
Spoštovani,

vabimo vas na Lokalni razvojni forum: »S kooperativami do lokalnega razvoja«, ki bo potekal v soboto 15. 12. 2012, v Veliki dvorani poslovne 
stavbe Konus, Mestni trg 18, Slovenske Konjice s pričetkom ob 8.30 uri.

Na forumu bomo predstavili pobudo za ustanovitev lokalne razvojne kooperative, ki bo vsem zainteresiranim članom omogočila aktivno in demokratično 
sodelovanje pri razvoju družbeno koristnih socialno-podjetniških aktivnosti: lokalne pridelave in predelave hrane, razvoja turizma, medgeneracijskega 
sodelovanja, lokalne energetske in stanovanjske samooskrbe.

Demografska struktura prebivalstva se spreminja: Slovenija se sooča s problematiko starajočega se prebivalstva, stopnja rodnosti pa ostaja ena najnižjih 
v Evropi. Tudi stopnja zaposlenosti starejših je v Sloveniji v primerjavi z drugimi EU državami precej nizka. Zaradi navedenih dejstev postaja nujno 
potrebno uvajanje aktivnosti za aktivno staranje ter dvig zaposlenosti starejših in kasnejšega izhoda iz delovnega življenja, kakor tudi uvajanje aktivnosti 
za spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja. Samo tako bomo lahko polno izkoristili potenciale vseh generacij za rast in razvoj gospodarstva in 
družbe. Za medgeneracijsko učenje so že razviti in na voljo številni koncepti, ki predvidevajo različne načine uspešnega medgeneracijskega sodelovanja 
na delovnem mestu, za njihovo uspešno uporabo pa je v prvi vrsti pomembno, da smo seznanjeni z njihovo definicijo, načinom delovanja in koristmi, ki jih 
prinašajo. Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti 2012 predstavlja odlično priložnost za prepoznavanje in izmenjavo dobrih 
praks ter dvigovanje ozaveščenosti oblikovalcev politik in drugih deležnikov na vseh ravneh za spodbujanje aktivnega staranja in podporo večji 
vključenosti in solidarnosti med generacijami. K temu je prispeval tudi projekt »POVEŽIMO ZNANJE« Dobre prakse prenosa znanja in izkušenj med 
generacijami na področju dela, v okviru katerega bomo predstavili različne koncepte in dobre prakse na področju prenosa znanj, spretnosti in izkušenj 
med različnimi generacijami, medgeneracijskega sodelovanja in učenja.

K sodelovanju in udeležbi na forumu vabimo vse, ki želite aktivno prispevati k lokalnemu razvoju in verjamete, da lahko z medsebojnim sodelovanjem:

ź zagotovimo priložnosti za nove samozaposlitve, 

ź skrajšamo prehransko verigo od lokalnih pridelovalcev zdrave hrane do lokalnih potrošnikov,

ź nadgradimo medgeneracijsko sodelovanje in razvijemo dostopne programe socialnega varstva, vzgoje in neformalnega izobraževanja in 
medsebojno pomoč med generacijami,

ź izkoristimo lokalne potenciale za predelavo in uporabo lesne biomase,

ź zagotovimo svoje, ekološko sprejemljive in cenovno ugodnejše sisteme toplotnega ogrevanja,

ź vzpostavimo lastne sisteme za proizvodnjo električne energije za lastne potrebe z izkoriščanjem sončne energije in kogeneracijo,

ź zagotovimo dostopna neprofitna najemna stanovanja,

ź pospešimo razvoj in priložnosti za zaposlovanje v lokalnem turizmu in podjetništvu.

Forum bo potekal v 4 sklopih: 

ź lokalne razvojne kooperative 

ź lokalne medgeneracijske kooperative 

ź kooperative za lokalno samooskrbo s hrano

ź stanovanjske, energetske in delavske kooperative

Vabljeni ste k sodelovanju na vseh sklopih, lahko pa sodelujete tudi na posameznih, ki vas najbolj zanimajo. Udeležba na forumu je brezplačna. Zaradi 
omejenega števila udeležencev pa je potrebna predhodna prijava najkasneje do petka 14.12.2012 do 12h na elektornski naslov: info@fsp.si ali osebno v 
informacijski pisarni Mladinskega centra Dravinjske doline, Žička cesta 4a, 3210 Slovenske Konjice. Pri prijavi navedite v kateremu izmed sklopov boste 
sodelovali. Za več informacij: E: tadej.slapnik@fsp.si, M: 031 348 930, T: 03-759-13-20.

Lokalni razvojni forum pod častnim pokroviteljstvom Iva Vajgla, poslanca v Evropskem parlamentu organizirajo:



Lokalni razvojni forum: S kooperativami do lokalnega razvoja
Velika dvorana poslovne stavbe Konus, Mestni trg 18, Slovenske Konjice

sobota 15.12. 2012 

8.30 – 9.00 Registracija udeležencev

Lokalne razvojne kooperative 

09.00 – 09.15 Pozdravni govori
09.15 – 09.30 Predstavitev pobude za ustanovitev Kooperative Konjice, Tadej Slapnik 
09.30 – 10.00 Lokalna turistična kooperativa, Ervin Jančič, Blanka Kovačič, Jure Arnuš
10.00 – 10.30 Turistična kooperativnost v občini Bale Valle (HR), Ennio Malusa
10.30 – 11.00 Kako ustanoviti kooperativo, Kamil Krošelj Kin.si d.o.o.

Lokalne medgeneracijske kooperative 

11.00 – 12.00 Povežimo znanje – medgeneracijsko sodelovanje v delovnem okolju Natalija Žunko in Mateja Karničnik,
         Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma

12.00 – 12.30 Medgeneracijska kooperativa, Majda Buda in Uroš Buda, Zavod Gostoljubnost slovenskih domov
12.30 – 13.00 Lokalni medgeneracijski center, Laura Krančan in Tadej Slapnik, Mladinski center Dravinjske doline    

Kooperative za lokalno samooskrbo s hrano

14.00 – 14.30 Program Marjetica, dr. Vesna Smaka Kincel
14.30 – 15.00 Lokalna samooskrbna kooperativa in projekt Z moje dežele, Tadej Slapnik
15.00 – 15.30 Pridelava aronije v Kooperativi Profruit, Rudi Javh

Stanovanjske, energetske in delavske kooperative

16.00 – 16.30 Stanovanjska kooperativa Tovarna, Blaž Habjan
16.30 – 17.00 Energetska kooperativa Sončna zadruga, Tomaž Zver
17.00 – 17.30 Delavska kooperativa priložnost za samozaposlovanje, mag. Zdenka Kovač
17.30 – 18.00 Zaključki lokalnega razvojnega foruma

*Pridružujemo si pravice do spremembe programa in predavateljev.

Lokalni razvojni forum pod častnim pokroviteljstvom Iva Vajgla, poslanca v Evropskem parlamentu organizirajo:



Delavske zadruge 

Najbolj boleča posledica gospodarske krize je zagotovo naraščajoča brezposelnost. Zaradi številnih poskusov tajkunskih 
prevzemov podjetij, nerazsodnega investiranja v nepremičninski trg in različnih finančnih špekulacij je veliko podjetij v Sloveniji 
končalo v stečajih ali v lasti bank, ki so sredstva za financiranje menedžerska odkupov varovala z zastavo hipotek nad 
lastništvom podjetij. Številna podjetja v zadnjih treh letih so in žal številna očitno še bodo, končala v stečajih. In to navkljub temu, 
da poslujejo pozitivno oz. da obstaja  trg za vsaj dele njihovih programov.  V  situaciji, ko država ne najde pravih odgovorov na  
nenehno izgubljanje delovnih mest, postajajo  lokalne skupnosti vse bolj odprte za iskanje drugačnih in bolj učinkovitih načinov  
reševanja brezposelnosti.   Ustanavljanje novih delavskih zadrug je pristop, ki lahko v Sloveniji prepreči popolno ukinjanje zrelih 
industrij  ter v njih akumuliranega znanja in blagovnih znamk, omogoči samozaposlovanje brezposelnih delavcev tudi iz najbolj 
ranljivih skupin na trgu dela, kot so mladi iskalci prve zaposlitve in starejši brezposelni.

Stanovanjske zadruge 

V času gospodarske krize država in lokalne skupnosti ne najdejo pravih odgovorov, kako ob zmanjšanih proračunskih sredstvih 
graditi nova neprofitna stanovanja. Mednarodne izkušnje dokazujejo, da je z ustrezno razvitim modelom stanovanjskih zadrug 
to mogoče. V njem namreč člani zadruge sami aktivirajo lastne finančne potenciale, jih združijo in si ob sodelovanju zgradijo ali 
uredijo cenovno dostopna najemna stanovanja. Vloga lokalne skupnosti pri njihovem samoorganiziranju v lokalno 
stanovanjsko zadrugo pa je omejena zgolj na zagotavljanje ustreznega zemljišča (ki ga po navadi stanovanjske zadruge 
najamejo za daljše časovno obdobje) ali sodelovanja pri iskanju starih praznih stanovanj v mestnih jedrih in stanovanjih, ki jih 
člani zadruge preuredijo v obnovljena nova najemna stanovanja. Lokalnim skupnostim in državi zato ni potrebno financirati 
izgradnje novih najemnih stanovanj, saj si jih člani zadruge financirajo sami.

Energetske zadruge

Z njimi se tudi v Sloveniji že povečuje proizvodnja energije iz obnovljivih virov energije (sonce in biomasa) in zagotavlja 
samooskrba z energijo, kar  je predpogoj za energetsko in finančno neodvisnost državljanov, kot tudi lokalnih skupnosti v 
katerih živijo. Z vzpostavitvijo energetskih zadrug si lahko državljani omogočijo, da na strehah svojih stanovanj in hiš pričnejo 
proizvajati električno energijo za lastne potrebe in tudi, da viške te energije prodajajo na trgu z električno energijo. Prav tako pa 
tudi, da s predelavo kurišč na fosilna goriva v kurišča na biomaso ali s priključitvijo na daljinske sisteme ogrevanja na biomaso, 
znižajo stroške elektrike in toplote. Poleg tega pa si bodo s prodajo viškov energije povečali osebne prihodke. Lokalnim 
skupnostim zato razen zaželenega posrednega sodelovanja pri promociji in informiranju občanov o možnosti sodelovanja v 
lokalni energetski zadrugi ni potrebno zagotavljati nobenih investicijskih sredstev.  

Mešani tipi zadrug

Mednje uvrščamo zadruge za prehransko samooskrbo (potrošniško/proizvodne in delavske zadruge…), medijske zadruge 
(delavsko–potrošniška), turistične zadruge ( delavsko, potrošniška, ali delavsko/ponudniška), vse te  oblike  predstavljajo 
različne modele avtonomnega samo-organiziranja prebivalstva za zapolnjevanje identificiranih specifičnih problemov  in potreb 
prebivalstva in ustvarjanje dodanih vrednosti v družbi in enakopravne participacije delavcev in deležnikov zadrug pri delitvi 
ustvarjenega.

KRATKA PREDSTAVITEV NEKATERIH TIPOV ZADRUG (KOOPERATIV)



ZGODOVINA RAZVOJA ZADRUG

Zadruge so na svetu prisotne že okrog dvesto let. Delujejo na vseh področjih gospodarske aktivnosti in imajo daljšo življenjsko 
dobo kot profitno usmerjena podjetja. Zadružni model se je nenehno prilagajal spreminjajočim se pogojem, s pojavom 
inovativnih zadružnih oblik za naslavljanje novih ekonomskih in družbenih problemov. Zadruge so se razvile v državah z zelo 
različnimi političnimi razmerami, stopnjami ekonomskega razvoja, kulturnimi značilnostmi in zgodovinskimi ozadji. Skoraj 
povsod so se vzpostavile potrošniške zadruge, kmetijske zadruge, družbe za vzajemno pomoč, kreditne zveze, kreditne 
zadruge in delavske zadruge.

Določeni tipi zadrug so v nekaterih državah zabeležili izjemno rast; denimo kreditne zadruge v Nemčiji, stanovanjske zadruge v 
Veliki Britaniji in na Švedskem ter delavske zadruge v Franciji in Italiji. Ob koncu devetnajstega stoletja so zadruge igrale 
pomembno vlogo gospodarskih in družbenih institucij v Srednji in Vzhodni Evropi. Zanimive primere samooskrbnih iniciativ je 
najti na Češkem, v Bolgariji, Srbiji in na Poljskem pred socialistično prevlado (Borzaga et al., 2008). Temu podobno so zadruge 
igrale vlogo pri razvoju tudi v državah v razvoju, čeprav tam navadno niso institucionalizirane ali sploh pravno priznane 
(Münkner, 2012).

Ko so se pojavile, so bile zadruge navadno obrambne reakcije na težke razmere, ki sta jih prinesli industrijska revolucija ali 
podeželska revščina. Skozi leta pa so začele prinašati vedno večje deleže dohodkov in zaposlitev v številnih državah in regijah. 
Razvoj zadrug je kontinuiran proces. Novi tipi - denimo družbene in skupnostne zadruge - so se razvili z namenom zagotavljanja 
storitev, za katere je bilo nezadostno poskrbljeno, vključno s socialnimi, izobraževalnimi in delovno-integralnimi storitvami za 
lokalne skupnosti in neprivilegirane posameznike. Nove zadruge so se pojavile tudi zato, da so lahko skupnosti bolje izkoriščale 
lokalne vire (Hagedorn, 2012).

Ključ uspeha in dolgoživosti zadrug je v tem, da niso motivirane z maksimiranjem dobička za vlagatelje, temveč bolj z 
naslavljanjem potreb skupnosti. Na zadruge bi morali gledati kot na kolektivne reševalce problemov. Gledano iz zgodovinske 
perspektive uspevajo takrat, ko imajo specifične prednosti pred podjetji v lasti investitorjev in ko izpolnjujejo potrebe, ki bi sicer 
ostale neizkoriščene.

Uporabniške in potrošniške zadruge so bile razvite za minimizacijo posredniških stroškov in trgovskih cen; proizvodne, 
predvsem kmetijske zadruge za okrepitev šibke trzne moči proizvajalcev; delavske zadruge za zagotovitev priložnosti njihovim 
članom za samoupravljanje njihovih poslov. Družbe za vzajemno pomoč so bile vzpostavljene s strani delavcev in skupnosti z 
namenom zagotovitve skupnega zavarovanja in pomoči.

S preskrbo potreb svojih članov so zadruge prispevale k izboljšanju kvalitete življenja velikih - in velikokrat deprivilegiranih - 
delov družbe. Mnoge javne socialne politike so bile vzpostavljene zahvaljujoč pionirskim inovacijam in eksperimentiranju 
zadrug. Ključne institucije socialnih storitev so bile izvorno razvite s strani družb za vzajemno pomoč oziroma zadrug.

Od začetka dvajsetega stoletja dalje pa so večino socialnih in zdravstvenih storitev v Evropi prevzele vladne institucije, v sklopu 
procesa izgradnje države blaginje. Posledično so bile te storitve izvzete izpod nadzora zadrug in so postale javno financirane ter 
na podlagi zakonodaje splošno zagotovljene državljanom. Kot kaže pa ta trend ni bil enosmeren, saj so ob koncu dvajsetega 
stoletja nove zadruge ponovno začele igrati pomembno vlogo v zagotavljanju storitev v številnih evropskih državah.

Zgodovinski dokazi kažejo, da zadruge ne le bolje preživijo krize kot drugi tipi podjetij, temveč se tudi bolje spopadajo s 
posledicami kriz. Britanske potrošniške zadruge so v devetnajstem stoletju zabeležile trajno rast, ki so jo le delno zaustavile 
posledice občasnih recesij (Birchall, 2012). V času Velike depresije, v tridesetih letih, so zadruge v sektorjih proizvodnje 
električne energije in telekomunikacij pomagali preobraziti podeželsko gospodarstvo Združenih držav Amerike. V šestdesetih 
letih je bilo v New Yorku ustanovljeno zadružno gibanje, ki je uredilo stanovanjske razmere 27,000 družin (Birchall and 
Hammond Ketilson, 2009). Med radikalno rekonstrukcijo v sedemdesetih so v Evropi vse bolj rastle delavske zadruge, ki so 
redkeje beležile neuspehe kot profitno usmerjena podjetja. Trenutna kriza je prav tako ponudila dokaze o moči in trdoživosti 
zadrug.



DRUŽBENA VLOGA ZADRUG

Vse od časa njihovega ustanavljanja, zadruge niso imele zgolj vloge ekonomskih institucij, temveč tudi družbenih akterjev, ki so 
bili izrazito zavezani k reševanju težav lokalnih skupnosti ali skupin deležnikov, ki so potrebovali pomoč. Družbeno vlogo 
zadruge se sicer pogosto poudarja, a je le redko predmet sistematične analize. Družbeni učinek zadrug je več kot le dodatna 
značilnost ali posledica – je dodana vrednost, ki je ustvarjena prostovoljno in predstavlja temeljni del delovanja zadrug.

Hkrati pa se koristni družbeni učinki zadrug razlikujejo glede na različne vrste zadrug, glede na kontekst delovanja in časovni 
okvir. Poleg regionalnih in sektorskih posebnosti je potrebno omeniti, da so zadruge pogosto institucionalni odgovor na 
ekstremne razmere pomanjkanja, ki ogrožajo življenja navadnih ljudi in da se oblikujejo zahvaljujoč skupnemu delovanju 
družbenih skupin, ki si delijo neko skupno identiteto (Defourny and Nyssens, 2012). Prve zadruge so se osredotočale na 
različne stvari, odvisno od glavne ciljne skupine, ki so jo vključevale; v Veliki Britaniji so to bili potrošniki, v Franciji obrtniki in v 
Nemčiji kmetje, mestni obrtniki in trgovci (Münkner, 2012). Družbena vloga zadrug se dobro odraža v Raiffeisenovi ideji 
krščanstva v akciji, Schulze-Delitschevi ideji samopomoči, ideji Rochdale pionirjev o emancipaciji delavcev in ideji Victorja 
Huberja o aktivnem samoizobraževanju. 

Zgodovinski dokazi kažejo, da so rešitve zadrug v primerjavi s profitno usmerjenimi podjetji bolj vključujoče in bolj usmerjene k 
zasledovanju ciljev v splošnem interesu, s pozitivnimi učinki za dobrobit skupnosti. Finančne zadruge po navadi merijo na 
premagovanje finančne izključenosti, potrošniške zadruge zagotavljajo dobavo osnovnih dobrin in s tem skrbijo za preživetje 
celotnih gospodinjstev, kmetijske pa so glavno institucionalno orodje s katerim se samostojni kmetje odzivajo na trg, ki je v lasti 
velikih prodajalcev, s čemer poskušajo obdržati svojo vlogo kot kmetje in zaščitniki lokalnih ekonomij. 

Zgodnje zadružne iniciative so bile globoko zakoreninjene v “kolektivnem zavedanju”, ki je poskušalo izboljšati dobrobit 
skupnosti (Defourny and Nyssens, 2012). Vendar pa so se skozi leta zelo razdrobile, glede na njihovo lokacijo in področje 
delovanja. V državah, kjer so trgi bolj razviti, se je oslabila njihova družbena zaveza in so se v nekaterih primerih razvile v 
podjetniške oblike, ki se od podjetij v lasti investitorjev razlikujejo le se po lastniških pravicah in ne več toliko po njihovih širših 
družbenih ciljih. V nekaterih drugih državah, vključno z mnogimi v Latinski Ameriki, pa so se zadruge razvile v širša družbeno-
usmerjena podjetja. V zadnjih desetletjih so se vzpostavile nove vrste zadrug z deklariranimi družbenimi cilji, mnoge od njih 
delujejo na novih področjih delovanja. Socialne zadruge so denimo globoko zakoreninjene v kolektivnih oblikah zavedanja, kot 
so na primer potreba po spodbujanju družbene pravičnosti, zaščiti okolja ter podpori družbenemu in poklicnemu vključevanju 
deprivilegiranih posameznikov. V socialnih zadrugah skupne koristi niso samo neposredna posledica ekonomske aktivnosti, 
temveč so ključni element, ki motivira člane za vključitev v aktivnosti (Defourny and Nyssens, 2012).

Izjava o identiteti in načelih zadrug (The Statement of Cooperative Identity and Principles), sprejeta s strani ICA leta 1995, 
vključuje sedmo načelo, to je “skrb za skupnost”, ki pojasnjuje in oživlja družbeno dimenzijo različnih vrst zadrug (MacPherson, 
2012). Namen vključitve tega načela je bilo nasprotovati usmerjenosti zadrug k večjemu poudarjanju ekonomskih koristi 
članstva, povezanih z razdelitvijo presežkov v skladu s sodelovanjem člana, namesto k poudarjanju družbenega učinka. S 
potrditvijo povezave med zadrugami in njihovimi skupnostmi je to načelo izpostavilo dve značilni potezi: skrbno pozornost 
zadrug do družbenih posledic njihovega delovanja ter njihovo odgovornost skrbi za skupnosti, v katerih delujejo. Zavezanost 
zadrug skupnosti pa pričakovano privede do primerjalnih prednosti, kakor se je to pokazalo v izkušnjah kreditnih zadrug, ki 
črpajo svojo moč iz svoje vpetosti v lokalno okolje in vključevanja v življenje skupnosti. Poleg tega imajo zadruge glede na svoje 
cilje in člansko strukturo notranje vgrajeno sposobnost odzivanja na nove izzive skupnosti, z vzpostavljanjem poslovnih 
aktivnosti na širših področjih delovanja (MacPherson, 2012).



DRUŽBENA KORIST ZADRUG

1.) Zahvaljujoč njihovi vpetosti na lokalni ravni – ki jo omogoča sodelovanje množice deležnikov, vključno s člani, prejemniki 
storitev in zaposlenimi – zadruge prispevajo k povečevanju družbenega kapitala in h krepitvi odnosov zaupanja znotraj 
skupnosti. Na zadruge lahko torej gledamo kot na učinkovito orodje za razvijanje državljanske kulture oz. vzorcev vedenja in 
posledično družbenih vrlin (Dasgupta, 2012). Pozitivni vpliv, ki ga imajo zadruge na družbeno kohezijo, izvira iz njihove 
sposobnosti institucionaliziranja ključnih pravil, ki zagotavljajo dosego vzajemno koristnih izmenjav. Zadruge se ponašajo z 
vzajemno pripadnostjo in naklonjenostjo, ki izvira iz soodvisnosti sredstev in virov, ki si jih delijo člani, in slednji imajo skupni cilj, 
ki pogosto sovpada s splošnim dobrim. Poleg tega lahko na zadruge gledamo kot na institucije, ki med ljudmi, ki v njej združujejo 
svoje vire, prevajajo neformalne dogovore v posebne pogodbe, saj članom prinašajo spodbude za to, da se držijo 
dogovorjenega. Zadruge lahko tako smatramo kot zunanji spodbujevalec oz. generator družbeno usmerjenih vedenj 
(Dasgupta, 2012).

2.) Zadruge preko zaščite dohodka in zaposlovanja pomagajo reševati probleme, ki bi sicer ostali v odgovornosti javnih politik. 
Dokazale so zmožnost, da lahko bolje kot klasična delničarska podjetja ustvarjajo in ohranjajo delovna mesta v nazadujočih 
tržnih razmerah. Delavski odkupi so v nekaterih državah čedalje bolj pogosti in predstavljajo odziv zaposlenih, ki so v skrbeh 
glede izgube službe. Kot so pokazali nedavni prevzemi v več državah, lahko zadruge ob pojavu globoke krize rešujejo delovna 
mesta (Pérotin, 2012). Čedalje bolj je prisotno zavedanje, da ima nezaposlenost globlje učinke kot zgolj strogo ekonomske 
posledice, predvsem na zdravje. Če lahko delavske zadruge ustvarijo ali ohranijo delovna mesta za svoje zaposlene, imajo tudi 
pozitivne posledice za javne izdatke in zdravstveno stanje v svojih skupnostih. Poleg tega zadruge, kadar dopolnjujejo javno 
zagotovljene socialne storitve preko nudenja novih storitev, ki zapolnjujejo vrzeli v zagotavljanju javnih storitev, ustvarjajo nova 
delovna mesta.

3.) Zadruge se ne omejujejo izključno na ustvarjanje novih možnosti zaposlovanja; pogosto pomagajo deprivilegiranim 
delavcem, ki so izključeni ali jim grozi izključenost s trga dela. V nekaterih državah zadruge izrecno favorizirajo delavce, ki so 
diskriminirani s strani podjetij v lasti investitorjev in jim zagotavljajo ustrezna usposabljanja na delovnem mestu, da jim 
pomagajo preseči njihove pomanjkljivosti oz. šibke točke (Defourny and Nyssens, 2012).

Družbene koristi, ki jih ustvarjajo zadruge, se le redko upoštevajo v okviru analiz, ki primerjajo uspešnost različnih tipov podjetij, 
saj so tovrstne analize navadno zasnovane na zelo ozkih kriterijih merjenja učinkovitosti. Večina teh kriterijev in primerjav je 
naklonjena podjetjem v lasti investitorjev, saj ne upošteva družbenih ciljev, samodejnih učinkov in kolektivnih koristi, ki jih 
proizvajajo zadruge. Taksen pristop ni samo epistemološko napačen, ampak tudi nezmožen razvijanja ustreznih politik (S. 
Zamagni, 2012).
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