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υνεταιριςτικι εκπαίδευςθ
Η ςυνεταιριςτικι εκπαίδευςθ καλφπτει:
 τθν ιςτορικι εξζλιξθ
 τθν φιλοςοφία και τουσ ςκοποφσ
 τον τρόπο οργάνωςθσ και διαχείριςθσ των ςυνεταιριςμϊν
Από απόψεωσ περιεχομζνου, θ ςυνεταιριςτικι εκπαίδευςθ κινείται ςε δφο
παράλλθλουσ άξονεσ. τον ζνα άξονα κινείται θ ιδεολογικι εκπαίδευςθ και
ςτον άλλο άξονα θ οικονομοτεχνικι εκπαίδευςθ.
Ιδεολογικι υνεταιριςτικι Εκπαίδευςθ: Σα ςυνεταιριςτικά κινιματα
αποτελοφν ςτθν ουςία τουσ κοινωνικά ρεφματα και κατά ςυνζπεια
βαςίηουν τθν φπαρξθ τουσ ςτθ δικι τουσ ςυγκεκριμζνθ ιδεολογικι
πλατφόρμα. Η ιδεολογικι πλατφόρμα κακορίηεται από τισ υνεταιριςτικζσ
Αξίεσ και τισ υνεταιριςτικζσ Αρχζσ, οι οποίεσ ςυνκζτουν τθν ταυτότθτα των
ςυνεταιριςτικϊν επιχειριςεων. υνεπϊσ το επίκεντρο τθσ ιδεολογικισ
ςυνεταιριςτικισ εκπαίδευςθσ είναι οι υνεταιριςτικζσ Αξίεσ, οι
υνεταιριςτικζσ Αρχζσ και τα απορρζοντα από αυτζσ κζματα ςυναφοφσ
περιεχομζνου. υνοπτικά, θ ιδεολογικι ςυνεργατικι εκπαίδευςθ εςτιάηεται
ςτα πιο κάτω κζματα:
α. τθν ανάλυςθ και διάδοςθ των υνεταιριςτικϊν Αρχϊν και των
υνεταιριςτικϊν Αξιϊν.
β. τθν ιςτορικι τεκμθρίωςθ του ανκρωπιςτικοφ ζργου, που προςφζρεται
από το ςυνεταιριςτικό κίνθμα.
γ. τουσ ςκοποφσ που επιδιϊκονται με τθν εφαρμογι του ςυνεταιριςτικοφ
κεςμοφ ςε μια κοινωνία.
δ. τον οικονομικό, πολιτιςτικό και κοινωνικό ρόλο, που διαδραματίηουν οι
ςυνεταιριςτικζσ επιχειριςεισ.
ε. τθ ςυμβολι του ςυνεργατιςμοφ ςτθν τοπικι και περιφερειακι
ανάπτυξθ,
ςτ. τουσ κανόνεσ λειτουργίασ των ςυνεταιριςτικϊν επιχειριςεων.
η. τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυνεταιριςτικι ανάπτυξθ.
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θ. τθ ςυμβολι των ςυνεταιριςτικϊν επιχειριςεων ςτθν οικονομικι
ανάπτυξθ και ςτθ βελτίωςθ των επιμζρουσ δεικτϊν τθσ οικονομίασ.
κ. το ρόλο που διαδραμάτιςαν οι ςυνεταιριςτικζσ επιχειριςεισ ςτθ
διαφοροποίθςθ του κοινωνικοφ ιςτοφ και ςτθν εξυγίανςθ των άλλων
κοινωνικϊν κεςμϊν.
ι. τθ ςυμβολι των ςυνεταιριςτικϊν επιχειριςεων ςτθν εδραίωςθ και
περιφροφρθςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ κ.λπ.
Η ιδεολογικι εκπαίδευςθ ακολουκεί οριηόντια και κάκετθ πορεία.
Οριηόντια απευκφνεται ςτα μζλθ των ςυνεργατικϊν επιχειριςεων και ςτο
ευρφτερο κοινωνικό ςφνολο και κάκετα ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο και τθν
υπαλλθλικι πυραμίδα.
Οικονομοτεχνικι ι Σεχνοκρατικι υνεταιριςτικι Εκπαίδευςθ: Η
Οικονομοτεχνικι υνεταιριςτικι Εκπαίδευςθ ζχει ςκοπό να βελτιϊςει το
γνωςιολογικό υπόβακρο του ατόμου και τισ επαγγελματικζσ του
δυνατότθτεσ με τθν καλφτερθ χρθςιμοποίθςθ των κανόνων τθσ οικονομικισ
επιςτιμθσ, τθ γνϊςθ και εφαρμογι τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, τθν
απόκτθςθ δεξιοτιτων για εφαρμογι ςφγχρονων μεκόδων διεφκυνςθσ και
διοίκθςθσ κ.λπ.
Γενικά ςτοχεφει να αναβακμίςει το ςφςτθμα ειςροϊν τθσ ςυνεταιριςτικισ
επιχείρθςθσ, να βελτιϊςει τθ διαδικαςία παραγωγισ και να καταςτιςει
αποτελεςματικότερεσ τισ μεκόδουσ διαχείριςθσ των εκροϊν.

Θζματα Διοίκθςθσ και Οικονομίασ που κα χρειαςτεί να γνωρίηουν τα μζλθ
αλλά και να εμβακφνουν τα εκλεγμζνα ςτελζχθ υμβουλίων και
Επιτροπϊν
Από το βιβλίο «Θεωρία ςυνεργατικισ Οργάνωςθσ» τθσ Παγκφπριασ
υνεργατικισ υνομοςπονδίασ
Εκτόσ από τα κζματα που ακολουκοφν, προτείνεται θ εμβάκυνςθ ςε
κζματα διαχείριςθσ και αποφυγισ ςυγκροφςεων.
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Οικονομικζσ καταςτάςεισ
Όπωσ ιςχφει ςε κάκε οργανιςμό, που αςκεί οικονομικι δραςτθριότθτα ζτςι
και ςτισ ςυνεργατικζσ εταιρείεσ, οι βαςικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ
αποτελοφν ζγγραφα εξζχουςασ ςθμαςίασ. Από τα ζγγραφα αυτά, ο
αρμόδιοσ για το οικονομικό μάνατημεντ φορζασ, δεν κα αντλιςει μόνο
πλθροφορίεσ για τθν οικονομικι κζςθ τθσ εταιρείασ. Θα αντλιςει όλα τα
ςτοιχεία, για να κακορίςει πολιτικζσ και να ςυντάξει προγράμματα
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, κα προβεί ςτισ ενδεδειγμζνεσ
διορκωτικζσ κινιςεισ ςτουσ τομείσ που πρζπει να παρζμβει, κα
παρακολουκιςει τθν εξζλιξθ των διαφόρων οικονομικϊν μεγεκϊν κα
εκτιμιςει τθ βραχυχρόνια και τθ μακροχρόνια διακφμανςθ τουσ κ.λπ. Ζτςι,
οι λογαριαςμοί είναι ανάγκθ να μελετοφνται πολφ ςυςτθματικά και να
χρθςιμοποιοφνται ωσ εργαλείο και ωσ οδθγόσ ςτθ διεκπεραίωςθ τθσ
οικονομικισ και διοικθτικισ οργάνωςθσ τθσ εταιρείασ.
Οι βαςικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ αποτελοφνται από τον ιςολογιςμό, το
λογαριαςμό αποτελεςμάτων χριςθσ και τθν κατάςταςθ ταμειακισ ροισ.
α. Ιςολογιςμόσ
Ιςολογιςμόσ είναι ζνασ ςυνοπτικόσ πίνακασ ςτον οποίο παρουςιάηεται θ
οικονομικι κατάςταςθ και θ οικονομικι κζςθ μιασ εταιρείασ ςε μια
ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. υνικωσ ο ιςολογιςμόσ ςυντάςςεται ςτο
τζλοσ τθσ εταιρικισ χριςθσ και αποτελεί μαηί με το λογαριαςμό
αποτελεςμάτων τα δφο ςθμαντικότερα ζγγραφα των τελικϊν λογαριαςμϊν.
Πολλζσ εταιρείεσ ςυντάςςουν και ενδιάμεςουσ ιςολογιςμοφσ για ςκοποφσ
εξαγωγισ οικονομικϊν ςυμπεραςμάτων, τα οποία είναι χριςιμα για τθν
άςκθςθ πιο ορκολογιςτικισ διαχείριςθσ. Ο ιςολογιςμόσ παρουςιάηει τρία
κφρια και πολφ ςθμαντικά μεγζκθ. Παρουςιάηει πρϊτο, το “τι κατζχει” θ
εταιρεία που είναι το ενεργθτικό, απεικονίηει δεφτερο, το “τι οφείλει” που
είναι το πακθτικό και εμφανίηει τρίτο το “τι μζνει” που είναι θ κακαρι κζςθ
τθσ εταιρείασ. Η μακθματικι ςχζςθ που ςυνδζει τα τρία αυτά μεγζκθ ζχει
ωσ εξισ:

Σο ενεργθτικό διακρίνεται περαιτζρω ςτο κυκλοφοροφν ενεργθτικό, ςτισ
μακροπρόκεςμεσ επενδφςεισ, ςτο πάγιο ενεργθτικό, ςτισ αςϊματεσ
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ακινθτοποιιςεισ και ςτισ προπλθρωκείςεσ δαπάνεσ ι ςτα προειςπραχκζντα
ζςοδα.
β. Λογαριαςμόσ Αποτελεςμάτων Χριςθσ
Ο λογαριαςμόσ Αποτελεςμάτων Χριςθσ αναφζρεται ςε μια οριςμζνθ
χρονικι περίοδο, που ονομάηεται οικονομικι χριςθ ι οικονομικό ζτοσ και
απεικονίηει τα ζςοδα, τισ δαπάνεσ και το πλεόναςμα ι τισ ηθμίεσ που
πραγματοποίθςε θ ςυνεργατικι εταιρεία κατά τθν περίοδο αυτι. τισ
εταιρείεσ κεφαλαίου το κετικό πλεόναςμα αποτελεί το κζρδοσ και το
αρνθτικό πλεόναςμα τισ ηθμίεσ.
Σα ζςοδα αποτελοφν το ακακάριςτο ειςόδθμα τθσ εταιρείασ, που
προζρχεται από τθν πϊλθςθ αγακϊν ι από τθν παροχι υπθρεςιϊν. Οι
δαπάνεσ αποτελοφν το κόςτοσ των πωλθκζντων αγακϊν και υπθρεςιϊν.
Παράλλθλα υπάρχει και μια δεφτερθ κατθγορία εςόδων και δαπανϊν που
είναι τα ζςοδα ι οι δαπάνεσ που δεν ζχουν ςχζςθ με τθν παραγωγικι
λειτουργία τθσ εταιρείασ. Ζςοδα αυτισ τθσ μορφισ είναι οι πιςτωτικοί
τόκοι, τα ειςπρακτζα μερίςματα κ.λπ. και δαπάνεσ οι χρεωςτικοί τόκοι,
απρόβλεπτεσ δαπάνεσ κ.α. Η μακθματικι ςχζςθ που ςυνδζει τα ζςοδα, τισ
δαπάνεσ και το πλεόναςμα παρουςιάηεται ωσ ακολοφκωσ:

γ. Κατάςταςθ Σαμειακισ Ροισ
Η Κατάςταςθ Σαμειακισ Ροισ είναι ο λογαριαςμόσ ςτον οποίο εμφανίηονται
οι πθγζσ και θ χριςθ των διακεςίμων. τθν κατάςταςθ αυτι κατανζμονται
οι ειςπράξεισ και οι καταβολζσ διακεςίμων, που προζρχονται από τισ
δραςτθριότθτεσ λειτουργίασ τθσ εταιρείασ (ροι μετρθτϊν από εργαςίεσ),
από επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ (ροι μετρθτϊν από επενδυτικζσ
δραςτθριότθτεσ) και από χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ (ροι μετρθτϊν
από χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ).
Δραςτθριότθτεσ
Λειτουργίασ:
τισ
δραςτθριότθτεσ
λειτουργίασ
περιλαμβάνονται οι ειςροζσ και οι εκροζσ διακεςίμων. Οι ειςροζσ
διακεςίμων προζρχονται από πϊλθςθ διακεςίμων, από πϊλθςθ αγακϊν
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και υπθρεςιϊν, από χρεόγραφα, όπωσ είναι οι πιςτωτικοί τόκοι και από
μετοχζσ άλλων εταιρειϊν, όπωσ είναι τα μερίςματα. Οι εκροζσ
περιλαμβάνουν τα διακζςιμα που καταβάλλονται για αγορά πρϊτων υλϊν
ι προϊόντων για μεταπϊλθςθ, για εξόφλθςθ πλθρωτζων λογαριαςμϊν, που
προκφπτουν από τθν αγορά αγακϊν, για πλθρωμζσ που αφοροφν τα
κονδφλια εξόδων εκμετάλλευςθσ και για μιςκοφσ και θμερομίςκια.
Επενδυτικζσ Δραςτθριότθτεσ: Όλεσ οι δραςτθριότθτεσ τθσ εταιρείασ, που
ζχουν ςχζςθ με τθν επζνδυςθ διακεςίμων, περιλαμβάνονται ςτισ
επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ. Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ δθμιουργοφν
ειςροζσ και εκροζσ διακεςίμων. Οι ειςροζσ διακεςίμων προζρχονται από
πωλιςεισ πάγιου ενεργθτικοφ, ομολογιϊν, μετοχϊν άλλων εταιρειϊν και
από τθν επενδυτικι αξιοποίθςθ ςτοιχείων του ενεργθτικοφ, όπωσ είναι οι
τόκοι, τα ενοίκια κ.λπ. Οι εκροζσ διακεςίμων προζρχονται από τθν αγορά
ομολογιϊν και μετοχϊν άλλων εταιρειϊν, από αγορζσ πάγιου ενεργθτικοφ
κ.λπ.
Χρθματοδοτικζσ Δραςτθριότθτεσ: τισ χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ οι
ειςροζσ προζρχονται κυρίωσ από τθν πϊλθςθ μετοχϊν τθσ εταιρείασ και οι
εκροζσ από τθν εξαγορά μετοχϊν τθσ εταιρείασ, από τθν καταβολι
μεριςμάτων ςτα μζλθ κ.λπ.
δ. Ζλεγχοσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων
Η ετοιμαςία των τελικϊν λογαριαςμϊν είναι αποκλειςτικι αρμοδιότθτα και
ευκφνθ των αρμοδίων υπθρεςιϊν τθσ ςυνεργατικισ εταιρείασ και
ειδικότερα του λογιςτθρίου. Ο εξωτερικόσ ελεγκτισ ζχει ευκφνθ να ελζγξει
τθν ορκότθτα των λογαριαςμϊν και να διαπιςτϊςει, αν αυτοί ςυντάχκθκαν
ςφμφωνα με τισ ςυνεργατικζσ αρχζσ, το κεςμικό πλαίςιο και τα αποδεκτά
λογιςτικά πρότυπα. Ο ζλεγχοσ τθσ ορκότθτασ των λογαριαςμϊν ςτοχεφει
ςτθν επιςιμανςθ ακοφςιων ι και εκοφςιων λακϊν και παραλείψεων, που
αλλοιϊνουν τθν πραγματικι εικόνα τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ τθσ
ςυνεργατικισ εταιρείασ.
Ο εξωτερικόσ ελεγκτισ, αφοφ ολοκλθρϊςει τον ζλεγχο του, είναι
υποχρεωμζνοσ να εκφράςει τθ γνϊμθ του με βάςθ τα δεδομζνα των
οικονομικϊν καταςτάςεων, που ετοίμαςε θ εταιρεία, αλλά και τθ
δυνατότθτα που είχε να αξιοποιιςει τισ πθγζσ πλθροφόρθςθσ, που
κεωροφςε αναγκαίεσ, για να διεκπεραιϊςει το ζργο του. Η γνϊμθ του
εξωτερικοφ ελεγκτι ζχει βαρφνουςα ςθμαςία και αποτελεί το πρϊτο
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ςτοιχείο, το οποίο τόςο θ διοίκθςθ όςο και τα μζλθ πρζπει να εξετάηουν με
μεγάλθ προςοχι. Διατυπϊνεται με απλό τρόπο και γίνεται κατανοθτι με
μια απλι ανάγνωςθ από όλουσ τουσ ενδιαφερομζνουσ ανεξάρτθτα από το
μορφωτικό επίπεδο που ο κακζνασ κατζχει.
ε. Ανάλυςθ Ιςολογιςμοφ και Λογαριαςμοφ Αποτελεςμάτων
Ο ιςολογιςμόσ, ο λογαριαςμόσ αποτελεςμάτων και ο λογαριαςμόσ ροϊν
αποτελοφν τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ μιασ εταιρείασ. Σα δφο πρϊτα
ςτοιχεία είναι ηωτικισ ςθμαςίασ και αποτελοφν πολφτιμο βοικθμα για
όλουσ εκείνουσ που εμπλζκονται ςτθν οικονομικι διαχείριςθ μιασ
ςυνεργατικισ εταιρείασ. Κυρίωσ όμωσ αποτελοφν πολφτιμο βοικθμα για το
ανϊτατο εκτελεςτικό όργανο, ςτο οποίο εκχωροφνται ςθμαντικότατεσ
αρμοδιότθτεσ και κακίςταται ουςιαςτικά ο κφριοσ φορζασ άςκθςθσ του
ορκολογιςτικοφ μάνατημεντ τθσ εταιρείασ.
Από τθν ανάλυςθ των δφο αυτϊν λογαριαςμϊν δίνονται απαντιςεισ ςτα
ακόλουκα πζντε ουςιαςτικά ερωτιματα:
α. Πόςο καλά πθγαίνει θ εταιρεία ωσ οικονομικόσ οργανιςμόσ;
β. Ποια είναι τα δυνατά τθσ ςθμεία;
γ. Που εντοπίηονται οι αδυναμίεσ τθσ;
δ. Πόςο επιτυχθμζνθ είναι ςτον οικονομικό χϊρο που
δραςτθριοποιείται;
ε. ε διαχρονικό επίπεδο, θ κζςθ τθσ εταιρείασ βαίνει βελτιοφμενθ
ι ςταδιακά επιδεινϊνεται;
Η ανάλυςθ του ιςολογιςμοφ και του λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων είναι
δυνατό να πάρει οριηόντια και κάκετθ κατεφκυνςθ.
τθν οριηόντια ανάλυςθ το ενδιαφζρον επικεντρϊνεται ςτισ τάςεισ, που
δια- μορφϊνονται για μια ςειρά ετϊν ςε ςυγκεκριμζνα οικονομικά μεγζκθ
των λογαριαςμϊν. Οι τάςεισ αυτζσ πρζπει να εκφράηονται τόςο με
απόλυτουσ αρικμοφσ όςο και με ποςοςτά για να είναι δυνατι θ ορκι
αξιολόγθςθ τουσ. Η οριηόντια ανάλυςθ βοθκά τθν οικονομικι διαχείριςθ να
ερευνιςει τισ επιμζρουσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ εταιρείασ και να
λάβει τα μζτρα που επιβάλλονται. Για παράδειγμα, εάν ςε ζνα ςυνεργατικό
πιςτωτικό ίδρυμα, οι κατακζςεισ που εμφανίηονται ςτουσ λογαριαςμοφσ
φαίνεται ότι μειϊνονται κάκε χρόνο, ζςτω και ςε περιοριςμζνο ποςοςτό,
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ςθμαίνει ότι το ίδρυμα κα πρζπει να ςθμάνει ςυναγερμό, γιατί
διαμορφϊνεται μια διαχρονικι πτωτικι τάςθ των κατακζςεων, θ οποία
χριηει άμεςθσ μελζτθσ και αντιμετϊπιςθσ.
Ο ιςολογιςμόσ και ο λογαριαςμόσ αποτελεςμάτων είναι δυνατόν επίςθσ να
τφχουν κάκετθσ ανάλυςθσ. Η κάκετθ ανάλυςθ επιτυγχάνεται με τθν
μετατροπι όλων των ςτοιχείων των δφο λογαριαςμϊν ςε ποςοςτά επί του
ςυνόλου του κάκε λογαριαςμοφ. Για παράδειγμα, αν κεωριςουμε ότι το
ςφνολο του ιςολογιςμοφ ιςοφται με το 100% τότε είναι εφκολο να
υπολογίςουμε το ποςοςτό που αναλογεί ςτο κάκε επιμζρουσ ςτοιχείο. Από
τθ διαχρονικι μεταβολι των ποςοςτϊν που κα προκφψουν, είναι δυνατόν
να διαπιςτωκοφν οι τάςεισ που διαμορφϊνονται και να λθφκοφν τα
αναγκαία μζτρα για τον περιοριςμό ι τθν περαιτζρω ανάπτυξθ τουσ.
Σα ποςοςτά που προκφπτουν κάκε χρόνο είναι δυνατό να ςυγκρίνονται με
οριςμζνουσ προκακοριςμζνουσ δείκτεσ, που κεωροφνται οι ιδανικότεροι
από τθν οικονομικι επιςτιμθ και τουσ ειδικοφσ του μάνατημεντ. Επίςθσ
είναι χριςιμο να ςυγκρίνονται με τουσ αντίςτοιχουσ δείκτεσ των
ανταγωνιςτϊν, που δραςτθριοποιοφνται ςτον ίδιο τομζα, για να
διαπιςτϊνεται θ κζςθ τθσ εταιρείασ και να αποφαςίηονται οι εκάςτοτε
επιβαλλόμενεσ διορκωτικζσ κινιςεισ. τθν κάκετθ επίςθσ ανάλυςθ των
λογαριαςμϊν περιλαμβάνεται και θ ανάλυςθ των ςτοιχείων που τουσ
αποτελοφν και των επιμζρουσ δεδομζνων, που το κάκε ζνα περιλαμβάνει.
Για παράδειγμα είναι πολφ χριςιμο για ζνα ςυνεργατικό πιςτωτικό ίδρυμα
να γνωρίηει ότι από το 100% των δανείων που ζχει παραχωριςει, το χ
ποςοςτό αποπλθρϊνεται κανονικά ενϊ το ψ ποςοςτό παρουςιάηει
προβλιματα.
Με τθν οριηόντια και κάκετθ ανάλυςθ ςυγκρίνονται αρικμοί, που ανικουν
ςτθν ίδια κατθγορία. Η ςφγκριςθ ςτοιχείων, που ανικουν ςε διαφορετικζσ
κατθγορίεσ, επιτυγχάνεται με τθν ανάλυςθ των δεικτϊν. Η ανάλυςθ των
δεικτϊν κα βοθκιςει εκείνουσ που αςκοφν τθν οικονομικι διαχείριςθ να
εκτιμιςουν τθν οικονομικι κζςθ τθσ εταιρείασ, να επιςθμάνουν τομείσ,
ςτουσ οποίουσ παρουςιάηονται προβλιματα και χριηουν ιδιαίτερθσ
προςοχισ και να ςχεδιάςουν και να προβλζψουν τθν πορεία των
μελλοντικϊν
ςυναλλαγϊν
και
γενικότερα
των
οικονομικϊν
δραςτθριοτιτων.
Σα αποτελζςματα που προκφπτουν από τθ χριςθ των δεικτϊν, για να είναι
χριςιμα πρζπει να πλθροφν τισ ακόλουκεσ δφο προχποκζςεισ:
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α. Είναι επιβεβλθμζνο να είναι βαςιςμζνα ςε πραγματικά οικονομικά
μεγζκθ, τα οποία πολλζσ φορζσ “κρφβονται” ςτισ ςυνοδευτικζσ
αναλφςεισ των λογαριαςμϊν, που ετοιμάηουν οι εξωτερικοί ελεγκτζσ.
Για παράδειγμα, μια ςυνεργατικι πιςτωτικι εταιρεία παρουςιάηεται
με βάςθ τουσ λογαριαςμοφσ να ζχει αυξιςει τισ κατακζςεισ τθσ κατά
5% ςε ςφγκριςθ με τον προθγοφμενο χρόνο. Σο ςτοιχείο αυτό, κα
είναι παραπλανθτικό και ενδεχομζνωσ να οδθγιςει ςε λανκαςμζνα
ςυμπεράςματα, εάν δεν λθφκεί υπόψθ θ κεφαλαιοποίθςθ των
ειςπραχκζντων τόκων.
β. Πρζπει τα ςτοιχεία που προκφπτουν από τουσ δείκτεσ να
αξιολογοφνται και να αξιοποιοφνται ςωςτά. Η ςωςτι αξιοποίθςθ των
ςτοιχείων γίνεται με δφο τρόπουσ. Ο πρϊτοσ τρόποσ είναι θ τομεακι
ςφγκριςθ τουσ, δθλαδι θ ςφγκριςθ τουσ με τουσ αντίςτοιχουσ δείκτεσ
των εταιρειϊν, που δραςτθριοποιοφνται ςτον ίδιο οικονομικό τομζα
ι με οριςμζνα πρότυπα δεικτϊν, τα οποία κακορίηονται από
οριςμζνεσ δθμόςιεσ ι ιδιωτικζσ υπθρεςίεσ. Ο δεφτεροσ τρόποσ είναι
θ παρακολοφκθςθ των μεταβολϊν που παρουςιάηει ζνασ δείκτθσ για
οριςμζνα χρόνια, ϊςτε να προςδιοριςτοφν οι τάςεισ και να
διαπιςτωκεί θ κατεφκυνςθ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ ι τθσ
λειτουργικισ απόδοςθσ τθσ εταιρείασ.
θμείωςθ: χετικά με τουσ Χρθματοοικονομικοφσ δείκτεσ οι οποίοι είναι
χριςιμοι για τθν πρόβλεψθ τθσ βιωςιμότθτασ του ςυνεταιριςμοφ δεν ζχει
αναπτυχκεί το κατάλλθλο υλικό κατάρτιςθσ, και το οποίο ςφντομα κα
προςτεκεί
ε.1. Οικονομικοί Δείκτεσ Ιςολογιςμοφ
Η κάκε εταιρεία αναλφει τα διάφορα ςτοιχεία του ιςολογιςμοφ με βάςθ
οριςμζνουσ δείκτεσ, οι οποίοι γίνονται αποδεκτοί από τουσ ςχετικοφσ
κλάδουσ τθσ οικονομικισ επιςτιμθσ. υνικωσ οι δείκτεσ αυτοί είναι
προςαρμοςμζνοι ςτο αντικείμενο και ςτισ ιδιαιτερότθτεσ, που
χαρακτθρίηουν τθν κάκε εταιρεία. Για παράδειγμα οι δείκτεσ που κα
χρθςιμοποιιςει ζνα πιςτωτικό ίδρυμα είναι ενδεχομζνωσ διαφορετικοί από
εκείνουσ που κα χρθςιμοποιιςει μια βιομθχανία μεταποίθςθσ γεωργικϊν
προϊόντων. Πιο κάτω παρατίκενται οριςμζνοι δείκτεσ, οι οποίοι
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χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ, κυρίωσ από εκείνουσ, που αςκοφν το οικονομικό
μάνατημεντ ςε μια εταιρεία.
Δείκτθσ ρευςτότθτασ (Liquidity Ration): Ο δείκτθσ ρευςτότθτασ δείχνει τθν
ικανότθτα τθσ ςυνεργατικισ εταιρείασ να ανταποκρίνεται ςτισ τρζχουςεσ
οικονομικζσ υποχρεϊςεισ τθσ. Εξάγεται από τθ διαίρεςθ του
κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ με τισ τρζχουςεσ υποχρεϊςεισ.

Όταν ο δείκτθσ αυτόσ είναι μεγαλφτεροσ από τθ μονάδα, θ οικονομικι
κατάςταςθ τθσ εταιρείασ κρίνεται ικανοποιθτικι, γιατί θ εταιρεία ζχει τθν
οικονομικι δυνατότθτα να ανταποκρίνεται ςτισ τρζχουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ.
Δείκτθσ άμεςθσ ρευςτότθτασ: Παρόμοιοσ με τον προθγοφμενο δείκτθ είναι
ο δείκτθσ άμεςθσ ρευςτότθτασ, ο οποίοσ είναι ιδιαίτερα χριςιμοσ ςτισ
ςυνεργατικζσ εταιρείεσ που διατθροφν αποκζματα. Τπολογίηεται με τθ
διαίρεςθ του κυκλοφοροφντοσ ενεργθτικοφ μείον τα αποκζματα δια τισ
τρζχουςεσ υποχρεϊςεισ.

Οι ςυνεργατικζσ εταιρείεσ, οι οποίεσ διατθροφν αποκζματα, που θ
ρευςτοποίθςθ τουσ δεν είναι εφκολθ και ο δείκτθσ άμεςθσ ρευςτότθτασ
τουσ είναι χαμθλόσ, είναι ενδεχόμενο να αντιμετωπίςουν προβλιματα.
Δείκτθσ Χρθματοοικονομικισ Μόχλευςθσ (Leverage Ratio): Ο δείκτθσ
χρθματοοικονομικισ μόχλευςθσ υπολογίηεται με τθ διαίρεςθ του ςυνόλου
των δανείων δια του ςυνόλου του ενεργθτικοφ.
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Ο δείκτθσ αυτόσ, όταν διατθρείται ςε χαμθλά επίπεδα ι όταν με τθν
πάροδο του χρόνου βαίνει ςυνεχϊσ μειοφμενοσ, αποτελεί ζνδειξθ ότι θ
ςυνεργατικι εταιρεία βρίςκεται ςτο δρόμο τθσ υγιοφσ ανάπτυξθσ.
Δείκτθσ Δανειακισ Επιβάρυνςθσ (Long-term dept to equity ratio): Ο
δείκτθσ δανειακισ επιβάρυνςθσ είναι χριςιμοσ για τθν εκτίμθςθ τθσ
κεφαλαιακισ διάρκρωςθσ μιασ ςυνεργατικισ εταιρείασ και προκφπτει από
τθ διαίρεςθ του μακροπρόκεςμου χρζουσ τθσ δια του ςυνεργατικοφ
κεφαλαίου1.

τθν περίπτωςθ που ο δείκτθσ αυτόσ είναι ψθλόσ ςθμαίνει ότι θ εταιρεία
ζχει μεγάλθ εξάρτθςθ από εξωτερικζσ πθγζσ ςε ςφγκριςθ με τθ
χρθματοδότθςθ των μελϊν. ε αντίκετθ περίπτωςθ θ εξάρτθςθ τθσ από
εξωτερικζσ πθγζσ είναι περιοριςμζνθ. Σοφτο ςθμαίνει περιοριςμό τθσ
επιβάρυνςθσ τθσ εταιρείασ από τόκουσ.
Δείκτθσ Κάλυψθσ Πάγιου Ενεργθτικοφ (Fixed Assets to Equity Ratio): Ο
δείκτθσ κάλυψθσ πάγιου ενεργθτικοφ αποτελεί το πθλίκο τθσ αξίασ των
ςτοιχείων του πάγιου ενεργθτικοφ με το ςφνολο του ςυνεργατικοφ
κεφαλαίου.

Σημείωση: Με ηον όπο ζςνεπγαηικό κεθάλαιο νοείηαι ηο άθποιζμα ηος μεηοσικού
κεθαλαίος (Equity capital) και ηος αποθεμαηικού κεθαλαίος (Reserve fund).
1
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Ο δείκτθσ αυτόσ ικανοποιεί τθ ςυνεργατικι εταιρεία, όταν είναι ίςοσ ι
χαμθλότεροσ από τθ μονάδα, που ςθμαίνει ότι, ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ, το
ςυνεργατικό κεφάλαιο τθσ εταιρείασ είναι ίςο με τθν αξία των
περιουςιακϊν ςτοιχείων και ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ ότι θ αξία των πάγιων
περιουςιακϊν ςτοιχείων υπερβαίνει το φψοσ του ςυνεργατικοφ κεφαλαίου.
Για να είναι ακριβισ ο δείκτθσ αυτόσ, επιβάλλεται θ αποτίμθςθ των πάγιων
περιουςιακϊν ςτοιχείων ςε τρζχουςεσ τιμζσ.
ε.2. Οικονομικοί δείκτεσ λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων
Δείκτεσ Ακακάριςτου και Κακαροφ Περικωρίου Κζρδουσ (Gross and Net
Profit Margin): Ο δείκτθσ ακακάριςτου περικωρίου κζρδουσ αποτελεί το
πθλίκο του ςυνολικοφ ακακάριςτου κζρδουσ, που πραγματοποίθςε θ
εταιρεία και τθσ ςυνολικισ αξίασ των πωλθκζντων προϊόντων.

Ο δείκτθσ κακαροφ περικωρίου κζρδουσ είναι το πθλίκο που προκφπτει από
τθ διαίρεςθ των κακαρϊν κερδϊν πριν από τθν αφαίρεςθ των φόρων δια
τθσ αξίασ των πωλθκζντων προϊόντων.
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Σόςο ο δείκτθσ ακακάριςτου όςο και ο δείκτθσ κακαροφ περικωρίου
κζρδουσ παρουςιάηουν τισ δυνατότθτεσ που ζχει θ εταιρεία να
αντιμετωπίςει τα προβλιματα, που ενδεχομζνωσ κα προκφψουν ςε
περίπτωςθ που αυξθκεί το κόςτοσ των προϊόντων που προςφζρει ςτα μζλθ
και ςτουσ πελάτεσ τθσ. Οι δείκτεσ αυτοί είναι πολφ χριςιμοι επίςθσ για τον
κακοριςμό πολιτικισ επί των πωλιςεων και βοθκοφν τθν εταιρεία να κάνει
τισ αναγκαίεσ παρεμβάςεισ για να βελτιϊςει τθν αποτελεςματικότθτα τθσ.
Δείκτθσ Απόδοςθσ υνολικϊν Κεφαλαίων (Return on Total Assets): Ο
δείκτθσ απόδοςθσ ςυνολικϊν κεφαλαίων αποτελεί το λόγο που προκφπτει
από τθ διαίρεςθ των κακαρϊν κερδϊν, ςτα οποία προςτίκενται οι τόκοι και
του ςυνολικοφ ςυνεργατικοφ κεφαλαίου τθσ εταιρείασ.

Δείκτθσ Αποδοτικότθτασ Μετοχικοφ Κεφαλαίου: Ο δείκτθσ αποδοτικότθτασ
του μετοχικοφ κεφαλαίου υπολογίηεται με τθ διαίρεςθ του κακαροφ
κζρδουσ δια του μετοχικοφ κεφαλαίου.

Ο δείκτθσ αυτόσ φανερϊνει τθν αποδοτικότθτα των κεφαλαίων, που τα
μζλθ κατζβαλαν ςτθν εταιρεία υπό μορφι μετοχικοφ κεφαλαίου.
Η ανάλυςθ του ιςολογιςμοφ και του λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων χριςθσ
με τθ χρθςιμοποίθςθ των δεικτϊν αποτελοφν ςχετικά απλι εργαςία και
γίνεται από όλουσ τουσ τφπουσ των εταιρειϊν, που αςκοφν οικονομικι
δραςτθριότθτα. Ειδικότερα οι ςυνεργατικζσ εταιρείεσ όμωσ, πρζπει να τουσ
χρθςιμοποιοφν με μεγάλθ προςοχι και να τουσ μελετοφν κάτω από το
πρίςμα του βαςικοφ ςκοποφ τουσ, που είναι θ εξυπθρζτθςθ των μελϊν και
όχι θ μεγιςτοποίθςθ των κερδϊν τουσ ι θ ςυγκζντρωςθ κεφαλαίων.
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Θα ακολουκιςει ζνα παράδειγμα ανάλυςθσ του ιςολογιςμοφ και του
λογαριαςμοφ αποτελεςμάτων τθσ ςυνεργατικισ εταιρείασ Χ. Θα
υπολογιςτοφν οι δείκτεσ για τα οικονομικά ζτθ 2004 και 2005 και κα
εξαχκοφν οριςμζνα χριςιμα ςυμπεράςματα.
Σο ςυνεργατικό κίνθμα τθσ Κφπρου, που δραςτθριοποιείται περιςςότερο
ςτον πιςτωτικό τομζα, είναι λογικό να δίδει περιςςότερο βάροσ ςτουσ
δείκτεσ που αφοροφν πιςτωτικζσ εργαςίεσ. Σζτοιοι δείκτεσ είναι εκείνοι που
ςχετίηονται με τα επιτόκια, τθ ρευςτότθτα, τα δάνεια, τα ετιςια
πλεονάςματα, τα κριτιρια άςκθςθσ πιςτωτικϊν εργαςιϊν που τίκενται από
τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ κ.λπ.

τοιχειά του υνεργατικοφ Μάνατημεντ2
Κακϊσ οι ανκρϊπινεσ κοινωνίεσ εκςυγχρονίηονται και οι οικονομίεσ των
χωρϊν αναπτφςςονται ςυνεχϊσ, οι ςυνεργατικζσ εταιρείεσ μεγεκφνονται
και είναι υποχρεωμζνεσ να ακολουκιςουν ςφγχρονουσ τρόπουσ διοίκθςθσ
και διαχείριςθσ των υποκζςεων τουσ. Παλαιότερα ο διευκυντισ τθσ
εταιρείασ αποτελοφςε το επίκεντρο όλων των λειτουργιϊν. Επόπτευε τισ
εργαςίεσ, κρατοφςε λογιςτικζσ καταςτάςεισ, υποδεχόταν τουσ πελάτεσ,
προςπακοφςε να φκάςουν ςτον προοριςμό τουσ τα παραγόμενα αγακά ι
οι προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ κ.λπ. Η μεγζκυνςθ των εταιρειϊν, που
οδιγθςε ςτον καταμεριςμό τθσ εργαςίασ και ςτθν αναβάκμιςθ τθσ
οικονομικισ τουσ κατάςταςθσ, άλλαξε ριηικά τα δεδομζνα. Δόκθκε θ
ευκαιρία ςτισ εταιρείεσ να απαςχολιςουν ανκρϊπινο δυναμικό
επιςτθμονικά καταρτιςμζνο, να εφαρμόςουν νζεσ τεχνολογίεσ, να
βελτιϊςουν τισ οργανωτικζσ τουσ δομζσ και γενικά να εφαρμόςουν
ςφγχρονα προγράμματα διοίκθςθσ και διαχείριςθσ των οικονομικϊν τουσ
πόρων.
1. Ο ρόλοσ του υνεργατικοφ Mάνατημεντ
Σο μάνατημεντ αξιοποιεί τισ ιδζεσ και ςυνδυάηει τα υλικά, τισ διαδικαςίεσ,
τισ εγκαταςτάςεισ και το ανκρϊπινο κεφάλαιο, με ςκοπό τθν παραγωγι
Σημείωση: Η διοίκηζη και η διασείπιζη ηων ζςνεπγαηικών εηαιπειών αποδίδεηαι με
ηο γενικό όπο “ςνεπγαηικό Management”.
2
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αγακϊν και υπθρεςιϊν, που ςτθ ςυνζχεια κα προςφερκοφν ςτα μζλθ ι και
ευρφτερα ςτο κοινό. Μζςα ςτα πλαίςια του μάνατημεντ λαμβάνονται οι
αποφάςεισ και χαράςςονται οι πολιτικζσ, που αποςκοποφν ςτθν καλφτερθ
εξυπθρζτθςθ των μελϊν και των πελατϊν, ςτθν οικονομικι εξυγίανςθ ι ςτθ
διατιρθςθ τθσ εταιρείασ ςε υγιείσ οικονομικζσ βάςεισ και ςτθν επίτευξθ τθσ
δζουςασ λειτουργικισ αποδοτικότθτασ, για να είναι ςε κζςθ θ εταιρεία να
επιτυγχάνει τουσ ςτόχουσ τθσ.
Η διαχείριςθ μιασ ςυνεργατικισ εταιρείασ δεν είναι εφκολθ υπόκεςθ. Σα
μζλθ τθσ εταιρείασ είναι ταυτόχρονα ιδιοκτιτεσ, ελζγχοντεσ και πελάτεσ. Σα
διοικθτικά όργανα είναι υποχρεωμζνα να εξαςφαλίηουν τθν απαιτοφμενθ
ιςορροπία, ςτα πλαίςια τθσ οποίασ κα διαφυλάςςεται ο ςυνεργατικόσ
χαρακτιρασ τθσ εταιρείασ χωρίσ όμωσ να τίκενται εμπόδια ςτθν
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα τθσ. Μια ςυνεργατικι εταιρεία μπορεί να
επιτφχει ωσ επιχείρθςθ, αλλά να χάςει το ςυνεργατικό χαρακτιρα τθσ.
Μπορεί όμωσ να φκάςει ςτο άλλο άκρο, δθλαδι να επιτφχει ωσ
ςυνεργατικι εταιρεία, αλλά να αποτφχει ωσ οικονομικόσ οργανιςμόσ. Ο
ρόλοσ του ςυνεργατικοφ μάνατημεντ είναι να δθμιουργιςει τα απαιτοφμενα
περικϊρια, για να μπορεί μια ςυνεργατικι εταιρεία να αναπτυχκεί
ταυτόχρονα και ωσ επιχείρθςθ και ωσ ςυνεργατικόσ οργανιςμόσ.
Οι υνεργατικζσ Αρχζσ, οι υνεργατικζσ Αξίεσ και οι ςκοποί ίδρυςθσ των
ςυνεργατικϊν εταιρειϊν διαφοροποιοφν αιςκθτά τισ διευκυντικζσ
προτεραιότθτεσ ςε ςχζςθ με τισ προτεραιότθτεσ των εταιρειϊν κεφαλαίου.
Οι βαςικότερεσ δυςκολίεσ που ανακφπτουν κατά τθ διαδικαςία κακοριςμοφ
των προτεραιοτιτων είναι οι ακόλουκεσ:
α. Ο διευκυντισ και γενικά θ διοίκθςθ οφείλουν να ιεραρχιςουν τουσ
ςτόχουσ τουσ με βάςθ το ςυμφζρον του μζλουσ και όχι μόνο ανάλογα
με το ςυμφζρον τθσ εταιρείασ ωσ οικονομικοφ οργανιςμοφ. Για το
λόγο αυτό παρουςιάηεται το φαινόμενο να αςκοφνται
επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ με ελάχιςτα περικϊρια κζρδουσ, ι
να μθν αναλαμβάνονται δραςτθριότθτεσ ςθμαντικά κερδοφόρεσ για
τθν εταιρεία αλλά αχρείαςτεσ για τα μζλθ.
β. Η διοίκθςθ αντιμετωπίηει ςφνκετα προβλιματα, όπωσ είναι για
παράδειγμα ο ςυντονιςμόσ τθσ παραλαβισ τθσ γεωργικισ
παραγωγισ, που γίνεται από μια ςυνεργατικι εταιρεία διάκεςθσ
γεωργικϊν προϊόντων, ι θ διανομι των πλεοναςμάτων τθσ εταιρικισ
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χριςθσ ςτα μζλθ με βάςθ τον όγκο τθσ ςυνεργαςίασ, που το κάκε
μζλοσ είχε με τθν εταιρεία κ.λπ.
γ. Επειδι οι πελάτεσ τθσ εταιρείασ ι οι περιςςότεροι από αυτοφσ
είναι και μζλθ τθσ, δθλαδι είναι ιδιοκτιτεσ, αξιολογοφν ςφμφωνα με
τα δικά τουσ υποκειμενικά κριτιρια το προςωπικό και ιδιαίτερα το
διευκυντι, που πολλζσ φορζσ αιςκάνονται ότι είναι εγκλωβιςμζνοι
ςε πιζςεισ, που προζρχονται από προςωπικά ςυμφζροντα ι από
καλόπιςτθ ι και κακόπιςτθ, μερικζσ φορζσ, κριτικι. Ζτςι,
παρατθρείται το φαινόμενο, ο διευκυντισ μιασ ςυνεργατικισ
εταιρείασ να είναι ςυνεχϊσ απαςχολθμζνοσ ςε προςωπικζσ
ςυναντιςεισ με τα μζλθ-πελάτεσ για χειριςμό διαφόρων υποκζςεων,
οι οποίεσ ενδεχομζνωσ κα αντιμετωπίηονταν με τθν ίδια
αποτελεςματικότθτα από ζνα υπάλλθλο τθσ εταιρείασ. τισ εταιρείεσ
κεφαλαίου ςυμβαίνει ακριβϊσ το αντίκετο. Ο διευκυντισ είναι
ςχεδόν άγνωςτοσ ςτουσ πελάτεσ και πραγματοποιεί επιλεκτικά τισ
ςυναντιςεισ που κεωρεί περιςςότερο αποδοτικζσ.
δ. Οι επιδιϊξεισ του διευκυντι μιασ ςυνεργατικισ εταιρείασ είναι
διαφορετικζσ από τισ επιδιϊξεισ του διευκυντι μιασ εταιρείασ
κεφαλαίου. Είναι λοιπόν φυςικό οι προτεραιότθτεσ τουσ να μθν
ςυμπίπτουν ι να μθν ςυμπίπτουν απόλυτα. Ο διευκυντισ τθσ
εταιρείασ κεφαλαίου, παράλλθλα με τθν ανάπτυξθ του οργανιςμοφ
τον οποίο διευκφνει, προςπακεί να αποκτιςει μερίδιο ςτο μετοχικό
του κεφάλαιο ι να αυξιςει το μερίδιο που ιδθ κατζχει. Η αφξθςθ του
μεριδίου του κα καταςτιςει τθν επιτζλεςθ των κακθκόντων του
ευκολότερθ, αλλά κυρίωσ περιςςότερο αποτελεςματικι και
εναρμονιςμζνθ με τισ δικζσ του απόψεισ και επικυμίεσ.
Αντίκετα, οι προτεραιότθτεσ του διευκυντι τθσ ςυνεργατικισ εταιρείασ δε
ζχουν αυτό τον προςανατολιςμό. Η ςυνεργατικι εταιρεία ανικει ςυλλογικά
ςτα μζλθ τθσ και ςυνεπϊσ, οφτε ο διευκυντισ, οφτε τα υπόλοιπα διοικθτικά
όργανά τθσ προςδοκοφν να αυξιςουν τθν επιρροι τουσ ςτθν εταιρεία δια
του μετοχικοφ τθσ κεφαλαίου. Ο διευκυντισ εργάηεται και προςπακεί να
είναι περιςςότερο αποτελεςματικόσ με προςωπικά κίνθτρα, όπωσ είναι ο
μιςκόσ, το προςωπικό του γόθτρο, θ ιςτορικι αναγνϊριςθ τθσ προςφοράσ
του κ.λπ.
2. Διαχειριηόμενοι Πόροι
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Όπωσ ςυμβαίνει ςε όλεσ τισ μορφζσ των διαφόρων επιχειριςεων ζτςι και
ςτισ ςυνεργατικζσ εταιρείεσ τα τρία κφρια ςτοιχεία, τα οποία πρζπει να
τφχουν διαχειριςτικοφ χειριςμοφ είναι το ανκρϊπινο δυναμικό, το κεφάλαιο
και οι εγκαταςτάςεισ.
Ανκρϊπινο δυναμικό: Σο ανκρϊπινο δυναμικό τθσ ςυνεργατικισ εταιρείασ
αποτελεί το ςθμαντικότερο παράγοντα ςε όλεσ τισ φάςεισ τθσ παραγωγικισ
διαδικαςίασ. Γι’ αυτό πρζπει να διαςφαλιςτεί θ ομαλότθτα ςτισ ςχζςεισ
μεταξφ των εργαηομζνων, θ ομαδικότθτα ςτθν επιτζλεςθ των κακθκόντων
τουσ και θ αποτελεςματικότθτα τθσ εργαςίασ που προςφζρουν.
Η διαχείριςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ αρχίηει με τθν επιλογι και τθν
πρόςλθψθ των υπαλλιλων. Ακολουκεί θ ςυνεχισ εκπαίδευςθ και ο
εμπλουτιςμόσ των επαγγελματικϊν τουσ δεξιοτιτων και τζλοσ γίνεται θ
αξιολόγθςθ τουσ ωσ προςωπικοτιτων και ωσ υπαλλιλων. Για τθν επιτζλεςθ
αυτοφ του ζργου τθν κφρια ευκφνθ ζχει ο διευκυντισ προςωπικοφ.
θμαντικό ρόλο διαδραματίηουν οι προϊςτάμενοι των τμθμάτων, οι οποίοι
καταρτίηουν τα προγράμματα εργαςίασ, αντιπροςωπεφουν τθ διοίκθςθ,
επεξθγοφν τισ λεπτομζρειεσ τθσ εργαςίασ του τμιματοσ, αξιολογοφν τθν
επίδοςθ του κάκε εργαηομζνου κ.λπ.
Η ςωςτι διαχείριςθ του προςωπικοφ επιβάλλει επίςθσ τθν ενκάρρυνςθ και
τθν ανταμοιβι των εργαηομζνων. Η λειτουργία αυτι επιτυγχάνεται με τθν
επιηιτθςθ ειςθγιςεων από τουσ εργαηομζνουσ, με τθ δθμιουργία ενόσ
περιβάλλοντοσ, ςτο οποίο οι εργαηόμενοι να μποροφν να αναπτφξουν
πρωτοβουλίεσ και να κζςουν ςτόχουσ και με τθν ανάπτυξθ ομαδικότθτασ
και ςυλλογικοφ πνεφματοσ.
Σο κζμα τθσ διαχείριςθσ των ςχζςεων των μελϊν και του ευρφτερου κοινοφ
με τθ ςυνεργατικι εταιρεία αποτελεί ζνα διαφορετικό αλλά εξίςου
ςθμαντικό κεφάλαιο για το ςυνεργατικό μάνατημεντ. Η τριπλι ιδιότθτα των
μελϊν επιβάλλει τθν άψογθ εξυπθρζτθςθ τουσ και τθ ςυνεχι ενθμζρωςθ
και διαπαιδαγϊγθςθ τουσ. Η πολιτικι προςζγγιςθσ των μελϊν κα
προςελκφςει νζα μζλθ, κα ενιςχφςει τισ οργανωτικζσ δομζσ τθσ εταιρείασ
και κα επαυξιςει τον όγκο των παραγομζνων αγακϊν και των
προςφερομζνων υπθρεςιϊν. Ιδιαίτερθ ευκφνθ ςτον τομζα αυτό ζχει το
τμιμα δθμοςίων ςχζςεων, το οποίο ζχει υποχρζωςθ να καταςτιςει το
ςυνεργατικό ζργο κατανοθτό και αποδεκτό από τθν κοινωνία Ζχει
υποχρζωςθ να κρατεί τα μζλθ ενιμερα για τισ πολιτικζσ που αποφαςίηονται
για τα επιμζρουσ κζματα, για τισ πρακτικζσ που εφαρμόηονται, για τουσ
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ςτόχουσ που τίκενται, για τα οφζλθ που προςφζρονται και τουσ
περιοριςμοφσ που υπάρχουν.
Κεφάλαια: Η διαχείριςθ των κεφαλαίων αποτελεί το οικονομικό
μάνατημεντ τθσ ςυνεργατικισ εταιρείασ. Σο οικονομικό μάνατημεντ
περιλαμβάνει:
α. Σθν αξιοποίθςθ των διακεςίμων κεφαλαίων και των διακεςίμων
πόρων, κατά τρόπο που κα επιτυγχάνεται θ δθμιουργία νζων
κεφαλαίων,
β. Σθ διάκεςθ κεφαλαίων για τθν αγορά ςτοιχείων του ενεργθτικοφ,
τα οποία κα προαγάγουν τουσ ςκοποφσ τθσ εταιρείασ,
γ. Σθ διαςφάλιςθ ότι όλεσ οι χρθματοδοτιςεισ κα είναι ςφμφωνεσ με
τισ υγιείσ επιχειρθματικζσ πρακτικζσ και τισ υνεργατικζσ Αρχζσ.
Εγκαταςτάςεισ: υνικωσ τα κτίρια και ο εξοπλιςμόσ αποτελοφν μεγάλο
ποςοςτό των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ και ςυνδζονται άμεςα με τθν
αποτελεςματικι διεκπεραίωςθ του ςυνεργατικοφ ζργου. Η ςωςτι
διαχείριςθ αυτϊν των ςτοιχείων επιβάλλει τθν τακτικι ςυντιρθςθ τουσ, τθν
αναδιάταξθ τουσ για βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ που προςφζρουν, τθν
αντικατάςταςθ τουσ όταν τοφτο επιβάλλεται από τα εκςυγχρονιςτικά ι τα
λειτουργικά προγράμματα, τθν αναβάκμιςθ τουσ για αφξθςθ του
παραγωγικοφ αποτελζςματοσ ι τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν αςφάλειασ,
υγιεινισ και εργαςίασ των υπαλλιλων κ.λπ.
3. Λειτουργίεσ του υνεργατικοφ Mάνατημεντ
Σο ςυνεργατικό μάνατημεντ αποτελείται από τζςςερισ βαςικζσ λειτουργίεσ
που είναι ο προγραμματιςμόσ, θ οργάνωςθ, θ δραςτθριοποίθςθ και ο
ζλεγχοσ.
Προγραμματιςμόσ: Ο προγραμματιςμόσ χρθςιμοποιείται για να χαραχκεί
μια πολιτικι και να κακοριςτοφν οι διαδικαςίεσ που ςυνεπάγεται θ
εφαρμογι τθσ.
Προςδιορίηει, δθλαδι, που πρζπει να κατευκυνκεί θ εταιρεία και πωσ κα
φκάςει εκεί. Θζτει οργανωτικοφσ ςτόχουσ και ςκοποφσ, κάνει προβλζψεισ
για το περιβάλλον μζςα ςτο οποίο κα κινθκοφν οι διαδικαςίεσ για επίτευξθ
των ςτόχων και προκακορίηει το χρόνο, μζςα ςτον οποίο οι ςτόχοι κα
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υλοποιθκοφν. τα πλαίςια του προγράμματοσ τίκενται εναλλακτικά ςενάρια
ενεργειϊν, για να αντιμετωπίηονται προγραμματιςμζνα τα προβλιματα και
οι δυςκολίεσ, που ενδεχομζνωσ κα παρουςιαςτοφν. Ο προγραμματιςμόσ
βοθκά τθ διοίκθςθ να προςανατολίηει τθ ςκζψθ τθσ ςτο μζλλον τθσ
εταιρείασ και ταυτόχρονα τθν αποτρζπει να αςχολείται με κζματα
δευτερεφουςασ ςθμαςίασ.
Οργάνωςθ: Η οργάνωςθ επικεντρϊνει το ενδιαφζρον τθσ ςτον κακοριςμό
των ςυγκεκριμζνων απαιτοφμενων δραςτθριοτιτων για υλοποίθςθ των
ςκοπϊν και των ςτόχων που τζκθκαν. Θζτει τισ προγραμματιςμζνεσ
δραςτθριότθτεσ ςε ζνα πλάνο εργαςίασ και ανακζτει τθν επιτζλεςθ τουσ ςε
ςυγκεκριμζνα άτομα ι υπθρεςίεσ. τα άτομα αυτά ι ςτισ υπθρεςίεσ, που
τουσ ανατίκεται θ ευκφνθ, παρζχονται όλα τα απαραίτθτα μζςα, για να
μποροφν να φζρουν ςε πζρασ τθν αποςτολι τουσ.
Δραςτθριοποίθςθ: Η δραςτθριοποίθςθ αφορά τα άτομα, τα οποία είναι
ςυνδεδεμζνα με τθ ςυνεργατικι εταιρεία. τα άτομα αυτά
περιλαμβάνονται τα μζλθ τθσ διοίκθςθσ, αιρετά και μθ αιρετά, το
υπαλλθλικό προςωπικό και τα μζλθ τθσ εταιρείασ. Η διοίκθςθ πρζπει να
ζχει τθν ικανότθτα να ςυνδιαλζγεται με τα μζλθ, να αφουγκράηεται τισ
ανθςυχίεσ και τουσ προβλθματιςμοφσ τουσ, να ακοφει τισ απόψεισ, τισ
ειςθγιςεισ ι τα παράπονα τουσ και να δραςτθριοποιείται ανάλογα για τθν
υλοποίθςθ των ςτόχων που τζκθκαν. Παράλλθλα θ διοίκθςθ πρζπει να ζχει
τθν ικανότθτα να εμπνζει το υπαλλθλικό προςωπικό και να το κρατά
ςυνεχϊσ προςανατολιςμζνο ςτουσ προγραμματιςμζνουσ ςτόχουσ.
Ζλεγχοσ και αξιολόγθςθ: Βαςικό κλειδί για τθν επιτυχία του προγράμματοσ
διοίκθςθσ και διαχείριςθσ τθσ ςυνεργατικισ εταιρείασ είναι θ αξιολόγθςθ
και ο ζλεγχοσ τθσ εργαςίασ που επιτελείται ςτα διάφορα ςτάδια. ε
περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι θ ροι τθσ εργαςίασ βαίνει ομαλά και τα
αποτελζςματα είναι κετικά, τότε θ διοίκθςθ αςφαλϊσ δεν εφθςυχάηει,
αλλά ενκαρρφνει τουσ διάφορουσ ςυντελεςτζσ να ςυνεχίςουν με ακόμα
μεγαλφτερουσ ρυκμοφσ τθν εργαςία τουσ.
ε περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν προβλιματα, τότε λαμβάνονται τα
απαιτοφμε- να διορκωτικά μζτρα. Επιςθμαίνονται οι λόγοι, που
δθμιοφργθςαν τα προβλιματα και χωρίσ κακυςτζρθςθ δίδονται οι
επιβαλλόμενεσ λφςεισ. Οι λφςεισ των διαφόρων προβλθμάτων και οι
αναπροςαρμογζσ που κα γίνουν, κα πρζπει να είναι εναρμονιςμζνεσ με
τουσ ςτόχουσ του προγράμματοσ. Οι ςτόχοι του προγράμματοσ δεν
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εγκαταλείπονται ποτζ εκτόσ εάν θ διοίκθςθ αντιλθφκεί ότι μεςολάβθςαν
ςθμαντικά απρόβλεπτα γεγονότα, που κατζςτθςαν τουσ ςτόχουσ
αντικειμενικά ανζφικτουσ.
4. Σα Μζςα του υνεργατικοφ Μάνατημεντ
Σα μζςα, τα οποία το ςυνεργατικό μάνατημεντ χρθςιμοποιεί ωσ εργαλεία
για τθν επίτευξθ των ςτόχων του, δεν διαφζρουν ςθμαντικά από εκείνα που
χρθςιμοποιοφν οι εταιρείεσ με διαφορετικι μορφι. Σα μζςα αυτά είναι τα
ακόλουκα:
● Λογιςτικό φςτθμα (Accounting system)
● Εκκζςεισ Ελζγχου (Control Reports)
● Προςταςία και Αςφάλεια (Security and Safety)
● Αξιολόγθςθ και Κατάρτιςθ (Training and Evaluation)
● Πρόγραμμα Κινιτρων (Incentive Programs)
● Επικοινωνίεσ (Communications)
● τρατθγικόσ Προγραμματιςμόσ (Strategic Planning)
Λογιςτικό φςτθμα (Accounting system): Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν
άςκθςθ αποτελεςματικισ διαχείριςθσ ςε μια ςυνεργατικι εταιρεία είναι θ
λειτουργία ενόσ πλιρουσ, λεπτομερειακοφ και ςφγχρονου λογιςτικοφ
ςυςτιματοσ, το οποίο να είναι προςαρμοςμζνο ςτισ κατευκυντιριεσ
γραμμζσ, όπωσ κακορίηονται από τα Διεκνι Λογιςτικά και Ελεγκτικά
Πρότυπα. Σο λογιςτιριο πρζπει να είναι ςε κζςθ να ετοιμάηει όλα τα
ςτοιχεία, τα οποία απαιτοφνται για τον ορκό προγραμματιςμό και τον
αποτελεςματικό ζλεγχο των διαφόρων λειτουργιϊν τθσ εταιρείασ. Μεταξφ
των ςτοιχείων που πρζπει να ετοιμάηονται από το λογιςτιριο είναι τα
μθνιαία ιςοηφγια και οι ςυναφείσ καταςτάςεισ, οι οικονομικζσ καταςτάςεισ
που αφοροφν τα επιμζρουσ τμιματα ι ειδικζσ υπθρεςίεσ και καταςτάςεισ,
που ςχετίηονται με ειδικοφσ λογαριαςμοφσ, όπωσ είναι οι χρεϊςτεσ, οι
πιςτωτζσ, οι χρθματοδοτιςεισ, οι οικονομικζσ αναφορζσ που αφοροφν τα
μζλθ και τουσ πελάτεσ κ.λπ.
Εκκζςεισ Ελζγχου: Οι εκκζςεισ, που ετοιμάηονται τόςο από τουσ
εςωτερικοφσ όςο και από τουσ εξωτερικοφσ ελεγκτζσ, αποτελοφν πολφτιμα
εργαλεία για τθν εταιρεία. Οι εκκζςεισ των εςωτερικϊν ελεγκτϊν τουσ
οποίουσ διορίηει θ ίδια θ διοίκθςθ, κα πρζπει να λαμβάνονται πολφ ςοβαρά
υπόψθ. Σα διοικθτικά όργανα οφείλουν να ςυμμορφϊνονται άμεςα ςτισ
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υποδείξεισ των εςωτερικϊν ελεγκτϊν, για να διαςφαλίηεται ζτςι θ ομαλι
λειτουργία και θ χρθςτι διοίκθςθ τθσ εταιρείασ.
Οι εκκζςεισ και τα ςθμειϊματα των εξωτερικϊν ελεγκτϊν είναι τα πλζον
αξιόπιςτα ςτοιχεία και χρθςιμοποιοφνται ποικιλοτρόπωσ από τθ διοίκθςθ
τθσ εταιρείασ. Εκτενισ αναφορά ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, που
ετοιμάηουν οι εξωτερικοί ελεγκτζσ, γίνεται ςτθ ςυνζχεια του παρόντοσ
κεφαλαίου.
Προςταςία και Αςφάλεια: Η διοίκθςθ ζχει κακικον να διαςφαλίςει
επαρκϊσ το ανκρϊπινο δυναμικό και τα περιουςιακά ςτοιχεία τθσ
εταιρείασ. Οι υπάλλθλοι, που ζχουν τθν ευκφνθ τθσ λειτουργίασ τθσ
εταιρείασ και του χειριςμοφ των κεφαλαίων τθσ, επιβάλλεται να είναι
πλιρωσ κατοχυρωμζνοι. Πρζπει παράλλθλα να καλφπτονται με
προγράμματα που αποςκοποφν ςτθν προςταςία τθσ υγείασ και τθσ
αςφάλειασ τουσ, όπωσ και προγράμματα για τθν αντιμετϊπιςθ
προβλθμάτων, που οφείλονται ςε τυχαία ι μθ προβλζψιμα γεγονότα. Σα
περιουςιακά ςτοιχεία τθσ εταιρείασ επίςθσ πρζπει να αξιολογοφνται
ςχολαςτικά και να λαμβάνονται τα απαραίτθτα μζτρα για περιοριςμό των
κινδφνων και αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων, που ενδεχομζνωσ να
προκφψουν από τθν επζλευςθ γεγονότων, που δεν ιταν δυνατό να
προβλεφκοφν.
Αξιολόγθςθ και Κατάρτιςθ: Σα μζλθ μιασ ςυνεργατικισ εταιρείασ κρίνουν
ςε κακθμερινι βάςθ τθ διοίκθςθ και αξιολογοφν τισ δυνατότθτεσ και τα
μζςα, που ζχει ςτθ διάκεςθ τθσ, για να επιτελεί αποτελεςματικότερα το
ρόλο τθσ. Οι άνκρωποι, που είναι επιφορτιςμζνοι με το μάνατημεντ και
ιδιαίτερα το διοικθτικό ςυμβοφλιο και το ανϊτατο εκτελεςτικό όργανο,
ζχουν υποχρζωςθ να προβαίνουν ςε αξιολόγθςθ του ζργου, που οι ίδιοι
επιτελοφν και του ζργου που επιτελοφν οι επόπτεσ, που ζχουν κακικον να
παρακολουκοφν και να ςυντονίηουν τθν εφαρμογι του προγράμματοσ
οικονομικισ και διοικθτικισ διαχείριςθσ τθσ εταιρείασ.
ε περίπτωςθ που θ αξιολόγθςθ αναδείξει αδυναμίεσ, που οφείλονται ςτθν
ζλλειψθ γνϊςθσ τότε λαμβάνονται άμεςα μζτρα για κάλυψθ των κενϊν που
υπάρχουν. υνικωσ το πρόβλθμα αυτό αντιμετωπίηεται ςχετικά εφκολα με
τθν παραχϊρθςθ τθσ αναγκαίασ εκπαίδευςθσ. Η διοργάνωςθ ςεμιναρίων με
εξειδικευμζνο εκπαιδευτικό αντικείμενο αποτελεί μια από τισ ςυνθκζςτερεσ
πρακτικζσ ενίςχυςθσ του γνωςτικοφ επαγγελματικοφ επιπζδου των
εκπαιδευομζνων.
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Πρόγραμμα Κινιτρων: Η παραχϊρθςθ κινιτρων ςτουσ εργαηόμενουσ
αποτελεί ζνα από τα ςπουδαιότερα μζςα που χρθςιμοποιεί το ςφγχρονο
μάνατημεντ, για να καταςτιςει αποτελεςματικότερθ τθν παραγωγικι
διαδικαςία, τόςο από άποψθ ποςότθτασ, όςο και από άποψθ ποιότθτασ
των παραγομζνων προϊόντων και των προςφερομζνων υπθρεςιϊν. Σα
κίνθτρα είναι δυνατόν να ζχουν είτε θκικι είτε υλικι αξία. Μεταξφ των
κινιτρων ςυμπεριλαμβάνονται θ παραχϊρθςθ κάποιου επιδόματοσ πζραν
από το μιςκό, θ τιμθτικι αναφορά ςε ςυγκεντρϊςεισ του προςωπικοφ, θ
απονομι τιμθτικϊν μεταλλίων και διπλωμάτων, θ προςφορά δωρεάν
ταξιδιϊν ςτουσ εργαηομζνουσ, θ διοργάνωςθ ςυνεςτιάςεων και θ κάλυψθ
του κόςτουσ από τθν εταιρεία κ.λπ.
Επικοινωνία: τισ εταιρείεσ κεφαλαίου, θ επικοινωνία των διοικθτικϊν
οργάνων με τουσ μετόχουσ γίνεται ςυνικωσ μόνο ςτισ γενικζσ ςυνελεφςεισ
και περιορίηεται ςε μια πολφ γενικι και ςφντομθ ενθμζρωςθ. Σο προςωπικό
όμωσ τελεί ςε ςυνεχι επικοινωνία με τα διοικθτικά όργανα μζςω των
διευκυντϊν των διαφόρων τμθμάτων. Ο ςκοπόσ τθσ επικοινωνίασ κατά
κφριο λόγο είναι θ αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ τθσ εργαςίασ και θ
αναβάκμιςθ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ εταιρείασ.
Οι φορείσ του μάνατημεντ των ςυνεργατικϊν εταιρειϊν βρίςκονται ςε
επαφι με το προςωπικό και επικοινωνοφν ςυχνά με τα μζλθ και τα εν
δυνάμει μζλθ, που αποτελοφν τθ ευρφτερθ κοινωνία. Η επικοινωνία είναι
πολφπλευρθ, ςυςτθματικι, ςυνεχισ και αδιάλειπτθ. Γίνεται με προςωπικζσ
επαφζσ ςτο βακμό που μπορεί να επιτευχκεί, ςτισ γενικζσ ςυνελεφςεισ, ςε
ςυςκζψεισ ι ςυγκεντρϊςεισ του προςωπικοφ, με ανακοινϊςεισ και
δθμοςιεφςεισ, με τθ χρθςιμοποίθςθ του δια- δικτφου κ.λπ.
τρατθγικόσ Προγραμματιςμόσ: Ο ςτρατθγικόσ προγραμματιςμόσ είναι ο
ςχεδιαςμόσ που γίνεται από μια εταιρεία με ςκοπό να φκάςει με επιτυχία
ςτθν υλοποίθςθ των βαςικϊν επιδιϊξεων τθσ. Περιλαμβάνει όλεσ τισ
μετριςιμεσ ενζργειεσ, που προγραμματίηεται να γίνουν ςε μια χρονικι
περίοδο, θ οποία διαρκεί ςυνικωσ από τρία μζχρι δζκα χρόνια.
Πρωταρχικόσ ςκοπόσ είναι ο ακριβισ κακοριςμόσ των διαφόρων μεγεκϊν
τθσ εταιρείασ και ακολοφκωσ ο προγραμματιςμόσ των μελλοντικϊν
βθμάτων τθσ.
Ο ςτρατθγικόσ προγραμματιςμόσ είναι βαςιςμζνοσ ςε αλθκινζσ
πλθροφορίεσ και ρεαλιςτικζσ υποκζςεισ αναφορικά με το μζλλον.
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Διευκρινίηει τισ ςχζςεισ, προωκεί τθν κατανόθςθ των ςτόχων που τίκενται,
κατανζμει ευκφνεσ και κακορίηει ςτόχουσ και χρονοδιαγράμματα
επιτζλεςθσ των διαφόρων ενεργειϊν. Επίςθσ επινοεί τισ ενζργειεσ που
επιβάλλεται να γίνουν, για να περιοριςτοφν οι αδυναμίεσ ι, αν είναι δυνατό
οι αδυναμίεσ να μετατραποφν ςε δυνατότθτεσ.
5. υντελεςτζσ και Κατανομι Ευκυνϊν
Η διαχείριςθ τθσ ςυνεργατικισ εταιρείασ αςκείται από τρεισ ςυντελεςτζσ,
των οποίων οι ρόλοι είναι διακριτοί, αλλά ςυμπλθρωματικοί και
αλλθλζνδετοι.
Αςκείται από τα μζλθ, το διοικθτικό ςυμβοφλιο και το ανϊτατο εκτελεςτικό
όργανο.
5.1. Σα Μζλθ ωσ υντελεςτζσ του Μάνατημεντ
Σα μζλθ διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθ διοίκθςθ και διαχείριςθ μιασ
ςυνεργατικισ εταιρείασ. Η τριπλι ιδιότθτα που ζχουν και τα δικαιϊματα
που τουσ παρζχονται από τισ υνεργατικζσ Αρχζσ, διαφοροποιοφν το ρόλο
τουσ ςτα εταιρικά δρϊμενα και τον κακιςτοφν περιςςότερο αποτελεςματικό
από το ρόλο που επιτελοφν οι μζτοχοι μιασ εταιρείασ κεφαλαίου με
περιοριςμζνθ ςυμμετοχι ςτο μετοχικό κεφάλαιο. Σα δικαιϊματα, οι
εξουςίεσ και οι υποχρεϊςεισ των μελϊν καταγράφονται ςτο κεςμικό
πλαίςιο και αςκοφνται ςφμφωνα με κακοριςμζνουσ κεςμικοφσ κανόνεσ.
Οι δυνατότθτεσ παρζμβαςθσ, που ζχουν τα μζλθ είναι οι ακόλουκεσ:
α. Εγκρίνουν το καταςτατικό τθσ εταιρείασ τουσ και προβαίνουν ςτισ
κατά καιροφσ επιβαλλόμενεσ τροποποιιςεισ.
β. Εκλζγουν το διοικθτικό ςυμβοφλιο και ςυνικωσ ζχουν το δικαίωμα
να το ανακαλζςουν ςτθν περίπτωςθ που διαφανεί ότι αδυνατεί να
φζρει ςε πζρασ τθν αποςτολι του.
γ. Εξετάηουν και εγκρίνουν τουσ ετιςιουσ λογαριαςμοφσ και τισ
ςυναφείσ εκκζςεισ, που παρουςιάηονται από τουσ εξωτερικοφσ
ελεγκτζσ.
δ. Μελετοφν διάφορα ςοβαρά κζματα και λαμβάνουν τισ κατά τθν
κρίςθ τουσ ορκότερεσ αποφάςεισ. Σζτοια κζματα είναι θ ζγκριςθ
μακροπρόκεςμων
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ςτρατθγικϊν ςχεδίων, θ ζγκριςθ προγραμμάτων επζκταςθσ τθσ
εταιρείασ, θ αλλαγι τθσ ςφνκεςθσ του κεφαλαίου, θ πϊλθςθ
ςθμαντικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ εταιρείασ κ.λπ.
Πζραν από τα δικαιϊματα, τισ υποχρεϊςεισ και τισ δυνατότθτεσ των μελϊν,
που προβλζπονται ι απορρζουν από το κεςμικό πλαίςιο, τα μζλθ ζχουν
υποχρζωςθ να προςαρμόηουν τθ ςυμπεριφορά τουσ με οριςμζνουσ θκικοφσ
κανόνεσ, οι οποίοι πιγαςαν μζςα από τθ ςυνεχι τριβι, που προιλκε από
τθν εφαρμογι τθσ ςυνεργατικισ κεωρίασ ςτθν πράξθ. Αναμφιςβιτθτα θ
εφαρμογι των θκικϊν αυτϊν κανόνων κακιςτά τθ διοίκθςθ και τθ
διαχείριςθ τθσ εταιρείασ ευκολότερθ και ενιςχφει τθν αποτελεςματικότθτα
τθσ. Προςδίδει επίςθσ οριςμζνα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά ςτθ
ςυμπεριφορά των μελϊν, τα οποία ςυνοπτικά ζχουν ωσ εξισ:
α. Κατανόθςθ τθσ ςχζςθσ αμοιβαιότθτασ μζλουσ και ςυνεργατικισ
εταιρείασ: Ζχει παρατθρθκεί ότι ςτα αρχικά ςτάδια τθσ ίδρυςθσ ενόσ
ςυνεργατικοφ οργανιςμοφ το ενδιαφζρον των μελϊν είναι αυξθμζνο και
βρίςκεται ςε ικανοποιθτικά επίπεδα. ταδιακά το ενδιαφζρον μειϊνεται και
θ ςχζςθ μζλουσ και ςυνεργατικισ εταιρείασ κακίςταται ετεροβαρισ. Η
αμοιβαιότθτα που πρζπει να κυριαρχεί ςτισ ςχζςεισ μζλουσ και εταιρείασ
εξαςκενίηει. Ανεξάρτθτα όμωσ από τουσ λόγουσ που οδθγοφν ςε αυτι τθν
κατάςταςθ, τα μζλθ, για το δικό τουσ ςυμφζρον, δεν πρζπει να ξεχνοφν ότι
για να πάρουν τα μζγιςτα πρζπει να δϊςουν τα ελάχιςτα. Η αμοιβαιότθτα
ςτισ ςχζςεισ μζλουσ και ςυνεργατικισ εταιρείασ είναι κρίςιμθσ ςθμαςίασ και
τοφτο είναι επιβεβλθμζνο να γίνεται πλιρωσ κατανοθτό από όλουσ.
Ιδιαίτερα πρζπει να γίνεται κατανοθτό από τα μζλθ.
β. υνεχζσ και ζμπρακτο ενδιαφζρον: Η πρόοδοσ μιασ ςυνεργατικισ
εταιρείασ τελεί ςε άμεςθ ςυνάρτθςθ με τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν των
μελϊν. Κατά ςυνζπεια το κάκε μζλοσ ζχει υποχρζωςθ να ενδιαφζρεται
αδιάλειπτα και να ςυμμετζχει ενεργά ςτισ διεργαςίεσ που λαμβάνουν χϊρα
ςτθν εταιρεία του. Η υποβολι ειςθγιςεων, θ παρουςίαςθ νζων ιδεϊν και
προτάςεων, θ άςκθςθ εποικοδομθτικισ κριτικισ ςτισ περιπτϊςεισ που
χρειάηεται, θ αναηιτθςθ πλθροφόρθςθσ κ.λπ. ςυνκζτουν τθν εκδιλωςθ του
ενδιαφζροντοσ των μελϊν προσ τθν εταιρεία τουσ.
γ. Προκυμία για ανάλθψθ διοικθτικϊν ευκυνϊν: Σα μζλθ πρζπει να είναι
ζτοιμα να επωμιςκοφν διοικθτικζσ ευκφνεσ κυρίωσ με τθ ςυμμετοχι τουσ
ςτα αιρετά όργανα τθσ εταιρείασ τουσ. Θα πρζπει όμωσ το μζλοσ να
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επιμετρά τισ δυνάμεισ και τισ δυνατότθτεσ του ςε ςχζςθ με τισ απαιτιςεισ
τθσ κζςθσ, τθν οποία φιλοδοξεί να καταλάβει.
δ. Επιλογι των αρίςτων ςτα αιρετά διοικθτικά όργανα: Η επιλογι των
αρίςτων ςτα αιρετά διοικθτικά όργανα μιασ ςυνεργατικισ εταιρείασ
διαςφαλίηει τθ χρθςτι διοίκθςθ και τθν πρόοδο τθσ προσ όφελοσ του
ςυνόλου των μελϊν. υνεπϊσ το κάκε μζλοσ κατά τθν άςκθςθ του
εκλογικοφ δικαιϊματόσ του ζχει κακικον να ςυμπεριφζρεται με ευκυκριςία
και μακράν από οποιανδιποτε επιρροι ι ςκοπιμότθτα, που είναι ξζνθ προσ
τα καλϊσ νοοφμενα ςυμφζροντα τθσ εταιρείασ και των μελϊν.
ε. υλλογικό πνεφμα και ςεβαςμόσ ςτθν αντίκετθ άποψθ: Σο μζλοσ, κατά
τθν άςκθςθ τθσ ςυνεργατικισ δραςτθριότθτασ του πρζπει να
ςυμπεριφζρεται με πνεφμα ςυνεργαςίασ και να προωκεί ζμπρακτα τθ
ςυλλογικι δράςθ. Ο ςεβαςμόσ ςτθν αντίκετθ άποψθ και ο προβλθματιςμόσ
ςτο περιεχόμενο τθσ ςυνιςτοφν αξιοποίθςθ του πνευματικοφ πλοφτου των
μελϊν, που λειτουργεί προσ όφελοσ όλων. Οι εγωιςτικζσ τάςεισ και ο
ατομικιςμόσ πρζπει να παραμερίηονται και ςε καμιά περίπτωςθ δεν πρζπει
να κυριαρχοφν ςτθ ςυνεργατικι δράςθ των μελϊν.
ςτ. Οι υποχρεϊςεισ των μελϊν που πθγάηουν από τθν τριπλι ιδιότθτα
τουσ: Σα μζλθ μιασ ςυνεργατικισ εταιρείασ ζχουν τριπλι ιδιότθτα. Είναι
ταυτόχρονα πελάτεσ, ιδιοκτιτεσ και ελζγχοντα πρόςωπα. Η ορκι
ςυνεργατικι ςυμπεριφορά επιβάλλει ςτο μζλοσ, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ,
να παραμερίηει το προςωπικό του ςυμφζρον και να ςυμπεριφζρεται ωσ
ιδιοκτιτθσ, προωκϊντασ ζτςι τα γενικότερα ςυμφζροντα τθσ εταιρείασ και
των μελϊν.
η. Οικονομικζσ κυςίεσ: Σα μζλθ των ςυνεργατικϊν εταιρειϊν ζχουν
υποχρζωςθ να ςυνειςφζρουν οικονομικά ςτο μετοχικό κεφάλαιο τθσ
εταιρείασ τουσ, όταν τοφτο είναι αναγκαίο. Ιδιαίτερα, όταν θ ςυνεργατικι
εταιρεία διανφει τα πρϊτα ςτάδια τθσ ηωισ τθσ, που οι ανάγκεσ εξεφρεςθσ
χρθματικϊν κεφαλαίων είναι πιεςτικζσ. Επίςθσ τα μζλθ πρζπει να είναι
πρόκυμα να προςφζρουν δωρεάν εργαςία, όταν οι ανάγκεσ το απαιτοφν. Οι
οικονομικζσ κυςίεσ των μελϊν δια- ςφαλίηουν τθ ομαλι λειτουργία τθσ
εταιρείασ τουσ και τθν κακιςτοφν ικανι να τουσ επιςτρζψει ςτο
πολλαπλάςιο τα όςα τθσ πρόςφεραν.
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5.2. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο ωσ υντελεςτισ του Μάνατημεντ
Σο διοικθτικό ςυμβοφλιο αντιπροςωπεφει τα μζλθ και εκλζγεται ςτθ γενικι
ςυνζλευςθ με τθν εφαρμογι κεςμικά προβλεπομζνων διαδικαςιϊν. Ζχει
όλεσ τισ αρμοδιότθτεσ, που αφοροφν τθ λειτουργία τθσ εταιρείασ, εκτόσ από
εκείνεσ που το κεςμικό πλαίςιο αναφζρει ρθτά ότι ανικουν ςτθ γενικι
ςυνζλευςθ. Οι κυριότερεσ γενικότερεσ ευκφνεσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου
είναι ο κακοριςμόσ τθσ εταιρικισ πολιτικισ επί των διαφόρων κεμάτων, ο
διοριςμόσ του ανϊτατου εκτελεςτικοφ οργάνου και των άλλων
εργαηομζνων και θ αξιολόγθςθ του ζργου που επιτελείται από το ανϊτατο
εκτελεςτικό όργανο.
Ειδικότερα οι βαςικότερεσ ευκφνεσ, που το διοικθτικό ςυμβοφλιο ζχει για
τθ διαχείριςθ τθσ εταιρείασ είναι οι εξισ:
α. Ενεργεί ωσ εντολοδόχοσ των μελϊν για τθν περιφροφρθςθ και
επαφξθςθ του ενεργθτικοφ τθσ εταιρείασ.
β. Κακορίηει τθν αποςτολι τθσ εταιρείασ και κζτει τουσ ςτόχουσ και
τισ επιμζρουσ πολιτικζσ, που οδθγοφν ςτθν επίτευξθ τουσ.
γ. Ελζγχει και εγκρίνει τα μακροπρόκεςμα ςτρατθγικά ςχζδια.
δ. Διορίηει και απαςχολεί ζνα ικανό πρόςωπο το οποίο τοποκετεί ςτθ
κζςθ του ανϊτατου εκτελεςτικοφ οργάνου.
ε. Περιφρουρεί το ςυνεργατικό χαρακτιρα τθσ εταιρείασ.
ςτ. Φροντίηει για τθν ζγκαιρθ προετοιμαςία των τελικϊν
λογαριαςμϊν και των ςυναφϊν εκκζςεων.
η. Διορίηει τον εςωτερικό ελεγκτι και μεριμνά για τθν ομαλι
διεξαγωγι του ζργου του.
θ. Αςκεί ζλεγχο επί του ςυνόλου των εργαςιϊν τθσ εταιρείασ.
κ. Κατανζμει αναλογικά τα κακαρά κζρδθ ςφμφωνα με το κεςμικό
πλαίςιο.
ι. Μεριμνά για τθν εξόφλθςθ των δικαιωμάτων, που οι
ςυνεταιριςτικζσ μερίδεσ παρζχουν ςτα μζλθ.
5.3. Σο Ανϊτατο Εκτελεςτικό Όργανο ωσ υντελεςτισ του Μάνατημεντ
Σο ανϊτατο εκτελεςτικό όργανο είναι άτομο, το οποίο απαςχολείται
πλιρωσ από τθν εταιρεία. Σο διοικθτικό ςυμβοφλιο εκχωρεί ςτο όργανο
αυτό πολλζσ από τισ αρμοδιότθτεσ του με αποτζλεςμα να φαίνεται ότι
αποτελεί τον πυρινα τθσ οργάνωςθσ και τθσ διαχείριςθσ τθσ εταιρείασ. Σο
ανϊτατο εκτελεςτικό όργανο είναι άτομο με πολλζσ αρετζσ και προςόντα.
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