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Dünya təcrübəsi və Azərbaycan üçün təklif olunan model

Kənd təsərrüfatı kooperativlərinin
mahiyyəti və fəaliyyət formaları

Bazar münasibətlərinin yüksək inkişaf etdiyi
ölkələrdə dövlət və özəl mülkiyyətlə yanaşı, kooperativ mülkiyyət forması da mövcuddur. Kooperativlərdə
bu 2 mülkiyyət növünə xas olan xarakterik cizgilər var.
Onun özəl mülkiyyətə oxşarlığı üzvlərinin azad
təşəbbüskarlığı, öz mülkiyyətlərindən sərbəst istifadə
və sərəncamvermə hüququnun olması ilə şərtlənir.
Dövlət mülkiyyətilə uyğunluğuna gəldikdə, bu mülkiyyət növünün də fəaliyyətinin nəticələri həm iqtisadi, həm də sosial faydaların əldə olunmasına yönəlib.
Aqrar sektorda kooperasiya fermerlərin əlində özlərinin inkişafını təmin etmək üçün əhəmiyyətli alətdir.
Kooperasiya fermerlərə öz məhsullarını «emal-satış»
zəncirindən keçirməklə birbaşa son istehlakçıya çatdırmağa və real iqtisadi güc qazanmağa imkan verən
ideal vasitə sayılır. Satış kooperativləri fermerlər üçün
təbbi antiinhisar mexanizmi olmaqla ailə təsərrüfatlarının maraqlarını təmin edir, onlar üçün məhsullarını reallaşdırmaq üçün alternativ satış kanalları
formalaşdırır, məhsulların qiymətinin bazar kortəbiiliyinin təsiri altında kəskin enməsinə qarşı sığorta mexanizmləri formalaşdırır.
Kooperativ nədir? Beynəlxalq Kooperativ Alyansının bu anlayışa verdiyi izah belədir: «Kooperativ cəmiyyət üzvlərinin özlərinin iqtisadi, sosial və mədəni
ehtiyaclarını qarşılamaq üçün demokratik nəzarətin
təmin olunduğu müştərək müəssisə yaratmaq vasiİqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi
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təsilə könüllü birləşdikləri müstəqil assosiasiyadır»1.
Beynəlxalq Əmək Təşkilatı isə «kooperativ» anlayışını belə müəyyən edir: «Kooperativlər məhdud resurslara malik insanların özlərinin iqtisadi vəziyyətini
yaxşılaşdırmaq üçün muxtar və demokratik idarəetmə
formalaşdırmaqla birləşdikləri assosiasiyalardır»2.
Müxtəlif araşdırmalarda kooperasiya 2 nöqteyinəzərdən şərh olunur:
1) Kooperasiya cəmiyyətdə formalaşan hərəkat
hesab olunur. Bu yanaşmaya görə, kooperasiyanın yayıldığı şəraitdə kollektiv maraq dominantlıq təşkil edir. Bununla belə, insanları onların ortaq maraqları birgə fəaliyyətə
sövq etsə də, kollektiv mənafe onların şəxsi maraqlarının
qorunmasına qətiyyən mane olmur;
2) Başqa bir yanaşmaya görə isə kooperasiya təsərrüfatçılığın təşkilati-hüquqi formasıdır. Özəl və
dövlət sektoru kimi kooperativlər müstəqil sektoru təmsil
edir.

Mülkiyyətin bu forması müəssisənin (şirkətin)
bilavasitə kollektivə məxsus olmasını ehtiva edir.
Kooperativlər özünün rəqabət qabiliyyətliliyi sayəsində iri sahibkarların iştirakı olmadan effektiv kənd təsərrüfatı istehsalını təşkil etmək gücündə olan yeganə
təsərrüfatçılıq forması hesab olunur.
İnkişaf etmiş ölkələrdə kooperativ təsərrüfatçılı1
2

4

«Agricultural Co-operatives. A Start –up Guide».
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ğın bütövlükdə iqtisadiyyatda əhəmiyyətli payı olmasa da, kənd təsərrüfatı sektorunda bu mülkiyyət növü
həlledici rola malikdir. Elə buna görədir ki, ayrı-ayrı
tədqiqatlarda kənd təsərrüfatı kooperativlərinin fəaliyyətinin öyrənilməsinə daha çox diqqət yetirilir. Aqrar
kooperativlər kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının, tədarükünün və satışının təşkili, bu sektora
müxtəlif xidmətlərin (kredit, texniki təchizat və s.)
göstərilməsi məqsədilə vətəndaşların könüllü birləşərək yaratdıqları müəssisələrdir. Kooperasiya münasibətlərinin (şaquli və üfüqi münasibətlər) formasından
asılı olaraq hazırda dünyada kənd təsərrüfatı kooperativlərinin 2 forması geniş yayılıb. Üfüqi kooperasiya
münasibətləri şəraitində kənd təsərrüfatı məhsul istehsalçıları istehsal mərhələsində (yalnız bir pillədə) birləşir və istehsal kooperativləri yaradır. Şaquli münasibətlər qurulduğu halda isə istehsalçılar kooperativ
müəssisə çərçivəsində aqrar-sənaye istehsalının müxtəlif mərhələlərində (emal, tədarük-satış, kredit, texniki təchizat xidmətləri yaratmaqla) birləşərək istehlak
kooperativləri yaradırlar. Sonunculara bəzən xidmət
və ya istehsalçı kooperativləri də deyilir. Üfüqi kooperasiya sahədaxili münasibətlərə əsaslanır, eyni məhsulun istehsalı ilə məşğul olan istehsalçıların ortaq
fəaliyyəti kimi meydana çıxır. Şaquli kooperasiya münasibətləri isə sahələrarası əməkdaşlıq formasıdır. Bu
halda aqrar-sənaye kompleksinin fərqli istehsal sahələri bir-birilə kooperasiya əlaqələri qururlar.
Aqrar istehsal kooperativləri – kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalının vahid müəssisə çərçivəsində təşkili məqsədilə vətəndaşlar tərəfindən yaradılan
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi
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kommersiya təşkilatıdır. Bu halda kooperativin iştirakçıları özlərinin əmlakının və ya pul vəsaitlərinin müəyyən hissəsini birləşdirərək pay fondu yaradırlar.
Müəssisənin gəlirləri üzvlərin pay fonduna qoyuluşlarının nisbətinə uyğun olaraq onlar arasında bölüşdürülür.
Ədalətlilik, həmrəylik, özünəyardım və nizamlılıq
kimi aspektləri strateji planda istehsal kooperativlərinin digər kommersiya strukturları ilə müqayisədə
davamlılığını daha da gücləndirir. Bunun nəticəsidir
ki, son 150 ildə bazar iqtisadiyyatı şəraitində yeni bazar strukturları nəinki istehsal kooperativlərini sıxışdıra bilib, əksinə bu sektorun rolu artan xətlə yüksəlib.
İstehsal kooperativləri mülkiyyət münasibətlərində özlərini səhmdar sistemin alternativi kimi təqdim edirlər. Amma onların səhmdar cəmiyyətlərdən
ən ciddi fərqi budur ki, istehsal kooperativlərində pay
qoyuluşu üçün minimum hədd müəyyənləşdirilmir,
sadəcə hər kəs öz töhfəsinə görə qazanc götürür. Eyni
zamanda, payın həcmindən asılı olmayaraq istehsal
kooperativlərinin idarəçiliyində «bir üzv – bir səs»
prinsipi tətbiq olunur.
Aqrar istehlak kooperativləri – kənd təsərrüfatı
məhsulları istehsalçılarının xərclərə qənaət olunması
və ya əlavə gəlir əldə etmək üçün öz üzvlərinin istehsal vasitələri və maliyyə vəsaitlərinə ehtiyacların qarşılanması, məhsul satışının effektiv təşkili məqsədilə
yaratdığı qeyri-kommersiya təşkilatıdır. Kooperativ
üzvləri formalaşdırdıqları xidmətlər hesabına məhsul
istehsalını daha səmərəli təşkil etmək imkanı qazanırlar. Aqrar istehlak kooperativləri elə bir mexanizmdir
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ki, üzvlərin ayrı-ayrılıqda əldə edə bilməyəcəkləri
səviyyədə ucuz və əlçatan istehsal vasitələrinə (texnika, toxum, gübrə, məhsulların bazara nəqli və s.) çıxış
məhz onun vasitəsilə təmin olunur. Bununla belə,
istehsal kooperativlərinin bazasında formalaşmış
istehlak kooperativləri ödənişli əsaslarla öz üzvü
olmayan təsərrüfatlara da xidmət göstərə bilərlər. Həmin fəaliyyətdən əldə olunan gəlirlər isə kooperativin
mülkiyyəti hesab olunur. İstehlak kooperativləri vətəndaş cəmiyyətinin mühüm institutlarından biri hesab olunur. Bu kooperativlərin qarşısına qoyduğu əsas
vəzifə ilk növbədə mənfəət əldə etmək yox, öz payçılarının sosial və iqtisadi mənafelərini qorumaqdır.
Müxtəlif ölkələrin təcrübəsindən çıxış etsək,
istehlak kooperativlərinin ən geniş yayılmış formaları
kimi aşağıdakıları göstərmək olar:

• Emal məhsullarına xidmət kooperativləri. Bu
ilkin emaldan keçmiş kənd təsərrüfatı məhsullarının qurudulması, saxlanması və qabalaşdırılması kimi müxtəlif xidmətlər həyata keçirir;
• Satış (ticarət) kooperativləri. Bu müəssisələr
məhsulların satışı ilə məşğul olur;
• Xidmət kooperativləri. Bu kooperativlər öz
üzvlərinə melorasiya işləri, nəqliyyatla təchizat,
təmir, veterinar, seleksiya, gübrələmə və dərmanlama, bitki mühafizəsi, audit məsləhətinformasiya sahəsində xidmətlər göstərir;
• Təchizat kooperativləri. Bu müəssisələr öz
üzvlərinin ehtiyaclarını ödəmək üçün pestisid
və mineral gübrələrin, ehtiyat hissələrinin, neft
məhsullarının, toxum və xammalın və yemin
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi
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alınmasını və onların ehtiyatlarının yaradılmasını təmin edir;
• Sığorta kooperativləri. Bu kooperativlər üzvlərinin əmlakının və son məhsulunun sığortalanmasını həyata keçirir;
• Kredit kooperativləri. Bu müəssisələr öz üzvlərindən qəbul etdiyi qoyuluşlar hesabına yaranan maliyyə fondu hesabına onların maliyyə
vəsaitlərinə ehtiyaclarını qarşılayır.
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Yeri gəlmişkən, Beynəlxalq Kooperativlər Alyansının məlumatın görə, dünyada mövcud olan bütün
kənd yerlərində fəaliyyət göstərən bütün kooperativlərin 60%-i kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı
kooperativləri, 15%-i kənd təsərrüfatı istehlak kooperativləri, 25%-i isə qeyri-aqrar kooperativləridir.
Amma maraqlıdır ki, ABŞ-da kənd təsərrüfatı kooperativlərinin istehsal və istehlak kooperativlərinə bölgüsü yoxdur. Bu ölkədə aqrar kooperativlər fəaliyyət
növlərinə görə təsnifləşdirilirlər (məsələn, ticarət-satış,
təchizat, istehsal, emal və s.). Amma postsosialist ölkələrin əksəriyyətində isə qanunvericilikdə bu bölgü
fəaliyyətin növünə görə deyil, onun istiqaməti üzrə
müəyyən olunur.
Kooperativ sektorun fəaliyyətinin hüquqi əsasları
bəzi inkişaf etmiş ölkələrin konstitusiyaları ilə müəyyənləşdirilir. Əslində bu cür hüquqi yanaşma adıçəkilən sektorun həmin ölklərin sosial-iqtisadi sistemində nə dərəcədə əhəmiyyətli rola malik olduğunu
göstərir. Məsələn, İtaliya konstitusiyasının 45 və 129cu maddələrində qeyd olunur ki, Respublika qarşılıqlı
yardıma əsaslanan kooperativlərin sosial funksiyasını
«Oxfam» Böyük Britaniyanın Azərbaycan Proqramı
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dəstəkləyir, dövlət hakimiyyət orqanları vətəndaşların
kooperativlərdə iştirakını stimullaşdırır, kooperativlərin fəaliyyətinə yardım göstərir, əməkçilərin istehsal
vasitələrinə çıxışını təmin edir. Macarıstan konstitusiyasının 12-ci paraqrafında hökumətin üzərinə kooperativləri dəstəkləmək, onaların müstəqilliyini təmin
etmək öhdəliyi qoyulur. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının
2002-ci ildə Beynəlxalq Kooperativ Alyansı ilə birgə
hazırladığı və BMT-nin Baş Assambleyasının qəbul
etdiyi «Kooperativlər sosial inkişaf prosesində» adlı
qətnamə, həmçinin Beynəlxalq Əmək Təşkilatının qəbul etdiyi «Kooperativlərin inkişafına yardım haqqında» 193 saylı Tövsiyyə təkcə ayrı-ayrı dövlətlərin
deyil, bütövlükdə beynəlxalq birliyin kooperativlərin
fəaliyyətinə fövqəladə diqqət verdiyini göstərir3.
Kredit kooperativləri istehlak kooperativlərinin
bir növü olsa da, bəzən aqrar sektorun inkişafında
oynadığı əhəmiyyətli rola, fəaliyyətlərinin spesifikliyinə görə onlar kənd təsərrüfatı kooperativlərinin əlahiddə bir növü kimi təqdim olunur. Bu strukturların
yaradılmasının əsasında kiçik ölçülü fermer təsərrüfatlarının az həcmli, ucuz və əlçatan kredit resurslarına
çıxışının təmin olunması ideyası dayanır.
Digər maliyyə-kredit təşkilatlarından fərqli olaraq, kooperativlərin əsas məqsədi mənfəət əldə etmək
deyil. Onların borc müqabilində əldə etdikləri faiz
gəlirlərinin bir hissəsi kooperativlərin cari xərclərinin
qarşılanmasına, ehtiyat fondlarının formalaşdırılmasına, digər hissəsi isə üzvlərin pay kapitalının genişlən-

Вестник Кооперации
http://council.gov.ru/files/journalsf/number/20061012124912.pdf
3

İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi
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dirilməsinə yönəldilir. Bunun nəticəsində kredit kooperativlərinin şəxsi kapitalı və onun üzvlərinin pay
qoyuluşları böyüyür, ilkin mərhələdə yalnız əmanətçi
kimi çıxış edən payçılar borcverən şəxslərə çevrilirlər.
Adıçəkilən qurumlar təkcə fermerlərin öz maliyyə
resusrlarını səfərbər etməsinə deyil, onlarda zəruri
biliklər və peşəkar idarəçi davranışların formalaşmasına imkan yaradır. Dünya təcrübəsində aqrar kredit
kooperativləri bir qayda olaraq hər bir kənd yaşayış
məntəqəsi üzrə ayrıca formalaşdılır, lakin bu qurumlar
öz maraqlarını qorumaq üçün regional assosiasiyalarda birləşərək özlərinin ölkə miqyaslı ittifaqlarını yaratmağa nail olurlar. Kredit kooperativlərinin borcvermə
prosedurunun aydınlığı və maksimum şəffaflığı, nüfuzlu şəxslərin payçı kimi iştirakı onların effektiv fəaliyyəti üçün başlıca şərtlər hesab olunur.
Kredit kooperativlərinin digər maliyyə-kredit
strukturlarından, məsələn, lombard və ya kommersiya
banklarından başlıca fərqləri aşağıdakılardır:
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• Üzvlərin bir-birinə qarşılıqlı etimadına əsaslanan
etibarlılığı;
• Borcların verilməsi üçün müraciətlərə qeyri-formal
və sürətli baxış prosedurlarının mövcudluğu;
• Üzvlərin idarəetmədə birbaşa və bərabərhüquqlu
iştirakçılığı;
• Kreditlərin daha ucuz olması;
• Fəaliyyətin lokal (bəzən bir kəndin ərazisi ilə məhdudlaşan) xarakter daşıması.
Ötən dövrün təhlili göstərir ki, bazar institutlarının tam formalaşmadığı şəraitdə kənd təsərrüfatının
inkişafı baxımından aqrar kredit kooperativlərinin
«Oxfam» Böyük Britaniyanın Azərbaycan Proqramı
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fəaliyyətinə xüsusilə ciddi ehtiyac duyulur. Çünki
kommersiya bankları kənd regionlarında fəaliyyət
göstərməyə xüsusi maraq göstərmir, yaxud onlar aşağı
rentabelli aqrar sektora ticarət və xidmət sferası kimi
yüksək mənfəətliliyə malik sektorlarla eyni faiz dərəcəsi ilə kredit ayırır. Eyni zamanda, banklar risklərdən
sığortalanmaq üçün layihələrin uzunmüddətli ekspertizasını aparır ki, bəzən kiçik həcmli kredit axtarışında
olan fermerlər uzun-uzadı bürokratik prosedurlar
keçməli olur. Məhz aqrar kredit kooperativləri bu
problemlərin həllində fermerlər üçün ən dayanıqlı və
əlçatan maliyyə mənbəyi hesab olunur.
Aqrar kooperativlərin fəaliyyəti sahəsində
beynəlxalq təcrübə:
yaranma tarixi və hazırkı durum

Tarixən dünyada aqrar kooperativlərin yaranmasını stimullaşdıran əsas səbəb müxtəlif ölkələrdə torpaq islahatının həyata keçirilməsi olub. Bu islahatlar
nəticəsində kəndlilər torpaq əldə etsələr də, istehsalı
təşkil edərkən istehsal vasitələrinin və dövriyyə vəsaitlərinin qıtlığından əziyyət çəkirdilər.
Kooperativ hərəkatı 19-cu əsrin ortalarında Böyük
Britaniyada formalaşmağa başlasa da, qısa zamanda
sürətlə dünyanın müxtəlif ölkələrinə yayıldı. Dünyada
ilk istehsal kooperativləri pendir emalı sahəsində
yaranıb. Pendir istehsalçılarının kooperativləri hələ 19cu əsrin 70-80-ci illərində İsveç, Danimarka və Rusiyada yaranıb. Eyni zamanda ət emalı ilə bağlı Avropada
ilk istehsal kooperativləri 1887-ci ildə Danimarkada
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi

11

Kənd təsərrüfatı kooperativləri:

yaranıb. Ət emalı ilə bağlı o dövr üçün qabaqcıl hesab
olunan zəruri texnologiyalara və donuz qəssabxanalarına malik bu kooperativlər Avropa bazarlarının
tələbatını ödəyirdi. Buna qədər – artıq 1865-ci ildə isə
İsveçrədə gübrə alışı ilə əlaqədar ilk təchizat-xidmət
kooperativləri yaranmışdı. Kooperativlərin birləşərək
özlərinin maraqlarını müdafiə edən asossiasiyalar
yaratması da ilk dəfə bu ölkədə baş verib və bu hadisə
1881-ci ilə təsadüf edir. Dünyada ilk kredit kooperativləri isə Almaniyada yaranıb. 1847-ci ildə Fridrix Vilhelm Rayffayzen adlı şəxs bu kooperativi yoxsul kənd
əhalisinə dəstək məqsədilə formalaşdırıb. «Geddesdorf kredit kassası» adı altında yaradılan bu qurum
«özünəyardım» prinsipi əsasında fəaliyyət göstərirdi.
İndi də Almaniyada Rayffayzen banklar şəbəkəsi
fəaliyyət göstərir.
20-ci əsrin ilk onilliklərində Avropa ölkələrində
həm aqrar kooperativlərin sayı, həm də onların əhatə
etdiyi yeni ölkələrin də sayı sürətlə artmağa başlamışdı. Artıq 30-cu illərdə Polşada 600 min ailənin təmsil
olunduğu 800-dək kooperativ fəaliyyət göstərirdi.
Rumıniya, Bolqarıstan, Baltik ölkələrində də 30-50-ci
illərdə yüzlərlə aqrar kooperativ fəaliyyət göstərirdi.
Aqrar kooperativlərin inkişafı sahəsində
beynəlxalq təşkilatların fəaliyyəti

BMT müntəzəm olaraq dünyada ərzaq təhlükəsizliyinin vəziyyəti və aqrar sektorun inkişafı ilə bağlı
hesabatlarında kənd təsərrüfatı kooperativlərinin
12
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fəaliyyətinə xüsusi diqqət yetirir. Qurumun məlumatına görə, aqrar sferada kooperasiyanın ən sürətli
inkişaf dövrü 1960-2000-ci illərə təsadüf edib və artıq
ötən əsrin 90-cı illərinin ortalarında dünyanın 47 ölkəsində 180 milyon nəfər fərdi üzvə malik 330 mindən
artıq kənd təsərrüfatı kooperativi fəaliyyət göstərib.
Lakin BMT-dən fərqli olaraq bir sıra beynəlxalq
təşkilatlar nəinki aqrar kooperativlərin fəaliyyətini izləyir, eyni zamanda həmin təsisatların inkişafını bilavasitə dəstəkləyir.
Beynəlxalq Kooperativlər Alyansının əsası 1895-ci
ildə qoyulub4. Bu Alyansa kənd təsərrüfatı və balıqçılıq, bank, kredit və sığorta, turizm, sənaye və s. sektorlar üzrə 1 milyard nəfərə yaxın fərdi üzv daxildir.
Həmin üzvlər Alyansda dünyanın 95 ölkəsindən olan
257 milli kooperativ ittifaqları vasitəsilə təmsil olunurlar. 1946-cı ildən Alyans BMT yanında konsultativ qurum statusu alıb. Hazırda bu təşkilat BMT-nin İqtisadi
və Sosial Şurasının, həmçinin BMT yanında «Kooperativlərin inkişafına yardım üzrə Komitə»nin fəaliyyətində «ali konsultativ status»la iştirak edir.
Alyansın əsas məqsədi dünyada kooperativ sektorun inkişafını stimullaşdırmaq, kooperativ müəssisələrin müxtəlif bazarlarda rəqabət qabiliyyətliliyini
yüksəltmək üçün dəstək mexanizmlərinin işlənməsinə
hərtərəfli yardım göstərmək, lobbiçilik aparmaqdır.
4

Beynəlxalq Kooperativlər Alyansının fəaliyyətinə dair ətraflı məlumatları, həmçinin dünyanın müxtəlif ölkələrində kooperatin
setorunun vəziyyətinə dair informasiyaları qurumun internet
ünvanındən əldə etmək mümkündür: http://www.ica.coop/al-ica/
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi

13

Kənd təsərrüfatı kooperativləri:

Hazırda qurumun fəaliyyəti özünün «2009-2012-ci illər
üzrə Strateji Planı»nın həyata keçirilməsinə yönəlib5.
2008-ci ildə Vyetnamda təşkil olunmuş tədbirdə qəbul
olunan həmin strateji planda dünya kooperativlərinin
birliyi kimi qurumun 4 əsas strateji hədəfi müəyyən
edilib: Alyansın üzvlərinin sayının genişləndirilməsi,
kooperativlərin biznes modelinə əsaslanan struktrular
kimi güclənməsinə təsir göstərmək, kooperativlərin bilik bacarıqlarının artırılması və kooperativlərarası əlaqələrin genişləndirilməsi, Alyansın maliyyə imkanlarını artırmaqla uzunmüddətli təsir imkanlarının genişləndirilməsinə nail olmaq.
Dünya miqyasında kooperativ sektorun maraqlarını qoruyan təsisatlardan biri də Kənd Təsərrüfatı
Təşkilatlarının Beynəlxalq Kooperatividir (The International Co-operative Agricultural Organisation ICAO)6. Bu qurum dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən aqrar kooperativlərin milli assosiasiyalarını özündə birləşdirir. 1951-ci ildə təsis olunan
təşkilatda 24 ölkənin 27 kooperativ ittifaqı təmsil olunur. Beynəlxalq Kooperativlərin Alyansının üzvlərinin
36%-i həmçinin bu birliyin üzvləridir. Kənd Təsərrüfatı Təşkilatlarının Beynəlxalq Kooperativinin əsas
fəaliyyət istiqamətlərinə daxildir: aqrar kooperativlərin fəaliyyətilə əlaqədar təcrübə və məlumat mübadiləsinə nail olmaq üçün seminar, dəyirmi masa və
5
6
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«Strategic Plan 2009-2012». http://www.ica.coop/ica/2009-2012ica-strategic-plan.pdf
Kənd Təsərrüfatı Təşkilatlarının Beynəlxalq Kooperativinin fəaliyyəti barədə məlumatlarla ətraflı qurumun internet saytında
tanış olmaq mümkündür: http://www.agricoop.org/
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konfranslar təşkil etmək; inkişaf etməkdə olan ölkələrdə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasına nail
olmaq üçün həmin ölkələrdə aqrar kooperativlərin
yaranmasını və inkişafını stimullaşdırmaq; ətraf mühitin yaxşılaşdırılması və kənd təsərrüfatı məhsullarının bazarlara çıxış imkanlarının genişləndirilməsi
üçün konrket tədbirlərin hazırlanması istiqamətində
təşəbbüslər göstərmək, zəruri tədbirlər planı hazırlamaq və s.
Beynəlxalq Kooperativlər Alyansının 1995-ci ildə
Mançestrdə keçirilən yubiley Konqresində kooperativlərin bərabərliyi haqda Bəyənnamə qəbul olunub.
Həmin sənəddə kooperativlərin prinsipləri də müəyyən edilib. Həmin prinsiplərə daxildir: könüllülük və
üzvlüyün açıqlığı; demokratik nəzarət; üzvlərin iqtisadi iştirakçılığı; müstəqillik və avtonomluq; təhsil, ixtisasın və məlumatılılığın artırılması; kooperativlərin
əməkdaşlığı; kooperativ üzvlərinə qayğı.
Dünyada kənd təsərrüfatı kooperativlərinin
inkişafını özünün strateji hədəflərindən birinə çevirən
qurumlardan biri də Avropa Birliyinin (AB) Aqrar
Kooperasiya üzrə Ali Komitəsidir (General Committee
for Agricultural Cooperation in the European Union COGECA). Bu təsisat AB çərçivəsində Vahid Aqrar
Siyasətə dair Roma sazişinin imzalanmasından cəmi 2
il sonra (1959-cu ildə) Birlik çərçivəsində kənd təsərrüfatı kooperativlərinin inkişafı məqsədilə yaradılıb.
Hazırda AB-də Aqrar Kooperasiya üzrə Ali Konfederasiya adlanan bu qurum Birlik çərçivəsində aqrar
siyasətin formalaşmasında əhəmiyyətli söz sahiblərindən biridir. Təşkilatın yanaşması budur ki, kənd təsərİqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi
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rüfatının həyat qabiliyyətli, ərzaq təhlükəsizliyini təmin edən aparıcı sfera kimi qalması bilavasitə kooperativlərin inkişafından asılıdır. Bundan əlavə, getdikcə
dünya ərzaq bazarında rəqabətin şərtləri daha da
sərtləşir. Belə şəraitdə xırda və orta ölçülü fermerlərin
bazar kortəbiiliyindən qorunması məhz kənd təsərrüfatı kooperativlərinin effektiv inkişafından asılı olacaq.
Ekspertlər adıçəkilən strukturu «Avropa fermerlərinin səsi» adlandırırlar. AB ölkələrini təmsil edən 77
aqrar kooperativ birlikləri (ittifaqları) və ya assosiasiyaları Ali Komitənin üzvüdür (indi bu qurum). Konfederasiyanın özü üçün müəyyən etdiyi 5 məqsədi var:
ı)

ıı)

ııı)

ıv)
v)
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AB strukturları və sosial-iqtisadi məsələlər üzrə
ixtisaslaşan başqa təşkilatlar ilə müzakirlərdə Birlik
çərçivəsində fəaliyyət göstərən kənd təsərrüfatı kooperativlərinin maraqalarını müdafiə etmək;
AB çərçivəsində fəaliyyət göstərən aqrar kooperativlər arasında əlaqələri və əməkdaşlığı təşviq etmək;
Kənd təsərrüfatı kooperativlərinin üzləşdiyi hüquqi,
iqtisadi, sosial problemləri və maneələri araşdırmaq;
Ümumi maraqlarla bağlı problemlərin həllilə bağlı
alternativlər axtarmaq, təşəbbüslər göstərmək;
Həm Avropa, həm də dünya ölkələrində kənd təsərrüfatı və iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərən istənilən təşkilatla Konfederasiyanın
əlaqələrini qurmaq.

Ekspertlər Kənd Təsərrüfatı Kooperativlərinin Ali
Konfederasiyasını Brüsseldə qəbul olunan qərarlara
təsir göstərən 10 ən nüfuzlu lobbi təşkilatlarından biri
hesab edir.
«Oxfam» Böyük Britaniyanın Azərbaycan Proqramı
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Məlumat üçün bildirək ki, hazırda Avropada ərzaq məhsullarının ticarət dövriyyəsinin təxminən yarısı aqrar kooperativlərin payına düşür. AB
ölkələrində bu qurumların sayı 40 minə, üzvlərinin
sayı 14 milyon nəfərə, muzdlu əsaslarla çalışan
işçilərinin sayı 660 min nəfərə, məhsul dövriyyəsinin
ümumi həcmi isə 300 milyard dollara çatır7.
Dünyada aqrar kooperativlərin fəaliyyətinə dəstək verən beynəlxalq qurumlardan biri də Dünya Ərzaq Təşkilatıdır. Qurumun kooperativlərin inkişafına
dair texniki yardım fəaliyyətləri «Dünya Ərzaq Təşkilatının 2000-2015-ci illər üzrə Strategiyasının Çərçivələri» adlı sənəddə əks etdirilib. Təşkilatın mövqeyi
budur ki, kənd təsərrüfatı kooperativləri miqyas effekti, xərclərə qənaət, aqrar biznesin təhlükəsizliyinin genişlənməsi baxımından son dərəcə vacib mexanizmdir
və milli hökumətlər onların fəaliyyətinə hər cür hüquqi, təşkilati və maliyyə yardımı göstərməlidir8.
Bu qurumlardan savayı dünyada kooperativ sektorun, o cümlədən aqrar kooperativlərin maraqlarının
müdafiəçisi kimi Ümumdünya İstehlak Kooperativləri
Birliyi (Consumer Co-operative Worldwide – CCW.
Qurumun internet saytı: www.ica.coop/ccw), Balıqçı
Kooperativlərinin Beynəlxalq Alyansı (International
Cooperative Fisheries Organisation - ICFO. Qurumun
7

8

Avropa Birliyində Aqrar Kooperasiya üzrə Ali Konfederasiyanın
fəaliyyəti və təqdim olunan məlumatlarla daha ətraflı qurumun
internet saytında tanış olmaq mümkündür: http://www.copacogeca.eu/Main.aspx?page=CogecaHistory&lang=en
Promotion of rural development through agricultural co-operatives.http://www.agricoop.org/activities/workshop_budapest.pdf
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi
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internet saytı: www.icfo.coop), Kooperativ Bankların
Beynəlxalq Assosiasiyası (International Cooperative
Banking Association - ICBA. Qurumun internet saytı
www.icba.coop) kimi qlobal miqyasda fəaliyyət göstərən alyans və ittifaqlar da mövcuddur.
Müxtəlif ölkələrdə kənd təsərrüfatı
kooperativləri
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Hazırda dünyada kənd təsərrüfatı kooperativləri
kənd əhalisinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün olduqca ideal mexanizmlərdən sayılır.
Qərb ölkələrində fermerlər özlərinin mövcudluğunu
kooperativlərdən kənarda təsəvvür etmirlər. Bəzən
onlar eyni vaxtda bir neçə kooperativdə təmsil olunurlar. Tarixən məhz kənd təsərrüfatı kooperativlərinin
sayəsində fermerlər rəqabət mübarizəsində özlərini
inhisarçıların təsirlərindən qoruya, onların aqrar məhsulların qiymətinin formalaşmasında kartel sövdələşmələrinin qarşısını ala bilirdilər. Odur ki, indi inkişaf
etmiş ölkələrdə kənd təsərrüfatı kooperativlərinə kəndin mövcudluğunun əsas şərti kimi baxılır, hökumət
bunu özünün daimi qayğısı hesab edir və dövlət
tənzimləmə mexanizmləri tətbiq edir. Bu cür tənzimləmə ilk növbədə aqrar kooperativlərə hökumətin
birbaşa büdcə dəstəyi vasitəsilə həyata keçirilir. Büdcə
dəstəyinin 3 forması geniş yayılıb - yüksək xərclərin
(məsələn, yanacaq, toxum və s.) kompensasiya xərcləri, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı və satışı
ilə bağlı birbaşa dəstək (məs., subsidiyaların verilməsi), kooperativlər üçün vergi və kredit güzəştləri.
«Oxfam» Böyük Britaniyanın Azərbaycan Proqramı
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Kooperativlərin fəaliyyət coğrafiyası demək olar ki,
bütün dünyanı əhatə edir. Amma Avropa və Şimali
Amerika qitələrində bu qurumların fəaliyyəti daha
uğurludur. Bu ölkələrdə aqrar-sənaye kompleksinin
başlıca xarakterik cəhəti kooperasiyaya fövqəladə
diqqətin ayrılmasıdır. ABŞ, Niderland, Polşa, Danimarka və Fransa kimi ölkələrdə kənd təsərrüfatı istehsalı nəinki daxili tələbatı ödəyir, bu ölkələr həm də
dünyanın iri ərzaq ixracatçıları hesab olunur. Halbuki
adıçəkilən dövlətlərdə məşğul əhalinin ən yaxşı halda
2-3%-i aqrar istehsal sahələrində çalışır. Ekspertlər belə
məhsuldar aqrar sektorun yaranmasının 2 vacib səbəbini qeyd edirlər: kənd təsərrüfatının maddi-texniki
bazasının mükəmməl qurulması və genişmiqyaslı
kooperasiya əlaqələrinin mövcudluğu. Adıçəkilən
ölkələrdə demək olar ki, kooperativ sektordan kənarda qalan çox az fermer təsərrüfatı var. Məsələn, Fransa
və Almaniyada ən azı kənd təsərrüfatı istehsalçılarının
80%-i kooperativlərdə təmsil olunur. Danimarka, Niderland, Finlandiya, Fransa və İsveçdə ərzaq sənayesi
məhsullarının azı 50%-i məhz kooperativlərin payına
düşür. Bundan əlavə, nişasta istehsalının həcminə görə
dünyada 3-cü olan Niderlandda bu məhsulun emalının və bazar dövriyyəsinin 75, Fransada üzüm istehsalının və emalının 70, Danimarkada xəz məmulatların
emalının 98%-i kooperativlərin hesabına təmin edilir.
İnkişaf etmiş ölkələrdə fermerlərin mineral gübrələr,
toxum və yemlə təchizatının orta hesabla 50-65%-i
kooperativ sektorun fəaliyyət sferasına aiddir. AB
müntəzəm olaraq Birlik çərçivəsində fəaliyyət göstərən ən nəhəng 10, 25, 50 və 100 aqrar kooperativin
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi
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müxtəlif göstəricilər (dövriyyəsinin həcmi, üzv fermerlərin sayı, muzdlu işçilərinin sayı və s.) reytinq cədvəlini tərtib edir. 2008-ci ilin yekunlarına əsasən tərtib
olunan cədvəldə 25 iri kənd təsərrüfatı kooperativinin
adı yer alıb. Siyahıya Niderlandın «FrieslandCampina» kooperativi (şəkil 1) başçılıq edib. Həmin müəssisənin illik dövriyyəsi 9,5 milyard avro, üzv-fermerlərin sayı 15,8 min nəfər, muzdlu işçilərinin sayı
isə 20,6 min nəfər olub. Siyahıda 2-ci yer 8,8 milyard
avro ilə Almaniyanın «Bay Wa» təchizat kooperativinə
(şəkil 2) məxsusdur. Ümumilikdə AB-nin 25 ən iri
aqrar kooperativindən 6-ı Almaniyaya (ümumi dövriyyələri 19,3 milyard avro), 5-i Fransaya (ümumi dövriyyələri 19,6 milyard avro), 4-ü Danimarkaya (ümumi
dövriyyələri 22 milyard avro), 3-ü Niderlanda (ümumi
dövriyyələri 22 milyard avro) məxsus olub. Aqrar kooperativlərin sahə strukturuna gəldikdə, 8 kooperativ
süd istehsalı və emalı, 6 kooperativ təchizat, 4 kooperativ ət istehsalı, 7 kooperativ isə müxtəlif sferalar (şəkər, taxıl, bostan məhsulları istehsalı və meşəçilik) üzrə
ixtisaslaşıb. Ən son məlumata görə, AB çərçivəsində
kənd təsərrüfatı məhsularının ticarət dövriyyəsinin ən
azı 60%-i aqrar kooperativlərin hesabına təmin olunur9.
Müxtəlif ölkələrin timsalında kənd təsərrüfatı
kooperativlərinin fəaliyyətilə bağlı məlumatları daha
ətraflı nəzərdən keçirək. Niderland dünyada kənd
təsərrüfatı və aqrar sənayenin inkişafına görə ABŞ,
9
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«Мировой опыт развития сельскохозяйственной кооперации».
Чупина И.П. http://www.m-economy.ru/art.php3?artid=22046
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Fransa, Avstraliya kimi ölkələrlə bir sırada dayanır.
Odur ki, bu ölkədə aqrar kooperativlərin fəaliyyəti
maraq doğurmaya bilməz. Niderlandda ilkin kənd təsərrüfatı məhsullarının əhəmiyyətli hissəsi emal mərhələsini keçməklə satış şəbəkəsinə daxil olur. Nəzərə
alaq ki, bu ölkədə istehsal olunan kənd təsərrüfatı
məhsullarının təxminən 80%-i dünya bazarlarına ixrac
olunur. Elə ona görə də, ilkin məhsullar zəruri emaldan (məsələn, təbii südün müəssisə şəraitində müxtəlif
növ məhsullara – kərə yağı, pendir, ayran - çevrildikidən) və ya qablaşdırmadan (məsələn, diri çəkidə kəsilmiş ət hissələrə ayrılıb xüsusi üsullarla qablaşdırıldıqdan) sonra satış dövriyyəsinə daxil edilir. Niderlandda kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı, nəqli və
satışı əsasən kooperativlər vasitsəilə həyata keçirilir.
Xüsusilə də süd (həmçinin süd məhsullarının) istehsalı
sahəsində kooperativlər əhəmyyətli rol oynayır. Hazırda Avropa Birliyi çərçivəsində Birliyə üzv ölkələr
arasında süd satışı sahəsində çox ciddi rəqabət var.
Odur ki, Niderlandın bu sektorda çalışan kooperativləri süd istehsalçılarının maraqlarını qorumaq üçün
hətta Avropa bazarlarında südün qiyməti düşdüyü
şəraitdə öz üzvləri üçün zəmanətli qiymətlər tətbiq
edirlər. Hazırda bu ölkənin heyvandarlıq kompleksində 8 nəhəng kompaniyadan 6-ı məhz kooperativlərdir.
Onların payına ət və süd satışının təxminən üçdə ikisi
düşür. Öz növbəsində, ölkədə süd istehsalı ilə 25 000
ferma məşğuldur. İstehsal olunan südün demək olar
ki, hamısı emal zavodlarına satılır. Niderlandda kiçik
və iri ölçülü 13 şirkətə məxsus 55 süd emalı zavodu
fəaliyyət göstərir. Həmin zavodların 41-i məhz kənd
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi
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təsərrüfatı kooperativlərinə məxsusdur. Eyni zamanda, ölkədə bütün süd emalının 80%-i məhz iki aqrar
kooperativin («Campina» və «Koninklijke Friesland
Foods» kooperativləri) hesabına təmin olunur. Bu ölkədə kooperativlər süd bazarındakı rəqabətdə uduzmamaq üçün məhsulun keyfiyyətilə yanaşı, onun
maya dəyərini aşağı salmağı çalışırlar. Odur ki, süd
emalı kooperativləri yeni texnologiyaların tətbiqi məqsədilə fermalara maddi dəstək proqramları həyata
keçirirlər10.
Niderlandın bəzi aqrar kooperativləri son dərəcə
nəhəngdir və dünya miqyasında fəaliyyət göstərir. Bu
xüsusilə də süd emalı, tərəvəzçilik və gülçülük kooperativlərinə aiddir. Məsələn, «Campina» beynəlxalq
kooperativ şirkəti 1989-cu ildə iki şirkətin «Campina»
və «Melkunie Holland» kompaniyalarının birləşməsi
nəticəsində yaranıb və süd istehsalı və südün emalı ilə
məşğuldur. «Campina» hazırda 10 000 fermer təsərrüfatını, 7 000 muzdlu işçini özündə birləşdirir. Şirkətin
illik satış dövriyyəsi 3,5 milyard avro təşkil edir.
Kompaniya MDB ölkələrindən Rusiyada özünün satış
şəbəkəsini formalaşdırıb və «Frutis» ticarət markası ilə
yoqurt istehsalını və satışını həyata keçirir. Şirkət 2000ci ildə Rusiyada «Frutis» markalı yoqurtu istehsal edən
zavod, 2003-cü ildə isə hazır məhsulun saxlanması
üçün yeni nəhəng saxlama kamerası, 2005-ci ildə isə
«Nejnıy» və «Yoqo-Yoqo» yoqurt ticarət markalarının
Niderlandla bağlı məlumatlar bu ölkənin Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 2009-cu ildə hazırladığı «Prospects for the agricultural
sector in the Netherlands» adlı elektron nəşrdən götürülüb.
http://www.lei.dlo.nl/publicaties/PDF/2005/PR_xxx/PR_05_11.pdf

10
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istehsalı üçün əlavə xətt tikib11.
Niderlandda adətən kooperativlərlə üzvlər arasında müqavilə bağlanır və həmin müqavilədə istehsal
edilən məhsulun emala göndərilən həcmi, keyfiyyəti,
nəql müddətləri, alınacaq istehsal vasitələrinin həcmi,
istehsal mərhələsində istehlak kooperativinin göstərəcəyi xidmətlərin xarakteri və həcmi, hazır məhsulun
qablaşdırılmasının və bazara göndərilməsinin vasitə
və üsulları öz əkisni tapır. Məhsulun keyfiyyətinə
xüsusi diqqət yetirilir. Məsələn, aşağı keyfiyyətli
südün qiyməti yüksək keyfiyyətli südün dəyərinin
maksimum 30%-ni təşkil edir.
Litvada hökumət fermer təsərrüfatlarının, eləcə
də kənd təsərrüfatı istehsalı ilə məşğul olan digər
təsərrüfat formalarının kooperativlərdə birləşməsinə
onların iriləşməsinin, həmçinin bazarlarda inamlı
fəaliyyətinin əsas vasitəsi kimi yanaşır. Odur ki, bu
ölkədə aqrar kooperativlərin inkişafını stimullaşdırmaq üçün həm büdcə vəsaitlərindən, həm də AB
fondlarının dəstəyindən istifadə edilir. Hazırda kooperativlərə yalnız investisiya xarakterli yardımlar (əsasən
kooperativlərin fəaliyyətinin modernləşdirilməsi, yeni
yaranan qurumların fəaliyyətinin dəstəklənməsi,
texniki-texnoloji təchizatın keyfiyyətinin yüksəldilməsi) edilir. Təkcə 2008-ci ildə «2007-2013-cü illər Kənd
İnkişafı Proqramı»nın «Kənd təsərrüfatı emalının
inkişafı» bölməsində nəzərdə tutulan tədbirlər üzrə 14,
«Kənd təsərrüfatı kooperativlərinin modernləşdirilməsi» istiqaməti üzrə 13 kooperativə ümumilikdə 8,7
11

«Деловые Нидерланды». http://polpred.ru/free/country/ 2181
_demo.pdf
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milyon avro (30 milyon lit) məbləğində maliyyə yardımı göstərilib. Adıçəkilən proqrama əsasən, həmçinin
aqrar kooperativlərin götürdüyü kreditlərə «Kənd
Təsərrüfatı Kreditlərinin Təminatı Fondu» tərəfindən
zəmanət verilməsi mexanizmləri formalaşdırılıb. Hələlik Litvada aqrar kooperativlərin ölkə iqtisadiyyatında
ciddi çəkisi yoxdur. Belə ki, cəmi fermerlərin 10%-i
kooperativlərin üzvüdür, bu sektorun ölkə üzrə təbii
süd istehsalında payı 20%, taxıl istehsalında isə 10%
təşkil edir. Fermerlərə məxsus torpaq sahələrinin cəmi
4%-i kooperativlərin istifadəsindədir, onların üzvlərinin sayı cəmi 8,6 min nəfərdir. Ölkə üzrə 200 kənd
təsərrüfatı kooperativi uğurla fəaliyyət göstərir 12.
Çexiyada 1989-1993-cü illərdə sovet təsərrüfatçılıq
formalarının bir hissəsinin kooperativlərə transformasiyası dövrü olub və hazırda kənd təsərrüfatı torpaqlarının təxminən 31%-i, sahə üzrə məhsul istehsalının
isə 34%-i aqrar kooperativlərin payına düşür. AB-nin
yeni üzvlərindən olan Çexiyada da son illər aqrar
kooperativlərin fəaliyyətində nəzərəçarpacaq inkişaf
hiss olunur. AB-nin aqrar kooperativlərin fəaliyyəti
üzrə Ali Konfederasiyasının məlumatına görə, bu ölkədə 136 min fermer təsərrüfatından 55,7%-i kooperativlərdə təmsil olunur. Ölkənin ən böyük aqrar kooperativi süd istehsalı üzrə ixtisaslaşan «Mlecoop» (illik
dövriyyəsi 223 milyon avro), mal və donuz əti istehsalı
ilə məhğul olan «Agropork» (illik dövriyyəsi 139 milyon avro), quş əti istehsalı üzrə ixtisaslaşan «Agrod12
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ruztvo Jevisovice» (illik dövrəiyyəsi 180 milyon avro),
meyvə və tərəvəz istehsalı ilə məhğul olan «CZ Fruit»
(illik dövriyyəsi 150 milyon avro) kooperativləridir13.
Yerli ekspertlər bu ölkədə aqrar kooperativlərin
inkişafı üçün ən zəif nöqtə kimi fermer təsərrüfatlarının həddən artıq kiçikölçülü olmasını qeyd edirlər.
Avstriyanın aqrar-sənaye və ticarət sektoru arasındaki inteqrasiyanın ən mühüm cəhəti yüksək inkişafa malik kənd təsərrüfatı kooperativləri şəbəkəsinə
əsaslanmasıdır. Bu kooperativlər kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalçıları ilə ticarət və sənaye
sektoru arasında vasitəçi rolunda çıxış edir. Avstriyada
istehlak kooperativləri texniki-texnoloji baxımdan
yaxşı təchiz olunmuş anbarlara, yükləmə-boşaltma
mexanizmlərinə, soyuducu və dondurucu vasitələrə
malikdir. Ölkənin taxıl anbarlarının tutumu illik
məhsul istehsalının həcmindən çoxdur. Ölkənin
aparıcı kooperativləri süd və ət istehsalı (həmçinin
emalı) üzrə ixtisas- laşıb. Təbii südün emalı ilə məşğul
olan kooperativlər həmçinin quru süd də istehsal edir.
Eyni zamanda, məhsuldar və cins mal-qaranın
yetişdirilməsi üzrə ixtisaslaşan kooperativlər həm də
ət kəsimi və kolbasa istehsalını da həyata keçirirlər 14.
Danimarka kənd təsərrüfatının inkişaf səviyyəsinə görə Avropanın qabaqcıl ölkələrindən sayılır. Ölkə
Agricultural Cooperatives in Europe. Main Issues and Trends»
Brussels, 2010
http://www.copa-cogeca.be/img/user/file/COGECA_BOOK_
2011/Cogeca_Book_rev_17.pdf
14
«Деловая Австрия».
http://polpred.ru/free/country/1555_demo.pdf
13
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kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının ixrac həcminə
görə Avropa Birliyinin 5-ci ölkəsidir (ixracın həcmi ildə
təxminən 10 milyard avro təşkil edir) və onun kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı Birliyin anoloji göstəricisinin 2,5%-i qədərdir. Danimarkanın əhalisi 5 milyon
nəfərdir, amma kənd təsərrüfatı istehsalının hazırkı potensiyalı 15 milyon nəfər insanın tələbatını ödəyə bilər.
Tədqiqatçılar hesab edir ki, Danimarkanın uğurlu
kənd təsərrüfatı inkişafı modeli yarada bilməsinin əsas
səbəblərindən biri aqrar sektorun kooperativ prinsiplərə söykənməsidir. Ölkədə ən böyük aqrar kooperativ
süd istehsalı üzrə ixtisaslaşmış «Arla Foods»dur,
dövriyyəsi 6,2 milyard avro, bazar payı 98% təşkil edir.
Bu kooperativ özündə 8500 süd fermasını birləşdirir.
Ət istehsalı üzrə ixtisaslaşmış «Danish Crown» kooperativinin illik dövriyyəsi 6,0 milyard avro, bazar payı
84% təşkil edir. Kooperativdə 10 700 fermer təsərrüfatı
birləşib. Ölkənin digər iri kənd təsərrüfatı kooperativi
yumurta istehsalı üzrə ixtisaslaşmış «DANAEG»
kooperatividir. Qurumun illik dövriyyəsi 130 milyon
avro, bazar payı isə 84%-dir.
Almaniyada 349 min fermer təsərrüfatı var və
onlar 3000 kooperativdə birləşiblər. Aqrar kooperativ
üzvlərinin sayı 1,8 milyon nəfər, onların illik dövriyyələrinin məcmu həcmi isə 44 milyard avrodur. Ölkədə
350 süd istehsalı və emalı, 134 ət istehsalı və emalı, 239
üzüm istehsalı və şərab emalı, 117 meyvə-tərəvəz
istehsalı, 1000-dək isə müxtəlif xidmətlər göstərən
istehlak kooperativləri mövcuddur. Ən böyük kooperativi süd istehsalı üzrə ixtisaslaşmış «Nordmilch»,
«Bayernland» və «Humana Milchunion» kooperativ26
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ləridir, onların birgə dövriyyəsi 6,0 milyard avro,
üzvlərinin sayı 15000-dən çoxdur. Bunlardan əlavə, ət
istehsalı ilə məşğul olan «Westfleisch»in dövriyyəsi 2
milyard dollar, meyvə-tərəvəz istehsalı və satışı üzrə
ixtisaslaşan «Landgard»ın dövriyyəsi isə 1,3 milyard
avro təşkil edir15.
İsraildə 310 kənd təsərrüfatı kooperativi fəaliyyət
göstərir. «Kibbuts», «Moşav şittufi», «Moşav ovdim»
adlanan təsərrüfatçılıq formaları kooperativ təsərrüfatlardır. Hazırda Kibbuts və Moşav ovdim kooperativ təsərrüfatları ölkədəki aqrar məhsul istehsalının
80%-ni təmin edir. Eyni zamanda bu qurumlar ölkədə
əkilən torpaqların 70, kənd təsərrüfatının əsas istehsal
fondlarının 75%-nə sahibdirlər. Kibbutsların Qərbi
Avropa və Latın Amerikası ölkələrinin kooperativlərindən fərqləndirici bir cəhəti var: onlar xırda və orta
ölçülü təsərrüfatların konsentrasiyası nəticəsində
yaranmayıblar. Kibbutslar ötən əsrin 80-ci illərində
aqrar təsərrüfatlardan aqrar-sənaye təsərrüfatlarına,
axır onilliklərdə isə aqrar xammala əsaslanan indisturial strukturlara çevrilməklə formalaşıblar. İsrailin
kollektiv təsərrüfatları təkcə kollektiv mülkiyyət və
əməyə deyil, həmçinin kollektiv istehlak mexanizminin tətbiqinə əsaslanır. Belə ki, kibbutsa üzv olan şəxs
özünün pay formasında pul vəsaitlərini və fəaliyyət
üçün digər əmlakını kollektiv təsərrüfatın pay fonduna təqdim edir. Öz növbəsində, təsərrüfat onun
15

«Agricultural Cooperatives in Europe. Main Issues and
Trends» Brussels, 2010
http://www.copa-cogeca.be/img/user/file/COGECA_BOOK
_2011/Cogeca_Book_rev_17.pdf
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töhfəsi müqabilində özünün və uşaqlarının ehtiyaclarının qarşılanacağına dair öhdəlik götürür. Tədarük və
təchizatla məşğul olan istehlak kooperativləri kibbutsların texnikaya, dərman və gübrələrə, yemə olan tələbatını ödəməklə yanaşı, onların məhsullarının saxlanması, nəqli və bazara çatdırılması kimi funksiyaları
da yerinə yetirirlər. Bu kooperativlərin hamısı birlikdə
kibbutsların şəbəkəsi kimi fəaliyyət göstərir16.
Yaponiyada irili-xırdalı bütün müəssisə və sahibkarlar onların maraqlarını qoruyan müxtəlif assosiasiyalarda, federasiyalarda və kooperativlərdə birləşiblər.
Kənd təsərrüfatı kooperativləri kifayət qədər yaxşı
inkişaf ediblər. Ölkədə aqrar koperativlərin sayı 10
mini ötür. Fermer təsərrüfatları kiçik ölçülüdür və ölkə
üzrə bir təsərrüfata düşən torpaq sahəsinin həcmi 1,36
ha təşkil edir. Məlumat üçün bildirək ki, həmin göstərici ABŞ-da 178, Böyük Britaniyada 57, Fransada 45 ha
təşkil edir. Son illərdə istifadəsiz qalmış əkin sahələrinin artmaqda davam etməsi hökumətdə ciddi narahatlıqlar yaratmışdı. Məsələn, 1977-ci ildən bəri
istifadəsiz halda buraxılmış əkin torpaqlarının həcmi
təxminən 2 dəfə genişlənib. Bu səbəbdən 2007-ci ildə
hökumət aqrar sektorda struktur islahatlarının həyata
keçirilməsinə yönəlmiş islahatlar paketi qəbul etmişdi.
Həmin tədbirlər əsasən, ölkənin kənd təsərrüfatının
beynəlxalq rəqabət qabiliyyətliliyinin artırılmasına,
istifadəsiz qalmış əkin yerlərinin birləşməsinin və
onların bazasında iri təsərrüfatların yaranmasının stimullaşdırılmasına yönəlib. «Kənd təsərrüfatında sabit
16
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gəlirlərin əldə olunması siyasətinin əsas istiqamətləri»
adlı sənədə görə fermer təsərrüfatları yaratmaq üçün
minimum torpaq ölçüsü 4 ha təşkil etməlidir. İstehsal
kooperativləri yaratmaq üçün həmin hədd 20 ha
müəyyən olunub. Dövlətdən dəstək almaq istyən kənd
təsərrüfat istehsalçıları isə mütləq ya fermer təsərrüfatı
kimi, ya da istehsal kooperativi kimi fəaliyyət göstərməlidir17.
Kanadada kooperativlər kommersiya fəaliyyətinin
4 əsas növündən (digər fəaliyyət formaları müəssisəyə
təkbaşına sahiblik, korporasiyalar və yoldaş- lıqlardır)
biri hesab olunur. Bu ölkədə ən böyük aqrar kooperativlər taxılçılıq sahəsində fəaliyyət göstərir. Onlar öz
fəaliyyətlərini hazırda mövcud olan 32 elevator kompaniyası vasitəsilə qururlar. Həmin şirkətlər kooperativlərin səlahiyyət verdikləri bazar agentləri statusunda
çıxış edirlər və bilavasitə taxılın istehsalından alıcıya
çatdırılmasınadək bütün istehsal zəncirini özləri həyata
keçirirlər. Hazırda Kanadada ən nəhəng fermer kooperativləri «Saskaçevan Uit Pul» (illik gəliri təxminən 3,5
milyard dollar), «Aqrikor» (illik gəliri 3,0 milyard
dollar), «Karqill Limited», «Pioner Qrgyn Kompanii»,
«Luis Dreyfus Kanada» və s. kimi şirkətlərdir.
Kooperativlərin ilkin elevatorlar sistemi 5,5 milyon ton taxılı saxlamağa imkan verir. Ümumilikdə isə
onlar ildə 30 milyon ton həcmində taxıl satışını təmin
etmək gücündədir. Bu ölkədə əhəmiyyətinə görə, taxıl
kooperativlərindən sonra növbəti yer gübrə istehsal
edən müəssisələrə məxsusdur. Kanada azot
17

«Деловая Япония». http://polpred.ru/free/country/2130_demo.pdf
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gübrəsinin istehsalına görə, ABŞ, Rusiya, Çin və
Hindistandan sonra dünyada 5-ci yerdə qərarlaşır.
İstehsal olunan azot gübrəsinin 50%-i birbaşa ixraca
yönəldilir. Kooperativlər tərəfindən ildə istehsal
olunan 600 min ton fosfor gübrəsi isə yalnız daxili
tələbatı ödəyir. Bu istehsalda aparıcı rol oynayan aqrar
kooperativlərdən ən nəhəngi «Canadian Fertilizer
Limited» şirkətidir18.
Yeni Zelandiya dünyada südlük maldarlığın yüksək səviyyədə inkişaf etdiyi ölkələrdən biridir. Bu ölkədə bütövlükdə süd istehsalı kooperativlər tərəfindən
həyata keçirilir. Üç kooperativ fəaliyyət göstərir:
«Fonterra Cooperative Group Ltd», «Westland Cooperative Milk Company» və «Tatua Cooperative Milk
Company». Bu kooperativlər xırda istehsalçıların bazarın mənfi təsirlərindən qorunmasına, onların məhsullarının əlverişli qiymətlərlə alınıb emal edilərək
bazara çıxarılmasına təminat verir. «Fonterra Cooperative Group Ltd»də 11680 fermer birləşir və süd istehsalının 96%-i məhz bu kooperativin hesabına təmin
olunur. Yerdə qalan iki kooperativdə təxminən 500
təchizatçı birləşir, onlar birlikdə ölkə üzrə südün 4%ni istehsal edirlər. «Fonterra Cooperative» təkcə Yeni
Zelandiyanın deyil, dünyanın ən nəhəng süd təchizatçılarından biridir. Dünya süd bazarında ölkələrarası
süd ticarətinin 40%-i bu şirkətin payına düşür.
«Fonterra» həmçinin qlobal miqyasda quru süd və süd
«Деловая Канада».
http://polpred.ru/free/country/2185_demo.pdf
19
Agriculture in New Zealand. Australian Bureau of Agricultural
and Resource Economics
18
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qatqıları bazarının əsas oyunçularından sayılır19.
Rusiyada 1995-ci ildə cəmi 2300 aqrar kooperativ
vardısa, sonrakı 10 ildə onların sayı 21 854-ə çatdı.
Rusiya mütəxəssislərinin apardıqları araşdırma bu ölkədə aqrar kooperativlərin zəif inkişafının bir neçə səbəbini ortaya qoyub. Əvvəla, aqrar islahatların başlanğıcında kolxoz və sovxozlar kooperativlərə deyil,
səhmdar cəmiyyətlərə və yoldaşlıqlara çevrildi. Səhmdarlığa keçid əmlakın dəyər-dəyməzinə özəlləşdirilməsinə şərait yaratmaqla kapitalın kiçik bir qrupun
əlində mərkəzləşməsinə səbəb oldu. İndi həmin qrup
kənddə kooperatviləşməyə qarşı müqavimət göstərir.
İkincisi, ölkədə fermer təsərrüfatları zəif inkişaf etmişdi. Nəhayət, ərzaq emalı inhisarlaşıb və onlar istehlakyönlü aqrar kooperativlərin yaranmasına müxtəlif
maneələr yaradırlar. 2005-ci ildən başlayaraq hökumətin aqrar kooperativlərin fəaliyyətinə marağı daha da
artıb. Son 5 ildə hökumət həm istehlak, həm də kənd
kredit kooperativlərinin inkişafına dair uzunmüddətli
dövlət proqramları hazırlayıb20.
İspaniyada aqrar kooperativlər kifayət qədər
fəaldır. 2008-ci ilin məlumatına görə, ölkədə təxminən
1,2 milyon fermer təsərrüfatının təmsil olunduğu 3989
kənd təsərrüfatı kooperativi fəaliyyət göstərib. Göstərilən dövrdə aqrar kooperativlərin illik dövriyyəsi 19
milyard dollar təşkil edib. Ölkədə fəaliyyət göstərən
aqrar kooperativlərin 1249-u meşəçilik, 945-i meyvətərəvəzçilik, 772-i zeytun yağı istehsalı, 484-ü taxılçılıq,
396-ı süd istehsalı və emalı üzrə ixtisaslaşıb. Üzvləri20
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nin sayı baxımından İspaniyanın ən nəhəng aqrar kooperativi «Coop Anecoop»dur. Meyvə-tərəvəz istehsalı
üzrə ixtisaslaşan və 135 min fermer təsərrüfatından
təşkil olunan qurumun illik dövriyyəsi 500 milyon avronu ötür. Dövriyyə nöqteyi nəzərdən ən iri aqrar kooperativ kimi «Coop Orensanas»ı göstərmək mümkündür. Onun illik dövriyyəsi 1 milyard avro təşkil edir21.
Fransada da kənd təsərrüfatı kooperativləri (xüsusən də istehsalyönümlü) aqrar istehsalda əhəmiyyətli rol oynayır. 2008-ci ildə ölkədə kənd təsərrüfatı
üzrə ixtisaslaşmış 3 min istehsal, 3,8 min satış-ticarət,
13 min texniki xidmət kooperativləri mövcud olub.
Kooperativlər vasitəsilə emal sənayesinin 50%-nə bilavasitə fermerlər nəzarət edirlər. Fransada təyinatından
asılı olmayaraq bütün kənd təsərrüfatı kooperativləri
kommersiya təşkilatları hesab edilsələr də, onlar mənfəət vergisindən tam azad olunurlar. Aqrar kooperativlərin sahə strukturunda aparıcı rol aşağıdakı
kooperativlərə məxsusdur: 750 üzüm istehsalı və emalı, 342 süd istehsalı və emalı, 300 meyvə-tərəvəz, 220
maldarlıq, 215 taxıl, 80 mal-qara yemi və s. üzrə ixtisaslaşmış kooperativlərdir. Hazırda üzüm istehsalı və
emalının 87, süni mayalanma işinin 95, tütün emalının
100, şəkər istehsalının 62, süd istehsalının 37, taxıl istehsalının 74, mal-qara yemi istehsalının isə 60%-i
məhz kənd təsərrüfatı kooperativləri hesabına təmin
olunur. Həm üzvlərinin sayı, həm də dövriyyəsi baxımından ən böyük müəssisə «Union IN VIVO» taxılçılıq kooperatividir (283 min fermer təmsil olunur), illk
dövriyyəsi 5,2 milyard avro təşkil edir. «TEREOS»
21
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şəkər kooperativinin (şəkil 3) dövriyyəsi 3,9 milyard
avro, «SODIAAL» şəkər kooperativinin dövriyyəsi 2,8
milyard avrodur.
ABŞ-da 67 min kənd təsərrüfatı kooperativi fəaliyyət göstərir və fermerlərin 80%-i bir və bir neçə kooperativin üzvüdür. Hazırda ölkədə istehsal olunan
kənd təsərrüfatı məhsullarının 25,6%-i, istifadə olunan
kənd təsərrüfatına yararlı torpaqların 12%-i bu kooperativlərin payına düşür22. ABŞ-da quru süd istehsalının
87, kərə yağ istehsalının 64, pendir istehsalının 47%-i
kooperativ təsərrüfatlarının payına düşür. ABŞ-da
çoxməqsədli (universal) təsərrüfatlarla müqayisədə ixtisaslaşmış kooperativlər (süd istehsalı və emalı, ət istehsalı, meyvəçilik və s.) daha böyük paya malikdir.
Kənd təsərrüfatı kooperativlərinin avtomatlaşdırılmış
texnika ilə təchizat səviyyəsi adi fermerlərlə müqayisədə daha yüksəkdir23.
Dünyada aqrar kooperativlərin fəaliyyətinin dövlət tərəfindən tənzimlənməsinin də fərqli modelləri
mövcuddur. Məsələn, Fransada kənd təsərrüfatı kooperativlərinin dövlət tərəfindən dəstəklənməsi Avropa
ölkələrinin heç birində olmadığı qədər güclüdür.
Amma kooperativlərin fəaliyyətinə də dövlətin müdaxilə etdiyi ikinci belə bir ölkə yoxdur. Fransadan başqa
kooperativlərin yaradılması və qeydiyyatına icazə alan
Сельскохозяйственные производственные кооперативы в
Украине и США http://krivorak.com/selskokhozyaistvennyeproizvodstvennye-kooperativy
23
Зарубежный опыт управления рисками в молочно-продуктовом подкомплексе http://www.selros.ru/razumnoe-selo/
selo-world/2082-foreign-experience-of-risk-management-indairy-products-subcomplex
22
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ölkə yoxdur. Bundan əlavə, onların fəaliyyəti daimi
dövlət nəzarəti altındadır. Fransada mənfəət vergisi
vergitutma bazasının yalnız 50%-dən tutulur. Eyni zamanda, taxıl kooperativləri, texnikanın ortaq istifadəsi
məqsədilə yaradılan kooperativlər vergidən azaddır.
Bunun əksinə olaraq Finlandiyada kooperativlərə
dövlət dəstəyinin hər cür forması ləğv olunub. Minimum dövlət dəstəyindən digər Skandinaviya ölkələrində – Niderland və Belçikada, həmçinin ABŞ-da
istifadə olunur. Burada kooperativlərin fəaliyyətinin
dövlət tənzimlənməsinin əsas komponentləri güzəştli
vergiqoyma, subsidiyaların tətbiq olunması və güzəştli
kreditləşdirmədir.
Ölkələrin spesifikasından asılı olaraq vergi güzəştinin müxtəlif formaları tətbiq olunur. Avropa qitəsinin
heç bir ölkəsində kooperativlər ikiqat vergiyə cəlb
olunmur. Belə ki, kooperativin gəlirlərinə görə vergi
ödənildikdən sonra üzvlər arasında bölünən mənfəətdən vergi tutulmur. İtaliyada isə yarandığı ilk 10 il ərzində kənd təsərrüfatı kooperativləri vergidən azad
olunur. Bu ölkədə kooperativin daxilində reallaşdırılan əmtəə və xidmətlər ƏDV-yə cəlb olunmur. Yalnız
bu müəssisələrin xalis mənfəətindən bələdiyyə və
mərkəzi büdcəyə vergi ödənilir. Amma mənfəət vergisinin vergitutma bazası kooperativin bölünməz və
ehtiyat fonduna ayırmalar edildikdən sonra yerdə
qalan məbləğdən ödənilir. Danimarka və İspaniyada
özəl sektorla kooperativ sektora differensiyal vergi
tətbiq olunur. Məsələn, Danimarkada özəl sektorun
vergi dərəcələri kooperativ sektordan orta hesabla 2
dəfə, İspaniyada 3 dəfə yüksəkdir. Məsələn, İspaniya34

«Oxfam» Böyük Britaniyanın Azərbaycan Proqramı

Dünya təcrübəsi və Azərbaycan üçün təklif olunan model

da mənfəət vergisinin dərəcəsi özəl sektor üzrə 35,
koperativlər üzrə 10%-dir24.
Ayrı-ayrı ölkələrdə güzəştli vergi rejimi ilə yanaşı,
dövlət kooperativlərə maliyyə dəstəyi də göstərir. Xüsusilə də kənd təsərrüfatı kooperativlərinin formalaşma mərhələsində olduğu 20-ci əsrin əvvəllərindən
başlayaraq Skandinaviya ölkələrində aqrar kredit kooperativlərinin «ayaq üstə» durmasına milli hökumətlər
tərəfindən hərtərəfli yardım göstərilib. Anoloji dəstək
mexanizmləri ötən əsrin 30-cu illərində dünya iqtisadi
böhranı dövründə ABŞ-da geniş miqyasda istifadə
olunub. İkinci dünya müharibəsindən sonrakı illərdə
Fransa və Yaponiyada aqrar kredit kooperativlərinə iri
həcmli maliyyə yardımları göstərilməsi barədə qərar
qəbul edilib. Hazırda dünyada aqrar sahəyə texniki
təchizatı həyata keçirən ən inkişaf etmiş və geniş şəbəkəyə malik kooperativlər məhz Fransadadır. Həmin
şəbəkənin yaradılması bilavasitə dövlətin maliyyə dəstəyi nəticəsində mümkün olub. Hazırda da bu ölkədə
kooperativlər kənd təsərrüfatı texnikası alarkən onların dəyərinin 20%-i dövlət vəsaitləri hesabına kompensasiya olunur, eyni zamanda texniki parkın yenilənməsi üçün aşağı faizli ən azı 15 illiyə kreditlər ayrılır.
Ötən əsrin 90-cı illərində Fransada Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyinin xəttilə aqrar-sənaye kompleksinə göstərilən yardımların təxminən 35%-i bilavasitə kooperativlərə yönəldilib.
Ötən əsrin 70-ci illərində isə İtaliyada yeni koope24

Государственное регулирование кооперативной деятельности за рубежом http://www.creditcoop.ru/index.php?option=
com_content&task=view&id=748
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rativlərin yaranması ilə bağlı tələb olunan bütün xərclərin azı 85%-nin hökumət tərəfindən qarşılanmasına
dair genişmiqyaslı dövlət proqramının reallaşdırılmasına start verilib.
Almaniyada dövlətin aqrar kooperativlərə birbaşa
və dolayı dəstəyi bu qurumların inkişafında əhəmiyyətli rola malikdir. Ayrı-ayrı fəaliyyət növləri üzrə
ixtisaslaşmış kooperativlərə münasibətdə fərqli dəstək
siyasəti həyata keçirilir. Məsələn, yem istehsalı ilə məşğul olan kooperativlər investisiya layihələrinin həyata
keçirilməsi üçün hökumətin güzəştli kreditlərindən və
büdcə subsidiyalarından istifadə etmək hüququna
malikdir.
Müxtəlif ölkələrdə aqrar kredit kooperativlərinin
də yaranması və formalaşması ilə bağlı maraqlı təcrübələr var. Bu kooperativlər kənd təsərrüfatı istehsalının spesifik xüsusiyyətlərindən irəli gəlir. Belə ki,
aqrar sektor iqtisadiyyatın uzunmüddətli kreditə ən
çox ehtiyac duyan sahələrindən biri hesab olunur.
Çünki bu sfera yüksək rentabelliyə malik olmadığı
halda, məhsuldarlığın artımı müntəzəm olaraq kənd
təsərrüfatının texniki və texnoloji baxımından
yenilənməsini tələb edir. Məsələn, Avropanın aqrar
sektorun inkişafı baxımından ən qabqacıl ölkələrindən
sayılan Danimarkada kənd təsərrüfatı kreditlərinin
75%-i uzunmüddətli kreditlərdir25. Eyni zamanda,
kənd təsərrü- fatı istehsalına qoyulan vəsaitin geri
25

36
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qayıtması iqtisadiyyatın başqa sektorları (xüsusilə də
ticarət, xidmət, tikinti və s.) ilə müqayisədə həddən
artıq gec baş verir. Bu səbəbdən ötən yüz ildə ayrı-ayrı
ölkələrdə fermerlərin maliyyə vəsaitlərinə olan
ehtiyaclarının
qarşılanması
üçün
müxtəlif
mexanizmlər işlənib hazırlanıb. Məsələn, bəzi
ölkələrdə hökumət güzəştli kredit rejimi tətbiq
etməklə başqa sferalara nisbətən aqrar sektora daha
aşağı faizli kreditlər ayrılmasını təmin edir. Bir qayda
olaraq bu cür güzəştli kreditləşmə aqrar kooperativ
banklar və ya aqrar sahə üzrə ixtisaslaşmış kommersiya bankları vasitəsilə baş verir. Hazırda Fransada
kənd təsərrüfatı kreditlərinin 75, Almaniyada 44, ABŞda isə 26%-i aqrar kooperativ bankların payına düşür.
Öz növbəsində, aqrar kommersiya banklarının kənd
təsərrüfatının kreditləşməsində xüsusi çəkisi Almaniyada 8, Fransada 20, ABŞ-da isə 35% təşkil edir26. Hazırda kredit kooperativləri ABŞ və Kanadada əhalinin
30, Polşada 4,5, Litvada 1,2, Rusiyada isə 0,17%-ni
əhatə edir.
Müxtəlif ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, bank kreditləri adətən iri fermer təsərrüfatları üçün sərfəli olur.
Xırda və orta ölçülü fermerlər isə kiçik həcmli, girovsuz, qısamüddətli və aşağı faizli kreditlərə ehtiyac
duyurlar. Tarixən aqrar kredit kooperativlərinin yaranması məhz bu ehtiyacdan yaranıb. İlk aqrar kredit
kooperativləri 19-cu əsrin 40-cı illərində Almaniyada,
Fridrix Rayffayzenin sayəsində yaranıb. O, ilk kooperativi xeyriyyə məqsədilə yaratmışdı və yoxsul kəndlilərə dəstək vermək niyyətəində idi. Amma bu addım
26
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gözlənilən uğurla nəticələnmədiyindən, Rayffayzen
kəndlilərin bir-birinə qarşılıqlı yardım əsasında fəaliyyətinin əsas prinsiplərini işlədi. Onun bütün fikirləri
1866-ci ildə nəşr etdirdiyi «Kredit kooperativləri yoxsulluğu aradan qaldırmaq vasitəsi kimi» kitabında öz
əksini tapmışdı. F. Rayffayzen həmin nəşrdə aqrar kredit kooperativlərinin uğurlu fəaliyyəti üçün bir sıra
prinsipləri müəyyənləşdirmişdi. Məsələn, kooperativ
üzvlərinin qurumun öhdəliklərinə birgə öhdəliyi, fəaliyyətin sərt şəkildə lokallaşdırılması, eyni vaxtda başqa kooperativdə iştirakın qadağan olunması, kooperativə üzvlük haqqının ödənilməməsi həmin prinsiplər
sırasında idi. Sonrakı dövrlərdə artıq kredit kooperativlərinin yeni prinsiplər əsasında fəaliyyəti özünü
doğrultdu. Artıq 1900-1913-cü illər ərzində Rayffayzen
kooperativlər şəbəkəsinin illik kredit dövriyyəsi 0,2
milyard markadan 1,5 milyard markayadək artmışdı.
Verilən kreditdərin illik faiz dərəcəsi 3,75-5% intervalında dəyişilirdi. Hazırda dünyada mövcud olan aqrar
kredit kooperativləri Rayffayzen kooperativlərinin
davamçıları hesab olunur. Hətta indi Avstriya və Almaniyada «Rayffayzen» adı altında kooperativ banklar şəbəkəsi fəaliyyət göstərir. Skandinaviya ölkələrində, həmçinin Fransa və Yaponiyada dövlət kredit
kooperativlərinin formalaşması üçün hətta güzəştli
kreditləşmə mexanizmindən də istifadə edir. Almaniyada fermerlərin kredit ehtiyaclarının əhəmiyyətli hissəsi «Rayffayzen» kooperativ bankının şəbəkəsini
təşkil edən 1470 kredit yoldaşlıqları, Torpaq-ipoteka
bankları vasitəsilə ödənilir. Həmin kredit kooperativləri adıçəkilən bankın payçıları kimi çıxış edir. Bank
38
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dövlət proqramı əsasında öz payçılarına aşağı faizli
kreditlər ayırır, filialları vasitəsilə yerli istehsal prosesinə cəlb olunmaqla kənd təsərrüfatı məhsullarının
marketinqinin təşklini dəstəkləyir, fermerləri texnika
almaq üçün zəruri maliyyə vəsaitləri ilə təmin edir27.
Niderlandda istehsal və istehsal təyinatlı kənd təsərrüfatı kooperativlərilə yanaşı aqrar kredit kooperativləri də genişmiqyaslı fəaliyyətə və imkanlara malikdir. «Rabobank Niderland» kooperativ bank kimi
288 yerli bankı, onlar isə kənd kredit kooperativlərinin
şəbəkəsini özlərində birləşdirirlər. Bilavasitə aqrar
sektorun kreditləşməsi üzrə ixtisaslaşan bu maliyyə
institutunun kooperativlərdə təmsil olunan 1,5 milyon
nəfər səhmdarı var. Təsisatın 1500-dən artıq şöbəsi, 37
ölkədə nümayəndəlikləri, 56 min əməkdaşı, 9 milyondan artıq müştərisi var. «Rabobank Niderland» 1898ci ildə Hollandiya Fermerlər İttifaqının təşəbbüsü ilə 6
kiçik aqrar bankın bazasında yaradılıb28.
Böyük Britaniyada aqrar kredit kooperativləri ilk
dəfə 1959-cu ildə fermerlərin zəmanətli kreditləşdirilməsi məqsədilə yaradılıb. Şərqi Avropa ölkələrində isə
onların tarixi daha əvvəlki onilliklərə təsadüf edir.
Məsələn, Sloveniyada kənd kredit kooperativləri 1856cı ildə yaranıb, 1870-ci ildə isə artıq kooperativ kimi
rəsmi dövlət qeydiyyatına alınıb. ABŞ-da 1908-ci ildə
prezident Teodor Ruzveltin təşəbbüsü ilə kənd yerləЗарубежный опыт развития кредитной кооперации в аграрном секторе
http://www.creditcoop.ru/index.php?option=com_content&view=
article&id=791:apk-cred-foreign&catid=34: countries&directory=34
28
Mənbəə: Bax 10-cu istinad
27
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rinin ehtiyacları, eyni zamanda yüksək faiz səbəbindən banklardan kredit götürmək imkanı olmayan çoxsaylı fermerlərin problemini öyrənmək üçün xüsusi
hökumət komissiyası yaradılıb. Həmin strukturun
genişmiqyaslı araşdırmalarından sonra fermerlər üçün
xüsusi kredit sisteminin yaradılmasının vacibliyi təsdiqlənib və 1916-cı ildə «Farm Credit System (FCS)»
adlı mexanizm formalaşdırılıb. İlkin olaraq dövlət
büdcəsindən bu sistemin inkişafı məqsədilə 125 milyon dollar ayrılıb. FCS indi də fəaliyyət göstərir və qurum İstehsal Kooperativləri Assosiasiyası və Kənd Təsərrüfatının Kreditləşməsi üzrə Assosiasiyanın vasitəçiliyi ilə fermerlərə kreditlər verir. Hindistanda kənd
kredit kooperativləri 19-cu əsrin sonlarında yoxsul
kəndlilərin maliyyə ehtiyaclarını qarşılamaq məqsədilə yaradılıb. Hazırda ölkədə 95 min kənd kredit kooperativi fəaliyyət göstərir. Bu kooperativlər Mərkəzi
Bankdan kreditlər almaq hüququna malikdir29.
Kənd kredit kooperativlərinin inkişafında hökumətlərin rolu da fərqlidir. Məsələn, bəzi ölkələrdə
onun rolu yalnız sistemin hüquqi tənzimlənməsi ilə
bitir, bəzi ölkələrdə isə hökumət hətta kredit kooperativləri üçün ilkin kapitalın formalaşmasında da iştirak edir. Son illər xüsusilə də bir sıra keçid ölkələrində
(məsələn, Rumıniya və Bolqarıstanda) hökumət müxtəlif beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının dəstəyilə kənd
kredit kooperativlərinin dövriyyə kapitalının forma29
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laşdırılmasında bilavasitə iştirak edib. Bu baxımdan
Cənubi Koreyanın da maraqlı təcrübəsi var. Sözügedən ölkədə kənd kredit kooperativləri ötən əsrin 60-cı
illərində formalaşmağa başlayıb. Hazırda həmin kooperativlər hər bir kənd yaşayış məntəqəsində uğurla
fəaliyyət göstərərək nəinki kiçik fermerlərin kreditləşdirilməsi ilə məşğul olur, hətta əhalinin əmanətlərini
toplayır, marketinq fəaliyyəti göstərir və s. Yarandığı
ilk onillikdə Koreyanın kənd kredit kooperativlərinin
60%-ə qədəri dövlət büdcəsindən cəlb olunmuş vəsaitlərin hesabına formalışdığı halda, artıq 70-ci illərdə
dövlətin töhfəsi cəmi 20% idi. Çünki fermerlərin bu
prosesdə fəal iştirakı sayəsində kənd kredit kooperativlərinin məcmu kapitalında xırda kənd təsərrüfatı
istehsalçılarının şəxsi kapitalının xüsusi çəkisi 65%dək artmışdı. Eyni zamanda, həmin müddətdə kənd
kredit kooperativlərinin dövriyyə vəsaitlərinin ümumi
həcmi 4 dəfəyədək artmışdı.
Kənd kredit kooperativlərinin inkişafında həlledici məsələlərdən biri borc vəsaitlərinə zəmanətlərin
verilməsi mexanizmlərinin mövcudluğudur. Məsələn,
Litvanın 1995-ci ildən bəri fəaliyyət göstərən Kənd
Təsərrüfatı Kreditlərinə Təminat Fondu iri həcmli
kreditlər üçün zəruri səviyyədə girov təminatı olmayan kreditlərə görə fermerlərə zəmanət verir. Bir fermer üçün zəmanətin maksimum məbləği 116 min avro
təşkil edir. Zəmanət ödənişlidir və götürülən vəsaitin
30

Деятельность микрофинансовых организаций кооперативного типа в аграрном секторе за рубежом
http://www.creditcoop.ru/index.php?option=com_content&view
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5,5%-i həcmində Fonda zəmanət haqqı ödənməlidir.
Həmin məbləğin 4,4%-i dövlət büdcəsi, 1,1%-i isə borc
götürənin öz hesabına ödənilir30.
Azərbaycanda aqrar kooperativlərin
inkişafı üçün imkanlar:
qanunvercilik təşəbbüsləri və gözləntilər

Keçid ölkələrinin əksəriyyətindən fərqli olaraq
Azərbaycanda kənd təsərrüfatı kooperativlərinin
yaranmasına hələ də start verilməyib. Halbuki hələ
2002-ci ildə təsdiqlənən «Azərbaycan Respublikasında
2002-2006-cı illərdə aqrar bölmənin inkişafına dair
Proqram»da istehsalçıların səylərinin və resurslarının
könüllü birləşdirilməsi əsasında istehsal, birgə tədarük, satış və digər fəaliyyət növləri üzrə kooperasiyaların yaradılması nəzərdə tutulurdu. Proqramın icrası
dövründə bu istiqamətdə hər hansı addım atılmadı.
2008-ci ildə qəbul olunan «2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə
etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı»nda bu məsələ yenidən gündəmə gəldi. Sənəddə qeyd olunur ki,
proqramın icra olunduğu 8 il ərzində pay torpaqları
əsasında formalaşmış xırda ailə və fermer təsərrüfatlarının könüllülük əsasında kooperasiyalarda birləşməsinin stimullaşdırılmasına, kənd təsərrüfatı və ərzaq
məhsulları istehsalı sahəsində birliklərin, assosiasiyaların, kooperativlərin yaradılmasının dəstəklənməsinə ehtiyac var. Nəhayət, 2011-ci ildə hökumət bu
istiqamətdə öz siyasətinin perspektivləri ilə bağlı mövqe nümayiş etdirməyə başlayıb. Artıq «Kənd təsərrüfatı kooperasiyası haqqında» Qanun layihəsi parla42
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mentdə ilk oxunuşdan keçib. Ayrı-ayrı strategiya və
dövlət proqramlarında əks olunan müddəa və mexanizmlər çox ümumi xarakter daşıdığından, hökumətin
kənd təsərrüfatında hansı kooperasiya modelinə
üstünlük verəcəyi aydın deyildi. Parlamentə daxil olan
layihədə təklif olunan mexanizmləri isə artıq hökumətin aqrar kooperasiya modelinin cizgiləri hesab etmək
olar. Yeni “fermer institutu”nun inkişafına rəsmi yanaşma nələri əhatə edir, bu inkişaf üçün hansı real
tənzimləmə mexanizmləri təklif olunur? Hökumətin
yanaşmasına görə, kənd təsərrüfatında kooperasiya
birgə məqsədləri həyata keçirmək üçün kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının səy və resurslarının
könüllü birləşməsi əsasında baş verməlidir. Yəni, hər
hansı formada icbari birləşmə tamamilə istisna olunur.
Aqrar kooperativlər yalnız kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalçılarının təşəbbüsü ilə yarana bilər. Bu cür
istehsalçı kateqoriyasına isə istehsal etdiyi məhsulun
dəyər ifadəsi ilə ümumi miqdarının 50 faizdən, o cümlədən tutulan balıq və su bioresurslarının 70 faizdən
çoxunu kənd təsərrüfatı məhsulları təşkil edən fiziki,
yaxüd hüquqi şəxslər aiddir.
Kooperativin üzvləri qurumun fəaliyyətinə pay
qoyuluşu əsasında daxil ola bilər. Pay kooperativin
əmlakının yaranmasında kooperativin üzvlərinin iştirakını əks etdirən kooperativ əmlakının bir hissəsidir.
Payın əmlak pay haqqından və artırılmış paydan ibarət olmaqla dəyər ölçüsündə nəzərə alınması təklif
olunur. Əmlak pay haqqına kooperativin əsas və ortaq
üzvlərinin nizamnamə ilə müəyyənləşdirilən qaydada
və həcmdə kooperativin pay fonduna verdiyi daşınar
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi
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və daşınmaz əmlakdan, habelə pulla qiymətləndirilən
əmlak hüquqlarından ibarət olan bütün pay aid ediləcək. Üzvlərin pay qoyuluşundan asılı olaraq kooperativ üzvlərinin ödənişlər və dividend əldə etmək imkanı olacaq. Kooperativ ödənişləri üzvlərin mütləq
pay haqqına, kooperativdə şəxsi əməyinə və təsərrüfat
fəaliyyətinə mütənasib surətdə onlara ödənilən mənfəətin bir hissəsi kimi nəzərdə tutulur. Dividend dedikdə isə səs hüququna malik olan kooperativ üzvlərinin
əlavə pay haqlarına və kooperativin ortaq üzvlərinin
mütləq pay haqlarına mütənasib surətdə onlara ödənilən kooperativ mənfəətinin bir hissəsi başa düşülür.
Hökumət kənd təsərrüfatında kooperasiyanın
üfüqi və şaquli münasibətlər əsasında formalaşdırılmasını təklif edir. Bu yanaşmaya görə, üfüqi kənd
təsərrüfatı kooperasiyasında məhsul istehsalçıları
aqrar-ərzaq həlqəsinin vahid mərhələsi çərçivəsində,
yəni istehsal mərhələsində birləşəcəklər. Bu mərhələdə
kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı üçün torpaq və
digər əmlakın birləşdirilərək istehsal kooperativləri
yaranır. Şaquli kənd təsərrüfatı kooperasiyasında isə
istehsalçılar kooperativ müəssisə çərçivəsində aqrarsənaye istehsalının müxtəlif mərhələlərində (emal,
satış, xidmət və s.) birləşirlər və istehlak kooperativlərinin yaradılmasını nəzərdə tutur. Rəsmi yanaşmaya
əsasən, kənd təsərrüfatında kooperasiya münasibətləri
bir neçə formada yaradıla bilər. Məsələn, birinci halda
kəndli (fermer) təsərrüfatları, ailə və fərdi kəndli təsərrüfatları birləşərək, ikinci halda kəndli (fermer) təsərrüfatları, ailə və fərdi kəndli təsərrüfatları və kənd
təsərrüfatı müəssisələri bir araya gələrək, başqa bir
44
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halda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı
və bu sektora xidmət göstərən müəssisələr birləşərək
bu cür kooperativləri yarada bilərlər.
Hökumət Azərbaycanda kənd təsərrüfatı kooperasiyası üçün çoxpilləli model təklif edir. Həmin modelə görə, birinci pillədə kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalçıları tərəfindən yaradılan kənd təsərrüfatı istehsal və istehlak kooperativləri, ikinci pillədə kənd
təsərrüfatı kooperativlərinin birləşərək yaratdıqları
sahə kooperativ ittifaqları, üçüncü pillədə sahə ittifaqlarının birləşərək yaratdıqları ərazi kooperativ ittifaqları, dördüncü pillədə isə ərazi kooperativ ittifaqlarına
aid olan mərkəzi ittifaqların birləşərək yaratdıqları
milli kooperativlər ittifaqı dayanacaq. Kənd təsərrüfatı
kooperativləri və onların növlərinə gəldikdə, bu qurumların fəaliyyət xarakterinə görə istehsal, istehlak
və qarışıq (istehsal-istehlak) növlü olması, həmçinin
istehsal kooperativlərinin, istehlak və qarışıq kənd
təsərrüfatı kooperativləri qeyri-kommersiya təşkilatı
statusu daşıması nəzərdə tutulur.
Aqrar istehsal kooperativlərini kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı ilə birgə məşğul olmaq istəyən
fiziki şəxslər yarada bilər. Bu qurumlara illik əmtəə
satışının 60 faizindən az olmayan hissəsini bitkiçilik,
heyvandarlıq, kənd təsərrüfatı və su təsərrüfatının
digər sahələrindən, o cümlədən onların məhsullarının
emalından əldə edən kooperativlər aid ediləcək.
İstehsal kooperativləri üzvlərinin xüsusi mülkiyyətində (sahibliyində, icarəsində) olan torpaqların kooperativin pay fonduna verilməsi məqbul sayılmır. Aqrar
istehlak kooperativlərinin kənd təsərrüfatı məhsulları
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi
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istehsalı ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən istehsal etdikləri məhsulların tədarükünü,
satışını, emalını, habelə özlərinə və digər məhsul istehsalçılarına müxtəlif xidmətlər göstərilməsini təmin
etmək məqsədilə yaradılması nəzərdə tutulur. Hökumət, emal kooperativlərini (ət və süd məhsulları,
çörək-bulka məmulatları, meyvə-tərəvəz konservləri,
müxtəlif növ şirələr, sərinləşdirici içkilər və s.), tədarük
və satış kooperativlərini (kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükü, topdan və pərakəndə satışı, həmçinin
onun saxlanması, sortlaşdırılması, qurudulması, yuyulması, çəkilib bükülməsi, qablaşdırılması və daşınması, satış bazarının öyrənilməsi, məhsulun reklamı
və s.), xidmət kooperativlərini (mexanikləşdirmə,
aqrokimyəvi, meliorasiya, nəqliyyat, təmir, tikinti,
ekoloji-bərpa işləri, heyvanlara baytarlıq xidməti və
damazlıq işi, gübrə və bitki mühafizə vasitələrinin
verilməsi işi), təchizat kooperativlərini (istehsal vasitələrini, gübrələri, yemləri, neft məhsullarını, avadanlıqları, ehtiyat hissələrini, pestisidləri, aqrokimyəvi
maddələri almaq, gətirmək və satmaqla bağlı fəaliyyətlər), kredit kooperativlərini (istehsal və istehlak
kooperativi üzvlərinin sərbəst pul vəsaitlərini birləşdirmək, əmanətlərini saxlamaq və onlara kreditlər vermək) və sığorta kooperativlərini (kənd təsərrüfatı
məhsulları istehsalçılarının şəxsi və tibbi sığorta xidmətlərini, əkinlərin, əmlakın, torpağın sığortalanması)
istehlak kooperativlərinin əsas növləri kimi görmək
istəyir.
Rəsmi yanaşmaya görə, kooperativlərin fəaliyyətlərini əlaqələndirmək, onların hüquqlarının müdafiə
46
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edilməsini təmin etmək, ümumi mənafelərini dövlət
və digər orqanlarda, habelə beynəlxalq təşkilatlarda
təmsil və müdafiə etmək məqsədilə bu qurumlar
özlərinin ittifaqlarını yarada bilərlər. İttifaqlar kənd
təsərrüfatının istehsal və xidmət sahələri, ərazi prinsipləri, habelə başqa əlamətlər üzrə yaradıla bilər.
Dünyada kənd təsərrüfatında kooperasiyanın
uğurlu inkişafının əsas şərtlərindən biri bu sahədə effektiv dövlət tənzimlənməsi siyasətinin həyata keçirilməsindən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Bunu nəzərə
alan Azərbaycan hökuməti gələcəkdə aqrar kooperativlərin fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi ilə bağlı bir
sıra tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur.
Gələcəkdə kənd təsərrüfatı kooperasiyasının inkişafı
üzrə dövlət və regional proqramların qəbul olunması,
kənd təsərrüfatı sahəsində yaradılan kredit və sığorta
kooperativlərinin fəaliyyətinin ilk dövrlərində lazımi
köməklik göstərilməsi, güzəştli dövlət kreditləri və
aqrolizinq yolu ilə istehsal vasitələri ayrılarkən kənd
təsərrüfatı kooperativlərinin tələbatının nəzərə alınması kimi istiqamətlər həmin tənzimləmənin əsas
istiqamətləri kimi göstərilir. Tənzimləmənin konkret
alətlərinə gəldikdə, burada kənd təsərrüfatı kooperativlərinin maddi-texniki bazasının və istehsal infrastrukturunun formalaşmasına dəstək verilməsi, kənd
təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına tətbiq edilən
vergi, gömrük və sığorta güzəştlərinin tətbiqi, habelə
dotasiya və kompensasiyaların kənd təsərrüfatı istehlak kooperativlərinə şamil olunması, kənd təsərrüfatı
kooperativlərinin lizinq yolu ilə aldığı maşın və avadanlıqlar, kənd təsərrüfatı texnikası, digər istehsal vaİqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi
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sitələri üçün güzəştlər tətbiq edilməsi, kənd təsərrüfatı
kooperativlərinin, onların ittifaqlarının maliyyələşdirilməsi, kənd təsərrüfatı kooperasiyasında informasiya-idarəetmə sisteminin yaradılması kimi mühüm
tədbirlər nəzərdə tutulur.
Kənd təsərrüfatı kooperativləri tərəfindən istehsal
olunan məhsulların satış imkanlarının artırılması da
hökumətin perspektiv siyasətinin prioritetləri sırasında ola bilər. Rəsmi yanaşmaya görə, kooperativlərin
dövlət və bələdiyyə orqanları və digər hüquqi şəxslərlə birlikdə kənd təsərrüfatı məhsullarının topdan satış
bazarlarının təşkilində iştirak etməsinə yaxud belə
bazarları sərbəst təşkil etməsinə hər cür şərait yaradılacaq. Əhalisinin sayı 50 min nəfərdən çox olan şəhərlərdə kənd təsərrüfatı məhsullarının topdansatış
bazarlarının, əhalisinin sayı 50 minə qədər olan şəhər
və rayon mərkəzlərində isə pərakəndə satış bazarlarının yaradılması nəzərdə tutulur. Bundan başqa, iri
yaşayış məskənlərində, rayon mərkəzlərində və şəhərlərdə daimi və mövsümi xarakterli olmaqla yarmarkaların təşkili planlaşdırılır.
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“Kənd təsərrüfatı kooperasiyası haqqında”
Azərbaycan Respublikasının
Qanun layihəsinin təhlili
Sənədin strukturu ilə bağlı qeydlər

1) Layihədən aydın olur ki, sənəd müəllifləri
istehlak kooperativlərinin məhz istehsal kooperativlərinin bazasında formalaşdırılmasının tərəfdarıdır.
Bunu məqbul yanaşma saymaq mümkündür. Lakin
bu halda mövcud layihə əsasən istehsal kooperativlərinin fəaliyyətinin tənzimlənməsi ilə bağlı müddəaları
özündə ehtiva etməməli, eyni zamanda istehsal kooperativlərinin tərkib hissəsi kimi kooperativin istehsal
və xidmət fəaliyyəti arasında əlaqələrin formalaşmasının və tənzimlənməsinin xüsusiyyətləri dəqiq hüquqi normalarla əks etdirilməlidir. Başqa sözlə, bu halda
kənd təsərrüfatı kooperativləri haqda vahid qanunun
hazırlanmasından söhbət gedir. Məlumat üçün bildirək ki, Şimali Amerika və Avropa ölklərinin əksəriyyətinin müvafiq qanunvericiliyində kənd təsərrüfatı
kooperativləri fəaliyyət istiqamətlərinə (istehsal və ya
istehlak yönümlü) görə deyil, fəaliyyət növünə
(istehsal, texniki xidmət, satış-təchizat və s.) əsasən
təsnifləşdirilir. Qanun layihəsinə görə istehlak kooperativləri hüquqi şəxs statusu almalı olsa da, həmin
qurumlar qeyri-kommersiya təşkilatları hesab edilir.
Amma nəzərə alaq ki, emal kooperativləri istehlak
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi
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kooperativlərinin digər növlərindən fərqli olaraq
məhsul istehsalının axırıncı mərhələsidir, son məhsul
və onun bazar dəyəri məhz bu mərhələdə formalaşır.
Yəni bu mərhələ istehsal prosesinin ayrılmaz tərkib
hissəsidir. Digər tərəfdən, mövcud layihəyə görə
istehlak kooperativlərinin yerinə yetirdikləri işlərin
30%-i kooperativ üzvləri olmayan təsərrüfat subyektləri üçün görülə bilər. Artıq bu xalis biznes fəaliyyətidir və həmin fəaliyyətdən gəlir götürülür. Odur ki,
bu məsələlərə dəqiq aydınlıq gətirilməsinə ehtiyac var.
2) 3, 4 və 5-ci fəsilləri layihədən çıxarıb «Kənd
təsərrüfatı kooperativlərinin nümunəvi nizamnaməsinin hazırlanması Qaydalarının təsdiqlənməsi
haqda» Qanun layihəsi hazırlamaq mümkündür. Bu,
kənd təsərrüfatı kooperativlərinin fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericiliyin texniki baxımdan daha da
sadələşməsi və asan oxunması nöqteyi-nəzərindən
vacibdir.
Qanun layihəsinin konkret maddələri üzrə
təkliflər
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I. Layihənin 3.2-ci maddəsində bu qanunun
istehlak cəmiyyətlərinə şamil edilməməsi göstərilir.
Halbuki istehlak cəmiyyətlərinin özlərinin də kənd
təsərrüfatı məhsulları istehsal edən, habelə bu
məhsulları emal edən və satan kooperativləri vardır və
onlar kənd təsərrüfatı kooperasiyasında fəal iştirak edə
bilərlər. Bu baxımdan “istehlak cəmiyyətlərinə və
onların ittifaqlarına” sözləri layihədən çıxarılmalı və
«Oxfam» Böyük Britaniyanın Azərbaycan Proqramı
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ya maddə aşağıdakı redaksiyada verilməlidir:
3.2. Kənd təsərrüfatı kooperasiyası haqqında qanunvericilik kənd təsərrüfatı ilə bağlı olmayan istehlak
cəmiyyətlərinə və onların ittifaqına, habelə digər qeyri
kənd təsərrüfatı istehlak kooperativlərinə şamil
edilmir.

II. “Kənd təsərrüfatında kooperasiya modeli”
adlanan 5-ci maddə əslində kooperasiyanın xarakterini
yox, kənd təsərrüfatı kooperativləri ittifaqını əks
etdirir və layihənin 4-cü və 13.3-cü maddələrini təkrarlayır. Ona görə də yaxşı olar ki, bu maddə
layihədən çıxarılsın və layihənin 4 və 13-cü maddələri
yenidən işlənərək daha aydın və konkret yazılsın. Yəni
4-cü maddədə kooperasiya əlaqələrinin sadə (yalnız
bir məsələ üzrə) və mürəkkəb (bir neçə məsələ üzrə)
formaları da əks olunsun. 13.3-cü maddə təkmilləşdirilməli, kooperativlərin birlik yaratması sahələr üzrə
yerli (rayon,şəhər) və regional (iqtisadi rayonlar)
birliklər və mərkəzi (respublika) ittifaqının yaranması
formasında həyata keçirilsə daha səmərəli olardı. Bu
forma əksər ölkələrin tətbiq etdiyi 3 pilləli sistemə
daha uyğundur. Nəzərə almaq lazımdır ki, hər pillənin
maliyyələşməsi əsasən ilkin kooperativlərin vəsaiti
hesabına formalaşır və bu vəziyyət kooperasiyanın
geniş- lənməsinə əngəl törədə bilər. Eyni zamanda
təklif edirik ki, 13.7- ci maddəyə aşağıdakı məzmunda
ikinci cümlə əlavə edilsin:
Azərbaycan milli kooperativlər ittifaqı (şura,
konfederasiya, federasiya) dövlət dəstəyi ilə maliyyələşir və aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir:
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi
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- Azərbaycanda və xarici ölkələrdə kooperativ
hərəkatını təmsil edir;
- kooperativ hərəkatını stimullaşdırır;
- elmi tədqiqatları təşkil edir;
- informasiya materialları nəşr edir;
- kənd təsərrüfatı kooperasiyası haqqında normativ hüquqi aktların hazırlanmasında iştirak
edir və təkliflər hazırlayır.

III. Layihənin 6.3-cü maddəsində göstərilir ki,
istehlak və qarışıq istiqamətli kənd təsərrüfatı
kooperativləri qeyri- kommersiya təşkilatları hesab
edilirlər. Bu Mülki Məcəllə ilə ziddiyət təşkil edir və
“Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun 2-ci və 10-cu maddələrinə
əsasən bu halda Mülki Məcəllənin müddəaları tətbiq
olunacaqdır. Əgər 6.3-cü maddəni yazmaqda əsas
məqsəd bu növ kooperativləri vergidən azad etməkdirsə, onda bunu başqa qanunvericilik aktları ilə
ziddiyət təşkil etməyən formada etmək olar. Belə ki,
Avropa İttifaqı ölkələrində kənd təsərrüfatı kooperativləri kommersiya təşkilatı kimi qəbul olunur, onlar
istehsal və istehlak kooperativlərinə bölünmür, lakin
məhsulun satış qiymətini aşağı salmaq üçün qanunla
vergilərdən azad olunurlar. Digər tərəfdən layihədə
istehlak və qarışıq növlü kənd təsərrüfatı kooperativlərinin kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısı hesab
olunub olunmamaları, habelə onların öz üzvləri və
kənar şəxslərlə apardıqları əməliyyatın vergiyə cəlb
olunub olunmaması barədə müddəa verilməmişdir.
Ona görə də Vergi Məcəlləsinin 2.4.5-ci maddəsini əsas
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tutaraq məsələnin hüquqi müstəvidə düzgün həlli
üçün aşağıdakı iki variantdan birinin seçilməsini təklif
edirik:
6.3. İstehlak və qarışıq növlü kənd təsərrüfatı
kooperativləri kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçısı
hesab olunurlar. (Mövcud qanunvericiliyə əsasən onlar 2014-cü ilə qədər torpaq vergisi istisna olmaqla bütün digər vergilərdən, Vergi Məcəlləsinin 102.1.11-ci
maddəsi ilə fiziki şəxslər bilavasitə kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalından alınan gəlirlərdən vergi
ödəməkdən azaddırlar). Bu variant qəbul edildiyi
halda layihənin 1.6-cı maddəsi yenidən işlənməlidir.
6.3. Azərbaycan Respublikasının “Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına müddətli vergi güzəştlərinin verilməsi haqqında” Qanunu istehlak və qarışıq növlü kənd təsərrüfatı kooperativlərinə və onların
öz üzvləri və kənar şəxslərlə apardıqları əməliyyatlara
şamil olunur.

IV. Bir mühüm məsələyə də diqqət yetirilməlidir.
Layihənin 9.1-ci maddəsində göstərilir ki, kənd
təsərrüfatı istehlak kooperativləri kənd təsərrüfatı
məhsulları istehsalı ilə məşğul olan fiziki və hüquqi
şəxslər tərəfindən öz məhsullarının tədarükünü,
emalını, satışını, habelə özlərinə və digər məhsul istehsalçılarına müxtəlif xidmətlər göstərilməsini təmin
etmək məqsədilə yaradılır. Bununla belə bu vəzifələri
yerinə yetirən və adında “kənd təsərrüfatı kooperativi“ sözləri olmayan çoxlu müxtəlif təşkilati-hüquqi
formalı təsərrüfatlar mövcuddur və onlar qanunvericiliyə uyğun fəaliyyət göstərirlər. Ona görə də madİqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi
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dənin göstərilən qaydada yazılması başqalarının
hüquqlarını məhdudlaşdırmaq deməkdir. Əgər bu
yazılışdan məqsəd layihədə nəzərdə tutulan güzəştlərin, imtiyazların, stimullaşdırıcı tədbirlərin, maliyyəkredit və digər dövlət dəstəyinin kənd təsərrüfatı
məhsulları istehsal edən şəxslərin yaratdıqları istehlak
kooperativlərinə aid edilməsi nəzərdə tutulursa bunu
11-ci maddəyə əlavə bir bəndlə göstərmək daha
düzgündür. Bu mənada 9.1-ci maddədə “kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı ilə məşğul olan” və 9.2-ci
maddədə “kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının yaratdıqları” sözləri çıxarılmalı və aşağıdakı məzmunda 9.6-cı maddə əlavə edilməlidir.
9.6. Bu qanunda kooperativlər (o cümlədən istehlak kooperativləri) üçün nəzərdə tutulan güzəştlərin,
imtiyazların, stimullaşdırıcı tədbirlərin, maliyyə- kredit və digər dövlət dəstəyinin tətbiqində kənd təsərrüfatı məhsulları istehsal edən şəxslərin yaratdıqları
istehlak kooperativlərinə üstünlük verilir. ( Bu başqa
ölkələrin qanunvericiliyində də nəzərdə tutulur).

V. “Aqrar kredit kooperativləri” adlanan 10-cu
maddədə qeyd olunan müddəalar hesab edirik ki,
kənd təsərrüfatının kreditləşməsində mövcud vəziyyəti yaxşılaşdırmağı təmin etməyəcəkdir. Ona görə ki,
kənd təsərrüfatı kredit kooperativlərinin yaradılmasında məqsəd yalnız kooperativ üzvlərinə kreditlərin
verilməsindən və bunun girov tələb olunmadan operativ həll olunmasından ibarətdir. Çünki, üzvlər birbirini tanıyır və kimin nəyə ehtiyacı olduğunu yaxşı
bilirlər. Onlar pullarını bir yerə toplayaraq növbə ilə
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çox az faizlə kredit alırlar və bu fəaliyyət üçün xüsusi
razılıq (lisenziya) və ya hər hansı bir təşkilatdan icazə
almağa ehtiyac yaranmır. “Kredit ittifaqları haqqında”
Qanunun 1-ci maddəsində göstərilir ki, kredit ittifaqları bank olmayan kredit təşkilatıdır, “Bank olmayan
kredit təşkilatları haqqında” Qanunun 1.0.1-ci maddəsində isə qeyd olunur ki, “Bank olmayan kredit təşkilatları – xüsusi razılıq (lisenziya) əsasında kreditlərin
verilməsi və bu Qanunla nəzərdə tutulmuş digər
fəaliyyət növlərini həyata keçirən ixtisaslaşmış kredit
təşkilatıdır”. Bunlar onu göstərir ki, mövcud kredit
təşkilatları lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir. Göstərilənlər və kənd təsərrüfatının sığortalanmasındakı
mövcud vəziyyət nəzərə alınmaqla 10-cu maddə layihədən çıxarılmalı və 9.2-ci maddənin ikinci abzası
aşağıdakı redaksiyada verilməlidir:
“Kredit və sığorta istehlak kooperativlərinin yaranması və fəaliyyəti qanunla tənzimlənir.” Yəni bu
məsələlərə dair yeni qanunlar qəbul edilməlidir.

VI. Kənd təsərrüfatı kooperativlərinin yaradılmasında əsas məqsədlərdən biri istehsalçıların qarşılıqlı
yardımı əsasında bu sahəni inkişaf etdirmək olduğundan, 11.1-ci maddəyə belə bir məzmunda bənd əlavə
edilməsini təklif edirik: “Ailə kəndli və ev təsərrüfatları, fərdi sahibkarlarla kənd təsərrüfatı məhsullarının
istehsalına və satışına, habelə xidmətlər göstərilməsinə
dair françayzinq müqaviləsi bağlamaq”.

VII. “Kənd təsərrüfatında kooperasiya müqavilələrinin xüsusiyyətləri” adlanan 14-cü maddə bir qədər
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi
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də genişləndirilməlidir. Əvvəla qeyd olunmalıdır ki,
kənd təsərrüfatında kooperasiya əlaqələri müvafiq
formalı və məzmunlu müqavilələr əsasında həyata
keçirilir. Bu müqavilələrdə kooperativə təhvil verilən
hər bir məhsulun keyfiyyət göstəriciləri, sanitargigiyenik vəziyyəti, qablaşdırılması, nəql olunması və
digər məsələlərə dair şərtlər əks olunmalıdır. Eyni
zamanda “Kənd təsərrüfatında kooperasiya müqavilələrinin pozulmasına görə məsuliyyət” adlı yeni bir
maddənin əlavə edilməsi məqsədəmüvafiq olardı. Bu
maddədə kooperativ üzvləri olan və üzv olmayan
şəxslər üçün müəyyən məsuliyyət, hətta təkrar pozuntuya yol verən üzvlərin kooperativdən xaric olunması
da nəzərdə tutulmalıdır.

VIII. Layihənin III-VI-cı fəsilləri kooperativlərin
yaranması, fəaliyyəti və ləğv olunması ilə əlaqədar
məsələlərə həsr edilmişdir ki, bunlar da Mülki Məcəllənin müvafiq maddələrinin təkrarlanmasına, bir çox
hallarda isə ziddiyət təşkil edən maddələrin əks
olunmasına səbəb olur. Digər tərəfdən bu maddələrin
layihədə yer alması həm qanunun adı ilə uzlaşmır və
həm də qanunun həcmini artırmaqla yanaşı onu
mahiyyətindən uzaqlaşdırır. Ona görə də məsləhət
görürük ki, bu fəsillər layihədən çıxarılsın. Bu həm də
qanunda nəzərdə tutulan müddəaların tətbiqini təmin
edər və ziddiyyətlər aradan qaldırılar.
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IX. “Kənd təsərrüfatı kooperasiyasının dövlət
tənzimlənməsi” adlanan VIII fəsildə “lazımi kömək
etmək”, “şərait yaratmaq”, “nəzərə almaq” və bu kimi
qeyri-müəyyən sözlərdən istifadə olunmuşdur ki,
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bunlar da qanun tətbiq olunduqda ünvansız maddələr
olduğuna və heç bir hüquqi yük daşımadıqlarına görə
əhəmiyyət kəsb etməyəcəklər. Nəzərə almaq lazımdır
ki, Azərbaycan Respublikası inkişaf etməkdə olan bir
ölkə kimi öz iqtisadiyyatını bazar münasibətləri əsasında yeni qurmağa başladığına görə dövlətin kooperasiyaya münasibətdə funksiyası inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi tənzimləyicilik yox, kooperasiyanı
birbaşa idarəedən kimi qiymətləndirilməli və bütün
maddələr konkret və ünvanlı göstərilməlidir ki, respublikamızda kooperasiya inkişaf etsin. Əks təqdirdə
qanunda nəzərdə tutulan maddələrin həyata keçirilməsində əngəllər mövcud olacaqdır. Ona görə də
aşağıdakı dəyişikliklərin aparılmasını məqsədəuyğun
hesab edirik:
46.1.6-cı maddədə “lazımi köməklik göstərmək”
sözləri əvəzinə “güzəştli kreditlər ayırmaq və subsudiyalar vermək”;
46.1.7-ci maddədə “artmasına əlverişli şərait yaratmaq” sözləri əvəzinə “artmasını təmin etmək və
nəzarətdə saxlamaq”
46.1.8-ci maddədə “nəzərə almaq” sözlərinin əvəzinə “ilk növbədə ödəmək” və s.
Layihənin 46-cı maddəsi kooperasiyanın inkişafında və formalaşmasında dövlətin vəzifələrinə aid
olduğundan dövlət yalnız öz mülkiyyətində olan
əmlaka sərəncam verə bilər. Bu səbəbdən də 46.2-ci və
46.3-cü maddələrin aşağıdakı redaksiyada verilməsini
təklif edirik:
46.2. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanları dövlət
mülkiyyətində olan və səmərəsiz istifadə olunan
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi
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müəssisələri, binaları və digər əmlakı əvəzsiz olaraq
kənd təsərrüfatı kooperativlərinin istifadəsinə və ya
mülkiyyətinə verə bilər.
46.3. Dövlət və bələdiyyə ehtiyacları üçün hər il
kənd təsərrüfatı kooperativlərindən kənd təsərrüfatı
və ərzaq məhsullarının qanunvericilikdə nəzərdə
tutlan qaydada və miqdarda tədarükünə dair sifariş
nəzərdə tutulur və müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
tərəfindən təsdiq edilir. Müvafiq icra hakimiyyəti
orqanı bu məhsullara daimi dövlət tədarükü qiyməti,
zəmanətli minimal qiymət və subsudiyalı qiymətlər
müəyyən edə bilər.
46.1.4-cü maddə “üçün rayonlarda informasiya –
məsləhət mərkəzləri yaratmaq” sözləri ilə tamamlansın. Bütün ölkələrdə belə mərkəzlər mövcuddur və
onlar məsləhət xidməti ilə yanaşı həm də hökumətə
kənd təsərrüfatında mövcud real vəziyyət haqqında
hesabat və proqnozlar hazırlayıb təqdim edir.
Layihənin 50.1-ci maddəsi aşağıdakı redaksiyada
verilsə daha düzgün və mövcud qanunvericiliyə uyğun olar:
50.1. Kənd təsərrüfatı kooperasiyasına dövlətin
maliyyə-kredit dəstəyinin əsasını vergi tətilləri və azadolmaları, güzəştli kreditlər və subsidiyalar təşkil edir.
50.2.1-ci və 50.2.2-ci maddələrin sonluqları 50.2.-ci
maddəyə uyğunlaşdırılmaq üçün 50.2.1-ci maddədə
“qəbul edilib həyata keçirildikdə” sözlərinin əvəzinə
“qəbul edildikdə” və 50.2.2-ci maddədə ”həyata keçirildikdə” sözləri əvəzinə “hazırlandıqda” sözü yazılsın.
X. ”Kooperasiya əsasında kənd təsərrüfatında
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lizinq xidmətinin təşkili” adlanan 51-ci maddə ümumiyyətlə anlaşılmır və maddələr bir-birinə ziddiyyət
təşkil edir. Əvvəla layihənin 6-cı, 8-ci və 9-cu maddələrində kənd təsərrüfatı kooperativlərinin növləri, istehlak kooperativlərinin fəaliyyət istiqamətləri haqqında müddəalarda lizinq kooperativi öz əksini tapma- mışdır. 9.2.4-cü maddədə istehlak kooperativlərinin
növlərindən biri kimi təchizat kooperativi göstərilmişdir ki, bu kooperativ də öz işini başqa istehlak
kooperativləri kimi üzvlərinin əmlak (pul vəsaiti də
daxil olmaqla) paylarının birləşdirilməsi - kooperasiyası yolu ilə kənd təsərrüfatı istehsalı üçün lazım olan
vasitələri alıb üzvlərinə güzəştli şərtlərlə satır. Bu kooperativin icra orqanları həmin vasitələrin kooperativ
üzvlərinə hansı faizlə və müddətə satılması və icarə
formasında istifadə olunması, ilkin ödənişin aparılıb
aparılmaması və digər məsələlər barədə qərar qəbul
edir. Yəni bu kooperativlər elə lizinq fəaliyyəti həyata
keçirməklə lizinq verən rolunda çıxış edirlər. Ona görə
də bu maddə 9.2.4-cü maddəni bir tərəfdən təkrar edir,
digər tərəfdən isə lizinq kooperativlərinin kommersiya
təşkilatları olduğunu göstərməklə (maddə 51.2)
ziddiyyət təşkil edir. Hesab edirik ki, bu maddəyə ehtiyac yoxdur və bunun əvəzinə kənd təsərrüfatında lizinqin tətbiqini genişləndirmək üçün 49.1.4-cü maddəni daha əhatəli və konkret yazmaq qanunvericilik və
bu qanunun tətbiqi baxımından daha səmərəli olar.
XI. Layihənin 52.7-ci maddəsində göstərilir ki,
kənd təsərrüfatı məhsullarının pərakəndə satış qiyməti
topdansatış qiymətinə maksimum 15 faiz əlavə olunİqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi
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maqla müəyyən olunur. Bu, “Sahibkarlıq fəaliyyəti
haqqında” və “Tənzimlənən qiymətlər haqqında” Qanunlara ziddir. Belə ki, “Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Qanunun 6-cı maddəsinə əsasən sahibkar öz
məhsulları üçün qiymətlər müəyyənləşdirmək hüququna malikdir. “Tənzimlənən qiymətlər haqqında”
Qanunun 3.2-ci maddəsində isə qeyd olunur ki, qiymətləri dövlət tənzimlənməsinə aid edilmiş təbii inhisar, dövlət inhisarı və inhisarçı subyektlərin məhsullarının siyahısını müvafiq icra hakimiyyəti orqanı
təsdiq edir. Kənd təsərrüfatı məhsulları bu məhsullar
sırasına aid edilmədiyindən onlara qiymət qoymaq və
ya sahibkarlıq subyektlərinin rentabellilik səviyyəsini
müəyyən etmək mövcud qanunvericiliyə ziddir. Digər
tərəfdən topdansatış qiymətinin istehsalçı qiymətindən nə qədər artıq olması layihədə müəyyən olunmamışdır və məsələ tənzimlənməmiş qalır. Ona görə də
bazarda qiymət artımının qarşısını almaq üçün aşağıdakı redaksiyada yeni 52.7 və 52.8-ci maddələri əlavə
etmək olar:
52.7. Zərurət yarandıqda müvafiq icra hakimiyyəti orqanı bəzi kənd təsərrüfatı məhsullarının dövlət
tərəfindən qiyməti tənzimlənən malların siyahısına
daxil edilməsi məsələsini nəzərdən keçirə bilər.
52.8. Hökümət kənd təsərrüfatı məhsullarının
dövlət tərəfindən tənzimlənməsində ayrı-ayrı məhsullar üzrə zəmanətli qiymətlərin müəyyən olunmasına
üstünlük verir. Hər il may ayının 1-dən gec olmayaraq
hökumət ərzaq balansına daxil olan əsas məhsullar
üzrə minimum yol verilən qiymətləri müəyyən edir,
həmin qiymətlərə uyğun olaraq kənd təssərrüfatı
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kooperativlərinin milli təşkilatı ilə dövlət satınalınmalarına və dövlət ərzaq ehtiyatlarının formalaşdırılmasına dair ikitərəfli sazişlər bağlayır.
XII. Hesab edirik ki, “Kənd təsərrüfatı bazarlarında kooperativlərə ticarət yerlərinin ayrılması”
adlanan 54-cü maddəyə aşağıdakı məzmunda 54.7–ci
maddə əlavə olunması məqsədəuyğun olardı:
54.7. Tez xarab olan məhsulların satışı ilə əlaqədar
kooperativin müraciətinə əsasən bazarlarda onlara
dərhal satış yeri ayrılması təmin olunmalıdır.

Sadalananlardan savayı qanun layihəsində 3
mexanizmin olması da kooperativlərin gələcək fəaliyyəti üçün son dərəcə vacibdir. Əvvəla, kənd təsərrüfatı
kooperativləri üçün kadr hazırlığı və yenidən hazırlığı
sisteminin təşkili məsələləri Kənd Təsərüfatı Nazirliyinin timsalında hökumətin öhdəliyi kimi qanuna
daxil edilməlidir.
İkincisi, aqrar kooperativlərin götürdüyü kreditlərin, həmçinin kredit kooperativlərinin özlərinin
depozit vəsaitlərinin sığortalanmasının hökumətin
öhdəliyi kimi qanunda təsbit olunmasına ehtiyac var.
Nəhayət, hökumət hər il aqrar siyasət hazırlamağa, aqrar sektorda mövcud olan problemlərin aradan qaldırılması ilə bağlı kopretivlərin respublika
ittifaqları ilə məsləhətləşmələrin aparılması mexanizmini hazırlamağa və tətbiq etməyə məsuliyyət daşıyır.
Bu məsələnin də qanunda əks etdirlməsi məqsədəuyğundur.
Qeyd olunanlarla yanaşı hesab edirik ki, bu qanunun qəbul edilməsi ilə yanaşı ”Kənd təsərrüfatının
İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi

61

Kənd təsərrüfatı kooperativləri:

inkişafı haqqında”, “Kənd təsərrüfatı kredit kooperativləri haqqında”, “Kənd təsərrüfatı sığorta kooperativləri haqqında” Qanunlar kimi vacib sənədlərin
qəbuluna ehtiyac var. Çünki kənd təsərrüfatı kooperativlərilə bağlı ən ideal qanun qəbul edilməsinə baxmayaraq, həmin qurumların effektiv və real fəaliyyəti
məhz yuxarlda qeyd olunan mexanizmlərin mövcudluğu şəraitində mümkündür. Hətta belə bir yanaşma
da ola bilər ki, adıçəkilən qanun layihələri qısa müddət
ərzində hazırlanaraq “Kənd təsərrüfatı kooperasiyası
haqqında” Qanun layihəsilə birlikdə paket halında
müzakirəyə çıxarılsın.
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