
Monitorul Cooperatist Mondial 2022: Patru cooperative de 
lucrători în primele 300 de cooperative din lume 

 
Cel mai recent număr al Monitorului Cooperatist Mondial explorează impactul economic și social 
și digitalizarea celor mai mari cooperative și mutuale din întreaga lume. 
 
Pe 1 decembrie 2022, Alianța Cooperatistă Internațională (ACI), împreună cu Institutul European 
de Cercetare pentru Cooperative și Întreprinderi Sociale (EURICSE), au lansat raportul 2022 

Monitorul Cooperatist Mondial (WCM) în cadrul unui 
webinar internațional. Așa cum îl descrie ACI, WCM 
este „Un proces de colectare, integrare și analiză a 
datelor, care culminează cu crearea unei baze de date 
actualizate în mod regulat, care conține date economice, 
date despre lucrători și alte date sociale pentru a 
monitoriza și a demonstra atât impactul economic, cât și 
social ale celor mai mari cooperative din lume.” 
 

Ediția din 2022 a Monitorului Cooperatist Mondial investighează schimbările pe care le-a 
determinat pandemia în utilizarea instrumentelor digitale, alături de un clasament al primelor 300 de 
cooperative, precum și clasamentele sectoriale și alți indicatori și materiale utile. 
 
În clasamentul Top 300 mondial după cifra de afaceri în USD, cele trei cooperative de lucrători care 
au ajuns pe listă sunt: Corporația Mondragon (Spania) pe locul 37, Fundația Espriu (Spania) pe 
locul 207 și SACMI (Italia) pe locul 292. În Topul 300 mondial în funcție de cifra de afaceri pe cap 
de locuitor se adaugă o a patra cooperativă de lucrători: ULCCS din India, pe locul 172. 
 
Datele colectate pentru ediția 2022 a WCM sunt din anul 2020. WCM descrie sursele sale primare 
de date ca o colecție de rapoarte anuale și de sustenabilitate, baze existente de date economice, date 
colectate de asociații naționale, institute de cercetare și alte organizații și utilizarea unui chestionar 
pentru a colecta date direct de la întreprinderi. 
 
Pe lângă raportul WCM, a fost publicat un extras intitulat 
„Cooperativele mari: digitalizare, participare și democrație”. Acest 
extras explorează modalitățile în care marile cooperative și-au 
abordat procesul de digitalizare, inclusiv participarea membrilor.  

În extras sunt prezentați și următorii membri ai CICOPA: 
Organizația Cooperativelor Braziliene (OCB), cooperativele italiene 
Confcooperative și Legacoop, precum și Federația Argentiniană a 
Cooperativelor Tehnologice (FACTTIC). 

Documentul evidențiază, de asemenea, limitele digitalizării atunci 
când vine vorba de interacțiunea cu membrii. Într-adevăr, în timp ce 
instrumentele digitale permit creșterea accesibilității anumitor 
întâlniri sau evenimente, ele arată și limitări în implicarea anumitor 
categorii de membri nefamiliarizați cu utilizarea tehnologiilor. Din 
experiențele chestionate, extrasul concluzionează că digitalizarea ar putea să nu remodeleze complet 
modul în care cooperativele interacționează cu membrii lor, dar va extinde metodele de participare 
pe care le folosesc cooperativele în prezent. 
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