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Οι	  30	  μεγαλύτεροι	  Συνεταιρισμοί	  στην	  
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Χώρες	  

Γαλλία	  

Ολλανδία	  

Γερμανία	  

Ιρλανδία	  

Δανία	  	  

Φινλανδία	  

Σουηδία	  

Αυστρία	  
Πηγή:	  ΠΑΣΕΓΕΣ	  



Απλά	  ερωτήματα	  
�  Γιατί	  σε	  κάποιες	  χώρες	  ανθίζει	  η	  Κοινωνική	  Οικονομία	  
και	  σε	  κάποιες	  όχι;	  (νόμοι,	  θεσμοί,	  κουλτούρα,	  ιδιαίτερες	  συνθήκες;)	  

�  Γιατί	  μέσα	  στην	  ίδια	  χώρα	  υπάρχουν	  διαφορές	  
ανάπτυξης	  της	  Κοινωνικής	  Οικονομίας	  από	  περιοχή	  
σε	  περιοχή;	  

� Ποιες	  παράμετροι	  επιταχύνουν	  την	  ανάδυση	  
Κοινωνικών	  Επιχειρήσεων	  	  και	  ποιες	  την	  
επιβραδύνουν;	  

� Πως	  μπορεί	  να	  καταπολεμηθεί	  η	  ανεργία	  μέσω	  της	  
Κοινωνικής	  Οικονομίας;	  

� Πως	  μπορούν	  να	  αξιοποιηθούν	  οι	  τοπικοί	  πόροι	  μέσω	  
των	  Κοινωνικών	  Επιχειρήσεων	  και	  να	  παραχθεί	  
εισόδημα;	  



Το	  γνωστό	  παράδειγμα:	  	  
Ο	  Συνεταιρισμός	  των	  Σκαπανέων	  του	  Rochdale	  
�  Πόλη:	  Rochdale	  της	  Δυτικής	  Αγγλίας	  
� Μορφή:	  Καταναλωτικός	  συνεταιρισμός	  
�  Συνθήκες:	  Περίοδος	  κρίσης	  και	  φτώχειας	  
�  Έναρξη:	  Οκτώβριος	  1844	  
�  Συμμετείχαν:	  27	  άνδρες,	  1	  γυναίκα	  	  
�  Ιστορία	  

�  1844:	  πώληση	  τσαγιού	  και	  καπνού	  
�  1867:	  κατασκευή	  ιδιόκτητου	  μεγάρου	  με	  καταστήματα,	  	  
αίθουσες	  συνελεύσεων,	  	  γραφεία,	  	  βιβλιοθήκη,	  	  διάθεση	  	  
25.000	  	  λιρών	  	  για	  απόκτηση	  κατοικίας	  	  

�  1949:	  η	  τραπεζική	  κίνηση	  του	  συνεταιρισμού	  ανήλθε	  στα	  9,4	  
δισεκατομμύρια	  λίρες.	  	  

�  1952:	  	  11.100.000	  µέλη,	  350	  	  εκ.	  	  λίρες	  	  μετοχικό	  	  κεφάλαιο	  	  και	  	  
725	  	  εκ.	  	  λίρες	  	  κεφάλαιο	  κίνησης.	  	  



Συνεταιριστικές	  Αρχές	  (Αρχές	  Rochdale)	  
1.	  Εθελοντική	  και	  ανοικτή	  συμμετοχή,	  	  
2.	  Δημοκρατικός	  έλεγχος	  των	  μελών,	  	  
3.	  Οικονομική	  συμμετοχή	  των	  μελών,	  	  
4.	  Αυτονομία	  και	  ανεξαρτησία,	  	  
5.	  Εκπαίδευση,	  κατάρτιση	  και	  πληροφόρηση,	  	  
6.	  Συνεργασία	  μεταξύ	  συνεταιριστικών	  
εταιρειών	  	  

7.	  Κοινωνικό	  ενδιαφέρον	  



Κι	  άλλες	  ερωτήσεις!	  
Συνεταιριστική	  Αρχή	   Ερώτηση	  

Εθελοντική	  και	  ανοικτή	  συμμετοχή	   Ποιος	  θα	  πάρει	  την	  πρωτοβουλία	  για	  την	  
ίδρυση	  μιας	  Κοινωνικής	  Επιχείρησης;	  
Γιατί	  να	  δείξουν	  ενδιαφέρον	  οι	  πολίτες;	  

Δημοκρατικός	  έλεγχος	  των	  μελών	   Ποιος	  έχει	  τις	  γνώσεις	  να	  κάνει	  έλεγχο;	  

Οικονομική	  συμμετοχή	  των	  μελών	   Πως	  θα	  διασφαλιστούν	  τα	  χρήματα	  που	  θα	  
συγκεντρωθούν;	  
Που	  θα	  βρεθούν	  χρήματα	  για	  τις	  επενδύσεις;	  
Θα	  υπάρχει	  πιστοληπτική	  ικανότητα;	  

Αυτονομία	  και	  ανεξαρτησία	   Πως	  θα	  αποφευχθεί	  το	  «καπέλωμα»	  από	  
φορείς	  που	  ασκούν	  εξουσία;	  

Εκπαίδευση,	  κατάρτιση	  και	  
πληροφόρηση	  

Που	  θα	  βρεθούν	  οι	  ειδικοί;	  

Συνεργασία	  μεταξύ	  συνεταιριστικών	  
εταιρειών	  

Πως	  θα	  οργανωθούν	  έντιμες	  και	  αμοιβαία	  
επωφελείς	  συνεργασίες;	  

Κοινωνικό	  ενδιαφέρον	   Πως	  θα	  εξασφαλιστεί	  η	  συνέχεια	  της	  
κοινωνικής	  ευαισθησίας	  του	  συνεταιρισμού;	  



Πως	  απαντάμε	  στις	  ερωτήσεις;	  
Ερώτηση	  

Ποιος	  θα	  πάρει	  την	  πρωτοβουλία	  για	  την	  
ίδρυση	  μιας	  Κοινωνικής	  Επιχείρησης;	  

Γιατί	  να	  δείξουν	  ενδιαφέρον	  οι	  πολίτες;	  

Ποιος	  έχει	  τις	  γνώσεις	  να	  κάνει	  έλεγχο;	  

Πως	  θα	  διασφαλιστούν	  τα	  χρήματα	  που	  θα	  
συγκεντρωθούν;	  

Θα	  υπάρχει	  πιστοληπτική	  ικανότητα;	  

Που	  θα	  βρεθούν	  χρήματα	  για	  τις	  επενδύσεις;	  

Πως	  θα	  αποφευχθεί	  το	  «καπέλωμα»	  από	  
φορείς	  που	  ασκούν	  εξουσία;	  

Που	  θα	  βρεθούν	  οι	  ειδικοί;	  

Πως	  θα	  οργανωθούν	  έντιμες	  και	  αμοιβαία	  
επωφελείς	  συνεργασίες;	  

Πως	  θα	  εξασφαλιστεί	  η	  συνέχεια	  της	  
κοινωνικής	  ευαισθησίας	  του	  συνεταιρισμού;	  

Οι	  Ανάγκες	  της	  τοπικής	  
κοινωνίας	  

Μηχανισμός	  εκπαίδευσης,	  
πληροφόρησης,	  

ευαισθητοποίησης,	  τεχνικής	  
υποστήριξης	  

Έλεγχος	  από	  την	  κοινωνία	  μέσω	  
των	  κοινωνικών	  σχέσεων	  (δεν	  

επαρκεί	  πάντα)	  
Εξειδικευμένη	  αρχή	  ελέγχου	  και	  
επιτήρησης	  (Δημιουργείται	  με	  ευθύνη	  
των	  συνεταιρισμών.	  Εποπτεύεται	  από	  το	  

κράτος)	  

Μηχανισμός	  Χρηματοδότησης	  



Το	  «Οικοσύστημα	  Συνεργατισμού»	  

�  Σύστημα	  (Δίκτυο)	  εκπαίδευσης	  και	  υποστήριξης	  
-‐	  Δομές	  εκπαίδευσης	  ή	  και	  κατάρτισης	  
-‐	  Φορείς	  ή	  επιχειρήσεις	  παροχής	  υποστήριξης	  
-‐	  Θερμοκοιτίδες	  
-‐	  Ερευνητικά	  Ιδρύματα	  

� Μηχανισμός	  ελέγχου	  	  
�  Σύστημα	  Χρηματοδότησης	  

Κοινωνία	  –	  Σύστημα	  
Διακυβέρνησης	  



Παράδειγμα	  1:	  «Η	  θερμοκοιτίδα	  
συνεργατισμού	  της	  ΑΝ.ΚΑ»	  

�  Αρχική	  λειτουργία	  από	  το	  1994	  
�  Παροχή	  φιλοξενίας	  και	  υποστήριξης	  σε	  Συνεταιρισμούς	  

Γυναικών	  
�  Φιλοξενία	  του	  Πιστωτικού	  Αναπτυξιακού	  Συνεταιρισμού	  

που	  μετεξελίχθηκε	  στην	  Συνεταιριστική	  Τράπεζα	  Καρδίτσας	  	  
�  Σήμερα	  παρέχει	  υποστήριξη	  ή	  φιλοξενεί	  

�  2	  Αστικούς	  Συνεταιρισμούς	  
�  5	  Αγροτικούς	  Συνεταιρισμούς	  
�  3	  ΚοινΣΕπ	  
�  3	  δίκτυα	  μικρών	  επιχειρήσεων	  
�  1	  ΜΚΟ	  



Παράδειγμα	  2:	  Το	  έργο	  SESnet	  	  
(Δίκτυο	  Υποστήριξης	  Κοινωνικής	  

Επιχειρηματικότητας)	  
Εταίροι	  
•  Αναπτυξιακή	  Καρδίτσα	  (ΑΝ.ΚΑ	  ΑΕ),	  συντονιστής	  φορέας	  
•  Συνεταιριστική	  Τράπεζα	  Καρδίτσας	  
•  Ελληνική	  Εταιρία	  Τοπικής	  Αυτοδιοίκησης	  και	  Ανάπτυξης	  (ΕΕΤΑΑ)	  
•  Ευρωπαϊκή	  Ομοσπονδία	  Ηθικών	  και	  Εναλλακτικών	  Τραπεζών	  (FEBEA)	  

Υποστηρίζουν	  
•  Ελληνική	  Ένωση	  Συνεταιριστικών	  Τραπεζών	  
•  Οικολογική	  Εταιρία	  Ανακύκλωσης	  



Σκοπός	  του	  SESnet	  	  

•  Ίδρυση	  μιας	  τοπικής	  συνεργασίας	  για	  την	  
κοινωνική	  χρηματοοικονομική	  

•  Ανάπτυξη	  ενός	  κοινωνικού	  χρηματοοικονομικού	  
εργαλείου	  με	  σκοπό	  την	  χρηματοδότηση	  των	  
κοινωνικών	  επιχειρήσεων	  στην	  Ελλάδα	  
(ξεκινώντας	  από	  την	  Καρδίτσα)	  

•  Προσέλκυση	  ή	  ενθάρρυνση	  επενδύσεων	  που	  θα	  
πραγματοποιηθούν	  από	  κοινωνικές	  επιχειρήσεις	  



Κύριοι	  στόχοι	  του	  SESnet	  	  

•  Η	  ανάπτυξη	  ενός	  μοντέλου	  χρηματοδότησης	  για	  τη	  
διευκόλυνση	  των	  Κοινωνικών	  Επιχειρήσεων	  κάθε	  μορφής.	  	  

•  Η	  ανάπτυξη	  της	  προσφοράς	  χρηματοδότησης	  προς	  τις	  
Κοινωνικές	  Συνεταιριστικές	  Επιχειρήσεις	  (Κοιν.Σ.Επ),	  άλλες	  
κοινωνικές	  επιχειρήσεις	  και	  πιθανόν	  νέους	  που	  προτίθενται	  
να	  ξεκινήσουν	  μικρές	  επιχειρήσεις.	  	  

•  Η	  παρακίνηση	  υποψήφιων	  κοινωνικών	  επιχειρηματιών.	  

Η	  πρωτοβουλία	  αποτελεί	  μέρος	  του	  Social	  Enterprise	  Finance	  και	  
συγχρηματοδοτείται	  από	  την	  Ευρωπαϊκή	  Επιτροπή.	  



Αναπτυξιακή	  Καρδίτσας	  	  (AN.KA	  AE)	  
Αναπτυξιακή	  Ανώνυμη	  Εταιρία	  Ο.Τ.Α.	  

Μεγ.	  Αλεξάνδρου	  34,	  Καρδίτσα	  
τηλ.	  2441042363	  
www.anka.gr	  	  
www.sesnet.eu	  

e-‐mail:	  	  anka@anka.gr	  	  



	  
Σας	  ευχαριστώ!	  

 


