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REZULTATELE
GENERALE ALE
ÎNVĂȚĂRII

 Identificarea problemei sau provocării.

 Înțelegerea și interpretarea datelor.

 Analizarea informațiilor.

 Gândire analitică și critică.

 Exercitarea raționamentului.

 Luarea și susținerea deciziilor.

 Înțelegerea relațiilor interumane.

OBIECTIVELE
ÎNVĂȚĂRII

 Analizarea modalităților de crearea a valorii

 Utilizarea diverselor mecanisme de competitivitate

 Înțelegerea modului în care este angajat în cooperativă fiecare

membru

 Învățarea modalităților de creștere respectând principiile și

valorile cooperativei
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Rezumat

Cooperativa CASI este cea mai veche cooperativă agroalimentară din Almería. Este o

cooperativă lider în producția și exportul de roșii, deși este, de asemenea, dedicată altor produse,

cum ar fi pepenele verde, pepenele galben, dovlecei, castraveți și ardei.

Se remarcă prin faptul că este o cooperativă tradițională cu mai mult de 75 de ani de istorie,

care a știut cum să se adapteze la nevoile pieței, luptând în ultimii ani pentru a crește varietatea

produselor cu valoare adăugată pentru a se putea diferenția pe piață și pentru a continua să fie

foarte competitivă.

În plus, o mare parte a producției sale este ecologică și are numeroase certificate de calitate care

demonstrează know-how-ul și angajamentul său față de siguranța alimentară și a mediului. Deși

s-a remarcat întotdeauna prin intermediul licitațiilor și prin sistemul său de marketing, în ultimii

ani a crescut substanțial vânzările directe.

Principala problemă cu care trebuie să se confrunte este creșterea semnificativă a importurilor

în Europa și Spania din țări terțe, cum ar fi Marocul sau Turcia, care pot produce mai ieftin,

deoarece salariile lucrătorilor lor sunt mult mai mici și sunt supuse unor controale mai reduse

privind siguranța alimentară.Chiar și așa, a reușit să-și mențină prezența internațională datorită

inovației constante și diversificării.
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Secțiunea 1: Descrierea studiului de caz

1.1. Context și istoric

Cu peste 75 de ani în urmă, în iulie 1944, a fost înființată Cooperativa Agricolă și Animală San

Isidro (CASI). Cu doi ani în urmă, în mijlocul perioadei de autarhie, fusese aprobată o Lege a

Cooperativelor care încerca să revitalizeze un model asociativ care făcuse primii pași prin

Legea Uniunilor Agricole din 1904. Prima entitate constituită în Almería a fost CASI, fiind cea

mai veche din această primă etapă de constituire a entităților cooperatiste înregistrate până la

începutul anilor 1960.

În ultima treime a secolului al XIX-lea, epoca de aur a mișcării cooperatiste din Almería,

trebuie evidențiată crearea a zeci de entități, printre care Caja Rural Provincial (în prezent

Cajamar) în 1966, în prezent principala cooperativă de credit din Spania. Zona de est a Almeriei,

datorită condițiilor climatice speciale și apei foarte sărate, a favorizat specializarea fermierilor

CASI în cultivarea roșiilor, făcând acest produs unic în aromă și calitate în comparație cu alte

zone ale lumii. Toți acești factori, împreună cu acceptarea puternică pe piață a produselor sale,

au făcut din această cooperativă, după mai bine de 70 de ani, o referință mondială în această

cultură.

De-a lungul anilor, cooperativa nu și-a pierdut esența: să producă cu cel mai mare respect

pentru mediu și tradiții, corelându-și misiunea cu dorințele clientului și rigoarea consumatorului.

După o călătorie lungă și dificilă, în prezent, CASI este mândră să poată garanta aprovizionarea,

practic în orice linie de producție și ambalaj cerut de piață. Acest lucru se datorează unui

angajament puternic față de inovare în ceea ce privește procesele, ambalarea, comercializarea și

vânzările.

În prezent, CASI are peste 1.700 de membri și o suprafață de cultivare de peste 2.000 de hectare.

1.2. Ciclul de viață

i) Înființarea și începerea activității

Istoria CASI (Cooperativa Agrícola y Ganadera San Isidro) începe cu înființarea sa ca entitate

în 1944 de către fermierii din Huerta y Vega din Almería (livada și câmpia aluvială Almería),
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cu obiectivul prioritar de a-și comercializa direct produsele pe piața alimentară centrală a

orașului.

Primii ani ai CASI s-au axat pe vânzarea zilnică a legumelor asociaților săi în standul din Plaza.

De la început, o importanță deosebită a fost arătată vânzării unei producții enorme de cartofi,

cultivată în Vega de Almeria în timpul iernii, profitând de un climat propice, care continuă să

fie și astăzi un avantaj competitiv față de alte enclave agricole naționale și internaționale.

Producția de cartofi a atins o asemenea amploare încât, până la sfârșitul anilor 1960, cerințele

privind semințele au atins cifre record de aproximativ 300 de tone, dintre care majoritatea

proveneau din nordul Spaniei (Navarra, Palencia, Galicia), dar și din străinătate (Irlanda). În

același timp, și mai ales de la sfârșitul anilor 1950, culturile vegetale „enarenados” au fost

plantate pe solul tradițional „Vega”, dar în special pe terenuri noi arate pe câmpia aridă de

coastă, la est de oraș.

Productivitatea ridicată a noilor sisteme de cultivare în nisip și rezultatul său bun pe piețe au

făcut ca micul stand CASI din piața centrală să fie insuficient, ceea ce a determinat, în perioada

anilor ‘60, căutarea de magazine improvizate în care să se dezvolte un nou sistem de vânzare,

„corrida” sau licitația “downward” (cu numărătoare inversă), care a devenit atât de populară.

ii) Creștere, extindere și provocări

Succesul modelului a încurajat, la sfârșitul anilor 1960, achiziționarea de terenuri pe care să-și

construiască propriul depozit în Los Partidores, un oraș situat între orașul Almería și districtul

La Cañada de San Urbano, unde se află și astăzi facilitățile CASI. Astfel, în 1969 a fost deschis

primul depozit „Los Partidores” pentru a putea continua sistemul corrida care a supraviețuit

până în zilele noastre, cu doar mici variații care privesc mai mult formele decât substanța

sistemului și care, în sinteză, continuă să fie o licitație “downward” (cu numărătoare inversă).

În anii’70, entitatea a jucat un rol de leader în mai multe evenimente speciale, cum ar fi

eforturile constante de a exporta roșii în restul Europei, precum: acordurile de participare la

Societatea Națională MERCOSA pentru organizarea activității „Alhóndigas”; studiile de

fezabilitate ale asociațiilor prin Uniunea Națională a Cooperativelor pentru exportul de roșii;

obținerea Licenței de Exportator; îmbunătățirea standardizării produsului.
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Toate acestea au reflectat importanța ridicată a producției de roșii în rândul membrilor, din ce în

ce mai numeroși, ceea ce a consolidat entitatea și a definit linia de acțiune în vederea

specializării în acest produs, al cărui volum a necesitat inclusiv dublarea facilităților de vânzare,

înainte de sfârșitul deceniului. Roșiile au devenit astfel produsele principale ale Cooperativei și

au eclipsat rapid importanța altor produse tradiționale, cum ar fi cartofii, care au continuat să fie

vândute pe masa Pieței Centrale.

Anii’80 au însemnat pentru CASI consolidarea definitivă a sistemului de licitație, după un

model original, care poate fi considerat numele de marcă al casei: fabricarea și ambalarea de

către membri a produselor în unitățile proprii, transportul individual și licitația în sediile

cooperativei. Acest model a fost discutat pe larg de atunci, dar timpul a arătat că este ideal în

acest domeniu, deoarece generează valoare adăugată, este flexibil în fața situațiilor în schimbare

și se adaptează la caracteristicile fermelor membrilor.

De asemenea, în acei ani, au continuat să fie adoptate măsuri de adaptare la cerințele unei piețe

din ce în ce mai competitive și, în acest sens, ar trebui subliniate acțiuni importante, cum ar fi

introducerea de noi containere (cutii pliabile de 15 kg sau tava de 10 kg), cerințe mai mari în

standardizarea produsului și controale sporite ale calității.

În același timp, membrii agricultori ai CASI au contribuit la această activitate prin introducerea

unor îmbunătățiri în sistemele de cultivare (irigații de picurare, sere/solarii) și a unor noi

varietăți de roșii care sunt mai rezistente la transport și mai omogene în prezentare. Împreună,

aceste îmbunătățiri au permis sinergia între activitățile de producție și marketing și au

consolidat CASI ca fiind una dintre cele mai mari licitații de roșii din lume.

Anii’90 au fost, de asemenea, bogați în evenimente, deoarece ritmul de creștere a producției a

fost însoțit de creșterea facilităților pentru a găzdui o licitație zilnică care a depășit deja un

milion de kilograme pe zi la mijlocul sezonului. Noi containere, de dimensiuni mari, au început

să fie utilizate pentru a ajusta în continuare eforturile de standardizare și control al calității, iar

entitatea a crescut nu numai în suprafața construită, ci și în numărul de servicii pentru membri

(consiliere tehnică, consumabile, irigații, hardware, atelier). O mare importanță pentru

organizarea sa internă a fost, fără îndoială, recunoașterea ca o Organizație a Producătorilor de

Fructe și Legume (FVPO) în jurul anului 1992, ceea ce a adaptat funcționarea entității la

criteriile Comunității Europene.
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Dar în acest deceniu, au apărut noi provocări care au compromis supremația CASI pe piață,

cum ar fi intrarea pe scenă a unor concurenți serioși în producția de roșii (în principal din

Maroc) sau extinderea unor probleme fitosanitare grave (în special virusul galben sau virusul

răsucirii frunzelor de tomate). Încă o dată, modelul de producție și comercializare al

cooperativei agricole și zootehnice San Isidro a trebuit să se adapteze circumstanțelor,

influențând calitatea și prezentarea produselor sale pe piață și optând pentru practici agricole

prietenoase cu mediul.

Până în septembrie 2013, CASI a oficializat achiziționarea unei alte cooperative din apropiere,

Agrupalmería, împreună cu care volumul vânzărilor sale a crescut cu aproximativ 15 %.

Această extindere a afacerii a fost aprobată în luna iulie a aceluiași an, pentru o valoare de 14,5

milioane euro.

În 2015 au fost finalizate lucrările de construcție ale celui mai modern depozit de manipulare

din Europa, pentru a oferi servicii atât membrilor, cât și clienților în domeniul clasificării și

manipulării roșiilor.

În prezent, și datorită acestor investiții, CASI comercializează producția membrilor săi printr-o

licitație “downward” (cu numărătoare inversă), unde agricultorul este cel care clasifică produsul

în propria sa fermă, pe baza standardelor de calitate stabilite, oferind valoare adăugată

produsului său. Dar, de asemenea, în cadrul noilor facilități dezvoltate cooperativa poate

condiționa produsele, astfel încât membrul nu trebuie să facă acest lucru și să acopere toate

nevoile diferitelor tipuri de clienți.

Prin urmare, CASI are în prezent trei centre diferite: Licitație, Ambalare și Produse Ecologice;

pentru manipulare, clasificare și vânzare.

a) Casi Partidores: este sediul central și centrul de licitație al CASI. Produsul este

clasificat și standardizat direct de către agricultor și este vândut în aceeași zi; asigurarea

prospețimii optime. Se poate ocupa de cca trei milioane de kg de roșii pe zi (3000 tone).

b) Casi Aeropuerto (Aeroport CASI): Este cel mai modern centru specializat în ambalarea

roșiilor din Europa. A fost achiziționat în septembrie 2013 și are aproximativ 44.765 m².

Este echipat cu cele mai noi mașini și tehnologii. Acesta permite satisfacerea cererii

pieței în ceea ce privește comercializarea directă și ambalarea, răspunzând unui volum

maxim de 2 milioane kg pe zi (2000 tone).
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c) Casi San Isidro: centru dedicat exclusiv produselor ecologice începând cu campania

15/16. Acesta este dedicat producției ecologice pentru a satisface cererea de pe piață

pentru aceste produse.

Imagine 1. Imagini cu cele trei facilități CASI

CASI Partidores CASI Aeropuerto (Aeroport CASI)

(Centrul de licitații) (Centrul de ambalare)

CASI San Isidro

(Centru Producție Ecologică)

Sursă: Website CASI

iii)Consolidare

În ultimii ani, Cooperativa Agricolă și de Animale San Isidro a continuat să își consolideze

poziția în acest sector, devenind unul dintre cei mai mari comercianți de roșii pentru consumul

proaspăt din lume. Această supremație nu a fost realizată fără efort, astfel încât toți protagoniștii

activității CASI au contribuit cu experiența și munca lor la realizarea unei lungi liste de

obiective: certificări de calitate, prezentare de produse, adaptare la clienți, căutare de noi piețe,

loialitate față de cele vechi, raționalizarea facilităților, mecanizarea proceselor, creșterea

suprafeței utile, creșterea personalului, îmbunătățirea varietăților rezistente, control integrat și
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biologic, noi practici culturale, facilități mai bune în domeniu și multe alte aspecte care sunt în

cele din urmă menite să ofere cel mai bun produs posibil, care se potrivește unui mare specialist

în tomate, cum ar fi CASI.

1.3. Modelul de afaceri

În ceea ce privește modelul de afaceri al cooperativei CASI, acesta poate fi inițiat prin

evidențierea misiunii, viziunii și valorilor sale.

Misiunea cooperativei are trei direcții:

a) În primul rând, cooperativa încearcă să-și mențină poziția de lider în producția de roșii,

aplicând inovația continuă, îmbunătățirea și calitatea fără a pierde esența tradiționalului.

b) În al doilea rând, în ceea ce privește serviciul prestat, CASI dorește să servească piețele

depășind așteptările clienților săi.

c) În al treilea rând, cooperativa va continua să contribuie la dezvoltarea și specializarea

membrilor săi.

În ceea ce privește viziunea globală împărtășită de CASI și de membrii săi, cooperativa face

față noilor provocări prin inovare continuă pentru a se adapta la cerințele pieței și prin

internaționalizare. În special, se bazează pe: calitatea de producător principal de roșii; a fi o

cooperativă eficientă și competitivă, dedicată calității, siguranței, mediului și responsabilității

sociale; a avea o viziune de adaptare continuă la competiția globală.

În ceea ce privește valorile esențiale pe care se bazează identitatea lor ca și cooperativă, se

remarcă următoarele:

a) Tradiție: esența unei cooperative este dată de tradiția pentru muncă a membrilor săi

b) Calitate: calitatea produselor sale este garantată și certificată prin respectarea riguroasă

a celor mai stricte reglementări și protocoale.

c) Lucrări: munca în echipă marchează funcționarea unei entități care poate deplasa mai

mult de trei milioane de kilograme de roșii într-o singură zi, un efort foarte bine

coordonat, făcut de toți.

d) Satisfacție: clientul este punctul central al eforturilor sale, oferind soluții și adaptându-se

la nevoile lor pentru a le atinge satisfacția.
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În continuare, sunt analizate diferite aspecte esențiale ale activității cooperativei, cum ar fi

relația cu membrii săi, clienții, furnizorii, activitatea sa esențială, crearea valorii etc.

Părțile interesate:

Cine sunt membrii/acționarii cooperativei?Care sunt cerințele pentru a fi membru?

Principala valoare a CASI sunt fermierii săi, adevărați specialiști în roșii, a căror cultivare au

învățat-o din generație în generație. Cu peste 1.700 de membri, cooperativa este o companie

dedicata servirii clienților sai, încercând să răspundă nevoilor acestora prin orientarea spre piață

și vizualizarea tendințelor. Tipologia membrilor CASI este:

 Membri cu drepturi depline:1.240

 Membri colaboratori: 335

 Membri terți: 200

În conformitate cu statutul CASI (articolele 6 și 7), mai pot face parte din cooperativă următorii:

Membri comuni sau cu „drepturi depline”; Membri colaboratori; Membri inactivi; Investitori.

Mai precis, toate persoanele fizice sau juridice care dețin drepturi asociate utilizării sau

exercitării exploatațiilor agricole, ale căror produse sunt incluse în oricare dintre activitățile

care constituie scopul social al cooperativei, pot fi membri comuni ai CASI. Unitățile familiale

cu bunuri comune pot fi, de asemenea, membri.

În plus, în cazul serelor horticole, ferma solicitantă trebuie să aibă o suprafață minimă acoperită

cu plastic de 5.000 metri pătrați. Cu toate acestea, cei care au fost membri înainte de aprobarea

acestor regulamente și care aveau un domeniu mai mic decât cel menționat nu sunt afectați de

statutul lor de membri din cauza nerespectării acestei cerințe. În sfârșit, entitățile publice cu

personalitate juridică pot deține statutul de membru pentru a presta servicii sau pentru a

desfășura activități legate de activitatea cooperativizată.

Cine sunt partenerii cheie ai cooperativei?

Printre altele, următorii sunt parteneri esențiali ai cooperativei: furnizorii de semințe; furnizorii

materiale; administrațiile publice; clienții.
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Figura 1. Exemple de parteneri cheie

Sursă: Prelucrare proprie

Cine sunt principalii furnizori ai cooperativei?

Toți furnizorii sunt cheia bunei funcționări a cooperativei, cum ar fi furnizorii de ambalaje,

materii prime etc. Ei sunt esențiali nu numai pentru cooperativă în mod direct, ci și pentru

membrii acesteia în desfășurarea activității.

Ce fel de relație are cooperativa cu administrația publică sau cu autoritățile?

Pe de o parte, astfel cum s-a menționat mai sus, statutul cooperativei permite chiar și

posibilitatea ca entitățile publice să fie membre ale CASI pentru a presta servicii sau a desfășura

activități legate de activitatea cooperativei. Pe de altă parte, Administrațiile Publice, cum ar fi

Consiliul Local din Almeria, au colaborat cu cooperativa la diferite inițiative pe care le-au avut

în ceea ce privește activitățile desfășurate ca societate a economiei sociale, cum ar fi

organizarea de curse de solidaritate, distribuirea de alimente, etc.

Colaborează cu alte cooperative sau întreprinderi din economia socială?

Cooperativa are multe proiecte comune cu alte entități în domeniul economiei sociale, cercetării

și proiectelor comerciale. În continuare menționăm unele dintre ele:
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 Participă la Asociația Organizațiilor de Producători de Fructe și Legume din Almeria

(COEXPHAL), care reunește 83 de companii de fructe și legume.Acesta oferă servicii de

formare agroalimentară, consiliere juridică, gestionare și consiliere cu privire la ajutoarele

și subvențiile agricole etc.

 Este membru al APROA, care este o Asociație a Organizațiilor Producătoare de Fructe și

Legume recunoscute în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Unicului CMO.

Printre alte obiective, aceasta desfășoară activități de coordonare pentru Distribuirea

Liberă a Fructelor și Legumelor pe baza mecanismului de retragere al CMO pentru Fructe

și Legume și pune în aplicare un Program Operațional Parțial pentru perioada 2019-2023,

care implică 16 Organizații de Producători recunoscute, atât pentru fructe și legume, cât și

pentru citrice.

 Participă la Verdita împreună cu Biosabor, SAT și Unica Fresh, S.L., pentru a

comercializa roșiile „Adora”.

Activități-cheie:

Ce activități cheie sunt necesare pentru propunerile sale de valoare? / Canalele sale de

distribuție? / Relațiile cu clienții? / Fluxurile de venituri?

Printre activitățile-cheie ale cooperativei se numără, în primul rând, serviciile pe care le oferă

pentru comercializarea producției agricultorilor prin intermediul a două sisteme diferite: licitația

“downward” (cu numărătoare inversă) sau clasificarea și vânzarea la destinație.

În al doilea rând, cooperativa oferă servicii de consiliere tehnică în domeniul culturilor. Astfel,

cooperativa are o echipă de 30 de tehnicieni de teren care consiliază și supraveghează producția

fiecărui membru, în funcție de tipul de cultură. La nivel de membru, aceasta înseamnă sprijin

pentru producător și securitate în ceea ce privește riscul pierderii culturilor. La nivelul pieței

înseamnă un control al producției în ceea ce privește Securitatea Alimentară, Durabilitatea și

Garanția.

În al treilea rând, cooperativa efectuează controlul calității produselor, pentru care dispune de o

echipă de experți de calitate pentru a introduce produsele pe piață în cele mai bune condiții,

aceasta fiind o garanție pentru clienții CASI.
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Propuneri de valoare:

Ce valoare oferă clientului?Ce nevoi ale clientului satisface ?

Unul dintre obiectivele principale ale cooperativei este de a oferi cele mai bune produse

adaptate nevoilor clientului, motiv pentru care angajamentul său acoperă toate aspectele unui

serviciu integrat de-a lungul întregului lanț valoric:

a) Siguranță alimentară: cooperativa certifică procesele și produsele sale pentru a oferi

garanții și siguranță atât pentru clienții săi, cât și pentru consumator.

b) Creștere durabilă: cooperativa se angajează să sporească nivelul de calitate și de respect

pentru mediu prin utilizarea eficientă a resurselor naturale.

c) Respect pentru mediu:cooperativa își desfășoară activitatea într-unul dintre cele mai

importante medii naturale din Spania și pe care dorește să îl conserve pentru o lungă

perioadă de timp. Angajamentele asumate de către cooperativă sunt: o producție

controlată, o agricultură ecologică, respect pentru lucrători și pentru mediul înconjurător.

d) Serviciul Clienți: sub motto-ul „Unde, Când și Cum ai nevoie de el...”, scopul său este

de a oferi clientului produsul adaptat nevoilor sale.

e) Capacitate de aprovizionare: este garantată de peste 2.000 de hectare de suprafață de

producție și peste 1.700 de agricultori asociați, atingând un volum de aproximativ

250.000 de tone pe an și continuând să crească.

Segmente de consumatori:

Pentru cine creează valoare cooperativa? Care sunt cei mai importanți clienți ai

cooperativei? Ce tip de clienți sunt?

Principalul client al cooperativei este sectorul de distribuție a fructelor și legumelor. Acesta este

format din: Canalul angro sau piața tradițională (piața țărănească de zarzavat); Distribuția de

scară (supermarket); HORECA (Ospitalitate și Catering). Deși majoritatea fructelor și

legumelor vândute de cooperativă sunt destinate consumatorilor spanioli, ele sunt destinate, de

asemenea, piețelor internaționale precum Polonia și Franța, contribuind astfel, împreună cu

restul companiilor din provincie, la faptul că Almería reprezintă aproape 90 % din exporturile

de roșii ale Andaluziei.
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Resurse esențiale:

Ce resurse cheie necesită propunerile de valoare ale cooperative / Canalele sale de

distribuție? / Relații cu clienții? / Fluxuri de venituri?

Principala resursă a cooperativei este producția (fructe și legume) furnizată de membrii săi

agricultori. Pe baza unui produs de calitate și diferențiat își construiește relațiile cu clienții săi.

Prin urmare, deși este specializată în roșii, are și alte produse. Cele mai relevante sunt

următoarele:

Tabel 1. Principalele produse ale cooperativei

PRODUSE CARACTERISTICI PRINCIPALE VÂNZARE

ROȘII VRAC

Se remarcă datorită formei sale externe
obișnuite, de dimensiuni medii sau mari,
de o culoare roșie intensă și, în special,
de durată de valabilitate lungă, fără a fi
nevoie de refrigerare.

Comercializare,
Licitație și
Ecologică

ROȘII
CIORCHINE

Este ușor de identificat prin
prezentarea sa sub formă de
ciorchine, care îi păstrează mai bine
calitățile. Aceasta este o roșie
consistentă, aromată, cărnoasă, cu o
fermitate optimă.

Comercializare,
Licitație și
Ecologică

ROȘII
PRUNIȘOARE

Roșie în formă de pară și cu o culoare
roșiatică care o identifică în mod clar. Este
deosebită prin faptul că are un mare grad de
conservare și o fermitate ridicată.

Comercializare,
Licitație și
Ecologică

ROȘII RAF

Este o roșie cu nervuri, cu o formă
externă neregulată, cu nervuri foarte
adânci și o culoare verde intensă,
roșiatică la bază.

Comercializare,
Licitație și
Ecologică

ROȘII REBEL

Acoperită de o culoare de un roșu
intens, cu nervuri, care are aceleași
caracteristici de culoare, formă și
aromă precum roșie tradițională, dar
având fermitatea și durata de
valabilitate cerute pe piața de astăzi.

Comercializare,
Licitație și
Ecologică

ROȘII VERZI

O roșie verde delicioasă, de
dimensiuni mari, a cărei aromă
intensă contrastează cu durata de
valabilitate bună, recomandată în
special pentru a fi servită în salate.

Comercializare
și Licitație
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PRODUSE CARACTERISTICI PRINCIPALE VÂNZARE

ROȘII
NEGRE

Aceasta este o roșie de calibru mic, cu
formă rotundă și aromă dulce, ușor
acidă. Se remarcă față de alte soiuri
datorită culorii sale închise, aproape
negre.

Comercializare

MALINOWE

Acest soi se numește „Malinowe”
deoarece culoarea sa este similară cu o
zmeură (în poloneză). Aroma sa este
tradițională și blândă.

Comercializare

ROȘII
COCKTAIL

Roșia cocktail are aroma și culoarea
excepțională a roșiei cherry, dar de
dimensiune medie. Comercializare

ROȘII
CHERRY

Roșiile cherry poartă acest nume datorită
dimensiunii și aromei lor dulci. Comercializare,

Licitație și
Ecologică

ROȘII
CHERRY

PRUNIȘOARE

Ele au o formă asemănătoare unei roșii de
tip paă, dar cu dimensiunea unei roșii
cherry. Aroma este foarte dulce, are piele
subțire și o textură cărnoasă.

Comercializare

ROȘII
CHERRY
GALBENE

Aroma și calitățile sale sunt excepționale:
un galben intens și o dulceață plăcută, dar
cu o piele dură.

Comercializare

PEPENE
VERDE CASI

Cunoscut și sub numele de „Reina de CASI”, acesta vine în
mărime medie sau mini, cu interior de roșu intens, o aromă
excepțional de dulce și fără semințe.

PEPENE
GALBEN
CASI

„Miel de CASI” este marca consolidată pentru pepenele
galben CASI, fiind produs din mai până în iunie.

ORGANIC BY
CASI

CASI introduce o nouă linie de producție ecologică
pentru a satisface cerințele clienților și fermierilor
săi care se concentrează din ce în ce mai mult pe
acest tip de producție. Cu o suprafață inițială de
aproximativ 45 de hectare, produsele disponibile cu
această linie organică sunt: Vrac, Prunișoare,
Ciorchine, RAF, REBEL, Cherry, Cherry ciorchine,
Chery prunișoare, Castraveți și Dovlecei.

Sursă: Elaborare proprie pe baza catalogului de produse CASI
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Pe de altă parte, cooperativa are o mare varietate de ambalaje care îi conferă personalitatea și

diferențierea de care are nevoie:

Imagine 2. Ambalaje

CASI Auction.
CASI Gourmet.
Organic by CASI.
CASI Raf, The Authentic.
CASI Rebel.

CASI PINK.
CASI Black Tomato.
CASI Cherry: Cherry - Cocktail -
Cherry Plum.
CASI Cherry Gold.

Reina de CASI (CASI
Watermelon).
CASI Auction Cherry.
Miel de CASI (CASI Melon).

Sursă: Catalog produse CASI

Canale de distribuție:

Prin ce canale de distribuție cooperativa ajunge la diferitele segmente de clienți ? Cum

ajung produsele efectiv la clienți?

Astfel cum s-a menționat mai sus, cooperativa dispune de două sisteme diferite de

comercializare a producției membrilor săi agricultori:

a) Înainte de Licitație: fermierul colectează, sortează și ambalează produsul în

conformitate cu standardele de calitate stabilite. Aceștia trimit produsele la licitație și

obțin un preț zilnic stabilit prin impulsul cererii și ofertei. În acest caz, atât clientul,
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cât și agricultorul obțin un plus în calitate și preț pentru munca deja efectuată, astfel

încât nu este necesar să se treacă prin alt proces de transformare.

b) Sortare și vânzare la destinație:în cazul în care agricultorul preferă să nu efectueze

munca de sortare la sediul său, el poate accesa programele aranjate cu clienții în care

cooperativa sortează și împachetează în funcție de cerințele lor.

În acest scop, CASI dispune de trei centre separate de manipulare, sortare și vânzare:

a) Casi Partidores:ca centru de licitație, în cazul în care produsul este sortat și

standardizat direct de către agricultor și vândut în aceeași zi. Poate gestiona până la

trei milioane de kg de roșii pe zi (3000 tone).

b) Casi Aeropuerto (Aeroport CASI): este centrul de ambalare specializat în roșii.

Acesta permite satisfacerea cererii pieței în ceea ce privește comercializarea directă și

ambalarea, răspunzând unui volum maxim de 2 milioane kg pe zi (2000 tone).

c) Casi San Isidro: centru dedicat exclusiv produselor ecologice începând cu campania

15/16. Acesta este dedicat producției ecologice pentru a satisface cererea de pe piață

pentru aceste produse.

Structura costurilor:

Care sunt cele mai importante costuri inerente modelului de afaceri al cooperativei?Cât

de mari sunt?Există unele particularități în costurile sale?Care sunt cele mai scumpe

resurse și/sau activități esențiale?

Printre cele mai importante costuri ale cooperativei se numără: forța de muncă și achiziția de

materiale. De exemplu, în declarația de venit din 2018 observăm o cheltuială de 154.798.140

de euro la rubrica „Materiale” și de 23.158.158 de euro la „Cheltuieli cu personalul”.

Fluxuri de venituri:

Pentru ce valoare sunt dispuși clienții cooperativei să plătească? Pentru ce valoare sau

beneficii plătesc deja?

Clienții CASI preferă să cumpere produsele sale în în loc de cele ale concurenților, deoarece

doresc un produs de calitate, cu bun gust și varietate. Principala diferențiere a CASI este

valoarea pe care agricultorul o aduce la produsul lor prin sortarea acestuia în propria fermă.

Produsul este recoltat, clasificat și ambalat pentru a fi vândut la licitație.
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Pentru a garanta o calitate maximă a clienților săi, o echipă de peste 30 de tehnicieni de teren,

care contribuie la planificarea producției și recomandă varietăți, se asigură că tehnicile

agricole sunt utilizate în mod corespunzător, pentru a garanta siguranța alimentară, fără a uita

că produsele sunt susținute de un control exhaustiv al calității în facilitățile CASI, care decide

asupra categoriei finale a lotului. Rolul acestui departament este de a colecta și analiza date,

astfel încât calitatea să fie întotdeauna constantă și unificată. Pentru a controla calitatea

roșiilor, acesta efectuează teste periodice care verifică cerințele suplimentare pe care CASI le

îndeplinește. De asemenea, în laboratoarele lor se efectuează în mod constant analize post-

recoltare, conservare și comportament post-recoltare.

În plus, CASI are cele mai importante și exigente certificări pentru produsele proaspete, în

conformitate cu reglementările privind siguranța alimentară și cu cerințele celor mai mari

lanțuri de distribuție. Astfel, este posibilă diferențierea între următoarele protocoale de

producție:

 Protocoale de producție controlate.

 Protocoale de producție integrate.

 Protocoale de producție ecologică.

Figura 2. Certificările cooperativei

Sursă: Catalog companie CASI

De asemenea, din ce în ce mai mult, clientul caută produse de origine ecologică. Din acest

motiv, în ultimii ani CASI a optat pentru produse de acest tip (Organic by CASI), deoarece

satisfac nevoile consumatorului, permițându-i în același timp:
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 Utilizarea resurselor locale, regenerabile, evitarea poluării și a deșeurilor și menținerea

sau creșterea materiei organice din sol.

 Menținerea fertilității pe termen lung a solului prin rotația culturilor multianuale.

 Menținerea și promovarea biodiversității naturale și agricole cu protecția faunei

sălbatice și a habitatelor vegetale.

 Promovarea utilizării și conservării responsabile a apei și a întregii vieți acvatice

existente.

 evitarea formelor de contaminare care pot fi cauzate de tehnici agricole, nici mineralele

azotate nu vor fi utilizate.

 producerea de alimente cu valoare nutrițională ridicată și o calitate suficientă.

 Reducerea la minimum a utilizării energiei fosile în practicile agricole.

1.4. Structura instituțională/guvernamentală

Cooperativa are următoarea structură organizațională:

Figura 3. Structura organizațională CASI

Sursă: Prelucrare proprie

 Adunarea Generală este formată din membrii cooperativei care adoptă acorduri cu

majoritate de competențe.

 Consiliul de administrație al CASI este format din unsprezece membri cu drept de

decizie și de vot. Acestea sunt alese de către organul Adunării Generale.

ADUNAREA GENERALĂ A
MEMBRILOR

COMITET
TEHNIC

MANAGER

CONSILIU DE
ADMINISTRAȚIE
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 Cooperativa are, de asemenea, un Comitet Tehnic, care este, de asemenea, ales de

Adunarea Generală a Membrilor.

 La rândul său, Consiliul de Administrație alege Directorul cooperativei prin vot

majoritar.

1.5. Date economie

Active 94 milioane euro

Capital 18 milioane euro

2014 2015 2016 2017 2018

Producție
(milioane kg) 219 220 215 210 220

Cifră de afaceri /
vânzări

(milioane euro)
180 187 181 212 194

Profit/Pierdere
(euro) 435.000 600.000 3.000.000 215.000 189.000

2014 2015 2016 2017 2018
Număr de angajați 201 735 736 786 832

Beneficii sociale [descrieți beneficiile pentru membri, indicatori utilizați pentru evaluarea

întreprinderii]:

Cooperativa CASI subliniază că a fi membru al acesteia înseamnă mult mai mult decât a fi

membru al unei cooperative, înseamnă a face parte dintr-o familie mare, unită, care urmărește

să îmbunătățească condițiile sociale. Ca motive pentru a deveni membru al CASI, se pot

menționa următoarele:

a) Încredere în managementul a 1.000 de profesioniști care apără produsul membrilor lor

asigurând cele mai bune condiții.

b) Garanția celui mai bun serviciu: dreptul de a achiziționa inputuri în cele mai bune

condiții convenite cu furnizorii, sprijin financiar, acces la subvenții etc.

c) Respectul pentru activitatea membrilor, în sensul că vocea și votul lor decid viitorul

cooperativei.
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d) Garanții conform cărora CASI își va îndeplini obligațiile față de membri în timp util.

e) Transparență prin accesul la informații privind evoluția produselor fiecărui membru și

a facturilor acestuia, precum și contul său de aprovizionare prin intermediul rețelei.

f) Sfaturi oferite de o echipă de peste 30 de tehnicieni de teren care supraveghează

producția fiecărui membru și care vor preveni practicile rele ale celor care compromit

brandul.

g) Participarea la noile proiecte și provocări legate de accesul la cele mai importante

piețe din Europa.

Printre beneficiile de a fi un Membru cu Drepturi Depline se numără următoarele:

a) Facilități de plată a capitalului: este necesară doar plata inițială de 50 %, restul fiind

plătit pe o perioadă de doi ani, fie prin distribuirea profitului cooperativei, fie prin

livrări de la membru, fie prin transferuri de capital de la alți membri.

b) Participarea la profiturile cooperativei.

c) Procent redus din comision: Membri cu drepturi depline: 8 %; Membri colaboratori:

9 %; Părți terțe: 11 %.

Economii mari pentru membrii cooperativei în comparație cu terții.

d) Plăți către agricultor în termen de zece zile de la data notei de livrare.

e) Participarea activă în departamentele cooperativei.

f) Posibilitatea marketingului produselor în cadrul licitațiilor și comercializării.

În plus, sunt puse la dispoziția membrilor și alte servicii, precum:

a) Consultanță tehnică privind toate certificările de calitate de pe piață (producție

organică, integrată, controlată, GRASP).

b) Credit extins în secțiunea de aprovizionare, plata per campanie de producție, cu

avantaje financiare .

c) Secțiunea de produse agricole cu toate serviciile: atelier, irigații, hardware, materiale

plastice, semințe, etc.

d) Facilități pentru cheltuieli cu răsadurile, gestionarea deșeurilor, prevenirea riscurilor

profesionale, înregistrarea la recensământ și inspecțiile ITEAF (Inspecții ale

echipamentelor de aplicare fitosanitară) etc.

e) Accesul la subvenții (fonduri operaționale, formare profesională etc.).

f) Asigurare de viață numai pentru membrii cu drepturi depline ai entității.
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g) Cursuri de formare în sălile de clasă ale cooperativei, cu o gamă largă de cursuri

adaptate agricultorului.

1.6.Mediul politic

Articolul 129.2 din Constituția spaniolă stabilește mandatul autorităților publice de a

promova societățile cooperatiste printr-o legislație adecvată. În Spania, o lege de stat privind

cooperativele (cu un domeniu de aplicare foarte limitat) coexistă cu legile regionale din

comunitățile autonome. Mai precis, CASI face obiectul Legii nr. 14/2011 din 23 decembrie

privind societățile cooperatiste andaluze și al Decretului 123/2014 din 2 septembrie, care

aprobă regulamentele de punere în aplicare a acesteia, pentru teritoriul în care își desfășoară

în principal activitatea. Aceste legi conturează reglementările generale ale cooperativelor

indiferent de activitatea în care sunt angajate și, apoi, dedică câteva articole pentru a

surprinde specificitățile cooperativelor agroalimentare. În plus, se aplică și pentru CASI

următoarele: Legea nr. 20/ din 19 decembrie 1990 privind regimul fiscal al cooperativelor;

Ordinul EHA/3360/din 21 decembrie 2010 care aprobă regulamentele privind aspectele

contabile ale societăților cooperatiste.

În ceea ce privește ajutoarele sau subvențiile de care poate beneficia cooperativa sau membrii

acesteia, trebuie remarcat faptul că ajutorul pentru programele operaționale este principalul

sprijin al Politicii Agricole Comune (PAC) pentru fructe și legume, deoarece acest sector este

în mare parte exclus din plățile directe. Programele operaționale sunt programe de investiții și

de îmbunătățire a exploatațiilor de fructe și legume realizate de organizațiile de producători,

cu o durată cuprinsă între 3 și 5 ani și cofinanțate din fonduri comunitare în proporție de 50 %.

Acestea nu sunt ajutoare directe, dar organizația de producători trebuie să investească aceeași

sumă de ajutor pe care o primește de la UE, cu o limită de 4,1 % din valoarea producției

comercializate, care crește la 4,6 % dacă sunt incluse măsuri de gestionare a crizelor.

Andaluzia, în special Almeria, este unul dintre teritoriile care beneficiază cel mai mult de

acest ajutor datorită prezenței puternice a sectorului fructelor și legumelor în zonă1.

1 Astfel, în 2019, valoarea acestui ajutor din fondurile operaționale acordate organizațiilor de producători din
Almeria s-a ridicat la 58663392,88 euro, cu un total de 35 de beneficiari.Aceste informații au fost extrase din
FEGA (2019):Ayudas a Frutas y Hortalizas por Organismo Pagador y Provincia:Importe y número de
beneficiarios.Disponibil la adresa:https://www.fega.es/sites/default/files/FYHBENIMP_2019_0.htm

https://www.fega.es/sites/default/files/FYHBENIMP_2019_0.htm
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Secțiunea 2: Probleme și provocări la nivelul studiului de caz

2.1. Ce întrebări ridică actualul studiu de caz?

Principala provocare sau problemă:

Principala problemă sau provocare cu care se

confruntă cooperativa este producția din țări terțe cu

costuri mai mici.

Alte aspecte de rezolvat:

1. Costuri de producție ridicate.

2. Lipsa de comunicare cu consumatorul.

3. Marca nu este suficient de recunoscută.

Toate aceste probleme sunt, într-o mai mare sau mai

mică măsură, interdependente.

2.2.Semnificația problemelor

Problema producției cu costuri mai mici din țările terțe are un impact triplu: impact social, de

mediu și, în special, economic. Fiecare dintre acestea este descrisă mai jos, începând cu

ultima mențiune care este cea mai relevantă.

i) Impactul economic

Tabelele următoare arată importanța și evoluția exporturilor de roșii din Almeria în

comparație cu Andaluzia și Spania (în principal, produsele care sunt exportate în țările

Uniunii Europene, dar și în țări terțe). Exporturile acestui produs au fost reduse an după an în

favoarea produselor din țări terțe, cum ar fi Maroc și Turcia. În plus, la nivel spaniol,

importurile de roșii au fost, de asemenea, în creștere. Deși acestea continuă să provină în

principal din alte țări europene (cum ar fi Țările de Jos sau Portugalia), produsele din țări

terțe au crescut, de asemenea, foarte semnificativ (a se vedea tabel 4). Ca dovadă a acestei

tendințe, trebuie remarcat faptul că între 2010 și 2017 importurile comunitare de roșii au

crescut cu 85 %, totalizând 489 milioane euro, conform datelor Eurostat prelucrate de FEPEX

Întrebări cheie sau fapte pentru ca
instructorul să ghideze studiul de
caz:

Este aceasta o problemă unică
pentru această cooperativă? Se
întâmplă în alte țări?

Sunt aceste probleme recente sau
o afectează de ani de zile?

Cum se raportează aceste
probleme între ele?
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(conform acronimului din spaniolă pentru Federația Spaniolă a Asociațiilor de Producători și

Exportatori de Fructe, Legume, Flori și Plante Vii).

Tabel 2. Exporturile de roșii în tone (către UE și Țările terțe)

2015 2016 2017 2018 2019

ALMERÍA 546.834 538.111 471.337 478.867 463.457

ANDALUZIA 641.170 627.907 560.215 540.595 528.876

SPANIA 949.998 910.663 809.527 812.571 767.368

Sursă: Prelucrare proprii după datele FEPEX

Tabel 3. Exporturile de roșii în euro (către UE și Țările terțe)

2015 2016 2017 2018 2019

ALMERÍA 492.139.550 531.356.830 563.001.952 538.189.754 555.049.985

ANDALUZIA 666.426.520 714.851.954 752.755.011 673.103.874 692.047.104

SPAIN 962.238.759 966.965.393 1.003.192.390 927.160.937 921.648.182

Sursă: Prelucrare proprii după datele FEPEX

Tabel 4. Importurile de roșii în tone și euro (din UE și Țările terțe)

2015 2016 2017 2018 2019

Din UE către Spania
(Tone) 139.295 109.109 139.696 92.648 128.177

Din Țările terțe către
Spania (Tone) 29.216 36.524 49.216 64.554 70.025

TOTAL IMPORTURI
(TONE) 168.511 145.633 188.912 157.202 198.202

Din UE către Spania
(Euro) 78.979.313 69.778.379 69.077.084 62.984.690 86.226.950

Din Țările terțe către
Spania (Euro) 26.175.385 33.080.034 49.854.472 60.507.288 66.419.099

TOTAL IMPORTURI
(EURO) 105.154.698 102.858.413 118.931.556 123.491.978 152.646.049

Sursă: Prelucrare proprii după datele FEPEX
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Pe piața spaniolă, situația este similară, cu o creștere a importurilor de roșii din Maroc de

183 % între 2010 și 2017.2

Conform datelor furnizate de Comisia Europeană, previziunile pe termen scurt sunt că

importurile de roșii proaspete din țări terțe vor continua să crească în 2020 (+ 7 %), din cauza

declinului din Spania și, mai ales, din cauza unei creșteri a importurilor din Turcia și într-o

mai mică măsură (datorită dificultății logistice legate de Covid-19) din Maroc3. Cu toate

acestea, Marocul continuă să reprezinte, de departe, cea mai mare parte a importurilor (71 %

în 2019), exporturile crescând la o rată mult 4 mai mare decât cea prevăzută în Acordul de

Asociere.

Comisia consideră că scăderea producției Spaniei se datorează faptului că agricultorii săi își

transferă producția către legume de seră mai profitabile. În schimb, se așteaptă ca producția

Poloniei să crească din cauza noilor investiții în sere/solarii5. Există, de asemenea, o

prelungire a sezoanelor de creștere în alte țări producătoare din UE, în special în Țările de Jos,

care au sere mai tehnologice decât Spania.

Potrivit FEPEX, cadrul Comunitar de reglementare prezintă cerințe din ce în ce mai stricte în

de mediu, sănătate, sociale și de muncă, care sunt necesare, dar care restricționează

posibilitățile de producție în Europa și oferă stimulente pentru importuri, deoarece țările terțe

nu sunt obligate să aplice aceleași reglementări comunitare. Prețurile din țări terțe, cum ar fi

Marocul, sunt atât de scăzute încât obligă unele ferme spaniole să se închidă în fața

incertitudinii sezoniere, unii producători spanioli decizând să își mute fermele în Maroc.

Acest fenomen este cunoscut sub numele de „criza tomatei spaniole”.

Organizațiile care reprezintă acest sector, cum ar fi FEPEX, solicită o reformă a prețurilor de

intrare din Maroc ca mijloc de prevenire a creșterii importurilor de roșii marocane la prețuri

2 Date furnizate în comunicatul de presă al revistei Aenverde (5/04/2019):„El grupo de contacto del tomate
español, francés e italiano analiza la importación de terceros”.Disponibil la
adresa:https://www.aenverde.es/analisis-de-la-competencia-del-tomante-de-paises-terceros/
COMISIA3 EUROPEANĂ (2020):Perspective pe termen scurt pentru piețele agricole din UE în 2020,toamna,
ediția nr.28, p. 5. Disponibil la adresa:https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-
fisheries/farming/documents/short-term-outlook-autumn-2020_en.pdf
COMISIA4 EUROPEANĂ (2020):Perspective pe termen scurt pentru piețele agricole din UE în 2020, vara,
ediția nr.27, p. 5. Disponibil la adresa:https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-
fisheries/farming/documents/short-term-outlook-summer-2020_en.pdf
COMISIA5 EUROPEANĂ (2020):Perspective pe termen scurt pentru piețele agricole din UE în 2020, vara,
ediția nr.27, p. 5. Disponibil la adresa:https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-
fisheries/farming/documents/short-term-outlook-summer-2020_en.pdf

https://www.aenverde.es/analisis-de-la-competencia-del-tomante-de-paises-terceros/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/short-term-outlook-autumn-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/short-term-outlook-autumn-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/short-term-outlook-summer-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/short-term-outlook-summer-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/short-term-outlook-summer-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/short-term-outlook-summer-2020_en.pdf
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scăzute, care cauzează o criză gravă a prețurilor roșiilor din Spania. Astfel, de exemplu,

începutul sezonului exportului de roșii marocane (care coincide cu sezonul spaniol) către UE,

din octombrie 2020, a scăzut prețurile roșiilor spaniole la cel mai mic nivel din ultimii ani, la

0,14 euro/kg. În special, aceste organizații solicită o reformă a calculului valorii forfetare la

import, care stabilește dacă importurile din Maroc respectă un preț minim și, prin urmare,

dacă se plătesc sau nu taxe vamale, precum și activarea clauzelor de cooperare și protecție

prevăzute la articolele 4 și 7 din Protocolul I la Acordul de Asociere UE-Maroc, care sunt

destinate să corecteze perturbările pieței. În plus, agricultorii solicită o clauză în acordurile cu

țările terțe pentru a se asigura că importurile respectă perioada de producție spaniolă și intră

atunci când nu pot aproviziona piața.

ii) Impactul asupra mediului și impactul social

Diferitele motive care permit menținerea unui preț mic al produselor în țările terțe pot fi

rezumate după cum urmează:

 roșiile marocane sunt scutite de taxe vamale, ceea ce nu este cazul dacă trebuie să

exportăm roșii sau orice alt produs în Maroc.

 avantaje fiscale.

 în țările terțe importatoare, reglementările și condițiile de muncă sunt mult mai puțin

stricte decât cele aplicate în Spania (programe de lucru mai lungi sau neplata

asigurărilor sociale).

 cerințe mai mici în ceea ce privește legislația fitosanitară sau de mediu.

Dincolo de impactul economic și social pe care această „criză” îl are direct asupra

agricultorilor spanioli, în principal în Almeria, în calitate de principal producător și exportator

de roșii, aceasta are un impact social și de mediu semnificativ: la nivel european, deoarece

populația UE primește produse care nu au fost supuse controalelor stricte relevante; la nivel

mondial, deoarece fermele din țările terțe nu iau în considerare măsuri riguroase pentru

îngrijirea și respectarea mediului; la nivelul producătorilor din țările terțe, deoarece aceștia

realizează un progres economic, dar, în multe cazuri, o fac cu prețul acordării unui salariu și a

unor drepturi minime pentru propriii lor lucrători. Din acest motiv, alături de prețuri

echitabile, fermierii spanioli solicită ca produsele din țări terțe să fie supuse cel puțin

acelorași controale fitosanitare, alimentare și de sănătate pe care UE le solicită.



UNIVERSITY OF AGRONOMIC SCIENCES AND
VETERINARYMEDICINE OF BUCHAREST HUMBOLDT UNIVERSITY OF BERLIN UNIVERSITY OF ALMERIA

26

2.2. Măsuri luate

Cooperativa CASI, în fața prețurilor și a marjelor de profit foarte reduse6:

 Au încercat să reducă costurile de producție și ambalare.

 Continuă căutarea soiurilor care sunt bine adaptate serelor/solariilor din Almeria și care

îi permit să ofere pe piață produse inovatoare, cu o calitate și aromă cu valoare

adăugată și care să îi permită să obțină prețuri mai bune și, prin urmare, o rentabilitate

mai mare. CASI utilizează, de exemplu, următoarele specialități: roșii cherry, cocktail,

roșii cherry multicolore, „Malinowe”, etc.

 A transformat sistemul său tradițional de licitație și l-a adaptat la nevoile piețelor

europene pentru a avea o prezență în mai multe țări. Printre alte modificări, a înlocuit

ambalajele din plastic cu carton, a inclus noi certificate de calitate, a folosit europaleți

etc.

 A căutat un echilibru între vânzări prin intermediul modelului european de licitație și

marketingul direct, pentru a se apropia de locurile de distribuție și pentru a permite

oricărui client să aibă acces la bunurile sale.

 A încorporat producători din alte țări europene, cum ar fi Țările de Jos și Polonia. Prin

această diversificare geografică a produsului său, internaționalizarea CASI este

avansată și se obțin avantaje logistice.

Soluții posibile:

Următoarele idei sunt doar câteva alternative posibile pentru abordarea problemei creșterii

importurilor de roșii din țări terțe. Printre alte măsuri viabile, ar trebui implementate în

principal următoarele alternative:

 Inovare.

 Producția de noi soiuri cu valoare adăugată.

 Diferențierea calității între ceea ce se produce în Spania și ceea ce se produce în țările

terțe.

6 Informații obținute din comunicatul de presă al FRESHPLAZA (8/06/2015):„CASI:Transformación del
modelo de subasta para conquistar Europa" (în spaniolă).Disponibil la
adresa:https://www.freshplaza.es/article/3089937/casi-transformacion-del-modelo-de-subasta-para-conquistar-
europa/

https://www.freshplaza.es/article/3089937/casi-transformacion-del-modelo-de-subasta-para-conquistar-europa/
https://www.freshplaza.es/article/3089937/casi-transformacion-del-modelo-de-subasta-para-conquistar-europa/
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 Modernizarea facilităților.

 Optimizarea resurselor, restructurarea și dezvoltarea unei strategii de menținere a

competitivității sectorului.

2.4. Privind spre viitor

„Foaia de parcurs” pentru următorii ani ai cooperativei este prezentată în conformitate cu

următoarele obiective7:

i. Producția ecologică

Se pare că cooperativa va continua să mărească linia ecologică, adăugând în fiecare sezon

mai mulți producători și hectare, pentru a crește suprafața dedicată acestui tip de produs.

Astfel, în acest sens, în ultimii ani, cooperativa și-a consolidat angajamentul față de „Bio” și a

dublat numărul total de hectare dedicate acestei producții. În plus, numărul de produse din

gama „Eco” a crescut, incluzând: dovlecel, roșii ciorchine, roșii “Rebellion” și roșii

prunișoare, castraveți olandezi, roșii cherry ciorchine, roșii cherry prunișoare, roșii cherry

vrac; ardei iute (California); mini pepeni verzi. Roșiile ciorchine, dovleceii și roșiile cherry

ies în evidență între toate în ceea ce privește volumul lor în producția ecologică. Toate

acestea sunt sub marca „Organic by CASI”.

Cooperativa mizează pe acest tip de produse, dar totodată cumpărătorii răspund foarte pozitiv

la această tendință. Scopul este de a crește cooperativa urmărind un obiectiv bine stabilit și

de a menține satisfacția clienților și a agricultorilor săi, astfel încât, la fel ca în cazul

produselor convenționale, CASI să devină un punct de referință pentru producția ecologică8.

Pentru creșterea și consolidarea brandului dispune de o echipă de oameni importantă

specializată în acest tip de producție („Organică”), formată din experți tehnicieni care susțin

munca de teren, fermieri specializați în aceste produse (centrul din Níjar fiind dedicat

7 „Foaia de parcurs” conform fostului manager al cooperativei la secțiunea comunicat de presă a
cooperativei.CASI (4/03/2019):„CASI aprueba sus cuentas Anuales mirando al futuro en su 75 aniversario”.
Disponibil la adresa:Http://www.casi.es/casi-aprueba-sus-cuentas-anuales-mirando-al-futuro-en-su-75-
aniversario/
8 Comunicat de presă în ziarul IDEAL (19/07/2018):„CASI iniciará la campaña con el doble de volumen de
producto ecológico”. Disponibil la adresa:https://www.ideal.es/almeria/almeria/iniciara-campana-doble-
20180719001125-ntvo.html

http://www.casi.es/casi-aprueba-sus-cuentas-anuales-mirando-al-futuro-en-su-75-aniversario/
http://www.casi.es/casi-aprueba-sus-cuentas-anuales-mirando-al-futuro-en-su-75-aniversario/
https://www.ideal.es/almeria/almeria/iniciara-campana-doble-20180719001125-ntvo.html
https://www.ideal.es/almeria/almeria/iniciara-campana-doble-20180719001125-ntvo.html
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pregătirii și manipulării numai a produselor ecologice) și o echipă comercială cu linii

specifice de „Organic by CASI”.

ii. Diversificarea produselor

Cooperativa este, de asemenea, din ce în ce mai angajată în diversificarea produselor,

crescând în mod substanțial volumul anumitor produse, cum ar fi dovlecel, pepene verde etc.

În același timp, continuă să cerceteze diferite varietăți de roșii cu arome diferite pentru a

ajunge la mai mulți clienți, așa cum s-a realizat cu roșiile RAF sau cu roșiile „Malinowe”,

care și-au sporit prezența pe piață.

iii.Menținerea spiritului de cooperare

Este esențial să se mențină un mediu social bun în cadrul cooperativei, pentru a se continua

spiritul de cooperare al fondatorilor CASI de acum 75 de ani. Angajamentul și satisfacția

membrilor sunt necesare pentru continuarea creșterii și menținerii competitivității

cooperativei.

iv. Aprofundarea cunoștințelor privind piețele

Este necesar să se aprofundeze cunoștințele privind piețele pentru a putea anticipa tendințele

consumatorilor, deoarece calitatea, siguranța, varietatea și serviciile trebuie să continue să se

îmbunătățească în fiecare an. Scopul este de a comercializa toate cele 12 luni ale anului și de

a surprinde cu noi produse.
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Secțiunea 3: Impactul crizei provocate de Coronavirus și măsurile luate

3.1. Impactul economic și măsurile luate

Principalul impact economic al crizei coronavirusului, deși nu este specific exclusiv acestei

cooperative, ci sectorului agroalimentar în general, poate fi rezumat în următoarele puncte:

 Criza Coronavirus a afectat din punct de vedere economic toate sectoarele economice,

inclusiv sectorul agroalimentar, de-a lungul întregului lanț, inclusiv producția și

distribuția de alimente. În acest sens, impactul Coronavirusului și închiderea canalului

HORECA au condus la o scădere a consumului de roșii rotunde, ceea ce a determinat

scăderea prețurilor; în același timp, consumul casnic a crescut, în special al roșiilor mici.

În general, se estimează că, în UE, consumul de roșii proaspete va scădea ușor în 2020,

cu -1 % față de 20199.

 În acest sector, piețele internaționale au fost afectate în principal de incertitudinea

măsurilor adoptate de fiecare țară, cum ar fi închiderea frontierelor, și de modul în care

acest lucru ar putea afecta distribuția internațională a acestor produse. Astfel,

exporturile proaspete de roșii din UE în perioada ianuarie-aprilie 2020 au scăzut cu

20 % din cauza COVID-19 (din cauza problemelor logistice și a costurilor de transport

mai ridicate)10. Cu toate acestea, în ciuda faptului că au existat săptămâni de cerere de

vârf și altele de scădere bruscă, în care practic toate piețele au scăzut, s-au făcut eforturi

pentru a garanta transportul de alimente, deoarece acestea sunt necesități de bază și,

prin urmare, vitale pentru populație. La nivel internațional, unitățile alimentare au

rămas deschise și au funcționat cu cerere ridicată.

 Pe de altă parte, a existat o stabilitate mai mare pe piețele naționale, deoarece acestea

sunt produse esențiale, iar aprovizionarea acestora a fost menținută și asigurată pe

parcursul pandemiei, inclusiv în timpul fazelor de carantină.

Principala măsură luată este creșterea vânzărilor online, datorită rolului esențial al noilor

tehnologii în timpul pandemiei. Astfel, cooperativa și-a mărit aproape cu 150 % vânzările

9 COMISIA EUROPEANĂ (2020):Perspective pe termen scurt pentru piețele agricole din UE în 2020, vara,
ediția nr.27, p. 5. Disponibil la adresa:https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-
fisheries/farming/documents/short-term-outlook-summer-2020_en.pdf
10 COMISIA EUROPEANĂ (2020):Perspective pe termen scurt pentru piețele agricole din UE în 2020,vara,
ediția nr.27, p. 5. Disponibil la adresa:https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-
fisheries/farming/documents/short-term-outlook-summer-2020_en.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/short-term-outlook-summer-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/short-term-outlook-summer-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/short-term-outlook-summer-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/short-term-outlook-summer-2020_en.pdf
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online de când a început închiderea în martie 2020 în Spania, astfel încât s-a înregistrat o

creștere a resurselor alocate acestei unități. Serviciul CASI, care este furnizat prin intermediul

site-ului web tomatecasi.online, acoperă toată Spania, cu excepția Insulelor Baleare și Canare

în termen de 24 de ore, cu plecări în zilele de marți și joi. Comenzile sunt gestionate de cele

trei centre de producție (Los Partidores, Aeropuerto și San Isidro). Cu toate acestea,

consumatorii locali își pot ridica „pachetul” și de la facilitățile CASI din Almería.

Pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului, CASI utilizează ambalaje speciale în cutii de

trei kilograme pentru produsul convențional și în cinci kilograme pentru gama „bio”.

Produsul din cutii aparține membrilor săi producători, fără intermediari. CASI lucrează în

principal cu roșii de soiuri valoroase, cum ar fi RAF, REBEL, BLACK, etc., în plus față de

gama organică.

3.2. Impactul asupra membrilor și măsurile luate

Membrii au fost afectați de situație, dar, întrucât este un sector esențial, activitatea a continuat

în ciuda condițiilor. La nivelul forței de muncă, aceștia au trebuit să se confrunte cu problema

angajaților, deoarece au existat unele victime și au întâmpinat dificultăți în găsirea de

personal care să continue să lucreze.

Din punctul de vedere al afacerii și profitabilității, ei au trebuit să treacă prin situații

complicate din cauza scăderii prețurilor timp de câteva săptămâni, ceea ce a influențat

sfârșitul sezonului de legume înainte de vara anului 2020.

A existat, de asemenea, un impact asupra produselor internaționale precum pepenele verde,

pentru care contează mult temperatura, iar frigiderele reprezintă problemă.

Incertitudinile au afectat mult rentabilitatea și așteptările membrilor, care, la rândul lor, au

afectat cooperativa, deoarece au trebuit să-și apere produsele pe piață. Cu toate acestea,

inovarea și știința datelor au facilitat îmbunătățirea calității, trasabilității și optimizării

resurselor, făcându-le aliați buni în timpul pandemiei. În ceea ce privește măsurile

extraordinare de prevenire a COVID-19 adoptate de cooperativa CASI, acestea au fost

aprobate în unanimitate de Consiliul de Administrație și au urmărit să reducă la minimum

riscul în cadrul cooperativei.
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Măsurile pentru membri și producători au fost următoarele: restricționarea accesului la

centrele de manipulare și licitație; interzicerea fumatului în incinte, inclusiv în exterior, în

toate centrele. Cooperativa a continuat să ofere servicii membrilor săi, dar urmând anumite

recomandări:

a) În ceea ce privește atenția acordată membrilor, se recomandă efectuarea consultărilor

prin telefon sau e-mail, încercând să le răspundă în următoarele 24 de ore.

b) În ceea ce privește serviciul de numerar și colectarea facturilor de la membri: acestea

pot fi efectuate prin transfer bancar, pentru care trebuie să trimită mai întâi certificatul

de cont bancar prin e-mail. Odată ce acest lucru a fost realizat, cooperativa va indica

pașii care trebuie urmați.

c) Pentru achiziții de consumabile se recomandă utilizarea mai mare a paginii online

pentru comenzi (https://suministros.casi.es) sau prin telefon.

d) Când încarcă materiale, atât membrii, cât și lucrătorii trebuie să poarte măști pentru a-și

acoperi gura și nasul, precum și să poarte mănuși.

e) În cazul participării în persoană la centre, aceștia trebuie să mențină măsurile de

siguranță stabilite și indicate de acces, cum ar fi: respectarea cozilor de la ușa de la

intrare, menținerea distanței recomandate, precum și dezinfectarea mâinilor cu

dezinfectant hidroalcoolic.

f) Măsurile de mai sus pot fi, de asemenea, extinse pentru a include colectarea

ambalajelor sau descărcarea mărfurilor în diferitele centre.

Cu toate acestea, în caz de dubiu, se recomandă să se contacteze diferitele secții prin telefon,

sau prin canalul casiencasa.casi.es. Departamentul tehnic a continuat să consilieze membrii

producători. Agricultorii au reacționat deosebit de bine la adoptarea unor măsuri de siguranță,

cum ar fi utilizarea mănușilor, a costumelor sau a dispozitivelor de protecție a pantofilor,

deoarece acest lucru nu este ceva nou pentru ei. Acest lucru se datorează faptului că au fost

adesea nevoiți să utilizeze aceste Echipamente Personale de Protecție (EIP) pentru a preveni

acțiunea anumitor viruși asupra culturilor. Toate acestea au permis serelor/solariilor să

continue la nivelurile lor obișnuite de activitate. Pentru a garanta aprovizionarea piețelor,

membrii CASI au continuat campania anterioară până la sfârșitul acesteia (între mai și iunie)

și apoi au început cu pepenele verde în timpul verii, până la începutul noii campanii. Ideea

https://suministros.casi.es
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cooperativei a fost întotdeauna de a continua aprovizionarea cu legume a fermelor,

adaptându-se la piețe și reacționând foarte rapid.

Imagine 2. Imagine cu un membru fermier în propria seră

Sursă: La Voz de Almería (ziar)

3.3. Impactul asupra lucrătorilor și măsurile luate

În ceea ce privește impactul Coronavirusului asupra cooperativei, în primul val al pandemiei

cu greu s-a observat absenteism (mai puțin de 10 %). Deși nu există încă date care să

confirme acest lucru, este probabil ca impactul să fie oarecum mai mare în acest al doilea val,

deoarece nivelul infecției a crescut considerabil de această dată în provincia Almería.

În încercarea de a proteja sănătatea tuturor lucrătorilor săi și de a putea desfășura activități în

toate centrele sale de fructe și legume cu un anumit grad de normalitate, cooperativa a pus în

aplicare măsuri cu aproape trei săptămâni înainte de starea de alertă care a fost decretată în

Spania la 16 martie 2020, deoarece virusul a început să se răspândească în Italia. În plus,

acestea au chiar un forum de idei pentru a îmbunătăți securitatea cât mai mult posibil.

CASI are un pachet mare de măsuri de prevenire și igienă în toate procesele de producție, cu

angajamentul tuturor lucrătorilor săi. Printre altele, putem menționa următoarele:

 Să implementeze anumite măsuri de prevenire în zona de încărcare a cooperativei,

menținând toate măsurile de securitate în rândul personalului și al transportatorilor care

sosesc pentru a distribui produsele acesteia.
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 Curățarea extremă în interiorul și în afara cooperativei, efectuarea unei dezinfecții

aprofundate a tuturor mașinilor și echipamentelor utilizate în procesul de producție,

precum și a instalațiilor în sine, de mai multe ori pe zi, între schimburi de lucrători. Un

interval de timp de o oră este lăsat între turele de dimineață și de după-amiază pentru a

evita aglomerarea la intrări și pentru a avea timp suficient pentru curățare eficientă.

 Să respecte distanța de siguranță dintre angajații din toate zonele și centrele (licitație și

ambalare).

 Implementează lucrul la distanță pentru acele poziții, acolo unde este posibil.

 Crește dozatoarele de apă, pentru a elimina fântânile.

 Încurajarea utilizării gelurilor hidroalcoolice, cu obligația dezinfectării personale

înainte și după fiecare acțiune.

 Implementarea obligației utilizării măștilor și dezinfectării încălțămintei.

 Plasarea separatoarelor la punctele de recepție.

 Suspendarea întâlnirilor față în față și călătoriile de afaceri.

 Închiderea bufetelor și cantinelor personalului.

 Interzicerea concentrațiilor de oameni.

Imagine 3. Imagine
angajat înainte de intrarea

în clădire

Sursă: La Voz de Almería (ziar)

Imagine 4. Imagine angajați ambalând
produse

Sursă: La Voz de Almería (ziar)
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Imagine 5. Imagini angajați îndeplinind condițiile de siguranță

Sursă: La Voz de Almería (ziar)

3.4. Impactul asupra relației cu furnizorii și măsurile luate

Primele măsuri luate în timpul pandemiei s-au concentrat în special asupra transportului de

mărfuri și asupra încărcării și descărcării. Furnizorilor și transportatorilor li s-au aplicat

măsurile menționate anterior în Planul de Urgență: utilizarea mănușilor și măștilor,

distanțarea, plasarea barierelor fizice, dezinfectarea mâinilor și a încălțămintei, dezinfectarea

spațiilor interioare și exterioare ale tuturor instalațiilor, creșterea curățeniei, măsurarea

temperaturii corpului, limitarea accesului etc. Astfel, accesul la facilități era interzis oricui nu

era esențial pentru funcționarea curentă a cooperativei, de la membri la angajați, clienți și

furnizori. În plus, accesul poate fi acordat numai cu mănuși și măști în cazuri justificate.

Organizarea unei licitații cu peste un milion de kilograme de roșii pentru vânzare și încărcare

în camioane este o provocare în mijlocul crizei actuale. Cu toate acestea, odată cu

consolidarea măsurilor de securitate, a devenit posibilă. De exemplu, curățenia a fost triplată

în camerele reci, iar înălbitorul a fost folosit împreună cu ozonul ca dezinfectant.

3.5. Impactul asupra relației cu consumatorii și măsurile luate

Cooperativa a subliniat faptul că consumatorul este figura esențială pentru supraviețuirea

organizației (furnizori, membri și agricultori etc.), insistând astfel asupra importanței de a le
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oferi siguranță astfel încât acesta să continue să mănânce fructe și legume, deoarece acestea

sunt cele mai sănătoase produse care pot fi consumate în orice moment al vieții și mai mult în

mijlocul unei pandemii.

Cooperativa depune un mare efort pentru a continua să cultive cele mai bune fructe și legume

pe piața europeană, cu garanția de a fi un produs sănătos și bun și depunând eforturi pentru

a-l păstra pe toate rafturile, atâta timp cât cererea și distribuția clienților continuă să-l

dorească. Pe lângă toate acestea, CASI, în calitate de societate a economiei sociale, a fost un

exemplu de continuare a actelor de solidaritate cu spitalele și familiile aflate în dificultate în

timpul pandemiei.

Imagine 6. Imagine cu angajați verificând cutiile de marfă

Sursă: La Voz de Almería (ziar)

În ceea ce privește impactul crizei de Coronavirus asupra relației dintre cooperativă și clienții

săi, rolul noilor tehnologii a fost esențial ca în orice sector. Acestea au fost foarte utile în

digitalizarea comunicării, a informațiilor și a tuturor proceselor, rapid și flexibil.

Cooperativa a făcut, de asemenea, un efort de a controla resursele umane pentru a satisface

cerințele clienților săi, și-a făcut serviciile pentru clienți mai flexibile și adaptate nevoilor lor

în contextul actual și a încurajat, de asemenea, alte modele de relație cu ei, astfel încât să aibă

cel mai proaspăt și mai rapid produs posibil și ca cooperativa să îl poată livra în aceste

condiții.
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Tehnologia a servit ca un instrument excelent pentru gestionarea crizei Coronavirus, cu

aplicații din domeniu destinate managementului intern al resurselor și optimizării proceselor

și până la furnizarea de servicii către clienți. Fără tehnologie ar fi imposibil să comunicăm cu

clientul, să cunoaștem incidentele și nevoile schimbării. Aceste mijloace permit contactul

continuu cu ele ca și cum ar face parte din cooperativă însăși și le permit să se adapteze la

orice modificări care trebuie făcute zilnic.

Consumatorul are nevoie de informații pentru a avea încredere în cooperativă.Toate acestea

se bazează pe proceduri, servicii, protocoale de calitate, trasabilitate și măsuri de siguranță

pentru a face față pandemiei, pentru care utilizarea tehnologiei a fost indispensabilă. Datorită

acesteia, o parte din personalul cooperativei au practicat telemunca ca și cum ar fi fost fizic în

birou și au fost capabili să respecte toate serviciile și procedurile informatice, optimizând

resursele. Tehnologia a permis cooperativei să gestioneze situația într-un mod standardizat și

să continue să livreze produsele clienților săi. Cu toate acestea, distribuția produselor

proaspete prin intermediul comerțului electronic încă trebuie îmbunătățită în ceea ce privește

agilitatea procesului, pentru a evita problemele inițiale care au apărut cu diferitele

supermarketuri, cu întârzierea achiziționării online.
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Glosar

o Alhóndigas: Termen local pentru vânzarea, achiziționarea și depozitarea cerealelor și a

altor produse alimentare. În prezent, întreprinderile și cooperativele dedicate sectorului

agricol utilizează termenul „Alhóndiga” în denumirile lor sociale, în special cele din

Andaluzia și regiunea Murcia. Funcția sa este de a unifica oferta și cererea de produse din

fructe și legume, în care agricultorii își aduc produsele și acest lucru este responsabil de

licitarea lor printr-o licitație dinamică în schimbul unui comision.

o Enarenado: Este o tehnică constând în acoperirea terenului – destul de steril în Almería –

cu un strat de nisip marin, care se încălzește rapid de la soare și facilitează avansarea în

coacerea fructelor. În sere/solarii, solul natural, în general steril, este acoperit cu un nivel

de compost.

o HORECA: Este o abreviere de Hoteluri-Restaurante-Café, folosit pentru a face referire la

industria alimentară.Termenul provine din Țările de Jos, iar utilizarea sa s-a răspândit în

alte țări europene. Acesta constă în unități care pregătesc și servesc alimente și băuturi,

cum ar fi catering, baruri, cafenele, restaurante, fast-food și alte industrii conexe. Nu se

aplică produselor alimentare cu amănuntul (supermarketuri).

o Vega: Teren mic, plat, fertil și, în general, pe malul unui râu.
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