
 

 

 

 

Monitorul Cooperatist Mondial: Un nou clasament al celor mai mari 

cooperative este acum disponibil 

 

 Alianța Cooperatistă Internațională 

(ACI) și Institutul European de Cercetare 

privind cooperativele și întreprinderile 

sociale (Euricse) au lansat la sfârşitul lunii 

ianuarie ediția din 2020 a Monitorului 

Cooperatist Mondial (WCM) pe durata unui 

webinar internațional. Raportul este la cea de-a 

noua ediţie anuală și analizează impactul 

economic și social al celor mai mari 

cooperative și societăți mutuale din lume, 

oferind un clasament în Top 300, clasamente 

sectoriale și o analiză a răspunsurilor la 

provocările globale actuale: Covid și 

schimbările climatice. 

 Despre Monitorului Cooperatist 

Mondial (WCM) - este un proiect conceput 

pentru a colecta date economice, organizatorice și sociale solide despre cooperativele din 

întreaga lume. Este singurul raport de acest gen care colectează date cantitative anuale privind 

mișcarea cooperatistă globală. Anul 2020 marchează cea de-a noua ediție a acestui raport anual 

de cercetare elaborat de Alianța Cooperatistă Internațională (ACI) cu sprijinul științific și tehnic 

al Institutului European de Cercetare privind cooperativele și întreprinderile sociale (Euricse). 

Sunt prezentate două clasamente principale, primul pe baza cifrei de afaceri în USD și al doilea 

pe baza cifrei de afaceri în raport cu PIB per capita. Datele privind ocuparea forței de muncă 

sunt, de asemenea, prezentate pentru Top 300. 

 Rezultatele ediţiei din 2020 – Top 300 cooperative și societăți mutuale raportează o 

cifră de afaceri totală de peste două trilioane USD (2,146 miliarde USD), pe baza datelor 

financiare din 2018. Aceste organizații operează în diferite sectoare economice, sectorul agricol 

(104 de întreprinderi) și sectorul asigurărilor (101 de întreprinderi) fiind cele din topul fruntea 

clasamentului. Sectorul comerțului cu ridicata și cu amănuntul reprezintă al treilea sector 

economic ca mărime (57 de întreprinderi). 
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 Rezultatele din acest an arată că cele mai mari cooperative funcționează bine, cu doar 

mici variații ale pozițiilor de top în toate sectoarele. În clasamentul Top 300 bazat pe cifra de 

afaceri,Groupe Crédit Agricole (Franța) s-a plasat pe primul loc, așa cum a făcut și anul trecut, 

în timp ce Grupul BPCE (Franța) a făcut schimb cu grupul german REWE, care este acum pe 

locul doi. Cele mai multe dintre întreprinderile Top 300 sunt din cele mai industrializate țări, 

cum ar fi SUA (74 întreprinderi), Franța (44 întreprinderi), Germania (30 întreprinderi) și 

Japonia (24 întreprinderi). 

 În Top 300 bazat pe raportul cifrei de afaceri față de produsul intern brut (PIB) per capita 

– care se referă la cifra de afaceri a întreprinderii  în raport cu bogăția țării – două cooperative 

de producători indiene sunt clasate pe prima și a doua poziție: IFFCO și Gujarat Cooperative 

Milk Marketing Federation Limited. 

 Sectoarele cele mai reprezentative, agricultura și industria alimentară sunt conduse de 

japonezii Zen-Noh; În topul industriei și utilităților se află Corporación Mondragón (Spania), iar 

sectorul comerțul cu ridicata și cu amănuntul grupul german REWE se află în fruntea 

clasamentului. 

 Anul 2020 va fi marcat ca un an de criză mondială fără precedent: COVID19. În ciuda 

impactului uriaș pe care criza din domeniul sănătății l-a avut, cooperativele s-au dovedit a fi 

rezistente și inovatoare. Monitorul include un studiu de caz despre cooperativa SMART a 

freelancerilor și acțiunile sale de a-și ajuta membrii, în principal din sectorul culturii și artelor 

creative. 

 Raportul din acest an are o analiză specială a Top 300 și a celui de-al treisprezecelea 

obiectiv de dezvoltare durabilă  al Organizației Națiunilor Unite (Acțiune climatică – ODD 13). 

Un caz legat de ODD 13 este analizat în profunzime în cadrul raportului: Rabobank (Țările de 

Jos) și sistemul său bancar inovator pentru acţiuni climatice.  

 Declaraţia domnului Bruno Roelants, directorul general al ACI: „Pandemia globală a 

pus o presiune asupra multor întreprinderi, dar, după cum veți citi în acest raport, multe 

cooperative mari au intervenit pentru a ajuta angajații, membrii și comunitățile să facă față 

repercusiunilor economice și de sănătate ale COVID 19. Am vrut să mulțumim nou-formatei 

ICA International Cooperative Entrepreneurship Think Tank (ICETT), un grup de mari 

cooperative angajate în gândirea strategică în jurul antreprenoriatului cooperatist, pentru 

contribuția sa din acest an la Monitorului Cooperatist Mondial , şi de asemenea, organizațiilor 

cooperatiste care au furnizat datele”. 

 Documentul integral poate fi consultat accesând următorul link: 

https://monitor.coop/en/media/library/research-and-reviews/world-cooperative-monitor-2020 
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