
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎԸ

Սույն ձեռնարկը մշակվել է ԱՄՆ Միջազգային զարգացման 
գործակալության կողմից ֆինանսավորվող ԱԳՐԻ ՔԵՄՓ 
ծրագրի շրջանակում ՝ Ագրոբիզնեսի հետազոտությունների եւ 
կրթության միջազգային կենտրոն (ICARE) հիմնադրամի եւ Շեն 
ԲՀԿ-ի համագործակցությամբ։ Ձեռնարկի բովանդակությունը 
միմիայն հեղինակներինն է եւ պարտադիր չէ, որ արտահայտի 
ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ կառավարության տեսակետները:
ԵՐԵՎԱՆ 2021

ԻՄ



2

Ձեռնարկի մշակումն իրականացրել են՝
Վարդան Ուռուտյանը,
Անահիտ Նավասարդյանը,
Լեւոն Մովսիսյանը։

Խմբագրությունը՝ Սոս Ավետիսյանի և Ռուզաննա Մելյանի

Նկարազարդումները՝ Լեւոն Գյուլխասյանի

Համակարգչային ձևավորումը՝ Նելլի Աբգարյանի
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ԻՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ   ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎԸ

Եթե այս գրքույկը հայտնվել է ձեր ձեռքում, ուրեմն դուք ուզում եք 
կոոպերատիվ ստեղծել կամ վաղուց արդեն ստեղծել եք, բայց 

ինչ-որ բան խանգարում է, որ դուք եւ ձեր գործընկերները ավելի լավ 
արդյունքներ ապահովեք, կամ էլ ստեղծել ու «ձեռքը կրակն եք ընկել»: 
Համենայն դեպս, թեմայով հետաքրքրված մարդ եք, ուրեմն գրքույկը 
գտել է ճիշտ հասցեատիրոջը:

Մենք նպատակ ենք հետապնդում օգնել ֆերմերին, որ կողմնորոշվի՝ 
ի՞նչ բան է կոոպերատիվը, որի մասին բոլորը խոսում են, ինքը ուզու՞մ 
է մտնել գործող կոոպերատիվ, ի՞նքն է ուզում ստեղծել կոոպերատիվ, 
ճիշտը կոոպերատի՞վն է, թե՞ համատեղ գործունեության որեւիցե այլ 
ձեւ:

Վերջնական նպատակը արտադրանքի իրացման եւ եկամուտ 
ստանալու հնարավորություն ստեղծելն է: Իսկ եթե դուք իմանաք, 
որ սեփական եկամուտ ստեղծելուց զատ, կոոպերատիվը ձեզ 
հնարավորություն կտա օգուտ տալ սեփական համայնքի՞ն: Չէ որ 
օգնություն համայնքին նշանակում է օգնություն ձեր ընտանիքին, 
հարազատներին, հարեւաններին ու ընկերներին: Սա աշխատանքային 
գործունեության, բիզնես անելու յուրահատուկ տեսակ է, որը 
ներդաշնակորեն համադրում է իրավունքը, պարտականությունը, 
փոխադարձ օգնությունն ու համախմբվածությունը, համատեղ 
պատասխանատվությունն ու համատեղ վերահսկողությունը: 

Դժվարություննե՞ր. անշուշտ լինելու են: Բայց փաստը մնում է փաստ, 
որ այսօրվա աշխարհում կոոպերատիվ ձեռնարկություններն ազդեցիկ 
հաստատություններ են եւ թե՛ զարգացած, թե՛ զարգացող երկրներում 
կոոպերատիվները նպաստում են սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը 
եւ զբաղվածության աճին:

Ֆերմերն ամեն տարի գնում է գյուղներդրանքներ՝ սերմացու, 
պարարտանյութ, դիզվառելիք, թունաքիմիկատներ եւ այլն: 
Բերքահավաքից հետո նա ձգտում է վաճառել իր արտադրած 
գյուղմթերքը: Թե՛ գյուղներդրանք գնելը եւ թե՛ արտադրանքը վաճառելը 
ամենեւին էլ հեշտ գործ չեն, իսկ անհատ ֆերմերի համար՝ առավել եւս: 
Այստեղից էլ առաջ է գալիս անհատ ֆերմերների կարողությունները 
միավորելու անհրաժեշտությունը, գոնե՝ աշխատանքային 
գործունեության այս երկու կարեւոր փուլերում ՝ գյուղներդրանք գնելիս 
եւ պատրաստի արտադրանքը վաճառելիս, որպեսզի հնարավորինս 
շահեկան պայմաններ ապահովեն իրենց համար, այսինքն՝ ավելի 
էժան գնեն եւ ավելի թանկ վաճառեն: Այս նպատակին հասնելու 
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ամենաարդյունավետ ճանապարհը գյուղատնտեսական կոոպերատիվ 
հիմնելն է:

Կախված ձեր նպատակից կամ ապագա գործունեության 
ուղղվածությունից՝ ձեր ստեղծած գյուղատնտեսական կոոպերատիվը 
կարող է գյուղներդրանք մատակարարել անդամ ֆերմերներին կամ 
զբաղվել նրանց արտադրանքի իրացմամբ կամ ՝ երկուսը միասին: 
Կոոպերատիվը կարող է նաեւ սպասարկող ծառայություններ 
մատուցել. օրինակ՝ գյուղտեխնիկայի համատեղ շահագործում: 
Կարեւորն ի սկզբանե ճիշտ եւ հիմնավորված որոշում կայացնելն 
է: Հավանաբար լսած կլինեք, որ այսինչ կոոպերատիվը լավ սկսեց 
իր գործունեությունը, մի քանի տարի լավ աշխատեց, անդամները 
գոհ էին, բայց հետո չգիտես ինչու ձախողվեց: Այդ «չգիտես ինչուի» 
պատասխանն էլ կա այս գրքույկում:

Առանց կոոպերատիվի, զուտ անհատ ֆերմերի համար «հողից դեպի 
ափսե» շղթայում լիարժեք դիրք ունենալը եւ տնտեսապես բարենպաստ 
գործունեություն ծավալելը նույնքան դժվար է, որքան «Մենք ենք, մեր 
սարերը» ֆիլմի Իշխանի նման մերկ ձեռքերով արջի դեմ կռիվ տալը: 
Իսկ նույն շղթան կոոպերատիվի միջոցով հաղթահարելը շատ նման 
է Հուլիոս կեսարի հակիրճ ու խրոխտ հաշվետվությանը, որ Պոնտոսի 
թագավոր Փառնակես II-ի նկատմամբ տարած հաղթանակից 
հետո նա ուղարկեց Հռոմի Սենատ՝ «Եկա, տեսա, հաղթեցի»: Ուրեմն 
կոոպերատիվ ստեղծեք, եկամուտ ստացեք եւ գյուղատնտեսական 
արժեքային շղթայում գրավեք ձեր արժանի տեղը:



5

Բ
Ո

Վ
Ա

Ն
Դ

Ա
Կ

Ո
ՒԹՅ

Ո
ՒՆ

1. ԻՆՉ Է ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎԸ...........................................................................................................6

2. ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎՆԵՐԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ.............................8

3. ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ, ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎՆԵՐԻ ԵՐԿԱԿԻ 
ԲՆՈՒՅԹԸ ...........................................................................................................................................11 

4. ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ....14

5. ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ..........................................15

6. Ի ՞ՆՉ ՕԳՈՒՏՆԵՐ ԿԱՐՈՂ Է ՏԱԼ ՀԱՄԱՏԵՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ.........................16

7. ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎԻ ԿԱՊԻՏԱԼԸ............................................................................................21

8. ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎ ՄԱՐԿԵՏԻՆԳ..........................................................................................22

9. ԴԵՊՔԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՄԵՐ «ՈՍԿԵ ՀԱՍԿ» 
ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎԸ............................................................................................................................24

10. ԻՆՉՊԵ ՞Ս ԽՈՒՍԱՓԵԼ ՁԱԽՈՂՈՒՄՆԵՐԻՑ. ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ 
ՊԱՐՏԱՎՈՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ................................................................................................37

11. ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎ ԲԻԶՆԵՍԻ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ. ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐԻ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ ............................................................................................................................39

11.1 ՉՈՐԱՑՎԱԾ ՄԻՐԳ ԵՒ ԲԱՆՋԱՐԵՂԵՆ ԱՐՏԱԴՐՈՂ 
ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎ ..............................................................................................................................39

12.2 ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ ՎԱՃԱՌՔՈՎ ԶԲԱՂՎՈՂ ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎ .....................44

11.3 ՍԱՌՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆՈՒՄ, ՊՏՂԻ ՀԱՄԱՏԵՂ 
ՎԱՃԱՌՔ ...........................................................................................................................................47

11.4 ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎ ՋԵՐՄԱՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ             
ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՄ ...............................................................................................................................49

11.5 ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎԸ ՀԻՄՆՈՒՄ Է ԿԱԹԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ՓՈՔՐ 
ԱՐՏԱԴՐԱՄԱՍ ............................................................................................................................52

11.6 ԱՅԳԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎ .................................................................56

11.7 ԲԱՐՁՐԱՐԺԵՔ ՀԱՑԱՀԱՏԻԿ ԱՐՏԱԴՐՈՂ ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎ ...........60

11.8 ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎ ..................................................................................................64



6

Մեր երկրում գյուղատնտեսական կոոպերատիվների մասին 
մարդկանց պատկերացումներն այքան տարբեր են, որ կարող 

է թվալ, թե խոսքը տարբեր երեւույթների մասին է: Ոմանք կարծում 
են, թե կոոպերատիվների 
մասին խոսողները կամ 
կոոպերատիվ ստեղծելու հար-
ցում ֆերմերներին աջակցող 
կազմակերպությունները կամ 
պետությունը ցանկանում 
են վերականգնել նախկին 
«կոլխոզները», որտեղ մեծ 
հաշվով գրեթե ոչ ոք ոչ մի բանի 
համար պատասխանատու չէր 
եւ այն ամենը, ինչ լավ տեղում 
չէր դրված՝ գողանում էին, 
ժողովրդի ասած` «շունը տիրոջը 
չէր ճանաչում»: Այս խմբին 
պայմանականորեն անվանենք 
«հակակոլխոզականներ»: 

Կան նաեւ փոքրաթիվ, բայց 
հակառակ դիրքերից հանդես 
եկողներ, հիմնականում տարեց 
ֆերմերների շրջանում, այն 
է` Սովետը լավն էր, Սովետի 
կոլխոզները լավն էին, եթե կոլխոզ չեք ստեղծում, ինձ պետք չէ: Սրանք 
էլ, համապատասխանաբար, պայմանական «կոլխոզականներն» են: 
Ոմանք էլ կարծում են, թե կոոպերատիվ նախաձեռնողները հատուկ 
նպատակով, այն է` սեփական բիզնեսը զարգացնելու համար են 
իրենց ուզում ներքաշել կոոպերատիվի մեջ եւ շահագործել: Սա 
«բարդութավորվածների» կամ «թերահավատների» խումբն է: Մարդիկ 
էլ կան, որոնք ակնկալում են, որ կոոպերատիվի անդամ դառնալու 
դեպքում կոոպերատիվի ղեկավարությունը պատասխանատու է ոչ 
միայն գյուղներդրանքների մատակարարման եւ գյուղատնտեսական 
աշխատանքների իրականացման, այլեւ` բերքի իրացման եւ իր 
ընտանիքի երաշխավորված եկամտի համար: Այս խմբին «լոթի» 
ասենք, թե «ծակաչք» ասենք, երկուսն էլ կպատշաճեն: 

Որքան էլ միմյանցից տարբեր են վերոնշյալ տեսակետները, դրանց 
կողմնակիցները մի ընդհանուր բան ունեն՝ սպասում են, որ ինչ-
որ մեկը իրենց փոխարեն կառավարի, կազմակերպի, աշխատի: 
Բայց կոոպերատիվը բոլորովին ուրիշ «ջրից» է. կոոպերատիվում 
ինքնակազմակերպվում, ինքնաղեկավարվում, միասին աշխատում եւ 
աշխատանքի արդյունքներից համատեղ օգտվում են ԲՈԼՈՐԸ: 

Ի՞ՆՉ Է ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎԸ1
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Եկեք միասին համոզվենք:

Եթե կոոպերատիվը կոլխոզ չէ, գյուղապետի կամ հարուստ 
համագյուղացու «դուքանը» չէ, ապա ի՞նչ է: 

Կոոպերատիվը մասնավոր ձեռնարկատիրության մի ձեւ է, բիզնես, 
բայց պետք է ասեմ` շատ յուրահատուկ բիզնես: Յուրահատուկ 
է, որովհետեւ ստեղծվում է անդամների կամավոր որոշմամբ,  
պատկանում է իր բոլոր անդամներին, ծառայություններ ու 
ապրանքներ է մատուցում նրանց, եւ բոլոր անդամներն  էլ համատեղ 
վերահսկում են կոոպերատիվի գործունեությունը: 

Կոոպերատիվն այն մարդկանց ինքնավար ընկերակցությունն է, 
որոնք կամավոր կերպով միավորվում են՝ համատեղ սեփականություն 
հանդիսացող եւ ժողովրդավարական ձեւով վերահսկվող ձեռնար-
կության միջոցով իրենց ընդհանուր տնտեսական, սոցիալական եւ 
մշակութային կարիքներն ու ձգտումները բավարարելու համար:

Այլ խոսքով, եթե բիզնեսի այլ ձեւերը, օրինակ, բաժնետիրական 
ընկերության բաժնետերերը ներդրումներ են անում որեւիցե 
տնտեսական գործունեության մեջ եւ որպես առաջնային բիզնես 
նպատակ՝ ակնկալում են շահույթ եւ համապատասխանաբար՝ 
մասնաբաժին ստանալ այդ շահույթից, ապա կոոպերատիվի 
առաջնահերթ նպատակը նախեւառաջ իր անդամների այս կամ այն 
կարիքները բավարարելն է: Կոոպերատիվ ձեւավորելիս չի կարելի 
մոռանալ, որ կոոպերատիվի գործն իր անդամներին օգուտ տալն է, 
որքան երկարաժամկետ եւ որքան քանակապես ու որակապես մեծ 
լինի այդ օգուտը, այնքան ավելի հաջողված կոոպերատիվ կունենանք:  

Պարզ է, որ կոոպերատիվը պիտի ունենա կոնկրետ նպատակ: 
Կոոպերատիվի անդամների մի մասը չի կարող ունենալ մի նպատակ, 
իսկ մյուս մասը` բոլորովին այլ, նրանք բոլորն ունեն փոխադարձ 
նպատակ, այն է` անդամների ընդհանուր շահերի բավարարումը 
ապրանքների եւ ծառայությունների տեսքով:

Կոոպերատիվը կենդանի օրգանիզմ է, ուստի նրա կյանքում միայն 
լավ օրեր չէ որ լինում են, վատ օրեր էլ են լինում ՝ բերքի կորուստ, 
բնական աղետներ, վատ կառավարում, արտադրանքի իրացման 
դժվարություն, տեղական իշխանությունների հետ հակասություններ 
եւ այլն: Ի՞նչ եք կարծում, ինչպե՞ս պետք է դիմակայել թվարկված եւ 
չթվարկված մարտահրավերներին ու ոչ միայն դիմակայել, այլեւ առաջ 
ընթանալ եւ հաջողության հասնել: Դժվարությունները հաղթահարելու 
եւ հաջողության հասնելու համար պետք չէ, որ կոոպերատիվ 
ձեռնարկությունը զբաղվի «հեծանիվ հորինելով». բավական է հետեւել 
Կոոպերատիվների միջազգային դաշինքի (ԿՄԴ) կողմից ընդունված 
եւ աշխարհով մեկ տարածված ու իրենց արդարացրած կոոպերատիվ 
արժեքներին եւ սկզբունքներին1: 

1 «Գյուղատնտեսական կոոպերատիվներ», Վ. Ուռուտյան, Ս. Ավետիսյան 2011 թ.: «Գյուղատնտեսական 
կոոպերատիվներ. Միասին աշխատելու օգուտն ու հմայքը», Վ. Ուռուտյան, 2015 թ.:
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Կոոպերատիվները ամբողջ աշխարհում բնորոշվում են իրենց 
արժեքներով.

ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎՆԵՐԻ 
ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ2

Կոոպերատիվների սկզբունքները եւ արժեքային համակարգը պետք 
է դրվեն կոոպերատիվի հիմքում: Եթե հիմքում ոչ թե արժեքներ են 
դրվում, այլ զուտ այսրոպեական եսակենտրոն շահեր, ապա ձախողումն 
անխուսափելի է:

Փոխադարձ օգնություն
Կոոպերատիվներում մարդիկ օգնում են իրենք իրենց՝ աշխատելով միասին 
եւ փոխադարձ օգուտներ տալով ու ստանալով:

Ինքնապատասխանատվություն
Կոոպերատիվում անհատները գործում են բարձր պատասխանատվությամբ 
եւ լիարժեք դերակատարություն ունեն կազմակերպության գործառույթներն 
իրականացնելիս:

Ժողովրդավարություն
Կոոպերատիվը պետք է լինի այնպիսին, որ յուրաքանչյուր անդամ լիարժեք 
վերահսկողություն ունենա կազմակերպության նկատմամբ: Կոոպերատիվի 
կառավարումը իրականացվում է «մեկ անդամ, մեկ ձայն» սկզբունքով:

Հավասարություն
Յուրաքանչյուր անդամ պետք է ունենա հավասար իրավունքներ եւ օգուտներ 
ստանալու հավասար հնարավորություններ:

Համախմբվածություն
Անդամները պետք է օժանդակեն միմյանց եւ այլ կոոպերատիվների:

Անաչառություն եւ արդարություն
Կոոպերատիվի անդամները պետք է գործեն արդար եւ ազնիվ:

Էթիկական, գաղափարական արժեքներ
Կոոպերատիվի անդամները պետք է առաջնորդվեն այնպիսի  գաղափա-
րական արժեքներով, ինչպիսիք են ազնվությունը, անկեղծությունը, 
սոցիալական պատասխանատվությունը եւ ուրիշների նկատմամբ 
հոգատարությունը:
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Կոոպերատիվների սկզբունքներն ուղեցույցներ են, որոնց միջոցով 
կոոպերատիվները գործնականում իրագործում են իրենց նպատակները:

Կոոպերատիվը գործում է միջազգայնորեն հռչակված հետեւյալ 7 
սկզբունքների կիրառմամբ.

1. Կամավոր եւ բաց    
անդամակցություն

Կոոպերատիվները կամավոր կազմակերպություններ են, որոնք բաց են 
բոլոր այն անձանց անդամակցության համար, ովքեր ի վիճակի են ստանալու 
կոոպերատիվների ծառայությունները եւ պատրաստակամ են ստանձնելու 
անդամակցությամբ պայմանավորված պարտավորությունները՝ առանց 
սեռային, սոցիալական, ռասայական, քաղաքական կամ կրոնական որեւէ 
խտրականության:

2. Անդամների գործունեության 
ժողովրդավարական վերահսկողություն

Կոոպերատիվներն իրենց անդամների կողմից վերահսկվող 
ժողովրդավարական կազմակերպություններ են: Անդամներն ակտիվորեն 
մասնակցում են կոոպերատիվի քաղաքականության մշակմանն ու որոշումների 
կայացմանը: Որպես ղեկավար/ներկայացուցիչ ընտրված տղամարդիկ եւ 
կանայք հաշվետու են կոոպերատիվի բոլոր անդամների առջեւ:

3. Անդամների տնտեսական 
մասնակցություն

Անդամներն արդարացիորեն, փայավճարների կամավոր միավորման 
միջոցով մասնակցում են կոոպերատիվի ունեցվածքի՝ կապիտալի 
ձեւավորմանը եւ վերահսկում են այն ժողովրդավարական ձեւով: 
Կոոպերատիվի ունեցվածքի առնվազն մի մասը կոոպերատիվի ընդհանուր 
սեփականությունն է եւ բաժանելի չէ: Անդամները ձեւավորված կոոպերատիվ 
ավելցուկներն օգտագործում են հետեւյալ նպատակներից որեւէ մեկի եւ/
կամ բոլորի համար. կոոպերատիվի զարգացում, պահուստային ֆոնդերի 
ձեւավորում, կոոպերատիվի տնտեսական գործունեությանը մասնակցու-
թյան համամասնությամբ անդամներին կոոպերատիվ փոխհատուցումների 
վճարում, անդամների որոշմամբ այլ գործողությունների իրականացում:
Սովորաբար փոքր փոխհատուցումներ են ստանում (եթե առհասարակ 
ստանում են) այն կապիտալից, որը մասհանված է որպես անդամության 
պայման: Անդամները հավելյալ միջոցներ են հատկացնում հետեւյալ 
նպատակներով՝ կոոպերատիվի զարգացում (հնարավոր է պահուստային 
ֆոնդի ստեղծմամբ, որի առնվազն մի մասը կլինի անբաժանելի) 
անդամներին օգնություն՝ ըստ տվյալ անդամի եւ կոոպերատիվի միջեւ 
փոխգործողության համամասնության, ինչպես նաեւ անդամների կողմից 
հաստատված այլ գործունեության ծավալում:
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4. Ինքնավարություն եւ 
անկախություն

Կոոպերատիվները իրենց անդամների կողմից վերահսկվող ինքնավար, 
ինքնօգնող կազմակերպություններ են: Եթե կոոպերատիվները 
պայմանագրային հարաբերությունների մեջ են մտնում այլ 
կազմակերպությունների, այդ թվում ՝ պետության հետ, կամ միջոցներ 
են հայթայթում արտաքին աղբյուրներից, ապա դա անում են իրենց 
ինքնավարությունը եւ անկախությունը պահպանելու պայմանով:

6. Գործակցություն 
կոոպերատիվների միջեւ

Կոոպերատիվներն իրենց անդամներին առավել արդյունավետ կերպով 
են ծառայում եւ առհասարակ նպաստում են կոոպերատիվ շարժման 
հզորացմանը, եթե աշխատում են միասին՝ տեղական, ազգային, 
տարածաշրջանային եւ միջազգային կառույցների միջոցով:

5. Կրթություն, վերապատրաստում եւ 
տեղեկատվություն

Կոոպերատիվները կրթություն եւ վերապատրաստում են ապահովում իրենց 
անդամների, ընտրված ղեկավարների/ներկայացուցիչների եւ աշխատողների 
համար, որպեսզի վերջիններս կարողանան նպաստել իրենց կոոպերատիվի 
զարգացմանը: Նրանք հանրությանը, մասնավորապես երիտասարդությանը եւ 
հանրային կարծիք ձեւավորողներին տեղեկացնում են կոոպերացիայի բնույթի 
եւ օգուտների մասին, նպաստում կոոպերացիայի գաղափարախոսության 
տարածմանը:

7. Համայնքի մասին
մտահոգվածություն

Կոոպերատիվներն աշխատում են հանուն իրենց համայնքների 
կայուն զարգացման՝ համաձայն անդամների կողմից հաստատված 
քաղաքականության:

Կոոպերատիվ հիմնելու մտադրությունը քննարկեք համախոհների 
հետ, հետո ընդլայնեք քննարկման շրջանակները, հրավիրեք համայնքի 
անդամների, գործին քաջատեղյակ մասնագետների, բանավիճեք, գրեք-
ջնջեք, հաշվեք, եկեք ընդհանուր եզրահանգման: Եթե պատրաստ չեք, չեք 
ընդունում կոոպերատիվների՝ վերը նշված արժեքները եւ սկզբունքները, 
կարելի է ոչ միայն դադարեցնել այս գրքույկի ընթերցանությունը, այլեւ 
առհասարակ հրաժարվել կոոպերատիվ ստեղծելու մտքից: Իսկ եթե 
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Ընդհանուր առմամբ, ըստ իրենց գործունեության, 
կոոպերատիվներն ունենում են երեք հիմնական ուղղվածություն` 

սպառողական, արտադրական եւ աշխատավորական: Սպառողական 
կոոպերատիվն իր անդամներին վաճառում է ապրանքներ 
եւ ծառայություններ (մթերք, գյուղներդրանքներ եւ այլն), 
արտադրական կոոպերատիվն իր անդամներից գնում է ապրանքներ 
եւ ծառայություններ (միրգ, բանջարեղեն, կաթ եւ այլն), իսկ 
աշխատավորական կոոպերատիվն իր անդամներին ապահովում է 
վարձու աշխատանքով: 

Ըստ Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների մասին ՀՀ օրենքի2, 
գյուղատնտեսական կոոպերատիվները ստեղծվում են ըստ 
գործունեության հետեւյալ ուղղությունների. 

գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրություն եւ իրացում, 
ներառյալ ծառայությունների մատուցումը, արտադրանքի 
պահպանումը, փոխադրումը, փաթեթավորումը, գովազդը եւ այլն.

գյուղատնտեսական մատակարարում` անդամների համար 
պարարտանյութի, վառելիքի, քսանյութերի, բույսերի 
պաշտպանության միջոցների, սերմերի, տնկանյութի, 
կերի, գյուղատնտեսական տեխնիկայի, պահեստամասերի, 
գյուղատնտեսական կենդանիների, գյուղատնտեսական 
արտադրության համար անհրաժեշտ այլ ներդրանքների 
մատակարարում.

գյուղատնտեսական սպասարկում`  գյուղատնտեսական 
մեքենայացված աշխատանքներ, բույսերի պաշտպանություն, 
տոհմային գործ, անասնաբուծական, անասնաբուժական, 
հողերի բարելավման, գյուղական շինարարության, գյուղական 
բնակչությանը գիտախորհրդատվական, տեղեկատվական, 
կենցաղային սպասարկման բնույթի ծառայությունների մատուցում.

գյուղատնտեսական արտադրանքի վերամշակում` մսամթերքի, 
կաթնամթերքի, հացամթերքի, պահածոների, խմիչքների, 
համակցված կերի, դեղաբույսերի, եթերայուղերի եւ այլ 
արտադրատեսակների արտադրություն:

պատրաստ եք, շարունակենք: 

Հաջորդ անելիքը պիտի լինի այն, թե ինչ տեսակի կոոպերատիվ եք 
ուզում ստեղծել: Կոոպերատիվի տեսակը կախված է այն բանից, թե ինչ 
ծառայություններ պետք է մատուցի տվյալ կոոպերատիվն իր անդամներին:

ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ, 
ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎՆԵՐԻ ԵՐԿԱԿԻ 
ԲՆՈՒՅԹԸ

3

1

2

3

4

2 Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների մասին ՀՀ օրենք, հոդված 5:
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Կարող են ստեղծվել բազմաճյուղ կոոպերատիվներ, որոնք 
միավորում են գործունեության տարբեր ուղղություններ:

Անկախ գործունեության կոնկրետ ուղղությունից, դժվար չէ 
պատկերացնել, որ գյուղատնտեսական կոոպերատիվների հիմնական 
նպատակը կոոպերատիվ մտած անհատ ֆերմերի համար շուկայում 
երաշխավորված տեղ ունենալը եւ եկամուտների բարելավումն է: 

Ամեն մի խաղ ունի իր կանոնները, սկսած հայկական ավանդական 
լախտիից մինչեւ բրիտանական ավանդական գոլֆը: Տնտեսական 
գործունեություն իրականացնող կազմակերպություններն էլ 
ունեն իրենց խաղի կանոնները, այսինքն՝ ղեկավարվում են 
ընդհանուր տնտեսական սկզբունքներով: Սա լիովին վերաբերում 
է նաեւ կոոպերատիվներին: Պարզապես, ինչպես արդեն նշել ենք, 
կոոպերատիվը գործունեության առանձնահատուկ տեսակ է այն 
պարզ պատճառով, որ այն եւ՛ անդամների ընկերակցություն է, եւ՛ 
ձեռնարկություն: Դրա համար են ասում, որ կոոպերատիվները, 
հատկապես գյուղատնտեսական կոոպերատիվները, երկակի 
բնույթ ունեն: Ընկերակցությունն (ասոցիացիա) այն տեղն է, 
որտեղ ժողովրդավարական որոշումներ են ընդունվում, իսկ 
ձեռնարկությունն իրականացնում է բիզնես գործունեություն՝ 
անդամներին աջակցելու նպատակով: Իհարկե, իդեալական կլինի, 
որ կոոպերատիվի տնտեսական եւ սոցիալական նպատակները 
ներդաշնակորեն փոխլրացնեն իրար եւ ապահովեն լավ արդյունքներ: 
Շատ հաճախ այդպես էլ լինում է: Բայց կյանքը ցույց է տալիս, որ 
այս երկու նպատակների միջեւ հակասություններ էլ են առաջանում, 
որոնք անհրաժեշտ է հաղթահարել: Ի դեպ, ժողովրդավարական 
որոշում ասելով հասկանում ենք մեկ անդամ, մեկ ձայն, այսինքն՝ 
անկախ այն բանից, թե անդամներն ինչ փայամասնակցություն 
ունեն կոոպերատիվում, ընդհանուր ժողովում որոշում կայացնելու 
ժամանակ բոլոր անդամներն ունեն մեկական ձայն:

Որպես բիզնես գործունեություն իրականացնող կազմակերպություն, 
կոոպերատիվի եւ իր անդամների միջեւ տեղի ունեցող գործարքները 
տարբերվում են կոոպերատիվի եւ երրորդ կողմի, այսինքն՝ այլ 
կազմակերպությունների կամ կոոպերատիվի անդամ չհանդիսացող 
անհատների հետ տեղի ունեցող գործարքներից: Գյուղատնտեսական 
կոոպերատիվների մասին ՀՀ օրենքը կոոպերատիվի եւ դրա 
անդամների միջեւ կատարվող գործարքներն անվանում է 
կոոպերատիվ ներքին գործարքներ. դրանց միջոցով կոոպերատիվը 
ապրանքներ է մատակարարում կամ ծառայություններ մատուցում 
իր անդամներին: Իսկ նույն ապրանքների մատակարարումը 
կամ ծառայությունների մատուցումը կոոպերատիվի անդամ 
չհանդիսացող անձանց կոչվում է կոոպերատիվ արտաքին գործարք: 
Եթե կոոպերատիվի արտաքին գործարքներից ստացված հասույթն 
ավելի մեծ է լինում, քան կատարված ծախսերը, ապա մենք գործ ունենք 
կոոպերատիվ շահույթի հետ: Կոոպերատիվի առանձնահատկությունն 
այն է, որ այն տարբերվում է մաքուր առեւտրային, շահույթի նպատակ 
հետապնդող կազմակերպություններից: Լինելով առեւտրային 
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բնույթի կազմակերպություն՝ կոոպերատիվը չի համարվում շահույթ 
հետապնդող կազմակերպություն բառիս բուն, կապիտալիստական 
իմաստով: Սա մի կողմից կարող է անհեթեթ թվալ, բայց այդպես է, 
քանի որ կոոպերատիվների նպատակը ոչ թե շահույթ ստանալն է 
եւ շահույթի բաշխումը, այլ կոոպերատիվի անդամների կարիքների 
բավարարումը: Պետք է անպայման նշել, որ կոոպերատիվ շահույթը 
չի բաշխվում, այլ ուղղվում է կոոպերատիվի անբաժանելի 
ֆոնդերին՝ հզորացնելով կոոպերատիվը: Իսկ ահա իր անդամների 
հետ իրականացրած գործարքներից ստացված շահույթն էլ իր 
առանձնահատուկ իրավական կարգավիճակն ու անվանումն ունի՝ 
կոոպերատիվ ավելցուկ: Այս ավելցուկն առաջանում է եւ՛ այն դեպքում, 
երբ կոոպերատիվը գնում է իր անդամի արտադրանքը, եւ՛ այն 
դեպքում, երբ կոոպերատիվը ապրանք կամ ծառություն է վաճառում 
իր անդամին: Ավելցուկը ճիշտ եւ արդյունավետ ձեւով տնօրինելու 
համար անհրաժեշտ է, որ կոոպերատիվի գործադիր եւ վերստուգող 
մարմինները ոչ միայն ազնիվ, խելացի ու նվիրված լինեն, այլեւ ունենան 
հստակ հաղորդակցության եւ լավ կառավարման հմտություններ:

Սոցիալական եւ տնտեսական նպատակների միջեւ հակասություն 
առաջանալու դեպքում գերակայությունն, այնուամենայնիվ, պետք 
է տալ տնտեսականին: Չմոռանանք, որ գյուղատնտեսական 
կոոպերատիվը հիմնադրվում 
է առաջին հերթին գյուղմթերք 
արտադրողներին աջակցելու 
նպատակով: Երբ կոոպերատիվն 
օգնում է իր անդամներին, դա 
կարելի է դիտարկել նաեւ որպես 
համայնքին օգնություն, չէ՞ որ 
կոոպերատիվի անդամները 
համայնքի մի մասն են: Այսինքն, 
երբ կոոպերատիվը կարող է իրեն 
թույլ տալ օգնել իր անդամներին, 
ապա դուրս է գալիս, որ 
կոոպերատիվի ստեղծած 
հավելյալ արտադրանքն 
ինքնաբերաբար հոսում է 
դեպի համայնք: Համայնքին 
ավելի լայնածավալ օգնություն 
ցուցաբերելու համար անհրաժեշտ 
է երկու բան՝ վերոնշյալ ավելցուկը 
եւ կոոպերատիվի անդամների 
մեծամասնության կամքը: Երբ 
ավելցուկ չկա, կոոպերատիվը 
չի կարող «տկլոր ջանին կատու 
շալակել»:

Դժվար չէ պատկերացնել, որ հակասություններ կարող են ծագել 
նաեւ կոոպերատիվի եւ անդամների միջեւ: Կոոպերատիվի անդամը 
կամ որոշակի թվով անդամներ կարող են հետամուտ լինել իրենց 
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կարճաժամկետ շահերին (մանավանդ՝ կոոպերատիվի համար 
դժվար իրավիճակներում, ճգնաժամային ժամանակաշրջաններում), 
մինչդեռ ձեռնարկության կենսունակությունն ապահովելու համար 
պահանջվում է հասկանալ եւ հետամուտ լինել ավելի երկարաժամկետ 
հեռանկարների: Ասենք, կարճաժամկետ մտածելակերպ ունեցող 
անդամը ցանկանում է եւ հնարավորություն էլ ունի այս պահին իր 
արտադրանքն ավելի բարձր գներով վաճառելու, բայց եթե դրա 
փոխարեն, կոոպերատիվի այլ անդամների հետ միասին, ներդրում 
անի կազմակերպության կայուն զարգացումն ապահովելու 
համար, ապա հետագայում ավելի լավ կլինի բոլորի համար: Հայ 
իրականության մեջ բազմիցս դրսեւորված օրինակ է, երբ կաթի 
իրացման կոոպերատիվի որոշ անդամներ իրենց արտադրած 
կաթը հանկարծ դադարում են հանձնել իրենց իսկ կոոպերատիվին, 
եւ 1 կգ-ն 5 դրամով ավելի գումարով վաճառում բառացիորեն 
մի քանի օրով «ասպարեզ մտած» մի արկածախնդրի («բուդկա-
Մոսկվիչ»-ով գյուղում կաթ հավաքողի): Իսկ նրա անհետացումից 
հետո անհետանում են նաեւ սպասված եկամուտները: Փոխարենը 
դա կարող է արժենալ կոոպերատիվ վերադառնալու հետ կապված 
մարդկային-հոգեբանական դժվարություններ, ընդ որում «անառակ 
որդիների» վերադարձը կոոպերատիվ կարող է եւ չկայանալ: 

Սա բավականին լուրջ խնդիր կարող է դառնալ, որի լուծումը, ի 
դեպ, նախ եւ առաջ կախված է գործադիր մարմնից: Կոոպերատիվի 
վարչությունը եւ նախագահը պետք է կարողանան կոոպերատիվի 
անդամներին  բացատրել, թե ներդրումներն ինչպես կարող են վաղը 
օգուտ բերել բոլորին եւ չարժե ընկնել այս րոպեի շահի հետեւից, 
եթե չես ապահովում քո, ընտանիքիդ, կոոպերատիվիդ եւ ի վերջո 
համայնքիդ վաղվա օրը: Իսկ ո՞ր դեպքում վարչության եւ նախագահի 
խոսքը «գետին չի ընկնի»՝ եթե վարչությունն ու նախագահը 
հարգված, հեղինակավոր, օրինականորեն ընտրված եւ բավարար 
իրավասություններով օժտված մարդիկ են:

Կոոպերատիվ ստեղծելու համար անհրաժեշտ է, որ առկա լինեն 
հետեւյալ պայմանները.

ա) Կա խնդիր կամ խնդիրներ, որոնք ընդհանուր են ամբողջ խմբի 
համար եւ որոնք անհատ ֆերմերը չի կարող կամ իր համար ձեռնտու 
չէ միայնակ լուծել:

բ) Կոոպերատիվն այլընտրանք չունի, այսինքն՝ անհատ ֆերմերին 
օգնության ձեռք մեկնող չկա կամ օգնության աղբյուրները դեռեւս 
տեսանելի չեն:

ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ 
ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ 
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

4
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Կոոպերատիվի անդամի համար սեփական օգուտը պետք է 
տեսանելի եւ շոշափելի լինի: Այսինքն՝ չեմ ասում «ճակտիցս կախ», 
բայց գոնե «պատից կախ» պիտի տեսնեմ, որ հավատամ: 

Կոոպերատիվը պետք է ունենա դինամիկ, փորձառու, 
շահագրգիռ, ազնիվ եւ նվիրված ղեկավարներ, որոնք ընդունակ 
են իրականացնել բիզնես քաղաքականություն: Բոլոր համայնք-
ներում էլ վստահաբար կգտնվեն այդպիսի անհատներ:

Կոոպերատիվի կառավարումը եւ կառուցվածքը պետք 
է համապատասխանի անդամների հմտություններին, 
ունակություններին, ինչպես նաեւ նրանց շահագրգռվածությանը: 
Այսինքն` եթե ես զուտ 
խաղողագործ եմ եւ կաթնատու 
անասուն չեմ պահում, ապա 
դժվար է պատկերացնել 
իմ դերը կաթի իրացման 
կոոպերատիվում: Կամ եթե 
ես չեմ ուզում, ստիպողաբար 
ոչ ոք ինձ չի կարող 
կոոպերատիվ մտցնել (հիշենք 
կամավորության սկզբունքը, 
որը կոոպերատիվի հիմնարար 

ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ 
ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ5

գ) Կոոպերատիվի անդամ լինելն ավելի լավ է, քան չլինելը (այսինքն` 
առավելություններն ավելի շատ են, քան պարտավորությունները):

դ) Կա նախաձեռնող խումբ, որը գիտակցում է համատեղ աշխատելու 
եւ խնդիրները միասին լուծելու կարեւորությունը, իսկ այդ խմբում էլ 
կա գոնե մեկ հեղինակավոր անհատ, որը կարող է խմբի անունից 
հանդես գալ տարբեր տեղերում:

ե) Չկան իրավական կամ քաղաքական սահմանափակումներ, որոնք 
կխանգարեին կամ կմիջամտեին արտադրանքը շուկա հանելու, 
եկամուտներ ստանալու, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու, 
ղեկավար կազմ ընտրելու գործընթացներին:

Եթե վերոնշյալ պայմանները բացակայում են, ապա կոոպերատիվ 
ստեղծելու իմաստն ու նշանակությունն էլ են կորչում: Իսկ եթե կան 
այդ պայմանները, եւ ստեղծում ենք մեր երազած կամ պատկերացրած 
կոոպերատիվը, ապա այն ստեղծում ենք պարզ ու հասկանալի մի 
նպատակով` հաջողության հասնելու: 

Հաջողության հասնելու համար պետք է ապահովված լինեն 
առնվազն հետեւյալ մի քանի նախապայմաններ։
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սկզբունքներից մեկն է): 

Արդեն ասվել է, որ կոոպերատիվը յուրահատուկ բիզնես է: 
Ահա այդ յուրահատկությունը դրսեւորվում է կոոպերատիվի 
ամենակարեւոր առանձնահատկություններից մեկի մեջ, այն է՝ 
անդամները մասնակցում են եւ՛ որպես սեփականատերեր, եւ՛ 
որպես օգտագործողներ (օգտատերեր): Նրանք իրավունք ունեն 
(անշուշտ նաեւ պարտավոր են, բայց դա հարցի մյուս կողմն 
է) մասնակցել կոոպերատիվի նպատակների ձեւակերպմանը, 
որոշումների ընդունմանը, վերահսկել ու գնահատել այդ 
որոշումների կատարումը: Այսինքն, որպեսզի ես իմ ռեսուրսներով 
աջակցեմ կոոպերատիվի զարգացմանը, ես պետք է շահագրգռված 
լինեմ դրանում, բավարար շարժառիթներ ունենամ: 

Ուրեմն ո՞րն է լինելու իմ օգուտը կամ օգուտները, եթե ես որոշեմ 
մտնել կոոպերատիվ: Որո՞նք են կոոպերատիվի առավելությունները:

Ի՞ՆՉ ՕԳՈՒՏՆԵՐ ԿԱՐՈՂ Է ՏԱԼ 
ՀԱՄԱՏԵՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ 6

Թե ինչ օգուտներ կարելի է ստանալ` մտնելով կոոպերատիվ եւ 
աշխատելով այլ ֆերմերների հետ` ավելի առարկայական ձեւով 

կերեւա, եթե դա ցույց տանք օրինակով:

Դիտարկենք հանապազօրյա կարեւորություն ունեցող այնպիսի 
մթերք, ինչպիսին է ցորենը: Ենթադրենք, ես ցորեն արտադրող 
անհատ ֆերմեր եմ: Բացի սեփական հողից, ցորենի աճեցման 
տարրական գիտելիքներից եւ ընտանիքիս համար եկամուտ 
ստեղծելու մեծ ցանկությունից, ինձ «լիքը» ուրիշ բաներ էլ են պետք` 
որակյալ սերմացու եւ պարարտանյութ, բուժամիջոցներ, վարկ, 
գյուղտեխնիկա, ոռոգման ջուր եւ այլն: Շատ կուզեի, որ մեր համայնքի 
տարածքում հակակարկտային կայան էլ աշխատեր: Այս ամենի 
համար համապատասխան ռեսուրսներ են անհրաժեշտ, որոնք ես 
չունեմ: Ավելին, համապատասխան գիտելիքներ ու հմտություններ 
են պետք, այնպես որ մասնագետ ագրոնոմի խորհուրդն էլ ամենեւին 
չէր խանգարի: Տեսնու՞մ եք, թե ինչքան բաներ են պետք: Էլ չեմ ասում 
հարցերի հարցը՝ արտադրանքի իրացման շուկա գտնելու խնդիրը, 
այն էլ ցորենի...: 

Արտադրած գյուղմթերքը միայնակ վաճառելու փորձերը միշտ էլ 
լուրջ դժվարությունների են հանդիպում եւ շատ հաճախ արդյունավետ 
չեն լինում: Արտադրանքի իրացման, սերմացուի եւ այլ ներդրանքների 
շուկան առկա է, մենք դրա տեղը գիտենք, սակարկելու բնական 
իրավունքը, հնարավորությունն ու համապատասխան բառապաշարն 
էլ ունենք. բայց ի՞նչ օգուտ այս ամենից, եթե միայնակ ֆերմերը շատ 
հաճախ (եւ հիմնականում) այդ շուկայում չունի սակարկելու ուժ: 
Որքա՜ն անարդար է, երբ քո արդար վաստակը գնահատում են շատ 
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ավելի ցածր, քան այն արժե, հաճախ՝ ինքնարժեքին հավասար կամ 
նույնիսկ դրանից էլ ցածր, որն արդեն ոչ միայն մեր գրպանին, այլեւ 
արժանապատվությանն է հարվածում: 

Համատեղելով ուժերս այլ 
ֆերմերների հետ, ես` ցորեն 
արտադրող ֆերմերս, կարող 
եմ հիմնել կոոպերատիվ, որը 
բոլորիս անունից ուղղակիորեն 
կսակարկի ներդրանքների 
մատակարարների հետ՝ 
լավագույն գնով ձեռք բերելով 
ամենաորակյալ սերմացուն կամ 
պարարտանյութերը անդամների 
համար: Ի դեպ, մենք կարող ենք 
հիմնել կոոպերատիվ, որն ինքը 
կարտադրի այդ ներդրանքները 
(օրինակ՝ սերմացու, օրգանական 
պարարտանյութ, պարկեր, բահեր, 
թիակներ), կոոպերատիվ, որն 
իր անդամներին փոխառություններ կտրամադրի, կոոպերատիվ, 
որը կվաճառի մեր արտադրած ցորենը, կմատուցի ծառայություն 
գյուղտեխնիկայով (օր.՝ վար, ցանք, կուլտիվացիա, հունձ) եւ այլն: 
Այս աշխատանքները կարելի է կատարել մեկ կոոպերատիվի կամ 
առանձին մասնագիտացված կոոպերատիվների միջոցով: 

Առհասարակ, կոոպերատիվում համատեղ աշխատանքը 
կոոպերատիվի անդամներին կարող է տալ այնպիսի տնտեսական 
օգուտներ, որոնք անհատ ֆերմերությամբ զբաղվելու 
դեպքում բացառվում են, իսկ այլ տեսակի՝ ոչ կոոպերատիվ 
կազմակերպություններում սովորաբար բացակայում են: Օրինակ, 
մի քանի պարկի փոխարեն մի քանի տոննա գնելու դեպքում 
ներդրանքների գինն ավելի ցածր է լինում, իսկ բանակցությունների 
եւ սակարկելու միջոցով կոոպերատիվը անդամների համար  
ապահովում է ներդրանքների անհրաժեշտ քանակն ու որակը: Մի 
բան է, երբ որպես անհատ ֆերմեր գնում ես, ասենք, պարարտանյութ 
կամ սերմացու վաճառողի «դուռը» եւ  անհրաժեշտ քանակությամբ 
պարարտանյութը ձեռք ես բերում նրա թելադրած գնով, ընդ որում 
ճանապարհածախսն էլ ստիպված ես միայնակ վճարել, եւ բոլորովին 
այլ բան է, երբ կոոպերատիվն է դա անում քո փոխարեն՝ հանդես 
գալով սակարկողի, բանակցողի եւ ինչու չէ՝ գին թելադրողի եւ որակ 
պարտադրողի ուժեղ դիրքերից:

Երբ ֆերմերն իր արտադրանքը վաճառում է կոոպերատիվի 
միջոցով, դրանով իր համար ապահովում է լավագույն մեծածախ 
գները: Պատկերացնենք, որ անհատ ֆերմերը ցանկանում է 
ալրաղացին վաճառել իր 10 տոննա ցորենը, իսկ կոոպերատիվը՝ 300 
տոննա: Փորձը ցույց է տալիս, որ մեծ քանակություն առաջարկողին 
ալրաղացը պատրաստ է ավելի բարձր գին վճարել, որը շատ բնական է: 
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Տնտեսագիտության մեջ սա հայտնի է որպես մասշտաբի էֆեկտ: Բացի 
այդ, ալրաղացը մեծաքանակ մատակարարողին ավելի բարձր գին է 
առաջարկում գործառնական ծախսերի նվազման հաշվին: Մինչդեռ 
փոքրածավալի դեպքում ալրաղացը բարձր գին չի առաջարկի, քանի 
որ ամեն մի փոքր քանակությունից հետո ստիպված է իրականացնել 
մաքրման աշխատատար, ժամանակատար, ուստիեւ՝ ծախսատար 
աշխատանք: 

Համատեղ աշխատանքի դեպքում ֆերմերները ստանում են 
գործունեության նոր ուղղություն կամ ուղղություններ ձեռնարկելու 
հնարավորություն: Օրինակ, նրանք կարող են ստեղծել սերմացուի 
արտադրության մեջ մասնագիտացած կոոպերատիվ, կամ հաճարի 
արտադրության եւ իրացման կոոպերատիվ: 

Կոոպերատիվն ունի նաեւ գյուղացուն նոր ու մատչելի այնպիսի 
ծառայություններ մատուցելու հնարավորություն, որոնք տեղում 
դեռեւս ոչ ոք չի մատուցում:  Օրինակ, կոոպերատիվը, իր հիմնական 
(նախնական) ուղղվածությանը զուգահեռ կարող է հաջողությամբ 
իրականացնել բույսերի վնասատուների եւ հիվանդությունների դեմ 
պայքարի ծառայություն, հողի անալիզի ծառայություն եւ այլն: 

Կոոպերատիվ ձեւը հնարավորություն է տալիս շուկայում ավելացնել 
մրցակցությունը եւ թափանցիկությունը՝ դրանով իսկ վերացնելով 
առեւտրի մենաշնորհները եւ անդամների համար ապահովելով առք 
ու վաճառքի ավելի լավ գներ եւ այլն:

Այստեղ նորից կարող է ծագել «դասական» հարցը՝ մի՞թե այս ամենին 
հասնել հնարավոր չէ առանց կոոպերատիվ ստեղծելու, պարզապես 
համատեղ աշխատելով, ի՞նչ պարտադիր է անունը դնենք կոոպե-
րատիվ, պաշտոնապես գրանցվենք, ուշադրության կենտրոնում 
լինենք, ո՞վ գիտի՝ հարկեր մուծենք: Գուցեեւ հնարավոր է, բայց մենք 
քննարկում ենք կոոպերատիվի օգուտներն ու առավելությունները՝ 
անհատական գործունեության համեմատությամբ: Կոոպերատիվի 
առավելությունների թվարկումը շատ հաճախ մատնանշում է հենց 
անհատական գործունեության թերությունները: 

Ի վերջո, ինչու՞ է գյուղատնտեսական արտադրության 
բնագավառում համատեղ գործունեություն իրականացնելու 
առավել նպատակահարմար եւ արդյունավետ ձեւը բազմաթիվ 
երկրներում, այդ թվում Հայաստանում, համարվում կոոպերատիվը, 
ընդ որում ՝ անկախ տվյալ երկրի տնտեսական զարգացածության 
մակարդակից: Նախ, կոոպերատիվը հանդես է գալիս որպես 
իրավաբանական անձ, ուստի գործարքներ իրականացնելիս 
պարտավորություններն անդամներից փոխանցվում են 
կոոպերատիվին: 

Երկրորդ, քանի որ կոոպերատիվի եւ իր անդամի 
հարաբերություններն արդեն կարգավորվում են իրավականորեն, 
անդամը կարող է դադարեցնել իր անդամակցությունը, ետ 
պահանջել իր փայը եւ դուրս գալ կոոպերատիվից: 
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Երրորդ, որոշումները, այդ թվում ՝ ծախսումների եւ ներդրումնե-
րի վերաբերյալ, կազմակերպությունում ընդունվում են ոչ թե 
ինչ-որ մեկի, թեկուզ նա լինի ամենաիմաստունը, կարծիքի կամ 
քմահաճույքի հիման վրա, այլ՝ ներքին ընթացակարգերի, որոնք 
հաստատվում են անդամների մեծամասնության կողմից:  

Չորրորդ, Հայաստանում կոոպերատիվները հնարավորություն 
ունեն օգտվել որոշակի արտոնություններից՝ կոոպերատիվներն 
իրենց անդամների բերքը վաճառելիս ազատված են շահութահարկ 
վճարելու պարտավորությունից, կոոպերատիվները կարող են նաեւ 
հավելյալ արտոնություններով օգտվել պետական օժանդակության 
ծրագրերից: Ընդ որում, գյուղատնտեսական կոոպերատիվներին 
պետական աջակցությունը նախատեսված է Գյուղատնտեսական 
կոոպերատիվների մասին ՀՀ օրենքով: Գյուղատնտեսական 
կոոպերատիվներին պետական աջակցության ծրագիրը, բացի 
ֆինանսական ռեսուրսների մատչելիության բարձրացումից, 
ներառում է նաեւ արդիական տեխնոլոգիաների ներդրումը, հումք 
վերամշակող, ռեսուրսներ մատակարարող եւ գյուղարտադրանք 
գնող ընկերությունների հետ պայմանագրային հարաբերությունների 
հաստատումը, աջակցությունը արտադրանքի արտահանման 
գործում, խորհրդատվությունն ու ուսուցումը, գյուղատնտեսական 
ապահովագրական համակարգի ներդրումը, օրգանական 
արտադրության զարգացումը, հողերի բարելավումը, ոռոգման 
ցանցի բարելավումը, սերմնաբուծության եւ տոհմաբուծության 
զարգացումը եւ այլն: Այս ամենին զուգահեռ կոոպերատիվը 
կարող է օգտվել ցածր տոկոսադրույքով վարկերից, վարկերի 
սուբսիդավորումներից, մեքենասարքավորումներ, ներառյալ 
վերամշակման սարքավորումներ ձեռք բերելու համար արտոնյալ 
լիզինգային ծառայություններից եւ այլն։  

Կոոպերատիվի անդամը, այդ թվում ՝ փոքր ֆերմերը, 
հնարավորություն է ստանում գյուղմթերք մատակարարել 
մանրածախ բիզնեսով զբաղվող խոշոր տնտեսավարողներին, 
որը թե կոոպերատիվի ներսում եւ թե համայնքում դրականորեն է 
ազդում ընդհանուր սոցիալական մթնոլորտի վրա: 

Վստահ ենք՝ լսած կլինեք կորպորատիվ սոցիալական 
պատասխանատվություն արտահայտությունը: Խոսքը 
այն պատասխանատվության մասին է, որ խոշոր 
կազմակերպությունները ստանձնում են կազմակերպության 
անդամներին, համայնքին, կրթական կառույցներին, շրջակա 
միջավայրին օժանդակելու համար  (բնորոշ օրինակ են 
Ռալֆ Յիրիկյանը եւ Վիվա ՄՏՍ ընկերությունը): Ցանկալի 
հեռանկարում ձեր կոոպերատիվն էլ կարող է ստանձնել նման 
պատասխանատվություն: Գրականության մեջ նույնիսկ այդպիսի 
եզրույթ էլ կա՝ կոոպերատիվ սոցիալական պատասխանատվու-
թյուն: Իսկ մինչ այդ, քանի դեռ կոոպերատիվն ինքն է օժանդակու-
թյան կարիք զգում, դուք իրական հնարավորություն ունեք 
օգտվելու խոշոր ազգային եւ միջազգային կազմակերպությունների 
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կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության ծրագրերից, 
քանի որ բազմաթիվ նման կազմակերպություններ իրենց այդ 
պատասխանատվությունն իրականացնելիս օգտվում են միայն 
պաշտոնապես գրանցված ֆերմերային խմբերից, մասնավորապես, 
իրենց անհրաժեշտ առաջնային հումքը ձեռք են բերում 
կոոպերատիվներից: 

Անհատ, մանավանդ փոքր ֆերմերը բառիս բուն իմաստով 
շատ դեպքերում անպաշտպան է թե՛ բնության աղետների եւ թե՛ 
մատակարար ու գնորդ հանրության շահերի առջեւ: Կոոպերատիվի 
անդամ ֆերմերի առջեւ բացվող հնարավորությունները ոչ մի կերպ 
համադրելի չեն կոոպերատիվի անդամ չհանդիսացող ֆերմերի 
ունեցած հնարավորությունների հետ: 

Այսպիսով, ֆերմերներին անհրաժեշտ է գնել ներդրանք, իսկ 
բերքահավաքից հետո վաճառել արտադրանքը: Վստահ ենք, եւ 
ձեզնից շատերն էլ համոզված են, որ ներդրանք գնելու գործընթացն 
էլ, արտադրանք վաճառելու գործընթացն էլ կհեշտանան, եթե դրանք 
անեք միասին: Հենց միասին աշխատելու նպատակով են ստեղծվում 
գյուղատնտեսական կոոպերատիվները, որոնք երեք հիմնական 
խնդիր են լուծում ՝ իրացնում են անդամ ֆերմերների արտադրանքը, 
մատակարարում են անհրաժեշտ ներդրանքներ եւ մատուցում են 
անհրաժեշտ ծառայություններ:

Շարունակենք ցորեն արտադրող ֆերմերների մեր խմբի օրինակով 
ցույց տալ, թե ինչպես է տեղի ունենում այս գործընթացներից 
յուրաքանչյուրը, ինչպես է վաճառվում արտադրանքը, գործառնական 
ինչ ծախսեր են արվում, ինչպես է առաջանում կոոպերատիվի 
կապիտալը, ինչպես է առաջանում կոոպերատիվի ավելցուկը, 
ինչպես է այն օգտագործվում, կորուստների ու խնդիրների դեպքում 
կոոպերատիվի առողջացման ինչ միջոցներ կարելի է ձեռնարկել եւ 
այլն: Այսինքն, մենք անցնում ենք գրքույկի այն մասին, որի օգնությամբ 
մենք առարկայական ձեւով կպատկերացնենք, թե ինչ ենք ուզում 
անել, ինչու ենք ուզում դա անել եւ ինչպես ենք անելու: Հայկական 
ասացվածքն ասում է՝ պար ես մտել, պիտի շորորաս: Առաջարկ ունենք՝ 
նախքան պար մտնելը եկեք սովորենք շորորալ: 

Բայց որպեսզի ավելի հետաքրքիր կամ հեշտ լինի ընկալումը, 
օրինակները բերենք ցորենի արտադրության եւ իրացման «Ոսկե 
հասկ» կոոպերատիվի գործունեության հիման վրա: Կոոպերատիվի 
անվանումը պայմանական է, սակայն օրինակներն ու հաշվարկները 
հիմնված են Հայաստանում եւ մասնավորապես ցորեն արտադրող 
Շիրակի մարզում առկա իրավիճակի վրա: Ի դեպ, ձեր ստեղծելիք 
կոոպերատիվի յուրօրինակ, ճիշտ ընտրված անվանումը նույնպես 
որոշակի դեր կարող է խաղալ կազմակերպության ճանաչելիությունն 
ու եզակիությունը շեշտադրելու համար: Սակայն մինչ «Ոսկե հասկին» 
անցնելը, մի քիչ խոսենք կոոպերատիվի կապիտալի եւ կոոպերատիվ 
մարկետինգի՝ շուկայավարության մասին:
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Առհասարակ գյուղատնտեսական կոոպերատիվում կապիտալը 
վճռական նշանակություն ունի, քանի որ առանց որոշակի 

անհրաժեշտ գումարի կոոպերատիվը չի կարող օգտակար լինել իր 
անդամներին: Եկեք մտածենք, թե ինչ ծախսեր են սպասվում, օրինակ, 
բերքահավաքի, արտադրանքի պահեստավորման եւ իրացման 
գործընթացներում: 

Կոոպերատիվի անդամների արտադրանքը մեկտեղելու համար 
անհրաժեշտ կլինի կամ ձեռք բերել կամ վարձակալել պահեստ:

Անհրաժեշտ կլինեն կշեռք, գրասենյակային տարածք՝ գոնե 
սեղանով ու մի քանի աթոռներով, պարկեր, թիակներ եւ այլն:

Կոոպերատիվին անհրաժեշտ կլինի ունենալ որոշակի 
դրամագլուխ՝ իրենց արտադրանքի դիմաց ֆերմերներին 
վճարելու համար (հնարավոր է, իհարկե, վճարել ավելի ուշ՝ 
շուկայում ապրանքն իրացնելուց հետո, բայց ֆերմերները գոնե 
«կանխավճար» հաստատ կուզեն):

Կարճ ասած՝ կապիտալն անհրաժեշտ է շինությունների, 
սարքավորումների եւ կանխավճարի համար: Հարկ է նշել, սակայն, 
որ հայաստանյան համայնքների մեծ մասում շենք-շինություններ 
կարելի է ձեռք բերել եթե ոչ անհատույց կամ չնչին գներով, ապա գոնե 
շատ մատչելի գներով, քանի որ գրեթե չկա համայնք, որ չունենա 
չօգտագործվող տարածքներ, կիսակառույցներ, համայնքապատկան 
շինություններ, որոնք կարելի է վերակառուցել-վերանորոգել եւ 
շահագործել:

 Կոոպերատիվի մեկնարկի համար անհրաժեշտ կապիտալը կարող է 
գոյանալ տարբեր աղբյուրներից.

Փայամասնակցային կապիտալ, այսինքն՝ անդամների կողմից 
տրամադրված կապիտալ, որը նրանց կոոպերատիվում փայ 
կապահովի: Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների մասին ՀՀ օրենքը 
սահմանում է «պարտադիր փայ» հասկացությունը. դա այն վճարն է, որ 
կոոպերատիվի անդամը կատարում է կոոպերատիվի փայատիրական 
կապիտալում ՝ կոոպերատիվի անդամ դառնալու համար: Պարտադիր 
փայը հավասար է կոոպերատիվի բոլոր անդամների համար, 
սահմանվում է օրենքով եւ տվյալ կոոպերատիվի կանոնադրությամբ: 
Կոոպերատիվի փայամասնակցային կապիտալը ձեւավորվում է, բացի 
պարտադիր փայավճարից, նաեւ լրացուցիչ եւ կամավոր վճարների 
հաշվին:

Նվիրատվություն. այո, պատկերացրեք, որ Հայաստանում կան 
այդպիսի մի քանի կազմակերպություններ, որոնք պատրաստ են տալ 
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անհրաժեշտ կապիտալի որոշակի տոկոսը, իհարկե՝ գնահատելով 
խմբի անդամների՝ գործի հանդեպ լրջության աստիճանը, նրանց 
սեփական ներդրումների չափը, տվյալ կոոպերատիվ բիզնեսի 
հեռանկարը, գործի գլուխ կանգնած նախաձեռնող մարդկանց 
հեղինակությունը համայնքում:

Վարկեր, որոնք շատ հաճախ անհրաժեշտ են լինում կոոպերատիվին, 
քանի որ հատկապես փոքր ֆերմերները դժվար թե ի վիճակի 
լինեն տրամադրել անհրաժեշտ գումարը: Անշուշտ, վարկերի 
դեպքում անհրաժեշտ է ըստ պայմանագրում նշված ժամկետների 
վարկատուին վերադարձնել մայր գումարը եւ տոկոսները, սակայն 
կոոպերատիվով վարկերը «փակելը» անհամեմատ ավելի հեշտ կլինի, 
քան անհատապես (լավ գիտեք, թե Հայաստանում շատ հաճախ ինչ 
անելանելի իրավիճակներում է հայտնվում անհատ ֆերմերը բանկերի 
հետ իրենց հարաբերություններում, ընդ որում պատճառը միայն 
տարերային աղետները կամ բերքի իրացման խնդիրները չեն, այլեւ, 
կներեք, ֆինանսական անգրագիտությունը, որից երբեմն ճարպկորեն 
օգտվում են բանկերը): Միջազգային գործելակերպում լայնորեն 
ընդունված է կոոպերատիվներին արտոնյալ պայմաններով վարկերի 
տրամադրումը, որին սկսել է հետեւել նաեւ Հայաստանը:

Եթե եկել հասել ենք կոոպերատիվ ստեղծելու շեմին, պիտի ունենանք 
բավականաչափ մեկնարկային կապիտալ, որ կարողանանք սկսել 
գործունեությունը եւ հաստատուն քայլերով առաջ գնալ: Այս ամենի 
համար պետք է հաշվարկել եւ գնահատել ձեր գործունեության 
համար անհրաժեշտ գումարի չափը եւ այդ գումարը հավաքագրելու 
հնարավոր աղբյուրները։

ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎ ՄԱՐԿԵՏԻՆԳ  8

Կոոպերատիվ մարկետինգը կամ կոլեկտիվ մարկետինգը 
վերաբերում է «միասին վաճառելուն»: Այն պարզ գործընթաց է 

եւ աշխատում է հետեւյալ կերպ.

Կոոպերատիվի անդամներն իրենց արտադրանքը հանձնում են 
կոոպերատիվին:

Կոոպերատիվն այդ արտադրանքը հնարավորինս բարձր գնով 
վաճառում է շուկայում:

Կոոպերատիվը վաճառքից ստացված դրամը տալիս է 
կոոպերատիվի անդամներին՝ հանելով կոոպերատիվի 
գործառնական ծախսերը:

Կոլեկտիվ մարկետինգի նախադրյալն այն է, որ միասին վաճառելը 
փոքր արտադրողներին ավելի մեծ օգուտներ է բերում, քան` 
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անհատապես վաճառելը: 
Անհատ ֆերմերի արտադրանքը 
փոքրածավալ է եւ հաճախ 
վաճառվում է ցածր գներով: 
Երբեմն այդ արտադրանքն 
առհասարակ չի վաճառվում 
շուկայի անհասանելիության 
պատճառով, քանի որ ֆերմերը 
չի կարողանում միայնակ 
գտնել եւ/կամ մուտք գործել այդ 
շուկան: Երբ անհատ ֆերմերն 
իր արտադրանքը վաճառում է 
մասնավոր գնորդին, որը մեր 
դեպքում հիմնականում միջնորդ 
վերավաճառող է, ապա վերջինս 
փորձում է ֆերմերից ապրանքը 
«կորզել» հնարավոր նվազագույն 
գնով: Երբ կոոպերատիվն է 
հավաքում ու ֆերմերի անունից 
վաճառում նրա արտադրանքը, 
ապա կոոպերատիվը ձգտում 
է վաճառել հնարավոր 
ամենաբարձր գնով, քանի որ, 
ինչպես նշեցինք, մասշտաբի 
էֆեկտի եւ գործառնական 
ծախսերի նվազման շնորհիվ 
կոոպերատիվի առաջարկած 
մեծաքանակ արտադրանքի համար վերամշակողները պատրաստ 
են բարձր գին վճարել: Կոլեկտիվ մարկետինգը կարող է ամրապնդել 
ֆերմերների դիրքը շուկայում: 

«Շուկա» ասելով ի նկատի չունենք միայն Կասյանի երբեմնի շուկան 
կամ ԳՈՒՄ-ի շուկան: Շուկա ասելով հասկանում ենք հնարավոր 
բոլոր գնորդներին՝ վերամշակող ձեռնարկություններ, ալրաղացներ, 
խանութներ, արտահանող կազմակերպություններ եւ այլն: Կարեւորն 
այն է, որ կոոպերատիվը փորձի գտնել տվյալ պահի համար հնարավոր 
լավագույն գնորդին:

Նշեցինք, որ արտադրանքի իրացման գործընթացը սկզբունքորեն 
շատ պարզ է: Դա՝ սկզբունքորեն: Բայց գործնական կյանքում այն 
կարող է բավականին բարդ լինել: «Ոսկե հասկ» կոոպերատիվի 
անդամները հաստատ «հետաքրքիր» հարցեր կունենան տալու՝ 
կոոպերատիվն ի՞նչ ծախսեր ունի անելու եւ ո՞վ է վճարելու դրանք 
(կոոպերատիվի աշխատակազմի աշխատավարձ, փոխադրամիջոց 
եւ այլն). ե՞րբ եւ ինչպե՞ս պետք է վճարել կոոպերատիվի անդամին՝ 
ապրանքը հանձնելի՞ս, թե՞ ապրանքը շուկայում վաճառելուց հետո. 
ինչպե՞ս պետք է կառավարենք մեր բիզնեսը, որ ֆերմերը օգուտ քաղի 
կոոպերատիվի անդամությունից եւ այլն:
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ԴԵՊՔԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ. 
ՄԵՐ «ՈՍԿԵ ՀԱՍԿ» ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎԸ  9

Խոսեցինք կոոպերատիվի կապիտալի, շուկայի եւ օգուտների 
մասին: Այս ամենը մեզ պետք է գաղափար տա կոոպերատիվի 

բուն բիզնեսի մասին, քանի որ ամեն ինչ սկսվում է գաղափարից, որը 
ծնվում է կարիքից:

Կոնկրետ մեր «Ոսկե հասկ» կոոպերատիվը հիմնադրեցին Շիրակի 
մարզի համայնքներից մեկի բնակիչ 20 ֆերմերներ: Դա նույն 
համայնքում ապրող, միմյանց լավ ճանաչող ու վստահող, միասին 
ինչ-որ ճանապարհ անցած համախոհ մարդկանց խումբ է: Նրանց 
միավորեց համատեղ ուժերով շուկայում մրցունակ դառնալու, 
եկամուտ ստանալու, ոմանց համար՝ նաեւ արտագնա աշխատանքի 
ճանապարհից ետ կանգնելու կարիքն ու ցանկությունը: Քսան հոգուց 
յուրաքանչյուրն ունի 5-15 հա հողատարածք, միասին վերցրած նրանց 
ունեցած հողատարածքը կազմում է մոտ 200 հա, որից մոտ 70-ն ամեն 
տարի դրվում է ցորենի արտադրության տակ: 

Քննարկելուց եւ գրել-ջնջելուց հետո որոշվեցին կոոպերատիվի 
գործունեության ուղղությունները՝ 

սերմացուի մատակարարում (խոսքը որակյալ, էլիտա դասի 
սերմացուի մասին է), 

ցորենի համատեղ վաճառք 

ցորենի փոխադրում  կոոպերատիվի բեռնատարով 
կոոպերատիվի պահեստ եւ կենտրոնացված վաճառք,

 ցորենի անալիզատոր (այս սարքավորումն անհրաժեշտ է ցորենի 
որակը վերահսկելու համար),

գյուղմեքենայացման ծառայությունների մատուցում (շեշտը դրվեց 
այնպիսի ծառայությունների վրա, որոնք ցորենի արտադրության 
բնագավառում ավանդաբար չեն իրականացվում, մասնավորապես, 
Շիրակի մարզում)

տափանում,

քիմիական պայքար մոլախոտերի դեմ (սրսկում),

պարարտացում ՝ համակցված NPK պարարտանյութով սրսկման 
միջոցով:

Այժմ դիտարկենք այս ուղղություններից յուրաքանչյուրի դեպքում 
կոոպերատիվի կատարելիք ծախսերը, եկամուտների ստեղծման 
մեխանիզմները, գործունեության ընթացքում առաջացող 
գործառնական ծախսերը, անդամ ֆերմերներին վճարելուց հետո 
մնացող զուտ ավելցուկը եւ վերջինիս բաշխման ձեւերը:

1

2

3
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Մատակարարում

Կոոպերատիվ մարկետինգ - ցորենի կոլեկտիվ վաճառք 

Քանի որ մեկ հեկտարի հաշվարկով մեզ անհրաժեշտ է 300 կգ 
սերմացու, ցորենի արտադրության համար նախատեսված 70 
հա հողատարածության համար անհրաժեշտ կլինի 21 տոննա 
որակյալ սերմացու: Այս ծավալով պատվեր իջեցնելու դեպքում 
բնականաբար կարելի է բանակցել գնի վերաբերյալ եւ շուկայական 
210 դրամի փոխարեն սերմացուն գնել կիլոգրամը 170 դրամով՝ մեկ 
կգ-ի հաշվարկով խնայելով 40 դրամ: Այնուհետեւ կոոպերատիվը 
սերմացուն իր անդամներին է վաճառում կգ-ը 190 դրամով՝ 20 դրամ 
հատկացնելով գործառնական ծախսերի համար: Ընդ  որում, սերմա-
ցուն կոոպերատիվի բեռնատարով տեղափոխվում է կոոպերատիվի 
պահեստ: Որպես արդյունք, ֆերմերը որակյալ, էլիտային սերմացուն 
ձեռք է բերում լավագույն գնով՝ 190 դրամով: Կոոպերատիվի անդամ 
չհանդիսացող անհատ ֆերմերն այն հարկադրված է գնել 210 
դրամով: Այսպիսով, ֆերմերը սերմացուն գնում է լավագույն գնով, 
իսկ կոոպերատիվը սերմացուի վաճառքից ստանում է 420,000 դրամի 
հասույթ: Տրանսպորտային ծախսերը հանելուց հետո կոոպերատիվը 
կունենա 330,000 դրամ զուտ ավելցուկ: 

Նույն սկզբունքով կոոպերատիվը կարող է ձեռք բերել եւ անդամներին 
վաճառել պարարտանյութ: Ինչ վերաբերում է համակցված NPK 
պարարտանյութով պարարտացմանը, «Ոսկե հասկ» կոոպերատիվը 
որոշեց մատուցել այդ ծառայությունը մոլախոտերի դեմ քիմիական 
պայքարի հետ միաժամանակ՝ խնայելով ժամանակ եւ գումար: Այսինքն, 
կոոպերատիվը կգնի անհրաժեշտ պարարտանյութը եւ բուժանյութը եւ 
կոոպերատիվի սրսկիչով կմատուցի այդ ծառայությունը՝ ֆերմերներից 
գանձելով ծառայության վճար հեկտարի հաշվարկով: Այս ծառայության 
մանրամասները կներկայացնենք շուտով:   

Անցնենք առաջ, անդրադառնանք արտադրված ցորենի համատեղ 
վաճառքին: Նախկինում հեկտարի հաշվարկով լավագույնը 2,5-3 
տոննայի փոխարեն կոոպերատիվի անդամ ֆերմերը ստանում է 
հեկտարից 4 տոննա միջին բերք, քանի որ, եւս մեկ անգամ շեշտենք, 
մենք օգտագործում ենք բարձրորակ, էլիտային սերմացու: Անկասկած 
ռեկորդակիրներ էլ կլինեն, ովքեր կստանան 5 կամ 6 տոննա բերք 
հեկտարի հաշվարկով: Առհասարակ, որակի հարցում ի սկզբանե 
պետք է բարձր նշաձող դնել եւ գործունեության ամբողջ ընթացքում 
պահպանել այն. հայաստանյան եւ միջազգային փորձը ցույց է 
տալիս, որ կոոպերատիվների ձախողման պատճառներից մեկն էլ 
որակին պատշաճ ուշադրություն չդարձնելն է: Էլիտային սերմացուն, 
ագրոտեխնոլոգիաների ճիշտ պահպանումը թույլ է տալիս ստանալ 
280 տոննա բարձրորակ ցորեն (4 տոննա x 70 հա): Ենթադրենք, 
որ կոոպերատիվի անդամները ցորենի մի փոքր մասը կպահեն 
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սեփական կարիքների համար, իսկ մնացածը կհատկացվի համատեղ 
վաճառքի համար: Համատեղ վաճառքի համար նախատեսենք 
250 տոննա, որը հավաքվում է կոոպերատիվի պահեստում: «Ոսկե 
հասկ» կոոպերատիվի արտադրանքը հիմնականում վաճառում 
ենք պայմանականորեն անվանված՝ «Սանչո գրեյն» ընկերությանը, 
որը ցորենի ներկրմամբ եւ վերամշակմամբ զբաղվող առաջատար 
ընկերություն է: Որակի վերահսկողության, մասնավորապես ցորենի 
անալիզատորի օգտագործման շնորհիվ մենք կարողանում ենք 
պահպանել ցորենի հատիկի բարձր որակն ապահովող կարեւոր 
պարամետրերի՝ սպիտակուցի, վիտամինների, օսլայի, սոսնձանյութի 
համապատասխան պարունակությունը: Մեծաքանակ առաջարկը՝ 
250 տոննա, արդեն ստեղծում է մասշտաբի էֆեկտ, որի շնորհիվ 
ալրաղացը շահագրգռված է եւ պատրաստ է բարձր գին վճարել. 
չէ՞ որ ալրաղացի համար շատ ավելի նախընտրելի է միանգամից 
վճարել համեմատաբար բարձր գին եւ ձեռք բերել 250 տոննա, քան 
թե բեռնատարներով ընկնել այս ու այն համայնք ու 5 կամ 10 տոննա 
խմբաքանակներով ցորեն գնել: Կոոպերատիվն էլ կարողանում է գնի 
շուրջ պատշաճ բանակցություններ վարել, քանի որ «թիկունքում» 
ունի համապատասխան քանակի եւ որակի արտադրանք: Ավելին, 
մասշտաբի էֆեկտին եւ արտադրանքի բարձր որակին տարիների 
հետ գումարվում է եւս մեկ կարեւոր առավելություն՝ կոոպերատիվի՝ 
որպես հուսալի գործընկերոջ համբավը: Այսպիսով, բանակցության 
եւ սակարկելու շնորհիվ կոոպերատիվի համար հնարավորություն է 
ստեղծվում վերամշակող ընկերությանը ցորենը վաճառել 160 դրամով: 
Իսկ կոոպերատիվը նախատեսում է անդամ ֆերմերներին վճարել 140 
դրամ 1 կգ-ի համար:

Համեմատենք կոոպերատիվի ոչ անդամ անհատ ֆերմերի ունեցած 
հնարավորության հետ: Այցելեք հացահատիկ արտադրող որեւիցե 
համայնք եւ անհատ ֆերմերներին հարցուփորձ արեք ու կհամոզվեք, 
որ կոոպերատիվի ոչ անդամ անհատի համար ցորենի մեկ կգ-ը 130 
դրամով վաճառելը իդեալական տարբերակ կլինի: Մեր պրակտիկայում 
շատ ենք տեսել դեպքեր, երբ ֆերմերից բերքը գնել են 110-120 դրամով:  
Էլ չեմ ասում այն մասին, որ եթե նույնիսկ ֆերմերն արտադրել է 
բարձրորակ ցորեն, ապա միեւնույն է, նա սակարկելու այն ուժը չունի, 
որ միջնորդ-վերավաճառողից իր լավ ցորենի համար մի քանի դրամ 
ավելի «պոկի»: Այսինքն, անհատ ֆերմերը ոչ մի կերպ շահադրդված 
չէ բարձորակ ցորեն արտադրել, քանի որ գնային տեսանկյունից 
լրացուցիչ խրախուսում կամ պարգեւավճար չի կիրառվում:

Բայց անհատին թողնենք իր գտածի ու կորցրածի հետ, մենք 
կատարենք մեր պարզ հաշվարկը

160 x 250.000 կգ  = 40 մլն դրամի հասույթ, որից՝

ֆերմերներին է վճարվում 250.000 կգ x 140 դրամ = 35 մլն դրամ

մնացորդը կոչենք համախառն ավելցուկ – 5.000.000 դրամ
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տրանսպորտային ծախս        700.000 դրամ

ցորենի անալիզ        100.000 դրամ

բանվորական ուժ       200.000 դրամ

աշխատավարձ                960.000 դրամ

Զուտ ավելցուկ        3.040.000  դրամ

Այսպիսով, ֆերմերն իր արտադրած ցորենի համար ստանում 
է լավագույն գինը՝ 140 դրամ, իսկ կոոպերատիվն էլ իր համար 
ապահովում է 12.5 տոկոսի մարժա:

Մարժա կոչվածը կարելի է նաեւ անվանել վաճառքից տոկոս: 
«Ոսկե հասկի» օրինակում մարժան կազմեց վաճառքի 12.5%-ը, որը 
նախատեսվում է ընթացիկ գործառնական ծախսերը ծածկելու 
համար (տրանսպորտային ծախսեր, բանվորական ուժ եւ այլն): Ի դեպ, 
դուք կարող եք հիմա հաշվել, թե ինչքան էր մեր մարժան սերմացուի 
մատակարարման բիզնեսում: Կոոպերատիվը գործունեության 
տարբեր ուղղություններում տարբեր մարժաներ կարող է սահմանել:

Իդեալական կլիներ, որ կոոպերատիվի մարժան միշտ կայուն 
մնար, սակայն գործնական կյանքում շատ հաճախ, եթե չասենք 
մշտապես, կոոպերատիվները ստիպված են լինում փոփոխել 
մարժայի չափը, քանի որ երբեմն անսպասելի ծախսեր են 
առաջանում կամ պլանավորված գները փոփոխվում են: Պետք է 
հիշել, որ կոոպերատիվի գործունեության շարունակականության եւ 
հարատեւության համար անհրաժեշտ է, որ կոոպերատիվը բավարար 
մարժա գանձի գործառնական ծախսերը ծածկելու համար: 

Գյուղմեքենայացման ծառայություններ

Մինչ «Ոսկե  հասկի» ի հայտ գալը Շիրակի մարզում որոշ համայնք-
ներում ընդունված չի եղել ցորենի ցանքատարածություններում 
իրականացնել քիմիական պայքար մոլախոտերի, հիվանդությունների 
ու վնասատուների դեմ: Համայնքում մարդիկ միգուցե զարմանան՝ 
ցորենն էլ ե՞ք սրսկում: Իհարկե, սրսկում ենք: Չգիտես ինչու մարդկանց 
թվում է, թե ցորենին հիվանդություն «չի կպչի», բայց լավ էլ «կպչում է»՝ 
աշնանացան ցորենի արմատային փտումից սկսած մինչեւ փոշեմրիկ 
ու քարամրիկ, ցողունային ժանգ, տերեւային ժանգ ու ալրացող: 
Չմոռանանք՝ մեր խնդիրը կայուն, բարձր եւ առողջ բերք ստանալն է: 

Մյուս ծառայությունը հողի նախացանքային եւ (կամ) հետցանքային 
տափանումն է գլանվակի միջոցով: Տափանումը կարեւոր 
գործողություն է հողի մակերեսը հարթեցնելու՝ հողը «նստեցնելու», 
կոշտերը փխրեցնելու, ջրահեռացումն ավելի համաչափ դարձնելու, 
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նոր ցանվող սերմերը թռչունների համար ավելի անմատչելի 
դարձնելու առումով, սակայն ամենակարեւոր գործառույթն այն է, 
որ դրանով սերմը մոտեցնում ենք հողի մազանոթային շերտերին եւ 
արագացնում ծլարձակումը: 

Ահա կոոպերատիվը կարող է իր վրա վերցնել քիմիական պայքարի 
եւ տափանման «հոգսը», որոնք, գոնե «Ոսկե հասկի» համայնքում, 
ուրիշ ոչ մեկը չի անում: Քիմիական պայքարին կմիացնենք նաեւ 
համակցված պարարտանյութով սնուցումը, որը կնպաստի որակյալ 
բերքի ստացմանը:

Այսպիսով, քիմիական պայքարի եւ պարարտացման ծառայությունը 
անդամներին հասանելի կլինի հեկտարի հաշվով 14000 դրամով: 
Այն ներառում է տրակտորի շահագործման, վարձու աշխատանքի, 
հերբիցիդի եւ պարարտանյութի արժեքը եւս: Կարեւոր է նշել, որ 
անհատ ֆերմերները ստիպված կլինեն այս ծառայության համար 
վճարել 16 – 17 հազար դրամ: 

Իսկ տափանման ծառայությունը կոոպերատիվը կմատուցի հեկտարի 
հաշվով 10000 դրամով: Ծախսերը հանելուց հետո կոոպերատիվը 
կունենա 3000 դրամ զուտ ավելցուկ հեկտարի հաշվով, այսինքն՝ 
210.000 դրամ (3000 դրամ x 70):

Գյուղմեքենայացման ծառայությունների մատուցումից մեր 
կոոպերատիվը կստանա 1.680.000 դրամ հասույթ (14.000 x 70 + 10.000 
x 70): Գործառնական ծախսերը կկազմեն 840.000 դրամ քիմ. պայքարի 
եւ պարարտացման համար եւ 490.000 դրամ ՝ տափանման համար: 
Զուտ ավելցուկը կկազմի 350.000 դրամ: 

Դիտարկված դեպքում կոոպերատիվն աշխատում է շրջանառության 
հարկով հարկման համակարգում եւ ստացված հասույթից վճարում է 
շրջանառության հարկ: 

Մեկնարկային կապիտալ

Վերեւում նշեցինք, որ գյուղատնտեսական կոոպերատիվում 
կապիտալը վճռական նշանակություն ունի, քանի որ առանց որոշակի 
անհրաժեշտ գումարի (կապիտալ) կոոպերատիվը չի կարող օգտա-
կար լինել իր անդամներին: Եթե եկել հասել ենք կոոպերատիվ 
ստեղծելու շեմին, պիտի ունենանք բավականաչափ մեկնարկային 
կապիտալ, որ կարողանանք սկսել գործունեությունը եւ հաստատուն 
քայլերով առաջ գնալ:

Վերը նշված ծառայությունները մատուցելու համար «Ոսկե հասկ» 
կոոպերատիվին անհրաժեշտ է ունենալ հետեւյալ սարքավորումները, 
գործիքները եւ համապատասխան տարածքները. 
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պահեստ       7 մլն 

բեռնատար     5 մլն

տրակտոր     8 մլն

ցորենի անալիզատոր   2 մլն

սրսկիչ      2,1 մլն 

գլանվակ՝ տափանելու համար  0,8 մլն  

գործիքներ     0,5 մլն

Փայ          5.000.000 (յուրաքանչյուր անդամ 

         վճարեց 250.000 դրամ)

Նվիրատվություն      11.800.000 

Վարկ        11.800.000

այլ ծախսեր     0,2 մլն

շրջանառու միջոցներ   3 մլն

Ընդամենը             28.600.000 դրամ

Ընդամենը               28.600.000 դրամ 

կշեռք, պարկեր, բահեր, 
թիակներ, գոգաթիակներ, 
դույլեր, արտահագուստ եւ այլն

Առանց այս ամենի կոոպերատիվը չի կարող գործել: Այս 
ամբողջ գույքը պատկանում է կոոպերատիվին: Պահեստը եւ 
մեքենասարքավորումները կազմում են կոոպերատիվի հիմնական 
միջոցները, որոնք տարիներ շարունակ օգտագործվում են 
կոոպերատիվում:

Ի ՞նչ ֆինանսներով պետք է մեկնարկի գյուղատնտեսական 
կոոպերատիվը: Մեկնարկի պահին «Ոսկե հասկ» կոոպերատիվը 
օգտվեց ֆինանսավորման հետեւյալ երեք «դասական» աղբյուրներից՝

Պատկերացրեք, 20 համախոհներով այնքան էլ դժվար չեղավ 
5 միլիոնը հավաքել: Ինչ վերաբերում է դրամաշնորհին, 
դա տրամադրեց մի միջազգային կազմակերպություն, որի 
առաքելությունը Հայաստանում հենց կոոպերատիվներին 
օգնելն է (վստահ եղեք, որ ձեր կոոպերատիվը նույնպես իրական 
հնարավորություն ունի օգտվելու Հայաստանում գործող 
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միջազգային կազմակերպությունների  աջակցությունից3 եւ 
պետական աջակցությամբ տոկոսադրույքների սուբսիդավորմամբ 
վարկերից)4: 

Ինչպես տեսանք, վերը նշված հիմնական միջոցներից բացի, 
«մենյուի» մեջ ունենք նաեւ շրջանառու միջոցներ, որոնց 
հաշվին է կոոպերատիվը կատարում ներդրանքների (սերմացու, 
պարարտանյութեր, քիմիկատներ, դիզվառելիք եւ այլն) ձեռքբերումը, 
մասնավորապես՝ դրանց համար մատակարարներին կանխավճարի 
մուծումը: Շրջանառու միջոցները, ըստ էության, այն գումարն է, որ 
կոոպերատիվը պահում է ներդրանքների համար կանխավճար 
տալու նպատակով, այնուհետեւ բերքի իրացումից հետո կատարում 
վերջնական վճարումներ ներդրանքների մատակարարներին եւ 
կոոպերատիվի անդամներին, իսկ հասույթի մի մասն էլ պահում 
հաջորդ սեզոնի համար եւ այսպես շարունակ: Շրջանառու միջոցները 
կամ շրջանառու կապիտալն, ըստ էության, իրենից ներկայացնում է 
տվյալ պահին փաստացի առկա դրամագլուխը, գումարած նույն պահին 
պահեստում առկա ապրանքը: Շրջանառու միջոցները կոոպերատիվին 
պետք են ոչ միայն մեկնարկային փուլում, այլեւ մշտապես՝ եթե ուզում 
ենք, որ մեր կոոպերատիվ բիզնեսը շարունակվի եւ հարատեւի:

Շրջանառու միջոցների հետ շատ զգույշ պետք է վարվել: «Մենք ենք, 
մեր սարերը» սիրված ֆիլմից մի հատված էլ հիշեցնենք, երբ Մհեր 
Մկրտչյանի հերոսն ասում է. «Դե մերը գյուղ տեղ է, փողը միանգամից 
է ձեռքներս ընկնում եւ շատ: Մինչ այդ պատահում է, որ պարտք էլ 
ենք անում»: Սա կարծես կոոպերատիվի շրջանառու կապիտալի 
մասին ասված լինի: Կլինեն ժամանակներ (եւ պատճառներ), որ 
կոոպերատիվը «փողից կխեղճանա», այսինքն՝ շրջանառու միջոցները 
բավարար չեն լինի: Շրջանառու միջոցների խելամիտ օգտագործման 
անհրաժեշտությունն առավել առարկայական է դառնում հատկապես 
մատակարարման եւ սպասարկման ծառայությունների մատուցման 
պարագայում:

Եթե ուզում եք, որ կոոպերատիվը գոյատեւի եւ զարգանա, շրջանառու 
միջոցները ծախսեք խելամտորեն, յոթ անգամ չափեք, մեկ անգամ 
կտրեք: Եթե անխոհեմ ձեւով վատնում եք կոոպերատիվի շրջանառու 
կապիտալը, նշանակում է՝ ուզում եք արագորեն ձախողել ու 
ասպարեզից հանել ձեր կոոպերատիվ բիզնեսը:

3 ԱՄՆ ՄԶԾ (USAID), Շեն բարեգործական ՀԿ, Վորլդ Վիժն, Ավստրիայի զարգացման գործակալություն 
(ADA), Եվրամիություն, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր (UNDP), UMCOR Հայաստան եւ այլն:
4 Հայաստանում գործող մի շարք բանկեր եւ վարկային կազմակերպություններ ձեր կոոպերատիվին 
վստահաբար կառաջարկեն պետական աջակցության ծրագրերի շրջանակում սուբսիդավորվող 
վարկային եւ լիզինգային պրոդուկտներ:
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Գործառնական ծախսեր

Ավելցուկ

Եկանք-հասանք գործառնական ծախսերին: Վերեւում մենք տեսանք, 
որ «Ոսկե հասկ» կոոպերատիվը մատակարարման բիզնեսում իր 
վրա էր վերցրել որակյալ սերմացուն մատակարարից կոոպերատիվի 
պահեստ փոխադրելու ծախսերը: Ցորենի համատեղ վաճառքի 
բիզնեսում եւս կոոպերատիվը տրանսպորտային ծախսեր ունի 
անելու՝ ցորենի տեղափոխում պահեստից ալրաղաց: Բանվորական 
ուժի եւ ցորենի անալիզի համար նույնպես պետք է վճարել: 
Գյուղմեքենայացման ծառայության մատուցման բիզնեսում պետք է 
գնել հերբիցիդ, համակցված պարարտանյութ, դիզելային վառելիք, 
որ տրակտորը կարողանա դաշտ դուրս գալ եւ այլն: Դրանց պետք է 
գումարել աշխատակազմի աշխատավարձերը, էլեկտրաէներգիայի, 
շենքի, բերքի եւ գույքի պահպանության, ընթացիկ վերանորոգման եւ 
այլ ծախսերը: 

Գործառնական ծախսերը ներառում են նաեւ աշխատակազմի 
վճարումը: Մեկնարկի պահին կոոպերատիվը բավականաչափ գումար 
կարող է չունենալ 1 լրիվ դրույքով աշխատող պահելու համար: Սակայն 
հետագա գործունեությունից ավելցուկ կունենաք եւ, ընդհանուր 
ժողովի որոշմամբ, կսկսեք պահել առնվազն մեկ աշխատակից: 
Կայունությունն ու ճիշտ գործելաոճը հետագայում հնարավորություն 
կտան պահել մեկից ավելի աշխատողներով աշխատակազմ, առանց 
որի հնարավոր չի լինի ապահովել ընդլայնվող կոոպերատիվի 
բնականոն կենսագործունեությունը:

Կոոպերատիվի գործունեության բոլոր երեք ուղղությունների 
մասին խոսելիս անդրադարձ կատարեցինք զուտ ավելցուկին: 
Մանրամասնենք:

Կոոպերատիվի հասույթն ու գործառնական ծախսերը ստույգ 
թվերով կանխատեսելը շատ դժվար է: Բայց կոոպերատիվի խելացի 
ղեկավարը միշտ փորձում է բիզնեսը պլանավորել եւ վարել այնպես, 
որ տարվա վերջին, բոլոր ծախսերն անելուց հետո ինչ-որ մի գումար 
որպես մնացորդ մնա կոոպերատիվի հաշվին: Դա կոչվում է ավելցուկ:

Համախառն ավելցուկի եւ զուտ ավելցուկի առումով տարբերություն 
չկա վաճառքի եւ մատակարարման գործունեությունների միջեւ, 
մատակարարման դեպքում նույնպես շատ կարեւոր է, որ 
կոոպերատիվն ունենա ավելցուկ: Ինչպես տեսնում եք, զուտ ավելցուկը 
այն գումարն է, որ մնում է կոոպերատիվին եւ դրա անդամներին՝ բոլոր 
ծախսերը վճարելուց հետո:

Տեսնենք, թե ի վերջո «Ոսկե հասկ» կոոպերատիվում ֆինանսական 
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ինչ իրավիճակ է ստեղծվել անդամներին համապատասխան 
ծառայությունները մատուցելուց հետո.

Մատակարարում

հասույթ         420.000 

գործառնական ծախսեր   90.000

Զուտ ավելցուկ                330.000

ցորենի վաճառքից հասույթ   40.000.000

ցորենի ձեռքբերման գին    35.000.000

գործառնական ծախսեր    1.960.000

Զուտ ավելցուկ                3.040.000

Մարկետինգ

հասույթ         1.680.000

գործառնական ծախսեր    1.330.000

Զուտ ավելցուկ                350.000

Գյուղմեքենայացման ծառայություն 

Ընդամենը 
զուտ ավելցուկ 

նախքան 
հարկումը

Ընդամենը 
զուտ 

ավելցուկ

Շրջանառության 
հարկ 3.720.000

դրամ

690.300
դրամ

3.029.700
դրամ
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Համախառն ավելցուկ      2.300.000 դրամ

Ընթացիկ ծախսեր    2.300.000 դրամ

Զուտ ավելցուկ                0

Պլանավորված

Համախառն ավելցուկ      2.300.000 դրամ

Ընթացիկ ծախսեր    2.700.000  դրամ

Զուտ ավելցուկ                - 400.000

Փաստացի

Ինչպե՞ս օգտագործել զուտ ավելցուկը

Երբ կոոպերատիվն արտադրանքի իրացումից հետո ստեղծում է 
զուտ ավելցուկ, դա նշանակում է, որ կոոպերատիվի մարժան ավելի 
մեծ է եղել, քան անհրաժեշտ էր ընթացիկ ծախսերը ծածկելու համար, 
այլ խոսքով՝ անդամներին կարելի էր ավելին վճարել հանձնած 
արտադրանքի դիմաց:

Նույնկերպ, երբ կոոպերատիվը զուտ ավելցուկ է ստանում իր 
մատակարարման կամ գյուղմեքենայացման ծառայություններից, 
դա նշանակում է, որ կոոպերատիվի անդամներից մատակարարված 
նյութերի կամ կատարված աշխատանքի դիմաց գանձվել է ավելի 
շատ գումար, քան փաստացիորեն անհրաժեշտ էր:

Ուստի, կարելի է կարծել, որ կոոպերատիվն ընդհանրապես չպետք է 
ստանա զուտ ավելցուկ, ավելի շատ պետք է ծառայի իր անդամներին, 
քան թե ձգտի ավելցուկ կամ «շահույթ» ստանալ: Սակայն դուք հիմա 
կհամոզվեք, որ իր անդամներին պատշաճ ծառայություն մատուցելու 
համար կոոպերատիվը, այնուամենայնիվ, պետք է ունենա զուտ 
ավելցուկ: Թվարկենք պատճառները:

Անսպասելի ծախսեր – Որեւէ բիզնես պլանավորելիս կամ դրա 
զարգացման կանխատեսումներ անելիս մարդիկ հիմնվում են 
ապագայի մասին իրենց ընկալումների վրա: Սակայն ապագան չի 
կարող ձեզ հրամցնել ճիշտ այն արդյունքը, որը դուք պլանավորել եք: 
Օրինակ, եթե պլանավորել եք, որ ծախսերն ու համախառն ավելցուկը 
պետք է հավասար լինեն (այսինքն՝ ոչ զուտ ավելցուկ ունենաք, ոչ 
էլ վնաս), ապա շատ հաճախ դա կարող է հանգեցնել դեֆիցիտի, 
որովհետեւ փաստացի ընթացիկ ծախսերը կարող են գերազանցել 
համախառն ավելցուկը:
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Ոչ մեծ զուտ ավելցուկը կոոպերատիվի «անվտանգության գոտին» 
է՝ անսպասելի իրադարձությունների դեպքում, որոնք կարող 
են հանգեցնել վաճառքի ծավալների անկման կամ ծախսերի 
ավելացման: Օրինակ, եղանակային վատ պայմանների կամ բույսերի 
հիվանդությունների պատճառով վաճառքը կարող է նվազել, 
հետեւաբար կնվազի նաեւ կոոպերատիվի հասույթը: Կամ փոխադրման 
ծախսերի անսպասելի բարձրացումը կարող ավելացնել ձեր ընթացիկ 
ծախսերը: Զուտ ավելցուկ ունենալով՝ կարող եք խուսափել վնասից:

Կոոպերատիվի եւ դրա մատուցած ծառայությունների բարելավում

 Համաձայն Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների մասին ՀՀ 
օրենքի հոդված 23-ի, կոոպերատիվի ավելցուկը բաշխվում է նախ 
կոոպերատիվի անբաժանելի ֆոնդի վերականգնման, որից հետո՝ 
անբաժանելի ֆոնդին 20 տոկոսի հատկացում անելու համար: Շատ 
երկրներում  (օր.՝ Իտալիայում, Բուլղարիայում) անբաժանելի ֆոնդին 
հատկացվում է ավելցուկի 25 տոկոսը: Այս գումարը դառնում է 
կոոպերատիվի սեփական կապիտալը: Այն կարելի է օգտագործել, 
օրինակ, վնասները փակելու, վնասից ապահովագրվելու, հիմնական 
միջոցների փոխարինման կամ նորերի գնման համար: Այս ձեւով 
զուտ ավելցուկը կարելի է օգտագործել կոոպերատիվի անդամներին 
մատուցվող ծառայությունները բարելավելու համար: Կոոպերատիվը 
կարող է լրացուցիչ հատկացում կատարել կոոպերատիվի 
պահուստային ֆոնդերին կամ ստեղծել, օրինակ, անդամների 
կրթության ֆոնդ:

Վարկի սպասարկում 

«Ոսկե հասկ» կոոպերատիվը բանկից վերցրել էր 11,8 մլն՝ կառավա-
րության կողմից տոկոսագումարների լրիվ սուբսիդավորմամբ վարկ: 
Այս գումարը պետք էր մարել, ենթադրենք, 8 տարվա ընթացքում, 
այսինքն՝ կոոպերատիվը պարտավոր էր տարեկան բանկին ետ վճարել 
մոտ 1,5 մլն դրամ մայր գումար: «Ոսկե հասկում» որոշում կայացվեց այս 
նպատակով օգտագործել կոոպերատիվի զուտ ավելցուկը: 

Պաշարների համալրում

Զուտ ավելցուկը կարելի է օգտագործել նաեւ այն դեպքերում, երբ 
ներդրանքների գները այս կամ այն պատճառով բարձրանում են, եւ 
կոոպերատիվը հարկադրված է դրանք գնել՝ անհրաժեշտ պաշարը 
պահպանելու համար: 

Կոոպերատիվ փոխհատուցում

Հուսով ենք, մեկ տարվա ընթացքում ձեր կոոպերատիվում 
ստիպված չեք լինի այնքան «անխնա» օգտագործել զուտ 
ավելցուկը, որ կոոպերատիվի անդամներին որպես կոոպերատիվ 
փոխհատուցում տալու գումար չմնա: Կոոպերատիվի անբաժանելի 
ֆոնդը վերականգնելուց եւ այդ ֆոնդին օրենքով սահմանված 20 
տոկոսի հատկացում անելուց հետո, մնացորդը, որպես կոոպերատիվ 
փոխհատուցում, կոոպերատիվը կարող է բաշխել իր անդամներին. 
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օրենքը նախատեսում է յուրաքանչյուր անդամին կոոպերատիվ 
փոխհատուցում հատկացնել ըստ կոոպերատիվ գործարքներում իր 
ունեցած մասնակցության: Օրինակ, կոոպերատիվ փոխհատուցումների 
չափը որոշվում է ըստ հանձնած մթերքի քանակության՝ որքան 
կգ մթերք, այնքան անգամ 1 կգ-ի համար որոշված կոոպերատիվ 
փոխհատուցում:  

Մասնաբաժնի վճարում ըստ ունեցած փայամասնակցության 
(սահմանափակ մոտեցմամբ): 

Երբ անբաժանելի ֆոնդը համալրվել է եւ կոոպերատիվի 
զարգացման նպատակով արվել են համապատասխան 
հատկացումներ պահուստային ֆոնդերին, համաձայն 
Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների մասին ՀՀ օրենքի հոդված 
23-ի, կոոպերատիվը կարող է վճարել մասնաբաժին՝ ըստ անդամների 
փայի համամասնության, տարեկան փայատիրական կապիտալի 
առավելագույնը 5 տոկոսի չափով: Ասում ենք «սահմանափակ մոտեց-
մամբ», քանի որ այս գործառույթը բնորոշ չէ կոոպերատիվներին: 
Սակայն, երբ գործերն առավել քան լավ են գնում, կարելի է նաեւ 
«շնորհակալություն» հայտնել անդամ-փայատերերին մասնաբաժնի 
(շահաբաժին) տեսքով՝ ըստ իրենց ներդրած փայերի:

Զուտ ավելցուկի բաշխման օրինակ

«Ոսկե հասկ» կոոպերատիվն ընդհանուր առմամբ ընթացիկ տարում 
ունեցավ ընդամենը 3.029.700 դրամի զուտ ավելցուկ: Ինչպե՞ս վարվել 
այս ավելցուկի հետ: Կոոպերատիվի ընդհանուր ժողովը կայացրեց 
հետեւյալ որոշումը.

Նախ, կոոպերատիվի անբաժանելի ֆոնդին հատկացվեց զուտ ավել-
ցուկի 20 տոկոսը՝ ինչպես եւ նախատեսված է Գյուղատնտեսական 
կոոպերատիվների մասին ՀՀ օրենքով: Տվյալ դեպքում մենք 
անբաժանելի ֆոնդը համալրեցինք 605.940 դրամով:

Վարկի սպասարկման համար ուղղվեց 1.475.000 դրամ: 

Մնում է 948.760 դրամ: Որոշվեց մնացած գումարը բաշխել 
անդամներին որպես կոոպերատիվ փոխհատուցում, ընդ որում, 
բնականաբար՝ յուրաքանչյուր անդամին տրվեց իր հանձնած ցորենի 
քանակության համամասնությամբ: «Ոսկե հասկ» կոոպերատիվի 
անդամը 1 կգ ցորենի հաշվարկով ունեցավ 3,8 դրամ կոոպերատիվ 
փոխհատուցում: Եթե կոոպերատիվի անդամ Արմեն Արմոյանը 
կոոպերատիվի միջոցով վաճառի 20.000 կգ ցորեն, ապա նա կստանա 
եւս 76.000 դրամ փոխհատուցում: Իսկ Պողոս Պողոսյանը, որը 
կոոպերատիվի միջոցով վաճառել է 35.000 կգ, կստանա լրացուցիչ 
133.000 դրամ: Դուրս է գալիս, որ «Ոսկե հասկն» իր անդամներին 
վաճառված ցորենի դիմաց վճարում է ոչ թե 140 դրամ 1 կգ-ի դիմաց, 
այլ 143,8 դրամ: 
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Մեր օրինակներում մենք միայն նշեցինք կոոպերատիվ գործարք-
ների եւ կոոպերատիվ ավելցուկի, այսինքն՝ կոոպերատիվի եւ 
կոոպերատիվի անդամների միջեւ տեղի ունեցող գործարքների 
միջոցով ձեւավորված դրական տնտեսական արդյունքի մասին: Բայց 
չմոռանանք, որ երբ կոոպերատիվը նույն ծառայությունները մատուցում 
է ոչ անդամներին, ապա այդ գործարքները կոչվում են կոոպերատիվ 
արտաքին գործարքներ, իսկ ստացվելիք դրական տնտեսական 
արդյունքը կոչվում է կոոպերատիվ շահույթ: Ի տարբերություն 
բաժնետիրական ընկերությունների, որտեղ գործունեության 
հիմնական նպատակը շահույթի ստացումն է եւ դրա բաշխումն ըստ 
ներդրված կապիտալի, կոոպերատիվներում կոոպերատիվ շահույթը 
չի բաշխվում եւ հարկվելուց հետո ուղղվում է անբաժանելի ֆոնդերի 
համալրմանը՝ ուժեղացնելով կոոպերատիվը: 

Մեր օրինակում, եթե «Ոսկե հասկ» կոոպերատիվի Ընդհանուր 
ժողովը որոշի ծառայություններ մատուցել ոչ անդամներին, ապա 
պետք է կոոպերատիվ ավելցուկի եւ կոոպերատիվ շահույթի առանձին 
հաշվառում վարել: Ոչ անդամների հետ աշխատելը կհանգեցնի ավելի 
մեծ մասշտաբի էֆեկտի եւ միգուցե կոոպերատիվի անդամների 
համար ավելի լավ գների: Չպետք է վախենալ ոչ անդամների հետ 
բիզնես անելուց եւ կոոպերատիվ շահույթ ստանալուց:

Կոոպերատիվի մարկետինգային եւ մատակարարման 
գործունեության վերոնշյալ սկզբունքների եւ գործառույթների մասին 
հստակ պատկերացում պետք է ունենան կոոպերատիվի ղեկավարը, 
վարչությունը, դիտորդ խորհուրդը, վերստուգիչ հանձնաժողովը եւ 
անդամները: Կոոպերատիվի ղեկավարն, անշուշտ, պիտի ավելի խոր 
պատկերացում ունենա առեւտրային գործունեության նրբությունների 
մասին, քանի որ բիզնեսը վարելը իր ամենօրյա գործն է: 

Այս ամենի իմացությունը կոոպերատիվի անդամներին, ի 
տարբերություն անհատ ֆերմերների, թույլ է տալիս ներդրանքների 
մատակարարների եւ պատրաստի արտադրանքի գնորդների հետ 
հարաբերություններում հանդես գալ շատ ավելի ուժեղ դիրքերից, 
թույլ չտալ, որ իրենց շահագործեն, մասնագիտանալ տվյալ 
մթերքի կամ մթերքների արտադրության ոլորտում, ինչպես նաեւ 
սակարկությունների ու բանակցությունների ժամանակ հիմնվել որակ 
- գին փոխշահավետ հարաբերակցության վրա:
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ԻՆՉՊԵ ՞Ս ԽՈՒՍԱՓԵԼ 
ՁԱԽՈՂՈՒՄՆԵՐԻՑ. ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ 
ՊԱՐՏԱՎՈՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

10

Արդյոք կա՞ն 100 տոկոսանոց երաշխիքներ, որ մեր երազանքի 
կոոպերատիվը երբեք չի ձախողվի: Այդ մակարդակի 

«հավերժական» երաշխիք չկա նույնիսկ ավտոարդյունաբերության 
համաշխարհային hսկա Դայմլեր Կրայսլերի համար: Այս պարագայում 
մենք պետք է խոսենք ձախողումներից հնարավորինս խուսափելու 
մասին:

Թե՛ համաշխարհային եւ թե՛ Հայաստանի փորձը ցույց է տալիս, որ 
կոոպերատիվների ձախողման գլխավոր պատճառը անդամների 
ոչ լիարժեք մասնակցությունն է կոոպերատիվի աշխատանքներում: 
Եթե կոոպերատիվի անդամները պարտավորություններ չեն 
ստանձնում կոոպերատիվի հանդեպ կամ չեն կատարում ստանձնած 
պարտավորությունները, պատասխանատու չեն զգում իրենց ուժերի 
սահմաններում ընդհանուրի հաջողությունը ապահովելու հարցում, 
ապա դա դեպի ձախողում տանող ամենաուղիղ ճանապարհն է: 

Ձախողման ճանապարհով չգնալու համար կոոպերատիվի 
անդամները պետք է ապահովեն իրենց մասնակցությունը երեք 
մակարդակում ՝ մասնակցություն ներդրումներով, մասնակցություն 
որոշումների կայացմանը եւ մասնակցություն ռիսկերի մեղմացման ու 
օգուտների բաշխման գործում: 

Ժամանակակից գործարար աշխարհում ամեն մի կազմակերպություն, 
կոոպերատիվն էլ բացառություն չէ, ստիպված է հարմարվել 
տնտեսական եւ քաղաքական միջավայրին, շուկայի պայմաններին եւ 
անդամների պահանջմունքներին: Սա լուրջ մարտահրավեր է, որին 
դիմակայելու համար ամենահզոր զենքը ակտիվ մասնակցությունն է, 
պարտավորություններ ստանձնելը եւ կատարելը:

Ընդունված է առանձնացնել կոոպերատիվում անդամների  
պարտավորվածության կամ հանձնառության երեք տարր՝

անվերապահ հավատ կազմակերպության նպատակների եւ 
արժեքների նկատմամբ եւ դրանց ընդունում,

կազմակերպության համար արտակարգ ջանքեր գործադրելու 
պատրաստակամություն,

կազմակերպության հետ մնալու ցանկություն:

«Անվերապահ հավատ», «արտակարգ ջանքեր» 
արտահայտությունները վերամբարձ ոճի դրսեւորումներ չեն, 
դրանք պարզապես կոոպերատիվի բուն էությունն են ցույց տալիս: 
Եթե Դայմլեր Կրայսլերի բանվորը կամ ճարտարագետը կարող է, 
այսպես ասենք՝ իրեն թույլ տալ անվերապահ հավատով նվիրվել 
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իր ընկերությանը, ապա մեր գյուղատնտեսական կոոպերատիվում 
նվիրումը պետք է արտահայտվի կոոպերատիվի հանդեպ գոնե 
նվազագույն պարտավորություններ ստանձնելով: 

Պարտավորվածությունը կարեւոր է մի քանի պատճառներով: 
Կոոպերատիվի անդամ լինելը նշանակում է ժամանակի եւ ջանքերի 
ներդրում: Ասում ենք, չէ՞, որ կոոպերատիվներն անդամների 
կողմից վերահսկվող կազմակերպություններ են: Էլ ինչպե՞ս պետք 
է անդամները վերահսկեն կոոպերատիվի գործունեությունը, եթե 
ոչ մասնակցությամբ: Նրանք պետք է մասնակցեն Ընդհանուր 
ժողովին, որպեսզի ընտրեն գործադիր եւ վերստուգող մարմինների 
անդամներին, ընդունեն կազմակերպության ռազմավարությունը, 
հաստատեն  կամ մերժեն բյուջեն: Կոոպերատիվի կառավարմանն 
անդամների մասնակցությունն ապահովում է նաեւ վերստուգող 
մարմնի պարտավորվածությունը: Անդամների ակտիվությունն 
ու պարտավորվածությունը որոշումներ ընդունելիս ապահովում 
են փոխհամաձայնությունը, հետեւաբար նաեւ՝ այդ որոշումների 
արդյունավետ կատարման հավանականությունը:  

Ամեն մի ձեռնարկության արդյունավետությունը բարձրացնելու 
համար անհրաժեշտ է բավարար շրջանառու եւ ներդրումային 
կապիտալ: Անդամների կողմից պարտավորվածության պակասը 
անխուսափելիորեն հանգեցնում է կոոպերատիվի սեփական 
միջոցների պակասին: Ավելցուկ ունենալու դեպքում Ընդհանուր 
ժողովը կարող է որոշել այն բաշխել անդամների միջեւ կամ 
պահել կոոպերատիվում ՝ հետագա ներդրումների համար: 
Կազմակերպությանը լրջորեն չնվիրված անդամները սովորաբար 
պնդում են, որ ավելցուկը բաշխվի՝ առանց հաշվի առնելու, որ այդ 
դեպքում նոր ներդրումների համար կոոպերատիվի միջոցները 
կնվազեն կամ կսպառվեն:

Երբ կոոպերատիվի անդամը պնդում է, թե «տվեք ինձ իմ փողերը 
եւ վերջ»՝ դա իր իրավունքն է, կարող է վերցնել իր փայը եւ հեռանալ 
կոոպերատիվից: Բայց դա նաեւ նշանակում է նվիրվածության 
պակաս, որը բերում է վստահության պակասին: ի՞նչ իմանաս, թե այդ 
մարդը հետին նպատակներով չի մտել կոոպերատիվ եւ մի գեղեցիկ 
օր, օրինակ, իր արտադրած կաթին ջուր չի խառնի: Դե արի ու հիմա էլ 
ծախս արա՝ համապատասխան սարք գնիր, որ ստուգես...

Վստահություն եւ նորից վստահություն միմյանց եւ կոոպերատիվի 
(ղեկավար անձնակազմի՝ վարչության, նախագահի, վերստուգող 
մարմինների) հանդեպ – սա է հաջողության բանալին:
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ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎ ԲԻԶՆԵՍԻ 
ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ. ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐԻ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

11

Չորացված միրգ եւ բանջարեղեն արտադրող կոոպերատիվ11.1

Յուրաքանչյուր ֆերմերի նպատակը նվազագույն ծախսերով 
բարձրորակ գյուղատնտեսական արտադրանք թողարկելը եւ 
առավելագույն բարձր գնով վաճառելն է: Հայտնի է, որ մշակության 
ընթացքում ֆերմերն ունենում է տարբեր չափերի եւ տարբեր 
որակական հատկանիշներ ունեցող պտուղ եւ բանջարեղեն: 
Միջնորդներին վաճառելու պարագայում ֆերմերը, որպես կանոն, 
բարձր գնով վաճառում է բարձրորակ արտադրանքը, սակայն 
խնդիր է դառնում միջին եւ ցածր որակի արտադրանքի իրացումը: 
Հաճախ միջնորդները գնում են այգու/բանջարանոցի ամբողջ բերքը՝ 
մի ստանդարտ գին վճարելով ե´ւ ամենալավ, ե´ւ միջին ու ցածր 
արտադրանքի համար: Բոլորս լսել ենք «միջնորդը եկավ, ամբողջ 
այգու համար գին ասաց» արտահայտությունը, այս պարագայում, 
օրինակ՝ ծիրան արտադրողը, որ ունի որակյալ, միջին որակի, չրի կամ 
տեխնիկական նպատակներով օգտագործվելիք ծիրան, ստիպված 
է համաձայնել միջնորդի առաջարկին, քանի որ միջին, ցածր որակի 
ապրանքի իրացման առանձին շուկա գտնելը դժվար է:

Մեր այս օրինակով ցույց ենք տալիս, որ պտուղ-բանջարեղեն 
արտադրող ֆերմերները, նպատակ ունենալով առավելագույն բարձր 
եկամուտ ստանալ իրենց արտադրանքի վաճառքից, որոշեցին 
որակյալ ապրանքը վաճառել միջնորդին, արտահանողներին, իսկ 
չրի, տեխնիկական, միջին որակի ապրանքը ինքնուրույնաբար 
վերամշակել, պատրաստել չորացված մթերք եւ վաճառել հետագայում:

Կոոպերատիվի մեջ միավորվելով՝ 8 ֆերմեր ներդրեցին իրենց խնայո-
ղությունները, ինչպես նաեւ օգտվեցին պետական աջակցության լիզին-
գային ծրագրից եւ ձեռք բերեցին 350 կգ արտադրողականությամբ 
2 արհեստական չորանոց՝ ընդհանուր 5.600.000 ՀՀ դրամ արժեքով: 
Անհրաժեշտ էր կատարել սկզբնական ներդրում հետեւյալ նպատակով. 
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լիզինգի առարկայի արժեքի 20 %-ի կանխավճար  1.120.000 դրամ 
գումարով, 

արտադրամասի տարածքի նորոգում եւ վերազինում 3.020.000 
դրամ գումարով, 

շրջանառու միջոցներ 800.000 դրամ գումարով: 
Սկզբնական ներդրումը կատարելու համար սահմանվեց պարտադիր 

փայավճար՝ 617.500 դրամ, որը կոոպերատիվի անդամներից 
յուրաքանչյուրը վճարեց կոոպերատիվի բանկային հաշվին 
մուտքագրելու միջոցով: Լիզինգի պայմանագիրը կնքվեց 8 տարի 
ժամկետով, տոկոսագումարներն ամբողջությամբ սուբսիդա-
վորվում են կառավարության կողմից: Կոոպերատիվի անդամներից 
մեկը 15 տարի ժամկետով կոոպերատիվին անհատույց տրամադրեց 
իր սեփականությունը հանդիսացող արտադրական տարածքը, որը 
նորոգվեց եւ կահավորվեց որպես չորանոց: 

Չրի արտադրության եւ վաճառքի գործընթացներում մասնա-
գիտական հմտություններ եւ գիտելիք ձեռք բերելու նպատակով 
կոոպերատիվի 2 երիտասարդ անդամներ մասնակցեցին տարբեր 
տեխնիկական եւ մարկետինգային ուսուցումների, ուսումնասիրեցին 
այլ չորանոցների փորձն ու վաճառքի ուղիները: Հավաքված 
տեղեկությունների եւ գիտելիքի հիման վրա կոոպերատիվի անդամ-
ները համատեղ մշակեցին կոոպերատիվի ռազմավարությունը, 
կատարեցին ինքնարժեքային հաշվարկներ եւ կազմեցին վաճառքի 
պլանը: Հստակ էր, որ նրանք պետք է ունենան չորացված պտղի եւ 
բանջարեղենի տեսականի, որ կարողանան շուկայում հետաքրքիր 
լինել. միայն մեկ կամ երկու արտադրատեսակով կրկին կբախվեին 
միջնորդների միջոցով շուկա մուտք գործելու խնդրին, որի դեպքում 
հաճախ վաճառքի շատ ցածր գներ են առաջարկվում:

Աղյուսակ 1.1-ում (տես՝ էջ 41) ներկայացված հաշվարկների միջոցով 
կոոպերատիվը պարզեց, որ առաջին տարվա արտադրական փուլի 
համար իրենց անհրաժեշտ է հետեւյալ քանակի եւ արժողության 
հումք-նյութեր:

Աղյուսակում նարնջագույնով նշված մրգի տեսականին եւ ծծումբը 
կոոպերատիվի անդամները գնեցին շրջանառու միջոցների համար 
հավաքված փայավճարի գումարից, իսկ իրենց արտադրած մրգի, 
բանջարեղենի համար որոշում կայացրեցին, որ կոոպերատիվն 
անդամներին կվճարի մթերքը վերամշակելուց, վաճառքից հետո միայն:

Աղյուսակ 1.2-ում (տես՝ էջ 41) եւ Աղյուսակ 1.3-ում  (տես՝ էջ 42) ներկա-
յացնում ենք չորացված պտղի եւ բանջարեղենի արտադրությունից եւ 
իրացումից ստացված հասույթի, ծախսերի, վերջնական ավելցուկի/
շահույթի բացվածքը:

Կոոպերատիվն առանձնացված հաշվառում է վարել եւ պարզել է, 
որ տնտեսական գործունեությունից ձեւավորված դրական տարբե-
րության 1.434.884 դրամը (ավելցուկ) գոյացել է հարդյունս ներքին, իսկ 
439.066 դրամը՝ արտաքին գործարքների (շահույթ): 
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Աղյուսակ 1.1. Արտադրական փուլի համար անհրաժեշտ հումք-նյութերի քանակը

Անվանումը Չ/Մ Պահանջվող 
քանակը

Միավորի 
գինը (դրամ)

Ընդհանուր 
արժեքը (դրամ)

Ծիրան կգ 4000 150 600.000
Սեւ սալոր կգ 3500 120 420.000

Վիկտորիա 
տեսակի սալոր կգ 2500 150 375.000

Լոլիկ կգ 2500 80 200.000
Դեղձ կգ 3500 250 875.000
Տանձ կգ 2000 200 400.000
Խնձոր կգ 1000 120 120.000

Արքայանարինջ կգ 1500 150 225.000
Ընդամենը 20.500 3.215.000

Ծծումբ կգ 53.3 1000 53.300
Ընդամենը 3.268.300

Աղյուսակ 1.2. Չորացված պտղի եւ բանջարեղենի իրացումից հասույթը

Չորացված մթերքի 
անվանումը

Վաճառքի 
ծավալը    

կգ

1 կգ չրի 
վաճառքի 

գինը դրամ

Վաճառքից հասույթը 
դրամ

Ծիրանի չիր 800 2500 2.000.000
Սեւ սալորի չիր 700 2500 1.750.000

Վիկտորիա 
սալորի չիր 500 2800 1.400.000

Լոլիկի չիր 125 4000 500.000
Դեղձի չիր 350 4500 1.575.000
Տանձի չիր 200 4000 800.000
Խնձորի չիր 125 2800 350.000

Արքայանարնջի 
չիր 300 3500 1.050.000

Ընդամենը վաճառքից հասույթ 9.425.000

Շահույթի գումարը, համաձայն «Գյուղատնտեսական կոոպերատիվ-
ների մասին» օրենքի պահանջների պետք է ամբողջությամբ ուղղվի 
կոոպերատիվի պահուստային ֆոնդերի համալրմանը: Գոյացած 
ավելցուկի 20 %-ը եւս հատկացվում է պահուստային ֆոնդի 
համալրմանը, իսկ ավելցուկի մնացած գումարն օգտագործելու երեք 
սցենար կարող է դիտարկել կոոպերատիվը (տես՝ էջ 42):  
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Աղյուսակ 1.3. Չորացված պտղի եւ բանջարեղենի 
արտադրությանծախսեր, ավելցուկ/շահույթ

Ուղղակի ծախսեր Գումար դրամ

Հումք, նյութերի ձեռքբերում 3.268.300

Ընդամենը ուղղակի ծախսեր 3.268.300
Վերադիր ծախսեր

Կոմունալ ծախսեր 592.000
Տրանսպորտային ծախսեր 120.000

Տեխնիկական սպասարկում 45.000
Մարքեթինգային ծախսեր 45.000

Ամորտիզացիա 279.750
Այլ ուղղակի ծախսեր (սառնարանում չրի 

պահպանություն) 266.000

Ընդամենը վերադիր ծախսեր 1.347.750
Աշխատավարձ 2.375.000

Լիզինգի մարում 560.000
Ավելցուկ /շահույթ 1.873.950

Սցենար 1
Կատարել լիզինգի վաղաժամկետ մարում ավելցուկի մնացած 

գումարով՝ 1.147.908 դրամով: 

Սցենար 2
Կոոպերատիվի անդամներին վճարել կոոպերատիվ 

փոխհատուցումներ՝ համաձայն կոոպերատիվի եկամուտների 
ձեւավորմանը մասնակցության համամասնության: Հաշվարկները 
ցույց են տալիս, որ կոոպերատիվ փոխհատուցման գումարը մթերված 
յուրաքանչյուր կիլոգրամի դիմաց կկազմի. տես՝ Աղյուսակ 1.4, էջ 43: 

Այսպիսով, օրինակ, ծիրանը կոոպերատիվի անդամն ըստ բիզնես 
պլանի պետք է վաճառեր նախնական 150 դրամով, սակայն տարվա 
վերջում վերահաշվարկից հետո պարզվեց, որ այն վաճառել է 
փաստացի 234 դրամով: Սա նշանակում է, որ կոոպերատիվի անդամը 
հաջորդ տարի շահադրդված կլինի ավելի շատ արտադրանք 
վաճառելու կոոպերատիվին:
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Աղյուսակ 1.4 Պտղի եւ բանջարեղենի մթերման փաստացի գինը, 
ներառյալ կոոպերատիվ փոխհատուցման գումարը

Անվանումը Չ/Մ
Նախատեսված 
միավորի գինը 

(ՀՀ դրամ)

Կոոպերատիվ 
փոխհատուցման 

գումարը (ՀՀ 
դրամ)

Կոոպերատիվի 
անդամին ապրանքի 

վաճառքի դիմաց 
վճարված գինը, 

ներառյալ կոոպերատիվ 
փոխհատուցման 

գումարը  (ՀՀ դրամ)

Ծիրան կգ 150 84 234
Սեւ սալոր կգ 120 92 212

Վիկտորիա 
տեսակի 

սալոր
կգ 150 99 249

Լոլիկ կգ 80 29 109
Դեղձ կգ 250 48 298

Առաջին հիմնական օգուտն այն է, որ կոոպերատիվի անդամներն 
անկախություն ձեռք բերեցին եւ իրենց որակյալ արտադրանքի 
գինը չնվազեցրեցին այն պատճառով, որ ունեին տեխնիկական 
եւ միջին որակի հումք եւ քանի որ միջնորդն այդ պարագայում 
իջեցնում է գինը` գնելով ամբողջ տեսականին:

Կոոպերատիվի անդամները կարողացան արժեշղթայում մեկ 
քայլ առաջ գնալով՝ չորացված պտղի եւ բանջարեղենի շուկայում 
դերակատար դառնալ:

Կոոպերատիվը ստեղծեց 1.873.950 դրամի շահույթ եւ ավելցուկ: 

Ըստ բաշխման սխեմաների՝ կոոպերատիվի անդամ ֆերմերները 
կարող են իրենց արտադրած պտուղը եւ բանջարեղենը 
կոոպերատիվ փոխհատուցումների վերահաշվարկից հետո 
փաստացի վաճառել ավելի բարձր գնով, կատարել լիզինգի 
գումարի վաղաժամկետ մարումներ կամ վերաներդնել 
կոոպերատիվում ՝ հաջորդ տարի արտադրության ծավալները 
մեծացնելու նպատակով:

Օգուտները

Սցենար 3
Կոոպերատիվը որոշում է ավելցուկի ողջ գումարն ուղղել 

պահուստային ֆոնդին, որպեսզի հաջորդ տարի շրջանառու միջոցներ 
ունենան ոչ իրենց աճեցրած այլ հումք՝ տանձ, խնձոր, արքայանարինջ 
ձեռք բերելու համար: 



44

Կարտոֆիլի վաճառքով զբաղվող կոոպերատիվ11.2

Փոքր գյուղացիական տնտեսությունների մեծագույն խնդիրը եղել 
եւ մնում է շուկա գտնելը եւ սեփական արտադրանքը առավելագույն 
բարձր գնով վաճառելը: Վարդենիսի տարածաշրջանի գյուղերից 
մեկում ապրող ու արարող մարդկանց համար էլ այս խնդիրն 
անլուծելի թվացող մի բան էր: Գյուղացիական տնտեսությունները 
մասնագիտացած են կարտոֆիլի արտադրության ոլորտում եւ 
ընտանիքների եկամտի հիմնական աղբյուրը հենց կարտոֆիլի 
վաճառքից եկամուտն է: Տարիներ շարունակ ցածր գներով՝ կիլոգրամի 
դիմաց 70-120 դրամով կարտոֆիլը միջնորդ ձեռներեցներին 
վաճառելուց հետո ֆերմերների խումբը որոշում կայացրեց իրենց 
բերքն ինքնուրույնաբար վաճառել Հայաստանի ամենամեծ՝ 
երեւանյան շուկայում: 17 տնտեսություններով միավորվելով՝ 
որոշեցին մարկետինգային կոոպերատիվ հիմնել եւ Երեւանում 
կարտոֆիլի վաճառքով զբաղվող մասնագիտացված խանութ 
բացել: Նրանց խնդիրն իրենց տարեկան 180 տոննայից ավելի բերքը 
առավելագույն գնով վաճառելն էր: Որպես կոոպերատիվ՝ նրանք, 
ինչպես անհատ ֆերմերները, հարկային դաշտում արտոնություն 
ունեն. կոոպերատիվներն իրենց արտադրանքը վաճառելիս 
ազատված են հարկերից: Բացի հարկային արտոնյալ պայմաններից, 
որպես առաջնային արտադրող՝ կոոպերատիվը գյուղատնտեսական 
մթերքի վաճառքով զբաղվող այլ խանութների, սուպերմարկետների 
համեմատությամբ մրցակցային առավելություն ունի: Այսպիսով, կային 
բոլոր նախապայմանները մրցունակ գներով շուկա մուտք գործելու 
համար: Կոոպերատիվը հիմնվեց 17 անդամներով եւ Երեւանի բանուկ 
թաղամասերից մեկում խանութ վարձակալեց: Կոոպերատիվը որոշում 
կայացրեց զբաղվել միաժամանան մանրածախ եւ մեծածախ վաճառ-
քով: Բուն խանութը 12 մ2 մակերես ունի, որին կից նաեւ 40 մ2 մակերեսով 
պահեստային տարածք կա՝ կարտոֆիլի բավարար պահեստային 
քանակություն Երեւանում ապահովելու համար: Կոոպերատիվն 
ընդունեց խանութի մեկ աշխատակից, նախագահը զբաղվում է 
միաժամանակ նաեւ հաշվապահական հաշվառմամբ եւ անդամներից 
մեկը ներգավվեց՝ իր բեռնատար մեքենայով բեռնափոխադրման 
ծառայություններ մատուցելու համար: Կոոպերատիվի մեկ տարվա 
գործունեության ցուցանիշների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ այն 
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օրական միջինում վաճառում է 500 կիլոգրամ կարտոֆիլ, տարեկան՝ 
182,5 տոննա, կիլոգրամի միջին գինը՝ 200 դրամ: Կոոպերատիվի 
գործունեության առաջին տարվա եկամուտ-ծախսերի վերլուծությունը 
ներկայացված է Աղյուսակ 2.1-ում։

Աղյուսակ 2.1 Կոոպերատիվի եկամուտ-ծախսերի հաշվարկ

ՀԱՍՈՒՅԹ

Կարտոֆիլի վաճառք (միջին օրական վաճառված 
քանակը՝ 500 կգ, 1 կգ-ի միջին գինը՝ 200 դրամ) 36.500.000

Աշխատավարձ 2.375.000
Լիզինգի մարում 560.000

Ընդամենը ՀԱՍՈՒՅԹ 36.500.000

ԾԱԽՍԵՐ  / ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ

Անդամներից կարտոֆիլի ձեռքբերում (182,5 տոննա, 
1 կգ-ի միջին գինը՝ 140 դրամ) 25.550.000

Խանութի եւ պահեստի վարձակալություն 
(ամսական վարձավճարը՝ 200.000 դրամ) 2.400.000

Ուղղակի աշխատավարձեր (խանութի վաճառող եւ 
առաքիչ) 5.040.000

Կոմունալ ծառայությունների վճար 360.000
Ընդամենը ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ 33.350.000

ԾԱԽՍԵՐ  / ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ

 Նախագահի աշխատավարձ 960.000

ՀԴՄ սարքի ձեռքբերում 125.000
Խանութի դարակաշար 100.000

 Մարկետինգային ծախսեր՝ պաստառ, ցուցանակ 
«Վարդենիսի կարտոֆիլ անմիջապես արտադրող 

գյուղացուց»
65.000

Պետռեգիստրում գրանցում 10.000
Ընդամենը ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ 1.260.000

Ընդամենը ԾԱԽՍԵՐ 34.610.000

ԱՎԵԼՑՈՒԿ 1.890.000
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Ստացված ավելցուկի մոտ 30 %-ը՝ 612.500 դրամը, կոոպերատիվի 
ընդհանուր ժողովը որոշել է հատկացնել պահուստային ֆոնդին՝ 
որպես շրջանառու կապիտալ կոոպերատիվում գումար ունենալու 
նպատակով: Իսկ 1.277.500 դրամը որպես կոոպերատիվ փոխհատուցում 
կվճարվի անդամներին. յուրաքանչյուր վաճառված 1 կիլոգրամ 
կարտոֆիլի դիմաց կոոպերատիվի անդամները կստանան հավելյալ 
7 դրամ (1.277.500 դրամ ՝ 182.500 կգ-ի դիմաց): Այսպիսով, կարտոֆիլի 
վաճառքի միջին գինը կոոպերատիվի անդամ ֆերմերի համար 
կազմեց 147 դրամ ՝ նախկին 70-120 դրամի փոխարեն: 

Կոոպերատիվը մուտք գործեց երեւանյան շուկա եւ առանց 
զգալի ներդրումներ կատարելու հիմնեց կարտոֆիլի վաճառքի 
մասնագիտացված խանութ, որը Երեւանում հայտնի է որպես 
անմիջապես գյուղացուց մատչելի գնով կարտոֆիլ գնելու վայր: 

Կոոպերատիվն օգտվեց հարկային արտոնյալ ռեժիմից եւ 
ձեռնարկատիրության հարկերից ազատված լինելով՝ հեշտորեն 
մուտք գործեց շուկա:  

Կոոպերատիվի անդամ ֆերմերները 1 կիլոգրամ կարտոֆիլը 
միջնորդներին միջինում 95 դրամով վաճառելու փոխարեն 
կարտոֆիլը վաճառեցին 147 դրամով: Այս հավելաճը 10 տոննա 
արտադրող գյուղացու համար կազմում է 520.000 դրամ:  

Կոոպերատիվը ստեղծեց 3 աշխատատեղ՝ կոոպերատիվի 
նախագահի, խանութի վաճառողի եւ առաքիչի համար: 

Ձեւավորված ավելցուկի գումարից 612.500 դրամը կոոպերատիվը 
հատկացրեց շրջանառու կապիտալի ձեւավորմանը: 

Եկամտի աճը եւ հասանելի շուկան խթաններ ստեղծեցին 
անդամների կողմից մշակվող մակերեսները ավելացնելու եւ 
կոոպերատիվում նոր անդամներ հավաքագրելու համար: 

Օգուտները
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Սառնարանային տնտեսության հիմնում, պտղի համատեղ վաճառք11.3

Ֆերմերների խումբը տարիներ շարունակ զբաղվել է «Անտառային 
գեղեցկուհի» սորտի տանձի արտադրությամբ: Չունենալով 
հետբերքահավաքային պահպանության հնարավորություններ՝ 
ֆերմերներն արտադրված տանձը բերքահավաքից անմիջապես 
հետո վաճառում էին գյուղ այցելող միջնորդ ձեռներեցներին: 
Միջնորդները իրենց հերթին տանձը կամ վերավաճառում էին, կամ 
տեղափոխում սառնարանային տնտեսություններում պահպանության՝ 
ձմռան ամիսներին ավելի բարձր գնով վաճառելու նպատակով: 
Այսպիսով, չկատարելով հետբերքահավաքային պահպանության/
տեսակավորման որեւէ հավելյալ գործողություն եւ չկրելով դրանց հետ 
կապված որեւէ ռիսկ՝ ֆերմերները տանձը վաճառում էին միջինում 
280 դրամ/կգ գնով:   

Ֆերմերների խումբը որոշեց հիմնել կոոպերատիվ՝ սառնարան 
կառուցելու եւ տանձը համատեղ ջանքերով վաճառելու նպատակով: 
Կոոպերատիվն օգտվեց կառավարության սուբսիդավորմամբ 
հասանելի մատչելի վարկային ծրագրից եւ հիմնեց սառնարանային 
տնտեսությունը: Ստորեւ համառոտ ներկայացնում ենք կոոպերատիվի 
ներդրումային ծրագիրը եւ ֆինանսական տվյալները:

Հիմնական միջոցների գծով կոոպերատիվը կատարեց 6.300.000 
դրամի ներդրում եւ հիմնեց 50 տոննա տարողությամբ սառնարանային 
տնտեսություն: Ներդրումը կատարվեց ՀՀ կառավարության 
սուբսիդավորմամբ ստացվող անտոկոս վարկային միջոցների հաշվին. 
վարկի ժամկետը 5 տարի է, տարեկան մարումների հանրագումարը՝ 
1.260.000 դրամ: 

Կոոպերատիվն իր անդամներից տանձը, միջնորդների կողմից 
առաջարկվող 1 կիլոգրամը 280 դրամի փոխարեն, գնում է 420 
դրամով եւ վաճառում միջինում 560 դրամով: Տանձի սառնարանային 
պահպանություն իրականացնելու եւ վաճառքը կոոպերատիվի միջոց-
ով կազմակերպելու շնորհիվ կոոպերատիվի անդամները ստանում 
են հավելյալ 6.580.000 դրամ եկամուտ (47 տոննա տանձն անդամները 
կոոպերատիվին վաճառում են կիլոգրամը 280 դրամի փոխարեն 
420 դրամով, 47 տոննա x (420 դրամ – 280 դրամ)): Կոոպերատիվն 
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իր հերթին ձեւավորում է 1.302.500 դրամ ավելցուկ (Աղյուսակ 3.1, 
ավելցուկ), որը կհամալրի կոոպերատիվի պահուստային ֆոնդերը 
կամ կուղղվի վարկի վաղաժամկետ մարմանը: Կոոպերատիվի 
գործունեության շնորհիվ համայնքում ստեղծվում են կոոպերատիվի 
նախագահի, հաշվապահի, սառնարանային տեխնոլոգի եւ առաքիչի 
աշխատատեղեր: Կոոպերատիվի առաջին տարվա գործունեության 
եկամուտ-ծախսերի հաշվարկը ներկայացված է Աղյուսակ 3.1-ում:    

Աղյուսակ 3.1 Կոոպերատիվի եկամուտ-ծախսերի հաշվարկ

ՀԱՍՈՒՅԹ

Տանձի վաճառքից հասույթ (47 տոննա, 1 կգ-ի միջին 
գինը՝ 560 դրամ) 26.320.000

ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՀԱՍՈՒՅԹ 26.320.000

ԾԱԽՍԵՐ  / ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ

Տանձի ձեռքբերում անդամ ֆերմերներից (47 
տոննա, 1 կգ-ի միջին գինը՝ 420 դրամ) 19.740.000

Էլեկտրաէներգիա 450.000
Սառնարանի տեխնոլոգի աշխատավարձ 600.000

Վաճառքի գծով ծախսեր (առաքիչի աշխատավարձ, 
տրանսպորտային ծախսեր) 790.000

Ընդամենը ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ 21.580.000

ԾԱԽՍԵՐ  / ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ

Նախագահի աշխատավարձ 900.000

Հաշվապահի աշխատավարձ 450.000
Գրասենյակային ծախսեր 40.000

Ընդամենը ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ 1.390.000

ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՈՒՄ 1.260.000

ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԾԱԽՍԵՐ 25.017.500

ԱՎԵԼՑՈՒԿ 1.302.500

Կոոպերատիվի անդամները համատեղ ջանքերով կարողացան 
հիմնել սառնարանային տնտեսություն եւ կազմակերպել տանձի 
պահպանություն՝ բարելավելով իրենց բանակցային դիրքը եւ 
մարկետինգային հնարավորությունները:

Օգուտները
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Կոոպերատիվի անդամն իր արտադրած յուրաքանչյուր կիլոգրամ 
տանձը սառնարանային պահպանության շնորհիվ վաճառում 
է 140 դրամով ավելի թանկ գնով, այսինքն, 50%-ով ավելի շատ 
եկամուտ է ստանում, քան նախկինում:

Գյուղում կոոպերատիվի գործունեության շնորհիվ ստեղծվել է 3 
աշխատատեղ:

Կոոպերատիվը տարեկան ստանում է 1,3 մլն դրամ ավելցուկ, որն 
ուղղվում է կոոպերատիվի զարգացմանը:

Կոոպերատիվ ջերմատնային տնտեսության հիմնադրում11.4

Տեսնելով, որ ավանդական գյուղատնտեսական արտադրությունը 
շահութաբեր չէ՝ հինգ ընկերներ որոշում են համատեղ ուժերով 
հիմնել եւ շահագործել ջերմատուն, որը կզբաղվի բանջարեղենի եւ 
կանաչեղենի արտադրությամբ: Նրանք հիմնում են գյուղատնտեսական 
կոոպերատիվ, հավաքում են անհրաժեշտ փայատիրական կապիտալը 
եւ որոշում են կայացնում կառուցել 2000 քառակուսի մետր մակերեսով 
ջերմատուն: Ֆերմերները մի կարեւոր դժվարություն ունեին. թեեւ նրանք 
տարիներ շարունակ զբաղվել էին բանջարեղենի եւ կանաչեղենի 
արտադրությամբ, սակայն բավարար գիտելիք չունեին ջերմատնային 
պայմաններում դրանց արտադրության առանձնահատկությունների 
վերաբերյալ: Տեղեկանալով, որ ՀՀ Կառավարությունն աջակցում 
է ջերմատների հիմնմանը՝ նրանք դիմում են ներկայացնում ՀՀ 
Էկոնոմիկայի նախարարություն «Փոքր ու միջին ջերմատնային 
տնտեսությունների ներդրման պետական աջակցության» 
ծրագրի շրջանակում օժանդակություն ստանալու նպատակով: 
Նախարարության հավանությունը ստանալուց հետո կոոպերատիվի 
անդամները մասնակցում են ջերմատնային տնտեսության վարման 
վերաբերյալ դասընթացին եւ ստանում հավաստագիր: Կոոպերատիվը 
որոշում է կայացնում ջերմատունը կառուցել ինքնուրույն՝ ներդնելով 
40.000.000 դրամ: Ջերմատան կառուցումն ավարտելուց հետո 
կոոպերատիվը կառավարությունից ստանում է ջերմատան հիմնման 
ծախսերի մասնակի փոխհատուցում 1 քմ-ի համար 12.000 դրամ, 
ընդամենը՝ 24.000.000 դրամ գումարով: Որպես կոոպերատիվ՝ 
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փոխհատուցման գումարը կառավարության կողմից ավելի բարձր 
է սահմանված, քան անհատ ֆերմերներին եւ այլ իրավաբանական 
անձանց տրվող գումարը: Դուրս է գալիս, որ ջերմատան հիմնական 
միջոցների փաստացի ներդրման արժեքը կազմում է 16.000.000 դրամ: 
Կոոպերատիվը որպես փայատիրական կապիտալ ներդնում է եւս 
1.000.000 դրամ ՝ գյուղատնտեսական ներդրանքի՝ որակյալ սերմա-
նյութի, բուժանյութերի, պարարտանյութերի ձեռքբերման համար: 
Անդամներից յուրաքանչյուրի փայաբաժնի արժեքը կոոպերատիվում 
կազմել է 3.400.000 դրամ ((16.000.000 դրամ + 1.000.000 դրամ) : 5 անդամ):    
Կոոպերատիվի՝ մեկ տարվա ֆինանսատնտեսական գործունեության 
արդյունքները ներկայացված են Աղյուսակ 4.1-ում: Կոոպերատիվն 
առաջին տարում ջերմատանը մշակել է լոբի եւ կանաչիներ:

Աղյուսակ 4.1 Կոոպերատիվի եկամուտ-ծախսերի հաշվարկ

ՀԱՍՈՒՅԹ

Լոբու եւ կանաչեղենի վաճառքից հասույթ 20.730.000

ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՀԱՍՈՒՅԹ 20.730.000

ԾԱԽՍԵՐ  / ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ

Գյուղատնտեսական ներդրանքների ձեռքբերում (սերմ, 
բուժանյութ, պարարտանյութ, թելեր, կախիչներ) 960.000

Ջերմատան ջեռուցման ծախսեր 3.200.000
Ջերմատան մշակության գծով աշխատավարձեր (վար, 

մարգերի նախապատրաստում, տնկում, քաղհան, 
փխրեցում, պարարտացում, բուժում, ոռոգում, 

բերքահավաք)
8.800.000

Վաճառքի գծով ծախսեր (առաքիչի աշխատավարձ, 
տրանսպորտային ծախսեր) 1.650.000

Ընդամենը ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ 14.610.000

ԾԱԽՍԵՐ  / ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ

Նախագահի/մարկետինգի մասնագետի 
աշխատավարձ 1.650.000

Հաշվապահի աշխատավարձ 600.000
Գրասենյակային ծախսեր 50.000

Ընդամենը ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ 2.300.000

ՄԱՇՎԱԾՔ 2.510.000

ՀԱՄԱԽԱՌՆ ԾԱԽՍԵՐ 19.420.000

ԱՎԵԼՑՈՒԿ 1.310.000
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Այս կոոպերատիվն իր տեսակով աշխատավորական է. այսինքն՝ 
գործունեության նպատակն իր անդամներին աշխատանքով 
ապահովելն է: Մեկ տարվա գործունեության տվյալները ցույց են տվել, 
որ կոոպերատիվն իր հինգ անդամների համար ապահովել է ամսական 
ավելի քան 200.000 դրամ վարձատրությամբ աշխատանք, ինչպես նաեւ 
կես դրույք զբաղվածությամբ ներգրավել է հաշվապահի:  Կոոպերատի-
վի անդամներն ավանդական գյուղատնտեսական արտադրությունից 
անցում են կատարել նորարարական տեխնոլոգիաների կիրա-
ռությանն ու սեփական փորձով տեսել են դրա եկամտաբերությունը: 
Հաջողության երաշխիք են դարձել կոոպերատիվի անդամ-
ընկերների փոխադարձ վստահությունը, թափանցիկ աշխատելաոճը, 
աշխատանքի բաժանումը, մասնագիտացումն ու յուրաքանչյուր 
գործընթացում անդամների համագործակցությունը: Այժմ 
անդամները հաշվարկներ են կատարում այլ մշակաբույսերի՝ ներառյալ 
բարձրարժեք կանաչեղենի շահութաբերությունը հաշվարկելու, առկա 
պահանջարկին համապատասխան մշակության պլաններ կազմելու 
ուղղությամբ: Կոոպերատիվը մտադիր է իր գործունեությամբ 
ստացած ավելցուկն ամբողջությամբ ներդնել ջերմատան տարածքն 
ընդլայնելու, 2-րդ հարկաշարքում մշակություն սկսելու նպատակով:

Ֆերմերները համատեղ ջանքերի շնորհիվ հիմնեցին եւ 
շահագործման հանձնեցին 2000 քմ մակերեսով ջերմատուն՝ 
ավանդական ցածր արտադրողական գյուղատնտեսական 
արտադրությունից անցում կատարելով ջերմատնային 
արտադրությանը:   

Կոոպերատիվը կառավարությունից ստացավ 24.000.000 դրամի 
օժանդակություն ջերմատան հիմնման համար կատարված 
ծախսերի փոխհատուցման ձեւով:

Կոոպերատիվն իր 5 անդամների համար ստեղծեց 200.000 ՀՀ 
դրամ վարձրատրությամբ կայուն աշխատատեղեր: 

Աճեցնելով միայն լոբի եւ կանաչեղեն, կոոպերատիվն ապահովեց 
1.310.000 ՀՀ դրամի ավելցուկ, որը կուղղվի ջերմատան 
ընդլայնմանն ու կոոպերատիվի զարգացմանը:

Օգուտները որպես կոոպերատիվ
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Կոոպերատիվը հիմնում է կաթի վերամշակման փոքր արտադրամաս11.5

Կաթի գինն ըստ գյուղացու արդարացի չէ. այս խնդիրը հաճախ 
դառնում է անասնաբուծությամբ զբաղվող ֆերմերների բողոքի 
ալիքների եւ անհնազանդության գործողությունների պատճառ: 
Ֆերմերների կարծիքով, կաթ վերամշակող ընկերություններն իրենցից 
կաթը գնում են ամենացածր գնով: Ֆերմերն իր արտադրած կաթի 
շահութաբերությունը շատ ցածր է գնահատում, երբ տեսնում է՝ ինչպես 
է այդ նույն կաթը սպառողին վաճառվում կրկնակի կամ ավելի բարձր 
գնով: Խնդիրն այն է, որ կաթի գինը միակողմանիորեն թելադրում են 
մթերող ընկերությունները, եւ արտադրողներն իրենց ունեցած փոքր 
ծավալների եւ միասնական գործողությունների բացակայության 
պայմաններում դերակատարություն չունեն կաթի գնի որոշման 
գործընթացում: Բայց կան ֆերմերներ, որոնք հստակ գիտակցում 
են, որ եթե դու զուտ կաթ արտադրող ես եւ կաթի արժեշղթայում մի 
քայլ առաջ չես գնում, ապա կաթի գնի վրա չես կարող ազդեցություն 
ունենալ: Իսկ միայնակ, կաթի վերամշակման չափորոշիչներին 
համապատասխան արտադրություն կազմակերպել ի զորու չէ ոչ մի 
փոքր ֆերմեր: Դիտարկենք մի օրինակ, երբ վերամշակողը եւս 10 
դրամով իջեցրեց կաթի գինը: 

Այսպես, վեց կին ֆերմերներ, որոնք տարիներ շարունակ իրենց 
արտադրած կաթը վաճառում էին կաթ մթերող գործարանի՝ 
գյուղում շրջող մեքենային, որոշեցին հիմնել չեչիլ պանրի եւ 
կարագի արտադրամաս: Նրանք նախկինում եւս փորձել են 
ունեցած արտադրական հնարավորություններով վերամշակել 
իրենց տնտեսությունների արտադրած կաթը: Պանրի եւ կարագի 
իրացումը խնդիրներ չի առաջացրել, կանանց խումբն ունի մշտական 
հաճախորդներ: Ավելի լայն շուկաներ դուրս գալու եւ արտադրանքն 
իրացնելու համար խոչընդոտ են հանդիսացել արտադրանքի 
հավաստագրման բացակայությունը, ինչպես նաեւ արտադրանքի 
ծավալի, արտադրական հզորությունների, պատշաճ փաթեթավորման 
եւ պիտակավորման հետ կապված հարցերը: Չեչիլ պանրի 
արտադրությունն առանձնանում է այն բանով, որ այն աշխատատար 
է. խիստ կարեւոր է մարդկային ռեսուրսների եւ ձեռքի աշխատանքի 
կիրառման գործոնը: Կոոպերատիվն այս առումով մրցունակ է, քանի 
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որ շատ խոշոր արտադրողներ չեն զբաղվում չեչիլի արտադրությամբ: 
Անարատ կարագի պահանջարկը նույնպես մեծ է: Խմբի կանանց մի 
մասը զբաղվում է նաեւ խոզաբուծությամբ, եւ կաթի վերամշակումից 
առաջացած շիճուկը որպես երկրորդային արտադրանք օգտագործվում 
է խմբի անդամների տնտեսություններում ՝ որպես խոզերի կեր:

Ֆերմերները հիմնեցին գյուղատնտեսական կոոպերատիվ: Նրանք 
կազմեցին արտադրամասի հիմնման, սարքավորումների ձեռքբերման 
բիզնես ծրագիրը, տնտեսություններից մեկին պատկանող 
չօգտագործվող շինությունը հատկացվեց կոոպերատիվին, մնացած 
անդամները տրամադրեցին անհրաժեշտ շինանյութն ու լծվեցին 
արտադրամասի հիմնման աշխատանքներին: Վարկային միջոցներով 
կոոպերատիվը ձեռք բերեց օրական 500 լիտր կաթի վերամշակման 
հզորությամբ սարքավորումներ՝ 7.255.000 դրամ արժողությամբ: Որպես 
կոոպերատիվ՝ ֆերմերներն աջակցություն ստացան գյուղատնտեսա-
կան կոոպերացիայի խթանմամբ զբաղվող  կազմակերպությունից՝ 
պանրի եւ կարագի արտադրության ժամանակակից տեխնոլոգիական 
գործընթացների եւ վերամշակված արտադրանքի հավաստագրման 
ոլորտներում: Զինված նոր գիտելիքով, հմտություններով եւ 
արտադրական հնարավորություններով՝ կոոպերատիվը մեծ թափով 
սկսեց իր գործունեությունը: 

Կոոպերատիվը տարեկան մթերում է 90 տոննա կաթ, որի 2/3-ը` 
անդամներից, իսկ 1/3-ը՝ ոչ անդամ ֆերմերներից: 90 տոննա կաթից 
արտադրվում է 7,1 տոննա յուղազերծված չեչիլ պանիր եւ 5 տոննա 
կարագ: Կոոպերատիվն իր անդամներից կաթը գնում է շուկայականից 
10 դրամով բարձր գնով՝ 1 լիտրի դիմաց վճարելով 160 դրամ: Ուստի 
անդամները բարձր գնով մթերած կաթի շնորհիվ ստանում են 
հավելյալ 600.000 դրամ գումար (60 տոննա x 10 դրամ): Կոոպերատիվի 
գործունեության մեջ ներգրավվում են բոլոր անդամները/նրանց 
ընտանիքի անդամները՝ որպես նախագահ, տեխնոլոգ, բանվոր, կաթի 
մթերող եւ առաքիչ՝ տարեկան ստանալով ավելի քան 2.200.000 դրամ 
աշխատավարձ (Աղյուսակ 5.1, աշխատավարձեր): Կոոպերատիվն 
արտադրված չեչիլ պանիրը եւ կարագը մրցունակ գներով վաճառում է 
մարզկենտրոնի կաթնամթերքի մասնագիտացած խանութում: Ավելին, 
կոոպերատիվը տարեկան ձեւավորում է ավելի քան 600.000 դրամ 
ավելցուկ եւ 300.000 դրամ շահույթ (Աղյուսակ 5.1, ավելցուկ/շահույթ): 
Քանի որ կոոպերատիվը գրանցվել է միկրոձեռնարկատիրության 
համակարգում, կոոպերատիվն ազատված է ԱԱՀ-ով, շահութահարկով, 
ինչպես նաեւ շրջանառության հարկով հարկումից եւ յուրաքանչյուր 
վարձու աշխատողի համար ամսական վճարում է 5000 դրամ 
եկամտային հարկ:  

Աղյուսակ 5.1-ում ներկայացված են կոոպերատիվի գործունեության 
առաջին տարվա ֆինանսական տվյալները:     
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ՀԱՍՈՒՅԹ

Յուղազերծած չեչիլ պանիր 11.040.000

Կարագ 11.244.444

Ընդամենը ՀԱՍՈՒՅԹ 22.284.444

ԾԱԽՍԵՐ  / ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ

Կաթ 14.088.000

Բակտերիալ կուլտուրա 220.800
Շրդանաֆերմենտ 38.272

Աղ 66.976
Կալցիումի քլորիդ 12.880

Ջուր 139.288
Էլ. էներգիա 899.453

Տարա 500 գր 511.111
Ուղղակի աշխատավարձեր 1.792.274

Ընդամենը ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ 17.769.054

ԾԱԽՍԵՐ  / ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ

Նախագահի աշխատավարձ 420.000

Հաշվապահի աշխատավարձ 225.000
Տրանսպորտային ծախսեր 140.000
Մարքետինգային ծախսեր 140.000
Պետռեգիստրում գրանցում 10.000

ՀՍՏ հավաստագիր 100.000
Տեխնիկական պայմանագիր 50.000
Տեխնոլոգիական հրահանգ 50.000

Աշխատողների բժշկական զննություն 60.000
Այլ ծախսեր 45.000

Ընդամենը ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ 1.240.000

ՄԱՇՎԱԾՔ 906.875

ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՈՒՄ 1.451.000
Ընդամենը ԾԱԽՍԵՐ 21.366.929

ԱՎԵԼՑՈՒԿ / ՇԱՀՈՒՅԹ 917.515

Աղյուսակ 5.1 Կոոպերատիվի եկամուտ-ծախսերի հաշվարկ
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Ֆերմերները համատեղ ջանքերով փոխառու միջոցներով 
հիմնեցին եւ շահագործման հանձնեցին կաթի վերամշակման 
արտադրամաս՝ առաջխաղացում ապահովելով կաթի 
արժեշղթայում:

Կոոպերատիվի անդամները կարողացան կանխել կաթի գնի 
նվազումը, ընդհակառակը՝ նրանք 10 դրամով ավելի գումարով 
մթերեցին իրենց արտադրած կաթը՝ ստանալով հավելյալ 600.000 
դրամի եկամուտ:  

Կոոպերատիվը ձեւավորեց ավելի քան 600.000 դրամ գումարի 
ավելցուկ եւ 300.000 դրամի շահույթ: Ավելցուկի գումարից 
պահուստային ֆոնդին 20 %-ի մասհանում կատարելուց 
հետո կոոպերատիվն անդամներին կվճարի կոոպերատիվ 
փոխհատուցում ՝ մթերված յուրաքանչյուր լիտր կաթի դիմաց 8 
դրամ: Ձեւավորված շահույթը, ինչպես սահմանված է օրենքով, 
կհատկացվի կոոպերատիվի պահուստային ֆոնդին եւ 
կօգտագործվի կոոպերատիվի զարգացման նպատակով:

Կոոպերատիվն արտադրամասում եւ վարչական համակարգում 
իր անդամների համար ստեղծեց տարեկան 7 ամիս ժամկետով 5 
աշխատատեղ եւ որպես աշխատավարձ բաշխեց 2.200.000 դրամ:

Կոոպերատիվը դարձավ վստահելի եւ կայուն մատակարար, քանի 
որ հավաստագրված ու անվտանգ կաթնամթերք է արտադրում 
եւ կարողանում է նոր շուկաներ մուտք գործել:

Գյուղատնտեսական կոոպերատիվը, գրանցվելով 
միկրոձեռնարկատիրության համակարգում եւ ազատված 
լինելով ձեռնարկատիրության հարկերից, ստացավ նաեւ 
աշխատակիցների աշխատավարձերի եկամտային հարկի 
արտոնություն, որը սկսնակ բիզնեսի համար էական խթան է:

Օգուտները
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Այգեգործական կոոպերատիվ11.6

Հայտնի է, որ ինտենսիվ այգեգործությունը բազմաթիվ 
առավելություններ ունի ավանդականի համեմատությամբ: Նախ եւ 
առաջ, ինտենսիվ այգու շահութաբերությունն էապես ավելի բարձր է, 
ցածրաճ տնկիների մշակության եւ խնամքի աշխատանքներն ավելի 
հեշտ եւ արդյունավետ են, կաթիլային ոռոգումը հնարավորություն է 
տալիս խնայել ոռոգման ջուրն ու նվազեցնել այգում մոլախոտերի դեմ 
պայքարի անհրաժեշտությունը: 

Թվարկված առավելություններն էական են, եւ մեր երկրի մի շարք 
առաջադեմ գյուղատնտեսական համայնքներում վերջին տարիներին 
տնկվել են տասնյակ հեկտարներով ինտենսիվ այգիներ եւ ավան-
դական այգիները փոխարինվում են ինտենսիվով: Միաժամանակ 
ունենք շատ բնակավայրեր, որտեղ ինտենսիվ այգեգործության 
փորձը առկա չէ, եւ մարդիկ հաճախ թերահավատություն եւ 
կասկածներ են ունենում ՝ արդյոք ինտենսիվացումն իրեն 
կարդարացնի՞ իրենց համայնքում, արդյոք իրենք ի վիճակի կլինե՞ն 
յուրացնել նորարարություններն ու նոր տեխնոլոգիաները, արդյոք 
շուկա մուտք գործելը դժվարություններ չի՞ ստեղծի իրենց համար եւ 
այլն: Այսպես, 7 երիտասարդ ընկերներ, որոնք ունեին փոքր այգիներ 
ու տարիների սեփական փորձով գնահատել էին ավանդականի 
թերությունները, որոշում կայացրեցին մեկտեղել իրենց ջանքերն ու 
հիմնել ինտենսիվ այգի: Նրանք ունեին 5000 քմ մակերեսով հարակից 
հողատարածքներ, որտեղ կարելի էր նաեւ կաթիլային ոռոգման 
համար ջրամբար կառուցել: Երիտասարդներին գոտեպնդում էր 
այն, որ իրենք այս գործում միայնակ չեն. բոլոր անորոշությունները, 
ռիսկերն ու դժվարություններն ավելի հեշտ է ստանձնել ընկերովի, 
չէ՞ որ նրանցից յուրաքանչյուրն իր մասնագիտական գիտելիքով ու 
փորձով կնպաստեր ընդհանուր գործի հաջող ընթացքին: 

Առաջին հերթին երիտասարդները հաշվարկներ կատարեցին 
պարզելու, թե որքան գումար է իրենց անհրաժեշտ այգեհիմնումն 
իրականացնելու համար եւ արդյոք ի վիճակի կլինե՞ն այգուց ստացվող 
եկամտի հաշվին վերադարձնել վարկի գումարները: Հաշվարկը ցույց 
տվեց, որ 1 հեկտար խնձորենու ինտենսիվ այգու հիմնման եւ 1-ին 
տարվա խնամքի ծախսերը կազմում են 18.700.000 դրամ (հաշվարկի 
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բացվածքը տես կառավարության «ՀՀ-ում խաղողի, ժամանակակից 
տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների եւ 
հատապտղանոցների հիմնման համար պետական աջակցության 
ծրագիրը հաստատելու մասին» 29 մարտի 2019 թվականի N 361-Լ 
որոշման մեջ): 

Այսպես, 3,5 հեկտար ինտենսիվ այգի հիմնելու համար 
կոոպերատիվին անհրաժեշտ էր 65.450.000 դրամ (3,5 հեկտար 
x 18.700.000 դրամ), որի գումարը կոոպերատիվը որպես վարկ 
ստացավ պետական աջակցության ծրագրի շրջանակում: Վարկը 
տրամադրվեց 8 տարի ժամկետով, որից 5 տարին արտոնյալ ժամկետն 
է, այսինքն կոոպերատիվը վարկի մայր գումարի մարումները պետք 
է կատարի սկսած 6-րդ տարվանից: Վարկի տոկոսագումարներն 
ամբողջությամբ սուբսիդավորում է կառավարությունը: Վարկի 
գումարով կոոպերատիվը 2021 թ. հիմնեց այգին: 

Հայտնի է, սակայն, որ նախքան այգու լրիվ բերքի տակ մտնելը 
լրացուցիչ ներդրումներ են հարկավոր, որի գումարը կոոպերատիվի 
անդամները որոշել էին ներդնել կոոպերատիվում որպես 
փայատիրական կապիտալ: Այսպես, ներքեւի Աղյուսակ 6.1-ում 
ներկայացված են հիմնմանը հաջորդող 10 տարիների ընթացիկ 
ծախսերի եւ ակնկալվող եկամուտների վերաբերյալ տվյալները։

Այգու մշակության 2022 եւ 2023 թթ. ծախսերի համար կոոպերատիվին 
անհրաժեշտ է 19.600.000 (12.700.000 + 6.900.000) դրամ: Կոոպերատիվի 
փայատիրական կապիտալը սահմանվեց 19.600.000 դրամ եւ 
անդամներից յուրաքանչյուրը որպես փայավճար վճարեց 2.800.000 
դրամ (19.600.000 դրամ : 7 անդամ):   

Կոոպերատիվը որոշում կայացրեց մշակության աշխատանքները 
համադրելու համար ներգրավել մասնագետ ագրոնոմի, ինչպես նաեւ 
մշակության բոլոր աշխատանքները կազմակերպելու համար որպես 
աշխատակիցներ ընդունել կոոպերատիվի 7 անդամներին: 

Հավելյալ աշխատուժի կարիք առաջանալու է միայն բերքահավաքի 
ընթացքում, երբ կոոպերատիվը կանխատեսում է կարճ ժամկետով 
ներգրավել մինչեւ 40 աշխատակիցներ:

Հաշվարկները ցույց են տալիս, որ ներդրումների հետգնման 
ժամկետը 7 տարի է, այսինքն սկսած 7-րդ տարվանից՝ կոոպերատիվի 
անդամները կարող են ավելցուկի փոխհատուցումներ ստանալ 
կոոպերատիվից: Ինտենսիվ այգու հիմնման եկամտաբերությունը 
գնահատվում է 22%` հաշվի առնելով, որ հիմնված այգին մինչեւ 25 
տարի կայուն բերք կապահովի կոոպերատիվի համար: 
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Կոոպերատիվում համախմբվելու շնորհիվ երիտասարդ 
ֆերմերները միմյանց աջակցությամբ ռիսկի դիմեցին եւ 
հիմնեցին խնձորի 3,5 հա տարածքով ինտենսիվ այգի: 

Կոոպերատիվն օգտվեց կառավարության սուբսիդավորմամբ 
0 % տոկոսադրույքով վարկից, ստացավ 5 տարի արտոնյալ 
ժամկետով 65.450.000 դրամ գումար:  

Կոոպերատիվն իր անդամներին ապահովեց նորարարական 
շահութաբեր բիզնեսով եւ կայուն աշխատանքով. կոոպերատիվի 
բոլոր անդամները որպես աշխատակիցներ ներգրավված են 
կոոպերատիվում:  

Կոոպերատիվը բերքահավաքի ժամանակ կարճաժամկետ 
աշխատատեղեր է ապահովում համայնքի եւ հարակից 
համայնքների մինչեւ 40 բնակիչների համար: 

Ակնկալվում է, որ կոոպերատիվը 8 տարվա ընթացքում կմարի իր 
բոլոր վարկային պարտավորությունները եւ տարեկան կձեւավորի 
33.400.000 դրամ ավելցուկ: Վերջինս կոոպերատիվի որոշմամբ 
որպես կոոպերատիվ փոխհատուցում կբաշխվի անդամներին 
կամ կհատկացվի պահուստային ֆոնդին՝ հավելյալ ներդրումներ 
կատարելու նպատակով:  

Կոոպերատիվի այգին համայնքում եւ տարածաշրջանում 
ցուցադրական է եւ՝ այլ ֆերմերներին գիտելիքի փոխանցման եւ 
ոգեշնչման աղբյուր:  

Օգուտները
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Բարձրարժեք հացահատիկ արտադրող կոոպերատիվ11.7

Ֆերմերների խումբը տարիներ շարունակ զբաղվել է հաճարի 
մշակությամբ եւ վաճառքով: Գյուղատնտեսական տեխնիկայի հնամաշ 
լինելու պատճառով հաճարի մշակությունը ցածրարդյունավետ էր: 
Վերամշակման հնարավորությունների դժվարամատչելիության 
պատճառով էլ արտադրված հաճարի զգալի մասը ցածր գնով՝ 100-
130 դրամով վաճառվում էր որպես առաջնային հումք, մի մասն էլ 
օգտագործվում էր որպես անասնակեր: Հայտնի է, որ վերամշակման 
գործընթացն անցնելուց հետո հաճարի ձավարի 1 կիլոգրամն արժենում 
է 350-450 դրամ: Համայնքի տարածքում վերամշակում կազմակերպելու 
համար հիմնական խոչընդոտը ձավարաղացի բացակայությունն էր: 
Մոտակա ձավարաղացը գտնվում էր 30 կմ հեռավորության վրա, իսկ 
ճանապարհներն անմխիթար վիճակում էին: Ֆերմերներն արտադրած 
ամբողջ հաճարը միաժամանակ չէին վերամշակում. այդ գործընթացն 
իրականացնում էին պարբերաբար՝ ըստ առկա պատվերների: Մաս-մաս 
վերամշակելը ենթադրում էր տրանսպորտային ծախսերի եւ գյուղացու 
հոգսերի բազմակի ավելացում: 

Ֆերմերները որոշեցին միավորվել ձավարաղաց ունենալու 
գաղափարի շուրջ եւ փորձել համատեղ ջանքերով համադրել 
գյուղմեքենայացման ծառայությունները՝ համայնքում ձավարի 
արտադրության միջոցով հավելյալ արժեք ստեղծելու շնորհիվ 
արտադրված հաճարի ինքնարժեքը նվազեցնելու եւ ֆերմերներից 
յուրաքանչյուրի եկամուտներն ավելացնելու համար: Ֆերմերները քաջ 
գիտակցում էին, որ տեղում որակյալ ձավարաղացով սեփական հումքի 
վերամշակումը մրցակցային առավելություններ կստեղծեր հաճարի 
ձավարի շուկայում բարենպաստ դիրք զբաղեցնելու եւ նոր գնորդներ 
ձեռք բերելու հարցում:

Նրանք միավորվեցին կոոպերատիվում, ձեւակերպեցին 
իրենց տեսլականն ու նպատակները, մշակեցին ներդրումային 
ծրագիրը: Ներդրումներ հայթայթելու նպատակով նրանք դիմեցին 
կոոպերատիվներին օժանդակող տարբեր կառույցների, ինչպես 
նաեւ պետական աջակցության ծրագրերին: Կոոպերատիվը 
համաֆինանսավորմամբ ձեռք բերեց մշակող գյուղտեխնիկա՝ վար, 
ցանք, կուլտիվացիա, պարարտացում, հունձ կազմակերպելու համար 
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եւ ձավարի վերամշակման սարքավորումներ՝ քամհար, զտիչներ, 
ձավարաղաց, բարձիչներ: Կոոպերատիվը, օգտվելով սուբսիդավորման 
ծրագրերից, կարողացավ նաեւ շրջանառու միջոցներ ձեռք բերելու 
համար 3 միլիոն դրամ գումարով անտոկոս վարկ ստանալ:

1 հա հաճարի մշակության, 
վերամշակման ծախսերը եւ 
վաճառքից եկամուտները

Շուկայական 
գին

Կոոպերատիվի 
անդամների 

համար ապրանքի/
ծառայության 

մատուցման գին
1 հա հաճարի մշակության ծախսեր

Սերմ* 30.000 28.500**

Վար 30.000 28.000
Ցանք 10.500 9.500

Կուլտիվացիա 21.250 20.250
Պարարտանյութ 24.000 23.000

Պարարտանյութի ցրում 5.250 4.750
Բուժանյութերի կիրառում - -

Բերքահավաք 21.000 19.000
Տեղափոխում 5.000 5.000

Ծախսերը մինչ վերամշակելը 147.000 138.000

Վերամշակման ծախսեր 
Ավանդական մշակության պարագայում 1 հա-ից ստացվում է 1,6 

տոննա հաճար 
Քամհարում (մեկ տոննայի 

արժեքը 3000 դրամ, քամհարում 
են ամբողջ 1,6 տոննա բերքը)

4.800 4.000

Զտում  (1,6 տոննայից 300 կգ-ը 
զտում են որպես սերմացու, 
որ ստացվի 200 կգ սերմ: 1 

տոննայի զտման արժեքը 4000 
դրամ է)

1.200 900

Հատիկի զտում եւ ջարդում (1 
կգ-ը 30 դրամ: Քամհարելուց, 
զտելուց հետո 60 % մաքուր 

հատիկ է դուրս գալիս)
39.000 32.500

Վերամշակման ծախսեր 45.000 37.400

Մշակության եւ վերամշակման 
ընդհանուր ծախսեր 192.000 175.400
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Մեկ հա հաճարի մշակության, այդ բերքը ձավարի վերամշակման եւ 
համատեղ վաճառելու դեպքում կոոպերատիվի անդամները սերմից 
մինչեւ աղացած հաճարի (ձավարի) վաճառքի  շղթայում ձեռք են 
բերում հավելյալ (խնայում են) 40.000 դրամ եկամուտ (Աղյուսակ 7.1, 
Հավելյալ եկամուտ/խնայողություն կոոպերատիվի անդամի համար): 
Կոոպերատիվն ունի վարի, կուլտիվացիայի, ցանքի, պարարտանյութ 
ցրող, բերքահավաք իրականացնող տեխնիկա, ինչպես նաեւ զտման 
եւ հատիկի վերամշակման սարքավորումներ: Քանի որ կոոպերատիվը 
հաճարի սերմը ձեռք է բերում համատեղ, անդամները շահում են 
առաջարկված ավելի ցածր մեծածախ գնի, վստահելի որակի եւ 
միավոր սերմի հաշվով ավելի ցածր տրանսպորտային ծախսի հաշվին: 
Գյուղատնտեսական եւ վերամշակման ծառայությունները մատուցվում 
են ժամանակին, ըստ նախապես մշակված աշխատանքային գրաֆիկի: 
1 հեկտարից ֆերմերը ստանում է միջինում 1,6 տոննա հաճարի 
բերք ավանդական՝ միայն ազոտական պարարտանյութ կիրառելու 

Իրացումից հասույթ 
Աղացած հատիկի գինը միջինը 350 դրամ է, սակայն 

կոոպերատիվն իր անդամների արտադրած ձավարի մեծածախ 
վաճառքի պայմանավորվածություն է ձեռք բերում 1 կիլոգրամը 

380 դրամ գնով:

Ձավարի վաճառքից եկամուտ 273.000 296.400

Մնացորդը որպես անասնակեր 
(հատիկ, թեփով, 1300 կգ-ից  780 
կգ մաքուր հատիկ, մնացած 520 

կգ-ն օգտագործվում է որպես 
անասնակեր, 1 կգ անասնակերի 

արժեքը գնահատվում է 70 
դրամ)

36.400 36.400

Ընդամենը հասույթ 309.400 332.800

Զուտ շահույթ 117.400 157.400

Հավելյալ եկամուտ / խնայողություն 
կոոպերատիվի անդամի համար 40.000

Աղյուսակ 7.1 Հաճարի մշակության, վերամշակման ծախսերը եւ վաճառքից 
եկամուտները կոոպերատիվի անդամի եւ ոչ անդամի համար

*Համատեղ ձեռք բերելու դեպքում կոոպերատիվը կարողանում է անդամների համար ստանալ 
ավելի բարձրորակ սերմ ՝ առավել մատչելի գներով:

Աղյուսակ 7.1-ը ներկայացնում է հաճարի 1 հա ցանքատարածության 
մշակության եւ ձավարի արտադրության ծախսերը, ինչպես նաեւ 
վաճառքից հասույթները: Առաջին սյունակում ներկայացված են 
գյուղատնտեսական ներդրանքների եւ ծառայությունների շուկայական 
գները, իսկ երկրորդ սյունակում ՝ կոոպերատիվի առաջարկած գները:
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դեպքում, բայց եթե կիրառվեն նաեւ կալիումական եւ ֆոսֆորական 
պարարտանյութեր, ապա ֆերմերները կստանան ավելի բարձր՝ 
հեկտարից մինչեւ 2,5 տոննա բերք:

Կոոպերատիվը ձեռք բերեց հաճարի մշակության համար 
անհրաժեշտ գյուղատնտեսական տեխնիկայի սեփական բազան, 
որի շնորհիվ ինքնարժեքին մոտ գներով իրականացվում է հաճարի 
ցանքատարածությունների որակյալ եւ ծախսաարդյունավետ 
մշակություն: 

Հաճարի մշակության համար անհրաժեշտ գյուղատնտեսական 
ներդրանքները՝  սերմը, պարարտանյութերը, դիզելային վառելիքը 
կոոպերատիվը ձեռք է բերում վստահելի մատակարարներից 
մեծածախ գներով՝ խնայելով ինչպես տրանսպորտային 
ծախսերը, այնպես էլ յուրաքանչյուր անդամ ֆերմերի ժամանակն 
ու ջանքերը, որոնք պիտի ծախսվեին անհատապես այդ 
գործողությունը կատարելու համար:  

Կոոպերատիվն անդամ ֆերմերների համատեղ ջանքերով 
հիմնեց հաճարի ձավարաղաց, որը համայնքի տարածքում 
առաջնային արտադրողների կողմից հաճարի վերամշակման եւ 
համատեղ վաճառքի հնարավորություն ստեղծեց՝ կոոպերատիվի 
անդամներին առաջնային արտադրության օղակից առաջ 
մղելով հաճարի արժեշղթայում եւ ավելի մոտեցնելով սպառողին՝ 
դրանից բխող օգուտներով: 

Կոոպերատիվը համայնքում աշխատատեղեր եւ հավելյալ 
արժեք է ստեղծում, որն անմիջականորեն արտացոլվում է 
անդամ յուրաքանչյուր տնտեսության եկամուտների վրա: 
Այսպես, 1 հա հաճարի մշակության եւ ձավարի արտադրության 
գործընթացում կոոպերատիվի անդամ ֆերմերը ստանում 
է հավելյալ (խնայում է) 40.000 դրամ: Սա լուրջ խթան է 
հաճարի ցանքատարածություններն ավելացնելու, սեփական 
ապրանքանիշով հանդես գալու եւ մասշտաբի էֆեկտի շնորհիվ 
հաճարի ձավարի շուկայում դիրքերը բարելավելու համար: 

Կոոպերատիվը հաճարի վերամշակման ծառայություն է 
մատուցում նաեւ համայնքի եւ հարակից համայնքների ոչ անդամ 
ֆերմերներին՝ նրանց համար հնարավորություն ստեղծելով 
վերամշակելու սեփական արտադրության հաճարը եւ հավելյալ 
եկամուտ ստանալու ձավարի վաճառքից: 

Օգուտները
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Գյուղատնտեսական սպասարկման ծառայություններ մատուցող 
կոոպերատիվ11.8

ՀՀ-ում ամենաշատ կոոպերատիվներ հիմնվել են պետական 
աջակցությամբ: Արոտօգտագործողների միավորում սպառողական 
կոոպերատիվների թիվն արդեն մոտենում է 200-ի: Իհարկե, ստեղծման 
հիմքում սկզբնական շրջանում դրված էր մեկ այլ նպատակ, այն է՝ 
արոտավայրերի արդյունավետ կառավարում ապահովել եւ կերի բազա 
ստեղծել կոոպերատիվի անդամների համար, սակայն գերակշիռ մասը 
տրամադրում է գյուղատնտեսական սպասարկման ծառայություններ:

Քննարկենք դեպք, երբ կոոպերատիվի շահադրդված անդամները 
որոշել են բոլորի համար ծառայող գյուղատնտեսական տեխնիկա, 
սարքավորումներ ձեռք բերել, քանի որ իրենց համայնքում այդպիսիք 
չկան, կամ քիչ են եւ իրենք չեն կարողանում ժամանակին ստանալ 
որակյալ ծառայություններ: Օրինակը վերաբերում է լեռնային 
համայնքներից մեկին:

Այսպես, պետության աջակցությամբ հիմնելով կոոպերատիվ, 
45 ֆերմերներ քննարկումների միջոցով որոշեցին՝ ինչպիսի 
ծառայությունների կարիք կա համայքնում: Առաջնահերթ են 
համարվում վարելահողերի վարի, կուլտիվացիայի, ցանքի, 
բուժանյութերի կիրառման, ինչպես նաեւ խոտհարքների խոտհնձի, 
խոտհավաքի եւ հակավորման ծառայությունները: Այս տեսանկյունից 
կոոպերատիվին անհրաժեշտ է ձեռք բերել առնվազն 22.500.000 
դրամի գյուղատնտեսական տեխնիկա եւ սարքավորումներ՝ տրակտոր, 
հարակից գործիքներ: Իհարկե, կոոպերատիվի անդամներն այդ 
գումարը չունեն, սակայն կառավարության ծրագրով նրանք կարող են 
համաֆինանսավորել անհրաժեշտ տեխնիկայի արժեքի ընդամենը 20 
%-ը, որը կազմում է 4.500.000 դրամ: Անհրաժեշտ ներդրման գումարը 
բաժանվեց կոոպերատիվի անդամների թվի վրա (4.500.000 դրամ : 45 
անդամ) եւ որոշվեց կոոպերատիվի փայավճարը սահմանել 100.000 
դրամ: Կոոպերատիվի յուրաքանչյուր անդամ փայավճարի գումարը 
մուտքագրեց կոոպերատիվի բանկային հաշվին եւ կառավարության 
80 % համաֆինանսավորմամբ ձեռք բերվեց գյուղատնտեսական 
տեխնիկան:
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Դիտարկենք առաջին տարվա գործունեության սխեման, երբ 
կոոպերատիվը որոշեց, որ տեխնիկան ծառայելու է առավելապես 45 
անդամներին, սակայն անհրաժեշտության դեպքում, նաեւ հարակից 
հողերի սեփականատեր ոչ անդամներին նույնպես կծառայի: 
Կարեւոր նախապայմանն այն էր, որ կոոպերատիվի անդամները 
ծառայությունների համար վճարելու էին ավելի ցածր՝ ինքնարժեքային 
գնին մոտ սակագներ, իսկ ոչ անդամները նույն ծառայություններից 
օգտվելու էին շուկայական գներով: Այս առումով մշակվեց գնային 
քաղաքականություն, աշխատանքային պլան, ցուցակագրվեցին 
ֆերմերները եւ ըստ գոտիականության սկսվեցին աշխատանքները:

Աղյուսակ 8.1-ում ներկայացված են ծառայությունների ինքնարժեքի 
հաշվարկը եւ անդամների ու ոչ անդամների համար սահմանված 
սակագները:

Աղյուսակ 8.2-ում ներկայացված են կոոպերատիվի մատուցած 
ծառայությունների ծավալները, այդ ծառայությունների մատուցմամբ 
պայմանավորված եկամուտները եւ ծախսերը:
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Կոոպերատիվի անդամներն ունեցան նոր տեխնիկա, որը 
սպասարկելու է իրենց պատշաճ որակով եւ ճիշտ ժամանակին 
եւ նրանք ստիպված չեն լինի սպասել այլ համայնքներից 
տեխնիկայի, երբ, օրինակ, խոտը հնձելու ժամանակն արդեն 
անցել է եւ սննդարար նյութերը պակասել են:

Պետությունը համաֆինանսավորեց տեխնիկայի ձեռքբերման 
արժեքի 80 %-ը:

Կոոպերատիվի անդամներն ստանում են շուկայականից 13-
20 %-ով ցածր գնով ծառայություններ եւ ունենում են զգալի 
խնայողություններ: 

Կոոպերատիվն աշխատատեղեր է ստեղծել նախագահի, 
հաշվապահի եւ երկու մեխանիզատորների համար:

Կոոպերատիվը գիտելիքի եւ հմտությունների զարգացման 
հնարավորություն է ընձեռում իր անդամներին: Մասնավորապես, 
կոոպերատիվն իր երիտասարդ անդամին գործուղեց Հայաստանի 
ազգային ագրարային համալսարանում վերապատրաստվելու 
որպես մեխանիզատոր: Կոոպերատիվի պատվիրակությունը 
հնարավորություն ունեցավ ճանաչողական այց կազմակերպել 

Օգուտները

Կոոպերատիվն իր տնտեսական գործունեությունից ունեցավ  
2.985.690 դրամ համախառն շահույթ (Աղյուսակ 8.2): Կոոպերատիվի 
անդամները ընդհանուր ժողովում որոշում էին կայացրել այդ տարին 
շահույթ ձեւավորելու դեպքում 200.000 դրամ հատկացնել եւ երիտա-
սարդ անդամներից մեկին ուղարկել վերապատրաստվելու Հայաս-
տանի ազգային ագրարային համալսարանի մասնաճյուղում ՝ որպես 
մեխանիզատոր, ինչպես նաեւ փորձի փոխանակման այցելություն 
կազմակերպել այլ մարզում գործող մեկ այլ գյուղատնտեսական 
կոոպերատիվ՝ դրա համար տրամադրելով 120.000 դրամ: Թեեւ 
դիտարկված կոոպերատիվը սպառողական է, սակայն հաշվապահը 
կոոպերատիվի անդամների եւ ոչ անդամների հետ իրականացված 
ներքին եւ արտաքին գործարքների առանձնացված հաշվառում 
է վարում: Հաշվետվություններում ամփոփված ցուցանիշները 
կոոպերատիվի անդամները կդիտարկեն հաջորդ տարվա համար 
ծառայությունների սակագները սահմանելու գործընթացում: 
Օրենսդրությամբ սահմանված չափով շահութահարկը վճարելուց 
հետո կոոպերատիվի զուտ շահույթն ուղղվեց անբաժանելի ֆոնդ՝ 
հաջորդ տարվա ընթացքում դիզ վառելիք, հակավորման թել եւ 
գյուղատնտեսական տեխնիկայի նորոգման համար անհրաժեշտ 
պահեստամասեր ձեռք բերելու համար:
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մեկ այլ կոոպերատիվ՝ նրանց փորձը ուսումնասիրելու, լավագույն 
գործելակերպերը վերցնելու եւ իրենց կոոպերատիվում ու 
համայնքում տարածելու համար:



Նորարարական
գյուղատնտեսության
վերապատրաստման
ուսուցման ճամբար

Innovative Agriculture
Training and Learning
Camp

ԱԳՐՈԲԻԶՆԵՍԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Հասցե՝

Երևան 0009, Տերյան փ. 74
Հեռ: +374 (93) 388 168

Էլ փոստ՝

agri.camp@icare.am
info@icare.am

Կայք՝

www.agricamp.icare.am
www.icare.am


