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I. Sumar executiv
Conform datelor culese de CRPE, în decembrie 2017 în România erau înființate 1083 de cooperative agricole, din care
doar jumătate depuseseră bilanț cu un an în urmă.
Din analizele noastre, în România sunt puține cooperative agricole sustenabile economic în comparație cu numărul lor
”pe hârtie”. De cele mai multe ori, acestea întâmpină foarte multe greutăți încă de la înființare, iar dacă trec de această
etapă, nu reușesc să devină relevante din punct de vedere economic.
De aceea, începând cu 2012, Romanian – American Foundation (RAF) a venit în sprijinul cooperativelor agricole punând
efectiv umărul în constituirea a trei astfel de entități. Astfel, prin programul ”Dezvoltare rurală prin antreprenoriat și
asociere” s-a pilotat un model de sprijin individualizat furnizat fermierilor pe durata a aproximativ trei ani de către
organizații cu expertiză în facilitare comunitară și dezvoltare economică rurală. În continuare îl vom numi ”modelul
RAF”.
În această cercetare, am dorit să aflăm care din „ingredientele” modelului RAF de înființare de cooperative sunt cele
mai importante si duc la dezvoltarea unei cooperative de succes, ce alte tipologii de cooperative se pot întâlni în afara
acestui model și cum funcționează acestea, astfel încât să avem o înțelegere cât mai exactă despre ceea ce ar trebui să
fie următorii pași către o politică publică pentru acest sector.
Pentru aceasta am formulat o Teorie a Schimbării (ToC) care pleacă de la modelul de înființare și dezvoltare de cooperative agricole pilotat de către organizațiile din consorțiul RAF și de la explicitarea caracteristicilor care ar defini o cooperativă de succes. Teoria reconstruiește modul în care intervenția a urmărit atingerea impactului dorit prin intermediul
rezultatelor pe termen lung obținute și este împărțită în activități, rezultate pe termen scurt, rezultate pe termen mediu și rezultatul pe termen lung – o cooperativă de succes.
Pe baza ToC am creat un ghid de interviu care a fost aplicat celor trei cooperative înființate prin programul pilot, precum și altor șase cooperative agricole ”de control” – cooperative care, prin caracteristicile lor, pot fi comparate cu cele
înființate prin programul RAF. Au fost realizate 19 interviuri în profunzime cu persoane de conducere și membri ai
celor nouă cooperative agricole din România, cu scopul de a evalua fiecare cooperativă în raport cu fiecare rezultat pe
termen scurt, rezultat pe termen mediu si rezultat pe termen lung. Pentru fiecare cooperativă, a fost notat de către
echipa de cercetători gradul în care fiecare dintre aceste condiții - care duc la succes - au fost prezente. Pentru fiecare
rezultat imediat, rezultat pe termen mediu, precum și pentru rezultatul pe termen lung, au fost stabilite reguli care
au permis echipei de evaluare să examineze fiecare dintre aceste aspecte pentru fiecare cooperativă și bazându-se, în
evaluare, pe aceleași criterii.
Astfel, ToC a fost testată empiric cu ajutorul analizei calitativ – comparative1 (QCA), care este o metodă teoretică de
analiză a datelor, bazată pe teoria mulțimilor, care identifică condițiile necesare și suficiente pentru atingerea rezultatelor unui set de input-uri. Analiza QCA a generat trei căi care au dus la succesul unei cooperative:
1) Una a modelului RAF, care arată că o cooperativă ajunge la succes dacă în înființarea și dezvoltarea ei sunt
incluse, în același timp, activități de creștere a coeziunii grupului, activități de marketing și contractarea unui
manager de vânzări. Singura abordare posibilă în care toate aceste ”ingrediente” se pot regăsi împreună este
asistența individualizată pentru fiecare organizație în parte.
2) Alte două căi descriu alternativele pe care le-au găsit celelalte cooperative, care nu au trecut prin etapele modelului RAF de înființare, și care au fost nevoite sa recurgă la artificii pentru a ajunge la succes economic. Aceste
cooperative au găsit soluții proprii pentru a compensa condițiile de mai sus, care țin de cele mai multe ori de
prezența unui om-motor în organizație de care depinde totul. Considerăm că aceste căi nu pot fi replicate la
nivel larg și nu pot fi integrate într-o politică publică, ci arată mai degrabă cât de greu este pentru o cooperativă
agricolă să supraviețuiască fără un sprijin previzibil și constant de la formare la maturizare și sustenabilitate.
Concluzionând, analiza QCA a demonstrat că modelul RAF este unul care conduce la crearea unor cooperative de succes, atunci când etapele lui importante sunt îndeplinite. De asemenea, ne-a arătat și cât de greu este pentru o coope1. http://eba.se/en/pathways-to-change-evaluating-development-interventions-with-qualitative-comparative-analysisqca/#sthash.j10ctdsn.CETDMbAR.dpbs
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rativă agricolă din România să se înființeze, dezvolte și mai ales să ajungă la succes, dacă nu are niciun fel de consiliere
sau ajutor din exterior.
Considerăm că în următorul Plan Strategic Național privind Politica Agricolă Comună post-2020 sprijinul pentru dezvoltarea cantitativă și calitativă a sectorului cooperativelor agricole trebuie să fie menținut și aprofundat prin configurarea
unei măsuri de sprijin pentru crearea de astfel de entități prin asistență individualizată care să cuprindă, după cum am
demonstrat, minim cele 3 elemente de bază descrise în prima cale de succes rezultată în urma QCA: 1) stimularea capitalului social în rândul membrilor cooperativei, 2) activități de marketing și 3) sprijin pentru cooperative în desfacerea
producției, 4) contractarea unui manager de vânzări. Mai mult, interviurile cu cele nouă cooperative cuprinse în studiu
au relevat și nevoia lor de a-și atrage expertiză din exterior în mod punctual – în chestiuni de natură juridică, fiscală,
marketing, resurse umane etc – ceea ce și-ar putea găsi răspunsul într-o sub-măsură a celei de mai sus.
Nu în ultimul rând, capitalizarea cooperativelor este un subiect care nu poate să lipsească din ”meniul” viitoarelor fonduri pentru dezvoltare rurală, atât din perspectiva accesului la investiții – propunem configurarea unei măsuri la care
să poată aplica exclusiv cooperativele agricole, cât și din cea a accesului la credite.
De asemenea, subliniem necesitatea profesionalizării instituțiilor descentralizate cu care cooperativele relaționează în
mod uzual (ex. Registrul Oficiului Comerțului, Direcțiile Locale a Finanțelor Publice) în ceea ce privește particularitățile
acestei forme juridice de organizare a fermierilor, precum și constituirea unui registru electronic al cooperativelor agricole, care să reunească datele relevante privind acest sector.

II. Context
Una dintre marile provocări cu care se confruntă sectorul agricol la nivel european o reprezintă creșterea numărului și
varietății de întreprinderi agricole viabile și durabile din punct de vedere economic. În acest sens, cooperativele agricole pot fi considerate vehicule predilecte prin care agricultorii își unesc forțele, creează structuri organizatorice care
preiau funcțiile conexe producției, atât în amonte (finanțare, creditare, achiziții input-uri etc), cât și în aval – în special
prin comercializarea producției, ceea ce le asigură un viitor mai bun.
Un raport COPA COGECA2 din 2014 arăta că în Uniunea Europeană existau peste 22 000 cooperative, cu o cifră de afaceri însumată de peste 347 miliarde de euro.
În contrast, conform datelor culese de CRPE, în decembrie 2017 în România erau înființate 1083 de cooperative
agricole, din care doar jumătate depuseseră bilanț cu un an în urmă și care generează venituri de maxim 1-2% din
valoarea producției agricole a respectivelor sectoare.

Fig.1 Distribuția cooperativelor agricole din România pe regiuni de dezvoltare – anul 2016
2. Raportul „Development of Agricultural Cooperatives in the EU 2014 report”, disponibil pe site-ul www.copa-cogeca.eu
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Fig 2. Situația cooperativelor în ceea ce privește depunerea bilanțului – anul 2016
Din analizele noastre, în România sunt puține cooperative agricole sustenabile economic în comparație cu numărul lor
”pe hârtie”. De cele mai multe ori, acestea întâmpină foarte multe greutăți încă de la înființare, iar dacă trec de această
etapă, nu reușesc să devină relevante din punct de vedere economic.
De aceea, începând cu 2012, Fundația Română-Americană (RAF) a venit în sprijinul cooperativelor agricole punând
efectiv umărul în constituirea a trei astfel de entități. RAF a considerat că este nevoie de sprijin individualizat - pentru
fiecare în parte, pe toată durata constituirii și consolidării, până când aceasta devine suficient de stabilă și solidă din
punct de vedere economic. Sprijinul putea fi acordat numai de organizații cu expertiză în facilitare comunitară și dezvoltare economică rurală.
Astfel, s-a pilotat un model de sprijin individualizat furnizat pe durata a aproximativ trei ani fermierilor de către organizații
cu expertiză în facilitare comunitară și dezvoltare economică rurală. În continuare îl vom numi ”modelul RAF”.
Acestea au fost premisele de la care a pornit, în 2012, programul ”Dezvoltare rurală prin antreprenoriat și asociere”,
finanțat de RAF și implementat de Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj-Napoca, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC București), Centrul de Mediere și Securitate Comunitară (CMSC Iași), Centrul Român de
Politici Europene (CRPE) și Fundația Centrul pentru Educație Economică și Dezvoltare din România (CEED România).
Cooperativele care au beneficiat de asistență încă de la înființare au fost: 1) Cooperativa Lunca Someșului Mic, 2) Cooperativa Legume de Vidra, 3) Cooperativa Miere de Câmpie și 4) Asociația de legume-fructe Prisăcani, care a primit
sprijin individualizat timp de 2 ani, însă nu s-a transformat într-o cooperativă activă economic și a ieșit din program.

III. Obiectivele studiului
În acest studiu, am dorit să aflăm care din „ingredientele” modelului RAF de înființare de cooperative sunt cele mai
importante si duc la dezvoltarea unei cooperative de succes, ce alte tipologii de cooperative se pot întâlni în afara
acestui model și cum funcționează acestea, astfel încât să avem o înțelegere cât mai exactă despre ceea ce ar trebui să
fie următorii pași către o politică publică pentru acest sector.
Pentru aceasta am formulat o Teorie a Schimbării (ToC), care a fost testată empiric cu ajutorul analizei calitativ – comparative (QCA). Aceasta este o metodă teoretică de analiză a datelor, bazată pe teoria mulțimilor, care identifică condițiile
necesare și suficiente pentru atingerea rezultatelor unui set de input-uri.
În România nu există până în acest moment niciun studiu de evaluare a programelor de formare de cooperative
agricole. Sectorul acesta este în perioada incipientă, comparativ cu alte țări europene, iar studiile de până acum au
avut o abordare pur descriptivă.

4

1. Prezentarea modelului RAF
Modelul prezentat în acest studiu se bazează pe experiența și rezultatele programului ”Dezvoltare rurală prin antreprenoriat și asociere” și explică etapele parcurse în cadrul acestui proiect-pilot.
Concret, modelul urmează 2 faze, care la rândul lor au mai multe etape și activități: Faza 1: Planificarea înființării cooperativei agricole: 1) Analiza comunităților și crearea unui profil al comunităților 2) Activități care sa duca la coagularea
grupului, 3) Dezvoltarea unui plan de afaceri, 4) Înființarea cooperativei și Faza 2: Dezvoltarea grupului și a capitatului
social din comunitate: 1) Acordarea de asistenta în management si marketing, creșterea capitalului social; 2) Asistență
în stabilizarea proceselor de management si marketing.
Le vom detalia pe rând.
Prima etapă a modelului este analiza comunităților și crearea unui profil al comunității. În această etapă sunt analizate
resursele locale din diferite zone ale țării și sunt selectate câteva comunități după anumite criterii - contextul propice,
capacitatea de producție, infrastructura, antecedente în ceea ce privește asocierea etc.
Informațiile sunt colectate pe baza rapoartelor existente și alte date oficiale, dar și prin interviuri în profunzime în
comunități și chestionare aplicate la nivel local. Astfel, acest prim punct are ca rezultat: 1) o fișă cu date socio – economice relevante despre zonă (informații asupra factorilor care favorizează asocierea) 2) o listă de comunități locale
în care există grupuri sau organizații ale fermierilor care sunt interesate în a se angaja într-un demers de asociere în
agricultură, 3) o listă de persoane-resursă care vor fi implicate în faza ulterioară, de lucru în comunitate 4) un plan de
afaceri care va fi implementat în următorii 2-3 ani, 5) un plan de lucru pentru următoarea fază.
Cea de-a doua etapă a primei faze este formarea grupului de inițiativă și facilitarea comunitară. Se selectează
comunitățile în care se vor înființa cooperativele agricole, se contactează instituțiile/ actorii locali și județeni relevanți
pentru asociere și se organizează întâlniri cu reprezentanți ai autorității locale și actori locali relevanți, cu producători
agricoli. Se urmărește ca aceste comunități selectate să fie informate despre oportunitatea de a se asocia și să aibă o
șansă reală pentru asociere, comunitățile să fie pregătite pentru începerea demersului de asociere și să existe un grup
de inițiativă care are intenția de asociere și își asumă acest rol.
În următoarea etapă, ONG-urile facilitatoare organizează activități care să ducă la coagularea grupului de inițiativă, iar
rezultatul așteptat este ca acest grup să își internalizeze cunoștințele despre ce presupune asocierea, să aibă o primă
versiune a unui plan de lucru și o strategie a structurii asociative. De asemenea, ONG-urile lucrează cu grupurile de
inițiativă la creionarea unui plan de afaceri pentru viitoarea cooperativă, care urmează a fi implementat în Faza 2 de
asistență personalizată.
După această etapă, grupul de producători ar trebui�������������������������������������������������������������������
să fie gata să semneze o
�������������������������������������������
cerere de adeziune, iar structura asociativă să fie gata să capete un statut legal.
Următoarea etapă din faza 1 a modelului RAF este înființarea efectivă a cooperativei. ONG-urile sprijină viitoarea cooperativă la elaborarea tuturor documentelor necesare pentru depunerea actelor, oferă asistență în elaborarea planului
de afaceri, depunerea actelor și în elaborarea documentelor interne de funcționare, inclusiv financiare. După această
etapă, cooperativa agricolă înființată are o serie de documente interne cu care poate lucra mai departe: plan de afaceri,
fișa postului, organigramă, regulament de ordine interioară, program de gestiune internă, listă servicii etc.
Următoarea fază importantă a acestui model este dezvoltarea cooperativei și a capitatului social, prin activități de marketing și asistență în management. Cu ajutorul ONG-urilor, sunt rafinate documentele de lucru, se oferă asistență în implementarea planului de afaceri și asistență în dezvoltarea și implementarea proceselor de lucru și guvernanță internă.
Sunt organizate acțiuni care duc creșterea coeziunii grupului: întâlniri regulate, evenimente, team-building anual.
După această etapă, membrii cooperativei cunosc rolurile și responsabilitățile din cadrul cooperativei și vor fi dobândit
cunoștințe în management și marketing, iar cooperativa are o echipă coezivă, care comunică onest.
O ultimă etapă implică activități de monitorizare și evaluare din partea ONG-ului facilitator și transferarea totală a
funcțiilor pe care le-a avut facilitatorul către manager și conducerea cooperativei. ONG-ul asistă cooperativa la întâlnirile cu agenții economici, iar cooperativa are cel puțin un contract comercial și poate funcționa fără contribuția facilitatorului (ONG-ului). Cu alte cuvinte, cooperativa este funcțională și sustenabilă.
Pornind de la acest model, am construit o schemă logică (în continuare denumită teoria schimbării), în care am descris
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procesul logic prin care se ajunge de la activitățile din model - intervențiile organizațiilor facilitatoare - la rezultate
așteptate – o cooperativă de succes. Această teorie a schimbării este reprezentată grafic la pagina 9 – Figura 3.

2. Prezentarea Teoriei Schimbării
Pentru a consolida informațiile deținute și pentru a sistematiza rezultatele cercetării, am dezvoltat o teorie a schimbării
care pleacă de la modelul de înființare și dezvoltare de cooperative agricole pilotat de către organizațiile din consorțiul
RAF.
Experiența de peste șase ani a experților CRPE în cercetări atât cantitative, cât și calitative, privind specificitățile acestei
forme de organizare în agricultură a generat o înțelegere profundă a acestui sector, ceea ce ne-a permis formularea
următoarei premise:
O cooperativă agricolă de succes are (cumulativ) următoarele caracteristici:
A. generează valoare adăugată din punct de vedere economic pentru membrii ei;
B. are o activitate economică relevantă (din punctual de vedere al vânzărilor, profitului);
C. rezistă în timp (funcționează de ani);
D. are perspective de dezvoltare.
Din perspectiva noastră, pentru ca o cooperativă să fie de succes (denumit ”rezultat pe termen lung” în QCA) , trebuie
îndeplinite câteva condiții (denumite ”rezultate pe termen mediu”):
1) Cooperativa să își desfășoare activitatea de zi cu zi fără probleme majore,
2) Membrii cooperatori să fie implicați activ în viața cooperativei și să facă învestiții în organizație,
3) Cooperativa să își vândă produsele prin contracte stabile și echitabile.
În continuare, disecăm cauzalitățile (denumite ”rezultate pe termen scurt”) pentru fiecare din aceste condiții. Astfel,
pentru ca 1) activitatea de zi cu zi să se desfășoare fără probleme, am considerat că trebuie îndeplinite la rândul lor
următoarele premise:
1.1) grupul să fie coeziv,
1.2) managementul conflictelor să fie funcțional,
1.3) procedurile legale de constituire și dezvoltare să se desfășoare fără dificultăți și
1.4) standardele de calitate ale produselor să fie definite și respectate.
Pentru ca 2) membrii cooperatori să fie implicați activ în viața cooperativei și să facă investiții am considerat că este
important ca
2.1) managementul conflictelor să fie funcțional,
2.2) grupul să fie coeziv și
2.3.) cooperativa să aibă o viziune și strategie.
De asemenea, pentru ca 3) organizația să vândă prin intermediul unor contracte stabile și echitabile, trebuie să existe
3.1) un manager de vânzări și cooperativa să fi avut o serie de
3.2) activități de marketing.
În viziunea noastră, crearea unei strategii a cooperativei survine din: training-urile și workshop-urile derulate de
organizația facilitatoare cu membrii cooperatori, din activitățile de consiliere pe tot parcursul procesului de înființare
și dezvoltare a cooperativei, din furnizarea de către organizația facilitatoare de documente - tip pe care cooperativa
le-a putut adapta nevoilor sale specifice și din activitățile de creștere a coeziunii grupului.
Am considerat că procedurile legale de constituire și dezvoltare se desfășoară fără dificultăți datorită activităților de consiliere furnizate de către organizația facilitatoare și furnizării de către aceasta a documentelor - tip pentru funcționare.
De asemenea, credem că grupul ajunge să fie coeziv dacă există activități specifice de creștere a acestei coeziuni, precum și training-uri și workshop-uri pe teme care au legătură cu creșterea capitalului social al grupului.
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Am plecat de la premisa că managementul conflictelor este funcțional ca urmare a training-urilor și workshop-urilor
derulate de organizația facilitatoare, precum și a activităților de consiliere și creștere a coeziunii grupului.
Standardele de calitate ale produselor sunt definite și respectate ca urmare a contractării unui manager de vânzări, dar
și ca urmare a training-urilor și workshop-urilor.

Fig. 3 Reprezentarea grafică a Teoriei Schimbării

IV. Metodologie
1. Selecția cazurilor și realizarea interviurilor
În studiu au fost cuprinse cele trei cooperative înființate prin programul RAF - Cooperativa Lunca Someșului Mic,
Cooperativa Legume de Vidra, Cooperativa Miere de Câmpie - și alte șase cooperative agricole ”de control” –
cooperative care, prin caracteristicile lor, pot fi comparate cu cele înființate prin programul RAF: două dintre acestea
în domeniul apiculturii, patru în sectorul legume-fructe și toate înscriindu-se în categoria cooperativelor agricole de
marketing a producției.
Cooperativele de control au fost selectate din baza de date a cooperativelor agricole din România, actualizată de
CRPE în septembrie 2017, conform criteriilor de mai jos:
•

Distanța față de oraș – distanța față de primul oraș cu activitate economică relevantă să fie sub 40 km

•

Numărul de membri - cooperativele să aibă maximum 16 membri

•

Domeniul de activitate - cooperativele să fie din sectoarele legume-fructe și apicultură

•

Anii de vechime – cooperativele să fie înființate de minim 2 ani

Aceste criterii au fost stabilite din motive de comparabilitate cu cooperativele din modelul RAF. Am dorit să aflăm parcursul unor cooperative cu caracteristici de bază cât mai asemănătoare cu cele înființate prin modelul RAF, și pentru a
putea aplica analiza QCA, explicată la punctul 3 al acestei metodologii.
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Într-o primă etapă, am contactat telefonic aproximativ 50 de cooperative agricole, care se potriveau criteriilor de
analiză.
Dintre cele care ne-au răspuns la telefon, aproximativ 80% au spus că nu mai funcționau sau existau doar pe hârtie, neavând activitate economică. Cele mai multe motive menționate de reprezentanții cooperativelor au fost legate de lipsa
încrederii între membrii cooperatori, probleme legate de lipsa contractelor de vânzare pe cooperative și a implicării
membrilor în activitatea de zi cu zi a cooperativei.
Ulterior, cu ajutorul Asociației Naționale a Cooperativelor Agricole din România (COOP RO) am mai contactat aproximativ 40 de cooperative. Dintre acestea, o parte nu se potriveau criteriilor și o parte au răspuns invitației noastre de a
participa la studiu.
În total, în studiul de față au fost analizate 9 cooperative agricole, dintre care 6 au fost considerate de către cercetătorii
CRPE ca fiind de succes, deoarece au îndeplinit cumulativ condițiile enumerate în prezentarea Teoriei Schimbării.
Au fost realizate interviuri în profunzime cu persoane de conducere și membri ai celor nouă cooperative agricole din
România. În total, au fost realizate 19 interviuri. Durata unui interviu a variat între o oră și o oră și jumătate. Ghidul de
interviu se poate consulta în ANEXA 1.
În analiza datelor am utilizat analiza calitativ – comparativă (QCA), care este o metodă teoretică de analiză a datelor,
bazată pe teoria mulțimilor, care identifică condițiile necesare și suficiente pentru atingerea rezultatelor unui set de
input-uri.3 În cazul nostru, analiza QCA a testat empiric teoria schimbării.

2. Analiza QCA – Analiza calitativ-comparativă
Analiza calitativă-comparativă (QCA) este o metodă teoretică de analiză a datelor, bazată pe teoria mulțimilor, care
identifică condițiile necesare și suficiente pentru atingerea rezultatelor unui programu (Schneider/Wagemann 2012).
La baza analizei stau studiile de caz detaliate, care constau în evaluări ale fiecărei condiții de succes și al fiecărui rezultat.
Un proces de minimizare logică identifică combinațiile de condiții dintre toate condițiile predefinite care sunt prezente
în același timp ci cu rezultatele. Aceste combinații sunt numite „căi către rezultat” (Schneider/Wagemann 2012, 330).

Termeni de specialitate QCA
CONDIȚII NECESARE
O ”condiție necesară” trebuie să fie prezentă pentru ca un rezultat să fie obținut. Acest lucru înseamnă că de fiecare dată când rezultatul respectiv este prezent, condiția necesară trebuie să fie și ea prezentă. În același timp, numai prezența condiției necesare nu este, cel puțin în unele cazuri, suficientă
pentru ca rezultatul studiat să apară. Acest lucru înseamnă că pe lângă o condiție necesară trebuie luate în considerare și alte condiții de succes, pentru a putea oferi o explicație comprehensivă pentru prezența unui rezultat.
De exemplu, ca o cooperativă să fie de succes, trebuie să existe coeziune în grupul membrilor cooperatori. Daca nu
există coeziune, nu este de succes.
CONDIȚII SUFICIENTE
”Condițiile suficiente” sunt suficiente de sine stătător pentru ca un rezultat să se producă. Aceasta înseamnă că
întotdeauna când o condiție suficientă este prezentă, și rezultatul este prezent. Cu toate acestea, rezultatul poate
fi prezent și când condiția suficientă nu este prezentă. În aceste cazuri, alte condiții sau combinații de condiții sunt
suficiente pentru ca rezultatul respectiv să se producă.
De obicei, minimizarea logică conduce la un număr căi către rezultat. Aceste combinații de condiții reprezintă
explicații alternative pentru ca rezultatul studiat să fie atins. Un caz anume poate ajunge la rezultat pe mai multe
dintre aceste căi.

3. Schneider/Wagemann 2012, 330
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CĂI PARALELE CĂTRE REZULTAT
În mod tipic, QCA conduce la identificarea mai multor combinații de condiții care sunt suficiente pentru ca rezultatul
studiat să fie atins. Așadar, prezența rezultatului într-un caz dat poate fi explicată adesea prin câteva combinații de
condiții. Aceste explicații paralele pentru un rezultat dorit – o combinație de condiții suficiente pentru prezența rezultatului – se vor numi „căi către rezultat”.
Pentru a putea identifica condițiile care conduc la o cooperativă de succes, a fost elaborată o teorie a schimbării, reprezentată grafic în Figura 8. Teoria reconstruiește modul în care intervenția a urmărit atingerea impactului dorit prin
intermediul rezultatelor pe termen lung obținute. Această teorie a schimbării este detaliată la pagina 9 și este împărțită
în:
-

șase activități (training-uri și workshop-uri, activități de consiliere, documente tip pentru funcționare,
activități de creștere a coeziunii grupului, manager de vânzări contractat)

-

cinci rezultate pe termen scurt (cooperativa are viziune și strategie, procedurile legale de constituire și dezvoltare se desfășoară fără dificultăți, grupul este coeziv, comunicarea și managementul conflictelor sunt
funcționale)

-

trei rezultate pe termen mediu (activitatea de zi cu zi se desfășoară fără probleme, membrii cooperatori sunt
implicați activ în viața cooperativei și fac investiții în cooperativă, cooperativa vinde prin contracte stabile și
echitabile)

-

un rezultat pe termen lung compus din patru sub-condiții (cooperativa generează valoarea adăugată din
punct de vedere economic pentru membrii ei, cooperativa este profitabilă, cooperativa are perspective de
dezvoltare, organizația este sustenabilă)

Pentru a evalua fiecare cooperativă în raport cu fiecare rezultat pe termen scurt, rezultat pe termen mediu si rezultat
pe termen lung, echipa a efectuat interviuri cu reprezentanții cooperativelor. Pentru fiecare cooperativă, a fost notat de
către echipa de cercetători gradul în care fiecare dintre aceste condiții au fost prezente. În ce măsură au fost influențați
membrii cooperativei de activitățile de creștere a coeziunii grupului? În fiecare caz, echipa a ales una dintre cele patru
punctaje pentru a evalua o anumită cooperativă : 0.00 (condiția nu este prezentă), 0.33 (condiția este relativ prezentă),
0.66 (condiția este mai degrabă prezentă) sau 1.00 (condiția este prezentă). Definițiile detaliate pentru fiecare dintre
aceste punctaje și pentru fiecare condiție se găsesc în Anexa 2.
Pentru fiecare rezultat imediat, rezultat pe termen mediu, precum și pentru rezultatul pe termen lung, au fost stabilite reguli care au permis echipei de evaluare să examineze fiecare dintre aceste aspecte pentru fiecare cooperativă
bazându-se pe aceleași criterii. Cu alte cuvinte, cu ajutorul QCA, teoria schimbării a fost testată empiric. Prin această
documentare transparentă a evaluărilor pentru fiecare caz în parte, QCA oferă posibilitatea de a analiza rezultatele cu
practicienii și ajută ca cercetarea să fie replicabilă.

V. Prezentarea cazurilor
1. Cooperativele din cadrul modelului RAF
1.1. Cooperativa Agricolă ”Lunca Someșului Mic”
Cooperativa Agricolă ”Lunca Someșului Mic” a fost înființată în anul 2013
la inițiativa a 16 producători agricoli din bazinul legumicol Someșul Mic
(comunele Apahida și Jucu) cu ajutorul Fundației Civitas pentru Societate
Civilă – Filiala Cluj, ca parte a programului – pilot ”Dezvoltare rurală prin
antreprenoriat și asociere”. Proiectul a parcurs toate etapele modelului
RAF descris mai sus – de la întâlnirile cu grupul preliminar, vizite de studiu, teambuilding-uri și activități de creștere a coeziunii grupului, până
la asistența în încheierea contractelor cu retailerii, dezvoltarea pachetului de marketing, organizarea și extinderea logisticii, sprijin în depășirea
situațiilor conflictuale din cadrul grupului, până la retragerea din cooperativă după 3 ani a organizației facilitatoare. În acest moment cooperativa
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are 12 membri și 23 de membri afiliați și sprijină agricultorii în a-și vinde producția (legume din categoria vărzoase)
unor lanţuri de hipermarket-uri. De la înființare, cooperativa a cunoscut o dezvoltare abruptă - în primii trei ani și-a
dublat cifra de afaceri de la un an la altul, membrii au început să vândă o proporție din ce în ce mai mare prin cooperativă (peste 70%), și-au triplat numărul de contracte cu retaileri, au achiziționat propriul camion de transport marfă, au
obținut o importantă certificare care va permite cooperativei intrarea pe piețe externe etc. Printre planurile de viitor a
cooperativei se numără deschiderea unui magazin de desfacere propriu, construcția unui sediu, creșterea numărului de
membri, creșterea suprafețelor de teren deținute, atragerea de finanțări UE pentru investiții în depozitare și procesare.
Aceasta este una dintre cele șase cooperative considerate a fi de succes în cadrul evaluării.

1.2. Cooperativa Agricolă „Legume de Vidra”
Cooperativa agricolă ”Legume de Vidra” a fost înființată tot în 2013 în comuna Vidra, județul Ilfov, la inițiativa a 11 legumicultori în cadrul programului pilot al RAF și cu facilitarea Fundației pentru Dezvoltarea Societății
Civile (FDSC). În acest caz, FDSC care însă nu a devenit ea însăși membră
a cooperativei.
În cei 5 ani de existență, cooperativa a înregistrat o creștere constantă,
în ceea ce privește atât numărul de membri înregistrați (de la 11 la 15
membri), precum și vânzările și veniturile obținute (cifra de afaceri s-a
triplat între 2014 și 2017). Cooperativa a încheiat rapid după înființare
un contract de furnizare legume proaspete cu un singur retailer mare (în
vigoare), care preia aproximativ 90% din producția sa și care se implică
și în procesul de cultivare – membrii folosesc doar semințe și tratamente
furnizate de retailer, care urmărește toate etapele producției.
Un element de mare ajutor pentru membri a fost și stabilirea, inițial prin proiectul RAF, a unui fond de rulment din care
aceștia au posibilitatea de a lua o sumă cu împrumut fără dobândă, pe rând, cu condiția să folosească suma exclusiv
pentru dezvoltare, respectiv extinderea solariilor și să o înapoieze în 2 ani în 4 tranșe egale. Planurile de viitor ale cooperativei includ atragerea de noi membri, asigurarea cerinței membrilor privind aprovizionarea cu input-uri, facilitarea
dezvoltării lor profesionale, dar și deschiderea de magazine proprii în București.
Aceasta este una dintre cele șase cooperative considerate a fi de succes în cadrul evaluării.

1.3. Cooperativa Agricolă ”Miere de Câmpie”
Cooperativa Agricolă ”Miere de Câmpie” a fost înființată în 2014 după modelul RAF, în comuna Sic (județul Cluj). Cooperativa reunește 10 membri,
dintre care 9 sunt apicultori din localități din Bazinul Fizeșului, cărora li s-a
alăturat Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj-Napoca, în
calitate de consultant. Stupinele sunt amplasate în Bazinul Fizeșului, zonă
protejată inclusă în rețeaua Natura 2000. Cu ajutorul organizației facilitatoare, cooperativa a accesat fonduri europene care i-au permis constituirea unei unități de ambalare. Cooperativa a vândut deocamdată doar în
târguri și magazine mici locale și vizează dezvoltarea brandului propriu,
contractarea cu retaileri și dezvoltarea canalelor de desfacere, iar la momentul scrierii acestui raport era angrenată într-un proiect de dezvoltare
de lanțuri scurte, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală
2014-2020.

2. Cooperativele de control
1.1. Cooperativa Agricolă A
Cooperativa agricolă A a fost înființată în 2016 și se ocupă cu cultivarea pepenilor. În acest moment se numără printre
cei mai importanți producători din acest sector din România. Cooperativa are opt membri cu vârste cuprinse între 29
și 35 ani - membri ai unei familii extinse, 12 angajați permanenți și în plus, în funcție de nevoi, contractează și zilieri.
Există departamente distincte de vânzări și juridic, iar președintele, care este și inginer agronom, are un rol semnificativ
în definirea standardelor de calitate și în activitățile de inovare ale cooperativei. Anterior, membrii cultivau separat,
însă le era dificil să păstreze relația comercială cu marii retaileri, motiv pentru care au decis să se asocieze sub forma
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cooperativei. La momentul actual, cooperativa cultivă 150 ha cu pepeni și 20 ha cu dovleac.
Relația dintre membri este foarte bună, dat fiind că aceasta este o afacere de familie. De asemenea, faptul că toți membri aveau de la început disponibilități financiare comparabile și relativ însemnate a reprezentat un avantaj. Membrii cooperatori primesc un procent din vânzări, în funcție de aportul adus. Cooperativa organizează periodic ședințe în scopul
consultării și luării deciziilor. Până în prezent, cooperativa a întâmpinat dificultăți în privința accesării împrumuturilor.
Cea mai frecventă problemă pe care o evocă președintele este faptul că băncile nu au dezvoltat produse de creditare
potrivite specificului cooperativelor agricole și deci sunt reticente în acordarea împrumuturilor.
Cooperativa Pogoanele are contracte cu marile rețele de supermarket-uri din România, dar și cu două companii din Polonia pentru a vinde pepenii. Printre obiectivele de viitor ale cooperativei se numără creșterea capacității de producție,
specializarea pe culturi bio, lansarea de produse inovative pe piață (au început să producă pepeni în formă pătrată) și
instituirea unui sistem mecanizat de recoltare a pepenilor (în prezent procesul este manual).
Aceasta este una dintre cele șase cooperative considerate a fi de succes în cadrul evaluării.

1.2. Cooperativa Agricolă B
Cooperativa agricolă B este o cooperativă de apicultori și a fost înființată în urmă cu trei ani și nu are încă o activitate
economică fluidă – vânzările celor 9 membri prin intermediul cooperativei fiind foarte scăzute în momentul de față.
Entitatea întâmpină în acest moment o serie de greutăți: lipsa de viziune pe termen lung a membrilor, lipsa vânzărilor în
comun, nevoia de investiții (ex. sistemele de ambalare). O altă problemă identificată de președintele cooperativei este
numărul crescut de apicultori amatori/neprofesioniști care practică apicultura ca hobby, ceea ce limitează motivația și
angajamentul acestora în materie de dezvoltare. Colaborarea cu marile rețele de magazine din România nu face parte
oricum din planurile de viitor ale cooperativei, pe fondul neîncrederii consumatorului că mierea ar putea fi falsificată
odată ajunsă pe rafturi. Au fost mediatizate numeroase astfel de cazuri. Mai degrabă, membrii cooperatori doresc să
se axeze pe vânzarea mierii ca produs tradițional, în zonă. În prezent, mierea din cooperativă este ambalată în caserole
pentru a fi vândută. Pe viitor, cooperativa intenționează să primească noi membri pentru a putea accesa fonduri din
Programul Național Apicol sau alte fonduri nerambursabile. Printre nevoile cele mai stringente se numără o linie de
îmbuteliere și o alta pentru procesarea cerii.

1.3. Cooperativa Agricolă C
Cooperativa Agricolă C a fost înființată în anul 1996. Dacă la început avea 15-20 membri, care au constituit fondul de
dezvoltare și dotare inițial, numărul lor a crescut acum la 84. La momentul înființării, această formă de asociere nu
era cunoscută în România, context în care cooperativa a beneficiat de sprijin inițial de la statul japonez: informații de
specialitate, organizare de întâlniri locale și regionale, cooperare pe plan extern (cu Spania), schimb de bune practici.
După încheierea acestui proiect cooperativei i-a fost mai greu să evolueze. Aceasta funcționează pe principiul „un om,
un vot” și are un consiliu administrativ care coordonează activitatea. Momentan, pe fondul problemelor financiare,
cooperativa nu are angajați. Cooperativa are parteneriate cu trei firme care operează în calitate de intermediari, iar
cooperarea cu marii retaileri nu reprezintă o prioritate, fiind dificilă asigurarea unei cantități constante de miere pentru
aceștia.
Cele mai des întâlnite dificultăți la cooperativă sunt analizele costisitoare pentru stabilirea calității mierii, plata la timp
către apicultori, asigurarea sortimentelor variate de miere conforme cu cerințele pieței. Cu toate că apicultura beneficiază de un plan de finanțare separat de restul ramurilor agriculturii, acest ajutor este parțial și uneori afectează cashflow-ul apicultorului. O soluție identificată de președinte ar fi constituirea unui fond de creditare pentru cooperative,
cu o dobândă mai mică decât cea a pieței.

1.4. Cooperativa Agricolă D
Cooperativa Agricolă D este o afacere de familie, înființată în anul 2016. Pornind de la ideea de a înființa o livadă, cei
cinci membri au pus laolaltă 40 ha de pământ. În prezent, cooperativa produce fructe și legume pe care le vinde în magazinul propriu din sat și este în proces de a finaliza amenajarea unui iaz pentru pescuit sportiv. Motorul funcționării și
evoluției cooperativei este reprezentat de relația bună dintre frați. Președintele este promotorul cooperativei și când
vine vorba de luarea deciziilor importante, acesta are ultimul cuvânt de spus. Fiecare membru al cooperativei are un
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salariu stabil, iar la sfârșitul anului primește o bonificație, în timp ce profitul se reinvestește. La momentul înființării,
președintele a încercat să coopereze (într-o primă fază prin preluarea producției) cu oamenii din regiune, însă fără
succes, motivul principal fiind nerespectarea contractului. Cooperativa are patru angajați permanenți, responsabili,
în principal, de culesul manual al fructelor. Atragerea noilor membri nu reprezintă o prioritate, dat fiind că cei mai
mulți dintre doritorii de până acum au fost atrași, conform spuselor președintelui, mai mult de obținerea beneficiilor
financiare decât de pasiunea pentru agricultură. O altă dificultate cu care se confruntă cooperativa este accesarea
fondurilor nerambursabile. Membrii au încercat o singură dată această variantă de finanțare, însă au avut probleme cu
consultantul care s-a ocupat de proiect și din acel moment au decis că nu e o variantă benefică. În viitor, cooperativa
urmărește să dezvolte un brand propriu de produse din pește, să achiziționeze o linie de procesare (producția de prune
deshidratate, zmeură, căpșuni și cireșe congelate), precum și o linie de sucuri naturale, compoturi și marmelade.
Aceasta este una dintre cele șase cooperative considerate a fi de succes în cadrul evaluării.

1.5. Cooperativa Agricolă E
Cooperativa Agricolă E a fost înființată în anul 2015 și se ocupă, în principal, cu producerea pepenilor și dovlecilor. Cooperativa are cinci membri de vârste diferite (doi tineri de 30 ani, trei peste 50 ani) și a fost inițiată de un fost membru
al unei alte cooperative puternice din zonă, care s-a desprins din aceasta. Relația dintre aceștia este bună – cei tineri
aduc suflu nou și o viziune proaspătă, iar seniorii contrabalansează prin experiență și cunoștințe tehnice. Cooperativa a cumpărat o veche moară care urmează să fie amenajată pentru a servi drept depozit. În prezent, cooperativa
colaborează cu patru dintre marile lanțuri de supermarket-uri. Cooperativa se confruntă cu diverse probleme care îi
îngreunează dezvoltarea, dintre care cea mai pregnantă este lipsa forței de muncă - are doar un angajat - manager
financiar, gestionează greu birocrația legată de contractarea zilierilor.
Pe viitor, cooperativa urmărește încheierea unui parteneriat cu un al cincilea lanț de supermarket-uri, diversificarea
producției prin cultivarea de gogoșari și căpșuni, achiziționarea unor solarii pentru creșterea răsadului altoit pentru
pepeni și căpșuni, eventual pentru salată și ardei. În plus, cooperativa vizează arendarea unor noi suprafețe și contractarea unui management exterior stabil.
Aceasta este una dintre cele șase cooperative considerate a fi de succes în cadrul evaluării.

1.6. Cooperativa Agricolă F
Cooperativa Agricolă F a fost înființată în anul 2016 și produce cătină ecologică. Cooperativa a devenit ea mai mare
exploatație de cătină din Europa, iar mare parte din succes se datorează certificării bio. Cooperativa are 15 membri,
dintre care cinci sunt membri fondatori. Ideea înființării cooperativei a apărut cu mult timp înainte și a fost susținută în
totalitate de președinte. Acesta a dat dovadă de tenacitate, chiar dacă s-a confruntat la început cu o serie de impedimente, un exemplu fiind că a mers de 16 ori la Registrul Comerțului pentru a înregistra cooperativa.
Președintele, împreună cu alți doi membri se ocupă de activitățile de vânzare și de marketing, nefiind deocamdată
remunerați pentru această muncă. Președintele previzionează ca în 2019, dacă lucrurile continuă să meargă bine, să
poată plăti salarii din profitul cooperativei. Fiecare membru își cultivă terenul, iar cooperativa are rolul de marketing și
desfacere a producției. Investiția inițială a membrilor provine din alte surse de venit decât agricultura.
O condiție esențială pentru a intra în cooperativă este certificarea ecologică. Membrii au beneficiat de subvenții pentru terenul și pentru plantațiile certificate ecologic. Cooperativa exportă camioane de cătină către fabrici de sucuri sau
de ulei din diverse țări europene care procesează cătina congelată și/sau uscată. Cooperativa lucrează la promovare
(etichete personalizate, website și pagină de Facebook) și la crearea unei linii proprii de produse de tipul pudrei sau
ceaiului de cătină.
Aceasta este una dintre cele șase cooperative considerate a fi de succes în cadrul evaluării.
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VI. Rezultate
1. Condiții pentru succesul cooperativelor
Am plecat de la premisa că o cooperativă este una de succes - adică generează valoare adăugată din punct de vedere
economic pentru membrii ei, este profitabilă, sustenabilă și are perspective de dezvoltare - dacă îndeplinește mai
multe condiții, și anume: 1) activitatea de zi cu zi să se desfășoare fără probleme majore, 2) membrii cooperatori să fie
implicați activ în viața cooperativei și să facă investiții în cooperativă și 3) cooperativa să vândă prin contracte stabile
și echitabile.

Fig. 4 Prezența rezultatelor pe termen mediu în cooperativele studiate.
În două treimi din cooperativele studiate (Figura 4), condiția ca activitatea de zi cu zi să se desfășoare fără probleme
majore este prezentă. Aceste cooperative au reușit să depășească dificultățile apărute, unele dintre ele cu ajutorul
ONG-urilor facilitatoare, altele datorită eforturilor unuia dintre membri. Totuși, există cooperative care întâmpină unele probleme, membrii cooperatori nu reușesc să lucreze împreună pentru bunul mers al organizației. Acest lucru se
întâmplă în o treime din cooperativele aflate în prezenta cercetare.
Din analizele noastre, această condiție - activitatea de zi cu zi să se desfășoare fără probleme majore - este necesară
și suficientă ca o cooperativă să aibă succes. Totuși, această condiție nu apare fără ca măcar una din celelalte două să
fie prezentă: cooperativa să aibă contracte stabile cu mari retaileri sau membrii ei să se implice activ și să facă investiții
atunci când este nevoie.
”În cooperativa sunt mai multe probleme, una fiind lipsa de încredere a oamenilor în ce poate să le
ofere această cooperativă. Nu vor să lucreze pentru ea pentru că nu au avantaje deocamdată, nu vor
să iasă din cooperativă pentru că nu vor să renunțe a bunurile acumulate de cooperativă, prin proiectele europene. Nu pot fi excluși pentru că vin a treia oară la ședințe și își plătesc cotizația. Sunt mulți
membri balast.”
(Președinte asociație)
Jumătate din cooperativele cercetate au reușit să vândă prin contracte cu marii retaileri. Cele mai multe dintre acestea
au manager de vânzări contractat care se ocupă de relația cu comercianții. Totuși, sunt cooperative care, deși nu au un
manager de vânzări contractat, reușesc să aibă contracte mari. De exemplu, există o cooperativă al cărei președinte
este specializat în marketing și vânzări și care a obținut contracte în afara țării, fără să aibă funcție de manager de
vânzări. La fel, sunt cooperative care nu au reușit să contracteze mari retaileri, pe de o parte pentru că nu au reușit să
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negocieze un preț convenabil, pe de altă parte pentru că nu pot îndeplini o constanță în producție și un standard de
calitate al acestora.
”E imposibil acum să punem miere la borcane pentru supermarketuri la cerințele actuale ale pieței. Cu
prețul ăla nu putem să vindem miere simplă, fără altele adăugate. Și noi preferăm să producem miere
cum vrem. Aici în asociație avem deja clienți care știu că vindem miere de calitate, am dat-o cadou
inițial, apoi au mai venit să cumpere.”
(Membru cooperativă)
O altă condiție pe care am considerat-o importantă în succesul unei cooperative este ca membrii ei să se implice activ
în viața cooperativei și să facă investiții în cooperativă atunci când este nevoie.
Toate cooperativele de succes au această condiție îndeplinită, ea nefiind totuși o condiție suficientă pentru succes.
Există o cooperativă care, deși membrii ei sunt implicați, nu a reușit să devină sustenabili economic.
”Suntem oameni care am avut aceeași agendă. Vrem să creăm, vrem să facem și am avut încredere.
Dacă mă întrebi ce e mai important într-o cooperativă, ca în orice asociere, eu îți răspund că factorul
uman. Și dacă omul cu care lucrezi sunt oameni de calitate, care au aceeași agenda. Vorbim de la
început. Ce vrem să facem? Vrem să vindem. Si înțelegem de la început ca asocierea este cheia.”
(Președinte asociație)
”Aveam culturi separate, vindeam pe piața liberă și anual scădea cererea. Și e greu de la an la an să
lucrezi singur cu supermarket-urile. Nu te bagă în seamă, ei vor un flux continuu. Apoi ne-am hotărât
să ne unim, deși nu eram prea hotărâți la început.”
(Președinte asociație)
Am plecat de la premisa că o cooperativă are o activitate de zi cu zi fluidă, dacă îndeplinește mai multe condiții (Figura
5), și anume: 1) procedurile legale de constituire și dezvoltare să se desfășoare fără dificultăți, 2) standardele de calitate
să fie definite și respectate, 3) comunicarea și managementul conflictelor să fie funcționale, și 4) grupul să fie coeziv.
La fel, am considerat că membrii sunt implicați în activitatea de zi cu zi a cooperativei dacă 1) comunicarea și managementul conflictelor sunt funcționale, 2) grupul este coeziv și 3) cooperativa are viziune și strategie.
A treia condiție, cooperativa să aibă contracte stabile și echitabile, am definit-o ca derivând direct din o serie de
activități, pe care le vom detalia mai târziu: 1) activități de marketing, 2) activități care să ducă la coeziune grupului și
3) prezența unui manager de vânzări contractat.

Fig.5 Prezența rezultatelor pe termen scurt în cooperativele studiate.
Majoritatea cooperativelor au o viziune și o strategie scrise, care sunt cunoscute în organizație și se ține cont de linia
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acestora. În aproape toate cazurile, procedurile de constituire și dezvoltare s-au desfășurat fără dificultăți, dar au
existat situații în care membrii au fost puși la încercare de lipsa de cunoștințe în domeniu a celor de care depindea
înființarea cooperativei. La fel, cooperativelor le-a fost greu să acceseze linii de finanțare deoarece creditorii nu aveau
informații despre ceea ce presupune o cooperativă agricolă.
”[La înființare] Am căutat notar. Nici notar nu am găsit, pentru că așa ceva e ceva nou, nu avea nimeni
chef să învețe ceva nou (...) m-am dus de 16 ori la Registrul Comerțului până am reușit să o înființez,
după care și statutul, și actul constitutiv le-am făcut după lege, cum ne-am priceput noi și am reușit să
înființăm cooperativa.”
(Președinte asociație)
”Noi speram să ajungem cât mai sus, dacă se poate numărul 1. Mai e de lucrat foarte mult. Vreau sa
mă dezvolt in cooperativa, mai ales după ce am investit acum. Mai e mult pana recuperam investiția.
Am încercat sa facem împrumut la banca la începutul anului, am fost la ING, dar nu au vrut ca nu au
un istoric cu CA, nici măcar nu au auzit de CA.”
(Președinte asociație)
Cele mai multe cooperative au standardele de calitate definite și respectate. Rar se întâmplă să le fie refuzate produse
de către retaileri, iar cooperatorii spun că, de cele mai multe ori, motivele nu țin de calitatea produselor, ci de diverse
strategii ale retailerilor de a-și micșora pierderile.
”Acum, dacă este o varză stricată, tot merge înapoi, asta pe produsele noastre. Dar dacă vine camionul din Polonia și jumate din produse sunt stricate, acestea oricum rămân și se vând (…). Dar dacă la
noi e ceva cu cartofii, ni-i întorc imediat înapoi.”
(Manager de vânzări cooperativă)
O singură cooperativă a avut probleme legate de standardele de calitate, iar acest lucru a fost cauzat de acceptarea
produselor de la producători care nu sunt membri în cooperativă.
”Am fost păcăliți la un moment dat de cineva, ne-a dat miere în care a folosit antibiotice, apoi Spania
ne-a refuzat o parte din lot, a trebuit să refacem analizele în Germania pe lot și sunt foarte costisitoare.
Acest lucru ne-a cam scos din circuit, e vorba despre încrederea partenerului. Mierea aceea a fost de
la cineva din exteriorul cooperativei. Noi ne angajăm, inclusiv în statut, că respectăm standardele, se
poate ajunge inclusiv la excluderea din cooperativă.”
(Membru cooperativă)
Condiția ca organizațiile să aibă o comunicare bună, iar managementul conflictelor să fie funcțional este îndeplinită în
o treime dintre cazurile studiate. În general, cooperativele reușesc să își rezolve conflictele interne, inerente în orice
organizație. Există și cooperative în care acest lucru nu a putut fi îndeplinit. De exemplu, o cooperativă în care membrii
nu reușesc să se pună de acord atunci când au de făcut diverse activități în interiorul organizației, fiecare rămânând
cu impresia că muncește mai mult decât colegii săi. Din acest motiv, multe dintre activitățile importante pentru bunul
mers al cooperativei rămân neîndeplinite.
Totuși, condiția ca grupul să fie coeziv este îndeplinită în mai mult de o treime din cooperative. Cele în care această
condiție nu este îndeplinită sau este îndeplinită parțial sunt cooperativele care nu au reușit să ajungă la succes.
Modelul RAF a presupus o serie de activități care să ajute la înființarea dezvoltarea cooperativelor agricole. Cele mai
importante dintre ele se referă la training-uri și workshop-uri pentru membrii cooperativei, la activități de consiliere, la
livrarea de documente care să ajute membrii cooperativelor să treacă mai ușor peste chestiunile birocratice, activități
de marketing, prezența unui manager de vânzări contractat și implicat în cooperativă și activități de creștere a coeziunii
grupului.
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Fig.6 Prezența activităților în cooperativele studiate.
Din analizele noastre, o activitate importantă ține de prezența unui manager de vânzări plătit și implicat. Această
condiție este prezentă în trei din nouă cooperative studiate (33%), și toate trei sunt de succes.
În toate cele trei organizații, managerul de vânzări este implicat în negocierile cu retailerii/ clienții, urmărește planul de
afaceri al cooperativei, coordonează fluxul de produse care urmează a fi livrate, moderează eventualele discuții apărute
între membri etc. Există două modele de a avea un manager de vânzări. Unul este ca managerul să fie din exteriorul
cooperativei, simplu angajat, fără a fi implicat în alt mod în viața cooperativei, iar al doilea model este ca managerul de
vânzări să fie și producător, membru cu drepturi egale. Din analizele noastre, ambele modele au dus la rezultate bune.
”- Dumneavoastră afirmați că fermierii obișnuiți nu au nicio șansă sa facă o cooperativă fără un
manager de vânzări?
- Nicio șansă. O spun asumat și o recunosc public. Vine clientul și tu vrei să vinzi cu tirul. Am primit un
contract la un moment dat (...) voia inclusiv controlul subcontractorilor mei. Dacă semnam contractul
ăla nu puteam să îmi schimb subcontractorii fără avizul lui. Cea mai mică greșeală se plătește. (...)
Vorbim de două lucruri diferite. Business [cu manager de vânzări] sau supraviețuire [fără manager de
vânzări].”
(Președinte cooperativă)
O altă activitate importantă este cea de marketing. Multe dintre cooperativele care au avut succes cele care au investit în activități de marketing, cum ar fi website, prezența în social media, filmări cu drona, pliante, filme de prezentare
a cooperativei, prezența la întâlniri cu retaileri etc.
De asemenea, coeziunea grupului este foarte importantă atunci când oamenii trebuie să lucreze împreună pentru un
bine comun. În modelul RAF, membrii cooperativelor au organizat team-building-uri anual, dar au existat acțiuni de
creștere a coeziunii grupului și la cooperativele din programului RAF de înființare de cooperative – în unele dintre ele,
membrii sunt rude și își petrec vacanțele împreună.
Alte activități din modelul RAF sunt training-urile și workshop-urile, prezența documentelor tip pentru funcționare și
alte activități de consiliere. Acestea au fost prezente mai degrabă în cazul cooperativelor înființate prin programul RAF
și mai puțin în cazul cooperativelor de control. Din analizele noastre, prezența acestor activități nu au fost esențială
pentru producerea rezultatului așteptat – o cooperativă de succes.
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2. Căi către succesul cooperativelor
În acest studiu, am dorit să aflăm dacă modelul RAF de înființare de cooperative este unul bun, care merită replicat și
ce alte modele de succes se pot întâlni în afara modelului RAF, astfel încât să avem o înțelegere cât mai exactă despre
ceea ce ar trebui să fie următorii pași către o politică publică pentru acest sector.
Analiza QCA a demonstrat că modelul RAF este unul care conduce la crearea unor cooperative de succes, atunci când
etapele lui importante sunt îndeplinite. De asemenea, datele ne arată și cât de greu este pentru o cooperativă agricolă
din România să se înființeze, dezvolte și mai ales să ajungă la succes, dacă nu are niciun fel de consiliere sau ajutor din
exterior.
Am plecat de la premisa că o cooperativă este de succes atunci când sunt îndeplinite câteva condiții, și anume: 1) activitatea de zi cu zi să se desfășoare fără probleme majore, 2) membrii cooperatori să fie implicați activ în viața cooperativei și să facă investiții în cooperativă și 3) cooperativa să vândă prin contracte stabile și echitabile.
O condiție suficientă ca o cooperativă să ajungă la succes (definit ca valoare adăugată din punct de vedere economic
pentru membrii ei, profitabilitate, sustenabilitate și cu perspective de dezvoltare) este ca aceasta să aibă contracte
stabile și echitabile. Dar această condiție nu este neapărat necesară, întrucât din datele noastre reiese că ”în natură” o
cooperativă poate ajunge la succes și altfel. De exemplu, în unul din cazurile de control cuprinse în cercetare, cooperativa își vinde produsele în propriul magazin de desfacere. În viziunea noastră, aceasta vine și cu avantajul de a nu depinde
de retaileri mari, dar și cu dezavantajul că, nefiind obligați, nu își dezvoltă competențele necesare pentru a încheia și
onora contracte cu marile lanțuri de retail, care profesionalizează cooperativele.
Implicarea activă a membrilor în viața de zi cu zi a cooperativei este o condiție fără de care nu se poate ajunge la succes.
Iar ultima condiție, ca activitatea de zi cu zi să se desfășoare fără probleme majore este o condiție necesară și suficientă
ca o cooperativă să fie de succes. De altfel, această condiție nu se poate îndeplini fără ca grupul să fie coeziv și fără să
existe comunicare și un management al conflictelor funcțional. Cu alte cuvinte, trebuie ca membrii să fie și ei implicați
în viața de zi cu zi a cooperativei.
Teoria schimbării arată că, pentru a ajunge a avea contracte stabile și echitabile, cooperativa trebuie să aibă activități
de marketing, grupul să fie coeziv (pentru a putea lucra împreună) și să existe un manager de vânzări contractat.
Rezultatele QCA confirmă că este nevoie de aceste elemente pentru ca o cooperativă să aibă contracte. Totuși, două
cooperative au reușit să aibă contracte și fără manager de vânzări plătit. Acestea au găsit alte soluții echivalente, dar
nereplicabile la nivel național, care au suplinit această condiție – două cooperative din grupul de control fiind în situația
de a avea în rândul membrilor cooperatori oameni de marketing și vânzări care au îndeplinit funcția unui manager, dar
fără să și-o asume oficial. Succesul acestor cooperative a depins de un singur membru care a funcționat ca o locomotivă
a organizației.
Datele QCA mai arată și că toate cele 6 cooperative considerate de succes au îndeplinit condiția ca membrii cooperatori
să fie implicați activ în viața cooperativei și să facă investiții în cooperativă.
Totuși, există o cooperativă care chiar dacă a îndeplinit această condiție și în plus a primit sprijin din exterior prin intermediul programului JICA4, cu toate acestea nu a ajuns la succes economic. De aceea, spunem că această condiție este
necesară, dar nu și suficientă pentru succes.
Pentru ca o cooperativă să aibă viziune și strategie, condițiile cele mai importante de îndeplinit sunt ca membrii cooperatori să fie coezivi, dar și să fi trecut prin activități de consiliere, training-uri și workshop-uri, sau alternativ, pentru cei
care nu au fost înființați pe modelul RAF, să fi avut activități de marketing.
Procedurile legale de constituire și dezvoltare s-au desfășurat fără dificultăți în toate cooperativele agricole studiate.
Totuși, pentru cooperativele care nu au primit sprijin extern, a fost mult mai greu să treacă de această etapă.
De asemenea, cele mai multe cooperative au devenit coezive cu ajutorul organizațiilor facilitatoare, prin training-uri și
workshop-uri, dar și prin activități care dus la creșterea coeziunii grupului, de exemplu team-building-uri.
La o parte dintre ele, coeziunea derivă direct din faptul că membrii cooperativei agricole sunt familie. O singură excepție
4. În 2002, Agenția Națională de Consultanță Agricolă (ANCA) a început un program de instruire a producătorilor agricoli, cu
sprijinul Agenției Japoneze pentru Cooperare Internaționala (JICA), pentru a stimula crearea de cooperative în opt județe ale țării.
Până în 2008 prin acest program s-a sprijinit înființarea a 127 cooperative agricole. Nu există date referitoare la câte din aceste
cooperative au supraviețuit până azi.
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am găsit în acest pattern, o cooperativă ai căror membri nu au trecut prin training-uri sau team-building-uri, dar această cooperativă este formată din oameni cu experiență în business care vin la pachet cu înțelegerea funcționării unei
organizații, sunt mult mai dispuși să negocieze și să comunice pentru un scop comun – vânzarea produselor. Tot această
cooperativă a reușit un management al conflictelor funcțional, pe aceleași considerente.
Aproape toate cooperativele cuprinse în studiu au reușit să își definească și să respecte standarde de calitate ale produselor și în afara modelului RAF, în interiorul acestora fiind oameni care au experiență de marketing și de vânzări, știind
că fără standarde de calitate, cooperativa nu își poate desfășura activitatea de zi cu zi.
De asemenea, analiza QCA a revelat că pentru cooperativele care au fost înființate prin modelul RAF, a fost decisivă
prezența unui manager de vânzări implicat. Celelalte cooperative, care nu au avut sprijin din partea unei organizații
facilitatoare, au fost nevoite să găsească soluții alternative ca să poată ajunge la succes: fie au avut un om de marketing sau de vânzări în interiorul cooperativei care a putut să suplinească absența unui manager de vânzări plătit, fie au
pornit ca afacere de familie, toți membrii ei fiind frați sau rude foarte apropiate, rezolvând în acest fel o altă condiție
necesară în succesul unei cooperative – grupul să fie coeziv.
În concluzie, analiza QCA ne arată mai multe căi care au dus la succesul unei cooperative:
1) Prima cale este cea a modelului RAF și arată care sunt elementele cele mai importante din model, cele
care duc la succesul unei cooperative. Acestea sunt activitățile de creștere a coeziunii grupului, cele de
marketing și contractarea unui manager de vânzări. Cele trei elemente trebuie să fie prezente în același
timp în procesul de dezvoltare a cooperativei pentru ca aceasta să ajungă la succes, iar singura abordare
posibilă în care toate aceste ”ingrediente” se pot regăsi împreună este asistența individualizată pentru
fiecare organizație în parte.
2) A doua si 3) a treia cale sunt alternativele pe care le-au găsit celelalte cooperative, care nu au trecut prin
etapele modelului RAF de înființare, și care au fost nevoite sa recurgă la artificii pentru a ajunge la un succes pe care echipa de proiect îl consideră nereplicabil la scară largă, națională. Aceste cooperative au găsit
soluții proprii pentru a compensa condițiile de mai sus, care țin de cele mai multe ori fie de prezența unui
om-motor în organizație, de care depinde totul, fie de un context socio-familial favorabil, dar care nu poate
fi replicat prin acțiuni obiective.
Practic, a doua și a treia cale au fost generate prin găsirea unor echivalente funcționale ad-hoc la elementele primei căi.
Consideram că acestea nu pot fi replicate la nivel larg și nu pot fi integrate într-o politică publică, ci arată mai degrabă
cât de dependentă poate fi formarea și dezvoltarea unei cooperative agricole de contexte favorabile, care nu țin de
procese premeditate și controlabile pe care le-ar descrie implementarea unei politici publice coerente.
CUM SE CITEȘTE DIAGRAMA
Diagrama oferă toate căile care duc la rezultatul studiat. Aceste căi reprezintă modalități paralele prin care cooperativele agricole din eșantionul nostru au atins rezultatul – acela de a fi de succes. Acestea sunt numerotate și fiecare
este descrisă într-un rând separat.
Cele trei coloane din partea dreaptă a diagramei cu fundal verde informează despre rezultatul studiului, replicabilitatea sa pe plan național și despre numărul de cooperative care au ajuns la rezultatul respectiv pe calea respectivă.
Semnul plus din prima dintre cele două coloane verzi indică faptul că a fost analizată prezența rezultatului - succesul.
Coloanele cu fundal portocaliu de la mijlocul diagramei reprezintă condițiile care au fost utilizate în analiză. Un plus
în coloana unei condiții înseamnă că respectiva condiție trebuie să fie prezentă astfel încât calea să conducă la rezultat. Un minus înseamnă că acea cale duce la rezultat chiar și atunci când condiția nu este prezentă. Dacă unul dintre
rânduri nu conține nici plus, nici minus în coloana care aparține unei condiții, înseamnă că respectiva condiție nu este
relevantă pentru calea respectivă către rezultat.
De exemplu, primul rând din diagramă indică faptul că 3 din 6 cooperative de succes au obținut rezultatul pentru că
în procesul lor de înființare și dezvoltare au fost prezente activități de marketing, de creștere a coeziunii grupului și
un manager de vânzări contractat.
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Caracteristici ale cooperativelor
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tatea
succesului poate fi încadrată
pe mai multe căi)

1 (modelul RAF)

3

2 (cale
alternativă)

3

3 (cale
alternativă)

3

O cooperativă agricolă poate urma mai multe căi de succes. De exemplu, dacă într-o cooperativă care nu a primit consiliere sunt prezente și activități de coeziune a grupului, și activități de marketing, atunci ea a găsit două căi de succes
– Calea 2 și Calea 3.
Prima cale, cea care este apropiată de modelul RAF, a fost urmată de 3 cooperative: 2 cooperative înființate prin programul RAF și o alta care nu a primit sprijin individualizat din partea unei organizații, dar a îndeplinit simultan toate
cele trei condiții care duc la succes: au avut activități de coeziune a grupului (membrii aceste cooperative sunt rude și
își petrec vacanțele împreună), au un manager de vânzări plătit și membru al cooperativei în același timp – pe modelul
cooperativei Legume de Vidra – și au investit în activități de marketing (de exemplu, filmări cu drona, social media,
propuneri de produse noi în supermarketuri etc)
A doua cale alternativă s-a potrivit în trei cazuri de cooperative care nu au avut sprijin din partea unei organizații facilitatoare, ci au reușit să ajungă la succes fiind uniți. De exemplu, aceștia au reușit să aibă contracte stabile mergând
împreună la negocierile cu retailerii, suplinind astfel prezenta unui manager de vânzări.
A treia cale alternativă arată că, chiar dacă nu investești neapărat în coeziunea grupului, dar marketingul cooperativei
este foarte bun, aceasta duce la o cooperativă de succes. De exemplu, o cooperativă formată din oameni de afaceri
cu un scop comun, care nu desfășoară activități de creștere a coeziunii grupului, dar care se preocupă foarte mult de
marketing, ceea ce duce la vânzări.

VII. Concluzii și recomandări
În concluzie, această evaluare calitativ – comparativă a validat modelul de înființare și dezvoltare a cooperativelor
agricole testat în cadrul programului ”Dezvoltare rurală prin antreprenoriat și asociere” și a identificat cele trei
elemente esențiale ale intervenției, a căror prezență concomitentă conduce la crearea unor cooperative de succes:
activitățile de creștere a coeziunii grupului, cele de marketing și contractarea unui manager de vânzări.
De asemenea, prin intervievarea altor șase cooperative cu caracteristici similare, dar din afara modelului, studiul a
identificat și alte echivalente funcționale ale acestor elemente (relațiile de rudenie, competențe deja existente și leadership-ul unor membri),care conduc la cooperative funcționale, însă care țin prea mult de context pentru a putea fi
considerate ca fiind replicabile la scară largă.
Agricultura și fermierii mici și mijlocii din România au în continuare nevoie de asociere, dar nu doar pe hârtie și nu doar
în contexte subiective, familiale ci în cooperative agricole construite pe principii obiective, care să internalizeze mecanismele de guvernanță specifice acestor forme de organizare care susțin de secole fermierii din țările vestice – asociere
voluntară și deschisă, control democratic, transparență, preocupare pentru comunitate etc.
Acest tip de cooperative pot fi constituite doar prin inițiative și politici publice care să informeze, consilieze și susțină
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marea masă de agricultori mici și mijlocii din România să se asocieze, prin procese de tipul celor experimentate prin
modelul RAF și nu bazându-ne pe conjuncturi particulare în comunități – existența unor baze de comunicare și încredere în cadrul familiilor – sau pe fermieri - lideri care să însumeze o serie de calități și competențe și care au capacitatea
să coaguleze cooperativa în jurul lor, pe ideea ”omul sfințește locul”.
Astfel, considerăm că cele două căi alternative spre succes care au reieșit din analiza QCA sunt nereplicable la nivel de
politică publică, în actualul context de sub-dezvoltare cantitativă și calitativă a sectorului cooperativelor agricole din
România. Acestea sunt puține (chiar dacă numeric s-au înregistrat câteva sute în ultimii ani, pe fondul prioritizării la
finanțare în PNDR 2014-2020), covârșitoarea lor majoritate nu funcționează în realitate și au nevoie de sprijin pe multiple paliere.
Din cele nouă interviuri realizate, în afară de elementele necesare analizei QCA, au reieșit și alte concluzii și recomandări de politici publice, care pot fi încadrate pe două paliere: de finanțat prin fonduri europene sau măsuri care țin de
MADR și de organizațiile reprezentative ale sectorului.
1. Astfel, în viitorul Plan Strategic Național privind Politica Agricolă Comună post-2020 sprijinul pentru dezvoltarea
cantitativă și calitativă a sectorului cooperativelor agricole trebuie să fie menținut și aprofundat astfel:
•

Este nevoie în continuare de investiții în proiecte de creare de cooperative agricole prin asistență individualizată care să cuprindă, după cum am demonstrat, minim cele 3 elemente care au reieșit din analiza QCA ca
fiind esențiale pentru dezvoltarea unei cooperative de succes: stimularea capitalului social în rândul membrilor
cooperativei prin activități de creștere a coeziunii grupului, activități de marketing și sprijin pentru cooperative
în desfacerea producției, contractarea unui manager de vânzări;

•

Cooperativele au nevoie de capitalizare – au nevoie să acceseze o sub-măsură de investiții dedicată și calibrată
pe specificul lor; șapte din cele nouă cooperative descrise la capitolul V au menționat obiective de achiziții și
investiții în active fizice în viitorul apropiat și mediu.

•

Cooperativele deja înființate sau asociațiile agricole care vor să se transforme în cooperative, care nu reușesc
să intre pe piață cu produse / să încheie contracte satisfăcătoare cu marile lanțuri de retail / să depășească
anumite conflicte sau blocaje interne etc. ar trebui să poată accesa o sub-măsură de consiliere dedicată strict
cooperativelor, prin care să-și procure din piață expertiza de care au nevoie. Aceasta a fost o idee evocată în
capitul V în poveștile cooperativelor privind încercările lor de accesare de fonduri europene, blocaje ce țin de
fiscalitate, relația cu marile lanțuri de retail etc

•

Cooperativele au nevoie de un fond de creditare dedicat – conform interviurilor derulate în scopul acestui
studiu, cooperativele au probleme în a accesa împrumuturi (de obicei credite-punte pentru acoperirea nevoii
de cash-flow a membrilor) întrucât băncile sunt reticente în acordarea împrumuturilor acestei forme de organizare hibride si noi în peisajul capitalismului românesc. Acestea nu înțeleg încă ce este și cum funcționează o
cooperativă agricolă și nu au dezvoltat încă produse de creditare care să se plieze pe specificul cooperativelor
agricole. Fondurile europene pentru agricultură și dezvoltare rurală pot constitui un stimulent în apropierea
reciprocă a celor două sectoare;

2. De asemenea, am identificat și alte măsuri importante (care țin de MADR și organizațiile reprezentative ale
sectorului) pentru dezvoltarea sectorului cooperativelor agricole și din afara ariei de cuprindere a fondurilor
europene:
•

Instituțiile publice relevante pentru activitatea cooperativelor agricole, cu care acestea interacționează (ex. Registrul Oficiului Comerțului, Direcțiile Locale a Finanțelor Publice) trebuie să primească informațiile relevante
cu privire la legislația care descrie funcționarea acestui tip de entitate economică, să poată să le ofere serviciile
publice la calitatea corespunzătoare. Cooperativele intervievate au identificat această nevoie, ca urmare a
interacțiunii cu funcționari publici care nu știau ”cu ce se mănâncă” forma juridică și au îngreunat procesul de
constituire, recuperare a unor taxe de către cooperativă etc. Astfel, considerăm că este necesară implementarea de către MADR și/sau alți factori interesați a unei campanii de informare cu privire la cooperative agricole
în rândul instituțiilor relevante;

•

De asemenea, susținem propunerea COOP RO de constituire a unui Registrul Național al Cooperativelor Agricole din România (electronic), administrat de MADR în baza datelor și informațiilor furnizate de către Oficiul
Național al Registrului Comerțului, pentru facilitarea accesului la date relevante despre acest sector atât de
către instituțiile publice relevante, cât și de către societatea civilă.
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Anexa 1
Ghid de interviu
Training-uri și workshop-uri cu grupul de inițiativă
ÎÎ Au fost organizate training-uri / workshop-uri pentru membrii grupului de inițiativă și apoi membrii co-

operatori după înființarea cooperativei?
ÎÎ Dacă da: Spuneți-ne care a fost experiența dvs. cu aceste training-uri.
ÎÎ Care au fost temele training-urilor?
ÎÎ De câte ori au fost susținute aceste training-uri?
ÎÎ Membrii cooperatori au participat la aceste training-uri? Care este proporția participării?
ÎÎ Au ajutat aceste training-uri/ workshop-uri în activitatea membrilor cooperatori? Puteți să ne dați un
exemplu?

Activități de consiliere
ÎÎ Ați avut vreodată nevoie de ajutor / expertiză din exterior în procesul de înființare și dezvoltare a coo-

perativei?
ÎÎ Dacă da, în ce situații?
ÎÎ Dacă da, de unde l-ați primit / procurat? Ex. ONG-uri, entități private, terțe persoane (avocați, contabili,
etc.)
ÎÎ Cât de mult v-a ajutat această consiliere externă?
ÎÎ Cum credeți că v-ați fi descurcat dacă ați fi fost singuri?

Documente tip pentru înființare și funcționare
ÎÎ Ați primit ajutor din exterior la redactarea documentelor necesare înființării și/sau funcționării coope-

rativei?
ÎÎ Dacă da, pentru ce anume? Ex. documente înființare, primire noi membri, regulament de ordine interioară, proceduri etc
ÎÎ Dacă da, a fost acest ajutor important, de calitate?
ÎÎ Cum credeți că v-ați fi descurcat dacă ați fi fost singuri?

Activități de creștere a coeziunii grupului
ÎÎ A organizat cooperativa activități sociale pentru membrii săi – ex. ieșiri pentru membri / team building-

uri / vizite de studiu / activități în comunitate?
ÎÎ Dacă da, câte, de ce tip și la ce interval de timp s-au desfășurat?
ÎÎ Cine a participat la aceste activități sociale? Câți dintre membri?
ÎÎ În ce fel aceste activități au ajutat cooperativa?
ÎÎ Ați simțit o îmbunătățire a relațiilor după ce membrii cooperatori au participat la aceste team buildinguri?

Manager de vânzări contractat
ÎÎ Aveți manager de vânzări? Dacă da, cine este?

Este o persoană din exterior sau un membru al coope-

rativei?
ÎÎ Câți manageri ați avut până acum?
ÎÎ Cât de implicat este managerul în activitatea cooperativei?
ÎÎ Cum este plătit? Din ce sursă?
ÎÎ Cât de mult a contat că au existat bani pentru salariul managerului? (Dacă a existat la un moment dat
finanțare externă)
ÎÎ Cât de mult a contat prezența managerului de vânzări în obținerea contractelor cu supermarket-urile?
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Activități de marketing
ÎÎ Ați derulat activități de marketing în cadrul cooperativei? Ce anume?
ÎÎ Aveți materiale de promovare? V-au ajutat aceste materiale la creșterea

vânzărilor? Aveți un exemplu
concret?
ÎÎ Cărui tip de public v-ați adresat cu aceste materiale?
ÎÎ Aveți website? Pagină de Facebook? Prin intermediul căror canale mai comunicați cu potențialii clienți?
ÎÎ Ați primit sprijin extern pentru realizarea activităților de marketing? Dacă da, de la cine?

Cooperativa are viziune și strategie
ÎÎ Are cooperativa o viziune, o strategie, un plan de afaceri?
ÎÎ Cum arată aceasta? Sunt acestea formalizate sau există doar în varianta verbală (cunoscută și discutată

la ședințe)?
ÎÎ Sunt acestea cunoscute de către toți membrii CA? Cum au fost făcute cunoscute? Ce ar mai trebui
îmbunătățit la ele?
ÎÎ Se folosesc membrii cooperatori de acestea?
ÎÎ După părerea dvs., conducerea CA urmărește prin activitățile pe care le face viziunea, strategia și planul
de afaceri adoptate?

Procedurile legale de constituire și dezvoltare se desfășoară fără dificultăți
ÎÎ Cât de ușor a fost înființată CA?
ÎÎ Care au fost dificultățile și cum au fost depășite?
ÎÎ Dacă a existat ajutor extern (la proceduri înființare, primire noi membri, regulament de ordine interioară

etc) – cât de important a fost în dezvoltarea cooperativei?

Grupul este coeziv
ÎÎ Care este atmosfera în cooperativă? Armonie / disensiuni / conflicte?
ÎÎ Au încrederii membrii cooperativei unul în altul?
ÎÎ Îi cunoașteți de mult timp pe colegii dvs. din cooperativă sau i-ați cunoscut odată cu intrarea în CA? Care

este relația cu cei mai noi membri?
ÎÎ Se ajută între ei membrii CA? Dacă da, în ce fel? Dacă nu, de ce nu?
ÎÎ Simțiți vreo diferență de implicare între membrii vechi și cei noi? Dacă da, în ce fel?

Comunicarea și managementul conflictelor sunt funcționale
ÎÎ Cum ați defini relațiile dintre membrii cooperativei? Dar dintre membrii simpli și conducere?
ÎÎ Cum se iau deciziile în cooperativă?
ÎÎ Ce se întâmplă atunci când CA are o problemă de rezolvat care privește toți membrii?
ÎÎ Cum sunt gestionate conflictele în grup? Puteți da un exemplu? Cum a fost aplanat, care au fost soluțiile

găsite?
ÎÎ Există conflicte nerezolvate? Ce se va întâmpla în continuare?
ÎÎ Simțiți că unii membri se implică mai mult decât alții pentru cooperativă? În ce fel?

Standardele de calitate ale produselor sunt definite și respectate
ÎÎ Sunt definite standarde de calitate ale produselor pe care membrii le vând prin cooperativă?
ÎÎ Dacă da, cum au fost acestea definite, în ce circumstanțe?
ÎÎ Cum se face controlul calității?
ÎÎ Cât de des s-a întâmplat să fie întoarse produsele de la comerciant, pe motiv de calitate sub-optimală?
ÎÎ Care sunt procedurile în caz de returnare a produselor din pricina calității?
ÎÎ Care a fost relația cu comerciantul după ce au fost returnate produsele? Au existat repercusiuni?
ÎÎ Din punctul dvs. de vedere, cât de mare este problema standardului calității în CA-ul dvs.? Cum s-ar pu-

tea îmbunătăți standardul de calitate al CA?
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Cooperativa vinde prin contracte stabile și echitabile
ÎÎ Cum vinde coopertiva produsele membrilor?
ÎÎ Care sunt canalele de desfacere ale CA?
ÎÎ Aveți contracte pe termen mediu/lung cu comercianți?
ÎÎ Este prețul obținut de membri de pe urma acestor contracte echitabil?
ÎÎ Credeți că aceste contracte au fost mai degrabă avantajoase pentru CA? Vă puteați vinde mai bine pro-

dusele în alte condiții?
ÎÎ Ați avut sprijin extern (organizație facilitatoare / consultant) în procesul de a obține aceste contracte?

Activitatea de zi cu zi a cooperativei se desfășoară fără probleme majore
ÎÎ Cum puteți caracteriza, la modul general, activitatea de zi cu zi a cooperativei? fluidă / cu sincope
ÎÎ Ce probleme / obstacole au existat în ultimul an în viața CA?
ÎÎ Ce probleme / obstacole simțiți că ar putea apărea în următoarea perioadă?

Membrii cooperatori sunt implicați activ în viața cooperativei și fac investiții
în cooperativă
ÎÎ Sunt implicați activ membrii cooperatori în viața cooperativei (ex. livrează prin cooperativă, participă la

ședințe, își exprimă opinia, ajută alți membri, sunt implicați în diversele activități ale cooperativei)?
ÎÎ În ce proporție răspunsul la această întrebare ar fi ”da”?
ÎÎ A făcut investiții cooperativa din resurse proprii / aport suplimentar de la membri? Dacă da, în ce? Care
a fost procesul, cum s-au strâns banii?
ÎÎ Care sunt procedurilor pentru folosirea bunurilor rezultate în urma investițiilor? Au existat neînțelegeri
în privința folosirii bunurilor în comun?
ÎÎ De ce investiții a mai avut nevoie cooperativa și nu a avut bani? Au existat soluții alternative?

Cooperativa generează valoare adăugată din punct de vedere economic
pentru membrii ei
ÎÎ Există vreo diferență în ceea ce privește nivelul veniturilor membrilor CA înainte și după intrarea în

co-

operativă?
ÎÎ Cum caracterizați situația dvs. financiară acum și ce puteți spune despre situația dvs. financiară înainte
să intrați în cooperativă?
ÎÎ Cum vă ajută faptul ca vă puteți baza pe o suma lunară - vânzările prin cooperativă ? Puteți face planuri
(achiziții, investiții) mai bine decât înainte să fiți în cooperativă?
ÎÎ Cum credeți că va arăta venitul dvs. din CA în următorii 3 ani? Mai mare, mai mic, la fel? Cu cât a crescut
acesta? (cu aproximație, %)
ÎÎ Cooperativa este profitabilă
ÎÎ Ce venituri anuale are cooperativa?
ÎÎ Înregistrează cooperativa profit?
ÎÎ Ce ne puteți spune despre alți indicatori financiari ai cooperativei?

Cooperativa are perspective de dezvoltare
ÎÎ Ce planuri de viitor are cooperativa?
ÎÎ Care credeți că este numărul ideal de membri pentru cooperativa dvs.?
ÎÎ Ce planuri de extindere aveți – personal, dar și din perspectiva CA?

Cooperativa este sustenabilă
ÎÎ Unde vă vedeți peste 3 ani? În cooperativă, în afara ei sau în altă cooperativă?
ÎÎ Credeți că această cooperativă va exista și peste 3 ani?
ÎÎ Ce riscuri vedeți în funcționarea cooperativei? Aveți încredere că această cooperativă va funcționa?
ÎÎ Vedeți o extindere a cooperativei? Care ar fi procesul astfel încât să ajute la sustenabilitatea CA?
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Anexa 2
Evaluarea cooperativelor
Dimensiuni

Condiții

Coduri

Activități

AO

Traininguri și workshopuri
Activități de consiliere
Materiale
Activități care duc la creșterea coeziunii grupului
Manager de vânzări contractat
Activități de marketing
Rezultate
pe termen scurt

AOTR
AOCO
AOTE
AOGC
AOSM
AOMA
OU

Cooperativa are viziune și strategie
Procedurile legale de constituire și dezvoltare se desfășoară fără
dificultăți
Grupul este coeziv
Comunicarea și managementul conflictelor sunt funcționale
Standardele de calitate sunt definite și respectate
Rezultat
pe termen mediu

OUVS
OULP
OUGC
OUCM
OUQS
OU2

OU2FC
Cooperativa vinde prin contracte stabile și echitabile
Activitatea de zi cu zi a cooperativei se desfășoară fără probleme maOU2D
jore
Membrii cooperatori sunt implicați activ în viața cooperativei și fac
OU2C
investiții în cooperativă
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Evaluări
Condiții

Mai degrabă Mai degrabă
Absentă
Prezentă
prezentă
CODES (punctaj 0) absentă
(punctaj 1)
(punctaj 0.33) (punctaj 0.66)

Activități

AO

22%

33%

11%

33%

Traininguri și workshopuri

AOTR

56%

0%

11%

33%

Activități de consiliere

AOCO

44%

11%

0%

44%

Materiale

AOTE

56%

0%

0%

44%

Activități care duc la creșterea coeziunii
grupului

AOGC2

33%

0%

0%

67%

Manager de vânzări contractat

AOSM2

67%

0%

0%

33%

Activități de marketing

AOMA2

33%

0%

0%

67%

Rezultate pe termen scurt

OU

0%

22%

0%

78%

Cooperativa are viziune și strategie

OUVS

0%

22%

22%

56%

Procedurile legale de constituire și dezvoltaOULP
re se desfășoară fără dificultăți

0%

0%

33%

67%

Grupul este coeziv

OUGC

0%

22%

11%

67%

OUCM

0%

33%

0%

67%

OUQS

0%

11%

22%

67%

OU2

11%

22%

0%

67%

OU2FC

22%

22%

11%

44%

OU2D

0%

33%

0%

67%

OU2C

11%

11%

11%

67%

IM

11%

22%

22%

44%

Comunicarea și managementul conflictelor
sunt funcționale
Standardele de calitate sunt definite și respectate
Rezultate pe termen mediu
Cooperativa vinde prin contracte stabile și
echitabile
Activitatea de zi cu zi a cooperativei se
desfășoară fără probleme majore
Membrii cooperatori sunt implicați activ în
viața cooperativei și fac investiții în cooperativă
Rezultate pe termen lung - Cooperativă de
succes
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Rezultate QCA
Testarea ToC (exemple)
OU2 -> Impact

●

OU2FC este o condiție suficientă, dar nu și necesară.

●

OU2D este o condiție necesară și suficientă.

●

OU2C este o condiție necesară.

Explanatory model: Treatment and functional equivalents.
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Explanatory model for IMPACT – only AO
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