Доповідь Голови Союзу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
України І. Томича на Других Всеукраїнських громадських слуханнях
“Україна напередодні Міжнародного року кооперативів”
Україна на передодні всесвітнього руху кооперативів і в цілому зрозуміло, що
екскурс нашої новітньої історії України хочеться коротко прокоментувати з метою
економії часу окремими штрихами в моїх статтях з якими ви можете ознайомитись в
газеті «Вісник Фермер України».
Хочу вас закликати до надзвичайно плідної конструктивної розмови в напрямку того
все ж таки, щоб консолідувати свої зусилля у наступному 2012 році для кооперативного
прориву в Україні року всесвітнього кооперативу. Тому цілком зрозуміло, що ті хто
працюють в селі безумовно споживають наші продукти харчування. В місті всі наші
співвітчизники знають, що на сьогодні більшу частину аграрної продукції 60 %
виробляється дрібними особистими селянськими господарствами, фермерськими
господарствами України.
Чітко і ясно таблиця № 1 демонструє виробництво трудомістких але в край важливих
продуктів для українців, громадян України. Необхідних і без структурних змін без
переходу в товарне прогнозоване виробництво і в цінову політику цієї частки, не можна
стабілізувати продовольчі ринки України. Найбільшу проблематику – це є розвиток
українського села і його перспектива в майбутньому подолання бідності в Україні. Ми
маємо приклади по картоплі, 98% виробництва і ми маємо ті тенденції які протягом 2-х
останніх років яскраво свідчать про це. Минулий рік дефіцит продукту і високі ціни,
сьогодні перевиробництво і надто низькі ціни, які вбивають виробництво, це вкрай
яскравий приклад який можна демонструвати по фруктах, по виробництві молока, які
необхідно терміново врегулювати і які необхідно системно вирішувати в питанні розвитку
аграрних ринків України і збереження сільської місцевості.
Ось приклад один із яскравих, таблиця № 2, це той який свідчить на прикладі нашого
сектору молока, виробництві українських фермерських господарств, які несуть втрати в
ціновій політиці і за відсутності інфраструктури аграрного ринку, наші селяни, наші
особисті селянські господарства. 14 міліон. грн. тільки по одному продукту, а загально це
щорічно 60 міліард. грн. по маркетинговому ланцюжку губиться від виробника до
споживача за що розплачуються як і виробники так і споживачі.
Обслуговуюча кооперація – це крок до розв’язання цієї проблематики і сигнал, що
буде практичними кроками до виконання. Слова Президента, які прозвучали на урочистих
заходах з дня працівника сільського господарства, які в перше чітко зорієнтовані на
розвиток всіх видів кооперації в українському селі. Мета нашої організації
кооперативного руху, фермерського руху розвити ці напрямки і наша позиція не тільки
сьогодні це наша позиція з 90-х років, в незалежно від імені Президентів, урядів,
парламентів. Наша позиція була послідовною і не змінною у цьому напрямку.
Ми розраховуємо, що якраз спільна консолідація зусиль повинна відбутися в 2012
році всесвітнього року кооперативів і ці громадські слухання повинні внести свій сигнал
громадськості і владі, щодо поєднання зусиль цього напрямку.
Дивлячись на динаміку за останні роки, що стосується розвитку
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, яка надихає і дає конкретні сигнали на
завтра. Можна побачити на таблиці № 3, як ситуація складалась за 2010 – 2011 роки і

передавала 645 сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам державна цільова
програма розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Після її закриття
відбулося різке зниження всіх сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, 2011
рік це рік який показує зворотню тенденцію бюджету, не має програми, а в багатьох
регіонах серйозно добавляється кількість сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів.
Уважно проаналізувати 4-ри фактори, які дали такі позитивні сигнали:
Перше, це сприяння і підтримка обласних Рад, обласних бюджетів, обласних
програм і обласних державних адміністрацій: Вінницька область, яка займає перше місце
(Чернія); Івано – Франківська область; Рівненська обл. і співпраця у Криму багатьох
проектів і Міністерства дало позитивні результати.
Друге, це підтримка міжнародних проектів технічної допомоги не дивлячись на те
які є складності в цьому процесі. На приклад В. Терес міжнародна благодійна організація
«Добробут», його вклад є приклад позитивного к співпраці.
Третє, це розуміння послідовності цих процесів в необхідності самозахисту в
незалежності хто при владі, самих товаровиробників.
Четверте, це безумовно наша інформаційна пропагандистка робота, яку проводили і
на місцях і в центрі намагались.
Ці 4-ри фактори дали те що ми сьогодні добавили у розвиток сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів в порівнянні до минулого року.
Хотілося б наголосити на ті питання, які ми обговорили і консолідувати зусилля що
конкретних дій перед викликом тих міжнародних і внутрішніх загроз, які ми маємо, це є
глобальні зміни які відбуваються в світі і несуть загрози, це глобалізація економічних
процесів де регулювання ринків. Монополізація світових ринків з крупним торговим
капіталом, порушення правил конкуренції, гонидьба за деведентами, це загально світові
але ще в 10-ро більше стоять ті питання в нашому суспільстві і тотальна бідність. З іншого
боку саме найбільше збільшення капіталів у окремих руках є серйозним викликом
завтрашнього дня в Україні. Такі тенденції є не простими в глобальному світі і ті кризові
явища, які відбуваються вони якраз пов’язані з тими двома полюсами кооперації і всі три
види кооперації. Одним із ключових моментів врегулювання цих питань і нової якості
розвитку як в Україні так і соціальних устроях економік в 21 столітті.
З цього приводу звертаюсь до міжнародних громадських організацій, які
представляють кооперативний рух в Україні до органів влади, як регіональних такі
центральних, поєднати свої зусилля і якраз стосовно питання спільного вироблення
кооперативної політики в Україні. На базі створення НККР (національна кооперативна
координаційна Рада) де б ішла влада, ішли громадські організації, наука, організації
технічної допомоги на базі даного Київського кооперативного інституту бізнесу та права і
ми могли б відпрацювати ті позиції, які запропонуємо керівництву держави і зробити
конкретні кроки в першу чергу це стосується розробки законодавчої бази. Спільно ми
йшли на превеликій жаль паралельними дорогами Укоопспілка, Кредитні спілки.
Хочеться, щоб ми поєднали зусилля всіх трьох видів кооперації і всіх організацій в
цілому. Працюють біля 20-ти проектів технічної допомоги в країні, це серйозні суми, які
зарубіжні організації вкладають у розвиток нашого суспільства. Координація взаємодії,

послідовність повинна в цьому напрямку однозначна і я звертаюся до цих всіх організацій
об’єднати свої зусилля в цьому напрямку.
Лобіювання безумовно спільних інтересів, використання матеріально технічної бази
і фінансових ресурсів це є в край важливим. Другий важливий напрямок проведення
спільних зусиль в напрямку просвітницької наукової роботи, підготовка менеджерів
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, поєднання різних напрямків фахових
фахівців, які працюють у різних видах системах коопераціях є вкрай важливим. Третє
питання впровадження механізмів, спільних дій, щодо створення практичної бази. Ми не
маємо школи де ми можемо показати ланцюжок кооперативної моделі
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.
Спільними зусиллями в 2012 році ми повинні відпрацювати і створити такі школи не
на плакатах, не на деклараціях про ці наміри, а в реальності щоб люди відчули і
переконались про успіх і результативні можливості цього напрямку. У цих напрямках я
бачу поєднання наших зусиль, спільна консолідація зусиль наша може дозволити не
тільки констатуючи проблеми які ми маємо. Ми можемо говорити, що уряд закрив
програму, що уряд не фінансує і все інше. Ми разом спільно можемо зробити багато для
поступу в наступному всесвітньому році кооперації для розвитку кооперативів і
подолання бідності в суспільстві.
Ознайомтесь також з презентацією (PowerPoint) слухань.

