
რუმინეთის ზოგადი მდგომარეობა
• რუმინეთის მოსახლეობა იაპონიის მოსახლეობაზე 5-ჯერ

ნაკლებია, ფართობით კი -1.5 ჯერ სასოფლო სამეურნეო
მიწები იაპონიასთან შედარებით 3 ჯერ მეტი - 15’000’000 
ჰექტარია

• საშუალო სასოფლო სამეურნეო მიწის ფართობია 2.4 ჰა
10დან18მდე ადგილი

• პროდუქციის რაოდენობა: მარცვლეული 7 მლრდ ევრო, 
მსხვილფეხა-წვრილფეხა საქონელი 4მილიარდი ევრო. 
მსხვილფეხა-წვრილფეხა საქონლის სულადობა: ძროხა
3.4მილიონი, ღორი 6.8 მლნ, ცხვარი 8.7 მლნ, შინაური
ფრინველი 86 მილიონი



რუმინეთი რუკაზე



სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების გაერთიანების
გაუქმება

• რუმინეთში 1989 წლის რევოლუციის შემდეგ მანამდე
არსებული სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების
გაერთიანება გაუქმდა და სასოფლო-სამეურნეო მიწები მათი
მფლობელების საკუთრებაში დაბრუნდა. ამის შედეგად
დაახლოებით 4მილიონი წვრილი სასოფლო-სამეურნეო
მიწის მესაკუთრე გაჩნდა. მფლობელობაში არსებული მიწა
საშუალოდ 2.4 ჰექტარია, მაგრამ დაახლოებით ნახევარმა
სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა მიატოვა, სხვა ადგილას
დაიწყო ცხროვრება, არასასოფლო-სამეურნეო მიწების
რაოდენობა კი გაიზარდა.



სასოფლო-სამეურნეო მიწები



სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის გაუქმების
ეფექტი

• ვაჭრობის საშუალების დაკარკვა - ვაჭრობა
ინდივიდუალურად, მეწარმეებთან

• წარმოებისთვის ნედლეულის შესყიდვა ინდივიდუალურად
• კაპიტალთან/ფონდებთან წვდომის გართულება
• სასოფლო დანადგარების დაკარგვა
• სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის ალერგია

სახელმწიფოს მიერ მართული სასოფლო-სამეურნეო
დაწესებულებების პრივატიზება (ცხოველური პროდუქციასა
და ხილზე ორიენტირებული)
სახელმწიფო მფლობელობაში მქონე მარცვლეულის სილოსის
პრივატიზება （უმეტესობის შესყიდვა ამერიკულმა
კორპორაცია Cargill-მა მოახდინა）



რუმინეთი და ძველი სასოფლო სამეურნეო
კოოპერატივები

• სოციალისტური სისტემის ნგრევა =  კოლმეურნეობის გაუქმება
• სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების (CAP) მიმართ ალერგია = ანტი

სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივი
・კოოპერატივის წევრი = თანამშრომელი, რომელიც ხელფასს იღებდა და

სასოფლო სამეურნეო პროდუქციას ქმნიდა （მიუხედავად იმისა, რომ
ფლობდა სამეურნეო მიწას)

・სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის რიცხვი 1985 წლისთვის - 3,745
・სასოფლო სამეურნეო მიწის ფართობის 60.8%, სასოფლო სამეურნეო

საქმიანობაში ჩართული მოსახლეობის 82%, მარცვლეული კულტურის
71%, რძის 30%, ხორცის 20%  იწარმოებოდა

・სახელმწიფო მფლობელობაში არსებული საწარმოების რიცხვი 1985 
წლისთვის: 419 (სამეურნეო მიწის 29.7%) 

・დასამუშავებელი ტექნიკის გაერთიანების რიცხვი: 573 (1985 წელი)
・ინდივიდუალური მცირე მეურნეების წარმოქმნა (სამეურნეო მიწის

მესაკუთრე
９მლნ ჰა ５მლნ ოჯახს დაუბრუნდა საკუთრებაში （１９９１წლის მიწის შესახებ

კანონი）
პრობლება：მართალია სამეურნეო მიწები მფლობელებს დაუბრუნდათ, მაგრამ

მწარმოებლებმა დაკარგეს წარმოების, გადამუშავების, შენახვისა და
გაყიდვის საშუალებები, რადგან კაპიტალისტებმა შეიძინეს სასოფლო-
სამეურნეო ტექნიკა, სილოსი და გადამამუშავებელი დანადგარები.   



რუმინეთის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების
შესახებ კანონი

კანონი 566 2005წლის იანვარი

• ICA კოოპერატივის პრინციპის დანერგვა
• შესაძლებელია სოფლის მეურნეობის კოოპერატივის დაარსება და

რამდენიმე საქმიანობის კოოპერატივის ჩამოყალიბებაც (საკრედიტო ან
ურთიერთდახმარების ბიზნესი) 

• პირველი დონის კოოპერატივი შედგება 5 ინდივიდუალური წევრისგან, 
ხოლო მეორე დონის კოოპერატივისგან, ხოლო მეორე დონის
კოოპერატივი შედგება ხუთი ჯგუფისგან.

• განათლების მიღებისა და მართვის შესახებ 5 კოოპერატივს შეუძლია
ცენტრალური ასოციაცია დაარსოს.

• მართალია საწარმოო ასოციაციას სამართლებრივ ჩარჩოში ვერ ჯდება, 
მაგრამ კოოპერატივის კომპანიის დაარსება შესაძლებელია

• სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების გაერთიანება და დაყოფაც
შესაძლებელია

• საწარმოო სფეროს შეზღუდვა რეგიონების მიხედვით არ არსებობს



რუმინეთის სოფლის მეურნეობა და ევროკავშირში
გაერთიანების შედეგი

• 2007 წლის იანვარში რუმინეთი ევროკავშირის წევრი გახდა, მაგრამ
ამჟამინდელი მდგომარეობა თუ არ გაუმჯობესდა, კონკურენტუნარიანი
ლიბერალიზაციის ტალღა სუსტი სოფლის მეურნეობის სექტორს დააზარალებს
და მცირე მასშტაბის მეურნეების მართვა არამდგრადი გახდება.

• მცირე მეურნეებს, რომლებიც არ ფლობენ დასამუშავებელ ტექნიკასა და
ოჯახის მუშაობაზე არიან დამოკიდებული, სამომავლოდ სოფლის
მეურნეობიდან შემოსავლის გასაზრდელად, ევროკავშირის
მომხმარებლისთვის მაღალი ხარისხის პროდუქტის მისაწოდებლად, საკვები
პროდუქტის უსაფრთხოებისა და გარემოს დასაცავად, რთული და დიდი
ძალისხმევა დასაჭირდება. 

• მიწის ციებ-ცხელება (Land Rush)（უცხოური კომპანიების მიერ სასოფლო
სამეურნეო მიწის შესყიდვა)



რუმინეთის სოფლის მეურნეობის მდგომარეობა (2008 წლის მონაცემებით)

＊მთლიანი მიწის ფართობი 23’800’000 ჰა, სასოფლო სამეურნეო მიწები -14’800’000 ჰა, საერთო 
ფართობის 62.1%, ევროკავშირის 27 ქვეყნის 7.8%, ასევე EU კანდიდატი სახელმწიფოების (CC) 
25.2% შეესაბამება
＊რუმინეთში დაახლოებით 12’000 სოფელია, მოსახლეობის 46% სოფლის მეურნეობასთან 
საქმიანობასთან დაკავშირებულ საქმიანობას ეწევა
＊GDP სასოფლო-სამეურნეო მეურნეობის  9% მოდის. 2006 წელს სოფლის მეურნეობის, სატყეო 
და თევზის მეურნეობაში 4.8მლნ ადამიანი იყო დასაქმებული. 
＊ სოფლებში, მოსახლეობის 67% მისდევს სოფლის მეურნეობას, 17% კვების, ხოლო 16% 
სოფლის მეუნეობის სერვისებშია დასაქმებული.
＊სასოფლო სამეურნეო საქმიანობაში დასაქმებული მოსახლეობის 32% 55 წელზე მეტისაა.
＊სასოფლო სამეურნეო მართვის მასშტაბის კუთხით, თვითდასაქმებული მცირე მეურნეები 
საერთო რაოდენობის 76%-ს აჭარბებს (საშუალო სამეურნეო მფლობელობაში არსებული მიწა 
1.17 ჰა), ხოლო ნახევრად მცირე ფერმერები (საშუალო სამეურნეო მიწა 3.3 ჰა) 21%-ს შეადგენს.
＊2005 წელს სოფლის მეურნეობის პროდუქცია: მარცვლეული კულტურა 19.32 მლნ ტონა, 
შაქრის ჭარხალი 7.5მლნ ტონა 750 აღასი ტონა, ყურძენი 1.06 მლნ ტონა, რძე 5.9მლნ ტონა, ღორის 
ხორცი 700.000 ტონა, ძროხის ხორცი 490.000 ტონა, ცხვრის ხორცი 150.000 ტონა, ქათმის ხორცი 
550.000 ტონა.
＊სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის იმპორტ-ექსპორტი 2005 წელს: ექსპორტი 673 მილიონი 
ევრო,  იმპორტი 2 მილიარდ 21 მილიონი ევრო, სავაჭრო დეფიციტი - 1მლრდ 348 მილიონი
＊მსხვილფეხა-წვრილფეხა პირუტყვის რაოდენობა: ძროხა 3.4 მილიონი, ღორი 6.8 მილიონი, 
შინაური ფრინველი 86მლნ. მათ შორის მეწველი ძროხების რაოდენობით  ევროპაში პირველ 
ადგილზეა.



სასოფლო მეურნეთა ჯგუფის ფორმები
• სასოფლო სამეურნეო გაერთიანება： ყოფილი წარმოების

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის საფუძველზე სასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის საერთო გამოყენება (თანხა
ნაწილდება გაერთიანების წევრებზე სოფლის მეურნეობის მიწის
ფართობის მიხედვით)

• სასოფლო სამეურნეო საწარმო: საწარმოოს პრაქტიკის მიხედვით, 
სასოფლო სამეურნეო მიწის თხოვება და სამეურნეო საქმიანობის
წარმოება (ქირა გადაიხდება პროდუქტის 30%-ით ნატურალური
ნატურალური სახით)

• არაკომერციული ორგანიზაცია (NPO) (სასოფლო სამეურნეო
საქმიანობის გაფართოება)

• სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივი (2005 წელს მიღებული
კანონის მიხედვით)

• EU-ს სუბსიდიის მიღების საკვალიფიკაციო მოთხოვნების
მეწარმეთა ჯგუფი (შეზღუდული დროით 2009 წლიდან სასოფლო
სამეურნეო კოოპერატივად იქცა. შეზღუდული აქვს სამეწარმეო
საქმიანობა



მეწარმეთა ორგანიზაციის შექმნის მცდელობა
რუმინეთში

• სასოფლო სამეურნეო ასოციაცია
1991წელს კანონი 36

მიწის მეპატრონეები გახდნენ ასოციაციის წევრები ინვესტირების
გზით გაერთიანებაში და სასოფლო სამეურნეო მიწა იჯარის
წესით მიიღეს. უშუალოდ გაერთიანების გავლით ან
ინდივიდუალური წესით მიმდინარეობს გაყიდვები. 

წარმოებისთვის ნედლეულს ასოციაცია ჯამურად ყიდულობს, 
წარმოების ხარჯებს უმატებენ და შედეგად ფასიც დგინდება. 
სასოფლო სამეურნეო დანადგარები ასოციაციის მფლობელობაშია. 
მიმდინარეობს მიწის დამუშავება.

ორგანიზაციის რაოდენობა: 89
ეფექტიანი მიწათსარგებლობისთვის, საწარმოსთვის შეზღუდვებია

დაწესებული. 



არაკომერციული ორგანიზაცია

• 2000 წელი: - კანონი 26
• არასამეწარმეო კერძო ორგანიზაცია
• დანადგარების საერთო გამოყენების, ფასის შესახებ

მოლაპარაკებებისა და სხვა მსგავსი პროცესების
წარმმართავი. 

• საწევრო გადასახადის მეშვეობით ოპერირება
• წარმოადგენს ფედერაციული ორგანიზაციასაც (რძის

პროდუქტების მწარმოებელი ფერმერები მსხვილ
ორგანიზაციას ქმნიან）

ორგანიზაციის რაოდენობა：７３３



მწარმოებელთა ჯგუფი

• სამთავრობო დადგნილება 37: 2005 წელი
• სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სამინისტროს

დადგენილება სუბსიდიის მიმღებ მეწარმეთა ჯგუფს უდგენს სტანდარტებსა
და ამ დადგენილებით რეგისტრაციის საშუალებას აძლევს.

• საწარმოს ოპერირება სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის მსგავსად არის
შესაძლებელი. წარმოების მასშტაბის სტანდარტი, ერთიანი ვაჭრობის გზით
მაღალი სტანდარტების დაკმაყოფილება აუცილებელია (100’000 ევრო). ამ
პირობების დაკმაყოფილების შედეგად სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის
მწარმოებელთა ჯგუფი ავტორიზაციას იღებს და მაქსიმუმ 390.000 ევროს
ოდენობით სუბსიდიის მიღების შესაძლებლობა აქვს (პირველ და მეორე
წელს 100.000 ევრო, შემდეგ 80, 60, 50.000 ევრო)

• 2014 წლის მდგომარეობით ასეთი ორგანიზაციის რიცხვი: 2600 
(იგულისხმება სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივებიც)



რუმინეთის ახალი სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის ჩანასახი
• სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ კანონში (2005 წლის იანვარი, კანონი 566) სოფლის

სამეურნეო საქმიანობაში ჩართული ცალკეული პირების 5 კაციანი ჯგუფი 1-ლი დონის კოოპერატივად
ითვლება, ხოლო იურიდიული გაერთიანება, რომელიც სასოფლო სამეურნეო საქმიანობაში ჩართული
ორგანიზაციიების ხუთეულისგან არის შექმნილი მეორე დონის სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივად
განისაზღვრა. აღნიშნულ ორს შორის განსხვავება მინიმალური საწევროს (პაის) რაოდენობა, აგრეთვე
მარცვლეული კულტურის შემთხვევაში, მეორე დონის კოოპერატივის წევრებისთვის მასშტაბის
გაფართოება უფრო ეფექტურად ხორციელდება. სხვა პროდუქციის წარმოების შემთხვევაში,  პირველი
დონის კოოპერატივი აწარმოებს მას.

• ამასთან, იაპონიის მსგავსად, მუნიციპალურ დონეზე კოოპერატივის შექმნის აუცილებლობა და
წევრთა რაოდენობაზე შეზღუდვა არ არის. ასევე შესაძლებელი გახდა სხვა მრავალი ბიზნესის
განვითარება, როგორიცაა შესყიდვები, კრედიტები, ურთიერთდახმარება, გადამუშავება და
ტრანსპორტირება. 

• 5 კოოპერატივის გაერთიანებით ცენტრალური ასოციაცის ჩამოყალიბება შესაძლებელი
გახდა(საგანმანათლებლო ინფორმაცია, სასოფლო სამეურნეო ადმინისტრაციული მოქმედებები) , 
სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის მიერ დაფინანსებული კოოპერატიული კომპანია შეიძლება
დაარსდეს მიზნების შესაფერისად. 

• სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის რეგისტრაცია თითოეული პრეფექტურის იუსტიციის
სამინისტროს კომერციული ორგანიზაციის ოფისშია შესაძლებელი, სადაც სასოფლო სამეურნეო
კოოპერატივის მოქმედებისა და წევრთა სავალიფიკაციო მოთხოვნები, ასევე ფინანსური
მონაწილეობის საბუთს, დაფუძნების შესახებ დეტალური გეგმისა და მსგავსი საბუთების წარდგენაა
საჭირო. 

• ჯაიკასა და მთელი ქვვეყნის სასოფლო სამეურნეო საკონსულტაციო სააგენტოს მოქმედებებით, 
თითოეულ პრეფექტურაში სასოფლო სამეურნეო საკონსულტაციო სააგენტოს მეწარმეთა 129 
ორგანიზაცია დაარსდა.



სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივი

• კანონი სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ 2005 წლის
1 იანვარი

• სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივთა რიცხვი: დაახლოებით 700 
(2014 წლის მონაცემები)

• （JICAპროექტი ANCA,OJCA პირდაპირი გზით დაარსებული
სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივი 129）

• （არსებობს ექსპერტების,ფინანსური ჯგუფებისა და უცხოური
კომპანიების მხარდაჭერით შექმნილი სასოფლო სამეურნეო
კოოპერატვები, თუმცა მათგან ცოტა ფუნქციონირებს）

• მეწარმეთა 5 ორგანიზაციის გაერთიანების შედეგად მეორე დონის
სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის შექმნაც შესაძლებელია. 



რუმინეთში ახლად შექმნილი სასოფლო სამეურნეო
კოოპერატივების სახეები (2008 წლის ნოემბრის ბოლო)
• მარცვლეულის საწარმო და სარეალიზაციო: 17
• თაფლის: 20
• ღვინის: １1
• ცხვრის: 13
• რძის პროდუქტების: 1
• შინაური ფრინველის: 1
• ბოსტნეუულის: ３８
• მეხილეობის: 6
• ყვავილების/მებაღეობის: 1
• მეთევზეობის: 3
• სოკოს: 1
• ლოკოკინების: 1
• აგრო-ტურიზმის: 1
• კომპლექსური მართვის: 3                       

ჯამში: 129 სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივი



რუმინეთის სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის
დაარსების დეტალები

• 2005         17 （JICA-ს მიერ ინდივიდუალური ექპერტების
მივლინების შედეგი 2001～2004წლებში）

• 2006         25 （JICA-ს ტექნიკური თანამშრომლობის პროექტი
2006～2008წლებში）

• 2007         59
• 2008        28

სულ 129 სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივი



საპილოტე კოოპერატივების რუკა



სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის შექმნის სემინარი



ტრენინგი რუმინეთში (2008წელი）



რუმინეთი - მარცვლეული კულტურის კოოპერატივი



მარცვლეულის კოოპერატივის სასოფლო სამეურნეო
ტექნიკა



ცხვრის საძოვრები



ცხვრის საძოვრების კოოპერატივის ხორცის
გადამამუშავებელი საწარმოს შექმნა



ცხვრის საძოვრების კოოპერატივის უფროსი
(მარჯვნიდან მეორე)



ხორცის გადამამუშავებელი საწარმოს დასრულებული
სახე



ცხვრის საძოვრების კოოპერატივი და ხორცის
გადამამუშავებელი საწარმო



ცხვრის საძოვრების სასოფლო სამეურნეო
კოოპერატივი

სარაჯი

• კოოპერატივის სახელი：Transilvania Ovicarne
Agricultural Cooperativa、

• მდებარეობა: სარაჯი
• პროდუქცია: ცხვრის ხორცი, გადამუშავებული

პროდუქცია, ყველი
• გაერთიანების წევრები：６7 ადამიანი
• კაპიტალი：150,000 რუმინული ლეი (〜36’685$)
• დაფუძნება: 2006 წლის თებერვალი



ბოსტნეულის კოოპერატივი სუჩავას ადმინისტრაციაში
（პირდაპირი გაყიდვების საწარმო）



ბოსტნეულის კოოპერატივის ოფისი



ჩალაგებული ბოსტნეულის გადასაზიდი ფურგონი



ბოსტნეულის სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის
პირდაპირი გაყიდვის წარმოება (სუჩავა)

• კოოპერატივი სუჩავას ადმინისტრაციულ ერთეულში, უკრაინასთან ახლოს იასლოვაჩის კომუნაში 2006 
წლის ოქტომბერში დაარსდა. სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივი შედგება 15 წევრისგან, ჯამურად 48 
ჰექტარის მიწაზე მოყჰავთ კომბოსტო, კიტრი, ნიახური, სტაფილო, კარტოფილი და წიწაკა. 
კოოპერატივში 15’000 კვადრატული მეტრის საერთო სანერგე მეურნეობა აქვთ, სადაც თითოეული
სახეობის ნერგები გამოჰყავთ.

• ამ სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივმა დიდი ზომის სუპერმარკეტებში გაყიდვაზე უარი თქვა. ამის
მიზეზი ვაჭრობისას წარმოქმნილი დაბალი ფასი იყო. კოოპერატივმა ადმინისტრაციაში არსებულ 22 
დაწესებულებას, რომელშიც მოხუცებულთა და ბავშვთა სახლები მოიაზრება, ხელშეკრულება
პირდაპირი გაყიდვის გზით გაუფორმა. ორგანული ბოსტნეული ვაკუუმის პარკში იფუთება და
იგზავნება. იქიდან გამომდინარე, რომ წინასწარი გაგრილების აღჭურვილობა ან მანქანა მაცივარი არ
აქვთ, მომხმარებლამდე ახალი პროდუქტის მისატანად მაქსიმუმ 200 კილომეტრის მანძილზე
უზრუნველყოფენ გადატანას. კონტრაქტორთან ყოველწლიური კონტრაქტის გაფორმების შედეგად, 
კოოპერატივის წევრებს, მათ მიერ მოყვანილი ბოსტნეული, პირდაპირ კოოპერატივშივე მიაქვთ და
პირდაპირი გაყიდვის გზით ვაჭრობენ. სოფლის მეურნეობის კოოპერატივები იღებენ საკომისიოს სახით
10%-ს, რომელიც შეფუთვისა და ტრანსპორტირების საფასურია, დანარჩენ ნაწილს იღებენ
მწარმოებლები (კოოპერატივის წევრები). სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივი მისი წევრებისგან
პროდუქტს არ ყიდულობს, არამედ ვაჭრობის რისკებისგან იცავს. იქიდან გამომდინარე, რომ
კოოპერატივებს დაქირავებული პერსონალი არ ჰყავთ, საქმიანობას დანაწილების და მათზე
პასუხისმგებლობის აღებით ხდება. 2 ბოსტნეულის გადამზიდი ფურგონის მძღოლიც კოოპერატივის
გაერთიანების ხელმძღვანელი - ბასილე. საქმიანობის დაწყებიდან დღემდე, გაერთიანების შემოსავალი
2 ჯერ გაიზარდა. სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ გასულ წელს სუბსიდირების ჯგუფი დაამტკიცა, 
რომლებიც 5 წლის განმავლობაში მაქსიმუმ 100’000 ევროს სუბსიდიას მიიღებენ. კოოპერატივის
უფროსი - ბასილე ამ დახმარების გამოყენებას საირიგაციო სისტემის, ტრაქტორის, ასევე
მწარმოებლების მიერ მართული ბოსტნეულის პირდაპირი გაყიდვის მაღაზიის მოწყობაში გამოიყენებს. 
ასევე, ახლო მდებარე მლაშე ტბის წყლის გამოყენებით კომბოსტოს მწნილის დამზადებასა და
ირლანდიაში ექსპორტის გეგმებიც აქვთ. მართლაც, კარგი მაგალითი იმისა, როგორ განსაზღვრავს
ლიდერის ძალისხმევა კოოპერატივის საქმიანობის წარმატებას.



ბოსტნეულის წარმოებისა და რეალიზაციის სასოფლო
სამურნეო კოოპერატივი / სუჩავა

• დასახელება: სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივი ტარინა
(2006)

• მდებარეობა: სუჩავას ადმინისტრაცია
• წარმოებული პროდუქცია: ბოსტნეული და ბოსტნეულის

მწნილი
• კაპიტალი: 213,393 რუმინული ლეი (〜 52245$)
• დაფუძნება: 2006წლის 24 აგვისტო



ბოსტნეულის კოოპერატივი ვდორა (ბუქარესტთან
ახლოს)

Mr. Vlad Gheorghe
（Eco Legum Vidraკოოპერატივის 
ხელმძღვანელი）

Pipera ბაზარი, კოოპერატივის 
პროდუქტის დახლი



Eco Legme Vidra სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივი
（ორგანული ბოსტნეული）

• Eco Legme Vidra სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივი Agroecologica
კოოპერატივის გამოყოფის შედეგად წარმოიქმნა და 600 წევრს აერთიანებს. 
Pipera-ს ბაზარი წყნარ უბანში შექმნილი ახალი ბაზარია, რომლის
ირგვლივაც ამერიკის საელჩო, ამერიკული სკოლა და იაპონელების სკოლაა, 
მოსახლეობის ზრდასთან ერთად, უცხოელების სიმრავლითაც გამოირჩევა. 
სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივი ამ ბაზარი წელიწადში 130 დახლით
არის წარმოდგენილი

• 1 დახლის საფასური დღეში 20 ლეია (500იენი). 
ეს კოოპერატვი სხვა ბაზრებთან ერთად ჯამში 300 დახლზეა წარმოდგენილი. 
ბოსტნეულის შეგროვევასა და გადაზიდვას კოოპერატივი დამოუკიდებლად
გეგმავს, თუმცა ამჟამად ფერმერთა ინდივიდუალურად წარმოებისა და
გადაზიდვის გეგმაზე მუშაობენ,რომელიც საცალო ბაზრებზე გასვლის
საშუალებას მისცემთ.



ღვინის სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივი



ღვინო



ღვინის წარმოებისა და რეალიზაციის კოოპერატივი -
ბრანჩა

• დასახელება： პრაიურ ფარაოანერე
კოოპერატივი

• ადგილი: ბრანჩას ადმინისტრაცია
• პროდუქცია: ღვინო
• კოოპერატივის წევრი: 7ადამიანი
• კაპიტალი: 500 რუმინული ლეი (〜１２３＄）

• რეგისტრაცია : 2005წლის 4 აგვისტო



სოკოს კოოპერატივი



სოკოს საწარმო



თაფლის კოოპერატივი



• კოოპერატივი დაარსდა 2005 წლის 18 აპრილს,სასოფლო სამეურნეო
კოოპერატივის კანონის ამოქმედების შემდეგ.

• კოოპერატივში 350 წევრია და ამ დრომდე კოოპერატივის განვითარებისთვის
150მდე პროექტი განახორციელეს

• SAPARD-ის მეშვეობით（EU წევრობის・სოფლის განვითარების ფონდი), 
თაფლის გაწმენდისა და ჩამოსხმის დანადგარი, პროდუქტის კვლევის
დანადგარი, პროდუქტის საწყობი, ISO9001,ISO14001ასევეISO22000
სერტიფიკატები მოიპოვეს და საფრანგეთში, ავსტრიში, ბელგიასა და სხვა
ქვეყნებში თაფლის იმპორტი დაიწყეს.

• კოოპერატივის ხელძღვანელი გოვერნესკუ ექიმია, მეფუტკრეობას ჰობის
დონეზე მიჰყვებოდა, რადგან თაფლი ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო
პროდუქტია, თაფლში ბალახეულისა და ზღვის წყალმცენარეების შერევით
ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო პროდუქტს ქმნის და ყიდის.



თაფლის გამწმენდი ქარხნის საბოლოო სახე



საექსპორტო თაფლი
（საფრანგეთსა და გერმანიაში გასაგზავნი）



თაფლის ხარისხის კვლევა



თაფლის რაფინირება

გაყიდვები: წელიწადში 300 ტონა 



არსებული 42 ადმინისტრაციიდან 38-ში შეიქმნა
სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივი

• პროექტის ხელშეწყობის სისტემა

ეროვნული სააგენტო： ეროვნული სასოფლო სამეურნეო
საკონსულტაციო სააგენტო

ადმინისტრაციული ერთეულის სასოფლო სამეურნეო
საკონსულტაციო ოფისი: 42 ოფისი

7 საპილოტე კოოპერატივი

თითოეული ადმინისტრაციის ოფისიდან 2 კოოპერატივის
ხელშეწყობაზე ორიენტირებული თანამშრომელი აირჩევა და
მწვრთნელთა ტრენინგს (TOT) უზრუნველყოფს

რეგიონის სოფლის მეურნეობის გავრცელების ცენტრის
საქმიანობა: 400 ადგილი



რუმინეთის სასწავლო
ტრენინგი

2007წელი 6 მარტი -28 მარტი 4 ადამიანი
გაყიდვების წარმოების ლექცია

10 მაისი – 9 ივლისი 2 ადამიანი
სოფლის ეკონომიკის ხელშეწყობა და სასოფლო

სამეურნეო კოოპერატივი
4 სექტემბერი - 28 ნოემბერი 2 ადამიანი
მცირე მეურნეებისთვის სასოფლო სამეურნეო

საქმიანობის გაუმჯობესება
2008წელი 20 აგვისტო - 13 სექტემბერი 9 ადამიანი
გაყიდვების წარმოება (საპილოტე კოოპერატივი)
სხვა JICA Obihiroსა და JICA Okinawaს კოპერატივების
ჩათვლით სემინარის 10 მონაწილე, რუმინეთის
დამოუკიდებელი სასწავლო კურსი （EU მხარდაჭერით）
12ადამიანი



ქვეყნის შიდა სემინარები
2006 წელი ნოემბერი ～დეკემბერი კოოპერატივის შექმნასთან დაკავშირებული სემინარი - 3 
დღე 4ადგილას

მეწარმე 76 პირი ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლის მეურნეობის
საკონსულტაციო ოფისიდან 94 პირი (ჯამში 170)
2007 წელი ოქტომბერი ～ ნოემბერი ფინანსურ მენეჯმენტთან დაკავშირებული სემინარი 3 დღე
- 4 ადგილას

მეწარმე59პირი, ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლის მეურნეობის
საკონსულტაციო ოფისიდან 80პირი（ჯამში139პირი）

2008წლის თებერვალი სოფლის მეურნეობის პროდუქტის გაყიდვის სემინარი 1 დღე、3 
ადგილას

მეწარმე 27პირი、 სოფლის მეურნეობის საკონსულტაციო ოფისიდან 97პირი
（ჯამში124პირი）

2008წლის ივნისი～ივლისი რუმინეთის სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის საქმიანობის
გამოცდილება და ცენტრალური ასოციაციის სემინარი - 3 დღე, 4 ადგილას

მეწარმე 33პირი、 ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლის მეურნეობის
საკონსულტაციო ოფისიდან 59პირი （ჯამში92პირი）

2008წლის ნოემბერი მართვასა და საგანმანათლებლო საქმიანობასთან დაკავშირებული
სემინარი 3 დღე, 4 ადგილას

მეწარმე 33პირი、 ადმინისტრაციული ერთეულის სოფლის მეურნეობის
საკონსულტაციო ოფისიდან 55პირი（ჯამში 88 პირი ）

2008წელს、ამათ გარდა, ეროვნული სასოფლო სამეურნეო კოპერატივის დირექტორთა
ყრილობა 2 ჯერ ჩატარდა

（ცენტრალური ასოციაციის დაარსებისკენ მიმართული）



სახელმძღვანელოების განვითარება （რუმინული ენა）

• 2006წლის ნოემბერი კოოპერატივის დაარსებისა და მართვის გაიდლაინი -
1000ეგზემპლარი

• 2006 წლის ნოემბერი რუმინულ ენაზე გამოცემული იაპონიის კოოპერატივების
შესახებ გაცნობითი ხასიათის ვიდეო 3 სახის ー 50 ეგზემპლარი

• 2007წლის აპრილი კოოპერატივის ფინანსური მენეჯმენტი -1000 ეგზემპლარი
• 2007წლის აგვისტო კოოპერატივის საწარმო და ფინანსური აღრიცხვა - 1000 

ეგზემპლარი
• 2008წლის იანვარი რუმინეთში არსებული განვითარებული 20 კოოპერატივი -

500 ეგზემპლარი 2008წლის ნოემბერი კოოპერატივის აღმასრულებელის
ინსტრუქცია - 1000ეგზემპლარი

• 2008წლის ნოემბერი მეთევზეობის კოოპერატივის აღმასრულების ინსტრუქცია
- 200 ეგზემპლარი

• 2008 წლის ნოემბერი სოფლის მეურნის აღრიცხვის სახელმძღვანელო - 900 
ეგზემპლარი



პროექტის მიღწევები
（2006წლის ივლისიდან 2008წლის დეკემბრამდე）

• მიღწევა 1
• 37 ადმინისტრაციული რეგიონის სოფლის მეურნეობის
საკონსულტაციო ოფისმა დააარსა სასოფლო სამეურნეო

კოოპერატივი, დაარსებასთან დაკავშირებული გამოცდილების
მიღება
• რეგიონის საკონსულტაიო ოფისის მხარდაჭერით 129
სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივი შეიქმნა

• მიღწევა 2
• 129სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივს შორის 93-მა შექმნა
ბიზნეს გემები და ბიზნეს წესები, მათ შორის კი 79-მა ის

რეალობაში განახორციელა
• მიღწევა 3
• 7 საპილოტე სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის მიერ
მცირე გამოცდილებისა, კოოპერატივის წევრების შემოსავალი

20 – 50% მდე გაიზარდა (დასრულების დროს ჩატარებული
კვლევა კითხვარით)



განვითარებადი ქვეყნების სასოფლო სამეურნეო
კოოპერატივების ხელშეწყობის გამოწვევები

• დაგვიანებული სოციალური სისტემა
（გზები、ლოჯისტიკა）
• ყოფილი სოციალისტური ქვეყნების（აღმ ევროპა, შუა აზია, 

კამბოჯა, მიანმარი, ლაოსი, ვიეტნამი) ნულიდან დაწყება
• კოოპერატივებთან დაკავშირებული ცოდნის (შეგნების) 

ნაკლებობა
• სამთავრო პირთა თავდაჯერებულობის არქონა
• სოფლის მეურნე ლიდერთა აღზრდის პრობლემა （Me First)
• დაგვიანებული განათლება （აფრიკა, სამხრეთ-აღმოსავლეთ

აზია）
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