
պե րա տի վի կող մից ա վե լի նա խընտ րե լի կա րող է լի
նել ու սում նա սի րել այն հան գա ման քը, թե նախ կի նից 
տար բեր վող գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նե լու պա
րա գա յում որ քա նով կբարձ րա նա ստաց վող հա տույ
ցը։ Օ րի նակ՝ ռազ մա վա րա կան տե սա կե տից կա րող է 
ճիշտ լի նել ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի բազ
մա զա նու թյուն ա պա հո վե լը։ Այս պես, ֆեր մեր նե րը 
կա րող են սկ սել նոր մշա կա բույս ա ճեց նել, նոր ցե ղա
տե սակ նե րի կեն դա նի ներ պա հել կամ գոր ծար կել նոր 
ձեռ նար կու թյուն, ա սենք` կաթ նամ թեր քի ար տադ
րու թյուն կամ ագ րո տու րիզմ։ Ֆեր մեր նե րի հա մար 
տն տե սու թյան բազ մա զա նե ցու մը կա րող է դառ նալ 
կար ևոր ռազ մա վա րու թյուն` ռիս կե րի կա ռա վար ման 
տե սա կե տից։ Ե թե ֆեր մեր ներն ի րենց ըն թա ցիկ գոր
ծու նե ու թյու նից ձեռք բե րած հմ տու թյուն ներն ու փոր ձը 
փո խան ցում են գոր ծու նե ու թյան նոր աս պա րեզ, ո րը 
գտն վում է մեկ այլ ար ժեշղ թա յում, ա պա մենք գործ 
ու նենք «շղ թայի ար դի ա կա նա ցում» կամ « միջշղ
թա յա կան ար դի ա կա նա ցում» հաս կա ցու թյան հետ։

 ՀԱ ՄԱ ԼԻՐ ՄԱՐ ԿԵ ՏԻՆԳ 
(ՄԱՐ ԿԵ ՏԻՆ ԳԱՅԻՆ ՄԻՔՍ)

 Մար կե տին գը են թադ րում է մա տա կա րա րի և 
գնոր դի կա րիք նե րը բա վա րա րող տևա կան հա րա
բե րու թյուն նե րի հաս տա տում։ Մար կե տին գով զբաղ
վող կազ մա կեր պու թյուն նե րը պետք է ու սում նա սի
րեն շու կան, մշա կեն ու զար գաց նեն հա ճա խոր դի 
կա րիք ներն ու ցան կու թուն նե րը բա վա րա րող ապ
րան քա տե սակ ներ կամ ծա ռա յու թյուն ներ, մշա կել 
« ճիշտ» հա մա լիր մար կե տինգ (ապ րանք, վայր, 
ապ րան քախ թա նում, գին և մար դիկ` մար կե տին գի 
5 p–ե րը) և բա վա րա րեն ի րենց ի սկ նպա տակ նե րը, 
միև նույն ժա մա նակ շա րու նա կա բար ա պա հո վե լով 
հա ճա խորդ նե րի բա վա րար վա ծու թյու նը։

Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ ֆեր մեր ներն 
ի րենց ար տադ րան քի դի մաց ցան կա նում են ստա նալ 
լա վա գույն գի նը, հա ճա խորդ ներն էլ ցան կա նում են 
այն գնել հնա րա վոր ա մե նա ցածր գնով։ Մյուս կող
մից, հա ճա խորդ նե րը նաև բարձր ո րա կի ապ րանք
ներ են ու զում գնել և պատ րաս տա կամ են բարձր 
ո րա կի ապ րան քի դի մաց ա վե լի շատ վճա րել։ Նրանք 
նաև ցան կա նում են, որ ապ րանք ներն առ կա լի նեն 
այն ժա մա նակ, ե րբ ի րենք դրանց կա րիքն ու նեն։

 Կոո պե րա տի վի ռազ մա վա րու թյան մեջ պետք 
է հաշ վի առ նել այս կա րիք նե րը, ո րոնք այլ կերպ 
հայտ նի են որ պես Ք–Ո–Հ (քա նակ, ո րակ և հա ճա
խա կա նու թյուն)։

● Քա նա կը նա խա տես ված նպա տա կային շու կա 
տար ված գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի ծա
վալն է։ Ճիշտ քա նա կու թյուն ո րո շե լը կար ևոր է 
թե վա ճա ռո ղի և թե գնոր դի հա մար։

● Ո րա կը ար տադ րան քի ըն կա լե լի օ գուտ նե րը (ար
ժեքն) ե ն։ Գնոր դի տե սա կե տից, ո րա կը կապ ված 
է սպա ռող նե րի փո փոխ վող ճա շակն ու նա խընտ

րու թյուն նե րը բա վա րա րե լու հետ։ Կոո պե րա տի վի 
տե սա կե տից, ո րա կը գյուղմ թեր քի ար տադ րու
թյան ծախսն է` գու մա րած ցան կա լի ա վել ցու կը։

●  Հա ճա խա կա նու թյու նը վե րա բե րում է այն ան գամ
նե րին (ժա մա նա կաշր ջա նին), ե րբ ա կն կալ վում է, 
որ կոո պե րա տի վի ար տադ րան քը կհաս նի նա խա
տես ված հա ճա խորդ նե րին և սպա ռող նե րին։ Հա
ճա խա կա նու թյու նը ազ դում է տրանս պոր տային 
ծախ սե րի և պահ պան ման կա րիք նե րի վրա։
 
Այս պի սով, ե թե կոո պե րա տի վը զբաղ վում է մար

կե տին գային ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցե լով, ա պա 
այն պետք է ճա նա չի իր հիմ նա կան հա ճա խորդ նե
րին և այն հա մա տեքս տը, ո րի մաս է կազ մում հա
ճա խոր դը։ 

ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎՄԱՐԿԵՏԻՆԳ

  ՆԱ ԽԱ ԲԱՆ

 Գյու ղատն տե սա կան կոո պե րա տիվ նե րի ան
դամ նե րը ֆեր մեր ներ են, ո ւս տի նրանց հիմ նա կան 
զբաղ մուն քը ար տադ րու թյունն է։ Ար տադ րու թյան 
հա մար պա հանջ վում են մի շարք ա ջակ ցող ծա ռա
յու թյուն ներ։ Կոո պե րա տի վը կա րող է կար ևոր դեր 
խա ղալ իր ան դամ նե րի կա րիք նե րի բա վա րար ման 
գոր ծում՝ նրանց տրա մադ րե լով ար տադ րու թյան օպ
տի մա լաց մա նը նպաս տող ծա ռա յու թյուն ներ։ Ե րբ 
ֆեր մեր նե րը ոչ թե ար տադ րում են զուտ սե փա կան 
սպառ ման, այլ շու կա յում վա ճա ռե լու նպա տա կով, 
ա պա նրանց կա րող են ան հրա ժեշտ լի նել լրա ցու ցիչ 
այն պի սի ծա ռա յու թյուն ներ, ի նչ պի սին է՝ օ րի նակ, 
փո խադ րու մը, եր բեմն է լ՝ տե սա կա վո րու մը, ի նչ
պես նաև վե րամ շակ ման մի ջո ցով հա վե լյալ ար ժե քի 
ա պա հո վու մը։ Ծա ռա յու թյուն նե րի մեկ այլ կար ևոր 
խումբ, ո րով զբաղ վում են բազ մա թիվ կոո պե րա
տիվ ներ, վե րա բե րում է ար տադ րան քի ի րաց մա նը։ 
Հա մե մա տած ի րենց մթերք նե րի սպա ռող նե րի հետ՝ 
ֆեր մեր նե րը փոքր մասշ տաբ ներ ու նեն, ը ստ այդմ՝ 
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նաև բա նակ ցե լու և սա կար կե լու սահ մա նա փակ 
հնա րա վո րու թյուն։ Միև նույն ժա մա նակ, ան հատ 
ֆեր մե րի հա մար գյու ղատն տե սա կան մթերք նե րի 
հա վաք ման և ի րաց ման գոր ծարք նե րի հա մար ան
հրա ժեշտ ծախ սե րը շատ բարձր ե ն։

 
Ի րաց ման հետ կապ ված այս մար տահ րա վեր նե

րին դի մա կայե լու գոր ծում կոո պե րա տիվ նե րը կա
րող են ա ջակ ցել ֆեր մեր նե րին՝ կո լեկ տիվ ի րաց ման 
կամ մար կե տին գային ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցե լու 
մի ջո ցով։ Ստորև ներ կա յաց նում ե նք կոո պե րա տիվ 
մար կե տին գի մո տե ցում ներն ու սկզ բունք նե րը։

 
  Ի՞ՆՉ Է ԿՈՈ ՊԵ ՐԱ ՏԻՎ ՄԱՐ ԿԵ ՏԻՆ ԳԸ 

 Կոո պե րա տիվ ներն ի րենց ան դամ նե րին ան հա
տա պես կա րող են ա ջակ ցել մար կե տին գի հար ցում` 
կամ նրանց մար կե տին գային ծա ռա յու թյուն ներ մա
տու ցե լով, կամ ան դամ նե րի ար տադ րան քը գնե լով 
և ի րաց նե լով։ Վեր ջինս կոչ վում է կո լեկ տիվ մար
կե տինգ և բնո րոշ է բազ մա թիվ կոո պե րա տիվ նե
րի հա մար։ Կո լեկ տիվ մար կե տին գը վե րա բե րում է 
« միա սին վա ճա ռե լուն»։ Կո լեկ տիվ մար կե տին գի 
դեպ քում կոո պե րա տի վը գնում է ան դամ նե րի ար
տադ րան քը և դառ նում այդ ար տադ րան քի սե փա
կա նա տե րը։ Կո լեկ տիվ մար կե տին գի նա խադ րյալն 
այն է, որ մի ա սին վա ճա ռե լը փոքր ար տադ րող նե րին 
ա վե լի մեծ օ գուտ ներ է բե րում, քան ան հա տա պես 
վա ճա ռե լը։ Ան հատ ֆեր մե րի ար տադ րան քը փոք
րա ծա վալ է և հա ճախ վա ճառ վում է ցածր գնե րով։ 
Գյուղմ թեր քը հա մա տեղ վա ճա ռե լով՝ ֆեր մեր նե րը 
կա րող են բա նակ ցու թյուն նե րի մի ջո ցով պայ մա նա
վոր վել ա վե լի լավ գնե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի մա
սին։ Կո լեկ տիվ մար կե տին գը կա րող է ամ րապնդել 
ֆեր մեր նե րի դիր քը շու կա յում։ Կո լեկ տիվ մար կե
տին գը նաև օգ նում է բա վա րա րել շու կայի պա հանջ
նե րը, հատ կա պես` տե ղա կան նեղ շու կայից դուրս 
գա լու և այլ շու կա ներ (օր.` քա ղա քային շու կա ներ 
կամ ար տա հան ման շու կա ներ) մուտք գոր ծե լու 
կամ վե րամ շա կող ար դյու նա բե րու թյա նը մա տա
կա րա րե լու մի ջո ցով։ Այս շու կա նե րը հա ճախ պա
հան ջում են ա վե լի մեծ ծա վալ ներ, ո ւս տիև մե ծա
քա նակ գնում ներ։
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Սույն հրատարակությունը տպագրվել է 
Եվրոպական միության աջակցությամբ:

Սույն հրատարակության բովանդակության բացառիկ 
պատասխանատավությունը կրում է ՄԱԿի Պարենի և 
գյուղատնտեսության կազմակերպությունը և այն ոչ մի 
կերպ չի կարող արտահայտել Եվրոպական Միության 

տեսակետները:

Հեղինակ՝ Վարդան Ուռուտյան, տ.գ.թ.

Գրականություն՝ My.Coop ուսուցման ձեռնարկ,  
«Գյուղատնտեսական կոոպերատիվներ» գրքույկ:



 Գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի կո լեկ տիվ 
մար կե տինգն ու նի ո րո շա կի ա ռանձ նա հատ կու թյուն
ներ։ Դրան ցից մեկն այն է, որ կո լեկ տիվ մար կե տին գի 
դեպ քում պետք է բա վա րա րել եր կու տար բեր խմ բե
րի պա հանջ նե րը՝ ար տադ րան քի մա տա կա րար նե
րի (ար տադ րող նե րի) և գնորդ նե րի։ Մա տա կա րար
նե րը հիմ նա կա նում կոո պե րա տի վի ան դամ ներն ե ն։ 
Հետևա բար, որ պես կոո պե րա տիվ՝ դուք սահ մա նա
փակ ված եք շու կա նե րի ը նտ րու թյան և մթեր քի տե սա
կա նու ա ռու մով։ Կոո պե րա տի վի ա զա տու թյունն ա վե լի 
պա կաս է, այ սինքն, քա նի որ կոո պե րա տի վը հիմ նել 
են տվյալ կոո պե րա տի վի ան դամ նե րը, ա կն կալ վում 
է, որ այն կգ նի այն, ի նչ մա տա կա րա րում են իր ան
դամ նե րը և պատ շաճ գին կվ ճա րի այդ ար տադ րան քի 
դի մաց։ Այս ի րա վի ճա կը կա րող է ազ դել կոո պե րա տի
վի մր ցակ ցային կա րո ղու թյան վրա, մաս նա վո րա պես՝ 
ա ռևտ րա կան նե րի հետ մր ցակ ցու թյան մեջ, ով քեր 
ա վե լի մեծ ա զա տու թյուն ու նեն ը նտ րե լու այն ֆեր մեր
նե րին և մա տա կա րար ման այն շու կա նե րը, ո րոն ցից 
ու զում են օ գտ վել։ Սա մի շարք մար տահ րա վեր նե րի 
ա ռջև է կանգ նեց նում կոո պե րա տիվ նե րի ղե կա վար նե
րին, ով քեր զբաղ վում են մար կե տին գով, հատ կա պես՝ 
մթերք նե րի մի ան ման ո րակ պա հան ջող շու կա յում։

 Կո լեկ տիվ մար կե տին գը ո րոշ այլ մար տահ րա
վեր ներ էլ է ա ռա ջաց նում։ Դրան ցից մի քա նի սը 
կապ ված է ֆի նանս նե րի հետ։ Մար կե տին գային 
կոո պե րա տիվ ներն այլ կոո պե րա տիվ նե րի հա մե
մատ ա վե լի կա պի տա լա տար են շնոր հիվ այն հան
գա ման քի, որ բեր քա հա վա քի (այ սինքն՝ այն պա հը, 
ե րբ կոո պե րա տի վը գնում է իր ան դամ նե րի ար տադ
րան քը) և վա ճառ քի սե զոն նե րը (այ սինքն՝ այն պա
հը, ե րբ կոո պե րա տի վը ար տադ րան քը վա ճա ռում է 
հա ճա խորդ նե րին) միշտ չէ, որ ստույգ հա մընկ նում 
ե ն։ Ե թե ֆեր մեր նե րին ան մի ջա պես չեն վճա րում, 
ա պա նրանք կա րող են ո րո շել ի րենց մթեր քը վա
ճա ռել միջ նորդ նե րին։ 

 Ռիս կեր են պա րու նա կում նաև ծախ սե րը։ 
Կշռման, ո րա կի ստուգ ման, ֆեր մե րին վճա րե լու 
այս բո լոր գոր ծըն թաց նե րը պա հան ջում են կա տա
րել հա մա պա տաս խան վար չա կան աշ խա տանք և 
ներդ րում ներ (օր.՝ կշեռք գնե լու հա մար)։ Կոո պե
րա տի վի ղե կա վա րը պետք է ման րակր կիտ կեր պով 
ծան րու թեթև ա նի, թե ա րդյո    ՞  ք կո լեկ տիվ մար կե տին
գի մեջ ներդ րում ա նելն ա վե լի գե րա կա նշա նա կու
թյուն ունի, քան գնի ա ռու մով ստաց վե լիք օ գուտ նե րը։ 
Հա ջորդ մար տահ րա վե րը գնե րի ան կա յու նու թյունն 
է, հատ կա պես ե րբ ա ռաք ման պա հին ե ղած գնե րը 
տար բեր վում են վճար ման պա հին ե ղած գնե րից։

   ՇՈՒ ԿԱՅԻ ՄԱ ՍԻՆ ՏԵ ՂԵ ԿԱՏ ՎՈՒ ԹՅՈՒՆ

 Կո լեկ տիվ մար կե տին գի հա մար կոո պե րա տի վին 
ան հրա ժեշտ է շու կայի մա սին տե ղե կատ վու թյուն, 
բայց կոո պե րա տիվն այն կա րող է հա վա քել և որ
պես ծա ռա յու թյուն տրա մադ րել իր ան դամ նե րին։ 

Շու կայի մա սին տե ղե կատ վու թյու նը նե րա ռում է տե
ղե կու թյուն ներ շու կա յա հան ման ու ղի նե րի, գնորդ
նե րի, ո րա կի չա փո րո շիչ նե րի և այլ նի մա սին։

 ԿՈՈ ՊԵ ՐԱ ՏԻՎ ՆԵ ՐԻՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ԱՆ ԴԱՄ ՆԵ
ՐԻՆ ՇՈՒ ԿԱ ՅԱ ԿԱՆ Ի՞ ՆՉ ՏԵ ՂԵ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ
ՆԵՐ ԵՆ ԱՆ ՀՐԱ ԺԵՇՏ։

 Բե րենք մար կե տին գի հա մար կար ևոր տե ղե կու
թյուն նե րի օ րի նակ ներ՝
● բու սա բու ծա կան և ա նաս նա բու ծա կան մթերք նե

րի փաս տա ցի գնե րը,
● մր ցա կից նե րը և նրանց մար կե տին գային ռազ

մա վա րու թյու նը,
● ս պա ռող նե րի պա հանջ նե րը,
● ապ րանք նե րի տեղ հաս նե լու պա հանջ վող ժամ

կետ նե րը,
●  տար բեր գնորդ նե րի կող մից ո րա կին ներ կա յաց

վող պա հանջ նե րը,
● տե սա կա վոր ման չա փո րո շիչ ները, 
● գ նոր դի նա խընտ րած փա թե թա վոր ման տեխբ

նու թագ րե րը,
● տար բեր ապ րանք նե րի գնորդ նե րի սահ մա նած 

դրույթ ներ և պայ ման ներ,
● տ րանս պոր տային ծախ սեր,
● ի թիվս այլ վճար նե րի` շու կայի վար ձավ ճար ներ 

(գան ձում ներ), հար կեր
● ապ րանք նե րի հա մար սահ ման ված մի ջազ գային 

չա փո րո շիչ ներ,
● հա մաշ խար հային շու կա յա կան գնե րի մի տում նե րը։

 Շու կա յա կան տե ղե կատ վու թյու նը միշտ չէ, որ 
մատ չե լի է, ի սկ հա ճախ էլ այդ մատ չե լի ու թյու նը ան
հա վա սար է։ Օ րի նակ՝ գյու ղատն տե սա կան մթեր քի 
խո շոր գնորդ նե րի հա մար շու կա յա կան տե ղե կատ
վու թյունն ա վե լի մատ չե լի է, քան փոքր գնորդ նե րի 
հա մար։ Շու կա յա կան տե ղե կատ վու թյան ան հա վա
սար մատ չե լի ու թյու նը կամ հու սա լի շու կա յա կան 

տե ղե կատ վու թյան պա կա սը կա րող է դառ նալ ֆեր
մեր նե րի՝ սա կար կե լու կա րո ղու թյան պա կա սի և ի 
վեր ջո` գյուղմ թեր քը ցածր գնե րով ի րաց նե լու պատ
ճառ։ Շու կա յա կան տե ղե կատ վու թյան մա տու ցումն 
ար ժե քա վոր ծա ռա յու թյուն է, ո րը կոո պե րա տի վը 
կա րող է ա ռա ջար կել իր ան դամ նե րին։

 ՇՈՒ ԿԱ ՅԱ ԿԱՆ ԿՈՂՄ ՆՈ ՐՈ ՇՈՒՄ 
ԱՐ ԴԻ Ա ԿԱ ՆԱՑ ՄԱՆ ՄԻ ՋՈ ՑՈՎ

 Կո լեկ տիվ մար կե տին գով զբաղ վող կոո պե րա
տիվ նե րը ու նե նում են եր կու հիմ նա կան հա ճա խորդ` 
ի րենց ան դամ նե րը, ով քեր մա տա կա րա րում են ար
տադ րան քը և ի րենց բիզ նես գոր ծըն կեր նե րը, ո ւմ 
ի րենք վա ճա ռում են ար տադ րան քը։ Ե րբ ան դամ նե
րը և (կամ) կոո պե րա տի վը կա րո ղա նում են բա րե
լա վել ի րենց աշ խա տան քի կա տա րո ղա կա նու թյու նը, 
ա պա գնորդ նե րը կա րող են ա վե լի պատ րաս տա
կամ լի նել գնել բա րե լավ ված մթեր քը, վճա րել ա վե լի 
բարձր գին կամ գնել ա վե լի մեծ քա նա կու թյուն։ Կոո
պե րա տիվ նե րի և դրանց ան դամ նե րի հա մար կան 
ի րենց կա տա րո ղա կա նու թյու նը բա րե լա վե լու տար
բեր ե ղա նակ ներ։ 

Ապ րան քի ար դի ա կա նա ցում նշա նա կում է ի րաց
վող ար տադ րան քի բա րե լա վում։ Ֆեր մեր նե րը կա րող 
են ի րենց ար տադ րան քը բա րե լա վել տար բեր ե ղա
նակ նե րով։ Օ րի նակ՝ կա րող են ցա նել մշա կա բույ սի 
նոր սորտ, ո րն ու նի ա վե լի ցան կա լի ար տադ րա կան 
բնու թագ րեր կամ կա րող են ա վե լի շատ ժա մա նակ 
տրա մադ րել հետ բեր քա հա վա քային աշ խա տանք նե
րին (օր.` չո րա ցում և խմո րում), ո րը բարձ րաց նում է 
ար տադ րան քի ո րա կը և գի նը։ Այս աշ խա տանք նե րում 
կոո պե րա տի վը կա րող է օգ նել ֆեր մեր նե րին։ Այն կա
րող է ֆեր մեր նե րին ա ջակ ցել նաև հա վաս տագր ված 
մթերք նե րի այ լընտ րան քային շու կա ներ մուտք գոր ծե
լու հար ցում։ Կոո պե րա տի վը կա րող է ֆեր մեր նե րին 
ա ջակ ցել նաև մթեր քի ար տադ րու թյան ե ղա նակ նե րի 
բա րե լավ ման գոր ծում. սա հայտ նի է որ պես « գոր ծըն
թա ցի ար դի ա կա նա ցում»։

 Գոր ծըն թա ցի ար դի ա կա նա ցում նշա նա կում է 
նույն մթեր քը ար տադ րել ա վե լի ար դյու նա վետ կեր
պով, օ րի նակ` օգ տա գոր ծե լով նոր տեխ նո լո գի ա ներ 
կամ կա ռա վար ման նոր մե թոդ ներ։ Օ րի նակ՝ ֆեր
մեր նե րը կա րող են ա վե լաց նել ար տադր վող մթեր
քի քա նա կը` օգ տա գոր ծե լով պա րար տա նյու թեր. 
նրանք կա րող են կր ճա տել վնա սա տու նե րով վա
րակ վա ծու թյու նը և կր ճա տել ծախ սե րը ոչ այն քան 
թու նա քի մի կատ ներ կի րա ռե լու, որ քան վնա սա տու
նե րի դեմ պայ քա րի ճիշտ կազ մա կերպ ման մի ջո
ցով։ Գոր ծըն թա ցի ար դի ա կա նա ցում կա րող է տե ղի 
ու նե նալ նաև կոո պե րա տի վի մա կար դա կում։ Օ րի
նակ՝ կոո պե րա տի վը կա րող է ներդ րում ա նել նոր 
ամ բար գնե լու նպա տա կով։ Գոր ծըն թա ցի ար դի ա
կա նա ցու մը կա րող է վե րա բե րել նաև աշ խա տան

քային պայ ման նե րի բա րե լավ մա նը և ա ռող ջա կան 
ու ան վտան գու թյան հետ կապ ված ռիս կե րի նվա
զեց մա նը։ 

 Վեր ջինս հայտ նի է նաև որ պես « սո ցի ա լա կան 
ար դի ա կա նա ցում»։ Կոո պե րա տիվ նե րը կա րող են 
բարձ րաց նել վտանգ նե րի մա սին ի րա զե կու թյու նը 
(օ րի նակ` պաս տառ նե րի և նշան նե րի մի ջո ցով) և ան
դամ նե րին ու սու ցա նել մե քե նա նե րի, սար քա վո րում
նե րի և ագ րո քի մի կատ նե րի հետ վար վե լու ձևե րը։ 
Ռիս կե րը կր ճա տե լու նպա տա կով կոո պե րա տիվ նե րը 
կա րող են նաև մշա կել շա հա գործ ման ձեռ նարկ ներ 
և բա ժա նել պաշտ պա նիչ ար տա հա գուստ և սար քա
վո րում ներ։ 

Իր ան դամ նե րի կա տա րո ղա կա նու թյան վրա 
սևեռ վե լու փո խա րեն կոո պե րա տի վը կա րող է նաև 
սևեռ վել իր սե փա կան կա տա րո ղա կա նու թյու նը բա
րե լա վե լու վրա` փնտ րե լով իր ան դամ նե րից գնած 
մթերք նե րին հա վե լյալ ար ժեք ա վե լաց նե լու ու ղի ներ։ 
Օ րի նակ՝ կոո պե րա տի վը կա րող է ձեռ նար կել մթեր
քի վե րամ շա կում (օր.՝ մե ծա քա նակ ցո րե նի փո խա
րեն վա ճա ռել մե ծա քա նակ ա լյուր) կամ ներդ րում
ներ ա նել փա թե թա վոր ման մեջ։ Սա հայտ նի է նաև 
որ պես « գոր ծա ռու թային ար դի ա կա նա ցում»։

 Գոր ծա ռու թային (ֆունկ ցի ո նալ) ար դի ա կա նա
ցում նշա նա կում է ըն դու նել գոր ծու նե ու թյան նոր տե
սակ ներ կամ փո խել գոր ծու նե ու թյան տե սակ նե րի այն 
հա մակ ցու թյու նը, որ կոո պե րա տի վը ձեռ նար կում է 
ի րաց վող ար տադ րան քին հա վե լյալ ար ժեք հա ղոր դե
լու հա մար։ Կոո պե րա տի վի հա մար գոր ծա ռու թային 
ար դի ա կա նաց ման օ րի նակ ներ են վե րամ շա կու մը և 
բրեն դա վո րու մը։ Գոր ծու նե ու թյան այս տե սակ նե րը 
հա ճախ հա սա նե լի չեն ա ռան ձին ֆեր մեր նե րի հա
մար։ Ֆեր մեր նե րի հա մար կո լեկ տիվ մար կե տին գը 
գոր ծա ռու թային ար դի ա կա նաց ման օ րի նակ է. կոո
պե րա տի վը ֆեր մեր նե րին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
ի րա կա նաց նել ար ժեշղ թայի ա վե լի բարձր մա կար
դա կում գտն վող գոր ծա ռույթ, այն է` ար տադ րու թյու
նից զատ, զբաղ վել նաև մար կե տին գով` ի րաց մամբ։

 
Ե թե կոո պե րա տի վը ստանձ նում է ար ժեշղ թա յում 

ա վե լի բարձր մա կար դակ ու նե ցող որ ևի ցե գոր ծա
ռույթ, ա պա շղ թան կար ճա նում է, և կոո պե րա տի
վը սկ սում է ստա նալ ա վե լի բարձր մար ժա։ Չնա յած 
գայ թակ ղիչ լի նե լուն, միշտ չէ, որ սա ա ռա ջըն թա ցի 
լա վա գույն ու ղին է։ Օ րի նակ՝ ար տադ րան քի բաշխ
մամբ զբաղ վող միջ նորդ նե րից ձեր բա զատ վե լը նշա
նա կում է ձեր բա զատ վել այն մարդ կան ցից, ով քեր 
մաս նա գի տա ցած են այս խնդ րի լուծ ման ո ւղ ղու
թյամբ։ Ա րդյո՞ք կոո պե րա տիվն ու նի այդ մաս նա գե
տին փո խա րի նող։ Գու ցե օգ տա կար լի նի ոչ թե ձեր
բա զատ վել ա ռևտ րա կան նե րից, այլ սկ սել ա վե լի լավ 
աշ խա տել նրանց հետ։ 

 Բազ մա զա նե ցում. Փո խա նակ սևեռ վե լու «ա վե լի 
լավ ա նե լու» վրա, ռազ մա վա րա կան ա ռու մով կոո
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