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МЕЖДУНАРОДЕН КООПЕРАТИВЕН АЛИАНС

Кооперациите: Приобщаване и възможност за всеки
Послание по повод 01 юли 2017
95 Международен кооперативен ден и
23-ти Международен ден на кооперациите в ООН
-ти

В момент, в които неравенството
между доходите в световен мащаб
става все по-голямо, добре е да се
припомни, че решения за това има и
кооперативният бизнес модел е на
първо място сред тях. Международно
признатата
дефиниция
на
кооперативните принципи и ценности
отличава кооперациите от всички
други форми на бизнес организации. Тези принципи гласят, че
членството в кооперациите е отворено и не дискриминира
никой, който приема неговите изисквания.
Отвореното членство в кооперациите осигурява достъп до
създаването на блага и води до намаляване на бедността. Това е
в резултат на кооперативния принцип за икономическо участие
на членовете: „Членовете участват справедливо и управляват по
демократичен начин капитала на кооперацията“. Кооперациите
поставят в центъра човека, а не капитала, те не издигат в култ
нито пък ускоряват натрупването на капитал, те разпределят
благата по по-справедлив начин.
Отвореният достъп, който предоставят кооперациите, се
прилага във всички сфери на бизнеса – спестовни и кредитни
институции, селско стопанство и рибарство, доставка на стоки и
услуги, здравеопазване, жилищно строителство, застраховане,
предоставяне на занаятчийски и промишлени услуги.
Кооперациите насърчават социалната равнопоставеност,
което е изразено в седмия принцип – „Грижа за общността“,
защото са ангажирани с устойчивото развитие на местните
общности – в екологичен, социален и икономически аспект.
Този ангажимент е получил признание в целия свят, изразен в
подкрепата от страна на кооперативния бизнес за местните
икономики, местните органи на управление и местното
население.

Глобализацията трябва да се развива чрез набор от ценности като тези,
присъщи на кооперативното движение; в противен случай ще създаде по-голямо
неравенство и различия, които ще я направят неустойчива и на което сме
свидетели.
Кооперациите постигат резултати не чрез набиране на средства за
благотворителни цели, а като организации, които самофинансират своя бизнес.
Този факт, ги прави все по-атрактивен бизнес модел, предлагащ по-широк
спектър от услуги за обществото, задоволявайки неговите потребности.
Световният Кооперативен Монитор обяви за 2016 , че 300-те най-големи
кооперации в света реализират общ годишен оборот над 2.5 трилиона щатски
долара. Над 250 милиона са хората , които осигуряват своето препитание ,заети
в кооперативния бизнес. Създадените блага и тяхното разпределение са символ за
влияние на високо ниво.
Това влияние е една от причините, ЮНЕСКО наскоро да включи
кооперациите в Списъка на нематериалното културно наследство на човечеството.
Този списък е създаден през 2003 година като признание, че човешкото познание
не се определя само от съществуващи места и паметници, а равнопоставено и от
практики и традиции.
Важно е да се отбележи, че не само неравенството в доходите е бреме за
целия свят. Жените, особено и малцинствените групи, често се оказват без достъп
до важни дейности, които са необходими за подобряване на техния стандарт на
живот. Отричането на дискриминацията, дефинирано в кооперативните принципи
има много измерения: пол, социален статус, раса, политическа и религиозна
принадлежност, което гарантира, че никой няма да бъде изоставен.
На 01 юли 2017 година - Международния кооперативен ден, МКА призовава
кооперациите по света да реагират на нищетата, причинена от нарастващото
неравенство, да поемат ангажимент за постигане на равенство в техните общности
и отбележат празнично кооперативния принос за в създаването на един по-добър
свят – СЕГА.
Платформата „Кооперациите към 2030“ (www.coopsfor2030.coop) предлага
възможност за кооперациите да се ангажират с инициативи, насочени към
изпълнението на Целите за устойчиво развитие на ООН и МКА насърчава всички
кооперации да го направят.

Предстоящо събитие
4-5 юли 2017, София
Заседание
на
Борда
на
директорите
Международния кооперативен алианс

на

СВЕТОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА
ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ
Високо признание за приноса на кооперациите
в устойчивото социално-икономическо развитие
В периода 1-3 юни 2017
се
проведе
ХХІ
Петербургски
международен
икономически
форум
/ПМЭФ/ на тема „Търсене на нов баланс
в глобалната икономика“, събитие което
се провежда под патронажа
и с
участието на Президента на Руската
Федерация.
В
108-те
мероприятия
на
Форума, в конструктивни и открити
дискусии над 5000 участници от 66
страни от света, сред които държавни
глави, представители на правителства, ръководители на големи международни
компании, водещи световни експерти от научните среди, средствата за масова
информация и гражданското общество, бяха обсъдени не само основните насоки
за по-нататъшно икономическо развитие, но и стремежа към ускоряване на
темповете за тяхното постигане.
За първи път в дневния ред на Петербургския международен
икономически форум бе организирана панелна сесия на тема „Кооперативното
движение като основа за устойчиво социално –икономическо развитие“.
Специален гост бе Петър Стефанов - Президент на Световната
организация на потребителните кооперации и председател на Централен
кооперативен съюз – България, който в своето изказване сподели:
“… В целия свят кооперациите имат значим принос в устойчивото
икономическо развитие и осигуряването на стабилност на пазара на труда.
Кооперациите принадлежат на своите членове, управляват се от тях и служат на
интересите им, което позволява ефективно да се разрешават икономическите
задачи, да се развива социалния и човешки капитал и хората да се сплотяват и
взаимно да си помагат….“.
Фокус бе поставен на ключовия фактор в развитието на кооперативния
бизнес, а именно - хармонизирането на кооперативното законодателство както
на европейско, така и на световно ниво.
Липсата на единна правна рамка за кооперациите има две основни
последствия: ограничава се прозрачността в прилагането на кооперативните
принципи и ценности; и не по-маловажно , пречи
се на развитието на
кооперативния модел и потенциалното бизнес сътрудничество между
кооперациите от различни страни на Европа и света.
Изразена бе надеждата, че резултатите от ХХІ Петербургски
Международен Икономически Форум ще дадат тласък в по-нататъшното развитие
на кооперативното движение в Русия и ще активизират сътрудничеството между
кооперациите на европейско и световно ниво.

.

КООПЕРАТИВНА ЕВРОПА
Европейски регион на МКА

Кооперациите – ключов партньор в новия
Европейски консенсус за развитие
На 17 май 2017, Парламентът,
Комисията и Съветът на Европейския
съюз приеха споразумение /Консенсус/
за развитие 2030. Този документ е
рамката
за
единен
подход
при
политиката за развитие, който ще се
приложи от европейските институции и
страните-членки,
и
ще
насърчи
сътрудничеството между тях.
Кооперативна
Европа
с
удовлетворение прие признанието от ЕС, че „…Кооперациите (…) са партньори,
които достигат до най-уязвимите и изолирани слоеве на обществото…“ и обещава
да насърчава и защитава „…пространството, в което кооперативният бизнес може
да действа спокойно за постигане на устойчиво развитие…“.
ЕС се ангажира да „…насърчава създаването на кооперации сред
фермерските организации…“, подчертавайки важната им роля за преодоляване на
бедността и осигуряване на прехрана. Нещо повече, ЕС проявява интерес „да
насърчава
инициативите
в
частния
сектор,
социалните
предприятия,
кооперациите, младите предприемачи, да стимулира предоставянето на местни
услуги, както и екологични бизнес модели“, признавайки демократичната и
приобщаваща природа на кооперациите.
Марк Ноел, директор „Международно развитие“ отбеляза: „…Приветстваме
новия Консенсус за развитие и по-специално признанието, че кооперациите са
ключови партньори в изпълнението на Целите за устойчиво развитие. В рамките
на партньорството между МКА и ЕС, ние сме ангажирани заедно да изградим подоброто бъдеще за развитие и сътрудничество по целия свят, разчитайки на
бизнес, в центъра на който стои човекът и който е опора за местните общности…“.

Активна е новата уебстраница по проекта
за стартиращи дейност кооперации
Тази интернет страница обхваща проекта
„CoopStarter“ – съвместна инициатива на 8
европейски
кооперативни
организации,
съфинансирана от ЕС. Проектът има за цел да
популяризира кооперативния бизнес модел сред
младите хора и да съпътства тези, които желаят да
създадат кооперация. Националните контакти за
оказване на съдействие са достъпни чрез интернет
страницата, предоставят професионални напътствия
на база дългогодишен опит и познания, целящи
успешното развитие на новосъздадените кооперации.

По повод новата интернет страница, Луис Коузин, експерт по Европейските
проекти в Кооперативна Европа заяви: „Масовата безработица засегна най-тежко
младото поколение, и то вече в продължение на десетилетие. Чрез проекта
„CoopStarter“ и новата интернет страница, Европейското кооперативно движение
поставя основите за рестартиране на амбициозни действия, съобразени с
потребностите на младите хора, насърчаващи появата на демократични, устойчиви
и приобщаващи бизнеси и работни места“.

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА
ПОТРЕБИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

Генерална асамблея на ЕВРО КООП 2017
По повод 100 години от
обявяването на Независимостта на
Финландия, домакин на Генералната
асамблея на ЕВРО КООП 2017 бе
Националния
съюз
на
потребителните
кооперации
на
Финландия /S GROUP/.
Делегатите приеха отчетът за
дейността на организацията за 2016
и план за работа и бюджет за 2017.
В рамките на мероприятието,
което се състоя на 1-2 юни, беше
проведен
семинар
на
тема:
„Кооперативна логистика“.
Представители на 19-те национални организации на потребителните
кооперации, членове на ЕВРО КООП представиха добри европейски практики по
темата. Организирано бе и практическо посещение на новоизградения логистичен
център в Сипоо, както и на различни магазини от търговската верига „КООП“ на
Финландия:
 Prisma, Хипермаркет
 Sokos, Универсален магазин
 ABC, Супермаркет

Потребителните кооперации за преодоляване
на наднорменото тегло
ЕВРО КООП е сред учредителите на
Платформата за действие на Европейския
съюз
относно
хранителния
режим,
физическата активност и здравето.
Тъй като няма лесен начин за
справяне с наднорменото тегло, членовете
на ЕВРО КООП предприеха различни
инициативи, за преодоляване на този
проблем:
подобряване
състава
на
продуктите, етикетирането на хранителните стоки, отговорност в рекламата и
маркетинга, образователни кампании и насърчаване на физическата активност.
Наднорменото тегло е безспорно сред основните здравословни проблеми на
обществото през този век, чието разпространение в Европа продължава да расте.
На база данните на Евростат, почти всеки шести възрастен е с наднормено тегло,
т.е. индексът му за телесна маса е над 30. В това число не са включени всички
европейски граждани, които са предразположени към наднормено тегло, т.е.
техния индекс е между 25 и 30.
Особено тревожно е положението при децата. Всяко трето дете на 11годишна възраст в Европейския регион е с наднормено тегло. Това е особено
обезпокояващо, имайки предвид, че 60% от децата с наднормено тегло преди
пубертета, остават в същото положение и по-нататък в растежа си.
Основната задача на потребителните кооперации е да отговорят на
потребностите и очакванията на техните членове. Затова те притежават
задълбочени познания относно навиците на потребителите и действат в техен
интерес, като например насърчават здравословния начин на живот.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 2017


септември 2017 - Отбелязване 60 години от създаването на
Европейската асоциация на потребителните
кооперации /ЕВРО КООП/
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Главна дирекция
„Международна дейност“
02/987 88 30
info@ccu-bg.com
www.ccu-bg.coop

