Landbouwcoöperatie motor
van competitie en innovatie
Internationaal Jaar van de Coöperaties
Algemeen

[Jef Verhaeren]

De Verenigde Naties hebben 2012 uitgeroepen tot het
Internationaal jaar van de Coöperaties. Doel is vergroting van
het publieke bewustzijn van de rol van coöperaties en het stimuleren van de groei van coöperaties wereldwijd.
Al enkele jaren is de coöperatie weer in
de actualiteit. Vooral wegens de globalisering en internationale concurrentie.
Het marktaandeel van de coöperaties
nam sinds begin deze eeuw spectaculair
toe. De hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) met
de gemeenschappelijke marktordening
(GMO) voor groenten en fruit en het in
het leven roepen van producentenorganisatie (PO’s) in de zuivelsector hebben
deze evolutie mee aangezwengeld. Het
is dus geen toeval dat de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties
het jaar 2012 uitriep tot het Internationaal jaar van de Coöperaties. Het
coöperatieve model maakt het volgens
VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon
mogelijk economische leefbaarheid en
sociale verantwoordelijkheid na te streven.

Gesch i e d e n i s
De geschiedenis van de landbouwcoöperaties gaat terug tot het einde van de
19e eeuw. Onder invloed van de grote
landbouwcrisis in Europa als gevolg van
de massale invoer van goedkoop graan,
vooral uit Amerika, werden niet alleen
de landbouworganisaties opgericht,
maar zagen ook de eerste coöperaties
het licht. Zij lieten zich inspireren door
het principe van de Duitser Wilhelm
Raiffeisen: zelfhulp op basis van onderlinge solidariteit. De eerste landbouwcoöperaties vervulden een pioniersrol
die niet alleen de landbouw in Europa
hielpen overleven tijdens landbouwcrisissen, maar tegelijk sterk bijdroegen aan
de voedselvoorziening van de bevolking.
Ook de coöperatieve banken vinden hun
oorsprong in de landbouwsector.
Al is Europa de bakermat, intussen heeft

Volgens voorzitter Etienne Pflimlin van Cooperatives Europe zijn de coöperaties flexibel en kunnen ze
zich aanpassen aan de economische evoluties.
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Secretarisgeneraal Pekka
Pesonen:
“Landbouwcoöperaties zijn
de motor van
competitie en
innovatie in de
Europese agrofoodsector.”

het coöperatieve model zijn weg gevonden over de gehele wereld. Ook voor
ontwikkelingslanden wordt het model
als een belangrijke hefboom gezien om
uit armoede te raken en als motor van
ontwikkeling, zeker in de landbouw.
Ban Ki-moon wijst op de impact die de
coöperaties hebben op het terugdringen van armoede, het verbeteren van
werkgelegenheid en sociale integratie.
S o ci a a l - e co n o mi sch g ew icht
Niet alleen in de landbouw, ook op het
vlak van huisvesting, industrie en diensten, banken en detailhandel zijn coöperaties actief. Elk van deze groepen coöperaties, zoals Copa-Cogeca, is verenigd
op Europees vlak. De groepen vormen
samen de koepel Cooperatives Europe.
Voorzitter Etienne Pflimlin zei begin
2012 tijdens de aftrap van het Internationaal Jaar van de Coöperaties dat
de coöperaties hebben aangetoond
flexibel te zijn en zich kunnen aanpassen aan de economische evoluties.
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>> Landbouwcoöperatie motor van competitie en innovatie
Kenm er ken
Kenmerkend voor coöperaties is dat ze
eigendom zijn van de leden en op lange
termijn die leden zekerheid willen bieden, of het nu om toeleveraars, spaarders, werknemers of kopers gaat. Een
coöperatief aandeelhouderschap biedt
inspraakmogelijkheid voor de leden.
Coöperanten kunnen werknemers zijn,
maar ook producenten – zoals in de
meeste landbouwcoöperaties – of klanten (bij banken of in de detailhandel).
In feite situeren landbouwcoöperaties
zich altijd in het verlengde van het landbouwbedrijf. Vooral samenwerking op
het vlak van de afzet is een must, maar
bijvoorbeeld in de zuivelsector is ook de
coöperatieve verwerking essentieel.
Vroeger werd de coöperatieve vennootschap wel eens als een wat voorbijgestreefde ondernemingsvorm beschouwd.
Maar het is vastgesteld dat het aandeel
van de coöperatieve verwerking in de
zuivelsector tussen 1999 en 2004 is
gestegen van 35 tot 60 procent. Ook is
niet te ontkennen dat de belangrijkste
zuivelgroepen in Noord-Europa (zoals
Milcobel, FrieslandCampina, DMK en
Arla) coöperaties zijn. In het zuiden van
Europa is dat minder het geval, wat te
wijten is aan een meer defensieve mentaliteit. Ook het coöperatieve veilingwezen voor groenten en fruit staat sterker
in het noorden dan in het zuiden.
Er is duidelijk vernieuwde interesse voor
de coöperatie ontstaan vanuit het
inzicht in de voordelen van de sociale
economie. Ook is belangstelling ontstaan vanuit de noodzaak om via
samenwerking en schaalvoordelen
markttoegang te verkrijgen of marktaandeel te behouden.

Copa-Cogeca
In Europa vertegenwoordigen coöperaties samen 123
miljoen leden, 5,4 miljoen werknemers en 160.000
ondernemingen. Zo’n 328 miljoen mensen hebben
aandelen in coöperaties. De Europese federatie van
landbouwcoöperaties (Copa-Cogeca) is gesticht in september 1959 door de toenmalige zes lidstaten van de
Europese Gemeenschap. Intussen telt Copa-Cogeca
zo’n 40.000 coöperaties in de landbouw, bosbouw en
agri-foodsector in de 27 lidstaten van de EU. Die coöperaties zijn goed voor 660.000 banen en een omzet
van 300 miljard euro.

Coöperaties hebben een lange geschiedenis.

H e rv o rmi n g G L B
Cooperatives Europe benadrukt dat het
coöperatieve model perfect past in de
2020-strategie van de Europese Unie,
waarin een duurzame economie, verantwoordelijkheid en solidariteit centraal
staan. De coöperaties willen banen creëren, bijdragen aan innovatie en jonge
ondernemers engageren en ondersteunen. Daartoe rekenen ze op een specifiek beleid van de Europese Unie.
Volgens secretaris-generaal Pekka
Pesonen van Copa-Cogeca is de hervorming van het GLB cruciaal voor de coöperaties. “Ik ben blij dat de Europese
Commissie het belang van de coöperaties erkent en projecten ontwikkelt om
hun rol in de hervorming van het GLB te
versterken”, aldus Pesonen. Hij denkt
daarbij vooral aan de oprichting van
PO’s. Maar ook hij is niet blind voor het
verschil van aanpak van coöperaties en
PO’s van Noord- tot Zuid-Europa en tussen de sectoren. Volgens Pesonen moeten er sterkere maatregelen komen om
boeren en coöperaties te ondersteunen
op de markt. Hij wil dat de coöperaties
worden ondersteund om competitief en
innovatief te zijn en vindt dat het aantal
leden van coöperaties moet stijgen in
het belang van de producenten.
I n stru me n t
Volgens Pesonen zijn landbouwcoöperaties de motor van de competitie en innovatie in de Europese agro-foodsector. Zij
zijn het instrument dat krachten bundelt
om de producten van de landbouw te
verwerken en te vermarkten en toege-

40

39-40_Cooperatie opinie.indd 40

41

voegde waarde te creëren. “Momenteel
krijgen de producenten slechts een fractie van de prijs die de consumenten
betalen”, zegt hij. “Het is dus des te
belangrijker het aanbod te concentreren
via coöperaties. Vooral met het oog op
de verwachte stijging van de vraag naar
2050 toe is dit essentieel.”
U i td a g inge n
Groot zijn echter de uitdagingen. De
principes van een coöperatie zijn gebaseerd op solidariteit en samenwerking.
Maar die samenwerking mag niet louter
defensief zijn, niet enkel dienen voor de
voordelen op korte termijn. De prijs die
samen wordt bedongen voor het landbouwproduct of de grondstof, is niet
het enige belangrijke. De waarborg van
continuïteit van levering, van afname
van de productie van de leden, is veel
belangrijker. Samenwerken moet dan
ook samen ondernemen zijn. De prijs en
leveringsgarantie, ook naar de toekomst
toe, moet op de markt worden waargemaakt, in concurrentie met grote, vaak
multinationale private ondernemingen,
tegenover nog grotere ondernemingen
– zoals de grootdistributie – aan de
vraagzijde. Daarvoor zijn investeringen
nodig, onder meer om meerwaarde te
creëren en dat gebeurt vaak diep in de
keten. Tegelijk moet de betrokkenheid
van de leden bij hun coöperatie reëel
blijven. Als beide voorwaarden maximaal zijn vervuld, zou de coöperatie
voor de vooruitziende boer-ondernemer
wel eens de beste keuze voor de toekomst kunnen zijn.
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