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Succesul se mǎsoarǎ nu numai prin locurile în care am fost, ci prin cât de clar putem sǎ
trasǎm direcţia spre care ne îndreptǎm. Prea multe organizaţii îşi fac planuri în grabǎ, iar apoi
se cǎiesc în tihnǎ, conform proverbului. Un lucru pe care l-am învǎţat în anii în care în care
am lucrat pentru casele de ajutor reciproc este sǎ reflectezi asupra realizǎrilor anterioare
pentru a înţelege impactul pe care acele realizǎri îl vor avea asupra viitoarelor succese. Pentru
Consiliul Mondial al Caselor de Ajutor Reciproc aceasta este tema pe care anul 2008 – şi
aceastǎ ediţie a Credit Union World (Lumea Caselor de Ajutor Reciproc) în aceeaşi privinţǎ –
o vor aborda.
În 2006, am avut parte de un an de cumpǎnǎ, o perioadǎ în care Consiliul Mondial şi-a
mǎrit cadenţa tradiţionalǎ şi a început sǎ se mişte într-un ritm mai rapid. Acest ritm a crescut
în 2007 cu mai multe jaloane depǎşite şi mai multe realizǎri înregistrate. Ne vom spori
aşteptǎrile – atât ale nostre cât şi cele ale membrilor pe care îi deservim – la niveluri chiar mai
ridicate în 2008. Oportunitatea de a servi şi de a reprezenta casele de ajutor reciproc şi
organizaţiile profesionale ale acestora la nivel internaţional nu a fost niciodatǎ mai mare. În
multe cazuri, nevoia de a face acest lucru nu a fost niciodatǎ mai profundǎ.
Intenţionǎm sǎ rǎspundem provocǎrilor pe toate fronturile, şi aceastǎ ediţie a Credit
Union World schiţeazǎ câteva domenii în care ne vom extinde eforturile în anul care vine.
● Manifestarea continuǎ a Chinei ca o putere economicǎ va avea un impact profund asupra
mişcǎrii caselor de ajutor reciproc din întreaga lume. Consiliul Mondial îşi va continua
colaborarea cu liderii financiari ai Chinei pentru a permite cooperativelor de credit rurale
existente sǎ se transforme în case de ajutor reciproc cu drepturi depline, un efort discutat în
editorialul cestei ediţii.
● Managementul lanţului de valori, un proces care îi ajutǎ pe producǎtorii agricoli rurali sǎ îşi
mǎreascǎ valoarea producţiilor lor de pe câmp la piaţǎ, va deveni crucial, deoarece economia
globalǎ ajunge în cele mai îndepǎrtate colţuri ale lumii. Eforturile Consiliului Mondial de a
promova acest proces printre producǎtorii rurali de ovǎz din Peru, subliniate aici, le oferǎ
acestor producǎtori o mai mare speranţǎ.
● Tehnologia continuǎ sǎ îmbunǎtǎţeascǎ furnizarea de servicii financiare în întreaga lume şi
facilitarea de cǎtre Consiliul Mondial a primelor tranzaţii electronice între reţele naţionale
comune de sucursale din Ecuador şi Statele Unite au fǎcut istorie în ceea ce priveşte
tehnologia financiarǎ. Impactul acestor tranzacţii, împreunǎ cu o analizǎ a ceea ce va urma
este de asemenea prezentat în aceastǎ ediţie.
Succesele anterioare ale Consiliului Mondial ajutǎ la stabilirea direcţiei sale viitoare,
doar cu o micǎ parte din acea agendǎ în plinǎ desfǎşurare prezentatǎ în aceastǎ ediţie. Vǎ veţi
face o idee mai precisǎ vizitând website-ul nostru recent actualizat pe www.woccu.org. Odatǎ
ce ajungeţi acolo, sperǎm cǎ veţi vedea un punct de intrare în cǎlǎtoria în care puteţi sǎ ne
însoţiţi pentru a extinde avantajul caselor de ajutor reciproc la membrii din întreaga lume.
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