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2019 беше Япония и в него взеха
участие петима кооперативни мениджъри от четири азиатски страни, като
целта беше да се запознаят с дейността на японските кооперации.
Обучението,

продължило

14

дни

се

фокусира

върху

търговията.

Кооперативните мениджъри, работещи в сферата на кооперативната търговия
чрез лекции, практически тренинги в магазините надградиха уменията си в
области като

подбор на персонала, политики за управление на магазин и

разработване на конкурентоспособни продукти.

Младежки кооперативен
форум в МКА - регион
Африка
Младежкият
проведе

в

кооперативен
Колежа

за

форум

се

развитие

на

кооперациите в Есватини.
Форумът предостави възможност на младите кооператори да обсъдят теми
като нови интерактивни форми на обучение, управление на кооперациите,
лидерство, младите хора и достойния труд, предприемачеството, Четвъртата
индустриална революция,

как младите

хора да бъдат приобщени

към

кооперациите и защо да изберат кооперацията пред останалите форми на
предприятия.

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

Европейският съюз в очакване на окончателно
формиране на състав на Европейската комисия
На
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Това,

което

изслушване

в

парламент

и

официално одобрение на комисията
от евродепутатите, която да встъпи в длъжност на 1 ноември 2019. Климатът,
технологиите и икономика, която работи в полза на хората са основните
направления в новата стратегия.
Кооперативна Европа приветства отворения и приобщаващ начин на работа на
Комисията и готовността на новият екип от комисари да предложи на
европейските граждани цялостна визия за Европейския съюз.
Кооперативна Европа призовава новата Комисия да включи кооперациите и
други предприятия от социалната икономика при обсъжданията на новите
политики за една по-добра и устойчива Европа.

150 години от основаването на Националната асоциация
на потребителните кооперации SPOLEM - Полша
На 12 септември с тържествена
церемония в Кралския дворец във
Варшава Националната асоциация
на
потребителните
кооперации
Spolem, Полша чества своята 150
Годишнина. В своето приветствие
към гостите Ришард Яшковски Председател на Spolem отправи
апел към държавните лидери да
подготвят
закон,
който
да
регулира
принципите
на
справедливата търговия. Той подчерта, че кооперациите очакват от
Европейската комисия гъвкавост при прилагането на правилата за държавна
помощ за предприятията от социалната икономика.

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

СИЛАТА НА КООПЕРАЦИИТЕ В ЕВРОПА

Франция
Секторна кооперативна организация – КООП Франция
(COOP FR)
✓ Над 22 517 кооперации;
✓ Над 26 млн. член-кооператори;
✓ Над 1 217 466 заети;
✓ Годишен оборот: над 306 млрд. евро;

Сектори на кооперативния бизнес

Търговия
Заети
Членове
Годишен оборот

89
31 574
143 млрд. €

Промишленост, услуги и
социални дейности
Кооперации

3 077

Членове

110 563

Заети

182 306

Банков

Земеделие
Кооперации

14 429

Членове

451,230

Годишен оборот

86 млрд. €

Членове

24,700,000

Заети

331,650

Годишни активи

3,448.464 млрд. €

Жилищни кооперации
Кооперации

175

Заети

1 087

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

Публикуван доклад за кооперативната икономика Великобритания
Докладът Coopeconomy 2019 е вече
факт – какво показват цифрите:
13 милиона членове,7215 кооперации,
генериращи 37,7 милиарда британски
лири годишен стокооборот, 233 733
заети. От доклада още става ясно, че
кооперативният
модел
остава
устойчив. Почти три от четири
кооперации (72%) показват по-добри резултати въпреки кризата през
последите пет години. Първите три места с най-голяма концентрация на
кооперации са на Шотландските острови, а най-кооперативният регион е
североизточната част на Англия.

КООП Швеция стартира нова онлайн услуга в Стокхолм
КООП
Швеция
обяви,
че
стартира нова онлайн услуга
за поръчка на хранителни
стоки и доставка в същия ден.
Клиентите, които желаят да се
възползват
трябва
да
направят онлайн поръчка до
11:30 в съответния ден и да
изберат време за доставка
между 18:00 и 20:00, 19:00 и
21:00 или 20:00 и 22:00 часа.
Веригата
от
кооперативни
магазини си сътрудничи с шведската логистична компания Widrikssons Åkeri,
чийто изпълнителен директор сподели: „...доставките в рамките на деня
изискват бърз и надежден транспорт,
обучен персонал и тясно
сътрудничество. Ние наистина сме горди, че дадохме добър пример за нова
услуга, която да се ползва от членовете на кооперациите и клиентите на
магазините от веригата КООП..."

Главна дирекция „Международна дейност“
Тел: 02/926 64 41
e-mail: info@ccu-bg.com; www.ccu-bg.coop
https://www.facebook.com/CentralCooperativeUnion/

