Πώσ μπορεί να ενιςχυκοφν τα μοντζλα
ςυνεταιριςμών εργαηομζνων ςε περίοδο κρίςθσ;

Γεϊργιοσ Σταμπουλισ
Τμιμα Οικονομικϊν Επιςτθμϊν Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Οι ςυνεταιριςμοί είναι επιχειριςεισ,
ανταγωνιςτικόσ τρόποσ παραγωγισ
Συνεταιριςμόσ: "είναι μια αυτόνομθ ζνωςθ προςϊπων που ςυγκροτείται
εκελοντικά για τθν αντιμετϊπιςθ των κοινϊν οικονομικϊν, κοινωνικϊν και
πολιτιςτικϊν αναγκϊν και επιδιϊξεων τουσ, διαμζςου μιασ ςυνιδιόκτθτθσ και
δθμοκρατικά διοικοφμενθσ επιχείρθςθσ"
( ICA 2013)
• Συνεργατικι ιδιοκτθςία
• Εργαςία: πρωτεφον ρόλοσ– Εργαλειακόσ χαρακτιρασ Κεφαλαίου

Ανοιχτι είςοδοσ, ςυνεργαςία,
ενδιαφζρον για τθν κοινωνία
• Ζνταςθ ςτθ γνϊςθ
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Είδθ ςυνεταιριςμϊν
• Καταναλωτών (consumer cooperatives)
• Παραγωγών (producer cooperatives)

• Προμθκειών και κοινόχρθςτων υπθρεςιών
(purchasing & shared services)
• Εργαηομζνων (worker cooperatives)
• Υβριδικοί (hybrid cooperatives)

Γιατί υπάρχουν οι επιχειριςεισ;
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Κρίςθ και επιχειρθματικά μοντζλα
• Lazonick (1991/2001): από τον ιδιοκτθςιακό, ςτο διευκυντικό,
ςτον ςυλλογικό καπιταλιςμό
• … και τϊρα;
• «αυτό που ζχει αλλάξει δραματικά είναι θ ςχζςθ μεταξφ
οργανωςιακοφ ςυντονιςμοφ και του ςυντονιςμοφ τθσ αγοράσ που
απαιτείται για τθν επίτευξθ και διατιρθςθ του ανταγωνιςτικοφ
πλεονεκτιματοσ» Lazonick (1991, ςελ. 81)

Γιατί υπάρχουν οι ςυνεταιριςμοί;
-

Ανάγκθ
Ευκαιρία
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Είναι οι ςυνεταιριςμοί αποτελεςματικότεροι;
•

Σε τι;
– Κοινωνικι αποτελεςματικότθτα
– Διαπραγματευτικι δφναμθ

•

Γιατί;..
– Οικονομίεσ κλίμακασ
– Τοποκετοφνται ςτα κενά τθσ αγοράσ
– Πολυμζρεια (διάχυςθ) ανάλθψθσ ευκφνθσ και υλοποίθςθσ

•

Για ποιουσ;
– Μζλθ
– Κοινωνία
– Διοίκθςθ

•

Προβλιματα αποτελεςματικότθτασ:
–
–
–
–
–

Δυςκολία προςζλκυςθσ ςτελεχϊν
Υψθλά κόςτθ ςυναλλαγϊν ςτθ λιψθ αποφάςεων
Ανάλθψθ κινδφνου
Ετερογζνεια μελϊν
Πρόβλθμα εντολζα-εντολοδόχου

Συνεταιριςμοί ι
Συνεργαηόμενοι Παραγωγοί;
Το πρόβλθμα εντολζα-εντολοδόχου
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Σφγκριςθ Συνεταιριςμοφ & Καπιταλιςτικισ επιχείρθςθσ
Συνεταιριςμόσ
Κατανόθςθ ςυνεταιριςτικοφ
κινιματοσ
Για τθν επίτευξθ κοινωνικϊν
ςτόχων
Εκπαίδευςθ και των δφο
μερϊν

Καπιταλιςτικι επιχείρθςθ

Προςζλκυςθ ςτελεχϊν

Αδυναμία

Μθχανιςμόσ αγοράσ

Ανάλθψθ κινδφνου
εντολοδόχου

Επιτυγχάνεται με εκπαίδευςθ

Απαιτοφνται κίνθτρα

Ευκυγράμμιςθ
ςυμφερόντων
Συνεργαςία Ε-Ε
Ανάπτυξθ ςχζςεων Ε-Ε

Ανάπτυξθ
εμπιςτοςφνθσ
Ανάλθψθ κινδφνου
Ιεραρχία

Απαιτοφνται κίνθτρα
Αδυναμία λόγω οικονομικϊν
ςυμφερόντων
Με οικονομικά κίνθτρα

Με διάχυςθ πλθροφοριϊν,
Δυςκολία λόγω αντικρουόμενων
ςυμμετοχι ςτθ λιψθ
ςυμφερόντων
αποφάςεων και
Γεϊργιοσ Σταμπουλισ
& Απόςτολοσ Βάςει οικονομικϊν κριτθρίων
Βάςει κοινωνικϊν
κριτθρίων
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Γεωργίου

Μείωςθ βακμίδων ιεραρχίασ – Πολλά επίπεδα – ζλεγχοσ ςε μία
ανατροφοδότθςθ ελζγχου
κατεφκυνςθ

Σταμπουλισ και Γεωργίου (2013)

ΓΝΩΣΗ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Inward attributes

Outward attributes

Workers/
Members of
cooperatives

Willing to get involved
Organize themselves
Correct coordination failures

Share characteristics
Job rotation
Develop better knowledge

Innovation
systems

Leaders must show commitment
Investment and business model
Values, mission and vision

Customers’ participation
Networking with external ties
Adopted from public/private sector

Organizational
size and
markets

Ideological governance solutions
Standardization and differentiation
Shared services and activities

Innovative management due to market
exposure
Heterogeneity of members

Social capital orientation

Innovation: not an isolated process
Systematization of activities
New generation cooperatives

Orientation and
Increasing democracy
democracy

Flatter organizational structures
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Πλαίςιο δθμιουργίασ αξίασ και καινοτομίασ

Σταμπουλισ και Γεωργίου (2013)
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Συνεταιριςτικι Δραςτθριότθτα και Οικονομικι Κρίςθ (1)

Συςτθματικά καλι επίδοςθ των ςυνεταιριςμϊν και των ςυνεταιριςτικϊν
εγχειρθμάτων ςε όλεσ ςχεδόν τισ μεγάλεσ οικονομικζσ κρίςεισ:
• Η πλειοψθφία των ςυνεταιριςμϊν επιβιϊνει από τισ κρίςεισ
• Σε πολλζσ περιπτϊςεισ οι ςυνεταιριςμοί ςυμβάλλουν ςτθν εκτόνωςθ των
κρίςεων
• Η δυναμικι που αναπτφςςεται από τουσ ςυνεταιριςμοφσ ςε περιόδουσ
ευμάρειασ είναι αυτό που επιτρζπει τθν καλφτερθ ανταπόκριςι τουσ ςε
ςυνκικεσ φφεςθσ
• Οι ςυνεταιριςμοί μποροφν να μετριάςουν τισ επιπτϊςεισ μιασ
παρατεταμζνθσ φφεςθσ και μόνο με τθν επιβίωςι τουσ και τθν ςυνζχιςθ
των δραςτθριοτιτων τουσ.

Συνεταιριςτικι Δραςτθριότθτα και Οικονομικι Κρίςθ (2)
το Κεφάλαιο ωσ εργαλείο
Κοινά χαρακτθριςτικά που εμφανίηονται περιςςότερεσ περιπτϊςεισ επιτυχθμζνθσ
ςυνεταιριςτικισ δραςτθριότθτασ:
 πρόςβαςθ ςε ικανό κεφάλαιο, είτε μζςω κεςμικϊν δυνατοτιτων
χρθματοδότθςθσ, είτε μζςα από φορείσ και οργανιςμοφσ που ζχουν
ςυγκροτθκεί για το ςκοπό αυτό
 φπαρξθ μθχανιςμϊν ςυςτθματικισ και ςυνεχοφσ υποςτιριξθσ για τθ δθμιουργία
νζων ςυνεταιριςμϊν
 υποχρεωτικι φπαρξθ αποκεματικϊν, πζρα από τθν διανομι των κερδϊν
 φπαρξθ δομϊν υποςτιριξθσ, κακοδιγθςθσ, ςυντονιςμοφ και εκπαίδευςθσ

 διαμόρφωςθ ςθμαντικϊν τομεακϊν ςυγκεντρϊςεων που διευκολφνουν τθν
αξιοποίθςθ οικονομιϊν κλίμακασ και ςυνεργιϊν
 φπαρξθ αλλθλεγγφθσ και ζνταςθ τθσ εςωτερικισ ςυνεργαςίασ, ςυχνά
διαμορφϊνοντασ περιφερειακζσ ι εκνικζσ πολιτικζσ και
 διαμόρφωςθ ενόσ κρίςιμου μεγζκουσ που αναγκάηει όλεσ τισ πλευρζσ
(κυβζρνθςθ, κοινό και άλλοι ςυνεταιριςμοί) να τουσ δουν με ςοβαρότθτα.

Η Περίπτωςθ του Μοντραγκόν:
Η κοινότθτα ωσ ςφςτθμα καινοτομίασ
• Οι δραςτθριότθτεσ Ε&Α απορροφοφν περίπου το 5% του ΚΕ των
βιομθχανικϊν ςυνεταιριςμϊν
• Το Μοντραγκόν «γεννά» - κατά μζςο όρο - 4 νζουσ ςυνεταιριςμοφσ ανά
ζτοσ
• ςχεδόν όλοι επιηοφν για πάνω από 5 χρόνια
• Αλλθλεγγφθ και αλλθλοχποςτιριξθ:
o Κακζνασ από τουσ 11 κλάδουσ του Ομίλου διακζτει ικανά αποκεματικά για
να καλφψει, μζχρι και ςε ποςοςτό 50%, ηθμιζσ των ςυνεταιριςμϊν- μελϊν
του.
o Ο Όμιλοσ υποςτθρίηει περαιτζρω αυτι τθν διαδικαςία κάλυψθσ ηθμιϊν με
ζνα ταμείο για τον ςκοπό αυτό.

o Ζνασ ςυνεταιριςμόσ του Ομίλου μπορεί να αντζξει μζχρι και για 3 χρόνια τισ
επιπτϊςεισ οικονομικισ κρίςθσ

Διανομι κερδϊν των ςυνεταιριςμϊν
Μεικτό
Αποτζλεςμα

• (μείον) 20% ςτα Αποκεματικά του Βιομθχανικοφ Κλάδου (κυμαίνεται από 15% μζχρι 40% και
ανάλογα με τον βιομθχανικό κλάδο)
• (μείον) 10% ςε Ταμεία του Ομίλου Μοντραγκόν που προορίηονται για επενδφςεισ ςε νζα
προϊόντα και νζουσ ςυνεταιριςμοφσ (5% επιχορθγιςεισ, 5% κεφάλαιο)
• (μείον) 2% ςτο Πανεπιςτιμιο του Μοντραγκόν και δράςεισ Ε&Α
• (μείον) 2% ςτο Ταμείο Αλλθλεγγφθσ (για τθν κάλυψθ ηθμιϊν ςε ςυνεταιριςμοφσ)

• (μείον) 10% Φόροσ ςτθν Κυβζρνθςθ
Αποτελζςματα
προ Φόρων

• 10% ςτο Ταμείο Κοινωνικισ Πρόνοιασ και Εκπαίδευςθσ (κάκε ςυνεταιριςμόσ αποφαςίηει πωσ κα
διανζμει αυτό το ποςό)
• 45% ςτο Αδιαίρετο Αποκεματικό του ςυνεταιριςμοφ
Αποτελζςματα • 45% ςτουσ ατομικοφσ λογαριαςμοφσ των μελϊν του ςυνεταιριςμοφ (ςυγκεντρϊνουν ποςά που
αποδίδονται ςτα μζλθ κατά τθν ςυνταξιοδότθςθ τουσ)
μετά Φόρων
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Μθχανιςμοί αναπαραγωγισ
• Εκπαιδευτικό ςφςτθμα και κουλτοφρα
• Μθχανιςμόσ εκκόλαψθσ
• Χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα ςυμβατό με τα αρχζσ του
κοπερατιβιςμοφ
• Κοινωνικό κεφάλαιο – χωρικι και κοινωνικι εμπζδωςθ
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Μακιματα και προοπτικζσ: «Το μζλλον διαρκεί πολφ»
Πολλά από αυτά που απαιτοφνται για τθν εφαρμογι μιασ ςτρατθγικισ ενίςχυςθσ τθσ
ςυνεταιριςτικισ δραςτθριότθτασ ζρχονται ςε αντίκεςθ με τισ ςυνθκιςμζνεσ
πεποικιςεισ για τθν ανάπτυξθ:
o Απαιτείται μακροχρόνια δζςμευςθ με ζμφαςθ ςτθν μετριοπάκεια και όχι
ςτθν υπερβολι.
o Απαιτείται αφοςίωςθ ςτθν κοινότθτα και ςτουσ ανκρϊπουσ
o Απαραίτθτθ προχπόκεςθ θ φπαρξθ μθχανιςμϊν κοινωνικισ και ιδεολογικισ
αναπαραγωγισ

o Κρίςιμοσ παράγοντασ το κοινωνικό κεφάλαιο. (ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ,
ςυνεργαςίασ, αλλθλεγγφθσ και ςυμπόρευςθσ)
Οι κυβερνιςεισ πρζπει να ενκαρρφνουν και να διαμορφϊςουν ζνα υποςτθρικτικό
πλαίςιο για τθν ανάπτυξθ ςυνεταιριςμϊν και ςυνεταιριςτικϊν δράςεων που κα
περιλαμβάνει τθν ανάπτυξθ μθχανιςμϊν αναπαραγωγισ.

Ευχαριςτϊ !!!

Γεϊργιοσ Σταμπουλισ, Τμιμα Οικονομικϊν Επιςτθμϊν Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ

