


სასოფლო-სამეურნეო
ტექნიკის გამოყენების

კოოპერატივი
- CUMA



I. კოოპერატივის წევრთა ხედვა

სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის
შესაძენად საჭირო ინვესტიციების
ერთობლივად განხორციელება და
ორგანიზაციული ჩამოყალიბება ამ

ტექნიკის გამოსაყენებლად, 
თითოეულის წევრის მეურნეობაში.



რა არის CUMA?

• ფერმერთა დამოუკიდებელი ჯგუფი, ხშირად
ძალიან პატარა (საშუალოდ 23 წევრი
საფრანგეთში);

• გუნდის სამართავად, თანამშრომლურ
საფუძვლებზე შექმნილი წესდება;

• გუნდის მიერ შედგენილი შიდა რეგლამნეტი.



ისტორია საფრანგეთში
• სასოფლო-სამეურნეო მეურნეობათა

პროდუქტიულობის გაუმჯობესება: 
მეურნეობათა მექანიზაცია 1945 წლის
შემდგომ;

• სოფლის მეურნეობის ადაპტაცია
მსოფლიოში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო
ევოლუციასთან: დიდ ტრაქტორთა ჯგუფები, 
ინტეგრალური (განუყოფელი) CUMA;

• CUMA-სა როლის გაზრდა: სტრატეგიული
განვითარებისა და მოქმედებების ჯგუფები.



ფედერალური ქსელი:
CUMA-ს ეროვნული ფედერაცია

საფრანგეთის ტერიტორიაზე არსებული CUMA-
ები:
• 11 740 CUMA;
• 202 000 წევრი;
• CUMA-ს ყოველი 2 წევრიდან 1 აგრონომია;
• 4 700 დაქირავებული 1 600 CUMA-ში;
• EUR 60000 ყოველწლიური საშუალო ბრუნვა;
• EUR 80 000 ყოველწლიური საშუალო

ინვესტიციები 2018 წლის შემდგომ
დაფუძნებულ CUMA-ებში.



CUMA-საქმიანობები
• მოსავლის აღება: 87 %
• მიწის სამუშაოები: 81%
• ტრანსპორტი და ტვირთის
გადაზიდვა: 80%

• თესვა: 65%
• ხვნა: 37%
• ინოვაციური საქმიანობები: შეშის ენერგია,

კომპოსტირება, პირდაპირი თესვა, მცირედი
გარდაქმნები…  



II. CUMA-ს ორგანიზაციული
მოწყობა

პასუხისმგებლობათა, თანაბარუფლებიანობისა
და ეფექტურობის ბალანსირება საუკეთესო

შედეგის მისაღწევად



უპირველესად არის
სასოფლო-სამეურნეო

კოოპერატივი

ეს არის პირთა კერძო გაერთიანება

სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკით სარგებლობის კოოპერატივი - CUMA

Jean Jallat 



საფრანგეთში, ყოველი კოოპერატივი მართულია
შემდგომი პრინციპების საფუძველზე:

- ორმაგი პოზიცია: წევრი და კლიენტი;
- გაწევრიანების თავისუფლება;
- წესი: ერთი წევრი=ერთი ხმა;
- მკაცრი პროპორციულობა;
- რეზერვების არ განაწილება;
- კაპიტალის ანაზღაურება შეზღუდულად;
- კოოპერატივის მიერ წევრებისათვის
მოგების განაწილება. 



კოოპერატივის საქმიანობის სფერო

ემსახურება მხოლოდ მასში გაწევრიანებულ პირებს და მხოლოდ
მათ შეუძლიათ ისარგებლონ ექსკლუზიურად

კოოპერატივის სასოფლო-სამურნეო აღჭურვილობით
და გაუმჯობესებებით, ასევე, ყველა შენობით, 
პერსონალით და ბუნებრივი რესურსებით,

რაც იძლევა პირობების გაუმჯობესების შესაძლებლობას.    

Jean Jallat 



წევრები
საჭიროა იყოს მინიმუმ 4

არაა განსაზრვრული მაქსიმალური რაოდენობა

შესაძლებელია იყოს ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, 
რომელსაც აქვს სასოფლო-სამეურნეო ან სატყეო მახასიათებლები, 
რომლებიც იმყოფებიან კოოპერატივის ტერიტორიაზე, ან რომელსაც აქვს
კოოპერატივის მიზნების მსგავსი ინტერესები.

არავინ შეიძლება იყოს ერთდროულად ორი კოოპერატივის წევრი, 
ერთი და იგივე სერვისის მისაღებად, ერთი და იგივე

საჭიროებებიდან გამომდინარე.

წევრად მიღება ხდება ადმინისტრაციული საბჭოს გადაწყვეტილების
საფუძველზე.

Jean Jallat 



ის შედგება წილებისაგან, რომლებიც მიეკუთვნება მის
წევრებს, კოოპერატივში მათი ჩართულობის და მისაღები
სერვისის მოცულობის პროპორციულად, რომლის მიღებაც
მათ სურთ.

ის ქმნის საკუთარი რესურსების ერთ ნაწილს -
კოოპერატივის და უზრუნველყოფს გარე რესურსების
მობილიზებას (სესხი). 

კოოპერატივის კაპიტალი

Jean Jallat 



საზოგადოების წევრთა ვალდებულებები
საზოგადოებაში ჩართულობა:
წევრები ერთვებიან კოოპერატივში, რათა გამოიყენონ ის სერვისები, 
რომლებიც შეუძლია მათ შესათავაზოს კოოპერატიმა, იმ
მოცულობითა და დროით, რომელიც მათ განსაზღვრეს.
ყალიბდება კონტრაქტი საზოგადოებასა (კოოპერატივი) და წევრს
შორის.

ფინანსური პასუხისმგებლობა:
შეტანილი კაპიტალის პროპორციულად (შენატანის ორმაგი ოდენობა)

საზოგადოებიდან გასვლა:
ყოველ წევრს აქვს უფლება, დატოვოს საზოგადოება, მისი

ჩართულობის ვადის გასვლის შემდგომ.

Jean Jallat 



ფუნქციონირება - ადმინისტრაცია
გენერალური ასამბელა

არის კოოპერატივის უმაღლესი მმართველობით ორგანო

ის შედგება წევრებისგან

ვალდებულია შეიკრიბოს წელიწადში ერთხელ მაინც, ანგარიშების დახურვიდან 6 თვის განმავლობაში. 

ადმინისტრაციული საბჭო

ის წარმოიქმნება გენერალური ასამბლეისგან, რომელიც მასზე დელეგირებს გარკვეულ
უფლებამოსილებებს.
ის იკრიბება იმდენჯერ რამდენჯერაც ამას მოითხოვს კოოპერატივის ნორმალური ფუნციონირების
უზრუნველყოფა.

ადმინისტრაციული საბჭოს ბიურო - საპრეზიდენტო

ადმინისტრაციული საბჭოს წევრები თავიანთი შემადგენლობიდან ირჩევენ ბიუროს, რომელიც მინიმუმ შედგება
პრეზიდენტისგან, ვიცე-პრეზიდენტისგან, ფინანსურიდირექტორისგანდა მდივნისგან.

პრეზიდენტი კოოპერატივს წარმოადგენს მესამე პირების წინაშე

Jean Jallat 



გენერალური ასამბლეა

ის აერთიანებს კოოპერატივის ყველა წევრს

ის მოიწვევა ადმინისტრაციული საბჭოს მიერ, ანგარიშების დახურვის შემდგომ 6 თვის
განმავლობაში, ან წევრთა 1/5-ის მიერ, ან აუდიტორის (Commissaire aux comptes) მიერ. 

თითოულ წევრს აქვს უფლებამოსილება დაესწროს კრებას ან იყოს სათანადოდ
წარმოდგენილი.

თითოეულ წევრს, რომელიც ესწრება ან რომელიც წარმოდგენილია, აქვს მხოლოდ ერთი ხმის
უფლება, რამხელაც არ უნდა იყოს საზოგადოებაში მისი წილი.

კვორუმი მიღწეულია თუ კრებას ესწრება კოოპერატივის წევრთა მესამედი, იქნება ეს
დამსწრე თუ წარმოდგენილი.
გადაწყვეტილება მიიღება ხმათა უბრალო უმრავლესობით.

Jean Jallat 



რიგითი
გენერალური ასამბლეა

მიზანი:
განიხილოს, დაამტკიცოს ან შეცვალოს ანგარიშები;

დაეთანხმოს ან უარყოს ადმინისტრაციული საბჭოს წევრების მიერ
წარმოდგენილი ანგარიშები;

გადაწყვეტილების მიღება მოგების განაწილებაზე;

ამტკიცებს კაპიტალის ცვლილებას;

ასახელებს საზოგადოების ადმინისტრაციას

იწარმოება დასწრების ფურცელი და შედგება ოქმი, რომელებიც ინახება
სპეციალურ რეესტრში.

Jean Jallat 



რიგგარეშე გენერალური
ასამბლეა

გენერალური ასამბლეა შეიძლება მოწვეულ იქნეს რიგგარეშედ
ადმინისტრაციული საბჭოს მიერ, ყოველ ჯერზე, როცა ამ
უკანანსკენლს სურს ჰკითხოს რაიმე კოოპერატივის წევრებს ან
დამატებითი უფლებამოსილებების მინიჭების საკითხს. 

რიგგარეშე გენერალური ასამბლეა გადაწყვეტილებაუნარიანია
მხოლოდ მაშინ, თუ მასზე დამსწრე ან წარმოდგენილ წევრთა
რაოდენობა შეადგენს მინიმუმ მესამედს.

გადაწყვეტილება მიიღება ხმათა 2/3-ით.

Jean Jallat 



რიგგარეშე გენერალური
ასამბლეა

რიგგარეშე გენერალური ასამბლეა:
მხოლოდ მას აქვს უფლებამოსილება გადაწყვეტილება მიიღოს:

წესდების ცვლილებაზე;
საზოგადოებისლიკვიდაციაზე/დაშლაზე;
მოქმედების გახანგრძლივებაზე;
შერწყმაზე.

საზოგადოების კაპიტალის ცვლილებასთან დაკავშირებით, როდესაც ფუნდამენტურად
იცვლება წილების გადანაწილება, იმგვარად, როგორც დადგენილია წესდების მე-12 
მუხლით.

ის უფლებამოსილია გადაწყვეტილება მიიღოს, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას
ესწრება ან მასზე წარმოდგენილია წევრთა ნახევარი მაინც.

გადაწყვეტილება მიიღება მესამედისუმრავლესობით.

Jean Jallat 



ფუნქციონირება - ადმინისტრაცია

გენერალური ასამბლეა

ადმინისტრაციული საბჭო

ადმინისტრაციული საბჭოს ბიური - საპრეზიდენტო

Jean Jallat 

ადმინისტრაციული საბჭოს წევრები თავიანთი შემადგენლობიდან ირჩევენ ბიუროს, რომელიც მინიმუმ შედგება
პრეზიდენტისგან, ვიცე-პრეზიდენტისგან, ფინანსურიდირექტორისგანდა მდივნისგან.
პრეზიდენტი კოოპერატივს წარმოადგენს მესამე პირებთანურთიერთობაში

ის წარმოიქმნება გენერალური ასამბლეისგან, რომელიც მასზე დელეგირებს გარკვეულ
უფლებამოსილებებს.
ის იკრიბება იმდენჯერ რამდენჯერაც ამას მოითხოვს კოოპერატივის ნორმალური
ფუნციონირების უზრუნველყოფა.



ადმინისტრაციული საბჭო

ის არის კოოპერატივის აღმასრულებელი ორგანო, აკისრია კოოპერატივის მართვა და მისი
გამართული ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.

მას აქვს ყველაზე ფართო უფლებამოსილებები, რათა მართოს საზოგადოების ნებისმიერი
საქმინობა და უფლებამოსილია დაიცვას საზოგადოების ყველა ინტერესი. მაქ აქვს ყველა
უფლება, გარდა იმ უფლებებისა, რომლებიც ექსკლუზრიურად მიკუთვნებული აქვს
გენერალურ ასამბელას, საკანონმდებლო ტექსტებით, რეგლამენტებით და წესდებით.

ადმინისტრაციული საბჭო ანგარიშვალდებულია წლიური გენერალური ასემბლეის წინაშე,
რომელიც მას ეთანხმება (უწონებს) ანგარიშებს ან არ ეთანხმება მათ.
მისი წევრები არიან არჩეული განსაზღვრული ვადით, მუდმივად განახლებად საფუძველზე,
გენერალურ ასამბლეაზე შეკრებილი წევრების მიერ. შესაძლებელია მათი ხელახლა არჩევა.

ადმინისტრაცია პასუხისმგებელია კოოპერატივის ან მესამე პირების წინაშე, 
მმართველობის დროს მათ მიერ დაშვებული შეცდომებისათვის.

Jean Jallat 



ფუნქციონირება - ადმინისტრაცია

გენერალური ასამბელა

ადმინისტრაციული საბჭო

ადმინისტრაციული საბჭოს ბიური - საპრეზიდენტო

ადმინისტრაციული საბჭოს წევრები თავიანთი შემადგენლობიდან ირჩევენ ბიუროს, 
რომელიც მინიმუმ შედგება პრეზიდენტისგან, ვიცე-პრეზიდენტისგან, ფინანსური
დირექტორისგანდა მდივნისგან.
პრეზიდენტი წარმოადგენს კოოპერატივს მესამე პირებთან. ასევე, ის უფლებამოსილია
გამოვიდეს სასამართლოში როგორც მოპასუხე ან მოსარჩელე.

Jean Jallat 



ადმინისტრაციული
საბჭოს ბიურო

ის არის არჩეული ყოველწლიური გენერალური ასამბლეის შემდგომ
ადმინისტრაციული საბჭოს პირველივე სხდომაზდე.

პრეზიდენტი
წარმომადგენლობითი ფუნქცია
ხელმძღვანელობითი ფუნქცია
მმართველობითი ფუნქცია

ვიცე-პრეზიდენტ(ებ)ი ექვემდებარება/ასისტირებს
პრეზიდენტს

Jean Jallat 



ადმინისტრაციული საბჭოს
ბიურო

მდივანი
ის აწარმოებს დოკუმენტებს:

კაპიტალის რეესტრი,
წილების ამონაწერი,
გაწევრიანებისა და ჩართულობის ბიულეტენები.

ის აწარმოებს კრებაზე დამსწრეთა სიას, ინიშნავს
გადაწყვეტილებებს, აგზავნის წერილებს.

ფინანსური
დირეტორი

ის აგროვებს და აკლასიფიცირებს საბურალტრო
დოკუმენტებს
ის აწარმოებს ფინანსური ბრუნვის სააღრიცხვო წიგნებს
(ჩანაწერებს).
ის ინახავს ინვოისებსა და ჩეკებს და ანაზღაურებს ინვოისებს. 

Jean Jallat 



კოოპერატივი არის თანამშრომლობის სკოლა, 
განსჯისა და მოქმედების ერთობა, 

საუკეთესო ვექტორი
განვითარებისათვის და სოციალური

კავშირების შემქმნელი.

Jean Jallat 



წარმოებისათვის ერთობლივი საშუალებების
გაერთიანება არ არის ადვილი

ის მოითხოვს ადამიანურ რესურს, ამიტომაც საჭიროა, ზოგიერთ
საკითხთან დაკავშირებით გამოვიჩინოთ უფრო მეტი ყურადღება.
- ადამიანები, რომლებიც ერთმანეთს ეთანხმებიან;
- აქვთ საერთო პროექტი;
- არსებობს წევრებთან კონტრაქტი;
- ფუნქციონირების წესები უნდა იყოს ნათელი და წერილობითი

ფორმის მქონე;
- პასუხისმგებლობა განაწილებულია;
- საჭიროა არსებობდეს მუდმივი და თავისუფალი კომუნიკაცია

წევრებს შორის;
- ძალაუფლება უნდა იყოს განაწილებული. 

CUMA-ს წესდება სწორედ ამ საკითხებს ითვალისწინებს.





მადლობას გიხდით
ყურადღებისათვის

Jean Jallat 


	Slide Number 1
	სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის გამოყენების კოოპერატივი�- CUMA
		I. კოოპერატივის წევრთა ხედვა
	რა არის CUMA?
	ისტორია საფრანგეთში
	ფედერალური ქსელი:�CUMA-ს ეროვნული ფედერაცია
	CUMA-საქმიანობები
	�II. CUMA-ს ორგანიზაციული �მოწყობა
	Slide Number 9
	საფრანგეთში, ყოველი კოოპერატივი მართულია შემდგომი პრინციპების საფუძველზე:
	კოოპერატივის საქმიანობის სფერო
	წევრები
	კოოპერატივის კაპიტალი
	საზოგადოების წევრთა ვალდებულებები
	ფუნქციონირება - ადმინისტრაცია
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	ფუნქციონირება - ადმინისტრაცია
	Slide Number 21
	ფუნქციონირება - ადმინისტრაცია
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	წარმოებისათვის ერთობლივი საშუალებების გაერთიანება არ არის ადვილი
	Slide Number 27
	Slide Number 28

