
კოლექტიური საქმიანობის ოპტიმალური 
ფორმები 
გ.კანკავა

2020



ანალიტიკური ჩარჩო

• სამი ძირითადი ფაქტორი განსაზღვრავს კოოპერატიული ფორმის წარმეტებულობას 
სასურსათო ღირებულებათა ჯაჭვში(ჯ.ბაიმანი, 2012);

• ამ სამი ფაქტორიდან მინდა ყურადღება გავამახვილო ინსტიტუციონალურ გარემოსა და 
ღირებულებათა ჯაჭვზე;

კოოპერატივი

ადგილი 
ღირებულებათა 

ჯაჭვში

ინსტიტუციონალური 
გარემო/დარგობრივი 

პოლიტიკა

შიდა მმართველობა 
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ანალიტიკური ჩარჩო

• ამ სამი ფაქტორის განშლა შემდეგი სახისაა:

• სოციო კულტურული და ისტორიული გარემო;
• სამართლებრივი გარემო;
• სოციუმი, ნდობა და ურთიერთობების ნორმები.
• სამთავრობო პოლიტიკა, დონორების პოლიტიკა.

ინსტიტუციონალური 
გარემო/დარგობრივი 

პოლიტიკა

• არსებული პოზიცია ღირებულებათა ჯაჭვში
• კონკურენტუნარიოანობა;
• კოოპერატივის სტრატეგია.

ადგილი 
ღირებულებათა ჯაჭვში

შიდა მმართველობა
• გადაწყვეტილების მიღების წესი;
• მმართველობითი სტრუქტურების როლი;
• კონტროლისა მექანიზმები და პროფესიული 

მმართველობის კონფიგურაცია



სოციო კულტურული კონტექსტი

• სოციო კულტურულ კონტექსტს მნიშვნელოვანი როლი აქვს კოოპერაციის წარმატებაში;
• არსებობს მკაფიო კავშირი „ნდობის“ საერთო დონესა („ნდობა“ ხალხის მიმართ) და

კოოპერაციის წარმატებას შორის (ბაიმანი, 2012)
• წევრთა ლოიალობას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს კოოპერატივებისათვის, რომლებიც

წარმოადგენენ „ორგანიზაციებს დამოკიდებულთ სოციალურ კაპიტალზე“ (ნილსონი,
ვალენტინოვი, 2014)

საქართველოში:
• საქართველოში კოოპერაციას კარგი დასაწყისი ჰქონდა გასაბჭოებამდე, რადგან 900 ზე მეტი

კოოპერაციული სტრუქტურა საქმიანობდა 1921 წლამდე (სერგო ბარამიძე);
• გასაბჭოებამ და თანმდევმა აგრარულმა რეფორმებმა საფუძველშივე მოსპეს ამ სექტორის

სწორად ევოლუციონირების შანსი და შესძინეს კოოპერაციას ნეგატიური აღქმა და ჟღერადობა;
ამჟამად:
• „ფერმერთა შორის ნდობის“და „წევრთა ლოიალობა“ -ის ნაკლებობა განსაზღვრულია როგორც

ერთ ერთი მთავარი შემაფერხებელი ფაქტორი კოოპერაციის განვითარებისათვის; (ENPARD-EU-
Supported Agricultural Cooperatives: case of Georgia, 2017);



კოლექტიური მოქმედება - წევრთა 
ვალდებულება

• წევრთა ლოიალობის ძირითადი განმსაზღვრელი ფაქტორები შემდეგია (Cechin;2012):
 აფექტური ლოიალობა: კოოპერატივის იდენტობა, პიროვნული თვისებები, გამოცდილებები;
 განგრძობადი ლოიალურობა: გადართვის პოზიტიური ფასი (ანგარიშიანი ლოიალურობა),

ალტერნატივის არარსებობა (იმპერატიული ლოიალურობა);
 ნორმატიული ლოიალურობა: სოციალიზაცია, ინსტიტუციონალური ნორმები.



წევრების ვალდებულებები
• ნდობას გააჩნია გარკვეული ტიპის ცირკულარულობა;
ჯგუფური აქტივობებიდან ვითარდება ნდობა, თუმცა ნდობა საჭიროა ჯგუფურ

აქტივობებში ჩასართავად. აგრეთვე, სოციალური კაპიტალის არსებობა ხშირად
გამომდინარეობს იმ მოცემულობიდან, რომელიც თავისთავად ამ სოციალური
კაპიტალის არსებობის შედეგად უნდა დამდგარიყო (Bijman 2012).

• იმ რეალობაში, როდესაც ინსტიტუციონალური ნორმები და ისტორიული
მეხსიერება ხელისშემშლელი წინაპირობებია, კოოპერაციის
სტიმულირებისთვის საქართველოში აქცენტი უნდა გაკეთდეს :

 გადართვის პოზიტიური ფასი-მკაფიოდ დათვლადი ფინანსური გაუმჯობესება;
 სხვა ალტერნატივის არარსებობა.

• კოოპერატივში გაწევრიანების გადაწყვეტილება ნაკარნახები უნდა იყოს:
 ალტერნატული ღირებულების საფუძველზე-დათვლადი გადაწყვეტილება;
 ალტერნატივის არარსებობისა და უცილობელი საჭიროების საფუძველზე -იმპერატიული

გადაწყვეტილება.

• მკაფიოდ დათვლადი ბაზისი ჯგუფური ურთიერთობებისათვის შექმნის
ნდობის ჩამოყალიბების წანამძღვრებს მშაობის პროცესში. წარმატებული
კოოპერაცია თავისთავად წარმოშობს ნდობას;



წევრთა ლოიალობა

 კოოპერირების საწყის ეტაპზე მკაფიო წესები და რეგულაციები იქნა 
შემოღებული წევრთა ურთიერთქმედების და მუშაობის მხრივ:

 კარაქის (დანია & ჰოლანდია), ფორთოხალი (აშშ) კოოპერატივების და 
ფქვილის პულებმა (კანადა) განუსაზღვრეს წევრებს მთელი მოსავლის 
კოოპერატივისათვის მიწოდების ვალდებულება;

 ჯარიმები განისაზღვრა იმ წევრებზე რომლებიც მიაწვდიდნენ კოოპერატივს 
გაყალბებულ პროდუქციას, მაგალითად გავრცელებული სიყალბე დანიაში 
მარგარინის დამატება კარაქზე მკაცრად ისჯებოდა;

 კოოპერატივებს ჰქონდათ უფლება არ მიეღოთ შეთანხმებულ ხარისხზე 
ნაკლები მახასიათებლების პროდუქტი წევრებისაგან(Fernandes et.al, 2014).

მცირე ისტორიული ექსკურსი საჭიროა, რადგან:

 ქვეყნებში, რომლებიც თავისუფლდებიან კომუნისტური 
ისტორიული მეხსიერებებიდან, არსებული მდგომარეობა -
წევრთა ლოიალურობის მოპოვების, ჯგუფური ქმედებების 
ფუნდამენტურ პრობლემებთან გამკლავების, განსაკუთრებით 
შეჭირვებულ რეგიონებში მოწყვლად მოსახლეობასთან 
მუშაობის დროს, იმეორებს კოოპერატიული მოძრაობის საწყისს 
ეტაპს (Bijman 2012).



პოზიცია ღირებულებათა ჯაჭვში
• ტრადიციული კოოპერატივები განვითარებულ ქვეყნებში წარმოადგენენ: კოოპერატივი არის წევრთა საზოგადოება, 

რომელთა საერთო მფლობელობაშია ორგანიზაციის საწარმოო საშუალებები, თუმცა ისინი ინარჩუნებენ მათი 
საკუთარი ძირითადი (საწარმოო) აქტივების განცალკევებულ მფლობელობას; (Van Den Sangen 2014);

 მარკეტინგული კოოპერატივები- პული, ვაჭრობა, სორტირება და წარმოება, დისტრიბუცია,ექსპორტი , საცალო 
გაყიდვა, ექსპორტი;

 მიწოდების კოოპერატივები-საკვები, აღჭურვილობა, საჭირო ნედლეული, სასუქები და ა.შ. ;
 მომსახურების კოოპერატივები-დაზღვევა, ტრანსპორტი, შენახვა, კრედიტი, სამუშაო ძალა, ირიგაცია ა.შ. ;

Bargaining Cooperative Supply Cooperative
Marketing Cooperative



პოზიცია მომარაგების 
ჯაჭვში

• განვითარებულ ქვეყნებში იშვიათია მწარმოებელთა კოოპერატივები,ისინი ძირითადად 
წარმოდგენილნი არიან პოსტ საბჭოთა წვეყნებში (ბულგარეთი, რუმინეთი ა.შ) როგორც 
საბჭთა კოლექტიური მეურნეობების მემკვიდრენი.

• ნიკარაგუა, ინდოეთი, ისრაელი, ეკვადორი, ტანზანია და ეთიოპია ის ქვეყნებია, სადაც 
მწარმოებელთა კოოპერატივები შეიქმნენ საბჭოთა გამოცდილების გარეშე;

• ამ დროს საქართველოში:



პოზიცია მომარაგების ჯაჭვში

• სტრუქტურულად კოოპერატივების უმეტესობა მწარმოებელთა კოოპერატივებია,  
კოოპერატივები რომლებიც წარმოადგენენ „ყველა“ ტიპს აგრეთვე ამ ჯგუფს უნდა 
მივაკუთვნოთ. 

• მხოლოს კოოპერატივთა მცირე რაოდენობაა ინტეგრირებული რაიმე ფორმით 
ღირებულებათა ჯაჭვის საფეხურებზე;

• ტრადიციული სახის კოოპერატივებს (საკუთრების გაყოფა) განვითარების პოტენციალი 
გააჩნიათin, თუმცა მწარმოებელთა კოოპერატივების ხელშეწყობა განსხვავებულ 
მიდგომებს მოითხოვს.

(ENPARD-EU-Supported Agricultural Cooperatives: a case of Georgia, 2017); 



ძირითადი ფაქტები საწყისი კოოპერატივების 
წარმატების შესახებ

კვლავ მცირე ისტორიული ექსკურსი:

• დანიელი და ფინელი კოოპერატორი ფერმერები საშუალოდ 6–7 ძროხას 
ფლობდნენ - ორივე ქვეყანაში კოოპერაცია ამ სფეროში სწრაფად განვითარდა, 
გერმანიასა და საფრანგეთში, სადაც საშუალო სიხშირე 2-4 ძროხა იყო, კოოპერაცია 
ბევრად უფრი ნელი ტემპით განვითარდა (Henriksen,2004);

• კოოპერატივები ბევრად უფრო წარმატებულნი იყვნენ მალფუჭებადი პროდუქციის 
გარშემო გაერთიანების დროს, ვიდრე არამალფუჭებადი პროდუქტის(Hoffman and 
Libecap 2003); 

• კოოპერატივები სწრაფად განვითარდნენ საექსპორტო პროდუქციით ოპერირების 
შემთხვევაში.(Fernandez 2014);

• საფრანგეთში ღვინის ჭარბწარმოების გამო წარმოშობილმა ღვინის შესანახი 
საშუალებების ნაკლებობამ დააჩქარა ღვინის კოოპერატივების შექმნა;

შესაბამისად:

• მკაფიოა, რომ კოოპერატივები უპირველესად წარმოების კომერციალიზაციის
პრობლემის გადასაჭრელად შეიქმნენ;

• პირველადი ჭარბწარმოება ასტიმულირებდა სწრაფ კოოპერაციას;

• ის კოოპერატივები, რომლებიც აწარმოებდნენ საექსპორტო პროდუქციას, უფრო 
სწრაფად განვითარდნენ;

• სპეციალიზება და ერთგვაროვანი პროდუქციის წარმოება აუმჯობესებდა 
კოოპერაციას.



პოზიცია მომარაგების ჯაჭვში• საქართველო:
• მხოლოდ პირველადი კოოპერატივების 5% არიან მეორე დონის კოოპერატივის

წევრები  (265 და 13 შესაბამისად); 
• 80% კოოპერატივების ღირებულებათა ჯაჭვის პირველ დონეზე არიან;
• ამა დროს შეუძლებელია რაიმე ხელშესახებ საფასო კონკურენტულ 

უპირატესობაზე ფიქრი კოოპერაციის მეორე დონეზე ინტეგრაციის გარეშე 
• თაფლისა და თხილის კოოპერატივების შედარებითი წარმატებულობა (ისინი არიან 

ყველაზე მეტნი და თხილის კოოპერატივები აგრეთვე ყველაზე დიდ კოოპერატივებს 
წარმოადგენენ)(ENPARD Report)კარგად მეტყველებს ჰომოგენიური წარმოებისა და საექსპორტო პროდუქციაზე უფრო   

მეტი აქცენტის გაკეთების   აუცილებლობაზე

რა უნდა გაკეთდეს ტრადიციული სტრუქტურის კოოპერატივების პოზიციის გაუმჯობესებისათვის?
• ის კოოპერატივები რომლებიც გაერთიანებულნი არიან საექსპორტო პროდუქციის გარშემო მხარდაჭერილნ უნდა 

იყვენენ როგორც ინდივიდუალურ დონეზე (წევრის პირველადი წარმოება) აგრეთვე კოოერატივის განვითარების 
კუთხით, არსებული ორი ბიზნეს პროცესის უფრო მკაფიო განცალკევების მიზნით; 

• მეტი შემოსავლის გენერირება შესაძლებელია მხოლოდ სავაჭრო პოზიციის გაუმჯობესების გზით, შესაბამისად 
გამსხვილების აუცილებლობა არსებობს, არსებული სიმჭიდროვის გათვალისწინებით ეს მხოლოდ მეორე დონის 
კოოპერაცის განვითარების გზითაა შესაძლებელი;

• მთავრობის და დონორების მიერ განხორციელებული ქმედებანი საჭიროა ღირებულებათა ჯაჭვში პოზიციის 
გაუმჯობესების კონტექსტში დაიგეგმოს. კოოპერატივების მოძრაობას ქვემოდან -ზემოთ გამსხვილებისაკენ უნდა 
თანხვდეს გამსხვილების მასტიმულირებელი ზომები; .

• კარგი იქნება „შეფობის“/გამოცდილების გაზიარების პროგრამის ინიცირება ევროპულსა და ქართულ კოოპერატივებს 
შორის დონორთა მედიაციით (მსგავის გამოცდილება არსებობს რუმინეთში)



მწარმოებელთა 
კოოპერატივი-პოზიცია

საქართველო:
• 571.9 ათასი შინამეურნეობიდან, საშუალო მიწის საკუთრებით 1.2 ჰა, (2014 აღწერა ), 

მხოლოდ მცირე რაოდენობა წარმოადგენს საოჯახო ფერმის მახასაითებლების 
მატარებელს

• აქტივი, რომნელიც ამ შინამეურნეობებს გააჩნიათ არის მათი სამუშაო ძალა და მიწის 
ნაკვეთი;

• არსებული ვითარების გათვალისწინებით შეუძლებელია მწარმოებელთა კოოერატივების 
არსებობა და მათ სპეციალური მიდგომები ჭირდებათ;

• მწარმოებელთა კოოპერატივები სწორად მოქმედებენ, თუ:
 საერთო გადაწყვეტილებების მიღება;
 შემოსავლებზე ჯგუფური კონტროლი;
 ჯარიმა ფუნქციების არშესრულებაზე;

(Rethinking Production Cooperatives, B.Agarwal 2008)

 წარმოადგენენ თავისუფალი ნებით შექმნილს
 მცირე ზომა 15-20 წევრი საშუალოდ;
 სოციო ეკონომიკური ერთგვაროვნება;



რეკომენდაციები
• მწარმოებელთა დახმარება შემდეგი სახით უნდა განხორციელდეს:

 სახლმწიფოს საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების იჯარა ხელსაყრელი პირობებით;

 მიწის პულებისა და სხვა მაკონსოლიდირებელი სქემების გამოყენება;

 ამ კოოპერატივების ჩართვა სხვადასხვა სახის ადგილობრივ სოციალურ, კომუნალურ თუ 
ინფრასტრუქტურულ თანამშრომლობაში (აღმ. ევროპის გამოცდილება);

 მექანიზაციისა და აღჭურვილობისათვის საგრანტო კომპონენტის იგივე აღჭურვილობაზე ლიზინგით 
ჩანაცვლება, როდესაც სალიზინგო ანარიცხების დოტაცია მოხდება გარკვეულ ეტაპზე;

• ნიშური სტრატეგიის შემუშავებაში დახმარება, 
რიელიც ორიენტირებული იქნება სპეციფიკური 
პროდუქციის წარმოებაზე: შემგროვებლური, 
სპეციფიკური ადგიობრივი პროდუქცია, „ნელი 
საკვები“  და ა.შ



APC– ების მომარაგების ჯაჭვის 
პოზიციის გაუმჯობესება

• მწარმოებელთა კოოპერატივების სიცოცხლისუნარიანობის შენარჩუნებისათს აუცილებელია 
არაორდინალური მიდგომების მოძებნა;

• შესაძლებელია გარკვეული სინერგიის შექმნა დიდი ზომის ფერმერსა და მწარმოებელთა 
კოოპერატივს შორის ისე, რომ მოხდეს მათ შორის რესურებსი გაცვლა ორივე მხარის სასარგებლოდ;

• ეს მოდელი გულისხმობს სამუშაო ძალის სანაცვლოდ სხვადასხვა რესურეზე ხელმისაწვდომობას 
კოოპერატივისათვის.

დიდი ფერმერი
მაღალი ხარისხის 

მასალები, 
სათანადო 

ტექნიკური სქემები

მუშახელი
ბაზარზე 

ხელმიწვდომობ
ა

დიდი ნაკვეთი სათანადო 
დამუშავება

სქემებზე ხელ 
მიუწვდომობა

მუშახელი მცირე ზომის 
მიწა

დამუშავების 
შესაძლებლობ

ები არ არის

ხელ 
მიუწვდომობა 

მარკეტზე

APC



APC– ების მომარაგების ჯაჭვის 
პოზიციის გაუმჯობესება

• თანამშრომლობას შემდეგი სახე უნდა ჰქონდეს:

• ეს მოდელი საშუალებას აძლევს წევრებს მოახდინონ მათ ხელში არსებული რესურსის, სამუშაო ძალის 
კაპიტალიზაცია;

• ფერმერი იღებს სამუშაო ძალას და აგრეთვე მცირე საკომისიოს დამატებით პროდუქციის 
რეალიზაციისათვის იმავე არხებით, რა არხებითაც ის ახდენს თავისი პროდუქციის რეალიზაციას.

• ამ მოდელის შემთხვევაში წევრებს დასწირდებათ საწყისი დაფინანსება დარგვისა და პიველდაი 
სამუშაოებისათვის

ფერმერი:
 ხარისხიანი ნერგებისა და მასალების წვდომას 

უზრუნველყოფს;
 აძლევს წევრებს საშუალებას მიყვნენ და გაიზიარონ 

მისი მოვლის პროცესები;
 აძლევს წევრებს (არსებობის შემთხვევაში) შენახვისა   

პირველადი სამუშაოების საშუალებას;
 იღებს სამუშაო ძალას წევრებიდან;
 წევრთა მოსავალს იღებს (შეთანხმებული პარამეტრების 

დაცვის შემთხვევაში)და ამუშავებს თავის მოსავალთან 
ერთად. ხდება მოსავლის გაერთიანება

კოოპერატივის წევრი:

 აქვს წვდომა მაღალი ხარისხის ნერგებსა და მასალებზე;
 აქვს წვდომა გადამუშავებისა და შენახვის 

საშუალებებზე;
 აქვს წვდომა ბაზარზე;
 წინასწარ შეთანხმებული განრიგით წევრები მუშაობენ 

ფერმერის პლანტაციაში



 ეს მოდელი საჭიროებს დამატებით დამუშავებას 
რეგიონის/პროდუქციისა და სხვა პარამეტრების 
გათვალისწინებით;

 საჭიროა სამართლებრივი და სხვა ტიპის თანმდევი 
საკითხების დაკონკრეტება

 განხორციელების შემთხვევაში საჭირო იქნება 
ჩართულობა/მედიაცია სასტარტო სამუშაოებისათვის;

 მოცემულ ეტაპზე ამ მოდელისათვის შესაფერისი 
პროდუქტი ლურჯი მოცვია.

APC– ების მომარაგების ჯაჭვის პოზიციის გაუმჯობესება



მადლობა ყურადღებისთვის!
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