ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Επιπλέον, σε συνεργασία με τους Παγκόσμιους Συνεταιρισμούς

και την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών. Όπως συμβαίνει

Καταναλωτών (CCW), που αποτελούν μια τομεακή οργάνωση της

και με τους συνεταιρισμούς γενικά, ο στόχος ενός συνεταιρισμού

Συμμαχίας,

Παρατηρητήριο

καταναλωτών δεν είναι να μεγιστοποιεί τα κέρδη, αλλά να είναι

περιλαμβάνει φέτος, επίσης, μια ειδική ματιά σε συνεταιρισμούς

χρήσιμος για τα μέλη του και για την προάσπιση των συμφερόντων

καταναλωτών στον τομέα του Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου.

τους.

Ο στόχος είναι να δώσει στους αναγνώστες κάποια προοπτική, πέρα

Σε αυτό το ειδικό τμήμα της Παρατηρητηρίου, παρουσιάζονται

το

Παγκόσμιο

Συνεταιριστικό

από τους αριθμούς, στις σημαντικές συνεισφορές που αυτοί οι τύποι
των συνεταιρισμών μπορούν να κάνουν τόσο κοινωνικά όσο και
οικονομικά.
Στηριζόμενοι στις αξίες τους, οι συνεταιρισμοί καταναλωτών
αποδίδουν μεγάλη σημασία στην Κοινωνική Ευθύνη. Ως εκ τούτου,
ενώ δίνεται έμφαση στην ικανοποίηση των αναγκών και των
προσδοκιών των μελών, οι συνεταιρισμοί καταναλωτών ευνοούν
μια βιώσιμη προσέγγιση όσον αφορά τις δραστηριότητες της
παραγωγής και της διανομής, λαμβάνοντας υπόψη τη βιώσιμη

τέσσερις ιστορίες συνεταιρισμών καταναλωτών: Alleanza 3,0
(Ιταλία), iCoop Κορέα (Δημοκρατία της Κορέας), NCG / CoMetrics
(ΗΠΑ), και JCCU (Ιαπωνία). Αυτές οι τέσσερις ιστορίες
επιλέχθηκαν

για

να

προβάλουν

κάποιες

ενδιαφέρουσες

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από τους συνεταιρισμούς
καταναλωτών σε όλο τον κόσμο, τόσο μεγάλων όσο και μικρών.
Μετά τις ιστορίες αυτές είναι μια συνέντευξη με τον Πέταρ
Στεφάνοφ, νυν Πρόεδρο της CCW και της Κεντρικής
Συνεταιριστική Ένωση Βουλγαρίας.

ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων, τις περιβαλλοντικές ανησυχίες

Οι προκλήσεις είναι ακόμα μεγαλύτερες, ειδικά στις μέρες μας, που συχνά οφείλονται
στην απρόβλεπτη δυναμική των αναδυόμενων τεχνολογιών, παγκόσμιων κρίσεων,
χωρών χωρίς σύνορα, εκτεταμένο εμπόριο και υπερκατανάλωση. Στο πλαίσιο αυτό, οι
συνεταιριστικοί ηγέτες έχουν έναν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ουσίας των
συνεταιριστικών επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν δείξει προσαρμοστικότητα και ευελιξία
για την επίλυση κοινωνικών ζητημάτων, και η οποία δίνει ιδέες και προσεγγίσεις για την
αντιμετώπιση των προκλήσεων της «Δημιουργίας ενός καλύτερου κόσμου ΤΩΡΑ !
Petar Stefanov,
Πρόεδρος της Παγκόσμιας Οργάνωσης των Συνεταιρισμών των Καταναλωτών

Το 2016 το Παγκόσμιο Συνεταιριστικό Παρατηρητήριο συγκροτήθηκε από μια ομάδα ερευνητών στο Euricse με τη συμβολή του καθηγητή Flavio Bazzana, του
Πανεπιστημίου του Τρέντο, και την επιστημονική υποστήριξη μιας επιτροπής διεθνών εμπειρογνωμόνων και επιστημόνων. Το έργο γίνεται δυνατό με την υποστήριξη
των οργανωτικών εταίρων μας: Fundación Espriu και του συστήματος OCB
Οι συνεταιρισμοί μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου στο: www.monitor.coop.
H πλήρης έκθεση του Παγκόσμιου Συνεταιριστικού Παρατηρητηρίου και η μεθοδολογία βρίσκεται στο www.monitor.coop
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Το Παγκόσμιο Συνεταιριστικό Παρατηρητήριο 2016 είναι η

οικονομικές

διαστάσεις

της

πέμπτη έκδοση της ετήσιας έκθεσης της έρευνας που διεξάγεται

περιλαμβάνει ένα νέο χαρακτηριστικό το 2016: μια ανάλυση της

από τη Διεθνή Συνεταιριστική Συμμαχία (τη Συμμαχία) με την

κεφαλαιακής διάρθρωσης των Κορυφαίων 300 συνεταιριστικών

επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Ευρωπαϊκού

επιχειρήσεων. Επίσης, περιλαμβάνεται στη φετινή έκδοση ένα

Ινστιτούτου Έρευνας για τις Συνεταιριστικές και Κοινωνικές

ειδικό τμήμα που εστιάζει στους συνεταιρισμoύς καταναλωτών

Επιχειρήσεις (Euricse). Η έρευνα, που θεωρείται ευρέως ως η

στον τομέα του χονδρικού και λιανικού εμπορίου.

κύρια πηγή για τις παγκόσμιες στατιστικές σχετικά με τις

συνεταιριστικής

κίνησης,

Το Παγκόσμιο Συνεταιριστικό Παρατηρητήριο συλλέγει και αναλύει

online

δεδομένα σχετικά με τις μεγαλύτερες συνεταιριστικές και

συνεταιριστικές και αλληλοβοηθητικές οργανώσεις. Τα δεδομένα

αλληλοβοηθητικές οργανώσεις στον κόσμο1. Οι κορυφαίες 300 από

αυτά ενσωματώνονται επίσης με τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων

αυτές τις συνεταιριστικές οργανώσεις ταξινομούνται με βάση τον

και άλλα στοιχεία που συλλέγονται από τις εθνικές ενώσεις,

κύκλο εργασιών, καθώς και την αναλογία του κύκλου εργασιών

ερευνητικά ινστιτούτα, κλαδικές οργανώσεις κλπ

που

απευθύνεται

άμεσα

σε

προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) ανά κάτοικο,
συνδέοντας τον κύκλο εργασιών των συνεταιρισμών με την
αγοραστική δύναμη της χώρας στην οποία δραστηριοποιούνται με
έναν συγκρίσιμο τρόπο. Μια πρόσθετη ανάλυση στην έκθεση
περιλαμβάνει τομεακή κατάταξη με βάση τον κύκλο εργασιών.
Η βάση δεδομένων περιέχει δεδομένα που συλλέγονται μέσω ενός

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2016, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 2014

ερωτηματολογίου

Οι οργανώσεις που μελετήθηκαν περιλαμβάνουν πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς,
συνεταιριστικούς ομίλους και δίκτυα, αλληλασφαλιστικούς φορείς και μη
συνεταιριστικές επιχειρήσεις που ελέγχονται από συνεταιρισμούς. Για μια πλήρη
συζήτηση της μεθοδολογίας δείτε www.monitor.coop
1

ΟΙ 5 ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΕΠ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ
ΒΑΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ΑΕΠ ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΗ 2014

ΒΑΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2014
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ΠΑΝΩ ΑΠΟ 100 ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ

Across 52 countries

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ 300

Κύκλος εργασιών το 2014

Από 25 χώρες

Η ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κύκλος εργασιών (εκτός τραπεζικού και ασφαλιστικού τομέα)
Σύνολο εσόδων από τραπεζικές εργασίες
Σύνολο εσόδων από ασφάλιστρα ασφαλιστικών συνεταιρισμών και ταμείων αλληλασφάλισης

Αγροτικός
και μεταποίησης
τροφίμων

Ασφάλιση

Τραπεζικές Χονδρική
χρηματοοικονομικές και λιανική
υπηρεσίες
πώληση

Άλλες
υπηρεσίες

Βιομηχανία
Υγείας
Άλλες
και κοινωνικής
δραστηριότητες
φροντίδας

Στην έκθεση του 2016 περιλαμβάνεται ένα νέο κεφάλαιο αφιερωμένο

Τα αποτελέσματα δείχνουν έναν τομέα με καλή κεφαλαιοποίηση, σε

στην εξερεύνηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου. Το έργο επεκτείνει

οικονομική ισορροπία και με επαρκή κερδοφορία για υποστήριξη της

προηγούμενη έρευνα που ανατέθηκε από τη Συμμαχία και

ανάπτυξης. Ενώ η έρευνα περιορίζεται στους μεγαλύτερους μόνο

επικεντρώνεται

ταμεία

συνεταιρισμούς και είναι μικρή σε αριθμό, αποδεικνύει ότι οι

αλληλασφάλισης, και επιχειρήσεις που ελέγχονται από τους

οργανώσεις αυτές δεν φαίνεται να έχουν συγκεκριμένα προβλήματα

συνεταιρισμούς) που υπάρχουν στον κατάλογο των Κορυφαίων 300

άντλησης κεφαλαίων, ή τουλάχιστον όχι περισσότερο από ό,τι άλλες

αυτής της έκδοσης του Παρατηρητηρίου. Η ανάλυση περιλαμβάνει

μορφές επιχειρήσεων. Επιπλέον, φαίνεται ότι υπάρχουν εμφανείς

μια επισκόπηση των Κορυφαίων 300 ανά περιοχή και τομέα, καθώς

διαφορές μεταξύ των διαφόρων τομέων, αλλά όχι σε διαφορετικές

και μια σύγκριση μεταξύ των συνεταιριστικών και μη-συνεταιριστικών

μακρο-περιοχές, δηλ. περιφέρειες Ασίας και Ειρηνικού, Αμερικής και

επιχειρήσεων στο εσωτερικό της γεωργίας και των βιομηχανιών

Ευρωπης. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν την ανάγκη για πολιτικές

στις

οργανώσεις

(συνεταιρισμοί,

τροφίμων, εν μέρει ελέγχοντας το επιχείρημα ότι οι συνεταιρισμοί

που ωθούν προς μια διακυβέρνηση ικανή να υποστηρίξει ένα

έχουν περισσότερες δυσκολίες άντλησης κεφαλαίων από άλλους

αυξανόμενο επίπεδο επενδύσεων στην καινοτομία, με παράλληλο

τύπους επιχειρήσεων.

σεβασμό της συνεταιριστικής φυσιογνωμίας.

