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Εισαγωγή
Ο συνεταιρισμός είναι η συγκεκριμένη εφαρμογή μιας πολύ παλαιάς ιδέας:
της συνεργασίας.
Η συνεργασία είναι μια απλή ιδέα δύο ή περισσότεροι άνθρωποι ενώνουν
τις δυνάμεις τους για να ολοκληρώσουν κάτι που κατά πάσα πιθανότητα
δεν θα μπορούσαν να κάνουν μόνοι τους. Οι συνεταιρισμοί φέρνουν την
ιδέα της συνεργασίας στον κόσμο των επιχειρήσεων.
Είναι μια εναλλακτική επιλογή στην κεφαλαιοκρατική προσέγγιση των περισσότερων επιχειρήσεων: ένας τύπος κοινωνικοοικονομικής συνεργασίας.
Κατά συνέπεια, ο συνεταιρισμός, που αποσκοπεί στην εφαρμογή της κοινωνικής ευημερίας στον κόσμο της εργασίας σε ένα επιχειρηματικό επίπεδο, είναι μια μη κερδοσκοπική επιχείρηση υπηρεσιών της οποίας ο στόχος
είναι τα μέλη της να είναι ελεύθερα από οποιαδήποτε εκμετάλλευση με την
ενίσχυση του οικονομικού ρόλου τους ως αγοραστές, εργαζόμενοι, πωλητές προϊόντων, δανειζόμενοι, υποψήφιοι στέγασης, ενοικιαστές, κ.λπ.
Συνεταιρισμοί υπάρχουν σε κάθε τομέα της βιομηχανίας, σε κάθε γεωγραφική περιοχή, σε αστικές και αγροτικές περιοχές και σκοπό έχουν να εξυπηρετούν φτωχούς και πλούσιους. Είναι ένας τρόπος επιχειρηματικότητας
τόσο παλιός όσο και η ίδια η ύπαρξη του ανθρώπου στη γη. Υπάρχουν συνεταιρισμοί που ανήκουν σε καταναλωτές, παραγωγούς/καλλιεργητές, εργάτες, επιχειρήσεις/οργανισμούς, δήμους, κυβερνήσεις αλλά και σε άλλους
συνεταιρισμούς.
Τύποι Συνεταιρισμών
Υπάρχουν διάφορα είδη συνεταιρισμών, άρα και ένα μεγάλο εύρος μεθόδων λειτουργίας των συνεταιρισμών και των κοινοτήτων που υπηρετούν.
Γενικά υπάρχουν συνεταιρισμοί οι οποίοι προσφέρουν προϊόντα και
υπηρεσίες στα μέλη τους, συνεταιρισμοί στους οποίους προσφέρουν
προϊόντα και υπηρεσίες τα μέλη τους, συνεταιρισμοί οι οποίοι προσφέρουν εργασία στα μέλη τους και συνεταιρισμοί που συνδυάζουν τους
τρείς παραπάνω αναφερόμενους τύπους συνεταιρισμών.
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