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|; ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ |ί

ί; Ό π ω ς γράφαμε και στο πρώτο τεύχος μας, η έκδο- ¡ί
¡1 ση αυτή στηρίζεται στην οικονομική συνδρομή όσων κρί- ¡1 
\ \ νουν χρήσιμη την παρουσία του περιοδικού στο συνεται- I; 
¡ί ριστικό χώρο και ενδιαφέρονται για το περιεχόμενό του. I;
\ \ Τα τρία πρώτα τεύχη του περιοδικού σας στάλθηκαν |!
|| κατ’ επιλογή, για να τα μελετήσετε και να κρίνετε αν :| 
Ιί και κατά π όσο σας ενδιαφέρει η ύλη που δημοσιεύεται σ ’ ;| 
]> αυτό και τότε να αποφασίσετε αν θα υποβληθείτε στη ;> 
¡1 μικρή ετήσια δαπάνη που απαιτείται για να συγκεντρώνε- -¡ί 
|! ται το απαραίτητο ποσό για τα έξοδα τυπογραφείου, χάρ- |! 
|: του, αποστολής, κλπ. (η εργασία για τη σύνταξη, δια- 
ί| χείριση, διεκπεραίωση προσφέρεται δωρεάν από τα μέλη |ι 
!; του Δ.Σ., τη Δ /νση , τη Συντακτική Επιτροπή και τους !; 
!; Συνεργάτες). ![
I; Πολλοί αποδέκτες έστειλαν την ετήσια εισφορά τους ί; 
ΐ: (δρχ. 1.000 το χρόνο για τα άτομα και δρχ. 2.000 για τα |· 
I; νομικά π ρόσω π α) και έτσι καλύφθηκε ένα μέρος από τα 
|| έξοδά μας. \ \

!; Π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε  ν α  μ α ς  ε μ β ά σ ε τ ε ί ;
|: και οι υπόλοιποι αποδέκτες την παραπάνω εισφορά σας |Ι 
!; για να γίνει δυνατό να συνεχιστεί η έκδοση (εμβάσματα 
I; στον ταμία κ. Νικόλ. Πατρίκιον, Καλλιρρόης 12, Αθήνα !ί 
I; 11743, τηλ. 92.26.777). !|
ί: Αν πάλι κρίνετε ότι δεν σας ενδιαφέρει το περιεχόμε-
ί; νό του, π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε  ν α  ε π ι σ τ ρ έ φ ε τ ε  !; 
!; τ α  τ ε ύ χ η  που λάβατε επειδή ε ί ν α ι  π  ο λ-  :* 
; · λ ο ί  π ο υ  θ έ λ ο υ ν  ν α  ε γ γ ρ α φ ο ύ ν  συν- ί» 
1« δρομητές αναδρομικά και δ ε ν  υ π ά ρ χ ο υ ν  τ ε ύ - | ;  

χ η για ικανοποίηση της αιτήσεώς τους. !|
¡; Περιμένουμε να λάβουμε την εισφορά σας ή (τουλά-
|| χιστο) να μας επιστραφούν τα τεύχη που λάβατε.
<! Ί<1 I'
;; Η Εταιρεία Φίλων Συνεργατισμού
ί. »



Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η  ΠΟΡΕΙ Α
ΔΡΑΣΗ —  ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ — ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Τεύχ-eç 3 ( Γ '  Τρίμηνο 19S6: ïcùi.icg, Aùycu3Toç, Σεπ ΐέμδριοζ)
(Στοιχεία για την έκδοση και τις εισφορές βλ. στην τελευταία σελίδα)

ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Οι Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί στη Σουηδία.

Κείμενο (ομιλία) (ι) του LARS MARCUS (*)

Αγαπητοί φίλοι ότι συτόν τ0 χαρακτηρισμό θα μπορού-
’ σε να τον διεκδικήσει η Σουηδική κίνη-

Βρίσκομαι σήμερα εδώ με μεγάλη χα- ση των καταναλωτικών συνεταιρισμών,
ρά αλλά και με κάποια υπερηφάνεια. Με πολλή θέρμη λοιπόν σας μεταφέρω
Ασφαλώς οι συνεταιρισμοί γίνονται από το χαιρετισμό της KF, της Σουηδικής
τα μέλη τους, αλλά αν αναζητηθεί κά- Έ νωσης των Καταναλωτικών Συνεται-
ποιος ανάδοχος για τους ελληνικούς ρισμών(:'::,;) . Εύχομαι, το έργο σας, για
καταναλωτικούς συνεταιρισμούς, νομίζω την ενδυνάμωση της οικονομίας των με

Ρ) Το κείμενο που δημοσιεύεται αποτελεί την ομιλία του Προέδρου της Δ Σ Ε  στο Συν
έδριο των καταναλωτικών συνεταιρισμών στη Θεσσαλονίκη (8-10/2/1985). Ευχαρι
στούμε τους οργανωτές tou συνεδρίου για την παραχώρηση του κειμένου προς μετάφραση και 
δημοσίευση.

(*) ΛΑΡΣ ΜΑΡΚΟΓΣ {LARS MARCUS): ΙΙρόεδρος της Διεθνούς Συνεταιριστικής Ένω- 
οης (ICA). 0 Λαρς Μάρκους, εξελέγη Πρόεδρος της Διεθνούς Συνεταιριστικής Ένωσης στο 
Συνέδριο του 1984. Με την εκλογή του συνεχίζει την παράδοση των Σουηδών, που είχαν πάλι 
την προεδρία της ΔΣΕ από το 1960 ως το 1976, με Πρόεδρο τον Δρ. ΜωρΙς Μπόνωφ.

0 Λ. Μάρκους είναι Αντιπρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτικών Συνεταιρισμών της Σου
ηδίας (KF) και ατη ΔΣΕ ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής από το 1975 και μέλος της 
Εκτελεστικής Επιτροπής από το 1ÜS0.

Σε νεαρή ηλικία, ο Λ. Μάρκους συνεργάστηκε με τον νεαρό επίοης τότε και κατοπινό ΙΙρω- 
θυπουργό της Σουηδίας, τον αδικοχαμένο Όλαφ Πάλμε, ατη δημιουργία ταμείου Βοήθειας των 
αναπτυσσόμενων χωρών, που αργότερα οδήγησε στο κυβερνητικά πρόγραμμα της Σουηδίας, το 
ονομαζόμενο «Στόχος 1%«, δηλ. στην καθιέρωση της χρησιμοποίησης του 1% του Ακαθάριστου 
Εθνικού ΙΙροϊόντος της χώρας ως αναπτυξιακής βοήθειας.

Από το 1952 ο Α. Μάρκους εργάστηκε για τον μεγαλύτερο καταναλωτικό συνεταιρισμό της 
Σουηδίας, το συνεταιρισμό της Στοκχόλμης, κυρίως σε θέματα εκπαίδευσης} ενημέρωσης και 
σχέσεων με τα μέλη. Απά το 1975 απασχολήθηκε στη?; KF με ανάλογα θέματα και με διεθνείς 
σχέσεις.

0 Λ. Μάρκους είναι ΙΙρόεδρος του Σουηδικού Συνεταιριστικού Κέντρου (για βοήθεια προς 
αναπτυσσόμενες χώρες) και μετέχει στα διοικητικά συμβούλια της Σουηδικής Οργάνωσης Δι
εθνούς Ανάπτυξης, του Σουηδικού Συνεταιριστικού Ινστιτούτου και άλλων συνεταιριστικών φορέων.

(#*) Η KF ( KO ΟΡΕ R ATI VA FORBLTNDET) ) είναι διεθνώς γνωστή για τα επιτεϋγματά 
της. Αειτουργεί από το 1899 και έχει αναπτύξει δραστηριότητες στην παροχή υπηρεσιών και 
συμβουλών, στις προμηθευτικές και πιστωτικές εργασίες, στην ασφάλιση, στην παραγωγή βα
σικών καταναλωτικών αγαθών, στην παραγωγή λιπασμάτων σε συνεργασία με τους γεωργικούς 
ουνεταιρισμους και σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα. Συμμετέχει ενεργά στα Σου
ηδικό Συνεταιριστικό Κέντρο που προσφέρει συμπαράσταση στους συνεταιρισμούς αναπτυσσόμε
νων χώρον. Έχει αντιμετωπίσει με επιτυχία μεγάλα καρτέλ με ανάπτυξη αντίστοιχων συνε
ταιριστικών δραστηριοτήτων.

129



IA R S MARCUS: Ιδεολογία και Δραστηριότητα. Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί οτη Σουηδία

λών σας και για την επέκταση της συν
εργασίας τους στο μέλλον, να φέρει Α
μεσα και αισθητά αποτελέσματα.

Μαζί με το χαιρετισμό αυτόν θα ή
θελα να σας μεταφέρω και ένα μήνυμα 
αναφερόμενο σε κάποια στοιχεία αρχών.

Πρώτο
Μην υπερεκτιμάτε τη σημασία των συνεταιριστικών ιδεών. Οι ιδέες καθαυτές 

ποτέ οεν θα κάνουν τη δουλειά που σεις οφείλετε να κάνετε. Ιδέες χωρίς εφαρμογή 
—  δηλαδή -δουλειά —  δον καταλήγουν σιε τίποτα. Δουλειά σημαίνει προσπά ( ι̂·α, ε
πιμονή, θέληση], αντοχή. Οι ιδέες μπορεί να είναι Θεωρητικές, όνειρα, σαν ναρκωτι
κά. Μπορεί όμως επίσης να δίνουν το έναυσμα και να εμπνέουν-

Βέβαια οι συνεταιρισμοί οεν νοούνται χωρίς το ιδεολογικό τους περίβλημα. Αυ
τά είναι το εξέχον στοιχείο και δεν υπάρχει κίνδυνος από αυτό να υπερεκτίμησεί η 
σημαντικότητα της -ιδεολογίας.
Δεύτερο

Συνεταιρισμ-ός είναι η συνεργασία μεταξύ ανθρώπων με σκοπό την επίτευξη οι
κονομικών στόχων. Δ ε ν  ε ί ν α  ,ι ¡μέσο βοήθειας των πολιτικών για την επί
λυση των οικονομικών προβλημάτων της χώρας κατά έναν οποιοδήποτε τρόπο.

Οι συνεταιρισμοί πρέπιε·ι να λειτουργούν με τα δικά τους μέσα. Με τη συλλο
γιστική αυτή, η ΚΕ και οι συνεταιρισμοί δεν ζήτησαν ποτέ από την Κυβέρνηση 
οποιαδήποτε προνόμια σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους. Το γεγονός αυτό έχει 
συντελέσει στη διαμόρφωση της θέσης μας ανεξάρτητα από τα πολιτικά κόμματα. 
Δεν πρεπει να νοηθεί ¡μ’ αυτό ότι οι πολιτικοί μας θεωρούν άνευ ενδιαφέροντος. Αν
τίθετα φαίνεται άτι οι Σουηδοί πολιτικοί γενικά έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα 
ότι η ανεξαρτησία των συνεταιρισμών αποτελεί κατάκτηση για τη χώρα και για την 
πολιτική ζωή. Οι συνεταιρισμοί αποτελούν το πρώτιστο παράδειγμα της οικονομι
κής δημοκρατίας. Οι συνεταιρισμοί δημιουργούν τον ανταγωνισμό μιεταξύ διαφορετι
κών οικονομικών συστημάτων.

Θα ήθελα να προσθέσω ότι αισθανόμαστε στενή συγγένεια μ£ το εργατικό κί
νημα, αλλά και άλλες κοινωνικές τάξεις δεν διστάζουν ν’ αποτελούν μέλη των συ
νεταιρισμών υπό τον άρο ότι ικανοποιούνται από τα καταστήματά μας. Έ ργο μας 
είναι να προσιελκύσουμε όλους τους πολίτες.
Τρίτο

Με τη διεύρυνση της συνεργασίας οημιουργούνται ισχυρές επιχειρήσεις με ση
μαντικές οικονομικές 'δυνατότητες. Οι μικροί συνεταιρισμοί είναι κοντά στα μέλη 
τους, αλλά συχνά είναι αδύνατοι και εύθραυστα. Οι μεγάλοι, όταν πετύχουν, έχουν 
τα αντίθετα χαρακτηριστικά. Τότε η επιρροή των μελών απειλείται από ττρ  επιρ
ροή των τεχνσκρατών.

Είναι γεγονός ότι η μεγάλη επιχείρηση έχει ανάγκη τους ειδικευμένους τε- 
χνοκράτες· Για το θέμα αυτό θα προχωρούσα στις ακόλουθες συστάσεις:

—  Να σχεδιάζετε -και να προχωρείτε σε προσλήψεις με μακροχρόνια προοπτική,
—  Να προσφέρετε εκπαίδευση και εξάσκηση προσανατολισμένη σε συγκεκριμέ

νο στόχο.
—  Να βεβαιώνεστε ότι οι τεχνσκράτες συνειδητά συμμετέχουν στη συνεταιρισα-

Η συνεταιριστική δραστηριότητα έχει 
τις δικές της ειδικές προϋποθέσεις. Τα 
διδάγματα που αποκόμισα μέσα σε 35 
χρόνια στηρίζονται στη Σουηδική εμπει
ρία, αλλά ίσως να έχουν κάποια χρησι
μότητα και για σας:
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κή κίνηση, ότι την κατανοούν και ότι όχι μόνα αποδέχονται, αλλά και εκτι
μούν τα ιδανικά -και τους στόχους της κίνησης.

—  Αν -αυτά είναι δυνατό, προσλάδετε τεχνοκράτες από τους ανθρώπους της συνε
ταιριστικής κίνησης.

—  Η σχέση μεταξύ μελών - ιδιοκτητών και τεχνοκρατίαν τυρέττ̂ ί. να είναι λειτουρ
γική. Αυτό σημαίνει ότι οι ανειδίκευτοι δεν πρέπει να· υποτιμούν την ανάγ
κη για· τις γνώσεις των ειδικών.

Τέταρτο
Κάνετε ό,τι κάνουν οι αγρότες: βάζουν στην άκρη ένα μέρος από το σιτάρι στις 

καλές χρονιές για να έχουν στις δύσκολες χρονιές.
Προωθήστε την επέκτασημε ταυτόχρονη στήριξη στους δικούς σας πόρους.
Γπολογί-στε τους κινδύνους, εξετάζετε τις εναλλακτικές λύσεις, ξεκινήστε κά- 

τ:ι καινούργιο.
Τέτοιες μέθοδοι επιτυχίας απαιτούν γνώσεις. Πρέπει να υπάρχει η δυνατό

τητα αξιοποίησης των γνώσεων των ειδικών,
Η εκπαίδευση: και η εξάσκηση των ανειδίκευτων αποτελεί ένα από τα θεμέ

λια της συνεταιριστικής επιτυχίας.

Πέμπτο και τελευταίο
Ό ταν έχετε δημιουργήσει μια επιτυχημένη δραστηριότητα, μην επαναπαύε

στε στις δάφνες σας. Η -επιτυχία σας αναγκάζει τους ιδιώτες να δυναμώνουν το 
οπλοστάσιό τους.

Στο εμπόριο και στη βιομηχανία δεν υπάρχουν οριστικές λύσεις. Από τη φύση 
του ο ανταγωνισμός περιέχει δυνά^ις από τις οποίες μπορεί τελικά, να ωφεληθεί ο 
καταναλωτής. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εμείς στην ΙνΡ και στους συνεται
ρισμούς υποστηρίζουμε τον ανταγωνισμό και θέλουμε να ζούμε μ5 αυτόν.

Είναι ελκυστική η ιδέα μιας προσπάθειας κατάργησης του ανταγωνισμού. Ο
μόνος απσοεκτος τρόπος είναι να ε:ίναι κάνεις ο  καλύτερος- Δεν μπορεί να υπάρξει
προστασία (σ:μ. από τον ανταγωνισμό) δια μέσου συμφωνιών κ>αι συμβάσεων πα
ρά μόνο βραχυχρόνια. Μακροχρόνια τα μέσα αυτά εξασθ’ενίζουν τον ενδιαφερόμενο.

Οι Σουηδικοί Συνεταιρισμοί
θ α  ήθελα στη συνέχεια ν’ αναφερθώ 

συνοπτικά: στους Σουηδικούς συνεταιρι
σμούς:

Οι συνεταιρισμοί των καταναλωτών, 
είναι η ΚΡ και οι συνεταιρισμοί που 
προσφέρουν εμπορεύματα κάθε είδους, 
καθώς και η ΟΚ για τους αυτοκινητι
στές. Για τη στέγαση υπάρχει μια συνε
ταιριστική επιχείρηση των καταναλω
τών, η Η3Βι και μία των εργατικών σω 
ματείων, η ΚΙΚΒΒΥΟΟΕΝ. Επί πλέον 
υπάρχει μια ασφαλιστική εταιρία και 
μια οργάνωση των συνεταιρισμών κη-
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δειών, που χειρίζεται πάνω από το 50% 
των κηδειών της χώρας.

Στον τομέα της παραγωγής, η κορυ
φαία οργάνωση ονομάζεται Ι̂ Ι̂ Γ (Ομο
σπονδία των Σουηδών Γεωργών) η ο
ποία δεν ασκεί οικονομικές δραστηριό
τητες, αλλά πρωτίστως ενεργεί ως ε
παγγελματική οργάνωση των γεωργών.

Αναγνωρίζουμε στη χώρα μας την 
εγγενή σύγκρουση μεταξύ καταναλωτι
κών συνεταιρισμών και συνεταιρισμών 
των παραγωγών, στο θέμα της διαμόρ
φωσης της τιμής. Εντούτοις, πολλοί γε-
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ωργοί ττου είναι μέλη των συνεταιρισμών 
των παραγωγών, είναι επίσης μέλη κα
ταναλωτικών συνεταιρισμών και της ΟΚ 
(των αυτοκινητιστών) υπό την ιδιότητά 
τους ως καταναλωτών.

Περίπου ένας στους τέσσερις Σουη
δούς είναι μέλος ενός τοπικού κατανα
λωτικού συνεταιρισμού. Η κίνησή μας 
προμηθεύει στο Σουηδικό λαό το 20% 
των πωλούμενων τροφίμων. Αυτό επι
τυγχάνεται διαμέσου 150 συνεταιρισμών 
μελών, από τους οποίους της Στοκχόλ
μης είναι ο μεγαλύτερος. Οι πωλήσεις 
της ΚΕ και των καταναλωτικών συνε
ταιρισμών πέρυσι (σ.μ, το 1984) ήταν 
ύψους 4 δισ. δολλ. Το συγκρότημα των 
βιομηχανικών εταιριών της ΚΕ, το οποίο 
εξάγει το μεγαλύτερο μέρος της παρα
γωγής του5 αντιστοιχούσε σχεδόν στο 
25% των πωλήσεων.

Το συγκρότημα των βιομηχανικών ε
ταιριών περιλαμβάνει προϊόντα δάσους, 
ελαστικά αυτοκινήτων, συστήματα μετα
φοράς, οικοδομικά υλικά κλπ. Οι με
ταποιητικές εταιρίες μας είναι πολύ επι
τυχημένες σήμερα.

Γενικά οι δραστηριότητές μας υπήρξαν 
επιτυχείς επί σειράν ετών> αλλά ο κα
νόνας που ανέφερα πριν ισχύει βέβαια 
και για την Κ3Γ. Η επιτυχία στο παρελ
θόν δεν εγγυάται αυτόματα επιτυχία στο 
μέλλον.

Κατά τη διάρκεια του περασμένου 
χρόνου τα διάφορα τμήματα των δρα
στηριοτήτων μας προχώρησαν σε εσωτε
ρικές συζητήσεις πολύ ανοιχτές. Αιτία 
αυτών των συζητήσεων είναι ότι η με
γέθυνσή μας δεν συνεχίζεται και ότι με
ρικοί από τους συνεταιρισμούς μας έ
χουν κάποια δυσκολία στην επίτευξη ι
κανοποιητικών οικονομικών αποτελεσμά
των. Επίσης, εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε 
εντελώς ικανοποιημένοι με την επίδοσή 
μας. Μερικοί από τους ανταγωνιστές 
μας παρουσιάζουν καλύτερα αποτελέ
σματα από εμάς σε αρκετά σημεία.

Αυτό που κάνουμε τώρα είναι να ε

πανεξετάσουμε την ΚΕ ως κεντρική ορ
γάνωση. Αποκεντρώνουμε τις δραστηρι
ότητες, δημιουργούμε κέντρα ανεξάρτη
της εκτίμησης του κέρδους και επεκτεί
νουμε την επίδραση της αγοράς. Τη μέ- 
γιστη δύναμη θα πρέπει να έχουν τα φυ
σικά μέλη και όχι ο συνεταιριστικός 
φορέας παραγωγής ή αγοράς. Ταυτό
χρονα η κίνηση έχει ξεκινήσει να στρέ
φεται προς την εκπαίδευση και πάνω 
απ’ όλα προς την ανάπτυξη του μάνα
τζμεντ. Παράδοσή μας είναι ότι όλοι οι 
εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν την ευ
καιρία να αναπτύσσονται μέσα στην κα
ταναλωτική συνεταιριστική κίνηση. Ό 
μως αυτή η παράδοση αδυνάτισε σε κά
ποιο Φαθμό σε μια περίοδο που επικρά
τησε η τεχνική ανάπτυξη σε βάρος της 
συνεταιριστικής ανάπτυξης.

Έ να  ακόμη καινούργιο στοιχείο εί
ναι ότι έχουμε αναθεωρήσει το ρόλο μας 
ως εργοδοτών. Ύ στερα από μια περίο
δο αβεβαιότητας για πολλούς, διαμορ
φώνουμε και πάλι συγκεκριμένες απαι
τήσεις από τους μάνατζερς. Ό λ ο  και 
περισσότερο προσλαμβάνονται με σύμ
βαση διάρκειας συνήθως 4-5 ετών. Πλη
ρώνονται καλά και ξανάρχεται πάλι 
στην επιφάνεια η πρόσθετη ανταμοιβή 
για καλά αποτελέσματα.

Στη νέα μορφή οργάνωσης περιλαμ
βάνεται μια ειδική αναπτυξιακή μονάδα,
' Ενα από τα ουσιαστικά χαρακτηριστι
κά μας σε παλαιότερες εποχές ήταν η 
ικανότητά μας να καινοτομούμε. Επί ο
ρισμένα χρόνια τώρα οι ιδιωτικές επι
χειρήσεις μας πλησίασαν σε αρκετές πε
ριπτώσεις. Τώρα είμαστε αποφασισμένοι 
να υπερκεράσουμε πάλι τους ανταγωνι
στές μας.

Έχουμε αποφασίσει επίσης να ισχυ
ροποιήσουμε την εικόνα που δίνουμε 
προς τα έξω ως καταναλωτική οργάνω
ση. Συγκεντρώνουμε όλους τους πόρους 
μας για θέματα καταναλωτή, όπως ερ
γαστήρια, δοκιμαστήρια μαγειρέματος, 
πληροφόρηση και εκπαίδευση του κοττα-
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ναλωτή, σε μια νέα μονάδα. Σκοπός μας 
είναι να συνδέσουμε το όνομά μας με την 
•ποιότητα περισσότερο από όσο μπορούν 
οι ανταγωνιστές μας. Προσβλέπουμε με 
αισιοδοξία προς το τέταρτο μεγάλο κα
ταναλωτικό συνέδριο.

Κινητοποίηση των δυνάμεων με τον 
τρόπο που τώρα επιχειρούμε ξαναζωντα
νεύει την οργάνωση. Κάθε οργάνωση} 
ακόμη και αυτές που έχουν καθιερωθεί 
προ πολλού, χρειάζεται ένα ταρακούνη- 
αα πότε - πότε. Οι άνθρωποι πρέπει να 
επιχειρούν νέους στόχους. Παρωχημένες 
αντιλήψεις πρέπει να παραχωρούν τη 
θέση τους σε καινούργιες και νέο αίμα 
να μεταγγίζεται ή, βλέποντας και τους 
ανταγωνιστές, «πρέπει να βγάζεις φλό
γες από το στόμα όταν παίζεις με πα
νούργους», όπως συνήθιζε να λέει αστει- 
ευό μένος ο πατέρας μου όταν έπαιζε 
χαρτιά. Πρέπει να λάμψει η συνεταιρι
στική κίνηση των καταναλωτών.

Αντιλαμβάνεστε ότι θα μπορούσα να 
επεκταθώ αρκετά σε σχέση με την ΚΕ 
και τους Σουηδικούς συνεταιρισμούς.
Ό μ ω ς θα σταματήσω στις εικόνες που 
σας έχω μεταφέρει.

Τέλος, μερικές λέΕεις για ό,τι ίσως αποτελεί την ουσία της παρουσίας μας εδώ ό- 
οων έχουμε έλθει από ¡πολύ >μακρυό.

Η συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων για την προώθηση κοινών συμφερόντων, απο
τελεί -μια ιοχυρή κινητήρια δύναμη στη ζωή. Αυτό αληθεύει τόσο σε μικρή κλίμακα, στην 
τοπική κοινότητα, όαο και σε μεγάλη κλίμακα, στη διεθνή κοινότητα. Ουσιαστικά δεν υ
πάρχει μεγάλη διαφορά μεταΕύ των συμφερόντων των καταναλωτών της Θεσσαλονίκης, 
της Στοκχόλμης, του Κόμπε στην Ιαπωνία ή του Ντάρ-ελ-Σαλάμ στην Τανζανία.. Είναι 
ουσιαστικά ένα θέμα ορθολογισμού που -προσφέρεται από το ελεύθερο διεθνές εμπόριο.
' Ενας κόσμος χωρίς σύνορα και ένας κόσμος -ειρηνικός αποτελούν τα γνήσια μακροχρό
νια συνεταιριστικά αιτήματα.

Η Διεθνής Συνεταιριστική “ Ενωση είναι εκδήλωση αυτής της βούλησης. Μια άλλη 
εκδήλωση είναι ότι ,μερικοί συνάδελφοι συνεταιριστές έχομε έλθει από πολύ μοκρυά. Α
ποτελεί ευχαρίστησή μας να είμαστε μαΖί σας αυτή τη στιγμή. Είναι ευχαρίστησή μας να 
είμαστε στην Ελλάδα. Αλλά η εδώ παρουσία μας πρέπει πρωταρχικά να θεωρηθεί ως έκ
φραση της επιθυμίας μας για διεθνή συνεταιριστική συνεργασία.

Οι συνεταιριστές όλου του κόσμου, σε Ανατολή και σε Δύση, οτο Βορρά και στο Νό
το εργάζονται για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Αυτό ίσως σποτελεί το πρωταρ
χικό συμφέρον των μελών.

Αγοπητοί φίλοι, σας εύχομαι καλή τύχη.

Εκ μέρους όλων των ξένων προσκε
κλημένων σας, θα ήθελα να εκφράσω 
την εκτίμηση και την ευγνωμοσύνη μας 
για την πρόσκλησή μας στο συνέδριό 
σαςι. Για πολλούς από εμάς ένα συνεται
ριστικό γεγονός όπως αυτό, έχει ασφα
λώς ειδικό ενδιαφέρον, διότι διοργοη/ώ- 
νεται στην Ελλάδα. Εδώ, όπως έχουμε 
διδαχθεί, υπήρξε η αφετηρία αυτού που 
ονομάζουμε Δυτικός πολιτισμός. Εδώ 
εξελίχθηκαν οι θεμελιώδεις αρχές της 
δημοκρατίας αν και όχι ανώδυνα.

Η συνεταιριστική οργάνωση που τώρα 
δημιουργείται άργησε να εμφανιστεί. 
Γνωρίζουμε τους λόγους. Ό χι πολύ πα
λιά κυριαρχούσε η καταπίεση σ’ αυτή 
τη χώρα. Είμαστε ευτυχείς που οι Ελ
ληνικοί καταναλωτικοί συνεταιρισμοί α- 
νασυντάσοουν τις δυνάμεις τους για 
προστασία των μελών τους και συγ
κροτούν μια ένωση, όπως πολλοί άλλοι 
ανά τον κόσμο.

Θέλω να σας μεταδιδάσω ειδικές ευ
χαριστίες από τη Διεθνή Συνεταιριστι
κή 'Ενωση της οποίας είμαι Πρόεδρος, 
Ελπίζουμε ότι θα ζητήσετε να γίνετε μέ
λος και ότι θα εγκριθεΐ η αίτησή σας.
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Του Καθηγητού ΣΩΤΗΡΙΟΥ I. ΑΓΑΠΗΤΙΔΗ

Ο Συνεργατικός είναι ένας από τους θεσμούς συλλογικής δράσεως στον οικο
νομικό τομέα. Αντιπαρατάσσεται στην κερδοσκοπική (επιχείρηση ατομικής ή συλλο
γικής μορφής. Ο συνεταιρισμός αποσκοπεί να προασπίσει τα συμ/φέροντα των μελών 
του— τα επαγγελματικά και τα οικονομικά— χωρίς να έχει δικές του οικονομικές 
επιδιώξεις. Αποτελεί ένωση προσώπων- και όχι κεφαλαίων, όπως συμβαίνει στην 
ιδιωτική επιχείρηση. Οργανώνεται και λειτουργεί με βάση τις αρχές της ισότητας 
κα;ι της κοινωνικής »δικαιοσύνης, σε αντίθεση προς την ιδιωτική επιχείρηση, όπου 
δεσπόζει το «καπιταλιστικό» -κριτήριο του -μεγέθους της κεφαλαιακής συμμετοχής 
και η επιδίωξη κέρδους.

Στην κατηγορία των οικονομικών "μη κερ δσσκοπικών μονάδων συλλογικής μορ
φής ανήκουν, εκτός α/πό τους Συνεταιρισμούς, οι δημόσιες -επιχειρήσεις και οι επι
χειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, οι οποίες επιδιώκουν γενικό
τερους σκοπούς (<ά  πρώτες [ΐε αντικείμενο που ενδιαφέρει το ευρύτερο κοινό, οι δεύ
τερες τους κατοίκους ενός δήμου ή μιάς κοινότητας) καθώς και οι εταιρίες λαϊκής 
βάσεως που αποτελούν κεφαλαιακές μονάδες, στις οποίες μετέχουν κυρίως εκ<είνοι 
που πρόκειται να εξυπηρετηθούν από τη δράση τους (π.χ. ατμοπλοία που συνδέει 
τον τόπο της κατοικίας των μετόχων με άλλες περιοχές της χ ώ ρα ς).

Ενώ οι κρατικές και οι δημοτικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από την τυπική 
τους εμφάνιση (συνήθως έχουν τον τύπο της ανώνυμης εταιρίας) συγκροτούνται «εκ 
των άνω» και εμπίπτουν στο δημόσιο τομέα, οι συνεταιρισμοί και οι εταιρίες λαϊκής 
β άσε ως είναι εθελοντικά οτ^Ηουογήματα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και έχουν 
κοινωνικοοικονομικούς σκοπούς, θ α  μπορούσαν να τοποθετηθούν στο ενδιά^ιεσο του 
δημόσιου και του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα. Αφενός, πρόκειται περί πρωτο
βουλίας ιδιωτών για κοινή δράση (όπως συμβαίνει στις ιδιωτικές συλλογικές επι
χειρήσεις) και, αφετέρου, δεν αποβλέπουν, κατά κύριο λόγο, σε κέρδος (όπως συμ
βαίνει και με τις δημόσιες επιχειρήσεις).

Οι Συνεταιρισμοί πέραν από το βασικό έργο τους, που είναι η εξυπηρέτηση των 
συμφερόντων των μελών τους κατά τρόπο θετικό (ενίσχυση της δραστηριότητας των 
συνεταίρων) ή αποθετικό-αμυντικό (αντιμετώπιση των κερδοσκοπικών μονάδων του 
ιδιωτικού τομέα), έχουν, πολλές φορές, και άλλες επιδιώξεις κοινωνικού χαρακτή
ρα, όπως θα ιδούμε. Τ ο  άρθρο μας αυτό εντοπίζει το ενδιαφέρον του στις ανταγωνιστι
κές σχέσεις των συνεταιρισμών με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Θα παραθέσουμε ό
μως, πριν από το κύριο θέμα μας, μερικά σημεία σχετικά με τη θέση του Συνεται
ρισμού στις σύγχρονες κοινωνίες ν.αι τη στάση του Κράτους έναντι των Συνεταιρισμών-

0  Συνεταιρισμός είναι μιά ελεύθερη ένωση, που αποβλέπει να βοηθήσει τα 
|ΐέλη του, τόσο στις επαγγελματικές όσο και στις καθαρά οικονομικές τους δρα
στηριότητες. Ο γνήσιος Συνεργατισμός απαιτεί να έχουν τα όργανά του αυτόνομη 
διοίκηση και να είναι ανεξάρτητα από την πολιτική (να μη συνδέονται με τα πο
λιτικά κόμματα) και την κρατική εξουσία (να μη κατευθύνσνται στη δράση τους 
από τις υποδείξεις των κρατικών Αρχών) .
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Ο θεσμός ενδιαφέρει, κατά κύριο λόγο, τους οικονομικά αδύνατους, όπως εί
ναι οι περισσότεροι αγρότες καί βιοτέ/νες. Χάρη στην ένωση τους στιο Συνεταιρι
σμό κατορθώνουν να" αποκτήσουν πολλά από τα. πλεονεκτήματα που διαθέτουν οι 
ιδιώτες επιχειρήματος, όπως είναι τα κεφάλαια (πιστώσεις) , οι πρώτες ύλες, τα 
σύγχρονα τεχνικά μέσα παραγωγής, καθώς και να επεκτείνουν τη δράση τους 
στην επεξεργασία και τη διάθεση τ(ι>ν προϊόντων των μελών τους.

Τ α  μέλη του Συνεταιρισμού -αισθάνονται, έτσι, ενισχυμένη την προσωπικότη
τά τους, γιατί η προβολή και η ικανοποίηση των συμφερόντων τους είναι πιο απο
τελεσματικές, όταν γίνονται από εκπροσώπους μιάς οργανωμένης ομάδας και όχι 
από μεμονωμένα και ανίσχυρα- άτομα. Με τη -σύμπραξη αυτή στο Συνεταιρισμό 
τα μέλη του πετυχαίνουν μεγαλύτερη ποσότητα παραγωγής και καλλίτερες τιμές 
στη διάθεση των προϊόντων τους, χάρη- στα μέσα που- χρησιμοποιούν και τις δυ
νατότητες που έχει η οργανωμένη ομάδα. Η ωφέλεια που έχουν οι συνεταίροι εί
ναι ακόμη μεγαλύτερη,, όταν γίνεται καθετοποίηση της παραγωγής, όπως συμ
βαίνει στην περίπτωση των αγροτοβιο μηχανικών συνεταιρισμών, όπου η πρωτο
γενής παραγωγή (γεωργική) συνδυάζεται με τη1 δευτερογενή (βιομηχανικ.ή επε
ξεργασία) και, ακόμη περισσότερο, όταν η δραστηριότητα προχωρεί στον τριτίο- 
γενή τομέα (εμπορική διάθεση τη ; παραγωγής). Ο γεωργός, που μόνος του θα 
είχε μικρές δυνατότητες για καλή, άφθονη και κερδοφόρα παραγωγή, με απλό δε 
Συνεταιρισμό η διαφορά προς το καλλίτερο (σε ποιότητα, ποσότητα και κέρδος) 
θα ήταν περιορισμένη, με την καθετοποίηση της παραγωγής, που οργανώνει ο 
αγροτοβιομηχανικός Συνεταιρισμός, αποκτά πρόσθετα ωφελήματα, που- πηγάζουν 
από τη συμμετοχή του στην προστιθέμενη αξία, την οποία πραγματοποιεί ο Συ- 
νεταιρισμός με τις βιομηχανικές και τις εμπορικές του δραστηριότητες.

Οι σύγχρονοι Συνεταιρισμοί δεν περιορίζονται στο κύριό τους αντικείμενο, 
που είναι η μεγιστοποίηση και η αξιοποίηση της παραγωγικής προσπάθειας των 
μελών τους. Εμφανίζονται και ως μονάδες πολλαπλής λειτουργίας, δηλαδή πα
ράλληλα μ£ την πρωταρχική τους αποστολή, ενοιαφέρονται για την οικιακή οικο
νομία των συνεταίρων (καταναλωτική πλευρά), τη στέγασή τους (οικοδόμηση 
κατοικιών) , τη μόρφωσή τους (εκπαιδευτική δραστηριότητα) και για την πολιτι
στική τους ανέλιξη, γενικότερα. Ό ταν ο Συνεταιρισμός επιτελεί τέτοιας εκτάσεως 
δράση, συμβάλλει στην καλλιτέρευση των συνθηκών ζωής —  οικονομικών και κοι
νωνικών —- των κατοίκων των μικρών οικισμών και συντελεί στην περιφερειακή 
ανάπτυξη και την αναχαίτιση του ρεύματος της '•αστυφιλίας.

Από καθαρά οικονομική άποψη, οι επωφελείς αντίκτυποι της οράσεως των 
Συνεταιρισμών είναι αξιόλογοι. Η δραστηριότητα των ιδιωτικών επιχειρήσεων, πα
ράλληλα με τους Συνεταιρισμούς, συνεπάγεται ανάπτυξη της άμιλλας. Η μονοπω
λιακή ή ολιγοπώλια/./) τους θέση αποδυναμώνεται. 0  ανταγωνισμός που αναπτύσ
σεται οδηγεί στην εξυγίανση των συναλλαγών. Το ύψος των τιμών διαθέσεως των 
προϊόντων συγκρατείται σε λογικά επίπεδα. Η ποιότητα, επίσης, βελτιώνεται.

Ό π ω ς στην ιδιωτική οικονομική δράση, οι κοινοπραξίες και οι -συγχωνεύ
σεις μονάδων συνεπάγονται καλλίτερα αποτελέσματα, έτσι και -στο συνεταιριστικό 
τομέα διαπιστώνονται σημαντικά επιτεύγματα, όταν οι πρωτοβάθμιες οργανώσεις 
συμπράξουν και οργανώσουν ευρύτερες ομάδες- Στην Ελλάδα, αυτό πέτυχαν πολ
λές από τις κεντρικές ενώσεις Συνεταιρισμών. Το μεγαλύτερο μέγεθος είναι ευκο
λότερο να πετύχε: καλλίτερη οργάνωση (στελέχη, τεχνικά μέσα κλπ.) και λει
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τουργία (χρη* ωτοοότηση), ώστε να γίνει περισσότερο αποτελεσματικό, να ωφε
ληθούν δηλαδή οι συνεργαζό|ιενοι, αλλά και να ωφελήσουν την κοινωνία.

Τ α σύγχρονα Κράτη, ανεξάρτητα από το κοινών ικοπολιτικό σύστημα στο 
οποίο στηρίζονται, αναγνωρίζουν %®ι κατοχιφώνουν —  με το Σύνταγμα και j.ts 
τη νομοθεσία —  το Συνεργατισμό. Βέβαια, στα Κράτη που έχουν δημοκρατία δυ
τικού τύπου, είνα-t φυσικό να μπορεί να καλλιεργηθεί η ιδέα. του γνήσιου Συνερ
γατισμού και να γίνει εφαρμογή των ορθοδοξίαν αρχών συγκροτήσεως και λει
τουργίας των Συνεταιρισμών. Εκεί, είναι ευνόητο ότι ισχύει η αρχή της αυτονο
μίας και της ανεξαρτησίας των Συνεταιρισμών από την κρατική εξουσία.. Αντί
θετα, στα απολυταρχικά Κράτη, η αρχή αυτή παρχβιάζεται και ο Συνεργατισμό; 
καλείται να εξυπηρετήσει την κρατική πολιτική. Κατά τα λ:τπά, και στα Κράτη 
αυτά προωθείται και ενισχύεται η συνεταιριστική κίνηση.

Γενικότερα, το Κράτος 'σήμερα ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη των Συνεται
ρισμών για δύο λόγους: Πρώτο, γιατί με το Συνεταιρισμό βοηβείται ο μικρός πα
ραγωγός και ο ανίσχυρος επαγγελματίας, να απολαύσει πλεονεκτήματα, τα οποία 
μόνος δε θα μπορούσε να. αποκτήσει κι έτσι να τονωθεί η οικονομική του υπόστα
ση. Δεύτερο, γιατί _ με τΐο Συνεταιρισμό-εξυπηρετούνται, άμεσα και έ|ιμεσα, οι γε
νικότεροι σκοποί της εθνικής -ο:κον;μίχς, όπως είναι η επιτάχυνση του ρυθμού ανό
δου του εθνικού εισοδήματος και η περιφερειακή ανάπτυξη.

Το ενδιαφέρον του Κράτους δε , σταματά στην ενθάρρυνση της συγκροτήσεως 
Συνεταιρισμών. Γποβοηίθεί και στην καλλίτερη οργάνωση και λειτουργία του:· Γι 
αυτό τα νεώτερα Κράτη φροντίζουν να αποκτούν οι Συνεταιρισμοί στερεά. 0!εμέλια, 
να διαθέτουν σύγχρονα τεχνικά -μέσα. λειτουργίας, καταρτισμένα στελέχη, να έ
χουν άνετη χρη^τοοότηστ/ και ειδική μεταχείριση, ώστε να μπορούν αποτελεσμα
τικότερα να ανταποκρίνονται στους σκοπούς τους.

Η υγιής συγκρότηση και η  σταθερή ανάπτυξη των Συνεταιρισμών ενδιαφέ
ρει το Κράτος και για ένα ακόμη- λόγο. Ορισμένες κρατικές δραστηριότητες, αντί 
να αποτελούν αντικείμενο απαοχολήσεως υφισταμένων δημοσίων υπηρεσιών ή νέων 
φορέων που επίτηδες συνιστώνται, ανατίθενται σε συνεταιρισμούς, που έχουν τη 
σχετική εμπειρία. Τέτοιες εργασίες είναι π.χ. η παρέμβαση στην αγορά και η 
προσφορά υπηρεσιών.

Τέλος, διεν πρέπει να παρασιωπήσει, ότι η  ενίσχυση του εισοδήματος και η 
βελτίωση των συνθηκών ζωής των αδύνατων κατηγοριιόν του πληθυσμού, δια μέ
σου των Συνεταιρισμών, συντελεί στη χαλάρωση των εντάσεων, στην ευστάθεια 
της κοινωνίας κα:, γενικότερα, στην κοινωνική θωράκιση του· Κράτους. Αυτοί εί
ναι οι λόγοι για τους οποίους και οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες υποστηρίζουν το Συ
νεργατισμού και συμπαραστέκοντκι στην ανοδική πορεία των Συνεταιρισμών.

***
Η εύνοια και, γενικότερα, η ειδική μεταχείριση των Συνεταιρισμών από το 

Κράτος προσκόπτει συχνά στα συμφέροντα των ιδιωτικών επιχειρήσεων, οι οποίες 
διαμαρτύρονται για. τη δη|'.ι ουργούμενη ανισότητα στους όρους του ανταγωνισμού, 
Η ανετότερη χρηματοδότηση, τα χαμηλότοκα δάνεια, η αυξημένη επιδότηση των 
επενδύσεων καί η απαλλαγή των Συνεταιρισμών από υποχρεώσεις, στις οποίες 
υπόκεινται οι ιδιώτες επιχειρηματίες, εκτιμώνται από τους τελευταίους ως παρά
γοντες καταλύσεως του ανταγωνισμού υπό ίσους όρους, που είναι βάθρο της οικο
νομίας της αγοράς κα-ι ως αντικίνητρο αναπτύξεως δραστηριοτήτων, οι οποίες θα
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συν έβαλλαν στην ταχύτερη και σταθερότερη -ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.
Στην επιχειρηματολογία -αυτή, οι συνεταιριστές αιπαναούν, άτι η αρχή της ί

σης μεταχείρισης ενδείκνυται να υποχωρεί προ της εξυπηρετήσεως του γενικότε
ρου συμφέροντος, το οποίο επΊζητείται να- ικανοποιηθεί με τις εύνοιες προς τους 
Συνεταιρισμούς. Άλλωστε, η -ευνοϊκότερη μεταχείριση δεν αποτελεί αποκλειστική 
παραχώρηση στους Συνεταιρισμούς. Στην πράξη, γίνεται και σε άλλες περιπτώ
σεις, όπου προ έχει η κοινωνική σκοπιμότητα. Στον τομέα της οικονομίας, ειδικό
τερα, κάτι ανάλογο γίνεται με τχ μέτρα προστασίας των μικρομεσαίων επιχειρή
σεων. Και εκεί συναντούμε ευνοϊκή μεταχείριση προνομιακού χαρακτήρα με σκο
πό την επιβίωση και την ανάπτυξή τους. Εφαρμόζονται και για τους μικρομε- 
σαίους επιχειρηματίες ειδικά- μέτρα για την αντιμετώπιση του ανταγω νινιού των 
μεγάλων επιχειρήσεων, θεσπίζονται πρόσφορα κίνητρα —  πιστωτικά, δημοσιο- 
νομικά κλπ. —  κατά. παρέκκλιση των γενικών κανόνων, για την προάσπισή τους. 
Ό πως, λοιπόν, γίνεται 'ανεκτή η ειδική μεταχείριση των μικρομεσαίων επιχειρή
σεων για γενικότερους λόγους, έτσι πρέπει να υποστηρίζονται και ο: Συνεταιρι
σμοί, έστω- και σε βάρος της αρχής των ίσων όρων ανταγωνισμού, αφού μόνο μ’ 
αυτό τον τρόπΐο μπορεί να ενισχυθεί η οικονομία των μικρών παραγωγών και μόνο 
με τέτοια υποστήριξη μπορούν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν οι συλλογικές 
τους δραστηριότητες.

Η προνομιακή μεταχείοιση των μικρομεσαίων -επιχειρήσεων αναγνωρίζεται 
παντού σήμερα. Η υποστήριξή τους από το Κράτος φτάνει έως το σημείο να κα
ταρτίζονται προγράμματα για την εκπαίδευση των μικρών επιχειρηματιών, ακόμη 
και να διατίθενται εμπειρογνώμονες, οι οποίοι επισκέπτονται και συμβουλεύουν 
τους επιχειρηματίες αυτής της κατηγορίας για την εφαρμογή νέων ιδεών. Το Τε
χνολογικό Ινστιτούτο της Γιουτλάνδης (Δανία) π.χ. εγκαινίασε πρόσφατα μιά τέ
τοιου τύπου τεχνική βοήθεια προς τις μικρές επιχειρήσεις. Αν λοιπόν ανάλογα μέ
τρα εφχρμοσθούν στους Συνεταιρισμούς, δεν πρέπει να θεωρηθούν ότι αποτελούν 
απαράδεκτη ειδική μεταχείριση, αφού με αυτή την κρατική συ}ΐπαράσταση επι
διώκεται ν’  ανδρωθεί η  συλλογική προσπάθεια για ν αναπτύξει αυτοδύναμη δράση.

Οι κρατικές δαπάνες για την υποστήριξη των Συνεταιρισμών θα μπορούσαν 
να χαρακτηριστούν ως χρηματοδότηση έργου κοινωνικής υποδομής, γιατί με βά
ση αυτές αναπτύσσεται αποδοτικότερη δραστηριότητα και πετυχαίνονται γενικό
τερες κοινωνικές ωφέλειες.

Εξάλλου, πολύ συχνά οι Συνεταιρισμοί ενισχώονται ειδικά από τα Κράτη για
να ενθχρρυνθούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες σε κλάδους, για τους οποίους δεν εκ
δηλώνουν ενδιαφέρον οι ιδιώτες Αυτό συμβαίνει σε περιπτώσεις, στις οποίες τα 
προβλεπόμενχ αποτελέσματα είνχι αμφίβολα, ενώ δεν Οχ ήταν σκόπιμο να υφίστα- 
ται κενό ή να γίνουν αδρανείς φυσικοί πόοοι, οι οποίοι ενδείκνυμαι να αξιοποιη- 
θούν. Η ευνοϊκή μεταχείριση, τότε. εμφανίζεται ως κίνητρο αναλήψεως επιχειρη
ματικών κινδύνων εκ μέρους του Συνεταιρισμού.

Η ευμενής όμως στάση του Ινράτους έναντι των Συνεταιρισμών δεν πρέπει 
να φτάνει σε υπερβολές. Η κρατική συμπαράσταση επιβάλλεται να εκδηλώνεται 
μέσα σε ορισμένα όρια και να αποβλέπει κυρίως στην ενίσχυση των δυνατοτήτων 
τους για αυτοδύναμη δράση. Συγκεκριμένα, οι αντικειμενικοί κριτές υποστηρίζουν 
τα εξής:
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1. Να μη ενθαρρύνεται από το Κράτος η απόκτηση μονοπωλιακής θέσεως. Οι 
Συνεταιρισμοί πρέπει να αναπτύσσουν τη δραστηριότητα τους μέσα σε καθεστώς 
ελεύθερου ανταγωνισμού με τις αντίστοιχες ιδιωτικές μονάδες. Ό π ω ς είναι ελεύ
θερη η συνεταιριστική δράση παράλληλα με την υφιστάμενη ιδιωτική, έτσι και 
η ιδιωτική επιχείρηση πρέπει να είναι ελεύθερη να δρα παράλληλα με τους Συ
νεταιρισμούς.

2. Αν ένας Συνεταιρισμός κατορθώσει, μέσα στο στίβο του ανταγωνισμού-, να 
καταλάβει δεσπόζουσα θέση σ ’ ένα. 'συγκεκριμένο κλάδο, δεν επιτρέπεται να γίνε
ται ασύστολη εκμετάλλευση της θέσε ως που απέκτησε. H συμπεριφορά αυτή απο
τελεί, άλλωστε, κανόνα λειτουργίας στο- καθεστώς του ελεύθερου ανταγωνισμού, 
όπως το· δέχεται η ΕΟΚ.

3. Δεν είναι σωστό να απαλλάσσονται οι Συνεταιρισμοί από επιβαρύνσεις γε
νικού χαρακτήρα. Η επιβολή επιβαρύνσεων μόνο στους ιδιωτικούς επιχειρηματι
κούς φορείς δυσχεραίνει την ανταγωνιστική τους θέση. Η αύξηση π.χ. των φορο
λογικών επιβαρύνσεων ή των επιτοκίων χρηματοοοτήσεο>ν πρέπει να γίνεται μέ
σα σε ορισμένα όρια και να μη πλήττει μόνο τους ιδιώτες επιχειρηματίες. Επίσης 
η καθιέρωση προνομιακής μεταχειρίσεως -στις -δημοπρασίες του δημοσίου δεν εί
ναι αξιοσύστατη και ακόμη περισσότερο όταν θεσπίζεται αποκλειστικότητα συμ
μετοχής·

4. Εντελώς απαράδεκτες πρέπει να θεωρούνται ορισμένες «ελευθεριότητες» 
του Κράτους προς τους Συνεταιρισμούς, οι οποίες, όχι μόνο επαυξάνουν την ανι
σότητα των όρων του ανταγωνισμού, αλλά και ζημιώνουν τους ίδιους τους «ευερ
γετούμενους» σε τελική ανάλυση. Ενδεικτικά αναφέρουμε: α) την ειδική επιδό
τηση των επενδύσεων των Συνεταιρισμών, χωρίς βαθύτερη έρευνα της σχέσεως 
κόστους και προβλεπόμενης αποδόσεως, β) την απαλλαγή από την υποχρέωση 
οημοσιεύσεως των ισολογισμών των Συνεταιρισμών γεγονός που εμποδίζει τη δια
φάνεια των δραστηριοτήτων, η οποία όμως απαιτείται από τις ιδιωτικές επιχει
ρήσεις, γ) την κάλυψη των ελλε·μηάτων τη ; διαχειρίσεως από το Κοάτος ή από 
τις Τράπεζες, πράγμα το οποίο κάνει τους διευθύνοντες να εφησυχάζουν, με ζηΗ 
μία της αποδοτικής δράσεώς τους.

Η υπερβολή στην ευμενή μεταχείριση των Συνεταιρισμών καταλήγει, πολλές 
φορές, να μην είναι ενισχυτική των συμφερόντων τους, γιατί οδηγεί σε παραγνώ
ριση της ανάγκης για ορθολογική δράση, ακόμη και σε σπάταλη διαχείριση, οπωσ
δήποτε δε δεν αποτελεί κίνητρο αποδοτικότερης προσπάθειας. Τόΐίε η εθνική οι
κονομία ζημιώνεται από το χαλαρότερο ρυθμό λειτουργίας των συνεταιριστικών 
μονάδων, ακόμη δε και από τον αντίκτυπο -στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, για τις ο
ποίες οι υπερβολικές εύνοιες αποτελούν αντικίνητρο.

Οι Συνεταιρισμοί έχουν προσφέρει σε πολλές ’/ώρες, αλλά και -στην Ελλάδα, 
σημαντικές υπηρεσίες στα μέλη τους, στην κοινωνία της περιοχής τους και στην 
εθνική οικονομία γενικότερα και -μπορούν να προσφέρουν ακόμη περισσότερα, αν 
τα ευεργετήματα τους παρέχονται ύστερα από μελέτη των αναγκών και των επι
διώξεων, χωρίς και να ξεφεύγει η ευμενής ϋετανείριση από κάποιο συστη|ΐατικό 
έλεγχο. Με μιά καλή αντιμετώπιση των προβλημάτων θα καταστεί δυνατό και οι 
Συνεταιρισμοί '/α αναπτύξουν περισσότερο αποδοτική -δρ-αστηρ’ ότητα, και ο αντα
γωνισμός τους με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις να είναι εποικοδομητικό;, και στη; 
εθνική οικονομία να συμβάλλουν σε ικανοποιητικότερο βαθμό.
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• Είναι η μονπ αμιγής Εταιρία των Γεωργικών 
Συνεταιριστικών Οργανώσεων της χώρας,

•  Μόνο Σιινεταιριοτικές Οργανώσεις είναι μέτοχοί της.

» 150 00G 000 δραχμές μετοχικό κεφάλαιο ολοαχερώς 
καταΒεΘλημένο

• 140 000 000 δραχμές τακτικό και έκτακτο αποΟεματικό.

» Σύγχρονη'αντίληψη στην εξυπηρέτηση

•  Ασφαλίσεις κάθε είδους

•  Αντασφαλιατική κάλυψη από τα μεγαλύτερα διεΑνή αυ^ε- 
ταιριστικά και ιδιωτικά ανταοφαλιστικά συγκροτήματα.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
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Ο ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Του ΚαΒ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Φ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΡΗ

Ο Γ ε CD ρ γ  ι χ  ό ς Σ υ ν î  t  α  t ρ ι σ [jl. ό ς, υπό τη σύγχρονό του 
μορφή, έχει ως γνωστό τις ρίζες του -στα μέσα του παρελθόντος αιώνας, στον ευρω
παϊκό χώρο, και είναι βασικά, αποτέλεσμα, των ριζοσπαστικών αγροτικών μεταρρυ
θμίσεων της εποχής εκείνης χαι της δημιουργίας πολυάριθμων μικρών οικογενεια
κών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, δια της οιασπάσεως των μεγάλων μονάδων:, τα 
αποκαλούμενχ LATIFUNDIA.

ÏÏ ριζική αυτή αλλαγή στην 0-ργανωτικ.ή δομή των γεωργικών επιχειρήσεων 
και η δημιουργία απειραρίθμων ¡μικρών οικογενειακών μονάδων, ήταν επόμενο να 
δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα χρηματοοοτήσεως των τρεχουσών δαπανών πα
ραγωγής, περιλαμβανόμενης της συντηρήσεως της γεωργικής οικογενείάς, η ερ
γασία της οποίας αντιπροσώπευε το μεγαλύτερο μέρος των παραγωγικών εισροών 
(στην Ελλάδα, προπολεμικώς το 7 0 -b ) , επιβαρύνσεων κόστους λόγω μικρού μεγέ
θους παραγωγή:, κλπ. Δεδομένης δε της διασπό-ράς στο γεωγραφικό χώρο των γε
ωργικών εκμεταλλεύσεων και της ελλείψεως επαρκούς συγχίκνωνιακής υποδομής, 
επικοινωνιών κλπ., η εξυπηρέτηση, από της απόψεως αυτής, των επί μέρους πα
ραγωγικών μονάδων κατέστην υπό το δημιουργηΟέν νέο οργανικό σχή'ΐα, δαπανη
ρή χχι δύοχολ,η.

Από το άλλο μέρος, η διακίνηση; και εμπορία των γεωργικών προϊόντων, ιδίως 
των υποκειμένων σε φθορά, κατέστη δύσχολη χαι περισσότερο δαπανηρή για τις 
επί μέρους οικογενειακές επιχειρήσεις, η δε δημιουργία οικονομιών απαιτούσε συγ
κέντρωση σε μεγαλύτερες ποσότητες, κοινή αποθήκευση και επεξεργασία, κοινή 
εμπορία για ενίσχυση της διαπραγματευτικής ικανότητας των παραγωγών, δεδο
μένης της εποχικότητας της παραγωγής χαι της προσφοράς του προϊόντος, από 
κοινού εξεύρεση χρηματοδοτήσεω ς κ.ο.κ. Εξ ου και η ανάγκη δγ/μιουργίας της 
συνεταφιστιχής οργανώσεως, ιδίως για τις άμεσες ανάγκες της αντιμετωπίσεως 
του προβλήματος της χνρηματοδοτήσεως των παραγωγικών δαπανών. Οργανώσεως 
που βασίσθηκε στην ουσία στα παλαιότερα πρότυπα της ιδέας του συνεργατισμού.

Τα παράλληλα προβλήματα που είχε εν τω μεταξύ· δημιουργήσει η διαδικα
σία της εκβ ιομη χαν ίσε ως χαι η ες αυτού ανάπτυξη και διάδοση των σοσι ολιστικών 
πολιτικών δοξασιών, σε συνδυασμό με την κρατούσα γεωργιχή δομή των εθνικό')'* 
οικονομιών ¡οδήγησε στη δημιουργία ορισμένων πολιτικών θεωριών περί χρησιμο- 
ποιήσεως του γεωργικού συνεταιρισμού, και γενικότερα του συνεργατισμού, σαν 
μέσου επιλύσεως του κοινωνικού προβλήματος, της δικαιότερης κατανομής του ει
σοδήματος χαι, ειδικότερα για τη γεωργία, της αναπτυξεως του γεωργικού τομέα. 
Είναι γνωστές στο θέμα, αυτό οι εργασίες του CHARLES GIDE και άλλων συγ
γραφέων της εποχής εκείνης. ήτοι περί τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού 
αιώνος, ώστε να παρέλκει κάθε περαιτέρω επέκταση της εισαγωγικής αυτής ση- 
μειώσεως.

Η εισαγωγή του γεωργικού συνεταιρισμού στην Ελλάδα
Οι αυτοί πρ οαναφερ Πέντε ς λόγοι οδήγησαν στην -ουσία και στη μεταφύτευση 

του δεσμού στην Ελλάδα (δια του Ν. 602/1915 του Ελ. Βενιζέλου), με την έναρ
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ξη της αγροτικής μεταρρύθμισε ως. 11 διάδοσή ¿μ ως του θεσμού έλαβε τις σημερι
νές της διαστάσεις στη δεκαετία του 1930, ιμε την ολοκλήρωση ~ης γεωργικής με- 
μεταρρυθμίσεως και την ίδρυση, το  1929, της ATE..

Βασικός προσανατολισμός του θεσμού, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια, υπήρξε 
κυρίως η διευκόλυνση της πιστοδοτήσεως των παραγωγικών δαπανών- Εξ ου και 
ο μέγιστος αριθμός των πρωτοβαθμίων συνεταιρισμών αποτελείτο, κατά κύριο λό
γο .από πιστωτικούς συνεταιρισμούς.

Η έμφαση της τότε γεωργικής πολιτικής στη δημιουργία και διάδοση των 
Θεσμών αυτών υποδομής, ιδίως τη γεωργική συνεταιριστική οργάνωση και το ειδι
κευμένο γεωργικό χρηματοδοτικό ‘σύστημα., υπήρξε, όπως σημειώθηκε, φυσική συ
νέπεια της ανάγκης για την αντιμετώπιση1 των προβλημάτων που οημιουργήθηκαν 
από την ευρεία αγροτική μεταρρύθμιση και τη γεωργική αποκατάσταση πολυαρί
θμων προσφυγικών οικογενειών, το μικρό μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, 
με κατατμημενο γεωργικό κλήρο, και το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των γεωργών.

Ο θεσμός επομένως της συνεταιριστικής οργανώσεως των μικρών παραγωγών 
ήρθε να καλύψει και στην Ελλάδα τα αυτά προβλήματα που δημιουργήθηκαν από 
την οργανωτική παραγωγική δομή που προέκυψε και τις λειτουργικές αδυναμίες 
των μικρών παραγωγικών μονάδων, και συνεπώς τις σοβαρές επιβαρύνσεις κόστους 
παραγωγής και εισοδήματος των γεωργών.

Ό π ω ς αναφέρθηκε στην αρχή, η βασική λειτουργία του συνεταιριστικού συ
στήματος, τουλάχιστον των πρωτοβαθμίων οργανώσεων, υπήρξε η οιαμεσολάβηση 
στα θέματα, πιστοδότησε ως μεταξύ παραγωγών και ATE, Ειδικές παράπλευρες 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως η εμπορία των προϊόντων, 
η από κοινού προμήθεια ειδών παραγωγής και μηχανικού εξοπλισμού, η τεχνική 
εκπαίδευση των παραγωγών κλπ., οεν φαίνονται, τουλάχιστον στο σύνολο, να απέ
δωσαν σημαντικά, εξ αιτίας του μικρού μεγέθους των συνεταιριστικών οργανώσεων 
και των διοικητικών οργανωτικών τους ανεπαρκειών.

Οι μεταπολεμικές ε£ελίΕεια στη γεωργία και η ανάγκη προσαρμογών 
στο συνεταιριστικό θεσμό

Η ανωτέρω σύντομη εισαγωγή για ορισμένα βασικά γενεσιουργικά αίτια του συ
νεταιριστικού θεσμού υπήρξε, όπως είναι φανερό, αναγκαία προκειμένου να αντιλη- 
φθεί κανείς τη δημιουργούμενη ανάγκη για βασικές προσαρμογές στο σύστημα της 
γεωργικής συνεταιριστικής οργανώσεως.

Οι μεταπολεμικές εξελίξεις στην αύξηση του γεωργικού προϊόντος, και συνε
πώς του γεωργικού εισοδήματος, με την έντονη αύξηση κυρίως των σ  τ ρ ε μ- 
μ α  τ  ι κ ώ ν α π ο δ ό σ ε ω ν ,  που κατέστη δυνατή με την αθρόα έξοδο του 
εργατικού δυναμικού από τη γεωργία, τη χρησιμοποίηση προηγμένης τεχνολογίας, 
την εξειδίκευση των παραγωγικών διαδικασιών, και την έντονη επένδυση κεφα
λαίων σε βιολογικής ¡μορφής παραγωγικές εισροές (λιπάσματα, φυτοφάρμακα, προ
ηγμένες κτηνοτροφές, εξευγενισμένοι σπόροι κλπ.) και σε μηχανικό εξοπλισμό, 
όπως και η δημιουργία σοβαρής συγκοινωνιακής υποδομής, και άλλες τεχνολογι
κές εξελίξεις στους μη γεωργικούς τομείς της οικονομίας, άλλαξαν ριζικά τις προ
πολεμικές συνθήκες, με φυσικές επιπτώσεις και στις λειτουργίες που θα πρέπει να 
επιτελεί ο θεσμός του συνεταιρισμού στη γεωργία, τουλάχιστον στα πλαίσια μιάς 
ελεύθερης, μικτής οικονομίας.
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Αποτέλεσμα των μεταπολεμικών αυτών εξελίξεων είναι ότι. η υφιστάμενη ορ
γάνωση του θδαμού· έπαυσε, σε πολύ {ΐεγάλο βαθμό, ν’ ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
μιάς σύγχρονης γεωργίας και στους επιδιωκόμενους γενικότερους αναπτυξιακούς 
σκοπούς, με περαιτέρω πρόσθιετη συνέπεια στην ανάγκη για προσαρμογές στην 
αγροτική συνεταιριστική, πολιτική.

Ουδείς βέβαια μπορεί να θέσει σε αμφισοήτηση τη χρησιμότητα και τη γενι
κότερη φιλοσοφία, και τη. δια μέσου τόσου χρόνου προσφορά του συνεταιριστικού 
κινήματος και του γεωργικού ειδικότερα -συνεταιρισμού σαν -κοινωνικού χαι .ομο- 
νομικού θεσμού. Το πρόβλημα δημιουργέ ίται μόνο από το γεγονός ότι οι θεσμοί μιάς 
κοινωνίας —  πολιτικοί, οικονομικοί, κοινωνικοί -κλπ. —  πρέπει να προσαρμόζονται 
στις δημιουργούμενες νέες καταστάσεις -και ανάγκες, που είναι το αναπόφευκτο 
αποτέλεσμα της αναπτύξεως των ανθρώπινης γνώσης και των τεχνολογικών εξε
λίξεων κζ.ι συνεπώς της οικονομικής προόδου.

Γπό τις νέες επομένως συνθήκες που μεταπολεμικώς έχουν δημιουργηθεί, η 
συνεταιριστική οργάνωση, σαν δεσμός, θα πρέπει 'κατά κύριο λόγο να είναι μέσο 
επικοινωνίας με τους παραγωγούς, καΟοδηγήσεως της παραγωγής και οργανώσεως 
της συγκεντρώσεως και διαθέσεως του προϊόντος και συνεπώς μέσο προαγωγής της 
αποδστικότητας της γεωργίας, ως τομέα οικονομικής δραστηριότητας, πράγμα που 
προϋποθέτει τη διεξαγωγή των λειτουργιών αυτών κάτω από συνθήκες ανταγωνι
σμού στα πλαίσια του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Αντίθετα, η χρησιμοποίηση 
της συνεταιριστικής οργανώσεως για την αντιμετώπιση και επίλυση του προβλή
ματος της αγροτικής πίστης, ή τη  διεξαγωγή 'επιδοτούμενων από το κράτος ειδι
κών λειτουργιών, πολύ λίγο έχει αποδόσεΐ, όπως άλλω'στε έχει αποδείξει και η εμ
πειρία πολλών άλλων χωρών.

Τ α βασικά επομένως ερωτήματα που δημιουργούνται, σαν συνέπεια των ανω
τέρω εξελίξεων, τουλάχιστον στο στάδιο αυτό της αναπτύξεως της ελληνικής γεωρ
γίας και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας, είναι:
V α ) ι Μέχρ;ι ρ^αού σημείου ο γεωργικός συνεταιρισμός, σαν θεσμός, με την υφι
στάμενη οργανωτική και λειτουργική του δομή, που οημιουργήθηκε κάτω από 
διαφορετικές συνθήκες, είναι σε θέση να εξυπηρετεί αποδοτικά τις ανάγκες μιάς 
σύγχρονης γεωργίας;

β) Ποιες βασικές αρχές πρέπει να διέπουν τις λειτουργίες του συστήματος, 
κάτω από συνθήκες μιάς σύγχρονης, υπό ανάπτυξη, γεωργίας ; Είναι η συνεταιρι
στική οργάνωση, σαν θεσμός, σε θέση να επιλύσει αποτελεσματικά τις παραγωγικές 
ανεπάρκειες που παρουσιάζει η οικογενειακής μορφής γεωργική εκμετάλλευση, 
από απόψεως αποδοτικότητας των χρησιμοποιημένων συντελεστών παραγωγής και 
της ανάγκης για συνεχείς προσαρμογές στις αλλαγές που δημιουργούν, και πολλές 
φορές επιβάλλουν, η εκβιομηχάνιση, η ανάπτυξη της οικονομίας και οι μεταβολές 
στην τεχνολογία;

Τ α  ερωτήματα αυτά ιείναι ουσιώδη για τη 'διαμόρφωση μιάς ορθής και απο
τελεσματικής συνεταιριστικής πολιτικής για την προώθηση της ανάπτυξε ως της 
γεωργίας. Η έμφαση στο ιδεώδες του συνεργατισμού, της συνεργασίας, μπορεί να 
είναι μια άριστη κοινωνική ιδέα. Στη διαδικασία όμως της οικονομικής προόδου ο 
συνεργατισμός πρέπει να συνδέεται με ορισμένους σαφείς σκοπούς. Δηλαδή, ν’ απο
τελεί μέσο γα  την επίτευξη σκοπού και όχι -σκοπόν καθαυτός

Βεβαίως είναι εκτός αμφισβητήσεως το γεγονός ότι η συνεταιριστική οργά-
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νωση των παραγωγών, σε γεωργικές οικονομίες ¿πως η ελληνική-, είναι, όπως εξη
γήθηκε ανωτέρω, αναπόσπαστο μέρος της γεωργικής πτ-ραγωγικής σργανώσεως· 
σιμοποίηση των μέσων παραγωγής, από επιβαρύνσεις κόστους στη; διακίνηση του προ
κύπτουν, λόγω -μεγέθους των εκμεταλλεύσεων, από τεχνικές ιδιαιτερότητες στη χρη
σιμοποίηση των μέσων παραγωγής, από επιβαρύνσεις κόστους στη? διακίνηση του προ
ϊόντος κλπ., ή από μονοπωλιακές καταστάσεις στις περιφερειακές αγορές που οη- 
μιουργούνται από τη φυσική δια σπορά της γεωργικής παραγωγής στο γεωγραφικό 
χώρο. f _ ; : , ... .

Το πρόβλημα συνεπώς δεν έγκειται τόσο στη δικαιολογητική βάση της δημι
ουργίας και υπάρξεως του συνεταιριστικού θεσμού, όσο στον τρόπο οργανώσεως και 
λειτουργίας του. Κρίνοντας από την άποψη αυτή, μπορεί κανείς να πει ότι η υφι
στάμενη οργανωτική δομή και χρησιμοποίηση1 των γεωργικών συνεταιρισμών στην 
Ελλάδα έπαυσε σε πολλά σημεία, ν’ ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας σύγχρονης 
αναπτυσσόμενης γεωργίας. Η υφιστάμενη συνεταιριστική οργάνωση, που βασίσθηκε 
σε δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα μιας παρωχημένης εποχής, διέπεται, σε μεγάλο βαθ- 
μό, από αρχές και κριτήρια κοινωνικής φύσε ως, παρά από κριτήρια συμμετοχικών 
επιχειρηματικών οργανισμών. Δηλαδή, διέπεται από κριτήρια κοινωνικής αλληλεγ
γύης, αυτοπροστασίας κα αυτοεξυπηρετήσεις, που προσιδιάζουν σε χαμηλού1 εισο
δήματος, παραδοσιακού τύπου, γεωργίες και όχι σε μια σύγχρονη εμπορικοποιημένη 
γεωργία, οι παραγωγικές λειτουργίες της οποίας πρέπει να- βασίζονται, όλο και 
περισσότερο, σε κριτήρια οικονομιχής αποδοτικοτητας και στις ανάγκες εκβιομ,η- 
χανίσεως της οικονομίας. Εξακολουθούμε 'ν’ αναφερόμεΟα αδιακ.ρίτως στους -̂παρα
γωγούς» ως τον «αγροτικό κόσμο», συνεταιρισμούς κλπ., χωρίς αναφορά στην ποιό
τητα του ανθρώπινου παράγοντα που συνιστά τον αγροτικό κόσμο. ΑναφερόμεΟα 
σε καθήκοντα και δραστηριότητες των συνεταιρισμών χωρίς να ερωτάται εάν είναι 
σε θέση να τα επιτελέσουν αποδοτικά και τΐ χρειάζονται γι’ αυτό-

Οι πρωτοβάθμιοι π.χ. συνεταιρισμοί, όπως αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα, είναι 
εξαιρετικά μικρού μεγέθους, με ανεπαρκή συγκέντρωση ιδίου κεφαλαίου, κάτω από 
στενή κρατική κηδεμονία, ισχυρώς επιδοτούμενες, στερούμενοι ικανής και υπεύθυ
νης επιχειρηματικής διοίκησε ως (MANAGEMENT) . Εξάλλου, ή μονοπωλ ιστική 
κρατική κηδεμονία συνιστά σοβαρό μειονέκτημα και εμπόδιο για την αποδοτική 
ανάπτυξη του συνεταιρισμού σαν οικονομικού επιχειρηματικού οργανισμού.

Κατά συνέπεια, ο βασικός προσανατολισμός και η επιδίωξη της συνεταιριστικής 
πολιτικής θα πρέπει να είναι:

α. Η μεγέθυνση της κλίμακας λειτουργίας των συνεταιριστικών μονάδων και ο 
εκσυγχρονισμός της διοικητικής τους δομής και λειτουργίας, και 

β. Η υπαγωγή της λειτουργίας τους στην πειθαρχία και τις κυρώσεις του μηχα
νισμού της ελεύθερης αγοράς και του κόστους, σαν μέσου ασκ'ήσεως πιέσεως 
επί της διοικήσεώς τους για την αποδοτική χρησιμοποίηση! των πόρων τους 
οποίους διαχειρίζονται. Με άλλα λόγια, ο γεωργικός συνεταιρισμός σαν οικο
νομικός θεσμός που είναι, C'a πρέπει να βασίζεται περισσότερο σε σκοπούς οι
κονομικής αναπτύξεως και λιγότερο στην εξυπηρέτηση κοινωνιν.ής φύσεως 
επιδιώξεων και πολιτικών σκοπιμοτήτων.

II μεγένθυση της κλίμακας λειτουργίας αποτελεί καίρια, προϋπόθεση για την 
δυνατότητα χρησιμοποίησε ως υψηλής ποιότητας διοικήσεώς. Αυτό σημαίνει ότι η 
οργάνωση θα πρέπει να καλύπτει αναγκαστικά ένα ευρύτερο οικονομικό χώρο και
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πολύ περισσότερη συγκέντρωση μετοχικού κεφαλαίου^ Η ανάπτυξη- των συγκοινω
νιών και των επικοινωνιών) η οιευρυνση των τραπεζικών συναλλαγών και η εςά- 
,τλωση των τραπεζικών -ιδρυμάτων στις περιφέρειες, κλπ·, έχουν μειώσει κατά. πολύ 
τη χρησιμότητα του παλαιού τοπικού, χωρικού· τύπου, γεωργικού συνεταιρισμού. Η 
γεωργία έχει εμπορικοποιηβεί και εκχργ/ματισθει στη μεγαλύτερη έκτασή της. Το 
παλαιό συνεπώς πνεύμα της «συνεταιριστικής αλληλεγγύης» και της μέσω του «κη- 
δεμονευομένου συνεταιρισμού:.· προστασίας των αγροτών από την εκμετάλλευση των 
διαμεσολαοούντων εμπόρων κλπ., έχει παύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό να είναι εξυ
πηρετικό μιας σύγχρονης αναπτυσσόμενης γεωργίας.

Η προσαρμογή συνεπώς του θεσμού στις σύγχρονες ανάγκες και μορφές παρα
γωγής, ιδίως μετά την ένταξή μας στην iliOK, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 
εκσυγχρονισμού της ελληνικής γεωργίας και επομένως βασικό καθήκον της γε
ωργικής πολιτικής.

Θα ήταν δύσκολο να υπεισέλθει κανείς, στα περιορισμένα όρια ενός άρθρου, 
στις επί μέρους λειτουργίες και σκοπούς που θα πρέπει να διέπουν το θεσμό του 
γεωργικού συνεταιρισμού στα πλαίσια αυτά. Εκείνο που μπορεί επιγραμματικά να 
τεινισθεί, είναι ότι ο γεωργικός συνεταιρισμός θα πρέπει να κατευθυνθει προς εκεί
νες τις δραστηριότητες, οι οποίες θα εξουδετερώνουν τα διαρθρωτικά και οργανωτι
κά 'μειονεκτήματα της γεωργικής : και κτηνοτροφικής παραγωγής. Μειονεκτήματα 
που, όπως τονίσθηκε ανωτέρω·, προκύπτουν από το πολύ μικρό μέγεθος του γεωργι
κού κλήρου, την κατάτμησή του, το σχετικά χαμηλά μορφωτικό επίπεδο των πα
ραγωγών, την σε προϊόντα υπερδιαφοροποίηση σε πολλές περιοχές της παραγωγής, 
στην αναπόφευκτη οιασπορά της γεωργικής παραγωγής στο γεωγραφικό χώρο και 
συνεπώς την ατελή λειτουργία του ανταγωνιστικού μηχανισμού της αγοράς κλπ.

Με άλλα λόγια, ο βασικός προσανατολισμός του θεσμού, και συνεπώς της συ
νεταιριστικής πολιτικής στο θέμα αυτό, πρέπει να είναι η προαγωγή της οικονομι
κής αποδοτικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η χρτριμοποίηση του συ- 
νεταΐ'ρι·σ|Κ>ύ σαν μέσου καθοδηγήσεως της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων, 
κάτω από συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού. Το κέντρο βάρους συνεπώς των λει
τουργιών πρέπει να μετατοπισθεί προς οικονομικής φύσεως κριτήρια, σε τρόπο ώστε 
η συνεταιριστική οργάνωση να μετατραπεί βαθμιαία περισσότερο σε οικονομικό, 
επιχειρηματικής μορφής, οργανισμό, που να λειτουργεί στα πλαίσια κριτηρίων οι
κονομικής αποδοτικότητα:, όπως η αποδοτικότητα αυτή καθορίζεται από τις αντα
γωνιστικές δυνάμεις του μηχανισμού της ελεύθερης αγοράς και όχι σε βάρος της 
οικονομίας δια της χορηγήσεως ειδικών επιδοτήσεων και προνομίων τα οποία στην 
ουσία αποβλέπουν στο να αντισταθμίσουν τις εισοδηματικές επιπτώσεις που δημιουρ
γεί η χαμηλή αποδοτικότητα των επί μέρους γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Σε μια σύγχρονη γεωργία, τα προϊόντα της υπεισέρχονται στη διαδικασία εμ
πορίας, μεταφοράς και επεξεργασίας και συνεπώς προκύπτει η ανάγκη για δημι
ουργία υλικής και θεσμικής υποδομής και «οικονομιών κλί',ιακος» από πλευράς γε
ωργικού τομέα, χάριν της γενικότερης αναπτύξεως της οικονομίας. Τα προβλήματα 
αυτά είναι εκείνα που καλούνται ν’ αντιμετωπισΟούν μέσω του θεσμού της γεωργι
κής συνεταιριστικής οργανώσεως και όχι θέματα από κοινού, π.χ. συνεταιριστικών 
καλλιεργειών, όπως πολλές φορές διακηρύσσετα σαν λύση και ενίοτε επιχειρείται, 
μ,ε αποτέλεσμα την εξουδετέρωση βασικών οικονομικών και επιχειρηματκών κινή
τρων των παραγωγών για αναγκαίε; παραγωγικές προσαρμογές.
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Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ -ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 

ΚΑΠΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

39 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΠΝΩΝ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΕΞΑΓΕΙ, τό 15% περίπου των συνολικών εξαγωγών και εισάγει πάνω 
από 25 'εκατομ. δολλ. κάθε χρόνο.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΙ, με Ελληνικά καπνά, Καπνοβιομηχανίες, Κρατικούς 
Οργανισμούς και Μονοπώλια στις περισσότερες αγοράστριες 
χώρες.

ΔΙΑΘΕΤΕΙ, για τη διεξαγωγή των εργασιών της:
— δικά της κεφάλαια 753 εκατομ.δρχ.
— αποθηκευτικούς χώρους, μηχανικό και λοιπό εξοπλισμό δυνα

μικότητας 15.000 τόννων καπνών, των οποίων η λογιστική 
αΕία ανέρχεται σε 443 εκ. δρχ., πολλαπλάσιας σημερινής αΕίας.

— δίνει δουλειά σε 120 μόνιμους εργατοϋπαλλήλους και 2.500 
καπνεργάτες εποχιακής απασχόλησης για την επεξεργασία 
και συντήρηση των καπνών της.

ΔΙΑΝΕΜΕΙ, κάθε χρόνο (κατά μέσο όρο) πάνω από 40 εκατ. δρχ. 
(μερίσματα στις συνεταιριστικές οργανώσεις που είναι αποκλει
στικοί μέτοχοί της.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΟΡΓΑΝΙΚΑ στη ΣΠΕΚΑ και την κοινοπραξία ΣΕΚΕ— 
ΔΗΜΗΤΡΑ που εισάγουν τρακτέρ και άλλα γεωργικά μηχανήματα 
και υποβοηθούν το εξαγωγικό της έργο.

ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ, στην αγροτοσυνεταιριστική ανάπτυξη του τόπου μας
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ στο κεφάλαιο μεγάλων συνεταιριστικών γεωργι

κών βιομηχανιών.
ΣΥΝΕΒΑΛΕ, στην ίδρυση και οργάνωση σειράς συνεταιριστικών 

εταιρειών.

της ΣΕΚΕ, είναι η ανάπτυξη και διεύρυνση των εξαγωγών καπνών 
προς όφελος των ίδιων των παραγωγών και της Εθνικής Οικονομίας, 
μέσα στα πλαίσια των νέων ευνοϊκών συνθηκών για την ενίσχυση του 
ρόλου και της  αποστολής των συνεταιριστικών οργανώσεων, που δια
γράφονται από το νέο Νόμο για τους συνεταιρισμούς.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
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Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Του Κ. Λ. Πσπαγεωργίου

(Συνέχεια από σελ. 76 προηγ. τεύχους)

Β ' Μ Ε Ρ 0 5

Υπαλληλικό ιτροσωπικό
Σταθερή ανοδική πορεία σημείωσε το μέγεθος του υπαλληλικού προσωπικού 

®συ απασχολήθηκε στις συνεταιριστικές οργανώσεις κατά την πενταετία 1980-8,4. 
Η εξέλιξη του συνόλου του υπαλληλικού προσωπικού ήταν η ακόλουθη:

Υπαλληλικό «ρασω·* ικό

Συνετ. οργανώσεις 1980 1981 1982 1983 1984
Αύξηση
1980-84

Γεωργικοί συνεταιρισμοί 1.641 1.762 1.847 2.009 2.498 52%
Ενώσεις συνεταιρισμών 4.348 4.611 4.923 5.279 5.847 34%
Κοινοιτρ. συνετ. και ενώσεων 547 579 492 ■674 795 45%
Κεντρικές Ενώσεις (240 277 321 377 422 76%

Σ ύ ν ο λ ο 6.776 7.229 7.583 8.339 9.562 41%

Παράλληλα με τη'/ αύξηση του αριθμού των απατχολουμ,ένων στους συνε- 
υα^ριαμαύς, παρατηρείταΛ και σημαντική ποιοτική μεταβολή. Ο συνολικές αριθμός 
πτυχίου χων υπαλλήλων, έφ&χσε κατά το 198-1 το 15,°ο του συνόλου έναντι 11 ?ά 
κατά το 1980. Ειοικότ-ερα η πορεία εξέλιξης του αριθμού πτυχιούχων υπαλλήλων 
παρουσιάζεται σ;τη συνέχεια. Σημειώνεται ότι οι πτυχιούχοι περιλαμβάνονται στους 
αρί'βμούς του προηγούμενου πίνακα.

Πτυχιούχο» υπάλληλο» συνεταιριστικών οργανώσεων

Συνετ. οργανώσεις 1980 1981 1982 1983 1984
Αύξηση
1980-84

Γεωργικοί συνεταιρισμοί 79 96 114 155 232 194%
Ενώσεις συνεταιρισμών 467 515 566 689 747 60%
Κοινοττρ. συνετ. και ενώσεων 126 126 148 196 298 137%
Κεντρικές Ενώσεις 64 74 83 86 118 84%

Σ ύ ν ο λ ο 736| β 811 911 1.126 1.394 89%

Αξιοσημείωτος είναι ο τριπλασι-ασμος του αριθμού πτυχιούχων που υπηρετούν 
σε γεωργικούς συνεταιρισμούς και ο υπερ διπλασιασμός των πτυχιούχων των Κοινο
πραξιών (κυρίως κοινοπραξιών ενώσιεων) .
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Εξοπλισμός μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων
Ο: παραγωγικές εγκαταστάσεις -των συνεταιριστικών οργανώσεων αναφερον- 

ται ως εξοπλισμός γεωργικών βιομηχανιών. Οι ετήσιες αποκτήσεις, βελτιώσεις και 
επεκτάσεις αυτών των εγκαταστάσεων παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα (σε 
εκατ· ’δρχ.) . Στον ίδιο πίνακα παρουσιάζεται η συνολική αξία του κατεχόμενου 
βιομηχανικού εξοπλισμού στο τέλος κάθε χρόνου. Επειδή οι αξίες που αναφέρον- 
ταιΐ στον πίνακα, εμποδίζουν τη διαπίστωση της πραγματικής εικόνας,, παρέχονται 
επίσης σε παρένθεση τα συνολικά μεγέθη σε σταθερές τιμές 1970 (με αποπληθωρι- 
στή υπολογιζόμενο από την εξέλιξη του Εθνικού Εισοδήματος αε τρέχουσες και 
σε σταθερές; τιμές για τα έτη 1980-83 και με υποθετική μεταβολή του κατά 2 0 /ά 
μεταξύ 1984 και 1983, περίοδο για την οποία δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία). Αξίες 
σε εκατομμύρια δραχμές.

Αξία βελτιώσεων, ιε π εκτάσεων, αηοιτήαεων  εγκαταστάσεων γεωργ. βιομηχανιών

1980 1981 1982 1983 1984
Αύξηση % 

1980-84

Γεωργικές βιομηχανίες 1.196 880 1.572 1.872 3.987 233%
Γεωργικά μηχανήματα 56 52 36 948 2.818 4932%
Μεταφορικά μέσα: 61 68 91 140 380 523%
Γραφεία, αποθήκες κλιτ. 966 2.195 1.033 1.425 2.775 187%
Λοιπές εγκαταστάσεις 362 493 488 631 1.726 377%
Δασικός εξοπλισμός 6 156 131 10 61 917%
Γεωργοδιοτεχν. εξοπλισμός 20 9 12 14 19 -5%
Αλιευτικός εξοπλισμός 3 2 5 16 15 400%

Σύνολο (τρέχ. τιμές) 2.670 3.855 3.368 5.056 11.781 341%
Σύνολο (σταθ. τιμές) (732) (863) (614) (781) (1517) (107%)

Συνολική αξία κατεχόμενου
6ΐομ εξοπλ. (τρέχ. τιμές) 17.636 22.179 26.468 32.212 45.050 155%

(σταθ. τιμές) (4.832) (4.966) (4.823) (4.979) (5.802) (20%)

Η πραγματική προσθήκη κεφαλαίου εγκαταστάσεων γεωργικών βιομηχανιών 
υπήρξε διπλάσια κατά το 1984 σε σύγκριση με το 1980. Η αύξηση όμως δεν υπήρ
ξε ομαλή κατά την περίοδο 1980-84. Εοδικά η προσθήκη κεφαλαίου κατά τα έτη 
1*982 και 1983 υπήρξε ■κατώτερη από εκείνη του έτους 1981.

Η συνολική αξία του κατεχόμενου από τις συνεταιριστικές οργανώσεις κεφα
λαίου βιομηχανικού εξοπλισμού υπήρξε περίπου σταθειργ), με μικρές διακυμάνσεις 
(σε σταθερές τιμές), μεταξύ 1980 και 1983, ενώ παρουσίασε αξιόλογη αύξηση κα

τά το 1984. Έιτσι, η αξία του εξοπλισμού κατά το 1984 παρουσιάζεται αυξημένη 
κατά 20% σε σύγκριση προς το 1980.

Χαρακτηριστική είναι η μεγάλη αύξηση της αξίας των γεωργικών μηχανηΓ 
μάτων που αποκιτή0ηικαν κατά το 1983 και ιδίως κατά το- 1984 και που αντιπρο
σωπεύει κυρίως €αμβακασυλλεκτικές μηχανές που προμηθεύτηκαν από κοινού οι 
συνεταιριστικές οργανώσεις με τη {υεσολάβηση της ΚΓΔΕΙΙ και με επιχορήγηση 
της Ε.Ο.Κ.
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Προμηθευτικές εργασίες
Οι συνεταιριστικές οργανώσεις προμηθεύουν στα μέλη τους τα κυριότερα πα

ραγωγικά εφόδια καθώς -και είδη οι%ιακής χρησιμότητας. Στις εργασίας αυτές 
συμμετέχει το ‘σύνολο σχεδόν των συνετχιρισμών, που αναφέρονται ως πιστωτικοί 
και οι emoloι στην πρχγματ[ κ ό τη τα απττελούν συνεταιρισμούς πολλαπλού· σκοπού.

Το ύψος -των προμηθευτικών εργασιών παρουσίασε την ακόλουθη εικόνα κατά 
την πενταετία 1979-83 (σε εκατομ. δρχ.) Σε παρένθεση δίνονται οι αξίες σε στα
θερές τιμές 1970, υπολογισμένες με τον τρόπο που προαναφέρθηκε.

Προμηθευτικές εργασίες

Είδη 1979 1980 1981 1982 1983
Αύξηση % 

1979-83

Γεωργικής χρησιμότητας 10.682 13.699 16.425 20.106 26.962 152
Οικιακής χρησιμότητας 3.551 4.458 6.533 9.424 13.162 271

Σύνολο (τρέχ. τιμές) 14,193 18.157 22.958 29.530 40.124 183
Σύνολο (σταθ. τιμές) (4.679) (4.975) (5.140) (5.381) (6.201) (33)

Η πορεία των προμηθευτικών εργασιών των συνεταιρ¡.σακών οργανώσεων εί
ναι σταθερά, ανοδική τόσο σε τρέχουσες όσο -και σε σταθερές τιμές. Σημαντικό άλμα 
παρατηρείτχι κυρίως κατά το 1983 σε σύγκριση με το 1982. Ιδιαίτερα έντονη είναι 
η αυξητική πορεία στην προμήθεια ειδών οιχιακής χρησιμότηρχς·

Συγκέντρωση και κοινή διαχείριση προϊόντων
Η συγκέντρωση και καινή διαχείριση προϊόντων από τις συνεταιριστικές ορ

γανώσεις πραγμχταποιιείτχι για λογαριασμό είτε των πχραγωγών είτε των νομικών 
προσώπων των συνετχιριστιν.ών οργανώσεων. Τα προϊόντα που υπάγονται στην 
κοινή διαχείριση τα διαθέτουν οι συνεταιριστικές οργανώσεις είτε ανεπεξέργαστα 
είτε ύστερα από επεξεργασία που γίνεται στις εγκαταστάσεις τους. Έ να  μέρος από 
αυτά το εξάγουν. Μια συνολική εικόνα αυτής της δραστηριότητας για· την περίοδο 
1979— 83 δίνε* ο ακόλουθος πίνχκας (αξίες σε εκατομ· δρχ.) .

Συγκέντρωση «*·ΐ κοινή διαχείριση προϊόντων

Αξία διατεθέντων 1979 1980 1981 1982 1983
Αύξηση % 

1979-83
α) άνευ επεξεργασίας 
β) μετά από Επεξεργασία

4.747 ; 
20.964 .·;

4.989
30.061

24.314
34.161

43.877
44.622

50.461
70.231

963%
235%

Σύνολο (τρέχ. τιμές) 
Σύνολο (σταθ. τιμές)

25.711
(8.476)

35.050 58.475 88.499120.692 
(9603) (13093) (16126) (18.654)

369%
(120%)

Εξαχθέντα (εκατ. δρχ.) 5.265 6.812 8.480 10.929 23.248 242%
Εξαχθέντα (εκατ. δολλ.) 141 158 153 164 265 88%

Παρχτηρείται συνεχής ανοδική πορεία των διατιθέμενων από κοινού στη1/ α- 
γαρά προϊόντων. Η πορεία αυτή είναι ταχύτερη για τχ προϊόντα που· διατίθενται 
στην εσωτερική αγορα. Σημειώνεται ότι μεταξύ 1980 και 1981 πραγματοποιήθη
κε σχεδόν πενταπλασιασμός της αξίας των διατεθέντων χωΓρίς επεξεργασία προϊ-
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ιόντων στην εσωτερική αγορά και ότι κατά το 1982 η αξία τους πλησίασε την 
αξία των διατεθέ'ντων προϊόντων ύστερα από επεξεργασία. Στα εξαγόμενα προϊ
όντα η ανοδική εξέλιξη υπήρξε βραδεία μεταξύ 1979 m i 1982 xa¿ παρουσίασε 
σημαντικά άλμιχ κατά τον επόμενο χρόνο.

Διαχείριση και διάθεση εφοδίων για λογαριασμό τρίτων
Με τη χρΎριμοτΐοίηση ενός ευρύτατου δικτύου αποθηκευτικών κέντρων που 

καλύπτει ολόκληρη τη* χώρα, οι συνεταιριστικές οργανώσεις διαχειρίζονται, τα κυ- 
ριότερα γεωργικά εφόδια προ: εξυπηρέτηση! των ¡ιελών τους. Δεσπόζουσα θέση 
μεταξύ των εφοδίων έχουν τα λιπάσματα και οι ζωοτροφές. Κατά την εξεταζόμενη 
περίοδο 1979-88 η διαχείριση των λιπασμάτων γινόταν για λογαριασμό της ATE 
(σήμερα γίνεται για λογαριασμό της Συνεταιριστικής Εταιρίας Λιπασμάτων ΣΓ 
Ν ΕΑ ), ενώ η διαχείριση των ζωοτροφών (κτηνοτροφικών δημητριακών) γινόταν 
ήδη (από το 1978) για λογαριασμό της ΚΥΔΕΙΙ.

0  όγκος των εφοδίων που διακινήθηκε και έφτασε μέχρι τους παραγωγούς, 
φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

Διαχείριση εφοδίων (χ ιλ . τόννοι)

Γία λογαριασμό 1979 1980 1981 1982 1983
α) ATE 1.837 1.668 1.683 1.864 1.967
S) Κεντρικών Σ.Ο. κλπ. 1.749 2.033 1.809 1.997 1.799

Σύνολο 3.586 3,701 3.492 3.861 3.766

Αν στις ποσότητες εφοδίων που διαχειρίζονται οι συνεταιριστικές οργανώσεις, 
προστεθούν και οι ποσότητες των προϊόντων που 'επίσης διαχειρίζονται, οι συνολι
κά διακινούμενες ποσότητες για το 198Β π.χ. ανέρχονται σε περίπου 10 εκατομ. 
τόννους (εφοδίων και προϊόντων).

Εκμετάλλευση γεωργικών μηχανημάτων
0  ρόλος των συνεταιρισμών στην εκμετάλλευση γεωργικών μηχανημάτων, εί

ναι περιορισμένος. Οι πιο αξιόλογες από τις σχετικές δ ρχστηρ:ότητες, φαίνεται 
στον ακόλουθο πίνακα για την περίοδο 1979— 83.

Οι αριθμοί δείχνουν την έκταση της χρησιμοποίησης, σε στρέμματα ή τόννους.

Εκμετάλλευση γεωργικών μηχανημάτων

Μηχανήματα 1979 1980 1981 1982 1983

Καλλιεργ. εδάφους (στρ.) 81.396 92.486 99.664 98.697 84.016
' Αρδευσης (στρ.) 32.770 41.458 41.085 42.141 48.029
Αλωνισμού (τόν.) 1.715 2.492 1.281 1.690 1.456
Θεριζοαλωνισμού (τόν.) 24.424 28.729 21.920 21.919 19.396
Βαμδακοσυλογής (στρεμ.) — — — 466 111.876
Αποξήρ. αραβοσίτου (τόν.) — — — 170.581 161.105
Μεταφοράς (αυτοκίν.) (τόν.) 311.809 323.539 403.481 445.126 457.776

Η βραδύτητα εξέλιξης όλων των μεγεθών είναι χαρακτηριστική. Εξαίρεση α 
ποτελούν Ύ) βαμβακοσυλλογή και η αποξήρανση αραβοσίτου. Έναντι μιας βαμβακο- 
συλλεκτικής μηχανής που υπήρχε το 1982, αποκτήθηκαν 130 το 1983. Η από κοι-
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νού προμήθ'εια ¡μέσω της ΚΓΔΕΠ , 'συνδυασμένη! με την επιδότηση της ΕΟΚ, συνε- 
τέλεσε στην πραγματοποίηση σημαντικής μεταβολής στη βαμβχκοσυλλογή. Στην 
περίπτωση της αποξήρανσης αραβοσίτου οι συνεταιρισμοί αντχπσκρί'θηκαν στις πιε
στικές -ανάγκες των μελών όταν χρησιμοποίησαν τις νέες παραγωγικές ποικιλίες. 
Στην ιδιοκτησία των συνεταιρισμών υπήρχαν 40 μηχανές το 1982 m t 34 το 1983.
Πιστωτικές εργασίες

0  ουσιαστικός ρόλος των συνεταιρισμών στην άσκημη της πίστης απέχει πολύ 
από εκείνον που θα δικαίωνε την ονομασία και το πλήθος των ονομαζόμενων πι
στωτικών συνεταιρισμών. Δεν είναι όμως και άνευ σημασίας η προσφερόμενη υπη
ρεσία, όπως συχνά αναφερεται. Εικόνα του μεγέθους των πιστωτικών εργασιών των 
συνεταιριστικών οργανώσεων δίνει ο  ακόλουθος πίνακας:

Πιστωτικέ; εργχαίες 1979 - 83 (σε εκοοτ. £ρχ.)

1979 1980 1981 1982 1983*

Δάνεια από κεφάλαια ATE
α) Σ ε  μέλη συνεταιρ. 20.447 24.215 28.060 35.331 46.226
S) Σ ε  νομ. προσ. συνετ. οργ. 32.595 46.082 55.677 79.706 115.729
γ) Σ ε  μονάδες εταιρ. μορφ. 14.200 15.601 7.137 9.484 27.555

Σύνολο Α 67.242 85.898 90.874 124.521 189.510
Δάνεια από (δια συνετ. κεφάλ.
α) Σε μέλη συνεταιρισμών 508 463 514 938 1.168
β) Σ ε  νομ. πρόσ. συνετ. οργ. 16 31 37 82 69

Σ ύνολο Β 524 494 551 1.020 1.237

Σύνολο Α+Β 67.766 86.392 91,425 125.541 190.747
Περίπου το 10 ίο του αριθμού των πιστωτικών συνεταιρισμών ασχολούνται με 

την αυτοτελή άσκηση της αγροτικής πίστης κατ άτην οποία, ο  συνεταιρισμός αποτε
λεί -τον δανειστή των μελών του, εφχρμ-όζονας τους ίδιους κανόνες που εφαρμόζει 
η ATE, 'από την οποία αντλεί και τα σχετικά κεφάλαια. Κατά το 1983 άσκησαν 
την αυτοτελή αγροτική πίστη 482 συνεταιρισ]ΐοΙ και δύο ενώσεις και χορήγησαν 
δάνεια ύψους 15 δισ. δρχ.
Συμπέρασμα

Από τα ¡στοιχεία που παρουσιάστηκαν, δεν μπορεί να υπολογιστεί και ο βαθμός 
της οικονομικής αποτελεσματικότητας της παρέμβασης των συνεταιρισμών. Φαίνε
ται όμως ότι το μεγαλύτερο μέρος των γεωργών έχει διασυνδεθεί ιμε τους συνεται
ρισμούς, ότι ο εξοπλισμός (ανθρώπινος και υλικός) των συνεταιρισμών διευρύνεται 
και ότι ο όγκος των δραστηριοτήτων τους σταιθερά επιεκτείνεται.

Οι εξελίξεις όμως αυτές δείχνουν ότι δημι ουργού νται βαθμιαία οι προϋποθέσεις 
επηρεασμού από τους συνεταιρισμούς των συνθη-κών που αντι^τωπίζουν οι γεωργοί 
στην αγορά (εφοδίων και προϊόντων), με τελικό σκοπό την εκπλήρωση του στό
χου των συνεταιρισμών, που είναιΐ η στήριξη· των εισοδημάτων των μελών τους,

(*) Περιλαμβάνει και τα δάνεια προς δασικούς και αλιευτικούς καθώς και 
προς βιοτεχνικούς συνεταιρισμούς κάθε βαθμού, που δεν έχουν περιληφθεί στα 
στοιχεία των προηγούμενων ετών. Περιλαμβάνει επίσης δάνεια που χορηγήθηκαν 
με το σύστημα της αυτοτελούς άσκησης της αγροτικής πίστης.
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ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
Επιμέλεια Β. ΛΑΜΠΡΟ Π ΟΥΛΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ (Δικηγόρου)

Από τ ψ  αρχή του 1986 και μέχρι ·αή]ΐερα, (Αύγουστος) δημοσιεύτηκαν αρκε
τά νο<^θετ.ήματα που αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα στη συνετάιριστική 'δραστηριό
τητα. Από αυτά δημοσιεύου*«: στη συνέχεια τα κυριώτερα,

— Π.Δ. 36)29-1-86: Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρι- 
ρισης Ομάδων Παραγωγών και Ενώσεων Ομάδων Παραγωγών (Φ. 
Ε.Κ. Α '  αρ. 12/13-2-1986).

Για την αναγνώριση των Ομάδων Παραγωγών και των Ενώσεών τους λει
τουργεί στην έδρα κάθε Δ) νσης Γεωργίας μία Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρι^ 
σης, που κρίνει τις αιτήσεις αναγνώρισης ή τις προτάσεις ανάκλησης της αναγνώ
ρισης Ομάδων Παραγωγών με έδρα στην περιφέρεια της (άρθρο 3 ).

Η αίτηση αναγνώρισης συνοδεύεται από τη συστατική πράξη της οργάνωσης, 
αποδεικτικά απόκτησης νομικής προσωπικότητας και πιστοποιητικό μη κήρυξης 
της σε πτώχευση, εκκαθάριση κλπ. Ακολουθεί η διαδικασία έγκρισης. Π εγκριτική 
απόφαση αποστέλλεται και στις Δ) νσεις Γεωργίας και Γεωργικού Συνεταιρισμού 
του Γπουργείου Γεωργίας. Κατά της απορριπτικής απόφασης της Πρωτοβάθμιας 
Επιτροπής επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αναγνώ
ρισης, που λειτουργεί ανά μία στην έδρα κάθε Νομαρχίας, σύμφωνα με την προ- 
ολεπόμενη διαδικασία (άρθρο 4) .

Στις πενταμελείς αυτές Επιτροπές και των δύο βαθμών, που συγκροτούνται με 
απόφαση του Νομάρχη, συμμετέχει και από ένας εκπρόσωπος των Αγροτικών Συ
νεταιρισμών (άρθρο 3) . Η εγκριτική απόφαση -ανακαλείται εφ’ όσον εκλείψουν οι 
όροι και προϋποθέσεις αναγνώρισης ή δεν τηρηθούν από τις Ο.Π . οι προβλεπόμε- 
νες από τη νομοθεσία και τις κοινοτικές πράξεις υποχρεώσεις τους. (άρθρο δ ) .

Οι Ο.Π . που έχουν εγκριθεί μέχρι τώρα υπόκεινται σε επ ανάκριση σύμφωνα 
με τις διατάξεις αυτού του προεδρικού διατάγματος, μετά από αίτησή τους. Διαφο
ρετικά η απόφαση έγκρισης τους θεωρείται ότι ανακλήθηκε (άρθρο 6) .

— Π.Δ. 80/26-2-86; Ανώνυμες Εταιρείας που συνιστούν Οργανισμοί 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Συνεταιρισμοί* Δημοτικές ή Κοινοτικές Ε
ταιρείες λαϊκής βάσης. (ΦΕΚ Α ' αρ. 30/26.3.86)

Το Προεδρικό αυτό διάταγμα εκδόθηκε σε εκτέλεση των άρθρων 205 και 
επόμενα του Ν. 1065) 80 και των άρθρων 35 και επόμενα του Ν. 1416) 84, όπως 
αυτά κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο με τα άρθρα 246 - 260 του Π.Δ. 76)85.

Επειδή το θέμα των δημοτικοσυνεταιριστικών εταιρειών παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον και απαιτεί την σύνθετη παρουσίαση περισσοτέρων νομοθετημάτων, θα 
εκταθεί αναλυτικά σε προσεχές τεύχος.

— Π.Δ. 126/11-4-86: Διαδικασία παραχώρησης της εκμετάλλευσης, 
συντήρησης και βελτίωσης των δασών που ανήκουν στο Δημόσιο και 
στα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα στους δασικούς συνεταιρι
σμούς. (ΦΕΚ Α ' αρ. 44/17-4-86).

Με απόφαση του Νομάρχη μπορεί να παραχωρηθεί η εκμετάλλευση έναντι μι
σθώματος ή παρακρατήματος υπέρ του ΚΤΓΚ και Δασών και υπέρ των OTA ή να
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ανατεθούν εργασίες συντήρη>σης %αι βελτίωσές έναντι 'αμοιβής σε αγροτικούς δα
σικούς ’συνεταιρισμούς για δασικές εκτάσεις του Δημοσίου ·και '/Ωμικών προσώπων 
του δημοσίου τομέα (άρθρα 3, 11) .

Οι ενδιαφερόμενοι Αγροτικοί Δασικοί Συνεταιρισμοί (ΑΔΣ) πρέπει να υπο
βάλλουν σχετική αίτηση μέχρι το τέλος Νοεμβρίου κάθε έτους στην αρμόδια δασι
κή υπηρεσία, μετά την ανακοίνωση από αυτήν του σχετικού προγράμματος ή σχε
δίου εκμετάλλευσης συγκεκριμένων δασικών εκτάσεων με τοιχοκόλληση στο κα
τάστημά της μέχρι τις 20 Οκτωβρίου κάθε έτους {άρθρα 1, 2 ).

Για την εγκατάσταση του δασικού Συνεταιρισμού, απαιτείται η κατάθεση από 
αυτόν εγγυητικής επιστολής, που να καλύπτει το 5ο) ο της αξίας των δασικών προ
ϊόντων που θα παραχθούν ή το 5ο) ο της αμοιβής του Συνεταιρισμού, κατά περί
πτωση (άρθρα 5, 11 ). Η ανάθεση από τον Συνεταιρισμό δασικών εργασιών εκμε
τάλλευσης του δάσους σε τρίτους μη συνεταίρους απαγορεύεται. Οι δασικές εργασίες 
και η εκμετάλλευση του δάσους εκτελούνται σύμφωνα με τις δασοτεχνικές οδηγίες 
και υπό τον έλεγχο της δασικής υπηρεσίας (άρθρο 9) .

Το πρόγραμμα εκμετάλλευσης μπορεί να προβλέπει την υποχρεωτική κάλυψη 
ατομικών αναγκών των κατοίκων της περιοχής από τα παραγόμενα δασικά προϊόν
τα έναντι τιμήματος, που καταβάλλεται από τη δασική υπηρεσία στους συνε
ταιρισμούς (άρθρο 8 ).

— Ν. 1591/86: Ρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία, θέσπι
ση μέτρων για την πάταξη της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις που 
ρυθμίζουν θέματα αρμοδιάτητος Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Α ' 
αρ. 50 /1986).

Με το άρθρο 6 παρ. 2 προστίθεται άρθρο 48α στο ν. ο. 3323)55, το οποίο 
έχει ο)ς εξής:

« Ά  ρ θ ρ ο 4 8α. Παρακράτηση και καταβολή φόρου ειδικών περιπτώσεων.
1. Δημόσιες υπηιρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τράπεζες και πι

στωτικοί οργανισμοί, που καταβάλλουν επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις και επι
στροφές φόρων, δασμών, τελών και τόκων σε επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές 
οποιασδήποτε νομικής μορφής, υποχρεούται κατά την καταβολή των ποσών αυτο>ν 
στους δικαιούχους να παρακρατούν φόρο εισοδήματος με συντελεστή δέκα τα εκατό 
(10% ) στο ακαθάριστο ποσά, έναντι του φόρου που βαρύνει το δικαιούχο, με την 

προϋπόθεση ότι τα καταβαλλόμενα ποσά υπόκεινται σε φορολογία, ως εισόδημα του 
δικαιούχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Δ ε ν υ π ο κ ε ι ν τ α ι σε παρακράτηση του φόρου της προηγούμενης
παραγράφου τα πιο πάνω ποσά, όταν καταβάλλονται σε α γ ρ ο τ ι κ ο ύ ς  σ υ- 
ν ε τ α ι ρ ι σ μ ο ύ ς ή ε ν ώ σ ε ι ς  τους εφ’ όσον τ α  π ο σ ά  α υ τ ά  
■ α π ο δ ί δ ο ν τ α ι  σ τ α  μ έ λ η  τ ο υ ς ,  για λογαριασμό των οποίων
έχουν εισπραχθεί.

Κατ’ εξαίρεση στην περίπτωση αυτή, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ενώ
σεις τους υποχρεούνται να παρακρατούν φόρο με το πιο πάνω ποσοστό κατά την κα
ταβολή των ποσών στους δικαιούχους, εφ’ όσον αυτά κατά δικαιούχο υπερβαίνουν 
τις 1.650.000 δρχ., προκείμένου για μέλη που ασχολούνται προσωπικά ή με τα 
μέλη της οικογενείας τους και κατά κύριο επάγγελμα σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
έστω κι αν αυτοί χρησιμοποιούν και εργάτες ή τις 375.000 δρχ., προκειμένου για
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μέλη που δεν ασχολούνται προσωπικά και κατά κύριο επάγγελμα σε γεωργικές εκ
μεταλλεύσεις. Αν τα καταβαλλόμενα ποσά οεν υπερβαίνουν τα πιο πάνω ποσά, ο 
φόρος παρακρατείται κατά την τελευταία καταβολή του έτους, εφόσον τα ποσά που 
έλαβε ο δικαιούχος κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, αθροιστικά υπολο
γιζόμενα υπερβαίνουν, κατά περίπτωση τις 1.650.000 δρχ. ή τις 375.000 δρχ.

Οι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων αυτής της παραγράφου εφαρμόζον
ται ανάλογα και όταν οι επιδοτήσεις ή οικονομικές ενισχύσεις καταβάλλονται από 
την Αγροτική Τράπεζα ή το Δημόσιο σε μη συνεταιρισμένους αγρότες.

3. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων δεν εφαρμόζονται προκειμε- 
νου για επιδοτήσεις προσανατολισμού και εγγυήσεων που καταβάλλονται από το 
Γπουργείο Γεωργίας, καθώς και για επιχορηγήσεις επενδύσεων και επιδοτήσεις 
επιτοκίων, που καταβάλλονται από το Δημόσιο με βάση τις διατάξεις αναπτυξια
κών νόμων.

4. ................ , ........................».
Στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου 6 ορίζεται ότι η ισχύς των παραπάνω 

διατάξεων αρχίζει από 1 Απριλίου 1986, για τις καταβολές, π:υ γίνονται από την 
ημερομηνία αυτή και μετά.

— Π.Υ.Σ. 90/30-6-86: Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1541)85
«Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 
Α ' αρ. 84 /1986). Και άρθρ. 32 παρ. 1 Ν. 1644/86.

Η πράξη Λυτή του Γπουργικού Συμβουλίου κυρώθηκε με το άρθρο· 32 
παρ, 1 του Ν. 1644)86 για τη ρύθμιση ειδικών εποικιστικών θεμάτων και άλλες 
διαττάξ&Ίς (ΦΕΚ Α ' αρ. 131/25.8 .86). Το άρθρο 1 της Π ΓΣ που τροποποιεί δια
τάξεις του Ν. 1541)85 έχει ως ακόλουθα:

Ά  ρ 0· ρ ο 1.
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 1541)1985

αντικαθίσταται ως εξής: «3 .......................... Κατ’ εξ-αίρεση επιτρέπεται η. ίδρυση
και λειτουργία πρωτοβάθμιων αγρ-οτικών συνεταιριστικών οργανώσεων ειδικού 
σκοπού με αντικείμενο την εκτέλεση δασικών εργασιών (δασικοί συνεταιρισμοί) 
και την παραγωγή αλιευτικών, σηροτροφικών και μελισσοκομικών προϊόντων (αλι
ευτικοί, σηροτροφικοί και μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί) καθώς και ανθοκ-ομικών 
και καλλωπιστικών φυτών (ανθοκομικοί συνεταιρισμοί), εκτροφής γουνοφόρων ζώ 
ων και συνεταιρισμοί αγροτικής βιοτεχνίας και οικοτεχνίας........ ».

2. Στο τέλος τη: παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 1541)85 προστίθεται νέο εδά
φιο ως εξής: «Οι υπάρχοντες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού συνεταιρισμοί

εξαγοράς γεωργικών ή δασικών εκτάσεων, οι οποίοι εξακολουθούν να έχουν στην κυ
ριότητα τους και εκμεταλλεύονται αδιανέμητες εκτάσεις και οι συνεταιρισμοί εκμε
τάλλευσης αγροτικών ή δασικών εκτάσεων, οι οποίες έχουν παραχωρηθεί κατά κυ
ριότητα στο συνεταιρισμό από τους ιδιοκτήτες τους, διατηρούν τη νομική τους προ
σωπικότητα και δε συγχωνεύονται, κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 4 παρ.
3, του άρθρου 5 και του πρώτου εδαφίου της παρούσης παραγράφου».

3. Μετά την παρ. 7 του άρθρου 63 του Ν. 1541)85 προστίθεται νέα παρ. 8 
(-ενώ η παρ. 8 αρι&μείται ως παρ. 9) , η οπιοία έχει ως εξής: «8. Η γενική συνέ
λευση συνεδριάζει έγκυρα για τη λήψη απόφασης συγχώνευσης αγροτικών συνε
ταιρισμών και ενώσεων αγροτικών συνεταιρισμών ή προσαρμογής των καταστατι
κών τους στις διατάξεις του νόμου αυτού, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 7 του άρ
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θρου αυτού, εφ’ όσον στην αρχή της συνεδρίασης είναι παρόντα τ α μ ι σ ά του
λάχιστον μέλη.

Λν στην πρώτη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, που συνέρχεται με τον α
νωτέρω σκοπό, δεν υπάρχει απαρτία, συνέρχεται επαναληπτική γενική συνέλευση 
σύμφωνα τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 24 του νόμου αυτού και β-ρίσκεται 
σε απαρτία α ν ε ξ ά ρ τ η τ α  α π ό  τ ο ν  α ρ ι θ μ ό  των παρόντων μελών.

II απόφαση της γενικής συνέλευσης στα πιο πάνω θέματα λαμβάνεται με 
την απόλυτη πλειοψηφία τ ων π α ρ ό ν τ ω ν  κ α τ ά  τ η ν  ψ η φ οφ ο ρ ί α 
μ ε λ ώ ν».

4. Στην παρ. 3 του άρθρου 71 του Ν. 1541)85 προστίθεται δεύτερο εδάφιο 
ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση η προθεσμία συγχώνευσης πρωτοβάθμιων αγροτικών συ
νεταιρισμών ή προσαρμογής των καταστατικών τους στις διατάξεις του νόμου αυ
τού μπορεί να παρατείνεται με την ίδια διαδικασία για ίσο με την αρχική προθε
σμία χρονικό διάστημα».

5. II παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 1541)85 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Από 
τις υπάρχουσες αναγκαστικές συνεταιριστικές οργανώσεις διατηρούνται μόνο οι συ
νεταιρισμοί οασοκτημόνων (α.ν. 1627/1939 ΦΕΚ 6 4 ) , οι ΤΟΕΒ, οι οινοποιητι- 
κοί Σάμου (α.ν. 6085/34 ΦΕΚ 8 5 ) , ·οι μαστίχης Χίου (α.ν. 1390/1939 ΦΕΚ 
364), οι κροκοπαραγωγών (ν.δ. 818/71 ΦΕΚ 9 ), οι σύνδεσμοι κιτροπαραγωγών 
(ν. 4878/1931 ΦΕΚ 54) , οι οιαχειρίσεως ακινήτου συνιδιοκτησίας και κοινής χορ

τονομής (ν.δ. 11.7.1923 ΦΕΚ 196) και οι συνεταιρισμοί Θήρας - Θηρασίας (ν. 
359/1947 ΦΕΚ 144).

Διατηρούνται επίσης και οι υπάρχουσες ενώσεις αυτών των συνεταιρισμοί.
Τα μέλη αναγκαστικών συνεταιρισμών, που διατηρούνται δικαιούνται να εί

ναι συγχρόνως τακτικά ή ειδικά μέλη αγροτικού συνεταιρισμοί, εφόσον έχουν τΙς 
απαραίτητες προϋποθέσεις».

6. Η παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 1541)85 αντικαθίσταται ο)ς εξής: «4. Οι 
διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 2 και 3 και 48 παρ. 2 του νόμου αυτού εφαρμόζον
ται αναλόγως στους αναγκαστικούς συνεταιρισμούς και τις ενώσεις τους που δια
τηρούνται.

Στους συνεταιρισμούς ακινήτου συνιοιοκτησίας και κοινής χορτονομής αν και 
κατά την επαναληπτική γενική συνέλευση οεν επιτευχθεί η απαρτία που προβλέ- 
πεται στα άρθρα 24 και 25 του νόμου αυτού, συνέρχεται, χωρίς πρόσκληση, νέα 
επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 24. Π 
συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόν
των μελών.

Το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας των αναγκαστικών συνεταιριστικών ορ
γανώσεων καθορίζεται από το Καταστατικό και κατά παρέκκλιση των διατάξεων 
του άρθρου 16 του νόμου αυτού.

Κατά τα λοιπά, παραπομπή των διατάξεων της ειδικής νομοθεσίας, από την 
οποία διέπονται οι διατηρούμενες αναγκαστικές συνεταιριστικές οργανώσεις στη 
νομοθεσία των ελεύθερων γεωργικών συνεταιρισμών, νοείται ως παραπομπή στις 
διατάξεις του νόμου αυτού«.

7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 76 του Ν. 1541)85 αντικαθίσταται ως εξής: 
'4 . Οι εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων διοίκησης των αγροτικών συνεται
ριστικών οργανώσεων και αντιπροσώπων θα οιεξαχθούν έως το τέλος του 1986.
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Με απόφαση του Γπουργού Γεωργίας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, η προθεσμία, αυτή μπορεί να παραταθεί μέχρι 6 ακόμη μήνες.

Η θητεία των οργάνων διοίκησης των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων 
που λήγει χρονικά, παρατείνεται μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών».
Παρατηρήσεις επί του άρθρου 1 της ΠΥΣ 90/86

Π α ρ ά γ ρ α φ ο ς  1: Στα είδη των κατ’ εξαίρεση· επιτρεπόμενων να
ιορυθούν σαν δεύτερων συνεταιρισμών στην ίδια περιφέρεια προστίθενται -και οι συ
νεταιρισμοί αγροτιχής βιοτεχνίας χαι οικοτεχνίας, ενώ οι συνεταιρισμοί παραγωγής 
γουναρικών αντικαθίστανται από τους συνεταιρισμούς εκτροφής γουνοφόρων ζώων 
(όχιΐ και Επεξεργασίας;) .

Παρά τη διεύρυνσή της όμως, η τροποπο·: ηθε ίσα διάταξη παραμένει ¡ελλιπής, 
αφού για τους ίδιους επικαλούμενους από αυτή ,λόγους εξαίρεσης (συνεταιρισμοί 
ειδικού σκοπού) πρέπει να εξαιρεθούν και οι αγροτοτουριστικοί ‘συνεταιρισμοί, οι 
συνεταιρισμοί εξαγοράς ή ενοικίασης γαιών (βλ. και παράγραφο 2 του ίδιου άρ
θρου, που τους εξαιρεί της αναγκαστικής συγχώνευσης) , οι αρδευτικοί, οι υγειονο
μικοί κλπ. καθώς και όσοι άλλοι τυχόν συνεταιρισμοί ειδικού σκοπού μπορούν να 
ιδρυθούν μέσα στα ευ ρέα άρια δραστηριότητας των αγροτικών συνεταιρισμών. Ακό
μη, ·ειδι%ού σκοπού μπορούν να θεωρηθούν π.χ. σε μία περιφέρεια καλλιέργειας 
οπω ροφόρων δέντρων και ο; χτηνίπροφιχοί συνεταιρισμοί, και τ ’ αντίστροφο, για να 
καταλήξου]^ε στο τελικό συμπέρασμα της -ελεύθερης ίδρυσης συνεταιρισμών χωρίς 
τοπικούς περιορισμούς, όπως 'επιβάλλουν οι Συνεταιριστικές Αρχές.

Π α ρ ά γ ρ α φ ο ς  2: II πρόσθ'ετη εξαίρεση από την αναγκαστική συγ
χώνευση και των συνεταιρισμών εξαγοράς ή 'εκμετάλλευσης γεωργικών ή δασικών 
εκτάσεων αποοεικνύει, όπως και η διεύρυνση των εξαιρέσεων της προηγούμενης 
παραγράφου, την αδυναμία λειτουργίας αναγκαστικά συγχωνευόμενων συνεταιρισμών.

Π α  ρ ά γ  ρ α  <φ ο  ς 3: Για τη λήψη απόφασης στο σοβαρώτατο θέμα της 
αναγκαστικής ή μη συγχώνευσης των συνεταιρισμών, πρωτοβάθμιων και ενώσεών 
τους, εισάγεται χατ εξαίρεση διάταξη! συνή&ους απαρτίας με την παρουσία του 1) 2 
των μελών, αντί των 2) 8 που απαιτεί ο νόμος για τις ελεύθερες συγχωνεύσεις και 
τα άλλα σημαντικά θέματα του συνεταιρισμού (25 παρ. 2 Ν. 1541 /85 ).

Σε περΜττωιση που δεν επιτευχθεί ούτε αυτή η απαρτία, μπορεί έγκυρα να λη- 
φθεί απόφαση σε επαναληπτική γενική συνέλευση μ : οποιοοήποτε αριθμό παρόν
των μελών, ειδικά για την περίπτωση των αναγκαστικών συγχωνεύσεων, ενώ ακό
μη και για τα συνηθισμένα θέματα της η'ίερησίας διάταξης απαιτεί ο νόμος την 
παρουσία τουλάχιστον του 1 )4  των τακτικών μελών στις επαναληπτικές συνελεύ
σεις (24 παρ. 2 Ν· 1 54 1 /8 5 ). Η τελική δε απόφαση για το θέίμα αυτό αφήνεται 
στα χέρια μιας ελάχιστης μειοψηφίας, όσων απομείνουν κατά την ψηφοφορία μελών.

Οι κατ’ εξαίρεση από τις αντίστοιχες για σημαντικά αλλά καί συνηθισμένα 
θέματα απαρτίες αλυσιδωτές μειώσεις του αριθμού των μελών για τη λήψη από
φασης στο θέμα των αναγκαστικών συγχωνεύσεων επιβεβαιώνουν την αντίδραση 
του συνεταιρισμένου αγροτικού κόσμου στο Θέμα αυτό, γιατί διαφορετικά δεν θα 
υπήρχε λόγος 'θέσπισής τους, και καταλύουν την αρχή της Δημοκρατίας, που οιέ- 
πει τη λειτουργία των συνεταιρισμών (1) .

Π α ρ ά γ ρ α φ ο ς  4: Η παρεχόμενη παράταση αποοεικνύει χαι αυτή την 
αντίθεση των συνεταιριστών στις αναγκαστικές συγχωνεύσεις των οργανώσεών τους.

(1) Βλ. και παρατηρήσεις της ΕΦ3 στο προηγούμενο τεύχος α. 116-117.
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Π α ρ ά γ ρ α φ ο ς  5: Στους διατηρούμενους αναγκαστικούς 'συνεταιρισμούς, 
και επομένως μη αναγκαστικά συγχωνευόμενους μ£ τους γενικού· ή ειδικού σκοπού 
της ίδιας περιφέρειας, προστίθενται και ο: συνεταιρισμοί Θήρας-Θηρασί α ς.

Π α ρ ά γ ρ α φ ο ς  6: Οι εξαιρετικές διατάξεις για την επίτευξη απαρ
τίας (1) στα θέματα του συνεταιρισμού με ο^οιοδήποτε αριθμό παρόντων μελών 
κατά την επαναληπτική συνέλευση στους συνεταιρισμούς ακινήτου συν ιδιοκτησίας 
και καινής χορτονομής καιι ο καθαρισμός -του ύψους της συνεταιριστικής μερίδας 
των αναγκαστικών συνεταιρισμών από το Καταστατικό, ¡είναι διατάξεις σύμφωνες 
με τις Συνεταιριστικές Αρχές και γι’ αυτά πρέπει να απ&τελέσουν γενική ρύθμιση.

Π α ρ ά γ ρ α φ ο ς  7: Ή συνεχιζόμενη παρέμβαση στον καθορισμό ημερο
μηνίας διεξαγωγής των αρχαιρεσιών και η αυθαίρετη παράταση της θητείας των 
διοικητικών συμβουλίων μειώνουν την προστατευάμ^νη από το Σύνταγμα αυτοδιοί
κηση των συνεταιρισμών και εμποδίζουν τη δημοκρατική λειτουργία τους (2 ) .

— Στη συνέχεια οι παράγραφοι 2-13 του άρθρου 32 του Ν. 1644)86 
επέφεραν και αυτές τις ακόλουθες τροποποιήσεις στο Ν. 1541/85.

2. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1541 ̂  
1985 αντικαθίσταται ω ς εξής:

«2. Η περιφέρεια του αγροτικού συ
νεταιρισμού ορίζεται από τα διοικητικά 
όρια ενός ή περισσότερων, γειτονικών με 
το δήμο ή την κοινότητα της έδρας του 
συνεταιρισμού οργανισμών τοπικής αυ
τοδιοίκησης, μέσα στα οποία βρίσκονται 
οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις των μελών 
του. Κατεξαίρεση η περιφέρεια αγροτι
κού συνεταιρισμού ειδικού σκοπού μπο
ρεί να περιλαμβάνει και τα διοικητικά 
όρια μη γειτονικών με το δήμο ή την κοι
νότητα της έδρας του συνεταιρισμού ορ
γανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης του ί
διου νομού».

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγρ. 3 
του άρθρου 4 του ν. 1541)85, όπως τρο
ποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρ
θρου 4 της ανωτέρω Πράξης Υπουργικού 
Συμβουλίου, αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατεξαίρεση επιτρέπεται η ίδρυση 
και λειτουργία πρωτοβάθμιων αγροτι
κών οργανώσεων ειδικού σκοπού με αν
τικείμενο τη ζωική παραγωγή και τα 
προϊόντα της, την εκτέλεση δασικών ερ
γασιών (δασικοί συνεταιρισμοί), την 
παραγωγή αλιευτικών, σηροτροφικών 
και μελισσοκομικών προϊόντων (αλιευτι
κοί, σηροτροφίκοί και μελισσοκομικοί 
συνεταιρισμοί)} ανθοκομικών και καλ

λωπιστικών φυτών (ανθοκομικοί συνεται
ρισμοί) εκτροφής γουνοφόρων ζώων, συ
νεταιρισμοί αγροτικής -βιοτεχνίας και 
οικοτεχνίας και συνεταιρισμοί κοινής γε
ωργικής, κτηνοτροφικής και δασικής εκ
μετάλλευσης».

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του 
νόμου 1541)1985 αντικαθίσταται ως ε
ξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Γεωρ
γίας, η οποία λαμδάνεται με σύμφωνη 
γνώμη της Π ΑΣΕΓΕΣ, ο ελάχιστος α
ριθμός των ιδρυτικών μελών μπορεί να 
μειωθεί στο μισό (1|/2), εφόσον πρόκει
ται για αγροτικούς συνεταιρισμούς ορει
νών ή ημιορεινών περιοχών ή μικρών 
νησιών και συνεταιρισμούς ειδικού σκο
πού».

5. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 
2 του άρθρου 16 του ν, 1541^1985 αντι
καθίσταται ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Γεωργί
ας, η οποία εκδίδεται με σύμφωνη γνώ
μη της Π ΑΣΕΓΕΣ, η συνεταιριστική με
ρίδα μπορεί να μειωθεί έως το ποσό 
των δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ., εφό
σον πρόκειται για αγροτικούς συνεται
ρισμούς ορεινών ή ημιορεινών ή προβλη
ματικών περιοχών ή μικρών νησιών ή 
συνεταιρισμούς δασοκτημόνων».

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 25 του

(1) Ορθότερο μόνο για τα συνηθισμένα θέματα.
(2) Βλ. και Παρατηρήσεις της Ε.Φ.Σ. στο προηγούμενο τεύχος σ. 116-117.
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ν. 1541)1985 αντικαθίσταται ως εξής: 
«2, Για τη λήψη απόφασης σχετικά με 

την παράταση της διάρκειας του συνε
ταιρισμού, τη διάλυσή του, τη μεταβολή 
των σκοπών του} τη συγχώνευση του συ
νεταιρισμού, τη συμμετοχή του σε κοι
νές επιχειρήσεις, τη σύσταση ή συμμετο
χή σε συνεταιριστικές εταιρείες, σύμφω
να με τα  άρθρα 3 παρ. 4 και 59 αντί
στοιχα, την ανάκληση του διοικητικού 
συμδουλίου> του εποπτικού συμβουλίου ή 
μελών αυτών, την ανάκληση αντιπρόσω
πων σε συνεταιριστικές οργανώσεις ανώ
τερου βαθμού, σε συνεταιριστικούς ορ
γανισμούς ή στην ΠΑΣΕΓΕΣ, την τρο
ποποίηση του καταστατικού του, την ε 
πιβάρυνση των μελών για κάλυψη τυχόν 
ζημιών, την επιβολή ειδικής εισφοράς 
στα μέλη, την εκποίηση ή δωρεά ακι
νήτων και για κάθε άλλο θέμα, όπου 
ο νόμος αυτός ή το καταστατικό του 
συνεταιρισμού απαιτεί αυξημένη πλειο- 
ψηφία, απαιτείται παρουσία των δύο 
τρίτων (2 /3 ) του συνόλου των μελών 
και πλειοψηφία των δύο τρίτων (2^3) 
των παρόντων κατά την ψηφοφορία συ
νεταίρων».

7. Η παράγραφος 5 του άρθρου 29 
του ν. 1541) 1985 αντικαθίσταται ως ε
ξής:

«5. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασί
ζει με την απόλυτη πλειοψηφία των πα
ρόντων μελών του».

8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 32 
του ν. 1541)1985 αντικαθίσταται ως ε
ξής:

4. Το σώμα συγκροτείται με προε
δρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με 
πρόταση του Υπουργού Γεωργίας^ ύστε
ρα από γνώμη της ΠΑΣΕΓΕΣ. Το σώμα 
εποπτεύεται από τον Υπουργό Γεωργίας 
και διοικείται από επταμελές διοικητικό 
συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με α 
πόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δη
μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ- 
νήσεως. Το διοικητικό συμβούλιο απαρ
τίζεται από:

α) Τρία (3) μέλη, που προτείνονται 
με τους αναπληρωτές τους από το διοι

κητικό συμβούλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ,
β) Τρία (3) μέλη, που ορίζονται με 

τους αναπληρωτές τους από τον Υπουρ
γό Γεωργίας με την απόφαση συγκρό
τησης του διοικητικού συμβουλίου και

γ) ένα (1) μέλος, που προτείνεται 
με τον αναπληρωτή του από το Ελεγκτι
κό Συνέδριο του Κράτους.(Ι)

Ως πρόεδρος του διοικητικού συμβου
λίου του σώματος ορίζεται με απόφαση 
του Υπουργού Γεωργίας ένα από τα μέ
λη του. Με απόφαση του Υπουργού Γε
ωργίας καθορίζονται οι λεπτομέρειες 
λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου.

Η θητεία των μελών του διοικητικού 
συμβουλίου είναι τριετής.

Το σώμα επικσυρείται από γραμμα
τεία, της οποίας η σύνθεση, οι αρμοδιό
τητες και οποιαδήποτε λεπτομέρεια λει
τουργίας της καθορίζονται με το π. δ) 
γμα του πρώτου εδαφίου. Σ ε έναν από 
τους υπαλλήλους της γραμματείας ανα
τίθενται καθήκοντα γραμματτέα του Δ. 
Σ . με απόφαση του προέδρου αυτού».

9. Η παράγραφος 8 του άρθρου 32 
του ν. 1541)1985 αντικαθίσταται ως ε
ξής:

«8. Οι ελεγκτές δικαιούνται κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους να ελέγ
χουν τα βιβλία, τους λογαριασμούς και 
κάθε άλλο στοιχείο τηο συνεταιριστικής 
οργάνωσης, που κρίνεται χρήσιμο για την 
πλήρη και επιτυχή εκτέλεση του έργου 
τους. Οφείλουν να εξακριβώνουν την α
λήθεια και νομιμότητα των εγγραφών 
στα βιβλία και στα διάφορα στοιχεία 
των ελεγχόμενων, ιδίως δε να ελέγχουν 
τον ισολογισμό και τον απολογισμό των 
συνεταιριστικών οργανώσεων και να δια
πιστώνουν την ακρίβεια, την ειλικρίνεια 
και τη νομιμότητα των περιεχομένων. 
Αν κατά τη διενέργεια οποιουδήποτε ε
λέγχου οι ελεγκτές αντιμετωπίσουν θέ
ματα για τα οποία δεν έχουν τις απαραί
τητες γνώσεις (ως εκτίμηση αξίας εκ- 
τελεσθέντος κτιριακσύ έργου κλπ.) ζη
τούν με σχετική αναφορά τους προς το 
Δ .Σ . το διορισμό εμπειρογνώμονα. Το 
Δ .Σ . σε περίπτωση αποδοχής του αιτή-

(1) Βλ. σχετικά σχόλια ατη στήλη «¡θέσεις - Απόψεις» αυτού του τεύχους.
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ματος αποφασίζει το διορισμό αυτού, 
καθορίζοντας συγχρόνως και την αμοιβή 
του. Οι ελεγκτέςι υποβάλλουν το πόρι
σμα των εργασιών τους στη γενική συ
νέλευση των μελών της συνεταιριστικής 
οργάνωσης που ελέγχθηκε^ στο όργανο, 
την οργάνωση ή τα μέλη που ζήτησαν, 
σύμφωνα με την παράγραφο 10, τη διε
νέργεια ελέγχου και στο Δ .Σ . του σώ 
ματος ελεγκτών. Αν από το πόρισμα ε
λέγχου προκύπτει ότι έχουν συντελεσθεί 
πράξεις τιμωρούμενες οστό τις διατάξεις 
του Ποινικού Κώδικα, οι παραλήπτες αυ
τού υποχρεσύνται στην άμεση υποβολή 
του στην αρμόδια εισαγγελική αρχή».

10. Η παράγραφος 9 του άρθρου 32 
ν. 1541)1985 αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Οι ελεγκτές ευθύνονται συμμέτρως 
για κάθε ζημιά που με δόλο ή από βα- 
ρειά αμέλεια προκάλεσαν στην αγροτική 
συνεταιριστική οργάνωση κατά την εκ
τέλεση των καθηκόντων τους».

11. Μετά την παράγραφο 8 του άρ
θρου 61 του ν. 1541)1985 προστίθενται 
νέες παράγραφοι, 9 και 10 ενώ οι πα
ράγραφοι 9, 10, 11, 12, 13 και 14 αριθ- 
μούνται ως παράγραφοι 11, 12, 13, 14Ι 
15 και 16. Οι παράγραφοι που προστί
θενται έχουν ως εξής:

«9. Απαλλάσσεται του φόρου μεταβι- 
βάσεως ακινήτων η μεταβίβαση ακινήτου 
από ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών 
σε μέλη τους και αντίστροφα.

10. Απαλλάσσεται του φόρου μεταβι- 
δάσεως ακινήτων η αξία του ακινήτου 
που μεταβιβάζεται στα μέλη των αγρο
τικών συνεταιρισμών πρώτου βαθμού, 
κατά το ποσοστό που υποβλήθηκε αυτή 
σε φόρο μεταδιβάσεως κατά την αγο
ρά από το συνεταιρισμό του ακινήτου 
ίτου μεταβιβάζεται».

12. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου

63 του ν. 1541)1985 προστίθεται νέο ε
δάφιο ως εξής:

«Δύνανται επίσης να διατηρούν τη νο
μική τους προσωπικότητα και να εξαι
ρούνται της συγχώνευσης συνεταιρισμοί 
παραμεθορίων περιοχών μετά από προη
γούμενη γνώμη της ΠΑΣΕΓΕΣ και α
πόφαση του Υπουργού Γεωργίας».

13. Στο άρθρο 73 του ν. 1541)1985 
προστίθεται νέα παράγραφος με αριθμό 
6 και η παράγραφος 6 αναριθμείται σε
7, ως εξής:

«6. Αναγκαστικοί συνεταιρισμοί δια- 
χειρίσεως ακινήτου συν ιδιοκτησίας και 
κοινής χορτονομής μπορούν, με απόφαση 
της γενικής συνέλευσης, να μεταβιβά
ζουν, λόγω δωρεάς, την κυριότητα ακι
νήτου συνιδιοκτησίας με τα εμπράγματα 
και ενοχικά δικαιώματα σ ’ αυτήν ή τη 
διαχείριση της κοινής χορτονομής σε ι
διόκτητες εκτάσεις, των οποίων οι ιδιο
κτήτες έχουν την ελεύθερη διάθεση} στο 
δήμο ή την κοινότητα, στα διοικητικά 
όρια των οποίων βρίσκεται η συνιδιοκτη- 
σία ή η κοινή χορτονομή ή στο δήμο ή 
στην κοινότητα της καταγωγής των με
λών ή των δικαιοπαρόχων τους ή στο 
Δημόσιο ή σε οποιοδήποτε νομικό πρό
σωπο του δημόσιου τομέα.

Η απόφαση της γενικής συνέλευσης 
για τη μεταβίβαση λαμβάνεται με την 
αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του 
άρθρου 25 παράγραφος 2 του νόμου αυ
τού. Αν κατά τη δεύτερη σύγκληση της 
γενικής συνέλευσης δεν επιτευχθεί η α 
παρτία της παραγράφου 3 του άρθρου
24 του νόμου αυτού, συνέρχεται νέα ε
παναληπτική γενική συνέλευση, σύμφω
να με την παράγραφο 2 του άρθρου 24 
και βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον στην 
αρχή της συνεδρίασης είναι παρόν το ένα 
τέταρτο (1/4) των μελών».

Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς :  Η επέκταση της περιφέρειας του αγροτι-κού συνε
ταιρισμού ¡ειδικού σκοπού ν.αι στα διοικητικά όρια μ η γ ε ι τ ο ν ι κ ώ ν  OTA 
με την έδρα του συνεταιρισμού (άρθρ· 32 παρ. 2) , η δυνατότητα {ΐείωσης της συνε
ταιριστικής μερίδας ν. α ι των συ νέτα: ρινιών προβληματικών περιοχών και οα- 
σακτημόνων (άρθρ. 32 παρ. 5) , η δυνατότητα εξαίρεσης -από τη συγχώνευση κ α ι  
των συνεταιρ^ιών παραμεθορίων περιοχών (άρθρ. 32 παρ. 12) και η έμμεση 
εξαίρεση από τη συγχώνευση με το χαρακτηρισμέ τους σαν ειδικού 'σκοπού κ α ι 
των κτηνοτροφικών, γαλακτοκομικών, πτηνό τροφικών κλπ. συνεταιρισμών (σύνο
λο 392) καθώς καί των συνεταιρισμών κοινής γεωργικής, κτηνοτροφικής και 3α-
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σικής εκμετάλλευσης, χ π ο δ ε ι κ ν ύ ο υ ν ότι η συνεταιριστική πράξη επιβάλ
λει την ολοένα και μεγαλύτερη προσέγγιση* της συνεταιριστικής νομοθεσίας, έστω 
και μέσω πολυπληθών εξαιρετικών διατάξεων, προς τις Συνεταιριστικές Αρχές του 
ελεύθερου Συνεργατισμού.

— Υ.Α. (Γεωργ.) 14218)2.4.86: Συμπληρωματική απόφαση μείωσης 
ελάχιστου αριθμού μελών για σύσταση Αγροτικών Συνεταιριστικών Ορ
γανώσεων. (ΦΕΚ Β # αρ. 215^/21.4.86).

Μειώνεται σε 25- κχι 10 ο ελάχιστος αριθμός ιδρυτών γενικού και ειδικού σκο
πού αντίστοιχα, σε 533 ακόμη δήμιους και κοινότητες και επομένως απαλλάσσονται 
της αναγκαστικής συγχώνευσης με τους γειτονικούς συνεταιρισμούς τους, όσοι λει- 
τουργούντες σ’ αυτούς τους δήμους και κοινότητες ’συνεταιρισμοί έχουν τουλάχιστον
25 και 10 μέλη αντίστοιχα (1 ).

— Υ.Α. (Γεωργ.) 27434)7.7.86; Παράταση προθεσμιών άρθρου 63 Ν. 
1541)85 «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις» (ΦΕΚ Β ' άρθρο 
546/8.8.1986)

ΙΙαρατείνονται οι ακόλουθες προθεσμίες του άρθρου 63 Ν. 1541)83: 
α) Μέχρι 18-10-1986 η προθεσμία της παρ. 1 για τη ¡συγχώνευση πρωτοβάθμιων 

αγροτικών συνεταιρισμών, των οποίων οι περιφέρειες συμπίπτουν, 
β) Μέχρι1 31-12-1986 η προθεσμία της παρ. 2 για τη συγχώνευση των ενώσεων 

αγροτικών συνεταιρισμών των οποίων οι περιφέρειες βρίσκ-ονται στον ίδιο νομό. 
γ) Μέχρι 18-11-1986 η προθεσμία της παρ. 5α, για τη συγχώνευση αγροτικών 

συνεταιρισμών, που δε -συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις για τη σύσταση αγρο
τικού συνεταιρισμού, όπως προβλέπονται στο άρθρο 5, με αγροτικούς συνεται
ρισμούς γειτονικών Κοινοτήτων, 

δ) Μέχρι 18-10-1986 η προθεσμία της παρ. 7 για την προσαρμογή των καταστα
τικών των πρωτοβάθμιων αγροτικών συνεταιρισμών στις διατάξεις του Νόμου 
1541) 85 χ χ ι

ε) Μέχρι 31.12.1986 η προθεσμία της παρ. 7 για ττ/ν προσαρμογή των Καταστα
τικών των Ενώσεων αγροτικών συνεταιρισμών στις διατάξεις του Ν'. 1541) 85.

— Υ.Α. (Αναπληρ. Υπ. Γεωργίας) 305464/6-3-1986: Συγκρότηση 
του Συμβουλίου Γεωργικών Ερευνών (ΦΕΚ Β 7 αρ. 142/86).

Στο δωδεκαμελές Συμβούλιο συμμετέχει και εκπρόσωπος της ΠΑΣΕΓΕΣ.

— Ν. 1642)86: Για την εφαρμογή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α 7 αρ. 125/21.8.86).

® Η εισαγωγή του Φ ΠΑ γίνεται για την εναρμόνιση του ελληνικού φορολογικού 
καθεστώτος με ΐχείνου της ΕΟΚ, με την -αντικατάσταση από αυτόν διάφορων φό
ρων, κυρίως του φόρου κύκλων εργασιών και τελών χαρτοσήμου (άρθρ. 57).

'·  Αντικείμενο του φόρου σε γενικές γραμμές είναι η παράδοση αγαθών και η

(1) Για τη σημασία της μείωσης του ελάχιστου αριθμού ιδρυτικών μελών ν.αι τις συνέ
πειες του στις αναγκαστικές συγχωνεύσεις των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών του άρθρου 63 
παρ. δ Ν. 15-11)85 βλ. στο προηγούμενο τεύχος μας σ. 111.
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παροχή υπηρεσιών εφόσον πραγματοποιούνται από επαχθή αιτία στην ελληνική 
Επικράτεια, ή από υποκείμενο στο φόρο που έχει την έδρα του ή την κατοικία του 
στο 'εσωτερικό της χώρας, καθώς και η εισαγωγή αγαθών στην ελληνική Επικρά
τεια (άρθρα 2, 3, 4, 12) ·

® Η ανάληψη μερίδας σε αγαθά από συνεταίρο σε περίπτωση λύσης tou συνε- 
ταιρισμού ή αποχώρησής του από αυτόν θεωρείται παράδοση αγαθών και φορολο
γείται (άρθρ. 7 παρ. 2 δ)

® Εγχειρήσεις που οεν έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία ή που τηρούν βιβλία 
πρώτης κατηγορίας και πραγματοποίησαν την προηγοΰιμενη! 'διαχειριστική -περίοδο 
ακαθάριστα έσοδα μέχρι 6.000.0001 δρχ. ή αρχίζουν για πρώτη ψαρά τις εργασίες 
τους, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 82, ενώ οι επιχειρήσεις που πρα
γματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα 1.000.000 δρχ. ή οι επιχειρήσεις παροχής υπη
ρεσιών που· δεν τηρούν βιβλία δεύτερης ή ανώτερης κατηγορίας απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου (άρθρ. 32 παρ. 2) . Στις 
διατάξεις αυτές οεν υπάγονται oi αγρότες για τους οποίους ισχύει το ειδικό καθ’ε- 
στώς του άρθρου 33,

• Κατά το άρθρο 33, οι αγρότες για την παράδοση αγροτικών προϊόντων πα
ραγωγής τους και νγια την παροχή αγροτικών υπηρεσιών δικαιούνται να ζητήσουν 
την ¡επιστροφή του Φ ΠΑ που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή -λήψεις υπηρεσιών, 
που πραγματοποίησαν για την άσκηση της εκμετάλλευσής τους. ÏÏ επιστροφή του 
φόρου ενεργείται από το Δημόσιο· με καταβολή στον αγρότη ποσού που προκύπτει 
με την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστών σε ορισμένα αγροτικά προϊόντα του 
Παραρτήματος IV  του νόμου με βάση την αξία των προϊόντων ή υπηρεσιών που 
προκύπτει από τχ σχετικά τιμολόγια. Ό ταν η παράδοση των αγαθών και η πα
ροχή των υπηρεσιών γίνεται σε αγροτικούς συνεταιρισμούς ή ενώσεις τους, οι κατ’ 
αποκοπή συντελεστές επιστροφής φόρου προσαυξάνονται κατά μία (1) εκατοστιαία 
μονάδα. 0 ;ι αγρότες ιμττορούν να εττιλέξουν >με δήλωσή τους που- δεν ανακαλείται 
πριν από μ-ία πενταετία-, τη11/  υπαγωγή υ:υς στο κανονικό καθεστώς του νό
μου. Επιστροφή του φόρου ¡δεν αναγνωρίζεται σε περίπτωση παράδοσης αγροτικών 
προϊόντων ή παροχής αγροτικών υπηρεσιών σε άλλους αγρότες που δεν υπόκεινται 
στο Φ Π Α ή που δικαιούνται επιστροφής φόρου .με βάση το άρθρο αυτό.

Στο ειδικό αυτό καθεστώς δεν υπάγονται οι αγρότες, που:
α) ασκούν τη δραστηριότητα τους >με τη μορφή εταιρείας οποιουδήποτε τύπου ή 

αγροτικών συνεταιρισμών 
β) πωλούν αγροτικά προϊόντα επεξεργασμένα σε βιομηχανικά ή βιοτεχνικά προ

ϊόντα
γ) ασκούν παράλληλα και άλλη οικονομική δραστηριότητα για την οποία τηρούν 

βιβλία Β ' ή ανώτερης κατηγορίας.
• Απαλλάσσεται από τον Φ Π Α η παράδοση αυτούσιων αγροτικών προϊόντων 

από αγροτικούς συνεταιρισμούς και ενώσεις τους σε τρίτον υποκείμενο στο· φόρο, 
εφόσον αυτός τα προορίζει για εξαγωγή, όπως τα αγόρασε, και πραγματοποιήσει 
αυτή την ¡εξαγωγή μέσα σε ορισμένη προθεσμία (άρθρ. 20 παρ. 1ζ) ·

® Ο νόμος αρχίζει, να εφαρμόζεται από 1.1.1987 εκτός ορισμένων ειδικών δια- 
τάξεών του (άρθρο 6 7 ).
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— 'Αλλα ενδιαφέροντα νομοθετήματα.
® Πράξη Διοικητή Τράπ. Ελλάδος αρ. 699)18-2-86: Xρημα-οδότηση' Ειδικού 

Λογαριασμό Εγγυήσεων Γε ω-ργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕ Π) κατά το έτος 1986 
(ΦΕΚ Λ ' αρ. 25/86) .

• Ν. 1584) 86: Κύρωση της Τρίτη; Σύμβασης ΑΚΕ - ΕΟΚ (Λομέ III) (ΦΕΚ 
Α ' ot.pi. 15/86)

® Γ.Α. (Γφ. Βιομηχ. Ενεργ. Τεχνολ.) 1-6) Φ. 24.6) οι κ. Β, 5850: Τροποποίηση 
του Κανονισμού Χρηματοδοτήσεω:; MME - Κοινοπραξιών wat Συνεταιρισμών από 
τον ΕΟΜΜΕΧ (ΦΕΚ Β ' αρ. 348/23-5-86).

0 Γ.Α. (Προεδρ. Κυβ., Αναπλ. ΓΙΙ. Οικον., Γεωργ.) 420288)7-5-86: Ρύθμιση 
θεμάτων δαπανών χινήσεως υπαλλήλων ίπ . Γεωργίας και υπηρεσιακής κατά
στασης αυτών που αποσπώ y τα ι σε Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις 
(ΦΕΚ Β ' αρ. 364/2-6-86).

® Απόφαση Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων, Συνεδρίαση 312 / 
13-6-86: Έγκριση μεταφοράς υπ*;καταστη;ιάτ ων και θυρίδων συναλλαγών ATE 
σε περιοχές διάφορες εκείνων που καθορίστηκαν με τις αρχικές εγκριτικές απο
φάσεις (ΦΕΚ Α ' αρ. 97/16-7-86).

® Πράξη Δ'.οιχητή Τράπ. Ελλάδος αρ. 698) 1S-2-86: Εξαίρεση των εξαγωγών 
ελαιολάώου από την καταβολή διαφοράς τόκων (ΦΕΚ Α ' a¡p. 2 5 ).

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ 4)1986 \
■ I [ *
;Ι — Νικι Μ ετζιδάκι: Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και ^
!; κομματική διαμάχη.

!; — Κ. Παπαγεωργίου: Οι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί erne 12 χώρες 
της ΕΟΚ.

|| — W.P. WATKINS: Συνεταιριστικές Αρχές, σήμερα και αύριο,
j: (παρουσίαση του βιβλίου).

¡; — Η Εταιρεία Φίλων του Συνεργατισμού. Το χρονικό για την ίδρυση 
I; και δραστηριότητα της (συνέχεια από σελ. 127 τεύχους 2).

|| — Β. Δημητριάδου - Ααμπροπούλου: Νομολογία σε θέματα Συνε-
;! ταιρισμών.

— Τα Συνεταιριστικά στη Βουλή
\
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ΈΑΣΥιΔ α ν ο μ ε ε

ΤΑ ΚΕΡΔΟΦΟΡΑ ΠΡΟίΟΝΤΑ 
ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 

ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΑΣ

βΕΚΟΒΕ
5ΕΡΕΚ ΒΙΟΧΥΜ

Ε.Γ.Σ. ΛΕΣΒΟΥ 
Ε.Γ.Σ. ΣΕΡΡΩΝ 
Ε.Γ.Σ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 
Ε.Γ.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Α.Ε.Β.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Ε.Γ.Σ. ΗΛΕΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΣ 
Ε.Γ.Σ. ΝΑΞΟΥ 
Ε.Γ.Σ. ΤΗΝΟΥ 
Σ/σμός ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
® Κονσέρβες 
® Κατεψυγμένα Λαχανικά' 
® Χρυσή Πατάτα 
® Τυριά 
©’ Αλλαντικά 
®' Ελιές

® Ρύζι - "Οσπρια 
® Τουρσιά
® Λάδια - Πυρηνέλαια 
® Χυμοί 
® Κρασιά 
® Δαμάσκηνα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Έ Μ Σ Ψ ιΔίανψ^
Ελληνική Συνεταιριστική Εταιρία Διανομών - Εξαγωγών κοι Ειοαγυγών Α.Ε. 

Ακαδημίας και Γενναδίου 8 Αθήνα 142 τηλ: 36.42.311-13
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΟΚ

Του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Σ Ε Λ Λ ΙΑ Ν Α Κ Η Η

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Η σύγκλιση των οικονομιών —~ που τόσο μεθοδικά σχεδιάζεται τελευταία στην 

ΕΟΚ από τους κορυφαίους αξιωματούχους και τεχνοκράτες της, —  δρίσκει την 
καλύτερη έκφρασή της, σαν έννοια και σαν σκοπός στην Αγροτική Οικονομία.

Η θέση που δόθηκε στον Αγροτικό τομέα το 1957 από τη Συνθήκη της Ρώ
μης ήταν σημαντική και έργο σημαντικό έγινε. Τα 10 άρθρα (38*47) της συνθή
κης και το πλήθος των κανονισμών που εκδόθηκαν από της εφαρμογής της, βε
βαιώνουν του λόγου το αληθές. Επισημαίνω το γεγονός αυτό, για να πω} πριν ακό
μη παραθέσω τις απόψεις και τα επιχεί ρήματά μου, ότι στη νέα οικονομική πολι
τική που σχεδιάζεται σήμερα στον ευρύτερο γεωγραφικό κοινοτικό χώρο, πρέπει 
να προσεχθεί και πάλι ιδιαίτερα ο Αγροτικός τομέας, όχι μόνο για την τόση αναγ
καιότητα της ύπαρξης και της ευημερίας του, αλλά και για τις ιδιαιτερότητές του, 
στην παραγωγική διαδικασία, την απασχόληση πληθυσμού στην ύπαιθρο και τις 
πρωτογενείς, απόλυτα αναπτυξιακές, δυνατότητές του.

Είναι σήμερα γεγονός, χωρίς καμμία αμφισβήτηση, ότι σ ’ ολόκληρο τον πα
ραγωγικό χώρο και φυσικά σε όλους τους κλάδους και τομείς της παραγωγής, 
γκρεμίζεται σταδιακά το χθεσινό παραγωγικό οικοδόμημα, αυτό που με την αντί
ληψη της εποχής του έχει στηθεί, εκείνο που μια περιορισμένη καταναλωτική αγο- 
ρα, σε κλειστή οικονομία και με δασμολογική προστασία, συντηρούσε. Στη θέση 
του χτίζεται σήμερα το σύγχρονο παραγωγικό οικοδόμημα, για μεγαλύτερη αγο
ρά, για πελατεία με περισσότερες απαιτήσεις. Αυτό που καθιερώνει η τεχνολογική 
εξέλιξη. Εκείνο που επιβάλλει η νέα γενιά με τις αντιλήψεις και τις απαιτήσεις της.

2. Ο καταναλωτής ρυθμιστής της παραγωγής
Στη σημερινή μεγάλη και ανοικτή αγορά με την αφθονία των αγαθών και τον 

οξύτατο ανταγωνισμό, ο καταναλωτής είναι ο ρυθμιστήςι της παραγωγής με κρι
τήρια, το ε ί δ ο ς ,  την π ο ι ό τ η τ α  και την τ ι μ ή .  Η αφθονία των 
αγαθών και ο ελεύθερος ανταγωνισμός, του δίδει τη δυνατότητα να επιλέγει το 
καλύτερο και το φθηνότερο. ' Ετσι ο καταναλωτής —  δηλαδή ο καθένας μας —  
προωθεί με τις προτιμήσεις του ή εκτοπίζει με την αδιαφορία του, μονάδες ή ακόμη 
και ολόκληρους κλάδους παραγωγής. Νέα προϊόντα που συγκεντρώνουν αυτά τα 
πλεονεκτήματα, εκτοπίζουν κάθε μέρα άλλα προϊόντα τα  οποία πολλά χρόνια δέ
σποζαν στη διατροφή και γενικά τη ζωή του ανθρώπου.

Ό ποιος και από οποιαδήποτε θέσηγ είτε σαν παραγωγός, είτε σαν εκπρόσω
πος παραγωγών, είτε ακόμη και σαν Κρατικός λειτουργός!, αγνοήσει τους ανυπο
χώρητους αυτούς όρους παραγωγής, όπως τους προδιαγράφει η σημερινή επιλε
κτική και απαιτητική καταναλωτική αγορά, έχει προεξοφλήσει την αποτυχία της 
μονάδας παραγωγής ή και ολόκληρου του παραγωγικού κλάδου, του οποίου έχει 
την ευθύνη ανάπτυξης και προκοπής.

(*) 0  κ. Γ. Σελλιανάκης είναι οικονομολόγος, τ. Γεν. Δ )ντής στην «Ελαιουργική*. Το 
κείμενο είναι το κύριο μέρος εισήγησής του στο Συνέδριο «ΕΓΡ2ΠΗ - ΤΩΡΑ» και διατυπώ
νονται οι απόψεις του ατο θέμα του Συνεδρίου.

165



Γ. Σελλιανάκη: Η Ελλ. Αγροτική Οικονομία κα: η σύγκλιοη των οικονομιών ΕΟΚ

3. Αναδιάταξη της αγροτικής παραγωγής στην ΕΟΚ
Αλλά, ας πλησιάσομε περισσότερο και με περισσότερη απλότητα το θέμα μας. 

Και πρώτα απ’ όλα ας δούμε: Πώς μπορεί να γίνει η σύγκλιση των Αγροτικών οι
κονομιών στα πλαίσια της σύγκλισης των οικονομιών των σημερινών 12 Κρατών - 
μελών της ΕΟΚ που αποτελεί και την επιδίωξη της Κοινότητας σαν μια δασική 
προϋπόθεση της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Κανείς δέδαια, ακόμη και ο πιό ευφάνταστος, δεν μπορεί να πιστέψει πως θα 
γίνει συγχώνευση των κοινοτικών Αγροτικών ιδιοκτησιών, κάποια μορφή δηλαδή 
αναδασμού που σ’ εμάς είναι πολύ γνωστός και που περιορισμένα —  σε σύγκριση 
με τα ποσά που διατέθηκαν —  υπήρξαν τα αγαθά του. Ούτε βέβαια πως θα συ
σπειρωθούν οι κοινοτικοί αγρότες σε ένα κεντρικό φορέα για αποτελεσματικότε- 
ρες διεκδικήσεις με τις πιέσεις που θ’ ασκούν στα κοινοτικά όργανα. Το πρώτο
—  δηλαδή η συγχώνευση των ιδιοκτησιών —  είναι αδύνατο. Το δεύτερο —  δηλαδή 
η συσπείρωση σε ένα κεντρικό φορέα —  είναι δυνατό και κάποιες σκοπιμότητες 
εξυπηρετεί όπως στον προγραμματισμό και τις διεκδικήσεις —  αλλά και τα δύο 
δεν αφορούν τη σύγκλιση των κοινοτικών Αγροτικών οικονομιών.

Αυτό που σε τούτη τη νέα προσπάθεια επιδιώκεται από τους σχεδιαστές της 
ευρωπαϊκής οικονομίας είναι —  και αυτό φαίνεται καθαρά από τις διακηρύξεις, 
τα σχέδια, τις αποφάσεις και τα έργα τους —  η α ν α δ ι ά τ α ξ η  της Αγρο
τικής οικονομίας - παραγωγής στα πλαίσια μιας ενιαίας εσωτερικής ατ/οράς. Μιας 
αγοράς χωρίς σύνορα και χωρίς περιορισμούς στην κυκλοφορία των αγαθών, των 
ατόμων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων, με δασικό κριτήριο, στις επιλογές, 
την παραγωγικότητα της γης και της εργασίας, κατά πρώτο λόγο, στον ευρύτερο 
κοινοτικό χώρο” και κύριο στόχο τη μείωση του παραγωγικού κόστους, άρα και 
τη μείωση των τιμών των οτ/ροτικών προϊόντων, χωρίς τη μείωση των εισοδημά
των όσων ασχολούνται ή θα ασχοληθούν μελλοντικά στον Αγροτικό τομέα.

4. Η ευθύνη του παραγωγικού σχεδιασμού σε κεντρική εξουσία
Τυσικά δεν πρόκειται για κάτι καινούργιο. Ό λ ες  οι χώρες επιδιώκουν το ίδιο 

πράγμα μέσα στα όρια των δικών τους συνόρων. Το καινούργιο εδώ, είναι ότι κάτι 
τέτοιο επιδιώκεται από μία κεντρική εξουσία, ένα Διευθυντήριο θα λέγαμε πιο 
απλά, στο οποίο μετέχουν οι εκπρόσωποι όλων των κρατών - μελών. Και σε ευ
ρωπαϊκή έκταση.

Αυτό το Διευθυντήριο καλείται να αναζητήσει, με τις υπηρεσίες του και τους 
άλλους τρόπους που διαθέτει σε όλο το γεωργικό κοινοτικό χώρο, τους οτγροτι- 
κούς παραγωγικούς κλάδους και τομείς με τις ευνοϊκότερες συνθήκες παραγωγής. 
Αυτούς δηλαδή με τα περισσότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα, να τους ενθαρρύ
νει, να σχεδιάσει και να προδιαγράψει την παραγωγική τους λειτουργία και φυ
σικά να ενδιαφερθεί για την απορρόφηση της παραγωγής τους από την κοινοτική 
και την εξωκοινοτική — για όσους θα δώσουν πλεονασματική παραγωγή—  αγορά.

' Εργο αρκετά δύσκολο. Γιατί η τόσο σωστή θεωρητικά αυτή άποψη, σίγουρα 
θα προσκρούσει σε εθνικούς παραδοσιακούς κλάδους των κρατών - μελών, που 
οοΌΓΤΓτύχθηκαν και επιβίωσαν στο θερμοκήπιο της δασμολογικής προστασίας για 
άλλους, βάσιμους ίσως με τα τότε κριτήρια, λόγους. Σ ε  εθνικούς παραγωγικούς 
κλάδους, με καλά προσχεδιασμένους μεταξύ τους ανταγωνισμούς στο διεθνή αντα
γωνιστικό στίβο, που μέχρι και το 1957 ήταν ολόκληρος ο σημερινός κοινοτικός 
χώρος για όλους τους εταίρους της Κοινότητας (εκτός από το Βέλγιο, το Λουξεμ
βούργο και την Ολλανδία, δηλαδή τις χώρες της ΜΠΕΝΕΛΟΥΞ που προϋπήρχαν 
σαν τελωνειακή ένωση).
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5. Αναπόφευκτες οι αντιδράσεις
Οι δυσκολίες άλλωστε αυτές, συναντήθηκαν μέσα στις ίδιες οικονομίες όταν 

και όπου επιχειρήθηκε ο περιορισμός της -παραγωγής. Σ ε  μερικές μάλιστα περι
πτώσεις δεν αποφεύχθηκε και η παρέμβαση του κράτους, όπως σ* εμάς στην κα
πνοκαλλιέργεια, την 'βαμβακοκαλλιέργεια, την καλλιέργεια των σιτηρών και σ* 
άλλες καλλιέργειες.

Ό λοι αναγνωρίζουν —  κανείς δεν αμφισβητεί —- τη σκοπιμότητα που έχει 
η συγκέντρωση και ο περιορισμός της παραγωγής στις αποδοτικότερεςι απασχο
λήσεις, αλλά και κανείς δεν δέχεται με ευχαρίστηση να εγκατ αλείψει μία οριακή 
παραγωγική μονάδα που η οικονομική συγκυρία τη μετέβαλλε σε προβληματική. 
Το σύνηθες είναι ότι θα ζητήσει μέτρα προστασίας με την αντίληψη ότι οι κα
ταναλωτές (με δασμολογική προστασία) ή οι φορολογούμενοι (με επιδοτήσεις) 
θα πρέπει να πληρώσουν το αυξημένο κόστος παραγωγής του.

Οι βέβαιες αντιδράσεις από ανάλογους περιορισμούς και από εγκατάλειψη 
των μέτρων προστασίαςι, για μία αναδιάταξη της αγροτικής παραγωγής στον ευ
ρύτερο κοινοτικό χώρο από μία κεντρική εξουσία, συνθέτουν το πρόβλημα της σύγ
κλισης των κοινοτικών αγροτικών οικονομιών και δίδουν την τεράστια διάστασή 
του, όσο και αν υποστηρίζεται ότι: η κοινή δράση των κρατών - μελών της ΕΟΚ 
ανήκει σήμερα στην καθημερινή πολιτική ζωή και ότι η στενά εθνικιστική πορεία 
κάθε κράτους οδηγεί πάντα στο παρελθόν, σε προκαταλήψεις, σε διαφορές.

6. Ενημέρωση και κατανόηση τού χθες, του σήμερα, του αύριο.
Οπωσδήποτε εδώ θα χρειαστεί πολλή ενημέρωση και περισσότερη κατανόηση 

του χθες, του σήμερα και του αύριο, με το λογικό επιχείρημα ότι ο  καταναλωτής
—  που όπως προαναφέρθηκε, και όλοι συμφωνούν, είναι ο ρυθμιστής της παραγω
γής ■— θα πρέπει να μπορεί να αγοράζει στη χώρα του και προϊόντα άλλης χώ
ρας, όταν στη χώρα της καταγωγής αυτών των προϊόντων^ οι τεχνοπαραγωγικές 
συνθήκες τα κάνουν φθηνότερα και καλύτερα (ή το ένα από τα δύο κατά τη δική 
του εκτίμηση) από όμοια προϊόντα της δικής του χώρας.

Τα τείχη που έχουν στηθεί και που ακριβαίνουν ένα προϊόν, ενώ ταυτόχρονα 
εμποδίζουν την εισαγωγή ενός άλλου όμοιου αλλά φθηνότερου από άλλη χώρα, 
εμποδίζουν επίσης την προώθησή του για παραπέρα μείωση της τιμής του, πρέπει 
να γκρεμισθούν. Μοναδικό κριτήριο της ύπαρξης δασμών, μπορεί να είναι σήμερα 
η εθνική ασφάλεια από ενδεχόμενες βλέψεις της χώρας με ευνοϊκότερους όρους 
παραγωγής. Κίνδυνος όμως που η ΕΟΚ, η τεράστια αυτή οικονομική και πολιτική 
δύναμη, έχει κατά πολύ απομακρύνει για όλα τα  κράτη - μέλη της.

Πρέπει ακόμη να γίνει κατανοητό ότι κάθε προϊόν έχει περισσότερους κατα
ναλωτές από παραγωγούς και ότι μικρότερη δαπάνη για αγορά ενός προϊόντος, 
σημαίνει ενίσχυση του εισοδήματος περισσοτέρων ατόμων που είναι καταναλωτές, 
θ α  ήταν παράλογο να υποστηριχθεί το αντίθετο, όπως θα ήταν και περίεργο να 
γίνει αυτό το λογικό εύκολα αποδεκτό.

7. Προσέγγιση στα δικά μας συμφέροντα
Ό μ ω ς η λογική τελικά, όσο και αν αργεί, επικρατεί. Πρέπει να παραδεχθού

με ότι αυτό θα γίνει και στη σύγκλιση των οικονομιών τηςι Κοινότητας μια και το 
ξεκίνημα έγινε. Έ τσι μένει σε όλους εμάς (σαν άτομα? σαν λειτουργοί, σαν πα
ραγωγοί, σαν καταναλωτές) το καθήκον να μελετήσομε και να κατανοήσομε στις 
λεπτομέρειές του το θέμα της σύγκλισης των Αγροτικών οικονομιών στην ΕΟΚ 
και να μεθοδεύσουμε τα  παραπέρα βήματά μας για μία σύντομη και όσο μπορεί 
να γίνει καλύτερη αναδιάταξη της αγροτικής παραγωγής στον ευρύτερο κοινοτικό
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χώρο, ειδικότερα δε και κύρια να μελετήσουμε, να προετοιμάσουμε και να προ
βάλλουμε τους δικούς μας αγροτικούς κλάδους και τομείς που μπορούν να επι
βιώσουν και να προκόψουν σ’ αυτή την αναδιάταξη.

Αλλά πο ιό είναι αυτό το καθήκον; Μέχρι τώρα οι περισσότερες παραγωγικές 
ομάδες στην πρώτη αντιπαράθεσή τους με τον ξένο ανταγωνισμό, αντί της εντα
τικοποίησης της παραγωγής τους με σύγχρονες μεθόδους και τεχνοπαραγωγικά 
μέσα, αναζητούν επιτακτικά την κρατική προστασία και υποδεικνύουν σειρά μέ
τρων, πολλές φορές με την προειδοποίηση ότι αν δεν γίνουν αποδεκτά, θα ακο
λουθήσουν απεργιακές κινητοποιήσεις. Η τακτική όμως αυτή δεν μπορεί να είναι 
ωφέλιμη και γι' αυτούς που θέλουν να τη συνεχίσουν, γιατί απλούστατα ο απελευ
θερωμένος πια από την κρατική παρέμβαση ευρωπαίος καταναλωτής, υπακούει 
οτην τσέπη του και όχι στην πίεση της οποιασδήποτε ομάδας παραγωγών.

Στην Ευρώπη του 1992 ο καταναλωτής της Κοινότητας θ’ αντικρύσει απευ
θείας τον παραγωγό του προϊόντος της προτίμησής του και φυσικά θα συναλλαγεί 
μαζί του, αν τον ικανοποιούν, η ποιότητα και η τιμή του. Και θα αντιδράσει όταν 
και όπου το κράτος του ή η κοινότητα τον υποχρεώσουν να συμμετάσχει —  με δα
σμούς ή φόρους —  στην κάλυψη ελλειμμάτων στην παραγωγή οποιουδήποτε προϊ
όντος. Γι αυτό η νέα οικονομική ανασύνταξη που σχεδιάζεται θέλει, όπως προα- 
ναφέρθηκε, κατο:νόηση και γνώση.

Ας δούμε την τελευταία, δηλαδή τη γνώση, αφού αυτή όπου βρεθεί μπορεί 
να φέρει και την κατανόηση.

Είμαστε χώρα αγροτική, μεσογειακή. Η περισσότερο οτγροτική χώρα των 12, 
με ποσοστό απασχόλησης το 30% του ενεργού πληθυσμού. Ποσοστό που ήταν 64% 
στο τέλος της ΙΟετίας του Β. Παγκοσμοίυ πολέμου, δηλαδή μέσα σε 35 χρόνια 
μειώθηκε κατά 34%. Τί άραγε να σημαίνει τσ τελευταίο αυτό; Απλούστατα ότι 
άλλοι αποδοτικότεροι τομείς στη βιομηχανία, το εμπόριο και τις υπηρεσίες, απορ
ρόφησαν το 34% που εγκατέλέιψε την μη αποδοτική γεωργία τα τελευταία 35 χρό
νια στη χώρα μας. Ό μ ω ς δεν σημαίνει ότι στην Ελλάδα υποχώρησε και η γεωργι
κή παραγωγή σ’ αυτά τα χρόνια. Απεναντίας αυξήθηκε. Για παράδειγμα η πα
ραγωγή βαμβακιού αυξήθηκε 3,5 φορές, η παραγωγή λαδιού 2 φορές, η παρα
γωγή καπνού 2 φορές, η παραγωγή σταφίδας (σουλτανίνας και κορινθιακής) 2 
φορές, η παραγωγή εσπεριδοειδών 5 φορές, η παραγωγή σιτηρών 4 φορές, η πα
ραγωγή γάλατος 6 φορές, η παραγωγή κρέατος 5 φορές και η παραγωγή αλι
ευμάτων 33%. Η αύξηση του όλου πληθυσμού την περίοδο αυτή ήταν 26% (από
7.900.000 σε 9.900.000.

8. Μετατόπιση του αγροτικού πληθυσμού και της κατανάλωσης
Βλέπουμε δηλαδή στα χρόνια αυτά μία μετατόπιση του αγροτικού πληθυσμού 

μέσα στην ίδια τη χώρα μας και μια αυξημένη απαίτηση τών καταναλωτών για 
περισσότερα αγαθά, καλύτερης ποιότητας και καλύτερης τιμής. Αυτή η μετατό
πιση στο χώρο της καταναλώσεως, που φυσικά θα πρέπει να λάβει υπόψη της η 
Αγροτική πολιτική στον επιχειρούμενο νέο σχεδιασμό της, αποδίδεται κατά πρώτο 
λόγο στην αύξηση των εισοδημάτων και της αγοραστικής δυνάμεως περισσότερου 
πληθυσμού, στην αστικοποίηση και την ανάπτυξη του τριτογενή τομέα.

Απ’ αυτή την εξέλιξη δεν διέφυγαν καί οι αγρότες ως καταναλωτές που και 
αυτοί έχουν δεχθεί τις ίδιες επιρροές και φυσικά έχουν τις ίδιες απαιτήσεις μ’ 
αυτές των αστών για το είδος, την ποιότητα και την τιμή των διαφόρων τροφί
μων που καταναλώνουν.

Σήμερα οι αγρότες καταναλώνουν περισσότερα επεξεργασμένα και μεταποι
ημένα προϊόντα. Αγοράζουν από υπεραγορές. Ενδιαφέρονται να πουλήσουν ακρι
βά τα δικά τους πρωτογενή προϊόντα και να τα αγοράσουν μεταποιημένα, επεξερ
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γασμένα και καλώ συσκευασμένο: στη μικρότερη δυνατή τιμή. Είναι φυσικό αυτό 
τους το ενδιαφέρον. Ό π ω ς φυσικό είναι επίσης σαν καταναλωτές να αναζητούν 
την καλύτερη ποιότητα και τη χαμηλότερη τιμή, όχι μόνο στα εγχώρια, αλλά και 
στα ξένα μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα. Μένει το κατά πόσο θα έχουν αυτή 
τη δυνατότητα. Και εδώ τώρα είναι το θέμα. Η δυνατότητα αυτή υπάρχει σ ’ ένα 
μεγάλο ποσοστό σήμερα και όσο υπολείπεται θ·α υπάρξει το  αργότερο μέχρι το 
1992 που τα προϊόντα όπως και τα κεφάλαια και οι εργαζόμενοι θα κινούνται ανε
μπόδιστα στον Κοινοτικό χώρο.

9. Τα στηρίγματά μας
Έ τσι μοναδικά προστατευτικά στηρίγματά μας θα είναι: η π α ρ α γ ω γ ι 

κ ό τ η τ α  τ η ς  γ η ς  μ ς για τα συγκεκριμένα αγροτικά προϊόντα ευρείας 
χαταναλώσεως, η π α ρ α γ ω γ ι κ ό τ η τ α  τ η ς  ε ρ γ α σ ί α ς  στον 
πρωτογενή και δευτερογενή αγροτικό τομέα,η τ ε χ ν ι κ ή  και τ ε χ ν ο λ ο- 
γ ί α  που θα εφαρμοσθεί και η κ α λ ή  ο ρ γ ά ν ω σ η  των παραγωγι
κών μας μονάδων. Ας δούμε πολύ συνοπτικά καθ’ ένα από τους παράγοντες αυ
τούς ατα δικά μας δεδομένα.

« )  Η παραγωγικότητα της γης μας
Ό λοι είμαστε υπερήφανοι για το θαυμάσιο κλίμα μας, τον ωραίο τον κατα

γάλανο ουρανό μας, τον λαμπερό ήλισ μας. Είναι προνόμια που απολαμβάνουν 
όσοι ζουν σ' αυτόν τον τόπο. Κανείς ποτέ δεν μπορεί να τους τα αφαιρέσει και να 
τα μεταφέρει σε άλλους τόπους. Μένει σ’ εμάς που ζούμε εδώ και τα  απολαμβά
νουμε σαν πολίτες, να τα αξιοποιήσουμε σαν παραγωγοί όσο γίνεται καλύτερα. 
Δίδουν ή μπορούν να δώσουν τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήματα στην αγροτική 
παραγωγή μας. Τα λαχανικά (για να περίορισθώ σ ’ ένα μόνο παράδειγμα), αλ
λού παράγονται με τη χρησιμοποίηση δαπανηρού πετρελαίου ενώ σ’ εμάς παρά- 
γονται στο τόσο πρόσφορο γι αυτά κλίμα μας, με τις δωρεάν ηλιακές ακτίνες.

β) Η παραγωγικότητα της εργααίας
Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για την παραγωγικότητα της εργασίας 

που χρησιμοποιείται στη γεωργία μας. Επιβαρύνει υπερβολικά τα περισσότερα 
οπτό τα βασικά μας προϊόντα, είτε από την περιορισμένη απόδοση (συνεπακόλου- 
θο της έλλειψης ειδικών γνώσεων και ιδιαίτερης επιμέλειας) είτε από αυξημένο 
κόστος (συνεπακόλουθο των αποστάσεων από τον τόπο εργασίας στις μικρομονά- 
δες παραγωγής). Εδώ θα χρειασθεί πολύ δουλειά και περισσότερη θέληση.

γ) Τ εχνική - Τεχνολογία
Ούτε η τεχνική και τεχνολογία που διαθέτομε πρέπει να μας καθησυχάζουν 

ότι θα μείνομε άτρωτοι από τα βέλη του ενδοκοινοτικού ανταγωνισμού και ότι 
από αυτή μας την αντοχή θα επιλεγούμε και θα ενισχυθούμε σε βασικούς τομείς 
για να δώσουμε εμείς την παραγωγή που θέλει ο εκλεκτούς και απαιτητικός ευ- 
ρωπαίος καταναλωτής. Και εδώ θα χρειασθεί πολύ δουλειά με κρατική κατεύ
θυνση και οικονομική συμπαράσταση.

ύ) Οργάνωση των μονάδων παραγωγής
Πολλή δουλειά, σωστή κατεύθυνση, οικονομική και θεσμική συμπαράσταση, 

θα χρειασθούν και ατην οργάνωση των κλάδων και των μονάδων παραγωγής. Το
μέας στον οποίο υστερούμε ακόμη περισσότερο.

Το μεγάλο πλεονέκτημα για εμάς είναι ότι οι 3 από τους 4 παράγοντες που

169
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προανέφερα, δηλαδή η παραγωγικότητα της εργασίας, η σύγχρονη τεχνική και, 
τεχνολογία και η ορθολογική οργάνωση των μονάδων παραγωγής, μπορούν να 
αποκτηθούν ή να μεταφερθούν στον τόπο μας. Και μαζί με το αμετακίνητο καλό 
οικολογικό περιβάλλον μας, να δημιουργήσουν ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για 
αρκετά από τα αγροτικά μας προϊόντα. Αλλά για να καρπωθούμε εμείς τα οφέλη 
που θα προκύψουν απ’ αυτή την προσαρμογή, θα πρέπει η αγροτική γη να παρα- 
μείνει στα χέρια των αγροτών μας. Μ.’ αυτό θέλω να πω ότι οι αγρότες μας δεν 
πρέπει να πουλούν τα χωράφια τους σε ξένους και ότι το κράτος πρέπει να τους 
βοηθήσει να ξεπεράσουν τις ανάγκες) που τους υποχρεώνουν να πουλούν τα χωρά
φια τους, όπου και όταν αυτό συμβαίνει.

10. Κρατική προτροπή και συμπαράσταση
Στο μεγάλο θέμα της σύγκλισης και των αγροτικών οικονομιών σαν συνεπα- 

κόλουθο της απόφασης για τη σύγκλιση γενικά των οικονομιών των 12 κρατών - 
μελών της ΕΟΚ, το Κράτος μας θα πρέπει να εκπονήσει απλά και παραστατικά, 
συγκεκριμένα και σαφή προγράμματα ανάπτυξης των όσων μπορούν να αναπτυ
χθούν και να επικρατήσουν, στον ευρύτερο κοινοτικό χώρο} κλάδων της οτ/ροτι- 
κής μας παραγωγής. Αυτό βέβαια προϋποθέτει:

—  Γνώση των δυνατοτήτων ανάπτυξης στον κοινοτικό χώρο για κάθε οεγροτικό 
κλάδο και τομέα.

—  Αντίστοιχα, γνώση των δυνατοτήτων ανάπτυξης των δικών μας αγροτικών 
κλάδων και τομέων παραγωγής.

Και πάνω από όλα, για την επιτυχία χρειάζονται:
—  Σωστές - αξιοκρατικές - επιλογές στους λειτουργούς που θα εκπονήσουν τα 

προγράμματα ανάπτυξης και θα επιβλέψουν στις εφαρμογές τους, στους φορείς 
εκείνους που θα χρηματοδοτηθούν και θα επιδοτηθούν για την υλοποίηση αυτών 
των προγραμμάτων.

Ας μην ξεχνούμε ότι: παρά τις προσπάθειες που έγιναν και γίνονται, ωστό
σο στην αγροτική μας οικονομία, απουσιάζουν και μάλιστα σε ανησυχητικό βαθμό:
—  Η οικονομική σκέψη από τις ενέργειες.
—  Το σύγχρονο επιχειρηματικό πνεύμα από τιρ πρωτοβουλίες.
—  Η οργάνωση και η έρευνα της αγοράς, για το σωστό προσανατολισμό της πα
ραγωγής, από τη διάρθρωση των μονάδων παραγωγής, και
—  Το αναγκαίο πνεύμα συνεργασίας από τη συλλογική προσπάθεια.

Δηλαδή απουσιάζουν στοιχεία απαραίτητα για να εξασφαλίσομε στην ocγpo- 
τική μας οικονομία τη θέση που πρέπει να πάρει σαν τμήμα του ενιαίου πια κοι
νοτικού αγροτικού χώρου.

Θερμή μας παράκληση για t i c  συνδρομές ί

και για την επιστροφή τευχών, ¡

βλ. στη σελ. 2 του εξωφύλλου ;
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Θ Ε Σ Ε Ι Σ — Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ -  
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΦΙΑΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ

Ο Θ Ο ΡΥΒΟ Σ ΓΙΑ  Τ Ο Υ Σ  Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Μ Ο Υ Σ

Δημοστογραφικό σήριαλ αποτελούν το 
τελευτά ίο δίμηγο καταγγελίες ποικίλων 
προελεύσεων για ακάλυπτες υποχρεώσεις 
των Συνεταιρικών Οργανώσεων και δια
χειριστικές ανωμαλίες, που τείνουν να 
δημιουργήσουν δυσμενές κλί^ια για τους 
Συνεταιρισμούς. Παράλληλα επωφελή θη- 
καν και οι αντίπαλοι του θελιού να. ρί
ξουν τις βολές τους φανερά ή έντεχνα.

Ενώ υπήρξαν επώνυμες και συγκεκρι
μένες καταγγελίες, στις οποίες έπρεπε να 
υπάρξουν αντίστοιχες απαντήσεις, οι αρ
μόδιοι παράγοντες αρκέστηκαν σε γενι
κότητες.

Η ΤΕ, περιλαμβάνοντας σε συγκεχυμέ
να στοιχεία και τις -οφειλές των συνεται
ρισμένων παραγωγών, έμπλεξε το θέμα, 
ενώ αφορούσε οφειλές των νομικών προ
σώπων Συνεταιρικών Οργανώσεων για 
τις οποίες τα  στοιχεία ήσαν γενικά κχΊ 
αόριστα. Με αρκετή καιθύστέρηση ο Γ- 
πΌυργός Γεωργία; σε δηλώσεις του ανά- 
λαοε την υπεράσπιση με γενικά στοιχεία 
βρίσκοντας την ευκαιρία νχ εκταθεί κυ
ρίως σε επιτεύγματα του Γπουργείου, χω
ρίς απάντηση στις συγκεκριμένες κατη
γορίες. Έτσι εξ αίρονται οι νομοθετικές 

πεις με τη1/ κατάργηση 'αρτηριο-

(Γ/ληρωτικών διατάξεων χωρίς να εντο
πίζονται, επισημχίνεται η παροχή ιδιαί
τερων κινήτρων με το Ν. 1262 χωρίς 
συγκεκριμένη διάκριση και παραβλέπον- 
τας τις πρακτικές αδυναμίες, προβάλλεται 
η ’δημιουργία υποδομής με αποσπάσεις δη
μοσίων υπαλλήλων ‘στους Συνεταιρισμούς 
που αποτελούν μια μορφή παρέμβασης ε
νώ πρέπει να δημιουργούνται δικά τους 
στελέχη και τονίζεται η αναμόρφωση της 
συνεταιριστικής εκπαιοεύοεως, που δια
σκορπίστηκε ό*ιως σε ανέτοιμους και ά
σχετους παράγοντες έξω από την ΠΑ- 
ΣΕΓΕΣ. Ξέχασε ότι πρώτος ο προκάτο- 
χός του χαρακτήρισε αναιτιολόγητα στην 
εισήγηση του Ν. 1541 καταχρεωμένο το 
συνεταιρισακό κίνημα.

Τέλος εξχίροντας τον τρόπο οργανώσε- 
ως του νέου σώματος Ελεγκτών Συνε
ταιρισμών, για, το οποίο γράφουμε σε άλ
λη στήλη, προσθέτει κα.: νέο Σώμα Επιθε
ωρητών Έ ργων Συνεταιρισμών που οοη- 
γεί σε νέες επεμβάσεις στις δραστηριότη
τες των Οργανώσεων. Ας το προσέξει αυ
τό η ηγεσία της συνεταιριστικής κίνησης 
από τώρα, πριν είναι αργά.

Σ ’ όλα τα παραπάνω θέματα χρειάζε
ται αυξημένη προσοχή.

Δ 1Α Σ Υ Ρ Μ Ο Σ  ΤΟ Υ  Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Τ ΙΚ Ο Υ  © ΕΣΜ Ο Υ

Σαν να μην έφθαναν τα προβλήματα 
που συσσώρευσε στους συνεταιρισμούς ο 
αφιχτός κιρατικός εναγκαλισμός και η επι
τακτικότατα των νομοθετικών διατάξεων, 
που -διατάραξαν την όποια συνοχή διατη
ρούσαν και ανέκοψαν την έστω και αρ
γή ανελικτική τους πορεία, ξέσπασε τε
λευταία ο χείμαρρος των δημοσιευμάτων, 
ακόμη και πρωτοσέλιδων, στον ημερήσιο 
τύπο με καταγγελίες για τη διαχείριση 
των συνεταιρισμών.

Τα δημοσιεύματα αυτά έχουν δύο κύ

ρια χαρακτηριστικά: α) Προέρχονται
από τον τύπο όλων των πολιτικών απο
χρώσεων και αυτό αποκτά Ιδιαίτερη ση
μασία, και β) Προχωρούν σε γενικεύ
σεις που διασύρουν όλους τους συνεται
ρισμούς.
. Το πρώτο χαρακτηριστικό αποτελεί μια 
υγιή εκδήλωση ·της λειτουργίας του τύπου 
σε μια δημοκρατία, μολονότι το  ύφος και 
τα οιαστικά -συναγόμενα -συμπεράσματα 
αδικούν συχνά τους κρινάμενους. Οι συ
νεταιρισμοί πρέπει να δέχονται τη οημό-
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σια κριτική. Η συγκεκριμένη όμως περί
πτωση δείχνει ακριβώς ότι η κομματι
κή συμπάθεια των διοικήοεων δεν απο
τελεί ασφαλές κριτήριο υποστήριξής τους

Ά,λλα είναι τα στοιχεία ιμε τα οποία 
πρέπει να κρίνεται ¡μια συνεταιριστική δι- 
οίκηοη και κυρίως η ικανότητά της να 
διοικήσει με εντιμότητα και σύνεση και 
με γ,ιώση των θεμάτων, που· της εμπιστεύ
ονται τα μέλη. Η κομματική χροιά που 
προιδόθηκε στις τελευταίες συνεταιριστι- 
κές εκλογές απαδεικνύεται άτι υπήρξε και 
πρακτικά άστοχη, εκτός από ότι είναι 
ασυμβίβαστη με τις αρχές του συνεργα
τισμού·

Το δεύτερο χαρακτηριστικό ενέχει μα
κροχρόνιους σοβαρούς κινδύνους για το 
συνεταιριστικό θεσμό. Αν μια διοίκηση

συνεταιριστικής οργάνωσης αστόχησε ή 
παρανόμησε ή ακόμη καταχράσθηκε την 
εμπιστοσύνη των μελών, αυτό δεν σημαί
νει ότι πρέπει να βρίσκεται υπό· κατηγ*> 
ρία ολόκληρος ο συνεταιριστικός θεσμός. 
Ο διασυρμός του συνεταιριστικού θεσμού 
στο σύνολό του, εξ. αιτίας ορισμένων οργα
νώσεων που νοσούν, δεν προσφέρει υπη
ρεσία στο κοινωνικό σύνολο. Αντίθετα κα
ταρρακώνει έναν κοινωνικό θεσμό, που 
αποδεδειγμένα, αν απαλλαγεί από πα
ρεμβάσεις, μπορεί να προσφέρει τεράστια 
υπηρεσία στο κοινωνικό σύνολο. Η δυσ- 
φήμιση ενός θεσμού δεν συμβάλλει στην 
εξυγίανσή του. Ποιό αξιόλογο στέλεχος 
θα δεχθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του 
σε μια οργάνωση που· θα αισθάνεται ενο
χή προφέροντας το όνομά της;

ΟΙ ΤΡΟ Π Ο Π Ο ΙΗ ΣΕΙΣ Τ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ  Ν Ο Μ Ο Θ ΕΣΙΑ Σ

Η 90) 30.6.86 πράξηι Γπουργικού Συμ
βουλίου και σε συνέχεια ο Ν. 1644) 86 
που την κύρωσε και πρόσθεσε κι άλλες 
τροποποιήσεις του Ν. 1541)85 φανερώ
νουν με πόση σπουδή συντάχθηκε ο νό
μος. Επισημαίνουμε τις κυριότερες τρο
ποποιήσεις: ■

1. Στις εξαιρέσεις απαγόρευσης ίδρυ
σης δεύτερου Συνεταιρισμού στην ίδια πε
ριφέρεια προσθέτο νται όσοι Συνεταιρι
σμοί έχουν αντικείμενο τη ζωϊ'κή παραγω
γή και τα προϊόντα της, την αγροτική 
βιοτεχνία και οικοτεχνία, καθώς και την 
κοινή γεωργική, κτηνοτροφική και δα
σική εκμετάλλευση. Επίσης δεν συγχω
νεύονται οι Συνεταιρισμοί παραμεθορίων 
περιοχών.

Και ερωτάται: Ποισί είναι οι ιδιαίτε
ρο: λόγοι εξαίρεσης της ζωικής και όχι 
και της φυτικής παραγωγής; Οι Συνεται
ρισμοί παραγωγής αλιευτικών, (ΐελισσο- 
κομικών προϊόντων, εκτροφής γουνοφό- 
ρων ζώων, κοινής κτηνοτροφικής εκμετάλ
λευση; δεν ανήκουν στη ζωϊκή παραγω
γή ; Γιατί εξακολουθούν να μνημονεύον
ται ιδιαίτερα; Οι αγροτοτουριστικοι Συ

νεταιρισμοί γυναικών δεν συγχωνεύονται. 
Νέοι πώς 'θα μπορούν να ιδρυθούν;

2. 'Οπου απαιτείται αυξημένη απαρτία 
χρειάζεται η παρουσία των 2) 3 του συ
νόλου των μελών ή του 1 /2  στην επα
ναληπτική, ενώ για τη συγχώνευση των 
λειτουργούντων σήμερα Συνεταιρισμών ο- 
πο:οσδήποτε αριθμός μελών. Επίσης όπου 
απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία επε- 
κτείνεται στα 2 /3  των παρόντων κατά 
τη,1 ψηφοφορία μελών και ειδικά για τη 
συγχώνευση .λειτουργούντων σήμερα το 
1/ 2.

Και ρωτούμε. Η συγχώνευση των λει
τουργού ντων Συνεταιρισμών έχει ιδιαίτε
ρα χαρακτηριστικά από τις άλλες περι
πτώσεις και μειώνεται η απαρτία ή δια
φοροποιείται για μελλοντικές συγχωνεύ
σεις. Είναι αδιανόητη η μείωση αυτή, ό
ταν για τα απλά θέματα ισχύει η παρου
σία του 1 /4  των μελών στην επαναλη
πτική συνέλευση· ΤΙ έννοια έχει επί 
Συνεταιρισμού π.χ. με 300 μέλη ν’ απαι
τείται απαρτία τουλάχιστον 151 μελών 
και να είναι ¡δυνατή η λήψη αποφάσεως 
με 7 μέλη αν παραμείνουν κατά την ψη
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θέσεις - Απόψεις

φοφορία μόγο 10; Σε ποιά νομοθεσία α
παντώ γ-χι διαφοροποιήσεις της απαρτίας 
και πλειοψηφίας για το ίδιο αντικείμενο 
απόφασης;

3. Π ώς συμβιβάζεται ηι έξαγγελία κα
τάργηση; της κρατικής κηδεμονίας με το 
νέο Σώμα Ελεγκτών Συνεταιρισμών, ό
ταν μειώνονται οι εκπρόσωποι της Π Α- 
ΣΕΓΕΣ και χάνεται η πλειοψηφία τους 
στ3 Διοικητικό Συμβούλιο και όταν ο 
Πρόεδρος διορίζεται από τον Γπουργό 
Γεωργίας, πέρα. από τον τρόπο καθορι
σμού της .λειτουργίας του με απόφασή του, 
του δικαιώματος επέμβασης Νομαρχών 
κλπ.; Δεν αποτελεί αυτό, σε συνδυασμό 
με τον Οργανισμό του Γπουργείου Γεωρ
γίας, επαναφορά της άμεσης κρατικής 
επστττείας;

Κατά την κατάθεση του Ν. 1541 ο 
Γπουργός Γεωργίας 'είχε στηρίζει την α
ναμόρφωση του συνεταιριστικού κινήμα
τος στην ενιαία δομή, στη δημιουργία

ΟΙ Ε Ξ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Ε Σ  Ε Π Ε Μ Β Α Σ Ε ΙΣ

Μετά τις δηλώσεις του Γενικού Διευ
θυντή του Γπουργείου Βιομηχανίας και 
Εμπορίου της Κίνας, που δημοσιεύτηκαν 
στο προηγούμενο τεύχος (σ. 1 1 3 ), έ
νας άλλος ηγέτης της Σοσιαλιστικής 
Ουγγαρίας, ο Γιάννος Καντάρ, σε δηλώ
σεις του προς το Αμερικανικό Περιοδικό 
«Τάϊμ», υπογραμμίζει: «Τη γεωργία μας 
την αναδιοργανώνουμε εντελώς με τρόπο 
που οι ρυθμίσεις είναι απόλυτα αποοε-

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ Τ21Ν

0  Πρωθυπουργός μιλώντας στη διά
σκεψη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμ
ματός του την 30,8.86 αναφέρθηκε στην 
έλλειψη ικανοποιητικής πορείας —  εμείς 
θα λέγαμε ανάσχεσης —  στην ανάπτυξη 
των Αγροτικών Συνεταιρισμών και την 
απέδωσε στην έλλειψη υποκειμενικών 
προϋποθέσεων κυρίως έλλειψη μάννα-

Συνεταιρίσμών με μεγάλο αριθμό μελών 
στη λήψη αποφάσεων με ισχυρή απαρτία 
και πλειοψηφία. Με τη διατήρηση τώρα 
του συνόλου σχεδόν των Συνεταιρισμών 
κάτω των 50 μελών, τη λήψη αποφάσε
ων με ελάχιστο αριθμό συνεταίρων, τη 
διατήρηση των Ενώσεων με δικαστικές α
ποφάσεις, την αδυναμία ολοκλήρωσης 
των διαδικασιών συγχώνευσης, την ελα- 
χιστοτνοίηση της πλειοψηφίας για συγχώ
νευση και την πρόταση της ΕΑΣΕΓΕΣ 
για αναστολή εφαρμογής, δεν ανατρέπσν- 
ται οι αρχικές προθέσεις; Και δεν θα εί
χαν επιτευχθεί θετικότερα αποτελέσματα 
με τη θεσμοθέτηση των ειδικών συνελεύ
σεων και την αποτελεσματικότερη προπα
γάνδα στις Οργανώσεις για συγχώνευση 
των μικρών ή σμοειδών με ελεύθερη δια
δικασία; Θ’ απαιτούσε βέβαια περισσότε
ρο κόπο, αλλά θα είχε θετικότερα αποτε
λέσματα και εδραιωμένη 6άση αντί της 
σημερινής αναταραχής.

Σ Τ Ο Υ Σ  Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Μ Ο Υ Σ

κτές από τους αγρότες. Δεν επεμβαίνου
με καθόλου στη λειτουργία των Συνεται
ρισμών- Πού να ξέρω εγώ, λόγου χάρη, 
ποιός είναι ο πιο κατάλληλος για να 
διευθύνει το Συνεταιρισμό. Δική τους πρέ
πει να έίναι η απόφαση, αυτοί (τα μέλη 
των ΣυνεταιρΊσμών) πρέπει ν’ αποφασί
ζουν τί θα παράγουν».

Λόγια σωστά που πρέπει να τα μελε
τούν και οι δικοί μας άρχοντες.

Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Μ Ώ Ν

τζερς - διοίκησης με τεχνοκρατικα φόν
τα. Στην πραγματικότητα τα αρνητικά α
ποτελέσματα οφείλονται στη χρησιμοποί
ηση ως συνεταιριστικών συμβούλων και 
καθοδηγητών προσώπων ξένων προς τη 
συνεταιριστική κίνηση και εντελώς αδα
ών στη συ·νεταιρ ιατική ιδεολογία, που αυ- 
τοχρίσθησαν σαν ειδικοί κομμάτι κοποιών-
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θέοεις - Απόψεις

■¡.ει τη συνεταιριστική κίνηση και να την 
προστατεύει από τους υπονομευτές της. 
Η ευθύνηι των αρμοδίων παραγόντων εί
ναι μεγάλη·, για να μη οδηγηθεί το Σ ώ 
μα ζ·ζ αρνητικά και 'επιζήμια για τη 
συ<νετχιριστική κίνηιση αποτελέσματα. 0  
τελευταίος δημοσιογραχρικός και κοινο
βουλευτικός θόρυβος πρέπει να προβλη
ματίσει ιδιαίτερα τους υπεύθυνους πα

ράγοντες για τον τρόπο συγκρότησης και 
λειτουργίας του.

Ακόμα θα ήταν σκοπιμότερο να είχε 
μελετηθεί και καθιερωθεί και στη, χώρα 
μας η λειτουργία Σώματος Ελεγκτών για 
όλες τις κατηγορίες συνεταιρισμών που 
θ% υποβοηθούσε και την παράλληλη α
νάπτυξη της συνεταιριστικής οργάνωσης 
και στον αστικό τομέα.

ΟΙ ΙΣΟ Λ Ο Γ ΙΣ Μ Ο Ι ΤΏΝ ΣΥ Ν Ε ΤΑ ΙΡ ΙΣΜ Ώ Ν

Πολύς θόρυβος τελευταία στον ημερή
σιο τύπο και στη Βουλή για τη δημοσί
ευση των Ισολογισμών των Συνεταιριστι
κών Οργανώσεων σύμφωνα με το άρθρο 
36 του ν. 1541. Νομίζουμε άτι το κα
λύτερο θα ήταν να ει-σηγηθεί η ΙΙΑΣΕ-

ΓΕΣ την τροποποίηση του νόμου και τη 
δημοσίευση των ισολογισμών στο πε
ριοδικό της. Θα μπορούσε έτσι να επι
τευχθεί οικονομία δαπανών και συγκεν
τρωμένη δημοσίευση! προσιτή σ ’ όλους 
τους' ■ ενδιαφερόμενους..

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Γ ΙΑ  ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

| Τα κείμενα που υπογράφονται ή για τα οποία άναφέρεται η προέ- \
λευση τους, 6εν απηχούν, κατ’ ανάγκη και σ’ όλα τα σημεία τους, και τις ί

ί 
5

δέσεις της Εταιρείας των Φίλων του Συνεργατισμού.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΓΙΑ  ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ j

Οι εργασίες να είναι όσο το δυνατό συνοπτικές και συνεκτικές και η | 
έκτασή τους, πλην εξαιρέσεων, να μη ξεπερνά το ισοδύναμο 8 τυπωμένων ί 
σελίδων. Η Συντακτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης ή μη f 
εργασιών που της παραδίδονται καθώς (και καθορισμού του χρόνου δήμο- \ 
σΐευσης, ανάλογα με τις δυνατότητες. Κείμενα που δημοσιεύονται ή όχι, | 
δε·ν ε π ¡στρέφονται. j

fM W W W V W V W ttV W V M V W W r t t t W t t t t V lV V W W W W t t t t V t t t t m V V U U H W U U V lW M U W H V U t t U im W V W W H V U W V U lM U W W M W W U V t t '

175



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ)! ΘΡΑΚΗΣ
Ιδρύθηκε το 1977 - Ί Ιδρχ 3  ΑΝ ©Η

Μέτοχοι: 17 Γεωργικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και Α.Ύ.Ε. 

Κύριο έργο: Βι^μηχ^νο.-οίπαη Κηπευτικών 

Πρόεδρος Δ. 2 .: Ελευθ. Καράμπαιτας 
ΔιευΟύνων Σύ·μ£ουλος: Χρ. Κιντζονίδης

Οικονομικά Στοιχεία & Δραστηριότητες 
των δυο τελευταίων ετών

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ - ΠΑΓΙΟ

Αξία ακινήτων - εγκαταστάσεων 
Συμμετοχές

1984 1985
(Σ ε  δραχμές)

1.055.573.526.
598.269.576

1.192.029.627
598.269.576

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
Εμπορεύματα 
Απαιτήσεις εν γένει

Δ ΙΑ Θ Ε ΣΙΜ Α
Ταμείο - Καταθέσεις σε Τράπεζες

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Κεφάλαια & Αποθεματικά 
Υποχρεώσεις εν γένει 
Σύνολο εσόδων
Σύνολο εξόδων και αποσβέσεων

1.494.934.539
1.269.114.889

263.643.481

1.936.004.755 
951.815.547

274.209.157

851.184.039 880.329.726
3.818.483.200 4.060.136.824

436.194.601 459.973.279
421.803.362 459.160.239

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Χ ΡΗ ΣΕ Ω Σ: Κέρδη 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Απασχολούμενο τακτικό προσωπικό 

Εποχιακό προσωπικό

14.391.239 813.740

1.900.000.000 1.695.000.000

360 400
600



ΜΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΣΕΓΕΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤ. ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 

(ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΤΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ -  ΛΥΣΕΙΣ)

Μ&α καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Κεντρικές Συνεται
ριστικές Οργανώσεις (Κεντρικές Ενώσεις, Κοινοπραξίες, ΣυνετχιριστΙκές Εταιρίες) 
προη\ΜΧακοιή$"ηχ:ε σε σύσκεψη που έγινε στην ΠΑΣΕΓΕΣ (14.4.1986).

Τ α  προβλήματα αυτά κα: οι λόγο: στους οποίους οφείλονται m i οι προτεινό- 
μενες οτκό τις -συνεταιριστικές οργανώσεις λύσεις, γνωστοποιήθη%αν στους αρμόδιους 
Γπουργούς και στο Διοικητή τη; ATE για να ληφΟούν τα κατάλληλα μέτρα αρμο- 
διόΐητιάς τους.

Από το εκτεταμένο αυτό κείμενο (Αρ. Πρ.  1313/4378/22.4.1986) δημοσιεύ
εται στη συνέχεια μια σύνοψη.
Σ  ΠΕΚΑ A. Ε. - Συνεταιριστική Τεχνι
κή Εμπορική Εταιρία.

Από τις εισαγωγές μηχανημάτων που πραγ
ματοποιεί η εταιρία συσσωρεύθηκαν ζημιές ύ
ψους 1,6 δια. δρχ. οφειλόμενες στις δύο υπο
τιμήσεις της δραχμής και οτη διολίσθησή της 
έναντι των ξένων νομισμάτων. Τα κεφάλαια 
της εταιρίας έχουν απολεσθεί και δεν μπορεί 
να ανταποκριθεί οτις υποχρεώσεις της. Προ- 
τείνεται ν’ αναληφΒεί από την Πολιτεία το 
βάρος αυτής της ζημιάς που προήλθε από υ
παιτιότητα της ή να κεφαλαιοποιηθεί ισόποση 
υποχρέωση προς την ATE και συμπληρωματι
κά να γίνει αναπροσαρμογή της αξίας των α
κινήτων της εταιρίας χωρίς φορολογική επι
βάρυνση. Η λύση της μακροχρόνιας άτοκης 
ρύθμισης θεωρείται ότι δεν μπορεί να λύσει 
το πρόβλημα.

Ζητείται επίσης από τη 2ΠΕΚΑ: α) η χρη
ματοδότησή της από την ATE, με ανοιχτό λο
γαριασμό για τις ανάγκες του ετήσιου προ- 
γράμματός της και όχι σε ποσοστό 90ο) ο του 
δψους παραδινόμενων συναλλαγματικών αποδο
χής πελατών, β) η κατ’ εξαίρεση δανειοδό
τηση πελατών τής 2ΠΕΚΑ, γ) η κατάργηση 
της υποχρέωσης κατάθεσης του 40ο) ο της α
ξίας εισαγωγών που γίνονται με ανταλλαγές 
προϊόντων και δ) η επιστροφή των περιθωρί
ων 40ο) ο που έχουν ως τώρα κατατεθεί.

ΣΥΝ ΕΛ Α.Ε. - Συνεταιριστική Εταιρία 
Λιπασμάτων.

Προβλήματα παρουσιάζονται κατά τη διακί
νηση λιπαομάτων με αυτοκίνητα Δ .Χ . σε πε

ριόδους αιχμής και σε δύσκολες περιοχές. Για 
την αντιμετώπισή τους ζητείται να εγκρίνον- 
ται από τις Νομαρχίες αιτήσεις μεταφοράς λι
πασμάτων από τις Ενώσεις με δικά τους φορ
τηγά Ι.Χ,

Προς αντιμετώπιση των αναγκών σε απο
θηκευτικούς χώρους η ΣΓΝΕΑ έχει προγραμμα
τίσει την κατασκευή 100.000 τ.μ, αποθηκών. 
Προτείνεται να ενταχθεί η επένδυση αυτή στα 
Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα ή 
στον αναπτυξιακό νόμο 1262)82 και να μετα- 
βιδασθούν στη ΣΓΝΕΑ οι αποθήκες ιδιοκτησίας 
της ATE. Προτείνεται επίσης η παραχώρηση 
στη 5ΓΝΈΛ του χημείου που χρησιμοποιούσε 
η ATE για τον έλεγχο των λιπασμάτων.

Επειδή είναι υποχρεωμένη να διατηρεί απο
θέματα λιπασμάτων (450 - 650 χιλ. τόννους), 
με την αύξηση των επιτοκίων επιβαρύνεται με 
τόκους 2 δισ. δρχ. το χρόνο περίπου. Προτεί- 
νεται να επανέλθουν τα επιτόκια στο επίπεδο 
που ίσχυε όταν τη διαχείριση είχε η ATE, τα 
δε αποθέματα, που υπήρχαν στην ATE, όταν 
αν έλαβε τη διαχείριση η ΣΓΝΕΑ, να μεταβιβα- 
σθούν στην τελευταία με συμβολική τιμή.

Σ Υ Ν Ε Τ Α ΙΡ ΙΣ Τ ΙΚ Η  - Ανώνυμη Ελ
ληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών.

Η Αγροτική Τράπεζα επιμένει με φορτικό- 
τητα και εξαρτά τη χορήγηση δανείου προς 
τις συνεταιριστικές οργανώσεις από την ασφά
λισή τους στη δική της ασφαλιστική εταιρία 
■¡Αγροτική», παρά τη σχετική απαγόρευση του 
νόμου. Επιβάλλει δε ασφάλιση και έναντι κιν
δύνων που δεν είναι υπαρκτοί (π.χ. πηγάδια
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ΠΑΣΕΓΕΣ: Τα σημερινά προβλήματα των Κεντρικών Συνετ. Οργανώσεων

και σωλήνες έναντι πυρκαγιάς). ΙΙροτείνεται 
να παυσει κάθε παράνομη συσχέτιση δανειοδό
τησης με ασφάλιση στην «Αγροτική», να εξ
αιρεθούν από την υποχρεωτική ασφάλιση εγ
καταστάσεις ή ακίνητα που 3εν διατρέχουν κίν
δυνο και να γίνει προσπάθεια ενοποίησης των 
δύο ασφαλιστικών εταιριών σε μία συνεταιρι
στικού χαρακτήρα,

ΣΕ Β Α ©  Α.Ε. - Συνεταιριστική Εται
ρία Βιομηχανικής Ανάπτυξης ©ράχης.

Το Γπουργείο Γεωργίας υποχρεώνει τις βιο
μηχανίες τοματοπολτού να επεξεργαστούν βιο
μηχανική τομάτα περισσότερη (κατά 200 χιλ- 
τόν.) από όση επιδοτεί η ΕΟΚ. Στην περί
πτωση αυτή προτείνεται να υπάρξει αντίστοι
χη επιδότηση από εθνικούς πόρους, αφού θα 
καταβληθεί στον παραγωγό η καθοριζόμενη 
τιμή.

Με την 43)86 εγκύκλιο της ATE περιορί
ζεται η χρηματοδότηση των γεωργικών βιομη
χανιών στο 70ο) ο της αξίας της πρώτης ύλης. 
Προτείνεται να μην ισχύσει η εγκύκλιος αυτή.

Τα συσσωρευμένα αποθέματα τοματοπολτού 
και οι χαμηλές τιμές του, έχουν δημιουργήσει 
προβλήματα στον κλάδο. Προτείνεται η αγο
ρά μέρους των αποθεμάτων από το δημόσιο, 
όπως συνέβη στην Ιταλία.

ΕΛ.ΣΥ - ΔΙΑΝ Ο Μ ΕΣ Α.Ε. - Ελληνι
κή Συνεταιριστική Εταιρία Διανομών, 
Εισαγωγών «at Εξαγωγών.

Μετά την καθιέρωση της ΕΛΣΓ στο χώρο 
διανομών των συντηρήοιμων συνεταιριστικών 
προϊόντων, έχει εκπονηθεί μελέτη έργων σύγ
χρονης υποδομής ύψους 1 δισ. δρχ. Ηροτείνε- 
ται η ένταξη της επένδυσης στα Μεσογειακά 
Ολοκληρωμένα Προγράμματα.

ΣΕΚΑΠ Α.Ε. - Συνεταιριστική Καπνο
βιομηχανία Ελλάδας.

Η ΣΕΚΑΠ, στηριζόμενη σε σύγχρονη τεχνο
λογία, προχωρεί σε νέες επενδύσεις και αε προ
ώθηση των προϊόντων της στην αγορά. Για 
την επίτευξη των στόχων της προτείνεται αύ
ξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δισ. δρχ. 
με συμμετοχή της ATE κατά 200 εκατ. δρχ., 
η ένταξη των επενδύσεων της στο νόμο 1262) 
82 και η επιτάχυνση των διαδικασιών κατα
βολής των καθορισμένων κινήτρων από το δη
μόσιο.

ΣΥΚΙΚΗ - Κεντρική Συνεταιριστική 
Έ νωση Συκ©.ταραγωγών.

Προβλήματα ανακύπτουν από την 43 )86  εγ
κύκλιο της ATE (βλ. ΣΕΒΑΘ) και από τις 
άτοκες καταθέσεις των ουνεταιριστικών οργα
νώσεων. Προτείνεται να ανακληθεί η 43)86 
εγκύκλιος και να γίνουν έντοκες οι καταθέ
σεις των συνεταιρισμών.

Ο τρόπος υπολογισμού της ενίσχυσης στο με- 
ταποιητή σύκων που καταβάλλει η ΕΟΚ (Καν. 
516/1977) δημιουργεί προβλήματα διότι δεν υ
πολογίζεται στις ποιότητες Β για τα ελληνικά 
όπως για τα τουρκικά σύκα. Προτείνετα να 
επιζητηθεί η διόρθωση αυτής της απόκλισης και 
να υπάρχει συνεργασία με τη Συκική των στε
λεχών που χειρίζονται θέματα σύκων ατην 
ΕΟΚ.

ΚΕΟΣΟΕ - Κεντρική Έ νωση Οινοποι- 
ητικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων 
Ελλάδας.

Επειδή τα οινοπνευματοποιία της χώρας 
έχουν πολύ παλαιό εξοπλισμό, η ΚΕΟΣΟΕ έ
χει προγραμματίσει την εγκατάσταση νέου, 
δυναμικότητας 20.000 λίτρων το 24ωρο, προίΐ- 
παλογιζόμενης δαπάνης 1,2 δισ. δρχ. για την 
απόσταξη κρασιών και την αξιοποίηση στεμ- 
φύλων και οινολάαπης. Έ χει επίσης προγραμ
ματίσει την ίδρυση δύο αποθηκευτικών κέντρων 
(Αθήνα - Θεσσαλονίκη) για την εμπορία εμ

φιαλωμένων συνεταιριστικών κρασιών. Τα έρ
γα αυτά έχουν περιληφθεί στο σινικό τομεα- 
κό πρόγραμμα και προτείνεται η προώθηση της 
πραγματοποίησής τους.

ΣΠΕ Α.Ε. - Συνεταιριστική Προμηθευ
τική Έ νωση.

Τα προβλήματα της ΣΠΕ αναφέρονται στο 
μεγάλο ύψος των ληξιπροθέσμων οφειλών της 
προς την ATE (3.650 εκ. δρχ.) που προήλθαν 
από απρογραμμάτιστο δανεισμό σε παλαιότε- 
ρες χρήσεις, από τη χρέωση υψηλών επιτοκί
ων και από τις υποτιμήσεις και τη διολίσθη
ση της δραχμής έναντι ξένων νομισμάτων. Για 
την αντιμετώπιση του προβλήματος προτείνεται 
η ρύθμιση των οφειλών με ευνοϊκούς όρους, η 
ανάληψη από το δημόσιο την ζημιών από συν
αλλαγματικές διαφορές (287 εκ. δρ χ .), γιατί 
με τις εισαγωγές μηχανημάτων από τη ΣΠΕ 
διευκολύνθηκαν οι εξαγωγές γεωργικών προϊ
όντων, καθώς και η επαναχρηματοδότηση της 
ΣΠΕ για κεφάλαια κίνησης και επενδύσεις.
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ΚΥΔΕΠ - Κοινοπραξία Έ .Γ.Σ, Διαχεί
ρισης Εγχωρίων Προϊόντων.

Από το 1983 η διάρκεια των δανειοδοτήσεων 
της ΚΓΔΕΠ μειώνεται, ενώ τα επιτόκια έ
χουν αυξηθεί. Οι μεταβολές αυτές δυσχεραί
νουν το έργο της ΚΓΔΕΠ προς διευκόλυνση 
το>ν παραγωγών και γι’ αυτό προτείνεται δι
εύρυνση της διάρκειας των δανείων σε 14 μή- 
;ες και επιτόκιο το ισχΰον για τις Ενώσεις 
(16,3% και όχι 21,5%).

Στο βαμβάκι η άμεση εξόφληση των παρα
γωγών από πόρους της ΚΓΔΕΠ κατά 50% 
δημιουργεί προβλήματα σε περιόδους πτωτικών 
τιμών, που θα μπορούσαν ν’ αντιμετωπισΘοών 
αν ουμπεριληφθεί το βαμβάκι σε διακρατικές 
συμφωνίες.

Στα δημητριακά, ιδίως ο το σκληρό σιτάρι, 
υπάρχουν προβλήματα διαρθρωτικής φύσης και 
από το επίπεδο ανοχών της ΕΟΚ σε σπασμέ
νους κόκκους και κόκκους μαλακού σιταριού, 
που πρέπει ν’ αντιμετωπισθούν σε συνεργασία 
με το Γπουργείο Γεωργίας. Διαπιστώνεται ότι 
στα θέματα αυτά όπως και στα επενδυτικά 
προγράμματα που θα υπαχθούν οτα ΜΟΠ, δεν 
υπάρχει συνεργασία ΚΓΔΕΠ - Γπουργείου Γε
ωργίας.

Κ Σ Ο Σ  - Κοινοπραξία Συνεταιριστικών 
Οργανώσεων Σουλτανίνας.

Το καθεστώς της ΕΟΚ για τη σουλτανίνα 
αφήνει περιθώρια καταστρατήγησης από τις 
χώρες μέλη, γεγονός που δημιουργεί προβλή
ματα στη διάθεση του προϊόντος. Τα περιθώ
ρια αυτά πρέπει να εκλείψουν.

Προβλήματα δημιουργούν τα αυξημένα επι
τόκια εξαγωγικού εμπορίου (21,5%), η παρα
κράτηση 10% των κάθε μορφής επιδοτήσεων και 
η υπαγωγή των στιλβωτικών λαδιών στους ει
σαγωγικούς περιορισμούς. Για τα θέματα αυτά 
προτείνονται αντίστοιχες ευνοϊκότερες ρυθμί
σεις, καθώς και η δημιουργία ειδικού φορέα 
για την αντιμετώπιση της φυλλοξήρας στην 
Κρήτη και η επιδότηση της Συνεταιριστικής 
Βιομηχανίας Πλαστικών Γλών (ΣΓ .Β Ι.Π .Γ .) 
για την αποθήκευση της σουλτανίνας σε πλα
στικά κιβώτια.

Η διαχειριστική χρήση σουλτανίνας άφησε 
πλεόνασμα 700 εκατ. δρχ. Προτείνεται να α
ποδοθεί στους παραγωγούς.

ΣΚΟΠ - Κοινοπραξία Ε .Γ .Σ . Διαχείρι
σης Νωπών.

Η ΣΚΟΠ έχει αναλάβει την εφαρμογή του 
προγράμματος ίδρυσης Περιφερειακών Αγορών 
για τα οπωροκηπευτικά. Στο έργο αυτό παρα
τηρούνται πολλές εγγενείς αδυναμίες, οργανι
κές, οικονομικές, οργανωτικές και διαρθρω^ 
τικές. Προτείνεται η εναρμόνιση των προσπα
θειών για την εξάλειψη διαδικαστικών και δι
οικητικών προσκομμάτων, η εξασφάλιση πόρων 
για στελέχωαη και ανάπτυξη της Σ-ΚΟΠ και 
η κατοχύρωση της υποχρεωτικής διέλευσης των 
οπωροκηπευτικών από τις Περιφερειακές ’ Α
γορές.

ΣΕΚΟΒΕ Α.Ε. - Συνεταιριστικά Εργο
στάσια Κονσερδοποιΐας Β. Ελλάδας.

Εκτός από τα προβλήματα αποθεμάτων το
ματοπολτού, χρηματοδότησης (εγκύκλιος 4 3 / 
36 της ATE) και Αγροτικής Ασφαλιστικής, 
που έχουν προαναφερθεί, τονίζεται η ανάγκη 
παροχής δυνατότητας αναπροσαρμογής της α
ξίας των περιουσιακών στοιχείων των συνεται
ριστικών οργανώσεων χωρίς φορολογική επι
βάρυνση.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ - Έ νωση Κτηνο- 
τροφίκών Συνεταιριστικών Οργανώσε
ων Ελλάδας,

Προβλήματα διαχείρησης και οριοθέτηαης 
βοσκοτόπων αντιμετωπίζονται με το σχέδιο νό
μου που έχει καταρτιοθεί και γ ι ’ αυτό η Κτη- 
νοτροφική προτείνει την άμεση ψήφισή του.

Για την καθετοποίηση της παραγωγής γάλα
κτος - κρέατοςι προτείνεται η μεταβίβαση στις 
συνεταιριστικές οργανώσεις των αντίστοιχων 
βιομηχανιών συνιδιοκτησίας με την ATE.

Με το συνδυασμό των διατάξεων του Π.Δ. 
3*11)84 και της σχεδιαζόμενης νέας υγειονο
μικής διάταξης γίνονται εξωπραγματικοί οι 
κανόνες καθορισμού του τόπου εγκατάστασης 
κτηνοτροφικών μονάδων. Προτείνεται να καθο
ρίζονται από το Γπουργείο Γεωργίας οι σχετι
κοί κανόνες.

ΕΛ.ΑΙΟΥΡΓΙΚΗ - Κεντρική Συνεται
ριστική Έ νωση Ελαιοπαραγωγών Ελ
λάδας.

II Ελαιουργική έχει αναλάβει την άσκηση 
αποθεματικής πολιτικής, που μέχρι το 1981
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αακσύσΒ το ϊπουργείο Εμπορίου με μεγάλη ε
πιβάρυνση. Επιπρόσθετα δεν συμπεριφέρεται 
κερδοσκοπικά οτην αγορά. Για τους λόγους au- 
τοΰς τα οικονομικά της αποτελέσματα 3εν ή
ταν θετικά κατά τα τελευταία 2 χρόνια ούτε 
προβλέπεται να είναι κατά τα επόμενα. Για 
τη συνέχιση όμως του ρόλου της προτείνεται 
η επιδότηση των επιτοκίων της και η χορή
γηση κεφαλαίου κίνησης ύψους 3  δισ. δρχ. 
τουλάχιστον ή η άσκηση αποθεματικής πολι
τικής για λογαριασχμό του δημοσίου.

Οι επενδύσεις στον κλάδο είναι βραδείας 
και χαμηλής απόδοσης xat γι’ αυτό προτεί- 
νεται η επιδότηση επιτοκίων κατά 60ο) ο.

ΣΕΚΕ Α.Ε. - Συνεταιριστική Ένωση 
Καπνοπαραγωγών Ελλάδας.

Το τομεακό πρόγραμμα καπνού ύψους 7,5 
δισ. δρχ. έχει εγκριθεί από την ΕΟΚ. Προ- 
τείνεται η εφαρμογή του από τη ΣΕΚΕ για λο
γαριασμό των δευτεροβάθμιων καπνικών συνε
ταιριστικών οργανώσεων.

Η ΣΕΚΕ έχει υπογράψει ως τριτεγγυητής 
για οφειλές της ΣΙΙΕΚΑ σε ξένο νόμισμα. Λό
γω αδυναμίας της ΣΠΕΚΑ ν’ ανταποκριΟεί 
στις υποχρεώσεις αυτές ανακύπτει ευθύνη της 
ΣΕΚΕ. Προτείνεται η ανάληψη αυτών των εγ
γυήσεων από την ATE,

Συνεταιριστικές Βιομηχανίες Θεσσαλί
ας Α.Ε.

Η απελευθέρωση των εισαγωγών απορελαίων 
καθιστά προβληματική τη λειτουργία των σπο- 
ρελαιουργείων λόγω χαμηλής τιμής των ει- 
σαγομένων. Προτείνονται τρεις εναλλακτικές 
λύσεις: α) Περιορισμός των εισαγωγών, (3) 
Εισαγωγή φθηνών σπορελαίων από την ίδια 
την εταιρία και γ) Μείωση της τιμής παρα
γωγού ελαιούχων σπόρων. Η πρώτη λύση θεω
ρείται ως η πιο ανώδυνη.

Π ΑΣΕ ΓΕ Σ - Πανελλήνια Συνομοσ
πονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεται
ρισμών.

Η ΠΑΣΕΓΕΣ αντιμετωπίζει ανεπάρκεια πό
ρων προκειμένου να ανταποκριθεί στο ρόλο της 
που διευρύνεται με το νόμο 1641)85. Το πρό
βλημα δημιουργήθηκε κυρίως μετά την περι

κοπή από τη σημερινή κυβέρνηση πόρων που 
είχαν θεσμοθετηθεί (όπως επιβάρυνση 0,90% 
επί των βραχυπροθέσμων δανείων, εισφορές 
κεντρικών συνεταιριστικών οργανώσεων, συμμε
τοχή ATE στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της 
ΙΙΑΣΕΓΕΣ και κατάργηση επιχορηγήσεων Γ- 
πουργείου για  ανάπτυξη σχέσεων με την Ε Ο Κ ). 
Προτάσεις συγκεκριμένες δεν γίνονται.

Η έλλειψη ιδίων πόρων της ΠΑΣΕΓΕΣ πα
ρεμποδίζει την αξιοποίηση πόρων του Ευρω
παϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τη συνεταιρι
στική εκπαίδευση. Παρά την αρχική ενθάρρυν
ση του Γπαυργείου Γεωργίας για επιχορήγηση 
προς κάλυψη της ιδίας συμμετοχής, αυτό δεν 
πραγματοποιήθηκε. Παράλληλα στο χώρο της 
συνεταιριστικής εκπαίδευσης, όπου την αρμο
διότητα της ΠΑΣΕΓΕΣ ορίζει ο νόμος 1541)85 
δραστηριοποιήθηκαν πολλοί φορείς (ϊπουργείο 
Παιδείας, Γεωργίας, Γφυπουργείο Νέας Γε
νιάς, ATE, ΕΛΚΕΠΑ, ΟΑΕΔ), που στηριζό- 
μενοι στους προϋπολογισμούς τους και σε ενί
σχυση του ΕΚΤ πραγματοποιούν σεμινάρια με 
παχυλές αμοιβές στους εισηγητές, έλλειψη ευ
θυγράμμισης σε θέματα συνεταιριστικής ιδεο
λογίας, κακή επιλογή εισηγήσεων κλπ. Προ- 
τείνεται η οικονομική ενίσχυση της ΠΑΣΕΓΕΣ 
για να της δοθεί η δυνατότητα να συντονίσει 
το σχετικό έργο και ν’ αξιοποιήσει τους πό
ρους των Ευρωπαϊκών Ταμείων.

Στις συνεταιριστικές οργανώσεις δεν επιτρέ
πεται να διατηρούν καταθέσεις ταμιευτηρίου. 
Προτείνεται να τους δοθεί αυτή η δυνατότητα 
δεδομένου του ρόλου τους στο γεωργικό τομέα.

Ενώ στις διάφορες χώρες της ΕΟΚ λειτουρ
γούν επί έναν αιώνα αμιγείς αγροτοσυνεταιρι- 
στικές ή μικτού χαρακτήρα τράπεζες, στην Ελ
λάδα η ATE είναι κρατική και έχει την ιδιό
τητα τόαο του πιοτοδότη όσο και του επιχει
ρηματία. Η Πολιτεία και ειδικότερα η σημερι
νή κυβέρνηση κατ’ επανάληψη επαγγέλθηκε 
την ίδρυση Συνεταιριστικής Τράπεζας. Προτεί- 
νεται η μετατροπή της ATE σε αμιγή συνε
ταιριστική ή κρατική συνεταιριστική, έπειτα 
από μελέτη του θέματος από κατάλληλη επι
τροπή.

Η λύση που θα προκριθεί να εφαρμοσθεί α
πό τις αρχές του 1987.
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ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΑΣΕΓΕΣ - Α.Τ.Ε. - ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Τους ■ϋελευταίους μήνες και έπειτα α) από την ομιλία του κ. Β. Σκουλά στον 
εορτασμό του Ινιλελερ (όπου πρόβαλε δημόσια τα βασικά συνεταιριστικά προβλή
ματα και ζήτησε λύνεις από τον κ. Πρωθυπουργό), 6) από το υπόμνημα που υπέ
βαλα η ΠΑΣΕΓΕΣ στους αρμόδιους Γπουργούς -και την A TE  για τα προβλήματα 
αυτά και γ) διάφορα άλλα ειδικά γεγονότα σε μερικές Οργανώσεις, παρουσιάστηκε 
στον αθηναϊκό τύπο μια δημοσιογραφική απασχόληση γύρω από τους Συνεταιρι
σμούς ,τα χρέη τους, τις διαχειρίσεις τους, που βασικό της χαρακτηριστικό ήταν 
η άγνοια του θέματος, η σύγχυση σχετικά με τη λειτουργία xat τις δοσοληψίες 
τους και η προσπάθεια να μεγεθυνθούν μερικές περατώσεις και να υποτιμηθεί και 
να ‘συν.οφαντηθεί γενικά ο θερμός των Συνεταιρισμών και η προσφορά τους.

Στα δημοσιεύματα αυτά απάντησε η ΠΑΣΕΓΕΣ με ανακοινώσεις της με τις 
οποίες έκανε προσπάθεια, ya -ενημερώσει την κοινή γνώμη· Σχετική ανακοίνωση 
έκανε και η ATE για τα δάνεια.

Επειδή όμως τα δημοσιεύματα εξακολουθούσαν’ και αναφέρονταν όχι πάντα σε 
ειδικές περιπτώσεις (για τις οποίες βέβαια έπρεπε να γίνει σχετική εξέταση και 
απομόνωση υπευθύνων) αλλά κυρίως σε γενικότητες εναντίον του θεσμού και των 
των Οργανώσεων, η ΠΑΣΕΓΕΣ ζήτησε από τη / Κυβέρνηση και το αρμόδιο Υ
πουργείο να πάρουν θέση σχετικά με τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και 
με τις κατηγορίες αυτές για το θεσμό και τις Διοικήσεις.

Πραγματικά ο Υπουργός Γεωργίας κ. Ποττάκης σε ανακοινώσεις του που 
δημοσιεύτηκαν στις αθηναϊκές εφημερίδες (3-9-1986) αναφέρεται στα προβλή
ματα και στα δημοσιεύματα αυτά. Οι δηλώσεις του κ. Γπουργού είναι, στα κύρια

2. Με τη χορήγηση οικονομικών κι
νήτρων στους Συνεταιρισμούς, τόσο στον 
τομέα των επενδύσεων ( με την κατ’ ε
ξαίρεση ευνοϊκή μεταχείριση στα πλαί
σια του Νόμου 1262 και των Κανονι
σμών 35 κλπ.), όσο και στον τομέα της 
συγκέντρωσης και εμπορίας των αγροτι
κών προϊόντων, όπου ισχύουν ειδικές ευ
νοϊκές ρυθμίσεις. Το Συνεταιριστικό Κί
νημα ανταποκρίθηκε ευνοϊκά με αποτέ
λεσμα εκατοντάδες μονάδες, μικρές και 
μεγάλες, να έχουν ιδρυθεί από Συνεται
ρισμούς την τελευταία πενταετία και να 
απλώνουν ένα δίκτυ προστασίας σε ολό
κληρη την χώρα για τα μέλη τους.

3. Με τη δημιουργία της αναγκαίας υ
ποδομή ς. Οι καινούργιες δυνατότητες 
που δόθηκαν στο Συνεταιριστικό Κίνη
μα με την αλλαγή του νομικού πλαισίου

σημεία τους, οι ακόλουθες:
«Για το Υπουργείο Γεωργίας, η ενί

σχυση του Συνεταιριστικού Κινήματος, 
δεν είναι μόνο συνταγματική υποχρέω
ση (άρθρο 12 και 5 του Συντάγματος)* 
είναι και πολιτική επιλογή που εκφρά
ζεται:

1. Με την αλλαγή του θεσμικού πλαι
σίου. Αποτέλεσμα της αλλαγής αυτής, 
είναι, αρτηριοσκληρωτικές διατάξεις και 
γραφειοκρατικές διαδικασίες που κρα
τούσαν το αγροτικό συνεταιριστικό και 
συνδικαλιστικό κίνημα αγκυλωμένα για 
δεκαετίες ολόκληρες, να έχουν αντικα- 
τασταθεί από ένα σύγχρονο θεσμικό 
πλαίσιο. Έ νας άνεμος δημοκρατίας α 
φύπνισε κοινωνικές δυνάμεις, που στελε
χώνουν τους Συνεταιρισμούς και ανα
λαμβάνουν πρωτοβουλίες και δραστη
ριότητες.
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και με τη χορήγηση οικονομικών κινή
τρων για να πραγματοποιηθούν με επι
τυχία, -προϋποθέτουν την απαραίτητη 
στελέχωση, την επιστημονική οργάνωση 
και την άρτια συγκρότηση διοίκησης 
και διαχείρισης των Συνεταιριστικών Ε
πιχειρήσεων. Για το σκοπό αυτό έχουν 
αποσπασθεί σε πρωτοβάθμιες κυρίως συ
νεταιριστικές οργανώσεις και προσφέ
ρουν τις υπηρεσίες τους στον αγροτικό 
πληθυσμό:

α. Περισσότεροι από 300 γεωτεχνικοί, 
υπάλληλοι του υπουργείου Γεωργίας 
(246 γεωπόνοι, 43 δασολόγοι, 9 κτηνία
τροι και 9 ιχθυολόγοι).

β. Περισσότεροι από 100 επί πλέον γε
ωτεχνικοί υπάλληλοι της Π ΑΣΕΓΕΣ, 
με κάλυψη μέρους της δαπάνης μισθοδο
σίας τους από το Υπουργείο Γεωργίας.

γ. Περισσότεροι από 200 οικονομολό
γοι μετά από την παρακολούθηση προ
γράμματος μετεκπαίδευσης σε συνεται
ριστικά θέματα που εφαρμόζεται με την 
συνεργασία του υπουργείου Γεωργίας, 
της Π ΑΣΕΓΕΣ, της ATE και του ΕΛ- 
ΚΕΠΑ.

Το υπουργείο με επίγνωση των σημε
ρινών ελλείψεων, είναι αποφασισμένο να 
αναλάβει τον συντονισμό και να διευρύ
νει τα προγράμματα εκπαιδεύσεως και 
μετεκπαιδεύσεως συνεταιριστικών στελε
χών και υπαλλήλων που πραγματοποι
ούνται σήμερα με συμμετοχή του σης 
σχετικές δαπάνες και να προχωρήσει με 
επιταχυνόμενο ρυθμό στην σωστή στελέ- 
χωση και άρτια οργάνωση και συγκρό
τηση των Συνεταιριστικών Οργανώ
σεων.

Ό σ ο  αναγκαία θεωρεί το υπουργείο 
την ενίσχυση του θεσμού του Συνεταιρι
στικού Κινήματος, άλλο τόσο αναγκαίο 
θεωρεί τον αντικειμενικό και αυστηρό 
έλεγχο διαχειρίσεως και την διαφάνεια 
των πράξεων των διοικήσεων των Συνε
ταιρισμών.

Είναι γνωστό ότι σε κάθε οικονομική 
διαχείριση μπορούν να υπάρξουν φαινό
μενα ατασθαλιών. Σημασία έχει ο τρό
πος που αντιδρά η Πολιτεία. Αν τα υπο
θάλπει ή και τα καλύπτει’ ή αν αντίθετα 
τα αποκαλύπτει, τα  στιγματίζει και τα  
τιμωρεί, ενώ ταυτόχρονα παίρνει και τα
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κατάλληλα μέτρα για να χτυπήσει στις 
ρίζες τους.

Το Υπουργείο Γεωργίας αφ'' ενός μεν 
έχει κινήσει την διαδικασία ελέγχου, 
πλήρους αυστηρού και αμερόληπτου, αφ’ 
ετέρου δε έχει θεσμοθετήσει σύστημα ε
λέγχου που διασφαλίζει διαφάνεια, αν
τικειμενικότητα και αποτελεσματικότη- 
τα. Ειδικότερα:

α. Με εγκύκλιό μας ζητήσαμε τον Νο
έμβριο του 1985 διαχειριστικό έλεγχο σε 
ύλες τις Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβά
θμιες Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργα
νώσεις, με σκοπό αφενός την επισήμαν
ση και διόρθωση των σφαλμάτων και 
παρατυπιών, που οφείλονται σε άγνοια, 
και αφ’ ετέρου την διαπίστωση των τυ
χόν ατασθαλιών και την τιμωρία των 
πραγματικών υπαιτίων ώστε να προστα
τεύονται το κύρος των θεσμών, τα συμ
φέροντα των συνεταιρισμένων παραγω
γών και η τιμή και η υπόληψη των υπο
λοίπων μελών των Διοικήσεων των Συν/ 
εταιρισμών αητό γενικευμένους ψιθύρους 
και δίαβολές.

Μέχρι το τέλος Ιουνίου 1986 είχαν πε- 
ρατωθεί 1220 έλεγχοι, ενώ κατά προτε
ραιότητα ελέγχθησαν 107 από τις 132 
Ενώσεις της χώρας. Διαχειριστικές πα
ρατυπίες διαπιστώθηκαν μόνο σε 36 ορ
γανώσεις. Οι περιπτώσεις στις οποίες ο 
έλεγχος πιθοη/ολογεί την τέλεση ποινικού 
αδικήματος έχουν παραπεμφθεί στον Ει
σαγγελέα. Είναι αναγκαίο να διευκρι
νίστε ί ότι στις περισσότερες από αυτές 
η ευθύνη των ανωμαλιών οπτοδίδεται σε 
υπαλλήλους των Συνεταιριστικών οργα
νώσεων (π.χ. τον ταμία, τον υπόλογο 
διαχειριστή) και όχι στα όργανα Διοί
κησης. Καμία από τις υποθέσεις αυτές 
δεν έχει εκδικασθεί ακόμη. Σημειώνου
με ότι ενώ για την άσκηση ποινικής δί
ωξης αρκεί απλή πιθανολόγηση, για την 
οριστική παραπομπή απαιτούνται «απο- 
χρώσαι ενδείξεις» και για την καταδίκη 
πλήρης απόδειξη.

Τα στοιχεία εξ άλλου της προηγούμε
νης τετραετίας είναι χαρακτηριστικά. 
Σ ε σύνολο 8.500 περίπου Συνεταιριστι
κών Οργανώσεων, διαφόρων βαθμών, υ
ποβλήθηκαν στην τετραετία 1982 - 1985 
για διάφορες ποινικές παραβάσεις 185
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μηνύσεις. Σ ε  65 περιπτώσεις εκδόθηκαν 
αθωωτικές coro φάσεις και μόνο σε 52 
περιπτώσεις έχουν εκδοθεί καταδικαστι
κές αποφάσεις από Ποινικά Δικαστήρια 
Πρώτου Βαθμού. Από τις ασκηθείσες ε
φέσεις έχουν εκδικασθεί 14, και από αυ
τές απαλλακτικές οι 11 και μόνο 3 κα- 
ταδικ αστικές.

Από τα στοιχεία αυτά των Εισαγγε
λιών αποδεικνύεται ότι οι διαχειριστικές 
ανωμαλίες, κλπ., στον συνεταιριστικό 
τομέα είναι πολύ λιγότερες από ό,τι σε 
οποιοδήποτε άλλο τομέα της οικονομίας. 
Ό σ α  συνεπώς γράφονται και λέγονται 
τον τελευταίο καιρό για το συνεταιριστι
κό κίνημα στο σύνολό του, είναι ανεύθυ
να και για συγκεκριμένες περιπτώσεις, 
τουλάχιστον πρόωρα και υπερβολικά.

β. Με απόφασή μας εξ άλλου (27425
7.6.86) επιτροπή από ειδικούς επιστήμο
νες, μέλη του Σώματος Ορκωτών Εκτι
μητών, του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 
Κράτους, της ΠΑΣΕΓΕΣ και υπαλλή
λους του υπουργείου και της ATE, με 
Πρόεδρο Ανώτατο Δικαστικό Λειτουργό 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Κρά
τους, εργάζεται πυρετωδώς και καταρ
τίζει σχέδιο Π.Δ. για την συγκρότηση, 
την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργί
ας του Σώματος Ελεγκτών Συνεταιρι
στικών Οργανώσεων Kat διενέργειας α
ϊτό αυτό των διαχειριστικών ελέγχων 
στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργα
νώσεις.

γ. Με απόφασή μας επίσης (12006
25.7.86) έχει συγκροτηθεί ειδική ομάδα 
εργασίας^ η οποία μελετά το όλο σύ
στημα της εκτέλεσης των έργων των συ
νεταιρισμών —  (από την ανάθεση της

μελέτης, την προμήθεια του εξοπλισμού, 
τη δημοπρασία ανάδειξης μειοδότου, μέ
χρι τη δανειοδότηση, την απορρόφηση 
των πόρων και τη λειτουργία του έρ- 
you) —  και τη συγκρότηση Σώματος 
Επιθεωρητών 'Εργων των Συνεταιρι
σμών, με σκοπό την παρακολούθηση και 
επιτάχυνση της εκτέλεσής τους, τη δια
φάνεια των διαδικασιών και των απο
φάσεων και την άρση των εμποδίων που 
δυσχεραίνουν την ταχεία απορρόφηση 
χρηματικών πόρων, γεγονός που επιδρά 
στο ρυθμό αποπεράτωσης, στο τελικό 
τους κόστος και στη χρηματοοικονομική 
τους επιβάρυνση.

Έτσι, το νέο θεσμικό πλαίσιο ελέγ
χου των συνεταιριστικών Οργανώσεων 
προβλέπει:

Σ ώ μ α  Ελεγκτών ανεξάρτητο και ανε
πηρέαστο, τόσο από την Κεντρική Διοί
κηση, όσο και από το Συνεταιριστικό 
Κίνημα  ̂ στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
οποίου μετά την τελευταία τροποποίηση 
του Νόμου, τον Ιούλιο του 1986, μετέ
χει Ανώτατος Δικαστικός Λειτουργός 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Κρά
τους, του κατ’ εξοχήν δηλαδή αρμόδιου 
στα θέματα διαχειριστικών ελέγχων ορ
γάνου (άρθρο 32 ν. 1541/85).

Σώμα Επιθεωρητών Έ ργω ν  των Συ
νεταιρισμών (ν. 1418/84).

Υποχρέωση δημοσίευσης Ισολογισμού 
Οι συνεταιριστικοί οργανισμοί, οι κεν
τρικές κλαδικές συνεταιριστικές ενώσεις 
οι ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών και 
η ΠΑΣΕΓΕΣ υποχρεούνται να δημοσι
εύουν στον Τύπο τον Ισολογισμό τους 
(άρθρο 36 ν. 1541 /85) *
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ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
PLUNKETT FOUNDATION - !.C.A.; YEARBOOK OF AGRICULTURAL 
COOPERATION (Επετηρίδα Γεωργικού Συνεργατισμού) 1985(σελ. 262)

Πρόκειται για τον ετήσιο τόμο που εκδί- μηχανικοί συνεταιρισμοί ατον τρίτο κόσμο —
δετό» με τη συνεργασία του Ιδρύματος Συνε- Ο ρόλος των συνεταιρισμών ατις οργανώσεις
ταιριστικών Σπουδών PLUNKETT της Όξφόρ* αγρεργατών —  Κυβέρνηση και συνεταιρισμοί
Βης και της ΔιεΒνοός Συνεταιριστικής Έ νω - ως εταίροι στην ανάπτυξη —  II σημασία των
οης (I .C .A .). παραγωγικών συνεταιρισμών αναπήρων στην ε-

Μερικά από τα ενδιαφέροντα άρδρα που πε- πίλυαη προβλημάτων ατόμων με μειωμένη ι-
ριέχει: —  Αφιέρωμα στη ζωή και οτο έργο κανότητα εργασίας —  Ναυτιλιακοί συνεταιρι
κής Μ. ΌΙΟΒΓ ·—-  Γιατί αποτυγχάνουν οι βιο- σμοί.

Κ. Λ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΠΟΥ : «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί», Αθήνα 1985 σελ. 214
Η ελληνική συνεταιριστική βιάλιογραφία και η μορφωτική προσπάθεια για 

τα συνεταιριστικός έχουν τώρα στη διάθεσή τους ένα πολύτιμο εκπαιδευτικό - δι
δακτικό κείμενο που οφείλεται στη συγγραφική επιμέλεια του Κ.Λ. Παπαγεωρ- 
γίου και την εκδοτική * μορφωτική φροντίδα και προσφορά του Ιδρύματος Ευγε- 
νίδου (ενός Ιδρύματος που φροντίζει να βοηθήσει την ελληνική νεολαία στις σπου
δές της με την προσφορά πολύ καλών βιβλίων).

Το 'Ιδρυμα Ευγενίδου δεν μπορούσε να κάνει καλύτερη επιλογή για την ανά
θεση της συγγραφής. Πραγματικά, ο συγγραφέας δεν είναι μόνο ο επιστήμονας 
με υψηλές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, δεν είναι μόνο ο αρμόδιος και 
στα. συνεταιριστικά αναπλ. καθηγητής στην Ανώτατη Γεωπονική Σχολή Αθηνών, 
αλλά και διαθέτει πολλά άλλα πολύτιμα προσόντα, όπως είναι:

—  ο συνδυασμός θεωρητικών - επιστημονικών γνώσεων με την βαθειά πρακτική 
γνώση στα συνεταιριστικά (αφού διατέλεσε με επιτυχία Γεν. Διευθυντής της Συ
νομοσπονδίας Γ. Συνεταιρισμών),

—  έφεση για δημιουργική εργασία (όπως δείχνουν οι πολλές προσφορές του 
στα γεωργοοικονομικά και στα συνεταιριστικά).

—  συγγραφική ευχέρεια και διδακτική πείρα (όπως δείχνουν προηγούμενα κεί
μενα του και η διδακτική του προϋπηρεσία).

Από την ανάγνωση του βιβλίου προκύπτει ότι αυτό, όχι μόνο είναι πολύ κατάλ
ληλο για το σκοπό που προορίζεται (σπουδαστές μέσης και ανώτερης τεχνικής 
εκπαίδευσης), αλλά και για πολύ υψηλότερα (Ανώτατη Εκπαίδευση) και πλατύ
τερα (για όλους τους μορφωμένους που θα θέλουν να ενημερωθούν σωστά στα συ
νεταιριστικά, θεωρητικά, ιστορικά, πρακτικά).

Το περιεχόμενο του βιβλίου είναι πλατύτερο από τον τίτλο του. Και δεν δίνει 
μόνο σωστές γνώσεις, αλλά και παλμό και πίστη και ήθος, θεμέλια και στοιχεία 
απαραίτητα για τη δημιουργία πραγματικών συνεταιριστών. Αυτό προκύπτει και 
από μόνη την απαρίθμηση των τίτλων των κεφαλαίων του:

—  Εισαγωγή. (Με γενικότερο κατατοπισμό στην έννοια του Συνεταιρισμού κοα 
τις ομοιότητες και διαφορές του με άλλους θεσμούς).

—  Ιστορική εξέλιξη του Συνεταιρισμού. (Στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες).
—  Οι διεθνείς αρχές των συνεταιρισμών.
—  Κατηγορίες Συνεταιρισμών. (Διακρίσεις).
—  Διάρθρωση και λειτουργία των Ελληνικών Αγροτικών Συνεταιρισμών.
—  Αγροτοβιομηχανικοί Συνεταιρισμοί.
—  Διεθνής Συνεταιριστική Κίνηση.
—  Συνεταιρισμοί και Παιδεία.
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Τα νέα Βιβλία

Πρόκειται για μια ανθοδέσμη συνεταιριστικών γνώσεων και για ένα άρωμα 
συνεταιριστικής πνοής, κείμενο όχι από τα συνηθισμένα σχολικά βοηθήματα. Αλ
λά —  επαναλαμβάνω —  είναι ένα πολύ πιο πλατύτερο και ανώτερο κείμενο μέ
σα από το οποίο οι κατάλληλοι καθηγητές μπορούν να επίλέξουν εκείνο που νο
μίζουν ότι χρειάζεται περισσότερο στις ανάγκες του Σχολείου τους.

Ο συγγραφέας του βρίσκεται σήμερα στην πρώτη γραμμή μεταξύ εκείνων των
ελάχιστων πραγματικά μορφωμένων στα συνεταιριστικά στη χώρα μας, που πήραν 
επάξια τη σκυτάλη από τους παλαιότερους κορυφαίους στα συνεταιριστικά (όσους 
συνδύαζαν γνώση, πίστη, ήθος, προσφορά). Και ελπίζουμε, είμαστε βέβαιοι, ότι 
θα προσφέρει στο μέλλον ακόμα πιο πλούσιο (ποσοτικά και ποιοτικά) συνεταιρι
στικό συγγραφικό έργο. Έ τσι που να γίνει δυνατό —  με την προσφορά και των 
λίγων άλλων νεώτερων επιστημόνων συνεταιριστών που υπάρχουν σήμερα, γυναι
κών και ανδρών, να αναπτυχθεί το επίπεδο των συνεταιριστικών σπουδών και 
γνώσεων στη χώρα μας,

Συνιστούμε σε όλες τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις και σε όλους τους συ
νεταιριστές να αποκτήσουν το βιβλίο, όχι απλά για τη βιβλιοθήκη τους, αλλά 
για να το χρησιμοποιήσουν στις μορφωτικές τους προσπάθειες. Πρόκειται για σω 
στό κείμενο που μεταδίδει σωστή συνεταιριστική γνώση και κατεύθυνση, απαλ
λαγμένο από οποιαδήποτε εξωσυνεταιριστική επιρροή.

Αριστ. Ν. Κλήμης

ΟΓΑ, Ασφάλιση της Γεωργικής Παραγωγής από τον ΟΓΑ, Έκδοση ΟΓΑ, 
Αθήνα Οκτ. 1985 (σελ. 157).

Στον τομέα αυτόν που έχει εκδόσει ο ΟΓΑ 
έχουν συγκεντρωθεί οε τέσσερις ενότητες όλα 
τα επίσημα κείμενα που αφορούν την ασφάλιση 
της γεωργικής παραγωγής. Το μέρος I αναφέ- 
ρεταί οτους νόμους και τα διατάγματα που α
φορούν οτην ασφάλιση και κυρίως στο νόμο 
'1169)61 (άρθρα 1, 8, 22) και κωδικοποίηση 
σε ενιαίο κείμενο των κανονισμών ασφάλισης 
της γεωργικής παραγωγής. Στο μέρος II πε
ριλαμβάνεται ο Ενιαίος Κανονισμός Ασφάλισης 
κατά χαλαζιού, παγετού, ανεμοθύελλας και

—Π. ΔΑΛΓΙΑΝΝΑΚΗ, «Τ Α  ΝΟΜΙ
Σ Μ Α Τ ΙΚ Α  Ε Ξ ΙΣ Ώ Τ ΙΚ Α  ΠΟΣΑ (Ν.
Ε.Π.), ΥΠ Ο Λ Ο ΓΙΣΜ Ο Σ ΚΑΙ ΕΦ Α Ρ
ΜΟΓΗ Τ Ο Υ Σ », Π Α Σ Ε ΓΕ Σ , Υπηρεσία 
Μελετών,, Αδη να, Απρίλιος 1986 (πο- 
λόγρ. σελ. 23 και πίνακες).

II μελέτη αυτή, που συν τάχθηκε για ν’ α
ποτελέψει χρήσιμο βοήθημα των στελεχών των 
συνεταιριστικών οργανώσεων, επιδιώκει να πε
τύχε ι δύο στόχους. Πρώτον, να εξηγήσει τη 
φύση, την προέλευση και τον τρόπο υπολογι
σμού των ΝΕΠ στα επιμέρους αγροτικά προϊόν
τα. Αναφέρεται στα προϊόντα στα οποία εφαρμό 
ζονται ΝΕΠ? στους κανόνες υπολογισμού στα
θερών και μεταβλητών ΝΕΠ, ατον τρόπο κα
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πλημμύρας και της παραγωγής του μαατιχα- 
φόρου αχινού της νήσου Χίου κατά βροχόπτω
σης, Αναφέρονται τα είδη ζημιών που καλύ
πτονται περιορισμοί, ποσοστά κάλυψης, όργα
να και διαδικασίες ασφάλισης, εκτιμήσεις και 
επανακτιμήσεις, υπολογισμός και καταβολή α
ποζημίωσης. Στο μέρος III περιλαμβάνεται η 
εγκύκλιος που αναφέρεται στα πιο πάνω θέ
ματα, ενώ το μέρος IV αποτελεί παράρτημα 
κωδικών ειδών και ποικιλιών καλλιεργειών.

ταβολής ή είσπραξής τους, στις αποκλίσεις 
που υπάρχουν μεταξύ των χωρών - μελών της 
ΕΟΚ και στις πρόσφατες μεταβολές. Ως προς 
την εφαρμογή των ΝΕΠ αναφέρεται στα δη
μητριακά, στο βοδινό και το χοιρινό κρέας, 
στα αυγά και στο κρέας πουλερικών, στο γάλα 
και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, στη ζάχαρη 
ν.αι στο κρασί.

Πλεονέκτημα της μελέτης έναντι ανάλογων 
προηγούμενων του Γπουργείου Γεωργίας και 
της ΠΑΣΕΓΕΣ είναι η ενημέρωσή της ως προς 
τις νεώτερες εξελίξεις, καθώς και η ανάλυ
ση περιπτώσεων προϊόντων. Το μεθοδολογικό 
της μέρος είναι υπερβολικά συνοπτικό και λί
γο θα βοηθήσει όσους δεν έχουν σχετική ενη- 
μέσωαη.



01 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ATE ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Πώς Soc υπολογίζεται για μεταδίδαση 

ή Εταιρειών, στις αντίστοιχες

Στην 2) 19SG Εγκύκλιό της, η ΠΑΣΕΓΕΣ 
αναφέρει ότι επιδιώκει την εφαρμογή των 
διατάξεων του Ν. 1194)81. Εκεί προβλέπε- 
-α- ότι η Αγροτική Τράπεζα θα μεταβιβάσει 
τι; εταιρικές μερίδες της επί των Κοινοπρα
ξιών, στις αντίστοιχες Συνεταιριστικές Οργα
νώσεις και επίσης ότι η μεταβίβαση Θα γί
νει στην ονομαστική αξία, προσαυξημένη με 
τάκους μιας πενταετίας που υπολογίζεται με 
επιτόκιο όχι ανώτερο του 10% και μειούμενη 
κατά τις εισπράξεις που πραγματοποίησε η 
Τράπεζα με μορφή μερισμάτων ή τόκων ή 
επιστροφών κεφαλαίου (άρθρο 3, παρ. 4 του 
Ν. 1 1 9 4 /8 1 ).

Ο ΓΠΣ Νάουσας ζήτησε τη μεταβίβαση του 
μεριδίου της ATE επί της Κοινοπραξίας ΑΤΕ- 
ΓΙΙΣ Νάουσας, «Φυκτικες Εγκαταστάσεις Κο- 
πανού Νάουσας» με ταυτόχρονη λύση της Κοι
νοπραξίας (άρθρο 3 του Ν. 119 4 /8 1 ).

Ο υπολογισμός της αξίας του μεριδίου της 
ATE, σύμφωνα με το Ν. 1194/81 άρθρο 3 
παρ. 4, που έκανε ο ΓΠ Σ Νάουσας είναι: 
Ονομαστική αξία μεριδίου ATE 
(Κεφάλαιο +  Αποθεματικά) δρχ. 21.903.471 
Προσαύξηση τόκων μιας πεν
ταετίας με επιτόκιο 10% δρχ. +10.951.735 
Μειούμενη με πραγματοποι- 
ηΒείσες από την ATE εισπρά-

το μερίδιο Α.Τ,Ε. επί Κοινοπραξιών 
Συνεταιριστικές Οργανώσεις

ςεις υπό μορφή τόκων ή επι
στροφών κεφαλαίου δρχ. — 28.915.233

Αντίτιμο εξαγοράς μεριδίου ATE 3.939.973

Η υπόθεση αυτή εφθααε στο Διοικητικό Συμ
βούλιο της Αγροτικής Τράπεζας, το οποίο στη 
10η συνεδρίαση του έτους 1985, στο πρώτο 
θέμα της ημερήσιας διάταξης, δικαίωσε τον 
τρόπο υπολογισμού της αξίας του μεριδίου της 
ATE στην Κοινοπραξία που έκανε ο ΓΠ Σ Νά
ουσας και αποφάσισε ως εξής :

« . . .  Το Συμβούλιο, υπόψη των διατάξεων 
των εδαφίων η ' και ι' της παρ. 1 του άρ
θρου 2G του Καταστατικού (της Κοινοπραξί
α ς ) ,  η μεταβίβαση του μεριδίου της ATE 
στην Κοινοπραξία να γίνει με τη διαδικασία 
του Ν. 1194)81 άρθρο 3, παρ. 4, οπότε ο 
ΓΙΙΣ Κοπανοΰ Νάουσας θα καταβάλει στην 
ATE το ποσό των 4.000.000 δραχμών περί
που. Με τη μεταβίβαση 0α επέλθει λύση της 
Κοινοπραξίας^.

'Ετσι ανοίγει ο δρόμος για αντίστοιχες ρυθ
μίσεις αε όλες τις περιπτώσεις που προβλέ- 
πονται από το Ν. 1194)81 και αφορούν Κοι
νοπραξίες ATE και Συνεταιριστικών Οργανώ
σεων. Με τη βάση αυτή μπορούν να αντιμετω- 
πισθοΰν και οι άλλες περιπτώσεις.

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ :  Συνεταιριστικές - Αγροτικές
—  Π ΑΣΕΓΕΣ

Παραιτήθηκε ο Πρόεδρος κ. Βαγ. Σκουλάς. 
Μετά την ανακατανομή αξιωμάτων του Διοι

κητικού Συμβουλίου εξελέγησαν:
Πρόεδρος: Σωτ. Πολύζος 
Α ' Αντ)δρος: Δημ. Γαϊτανίδης 
Β ’ Αντ)δρος Ηλίας Παπαδημητρίου 
Γεν. Γραμματέας: Κ. Διαμαντής 
Ταμίας: Χαρ. Λαμίαν ίδης

Για την Εκτελεστική Επιτροπή εξελέγησαν:
Σωτ. Πολύζος
Λημ. Γαϊτανίδης
Ηλίας Παπαδημητρίου
Κων. Διαμαντής
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Λουκάς Κυριάκου 
Γιάννης Χαρδαλιάς 
Σπόρος Βελώνης

— Υψηλή συνεταιριστική δέοη οε στέ
λεχος της Π ΑΣΕΓΕΣ
Στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Γε

νικής Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης 
των Συνεταιρισμών (ΚΟΖΕΚΑ), εξελέγη πρό
σφατα ο κ. Παναγιώτης Ινολύρης, Διευθυντής 
του Γραφείου Βρυξελλών της ΠΑΣΕΓΕΣ. Η ση
μασία αυτής της θέσης, που τιμά τη χώρα μας, 
φαίνεται από το γεγονός ότι η Επιτροπή Γενι
κής Οικονομίας αποτελεί το ανώτατο τεχνο- 
κρατικό όργανο της ΚΟΖΕΚΑ, στο οποίο κα
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ταλήγουν όλες οι εισηγήσεις των ειδικών επι
τροπών και από το οποίο διαμορφώνονται οι 
εισηγήσεις προς το Προεδρείο, όπου παίρνονται 
οι τελικές αποφάσεις. Στην Επιτροπή αυτή 
μετέχουν τα πιο ικανά και καταρτισμένα στε
λέχη των συνεταιρισμών των 12 χωρών μελών 
της ΕΟΚ και είναι η πρώτη φορά που για τη 
θέση αυτή επιλέγεται Έ λληνας. Η επιλογή 
αυτή του κ. Κολύρη δεν δείχνει μόνο την ευ
ρωπαϊκή αναγνώριση της προσφοράς του, αλ
λά αντανακλά και στην ΠΑΣΕΓΕΣ και στους 
συνεταιρισμένους αγρότες τους οποίους επάξια 
εκπροσωπεί.

Τον κ. Ινολύρη, που είναι μέλος της Ε
ταιρείας Φίλων του Συνεργατισμού και από 
τους συνεργάτες του περιοδικού μας, συγχαί
ρουμε. Και είμαστε βέβαιοι για την επιτυχία 
στο έργο του.

— Συζητήσεις στ η Βουλή για τους 
Αγροτικούς Συνεταιρισμούς

Εφτά ώρες συζήτησε η Βουλή την κύρωση 
πράξης Γπουργικού Συμβουλίου και άλλες τρο
ποποιήσεις του Ν. 1541)85 ατις 22.7.86. Α
πό τα πολλά ενδιαφέροντα παραθέτουμε χαρα
κτηριστικά αποσπάσματα των σχετικών συζη
τήσεων από τα πρακτικά της Βουλής:

— «Δεν' είναι συνταγματικό να συνεδριάζει 
η Βουλή και να εκδίδονται πράξεις Γπουργι- 
/.ού Συμβουλίου νομοθετικού περιεχομένου, ού
τε να έρχονται προς συζήτηση στο τμήμα δια
κοπών της Βουλής Ν )Σ  που αφορούν ατομικά 
δικαιώματα και πρέπει να αυζητούνται στην 
ολομέλεια·'·.

— ^Οι προτάσεις μας είναι να μην ιιπάρχει 
κανένας διαχωρισμός σε τακτικά και ειδικά 
μέλη».

— =ιΜα προς θεού !! Δηλαδή μπορούμε να 
δώσουμε μια διέξοδο σε τρεις συνεταιριστές, 
μέλη ενός συνεταιρισμού, να καθίσουν ατο κα
φενείο να πιούν το καραφάκι τους στο τέλος 
ν’ αποφασίσουν τη συγχώνευση του συνεταιρι
σμού ή μη και μετά ν’ αποφασίσουν ίσως, να 
εκλέξουν και ένα δμελές διοικητικό συμβούλιο, 
στο τέλος να καταλήξουν, ίσως, να εκλέξουν 
και 5 ή 10 αντιπροσώπους του συνεταιρισμού 
για τη γενική συνέλευση της Ένωσης της πε
ριοχής τους;··

— Ό ι  συνεταιρισμοί, εκτελώντας κοινωνικό 
σκοπό είναι επόμενο να έχουν χρέη και τα

χρέη αυτά πρέπει να τα επο>μίζεται η πολι
τεία κι όχι οι αγρότες·.

— «Δούλεψαν οι συνεταιρισμοί μας στην Ελ
λάδα και δούλεψαν σε ελεύθερο καθεστώς. Και 
σήμερα βρίσκετε αυτόν τον πυρήνα, βρίσκετε 
αγροτικές βιομηχανίες, βρίσκετε στη μεταποί
ηση, τη δραστηριότητα των συνεταιρισμών. Κι 
αυτό οφείλεται στους συνεταιρισμούς που υ
πήρχαν».

— ϊ'Οταν τρίτοι υπαγορεύουν ατο συνεται 
ρισμό τί πρέπει να κάνουν κατά τη διάρκεια 
της διαχείρισης τους, δεν υπάρχει πλέον συνε
ταιρισμός. Η αυτονομία είναι η ουσία του συ
νεταιριστικού κινήματος».

—-«Μόνο το 33% των συνεταιρισμών κατόρ
θωσαν να κάνουν γενικές συνελεύσεις με χίλια 
βάσανα για τη συγχώνευση κι όχι το 80% που 
διατείνεσθε».

—·ϊΓπάρχουν 7.233 συνεταιρισμοί. Το 
5.630 έχουν ιδιόκτητα γραφεία και 9.455 απο
θήκες. Το 25,3% κατέχουν βιομηχανικές εγκα
ταστάσεις και μηχανήματα».

—  Γπαυργός Γεωργίας: «Δεν έχει καμ-
μιά σχέση το πότε θα γίνουν οι εκλογές στους 
συνεταιρισμούς ή στις Ενώσεις με το Ν) Σ. 
Εκλογές μπορούν να γίνουν κι αύριο το πρωί!

(Σημ .: Ό μ ω ς με τις διατάξεις του άρθρο’4 76 
και την προτεινόμενη τροποποίηση, μεμονωμέ
νες εκλογές δεν επιτρέπονται, αλλά διενερ- 
γούνται την ίδια μέρα κατά βαθμό Α .Σ .Ο .) .

—  (Κάθε απόφαση της γενικής συνέλευσης 
μπορεί να παρθεί με οποιαδήποτε απαρτία και 
πλειοψηφία. Και νομίζω ότι αυτό το σάλπι
σμα είναι το καλύτερο σάλπισμα εγρήγορσης 
για να πάνε όλοι οι αγρότες στη συνέλευση*.

— ϊΓιά όλες τις τροποποιήσεις που περιέ- 
χονται στις τροπολογίες που έχουμε καταθέ
σει, υπάρχει η συγκατάθεση της ΠΑΣΕΓΕΣ». 
(Σημ.: Ό μ ω ς η τελευταία δημοσίευσε αντί
θετες απόψεις και αποφάσεις),

—  ΣΛ Μ Α  ΕΛΕΓΚΤΏ Ν
Συνετάιριστικών Οργανώσεων

Με απόφαση του υπουργού Γεωργίας συστή- 
θηκε ειδική επιτροπή για τη σύνταξη σχεδίου 
προεδρικού Διατάγματος που θα αφορά τη συγ
κρότηση, οργάνωση και λειτουργία του Σώμα
τος Ελεγκτών Συνεταιριστικών Οργανώσεων. Η 
σύσταση του Σώματος Ελεγκτών προβλέπεται 
από το νόμο 1541)85 για τις γεωργικές συνε
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ταιριστικές οργανώσεις. Τα μέλη της επιτρο
πής είναι τα ακόλουθα:

Αδριανός Αθανάσιος, αντιπρόεδρος του Ε
λεγκτικού συνεδρίου, ως πρόεδρος.

Δρυς Γεώργιος, γενικές γραμματέας του υ
πουργείου Γεωργίας.

Κοκκινάτος Νικόλαος, πρόεδρος του Ελεγ
κτικού Συνεδρίου.

Παπαχρηστίδης Γεώργιος, διευθυντής της 
Διευθύνσεως Συνεταιρισμών της ΑΤΕ.

Λάμπρου Ιωάννης, ορκωτός λογιστής, εκ
πρόσωπος του ΣΟΛ (Σώμα Ορκωτών Λογιστών).

Βαρλάς ΙΙαναγιώτης, ορκωτός εκτιμητής, οι
κονομολόγος, εκπρόσωπος του ΣΟΛ.

Μητροπούλαυ Ά ννα, νομικός σύμβουλος, εκ
πρόσωπος ΠΑΣΕΓΕΣ.

ΓΓαπαγιάννης Σπύρος, οικονομολόγος, Σύμ
βουλος του υπουργείου Γεωργίας.

Τσοτσάνης Μελέτης, νομικός του υπουργεί
ου Γεωργίας.

__ Αποφάσεις Δικαστικές
® Εκδόθηκαν οι 1658, 1659 και 2422)1986 

αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Αθηνών με τις ο
ποίες γίνονται δεκτές οι προσφυγές των Ενώ
σεων Γεωργικών Συνεταιρισμών Πεζών, Παναι-

γιαλείου και Γαλακτοκομικών Αργολίδας και 
ακυρώνεται γι’ αυτές σαν καταχρηστική η 103) 
17.7.85 απόφαση της ΠΑΣΕΓΕΣ, με την ο
ποία απορρίφθηκαν οι αιτήσεις των παραπάνω 
για μη συγχώνευσή τους με τις Ενώσεις Η
ρακλείου Κρήτης, Πατρών και Κηπευτικών 
Αργολίδας αντίστοιχα.
—  Αποφάσεις Π ΑΣΕΓΕΣ

® Το Δ .Σ . της ΙΙΑΣΕΓΕΣ υπό τη νέα του 
σύνθεση, πήρε ομόφωνα τις παρακάτω αποφά
σεις :

1. θέσπιση μεταβατικής περιόδου 3 χρόνων 
με αναστολή εφαρμογής του Ν. 1541)86 μέ
χρι να προετοιμαστεί η συγχώνευση των Συ
νεταιρισμών.

2. Δημιουργία δευτεροβάθμιου οργάνου για 
να εξετάζει τις προσφυγές των Συνεταιρικών 
Οργανώσεων που δεν επιθυμούν τη συγχώνευσή 
τους.

3. Το σταμάτημα των αντιδικιών μεταξύ 
ΠΑΣΕΓΕΣ και Συνεταιρικών Οργανώσεων που 
εκκρεμούν στα δικαστήρια.

■i. Ζητείται από το Γπσυργείο Γεωργίας να 
προχωρήσει στη νομική λύαη του θέματος των 
εκλογών για την ανάδειξη νέων διοικητικών 
οργάνων και αντιπροσώπων που έληξε η θητεία 
τους.

01 ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ:
Παραθέτουμε μερικά αποσπάσματα α

πό κρίσεις για το περιοδικό μας:
— ΙΙΕΤΡΟΣ ΓΛΕΖΟΣ, τ. Διευθυντής Συνε

ταιρισμών ΑΤΕ, Λογοτέχνης: Σας συγχαίρω 
για το έργο γενικά της Εταιρείας και ιδιαί
τερα για την απόφαση εκδόαεως περιοδικού, 
που είμαι βέβαιος ότι θα είναι, ειδικώς μά
λιστα αυτή την περίοδο, χρήσιμα.
— ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΓΤΣΌΓΜΑΡΗΣ, Ομ. Καθη

γητής ΑΣΟΕΕ: Με ιδιαίτερη συγκίνηση διά
βασα το Ιο τεύχος του περιοδικού. Σας συγ
χαίρω για την πρωτοδουλία να επαναφέρετε 
στη συνέχεια μια πολύ παληά παράδοση. 
— ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΧ, Γεωπόνος-τ. 

Τμηματάρχης ΑΤΕ - Συνεταιριστής: Η Εται
ρεία έχει γνώσεις πολλές, πείρα πολύτιμη και 
πίστη και με το περιοδικό της παρέχει ένα 
καλό φωτισμένο ζωντανό παράδειγμα στους 
νεώτερους συνεταιριστές να συνεχίσουν τον κα
λό αγώνα.

— ΙΙΛΝΑΓ1 ΩΤίΙΣ ΚΟΛΓΡΗΣ, Προϊστάμενος 
Γραφείου ΠΑΣΕΓΕΣ στην ΕΟΚ: Η απόφαση 
για την έκδοση ενός επιστημονικού περιοδι
κού αποτελεί όχι μόνο συγκέντρωση των δια
σκορπισμένων επιστημονικών γνώσεων και εμ
πειριών για τα συνεταιριστικά πράγματα αλ
λά και συμβολή μεγάλη και ουσιαστική στην 
-ινάπτυξη του συνεταιριστικού κινήματος.

— ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΓ, Συνεταιριστής - Δη
μοσιογράφος, Κύπρος: θεωρώ ιδιαίτερα αξιέ
παινη την προσπάθειά σας να προστατεύσετε 
τη γνήσια φωνή του Συνεργατισμού, έργο κο
πιώδες μέσα σε αντίξοες στιγμές.

— ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΛΛΡΗΣ, Επ. Διευθυντής Εν. 
Γ. Συν. Σύρου: Σας συγχαίρω για την έκδο
ση του περιοδικού με την πλούσια και άκρως 
διαφωτιστική ύλη του. Εύχομαι επιτυχία της 
πρωτοποριακή; αυτής συνεταιριστικής εκδό- 
σεω ;.
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ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Με αφορμή την έκδοση του Κ.Ε.Π.Ε. — «Στρατηγική ανάπτυξης 

του συνεταιριστικού τομέα στη γεωργία» (Αθήνα 1986).

Με αυτό τον τίτλο κυκλοφόρησε μια 
έκθεση που ε%πονήθηχε στα πλαίσια του 
ΚΕΠΕ το 1982, στην οποία ο; ερευνη
τές ασχολήθηκαν με την ανάπτυξη της 
γεωργίας και του συνεταιριστικού κινή
ματος στη χώρα μας. Με το τελευταίο 
θ’ ασχοληθούμε στη συνέχεια. Η έκθε
ση, όπως αναφέρεται, έχει ενταχθεί στο 
θετές κυβερνητικό πρόγραμμα.

Σε γενικές γραμμές η μελέτη χαρα
κτηρίζεται από μηδενισμό και αφορισμό 
του μέχρι σήμερα συνεταιριστικού κινή
ματος, διαμορφώνοντας εξωπραγματικά 
την εικόνα του και, μη προτείνοντας νέα 
συγκεκριμένη δομή, περιορίζεται σε γε
νικούς και αφηρημένους στόχους για την 
ανάπτυξή του.

Η δημοσίευση του κειμένου αποτελεί 
γ.ατ αρχή αποκάλυφη! της πηγής, που 
στηρίχτηκε η εισηγητική έ'Λθευτ} του Ν. 
1541) 85 από τον Γπουργό Γεωργίας κ. 
Σημίτη γιατί αποτελεί πιστή αντιγραφή 
της· Έκθεση που επιν.ρίθηκε πολύπλευρα 
για την έλλειψη αντικειμενικότητας και 
ακρίβειας στοιχείων, καθώς και απόψεων
- κατευθύνσεων.

Οι ερευνητές στηρίζουν τη βελτίωση της γε
ωργικής παραγωγής στη «συνεταιριστική οικο
γενειακή εκμετάλλευση®, ένα πρωτόβγαλτο ο
ρισμό, χωρίς να επεξηγούν πως η συνεταιρι
στική εκμετάλλευση θα έχει οικογενειακό χα
ρακτήρα. Ξεκινούν με δεδομένη την άποψη, 
ότι ο συνεταιριστικός τομέας ατη γεωργία (Γ 
αποτελέσει κάποτε έναν «αυτοτελή τομέα της 
οικονομίας παράλληλα με τον ιδιωτικό και τον 
κρατικό, ατο πλαίσιο ενός διαρθρωμένου και 
σαφώς προσδιορισμένου συστήματος μικτής οι
κονομίας». Αν και είναι κοινώς γνωστό και πα
ραδεκτό, ότι ο ελεύθερος συνεργατισμός απο
τελεί τμήμα του ιδιωτικού τομέα με συλλογι
κή δραστηριότητα, δεν επεξηγείται πρακτικά 
ο τρόπος διαμόρφωσης του νέου τομέα, ενώ η 
ύπαρξη του Συνεταιρισμού σε σύστημα μικτής 
οικονομίας, υποδηλώνει την αποδοχή κρατικής 
παρέμβασης ατη λειτουργία του, αντίθετη με 
τη διεθνική συνεταιριστική αρχή.

Ξεκινούν με στόχο την κοινή παραγωγή με 
συλλογική καλλιέργεια ατο πλαίσιο ενός σο-

Του ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ
οιαλιστικού μετασχηματισμού της ελληνικής 
οικονομίας, θέτοντας πολιτικούς στόχους, ενώ 
αλλού (σελ. 30) ορθά τονίζεται, ότι οι Συ
νεταιρισμοί αποτελούν επιχειρήσεις και όχι 
πολιτικά όργανα και ότι αν επικρατήσουν πο
λιτικές απόψεις θα οδηγηθούν σε αδιέξοδο. Δυ
στυχώς αυτές οι απόψεις οδήγησαν, με το Ν. 
1541, σε πλήρη κομματικοποίηση το συνεται
ριστικό κίνημα.

Βέβαια υπάρχουν περιπτώσεις όπου και ο 
Συνεταιριαμός στις επιδιώξεις του περιλαμβά
νει και την κοινή παραγωγή (Συνεταιρισμοί 
Π αραγωγής) όχι όμως σαν καθολικό στόχο 
(και μάλιστα υποχρεωτικό κατά κάποιο τρόπο) 
αλλά όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν (έκτα- 
τική καλλιέργεια). Αντίθετα όπου έγινε αντι
κείμενο γενικής επιδίωξης και εφαρμογής (π.χ. 
Ενώσεις παραγωγών ατη Γαλλία), δε σημείω
σε επιτυχία, δοκιμάζεται δε στις χώρες του 
υπαρκτού σοσιαλισμού, αφού ο Συνεταιρισμός 
δεν έχει σκοπό να καταργήσει την ατομική 
δραστηριότητα, αλλά να την εναρμονίζει σ ’ 
ένα ενιαίο σύνολο. Βάση του η συνεργασία. Αυ
τά ως προς τις κατευθύνσεις.

Στο κεφάλαιο των διαπιστώσεων, κυριαρχεί 
ο μηδενισμός των επιτευγμάτων στο γεωργικό 
συνεταιριστικό τομέα μέχρι σήμερα (σελ. 141) 
οε ασυμφωνία με τους πίνακες που επισυνά
πτονται και με σειρά αντιφάσεων. Έ τσι περιο
ρίζεται σε 2 0 -2 5 (!) ο αριθμός των Συνεται
ρισμών με ικανοποιητική δραστηριότητα σε σύ
νολο 705δ, θεωρώντας μηδαμινή την ύπαρξη 
1829 με βιομηχανικές εγκαταστάσεις, 5630 
με αποθηκευτικούς χώρους, 424 με πρατήρια 
συνεχούς λειτουργίας (στοιχεία 1982 A T E ), 
που μνημονεύουμε ενδεικτικά για να μην επε
κταθούμε στα μεγαλύτερα συγκροτήματα των 
Συνεταιρικών Οργανώσεων ανώτερου βαθμού. 
Επίσης θεωρείται άνευ σημασίας ο ετήσιος 
κύκλος εργασιών τους που ανέρχεται σε εκα
τοντάδες δισεκατομμυρίων δραχμών (πιστωτι
κές - προμηθευτικές - παραγωγής * συγκέντρω
σης - μεταποίησης και κοινής διάθεσης προϊ
όντων). Οι Συνεταιρισμοί χαρακτηρίζονται άλ
λοτε ατο σύνολο σχεδόν διοχετευτές των δα
νείων ATE και άλλοτε σε συντριπτικό ποσο
στό πολλαπλού σκοπού και δραστηριοτήτων (α. 
142, 146 ). Προβάλλεται η διααπορά των Συ
νεταιρισμών με μικρό αριθμό μελών, αγνοών-
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■ας ότι παντού η διαμόρφωση των Συνεταιρι
σμών τελεί σε συνάρτηση με την οικιστική ανά
πτυξη. (Σήμερα μάλιστα διαπιστώνεται ότι 
και μετά το Ν. 1541 ο κ. Γπουργός Γεωργίας 
εξαιρεί από την υποχρεωτική συγχώνευση το 
σύνολο σχεδόν των Συνεταιρισμών με αριθμό 
μελών κάτω των 5 0 ). Αγνοείται ότι τίποτα δεν 
εμποδίζει τη συνεργασία των Συνεταιρισμών 
για πλατύτερες επιδιώξεις σε εθελοντική βέ
βαια και όχι υποχρεωτική βάση, ούτε όλοι οι 
Συνεταιρισμοί ανεξάρτητα αριθμού μελών μπο
ρούν να γίνουν αγροτοβιομηχανικοί.

Προσεκτικότερη και βαθύτερη μελέτη της ι
στορικής εξέλιξης της γεωργίας μας, θα φα
νέρωνε σαν παράδειγμα την τεράστια συμβο
λή των Συνεταιρισμών μετά την αποκατάσταση 
των κολλήγων και προσφύγων στην εδραίωση 
κκι ανάπτυξή της, αυτών που χαρακτηρίζονται 
ως «ανύπαρκτοι». Η διοχέτευση τεραστίων πι
στώσεων και γεωργικών εφοδίων στην ύπαι
θρο, η αυτοπροστασία και ο εξευγενισμός των 
αγροτικών προϊόντων, 3εν είναι τόσο ευκατα
φρόνητα ούτε και οι Συνεταιρισμοί ανύπαρ
κτοι όπως αφελώς τονίζεται στη «μελέτη». 
Αυτούς τους «ανύπαρκτους» μεταχειρίστηκε και 
εξακολουθεί να μεταχειρίζεται και σήμερα η 
πολιτεία για να στηρίξει την πολιτική της 
στην προστασία την γεωργίας και για πολ
λούς άλλους σκοπούς.

Και οι ανεδαφικοί χαρακτηρισμοί εξακολου
θούν. Χαρακτηρίζεται καταχρεωμένο το συνε
ταιριστικό κίνημα με συνυπολογισμό των πι
στώσεων σε 700.000 ουνεταιρισμένους αγρότες 
και μάλιστα σε περίοδο που δεν είχαν εμφανι
στεί ακάλυπτες οφειλές Οργανώσεων.

θεωρείται το μεγαλύτερο μέρος των ε
σόδων Ενώσεων Συνεταιρισμών, ως προερ
χόμενο από τη λογιστική εξυπηρέτηση των 
Συνεταιρισμών, όταν αποτελεί κοινή διαπίστω
ση το παθητικό οικονομικό αποτέλεσμα της ερ
γασίας αυτής (της τόσο εξυπηρετικής για τα 
μέλη τους). Κατηγορείται η ATE σαν υπαί
τια υπερχρέωσης των αγροτών, σα να είναι αυ
τή ρυθμιστής του γεωργικού εισοδήματος και 
προτείνεται ν’ ασχολείται αποκλειστικά με τη 
βραχυπρόθεσμη και μεσομακροπρόθεσμη πίστη, 
ενώ παράλληλα να έχει αναπτυξιακή κατεύθυν
ση (σ. 48) χωρίς να επεξηγείται πώς μπορεί 
να επιτευχθεί το τελευταίο χωρίς ολοκληρω
μένη τραπεζική λειτουργία.

Ανεξέλεγκτες κατηγορίες στρέφονται κατα 
της Εποπτικής Γπηρεσίας και για έλλειψη

συνεταιριστικής εκπαίδευσης (αγνοείται ότι 
πρωτολειτούργησε Σχολή από το 1930). Χαρα
κτηρίζονται αγροτοπατέρες οι ηγήτορες της συ
νεταιριστικής κίνησης και χαρακτηρίζεται η 
ΙΙΑΣΕΓΕΣ σαν όργανο εξυπηρέτησης ορισμέ
νης πολιτικής μερίδας. Προτείνεται τέλος, 
σαν σανίδα σωτηρίας η ίδρυση Γφυπουργείου 
Συνεταιρισμών για να κατευθύνει τη συνεταιρι
στική κίνηση! Κι αυτό αποκαλείται συνεταιρι
στική απελευθέρωση.

Είναι γνωστό ότι η σύγκριση με τη συνεται
ριστική κίνηση των αναπτυγμένων χωρών της 
ΕΟΚ πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο των γε
νικών παραγωγικών και οικονομικών συνθη
κών τους.

Θα ήταν ίσως περιττή μια εκτεταμέ
νη απασχόληση 'με την υπόψη έκδοση αν 
δεν επρόκειτο για την υιοθέτηση και κυ
κλοφορία από ένα επιστημονικό ίδρυμα 
και μέρος ενός κυβερνητικού προγράμμα
τος, όπως αναγράφεται.

Κανένας οε μπορεί να ισχυριστεί, ότι 
η συνεταιριστική μας κίνηση δεν μειονε- 
κτεί απέναντι των άλλων Ευρωπαϊκών 
χωρών και ότι κρύβει τεράστιες δυνά
μεις που μπορούν πολλά ακόμα να επιτε- 
λέσουν. Αλλά πρέπει να κρίνεται μέσα 
στο γενικότερο πλαίσιο της γεωργικής α
νάπτυξης και της ιστορικής εξέλιξης της 
-εθνικής οικονομίας γενικότερα. Ακόμα 
και ^σχετικά με την εξελικτική στάση της 
πολιτείας απέναντι στη συνεταιριστική 
κίνηση. Δεν -είναι όμως επιτρεπτό σε κα
μιά περίπτωση ν’ αλλοιώνονται στοιχεία 
να υποβαθμίζονται και να μηδενίζονται. 
Τα επιτεύγματα πραγματοποιήθηκαν με 
κόπους, κατατρεγμούς και θυσίες των 
πρωτοπόρων και συνεχιστών της ευγενι
κής αυτής προσπάθειας, που για να πετύ
χε: δεν έχει ανάγκη καταναγκασμών, αλ
λά βαθύτερης πίστης που ν’ απλώνεται 
διαρκώς- Οι στρατοκόποι της προσπάθει
ας θα συνεχίσουν τον ανηφορικό δρόμο κι 
οπλισμένοι με πίστη και συνέπεια θα δη
μιουργούν. Αλλά πρέπει να πάψουν οι ε
πεμβάσεις εξωτερικών ανεύθυνων παρα
γόντων και άλλων αδαών στα συνεταιρι
στικά θέματα.
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ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕΤΑΙΓΙΣΜΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

Ιδρύθηκε το 1926 - Έδρα ΞΑΝΘΗ 

Μέλη;: Γεωργικοί Συνεταιρισμοί Νομού 

Κύριο έργο: Πιστωτικό, Προμηθευτικά, Συγκέντρωση 

Γεωργικών Π ροϊόντων.

Πρόεδρος Δ .Σ .: Ευάγγελος Κουρτίδης 

Διευθυντής: Χρήστος Κιντζονίδης

Οικονομικά στοιχεία & Δραστηριότητες 

των δύο τελευταίων ετών (σε δρχ.)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ - ΠΑΓΙΟ

Αξ6α α%υνήτα>ν - Εγκαταστάσεων 
Συμμετοχές

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

Εμπορεύματα.
Απαιτήσεις εν γένει

ΔΙΑΘ ΕΣΙΜ Α

Ταμείο - Καταθέσεις σε Τράπεζες

1984

54.979.144
178.730.240

102.182.402
324-359.645

88.867.183

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Κεφάλαια και Απο θεματικά 
Τποχρεώσεις εν γένει 
Σύνολο εσόδων
Σύνολο εξόδων ^αι αποσβέσεων 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ: Κέρδη 
ΣΓΝ ΟΛΙΚΟΣ ΚΓΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Απασχολούμενο τακτικό προσωπικό

(*) Διάθεαη Γεωργ. Εφοδίων - 
ΓΓρομηθεοτ^ές εργααίες 
Ιυγκέντρωαη γεωργικών προϊόντων

Λιπασμάτων

167.434.833
559.931.917
152.920.457
141.368.913

11.551.544
4.117.022.000

73

900.000.300
573.835.700

2.831.089.000

και Διάθεση

1985

51.909.563
178.001.240

134.319.941
378.200.940

88.364.652

183.897.933
623.813.487
184.820.276
172.699.102

12.121.174
4.304.418.000*

73
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ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΤΜΠΕΖΑ

φ τιάχνει ίο  σήμερα 
χτίζει το αύριο!

Η Αγροτική Τράπεζα σήμερα , 
υλοποιεί τα όνειρα και τις ελπίδες του 
λαού μας. Η προοπτική μιας Ελλάδας 
οικονομικά και πολιτιστικά 
αναπτυγμένης είναι κυριαρχικός 
στόχος της Αγροτικής Τράπεζας.
Γ ία την επιτυχία του στόχου αυτού η 
Αγροτική Τράπεζα κινεί, χωρίς ' 
κερδοσκοπική αντίληψη, τα χρήματα 
όλων μας, δυναμικά και αποδοτικά για 
όλους τους 'Ελληνες.

Έτσι, η Αγροτική Τράπεζα 
εκσυγχρονίζει και βιομηχανοποιεί την 
παραδοσιακή γεωργική παραγωγή. 
Ιδρύει Συνεταιριστικές Βιομηχανίες
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που τις στελεχώνει με ειδικούς, ενώ 
παράλληλα παρέχει προηγμένη 
τεχνολογική στήριξη και χορηγεί 
δάνεια με νέα Αντίληψη για την 
Αγροτική Πίστη.

Αλλά η συμμετοχή της και σε 
άλλους παραγωγικούς τομείς της 
δημόσιας ζωής της χώρας είναι 
σημαντική και ουσιαστική, όπως 
σημαντική και ουσιαστική είναι η 

: παρέμβασή της και στον αγώνα για την 
πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.

Αυτή είναι η Αγροτική Τράπεζα, 
σήμερα!

ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ


