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Característiques productives del medi rural a Amèrica Central 
 
Una gran part dels camperols de la regió centreamericana viuen per sota el llindar de la 
pobresa. En la seva majoria són petits productors i minifundistes. A Nicaragua, per 
exemple, aquests constitueixen les tres quartes parts del total de les llars de l'àmbit rural.  
 

• Baixa productivitat 
Els rendiments mitjans per unitat de superfície del sector agropecuari a la regió no han 
millorat molt en els últims trenta anys. Només s'incrementa a les planes i regions més 
fèrtils, a causa de la utilització de majors quantitats d'adobs i productes fitosanitaris. La 
falta d'accés a llavors certificades, i a assistència tècnica, a recursos financers per a 
introduir millores a les finques són, entre altres, causes endèmiques d'esta situació. 
 
A tots els països predomina l'agricultura temporal i l'ús de tecnologies manuals. A 
Nicaragua, el país amb menys tractors i animals de tir per unitat de superfície 
agropecuària de tota Amèrica Central, més del 75% de la producció de grans bàsics es 
cultiva manualment; segons les xifres del Banc Central de Nicaragua, els nivells d'ús 
d'entrada i béns de capital per a l'agricultura han representat, en els últims 6 anys, menys 
del 5% del PIB agropecuari.  
 
La utilització de sistemes de rec es limita als grans finqueros. La majoria dels petits 
productors depenen de l'estacionalitat de les pluges per a cultivar.  
 
 
 
 



 
   La promoció de cooperatives. 
   El cas de Nicaracoop. 
    Cristina Moyano i Carlos Mataix 
 

quaderns internacionals] de tecnologia per al desenvolupament humà             02_ 

 

• Escàs desenvolupament i articulació del sector agroindustrial. 
El sector agroindustrial té un escàs desenvolupament i està poc articulat amb la resta dels 
sectors econòmics. A Nicaragua, el 92% de l'agroindústria és bàsica, això és, dedicada a 
produccions que requereixen un processament relativament senzill de productes primaris, 
com ara cafè, sucre o llet. 
 
Si bé una agroindústria de productes més elaborats té un gran potencial de creació de 
valor agregat, les unitats involucrades en aquest sector són poques i amb baixos nivells 
de capitalització, degut, principalment, a la inexistència de polítiques sectorials que la 
promoguin i de la falta de capital i iniciativa empresarial. 
 

• Absència de canals de comercialització i aïllament del mercat de crèdit. 
Les cadenes de comercialització de la regió acostumen a estar en mans d'un ampli sector 
d'intermediaris. A més, els costos de transport són molt elevats, per la qual cosa els 
productors sovint són incapaços de traslladar els seus productes a mercats locals o 
regionals. 
 
Pel fet que per a les famílies camperoles l'accés al crèdit és difícil -quan no impossible- 
aquestes ben sovint es veuen obligades, com a estratègia per a obtenir capital a curt 
termini, a vendre a futur la seva collita, generalment, a la meitat del preu de mercat.  
 

• Polítiques públiques insuficients o inadequades.  
A tot l'anterior s'uneix la debilitat de l'Estat i la seva molt limitada capacitat per a destinar 
recursos al medi rural, la qual cosa ha repercutit en la disminució progressiva dels serveis 
socials -educació, salut o aigua potable- i de producció -financers, assistència tècnica, 
infraestructures bàsiques…- (Londoño y Mataix, 2001).   
 
Sovint hi ha un buit legal quant a la seguretat de la tinença i l'accés a la terra, ja que no hi 
ha reconeixement dels drets que sobre ella tenen les comunitats indígenes. Les formes 
d'accés temporal a la terra com a lloguer o parceria són poc eficaces i segures, i hi ha 
problemes de titularitat. 
 
En aquest sentit, Nicaragua té una situació especialment complexa. A través de la reforma 
agrària duta a terme pel govern sandinista en la dècada dels 80, unes 200.000 famílies 
van obtenir 2 milions i mig de parcel·les. No obstant, pel fet que no es va contemplar 
inicialment la titularitat individual de les mateixes, més d'un 70% estan a nom dels antics 
amos. Tenir escripturada la terra és condició perquè les famílies puguin fer inversions en 
treball, rebre ajudes o bé demanar un crèdit, la qual cosa origina que la major part dels 
petits productors tinguin part de les seves terres sense utilitzar i sense possibilitat de 
treure'ls un rendiment. 
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La intervenció en les cadenes productives agràries a Amèrica 
Central des d'una perspectiva de cooperació per al 
desenvolupament 
 
En un context regional determinat, l'activitat del sector de les petites unitats de producció 
agrària pot analitzar-se com a part d'un sistema més ampli de producció i distribució. 
Generalment, excepte en el cas de grans corporacions integrades verticalment, en 
aquests sistemes participen diferents actors, entre els que s'estableixen transaccions 
basades en relacions de cooperació i de competència. De fet, tots els camperols l'activitat 
dels quals va més enllà de la producció per a l'autoconsum estan integrats, d'una manera 
o una altra, en cadenes productives agràries més àmplies.  
 
Una cadena productiva agrària integra, almenys, tres etapes: producció, transformació i 
distribució. L'anàlisi de l'agregació de valor al llarg de la cadena, de la retribució de cada 
actor, de les seves relacions de poder, i del grau de coordinació entre les diferents etapes, 
explica el nivell d'èxit relatiu de la cadena.  
 
Però això no és exclusiu de l'àmbit agroindustrial. En una economia globalitzada, 
pràcticament en tots els sectors, agraris o no, el disseny i la gestió de les cadenes 
logístiques o cadenes de subministrament constitueix un aspecte decisiu en la 
competitivitat i sostenibilitat de les organitzacions productives. No es tracta només que 
cada part exerceixi bé la seva funció, també és necessari que existeixi un disseny de 
l'activitat de les parts que tingui en compte el sistema en el seu conjunt (Carrasco, 2000). 
 
En el cas que ens ocupa, el de les cadenes agràries a Amèrica Central, pot observar-se 
com els problemes descrits en l'epígraf anterior afecten totes i cada una de les etapes que 
conformen les cadenes. Com a resultat, les cadenes productives agràries de la regió 
tenen greus problemes per a competir en mercats oberts i presenten una marcada 
asimetria en les relacions entre els seus integrants, constituint el dels camperols 
productors primaris el seu punt més feble i,  per tant, el pitjor retribuït.   
 
 

La promoció del cooperativisme com a estratègia per a la 
integració de cadenes productives agràries 
 
La integració dels petits productors en sistemes cooperatius capaços de crear i aprofitar 
economies d'escala, afegint valor a les produccions individuals i facilitant l'accés a 
determinats serveis, constitueix una estratègia que, amb major o menor èxit, ha format 
part de nombrosos programes de cooperació per al desenvolupament.  
 
A continuació s'exposa com, des de la perspectiva de la integració gradual -“aigües avall”- 
dels petits productors en les cadenes productives agràries, diferents models cooperatius 
poden complir diferents funcions. 
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O.      Economia de subsistència. 
En aquest escenari, el productor no té excedents i destina tota la producció al consum 
familiar. No està dins del mercat, no pretén obtenir ingressos de la seva activitat 
productiva i treballa com a assalariat. És molt conservador i no arrisca. És l'escenari propi 
d'una gran part de la població rural pobre d'Amèrica Central. 
 
I. Productor aïllat. 
Realitza una activitat econòmica per a obtenir uns ingressos. No té capacitat de 
diversificació ni de rendibilitzar tota la terra. De vegades accedeix a sistemes informals de 
crèdit, normalment facilitats pel proveïdor de matèries. Té un dèbil nexe amb el mercat i 
ven la seva producció a intermediaris que habitualment són els mateixos que li 
proporcionen les matèries. Troba difícil accés a noves tecnologies i usa tecnologia 
manual.  
 
II. Integració de productors en cooperativa local. 
Productors que generalment tenen terra en propietat i que treballen individualment, 
associant-se a altres en una cooperativa.  
 
El crèdit i la tecnologia estan entre les seves prioritats. Utilitzen maquinària agrícola i, en 
alguns casos, tecnologia de rec. L'accés a matèries i tecnologia els dóna l'oportunitat 
d'obtenir un increment en els rendiments. Normalment la cooperativa es centra en la 
venda d'un únic producte i rep algun tipus d'assistència tècnica. 
 
Aquestes cooperatives tenen, generalment, infraestructura per a emmagatzemar la 
producció dels seus socis i, en el cas de cooperatives fortes amb molts socis, negocien 
preus en el mercat local, nacional, o fins i tot, internacional. 
 
En el pas de l'etapa anterior a aquesta, si la cooperativa ha tingut èxit, haurà generat i 
aprofitat economies d'escala, obtingut millors preus per la venda dels productes i, a més, 
reduït els costos de compra de matèries. Però per a constituir la cooperativa haurà sigut 
necessari que es donin cita determinats factors culturals i de disponibilitat de mitjans 
econòmics i humans.  
 
III. Cooperatives amb capacitat de transformació de productes. 
En aquest context, el productor aconsegueix un major nivell d'integració i presència en la 
cadena productiva.  
 
La transformació pot, molts cops, consistir simplement en una selecció, neteja, 
envasament i etiquetatge dels seus productes. En altres, es tracta del processament de la 
matèria primera -per exemple, una fàbrica de vinagre de fruites o una fàbrica de 
concentrat per a animals-. Però en tots els casos, “transformació” significa “addició de 
valor”, la qual cosa redunda en una millora dels ingressos dels productors, al mateix 
temps que significa una major capacitat d'afrontar els vaivens dels mercats. 
 
Malgrat això, per a arribar aquí es requereixen condicions com ara finançament adequat i 
personal qualificat que en moltes regions difícilment es reuneixen sense suport 
d'institucions promotores.   
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IV. Integració de cadenes productives agràries per mitjà de cooperatives de 
segon grau. 
En aquest escenari, les cooperatives d'àmbit local decideixen integrar-se en cooperatives 
de major rang (anomenades cooperatives de “segon grau” o “segon pis”) amb capacitat, 
d'una banda, de prestar serveis especialitzats que requereixen major escala -com ara 
processament de productes, envasament o assistència tècnica especialitzada- i, d'altra 
banda, de coordinar i planificar la producció de les diferents cooperatives en funció de les 
necessitats dels mercats. La  integració de cooperatives proporciona la possibilitat de 
crear cadenes multiproducte, que permeten dissenyar i posar en pràctica estratègies de 
mercat pròpies, per mitjà de la creació de marques que penetren directament en els 
mercats de consumidors.  
 
En definitiva, en aquest escenari, els productors participen, directament o indirectament, 
en totes les fases de la cadena productiva. Es tracta d'un pas decisiu cap a la 
modernització del medi productiu rural.  
 
Però es tracta també de l'escenari més difícil d'aconseguir, que requereix actuar 
simultàniament i coordinadament en diversos fronts. En aquest sentit, Nicaraocoop, 
resultat d'una experiència de promoció de cooperatives rurals en què estan compromeses 
l'ONGD nicaragüenca Tecuilcán i la seva contrapart espanyola Enginyeria Sense 
Fronteres, serveix per a il·lustrar com es poden coordinar cooperatives per a la creació i la 
gestió de cadenes productives agràries complexes.  
 
 

El cas de Nicaraocoop 
Nicaraocoop es caracteritza per ser una cooperativa: 

• “de segon pis” o, el que és el mateix, una cooperativa que presta serveis a un 
conjunt de cooperatives (o unions de cooperatives) de productors rurals; 

• auxiliar, ja que el grau d'integració de les cooperatives associades és parcial (no 
depenen exclusivament de Nicaraocoop);   

• d'implantació nacional (ja que les seves cooperatives associades es troben a 
diferents regions de Nicaragua); 

• multiactiva o multifuncional (ja que presta diversos tipus de serveis a les 
cooperatives associades). 
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Els serveis que Nicaraocoop ofereix als seus socis són: 
 
− Suport en la producció i emmagatzematge: 
 

• Finançament per a crear un fons de crèdit per a emmagatzematge i processament: 
el capital d'emmagatzematge i transformació permetrà a Nicaraocoop poder 
comprar la producció a les cooperatives i augmentar el volum de producte per tal 
de tenir una major capacitat d'oferta i poder firmar contractes comercials amb el 
que s'assegura l'abastament continuat d'una certa quantitat de productes. 

 
− Assistència tècnica per a l'agregació de valor: 
 

• Assistència tècnica en certificació de productes orgànics o ecològics, registre de 
productes. 

• Assistència tècnica en el procés productiu: en col·laboració amb les universitats 
nicaragüenques i d'altres països. 

• Envasament i etiquetatges de productes. 
• Assistència tècnica gerencial, productiva i administrativa de les organitzacions. 

 
− Suport en la comercialització de productes: 
 

• Acompanyament en les operacions de transacció, maneig de bases de dades de 
preus i mercats, informació i capacitació per a facilitar l'accés conjunt a mercats 
locals i d'exportació. 

• Promoció i comercialització de la producció a través d'una marca registrada. Es 
tracta de la marca VIDA, els productes del qual inclouen atributs de valor social, 
ambiental, de qualitat i de salut. 

 
Des del punt de vista organitzatiu, Nicaraocoop és propietat de: Cooperativa Carolina 
Osejo, Asociación ADEPAL, Unión de Ganaderos y Agricultores de Quilali, Unión de 
Cooperativas de El Sauce i Unión de Cooperativas Agropecuarias Alejandro Smith i 
l’associació Tecuilcan.  
 
Les organitzacions camperoles associades a Nicaraocoop formen una assemblea 
formada per 3 socis delegats de les organitzacions de base, que prenen decisions de 
forma democràtica. Els excedents econòmics que s'aconsegueixen es tornen als 
productors en forma de primes post-comercialització. Amb un percentatge del preu de 
venda dels productes agrícoles transformats o semi-transformats es pretén cobrir la 
capacitat operativa de l'empresa central, de manera que pugui reduir gradualment el 
suport d'organismes externs. 
Les organitzacions sòcies de Nicaraocoop produeixen cultius anuals (sèsam, fesol, blat de 
moro, arròs, plantes medicinals), perennes (cafè, marañón o anacard) i productes 
pecuaris (mel, lactis). Els grans bàsics es destinen a mercats locals i els cultius 
d'exportació es produeixen amb tècniques agroecològiques i es certifiquen com a 
productes orgànics per la certificadora BIOLATINA, autoritzada per l'agència alemanya 
DAR, la qual cosa permet la seva comercialització en mercats europeus. 
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Entre les característiques que han fet de Nicaraocoop un model d'integració de cadenes 
productives agràries atractiu per als associats (6 organitzacions de primer i segon pis) i les 
organitzacions aliades (fins a la data més de 50 organitzacions camperoles i empreses 
propietat de treballadors, que articulen un univers de més de 15.000 famílies) podem 
assenyalar: 
 

• Independència de l'estructura central.  
Totes les organitzacions sòcies tenen les seves pròpies capacitats gerencials, o 
s'estableix com a objectiu la dotació gradual d'aquestes capacitats i el seu enfortiment 
administratiu i operatiu. A més, totes elles tenen capacitat legal (llicències, registres i 
permisos) per a establir relacions autònomes amb els mercats, fins i tot els d'exportació; 
és a dir, l'empresa central basa la seva existència en la generació d'eficiència (consecució 
de millors preus i mercats) i no en el monopoli de capacitats o d'informació. 

• Articulació vertical flexible i transparent.  
Nicaraocoop no obliga a les organitzacions associades a vendre la seva producció a 
través de l'empresa central. La negociació amb els compradors de la producció agrícola 
integrada es fa amb la participació de les organitzacions locals, amb la qual cosa 
aquestes accedeixen a la informació sobre preus i mercats. L'Empresa Cooperativa 
subscriu contractes detallats amb les organitzacions sòcies o aliades, on especifiquen els 
compromisos de les parts entre elles mateixes i amb tercers. 

• Limitació del poder de la direcció i l'aparell tècnic. 
L'aparell tècnic de l'empresa és petit, en relació amb la grandària de la suma dels seus 
associats. Els actius (terres, cellers, equips i capital de producció) estan majoritàriament 
en mans de les organitzacions locals sòcies, cosa que obliga al consens a l'hora del seu 
ús col·lectiu (per exemple, a l'hora d'utilitzar garanties per a l'adquisició de crèdits). 

• La transferència de riscos i beneficis.  
Els riscos derivats de la producció agrícola recauen en les organitzacions locals. Els 
riscos derivats de la comercialització recauen en l'estructura central. Generalment, 
Nicaraocoop estableix preus de garantia de compra superiors als costos de producció i als 
del mercat local. Les operacions d’emmagatzematge es realitzen pagant al productor 
aquests preus de garantia en el moment del lliurament del producte. Si hi ha excedents en 
la comercialització, aquests es retornen al productor en forma de prima post-
comercialització, descomptant els costos del procés i percentatges fixos per al 
manteniment dels aparells administratius i tècnics de les organitzacions (entre el 2 i el 5 % 
del Preu de Venda Final per a l'empresa Central i l'organització local). 
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Balanç preliminar de l'experiència 
En aproximadament any i mig d'operació, Nicaraocoop ha demostrat ser una eficient eina 
d'inserció en els mercats de la producció d'origen camperol. Com a èxits més destacables 
podem ressenyar: 

• En aliança amb universitats nacionals, ha desenvolupat línies de productes 
agroindustrials acabats d'alta qualitat (cafès torrats i mòlts, mel envasada, fesols 
deshidratats, olis comestibles i cosmètics) que ha inserit en cadenes de supermercats 
nacionals sota la marca VIDA.  

• Així mateix, ha aconseguit el reconeixement d’ens estatals de promoció del comerç 
exterior.  

• Nicaraocoop administra avui una de les plantes més grans i modernes d'Amèrica 
Central per al processament (decorticat) de llavor de sèsam, la Planta Posoltega, 
després d'una negociació d'aquest bé públic amb l'Estat. L'Empresa Cooperativa ha 
establert aliances fermes amb empreses agroindustrials nacionals per a la 
comercialització local i a l'exterior de productes nicaragüencs d'alt valor agregat.  

• Cooperatives sòcies de Nicaraocoop integren una Xarxa de Turisme Sostenible i han 
iniciat la reconversió d'infraestructures col·lectives (cases comunals) en petites 
instal·lacions hoteleres rurals. 

 

Cap al futur 
Nicaraocoop és una organització que ha començat a caminar recentment. Perquè en el 
futur pugui convertir-se en una vertadera alternativa que demostri el que pot ser una 
organització econòmica i social, adequada a les necessitats dels petits productors rurals 
d'Amèrica Central, es proposa afrontar desafiaments com els que es citen a continuació.  

• El control de les cadenes de producció: industrialització i comercialització.  
El creixement del moviment cooperatiu no es pot limitar a l'articulació horitzontal de la 
base productiva, sinó al control de les diferents etapes en la cadena d'agregació de valor. 
En el nou paradigma productiu, és la cadena la que transfereix informació i tecnologia i, 
per tant, poder de negociació. 
A Nicaragua, davant les ineficiències que generen els monopolis d'unes poques famílies 
oligàrquiques que controlen certes etapes de les cadenes de producció, el moviment 
cooperatiu pot oposar un maneig de tota la cadena productiva (des de les matèries al 
comerç) que disminueixi els costos de producció, així com els preus al consumidor, i 
impactin positivament en la balança comercial nacional. 
 

• La diversificació cap als serveis. 
El moviment cooperatiu agropecuari no pot obviar els altres usos de la terra que 
s'imposen als tradicionals. La consciència sobre aquesta nova valoració de la terra 
permetrà frenar el desallotjament cooperatiu. Així mateix, l'explotació dels nous usos 
haurà de fomentar la generació d'ocupació, especialment important per a les generacions 
més joves de fills i filles de les famílies del minifundi agrícola. 
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En el cas de Nicaragua, donat l'ampli control de la terra en mans de cooperatives i 
comunitats indígenes, els serveis ambientals (captura de carboni) i aquells lligats al 
turisme (sempre que existeixi un clar marc ètic d'explotació ambientalment sostenible, de 
respecte a la dignitat dels treballadors i de rescat de la identitat cultural local), poden ser 
una font agregada de capitalització i enfortiment del moviment. 

• Aliances amb el moviment cooperatiu nacional i internacional: de les xarxes a les 
estructures operatives. 

Les xarxes internacionals creades sobre la base de l'intercanvi d'informació i experiències 
o de la discussió de problemes comuns (com els Tractats de Lliure Comerç o el 
desembarcament dels transgènics) han de ser l'origen de la construcció d'empreses 
cooperatives internacionals (i “internacionalistes”). 
La construcció d'aquestes cooperatives, que superen els àmbits nacionals, pot donar amb 
solucions directes i immediates a alguns problemes que, com ja s'ha indicat en aquest 
article, limiten el creixement cooperatiu als països del Sud: 
Accés al crèdit. Davant de les polítiques usureres de la banca privada i les intermediàries 
financeres del Tercer Món, les Cooperatives d'Estalvi i Crèdit de països “del Nord” poden 
associar-se amb a cooperatives “del Sud”, facilitant-los accés a crèdit en condicions més 
justes. La Banca Ètica pot recolzar aquest procés entregant fons en administració o 
establint aliances amb aquestes noves cooperatives supranacionals. 
La conformació d'empreses mixtes entre cooperatives del Nord i del Sud, permetrà l'ús de 
capital “barat” dels països enriquits per a finançar indirectament processos productius al 
Sud, a través de mecanismes com la compra a futur. 
Accés als mercats. Les necessitats logístiques i d'informació fan gairebé impossible 
l'operació eficient del comerç internacional directe entre les cooperatives del Sud i els 
canals de distribució dels països enriquits. L'aliança entre les cooperatives agroindustrials 
del Sud i les cooperatives de serveis del Nord, en la distribució majorista primer, i més 
tard en la detallista, poden substituir la relació tradicional amb els grans importadors per 
canals més curts i més eficients.  
Transferència tecnològica. De nou, les aliances internacionals entre moviments 
cooperatius locals facilitarà la transferència tecnològica de forma directa i completa, tant 
de tecnologia “dura” (com llavors o equipament industrial) com de tecnologia “suau” 
(formes d'organització, mètodes eficients de formació cooperativa, etc.). 
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