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МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

Световен кооперативен монитор 2020
Деветото издание на Световния кооперативен
монитор 2020
има за цел да представи
значимия принос на кооперативния бизнес по
сектори в глобалната икономика. Документът
официално бе представен от Международния
кооперативен алианс и Европейския институт
за изследване на кооперациите и социалните
предприятия (EURISCE) на онлайн семинар, с
участието на над 200 представители на
национални
кооперативни
организации
и
международни институции. Особено внимание бе отделено на
безпрецедентна глобална здравна криза COVID-19 и икономическите и
екологични последствия от нея.
2020 бе една от най-сложните и разломни години през които е
преминавало кооперативното движение, но предостави и възможност
чрез
актуална
статистическа
информация
да
се
повиши
информираността на широката общественост за ролята на
кооперативния бизнес.
Кооперативeн бизнес по сектори на база годишен стопански оборот:
Земеделие (34,7%), Застраховане
(33,7%);

Търговия

дребно

(19%);

финансови
Индустрия

на

Банкови
услуги

и

едро

услуги

и
и

(7%);
(4%);

Здравеопазване (0,7%), Рибарство
(0,7%) и Жилищен (0,3%).

Въпреки пандемията, кооперациите от всички региони на МКА се
мобилизираха,
активизираха
и
адекватно
отговориха
на
предизвикателствата на COVID – 19 чрез: информационни кампании за
спазване на противоепидемичните мерки, създаване на онлайн
платформи за споделяне на полезна информация, гореща линия COVID-19 и
др. В Монитора са представени добри практики на кооперациите в
различни сектори:
Търговия: потребителните кооперации адаптираха дейността си,
въвеждайки мерки за безопасно пазаруване в условия на COVID-19, с цел да
гарантират доставката на стоки и услуги до членовете и
потребителите. Осигуриха алтернативи на традиционното пазаруване
– онлайн търговия, доставка до дома, мобилни търговски обекти за
снабдяване на населението в малки и високопланински населени места и
др.

МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

Земеделие: земеделските кооперации предприеха онлайн анкетно
проучване за отражението на COVID-19 върху дейността им, осигуриха
лични предпазни средства – маски, ръкавици и дезинфектанти на
служителите на кооперациите.
Финанси: финансовите и застрахователните кооперации пренастроиха
инструментите си с цел запазване на малкия и среден бизнес –
отсрочване на плащането на лихви върху кредити и заеми, програми за
отпускане на безлихвени кредити и др.
Международният кооперативен алианс и кооперативни секторни
организации разшириха информационния поток чрез официалните си
уебстраници и социални мрежи с цел споделяне на добри практики и
опит в това как кооперациите от всички региони на МКА преодоляват
здравните и икономически последици от коронавируса.

Глобалното кооперативно движение подкрепи ключовото послание на
Антонио Гутериш – Генерален секретар на ООН пред делегатите на
Генерална асамблея на ООН 2020: „…Всички действия по време и след
кризата COVID-19 трябва да бъде насочени към изграждането на поравнопоставени, приобщаващи икономики и общества, устойчиви на
глобалните предизвикателства пред които сме изправени днес –
пандемии, климатични промени и др…”.

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

Кооперативна Европа подкрепи програмата на
Португалското Председателство на Съвета на ЕС
На 20 януари т.г. Португалия пое
председателството на Съвета на
ЕС. На първата пленарна сесия на
Европейския парламент за 2021,
Антониу
Коща
министърпредседател
на
Португалия
представи
пред
депутатите
Програмата „Време е за резултати
и устойчиво възстановяване” с акцент върху развитието на
устойчива, социална, зелена, цифрова и глобална Европа и преодоляване
на социално – икономическите последици на пандемията COVID-19.
Кооперативна
Европа
подкрепи
този
важен
документ
и
приоритетите за социална Европа с фокус върху малките и средни
предприятия и кооперациите - двигатели за растеж и повече и подобри работни места.
Като ключов партньор в социалната икономика, Кооперативна Европа
ще продължи да лобира пред Съвета за признаване ролята,
значимостта и приноса на кооперациите за икономическа, социална и
екологична устойчивост и конкурентна икономика на Европейския съюз.
Кооперативна
Европа
призовава
за
равнопоставеност
на
кооперациите в зеления и цифров преход.

Дни на гражданското общество 2021
В периода от 1 до 3 март Европейският
икономически и социален комитет ще
организира
Виртуални
дни
на
гражданското общество 2021. Целта на
този форум е да обедини гражданските
организации и европейските институции
в дебат за важните компоненти на
устойчивото възстановяване за бъдещето на Европа на гражданите.
Кооперативна Европа, съвместно със Социална икономика – Европа ще
организира семинар на тема „Социалната икономика и младежкото
предприемачество за устойчиво възстановяване”, с участието на
представители на младежки кооперации , предприятия от социалната
икономика, образователни центрове и европейски институции, с цел
споделянето на иновативни добри практики за създаване на модели за
предприемачество сред младите хора и генериране на самостоятелна
заетост.

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА – ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА МКА

СИЛАТА НА КООПЕРАЦИИТЕ В ЕВРОПА

ИСПАНИЯ
■ 20 050 кооперации;
■ 7 296 629 член-кооператори;
■ 290 221 заети;
■ Годишен оборот: над 61 млрд. евро;

СЕКТОРИ НА КООПЕРАТИВНИЯ БИЗНЕС

ЗЕМЕДЕЛИЕ
Кооперации
Членове
Заети

ТЪРГОВИЯ
3844
1 179 323
98 999

Годишен оборот 25,7 милиарда €

Членове
Заети
Годишен оборот

282
3 312 372
28 990
12,5 милиарда €

ПРОМИШЛЕНОСТ И УСЛУГИ

ЖИЛИЩЕН
Кооперации

582

Членове

57 878

Заети
Годишен оборот

Кооперации

1352
759,4 милиона €

Кооперации

16 950

Членове

230 000

Заети

23 000

Годишен оборот

БАНКИ
Кооперации
Членове
Заети
Годишен оборот

67
2 517 056
19 383
135 милиарда €

22,1 милиарда €

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

Инициатива на Европейската комисия:
Пътна карта за етикетиране на храните
Като част от приетата на 20 май 2020
Стратегия „От фермата до трапезата”
за
справедлива,
здравословна
и
екологосъобразна хранителна система, в
рамките на Европейската зелена сделка
бе предложено разработването на Пътна
карта за етикетиране на храните. С
документът се цели преразглеждане правилата за информация,
обхващаща: единен стандарт за посочване на опаковката на
хранителната стойност, страна на произход на продукта и ясна
маркировка „използвай преди” и „най-добър до”, с цел потребителите да
направят по-здравословен и информиран избор за продуктите, които
консумират. Европейската асоциация на потребителните кооперации
(ЕВРО КООП) ще предостави становище по допитването на
Европейската комисия по Пътната карта, с оглед представяне на
предложение за преразглеждане на Регламент (ЕС) № 1169/2011 относно
етикетиране на храните.

Кооперация Мидкаунтис, Великобритания
Доставка до дома № 100 000
В отговор на пандемията COVID-19 и
желанието да бъдат подпомогнати найнуждаещите
се,
потребителната
Кооперация Мидкаунтис Великобритания
стартира в началото на април 2020 услуга
за онлайн поръчки на стоки от първа
необходимост с безплатна доставка до
дома. Целта беше да се подкрепят най-уязвимите групи, които
изпитват затруднение да излизат от дома и пазаруват по време на
извънредното положение във Великобритания свързано с COVID-19. През
месец януари кооперацията отбеляза 100 000-та „доставка до дома”,
само 10 месеца след старта на услугата.
„…В тези трудни времена хората се нуждаят от подкрепа и съм
изключително горд, че служители от кооперацията, заедно с над
1000 доброволци и всички магазини от веригата
КООП
с
готовност
се
отзоваха
на
инициативата. В добри и лоши времена
кооперациите исторически са доказали своята
идентичност,
изразена
в
ценностите
солидарност, взаимопомощ и отговорност…”
сподели Фил Понсънби, изпълнителен директор
на Кооперация Мидкаунтис.

КООПЕРАТИВНА ХРОНОЛОГИЯ
Значима дата за месец февруари
Закон за кооперативните сдружавания,
публикуван в „Държавен вестник“ № 45 от 28

КООПЕРАТИВНА ХРОНОЛОГИЯ

февруари 1907. До приемането му от Народното
събрание, кооперациите в България са под
режима на търговския закон, който прави
много

малка

разлика

между

тях

и

обикновените акционерни дружества. Новият
закон дава точно определение на различните
кооперативни сдружения и урежда начините
на тяхното основаване и ръководство. Законът
обхваща

всички

видове

кооперативни

дружества. Забранява отделянето на каквато и
да било част от печалбите на дружествата за политически партии или
синдикати.
Лит. Тантилов, В.Н. Законът за кооперативните сдружавания. – Взаимност
1908, № 2, с.19-20; Законът за кооперативните сдружавания и нашите
земеделски кооперации. – Взаимност, 1908, №18 с.275-279; №19, с.291 – 29;
Стоянов, Д. История на кооперативното движение в България (илюстрована).
С., 1937, ч. I (1863 – 1910), с. 244 – 247; Сапунджиев, Д. Г. Българската
кооперация. С кратък теоретико-исторически преглед на кооперацията. С.,
1947, с.318-320.
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