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3Τίτλος Ενότητας

Σκοποί  ενότητας –
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε: 

 Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα
πρέπει να γίνει πράξη η ανάπτυξη των συνεταιρισμών. Πιο
συγκεκριμένα θα πρέπει να αναγνωρίζουν την επίδραση από το
γενικότερο οικονομικό περιβάλλον και τη σχέση των συνεταιρισμών
με τα μέλη και όσους δεν είναι μέλη του σε μια προσπάθεια να
αυξηθεί το μέγεθος τους.
 Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της
ανάπτυξης του συνεταιριστικού κινήματος και την εδραίωση του
στους τομείς οικονομικής δραστηριότητας της χώρας και ειδικά στο
πρωτογενή τομέα.
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4Τίτλος Ενότητας

Περιεχόμενα ενότητας

 Το Πλαίσιο  Της Συνεταιριστικής Ανάπτυξης
 Οι Αντικειμενικές Συνθήκες – Το Περιβάλλον Ανάπτυξης

 Το Μέγεθος των Συνεταιριστικών Οργανώσεων 

 Οι Σχέσεις με τα Μέλη του Συνεταιρισμού

 Οι Σχέσεις με τα Μη- Μέλη του Συνεταιρισμού

 Η Αναγκαιότητα της Συν/κης Ανάπτυξης
 Στρατηγικές Συνεταιριστικής Ανάπτυξης
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5Τίτλος Ενότητας

Το Πλαίσιο 
Της Συνεταιριστικής Ανάπτυξης 

Διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν την ανάπτυξη ή μη της συνεταιριστικής δράσης
σε κάθε χώρο. Η ενδεχόμενη αναγκαιότητα για τις υπηρεσίες που προσφέρει ο
συνεταιρισμός πρέπει να συνδυάζεται με τις απαραίτητες αντικειμενικές συνθήκες,
που εξασφαλίζουν τη δυνατότητα ίδρυσης και ανάπτυξής του.

Οι κυριότερες από τις συνθήκες αυτές συνοψίζονται στα ακόλουθα.

1. Οι Αντικειμενικές Συνθήκες – Το Περιβάλλον Ανάπτυξης

2. Το Μέγεθος των Συνεταιριστικών Οργανώσεων 

3. Οι Σχέσεις με τα Μέλη του Συvεταιρισμού

4. Οι Σχέσεις με τα Μη- Μέλη του Συvεταιρισμού
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6Τίτλος Ενότητας

Οι Αντικειμενικές Συνθήκες 
• Το Επίπεδο Οικονομικής Ανάπτυξης, Παρότι ο συνεταιρισμός δε στηρίζεται στο

κεφάλαιο για την ανάπτυξή του, μια ελάχιστη εισφορά των μελών για τη
δημιουργία αρχικού κεφαλαίου είναι απαραίτητη, ιδίως σε αναπτυσσόμενες
οικονομίες, όπου ο δανεισμός είναι, συνήθως, επαχθής.

• Μέγεθος οικονομικών μονάδων των μελών, π.χ. μια οικονομική μονάδα μπορεί
να έχει επαρκές μέγεθος για την παραγωγική διαδικασία, αλλά να είναι εντελώς
ανεπαρκής και αδύναμη, για να πετύχει αποτελεσματικότητα στις εξαγωγές

• Απόδοση υφιστάμενων φορέων, ιδιαίτερα αισθητή είναι η ανάγκη για
συνεταιριστική δράση, όταν δραστηριότητες, που άμεσα ή έμμεσα ενδιαφέρουν
τις οικονομικές μονάδες, τις επιβαρύνουν ή τις παρεμποδίζουν αδικαιολόγητα
υπερβολικά. π.χ. υπάρχει υπερβολική κερδοσκοπία ή επικρατούν απαρχαιωμένες
μέθοδοι,
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Οι Αντικειμενικές Συνθήκες 
• Οικονομική και πολιτική σταθερότητα, Οι συνεταιρισμοί δεν είναι ευκαιριακές ή

καιροσκοπικές οργανώσεις, συνεπώς η πολιτική & οικονομική σταθερότητα
ευνοεί τη συνεταιριστική ανάπτυξη

• Κοινωνική οργάνωση, Ο εθισμός των κοινωνικών ομάδων σε κοινές ενέργειες
κάθε είδους λειτουργεί υποβοηθητικά για τους συνεταιρισμούς. Αντίθετα
αποτελέσματα έχει ο έντονος κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία και την
οικονομική, πολιτική ζωή.

• Γεωγραφική διασπορά, Όταν ο πληθυσμός είναι διάσπαρτος στο χώρο και με
οποιοδήποτε τρόπο είναι δύσκολη η φυσική επικοινωνία και επαφή των ατόμων
τότε η συνεταιριστική ανάπτυξη περιορίζεται.

• Ύπαρξη πρωτεργατών, Η ύπαρξη ικανών συνεταιριστικών ηγετών μπορεί ν'
αντισταθμίσει ορισμένους από τους προαναφερόμενους παράγοντες και να
ευνοηθεί η συνεταιριστική ανάπτυξη
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Το Μέγεθος των Συνετ. Οργανώσεων 
Βασικό χαρακτηριστικό της «συνεταιριστικής ανάπτυξης» είναι η αύξηση του
μεγέθους των συνεταιρισμών.

Αυτή εκφράζεται με ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω στοιχεία:
1. Την αύξηση του αριθμού των μελών των συνεταιρισμών

2. Την αύξηση του όγκου της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους (παραγωγή, 
μεταποίηση, εμπορία, αγροτική πίστη κλπ.)

3. Την αύξηση των κερδών των συνεταιρισμών 

4. Την αύξηση του μεριδίου αγοράς

5. Την αύξηση του αριθμού των εργοστασίων ή καταστημάτων των
συνεταιρισμών

6. Την εξαγορά ανταγωνιστικών μονάδων ως τρόπος επικράτησης στην αγορά (για 
αναπτυγμένους συνεταιρισμούς).

7. Την αύξηση του αριθμού των συνεταιρισμών σε μια περιοχή και σε ορισμένο 
χρονικό διάστημα. Και

8. Την αύξηση του αριθμού των εργαζομένων στους συνεταιρισμούς
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Το Μέγεθος των Συνετ. Οργανώσεων 
Η συνεχής μεγέθυνση αποτελεί σταθερό στόχο των συνεταιρισμών.

Ωστόσο υπάρχουν ορισμένα μειονεκτήματα που συνδέονται με το μεγάλο
(υπερβολικού) μέγεθος.

• Όταν το μεγάλο οικονομικό μέγεθος επιτυγχάνεται με μικρό αριθμό φυσικών
μελών, τα οφέλη του συνεταιρισμού τα απολαμβάνουν ολίγοι και δεν
εξυπηρετείται η ουσία της συνεταιριστικής ιδέας.

• Όταν υπάρχει μεγάλος αριθμός φυσικών μελών, δημιουργείται η αίσθηση
αποξένωσης και της αδυναμίας επηρεασμού της στρατηγικής που ακολουθήται

Συμπερασματικά, για το μέγεθος των συνεταιριστικών οργανώσεων μπορεί να
λεχθεί ότι τα μεν οικονομικά κριτήρια συνηγορούν υπέρ του μεγάλου μεγέθους
σε κύκλο εργασιών και αριθμό μελών, ενώ τα κοινωνικά κριτήρια αποκλίνουν
υπέρ του μικρού μεγέθους.

Η απάντηση στο δίλημμα, που συχνά έχει απασχολήσει το συνεργατισμό βρίσκεται
στο συνδυασμό του μεγάλου μεγέθους με τις έντονες και συχνές επαφές και
σχέσεις με τα μέλη. ΔΗΛΑΔΗ την ενεργό συμμετοχή των μελών όχι μόνο στις
οικονομικές δραστηριότητες, αλλά και στη δημοκρατική λειτουργία
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Οι Σχέσεις με τα Μέλη του 
Συνεταιρισμού

Καθοριστικής σημασίας, για την επιτυχία της συνεταιριστικής δραστη-ριότητας,
αποτελεί η μορφή των σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των μελών και του νομικού
προσώπου του συνεταιρισμού.

Η διάθεση και συμπεριφορά των μελών έναντι του συνεταιρισμού εξαρ-τάται
κυρίως από τους εξής παράγοντες:

• Τη συνεταιριστική αγωγή και την πεποίθηση των μελών αναφορικά με το
μακροχρόνιο όφελος που μπορούν να έχουν από τη συμμετοχή τους στο
συνεταιρισμό. Η πεποίθηση των μελών στην αποτελεσματικότητα της
συνεταιριστικής δράσης αποτελεί το θεμέλιο λίθο του συνεργατισμού.

• Το βαθμό εξαρτήσεως των οικονομικών συμφερόντων των μελών από την
οργάνωση. Όσο περισσότερους τομείς των αναγκών των μελών εξυπηρετεί η
συνεταιριστική οργάνωση τόσο μεγαλύτερο είναι το ενδιαφέρον των μελών γι'
αυτή.

• Το βαθμό επιθετικότητας των ανταγωνιστών.
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Οι Σχέσεις με τα Μέλη του 
Συνεταιρισμού

Από την πλευρά του συνεταιρισμού (ως νομικό πρόσωπο) υπάρχουν, επιλογές που
θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως «διαθέσεις» του συνεταιρισμού έναντι των
μελών. Οι επιλογές αυτές συγκρούονται μεταξύ των δύο ακραίων περιπτώσεων: της
μεγιστοποίησης των μακροχρόνιων ωφελειών των μελών (που συμπίπτει με τη
μεγιστοποίηση των ωφελειών της οργάνωσης) και της μεγιστοποίησης των
βραχυχρόνιων ωφελειών των μελών:

• Μεγιστοποίηση των ωφελειών της συνεταιριστικής οργάνωσης: Αποτέλεσμα
αυτής της τακτικής είναι η συνεχής βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων
της συνεταιριστικής οργάνωσης αλλά όχι, συνήθως, χωρίς κόστος στις σχέσεις
της με τα μέλη.

• Μεγιστοποίηση των ωφελειών των μελών. Στις σχέσεις της με τα μέλη
ακολουθεί πολιτική τιμολόγησης των υπηρεσιών της στο κόστος, ώστε τα οφέλη
να μεταφέρονται αυτόματα στα μέλη. 'Η, αν αυτό δεν εφαρμόζεται για
πρακτικούς λόγους, στο τέλος της χρήσεως αποδίδει στα μέλη της όλα τα
πλεονάσματα διαχείρισης, κατανέμοντάς τα σύμφωνα με τις συνεταιριστικές
αρχές.
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Σχέσεις με Μη Μέλη του 
Συνεταιρισμού

Ο σκοπός για τον οποίο συνιστάται ο συνεταιρισμός είναι η εξυπηρέτηση των μελών
του. Υπάρχουν, όμως, περιπτώσεις που η ανάπτυξη σχέσεων του συνεταιρισμού με
μη μέλη είναι χρήσιμη και θετική για τους σκοπούς του συνεταιρισμού. Τα κριτήρια
που πρέπει να παίρνονται υπόψη, όταν εξετάζεται το θέμα της ανάπτυξης
οικονομικών σχέσεων με μη μέλη είναι:

• Οικονομικά κριτήρια. Π.χ. οι εγκαταστάσεις του έχουν μεγαλύτερη
δυναμικότητα από τον όγκο των προϊόντων που μπορούν να παραδώσουν τα
μέλη.

• Συνεταιριστική πληροφόρηση. Η επαφή μη μελών με το συνεταιρισμό δίνει τη
δυνατότητα ενημέρωσής τους αναφορικά με τις συνεταιριστικές αρχές και το
συνεταιριστικό πνεύμα συνεργασίας και αλληλοβοήθειας.

Πιθανοί κίνδυνοι:

• Οικονομικοί: Σε περίπτωση αντίξοων οικονομικών συνθηκών τα μέλη θα
κληθούν να καλύψουν ζημιές μεγαλύτερες από τις αναλογούσες στη δική τους
παραγωγή

• Αλλοίωση του συνεταιριστικού χαρακτήρα, ο συνεταιρισμός γίνεται μια
εμπορική επιχείρηση.
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Σχέσεις με Μη Μέλη του 
Συνεταιρισμού

ΣΧΟΛΙΑ :

Η ανάπτυξη σχέσεων του συνεταιρισμού με μη μέλη μπορεί να θεωρηθεί ως
απόκλιση από τον αρχικό στόχο του συνεταιρισμού αλλά ταυτόχρονα μπορεί να
συνιστά υπηρεσία τόσο προς το κοινωνικό σύνολο όσο και για τη διάδοση της
σημασίας του συνεταιριστικού θεσμού.

Σε ορισμένες χώρες υπάρχουν περιορισμοί ως προς το ποσοστό των συναλλαγών
που μπορούν να γίνονται με μη μέλη. Σε άλλες περιπτώσεις οι συναλλαγές με μη
μέλη δεν περιορίζονται, αλλά εντάσσονται στην κατηγορία των εμπορικών σχέσεων,
για τις οποίες δεν ισχύουν φορολογικές ή άλλες εξαιρέσεις που δικαιολογούνται για
τις σχέσεις με τα μέλη.

Γενικά, οι σχέσεις των συνεταιρισμών με μη μέλη πρέπει να βασίζονται σε
ορισμένους κανόνες, όπως:

• Ο σεβασμός των σκοπών συνεργατισμού,

• Η προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των μελών,

• Η προσφορά υπηρεσίας στο κοινωνικό σύνολο και

• Η έμπρακτη απόδειξη των πλεονεκτημάτων του
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Η Αναγκαιότητα της Συνετ. Ανάπτυξης
Μερικοί από τους λόγους που καθιστούν απαραίτητη τη συνεταιριστική ανάπτυξη είναι και οι

παρακάτω:
1. Η εμφάνιση ανταγωνιστικών επιχειρήσεων στον κλάδο και συνεπώς η ανάγκη επιβίωσης

των συνεταιρισμών

 Η επίτευξη οικονομιών μεγέθους ή κλίμακας για μείωση του κόστους λειτουργίας
τους

 Η αύξηση της ζήτησης των προϊόντων που παράγουν οι συνεταιρισμοί και αύξηση
της ικανοποίησης που απολαμβάνουν οι καταναλωτές των συνεταιριστικών
προϊόντων.

2. Η ορθολογικότερη οργάνωση των συνεταιριστικών επιχειρή-σεων,

 Η αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας στην παραγωγική δραστηριότητα των
συνεταιρισμών

 Η απασχόληση εξειδικευμένων και ικανότερων στελεχών στους συνεταιρισμούς,
που είναι συνήθως υψηλότερα αμειβόμενοι.

 Η προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις της αγοράς π.χ. οικολογικά προϊόντα, οικολογική
συσκευασία κλπ.
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Στρατηγικές Συνεταιριστικής 
Ανάπτυξης

Οι κυριότερες στρατηγικές που μπορούν να εφαρμοστούν για την ανάπτυξη όλων
των συνεταιρισμών(αγροτικών και καταναλωτικών) είναι οι παρακάτω:

1. Η συνεργασία μεταξύ των συνεταιρισμών.  

Με τη συνεργασία των συνεταιρισμών δημιουργούνται ενώσεις
συνεταιρισμών ή ομοσπονδίες συνεταιρισμών.

Η συνεργασία αυτή γίνεται συνήθως μεταξύ συνεταιρισμών του αυτού
σκοπού(αγροτικοί συνεταιρισμοί) και της ίδιας περιοχής ή χώρας, αλλά μπορεί
να γίνει και μεταξύ διαφορετικών συνεταιρισμών(αγροτικών και
καταναλωτικών) στην ίδια περιοχή ή χώρα ή ακόμα και σε διαφορετικές χώρες
με απλή συμφωνία.

Ο σκοπός είναι πάντα ο ίδιος, δηλαδή η μεγέθυνση της δραστηριότητας των
συνεταιρισμών και η αποδοτικότερη λειτουργία τους τόσο προς την κατεύθυνση
της αύξησης της τιμής των πωλουμένων προϊόντων(αγροτικοί συνεταιρισμοί), όσο
και προς την κατεύθυνση της μείωσης της τιμής των αγοραζομένων από τους
καταναλωτές αγαθών (καταναλωτικοί συνεταιρισμοί).
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Στρατηγικές Συνεταιριστικής 
Ανάπτυξης

2. Η συγχώνευση συνεταιρισμών. Η συγχώνευση ή συνένωση συνεταιρισμών είναι
μια αποτελεσματική στρατηγική συνεταιριστικής ανάπτυξης, αν πολλοί
συνεταιρισμοί μιας περιοχής ενωθούν και σχηματίσουν ένα μεγάλο συνεταιρισμό
κάτω από μια διοίκηση. Βέβαια αυτό είναι αρκετά δύσκολο να γίνει λόγω
απροθυμίας, σκοπιμότητας, απώλειας αξιωμάτων κλπ.

3. Η κατασκευή νέων παραγωγικών εγκαταστάσεων.

4. Η επέκταση των δραστηριοτήτων. Η επέκταση των συνεταιρισμών σε νέες
δραστηριότητες με τις ίδιες εγκαταστάσεις ή μικροαλλαγές, είναι ένας άλλος
τρόπος συνεταιριστικής ανάπτυξης.

5. Η επιστροφή πλεονασμάτων. Τα επιστρεφόμενα και τα μερίσματα (χορήγηση
τόκου στη συνεταιριστική μερίδα) αποτελούν καλές στρατηγικές συνεταιριστικής
ανάπτυξης, γιατί ενθαρρύνουν και άλλα άτομα να γίνουν μέλη των
συνεταιρισμών ή να αυξήσουν τις συναλλαγές τους με τους συνεταιρισμούς.
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Στρατηγικές Συνεταιριστικής 
Ανάπτυξης

6. Η εκπαίδευση των στελεχών και η ενημέρωση των μελών τα στελέχη μαθαίνουν 
να εργάζονται παραγωγικότερα και τα μέλη να  συμμετέχουν ενεργότερα και 
μαζικότερα, με αποτέλεσμα οι συνεταιρισμοί να λειτουργούν αποδοτικότερα.

7. Άλλες πολιτικές. Άλλες πολιτικές των συνεταιρισμών που συμβάλλουν στην 
ανάπτυξή τους είναι:

-η προβολή του έργου των συνεταιρισμών,

-η συνεταιριστική έρευνα

-η καλύτερη ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων

-οι ικανοποιητικές τιμές των προϊόντων που πωλούν οι συνεταιρισμοί κλπ.

8. Οι φορολογικές απαλλαγές των συνεταιρισμών. Από τη μεριά του κράτους,
αποτελεσματική πολιτική συνεταιριστικής ανάπτυξης αποτελούν οι φορολογικές
απαλλαγές των συνεταιρισμών.
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Χρηματοδότηση
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του 

εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» 
έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού 
υλικού. 

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς 
πόρους.



Σημειώματα
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Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου
Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.0.  
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Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Πανεπιστήμιο Πατρών, Αχιλλέας Κοντογεώργος. «Συναιτεριστική
Οικονομία». Έκδοση: 1.0. Πάτρα 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή 
διεύθυνση: https://eclass.upatras.gr/courses/DEAPT147/.
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Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons 
Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής 
Έκδοση.   Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα 
κ.λ.π.,  τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους 
όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».                     

[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
• που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για 

το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
• που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση 

στο έργο
• που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος 

(π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο

Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για 
εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.
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