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Ετήσια Γενική Συνέλευση Συνεταιρισμών Ευρώπης
Στις 7 και 8 Μαΐου, ο εκπρόσωπος του Δικτύου
Κ.Α.Π.Α. Κιτσικόπουλος Δημήτρης, βρέθηκε
στην Κωνσταντινούπολη στην ετήσια γενική
συνέλευση των Συνεταιρισμών Ευρώπης.
Είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε
συνεταιριστές και συνεταιριστικές οργανώσεις
από όλη την Ευρώπη και κυρίως από την
περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης η
οποία είχε την τιμητική της στη φετινή γενική
συνέλευση.

Για 2 ημέρες είχαμε τη δυνατότητα να ανταλλάξουμε απόψεις, σχετικά με την προοπτική ανάπτυξης της
συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, με εκπροσώπους από Βουλγαρία, FYROM, Αγγλία,
Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Σερβία, Μαυροβούνιο, Δανία, Τουρκία και Σουηδία.
Είχαμε την ευκαιρία επίσης να συνομιλήσουμε
με τον εκτελεστικό διευθυντή του οργανισμού
“Cooperatives Europe” Klaus Niederlander
και με τον εκτελεστικό διευθυντή της Διεθνούς
Συνεταιριστικής Συμμαχίας (ICA), Charles
Gould.
Είχαμε επίσης τη μεγάλη χαρά να μιλήσουμε
και με την Dame Pauline Green, την πρόεδρο
της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας (ICA),
η οποία μάλιστα μας συνεχάρη για την
προσπάθεια μας για μετάφραση του
“Blueprint for a cooperative decade” στα
Ελληνικά.
Στις 8 Μαΐου συμμετείχαμε σε ένα ενδιαφέρον εργαστήρι το οποίο είχε ως σκοπό την ανάπτυξη του
συνεταιριστικού επιχειρηματικού μοντέλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και κυρίως στους τομείς της
γεωργίας και της ενέργειας (Συνεταιρισμοί παραγωγής ενέργειας).
Μερικά από τα βασικά σημεία του συνεδρίου:
- Τονίστηκε η ανάγκη αναβάθμισης του συνεταιριστικού κινήματος καθώς έχει μεγάλη δυναμική (πάνω
από 1 δις μέλη παγκοσμίως / οι 300 μεγαλύτερες συνεταιριστικές επιχειρήσεις έχουν τζίρο πάνω από
2 τρις. δολάρια) αλλά οι ανάγκες του δεν ικανοποιούνται το ίδιο, από τα κέντρα λήψης αποφάσεων, σε
σχέση με άλλες μορφές επιχειρήσεων. Έτσι η ICA έχει καταρτίσει στρατηγικό σχέδιο (το “Blueprint for
a cooperative decade”) ώστε το συνεταιριστικό κίνημα να αποκτήσει ισχυρή φωνή σε τοπικό, εθνικό
και παγκόσμιο επίπεδο. Το ίδιο σχέδιο θα έχει και ένα δεύτερο στόχο ο οποίος όπως χαρακτηριστικά
ανέφερε η Dame Pauline Green είναι “ Μέχρι το 2020, η συνεταιριστική μορφή επιχειρηματικότητας να
έχει γίνει η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μορφή επιχειρηματικότητας και το μοντέλο που θα προτιμάται
από τους ανθρώπους”
- Η ανάγκη για επέκταση των συνεταιριστικών επιχειρήσεων σε τομείς όπως ο τουρισμός, η ενέργεια
και η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας.

- Η ανάγκη οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη να ξανά-ταυτιστούν στο μυαλό των ανθρώπων με την επιτυχία, τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα. Ο δρόμος για να συμβεί αυτό
περνάει μέσα από: 1) Σύγχρονες εθνικές συνεταιριστικές νομοθεσίες οι οποίες θα είναι εναρμονισμένες με τις διεθνείς συνεταιριστικές αρχές (προσπάθειες γίνονται σε αυτή τη φάση στο Μαυροβούνιο, τη
Σερβία, τη Βουλγαρία και τη Σλοβενία). 2) Ανάδειξη και προώθηση του συνεταιριστικού επιχειρηματικού μοντέλου, της δυναμικής του και της ικανότητάς του να καλύπτει ανάγκες. 3) ΠληροφόρησηΕκπαίδευση για τη δημιουργία συνεταιριστικών επιχειρήσεων αλλά και κυρίως την εύρυθμη λειτουργία τους.
Γυρίσαμε πίσω στη Ελλάδα έχοντας πλέον περισσότερους φίλους, περισσότερες ιδέες, περισσότερες
εμπειρίες και μια φιλική υπόσχεση από το Ευρωπαϊκό συνεταιριστικό κίνημα για υποστήριξη στην
προσπάθεια μας για ανάπτυξη του συνεταιριστικού επιχειρηματικού μοντέλου στην Ελλάδα.
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