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წარ მა ტე ბუ ლი ეკო ნო მი კის მქო ნე ქვეყ ნებ მა სა ხელ მწი ფო მხარ
და ჭე რის პრი ო რი ტე ტულ მი მარ თუ ლე ბად კო ო პე რა ცი ულ საწყ ი სებ ზე 
ფუნ ქცი ო ნი რე ბა დი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ხელ შეწყ ო ბა მი იჩ ნი ეს (კო ღუ
აშ ვი ლი, მა მუ კე ლაშ ვი ლი 2018). ამი ტომ ამ ქვეყ ნებ ში კო ო პე რა ცი ის 
პრო ცე სი ხშირ შემ თხვე ვა ში სა ხელ მწი ფოს მა ორ გა ნი ზე ბე ლი რო ლი თა 
და ხელ შეწყ ო ბით წა რი მარ თა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ამ ქვეყ ნებ ში სა ზო
გა დო ე ბას და ხე ლი სუფ ლე ბას ადეკ ვა ტუ რად ჰქონ დათ გა აზ რე ბუ ლი 
ქვეყ ნის სო ცი ა ლურ და ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბა ში კო ო პე რა ტი ვე ბის 
მი სი ა. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: კო ო პე რა ცი უ ლი სის ტე მა, კო ო პე რა ცი ის 
სო ცი ა ლუ რი ფუნ ქცი ა, სა მარ თლებ რი ვი რე გუ ლა ცი ე ბი, საკ რე დი ტო 
კო ო პე რა ტი ვე ბი, ფსევ დო კო ო პე რა ტი ვე ბი, იე რარ ქი უ ლი სტრუქ ტუ რა.

ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის კო ო პე რა ცი უ ლი ფორ მის აღ მო ცე ნე ბა გან პი-
რო ბე ბუ ლი იყო ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი პროგ რე სის ობი ექ ტუ რი მოთხ-
ოვ ნე ბით. კო ო პე რა ცი უ ლი უთი ერ თო ბე ბის ინ ტენ სი უ რი გან ვი თა რე ბა და იწყო 
XIX სა უ კუ ნის შუა პე რი ო დი დან და გან პი რო ბე ბუ ლი იყო გან ვი თა რე ბულ ფუ-
ლად -სა სა ქონ ლო ურ თი ერ თო ბე ბის გზა ზე მდგა რი ჩა მორ ჩე ნი ლი სა სოფ ლო- სა-
მე ურ ნეო სის ტე მი სა და სუს ტი ეკო ნო მი კუ რი პო ტენ ცი ა ლის მქო ნე წვრი ლი და 
სა შუ ა ლო გლე ხუ რი მე ურ ნე ო ბე ბის სა სა ქონ ლო ბაზ რებ თან, გან ვი თა რე ბულ 
წარ მო ე ბის სა შუ ა ლე ბებ თან და საკ რე დი ტო რე სურ სებ თან სტა ბი ლუ რი კავ ში-
რე ბის დამ ყა რე ბის აუ ცი ლებ ლო ბით. კო ო პე რა ცი ის გან ვი თა რე ბა სა ხელ მწი ფო 
რე ფორ მე ბის და გარ დაქ მნე ბის ერ თ-ერ თი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი მი მარ თუ ლე ბა ა. 
მსოფ ლიო გა მოც დი ლე ბა ცხად ყოფს, რომ კო ო პე რა ცია უაღ რე სად დიდ როლს 
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თა მა შობს კრი ზი სე ბის დაძ ლე ვის, სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბის, სა-
სოფ ლო- სა მე ურ ნეო წარ მო ე ბი სა და ზო გა დად ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის ქმე დი თუ-
ნა რი ა ნო ბის ამაღ ლე ბის სა კითხ ებ ში. 

გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის და არ სე ბი დან ვე მის შე მად გენ-
ლო ბა ში შე დი ო და კო ო პე რა ცი ის სა კითხ ე ბის შემ სწავ ლე ლი ეკო ნო მი კუ რი საბ-
ჭო, რო მელ მაც მის პირ ვე ლი ვე რე ზო ლუ ცი ებ ში – „მიწის რეფორმა“ (1951წ) და 
„დაბალგანვითარებული ქვეყნების ეკონომიკური განვითარება“ (1954წ), კო ო-
პე რა ცი ას მი ა ნი ჭა გან სა კუთ რე ბუ ლი რო ლი რო გორც სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის, 
ასე ვე ქვეყ ნე ბის მთლი ა ნი ეკო ნო მი კუ რი სის ტე მის გან ვი თა რე ბის სა კითხ ში. 
კო ო პე რა ცი ის მხარ დამ ჭე რი სპე ცი ა ლუ რი კო მი სია არ სე ბობს ევ რო პარ ლა მენ-
ტშიც.

ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ცი ის ეფექ ტი-
ა ნი სის ტე მის არ სე ბო ბა ხან გრძლი ვი გან ვი თა რე ბის უწყ ვეტ პრო ცესს უკავ-
შირ დე ბა. ამ პრო ცეს ში სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი ფორ მა ცი ის კა ტაკ ლიზ მურ 
ცვლი ლე ბებს პრაქ ტი კუ ლად ად გი ლი არ ჰქო ნი ა, რო გორც ეს აღ მო სავ ლეთ ევ-
რო პის ან ყო ფი ლი საბ ჭო თა კავ ში რის ქვეყ ნებ ში მოხ და. 

იტა ლი ის კო ო პე რა ცი უ ლი სის ტე მის სა მარ თლებ რივ სა ფუძ ველს, უპირ-
ვე ლეს ყოვ ლი სა, წარ მო ად გენს იტა ლი ის რეს პუბ ლი კის 1947 წელს მი ღე ბუ ლი 
კონ სტი ტუ ცი ის 45-ე მუხ ლი, რო მელ შიც ნათ ქვა მი ა: „რესპუბლიკა აღი ა რებს 
კო ო პე რა ცი ის სო ცი ა ლურ ფუნ ქცი ას, რო მე ლიც ეფუძ ნე ბა ურ თი ერ თდახ მა რე-
ბას და არ ისა ხავს მიზ ნად სპე კუ ლა ცი ურ მიზნებს“ უფ რო დაწ ვრი ლე ბით კო ო-
პე რა ცი ის მიზ ნე ბი ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია იტა ლი ის სა მო ქა ლა ქო კო დექ სში, სა დაც 
მი თი თე ბუ ლი ა, რომ კო ო პე რა ცი ის მი ზა ნია მი სი წევ რე ბი სათ ვის უკე თე სი მომ-
სა ხუ რე ო ბი სა და სა მუ შაო პი რო ბე ბის შექ მნა, ვიდ რე ეს შე უძ ლია თა ვი სუ ფალ 
ბა ზარს (მა მუ კე ლაშ ვი ლი 2019).

სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ცი ის პრო ცე სის პირ ვე ლი მა რე გუ ლი-
რე ბე ლი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტი გა მოს ცა იტა ლი ის ხე ლი სუფ ლე ბამ XIX სა უ კუ ნის 
30-ი ან წლებ ში, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებ და „ეგალიტარიზმის“ (გათანაბრების) 
პრინციპს: კოოპერატივის თითოეულ მეპაიეს საპაიო ფონდში შეჰქონდა 
თანაბარი პაი და ერთი პაის ღირებულება განისაზღვრებოდა 100 ფულადი 
ერთეულით. მისი მიზანი იყო წვრილი მეპაიეების ინტერესების და უფლებების 
დაცვა მსხვილი მეპაიეების წინაშე. 

1892 წელს სახელმწიფომ შექმნა „იტალიის აგრარული კოოპერატივების 
ფედერაცია“, რო მელ მაც მთე ლი ქვეყ ნის კო ო პე რა ტი ვე ბი მო აქ ცია ერთ სის ტე-
მა ში. ამ ორ გა ნი ზა ცი ა ში გა ერ თი ან და იტა ლი ის ყვე ლა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო 
კო ო პე რა ტი ვი, რო მელ თა წევ რიც გახ და 600 000-ზე მე ტი კომ ლი.

დღეს იტა ლი ა ში კო ო პე რა ტი ვე ბის მეშ ვე ო ბით წყდე ბა არამ ხო ლოდ ეკო-
ნო მი კუ რი, არა მედ სო ცი ა ლუ რი სა კითხ ე ბიც: შე ღა ვა თი ა ნი ჯან დაც ვა, გა ნათ-
ლე ბა, კო ო პე რა ტი ვის წევ რთა ოჯა ხის საცხ ოვ რებ ლით უზ რუნ ველ ყო ფა და 
სხვა. სოფ ლებ ში გლე ხე ბი ცხოვ რო ბენ თით ქმის ქა ლა ქის შე სა ბა მი სი კომ ფორ-
ტით, სა დაც კო ო პე რა ტი ვე ბი უზ რუნ ველ ყო ფენ მე პა ი ე ე ბის მა ღალ შე მო სავ-
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ლებს, პენ სი ებს, სტი პენ დი ებს კო ო პე რა ტი ვის მი ერ კო ლე ჯებ სა და უნი ვერ სი-
ტე ტებ ში სას წავ ლებ ლად გაგ ზავ ნი ლი სტუ დენ ტე ბის თვის. კო ო პე რა ტი ვე ბი ამ-
ზა დე ბენ კად რებს სოფ ლის თვის სა ჭი რო ყვე ლა სპე ცი ა ლო ბა ში, აგ რო ნო მე ბით, 
ვე ტე რი ნა რე ბით და სა ინ ჟინ რო სპე ცი ა ლო ბე ბით დაწყ ე ბუ ლი, სკო ლის პე და-
გო გე ბის, სა მე დი ცი ნო პერ სო ნა ლის და კულ ტუ რის მუ შა კე ბის ჩათ ვლით. ყვე-
ლა სა მუ შაო ად გი ლის და კა ვე ბა ხდე ბა კონ კურ სის სა ფუძ ველ ზე. კო ო პე რა ტი ვი 
მის წევ რებს უზ რუნ ველ ყოფს სა ბი ნაო კრე დი ტით 20-25 წლის ვა დით. 

იტა ლი ის სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ცი ულ მა მოძ რა ო ბამ ხუ თი სა-
უ კუ ნის მან ძილ ზე და აგ რო ვა მდი და რი გა მოც დი ლე ბა რო გორც დარ გობ რი ვი, 
ასე ვე სა თე მო კო ო პე რა ცი ის გან ვი თა რე ბის კუთხ ით. იტა ლი ის მა გა ლით ზე 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის კო ო პე რა ცი ის პრო ცეს მა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ად გი ლი და ი კა-
ვა ეს პა ნე თის, ინ გლი სის, საფ რან გე თის, გერ მა ნი ის და ჰო ლან დი ის სო ცი ა ლურ -
-ე კო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბა ში.

ეს პა ნეთ ში, ისე ვე რო გორც იტა ლი ა ში, კო ო პე რა ცი უ ლი სის ტე მის სა მარ-
თლებ რივ სა ფუძ ველს, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, წარ მო ად გენს ეს პა ნე თის კონ სტი-
ტუ ცი ის (1978წ.) 129.2 მუხ ლი: „სახელმწიფო ორგანოებმა ეფექტიანად უნდა 
დასახონ წარმოებაში მონაწილეობის სხვადასხვა ფორმა და ხელი შეუწყონ 
კოოპერატივების ჩამოყალიბებას არსებული კანონმდებლობის საფუძველზე“. 

ეს პა ნეთ ში აგ რო სა სურ სა თო კო ო პე რა ტი ვე ბის რა ო დე ნო ბა მიმ დი ნა რე 
პე რი ოდ ში შე ად გენს 3.380-ს, სა დაც გა წევ რი ა ნე ბუ ლია 1 მლნ-მდე ფერ მე რი; 
გრძელ ვა დი ა ნი და მოკ ლე ვა დი ა ნი კონ ტრაქ ტე ბით და საქ მე ბუ ლია 96 ათა სი 
ადა მი ა ნი; კო ო პე რა ტი ვე ბის წლი უ რი სა ქო ნელ ბრუნ ვა შე ად გენს და ახ ლო ე ბით 
26 მლრდ. ევ როს, სა ი და ნაც ექ სპორ ტის მო ცუ ლო ბა 27%-ი ა. დღეს ეს პა ნე თის 
მთლი ა ნი სა ქო ნელ ბრუნ ვის 47% ხორ ცი ელ დე ბა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე-
რა ტი ვე ბის მი ერ, რო მელ თა გან 36% ახორ ცი ე ლებს ექ სპორტს. ექ სპორ ტის ყვე-
ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი არის ერ თი კო ო პე რა ტი ვი დან 1 მლრდ ევ რო. (კო-
ღუ აშ ვი ლი, მა მუ კე ლაშ ვი ლი 2019).

ეს პა ნე თის რე ფორ მე ბის წარ მა ტე ბის მთა ვა რი მი ზეზს სოფ ლის მე ურ ნე-
ო ბა ში კო ო პე რა ტი ვე ბის გან ვი თა რე ბა წარ მო ად გენს. (მა მუ კე ლაშ ვი ლი 2019). 
აგ რო სა სურ სა თო სექ ტო რის პრო დუქ ცი ის 60%-ს კო ო პე რა ტი ვე ბი აწარ მო ე ბენ. 
ეს პა ნე თი მთელ რიგ სფე რო ში: ღვი ნო, ხილ -ბოს ტნე უ ლი, ზე თის ხი ლის წარ მო-
ე ბა და სხვა პირ ველ ად გილ ზეა ევ რო პა ში. „სოფლის მეურნეობის საკრედიტო 
ბანკი“, რომლის აქტიური მოქმედების პერიოდი იყო 30 წელი, ფუნქციონირებდა 
XX საუკუნის 50 - იანი წლებიდან 80-იან წლე ბამ დე. ამ პე რი ოდ ში არ სე ბობ და სა-
ხელ მწი ფო სა კონ სულ ტა ციო ცენ ტრე ბი. 1978 წლი დან სა ხელ მწი ფო აღარ მარ-
თავ და ამ სფე როს. შე იქ მნა კო ო პე რა ტი ვე ბის ასო ცი ა ცი ე ბი, საკ რე დი ტო კო ო-
პე რა ტი ვე ბი, კო ო პე რა ტი ვე ბის საკ რე დი ტო გან ყო ფი ლე ბე ბი. კო ო პე რა ტი ვებს 
გა უჩ ნდა სა კუ თა რი ხმა მთავ რო ბის და ქვეყ ნის წი ნა შე. 

ევ რო კავ ში რის სა ერ თო სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პო ლი ტი კის ამოქ მე დე ბის 
შემ დეგ ეს პა ნეთ მა და იწყო სტან დარ ტე ბის შე მუ შა ვე ბა და სოფ ლის მე ურ ნე-
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ო ბის დარ გის სა ხელ მწი ფო დახ მა რე ბის ხა ზის შექ მნა. აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე სი 
შემ დეგ სტრა ტე გი ულ ღო ნის ძი ე ბებს მო ი ცავს:

•	 წარ მო ე ბის და გეგ მვა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი;
•	 კვლე ვებ სა და ექ სპე რი მენ ტულ წარ მო ე ბა ზე მი მარ თუ ლი აქ ტი ვო ბა;
•	 ტრე ნინ გებ სა და მრჩე ველ თა მომ სა ხუ რე ბებ ზე მი მარ თუ ლი ღო ნის ძი-

ე ბე ბი;
•	 გა რე მოს დაც ვი თი ღო ნის ძი ე ბე ბი;
•	 სხვა ღო ნის ძი ე ბე ბი, ქმე დე ბე ბი, ინ ვეს ტი ცი ე ბი და ხარ ჯე ბის კონ ცეფ-

ცი ე ბი.
ეს პა ნეთ ში სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ცი ის მა რე გუ ლი რე ბე ლი კა-

ნონ მდებ ლო ბა და გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ე ბი არ სე ბობს ცალ კე უ ლი რე გი ო-
ნე ბის მი ხედ ვით. 

მა გა ლი თად, ვა ლენ სი ის რე გი ო ნის სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის, გა რე მოს, კლი-
მა ტის ცვლი ლე ბი სა და სოფ ლის გან ვი თა რე ბის დე პარ ტა მენ ტმა XX სა უ კუ ნის 
80-ი ან წლებ ში შე ი მუ შა ვა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვე ბის მხარ და ჭე-
რის და პო პუ ლა რი ზა ცი ის პო ლი ტი კა, რო მე ლიც რამ დე ნი მე ეტა პად გან ხორ-
ცი ელ და: 

1. ვალენსიის აგრარული კოოპერატივების ინსტიტუტის (ICAV) 
ღონისძიებები (1984-1994);

2. კოოპერატივების მხარდაჭერა (ეტაპი I 1994-2004); 
3. კოოპერატივების მხარდაჭერა (ეტაპი II 2004-2011);
4. მომარაგება და კოოპერატივების კონცენტრაციის (გამსხვილების) 

ღონისძიებები (2011-2015);
5. აგრარული პროდუქტების საწარმოები და მიწოდების კონცენტრაციის 

ღონისძიებები 2015-2017).
ვა ლენ სი ის აგ რა რუ ლი კო ო პე რა ტი ვე ბის ინ სტი ტუ ტის (ICAV) ფუნ ქცი ე ბი 

(1984-1994):
•	 სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვე ბის ხელ შეწყ ო ბა წარ მო ე ბის, მარ-

კე ტინ გის და სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო დაკ რე დი ტე ბის კუთხ ით;
•	 სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვე ბი სათ ვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ეკო ნო-

მი კუ რი და აგ რა რუ ლი კვლე ვე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა და კვლე ვე ბის შე დე გე ბის 
გავ რცე ლე ბა კო ო პე რა ცი ულ გა ერ თი ა ნე ბებ ში; 

•	 სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო დარ გობ რი ვი გა ნათ ლე ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფა და ფერ მე რე ბი სა და გლე ხე ბი სათ ვის ტრე ნინ გე ბის ჩა ტა რე ბა 
კო ო პე რა ცი ის სა კითხ ებ ში;

•	 სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვებ ში ეს პა ნე თის და ვა ლენ სი ის 
მთავ რო ბის აგ რა რუ ლი პო ლი ტი კის და სა მოქ მე დო პროგ რა მე ბის შე სა ხებ ინ-
ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბა;

•	 ნე ბის მი ე რი ღო ნის ძი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ვა ლენ სი ის რე გი ონ ში აგ რა-
რუ ლი კო ო პე რა ცი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და სახ მა რებ ლად. 
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1995 წელს დამტკიცდა ვალენსიის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების 
განვითარების „გენერალური გეგმა“ (1995-2000 წწ.). აღ ნიშ ნუ ლი გეგ მის ძი რი-
თა დი ამო ცა ნე ბი იყო:

•	 კო ო პე რა ცი უ ლი სა წარ მო ე ბის რეს ტრუქ ტუ რი ზა ცი ა, რა თა მი ე ღოთ 
ისე თი სა წარ მოო და სა დის ტრი ბუ ციო სტრუქ ტუ რე ბი, რო მელ თა ეკო ნო მი კუ-
რი მას შტა ბის ეტა პობ რი ვი კონ ცენ ტრა ცი ის გზით გა ა უმ ჯო ბე სებ დნენ სა კუ-
თარ გავ ლე ნებს ბაზ რის სეგ მენ ტებ ზე. ასე ვე კო ო პე რა ტი ვებს შე ექ მნათ კო ო-
პე რა ცი უ ლი გა ერ თი ა ნე ბე ბი მო მა რა გე ბი სა და ბაზ რის სეგ მენ ტებ ზე მა ღა ლი 
კონ ცენ ტრა ცი ის მი საღ წე ვად; 

•	 კო ო პე რა ცი უ ლი სა წარ მო ე ბის ხელ შეწყ ო ბა იმ დარ გებ სა და სა წარ მო-
ებ ში, სა დაც კო ო პე რა ცი უ ლი საქ მი ა ნო ბა სუს ტად იყო გან ვი თა რე ბუ ლი;

•	 კო ო პე რა ტი ვე ბის ფი ნან სუ რი სტრუქ ტუ რე ბის გაძ ლი ე რე ბა, გან სა კუთ-
რე ბით იმ კო ო პე რა ტი ვებ ში, რო მელ თაც ჰქონ დათ საკ რე დი ტო გან ყო ფი ლე ბე-
ბი; 

•	 კო ო პე რა ტი ვე ბის წევ რე ბის, მმარ თვე ლი საბ ჭო ე ბის და მე ნე ჯე რე ბის-
თვის ტრე ნინ გის სა თა ნა დო დო ნის უზ რუნ ველ ყო ფა;

ჩარ ჩო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის სა შუ ა ლე ბით ისე თი აქ ტი ვო ბის გან სა ხორ ცი ე-
ლებ ლად, რო გო რი ცა ა: ტრე ნინ გი, რეკ ლა მა, კო ო პე რა ტი ვებ ში სა მუ შა ოს კო-
ორ დი ნი რე ბა და სხვა. ვა ლენ სი ის მთავ რო ბი დან დახ მა რე ბა მი ი ღო ვა ლენ სი ის 
სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვე ბის ფე დე რა ცი ამ. 

2015 წლის 16 მა ისს, ვა ლენ სი ის სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის, გა რე მოს დაც ვის, 
კლი მა ტის ცვლი ლე ბი სა და სოფ ლის გან ვი თა რე ბის დე პარ ტა მენ ტმა გა მოს ცა 
ბრძა ნე ბა N15, რომ ლი თაც გა ნი საზღ ვრა სუბ სი დი ე ბის გა ცე მის მა რე გუ ლი რე-
ბე ლი ბა ზა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვე ბის ინ ტეგ რა ცი ი სათ ვის ვა-
ლენ სი ის რე გი ონ ში. 

აღ ნიშ ნუ ლი ბრძა ნე ბის მი ზა ნი იყო კვე ბის ინ დუს ტრი ა სა და ვაჭ რო ბის 
სფე რო ში კო ო პე რა ტი ვე ბის პო ზი ცი ე ბის გაძ ლი ე რე ბა რო გორც ად გი ლობ რივ, 
ისე სა ერ თა შო რი სო ბაზ რებ ზე კო ო პე რა ტი ვე ბის გამ სხვი ლე ბის და ინ ტეგ რა-
ცი ის პრო ცე სის ხელ შეწყ ო ბით. 

ვა ლენ სი ის რე გი ონ ში სამ თავ რო ბო დახ მა რე ბის სპექ ტრი იყო საკ მა ოდ 
მრა ვალ ფე რო ვა ნი და მო ი ცავ და ყვე ლა შე სა ბა მის სფე რო სა და ღო ნის ძი ე ბას: 
გან ვი თა რე ბის გეგ მე ბის შე მუ შა ვე ბა, სა ინ ვეს ტი ციო ანა ლი ზი, ბაზ რის კვლე-
ვი სა და მარ თვის სის ტე მე ბი, მი წის იჯა რა, ტრე ნინ გი, კა პი ტა ლი ზა ცი ა, კო მერ-
ცი ა ლი ზა ცი ა, კონ სო ლი და ცი ა, სა ჭი რო სპე ცი ა ლის ტე ბის და ქი რა ვე ბა, დი ვერ-
სი ფი კა ცი ა, ინ ტეგ რა ცი ა, ახალ გაზ რდე ბის სწავ ლე ბა და და საქ მე ბა, ვალ დე ბუ-
ლე ბა თა სტრუქ ტუ რი რე ბა, და ფი ნან სე ბა, პრო პა გან და, ინ ფორ მა ცი ის გე ნე რი-
რე ბა- გავ რცე ლე ბა, სტრუქ ტუ რუ ლი მო დერ ნი ზა ცი ა, სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო 
კულ ტუ რე ბის კონ ვერ სია ახალ სა ხე ო ბებ ზე, ადაპ ტი რე ბა ახა ლი ტენ დენ ცი ებ-
ზე და ტექ ნო ლო გი ებ ზე.

კო ო პე რა ტი ვე ბის წევ რე ბის ცოდ ნის ამაღ ლე ბის კუთხ ით კარგ მა გა ლითს 
წარ მო ად გენს ვა ლენ სი ის სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვე ბის ფე დე რა ცი-
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ის მი ერ ATRIAS-ის (ინ ტეგ რი რე ბუ ლი მიდ გო მა სო ოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში) ქსე-
ლის შექ მნას თან და კავ ში რე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ღო ნი სი ე ბე ბი.

XX სა უ კუ ნის 70-ი ან წლებ ში გა რე მოს დაც ვი თი მიდ გო მე ბის შე სა ხებ ცნო-
ბი ე რე ბა სა ზო გა დო ე ბა ში სულ უფ რო წინ მი დი ო და და პეს ტი ცი დე ბის და სა-
სუ ქე ბის არას წო რი გა მო ყე ნე ბის შე დე გად მი ღე ბუ ლი ზი ა ნის შე სა ხებ უფ რო 
ფარ თო მა სე ბის თვის გახ და ცნო ბი ლი. შე სა ბა მი სად, დად გა სა ჭი რო ე ბა სოფ-
ლის მე ურ ნე ო ბის სფე რო ში პრო ფე სი ო ნა ლიზ მის დო ნის ამაღ ლე ბი სა, რომ ლის 
მი ზა ნი იყო პრო ფე სი ო ნა ლი კად რე ბის მომ ზა დე ბის სის ტე მის შექ მნა, რო მე-
ლიც ფერ მე რებს და ეხ მა რე ბო და უსაფ რთხო პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბა ში.

მა შინ დელ პე რი ოდ ში ეს პა ნეთ ში ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბი ჯერ კი დევ 
არ იყ ვნენ მომ გე ბი ა ნი და არ ჰქონ დათ შე საძ ლებ ლო ბა აე ნაზღ ა უ რე ბი ნათ 
ტრე ნინ გე ბი სა და მომ სა ხუ რე ბე ბის სა ფა სუ რი. ამი ტომ, აღ ნიშ ნუ ლი სის ტე მის 
შექ მნის თვის აუ ცი ლე ბე ლი იყო ად მი ნის ტრა ცი ის მხარ და ჭე რა.

1993 წელს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტრომ გა მო აქ ვეყ ნა პირ ვე-
ლი განკარგულება ATRIAS-ის შესახებ, სადაც გამოკვეთილი იყო შემდეგი 
მიმართულებები:

•	 ინტეგრირებული კონტროლი ტექნოლოგიების და ფიტოსანიტარული 
პროდუქტების რაციონალურ გამოყენებაზე;

•	 სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი პერ სო ნა ლის ტრე ნინ გე ბი და მი ღე ბუ ლი ცოდ ნის 
პრაქ ტი კა ში გა და ტა ნა;

•	 ფერ მე რე ბის ჯგუ ფე ბის წა ხა ლი სე ბა ინ ტეგ რი რე ბუ ლი ფი ტო სა ნი ტა-
რუ ლი მიდ გო მის (ATRIAS) გან ხორ ცი ე ლე ბა ში.

მი ნის ტრის ბრძა ნე ბუ ლე ბის თა ნახ მად, ATRIAS-ის ფორ მი რე ბა მი ნი მუმ 10 
ადა მი ანს შე ეძ ლო, მი ნი მა ლუ რი ფარ თო ბი კი დარ გის მი ხედ ვით დგინ დე ბო და. 
უფ რო მე ტიც, მთავ რო ბა ანაზღ ა უ რებ და მათ მი ერ და ქი რა ვე ბუ ლი ტექ ნი კუ რი 
პერ სო ნა ლის ხელ ფასს მთლი ა ნად ან ნა წი ლობ რივ, სა ხელ მწი ფო პროგ რა მის 
ფარ გლებ ში.

სპე ცი ა ლის ტე ბი აღ ნიშ ნუ ლი გუნ დის მთა ვა რი საყ რდე ნე ბი გახ დნენ ისე-
ვე, რო გორც აგ რო- სა სურ სა თო სის ტე მი სა, იმი ტომ რომ ისი ნი პირ ვე ლა დი წარ-
მო ე ბის სფე როს ბაზ რებ თან აკავ ში რებ დნენ. რე გუ ლა ცი ე ბი მუდ მი ვად ვი თარ-
დე ბა და შემ დეგ კონ ტრი ბუ ცი ას ცნობს: სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბა, ხა რის ხი, 
მიკ ვლე ვა დო ბა, ფი ტო სა ნი ტა რუ ლი პრო დუქ ცი ის მდგრა დი გა მო ყე ნე ბა და ა.შ. 

მთავ რო ბამ მხა რი და უ ჭი რა ATRIAS-ს მოძ რა ო ბას ტრე ნინ გე ბის თვის ნორ-
მა ტი უ ლი ჩარ ჩოს და წე სე ბით, რომ ლის ფარ გლებ შიც მოხ და ტრე ნინ გის აღი ა-
რე ბა, რაც უმ თავ რე სი იყო სპე ცი ა ლის ტის თვის, რა თა გამ ხდა რი ყო ATRIAS-ის 
ლი დე რი.

1989 წლი დან 2010 წლამ დე, ვა ლენ სი ის სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა-
ტი ვე ბის ფე დე რა ცი ამ მარ ცვლე უ ლის წარ მო ე ბის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი კურ სის 
პროგ რა მის ფარ გლებ ში 600-ზე მე ტი სპე ცი ა ლის ტი გა და ამ ზა და. 2010 წელს 
ფე დე რა ცი ამ მო ახ დი ნა ონ ლა ინკურ სის პრე ზენ ტა ცი ა, ხო ლო 2016 წლის თვის 
გა დამ ზად და 197 პრო ფე სი ო ნა ლი.
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ტრე ნინ გი ვერ იქ ნე ბო და წარ მოდ გე ნი ლი 1 საგ ნის შეს წავ ლით, რად გან 
სპე ცი ა ლის ტმა უნ და მი ი ღოს მუდ მი ვი და გან გრძო ბი თი ტრე ნინ გი, ისე, რომ 
მას ჰქონ დეს წვდო მა უახ ლეს ტექ ნო ლო გი ებ ზე, პრო დუქ ტსა და სა ხე ო ბებ ზე, 
რა თა მან ეფექ ტი ა ნად და მდგრა დად შეძ ლოს მუ შა ო ბა. ამ მიზ ნის მი საღ წე ვად 
შე იქ მნა სპე ცი ა ლის ტე ბის ქსე ლი, რომ ლე ბიც კო ორ დი ნი რე ბუ ლად მუ შა ო ბენ, 
შე უძ ლი ათ ინო ვა ცი ე ბის შე სა ხებ ცოდ ნის გავ რცე ლე ბის კუთხ ით თა ნამ შრომ-
ლო ბა და ასე ვე იქ ნე ბი ან მუდ მი ვი გა დამ ზა დე ბის პრო ცე სის მო ნა წი ლე ე ბი.

ATRIAS-ის ქსელის დაფუძნების საშუალებით და სპეციალისტების 
ფუნდამენტური როლის მეშვეობით, შემდეგი მიღწევები გახდა ხელმისაწვდომი: 

•	 პირ ვე ლა დი წარ მო ე ბის ტექ ნი კით აღ ჭურ ვამ ბევ რად გა ა უმ ჯო ბე სა და 
გა ზარ და ფერ მე ბის კომ პე ტენ ტუ რო ბა;

•	 სპე ცი ა ლის ტებ მა სე რი ო ზუ ლი წვლი ლი შე ი ტა ნეს ფერ მე რე ბის გა დამ-
ზა დე ბა ში;

•	 ქსელ მა სა ფუძ ვე ლი ჩა უ ყა რა უსაფ რთხო და მა ღა ლი ხა რის ხის წარ მო-
ე ბის მო დე ლის შექ მნას, რაც სა ჭი რო ინ სტრუ მენ ტია მოთხ ოვ ნი ლი ხა რის ხის 
სტან დარ ტე ბის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად ევ რო კავ ში რე ბის რე გუ ლა ცი ებ თან შე-
სა ბა მი სო ბით;

•	 ფერ მე რებ მა შეძ ლეს და თა ვი გა არ თვეს რე გუ ლა ცი ებს პეს ტი ცი დე ბის 
პრო დუქ ტე ბის წარ მო ე ბი დან ამო ღე ბას თან და კავ ში რე ბით;

•	 და ბინ ძუ რე ბა მცე ნა რე თა დაც ვის პრო დუქ ტე ბის და სა სუ ქე ბის გა ურ-
კვე ვე ლი გა მო ყე ნე ბით მნიშ ვნე ლო ვანდ შემ ცირ და, რა საც მოჰ ყვა შემ დგო მი 
გა უმ ჯო ბე სე ბა გა რე მოს დაც ვით და მომ ხმა რე ბელ თა ჯან დაც ვის კუთხ ით;

•	 ფერ მე რე ბის რა ო დე ნო ბა, რომ ლე ბიც მო ნა წი ლე ო ბენ ინ ტეგ რი რე ბულ 
წარ მო ე ბა ში ორ გა ნუ ლი ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბის სტან დარ ტე ბის დაც ვით, გა-
ი ზარ და. ამ ჟა მად ვა ლენ სი ა ში მსგავ სი მიდ გო მით 32 000 ჰა მი წის ნაკ ვე თი მუ-
შავ დე ბა.

•	 ATRIAS-ში შე მა ვა ლი ფერ მე რე ბი სარ გე ბელს ნა ხუ ლობ დნენ ევ რო კავ-
ში რის ერ თობ ლი ვი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პო ლი ტი კით, რად გან ის აკ მა ყო ფი-
ლებ და მოთხ ოვ ნი ლი ხა რის ხის სტან დარ ტე ბის უმე ტე სო ბას. 2004-2010 წლებ ში 
ATRIAS-ში ჩარ თულ მა ფერ მე რებ მა ევ რო კავ ში რის სუბ სი დი ე ბი მი ი ღეს 1 ჰა- ზე 
150-დან 430€-მდე, ფარ თობ ზე მოყ ვა ნი ლი მარ ცვლე უ ლის სა ხე ო ბე ბის მი ხედ-
ვით.

ეს პა ნეთ ში კო ო პე რა ტი ვი აღი ა რე ბუ ლია როგორც „განსაკუთრებული“ 
სა წარ მო, რად გან ის სო ცი ა ლუ რი ეკო ნო მი კის შე მად გე ნელ ნა წილს წარ მო-
ად გენს, სა დაც გა დაწყ ვე ტი ლე ბა თა მი ღე ბა და მო გე ბის გა ნა წი ლე ბა, სხვა 
სა მე წარ მეო ფორ მე ბის გან გან სხვა ვე ბით, არ ხდე ბა შე ნა ტა ნი კა პი ტა ლის მი-
ხედ ვით. კო ო პე რა ტი ვის ეთი კის სა ფუძ ვე ლია პრინ ცი პე ბი, ღი რე ბუ ლე ბე ბი, 
პა სუ ხის მგებ ლო ბა და საქ მი ა ნო ბის სო ცი ა ლუ რი შე დე გე ბი. ეკო ნო მი უ რი მარ-
თვის ძი რი თა დი პრინ ცი პი - რენ ტა ბე ლო ბა მის თვის წარ მო ად გენს მი ზანს იმ-
დე ნად, რამ დე ნა დაც ის იძ ლე ვა მი სი წევ რე ბის ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი 
გან ვი თა რე ბის სა შუ ა ლე ბას. ეს პა ნე თის სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სექ ტო რის კო-
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ო პე რა ტი ვი ზა ცი ის სტრა ტე გი უ ლი ხედ ვა და მი სი ა ა: „სტიმული უნ და მივ ცეთ 
კო ო პე რა ტი ვის მომ გე ბი ა ნი, კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი, მა ღალ პრო ფე სი ო ნა ლუ რი, 
და მა ტე ბი თი ღი რე ბუ ლე ბის შემ ქმნე ლი, მზარ დი მას შტა ბე ბის ბიზ ნეს -მო დე-
ლის შექ მნას, რო მე ლიც გახ დე ბა ეს პა ნე თის სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სექ ტო რის 
მდგრა დო ბის გარანტი“. 

საფ რან გეთ ში კო ო პე რა ცი ის პრო ცესს სა ფუძ ვლად უდევს სა ერ თო სა-
მარ თლებ რი ვი რე გუ ლა ცი ე ბი (ძი რი თა დად კა ნო ნით კო ო პე რა ცი ის შე სა ხებ) 
გან სხვა ვე ბუ ლი ტი პის კო ო პე რა ტი ვე ბის სა მარ თლებ რივ რე გუ ლა ცი ებ თან 
ერ თად. კო ო პე რა ცი ას სა ხელ მწი ფო გა ნი ხი ლავს რო გორც ეკო ნო მი კის მე სა მე 
სექ ტორს, რომ ლის შე სა ხებ მი ღე ბუ ლია ათ ზე მე ტი კა ნო ნი და შე სა ბა მი სი კა-
ნონ ქვემ დე ბა რე აქ ტე ბი, რაც ხუ თი წიგ ნის სა ხით თავ მოყ რი ლია საფ რან გე თის 
აგ რა რულ კო დექ სში. საფ რან გეთ ში არ სე ბობს სო ცი ა ლუ რი ეკო ნო მი კის სა მი-
ნის ტრო, რო მე ლიც ქმნის პი რო ბებს ქვე ყა ნა ში კო ო პე რა ცი ის გან ვი თა რე ბი სათ-
ვის, მაგ რამ არ ერე ვა მათ სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბა ში. აქ არ სე ბუ ლი 24000 სა-
სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვი უზ რუნ ველ ყოფს 1 მლნ სა მუ შაო ად გილს და 
მა თი წლი უ რი სა ერ თო ფი ნან სუ რი ბრუნ ვა აღე მა ტე ბა 300 მლრდ ევ როს.

საფ რან გეთ ში პირ ვე ლი საკ რე დი ტო კო ო პე რა ტი ვე ბი – „სასოფლო 
საკრედიტო სალაროები“, შეიქმნა XIX საუკუნის 60-იან წლებში. 1884 
წელს მიღებულ იქნა კანონი – „კრედი აგრიკოლის“ სისტემის შექმნასთან 
დაკავშირებით, რომლის მფარველისა და სპონსორის ფუნქცია თავის 
თავზე აიღო საფრანგეთის ხელისუფლებამ. 1960 წელს „კრედი აგრიკოლმა“ 
გამოისყიდა თავისი წი ლი სა ხელ მწი ფო სა გან და გან თა ვი სუფ ლდა სამ თავ რო ბო 
და წე სე ბუ ლე ბის სტა ტუ სი სა გან. მი უ ხე და ვად ამი სა, იგი გა ნაგ რძობ და სა ხელ-
მწი ფო სა გან შე ღა ვა თი ა ნი კრე დი ტე ბის მი ღე ბას. 

1968 წელს „კრედი აგრიკოლის“ წევრობის უფლება, სასოფლო-სამეურნეო 
პროდუქციის მწარმოებლებთან ერთად, მიიღეს სხვა კატეგორიის მეწარმეებმა. 
დღეს „კრედი აგრიკოლი“ ემ სა ხუ რე ბა თოთხ მეტ მლნ კლი ენტს, რო მელ თა გან 
მხო ლოდ 600 ათა სი არის ჩარ თუ ლი აგ რა რულ საქ მი ა ნო ბა ში. 1988 წელს საფ-
რან გე თის პრე ზი დენ ტის დეკ რე ტით მას შე უწყ და სა ხელ მწი ფო და ფი ნან სე ბა 
და გა და კეთ და სა აქ ციო სა ზო გა დო ე ბად. 

„კრედი აგრიკოლის“ სის ტე მა წარ მოდ გე ნი ლია სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო 
კრე დი ტის ეროვ ნუ ლი ფე დე რა ცი ის სა ხით, რო მე ლიც, თა ვის მხრივ, შე დის სა-
სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ცი ი სა და ურ თი ერ თდახ მა რე ბის ეროვ ნუ ლი კონ-
ფე დე რა ცი ის შე მად გენ ლო ბა ში. საფ რან გეთ ში კო ო პე რა ცი უ ლი სა ექ ტო რის 
მხარ და ჭე რა და რე გუ ლი რე ბა სა ხელ მწი ფოს მი ერ გა ცი ლე ბით დი დი ა, რაც მი-
უ ღე ბე ლია ევ რო პის სხვა ქვეყ ნე ბის თვის. ეს ძი რი თა დად ხდე ბა იმის გა მო, რომ 
თა ვი დან იქ ნეს აცი ლე ბუ ლი ფსევ დო კო ო პე რა ტი ვე ბის მი ერ სა გა და სა ხა დო და 
სხვა შე ღა ვა თე ბით სარ გებ ლო ბა.

გერ მა ნი ის კო ო პე რა ცი უ ლი სის ტე მის მა გა ლი თი მნიშ ვნე ლო ვა ნია რო-
გორც ვერ ტი კა ლუ რი კო ო პე რა ცი უ ლი სის ტე მის ფორ მი რე ბის, ასე ვე კო ო-
პე რა ცი უ ლი სა ფი ნან სო ინ სტი ტუ ტე ბის გან ვი თა რე ბის კუთხ ით. გერ მა ნი ა ში 
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კო ო პე რა ცი უ ლი საქ მი ა ნო ბა და ფუძ ნე ბუ ლია ქვეყ ნის ფე დე რა ლურ კა ნონ ზე 
– „კომერციული და სამეურნეო ამხანაგობების” შესახებ (1889 წ). გერმანია 
ითვლება საკრედიტო კოოპერატივების სამშობლოდ. სწორედ აქ XIX საუკუნის 
50-60-იან წლებში და იწყო სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო და საკ რე დი ტო კო ო პე რა ტი-
ვე ბის მა სობ რი ვი გავ რცე ლე ბა. ამ მოძ რა ო ბის ფუ ძემ დებ ლად ით ვლე ბა ფრიდ-
რიხ ვილ ჰელმ რა ი ფა ი ზე ნი, რო მელ მაც 1876 წელს შექ მნა პირ ვე ლი „გერმანიის 
ცენტრალური სასოფლო-სამეურნეო საკრედიტო სალარო“. მიმ დი ნა რე პე რი-
ოდ ში რა ი ფა ი ზე ნის კავ ში რი აერ თი ა ნებს ყვე ლა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნე ო, სა ხე-
ლოს ნოს, მომ სა ხუ რე ბის და საკ რე დი ტო კო ო პე რა ტი ვებს და კო ო პე რა ცი ულ 
ბან კებს გერ მა ნი ის მთელ ტე რი ტო რი ა ზე. ფერ მერ თა 80%, ბიზ ნეს მენ თა 75% და 
ხე ლოს ნე ბის 60%, რო მელ თა რა ო დე ნო ბა შე ად გენს 14 მლნ-ს, არი ან კო ო პე რა-
ცი უ ლი ბან კე ბის წევ რე ბი. 

გერ მა ნი ა ში კო ო პე რა ცი უ ლი სის ტე მა წარ მოდ გე ნი ლია სამ სა ფე ხუ რი ა ნი 
იე რარ ქი ით. პირ ველ, ანუ ად გი ლობ რივ დო ნე ზე არ სე ბობს სოფ ლის სა წარ მო ო, 
მომ სა ხუ რე ბის, საკ რე დი ტო და კო მერ ცი უ ლი კო ო პე რა ტი ვე ბი. პრინ ცი პით – 
„ერთიანობა ძლიერების საფუძველია“ პირ ვე ლად მა კო ო პე რა ტი ვებ მა, თა ვი-
ან თი სპე ცი ა ლი ზა ცი ის მი ხედ ვით, და ა ფუძ ნეს 33 რე გი ო ნუ ლი ცენ ტრა ლუ რი 
კო ო პე რა ტი ვი, რო მელ თა საქ მი ა ნო ბა გაძ ლი ე რე ბუ ლია სპე ცი ა ლუ რი ინ სტი-
ტუ ტე ბით. ცენ ტრა ლუ რი კო ო პე რა ტი ვე ბი აგ ვა რე ბენ იმ პრობ ლე მებს, რა საც 
ვერ უმ კლავ დე ბა პირ ვე ლა დი კო ო პე რა ტი ვე ბი. შე ნახ ვის, გა და მუ შა ვე ბის და 
რე ა ლი ზა ცი ის თა ნა მედ რო ვე პო ტენ ცი ა ლის გა მო ყე ნე ბით, ისი ნი აერ თი ა ნე ბენ 
მოთხ ოვ ნი სა და მი წო დე ბის მო ცუ ლო ბებს, რა თა შექ მნან შე საძ ლებ ლო ბა, შე-
ვიდ ნენ ბაზ რის სეგ მენ ტებ ზე დი დი მო ცუ ლო ბის სა ქონ ლის პარ ტი ე ბით. რე გი-
ო ნულ მა ცენ ტრა ლურ მა კო ო პე რა ტი ვებ მა შექ მნეს შე სა ბა მი სი ინ სტი ტუ ტე ბი 
ფე დე რა ლუ რი დო ნე ზე. 

უკ ვე XIX სა უ კუ ნის 70-ი ა ნი წლე ბი დან, გერ მა ნი ის კო ო პე რა ცი უ ლი სის ტე-
მის ყვე ლა სფე რო ში მოხ და სტრუქ ტუ რუ ლი ცვლი ლე ბე ბი. იმი სათ ვის, რომ კო-
ო პე რა ტი ვებს გა ეძ ლი ე რე ბი ნათ თა ვი ან თი პო ზი ცია გამ ძაფ რე ბულ კონ კუ რენ-
ცი ა ში, ყველ გან, სა დაც გა მო იკ ვე თა აქ ტუ ა ლუ რო ბა, შე იქ მნა კო ო პე რა ტი ვე ბის 
გა ერ თი ა ნე ბე ბი და კავ ში რე ბი. ამის შე დე გად გა ფარ თოვ და კო ო პე რა ტი ვე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი და მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ი ზარ და მა თი პრო დუქ ტი უ ლო ბა. თუ 
1950 წელს გერ მა ნი ა ში არ სე ბობ და 26000-ზე მე ტი კო ო პე რა ტი ვი, გა ტა რე ბუ ლი 
პო ლი ტი კის შე დე გად მა თი რა ო დე ნო ბა შემ ცირ და 7000-მდე. სტრუქ ტუ რუ ლი 
ცვლი ლე ბე ბით გა მოწ ვე ულ მა პო ზი ტი ურ მა შე დე გებ მა მო სახ ლე ო ბა ში გა ზარ-
და ნდო ბა კო ო პე რა ტი ვე ბის მი მართ და კო ო პე რა ტი ვე ბის წევ რთა სა ერ თო რა-
ო დე ნო ბა იმა ვე პე რი ოდ ში 4.4 მლნ-დან გა ი ზარ და 16 მლნ-მდე. სტრუქ ტუ რულ-
მა ცვლი ლე ბებ მა საკ რე დი ტო კო ო პე რა ტი ვე ბის რიცხ ვი შე ამ ცი რა 12000-დან 
2250-მდე (მათ შო რის 560 საკ რე დი ტო კო ო პე რა ტი ვი სა წარ მოო და კო მერ ცი უ-
ლი ფუნ ქცი ე ბით). ამავ დრო უ ლად, საკ რე დი ტო კო ო პე რა ტი ვე ბის წევ რთა რა ო-
დე ნო ბა გა ი ზარ და ოთხ ჯერ და 14.6 მლნ შე ად გი ნა.

გერ მა ნუ ლი კო ო პე რა ტი ვე ბის რა ი ფა ი ზე ნის კავ ში რი: (DGRV) - შე იქ მნა 



პაატა კოღუაშვილი, დავით მამუკელაშვილი

56

გერ მა ნუ ლი კო ო პე რა ცი უ ლი სის ტე მის რე ფორ მი რე ბის შემ დეგ 1972 წელს. ის 
მუ შა ობს ყვე ლა სა კითხ ზე, რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლია გერ მა ნულ კო ო პე რა-
ცი ულ სის ტე მას თან: იცავს და ლო ბი რებს კო ო პე რა ტი ვე ბის ინ ტე რე სებს სა მე-
წარ მეო სა კითხ ებ სა და სა გა და სა ხა დო პო ლი ტი კას თან მი მარ თე ბით, ეწე ვა კონ-
სულ ტა ცი ებს ყვე ლა სა კითხ ზე, რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლია კო ო პე რა ტი ვე ბის 
უფ ლე ბებ თან, გა ნათ ლე ბის სის ტე მას თან, ორ გა ნი ზა ცი ულ მოწყ ო ბას თან, მო-
ნა ცე მე ბის და მუ შა ვე ბას თან და სხვა.

დღე ი სათ ვის ყვე ლა მე ხუ თე გერ მა ნე ლი არის კო ო პე რა ტი ვის წევ რი ან 
სხვა დას ხვა ეკო ნო მი კურ ურ თი ერ თო ბა შია კო ო პე რა ტი ვებ თან. გერ მა ნი ა ში 
უკა ნას კნე ლი 4 წლის გან მავ ლო ბა ში გა კოტ რდა 20 000 სხვა დას ხვა ორ გა ნი ზა-
ცი ულ -სა მარ თლებ რი ვი სტრუქ ტუ რა, მაგ რამ მათ შო რის არ ყო ფი ლა არ ცერ თი 
კო ო პე რა ტი ვი. 

ჩრდი ლო ეთ ევ რო პის ქვეყ ნებ ში სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ცი ის გან-
ვი თა რე ბის დო ნე უაღ რე სად მა ღა ლი ა. აქ კო ო პე რა ცია გან ვი თარ და უპირ ვე-
ლე სად მეცხ ო ვე ლე ო ბის პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბი სა და რე ა ლი ზა ცი ის მიზ ნით, 
რაც ამ ჯგუ ფის ქვეყ ნებ ში აგ რა რუ ლი წარ მო ე ბის სა ფუძ ველს წარ მო ად გენს.

და ნი ა სა და ფი ნეთ ში კო ო პე რა ტი ვე ბი აწარ მო ე ბენ და არე ლი ზე ბენ რძი-
სა და რძის პრო დუქ ტე ბის 80%-ს, ხო ლო შვე ცი ა სა და ნორ ვე გი ა ში - 90%-ს. ამ 
ქვეყ ნებ ში კო ო პე რა ტი ვე ბის სა შუ ა ლე ბით ხდე ბა ცოცხ ა ლი პი რუტყ ვის 80%-სა 
და კვერ ცხის 65-70%-ის რე ა ლი ზა ცი ა. ფი ნეთ ში კო ო პე რა ცი უ ლი გა ერ თი ა ნე ბის 
სტა ტუსს გან საზღ ვრავს კა ნო ნი „კოოპერაციული გაერთიანებების შესახებ“ 
(1954 წ). მსგავ სი კა ნო ნი მოქ მე დებს შვე დეთ შიც. ამ ქვეყ ნებ ში კო ო პე რა ცი ულ 
გა ერ თი ა ნე ბებ ში ძი რი თა დად მო ი აზ რე ბა ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, სა დაც წევ რთა რა-
ო დე ნო ბა და კა პი ტა ლი წი ნას წარ არ არის გან საზღ ვრუ ლი. ეს გა ერ თი ა ნე ბე ბი 
შექ მნი ლია წევ რთა ეკო ნო მი კუ რი ინ ტე რე სე ბი დან გა მომ დი ნა რე, რომ ლე ბიც 
ვალ დე ბულ ნი არი ან გა მო ი ყე ნონ ამ ორ გა ნი ზა ცი ის მომ სა ხუ რე ბა. 

ბელ გი ა ში კო ო პე რა ტი ვე ბის სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის წი ლი 
ბა ზარ ზე შე ად გენს: რძე 50%, ხი ლი და ბოს ტნე უ ლი 70-90%, ხორ ცი 20-30%. 

ევ რო პის ქვეყ ნებ ში კო ო პე რა ცი ის აქ ტი უ რი მხარ და ჭე რით გა ი ზარ და 
წარ მო ე ბის მას შტა ბე ბი იმ დე ნად, რომ შე იქ მნა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ-
ტე ბის ჭარ ბწარ მო ე ბის პრობ ლე მა. ამი ტომ ბო ლო წლებ ში გან ხორ ცი ელ და სა-
ხელ მწი ფო და ფი ნან სე ბის პრინ ცი პე ბის გარ კვე უ ლი ცვლი ლე ბა, რაც გა მო ი ხა-
ტე ბა იმით, რომ კო ო პე რა ტი ვე ბი ძი რი თა დად იღე ბენ მიზ ნობ რივ ფი ნან სურ 
დახ მა რე ბას და შე ღა ვა თი ან კრე დი ტებს ეკო ლო გი უ რად სუფ თა პრო დუქ ტე ბის 
წარ მო ე ბი სათ ვის. 

გარ და ევ რო პის ქვეყ ნე ბი სა, კო ო პე რა ცი უ ლი სის ტე მე ბის გან ვი თა რე ბის 
მდი და რი გა მოც დი ლე ბა არ სე ბობს აშ შ-ში, ია პო ნი ა ში, ის რა ელ სა და აღ მო სავ-
ლეთ აზი ის ქვეყ ნებ ში.

აშ შ-ში XX სა უ კუ ნის და საწყ ის ში ნი უ -ი ორ კის კო ო პე რა ცი ულ მა ლი გამ 
სტი მუ ლი მის ცა კო ო პე რა ცი უ ლი მოძ რა ო ბის გან ვი თა რე ბას აშშ-ს მთელ ტე რი-
ტო რი ა ზე. ლი გამ გა ა ჩა ღა ინ ტენ სი უ რი გან მარ ტე ბი თი და სა ა გი ტა ციო საქ მი ა-
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ნო ბა, რა საც მოჰ ყვა სხვა დას ხვა კო ო პე რა ცი უ ლი გა ერ თი ა ნე ბის აღ მო ცე ნე ბა. 
აშ შ-ში მოქ მე დებს გან ყე ნე ბუ ლი სა მარ თლებ რი ვი რე გუ ლა ცი ე ბი სხვა დას ხვა 
სა ხის კო ო პე რა ტი ვე ბი სათ ვის, დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი კო ო-
პე რა ტი ვე ბის ტი პე ბი სა და დარ გობ რი ვი კუთ ვნი ლე ბის მი ხედ ვით. 

დღე ი სათ ვის აშ შ-ში ფუნ ქცი ო ნი რებს 30000 კო ო პე რა ტი ვი, რო მელ თა 
აქ ტი ვე ბი 3 ტრლნ აშშ დო ლარს აღე მა ტე ბა. მა თი ყო ველ წლი უ რი შე მო სავ ლე-
ბი 500 მლრდ აშშ დო ლარს შე ად გენს, სა ი და ნაც ხელ ფა სის სა ხით გა ი ცე მა 25 
მი ლი არ დი აშშ დო ლა რი. აშშ-ს კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად, კო ო პე რა ტი ვი 
შე იძ ლე ბა იყოს რო გორც სა მე წარ მე ო, ასე ვე არა სა მე წარ მეო ფუნ ქცი ის მა ტა-
რე ბე ლი. არა სა მე წარ მეო კო ო პე რა ტი ვე ბის წა ხა ლი სე ბა სა ხელ მწი ფოს მხრი დან 
ხდე ბა შე ღა ვა თი ა ნი სა გა და სა ხა დო და საკ რე დი ტო პო ლი ტი კით. 

აგ რო კო ო პე რა ტი ვე ბის რა ო დე ნო ბა შე ად გენს მხო ლოდ 3000-ს, მაგ რამ 
ისი ნი მო ი ცა ვენ ამე რი კუ ლი ფერ მე ბის უმ რავ ლე სო ბას და წარ მო ად გე ნენ მო-
მა რა გე ბა- გა სა ღე ბის ან მწარ მო ე ბელ კო ო პე რა ტი ვებს, ხო ლო ზოგ ჯერ – ამ 
ორის კომ ბი ნა ცი ას. აშშ-ს კო ო პე რა ცი ულ სის ტე მა ში მნიშ ვნე ლო ვან როლს ას-
რუ ლებს მო მა რა გე ბა- გა სა ღე ბის კო ო პე რა ტი ვე ბი, რომ ლებ მაც თან და თა ნო-
ბით შე ი თავ სეს წარ მო ე ბის ფუნ ქცი აც. 

აშშ-ს ბევ რი წამ ყვა ნი ბრენ დი, გან სა კუთ რე ბით ხი ლის წვე ნის და რძის 
პრო დუქ ტე ბის მწარ მო ებ ლე ბი – კო ო პე რა ტი ვე ბი ა, რომ ლე ბიც აწარ მო ე ბენ 
რძის 78%-ს, ხი ლის და ბოს ტნე უ ლის - 17%-ს, მარ ცვლე უ ლის – 59%-ს, მათ შო-
რის ლო ბი ოს და ბარ დას. გა ყიდ ვე ბის მო ცუ ლო ბე ბის გა ფარ თო ე ბამ გა მო იწ ვია 
კო ო პე რა ტი ვე ბის გა აქ ტი უ რე ბა სა წარ მოო სექ ტორ ში. ნედ ლე უ ლის გა და მუ შა-
ვე ბის 21 კო ო პე რა ცი უ ლი გა ერ თი ა ნე ბა შე ვი და აშშ-ს კვე ბის მრეწ ვე ლო ბის 100 
წამ ყვა ნი კომ პა ნის რიცხ ვში. რძის მწარ მო ე ბე ლი კო ო პე რა ტი ვე ბი აწარ მო ებს 
ქვე ყა ნა ში წარ მო ე ბუ ლი მშრა ლი რძის 87%-ს, კა რა ქის – 64%-ს და ყვე ლის – 47%. 
ისი ნი საკ მა ოდ დი დი კორ პო რა ცი ე ბი ა, მაგ რამ ერ თმა ნე თის გან ძა ლი ან გან-
სხვავ დე ბი ან მარ თვის მე თო დი თა და მო გე ბის გა ნა წი ლე ბით. აშ შ-ში შრო მის-
მწარ მო ებ ლუ რო ბა კო ო პე რა ცი ულ სა წარ მო ებ ში 1,5-ჯერ მა ღა ლია ინ დი ვი დუ-
ა ლურ სა წარ მო ებ თან შე და რე ბით. 

მნიშ ვნე ლო ვა ნი გან ვი თა რე ბა კო ო პე რა ცი ამ აშ შ-ში, გან სა კუთ რე ბით 
საკ რე დი ტო სფე რო ში და იწყ ო, რო დე საც 1916 წელს აშშ-ს კონ გრე სის ინი-
ცი ა ტი ვით შე იქ მნა „ფერმერთა საკრედიტო სისტემა“, რომლის საბანკო 
სტრუქტურები შექმნილია სახელმწიფო სახსრებით. საკრედიტო კოოპერაცია 
ვითარდებოდა სახელმწიფო სუბსიდიების ხარჯზე და სხვადასხვა საფინანსო 
ორგანიზაციებიდან მოზიდული სახსრებით სახელმწიფოს პირდაპირი და 
ირიბი ჩარევისა და რეგულირების საფუძველზე. 

„ფერმერთა საკრედიტო სისტემის“ სამართლებრივ საფუძველს 
სხვადასხვა დროს წარმოადგენდა აშშ-ს სხვადასხვა კანონი: „ფერმერული 
კრედიტის შესახებ ფედერალური კანონი“ (1916 წ.), „კანონი სასოფლო-
სამეურნეო კრედიტის შესახებ“ (1923 წ.), „კანონი სასოფლო-სამეურნეო 
მარკეტინგის შესახებ“ (1929 წ.), „კანონი ფერმერული კრედიტის შესახებ“ (1933 
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წ.), „კანონი ფერმერული იპოთეკის შესახებ“ (1934 წ.), „კანონი ფერმერული 
კრედიტის შესახებ“ (1971 წ.), „კანონი სასოფლო-სამეურნეო კრედიტის 
შესახებ“ (1987 წ.), „კანონი ფერმერთა საკრედიტო სისტემების შესახებ“ (1996 
წ.). სამართლებრივ საფუძვლებს საკრედიტო კავშირების საქმიანობის შესახებ 
განსაზღვრავს აშშ-ს კანონი „კანონი საკრედიტო კავშირების შესახებ“ (1934წ.). 
„ფერმერთა საკრედიტო სისტემების“ წევრები - ფერმერები და კოოპერატივები 
ხელმძღვანელობენ მას მათ მიერ არჩეული დირექტორთა საბჭოს მეშვეობით. 
„ფერმერთა საკრედიტო სისტემის“ შემადგენელია 7 კოოპერაციული ბანკი, და 
232 ადგილობრივი ასოციაცია (ფონდი).

ია პო ნი ა ში კო ო პე რა ცი ულ მა სის ტე მამ გა მო ავ ლი ნა გან სა კუთ რე ბუ ლი 
სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნო ბა. 1947 წელს სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ცი ის შე-
სა ხებ კა ნო ნის მი ღე ბის შე დე გად და ია პო ნი ის იმ პე რა ტო რის გან კარ გუ ლე ბით, 
სოფ ლის მთე ლი მო სახ ლე ო ბა ავ ტო მა ტუ რად ჩარ თუ ლი აღ მოჩ ნდა კო ო პე რა ცი-
ულ სის ტე მა ში, რომ ლის მეშ ვე ო ბი თაც მთავ რო ბამ მო ახ დი ნა ახა ლი აგ რა რუ ლი 
პო ლი ტი კის გა ტა რე ბა მთე ლი ქვეყ ნის მას შტა ბით. მიმ დი ნა რე პე რი ოდ ში ია პო-
ნე ლი ფერ მე რე ბის 91% გა წევ რი ა ნე ბუ ლია სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი-
ვებ ში.

ია პო ნი ა ში მოქ მე დებს გან ყე ნე ბუ ლი სა მარ თლებ რი ვი რე გუ ლა ცი ე ბი 
სხვა დას ხვა სა ხის კო ო პე რა ტი ვე ბი სათ ვის. ამ მო დე ლის სა ფუძ ველს წარ მო-
ად გენს დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი კო ო პე რა ტი ვე ბის ტი პე ბი-
სა და დარ გობ რი ვი კუთ ვნი ლე ბის მი ხედ ვით. შე სა ბა მი სად, გან სხვა ვე ბუ ლია 
სა მარ თლებ რი ვი რე გუ ლა ცი ე ბი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვე ბი სა და 
სა მომ ხმა რებ ლო კო ო პე რა ტი ვე ბი სათ ვის. სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი-
ვებს წარ მო ად გე ნენ ფერ მერ თა გა ერ თი ა ნე ბე ბი, რომ ლე ბიც შექ მნი ლია წარ-
მო ე ბის, მარ კე ტინ გის, სა წარ მოო სა შუ ა ლე ბე ბის შეს ყიდ ვის, კონ სულ ტა ცი-
ე ბის გა წე ვის, საკ რე დი ტო და სა დაზღ ვე ვო მიზ ნე ბის თვის. (ი ა პო ნი ის კანონი 
„სამომხმარებლო კოოპერაციის შესახებ“ 1947 წ). 

ია პო ნი ის კო ო პე რა ცი ულ სის ტე მას გა აჩ ნია იე რარ ქი უ ლი სტრუქ ტუ რა. 
ეროვ ნულ დო ნე ზე ფუნ ქცი ო ნი რებს სრუ ლი ად ია პო ნი ის სა სოფ ლო- სა მე ურ-
ნეო კო ო პე რა ტი ვე ბის ფე დე რა ცი ა, რო მელ საც ხელ მძღვა ნე ლობს ფე დე რა ცი-
ის ცენ ტრა ლუ რი საბ ჭო, ამა ვე დო ნე ზე არ სე ბობს სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო და 
სატყეო მე ურ ნე ო ბის კო ო პე რა ცი უ ლი ცენ ტრა ლუ რი ბან კი და სრუ ლი ად ია პო-
ნი ის სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვე ბის ფე დე რა ცია სა მე დი ცი ნო მომ სა-
ხუ რე ბის კუთხ ით. შე სა ბა მი სი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი არ სე ბობს ცალ კე უ ლი პრე ფექ-
ტუ რე ბის დო ნე ზე (47 პრე ფექ ტუ რა).

სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვე ბი, პრე ფექ ტუ რებ თან ერ თად, ად-
გე ნენ ად გი ლობ რი ვი დარ გე ბის გან ვი თა რე ბის გეგ მებს ია პო ნი ის მთავ რო ბის 
სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პო ლი ტი კის შე სა ბა მი სად. არ სე ბობს სა კითხ ე ბი, სა-
დაც პრე ფექ ტუ რე ბის და სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვე ბის ფუნ ქცი ე ბი 
მკვეთ რად გა მიჯ ნუ ლი ა, მაგ რამ ზო გი ერთ სა კითხ ებ თან მი მარ თე ბით, მა გა ლი-
თად, რო გო რი ცაა სოფ ლის და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბის გეგ მე ბის 
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შე მუ შა ვე ბა, მა თი ფუნ ქცი ე ბი პრაქ ტი კუ ლად გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ა. გეგ მე ბი მო ი-
ცავს ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბას აგ რო ე კო ლო გი უ რი 
პი რო ბე ბის დაც ვის გათ ვა ლის წი ნე ბით და ტექ ნი კურ -ტექ ნო ლო გი უ რი ხა სი ა-
თის დე ტა ლებს. მათ გან ხორ ცი ე ლე ბას აკონ ტრო ლებს სა ხელ მწი ფო.

კრი ზი სე ბის პე რი ოდ ში სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვებს სა ხელ-
მწი ფო იყე ნებ და რო გორც სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის რე გუ ლი რე ბის სა შუ ა ლე ბას. 
მე ო რე მსოფ ლიო ომის შემ დეგ ბევრ ქვე ყა ნა ში, სა დაც შე იქ მნა მწვა ვე სა სურ-
სა თო კრი ზი სი, სა ხელ მწი ფომ სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ცი ის პრო ცე-
სი გან საზღ ვრა რო გორც სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის რა ო დე ნობ რი-
ვი ზრდის ყვე ლა ზე ეფექ ტი ა ნი სა შუ ა ლე ბა და, შე სა ბა მი სად, ამ ქვეყ ნებ ში ის 
აქ ტი უ რი სა ხელ მწი ფო მხარ და ჭე რით წა რი მარ თა. სა ხელ მწი ფო ორ გა ნო ებ მა 
გა ნა ხორ ცი ე ლეს აქ ტი უ რი პრო პა გან დის ტუ ლი კამ პა ნია კო ო პე რა ტი ვე ბის შე-
საქ მნე ლად, რა მაც გა მო იწ ვია კო ო პე რა ტი ვე ბის რა ო დე ნო ბის ზრდა და მა თი 
ეკო ნო მი კუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაძ ლი ე რე ბა. კამ პა ნია ჩა ტარ და ომის შემ-
დგო მი მძი მე და გა ჭი ა ნუ რე ბუ ლი კრი ზი სის დროს, რო დე საც მი ლი ო ნო ბით 
ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბა იყო გა ნად გუ რე ბის ზღვარ ზე. ამ რთულ პე რი ოდ ში 
სა ხელ მწი ფოს მხარ და ჭე რით შე იქ მნა სპე ცი ა ლუ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რომ ლე-
ბიც ხელს უწყ ობ დნენ კო ო პე რა ტი ვე ბის საქ მი ა ნო ბას.

დასკვნა

წარ მა ტე ბუ ლი ეკო ნო მი კის მქო ნე ქვეყ ნებ ში სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო-
პე რა ცი უ ლი სის ტე მის გან ვი თა რე ბის ანა ლი ზი ნა თელს ხდის, რომ ისეთ ქვეყ-
ნებ ში, რო გო რიც სა ქარ თვე ლო ა, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის შე მად გე ნელ არ ცერთ 
დარგს არ შეს წევს ძა ლა, ძლი ე რი კო ო პერ ცი უ ლი სის ტე მის გა რე შე, წარ მა ტე-
ბით გა უმ კლავ დეს სხვა დას ხვა სა ხის პრობ ლე მას, რაც, თა ვის მხრივ, წარ მო-
ად გენს კო ო პე რა ცი უ ლი პრო ცე სე ბის მხარ და ჭე რის მო ტივს. გან სა კუთ რე ბით 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ხელ მწი ფოს მი ერ კო ო პე რა ცი უ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის 
მხარ და ჭე რის გა მოც დი ლე ბა, რაც ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის დაჩ ქა რე ბუ ლი გან ვი-
თა რე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რი ა.
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The existence of an efficient system of agricultural cooperatives in EU countries is 
related to the continuous process of long-term development. The cataclysmic changes 
in socio-economic formation in this process did not take place, as it happened in the 
countries of Eastern Europe or the former Soviet Union. 

In the period of crisis, agricultural cooperatives were used by the states as the 
means of agriculture regulation. In the period of the acute food crisis after the Second 
World War, many states identified the agricultural cooperative process as the most 
effective means of the quantitative growth of agricultural production and it was going 
with active state support. During the same crisis, an active propaganda campaign by the 
state agencies led to a rise in the number of cooperatives and intensification of their 
economic capabilities.

Today, a perfect system of agricultural cooperatives operates in many countries 
around the world. 

The legal basis of the Italian cooperative system is primarily Article 45 of the 
Constitution adopted by the Republic in 1947, and the objectives of cooperation are 
formulated in the Italian Civil Code.

As exemplified by the case of the development experience of the five hundred-
year-old sectoral and community cooperative of the Italian Cooperative Movement, 
the process of agricultural cooperation took an important place in socio-economic 
development of Spain, England, France, Germany, Netherlands and other countries. 

The legal basis of the cooperative system in Spain is Article 129.2 of the Spanish 
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Constitution (1978). The main factor in the success of Spanish reforms is the development 
of cooperatives in agriculture. It is worth mentioning that 60% of agro-food sector is 
produced by cooperatives.

The process of co-operation in France is based on general legal regulations (mostly 
the law on cooperation). The state considers cooperation as the third sector of the 
economy. The existing 24000 agricultural cooperatives will provide 1 million jobs and 
their annual overall financial turnover exceeds 300 billion euros.

Co-operative activities in Germany are based on the Federal Law on “Commercial 
and Economic Partnership” (1889). Germany is considered to be the home of credit 
cooperatives. Today, the Raffaisean Union unites country’s cooperative and cooperative 
banks. 80% of farmers, 75% of businessmen and 60% of artisans, the number of which is 
14 million people are the members of cooperative banks.

Producers of many US leading brands, especially fruit juices and dairy products, are 
cooperatives. They produce 78% of milk, 17% of fruits and vegetables. Most importantly, 
in the United States, labor productivity in cooperative enterprises is 1.5 times higher than 
in individual enterprises.

As a result of the adoption of the Agricultural Cooperative Act in Japan in 1947, 
and by the Japanese Emperor’s Order, the Government implemented a new agrarian 
policy throughout the country. As a result, the entire rural population was automatically 
involved in the cooperative system. 91% of Japanese farmers currently are members of 
agricultural cooperatives.
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cooperatives, pseudo-cooperatives, hierarchical structure.
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