
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των συνεργατικών κινηµάτων ήταν ανέκαθεν
ο άνθρωπος, οι ανάγκες και τα απορρέοντα προβλήµατα του. Οι ανθρώπινες
ανάγκες δεν έχουν στατικό χαρακτήρα. ∆ιαµορφώνονται ανάλογα µε τις συνθή-
κες που επικρατούν στο οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον σε κάθε χώρα, σε

µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Παλαιότερα
τα συνεργατικά κινήµατα προσπαθούσαν να
ανταποκριθούν στις ανάγκες επιβίωσης του
ανθρώπου. Σήµερα οι προσπάθειες τους στοχεύ-
ουν στη συνεχή αναβάθµιση του ατόµου και στη

βελτίωση της ποιότητας της ζωής του. Τα µεγάλα προβλήµατα που απασχολούν
το σύγχρονο κόσµο, όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η ισότητα των
δύο φύλων, η µάστιγα της ηπατίτιδας β, το aids κ.λπ, δεν είναι παράδοξο ότι βρί-
σκονται στην ηµερήσια διάταξη των ενδιαφερόντων του διεθνούς συνεργατικού
κινήµατος.   

Ι. Ο ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Η ολοκλήρωση της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαφοροποιεί
τα δεδοµένα και θέτει το συνεργατικό κίνηµα µπροστά σε νέες πραγµατικότη-
τες. Το νέο ευρωπαϊκό ανταγωνιστικό περιβάλλον, η εναρµόνιση του κινήµατος
µε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο, η πιστή εφαρµογή των ευρωπαϊκών οδηγιών που
σχετίζονται µε τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του κινήµατος, η εφαρµο-
γή του εναρµονισµένου θεσµικού πλαισίου, οι νέες ευκαιρίες για διεύρυνση του
πεδίου οικονοµικής δραστηριότητας των συνεργατικών ιδρυµάτων, η οµαλή
λειτουργία των νεοσύστατων θεσµικών οργάνων και η ανάγκη για εκσυγχρονι-
σµό και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και αποδοτικότητας των συνεργατι-
κών οργανισµών, αποτελούν τις βασικότερες παραµέτρους των νέων πραγµατι-
κοτήτων οι οποίες τίθενται µπροστά στις συνεργατικές εταιρείες. 

Το συνεργατικό κίνηµα ιδρύθηκε µε στόχο να βοηθήσει και να προστατεύσει
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τον άνθρωπο. Ιδρύθηκε για να απαλλάξει το άτοµο από την εκµετάλλευση, να
του διασφαλίσει τις δυνατότητες και να του παράσχει τα απαιτούµενα µέσα για
να αναβαθµίσει την οικονοµική και κοινωνική του θέση. Είναι καθολικά αποδε-
χτό ότι οι στόχοι αυτοί έχουν επιτευχθεί σε ικανοποιητικό βαθµό. Παράλληλα
µε τη στήριξη που πρόσφερε στο άτοµο µε άµεσο τρόπο, ο συνεργατισµός ανέ-
λαβε πλήρως τις ευρύτερες κοινωνικές του ευθύνες και πρόσφερε σηµαντικά σε
πολλούς τοµείς της κυπριακής κοινωνίας. Η τελική κατάληξη και σε αυτή την
περίπτωση ήταν η οικονοµική και κοινωνική αναβάθµιση του ατόµου και η βελ-
τίωση της ποιότητας της ζωής του. 

Ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας και οι κοινωφελείς προσανατολισµοί του
συνεργατικού κινήµατος είναι στοιχεία βαθιά ριζωµένα στη συνείδηση του
λαού. Το γεγονός αυτό τεκµηριώνεται απόλυτα από την καθηµερινή πρακτική
και από τα αισθήµατα της αγάπης και της εµπιστοσύνης, µε τα οποία οι πολίτες
περιβάλλουν τα συνεργατικά τους ιδρύµατα, καθώς επίσης και µε τη δεδηλωµέ-
νη εκτίµηση που τρέφουν οι διάφοροι κοινωνικοί φορείς, κρατικοί και ιδιωτικοί,
στο έργο που επιτελούν οι συνεργατικές εταιρείες. 

IΙ. Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 

Είναι σαφές ότι η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι διαφορο-
ποιήσεις που επέρχονται στο οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον, αλλάζουν
σίγουρα τα πλαίσια και τον τρόπο λειτουργίας των συνεργατικών εταιρειών. Σε
ποιο βαθµό οι εξελίξεις αυτές θα επηρεάσουν τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα
και τους κοινωφελείς προσανατολισµούς των συνεργατικών εταιρειών δεν είναι
δυνατό να προβλεφθεί. Είναι όµως βέβαιο, ότι το συνεργατικό κίνηµα διαθέτει
όλα τα απαιτούµενα µέσα, για να αξιοποιήσει προς όφελος του τα πλεονεκτή-
µατα και να αντιµετωπίσει τις δυσκολίες του νέου ευρωπαϊκού περιβάλλοντος,
χωρίς να απολέσει τους προσανατολισµούς ή  να αλλοιώσει τους στόχους του.
Αυτή άλλωστε, είναι η διακηρυγµένη πολιτική και η καθολική επιδίωξη του
συνεργατικού κινήµατος σε όλα τα επίπεδα του.

Ασφαλώς, η διατήρηση των βασικών στόχων του συνεργατικού κινήµατος προ-
ϋποθέτει πρωτίστως την επιβίωση των συνεργατικών ιδρυµάτων και την παρα-
πέρα ανάπτυξη τους. Η οικονοµική ευρωστία του συνεργατικού κινήµατος τελεί
σε άµεση συνάρτηση µε την ποσοτική και ποιοτική προσφορά του στον άνθρω-
πο και στην κοινωνία. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο, οι τρόποι που οδήγησαν το
κίνηµα σε αυτάρκεια χρηµατικών πόρων, επιβάλλεται να διατηρηθούν και να
ενισχυθούν ακόµα περισσότερο.
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Σ’ αυτή την προσπάθεια θα συµβάλουν βέβαια διάφοροι παράγοντες. Ορισµένοι
από αυτούς θα προέλθουν από τις ίδιες τις συνεργατικές εταιρείες και τα µέλη
τους, άλλοι από το συνεργατικό κίνηµα γενικότερα και άλλοι από την κοινωνία
και το ευρύτερο οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλλον. Είναι σηµαντικό όµως
να υπενθυµίσουµε ότι το συνεργατικό κίνηµα ιδρύθηκε κάτω από πολύ πιο
δύσκολες συνθήκες και στην πορεία του αντιµετώπισε πολλές δυσκολίες, κρί-
σεις και προβλήµατα. Η σταθερότητα του στους στόχους και η προσήλωση του
στις συνεργατικές Αρχές και Αξίες ήταν τα βασικά µέσα µε τα οποία αγωνιζό-
ταν και κατόρθωνε να επιβιώνει οικονοµικά και να αναπτύσσεται δηµιουργικά.  

Η τήρηση των συνεργατικών Αρχών και Αξιών από τις συνεργατικές εταιρείες
στην ουσία διασφαλίζει τη συνεργατική τους ταυτότητα. Η διασφάλιση της συνερ-
γατικής ταυτότητας των συνεργατικών ιδρυµάτων οδηγεί στην ταυτόχρονη υιοθέ-
τηση των βασικών στόχων του συνεργατικού κινήµατος, που είναι η εξυπηρέτηση
του ανθρώπου και της κοινωνίας. Συνεπώς, ο όρος “συνεργατισµός” και τα παρά-
γωγα του, είναι έννοιες απόλυτα ταυτισµένες µε τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα
και τους κοινωφελείς προσανατολισµούς του συνεργατικού κινήµατος.

IΙΙ. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Στη διεθνή βιβλιογραφία δεν αναφέρεται ένας συγκεκριµένος ορισµός της
έννοιας “συνεργατική εταιρεία” που να είναι κοινά αποδεκτός. Οι  θεωρητικοί
που ασχολήθηκαν µε τη συνεργατική οργάνωση της κοινωνίας διατύπωσαν
κατά καιρούς διάφορους ορισµούς, οι οποίοι όµως δεν συµπίπτουν απόλυτα
µεταξύ τους. Γι’ αυτό το λόγο ο εγκυρότερος ορισµός της έννοιας  “συνεργατι-
κή εταιρεία” θα µπορούσε να θεωρηθεί ο ορισµός που αναφέρεται στους Κανο-
νισµούς λειτουργίας της ∆ιεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης (ICA Rules Policies,
Procedures & Standing Order) στην οποία συµµετέχουν τα συνεργατικά κινή-
µατα όλων σχεδόν των χωρών του κόσµου. Σύµφωνα λοιπόν µε το άρθρο 5 των
Κανονισµών της ∆ιεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης, 

“Συνεργατική εταιρεία” είναι µια αυτόνοµη ένωση προσώπων, τα
οποία συνδέονται εθελοντικά µε σκοπό να εξυπηρετήσουν τις οικονο-
µικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες και επιδιώξεις τους µέσω
µιας συµµετοχικής και δηµοκρατικά ελεγχόµενης επιχείρησης.

Στον ορισµό αυτό, στον οποίο συµπυκνώνεται το νόηµα όλων σχεδόν των
συνεργατικών Αρχών, επισηµαίνονται δύο σηµαντικά στοιχεία. Το πρώτο
αφορά το είδος και την ιδιαιτερότητα των συνεργατικών εταιρειών και το δεύ-
τερο τον καθορισµό του κύριου σκοπού τους.
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ΙΙΙ.α. Είδος και ιδιαιτερότητα των συνεργατικών εταιρειών

Σύµφωνα µε τον ορισµό που δίνεται από τη ∆ιεθνή Συνεταιριστική Ένωση, οι
συνεργατικές εταιρείες είναι ενώσεις προσώπων και όχι κεφαλαίων. Από τη δια-
τύπωση αυτή απορρέει ότι τα άτοµα τα οποία ιδρύουν µια συνεργατική εταιρεία
δεν προσδοκούν να ικανοποιήσουν τις επιδιώξεις τους χρησιµοποιώντας το
µέγεθος της οικονοµικής συµµετοχής τους στο µετοχικό της κεφάλαιο. Προ-
σπαθούν να επιτύχουν τους σκοπούς τους µε τις συναλλαγές και τη συνεργασία
που θα έχουν µε τη συνεργατική εταιρεία. Στην Κύπρο το προϊόν των εταιρικών
µερίδων (µετοχικό µέρισµα) συνήθως δεν καταλήγει στα µέλη, αλλά κατά κανό-
να, χρησιµοποιείται για ενίσχυση των αποθεµατικών κεφαλαίων των εταιρειών.

Αντίθετα, στις εταιρείες κεφαλαίου αµείβεται το µετοχικό κεφάλαιο. Σκοπός
είναι η µεγιστοποίηση των κερ-
δών και η διανοµή τους στους
µετόχους, ανάλογα µε το ύψος
της συµµετοχής τους στο µετο-
χικό κεφάλαιο. Η αµοιβή του
κεφαλαίου ουδόλως επηρεάζε-
ται από τη συνεργασία που ο
κάθε µέτοχος αναπτύσσει µε
την εταιρεία. Για παράδειγµα,
αν δύο µέτοχοι µιας εταιρείας
κεφαλαίου συµµετέχουν στο
µετοχικό της κεφάλαιο µε το
ίδιο ποσοστό και ο ένας από
αυτούς συνεργάζεται στενά και
σε µεγάλη έκταση µε την εται-
ρεία, ενώ ο άλλος δεν συνεργά-
ζεται καθόλου, θα αποκοµίσουν
και οι δύο ακριβώς το ίδιο
µετοχικό µέρισµα. Αν το παρά-
δειγµα αφορούσε µια συνεργα-
τική εταιρεία, θα συνέβαινε
ακριβώς το αντίθετο. Το συνερ-
γαζόµενο µέλος θα είχε σηµα-
ντικές ωφέλειες από τη συνερ-
γασία του µε την εταιρεία, ενώ
το µη συνεργαζόµενο θα αµει-
βόταν ελάχιστα ή καθόλου.  
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Παράλληλα, ο συνεργατισµός δεν πρέπει να συγχέεται µε το συνδικαλισµό. Οι
συνδικαλιστικές οργανώσεις προσφέρουν στα µέλη τους έµµεσα οικονοµικά
οφέλη, µε την ανάπτυξη συνδικαλιστικής δραστηριότητας και όχι συναλλασσό-
µενες µε αυτά. Στις συνεργατικές εταιρείες τα οφέλη που αποκοµίζουν τα µέλη
παρέχονται άµεσα και προέρχονται από τις συναλλαγές που το κάθε µέλος έχει
µε την εταιρεία του. 

Επίσης, οι συνεργατικές εταιρείες διαφοροποιούνται από τις κρατικές ή τις ηµι-
κρατικές επιχειρήσεις. Τα νοµικά αυτά πρόσωπα ιδρύονται µε σκοπό τη βελτίω-
ση της ευηµερίας των µελών όλης της κοινωνίας και ανεξάρτητα αν αυτά συνει-
σφέρουν ή δεν συνεισφέρουν στο µετοχικό κεφάλαιο. Στις συνεργατικές εται-
ρείες ιεραρχείται ως πρώτος στόχος η προαγωγή της οικονοµικής κατάστασης
των µελών, τα οποία συνεισφέρουν στο µετοχικό κεφάλαιο, ανεξάρτητα από την
αµοιβή που συνεπάγεται η συνεισφορά τους αυτή.

ΙΙΙ.β. Κύριος σκοπός το οικονοµικό συµφέρον του µέλους

Η ιδέα της ίδρυσης των συνεργατικών κινηµάτων είχε κυρίως ως αφετηρία τα
οικονοµικά προβλήµατα του ατόµου και την ανάγκη επίλυσης τους. Παρά τον
εµπλουτισµό και την ευρύτητα της συνεργατικής δράσης, το οικονοµικό συµ-
φέρον του µέλους τοποθετείται και σήµερα στο ψηλότερο σκαλοπάτι της κλί-
µακας των προτεραιοτήτων των συνεργατικών εταιρειών.

Στον ορισµό της συνεργατικής εταιρείας, που διατύπωσε η ∆ιεθνής Συνεταιρι-
στική Ένωση, η ικανοποίηση των οικονοµικών αναγκών των µελών ιεραρχείται
πρώτη στους σκοπούς που τίθενται και ακολουθεί η ικανοποίηση των κοινωνι-
κών και πολιτιστικών αναγκών. Η ιεράρχηση αυτή δεν έγινε τυχαία. Ο λόγος
που ωθεί τα άτοµα να ιδρύσουν µια συνεργατική εταιρεία είναι πρωτίστως η
προαγωγή των οικονοµικών τους συµφερόντων. Η ικανοποίηση των κοινωνικών
και πολιτιστικών αναγκών ακολουθεί, χωρίς βέβαια τούτο να σηµαίνει υποβάθ-
µιση του τεράστιου κοινωνικού και πολιτιστικού έργου που επιτελούν οι συνερ-
γατικές εταιρείες.

Οι συνεργατικές εταιρείες της Κύπρου, παρά τη συνεχή και αδιάλειπτη συµµε-
τοχή τους στην ικανοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών, στο επίκε-
ντρο των στόχων τους έχουν την ικανοποίηση των οικονοµικών αναγκών των
µελών τους. Ο πιστωτικός τοµέας του συνεργατικού κινήµατος δανειοδοτεί τα
µέλη του χωρίς να αξιοποιεί προς όφελος του τη θέση του δανειστή και να επι-
βάλλει απαράδεχτους όρους στους δανειζόµενους. Ο καταναλωτικός τοµέας
προσφέρει στους καταναλωτές καλής ποιότητας προϊόντα σε χαµηλές τιµές προ-
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στατεύοντας έτσι το εισόδηµα τους. Ο µεταποιητικός τοµέας παραλαµβάνει και
µεταποιεί τα πλεονάσµατα της γεωργικής παραγωγής ενισχύοντας το αγροτικό
εισόδηµα, ή παράγει άλλα προϊόντα τα οποία προσφέρει σε τιµές που δεν εµπε-
ριέχουν το στοιχείο της οικονοµικής εκµετάλλευσης του αγοραστή. Ο τοµέας
εµπορίας στοχεύει στην καλύτερη εµπορική αξιοποίηση των αγροτικών προϊό-
ντων και στην ενίσχυση του αγροτικού εισοδήµατος. Ο τοµέας υπηρεσιών προ-
σφέρει διάφορες υπηρεσίες σε προσιτές τιµές συµβάλλοντας έτσι στη συγκρά-
τηση των τιµών και στην προστασία του προσωπικού εισοδήµατος.

Γενικά, είναι σαφές ότι οι συνεργατικές εταιρείες, τόσο της Κύπρου όσο και διε-
θνώς, έχουν ως βασικό στόχο την ικανοποίηση των οικονοµικών αναγκών των
µελών τους. Ιστορικά παρατηρείται ότι οι συνεργατικές εταιρείες, που για διά-

φορους λόγους απώλεσαν τη
δυνατότητα να ικανοποιούν τις
οικονοµικές ανάγκες των µελών
τους, έχασαν το λόγο ύπαρξης
τους και οδηγήθηκαν σταδιακά
σε διάλυση. 

Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις η
ελαχιστοποίηση του κόστους
οδηγεί στη µεγιστοποίηση των
κερδών. Στις συνεργατικές εται-
ρείες η σχέση αυτή είναι διαφο-
ρετική. Η ελαχιστοποίηση του
κόστους είναι άµεσα συνδεδεµέ-
νη µε το οικονοµικό συµφέρον
των µελών. Η εξυπηρέτηση πρώ-
τα του οικονοµικού συµφέρο-
ντος των µελών και ακολούθως
των υπολοίπων αναγκών, εντάσ-
σεται µέσα σε ένα σύστηµα Αρ-
χών (Principles) και Αξιών (Va-
lues), το οποίο λειτουργεί αρµο-
νικά και οριοθετεί τη συνεργατι-
κή δραστηριότητα από τις άλλες
µορφές δραστηριότητας, που α-
σκούνται στα πλαίσια µιας οργα-
νωµένης κοινωνίας.            
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µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ (¶ËÁ‹: µÈ‚Ï›Ô ÙË˜ UNESCO, “∆Ô
‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· Â›Û·È ¿ÓıÚˆÔ˜”)
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