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*Abstract in english at the end of the paper 

Πεξίιεςε:  

 

Ζ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε δέθα ειαηνθνκηθψλ 

ζπλεηαηξηζκψλ απφ ηηο πεξηνρέο ηεο Πεινπνλλήζνπ, ηεο Βφξεηαο Διιάδαο θαη ηεο Κξήηεο. 

ηελ ζπλέρεηα επηιέρζεθε έλαο απφ απηνχο (ν Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκφο Κξηηζάο, ζην λνκφ 

Λαζηζίνπ) πνπ βξίζθεηαη ζε ηνπξηζηηθή πεξηνρή ηεο Κξήηεο γηα λα δηεξεπλεζεί ε ζπκβνιή 

ηνπ ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε. Με ηε βνήζεηα πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ κε θαηνίθνπο ηνπ 

ρσξηνχ, κε κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη κε ηε δηνίθεζή  ηνπ,  θαηαγξάθεθε ε άπνςή ηνπο γηα 

ηελ ζπκβνιή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θαη ε δπλακηθή πνπ 

παξνπζηάδεη. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Διαηνθνκηθνί πλεηαηξηζκνί, Υξεκαηννηθνλνκηθνί Γείθηεο, Σνπηθή Αλάπηπμε, 

Κξηηζά, Κξήηε. 

 

1. Δηζαγσγή: 

Οη ζπλεηαηξηζκνί δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επίηεπμε βηψζηκεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο θαη κεγαιχηεξεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ζηελ χπαηζξν. Απμάλνπλ ηελ θνηλσληθή 

επεκεξία -θαζψο κεηψλεηαη ην θφζηνο ζπλαιιαγήο- θαη δεκηνπξγνχλ πνιιαπιαζηαζηηθά 

νθέιε ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία (Dijk et al., 2019). Ζ Κνηλή Γεσξγηθή Πνιηηηθή (ΚΓΠ), 

αλαγλσξίδνληαο ην ζηξαηεγηθφ ηνπο ξφιν, αθηεξψλεη ζεκαληηθνχο πφξνπο γηα ηελ αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο (European Commission, 2016; Bretos & Marcuello, 2016). 

ηελ Διιάδα ν αγξνηηθφο ηνκέαο ήηαλ αλέθαζελ πνιχ ζεκαληηθφο. ηηο κέξεο καο 

ηεθκεξηψλεηαη πεξηζζφηεξν απφ πνηέ ε ζηξαηεγηθή ηνπ ζεκαζία θαζψο ε πνξεία ηνπ κέζα 

ζηελ παλδεκία είλαη πνιχ ζηαζεξφηεξε ζε ζρέζε κε ηνλ ηνπξηζκφ. Πξννπηηθέο ππάξρνπλ 

αιιά ε αδχλακε δηάξζξσζε ηεο Διιεληθήο γεσξγίαο (νξεηλέο θαη απνκνλσκέλεο πεξηνρέο, 

αλεπαξθείο ππνδνκέο,  ρακειή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, κηθξφ πνζνζηφ λέσλ αγξνηψλ θ.α.), 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο αγξνδηαηξνθηθήο αιπζίδαο πνπ ζπκπεξηθέξεηαη άδηθα 

ζηνλ παξαγσγφ, δεκηνπξγνχλ εκπφδηα ζηελ επηβίσζε ηδίσο ησλ κηθξψλ παξαγσγψλ. Χο 

απνηέιεζκα, ε παξαγσγηθφηεηα ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα είλαη ζε πνιχ ρακειφ επίπεδν θαη θαη‟ 

επέθηαζε θαη ηα αγξνηηθά εηζνδήκαηα ζπγθξηλφκελα κε εθείλα άιισλ θιάδσλ ζηελ Διιάδα 

(Polyzos & Arambatzis, 2005). 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζπιιέρηεθαλ θαη αλαιχζεθαλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά δεδνκέλα 

δέθα (10) ζεκαληηθψλ ειαηνθνκηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ απφ ηηο πεξηνρέο ηεο Πεινπνλλήζνπ, ηεο 
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Βφξεηαο Διιάδαο  θαη ηεο Κξήηεο. πγθεθξηκέλα εμεηάζηεθαλ νη ζπλεηαηξηζκνί: 

Παλαηγηάιεηνο, Καβάιαο, ΚΑΔΛΛ (Κνηλνπξαμία Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ Δπηδαχξνπ 

Ληκήξαο- Λαθσλίαο), Κνξίλζνπ, Σπκπαθίνπ, Μπινπνηάκνπ, Μεξακβέινπ, Λαθσλίαο, 

Κξηηζάο θαη Υαιθηδηθήο. Δπηιέρζεθαλ ειαηνθνκηθνί ζπλεηαηξηζκνί, δηφηη απηφο ν θιάδνο είλαη 

ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Διιάδα. Σν ειαηφιαδν αληηπξνζσπεχεη ην 9% ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο (ζε ζχγθξηζε κε ην 1% ζηελ Δπξψπε) (ICAP 

GROUP, 2018). Με ηε βνήζεηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο πνπ βαζίζηεθε ζηα 

ζηνηρεία ησλ ηζνινγηζκψλ ηεο πεξηφδνπ 2012-2017, απνθσδηθνπνηείηαη ε πνξεία ησλ 

ζπλεηαηξηζκψλ.  ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ ειαηνθνκηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ 

Κξηηζάο, ζην λνκφ Λαζηζίνπ, ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θαη  ε δπλακηθή πνπ 

παξνπζηάδεη ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ θαηνίθσλ, ησλ κειψλ θαη ηεο δηνίθεζεο ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ. 

 

2. ύληνκε Πεξηγξαθή ηνπ Διαηνθνκηθνύ Κιάδνπ: 

Ζ Διιάδα είλαη ε ηξίηε ρψξα ζηνλ θφζκν ζηελ παξαγσγή ειαηνιάδνπ (300.000 ηφλνπο 

ην θαιιηεξγεηηθφ έηνο 2019-20, Γηάγξακκα 1). ε επίπεδν ζπκκεηνρήο ηνπ θιάδνπ ζηελ 

επξσπατθή «γεσξγηθή αμία παξαγσγήο» έρεη ηελ πςειφηεξε ζπκκεηνρή  (18% ηεο ζπλνιηθήο 

αμίαο παξαγσγήο ειαηνιάδνπ ζηελ Δ.Δ), κε δεχηεξν θιάδν ηελ  αηγνπξνβαηνηξνθία (10,9%) 

θαη ηξίην ηα θξνχηα ( 8,1%). Αιιά θαη ζηελ Διιάδα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ηξεηο 

βαζηθφηεξνπο ππνθιάδνπο ηεο θπηηθήο παξαγσγήο -σο πξνο ηελ αμία παξαγσγήο- (θξνχηα: 

21,4%, θεπεπηηθά: 17% θαη ειαηφιαδν: 11,5%).  

 

Διάγπαμμα 1. Η παξαγσγή ειαηνιάδνπ γηα ηηο πέληε κεγαιύηεξεο ζε παξαγσγή ρώξεο ηνπ θόζκνπ 

από ην 1990 έσο ην 2019. 

 

 

 

 

Πηγή: International Olive Council, 2020   
 

Δπηπιένλ, νη ειαηψλεο έρνπλ ηελ κεγαιχηεξε θάιπςε απφ ηηο θαιιηεξγνχκελεο 

βηνινγηθέο εθηάζεηο κε ζρεδφλ 57 ρηιηάδεο εθηάξηα αθνινπζνχκελε απφ ηα δεκεηξηαθά κε 

46,4 ρηιηάδεο εθηάξηα ζηελ Διιάδα (Γηάγξακκα 2). 
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Γηάγξακκα 2: Δθηάζεηο βηνινγηθψλ θαιιηεξγεηψλ ζε εθηάξηα, ην 2019. 

 

 

 

 
Πεγή: ΤΠΑΑΣ, ηαηηζηηθά ζηνηρεία βηνινγηθψλ πξντφλησλ θπηηθήο & δσηθήο πξνέιεπζεο 

 

 

 Ζ αλαγλψξηζε ηνπ ειαηνιάδνπ, απφ ηνπο επηζηήκνλεο, σο βαζηθνχ ζπζηαηηθνχ ηεο 

«Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο» κε πςειή δηαηξνθηθή αμία αιιά θαη ε πξνηίκεζή ηνπ απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο, ζεκαηνδνηεί ηελ χπαξμε επθαηξηψλ ζηνλ θιάδν αιιά θαη απεηιψλ απφ ηελ 

πξνζέιθπζε λέσλ παγθφζκησλ αληαγσληζηψλ. Οη Έιιελεο παξαγσγνί δελ έρνπλ θαηαθέξεη 

αθφκα λα θαξπσζνχλ, ζην βαζκφ πνπ ηνπο αμίδεη, απηήλ ηελ παγθφζκηα απμεηηθή ηάζε 

δήηεζεο ηνπ ειαηνιάδνπ. Σν πξναλαθεξζέλ πξφβιεκα ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηηο δηαξζξσηηθέο 

αδπλακίεο (πςειφ θφζηνο παξαγσγήο ιφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ησλ αγξνηηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρακειή παξαγσγηθφηεηα θαη ην ρακειφ βαζκφ ρξήζεο 

πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο απφ ηνπο παξαγσγνχο) αιιά θαη κε ηελ πνιηηηθή πξνψζεζήο ηνπ. H 

ζηαδηαθή είζνδνο λέσλ αληαγσληζηψλ ζηελ αγνξά ηνπ ειαηνιάδνπ, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

αδπλακία ηνπ παξαγσγνχ λα αζρνιεζεί απνθιεηζηηθά κε ην ηππνπνηεκέλν ειαηφιαδν πνπ έρεη 

πςειφηεξε πξνζηηζέκελε αμία έλαληη ηνπ «ρχκα», έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απψιεηα 

ζεκαληηθνχ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο (Mylonas, 2015).  

Ο ξφινο ησλ αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ είλαη ζεκαληηθφο ζηε δηαθίλεζε ηνπ πξντφληνο. ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε νη πεξηζζφηεξεο ζπκθσλίεο κεηαμχ αλεμάξηεησλ ειαηνπαξαγσγψλ 

ζπλάπηνληαη εληφο ζπλεηαηξηζηηθψλ πιαηζίσλ. Δπηπιένλ, νη ζπλεηαηξηζκνί αληηπξνζσπεχνπλ 

πεξηζζφηεξν απφ ην έλα ηξίην ηεο ζπλνιηθήο ειαηνπαξαγσγήο ζηελ ΔΔ (European 

Commission, 2016). ηελ Διιάδα, ζηελ πξψηε ζέζε απφ άπνςε απφιπηνπ αξηζκνχ 

αλαγλσξηζκέλσλ Οκάδσλ Παξαγσγψλ/Οξγαλψζεσλ Παξαγσγψλ (ΟκΠ/ΟΠ) βξίζθεηαη ν 

ηνκέαο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη αθνινπζεί ην ειαηφιαδν. Ο ιφγνο πνπ ηηο πξψηεο ζέζεηο 

θαηαιακβάλνπλ νη ΟκΠ/ΟΠ ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ηνπ ειαηφιαδνπ είλαη ε δπλαηφηεηα 

πνπ ηνπο παξέρεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο Κνηλήο Οξγάλσζεο Αγνξάο 

κέζσ ησλ  αληίζηνηρσλ ηνκεαθψλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ, φζνλ αθνξά ζηελ Διιάδα. 

Σνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ κειψλ, ζπγθεληξψλνπλ νη ηνκείο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ηνπ 

http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/biologikgeorgiaktinotrofia/388-statistikabiologika
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ειαηνιάδνπ. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 1, ππάξρνπλ 12 αλαγλσξηζκέλεο Οκάδεο 

Παξαγσγψλ θαη 131 Οξγαλψζεηο Παξαγσγψλ κε ζπλνιηθφ αξηζκφ κειψλ πνιχ θνληά ζηα 

22.000 κέιε.  

 

Πίλαθαο 1: Καηαλνκή ΟκΠ/ΟΠ αλά ηνκέα αγξνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ην έηνο 2018.  

 

Πεγή: ΤΠΑΑΣ, 2018 

 

 ηελ Κξήηε, πνπ βξίζθεηαη ν ζπλεηαηξηζκφο Κξηηζάο, νη ζπλεηαηξηζκνί δηαδξακαηίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξαγσγή ειαηνιάδνπ αθνχ αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 40% ηεο 

ζπλνιηθήο Διιεληθήο παξαγσγήο. 

 

 

3. Παξνπζίαζε Αξηζκνδεηθηώλ πλεηαηξηζκώλ: 

Έλαο ζπλεηαηξηζκφο, παξφιν πνπ σο θχξην ζθνπφ έρεη λα εμππεξεηήζεη ηα κέιε ηνπ θαη 

ζα έπξεπε λα δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζε απηή ηνπ ηελ ιεηηνπξγία έλαληη ηνπ θέξδνπο, νθείιεη λα 

επηβηψζεη ζην ίδην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ κε ηηο θεξδνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο. Καιείηαη ινηπφλ 

λα είλαη ηαπηφρξνλα επηρεηξεκαηηθά απνηειεζκαηηθφο θαη λα δηαζέηεη ζεκαληηθφ θνηλσληθφ 

θεθάιαην. ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη κεξηθνί βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο 

βαζηζκέλνη ζηα ζηνηρεία ηζνινγηζκψλ ηεο πεξηφδνπ 2012-2017 θαη ζπγθξίλνληαη κε ηνλ 

δείθηε ηεο  ICAP (2015) γηα ηε Γεσξγία. Οη αξηζκνδείθηεο πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη νη εμήο: 

 

 Αξηζκνδείθηεο Γεληθήο Ρεπζηφηεηαο. 
 Αξηζκνδείθηεο Δηδηθήο Ρεπζηφηεηαο. 
 Αξηζκνδείθηεο Σαρχηεηαο Κπθινθνξίαο Δλεξγεηηθνχ. 
 Αξηζκνδείθηεο Φεξεγγπφηεηαο. 
 Κχθινο Δξγαζηψλ. 
 Αξηζκνδείθηεο Σαρχηεηαο Δίζπξαμεο Απαηηήζεσλ. 
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 Αξηζκνδείθηεο Σαρχηεηαο Κπθινθνξίαο Παγίσλ. 
 Αξηζκνδείθηεο Μηθηνχ Κέξδνπο. 
 Αξηζκνδείθηεο Ηδίσλ/πλνιηθά θεθάιαηα. 
 Αξηζκνδείθηεο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο. 

 

1. Αξηζκνδείθηεο Γεληθήο Ρεπζηόηεηαο 

 

Αριθμοδείκτησ Γενικήσ Ρευςτότητασ=Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Βραχυπρόθεςμεσ 
Τποχρεώςεισ 

 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ζπλεηαηξηζκψλ παξνπζηάδεη δείθηεο κεγαιχηεξνπο ηεο κνλάδαο (1). 

Γειαδή, κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ θάπνηα δπζκελή εμέιημε ζηε ξνή ησλ θεθαιαίσλ 

θίλεζεο θαη είλαη πην θεξέγγπνη απέλαληη ζηνπο βξαρππξφζεζκνπο πηζησηέο ηνπο. 

πγθξίλνληαο ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκνδείθηε ηεο ICAP (2015) γηα ηελ 

Γεσξγία (1.01) ζπκπεξαίλνπκε φηη νη πεξηζζφηεξνη ζπλεηαηξηζκνί έρνπλ πςειφηεξν δείθηε. Ο 

ζπλεηαηξηζκφο ηεο Κξηηζάο έρεη ειαθξά πςειφηεξν δείθηε (1.27) απφ ην κέζν φξν ησλ ππφ 

εμέηαζε ζπλεηαηξηζκψλ (1.20).   

Διάγπαμμα 3:. Σα απνηειέζκαηα γηα ηνλ Αξηζκνδείθηε Γεληθήο Ρεπζηόηεηαο

 
 

 

 

 

ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ν δείθηεο εηδηθήο ξεπζηφηεηαο. Δάλ απηνί νη δχν δείθηεο 

(γεληθήο θαη εηδηθήο ξεπζηφηεηαο) παξνπζηάδνπλ κεγάιε απφθιηζε ζεκαίλεη πσο ππάξρνπλ 

κεγάια απνζέκαηα θαη κεησκέλε ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ππνρξεψζεψλ 

ηνπο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή έλαο πςειφο δείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο, πνπ κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζε πςειφ χςνο απνζεκάησλ, δελ πξνζδίδεη ξεπζηφηεηα ζηελ επηρείξεζε. 

 

2. Αξηζκνδείθηεο Δηδηθήο Ρεπζηόηεηαο 
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Αριθμοδείκτησ Ειδικήσ Ρευςτότητασ= Κυκλοφορούν Ενεργητικό-Αποθέματα 
/Βραχυπρόθεςμεσ Τποχρεώςεισ 

 

 

 

Διάγπαμμα 4. Αξηζκνδείθηεο Εηδηθήο Ρεπζηόηεηαο 

 

Πεγή: Ιδία Επεμεξγαζία 

Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη νη πεξηζζφηεξνη ζπλεηαηξηζκνί παξνπζηάδνπλ 

ηθαλνπνηεηηθέο ηηκέο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκνδείθηε, πνπ ζεκαίλεη φηη κπνξνχλ λα 

θαιχςνπλ ηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηνπο κε ηα ππάξρνληα ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία πνπ 

θαηέρνπλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ε ηηκή ηνπ αξηζκνδείθηε ζχκθσλα κε ηνλ Διιεληθφ νδεγφ 

ηεο ICAP (2015) γηα ηελ γεσξγία ηζνχηαη κε 0,52. Οη ζπλεηαηξηζκνί πνπ εμεηάζζεθαλ ζηελ 

πιεηνλφηεηα μεπεξλάλε ην κέζν δείθηε ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο. Δμαηξέζεηο απνηεινχλ ν 

ζπλεηαηξηζκφο Μεξακβέινπ θαη ν ζπλεηαηξηζκφο Υαιθηδηθήο πνπ παξνπζηάδνπλ ηηο 

ρακειφηεξεο ηηκέο. Απηφ απνηειεί έλδεημε φηη νη ζπλεηαηξηζκνί απηνί εμαξηψληαη απφ ηηο 

κειινληηθέο πσιήζεηο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ξεπζηφηεηα πνπ ρξεηάδνληαη. Δάλ νη 

κειινληηθέο πσιήζεηο είηε κεησζνχλ είηε γηα θάπνην ιφγν δελ εμαζθαιίζνπλ ηελ απαξαίηεηε 

ξεπζηφηεηα ηφηε, ζα πξέπεη λα θαηαθχγεη ν  ζπλεηαηξηζκφο ζηνλ δαλεηζκφ. 

 

3. Αξηζκνδείθηεο Σαρύηεηαο Κπθινθνξίαο Δλεξγεηηθνύ 

 

Αριθμοδείκτησ Σαχύτητασ Κυκλοφορίασ Ενεργητικού=Πωλήςεισ/υνολικό Ενεργητικό 

 

Οη κηζνί ζπλεηαηξηζκνί έρνπλ πςειφηεξε ηηκή απφ ην δείθηε ηεο ICAP (2015) (0,82). Οη 

ζπλεηαηξηζκνί πνπ ηείλνπλ λα παξνπζηάδνπλ πςειφηεξνπο δείθηεο, πηζαλψο λα ρξεζηκνπνηνχλ 

απνηειεζκαηηθφηεξα ηα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία. Βέβαηα, ηα ζηνηρεία απηνχ ηνπ δείθηε 

επεξεάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε κέζνδν ησλ απνζβέζεσλ πνπ αθνινπζεί ε δηνίθεζε 

ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, δειαδή απφ ην αλ αθνινπζείηαη πνιηηηθή απμαλφκελεο ή ζηαζεξήο 

απφζβεζεο. Ο ζπλεηαηξηζκφο Κξηηζάο έρεη ειαθξψο ρακειφηεξε ηηκή απφ ην δείθηε ηεο ICAP 

πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ χπαξμε πςεινχ Δλεξγεηηθνχ.  
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Διάγπαμμα 5: Σα απνηειέζκαηα γηα ηνλ Αξηζκνδείθηε Σαρύηεηαο Κπθινθνξίαο 

Ελεξγεηηθνύ 

 

 

 

 

 

Πηγή: Ιδία Επεμεξγαζία 

 

 

4. Αξηζκνδείθηεο Φεξεγγπόηεηαο 

 

Αριθμοδείκτησ Υερεγγυότητασ=ύνολο Τποχρεώςεων/ύνολο Ενεργητικού 

 

Απφ ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο πνπ κειεηήζεθαλ,  νη ζπλεηαηξηζκνί ηεο Καβάιαο θαη ηεο 

Υαιθηδηθήο έρνπλ κεγαιχηεξν κέξνο ρξεζηκνπνηνχκελνπ Δλεξγεηηθνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ 

δαλεηζκφ. Βέβαηα αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη κεηαμχ ησλ 

ζπλεηαηξηζκψλ, απνθαιχπηνπλ ηε δηαθνξεηηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί θάζε ζπλεηαηξηζκφο 

θαη βνεζνχλ ζηνλ εληνπηζκφ ηεο νξζφηεηαο ή κε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ ζηνλ ηνκέα 

ησλ επελδχζεσλ (Κνληνγεψξγνο & εξγάθε, 2015).  

Γηα ηηκέο πνπ μεπεξλάλε ηελ κνλάδα (>1) παίξλνπκε ηελ έλδεημε φηη ν ζπλεηαηξηζκφο 

δελ ζα εμνθιήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ , αθφκε θαη εάλ ξεπζηνπνηεζνχλ φια ηα πεξηνπζηαθά 

ηνπ ζηνηρεία. Ο δείθηεο θεξεγγπφηεηαο απνηειεί ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

πνζνχ ησλ δαλείσλ πνπ κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ ζηνλ ζπλεηαηξηζκφ. Τπάξρνπλ φκσο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ απηφ ην πνζφ πνπ δελ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ ζπλεηαηξηζκφ αιιά 

κε ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχλ νη δαλεηζηέο. Απφ ηηο κεηξήζεηο πνπ παίξλνπκε βιέπνπκε φηη 

ην ρξεζηκνπνηνχκελν ελεξγεηηθφ πνπ πξνέξρεηαη απφ δαλεηζκφ είλαη κεγαιχηεξν ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ Καβάιαο θαη ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ Υαιθηδηθήο κε δείθηεο 2,62 

θαη 1,6 αληίζηνηρα. Οη δχν απηνί ζπλεηαηξηζκνί κε κεηξήζεηο κεγαιχηεξεο ηεο κνλάδαο καο 

δείρλνπλ φηη αθφκε θαη εάλ ξεπζηνπνηήζνπλ φια ηα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία δελ ζα 

κπνξέζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ παξαπάλσ 

δείθηε ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε φηη ην άξηζην ζεκείν ηζνξξνπίαο κεηαμχ 

θπθινθνξνχληνο θαη πάγηνπ ελεξγεηηθνχ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο ηεο 
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επηρείξεζεο. Οη δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ, 

απνθαιχπηνπλ ηε δηαθνξεηηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί θάζε επηρείξεζε θαη βνεζνχλ λα 

εληνπίδεηαη ε νξζφηεηα ή κε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ επελδχζεσλ 

(Κνληνγεψξγνο θαη εξγάθε, 2015). Ο ζπλεηαηξηζκφο ηεο Κξηηζάο έρεη ρακειέο ππνρξεψζεηο 

ζε ζρέζε κε ην Δλεξγεηηθφ ηνπ, γεγνλφο πνπ εμεγείηαη απφ ηελ πξνηίκεζε ηεο δηνίθεζεο λα 

ρξεζηκνπνηεί ηηο πσιήζεηο ηνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπ αλαγθψλ παξά μέλα 

θεθάιαηα. 

 

Διάγπαμμα 6: Σα απνηειέζκαηα γηα ηνλ Αξηζκνδείθηε Φεξεγγπόηεηαο 

  

 

 

 

Πηγή: Ιδία Επεμεξγαζία 
 

 

 

5. Κύθινο Δξγαζηώλ 

 

Παξαθάησ αλαγξάθεηαη ν κέζνο φξνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ γηα ηα έηε πνπ εμεηάζζεθαλ νη 

ζπλεηαηξηζκνί (2012-2017). Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζηηο πσιήζεηο ησλ 

ειαηνθνκηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ. Ο ζπλεηαηξηζκφο ηεο Κξηηζάο έρεη ηηο ρακειφηεξεο πσιήζεηο 

απφ ηνπο ππφινηπνπο αιιά ε θαιιηεξγνχκελε έθηαζε ησλ παξαγσγψλ – κειψλ ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ είλαη πνιχ κηθξφηεξε απφ εθείλεο ησλ ππνινίπσλ ζπλεηαηξηζκψλ, γεγνλφο πνπ 

ζεκαίλεη φηη ε ηηκή πψιεζεο ηνπ ειαηνιάδνπ είλαη πνιχ πςειφηεξε απφ αξθεηψλ 

ζπλεηαηξηζκψλ.  

 

Διάγπαμμα 7.  Σα απνηειέζκαηα γηα ηνλ Κύθιν Εξγαζηώλ   
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€  

 

 

 

6. Αξηζκνδείθηεο Σαρύηεηαο Δίζπξαμεο Απαηηήζεσλ 

Αριθμοδείκτησ Σαχύτητασ Είςπραξησ Απαιτήςεων=Πωλήςεισ/Απαιτήςεισ 

Πξνθεηκέλνπ λα ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή ε ηαρχηεηα ή αλαθχθισζε ησλ απαηηήζεσλ ν 

δείθηεο πξέπεη λα ιακβάλεη ηηκή κεγαιχηεξε ηνπ 3 ή 4.Απφ ηνπο ππνινγηζκνχο πξνέθπςε φηη 

έμη (6) απφ ηνπο δέθα (10) ζπλεηαηξηζκνχο έρνπλ δείθηε κηθξφηεξν απφ ηξία (3) κε ειάρηζηε 

ηηκή ην 1,53 ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ Κνξίλζνπ. Μέγηζηε ηηκή παξνπζηάδεη ν ζπλεηαηξηζκφο 

Μεξακβέινπ κε ηηκή 5,73.πκπεξαίλνπκε πσο νη παξαπάλσ ζπλεηαηξηζκνί , εηζπξάηηνπλ ηηο 

απαηηήζεηο ηνπο παξαπάλσ απφ κηα θνξά αλά ινγηζηηθφ έηνο ζεσξεηηθά. Όκσο νη έμη (6) απφ 

ηνπο  δέθα (10) έρνπλ κεγαιχηεξν ρξφλν παξακνλήο θεθαιαίσλ εθηφο ζπλεηαηξηζκνχ,  πνπ 

ζεκαίλεη φηη δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηα ζρεηηθά θεθάιαηα λα κπνξνχλ λα επελδπζνχλ θάπνπ 

αιινχ κε επηπιένλ απφδνζε ζε αληίζεζε κε ηνπο ππφινηπνπο ηέζζεξηο (4) ζπλεηαηξηζκνχο. 

Δπηπξφζζεηα, νη ζπλεηαηξηζκνί κε κεγαιχηεξνπο δείθηεο είλαη πεξηζζφηεξν πξνζηαηεπκέλνη 

έλαληη πειαηψλ πνπ πξνζπαζνχλ λα θεξδίζνπλ ρξφλν ζηηο πιεξσκέο ηνπο. 

 

Διάγπαμμα 8. Αξηζκνδείθηεο Σαρύηεηαο Είζπξαμεο Απαηηήζεσλ 

 

Πηγή: Ιδία Επεμεξγαζία 
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7. Αξηζκνδείθηεο Σαρύηεηαο Κπθινθνξίαο Παγίσλ 

Αριθμοδείκτησ Σαχύτητασ Κυκλοφορίασ Παγίων=Πωλήςεισ/Πάγιο Ενεργητικό 

Δπηζεκαίλεηαη ζηελ βηβιηνγξαθία φηη ε ρξήζε ηνπ  αξηζκνδείθηε ηαρχηεηαο 

θπθινθνξίαο παγίσλ είλαη δχζθνιν λα εξκελεπηεί, θαζψο νη πσιήζεηο είλαη ζπλέπεηα πνιιψλ 

παξαγφλησλ θαη δελ ππάξρεη άκεζε ζρέζε κεηαμχ ηεο αμίαο ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ παγίσλ. 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα θαίλεηαη πσο ν ζπλεηαηξηζκφο Κνξίλζνπ είλαη ζε ιηγφηεξν επλντθή 

ζέζε αθνχ έρεη πνιχ πςειφ δείθηε πνπ ελδερνκέλσο λα ζεκαίλεη φηη ρξεζηκνπνηεί 

εληαηηθφηεξα ηα πάγηά ηνπ ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο ζπλεηαηξηζκνχο θαη πηζαλψο 

λα ιεηηνπξγεί βαζηδφκελνο ζε μέλα θεθάιαηα. Σελ κηθξφηεξε εληαηηθή ρξήζε ησλ παγίσλ 

δείρλνπλ  ν ζπλεηαηξηζκφο Μεξακβέινπ θαη ν ζπλεηαηξηζκφο Λαθσλίαο, ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο 

ησλ δεηθηψλ πνπ πξνθχπηνπλ. 

 

Διάγπαμμα 9. Αξηζκνδείθηεο Σαρύηεηαο Κπθινθνξίαο Παγίσλ 

 

Πεγή: Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ Έξεπλαο 

 

8. Αξηζκνδείθηεο Μηθηνύ Κέξδνπο 

Αριθμοδείκτησ Μικτού Κέρδουσ=Μικτό Κέρδοσ/Πωλήςεισ% 

Ο δείθηεο πνπ δίλεη ν νηθνλνκηθφο νδεγφο ηεο ICAP (2015) γηα ηελ γεσξγία είλαη 

11,91% ή 0,1191. Απφ ηα απνηειέζκαηα  πνπ πξνέθπςαλ δχν (2) ζπλεηαηξηζκνί είλαη θάησ 

απφ απηφ ην λνχκεξν φπσο θαίλεηαη απφ ην Γηάγξακκά 10, δχν (2) ζπκβαδίδνπλ κε ην 

λνχκεξν ηεο ICAP θαη νη ππφινηπνη ην μεπεξλάλε ηνπιάρηζηνλ 10% θαη άλσ. Ο ζπλεηαηξηζκφο 

Μεξακβέινπ θαη ν ζπλεηαηξηζκφο Λαθσλίαο θαίλεηαη λα είλαη ζηελ θαιχηεξε ζέζε λα 

αληηκεησπίζνπλ θαιχηεξα κηα αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ πσινπκέλσλ πξντφλησλ ηνπο. 

Παξάιιεια, νη πςειέο ηηκέο ηνπ δείθηε δείρλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο δηνίθεζεο λα πνπιάεη ζε 

πςειφηεξεο ηηκέο, έρνληαο ζσζηή ηηκνινγηαθή πνιηηηθή. Σνλ ρακειφηεξν δείθηε ηνλ έρεη ν 

ζπλεηαηξηζκφο Κξηηζάο πξάγκα πνπ ππνδεηθλχεη φηη ν ζπλεηαηξηζκφο έρεη αλάγθε βειηίσζεο 

ηεο πνιηηηθήο δηνίθεζεο  θαη δελ πεηπραίλεη αληαγσληζηηθέο ηηκέο. Αμίδεη φκσο λα ηνληζηεί 
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πσο ππάξρεη θαη ην ελδερφκελν ν ζπλεηαηξηζκφο λα έρεη ζέζεη ζθφπηκα έλα ρακειφ πεξηζψξην 

κηθηνχ θέξδνπο κε ζθνπφ λα επηηχρεη αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ πσιήζεψλ ηνπ. Δπίζεο κπνξεί λα 

νθείιεηαη θαη ζε επελδχζεηο πνπ έρεη πξνβεί, νη νπνίεο δελ δηθαηνινγνχληαη απφ ην χςνο ησλ 

πσιήζεψλ ηνπ (Κνζκά, 2013). 

 

Διάγπαμμα 10. Αξηζκνδείθηεο Μηθηνύ Κέξδνπο 

 Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 

 

9. Αξηζκνδείθηεο Ηδίσλ πξνο πλνιηθά Κεθάιαηα 

Αριθμοδείκτησ Ιδίων προσ υνολικά Κεφάλαια=Ιδία Κεφάλαια/υνολικά Κεφάλαια% 

Οη ζπλεηαηξηζκνί πνπ έρνπλ πςειφηεξνπο δείθηεο δείρλνπλ φηη ππάξρεη κηθξφηεξε 

πηζαλφηεηα νηθνλνκηθήο δπζθνιίαο φζν αλαθνξά ζηελ εμφθιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο. 

Αληίζεηα, νη ζπλεηαηξηζκνί κε ρακειφηεξνπο δείθηεο έρνπλ ηελ πηζαλφηεηα λα πξνθχςνπλ 

κεγάιεο νηθνλνκηθέο δεκηέο πνπ γηα λα θαιπθζνχλ  ζα επηβαξχλνπλ ηα ίδηα θεθάιαηα. Δάλ ηα 

ηδία θεθάιαηα είλαη πνιχ ιίγα φηαλ πξνθχςνπλ ηέηνηνπ είδνπο ζπλζήθεο  κπνξεί ν 

ζπλεηαηξηζκφο λα ρξεηαζηεί αθφκε θαη αλαδηνξγάλσζε. Ο αγξνηηθφο ζπλεηαηξηζκφο Κξηηζάο 

πνπ εζηηάδεη ε παξνχζα εξγαζία απφ ην δείγκα ησλ ειαηνθνκηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ πνπ 

κειεηήζεθαλ θαίλεηαη λα είλαη ζε θαιή ζέζε φζν αλαθνξά ζην λα αληαπεμέιζεη ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ. 

 

Διάγπαμμα 11. Αξηζκνδείθηεο Ιδίσλ πξνο πλνιηθά Κεθάιαηα 
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Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 

 

10. Αξηζκνδείθηεο Γαλεηαθήο Δπηβάξπλζεο 

Αριθμοδείκτησ Δανειακήσ Επιβάρυνςησ=υνολικέσ Τποχρεώςεισ/Ιδία Κεφάλαια 

Απφ ην παξαθάησ Γηάγξακκα 12 βιέπνπκε πσο ν ζπλεηαηξηζκφο Καβάιαο θαη ν 

ζπλεηαηξηζκφο Σπκπαθίνπ έρνπλ ηηο πςειφηεξεο ηηκέο θάηη πνπ θαλεξψλεη πνιχ κηθξή 

ζπκκεηνρή ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη κεγάιε δαλεηαθή επηβάξπλζε. 

Γηαηξέρνπλ δειαδή ηνλ κεγαιχηεξν ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν θαη ζα αληηκεησπίζνπλ ηα 

ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα ζε πεξηπηψζεηο κεηψζεσλ  ησλ πσιήζεσλ. Ο δείθηεο πνπ έρεη ν 

νηθνλνκηθφο νδεγφο ηεο ICAP (2015) γηα ηελ ειιεληθή γεσξγία είλαη ίζνο κε 0,82. Μφιηο δχν 

ζπλεηαηξηζκνί είλαη θνληά ζε απηφ ην δείθηε θαη ρακειφηεξα ηεο κνλάδαο απνιακβάλνληαο 

κεγαιχηεξα πεξηζψξηα αζθάιεηαο ζπγθξηηηθά κε ηνπο ππφινηπνπο. 

 

Διάγπαμμα 12. Αξηζκνδείθηεο Δαλεηαθήο Επηβάξπλζεο 
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Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία 

 

4. Ο Αγξνηηθόο πλεηαηξηζκόο Κξηηζάο θαη ν Ρόινο ηνπ ζηελ Σνπηθή Κνηλσλία: 

Ο Αγξνηηθφο πλεηαηξηζκφο ηεο Κξηηζάο πνπ βξίζθεηαη ζηελ Κξήηε (λνκφ Λαζηζίνπ) 

έρεη θαηαθέξεη- παξά ηε κηθξή έθηαζε πνπ θαιχπηεη- λα ζθαξθαιψζεη κεηαμχ ησλ 

ζπλεηαηξηζκψλ κε ηηο πεξηζζφηεξεο πσιήζεηο ζηελ Διιάδα. Γη απηφ επηιέμακε λα ηνλ 

κειεηήζνπκε θαη λα εμεηάζνπκε ηα ζπζηαηηθά ηεο επηηπρίαο ηνπ θαη ηελ ζπκβνιή ηνπ ζηελ 

ηνπηθή αλάπηπμε (βι. εηθφλα 1).  

 

Εικόνα 1. Η Σνπνζεζία ηνπ Χσξηνύ Κξηηζά ζην Ννκό Λαζηζίνπ Κξήηεο 

 

 
Γηα λα δηεξεπλεζεί ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ήξζακε ζε επηθνηλσλία κε 

κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, κε ηε δηνίθεζε, κε εξγαδφκελνπο ζηνλ ζπλεηαηξηζκφ αιιά θαη κε 

θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνχ. Ο ζπλεηαηξηζκφο δεκηνπξγήζεθε ην 1927 απφ κηα κηθξή νκάδα 

ειαηνπαξαγσγψλ θαη ζπλερίδεη κέρξη ζήκεξα παξάγνληαο πςειήο  πνηφηεηαο εμαηξεηηθφ 

παξζέλν ειαηφιαδν κε πνιιέο δηαθξίζεηο. Αξηζκεί 1350 κέιε απφ ηα νπνία ελεξγά είλαη ηα 

890. ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ απνξξφθεζε δχν γεηηνληθνχο ζπλεηαηξηζκνχο (ησλ Λαθσλίσλ 
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θαη ηεο Πξίλαο) κε απνηέιεζκα λα έρεη ν ζπλεηαηξηζκφο ζηελ δηάζεζή ηνπ πεξίπνπ 300.000 

ειαηφδεληξα. Ο ζπλεηαηξηζκφο αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ παξαγσγή ειαηνιάδνπ θαη 

παξνπζηάδεη κέζε εηήζηα παξαγσγή πεξίπνπ 450,000 θηιά εμαηξεηηθνχ παξζέλνπ ειαηνιάδνπ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ν ειαηνθνκηθφο ζπλεηαηξηζκφο ηεο Κξηηζάο έρεη ζπγθεληξψζεη 15 

βξαβεία γηα ην ειαηφιαδν ηα ηειεπηαία ρξφληα. Πξαγκαηνπνηεί εμαγσγέο ζηε  Γεξκαλία, ζηελ 

Ηηαιία, ζηε Γαιιία, ζηνλ Καλαδά θαη ζηε ανπδηθή Αξαβία. Σν 2017 εγθξίζεθε ε 

θαηαρψξεζε ηεο νλνκαζίαο «Κξηηζά» σο Πξνζηαηεπφκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε ζην κεηξψν 

Πξνζηαηεπφκελσλ Ολνκαζηψλ Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ), Πξνζηαηεπφκελσλ Γεσγξαθηθψλ 

Δλδείμεσλ (ΠΓΔ) θαη Δγγπεκέλσλ Παξαδνζηαθψλ Ηδηφηππσλ Πξντφλησλ (ΔΠΗΠ) ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ηξία ειαηφιαδα απφ ηελ Κξήηε θαη ην ειαηφιαδν Καιακάηαο 

θαιχπηνπλ αζξνηζηηθά πεξηζζφηεξν απφ ην 85% ηεο ζπλνιηθήο δηαθίλεζεο πηζηνπνηεκέλσλ 

ειαηνιάδσλ ζηελ Διιάδα).  

Σν 90% ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαηνηθεί ζηνλ ρσξηφ ή θαηάγεηαη απφ εθεί. 

ηνλ ζπλεηαηξηζκφ ιεηηνπξγεί θαη νκάδα παξαγσγψλ φπνπ νη ειαηνπαξαγσγνί – κέιε ηνπ Α 

Κξηηζάο εθαξκφδνπλ ην πξφηππν Agro 2 ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο 

B.ΗV.1, ηνπ εγθεθξηκέλνπ δπλάκεη ηεο ΤΑ 653/25431/30.03.2018 πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο ηεο 

ΟΔΦ (Καλ. 611/2014 θαη 615/2014). Γηα λα επηηχρνπλ νη ειαηνπαξαγσγνί ην βέιηηζην 

απνηέιεζκα ππήξμε ζπλεξγαζία κε ζπκβνπιεπηηθή εηαηξεία, ππφ ηελ θαζνδήγεζε γεσπφλνπ 

γηα λα ιάβνπλ ηελ απαξαίηεηε θαηάξηηζε. Δπίζεο, γηα λα εληζρχζεη ν ζπλεηαηξηζκφο 

πεξαηηέξσ απηήλ ηελ πξνζπάζεηα, πξνκεζεχεη ηα κέιε ηνπ κε αγξφ-εθφδηα ρσξίο ρξέσζε 

(ειαηφπαλα, ιάζηηρα χδξεπζεο,  δνρεία κεηαθνξάο θαη άιια αλαιψζηκα) . Σν φθεινο απφ 

απηήλ ηελ ελέξγεηα φπσο καο είπαλ θαη νη θάηνηθνη αιιά θαη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ  είλαη δηηηφ. Βειηηψλνληαο ηηο παξαγσγηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο ε νκάδα 

παξαγσγψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαηάθεξε λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθή ζηελ παξαγσγή 

ειαηνθάξπνπ θαη ηαπηφρξνλα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζηελ νκάδα αιιά 

θαη άηνκα πνπ αζρνινχληαη επνρηαθά κε ηελ ζπγθνκηδή θαξπψζεθαλ σο έλα βαζκφ ηηο 

γλψζεηο γηα ηερληθά ζέκαηα θαιιηέξγεηαο φπσο ηη ιίπαζκα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ, θαιχηεξνη 

ηξφπνη θιαδέκαηνο θαη θξνληίδαο ησλ δέληξσλ θ.α. 

Δπίζεο, ιφγσ ησλ βξαβείσλ θαη ησλ δηαθξίζεσλ πνπ έρεη ιάβεη ην ειαηφιαδν ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ, θαηάθεξε, ζε ζπλεξγαζία κε ην ηνπξηζηηθφ πξαθηνξείν TUI, λα αλαπηχμεη 

ζεκαληηθά ηνλ αγξνηνπξηζκφ κέζσ κηαο ζεηξάο δξάζεσλ φπσο ε γεπζηγλσζία ηνπ ηνπηθνχ 

παξαγφκελνπ πξντφληνο. Οξγαλψλνληαο εθδξνκέο γεπζηγλσζίαο απφ ηα μελνδνρεία πξνο ην 

ρσξηφ ηεο Κξηηζάο νη ηνπξίζηεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα δνθηκάζνπλ ην ειαηφιαδν αιιά θαη λα 

πεξηεγεζνχλ ζηνλ ζπλεηαηξηζκφ θαη ζην ρσξηφ. χκθσλα κε ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνχ κέζσ 

απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο εληζρχζεθε ν αξηζκφο ησλ ζεξηλψλ επηζθεπηψλ φρη βέβαηα ηφζν πνιχ 

ζε αξηζκφ δηαλπθηεξεχζεσλ φζν ζε εκεξήζησλ εθδξνκψλ, θάηη πνπ ήηαλ αλακελφκελν, ιφγσ 

ηεο ζρεηηθά πξφζθαηεο εθαξκνγήο ηεο παξαπάλσ ελέξγεηαο. Δδψ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηε 

ζεξηλή πεξίνδν ιακβάλνπλ ρψξα δηάθνξεο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηνπηθά 

πξντφληα θαη εδέζκαηα. Απηέο νη εθδειψζεηο-θεζηηβάι δηνξγαλψλνληαη απφ ηνλ ηνπηθφ 

πνιηηηζηηθφ ζχιινγν ζε ζπλεξγαζία κε ην γπλαηθείν ζπλεηαηξηζκφ ηνπ ρσξηνχ κε ηνπο νπνίνπο 

ν ειαηνθνκηθφο ζπλεηαηξηζκφο ζπλεξγάδεηαη ζηελά παξέρνληαο ειαηφιαδν σο πξψηε χιε γηα 

ηελ παξαζθεπή απηψλ ησλ πξντφλησλ. Δπνκέλσο, κε ηελ αχμεζε ησλ επηζθεπηψλ ζην ρσξηφ 

πξνβάιινληαη ηαπηφρξνλα θαη νη εθδειψζεηο θαη δίλεηαη ε επθαηξία ζε φπνηνλ επηζπκεί λα ηηο 

παξαθνινπζήζεη θαη λα έξζεη ζε επαθή κε ηα ηνπηθά πξντφληα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο 

πεξηνρήο. 

Δπίζεο, ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ αιιά θαη ηνπηθνί ηδηνθηήηεο θαηαιπκάησλ θαη 

ρψξσλ εζηίαζεο ηνπ ρσξηνχ καο είπαλ φηη έρνπλ άξηζηε ζπλεξγαζία κε ηνλ ζπλεηαηξηζκφ. 

Δπηιέγνπλ λα πξνκεζεχνληαη ην ειαηφιαδν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απφ εθεί ελψ ηαπηφρξνλα 

αξθεηνί θαηέρνπλ θαη ειαηφδεληξα ησλ νπνίσλ ηελ ζπγθνκηδή δίλνπλ γηα έθζιηςε ζηνλ 

ζπλεηαηξηζκφ θαη παίξλνληαο ην κεξίδην πνπ ηνπο αληηζηνηρεί κπνξνχλ λα θαιχςνπλ  κεγάιν 

θνκκάηη ησλ αλαγθψλ ηνπο. 
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Αμηνζεκείσηε ήηαλ ε απάληεζε ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ Κξηηζάο ζηελ 

εξψηεζε «Ση είλαη απηό πνπ θαζηζηά ηνλ ζπλεηαηξηζκό Κξηηζάο έλαλ επηηπρεκέλν 

ζπλεηαηξηζκό;». Ζ απάληεζε ήηαλ ...«δελ κπνξώ λα ην πξνζδηνξίζσ ζε έλα παξάγνληα. Σν 

απνδίδσ θπξίσο ζηελ πνηόηεηα ηνπ ειαηνιάδνπ πνπ παξάγεηαη, ζηελ πξνζνρή πνπ δίλνπλ νη 

παξαγσγνί ζηε δηαδηθαζία θαιιηέξγεηαο, ζηηο ζπλερείο ζπκβνπιέο πνπ ηνπο δίλνπκε αιιά θαη ζην 

κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο. Επίζεο, ζην ζύζηεκα θνηλήο άιεζεο ειαηνθάξπνπ όπνπ όιεο νη ειηέο 

ζπλζιίβνληαη κε έλαλ θνηλό ζπληειεζηή θαη ε άιεζε γηα ηνλ θάζε παξαγσγό γίλεηαη απζεκεξόλ 

γηα λα απνθεπρζεί πνηνηηθή αιινίσζε ζηνλ θαξπό ηεο ειηάο. Απηό ην ζύζηεκα θαίλεηαη λα 

ηθαλνπνηεί αξθεηά θαη ηα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ κε ηα νπνία κηιήζακε, αθνύ ην ζεσξνύλ 

θαιύηεξν από ην λα βγαίλεη μερσξηζηόο ζπληειεζηήο γηα ην κεξίδην παξαγσγήο ηνπ θαζέλα θαη 

λα ππάξρνπλ ελδερόκελεο θαζπζηεξήζεηο ζηελ άιεζε». 

Σέινο, παξφιεο ηηο επηηπρίεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ κέρξη ηψξα αλαγλσξίδνπλ φηη ππάξρνπλ 

πεξηζψξηα βειηίσζεο. Πξνζπαζνχλ λα ελψζνπλ θαη άιινπο ειαηνθνκηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο 

απφ ηα γχξσ ρσξηά ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ πην δπλαηά ζρήκαηα γηα ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ 

θιίκαθαο θαη ηζρπξφηεξεο δηαπξαγκαηεπηηθήο δχλακεο. 

 

5. πκπεξάζκαηα-πδήηεζε 
Δπαλεηιεκκέλα νη ζπλεηαηξηζκνί ζηελ ηζηνξία έρεη απνδεηρζεί φηη πξνσζνχλ ηα 

ζπκθέξνληα ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ αηφκσλ κηαο θνηλσλίαο. πζπεηξψλνπλ ηνπο 

ληφπηνπο ζε κηα θνηλσλία θαη ζπγθεληξψλνπλ ηνπο πφξνπο ηνπο κε ζηφρν λα επεξεάζνπλ ηηο 

δπλάκεηο ηεο αγνξάο θαη λα ηνλψζνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλφηεηαο (Majee & Hoyt, 2011). 

ηε λενθηιειεχζεξε θαη παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία ε βησζηκφηεηα ησλ ηνπηθψλ 

θνηλνηήησλ είλαη αβέβαηε εμαηηίαο δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ παξαγφλησλ (π.ρ 

αζηηθνπνίεζε γηα εχξεζε εξγαζίαο, ζπνπδέο, αλαδήηεζε επθαηξηψλ γηα επίηεπμε πξνζσπηθψλ 

θαη επαγγεικαηηθψλ ζηφρσλ). Ζ  επθνιφηεξε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία θαη ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο δεκηνπξγνχλ φκσο θαη επθαηξίεο ζηνπο θαηνίθνπο ησλ απνκαθξπζκέλσλ 

πεξηνρψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο λέεο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ λα έξζνπλ πην θνληά ζηνλ 

παξαγσγφ θαη ζηα πξντφληα ηνπ. Οη αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί είλαη ην θαηάιιειν φρεκα πνπ 

κπνξεί λα θέξεη ζε επαθή ηα δχν άθξα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (παξαγσγνχο θαη 

θαηαλαισηέο) δεκηνπξγψληαο πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία (Birchall, 

2004). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζε ζρεηηθή έξεπλα πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζε αγξνηηθνχο 

ζπλεηαηξηζκνχο (κεηαμχ ηνπο θαη ειαηνθνκηθνί) ζηελ Καηαινλία απνδείρζεθε  πσο κηα απφ ηηο 

νδνχο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζεί θαη λα εληζρπζεί ζηε ζεκεξηλή επνρή είλαη ε δηαδηθηπαθή 

παξνπζία ησλ ζπλεηαηξηζκψλ. Ζ βειηίσζή ηεο ζπληειεί ζηελ αλαβάζκηζε ηεο ζρέζεο ηνπ 

εθάζηνηε ζπλεηαηξηζκνχ κε ηνπο θαηαλαισηέο, φπσο επίζεο θαη ζηελ εηθφλα ηνπ 

πξνζθέξνληαο πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

(παξέρνληαο πιεξνθνξίεο γηα ην πξντφλ, ηνλ ηξφπν παξαγσγήο, ηελ ηνπνζεζία θ.α)(Fransi et 

al. 2020). Με απηφ ην ηξφπν κπνξεί λα σθειεζνχλ ακθφηεξνη,  ν ζπλεηαηξηζκφο θαη ε ηνπηθή 

θνηλσλία, πξνβάιινληαο ην πξντφλ θαη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζην ηνπηθφ πεξηβάιινλ, 

δεκηνπξγψληαο κηα ειθπζηηθή εηθφλα πνπ ζα «πξνζθαιεί» θάπνηνλ λα δνθηκάζεη ην πξντφλ 

θαη ηαπηφρξνλα λα γλσξίζεη απφ θνληά ηελ δηαδηθαζία πνπ δεκηνπξγεί ην απνηέιεζκα 

απνθηψληαο λέεο εκπεηξίεο. 

Ζ δηθηχσζε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ κε άιιεο θνηηίδεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κπνξεί επίζεο 

λα ζπλδξάκεη ζηελ επεκεξία ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ (Bretos & Marcuello, 2016). Δηδηθά ζε 

κηα ρψξα φπσο ε Διιάδα φπνπ ν αγξνηηθφο ηνκέαο είλαη ν πέκπηνο κεγαιχηεξνο παξάγνληαο 

ζηελ νηθνλνκία ηεο ρσξάο, αιιά ζπγθξηηηθά κε ηνπο επξσπατθνχο εηαίξνπο πζηεξεί ζε 

παξαγσγηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα (ΜcKinsey & Company, 2012), ε ζπλεξγαζία ηνπ 

κε άιινπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ αλαδσνγφλεζε ησλ ηνπηθψλ 

θνηλσληψλ.  
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Δπίζεο, ε πξφζθαηε θηλεδν-επξσπατθή πκθσλία (9/7/2020) γηα ηε δηαθίλεζε 100 

πξντφλησλ ΠΓΔ απφ ρψξεο ηεο Δ.Δ πξνο ηελ Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο θαη ην αληίζηξνθν 

αλνίγεη πνιιέο πξννπηηθέο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ  ειαηνιάδνπ ηεο Κξηηζάο θαζψο έλα απφ 

απηά ηα πξνζηαηεπφκελα πξντφληα είλαη ην ειαηφιαδν Λαζηζίνπ Κξήηεο.  Σα ππφινηπα 

ηέζζεξα απφ ειιεληθήο πιεπξάο είλαη ην θξαζί ηεο άκνπ, ε ειηά ηεο Καιακάηαο, ε Μαζηίρα 

Υίνπ θαη ε Φέηα.  

ηελ παξνχζα έξεπλα παξνπζηάζηεθε ε πεξίπησζε ελφο επηηπρεκέλνπ ειαηνθνκηθνχ 

ζπλεηαηξηζκνχ ζηελ πεξηνρή ηεο Κξηηζάο ζην λνκφ Λαζηζίνπ θαη ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ζε 

ηνπηθφ επίπεδν κε βάζε ηηο απφςεηο ηνλ ηνπηθψλ θαηνίθσλ, ειαηνπαξαγσγψλ, ηνπ δηαρεηξηζηή 

θαη ηνπ πξνέδξνπ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Γελ κπνξεί λα αξλεζεί θαλείο ηε ζεηηθή επίδξαζή ηνπ 

ζηελ ηνπηθή θνηλσλία κέζα απφ ηελ ζπλεξγαζία ηνπ κε άιινπο ηνκείο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο 

(θπξίσο κε ηνλ ηνπξηζκφ)  θαη ηηο πξννπηηθέο πνπ έρεη κε ηνλ ζρεκαηηζκφ κεγαιχηεξσλ 

δνκψλ. ε απηφ ην πιαίζην ν ζπλεηαηξηζκφο ζα κπνξνχζε λα εμεηάζεη ηε δεκηνπξγία επηπιένλ 

δνκψλ θηινμελίαο ψζηε δπλεηηθά λα απμήζεη ηελ εμσζηξέθεηά ηνπ θαη ηελ ζπκβνιή ηνπ ζηελ 

ηνπηθή αλάπηπμε. ε ζπλεξγαζία κε ηνλ γπλαηθείν ζπλεηαηξηζκφ Κξηηζάο -γηα ηελ παξαγσγή 

ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη εηδψλ ιατθήο ηέρλεο- κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ  παξαδνζηαθνχ 

ηχπνπ θαηαιχκαηα, ζηα νπνία εθηφο απφ ηελ δηακνλή θαη ηελ γεπζηγλσζία ηνπ ειαηνιάδνπ, 

πνπ ήδε γίλεηαη, ζα δίλεηε ε επθαηξία ζηνλ επηζθέπηε λα γλσξίζεη θαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ 

δηαδηθαζία παξαγσγήο ειαηφιαδνπ απφ ηελ ζπγθνκηδή έσο ην ηειηθφ πξντφλ.  Ο ηνπξίζηαο ζα 

κεηαθέξεη ηελ ζπκκεηνρηθή εκπεηξία πνπ ζα βηψζεη  ζηνλ ηφπν ηνπ θαη αθνινχζσο -εάλ κείλεη 

ηθαλνπνηεκέλνο- φρη κφλν ζα αλαδεηήζεη ηα ίδηα πξντφληα ζηε ρψξα ηνπ αιιά ζα επηζηξέςεη 

μαλά ζηελ πεξηνρή γηα λα βηψζεη ηηο ίδηεο ή αληίζηνηρεο εκπεηξίεο.   

 

Εςσαπιζηίερ:  

Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά ηνλ Πξφεδξν ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ Κξηηζάο θ. Ν. 

Αθνξδαθφ θαζψο θαη ην Γηαρεηξηζηή θ. Κ. Υξηζηνθνξάθε γηα ηελ ζπλεξγαζία ηνπο ζηελ 

πινπνίεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, θαζψο θαη φινπο φζνπο πξνζπκνπνηήζεθαλ (κέιε ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ θαη θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο) λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα καο παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο. 
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Abstract 
The study examines the financial situation of ten agricultural cooperatives in the Peloponnese, 

Northern Greece and Crete. One of them was selected (the Agricultural Cooperative of 

Kritsa, in the prefecture of Lassithi) located in a touristic area of Crete to explore its 

contribution to local development. With the help of personal interviews with residents of the 

village, members of the cooperative and CEOs, it was recorder their opinion on the 

contribution of the cooperative to the development of the area and the dynamics that it 

presents. 
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