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Το συνεταιριστικό
επιχειρείν στο
κέντρο του κόσμου

Το ∆ιεθνές Έτος των
Συνεταιρισµών, το οποίο ήταν το
2012, έδωσε ένα ισχυρό σηµείο
εστίασης επάνω στον τοµέα, η
οποία οδήγησε στην ενδυνάµωση
του Σχεδίου για µια Συνεταιριστική
∆εκαετία (2011-2020).

Γιατί το μοντέλο που προτείνει η συνεταιριστική ιδέα
είναι καλύτερο από αυτό που σήμερα αποτυγχάνει
Η Συνεταιριστική ∆εκαετία
(2011-2020) είναι ένα αναπτυξιακό σχέδιο, που συντάχθηκε από τη ∆ιεθνή Συµµαχία
του Συνεργατισµού (Συνεταιρισµών), δηλαδή το International
Cooperative Alliance-ICA, που
ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ στηρίζεται στα πολύ καλά διεΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*
θνή επιτεύγµατα του ∆ιεθνούς
Έτους Συνεργατισµού 2012.
Η «Συνεταιριστική ∆εκαετία» σηµατοδοτεί την έναρξη µιας
παγκόσµιας εκστρατείας ώστε να περάσει το συνεταιριστικό µοντέλο επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε ένα
νέο επίπεδο, ώστε, µέχρι το 2020, η
συνεταιριστική µορφή επιχειρηµατικότητας να έχει γίνει:
• Η ταχύτερα αναπτυσσόµενη µορφή
Μπαν Κι Μουν
επιχειρηµατικότητας.
γγ. ΟΗΕ
• Το µοντέλο που
θα προτιµάται από
«Οι συνεταιρισµοί
τους ανθρώπους.
αποτελούν µια
• Το µοντέλο το
υπενθύµιση προς τη
οποίο θα απολαµδιεθνή κοινότητα
βάνει µια αναγνωότι είναι δυνατόν να
ρισµένη και ηγετιεπιδιώξουµε τόσο την
κή θέση στην οικοοικονοµική βιωσινοµική, κοινωνική
µότητα, όσο και την
και περιβαλλοντική
κοινωνική ευθύνη»
βιωσιµότητα.
Η «Συνεταιριστική ∆εκαετία» βρίσκεται εντός ενός πλαισίου πολλών παγκοσµίων κρίσιµων
τάσεων, µεταξύ των οποίων: Η υποβάθµιση του περιβάλλοντος και της
εξάντλησης των πόρων, ο ασταθής
χρηµατοοικονοµικός τοµέας και η
καταγραµµένη αύξηση της εισοδηµατικής ανισότητας, το αυξανόµενο

Εκστρατεία

Μέχρι το 2020 η συνεταιριστική µορφή
επιχειρηµατικότητας πρέπει να έχει γίνει η
ταχύτερα αναπτυσσόµενη σε όλο τον κόσµο.

πλαισίου για τη συνεταιριστική ανάπτυξη.
5. Η εξασφάλιση αξιόπιστου συνεταιριστικού κεφαλαίου για στήριξη των συνεταιρισµών, µε ταυτόχρονη διασφάλιση του ελέγχου από τα µέλη.

παγκόσµιο κενό διακυβέρνησης και
η νέα γενιά, η οποία εµφανίζεται ως
λιγότερο προνοµιούχα.
Ο Λουκάς Μπρέχας, του ∆ικτύου
ΚΑΠΑ, που έκανε την ελληνική µετάφραση της «Συνεταιριστικής ∆εκαετίας», επισηµαίνει ότι το σηµείο
εκκίνησης, της στρατηγικής για ένα
καλύτερο παγκόσµιο συνεταιριστικό µέλλον, είναι η ισχυρή αξίωση,
την οποία οι συνεταιρισµοί γνωστοποιούν στον κόσµο, ότι «διαθέτουν
το συνεργατικό µοντέλο, το οποίο
είναι ένα µοντέλο επιχειρηµατικής
δραστηριότητας που είναι καλύτερο
από αυτό που σήµερα αποτυγχάνει.

Γιατί οι συνεταιρισµοί
είναι καλύτεροι
Οι συνεταιρισµοί είναι καλύτεροι,
επειδή προσφέρουν στα άτοµα τη δυνατότητα συµµετοχής στην ιδιοκτησία, η οποία τους καθιστά πιο ελκυστικούς, πιο παραγωγικούς, πιο ωφέλιµους και πιο άµεσα σχετιζόµενους
µε τον σύγχρονο κόσµο. Οι συνεταιρισµοί είναι καλύτεροι, επειδή το επιχειρηµατικό µοντέλο τους δηµιουργεί µεγαλύτερη οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιµότητα.
Το γενικό πρόταγµα για την ICA,
τα µέλη της και το ευρύτερο συνεταιριστικό κίνηµα, µε βάση το αναπτυξιακό σχέδιο, είναι:
1. Η αύξηση της ένταξης και της
συµµετοχής στην διακυβέρνηση νέων µελών.
2. Η αναγνώριση των συνεταιρισµών ως: «Οικοδόµοι Βιωσιµότητας».
3. Η δηµιουργία και προώθηση του
συνεταιριστικού µηνύµατος και η διασφάλιση της ταυτότητάς του.
4. Η εξασφάλιση του κατάλληλου νοµικού

67%

Στην Ινδία οι καταναλωτικές ανάγκες
για το 67% των αγροτικών νοικοκυριών
καλύπτονται από τους συνεταιρισµούς.

Η κοινωνική πραγµατικότητα

Ο πλανήτης των συνεταιρισµών
• Οι 300 µεγαλύτεροι συνεταιρισµοί είχαν
συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 2
τρισεκατοµµυρίων δολαρίων, το 2010.
• Οι συνεταιρισµοί έχουν 1 δισεκατοµµύριο
µέλη σε όλο τον κόσµο.
• Στην Ινδία οι καταναλωτικές ανάγκες για το
67% των αγροτικών νοικοκυριών καλύπτονται
από τους συνεταιρισµούς.
• Το 40% των νοικοκυριών της Αφρικής
ανήκουν σε συνεταιρισµούς.
• Εκτιµάται ότι 250 εκατοµµύρια αγρότες στις
αναπτυσσόµενες χώρες είναι ενταγµένοι σε
συνεταιρισµούς.
• Μια µελέτη στην κοιλάδα Yaqui στο Μεξικό,
διαπίστωσε ότι οι αγρότες ήταν πολύ πιο
πιθανό να αποκτήσουν πληροφορίες
εφαρµόζοντας νέες τεχνολογίες µέσω των
τοπικών πιστωτικών ενώσεών τους, παρά
απευθείας µέσω των επιστηµόνων.
• Στην Κίνα, οι συνεταιρισµοί παρέχουν το
91% της µικροπίστωσης.
• Μια µελέτη για τους συνεταιρισµούς στη Σρι
Λάνκα και τη Τανζανία διαπίστωσε ότι η
συντριπτική πλειοψηφία έχει συµβάλλει στη
µείωση της φτώχειας.

Βιωσιμότητα

Το συνεταιριστικό µοντέλο δηµιουργεί
µεγαλύτερη οικονοµική, κοινωνική και
περιβαλλοντική βιωσιµότητα.

Οι προκλήσεις αυτές εµπίπτουν σε
ένα πλαίσιο κοινωνικής αλλαγής,
που περιλαµβάνει:
1. Την αυξανόµενη ανάδυση µιας
µεσαίας τάξης, η οποία διασυνδέεται µέσω ενός πλέγµατος χιλιάδων
δικτύων. Ως αποτέλεσµα αυτού, οι
πολίτες θα επιθυµούν να έχουν µεγαλύτερο λόγο για το µέλλον τους,
από τις προηγούµενες γενιές.
2. Την αυξανόµενη συνειδητοποίηση ότι οι διεκδικήσεις και οι ανησυχίες των ανθρώπων σε πολλές και
διαφορετικές χώρες συγκλίνουν, έχοντας κοινές φιλοδοξίες και κοινά
προβλήµατα. Η διαπίστωση αυτή θα
βρεθεί σε έντονη αντιπαραβολή µε
την ικανότητα των κυβερνήσεων να
παρέχουν δηµόσια αγαθά και ιδιαίτερα εκείνα που σχετίζονται µε τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής, µε αποτέλεσµα να εµφανιστεί ένα κενό
προσδοκιών.
3. Την αυξηµένη πίεση της κοινωνίας των πολιτών για άµεση συµµετοχή στον πολιτικό στίβο. Η µεγαλύτερη συµµετοχή και γνώση, σε συνδυασµό µε το αυξανόµενο κενό προσδοκιών, µπορεί να οδηγήσει σε εντάσεις, εξεγέρσεις και συγκρούσεις.
Το κίνηµα της νεολαίας του 2011
- από τις τάξεις του οποίου είναι πιθανόν να προκύψουν πολλά µέλη
της ελίτ της εξουσίας µέχρι το 2030
- έχει επίγνωση των προβληµάτων
που αντιµετωπίζει η αντιπροσωπευτική δηµοκρατία.
Η «Συνεταιριστική ∆εκαετία» είναι
µια γέφυρα για την προώθηση στον
τόπο µας του συνεταιριστικού κοινωνικοοικονοµικού µοντέλου, που
έχει στο επίκεντρό του τις ανάγκες
των ανθρώπων, καταλήγει το ∆ίκτυο
Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης-∆ίκτυο ΚΑΠΑ
(www.diktio-kapa.dos.gr).
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