
სასოფლო სამეურნეო კოოპერაციის წარმატებული 
ისტორია

საქართველოში

• სერგო ბარამიძე

• FinExCoop



სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივები

• საქართველოს კოოპერატივების ისტორია 

• სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების 
განვითარების ხელშეწყობა დღეს

• სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების 
წარმატებული მაგალითები



სასოფლო სამეურნეო კოოპერაციის 
ისტორიული

ქრონიკა

1895 - 2021



სოფლად კოოპერატივების ისტორია

• 1895 წელს კახეთის მევენახე-მეღვინეების
კოოპერატივი დაარსდა და 1918 წლისთვის 246 
წევრს აერთიანებდა.

• 1909 წელს გამოიცა სპეციალური წიგნი
„კოოპერაცია, თეორია, ისტორია და პრაქტიკა“ -
10 დღიანი სასწავლო კურსები იკითხებოდა 
კოოპერაციაზე.

წყარო: ინიციატივა ცვლილებებისთვის - თემის თვითორგანიზებისა და თანამშრომლობის 
გამოცდილება საბჭოთა ოკუპაციამდე



სოფლად კოოპერატივების ისტორია

• 1900 წლის დასაწყისში დასავლეთ საქართველოში
ითვლებოდა 20 ამხანაგობა - სასოფლო სამეურნეო 
საკრედიტო კოოპერატივები.

• 1910 წლისათვის საქართველოში არსებობდა 19 
მომხმარებელი და 21 გამსაღებელი საზოგადოება. 

წყარო: ინიციატივა ცვლილებებისთვის - თემის თვითორგანიზებისა და 
თანამშრომლობის გამოცდილება საბჭოთა ოკუპაციამდე



საქართველოს კოოპერატივების ისტორია

• 1914 წლის აპრილისთვის საქართველოში 
საქმიანობდა 195 საკრედიტო საზოგადოება და 84 
ფულის შემნახველ-გამსესხებელი ამხანაგობა, 3,5 
მლნ მანეთის წლიური ბალანსით.

• 1916 წელს საქართველოში არსებული 339 
საკრედიტო საზოგადოება აერთიანებდა 12 000 
წევრს. მათი წლიური ბალანსი 5,6 მლნ მანეთს
შეადგენდა.

წყარო: ინიციატივა ცვლილებებისთვის - თემის თვითორგანიზებისა 
და თანამშრომლობის გამოცდილება საბჭოთა ოკუპაციამდე



საქართველოს კოოპერატივების ისტორია

• 1920 წელს მეცხვარეთა კოოპერატიული
ამხანაგობა ,,მწყემსი(დღევანდელი მეორე 
დონის     კოოპერატივი) დაარსდა და 1930 
წელს გაუქმდა საბჭოთა ხელისუფლების მიერ.

• 1921 წელი - საქართველოში 900-მდე სასოფლო 
სამეურნეო კოოპერატივი ფუნქციონირებდა 
და მილიონამდე მეტ ადამიანს აერთიანებდა.

წყარო: ინიციატივა ცვლილებებისთვის - თემის თვითორგანიზებისა და 
თანამშრომლობის გამოცდილება საბჭოთა ოკუპაციამდე



სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების 
განვითარების ხელშეწყობა დღეს

• 2013 წლიდან სახელმწიფოს ხელშეწყობით დაარსებულია 
1500-ზე მეტი საოსფლო სამეურნეო კოოპერატი და 
ევროკავშირის ხელშეწყობით დაარსებულია 300-ზე მეტი 
სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივი. 

• 2021 წელს სასაოფლო სამეურნეო კოოპერატივის 
სტატუსი შეინარჩუნა 995 კოოპერატივმა. უმეტესი 
კოოპერატივების დაარსების მიზეზი იყო თვით-
კმაყოფადი საოჯახო მეურნეობების და მცირე 
მეწარმეების მიერ აგრო ტექნიკის მიღების პროგრამაში 
ჩართვა.



სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების 
განვითარების ხელშეწყობა დღეს

• სახელმწიფო პროგრამებით მეფუტკრეობის, რძის 
წარმოების, თხილის წარმოების და ღვინის წარმოების 
კოოპერატივების ხელშეწყობა - 31 მილიონი ლარი

• ევროკავშირის ENPARD - ის ხელშეწყობით 
განხორციელდა ინვესტიცია სასოფლო სამეურნეო 
აღჭურვილობაში და მექანიზაციაში სხვადასხვა 
მიმართულებით - 10 მილიონი ევრო

• დღეს CARE, Mercy Corps, USAID Agricultural Program, 
FAO, JICA, ავსტრიის განვითარების სააგენტო და სხვა 
საერთაშორისო ორგანიზაციები აგრძელებენ ფინანსურ 
და ტექნიკურ მხარდაჭერას  სასოფლო სამეურნეო 
კოოპერატივების სასარგებლოდ.



სასოფლო სამეურნეო 
კოოპერატივების 

დაარსების ინსტრუქცია 
და სარგებელი 

https://www.youtub
e.com/watch?v=ziH

kllW6gV4

https://www.youtube.com/watch?v=ziHkllW6gV4


სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების 
წარმატებული მაგალითები

• კოოპერატივი „ოცნება“ - მეფუტკრეობა

• კოოპერატივი „თაფლი კოლხური“ -
მეფუტკრეობა

• კოოპერატივი „იმედი“ - რძის გადამუშავება

• კოოპერატივი „თანადგომა“ - რძის გადამუშავება



კოოპერატივები - მეფუტკრეობა -
გამოცდილება და წარმოებული პროდუქცია

კოოპერატივი
დაარსების 

თარიღი
წევრების 

რაოდენობა აქტივები
პროდუქცია და 

შემოსავალი

ოცნება 2015 ქალი - 1; კაცი - 9
500 ფუტკრის 

ოჯახი

10 ტონა 
თაფლი - 200 
ათასი ლარი

თაფლი 
კოლხური

2015 ქალი - 5; კაცი - 6 
600 ფუტკრის 

ოჯახი

პაკეტები, 
ბარტყიანი 
ჩარჩოები, 

ფუტკრის რძე, 
ფუტკრის 

დედები - 100 
ათასი ლარი



კოოპერატივები - რძის გადამუშავება -
გამოცდილება და წარმოებული პროდუცქცია

კოოპერატივი
დაარსების 
თარიღი

წევრების 
რაოდენობა აქტივები

პროდუქცია და 
შემოსავალი

იმედი 2017 კაცი-17  

ყველის 
საწარმო -

160 კგ 
დღეში; 

წევრების 200 მეწველი 
ფურიდან მიღებული 180 

ტ რძე და არა 
წევრებისგან 60 ტ რძე; 40 
ტ სახაჭაპურე ყველი; 4 ტ 

სულგუნი

თანადგომა 2016
ქალი - 12;  
კაცი - 24

ყველის 
საწარმო - 5 

ტონა დღეში; 

წევრების 580 მეწველი 
ფურიდან და არა 
წევრებისგან(30%) 

მიღებული რძისგან   200 
ტ სახაჭაპურე ყველი; 40 

ტ სულგუნი და 25 ტ 
ხაჭო;



კოოპერატივები - მეფუტკრეობა -
კოოპერაციის სარგებელი

კოოპერატივი ეკონომიკის მაშტაბი წევრების ინტერესი
ფინანსებზე 
წვდომობა

ხარისხი და 
სტანდარტები

ოცნება
არსებული ექსპორტი 
დიდ ბრიტანეთში და 
დაგეგმილი დუბაიში

გაზრდილი 
შემოსავლები, 
მომსახურების 

დროული მიღება; 
შემცირებული 

თვითღირებულება; 
საგადასახადო 

შეღავათები

ევროკავშირი -
მიღებული 

ინვენტარი, CARE 
- ის ფონდთან 

თანამშრომლობა

გაუმჯობესებულ
ი ხარისხი -

მიმდინარეობს 
HACCP - ის 
დანერგვა

თაფლი 
კოლხური

კორპორატიული 
შეკვეთების ზრდა

დამატებით: 
ახალგაზრდების 

ინტერესი 
კოოპერაციის 

მიმართ; 

ევროკავშირი -
მიღებული 

ინვენტარი, CARE 
- ის ფონდთან 

თანამშრომლობა

მიმდინარეობს 
HACCP - ის 
დანერგვა; 

ადგილწარმოშობ
ის დადასტურება 
მიკვლევადობის 

სისტემის 
საფუძველზე;



კოოპერატივები - რძის წარმოება -
კოოპერაციის სარგებელი

კოოპერატივი
ეკონომიკის 

მაშტაბი წევრების ინტერესი
ფინანსებზე 
წვდომობა

ხარისხი და 
სტანდარტები

იმედი

გასაღების 
ბაზარი 

თბილისი -
უბნის 

მარკეტები, 
მცირე 

საწარმოები, 
აგრარული 

ბაზრები(ასევე 
ბათუმში)

1.წევრებისთვის 
რძის 

პერმანენტული 
გაყიდვები; 

2.დამატებითი 
შემოსავლები 

წევრებს 
მომსახურებიდან;

3.ახალგაზრდების 
დაინტერესება; 

ფერმერთა 
ასოციაცია, 
ავსტრიის 

განვითარების 
სააგენტო -
მაცივარი 

მანქანა 2020 
წელს, პირველ 

ეტაპზე ICC 
დაეხმარა

1.დანერგილი HACCP -
ჩანაწერებმა პროცესი 

გაადვილა -
პროცესების 

მიკვლევადობა
გაყიდვებზე 
დადებითი 
ზეგავლენა;

ხარისხზე დადებითი 
ზეგავლენა;   

2.ქართული რძის 
ნიშანი მიიღო მერსი 
კორპის დახმარებით 



კოოპერატივები - რძის წარმოება -
კოოპერაციის სარგებელი

კოოპერატივი
ეკონომიკის 

მაშტაბი წევრების ინტერესი
ფინანსებზე 
წვდომობა

ხარისხი და 
სტანდარტები

თანადგომა

გასაღების ბაზარი 
თბილისი - უბნის 
მარკეტები, მცირე 

საწარმოები, 
ნიკორა, მადა -

ტორტის და 
ხაჭაპურების 

ქსელი

1.დაინტერესებული 
ახალგაზრდები; 
წევრებისთვის  
პერმანენტული 

გაყიდვები რძის და 
საბაზროზე უფრო 

მაღლ ფასად - 10-20 
თეთრით;  

2.დამატებითი 
შემოსავლები 

კოოპერატივის 
წევრებს 

მომსახურებიდან;

აგრო სესხი და 
ინვენტარი 

სახელმწიფოს 
დახმარებით 

დანერგილი HACCP -
ჩანაწერებმა სამუშაო 

პროცესი და 
მიკვლევადობა 

გაადვილა,             
ხარისხზე და 
გაყიდვებზე 

დადებითი გავლენა;



კოოპერატივები - მეფუტკრეობა -
საჭიროებები და გამოწვევები

კოოპერატივი საჭიროება გამოწვევა
ახალი 

შესაძლებლობები

ოცნება

1.ბრენდირება;
2.HACCP - ის დანერგვის 
პროცესის დასრულება; 

3.ლაბორატორიული 
შემოწმება

კანონი და 
განსახორციელებელი 

ცვლილებების 
რეგისტრაციაზე

ექსპორტზე 
პროდუქციის გატანა

თაფლი კოლხური

1.HACCP - ის დანერგვა, 
ლაბორატორია; 
2.ინვენატარი -

ელექტრო ციბრუტები, 
საჭრელი დაზგები, 

უჟანგავი ჭურჭელი - 2-3 
ტონა 

1.ამას დამატებული 300 
ლარის საპაიო შენატანი -
ნებაყოფლობითი უნდა 

იყოს; 
2.მეორე დონის 
კოოპერატივში 

გაერთიანების სურვილი -
სავალდებულო შენატანი 
და გაყიდვების შემდეგ 
მიღებული შემოსავალი

ფუტკრის შხამის 
წარმოების 

პერსპექტივა



კოოპერატივები - რძის წარმოება -
საჭიროებები და გამოწვევები

კოოპერატივი საჭიროება გამოწვევა
ახალი 

შესაძლებლობები

იმედი

1.ბრენდირება; 
2.ბუღლტრული 

აღრიცხვის დახვეწა;                          
3.ახალი სახეობის ყველის 

წარმოებისთვის 
ინფრასტრუქტურის 

მოწყობა;                                   
4.კანონის ძალაში შესვლა -

სურსათის უვნებლობის 
დაკმაყოფილებაზე

1.ნულოვან მოგებაზე მუშაობა 
დღეს; 

2.დაფასოებული ყველის 
საცალო გაყიდვების ყველის 

უკან დაბრუნების პრობლემა -
მარკეტებში თაროების 
კონტროლის საკუთარი 

მექანიზმის;  
3.ლაბორატორიულ 

შემოწმებაზე 
ხელმისაწვდომობის სიმწირე;

1.დაძველებული 
ყველის წარმოება; 

2.ონლაინ გაყიდვების 
შესაძლებლობების 

განხილვა - სავაჭრო 
სამრეწველო პალატა;

თანადგომა

1.ბრენდირება; 
2.ბუღლტრული 

აღრიცხვის დახვეწა -
ქონების გადასახადს 
იხდის კოოპერატივი

კოვიდ 19 - ის შედეგად 
გაჩერებული საწარმო დღეს; 

ახალი, ფრანგული 
მეთოდოლოგიით 
ყველის წარმოება -

დაფასოება, 1კგ და 2კგ 
- იან თავვებად

ახალი სახეობა - 10 –
15%



მადლობა 
ყურადღებისთვის 

კითხვები და პასუხები


