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თანამედროვე საბაზრო ეკონომიკის პირობებში კონკურენტუნარიანი პრო-
დუქციის წარმოების აუცილებელ პირობას, ტექნიკურ-ტექნოლოგიურ და ორ-
განიზაციულ-მმართველობით ერთობასთან ერთად, პირველადი წარმოების, გა-
დამუშავების, შენახვის, გადაზიდვის და რეალიზაციის პროცესების უწყვეტობა 
წარმოადგენს, რაც საქართველოს სოფლის მოსახლეობის მცირემიწიანობის და 
მცირე მატერიალური შესაძლებლობების პირობებში, ყველაზე ეფექტიანად კო-
ოპერაციული წარმოების პირობებშია შესაძლებელი [1].

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციის პროცესის მნიშვნელობა, რომელიც 
წარმატებით წარიმართა მსოფლიოს თითქმის ყველა განვითარებულ ქვეყანა-
ში და კოოპერაციული შიდასაწარმოო ურთიერთობები ჯერ კიდევ არ არის კა-
რგად გაცნობიერებული საქართველოს მოსახლეობისათვის, რაც ჩვენი სტატი-
ის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანაა.

 mikroekonomika   makroekonomika   ekonometrika
MICROECONOMICS   MACROECONOMICS   ECONOMETRICS

ekonomika da biznesi, 2019, ¹1,  გვ. 
ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2019, ¹1,  pp. 



71

საკვანძო სიტყვები: სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი; დემოკრატიუ-
ლი მართვა; ეკონომიკური მონაწილეობა; პაი; საპაიო შენატანები; საპაიო ფო-
ნდი; მეპაიე; ასოცირებული წევრი.

წარმატებული ეკონომიკის მქონე ქვეყნებმა, სახელმწიფო ხელშეწყობისა და და-
ფინანსების პრიორიტეტულ მიმართულებად კოოპერაციულ საწყისებზე ფუნქციო-
ნირებადი ორგანიზაციების ხელშეწყობა მიიჩნიეს, რადგან მხოლოდ კოოპერირების 
საშუალებით არის შესაძლებელი ორი საწყისის გაერთიანება: საკუთრების, რომელიც 
აძლევს მის მფლობელს არჩევანის თავისუფლებას და მასშტაბური წარმოების, რაც 
განაპირობებს, ერთი მხრივ, – ტექნიკურ და ეკომომიკურ უპირატესობას და მეორე 
მხრივ – ავტორიტეტსა და წონას სასაქონლო და საფინანსო ბაზრებზე [2].

სასოფლო–სამეურნეო კოოპერატივი წარმოადგენს თავისუფალ მეწარმეთა ნე-
ბაყოფლობით გაერთიანებას, რომლისთვისაც დამახასიათებელია მართვის დემოკ-
რატიული ფორმა, სადაც მოქმედებს არჩევითობაზე დაფუძნებული მმართველობითი 
სისტემა პრინციპით – „ქვევიდან – ზევით“, რაც საფუძველშივე გამორიცხავს მმა-
რთველი აპარატის ბიუროკრატიზაციას. 

სასოოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შიდასაწარმოო ურთიერთობების ისე-
თი კომპონენტები, როგორიცაა დემოკრატიული მართვა, ეკონომიკური მონაწილე-
ობა, სავალდებულო და დამატებითი საპაიო შენატანები, ასოცირებული წევრი თუ 
არაწევრი პირებისთვის დაწესებული შეზღუდვები და სხვა, პრაქტიკულად წარმოა-
დგენს ეკონომიკურ მექანიზმებს წარმატებული სამეწარმეო საქმიანობის განხორცი-
ელებისთვის და მათი სიღრმისეული გააზრების გარეშე, ისინი ვერ შეძლებენ შეინა-
რჩუნონ კოოპერატივის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის ნიშანთვისებები, 
რაც მათ არსებითად განასხვავებს სხვა ტიპის სამეწარმეო ფორმებისგან და წარმოა-
დგენს ასეთი ტიპის საწარმოების სიცოცხლისუნარიანობის საფუძველს. 

კოოპერაციული შიდასაწარმოო ურთიერთობები

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებს გააჩნია რიგი, მხოლოდ მათთვის დამახა-
სიათებელი ნიშან-თვისება, რაც ძირითადად მათ შიდასაწარმოო ურთიერთობებ-
ში ვლინდება. კოოპერაციული შიდასაწარმოო ურთიერთობები წესების კრებულია, 
რომლითაც შესაძლებელია კოოპერატივმა შეინარჩუნოს ძირითადი არსი (ინდენტო-
ბა), რომელიც მას არსებითად განასხვავებს მოგებაზე ორიენტირებული სხვა ორ-
განიზაციულ-სამართლებრივი ფორმებისგან (შპს, სააქციო საზოგადოება და სხვა). 
კერძოდ, კოოპერატივისთვის დამახასიათებელ მთავარ ფაქტორს წარმოადგენს მისი 
წევრების შრომითი რესურსების უკუგების მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფა, რაც 
უაღრესად მნიშვნელოვანია მოსახლეობისთვის (განსაკუთრებით წვრილი მიწათმო-
სარგებლებისთვის) და არა საპაიო ფონდში შეტანილი მატერიალური სახსრებით 
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დივიდენდების მიღება. ისეთი კომპონენტებით, როგორიცაა: ეკონომიკური მონაწი-
ლეობა, სავალდებულო საპაიო შენატანი, დამატებითი საპაიო შენატანი, გარკვეული 
შეზღუდვების დაწესება არაწევრი პირებისთვის და სხვა, სასოფლო-სამეურნეო კო-
ოპერატივები არეგულირებენ შიდასაწარმოო ურთიერთობებს იმ მთავარი მიზნით, 
რომ ამ ურთიერთობებში განმსაზღვრელი იყოს შრომის ფაქტორი და მასზე მატერი-
ალურმა კაპიტალმა არ მოახდინოს დომინანტური ზეგავლენა [3].

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის საქმიანობის ძირითადი პრინციპებია: 
ნებაყოფლობითი წევრობა, დემოკრატიული მართვა, სასოფლო-სამეურნეო კოო-
პერატივის მეპაიეთა ეკონომიკური მონაწილეობა, სოციალური პასუხისმგებლობა, 
სამართლიანობა და ურთიერთდახმარება, რაზედაც დამყარებულია კოოპერატივის 
შიდასაწარმო ურთიერთობები[4].

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის დემოკრატიული მართვით მიიღწევა მე-
პაიეთა თანაბარი შესაძლებლობა, მართონ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი და 
აკონტროლონ მისი საქმიანობა, რისთვისაც თითოეული მეპაიე საერთო კრებაზე სა-
რგებლობს 1 ხმის უფლებით. კოოპერატივის წევრები აკონტროლებენ მმართველი 
ორგანოებს სამეწარმეო საქმიანობის ყველა დონეზე. კოოპერატივის მმართველობი-
თი და მაკონტროლებელი ორგანოებია: სამეთვალყურეო საბჭო, წარმომადგენელთა 
კრება, გამგეობა და სარევიზიო კომისია, რომლებიც არჩეული არიან კოოპერატივის 
მეპაიეების მიერ. 

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივში ტერმინს – „ეკონომიკური მონაწილეობა“, 
პრაქტიკულად ორმაგი დატვირთვა გააჩია, ერთი მხრივ, ის გამოხატავს მეპაიეს ფუნ-
ქციას (ქმედებას) – უშუალოდ იყოს ჩართული კოოპერატივის საქმიანობაში, ხოლო 
მეორე მხრივ – წარმოადგენს მეპაიის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ფარგლებში 
წარმოებული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ან გაწეული მომსახურების ღირე-
ბულებით მაჩვენებელს.

ეკონომიკური მონაწილეობა დაკავშირებულია მხოლოდ მეპაიის საქმიანობასთან 
და წარმოადგენს კოოპერატივის სტაბილურობის უზრუნველყოფის ერთ-ერთ ძირი-
თად კომპონენტს. ეკონომიკური მონაწილეობა კოოპერატივის სამეურნეო საქმიანო-
ბაში, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივისგან განსხვავებით, არ არის აუცილებელი 
სხვა ტიპის კოოპერატივებისთვის (მაგ. სამომხმარებლო, საკრედიტო კოოპერატი-
ვები). ზოგიერთი ექსპერტის აზრით, ასეთი მიდგომა სასოფლო-სამეურნეო კოო-
პერატივების მიმართ წარმოადგენს კოოპერატივის შესაძლებლობების შეზღუდვას, 
რაც მიზანშეუწონილია. საქართველოში არსებული რეალობიდან გამომდინარე, კა-
ნონმდებელმა უპირატესობა მიანიჭა იმ მიდგომას, რომლის მიხედვითაც ასეთი შე-
ზღუდვა გამართლებულია, რადგან კოოპერატივი უნდა იყოს ორიენტირებული მისი 
მეპაიეების სასოფლო-სამეურნეო შესაძლებლობების განვითარებაზე და არ გადა-
იქცეს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მწარმოებლების ხარჯზე მხოლოდ გარეშე, 
წარმოებიდან იზოლირებული პირების გამდიდრების საშუალებად. სხვა სამეწარმეო 
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ფორმებისგან განსხვავებით, კოოპერატივის მეპაიე დივიდენდს იღებს არა მისი პაის, 
არამედ მისი ეკონომიკური მონაწილეობის პროპორციულად.

მომსახურების ტიპის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შემთხვევაში, რო-
მელთა რაოდენობა მსოფლიოში არსებული სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების 
აბსოლუტურ უმრავლესობას შეადგენს, კოოპერატივი პრაქტიკულად წარმოადგენს 
ფერმერული მეურნეობების დამატებით სამეწარმეო რგოლს, რომელიც ემსახურება 
მათ ინტერესებს და შესაბამისად დამოუკიდებელი ფერმერული მეურნეობების გარე-
შე კოოპერატივის არსებობას მოტივაცია არ გააჩნია. ასეთ სასოფლო-სამეურნეო კო-
ოპერატივში უშუალოდ მეპაიეები არიან საქონლის დამოუკიდებელი მწარმოებლები 
და კოოპერატივში გაწევრებით არ კარგავენ ეკონომიკურ დამოუკიდებლობას. ასეთი 
კოოპერატივის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში მეპაიეს მონაწილეობად ითვლება 
კოოპერატივის მეშვეობით თავისი პროდუქციის გადამუშავება, დაფასოება, შენახვა, 
გაყიდვა, კოოპერატივის ტექნოლოგიური მომსახურების გამოყენება, წარმოების სა-
შუალებების შესყიდვა და სხვა.

საწარმოო კოოპერატივის შემთხვევაში (კიბუცი, სხვა სახის კოლექტიური მეურ-
ნეობა), რომელთა რაოდენობა როგორც სხვა ქვეყნებში, ასევე საქართველოში შე-
ადგენს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების დაახლოებით 2 – 5%-ს, მეპაიეები 
უშუალოდ არიან ჩართული კოოპერატივის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში სა-
კუთარი შრომით ან/და უწევენ კოოპერატივს გარკვეულ მომსახურებას. ასეთ შემ-
თხვევაში მეპაიეები არ არიან დაკავშირებული კოოპერატივთან როგორც ინდივიდუ-
ალური მეწარმეები და მათ მიერ კოოპერატივის სამეურნეო საქმიანობაში გაწეული 
შრომის ან/და მომსახურების ღირებულება წარმოადგევს მათ ეკონომიკურ მონაწი-
ლეობას.

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის წევრები არიან მეპაიეები და ასოცირე-
ბული წევრები. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის მეპაიე არის კოოპერაციული 
პროცესის მთავარი სუბიექტი, კოოპერატივის ქონების ნაწილის მეპატრონე, რომლის 
ეკონომიკური ინტერესების დაკმაყოფილებისთვისაც იქმნება კოოპერატივი. მეპაიე 
კოოპერატივთან დაკავშირებულია ორი ძირითადი აქტივობით: 

1. პაის სახით ახორციელებს ფულად ან/და ქონებრივ შენატანს, 
2. უშუალოდ მონაწილეობს კოოპერატივის სამეურნეო საქმიანობაში. 
თუ პირი აღნიშნული ორი საქმიანობიდან ახორციელებს მხოლოდ ერთს, ის ვერ 

ჩაითვლება კოოპერატივის მეპაიედ. 
შიდასაწარმოო ურთიერთობების და შესაბამისად კოოპერატივის, როგორც ორ-

განიზაციული ფორმის ინდენტობის განმსაზღვრელ ერთერთ მთავარ კომპონენტს 
წარმოადგენს ის წესები, რომელიც დაკავშირებულია მეპაიის სავალდებულო და და-
მატებითი საპაიო შენატანების რეგულირებასთან. 

პაი არის კოოპერატივის ქონების ნაწილი, რომელიც შექმნილია კოოპერატივის 
წევრის (მეპაიე, ასოცირებული წევრი) საპაიო შენატანებით. პაი არ წარმოადგენს საე-
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მისიო დანიშნულების ფასიან ქაღალდს. კოოპერატივის მეპაიემ პაის სახით შეიძლება 
კოოპერატივში შეიტანოს ფული, მიწის ნაკვეთი, ფასიანი ქაღალდები, სხვა უძრავი 
და მოძრავი ქონება, რომელიც ხდება კოოპერატივის საკუთრება. პაის სახით კოოპე-
რატივზე გადასაცემი ქონების ღირებულების დადგენა ხდება კოოპერატივის გამგეო-
ბასა და პაის შემტან წევრს შორის მოლაპარაკების გზით, რასაც ამტკიცებს საერთო 
კრება ან სამეთვალყურეო საბჭო. წევრის მიერ შეტანილი პაი არის პერსონიფიცი-
რებული და წარმოადგენს კოოპერატივის თითოეული წევრის წილს კოოპერატივის 
საერთო ქონებაში. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის მეპაიის საპაიო შენატანები 
იყოფა სავალდებულო და დამატებით შენატანებად.

სავალდებულო საპაიო შენატანი მეპაიეს აძლევს სასოფლო-სამეურნეო კოოპე-
რატივის საქმიანობაში მონაწილეობის და კოოპერატივის მოგებიდან დივიდენდის 
მიღების უფლებას, აგრეთვე ხმის უფლებას კოოპერატივის საერთო კრებაზე. სავა-
ლდებულო საპაიო შენატანის ოდენობა განისაზღვრება საანგარიშო პერიოდის და-
წყებამდე, კოოპერატივის მიერ ამ მეპაიისთვის გასაწევი მომსახურების ან მისაწოდე-
ბელი პროდუქციის ღირებულების პროპორციულად. კოოპერატივზე სავალდებულო 
საპაიო შენატანის სახით გადაცემული ქონების ვალდებულებით დატვირთვა ხორცი-
ელდება მეპაიის წერილობითი თანხმობით [3].

იმ შემთხვევაში, როდესაც კოოპერატივის მეპაიეებს არ შეუძლიათ კოოპერატი-
ვის გამართული ფუნქციონირებისთვის საჭირო რესურსების მობილიზება სავალდე-
ბულო საპაიო შენატანების ხარჯზე, საჭირო ხდება დამატებითი რესურსების მოძიე-
ბა, უპირველეს ყოვლისა, კოოპერატივის მეპაიეებს შორის. მეპაიის მიერ ასეთი ტიპის 
კაპიტალდაბანდება კვალიფიცირდება როგორც მისი დამატებითი საპაიო შენატანი. 
ასეთი შენატანი არის კოოპერატივის საჭიროებიდან გამომდინარე, საპაიო ფონდში 
ფულით ან ფულად ღირებულებაში გამოხატული ქონებით მეპაიის დამატებითი შენა-
ტანი, რომელიც მეპაიეს აძლევს დამატებითი დივიდენდის მიღების უფლებას. მნიშ-
ვნელოვანია, რომ კოოპერატივის მეპაიეს შეუძლია შეიტანოს დამატებითი საპაიო შე-
ნატანი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას მთლიანადა აქვს დაფარული სავალდებულო 
საპაიო შენატანი. 

იმ შემთხვევაში, როდესაც მეპაიეებს არ შეუძლიათ მათი კოოპერატივის გამა-
რთული ფუნქციონირებისთვის საჭირო რესურსების მობილიზება სავალდებულო 
და დამატებითი საპაიო შენატანებით, საჭირო ხდება რესურსების მოზიდვა გარეშე 
პირებიდან. ასეთ შემთხვევაში კოოპერატივების საქმიანობაში ერთვებიან გარეშე იუ-
რიდიული ან ფიზიკური პირები, ასოცირებული წევრების სახით, რომლებსაც საპაიო 
ფონდში შეაქვთ გარკვეული მატერიალური რესურსები, თუმცა, უშუალოდ არ მონა-
წილეობენ კოოპერატივის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში. თავისი შენატანებით 
ისინი აძლიერებენ კოოპერატივის ეკონომიკურ მდგრადობას, და იღებენ შესაბამის 
დივიდენდებს კოოპერატივის მოგებიდან. ასოცირებული წევრი შეიძლება იყოს რო-
გორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირი (მათ შორის, საზღვარგარეთ რეგისტრი-
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რებული), რომელსაც კოოპერატივის საერთო კრების გადაწყვეტილების საფუძველ-
ზე საპაიო ფონდში შეტანილი აქვს გარკვეული შენატანი[4].

ასოცირებულ წევრს არა აქვს ხმის უფლება კოოპერატივის საერთო კრებაზე, 
მაგრამ იგი უფლებამოსილია – მონაწილეობდეს საერთო კრებაში სათათბირო ხმის 
უფლებით და არჩეულ იქნეს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის გამგეობასა და სა-
მეთვალყურეო საბჭოში. 

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივისთვის დამახასიათებელი შიდასაწარმოო 
ურთიერთობების წესები და დემოკრატიული მართვის ფორმა წარმოადგენს სამე-
წარმეო რისკების მინიმუმამდე დაყვანის ეფექტიანი მექანიზმს, რაც მიმზიდველია 
კოოპერატივში ინვესტიციებით დაინტერესებული პირებისთვის. ამ თვალსაზრისით, 
ასევე მნიშვნელოვანია, რომ კოოპერატივის ლიკვიდაციის ან რეორგანიზაციის შემ-
თხვევაში, ასოცირებელი წევრები სარგებლობენ პრივილეგირებული უფლებით სა-
პაიო შენატანების დაბრუნებასა და გაუნაწილებელი მოგებიდან დივიდენდების მი-
ღებასთან დაკავშირებულ პროცედურაში. ასეთი ნორმა სრულიად გამართლებულია, 
რადგან ასოცირებული წევრები არ სარგებლობენ კოოპერატივის საერთო კრების 
მიერ გადაწყვეტილებების მიღებისას ხმის უფლებით და ასევე არ მონაწილეობენ კო-
ოპერატივის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში. შესაბამისად ისინი არ აგებენ პა-
სუხს კოოპერატივის სამეწარმეო საქმიანობით მიღებულ შედეგებზე [3].

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებში ასოცირებული წევრობა მოსახერხებე-
ლი ფორმაა იმ კატეგორიის პირებისთვის, ვისაც სხვა სამსახურში ყოფნის, ასაკის ან 
ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო არ შეუძლია უშუალოდ მიიღოს მონაწილეობა 
კოოპერატივის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში. ამასთან, მათზე დივიდენდების 
გაცემა შეიძლება განხორციელდეს კოოპერატივის მხრიდან ამ პირებზე სხვადასხვა 
მომსახურების (მაგ. უზრუნველყოფა სათბობით, საკვებით, მიწის ნაკვეთების დამუ-
შავებით და სხვა) გაწევით, მათზე გასაცემი დივიდენდების მთლიანი ან ნაწილობრივი 
ღირებულების დაფარვის გზით.

ასოცირებული წევრის შენატანი, ისევე როგორც სავალდებულო და დამატებითი 
საპაიო შენატანები რეგისტრირდება კოოპერატივის წევრთა რეესტრში მისი ოდენო-
ბის და კოოპერატივში შეტანის თარიღის მითითებით.

მეპაიის დამატებით საპაიო შენატანს და ასოცირებული წევრის შენატანს 
პრაქტიკულად გააჩნია ერთი და იგივე ეკონომიკური დანიშნულება და წარმოადგენს 
კოოპერატივის მიერ დამატებით მოზიდულ კაპიტალდაბანდებას. შესაბამისად, კო-
ოპერატივის მოგების განაწილების წესი ამ ორი კატეგორიის მიხედვით ინდენტურია 
და ისევე როგორც სხვა სამეწარმეო ფორმებში, განისაზღვრება ამ შენატანების ღი-
რებულების პროპორციულად. 

რადგან დამატებითი საპაიო შენატანი შეაქვს მეპაიეს, რომელიც პასუხისმგებე-
ლობას იღებს სამეწარმეო რისკებსა და შესაბამისად, კოოპერატივის საქმიანობით 
გამოწვეულ შედეგებზე, მეპაიეების დამატებითი საპაიო შენატანების შესაბამისი დი-
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ვიდენდების განაწილება ხდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დივიდენდები განაწილდება 
კოოპერატივის ასოცირებულ წევრებზე. მას შემდეგ, რაც კოოპერატივის მოგებიდან 
სრულად იქნება დაფარული დივიდენდები ასოცირებულ წევრებზე, მათი შენატა-
ნების და მეპაიეებზე მათი დამატებითი შენატანების პროპორციულად, დარჩენილი 
მოგება ნაწილდება კოოპერატივის მეპაიეებზე მათი ეკონომიკური მონაწილეობის 
პროპორციულად (იხ. სქემა). 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის საქმიანობის 
ძირითად დანიშნულებას მისი მეპაიეების მომსახურება და მათი შემოსავლების ზრდის 
უზრუნველყოფა წარმოადგენს. ასოცირებული წევრების და მეპაიეების დამატებითი 
შენატანების მობილიზებით კოოპერატივი აფართოებს დამატებითი რესურსების მო-
ზიდვის შესაძლებლობას, მაგრამ მეორე მხრივ, აწესებს გარკვეულ შეზღუდვებს ამ 
საინვესტიციო რესურსების მიხედვით დივიდენდების მიღებაზე. ეს მიდგომა აუცილე-
ბელია იმ მოტივით, რომ ასოცირებული წევრის და მეპაიის დამატებითი საპაიო შენა-
ტანის მიხედვით გასაცემი დივიდენდების მოცულობის გარკვეულ ჩარჩოებში მოქცე-
ვის, ანუ ზედა ზღვრის დაწესების გარეშე, კოოპერატივი შეიძლება გადაიქცეს უპირა-
ტესად გარეშე პირების ფინანსური ინტერესების განმხორციელებლად, საკუთარი 
მეპაიეების ეკონომიკური ინტერესების ხარჯზე. ამასთან, სასოფლო-სამეურნეო კოო-
პერატივებში არაწევრი პირებისთვის დაწესებულია გარკვეული შეზღუდვები. საქა-
რთველოს კანონით სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ, იმ პირებისაგან, 
რომლებიც მეპაიეები არ არიან, შესყიდული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ან 
მათთვის გაწეული მომსახურების მთლიანი ღირებულება საანგარიშო წლის განმა-
ვლობაში არ უნდა აღემატებოდეს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის წლიური სა-
საქონლო ბრუნვის 30%-ს [3].
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ეს შეზღუდვა არ ვრცელდება სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის საწარმო-
ო-ტექნოლოგიური პროცესებისა და კვლავწარმოებისათვის აუცილებელ საქონელ-
ზე, როგორიცაა: ენერგომატარებლები, ტარა-შესაფუთი მასალები, კომბინირებული 
საკვები, სასუქები, შხამ-ქიმიკატები, მცენარეთა სათესლე მასალა, ნერგები, ცხოველ-
თა გამრავლებისათვის საჭირო პრდუქცია: ხბორები, წიწილები, ლიფსიტები და სხვა.

ასეთი შეზღუდვის დაწესება აუცილებელია იმ მთავარი მოტივიდან გამომდი-
ნარე, რომ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის ძირითად დანიშნულებას წარმო-
ადგენს მისი მეპაიეების მომსახურება კოოპერატივის საქმიანობაში მათი უშუალო 
ჩართულობით. იმ შემთხვევაში, თუ კოოპერატივი უპირატესად ორიენტირებული 
იქნება გარეშე პირების მომსახურებაზე, ის დაკარგავს აღნიშნულ ფუნქციას და გადა-
იქცევა მხოლოდ საკუთარ მოგების გაზრდით დაინტერესებულ კომპანიად, სადაც ეს 
მოგება მიმართული იქნება მისი დამფუძნებელი რამდენიმე პირის ინტერესების დაკ-
მაყოფილებაზე. ამ შემთხვევაში, მხოლოდ მისი წევრების მოგების გაზრდის მიზნით, 
ეს კომპანია „კოოპერატივის“ სახელით, დაინტერესებული იქნება მაქსიმალურად შე-
ზღუდოს ახალი წევრების მიღება და შეისყიდოს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია 
მოსახლეობიდან რაც შეიძლება დაბალ ფასებში. სარეალიზაციო ბაზრებზე წვდო-
მასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო მცირემიწიანი მოსახლეობა, რაც დღეს 
სოფლის მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას წარმოადგენს, იძულებული 
გახდება დათანხმდეს პროდუქციის შესყიდვის დისკრიმინაციულ ფასებს, რომელიც 
ხშირ შემთხვევაში ვერ ანაზღაურებს ამ პროდუქციის წარმოებაზე გაწეულ დანახარ-
ჯებსაც კი. ასეთი საწარმოო ურთიერთობები სასოფლო-სამეურნეო მცირემიწიან მო-
სახლეობას უკარგავს პროდუქციის წარმოების მოტივაციას და საფუძველშივე სპობს 
ადგილებზე მათი დამაგრებისა და სამეწარმეო განვითარების პერსპექტივას. ასეთი 
საწარმოო ურთიერთობები მნიშვნელოვანწილად გახდა ბოლო ორი ათწლეულის გა-
ნმავლობაში სოფლის მოსახლეობის გაძლიერებული მიგრაციის და რიგი სასოფლო-
-სამეურნეო დარგის კრიზისული მდგომარეობის საფუძველი. ამის გაჯანსაღების 
ყველაზე ეფექტიან საშუალებას უშუალოდ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მწა-
რმოებელთა ინტერესებზე ორიენტირებული, კოოპერაციული ორგანიზაციულ-სამა-
რთლებრივი ფორმის განვითარება და შიდასაწარმოო ურთიერთობების ისეთი ნო-
რმების დაწესება წარმოადგენს, რომელიც კოოპერატივს შეუნარჩუნებს მის ძირითად 
არსს – უზრუნველყოს მისი მეპაიეების შემოსავლების ზრდა და მათი სამეწარმეო 
განვითარება, რაც ობიექტურ აუცილებლობას წარმოადგენს[3].

კოოპერაციის საკანონმდებლო რეგულირების საერთაშორისო 
გამოცდილება

კოოპერაციის პროცესის სათანადო გააზრებისთვის მნიშვნელოვანია სხვადასხვა 
ქვეყანაში მისი საკანონმდებლო რეგულაციის ფორმების გაცნობა. მსოფლიო გამოც-
დილებაც ადასტურებს, რომ მოსახლეობის გააქტიურება და წარმატებული სამეწა-
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რმეო საქმიანობა ყველაზე უკეთ შესაძლებელია კოოპერაციული სექტორის განვითა-
რების აქტიური მხარდაჭერის შემთხვევაში. ეს პროცესი პირდაპირ აისახება ქვეყნის 
რეგიონებში გასატარებელ რეფორმებზე, რაც კოოპერაციის მრავალმხრივი ფორმის 
გამოყენებით მოგვცემს მოსახლეობის მასობრივი დასაქმების, ეროვნული პროდუქ-
ციის მოცულობის ინტენსიური ზრდის საშუალებას და უზრუნველყოფს განვითარე-
ბის გრძელვადიან პერსპექტივაზე ორიენტირებული სოციალურ-ეკონომიკური გარე-
მოს ფორმირების შესაძლებლობას.

კოოპერაციის პროცესის ინტენსიური განვითარება ძირითადად დაიწყო XIX სა-
უკუნეში, როდესაც სხვადასხვა ქვეყანაში წარმოიშვა განსხვავებული ტიპის კოოპერა-
ციული ორგანიზაციები. გერმანიაში შეიქმნა პირველი საკრედიტო კოოპერატივები, 
სამომხმარებლო კოოპერატივები შეიქმნა ინგლისში, ხოლო საფრანგეთში შეიქმნა 
საწარმოო კოოპერატივები. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დაარსებიდანვე 
მის შემადგენლობაში შედიოდა კოოპერაციის საკითხების შემსწავლელი ეკონომიკუ-
რი საბჭო, რომელმაც მის პირველივე რეზოლუციებში – „მიწის რეფორმა“ (1951წ) და 
„დაბალგანვითარებული ქვეყნების ეკონომიკური განვითარება“ (1954წ), კოოპერაცი-
ას მიანიჭა განსაკუთრებული როლი როგორც სოფლის მეურნეობის, ასევე ქვეყნე-
ბის მთლიანი ეკონომიკური სისტემის განვითარებაში. დღეისათვის კოოპერატივები 
მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყანაშია და მასში ჩართულია მილიარდამდე ადამიანი. 
ყველაზე დიდი გავრცელება ჰპოვა სასოფლო-სამეურნეო (30 %), სავაჭრო (23 %), 
სადაზღვევო (22 %) და საკრედიტო კოოპერატივებმა (19%).

სხვადასხვა ქვეყანაში კოოპერატივების ნორმატიულ-სამართლებრივი ბაზის ანა-
ლიზი გვაძლევს საშუალებას ვიმსჯელოთ სამართლებრივი რეგულაციების რამდენი-
მე მიდგომაზე:

1.  უნიფიცირებული კანონმდებლობა, რომელიც არეგულირებს ყველა იურიდი-
ული პირის შექმნასა და საქმიანობას. ამ მიდგომის სამართლებრივი რეგულაციების 
მთავარი წყაროა სამოქალაქო კოდექსი (ჰოლანდია), ან კანონი იურიდიული პირების 
შესახებ (გერმანია, დიდი ბრიტანეთი).

გერმანიაში კოოპერაციული საქმიანობა დაფუძნებულია ქვეყნის ფედერალურ 
კანონზე – „კომერციული და სამეურნეო ამხანაგობების შესახებ“ (1889 წ) [6]. დიდ 
ბრიტანეთში – კანონზე – „სამრეწველო გაერთიანებებისა და ურთიერთდახმარების 
საზოგადოებების შესახებ“ (1965 წ) [7].

2.  კოოპერაციის ზოგადი სამართლებრივი რეგულირება, რომლის საფუძველს 
წარმოადგენს კოოპერატივების კოდექსი (პორტუგალია), კანონი კოოპერატივების 
შესახებ (პოლონეთი, ლიეტუვა, სლოვენია, უნგრეთი, ყაზახეთი), ან კანონი კოოპე-
რაციული საზოგადოებების (გაერთიანებების) შესახებ (საფრანგეთი, შვედეთი).

პორტუგალიაში კოოპერატივების შესახებ კანონმდებლობის ძირითადი საფუძვე-
ლია კოოპერაციული კოდექსი. აქ კოოპერატივები განსაკუთრებული სამართლებ-
რივი სტატუსის იურიდიულ პირებია, რაც გამოიხატება კოოპერატივების მიმართ 
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საგადასახადო შეღავათებში. სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერის ღონისძიებები 
გათვალისწინებულია კოოპერატივების განვითარების პროგრამაში (2000 წ). კანო-
ნით – „კოოპერატივების შესახებ“, რეგულირდება კოოპერატივების სამართლებრივი 
მდგომარეობა პოლონეთში (2004 წ), ლიეტუვაში (1993 წ), სლოვენიაში (1993 წ) და 
უნგრეთში (1992 წ).

ფინეთში კოოპერაციული გაერთიანების სტატუსს განსაზღვრავს კანონი „კო-
ოპერაციული გაერთიანებების შესახებ“ (1954 წ). მსგავსი კანონი მოქმედებს შვე-
დეთშიც. ამ ქვეყნებში კოოპერაციულ გაერთიანებებში მოიაზრება ორგანიზაციები, 
სადაც წევრთა რაოდენობა და კაპიტალი წინასწარ არ არის განსაზღვრული. ეს გაე-
რთიანებები შექმნილია წევრთა ეკონომიკური ინტერესებიდან გამომდინარე, რომლე-
ბიც ვალდებულნი არიან გამოიყენონ ამ ორგანიზაციის მომსახურება.

3.  განყენებული სამართლებრივი რეგულაციები სხვადასხვა სახის კოოპერატი-
ვებისათვის. ამ მოდელის საფუძველია დიფერენცირებული ნორმატიული აქტები კო-
ოპერატივების ტიპებისა და დარგობრივი კუთვნილების მიხედვით. მსგავსი მიდგომა 
გამოიყენება მოლდოვის, იაპონიის, აშშ-ის, ირლანდიის კანონმდებლობაში.

იაპონიაში არსებობს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისა და სამომხმარებ-
ლო კოოპერატივების განსხვავებული სამართლებრივი რეგულაციები. სამართლებ-
რივი რეგულაციები აგრარული კოოპერატივებისათვის მოცემულია კანონში – „სასო-
ფლო-სამეურნეო კოოპერაციის შესახებ“ (1947 წ). აქ სასოფლო-სამეურნეო კოოპე-
რატივებში იგულისხმება ფერმერთა გაერთიანებები, რომლებიც შექმნილია წარმოე-
ბის, მარკეტინგის, წარმოების საშუალებების შესყიდვის, კონსულტაციების გაწევის, 
საკრედიტო და სადაზღვევო მიზნებისთვის. იაპონელი ფერმერების 90% გაწევრე-
ბულია სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებში. სამომხმარებლო კოოპერატივების 
სამართლებრივი რეგულაციები მოცემულია იაპონიის კანონში – „სამომხმარებლო 
კოოპერაციის შესახებ“ (1948 წ) [8].

აშშ-ში ფერმერთა საკრედიტო სისტემის ორგანიზაცია მოქმედებს კოოპერაციის 
საფუძველზე და რეგულირდება კანონებით – „ფერმერთა კრედიტის შესახებ“ (1971 
წ), „სასოფლო-სამეურნეო კრედიტის შესახებ“ (1987 წ), „ფერმერთა საკრედიტო 
სისტემის რეფორმირების შესახებ“ (1996 წ). სამართლებრივი საფუძვლები საკრედი-
ტო კავშირების საქმიანობის შესახებ დაფუძნებულია აშშ-ს კანონზე – „საკრედიტო 
კავშირების შესახებ“ (1934 წ). კანონმდებლობა კოოპერატივების შესახებ ასევე რე-
გულირდება ცალკეული შტატის დონეზე.

იტალიის კანონმდებლობაში კოოპერატივი განსაზღვრული სპეციფიკის ორგანი-
ზაციულ-სამართლებრივი ფორმაა. კოოპერატივების სამართლებრივ სტატუსს გან-
საზღვრავს სხვადასხვა კანონი. იტალიაში კოოპერაციის სამართლებრივ საფუძველს, 
უპირველეს ყოვლისა, წარმოადგენს იტალიის რესპუბლიკის 1947 წელს მიღებული 
კონსტიტუციის 45-ე მუხლი [5]: „რესპუბლიკა აღიარებს კოოპერაციის სოციალურ 
ფუნქციას, რომელიც ეფუძნება ურთიერთდახმარებას და არ ისახავს მიზნად სპეკუ-
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ლაციურ მიზნებს“. უფრო დაწვრილებით, კოოპერაციის მიზნები ჩამოყალიბებულია 
იტალიის სამოქალაქო კოდექსში, სადაც მითითებულია, რომ კოოპერაციის მიზანია 
მისი წევრებისათვის უკეთესი მომსახურებისა და სამუშაო პირობების შექმნა, ვიდრე 
ეს შეუძლია თავისუფალ ბაზარს.

ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში (დანია, ბელგია) დღემდე არ არსებობს სამა-
რთლებრივი აქტები, რომელიც არეგულირებს კოოპერატივების საქმიანობას და 
კოოპერატივების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ძირითად მარეგულირებელ სამა-
რთლებრივ აქტებს წარმოადგენს თვით კოოპერატივების მიერ შემუშავებული შიდა 
ნორმატიული აქტები. ამის მიუხედავად, აღნიშნულ ქვეყნებში კოოპერაციული მოძ-
რაობა მაღალ დონეზეა განვითარებული. კერძოდ, ბელგიაში კოოპერატივების სასო-
ფლო-სამეურნეო პროდუქციის წილი ბაზარზე შეადგენს: რძის – 50 %-ს, ხილის და 
ბოსტნეულის – 70-90 %- ს, ხორცის – 25-30%-ს, დანიაში – რძის-93%-ს , ხილის და 
ბოსტნეულის – 20-25 %-ს , ხორცის – 66-93 %-ს, მარცვლეული და კომბინირებული 
საკვების – 87 %-ს.

2013 წლის 12 ივლისიდან ამოქმედდა „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შე-
სახებ“ საქართველოს კანონი. ის პირველი საკანონმდებლო აქტია, რომლითაც და-
დგინდა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შექმნისა და ფუნქციონირების მარეგუ-
ლირებელი ნორმები. 2015 წლის 25 დეკემბერს ამ კანონში შეტანილ იქნა ცვლილებები 
და დამატებები, რითაც განისაზღვრა კოოპერატივის შიდასაწარმოო ეკონომიკური 
ურთიერთობების ძირითადი წესები. დღეისათვის სოფლის მეურნეობაში კოოპერი-
რების პროცესი მიმდინარეობს მთელი ქვეყნის მასშტაბით და რეგისტრირებული 
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების რაოდენობა 1100-ზე მეტია. საქართველოში 
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შიდასაწარმოო ურთიერთობები რეგულირდე-
ბა როგორც ორგანული კანონის, ასევე კოოპერატივის წესდებით და კოოპერატივსა 
და მის წევრს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით. 

***
დასასრულ, ხაზგასმით უნდა აღვნიშნოთ, რომ მიმდინარე პერიოდში ქართული 

სოფლის მოსახლეობის ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობა დღის წესრიგში 
აყენებს აგრარულ სექტორში თვისებრივად ახალი პოლიტიკის გატარების აუცილებ-
ლობას, სადაც სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციას განსაკუთრებული მნიშვნელობა 
ენიჭება. კოოპერაციის პროცესი პირდაპირ აისახება ქვეყნის რეგიონებში გასატა-
რებელ რეფორმებზე, რაც კოოპერაციის მრავალმხრივი ფორმის გამოყენებით მო-
გვცემს მოსახლეობის მასობრივი დასაქმების, ეროვნული პროდუქციის მოცულობის 
ინტენსიური ზრდის საშუალებას და უზრუნველყოფს განვითარების გრძელვადიან 
პერსპექტივაზე ორიენტირებული სოციალურ-ეკონომიკური გარემოს ფორმირების 
შესაძლებლობას. 

კოოპერაციის მრავალი წარმატებული მაგალითი გვიჩვენებს, რომ კოოპერაცი-
ული შრომის უკუგების ხარისხი გაცილებით მაღალია ინდივიდუალურ შრომასთან 
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შედარებით და ამის ეკონომიკურ საფუძველს სწორედ კოოპერატივისთვის დამახასი-
ათებელი შიდასაწარმოო ურთიერთობები წარმოადგენს.

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ორგანიზაციული სრულლყოფა და სა-
მართლებრივი რეგულირება, მათი ფუნქციონირების ეკონომიკური მექანიზმი, სა-
სოფლო-სამეურნეო კოოპერაციის როლის, მნიშვნელობის და ადგილის განსაზღვრა 
ქვეყნის ეკონომიკურ სისტემაში, სახელმწიფო მხარდაჭერის ფორმები და მეთოდები, 
წარმოადგენს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციის სფეროში სახელმწიფო პოლიტი-
კის ძირითად მიმართულებას, რომლის ქვაკუთხედი კოოპერაციული შიდასაწარმოო 
ურთიერთობებია. სწორედ კოოპერაციული შიდასაწარმოო ურთიერთობები აყალი-
ბებს კოოპერატივების სამეწარმეო რისკების მინიმუმამდე დაყვანის რეალურ პირო-
ბებს და ქმნის მათი სიცოცხლისუნარიანობის და მდგრადი განვითარების საფუძველს.
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The paper deals with the rules of domes c produc on rela ons of agricultural 
coopera ve, its relevance, which gives the possibility of formula ng the argumenta ve po-
si on – in the current period, which organiza onal-legal form in Georgia is closer to the 
socio-economic mission of the state in the agricultural sector and, therefore, which of them 
should be given priority in terms of state support. This a tude should be properly reflected 
in the regula on and support of the coopera ve process, since the necessity of producing 
compe ve products in the condi ons of modern market economy is the con nuity of pri-
mary produc on, processing, storage, shipping and realiza on processes, along with the 
technical-technological and organiza onal-management unity, which in the condi ons of 
the Georgian rural popula on’s small lands and less material possibili es, the most efficient 
coopera ve condi ons are available. Many successful examples of coopera on show that 
the quality of coopera ve labor returns is much higher compared to individual labor and 
the economic basis for that is the internal produc on rela ons characteris c of coopera ve. 
Components of internal produc on rela ons of agricultural coopera ves such as democrat-
ic management, economic par cipa on, mandatory and addi onal share payments, asso-
ciate member, restric ons imposed for non-member persons and others, prac cally repre-
sent the economic mechanisms for the implementa on of successful business ac vi es and 
without their in-depth understanding, they will not be able to maintain their organiza onal 
and legal form of the coopera ve traits, which essen ally differen ate them from other 
types of business forms, and represents the basis for the viability of this type of enterprises. 

The paper deals with the experience of legal regula on of the process of coopera on in 
different countries at the legisla ve level, which is important for the proper understanding 
of the process. Many successful examples of these countries provide sufficient material for 
their prac cal generaliza on, based on systema c analysis, as successful economies con-
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sidered the promo on of func oning organiza ons on the coopera ve basis as the priority 
direc on of development and, therefore, the process based on the origins of solidarity and 
mutual assistance, in many cases the state played an organizing role. 

A new, different view of organiza onal arrangement of rural and agricultural sectors is 
par cularly noteworthy, which is the basis for successful implementa on of the agricultural 
coopera ve process: the main goal of the process ongoing in country’s agricultural coopera-

on is an inclusive socio-economic development of rural popula on and consequently elim-
ina on of poverty in rural areas, stopping migra on processes, establishing real prospects 
for entrepreneurial and social development in the area and the development of agriculture 
sector is one of the main mechanisms for achieving this goal.

Keywords: Agricultural Coopera ve; Democra c Management; Economic Par cipa o;, 
Pay; Share Deposits; Reserve Fund; Share Fund; Associate Member.
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