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გამოცდილება და წარმოებული პროდუცქცია

კარტოფილის 
კოოპერატივები კოოპერატივების ტიპი

წევრების 
რაოდენობა აქტივები

პროდუქცია და 
შემოსავალი

2014 – 2017 
წალკა

კოოპერატივი 
ჩემპიონი

ჰიბრიდული - საწარმოო 
და მომსახურების

5 წევრი 
საშუალოდ; 

რეალურ 
ეკონომიკირ 
საქმიანობაში 

ჩართულია 
50%  

32 000 
ლარი 

საკუთარი
ტრაქტორ
ი თავისი 

მისაბმელე
ბით 

15 ჰექტარზე - 300 
ტონა კარტოფილი



კოოპერატივის მოლოდინები

1. 32000 ლარის ერთობლივი ინვესტიიცის შედეგად წარმოების ზრდა და 
მეტი შემოსავლების მიღება

2. მექანიზაციის გამოცდილების გამოყენებით უფრო ეფექტური 
ტექნოლოგიების დანერგვა

3. საქმიანობის გადანაწილება ეკონომიკური საქმიანობის პროპორციულად

4. ყველა წევრების ჩართულობა

5. წლის საოპერაციო გეგმების შედგენა



კოოპერატივის გამოწვევები
1. ცნობიერება იყო მწირი კოოპერაციის შესახებ

2. გამოცდილების გაზიარების შესაძლებლობის ნაკლებობა, წარმატებული კოოპერატივი 
არ იყო, რომელიც შეიძლება გამხდარიყო სამაგალითო

3. ხელშეკრულებების გაფორმების სიძნილე

4. კრებების ჩატარება არასერიოზულად მიაჩნიათ წევრებს

5. 1 წევრი აკეთებდა გეგმას, მაგრამ არასერიოზულად აღიქვამდნენ სხვა წევრები

6. ფინანსური აღრიცხვა არ ხდებოდა შესაბამისად, დოკუმენტაციის წარმოების კულტურა 
იყო საკმაოდ დაბალი



კოოპერატივის გამოწვევები

1. რეალური წევრი ვიყავი მხოლოდ მე

2. როდესაც ფულის დადების დრო დადგა, ზოგს მოქონდა ზოგს არა

3. მსხვილ შემსყიდველებთან მოლაპარაკებების დროს იყო არაერთგვაროვანი 
დამოკიდებულება წევრების მხრიდან

4. კოოპერატივი წევრებისთვის არ იყო გარანტია მდგრადობისთვის

5. ოჯახის წევრების ზეგავლენა კოოპერატივის წევრებზე ხდებოდა, რომ გამოსულიყო 
წევრი კოოპერატივიდან

6. ნაკლები პატივისცემა ერთმანეთის მიმართ



კოოპერატივში გაჩენილი კონფლიქტები
• ერთი წევრი არ იყო კმაყოფილი იმიტომ რომ მან  მეტი დრო იმუშავა მექანიზატორად

• 1 წევრი იყო უკმაყოფილო რომ 2 ჰექტარზე აწარმოებდა და სხვა წევრი 4 ჰა-ზე და ის 
იღებდა ნაკლებ შემოსავალს და ვერ ხედავდა ერთობლივი საქმიანობიდან მიღებულ უფრო 
მეტ შემოსავალს იმასთნ შედარებით დამოუკიდებლად რომ ეწარმოებინა კარტოფილი

• თავიდან განაწილებული საქმე რომ დაიგეგმა ეკონომიკური საქმიანობის 
პროპორციულად, რეალობაში რომ ნახეს წევრებმა პროცესი არ იყვნენ კმაყოფილები

• წევრებს სხვა შემოსავალი ქონდათ  სხვა საქმიანობიდან და ამაზეც იყო გაუგებრობა

• მე  ისეთი შთაბეჭდილება დამრჩა რომ კოოპერატივის წევრებს უნდოდათ გრანტით 
მიღებული ტექნიკის გაყიდვა 



კოოპერატორის რეკომენდაციები და კოოპერატივის დაარსების წინაპირობა

• თავიდან უნდა შეიქმნას კოოპერატივი მინიმალური წევრების რაოდენობით, მიღებული 
გამოცდილების საფუძველზე მერე უნდა მოხდეს გაფართოება, როდესაც წარმატებულ კოოპერატივს 
დაინახავენ ახალი პოტენციური წევრები 

• ვიზიტების გაკეთება წარმატებულ კოოპერატივებში უნდა განხორციელდეს სანამ გადაწყდება 
კოოპერატივის ჩამოყალიბება

• თავიდანვე უნდა მოხდეს ხარისხიანი თესლის შეძენა და შესანახი პირობების უზრუნველყოფა

• მაღლი ხარისხის მცენარეთა დაცვის საშუალებებზე უნდა იყოს ხელმისაწვდომობა

• ნიადაგიზის ანალიზების გაკეთება უნდა ხდებოდეს პერიოდულად

• მოტივაციის გაზრდის მიზნით ჯერ უნდა მოხდეს არაფორმალური თნამშრომლობა ფერმერებს 
შორის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, უნდა გაიწეროს შემდეგი წლის დეტალური საოპერაციო 
გეგმა და ასევე შემუშავდეს სტრატეგია შემდეგი 3 – 5 წლისთვის და ამის შემდეგ მოხდეს 
კოოპერატივის დაფუძნება
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