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CAJAMAR
Este prima bancă de economii din mediul rural și prima uniune de credit din Spania, cu peste
1,4 milioane de membri și 3,4 milioane de clienți, a cărei activitate a fost legată de
cooperativele agricole din Almería încă de la originile sale. Aceasta ocupă poziția a 11-a în
clasamentul entităților financiare în funcție de volumul activelor. Este alcătuită din 18
cooperative de credit și o bancă care acționează în calitate de șef al grupului. Este una dintre
cele 12 de instituții spaniole supravegheate de Mecanismul Unic de Supraveghere (MUS) și
este asociată cu Asociația Europeană a Băncilor Cooperative (EACB).
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Identificarea problemei sau provocării.



Înțelegerea și interpretarea datelor.



Analizarea informațiilor.



Gândire analitică și critică.



Exercitarea raționamentului.



Luarea și susținerea deciziilor.



Înțelegerea relațiilor interumane.



Identificarea elementelor de diferențiere ale cooperativelor de
credit de operațiunile bancare comerciale convenționale



Învățarea strategiilor de integrare a modelului cooperativ în
fața concentrărilor băncilor comerciale

OBIECTIVELE
ÎNVĂȚĂRII



Aflarea avantajelor modelului bancar cooperativ pentru
economiile locale



Identificarea

factorilor

determinanți

pentru

succesul

modelului cooperativ și a perspectivelor sale viitoare în
sectorul creditului
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Rezumat
Acest studiu de caz se axează pe înființarea unei bănci rurale cooperatiste și pe rolul creditului
cooperatist în dezvoltarea și inovarea social-economică. Abordarea problemei este:subzistența
necesară a modelului de cooperare în sectorul financiar după reforma sistemului financiar
spaniol din cauza crizei economice din 2008-2014 determinată de noile standarde bancare ale
Uniunii Europene.
În 1955, provincia Andaluzia, Almería, din sud-estul Spaniei, era o zonă secetoasă, cu o
infrastructură redusă și un PIB pe cap de locuitor mai mic de jumătate din media națională. A
fost una dintre cele mai sărace zone din Europa. Majoritatea locuitorilor care nu au fugit în
căutarea unor oportunități mai bune au fost pur și simplu la nivelul subzistenței. În prezent, este
cea mai importantă zonă spaniolă de cultivare a fructelor și legumelor, iar venitul din sectorul
agroalimentar este foarte important pentru bogăția provinciei în ceea ce privește PIB-ul pe cap
de locuitor. Ascensiunea rapidă a Almeriei este povestea a două instituții cooperatiste
interconectate: Banca sa de tip cooperativă și agricultorii săi organizați în mod cooperativ și
organizațiile conexe acestora. Această transformare, de la provincia săracă la districtul sau
grupul industrial cooperativ agricol de azi, este un caz unic, deoarece nu s-a născut dintr-o
industrie uriașă, ci mai degrabă din întreprinderi mici organizate în cooperative agricole și care
au fost finanțate prin cooperativa de credit. Terenurile agricole medii din Almería sunt încă de
doar 1,8 hectare și majoritatea sunt deținute de cei 15.500 de ferme mici sau familiale din
provincie care utilizează sere/solarii și care sunt membri ai cooperativelor. Investițiile
cooperativei în cercetare și atenția acordată creării și schimbului de cunoștințe tehnice și de
piață adecvate au constituit elemente centrale ale succesului modelului. Caracteristicile
organizaționale ale grupului cooperatist au permis economii de scară la nivel sectorial, astfel
încât acesta să poată concura cu alte domenii în care marile întreprinderi își desfășurau deja
activitatea. După criza economică spaniolă (2008-2014) și punerea în aplicare a măsurilor de
evitare a viitoarei crize financiare și de orientare către Uniunea Bancară a zonei euro, Cajamar
s-a angajat într-un proces de extindere teritorială. Unul dintre factorii determinanți în acest sens
a fost, printre altele, nevoia din ce în ce mai importantă de finanțare a agriculturii intensive din
Almería, care, după cum știm, este originea formării cooperativei, dar a contribuit și concurența
crescândă din acest sector, care a necesitat baze financiare solide. Acest lucru deschide
dezbaterea privind sectorul financiar și supraviețuirea necesară a modelului cooperativ în
domeniul bancar.
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Secțiunea 1: Descrierea studiului de caz
1.1. Context și istoric
După războiul civil spaniol, Almería a fost o zonă devastată. De asemenea, a avut puține resurse,
infrastructură și dispunea de foarte puțină apă, o resursă crucială pentru agricultori. Agricultura
s-a făcut în jurul malurilor („vegas”) albiilor râurilor, în mare parte uscate, care depindeau de
cursurile apelor montane și de ploi sporadice. Agricultura era de subzistență, iar foametea nu
era ceva neobișnuit după război.
În acest context, un acvifer uriaș a fost descoperit într-o zonă apropiată de Almería în El Ejido.
Mici pompe de gaz au fost folosite pentru a aduce apă, dar au fost foarte ineficiente și scumpe
pentru agricultori. Regimul dictatorial al lui Franco a inițiat eforturile de dezvoltare în anii 50 și
60 prin elaborarea unui plan de electrificare și instalarea pompelor de apă care utilizau această
rezervă de apă subterană. Fermierii au fost ademeniți în această zonă agricolă rudimentară, fiind
capabili să achiziționeze terenuri de până la 3,5 ha. Intenția generală a fost de a crește producția
agricolă în zonă. Cu toate acestea, a fost un aranjament exploatator, nesustenabil din punct de
vedere ecologic și conceput pentru a garanta că agricultorii vor continua să fie agricultori de
subzistență și forță de muncă ieftină pentru alții. Introducerea formei de afaceri cooperatiste a
schimbat această dinamică și circumstanțele socio-economice.

1.2.Ciclul de viață

i) Începuturi și întemeiere
Înainte de începuturile băncii cooperatiste, Caja Rural de Almería, acum denumită Cajamar
(activități începute în 1963), existau și alte surse de finanțare în regiune: bănci comerciale (de
exemplu Banco Bilbao cu sediul central în bogata regiune bască), capital străin, bănci private,
case de economii legate de biserică, precum și unele finanțe publice sub formă de programe de
dezvoltare. În timp ce banca de economii a fost implicată în programe sociale, cum ar fi școli,
reședințe, locuințe sociale, cluburi de seniori, etc., aceasta nu a acordat împrumuturi
agricultorilor săraci, deși a început să ofere unele linii de credit sectorului agricol de struguri și
citrice care era deja bine stabilit și profitabil.
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Este util să se ofere un mic context în ceea ce privește legislația bancară pentru cooperative în
cadrul regimului Franco. În 1942, prin Legea Cooperativelor, Regimul a recunoscut importanța
unei mișcări cooperatiste care să fie structurată în conformitate cu Regimul (care nu ar trebui
confundată cu recunoașterea importanței mișcării cooperatiste). Acest lucru a dus în cele din
urmă la crearea în 1957 a unei Bănci Naționale de Credit “Caja Rural” (bancă cooperativă de
credit rurală), care a luat sub aripa sa deja existentele bănci rurale cooperatiste care operau în
Spania.
În 1962 a fost adoptată o nouă lege pentru reglementarea sectorului financiar din Spania, iar în
1964 Banca Națională de Credit “Caja Rural” a fost reorganizată, consolidată și pusă sub
supravegherea ministrului de finanțe. Au fost disponibile beneficii importante pentru
cooperativele de credit care au îndeplinit anumite cerințe (5 ani de funcționare, interdicția de a
fi o cooperativă de al doilea nivel și menținerea activelor la peste 100 de milioane de pesetas).
Acest lucru a creat un mare imbold pentru băncile rurale care aveau astfel posibilitatea de a
avea acces la creditele agricole oficiale și de a se restructura cu o bază mai solidă.
Activitatea cooperativei de credit din Almería a fost inițiată în 1963 de un grup de tineri avocați
dedicați, care căutau un model economic care era o alternativă atât la comunism, cât și la
fascism. Fermierii nu aveau acces la capital și erau izolați în sate mici cu acces slab la piețe. Ei
au trebuit să-și vândă produsele la „poarta fermei”, ceea ce înseamnă că și-au vândut producția
individuală intermediarilor și nu aveau nici o idee care era valoarea de piață pentru produsul lor.
Fondatorii au auzit de modelul Raiffeissen și au decis să încerce să-l copieze, începând de la
„mesele de bucătărie” din orașele mici din provincia Almería, punând în comun resurse pentru
a împrumuta fermierii care aveau nevoie de finanțare. Unul dintre fondatorii principali, Juan
Del Águila, a descris modul în care el și soția sa călătoreau pe drumurile murdare de la țară cu
mașina lor mică, mergând din oraș în oraș, vorbind cu fermierii. Când a fost întrebat cum a
„convins” fermierii să se alăture unei cooperative, el a răspuns rapid. Tânărul avocat colecta
bani de la fermieri și în fiecare noapte se întorcea în oraș pentru a-i depune într-o bancă,
luându-i din nou dimineața pentru a acorda noi credite pe baza relațiilor familiale (kitchen table
lending). Banca de tip cooperativ a fost înființată oficial în 1966, iar în 1967 Cajamar a primit
permisiunea statului de a administra împrumuturi agricole acordate fermierilor.
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În acest timp, fermierii au început să utilizeze o nouă tehnică de creștere pentru a economisi apă
și a îmbunătăți condițiile de creștere. Având în vedere că pământul era sărac, au pus un strat de
îngrășământ și apoi un strat de nisip deasupra pentru a păstra îngrășământul și a menține
umiditatea. Pereții erau construiți din stuf, iar ulterior din ramuri de viță de vie veche care se
găseau doar în interiorul regiunii. Când au fost disponibile materiale plastice, folii de plastic a
fost puse în jurul pereților și, de asemenea, deasupra pentru a crea o seră rudimentară (solar),
folosind singura resursă care a fost mereu disponibilă nelimitat: soarele.
Producția a crescut, în special în lunile în care producția nu a putut fi obținută în alte părți ale
Spaniei și Europei. Dar acest lucru nu a pus capăt problemelor. Cumpărătorii din exterior au
oferit prețuri abuzive. Au apărut case de licitație pentru fixarea prețurilor. Agricultorilor le-a
fost foarte greu să obțină credite. Aceștia și-au dat seama în curând că principala problemă a
agricultorilor, pe lângă lipsa de finanțare, era lipsa puterii de negociere și accesul insuficient la
piețe. De asemenea, cunoștințele tehnice lipseau deoarece nu existau suficiente canale pentru ca
agricultorii să facă schimb de informații. Cajamar și-a dat seama că trebuia să susțină o întreagă
structură cooperatistă pentru a rezolva problemele.
ii) Proiectare organizațională
Când Cajamar a devenit oficial o cooperativă de credit, ea nu putea decât să acorde credite sau
să acorde împrumuturi cooperativelor agricole1. În acest scop, a urmat o strategie de creare de
cooperative în multe orașe mici și sate, dedicând resurse și oameni acestei sarcini. Depozitele
din orașele interioare, unde în anii 50 și 60 exportul de portocale și struguri a fost încă oarecum
profitabil, au fost utilizate pentru a finanța nevoile urgente ale noilor ferme irigate de pe coastă.
A existat un dublu obiectiv: a găsi noi clienți și a crea o rețea de cooperare agricolă în întreaga
provincie. Pe măsură ce legislația a fost relaxată treptat, strategia comercială a fost variată. De
exemplu, în anii 1980 membrii nu trebuiau să fie agricultori, iar procentul acestor credite putea
fi de până la 50 %. Cajamar s-a străduit să facă din majoritatea clienților săi membri cooperatori,
indiferent de sectorul de origine.
În 1968, Cajamar a devenit intermediarul provinciei Almería pentru împrumuturile agricole
acordate de banca oficială. În 1970, Cajamar, conștient de rădăcinile sale rurale și de
Sindicatele de credit sunt considerate instituții de credit în cadrul sistemului financiar spaniol cu o pondere cantitativă relativ
importantă.
1
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concentrare, a început să deschidă rapid ramuri în toate orașele mici și satele din provincie,
astfel de „filiale” fiind clădiri modeste printre sere/solarii. A crescut odată cu sectorul agricol.
În 1971, cultivarea legumelor ocupa 9.000 de hectare și devenise motorul economiei din
Almería. În 1972, banca de tip cooperativă și-a deschis propriul birou în orașul Almería (până
atunci a funcționat în afara clădirii Organizației Uniunii).
iii) Creștere și extindere
În 1973, Almería a suferit un dezastru ecologic, inundațiile torențiale ștergând o mare parte din
sere/solarii și terenuri agricole. Cajamar a administrat fermierilor peste 860 de milioane de
pesetas sub formă de împrumuturi oficiale. Realizându-și deficiențele în gestionarea acestui
volum, în 1974 a început procesul de dezvoltare informațională și a semnat un acord pentru
achiziționarea primului său calculator electronic.
În 1975, Franco a murit și Spania a început tranziția către democrație. Observând sfârșitul
dictaturii, am putea fi tentați să credem că economia și societatea s-au îmbunătățit imediat. Deși
s-a înregistrat o îmbunătățire clară în ceea ce privește libertățile politice, calea economică
ascendentă s-a dovedit a fi mai complicată. Șomajul a fost ridicat, a existat puțină cultură a
investițiilor, Spania a fost izolată, a existat o viziune confuză a căii de urmat după pierderea
statului paternalist și un simț redus al competitivității internaționale externe. La aceasta s-a
adăugat teama de violență și instabilitate în cazul în care procesul delicat de tranziție către
democrație eșuează.
Din punct de vedere social, creșterea a avut un cost. Agricultura era o muncă grea și, în special,
modelul din Almeria depindea de implicarea în fermă a întregii familii. Potrivit unui studiu,
75 % dintre părinți au preferat ca toți copiii lor să meargă la universitate în loc să urmeze calea
unei vieți atât de grele și doar 5 % și-au dorit ca și copiii lor să devină fermieri. Sentimentul de
acasă, întotdeauna o parte importantă a vieții spaniole, a fost dezorientat, deoarece a existat atât
de multă mișcare, iar structurile sociale și comunitare s-au prăbușit. În total, populația zonei a
crescut cu peste 250 %. A existat un deficit de servicii, iar alcoolismul, delincvența, etc. au fost
în creștere.
Pe măsură ce fermierii se îndatorau din ce în ce mai mult, sinuciderile au devenit din ce în ce
mai frecvente atunci când întreprinderile au eșuat. Modelul agricol în creștere a început să dea
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semne de stres, în special în zonele cele mai concentrate de sere/solarii. Pe măsură ce pământul
devenea din ce în ce mai căutat, a devenit din ce în ce mai rar, iar prețurile au crescut. În același
timp, supraexploatarea apei subterane amenința nivelurile, iar conținutul de soluție salină
creștea din cauza pătrunderii apei de mare pentru a umple golul. Mineralizarea solului a crescut,
pesticidele au început să se acumuleze, bolile plantelor au crescut, eroziunea și eliminarea
deșeurilor a devenit o problemă. Producția a început să scadă, iar prețurile la energie au început
să crească. Oferta a început să depășească cererea, deoarece și alte zone din Spania s-a
dezvoltat, de asemenea, producție de legume și fructe (Murcia, Insulele Canare, Valencia etc.).
Țările care aveau un statut favorizat în cadrul pieței comune europene și țările care aveau
acorduri preferențiale (Olanda, Maroc, Israel) erau concurenți serioși. Această poziție slăbită a
oferit mai multă putere de piață marilor întreprinderi agroalimentare.
Provocările pentru agricultorii cooperatori în această etapă de dezvoltare nu au fost doar
ajustările care trebuiau făcute în tranziția către economia de piață și către democrație, ci și
nevoia de inovare, la nivel social, economic și strategic. În provincia Almería cel puțin,
Cajamar a fost un partener, poate chiar inițiator, pentru agricultori în acest proces.
O decizie strategică cheie a fost luată în 1975/6: trei ferme experimentale au fost înființate și
finanțate integral de Cajamar cu scopul de a crește nivelul tehnic al cooperativelor agricole prin
testarea, dezvoltarea și partajarea rezultatelor cu cooperativele agricole. Scopul său a fost de a
transfera, în parte, riscul experimental și riscul de cultură (și, prin urmare, riscul financiar) de la
agricultor la cooperativa de credit. Tehnologiile în domeniul apei au fost un domeniu important
de cercetare. Fermele experimentale au oferit cursuri și au publicat rapoarte științifice și
informative, difuzate pe scară largă în rândul cooperativelor și al agricultorilor. La acea vreme
nu exista nici un centru universitar sau de cercetare care ar fi putut îndeplini o funcție de
cercetare. De asemenea, în 1975/6, a fost creat Serviciul Agricol Tehnic, finanțat integral de
Cajamar, unde viabilitatea noilor tehnologii a fost testată pentru a furniza informații privind
stabilirea mecanismelor financiare adecvate care trebuie instituite pentru fiecare nouă
tehnologie (în esență, un sistem de evaluare a riscurilor). În timp ce anumite tehnologii au fost
într-adevăr inovatoare, dacă au fost sau nu profitabile este o chestiune cu totul diferită. Deși
Cajamar a oferit finanțare, ce este mai important e că a acționat ca un catalizator în construirea
puterii organizatorice, oferind mijloacele prin care agricultorii săraci și-ar putea transforma
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munca în ceva de valoare. Avesta a avut un interes crucial în asigurarea faptului că activitățile
cooperativelor agricole merită finanțate, deoarece succesul băncii cooperatiste depindea de
aceasta. Rolul catalizator inițial al Cajamar și al cooperativelor s-a transformat în inovare
strategică a sectorului. În anii ’70, fermele experimentale au testat, dezvoltat și împărtășit
rezultatele noilor tehnologii agricole, cum ar fi îmbunătățirea designului serelor/solariilor și a
noilor tehnici de irigare, transferând, în esență, riscul financiar al inovării de la agricultor la
cooperativa de credit.
În 1977, deoarece nu existau canale directe de export ale produselor, a fost format, cu sprijinul
Cajamar, COEXPHAL (Asociația cooperativelor și organizațiilor de producători) pentru a oferi
agricultorilor acces la piețele externe.
Prin toate cele menționate mai sus, cooperativele din Almería au răspuns noilor provocări
generate de globalizare prin investiții suplimentare în cercetare și dezvoltare: sere/solarii
durabile, controlul biologic al culturilor, cercetarea genomului, lanțuri de aprovizionare mai
scurte și energie regenerabilă. Modelul de producție din Almería, bazat pe ferme familiale mici
(1,5 hectare) și IMM-uri, s-a transformat într-un grup agricol. Sinergiile create de diferitele
instituții cooperatiste au permis cooperativelor agricole și de credit din Almería să prospere.
Cajamar este în prezent cea mai mare bancă cooperativă din Spania, iar zona agricolă este în
prezent cea mai mare zonă de producție vegetală de tip cooperativist din Europa, majoritatea
cooperativelor utilizând controlul biologic al dăunătorilor.
Actuala entitate Cajamar este rezultatul fuziunilor cu alte cooperative rurale de credit din
Spania2. Date principale (sursa Raportul Cajamar 2019)3:
 este prezentă în 45 provincii din Spania.
 are 3,4 milioane de clienți.
 este format din 1,4 milioane de parteneri cooperanți.
 are 47.406 milioane de active.

În Andalucía (Almería și Málaga în 2000), Murcia (Campo de Cartagena în 1989), Madrid (Grumeco în 2000), Castilla y León
(Caja Rural del Duero în 2007), Baleares (Caixa Rural de Balears în 2010), Comunidad Valenciana (CajaCampo în 2011, Caja
Rural Castellón y Ruralcaja în 2012, Caja Rural de Casinos y Cârcias y Car Valencias y Catè Canaria Canaria Canarias
Canarias Can 2013). Can 2013). Can 2013). Can 2013). Can 2013).
3
Https://www.bcc.es/es/pdf/responsabilidad-corporativa/informe-integrado.pdf (p.12).
2
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 79.523 milioane euro din totalul activităților gestionate.
 are 6.221 de angajați (în medie), 956 de birouri bancare și 121 agenții.
Structura Cajamar s-a schimbat de-a lungul timpului, după cum s-a menționat mai sus prin
fuziuni. Recent, a fost înființată o Bancă Cooperativă de Credit (BCC), care are ca acționari 32
de bănci rurale. Primul grup al acestor acționari este Grupul Cooperativ Cajamar (CCA), care
include Cajamar și alte 18 bănci cooperatiste din mediul rural4. În al doilea rând, există alte 13
bănci cooperatiste din mediul rural care nu fac parte din Grupul Cooperativ Cajamar, dar sunt
acționari ai CCA.
Cajamar a trecut prin multe perioade de criză și schimbare. În primul rând, tranziția către
democrație a dus la deschiderea unor noi piețe competitive. Nu mai era vorba doar de finanțarea
producției, ci mai degrabă de orientarea sectorului către întreprinderi agricole și întreprinzători.
Degradarea mediului în ceea ce privește utilizarea abuzivă a pesticidelor și exploatarea apei a
fost tratată prin investiții în cercetare și dezvoltare, iar criza financiară a fost tratată prin
înființarea unui grup cu rol în stabilizarea sistemul bancar și în coordonarea fuziunilor cu alte
entități mai mici. Acest lucru a fost întărit în continuare prin crearea entității globale BCC
(Bancă Cooperativă de Credit). În prezent, provocările se află nu numai în globalizarea piețelor,
ci și în respectarea standardelor de reglementare. În cuvintele președintelui Consiliului de
administrație al CCA (Grupul Cooperativ Cajamar), dl RODRÍGUEZ GONZÁLEZ:
„cea mai importantă și fundamentală [provocare] este să fi depășit revizuirea
calității activelor și exercițiul de echilibrare a balanței, înainte de încorporarea în
Mecanismul Unic de Supervizare. De asemenea, a fost un an de schimbări radicale
[care ne-a provocat] pentru a ne adapta la un nou mediu și pentru a ne consolida la
noile cerințe impuse sectorului financiar”.

1.3.

Modelul de afaceri

Cajamar continuă să-și mențină legăturile cu comunitatea rurală și să-și promoveze „ADN”-ul
agricol. Acesta sprijină IMM-urile, întreprinderile familiale, agro-întreprinderile, economia
Caixa Rural Vilavella, Caixa Rural Torrent, Caixaturís, Caixa Rural Vilafamés; Caixacallosa, Caixaaltea, Caixa Alginet;Caja
Rural de Villar, Caixa Rural Nules, Caixa Rural Burriana, Caixa Rural Alqueries, Caixa.Xilxes, Caixa Rural Almenara, Caixa
Rural Vila-Real, Sant Vicent.
4
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reală și economia socială. Are birouri mici în localități unde nu sunt prezente alte servicii
financiare. Acționarii băncilor nu consideră că volumul de afaceri din orașele mici este suficient
de profitabil. Fundația Cajamar continuă să finanțeze ferma experimentală (Las Palmerillas) și,
de asemenea, studiile economice și sociale.
În acest scop, a contribuit la înființarea unor: instituții de export, ferme experimentale de
cercetare și dezvoltare, metode de transfer de cunoștințe, mici ramuri locale, măsuri de
reglementare etc. De asemenea, a realizat că metodele agricole trebuie să fie durabile din punct
de vedere ecologic pentru a fi sustenabile din punct de vedere economic. Pe măsură ce sectorul
a crescut, a crescut și banca cooperativă de credit, în ceea ce poate fi descris doar ca un „cerc
virtuos”. Într-adevăr, nevoile semnificative de finanțare ale agriculturii intensive din Almeria,
care este în continuă creștere și inovare, au determinat Cajamar să se angajeze în procesul de
integrare a altor entități și a extinderii teritoriale. Pentru supraviețuirea sa, Cajamar a înțeles că
trebuie să ofere o bază financiară solidă pentru sectorul agroalimentar prin orice mijloace.
Această nouă direcție de afaceri a fost influențată, de asemenea, de capacitatea de a depăși noile
standarde bancare europene, care au fost menite să prevină alte crize în sectorul financiar.
Cooperativele de credit aveau la începutul crizei cel mai mare număr de instituții din sectorul
bancar. Mai exact, în 2008 existau 83 cooperative de credit în Spania. În 2020 (conform datelor
furnizate de Banca Spaniei) au mai rămas 61, ceea ce a însemnat un proces notabil de
concentrare. Acest proces a fost realizat chiar în interesul cooperativelor de credit, dar și prin
intermediul unor fuziuni prin absorbție încurajate de Banca Spaniei (Banco de España), având
în vedere situația financiară precară a anumitor instituții.
În această nouă perioadă, inițiată în 2014, Cajamar a abandonat Uniunea Națională a
Cooperativelor de Credit (UNACC conform acronimului său spaniol) în noiembrie, pentru a se
alătura Asociației Bancare Spaniole (AEB, conform acronimului său spaniol) prin intermediul
directorului său de grup, CCA (Grupul Cooperativ Cajamar), în luna decembrie a aceluiași an.
Această mișcare a fost puternic criticată de concurenții săi din sectorul cooperatist, deoarece a
fost văzută ca o „bancarizare” a uniunii de credit. Dar pentru Cajamar a fost singura alternativă
pentru a asigura viitorul sectorului și a susținut că tehnicile de integrare utilizate nu au pus în
pericol supraviețuirea modelului cooperativ.
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Părți interesate:
Cine sunt membrii/acționarii cooperativei?Care sunt cerințele pentru a fi membru?
Următoarele pot dobândi statutul de partener5: Cooperative de orice fel, grad și domeniu de
aplicare; Orice alte persoane fizice sau juridice, publice sau private, a căror constituire nu este
interzisă de dispozițiile actuale și care nu desfășoară activități care sunt competitive cu cele ale
băncii; Unități familiale cu bunuri comune. Admiterea ca membru al Consiliului guvernatorilor
va fi solicitată în scris, menționând că statutul este înaintat și se acceptă angajamentele care
decurg din acesta. Un partener trebuie să își ofere angajamentul față de cooperativă pe minim
cinci ani (cu excepția forței majore).
Cine sunt partenerii cheie ai cooperativei?
Cooperativele și întreprinderile din sectorul agroalimentar, pe de o parte. Pe de altă parte, sute
de mii de mici clienți care sunt agricultori, dar și angajați, IMM-uri, profesioniști sau pur și
simplu familii, care conferă stabilitate capitalului social al caselor de economii ale grupului.
Dar pentru modelul de afaceri al Cajamar, nu numai partenerii cheie sunt cruciali6:
Figura 1. Relații esențiale ale modelului de afaceri Cajamar
ESENȚIAL PENTRU MODELUL
DE AFACERI

1

ESENȚIAL PENTRU CONTINUITATEA
ȘI DEZVOLTAREA AFACERII

2

IMPORTANT PENTRU REPUTAȚIA
GROUPULUI

3

Părți interesate
Parteneri
Investitori
Angajați
Reprezentanți salariați
Consumatori
Furnizori
Organisme de reglementare

Analiști
Agenți de rating
Societate
Mass Media

Sursă: Cajamar
5
6

În conformitate cu articolele 4-7 din regulamente.
Https://www.bcc.es/es/pdf/responsabilidad-corporativa/informe-integrado.pdf (p.29).
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Ce fel de relație are cooperativa cu administrația publică sau autoritățile?
Structura actuală a Grupului Cooperativ de la Cajamar este cunoscută a fi formată din 19 case
de economii rurale spaniole, iar CCA, care acționează ca instituție principală, a trebuit să treacă
testele de criză pe care autoritățile europene le-au impus din 2014 băncilor majore pentru a
preveni alte crize financiare.
Evaluarea Globală, efectuată de Banca Centrală Europeană (BCE) în colaborare cu Autoritatea
Bancară Europeană (ABE), a reprezentat o revizuire amplă și riguroasă a riscurilor instituției,
pe baza unei analize detaliate a calității activelor și a cerințelor de capital în cadrul scenariilor
de bază și al testelor de criză din anii fiscali 2014, 2015 și 2016. Aceste teste au analizat, de
asemenea, rata de îndatorare care, în cazul Cajamar, a arătat o valoare prudentă, precum și o
rată de expunere îndoielnică, când s-au depus eforturi pentru identificarea și curățarea activelor
sale în ultimii ani, respectând cerințele succesive de clasificare a activelor îndoielnice și a
provizioanelor efectuate de guvern începând cu 2009, ceea ce s-a reflectat în rezultatul analizei
calității activelor. De fapt, rezultatele acestor teste plasează Cajamar printre entitățile spaniole
care au trecut testul exhaustiv, fără să fi utilizat ajutorul public și fără să fi cedat active
Societății pentru Gestionarea Activelor Derivate din Restructurarea Bancară.
Astfel, Cajamar și-a asumat relațiile cu organismele de supraveghere și cu piețele, pe lângă
respectarea cerințelor legislației aplicabile privind guvernanța corporativă. De asemenea,
aceasta ia în considerare cerințele derivate din:
 Orientările ABE (Autoritatea Bancară Europeană) privind guvernanța internă.
 Codul bunei guvernanțe pentru societățile listate ale Comisiei Spaniole a Piețelor
Valorilor Mobiliare.
 Comitetul de la Basel pentru Supravegherea Bancară a Principiilor de Guvernanță
Corporativă pentru Bănci.
Cooperează cu alte cooperative sau întreprinderi de economie socială?
Conform modelului său bancar cooperatist, pentru grupul cooperativ Cajamar, “rațiunea de a
fi” sunt oamenii și comunitățile din care acesta face parte. Acesta este modul în care, cu decenii
în urmă, a devenit o soluție pentru excluderea financiară la care o parte a populației era supusă,
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adesea condiționată de poziția socială sau de teritoriul de origine. Aceste convingeri sunt încă
foarte vii și astăzi și cooperativa este conștientă de responsabilitatea și rolul important pe care la jucat în articularea teritoriului. Cu atât mai mult în prezent, când există o nevoie urgentă de a
găsi modalități de:
 Păstrare a capitalului în teritoriu.
 Crearea de capital pentru îmbunătățirea competitivității teritoriale.
 Oferirea de soluții pentru fenomene precum depopularea în mediul rural.
Acțiunile din acest domeniu sunt menite să ofere sprijin pentru:
 Economia reală și productivă bazată pe oameni.
 Sistemele de producție locale.
 Economia socială și solidară.
 Mediul rural și activitățile economice desfășurate acolo.
Un întreg departament („Economie socială și Banca de Afaceri Agroalimentare”) este
responsabil de colaborarea cu entitățile economiei sociale, în general, și cu cele din sectorul
agroalimentar, în special. Președintele acestui departament, dl. RODRÍGUEZ DE LA RUBIA,
afirmă că portofoliul de produse specializate destinate cooperativelor și membrilor acestora, în
cadrul liniei de afaceri „De la cooperativă la cooperativă”, include toate nevoile care pot apărea
pentru antreprenorul secolului XXI în cadrul societății digitale: „Agroconfirmare”, avansuri,
asigurări, lichidități, mijloace de plată și servicii, „închiriere”, investiții, „comerț electronic” și,
desigur, linii de creditare pentru incidente meteorologice extreme și pentru promovarea
schimbării generațiilor în mediul rural.7
Propuneri de valoare:
Ce valoare oferă clientului?
Modelul de afaceri al Cajamar este caracterizat de natura sa cooperativă și de modelul său de
bază cu largi ramificații sociale și corporative. Acest lucru îi conferă o serie de particularități
fundamentale legate de principiile de cooperare, prevalența oamenilor asupra capitalului, un
Cooperativas
Agro-alimentarias,
alimentarias.coop/ficheros/doc/05313.pdf.
7

UNIVERSITY OF AGRONOMIC SCIENCES AND
VETERINARY MEDICINE OF BUCHAREST

Nº.

33,

2017,

HUMBOLDT UNIVERSITY OF BERLIN

pp.8-9.Disponibil

UNIVERSITY OF ALMERIA

la

adresa:Http://www.agro-

13

model de guvernanță și căutarea profitului nu ca scop în sine, ci ca mijloc de creare a valorii
comune.
Această particularitate a făcut posibilă, de la origini și de-a lungul istoriei sale, să fie parte
integrantă a economiei sociale și să aducă o contribuție remarcabilă în comunitățile în care și-a
dezvoltat activitatea.
Cajamar înțelege crearea valorii comune ca un obiectiv esențial pentru implementarea
modelului său de afaceri bazat pe oameni, idei și teritorii. Folosind resursele inițiale (capital
financiar, industrial, uman și natural), Cajamar își dezvoltă principalele activități (comercial
banking, management activele, asigurări și inovație agricolă) cu participarea strânsă a
partenerilor, clienților și aliaților. Cu aceste elemente, se dezvoltă un proces de transformare
bazat pe caracteristicile modelului său de sistem bancar cooperatist, pe vocația sa socială și pe
gestionarea responsabilă a durabilității8.
Figura 2. Crearea de valoare

Capital original
(input)

Valorificare și
transformare

Capital sub formă de
derivate
(output și impact)

Sursă: Cajamar

De asemenea, angajamentul puternic față de mediu și teritoriul, precum și față de generarea de
valoare comună, fac ca distribuirea acestei valori să fie deosebit de relevantă. Cheltuielile cu
personalul și furnizorul, plata impozitelor sau plata dobânzilor către membrii cooperativei
sociale definesc firma în care este distribuită valoarea economică generată.
Care nevoi ale clientului satisface?
Ca orice entitate bancară, aceasta satisface în special nevoile financiare. Mai jos, pot fi găsite
produsele și serviciile care răspund cel mai bine nevoilor întreprinderilor9.

Https://www.bcc.es/es/pdf/responsabilidad-corporativa/informe-integrado.pdf (p.25).
Informații
suplimentare
despre
produse
și
servicii
sunt
disponibile
adresa:https://www.cajamar.es/en/particulares/productos-y-servicios/
8
9
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Tabel 1. Produsele Cajamar
Domenii

Produse










Economii și investiții: diferite soluții de
rentabilitate și tratament fiscal necesare
pentru economii și investiții financiare,
adaptate la nivelurile de securitate sau
risc preferate de client
Finanțare

Carduri













Asigurări

Servicii bancare la distanță
Clubul membrilor: o platformă online
care oferă reduceri exclusive de la peste
100 de mărci de top cu oferte speciale

Conturi
Depozite
Fonduri de investiții
Planuri de pensii
Altele
Ipoteci
Împrumuturi
Linii de credit pentru afaceri
Carte de debit: card de aur (pentru
bătrâni), card de tineret, card de
cumpărături electronice.
Carduri de credit pentru plăți flexibile:
card clasic (pentru bătrâni), card premier.
Asigurare de viață
Acoperirea cheltuielilor funerare
Asigurare domiciliu
Asigurare vehicul
Asigurare de vânătoare și pescuit
Asigurare pentru accidente
Card E-shopping
Numerar pentru urgențe
Notificări pe mobil
Operațiuni frecvente

Recreere și petrecere a timpului liber, modă,
restaurante și tehnologie, printre multe alte
sectoare
Sursă: Cajamar

Segmente de consumatori:
Pentru cine creează valoare cooperativa?
În aplicarea Fondului Social al Cooperativei Cajamar predomină: promovarea economiei
sociale și diseminarea cooperativismului, precum și formarea și educarea partenerilor și
angajaților în principiile și valorile sale; cercetarea aplicată și diseminarea cunoștințelor tehnice
în sectorul agroalimentar, precum și alte activități socio-culturale și de bunăstare în zona în care
își desfășoară activitatea entitatea noastră.
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Sectorul agroalimentar este esențial pentru economia spaniolă în ceea ce privește valoarea și
ocuparea forței de muncă. Agricultura din Almería este un lider la nivel regional și are unele
dintre cele mai competitive companii de pe scena mondială, multe dintre ele bazate pe
cooperare. Prin urmare, sectorul agroalimentar este una dintre pietrele de temelie ale modelului
de afaceri al Cajamar. Nu numai din cauza originilor sale, atât de strâns legate de pionierii
agriculturii moderne din Spania, dar mai ales din cauza realității sale actuale și a viziunii sale
asupra viitorului.
Companiile agroalimentare și cooperativele câștigă bani doar investind bine și se finanțează în
mod corespunzător, motiv pentru care, în spatele unui sector productiv și a unei industrii
agroalimentare puternice cu vocație pentru export, există întotdeauna o mare cooperativă de
credit specializată care împărtășește aceleași preocupări și le însoțește în toate proiectele lor.
Cajamar este entitatea lider în sectorul agroalimentar, cu o cotă de piață de peste 15 %, căreia îi
oferă un pachet complet de finanțare și cunoștințe specializate.
Care sunt cei mai importanți clienți ai cooperativei? Ce tip de clienți sunt?
După cum am remarcat de la început, cei mai importanți clienți sunt companiile din sectorul
agroalimentar din Almería, dar și din alte părți ale Spaniei, în special cele din economia socială.
În acest sens, trebuie remarcat faptul că, în aprilie 2016, Cajamar a lansat ADN AgroFood
(Platforma internațională DNA AgroFood), care oferă IMM-urilor și cooperativelor din sector,
pe lângă toate produsele din portofoliu, o linie de servicii integrate de mare valoare furnizate de
14 de întreprinderi specializate în servicii internaționale.10
Resurse esențiale:
Ce resurse esențiale necesită propunerile de valoare ale cooperativei?
Activitățile finanțate de Fondul de Educație și Promovare al Cajamar sunt, în esență, activități
legate de sectorul agroalimentar (zona de inovare agroalimentară și fundațiile Cajamar) și de
economia socială. Unul dintre obiectivele fundamentale ale Cajamar este de a promova
inovarea agroalimentară prin transferul de cunoștințe și tehnologie către acest sector.
Agricultura viitorului este deja o realitate, iar Cajamar încearcă să-și ajute partenerii și clienții
să se adapteze cât mai repede la noua paradigmă.
10

Https://www.cajamar.es/es/agroalimentario/
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În centrele experimentale din Almeria și Valencia, proiectele de cercetare aplicată sunt
dezvoltate în colaborare cu instituții și universități din întreaga lume, ceea ce a făcut din acestea
o referință internațională în agricultura mediteraneană de peste 40 de ani. Consolidarea
structurilor de producție, căutarea permanentă a unor varietăți și a unui management mai
productiv, gestionarea responsabilă a apei, noi aplicații ale biotehnologiei, căutarea eficienței
energetice și legăturile dintre alimentație și sănătate sunt principalele linii de activitate ale
acestora. Pe scurt, Cajamar înțelege că există probleme care vor fi importante pentru
productivitatea, competitivitatea și viitorul acestui sector și al cooperativelor, cum ar fi binomul
alimentar și sanitar ("nu producem legume, ulei, vin, lapte sau fructe; producem alimente și
vindem sănătate"), formarea specifică, importanța capitalului uman și a schimbării generațiilor,
energia, apa, sistemele informatice, transformarea digitală, știința aplicată etc. Resursele
disponibile vor fi din ce în ce mai limitate, vor avea un preț crescut și va trebui neapărat să se
invertească în acestea. Ne îndreptăm către piețele de aprovizionare și nu către cerere și aceasta
se va realiza prin hiperconectare prin tehnologie.
Canale de distribuție:
Prin ce canale de distribuție cooperativa ajunge la diferitele segmente de clienți ? Cum
ajung produsele efectiv la clienți?
Canalele de distribuție sunt aceleași cu cele ale celorlalte bănci comerciale, dar cu un accent
mai mare pe oameni: În cazul întreprinderilor, inclusiv al exploatațiilor vegetale și de creștere a
animalelor, tratamentul direct continuă să predomine; Pentru familii, canalul digital capătă
treptat importanță (prezența în zonele rurale condiționează dezvoltarea acestei politici).
Relația cu clienții este unul dintre punctele de diferențiere (sau cel puțin este destinat să fie) față
de alte entități bancare: un tratament mai personal și mai apropiat.
Structura costurilor:
Care sunt cele mai importante costuri inerente modelului de afaceri al cooperativei?Cât de
mari sunt?Există unele particularități în costurile sale?
Principalele categorii de cheltuieli ale grupului cooperativ Cajamar sunt:11
11

Https://www.bcc.es/es/pdf/responsabilidad-corporativa/informe-integrado.pdf (p. 57).
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1. Cheltuielile salariale și reinvestirea capitalului din cooperativă.
2. Achiziții de la furnizori.
3. Plata unor unor taxe mai relevante.
Figura 3. Principalele costuri ale cooperativei

Achiziții
furnizori
186 mil euro

Cheltuieli cu
angajați și
dividende membri
cooperativă

Taxe
corporative
21 mil euro

351 mil euro

Sursă: Cajamar

Care sunt cele mai scumpe resurse și/sau activități esențiale?
În prezent, există unele activități care, potrivit surselor Cajamar, necesită investiții mari:
 Mentenanța birourilor (premise, angajați, cursuri de formare pentru a menține
interacțiunea față în față cu clienții).
 Transformarea digitală (pentru a ajunge în mai multe domenii de afaceri și în special la
clienți neprofesionați).
 Reziliența cibernetică și securitatea informațiilor (pentru protecția bancară digitală).
Fluxuri de venituri:
Ce valoare sunt clienții săi cu adevărat dispuși să plătească? Pentru ce valoare sau
beneficii plătesc în prezent?
Veniturile provin din aceleași surse ca ale oricărei entități financiare, deși bilanțul Cajamar este
mai degrabă părtinitor față de sectorul agroalimentar. În acest sector ocupă poziții de leader în
termeni de finanțare și ponderea sa în activele Cajamar este mult mai relevantă decât ponderea
sa în PIB.
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1.4.

Structura instituțională/guvernamentală

BCC gestionează grupul cooperativ Cajamar, fiind responsabil de funcționarea sa curentă,
stabilind politici comerciale, proceduri și controale ale riscurilor, trezorerie, precum și de
emiterea de instrumente financiare, planuri comerciale și bugete. Acesta întocmește conturi
consolidate și se ocupă de agenții de supraveghere și de piețe. De asemenea, are în vedere
respectarea standardelor de bună guvernanță și a celor mai bune practici. Este guvernată de
Banca Centrală Europeană. BCC este activ pe piață prin cele 1.258 de birouri ale Grupului
Cooperativ Cajamar. CCA are o Adunare Generală, în care membrii votează. Există, de
asemenea, un Consiliu de Administrație, format în prezent din 11 membri, dintre care 3 sunt
femei. Consiliul de Administrație a înființat, în calitate de comitet decizional, un Comitet
Executiv, cu delegare de competențe decizionale generale. Acesta urmează un cod de bună
guvernanță corporativă în care transparența și fluxul de informații exacte și oportune sunt
esențiale pentru guvernanța sa. Regulamentele și regulile Adunării Generale sunt publicate.
Managementul acestuia este structurat după cum se prevede în graficul de mai jos:
Figura 4. Structura organizațională

Sursă: Cajamar
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Elementele de guvernanță care derivă din principiile cooperatiste ale Cajamar sunt: Un membru,
un vot (limitare în funcție de importanța stocurilor de capital); Democrație internă; Prevalența
oamenilor asupra capitalului; Libertatea de asociere. Cu toate acestea, în conducerea sa, se
aplică, de asemenea, elemente specifice societăților: accesul la piețe; protecția acționarilor
minoritari; stabilitatea capitalului.

1.5.

Relațiile externe

Cajamar are relații strânse cu sectorul agricol, cooperativele și IMM-urile.Este membru al
Confederației Angajatorilor din Economia Socială din Spania (CEPES). Sponsorizează diferite
catedre în universitățile din Spania. Pe lângă relațiile externe locale, consiliul său sprijină
diverse inițiative la scară globală, deoarece a aderat la Pactul Global al Organizației Națiunilor
Unite în 2006 și s-a angajat să pună în aplicare etica, responsabilitatea socială și de afaceri și
principiile sustenabilității, precum și să raporteze anual cu privire la performanțele sale în raport
cu cele zece principii din domeniul drepturilor omului, muncii, mediului și anticorupției. În
performanța sa economică, dimensiunile sociale și de mediu ies în evidență:
Tabel 2. Dimensiuni sociale și de mediu
 Oferirea de soluții financiare care vizează dezvoltarea economică
și progresul social și care sunt adaptate diferitelor cicluri de
viață.
DIMENSIUNE
SOCIALĂ

 Managementul oamenilor și adaptarea la schimbare.
 Evitarea excluziunii financiare.
 Oferirea de acțiuni sociale și culturale.
 Contribuirea la obiectivele de dezvoltare durabilă.
 Angajament față de mediu.

DIMENSIUNE DE
MEDIU

 Riscuri și oportunități generate de schimbările climatice.
 Sprijin pentru inovare și cercetare.
 Transfer de cunoștințe.
Source: Cajamar
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1.6.Date economice
La 30 iunie 2020, Grupul Cooperativ Cajamar deținea active în valoare totală de 52.725
milioane euro, un volum de afaceri de 85.698 milioane euro, un coeficient de solvabilitate de
14,60 % și un raport CET1 pe etape de 12,94 %, peste nivelurile cerute de supervizor, ca
urmare a consolidării resurselor proprii eligibile. Funcționează pe piață cu 930 de birouri, 141
de agenții, 5.448 angajați, 103 agenți financiari și 6 vehicule mobile care oferă servicii
financiare în zonele rurale la 42 orașe cu mai puțin de 1,500 locuitori.

1.7.Mediul politic
Cajamar este guvernată de Banca Spaniei, iar BCC este reglementată de Banca Centrală
Europeană. Băncile cooperatiste, în general, au fost discriminate din cauza controalelor sporite
și a cerințelor de gestionare adecvată a capitalului, care sunt mai potrivite pentru băncile de
investiții cu risc ridicat.
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Secțiunea 2: Probleme și provocări la nivelul studiului de caz
2.1.

Ce întrebări ridică actualul studiu de caz

Analiza

mediului

permite

identificarea

principalelor macro-tendințe care afectează sau pot
afecta Grupo Cooperativo Cajamar. Cunoașterea
factorilor de risc relevanți și a oportunităților, din
punct de vedere strategic, permite reducerea la
minimum a acestor riscuri și profitarea de aceste
oportunități.
Potrivit președintelui Consiliului guvernatorilor

Întrebări cheie sau fapte pentru
ca

să

ghideze

studiul de caz:


Identitate cooperativă.



Integrare și consolidare.



Cerințe de solvabilitate.

din Cajamar, dl Baamonde Noche, sectorul trebuie
să se confrunte cu patru provocări majore în

instructorul



Atașarea la teritoriu.

viitorul apropiat, atât în ceea ce privește activitatea
pur financiară, cât și performanța operațională a
instituțiilor:
i. Provocări de pe piață: creșterea concurenței și, mai presus de toate, reducerea marjelor de
dobândă au forțat entitățile financiare să integreze alte servicii în activitatea lor obișnuită
(gestionarea pasivelor prin depozitele tradiționale ale clienților lor) ceea ce le-a permis
treptat să genereze o rentabilitate mai mare (comercializarea activelor extrabilanțiere, cum
ar fi fondurile de investiții, asigurările și alte instrumente de economisire).
ii. Transformarea digitală: legătura tradițională dintre cooperativele bancare și economia reală
este o provocare operațională. Aceasta implică, pe lângă efortul de investiții, o schimbare
de mentalitate, o reînnoire a culturii corporative și o reconfigurare a modelului de
afaceri.Este o schimbare foarte rapidă în care munca se face fără fundal sau referință.
iii. Modificări legislative: o mare parte a activității de reglementare a vizat nu numai
armonizarea sistemelor de control și supraveghere bancară, ci și stabilirea unor mecanisme
care să prevină sau să reducă posibilitatea unei noi crize financiare și să reducă la minimum
riscul inerent activității bancare. Acest lucru presupune creșterea cerințelor de solvabilitate;
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îmbunătățirea eficienței, rentabilității, transparenței și guvernanței; să facă organele de
conducere mai responsabile.
iv. Incertitudini politice: globalizarea economică a dus la o mai mare interacțiune politică pe
piețele din ce în ce mai interconectate.Trecem printr-o adevărată schimbare politică, cu
inițiative care pledează pentru un mai mare protecționism în schimbul de bunuri și servicii
care ar putea sugera o anumită regresie. Apariția unor noi lideri populiști și formațiuni
politice provoacă schimbări substanțiale atât în Spania, cât și în Uniunea Europeană, ceea ce
face ca comportamentul pieței să fie mai imprevizibil și mai volatil. Aceste noi scenarii
provoacă îndoieli și un sentiment de nesiguranță pe piețe care sunt din ce în ce mai sensibile
și interconectate.
Provocările cu care se confruntă în prezent Cajamar ar putea fi sistematizate astfel:12
Tabel 3. Provocări în Cajamar
Probleme

Provocări

Politice

 Incertitudine în legătură cu comerțul internațional și creșterea
măsurilor protecționiste.
 Tensiunile geopolitice și ascensiunea naționalismului.
 Noua fragmentare guvernamentală și parlamentară în Spania.

Economice

 Slăbirea activității economice.
 încetinirea economiei mondiale.
 Absența presiunilor inflaționiste în principalele economii.

Sectoriale
(sector bancar)

 Politica monetară a băncii centrale.
 Scenariul rată scăzută a dobânzii ș marjă mică.
 Angajament mai mare pentru o gestionare financiară durabilă și
responsabilă.

Tehnologice

 Digitalizarea, confidențialitatea și securitatea cibernetică.
 Robotizare, inteligență artificială, baze de date mari, blockchain
(structură de date care deține înregistrări tranzacționale și asigură în
același timp securitate, transparență și descentralizare).
 Noi concurenți perturbatori (FinTech, RegTech, BigTech).

12

Https://www.bcc.es/es/pdf/responsabilidad-corporativa/informe-integrado.pdf (p. 11).
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Probleme
De mediu

Sociale

Provocări
 Angajament mai mare față de schimbările climatice și conservarea
mediului (cereri sporite din partea grupurilor de lobby).
 Conversia la o economie cu emisii reduse de carbon.







Increasing inequalities within regions.
Aging population in advanced economies.
Progressive increase in unemployment.
Creșterea inegalităților în interiorul regiunilor.
Îmbătrânirea populației în economiile avansate.
Creșterea progresivă a șomajului.
Sursă: Cajamar

Și toate acestea se traduc într-o PROBLEMĂ CENTRALĂ: Poate rămâne o cooperativă de
credit aproape de membrii săi și de economia locală? Și, în același timp, se poate extinde
teritorial, mărindu-și dimensiunea prin procese de fuziune și integrare pentru a
supraviețui pieței și cerințelor de reglementare?
Poate o cooperativă de credit să rămână fidelă misiunii, principiilor și valorilor sale atunci când
trece dincolo de teritoriul său inițial? sau cum să reconcilieze supraviețuirea modelului
cooperativ de credit într-un mediu din ce în ce mai competitiv, supervizat de instituțiile
europene? Răspunsul lui Cajamar la problema centrală este, de asemenea, clar și fără echivoc:
Creșterea în urma fuziunilor și integrării este compatibilă cu angajamentul în sectoarele și
activitățile din zonele teritoriale inițiale unde se înregistrează concurență crescândă, ca o
consecință a unei economii din ce în ce mai globalizate. Cu toate acestea, țineți cont de faptul că
strategia Cajamar a fost puternic contestată de alte case de economii rurale.

2.2.Semnificația problemelor
i) Impactul economic
În 2019, am fost deja martorii unei încetiniri economice mai rapide decât ne-am așteptat inițial
în majoritatea regiunilor economiei mondiale, datorită: incertitudinii legate de comerțul
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internațional; problemelor de stabilitate geopolitică; absenței presiunilor inflaționiste și scăderii
încrederii consumatorilor. În 2020, pandemia globală a agravat aceste probleme doar prin
scăderea drastică a PIB-ului și a nivelului de ocupare a forței de muncă.
ii) Impactul asupra mediului
Pe de o parte, există încă preocupări cu privire la problemele de mediu cauzate de emisiile de
gaze cu efect de seră. Pe de altă parte, statele membre au ajuns la un acord pentru ca UE să
devină neutră din punctul de vedere al emisiilor de dioxid de carbon până în 2050, iar băncile
își recunosc rolul important în procesul de decarbonizare a economiei. Prin urmare,
identificarea, cuantificarea și atenuarea riscurilor legate de schimbările climatice necesită un
efort considerabil în anii următori din partea tuturor agenților economici.
iii)Impactul social
Spania este una dintre țările în care îmbătrânirea populației are cel mai puternic impact,
ridicând îndoieli și incertitudine cu privire la viitorul sistemului public de protecție socială. În
plus, piața muncii a fost afectată de încetinirea economică cauzată de Covid-19.

2.2.

Măsuri luate

Potrivit președintelui Consiliului Guvernatorilor din Cajamar, dl BAAMONDE NOCHE,
acțiunile întreprinse pentru a face față provocărilor sunt:
 Provocări de pe piață: acordarea împrumuturilor ca activitate tradițională principală nu
mai este rentabilă și este necesară comercializarea de noi produse rentabile și
diversificarea ofertei.
 Transformarea digitală: depunerea eforturilor pentru a adapta tehnologia atât din punctul
de vedere al investițiilor, cât și al formării lucrătorilor.
 Modificări legislative: să dispună de servicii de management central și de politici de
control intern; acest lucru necesită economii de scară care permit controlului să fie
compatibil cu eficiența.
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 Incertitudini politice: Să asigure o mai mare reziliență instituției financiare în contextul
unor circumstanțe nefavorabile.
Dar principala acțiune pe care Cajamar a întreprins-o a fost dobândirea dimensiunii, prin
intermediul instrumentelor economiei sociale: integrarea și, mai precis, în domeniul
cooperativelor, inter-cooperarea. Acest lucru nu a fost realizat ca un scop în sine, ci ca o
strategie esențială, în cele mai multe cazuri, de adaptare la nevoile prezente și ca un instrument
util și eficient, capabil să ofere servicii partenerilor și clienților, mulți dintre ei agricultori,
întreprinderi și cooperative care au trebuit să crească și să supraviețuiască pe piață în ultimii ani.
Așa-numita generație de „valoare partajată” cu mediul nu este o valoare exclusivă a
întreprinderilor din economia socială, ci constituie unul dintre elementele lor cele mai evidente
de diferențiere. Din acest motiv, Cajamar se simte parte a succesului companiilor pe care le
finanțează în teritoriile pe care le operează, unde a contribuit la dezvoltarea și promovarea
unora dintre cele mai dinamice sisteme locale de producție din Spania.
În calitate de cooperativă de creditare, Cajamar se caracterizează prin dezvoltarea propriului
model de servicii bancare de proximitate, orientat spre oameni, ce s-a constituit într-o adevărată
axă de dezvoltare locală durabilă, oferind soluții financiare specializate cooperativelor,
întreprinderilor, antreprenorilor și persoanelor care desfășoară activități independente. Acest
model constituie nucleul structurii productive din Almería și din Spania.
Strategia, în conformitate cu misiunea entității, concentrează activitatea asupra întregii
economii sociale și a sectorului agroalimentar în special, asupra căreia intenționează să își
consolideze poziția de lider, încorporând o viziune în lanț, de la furnizarea de inputuri la
distribuția cu amănuntul, de la producție la industria agroalimentară.
Este esențial să se țină seama de faptul că succesul acestui model de producție este strâns
corelat cu propria maturitate a sectorului financiar, adică a sectorului uniunii de credit, care, în
cazul Almeríei, îi corespunde lui Cajamar. Această relație explică nivelurile ridicate de piață ale
depozitelor și ale creditelor acordate altor sectoare rezidente, mai mari de 50 % și, respectiv, de
35 %. Nu există nici o uniune de credit, bancă de tip cooperatist sau bancă de tip comercial în
mediul rural care să aibă niveluri similare, aceasta depășind restul intermediarilor.
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Soluții posibile:
 Creșterea capacității de a atrage noi investitori și de a strânge capital .
Această deficiență nu a fost importantă, în timp ce uniunea de credit a dat dovadă de o
mare capacitate de a-și crea propriile resurse, dar criza a împiedicat continuarea
acestui model.
 Alinierea structurilor guvernanței corporative la cerințele profesionalizării,
independența managementului afacerilor și responsabilitate față de piață.
 Sporirea flexibilității structurilor organizaționale în vederea adaptării evolutive la
cerințele diferitelor tipuri și situații neprevăzute ale activității bancare.
Într-o economie deschisă și internațională, participarea investitorilor este necesară pentru a
aborda diferite strategii de extindere.

2.4. Privind spre viitor
Cel mai mare risc cu care se confruntă în prezent Cajamar îl reprezintă faptul că este o victimă a
propriei sale strategii de succes și de creștere economică. Deși a simțit necesitatea de a crește, în
parte forțată de politica guvernamentală și de cerințele Băncii Spaniei de a fuziona cu alte bănci,
pentru a oferi sisteme de stabilitate, aceasta trebuie să navigheze tranziția de la o bancă de
credit cooperativă rurală și înrădăcinată teritorial la o entitate națională, cu o concurență acerbă.
Cea mai mare provocare este de a menține conexiunea și loialitatea clienților si membrilor.
Punctele sale forte constau în finanțarea entităților agricole și a IMM-urilor. Funcționarea
eficientă a acestor sectoare depinde de mulți factori dinafara controlului Cajamar. Spania se află
încă într-o criză profundă, iar IMM-urile se află în dificultate de la criza financiară și de la
introducerea unor politici de austeritate și a unor cerințe sporite de ajustare a capitalului
instituțiilor financiare.
Mai multe acorduri de liber schimb încheiate cu UE afectează sectorul agricol, pe măsură ce
sunt stabilite tarife. Studii recente au arătat că agricultura europeană nu are prea multe de
câștigat în urma unor astfel de acorduri de liber schimb. În orice caz, va exista o perioadă de
volatilitate.
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Cu toate acestea, această situație poate fi de bun augur pentru Cajamar, deoarece banca deține
un record în a face față diferitelor tranziții cu care s-au confruntat agricultorii pe măsură ce au
avut de-a face cu piețe din ce în ce mai globalizate.
Cajamar are în continuare o gamă largă de IMM-uri în calitate de clienți, fără ca un client să
domine, reducându-se astfel riscul. De asemenea, are o cunoaștere profundă a sectoarelor sale
de afaceri. Prin trecerea la alte sectoare, puterea sa în ceea ce privește relațiile bancare ar trebui
să o ajute pe piața insuficientă de finanțare a IMM-urilor.
Președintele a afirmat următoarele despre viitor: această natură de cooperativă este exact ceea
ce menține angajamentul Grupului față de teritoriul său, rămânând specializat în sprijin
financiar pentru familii, antreprenori și sisteme de producție locale; de asemenea, cooperativa
generează o valoare comună contribuind la dezvoltarea economică și la progresul social prin
crearea de locuri de muncă, promovarea economiei sociale și, în principal, prin sprijinirea a mii
de fermieri mici și mijlocii și a crescătorilor de animale într-un sector agroalimentar din ce în ce
mai tehnic și competitiv.
Întrebat despre această problemă, domnul Baamonde Noche a declarat:
„La Cajamar ne propunem să continuăm să fim principala cooperativă de credit
din Spania și să continuăm să lucrăm pentru a ne consolida poziția de lider în
finanțarea sectorului agricol, cu o cotă de piață deja aproape de 15 %. Suntem
singura bancă de economii rurală spaniolă de la nivel național și lucrăm în
fiecare zi pentru a fi percepuți ca experți principali în sectorul agroalimentar. În
acest scop, promovăm modernizarea structurilor de producție și marketing ale
companiilor, acționând în același timp ca agent de diseminare a inovațiilor
agronomice și de formare a tehnicienilor și managerilor, cu o ofertă de transfer de
cunoștințe și tehnologie unică pe scena națională”.
În cele din urmă, sunt stabilite cifrele privind contribuția directă și indirectă a Grupului Cajamar
la PIB-ul spaniol, stabilind cadrul de intrare-ieșire al economiei spaniole. Ca urmare a fluxurilor
monetare din Cajamar (achiziții de la furnizori, cheltuielile angajaților, dividendele membrilor
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cooperativei și impozitul pe profit), un efect multiplicator este produs în economie, inducând
efecte economice în alte sectoare prin consum/investiție.13
Figura 5. Contribuția la PIB-ul spaniol
Directă: 190 mil euro

Contribuția
Grupului la PIB

Indirectă: 281 mil euro

1.163 mil euro

Indusă: 692 mil euro

(0,1%)

Sursă: Cajamar

Impactul activității de creditare la nivelul întregii țări a fost, de asemenea, calculat la 10.766
milioane de euro în ceea ce privește contribuția la PIB.

13

Https://www.bcc.es/es/pdf/responsabilidad-corporativa/informe-integrado.pdf (p. 57).
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Secțiunea 3: Impactul crizei provocate de Coronavirus și măsurile luate
Prioritatea principală pentru Grupo Cooperativo Cajamar în gestionarea acestei crize de
sănătate a fost protecția oamenilor. De la începutul lunii martie, a început să monitorizeze
evoluția COVID-19 în Spania și s-a convenit asupra protocolului de acțiune care trebuie urmat
și asupra măsurilor organizatorice interne care urmează să fie adoptate, succesiv, în fața
diferitelor scenarii posibile, pentru a proteja sănătatea profesioniștilor săi, a clienților și a altor
persoane cu care are relații și pentru a garanta că entitățile sale continuă să își furnizeze
serviciile operaționale în mod normal, reducând activitatea și riscul de contagiune.
3.1.Impactul economic și măsurile luate
În ceea ce privește impactul asupra conturilor, încă nu există informații, însă Grupul publică
rezultatele în fiecare trimestru, astfel încât datele să poată fi extrapolate de la acestea14. Cu toate
acestea, ar putea fi semnificativ faptul că Fitch Ratings a retrogradat Grupo Cooperativo
Cajamar. Acțiunile de rating fac parte dintr-o revizuire a portofoliului băncilor spaniole, ca
urmare a consecințelor economice din cauza crizei de coronavirus.15
3.2. Impactul asupra lucrătorilor și măsurile luate
Pe baza acestor premise, unele dintre principalele măsuri adoptate au fost:
 Telemuncă - tot personalul din cadrul serviciilor sale centrale și oficiile sale teritoriale au
avut posibilitatea de a rămâne acasă lucrând prin intermediul sistemelor informatice.
 Concentrarea temporară a birourilor în locații în care erau mai multe sucursale.
 S-a activat un plan de rotație pentru Rețeaua Comercială pentru a echilibra expunerea
colegilor în interacțiunea față în față în birouri.
 Reducerea orelor de interacțiune publică de la 9:00 la 1:00 pm începând cu 01/04/2020.
 Studiul și executarea închiderilor structurale ale rețelei de birouri.
Https://www.bcc.es/es/pdf/informacion-para-inversores/ultimos-resultados-gcc-02-20.pdf
Https://www.fitchratings.com/research/structured-finance/fitch-downgrades-grupo-cooperativo-cajamar-to-bb-oncoronavirus-outbreak-outlook-negative-31-03-2020
14
15
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3.3. Impactul asupra relației cu furnizorii și măsurile luate
Solicitarea și caracterul adecvat al planurilor de urgență ale furnizorilor. Au fost adoptate, în
mod special, măsuri pentru a facilita conectarea prin telemuncă la sistemele sale pentru
furnizorii care au avut nevoie de a-și desfășura continuu activitatea. În plus, serverele, licențele,
comunicațiile și măsurile de securitate au fost consolidate.

3.4. Impactul asupra relației cu partenerii și clienții și măsurile luate
Instituțiile bancare în timpul acestei crize de sănătate trebuie să facă parte din soluție,
contribuind la atenuarea efectelor acesteia asupra activității economice. Un rol important care
trebuie asumat este de a canaliza și de a pune la dispoziția societății un volum mare de resurse
publice și private care să asigure generarea de lichidități și credite necesare.
Ca urmare a acestui angajament, Grupul Cooperativ Cajamar a pus în aplicare diverse măsuri
de sprijinire a întreprinderilor, IMM-urilor, a lucrătorilor independenți și a familiilor, linii de
finanțare speciale pentru a atenua impactul situației actuale generate de COVID-19, astfel încât
acestea să își poată acoperi nevoile de lichiditate. Măsuri precum:
 Prelungirea termenului de rambursare a împrumuturilor pe termen scurt și a soluțiilor de
finanțare de tip punte.
 Extinderea liniilor de credit pentru exporturi și importuri.
 Moratoriu ipotecar pentru familiile cele mai vulnerabile.
 Amânarea veniturilor din închirierea activele executate silit.
 Plata în avans a pensiilor, a indemnizațiilor de șomaj, a prestațiilor ERTE16 și a
indemnizațiilor compensatorii fără costuri.
 Facilități pentru managementul afacerilor la distanță, cum ar fi facturarea cu semnătură
electronică.
 Eliminarea și reducerea comisioanelor POS în funcție de activitatea acestora.
ERTE este un acronim (în spaniolă) pentru dosarul de reglementare temporară a ocupării forței de muncă și reprezintă o
suspendare pentru o anumită perioadă de timp a contractului unei părți sau a tuturor lucrătorilor unei societăți din cauza unei
forțe majore.Acesta poate fi aplicat contractelor cu normă întreagă și cu fracțiune de normă.
16
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 Emiterea cardurilor fără comision.
 Universalizarea accesului de la distanță, liber și nerestricționat, al managerilor prin
intermediul sistemului bancar online și al aplicației acestuia (My Manager-Conecta).
 Creșterea capacității de operare și de gestionare a informațiilor (prin intermediul sediului
electronic, al serviciilor bancare online și mobile și în cadrul filialei).
 Promovarea utilizării cardului prin menținerea celei mai mari limite pentru plățile
contactless de până la $50 și distribuirea plăților cu cardul în rate.
 Promovarea contactului telefonic și e-mail cu sucursala.
 Soluții de comerț electronic.
 Tarifele POS mobile.
 Posibilitatea de facturare în avans de la punctul de vânzare.
 Linie de finanțare exclusivă pentru plățile fiscale.
 Moratoriul ipotecar pentru locuințele obișnuite destinate tuturor clienților care se află întro situație de vulnerabilitate economică.
De asemenea, a dezvoltat acțiuni sociale în favoarea comunității, ca o companie a economiei
sociale care se simte foarte apropiată și dedicată comunității din care face parte.
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Glosar
o Cooperative de credit/Uniune de credit: o organizație financiară deținută și controlată de
membrii săi care pot împrumuta la rate scăzute ale dobânzii dintr-o sumă de bani pe care au
economisit-o ca grup. Cooperativele de credit furnizează servicii financiare persoanelor cu
venituri mici sau sectoarelor cu finanțare redusă din multe țări.
o Economia de scară: o economie proporțională a costurilor câștigată printr-un nivel crescut
de producție. Se referă la avantajul de cost cu care se confruntă o societate atunci când își
crește nivelul de producție.
o Agricultură intensivă: sistemul de cultivare folosind cantități mari de muncă și capital în
raport cu suprafața de teren.
o Valoare partajată: o strategie de afaceri menită să rezolve problemele sociale în mod
profitabil. Acest lucru se realizează prin mobilizarea resurselor și a inovării sectorului privat
pentru a crea noi soluții la unele dintre cele mai presante probleme ale societății. În acest
sens, creează un mediu mai prosper în care să funcționeze, ceea ce face ca afacerile să devină
mai durabile și mai rezistente.
o Economia socială: un tip de economie care intenționează să facă profit pentru alte persoane
decât investitorii sau proprietarii. Aceasta include cooperative, societăți mutuale, asociații
non-profit, fundații și întreprinderi sociale. Acestea desfășoară un număr foarte mare de
activități comerciale, oferă o gamă largă de produse și servicii și generează milioane de
locuri de muncă. Întreprinderile sociale sunt, de asemenea, motorul inovării sociale.
o Agroconfirmare - Permite simplificarea plăților către furnizori și face mai ușor să se respecte
termenele de plată stabilite de “Legea privind măsurile de îmbunătățire a funcționării lanțului
alimentar”
o CET1 - Common Equity Tier 1 (CET1) - este o componentă a capitalului de nivel 1, care
este în mare parte formată din acțiuni comune deținute de o bancă sau altă instituție
financiară. Este o măsură de capital introdusă în 2014 ca mijloc de precauție pentru a proteja
economia de o criză financiară. Toate băncile trebuie să aibă un raport CET1 de minim
4,5%.
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Material adițional
o Bylaws

of

Cajamar

(in

Spanish):

https://www.cajamar.es/es/pdf/informacion-

corporativa/estatutos-sociales.pdf

o EU Financing sustainable growth:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/accounting_and_taxes/documen
ts/190618-sustainable-finance-factsheet_en.pdf
o Informe

de

sostenibilidad

(in

Spanish)

(Sustainability

report)

(2019):

https://www.bcc.es/es/pdf/responsabilidad-corporativa/informe-integrado.pdf
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o Manifiesto en favor de la continuidad de las Cooperativas de Crédito y Cajas Rurales de la

Comunidad Valenciana (IUDESCOOP) (in Spanish) (Manifesto in favor of the continuity of the
Credit Unions and Rural Banks of the Valencian Community) (2014):

o http://www.manifiestocajasruralesvalencianas.org/mantenimiento-de-las-cajas-rurales/

o Official website of Cajamar (in Spanish): https://www.cajamar.es/es/comun/informacioncorporativa/sobre-cajamar/

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conținutul prezentului material
reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt
responsabile pentru modul în care va fi folosit conținutul informației.
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