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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο συνεταιρισμός είναι φαινόμενο που γεννήθηκε στις συνθήκες του 1καπιταλιστικού
συστήματος και εμφανίζεται με την ανάπτυξη των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής, ως
μια μορφή οργάνωσης για την υπεράσπιση των οικονομικών συμφερόντων των
εργαζομένων. Ο συνεταιρισμός της σύγχρονης μορφής αποτελεί μία μορφή συνεργασίας,
είναι μια οργάνωση ατόμων που ελεύθερα και με τη θέλησή τους συντονίζουν τις
προσπάθειές τους για να επιτύχουν ορισμένους σκοπούς.
Αν και ο γενικός, ουσιώδης σκοπός του συνεταιρισμού είναι η βελτίωση της οικονομικής
κατάστασης των μελών του σύμφωνα με δραστηριότητες που έχουν από το καταστατικό
καθοριστεί, εν τούτοις ο συνεταιρισμός δεν έχει μόνον οικονομικούς σκοπούς, αλλά σαν
κοινωνική οργάνωση που είναι, έχει πιο πλατύ περιεχόμενο από μια καθαρά οικονομική
επιχείρηση.
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 μερικοί προοδευτικοί διανοούμενοι που
προτείνουν διάφορες μορφές κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης με σκοπό να
αποφύγει η κοινωνία την εξαθλίωση των μελών της. Οι διανοούμενοι αυτοί πρότειναν την
αντικατάσταση του καπιταλιστικού συστήματος με ένα σοσιαλιστικό και καλούσαν τους
καπιταλιστές να πεισθούν για να γίνει αυτή η αλλαγή, μη κατανοώντας ότι οι
κεφαλαιοκράτες ποτέ δεν θα συναινούσαν καλοπροαίρετα σε μια τέτοια αλλαγή. Για το
λόγο αυτό ονομάστηκαν ουτοπιστές. Οι κυριότεροι εκπρόσωποί τους ήταν οι Saint Simon
1 Είναι ένα οικονομικό σύστημα όπου το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής ζωής κατέχεται από ιδιώτες σε
διαδικασία οικονομικού ανταγωνισμού με κυρίαρχο κίνητρο το κέρδος.
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(1760-1825), Charles Fourier (1772-1837), Etienne Cabet (1778-1856), Robert Owen (1771
1856) και William King (1786-1865) (Παρμενίων Αβδελίδης, 1987).
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.
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
Rochdale στην Αγγλία με την επωνυμία «συνεταιρισμός των δίκαιων σκαπανέων της
Rochdale». 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).
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 Διεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης υιοθετήθηκε
ο παρακάτω διεθνώς αποδεκτός ορισμός του συνεταιρισμού. «Συνεταιρισμός είναι μια
αυτόνομη ένωση προσώπων που συγκροτείται εθελοντικά για την αντιμετώπιση των κοινών
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οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών και επιδιώξεων τους διαμέσου μιας
δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης».
Σύμφωνα με διακήρυξη στο ίδιο συνέδριο «οι συνεταιρισμοί στηρίζονται στις αξίες της
αυτοβοήθειας, της δημοκρατίας, της ισότητας, της ισοτιμίας και της αλληλεγγύης. Τα μέλη
των συνεταιρισμών στηρίζονται στις ηθικές αξίες της εντιμότητας, της διαφάνειας, της
κοινωνικής υπευθυνότητας και της φροντίδας για τους άλλους» (Παρμενίων Αβδελίδης,
1986).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο

ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΙΔΕΩΔΕΣ

2.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
2.1.1 ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΕ ΠΡΟΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ.

Σίγουρα η ιστορία καταγράφει στο διάβα της πολύ πριν την εμφάνιση του
κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής πρόδρομες μορφές, προπλάσματα συνεταιριστικής
παραγωγικής δραστηριότητας.
Οι πιο μακρινές μορφές συνεταιρισμού, πέρα από αυτή του πρωτόγονου κοινοτικού
συστήματος, εμφανίζονται εδώ και εκεί στη δουλοκτητική κοινωνία, όταν συντρέχουν
κάποιες ειδικές συνθήκες. Τέτοιες μορφές ήταν, λ.χ., τα συνεταιριστικά γαλακτοκομεία της
αρχαίας Αρμενίας, οι συνεταιρισμοί ενοικίασης χωραφιών της Βαβυλωνίας και της
Αιγύπτου, οι συνεταιρισμοί ναυτικών της αρχαίας Ελλάδας και τα πρωτοχριστιανικά
κοινόβια της Ελλάδας και της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
Οι πιο κοντινές μορφές προς το σύγχρονο συνεταιρισμό εμφανίστηκαν συχνότερα σε
κείνους τους τύπους 2Φεουδαρχίας που απ' τον Μαρξ ονομάστηκαν «ασιατικός τρόπος
παραγωγής».
Κι αυτό γιατί αυτός ο τύπος Φεουδαρχίας δεν νοιαζόταν τόσο για την παραγωγή. Εκείνο
που κύρια τον ενδιέφερε ήταν η είσπραξη των φόρων και κύρια του κεφαλικού φόρου
(χαράτσι) που επέβαλε στους υπηκόους και στους υπόδουλους λαούς ανεξάρτητα απ' την
παραγωγή τους.

2 Κοινωνικό οικονομικό και πολιτικό καθεστώς, που επικράτησε κατά των μεσαίωνα στη Δύση. Αναφέρεται
στην εξουσία των ευγενών απέναντι του βασιλιά.
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Έτσι σταδιακά διαμορφώθηκε το φαινόμενο που στο χώρο μας αποκλήθηκε «Ελληνικό
Ορεινό Χωριό», φαινόμενο που έκφραζε τη διάσπαση του εθνικού χώρου σε ορεινή και
πεδινή οικονομία και κοινωνία.
Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε πως αυτή η δραστηριότητα, αναπτύσσεται στα πλαίσια μιας
κλειστής ακόμη οικονομίας, οπού η τεχνολογία παραμένει πρωτόγονη και η παραγωγή
αυτοκαταναλώνεται στο μεγαλύτερο ποσοστό της πράγμα που σημαίνει πως η ανάπτυξη
αυτών των συνεταιριστικών μορφών παραγωγής δεν μπορούσε παρά να είναι ατελής και
περιορισμένη (Κώστας Λάμπος, 1999).

2.1.2 ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΙΜΟ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ

Με το γκρέμισμα της φεουδαρχίας και το μοίρασμα της γης στους καλλιεργητές, μέσω της
αγροτικής μεταρρύθμισης, διαπιστώθηκε γρήγορα πως η μικρή και πολυδιασπασμένη
αγροτική εκμετάλλευση δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στους γρήγορους αναπτυξιακούς
ρυθμούς του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής.
Δεν ήταν σε θέση η μικρή και πολυδιασπασμένη αγροτική εκμετάλλευση να οργανώνει
ορθολογικά και να προασπίζει αποτελεσματικά απέναντι στους τοκογλύφους και στους
μεσάζοντες την παραγωγή έτσι που να μπορεί να εξασφαλίσει ένα ικανοποιητικό εισόδημα
στην αγροτική οικογένεια. Παραπέρα αδυνατούσε να ανταποκριθεί στην όλο και
αυξανόμενη ζήτηση:
α) τροφίμων για των αστικό και εργατικό πληθυσμό
β)πρώτων υλών, αγροτικής προέλευσης για την αντίστοιχη βιομηχανία
γ) κεφαλαίων και εργατικού δυναμικού για τη στήριξη της ανάπτυξης των μη αγροτικών
τομέων της οικονομίας (Παρμενίων Αβδελίδης, 1986).
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Κάτω από αυτές τις συνθήκες συνειδητοποιήθηκε περισσότερο, τόσο από την πλευρά των
μικροπαραγωγών και μικροκαταναλωτών όσο και από την πλευρά της πολιτείας η ανάγκη
για την συνεταιριστική οργάνωση της παραγωγικής και καταναλωτικής δραστηριότητας.
Με μια πλούσια και μακρινή παράδοση και την τεράστια και γόνιμη εμπειρία που
κουβαλούσε μαζί της η συνεταιριστική ιδέα ολοκλήρωνε σταδιακά τη σύγχρονη μορφή.
Έτσι φτάσαμε στην «Εταιρία των Δικαίων Σκαπανέων» των υφαντουργών της Σκοτίας το
1844, την περίοδο ακριβώς που την Ευρώπη συγκλόνιζε συθέμελα η επανάσταση του 1848.
Εκεί γεννήθηκε ο πρώτος σύγχρονος καταναλωτικός συνεταιρισμός όχι μακριά και
ξεκομμένα απ' τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, αλλά μέσα στην καρδιά του. Πέντε
χρόνια μετά κάνει την εμφάνισή του ο πρώτος «προμηθευτικός συνεταιρισμός πρώτων
υλών» και ιδρύεται ο πρώτος «αγροτικός πιστωτικός συνεταιρισμός».
Η συνεταιριστική ιδέα, που μέχρι τότε πάλευε να βρει την έκφρασή της στο περιθώριο της
οικονομίας και της κοινωνίας, μπαίνει τον 19οαιώνα δυναμικά στο προσκήνιο της ιστορίας
και μάλιστα στον πρωτογενή, τον δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα.
Η ανάπτυξη της συνεταιριστικής ιδέας γίνεται πια κίνημα μαζικό απ' τα κάτω και γνωρίζει
γρήγορους ρυθμούς. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της συνεταιριστικής μορφής στον πρώιμο
καπιταλισμό είναι το γεγονός πως περιορίζεται γύρω από μια μόνο δραστηριότητα, την
πίστη, την προμήθεια πρώτων υλών ή καταναλωτικών αγαθών, κύρια τροφίμων (Κώστας
Λάμπος, 1999).

2.1.3 ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΩΡΙΜΟ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΟ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ

Στον πρώιμο καπιταλισμό ο συνεταιρισμός λειτούργησε κύρια σαν όργανο άμυνας των
μικροπαραγωγών και των φτωχών καταναλωτών ενάντια στους τοκογλύφους, στο
παραεμπόριο και στους μεσάζοντες. Στην πορεία της ανάπτυξης του καπιταλισμού
κατανοείται όλο και πιο πολύ η ικανότητα του συνεταιρισμού να συμβάλλει αποφασιστικά,
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πέρα από την προάσπιση της οικονομικής και κοινωνικής θέσης των μελών του και την
οικονομική ολοκλήρωση του καπιταλισμού.
Σε κάθε περίπτωση στον ώριμο και ύστερο καπιταλισμό η συνεταιριστική ιδέα μπορεί εδώ
ή εκεί να υποχωρεί σε ζητήματα αρχών, κερδίζει όμως καινούργιες εμπειρίες, γιατί παύει
να περιορίζεται σε μια μόνο δραστηριότητα και αναγκάζεται σταδιακά να εντάξει
περισσότερες συγγενικές και συμπληρωματικές δραστηριότητες στον κύκλο των
ενδιαφερόντων του. Το κεφάλαιο φροντίζει να ελέγχει αποτελεσματικά - μονοπωλιακά την
παραγωγή

και διακίνηση

των αγροτικών εισροών,

για να

μπορεί μέσω της

υπερτιμολόγησής τους και της άνισης ανταλλαγής να αποσπά συλλογικά πια μέσω του
«συνεταιρισμού» το αγροτικό πλεόνασμα.
Οι πιο προχωρημένες μορφές συνεταιρισμού στον ώριμο ή ύστερο καπιταλισμό φαίνεται
να είναι τα Μοσάβ και τα Κιμπούτς του Ισραήλ καθώς, επίσης, και το συνεταιριστικό
σύμπλεγμα του Μ οηά^οη της Ισπανίας.

2.1.4 ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΑΡΚΤΟ 3ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ

Για τη λύση του αγροτικού ζητήματος προωθήθηκαν δύο μορφές οργάνωσης της αγροτικής
παραγωγής. Η πρώτη ήταν τα Σοβχόζ, που αποτελούν μεγάλες σύνθετες και σύγχρονες
παραγωγικές μονάδες που χρησιμοποιούν την κρατικοποιημένη γη. Οι εργαζόμενοι στα
Σοβχόζ εργάζονται για λογαριασμό του κράτους και είναι μισθωτοί. Είναι φανερό πως δεν
αποτελούν συνεταιρισμό με την κλασική έννοια.
Η δεύτερη μορφή είναι τα Κολχόζ, που αποτελούν και αυτά μεγάλες σύγχρονες και
σύνθετες μονάδες. Η γη βέβαια είναι κρατική. Τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία τους
συνιστούν τη συνεταιριστική ιδιοκτησία.
Εκεί που έγινε απόπειρα διαφοροποίησης, για συνεταιρισμούς «από τα κάτω» ήταν στη
Γιουγκοσλαβία, οπού προσανατολίστηκε στον συνεταιρισμό σαν μορφή που θα
3 Κοινωνικοοικονομική θεωρία που αποβλέπει στην κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής και την
κατάργηση της εκμετάλλευσης του ανθρώπου από των άνθρωπο.
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συμπεριλαμβάνει τα κτήματα των αγροτών και θα αναπτύσσει τη σύγχρονη παραγωγή στο
χωριό.
Έτσι διαμορφώθηκαν οι Αγροτοβιομηχανικοί συνεταιρισμοί που αυτοδιευθύνονται και
διαχειρίζονται για δικό τους λογαριασμό και με δική τους ευθύνη την παραγωγή και
διακίνηση των προϊόντων τους, μέσα σε συνθήκες οργανωτικής και λειτουργικής
αυτονομίας έναντι του κράτους, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη τους το συνολικό
προγραμματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας μέσα στην οποία δρουν και
αναπτύσσονται.

2.1.5 ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Η κρίση του συστήματος της παγκόσμιας ηγεμονίας των μεγάλων δυνάμεων και κύρια των
δυνάμεων του ιμπεριαλισμού απ' τη μία και η πάλη των εθνικοαπελευθερωτικών και
λαϊκών κινημάτων απ' την άλλη, ικανές να μπουν σε μια πορεία εθνικής ανεξαρτησίας,
κοινωνικής προόδου και αδέσμευτης οικονομικής ανάπτυξης. Πρόκειται για τις λεγόμενες
μεταβατικές κοινωνίες. Για τις μεταβατικές κοινωνίες ο συνεταιρισμός είναι η μοναδική
λύση που μπορεί σύντομα και σίγουρα να τις οδηγήσει στην περιφερειακή ανάπτυξη για
τον άνθρωπο και με δημοκρατία.
Οι συνεταιριστικές μορφές που σταδιακά διαμορφώνονται, στις μεταβατικές κοινωνίες,
οδηγούν στο Γενικό Συνεταιρισμό, τον Αγροτοβιομηχανικό Συνεταιρισμό ή Συνεταιρισμό
συνθέτου και πολλαπλού στόχου.
Σαν κοινωνίες στις οποίες έγιναν ή γίνονται τέτοιες απόπειρες για την παραπέρα μετεξέλιξη
απ' της παραδοσιακές, αποσπασματικές και ατελείς στις σύγχρονες, σύνθετες και
δυναμικές μορφές, συνεταιριστικής οικονομίας θα μπορούσαν να αναφερθούν η Χιλή στην
περίοδο του Αλιέντε, η Γιουγκοσλαβία, η Αλγερία, η Τανζανία, η Πορτογαλία στα πρώτα
χρόνια μετά την επανάσταση και η σημερινή Ελλάδα, για να σταθούμε μόνο στις πιο
γνωστές περιπτώσεις (Παρμενίων Αβδελίδης, 1981).
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2.2

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

2.2.1 Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ

Το Ελληνικό συνεταιριστικό κίνημα έχει πολύ μεγάλη, ίσως τη μεγαλύτερη στον κόσμο,
παράδοση.
Η κοινοτικό - συνεταιριστική οργάνωση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής που γνώρισε
τεράστια ανάπτυξη στον ορεινό ελληνικό χώρο στην 4υστεροβυζαντινή, αλλά κύρια στην
οθωμανική περίοδο, αποτελεί τις απαρχές της έμπρακτης εφαρμογής της συνεταιριστικής
ιδέας στον ελλαδικό χώρο.
Μια άλλη μορφή συνεταιριστικής οικονομικής δραστηριότητας, που είναι το ίδιο παλιά και
διατηρήθηκε μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη χώρα μας είναι τα περίφημα
τσελιγκάτα, που λειτούργησαν σαν άτυποι, εθιμικοί κτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί.
Ακολούθησαν οι συνεταιρισμοί των εργαζομένων στα μεταλλεία των Μαντεμοχωρίων της
Χαλκιδικής.
Στη συνέχεια εμφανίζονται, γύρω στο 1770 στα 22 χωριά της κοιλάδας των Τεμπών πιο
ολοκληρωμένες μορφές συνεταιρισμού που δρουν μεμονωμένα μέχρι το 1780 οπότε
συνασπίζονται στην παγκόσμια γνωστή «κοινή συντροφία των Αμπελακίων» που για 30 και
πλέον χρόνια δέσποζε στην νηματαγορά της Ευρώπης με ένα τεράστιο δίκτυο
υποκαταστημάτων της.
Με την επανάσταση του 1821 η πορεία ανάπτυξης των συνεταιρισμών ανακόπηκε και κατά
συνέπεια ανακόπηκε και η διαδικασία ολοκληρωμένης έκφρασης της συνεταιριστικής
ιδέας σε σύγχρονες συνεταιριστικές μορφές.
Η ιστορική έρευνα διαπιστώνει πως οι Έλληνες αγρότες που πριν, κατά και μετά την
επανάσταση του 1821 απαιτούσαν την αγροτική μεταρρύθμιση διεκδικούσαν, πέρα από το
4Υστεροβυζαντινή περίοδος (1204-1430)
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μοίρασμα της γης στους καλλιεργητές της, συλλογικές, συνεταιριστικές μορφές οργάνωσης
της αγροτικής παραγωγής. χαρακτηριστικότερη περίπτωση αυτής της τάσης αποτελούν τα
αγροτικά κινήματα των νησιών του Αιγαίου και κύρια της Άνδρου που στην ιστορία
καταχωρήθηκε σαν το κίνημα του αγροτικού ηγέτη Δημήτρη Μπάλη.
Μετά την ήττα των αστικών στοιχείων της επανάστασης του '21, που στόχευαν στην άμεση
διεξαγωγή

της

αγροτικής

μεταρρύθμισης

και

την

πολιτική

επικράτηση

των

μεγαλογαιοκτημόνων, ανακόπτεται η πορεία έκφρασης της συνεταιριστικής ιδέας για μια
αρκετά μεγάλη περίοδο, για να ξανά κάνει την εμφάνισή της στη δεκαετία του 1870 με
τους καταναλωτικούς συνεταιρισμούς της Αθήνας, κυριότεροι από τους οποίους ήταν η
«Εταιρία του Λαού-Αυτοβοήθεια» (1869), η «Ενωση των Δίκαιων Τεχνιτών» (1870) και η
«Ενωση» (1877).
Ακολουθούν οι συνεταιρισμοί «Ο Εργάτης» της Κύμης Ευβοίας (1879) και ο «Ο Αγροτικός
Προμηθευτικός Συνεταιρισμός της Βυτίνας» (1893), με τους οποίους και κλείνει αυτή η
περίοδο (Παρμενίων Αβδελίδης,1987).

2.2 .2 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Ιστορικά αυτή η περίοδος αρχίζει με την ίδρυση του «Μετοχικού γεωργικού συλλόγου του
Αλμυρού» το 1900 και λήγει με την ψήφιση του νόμου 602/31.12.1914 «περί
συνεταιρισμών».
Σ' αυτή την περίοδο το ελληνικό συνεταιριστικό κίνημα κάνει την παρουσία του αισθητή σ'
όλο τον ελλαδικό χώρο και διαμορφώνει σταδιακά τη σύγχρονη μορφή συνεταιρισμού.
Αναπτύσσεται παράλληλα με το αγροτικό κίνημα, με κορυφαίες στιγμές του τη θυσία του
Μαρίνου Αντύπα (1907) και την εξέγερση του Κιλελέρ (1910) και πιέζει για την διαμονή της
γης στους καλλιεργητές της και διεκδικεί μια ολοκληρωμένη αγροτική μεταρρύθμιση.
Αυτή την περίοδο το συνεταιριστικό και αγροτικό κίνημα δε θέτει σε αμφισβήτηση μόνο το
μοντέλο της στρεβλής, εξαρτημένης και συμπληρωματικής ανάπτυξης της χώρας, αλλά
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απειλή τόσο τον υφιστάμενο συσχετισμό των κοινωνικών δυνάμεων όσο και τα
συμφέροντα που αυτός εκφράζει (Παρμενίων Αβδελίδης,1987).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο

Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ

3.1 Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Με την εμφάνιση και την ανάπτυξη στα τέλη του 18ου και αρχές του 19ου αιώνα των
καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής, πρώτοι οι ουτοπιστές σοσιαλιστές ( Σαιν - Σιμόν,
Φουριέ και Όουεν ), παρατήρησαν τις αντιθέσεις και τις αντινομίες του καπιταλιστικού
συστήματος. Για το ξεπέρασμα αυτών και την αντιμετώπιση της εκμετάλλευσης των
εργατών και των άλλων εργαζομένων, που όσο αναπτύσσονται οι παραγωγικές δυνάμεις
αυτή μεγάλωνε, πρότειναν την ένωση των εργατών, βιοτεχνών, επαγγελματιών, αγροτών
κλπ. Κάμποσες τέτοιες προσπάθειες είχαν γίνει τότε στην πράξη. Όλες όμως απέτυχαν
γιατί ήταν ιδεαλιστικές για την εποχή εκείνη. Δεν είχαν δημιουργηθεί ακόμη οι κατάλληλες
συνθήκες για μια τέτοια οργάνωση. Αυτές μόλις δημιουργήθηκαν στις πρώτες δεκαετίες
του 19ου αιώνα με την γοργή ανάπτυξη των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής. Τότε μόνο
(στα 1844) μπόρεσε να ιδρυθεί ο πρώτος πραγματικός - σύγχρονος συνεταιρισμός από 28
εργάτες υφαντουργούς της Ρότσντεϊλ της Αγγλίας, ο οποίος θεωρείται και η απαρχή του
συνεταιριστικού κινήματος στον κόσμο. Ο συνεταιρισμός αυτός καθιέρωσε με το
καταστατικό του τις συνεταιριστικές αρχές, που βασικά ισχύουν και σήμερα. Ο
συνεταιρισμός αυτός μπόρεσε και αντιμετώπισε όλες τις δυσκολίες της εποχής εκείνης και
υπάρχει ως και σήμερα με μεγάλη οικονομική και κοινωνική δράση.
Έτσι ξεκίνησε ο συνεταιρισμός, σαν μια οργάνωση των εργαζομένων, για να επεκταθεί
σύντομα μαζί με την ανάπτυξη του καπιταλιστικού συστήματος πρώτα στις αναπτυγμένες
χώρες της Ευρώπης και ύστερα σ' όλο των κόσμο. Σήμερα δεν υπάρχει γωνιά στον κόσμο
που να μην υπάρχουν και δρουν συνεταιρισμοί. Σε εκατοντάδες χιλιάδες ανέρχονται
σήμερα οι συνεταιρισμοί σε όλον τον κόσμο, με εκατοντάδες εκατομμύρια μέλη.
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Οργανωμένοι στις εθνικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κατά χώρες κι αυτές στη Διεθνή
Συνεταιριστική Ένωση, αποτελούν μια τεράστια δύναμη όχι μόνο οικονομική και κοινωνική
αλλά και πολιτική (Σπάθης Παύλος,1995).

3.2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Θα ήταν πολύ δύσκολο να πει κανένας τι είναι ο συνεταιρισμός, δίνοντας έναν ορισμό.
Πολλοί αποπειράθηκαν, χωρίς όμως επιτυχία. Στη διεθνή συνεταιριστική φιλολογία
υπάρχουν πολλές δεκάδες τέτοιων ορισμών. Κανένας όμως δεν αποδίδει το πραγματικό
περιεχόμενο του συνεταιρισμού.
Ο συνεταιρισμός είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο πολύπλευρο και πολυσύνθετο, που δεν
είναι εύκολο να αποδοθεί με έναν ορισμό. Από τους ορισμούς που έχουν δοθεί άλλοι
στενεύουν το περιεχόμενο και τον χαρακτήρα του συνεταιρισμού, άλλοι των πλαταίνουν
και τον εξιδανικεύουν και άλλοι τον εξαφανίζουν. Πολλοί θέλουν τον συνεταιρισμό μόνο με
οικονομικό περιεχόμενο

και άλλοι με κοινωνικό. Ορισμένοι χαρακτηρίζουν τον

συνεταιρισμό σαν μια οργάνωση σοσιαλιστικής μορφής και άλλοι σαν μια οργάνωση
ενδιάμεση ανάμεσα στην καπιταλιστική και στη σοσιαλιστική.
Ο συνεταιρισμός αποτελεί μια ειδική μορφή οικονομικής οργάνωσης, που διαφέρει από τις
άλλες καπιταλιστικές και κρατικές επιχειρήσεις ως προς τη διάρθρωση της ιδιοκτησίας, τον
τρόπο άσκησης της διοίκησης, τον τρόπο διανομής των πλεονασμάτων. Ο συνεταιρισμός
διαφέρει από τις επιχειρήσεις αυτές, γιατί έχει σκοπό την εξυπηρέτηση των μελών του και
όχι το κέρδος. Έχει σκοπό να παράγει και να προσφέρει υπηρεσίες στα μέλη του που να
ικανοποιούν τις οικονομικές και κοινωνικές τους ανάγκες. Ωστόσο ο συνεταιρισμός δεν
αποβλέπει στην ικανοποίηση των υλικών και οικονομικών αναγκών των μελών του, αλλά
και των πνευματικών. Ο συνεταιρισμός εξάλλου είναι ταυτόχρονα επιχείρηση και ένωση
ανθρώπων σε μια από κοινού εργασία. Σαν επιχείρηση χρησιμοποιεί την ίδια τεχνική και
τις ίδιες μεθόδους διαχείρισης και συμπεριφοράς, που χρησιμοποιούν και οι άλλες
ιδιωτικές και κρατικές επιχειρήσεις. Ο συνεταιρισμός, σαν συλλογική καπιταλιστική
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επιχείρηση, διέπεται από τους οικονομικούς νόμους του καπιταλισμού. Η συνεταιριστική
δράση, όταν δεν προσαρμόζεται στα μονοπώλια και τις πολυεθνικές εταιρείες, περιορίζεται
οπωσδήποτε από αυτά. Ο σκληρός ανταγωνισμός του εμπορικού και βιομηχανικού
κεφαλαίου περιορίζει τα περιθώρια της οικονομικής δράσης του συνεταιρισμού. Από την
άλλη μεριά, ο κρατικός παρεμβατισμός με την συνεταιριστική νομοθεσία και άλλα μέσα
βάζει φραγμούς στην οικονομική, και πολιτιστική δράση του συνεταιρισμού (scribd.gr
19/04/2010).
Ο συνεταιρισμός είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο του καπιταλισμού. Είναι δημιούργημα των
κοινωνικών αλλαγών. Είναι δημιούργημα του ίδιου του λαού και όχι κανενός σοφού ή
μεταρρυθμιστή. Και τα προβλήματα αυτά καθορίζοντα απ' την ίδια την ζωή.
Βασισμένοι στη διεθνή ελληνική συνεταιριστική πείρα θα μπορούσαμε να δώσουμε τα
χαρακτηριστικά γνωρίσματα του συνεταιρισμού:
1. Είναι μία οργάνωση των εργαζομένων, που βασικό σκοπό έχει την καλυτέρευση της
οικονομικής του κατάστασης.
2. Σαν συλλογική οικονομική οργάνωση, βασικό στοιχείο της είναι το πρόσωπο και όχι
το κεφάλαιο.
3. Είναι μια κατεξοχήν δημοκρατική οργάνωση.
4. Είναι ένα μέσο πάλης των εργαζομένων για τις επαγγελματικές και εκπολιτιστικές
τους διεκδικήσεις.
5. Παίζει σοβαρό εκπολιτιστικό και διαπαιδαγωγικό ρόλο ανάμεσα στις πλατειές μάζες
των εργαζομένων και τις διαπαιδαγωγεί

στο πνεύμα της συνεργασίας και της

αλληλεγγύης.
6. Είναι ένα μέσο ενότητας των εργαζομένων.
7. Είναι ένα μέσω προόδου και εκπολιτισμού στην αγροτική ύπαιθρο.
8. Είναι ένα μέσο υπεράσπισης της ειρήνης.
Όταν έτσι δούμε το χαρακτήρα και το περιεχόμενο του συνεταιρισμού, καταλαβαίνουμε
την μεγάλη σημασία που έχει και το σοβαρό ρόλο που παίζει ο συνεταιρισμός γενικά στην
κοινωνία και ειδικά στους εργαζομένους. Και καταλαβαίνουμε, επίσης τις αντιδράσεις, τις
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δυσκολίες και τα εμπόδια που συνάντησε και συναντά το συνεταιριστικό κίνημα στο δρόμο
της ανάπτυξής του (Παρμενίων Αβδελίδης, 1986).

3.3 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Υπάρχει ακόμη μεγάλη σύγχυση γύρο από της έννοιες συνεταιρισμός και συνεργατισμός.
Πολλοί συγχέουν αυτές τις δύο έννοιες σαν να ήταν συνώνυμα με το ίδιο περιεχόμενο.
Η έννοια συνεργατισμός υποδηλώνει αόριστα κάποια μορφή άμεσης ή έμμεσης
συνεργασίας μεταξύ πολλών ατόμων που εργάζονται προγραμματισμένα σε μία ή σε
περισσότερες συναφής παραγωγικές διαδικασίες.
Με την έννοια αυτή οι άνθρωποι βρίσκονται πάντα σε κάποια μορφή συνεργασίας από
τότε που συνειδητά και κατ' ανάγκη συμβιώνουν σε συλλογικούς, δηλαδή σε κοινωνικούς
σχηματισμούς, χωρίς αυτό να σημαίνει πως η συνεργασία ήταν προϊόν ελεύθερης συναπόφασης κι εξυπηρετούσε τα κοινά συμφέροντα.
Αντίθετα η έννοια συνεταιρισμός υποδηλώνει μια συγκεκριμένη μορφή συνεργασίας, που
επιδιώκει, συνειδητά συστηματικά και μέσω της κοινής προσπάθειας, προάσπιση και
προαγωγή των συμφερόντων των συνεταιρισμένων ατόμων,

στα πλαίσια

μιας

αυτοπροσδιοριζόμενης συνεργασίας.
Για να συμβαίνει, όμως, αυτό πρέπει να συντρέχουν κάποιες αναγκαίες και ικανές
συνθήκες, πράγμα που μόνο κατ' εξαίρεση συνέβαινε στις προηγούμενες φάσεις
ανάπτυξης της ανθρώπινης κοινωνίας.
Απ' τα παραπάνω προκύπτει πως οι σκλάβοι ή δουλοπάροικοι αλλά και οι σύγχρονοι
εργάτες ήταν και είναι αναγκασμένοι να συνεργάζονται στα πλαίσια μιας ή περισσοτέρων
συναφών παραγωγικών δραστηριοτήτων .
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Απ' την άλλη πλευρά συνεταιρίζονται μόνο όσοι μπορούν ελεύθερα να συνεργάζονται για
δικό τους λογαριασμό, δηλαδή για την προάσπιση και παραγωγή των δικό τους
συμφερόντων.
Κάτι τέτοιο όμως δεν ήταν δυνατό ούτε για τους δούλους ούτε για τους δουλοπάροικους,
γιατί και οι δυο αυτές κατηγορίες δεν μπορούσαν να διαθέσουν ελεύθερα τον εαυτό τους
και ακόμη γιατί δεν μπορούσαν να διαθέτουν δικά τους μέσα παραγωγής που θα τους
επέτρεπαν να αναπτύξουν οικονομική δραστηριότητα για αποκλειστικά δικό τους
λογαριασμό.
Αυτό γίνεται ουσιαστικά δυνατό, μετά την κατάρρευση του φεουδαρχικού τρόπου
παραγωγής και, ταυτόχρονα με την εμφάνιση και την ανάπτυξη του κεφαλαιοκρατικού
τρόπου παραγωγής. Σαν συνέπεια:
1.

Της αστικής αγροτικής μεταρρύθμισης που έφερε στο προσκήνιο την στρατιά των

μικροπαραγωγών του πρωτογενή τομέα,
2.

Της βιομηχανικής επανάστασης που διαμόρφωσε τεράστιες προοπτικές για

δευτερογενή παραγωγική δραστηριότητα και
3.

Του ανοίγματος της οικονομίας στις απεριόριστες δυνατότητες για την μαζική

διακίνηση μέσω της αγοράς τόσο των καταναλωτικών και ενδιάμεσων αγαθών όσο και
μέσων παραγωγής (Δασκάλου Γεώργιος, 1992).

3.4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Σύμφωνα με την

Διεθνή Συνεταιριστική Ένωση υπάρχουν 7 βασικές κατηγορίες

συνεταιρισμών:
α) καταναλωτικοί
β) παραγωγικοί και βιοτεχνικοί εργαζομένων
γ) οικοδομικοί
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δ) αγροτικοί
ε) πιστωτικοί
στ) αλιευτικοί
ζ) διάφοροι
Στην τελευταία αυτή κατηγορία ή ΔΣΕ υπάγει όλα τα άλλα είδη που δεν υπάγονται στις 6
προηγούμενες κατηγορίες. Η κατάταξη όμως αυτή δεν διαχωρίζει απόλυτα όλα τα είδη των
συνεταιρισμών, ορισμένα από τα οποία συνυπάρχουν με άλλα. Π.χ. ένας αγροτικός
συνεταιρισμός μπορεί να είναι και πιστωτικός και καταναλωτικός ή οικοδομικός και
παραγωγικός ταυτόχρονα (iolkosrodi.gr 22/04/2010).
Η ορθότερη κατάταξη είναι αυτοί που καθιέρωσαν με την νομοθεσία τους ορισμένες χώρες
( μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα). Δηλαδή η κατάταξη σε δυο βασικές κατηγορίες: στους
αγροτικούς και τους αστικούς και στη συνέχεια σε υποκατηγορίες ανάλογα με τον
ειδικότερο σκοπό και αντικείμενό τους. Είναι ορθότερη η κατάταξη αυτή γιατί τα βασικά
προβλήματα με τα οποία ασχολούνται οι αγροτικοί συνεταιρισμοί διαφέρουν από εκείνα
των συνεταιρισμών των βιοτεχνών, των επαγγελματιών, των εργατών κτλ.
Στη χώρα μας και σε ορισμένες άλλες χώρες εκτός από τις άλλες κατηγορίες που
αναφέρονται πιο πάνω καθιερώθηκε με νομοθεσία και μια άλλη κατηγορία: των
αναγκαστικών συνεταιρισμών. Πρόκειται όμως για μια κατηγορία, που δεν μπορεί να έχει
σχέση με το γνήσιο συνεταιριστικό κίνημα και που νοθεύει την έννοια και το σκοπό του
συνεταιρισμού, γιατί της λείπουν τα βασικά χαρακτηριστικά του, και πάνω απ' όλα η
δημοκρατική σύσταση και λειτουργία (Παρμενίων Αβδελίδης,1981).

3.5 ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Οι συνεταιριστικές αρχές, που αποτελούν τις κατευθυντήριες γραμμές με τις οποίες οι
συνεταιρισμοί θέτουν σε εφαρμογή τις αξίες τους, διατυπώθηκαν ως εξής:
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I.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι συνεταιρισμοί είναι εθελοντικές οργανώσεις, ανοιχτές σε όλα τα πρόσωπα που μπορούν
να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες τους και επιθυμούν να αποδεχθούν τις ευθύνες του
μέλους, χωρίς διακρίσεις φύλου, κοινωνικού επιπέδου, φυλής, πολιτικών πεποιθήσεων ή
θρησκείας.

II.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Οι συνεταιρισμοί είναι δημοκρατικές οργανώσεις διοικούμενες από τα μέλη τους, τα οποία
συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της πολιτικής τους και στη λήψη αποφάσεων.
Άνδρες και γυναίκες που προσφέρουν υπηρεσίες ως αιρετοί εκπρόσωποι είναι υπόλογοι
στα μέλη. Στους πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα ψήφου
(κάθε μέλος μία ψήφο) και στους συνεταιρισμούς ανωτέρου βαθμού οργανώνονται επίσης
με δημοκρατικό τρόπο.

III.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη συμμετέχουν ισότιμα και διαχειρίζονται δημοκρατικά το κεφάλαιο του
συνεταιρισμού. Ένα μέρος τουλάχιστον από το κεφάλαιο αυτό αποτελεί συνήθως την κοινή
περιουσία του

συνεταιρισμού.

Τα

μέλη

συνήθως

απολαμβάνουν

περιορισμένη

αποζημίωση ή καθόλου για το κεφάλαιο που καταθέτουν για να γίνουν μέλη. Τα μέλη
διαθέτουν τα πλεονάσματα για οποιονδήποτε ή για όλους από τους ακόλουθους σκοπούς:
α) Ανάπτυξη του συνεταιρισμού, ενδεχομένως με τη δημιουργία αποθεματικών, από τα
οποία μέρος τουλάχιστον θα είναι αδιανέμητα,
β) Απόδοση στα μέλη ανάλογα με τις συναλλαγές τους με τον συνεταιρισμό, και
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γ) Υποστήριξη άλλων δραστηριοτήτων που εγκρίνονται από τα μέλη.

IV.

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

Οι συνεταιρισμοί είναι αυτόνομες οργανώσεις αυτοβοήθειας, διοικούμενες από τα μέλη
τους. Εάν συνάπτουν συμφωνίες με άλλους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των
κυβερνήσεων, ή αντλούν κεφάλαια από εξωτερικές πηγές, είναι σ' αυτό ελεύθεροι,
ακολουθώντας κανόνες που διασφαλίζουν τη δημοκρατική διοίκηση από τα μέλη και
διατηρούν τη συνεταιριστική αυτονομία.

V.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Οι συνεταιρισμοί παρέχουν εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση στα μέλη τους, στα αιρετά
μέλη της διοίκησης, στα διευθυντικά στελέχη και στους υπαλλήλους, ώστε να μπορούν να
συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών τους. Παρέχουν
πληροφόρηση στο κοινό - ιδιαίτερα στους νέους και στους διαμορφωτές της κοινής γνώμης
- σχετικά με τη φύση και τα οφέλη της συνεργασίας.

VI.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Οι συνεταιρισμοί υπηρετούν με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα τα μέλη τους και
ισχυροποιούν τη συνεταιριστική κίνηση όταν συνεργάζονται μεταξύ τους δια μέσου
οργανώσεων τοπικού, εθνικού, περιφερειακού και διεθνούς επιπέδου.
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VII.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Οι συνεταιρισμοί εργάζονται για τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων τους με πολιτικές
που εγκρίνονται από τα μέλη τους.
Σε σύγκριση με τη διατύπωση των αρχών που είχε υιοθετηθεί στο συνέδριο της ί.Ο.Λ. το
1966, στις αρχές που ισχύουν σήμερα έχει προστεθεί η αρχή για την αυτονομία και την
ανεξαρτησία των συνεταιρισμών, μια αρχή που η πράξη απέδειξε ότι δεν ήταν όσο
αυτονόητη όσο είχε νομισθεί. Σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρήθηκε ότι οι συνεταιρισμοί
είχαν χρησιμοποιηθεί ως όργανα εφαρμογής πολιτικής χωρίς αυτό να αποτελεί επιλογή
των μελών τους. Στις τωρινές αρχές έχει επίσης προστεθεί η αρχή για το ενδιαφέρον για
την κοινότητα, ως διεύρυνση του ενδιαφέροντος των μελών να βελτιώσουν την οικονομική
και κοινωνική τους θέση.
Εξυπακούεται ότι οι αρχές αυτές δεν αποτελούν κάποιο είδος συνεταιριστικού δόγματος.
Αποτελούν υποδεικνυόμενες κατευθύνσεις γενικής φύσεως, για να αποτελούν το πλαίσιο
εντός του οποίου θα προσδιορίζονται οι λειτουργικές πρακτικές των συνεταιρισμών (
library.panteion.gr 20/05/2010).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο
ΠΑΣΕΓΕΣ

4.1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1 Διοίκηση και οργάνωση ΠΑΣΕΓΕΣ

Πηγή: ΠΑΣΕΓΕΣ (από google.gr)
Η διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της ΠΑΣΕΓΕΣ ασκείται από το διοικητικό της
συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από είκοσι ένα (21) μέλη, με διάρκεια θητείας τεσσάρων
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ετών. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται από την γενική συνέλευση μεταξύ
των τακτικών αντιπροσώπων των μελών της. Η γενική συνέλευση, η οποία αποτελεί το
ανώτατο όργανο της ΠΑΣΕΓΕΣ, συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο σε τακτική σύνοδο
κάθε έτος.
Οι λειτουργίες της ΠΑΣΕΓΕΣ εποπτεύονται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου
και διευθύνονται από τον γενικό διευθυντή σε συνεργασία με την υπηρεσιακή της δομή,
που συνολικά περιλαμβάνει 52 άτομα. Από το συνολικό δυναμικό της ΠΑΣΕΓΕΣ, το 58% του
προσωπικού της είναι πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης.

4.2 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Η ΠΑΣΕΓΕΣ αποτελεί το κορυφαίο όργανο καθοδήγησης, συντονισμού και εκπροσώπησης
των αγροτικών συνεταιρισμών στην Ελλάδα. Στοχεύει στην ενιαία έκφραση και στην
συντονισμένη δράση των συνεταιρισμών, ώστε να αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα τους.
Η ανάγκη ύπαρξης ενός ενιαίου πανελλήνιου οργάνου για τους συνεταιρισμούς φάνηκε
αρκετά νωρίς και αφότου είχε αρχίσει να πυκνώνει το δίκτυο των συνεταιρισμών και των
ενώσεων τους στη χώρα μετά την ψήφιση του νόμου 602/1915 "περί συνεταιρισμών".
Ο πρωτεργάτης των συνεταιρισμών Σωκράτης Ιασεμίδης από το 1919 φρόντισε να
καταρτισθεί και να κυκλοφορήσει το "καταστατικό της ομοσπονδίας γεωργικών
συνεταιρισμών Ελλάδος", ως κορυφαίας ιδεολογικής οργάνωσης που ιδρύθηκε. Άλλες ήταν
οι προτεραιότητες της περιόδου εκείνης.
Το "πλήρωμα του χρόνου" ήλθε

το 1935, ύστερα από συστηματικές και έντονες

προσπάθειες του Θεόδωρου Τζωρτζάκη στον οποίο πολλά οφείλει η συνεταιριστική κίνηση.
Το καταστατικό εγκρίθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 1935. Στις εκλογές που ακολούθησαν,
πρόεδρος εξελέγη ο Αλέξανδρος Μπαλτατζής και διευθυντής ο Θεόδωρος Τζωρτζάκης.
Με τον νόμο 1138/1938 ιδρύθηκε η Εθνική Συνομοσπονδία Συνεταιρισμών Ελλάδας (ΕΣΣΕ),
στην οποία συγχωνεύθηκε η Πανελλήνια Συνομοσπονδία. Τότε, ολόκληρο το δίκτυο των
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συνεταιρισμών έγινε κατευθυνόμενο από της εντολές της ΕΣΣΕ. Από την κατοχική
κυβέρνηση

η

ΕΣΣΕ

μετονομάσθηκε

σε

Πανελλήνια

Συνομοσπονδία

Γεωργικών

Συνεταιρισμών και επανήλθε ως τριτοβάθμια συνεταιριστική οργάνωση, με Ν.Δ. 21/1941.
Κατά την περίοδο της κατοχής η συνομοσπονδία ήταν κατευθυνόμενη από το Υπουργείο
Γεωργίας και κύριο μέλημά της είναι η συγκέντρωση γεωργικών προϊόντων.
Μετά την απελευθέρωση, από τον Ιούνιο του 1945 (νόμος 389/1941) κατεβλήθη
προσπάθεια αποκατάστασης των πραγμάτων στους συνεταιρισμούς γενικότερα και στην
Συνομοσπονδία ειδικότερα. Στις πρώτες ελεύθερες εκλογές της 27ης Ιανουαρίου 1946
εξελέγη 11μελές διοικητικό συμβούλιο. Πρόεδρος ο Αλέξανδρος Μπαλτατζής και
διευθυντής ο Ιωάννης Αφεντάκης. Η νέα περίοδος που άρχισε για την Συνομοσπονδία
χαρακτηρίζεται από έμφαση στις συνδικαλιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες. Η
δραματική κατάσταση της υπαίθρου και η έλλειψη άλλου οργάνου εκπροσώπησης των
συμφερόντων του συνόλου των αγροτών, οδήγησαν την Συνομοσπονδία σε αγωνιστικές
κινητοποιήσεις και διεκδικήσεις επίλυσης της πληθώρας των προβλημάτων που
συσσώρευσαν οι ανώμαλες περίοδοι που προηγήθηκαν. Σε ένα διχαστικό περιβάλλον της
περιόδου αυτής, η Συνομοσπονδία και οι συνεταιρισμοί γενικότερα έπαιξαν έναν πολύ
σημαντικό ενωτικό ρόλο.
Με πρωτοβουλίες της ΠΑΣΕΓΕΣ, ιδρύθηκαν, μέχρι το 1967,

Κεντρικές Ενώσεις,

5Κοινοπραξίες ή συνεταιριστικές εταιρείες για τον καπνό, το ελαιόλαδο, για τις σταφίδες,
για το κρασί, για τα σύκα, για την κτηνοτροφία, για τα οπωροκηπευτικά, για τις ζωοτροφές,
για τα γεωργικά εφόδια, κλπ.
Η προσπάθεια ανασυγκρότησης και ενδυνάμωσης του δικτύου των συνεταιρισμών
διακόπηκε το 1967, όταν το δικτατορικό καθεστώς, με το Ν.Δ. 31/1967 απομάκρυνε τις
αιρετές διοικήσεις και τοποθέτησε στη θέση τους πρόσωπα επιθυμητά από το καθεστώς.
Με την επαναφορά της δημοκρατικής νομιμότητας, διεξήχθησαν ελεύθερες εκλογές. Από
το 1976 ξεκινά μια καινούργια προσπάθεια αποκατάστασης της ομαλότητας στους
συνεταιρισμούς, που στρέφεται προς τρεις κατευθύνσεις:

5Ένωση ατόμων ή επιχειρήσεων που αναπτύσσουν κοινή δραστηριότητα.
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•

Ενδυνάμωση

του

συνεταιριστικού

μηχανισμού

της

ΠΑΣΕΓΕΣ

προς

εξυπηρέτηση των νέων αναγκών που διαφάνηκαν μετά την εκδήλωση του
ενδιαφέροντος της χώρας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα.
•

Ψήφιση ενός νέου νόμου για τους συνεταιρισμούς που θα καταργούσε τις

πολλές παρεμποδιστικές διατάξεις που νόθευαν τον αρχικό νόμο 602/1915.
•

Συμπλήρωση της συνεταιριστικής δομής με τους φορείς που ήταν αναγκαίοι.

Στη δεκαετία του 1980 το ενδιαφέρον της ΠΑΣΕΓΕΣ στράφηκε στην εκπροσώπηση σε εθνικό
και κοινοτικό επίπεδο και στην ομαλή μετάβαση από την εθνική στην Κοινή Αγροτική
Πολιτική. Με την πάροδο του χρόνου, η ανάγκη συσπείρωσης των συνεταιριστικών
δυνάμεων αποτέλεσε ενιαίο στόχο.
Στην αφετηρία της νέας περιόδου της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, μέριμνα της
ΠΑΣΕΓΕΣ αποτελεί η επικράτηση της επιχειρηματικής λογικής σε όλα τα επίπεδα, για την
επίτευξη αυξημένης ανταγωνιστικότητας με ταυτόχρονη τήρηση των συνεταιριστικών
αρχών και αξιών (paseges.gr 15/6/2010).

4.3 ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΣΕΓΕΣ

Η ΠΑΣΕΓΕΣ είναι ο εκπρόσωπος στων συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Με τις παρεμβάσεις
της οφείλει να στηρίζει την συνεταιριστική ιδέα, να εξασφαλίζει θετικό θεσμικό πλαίσιο, να
εκπροσωπεί από την θέση της εργοδοσίας τους συνεταιρισμούς στις διαπραγματεύσεις με
τους εργαζόμενους.
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για την υποστήριξη των μελών της, η ΠΑΣΕΓΕΣ, μεταξύ
άλλων, εκπονεί μελέτες, εργασίες, έρευνες και συνάπτει συμβάσεις έργου ή παροχής
υπηρεσιών, που έχουν σχέση με την αγροτική, συνεταιριστική, φορολογική και την
αναπτυξιακή νομοθεσία που ενδιαφέρει τους αγρότες και τις οργανώσεις τους, υποβάλλει
προτάσεις και διεκδικεί την εναρμόνισή τους με τα συμφέροντα και τις ανάγκες τους και
γνωμοδοτεί, σύμφωνα με νομοθετική πρόβλεψη, για θέματα που αναφέρονται σε
οικονομικές ενισχύσεις και κίνητρα που παρέχονται στις ΑΣΟ καθώς και επί σχεδίων νόμων,
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διαταγμάτων και αποφάσεων που αφορούν στα μέλη της. Διαπραγματεύεται και συνάπτει
συλλογικές συμβάσεις

εργασίας που αφορούν στο προσωπικό των Αγροτικών

Συνεταιριστικών Οργανώσεων κάθε βαθμίδας. Συντονίζει τις ενέργειες των ΑΣΟ και
ενισχύει το έργο τους, παρέχοντας επιστημονική και τεχνική υποστήριξη, συμβουλές και
υπηρεσίες για την οργάνωση και ανάπτυξή τους. Επίσης:
•

Τα τελευταία χρόνια έχει δραστικά μειωθεί η επιρροή των συνεταιριστικών

στελεχών στα κόμματα. Αυτό είναι φυσική συνέπεια της μειούμενης συμμετοχής
του αγροτικού εισοδήματος στο εθνικό εισόδημα και της μειώσεις του αγροτικού
πληθυσμού. Από αυτή την κακή εξέλιξη μπορούμε όμως να αντλήσουμε την ελπίδα
ότι τα κόμματα θα αφήσουν τους συνεταιρισμούς να λειτουργήσουν σαν
επιχειρήσεις.
•

Είναι ανάγκη να περιοριστεί η συστηματική αναφορά στην ιστορία του

συνεταιριστικού κινήματος. Θα πρέπει να γίνει συνείδηση στους εκλεγμένους
συνεταιριστές ότι η τιμή για την ιστορία ανήκει σε αυτούς που την έγραψαν την
εποχή που είχαν την ευθύνη, ενώ στους σημερινούς διοικούντες θα επιμεριστεί
δίκαια από τους μεταγενέστερους η ευθύνη για το κατάντημα.
•

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις αποτελούν, σαν

εκ των πραγμάτων πολυμετοχικές, το ιδανικό πλαίσιο εφαρμογής εταιρικής
διακυβέρνησης. Αυτό σε συνδυασμό με την ανυπαρξία αξιόπιστου ιδιωτικού τομέα
δημιουργεί τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης. (paseges.gr 15/6/2010).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

5.1

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.) Καβάλας ιδρύθηκε το 1927, ως δευτεροβάθμια
Συνεταιριστική Οργάνωση και λειτουργεί στα πλαίσια του Νόμου περί Συνεταιρισμών,
έχοντας ως μέλη της τους 46 πρωτοβάθμιους Συνεταιρισμούς των επαρχιών Καβάλας,
Νέστου και Θάσου, εκπροσωπώντας 6.504 μέλη.

Η Ε.Α.Σ. Καβάλας συμμετέχει σε 21 Συνεταιριστικές Εταιρείες και Οργανώσεις κατέχοντας
μετοχές ονομαστικής αξίας 488.921,50 euro, όπως επίσης και χρεόγραφα 8 (οκτώ)
Ανωνύμων

Εταιρειών,

εισηγμένων

στο

Χρηματιστήριο,

αξίας

358.121,79 €.

Το

συνεταιριστικό της κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 1.070.300,00 €.
Στα νέα δεδομένα που διαμορφώθηκαν τα τελευταία χρόνια, με την ολοένα αυξανόμενη
απελευθέρωση των διεθνών αλλά και τοπικών αγορών, η διοίκηση της Ένωσης σε
συνεργασία με τους εργαζόμενους, αποφάσισαν να επαναπροσδιορίσουν αρκετούς από
τους στόχους και την οικονομική και εμπορική πολιτική της οργάνωσης. Σε πολλές από τις
δραστηριότητες της Ένωσης, δόθηκε ένα ιδιαίτερο βάρος με συνέπεια την αλματώδη
ανάπτυξή τους και την ικανότητά τους να γίνουν σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα
ανταγωνιστικές σε τοπικά αλλά και ευρύτερα γεωγραφικά όρια. Έθεσε νέους οικονομικούς
και εμπορικούς στόχους για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της σύγχρονης
Αγροτικής Οικονομίας.
Έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων και τήρηση των
διαδικασιών παραγωγής και εξασφάλισε το πρότυπο ISO 9002 για την ποιότητα των
προϊόντων της: ελαιόλαδο, ηλιέλαιο, αραβοσιτέλαιο, φασόλια, φακές, ρύζι και συγγενή
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προϊόντα.
Επένδυσε

σε

σύγχρονο,

αυτοματοποιημένο

ηλεκτρονικό

εξοπλισμό,

κτιριακές

εγκαταστάσεις, (Εκκοκκιστήριο βάμβακος, Εργοστάσιο παραγωγής μιγμάτων ζωοτροφών,
Εργοστάσιο τυποποίησης ελαιολάδου και ελιάς "Θρούμπας" Θάσου), αποθηκευτικούς
χώρους δημητριακών (4 ξηραντήρια ^ ΐ ^ ) και οχήματα και δημιούργησε πρότυπες
μονάδες επεξεργασίας τροφίμων.
Με την έντονη και συνεχή διαφημιστική δραστηριότητα σε περιφερειακά ΜΜΕ και
στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ εξασφάλισε την καλύτερη προβολή και προώθηση των προϊόντων της σε
νέες αγορές. Διεύρυνε τον κύκλο αγορών στις οποίες συμμετέχει κι έκανε γνωστά τα
προϊόντα της και στο εξωτερικό. Αντιπρόσωποι της Ένωσης υπάρχουν στους νομούς Έβρου,
Ροδόπης, Καβάλας, Λάρισας, Βόλου, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, καθώς και στους νομούς της
Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και Κρήτης. Ενώ, τα 3/4 της παραγωγής Θρούμπας και
πράσινης ελιάς εξάγονται σε χώρες του εξωτερικού (easkavalas.gr 05/04/2010).
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5.2 ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΣ

5.2.1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ

Εικόνα 5.2.1 Εκκοκκιστήρια βάμβακος ( Χρυσοχώρι Καβάλας )

Πηγή εικόνων: ΕΑΣ Καβάλας

•

Δυνατότητα εκκόκκισης 170 τόνων το 24ωρο, στο οποίο επεξεργάζεται 15.000
περίπου τόνους σύσπορου βαμβακιού, όπως επίσης και την τυποποίηση και
επεξεργασία των υπολειμμάτων του εκκοκκιστηρίου
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Εικόνα 5.2.2 εργοστάσιο παραγωγής μιγμάτων ζωοτροφών (Χρυσούπολη)

• Δυναμικότητα παραγωγής 20 τόνων ημερησίως, στο οποίο παράγονται και
διατίθενται στην αγορά 6.000 τόνοι σύνθετων τροφών.

Εικόνα 5.2.3 εργοστάσιο τυποποίησης ελαιολάδου και ελιάς πράσινης Χαλκιδικής
( βιομηχανική περιοχή Καβάλας )
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•

Στο εργοστάσιο γίνεται τυποποίηση ετησίως 300 με 350 τόνους ελαιολάδου με την
επωνυμία "ΘΑΣΟΣ" το οποίο είναι προϊόν προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης.
Στο ίδιο εργοστάσιο επεξεργάζονται περίπου 500 τόνους ετησίως πράσινης ελιάς
Χαλκιδικής.

Εικόνα 5.2.4

•

εργοστάσιο τυποποίησης ελιάς «θρούμπας» Θάσου (στον Πρίνο)

Γίνεται επεξεργασία και τυποποίηση ετησίως 300 με 350 τόνους ελιάς εκ τον
οποίων τα 2/3 εξάγονται στο Ισραήλ και το υπόλοιπο 1/3 στην Ελληνική αγορά.
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Εικόνα 5.2.5 ζηραντήρια (SILOS) - Αποθηκευτικοί χώροι δημητριακών
( Ερατεινό, Ζαρκαδιά, Νέα Καρυά, Δάτου )

5.2.2 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Καβάλας αριθμεί 3 (τρία) υπερσύγχρονα καταστήματα
με διακριτικό τίτλο "ΕΝΩΣΗ" συνεταιριστικά.
• Το πρώτο κατάστημα βρίσκεται στην περιοχή της Χρυσούπολης με 600 τ.μ. και τζίρο
2.240.000 €
• Το δεύτερο βρίσκεται στης Κρηνίδες με 300 τ.μ. και τζίρο 952.000 €
• Και το τρίτο βρίσκεται στο Κοκκινόχωμα με 300 τ.μ. και τζίρο 728.000 € (easkavalas.gr
05/04/2010).

5.3 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

Τα προϊόντα που παράγει η Ένωση Αγροτικών συνεταιρισμών Καβάλας είναι:
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• σπαράγγια
• ακτινίδια
• ελιές πράσινες Χαλκιδικής, ελιά θρούμπα Θάσου
• αραβοσιτέλαιο, ηλιέλαιο, ελαιόλαδο κουπέ, παρθένο και έξτρα παρθένο
• ρύζι
• ρεβύθια
• φάβα
• αρακά
• φακές
• φασόλια και
• σιτάρι (sporos.gr 16/04/2010)

5.4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΤΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης ενώ στην αρχή προήλθε από την
στεγαστική πιστωτική κρίση σύντομα επεκτάθηκε σε όλους τους τομείς της παγκόσμιας
οικονομίας και φυσικά δεν άφησε αλώβητη και την αγροτική οικονομία. Άλλωστε ζούμε σε
ένα παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον και ισχύουν οι διεθνείς χρηματιστηριακές
τιμές στα περισσότερα αγροτικά προϊόντα και φυσικά αυτές οι τιμές ισχύουν και για τον
Έλληνα αγρότη. Έτσι, από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να μειώσει τις
επιδοτήσεις στην αγροτική οικονομία, γιατί βρίσκει φθηνότερα προϊόντα στον Τρίτο Κόσμο,
η κρίση είναι δεδομένη. Οι επιπτώσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής του 2004 γίνονται
οδυνηρά εμφανής τώρα. Η «αδιαφορία» της Ε.Ε. για τους αγροτικούς πληθυσμούς σε
συνδυασμό με την απόφασή της να μειώσει την συνολική παραγωγή της έχει ως
αποτέλεσμα την κρίση που βιώνουμε σήμερα στην Ελλάδα φυσικά και στην περιοχή του Ν.
Καβάλας.
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Η κορύφωση της ζημιάς που έπαθε η αγροτική οικονομία ξεκίνησε ένα περίπου έτος πριν
την εκδήλωση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Αυτή η ζημιά ξεκίνησε με την
απορύθμιση της ισορροπίας και της φυσιολογικής διακύμανσης των χρηματιστηριακών
τιμών των αγροτικών προϊόντων, με την είσοδο στην διαπραγμάτευσή τους των
κερδοσκοπικών κεφαλαίων, τα οποία έφυγαν από την στεγαστική πίστη βλέποντας την
κρίση που έρχεται και πήγαν στα χρηματιστήρια βασικών αγαθών όπως είναι το πετρέλαιο,
τα ορυκτά μεταλλεύματα (ευγενή αλλά και βιομηχανικά) και τα βασικά αγροτικά προϊόντα
(βαμβάκι, σιτηρά κ.α.). Στην συνέχεια όταν η οικονομική κρίση εξαπλώθηκε σε όλους τους
κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας οι τιμές των ανωτέρω προϊόντων καταρρακώθηκαν
και αυτές.
Συγκεκριμενοποιώντας της επιπτώσεις στην αγροτική οικονομία του Ν. Καβάλας με την
υπέρογκη αύξηση των τιμών των σιτηρών

(αραβόσιτος, σιτάρι, κριθάρι) είχαμε μια

εκτόξευση του κόστους διατροφής και των ζωοτροφών στην κτηνοτροφία (αφού τα
ανωτέρω σιτηρά συμμετέχουν στο μεγαλύτερο ποσοστό των ζωοτροφών) η οποία πολλές
φορές έφτασε και το 100%. Όμως αυτή η αύξηση του κόστους παραγωγής δεν
συνοδεύτηκε από ανάλογη αύξηση βασικών παραγόμενων κτηνοτροφικών προϊόντων
όπως είναι το γάλα και το κρέας. Κατά συνέπεια όλοι οι κτηνοτρόφοι του Ν. Καβάλας
αδυνατούσαν να ανταπεξέλθουν στο υψηλό κόστος παραγωγής και είτε μείωσαν το ζωικό
τους κεφάλαιο, είτε δανείστηκαν για να αγοράζουν ζωοτροφές. Η μετέπειτα πτώση των
τιμών των σιτηρών δεν επέφερε την επιθυμητή ισορροπία, διότι πολλοί κτηνοτρόφοι είχαν
ήδη μειώσει το ζωικό τους κεφάλαιο και ήταν αντιμέτωποι με χρέη και τόκους
εξυπηρέτησης δανείων, ενώ είχαν να αντιμετωπίσουν την αύξηση κτηνιατρικών φαρμάκων
και συμπληρωμάτων διατροφής (βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία κ.α.).
Αν συνυπολογίσουμε τις αλλαγές που επέφερε η νέα Κ.Α.Π. και άλλες αποφάσεις της Ε.Ε.
και της χώρας μας στην σύνθεση των καλλιεργούμενων εκτάσεων στον Ν. Καβάλας. Οι
οποίες αλλαγές σχεδόν εξαφάνισαν παραδοσιακές καλλιέργειες της περιοχής όπως το
βαμβάκι, ο καπνός, τα ζαχαρότευτλα (έκλεισε το εργοστάσιο Ζάχαρης στην Ξάνθη), τη
βιομηχανία τομάτας (έκλεισε και το εργοστάσιο τομάτας Σεβάθ στην Ξάνθη και άλλες
ανάλογες βιομηχανίες στις Σέρρες). Τότε μπορούμε να εξηγήσουμε την υπερβολική αύξηση
των καλλιεργούμενων εκτάσεων σε σιτηρά στον Ν. Καβάλας το 2009. Κατά συνέπεια η
μεγάλη πτώση των τιμών παραγωγού σε αυτά τα προϊόντα ζημίωσε σε μεγαλύτερο βαθμό
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τους αγρότες της περιοχής αφού αυτοί καλλιεργούσαν σε περισσότερα στρέμματα αυτά τα
σιτηρά και δεν είχανε εναλλακτικές καλλιέργειες για να αντισταθμίσουν την απώλεια
εισοδήματος από αυτά (hefaistos.gr 20/08/2010).
Η κατάσταση αυτή επιδεινώθηκε από την μεγάλη αύξηση του κόστους παραγωγής όλων
των καλλιεργούμενων γεωργικών προϊόντων. Συγκεκριμένα λόγο της προαναφερθείσας
αύξησης των τιμών πολλών βασικών πρώτων υλών είχαμε και την αύξηση της τιμής των
λιπασμάτων μέχρι και 100% σε ορισμένους τύπους λιπασμάτων, αλλά και αύξηση σε
μικρότερο ποσοστό των λοιπών γεωργικών εφοδίων. Οι παραγωγοί όμως παρακινούνται
από τις υψηλές τιμές που έλαβαν για τα προϊόντα τους, δεν προχώρησαν στην περικοπή
της χρήσης των ακριβότερων συντελεστών παραγωγής (φάρμακα, λιπάσματα), αντιθέτως
τους χρησιμοποίησαν περισσότερο με την ελπίδα της αύξησης του

παραγόμενου

προϊόντος από αυτούς και κατά συνέπεια της αύξησης του εισοδήματός τους. Με το ίδιο
σκεπτικό αυξήθηκε η ζήτηση και κατά συνέπεια το κόστος ενοικίασης αγροτεμαχίων και
κατά συνέπεια το κόστος παραγωγής.
Συνεπώς η ανωτέρω περιγραφείσα αύξηση του κόστους παραγωγής σε συνδυασμό με την
μείωση μέχρι και άνω του 50% της τιμής παραγωγού είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία
των γεωργών να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις και την υποχρέωσή
τους, ώστε να είναι αμφίβολο εάν θα καλλιεργήσουν με σιτηρά ή άλλη καλλιέργεια τα
χωράφια τους την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.
Στις

καλλιέργειες οπωροφόρων,

ελιάς αμπελιού

και σπαραγγιών της περιοχής

παρουσιάστηκε μια μεγάλη πτώση στην τιμή παραγωγού, η οποία επίσης συνέβη σε όλες
της χώρες της ΕΕ συνεπώς ζημιώθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι παραγωγοί του νομού. Επίσης
είχαμε επιπτώσεις από τα φαινόμενα ξηρασίας των δύο τελευταίων ετών και από τους
λεγόμενους θερμούς χειμώνες οι οποίοι συντέλεσαν στην μειωμένη παραγωγή τους.
Στην καλλιέργεια του σπαραγγιού παρατηρείτε τα τελευταία χρόνια μια συνεχείς μείωση
των τιμών παραγωγού, η οποία σε συνδυασμό με την πτώση των αποδόσεων κατά
στρέμμα η οποία οφείλεται κυρίως (από μελέτη και της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ.) στις
υψηλές θερμοκρασίες του χειμώνα αλλά και σε άλλους βιοτικούς παράγοντες (ασθένειες)
αυξάνει το μέγεθος της απώλειας εισοδήματος από αυτούς τους παραγωγούς. Αν τώρα
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λάβουμε υπόψη το διογκούμενο εργατικό κόστος, το υψηλό κόστος συσκευασίας μεταφορικών, το αυξημένο κατά πολύ κόστος παραγωγής (γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα)
την μειωμένη ζήτηση και τον ισχυρό ανταγωνισμό στις αγορές του εξωτερικού από άλλες
χώρες τότε έχουμε την δημιουργία ενός ζοφερού κλίματος για τους παραγωγούς αυτής της
καλλιέργειας η οποία πλέον δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται ως δυναμική.
Όσον αφορά τον τομέα της μεταποίησης και των εξαγωγών νωπών γεωργικών προϊόντων
στο Ν. Καβάλας τα τελευταία χρόνια έχουν κλείσει ή έχουν φύγει πολλές μεταποιητικές
βιομηχανίες βιοτεχνίες της περιοχής του Ν. Καβάλας αλλά και των γύρω νομών
(Βιομηχανία Ζάχαρης Ξάνθης, Σεβάθ, ΣΕΠΕΚ, Ξιφίας κ.α.). Αυτό το κλείσιμο (το οποίο εν
μέρει οφείλεται και στην νέα ΚΑΠ) εκτός από την αύξηση της ανεργίας στην περιοχή μας
είχε ως αποτέλεσμα και την εγκατάλειψη των αντίστοιχων παραγωγικών δραστηριοτήτων
από τους αγρότες με αποτέλεσμα την στροφή του ή σε άλλα επαγγέλματα ή σε άλλες
καλλιέργειες.
Το μόνο όργανο που έχει ο αγρότης να πολεμήσει την κατάσταση που έχει επικρατήσει,
είναι η συσπείρωση του μέσω των συνεταιριστικών του οργανώσεων και αυτό τελεί σε
αδράνεια, αφού η πλειοψηφία των πρωτοβάθμιων συνεταιριστικών οργανώσεων του
νομού υπάρχει μόνο στα χαρτιά, ενώ ακόμη και σε αυτούς που λειτουργούν δεν υπάρχει η
ανάλογη εμπιστοσύνη και στήριξή τους από όλους τους παραγωγούς λόγο φαινομένων
κακοδιαχείρισης του παρελθόντος, με την κατάσταση αυτή να επεκτείνεται και στις
δευτεροβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις του Ν. Καβάλας (nefeli.libr.gr 25/08/2010).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

6.1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Ο γυναικείος συνεταιρισμός στην Ελλάδα δεν αποτελεί καινοτομία των πρόσφατων ετών.
Είναι θεσμός που θεμελιώθηκε τη δεκαετία του 1950, μετά την ίδρυση της υπηρεσίας των
Γεωργικών Εφαρμογών στο υπουργείο Γεωργίας. Τότε, το Τμήμα Αγροτικής Οικιακής
Οικονομίας της Υπηρεσίας Γ.Ε. στελεχώθηκε με δυναμικό, το οποίο ανέλαβε το έργο της
εκπαίδευσης των γυναικών και αγροτονεανίδων των αγροτικών νοικοκυριών σε ζητήματα
οικιακής οικονομίας, με στόχο την στήριξη της οικονομίας του νοικοκυριού μέσα από την
επίτευξη πρόσθετου εισοδήματος, αλλά και την αναβάθμιση της κοινωνικής θέσης της
γυναίκας της υπαίθρου.
Οι πρώτοι, λίγοι, εκείνη συνεταιρισμοί, περίπου 10 σε αριθμό, (ο πρώτος είχε αναπτυχθεί
στα Γρεβενά το 1957) δεν κατάφεραν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους ως
οικονομικές μονάδες στον ελληνικό χώρο. Σε μεγάλο βαθμό αυτό ήταν συνέπεια των
προτεραιοτήτων της αγροτικής πολιτικής σχετικά με την ανάπτυξη της γεωργικής
οικονομίας την εποχή εκείνη, οι οποίες στόχευαν στο γεωργικό εκσυγχρονισμό και την
αύξηση της γεωργικής παραγωγής και όχι στην διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της
γεωργικής εκμετάλλευσης.
Η ιδέα της υποστήριξης του γυναικείου συνεταιρισμού επανήλθε δυναμικά από τα μέσα
της δεκαετίας του 1980. Η φεμινιστική ερμηνεία του τρόπου οργάνωσης της εργασίας στο
χώρο της αγροτικής παραγωγής και της οικιακής οικονομίας ανέδειξε την αξία του
αφανούς αλλά καθοριστικό ρόλο των γυναικών στην επιβίωση του αγροτικού νοικοκυριού.
Από τα μέσα όμως της δεκαετίας του 1980, ένας δεύτερος άξονας πολιτικών
διασταυρώθηκε με εκείνων της προώθησης των ευκαιριών ισότητας των φύλων, στις
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δημόσιες πολιτικές. Η εργασιακή κρίση στα αστικά κέντρα και ο κίνδυνος απερήμωσης των
λιγότερο ευνοημένων περιοχών της υπαίθρου, το σαρωτικό ως προς της πολιτισμικές
ιδιαιτερότητες των περιοχών κλίμα της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας αλλά και ο στόχος
της κοινωνικής συνοχής και οικονομικής σύγκλισης των περιφερειών, αναπροσανατόλισαν
την πολιτική σχετικά με τους αναπτυξιακούς στόχους και επικέντρωσαν το ενδιαφέρον
στην κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και την αξιοποίηση των ενδογενών πόρων
των περιοχών (thessalia.gr 12/05/2010).
Η γυναίκα, η οποία ως εργατική δύναμη στη διαδικασία της αγροτικής παραγωγής είχε σε
μεγάλο βαθμό υποκατασταθεί από τις μηχανές, ανακαλύπτει μια νέα επαγγελματική
ταυτότητα στην ανάπτυξη μικρών παραγεωργικών και εξωγεωργικών επιχειρήσεων. Η
γυναικεία απασχόληση και επιχειρηματική αναδείχτηκε σε πολύτιμο παράγοντα για τη
διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της εκμετάλλευσης, την διαφοροποίηση μέσα από την
αυτοαπασχόληση

και την επιχειρηματικότητα, ταυτόχρονα με την προώθηση των

ευκαιριών ισότητας. Η επιχειρηματικότητα σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο αποτέλεσε
μείζονος προτεραιότητας στόχο της αναπτυξιακής πολιτικής.
Η πλειονότητα των γυναικείων συνεταιρισμών αναπτύχθηκε στον αγροτικό χώρο και η
οργάνωση και λειτουργία τους βασίζεται στο νόμο περί Αγροτικών Συνεταιριστικών
Οργανώσεων, όπως κάθε φορά αυτός ισχύει.
Η μορφή του αστικού συνεταιρισμού επιλέγει στις περισσότερες περιπτώσεις είτε λόγο της
έλλειψης ενημέρωσης των γυναικών είτε εξαιτίας των χρονοβόρων διαδικασιών που
απαιτούσε στο παρελθόν η σύσταση αγροτικού συνεταιρισμού. Απαιτείτο έγκριση
δημιουργίας του συνεταιρισμού από το Δ.Σ. της ΠΑΣΕΓΕΣ, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της
κατά περίπτωση περιφερειακής ΕΑΣ και ακολούθως έκδοση Υπουργικής Απόφασης, ενώ
ταυτόχρονα αποτρεπτικό λόγο συνιστούσε και η απαίτηση για την συμπλήρωση του
αριθμού 20 μελών προκειμένου να συσταθεί γυναικείος συνεταιρισμός, πράγμα δύσκολο
να επιτευχθεί στις μικρές πληθυσμιακά αγροτικές κοινότητες (Εταιρεία Αγροτικής
Οικονομίας, 2008).
Με τον νέο νόμο (Ν. 2810/2000) η διαδικασία απλουστεύθηκε και οι γυναικείοι
συνεταιρισμοί εξομοιώθηκαν με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, όπως περιορίστηκε και
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ο αριθμός των απαιτούμενων για την σύσταση τους μελών σε 7 άτομα. Αντίθετα,
σημαντικό πλεόνασμα για τη σύσταση γυναικείου συνεταιρισμού αποτελούν κάποια
φορολογικά κίνητρα, αλλά κυρίως ότι οι συνεταιρισμοί παρακολουθούνται και
υποστηρίζονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την ΠΑΣΕΓΕΣ,
φορείς οι οποίοι συχνά προσφέρουν πρόγραμμα κατάρτισης, συμβουλευτικές υπηρεσίες
σε νομικά και λογιστικά θέματα και άλλες διευκολύνσεις στους συνεταιρισμούς
(thessalia.gr 12/05/2010).

6.2 ΤΑ ΙΣΧΥΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ

Επιχειρώντας

την

ανίχνευση

μιας

θεωρητικής

αιτιολόγησης

της

γυναικείας

επιχειρηματικότητας μέσω του συνεργατισμού και κατηγοριοποιώντας τα πλεονεκτήματα
και την πιθανή προσφορά του με επίπεδα αναφοράς το ατομικό, το επίπεδο του
νοικοκυριού και το επίπεδο της τοπικής κοινωνίας, μπορούμε να επισημάνουμε τα εξής:
1)

Στο ατομικό επίπεδο: ο γυναικείος συνεταιρισμός, ως μορφή απασχόλησης,

αποτελεί μορφή ευέλικτης εργασίας. Δεν απαιτεί την μετακίνηση από τον τόπο κατοικίας
και προσφέρει διέξοδο απασχόλησης σε ένα χώρο οπού συνήθως η αγορά εργασίας είναι
εξαιρετικά ισχνή. Η ευελιξία θεωρείται ότι εξυπηρετεί ιδιαίτερα τη γυναικεία απασχόληση,
επειδή προσφέρει εργασιακή διέξοδο συμβατή με τους περιορισμούς που οι γυναίκες
αντιμετωπίζουν στο να συμφιλιώσουν τις οικογενειακές φροντίδες με την εργασία.
Προσφέρει επίσης ατομικό εισόδημα και συμβάλει στην αναβάθμιση της κοινωνικής
εικόνας των γυναικών και στην αυτοεκτίμηση. Η καχυποψία και η ειρωνεία από τους
συμπολίτες τους, άνδρες και γυναίκες, με τα οποία αντιμετωπίζονται οι συνεταιρισμένες
γυναίκες τα πρώτα χρόνια αναβίωσης του θεσμού, έχει μεταστραφεί σε αποδοχή και
εκτίμηση, όπως οι ίδιες τονίζουν. Η ομαδική εργασία αποτελεί ένα μέσω αύξησης της
αυτοπεποίθησής τους. Η έρευνα δείχνει ότι οι γυναίκες έχουν συχνότερα από ότι οι
άνδρες την τάση να εργάζονται ως ομάδα, επειδή αισθάνονται πιο ασφαλείς όταν δεν
ρισκάρουν μόνες.
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2)

Στο επίπεδο του νοικοκυριού: ο γυναικείος συνεργατισμός συμβάλλει στον

ορθολογικότερο καταμερισμό της εργατικής δύναμης του νοικοκυριού, στη διεύρυνση της
παραγωγικής του βάσης, στην απόκτηση προστιθέμενης αξίας από τα παραγόμενα
προϊόντα του. Τελικά προσφέρει πρόσθετο εισόδημα και συμβάλλει στην πρόληψη της
οικονομικής περιθωριοποίησης του νοικοκυριού και στην οικονομική του ευημερία.
3)

Στο τοπικό επίπεδο: οι επιχειρήσεις που συστήνονται από γυναίκες συνήθως έχουν

σημαντικές

επιπτώσεις

στην

τοπική

οικονομική

ανάπτυξη.

Οι

επιχειρηματική

δραστηριότητά τους αυξάνει την επιχειρηματική συνείδηση στην κοινότητα και,
αντίστροφα, καλλιεργεί ερεθίσματα στα μέλη της για την στήριξη, ευρύτερα, των
γυναικείων πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο. Επί πλέον, οι γυναίκες ανέκαθεν ήταν οι
θεματοφύλακες της παράδοσης και της πολιτισμικής κληρονομιάς στον αγροτικό χώρο
Με τον συνεταιρισμό επιτυγχάνεται μεγέθυνση της επιχειρηματικής βάσης, αποφυγή του
ανταγωνισμού μεταξύ των μικρών ατομικών επιχειρήσεων στο τοπικό επίπεδο.
Διευκολύνεται η οργάνωση και προβολή ενός ολοκληρωμένου πακέτου προσφερόμενων
προϊόντων και υπηρεσιών της περιοχής. Τελικά, μπορεί να λειτουργήσει σαν παράγοντας
ανάπτυξης και σταθερότητας της κοινωνικής δομής (Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας, 2008).

6.3 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Σήμερα είναι καταγεγραμμένοι περίπου 110 γυναικείοι συνεταιρισμοί, διασκορπισμένοι σε
όλη την ελληνική ύπαιθρο, με μεγαλύτερη συγκέντρωση σε ορισμένες περιφέρειες (όπως
στο νομό Μαγνησίας, 10 συνεταιρισμοί) και λιγότερη σε άλλες (όπως στην Πελοπόννησο, 2
συνεταιρισμοί). Η ίδρυση νέων συνεταιρισμό παρουσίασε ένα κενό στο διάστημα 1988
1990, ενώ στη δεκαετία του 1990 και ειδικότερα μετά το 1997 παρουσίασε μια δυναμική
πορεία. Στο διάστημα 2000-2001 ιδρύθηκαν 28 νέοι συνεταιρισμοί.
Με βάση τη δραστηριότητά τους, διακρίνονται σε αγροτουριστικούς και αγροβιοτεχνικούς
-

οικοτεχνικούς. Η πρώτη κατηγορία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών

καταλύματος σε τουρίστες - επισκέπτες και αποτελεί μια μικρή μειονότητα στο σύνολο των
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συνεταιρισμών. Ένας αριθμός από αυτούς παράγει ταυτόχρονα και είδη αγροβιοτεχνίας. Το
υψηλό κόστος της επένδυσης για την κατασκευή και συντήρηση των καταλυμάτων
αποτελεί βασικό λόγο της περιορισμένης πρόθεσης των γυναικών να αποδυθούν σε αυτού
του είδους τη δραστηριότητα. Η δεύτερη κατηγορία αποτελεί την πλειονότητα, που
αξιοποιούν είτε τοπικά αγροτικά προϊόντα τα οποία μεταποιούν σε προϊόντα της τοπικής
γαστρονομίας (γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες, τραχανά, χυλοπίτες, κλπ), παράγουν
χειροτεχνήματα και είδη λαϊκής τέχνης (υφαντά, κεντήματα, παραδοσιακές στολές, κλπ) ή
ασχολούνται με τη συλλογή, αποξήρανση και εμπόριο αρωματικών φυτών και βοτάνων.
Μια αναδυόμενη κατηγορία συνεταιρισμών είναι εκείνοι που ασχολούνται με την
εφοδιαστική

(το

κέτερινγκ),

καθώς

οι

καταναλωτές

όλο

και

περισσότερο

ευαισθητοποιούνται σε ζητήματα υγιεινής διατροφής αλλά και εδέσματα τοπικής
ταυτότητας. Η παραγωγή των βιοτεχνικών - οικοτεχνικών προϊόντων γίνεται είτε σε
οργανωμένα εργαστήρια είτε στα σπίτια των γυναικών μελών χωριστά. Η δεύτερη
περίπτωση συνοδεύεται από προβλήματα ως προς την σταθερότητα της ποιότητας των
προϊόντων (Δασκάλου Γεώργιος, 1992).
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.3.1
Κατανομή των γυναικείων συνεταιρισμών σε αγροτουριστικούς
και αγροβιοτεχνικούς - οικοτεχνικούς

14%
η

86%

Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφ ίμω ν
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.3.2
Δραστηριότητες των γυναικείων συνεταιρισμών (πλην εκείνων που διαθέτουν καταλύματα)
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Πηγή : Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.3.3
Κατανομή των γυναικείων συνεταιρισμών με βάση των αριθμό των μελών τους
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Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφ ίμω ν
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6.4 ΤΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

Από τους 110 συνεταιρισμούς ένας σημαντικός τους αριθμός υπολειτουργεί ή δεν
λειτουργεί. Σχετικές έρευνες δείχνουν ότι οι περισσότεροι λειτουργούν με πολλά
προβλήματα, δεν καταφέρνουν να εξασφαλίσουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα στα μέλη
τους και δεν αποτελούν μια σημαντική εναλλακτική απασχόληση. Μια μειοψηφία τους
όμως αποτελεί παραδείγματα καλών πρακτικών, άξια προς μίμηση.
Είναι σημαντικό ότι σε ορισμένους από αυτούς τους συνεταιρισμούς το εισόδημα που
επιτυγχάνουν οι γυναίκες υπερβαίνει το αντίστοιχο γεωργικό εισόδημα ώστε να
αντιμετωπίζουν πρόβλημα διατήρησης της ταυτότητάς τους ως αγροτισσών και της
δυνατότητας αξιοποίησης των αντίστοιχων πλεονεκτημάτων που απορρέουν από την
ταυτότητα αυτή.
Τα κύρια προβλήματα που οι γυναικείοι συνεταιρισμοί αντιμετωπίζουν είναι
•

Προβλήματα οργάνωσης και διαχείρισης της επιχείρησης. Η έλλειψη χώρων
εργαστηρίων, χώρων αποθήκευσης και οι ελλείψεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό είναι
αδυναμία των περισσοτέρων συνεταιρισμών. Αυτό όμως δημιουργεί πρόβλημα στη
σωστή τυποποίηση και συσκευασία των προϊόντων, τον έλεγχο της ποιότητας, την
εγγύηση της σταθερότητας της εικόνας του παραγόμενου προϊόντος. Οι ελλιπείς
γνώσεις σε θέματα τεχνογνωσίας της παραγωγής, ιδιαίτερα από τις νεότερες σε ηλικία
γυναίκες, αποτελούν ουσιαστικές αδυναμίες για την διατήρηση των προϊόντων στην
αγορά και την διεύρυνσή της. Η έλλειψη διοικητικής και οργανωτικής εμπειρίας
γίνεται συχνά αιτία προβλημάτων στον καταμερισμό των εργασιών μεταξύ των μελών,
συγκρούσεων και κακής συνεργασίας, δυσκολίας στην παρακολούθηση των
λογιστικών βιβλίων κλπ.

•

Η προώθηση των προϊόντων στην αγορά, το μάρκετινγκ, είναι ένα κοινό και μεγάλο
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι γυναικείοι συνεταιρισμοί. Οικονομικοί
λόγοι, έλλειψη σχετικών γνώσεων, υψηλό κόστος της διαφήμισης αποτελούν τις
βασικές αιτίες του προβλήματος. Τεχνικές όπως η χρήση του διαδικτύου, η
χρησιμοποίηση διαφημιστικών ημερολογίων, τα T-shirts με λογότυπο και άλλες
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καμπάνιες, είναι δύσκολες για τις τεχνικές γνώσεις των μελών ενός γυναικείου
συνεταιρισμού, που συνήθως απαρτίζεται από άτομα αυξημένης ηλικίας, με δυσκολία
στη χρήση τεχνικών της κοινωνίας της πληροφορικής. Το κόστος τις διαφήμισης είναι
επίσης υψηλό,

με αποτέλεσμα οι συνεταιρισμοί να μην μπορούν να το

αντιμετωπίσουν. Σε έρευνα σε 40 συνεταιρισμούς που διεξήχθη το 2000, μόνο 7
βρέθηκαν να έχουν μόνιμο προσωπικό, σε 4 τα λογιστικά βιβλία καταρτίζονται από
λογιστή ενώ κανένας δεν απασχολούσε εξειδικευμένο προσωπικό για υπηρεσίες
οργάνωσης, μάνατζμεντ και μάρκετινγκ. Τα έντυπα φυλλάδια ή τα τοπικά μέσα
ενημέρωσης και η συμμετοχή σε τοπικές και εθνικές εκθέσεις αποτελούν τους
πρόσφορους τρόπους διαφήμισης που χρησιμοποιούν. Το ηλεκτρονικό εμπόριο
ανοίγει δρόμους για ανάπτυξη,

ιδιαίτερα για τις γυναίκες που ζουν σε

απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές ή έχουν περιορισμένες δυνατότητες ταξιδιών.
•

Η έλλειψη κεφαλαίων αποτελεί επίσης ουσιαστική αδυναμία. Αρκετοί συνεταιρισμοί
δέχτηκαν οικονομική βοήθεια από τοπικούς κυρίως φορείς κατά το ξεκίνημά τους. Οι
ίδιοι οι συνεταιρισμοί δεν φαίνεται να ενστερνίζονται την άποψη ότι πρέπει να
στηρίζονται στις δικές τους δυνάμεις και οικονομικές λειτουργίες προκειμένου να
επιβιώσουν. Σε ένα βαθμό αυτό είναι πράγματι δύσκολο, αφού το ύψος των
συνεταιριστικών μερίδων είναι μικρό και ο αριθμός των μελών μικρός, με συνέπεια το
διαθέσιμο κεφάλαιο να είναι επίσης μικρό για να στηρίξει επενδύσεις. Οι ίδιες οι
γυναίκες στηρίζουν πολλές προσδοκίες στην κρατική βοήθεια. Λίγοι συνεταιρισμοί
προσφεύγουν σε δανεισμό από τράπεζες ( Εταιρεία Αγροτικής Ανάπτυξης, 2008).

Όμως, για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι γυναικείες συνεταιριστικές επιχειρήσεις,
πρέπει να γίνουν ικανές να λειτουργήσουν ως μικρές αγορές που προσφέρουν ποιοτικά και
αναγνωρίσιμα προϊόντα τα οποία μπορούν να τα διαθέσουν στην αγορά με
αποτελεσματικό τρόπο. Στόχος τους πρέπει να είναι η εκπαίδευση/κατάρτιση και η
συμβουλευτική των γυναικών.
Στο επίπεδο της εκπαίδευσης τα εκπαιδευτικά πακέτα πρέπει να περιλαμβάνουν:
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■

Ζητήματα τεχνογνωσίας, ειδικότερα υγιεινής και ασφάλειας των παραγόμενων
προϊόντων και εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας.

■

Την κατανόηση της συνεταιριστικής συνεργασίας εκ μέρους των αρχών, για την
αποφυγή διαπροσωπικών διακρίσεων και συγκρούσεων.

■

Ζητήματα οικονομικά. Τα ζητήματα αυτά είναι καίριας σημασίας, όπως η
πληροφόρηση

για

τα

λογιστικά,

τα

φοροτεχνικά

θέματα,

για

τρόπους

δανειοδότησης/χρηματοδότησης από τράπεζες ή εθνικά περιφερειακά ή τοπικά
χρηματοδοτικά προγράμματα ή πιθανόν από εταιρείες στις οποίες προμηθεύουν τα
προϊόντα τους, πληροφόρηση για την κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων.
■

Ζητήματα φιλοξενίας, τα οποία θα προάγουν μια θετική αλληλεπίδραση μεταξύ των
συνεταίρων και των δεχόμενων τις υπηρεσίας του συνεταιρισμού, ιδιαίτερα στις
περιπτώσεις συνεταιρισμών παροχής υπηρεσιών, τον αλληλοσεβασμό και την
διαπολιτισμική αποδοχή, στοιχεία τα οποία αυξάνουν το μάρκετινγκ των υπηρεσιών.

■

Καλλιέργεια του επιχειρηματικού πνεύματος, της εμψύχωσης, της συμμετοχικότητας
και της ανάληψης πρωτοβουλιών. Οι γυναίκες πρέπει να εκπαιδευτούν να λαμβάνουν
υπόψη τις αλλαγές στις απαιτήσεις των πελατών και των ανταγωνισμό (thessalia.gr
12/05/2010).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

7.1

ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Τα επίπεδα οργάνωσης του Αγροτικού Συνεταιριστικού Κινήματος είναι τρία. Το
πρωτοβάθμιο, που αναφέρεται στο συνεταιρισμό της Κοινότητας ή του Δήμου. Το
δευτεροβάθμιο, που αναφέρεται στην ένωση των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών σε
επίπεδο Νομού.

Και το τριτοβάθμιο, που αναφέρεται στις Κεντρικές Κλαδικές

Συνεταιριστικές Ενώσεις (ΚΚΣΕ) που έχουν σα περιφέρεια ολόκληρη την επικράτεια και
αφορούν συγκεκριμένο κλάδο ή βασικό προϊόν (Μελέτης Κυριάκος, Τσουραμάνης Χρήστος,
2004).

7.1.1 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΠΑΣΗΣ

Είναι γνωστό πως οι συνεταιρισμοί είναι πολυδιασπασμένοι σε όλα τα επίπεδα, σε βαθμό
που να απειλείται με παράλυση. Από στοιχεία προκύπτει ότι το 34% των συνεταιρισμών
δικαίωσαν την ύπαρξη τους αν φυσικά δεχτούμε πως «η μέση δραστηριότητα» δικαιώνει
την ύπαρξη ενός συνεταιρισμού σ' ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Επίσης το 66% των
συνεταιρισμών που είναι μικρής και μηδενικής δραστηριότητας, δεσμεύουν δυναμικό και
σπαταλούν πόρους που θα μπορούσαν συγχωνευόμενοι με τους μέσης και μεγάλης
δραστηριότητας, να ωθήσουν τους συνεταιρισμούς σε γρηγορότερη ανάπτυξη και
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
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Ας σημειωθεί πως η «μικρή δραστηριότητα» αναφέρεται στο οικονομικό επίπεδο κι όχι στο
επίπεδο των διεκδικήσεων και των εκλογικών διαδικασιών. Ιδιαίτερα στο τελευταίο ζήτημα
η δραστηριότητα των οικονομικά μη δραστήριων συνεταιρισμών συμβαίνει ναι είναι
«εξαιρετική», «μεγάλη», «πρωτοποριακή» και τα ίδια τα στελέχη τους τη χαρακτηρίζουν
«σοσιαλιστική», «επαναστατική», «αντιμονοπωλιακή.
Κι επειδή η πλειοψηφία των συνεταιρισμών συμβαίνει να είναι και πλειοψηφία στις ΓΣ του
συνεταιρισμού, της ένωσης και της ΠΑΣΕΓΕΣ. Όταν δε κι όσο συμβαίνει αυτό τόσο τα
«ανώτατα όργανα» των συνεταιρισμών δε θα συζητούν και δε θα αντιμετωπίζουν τα
τρέχοντα και τα αυριανά προβλήματα της συνεταιριστικής οικονομίας τους, αλλά θα
αφορίζουν το κεφάλαιο και θα διεκδικούν ένα μικρό ή μεγάλο κυβερνητικό πόστο.
Τίποτα όμως δεν εξυπηρετεί καλύτερα το κεφάλαιο και τα πολυεθνικά μονοπώλια από ένα
εκφυλισμένο συνεταιρισμό που πολιτικολογεί, κομματίζεται και φλυαρεί και δεν οικοδομεί
την συνεταιριστική οικονομία και προοπτική, τους μοναδικούς εχθρούς του κεφαλαίου και
των μονοπωλίων.
Μια άλλη αρνητική συνέπεια της πολυδιάσπασης είναι ο ανταγωνισμός που αναπτύσσεται
μεταξύ των μικρών και μίζερων συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο ή
στο ίδιο αντικείμενο. Είναι γνωστό πως σε εκατοντάδες κοινότητες ή δήμους λειτουργούν
περισσότεροι από ένα συνεταιρισμό.
Ο νόμος 1541/85 προβλέπει τη διάλυση ή την μετατροπή των κεντρικών ενώσεων που
υπάρχουν, αλλά και την συγκρότηση όπου δεν υπάρχουν , σε Συνεταιριστικούς
Οργανισμούς, μέσα στη δομή του συνεταιρισμού, κατά κλάδο ή κατά βασικό προϊόν. Αυτοί
οι Συνεταιριστικοί Οργανισμοί δεν μπορούν να συγκροτήσουν την απαραίτητη υποδομή για
την μελέτη και την αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου τους, δημιουργώντας τις
προϋποθέσεις μιας πετυχημένης συνεταιριστικής παρουσίας. Αντίθετα η πολυδιάσπαση
εξυπηρετεί την υποταγή του κινήματος σε εξωσυνεταιριστικά συμφέροντα, μπορεί ακόμη
να εξυπηρετεί νοσηρές τοπικιστικές και υποκειμενικές φιλοδοξίες.
Ο νόμος 1541/84, βγαλμένος μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες και ανταποκρινόμενος
στις επιλογές του ελληνικού λαού και της αγροτιάς, επιτάσσει να μπει τέρμα στην
πολυδιάσπαση του συνεταιριστικού κινήματος. Οι διαδικασίες τις συγχώνευσης των
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συνεταιρισμών σε ένα γενικό συνεταιρισμό για κάθε κοινότητα και σε μια ένωση για κάθε
νομό, έχουν ξεκινήσει και πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα, αν θέλουμε το συνεταιριστικό
κίνημα να βρει το δρόμο του και να παίξει το σημαντικότερο ρόλο του για την εξυπηρέτηση
των αγροτών και την ανάπτυξη της χώρας (Μελέτης Κυριάκος, Τσουραμάνης Χρήστος,
2004).

7.1.2 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Οι συνεταιριστικές οργανώσεις στην αποφασιστική τους πλειοψηφία περιορίζουν τις
εργασίες τους γύρω από μία μόνο δραστηριότητα. Το 62% των συνεταιρισμών είναι
πιστωτικοί. Και από τους υπόλοιπους ελάχιστοι είναι εκείνοι που συνδυάζουν
περισσότερες από μια δραστηριότητες. Κι ακόμη πιο λίγοι, είναι εκείνοι που μεταξύ των
δραστηριοτήτων τους, συμπεριλαμβάνουν και την κοινή, την συνεταιριστική, πρωτογενή
και δευτερογενή, παραγωγική δραστηριότητα.
Όμως η αποσπασματική συνεταιριστική προσπάθεια συνοδεύεται από περιορισμένο κύκλο
εργασιών, από αυξημένο ρίσκο, από αδυναμία απόκτησης οικονομιών κλίμακας και
μεγέθους, από αδυναμία αριστοποίησης των συντελεστών της παραγωγής, από ψηλό
κόστος παραγωγής και λειτουργίας και σε τελική ανάλυση συνοδεύεται από χαμηλή
παραγωγικότητα και αποτελεσματικότητα.
Αποτέλεσμα της αποσπασματικής δράσης των ΣΟ είναι η απογοήτευση των συνεταίρων και
η χρεοκοπία της συνεταιριστικής ιδέας στη συνείδησή τους.
Στην πραγματικότητα όμως δεν φταίει η συνεταιριστική ιδέα, ούτε ο συνεταιρισμός γενικά,
αλλά η συγκεκριμένη μορφή αποσπασματικής συνεταιριστικής προσπάθειας, που
εκφράζεται με τον ατελή συνεταιρισμό (Κώστας Λάμπος, 1999).

7.1.3 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ
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Η μεγάλη πολυδιάσπαση του συνεταιριστικού κινήματος και η αποσπασματικότητα της
δράσης του

καταλήγουν αναγκαστικά σε συνεταιρισμούς μικρού

μεγέθους και

περιορισμένου κύκλου εργασιών που λειτουργούν απαγορευτικά στην απασχόληση
υπαλλήλων και στελεχών με υψηλή ειδίκευση.
Έτσι δεν είναι τυχαίο πως από το 13% των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών απασχολούν 595
μόνιμους και 1.903 έκτακτους, υπαλλήλους.
Βέβαια με τη δοσμένη κατάσταση του ΣΚ και τη στρατηγική ανάπτυξης που μέχρι
πρόσφατα ακολουθούσε η χώρα μας, στρατηγική που υποτιμούσε τις δυνατότητες
ανάπτυξης της ελληνικής γεωργίας, η πολιτεία δεν είχε φροντίσει για την εκπαίδευση
κατάλληλων στελεχών για την γεωργία και τους συνεταιρισμούς.
Με τον αναπτυξιακό αναπροσανατολισμό της χώρας και τη συνεπαγόμενη αναβάθμιση του
αναπτυξιακού ρόλου της γεωργίας και του ΣΚ η σημερινή πολιτεία προχώρησε στον
αναπροσανατολισμό της ανώτατης παιδείας, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες που
υπάρχουν και που θα προκύψουν στο μέλλον.
Έτσι ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας με ειδικές σχολές για αγροτική ανάπτυξη,
αγροτική τεχνολογία, συνεταιριστική οικονομία κλπ.
Παράλληλα, πέρασαν, με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ανώτατης Παιδείας στο οποίο
συμμετέχουν και εκπρόσωποι της ΠΑΣΕΓΕΣ, της ΓΕΣΑΔΕ, της ΚΕΔΚΕ και του Οικονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας, στα προγράμματα των οικονομικών σχολών της χώρας μαθήματα
αγροτικής και συνεταιριστικής οικονομίας.
Για την

άμεση

αντιμετώπιση

των

αναγκών

των

συνεταιρισμών

για

στελέχη

πανεπιστημιακής οικονομικής κατάρτισης μπήκε σε εφαρμογή το 1985 με την συνεργασία
του

Υπουργείου

Γεωργίας, της

ΠΑΣΕΓΕΣ

και της ΑΤΕ,

πρόγραμμα

κατάρτισης

οικονομολόγων για τις ανάγκες των συνεταιρισμών. Αντίστοιχο πρόγραμμα λειτουργεί και
για γεωπόνους που θα τεθούν στη διάθεση των συνεταιρισμών.

54

Έτσι στο βαθμό που οι συγχωνεύσεις των ΣΟ θα προχωρούν και θα προκύπτουν μεγάλοι
γενικοί συνεταιρισμοί με αυξημένες ανάγκες και δυνατότητες απασχόλησης υπαλλήλων
και στελεχών υψηλής ειδίκευσης, στον ίδιο βαθμό τα ΑΕΙ της χώρας θα ετοιμάζουν και θα
προσφέρουν αυτά τα στελέχη.
Πέρα, όμως, απ' αυτά διαμορφώνεται σταδιακά και η υποδομή για την έρευνα και την
μελέτη των δυνατοτήτων των συνεταιρισμών για την διεύρυνση των οικονομικών
δραστηριοτήτων τους με την ανάληψη νέων και σύνθετων επενδυτικών δραστηριοτήτων.
Για την άμεση αντιμετώπιση τέτοιων αναγκών η ΑΤΕ και η Αγροτική Ασφαλιστική Εταιρεία
προχώρησαν στην ίδρυση της Αγροτικής Τεχνικής, που με το επιστημονικό επιτελείο της
αναλαμβάνει υπεύθυνα για λογαριασμό των ΣΟ την εκπόνηση μελετών οικονομοτεχνικής
σκοπιμότητας καθώς και την υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων μέχρι την τελική
παράδοσή τους. Έτσι οι ΣΟ δεν αναγκάζονται να καταφεύγουν σε ιδιωτικά γραφεία
σύνταξης πρόχειρων και πανάκριβων μελετών.
Προς αυτή τη κατεύθυνση μπορεί και πρέπει να βοηθήσει και η ΠΑΣΕΓΕΣ με την κατάλληλη
στελέχωση της υπηρεσίας μελετών που διαθέτει (Κώστας Λάμπος, 1999).

7.1.4 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Είναι γνωστό πως το μορφωτικό επίπεδο της Ελληνικής αγροτιάς είναι σχετικά χαμηλό
εξαιτίας της αδιαφορίας που έδειξε η πολιτεία. Είναι ακόμη γνωστό πως το χαμηλό
μορφωτικό επίπεδο δεν επιτρέπει την γρήγορη και έγκυρη ενημέρωση των αγροτών για την
γρήγορη

και αποτελεσματική αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων της

οικονομικής δραστηριότητάς τους, πράγμα που τους κάνει εύκολη λεία των φορέων τις
παραοικονομίας. Ιδιαίτερα μεγάλο εμπόδιο αποτελεί το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο στην
ανάπτυξη των συνεταιρισμών.
Τα τελευταία χρόνια γίνονται αμέτρητες προσπάθειες από πολλούς φορείς να καλυφθεί το
τεράστιο κενό της συνεταιριστικής διαπαιδαγώγησης και επιμόρφωση της αγροτιάς.
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Η εμπειρία που στο μεταξύ αποκτήθηκε οδήγησε την πολιτεία στην απόφαση της σύνθεσης
και του ενιαίου σχεδιασμού των προγραμμάτων συνεταιριστικής διαπαιδαγώγησης και
επιμόρφωσης από μια τριμερή επιτροπή συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας ,
της ΠΑΣΕΓΕΣ και της ΑΤΕ.
Είναι όμως αναγκαίο και χρήσιμο αυτή η πολυμερής συνεργασία να κατέβει τόσο σε
νομαρχιακό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Πρέπει όλοι να συνεργαστούν και να συντονίσουν
τις προσπάθειές τους προς αυτή την κατεύθυνση, για να αποφεύγονται πρόχειρη
αυτοσχεδιασμοί, αλληλοεπικαλύψεις και τριβές και παραπέρα να επιτευχθεί η παροχή
ενιαίας, έγκυρης και οργανωμένης γνώσης στα στελέχη και στον αγροτικό κόσμο.
Σίγουρα τα κενά δεκαετιών, στο μορφωτικό επίπεδο της αγροτιάς δε θα καλυφθούν στο
ακέραιο με τις όποιες προσπάθειες έγιναν και θα γίνουν. Θα μετριάσουν, όμως, το
πρόβλημα και θα διευκολύνουν τις εξελίξεις. Και η ελληνική αγροτιά αναγνωρίζει τη
χρησιμότητα αυτής της προσπάθειας γι' αυτό και όπου γίνονται τέτοιες προσπάθειες
συμμετέχει και μαζικά και ενεργητικά, γιατί δεν αρνήθηκε ποτέ την γνώση και γιατί
κατανοεί την χρησιμότητα αυτής της γνώσεις, φτάνει να συμβάλει στην αντικειμενική
ενημέρωση, στην κριτική συνειδητοποίηση, στην αποτελεσματική δράση και στη
διαδικασία της κοινωνικής απελευθέρωσής της (Μελέτης Κυριάκος, Τσουραμάνης Χρήστος,
2004).

7.2 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

7.2.1 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Η ΜΟΝΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ

Αφού, λοιπόν, οι υφιστάμενες δομές μικροκαλλιέργειας αδυνατούν και η καπιταλιστική
μεγαλοκαλλιέργεια δεν αποτελεί εφικτή λύση για την σημερινή Ελλάδα, για τους λόγους
που προαναφέρθηκαν, τότε οι συνεταιρισμοί αποτελούν την μοναδική εναλλακτική λύση
για την ελληνική αγροτιά και για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, γιατί μόνο οι
συνεταιρισμοί μπορούν:
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♦♦♦ Να επιτύχουν, στα πλαίσια της σύνθετης και συνδυασμένης παραγωγικής
δραστηριότητας στη βάση της συλλογικής μεγαλοκαλλιέργειας, το μεγαλύτερο
οικονομικό ορθολογισμό, κατά συνέπεια και την επιχειρησιακά, κοινωνικά και
εθνικά περισσότερο επιθυμητή οικονομική αποτελεσματικότητα, όπως καθημερινά
αποδείχνει η ραγδαία ανάπτυξη της συνεταιριστικής οικονομίας σε όλο τον κόσμο,
γεγονός που και η ΕΟΚ αποδέχεται και γι' αυτό υιοθετεί και στηρίζει το μοντέλο του
«Ευρωπαϊκού

Συνεταιρισμού»,

μια

σύγχρονη

και

ολοκληρωμένη

μορφή

συνεταιρισμού.
♦♦♦ Να προκαλέσουν τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη με χαμηλότερο κόστος
και στο συντομότερο χρονικό διάστημα και μάλιστα χωρίς να καταστρέφουν το
περιβάλλον.
♦♦♦ Να εκλογικεύσουν την «αγορά» συμβάλλοντας την ανάπτυξη του συνεταιριστικού κοινωνικού (παράλληλα και σε συνεργασία με τον ιδιωτικό και των κοινωνικό)
τομέα της οικονομίας, προστατεύοντας έτσι την οικονομία και την κοινωνία από τις
συνέπειες της παραοικονομίας και των οικονομικών κρίσεων. (Κώστας Λάμπος,
1999).

7.3 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Για να μπορέσουν οι συνεταιρισμοί να εκφράσουν τα συμφέροντα των μελών τους και να
ανταποκριθούν στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, πρέπει να συντρέξουν οι παρακάτω
προϋποθέσεις (Στάθης Παύλος, 1995).

7.3.1 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
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Όλοι γνωρίζουμε πως στα πλαίσια του ελληνικού καπιταλισμού, του καπιταλισμού της
παραοικονομίας και του μεταπρατισμού οι συνεταιρισμοί αντιμετωπίστηκαν εχθρικά απ'
την επίσημη πολιτεία κατασυκοφαντημένοι ή χρησιμοποιούμενοι σε συνθήκες κρατικού
παρεμβατισμού, σαν κανάλια απόσπασης, μέσω της ελεγχόμενης χρηματοδότησης,
αγροτικού πλεονάσματος και σαν προθάλαμος κομματικής καθοδήγησης της αγροτιάς, με
την βοήθεια μιας κάστας αγροτοπατέρων που διαμόρφωσε ο κρατικός και κομματικός
παρεμβατισμός όλων των συντηρητικών κυβερνήσεων, με άμεσους διορισμούς και με την
μεθόδευση

και των

βιασμό των διαδικασιών ανάδειξης των διοικήσεων των

συνεταιρισμών.
Με την κατασυκοφάντηση και την παρεμπόδιση, από τις συντηρητικές κυβερνήσεις, να
αναπτύξουν ορθολογική - αποτελεσματική οικονομική δραστηριότητα, με τη βοήθεια της
οποίας θα μπορούσαν να προάγουν τα συμφέροντα των μελών τους και να ανταποκριθούν
στην κοινωνική και αναπτυξιακή αποστολή τους. Ταυτόχρονα με την άμεση και έμμεση
παρέμβαση του κράτους και του κόμματος στη διοίκηση των συνεταιρισμών εμφανίστηκε
το φαινόμενο της κακοδιοίκησης και όχι σπάνια το φαινόμενο της κακοδιαχείρισης των
συνεταιρισμών, πράγμα που αποθάρρυνε τους αγρότες.
Βέβαια, αν συγκρίνει κανείς τα φαινόμενα κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης στον
ιδιωτικό και κρατικό τομέα της οικονομίας θα διαπιστώσει πως στους συνεταιρισμούς
αποτελεί μια μικρή εξαίρεση, που εμφανίζεται κάθε φορά που ο κρατικός και κομματικός
παρεμβατισμός νοθεύει την ελεύθερη λειτουργία των συνεταιρισμών και εμποδίζει έτσι
των κοινωνικό έλεγχο, τον αυτοέλεγχο των συνεταιρισμών.
Το γεγονός, όμως, πως τα μέσα μαζικής πληροφόρησης βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο
του ιδιωτικού και του κρατικού τομέα και των συντηρητικών πολιτικών δυνάμεων, όχι μόνο
δεν διευκολύνει την αποκάλυψη της αλήθειας για τους συνεταιρισμούς, αλλά αντίθετα
διευκολύνει το πέρασμα της εχθρικής σε βάρος τους προπαγάνδας, που στοχεύει στη
μείωση του κύρους των συνεταιρισμών και στην απόκρυψη της διοικητικής, της
διαχειριστικής, της οικονομικής, της κοινωνικής και της αναπτυξιακής ανωτερότητάς τους,
έναντι των άλλων μορφών παραγωγικής δραστηριότητας. Αυτή η κατάσταση πρέπει να
ανατραπεί, για να αποκατασταθεί το κύρος των συνεταιρισμών. Απαιτείται παρέμβαση των
κορυφαίων συνεταιριστικών οργανώσεων στα μέσα και στις διαδικασίες μαζικής
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ενημέρωσης με την έκδοση εντύπων, τη διεκδίκηση ενημερωτικών προγραμμάτων στα
κρατικά, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά κανάλια και γιατί όχι με την ίδρυση και λειτουργία
του συνεταιριστικού ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σταθμού πανελλαδικής εμβέλειας,
που θα παρέχει με ίσους όρους ενημέρωση στην κοινωνία για το έργο και την προσφορά
των συνεταιρισμών. Για μια τόσο σοβαρή πρωτοβουλία θα ήταν χρήσιμη μια συνεργασία
της ΠΑΣΕΓΕΣ και της ΓΕΣΑΣΕ με την ΚΕΔΚΕ, τη ΓΣΕΕ και την Πανελλήνια Ένωση
Καταναλωτικών Συνεταιρισμών (Στάθης Παύλος, 1995).

7.3.2 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Είναι γεγονός πως η σημερινή κατάσταση του συνεταιριστικού κινήματος στη χώρα μας δεν
επιτρέπει

σε

αυτό

να

ανταποκριθεί

άμεσα

και

με

τη

μεγαλύτερη

δυνατή

αποτελεσματικότητα στην οικονομική, κοινωνική και αναπτυξιακή αποστολή του. Για να
συμβεί αυτό χρειάζεται μια ριζική σε βάθος και πλάτος ανασυγκρότησή του (Παρμενίων
Αβδελίδης, 1986).

7.3.2.1

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ-ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Το ΕΣΚ θα είναι αποτελεσματικό όσο θα παραμένει, σε επίπεδο πρωτογενών κυττάρων, σε
επίπεδο πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών, στρατηγικά αποπροσανατολισμένο. Ιστορικά ο
συνεταιρισμός εμφανίστηκε και καταξιώθηκε σαν μια οικονομικά αποτελεσματικότερη,
κοινωνικά δικαιότερη και αναπτυξιακά περισσότερο ευαίσθητη μορφή παραγωγής,
επεξεργασίας και διακίνησης αγροτικών και όχι μόνο προϊόντων, γι' αυτό και ο
οποιοσδήποτε ακρωτηριασμός που περιόρισε την αποτελεσματικότητά του και τον
περιθωριοποίησε σαν θεσμό. Χρειάζεται, λοιπόν, σήμερα το ΕΣΚ έναν αναπροσανατολισμό
των στρατηγικών στόχων του από την διαμεσολάβηση στην παραγωγή και μάλιστα στη
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σύγχρονη, σύνθετη και συνδυασμένη παραγωγή μεγάλης κλίμακας που θα του δώσουν τη
δυνατότητα να πραγματοποιεί οικονομίες κλίμακας και μεγέθους, να βελτιώσει την
κεφαλαιακή του συγκρότηση, το κόστος κατά μονάδα προϊόντος και την ποιότητα των
προϊόντων του, για να μπορεί να μπει σε σταθερή πορεία αύξησης της παραγωγικότητας
κατά συνέπεια και της ανταγωνιστικότητά του, μέσα από νέες, διευρυμένων δυνατοτήτων,
παραγωγικές στρατηγικές δομές (Παρμενίων Αβδελίδης, 1986).

7.3.2.2 ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Αν ο στρατηγικός αποπροσανατολισμός της αποφασιστικής πλειοψηφίας των ΑΣΟ τις
οδηγεί έμμεσα στην οικονομική αναποτελεσματικότητα, τότε είναι περισσότερο από
βέβαιο πως η σημερινή δομική πολυδιάσπαση τους, τους επιβάλλει άμεσα αυτή την
αποτελεσματικότητα.
Το φαινόμενο της παρουσίας Πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών σε κάθε Κοινότητα ή και το
ακόμη χειρότερο φαινόμενο της παρουσίας περισσοτέρων τους ενός Πρωτοβάθμιων
Συνεταιρισμών

σε

επίπεδο

κοινότητας,

που

συμπληρώνεται

με την παρουσία

περισσοτέρων της μία Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών σε κάθε νομό και ολοκληρώνεται
με την παρουσία περισσοτέρων των, από άποψη οικονομικού ορθολογισμού, αναγκαίων
Τριτοβάθμιων Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, κονιορτοποιεί κυριολεκτικά το
δυναμισμό των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, προκαλεί την οικονομική
αναποτελεσματικότητά τους, στραγγαλίζει την κοινωνική και αναπτυξιακή λειτουργία τους
και τους καθιστά ανίκανους να προασπίσουν τα συμφέροντα των μελών τους.
Έτσι διαμορφώνεται ένα κλίμα ανταγωνισμού και ανυποληψίας μεταξύ των ΑΣΟ που
αποθαρρύνει τα μέλη τους και τις απομαζικοποιεί.
Αυτή η κατάσταση συμπληρώνεται από την αντισυνεταιριστική προπαγάνδα των
συντηρητικών πολιτικών δυνάμεων και έτσι ο αγροτικός τομέας της οικονομίας
μετατρέπεται σε ανοχύρωτο πεδίο δράσης εξωαγροτικών μεταπρατικών οικονομικών
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συμφερόντων που ιδιοποιούνται το μεγαλύτερο μέρος του παραγόμενου αγροτικού
πλεονάσματος και του αγροτικού εισοδήματος (Παρμενίων Αβδελίδης, 1986).

7.3.2.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Η λειτουργική ανασυγκρότηση των ΑΣΟ πρέπει να γίνει ταυτόχρονα σε τρία βασικά
επίπεδα για να μπορεί να είναι αποτελεσματική και να οδηγήσει σταδιακά στη συγκρότηση
ενός ενιαίου και δυναμικού συνεταιριστικού τομέα της οικονομίας, κινητήρα της τοπικής
και περιφερειακής ανάπτυξης, αλλά και της εθνικής οικονομικής ολοκλήρωσης (Παρμενίων
Αβδελίδης,1987).

7.3.2.3.1 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΣΟ

Ο στρατηγικός αναπροσανατολισμός του ΕΣΚ δεν το οδήγησε μόνο σε δομική στρέβλωση,
αλλά του επέβαλλε και λειτουργική αποσπασματικότητα, η οποία με τη σειρά της το
καταδικάζει σε νόμιμη οικονομική αναποτελεσματικότητα.

Και είναι λειτουργική

αποσπασματικότητα έξω από κάθε ορθολογισμό και έξω από την ίδια ορθολογική φύση
του συνεταιρισμού η αποσπασματική απασχόλησή του αποκλειστικά με διαμεσολαβητικές
πιστοληπτικές δραστηριότητες, ή με διαμεσολαβητικές δραστηριότητες προμήθειας ή
εμπορίας ενός μόνο προϊόντος. Γι' αυτό και δε νοούνται αγροτικοί συνεταιρισμοί,
αποκλειστικά προμηθευτικού ή εμπορικού χαρακτήρα.
Οι συνεταιρισμοί σε πρωτοβάθμιο τοπικό επίπεδο, πρέπει να εντάσσουν, σταδιακά και στο
βαθμό που προωθείται η δομική ανασυγκρότησή τους, στον κύκλο των δραστηριοτήτων
τους όλο το πλέγμα:
α) Των πρωτογενών παραγωγικών δραστηριοτήτων συνδυάζοντας τη φυτική, τη ζωική, τη
δασική και την αλιευτική παραγωγή ανάλογα με τις τοπικές ιδιομορφίες.
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β) των δευτερογενών παραγωγικών δραστηριοτήτων επεξεργασίας, βιομηχανοποίησης και
τυποποίησης των προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής, προκειμένου τα προϊόντα τους
να καταστούν καταναλώσιμα ή και εκτός εποχής καταναλώσιμα και μάλιστα σε καλύτερες
τιμές ανάλογα με την ποσότητά της σ' αυτά προστεθείσας αξίας, και
γ)

των τριτογενών δραστηριοτήτων που δεν περιορίζονται μόνο στην εμπορία των

αγροτικών εκροών για την έγκαιρη διάθεση και την εξασφάλιση των μεγαλύτερων δυνατών
τιμών παραγωγού, ή στην προμήθεια των αγροτικών εισροών για των έγκαιρο εφοδιασμό
της παραγωγής, σε όσο γίνεται χαμηλότερες τιμές με επαρκείς ποσότητες και εγγυημένες
ποιότητες, όλων των αναγκαίων υλικών, μέσων, μηχανημάτων και εγκαταστάσεων με την
βοήθεια πάντα αντίστοιχων προγραμμάτων, αλλά και για την εξασφάλιση της
συμφέρουσας

χρηματοδότησης

όλων

των

φάσεων

του

βραχυπρόθεσμου,

και

μακροπρόθεσμου παραγωγικού κύκλου.
Με το πέρασμα από την αποσπασματικότητα, στην πολλαπλή και σύνθετη παραγωγική
δραστηριότητα ο συνεταιρισμός μπορεί να αξιοποιεί στο έπακρο όλες τις παραγωγικές
δυνατότητες του χώρου αναφοράς του, να περιορίζει δραστικά, αν δεν εξουδετερώνει
ολότελα τις ζημίες από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, να περιορίζει μέσω της
ολοκληρωμένης καθετοποιημένης παραγωγής στο ελάχιστο το μέσω μοναδιαίο κόστος
παραγωγής και διευρύνοντας, περισσότερο από κάθε ιδιωτική επιχείρηση, τα όρια του
οικονομικού ορθολογισμού, μπορεί να πετυχαίνει όχι μόνο χαμηλότερο κόστος αλλά και
υψηλότερη ποιότητα, άρα καλύτερη ανταγωνιστικότητα και μεγαλύτερη οικονομική
αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα (Παρμενίων Αβδελίδης,1987).

7.3.2.3.2 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ Ή ΤΟ ΣΤΕΙΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Η οικιστική, χωροταξική πολυδιάσπαση της χώρας μας, που προκλήθηκε από λόγους
ιστορικούς και διαιωνίζεται κύρια για λόγους αναπαραγωγής του αναχρονιστικού
πελατειακού πολιτικού συστήματος, αποτελεί αναμφίβολα ανασχετικό παράγοντα και της
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αναπτυξιακής και της οικονομικής ανασυγκρότησης της χώρας και κύρια της ελληνικής
υπαίθρου.
Το μικρό γεωγραφικό αλλά και πληθυσμιακό μέγεθος της αποφασιστικής πλειοψηφίας των
Κοινοτήτων της χώρας δεν επιτρέπει την ανάπτυξη των αγροτικών συνεταιρισμών ενός
αναγκαίου ελάχιστου μεγέθους, που θα τους εξασφαλίζει των αναγκαίο για την
βιωσιμότητά τους κύκλο εργασιών. Αυτός είναι άλλωστε και ο βασικός λόγος για τον οποίο
οι συνεταιρισμοί φυτοζωούν εγκλωβισμένοι στη «λογική» της ανορθολογικής και
αποσπασματικής λειτουργίας τους, πράγμα που επιδεινώνεται όταν για λόγους
κομματικών ή παραγοντίστικων συμφερόντων στο χώρο αυτών των μικρών κοινοτήτων
λειτουργούν και μάλιστα ανταγωνιστικά περισσότεροι του ενός συνεταιρισμοί.
Για το ξεπέρασμα αυτού του τόσο καταστροφικού για τους συνεταιρισμούς φαινομένου,
αλλά όχι μόνο γι' αυτό, απαιτείται μια τολμηρή οικιστική και χωροταξική ανασυγκρότηση
της ελληνικής υπαίθρου, όπως ακριβώς συνέβη σε όλες τις χώρες της κεντρικής και βόρειας
Ευρώπης και αποτολμήθηκε, δυστυχώς χωρίς επιτυχία και στη χώρα μας. Αλλά και αν αυτή
η ανασυγκρότηση της χώρας καθυστερήσει να γίνει, οι συνεταιριστές μπορούν να δώσουν
τη δική τους λύση συγχωνεύοντας τους μικρούς συνεταιρισμούς τους σε ένα μεγάλο και
αποτελεσματικό συνεταιρισμό, στη βάση της γεωγραφικής έκτασης και του πληθυσμού
περισσότερων όμορων κοινοτήτων. Με την ίδια λογική πρέπει να σχεδιάζουν και να
πραγματοποιούν οι συνεταιρισμοί τις όποιες επενδύσεις τους για την επεξεργασία των
προϊόντων τους, προκειμένου να ξεπεράσουν το καταστροφικό γι' αυτούς τους ίδιους και
για την αγροτική οικονομία φαινόμενο των ανορθολογικών επενδύσεων, που τους
σπρώχνουν σ' ένα στείρο ανταγωνισμό που έχει σαν αποτέλεσμα την κατασπατάληση
πολύτιμων πόρων και κεφαλαίων, την καταχρέωσή τους που σημαίνει αλόγιστη
επιβάρυνση του κόστους παραγωγής και τέλος την εισοδηματική αφαίμαξη της αγροτιάς.
Για επενδύσεις μάλιστα μεγαλύτερες της δυναμικότητας μιας περιοχής και ενός ή
περισσοτέρων συνεταιρισμών είναι αναγκαία η ευρύτερη διασυνεταιριστική συνεργασία
με την συμμετοχή και της ΕΑΣ του Νομού για να αποφεύγεται το φαινόμενο του στείρου
ανταγωνισμού μεταξύ των συνεταιρισμών των διαφόρων περιοχών ή επαρχιών του Νομού.
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Χτίζοντας έτσι οι ΑΣΟ σταδιακά και σε όλα τα επίπεδα τους τη δική τους οικονομική
διαπλοκή και συνάρθρωση στο πνεύμα της δυναμικής συνεργασίας δεν καταδεικνύουν
μόνο την ανωτερότητά της συνεταιριστικής οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και
αποκτούν μια δυναμική οικονομική αυτοδυναμία που τους επιτρέπει να λειτουργούν όχι
μόνο σαν καταλύτες τοπικής, περιφερειακής ανάπτυξης και εθνικής οικονομικής
ολοκλήρωσης, αλλά και σαν ένας εναλλακτικός τρόπος οικονομικής δραστηριότητας,
κοινωνικής συμβίωσης και διεθνούς συνεργασίας (Παρμενίων Αβδελίδης,1986).

7.3.2.3.3 ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΟ

Η στελεχιακή φτώχια που χαρακτηρίζει σήμερα τις ΑΣΟ σ' όλα τα επίπεδα συγκρότησής
τους, είναι το άμεσο αποτέλεσμα του στρατηγικού αποπροσανατολισμού, της δομικής
στρέβλωσης, της λειτουργικής αποσπασματικότητας και κατά συνέπεια της οικονομικής
αναποτελεσματικότητά τους. Στο βαθμό, όμως, που το ελληνικό συνεταιριστικό κίνημα
αποφασίζει και υλοποιεί τη στρατηγική, δομική και λειτουργική ανασυγκρότησή του, στον
ίδιο βαθμό θα χρειαστεί και θα προχωρήσει στη σταδιακή δυναμική στελέχωσή του με
ειδικευμένο προσωπικό, ικανό να εντάξει στη συνεταιριστική οικονομική δραστηριότητα τη
σύγχρονη επιστημονική γνώση και την τεχνολογία. Βέβαια, γι' αυτό είναι ανάγκη να
σταθμιστούν ποσοτικά και ποιοτικά οι ανάγκες, του ανασυγκροτούμενου τομέα
συνεταιριστικής οικονομίας, για στελεχιακό δυναμικό και σε συνεργασία μεταξύ ΠΑΣΕΓΕΣ,
Υπουργείου Παιδείας, Υπουργείου Γεωργίας και ΑΤΕ να καταρτιστεί ένα αντίστοιχο
σύνθετο πρόγραμμα επιμόρφωσης των υφιστάμενων αιρετών και υπαλληλικών στελεχών
και παραγωγής νέων, αναγκαίων για την συνεταιριστική οικονομία, στελεχών με ειδική
τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Η κορυφαία έκφραση των ΑΣΟ, η ΠΑΣΕΓΕΣ έχει την ευθύνη και το χρέος να παρέμβει
καταλυτικά για τη δημιουργία του αναγκαίου, για ένα σύγχρονο συνεταιριστικό τομέα της
οικονομίας, ανθρώπινου κεφαλαίου διαμορφώνοντας άμεσα ποσοτικά, αλλά και ποιοτικά
τις προτάσεις της (Παρμενίων Αβδελίδης,1986).
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7.3.2.4 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΜΕΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η διεθνής εμπειρία της ανάπτυξης της συνεταιριστικής οικονομικής δραστηριότητας
δείχνει πως άμα αυτή περιοριστεί στην ανεξάρτητη, στην ξεκομμένη δραστηριότητα των
πρωτοβάθμιων ή των δευτεροβάθμιων κυττάρων της, τότε, ακόμη και στην περίπτωση της
εφαρμογής του οικονομικού ορθολογισμού σε μικροοικονομικό επίπεδο, οι προοπτικές για
μακροπρόθεσμη και συνεχόμενη οικονομική αποτελεσματικότητα είναι από μηδενικές
μέχρι περιορισμένες. Κι αυτό γιατί δεν μπορούν οι συνεταιρισμοί ξεκομμένοι ο ένας από
των άλλον να ελέγξουν τις ροές των εισροών και των εκροών. Γι' αυτό είναι ανάγκη η
οικονομική δραστηριότητα των συνεταιρισμών να διαπλέκεται οριζόντια (γεωγραφικά) και
κάθετα (κλαδικά) σε τέτοιο βαθμό, που θα διασφαλίζει τον αναγκαίο μικροοικονομικό
ορθολογισμό ενός ολοκληρωμένα συγκροτημένου τομέα της οικονομίας, που θα τον
καθιστά ικανό να προσδιορίζει, στη βάση της αμοιβαιότητας των συμφερόντων, τις
οικονομικές σχέσεις του με τους άλλους τομείς (ιδιωτικό και κρατικό) της εθνικής
οικονομίας, αλλά θα του επιτρέπει να συνδέεται με την διεθνή συνεταιριστική οικονομική
δραστηριότητα.
Η ελληνική, αλλά και η διεθνής εμπειρία, δείχνουν πως η αποτελεσματικότητα της
οικονομικής δραστηριότητας των ξεκομμένων ΑΣΟ δεν μπορεί, ακόμη και όταν αυτές
λειτουργούν στη βάση ενός τέλειου μικροοικονομικού ορθολογισμού, να διασφαλιστεί,
όταν δεν μπορούν να αμυνθούν απέναντι στα μονοπώλια ή στα ολιγοπώλια που τους
προμηθεύουν μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους και λοιπά χρειώδη, για
την παραγωγική τους δραστηριότητα εφόδια, επιβάλλοντάς τους συνεχώς αυξανόμενες
τιμές, δυσμενέστατους όρους εμπορίου. Το ίδιο συμβαίνει και όταν οι διασπασμένες και
μεταξύ τους ξεκομμένες ΑΣΟ καταφεύγουν σε μια ολιγοψωνιακά ή μονοψωνιακά
συγκροτημένη αγορά για να διαθέτουν τα προϊόντα τους, οπότε και αναγκάζονται να τα
διαθέτουν σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές παραγωγού, και όχι σπάνια ακόμη και κάτω του
κόστους τους.
Αν υπολογιστεί το μέρος του αγροτικού εισοδήματος που χάνεται εξαιτίας των
ανορθολογικά επιβαλλόμενων υψηλών τιμών των αγροτικών προμηθειών και προστεθεί
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στο τμήμα εκείνο που δεν αποκτιέται εξαιτίας των χαμηλών προσφερομένων τιμών
παραγωγού των αγροτικών προϊόντων, τότε αναμφίβολα δε θα μπορεί κανένας να μιλά με
την ίδια ευκολία για τη χαμηλή

παραγωγικότητα του αγροτικού τομέα και των

συνεταιρισμών. Αυτό, όμως μπορεί να αποδειχτεί μόνο με την ολοκληρωμένη ανάπτυξη
του συνεταιριστικού τομέα που θα τον κάνει ικανό να ελέγχει άμεσα, με το σύστημα της
ενιαίας προμήθειας ή και της ιδιοπαραγωγής, τις αγροτικές εισροές, δηλαδή τους
συντελεστές που διαμορφώνουν το κόστος της παραγωγής, αλλά και με το σύστημα της
καθετοποιημένης παραγωγής και ενιαίας εμπορίας, που προστατεύουν την προστιθέμενη
αξία και την υπεραξία, το κέρδος, των προϊόντων του αγροτικού τομέα.
Για τους λόγους αυτούς οι ΑΣΟ πρέπει να αναπτύξουν σχέσεις αλληλέγγυας συνεργασίας
με το Καταναλωτικό Συνεταιριστικό Κίνημα, με την οικονομική δραστηριότητα των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με το δημόσιο και κοινωνικά ελεγχόμενο τομέα της
οικονομίας καθώς επίσης και με το Συνεταιριστικό Κίνημα των Μικρομεσαίων παραγωγών
του δευτερογενή τομέα. Η ολοκλήρωση αυτής της συνεργασίας θα σηματοδοτήσει και την
ολοκλήρωση του Συνεταιριστικού Τομέα της Οικονομίας, που μπορεί να περιορίσει
δραστικά την παραοικονομία, να επιβάλλει τον ορθολογισμό σε κάθε οικονομική
δραστηριότητα και να προκαλέσει αλυσιδωτές αναπτυξιακές εκρήξεις σε τοπικό,
περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Τέλος, τη συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου τομέα συνεταιριστικής οικονομίας την
επιβάλλει και το γεγονός της διεθνοποίησης της αγοράς, της διεθνοποίησης των αγορών
εισροών και των πωλήσεων εκροών (Κώστας Λάμπος, 1999).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ορθολογικοποίηση λοιπόν της αγροτικής παραγωγής

και οργάνωσης μέσα στις

σημερινές συνθήκες του συστήματος απαιτεί την χρησιμοποίηση οικονομιών μεγάλης
κλίμακας και οικονομικών μονάδων μεγάλου μεγέθους (Παρμενίων Αβδελίδης, 1986)
Οι συνεταιρισμοί κάθε βαθμίδας μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο σήμερα καλύτερα από
κάθε άλλη φορά
Έχοντας υπ' όψη ότι η αγροτική οικονομία έχει όλο και λιγότερη συμμετοχή στο εθνικό
εισόδημα και ότι ανέκαθεν ο ρόλος της ήταν συμπληρωματικός και βοηθητικός στην
ανάπτυξη των άλλων κυρίαρχων κλάδων της οικονομίας, έχει ως εκ τούτου χαμηλότερο
επίπεδο ανάπτυξης απ' ότι οι άλλοι κλάδοι της οικονομίας.
Επίσης η αγροτική ανάπτυξη δεν μπορεί πια να νοηθεί σαν ανάπτυξη της πρωτογενούς
μόνο παραγωγής αλλά είναι άμεσα απαραίτητος ο συνδυασμός της με την μεταποίηση και
διακίνηση της αγροτικής παραγωγής. Η χρησιμοποίηση των συνεταιρισμών στις
δραστηριότητες του δευτερογενή και τριτογενή τομέα που σχετίζονται με την αγροτική
παραγωγή φαίνεται σήμερα απαραίτητη (Κώστας Λάμπος, 1999).
Είναι

γνωστό

ότι

όλοι

γενικά

παραδέχονται

και τονίζουν

την

αναγκαιότητα

δραστηριοποίησης των συνεταιρισμών. Το δίδυμο περιφερειακή ανάπτυξη, αγροτική
ανάπτυξη έχει γίνει μόνιμο σημείο αναφοράς όλων των πολιτικών φορέων. Επειδή
λέγοντας αγροτική ανάπτυξη εννοούμε αυτόματα περιφερειακή ανάπτυξη είναι φυσικό να
θεωρούμε σημαντικό το ρόλο των συνεταιρισμών στην περιφερειακή ανάπτυξη.
Το σύγχρονο αστικό κράτος θέλει και επιδιώκει η συνεταιριστική δραστηριότητα να
πειθαρχεί σε όλους τους κανόνες του συστήματος να συντηρεί και να αναπαράγει τις ίδιες
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σχέσεις παραγωγής και εξουσίας σε διαφορετικό ίσως επίπεδο που ανταποκρίνεται
καλύτερα στην σημερινή φάση ανάπτυξης (Στάθης Παύλος, 1995).
Το πρόβλημα της περιφερειακής ανάπτυξης, το πρόβλημα της γεωργικής ανάπτυξης είναι
σύνθετο και πολύπλοκο. Η μονομέρεια που αντιμετωπίστηκε μέχρι σήμερα το πρόβλημα
ειδικότερα της γεωργικής ανάπτυξης οδήγησε στην προκλητική διάσταση μεταξύ κέντρου
και περιφέρειας που αναγνωρίζεται απ' όλους
Η προσπάθεια για οικονομική ανάπτυξη δεν είναι μονοδιάστατη οπού τα πάντα
θυσιάζονται στην αύξηση της παραγωγικότητας, των αποδόσεων, του οικονομικού
αποτελέσματος. Βέβαια προσπάθειες χρειάζονται για την επίλυση των τεχνικών και
οικονομικών προβλημάτων αλλά το κύριο βάρος πρέπει να δοθεί στην κοινωνική,
πολιτιστική και πολιτική πλευρά για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα.
Με άλλα λόγια η ανάπτυξη δεν είναι κατά κύριο λόγο θέμα τεχνικό ή οικονομικό. Είναι
θέμα κύρια πολιτικό.
Ανάπτυξη σημαίνει σύνδεση του οικονομικού στοιχείου, με την ποιότητα ζωής γενικά της
παιδείας, της διαβίωσης, της εξίσωσης ευκαιριών και προ πάντων με την βούληση των
ανθρώπων που αφορά η ανάπτυξη, που θα υποστούν ή θα χαρούν τις συνέπειές τους.
Οι συνεταιρισμοί αποτελούν κοινωνικές ομάδες τυπικής μορφής συνεργατισμού και
παίζουν ουσιαστικό ρόλο στις ανθρώπινες σχέσεις των μελών. Δεν πρέπει να θεωρηθούν
μόνο οικονομικοί οργανισμοί αλλά σαν κοινωνικοί ιδιόρρυθμοι οργανισμοί που έχουν σαν
στόχους την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική εξύψωση των μελών τους (Εταιρεία
Αγροτικής Οικονομίας, 2008).
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