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FACTS & FIGURES

DEWERELD VAN
COÖPERATIES IN CIJFERS
In Frankrijk bieden 21.000 coöperaties werk aan meer dan 1 miljoen
mensen, wat 3,5% van de beroepsbevolking is.
4 op de 10 Canadezen zijn lid
van één of meerdere coöperaties.

In Denemarken bestond in 2007

Coöperaties in Canada produceren

36,4% van de detailhandel uit

35% van de ahornsiroop

coöperaties.

(Maple syrup) en hebben meer
dan 155.000 mensen in dienst.

In Spanje is de laatste jaren het
aantal werknemerscoöperaties

In de Verenigde Staten bieden

sterk gestegen met 32%.

30.000 coöperaties meer dan 2
miljoen mensen een baan.
Agrarische coöperaties in Brazilië
hadden vorig jaar een ‘trade balans’
van 5,6 miljard USD. Ze hebben de
In Colombia is 3,65% van alle

export vergroot van 1,6% in 2007

banen een dienstverband bij

naar 2,5% in 2013 met een handel

coöperaties.

naar 143 landen.

In Uruguay produceren coöperaties

In Paraguay is 18% van de
bevolking lid van een coöperatie.

90% van de totale melkproductie

Deze hebben een directe impact

en 30% van de tarwe. 60% van de

op het levensonderhoud van

coöperatieve productie wordt geëx-

meer dan 6 miljoen mensen.

porteerd naar meer dan 40 landen.

2.032 COÖPERATIES IN 56 LANDEN MET EEN GEZAMENLIJKE OMZET VAN
2.578,5 MILJARD USD ZIJN ACTIEF IN DE VOLGENDE SECTOREN:
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32% - Landbouw en voedingsindustrie

6% - Banken en Financiële dienstverlening

25% - Verzekering

6% - Overig

18% - Groot & Detailhandel

3% - Gezondheids- en sociale zorg

9% - Industrie en nutsbedrijven

1% - Diverse diensten
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Wereldwijd bestaan er meer dan 1 miljoen coöperaties, die werk bieden aan 100 miljoen mensen en
gezamenlijk meer dan 1 miljard leden hebben. De 300 grootste coöperaties wereldwijd hadden in 2011
gezamenlijk een omzet van 2 triljoen USD.
DOOR:

Carmen Heukers

In Noorwegen is 40% van de

In Japan is 91% van de boeren lid

inwoners lid van een coöperatie.

van een agrarische coöperatie. De
gezamenlijke omzet bedraagt 90
miljard USD.
Op het platteland van India wordt in
de behoeften van 67% van de huishoudens voorzien door coöperaties.

40% van de Afrikaanse huisIn Maleisië zijn 6,78 miljoen

houdens is lid van een coöperatie

mensen lid van een coöperatie.
In Kenia ontleent 63% van de

Dit is 27% van de bevolking.

bevolking zijn levensonderhoud aan
coöperaties. Ongeveer 250.000
Kenianen zijn in dienst of vergaren
het grootste deel van het inkomen

In Indonesië zorgen coöperaties
voor werkgelegenheid aan 288.589
personen.

bij een coöperatie.

In Mauritius zijn bijna 50% van
de suikerriettelers lid van een
coöperatie.

Geschat wordt dat de top 100 coöperaties in Australië samen met de
De Rwandese regering onderzoekt

onderlingen en kredietverenigingen

hoe coöperaties kunnen helpen bij

een gezamenlijke omzet hadden van

het uitroeien van armoede en het

17,8 miljard AUD in 2010-2011. Sa-

creëren van banen, voortbouwend

men tellen ze bijna 13 miljoen leden

verantwoordelijk voor 95% van de

op de 5000 gevestigde coöperaties.

en 30 duizend werknemers.

zuivelmarkt (incl. export).

In Nieuw-Zeeland zijn coöperaties

Bronnen:
http://ica.coop/en/whats-co-op/co-operative-facts-figures
http://www.thenews.coop/49917/news/co-operatives/international-news-round-11-25-february-2014
http://www.identity.coop/sites/identity.coop/files/PDF/ICA_Blueprint.pdf
World Co-operative Monitor, ICA
Co-operatives in Australia – a manual 2013
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