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ავტორი: ნათია გელაშვილი 

 

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების როლი სოფლის მეურნეობის განვითარებაში 

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობას მდიდარი ტრადიციები გააჩნია, რაც ქვეყნის 

ისტორიის, ცნობიერების და კულტურული მემკვიდრეობის განუყოფელი ნაწილია და 

ამან საქართველოს, როგორც სახელმწიფოს ჩამოყალიბებასა და განვითარებაში, 

მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა. სოფლის მეურნეობა საქართველოს ეკონომიკის ერთ-

ერთი მნიშვნელოვანი სექტორია, რაც განპირობებულია იმით, რომ ქვეყნის მოსახლეობის 

45% სოფლის მეურნეობის დარგშია დასაქმებული.1 

ქვეყანაში ჯერ კიდევ მწვავედ დგას სიღარიბის პრობლემა, აქედან გამომდინარე 

მნიშვნელოვანია საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორის განვითარება და 

კონკურენტული უპირატესობის მქონე პროდუქტების საექსპორტო პოტენციალის 

გამოყენება, რომელიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის შემოსავლების ზრდას, სიღარიბის 

დონის დაძლევასა და ხარისხიანი პროდუქციის წარმოებას. ამ მიზნის მისაღწევად, 

აუცილებელია სწორი აგრარული პოლიტიკის შემუშავება და ეკონომიკის ამ სექტორში 

ფინანსური რესურსების მოზიდვის ხელშეწყობა. 

დღესდღეობით,  აქტუალურია სოფლის მეურნეობის განვითარებაში სასოფლო-

სამეურნეო კოოპერატივების როლი. საქართველოს მთავრობა და საერთაშორისო 

ორგანიზაციები მხარს უჭერენ კოოპერატივების საქმიანობას და სხვადასხვა 

ღონისძიებებითა და პროგრამებით ცდილობენ მათი სიმძლავრეების განვითარებას. 

საქართველოს პარლამენტმა 2013 წელს მიიღო კანონი „სასოფლო-სამეურნეო 

კოოპერატივების შესახებ,“ რომლის თანახმადაც შეიქმნა სასოფლო-სამეურნეო 

კოოპერატივების განვითარების სააგენტო, რომლის მიზანია კოოპერატივების 

სიმძლავრეების განვითარებით, სოფლის მეურნეობის აღორძინება, სასოფლო-სამეურნეო 

წარმოების კონკურენტუნარიანობის გაუმჯობესება და ქვეყნის ეკონომიკური 

მდგომარეობის გაუმჯობესება 

სტატიის მიზანია განიხილოს კოოპერაციის არსი და  გასცეს შემდეგ კითხვებს 

პასუხი:  

1. რატომ არის კოოპერაცია ეფექტიანი სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის? 

2. როგორ ზრდიან კოოპერატივები სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობას?  

                                                             
1 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. სოფლის მეურნეობა, 2017 http://www.geostat.ge  

 

http://www.geostat.ge/


 

3. რა არის მთავარი გამოწვევები რომლებიც დგას კოოპერატივების წინაშე? 

4. რა შედეგს მივიღებთ კოოპერაციისგან და რატომ არის მნიშვნელოვანი ქალი 

ფერმერების აქტიური ჩართვა კოოპერაციის პროცესში?  

 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

საერთაშორისო შრომის ორგანიზაცია, კოოპერატივს განმარტავს: „ქალთა და კაცთა 

ავტონომიური ასოციაცია, რომლებიც ერთიანდებიან ნებაყოფლობით რათა 

გაუმკლავდნენ საერთო ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ საჭიროებებს საერთო 

საკუთრებაში მყოფი და დემოკრატიული მართული საწარმოს გზით.“ 2 

სასოფლო-სამეურნეო დარგში კოოპერაციის განვითარების მხარდაჭერა ხელს 

შეუწყობს დარგის კონკურენტუნარიანობის ზრდას და ფერმერებისთვის რესურსების 

ეფექტიანად გამოყენებას. კოოპერატივების ჩამოყალიბება და მათი სიმძლავრეების 

გაუმჯობესება სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის ხარისხს აამაღლებს, პროდუქციის 

რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები მნიშვნელოვნად გაიზრდება, საწარმოო 

რისკები და სიღარიბის დონე შემცირდება. კოოპერაციის განვითარება აუმჯობესებს 

მოწყვლადი ჯგუფების, ქალ ფერმერების და ახალგაზრდა ფერმერების ჩართულობას 

ეკონომიკურ საქმიანობაში. სახელმწიფო და საერთაშორისო ორგანიზაციები აქტიურად 

ახორციელებენ სხვადასხვა პროექტებს კოოპერაციის პოპულარიზაციის მიზნით, 

რომელიც უზრუნველყოფს კომუნიკაციას კოოპერატივების, სამიზნე ჯგუფებისა და 

საზოგადოებას შორის, ასევე აქტიური მუშაობას მედიასთან, არასამთავრობო სექტორთან 

და სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან.  

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს მონაცემებით, 

საქართველოში რეგისტრირებულია 1440 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი.  

დიაგრამა 1. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების რაოდენობა რეგიონების მიხედვით3 

                                                             
2 საერთაშორისო შრომის ორგანიზაცია. 2017 http://www.ilo.org/empent/units/cooperatives/lang--en/index.htm 

 
3 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო. 2017 http://acda.gov.ge/index.php/geo 

 

http://www.ilo.org/empent/units/cooperatives/lang--en/index.htm
http://acda.gov.ge/index.php/geo


 

 

კოოპერატივების ყველაზე დიდი მაჩვენებელი ფიქსირდება სამცხე-ჯავახეთში, რაც 

იმის მანიშნებელია რომ რეგიონისთვის კოოპერაცია მნიშვნელოვანია და ფერმერები 

მისგან მიღებულ სარგებლიანობას აღიქვამენ და შესაბამისად რეაგირებენ სხვა 

რეგიონებთან შედარებით.  

ჩატარებული კვლევის მიზანია კოოპერატივების განვითარების არსებული 

სიტუაციის შეფასება, ფერმერთა დამოკიდებულება კოოპერატივების მიმართ, არსებული 

საჭიროებების გამოვლენა, ქალ ფერმერთა კოოპერაციაში ჩართულობის ანალიზი, 

საბოლოო ჯამში სოფლის მეურნეობის დარგზე კოოპერაციის ეფექტიანობის განსაზღვრა 

და ძირითადი რეკომენდაციების შემუშავება.   

კვლევის მეთოდები 

კვლევის ძირითადი საკითხების გამოსავლენად და შესაფასებლად გამოყენებულია 

ინფორმაციის მოპოვების და ანალიზის მეთოდები, რაც უზრუნველყოფს არსებული 

ინფორმაციის გაანალიზებას და თვისებრივი კვლევის მეთოდები, კერძოდ: ფოკუს-

ჯგუფები ფერმერებთან, ჩაღრმავებული ინეტრვიუები ექსპერტებთან და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის და ადგილობრივი საკონსულტაციო სამსახურების 

წარმომადგენლებთან, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლებთან და 

დაინტერებულ მხარეებთან.  

კვლევის განხორციელების საფეხურები 

განისაზღვრა სოფლის მეურნეობის დარგის ექსპერტები და მათთან მოეწყო 

შეხვედრები დარგში არსებული გამოწვევებისა და კოოპერაციის ეფექტიანობის 

გამოსავლენად. მოპოვებული ინფორმაციის დახარისხებისა და ანალიზის შემდეგ, 

გამოიკითხა კოოპერატივების ძირითადი ნაწილი და შემთხვევითი შერჩევის საფუძველზე 

დაიგეგმა ორი ფოკუს ჯგუფის ჩატარება დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოში 

რეგიონული თავისებურებების გამოსავლენად. მოპოვებული ინფორმაციის საფუძველზე 
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გაანალიზდა დარგში არსებული სიტუაცია და შემუშავდა ძირითადი დასკვნები და 

რეკომენდაციები. 

კვლევის შედეგები 

კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 275 კოოპერატივმა. კოოპერატივების კვლევისა და 

ფოკუს ჯგუფების მეშვეობით, გამოვლინდა კოოპერატივების წევრების მიერ დანახული 

სარგებელი: გამოკითხულთა 39% თვლის რომ სარგებელი მიიღო ინვენტარის ერთობლივი 

შეძენა-გამოყენებიდან, 26% საწარმოო საშუალებების ერთობლივი შეძენიდან, 22% 

სარგებელი მოსავლის ერთობლივი შენახვა, გადამუშავება, მარკეტინგიდან, 14% 

სარგებელი მიღებული ცოდნისა და კავშირების დამყარებიდან. კვლევის მიხედვით  

გამოკითხული კოოპერატივებიდან 31% წევრი  ქალია და 69% მამაკაცი. უმეტესობა 

დაფინანასებულია სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ და ბოლო წლების 

განმავლობაში მათი შემოსავალი საშუალოდ გაიზარდა 64%-ით; მოგება საშუალოდ 

გაიზარდა 30%-ით. 

კვლევამ აჩვენა კოოპერატივების საქმიანობის ძირითადი სფეროები, რომელიც 

წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე.  

 

დიაგრამა 2. კოოპერატივების საქმიანობის სფერო 4 

  

გამოკითხვის მიხედვით, კოოპერატივების წარმატების მთავარი ხელშემშლელი 

ფაქტორებია: არახელსაყრელი კლიმატური პირობები, ხელმისაწვდომობა ბაზრებზე, 

შესაბამისი გამოცდილების მქონე ადამიანურ რესურსსა და ინფორმაციაზე. კვლევის 

                                                             
4 ENPARD: სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა. 2017 http://enpard.ge/ge/ 
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http://enpard.ge/ge/


 

შედეგებზე დაყრდნობით, შეგვიძლია ვთქვათ რომ ინფრასტრუქტურა რომელიც გავლენას 

ახდენს კოოპერატივების საქმიანობაზე არის: გზები, ირიგაცია/დრენაჟი, წყალი/სანიტარია 

და კომუნიკაციის საშუალებები.  

გამოკითხული კოოპერატივების უმრავლესობა ყიდის თავიანთ პროდუქციას 

ადგილობრივ ბაზარზე. კოოპერატივების 31% თავის პროდუქციას ყიდის თავიანთი 

რეგიონის გარეთ. 2016 წელს, 9 კოოპერატივის პროდუქცია გავიდა ექსპორტზე 

(ძირითადად შუამავლის მეშვეობით).  

ექსპერტებთან შეხვედრებისა და მათთან ჩატარებულმა ინტერვიუებმა გამოავლინა 

სახელმწიფოს როლი კოოპერაციის მხარდასაჭერად. სახელმწიფოს მიერ კოოპერატივების 

ჩამოყალიბების წესი გამარტივებულია, კოოპერატივებს აქვთ საგადასახადო შეღავათები - 

არ არის დაწესებული მოგების გადასახადის ზღვარი წლიური ბრუნვის მიხედვით, 

ქონების გადასახადით არ იბეგრება კოოპერატივის ქონება, რომელიც გამოიყენება 

სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობისთვის და საშემოსავლო გადასახადით არ იბეგრება 

კოოპერატივის საქმიანობის ფარგლებში, კოოპერატივის წევრების მიერ მიღებული 

დივიდენდი; სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერა მოიცავს ფინანსურ და ტექნიკური 

დახმარებას.  

დარგის სპეციალისტების მოსაზრებებზე დაყრდნობით, განისაზღვრა 

კოოპერატივების უპირატესობანი: კოოპერატივების შემოსავლების ზრდა; ერთობლივი 

საქმიანობა წარმოებას უფრო სტაბილურს ხდის; ძალების გაერთიანებით მიიღწევა 

მასშტაბის ეკონომიურობა; ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ზრდა; ეფექტიანი 

საქმიანობის განხორციელება; რესურსების გაერთიანება; სახელმწიფო პროგრამებზე 

ხელმისაწვდომობა; გაფართოების შესაძლებლობა. კოოპერატივების გაძლიერება 

უზრუნველყოფს მცირე მეურნეობების საქმიანობის გაუმჯობესებას, 

კონკურენტუნარიანობის ზრდას, საგარეო ვაჭრობის ხელშეწყობას და პროდუქციის 

ექსპორტს.  

ექსპერტების აზრით, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს ბარიერები, რომელიც ხელს 

უშლის კოოპერაციის განვითარებას: კაპიტალის არქონა, კოოპერატივების მიმართ 

ნეგატიური შეხედულებები, საჭირო ცოდნისა და უნარ-ჩვევების ნაკლებობა, ნდობის 

არქონა, თანამშრომლობის დეფიციტი, მენეჯმენტის სირთულე, ახალი წევრების მოძიება, 

გადაწყვეტილების მიღების სირთულე და ასოცირება საბჭოთა კოლმეურნეობასთან.  

კვლევის შედეგების მიხედვით, მნიშვნელოვანია ქალის როლი კოოპერატივების 

საქმიანობის განვითარებაში. მონაცემების მიხედვით, საქართველოში არსებული 

კოოპერატივებიდან 6%-ს მართავს ქალი. ქალთა ჩართულობით გაძლიერდება მათი 

ეკონომიკური მდგომარეობა, რაც თავის წვლილს შეიტანს ქვეყანაში გენდერული 

უთანასწორობის აღმოფხვრაში. ასევე, ქალები მნიშვნელოვან სამუშაო ძალას 



 

წარმოადგენენ და აქვთ საჭირო უნარები იმისთვის, რომ წამყვანი როლი ითამაშონ 

წარმოების განვითარებასა და დარგში არსებული სიტუაციის გაუმჯობესებაში.  

 

ძირითადი დასკვნები და რეკომენდაციები 

ჩატარებული კვლევის შედეგად განისაზღვრა სოფლის მეურნეობის დარგში 

კოოპერატივების როლი და მათი საქმიანობის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანი 

ასპექტები. გამოვლინდა ძირითადი გამოწვევები და პრობლემები, რაც კოოპერატივების 

შექმნას, გაძლიერებას და ბაზარზე მყარ პოზიციას უშლის ხელს. აუცილებელია 

აღინიშნოს კოოპერატივების მხარდაჭერისათვის არსებული პროგრამები და ის ძირითადი 

მიღწევები, რაც კოოპერატივების სიმძლავრეებს ავითარებს.  

სტატიაში შემუშავებულია ძირითადი რეკომენდაციები, რომელთა განხორციელება 

აუცილებელია კვლევის მიზნების მისაღწევად: 

საჭიროა ცნობიერების ამაღლება კოოპერატივების უპირატესობებზე და 

დამოკიდებულების ცვლილებისაკენ მიმართული  ღონისძიებების გატარება; 

ადგილობრივი საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურების გაძლიერება; 

კოოპერატივების საკითხებზე ინფორმირებულობისა და ცოდნის დონის ამაღლება; 

მიზნობრივი პროგრამების დაგეგმვა და განხორციელება; კოოპერატივების ცოდნისა და 

უნარ-ჩვევების გაზრდა; ფინანსებზე და ბაზარზე წვდომის ხელშეწყობა; წარმატებული 

მაგალითების წარმოჩენა; ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციებისა და სხვა 

დაინტერესებული მხარეების გაძლიერება; უფრო მეტ ქალს უნდა მიეცეს ინფორმაცია და 

ცოდნა კოოპერატივებთან დაკავშირებით, აგრეთვე შესაძლებლობა გაიარონ ტრენინგები 

და შეიძინონ საჭირო უნარ-ჩვევები; ქალთა კოოპერატივების წახალისება.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

გამოყენებული ლიტერატურა 

საერთაშორისო შრომის ორგანიზაცია. 2017 

http://www.ilo.org/empent/units/cooperatives/lang--en/index.htm 

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო. 2017  

http://acda.gov.ge/index.php/geo 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. სოფლის მეურნეობის განვითარების 

სტრატეგია 2015-2020 წწ.  

http://moa.gov.ge/index.php/Public/Strategy/8 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. სოფლის მეურნეობა, 2017  

www.Geostat.ge  

ENPARD: სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა. 

http://enpard.ge/ge/ 

საქართველოს ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა (ISET). EU and Partners Summarize 

Achievements of ENPARD’s Small Farmers’ Cooperation Component. 

http://www.iset-pi.ge/index.php/en/news-agriculture/2036-eu-and-partners-summarize-

achievements-of-enpard-s-small-farmers-cooperation-component 
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