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МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

Историческа визита на Президента на
Международния кооперативен алианс в
България
В периода 30 – 31 май
2019 Централният кооперативен
съюз
бе
домакин
на
посещението на Ариел Гуарко –
Президент на Международния
кооперативен
алианс
(ICA).
Ключовите
приоритети
в
Стратегията за развитие на
световното
кооперативно
движение до 2030 бяха основен
акцент в проведените разговори
с проф. д.ик.н. Петър Стефанов,
Председател
на
Централния
кооперативен съюз, член на Световния Борд на Международния кооперативен
алианс (ICA) и Президент на Световната организация на потребителните
кооперации (CCW).
Ариел Гуарко – Президент на Международния кооперативен алианс (ICA)
и проф. д.ик.н. Петър Стефанов – Председател на Централния кооперативен
съюз проведоха съвместна среща с Бисер Петков – Министър на труда и
социалната политика, на която особено внимание бе отделено на значимостта на
кооперациите в осигуряване на достойни работни места и социалната им
ангажираност към местното население.
В рамките на посещението се проведе Общо събрание на ЦКС. В своето
приветствие към пълномощниците Ариел Гуарко заяви: “…Изказвам своята
благодарност към Централния кооперативен съюз, който активно подкрепя и
реализира
на
национално
ниво
важни
инициативи,
предприети
от
Международния кооперативен алианс в изпълнение на Стратегическите
приоритети за развитие на световното кооперативно движение. Не мога да не
отбележа, че 2019 година преминава под знака на 175 години от учредяването
на първата потребителна кооперация в Рочдейл, отстояваща кооперативни
ценности и принципи, общоприети и валидни до днес…”.
След България, Ариел Гуарко продължи своята регионална обиколка с
посещение на Националните кооперативните организации от Румъния и
Молдова.

МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

6 юли 2019 - Международен кооперативен ден
По традиция от 1923 година, всяка
първа събота на месец юли световното
кооперативно
движение
с различни
инициативи и мероприятия отбелязва
Международния кооперативен ден. Тази
година 97ия Международен кооперативен
ден и 25ия Ден на кооперациите в ООН е
на тема: “КООПЕРАЦИИТЕ: за икономически растеж и достоен труд за
всички“.
Комитетът за популяризиране и насърчаване на кооперациите (COPAC),
чиито членове са Международния кооперативен алианс (ICA), Организацията
по прехрана и земеделие (FAO) и Международната организация на труда (ILO)
акцентираха при избора на темата за Международния кооперативен ден 2019,
на 100-годишния Юбилей на Международната организация на труда под
надслов „Бъдещето на труда“.
Днес, светът е изправен пред сериозни предизвикателства - все понарастващото неравенство, повишената несигурност на работните места и
високите нива на безработица, особено сред младите хора.
За приноса на кооперациите
тенденции цифрите говорят сами.

в

преодоляване

на

тези

негативни

В света 3 милиона кооперации обединяват над 1 милиард индивидуални
членове, предоставят 280 милиона работни места или 10 % от заетото
население в света и реализират 2,6 трилиона щатски долара годишен
стопански оборот, отреждащ на кооперативния бизнес достойно място сред
10-те водещи икономики в света.
През 2015 страните членки на ООН приеха Дневния ред за устойчиво
развитие 2030, включващ 17 Стратегически цели. В този документ достойно
място
е отредено на кооперациите като ключов и значим партньор в
икономическото, социалното и екологично развитие в света.
Дългогодишно е партньорството между Международната организация на
труда и Международния кооперативен алианс, което датира от 2004 с
подписаното Споразумение за сътрудничество между двете организации.
В рамките на официалните мероприятия по повод 100 годишнината на
Международната организация на труда, Международният кооперативен алианс
проведе съвместна Конференция на тема: „Кооперациите и бъдещето на
трудовата заетост“ и бе актуализирано Споразумение за сътрудничество с
Международната организация на труда.

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

Генерална асамблея на Кооперативна Европа 2019
КООП Франция бе домакин на Генералната
асамблея

на

Европейски

Кооперативна

регион

конференция

на

„Европа

МКА

в

Европа
и

–

тематична

утрешния

ден

–

ролята на кооперациите“ на 6-7 юни 2019, в
Страсбург, Франция. В мероприятията взеха
участие над 70 делегати от

25 национални

кооперативни организации в Европа, сред които и делегацията на Централния
кооперативен съюз, България.
В своето приветствие към делегатите д-р Ариел Гуарко – Президент на
Международния

кооперативен

алианс

заяви:

„…Нека

се

консолидираме,

подкрепяме и сътрудничим, за да засилим видимостта, значимостта и приноса на
кооперативния

бизнес

модел

във

всички

региони

на

Международния

кооперативен алианс в съзиданието на един по-добър свят...".
По време на деловата работа делегатите приеха доклада и финансовия отчет
на Кооперативна Европа и активно дискутираха представените приоритети за
развитие на кооперативното движение в Европа с поглед към 2030, а именно:


Повишаване

осведомеността

за

кооперациите

сред

политиците

и

европейските институции;


Привличане на младите хора в кооперациите;



Обмен на добри практики и информация между членовете;
По

повод

европейските

избори

Кооперативна

Европа

организира

кампания “Кооперациите - вдъхновители на промяна“.
Чрез

специално

регистрирани

създадения

сайт

elections.coopseurope.coop

60 кандидата за членове на Европейския

бяха

парламент,

поддръжници на кооперациите.
Единодушно

делегатите

подкрепиха

предложението

за

подновяване

дейността на Кооперативна Европа в Интергрупата за социална икономика
(GECES) в Европейския парламент. Целта на Интергрупата е да се разработи
План за действие за социалната икономика до 2030, с фокус върху ролята и
приноса на кооперациите за изграждане на демократична Европа.

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

СИЛАТА НА КООПЕРАЦИИТЕ В ЕВРОПА

РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ
Кооперативна асоциация на Р. Чехия
DA ČR (Co-operative Association of the Czech Republic)
 Над 1300 кооперации;
 Над 150 000 член-кооператори;
 Над 50 000 заети;
 Годишен оборот: над 2,5 млрд. евро;
 Закон за кооперациите

Кооперативни сектори

Потребителен
Кооперации
Членове
Заети
Годишен оборот

49
149,402
14,000
977 млн. €

Промишленост, услуги и
социални дейности
Кооперации

202

Членове

4,006

Заети

13,179

Годишен оборот

Земеделие

470 млн. €

Жилищен

Кооперации

364

Заети

915

Годишен оборот

1.3 млрд. €

Кооперации

627

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИЯЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

62 години от създаването на ЕВРО КООП
На 25 март 1957 Франция, Германия, Италия,
Белгия, Холандия и Люксембург подписват Договорът
от
Рим,
с
който
се
създава
Европейската
икономическа общност (ЕИО), или т. нар. „Общ
пазар“.
Три месеца по-късно, на 11 юни 1957,
националните
организации
на
потребителните
кооперации от Белгия, Холандия, Франция и
Германия създават Общност на дружествата на
потребителните кооперации (CCSC), известна като
„Комюните“ /Communauté/ с мисията да „представляват интересите на своите
член-кооператори и потребители в Комисията на ЕИО“.
И днес ЕВРО КООП представлява и защитава интересите на 20 национални
организации на потребителните кооперации, обединяващи 34 милиона членкооператори, предоставящи 750 хиляди работни места и генериращи близо
80 милиарда евро годишен стопански оборот.
През 2019 световното кооперативно движение ще отбележи още едно важно
историческо събитие - 175 Години от учредяването на първата кооперация в
Рочдейл, Великобритания през 1844, създадена, за да отстоява ценности и
принципи, общоприети от кооперациите в света и валидни до днес. В онези
трудни времена 28-те пионери-основатели са си задали въпроса и сами са
намерили отговора: „Не трябва ли икономиката да служи на хората, а не хората
на икономиката и как това би изглеждало, ако се случи?“ Те рискуваха, но
убедени и уверени в икономическото равенство и справедливостта, успяха да
постигнат своята цел. Нещо повече, този успех насърчи хиляди последователи на
кооперативната идея и доведе до бързото й прерастване в кооперативно
движение от световен мащаб.

ПРЕДСТОЯЩО СЪБИТИЕ:
19-20.06.2019, МАНЧЕСТЪР,
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ГЕНЕРАЛНА АСАМБЛЕЯ И
КОНФЕРЕНЦИЯ на тема:

„175 години от учредяването на първата
потребителна кооперация в Рочдейл“
Главна дирекция
„Международна дейност“
Тел: 02/987 88 30
e-mail: info@ccu-bg.com; www.ccu-bg.coop
https://www.facebook.com/CentralCooperativeUnion/

