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“Κι όµως είναι σίγουρο πως τη µέρα που κάθε πολιτισµένη συλλογικότητα ατόµων 

αναρωτηθεί, ποιες είναι οι ανάγκες όλων µας, και πώς µπορούµε να καλύψουµε αυτές 

τις ανάγκες, θα ανακαλύψει πως τόσο στη βιοµηχανία όσο και στην αγροκαλλιέργεια, 

κατέχει ήδη τα µέσα για να υπερκαλύψει όλες τις ανάγκες, υπό την προϋπόθεση ότι 

γνωρίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα χρησιµοποιήσει αυτά τα µέσα για να ικανοποιήσει 

τις πραγµατικές της ανάγκες”  

 

Kropotkin, Peter, The Conquest of Bread, Elephant Editions, Catania, 1985 



 

ii  

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η ύπαρξη αντιδράσεων δεν είναι αρκετή χωρίς τη δηµιουργία νέων δοµών, που 
θα επιτρέπουν την ανάπτυξη και καθιέρωση νέων µορφών κοινωνικής οργάνωσης. 
Επίσης, δεν είναι αρκετό να αποδείξεις ότι µία κοινωνική κατάσταση δεν είναι 
ιδανική για να την αλλάξεις, πρέπει επίσης να αποδείξεις ότι αυτή η πραγµατικότητα 
µπορεί να αντικατασταθεί µε µία καλύτερη.  

Για την οργάνωση ελεύθερης κοινωνίας σε µεγάλη κλίµακα είναι απαραίτητη η 
ριζική αλλαγή όλης της οικονοµικής ζωής -που θα προκύψει µέσω του πειραµατισµού 
και της πρωτοβουλίας- από τις µεθόδους παραγωγής και ανταλλαγής µέχρι την 
κατανάλωση και κάτι τέτοιο δεν µπορεί παρά να πραγµατοποιηθεί σταδιακά εφόσον 
οι συνθήκες το επιτρέπουν και στο βαθµό που οι «µάζες» αντιλαµβάνονται τα οφέλη 
που θα µπορούσαν να προκύψουν και ήταν ικανές να ενεργήσουν προς όφελός τους.  

Το να δηµιουργείς αυτόνοµα εγχειρήµατα, υπό τις παρούσες συνθήκες, για όσο 
σου επιτρέπεται και µπορείς να κατακτήσεις, µπορεί να αποτελεί εφαρµογή στην 
πράξη και στο σήµερα της πρότασής σου για ένα διαφορετικό κόσµο, ή µια 
αποµονωµένη, αυτοϊκανοποιούµενη νησίδα, ακίνδυνη και εύκολα αφοµοιώσιµη από 
την εξουσία. Εξαρτάται, από το κατά πόσο ένα τέτοιο εγχείρηµα επιδιώκει τη 
διάχυσή του στην κοινωνία, και από το εάν αποδέχεται µια ανακωχή µε το σύστηµα ή 
ακόµη και εάν βολεύεται µ' αυτήν.  

Ο συνεταιρισµός για το εναλλακτικό/ αλληλέγγυο εµπόριο «ο Σπόρος» είναι µία 
τέτοια απόπειρα και µέσα σε αυτό το πλαίσιο θα κριθεί η επιτυχία ή αποτυχία του και 
όχι από ένα δείκτη επιστροφής στο κεφάλαιο. 

Ορέστης Βαρκαρόλης 
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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της µελέτης είναι να υποστηρίξει την προσπάθεια µιας οµάδας 

ανθρώπων να δηµιουργήσει ένα νέο κοινωνικοπολιτικό εγχείρηµα για το εναλλακτικό 

και αλληλέγγυο εµπόριο µε την ίδρυση ενός αστικού συνεταιρισµού. Η δοµή της 

παρουσιάζεται παρακάτω. 

Η µελέτη ξεκινά µε την περιγραφή του παγκόσµιου αγροδιατροφικού τοµέα σε 

µια προσπάθεια να αναζητηθούν οι λόγοι για τους οποίους αναπτύσσονται 

προσπάθειες για την εφαρµογή «δικαιότερων» µορφών εµπορίας. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο λαµβάνει χώρα µία συγκριτική ανάλυση τριών µορφών 

εµπορίας. Πρώτα παρουσιάζονται κάποια γενικά στοιχεία για την κάθε µία και 

ύστερα χρησιµοποιείται  η µέθοδος της Global Commodity Chain στην αλυσίδα αξίας 

της εµπορίας καφέ. 

Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται η ίδρυση του συνεταιρισµού για το εναλλακτικό/ 

αλληλέγγυο εµπόριο «ο Σπόρος» Συν.Π.Ε.. Στο κεφάλαιο αυτό µεταξύ άλλων 

παρουσιάζονται οι λόγοι για τους οποίους επιλέχτηκε η συγκεκριµένη νοµική µορφή 

και η νοµική διαδικασία για την ίδρυσή της. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται το επιχειρηµατικό σχέδιο του 

συνεταιρισµού για την επόµενη τριετία (2006-08), όπου και παρουσιάζεται η 

οργάνωση του, τα προϊόντα που διαθέτει, ο κλάδος στον οποίο λειτουργεί, η 

τιµολογιακή πολιτική του, τα προβλεπόµενα οικονοµικά του αποτελέσµατα και άλλα 

ενδιαφέροντα στοιχεία για τη λειτουργία του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

1.1 Ιστορική αναδροµή 

Παρουσιάζοντας ορισµένα κοµβικά σηµεία στην ιστορία της ανθρωπότητας 

προσπαθούµε να αντιληφθούµε πως σχηµατίστηκε το σηµερινό αγροδιατροφικό 

σύστηµα. Ένα σύστηµα που διαχρονικά αποτελεί ένα µουσείο µε πολλά εκθέµατα, 

αφού κάθε πολιτισµός ακολούθησε τη δική του διαδροµή κάτω από διαφορετικές 

συνθήκες. 

Κατά το συντριπτικά µεγαλύτερο µέρος της ιστορίας του (99%) από την 

εµφάνιση του στη γη, ο άνθρωπος εφοδιαζόταν την απαραίτητη για την επιβίωσή του 

τροφή συλλέγοντας τυχαία φυτά, φρούτα, ρίζες, µικρά θηράµατα και αποφάγια 

άλλων σαρκοβόρων 1. 

Μέχρι το 10.000 π.Χ. είχε πλέον µάθει να κυνηγάει χρησιµοποιώντας παγίδες, 

δίχτυα, αγκίστρια, τόξα και βέλη, είχε µάθει να αποθηκεύει φρούτα και να 

αποξηραίνει ψάρια για µελλοντική κατανάλωση, ενώ λίγο αργότερα δηµιουργούσε τα 

πρώτα κοπάδια από κατοικίδια ζώα (πρόβατα, κατσίκες, βοοειδή, λάµα). Αναγνώριζε 

ακόµα  διάφορες µορφές φυτικής ανάπτυξης και ρύθµιζε τις περιπλανήσεις του ώστε 

να συµπίπτουν µε την εποχιακή ωρίµανση των καρπών ακολουθώντας παράλληλα 

κοπάδια άγριων ζώων. Ο άνθρωπος εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον πλανήτη επειδή 

είναι παµφάγος, ενώ ανάλογα µε τα είδη διατροφής που υπήρχαν διαθέσιµα σε κάθε 

κοινότητα ανθρώπων διαµορφώθηκε η ιδιαίτερη διατροφική τους κουλτούρα. 

H ανακάλυψη ότι από σπόρους που έπεφταν στο έδαφος αναπτύσσονταν 

καινούρια φυτά οδήγησε στη λεγόµενη «γεωργική-αγροτική επανάσταση», τη 

µετάβαση δηλαδή του ανθρώπου από συλλέκτη σε παραγωγό τροφίµων που 

χρονολογείται µεταξύ 8ης και 9ης χιλιετίας π.Χ.. Για πρώτη φορά ήταν δυνατή η 

µόνιµη εγκατάσταση του άνθρωπου, αφήνοντας πίσω το νοµαδικό του παρελθόν 

δηµιουργώντας σταδιακά οικισµούς- πόλεις και επιτρέποντας την ενασχόληση µέρους 

                                                 

1 ΚΑΡΑΝ∆ΕΙΝΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ. (1995)  σ 7. 
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του πληθυσµού µε άλλες δραστηριότητες, όπως την κατασκευή εργαλείων και 

αγγείων για αποθήκευση.  

Στο στάδιο αυτό της ιστορίας αρχίζει µέσω της επέκτασης του πεδίου 

καλλιέργειάς τους από τον άνθρωπο, η σταδιακή µετάλλαξη των αρχικών προγόνων 

των διάφορων καλλιεργούµενων φυτών και η προσαρµογή τους στα νέα τους 

περιβάλλοντα, συντελώντας έτσι στην αύξηση της βιοποικιλότητας µε τη δηµιουργία 

των ντόπιων ποικιλιών2. 

Μέχρι το 18-19ο αιώνα, βασικός ρόλος της γεωργίας παραµένει η παραγωγή 

κυρίως για την αυτοκατανάλωση, η αυτάρκεια της οικογένειας, του χωριού, της 

επαρχίας, ενώ εξακολουθεί να στηρίζεται στην πολυκαλλιέργεια και την παρατήρηση 

της φύσης. Οι οικογένειες συνήθως ανταλλάσσουν τα προϊόντα µεταξύ τους χωρίς τη 

µεσολάβηση του χρήµατος ή τα πουλάνε στην κοντινή αγορά. Η αγροτική κοινότητα, 

χωρίς να είναι πλούσια σε γενικές γραµµές, απολάµβανε σταθερά εισοδήµατα και 

ισχυρούς κοινοτικούς δεσµούς, µε το κόστος παραγωγής να είναι σχετικά χαµηλό µε 

ελάχιστες εισροές από το εξωτερικό περιβάλλον, αφού τα ζώα παρείχαν το 

απαραίτητο λίπασµα και οι σπόροι κρατούνταν από την προηγούµενη σοδειά, ύστερα 

από την προσεκτική διαλογή τους από τα καλύτερα φυτά 3. 

Το 1750 ξεκινάει από την Αγγλία η βιοµηχανική 

επανάσταση και το 1810, σε µια εποχή που ακόµα η 

γεωργία ασκούνταν ως τέχνη, ο A. von Thaer δηλώνοντας 

ότι η γεωργία είναι εµπόριο, σκοπός του οποίου είναι η 

δηµιουργία κέρδους µέσω της φυτικής και ζωικής παραγωγής, σηµατοδοτεί την αρχή 

µίας νέας περιόδου, όπου η φύση αποτελεί µία µηχανή για κέρδη και η γεωργία ένα 

κλάδο της βιοµηχανίας.  

Βαθµιαία οι γεωργοί προωθούν τα προϊόντα τους όλο και περισσότερο για την 

αγορά. Το ποσοστό των απασχολούµενων στη γεωργία ήταν ακόµα πολύ µεγάλο, ενώ 

µεγάλες εκτάσεις έµεναν ακαλλιέργητες επειδή δεν επαρκούσαν τα εργατικά χέρια. 

                                                 

2 SEBRELL, WILLIAM. (1976). σ. 35-36 

3 HALWEIL BRIAN. (2000). σ.16. 
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Το επόµενο σηµαντικό στάδιο αποτελεί η «βιοµηχανική επανάσταση» στη 

γεωργία. Η διάδοση των πρώτων µηχανικών θεριστών, η ανάπτυξη των µεταφορών, η 

διάδοση των ψυγείων καθώς και µία εντονότερη οικολογική επιβάρυνση είναι πλέον 

γεγονός ύστερα και από τη χρησιµοποίηση των τεχνητών λιπασµάτων και των 

χηµικών φάρµακων για την καταπολέµηση ασθενειών των φυτών στα τέλη του 19ου 

αιώνα.  

Κατά τη διάρκεια του 2ου παγκοσµίου πολέµου η έρευνα για την εξεύρεση 

νευροτοξικών χηµικών όπλων είχε ως συνέπεια την ανακάλυψη µίας καινούριας 

οµάδας εντοµοκτόνων, τα οργανοφωσφορικά (η συµµαχία µεταξύ βιοµηχανίας 

φαρµάκων και στρατού θα φανεί και αργότερα την περίοδο 1962-70 κατά τη διάρκεια 

της εµπλοκής των Η.Π.Α. στον πόλεµο του Βιετνάµ που συνοδεύτηκε από 

εκτεταµένη χρήση τοξικών αποφυλλωτικών µε βάση τη διοξίνη και χηµικών αερίων). 

Από τη δεκαετία του 1950, η αναπτυσσόµενη χηµική βιοµηχανία προώθησε µε 

υποσχέσεις για την καταπολέµηση της φτώχειας το µετασχηµατισµό της γεωργικής 

παραγωγής προς ένα σύστηµα βασισµένο στην αυξηµένη ποσότητα εισροών 

(λιπάσµατα, γεωργικά µηχανήµατα, υβρίδια) και την επέκταση των 

µονοκαλλιεργειών. Η διαδικασία αυτή, που ονοµάστηκε «πράσινη επανάσταση», 

εγκαινίασε την απόπειρα των επιχειρήσεων για ρύθµιση της παγκόσµιας παραγωγής 

τροφίµων επεκτείνοντας τον έλεγχο τους στα διάφορα διατροφικά συστήµατα του 

πλανήτη. 

Με την συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών στις αναπτυσσόµενες κυρίως 

χώρες να µην έχουν πρόσβαση και χρήµατα για την αγορά των εισροών, οι µοναδικοί 

που επωφελήθηκαν ήταν εκτός από τις γιγάντιες αγροτοβιοµηχανικές επιχειρήσεις 

µία µικρή προνοµιούχα µειοψηφία, οι µεγάλοι κυρίως και µερικοί µεσαίοι 

γαιοκτήµονες, που σε συνεργασία µε την κρατική διοίκηση εισήγαγαν το µοντέλο της 

µηχανοποίησης της παραγωγής, µειώνοντας παράλληλα την απασχόληση και 

σπρώχνοντας τεράστιους πληθυσµούς στις φτωχογειτονιές των πόλεων, οξύνοντας 

έτσι τις οικονοµικές και κοινωνικές ανισότητες 4. 

Η ανά στρέµµα παραγωγή αυξάνεται, η γεωργία εντατικοποιείται και οι 

µονοκαλλιέργειες επικρατούν, αν και πολλοί πληθυσµοί εξακολουθούν να 

                                                 

4 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ, ΛΕΥΤΕΡΗΣ. (1978). σ. 32. 
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στηρίζονται στη γεωργία της «επιβίωσης», ιδιαίτερα στο λεγόµενο τρίτο κόσµο, ενώ 

µικρές αποµονωµένες κοινότητες συνεχίζουν να ζουν σαν τροφοσυλλέκτες και 

κυνηγοί.   

Στη µεταπολεµική περίοδο παρατηρείται πλέον µία έντονη µείωση του αριθµού 

των απασχολούµενων στη γεωργία, ενώ οι αγρότες αρχίζουν να εξωτερικεύουν 

δραστηριότητες που µέχρι τότε έκαναν µόνοι τους, από την παραγωγή των 

λιπασµάτων έως τη συσκευασία των αγαθών που παρήγαγαν µειώνοντας την 

αυτονοµία τους, προσδοκώντας παράλληλα ένα ικανοποιητικό εισόδηµα, το οποίο 

πολλές φορές ήταν αρχικά εφικτό5. 

Το 1962, η Rachel Carson δηµοσίευσε το έργο της «Silent Spring». Η δουλειά 

της Carson, που δηµοσιοποιήθηκε ευρέως και µέσω των Times της Νέας Υόρκης, 

σόκαρε εκατοµµύρια αναγνωστών ενηµερώνοντας για τις καταστροφικές επιδράσεις 

του DDT και άλλων εντοµοκτόνων και ζιζανιοκτόνων, τα οποία ονόµαζε «ελιξίρια 

του θανάτου» 6. 

Η στροφή προς τις µονοκαλλιέργειες ολοκληρώθηκε σε µεγάλο βαθµό στις 

αναπτυσσόµενες χώρες κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 1980 και 1990 κυρίως επειδή 

η οικονοµική «βοήθεια» των µεγάλων διεθνών οργανισµών και τα προγράµµατα 

δοµικής προσαρµογής (∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, Παγκόσµια Τράπεζα) επέβαλαν 

µεταξύ άλλων την αυξηµένη παραγωγή για εξαγωγές, αλλά και επειδή αυξήθηκαν οι 

ανάγκες των νοικοκυριών σε χρήµα (παιδεία, υγεία). Οι αλλαγές αυτές αύξησαν την 

ευπάθεια των µικρών αγροτών ή τους έδιωξαν από τη γη τους µιας και η παραγωγή 

για εξαγωγές τείνει να απαιτεί περισσότερο κεφάλαιο και λιγότερη εργασία.  

Η επεξεργασία και η συσκευασία αρχίζουν σταδιακά να προσθέτουν στο 

αγροτικό προϊόν µεγαλύτερη αξία από αυτή που απολάµβανε ο παραγωγός ως τιµή 

πώλησης, µε αποτέλεσµα οι βιοµηχανίες τροφίµων που ασχολούνται µε τη 

µεταποίηση να αποκτούν κυρίαρχο ρόλο στη διατροφική αλυσίδα. Σύντοµα αντί οι 

παραγωγοί να αναθέτουν την επεξεργασία των προϊόντων τους στη βιοµηχανία, οι 

                                                 

5 HALWEIL, BRIAN. (2000). σ. 3 

6 TOKAR, BRIAN. (2003). σ.44 
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µονάδες µεταποίησης αναθέτουν την καλλιέργεια της πρώτης ύλης για τα εργοστάσια 

τους στους αγρότες 7.  

Αργότερα θα αρχίσει η έντονη ανάπτυξη του λιανεµπορίου µε τεράστιες 

επιπτώσεις στην αγροδιατροφική αλυσίδα, όπως θα δούµε παρακάτω, ενώ λόγο της 

µαζικής, βιοµηχανικής, εµπορευµατικής παραγωγής αρχίζουν να εµφανίζονται µία 

σειρά από διατροφικές κρίσεις. 

Η εµπειρία από την ανάπτυξη των γενετικά τροποποιηµένων τροφίµων την 

τελευταία δεκαετία, µας έδειξε ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας που έχει προέρθει από 

την έρευνα των γιγαντιαίων επιχειρήσεων φέρνει αλλαγές και µία έντονη 

αναδιοργάνωση της αγροτοβιοµηχανίας που µάλλον δε βοηθάει την πλειοψηφία των 

συµµετεχόντων στη διατροφική αλυσίδα, αλλά ενισχύει τη δύναµη και την επιρροή 

των µεγάλων αυτών επιχειρήσεων.  

Κάτι ανάλογο µπορεί να συµβεί και στο µέλλον µε την είσοδο της 

νανοτεχνολογίας στον αγροτικό τοµέα. Ήδη πολλές επιχειρήσεις επενδύουν στην 

έρευνα σε αυτόν τον τοµέα, ενώ διάφορα προϊόντα ήδη διατίθενται στην αγορά. Η 

βιοµηχανοποίηση της παραγωγής τροφίµων σήµερα έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθµό 

που αρκετοί πλέον χρησιµοποιούν τον όρο «κατασκευή τροφίµων». 

1.2 Η σηµασία του αγροτικού τοµέα σήµερα 

Η γεωργία σήµερα θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως µία από τις µεγαλύτερες 

«βιοµηχανίες» στον κόσµο, αφού παράγει αγαθά αξίας 1,3 τρισεκατοµµυρίων 

δολαρίων και είναι παράλληλα ο µεγαλύτερος εργοδότης στον κόσµο, µε  περίπου 1,3 

δισεκατοµµύρια ανθρώπους να εργάζονται απευθείας σε αυτήν και 2,5 

δισεκατοµµύρια να εξαρτώνται από την παραγωγή της στις αναπτυσσόµενες χώρες 8. 

Η παραγωγή, η επεξεργασία, η διανοµή και το µάρκετινγκ των αγροτικών προϊόντων 

υπολογίζεται ότι απορροφούν το ήµισυ της εργασίας που λαµβάνει χώρα παγκοσµίως 

σήµερα. 

                                                 

7 HALWEIL, BRIAN. (2000). σ. 17. 

8 ACTIONAID INTERNATIONAL. (2005). σ.11 
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Ο αγροτικός τοµέας και η παραγωγή χειροτεχνηµάτων αποτελούν τη βασική 

πηγή εσόδων και διατροφής για τις µη αστικές περιοχές στον λεγόµενο Τρίτο Κόσµο. 

Με το 70% των περισσότερο φτωχών και διατροφικά ανασφαλών να ζει σε µη 

αστικές περιοχές και τις προβλέψεις ότι µέχρι το 2025 το ποσοστό αυτό θα έχει 

µειωθεί µόνο στο 60% η γεωργία αποτελεί την κύρια δραστηριότητα που µπορεί να 

έχει κρίσιµο ρόλο στην καταπολέµηση της παγκόσµιας φτώχειας και πείνας, ιδιαίτερα 

στις αναπτυσσόµενες χώρες όπου τουλάχιστον ο µισός πληθυσµός εργάζεται σε αυτή. 

Στις χώρες αυτές επιπλέον η γεωργία συνήθως παράγει µεγάλο µέρος του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) και αποτελεί βασική πηγή ξένου 

συναλλάγµατος9. 

Όπως εύστοχα παρατηρεί µία έκθεση «Καµία άλλη οικονοµική δραστηριότητα 

δεν µπορεί να δηµιουργήσει τα οφέλη που δηµιουργεί για τους φτωχούς η γεωργία»10. 

Η εξασφάλιση τροφής και νερού είναι απαραίτητη για την υγιεινή διαβίωση του 

ανθρώπου, αλλά περίπου 800 εκατοµµύρια δεν έχουν τακτική πρόσβαση σε 

διατροφικά επαρκή τροφή. Βασικός ρόλος της γεωργίας είναι η εξασφάλιση της 

πρόσβασης σε αυτή µε τη δηµιουργία µίας υγιούς οικονοµίας. Η αύξηση του 

εισοδήµατος των µικροϊδιοκτητών φαίνεται να είναι ένας πολύ αποτελεσµατικός 

τρόπος µείωσης της φτώχειας σε τοπικό επίπεδο, επηρεάζοντας θετικά την τοπική  

ζήτηση για προϊόντα και αγαθά, δηµιουργώντας παράλληλα περισσότερες ευκαιρίες 

για απασχόληση 11. 

Η σηµασία της διατροφής για τον άνθρωπο δεν έχει µείνει απαρατήρητη φυσικά 

από τις επιχειρήσεις, όπως φαίνεται και από τις δηλώσεις του Dwayne Andreas, 

πρώην προέδρου της Archer Daniels Midland στο Reuters (1999), όπου υποστήριζε 

ότι «Ο κλάδος των τροφίµων είναι ο πιο σηµαντικός, όλα τα άλλα είναι µία 

πολυτέλεια. Το φαγητό σε διατηρεί στη ζωή, είναι καύσιµο. Η τροφή είναι η απόλυτη 

αρχή»12. 

                                                 

9 FAO (2004) σ.20-21 

10 ACTIONAID INTERNATIONAL. (2005). σ.11 

11 ACTIONAID INTERNATIONAL. (2005). σ.11 

12 HEFFERNAN, WILLIAM (1999). σ.15 
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1.3 Το πλαίσιο 

Η διαδικασία της παγκοσµιοποίησης του αγροδιατροφικού τοµέα, µε το άνοιγµα 

των αγορών µέσω του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε.) και το διεθνές 

εµπόριο να συνδέει την παραγωγή και την κατανάλωση, εξελίσσεται στα πλαίσια της 

λεγόµενης  «παγκοσµιοποίησης της αγοράς». Εξαιτίας της παγκοσµιοποίησης αυτής 

του εµπορίου, τα τρόφιµα προέρχονται πλέον από διάφορες περιοχές της γης, ενώ 

παρατηρείται και η παραγωγή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους των άλλοτε εποχικών 

προϊόντων. 

Το παγκόσµιο εµπόριο αγροτικών προϊόντων και τροφίµων που το 2003 

υπερέβαινε σε αξία τα 500 δισεκατοµµύρια $13, ρυθµίζεται διεθνώς µέσω της 

συµφωνίας για τη γεωργία (Agreement on Agriculture- AoA) που τέθηκε σε ισχύ µε 

την ίδρυση του Π.Ο.Ε. το 1995.  

Η AoA σχεδιάσθηκε από τις Η.Π.Α. και την Ε.Ε. (οι δύο 

µεγαλύτεροι εξαγωγείς τροφίµων), κάτω από την πίεση των 

υπόλοιπων χωρών µε µεγάλες εξαγωγές τροφίµων και των 

επιχειρήσεων του κλάδου προκειµένου να εξασφαλίσουν τα 

µεγαλύτερα δυνατά οφέλη για τους ίδιους14. 

Η φιλοσοφία της AoA στηρίζεται στο «δικαίωµα για εξαγωγή» και σκοπεύει στη 

δηµιουργία ενός φιλελεύθερου συστήµατος εµπορίας της αγροτική παραγωγής µε 

προσανατολισµό προς την αγορά, αποµακρύνοντας δασµούς και επιδοτήσεις από τα 

προϊόντα, εστιάζοντας παράλληλα σε θέµατα όπως η ελευθερία κίνησης του 

κεφαλαίου και η πρόσβαση στην αγορά προκειµένου να δηµιουργηθεί, όπως 

υποστηρίζουν, ένα δικαιότερο και πιο αποτελεσµατικό εµπορικό σύστηµα.  

Η φιλελευθεροποίηση του αγροτικού εµπορίου αποτελεί το κέντρο των 

εµπορικών διαµαχών στα πλαίσια του Π.Ο.Ε., όπως αυτό φάνηκε ξεκάθαρα στις 

συνόδους στο Σηάτλ, και το Κανκούν, αφού οι περισσότερες υποσχέσεις προς τις 

αναπτυσσόµενες χώρες δεν έχουν επιτευχθεί µε τα µερίδια τους στην αγορά να 

                                                 

13 CODEX ALIMENTARIUS (2000).  σ. 26. 

14 BUNDELL, KEVAN. (2002). σ. 9. 
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παραµένουν σταθερά, ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν οι ποσότητες των εισαγωγών τους 

και χειροτερεύουν οι “όροι εµπορίας”15. 

Όσο περισσότερο οι κοινωνίες θα εξαρτώνται από τα προϊόντα και τις µεθόδους 

των πολυεθνικών, τόσο λιγότερο ικανές θα είναι να τραφούν µε τις δικές τους 

δυνάµεις. Οι συνοµιλίες στον Π.Ο.Ε. κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση δίνοντας 

στις πολυεθνικές όλο και περισσότερο τη δυνατότητα για έλεγχο του διατροφικού 

συστήµατος16. 

Οι δράσεις εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων µε αφορµή τις συνόδους αυτές 

(ΠΟΕ, ∆ΝΤ, ΠΤ) έχει βοηθήσει στην κατανόηση του ρόλου τους σε ένα αρκετά 

µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού, που αναγνωρίζει την επίδραση τους, 

αναγκάζοντας παράλληλα πολλές φορές τη διακοπή των εκδηλώσεων (Σηάτλ, 

Πράγα) ή την επιλογή αποµακρυσµένων περιοχών (Ντόχα) για τη διεξαγωγή τους.  

Τεράστιο ρόλο στη σηµερινή αγροτοβιοµηχανία παίζει ακόµα µια συµφωνία του 

Π.Ο.Ε., που έχει σχέση µε τα ζητήµατα εµπορίου για τα δικαιώµατα πνευµατικής 

ιδιοκτησίας (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights - TRIPs) και που 

δίνει τη δυνατότητα για πατεντάρισµα µορφών ζωής, επιτείνοντας έτσι τον έλεγχο και 

την εξάρτηση των αγροτών από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. 

Ο Food and Agriculture Organization (F.A.O.) είναι ο διεθνής οργανισµός των 

Ηνωµένων Εθνών για τη γεωργία και παίζει σηµαντικό συµβουλευτικό ρόλο για τη 

διεθνή κοινότητα, ενώ σε συνεργασία µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (World 

Health Organization) δηµιούργησαν την επιτροπή του Codex Alimentarius, που είναι 

υπεύθυνη για τη δηµιουργία των διεθνών προτύπων για την ασφάλεια τροφίµων και 

οι αποφάσεις της, έχουν ιδιαίτερη σηµασία για το εµπόριο τροφίµων17. 

Ύστερα από µία σειρά διατροφικών σκανδάλων που κλυδώνισαν την 

εµπιστοσύνη του καταναλωτή στη σύγχρονη, εµπορευµατική, µαζική παραγωγή 

τροφίµων αναπτύχθηκε ραγδαία τα τελευταία 20 χρόνια το σύστηµα της 

                                                 

15 FAO (2004). σ. 13-19. 

16 INTERNATIONAL UNION OF FOOD, AGRICULTURAL, HOTEL, RESTAURANT, 

CATERING, TOBACCO AND ALLIED WORKERS’ ASSOCIATIONS. (2002). σ. 3. 

17 CODEX ALIMENTARIUS. (2000). σ.26-32 
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πιστοποίησης που προσφέρει στους καταναλωτές περισσότερο αξιόπιστες 

πληροφορίες σχετικά µε την τήρηση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας ή άλλων 

χαρακτηριστικών που τυχόν επηρεάζουν τη συµπεριφορά τους. Καλλιεργώντας έτσι 

ένα αίσθηµα εµπιστοσύνης µεταξύ των συναλλασσόµενων πλευρών και 

προσφέροντας στον έµπορο και τον παραγωγό µία διαφοροποίηση του προϊόντος. 

1.4 Η κρίση του αγροτικού εισοδήµατος 

Πολλοί αγρότες σε ολόκληρη τη γη µοιράζονται κοινές 

αγωνίες βλέποντας το εισόδηµά τους να µειώνεται. Η µείωση 

του εισοδήµατος των αγροτών οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην 

πτώση των τιµών των προϊόντων τους στη διεθνή αγορά. Με την 

παραγωγή αγροτικών προϊόντων να αυξάνει και τη ζήτηση να 

εξασθενεί καθώς έχει µειωθεί και ο ρυθµός αύξησης του 

πληθυσµού της γης, η αγορά των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων χαρακτηρίζεται 

από µακροχρόνια πτώση των τιµών και σύντοµες περιόδους µε απότοµες αλλαγές 

στην τιµή 18, λόγω της λεγόµενης υπερπαραγωγής19. Παράλληλα τα οφέλη από τις 

χαµηλότερες τιµές δε φτάνουν σε πολλές περιπτώσεις έως τον καταναλωτή, αφού το 

µερίδιο που λαµβάνει ο παραγωγός ως ποσοστό της τελικής λιανικής τιµής είναι πολύ 

χαµηλό.  

Ένας ακόµη παράγοντας που µειώνει το εισόδηµα του παραγωγού είναι οι 

αυξανόµενες δαπάνες του για τις εισροές, όπως λιπάσµατα, φάρµακα, µηχανήµατα, 

πετρέλαιο.  

Ως αποτέλεσµα παρατηρείται µία σταθερή έξοδος των αγροτών από το 

επάγγελµα, αλλά και από τις αγροτικές περιοχές καθώς και µία συγκέντρωση των 

αγροκτηµάτων από τις µεγαλύτερες µονάδες. Η συγκέντρωση αυτή για πολλούς είναι 

απαραίτητη ώστε η παραγωγή να είναι πιο αποτελεσµατική. Για να υποστηριχτεί κάτι 

τέτοιο χρησιµοποιείται παραπλανητικά ως µονάδα µέτρησης η ανά στρέµµα 

                                                 

18 UK DEPARTMENT FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT. (2004). σ.3. 

19 Υπερπαραγωγή δε σηµαίνει ότι έχει επιτευχθεί επάρκεια για την κάλυψη των διατροφικών 

αναγκών της ανθρωπότητας, αλλά ότι η παραγωγή καλύπτει τη ζήτηση αυτών που έχουν την 

οικονοµική δυνατότητα να την αποκτήσουν. 
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παραγωγή ή η ανά αγρότη παραγωγή τροφίµων.  Αν χρησιµοποιήσουµε όµως ως 

µονάδα µέτρησης το εισόδηµα ανά στρέµµα20 ή αν συµπεριλάβουµε στην εργασία 

του αγρότη και αυτή των εργατών που του παρέχουν τις αυξηµένες εισροές αυτόµατα 

το αποτέλεσµα αντιστρέφεται21 . 

Τα τελευταία χρόνια µία σειρά από πολιτικές και µέτρα έχουν προταθεί από 

οικονοµολόγους, πολιτικούς, δηµοσιογράφους για τη βελτίωση του αγροτικού 

εισοδήµατος, που όµως δε λαµβάνουν υπόψη τους την αδύναµη θέση που έχει ο 

παραγωγός σε µία αλυσίδα παραγωγής που χαρακτηρίζεται όλο και περισσότερο από 

µεγαλύτερη συγκέντρωση στα υπόλοιπα στάδια. 

Αρχικά ως λύση στο χαµηλό αγροτικό εισόδηµα προβαλλόταν η καθετοποίηση 

προς τα εµπρός (τυποποίηση), ενώ τώρα προκρίνεται περισσότερο η λύση της 

διαφοροποίησης της παραγωγής σε «µη παραδοσιακά» και «υψηλής αξίας»   

προϊόντα, όπως βότανα, φρέσκα λαχανικά, λουλούδια, εξωτικά φρούτα και προϊόντα 

αλιείας.  

Οι περισσότεροι παραγωγοί όµως είναι συνήθως εγκλωβισµένοι στην 

καλλιέργεια τους είτε λόγω της ιδιαιτερότητας της αγροτικής παραγωγής είτε λόγω 

της έλλειψης κεφαλαίων ιδιαίτερα στις λιγότερο αναπτυγµένες οικονοµικά χώρες 

(LDCs) χωρίς τη δυνατότητα να την αλλάξουν, κάτι που σηµαίνει ότι για να 

διατηρήσουν το εισόδηµά τους πρέπει να αυξήσουν την παραγωγή τους ή να 

αναζητήσουν κάποια άλλη πηγή εσόδων. 

Η δυνατότητα των επιχειρήσεων τροφίµων να αναζητούν 

παγκόσµια την παραγωγή µε το µικρότερο κόστος οδηγεί τους 

αγρότες σε ένα έντονο ανταγωνισµό µεταξύ τους (race to the 

bottom), ενώ η οργάνωση συνεταιρισµών παραγωγών είναι µία 

προσπάθεια για βελτίωση της διαπραγµατευτικής τους δύναµης για την αγορά των 

εισροών και την πώληση των προϊόντων τους µε ευνοϊκότερους όρους. 

                                                 

20 ROSSET, PETER. (1999). σ.19-20 

21 ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ, ΛΕΥΤΕΡΗΣ. (1978). σ.55-59. 
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1.5 Οι τρεις αγροτικοί κόσµοι 

Η σύνδεση των αγροτών ή οµάδων παραγωγών µε την παγκόσµια 

αγροτοβιοµηχανία είτε µέσω συµβολαίων µε τις επιχειρήσεις τροφίµων είτε 

απευθείας µε το λιανεµπόριο φαίνεται να είναι αρκετά επωφελής για µία µικρή 

µειοψηφία των αγροτών που µπορεί να ανταποκριθεί στους όρους που επιβάλλουν οι 

µεγάλοι αυτοί αγοραστές. Η µερίδα αυτή αποτελεί τον αγροτικό κόσµο 1.  

Στο άλλο άκρο βρίσκονται αυτοί που δεν έχουν γη και παλεύουν για την 

επιβίωση ως εργαζόµενοι σε χωράφια άλλων (αγροτικός κόσµος 3), ενώ ανάµεσα 

τους υπάρχει µία συνεχώς µειούµενη µερίδα παραγωγών µε µικρό γεωργικό κλήρο 

που παράγουν µη διαφοροποιηµένα προϊόντα και κερδίζουν ένα µέτριο εισόδηµα για 

την οικογένειά τους (αγροτικός κόσµος 2). Την πραγµατικότητα αυτή συναντάµε 

τόσο στο Βορρά όσο και το Νότο. 

Ο αγροτικός κόσµος 1 και 3 συνδέονται πολλές φορές άµεσα καθώς οι 

εργαζόµενοι τόσο στις µεγάλες γεωργικές εκµεταλλεύσεις, στις επιχειρήσεις 

µεταποίησης τροφίµων και στο λιανεµπόριο προέρχονται από αγροτικές περιοχές που 

δεν µπορούσαν να τους παρέχουν τα απαραίτητα για την επιβίωση. Μεγάλο µέρος 

των εργαζοµένων αυτών ζει παράνοµα στις χώρες που τους φιλοξενούν 

αντιµετωπίζοντας µεγαλύτερη εκµετάλλευση και ρατσισµό. 

Ένα µεγάλο µέρος της εργατικής δύναµης παραµένει κρυφό από τους 

καταναλωτές µέχρι κάποια τραγωδία να το κάνει ορατό. Περισσότεροι από 170000 

είναι οι θάνατοι εργαζοµένων στη γεωργία κάθε χρόνο από κάποιο ‘εργατικό 

ατύχηµα’, µε ποσοστό θνησιµότητας διπλάσιο από κάθε άλλο εργαζόµενο 22.  

1.6 Ο έλεγχος της διατροφικής αλυσίδας 

Για να αντιληφθούµε τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί ολόκληρο το σύστηµα 

διατροφής είναι απαραίτητη η κατανόηση της δύναµης και των σχέσεων µεταξύ των 

κύριων συµµετεχόντων στη διατροφική αλυσίδα, µία  διατροφική αλυσίδα η οποία 

ιδιαίτερα µετά τη συµµετοχή της βιοτεχνολογίας, χαρακτηρίζεται από µεγάλη 

                                                 

22 INTERNATIONAL UNION OF FOOD, AGRICULTURAL, HOTEL, RESTAURANT, 

CATERING, TOBACCO AND ALLIED WORKERS’ ASSOCIATIONS. (2002). σ. 3. 
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πολυπλοκότητα από το εργαστήριο γενετικής έως τον καταναλωτή και η µορφή της 

µοιάζει µε µία κλεψύδρα, όπου στην κορυφή υπάρχουν τα εκατοµµύρια των γεωργών 

και των εργατών γης και στη βάση της τα δισεκατοµµύρια των καταναλωτών. Στη 

µέση της κλεψύδρας βρίσκονται οι µεγάλες πολυεθνικές που παρέχουν τις εισροές, οι 

µεταποιητές τροφίµων και το λιανεµπόριο 23. 

Αντίθετα µε τα όσα υποστηρίζονται στην θεωρία της παραδοσιακής πολιτικής 

οικονοµίας, ο έλεγχος άυλων πόρων, όπως της πληροφορίας, της µάρκας ή της 

πατέντας και ο συντονισµός της διατροφικής αλυσίδας φαίνεται να προκαλεί 

περισσότερα εµπόδια εισόδου σε έναν αναπτυγµένο βιοµηχανικό κλάδο και τη 

δηµιουργία υπερκέρδους από  τον έλεγχο των µέσων παραγωγής. 

Οι επιχειρήσεις πλέον δεν ενδιαφέρονται να δραστηριοποιούνται µόνο σε ένα 

στάδιο της αλυσίδας και οι σχέσεις µεταξύ τους έχουν ιδιαίτερη σηµασία. Οι συνεχείς 

εξαγορές και συµµαχίες καθιστούν τον αγροδιατροφικό τοµέα έναν από τους πιο 

δυναµικά εξελισσόµενους κλάδους πίσω από τις οποίες κρύβεται µία διαδικασία 

αύξησης της συγκέντρωσης και του ελέγχου ολόκληρης της διατροφικής αλυσίδας. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι «διατροφικές νησίδες» Cargill/Monsanto, 

ConAgra και Novartis/ A.D.M..  

Οι µη ανταγωνιστικές σχέσεις των πολυεθνικών αυτών εταιριών υπολογίζεται ότι 

κοστίζει στις χώρες που εξάγουν µη διαφοροποιηµένες πρώτες ύλες περισσότερα από 

100 δισεκατοµµύρια δολάρια το χρόνο σύµφωνα µε µία έρευνα της Παγκόσµιας 

Τράπεζας24.  

Παράλληλα οι επιχειρήσεις που πρωταγωνιστούν στα διάφορα στάδια της 

διατροφικής αλυσίδας εξασφαλίζουν υψηλή κερδοφορία, ενώ µερικές κατέχουν 

περισσότερο πλούτο από τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται. Η περιουσία, το 

µέγεθος της οικονοµικής δραστηριότητας τους (διαφηµιστική δαπάνη, απασχόληση, 

φορολογικά έσοδα) και η οικονοµική συνεισφορά στα πολιτικά κόµµατα που 

διαχειρίζονται την εξουσία προσδίδουν σε πολλές πολυεθνικές επιχειρήσεις τροφίµων 

και πολιτική δύναµη που σε πολλές χώρες είναι πιο ισχυρές από τις ενώσεις των 

                                                 

23 HEFFERNAN, WILLIAM. (1999). σ.1. 

24 ACTIONAID INTERNATIONAL. (2005). σ.4. 
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παραγωγών, ενώ παράλληλα οι δεσµοί µεταξύ στελεχών επιχειρήσεων µε τη 

διαµόρφωση πολιτικών είναι πολύ στενή. 

Οι µεγάλες επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τοµέα συνήθως δεν εµπλέκονται 

στην πρωτογενή παραγωγή απευθείας παρά µόνο µε συµβόλαια, αφού οι κίνδυνοι 

που προέρχονται από τις φυσικές και βιολογικές διεργασίες δεν είναι συµβατοί µε την 

τυποποιηµένη διαδικασία της βιοµηχανικής παραγωγής που έχουν συνηθίσει. Παρόλα 

αυτά η συγκέντρωση της γης σε µεγαλοϊδιοκτήτες είναι ένα αρκετά συχνό φαινόµενο 

σε πολλές χώρες.  

Παρακάτω παρουσιάζονται οι δέκα πιο δυνατές επιχειρήσεις ανά κλάδο 

δραστηριότητας. Οι µεγάλες αυτές εταιρίες, χωρίς να είναι οι τυπικές επιχειρήσεις 

του κλάδου είναι αυτές που διαµορφώνουν τη δοµή του25. 

1.6.1 Κλάδος βιοτεχνολογίας 

Στον κλάδο της βιοτεχνολογίας φαίνεται να κυριαρχούν οι 10 ισχυρότερες 

επιχειρήσεις, που αντιπροσωπεύουν το 3% του κλάδου και απολαµβάνουν το 72% 

των πωλήσεων. Σε µία αγορά που το 2004 ανήλθε σε 46.533 εκατοµµύρια δολάρια οι 

περισσότερες επιχειρήσεις υφίστανται ζηµίες, ενώ είναι κυρίως προσανατολισµένες 

στον τοµέα της ανθρώπινης υγείας. Το ποσοστό των εταιριών που ασχολείται µε την 

αγροβιοτεχνολογία είναι περίπου 3%26 . 

1.6.2 Κλάδος εµπορίας σπόρων 

Στον κλάδο των εταιριών εµπορίας σπόρων κατά τη διάρκεια του 2004 

παρατηρήθηκε µια έξαρση εξαγορών και µία ανακατάταξη στις πρώτες θέσεις, που 

αναµένεται να συνεχιστεί τα επόµενα χρόνια. Οι 10 επιχειρήσεις της κορυφής 

ελέγχουν τη µισή αγορά σπόρων, που υπολογίζεται ότι ανερχόταν στα 21.000 

εκατοµµύρια US$, ενώ η εξαγορά της Seminis από την Monsanto την οδήγησε στην 

πρώτη θέση µε πωλήσεις 2800 εκατοµµύρια $. 

Με τον αυξανόµενο έλεγχο του πρώτου σταδίου της διατροφικής αλυσίδας, της 

αγοράς σπόρου, η παραγωγή τροφίµων γίνεται πιο ευάλωτη στις διαθέσεις των 

                                                 

25 DRUCKER, PETER. (1993). σ. 6-7. 

26 ETC GROUP. (2005). σ.4-5 
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γιγάντιων επιχειρήσεων. Χρησιµοποιώντας τα λόγια του Robert Fraley, προέδρου του 

τµήµατος σπόρων της Monsanto, «η ενοποίηση που παρατηρούµε στον κλάδο των 

σπόρων αποτελεί  ενοποίηση ολόκληρης της διατροφικής αλυσίδας». Μιας 

ενοποίησης που στηρίχθηκε στο νοµοθετικό πλαίσιο για τους σπόρους που καθορίζει 

κάτω από ποιους όρους θα µπορούσαν να βρουν µια θέση στην αγορά. 

 

Πίνακας 1-1: ΟΙ ∆ΕΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  

Επιχειρήσεις βιοτεχνολογίας 2002 
Πωλήσεις 
(εκατ. $) 

2004 
Πωλήσεις 
(εκατ. $) 

1. Amgen 5.523 10.550 
2. Monsanto  5.457 
3. Genentech 2.212 4.621 
4. Serono  1.546 2.458 
5. Biogen Idee 1.148 2.212 
6. Genzyme 1.329 2.201 
7. Applied Biosystems 1.741 1.741 
8. Chiron  1.276 1.723 
9. Gilead Sciences  1.325 
10. Medimmune 848 1.141 

ΠΗΓΗ: ETC GROUP 27,28 

Παρόλα αυτά περίπου το 70% της παροχής σπόρων στον αναπτυσσόµενο κόσµο 

δεν προέρχεται από επιχειρήσεις, αλλά από τους ίδιους τους αγρότες. Καθώς όµως το 

νοµοθετικό πλαίσιο αλλάζει σε διάφορες περιοχές του κόσµου, το ποσοστό αυτό 

κινδυνεύει να απορροφηθεί από τη βιοµηχανία σπόρων µειώνοντας έτσι την 

αυτονοµία των αγροτών.  

 

                                                 

27 ETC GROUP. (2003). σ.3. 

28 ETC GROUP. (2005). σ.4. 
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Πίνακας 1-2 : ΟΙ ∆ΕΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΣΠΟΡΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

Επιχειρήσεις εµπορίας σπόρου 
 

2002 
Πωλήσεις 
(εκατ. $) 

2004 
Πωλήσεις 
(εκατ. $) 

1. Monsanto + Seminis 2.053 2.277+526=2.803 
2. Dupont   2.600 
3. Syngenta  937 1.239 
4. Groupe Limagrain  433 1.044 
5. KWS AG  391 622 
6. Land O’ Lakes   538 
7. Sakata  376 416 
8. Bayer Crop Science  250 387 
9. Taikii   366 
10. DLF-Trifolium   320 

ΠΗΓΗ: ETC GROUP 29,30 

Οι γενετικά τροποποιηµένοι (GM) σπόροι κερδίζουν έδαφος στην αγορά, 

φτάνοντας σύµφωνα µε τη Phillips McDougall, στο ένα τέταρτο της παγκόσµιας 

αγοράς σπόρων µε αξία τα $4,700 εκατοµµύρια το 2004.  

1.6.3 Κλάδος φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

Παρόλο που η συνολική αγορά στον κλάδο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

για διάφορους λόγους τα τελευταία 20 χρόνια παραµένει στάσιµη αν υπολογίσουµε 

και τον πληθωρισµό, έχει συντελεστεί µια τεράστια αναδιοργάνωση µε 6 κύριους 

ανταγωνιστές πλέον να κινούν τα νήµατα της παγκόσµιας αγοράς. Η τάση για 

µεγαλύτερη ενοποίηση του κλάδου υφίσταται, καθώς συµµαχίες, συγχωνεύσεις και 

εξαγορές µικρότερων εταιρειών φαίνονται πολύ πιθανές λόγω του εντονότατου 

ανταγωνισµού στην παγκόσµια αγορά.  

Οι πωλήσεις φυτοπροστατευτικών υπολογίζεται ότι ανήρθαν στα 35400 

εκατοµµύρια δολάρια το 2004 µε τις 10 κορυφαίες επιχειρήσεις να αντιπροσωπεύουν 

το 84% της αγοράς, τις πρώτες έξι το 71% και τις πρώτες 2 περισσότερο από 33%, 

                                                 

29 ETC GROUP. (2003). σ.6. 

30 ETC GROUP. (2005). σ.6.. 
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ύστερα από µία χρονιά µε µικρή ανάπτυξη των πωλήσεων. Κάτω από τις παρούσες 

συνθήκες ανταγωνισµού στον κλάδο πολλοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι µέχρι το 

2015 θα έχουν παραµείνει µόνο 3 µεγάλοι ανταγωνιστές, η Bayer, η BASF και η 

Sygenta, λόγω του µεγάλου κόστους της µακροχρόνιας έρευνας, ανάπτυξης και 

καταχώρησης ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος και του ανταγωνισµού από τα 

προϊόντα generic 31. 

 

Πίνακας 1-3 : ΟΙ ∆ΕΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

Επιχειρήσεις εµπορίας 
φυτοπροστατευτικών 
(χώρα προέλευσης) 

2002 
Πωλήσεις 
(εκατ. $) 

2002 
Πωλήσεις 
(εκατ. $) 

2003 
Πωλήσεις 
(εκατ. $) 

2004 
Πωλήσεις 
(εκατ. $) 

1. Bayer (Γερµανία) 2.418 3.775 5.394 6.120 
2. Sygenta (Ελβετία) 5.385 5.260 5.421 6.030 
3. BASF (Γερµανία) 3.105 2.787 3.559 4.141 
4. Dow (Ολλανδία) 2.612 2.717 3.008 3.368 
5. Monsanto (ΗΠΑ) 3.755 3.088 3.031 3.180 
6. DuPont (ΗΠΑ) 1.814 1.793 2.024 2.211 
7. Koor (Ισραήλ)    1.358 
8. Sumitomo (Ιαπωνία)  802  1.308 
9. Nufarm (Αυστραλία)    1.060 
10. Arysta (Ιαπωνία)    790 

CR6 85 73 81 77 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 27.104 26.561 27.791 32.665 

ΠΗΓΗ: ETC GROUP 32,33 

Για µία περίοδο τα τελευταία χρόνια ο κλάδος αυτοπροσδιοριζόταν ως “life 

sciences” προσπαθώντας να δηµιουργήσει συνεργίες µεταξύ φυτοπροστατευτικών και 

φαρµακοποιίας. Η στρατηγική αυτή δεν απέδωσε και τα τµήµατα λειτουργούν πλέον 

ξεχωριστά. Σήµερα, οι κορυφαίες επιχειρήσεις προσπαθούν να αυξήσουν την 

                                                 

31 ETC GROUP. (2005). σ.6. 

32 ETC GROUP. (2003). σ.9. 

33 ETC GROUP. (2005). σ.6.. 
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κερδοφορία τους εξορθολογίζοντας την παραγωγή τους, µειώνοντας τα προϊόντα τους 

µόνο σε αυτά που είναι ιδιαιτέρως κερδοφόρα. 

Η εµφάνιση της τεχνολογίας γενετικής τροποποίησης οδήγησε σε ένα αγώνα για 

εξαγορά επιχειρήσεων σπόρων ενοποιώντας ακόµα περισσότερο την παροχή εισροών 

στον αγροτικό τοµέα. Το ποσοστό των πωλήσεων από προϊόντα γενετικής 

τροποποίησης είναι ακόµα αρκετά µικρό, ραγδαία αυξανόµενο όµως, µε τις 

επιχειρήσεις να δίνουν ιδιαίτερη έµφαση σε αυτό34. 

1.6.4 Κλάδος εµπορίας πρωτογενών αγροτικών προϊόντων 
(traders) 

Οι πληροφορίες για τον κλάδο αυτό είναι περιορισµένες, µιας και κυρίαρχες 

επιχειρήσεις του κλάδου, όπως η Cargill, Liouis Dreyfus και η ADM είναι ιδιόκτητες,  

µε αποτέλεσµα τις περισσότερες φορές να µην είναι υποχρεωµένες να δηµοσιεύουν 

ορισµένα στοιχεία. Αυτό τους έχει επιτρέψει να λειτουργούν χωρίς να έχουν 

κεντρίσει το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας για τη συγκέντρωση που έχει 

προκληθεί σε αυτό το στάδιο της αλυσίδας.   

1.6.5 Κλάδος τροφίµων και ποτών 

Η αγορά των συσκευασµένων τροφίµων και ποτών ανερχόταν το 2004 στα 1250 

δισεκατοµµύρια δολάρια, µε τις κορυφαίες 10 επιχειρήσεις να αντιπροσωπεύουν 

περίπου το ένα τέταρτο της αγοράς (297 δισεκατοµµύρια δολάρια) και τις 100 πρώτες 

τα δύο τρίτα, µε πωλήσεις 829 δισεκατοµµυρίων δολαρίων 35. 

Αν χωρίζαµε τον κλάδο σε υποκατηγορίες, θα ανακαλύπταµε ότι οι παραπάνω 

εταιρίες κυριαρχούν σε ένα ή περισσότερα segments, στα οποία επενδύουν την 

περαιτέρω ανάπτυξή τους, ενώ ταυτόχρονα «ξεφορτώνονται» αγορές και προϊόντα 

στα οποία δεν κατέχουν εξέχουσα θέση. 

Οι επιχειρήσεις που παρήγαγαν επώνυµα συσκευασµένα τρόφιµα και ποτά 

απολάµβαναν για µία µεγάλη περίοδο ηγετική θέση στη διατροφική αλυσίδα 

                                                 

34 PESTICIDES NEWS.  (2005). 

35 ETC GROUP. (2005). σ.9-10 
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προκαλώντας αλλαγές και στους υπόλοιπους κλάδους. Τα τελευταία χρόνια όµως 

χάνουν αυτήν την επιρροή από την άνοδο της δύναµης των λιανέµπορων.  

 

Πίνακας 1-4 : ΟΙ ∆ΕΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

Επιχείρηση τροφίµων και 
ποτών 

2002 
Πωλήσεις (εκατ. $) 

2004  
Πωλήσεις (εκατ. $) 

1. Nestle S.A. 54.254 69.862 
2. Archer Daniels Midland 
Co. 

23.454 35.944 

3. Altria group  69.963 
4. PepsiCo Inc. 25.112 29.261 
5. Unilever plc 25.670 52.267 
6. Tyson Foods 23.367 26.441 
7. Cargill Inc. 21.500 62.907 
8. Coca-Cola Co. 19.564 21.962 
9. Mars Inc. 17.000 18.000 
10. Groupe Danone  17.040 

ΠΗΓΗ: ETC GROUP 36,37 

Με τον έντονο ανταγωνισµό από τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας των 

λιανέµπορων οι επιχειρήσεις που θέλουν να κερδίσουν χώρο στο ράφι αναγκάζονται 

να ενισχύσουν τη θέση τους µέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, όπως η εξαγορά της 

Gillette από την Procter & Gamble και µέσω µαζικής διαφήµισης για την ανάπτυξη 

Brand loyalty ιδίως στις αναδυόµενες αγορές. 

1.6.6 Κλάδος λιανεµπορίου 

Ενοποίηση, επιθετική παγκόσµια επέκταση και εντονότατος ανταγωνισµός είναι 

τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον κλάδο του λιανεµπορίου. Σε µία παγκόσµια 

αγορά που έφτασε το 2004 στα 3,5 τρισεκατοµµύρια δολάρια, οι κορυφαίες δέκα 

ελέγχουν το ένα τρίτο ολόκληρης της αγοράς (840 δισεκατοµµύρια δολάρια) και τα 

δύο τρίτα της αγοράς των κορυφαίων 30 (1262 δισεκατοµµύρια δολάρια). Με τις  

                                                 

36 ETC GROUP. (2003). σ. 6. 

37 ETC GROUP. (2005). σ.10. 
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δέκα µεγαλύτερες εθνικές αγορές να υπολογίζονται στα 2,45 τρισεκατοµµύρια 

δολάρια αναµένετε έντονη ανάπτυξη στις αγορές της Ασίας και της Λατινικής 

Αµερικής38. 

Το κυρίαρχο µοντέλο του λιανεµπορίου έχει τη µορφή του υπερµάρκετ 

(καταστήµατα άνω των 2500 τ.µ.) µε τα Wal-Mart να αποτελούν το µεγαλύτερο και 

πιο επιτυχηµένο παράδειγµα δικτύου υπερµάρκετ.  

Παραδοσιακά, οι µεγάλες αλυσίδες λιανικού εµπορίου κάνουν επιθετικές 

προσφορές σε ορισµένα βασικά προϊόντα, πουλώντας τα και κάτω του κόστους 

προκειµένου να δηµιουργήσουν αγοραστική κίνηση και να αποκοµίσουν υψηλότερα 

κέρδη σε άλλα προϊόντα χωρίς να το αντιλαµβάνεται ο καταναλωτής.  

 

Πίνακας 1-5 : ΟΙ ∆ΕΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

Επιχειρήσεις λιανεµπορίου 
(χώρα προέλευσης) 

2002 
Πωλήσεις 
(εκατ. $) 

2003 
Πωλήσεις 
(εκατ. $) 

2004 
Πωλήσεις 
(εκατ. $) 

Μερίδιο 
αγοράς (%) 

1. Wal-Mart (US) 246.525 256.329 287.989 8 
2. Carrefour (France) 64.979 79.609 99.119 3 
3. Metro AG (Germany)  48.714 60.532 76.942 2 
4. Ahold (Netherlands) 59.455 63.325 70.439 2 
5. Tesco (UK) 40.387 50.326 65.175 2 
6. Kroger (US) 51759 53.791 56.434 2 
7. Costco (US) 38.762  52.935 2 
8. ITM Enterprises 
(France)   51.800 1 

9. Albertson's (US) 35.916  39.897 1 
10. Edeka Zentrale 
(Germany)   39.100 1 

ΠΗΓΗ: ETC GROUP 39,40 

                                                 

38 ETC GROUP. (2005). σ. 9. 

39 ETC GROUP. (2003). σ.9. 

40 ETC GROUP. (2005). σ.6. 
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Με την ανάπτυξη ολοένα και περισσότερο των πωλήσεων ιδιωτικής ετικέτας (το 

40% των πωλήσεων των Wal-Mart προέρχεται από προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας) και 

τη γεωγραφική επέκταση των παγκοσµίων αλυσίδων λιανικού εµπορίου µετά τη 

δεκαετία του 80 πέρα από τα παραδοσιακά σύνορά τους, οι αλυσίδες αυτές 

αναδεικνύονται σε κυρίαρχους της διατροφικής αλυσίδας, ανοίγοντας τους 

παράλληλα την όρεξη για µείωση των προµηθευτών τους µε επώνυµα προϊόντα και 

τη µετατροπή τους σε επώνυµους παροχείς διατροφής. 

Εκµεταλλευόµενοι το µέγεθός τους και τη θέση τους κοντά στον καταναλωτή οι 

λιανέµποροι αποκτούν τεράστια δύναµη καθορίζοντας σε µεγάλο βαθµό που, πως και 

από ποιον θα παραχθούν τα τρόφιµα που φτάνουν στον καταναλωτή. Σύµφωνα και µε 

την έκθεση του FAO για τη διατροφική ανασφάλεια, η ανάπτυξη του λιανεµπορίου 

µπορεί να σηµαίνει µεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, ευκολία και χαµηλές τιµές για 

τους κατοίκους των πόλεων, σηµαίνει όµως και τον έλεγχο της διατροφικής 

αλυσίδας, µέσω του ελέγχου των κριτηρίων, των τιµών και των χρονολογιών 

παράδοσης των προϊόντων σε όλη τους τη διαδροµή από το χωράφι στο ράφι. Οι 

µικροί παραγωγοί που δεν µπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά βρίσκουν 

τον εαυτό τους αποκλεισµένο από το σύστηµα διατροφής τόσο ως παραγωγοί, αλλά 

και ως καταναλωτές. 

«Καθώς το κεφάλαιο αναζητεί το πιο φτηνό και ελαστικό εργατικό δυναµικό και 

τις φτωχές χώρες να αναζητούν ξένες επενδύσεις για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, 

ανάπτυξη της παραγωγής και των εξαγωγών τους, η συµβίωση Wal-Mart και Κίνας 

επηρεάζουν τους όρους εργασίας και κατανάλωσης σε ολόκληρο τον κόσµο»41. 

Η Carrefour λειτουργεί περισσότερα από 11000 καταστήµατα µε 430000 

εργαζόµενους σε περισσότερες από 30 χώρες στην Ευρώπη, τη Λατινική Αµερική και 

την Ασία. Οι µισές πωλήσεις προέρχονται από τη Γαλλία, που είναι και η χώρα 

προέλευσης της. Στην αρχή του 2005, σχεδίαζε να ανοίξει 70 υπερµάρκετ, 

συµπεριλαµβανόµενων 15 στην Κίνα, 7 στη Βραζιλία, 6 στην Κολοµβία, 5 στην 

Ινδονησία, 4 στην Ταϊλάνδη και 3 στην Πολωνία.  

                                                 

41 ETC GROUP. (2005). σ. 7-8 
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Οι πωλήσεις της Wal-Mart προέρχονται κατά 80% από τις ΗΠΑ. Έχει ακόµα 

παρουσία σε 13 χώρες, όπως Καναδάς, Μεξικό, Πουέρτο Ρίκο, Βραζιλία, Αργεντινή 

και 6000 καταστήµατα..  

Η Tesco λειτουργεί σε δεκατρείς αγορές εκτός του Ηνωµένου Βασιλείου, σε έξι 

από τις οποίες κατέχει ηγετική θέση, κυρίως στην Ανατολική Ευρώπη και την Ασία.  

Ενώ τέλος, η Metro αποτελεί τον µεγαλύτερο λιανέµπορο της Γερµανίας, µε την 

ιδιοκτησία 2400 καταστηµάτων στη Γερµανία και 28 ακόµα χώρες, 

συµπεριλαµβανοµένης της Ινδίας, Ρωσίας και Ουκρανίας. 

1.7 Κοινωνικές αντιδράσεις 

Η εντεινόµενη µετάβαση από µία ποικιλία τοπικών διατροφικών συστηµάτων σε 

ένα παγκόσµια ρυθµιζόµενο σύστηµα διατροφής ελεγχόµενο σε µεγάλο βαθµό από 

µερικές µεγάλες επιχειρήσεις και ο αντίκτυπος αυτής της αλλαγής σε εκατοµµύρια 

ανθρώπους δε θα µπορούσε να µην προκαλέσει κοινωνικές αντιδράσεις.  

Οι διαµαρτυρίες των αγροτών απέναντι στις κυβερνήσεις ή σε µία επιχείρηση 

τροφίµων επειδή δεν τους εξασφαλίζουν ένα ικανοποιητικό εισόδηµα, η διάδοση της 

βιολογικής γεωργίας, οι τοπικές αγορές, η οργάνωση οµάδων παραγωγών σε 

συνεταιρισµούς, το µποϊκοτάρισµα διαφόρων εταιριών, οι προσπάθειες για 

ανεξάρτητη ενηµέρωση, η δηµιουργία κέντρων συλλογής-ανταλλαγής σπόρων, οι 

καταλήψεις γης, οι καταστροφές καλλιεργειών γενετικά τροποποιηµένων τροφίµων 

καθώς και εγκαταστάσεων των µεγάλων αγροτοεπιχειρήσεων αποτελούν µία ποικιλία 

αντιδράσεων µε διάφορους στόχους και πρακτικές.   

∆ε λείπουν όµως και οι αντιδράσεις απέναντι σε ολόκληρη τη λειτουργία του 

σηµερινού συστήµατος διατροφής και απόπειρες για τη διερεύνηση τρόπων για την 

αντικατάστασή του. Η Via Campesina αποτελεί ένα διεθνές δίκτυο εργατών γης, 

αυτοχθόνων και αγροτικών οικογενειών που προωθεί την έννοια της «Food 

Sovereignty», που σηµαίνει: ‘το δικαίωµα των ανθρώπων, των κοινοτήτων και των 

χωρών να καθορίζουν την αγροτική πολιτική τους µε τρόπο οικολογικά, κοινωνικά, 

οικονοµικά ανάλογο µε τις ιδιαιτερότητες τους’. Απορρίπτει την κεντρικά 

ρυθµιζόµενη από τις επιχειρήσεις βιοµηχανική γεωργία που έχει προσανατολισµό τις 

εξαγωγές προτάσσοντας ένα αποκεντρωµένο σύστηµα βιώσιµης παραγωγής µε βάση 
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τη µικρή αγροτική- οικογενειακή γεωργική εκµετάλλευση και προσανατολισµό την 

τοπική οικονοµία. 

Η αυξηµένη σηµασία της πρόσβασης σε σπόρους και στο νερό για την οµαλή 

λειτουργία µίας κοινωνίας που ασχολείται µε την αγροτική παραγωγή  

υπογραµµίζεται έντονα από τη Navdanya (εννιά σπόροι), εµπεριέχοντας τις αρχές της 

Sovereignty σπόρων και νερού µαζί µε τη Food Sovereignty στον όρο Earth 

Democracy.  

Ακόµα, µε κοινό στόχο τη βελτίωση της ζωής των παραγωγών και όχι µόνο, 

εντός και παράλληλα προς το καπιταλιστικό σύστηµα αναδύθηκε ένα «κίνηµα» µε 

διαφορετικές αντιλήψεις σχετικά µε το εµπόριο, µε διαφορετικές αναφορές και 

πρακτικές, που σήµερα έχει καταλήξει σε δύο διαφορετικές τάσεις το δίκαιο εµπόριο 

(fair trade) και το εναλλακτικό, αλληλέγγυο εµπόριο42. 

 

                                                 

42 LOW, WILLIAM. (2005). σ.2-4 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΦΩΝ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

Για την καλύτερη ανάλυση των διαφορετικών µορφών εµπορίου σήµερα θα γίνει 

πρώτα µία περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών τους και ύστερα θα 

ακολουθήσει µία σύγκρισή τους µε τη µέθοδο Global Commodity Chain στην 

εµπορία καφέ.  

Ο λόγος που επιλέχθηκε το προϊόν του καφέ είναι ότι αποτελεί ένα από τα πιο 

σηµαντικά commodity µετά το πετρέλαιο, ενώ οι πωλήσεις του έχουν το µεγαλύτερο 

µερίδιο συµµετοχής στο δίκαιο και στο εναλλακτικό/ αλληλέγγυο εµπόριο. Σύµφωνα 

µε υπολογισµούς, 100 εκατοµµύρια ανθρώπων επηρεάζονται άµεσα οικονοµικά από 

το εµπόριο καφέ43, ενώ σε µερικά κράτη αποτελεί µεγάλο ποσοστό των εξαγωγών 

τους. 

Είναι επίσης ένα προϊόν το οποίο είναι διαπραγµατεύσιµο στη χρηµατιστηριακή 

αγορά και η παραγωγή του γίνεται σχεδόν αποτελεσµατικά σε περιοχές του 

αναπτυσσόµενου «Νότου», οπότε δεν αντιµετωπίζει φόρους και δασµούς από τις 

ανεπτυγµένες χώρες, όπου και πραγµατοποιείται κυρίως η κατανάλωσή του παρά 

µόνο εάν  έχει προηγηθεί επεξεργασία και τυποποίηση του.  

2.1 Μεθοδολογία GCC-GVC 

Η µεθοδολογία που θα χρησιµοποιήσουµε σε αυτό το στάδιο 

ονοµάζεται Global Commodity Chain (GCC) και είναι στην ουσία η 

εφαρµογή της Παγκόσµιας Αλυσίδας Αξίας (Global Value Chain-GVC) 

στο εµπόριο µη διαφοροποιηµένης πρώτης ύλης και αναπτύχθηκε στην 

τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα κυρίως από τη δουλειά του Gereffi που 

στηριζόµενος στην έννοια της αλυσίδας προστιθέµενης αξίας (value-added chain), 

όρισε την Global Commodity Chain ως ένα δίκτυο εργασίας και παραγωγικής 

διαδικασίας που το τελικό του αποτέλεσµα είναι ένα ολοκληρωµένο προϊόν.  

                                                 

THE INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT. (2004).          

σ. xi.. 
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Μελετώντας τις βασικές διαστάσεις της αλυσίδας δίνεται η δυνατότητα να 

κατανοηθεί ο τρόπος µε τον οποίο κάθε κρίκος που συµµετέχει σε αυτήν την αλυσίδα 

διαµορφώνει τον τρόπο µε τον οποίο η κοινωνία οργανώνει την παραγωγή, τη 

διανοµή και την κατανάλωση των τελικών προϊόντων.  

Οι διαστάσεις που εξετάζονται είναι α) η δοµή εισροών-εκροών  (input-output 

structure) και η γεωγραφική κάλυψη που χρησιµοποιούνται για να αναδείξουν τη 

διαµόρφωση της αλυσίδας και την κατανοµή της προστιθέµενης αξίας σε κάθε της 

κρίκο β) η µορφή διακυβέρνησης (governance structures) που  προσδιορίζει τις 

δυναµικές σχέσεις που αναπτύσσονται εντός της αλυσίδας και τέλος γ) το θεσµικό 

(institutional) πλαίσιο που προσδιορίζει τις συνθήκες σε τοπικό και διεθνές επίπεδο 

που διαµορφώνουν κάθε δραστηριότητα στην αλυσίδα. 

2.2 Γενικά στοιχεία 

2.2.1 Συµβατικό εµπόριο 

Μετά την κατάρρευση και του κρατικού καπιταλισµού η λύση της “οικονοµίας 

της αγοράς” προβλήθηκε ως η µοναδική λύση και επικράτησε σχεδόν σε ολόκληρο 

τον πλανήτη συνοδευόµενη από ρητορείες για το «τέλος της ιστορίας». Ο 

καπιταλισµός στηρίζεται στην έννοια της ιδιοκτησίας και σύµφωνα µε τον Karl 

Polanyi θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως η λειτουργία της κοινωνίας ως προέκταση 

της οικονοµίας.  

Βασική επιδίωξη µέσω των οικονοµικών δραστηριοτήτων είναι η µεγιστοποίηση 

του κέρδους. Σύµφωνα µε τον Άνταµ Σµιθ και άλλους θεωρητικούς, ένα «αόρατο 

χέρι» ρυθµίζει την αγορά µέσω του νόµου της προσφοράς και της ζήτησης χωρίς 

κάποιο κεντρικό σχεδιασµό ή καθοδήγηση. Μέσω του ανταγωνισµού,  που διαποτίζει 

το σύνολο σχεδόν των κοινωνικών σχέσεων και της «δηµιουργικής καταστροφής» 

επιβιώνουν µόνο οι οργανισµοί που λειτουργούν αποτελεσµατικά προς όφελος 

ολόκληρου του κοινωνικού συνόλου. 

Στη συµβατική οικονοµική αλυσίδα οι άνθρωποι που έχουν καταβάλει το 

κεφάλαιο, οι επιχειρηµατίες και όχι απαραίτητα οι ιδιοκτήτες των µέσων παραγωγής 

είναι αυτοί που έχουν τον έλεγχο στην αλυσίδα και καρπώνονται το µεγαλύτερο 

µέρος των κερδών. Οι εργαζόµενοι αποτελούν εισροή για την παραγωγή του 

προϊόντος και οι καταναλωτές την αγορά. 
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Η τιµή ενός προϊόντος αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό σηµάδι, αφού εκφράζει τη 

σχετική σπανιότητα της προσφοράς και το βαθµό της επιθυµίας για κατανάλωση. 

Στην τιµή αυτή δεν λαµβάνονται υπόψη εξωτερικά κόστη, όπως η καταστροφή του 

περιβάλλοντος.  

Οι χώρες ή οι επιχειρήσεις, σύµφωνα µε τον David Ricardo θα πρέπει να 

εστιάζουν στην παραγωγή εκείνων των προϊόντων στα οποία έχουν κάποιο 

συγκριτικό πλεονέκτηµα. Το πλεονέκτηµα αυτό µπορεί να προέρχεται από το 

διαφορετικό κλίµα, την πρόσβαση σε χρήµα ή στην αγορά ή σε οποιονδήποτε άλλο 

λόγο. Οι διάφορες χώρες θα αποτελούν ένα παγκόσµιο χωριό και θα έχουν αναλάβει 

κάποιες συγκεκριµένες λειτουργίες βάση ενός διεθνούς καταµερισµού εργασίας. 

Ο "νόµος της προσφοράς και της ζήτησης" σηµαίνει ότι αυτοί που έχουν 

περισσότερα χρήµατα έχουν δικαίωµα να ζητάνε και να προµηθεύονται περισσότερα 

από αυτούς που δεν έχουν. ∆ηµιουργείται έτσι η τάση η οικονοµική ζωή, από την 

παραγωγή ως την κατανάλωση, να προσανατολίζεται περισσότερο στην ευζωία 

αυτών που µπορούν να την πληρώσουν, παρά στις ανάγκες των φτωχών, µε άλλα 

λόγια δεν είναι η κάλυψη των αναγκών που κινούν την οικονοµική ζωή, αλλά η 

πιθανή κερδοφορία. 

Η τάση της "ελεύθερης" αγοράς είναι η κυριαρχία λίγων επιχειρήσεων τόσο στην 

εσωτερική αγορά ενός κράτους, αλλά όλο και αυξανόµενα σε περιφερειακό και 

παγκόσµιο επίπεδο, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ολιγοπωλίων και υψηλότερων 

περιθωρίων κέρδους. Αυτό συµβαίνει κυρίως επειδή µόνο µεγάλες επιχειρήσεις 

µπορούν να πραγµατοποιήσουν τεράστια µεγέθη επενδύσεων, µειώνοντας έτσι τον 

αριθµό των επιχειρήσεων που µπορούν να εισέλθουν ή επιβιώσουν στον κλάδο αυτό. 

Εξαίρεση αποτελούν οι κλάδοι όπου η παραγωγή είναι µικρής κλίµακας µε µικρό 

κόστος εισόδου. Ο βαθµός συγκέντρωσης στους κλάδους αυτούς είναι ιδιαίτερα 

χαµηλός και η ελκυστικότητα αυτών για τις µεγάλες επιχειρήσεις µικρή. 

Αυτό δε σηµαίνει ότι δε δηµιουργούνται νέες ισχυρές επιχειρήσεις, αλλά ότι 

δηµιουργούνται σε αυτούς τους κλάδους που δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως.  Με 

άλλα λόγια το πεδίο στο οποίο µπορεί να στηρίζει µία καινούρια επιχείρηση την 

επιτυχία της είναι η καινοτοµία και η γρήγορη ανταπόκριση στις µεταβαλλόµενες 

συνθήκες της αγοράς. Οι νέες αυτές επιχειρήσεις µε τις καινούριες ιδέες και 

αντιλήψεις είναι εν δυνάµει πήγες ανανέωσης για τις "υπεροπτικές" µεγάλες εταιρίες 



 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΦΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
 

27 

µέσω εξαγορών. Με την πάροδο του χρόνου και αυτές οι αγορές τείνουν να 

κυριαρχούνται από µερικές µεγάλες επιχειρήσεις. 

Ο Smith και ο Ricardo αναγνώρισαν την ανάγκη για την αποφυγή δηµιουργίας 

καρτέλ από τις επιχειρήσεις και πρότειναν τη δηµιουργία κατάλληλης νοµοθεσίας, 

προσθέτοντας ακόµα τη σηµασία της διαθεσιµότητας πληροφορίας. Οι τρεις κύριες 

πηγές εµποδίων εισόδου που µπορούν να οδηγήσουν στη δηµιουργία ισχυρών 

ολιγοπωλίων είναι οι οικονοµίες κλίµακας, το διαφοροποιηµένο προϊόν και το 

πλεονέκτηµα απόλυτου κόστους. 

2.2.2 Fair trade 

Τη δεκαετία του ‘60, µέσα σε ένα κλίµα αναζήτησης ενός άλλου µοντέλου 

εµπορικών σχέσεων µεταξύ «αναπτυγµένων» και «αναπτυσσόµενων» χωρών, 

γεννιέται στην Ευρώπη ένα κίνηµα που έχει στόχο, µέσω της δηµιουργίας σταθερών 

και άµεσων εµπορικών σχέσεων, να βοηθήσει οικονοµικά τους παραγωγούς του 

«Νότου» βελτιώνοντας την πρόσβασή τους στην αγορά και προσφέροντας τους µία 

καλύτερη τιµή για τα προϊόντα τους, εξασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση 

ορισµένων βασικών κριτηρίων (ελευθερία συνδικαλισµού, απουσία παιδικής 

εργασίας, προστασία του περιβάλλοντος). Κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτού του 

κινήµατος στα πρώτα χρόνια διαδραµάτισαν αναπτυξιακοί οργανισµοί και η 

εκκλησία, ενώ οι οργανισµοί που ανέλαβαν το έργο της σύνδεσης του παραγωγού µε 

τον καταναλωτή ονοµάστηκαν ATO’s (Alternative Trade Organizations). 

Τη δεκαετία του ’80, στα πλαίσια µίας λογικής ένταξης στα συµβατικά κανάλια 

διανοµής και κυρίως στα σούπερµαρκετ, όπου ο καταναλωτής κάνει συνήθως τα 

ψώνια του, προκειµένου να αυξηθούν οι πωλήσεις των προϊόντων και κατ’επέκταση 

η βοήθεια προς τους παραγωγούς αρχίζει η πιστοποίηση των προϊόντων µε την 

ένδειξη Fair trade. Μία κίνηση που σε σχέση µε τις πωλήσεις αποδείχτηκε 

πραγµατικά επιτυχηµένη44.   

Ο όρος Fair επιλέχτηκε έναντι του εναλλακτικού γιατί είναι πιο περιεκτικός. 

Είναι λίγο δύσκολο άλλωστε να φανταστούµε µία πολυεθνική επιχείρηση να 

αυτοαποκαλείται εναλλακτική, ενώ οι περισσότερες θα ήθελαν να πείσουν τους 

                                                 

44 LOW, WILLIAM. (2005). σ.3. 
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καταναλωτές τους ότι είναι τίµιες και ηθικές. Το κατά πόσο είναι όντως δίκαιη η τιµή 

που απολαµβάνει ο παραγωγός σε κάθε περίπτωση είναι αρκετά αµφισβητήσιµο (η 

τιµή έχει παραµείνει στάσιµη τα τελευταία χρόνια). 

Παρόλα αυτά ο όρος δίκαιο υπονοεί την ύπαρξη µη δίκαιου και αυτή είναι ίσως 

µία από τις πιο σηµαντικές επιδράσεις του κινήµατος αυτού. Μπορεί να µην έβλαψε 

ουσιαστικά τις µεγάλες επιχειρήσεις και να µην κατόρθωσε να αναπτύξει µία 

ολοκληρωµένη απάντηση στο συµβατικό εµπόριο, αλλά έθεσε προβληµατισµούς 

αυξάνοντας παράλληλα την κατανόηση µεγάλων κοµµατιών του πληθυσµού -κυρίως 

στην Ευρώπη- για το πώς λειτουργεί το εµπόριο. Αυτός είναι και ο λόγος για τον 

οποίο η βιοµηχανία στάθηκε επιφυλακτική, στην αρχή, απέναντί του. 

Καθώς η αγορά µεγάλωνε, κρίθηκε απαραίτητη η ύπαρξη εναρµονισµένων 

πολιτικών για την πιστοποίηση, ώστε να προωθείται η εµπιστοσύνη του καταναλωτή 

στο Fair Trade. Το ρόλο αυτό έχει αναλάβει ο Fair Trade Labelling Organization 

International (FLO) µε έδρα τη Βόννη. Τα προϊόντα και όχι οι επιχειρήσεις που τα 

πωλούν είναι αυτά που πιστοποιούνται, ενώ η αγορά σε τιµές λιανικής πώλησης 

φτάνει στα 830 εκατοµµύρια € το 200445. Οι πωλήσεις του δικαίου εµπορίου 

αποτελούνται κυρίως από τρόφιµα. Μέχρι στιγµής υπάρχουν πιστοποιηµένα προϊόντα 

όπως καφές, τσάι, ρύζι, φρέσκα φρούτα, χυµοί, κακάο, ζάχαρη, µέλι, κρασί.  

Κάποια µειονεκτήµατα που έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς στα πλαίσια του 

δικαίου εµπορίου είναι η έλλειψη κατανόησης της φιλοσοφίας του από την πλευρά 

των παραγωγών και η καθυστερηµένη πληρωµή τους σε σχέση µε τη συµβατική 

αγορά. Το πιο σηµαντικό πρόβληµα όµως που αντιµετωπίζει είναι η αυξηµένη 

προσφορά σε σχέση µε τη ζήτηση 46.  

Γενικά οι παραγωγοί ενθαρρύνονται να µην εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από 

την αγορά αυτή, ενώ παράλληλα ασκούνται πιέσεις προς τις γιγάντιες επιχειρήσεις να 

υιοθετήσουν τις αρχές του Fair Trade. Κάτι που τα τελευταία χρόνια, λόγω της 

σταθερής ανάπτυξης που παρουσιάζει η αγορά τους, γίνεται σε ένα βαθµό γεγονός. 

                                                 

45 FAIR TRADE LABELLING ORGANIZATIONS INTERNATIONAL. (2005). σ.6. 

46 COLORADO STATE UNIVERSITY. (2003). σ. 15-17 
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Με την είσοδο µεγάλων πολυεθνικών στους κόλπους του, το Fair Trade 

κινδυνεύει να καταλήξει να αποτελεί ένα νέο τµήµα της αγοράς µε απλά υψηλότερες 

τιµές και η συµµετοχή κάποιου στο «κίνηµα» αυτό να περιορίζεται στην κατανάλωση 

µόνο των πιστοποιηµένων προϊόντων.  

2.2.3 Εναλλακτικό/ αλληλέγγυο εµπόριο 

Το εναλλακτικό/ αλληλέγγυο εµπόριο έχει τις ρίζες του στα πρώτα χρόνια 

ανάπτυξης του κινήµατος για το δίκαιο εµπόριο. Βασικός σκοπός του είναι η 

ενίσχυση του παραγωγού αποδεσµεύοντας τον από τις εκµεταλλευτικές δοµές του 

συµβατικού εµπορίου, δηµιουργώντας παράλληλα µία νέα αλυσίδα εµπορίας.   

Οι οµάδες που συµµετέχουν στη δηµιουργία αυτού του ανταγωνιστικού δικτύου 

εµπορίας χαρακτηρίζονται από µία πολιτική συγκρότηση ενάντια στον καπιταλισµό 

και συνδέονται µε µία µακρά παράδοση αναζήτησης ριζικών αλλαγών ολόκληρης της 

οικονοµικής ζωής από τις µεθόδους παραγωγής και ανταλλαγής µέχρι την 

κατανάλωση.  

Το εναλλακτικό/ αλληλέγγυο εµπόριο προσπαθεί να αµφισβητήσει τη λογική που 

θέλει έναν επιχειρηµατία να καρπώνεται όλο το πλεόνασµα (αλλά και το ρίσκο) που 

δηµιουργείται από µια παραγωγική διαδικασία, επειδή απλά παρείχε το κεφάλαιο και 

προσπαθεί να δηµιουργήσει δοµές όπου ο καθένας συµµέτοχος στη διαδικασία 

(παραγωγός- καταναλωτής) θα  µπορεί να θεωρηθεί ισότιµος επενδυτής, αρκεί να 

θέλει και να εργάζεται για τη δοµή αυτή. Με τον τρόπο αυτό, σκοπεύει µέσα από τη 

συνεργασία, να επιτευχθεί µία καλύτερη κατανοµή των καρπών της οικονοµικής 

δραστηριότητας σε όλους.  

Ο όρος «αλληλέγγυο» αναφέρεται στην εµπορική διαδικασία που έχει ως στόχο 

την ενίσχυση κοινωνικών κινηµάτων που διεκδικούν ευρύτερους κοινωνικο-

πολιτικούς στόχους, όπως για παράδειγµα την αναδιανοµή καλλιεργήσιµης γης. Το 

εναλλακτικό/ αλληλέγγυο εµπόριο δεν έχει σκοπό να βοηθήσει γενικά και αόριστα 

τους φτωχούς, που ικανοποιούν κάποια τυπικά κριτήρια, δεν είναι φιλανθρωπία. 

Στέκεται αλληλέγγυο σε συγκεκριµένους ανθρώπους που οργανώνονται και 

αγωνίζονται για τη βελτίωση των συλλογικών όρων της ζωής τους, µε τους οποίους 

χτίζει άµεσες σχέσεις εµπιστοσύνης και σεβασµού. 



 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΦΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
 

30 

Το εναλλακτικό/ αλληλέγγυο εµπόριο θα µπορούσαµε δηλαδή να το ορίσουµε ως 

τη διακίνηση διαφόρων προϊόντων µεταξύ κοινοτήτων ανθρώπων µε παρόµοιες αρχές 

και στόχους µέσω άµεσων συναλλαγών και ανταλλαγή χρήµατος, που αναδύθηκε από 

την επιθυµία των ίδιων να διαχειρίζονται συλλογικά τις ζωές τους.  

Τα προϊόντα που παράγονται από τις οµάδες παραγωγών ανταλλάσσονται όχι 

σύµφωνα µε την υψηλότερη τιµή που µπορεί να  αποσπασθεί από τους καταναλωτές, 

αλλά σύµφωνα µε το πραγµατικό κόστος παραγωγής. Ο καθορισµός αυτών των 

«τίµιων τιµών» σε κάθε κοινότητα γίνεται λαµβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες των 

παραγωγών όσο και των καταναλωτών, όσο και τυχόν εξωτερικά κόστη, όπως η 

µόλυνση.  

Η οικονοµική ζωή βασίζεται στις σχέσεις µεταξύ οµάδων που ανταλλάσσουν 

πληροφορίες και προϊόντα. Οι παραγωγοί είναι ελεύθεροι να επιλέγουν ποιες 

παραγγελίες θα εκτελούν και κάθε κοινότητα µπορεί να επιλέγει τους προµηθευτές 

της. Οι πληροφορίες που χρησιµοποιούνται για την πραγµατοποίηση αλλαγών λόγω 

µεταβολών στην κατανάλωση είναι η εξέλιξη των παραγγελιών και των αποθεµάτων 

και όχι οι µεταβολές στην τιµή των προϊόντων.  

Για τη δηµιουργία αυτόνοµων κοινοτήτων διατροφικά και όχι µόνο δεν είναι 

αναγκαίο όλα τα απαραίτητα προϊόντα να παράγονται εντός µίας συγκεκριµένης 

ακτίνας, αν και προκρίνεται περισσότερο η παραγωγή για τοπική κατανάλωση. Μία 

σχέση περισσότερο συγγένειας και όχι χιλιοµετρικής απόστασης είναι αυτή που 

καθορίζει τη συνεργασία µεταξύ των διάφορων συµµετεχόντων στη διαδικασία αυτή.  

2.3 Ανάλυση της παγκόσµιας αλυσίδας αξίας στην εµπορία 
καφέ 

2.3.1 Συµβατικό εµπόριο 

Η παγκόσµια παραγωγή καφέ παρουσιάζει µια σταθερή αύξηση από το 1965 και 

µετά που κατά µέσο όρο πλησιάζει το 2% ανά έτος. Η αύξηση αυτή της παραγωγής 

δε φαίνεται να ανταποκρίνεται στην οικονοµική θεωρία, αφού συµβαίνει παρόλο που 
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ταυτόχρονα οι τιµές στη διεθνή αγορά πέφτουν. Ως αποτέλεσµα παρατηρούµε ότι ενώ 

αυξάνονται οι εξαγωγές να µειώνεται η συνολική αξία τους47. 

 

∆ιάγραµµα 1: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΦΕ 

 

ΠΗΓΗ: THE INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND 

DEVELOPMENT  

 

Οι χώρες µε τη µεγαλύτερη παραγωγή καφέ παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα. Η Βραζιλία παραµένει η χώρα µε τη µεγαλύτερη παραγωγή, ενώ η δυναµική 

είσοδος του Βιετνάµ τα τελευταία χρόνια στην αγορά ύστερα από την προτροπή της 

Παγκόσµιας Τράπεζας  το κατατάσσει στη δεύτερη θέση. 

 

 

 

                                                 

47 THE INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (2004). 

σ. 63. 
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Πίνακας 2-1 : ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΦΕ (2001-2004) 

Παραγωγή καφέ 
(σε χιλιάδες 
σακιά 48) 

2001 2002 2003 2004 2003-
2004 (%) 

1. Βραζιλία 30.727 48.480   28.820   39.272    36,27 
2. Βιετνάµ 13.133 11.555   15.230   12.500    -17,93 
3. Κολοµβία 11.999 11.889   11.097   11.500    3,63 
4. Ινδονησία 6.833 6.785 6.571     7.538     14,72 
5. Μεξικό 4.200 4.000 4.550 3.407 -25,12 

ΠΗΓΗ: ICO49  

Η παγκόσµια κατανάλωση το 2003 ήταν περίπου 115 εκατοµµύρια σακιά, µε το 

80% να προέρχεται από χώρες που εισάγουν τον καφέ και το υπόλοιπο από χώρες 

που τον παράγουν. Σύµφωνα µε κάποιες εκτιµήσεις το 65% της κατανάλωσης 

προέρχεται από το 17% του πληθυσµού. Οι ώριµες αγορές προβλέπεται ότι θα 

παρουσιάσουν µία µικρή αύξηση, ενώ αναµένεται µία έντονη ανάπτυξη για ορισµένες 

αναδυόµενες αγορές, όπως η Κίνα50.   

 

Πίνακας 2-2: ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΦΕ (2001-2004) 

 

 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ: ICO 51 

                                                 

48 1 Σάκος καφέ = 60 Κιλά= 132,3 λίβρες, 1 Μετρικός Τόνος = 16,67 Σακιά = 2.205 λίβρες 

49  ICO. (2005). σ.4. 

50 THE INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT. (2004). 

σ.  20-30, 38 

51 ICO. (2005). σ.4. 

Κατανάλωση 
καφέ (σε χιλιάδες 
σακιά) 

2001 2002 2003 2004 

1.  Ευρωπαϊκή 
Ένωση 37.739 38.183 38.393 39.346 

2.  Η.Π.Α. 19.343 18.870 20.505 20.783 
3.  Γερµανία 9.468 9.064 9.133 10.177 
4.  Ιαπωνία 6.935 6.874 6.770 7.117 
5.  Ελλάδα 579 865 1.003 927 
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Μετά την κατάρρευση της ∆ιεθνούς Συµφωνίας για τον Καφέ (International 

Coffee Agreement- ICA) το 1989 η αγορά λειτουργεί χωρίς ουσιαστικές 

παρεµβάσεις. Ο διεθνής οργανισµός του καφέ ICO (International Coffee 

Organization) είναι  ένας οργανισµός µε µικρές δυνατότητες παρέµβασης στην αγορά 

και ο ρόλος του περιορίζεται στο να παρέχει πληροφορίες και συµβουλές στη διεθνή 

κοινότητα. Ένα σηµαντικό µέρος του εισοδήµατος που δηµιουργείται στην αλυσίδα 

εµπορίας του καφέ έχει µετατοπιστεί τα τελευταία χρόνια από τους παραγωγούς προς 

τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις χώρες που γίνεται η κατανάλωση. 

 Οι κύριοι συµµετέχοντες στην παγκόσµια αλυσίδα εµπορίας του καφέ στο 

συµβατικό εµπόριο είναι οι παραγωγοί (µικροί, µεγάλοι, ενώσεις παραγωγών), οι 

τοπικοί µεσάζοντες, η πρώτη επεξεργασία, οι εξαγωγείς, οι µεταφορείς, οι 

χρηµατιστηριακοί παράγοντες, οι εταιρίες εµπορίας του καφέ, οι επιχειρήσεις 

καβουρντίσµατος, οι διανοµείς- λιανέµποροι και τέλος ο καταναλωτής (θα 

µπορούσαµε να συµπεριλάβουµε στην αλυσίδα και την κατηγορία 

HOtel.REstaurant.CAtering).  

Περίπου 20 εκατοµµύρια οικογένειες σε περισσότερες από 50 χώρες, κυρίως 

αναπτυσσόµενες, παράγουν και πωλούν καφέ 52. Η µισή παραγωγή σχεδόν παράγεται 

σε κτήµατα µικρότερα των πέντε εκταρίων, ενώ η τιµή του καφέ τα τελευταία χρόνια 

λόγω της υπερπαραγωγής έχει πέσει πολλές φορές κάτω από το κόστος παραγωγής 

του δηµιουργώντας έντονα κοινωνικά προβλήµατα. 

Με το φυτό του καφέ να χρειάζεται 5 χρόνια για να αρχίσει η παραγωγή και την 

ελλιπή ενηµέρωση για την κατάσταση της παγκόσµιας αγοράς, οι παραγωγοί έµειναν 

εκτεθειµένοι στα αποτελέσµατα της αυξηµένης παραγωγής. Παρόλα αυτά είναι 

αµφίβολο αν µπορούσαν να έχουν αντιδράσει διαφορετικά λόγω έλλειψης πόρων και 

δυνατότητας αλλαγής καλλιέργειας.  

Μόνο οι καλά οργανωµένοι παραγωγοί ή οι συνεταιρισµοί τους έχουν τη 

δυνατότητα να συνοµιλούν απευθείας µε τις εταιρίες που κάνουν την επεξεργασία, 

ώστε να εξασφαλίζουν µεγαλύτερο µερίδιο στη τελική τιµή. Συνήθως στην αλυσίδα 

παρεµβάλλονται αρκετοί µεσάζοντες.   

                                                 

52 THE INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT. (2004). 

σ. xi. 



 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΦΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
 

34 

Ευκαιρία για ένα καλύτερο εισόδηµα προσφέρουν οι διαφοροποιηµένες αγορές, 

που προβάλλουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προϊόντος που οι καταναλωτές 

αναγνωρίζουν ως κάτι διαφορετικό. Τέτοιες είναι κυρίως οι αγορές των βιολογικών, 

των ανώτερης ποιότητας και των ονοµασίας προέλευσης προϊόντων που 

αντιπροσωπεύουν το 10% της παγκόσµιας αγοράς πράσινου καφέ. 

Οι παραγωγοί τις περισσότερες φορές λόγω του µικρού τους µεγέθους και της 

δυσκολίας πρόσβασης τους στην αγορά παραδίδουν τη σοδειά τους µεσάζοντες και 

ύστερα αυτοί αναλαµβάνουν την προώθηση της παραγωγής για την εξαγωγή. Όσοι 

προσπάθησαν να τους βγάλουν από την αλυσίδα τους αντιµετώπισαν πολλές φορές 

προβλήµατα που έφτασαν και στις δολοφονίες. 

Ο εξαγωγέας που πρέπει να έχει µία ειδική άδεια, πουλάει την παραγωγή του στη 

διεθνή αγορά σε τιµές fob. Οι «τοπικοί» εξαγωγείς δεν µπορούν να ανταποκριθούν 

εύκολα στον ανταγωνισµό από τους διεθνείς εµπόρους µιας και το κόστος για την 

εξασφάλιση χρηµατοδότησης τους είναι πολύ πιο µεγάλο, µε αποτέλεσµα την 

εξαφάνιση τους ή τη συµµαχία µε τους τελευταίους.  

Ένας ακόµα παράγοντας που επηρεάζει την επιβίωση στον χώρο της εµπορίας 

είναι η αξιοποίηση των µελλοντικών αγορών που λαµβάνει χώρα στα χρηµατιστήρια 

αξιών του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης (The Coffee, Sugar and Cocoa Exchange in 

Manhattan’s World Trade Center, London International Financial Futures and Options 

Exchange). Μία αγορά που αρχικά δηµιουργήθηκε για να µειώσει το ρίσκο των 

αγοραστών από τις µεταβολές στη µελλοντική αξία των εµπορευµάτων και τα 

τελευταία χρόνια έχει µετατραπεί σε µία κερδοσκοπική αγορά µε µόλις το 10% των 

πωλήσεων να αντιστοιχούν σε πραγµατικές ποσότητες καφέ και όχι σε µελλοντικά 

συµβόλαια 53. 

Ένας λόγος που έχει οδηγήσει στην έντονη συγκέντρωση στον κρίκο των 

διεθνών εµπόρων είναι οι απαιτήσεις που έχουν οι επιχειρήσεις καβουρντίσµατος για 

τους προµηθευτές τους και πιο συγκεκριµένα για την ελάχιστη απαιτούµενη 

τροφοδοσία (για Arabica, είναι 60.000 τόνοι το χρόνο). Για να µπορέσουν να 

ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις και να επιβιώσουν οι εµπορικές επιχειρήσεις 

πρέπει να ενισχύσουν το προµηθευτικό τους δίκτυο. Έτσι δικαιολογείται το 

                                                 

53 FAIRTRADE FOUNDATION. (2002). σ. 9-10. 
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ενδιαφέρον των πολυεθνικών εµπόρων για µεγαλύτερη παρουσία στη χώρα 

παραγωγής του καφέ και µία καθετοποίηση προς τα πίσω, ακόµα και όταν αυτή δε 

φαίνεται να είναι ιδιαίτερα επικερδής.  

Το 1998 οι µεγαλύτερες έξι εµπορικές επιχειρήσεις έλεγχαν τη µισή αγορά, ενώ 

οι δύο µεγαλύτερες (Neumann Volcafé) συγκέντρωναν το 1/3 σχεδόν της παγκόσµιας 

αγοράς. Η τάση για συγκέντρωση είναι σταθερή τα τελευταία χρόνια και δε φαίνεται 

να αλλάζει στο άµεσο µέλλον. 

Οι επιχειρήσεις καβουρντίσµατος επεξεργάζονται και συσκευάζουν τον καφέ 

δίνοντας του την τελική µορφή, ενώ παράλληλα αναλαµβάνουν και την προώθηση 

του προϊόντος στην αγορά. Οι κορυφαίες επιχειρήσεις του τοµέα έχουν τη 

δυνατότητα να απολαµβάνουν σταθερά υψηλά κέρδη εστιάζοντας στην τιµή, τη 

συσκευασία και τη φήµη, προσφέροντας σχετικά οµοιόµορφα προϊόντα µε σταθερή, 

µέση ή χαµηλή ποιότητα. 

Οι επιχειρήσεις καβουρντίσµατος έχοντας αναδειχθεί ως ο ισχυρότερος κρίκος 

της αλυσίδας, δεν επιδιώκουν πλέον τη µεγιστοποίηση του κύκλου εργασιών τους, 

αλλά περισσότερο την αύξηση της αποδοτικότητάς τους ακόµα και αν αυτό σηµαίνει 

ανάθεση σε άλλους δραστηριοτήτων που δεν είναι τόσο κερδοφόρες για αυτές. Έτσι 

εξηγείται και η συγκέντρωσή τους στις λειτουργίες του µάρκετινγκ αφήνοντας την 

τροφοδοσία τους σε ένα δίκτυο εµπόρων.  

Το επίπεδο της συγκέντρωσης σε αυτόν τον κρίκο είναι το υψηλότερο στην 

αλυσίδα εµπορίας του καφέ. Το 1998 η µισή αγορά ελεγχόταν από δύο επιχειρήσεις 

(Nestle, Philip Morris) και η κατάσταση αυτή δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά.  

Η ανάπτυξη τεχνολογίας για την αντικατάσταση των διαφόρων ποικιλιών έχει 

αυξήσει την αυτονοµία τους και οι περιπτώσεις όπου έχουµε κάθετη ολοκλήρωση 

µεταξύ επιχειρήσεων καβουρντίσµατος και διεθνών εµπόρων αποτελούν εξαίρεση 

στον κανόνα. 

Προκειµένου όµως να µην έχουν µεγάλη εξάρτηση από τις µεγάλες εµπορικές 

επιχειρήσεις, αρκετές επιχειρήσεις, όπως η Nestle, συνεργάζονται πολλές φορές µε 

ντόπιους εξαγωγείς, ιδιαίτερα για καφέ µε ονοµασία προέλευσης. Άλλωστε, η 

εµφάνιση νέων καταναλωτικών συµπεριφορών µε την αυξηµένη σηµασία του τοµέα 

speciality καφέ µπορεί να οδηγήσει σε µία στενότερη συνεργασία, όπως φαίνεται και 

από το παράδειγµα των Starbucks.  
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Η ηγετική θέση που κατέχουν στην αλυσίδα τους επιτρέπει τη µείωση των 

αποθεµάτων, πιέζοντας ταυτόχρονα τους προµηθευτές για συστήµατα έγκαιρης 

παράδοσης (just-in-time) µε αποτέλεσµα εξασφαλισµένη ροή προϊόντων για τους 

πελάτες και καλύτερες τιµές για τους προµηθευτές. 

Οι εξελίξεις στην αγορά speciality δε φαίνεται να είναι αρκετά απειλητική για τις 

µεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου, µιας και οι τελευταίες έχουν πάντα τη δυνατότητα 

να τις εξαγοράσουν.  

Η αγορά καφέ για κατανάλωση στο σπίτι γίνεται παγκοσµίως κυρίως µέσα από 

το λιανεµπόριο. Η συγκέντρωση στον τοµέα αυτό που έχει αρχίσει τα τελευταία 

χρόνια τον καθιστά έναν από τους πιο σηµαντικούς στην αλυσίδα εµπορίας των 

τροφίµων και όχι µόνο, αφού είναι το µέρος της αλυσίδας που είναι πιο κοντά στον 

τελικό καταναλωτή.  

Το 1997 στην Αµερική το 10% των αγορών καφέ από το λιανεµπόριο 

υπολογίζεται ότι έγινε στα Wal-Mart. Παρόλα αυτά ο καφές των µεγάλων 

επιχειρήσεων είναι κάτι που αναµένει ο καταναλωτής να υπάρχει διαθέσιµο στα 

καταστήµατα και το περιθώριο κέρδους αυτών είναι χαµηλότερο στον καφέ από τον 

µέσο όρο των τροφίµων. Η ανάπτυξη προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας αποτελεί µία 

κίνηση για να πιέσει τις µεγάλες επιχειρήσεις καβουρντίσµατος καφέ και να επιτύχει 

µεγαλύτερο µερίδιο στα κέρδη.  

Τέλος, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η διακυβέρνηση (form of governance) της 

παγκόσµιας αλυσίδας εµπορίας καφέ από το συµβατικό εµπόριο τα τελευταία χρόνια 

διαµορφώνεται έντονα από τις επιχειρήσεις καβουρντίσµατος, αφού οι στρατηγικές 

τους αποφάσεις επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τις εξελίξεις στους υπόλοιπους 

κρίκους, ενώ παρουσιάζει χαρακτηριστικά ‘buyer-driven’ αλυσίδας, στην οποία οι 

µεγάλοι παγκόσµιοι πωλητές επώνυµων προϊόντων εκµεταλλεύονται µία πολύ 

ανταγωνιστική παραγωγική βάση πάνω στην οποία δοµούν τα παγκόσµια συστήµατα 

τους χωρίς να έχουν τον άµεσο ιδιοκτησιακό έλεγχο της πρωτογενούς παραγωγής.  

2.3.2 Fair trade 

Πιστοποιηµένος καφές «δικαίου» εµπορίου παράγεται σε περισσότερες από 24 

χώρες από περίπου 600.000 παραγωγούς µε παραγωγική δυνατότητα 100.000 
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µετρικούς τόνους το 200154. Το Μεξικό, το Περού, η Κολοµβία, η Νικαράγουα και η 

Γουατεµάλα είναι οι χώρες µε τη µεγαλύτερη παραγωγή 55.  

 

Πίνακας 2-3: ΚΥΡΙΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ FAIR TRADE ΚΑΦΕ (2001) 

Κύριοι εισαγωγείς  
(σε µετρικούς τόνους) 

Κύριοι εξαγωγείς 
(σε µετρικούς τόνους) 

Ολλανδία (3.104) Μεξικό (3.680) 
Γερµανία (3.073) Περού (2.172) 
Ελβετία (1.382) Κολοµβία (1.601) 

Ενωµένο Βασίλειο (1.332) Γουατεµάλα (1.332) 
∆ανία (742) Νικαράγουα (1.428) 
ΗΠΑ (707) Τανζανία (1.001) 

Σύνολο παγκοσµίως (14.400)  

ΠΗΓΗ: FLO 

Το Μεξικό κατέχοντας µία από τις πρώτες θέσεις στην παραγωγή καφέ 

παγκοσµίως µε το 92% των παραγωγών του να έχει γη έως πέντε εκτάρια είναι ο 

µεγαλύτερος προµηθευτής fair trade καφέ, αντιπροσωπεύοντας το 23% των 

παγκόσµιων εξαγωγών. Το 2003, υπήρχαν 36 µεξικάνικες πιστοποιηµένες 

οργανώσεις παραγωγών καφέ.56  Οι παγκόσµιες εξαγωγές έφτασαν το 2004 σχεδόν 

στους 25 χιλιάδες µετρικούς τόνους συνεχίζοντας τη σταθερή ανάπτυξη των 

τελευταίων χρόνων57.  

 

Πίνακας 2-4: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΓΟΡΑ FAIR TRADE ΚΑΦΕ (2003-4) 

Προϊόν Fair trade 2003 2004 2003-2004 

Καφές (σε µετρικούς 
τόνους) 

19.293 24.222 26% 

                                                 

54 THE INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT. (2004). 

σ. 124. 

55 COLORADO STATE UNIVERSITY. (2003). σ. 15. 

56 TAYLOR, PETER. (2005). σ.33 

57 FAIR TRADE LABELLING ORGANIZATIONS INTERNATIONAL. (2005). σ. 6. 
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Αξιοσηµείωτη είναι η παρουσία του fair trade στην ευρωπαϊκή αγορά όπου 

ύστερα από µια δεκαετία σε πολλές χώρες, οι πωλήσεις του αντιστοιχούν στο 1,2% 

της συνολικής αγοράς, ποσοστό που είναι µεγαλύτερο από τον καφέ βιολογικής 

καλλιέργειας. 

Το fair trade δηµιουργεί µία αλυσίδα εµπορίας που εξασφαλίζει, µέσω του 

θεσµικού πλαισίου της πιστοποίησης του FLO, στον παραγωγό που ικανοποιεί µια 

σειρά κριτηρίων µία «αξιοπρεπή» (καλύπτει το κόστος παραγωγής) και εγγυηµένη 

ανταµοιβή για κάθε προϊόν που διοχετεύεται στην αγορά µέσω της αλυσίδας του. Η 

κατώτατη τιµή που έχει προσδιοριστεί για τον καφέ παρουσιάζεται στο παρακάτω 

πίνακα58, ενώ εάν η τιµή της αγοράς υπερβεί την τιµή αυτή αυτόµατα ανεβαίνει κατά 

0,05 (US$) και η ελάχιστη τιµή του ft.  

 

Πίνακας 2-5: FAIR TRADE ΤΙΜΗ ΚΑΦΕ ($/ΛΙΒΡΑ) 

Συµβατικός Πιστοποιηµένος βιολογικός Τύπος Καφέ 

Κεντρική 
Αµερική, 
Μεξικό, 
Αφρική, Ασία 

Νότιος 
Αµερική, 
Καραϊβική 

Κεντρική 
Αµερική, 
Μεξικό, 
Αφρική, Ασία 

Νότιος 
Αµερική, 
Καραϊβική 

Washed Arabica 1,26 1,24 1,41 1,39 
Non-washed Arabica 1,20 1,20 1,35 1,45 
Washed Robusta 1,10 1,10 1,25 1,25 
Non-washed Robusta 1,06 1,06 1,21 1,21 

ΠΗΓΗ: THE INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND 

DEVELOPMENT 

Με την παρέµβαση του FLO να περιορίζετε ουσιαστικά στην κάλυψη ορισµένων 

κριτηρίων από την πλευρά του παραγωγού (εξασφαλίζοντας παράλληλα τη «δίκαια 

τιµή») και ορισµένων όρων για την εµπορία των προϊόντων, η κατανοµή της 

προστιθέµενης αξίας στους συµµετέχοντες στην αλυσίδα εµπορίας δε ρυθµίζεται και 

εξαρτάται από τις δυναµικές σχέσεις µεταξύ των µετεχόντων κάθε φορά.  

                                                 

58 THE INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT. (2004). 

σ. 102. 
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Η είσοδος σε πολλές αλυσίδες λιανεµπορίου προϊόντων fair trade είναι αρκετά 

επικερδής για αυτές, αφού διαθέτουν µεγάλη διαπραγµατευτική δύναµη. Μία λογική 

που επικρατεί ανάµεσα στις οµάδες του fair trade είναι η δηµιουργία υπεύθυνων 

επιχειρήσεων. Λόγω της εµπορικής του επιτυχίας ο καφές fair trade έχει προκαλέσει 

για διάφορους λόγους το ενδιαφέρον µεγάλων επιχειρήσεων στα διάφορα στάδια της 

διατροφικής αλυσίδας όπως τα Starbucks, Neumann, η Carrefour και η Nestle. Η 

τελευταία εγκατέλειψε την εχθρική της στάση απέναντι του λανσάροντας 

πιστοποιηµένα προϊόντα fair trade αναδεικνύοντας τη δυναµική που µπορεί να έχει το 

καταναλωτικό κοινό χρησιµοποιώντας τη δύναµή του.  

2.3.3 Εναλακτικό/ αλληλέγγυο εµπόριο 

Οι κύριες χώρες παραγωγής καφέ που διακινείται µέσω της αλυσίδας του 

εναλλακτικού/ αλληλέγγυου εµπορίου είναι το Μεξικό, η Νικαράγουα, η Κόστα Ρίκα, 

η Γουατεµάλα και το Ελ Σαλβαδόρ, ενώ η κατανάλωση του περιορίζεται στη Βόρειο 

Αµερική και την Ευρώπη. Οι εξαγωγές από το Μεξικό για το έτος 2005/06 

προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στους 350 τόνους, ενώ οι εισαγωγές του καφέ από 

διάφορες χώρες προέλευσης για το 2004 ανά χώρα φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα59. 

Η ανάπτυξη του εναλλακτικού/ αλληλέγγυου εµπορίου καφέ είναι ιδιαίτερα 

έντονη και αναµένεται να συνεχιστεί τα επόµενα χρόνια. Το 1999, µε την πρώτη 

εισαγωγή στην Ευρώπη 150 κιλών καφέ προερχόµενων από τους ζαπατίστας, από µία 

οµάδα αλληλεγγύης στη Γερµανία, ξεκίνησε η δηµιουργία ενός αυτόνοµου δικτύου 

οµάδων διακίνησης καφέ (RedProZapa) που σήµερα αποτελείται από 24 οµάδες, στις 

χώρες ΗΠΑ, Γερµανία, Καναδά, Ιταλία, Γαλλία, Ελβετία, Αγγλία, Ισπανία, Σουηδία, 

∆ανία, Αυστρία και Ελλάδα. Κάθε οµάδα που συµµετέχει στο δίκτυο διατηρεί την 

αυτονοµία της, αλλά δεσµεύεται για την τήρηση των ελάχιστων δεσµεύσεων του fair 

trade (ελάχιστη τιµή, προπληρωµή).  

 

                                                 

59 Primer Encuentro Intercontinental e Intercaracol de las Cooperativas Autónomas de Café y la 

Red de Organizaciones que Comercializan el Café Autónomo. (2006). σ. 2-3. 
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Πίνακας 2-6: ΚΥΡΙΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΚΑΦΕ ΜΕΣΩ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ/ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ (2004) 

 

 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ: PRIMER ENCUENTRO INTERCONTINENTAL E INTERCARACOL DE 

LAS COOPERATIVAS AUTÓNOMAS DE CAFÉ Y LA RED DE 

ORGANIZACIONES QUE COMERCIALIZAN EL CAFÉ AUTÓNOMO 

Η διαµόρφωση των τιµών του παραγωγού γίνεται σε συναντήσεις µεταξύ 

παραγωγών και οµάδων διακίνησης και από το 2004 είναι τουλάχιστον 10% 

υψηλότερη από αυτή του fair trade (1,3 $/λίβρα για τον συµβατικό καφέ washed 

Arabica και 1,5 για  τον πιστοποιηµένο βιολογικό), ενώ παράλληλα οι οµάδες 

διακίνησης που εξασφαλίζουν σχετικά υψηλότερα πλεονάσµατα, χρηµατοδοτούν 

προσπάθειες των οµάδων παραγωγών για τη µείωση του λειτουργικού τους 

κόστους60. 

Οι σχέσεις των οµάδων σε αυτό το δίκτυο παραγωγής και διακίνησης  

χαρακτηρίζονται από τη µεγαλύτερη δυνατή ισοτιµία σε µια αγορά που 

χαρακτηρίζεται από τη µέγιστη ανισότητα, ενώ απουσιάζει κάποιο ειδικό θεσµικό 

πλαίσιο. 

 

                                                 

60 Primer Encuentro Intercontinental e Intercaracol de las Cooperativas Autónomas de Café y la 

Red de Organizaciones que Comercializan el Café Autónomo. (2006). σ. 5,7-9. 

Κύριοι εισαγωγείς 
(σε τόνους το 2004) 

ΗΠΑ (250) 
Γερµανία (105) 
Καναδάς (93) 
Ιταλία (90) 
Γαλλία (50) 
Ελβετία (40) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η Ι∆ΡΥΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ/ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Προτού εξετάσουµε τη διαδικασία της ίδρυσης του συνεταιρισµού για το 

εναλλακτικό και αλληλέγγυο εµπόριο που µελετάµε µε την επωνυµία «ο Σπόρος» 

Συν. Π.Ε θα δούµε κάποια στοιχεία για τη γέννηση του συνεταιρισµού και την 

ανάπτυξη του καταναλωτικού κινήµατος στον ελλαδικό χώρο.  

3.1 Η γέννηση του συνεταιρισµού 

Ο συνεταιρισµός της σύγχρονης µορφής αποτελεί µία µορφή συνεργασίας που 

γεννήθηκε στις συνθήκες του καπιταλιστικού συστήµατος. Τον όρο «συνεταιρισµό» 

πρώτος τον χρησιµοποίησε ο William Gordin το 1793, ενώ οι πρώτες προσπάθειες 

του συνεταιριστικού κινήµατος αρχίζουν µε τους Peter Plockoy και John Bellers τον 

17ο αιώνα. 

Με την ανάπτυξη της βιοµηχανικής παραγωγής και την εντατικοποίηση της 

εκµετάλλευσης των εργαζοµένων εµφανίζονται σταδιακά άνθρωποι που 

καταγγέλλοντας την κατάσταση αυτή προτείνουν διάφορες µορφές κοινωνικής και 

οικονοµικής οργάνωσης προκειµένου να αποφύγει η κοινωνία την εξαθλίωση των 

µελών της, καλώντας τους κεφαλαιοκράτες να ενεργήσουν προς αυτή την 

κατεύθυνση. Ορισµένοι από αυτούς ονοµάστηκαν ουτοπιστές σοσιαλιστές και οι 

κυριότεροι εκπρόσωποί τους ήταν οι Saint Simon (1760-1825), Κάρολος Φουριέ 

(1772-1837), Etienne Cabet (1778-1856), Ρόµπερτ Όουεν (1771-1856) και Ουϊλιαµ 

Κίνγκ (1786-1865) 61. 

Οι πρώτες απόπειρες για την εφαρµογή στην πράξη «συνεταιριστικών- 

σοσιαλιστικών κοινοτήτων» βασισµένων στις ιδέες των ουτοπιστών σοσιαλιστών δεν 

κατόρθωσαν να λειτουργήσουν αυτόνοµες και να επεκταθούν µε ειρηνικό τρόπο, 

ώστε το καπιταλιστικό σύστηµα να εξελιχθεί σε σοσιαλιστικό. Οι προσπάθειες όµως 

αυτές δεν πήγαν χαµένες, αφού άφησαν πίσω τους µία πλούσια παρακαταθήκη ιδεών 

και εµπειριών που αργότερα θα παίξουν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση των 

σύγχρονων συνεταιριστικών ιδεών.  

                                                 

61 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ. (1991) σ. 13-14. 
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Ο συνδυασµός ιδεολογικά επιθυµητού και πρακτικά βιώσιµου δεν µπόρεσε να 

εφαρµοσθεί στην πράξη µέχρι και το 1844 και την ίδρυση του καταναλωτικού 

συνεταιρισµού της πόλης Ροτσντέιλ στην Αγγλία µε την επωνυµία «συνεταιρισµός 

των δίκαιων σκαπανέων της Ροτσντέιλ». Ο συνεταιρισµός αυτός αποτελεί ορόσηµο 

για τη συνεταιριστική ιστορία, πρακτική και θεωρία.  

Μία προσπάθεια 28 ανθρώπων χωρίς πολιτική ταύτιση που αρνήθηκαν να 

καταφύγουν στη λύση της ελεηµοσύνης ή της µετανάστευσης επιλέγοντας να 

δράσουν «από τα κάτω» για τη µείωση του κόστους ζωής τους µέσω της από κοινού 

προµήθειας των ειδών διατροφής οδήγησε στην ίδρυση του πρώτου συνεταιρισµού 

σύγχρονης µορφής. Νοίκιασαν λοιπόν µε τις περιορισµένες οικονοµικές τους 

δυνατότητες ένα µικρό κατάστηµα, αγόρασαν µερικά βασικά τρόφιµα και άνοιξαν το 

κατάστηµά τους που θα διατηρούσαν ανοιχτό εργαζόµενοι όλοι εκ περιτροπής κατά 

τον ελεύθερο χρόνο τους (παραµονές Χριστουγέννων του 1844)62. 

Η οικονοµική αυτοδυναµία (εξάρτηση της λειτουργίας του συνεταιρισµού από 

την οικονοµική αποτελεσµατικότητα του και όχι σε εξωγενείς παράγοντες), η 

συνεταιριστική αυτοδιαχείριση (διοίκηση των µελών) και η κοινωνικοποίηση (η 

περιουσία του συνεταιρισµού ανήκει σε όλα τα µέλη) που εισήγαγαν στη λειτουργία 

του οργανισµού τους τα µέλη του συνεταιρισµού, αποτελούν δοµικά χαρακτηριστικά 

όλων των επιτυχηµένων καταναλωτικών και όχι µόνο συνεταιρισµών που 

αναπτύχθηκαν αργότερα.  

Μόλις το 1995 στο παγκόσµιο συνέδριο της ∆ιεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης 

υιοθετήθηκε ο παρακάτω διεθνώς αποδεκτός ορισµός του συνεταιρισµού. 

«Συνεταιρισµός είναι µια αυτόνοµη ένωση προσώπων που συγκροτείται εθελοντικά 

για την αντιµετώπιση των κοινών οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 

αναγκών και επιδιώξεων τους διαµέσου µιας συνιδιόκτητης και δηµοκρατικά 

διοικούµενης επιχείρησης».  

Σύµφωνα µε διακήρυξη στο ίδιο συνέδριο «οι συνεταιρισµοί στηρίζονται στις 

αξίες της αυτοβοήθειας, της αυτευθύνης, της δηµοκρατίας, της ισότητας, της 

ισοτιµίας και της αλληλεγγύης. Τα µέλη των συνεταιρισµών στηρίζονται στις ηθικές 

                                                 

62 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. (2004). σ.116-126. 
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αξίες της εντιµότητας, της διαφάνειας, της κοινωνικής υπευθυνότητας και της 

φροντίδας για τους άλλους»63.  

Η εξάπλωση των συνεταιρισµών κάτω από διαφορετικά κοινωνικοοικονοµικά 

µοντέλα δηµιούργησε µία ποικιλία οργανισµών που σε γενικές γραµµές µπορούν να 

καταταγούν σε επτά βασικές κατηγορίες:  

1. Καταναλωτικοί 

2. Παραγωγικοί και βιοτεχνικοί εργαζοµένων 

3. Οικοδοµικοί 

4. Αγροτικοί 

5. Πιστωτικοί 

6. Αλιευτικοί 

7. ∆ιάφοροι 

Στη συνέχεια θα µελετήσουµε συνοπτικά την ιστορία του καταναλωτικού 

συνεταιριστικού κινήµατος στον ελλαδικό χώρο, επειδή σύµφωνα µε τον 

προηγούµενο διαχωρισµό ο Σπόρος παρουσιάζει πολλά από τα χαρακτηριστικά τους. 

3.2 Η ανάπτυξη του καταναλωτικού συνεταιριστικού 
κινήµατος στον ελλαδικό χώρο 

Το συνεταιριστικό κίνηµα στον ελλαδικό χώρο εµφανίσθηκε και αναπτύχθηκε 

κυρίως ως αγροτικό. Παρόλα αυτά ο πρώτος συνεταιρισµός ήταν καταναλωτικός µε 

τίτλο «εταιρία εργατικού λαού, η αυτοβοήθεια». Ιδρύθηκε το 1870 στην Αθήνα και η 

γρήγορη του ανάπτυξη τα πρώτα δύο µε τρία χρόνια ανακόπηκε και τελικά 

οδηγήθηκε σε διάλυση64. 

Οι πρώτες προσπάθειες για την ανάπτυξη καταναλωτικού συνεταιριστικού 

κινήµατος ήρθαν σύντοµα αντιµέτωπες µε τα συµφέροντα των εµπόρων της εποχής, 

που κατάφερναν να αποσπούν µεγάλα κέρδη ανοίγοντας τη ψαλίδα µεταξύ τιµών 

                                                 

63 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. (2004). σ.28-29. 

64 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. (2004). σ.149. 
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παραγωγού και καταναλωτή. Οι έµποροι βρήκαν έναν πολύτιµο σύµµαχο στο κράτος, 

µιας και οι συνεταιρισµοί αµφισβητούσαν δυνητικά τις επιλογές της επίσηµης 

πολιτείας για το µοντέλο οργάνωσης της οικονοµίας. 

 «Η φύση του συνεταιριστικού τοµέα, που ως ένας ισχυρός πόλος έλξης 

συνενώνει τις µικρές, αδύναµες και διασκορπισµένες κοινωνικές µονάδες και µπορεί 

δυνητικά να αποτελέσει έναν ισχυρό θεσµό κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης, 

προσελκύει το ενδιαφέρον του κράτους, το οποίο προσπαθεί να προσεταιριστεί το 

συνεταιριστικό θεσµό είτε για να περάσει µέσω αυτού την πολιτική του, είτε για να 

ελέγξει τις κοινωνικές οµάδες που το απαρτίζουν»65.  

«Η εξάρτηση στην ετεροδιαχειριστική λογική του κράτους και τελικά η 

υποδούλωση του συνεταιριστικού θεσµού στην κυριαρχική βουλιµία του ουσιαστικά 

αποξενώνει έναν ελεύθερο και ανεξάρτητο θεσµό της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και 

τον µετατρέπει σε ένα θεσµό της κρατικής γραφειοκρατίας. Όσο µεγαλύτερη είναι η 

παρέµβαση και ο έλεγχος του κράτους, τόσο πιο γραφειοκρατικός και υποανάπτυκτος 

παραµένει ο συνεταιρισµός» 66. Αυτό δε σηµαίνει όµως ότι η ύπαρξη ενός 

συλλογικού εγχειρήµατος, όπως οι συνεταιρισµοί υπό εργατικό έλεγχο, είναι κατ’ 

ανάγκη κοινωνικά απελευθερωτικοί στην προοπτική τους. 

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον οι πρωτοβουλίες που ξεκινούσαν εκείνη την εποχή 

και για µεγάλο χρονικό διάστηµα ήταν στην πλειοψηφία τους περιπτωσιακές, 

αδύναµες και ασυντόνιστες µεταξύ τους χωρίς να κατορθώνουν να αποκτήσουν την 

κοινωνική δυναµική που θα επέτρεπε την ανάπτυξη ενός καταναλωτικού 

συνεταιριστικού κινήµατος µε κοινές αρχές, στόχους και στρατηγική67. 

Σηµαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η ιδεολογική και θεωρητική συγκρότηση του 

εργατικού κινήµατος στον ελλαδικό χώρο που αποστασιοποιήθηκε των εξελίξεων στο 

χώρο των καταναλωτικών συνεταιρισµών. Ο κοινωνικός αγώνας νοήθηκε στο 

επίπεδο της ιδεολογίας και της πολιτικής (κόµµα- συνδικάτο), αλλά όχι στο επίπεδο 

                                                 

65 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ (1990). σ.197. 

66 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ (1990). σ.197. 

67 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, ∆ΗΜΗΤΡΗΣ. (1991). σ.21. 
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της κοινωνικής οργάνωσης, των εργασιακών σχέσεων, στο εργοστάσιο, στο χωράφι, 

στο γραφείο (εργατικός έλεγχος, συνεταιρισµοί) κάτι που οδήγησε τους 

συνεταιρισµούς µακριά από τον αγώνα για την ανατροπή των καπιταλιστικών 

σχέσεων παραγωγής και στην παραίτηση του εργατικού κινήµατος από την οργάνωσή 

του σε αυτούς. 

 «Η ιδεολογική αυτή παραµόρφωση του συνεταιρισµού και ο αφοπλισµός του 

στον αγώνα για την οικονοµική και κοινωνική χειραφέτηση- απελευθέρωση των 

εργαζοµένων είχε ως αποτέλεσµα να θεωρείται η συνεταιριστική ιδέα ως άχρωµη, 

περιθωριοποιηµένη, υποβαθµισµένη και ταξικά ουδέτερη. Ξέπεσε στη συνείδηση, του 

λαού και ιδιαίτερα των εργατικών στρωµάτων, ως ένας θεσµός χωρίς δυνατότητες 

συµβολής στην επίλυση των προβληµάτων του»68. 

3.3 Ιστορικό ίδρυσης του συνεταιρισµού «ο Σπόρος» 

Η ιστορία του συνεταιρισµού που εξετάζουµε ξεκινάει το καλοκαίρι του 2004 

όταν άνθρωποι που γνωρίζονταν από την πολιτική τους δράση µέσα από 

συλλογικότητες που προτάσσουν την αλληλεγγύη, τη συντροφικότητα, την άµεση και 

ισότιµη συµµετοχή αποφασίζουν να ασχοληθούν µε τις εναλλακτικές µορφές 

εµπορίου, γνωρίζοντας τις αντιφάσεις και τα προβλήµατα που αυτές αντιµετωπίζουν. 

Η γνωριµία µε τον συνεταιρισµό Café Libertad από τη Γερµανία στη συνάντηση 

του People’s Global Action στο Βελιγράδι τον Ιούλιο του 2004 έπαιξε καθοριστικό 

ρόλο για µια πιο έντονη αναζήτηση γύρω από την έννοια της αλληλέγγυας οικονοµίας 

και στην επαφή µε ένα δίκτυο µε οµάδες που προωθούν προϊόντα των Ζαπατίστας 

από τις αυτόνοµες κοινότητες της Τσιάπας του Μεξικού. 

Από τις πρώτες αποφάσεις που λήφθηκαν από τους ανθρώπους που αρχικά 

συσπειρώθηκαν γύρω από αυτήν την προσπάθεια είναι να αποτελέσει µία ανοιχτή 

οµάδα ανθρώπων που µε βάση τη συναίνεση και την ισοτιµία θα αποφασίζει ως 

συνέλευση και θα προσπαθήσει να ανοίξει στην κοινωνία τη συζήτηση και την 

πρακτική για την αλληλέγγυα οικονοµία. 

                                                 

68 ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ, ∆ΗΜΗΤΡΗΣ (1991). σ.22-23. 
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Να προσπαθήσει δηλαδή να δηµιουργήσει ένα δίκτυο εναλλακτικού/ 

αλληλέγγυου εµπορίου ανταγωνιστικό και ανεξάρτητο, όσο είναι αυτό δυνατό, από 

τις υπάρχουσες δοµές, συνδυάζοντας τη διακίνηση αυτή µε πρωτοβουλίες 

αλληλεγγύης στους παραγωγούς και την προβολή ενός άλλου µοντέλου 

κατανάλωσης. 

Η αρχή της εµπορικής δραστηριότητας ξεκινάει µε την πρώτη ταχυδροµική 

παραγγελία λίγων κιλών καφέ από την Café Libertad που θα καταναλωθεί από τα 

µέλη της οµάδας και στενούς φίλους. Καθώς οι φίλοι και οι γνωστοί που 

ενηµερωνόντουσαν για την πρωτοβουλία αυτή αυξάνονταν, αυξάνονταν και οι 

ποσότητες των παραγγελιών. 

Από εκείνη τη στιγµή η οµάδα βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση για την πορεία 

που θέλει να δώσει στο εγχείρηµα, τους όρους και τις προτεραιότητές του. Για πρώτη 

φορά αναφέρεται ο όρος εναλλακτικό και αλληλέγγυο εµπόριο. Ενώ η οµάδα απόκτα 

το όνοµα «ο Σπόρος». 

 Προκειµένου να αυξηθεί ο αριθµός των ανθρώπων εκτός του στενού κύκλου της 

οµάδας που µπορεί να ενδιαφέρεται για την πρωτοβουλία αυτή, αποφασίστηκε η 

παρουσία της σε πολιτικές εκδηλώσεις και η δηµιουργία έντυπου υλικού. Η θερµή 

ανταπόκριση του κόσµου και η δυσκολία συντονισµένης δικτύωσής του κάνει 

φανερή την ανάγκη για τη δηµιουργία ενός κεντρικού σηµείου διακίνησης και επαφής 

µε τον κόσµο σε σταθερή βάση και την επιλογή της κατάλληλης νοµικής µορφής που 

θα µπορούσε να διαχειριστεί όλο αυτό το εγχείρηµα. 

3.4 Λόγοι επιλογής του νοµικού σχήµατος 

Η διαδικασία για την επιλογή της κατάλληλης νοµικής µορφής και γενικότερα η 

επαφή της οµάδας µε τη γραφειοκρατία ήταν µία δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία 

λόγω των περιορισµένων γνώσεων και της µικρής εµπειρίας της οµάδας σε αυτά τα 

ζητήµατα, που αναγκαστικά άφησε κάποια άλλα σηµαντικά θέµατα πίσω. 

Οι λόγοι επιλογής του νοµικού σχήµατος του συνεταιρισµού είναι ότι 

εξασφαλίζεται σε ένα σηµαντικό βαθµό η κοινή ιδιοκτησία του εγχειρήµατος και η 

δυνατότητα αυτό να µπορεί να συνεχιστεί ύστερα από την αποµάκρυνση κάποιων 

από τους ιδρυτές του. Να είναι δηλαδή όσο γίνεται περισσότερο αυτόνοµο από 
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συγκεκριµένα πρόσωπα. Άλλωστε θα ήταν λίγο δύσκολη η από κοινού διαχείριση του 

εάν οι ευθύνες για τη λειτουργία του συγκεντρώνονταν σε µία µειοψηφία 

συγκεκριµένων ανθρώπων.  

Το µόνο ίσως µειονέκτηµα είναι µία αυξηµένη γραφειοκρατία που θα υπάρχει 

για να ικανοποιεί νοµοθετικές απαιτήσεις και ίσως να δηµιουργήσει προβλήµατα 

ευλυγισίας του νέου αυτού οργανισµού.  

3.5 Νοµική διαδικασία ίδρυσης αστικού συνεταιρισµού 
περιορισµένης ευθύνης 

Η διαδικασία που ακολουθείται για να ιδρυθεί ένας Συνεταιρισµός 

Περιορισµένης Ευθύνης είναι: να εξευρεθεί ο χώρος εγκατάστασης (αποδεικνύεται, 

είτε µε συµβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου, είτε µε µισθωτήριο, είτε µε 

παραχωρητήριο), να καταρτισθεί καταστατικό σύµφωνα µε το νόµο 1667/86, να 

πάρει ο συνεταιρισµός "βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας" και Α.Φ.Μ. από την 

∆.Ο.Υ. στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται, να εγγραφεί στο 

επιµελητήριο (εφ΄ όσον ασκεί εµπορική δραστηριότητα) και τέλος να θεωρηθούν τα 

βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ. στη ∆.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας θα 

εγκατασταθεί και όπου απαιτείται να εκδοθεί "άδεια λειτουργίας". 

Σε περίπτωση που πρόκειται για επιχείρηση υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

σύµφωνα µε την υγειονοµική διάταξη Α1β/8557/83 (ΦΕΚ 526/83 τ.Β’) «περί 

υγειονοµικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων 

επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος …..», που ορίζει ως καταστήµατα 

υγειονοµικού ενδιαφέροντος τα καταστήµατα στα οποία γίνετε …. ή αποθήκευση ή 

συντήρηση ή εµπορία κάθε είδους τροφίµων ή ποτών …», θα πρέπει να χορηγηθεί 

άδεια από το δήµο Αθηναίων και τη διεύθυνση αδειών καταστηµάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΟΥ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 

4.1 Γενικές πληροφορίες 

Ο Σπόρος Συν.Π.Ε, , µε ΑΦΜ 10683 ιδρύθηκε στις 25/11/2005, ηµεροµηνία που 

εγκρίθηκε από το Ειρηνοδικείο το καταστατικό του. Η έδρα του είναι στην Αθήνα και 

η διεύθυνσή του είναι Σπυρίδωνος Τρικούπη 21, στα Εξάρχεια. Η κύρια εµπορική 

δραστηριότητά του είναι η χονδρική-λιανική εµπορία καφέ, ενώ οι αρχές και σκοποί 

του, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού του, παρουσιάζονται παρακάτω. 

Ο Συνεταιρισµός δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Έχει οικονοµικούς σκοπούς 

που εξυπηρετούν απλώς την πραγµάτωση των µη κερδοσκοπικών επιδιώξεών του και 

αποβλέπει, κυρίως µέσω της συνεργασίας και της συλλογικής προσπάθειας των 

µελών του, στην διάδοση και ανάπτυξη της ιδέας του αλληλέγγυου και εναλλακτικού 

εµπορίου. 

Ειδικότερα ο Συνεταιρισµός διέπεται από τις πιο κάτω βασικές αρχές : 

Την αρχή της αντίθεσής του στον τρόπο µε τον οποίο κινείται και λειτουργεί 

σήµερα το παγκόσµιο εµπόριο δηλαδή στην κυριαρχία της επιδίωξης µε κάθε θυσία 

του µεγαλύτερου δυνατού κέρδους σε βάρος των παραγωγών, των καταναλωτών και 

του παγκόσµιου φυσικού περιβάλλοντος.  

Την αρχή του αλληλέγγυου εµπορίου, δηλαδή της συνεργασίας και της 

έµπρακτης στήριξης προς όλους τους παραγωγούς, ιδιαίτερα εκείνους των λεγόµενων 

«αναπτυσσόµενων χωρών» του Παγκόσµιου Νότου, που αναπτύσσουν παραγωγικές 

σχέσεις οριζόντιες και συµµετοχικές, βασισµένες στην αλληλεγγύη µεταξύ των 

µελών τους και στον σεβασµό του φυσικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα εκείνων που 

συµµετέχουν ενεργά στους κοινωνικούς αγώνες των περιοχών που ζουν. 

Την αρχή του εναλλακτικού εµπορίου που σηµαίνει ότι επιδιώκουµε τη 

δηµιουργία όσο το δυνατό πιο άµεσων σχέσεων µεταξύ παραγωγών και 

καταναλωτών, χωρίς τη διαµεσολάβηση των µεγάλων εταιρειών επεξεργασίας και 

διανοµής, µε γνώµονα όχι το κέρδος αλλά την αξιοπρεπή διαβίωση και το αµοιβαίο 

συµφέρον όλων.  
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Την αρχή της συλλογικής δράσης και της συνεταιριστικής οργάνωσης ως µέσων 

διάδοσης των ιδεών και επιδίωξης των στόχων των ανθρώπινων κοινοτήτων. 

Με βάση αυτές τις αρχές ο Συνεταιρισµός επιδιώκει να δηµιουργήσει ένα 

ανθρώπινο δίκτυο διανοµής προϊόντων, όσο γίνεται περισσότερο οριζόντιο, ώστε τα 

προϊόντα να φτάνουν στους χρήστες-καταναλωτές σε τιµές αξιοπρεπείς για τους 

παραγωγούς και συγχρόνως συµφέρουσες για τους χρήστες-καταναλωτές.  

Για την εκπλήρωση και εξυπηρέτηση αυτών των αρχών και των σκοπών του ο 

Συνεταιρισµός µπορεί να αναπτύσσει κάθε είδους δραστηριότητες µεσολάβησης σε 

αυτή τη σχέση παραγωγού-καταναλωτή. Σε καµία όµως περίπτωση δεν επιδιώκει την 

επίτευξη εµπορικού κέρδους για τα µέλη του. Κάθε οικονοµική δραστηριότητά του 

θα τείνει στην εκπλήρωση και εξυπηρέτηση των άνω µη κερδοσκοπικών 

φυσιογνωµικών του χαρακτηριστικών και επιδιώξεών του.  

Για το λόγο αυτό  ο Συνεταιρισµός θα µπορεί :  

Nα αναπτύσσει κάθε προβλεπόµενη και απαραίτητη εµπορικά και φορολογικά 

µεσολαβητική οικονοµική δραστηριότητα εισαγωγής, προµήθειας, επεξεργασίας και  

διανοµής των προϊόντων των διάφορων παραγωγικών κοινοτήτων, συνεταιρισµών ή 

παραγωγών, οικοτεχνών, βιοτεχνών και γενικά δηµιουργών, ανδρών και γυναικών 

από όλο τον κόσµο και ιδιαίτερα από τον Παγκόσµιο Νότο και τις χώρες του Τρίτου 

Κόσµου αλλά και από την Ελλάδα. 

Να εκδίδει και κυκλοφορεί περιοδικά, εφηµερίδες και κάθε είδους έντυπα και 

βιβλία για την ενηµέρωση και διάδοση των µορφών οργάνωσης της παραγωγής και 

διάθεσης των προϊόντων των παραγωγικών συνεταιρισµών αλλά και του πολιτισµού 

των κοινοτήτων αυτών του αναπτυσσόµενου Νότου και γενικά για τη διάδοση των 

σκοπών του Συνεταιρισµού . 

Να διοργανώνει συνέδρια, εκθέσεις και γενικά δηµόσιες δραστηριότητες και 

εκδηλώσεις διάδοσης και προώθησης των σκοπών του καθώς και ενηµερωτικές ή 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την ανάπτυξη των αρχών της συλλογικής και 

συνεταιριστικής οργάνωσης αλλά και γενικότερα την κοινωνική οργάνωση και τον 

πολιτισµό των ανθρώπινων κοινοτήτων. 

Να δηµιουργεί εντευκτήρια και γενικά χώρους κοινωνικών και συλλογικών  

πολιτιστικών λειτουργιών. 
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Να συνεργάζεται µε άλλους φορείς δηµόσιους ή ιδιωτικούς, συλλογικότητες, 

σωµατεία και οργανώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό  για την από 

κοινού διενέργεια δραστηριοτήτων όµοιων ή συναφών µε το δικό του σκοπό ή 

δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν την ανάπτυξη του σκοπού του  

4.2 Προϊόντα 

Τα προϊόντα µε τα οποία ξεκίνησε την εµπορική του λειτουργία ο συνεταιρισµός  

είναι καφές από ζαπατίστικες κοινότητες στο Μεξικό, αλλά και από τον συνεταιρισµό 

Finca Soñador στην Κόστα Ρίκα. Ακόµα, διανέµει το µάτε από το κίνηµα των 

ακτηµόνων χωρίς γη της Βραζιλίας (MST) και κακάο. Όλα τα προϊόντα είναι υψηλής 

ποιότητας και σε τιµές χαµηλότερες των αντίστοιχων στην αγορά. Ορισµένα 

χαρακτηριστικά των προϊόντων αυτών φαίνονται συνοπτικά παρακάτω και 

αναλύονται περισσότερο στο παράρτηµα 2, όπου παρουσιάζονται και οι παραγωγοί 

τους. 

 

Πίνακας 4-1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ "ΣΠΟΡΟΥ" 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ  

Καφές Εσπρέσο  
(250γρ.)  
 

 
Café Rebeldia 
Durito (BIO) 

Καφές Φίλτρου 
(500γρ.) 
 

 
 Café Libertad 
(ΒΙΟ) 

Κακάο (250γρ.) 
 
 

 
El Ceibo 
(ΒΙΟ) 

Μάτε (250γρ.)  
 
 

 
 
(ΒΙΟ) 

Τιµή 3,3 € Τιµή 5,5 € Τιµή 3 € Τιµή 1,5 € 
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4.3 Προµηθευτές 

Αν και ο Σπόρος έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία να εισάγει τον άψητο καφέ σε 

συνεργασία µε ανάλογες οµάδες της Ευρώπης απευθείας από τους παραγωγούς, 

συµµετέχοντας παράλληλα στις προκαταβολές των συµβολαίων δεν έχει ακόµα την 

τεχνική ικανότητα να τον επεξεργάζεται και να τον συσκευάζει αυτόνοµα (τα 

υπόλοιπα προϊόντα συσκευάζονται από τους ίδιους τους παραγωγούς). Για το λόγο 

αυτό τα προµηθεύεται στην τελική τους µορφή από οµάδες µε µεγαλύτερη εµπειρία. 

Κύριος προµηθευτής λοιπόν των προϊόντων αρχικά θα είναι  η Café Libertad 

Kooperative GBR (www.cafe-libertad.de), µε έδρα το Αµβούργο της Γερµανίας. Ενώ 

αναζητούνται συνεργασίες µε οµάδες από την Ιταλία, λόγω κοντινής απόστασης και 

χαµηλότερων µεταφορικών. 

4.4 Ο κλάδος69 

4.4.1 Γενικά  

Ο κλάδος στον οποίο κατατάσσεται η εµπορική δραστηριότητα του 

συνεταιρισµού είναι ο κλάδος του καφέ και έχει ιδιαίτερη σηµασία να αναφερθούν 

ορισµένα βασικά χαρακτηριστικά του. Στην Ελλάδα ο καφές εισάγεται είτε 

συσκευασµένος, είτε ανεπεξέργαστος ως πρώτη ύλη που προορίζεται για περαιτέρω 

επεξεργασία, καθώς δεν υφίσταται εγχώρια παραγωγή. Οι βασικοί τύποι καφέ που 

διατίθενται στην ελληνική αγορά είναι ο ελληνικός, ο στιγµιαίος, ο φίλτρου και ο 

εσπρέσο.  

Ο καφές αποτελεί ένα προϊόν ιδιαίτερα δηµοφιλές στο ευρύ κοινό, καθώς 

καταναλώνεται καθηµερινά από µεγάλο µέρος των Ελλήνων. Η συνολική αγορά του 

καφέ στην Ελλάδα, µε εξαίρεση νέα είδη, όπως ο αρωµατικός και ο χωρίς καφεΐνη, 

βρίσκεται στο στάδιο της ωριµότητας και δεν εµφανίζει σηµαντικά περιθώρια 

ανάπτυξης. Εντούτοις, ο ρυθµός µεταβολής της ζήτησης διαφοροποιείται ανάλογα µε 

την κατηγορία του καφέ, µε αποτέλεσµα να παρατηρείται περιορισµένη ανακατανοµή 

µεταξύ των επιµέρους ειδών καφέ. Η ζήτηση του καφέ διαµορφώνεται ανάλογα µε 

διάφορους παράγοντες που θα παρουσιαστούν παρακάτω. 

                                                 

69 ICAP (2004).  
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4.4.2 ∆οµή και διάρθρωση 

Ο κλάδος χαρακτηρίζεται από µεγάλη συγκέντρωση, καθώς οι επιχειρήσεις που 

κατέχουν σηµαντικά µερίδια και ελέγχουν την αγορά είναι λίγες σε αριθµό. 

Ουσιαστικά ελέγχεται από 3 µεγάλου µεγέθους επιχειρήσεις (Nestle Ελλάς ΑΕ, Sara 

Lee Coffee & Tea Hellas AE και Κραφτ Φουντς Ελλάς ΑΕ), οι οποίες είναι 

θυγατρικές πολυεθνικών οµίλων, µε σηµαντική παρουσία στην αγορά του καφέ 

διεθνώς. Ο υψηλός βαθµός συγκέντρωσης σε συνδυασµό µε τα χαµηλά περιθώρια 

ανάπτυξης της αγοράς, προκαλεί έντονο ανταγωνισµό µεταξύ των επιχειρήσεων.  

Στα πλαίσια αυτά, οι µεγαλύτερες κυρίως επιχειρήσεις δίνουν ιδιαίτερη σηµασία 

στη διαφηµιστική προβολή τους, δαπανώντας ετησίως σηµαντικά κονδύλια για το 

σκοπό αυτό. Επιπλέον, αρκετές από αυτές προβαίνουν σε προσφορές και δώρα προς 

τους καταναλωτές και επιδιώκουν τη διαφοροποίηση µέσω της δηµιουργίας νέων 

προϊόντων.  

Αναφορικά µε τα σηµεία διάθεσης του καφέ, σηµειώνεται ότι η µεγάλη 

πλειοψηφία των καταναλωτών προµηθεύεται το συγκεκριµένο προϊόν µέσω των 

σούπερ-µαρκετς. Για το λόγο αυτό δίδεται ιδιαίτερη σηµασία από τις επιχειρήσεις 

που διαθέτουν τυποποιηµένα προϊόντα, στην καλύτερη τοποθέτηση των προϊόντων 

τους στα ράφια των συγκεκριµένων σηµείων πώλησης. Ακόµα, ορισµένες αλυσίδες 

σούπερ-µάρκετς διαθέτουν καφέ µε δικό τους εµπορικό σήµα. Τέλος, λειτουργούν 

και ορισµένα εξειδικευµένα καταστήµατα πώλησης καφέ µε τη µορφή αλυσίδας, τα 

οποία φέρουν αναγνωρίσιµο εµπορικό σήµα και διαθέτουν µεγάλη ποικιλία καφέδων. 

Μικρότερες ποσότητες διατίθενται µέσω καφεκοπτείων και ειδικών 

καταστηµάτων πώλησης καφέ, τα οποία παρέχουν µεγάλη ποικιλία τύπων και 

γεύσεων καφέ. Εκτός από την οικιακή κατανάλωση, σηµαντική ποσότητα διατίθεται 

και µέσω των χώρων µαζικής εστίασης. Η διάρθρωση της κατανάλωσης (εντός ή 

εκτός οικίας) διαφοροποιείται µεταξύ των επιµέρους κατηγοριών καφέ. 

Στον κλάδο δραστηριοποιούνται επίσης αρκετές µικρότερου µεγέθους 

επιχειρήσεις που επεξεργάζονται, εισάγουν και εµπορεύονται καφέ, ενώ παράλληλα 

έχουν παρουσία και στον ευρύτερο κλάδο των ειδών διατροφής.  Οι περισσότερες 

από αυτές επεξεργάζονται την πρώτη ύλη που εισάγουν από το εξωτερικό, ενώ 

λιγότερες είναι οι επιχειρήσεις που εισάγουν έτοιµο καφέ.  
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Η συνολική εγχώρια κατανάλωση κατά το χρονικό διάστηµα 1993-2003 

παρουσίασε µία µέση ετήσια ανάπτυξη κατά 1,5% και διαµορφώθηκε το 2003 σε 

24.300 τόνους, ενώ η αξία της αγοράς σε τιµές χονδρικής υπολογίζεται στα 310 

εκατοµµύρια €. 

 

Πίνακας 4-2: ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΦΕ ΣΕ ΤΟΝΝΟΥΣ (1993-2004)  

Έτος Ελληνικός Στιγµιαίος Φίλτρου/ 
εσπρέσο Σύνολο 

1993 15.200 4.100 1.900 21.200 

1994 15.000 4.250 2.050 21.300 

1995 14.800 4.400 2.200 21.400 

1996 14.850 4.500 3.000 22.350 

1997 14.800 4.650 3.150 22.600 

1998 14.700 4.800 3.300 22.800 

1999 14.650 4.900 3.500 23.050 

2000 14.600 4.950 3.700 23.250 

2001 14.550 5.000 3.950 23.500 

2002 14.550 5.100 4.400 24.050 

2003 14.500 5.150 4.650 24.300 

2004 14.500 5.200 4.900 24.600 

ΠΗΓΗ: ICAP 

Η κατανάλωση ελληνικού καφέ παρουσιάζεται σχετικά σταθερή µε µία µέση 

ετήσια µείωση κατά 0,5% από τους 15.200 τόνους του 1993 στους 14500 του 2003. Η 

αγορά του ελληνικού απορροφά τη µεγαλύτερη ποσότητα καφέ, η κατανάλωσή του 

όµως στις νεότερες ηλικίες παρουσιάζεται χαµηλή και γι’αυτό οι µεγάλες 

επιχειρήσεις προσπαθούν να διατηρήσουν την κατανάλωση σε υψηλά επίπεδα µέσω 

της έντονης προώθησης.  

Η αγορά του ελληνικού καφέ για το 2003 ελέγχεται από τη Nestle Ελλάς Α.Ε. µε 

τον καφέ Λουµίδης Παπαγάλος και µερίδιο 50%, ενώ η Sara Lee Coffee & Tea 

Hellas Α.Ε. µε τον καφέ Bravo είχε µερίδιο που εκτιµάται στο 27%. Οι υπόλοιπες 
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επιχειρήσεις ακολουθούν µε πολύ µικρότερα ποσοστά, ενώ διαθέτουν τον καφέ 

κυρίως χύµα.  

Συνολικά η αγορά του στιγµιαίου καφέ εµφάνισε ανοδική τάση την περίοδο 

1993-2003 µε µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης 2,3%. Το 2003 κάλυψε το 21,2% της 

συνολικής κατανάλωσης. Ενώ, για το 2004 προβλεπόταν αύξηση της τάξης του 1% 

έναντι του 2003.Στην αγορά κυριαρχεί απόλυτα η Nestle µε τα προϊόντα Nescafe και 

µερίδιο κοντά στο 90%, ενώ αξιόλογη παρουσία έχει µόνο η Κραφτ Φουντς Ελλάς 

Α.Ε.. 

Ανοδική πορεία ακολούθησε και η αγορά του καφέ φίλτρου/ εσπρέσο την ίδια 

περίοδο. Ο µέσος ετήσιος ρυθµός ανόδου κυµάνθηκε σε υψηλότερα επίπεδα από ότι 

στις άλλες κατηγορίες (9,4%). Ειδικότερα, το 2003 η εγχώρια κατανάλωση αυτών 

ανήλθε στους 4.650 τόνους, καταλαµβάνοντας το 19,1% του συνόλου. Ο καφές 

φίλτρου αντιπροσώπευσε το 64%-65% (3.000 τόνοι) της εν λόγω κατηγορίας και ο 

εσπρέσο το 35%-36% (1.650 τόνοι).  

Το 2004 η εγχώρια αγορά του καφέ φίλτρου προβλεπόταν να ανέλθει στους 

3.100 τόνους και του εσπρέσο στους 1.800 τόνους. Με τον τελευταίο τύπο να 

παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλούς ρυθµούς αύξησης της κατανάλωσης (άνω του 10%). 

Αναφορικά µε τα µερίδια αγοράς, το 2003, η Κραφτ Φουντς Ελλάς Α.Ε. κάλυψε 

περίπου το 55% της αγοράς φίλτρου και η Καφέα Α.Ε. το 36% της αγοράς εσπρέσο. 

Αναφορικά µε τη διάρθρωση της εγχώριας αγοράς καφέ, σηµειώνεται ότι 

διαχρονικά ο ελληνικός καφές καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος της κατανάλωσης, το 

µερίδιο συµµετοχής του οποίου ωστόσο µειώνεται σταδιακά. Ειδικότερα, το 2003 ο 

ελληνικός καφές κάλυψε το 59,7% της συνολικής κατανάλωσης και ακολούθησε ο 

στιγµιαίος καφές µε ποσοστό 21,2%. Σηµειώνεται ότι ο στιγµιαίος καφές εµφάνισε 

ελαφρά άνοδο του ποσοστού συµµετοχής του στην αγορά µε την πάροδο των χρόνων.  

Η συµµετοχή του καφέ φίλτρου/ εσπρέσο στην αγορά αυξάνεται ετησίως, κυρίως 

λόγω της ανοδικής κατανάλωσης του εσπρέσο. Για το 2004 προβλεπόταν περαιτέρω 

µείωση του µεριδίου του ελληνικού καφέ (59%), οριακή µείωση του ποσοστού του 

στιγµιαίου (21,1%) και άνοδος της ποσοστιαίας συµµετοχής καφέ φίλτρου / εσπρέσο 

(19,9%). 
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Όσον αφορά τις προοπτικές εξέλιξης κάθε κατηγορίας καφέ για το 2005, η αγορά 

του ελληνικού καφέ υπολογιζόταν ότι θα εµφανίσει οριακή µείωση (µικρότερη του 

1%) σε σχέση µε το 2004, η κατανάλωση του στιγµιαίου καφέ µικρή άνοδο (1%-2%), 

ενώ στα ίδια περίπου επίπεδα αναµενόταν να κυµανθεί και η αύξηση του καφέ 

φίλτρου. Για τον καφέ εσπρέσο υπολογιζόταν υψηλότερος ρυθµός ανάπτυξης έναντι 

των υπολοίπων κατηγοριών, ο οποίος θα έφτανε το 10%.  

4.4.3 Παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση του καφέ  

Η κατανάλωση ορισµένων κατηγοριών καφέ εξαρτάται από τη διάρθρωση του 

πληθυσµού. Ειδικότερα, ο ελληνικός καφές έχει ζήτηση κυρίως από άτοµα 

µεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία δεν αλλάζουν εύκολα τις προτιµήσεις τους. Τα 

νεαρότερα άτοµα δεν έχουν παγιωµένες προτιµήσεις στα είδη του καφέ και οι 

καταναλωτικές τους συνήθειες µπορεί να µεταβάλλονται συχνά, ανάλογα µε τις 

τάσεις της αγοράς και τη διαφηµιστική προβολή των εµπορικών σηµάτων.  

Ακόµα, η ζήτηση του καφέ επηρεάζεται από τον τρόπο και το κόστος 

παρασκευής του. Η κατανάλωση ελληνικού και στιγµιαίου καφέ είναι εύκολη και δεν 

απαιτεί ιδιαίτερο εξοπλισµό, ενώ και η συσκευή που χρησιµοποιείται για την 

παρασκευή του καφέ φίλτρου είναι χαµηλού κόστους. Το γεγονός αυτό επηρεάζει 

θετικά την κατανάλωση των προαναφερόµενων τύπων καφέ σε νοικοκυριά και 

εργασιακούς χώρους. Η αγορά του ειδικού µηχανήµατος που απαιτείται για την 

παρασκευή του καφέ εσπρέσο/cappuccino ευθύνεται για την κατανάλωση του κυρίως 

σε χώρους µαζικής εστίασης. 

Η διαφήµιση του καφέ επηρεάζει ως ένα βαθµό τη ζήτηση για συγκεκριµένες 

κατηγορίες καφέ και εµπορικά σήµατα. Για το 2003 διατέθηκαν συνολικά 9,1 

εκατοµµύρια € ως διαφηµιστικές δαπάνες, µε την προβολή να πραγµατοποιείται κατά 

κύριο λόγο µέσω της τηλεόρασης από τις µεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου.  

Επίσης, ορισµένες κατηγορίες καφέ παρουσιάζουν εποχικότητα. Ο παράγοντας 

αυτός αφορά κυρίως τον ελληνικό καφέ και τον καφέ φίλτρου, η ζήτηση των οποίων 

είναι αυξηµένη περισσότερο την χειµερινή περίοδο, ενώ ο στιγµιαίος καφές και ο 

καφές cappuccino/ εσπρέσο καταναλώνεται και ζεστός και κρύος, οπότε δεν επιδρά 

σοβαρά η εποχικότητα. 
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Η επιµήκυνση του καλοκαιριού στη χώρα µας τα τελευταία χρόνια, καθώς και οι 

υψηλές θερµοκρασίες που σηµειώνονται ενισχύουν τη ζήτηση ορισµένων κατηγοριών 

καφέ, ενώ παράλληλα συµβάλλουν στην ανάπτυξη της αγοράς των λοιπών 

ανταγωνιστικών προϊόντων - χυµών και αναψυκτικών - σε βάρος της εξεταζόµενης 

αγοράς.  

Η ραγδαία ανάπτυξη και επέκταση των χώρων µαζικής εστιάσεως (καφετέριες, 

ζαχαροπλαστεία, καφενεία κ.α.), καθώς και τα νέα σηµεία πώλησης καφέ (φούρνοι, 

αλυσίδες γρήγορης εστίασης, καφεκοπτεία, αυτόµατα µηχανήµατα παρασκευής 

καφέ) συντέλεσαν στην αύξηση της εγχώριας κατανάλωσης του συγκεκριµένου 

προϊόντος. 

Τα ελληνικά νοικοκυριά ξοδεύουν κατά µέσο όρο €4,75 µηνιαίως για αγορά 

καφέ σε σκόνη ή κόκκους. Σύµφωνα µε παλαιότερη έρευνα της Ε.Σ.Υ.Ε., την περίοδο 

1993/94 το αντίστοιχο ποσό ήταν €2,41. Ο µέσος όρος των εξόδων σε καφενεία και 

καφετέριες για καφέ και αναψυκτικά εκτός διακοπών ανέρχεται σε €21,13 µηνιαίως, 

ενώ ο µέσος όρος εξόδων σε καφενεία, καφετέριες και ζαχαροπλαστεία σε περίοδο 

διακοπών υπολογίζεται σε €2,37 µηνιαίως την περίοδο 1998-1999.  

4.4.4 Γνώση Εµπορικών Σηµάτων Καφέ 

Στην κατηγορία του ελληνικού καφέ, σχεδόν καθολική είναι η γνώση του 

εµπορικού σήµατος «Παπαγάλος- Λουµίδης» (94%), ενώ υψηλά ποσοστά 

καταγράφονται και για τον Bravo (81%). 

Στην κατηγορία του στιγµιαίου καφέ παρατηρείται ότι, το σήµα Nescafe 

σηµατοδοτεί ουσιαστικά την κατηγορία, εφόσον σηµειώνει ποσοστό αυθόρµητης 

γνώσης 94%. 

Σχετικά µε τη γνώση των εµπορικών σηµάτων του καφέ, σηµειώνεται ότι το 

µεγαλύτερο µέρος των καταναλωτών (56%) δεν ήταν σε θέση να αναφέρει κάποια 

συγκεκριµένη µάρκα cappuccino/εσπρέσο. Από τους καταναλωτές που ανέφεραν 

συγκεκριµένο εµπορικό σήµα, στην πρώτη θέση βρίσκεται το εµπορικό σήµα Illy µε 

ποσοστό 19% και ακολουθεί το εµπορικό σήµα Nescafe µε 12%, που αναφέρθηκε 

κυρίως από γυναίκες. Οι υπόλοιπες µάρκες (Lavazza, Danesi) σηµειώνουν ποσοστά 

αυθόρµητης γνώσης µικρότερα από 10%. 
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4.4.5 Ανάλυση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος  

Προκειµένου να αναλύσουµε το ανταγωνιστικό περιβάλλον του Σπόρου 

Συν.Π.Ε. θα χρησιµοποιήσουµε το υπόδειγµα των 5 δυνάµεων που αναπτύχθηκε από 

τον Michael Porter. Αναλυτικότερα θα µελετήσουµε την απειλή εισόδου νέων 

επιχειρήσεων, τη διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών, τη διαπραγµατευτική 

δύναµη των αγοραστών, την απειλή από υποκατάστατα προϊόντα και την ένταση του 

ανταγωνισµού ανάµεσα στις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις του κλάδου.  

Οι δυνάµεις αυτές προσδιορίζουν το βαθµό επιτυχίας των επιχειρήσεων του 

κλάδου, αφού επηρεάζουν τις τιµές πώλησης, το κόστος παραγωγής και διάθεσης και 

την απαιτούµενη επένδυση, διαµορφώνοντας έτσι την αποδοτικότητα και την 

κερδοφορία τους. 

Η ελληνική αγορά καφέ µε τη µικρή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια 

παρουσιάζεται ενοποιηµένη, µε τις ηγετικές, σε διεθνές επίπεδο, επιχειρήσεις να 

δραστηριοποιούνται όλες στη χώρα µας καταλαµβάνοντας υψηλά µερίδια στην 

αγορά, κερδίζοντας την εµπιστοσύνη του καταναλωτή. Ακόµα, η δυσκολία 

πρόσβασης ή δηµιουργίας νέων καναλιών διανοµής, το υψηλό κόστος των 

απαιτούµενων κεφαλαίων και το υψηλό λειτουργικό κόστος καθιστούν την είσοδο 

νέων επιχειρήσεων στον κλάδο µη ελκυστική. Μόνο η είσοδος επιχειρήσεων µε 

ισχυρή εστίαση και διαφοροποιηµένο προϊόν κρίνεται πιθανή. 

Ως υποκατάστατα προϊόντα του κλάδου µπορούν να θεωρηθούν οι χυµοί-

αναψυκτικά, ιδιαίτερα τους θερµούς µήνες. Η έντονη προβολή των κρύων 

ροφηµάτων (φραπέ, φρέντο) περιορίζει τις απώλειες προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Η διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών-παραγωγών, ιδιαίτερα έναντι των 

µεγάλων αγοραστών, παρουσιάζεται ιδιαίτερα µικρή. 

Αντίθετα, η διαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών παρουσιάζεται µεγάλη 

και εντοπίζεται κυρίως στον κλάδο του λιανεµπορίου, που αποτελεί τον κύριο 

αγοραστή των προϊόντων, ενώ παράλληλα τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται όλο 

και περισσότερο ενοποιηµένος. Με τους αγοραστές να διαθέτουν µία µεγάλη γκάµα 

ανταγωνιστικών προϊόντων γίνεται «µάχη» για µία καλύτερη παρουσία στο ράφι. 

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, ο ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων του 

κλάδου είναι πολύ έντονος, ενώ η ανάπτυξη του κλάδου µικρή. 
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4.5 Τιµολόγηση  

Η τιµολόγηση των προϊόντων έχει ιδιαίτερα µεγάλη σηµασία για τον «Σπόρο», 

αφού βασική του προτεραιότητα είναι να παρέχει ικανοποιητική ανταµοιβή σε όσους 

εργάστηκαν για την παραγωγή των προϊόντων του και χαµηλές τιµές στους 

καταναλωτές. Ακολουθεί δηλαδή µία πολιτική τιµών που δε στοχεύει στη 

µεγιστοποίηση του κέρδους του, αλλά προσπαθεί να προσεγγίσει την καλύτερη 

δυνατή διανοµή του οφέλους που προκύπτει σε όλους τους συµµετέχοντες στην 

αλυσίδα εµπορίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα την επιβίωσή του. Οι αποφάσεις για 

την τιµολόγηση των προϊόντων θα δηµοσιοποιούνται συνοδευόµενες από στοιχεία 

που οδήγησαν σε αυτή την επιλογή τιµολόγησης. 

Η τελική τιµή του προϊόντος θα είναι παντού η ίδια και θα αναγράφεται επάνω 

στην ετικέτα του προϊόντος. Η εγγυηµένη τιµή που εξασφαλίζεται στον παραγωγό 

είναι αυτή του fair trade, ενώ η τελική τιµή στον καταναλωτή είναι τις περισσότερες 

φορές φθηνότερη από τα αντίστοιχα προϊόντα της αγοράς. Σε περίπτωση που το 

πλεόνασµα που αποκοµίζει από τη διαδικασία ο «Σπόρος» θα κρίνεται µεγάλο, τότε 

µέρος του θα αναδιανέµεται αργότερα στην αλυσίδα προσφοράς ανάλογα µε τις 

ανάγκες της.  

4.6 ∆ιανοµή 

Η αυξηµένη δύναµη των παραδοσιακών καναλιών διανοµής λειτουργεί εις βάρος 

τόσο του παραγωγού όσο και του καταναλωτή. Γι’αυτό το λόγο παρόλο που το 

µεγαλύτερο µέρος των καταναλωτών έχει συνηθίσει να κάνει τα ψώνια του µέσω του 

λιανεµπορίου, αποκλείεται συνεργασία µαζί του και αναζητούνται τρόποι µε τους 

οποίους θα φτάσουν τα προϊόντα σε όλους όσους τα επιθυµούν µε τρόπο 

αποτελεσµατικό και οικονοµικό. 

Χρησιµοποιώντας ως κέντρο διακίνησης το χώρο της οµάδας στα Εξάρχεια και 

θέλοντας να καλύψει ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο, ο «Σπόρος» συντονίζει τις 

επαφές και τις παραγγελίες από τις διάφορες περιοχές για τη µαζική αποστολή 

δεµάτων. Προϊόντα επίσης θα διατίθενται από πολιτικούς- κοινωνικούς χώρους που 

θα συµβαδίζουν µε τη λογική του εγχειρήµατος και από καταστήµατα που δεν 

επιθυµούν να βγάλουν κέρδος από τη συµµετοχή τους στη δοµή αυτή.  
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4.7 ∆ιοίκηση-προσωπικό 

Η διοίκηση του συνεταιρισµού θα ασκείται σύµφωνα µε το νόµο 1667 του ’86 

για τους αστικούς συνεταιρισµούς. Ανώτατο όργανο του συνεταιρισµού είναι η 

γενική συνέλευση των µελών του που πραγµατοποιείται µια φορά το χρόνο και 

εκλέγει το πενταµελές διοικητικό συµβούλιο. Υπάρχει επίσης, τριµελές εποπτικό 

συµβούλιο που ελέγχει τις πράξεις του διοικητικού συµβουλίου και την τήρηση των 

διατάξεων του νόµου, του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής 

συνέλευσης. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Τηρώντας τα τυπικά, η διαχειριστική συνέλευση του όλου εγχειρήµατος θα 

γίνεται ουσιαστικά εβδοµαδιαία µε την παρουσία του διοικητικού συµβουλίου, ενώ 

θα λειτουργούν και τέσσερις οµάδες έργου, υπόλογες στη συνέλευση και ανακλητές 

από αυτή, που φέρει ακέραια την ευθύνη για τη λειτουργία τους. Οι οµάδες αυτές 

είναι οι οµάδες γραφείου, διακίνησης, επικοινωνίας και οικονοµικών.   

Αρχικά, υπολογίζεται ότι θα στηρίξουν το συνεταιρισµό περίπου 40 άτοµα χωρίς 

χρηµατικό αντάλλαγµα, πραγµατοποιώντας όλες τις απαραίτητες εργασίες, από τις 

πωλήσεις, τη συναλλαγή µε το δηµόσιο και τους προµηθευτές, τη διανοµή των 

προϊόντων, µέχρι τη διακόσµηση και τη λειτουργία του χώρου. Η µοναδική θέση 

εργασίας που προβλέπεται από την αρχή είναι η θέση ενός λογιστή. 

Γενική Συνέλευση  

∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Γραφεία Οικονοµικά Επικοινωνία ∆ιακίνηση 

Εποπτικό Συµβούλιο 

Λογιστής 

∆ιάγραµµα 2: ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ «Ο ΣΠΟΡΟΣ» 
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4.8 Χαρακτηριστικά πελατών 

Οι κύριοι πελάτες είναι καταναλωτές καφέ αλληλέγγυοι στους αγώνες των 

παραγωγών των προϊόντων και ανθρώπων που βρίσκουν ενδιαφέρουσα την πρόταση 

του «Σπόρου». ∆ε θα λείπουν όµως και καταναλωτές που θα προτιµούν τον καφέ 

επειδή είναι απλά βιολογικός, καλύτερης ποιότητας ή πιο οικονοµικός. 

4.9 ∆ιαµόρφωση στρατηγικής  

Αποστολή του συνεταιρισµού είναι να αποτελέσει «µία κοινότητα ανθρώπων που 

προωθεί την εναλλακτική/ αλληλέγγυα οικονοµία στον ελλαδικό χώρο». 

Αντικειµενικοί σκοποί του είναι να αναπτύξει ένα δίκτυο διανοµής σε ολόκληρο τον 

ελλαδικό χώρο και να αυξήσει τις ποσότητες και τα προϊόντα που διακινεί.  

Τέλος, διαθέτοντας τις βάσεις για να διατηρεί χαµηλά το κόστος, ακολουθεί την 

υβριδική-νόθα στρατηγική ανταγωνισµού προσφέροντας σε χαµηλή τιµή προϊόντα 

υψηλής προστιθέµενης αξίας στους καταναλωτές. 

4.10 Προβολή/ προώθηση πωλήσεων 

Η προβολή του «Σπόρου» θα πραγµατοποιείται µέσω της παρουσίας της οµάδας 

σε διάφορες πολιτικές εκδηλώσεις, µέσω ιστοσελίδας στο διαδίκτυο 

(www.sporos.org), µέσω περιοδικών, µε αφίσες και έντυπο υλικό. Η διοργάνωση 

εκδηλώσεων στα διάφορα σηµεία του ελλαδικού χώρου θα συσφίξει τις σχέσεις των 

ανθρώπων που συµµετέχουν στο δίκτυο διανοµής, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία 

να γίνει πιο κατανοητός σε ανθρώπους που ξέρουν λίγα γι’αυτόν. Οι δαπάνες για 

προώθηση που συµπεριλαµβάνονται στον προϋπολογισµό του ανέρχονται στα 1530€ 

ανά έτος. 

 

Πίνακας 4-3: ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ (€) 
Αφίσες-Έντυπα 1500 
Ιστοσελίδα 30 
ΣΥΝΟΛΟ 1530 
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4.11 Χρηµατοδότηση  

Η χρηµατοδότηση θα προέρχεται αποκλειστικά από τα µέλη του συνεταιρισµού, 

προκειµένου να διασφαλιστεί η οικονοµική αυτονοµία του και να διαφυλάξει τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.  

4.12 Προβλέψεις πωλήσεων 

Οι προβλέψεις των οικονοµικών αποτελεσµάτων του «Σπόρου Συν. Π.Ε». θα 

γίνουν για τα επόµενα τρία έτη (2006-09). Οι προβλέψεις έχουν γίνει λαµβάνοντας 

υπόψη την µέχρι σήµερα πορεία των αποτελεσµάτων της πρωτοβουλίας για τη 

δηµιουργία του «Σπόρου» και των ρυθµών µεγέθυνσης καθώς επίσης και την αρχή 

της συντηρητικότητας των προβλέψεων για την αποφυγή δηµιουργίας πλασµατικών 

προσδοκιών. Ακόµα έχει ληφθεί υπόψη η περιοδικότητα της κατανάλωσης (µε 

χαµηλότερες πωλήσεις το καλοκαίρι) και η παρουσία του «Σπόρου» σε κάποιες 

µεγάλες εκδηλώσεις.  

Ο στόχος πωλήσεων για το πρώτο έτος λειτουργίας είναι 4480 κιλά, 

πραγµατοποιώντας πωλήσεις που αγγίζουν το ποσό των 57.000€. Για τα επόµενα δύο 

έτη οι πωλήσεις υπολογίζονται σε 4794 και 5175 κιλά. Το 60% των πωλήσεων θα 

προέρχεται από καφέ φίλτρου, ενώ το 30% από εσπρέσο και το 10% από τα υπόλοιπα 

προϊόντα. Το ελάχιστο ύψος των πωλήσεων προκειµένου να καλυφθεί το συνολικό 

κόστος  του συνεταιρισµού αντιστοιχεί σε πωλήσεις 3937 κιλά για το πρώτο έτος και 

ύστερα 3888 και 3973 κιλά. 

Η πολιτική εισπράξεων των πωλήσεων είναι 15 ηµέρες (60% µετρητοίς, 30% σε 

ένα µήνα, 10% σε δύο µήνες), ενώ η πολιτική πληρωµών των προµηθευτών είναι 

µόλις 10 ηµέρες. 

 

Πίνακας 4-4 : ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

 

 

 

 

Πρόβλεψη 
Πωλήσεων 
(κιλά) 

Μετριοπαθής 
πρόβλεψη 

Χειρότερη Πρόβλεψη 
(Νεκρό σηµείο) 

2006 4480 3937 
2007 4794 3888 
2008 5175 3973 
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4.13 Προβλεπόµενα αποτελέσµατα χρήσεως 

Στον πίνακα 4-3, βλέπουµε τον προϋπολογισµό εσόδων και δαπανών και στον 

πίνακα 4-4 τα αποτελέσµατα χρήσης. Το µεγαλύτερο µέρος των πλεονασµάτων, θα 

γυρνάει µε µορφή δωρεών ή επενδύσεων στην αλυσίδα προσφοράς. Για το πρώτο 

έτος το ποσό αυτό προβλέπεται να φτάσει στα 1100€ περίπου, ενώ τα επόµενα δύο 

χρόνια στα 4900 και 7100€. 

 

Πίνακας 4-5: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2006 2007 2008 

Έσοδα 56896 60884 65729 
Αµοιβές Προσωπικού 1440 1440 1440 
∆απάνες Ενοικίου 4200 4200 4200 
∆απάνες ∆ΕΗ, ΟΤΕ, 

ΕΥ∆ΑΠ 1200 1200 1200 

∆απάνες Προβολής – 
∆ιαφήµισης 1530 1530 1530 

∆απάνες Γραφικής ύλης 
και Αναλωσίµων Η/Υ 960 960 960 

∆απάνες Ταξιδιών 600 600 600 
Απρόβλεπτα έξοδα 1200 1200 1200 
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Πίνακας 4-6: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ (2006-8) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  
ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 2007 2008 

ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 56896 60884 65729 

Μείον Κόστος 
Πωληθέντων 41036,8 43913,04 46579,5 

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡ∆ΟΣ  15859 16971 19149 
Πλέον: Έσοδα από 
άλλες δραστηριότητες ------ ------ ------ 

Μείον: ∆απάνες 14760 12070 11972 
Πλέον:  Πιστωτικοί 
Τόκοι, Ανόργανα Έσοδα 
& Κέρδη 

------ ------ ------ 

Μείον:  ∆ωρεές 
1099 4901 7177 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 

0 0 0 

Πλέον/ Μείον: 
Υπόλοιπο Κερδών/ 
Ζηµιών από 
προηγούµενες χρήσεις 

------ ------ ------ 

Μείον:  Φόρος 
Εισοδήµατος ----- ----- ----- 

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟΣ 
∆ΙΑΘΕΣΗ 

0 0 0 

 

4.14 Πρόβλεψη ταµειακών ροών 

Παρακάτω παρουσιάζεται η πρόβλεψη ταµειακών ροών (cash-flow) για τα έτη 

2006 – 2008 του συνεταιρισµού «ο Σπόρος». 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Σήµέρα η αγορά ρυθµίζει το σύνολο σχεδόν των όρων και των σχέσεων που 

διέπουν την παραγωγή, τη διακίνηση και τη χρήση των προϊόντων. Από το πόσο θα 

πληρωθεί ο παραγωγός για το προϊόν της εργασίας του, µέχρι την ποιότητα, την τιµή, 

ακόµη και το είδος των εµπορευµάτων που θα καταναλώσουµε. Το εµπόριο σήµερα, 

τόσο σε παγκόσµιο όσο και σε τοπικό επίπεδο, βασίζεται στην εκµετάλλευση και 

αποσκοπεί αποκλειστικά στο κέρδος. Παρ’ όλα αυτά, σε όλο τον κόσµο γίνονται 

σηµαντικές προσπάθειες δηµιουργίας εναλλακτικών µορφών εµπορίου.  

Με τον όρο εναλλακτικό/ αλληλέγγυο εµπόριο, εννοούµε κυρίως το σκοπό, τη 

φιλοσοφία και την πρακτική της διακίνησης των προϊόντων. Η  βασικότερη ίσως 

διαφορά µε το συµβατικό εµπόριο είναι ότι δεν στοχεύει στο κέρδος, ενώ εάν 

προκύπτει ένα οικονοµικό πλεόνασµα από την πώληση των προϊόντων, αυτό 

εξυπηρετεί τις ανάγκες, τις προοπτικές και τις συλλογικές επιδιώξεις ολόκληρης της 

παραγωγικής αλυσίδας (παραγωγός, οργάνωση εναλλακτικού εµπορίου, 

καταναλωτής).  

Όσο και αν ακούγεται οξύµωρο, γιατί έχουµε εθιστεί τόσο στην ιδέα ότι στόχος 

της διακίνησης των αγαθών είναι ο πλουτισµός κάποιων, τα πρώτα βήµατα και οι 

προοπτικές ανάπτυξης του «Σπόρου», µε τις αντιφάσεις και τα εµπόδια που συναντά, 

µας δείχνουν ότι όταν βάλουµε τις ιδέες µας στη σκληρή δοκιµασία της πράξης και 

τις γειώσουµε στις εδώ και τώρα συνθήκες, µπορούν να ανοίξουν νέοι δρόµοι 

λειτουργίας της κοινωνίας προς όφελος όλων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A: ΟΙ ΖΑΠΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΦΕ 

Tο ζαπατιστικό κίνηµα 

 Την 1η Ιανουαρίου του 1994 ο ζαπατιστικός στρατός (EZLN) καταλαµβάνει 

πέντε πόλεις του Νοτιοανατολικού Μεξικού. Έχουν προηγηθεί δέκα χρόνια σιωπηλής 

προετοιµασίας κατά τα οποία ο αρχικός αντάρτικος πυρήνας έχει µετατραπεί σε 

κοµµάτι των ίδιων των  κοινοτήτων και όργανο του αγώνα τους. Η εξέγερση τους την 

ηµέρα ακριβώς που το Μεξικό θα έµπαινε θεωρητικά στον Πρώτο Κόσµο, µε την 

υπογραφή της NAFTA, αποκαλύπτει πως εκατοµµύρια ιθαγενείς βιώνουν την 

απόλυτη εξαθλίωση και αποµόνωση.  

Τα επόµενα χρόνια, ο EZLN θα αναλάβει το συντονισµό µετώπων και 

πρωτοβουλιών που θα αγωνιστούν ειρηνικά για ένα Μεξικό µε δηµοκρατία, 

δικαιοσύνη και σεβασµό στα δικαιώµατα των ιθαγενών. Παράλληλα θα διοργανώσει 

συναντήσεις για τη δικτύωση των αντιστάσεων σε διεθνές επίπεδο, µε αποκορύφωµα 

την Πρώτη ∆ιηπειρωτική Συνάντηση Ενάντια στο Νεοφιλελευθερισµό και για την 

Ανθρωπότητα, πρόδροµο των µελλοντικών συναντήσεων του κινήµατος ενάντια στη 

νεοφιλελεύθερη παγκοσµιοποίηση.  

Από την άλλη πλευρά, οι εξεγερµένες ιθαγενικές κοινότητες αυτοοργανώνονται 

για να αντιµετωπίσουν τον πόλεµο χαµηλής έντασης της κυβέρνησης. Συνεχίζοντας 

την πλούσια παράδοση αντιστάσεών τους, θα δηµιουργήσουν τους Αυτόνοµους 

Εξεγερµένους ∆ήµους και στη συνέχεια τα Συµβούλια Καλής ∆ιακυβέρνησης τα 

οποία, ως εντολοδόχοι των κοινοτήτων, θα αναλάβουν το χτίσιµο αυτόνοµων δοµών 

στην υγεία, την εκπαίδευση, τη δικαιοσύνη και την παραγωγή. Τα µέλη αυτών των 

οργάνων «κυβερνούν υπακούοντας», δεσµεύονται δηλαδή να ακολουθήσουν τις 

αποφάσεις των κοινοτήτων και εναλλάσσονται ανά σύντοµα διαστήµατα, ώστε να 

εκπαιδεύονται όλοι στη διαχείριση των κοινών και να αποφεύγεται η κατάχρηση 

εξουσίας. 

Το καλοκαίρι του 2005, ο EZLN δηµοσιοποιεί την 6η ∆ιακήρυξη της Ζούγκλας 

Λακαντόνα, µε την οποία καλεί πολιτικές, κοινωνικές, ιθαγενικές οργανώσεις, ΜΚΟ, 

συλλογικότητες και άτοµα να συµµετάσχουν στην «Άλλη Καµπάνια», για να 



 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

68 

δηµιουργήσουν από κοινού, «από τα κάτω και από τα αριστερά», ένα εθνικό µέτωπο 

αγώνα και αντίστασης, προσπάθεια που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. 

Η οικονοµία του καφέ στο Μεξικό 

Στο Μεξικό, η πώληση και εξαγωγή του καφέ γίνεται µέσω των κογιότες 

(τσακάλια), των διαµεσολαβητών δηλαδή µεταξύ των παραγωγών και των εµπόρων 

καφέ. Αυτοί ορίζουν την τιµή του καφέ και τον τρόπο πληρωµής, και στη συνέχεια 

τον πουλάνε στη παγκόσµια αγορά. Η τιµή που δίνουν για τον καφέ είναι χαµηλή, 

πολλές φορές κάτω και από το κόστος παραγωγής.  

Κάτω από αυτές τις συνθήκες πολλοί παραγωγοί καφέ εξαναγκάστηκαν να 

µεταναστεύσουν στα µεγάλα αστικά κέντρα εγκαταλείποντας τη γη τους. Όµως τα 

τελευταία χρόνια αυτή η πραγµατικότητα αλλάζει. ∆ιάφορες πρωτοβουλίες έχουν 

ξεκινήσει στην πολιτεία Τσιάπας του Μεξικού, δίνοντας την ευκαιρία και τη 

δυνατότητα στον αγροτικό πληθυσµό να καλλιεργεί τη γη του, προστατεύοντας 

ταυτόχρονα το φυσικό περιβάλλον, παράγοντας ποιοτικά, βιολογικά προϊόντα, να 

αυτοοργανώνει τη δουλειά παραγωγής και συγκοµιδής και τέλος να πουλά τον καφέ 

µέσω των κινήσεων αλληλέγγυου εµπορίου σε αξιοπρεπή τιµή.  

Η γερµανική κοοπερατίβα Cafe Libertad, από την οποία προµηθεύεται κι ο 

«Σπόρος» τον καφέ που διαθέτει, πληρώνει απευθείας στις κοοπερατίβες µια τιµή που 

ξεπερνά αρκετά αυτή της παγκόσµιας αγοράς, αποδίδοντας ταυτόχρονα ένα µέρος 

στις ζαπατίστικες κοινότητες, ενισχύοντας τα προγράµµατα εκπαίδευσης, υγείας και 

εµπορίου που πραγµατοποιούνται στην περιοχή. 

Στα ζαπατιστικά εδάφη λειτουργούν συνολικά 4 

ζαπατιστικοί συνεταιρισµοί καφέ. Οι δύο (Mut Vitz, Yachil) 

λειτουργούν στο caracol του Oventic, µία στη Garrucha 

(Smaliyel) και µία στη Morelia (yochin tayel kinal).  

Ο συνεταιρισµός yochin tayel kinal (αρχίζοντας να δουλεύουµε στην καινούρια 

γη) 

Ο καφές που παράγεται στη ζώνη της Morelia βρίσκετε υπό διαδικασία 

πιστοποίησης βιολογικού προϊόντος, ενώ ο καφές που παράγεται σε άλλες ζώνες που 

συµµετέχουν στο συνεταιρισµό δεν έχει εισαχθεί ακόµα στη διαδικασία 
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πιστοποίησης, παρόλο που στην πραγµατικότητα πληρεί τις προϋποθέσεις βιολογικού 

προϊόντος.  

Η "yochin tayel kinal" ιδρύθηκε το 1996 µε τον συνεταιρισµό των πρώτων 44 

παραγωγών καφέ από τη ζώνη της Morelia. Το 2004 ο αριθµός των παραγωγών ήταν 

423, ενώ το 2005, ύστερα από την είσοδο παραγωγών από  τη ζώνη του caracol 

Roberto Barrios, η κοοπερατίβα αριθµεί 1400 παραγωγούς ζαπατίστας.   

Οι τέσσερις αυτόνοµοι δήµοι στους οποίους δραστηριοποιείται η κολεκτίβα είναι 

οι "Che Guevara", "17 de Noviembre", "Olga Isabel" και "San Juan Apostol". Πολλοί 

παραγωγοί προέρχονται, επίσης από την "µικροπεριοχή" Las Montanas που ανήκει 

στο caracol της Morelia. 

Η οργανωτική δοµή του συνεταιρισµού αποτελείται από το διοικητικό συµβούλιο 

µε 3 µέλη καθώς και από 3 εκπροσώπους κάθε αυτόνοµου δήµου ή µικροπεριοχής. 

Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση και 

διατηρούν, όπως και οι εκπρόσωποι των δήµων, την ιδιότητά τους για 3 χρόνια. Στη 

γενική συνέλευση που συγκαλείται στο caracol της Morelia, συµµετείχαν µέχρι τώρα 

µόνο το διοικητικό συµβούλιο και οι εκπρόσωποι των δήµων, αλλά από το 2006 

αναµένεται να συµµετέχουν και οι παραγωγοί.  

Η "yochin tayel kinal" στεγάζεται στο Altamirano και στο δυναµικό της 

συγκαταλέγονται ένας καινούριος χώρος αποθήκευσης καφέ στα περίχωρα της πόλης 

καθώς και ένα φορτηγό 3 τόνων που αγοράστηκαν µε την οικονοµική υποστήριξη της 

κοινωνίας των πολιτών. Με το φορτηγό αυτό, οι εκπρόσωποι του συνεταιρισµού 

ταξιδεύουν από κοινότητα σε κοινότητα κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης του 

καφέ και τον µεταφέρουν αρχικά στις αποθήκες. Είναι µία διαδικασία που ξεκινά το 

∆εκέµβρη ταυτόχρονα µε τη συγκοµιδή του καφέ και διαρκεί περίπου 2 µήνες.  

Αφού ο καφές συγκεντρωθεί στην κεντρική αποθήκη µεταφέρεται µε έξοδα του 

συνεταιρισµού σε εργοστάσιο επεξεργασίας καφέ στο Comitan, όπου αφαιρείται το 

κέλυφος του καρπού και γίνεται η διαδικασία επιλογής. Κάθε σάκος περιέχει 69 κιλά 

καφέ και τα έξοδα επεξεργασίας του ανέρχονται στα 24 πέσος. Μετά την 

επεξεργασία, µισθώνεται ρυµουλκό φορτηγό για να µεταφέρει τον καφέ στο λιµάνι 

της Veracruz από όπου και εξάγεται.  
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Μία λύση που θα µπορούσε να µειώσει τα υψηλά λειτουργικά έξοδα της 

κοοπερατίβας θα ήταν να αγοραστεί µια µηχανή αποφλοίωσης ή ένα µεγαλύτερο 

φορτηγό. Σε µια τέτοια περίπτωση θα µπορούσαν να επωφεληθούν όλοι οι 

ζαπατίστικοι συνεταιρισµοί καφέ. Ο «Σπόρος», όπως και άλλες οµάδες του δικτύου 

RedProZapa θα χρηµατοδοτήσουν την προσπάθεια του συνεταιρισµού, για µείωση 

των λειτουργικών της εξόδων, µε 800 Ευρώ. 

Ο συνεταιρισµός Mut Vitz 

Στην πολιτεία Τσιάπας του Μεξικού λειτουργεί και ο συνεταιρισµός καφέ Mut 

Vitz, που στην ιθαγενική γλώσσα τσοτσίλ σηµαίνει Βουνό των Πουλιών.  Η 

κοοπερατίβα σχηµατίστηκε το 1997 µε 500 µέλη - παραγωγούς καφέ. Σήµερα  

συµµετέχουν 700 παραγωγοί καφέ, από  διάφορες αυτόνοµες ζαπατίστικες κοινότητες 

των Υψιπέδων της Τσιάπας. Ένα χρόνο µετά τη δηµιουργία του, ο συνεταιρισµός 

νοµιµοποιήθηκε, αποκτώντας άδεια εξαγωγής καφέ και το 2000 αποκτά 

πιστοποιητικό βιολογικού καφέ από την κρατική εταιρεία πιστοποίησης Certimex.  

Ο συνεταιρισµός αποτελεί µια πρωτοβουλία των παραγωγών καφέ στην 

προσπάθεια τους να αποδεσµευτούν από τις εκµεταλλευτικές δοµές του εµπορίου, 

οργανώνοντας την δουλειά τους συλλογικά και εξάγοντας τον καφέ τους µέσω 

οµάδων αλληλεγγύης που υπάρχουν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες  και τη Β. Αµερική. 

Ο βιολογικός καφές που παράγει είναι τύπου arabica, το καλύτερο είδος καφέ 

ποιοτικά, µε απαλό άρωµα και µικρή συγκέντρωση καφεΐνης. Η καλλιέργειά του 

γίνεται υπό σκιάν, κάτω από τα ψηλότερα δέντρα της περιοχής. Οι καλλιεργήσιµες 

εκτάσεις καθαρίζονται 3 φορές το χρόνο και χρησιµοποιείται φυσικό λίπασµα 

(κοµπόστ) από κοπριά αλόγου, φλούδες καφέ κλπ.  

Στους κανόνες του καταστατικού του συνεταιρισµού συµπεριλαµβάνεται ότι στα 

εδάφη των µελών της δεν χρησιµοποιούνται πουθενά χηµικά λιπάσµατα για κανένα 

είδος καλλιέργειας. Η προεπεξεργασία του καφέ (διαχωρισµός µε νερό, ξήρανση 

στον ήλιο) γίνεται από την Mut Vitz, ενώ οι οµάδες αλληλεγγύης στην Ευρώπη και 

την Β.Αµερική πραγµατοποιούν την επεξεργασία (καβούρδισµα, συσκευασία) και τη 

διανοµή του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Ο ΚΑΦΕΣ SOÑADOR ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 

Ο συνεταιρισµός Finca Soñador δηµιουργήθηκε το 1979 στα νότια της Κόστα 

Ρίκα. Σε µία έκταση 800 εκταρίων βρήκανε άσυλο οικογένειες προσφύγων από τη 

Νικαράγουα, που υποχρεώθηκαν να φυγαδευτούν από το τροµοκρατικό καθεστώς 

του δικτάτορα Σοµόσα. Αργότερα το πρόγραµµα έδωσε µόνιµο καταφύγιο στους 

πρόσφυγες από το Ελ Σαλβαδόρ και τους χωρικούς από την Κόστα Ρίκα που είχαν 

χάσει τη γη τους. 

Οι 70 οικογένειες της Finca Soñador ζουν σήµερα σε µεγάλο βαθµό οικονοµικά 

ανεξάρτητες χάρη στα αγροτικά τους προϊόντα, παράγοντας και πωλώντας 

ζαχαροκάλαµο και καφέ. Επιπλέον, ο συνεταιρισµός αποβλέπει σε µία 

µακροπρόθεσµη προσέλευση τουριστών και τουριστριών µέσω ενός προγράµµατος 

τουρισµού. 

Τα χωράφια του καφέ του Finca Soñador (όπως επίσης και αυτά των συντρόφων 

της ένωσης Coopeagri) διοικούνται ατοµικά/ αυτόνοµα, αλλά υπάρχει µία σαφής 

αλληλοβοήθεια. Αυτό είναι µέρος της «Συµβίωσης», που αφορά όλες τις εκφάνσεις 

της ζωής. Αυτό σηµαίνει ότι πολλές οικογένειες µαζί οργανώνουν και συµβάλλουν 

στη συγκοµιδή του καφέ. Όταν τα χωράφια του ενός είναι γόνιµα, βοηθάνε όλοι στην 

συγκοµιδή και αντίστροφα.   

Ο καφές καλλιεργείται µε τον παραδοσιακό τρόπο κάτω από φυσική σκιά 

δέντρων και µαζεύεται επιλεκτικά από τον συνεταιρισµό µόνο οι ώριµοι καρποί, 

χωρίς µηχανική συγκοµιδή. Προερχόµενος από πιστοποιηµένη οικολογική 

καλλιέργεια σε µεταβατικό στάδιο, ο καφές της Finca Soñador είναι ένα πρώτης 

ποιότητας καφές τύπου αράµπικα µε «σώµα» τυπικού κοσταρικάνικου καφέ και 

συγχρόνως µε χαµηλή οξύτητα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΓΗ (MST) ΣΤΗ 
ΒΡΑΖΙΛΙΑ 

Το Κίνηµα των Χωρίς Γη στη Βραζιλία είναι το µεγαλύτερο (αριθµεί σχεδόν 2 

εκατοµµύρια µέλη), και ένα από τα σπουδαιότερα κοινωνικά κινήµατα της Λατινικής 

Αµερικής. Σε µια χώρα µε τεράστιες κοινωνικές αντιθέσεις, όπου το 60% της γης 

παραµένει ακαλλιέργητο και το 1% των γαιοκτηµόνων κατέχει το 49% της πιο 

παραγωγικής καλλιεργήσιµης γης ενώ 4,8 εκατοµµύρια οικογένειες δεν έχουν γη, στα 

22 χρόνια αγώνα του το MST έχει αποδώσει γη σε πάνω από 300.000 οικογένειες. 

Η κυριότερη µορφή αγώνα του κινήµατος συνοψίζεται στο σύνθηµα «κατάληψη, 

αντίσταση και παραγωγή». Μέλη του καταλαµβάνουν ακαλλιέργητα λατιφούντια και 

στήνουν πρόχειρους καταυλισµούς, όπου διαµορφώνεται µια συλλογική συνείδηση 

αγώνα. Παράλληλα ασκείται πολιτική και νοµική πίεση µε πορείες, µπλόκα δρόµων, 

καταλήψεις κυβερνητικών κτιρίων κ.λπ. Όταν το αγρόκτηµα απαλλοτριωθεί και 

αποδοθούν τίτλοι ιδιοκτησίας, δηµιουργούνται µόνιµοι οικισµοί και ξεκινάει η 

παραγωγή καθώς και η διεκδίκηση κρατικών πόρων και υπηρεσιών. Έτσι, το MST 

επιβάλλει στην πράξη την αγροτική µεταρρύθµιση και προσπαθεί να αντιστρέψει την 

έξοδο του αγροτικού πληθυσµού προς τα µεγάλα αστικά κέντρα, οργανώνοντας το 

δρόµο της επιστροφής των αγροτών προς την ύπαιθρο.  

Στόχος του MST είναι επίσης η βελτίωση των συνθηκών ζωής στην ύπαιθρο. Τα 

σχολεία και τα κέντρα υγείας είναι τα πρώτα κοινοτικά έργα που στήνονται στο 

κατειληµµένο αγρόκτηµα, όπου λειτουργούν επίσης προγράµµατα κατάρτισης, 

φύλου, επικοινωνίας, κ.λπ. Σε στρατηγικό επίπεδο αγωνίζεται για τη ριζική αλλαγή 

των οικονοµικών, πολιτικών και κοινωνικών δοµών και συµµετέχει ενεργά σε εθνικά 

και παγκόσµια κινήµατα. Το MST έχει αποκτήσει ένα αδιαµφισβήτητο κύρος, τόσο 

στη Βραζιλία όσο και στο εξωτερικό, όπου έχουν συγκροτηθεί παρόµοια αγροτικά 

κινήµατα. Το MST παραδοσιακά συνδεµένο µε το PT, χωρίς ωστόσο να 

διαπραγµατεύεται την αυτονοµία του, το τελευταίο διάστηµα παίρνει σαφείς 

αποστάσεις από την κυβέρνηση Λούλα και πολλαπλασιάζει τις πολιτικές του πιέσεις 

και τις καταλήψεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆: ΤΟ ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ Η ΚΟΟΠΕΡΑΤΙΒΑ EL CEIBO 

Το κακάο παράγεται κυρίως στην αµερικανική ήπειρο και στην Αφρική. Το 

κακαόδεντρο µπορεί να φτάσει ως και τα 10 µέτρα. Οι καρποί του έχουν επίµηκες 

σχήµα και ζυγίζουν µέχρι και 1 κιλό. Μόλις ανοίξουµε το περίβληµα συναντάµε ένα 

λευκό υµένα που περικλείει περίπου 30 σπόρους χρώµατος βιολετί. Μετά τη 

συγκοµιδή οι αποξηραµένοι σπόροι καβουρντίζονται και τρίβονται. Από την 

επεξεργασία αυτή προκύπτει η πάστα του κακάο. Από την πάστα αφαιρείται στη 

συνέχεια το βούτυρο (manteca) του κακάο και από αυτό που µένει παράγεται η σκόνη 

του κακάο. Η σοκολάτα φτιάχνεται από την ανάµειξη πάστας κακάο, ζάχαρης και 

manteca.  

Στην περιοχή του Άλτο Μπένι, στη Βολιβία τη δεκαετία του 1970, µια οµάδα 

παραγωγών κακάο ονόµασαν «ΕΙ Ceibo» την κοοπερατίβα που δηµιούργησαν για να 

απαλλαγούν από την εκµετάλλευση των µεσαζόντων. Σύµφωνα µε ένα µύθο των 

Μάγιας, ceibo είναι ένα αθάνατο δέντρο των τροπικών δασών. Στα δέντρα του κακάο 

που καλλιεργούν τα µέλη της κοοπερατίβας ΕΙ Ceibo δεν χρησιµοποιούνται χηµικά, 

ούτε για τον εµπλουτισµό του εδάφους αλλά ούτε και παρασιτοκτόνα. 

Στόχος των παραγωγών ήταν να αναλάβουν µόνοι τους την επεξεργασία και τη 

διακίνηση του κακάο που παρήγαν. Σε µικρό διάστηµα έφτιαξαν µια αποθήκη και ένα 

αποξηραντήριο, ενώ λίγα χρόνια αργότερα ένα απλό εργοστάσιο παραγωγής κακάο. 

Ήταν η πρώτη φορά που κάποιοι παραγωγοί κακάο αποτολµούσαν ένα τέτοιο 

εγχείρηµα. Η µεγάλη εµπειρία που διέθεταν τους βοήθησε να αναπτυχθούν πολύ 

γρήγορα. Το 1985 η κοοπερατίβα αποφάσισε να πουλάει το κακάο που παρήγε µέσα 

από τα κανάλια του κινήµατος του «δίκαιου εµπορίου», το οποίο έκανε τότε τα 

πρώτα ουσιαστικά βήµατα ανάπτυξης. 

Σήµερα η παράγει σε εγκαταστάσεις που διαθέτει στην Λα Πας κακάο σε σκόνη 

manteca και σοκολάτα. Συσκευάζει η ίδια και διαθέτει µηχανισµό διακίνησης των 

προϊόντων της. Έτσι όλα τα βήµατα, από την καλλιέργεια ως τη διανοµή, 

πραγµατοποιούνται από µέλη της κοοπερατίβας.  

Στη Ceibo συσπειρώνονται σήµερα περίπου 800 οικογένειες καλλιεργητών 

κακάο ενταγµένες σε 36 µικρές υπο-κοοπερατίβες. Η κοοπεερατίβα πληρώνει στα 

µέλη της 3 φορές περισσότερα απ' όσο προσφέρουν οι µεσάζοντες έµποροι. Τα 
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χρήµατα αποδίδονται µετά την πώληση του κακάο, και αυτό αποτελεί ένα 

µειονέκτηµα έναντι των µεσαζόντων, οι οποίοι πληρώνουν προκαταβολικά. Οι 

οργανώσεις του δίκαιου εµπορίου πληρώνουν στην κοοπερατίβα υψηλότερη τιµή από 

αυτή που διαµορφώνεται στην παγκόσµια αγορά. Κατά τη δεκαετία του '90 

προσφερόταν στη Ceibo µια µέση τιµή 1.850 δολαρίων ανά τόνο, όταν η 

διαµορφωµένη τιµή εµπορίου κυµαινόταν στα 1.000 δολάρια. Αυτό το επιπλέον ποσό 

η κοοπερατίβα το διοχετεύει σε προγράµµατα από τα οποία επωφελείται το σύνολο 

των µελών της και οι κοινότητες στις οποίες ανήκουν. Έτσι: 

• ∆ίνονται επιδόµατα στους µαθητές για τη φοίτηση τους στο σχολείο. 

• Παρέχεται ασφάλιση για ασθένειες και ατυχήµατα. 

• Χρηµατοδοτούνται καταναλωτικές κοοπερατίβες, µέσω των οποίων 

διακινούνται κάθε είδους «δίκαια» προϊόντα. 

• Αγοράζονται φορτηγά για τις µεταφορές και γίνονται επενδύσεις στο 

εργοστάσιο. 

• Καλλιεργείται ένα φυτώριο µε δέντρα κακάο όπου δοκιµάζονται νέες 

µέθοδοι καλλιέργειας. 

• Προωθούνται αγροτικά προγράµµατα για να διαφοροποιήσουν τις 

καλλιέργειες µε στόχο να περιορίσουν την εξάρτηση από ένα και 

µοναδικό προϊόν εξαγωγής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΙΚΟ - ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. Ζούµε σήµερα τη λεγόµενη “παγκοσµιοποιηµένη” φάση της οικονοµίας της 

αγοράς και σε τοπικό και σε παγκόσµιο επίπεδο. Οι κάθε είδους αγορές, από αυτή 

των εµπορευµάτων µέχρι την αγορά εργασίας, κεφαλαίων ή του ελεύθερου χρόνου, 

έχουν γίνει οι αόρατοι ρυθµιστές της καθηµερινής ζωής µας. Στις κοινωνίες του 

“αναπτυγµένου” κόσµου είµαστε εγκλωβισµένοι σε οικονοµικές και κοινωνικές 

σχέσεις που την ανάγκη του κάθε ανθρώπου για δράση και εισόδηµα τη συγχέουν µε 

την “µισθωτή εργασία”, ή την παραγωγή εµπορευµάτων µε την αγορά, την ανάγκη 

για κοινωνικότητα και επαφή την “ικανοποιούν” µε την κατανάλωση εµπορευµάτων, 

την ανάγκη για συντροφικότητα µε την πυρηνική οικογένεια, την ανάγκη για 

ουσιαστική σχέση µε τη φύση µε τις µαζικές εξόδους των Σαββατοκύριακων και των 

διακοπών, την ανάγκη για υγιεινή ζωή και διατροφή µε επισκέψεις στους κάθε είδους 

γιατρούς και “υγιεινάδικα”, την ανάγκη για πολιτική δραστηριότητα την ταυτίζουν µε 

συµµετοχή σε θεσµούς της αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας (κόµµατα, µη 

κυβερνητικές οργανώσεις, κλπ).  

2. Τα τελευταία χρόνια, σε πολλές χώρες του “Πρώτου Κόσµου” (ΗΠΑ, 

Καναδάς, Αυστραλία, Αγγλία, Γερµανία, κλπ) όλο και περισσότεροι άνθρωποι, µη 

ικανοποιηµένοι από αυτή την κατάσταση, θέλουν να ξεφύγουν απ΄ αυτήν και 

λειτουργώντας µε τη στρατηγική του “παραδείγµατος” στρέφονται σε µια οργάνωση 

της ζωής τους τέτοια που, άλλους λιγότερο και άλλους περισσότερο, τους θέτει εκτός 

πλαισίου αυτής της εξέλιξης. Έχουν ξεφύγει απ΄ τον µηχανισµό της “µισθωτής 

εργασίας” και της αγοράς, καθώς και από την ιδεολογία του καταναλωτισµού και 

προσπαθούν να αναπτύξουν µία άλλη στάση και κουλτούρα. Πολυάριθµες κοινότητες 

έχουν δηµιουργηθεί. Σε παγκόσµιο επίπεδο υπάρχουν κάπου 25.000 κοινοτικές 

πρωτοβουλίες, όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ζουν και συνεργάζονται. Στην 

Ευρώπη υπάρχουν περίπου 1500 τέτοιες εκ των οποίων 400 στη Γερµανία. 

Η εµπειρία τους είναι χρήσιµη για τη γενικότερη έξοδο απ΄ την κοινωνία της αγοράς 

και της µισθωτής εργασίας. Το κοινωνικό αυτό κίνηµα συνδέει το οικονοµικό, 

κοινωνικό, οικολογικό και πολιτικό πεδίο της δραστηριότητας των ανθρώπων, 

συλλέγοντας και ασκώντας τις πρακτικές γνώσεις γύρω από τα παραπάνω πεδία., από 

το παρελθόν και το παρόν των λαών, κύρια των αυτοχθόνων του Τρίτου Κόσµου µε 
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τους οποίους αναπτύχθηκαν και σχέσεις. Το κίνηµα αυτό µπορεί να αποτελέσει ένα 

σχολείο ζωής για όλα τα κοινωνικά κινήµατα, που προσπαθούν να ολοκληρώσουν 

µια πρόταση για µια άλλη κοινωνία, ως απάντηση στην κοινωνία της 

παγκοσµιοποιηµένης αγοράς, η οποία αποτελεί την καινούργια φάση της 

καπιταλιστικής κοινωνίας και που εγείρει ενάντιά της το λεγόµενο κίνηµα της 

“αντιπαγκοσµιοποίησης”.  

Χρειαζόµαστε σήµερα, πραγµατικά, µια πολιτική ελπίδας, που θα εξαλείψει το 

φόβο και το αίσθηµα της αδυναµίας µπροστά σε µεγασυστήµατα που διαµορφώνουν τη 

ζωή µας. Ένα ευρύ δίκτυο κοινοτήτων που θα ενοποιούν  την καθηµερινή οικονοµική, 

κοινωνική, οικολογική και πολιτική ζωή των µελών τους και θα έχουν στόχους 

τέτοιους που θα αποτελούν τοπικές εκφράσεις παγκοσµίων στόχων, είναι 

πραγµατοποιήσιµο και εφικτό στις σηµερινές συνθήκες.  

Στη χώρα µας οι πρωτοβουλίες για οικο-κοινότητες είναι περιορισµένες. Πέρα από 

διάφορους άλλους κοινωνικούς λόγους, στις πόλεις δεν υπάρχουν µεγάλοι ελεύθεροι χώροι 

που θα µπορούσαν να στεγάσουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Στην επαρχία, παρόλο που 

υπάρχουν αρκετά παρατηµένα χωριά, επειδή είναι πολύ αποµονωµένα και αποµακρυσµένα 

µε δύσκολες συνθήκες, απ΄ τη µια, και επειδή δεν υπάρχουν µεγάλα αγροκτήµατα µε 

αντίστοιχες υποδοµές, απ΄ την άλλη, τέτοιες προσπάθειες, όπου έγιναν, δεν ευνοήθηκαν 

(βλέπε Σαρακήνικο Ιθάκης, Νιοχώρι Λευκάδας). Εξάλλου δεν υπήρξε κάποιο κίνηµα 

φυγής από τις πόλεις που θα αµφισβητούσε τις συνθήκες ζωής στην επαρχία. Η όποια 

επιστροφή (µετά το 1981) ήταν κυρίως ατοµική και καθορίστηκε από τα προγράµµατα των 

“νέων αγροτών”. Τα επόµενα όµως χρόνια θα είναι αρκετοί εκείνοι που θα θελήσουν να 

αφήσουν πίσω τους τη µίζερη ζωή του “αποκλεισµένου” και “απόκληρου” των πόλεων και 

καθώς φυσικά δε θα θέλουν να ενταχθούν στην εξίσου µίζερη ζωή της επαρχίας, θα 

προτιµήσουν τη διέξοδο προς την κοινοτιστική ζωή. Παράλληλα, η µαζική ανεργία στις 

πόλεις και το πέρασµα σιγά-σιγά µεγάλου ποσοστού ανθρώπων στην κατηγορία των 

φτωχών παριών, θα οδηγήσει αρκετούς απ΄ αυτούς, από ανάγκη επιβίωσης, να 

δηµιουργήσουν κοινοτιστικές σχέσεις και στις γειτονιές των πόλεων. 

Απ΄ την άλλη, και ο σηµερινός αγρότης της επαρχίας, εφόσον δεν έχει τη δυνατότητα 

ή συνειδητά δε θέλει να µετατραπεί σε επιχειρηµατία του αγροτικού τοµέα, πιθανόν 

να µετατραπεί σε “πολυλειτουργικό” αγρότη, δηλαδή να µην παράγει για την 

παγκοσµιοποιηµένη αγορά, αλλά να στραφεί στην πολυκαλλιέργεια, την τοπική 
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αγορά και την αυτό-τροφοδοσία. Ο άνθρωπος αυτός θα είναι πιο ευαίσθητος σε 

τέτοιες κοινοτιστικές πρωτοβουλίες, δεν θα είναι αρνητικός και πιθανά αρκετοί να 

είναι διατεθειµένοι να ενταχθούν σ΄ αυτές, όταν δουν ότι µπορούν να λειτουργήσουν 

και να διευκολύνουν τη ζωή τους. Επίσης, µπορούν να λειτουργήσουν ανασταλτικά 

στην ερήµωση της υπαίθρου ή στην µετατροπή της σε τουριστικές ατραξιόν, καθώς 

και θετικά στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος σε τοπικό επίπεδο.  

Το ∆ίκτυο Αλληλεγγύης, βάζοντας µεταξύ των στόχων του τη δηµιουργία 

τοπικών οικο-κοινοτήτων, µπορεί και πρέπει να βοηθήσει τέτοιου είδους 

προσπάθειες.  

3. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις κοινότητες που 

υποστηρίζει το ∆ίκτυο; 

α) Πρώτα-πρώτα αποτελούν ριζοσπαστική απάντηση στις ανάγκες των ανθρώπων 

που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Απάντηση στην αδυναµία των ανέργων να πουλήσουν 

την εργατική τους δύναµη, σε όσους εργάζονται “έπ’ αµοιβή”, αλλά δεν τους 

εκφράζει η “εργασία” τους. Λύση για όσους παράγουν µη βιοµηχανοποιηµένα 

προϊόντα, για όσους πολυκαλλιεργούν ή εκτρέφουν µε οικολογικό τρόπο και έχουν 

πρόβληµα διάθεσης ή βοήθειας στην παραγωγή, για όσους θέλουν προϊόντα µη 

τοξικά και δεν είναι σε θέση να τα παράγουν µόνοι τους. Για όσους έχουν ανάγκη για 

συντροφικότητα, αλληλεγγύη και κοινωνική επαφή. Για όσους έχουν ανάγκη από 

υγιεινή διατροφή, καλή υγεία και επανασύνδεση µε τη φύση. Για όσους έχουν ανάγκη 

για κοινωνική και πολιτική δραστηριότητα και εν τέλει για όσους (που έτσι θα έπρεπε 

να είναι) έχουν ανάγκη από όλα αυτά. Οι ανάγκες αυτές δεν προκύπτουν µόνο ως 

προσωπική επιλογή όσων συµµετέχουν, αλλά και ως κοινωνική αναγκαιότητα. 

β) Χαρακτηρίζονται από τη δηµιουργική πολυδραστηριότητα των µελών τους, 

που έχει σα στόχο όχι µόνο τη βιωσιµότητά τους, αλλά και την απελευθέρωση της 

σκέψης και της φαντασίας των µελών τους, την ενοποίηση της γνώσης και της 

πράξης, τη σύνδεση των δραστηριοτήτων µε την ατοµική και συλλογική διαχείριση 

του χρόνου. Την ανάπτυξη µη ιεραρχικών και εξουσιαστικών δοµών, που θα οδηγούν 

στην αυτοανάπτυξη των δεξιοτήτων των ατόµων µε αυτοµόρφωση και συλλογική 

έρευνα. 

γ) Στηρίζονται στην ανάπτυξη παραγωγικών τεχνικών που θα σέβονται το 

περιβάλλον (δεν θα ρυπαίνουν), τις φυσικές ισορροπίες και όλες τις µορφές ζωής. Στη 
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χρήση ήπιων µορφών ενέργειας και τεχνολογίας προσιτής σε όλους, που θα έχει 

στόχο την αυτοδυναµία και αυτάρκεια. Στην ανάπτυξη συλλογικών εξοπλισµών, 

συνεργατικών µορφών παραγωγής, µη χρηµατικών ανταλλαγών στη βάση, ει 

δυνατόν, της κοινοκτηµοσύνης, ώστε στο πλαίσιό της να µην υπάρχει εκµετάλλευση 

ανθρώπου από άνθρωπο, να εξαλείφονται οι ανισότητες και οι εξουσιαστικές-

ιεραρχικές σχέσεις, ώστε να εξελίσσονται σε χώρους απελευθέρωσης από την 

κοινωνία της αγοράς.  

δ) Στις σχέσεις τους µε την υπόλοιπη κοινωνία λειτουργούν ως παράδειγµα από τη 

µία και ως ενεργή συλλογικότητα στα συµβαίνοντα και στα δρώµενα της αντίστοιχης 

περιοχής από την άλλη. Για αυτό θα πρέπει να δίνουν απαντήσεις σε ερωτήµατα του 

τύπου: ι) τι κάνουν, ιι) πώς το κάνουν και ιιι) γιατί το κάνουν. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει 

να δίνουν στο γεγονός ότι: ό,τι είναι δυνατόν σε µικρή κλίµακα είναι δυνατόν και σε 

µεγάλη, αρκεί να υπάρξουν οι κοινωνικές δυνάµεις που θα αναλάβουν το εγχείρηµα για 

ευρείας κλίµακας κοινωνικούς πειραµατισµούς σε αντίθεση µε τις υπάρχουσες 

κυρίαρχες σχέσεις. Έτσι ο άµεσος τρόπος µε τον οποίο συνδέουν στο πλαίσιό τους το 

οικονοµικό, το κοινωνικό, το οικολογικό και το πολιτικό ζήτηµα, µπορεί να 

χρησιµοποιείται ως παράδειγµα στα δρώµενα της τοπικής κοινωνίας, όπου προωθούν 

όσο το δυνατόν την τοπική αυτονοµία - αυτάρκεια σε όλα τα επίπεδα. Ιδιαίτερα στο 

επίπεδο των αποφάσεων προωθούν την άµεση δηµοκρατία και, αν χρειάζεται, 

ανακλητούς εκπροσώπους.  

Η µορφή που παίρνουν οι οικο-κοινότητες αλληλεγγύης και συνεργασίας αποφασίζεται 

από τους συµµετέχοντες, ανάλογα µε τις δυνατότητες που υπάρχουν και τις συνθήκες που 

επικρατούν.   

(Μέρος κειµένου που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Οικο-∆ικτύου 

(Αθήνα, 26/1/2003)) 
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