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I. შესავალი
1.

სოფლის მეურნეობა საქართველოში ტრადიციული და ისტორიული დარგია. თავისი
მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ის ქართული კულტურული მემკვიდრეობის განუყოფელი
ნაწილი და ქვეყნის ეკონომიკური სიძლიერის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ელემენტია.
გარდა უკიდურესად დიდი სოციალურ-ეკონომიკური მნიშვნელობისა, სოფლის მეურნეობა
არის სფერო, სადაც ერთნაირად საყურადღებოა ძველის შენარჩუნებაც და სიახლის
დანერგვაც. ამ დარგის გაძლიერება, სხვა სფეროებთან ერთად, უდიდეს გავლენას ახდენს
როგორც სოფლის განვითარებაზე, ისე სოფლად სიღარიბის დაძლევაზე.

2.

საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა
ოფიციალური სტატისტიკით, 250,000-მდე
შემოსავლის მნიშვნელოვანი წყაროა.1
ადამიანი ამ სფეროშია დასაქმებული, რაც მთლიანად დასაქმებული მოსახლეობის,
დაახლოებით, 20%-ს შეადგენს.2 2020 წლისთვის სოფლის მეურნეობის წილი მთლიანი
შიდა პროდუქტის 8,4%3 გახლდათ, ხოლო ამ სფეროში დახარჯული დაფინანსება ბოლო
8 წლის განმავლობაში, დაახლოებით, 1.5 მილიარდს აღწევს. ეს მონაცემები ცხადყოფს,
რომ სოფლის მეურნეობა ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების პოლიტიკის ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი მიმართულებაა. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, ოფიციალური პოლიტიკა
ეყრდნობოდეს სოფლის მეურნეობისა და სოფლად განვითარების წახალისებას.

3.

სხვადასხვა პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური ფაქტორის გაუთვალისწინებლად,
სოფლის მეურნეობის განვითარება შეუძლებელია. მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების
გამოცდილება აჩვენებს, რომ ამ დარგისა და, ზოგადად, სოფლის განვითარების
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გზა გახლავთ კოოპერაცია. მძაფრი კონკურენციის პირობებში,
მაღალტექნოლოგიური და სტანდარტების შესაბამისი სოფლის მეურნეობის წარმოება
(თანამედროვე მარკეტინგული ელემენტებით) მხოლოდ მსხვილ მწარმოებლებს
შეუძლიათ. ევროკავშირის ქვეყნებმა გააცნობიერეს, რომ ძლიერი და კონკურენტუნარიანი
სოფლის მეურნეობის ფორმირებისთვის აუცილებელია სტაბილური სამუშაო გარემო,
ახალი სამუშაო ადგილები, სოფლად ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესება და
ფერმერთა გაერთიანებისა და გამსხვილების ხელშეწყობა. ამისთვის კი აუცილებელია
სოციალურად დაბალანსებული და ეკონომიკურად გამართლებული სასოფლო-სამეურნეო
პოლიტიკა,
რომლის
ერთ-ერთ
მნიშვნელოვან
ნაწილად
განიხილება
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაცია.

1

https://transparency.ge/ge/post/sakartvelos-soplis-meurneobis-sektorshi-2012-2019-clebshi-arsebuli-ziritadi-tendenciebi

2

აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთი სტატისტიკური მონაცემით განიხილება 642,000 სასოფლო-სამეურნეო მეურნეობა, რაც

გარკვეულწილად ურთიერთწინააღმდეგობრივია, თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ 2020 წლიდან საქსტატი დასაქმების
გამოთვლის ახალ მეთოდოლოგიას იყენებს.
(წყარო: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.geostat.ge%2Fmedia%2F38565%2F07dasaqmeba-nace.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK)
3

https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/683/dasakmeba-umushevroba

1

4.

ევროკავშირში კარგად ხედავენ კოოპერაციის სიკეთეს და საუკუნეების განმავლობაში
მიმდინარე ბუნებრივ პროცესს კანონმდებლობითაც უწყობენ ხელს. ევროკავშირის
კანონმდებლობა წაახალისებს ფერმერთა გაერთიანებების ფორმირებას და შესაბამის
ხელშემწყობ რეგულაციებს აწესებს მათთვის.4 უნდა აღინიშნოს, რომ ფერმერული
გაერთიანებები, ძირითადად, არიან კოოპერატივის სამართლებრივ-ორგანიზაციული
ფორმით ჩამოყალიბებული იურიდიული პირები, რომელთა მიზანია საკუთარი წევრების
შემოსავლების გაზრდა და სოციალური, ეკონომიკური თუ კულტურული ინტერესების
დაკმაყოფილება.

5.

აქედან
გამომდინარე,
ევროკავშირისა
და
მსოფლიოს
კარგი
პრაქტიკის
გათვალისწინებით, საქართველოში სოფლის მეურნეობის განვითარების ერთ-ერთ გზად
მიიჩნევა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შექმნა და მათი საქმიანობის
ხელშეწყობა. ამ მიზნით, ევროკავშირისა (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამის
(UNDP) მხარდაჭერით, შემუშავდა საქართველოს კანონი „სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივის შესახებ“, რომელიც პარლამენტმა 2013 წლის 12 ივლისს მიიღო.
ამოქმედებიდან 7 წლის განმავლობაში, კანონში პერიოდულად შედიოდა ცვლილებები და
დღესდღეობით ის მოქმედებს საბოლოო რედაქციით, რომელიც მოიცავს 8
საკანონმდებლო ცვლილებას. აღსანიშნავია, რომ თითოეული ცვლილება განპირობებული
იყო პრაქტიკული საჭიროებითა და შექმნილი რეალობით.

6.

საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის (შემდგომში „კომიტეტი“)
საქმიანობა მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს: სოფლის მეურნეობისა და სოფლად
განვითარების პოლიტიკის განსაზღვრა; საკანონმდებლო აქტების შემუშავება და
განხილვა; მათ შესრულებაზე მონიტორინგი; და საქართველოს მთავრობისა თუ
პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებულ სხვა ორგანოთა საქმიანობის კონტროლი.
დღესდღეობით, საკმარისი დროა გასული შესაფასებლად, თუ რა შედეგი მოიტანა
„სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიღებამ, მიაღწია
თუ არა დასახულ მიზნებს და, თუ ვერ მიაღწია, რა გარემოებებმა შეუშალა ხელი. ამის
გათვალისწინებით, კომიტეტმა, მისთვის მინიჭებული უფლებამოსილების შესაბამისად და
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 38-ე მუხლის საფუძველზე, აღნიშნულ
კანონთან მიმართებით 2021 წლის თებერვლიდან ივნისამდე განახორციელა
ნორმატიული აქტის აღსრულების კონტროლის (შემდგომ ტექსტში „ნააკ“) პროცედურა.

7.

ნააკ-ის პროცედურას ძირითადი მიზნის სახით უნდა დაედგინა, რამდენად შესრულდა

კანონი და პასუხობს თუ არა ის დასახულ ამოცანებს. მოკვლევამ შეისწავლა და
გააანალიზა კანონის მოქმედებისას გამოვლენილი შესაძლო ხარვეზები და მისი
აღსრულებისა და ეფექტიანობის ხელშემშლელი ფაქტორებიც. ამ მიზნით, კითხვები

დაესვა კანონის აღმასრულებელ უწყებებსა და სხვა დაინტერესებულ პირებს.
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II.

განსახილველი საკითხი,
განხილვის მიზანი და პროცედურა

8.

2013
წლის
12
ივლისს
საქართველოს
პარლამენტმა
მიიღო
კანონი
„სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“. მისი განმარტებითი ბარათის თანახმად,
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის სტატუსის შემოღებით, კანონმდებელი იმედოვნებდა
საქართველოს დაწვრილმანებული სოფლის მეურნეობის გამსხვილებასა და
განვითარებას. კანონი არეგულირებს „სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების

ფუნქციონირებასთან,
სახელმწიფო
ხელშეწყობასთან,
მათი
საქმიანობის
მონიტორინგთან, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის სტატუსის მოპოვებასა და
შეწყვეტასთან“ დაკავშირებულ სამართლებრივ ურთიერთობებს. მისი ძირითადი მიზნები

გახლავთ:

საოჯახო მეურნეობების განვითარება, მათი კოოპერირება და სიცოცხლისუნარიანობის
გაძლიერება;
სოფლის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების უზრუნველყოფა და სოფლად სიღარიბის
აღმოფხვრა;
სოფლიდან მოსახლეობის მიგრაციის შეჩერება და სასოფლო-სამეურნეო წარმოების
პროდუქტიულობის ზრდა.

9.

ნააკ-ის კვლევის ობიექტის მეტი სიზუსტით განსაზღვრისთვის, აღვნიშნავთ, რომ
„სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიღებასთან
ერთად, ამ კანონით დადგენილი ნორმების სრულყოფილი ფუნქციონირების მიზნით და
დასახული პოლიტიკის მისაღწევად, ცვლილებები შევიდა საქართველოს საგადასახადო
კოდექსში, „მეწარმეთა შესახებ“ კანონსა და „გრანტების შესახებ“ კანონში. აქედან
გამომდინარე, სრული პროცესის გასაანალიზებლად, მოკვლევა შეეხება ამ
საკანონმდებლო ცვლილებებით წარმოდგენილ სამართლებრივ ნორმებსაც.

10.

ნააკ-ის ფარგლებში პარლამენტს შეუძლია იმსჯელოს ნორმატიული აქტის აღსრულების
კონტროლის შედეგებზე, შეაფასოს ისინი ან/და, საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამის
კომიტეტს დაავალოს სათანადო საკანონმდებლო ცვლილების მომზადება. პარლამენტის
რეგლამენტით დადგენილი წესის თანახმად, კანონის აღსრულების კონტროლში
მონაწილეობენ სამოქალაქო და საჯარო სექტორების წარმომადგენლები, ექსპერტები და
სხვა დაინტერესებული პირები. წარმოებაში ჩართულ პირთა მოსაზრებები და მათი
მონაწილეობით წარმართული ზეპირი მოსმენები კომიტეტს ეხმარება კანონის
აღსრულების საკითხთა საჯარო და ინფორმირებულ განხილვაში.

11.

„სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“ საქართველოს კანონის აღსრულების
ჯეროვანი და ეფექტიანი კონტროლისათვის, შემუშავდა შესაბამისი სამოქმედო გეგმა და
ყოველი შემდგომი მოქმედება ხორციელდებოდა არსებული გეგმის შესაბამისად.

12.

პროცესის განმავლობაში გამოიკვეთა ნააკ-ის ძირითადი მიზნები, მომზადდა შეკითხვები
და ტექნიკური დავალება, გაანალიზდა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებთან
დაკავშირებული საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტები, განისაზღვრა კანონის
აღსრულებაზე პასუხისმგებელი სახელმწიფო უწყებები და შესწავლილია მათი როლი
კანონის აღსრულების პროცესში.
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13.

ტექნიკურ დავალებაში კითხვების შინაარსი წარმოდგენილია იმგვარად, რომ
დაინტერესებულ პირთა პასუხებით შეფასდეს კანონის ეფექტურობის ხარისხი,
გამოვლინდეს შესაძლო ხარვეზები და მათი გამოსწორების მექანიზმები. სწორედ ამიტომ,
არსებული გეგმის საფუძველზე, ტექნიკური დავალება საჯაროდ გამოქვეყნდა; ის
გავრცელდა ბეჭდური თუ სოციალური მედიის საშუალებითაც; ასევე, ჩატარდა პრეზენტაცია
კომიტეტის ოფიციალურ Facebook გვერდზე და გაიმართა გასვლითი შეხვედრები
საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, რათა მაქსიმალურად მეტ დაინტერესებულ პირს
ჰქონოდა საკუთარი მოსაზრების წარმოდგენის შესაძლებლობა. საკვლევი თემატიკიდან
გამომდინარე, დაისვა შემდეგი შინაარსის კითხვები:
„სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“ საქართველოს კანონის ამოქმედების შემდგომ,
რამდენად შეეწყო ხელი ეფექტიანი და სიცოცხლისუნარიანი (მდგრადი) სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების შექმნასა და შემდგომ საქმიანობას?
„სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“ საქართველოს კანონის დეკლარირებული მიზნებია:
საოჯახო მეურნეობების განვითარება, ფერმერთა კოოპერირება, სოფლის სოციალურ-ეკონომიკური
განვითარების უზრუნველყოფა და სასოფლო-სამეურნეო წარმოების პროდუქტიულობის გაზრდა.
გთხოვთ, გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები, რამდენად მიღწეულია კანონით განსაზღვრული მიზნები?
გთხოვთ, ჩამოთვალოთ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“ საქართველოს კანონის
ეფექტიანად აღსრულების ხელშემშლელი ფაქტორები; თქვენი მოსაზრებით, რა არის კანონის ყველაზე
დიდი ხარვეზი და რა უნდა შეიცვალოს, რომ ის გახდეს უფრო ეფექტიანი?
თქვენი აზრით, კანონით დადგენილი ნორმები და მისგან გამომდინარე კანონქვემდებარე აქტები რა
გავლენას ახდენს სოფლად სიღარიბის აღმოფხვრასა და მიგრაციული პროცესების შეჩერებაზე?
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების არსებული საკანონმდებლო გარემო და შესაბამისი სახელმწიფო
მხარდაჭერის ზომები რამდენად წაახალისებს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ჩამოყალიბებასა
და შემდგომ განვითარებას? რამდენად კომფორტული და მისაღებია არსებულ მხარდაჭერის
პროგრამებში მონაწილეობა?
საქართველოს

საგადასახადო

სასოფლო-სამეურნეო

კოდექსით

კოოპერატივებისათვის

და

გრანტების

დაწესებულია

შესახებ

საგადასახადო

კანონმდებლობით,
შეღავათები,

რაც

გულისხმობს შეღავათებს გრანტის მოგებისა და შემოსავლის დაბეგვრის თვალსაზრისით. გთხოვთ,
დაასაბუთოთ, რამდენად საკმარისი ან ზედმეტია ეს შეღავათები, უწყობს თუ არა ხელს მდგრადი და
ეფექტიანი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ჩამოყალიბებასა და საქმიანობას?
თქვენი აზრით, რამდენად მარტივია სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის დაფუძნება და მართვა
(ოპერირება)? ხომ არ არსებობს პროცედურული სირთულეები ან/და დამაბრკოლებელი ფაქტორები,
რომელთა გამოსწორებასაც ისურვებდით?
თქვენი აზრით, რამდენად გამართლებული იყო კოოპერატივის წევრთა მინიმალური ოდენობის გაზრდა
5-დან 9-მდე?
თქვენი თვალთახედვით, რა დამატებითი ცვლილებებით არის შესაძლებელი სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერაციის მეტი პოპულარიზაცია?
საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციის სფეროში
რომელი

უცხოური

მაგალითის/მოდელის

გამართლებული?

4

შემოტანა

იქნებოდა

ქართული

რეალობისთვის

14.

კომიტეტმა საჯაროდ მოუწოდა სათანადო ინფორმაციისა და გამოცდილების მქონე
დაინტერესებულ პირებს, ჩართულიყვნენ ნააკ-ის პროცესში და კომიტეტისთვის
გაეზიარებინათ წერილობით დასაბუთებული მოსაზრებები. ქვემოთ შემოგთავაზებთ
კომიტეტის განხილვისა და ანალიზის შედეგებს.

15.

პროცედურის სრულყოფილად შესრულებისთვის მნიშვნელოვანი იყო კანონის
აღსრულებაზე პასუხისმგებელ უწყებათა მოსაზრებები აღსრულების პროცესსა და
განხორციელებული პოლიტიკის ეფექტიანობაზე. ამიტომ, შესაბამის უწყებებს
(საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, სახელმწიფო
აუდიტის სამსახური, სტატისტიკის ეროვნული სამსახური) დაეგზავნათ შემდეგი შინაარსის
სპეციალური კითხვები:
კანონის

მოქმედების

პერიოდში

(წლების

მიხედვით)

რა

რაოდენობის

ფინანსები

გამოიყო

კოოპერატივების განვითარების მხარდასაჭერად? რამდენ ბენეფიციარზე? რა მოლოდინები იყო და რა
შედეგები გვაქვს?
ბოლო

წლების

განმავლობაში

რა

ადამიანური

რესურსები

იყო

და

არის

გამოყოფილი

„სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა აღსრულებისთვის?
გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ინფორმაცია ჩატარებული პერიოდული მონიტორინგების, გამოვლენილი
ხარვეზებისა და შესაბამისი რეაგირებების შესახებ.
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებთან დაკავშირებით დადგენილი იყო, რომ უნდა შექმნილიყო
ერთიანი ელექტრონული მართვის სისტემები (სპეციალური „საინფორმაციო ბანკი“). განხორციელდა
აღნიშნული?
არის თუ არა ჩამოყალიბებული კოოპერატივთა თანამშრომლობის მდგრადი სტრუქტურები (გაერთიანება
ან სხვა მსგავსი)?
კანონის მოქმედების პერიოდში, სულ რამდენ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივს მიენიჭა სტატუსი და
ამჟამად რამდენი ასეთი სტატუსიანი კოოპერატივი ფუნქციონირებს? ჯამურად რამდენი წევრია ამ
კოოპერატივებში და, საშუალოდ, რამდენი წევრი ჰყავს ერთ კოოპერატივს?
კანონის ამოქმედების შემდგომ, მთლიანობაში სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მეშვეობით რა
რაოდენობის (ჰა) მიწის რესურსები გაერთიანდა (გამსხვილდა)?
არსებობს თუ არა მონაცემები, კანონის ამოქმედების შემდგომ, მთლიანობაში სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების მიერ წარმოებული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წილი რამდენია მთლიან
სასოფლო-სამეურნეო წარმოებასთან მიმართებით? თუ შესაძლებელია, დავაფიქსიროთ, რამდენი იყო
კანონის ამოქმედებისას და ამჯერად რამდენია.

16.

ზემოაღნიშნულ კითხვებზე მიღებული პასუხები გაანალიზებულია ანგარიშის შემდგომ
ნაწილებში.
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III. კარგი პრაქტიკა და საერთაშორისო
გამოცდილება
17.

კოოპერაციის განვითარების უმთავრესი ქვაკუთხედია ნებაყოფლობითი წევრობა,
დამოუკიდებლობა და ავტონომიურობა. სწორედ ამ პრინციპებს ეფუძნებოდა და ეფუძნება
კოოპერაცია ევროპისა თუ მსოფლიოს სხვა განვითარებულ ქვეყნებში. კოოპერაციის
განვითარებას საუკუნოვანი ისტორია აქვს და მისი დღევანდელი სახე განპირობებულია
ქვეყნების ისტორიულ-კულტურული, პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური
თავისებურებებით.

18.

მნიშვნელოვანია, რომ განვითარებული სახელმწიფოები სოფლის მეურნეობის კუთხით
აქტიურად ახორციელებენ სუბსიდირების პოლიტიკას. შესაბამისად, სახელმწიფო
მხარდაჭერის გარეშე არ რჩება კოოპერატივებიც, რომელთა შემდგომი განვითარების
მიზნით ასევე ხორციელდება სახელმწიფო დახმარების პროგრამები. ევროკავშირის
მაგალითით თუ ვიმსჯელებთ, სახელმწიფოს მხრიდან ჩარევა და დახმარება ყველა
ქვეყანაში სხვადასხვა დონისაა: არის ქვეყნები, სადაც ისტორიულად და კულტურულად
კოოპერირების დონე ძალიან მაღალია (მაგ.: დანია, შვედეთი, ნიდერლანდები),
შესაბამისად, სახელმწიფოს ჩარევაც მინიმალურია; ხოლო სხვა ქვეყნებში, სადაც ასეთი
ტრადიცია და კულტურა შედარებით ნაკლებია (მაგ.: რუმინეთი, ბულგარეთი და სხვა),
სახელმწიფო საკმაოდ აქტიურად მონაწილეობს ამ სფეროს შემდგომ განვითარებაში.
ევროკავშირის ქვეყნებში 250,000-ზე მეტი კოოპერატივია, რომლებიც აერთიანებს
163,000,000 მოქალაქეს.5 განვითარებულ ევროპულ სახელმწიფოებში სოფლის
მეურნეობის ძირითად საშუალებათა მიწოდებისა და მარკეტინგის, ასევე, საწარმოო
კოოპერატივების წილი მთლიან მეურნეობაში 50%-ს აჭარბებს6, ხოლო ზოგიერთ
ქვეყანაში (ნიდერლანდები, დანია, ფინეთი, შვედეთი, ნორვეგია, დიდი ბრიტანეთი)
სწორედ კოოპერატივები აწარმოებენ რძისა და ხორცის პროდუქტთა დიდ ნაწილს. ზოგ
შემთხვევაში ეს შესაძლებელია 90%-ს აღემატებოდეს და წარმოების მთლიანი მოცულობის
100%-საც აღწევდეს.7 საშუალოდ, ევროკავშირში სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების
ბაზრის წილი 40%-ს შეადგენს.8

19.

ზოგიერთ ქვეყანაში კოოპერაციის მარეგულირებელი ინსტიტუციური გარემო მოიცავს
ცალკე კანონმდებლობას კოოპერატივების შესახებ, სახელმწიფოთა უმრავლესობაში კი ეს
რეგულირდება ზოგადი კორპორაციული კანონმდებლობით ან/და შიდა კოოპერაციული
წესდებებითა თუ შეთანხმებებით. არსებული ტრადიციული ფონისა და ძლიერი
სოციალურ-ეკონომიკური მოდელის გათვალისწინებით, მიუხედავად მარეგულირებელი
წესებისა და სივრცისა, ევროპის წამყვანი ქვეყნების დიდ ნაწილში კოოპერაცია ძალიან
კარგად მუშაობს და სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის უმეტეს ნაწილსაც სწორედ
კოოპერატივები ქმნიან.

5

https://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/cooperatives_en

6

file:///C:/Users/HP%20Envy/Downloads/30406-70040-1-SM.pdf

7

https://we-economy.net/case-stories/the-cooperative-movement.html

8

https://www.agreri.gr/sites/default/files/Bijman%20and%20Iliopoulos_apce12048.pdf
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20.

ევროკავშირის კანონმდებლობით (Council Regulation (EC) N° 1435/2003,
განსაზღვრულია კოოპერატივთა ზოგადი პრინციპები. კერძოდ,
COM/2004/0018)9
სხვადასხვა სახელმწიფოში ეს სფერო შეიძლება განსხვავებულად რეგულირდებოდეს,
თუმცა კოოპერაციის პრინციპები ყველგან ერთია.10 პირველ დონეზე კოოპერატივები
ერთიანდებიან შემდეგი ძირითადი მიზნების გარშემო:
სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა;
მიწაზე ერთობლივი საქმიანობა;
საწარმოო სიმძლავრეთა გაზიარებული გამოყენება;
სხვადასხვა სფეროში ინვესტიციების ჩადება.

21.

მეორე დონეზე შექმნილია პირველი დონის კოოპერატივთა ორგანიზებული ასოციაციები
(მეორე დონის კოოპერატივები), რომელთა მიზანი გახლავთ ინვესტირება როგორც
სასოფლო-სამეურნეო საშუალებებში, ისე გადამამუშავებელ სიმძლავრეებში; მესამე
დონეზე კი კოოპერატივები ქმნიან მეორე დონის კოოპერატივთაგან ჩამოყალიბებულ
რეგიონულ და ეროვნულ გაერთიანებებს. ევროკავშირსა და სხვა განვითარებულ
სახელმწიფოებში
სახელმწიფო
მხარდაჭერის
სისტემა
ინსტიტუციურად
არის
რეგულირებული; ის აღჭურვილია სუბსიდირების ელემენტებით და წარმატებით
ვრცელდება სხვადასხვა სახის ფერმერთა ჯგუფსა თუ გაერთიანებაზე. ევროკავშირში
მოქმედი საერთო ევროპული პოლიტიკის ფარგლებში ხელმისაწვდომია სხვადასხვა
ხელშემწყობი პლატფორმა/პროექტი (მაგ.: ე.წ. Communication on the promotion of
co-operative societies in Europe, COOPILOT, ECOOPE).11 ჩამოთვლილ პლატფორმებზე
ძირითადად ფოკუსი კეთდება შემდეგ საკითხებზე: კოოპერატივების გამოყენების
წახალისება; მათზე ცნობადობის ამაღლება და შემდგომი განვითარება; კოოპერატივთა
კანონმდებლობის შემდგომი განვითარება; საზოგადოების მიზნების მიღწევაში
კოოპერატივთა წვლილის შენარჩუნება და გაზრდა. ამ კუთხით ხორციელდება
პროგრამები, რომლებიც აუმჯობესებს სამეწარმეო (ორგანიზაციულ-მმართველობითი)
განათლებასა და უნარებს, მით უფრო, კოოპერაციული მიმართულებით; ფინანსდება
სხვადასხვა სტარტაპი; განსაკუთრებით წახალისებულია ახალგაზრდების ჩართულობა,
რამაც ხელი უნდა შეუწყოს კოოპერატივებში თაობების ცვლასა და შემდგომ განვითარებას.
შესაბამისად, ევროპაშიც და სხვა სახელმწიფოებშიც კოოპერაციის წარმატების ერთ-ერთი
საწინდარია სახელმწიფო პოლიტიკისა და მხარდაჭერის სწორი ფორმა. ევროკავშირში
მხარდაჭერის მრავალფეროვანი ზომები მიიღება კოოპერატივებისთვის. განსაკუთრებით
აღსანიშნავია მოქნილი კოოპერატიული კანონმდებლობა და გამჭვირვალე დაბეგვრისა თუ
კონკურენციის გარემო. ევროკავშირის ქვეყნების უმრავლესობაში ეს მიდგომა
გულისხმობს, რომ კოოპერატივები არ იბეგრებიან მოგების გადასახადით და თითოეული
წევრი ფერმერი იბეგრება ინდივიდუალურად. ასევე, კოოპერატივი გამონაკლისია სხვა
გაერთიანებებისაგან და კონკურენციის კანონმდებლობით არ განიხილება კარტელურ
წარმონაქმნად, რაც სხვა სახის კომერციული ორგანიზაციებისგან (კომპანიებისგან)
განსხვავებით, კოოპერატივებს აძლევს ბუნებრივი გამსხვილების შესაძლებლობას.12
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22.

კოოპერატივებსა და სოფლის განვითარებას შორის მრავალმხრივი კავშირია. ისინი
ხშირად მნიშვნელოვანი დამსაქმებლები და აგრობიზნესის ანგარიშგასაწევი მოთამაშეები
არიან ქვეყანაში. კოოპერატივები ხელს უნდა უწყობდნენ საჯარო პოლიტიკის მიზნებს,
როგორიცაა, ადამიანური კაპიტალის განვითარება, კონკურენციის გაუმჯობესება და
გარემოს მდგრადობა.13
ნიდერლანდებში14

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებს ხანგრძლივი და მდიდარი
გამოცდილება აქვთ. ქვეყანაში კოოპერატივების სისტემა ეფუძნება საუკუნოვან
ტრადიციებს და კარგად ითვალისწინებს პოლიტიკისა და ბაზრის მოთხოვნებს, აგრეთვე
ტექნოლოგიური პროგრესით გამოწვეულ ცვლილებებს. პრაქტიკულად, კოოპერატივები
ქმნიან ქვეყნის კულტურულ-ისტორიული მემკვიდრეობის ნაწილს: მათი განვითარება
ბუნებრივი პროცესია, რომელიც გამომდინარეობს კონკრეტული აუცილებლობიდან და
საჭიროებებიდან. ნიდერლანდების სოფლის მეურნეობის წარმატებაში გადამწყვეტი როლი
სწორედ
კოოპერატივებს ეკუთვნით: მათზე მოდის საერთო სასოფლო-სამეურნეო
პროდუქციის უდიდესი წილი, შესაბამისად, სწორედ ისინი ამარაგებენ ქვეყანას აგრარული
ნაწარმით და ქმნიან ძირითად საექსპორტო პროდუქციას. კოოპერაციის სიძლიერეზე ისიც
მიუთითებს, რომ ჰოლანდიელი ფერმერი, საშუალოდ, ორი და მეტი კოოპერატივის წევრი
მაინც არის. კოოპერატივის შესახებ პირველი კანონი 1876 წელს ამოქმედდა; ამავე
წლებში დაარსდა პირველადი პროდუქციის შესყიდვისა და რძის გადამამუშავებელი
კოოპერატივებიც. ამას მოჰყვა კოოპერატივები, რომლებიც ფერმერებს ხარისხიანი
სასუქით, საქონლის საკვებით და თესლით ამარაგებდნენ. კოოპერატივი ძირითადად
ორგანიზებული იყო ეკონომიკური მიზნებისთვის, მაგრამ მისი კიდევ ერთი
მახასიათებელია სოციალური ელემენტი, რაც გამოიხატება ფერმერთა თანამშრომლობასა
და სოლიდარობაში. ფერმერები მიჩვეულნი არიან ერთმანეთის გვერდით დგომას და
გამოსავლის ერთად ძიებას. ამ ეტაპისთვის ნიდერლანდების სამეფოში ბიზნესის
წამოსაწყებად შესაძლებელია ნებისმიერი სამართლებრივ-ორგანიზაციული ფორმის
არჩევა (ასოციაცია, კოოპერატივი, ფონდი, შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანია,
სახელმწიფო კომპანია, პარტნიორული ტიპის ბიზნესი), თუმცა ქვეყანაში ჰოლდინგური
საზოგადოების ყველაზე გავრცელებულ ფორმად მაინც კოოპერატივი მიიჩნევა; და ეს იმ
პირობებში, როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს რაიმე სახის წამახალისებელი სახელმწიფო
პოლიტიკა, რომელიც ფერმერების ამ არჩევანს მეტ სტიმულს მისცემს, ან რაიმე ფორმით
გამოუცხადებს
მხარდაჭერას.
ამასთანავე,
კოოპერატივები
არ
სარგებლობენ
მნიშვნელოვანი საგადასახადო შეღავათით: ისინი ჩვეულებრივ იბეგრებიან საშემოსავლო
და მოგების გადასახადებით, კოოპერატივის მოგება კი შედგება 2 ნაწილისგან. ვან დენ
სანგენის აზრით, ნიდერლანდების კანონი კოოპერატივებისა და ასოციაციების შესახებ
ძალზე მოქნილია და მორგებულია კოოპერატივის თითოეულ წევრზე. ამ მოქნილობას
განაპირობებს:
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საქართველოს პარლამენტის კვლევითი ცენტრი.

8

კოოპერატივების შექმნისა და შენარჩუნების სიმარტივე ფინანსებისა და დროის თვალსაზრისით;
სრული

თავისუფლება

შიდა

მმართველობის

სტრუქტურის

განსაზღვრასა

და

ცვლილებების

განხორციელებაში (მაგ.: ამ კუთხით აღსანიშნავია საქმიანობის განაწილება წევრებს შორის, მათი
ფინანსური წვლილი, მოგების განაწილების წესი, კომუნიკაცია წევრებს შორის და ა.შ.);
კოოპერატივში ბიზნესსაქმიანობის ორგანიზებისა და მასთან დაკავშირებული წესების მორგება თავისი
წევრების საჭიროებებზე.

23.

დანიის კოოპერატივების განვითარება ასეულობით წელს ითვლის. ქვეყანაში შექმნილია

მძლავრი
კოოპერაციული
სისტემა,
რომელიც
სამაგალითოა
ნებისმიერი
სახელმწიფოსათვის. დანია კარგი მაგალითია იმიტომაც, რომ მისი კოოპერაციული
სისტემა პირველ რიგში ეყრდნობა ურთიერთდახმარების პრინციპს; ამასთანავე, ის ძლიერ
ინტერნაციონალიზებულია, საუკეთესო მაგალითს ქმნის აგრობიზნესის გლობალიზაციის
პროცესში და კარგი სახელმძღვანელოა განვითარებადი სახელმწიფოებისთვის, მათი
დარგობრივი პოლიტიკის რეალიზაციის პროცესში.15 მნიშვნელოვანია, რომ დანიაში არ
არსებობს ცალკე კოოპერატიული კანონი: საუკუნეების განმავლობაში ჩამოყალიბებული
ტრადიციული ურთიერთობები ორგანიზაციებს საშუალებას აძლევს, რომ თავად
განსაზღვრონ მმართველობის წესები, რომლებიც შეიძლება საკმაოდ განსხვავდებოდეს
თითოეულ კოოპერატივში. ამის გათვალისწინებით, კოოპერატივის მმართველობის
სტრუქტურა ძირითადად ეყრდნობა ორგანიზაციის წესდებასა და კოოპერაციულ
შეთანხმებებს.
24.

შვედეთში კოოპერატივების განვითარება ეფუძნებოდა კოოპერაციის დანიურ მოდელს.

კოოპერაცია შვედეთის სოფლის მეურნეობის სექტორის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია.
კოოპერატივებს სხვადასხვა სამართლებრივი ფორმით შეუძლიათ დარეგისტრირება,
თუმცა თითოეულ შემთხვევაში უმნიშვნელოვანესია, ასეთი საწარმო ეფუძნებოდეს
კოოპერაციის პრინციპს. შვედეთში 3 ძირითადი ტიპის კოოპერატივი არსებობს,
რომელთაგან ერთ-ერთია სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი. საგულისხმოა, რომ
შვედეთის სოფლის მეურნეობა ძლიერ ინტერნაციონალიზებულია: მერძევეობის სექტორში
დომინირებს დანიური, ხოლო ბურღულეულში - ფინური კოოპერატივები. ამას ძირითადად
განაპირობებს ის, რომ ევროკავშირის სხვა სახელმწიფოებისაგან განსხვავებით, შვედეთის
მთავრობა ატარებს თავისუფალი ბაზრის პოლიტიკას და ნაკლებად ახორციელებს დარგის
სუბსიდირებას. ქვეყნის მერძევეობის თითქმის 100% და მარცვლეულის, მეღორეობისა და
მეცხვარეობის
50%-ზე
მეტი
სწორედ
კოოპერატივებზე
მოდის.
ქვეყანაში
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებად მიიჩნევა მეტყევეობის კოოპერატივებიც,
რომლებიც ასევე დომინანტურია ქვეყნის მასშტაბით, მათი წევრების უმრავლესობას კი
ფერმერები წარმოადგენენ.16 საგულისხმოა ის, რომ კანონმდებლობა კოოპერატივებს
აძლევს მათთვის ხელსაყრელი ორგანიზაციული და შიდა მმართველობითი ფორმის
არჩევის საშუალებას.

15

file:///C:/Users/HP%20Envy/Downloads/30406-70040-1-SM.pdf

16
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25.

საფრანგეთში 21,000 კოოპერატივია, რაც ქვეყნის მთლიანი აგროსექტორის 75%-ს

შეადგენს. ქვეყნის ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის 3.5% სასოფლო-სამეურნეო
ასოციაციების ნაწილია. ფრანგული კოოპერაციული სექტორი წევრებს დახმარებასა და
ღირებულ რჩევებს სთავაზობს აგრონომიაში, ეკონომიკასა და სტრატეგიულ დაგეგმვაში.

26.

ისრაელში სასოფლო-სამეურნეო მიწის, დაახლოებით, 70%-ს

27.

ლატვიაში კოოპერატივების განვითარებას დიდი ისტორიული ტრადიცია აქვს. ის მოიცავს

კოოპერატივის წევრები
იყენებენ. ამ ნებაყოფლობით გაერთიანებებში გაწევრიანება არ იკრძალება. აქაც სამი
დონის კოოპერატივია: სოფლის ასოციაცია, კიბუცი და მაშავი. ამ ფორმებს შორის სხვაობა
გამოიხატება წარმოებისა და მოხმარების კონტროლით.17

პერიოდს საბჭოთა ოკუპაციამდე და ოკუპაციის შემდგომ. კოლმეურნეობების
(სოციალისტური ტიპის კოოპერატივების) დაშლის შემდეგ 100-ზე მეტი კოოპერატივი
შეიქმნა და განვითარდა, დღესდღეობით კი ლატვიაში 50 მოქმედი სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივია. 2002 წელს შეიქმნა ლატვიის სოფლის მეურნეობის კოოპერატივთა
ასოციაცია (LACA), რომლის მიზანი იყო ამ სფეროს განვითარება. აღსანიშნავია, რომ
რძისა და ბურღულეულის, დაახლოებით, მესამედს კოოპერატივები ყიდიან. ფერმერები
სულ უფრო მეტად აცნობიერებენ, რომ კოოპერატივების საშუალებით მეტი
შესაძლებლობები იქმნება პროდუქციის რეალიზაციისათვის.
28.

კოოპერაციული
სისტემაც
სამაგალითოა
სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების განვითარების თვალსაზრისით. ქვეყანაში არსებობს ძლიერი
კოოპერაციული ორგანიზაციები, მათ შორის, კოოპერაციული საფინანსო ინსტიტუტები
(საკრედიტო კოოპერატივები). XIX საუკუნის ბოლოდან კოოპერატივებმა დაიწყეს
რეგიონული კავშირების შექმნა, რაც ძირითადად განპირობებული იყო არსებული
კოოპერატივების მცირე შემოსავლებითა და ორგანიზაციული თუ პროფესიული ცოდნის
ნაკლებობით; XX საუკუნის განმავლობაში კი მიმდინარეობდა კოოპერატივების ბუნებრივი
გამსხვილების
პროცესი,
რაც
კარგად
აისახება
კოოპერაციული
სექტორის
18
საკუთარი შესყიდვებისა და გაყიდვების
კონკურენტუნარიანობასა და რენტაბელობაზე.
დიდი ნაწილს გერმანელი ფერმერები კოოპერატივების საშუალებით ახორციელებენ. ეს
სუბიექტები თავიანთ წევრებს უზრუნველყოფენ სხვადასხვა საწარმოო საშუალებითა და
საჭირო ცოდნით.19

29.

რუმინეთში კოოპერატივები ვითარდება ევროკავშირის აქტიური მხარდაჭერით. ამ

გერმანიის

ქვეყანაზე საუბრისას შესაძლებელია გარკვეული პარალელის გავლება საქართველოსთან:
რუმინეთსაც აქვს საბჭოთა ტიპის კოოპერატივების გამოცდილება და, ამის ფონზე, დღეს
თანამედროვე კოოპერაციული სისტემა ვითარდება. ამიტომ, ევროპის კავშირის
სახელმწიფოთაგან რუმინეთი ჩვენთვის საინტერესო მაგალითად მიგვაჩნია. ქვეყანაში

17

https://www.researchgate.net/publication/324451556_The_agricultural_cooperative_in_Romania_and_worldwide

18

https://www.researchgate.net/publication/263206109_Support_for_Farmers'_Cooperatives-Final_Report

19
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კოოპერატივების განვითარება კიდევ უფრო დააჩქარა ეკონომიკურმა კრიზისმა. აქ
კოოპერატივების შექმნის ძირითადი მოტივაციაა ჰორიზონტალური და ვერტიკალური
ინტეგრაცია, რომელიც იძლევა საწარმოო საშუალებათა ერთობლივი და 35%-ით იაფი
შესყიდვის შესაძლებლობას.20 ამჟამად რუმინეთში, დაახლოებით, 500 კოოპერატივია,
მთლიანობაში 23,000-მდე წევრით.
30.

ამერიკის შეერთებული შტატების კოოპერაციული სისტემა ძლიერ განვითარებულია. აქ

კოოპერატივების რაოდენობა დაახლოებით 3,000-ს უტოლდება და ამერიკული ფერმების
უმეტესობა ამ კოოპერატივებში ერთიანდება. კოოპერატივები, ძირითადად, საქმიანობენ
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების გაყიდვების, მარკეტინგის, მიწოდებისა და
დაკრედიტების მიზნით. აშშ-ში ყველაფერს, რაც მიწაზე იზრდება და იწარმოება,
კოოპერატივები მართავენ. კოოპერატივები ქმნიან სამუშაო ადგილებს სოფლად
მცხოვრებთა უმეტესობისათვის და ეხმარებიან ფერმერებს გარიგების დადებასა თუ
გონივრული ფასების მიღებაში. მათი როლია პროდუქციის წარმოება, რეალიზაცია და
დისტრიბუციაც. აშშ-ში განყენებული სამართლებრივი რეგულაციები მოქმედებს სხვადასხვა
სახის კოოპერატივისთვის და ნორმატიული აქტები დიფერენცირებულია ამ საწარმოთა
ტიპებისა თუ დარგების მიხედვით. ქვეყანაში მოქმედებს „ფერმერთა საკრედიტო სისტემა“,
რომლის საბანკო სტრუქტურები შექმნილია სახელმწიფო სუბსიდიებით.

31.

იაპონიაში „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციის შესახებ“ კანონის მიღების შედეგად

(1947 წელი), სოფლის თითოეული მცხოვრები გახდა ერთიანი კოოპერაციული სისტემისა
და ახალი აგრარული პოლიტიკის განუყოფელი ნაწილი. სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივები არსებობენ როგორც ადგილობრივ, ისე ცენტრალურ დონეზე, და ქმნიან
იერარქიულად ერთი მთლიანი სტრუქტურის ვერტიკალურ დანაყოფებს. მნიშვნელოვანია,
რომ ქვეყნების უმრავლესობაში მოქმედებს კოოპერაციული ბანკები და საკრედიტო
კავშირები, ასევე, ხელმისაწვდომია სუბსიდირების სქემები; შესაბამისად, აქ ძალიან
კარგად არის განვითარებული განათლების, დაფინანსებისა და დაზღვევის შიდა
სტრუქტურული ერთეულები, რაც მნიშვნელოვნად განაპირობებს არსებული რისკების
დაზღვევას, ასევე, წვდომას განათლებასა და ფინანსებზე. იაპონიის კოოპერაციის
სისტემიდან ყურადსაღებია სათემო კოოპერატივების მოქმედებისა და განვითარების
საკითხები.

32.

საინტერესოა, გავეცნოთ ევროკავშირის მისიის დოკუმენტის ანალიზს21, რომელიც საკმაოდ
ყოვლისმომცველია და მნიშვნელოვან დასკვნებსა და რეკომენდაციებს წარმოგვიდგენს
2017 წლის მდგომარეობით. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ რეკომენდაციების უმრავლესობა
დღესაც აქტუალურია. მაგალითად, მათი მეშვეობით გამოიკვეთა, რომ, მართვის
სირთულიდან გამომდინარე, მცირეწევრიანი კოოპერატივები უფრო ეფექტიანები არიან.
8-დან მხოლოდ 2 შემთხვევაში (და ისიც მეკარტოფილეობისა და მეთხილეობის
სექტორში) დადასტურდა მსხვილი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მეტი

20

https://www.econstor.eu/handle/10419/190913

21
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ეფექტიანობა (ისინი ძირითადად თანამშრომლობენ დამატებითი ღირებულების
შესაქმნელად გაწეულ მომსახურებაზე და შედეგიც ამიტომ გვაქვს ასეთი). ზოგადად,
კვლევამ დიდი პრობლემები და სირთულეები გამოავლინა კოოპერატივების მართვის
რგოლში (რაც განსაკუთრებით იგრძნობა მსხვილ კოოპერატივებში) და უმნიშვნელოვანეს
ამოცანად მიიჩნია კოოპერატივის წევრებისა და კოოპერატივების განვითარების
სააგენტოს შესაძლებლობათა გაძლიერება. მისი მთავარი ხედვაა წარმატებული
კოოპერატივის დამკვიდრება, რომელსაც ეყოლება განვითარებული, მცოდნე და ძლიერი
წევრები.
საერთაშორისო
გამოცდილებით
დასტურდება,
რომ
მომსახურების
კოოპერატივები უფრო გავრცელებულია, ვიდრე საწარმოო კოოპერატივები. ანგარიშის
თანახმად, სურსათის უვნებლობის სტანდარტების მიღწევა ერთობლივი ძალისხმევით
უფრო მომგებიანია, ვიდრე ცალკეული პირების შემთხვევაში. შესაბამისად, მისი
ავტორების აზრით, სტანდარტთა დაცვის გაძლიერება ასევე შეუწყობს ხელს კოოპერაციას.
ჩვენი მხრიდან დავძენდით, რომ კერძო მწარმოებლის გათავისუფლება სურსათის
უვნებლობის მოთხოვნათა დაცვისგან არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის პირობებში
აყენებს მათ, ვისაც ამ პირობების დაცვა მოეთხოვება. ამიტომ, უკიდურესად აუცილებელია,
სურსათის უვნებლობის მკაცრი მოთხოვნების განსაზღვრა განურჩევლად ყველა
მწარმოებლისთვის. ანგარიშის თანახმად გამოიკვეთა, რომ გასაუმჯობესებელია
კოოპერაციასთან დაკავშირებული კანონმდებლობაც. ყურადღება გამახვილებულია
ორგანიზაციული წესების სირთულეზე და რეკომენდებულია საწყის ეტაპზე მარტივი

წესების დადგენა ახალშექმნილი კოოპერატივებისთვის. ფინანსებზე წვდომაც დიდ

გამოწვევად რჩება, ამიტომ გაიცა რეკომენდაცია, რომ გაძლიერდეს ბუღალტერიის,

ფინანსური

მართვისა

თუ

ანგარიშგების

და

ბიზნესგეგმების

მომზადების

შესაძლებლობები; ასევე, გაგრძელდეს ტექნიკური და ფინანსური დახმარების გაწევა
სასოფლო-სამეურნეო

კოოპერატივებისათვის,

იმ

პირობით,

რომ

მას

ექნება

მიზნობრივი სახე, გარკვეული ფოკუსით მხოლოდ „ნამდვილი კოოპერატივების“
გამოვლენასა და დახმარებაზე. ანგარიშში ყურადღება მახვილდება მომსახურების

კოოპერატივთა ხელშეწყობაზეც და შემოთავაზებულია საკანონმდებლო ცვლილებების
მეტი

მოქნილობა,

განსაკუთრებით,

წესდებასა

მიმართებით.
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და

ორგანიზაციულ

საკითხებთან

IV. „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“
საქართველოს კანონის აღსრულებაზე
პასუხისმგებელი სახელმწიფო უწყებები
33.

„სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“ საქართველოს კანონის აღსრულების
პოლიტიკას წარმართავს საქართველოს მთავრობა. „საქართველოს მთავრობა
აღმასრულებელი ხელისუფლების უმაღლესი ორგანოა, რომელიც ახორციელებს ქვეყნის
საშინაო და საგარეო პოლიტიკას. მთავრობა ანგარიშვალდებული და პასუხისმგებელია
საქართველოს პარლამენტის წინაშე“22. სოფლის მეურნეობის მიმართულებით
სახელმწიფო პოლიტიკისა და მმართველობის განხორციელებაზე პასუხისმგებელია
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო (შემდგომში „სამინისტრო“).
როგორც „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“ საქართველოს კანონის
აღსრულებაზე პასუხისმგებელი ძირითადი უწყება, სამინისტრო ამზადებს კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტების პროექტებს და დასამტკიცებლად წარუდგენს მთავრობას. სწორედ
ასეთი
აქტების მეშვეობით განხორციელდა სახელმწიფო მხარდაჭერის სხვადასხვა
პროგრამა, რომლებითაც „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“ კანონით
დასახული პოლიტიკა პრაქტიკაში უნდა აღსრულებულიყო.

34.

სამინისტროს ძირითადი ფუნქციაა საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების
ერთიანი სამთავრობო პოლიტიკის ჩამოყალიბება და განხორციელება. მის
დაქვემდებარებაში შემავალი სააგენტოების, სამსახურებისა და დაწესებულებების
მეშვეობით, უწყება ახორციელებს დასახულ პოლიტიკას. „სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული პოლიტიკის
აღსასრულებლად, სამინისტროს სისტემაში შეიქმნა საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
- სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო (შემდგომში
„კოოპერატივების სააგენტო“), რომელიც კანონის ამოქმედებიდან, დაახლოებით, 6 წლის
განმავლობაში უშულოდ უძღვებოდა ამ პროცესს.

35.

აღსანიშნავია, რომ კანონის თავდაპირველი რედაქციით, სააგენტოს უმნიშვნელოვანესი
ფუნქცია ენიჭებოდა. ის ქმნიდა საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციის
განვითარების
ერთ-ერთ
მნიშვნელოვან
ქვაკუთხედს.
კოოპერატივების სააგენტოს სტრატეგიული განვითარების, ინსტიტუციური გაძლიერებისა
და
ტრანსფორმაციისთვის,
მოქმედებდა
ევროკავშირის
მიერ
დაფინანსებული პროექტი და არაერთი დოკუმენტი. მათ შორისაა სოფლის
მეურნეობის
განვითარების
2015-2020
წლების
სტრატეგიაც,
რომელიც
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარებას მოიაზრებდა სააგენტოს შემდგომი
ტრანსფორმაციითა და გაძლიერებით. სწორედ ამ განწყობიდან და დასახული

მიმართულებიდან გამომდინარე, გარკვეულწილად წინააღმდეგობრივი იყო 2019 წლის
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მოხდა რეორგანიზაცია და მისი ფუნქციები მთლიანად გადაეცა სამინისტროს სისტემაში
შემავალ არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს ა(ა)იპ „სოფლისა და
სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს“.სამინისტროს დასაბუთებით, ეს

ცვლილებები განპირობებული იყო უწყებებისა და ფუნქციების ოპტიმიზაციით და ასახავდა
საერთაშორისო ექსპერტთა რეკომენდაციებსაც. თუმცა, არსებული მდგომარეობის
ანალიზი ცხადყოფს, რომ ცვლილებები გარკვეულწილად ეწინააღმდეგებოდა მანამდე
არსებულ მიდგომებს და, მათი განხორციელების შემდგომ, ჩამოყალიბდა ახალი დღის
წესრიგი, რომლითაც ნაკლებად განიხილება მანამდე არსებული სტრატეგიული
მიმართულებები.

36.

როგორც აღინიშნა, „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“ საქართველოს
კანონის
თავდაპირველი რედაქციის მე-8 მუხლის შესაბამისად, კოოპერატივების
სააგენტოს ძირითადი უფლებამოსილებები იყო:
სასოფლო-სამეურნეო

კოოპერატივების

მიმართ

სახელმწიფო

ხელშემწყობი

ღონისძიებების

განხორციელება;
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობისა და განვითარების მიზნით წინადადებებისა და
რეკომენდაციების შემუშავება;
საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისათვის კონსულტაციების
გაწევა;
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების საქმიანობასთან დაკავშირებული მონაცემთა ბაზის შექმნა,
რომელშიც აისახება ინფორმაცია სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მიერ განხორციელებული,
მიმდინარე

ან/და

განსახორციელებელი

სასოფლო-სამეურნეო

საქმიანობის,

მოყვანილი

და

რეალიზებული მოსავლის, ასევე, გაწეული მომსახურებისა და რაოდენობის შესახებ და სხვა მონაცემები;
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის სტატუსის მინიჭება და შეწყვეტა;
კოოპერატივების საერთაშორისო ალიანსთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და სხვა ქვეყნების
კოოპერაციულ გაერთიანებებთან თანამშრომლობა;
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისთვის კადრების მომზადებისა და გადამზადების, აგრეთვე,
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელმძღვანელ პირთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა;
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციის სფეროში გამოცდილებისა და ინფორმაციის გაცვლის მიზნით
სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციების, გამოფენების, სემინარებისა და შეხვედრების ორგანიზება;
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების საქმიანობის მონიტორინგი;
საქართველოს კანონმდებლობითა და საკუთარი დებულებით განსაზღვრული სხვა უფლებამოსილებების
განხორციელება.

37.

შემდგომი საკანონმდებლო ცვლილებებით, დაზუსტდა და ამ ფუნქციებს დაემატა
გარკვეული ნორმები, თუმცა მთლიანობაში კოოპერატივების სააგენტოს ფუნქციები
რადიკალურად არ შეცვლილა: 2020 წლამდე უშულოდ ის ახორცილებდა
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების სფეროში არსებულ სახელმწიფო პოლიტიკას.
2020
წლის
შემდგომ,
სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების
საქმიანობის
მარეგულირებელი და სახელმწიფო მხარდაჭერის განმხორციელებელი ორგანოა ა(ა)იპ
„სოფლის განვითარების სააგენტო“.
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38.

„სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“ საქართველოს კანონის აღსრულებას
უშუალოდ უკავშირდება სხვა სახელმწიფო უწყებებიც: სსიპ - შემოსავლების სამსახური და
სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო. შემოსავლების სამსახური პასუხისმგებელია
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის სტატუსის მქონე პირებისთვის კანონით დადგენილი
საგადასახადო შეღავათების რეალიზაციაზე, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო კი კოოპერატივების რეგისტრაციაზე კანონით დადგენილი წესით.
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V.

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების
სამართლებრივი გარემო
ა) საქართველოს კანონი „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“

39.

ეს კანონი მიღებულია 2013 წლის 12 ივლისს და 2013 წლის სექტემბრის ბოლოსთვის უკვე
სრულად მოქმედებდა. როგორც აღვნიშნეთ, მისი ძირითადი სიახლე იყო რეგულირების
სფერო
სამართლებრივი
ურთიერთობები,
რომლებიც
უკავშირდება
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ფუნქციონირებას, სახელმწიფო ხელშეწყობასა და
საქმიანობის მონიტორინგს, ასევე, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის სტატუსის
მოპოვებასა და შეწყვეტას. კერძოდ, კანონი აწესრიგებს სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების საქმიანობასთან დაკავშირებულ შემდეგ საკითხებს:
სახელმწიფო ხელშეწყობის ზომები;
დაფუძნება, სტატუსის მოპოვება, შეჩერება და შეწყვეტა;
სახელმწიფო მონიტორინგი, რომლის მიზანია, შემოწმდეს კოოპერატივის დაფუძნების, სტატუსისა და
საქმიანობის შესაბამისობა კანონის ნორმებთან;
კოოპერატივის საქმიანობის ორგანიზაციული უზრუნველყოფის ხელშეწყობა.

40.

„სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“ კანონს, როგორც სპეციალურ
სამართლებრივ აქტს, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებთან დაკავშირებული
ურთიერთობების რეგულირებაში უპირატესი მოქმედების ძალა აქვს. შესაბამისად,
სხვებისგან განსხვავებით, სტატუსის მქონე სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისთვის ამ
კანონით დაწესებულია გარკვეული სპეციფიკური დათქმები (მაგ.: დემოკრატიულობის
პრინციპიდან გამომდინარე, ერთი წევრი - ერთი ხმა).

41.

კოოპერატივის სტატუსის მინიჭება-შეწყვეტის წესი, კოოპერატივების სააგენტოს
ჩამოყალიბებასა და საქმიანობასთან, ასევე, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების
მონიტორინგთან
დაკავშირებული
სამართლებრივი
ურთიერთობები,
კანონის
თავდაპირველი რედაქციითვე იყო მოწესრიგებული. თუმცა, შემდგომი ცვლილებებით
თანდათანობით დაზუსტდა და უკეთ დარეგულირდა სხვადასხვა საკითხი. მნიშვნელოვნად
გაიზარდა იმ ნორმების მოცულობა, რომლებიც უკავშირდება კოოპერატივის
შიდაორგანიზაციულ და ფინანსურ რეგულირებას. გარკვეულწილად დაზუსტდა და უფრო
გაფართოვდა დებულებები, რომლებიც შეეხება კოოპერატივის წევრობას, პაის,
შენატანებსა და მოგების განაწილებას. თუმცა, ამ ცვლილებებით კიდევ უფრო გაიზარდა
მოთხოვნები ორგანიზაციული საქმისწარმოებისადმი და, შესაბამისად, საქმისწარმოების
მოცულობაც.
მნიშვნელოვანი
ცვლილება
გახლდათ
სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების განვითარებისთვის შექმნილი დაწესებულების გაუქმებაც.

42.

მოქმედების პერიოდში, კანონში შევიდა 8 ცვლილება, რომელთა ძირითადი მიზანი
გახლდათ მისი გაუმჯობესება ან/და კანონის ნორმების არსებულ რეალობასთან
მისადაგება. საგულისხმოა, რომ ცვლილებათა უმეტესობა ძირითადად ტექნიკური სახისაა,
თუ არ ჩავთვლით 2015 წლის 11 ნოემბრისა და 2019 წლის 11 დეკემბრის
საკანონმდებლო აქტებს: ისინი შედარებით მასშტაბური ცვლილებებს შეეხო და როგორც
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ინსტიტუციურ-სტრუქტურულად, ისე შინაარსობრივად შეცვალა კანონის თავდაპირველი
მიდგომები. აღნიშნული ცვლილებებით შემოღებული მარეგულირებელი ნორმებით,
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები უნდა გამხდარიყო უფრო ეფექტიანად სამართავი
და ეკონომიკურად მიმზიდველი. ამ მიზნით შემოღებულია ახალი ტერმინები:
ასოცირებული
დამატებითი

წევრი,

შენატანი,

კოოპერაციული

ასოცირებული

მინიმალური

პაი,

წევრის

სარეზერვო

ფონდი,

შენატანი,

საპაიო

ფონდი,

შემოსავალი

და
სხვა.
მნიშვნელოვანია,
რომ
კანონის ავტორთა თანახმად, ორი კატეგორიის შენატანის არსებობა (პაი და დამატებითი
შენატანი) იძლევა მეტი ეკონომიკური საქმიანობისა და მოქნილობის საშუალებას.
43.

ცვლილებებით ასევე წარმოიშვა კოოპერატივის წევრთა რეესტრის წარმოების
ვალდებულება, დაზუსტდა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის სტატუსის მოპოვებასთან
დაკავშირებული ნორმები და 5-დან 9-მდე გაიზარდა (გარდა მაღალმთიანი რეგიონებისა)
კოოპერატივის
წევრთა
სავალდებულო
რაოდენობა.

44.

სტრუქტურულ-ორგანიზაციული თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანია 2019 წლის 11
დეკემბრის ცვლილება: კერძოდ, კოოპერატივების სააგენტოს რეორგანიზაციით, შეიქმნა
მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტო.
რეორგანიზების შემდგომ, კოოპერატივების სააგენტოში დასაქმებულ პირებს მიეცათ
შესაძლებლობა, უკონკურსოდ გადასულიყვნენ ახლადშექმნილ სამსახურში, ხოლო მისი
ფუნქციები გადაეცა ა(ა)იპ „სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს“.
განმარტებითი ბარათის შესაბამისად, კანონპროექტის მიზანი იყო კანონით
რეგულირებადი საკითხების სამართლებრივი მოწესრიგება: სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების
სიცოცხლისუნარიანობის
გაძლიერება,
მათი
მეპაიეების
სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება და სოფლის მეურნეობის
აღორძინების
ხელშეწყობა.
ორგანიზაციული
თვალსაზრისით,
ცვლილებები
განპირობებული
იყო
სტრუქტურული
ოპტიმიზაციითა
და
დუბლირების
პრევენციით.კერძოდ, ჩაითვალა, რომ ორი დაწესებულების ფუნქციათა შერწყმა და
ერთიანი მართვის ქვეშ მოქცევა გაზრდიდა სახელმწიფო პროგრამების ეფექტიანობას
სოფლის მეურნეობის სფეროში. ამ არგუმენტს არსებობის უფლება ნამდვილად აქვს,

თუმცა აქვე არ უნდა დავივიწყოთ, რომ დადებითთან ერთად, არსებობს უარყოფითი

გავლენაც: კერძოდ, ფუნქციათა შერწყმისას, საერთო სისტემაში შეიძლება დაიკარგოს
კოოპერატივების მნიშვნელობა და პრიორიტეტულობა. გარკვეულწილად კითხვებს
ბადებს თავად ცვლილებათა სამართლებრივი გამართულობის საკითხიც. კერძოდ,
კანონმდებელი,

ერთი

მხრივ,

მიმართავს

კოოპერატივების

სააგენტოს

რეორგანიზაციას, მისი ყველა რესურსი გადააქვს სხვა ორგანიზაციაში, მაგრამ ამავე
დროს მის ფუნქციებს გადასცემს სხვა სააგენტოს.

45.

სხვა ცვლილებები განხორციელდა მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრებ პირთათვის,
სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში აკვაკულტურის დამატების ან/და სხვა ტექნიკური
დაზუსტებების მიზნით. სულ ახლახან (2021 წლის 4 თებერვალს) მიღებული ცვლილებით,
2020 წლის პირველ იანვრამდე დაფუძნებულ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებს 2022
წლის პირველ იანვრამდე გადაუვადდათ (განმეორებით) კოოპერატივების წევრთა
რაოდენობის, პაის ოდენობისა და საკუთარი წესდებების კანონთან შესაბამისობის
ვალდებულება.
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46.

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის საქმიანობის ძირითადი სფეროებია: სოფლის
მეურნეობის პროდუქტების წარმოება, გადამუშავება, დაფასოება, შეფუთვა, შენახვა,
გადაზიდვა და რეალიზაცია. კანონი იზიარებს კოოპერატივის საერთაშორისო ალიანსის
მიდგომებს და აყალიბებს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის საქმიანობის შემდეგ
ძირითად პრინციპებს:23
ნებაყოფლობითი წევრობა;
დემოკრატიული მართვა;
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის მეპაიეთა ეკონომიკური მონაწილეობა;
სოციალური პასუხისმგებლობა, სამართლიანობა და ურთიერთდახმარება.

47.

საგულისხმოა, რომ კოოპერატივის საერთაშორისო ალიანსის ერთ-ერთი ძირითადი
პრინციპია ავტონომიურობა და დამოუკიდებლობა, ასევე კოოპერატივის წევრთა
განათლება და სწავლება, რაც ნაკლებად არის წარმოდგენილი კანონის ძირითად
პრინციპებში (შესაბამისად, პოლიტიკაშიც).

ბ) „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“
საქართველოს კანონიდან გამომდინარე საკანონმდებლო ცვლილებები

48.

ამ კანონის სრულყოფილი ფუნქციონირებისა და დასახული პოლიტიკის შეუფერხებელი

აღსრულებისთვის, საკანონმდებლო ცვლილებები განხორციელდა საგადასახადო
კოდექსში, ასევე, საქართველოს კანონებში „მეწარმეთა შესახებ“ და „გრანტების შესახებ“.

49.

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში შეტანილი ცვლილებები ითვალისწინებს
შეღავათებს, რომლებიც სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის სტატუსის მქონე პირებს
აძლევს შესაძლებლობას, რომ გათავისუფლდნენ საშემოსავლო და მოგების
გადასახადებისგან. მათ ასევე შეუძლიათ, მიიღონ გრანტი და არ დაიბეგრონ მოგების
გადასახადით. აღსანიშნავია, რომ სასოფლო-სამეურნეო სტატუსის მქონე კოოპერატივი
ერთადერთი სამეწარმეო იურიდიული პირია, რომელსაც აქვს გრანტის დაბეგვრის გარეშე
მიღების უფლება.

50.

„გრანტების
შესახებ“
საქართველოს
კანონში
შეტანილი
ცვლილებებით,
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი განისაზღვრა გრანტის მიმღებ სუბიექტად.
შესაბამისად, ამ ცვლილებით, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის სტატუსის მქონე
კოოპერატივი გრანტთან მიმართებით სარგებლობს შესაბამისი საგადასახადო
შეღავათებით.

51.

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში შეტანილი ცვლილებებით დაზუსტებულია,
რომ თუ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“ საქართველოს კანონით სხვა რამ
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არ არის დადგენილი, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების სამართლებრივი,
ეკონომიკური და სოციალური საფუძვლები რეგულირდება საქართველოს კანონით
„მეწარმეთა შესახებ“.
გ) საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“

52.

„მეწარმეთა
შესახებ“
საქართველოს
კანონით
დარეგულირებულია
ზოგადად
კოოპერატივის, როგორც იურიდიული პირის ორგანიზაციული მოწყობისა და საქმიანობის
სამართლებრივი საფუძვლები. ასევე, განსაზღვრულია კოოპერატივის ცნება, სახეები,
გაწევრიანების წესი, საერთო კრების მოწვევის საკითხი და სხვა. როგორც აღვნიშნეთ, აქვე
მითითებულია, რომ თუ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“ კანონით სხვა რამ
არ არის დადგენილი, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების სამართლებრივი,
ეკონომიკური და სოციალური საფუძვლები რეგულირდება საქართველოს კანონით
„მეწარმეთა შესახებ“. აქაც ხაზგასმულია, რომ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებთან
მიმართებით, უპირატესი მოქმედების ძალა აქვს „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის
შესახებ“
კანონს.
მიუხედავად
ასეთი
დათქმებისა,
ნიშანდობლივია,
რომ
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის დაფუძნებისას, ან/და მის წესდებაში გარკვეული
ცვლილებების შეტანისას, მცირე გამონაკლისების გარდა, მოქმედებს „მეწარმეთა შესახებ“
საქართველოს კანონით დადგენილი ნორმები, რომლებიც გარკვეული თავისებურებებით
იმეორებს ზოგადად კოოპერატივის დაფუძნების პრაქტიკას. საბოლოო ჯამში,
აღსანიშნავია, რომ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის დაფუძნებისას უმეტესწილად
გამოიყენება ამ კანონით დადგენილი ნორმები, თუმცა არსებობს სპეციფიკური ნორმები,
რომლებიც განისაზღვრა „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“ საქართველოს
კანონით. აღსანიშნავია, რომ მოქმედი „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით
დადგენილ

პროცედურებს

კოოპერატივების

წევრები

ბიუროკრატიულ

და

დამაბრკოლებელ ფაქტორად მიიჩნევენ. მათი შეფასებით, ეს წესები უმრავლეს
შემთხვევაში დაუძლეველი ან/და რთულად დასაძლევია და მიზანშეწონილია მათი
გამარტივება. საყურადღებოა, რომ ამ შემთხვევაში ძირითადი გამოწვევა გახლავთ
კოოპერატივის

დაფუძნებისა

და

ორგანიზაციული

მმართველობის

ცოდნისა

და

კულტურის ნაკლებობა. ეს პრობლემა გარკვეულწილად გამოწვეულია შესაბამისი
გზამკვლევების არარსებობით.
დ) სამართლებრივი აქტები, რომლებიც უზრუნველყოფს „სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივის შესახებ“ საქართველოს კანონის აღსრულებას
დ.ა) „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“ საქართველოს კანონის
შესასრულებლად მიღებული კანონქვემდებარე აქტები

53.

„სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“ საქართველოს კანონის აღსრულებისა და

სრულყოფილი ამოქმედებისთვის, დასკვნითი დებულებებით (მე-15 მუხლი) განისაზღვრა,
რომ კანონის ამოქმედებიდან 2 თვის ვადაში საქართველოს მთავრობის დადგენილებით
უნდა დამტკიცებულიყო სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის სტატუსის მოპოვებისა და
შეწყვეტის წესი. ამავე ვადაში სამინისტროს უნდა მიეღო საჯარო სამართლის იურიდიული
პირის – სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს დებულება და
დაენიშნა მის ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი,
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შემდგომი ცვლილებებით კი დაემტკიცებინა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის წევრთა
რეესტრის წარმოების წესიც. ეს ვალდებულებები, მცირე ნიუანსებს თუ არ ჩავთვლით,
შესრულებულია - კანონით განსაზღვრული ყველა ნორმატიული აქტი მიღებულია.
54.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2013 წლის 20 სექტემბრის №2-206
ბრძანებით - „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების
შესახებ“ - შესრულდა კანონის მოთხოვნა და დამტკიცდა კოოპერატივების სააგენტოს
დებულება.

55.

„სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის სტატუსის მოპოვებისა და შეწყვეტის წესის“
დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 2 ოქტომბრის №254
დადგენილება მიღებულია კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად.

56.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2016 წლის 2 თებერვლის №2-16
ბრძანებით - „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის წევრთა რეესტრის წარმოების წესის
დამტკიცების შესახებ“ - შესრულდა კანონის მოთხოვნა და დამტკიცდა კოოპერატივის
წევრთა რეესტრის წარმოების წესი, როგორც მეპაიესთან, ისე ასოცირებულ წევრთან
მიმართებით.

დ.ბ) „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“
საქართველოს კანონის აღსრულებისთვის მიღებული სამართლებრივი აქტები

57.

ასევე მნიშვნელოვანია კანონის აღსრულებისთვის მიღებული ნორმატიული და
ინდივიდუალური აქტები, რომლებითაც დამტკიცდა შესაბამისი პოლიტიკისა და სხვადასხვა
სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამები. მათ შორისაა:
„მეფუტკრეობის

სასოფლო-სამეურნეო

კოოპერატივების

მხარდაჭერის

სახელმწიფო

პროგრამის

დამტკიცების შესახებ“ 2015 წლის 7 სექტემბრის საქართველოს მთავრობის №461 დადგენილება.
საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 მაისის №235 დადგენილება „სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივებისათვის

მეფუტკრეობის

მომთაბარეობის

მხარდაჭერის

სახელმწიფო

პროგრამის

დამტკიცების შესახებ“;
საქართველოს

მთავრობის

2017

წლის

7

ივლისის

№326

დადგენილება

„მეფუტკრეობის

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ერთიანი საწარმოო უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამის
დამტკიცების შესახებ“;
საქართველოს

მთავრობის

2017

წლის

26

იანვრის

№34

დადგენილება

„მევენახეობის

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“;
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 29 მარტის №150 დადგენილება „რძის მწარმოებელი
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“;
საქართველოს

მთავრობის 2017 წლის 29 მაისის №265 დადგენილება „მაღალმთიან რეგიონებში

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალურად გამოყენების სახელმწიფო
პროგრამის

დამტკიცების

შესახებ“.
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58.

აღსანიშნავია, რომ ჩამოთვლილი პროგრამების ნაწილი ერთჯერადი იყო, დანარჩენების
უმეტესობაც დასრულებულია. ამჟამად სააგენტოს ვებგვერდზე იძებნება 4 პროგრამა,
რომელთა სტატუსიც შეჩერებულია. სააგენტოს განმარტებით, პროგრამების უმეტესობა
(სპეციალური პროგრამები, რომლებშიც მხოლოდ კოოპერატივებს აქვთ მონაწილეობის
უფლება) დღესაც გრძელდება. გარდა ამისა, სააგენტოს მიერ განხორციელებულ და
მიმდინარე პროგრამებში კოოპერატივებს ყველგან ეძლევათ დამატებითი 10%-იანი
ბენეფიტები, ხოლო ტექნიკური დახმარების სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილე
კოოპერატივებს აქვთ 70-90%-ანი თანადაფინანსება, სხვადასხვა მიმართულების
მიხედვით.

59.

საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 11 თებერვლის №167 განკარგულებით დამტკიცდა
საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია 2015-2020 წლებისთვის.
სტრატეგიის

კოოპერაციის

3.1.6

აქტივობით

განსაზღვრულია

განვითარების

სასოფლო-სამეურნეო

სოფლის

მხარდაჭერა.

კოოპერატივებისათვის

მეურნეობის

დოკუმენტის
უნდა

სფეროში

თანახმად,

შექმნილიყო

ერთიანი

ელექტრონული მართვის სისტემები, ასევე განისაზღვრა კოოპერატივების სააგენტოს
ტრანსფორმაცია წევრობაზე დაფუძნებულ იურიდიულ პირად. სოფლის მეურნეობის

სტრატეგიით ხაზგასმულია მიწის კონსოლიდაციის მნიშვნელობა და მინიშნებულია, რომ
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებმა ამ მხრივ უნდა შეასრულონ თავისი როლი.
დოკუმენტის მიხედვით, სახელმწიფო ხელს უწყობს კოოპერატივების განვითარებას და
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებს განიხილავს სოფლად სიღარიბის აღმოფხვრის
ერთ-ერთი ინსტრუმენტად.

60.

ევროპელი პარტნიორებისა და მოკავშირეების დახმარებით, კოოპერატივების სააგენტოში
აქტიურად მიმდინარეობდა მუშაობა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების
სტრატეგიაზე, თუმცა ამ ეტაპისთვის არ არსებობს ცალკე სტრატეგიული დოკუმენტი

ასეთი კოოპერატივების განვითარების შესახებ. 2021-2027 წლების სოფლისა და
სოფლის

მეურნეობის

განვითარების

სტრატეგიაში

პრაქტიკულად

არ

არსებობს

ჩანაწერი კოოპერატივებთან დაკავშირებით; შესაბამისად, არ ჩანს ხედვა ხსენებული
მიმართულებით დარგის სრულყოფილ განვითარებასთან მიმართებით. ამ პერიოდში

მიღებულია მრავალი სამართლებრივი აქტი, რომლებსაც ჰქონდა ერთჯერადი დახმარების
სახე და რომლებითაც კოოპერატივებს გადაეცათ სხვადასხვა უძრავი და მოძრავი ქონება.
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VI. კანონის აღსრულების კონტროლისას მიღებული
დასაბუთებული მოსაზრებებისა და ზეპირი
მოსმენების მიმოხილვა
ა) კომიტეტის გასვლითი შეხვედრები

61.

როგორც აღვნიშნეთ, ნააკ-ის ფარგლებში, 2021 წლის 13, 14 და 15 მარტს კომიტეტმა
ჩაატარა გასვლითი შეხვედრები ქუთაისში, ყვარელსა და მცხეთაში: კერძოდ, კომიტეტის
წევრებს
შეეძლოთ,
შეხვედროდნენ
სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივთა
წარმომადგენლებს, ადგილზე გასცნობოდნენ მათ პრობლემებს და მიეღოთ
შინაარსობრივი
მოსაზრებები/წინადადებები
არსებული
მდგომარეობის
გასაუმჯობესებლად. მნიშვნელოვანია ის, რომ შეხვედრის მონაწილეები არ
შემოიფარგლებოდნენ მხოლოდ კოოპერაციის პრობლემათა წარმოჩენით: მათ მიერ
გამოვლენილი პრობლემები ხშირად სცდებოდა შეხვედრის მიზანს, ეხებოდა რა ზოგად,
სოციალურ-ეკონომიკურ, ქონებრივ თუ სხვა საკითხებს.

62.

საგულისხმოა, რომ კოოპერატივებთან დაკავშირებული პრობლემების გამოვლენისას,
შეხვედრის დამსწრეთა უმრავლესობა მიუთითებდა შემდეგ საკითხებზე:
ბიუროკრატიული ბარიერები;
დოკუმენტაციისა და ბუღალტერიის წარმოების სირთულე;
გადაწყვეტილებათა

ნოტარიულად

დამოწმების

სირთულეები

(ნოტარიუსების

უარი,

გაზეთში

გამოცხადება);
ფინანსები (სესხი) ხელმისაწვდომობის სირთულე;
ექსპერტებისა

და

ცოდნის

ნაკლებობა,

როგორც

სოფლის

მეურნეობის,

ისე

ორგანიზაციული

მიმართულებით;
სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამების არაეფექტიანობა.

63.

სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამებთან მიმართებით მაგალითად არის მოყვანილი
ლეჩხუმის მუნიციპალიტეტის შემთხვევა, სადაც მცირემიწიანობის ფაქტორიდან
გამომდინარე (აქ ფერმერი ფლობს მცირე, მაგალითად, 2 000 მ2 მიწას), შეუძლებელია
პროგრამის მოთხოვნის შესრულება და 10 ჰექტარი მიწის მოგროვება.
- სამინისტროს მოსაზრებით, მევენახეობის პროგრამით მაღალმთიან რეგიონებში ხვდება
ლეჩხუმიც, სადაც ვენახის ფართობის მინიმალური ზღვარი 1 000 მ2-ია, ცაგერის
მუნიციპალიტეტში კი, დაახლოებით, 600 ჰექტარი. პროგრამაში მონაწილეობისთვის
საჭირო იყო არანაკლებ 10 ჰექტარი. შესაბამისად, პრობლემა განაპირობა არა
ფართობებმა, არამედ კოოპერატივში გაწევრიანების ნების არქონამ. სააგენტოს
პოზიციით, ლეჩხუმს აქვს პოტენციალი, რომ იყოს იაპონური სათემო კოოპერაციის
კლასიკური მაგალითი და სოფლების მოსახლეობა უნდა გაერთიანდეს კოოპერატივში
ყურძნის გადამუშავებისა და ღვინის წარმოების მიზნით.
ლეჩხუმში ვერ მოხერხდა ხალხის გაერთიანება; შესაბამისად, ასეთი სახის პროგრამა ვერ
იმოქმედებს მცირემიწიანი რეგიონებისათვის. მოსაზრების ავტორთა თქმით, პროგრამის
მომზადებისას აუცილებლად გასათვალისწინებელია რეგიონების თავისებურებები.
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გარდა ამისა, მევენახეებმა მაგალითად მოიყვანეს ყურძნის ჩაბარების სუბსიდირების
საკითხი და აღნიშნეს, რომ ამ სქემაში მონაწილეობის უფლების მიცემა მხოლოდ იმ
ქარხნებისთვის, რომელთა სიმძლავრეც 1 000 ტონაზე მეტია, კოოპერატივთა
უმრავლესობას არათანაბარ პირობებში აყენებს. ითქვა ისიც, რომ არცერთ კოოპერატივს
ამჟამად ასეთი სიმძლავრე არ აქვს და, პრაქტიკულად, სახელმწიფო ამ გადაწყვეტილებით
კოოპერატივებს არ აძლევს მსხვილ საწარმოებთან თანაბარი კონკურენციის
შესაძლებლობას. მევენახეთა განცხადებით, ასეთი პოლიტიკის გამო დიდი ქარხანა
ყურძენს გაცილებით შეღავათიან ფასში ყიდულობს და პატარა ქარხნები არასამართლიან
კონკურენციაში ხვდებიან. მათი რეკომენდაციით, მომავალში მსგავსი შეუსაბამობის
აღმოსაფხვრელად, პროგრამის დიზაინის მომზადებისას, უნდა გაითვალისწინონ ყველა

შესაძლო

გარემოება,

მათ

შორის,

ცალკეული

რეგიონების

თავისებურებები,

კოოპერატივების სპეციფიკა და თავისებურებები.

64.

რეგიონებსა და სოფლებში გამოცდილი კადრების სიმცირესთან დაკავშირებით,
შემოთავაზებულია, რომ ექსტენციის სამსახურების სისტემაში სოფლად მერის
წარმომადგენლებიც ჩაერთონ.

65.

ბუღალტერიის

წარმოების

სირთულის

გამო,

რეკომენდებულია,

ეს

საკითხი

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისათვის მოწესრიგდეს მიკრომეწარმის სტატუსის
მსგავსი პროცედურით.

ბ) მიღებული პასუხები და დასაბუთებული მოსაზრებები

66.

აღსანიშნავია, რომ ნააკ-ის პროცესი მიმდინარეობდა მაქსიმალურად გამჭვირვალედ.
კითხვები (ტექნიკური დავალება) გამოქვეყნდა პარლამენტის ვებგვერდზე და
პროაქტიულად
დაეგზავნათ
პოტენციურ
დაინტერესებულ
მხარეებს,
როგორც
პარლამენტის
ელექტრონული
დოკუმენტბრუნვის
სისტემით,
ისე
კომიტეტის
ელექტრონული ფოსტით. მხარეებს ტექნიკური დავალება გააცნეს გასვლითი
შეხვედრებითაც და მათგან მიიღეს შესაბამისი ინფორმაცია. მთლიანობაში შემოვიდა 17
წერილობითი მოსაზრება, სადაც ძირითადად საუბარი იყო არსებულ პრობლემებსა და
მათი გამოსწორების გზებზე. დასაბუთებული მოსაზრებები წარმოადგინეს შემდეგმა
ორგანიზაციებმა და ფიზიკურმა პირებმა:
• ა(ა)იპ „ქვემო ქართლის მედია“;
• ა(ა)იპ „ფერმერთა უფლებების დაცვის ასოციაცია“;
• ა(ა)იპ „ფერმერ ქალთა ასოციაცია“;
• ა(ა)იპ ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანა“;
• გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP);
• რკ „მამული“;
• ფიზიკური პირი პაატა კოღუაშვილი;
• ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია;
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• ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო;
• ქედის მუნიციპალიტეტის მერია;
• ა(ა)იპ საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია;
• ფიზიკური პირი დავით მამუკელაშვილი;
• ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი;
• მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია და ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტოს მცხეთა-მთიანეთის
სამსახური;
• ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია;
• ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია;
• ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია.

67.

ა(ა)იპ „ქვემო ქართლის მედიის“ მოსაზრებით, კოოპერაციის ხელშემშლელი ძირითადი
ფაქტორებია:
• კანონმდებლობის მოთხოვნათა დიფერენცირებული ბუნება სურსათის უვნებლობის კუთხით, რაც იწვევს
არასამართლიან კონკურენციას (მაგ.: იურიდიულ პირს უწევს ხარჯების გაღება სურსათის უვნებლობის
ყველა მოთხოვნის დასაცავად, მაშინ, როცა ბაზარზე კონკურენციის გამწევ სხვა ფიზიკურ პირს ასეთი
დამატებითი ხარჯები არ გაუღია და არც რაიმე სახის კონტროლი აქვს გავლილი (ე.წ. „ბებოს ყველის“
შემთხვევა));
• კოოპერატივის წევრთა დაბალი ინფორმირებულობა, განსაკუთრებით, ორგანიზაციული და ფინანსური
მართვის თვალსაზრისით; ასევე, მათ შორის ურთიერთობის პრობლემები და არასწორი მოლოდინები,
რაც თავისთავად იწვევს იმედგაცრუებას და აფერხებს კოოპერატივის საქმიანობას (განათლებისა და
ცნობადობის საკითხი);
• კოოპერატივის მხრიდან კრედიტებზე წვდომის სირთულე და დარგის სპეციალისტთა ნაკლებობა
(წამოიჭრა ამ მხრივ შესაბამისი განათლების აუცილებლობის საკითხი);
• ინფრასტრუქტურის კუთხით არსებული გამოწვევები; საავტომობილო გზასა და ელექტროენერგიაზე
წვდომის პრობლემები.

ამდენად,

ა(ა)იპ

„ქვემო

ქართლის

მედიის“

აზრით,

„სასოფლო-სამეურნეო

კოოპერატივის შესახებ“ საქართველოს კანონი ვერ აღწევს თავის ერთ-ერთ საკვანძო
მიზანს“.

საოჯახო
მეურნეობების
განვითარება
მათი
კოოპერირებისა
და
სიცოცხლისუნარიანობის გაძლიერებით რთული ამოცანაა. სოფლად მცხოვრები
მოსახლეობისთვის ამ საკითხების მნიშვნელობა რთული გასაგებია, ინფორმაციისა და
შესაბამისი ცოდნის ნაკლებობის გამო. ამ კუთხით, არ იკვეთება ბევრი წარმატებული
მაგალითი, რაც კიდევ უფრო ართულებს კოოპერატივთა დადებითი მხარის წარმოჩენას.
მსგავსი დასკვნები ხშირია, რაც მეტყველებს ამ სფეროში არსებული პრობლემების
ხარისხზე. მაგალითად, ზუსტად იგივე მოსაზრებები ფიქსირდება პრესაშიც.24
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68.

ა(ა)იპ „ფერმერ ქალთა ასოციაციის“ მოსაზრებით, კანონით დადგენილი ნორმები და მისი
კანონქვემდებარე აქტები ვერ მოახდენენ მნიშვნელოვან გავლენას სოფლად სიღარიბის
აღმოფხვრასა და მიგრაციული პროცესების შეჩერებაზე, თუკი აცდებიან რეალობას.
მხოლოდ არსებული საკანონმდებლო გარემო და შესაბამისი სახელმწიფო მხარდაჭერის
ზომები არ კმარა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივთა ჩამოყალიბებისა და
განვითარებისთვის: ასევე საჭიროა სპეციალური სახელმწიფო პროგრამები, შესაბამისი
ცოდნის მიწოდება და ხარისხიანი ტექნიკური აღჭურვილობა. ასოციაცია მიიჩნევს, რომ
ორგანიზაციული მოწყობის სირთულის გამო, კარგი ავტორიტეტისა და გამოცდილების
კოოპერატივებსაც კი უჭირთ საგრანტო კომპონენტში მონაწილეობა და გრანტის
მიღება.

69.

რკ

70.

ა(ა)იპ ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანა“ თვლის, რომ საქართველოში
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარება დიდი სირთულეების წინაშე იდგება,

გამახვილება
პრობლემებზე, ასევე, ცოდნისა და ინფორმირებულობის გაზრდაზე.

თუ

„მამულის“

არ

აზრით,

აღმოიფხვრება

მნიშვნელოვანია

პროცედურული

ყურადღების

დაბრკოლებები

შემდეგ

მართვის

საკითხებთან

მიმართებით: საერთო კრების მოწვევა, წესდებაში ცვლილებების შეტანა, ნოტარიულად
დამოწმება, და პაისა და მოგების განაწილებასთან დაკავშირებული ნორმების დახვეწა.
მათი მოსაზრებით, კანონის ეფექტიანად მუშაობისთვის, პაი, მისი განსაზღვრის წესი და
დანიშნულება ნათლად უნდა ჩამოყალიბდეს.

71.

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ წარმოდგენილი პასუხებით წარმოჩინდა, რომ
„სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“ კანონი მინიმალურად მოქმედებს
სოფლად სიღარიბის დაძლევასა და მიგრაციულ პროცესებზე. წერილში დასაბუთებულია,
რომ კოოპერატივები იქმნება მხოლოდ ლოკალური სარგებლის (მაგ.: გრანტის)
მისაღებად და შემდგომ უჭირთ განვითარება. ამ მხრივ, ხელშემშლელ უმთავრეს
ფაქტორად განისაზღვრა „ცნობიერებისა და ცოდნის ძალიან დაბალი დონე, ფინანსების
სიმწირე და ხელმიუწვდომლობა, საბანკო კრედიტების მაღალი პროცენტი, ლიდერული

უნარების მქონე წევრების არარსებობა და უნდობლობა ერთმანეთს შორის.“ ასევე
მნიშვნელოვანი

შემაფერხებელი

გარემოებაა

გართულებული

პროცედურები

და

ბიუროკრატია რეგისტრაციის პროცესში. წერილის ავტორთა აზრით, კოოპერატივების
რაოდენობა შეიძლება კიდევ გაიზარდოს და „თუ შეიქმნება რაიმე მექანიზმები
კოოპერატივის

წარმოებული

პროდუქციის

რეალიზაციისთვის,

მიზანმიმართული

კვალიფიციური კონსულტაციის/მომსახურებისა და სავალდებულო ცოდნის დონის
ასამაღლებელი ტრენინგებისთვის, ეს ხელს შეუწყობს მდგრადი კოოპერატივების
განვითარებას.“ მათი თქმით, ბევრი კოოპერატივი შეწყვეტს ფუნქციონირებას, მაგრამ

ვინც დარჩება, გაძლიერდება ამ ვალდებულებათა შესრულებით.
72.

UNDP-ის მოსაზრებით, კანონმა ხელი შეუწყო სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების
შექმნას, თუმცა „მდგრადობის კუთხით არსებობს გარკვეული პრობლემები, რადგან
სავარაუდოდ ვეღარ მოხერხდა ისეთი ღონისძიებების განხორციელება, რომლებიც
ხელს

შეუწყობდა

ახლადშექმნილი
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კოოპერატივების

საქმიანობის

შემდგომ

განვითარებას“. მათი აზრით, უნდა შეიქმნას მექანიზმები, რომლებიც მაქსიმალურად
გაზრდის შექმნილი კოოპერატივების მდგრადობას. „ასევე, კანონში უნდა არსებობდეს

ნორმები, რომლებიც თავიდანვე გამორიცხავს მხოლოდ გარკვეული სარგებლის
მიღების

მიზნით

განათლების

კოოპერატივის

ამაღლების

შექმნის

ხელშეწყობა,

შესაძლებლობას“.

განსაკუთრებით,

მნიშვნელოვანია

ორგანიზაციული

და

პროფესიული კუთხით, და ამ მხრივ შესაბამისი პროგრამების არსებობა. კერძოდ,
ორგანიზაციული განათლება და მართვაში დახმარება გაცილებით დიდ შედეგს მოუტანს

მდგრადობას, ვიდრე სხვა ნებისმიერი პროგრამა. ასეთი მხარდაჭერა კიდევ უფრო
ეფექტიანი

იქნება

ორგანიზაციის
ზომები

უნდა

სხვა

ხელშეწყობის
„კანონიდან

მოსაზრებით,

ეხმარებოდეს

პროგრამებთან

კომბინაციაში.

გამომდინარე,

მაქსიმალური

ხარისხის

მხარდაჭერილი
მიღწევას

და

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების რეალურ გაძლიერებას, რაც უნდა იყოს
გაზომვადი.

პროგრამები

უნდა

დაიგეგმოს

იმდაგვარად,

რომ

ემყარებოდეს

მონაცემებსა და ანალიზს.“ ამასთან, ცნობილი უნდა „იყოს არსებული (ნულოვანი)

მდგომარეობა და არსებობდეს შესაძლებლობა, რომ გაიზომოს პროგრესი. კანონიდან
გამომდინარე, შესაბამისი პროგრამებით უნდა წახალისდეს კოოპერატივების საქმიანობა.
კარგად უნდა იყოს რეკლამირებული კოოპერატივების გამოშვებული პროდუქცია.“

73.

ქედის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
შემოთავაზებით,
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივთა დაფუძნების პროცედურა.

74.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მოსაზრებით, სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივის წევრთა მინიმალური რაოდენობა კვლავ 5 უნდა იყოს.

75.

ფერმერთა უფლებების დაცვის ასოციაცია მიიჩნევს, რომ არსებულ კანონპროექტში
ცვლილებების შეტანა შედეგს არ გამოიღებს და კომიტეტს სთავაზობს, პრეზენტაციის სახით
წარადგინოს ახალი კანონპროექტი, თავისი რედაქციით.

76.

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის მოსაზრებით, მნიშვნელოვანი პრობლემაა
წარმატებულ კოოპერატივებზე ინფორმაციის ნაკლებობა და აუცილებელია ასეთი
მაგალითების გამოვლენა. ასოციაციას გარკვეული წინადადებები აქვს კოოპერატივის
წევრთა რაოდენობასთან მიმართებითაც.

77.

ბატონი პაატა კოღუაშვილის თქმით, არასწორი ანალიზის გამო ვერ მოხერხდა
სიცოცხლისუნარიანი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ჩამოყალიბება და კანონით
დადგენილი ძირითადი მიზნების მიღწევა. მან შეცდომად მიიჩნია: კოოპერატივების
სააგენტოს გაუქმება და ისეთი იდეის უარყოფა, როგორიცაა სააგენტოს გარდაქმნა
წევრობაზე დაფუძნებულ იურიდიულ პირად; ასევე, პაის დაფიქსირება და ერთიანად
მოთხოვნა. ავტორის თქმით, მაშინ, როცა არსებობს სამინისტროს სტრატეგიულ

დოკუმენტში

დაფიქსირებული

გადაწყვეტილება

და

ამაზე

უნდა

გამარტივდეს

მუშაობენ

გარკვეული

პროგრამები და ინსტიტუტები, სახელმწიფომ არ უნდა გადადგას ნაბიჯი, რომლითაც
თვითონვე ეწინააღმდეგება უკვე არაერთგზის დასახულ პოლიტიკას და ანგრევს
აშენებულს.

მოსაზრების

თანახმად,
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სასოფლო-სამეურნეო

კოოპერატივების

პოპულარიზაცია შესაძლებელია წარმატებული მაგალითებით. ავტორს შემოთავაზებული

აქვს წინადადებები კონკრეტულ საკანონმდებლო ცვლილებებზეც.

78.

ბატონი დავით მამუკელაშვილი ყურადღებას ამახვილებს პაისა და დაფუძნების საკითხებზე
და კონკრეტულ საკანონმდებლო წინადადებებს გვთავაზობს არსებული მდგომარეობის
გამოსასწორებლად.

79.

ამბროლაურის მუნიციპალიტეტმა ძირითადად გაამართლა და მოიწონა არსებული კანონის
მარეგულირებელი ნორმები. შემოთავაზებულია „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების
მიერ წარმოებული პროდუქციის გამოფენებზე წარმოჩენა, მათი პოპულარიზაციისა და
ცნობადობის ამაღლების მიზნით“.

80.

ბაღდათის
მუნიციპალიტეტის
მერიის
მოსაზრებით,
განვითარების
ძირითადი
შემაფერხებელი ფაქტორებია: დაფუძნების პროცედურა, მეპაიეთა რეესტრი და
ბუღალტრული აღრიცხვიანობა. ამასთან, საჭიროა მეტი აქტიურობა სახელმწიფოს
მხრიდან, ინფორმაციული უზრუნველყოფა და მოწინავე გამოცდილების გაზიარება.

81.

მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მოსაზრებით, კანონის შესაბამისად 300-ლარიანი
მინიმალური სავალდებულო პაის შენატანის დაწესება ხელშემშლელი ფაქტორია
კოოპერატივთა საქმიანობისათვის; ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა მიწის
რესურსებზე წვდომის სირთულეც. მათი აზრით, გამოსავალი შეიძლება იყოს ფერმერის
სტატუსის განმარტება და მიწის რესურსებზე წვდომის გამარტივება ამ სტატუსის
შესაბამისად.

82.

ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია ყურადღებას ამახვილებს სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივის წევრთა რაოდენობაზე.

83.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიისგან შემოთავაზებულია ტრენინგების
მენეჯმენტის საკითხებში და ორგანიზაციული საკითხების სრულყოფა.

84.

მთლიანობაში, წარმოდგენილი მოსაზრებებიდან გამოიკვეთა, რომ ძირითადი პრობლემა
გახლავთ ცოდნის ნაკლებობა ორგანიზაციული თუ ფინანსური მართვისა და პროფესიული
(დარგობრივ-აგრარული) კუთხით. შესაბამისად, ეს პრობლემა იწვევს უუნარობასა და
დემოტივაციას კოოპერატივთა განვითარებაში. ამას ემატება კოოპერაციის არსის
არასწორი გაგება, მისი გაიგივება საბჭოთა კოლმეურნეობებთან, საზოგადოების
მენტალიტეტი და სტერეოტიპული შეხედულებები, აგრეთვე, სხვადასხვა სისტემური და
საკანონმდებლო ხარვეზი. შესაბამისად, ვდგავართ მრავალი მიზეზით გამოწვეული
პრობლემების წინაშე, რომელთა გადაწყვეტის გარეშე შეუძლებელია წარმატების მიღწევა.

ჩატარება

გ) გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პასუხი

85.

როგორც აღვნიშნეთ, კომიტეტმა შესაბამისი კითხვებით მიმართა საქართველოს გარემოს
დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და მიღებულ პასუხებს ამ ნაწილში
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მიმოვიხილავთ: თავდაპირველად, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების
კუთხით გამოიყო 28 თანამშრომელი. მათი, დაახლოებით, ნახევარი სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების ადმინისტრირების სფეროში დაკავდა, ხოლო მეორე ნახევარი მუშაობდა
სახელმწიფო დახმარების პროგრამების განხორციელებაზე, ასევე, უკვე დაფუძნებული
კოოპერატივებისათვის მცირე კონსულტაციების გაწევაზე. სამინისტროს მონაცემებით,
„2015 წლიდან დღემდე, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშემწყობი
პროგრამების ფარგლებში, სახელმწიფო თანადაფინანსებით, ჯამურად 1006
კოოპერატივზე გაცემულია 31,387,000 ლარი, რამაც უზრუნველყო სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივებში გაერთიანებული პირების ხელმისაწვდომობის ზრდა მოტობლოკებსა და
ხელის სათეს აპარატებზე, ფუტკრის სკებსა და მეფუტკრეობის პროდუქციის საწარმოო
აღჭურვილობებზე, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე, რძისა და ყურძნის გადამამუშავებელ
დანადგარებზე, ლაბორატორიულ ხელსაწყოებსა და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული
სათიბ-საძოვრის კატეგორიის მიწების იჯარით გამოყენებაზე.“ რაც შეეხება კითხვას
კანონით დასახული მიზნების მიღწევაზე, სამინისტროს განმარტებით, ერთ ან ორწლიან
პერიოდში ეს პრაქტიკულად შეუძლებელია: ამგვარ წარმატებას სჭირდება გრძელვადიანი
პერიოდი და ხელშემწყობი ეკონომიკური გარემო.
86.

სამინისტროს პასუხიდან გამოიკვეთა, რომ ბოლო წლებში მნიშვნელოვნად შემცირდა
ადამიანური რესურსები კოოპერატივების შესახებ კანონის მოთხოვნათა აღსრულების
კუთხით; ასევე, სააგენტოს აქტიური მონიტორინგის ფარგლებში, 2,235 კოოპერატივიდან
ნახევარზე მეტს (1,148) შეუწყდა სტატუსი. მონიტორინგით გამოვლენილ ხარვეზებს
შორისაა ორგანიზაციული და მმართველობითი უნარების არქონა და ამ მხრივ
არსებული

სირთულეები.

საგულისხმოა,

რომ

ამჟამად ფუნქციონირებს
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი და თითოეულში, საშუალოდ, 10-მდე წევრია.
87.

995

სოფლის მეურნეობის განვითარების 2015-2020 წლების სტრატეგიის შესაბამისად,
უნდა
შექმნილიყო
ერთიანი
სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივებისათვის
ელექტრონული მართვის სისტემები
(სპეციალური „საინფორმაციო ბანკი“),
„ადგილობრივი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის სტიმულირებისა და ხელშეწყობის
მიზნით“. მას კოოპერატივებისათვის უნდა გაემარტივებინა პროდუქციის წარმოებასთან,
მარკეტინგთან, ფინანსურ აღრიცხვიანობასა და აგრობიზნესის დაგეგმვასთან
დაკავშირებული საკითხები. სამინისტროს პასუხით, ასეთი მართვის სისტემა ჯერჯერობით
არ შექმნილა და კვლავ მიმდინარეობს შესაბამისი სამუშაოები. საგულისხმოა, რომ
გასული 5 წლის განმავლობაში ასეთი სისტემის არარსებობა მნიშვნელოვანად
აფერხებს
ნაკლებობა

სასოფლო-სამეურნეო
იწვევს

არასრულ

კოოპერატივების
ანალიზს,

რაც,

განვითარებას:
თავის

მხრივ,

ინფორმაციის
განაპირობებს

დაუსაბუთებელი პოლიტიკის განხორციელებას.

88.

ზემოაღნიშნული სტრატეგიით, პოლიტიკის მნიშვნელოვან ზომად იყო წარმოდგენილი
სსიპ „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს“ გარდაქმნა
წევრობაზე დაფუძნებულ იურიდიულ პირად და კოოპერატივთა თანამშრომლობის
ხელშემწყობი მდგრადი სტრუქტურების ჩამოყალიბება. არსებული ანალიზიდან და
სამინისტროს პასუხიდან ირკვევა, რომ მსგავსი ღონისძიება არ გატარებულა.
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89.

სტრატეგიით ასევე დაისახა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი პროგრამები კოოპერატივის
მენეჯმენტისთვის, თუმცა, სამწუხაროდ, არ განხორციელებულა.

90.

„სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“ საქართველოს კანონის ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი ამოცანა იყო მიწის ფრაგმენტაციის პრობლემის გადაჭრა და
დანაწევრებული მიწის ნაკვეთების გამსხვილება. სამინისტროს პასუხიდან ირკვევა, რომ ამ
კუთხითაც არ არსებობს შესაბამისი მონაცემები, რომლებიც შესაძლებელს გახდიდა
შესაბამისი
ანალიზის
ჩატარებას.
პასუხში
საუბარია
სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების მიერ 4,000 ჰექტარი სახნავი მიწისა და 8,000 ჰექტარი საძოვრის
ფლობაზეც, რაც, სამწუხაროდ, არ იძლევა პასუხს მიწის ფრაგმენტაციის საკითხის
გაუმჯობესებაზე.

91.

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივთა პროდუქციის წილზე წარმოდგენილი მონაცემებითა
და პასუხით ცხადია, რომ არსებული ინფორმაცია არ ქმნის სურათს შესაბამისი
ანალიზისთვის. თუმცა, გაიცა პირობა, რომ შესაბამისი სტანდარტის მონაცემთა
სტატისტიკური ბაზები დაინერგება მიმდინარე წლის ბოლოსთვის. საგულისხმოა, რომ ამ
მონაცემთა თანახმად, სახელმწიფოს მიერ აქტიურად მხარდაჭერილ სექტორებში (მაგ.:
მეფუტკრეობა) იგრძნობა მატება, თუმცა ეს არ კმარა სრულყოფილი დასკვნების
გამოსატანად.

დ) კომიტეტის ზეპირი მოსმენები

92.

2021 წლის 27-29 აპრილს აგრარულ საკითხთა კომიტეტში ჩატარდა ზეპირი მოსმენები,
სადაც ნააკ-ის სამუშაო ჯგუფის წევრებს ჰქონდათ შესაძლებლობა, დაესვათ საინტერესო
კითხვები და მოესმინათ დასაბუთებული მოსაზრებების წარმომდგენ პირთა და
აღმასრულებელ უწყებათა პასუხები. კომიტეტმა მოიწვია ავტორთა ის ნაწილი, რომელსაც
განსახილველად მნიშვნელოვანი მოსაზრებები ჰქონდა გამოგზავნილი, ასევე,
სამინისტროსა და სააგენტოს წარმომადგენლები. მათთვის შესაბამისი კითხვების დასმით,
კომიტეტმა დაწვრილებით გამოიკვლია არსებული პრობლემის არსი და გადაწყვეტის
მექანიზმები.

93.

ნააკ-ის ფარგლებში წარმოდგენილ დასაბუთებულ მოსაზრებათა მოსმენას დაესწრნენ
(სხვადასხვა დღეს) სამინისტროსა და სააგენტოს წარმომადგენლები და თავად ავტორები:
• ა(ა)იპ „ქვემო ქართლის მედია“;
• ა(ა)იპ „ფერმერთა უფლებების დაცვის ასოციაცია“;
• ა(ა)იპ „ფერმერ ქალთა ასოციაცია“;
• ა(ა)იპ ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანა“;
• გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP);
• რკ „მამული“;
• ა(ა)იპ საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია;
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• დავით მამუკელაშვილი;
• ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტოს მცხეთა-მთიანეთის სამსახური;
• ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია;
• ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია.

დ.ა) დასაბუთებული მოსაზრებების წარმომდგენ პირთა მოსმენა

94.

ა(ა)იპ „ქვემო ქართლის მედიამ“ განმეორებით დააფიქსირა თავისი მოსაზრება და
დასაბუთებულად წარმოადგინა, რომ კანონი ვერ აღწევს დეკლარირებულ მიზანს. მან
განსაკუთრებით გამოყო ინფორმაციის, შესაბამისი ცოდნის, რეკლამირებისა და
წარმატებული

მაგალითების

სიმცირე,

ასევე,

დაუბალანსებელი

საკანონმდებლო

რეგულირება (მაგ.: სურსათის უვნებლობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე). მათი
მოსაზრებით, აუცილებელია ამ დამაბრკოლებელ გარემოებათა გამოსწორება.

95.

ა(ა)იპ „ფერმერ ქალთა ასოციაციის“ მოსაზრებით, ინიციატივა უნდა მოდიოდეს
ქვემოდან ზემოთ, რადგან სახელმწიფოს მხრიდან იმპერატიულად შეთავაზებული
რეგულირება არ მუშაობს. აუცილებელია ფერმერთა სტიმულირებაც, რომ ინიციატივა
მოდიოდეს მათგან, ასევე, საოჯახო მეურნეობების გაძლიერება. ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი ხელშემშლელი გარემოებაა ისიც, რომ შემდგომი დახმარება არ გაეწიათ
კოოპერატივებს, რომლებმაც შედეგი დადეს. მათი მოსაზრებით, ფინანსური და
ადმინისტრაციული პროცედურები ურთულესი ბარიერი და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
ხელშემშლელი ფაქტორია კოოპერაციის პირველ ეტაპზე. შესაბამისად, სახელმწიფომ
ნაკლებად უნდა გამოიყენოს სადამსჯელო ზომები, მისი მხრიდან კონტროლის მიზანი კი
იყოს არა კონკრეტული პროცედურების შესრულება, არამედ დახმარება. ასოციაციის
აზრით, ფერმერი და საოჯახო მეურნეობა უნდა გავმიჯნოთ: კერძოდ, ფერმერს უნდა

ჰქონდეს

შესაბამისი

ცოდნაც,

ერთ-ერთი

უმნიშვნელოვანესი

განმასხვავებელი

კრიტერიუმის სახით.

96.

რკ

„მამულის“

პრობლემებზე,

აზრით,

ასევე,

წარმომადგენლებმა

მნიშვნელოვანია

ცოდნისა

აღნიშნეს,

და

რომ

ყურადღების

გამახვილება

ინფორმირებულობის
საქმიანობის

მართვის

გაზრდაზე.

დასაწყისშივე

მისმა

წააწყდნენ

პრობლემებს, რომელთა შორის პირველი და უმთავრესი იყო ინფორმაციის ნაკლებობა.
მათი თქმით, არარსებობს კომპეტენტური ადამიანი ადგილზე, ვისგანაც შესაძლებელია
რჩევის მიღება. ერთ-ერთი შემაფერხებელი ფაქტორია ნოტარიულად დამოწმების
პროცედურები: კოოპერატივში თითოეული ცვლილება უნდა აისახოს ნოტარიულად,
შემდეგ კი დაფიქსირდეს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოშიც, რაც საკმაოდ რთული
პროცედურაა. ხშირად, კოოპერატივთან დაკავშირებული პროცედურების არასათანადო
ცოდნის გამო, ნოტარიუსები უარს ამბობენ მომსახურებაზე, კოოპერატივის ბევრი
წევრისთვის კი რთულია (ზოგჯერ შეუძლებელიც) შეკრება სხვადასხვა საჭირო საკითხთან
დაკავშირებით. ამიტომ, კარგი იქნება აღნიშნული პროცედურების გამარტივება.
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97.

ა(ა)იპ ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია „ელკანას“ მოსაზრებით, „პაისა და მოგების
განაწილებასთან დაკავშირებული ნორმების დახვეწის გარეშე, საქართველოში
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარება დიდი სირთულეების წინაშე დგას“.
ასოციაციის აზრით, ორგანიზაციას საკმაოდ აქტიური შეხება აქვს კოოპერატივებთან,

მათ იციან არსებული პრობლემების შესახებ და მიიჩნევენ, რომ კარგი იქნება, თუ

„მეწარმეთა შესახებ“ ახალ კანონპროექტში აისახება ყველა შესაძლო ცვლილება; ასევე,
პირველი ეტაპის დაფინანსებისგან განსხვავებით (სადაც ყურადღება ექცეოდა
კოოპერატივთა რაოდენობას და შესაბამისად დაფუძნებას), მეორე ეტაპზე იარსებებს
ხარისხზე ორიენტირებული მოდელები. მათი მოსაზრებით, საჭიროა არა სადამსჯელო
მონიტორინგი, არამედ ხარისხობრივი შეფასების მექანიზმები, და არ არის აუცილებელი
კოოპერატივში ყველაფრის გაკონტროლება. საგადასახადო კუთხით კი მხოლოდ

პირველადი წარმოების წახალისება არ არის ეფექტიანი და შეღავათები უნდა
ვრცელდებოდეს გადამუშავებულ პროდუქციაზეც, ე.წ. მეორეულ კოოპერატივებზე.

98.

UNDP-ის წარმომადგენლის მოსაზრებით, კანონმა ხელი შეუწყო სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების შექმნას, თუმცა, „მდგრადობის კუთხით, არსებობს გარკვეული

პრობლემები,

რადგან,

სავარაუდოდ,

ვეღარ

მოხერხდა

ისეთი

ღონისძიებების

განხორციელება, რომლებიც ხელს შეუწყობდა ახლადშექმნილი კოოპერატივების
საქმიანობის შემდგომ განვითარებას“. მათი აზრით, უნდა არსებობდეს მექანიზმები,
რომლებიც

მაქსიმალურად

მნიშვნელოვანია

გაზრდის

განათლების

შექმნილი

ამაღლების

კოოპერატივების

ხელშეწყობა,

მდგრადობას.

განსაკუთრებით,

ორგანიზაციული და პროფესიული კუთხით. ამასთან, გასათვალისწინებელია ორი
გარემოება: (1) კოოპერატივები არ შეიქმნას მხოლოდ დახმარების მისაღებად; და (2)

არსებობდეს მათი საქმიანობის ბიზნესმოდელი. აუცილებელია ექსტენციის სისტემის
ჩართულობა და სტანდარტული ბიზნესმოდელების არსებობა, რომლებიც კონკრეტულ
კოოპერატივს გრძელვადიანად მისცემს განვითარების რაიმე გზის არჩევის საშუალებას.
გარდა დარგობრივი კონსულტანტებისა, ექსტენციის სამსახურებში უნდა არსებობდნენ
საორგანიზაციო და ბიზნესის მიმართულებათა კონსულტანტებიც; განათლებისა და
სწავლების სისტემაში ჩაერთონ კოლეჯები და დაინერგოს გრანტებისა და სესხების
გაცემის სწორი მექანიზმები; არსებობდეს შესაბამისი სახელმძღვანელო წესები და,
საჭიროების

შემთხვევაში,

კანონქვემდებარე

აქტები,

ასევე,

მასტიმულირებელი

მექანიზმები, შიდა დაგროვების სქემები, გამსხვილება და მეორეული კოოპერატივები;
უნდა

ამოქმედდეს

რაოდენობრივი

გრძელვადიანი

მაჩვენებელი

სამომავლო

მნიშვნელოვანია,

ხელშეკრულებებიც.
თუმცა

ამჟამად

ბუნებრივია,
უკვე

უნდა

განიხილებოდეს მხოლოდ გამსხვილება, განვითარება და გაძლიერება.

99.

ა(ა)იპ ფერმერთა უფლებების დაცვის ასოციაცია მიიჩნევს, რომ არსებულ კანონპროექტში
ცვლილებების შეტანა შედეგს არ გამოიღებს და კომიტეტს სთავაზობს, პრეზენტაციის სახით
წარადგინოს ახალი კანონპროექტი, თავისი რედაქციით. ასოციაციის მოსაზრებით,
აუცილებელია, განისაზღვროს ფერმერის სტატუსი: კოოპერატივი ავტონომიური
სტრუქტურაა და ეს პრინციპი დაცული უნდა იყოს. ზედმეტი რეგულაციები ანგრევს
კოოპერაციას, შესაბამისად, სახელმწიფოს არ უნდა ჰქონდეს სადამსჯელო ფუნქცია.
შენატანისა და სხვა პროცედურული საკითხების გამო, სტატუსი კოოპერატივებს არ უნდა
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პაის შენატანისა და სხვა პროცედურული საკითხების გამო, სტატუსი კოოპერატივებს არ
უნდა გაუუქმდეთ. განათლებისა და სწავლების დანერგვა აუცილებელია.
100. საქართველოს

ფერმერთა ასოციაციის მოსაზრებით, მნიშვნელოვანი პრობლემაა
წარმატებულ კოოპერატივებზე ინფორმაციის ნაკლებობა; ამასთანავე, ნებისმიერი
გადაწყვეტილების მიღებისას აუცილებელია კვლევის ჩატარება, კონკრეტული

პროექტების დიზაინის შემუშავება და ადაპტაცია. ორგანიზაციის აზრით, კარგი
იქნებოდა მეტი მოქნილობა შესაბამისი პოლიტიკის განხორციელებისას. მათ გამოყვეს
შემდეგი ძირითადი პრობლემები და ანგარიშგასაწევი საკითხები:
• ლიდერობისა და მენეჯმენტის ნაკლებობა (რეალურად არ გამოიყო ის კოოპერატივები, რომლებიც
მოქმედებდნენ კოოპერირების პრინციპით, ქვემოდან ზემოთ);

• ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა;
• ზოგადი, მათ შორის, საკანონმდებლო გარემო („არ ვართ მიჩვეულები ბიუროკრატიას, ქაღალდებს,
ამიტომ მაქსიმალურად მოქნილები უნდა ვიყოთ და შევამსუბუქოთ ბიუროკრატიული ელემენტები“).

ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ: კარგი მაგალითების შესწავლა საუკეთესო გამოსავალია;

წინ უნდა წამოიწიოს კვლევა, პროექტის დიზაინი, შუალედური კვლევა და ადაპტაცია;
გამოსასწორებელია შუალედური კვლევისა და ადაპტაციის ნაკლებობა; თავიდანვე
რეალურად უნდა შერჩეულიყვნენ კოოპერატივები და მეტად დანერგილიყო ცოდნა
საერთაშორისო

პრაქტიკაზე;

საწყის

ეტაპზევე

უნდა

გაკეთებულიყო

აქცენტი

მომსახურების კოოპერატივებზე (მწარმოებელთა ნაცვლად). „ჩვენი ფერმერები ახლაც
ხშირად ამბობენ, ბიუროკრატიული და ქაღალდის ქვეყანა ვართო. კარგი მაგალითების
შესწავლა იქნება გადამწყვეტი. აუცილებელია, წინ წამოიწიოს და რეკლამირდეს
ზოგადად კოოპერაცია და წარმატებული მაგალითები. ამასთან, მნიშვნელოვანია, რომ
კოოპერაცია განვითარდეს ქვემოდან ზემოთ პრინციპით“.

101. ბაღდათის

მუნიციპალიტეტის მერიის მოსაზრებით, კოოპერატივების განვითარების
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემაფერხებელი გარემოებაა ის, რომ სახელმწიფო
დახმარების პროგრამები არ არის შედგენილი მცირემიწიანობის გათვალისწინებით. მისი
წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ აუცილებელია: გადასახადების გადახდის გამარტივება;
პაის ოდენობისა და გადახდის წესის დარეგულირება/განსაზღვრა; რეკლამირება; მოკლე
ვიდეოების, ტრეინინგებისა და სწავლებების ჩართვა; საინფორმაციო კამპანიების
წარმოება; და წარმატებული კოოპერატივების წარმოჩენა. დღეს განსხვავება შპს-სა და
კოოპერატივს შორის არ არსებობს, რაც ასევე შესაცვლელია. მათი თქმით,
მუნიციპალიტეტში არის წარმატებული კოოპერატივები, თუმცა ერთ-ერთი ძირითადი
პრობლემაა
სპეციალისტთა
ნაკლებობა.
ასევე
მნიშვნელოვანი
პრობლემაა
არ
არსებობს
ინფრასტრუქტურის
არარსებობა.
მაგალითად,
რეგიონში
სასოფლო-სამეურნეო ლაბორატორია.

102. ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტოს მცხეთა-მთიანეთის სამსახურის მოსაზრებით,

მიწა სარგებლობაში უნდა გადაეცეს მხოლოდ გამოცდილ ფერმერს. უნდა განისაზღვროს
ფერმერის სტატუსი და, სასოფლო-სამეურნეო მიწის გასხვისებისას, უშუალოდ ფერმერებს
შორის ჩატარდეს აუქციონი. ასევე საჭიროა ერთგვაროვანი პროდუქტის წარმოება და
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სტაბილური მიწოდება კოოპერატიული წესით. მათი მოსაზრებით, მიწის ნაკვეთების
დაშორებას მნიშვნელობა არ აქვს, მთავარია ერთგვაროვანი წარმოება და ერთობლივი
გაყიდვები.
დ.ბ) სამინისტროსა და სააგენტოს მოსმენა

103. სამინისტროსა

და სააგენტოს მოსაზრებით, განხორციელებულმა სახელმწიფო
პროგრამებმა გარკვეული ეფექტი მოგვცა, თუმცა არცერთი კოოპერატივი არ არის
შექმნილი ქვემოდან ზემოთ პრინციპით. მათი განცხადებით, დაახლოებით, 1 200
კოოპერატივი ჩამოყალიბდა მხოლოდ კონკრეტულ პროგრამაში გათვალისწინებული
წვრილი სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის მისაღებად. კოოპერატივის შექმნას სჭირდება
დაინტერესებული ჯგუფები და შესაბამისი თანხები, კოოპერაციისათვის ფინანსური
რესურსის გაღება კი ნაკლებად სურთ ფერმერებს. სამინისტროს წარმომადგენლები არ
ეთანხმებიან მოსაზრებას, რომ ორგანიზაციული ან ანგარიშგებისა და ბუღალტრული
აღრიცხვის პროცედურები გართულებულია, თუმცა ადასტურებენ, რომ გონივრულ
ფარგლებში და საჭიროებისას ისინი უფრო მეტად უნდა გამარტივდეს. ამასთან, არ უნდა
დაიკარგოს არსი, რომელიც კოოპერაციას სხვებისაგან განასხვავებს და უპირატესად
აქცევს. მათი აზრით, კოოპერაცია ერთადერთი გზაა წვრილი ფერმერისთვის, რომელიც
დამოუკიდებელ ეკონომიკურ სუბიექტად ვერ გადაიქცევა. მოსმენისას აღინიშნა რამდენიმე
შემთხვევა, როდესაც სახელმწიფომ დახარჯა ფული, წარმატებით
განახორციელა
პროექტი, თუმცა კონკრეტულმა კოოპერატივმა გრძელვადიან პერსპექტივაში არ იმუშავა.
სამინისტრო დადებითად აფასებს კოოპერატივთა განვითარების სააგენტოს ფუნქციების
გადაცემას სოფლის განვითარების სააგენტოსათვის: ოპტიმიზაციის თვალსაზრისით,
სამინისტრო აღნიშნულ ქმედებას სწორ ნაბიჯად მიიჩნევს, თუმცა მას დაზუსტებული
პოზიცია არ გამოუხატავს სოფლის მეურნეობის განვითარების 2015-2020 წლების
სტრატეგიაში განსაზღვრული მიზნებისა და ამოცანების შესრულებაზე.
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VII. დასკვნები და ძირითადი მიგნებები
ანგარიშში წარმოდგენილი მიმოხილვისა და ანალიზის შედეგად, გამოიკვეთა შემდეგი
ძირითადი მიგნებები და დასკვნები, რომლებიც ქმნის საფუძველს შემდგომი
რეკომენდაციებისა და პოლიტიკისათვის:
• სამართლებრივი და პროცედურული სირთულეები - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების

მართვისა და ორგანიზაციული მოწყობის კუთხით არსებული სირთულეები (მაგ.:
გადაწყვეტილებათა ოფიციალური გაფორმების სირთულე ნოტარიული დამოწმებისას და
საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში რეგისტრაციისას), ასევე,
კოოპერატივებში
დოკუმენტაციისა და ბუღალტერიის წარმოების უნარების სიმცირე (და შესაბამის პირთა
მხრიდან დასაქმების სურვილის არქონა), მნიშვნელოვნად აფერხებს კოოპერატივთა
განვითარებას და ხშირად ხდება კოოპერაციის დემოტივატორი, ან მოქმედი კოოპერატივის
სასოფლო-სამეურნეო სტატუსის შეწყვეტის მიზეზი;25

• სტრატეგიული ხედვის

საჭიროება - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების

ერთიანი ხედვისა და შესაბამისი სტრატეგიის არარსებობა, ამ სფეროში არსებული პოლიტიკის
არათანმიმდევრულობა და ხშირად წინააღმდეგობრივი ბუნება, დარგის სპონტანური და
არათანმიმდევრული განვითარების ძირითადი მიზეზია;26

• ცოდნის ნაკლებობა - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებში ორგანიზაციული, ფინანსური და

სოფლის მეურნეობის სფეროს სპეციალისტთა არარსებობა და შესაბამისი ცოდნის უქონლობა
(ორგანიზაციული და აგრარული მართვის თვალსაზრისით) ძირითადი შემაფერხებელი
გარემოებაა კოოპერატივის დონეზე წარმატების მისაღწევად;27

• არასრულყოფილი სტატისტიკა და მონაცემთა ერთიანი სისტემის (მონაცემთა ბანკების)
არარსებობა - ეს პრობლემები იწვევს არასრულ ანალიზს და, შესაბამისად, არასწორ

პროგნოზებსაც;

28

• სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამების არაეფექტიანობა - ზოგიერთი სახელმწიფო

მხარდაჭერის პროგრამა, რიგ შემთხვევაში, არ შეესაბამება კოოპერატივის ან/და რეგიონის
სპეციფიკას, რაც განხორციელებული სახელმწიფო პოლიტიკის ნაკლებეფქტიანობის
ერთ-ერთი მიზეზია;29

• კოოპერატივების პოპულარიზაციისა და ადვოკატირების პრობლემები - სადემონსტრაციო

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების წარმატებული მაგალითებისა და შესაბამისი
საინფორმაციო თუ წამახალისებელი პოლიტიკის არსებობა/არარსებობა მნიშვნელოვანი
ფაქტორია ისეთ პროცესებში, როგორიცაა კოოპერატივებისა და კოოპერაციული მოძრაობის
პოპულარობის ზრდა, აგრეთვე, ამ სექტორში ქვემოდან ზემოთ პრინციპის დამკვიდრება;30

25

იხ. §§ 65, 70, 71, 73, 80, 95, 96, 99.

26

იხ. §§ 35, 59, 60, 77.

27

იხ. §§ 62, 67, 68, 69, 71, 89, 94, 95, 100.

28

იხ. §§ 59, 87.

29

იხ. § 63.

30

იხ. §§ 32, 67, 76, 94, 100, 101.

34

• რესურსებზე წვდომის სირთულე - მიწისა და ფულად-საკრედიტო რესურსებზე გართულებული

წვდომა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხელშემშლელი ფაქტორია კოოპერატივის ეკონომიკური
მოდელის წარმატებისა და ეფექტიანობის კუთხით;31

• კოოპერატივის შესაბამისობა საერთაშორისო ალიანსის პრინციპებთან - კანონსა და მისგან

მომდინარე პოლიტიკაში არ არის წარმოდგენილი კოოპერატივის ძირითადი პრინციპი კოოპერატივის წევრთა განათლება და სწავლება. ეს პრინციპი უმნიშვნელოვანესია
საკანონმდებლო და პოლიტიკის დონეზეც: კოოპერატივთა შემდგომი განვითარებისათვის
მთავარი აქცენტი სწორედ მასზე უნდა კეთდებოდეს.

105.

საბოლოო

დასკვნის

სახით

შეიძლება

აღინიშნოს,

რომ

სასოფლო-სამეურნეო

კოოპერატივების უმთავრესი პრობლემა არის ცოდნის ნაკლებობა, განსაკუთრებით,
ორგანიზაციულ-ფინანსური
თვალსაზრისით.

ამ

მართვისა

პრობლემას

და

პროფესიული,

ემატება

დარგობრივ-აგრარული

საზოგადოების

მენტალიტეტი

და

სტერეოტიპული შეხედულებები, კოოპერატივთა არაპოპულარობა, არათანმიმდევრული
პოლიტიკა

(მათ

შორის,

მხარდაჭერის

პროგრამების

მიმართულებით),

ასევე,

სხვადასხვა სისტემური და საკანონმდებლო ხარვეზი; საბოლოოდ კი ვიღებთ შედეგს,
რომელიც იწვევს სტაგნაციასა და დემოტივაციას ამ სფეროს განვითარებაში.

31

იხ. §§ 32, 81, 102, 67, 71, 106.
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VIII. რეკომენდაციები
ზემოთ მოყვანილი მსჯელობისა და ძირითადი მიგნებების საფუძველზე, აგრარულ
საკითხთა კომიტეტმა წარმოადგინა შესაბამისი რეკომენდაციები, რომლებიც შესაძლოა
კომიტეტის ან პარლამენტის მსჯელობის საგანი გახდეს. ისინი იყოფა ორ ჯგუფად:
(1) ზოგადი რეკომენდაციები, რომლებიც გამომდინარეობს უშუალოდ ძირითადი
მიგნებებიდან;
(2) კონკრეტული დავალებები, რომლებიც აუცილებელია რეკომენდაციების
შესასრულებლად.

ზოგადი რეკომენდაციები
1.

სამართლებრივი

და

პროცედურული

რეკომენდებულია, რომ კორპორაციული

სირთულეების
სამართლის

აღმოფხვრის

ექსპერტთა

მიზნით,

ჩართულობით,

მომზადდეს შესაბამისი ცვლილებები „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში.
მიზანშეწონილი იქნება, თუ ეს ცვლილებები განხორციელდება ახალ „მეწარმეთა
შესახებ“ საქართველოს კანონში (მისი მიღების თარიღის გათვალისწინებით), ან
კანონის პროექტში. კერძოდ:
• აუცილებელია, შესწორდეს ზოგადად კოოპერატივსა და, კერძოდ, სასოფლო-სამეურნეო

კოოპერატივთან მიმართებით არსებული ნორმები;32

• „მეწარმეთა

შესახებ“

კანონიდან

ავტომატურად

გადმოტანილ

კოოპერატივთა

დასახელებები

დაზუსტდეს და შეესაბამებოდეს არსებულ რეალობას, კარგ პრაქტიკასა და კონკრეტულ საჭიროებებს.
ამ კონტექსტში

სასურველია, კანონპროექტის 227-ე მუხლის მე-2 პუნქტში სასოფლო-სამეურნეო

კოოპერატივი განისაზღვროს კოოპერატივის ერთ-ერთ ფორმად და აქვე განივრცოს და ჩამოყალიბდეს
მისი საქმიანობის არეალი;
• მაქსიმალურად გამარტივდეს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივთა დაფუძნებისა და ორგანიზაციული
საქმიანობის მარეგულირებელი ძირითადი დებულებები. ამ ჭრილში, უმჯობესია, სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივები

ორგანიზაციულ-სამართლებრივად

საქართველოს კანონით.

დარეგულირდეს

„მეწარმეთა

შესახებ“

„სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“ საქართველოს კანონი

ერთსა და იმავე საკითხებთან მიმართებით არ უნდა გვთავაზობდეს „მეწარმეთა შესახებ“

32

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტში კოოპერატივთა ორგანიზაციულ საქმიანობასთან მიმართებით მრავალი

მოთხოვნა უკვე გათვალისწინებულია. მაგალითად, კანონპროექტი შესაძლებლობას იძლევა, რომ კრების მოწვევის საკითხი
განისაზღვროს წესდებით; პაისთვის ან დამატებითი წევრის მიღება-გამოკლებისთვისაც არ არის დადგენილი საერთო კრების
მოწვევის ვალდებულება და გადაწყვეტილების დამოწმება საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში. შესაბამისად, არც
ნოტარიული დამოწმება მოითხოვება. ცვლილების რეგისტრაცია საჭიროა მხოლოდ ორგანიზაციის წესდების, მისამართისა და
სახელწოდების

ცვლილებისას.

ვფიქრობთ,

ეს

სიახლეები

გარკვეულწილად

პასუხობს

ზემოაღნიშნულ

პრობლემებს,

მნიშვნელოვნად ამარტივებს კოოპერატივთა საქმიანობის ორგანიზაციულ რუტინას და წაადგება ამ მიმართულების შემდგომ
განვითარებას.

36

საქართველოს კანონისგან განსხვავებულ ტერმინებსა და ორგანიზაციულ რეგულირებას (მაგ.: ე.წ.
„ასოცირებული წევრი“, „ინვესტორ წევრთან“ მიმართებით). კანონით გარანტირებული უნდა იყოს
ზოგადი ჩარჩო, ქვედა და ზედა ზღვრები, ასევე, ამ საზღვრებში მეტი თავისუფლება კოოპერატივის
წესდებისა და შიდა კოოპერაციული ხელშეკრულებებისთვის. კანონის ზოგადი ჩარჩოს საფუძველზე,
გზამკვლევებით,

სახელმძღვანელოებითა

და

პროფესიული

სწავლების

პროგრამებით

უნდა

მოხერხდეს გარკვეული საკითხების დაკონკრეტება და კოოპერაციის შემდგომი განვითარება.

სწორედ ამ ძირითად საკითხებს უნდა არეგულირებდეს კანონქვემდებარე აქტები და ასეთი
უნდა იყოს სახელმწიფოს ჩარევის ძირითადი მექანიზმი. ზემოაღნიშნულის საფუძველზე,
უმნიშვნელოვანესია სააგენტოს ჰქონდეს შესაძლებლობა, რომ შესაბამისი საკანონმდებლო
აქტით (მაგ.: სტატუსის მინიჭებისას, ან მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცებისას) განსხვავებული,

კანონთან შედარებით გაზრდილი მოთხოვნები დააწესოს კოოპერატივის წევრთა რაოდენობასა ან სხვა
პარამეტრებთან მიმართებით;
• გამონაკლისის სახით, შესაძლებელია, კანონით კიდევ უფრო შემცირდეს მაღალმთიან დასახლებებში
კოოპერატივის წევრთა მინიმალური რაოდენობა (მაგ.: 5 წევრის მაგივრად, იყოს 3 წევრი).

სამართლებრივი და პროცედურული ბარიერების სრულად აღმოფხვრა შეუძლებელია,

ამიტომ მათი დაძლევის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობაა მეტი განათლება.
შესაბამისი განათლებითა და უნარებით აღჭურვილი პერსონალისთვის არსებული ბარიერი
აღარ იქნება შემაფერხებელი გარემოება. ზემოხსენებული ზომებიდან გამომდინარე, უნდა
დაიწყოს დისკუსია სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისათვის საგადასახადო ანგარიშგების
გამარტივებული ფორმების შემოღების მიზანშეწონილობასა და აუცილებლობაზე.
აქვე მიზანშეწონილია, თუ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისათვის ამოქმედდება
ხარისხობრივი შეფასების მექანიზმებიც: კერძოდ, კოოპერატივში გაკონტროლდება
ეკონომიკური საქმიანობის შესაბამისობა დეკლარირებულ სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობასთან (მართლაც მოქმედია თუ არა კოოპერატივი), ასევე, არსებობის
შემთხვევაში, შესაბამისი სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამათა გამოყენება, და არა
პროცედურული საკითხები (მაგ.: წევრების რაოდენობა ან/და პაის შეტანა).

2.

სტრატეგიული ხედვის

არსებობა მნიშვნელოვანი წინაპირობაა დარგის მდგრადი

განვითარებისა და საბოლოო წარმატებისათვის. ზემოთ წარმოდგენილი რეკომენდაციები
ქმნის საფუძველს ერთიანი სტრატეგიული დოკუმენტის მოსამზადებლად, თუმცა, საკითხის
მნიშვნელობიდან გამომდინარე, აუცილებლად მიგვაჩნია ერთიანი გაცხადებული

სტრატეგიული გეგმის ჩამოყალიბება, რომელშიც, კანონის მოთხოვნებიდან გამომდინარე,
ეტაპობრივად
განისაზღვრება
სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერაციის
განვითარების
მიმართულებები და საფეხურები.

3.

ამ კოოპერატივებში ორგანიზაციული, ფინანსური და სასოფლო-სამეურნეო ცოდნის

4.

სტატისტიკა და ერთიანი მონაცემთა სისტემა აუცილებელია ნებისმიერი მიმართულების
უნდა გაგრძელდეს მუშაობა, შესრულდეს
წარმატებისათვის. შესაბამისად, ამ კუთხით
2015-2020 წლების სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიით ნაკისრი ვალდებულება და
მაქსიმალურად შეზღუდულ ვადებში ჩამოყალიბდეს/დაინერგოს სტატისტიკური მონაცემებისა და

სიმწირის დაძლევა შესაძლებელია ზემოთ მოყვანილი საგანმანათლებლო ზომების საშუალებით
(მაგ.: სახელმძღვანელოების, გზამკვლევების, ელექტრონული და ინტერნეტრესურსებისა თუ
მოკლევადიანი პროფესიული პროგრამების უზრუნველყოფით).
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ერთიანი ელექტრონული მართვის სისტემები.

5.

სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამათა დაგეგმვისას თითოეული მიმართულებით უნდა
შემუშავდეს შესაბამისი პოლიტიკის დოკუმენტი, ე.წ. პოლიტიკის ნარკვევი (Policy brief),
სახელმწიფო
მონაცემებზე

მხარდაჭერის
დაყრდნობით,

პროგრამები
ასევე,

კი

განისაზღვროს

კოოპერატივებისა

მეცნიერულ-სტატისტიკურ

და

დარგობრივ-რეგიონული

თავისებურებების გათვალისწინებით.

6.

კოოპერატივების პოპულარიზაცია და წარმოჩენა სააგენტოს საქმიანობის ერთ-ერთი

უმნიშვნელოვანესი მიმართულება უნდა გახდეს. შესაბამისად, განვითარების სტრატეგიულ
დოკუმენტსა ან/და სხვა პოლიტიკის ნარკვევებში ამ საკითხს განსაკუთრებული ყურადღება
უნდა მიექცეს: კერძოდ, გაიწეროს შესაბამისი ზომები არსებული კოოპერატივებისა თუ მათი
ნაწარმის საუკეთესოდ წარმოჩენისა და

პოზიციონირებისათვის (მაგ.: ამ თემას მიეძღვნას

სხვადასხვა სახის კამპანიები, ტელეგადაცემები, რეკლამები, ბუკლეტები და ა.შ.).

7.

რესურსებზე კოოპერატივთა წვდომის გასამარტივებლად, მიზანშეწონილია კრედიტის

გარანტირების

მექანიზმის

შემუშავება.

ეს

მექანიზმი,

სპეციალური

სახელმწიფო

მხარდაჭერის პროგრამის საშუალებით (კრედიტის გარანტირების/დაზღვევის სქემა),

სააგენტოს მისცემს შესაძლებლობას, რომ გახდეს გარანტი შესაბამისი კრიტერიუმებით
შერჩეულ კოოპერატივთა მიერ კრედიტის აღებისათვის. სახელმწიფო გარანტირების სქემით
მოხერხდება ბანკების რისკების დაზღვევა; შედეგად, საბანკო ინსტიტუტები შედარებით

მარტივად დააფინანსებენ კოოპერატივებს, რაც პრაქტიკულად აღმოფხვრის კრედიტებზე
წვდომის სირთულეს. მიწის რესურსებზე წვდომის თვალსაზრისით, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია,
წახალისდეს სათემო კოოპერაციის განვითარება (მაგ.: საძოვრებთან მიმართებით).

8.

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების პოლიტიკის ვექტორი უნდა
გადიოდეს არსებული კოოპერატივების შენარჩუნებასა და შემდგომ გამსხვილებაზე;
მათი

შექმნა-გაძლიერების

ზომები

და

პროგრამები

განსაკუთრებულად

უნდა

ფოკუსირდეს მცირე კოოპერატივთა გამსხვილებაზე, ასევე, უკვე შექმნილი და
წარმატებული

კოოპერატივების

შესაძლებლობათა

შემდგომ

განვითარებასა

და

ტექნიკურ (ორგანიზაციულ) დახმარებაზე.

9.

ვერტიკალური კოოპერაციის განვითარებისა და მეორეული კოოპერატივების შექმნის
წასახალისებლად,

მნიშვნელოვანია,

საგადასახადო

შეღავათები

გავრცელდეს

გადამამუშავებელ კოოპერატივებზეც.

10.

კოოპერატივთა მხარდაჭერის პროგრამების შემუშავებისას გასათვალისწინებელია
ყველა შესაძლო გარემოება, მათ შორის, ცალკეული რეგიონისა და კოოპერატივების
თავისებურებები. ამ პროგრამების შედგენისას მაქსიმალური ყურადღება უნდა მიექცეს
უკვე წარმატებულ კოოპერატივებსა და მათ შემდგომ განვითარებას.

11.

მიზანშეწონილია, პაისთან დაკავშირებულ საკითხს კანონი არეგულირებდეს ზოგადად,
კონკრეტული წესები კი უშუალოდ კოოპერატივის წევრებმა განსაზღვრონ მათი
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წესდებისა და ხელშეკრულების თანახმად. შესაბამისად, სასურველია,აღნიშნული
საკითხი,

ზოგადი

რეგულირების

შემდგომ,

მოწესრიგდეს

სარეკომენდაციო

გზამკვლევებით (სახელმძღვანელო მითითებებით) და განათლების ასამაღლებელი
პროგრამებით. შესაძლებელია, პაისთან დაკავშირებულ სპეციფიკურ მოთხოვნას
ითვალისწინებდეს კონკრეტული სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამაც.

12.

შემოსული მოსაზრებებისა და ევროკავშირის კარგი პრაქტიკის გათვალისწინებით,
მიზანშეწონილად მივიჩნევთ, რომ საკანონმდებლო დონეზე განიმარტოს ფერმერის
სტატუსი

და

ფერმერთა

სახეები/ფორმები.

ამ

გაერთიანების
მოცემულობით,

(Farmers

Associations,

სასოფლო-სამეურნეო

groups)

კოოპერატივი

წარმოდგენილი იქნება ფერმერთა გაერთიანების ერთ-ერთი სახესხვაობად/ფორმად.
ვფიქრობთ, აღნიშნული რეგულირება მნიშვნელოვნად გაამარტივებს და გააუმჯობესებს
სახელმწიფო მხარდაჭერის პროცესს, რაც მნიშვნელოვნად აისახება პროგრამების
შედეგებსა და საერთო ეფექტიანობაზე.

რეკომენდაციები უწყებებისათვის
ა) გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

1.

ზოგადი რეკომენდაციების მე-2 პუნქტის გათვალისწინებით, სამინისტრომ 2021 წლის 31
დეკემბრამდე შეიმუშაოს და წარმოადგინოს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივთა
განვითარების სტრატეგიული ხედვის დოკუმენტი, ან/და ინფორმაცია ამ მიმართულებით
არსებულ პროგრესზე.

2.

არაუგვიანეს 2022 წლის 1 მარტისა, ზოგადი რეკომენდაციების მე-3 პუნქტით
გათვალისწინებული
წინადადებების
შესაბამისად
წარმოადგინოს
კონკრეტული
მოსაზრებები შემდეგ საკითხზე: კოოპერატივთა ორგანიზაციულ მართვასა და სხვადასხვა
აგრარულ სპეციალობაში შესაბამისი სახელმძღვანელოების, გზამკვლევებისა (როგორც
ელექტრონული, ისე ბეჭდური სახით) და პროფესიული მოკლევადიანი პროგრამების
შემუშავება რეგიონების მიხედვით.

3.

ზოგადი რეკომენდაციების მე-4 პუნქტის შესაბამისად, 2021 წლის 31 დეკემბრამდე
შეიმუშაოს და დანერგოს სტატისტიკური მონაცემებისა და ერთიანი ელექტრონული მართვის
სისტემები, ან/და წარმოადგინოს შესაბამისი ინფორმაცია ამ მიმართულებით არსებულ
პროგრესზე.

4.

ზოგადი რეკომენდაციების მე-5 პუნქტის შესაბამისად, თითოეული მხარდაჭერის
პროგრამის მომზადებისას დაეყრდნოს ამ მიზნით შემუშავებულ სტრატეგიული
განვითარების დოკუმენტს (პოლიტიკის ნარკვევს).

5.

კოოპერატივთა განვითარების სტრატეგიულ დოკუმენტსა ან/და სხვა პოლიტიკის
ნარკვევში განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციოს მათ პოპულარიზაციას; ზოგადი
რეკომენდაციების მე-6 პუნქტის შესაბამისად, 2021 წლის 31 დეკემბრამდე წარმოადგინოს
წინადადებები, სადაც გაწერილი იქნება კონკრეტული ზომები არსებული კოოპერატივებისა თუ
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თუ მათი ნაწარმის საუკეთესოდ წარმოჩენისა და პოზიციონირებისათვის.
6.

2021 წლის 31 დეკემბრამდე წარმოადგინოს მოსაზრება, თუ როგორ უნდა გამარტივდეს
საკრედიტო რესურსებზე წვდომა ზოგადი რეკომენდაციების მე-7 პუნქტით მოცემული
ან/და სხვა შესაბამისი მექანიზმის გათვალისწინებით. ამავე ვადაში სამინისტრომ
წარმოადგინოს მოსაზრებები სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივთა წვდომის გამარტივების შესახებ, ასევე, კონცეფცია საძოვრებთან
დაკავშირებული სათემო კოოპერატივების შექმნაზე.

7.

2021 წლის 31 დეკემბრამდე წარმოადგინოს მექანიზმები, რომლებიც მიემართება
ვერტიკალური
კოოპერაციის
განვითარებას,
მეორეული
კოოპერატივების
შექმნა-წახალისებასა და შესაძლო საგადასახადო შეღავათების დაწესებას.

8.

2022 წლისთვის განსაზღვრული სახელმწიფო მხარდაჭერის პროგრამების შემუშავებისას
გაითვალისწინოს ყველა შესაძლო გარემოება, მათ შორის, ცალკეული რეგიონისა და
კოოპერატივის (უკვე წარმატებულისაც) სპეციფიკა და თავისებურებები.

ბ) საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტი

1.

ზოგადი რეკომენდაციების პირველი პუნქტის წინადადებებიდან გამომდინარე, ახალი
„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მიღების შემდგომ, კომიტეტმა იმსჯელოს და
წარმოადგინოს მოსაზრებები ამ რეკომენდაციათა პრაქტიკაში აღსასრულებლად
გასატარებელ ღონისძიებებზე.

2.

იმსჯელოს და შეიმუშაოს საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც გააუმჯობესებს პაისთან
დაკავშირებულ რეგულირებას, ზოგადი რეკომენდაციების მე-11 პუნქტის შესაბამისად.

3.

იმსჯელოს ფერმერის სტატუსზე და 2021 წლის 31 დეკემბრამდე წარმოადგინოს
შესაბამისი წინადადებები.

გ) საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

1.

2021 წლის 31 დეკემბრამდე, სამინისტრომ გაანალიზოს, შეაფასოს და წარმოადგინოს
შესაბამისი ზომები კოოპერატივებზე ნოტარიუსთა ცოდნისა და ინფორმირებულობის
გასაზრდელად.

დ) სახელმწიფო აუდიტის სამსახური

1.

2021 წლის 31 ოქტომბრამდე სამსახურმა წარმოადგინოს სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივებთან მიმართებით ჩატარებული ეფექტიანობის აუდიტის დასკვნა და
შესაბამისი რეკომენდაციები.
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