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პროექტისშესახებ

ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის კვლე ვის ცენ ტ რის ან გა რი ში - „სოფლის მე ურ ნე ო ბა - გა მოწ ვე ვე ბი და მიმ-

დი ნა რე პო ლი ტი კა“ მომ ზად და აღ მო სავ ლეთ - და სავ ლე თის მარ თ ვის ინ ს ტი ტუ ტის (EWMI) პროგ რა მის 

„საქართველოში სა ჯა რო პო ლი ტი კის, ად ვო კა ტი რე ბი სა და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის გან ვი თა რე ბის“ 

(G-PAC) ფარ გ ლებ ში, რო მე ლიც ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის სა ერ თა შო რი სო გან ვი თა რე ბის სა ა-

გენ ტოს (USAID) და ფი ნან სე ბით ხორ ცი ელ დე ბა. 

პრო ექ ტის მი ზა ნია შე ა ფა სოს ქვეყ ნის სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა. კვლე ვის შე დე-

გად გა ნი საზღ ვ რე ბა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სფე როს გან ვი თა რე ბის შე მა ფერ ხე ბე ლი გა რე მო ე ბე ბი, შე ფას-

დე ბა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მი წის მდგო მა რე ო ბა, მოხ დე ბა ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო 

პო ლი ტი კის ანა ლი ზი და სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბა ზე დაყ რ დო ბით მომ ზად დე ბა რე კო მენ და ცი ე ბი 

გა მოკ ვე თი ლი პრობ ლე მე ბის მო საგ ვა რებ ლად. 

წი ნამ დე ბა რე ან გა რიშ ში გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში არ სე ბუ ლი მიმ დი ნა რე პო ლი ტი კა, 

ასე ვე შე ფა სე ბუ ლია მთავ რო ბის მი ერ ინი ცი რე ბუ ლი სხვა დას ხ ვა აგ რა რუ ლი პროგ რა მე ბი. ეს პრო ექ ტის 

ფარ გ ლებ ში გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი მე ო რე კვლე ვა ა; პირ ვე ლი კვლე ვა მო ი ცავ და სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მი წის 

ბაზ რის არ სე ბულ მდგო მა რე ო ბას სა ქარ თ ვე ლო ში. 



სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა: გა მოწ ვე ვე ბი და მიმ დი ნა რე პო ლი ტი კა6

ძირითადიმიგნებები

•	 სა ქარ თ ვე ლო ში, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ტორ ში მცი რე ზო მის, ფრაგ მენ ტი რე ბუ ლი სა ო ჯა ხო მე-

ურ ნე ო ბე ბი დო მი ნი რე ბენ. სექ ტო რი ტექ ნო ლო გი უ რი ჩა მორ ჩე ნი ლო ბის ტყვე ო ბა შია და ხა სი ათ-

დე ბა და ბა ლი პრო დუქ ტი უ ლო ბით; 

•	 სოფ ლის მე ურ ნე ო ბას ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი სა მუ შაო ძა ლის 50%-ის სა შუ ა ლე ბით მთლი ან ში და 

პრო დუქ ტ ში (მშპ) მხო ლოდ 8-9% წი ლი შე აქვს, ხო ლო სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გა და მა მუ შა ვე ბელ 

სა წარ მო თა წი ლი მთლი ან მშპ-ში 4% შე ად გენს;   

•	 სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ტორ ში შექ მ ნი ლი მდგო მა რე ო ბის გა მომ წ ვევ ძი რი თად მი ზე ზად შე იძ-

ლე ბა გა ნი ხი ლოს დარ გის ტექ ნო ლო გი უ რი ჩა მორ ჩე ნა და კვა ლი ფი ცი უ რი ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე-

ბის დე ფი ცი ტი, ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის მოშ ლი ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი, კა პი ტა ლის 

სე რი ო ზუ ლი დე ფი ცი ტი, გა ნუ ვი თა რე ბე ლი მი წის ბა ზა რი და მცი რე ზო მის მე ურ ნე ო ბე ბის ფრაგ-

მენ ტა ცი ის მა ღა ლი ხა რის ხი, შე სა ბა მი სი სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კის სი სუს ტე და სა ხელ მ წი ფო და-

ფი ნან სე ბის სიმ წი რე;

•	 მემ ცე ნა რე ო ბის პრო დუქ ცი ა, წარ მო ე ბა და ნა თე სი ფარ თო ბე ბი ხა სი ა თე ბა შემ ცი რე ბის ტენ დენ-

ცი ით; 

•	 ქვეყ ნა ში და ბა ლია მრა ვალ წ ლო ვა ნი ნარ გა ვე ბის კონ ცენ ტ რა ცი ა. სა ქარ თ ვე ლოს სწო რედ ამ უკა-

ნას კ ნელ სფე რო ში გა აჩ ნია კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბა და სა ექ ს პორ ტო შე მო სავ ლე ბის გე ნე-

რა ცი ის ყვე ლა ზე დი დი პო ტენ ცი ა ლი; 

•	 მეცხო ვე ლე ო ბა ძი რი თა დი მცე ნა რე უ ლი პრო დუქ ტე ბის მწარ მო ებ ლუ რო ბის შემ ცი რე ბის ფონ ზე 

ასე ვე სტაგ ნა ცი ა ში ა;

•	 ვე ტე რი ნა რუ ლი და მცე ნა რე თა დაც ვის მომ სა ხუ რე ბა ზე და ბა ლი ხელ მი საწ ვ დო მო ბა სე რი ო ზულ 

საფ რ თხეს წარ მო ად გენს სხვა დას ხ ვა და ა ვა დე ბე ბის და მავ ნებ ლე ბის გავ რ ცე ლე ბის კუთხით;

•	 გარ კ ვე უ ლი პროგ რე სი შე ი ნიშ ნე ბა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ტექ ნი კა ზე, აგ რე გა ტებ სა და მი საბ მე-

ლებ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის კუთხით, მაგ რამ ნაკ ლე ბო ბა კვლავ შე ი ნიშ ნე ბა;  

•	 სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბა ში ჩარ თუ ლო ბის ზრდის კვა ლო ბა ზე იზ რ დე ბა რო გორც სა ქარ თ ვე ლოს 

ექ ს პორ ტი, ასე ვე იმ პორ ტიც, თუმ ცა ამ უკა ნას კ ნელს ზრდის გა ცი ლე ბით უფ რო გა მოკ ვე თი ლი 

ტენ დენ ცი ე ბი ახა სი ა თებს. ქვე ყა ნას იმ პორ ტის მეშ ვე ო ბით შე მო აქვს ისე თი სა სურ ს თო სა ქონ ლის 

აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბაც კი, რომ ლის წარ მო ე ბა ად გილ ზეა შე საძ ლე ბე ლი.

•	 სექ ტორ ში არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბის გა მო, სა ქარ თ ვე ლო მოწყ ვ ლა დია სა სურ სა თო უსაფ რ თხო-

ე ბის თვალ საზ რი სით; 

•	 უახ ლო ეს წარ სულ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პროგ რა მე ბის (სიმინდის წარ მო ე ბის ხელ შეწყო ბის 

პროგ რა მა, ხორ ბ ლის სა თეს ლე მა სა ლის ინ ტენ სი ფი კა ცი ის პროგ რა მა, მეღ ვი ნე ო ბის ხელ შეწყო-

ბის პროგ რა მა და 100 ახა ლი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სა წარ მოს პროგ რა მა) შე დე გე ბი სხვა დას ხ ვა 

მი ზე ზე ბის გა მო არ იყო მო ლო დი ნის შე სა ბა მი სი;     

•	 ამ ჟა მად მიმ დი ნა რე პროგ რა მე ბის (სამელიორაციო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის რე ა ბი ლი ტა ცი ა, ტრე ი-

ნინ გე ბი და კონ სულ ტა ცი ე ბი, მცი რე მი წი ან ფერ მერ თა ხელ შეწყო ბა და შე ღა ვა თი ა ნი აგ როკ რე-

დი ტი) ეფექ ტის შე ფა სე ბა არ არის შე საძ ლე ბე ლი, რად გან შე დე გე ბი ჯერ - ჯე რო ბით უც ნო ბი ა; 
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•	 სა ი რი გა ციო სის ტე მე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია ცალ სა ხად და დე ბი თად შე იძ ლე ბა შე ფას დეს, თუმ ცა ქვე-

ყა ნა ში მე ლი ო რა ცი ის პრობ ლე მე ბი შე უძ ლე ბე ლია ერ თ ჯე რა დი პროგ რა მე ბით და ღო ნის ძი ე ბე-

ბით მოგ ვარ დეს. აუცი ლე ბე ლია ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლუ რი გან ვი თა რე ბა, ოპ ტი მა ლუ რი სტრუქ ტუ რე ბის 

ჩა მო ყა ლი ბე ბა.

•	 მნიშ ვ ნე ლო ვან პრობ ლე მას წარ მო ად გენს მწარ მო ე ბელ თა შო რის ინ ფორ მა ცი ის და ცოდ ნის მი-

ღე ბის მოთხოვ ნის არ ქო ნა. სექ ტო რის გან ვი თა რე ბი სათ ვის (ტექნოლოგიების და ნერ გ ვა, პრო-

დუქ ტი უ ლო ბის გაზ რ და, ა.შ) აუცი ლე ბე ლი იქ ნე ბა მწარ მო ე ბელ თა შო რის ინ ფორ მა ცი ის და ცო ნის 

სტი მუ ლი რე ბის ხელ შეწყო ბა; 

•	 მცი რე მი წი ან ფერ მერ თა ხელ შეწყო ბის პროგ რა მას აშ კა რად გა მო ხა ტუ ლი სო ცი ა ლუ რი მიზ ნე ბი 

გა აჩ ნი ა. გან სა კუთ რე ბით სა და ვოა სხვა დას ხ ვა აგ რა რუ ლი და ნიშ ნუ ლე ბის ინ ვენ ტა რის გა და ცე-

მა, რა საც მხო ლოდ სო ცი ა ლუ რი დატ ვირ თ ვა აქვს და მი სი ეკო ნო მი კუ რი ეფექ ტის გან საზღ ვ რა 

შე უძ ლე ბე ლი ა. მო მა ვალ ში ამ გ ვა რი პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა უმ ჯო ბე სი ა, რომ შეწყ დეს და 

ბე ნე ფი ცი ა რე ბის სა ჭი რო ე ბე ბი  დაკ მა ყო ფილ დეს ზო გად სამ თავ რო ბო სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის 

ჭრილ ში; 

•	 სა ვა რა უ დოდ, მიმ დი ნა რე წელს აგ რო- სექ ტორ ზე გა ცე მუ ლი სეს ხე ბის მო ცუ ლო ბა წი ნა წელ თან 

შე და რე ბით გა სამ მაგ დე ბა. ეს ერ თის მხრივ შთამ ბეჭ და ვი ზრდა ა, მაგ რამ მე ო რეს მხრივ სოფ ლის 

მე ურ ნე ო ბის წი ლი მთლი ან საკ რე დი ტო პორ ტ ფელ ში კვლავ ძალ ზედ უმ ნიშ ვ ნე ლოა და მთე ლი 

სა ბან კო პორ ტ ფე ლის 3%-ს არ აღე მა ტე ბა.

•	 მი უ ხე და ვად სა ხელ მ წი ფოს მზარ დი ინ ტე რე სი სა დარ გი სად მი, სა ქარ თ ვე ლო ში სოფ ლის მე ურ-

ნე ო ბა უახ ლო ეს პე რი ოდ ში გარ კ ვე ულ წი ლად სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის სფე როდ დარ ჩე ბა, რად-

გა ნაც არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, კარ დი ნა ლუ რი ცვლი ლე ბე ბის მიღ წე ვა უახ-

ლო ეს პე რი ოდ ში ძა ლი ან რთუ ლი იქ ნე ბა;

•	 ხე ლი სუფ ლე ბის ამო ცა ნა უნ და იყოს რაც შე იძ ლე ბა სწრა ფად შექ მ ნას სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან-

ვი თა რე ბი სათ ვის ისე თი გა რე მო, რო მე ლიც ხელს შე უწყობს დარ გ ში ინო ვა ცი ე ბი სა და ინ ვეს ტი-

ცი ე ბის მო ზიდ ვას, გაზ რ დის კერ ძო სექ ტო რის და ინ ტე რე სე ბას და შე საძ ლე ბელს გახ დის კონ კუ-

რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ამაღ ლე ბას. 
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მეთოდოლოგიურიგანმარტება

სა ქარ თ ვე ლო ში სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სექ ტო რის მდგო მა რე ო ბი სა და პო ტენ ცი ა ლის შე ფა სე ბი სას, ასე ვე 

ცალ კე უ ლი გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი თუ და გეგ მი ლი პროგ რა მე ბის ანა ლი ზი სას ქვეყ ნის სოფ ლის მე ურ ნე ო-

ბის გან ვი თა რე ბის ზო გად კონ ტექ ს ტ ში გა მო ყე ნე ბუ ლია სა ქარ თ ვე ლოს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 2004 წლის 

აღ წე რის შე დე გე ბი, ასე ვე 2011 წლის სა ქარ თ ვე ლოს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის წე ლიწ დე უ ლის მა სა ლე ბი და 

სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ 2007 წელს მომ ზა დე ბუ ლი რე გი ო ნე ბის პას პორ ტე ბი.  და ვა ლე ბის კონ-

ტექ ს ტი დან გა მომ დი ნა რე, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 2004 წლის სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო აღ წე რის მა სა ლე ბი 

შე საძ ლოა მოძ ვე ლე ბუ ლი ჩან დეს გა სუ ლი ხან გ რ ძ ლი ვი დრო ის გა მო, მი ვიჩ ნი ეთ, რომ 2004 წელს ჩა ტა-

რე ბუ ლი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო აღ წე რის მა სა ლე ბის ანა ლი ზი ამ მიზ ნი სათ ვის სა სარ გებ ლოა შემ დე გი 

გა რე მო ე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე: 

1) 2004 წლის სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო აღ წე რის შე დე გე ბი ყვე ლა ზე სრულ ყო ფილ და დე ტა ლურ ინ ფორ მა-

ცი ას იძ ლე ვა სა ქარ თ ვე ლოს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ზე რა ი ო ნე ბის დო ნე ზე და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ძი რი-

თად დარ გებ ზე.

2) სა ქარ თ ვე ლოს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში ამ წლე ბის მან ძილ ზე  კვლავ შე ი ნიშ ნე ბო და ხან გ რ ძ ლი ვი სტაგ-

ნა ცი ის პრო ცე სი. ინ ფორ მა ცია დარ გ ში შრო მი სა და კა პი ტა ლის ნა ყო ფი ე რე ბის, ასე ვე ეფექ ტი ა ნო ბის სხვა 

მაჩ ვე ნებ ლე ბის შე სა ხებ დი ნა მი კა ში და გან სა კუთ რე ბით  რა ი ო ნე ბის დო ნე ზე ან არ მო ი პო ვე ბა ან სე რი-

ო ზულ და მა ტე ბით ძა ლის ხ მე ვას მო ითხოვს,  რაც ყო ველ თ ვის არაა შე საძ ლე ბე ლი. გარ და ამი სა, სოფ ლის 

მე ურ ნე ო ბა ში მიმ დი ნა რე სტაგ ნა ცი უ რი პრო ცე სე ბის და დას ტუ რე ბა ად ვი ლად შე იძ ლე ბა შე სა ბა მი სი სტა-

ტის ტი კუ რი წე ლიწ დე უ ლებ თან, ასე ვე სხვა წყა რო ებ თან  კომ ბი ნა ცი ა ში გან ხილ ვით. აგ ვა რად მიგ ვაჩ ნი ა, 

რომ 2004 წელს და ფიქ სი რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ა, აგ რა რუ ლი სექ ტო რის  შე ფა სე ბის კონ ტექ ს ტ ში და მაკ მა-

ყო ფი ლე ბე ლი ა.

3) სა ქარ თ ვე ლოს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა რე გი ო ნე ბი სა და დარ გე ბის მი ხედ ვით არ გა ნიც დის ისეთ კარ დი-

ნა ლურ ცვლი ლე ბებს, რომ ლე ბიც დრო თა გან მავ ლო ბა ში ამა თუ იმ რე გი ო ნი სა თუ დარ გის პერ ს პექ ტი ვას 

მკვეთ რად გა მო ხა ტავ და. ამ გ ვა რად, რე სურ სუ ლი ბა ზი სა და გან ვი თა რე ბის პო ტენ ცი ა ლის გა აზ რე ბა ქვეყ-

ნის სა ერ თო კონ ტექ ს ტ ში მე თო დო ლო გი უ რად გა მარ თ ლე ბუ ლი ა. გარ და ამი სა, ზე მოთხ სე ნე ბუ ლი ლი ტე-

რა ტუ რა, ჩვე ნი აზ რით ნი შან დობ ლი ვია იმი თაც, რომ მათ ში მკა ფი ოდ ჩანს რო გორც სოფ ლის მე ურ ნე ო-

ბის დღე ვან დე ლი მდგო მა რე ო ბა, ისე მი სი გან ვი თა რე ბის ზო გა დი მი მარ თუ ლე ბა. ამის შე სა ხებ სა უ ბა რი 

წარ მოდ გე ნი ლია მა სა ლის შე სა ვალ ნა წილ ში.
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შესავალი

უკა ნას კ ნე ლი ოცი წლის გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თ ვე ლოს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ეკო ნო მი კის ერ თა დერ თი 

მსხვი ლი დარ გი ა, რო მელ შიც გან ვი თა რე ბის პრო ცე სე ბი ძა ლი ან უმ ნიშ ვ ნე ლო ტემ პე ბით მიმ დი ნა რე ობს. 

და ნარ ჩე ნი ეკო ნო მი კის გან ამ სფე როს ჩა მორ ჩე ნის ტემ პე ბი გან სა კუთ რე ბით ბო ლო ათი წლის გან მავ-

ლო ბა ში გა მო იკ ვე თა. მარ თა ლია მშპ-ში სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის წი ლის შემ ცი რე ბის ტენ დენ ცია  ზო გა დად  

ქვეყ ნე ბის დი დი უმ რავ ლე სო ბი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი და ნორ მა ლუ რი ტენ დენ ცი ა ა, მაგ რამ ამას თან 

ერ თად სა ქარ თ ვე ლო ში შე ი ნიშ ნე ბა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის აბ სო ლუ ტუ რი მო-

ცუ ლო ბის სტაგ ნა ცია და შემ ცი რე ბაც კი. ეს საკ მა რი სად უც ნა უ რია იმ ფონ ზე, რომ და ნარ ჩენ ეკო ნო მი კა ში 

კარ გა დაა გა მოკ ვე თი ლი პრო დუქ ტი უ ლო ბის ზო გა დი ზრდის ტენ დენ ცი ა. ამა ვე დროს, ქვე ყა ნა ში და ფიქ-

სი რე ბუ ლი იმ პორ ტის ზრდა გვა ფიქ რე ბი ნებს, რომ მო ქა ლა ქე თა ცხოვ რე ბის დო ნე თან და თა ნო ბით იზ რ-

დე ბა, რაც ად გილ ზე წარ მო ე ბულ სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო და გა და მუ შა ვე ბუ ლი სურ სა თის პრო დუქ ტებ ზე 

და მა ტე ბით მოთხოვ ნას უნ და ქმნი დეს, რაც, სამ წუ ხა როდ, არ დას ტურ დე ბა ეროვ ნუ ლი სტა ტის ტი კუ რი 

სამ სა ხუ რის მი ერ წარ მოდ გე ნილ მა სა ლებ ში. მარ თა ლი ა, ცალ კე ულ სექ ტო რებ ში შე ი ნიშ ნე ბა და დე ბი თი 

ტენ დენ ცი ე ბი, მაგ რამ სი ტუ ა ცი ის სტა ბი ლი ზა ცი ამ დე და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის 

უზ რუნ ველ ყო ფამ დე ჯერ კი დევ დი დი გზაა გა სავ ლე ლი. სა ქარ თ ვე ლოს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში არ სე ბუ ლი 

ტენ დენ ცი ე ბი სა და ქვეყ ნის სა ერ თა შო რი სო კონ კუ რენ ტუ ლი პო ზი ცი ე ბის ზო გა დი შე ფა სე ბი სათ ვის მნიშ ვ-

ნე ლო ვა ნია უკა ნას კ ნე ლი წლე ბის ექ ს პორ ტ -იმ პორ ტის დი ნა მი კის გან ხილ ვა. სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბა ში 

ჩარ თუ ლო ბის ზრდის კვა ლო ბა ზე იზ რ დე ბა რო გორც სა ქარ თ ვე ლოს ექ ს პორ ტი, ასე ვე იმ პორ ტიც, თუმ ცა 

ამ უკა ნას კ ნელს ზრდის გა ცი ლე ბით უფ რო გა მოკ ვე თი ლი ტენ დენ ცი ე ბი ახა სი ა თებს. 2012 წელს სა ქარ თ-

ვე ლო ში სურ სა თის იმ პორ ტ მა 1,2 მი ლი არდ დო ლარს გა და ა ჭარ ბა, ხო ლო ექ ს პორ ტის ნიშ ნუ ლი 500 მი-

ლი ო ნი აშშ დო ლა რის ნიშ ნულს ას ც და.

გრაფიკი1სურსათისადასოფლისმეურნეობისექსპორტ/იმპორტიათასაშშდოლარში

წყარო:საქსტატი
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სურ სა თი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა გა რეო ვაჭ რო ბის დი ნა მი კა სა ქარ თ ვე ლოს სა გა რეო ვაჭ რო-

ბის ზო გა დი სუ რა თის თით ქ მის ზუს ტი ანა რეკ ლი ა, იმ აზ რით, რომ ქვე ყა ნა ში უკ ვე წლე ბია ფიქ სირ-

დე ბა სა ვაჭ რო ბა ლან სის ქრო ნი კუ ლად უარ ყო ფი თი სა ვაჭ რო სალ დო. ეს ერ თი შე ხედ ვით სავ სე ბით 

ნორ მა ლუ რი და მი სა ღე ბი ტენ დენ ცი ა ა, თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ იმას, რომ სა გა რეო ვაჭ რო ბი სად-

მი გახ ს ნი ლო ბა თა ვის თა ვად გუ ლის ხ მობს წარ მო ე ბის პრო ცე სის იმ გ ვარ რეს ტ რუქ ტუ რი ზა ცი ას, რაც 

შე და რე ბით უფ რო კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბა ზე გა დას ვ ლას გუ ლის ხ მობს. მი უ ხე-

და ვად ამი სა, სამ წუ ხა როა ის ტენ დენ ცი ა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს და მო კი დე ბუ ლე ბა იზ რ დე ბა იმ გ ვარ 

პრო დუქ ტებ ზე, რომ ლის სა წარ მო ებ ლად აუცი ლე ბე ლი ბუ ნებ რივ - კ ლი მა ტუ რი პი რო ბე ბი ნამ დ ვი ლად 

არ სე ბობს. 

2009-2012 წლე ბის 10 ძი რი თა დი სა იმ პორ ტო და სა ექ ს პორ ტო სა სა ქონ ლო ჯგუ ფის დი ნა მი კის ანა ლი ზი 

საკ მა ოდ კარგ სუ რათს ქმნის არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბის შე სა ფა სებ ლად და მეტ - ნაკ ლე ბად ზუს ტად ასა-

ხავს სა ქარ თ ვე ლოს სა ერ თა შო რი სო კონ კუ რენ ტულ პო ზი ცი ას.

ცხრილი1ძირითადისაიმპორტოპროდუქტისიმპორტისდინამიკა

პროდუქტისიმპორტიმლნაშშდოლარი 2009 2010 2011 2012 საშუალო

ხორბალი და მესლინი 105,506 174,156 184,232 239,953 175,962

სიგარები, სიგარელები და სიგარეტები თამბაქოს ან 
მისი შემცვლელებისაგან

57,425 78,990 86,743 90,565 78,431

შაქარი 50,408 74,233 89,738 84,682 74,765

ხორცი და კვების სუბპროდუქტები შინაური 
ფრინველის, ახალი, გაცივებული ან გაყინული

37,230 47,954 66,104 69,844 55,283

ზეთი მზესუმზირისა, ალისარჩულისა ან ბამბისა და 
მათი ფრაქციები

28,789 46,878 64,659 56,228 49,139

შოკოლადი და კაკაოს შემცველი კვების სხვა მზა 
პროდუქტები

42,863 46,616 50,523 53,074 48,269

თევზი გაყინული 22,505 26,881 30,894 33,638 28,479

ეთილის სპირტი არადენატურირებული, სპირტის 
კონცენტრაციით 80 მოც.%-ზე ნაკლები, სპირტიანი 
სასმელები

26,662 27,435 32,867 32,847 29,953

პური, ფქვილოვანი საკონდიტრო ნაწარმი, 
შაქარლამა, ნამცხვარი და სხვა პურფუნთუშეული

19,221 22,352 29,226 30,061 25,215

ხორცი ღორის ახალი, გაცივებული ან გაყინული 12,668 13,454 18,858 28,813 18,448

მარგარინი 15,814 20,846 27,283 28,525 23,117

წყარო:საქსტატი
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იმ პორ ტ ში იკ ვე თე ბა და მო კი დე ბუ ლე ბა ხორ ბალ ზე, სი გა რეტ ზე, ხორ ც პ რო დუქ ტებ სა და ზე თებ ზე, ასე-

ვე მარ ც ვ ლე უ ლის გა და მუ შა ვე ბის შე დე გად მი ღე ბულ პრო დუქ ცი ა ზე. ზე მო ჩა მოთ ვ ლი ლი პრო დუქ ტე ბის 

უმ რავ ლე სო ბის წარ მო ე ბა მო ითხოვს მი წის დიდ რე სურ სებ სა და კა პი ტალ შე ი ა რა ღე ბის მა ღალ დო ნეს. 

გარ და ამი სა, ეს ეგ რეთ წო დე ბუ ლი ,,Commodities“ ტი პის პრო დუქ ცი ა ა, რო მელ შიც შე და რე ბით და ბა ლია 

მა ღა ლი ღი რე ბუ ლე ბის შექ მ ნის შე საძ ლებ ლო ბა. 

ექ ს პორ ტის 10 ძი რი თა დი პრო დუქ ტის ზრდის დი ნა მი კა და მა ი მე დე ბე ლი ა, თუმ ცა აქაც გა სათ ვა ლის წი ნე-

ბე ლია ის გა რე მო ე ბა, რომ წამ ყ ვა ნი პრო დუქ ტი, თხი ლი, რო მე ლიც ბო ლო წლე ბის ექ ს პორ ტის ერ თ -ერთ 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრო დუქ ტი ა, ასე ვე ,,Commodities“ ტი პის პრო დუქ ტი ა, რომ ლის წარ მა ტე ბა მნიშ ვ ნე ლოვ-

ნად იქ ნე ბა და მო კი დე ბუ ლი  მი წი სა და მუ შა ხე ლის ფა სე ბის დი ნა მი კა ზე უახ ლო ეს წლებ ში.

ცხრილი2.ძირითადისაექსპორტოპროდუქტისექსპორტისდინამიკა

პროდუქტისექსპორტიმლნაშშდოლარი 2009 2010 2011 2012 საშუალო

კაკალი სხვა, ახალი ან გამხმარი 69,956 75,134 130,086 83,659 89,709

ეთილის სპირტი არადენატურირებული, სპირტის 
კონცენტრაციით 80 მოც.%-ზე ნაკლები, სპირტიანი 
სასმელები

54,019 55,705 67,852 80,027 64,401

ყურძნის ნატურალური ღვინოები 31,997 41,138 54,103 64,871 48,027

მინერალური და მტკნარი წყლები 24,675 36,917 47,607 59,341 42,135

ხორბალი და მესლინი 3,248 7,242 6,169 52,062 17,181

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი, ცოცხალი 16,903 19,310 28,213 39,267 25,923

წყლები, მინერალურისა და დაგაზიანებულის 
ჩათვლით, შაქრის დანამატების შემცველობით

10,684 14,666 15,051 20,888 15,322

ცხვრები და თხები ცოცხალი 17,054 13,427 14,944 18,162 15,897

ხილისა და ბოსტნეულის წვენები 2,883 6,201 6,312 12,537 6,983

სიმინდი 1,097 2,650 995 7,678 3,105

ციტრუსების ნაყოფი ახალი ან გამხმარი 15,703 12,143 5,263 7,670 10,195

წყარო:საქსტატი

ამა ვე დროს, წამ ყ ვა ნი სა ექ ს პორ ტო პრო დუქ ტე ბის ჩა მო ნათ ვა ლის დი ნა მი კა აჩ ვე ნებს, რომ აქ წარ მოდ გე-

ნი ლი პრო დუქ ტე ბის უმ რავ ლე სო ბას გა აჩ ნია მა ღა ლი ღი რე ბუ ლე ბის შექ მ ნის პო ტენ ცი ა ლი და მო ითხოვს 

შე და რე ბით ჭარბ სა მუ შაო ძა ლას, რა შიც სა ქარ თ ვე ლოს ნამ დ ვი ლად გა აჩ ნია ფარ დო ბი თი კონ კუ რენ-

ტუ ლი უპი რა ტე სო ბა. ექ ს პორ ტი სა და იმ პორ ტის წამ ყ ვა ნი პრო დუქ ტე ბის დი ნა მი კა გვა ფიქ რე ბი ნებს, რომ 

სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კის უდი დე სი ნა წი ლი კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლი უნ და იყოს სწო რედ იმ დარ გე ბის ხელ-
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შეწყო ბა ზე, რო მელ თაც სა ერ თა შო რი სო მას შ ტა ბით კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბა გა აჩ ნი ათ. და ნარ ჩე ნი 

პრო დუქ ტე ბის მწარ მო ებ ლუ რო ბის ხელ შეწყო ბის ასა მაღ ლე ბელ ღო ნის ძი ე ბებ ში სა ხელ მ წი ფო მაქ სი მა-

ლუ რად უნ და ეცა დოს ეფექ ტი ა ნო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას და მი ნი მა ლურ ჩა რე ვას, რაც ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე-

ბის, ცოდ ნი სა და ნო უ- ჰა უს გავ რ ცე ლე ბის ხელ შეწყო ბა ში უნ და აისა ხე ბო დეს.

ზე მოთ ქ მუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, აგ რეთ ვე იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ყო ფილ საბ ჭო თა სივ რ ცე ში სა-

ქარ თ ვე ლოს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე ჩა მორ ჩე ნი ლი სექ ტო რი ა, სა სურ ვე ლი და აუცი-

ლე ბე ლი იქ ნე ბო და ამ დარ გ ში გან ვი თა რე ბის უფ რო მა ღა ლი ტემ პე ბი ყო ფი ლი ყო მიღ წე უ ლი, ვი ნა ი დან 

და ნარ ჩე ნი ქვეყ ნე ბის წინ მ ს წ რე ბი გან ვი თა რე ბის ფონ ზე მო მა ვალ ში გარ თულ დე ბა მა თი შე ვიწ რო ე ბა და 

მათ თ ვის სა თა ნა დო კონ კუ რენ ცი ის გა წე ვა.

გა სულ წლებ ში მიღ წე უ ლი ეკო ნო მი კუ რი წარ მა ტე ბე ბის ფონ ზე სა ვა რა უ დო იყო სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სწრა-

ფი გან ვი თა რე ბაც, თუმ ცა სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა ზე გა დას ვ ლას, კერ ძო სა კუთ რე ბის დამ კ ვიდ რე ბა სა და უცხო-

უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბი სად მი გახ ს ნი ლო ბას სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის თ ვის თვალ ში სა ცე მი შე დე გე ბი ჯე რაც არ მო უ-

ტა ნი ა. ეს სფე რო ტექ ნო ლო გი უ რი ჩა მორ ჩე ნი ლო ბის ტყვე ო ბა შია და ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი სა მუ შაო ძა ლის 

50%-ის სა შუ ა ლე ბით მთლი ან პრო დუქ ტ ში მხო ლოდ 8-9% წი ლი შე აქვს. სა ინ ტე რე სო ა, რომ სოფ ლის მე ურ-

ნე ო ბის პრო დუქ ცი ის გა და მა მუ შა ვე ბელ სა წარ მო თა წი ლი მშპ-ში, საქ ს ტა ტის ინ ფორ მა ცი ით, 2011 წელს მშპ-ს 

და ახ ლო ე ბით 4%-ს შე ად გენ და. ქვეყ ნე ბის აბ სო ლუ ტურ უმ რავ ლე სო ბა ში, კვე ბის მრეწ ვე ლო ბის წი ლი მშპ-ში 

პირ ვე ლა დი წარ მო ე ბის წილს ჯე რა დად აღე მა ტე ბა ანუ სა ქარ თ ვე ლო ში კვე ბის მრეწ ვე ლო ბა მშპ-ს 15-20% მა-

ინც უნ და ქმნი დეს, რა საც ნამ დ ვი ლად არა აქვს ად გი ლი. შე დე გად, ქვე ყა ნას იმ პორ ტის მეშ ვე ო ბით შე მო აქვს 

ისე თი სა სურ სა თო სა ქონ ლის აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბაც კი, რომ ლის წარ მო ე ბა ად გილ ზეა შე საძ ლე ბე ლი. 

გარ და ამი სა, უკი დუ რე სად მცი რეა პირ ვე ლად სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში არ სე ბულ სა წარ მო თა რიცხ ვიც. კერ-

ძოდ, 2012 წლის საქ ს ტა ტის ყო ველ წ ლი უ რი პუბ ლი კა ცი ის ,,მეწარმეობა სა ქარ თ ვე ლო ში“ მი ხედ ვით, ქვე ყა-

ნა ში სულ 370900 რე გის ტ რი რე ბუ ლი სა წარ მო იყო, რო მელ თა გა ნაც მხო ლოდ 3392-ია სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 

სექ ტორ ში რე გის ტ რი რე ბუ ლი, რაც მთლი ა ნის 1%-ზე ნაკ ლებს შე ად გენს. სამ წუ ხა როდ, სა სოფ ლო- სა მე ურ-

ნეო სა წარ მო თა რიცხ ვი 2007-2012 წლებ ში პრაქ ტი კუ ლად არ გაზ რ დი ლა. მარ თა ლი ა, მკვეთ რად გა ი ზარ და 

ხსე ნე ბულ სა წარ მო თა ბრუნ ვა 2012 წელს, მაგ რამ მა თი წი ლი ქვეყ ნის ყვე ლა სა წარ მოს მთლი ა ნი ბრუნ ვის 

მხო ლოდ 0.5%-ს შე ად გენს.   აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში პრაქ ტი კუ ლად მოშ ლი ლია სა-

ი რი გა ციო და სად რე ნა ჟო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა, სა ბან კო კა პი ტა ლი ამ სექ ტორ ში ძა ლი ან უმ ნიშ ვ ნე ლო დაა და-

ბან დე ბუ ლი, ჯერ კი დევ ჩა მო უ ყა ლი ბე ბე ლია ზრდი სათ ვის სა ჭი რო ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლუ რი გა რე მო, არ სე ბობს 

კვა ლი ფი ცი უ რი კად რე ბის სე რი ო ზუ ლი დე ფი ცი ტი და სხვა.

აქე დან გა მომ დი ნა რე, უახ ლო ეს პე რი ოდ ში სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში დარ გის ხელ შე საწყო ბად გა მიზ ნუ ლი 

სე რი ო ზუ ლი რა ცი ო ნა ლუ რი პო ლი ტი კის გა ტა რე ბის გა რე შე სე რი ო ზუ ლი შე დე გე ბის მიღ წე ვა თით ქ მის 

შე უძ ლე ბე ლი ა. 

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ტორ ში შექ მ ნი ლი მდგო მა რე ო ბა  კომ პ ლექ სუ რი და მრა ვალ გ ვა რი ა, თუმ ცა შე-

საძ ლოა მა თი თავ მოყ რა რამ დე ნი მე შემ დე გი ძი რი თა დი პრობ ლე მუ რი სა კითხის ირ გ ვ ლივ.
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•	 დარ გის ტექ ნო ლო გი უ რი ჩა მორ ჩე ნა და კვა ლი ფი ცი უ რი ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის დე ფი ცი ტი;

•	 ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის მოშ ლი ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი;

•	 კა პი ტა ლის სე რი ო ზუ ლი დე ფი ცი ტი;

•	 გა ნუ ვი თა რე ბე ლი მი წის ბაზ რე ბი;

•	 შე სა ბა მი სი სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კის სი სუს ტე და სა ხელ მ წი ფო და ფი ნან სე ბის სიმ წი რე. 

ცხრილ #3 -ში მოყ ვა ნი ლია ძი რი თა დი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ ტე ბის წარ მო ე ბი სა და ნა თე სი 

ფარ თო ბე ბის ფი ზი კუ რი მო ცუ ლო ბის დი ნა მი კა 2000-2011 წლებ ში. ნა თე სი ფარ თო ბე ბის დი ნა მი კის დრა-

მა ტუ ლი შემ ცი რე ბა გარ კ ვე ულ ეჭვს იწ ვევს, მაგ რამ 2005 წელს საქ ს ტა ტის მი ერ მე თო დო ლო გი ის ცვლი-

ლე ბის მი უ ხე და ვად, შემ ცი რე ბის ზო გა დი ტენ დენ ცია მა ინც შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი ა, რაც იმა ზე მი უ თი თებს, რომ 

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა, რო გორც ეკო ნო მი კის ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი დარ გი, თან და თა ნო ბით კარ გავს 

მნიშ ვ ნე ლო ბას ამ სფე რო ში კა პი ტა ლის სარ ფი ა ნად და ბან დე ბის შე საძ ლებ ლო ბის კონ ტექ ს ტ ში.

ცხრილი#3სოფლისმეურნეობისძირითადიტენდენციები2000-2011

წელი ნათესიფართობიჰა
მსხვილფეხარქოსანი

პირუტყვი
ღორი

ცხვარი
დათხა

სოფლისმეურნეობის
წილიმშპ-ში(%)

2000 610,800 1,177,400 443,400 627,600 20.20%

2005 539,600 1,190,600 455,300 815,300 16.80%

2006 330,200 1,080,300 343,500 789,200 11.20%

2007 297,200 1,048,500 109,900 797,100 10.70%

2008 329,300 1,045,500 86,400 769,400 9.40%

2009 308,300 1,014,700 135,200 673,800 9.40%

2010 275,300 1,049,400 110,100 653,900 8.40%

2011 281,000 1,087,600 105,100 630,400 8,8%

წყარო:საქსტატი

მსხვილ ფე ხა პი რუტყ ვის დი ნა მი კა შე და რე ბით სტა ბი ლუ რი ა, თუმ ცა ძი რი თა დი მცე ნა რე უ ლი პრო დუქ-

ტე ბის მწარ მო ებ ლუ რო ბის სტაგ ნა ცი ის ფონ ზე სა ფიქ რე ბე ლი ა, რომ ასე ვე სტაგ ნა ცი ა შია მე სა ქონ ლე ო ბის 

სექ ტო რის მწარ მო ებ ლუ რო ბა. ღო რის სუ ლა დო ბის დრა მა ტუ ლი შემ ცი რე ბა მი უ თი თებს იმ ფაქ ტ ზე, რომ 

ქვე ყა ნა ში ჯერ კი დევ პრობ ლე მად რჩე ბა აფ რი კუ ლი ღო რის ცხე ლე ბა და შე სა ბა მი სი ხან გ რ ძ ლივ ვა დი ა ნი 

ღო ნის ძი ე ბე ბის ეფექ ტი ა ნად გა ტა რე ბის გა რე შე, ამ სექ ტო რის გან ვი თა რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა უახ ლო ეს 

პე რი ოდ ში მო სა ლოდ ნე ლი არ არის. 
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ცხრილი#4სოფლისმეურნეობისპროდუქტებისწარმოებისინდექსები2003-2011

მთლიანიწარმოება 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2003შედარებით%

ხორცი (ათასი ტონა) 108.9 104.7 69.4 57.3 54.3 56.7 49.3 45.27%

რძე(1000 ლიტრი) 765.1 755.7 624.8 645.8 551.4 587.7 582.1 76.08%

კვერცხი (მილიონი ცალი) 458.1 504.6 438.1 437.5 430.6 444.5 483.1 105.46%

ხორბალი (ათასი ტონა 52 44 17 18 12 11 22 42.31%

სიმინდი (ათასი ტონა) 106 98 68 75 66 32 60 56.60%

კარტოფილი (ათასი ტონა) 98 101 52 44 49 51 61 62.24%

ბოსტნეული (ათასი ტონა) 99 102 43 38 37 39 41 41.41%

ხილი (ათასი ტონა) 60 62 52 36 41 28 42 70.00%

ყურძენი (ათასი ტონა) 46 58 52 40 34 27 35 76.09%

წყარო:საქსტატი

ძი რი თა დი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბის ფი ზი კუ რი ინ დექ სე ბის დი ნა მი კა 2003-2011 

ცხა დად აჩ ვე ნებს სა ქარ თ ვე ლოს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის კონ კუ რენ ტუ ლი პო ზი ცი ე ბის დაქ ვე ი თე ბას უმე-

ტეს კა ტე გო რი ებ ში, გარ და კვერ ცხი სა, რო მე ლიც, რო გორც წე სი, სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბას ნაკ ლე ბად 

ექ ვემ დე ბა რე ბა. წარ მო ე ბის ფი ზი კუ რი ინ დექ სე ბის კლე ბა დი ტენ დენ ცი ის ფონ ზე სა ქარ თ ვე ლოს სულ 

უფ რო მე ტად ხდე ბა იმ პორ ტ ზე და მო კი დე ბუ ლი, რაც თა ვის თა ვად ერ თ გ ვა რად უარ ყო ფი თი ტენ დენ ციაა 

პრო დუქ ტი უ ლო ბის სტაგ ნა ცი ის ფონ ზე. ამა ვე დროს, აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ ცხრილ #4-ში მოყ ვა ნი ლი 

პრო დუქ ტე ბის უმე ტე სო ბა ში სა ქარ თ ვე ლო მა ინც დარ ჩე ბა იმ პორ ტ ზე და მო კი დე ბუ ლი, თუმ ცა ამ და მო-

კი დე ბუ ლე ბის ხა რის ხის შემ ცი რე ბა შე საძ ლე ბე ლი გახ დე ბა იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ ქვეყ ნის მწარ მო ებ ლე ბი 

ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბი სა და უნარ - ჩ ვე ვე ვე ბის ათ ვი სე ბას სწრა ფად მო ა ხერ ხე ბენ. უხ ლო ეს მო მა ვალ ში, 

სა ვა რა უ დოდ, უფ რო რე ა ლის ტუ რი იქ ნე ბა კარ ტო ფილ ში თვი თუზ რუნ ველ ყო ფის მიღ წე ვა, ასე ვე ბოს ტ-

ნე უ ლით სა კუ თა რი ბაზ რის დაკ მა ყო ფი ლე ბა და ხი ლი სა და ყურ ძ ნის წარ მო ე ბის იმ გ ვა რი ზრდა, რაც ამ 

უკა ნას კ ნე ლი პრო დუქ ცი ის ან მი სი გა და მუ შა ვე ბის შე დე გად მი ღე ბუ ლი ნა წარ მის ექ ს პორ ტის სა შუ ა ლე ბას 

იძ ლე ვა.
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ცხრილი#5სოფლისმეურნეობისდაფინანსებაბანკებისმიერ2003-2011

წელი სოფლისმეურნეობა სულსაკრედიტოპორტფელი
სოფლისმეურნეობის
წილიპორტფელში

2003 15,816 1,139,685 1.39%

2004 13,674 2,236,201 0.61%

2005 13,030 2,634,651 0.49%

2006 20,337 3,547,559 0.57%

2007 82,100 4,875,360 1.68%

2008 100,825 4,090,090 2.47%

2009 64,728 3,284,206 1.97%

2010 56,990 5,265,505 1.08%

2011 80,996 6,224,875 1.30%

2012 59,878 5,958,376 1.00%

წყარო:საქართველოსეროვნულიბანკი

სა ქარ თ ვე ლოს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის მი ერ პო ზი ცი ე ბის და კარ გ ვის ტენ დენ ცია არა მხო ლოდ გლო ბა ლუ-

რი ტენ დენ ცი ე ბით და თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბის დე ფი ცი ტი თაა გან პი რო ბე ბუ ლი, სექ ტორ ში ფაქ-

ტობ რი ვად არ მი ე მარ თე ბა ფორ მა ლუ რი კა პი ტა ლი, რი სი მი ზე ზიც მი წის ბაზ რის გა ნუ ვი თა რებ ლო ბა ში, 

სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სა წარ მო თა მცი რე ზო მა სა და მათ უკი დუ რეს რა ო დე ნობ რივ სიმ ცი რე შია სა ძი ე-

ბე ლი. ცხრი ლი #5 ადას ტუ რებს, რომ სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის და ფი ნან სე ბის რა დი კა ლუ რი ზრდის გა რე შე 

სე რი ო ზულ ძვრებ ზე უახ ლო ეს პე რი ოდ ში სა უ ბა რი გაძ ნე ლე ბუ ლი ა.

სი ტუ ა ცი ას არ თუ ლებს ისიც, რომ უახ ლო ეს წარ სულ ში უკი დუ რე სად მცი რე იყო სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 

დარ გის სა ხელ მ წი ფო და ფი ნან სე ბა და დარ გის გან ვი თა რე ბის სა ჭი რო ე ბა პრაქ ტი კუ ლად იგ ნო რი რე ბუ-

ლი იყო. 

ცხრილი#6სოფლისმეურნეობისსახელმწიფოდაფინანსება

მილიონილარი 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ასიგნებები სოფლის მეურნეობაზე 41.35 63.17 111.1 70.87 75.16 30.64 79.95 229,951

სულ საბიუჯეტო ასიგნებები 2,618.55 3,822.51 5,237.10 6,758.83 6,754.11 6,972.34 7,569.73 8,091.50

% 1.58% 1.65% 2.12% 1.05% 1.11% 0.44% 1.06% 1.06%

წყარო:საქართველოსფინანსთასამინისტრო
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2012 წელს და ფიქ სირ და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა ხელ მ წი ფო და ფი ნან სე ბის ჯე რა დი ზრდა, რაც დარ გი-

სად მი ყუ რადღე ბის ზრდის აშ კა რა ინ დი კა ტო რი ა. სადღე ი სოდ რთუ ლია იმის შე ფა სე ბა, თუ რამ დე ნად 

თან მიმ დევ რუ ლად გა იზ რ დე ბა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის და ფი ნან სე ბა, თუმ ცა სა ბო ლოო შე დე გი მა ინც იმა ზე 

იქ ნე ბა და მო კი დე ბუ ლი, თუ რამ დე ნად ეფექ ტი ა ნად მო ა ხერ ხებს მთავ რო ბა გა ნა ხორ ცი ე ლოს გრძელ ვა-

დი ა ნი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბი, ჩა მო ა ყა ლი ბოს თა ნა ბა რი და სა მარ თ ლი ა ნი კონ კუ რენ ტუ ლი 

გა რე მო, ხე ლი შე უწყოს ტექ ნო ლო გი ე ბი სა და ცოდ ნის გავ რ ცე ლე ბას და ეფექ ტი ა ნად მი ა წო დოს კერ ძო 

სექ ტორს ისე თი ტი პის სერ ვი სე ბი, რაც ამ უკა ნას კ ნელს არ შე უძ ლი ა. ამა ში იგუ ლის ხ მე ბა მცე ნა რე თა და 

ცხო ველ თა მა სობ რი ვი და ა ვა დე ბე ბის პრე ვენ ცია და მათ თან ბრძო ლა, ფერ მერ თათ ვის შე სა ბა მი სი ინ-

ფორ მა ცი ის დრო უ ლად მი წო დე ბა და სა სურ სა თო უსაფ რ თხო ე ბის გა მოწ ვე ვებ ზე სწრა ფი რე ა გი რე ბა, 

ასე ვე სოფ ლად და საქ მე ბის ალ ტერ ნა ტი უ ლი სფე რო ე ბის შექ მ ნის მაქ სი მა ლუ რი ხელ შეწყო ბა. 

ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი მსჯე ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ხელ მ წი ფოს ინ ტე რე სი დარ-

გი სად მი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად იზ რ დე ბა, სა ქარ თ ვე ლო ში სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა უახ ლო ეს პე რი ოდ ში გარ კ ვე-

ულ წი ლად სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის სფე როდ დარ ჩე ბა, რად გა ნაც სოფ ლად და საქ მე ბუ ლი მო სახ ლე ო ბის 

დი დი სი ჭარ ბი სა და მი წე ბის ფრაგ მენ ტა ცი ის, ასე ვე სხვა ზე მოთ ჩა მოთ ვ ლი ლი ფაქ ტო რე ბის გათ ვა ლის-

წი ნე ბით, კარ დი ნა ლუ რი ცვლი ლე ბე ბის მიღ წე ვა უახ ლო ეს პე რი ოდ ში მო სა ლოდ ნე ლი არ არის. ამა ვე 

დროს, ხე ლი სუფ ლე ბის ამო ცა ნა უნ და იყოს რაც შე იძ ლე ბა სწრა ფად შექ მ ნას სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან-

ვი თა რე ბი სათ ვის ისე თი გა რე მო, რო მე ლიც ხელს შე უწყობს დარ გ ში ინო ვა ცი ე ბი სა და ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო-

ზიდ ვას, გაზ რ დის კერ ძო სექ ტო რის და ინ ტე რე სე ბას და შე საძ ლე ბელს გახ დის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის 

ამაღ ლე ბას. ეს უნ და აისა ხოს მწარ მო ე ბელ თა კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ამაღ ლე ბა ში, სა სოფ ლო- სა მე ურ-

ნეო სექ ტორ ში და საქ მე ბულ თა შე მო სავ ლე ბის ზრდა ში, სექ ტო რის თან და თა ნო ბით გა დას ვ ლა ში და მა ტე-

ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის შემ ქ მ ნე ლი, მა ღალ ტექ ნო ლო გი უ რი დარ გე ბი სა კენ და მთლი ა ნად  სოფ ლის  მე ურ-

ნე ო ბის სტა ბი ლუ რი გრძელ ვა დი ა ნი გან ვი თა რე ბი სა კენ.

აქე დან გა მომ დი ნა რე, წარ მოდ გე ნი ლი მა სა ლა ძი რი თა დად აანა ლი ზებს სა ქარ თ ვე ლოს სოფ ლის მე-

ურ ნე ო ბის რე სურ სულ ბა ზას და მის ზო გად მდგო მა რე ო ბას, რაც სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბა თა დო მი ნა ცი ა ში 

აისა ხე ბა, ხო ლო სა ხელ მ წი ფოს მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი და მიმ დი ნა რე პრო ექ ტე ბი მო აზ რე ბუ ლია არ-

სე ბუ ლი რე სურ სუ ლი ბა ზის, გან ვი თა რე ბის ზო გად მდგო მა რე ო ბი სა და სა ხელ მ წი ფოს წი ნა შე არ სე ბუ ლი  

ზე მო თაღ ნიშ ნუ ლი ამო ცა ნე ბის კონ ტექ ს ტ ში.
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სოფლისმეურნეობისრესურსულიბაზა
მეურნეობათაკლასიფიკაციადამიწისფონდი

სა ქარ თ ვე ლო ში, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ტორ ში სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბე ბი დო მი ნი რე ბენ. სა სოფ ლო- სა-

მე ურ ნეო სა წარ მო თა რიცხ ვი იმ დე ნად მცი რე ა, რომ ისი ნი არ სე ბით გავ ლე ნას ვერ ახ დე ნენ სექ ტო რის 

გან ვი თა რე ბა ზე და უახ ლო ეს მო მა ვალ ში სუ რა თი, სა ვა რა უ დოდ არ შე იც ვ ლე ბა. სა სოფ ლო რე სურ სე-

ბის გა ნა წი ლე ბის ამ გ ვა რი ხა სი ა თი გუ ლის ხ მობს იმას, რომ აგ რა რულ სექ ტორ ში უკი დუ რე სად და ბა ლია 

ფორ მა ლი ზა ცი ის ხა რის ხი და და ქი რა ვე ბუ ლი შრო მა შე და რე ბით ნაკ ლე ბად გა მო ი ყე ნე ბა. ერ თი მხრივ, 

სექ ტო რის ასე თი მოწყო ბა შე იძ ლე ბა სა სურ ვე ლი იყოს სო ცი ა ლუ რი სტა ბი ლო ბის თვალ საზ რი სით, ვი ნა ი-

დან თით ქ მის ყვე ლა ოჯახს ხე ლი მი უწ ვ დე ბა მი წის ფარ თობ ზე, რაც მას ძი რი თა დი სა ჭი რო ე ბე ბის დაკ მა-

ყო ფი ლე ბა ში ეხ მა რე ბა. მე ო რე მხრივ, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ის გა რე მო ე ბა, რომ ამ გ ვა რად მოწყო ბილ 

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში მე ტად გარ თულ დე ბა კა პი ტა ლის ინ ვეს ტი რე ბა და სა ჭი რო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი 

ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბა, ტექ ნი კუ რი გა და ი ა რა ღე ბა და თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბის და ნერ გ ვა. ამ გ-

ვა რად, ჩვე ნი ვა რა უ დით, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა უახ ლო ეს პე რი ოდ ში კვლა ვაც დარ ჩე ბა სა ო ჯა ხო მე ურ ნე-

ო ბე ბის დო ნე ზე და შე და რე ბით ექ ს ტენ სი ურ გან ვი თა რე ბას გა აგ რ ძე ლებს. 

ცხრილი#7მეურნეობათარიცხვი

სასოფლომეურნეობათარიცხვიდაკლასიფიკაცია

სულ საოჯახო მეურნეობები საწარმოები სხვა ტიპის მეურნეობები  

729542 728247 820 475 საქართველო 

წყარო:საქართველოსსასოფლო-სამეურნეოაღწერა,2004

სა ქარ თ ვე ლო მცი რე მი წი ა ნი ქვე ყა ნა ა. გრა ფი კი #2 აჩ ვე ნებს, რომ მი წის ნაკ ვე თე ბის აბ სო ლუ ტუ რი უმ-

რავ ლე სო ბა 1-დან 3 ჰექ ტ რამ დე ა.
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გრაფიკი2ნაკვეთებისგანაწილებაზომისმიხედვით(ჰა)

წყარო:საქართველოსსასოფლო-სამეურნეოაღწერა,2004

ცხრილ #8-ში წარ მოდ გე ნი ლია სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ნაკ ვე თე ბის სა შუ ა ლო ზო მა და ფრაგ მენ ტა ცი ის 

ხა რის ხი სა ქარ თ ვე ლო ში. ფრაგ მენ ტა ცი ის ხა რის ხი  მა ღა ლია და მე ურ ნე ო ბე ბის მცი რე ზო მი დან გა მომ-

დი ნა რე, ეს გარ კ ვე ულ პრობ ლე მებს  ქმნის გან ვი თა რე ბის თვალ საზ რი სით. კერ ძოდ, შე და რე ბით მე ტი 

და ნა ხარ ჯე ბი სჭირ დე ბა ძი რი თა დი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის გა მარ თ ვას, რო გო რი ცაა 

ნაკ ვე თებ თან მი სას ვ ლე ლი გზე ბი, ირი გა ცი ის სის ტე მა და სხვა.

ცხრილი#8.მეურნეობებისსაშუალოზომადაფრაგმენტაცია

 მეურნეობისსაშუალოზომა(ჰა) ნაკვეთებისრაოდენობა ნაკვეთისსაშ.ზომა(ჰა)

საქართველო 1.22 2.33 0.52

წყარო:საქართველოსსასოფლო-სამეურნეოაღწერა,2004

2004 წლის სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო აღ წე რით,  სა ქარ თ ვე ლო ში მე ურ ნე ო ბა თა სარ გებ ლო ბა ში სულ და-

ახ ლო ე ბით 840 ათა სი ჰექ ტა რი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო  მი წის ფარ თო ბი მო ი პო ვე ბო და. ქვე მოთ მოყ ვა-

ნილ გრა ფიკ #3-ზე წარ მოდ გე ნე ლია მი წის გა ნა წი ლე ბა და ნიშ ნუ ლე ბის მი ხედ ვით. ქვეყ ნა ში და ბა ლია 

მრა ვალ წ ლო ვა ნი ნარ გა ვე ბის კონ ცენ ტ რა ცი ა. სა ქარ თ ვე ლოს სწო რედ ამ უკა ნას კ ნელ სფე რო ში გა აჩ ნია 

კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბა და სა ექ ს პორ ტო შე მო სავ ლე ბის გე ნე რა ცი ის ყვე ლა ზე დი დი პო ტენ ცი ა ლი. 
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გრაფიკი3მიწისფონდისგანაწილებადანიშნულებისმიხედვით

წყარო:საქართველოსსასოფლო-სამეურნეოაღწერა,2004

ერთწლოვანიკულტურები

მცი რე მი წი ა ნო ბა და ფრაგ მენ ტა ცია გან სა კუთ რე ბით უარ ყო ფი თად მოქ მე დებს ერ თ წ ლი ა ნი კულ ტუ რე ბის 

კო მერ ცი ულ წარ მო ე ბა ზე ძი რი თა დი კულ ტუ რე ბია სი მინ დი და ხორ ბა ლი, რომ ლებ ზეც ერ თ წ ლი ა ნი კულ-

ტუ რე ბის წარ მო ე ბის 70%-ზე მე ტი მო დის. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სი მინ დი მეტ ნაკ ლე ბად ყვე ლა რე გი ონ შია 

გავ რ ცე ლე ბუ ლი, ხო ლო ხორ ბ ლის მოყ ვა ნა ძი რი თა დად კა ხე თის რე გი ონ შია კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლი. გავ რ-

ცე ლე ბუ ლია მო საზ რე ბა, რომ მარ ც ვ ლე უ ლი კულ ტუ რე ბის გან ვი თა რე ბა გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა-

ნია სა სურ სა თო უსაფ რ თხო ე ბის, თვალ საზ რი სით, თუმ ცა ჩვე ნი აზ რით, ამ სფე რო ში შე და რე ბი თი უპი რა-

ტე სო ბა სა ქარ თ ვე ლოს არ გა აჩ ნია და შე სა ბა მი სად, უმ ჯო ბე სია კონ ცენ ტ რი რე ბა კო მერ ცი უ ლი თვალ საზ-

რი სით უფ რო პერ ს პექ ტი ულ კულ ტუ რებ ზე.
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გრაფიკი4ერთწლოვანიკულტურებისპროცენტულიწილი

წყარო:საქართველოსსასოფლო-სამეურნეოაღწერა,2004

მრავალწლოვანიკულტურები

ბაღებისსტრუქტურა

რო გორც აღი ნიშ ნა, სა ქარ თ ვე ლო ში მრა ვალ წ ლი ა ნი ნარ გა ვე ბის გავ რ ცე ლე ბა საკ მა ოდ და ბა ლი ა, თუმ ცა 

ბო ლო პე რი ოდ ში გარ კ ვე უ ლი ზრდა შე ი ნიშ ნე ბა. პრაქ ტი კუ ლად აუთ ვი სე ბე ლია ხე ხი ლის გა და მუ შა ვე ბის 

შე საძ ლებ ლო ბე ბი. შე მო სავ ლე ბის დი დი პო ტენ ცი ა ლის მქო ნეა ვაშ ლი, ატა მი, ასე ვე თხი ლი, რო მე ლიც 

სა ქარ თ ვე ლოს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის წამ ყ ვა ნი სა ექ ს პორ ტო პრო დუქ ტი ა.
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გრაფიკი5ხეხილისპროცენტულიგანაწილებაბაღებში

წყარო:საქართველოსსასოფლო-სამეურნეოაღწერა,2004

ვენახები

მე ვე ნა ხე ო ბა ერ თ -ერ თი ტრა დი ცი უ ლი და იმავ დ რო უ ლად პერ ს პექ ტი უ ლი დარ გი ა. ჩვე ნი აზ რით,  დარ გის 

გან ვი თა რე ბი სათ ვის, ექ ს პორ ტ ზე ორი ენ ტი რე ბა ზე არა ნაკ ლებ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ად გი ლობ რივ მოთხოვ-

ნა ზე ორი ენ ტი რე ბა, სა დაც საკ მაო რე ზერ ვე ბია ღვი ნის კო მერ ცი უ ლი წარ მო ე ბი სათ ვის.

ცხრილი#9ვენახებისფართობიდაძირებისრიცხვი

ვენახის
ფართობი(ჰა)

ძირებისრიცხვი
ვენახებში

მათშორის
მსხმოიარე

ცალკემდგომძირთა
რიცხოვნობა

მათშორის
მსხმოიარე

საქართველო 37419 112408526 106129338 2847126 2743497

წყარო:საქართველოსსასოფლო-სამეურნეოაღწერა,2004
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თხილი

თხი ლის კულ ტუ რა მეტ - ნაკ ლე ბად გავ რ ცე ლე ბუ ლია სა ქარ თ ვე ლოს ყვე ლა რე გი ონ ში (მაღალმთიანი რე-

გი ო ნე ბი სა და სამ ცხე- ჯა ვა ხე თის გარ და). მი უ ხე და ვად ამი სა, თხი ლის კო მერ ცი უ ლი წარ მო ე ბა კონ ცენ ტ-

რი რე ბუ ლია სა მეგ რე ლოს რე გი ონ ში, რო მელ საც მოს დევს გუ რია და იმე რე თი. თხი ლის ბა ღე ბის ინ ტენ-

სი უ რი გა შე ნე ბა მიმ დი ნა რე ობს კა ხე თის რე გი ონ ში, რაც გან პი რო ბე ბუ ლია მსოფ ლიო ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი 

ხელ საყ რე ლი კო ნი უნ ქ ტუ რით და სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბუ ლი ნი ა და გურ - კ ლი მა ტუ რი პი რო ბე ბის ხელ-

მის წავ დო მო ბით. თხი ლი, რო გორც მომ გე ბი ა ნი კულ ტუ რა, სა ვა რა უ დოდ გა ნიმ ტ კი ცებს პო ზი ცი ებს უახ-

ლო ე სი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში და გა და მა მუ შა ვე ბელ ინ დუს ტ რი ას თან კომ ბი ნა ცი ა ში სე რი ო ზუ ლი პერ ს-

პექ ტი ვე ბი გა აჩ ნია იმი სათ ვის, რა თა წამ ყ ვა ნი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო დარ გი გახ დეს.

ცხრილი#10თხილისბაღებისფართობიდაძირებისრიცხვი

 
ბაღების

ფართობი(ჰა)
ძირების
რიცხვი

მათშორის
მსხმოიარე

ცალკემდგომძირთა
რიცხოვნობა

მათშორის
მსხმოიარე

საქართველო 15547 8583715 7279640 1586765 1452352

წყარო:საქართველოსსასოფლო-სამეურნეოაღწერა,2004

ციტრუსები

ციტ რუ სე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში თით ქ მის მთლი ა ნად კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლია აჭა რა სა და გუ რი ა ში, შე და რე ბით 

ნაკ ლე ბად სა მეგ რე ლო ში. ბა ღებ ში ნარ გა ვე ბის 80%-ზე მე ტი მან და რინ ზე მო დის. ციტ რუ სე ბი ყო ველ თ ვის 

წარ მო ად გენ და სა ექ ს პორ ტო შე მო სავ ლე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვან წყა როს. თა ნა მედ რო ვე გა და მა მუ შა ვე ბე ლი 

ტექ ნო ლო გი ე ბის და ნერ გ ვის, ასე ვე ბა ღე ბის მოვ ლის სტან დარ ტე ბის დაც ვის შემ თხ ვე ვა ში დარ გი საკ მა-

ოდ პერ ს პექ ტი უ ლი ა. ამ ჟა მად დღეს არ სე ბუ ლი ტექ ნო ლო გი უ რი ინ ტენ სი ფი კა ცი ის და ბა ლი დო ნი სა და 

სა შუ ა ლო მო სავ ლი ა ნო ბის სიმ ცი რის (7-10 ტო ნა) მი უ ხე და ვად, ციტ რუ სე ბის, კერ ძოდ კი მან და რი ნის წარ-

მო ე ბა კვლა ვაც პერ ს პექ ტი ულ დარ გად რჩე ბა. ამას ადას ტუ რებს მან და რი ნის ექ ს პორ ტის საკ მა ოდ ხელ-

საყ რე ლი დი ნა მი კა უკა ნას კ ნელ წლებ ში.

ცხრილი#11ციტრუსისბაღებიდაძირებისრიცხვი

ბაღებისფართობი(ჰა) ძირებისრიცხვიბაღებში

საქართველო 8715 5488492

წყარო:საქართველოსსასოფლო-სამეურნეოაღწერა,2004
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მეცხოველეობა
მეცხო ვე ლე ო ბა სიღ რ მი სე უ ლი სტრუქ ტუ რუ ლი პრობ ლე მე ბით ხა სი ათ დე ბა. გან სა კუთ რე ბით მწვა ვედ იგ-

რ ძ ნო ბა სა ქონ ლი სა და ფრინ ვე ლის კონ ცეტ რა ცია ოჯა ხურ წვრილ მე ურ ნე ო ბებ ში. სე ლექ ცი უ რი სა მუ-

შა ო ე ბის არარ სე ბო ბა, უკი დუ რე სად და ბა ლი ეფექ ტი ა ნო ბა, საკ ვე ბი კულ ტუ რე ბის წარ მო ე ბის სიმ წი რე, 

შე უძ ლე ბელს ხდის დარ გის შემ დ გომ კო მერ ცი ულ გან ვი თა რე ბას. ვე ტე რი ნა რუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ხელ-

მი უწ ვ დომ ლო ბა სე რი ო ზულ საფ რ თხეს წარ მო ად გენს სხვა დას ხ ვა და ა ვა დე ბე ბის გავ რ ცე ლე ბის კუთხით

ცხრილი#12პირუტყვისსულადობა

მსხვილფეხაპირუტყვის,მ.შკამეჩის,ცხვრისადათხისსულადბა(ყველამეურნეობა)

მსხვილფეხაპირუტყვი მ.შ.ძროხა კამეჩი მ.შ.ფურკამეჩი ცხვარი დედაცხვარი თხა

საქართველო 1157781 670385 29541 17358 648717 377939 97824

წყარო:საქართველოსსასოფლო-სამეურნეოაღწერა,2004

ქვე მოთ მოყ ვა ნილ ცხრილ ში, არაა ასა ხუ ლი 2006 წლის აფ რი კუ ლი ცხე ლე ბის შე დე გად ღო რის პო პუ ლა-

ცი ის ნე გა ტი უ რი ცვლი ლე ბე ბი. აქ ნა ვა რა უ დე ვი გვაქვს, რომ ეს პრობ ლე მა მეტ - ნაკ ლე ბად სა ქარ თ ვე ლოს 

ყვე ლა რა ი ონს შე და რე ბით თა ნა ბა რი ზო მით შე ე ხო. 

ცხრილი#13ღორისსულადობადაფუტკრისსკებისრაოდენობა

 სრულისულადობა სოფლისერთმოსახლეზე

 ღორი ფუტკრისსკა ღორი ფუტკრისსკა

საქართველო 489936 152364 0.20 0.06

წყარო:საქართველოსსასოფლო-სამეურნეოაღწერა,2004

მექანიზაცია

2004 წლის სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო აღ წე რით სა ქარ თ ვე ლო ში მე ურ ნე ო ბე ბის სარ გებ ლო ბა ში 15096 

ტრაქ ტო რი, 20537 ხე ლის ტრაქ ტო რი, 1181 კომ ბა ი ნი და ფიქ სირ და. თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ მცი რე ზო-

მის ნაკ ვე თე ბის სიმ რავ ლეს აღ ნიშ ნულ მაჩ ვე ნე ბელს ნამ დ ვი ლად ვერ ვუ წო დებთ კა ტას ტ რო ფულს. 

პრობ ლე მა სხვა სიბ რ ტყე ში მდე ბა რე ობს. არ სე ბუ ლი ტექ ნო პარ კის აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო-

ბა ამორ ტი ზე ბუ ლი ა, რაც ძალ ზედ ამ ცი რებს მის ეფექ ტი ა ნო ბას. გან სა კუთ რე ბით დე ფი ცი ტუ რია აგ-

რო პე რა ცი ე ბი სათ ვის აუცი ლე ბე ლი აგ რე გა ტე ბი (გუთნები, ფარ ცხე ბი, სა თე სე ბი და ა.შ.) ამ კუთხით 

გარ კ ვე უ ლი პროგ რე სი 2009-2010 წლი დან შე ი ნიშ ნე ბა. სა ხელ მ წი ფო შპს „მექანიზატორის“ სარ გებ-

ლო ბა ში დღე ი სათ ვის 1000 ერ თე უ ლამ დე თა ნა მედ რო ვე ტი პის ტრაქ ტო რი ა, საკ მა ოდ მრა ვალ ფე-



სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა: გა მოწ ვე ვე ბი და მიმ დი ნა რე პო ლი ტი კა24

რო ვა ნია აგ რე გა ტე ბი სა და მი საბ მე ლე ბის  ასორ ტი მენ ტიც. უფ რო აქ ტი უ რი გახ და კერ ძო სექ ტო რიც. 

სა ქარ თ ვე ლო ში თით ქ მის ყვე ლა წამ ყ ვა ნი მსოფ ლიო ბრენ დის დი ლე რი ოპე რი რებს. აღ ნიშ ნუ ლი 

პრო ცე სი უდა ვოდ მი სა სალ მე ბე ლი ა, თუმ ცა გარ კ ვე უ ლი კითხ ვე ბი  ჩნდე ბა ეფექ ტი ა ნო ბის კუთხით 

(განსაკუთრებით სა ხელ მ წი ფო შპს-სთან და კავ ში რე ბით): რო გორ გა ნი საზღ ვ რე ბა პრი ო რი ტე ტე ბი, 

რა სა ხის, რა სიმ ძ ლავ რის ტექ ნი კა არის სა ჭი რო, რამ დე ნად ეფექ ტი ა ნია უახ ლე სი ძვი რადღი რე ბუ ლი 

ტექ ნი კის შეს ყიდ ვა მე ო რად თან (მაგ. 1-2 წლის, 400-500 მო ტო სა ა თის) შე და რე ბით და ა.შ. ბუ ნებ რი ვია 

ტექ ნი კუ რი პარ კის გა ნახ ლე ბის პრო ცე სი სა ბაზ რო მოთხოვ ნის ლო გი კა ში უნ და ჯდე ბო დეს. ჩვე ნი აზ-

რით, სა ხელ მ წი ფომ მი ზან შე წო ნი ლია იკის როს შემ დე გი ფუნ ქ ცი ა:

- ტექ ნი კუ რი პერ სო ნა ლის გა დამ ზა დე ბის ხელ შეწყო ბა;

- ინ ფორ მა ცი უ ლი უზ რუნ ველ ყო ფა და ტრე ი ნინ გე ბი, აგ რო ო პე რა ცი ე ბის სრულ ყო ფი ლად გან ხორ-

ცი ე ლე ბის უპი რა ტე სო ბე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ა;

- აგ რო ტექ ნი კუ რი ოპე რა ცი ე ბი სათ ვის სტან დარ ტე ბის შე მუ შა ვე ბი სათ ვის ხელ შეწყო ბა;

- ხელ შეწყო ბა ლო გის ტი კუ რი და ღი რე ბუ ლე ბი თი ჯაჭ ვის თი თო ე ულ უბან ზე გა მარ თუ ლი ოპე რი-

რე ბი სათ ვის.

ცხრილი#14მეურნეობათახელთარსებულიტექნიკა

სარგებლობაშიარსებულიტექნიკასახნავიმიწის100ჰექტარზე

ყველატიპისტრაქტორი
(ბორბლიანი,

მუხლუხიანი,მინი)

ხელის
ტრაქტორი

კომბაინი
სატვირთო

ავტომობილი
ნებისმიერიტიპის

ავტომობილი

საქართველო 3.20 4.35 0.25 3.98 12.99

წყარო:საქართველოსსასოფლო-სამეურნეოაღწერა,2004

სასურსათოუსაფრთხოება

ნაკ ვე თე ბის ფრაგ მენ ტა ცი ა, გა უ მარ თა ვი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა, ტექ ნო ლო გი უ რი ჩა მორ ჩე ნი ლო ბა, ისე ვე 

რო გორც სხვა პრობ ლე მე ბი აგ რა რულ სექ ტორ ში, სა სურ სა თო უსაფ რ თხო ე ბის მე ტად არა სა ხარ ბი ე ლო 

დო ნეს გა ნა პი რო ბებს. 2004 წლის აღ წე რის შე დე გე ბი, მა თი პირ და პი რი ინ ტერ პ რე ტა ცი ის შემ თხ ვე ვა ში, 

ასე თი დას კ ვ ნის გა კე თე ბის სა შუ ა ლე ბას  იძ ლე ვა.

კითხ ვა ზე, ყო ფი ლა თუ არა ბო ლო 12 თვის მან ძილ ზე შემ თხ ვე ვა, რო დე საც ში ნა მე ურ ნე ო ბა არ იყო 

უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იმ საკ ვე ბით, რო მელ საც ჩვე უ ლებ რივ მო იხ მარს (იხ ცხრი ლი #15 ქვე მოთ), გა მო-

კითხულ მე ურ ნე ო ბა თა და ახ ლო ე ბით 70% და დე ბით პა სუხს იძ ლე ვა.



25

ცხრილი#15მეურნეობათასურსათითუზრუნველყოფა

კითხვა:ყოფილათუარაბოლო12თვისმანძილზეშემთხვევა,როდესაცშინამეურნეობაარიყოუზრუნ-

ველყოფილიიმსაკვებით,რომელსაცჩვეულებრივმოიხმარს?

 მეურნეობათარიცხვი კი არა პასუხიარაა

საქართველო 790552 559816 228683 2053

წყარო:საქართველოსსასოფლო-სამეურნეოაღწერა,2004

ამა ვე დროს, კითხ ვა ზე ყო ფი ლა თუ არა ბო ლო 12 თვის მან ძილ ზე შემ თხ ვე ვა, რო დე საც ში ნა მე ურ ნე ო ბას 

გა უჩ ნ და ში ში, რომ საკ მა რი სი საკ ვე ბი არ ექ ნე ბო და (იხ ცხრი ლი#16 ქვე მოთ), და დე ბი თი პა სუ ხი მე ურ-

ნე ო ბა თა 71% გას ცა.

ცხრილი#16მეურნეობათასურსათითუზრუნველყოფა

კითხვა:ყოფილათუარაბოლო12თვისმანძილზეშემთხვევა,როდესაცშინამეურნეობასგაუჩნდაშიში,

რომსაკმარისისაკვებიარექნებოდა?

 მეურნეობათარიცხვი კი არა პასუხიარაა

საქართველო 790552 563540 224910 2102

წყარო:საქართველოსსასოფლო-სამეურნეოაღწერა,2004

წარ მოდ გე ნი ლი ცხრი ლე ბი დან შე იძ ლე ბა და ვას კ ვ ნათ, რომ სა ქარ თ ვე ლო მე ტად მოწყ ვ ლა დია სა სურ-

სა თო უსაფ რ თხო ე ბის თვალ სა ზი სით. მრა ვალ სო ცი ა ლურ თუ ეკო ნო მი კურ ფაქ ტორ თან კომ ბი ნა ცი ა ში 

ქვეყ ნის სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ნაკ ლე ბად ახერ ხებს მი სი მო სახ ლე ო ბი სათ ვის ფუ ლა დი შე მო სავ ლის უზ-

რუნ ველ ყო ფას.  

ამა ვე დროს სა ჭი როა იმის გა აზ რე ბაც, რომ რომ სა ქარ თ ვე ლოს მა სობ რი ვი შიმ ში ლის საფ რ თხე არ 

ემუქ რე ბა მხო ლოდ იმის გა მო, რომ  ყვე ლა კა ტე გო რი ის სურ სა თის კა ტე გო რია იწარ მო ე ბა. სა სურ სა თო 

უსაფ რ თხო ე ბის  დო ნის ამაღ ლე ბა შე საძ ლე ბე ლია ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის კვა ლო ბა ზე, მათ შო რის 

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ტი უ ლო ბის თან და თა ნო ბი თი ამაღ ლე ბით. ამის მიღ წე ვას მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 

შე უწყობს ხელს შე სა ბა მი სად გა აზ რე ბუ ლი სა ხელ მ წი ფო პო ლი ტი კა. 
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ინსტიტუციონალურიგარემო

სადღე ი სოდ სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ რო აგ რა რულ პო ლი ტი კას მის დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში მყო ფი 

ქვე და ნა ყო ფე ბის მეშ ვე ო ბით ახორ ცი ე ლებს, რომ ლე ბიც მოყ ვა ნი ლია ქვე მოთ წარ მოდ გე ნილ დი აგ რა-

მა ზე. 

წარ მოდ გე ნილ მა სა ლა ში გან ხი ლუ ლი არაა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ როს დღე ვან დე ლი ინ ს ტი ტუ-

ცი ო ნა ლუ რი მოწყო ბის და დე ბი თი და უარ ყო ფი თი მხა რე ე ბი. ჩვე ნი აზ რით, ამ გ ვა რი სა ჭი რო ე ბა დად გე ბა 

მა შინ თუ აღ მოჩ ნ დე ბა, რომ სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ რო ში მიმ დი ნა რე და და გეგ მი ლი ღო ნის ძი ე-

ბე ბის გა ტა რე ბა აუცი ლებ ლად მო ითხოვს ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლურ რეს ტ რუქ ტუ რი ზა ცი ას. 

ამ კონ ტექ ს ტ ში მოკ ლე დაა მი მო ხი ლუ ლი სადღე ი სოდ მიმ დი ნა რე პროგ რა მე ბის ძი რი თა დი ას პექ ტე ბი. 

ვი ნა ი დან პროგ რა მე ბი სულ ახ ლა ხანს და იწყო, ჯერ ჯე რო ბით მა თი ეფექ ტის სრულ ყო ფი ლად შე ფა სე ბა 

შე უძ ლე ბე ლი ა. მიმ დი ნა რე პრო ექ ტე ბის შე ფა სე ბას მო ვახ დენთ მა თი რე ლე ვან ტუ რო ბი დან გა მომ დი ნა რე 

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ როს სა მოქ მე დო გეგ მას თან და მსოფ ლიო პრაქ ტი კის გა ა ნა ლი ზე ბას თან 

ბმუ ლო ბა ში.  ამა ვე დროს საპ როგ რა მო მიზ ნე ბი დან და შუ ა ლე დუ რი შე დე გე ბი დან გა მომ დი ნა რე შე საძ-

ლე ბე ლია მიმ დი ნა რე და წარ სუ ლი პრო ექ ტე ბის შე და რე ბა ზო გა დი ეფექ ტი ა ნო ბის კონ ტექ ს ტ ში.

დიაგრამა#1
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მიმდინარეპოლიტიკა

2013 წლი დან აგ რა რუ ლი პო ლი ტი კა ქვე ყა ნა ში მნიშ ვ ნე ლო ვან ცვლი ლე ბებს გა ნიც დის. სოფ ლის მე ურ-

ნე ო ბა ქვე ყა ნა ში პრი ო რი ტე ტულ მნიშ ვ ნე ლო ბას იძენს. სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ როს მი ერ უკ ვე 

გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მის მი ხედ ვით, და სა ხუ ლია შემ დე გი სტრა ტე გი უ ლი მიზ ნე ბი დარ გის გან-

ვი თა რე ბი სათ ვის:

- ფერ მერ თა და აგ რა რულ სექ ტორ ში და საქ მე ბულ თა კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ამაღ ლე ბა;

- და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის შემ ქ მ ნე ლი სრუ ლი ციკ ლის წარ მო ე ბის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბა;

- ინ ს ტი ტუ ცი უ რი გან ვი თა რე ბა და ტრე ი ნინ გი;

- რე გი ო ნუ ლი და სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბა;

- სა სურ სა თო უსაფ რ თხო ე ბა;

- გა რე მო და ბი ომ რა ვალ ფე როვ ნე ბა.

ამ მიზ ნე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის კონ ტექ ს ტ ში შე მუ შავ და კონ კ რე ტულ  ღო ნის ძი ე ბა თა ნუს ხა. რი გი ამ ღო-

ნის ძი ე ბე ბი სა უკ ვე დაწყე ბუ ლი ა. მოკ ლედ მი მო ვი ხი ლავთ რამ დე ნი მე მიმ დი ნა რე პროგ რა მას, რომ ლე ბიც 

გარ კ ვე უ ლი ფაქ ტო რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, შე საძ ლოა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ეფექ ტის მომ ტა ნი იყოს დარ გი-

სათ ვის. პროგ რა მე ბის აღე წე რი სას და მიმ დი ნა რე ო ბის შე ფა სე ბი სას ვი ხელ მ ძღ ვა ნე ლეთ სა მი ნის ტ როს 

მი ერ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მა ში, სა მი ნის ტ როს ვებ გ ვერ დ ზე მო ცე მუ ლი და პრეს - სამ სა ხუ რის 

მი ერ გავ რ ცე ლე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით. ასე ვე ვი სარ გებ ლეთ „სოფლის მე ურ ნე ო ბის პრო ექ ტე ბის მარ თ ვის 

სა ა გენ ტო სა“ და შპს „მექნიზატორის“ წარ მო მად გენ ლებ თან პი რის პირ შეხ ვედ რებ ზე მო პო ვე ბუ ლი ინ-

ფორ მა ცი ით.

მელიორაცია

ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბი სათ ვის სა ქარ თ ვე ლოს რიგ რე გი ო ნებ ში ნა თე სე ბის წყლით უზ რუნ ველ ყო ფა 

ერთ–ერ თი უმ ნიშ ვ ლე ნო ვა ნე სი პრობ ლე მა ა. სა ი რი გა ციო სის ტე მე ბის აღ დ გე ნა- რე ა ბი ლი ტა ცია აუცი ლე-

ბე ლი ა, რა თა მოხ დეს წყლის მარ თ ვა- რე გუ ლი რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა და უფ რო მე ტი სა სოფ ლო- სა მე ურ-

ნეო სა ვარ გუ ლე ბის გა სარ წყა ვი ა ნე ბა, რაც ხა რის ხი ა ნი, გაზ რ დი ლი მო სავ ლის მი ღე ბას ერთ–ერ თი წი ნა-

პი რო ბა ა.

სა მე ლი ო რა ციო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის რე ა ბი ლი ტა ცია ხორ ცი ელ დე ბა გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ლი ო რა ციო 

სის ტე მე ბის კომ პა ნი ის მი ერ. ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს მო ნა ცე მე ბით, სა რე ა ბი ლი ტა ციო და მო დერ ნი ზა-

ცი ის სა მუ შა ო ე ბის  სა ბი უ ჯე ტო და ფი ნან სე ბა მიმ დი ნა რე წელს და ახ ლო ე ბით ხუთ ჯერ გა ი ზარ და და 64,4 

მლნ. ლა რი შე ად გი ნა. 
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2013 წელს გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ლი ო რა ციო სის ტე მე ბის კომ პა ნი ის მი ერ სა რე მონ ტო სა მუ შა ო ე ბი და-

იწყო 195 ობი ექ ტ ზე, აქე დან 180 ობი ექ ტ ზე უკ ვე დას რუ ლე ბუ ლი ა.  დღე ი სათ ვის უკ ვე გაწ მენ დი ლი და შე-

კე თე ბუ ლია სარ წყა ვი  სის ტე მე ბის 680 კმ მა გის ტ რა ლუ რი არ ხი და პირ ვე ლი რი გის გა მა ნა წი ლე ბე ლი, 3 

ათას კი ლო მეტ რამ დე სხვა დას ხ ვა დო ნის გა მა ნა წი ლებ ლე ბი, 148  კი ლო მეტ რამ დე დამ შ რო ბი სის ტე მე ბის 

არ ხე ბი. რაც სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა და მა ტე ბით გა სარ წყა ვი ან დეს  25 200 ჰექ ტა რი  სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო 

სა ვარ გუ ლი. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ პირ ვე ლად მოხ და სა ხელ მ წი ფოს სახ ს რე ბით  ში და სა მე ურ ნეო ქსე ლის 

წმენ და და დღე ვან დე ლი მდგო მა რე ო ბით 1000 კი ლო მეტ რამ დე ში და სა მე ურ ნეო არ ხია გაწ მენ დი ლი. გა-

სულ წელს მა გის ტ რა ლუ რი არ ხე ბის მხო ლოდ 20-25% იყო გაწ მენ დი ლი და პირ ვე ლი რი გის გა მა ნა წი-

ლებ ლებს სა ხელ მ წი ფო სა ერ თოდ არ არე მონ ტებ და.

ამ ჟა მად,  სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით სარ წყა ვი სის ტე მე ბის პრაქ ტი კუ ლად  ყვე ლა დი დი მა გის ტ რა ლუ რი 

არ ხი და გა მა ნა წი ლე ბე ლი გაწ მენ დი ლია და სარ წყა ვი სე ზო ნის დამ თავ რე ბის თა ნა ვე და გეგ მი ლია მათ ზე  

სა რე ა ბი ლი ტა ციო სა მუ შა ო ე ბის  ჩა ტა რე ბა, რაც ბო ლო 20 – 25 წე ლია არ ჩა ტა რე ბუ ლა. 

კომ პა ნი ამ შე ი ძი ნა 3.6 მლნ ლა რის თა ნა მედ რო ვე  მი წის მ თხ რე ლი მე ქა ნიზ მე ბი, კომ პა ნია ასე ვე აღი ჭურ-

ვა 4,5 მლნ დო ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის ტექ ნი კით, რო მე ლიც ჩი ნუ რი  გრან ტი ით შე ი ძი ნეს, რა მაც სპეც ტექ-

ნი კის სა ერ თო რა ო დე ნო ბა 100 ერ თე უ ლამ დე გა ზარ და.

რაც შე ე ხე ბა მიმ დი ნა რე სარ წყა ვი სე ზო ნის  მიმ დი ნა რე ო ბას, ტბი სი- კუ მი სი სარ წყა ვი სის ტე მის გარ და 

(ალგეთის წყალ სა ცავ ში წყლის სიმ ცი რის გა მო), ყვე ლა სის ტე მა ში გაშ ვე ბუ ლია წყა ლი  და დაწყე ბუ ლია 

რწყვის სე ზო ნი. ამას თან, უკ ვე გა ფორ მე ბუ ლია ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი წყალ მომ ხ მა რებ ლებ თან 35 ათა სამ დე 

ჰექ ტარ ზე (შარშან მთე ლი წლის გან მავ ლო ბა ში 24 ათა სი ჰა).  სა ერ თო ჯამ ში შარ შან დელ თან შე და რე ბით 

წელს, წლის ბო ლომ დე სა ვა რა უ დოდ სამ ჯერ მე ტი ფარ თო ბი  გა სარ წყავ დე ბა.

სა ი რი გა ციო სის ტე მე ბის რე ა ბი ლი ტა ცია  და დე ბი თად შე იძ ლე ბა შე ფას დეს, თუმ ცა ქვე ყა ნა ში მე ლი ო რა-

ცი ის პრობ ლე მე ბი შე უძ ლე ბე ლია ერ თ ჯე რა დი პროგ რა მე ბით და ღო ნის ძი ე ბე ბით მოგ ვარ დეს. აუცი ლე-

ბე ლია ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლუ რი გან ვი თა რე ბა, ოპ ტი მა ლუ რი სტრუქ ტუ რე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა. ამ პრო ცეს ში 

კარ გი იქ ნე ბო და კერ ძო სტრუქ ტუ რე ბის ჩარ თ ვაც. უნ და გა ნი საზღ ვ როს რა ეტა პებ ზე შე იძ ლე ბა იყოს სა-

ხელ მ წი ფოს ოპე რი რე ბა მაქ სი მა ლუ რად ეფექ ტი ა ნი და სა მი ნის ტ როს (ქვეუწყებების) ძა ლის ხ მე ვა შე სა ბა-

მი სი მი მარ თუ ლე ბით იქ ნას კონ ცეტ რი რე ბუ ლი. სა ბო ლო ოდ, მე ლი ო რა ცი ის პროგ რა მის ეფექ ტუ რო ბი სა 

და ეფექ ტი ა ნო ბის შე ფა სე ბა შე საძ ლე ბე ლი გახ დე ბა მას შემ დეგ, რაც გა იზ რ დე ბა რო გორც წარ მო ე ბუ ლი 

პრო დუქ ცი ის მო სავ ლი ა ნო ბა, ას ვე ვე თა ვად პრო დუქ ტე ბის სპექ ტ რი. 
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ფერ მერ თა და აგ რა რულ სექ ტორ ში და საქ მე ბულ თათ ვის სა კონ სულ ტა ციო მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის მიზ-

ნით მთე ლი სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით 12 სა კონ სულ ტა ციო (ექსტენციის) და ფერ მერ თა მომ სა ხუ რე ბის 

ცენ ტ რი გა იხ ს ნა. გურ ჯა ა ნის, დე დოფ ლის წყა როს, ქა რე ლის, კას პის, მარ ნე უ ლის, ბოლ ნი სის, ახალ ცი ხის, 

ზეს ტა ფო ნის, სამ ტ რე დი ის, აბა შის, ოზურ გე თის და ამ ბ რო ლა უ რის რა ი ო ნებ ში გახ ს ნი ლი სერ ვის ცენ ტ რე-

ბი ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას სხვა დას ხ ვა სა ხის მომ სა ხუ რე ბას სთა ვა ზობს. ყვე ლა ცენ ტ რი აღ ჭურ ვი-

ლია თა ნა მედ რო ვე სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ტექ ნი კით.  

ცენ ტ რე ბის მი ზა ნია თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბის მო სახ ლე ო ბის თ ვის გაც ნო ბა და და ნერ გ ვა, მიზ ნობ-

რივ ჯგუფს წარ მო ად გე ნენ სტუ დენ ტე ბი, ფერ მე რე ბი და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სფე რო ში და საქ მე ბუ ლი 

ადა მი ა ნე ბი. მათ სა შუ ა ლე ბა აქვთ მი ი ღონ კვა ლი ფი ცი უ რი სპე ცი ა ლის ტე ბის კონ სულ ტა ცია და გა იღ რ-

მა ვონ პრო ფე სი უ ლი უნარ - ჩ ვე ვე ბი. მთა ვა რი ამო ცა ნაა კვა ლი ფი ცი უ რი კად რე ბის მომ ზა დე ბა, სა სოფ-

ლო- სა მე ურ ნეო სის ტე მის დახ ვე წა და ევ რო პულ სტან დარ ტებ თან მი ახ ლო ე ბა. მომ სა ხუ რე ბის ცენ ტ რებ ში 

გან თავ სე ბუ ლია თა ნა მედ რო ვე ტი პის ლა ბო რა ტო რი ე ბი, სა დაც ნი ა და გის ანა ლი ზი, მცე ნა რე თა მავ ნებ-

ლე ბი სა და და ა ვა დე ბე ბის, თეს ლის ხა რის ხის და შხამ ქი მი კა ტე ბის მაჩ ვე ნებ ლის, ასე ვე ცხო ველ თა საკ ვე-

ბის კვლე ვაა შე საძ ლე ბე ლი. აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ ცენ ტ რ ში კლი მა ტუ რი პი რო ბე ბის პროგ ნო ზი რე ბაც 

არის შე საძ ლე ბე ლი. 

 

ცენ ტ რ ში გან თავ სე ბუ ლია 30 მსმე ნელ ზე გათ ვ ლი ლი სას წავ ლო ცენ ტ რი, რო მე ლიც მო სახ ლე ო ბას სთა ვა-

ზობს სხვა დას ხ ვა მი მარ თუ ლე ბის მოკ ლე და გრძელ ვა დი ან სას წავ ლო კურ სებს, თე ო რი უ ლი და პრაქ ტი-

კუ ლი სწავ ლე ბის მე თო დით. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში არა ერ თხელ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა ფერ-

მერ თა ტრე ი ნინ გის სხვა დას ხ ვა პროგ რა მა, თუმ ცა მა თი ეფექ ტი თით ქ მის ყო ველ თ ვის მო სა ლოდ ნელ ზე 

ბევ რად ნაკ ლე ბი იყო. ჩვე ნი აზ რით, პრობ ლე მაა არა მხო ლოდ და არა უპი რა ტე სად ინ ფორ მა ცი ა ზე  და 

ცოდ ნა ზე ხელ მი უწ ვ დო მე ლო ბა, არა მედ ამ ინ ფორ მა ცი ის და ცოდ ნის მი ღე ბის მოთხოვ ნის არ ქო ნა. ექ ს-

ტენ ცი ის ცენ ტ რე ბის უპი რა ტე სო ბა შე იძ ლე ბა გახ დეს, მა თი ოპე რი რე ბა დრო ის უფ რო დიდ მო ნაკ ვეთ ზე, 

თუმ ცა გა დამ წყ ვე ტი მნიშ ვ ნე ლო ბა ექ ნე ბა საქ მი ა ნო ბის სწო რად და გეგ მ ვას და გან ხორ ცი ე ლე ბას. ჯერ-

ჯე რო ბით უც ნო ბია ის თუ რამ დე ნად ეფექ ტი ა ნად ას რუ ლე ბენ ექ ს ტენ ცი ის სპე ცი ა ლის ტე ბი და კის რე ბულ 

მო ვა ლე ო ბას მათ თ ვის გა მო ყო ფილ ხარ ჯებ თან მი მარ თე ბა ში. ამ სფე როს წარ მა ტე ბუ ლი ფუნ ქ ცი ო ნი რე-

ბი სათ ვის გა დამ წყ ვე ტი მნიშ ვ ნე ლო ბა ექ ნე ბა  კერ ძო ექ ს ტენ ცი ის ოპე რა ტო რე ბის პრო ცე სებ ში ჩარ თ ვას, 

რაც უშუ ა ლოდ უნ და აისა ხოს წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის მო სავ ლი ა ნო ბის ზრდა ზე.
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მცირემიწიანფერმერთახელშეწყობა

სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 2013 წლის სა გა ზაფხუ ლო პროგ რა მით გან საზღ ვ რუ ლი „მცირემიწიან ფერ-

მერ თა სა გა ზაფხუ ლო სა მუ შა ო ე ბის ხელ შეწყო ბის პრო ექ ტის“ ფარ გ ლებ ში ფერ მე რებს მთე ლი სა ქარ-

თ ვე ლოს მას შ ტა ბით და უ რიგ დათ ნო მი ნა ლუ რი და კომ ბი ნი რე ბუ ლი  სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ბა რა თე ბი.  

ბე ნე ფი ცი ა რებს   შე ეძ ლოთ  მიმ დი ნა რე წლის 1 აგ ვის ტომ დე შე ი ძი ნონ სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ-

ლე ბის სა ქო ნე ლი და ინ ვენ ტა რი. პროგ რა მა ასე ვე ით ვა ლის წი ნებ და მცი რე ფერ მერ თათ ვის (5 ჰექ ტ რამ-

დე ნაკ ვე თის მფლო ბე ლი/ მო სარ გებ ლე) 0,25 ჰა - დან  1,2  ჰა- მ დე მი წის მოხ ვ ნა სა და ხნუ ლის და დის კ ვას. 

პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში მთლი ა ნო ბა ში დახ მა რე ბა მი ი ღო 710 000-მდე მი წის მე სა კუთ რემ. პრო ექ ტ ზე და-

ი ხარ ჯა 195 მი ლი ო ნი ლა რი. და მუ შა ვე ბუ ლია 200 ათას ჰექ ტა რამ დე ფარ თო ბი სა ქარ თ ვე ლოს მას შ ტა ბით 

(მათ შო რის 110 ათა სი ჰექ ტა რი - მოხ ნუ ლი). მცი რე მი წი ან მა ფერ მე რებ მა უსას ყიდ ლოდ მი ი ღეს: 53 მი-

ლი ო ნი ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის სა სუ ქი, 24 მი ლი ო ნი ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის პეს ტი ცი დი, 5 მი ლი ო ნი ლა რის 

ღი რე ბუ ლე ბის სა თეს ლე  მას ლა, 39 მი ლი ო ნი ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ინ ვენ ტა რი. 

გრაფიკი6მცირემიწიანფერმერთასაგაზაფხულოსამუშაოებისხელშეწყობისპროექტისდანახარჯე-

ბისსტრუქტურა

წყარო:სოფლისმეურნეობისსამინისტროსანგარიში2013

ამ გ ვა რად, პროგ რა მის და ნა ხარ ჯებ ში ყვე ლა ზე დი დი წი ლი მო დის ფერ მე რე ბი სათ ვის სხვა დას ხ ვა სა ქო-

ნე ლი სა და ინ ვენ ტა რის უსას ყიდ ლოდ გა და ცე მა ზე, რაც მის სო ცი ა ლურ დატ ვირ თ ვას უს ვამს  ხაზს. ქვე-

მოთ წარ მოდ გე ნი ლია გა და ცე მუ ლი სა ქო ნე ლი სა და ინ ვენ ტა რის გა ნა წი ლე ბა სა ხე ო ბე ბის მი ხედ ვით
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გრაფიკი7პროგრამისფარგლებშიუსასყიდლოდგადაცემულისაქონლისადაინვენტარებისდანახარ-

ჯებისსტრუქტურა

წყარო:სოფლისმეურნეობისსამინისტროსანგარიში2013

გან სა კუთ რე ბით სა და ვოა სხვა დას ხ ვა აგ რა რუ ლი და ნიშ ნუ ლე ბის ინ ვენ ტა რის გა და ცე მა, რა საც ვფიქ-

რობთ, რომ მხო ლოდ სო ცი ა ლუ რი დატ ვირ თ ვა აქვს და მი სი ეკო ნო მი კუ რი ეფექ ტის გან საზღ ვ რა შე უძ-

ლე ბე ლი ა.

მთლი ა ნო ბა ში აღ ნიშ ნულ პროგ რა მას აშ კა რად გა მო ხა ტუ ლი სო ცი ა ლუ რი მიზ ნე ბი გა აჩ ნი ა, თუმ ცა გარ კ-

ვე ულ ეკო ნო მი კურ ეფექ ტებ ზეც შეგ ვიძ ლია ვი სა უბ როთ. საქ მე იმა ში ა, რომ და მუ შა ვე ბუ ლი მი წე ბის დი დი 

ნა წი ლი ნას ვე ნი/ ყა მი რი მი წე ბის კა ტე გო რი ას გა ნე კუთ ვ ნე ბა, შე სა ბა მი სად მო სა ლოდ ნე ლია  აგ რა რუ ლი 

პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბის მკვეთ რი ზრდა მიმ დი ნა რე წლი სათ ვის. მოკ ლე ვა დი ან ჭრილ ში შე იძ ლე ბა ვი-

ვა რა უ დოთ მთლი ან მშპ-ში აგ რა რუ ლი სექ ტო რის ზრდა მიმ დი ნა რე წელს. რთუ ლია ვიმ ს ჯე ლოთ სა შუ ა-

ლო და გრძელ ვა დი ან ეკო ნო მი კურ ეფექ ტ ზე, რაც სხვა მრა ვალ ფაქ ტორ ზე იქ ნე ბა და მო კი დე ბუ ლი. ამას 

გარ და, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ისიც, რომ ეს პროგ რა მა არ წარ მო ად გენს უშუ ა ლოდ სოფ ლის მე ურ ნე ო-

ბის სა მი ნის ტ როს სტრა ტე გი ის ნა წილს და ის სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯეტ ში მხო ლოდ ნა წი ლობ რი ვაა ასა ხუ ლი 

(ტექნოპარკის გა ნახ ლე ბა). 

ზო გა დად, ამ გ ვა რი ტი პის პროგ რა მე ბი ეფექ ტი ა ნად ვერ ხორ ცი ელ დე ბა და ვერც წარ მო ე ბის გან ვი თა რე-

ბის გრძელ ვა დი ან წი ნამ ძღ ვ რებს ქმნის. ამის მი ზე ზი, ჩვე ნი აზ რით, ბე ნე ფი ცი ა რე ბის მი ერ უპი რო ბოდ მი-

ღე ბუ ლი მხარ და ჭე რა ა, რაც აუარე სებს კონ კუ რენ ცი ას და შე საძ ლოა სტი მუ ლი და უ კარ გოს წარ მა ტე ბულ 

ფერ მე რებს. გარ და ამი სა, დახ მა რე ბის ამ გ ვა რი ტი პი ქმნის მო მა ვალ ში კი დევ უფ რო ფარ თო მას შ ტა ბი ა ნი 

პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბის ალ ბა თო ბას, რაც ად რე თუ გვი ან ბი უ ჯეტ შიც უნ და აისა ხოს, ამის რე სურ სი 

კი ქვე ყა ნას არ გა აჩ ნი ა. ჩვე ნი აზ რით, მო მა ვალ ში ამ გ ვა რი პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა უნ და შეწყ დეს 

და ბე ნე ფი ცი ა რე ბის სა ჭი რო ე ბე ბი ზო გად სამ თავ რო ბო სო ცი ა ლუ რი პო ლი ტი კის ჭრილ ში უნ და დაკ მა ყო-

ფილ დეს.
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შეღავათიანიაგროკრედიტი

შე ღა ვა თი ა ნი აგ როკ რე დი ტის პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში თავ და პირ ვე ლად სა მი კომ პო ნენ ტით გა ნი საზღ ვ რა.  

პირ ვე ლი კომ პო ნენ ტი გუ ლის ხ მობს 6 თვი ა ნი უპ რო ცენ ტო სა სა ქონ ლო კრე დი ტის (განვადების) გა ცე მას 

მცი რე ფერ მე რე ბი სათ ვის, რომ ლის ზე და ზღვა რიც 5000 ლა რი იქ ნე ბა, ხო ლო საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი 

ფერ მე რი სათ ვის - 0%. ბან კებ სა და მა ღა ზი ებს შო რის მო ლა პა რა კე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე ფერ მერ ს / მე წარ-

მეს სა შუ ა ლე ბა ეძ ლე ვა, პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბის სრუ ლი ციკ ლის გან მავ ლო ბა ში გა მო ი ტა ნოს მა ღა ზი ი-

დან მის თ ვის სა ჭი რო სა წარ მოო სა შუ ა ლე ბე ბი (სათესლე და სარ გა ვი მა სა ლა, პეს ტი ცი დე ბი, ვეტ პ რე პა-

რა ტე ბი, გარ და სა სუ ქი სა). 

მე ო რე კომ პო ნენ ტი - ეს არის 2 წლამ დე შე ღა ვა თი ა ნი აგ როკ რე დი ტი სა შუ ა ლო და მსხვი ლი ფერ მე რე ბი-

სათ ვის, რო მე ლიც 5000 ლა რი დან 100 000 ლა რამ დე თან ხას მო ი ცავს და რომ ლის საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე-

თიც ფერ მე რი სათ ვის არის არა უ მე ტეს 8%-ისა. აღ ნიშ ნუ ლი ტი პის სეს ხე ბი გათ ვ ლი ლია ფერ მე რე ბი სათ-

ვის საბ რუ ნა ვი სა შუ ა ლე ბე ბი სა და მა რა გე ბის შეს ყიდ ვის და ფი ნან სე ბა ზე მოკ ლე ვა დით, ხო ლო კრე დი ტის 

ვა და და მო კი დე ბუ ლია მის მიზ ნობ რი ო ბა ზე. 

მე სა მე კომ პო ნენ ტი  გუ ლის ხ მობს 7 წლამ დე ვა დით შე ღა ვა თი ა ნი აგ როკ რე დი ტის გა ცე მას სა სოფ ლო- სა მე-

ურ ნეო სა წარ მო ე ბი სათ ვის, რომ ლის ზე და ზღვა რიც 1 მი ლი ო ნი ლა რი იქ ნე ბა (ან ექ ვი ვა ლენ ტი აშშ დო ლარ ში) 

და საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი მსეს ხებ ლი სათ ვის - არა უ მე ტეს 3%-ისა. ეს შე ღა ვა თი ა ნი კრე დი ტი მო ი ცავს მო-

სავ ლის აღე ბის შემ დ გო მი, ნე ბის მი ე რი სა ხის პრო დუქ ცი ის გა და მა მუ შა ვე ბე ლი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის (მაგ: შემ-

ნახ ვე ლი, სა საწყო ბე, და მა ფა სო ე ბე ლი, სა მა ცივ რე მე ურ ნე ო ბე ბი და გა და მა მუ შა ვე ბე ლი სა წარ მო ე ბი), ასე ვე 

სხვა ტი პის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბის (მაგ: თა ნა მედ რო ვე ფერ მე ბი, სა სათ ბუ რე მე ურ ნე ო ბე ბი, სარ-

წყა ვი სის ტე მე ბი) გან ვი თა რე ბის ინი ცი ა ტი ვე ბის გრძელ ვა დი ა ნი ფუ ლა დი რე სურ სით მხარ და ჭე რას. 

სექ ტემ ბ რის თვი თად პრო ექტს და ე მა ტა მე ოთხე და მე ხუ თე კომ პო ნენ ტი კომ პო ნენ ტი. მე ოთხე კომ პო-

ნენ ტი გუ ლის ხ მობს სხვა დას ხ ვა და ნად გარ - მოწყო ბი ლო ბე ბის ლი ზინ გის  თა ნა და ფი ნან სე ბას მე წარ მე ე-

ბი სათ ვის. 1 ოქ ტომ ბ რის მდგო მა რე ო ბით ამ კომ პო ნენ ტის მი ხედ ვით ოპე რა ცი ე ბი არ ფიქ სირ დე ბა. მე ხუ-

თე კომ პო ნენ ტით გა ნი საზღ ვ რა მხო ლოდ ღვი ნის მწარ მო ე ბე ლი კომ პა ნი ე ბის და ფი ნან სე ბა.

მე ო რე, მე სა მე და მე ხუ თე კომ პო ნენ ტის ფარ გ ლებ ში, ბან კის მი ერ დად გე ნილ საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თებს 

სეს ხის გრა ფი კის შე სა ბა მი სად, მსეს ხებ ლის პა რა ლე ლუ რად ფონ დი გა და იხ დის. შე სა ბა მი სად, მე წარ მის 

მი ერ გა და სახ დე ლი პრო ცენ ტი იქ ნე ბა 3%დან 8%–მდე.

2013 წლის 01 ოქ ტომ ბ რის მდგო მა რე ო ბით 1-ლი კომ პო ნენ ტის ფარ გ ლებ ში 2,685 ბე ნე ფი ცი არ ზე სულ გა ცე-

მუ ლია 1,106,478 ლა რის ოდე ნო ბის სა სა ქონ ლო გან ვა დე ბა. მე-2 კომ პო ნენ ტ ში 3213 ბე ნე ფი ცი არ ზე სულ გა ცე-

მუ ლია 63,567,973 ლა რის ოდე ნო ბის კრე დი ტი. მე-3 კომ პო ნენ ტ ში 245 ბე ნე ფი ცი არ ზე სულ გა ი ცა 31,737,671 აშშ 

დო ლა რის ოდე ნო ბის კრე დი ტი, ხო ლო მე ხუ თე კომ პო ნენ ტ ში 23 ბე ნე ფი ცი არ ზე სულ გა ი ცა 21,327,608 ლა რის 

ოდე ნო ბის კრე დი ტი. მთლი ა ნო ბა ში პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში და ფი ნან სე ბამ 117,5 მლნ ლარს მი აღ წი ა.
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ეკო ნო მი კუ რი თვალ საზ რი სით გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე სოა მე-2 და მე-3 კომ პო ნენ ტე ბი. (მეხუთე კომ-

პო ნენ ტი არ სობ რი ვად იგი ვეა და მხო ლოდ დარ გობ რივ დი ფე რენ ცი ა ცი ას ით ვა ლის წი ნებს) იური დი უ ლი 

რე გის ტ რა ცი ის მი ხედ ვით მე-2 კომ პო ნენ ტის ბე ნე ფი ცი არ თა უმ რავ ლე სო ბა არა მე წარ მე ფი ზი კუ რი პი რია 

- სულ 2907, ხო ლო მე წარ მე ფი ზი კუ რი პი რე ბი (ინდ. მე წარ მე ე ბი) და იური დი უ ლი პი რე ბი ჯამ ში შე ად გე ნენ 

306-ს. და ფი ნან სე ბუ ლი დარ გე ბი დან ყვე ლა ზე მე ტი სეს ხი გა ცე მუ ლია მეცხო ვე ლე ო ბა ზე.

ცხრილი#17მე-2კომპონენტისფარგლებშიგაცემულისესხებიდარგებისმიხედვით:

მიზნობრიობა
ინდ.მეწარმედაიურიდიულიპირი

რაოდ. თანხა,ლარი %-ულიგანაწილებადარგებისმიხედვით

 თევზის გადამუშავება 1 67,000 0.11%

 პროდუქციის შესანახი საწყობები 2 50,000 0.08%

 პროდუქციის შესანახი მაცივრები 1 17,000 0.03%

 მესაქონლეობა 1,749 33,345,700 52.46%

 მეღორეობა 19 280,000 0.44%

 მეთევზეობა 67 1,833,450 2.88%

 მეფრინველეობა 41 967,300 1.52%

 მეფუტკრეობა 66 628,100 0.99%

 სასათბურე მეურნეობა 291 3,608,248 5.68%

 სოკოს წარმოება 2 30,000 0.05%

 მებაღეობა 61 768,700 1.21%

 მევენახეობა 28 510,900 0.80%

 მებაღჩეობა 14 305,800 0.48%

 მებოსტნეობა 182 2,950,000 4.64%

 მარცვლეულის წარმოება 206 5,965,850 9.39%

 შერეული 104 1,902,075 2.99%

 მეცხვარეობა 379 10,336,850 16.26%

ჯამი: 3,213 63,566,973 100.00%

წყარო:სოფლისმეურნეობისპროექტებისმართვისსააგენტო

მე-3 კომ პო ნენ ტის 245-ვე ბე ნე ფი ცი ა რი წარ მო ად გენს მე წარ მე ფი ზი კურ პირს (ინდივიდუალურ მე წარ-

მეს) ან იური დი ულ პირს, ხო ლო სეს ხე ბის უმე ტე სო ბა გა ცე მუ ლია მეცხო ვე ლე ო ბა, მეღ ვი ნე ო ბა სა და სა-

საწყო ბე მე ურ ნე ო ბებ ზე. მე სა მე კომ პო ნენ ტ ში გა ცე მუ ლი სეს ხე ბი დან და ახ ლო ე ბით 8 მლნ აშშ დო ლა რი 

გა ცე მუ ლია „სთართ-აფ“ პრო ექ ტებ ზე
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ცხრილი#18მე-3კომპონენტისფარგლებშიგაცემულისესხებიდარგებისმიხედვით:

მიზნობრიობა
ინდ.მეწარმედაიურიდიულიპირი გაცემულისესხების

%-ულიგანაწილება
დარგებისმიხედვითრაოდ. თანხა(აშშდოლ.)

ხორცის გადამუშავება 1 60,000 0.19%

თევზის გადამუშავება 3 945,000 2.98%

რძის გადამუშავება 13 1,060,000 3.34%

ღვინის წარმოება 29 9,523,775 30.01%

კონიაკის წარმოება 1 240,000 0.76%

ჩაის წარმოება 1 50,000 0.16%

ხილის გადამუშავება 2 925,000 2.91%

კენკროვნების გადამუშავება 1 80,000 0.25%

თხილის გადამუშავება 7 1,116,000 3.52%

ზეთის წარმოება 1 31,000 0.10%

ცხოველების საკვების წარმოება 3 162,000 0.51%

შერეული 1 430,000 1.35%

პროდუქციის შესანახი საწყობები 14 1,909,600 6.02%

მარცვლეულის საშრობები 3 680,236 2.14%

პროდუქციის შესანახი მაცივრები 4 512,000 1.61%

შესაფუთი მასალების წარმოება 2 330,000 1.04%

მესაქონლეობა 66 4,737,861 14.93%

მეღორეობა 4 804,700 2.54%

მეთევზეობა 5 403,000 1.27%

მეფრინველეობა 14 1,654,500 5.21%

მეფუტკრეობა 2 80,000 0.25%

სასათბურე მეურნეობა 26 1,719,800 5.42%

სოკოს წარმოება 2 432,700 1.36%

მებაღეობა 2 695,000 2.19%

მევენახეობა 5 237,500 0.75%

მებოსტნეობა 2 477,000 1.50%

მარცვლეულის წარმოება 2 635,000 2.00%

შერეული 8 766,000 2.41%

მეცხვარეობა 21 1,040,000 3.28%

ჯამი: 245 31,737,672 100%

წყარო:სოფლისმეურნეობისპროექტებისმართვისსააგენტო
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სა ვა რა უ დოდ, მიმ დი ნა რე წელს აგ რო- სექ ტორ ზე გა ცე მუ ლი სეს ხე ბის მო ცუ ლო ბა წი ნა წელ თან შე და რე-

ბით გა სამ მაგ დე ბა. ეს ერ თის მხრივ შთამ ბეჭ და ვი ზრდა ა, მაგ რამ მე ო რეს მხრივ სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 

წი ლი მთლი ან საკ რე დი ტო პორ ტ ფელ ში კვლავ ძალ ზედ უმ ნიშ ვ ნე ლოა და მთე ლი სა ბან კო პორ ტ ფე ლის 

3%-ს არ აღე მა ტე ბა.

ჩვე ნი აზ რით, დღე ი სათ ვის არც სა ბან კო სექ ტო რი, არც ფერ მე რე ბი არ არი ან მზად ფი ნან სუ რი ინ ს ტ რუ-

მენ ტე ბის ეფექ ტი ა ნი გა მო ყე ნე ბი სათ ვის აგ რა რულ სექ ტორ ში. გა და მა მუ შა ვე ბე ლი სა წარ მო ე ბის შემ თხ-

ვე ვა ში აღ ნიშ ნუ ლი პროგ რა მა შე იძ ლე ბა სა ბან კო სექ ტო რის სუბ სი დი რე ბად გან ვი ხი ლოთ. ხელ შე სა ხებ 

შე დე გებ ზე მხო ლოდ და ფი ნან სე ბის სქე მე ბის დარ გის მოთხოვ ნებ თან ადაპ ტა ცი ის შემ თხ ვე ვა ში შეგ ვიძ-

ლია ვი სა უბ როთ (მაგ. ცალ კე უ ლი პრო ექ ტე ბის რის კე ბის შე ფა სე ბა დარ გის სპე ცი ა ლის ტე ბის მო ნა წი ლე-

ო ბით, „Start-up“ პრო ექ ტე ბის და ფი ნან სე ბის პი რო ბე ბის გან საზღ ვ რა და ა.შ).

რო გორც ზე მოთ მი მო ვი ხი ლეთ, მიმ დი ნა რე პრო ექ ტე ბის შე დე გებ ზე სა უ ბა რი ჯერ ნა ად რე ვი ა. ზო გა დად 

პროგ რა მუ ლი მიდ გო მა ამა თუ იმ პრობ ლე მის მი მართ გა მარ თ ლე ბუ ლად მიგ ვაჩ ნი ა, თუმ ცა კონ კ რე ტუ-

ლი პროგ რა მის / პ რო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბას ნათ ლად გა მო ხა ტუ ლი მიზ ნე ბი და ამო ცა ნე ბი უნ და გა აჩ ნ-

დეს, სწო რად უნ და გა ნი საზღ ვ როს მა თი პრი ო რი ტე ტუ ლო ბა, და სა ერ თო სტრა ტე გი ი დან უნ და გა მომ დი-

ნა რე ობ დეს. ამ მხრივ უაღ რე სად სა სარ გებ ლო იქ ნე ბო და წარ სუ ლი გა მოც დი ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბაც. 

შემ დ გომ ში მი მო ვი ხი ლავთ გა სულ პე რი ოდ ში სა ქარ თ ვე ლო ში გან ხორ ცი ე ლე ბულ რამ დე ნი მე პროგ რა-

მას, რაც სა შუ ა ლე ბას მოგ ვ ცემს შე და რე ბი თი ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე უკეთ გა ნი საზღ ვ როს სა მო მავ ლო 

პერ ს პექ ტი ვე ბი.
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უახლოესწარსულშიგანხორციელებული
პროგრამები
წარ მოდ გე ნი ლი და ვა ლე ბის კონ ტექ ს ტ ში გან ხი ლუ ლი გვაქვს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ როს ეგი-

დით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ოთხი პროგ რა მა, კერ ძოდ: სი მინ დის, ხორ ბ ლის, მეღ ვი ნე ო ბის ხელ შეწყო ბი სა 

და 100 სა წარ მოს პროგ რა მე ბი. თა ვის დრო ზე ეს პროგ რა მე ბი საკ მა ოდ ამ ბი ცი ურ მიზ ნებს ისა ხავ და, თუმ-

ცა მა თი დი ზა ი ნი სა და მიღ წე უ ლი შე დე გე ბის გა ა ნა ლი ზე ბა გარ თუ ლე ბუ ლია შე სა ბა მი სი წე რი ლო ბი თი მა-

სა ლის სიმ წი რის გა მო. მი უ ხე და ვად ამი სა, ქვე მოთ გან ხი ლუ ლია თი თო ე უ ლი მათ გა ნი ჩვენს ხელთ არ სე-

ბუ ლი მა სა ლე ბის ანა ლიზ ზე დაყ რ დ ნო ბი თა და მა თი რე ლე ვან ტუ რო ბის შე ფა სე ბით სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 

გან ვი თა რე ბის ზო გად კონ ტექ ს ტ ში.

სიმინდისწარმოებისხელშეწყობისპროგრამა

პროგრამისმიზნებიდაამოცანები

კვლე ვის წარ მო ე ბის პრო ცეს ში საკ მა ოდ გა ჭირ და წი ნას წარ ფორ მუ ლი რე ბუ ლი საპ როგ რა მო მიზ ნე ბის 

და ამო ცა ნე ბის გან საზღ ვ რა. პროგ რა მის არ სი მდგო მა რე ობ და შემ დეგ ში:

1. ჰიბ რი დუ ლი სი მინ დის ჯი შე ბის შერ ჩე ვა;

2. შერ ჩე უ ლი ჯი შე ბის თეს ლე ბის გავ რ ცე ლე ბა/ რე ა ლი ზა ცი ა) ფერ მე რებ ში.

აღ სა ნიშ ნა ვია პროგ რა მის მე ტად ფარ თო სა ინ ფორ მა ციო მხარ და ჭე რა. გაცხა დე ბუ ლი მიზ ნე ბი სა გან ერ-

თ -ერ თი მთა ვა რი გზავ ნი ლი იყო სა ქარ თ ვე ლოს გა დაქ ცე ვა სი მინ დის ექ ს პორ ტი ორ ქვეყ ნად. პროგ რა მის 

შე ფა სე ბი სას ვი ხელ მ ძღ ვა ნე ლეთ „სოფლის მე ურ ნე ო ბის პრო ექ ტე ბის მარ თ ვის სა ა გენ ტოს“, „სოფლის 

მე ურ ნე ო ბის კორ პო რა ცი ის“,  შპს „მექანიზატორის“ წარ მო მად გენ ლებ თან პი რა დი გა სა უბ რე ბე ბით მო-

პო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით, ასე ვე პროგ რა მა ში მო ნა წი ლე ფერ მე რებ თან სა ტე ლე ფო ნო გა სა უბ რე ბით მო-

პო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით.

მომზადებადაგანხორციელება

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ როს მი ერ პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში, ამე რი კუ ლი კომ პა ნია “პიონერი”-ს 

სი მინ დის თეს ლის ოთხი სა ხე ო ბა იქ ნა შერ ჩე უ ლი.  2010 წლის 17 დე კემ ბ რის თ ვის პრო ექ ტის მი მართ ინ-

ტე რე სი გა მო ხა ტა 13,307 რე გის ტ რან ტ მა. მათ და ა ფიქ სი რეს, რომ თუ და აკ მა ყო ფი ლებ დ ნენ პრო ექ ტ ში მო-

ნა წი ლე ო ბის პი რო ბებს, სურ დათ და ე თე სათ ჰიბ რი დუ ლი სი მინ დის თეს ლი.  18 დე კემ ბერს გა მოცხა დე-

ბუ ლი ტენ დე რის შე სა ბა მი სად შე სას ყი დი სა თეს ლე მა სა ლის რა ო დე ნო ბა გა ნი საზღ ვ რა 25000 ჰექ ტარ ზე 

გა ან გა რი შე ბით. 

პროგ რა მის მომ ზა დე ბის ეტაპ ზე არ იქ ნა გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი არა ვი თა რი ღო ნის ძი ე ბა რე გი ო ნებ ში ნი ა-

და გის თვი სებ რი ვი მაჩ ვე ნებ ლე ბის დად გე ნი სათ ვის. ნი ა და გურ - კ ლი მა ტუ რი პი რო ბე ბის შეს წავ ლა არის 
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პირ ვე ლი და უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ნა ბი ჯი, იმი სათ ვის, რომ უამ რა ვი არ სე ბუ ლი ჯი შე ბი დან შე ირ ჩეს სწო-

რად ის სი მინ დის ჰიბ რი დი, რო მე ლიც გა ნა პი რო ბებს მა ღა ლი მო სავ ლი ა ნო ბის მი ღე ბას (სხვა აგ რო- ტექ-

ნო ლო გი ე ბის დაც ვის პი რო ბებ ში).

კვლე ვის შე დე გად არ მო ი პო ვე ბა დარ გობ რი ვი კონ სულ ტან ტე ბის სი ა, რომ ლებ საც უნ და გა ე წი ათ თე მა-

ტუ რი კონ სულ ტა ცი ე ბი შე სას ყი დი ჰიბ რი დუ ლი სი მინ დის თეს ლის მა სა ლის  შერ ჩე ვის დროს, ანუ სა ტენ-

დე რო დო კუ მენ ტა ცი ის ტექ ნი კუ რი პი რო ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის დროს. იკ ვე თე ბა, რომ ტექ ნი კუ რი პი რო-

ბე ბი ჩა მო ა ყა ლი ბეს პი რებ მა, რომ ლებ საც შე საძ ლოა არ გა აჩ ნ დათ ამი სათ ვის სა ჭი რო და აუცი ლე ბე ლი 

პრო ფე სი ო ნა ლუ რი ცოდ ნა, რაც აისა ხა ტექ ნი კუ რი პი რო ბე ბის ხა რის ხ ზეც. კერ ძოდ, არ არის მკა ფი ოდ 

და გა სა გე ბად აღ წე რი ლი მი სა წო დე ბე ლი სა ქონ ლის ტექ ნი კუ რი /ო ბი ექ ტუ რი და ხა რის ხობ რი ვი პა რა მეტ-

რე ბი. მა გა ლი თად, მი სა წო დე ბე ლი სა ქონ ლის ტექ ნი კუ რი  მა ხა სი ა თებ ლე ბი დან, გარ და იმი სა, რომ უნ და 

იყოს არა გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი, მი თი თე ბუ ლი ა, მხო ლოდ ერ თი მოთხოვ ნა, რო მე ლიც გან საზღ ვ რავს სა-

ვე გე ტა ციო პე რი ო დებს, თუმ ცა ცნო ბი ლი ა, რომ სა ვე გი ტა ციო პე რი ო დის გარ და, ჰიბ რი დუ ლი სი მინ დის 

თესლს გა აჩ ნია ბევ რი სხვა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მაჩ ვე ნებ ლე ბი, რომ ლე ბიც გან საზღ ვ რა ვენ არა მხო ლოდ სი-

მინ დის მოყ ვა ნის პრო ცე სის ეფექ ტუ რო ბას, არა მედ გა სა წე ვი ხარ ჯე ბის ოდე ნო ბა საც. ეს მაჩ ვე ნებ ლე ბი ა: 

სიმ წი ფის ჯგუ ფი (FAO), წარ მა დო ბა, გამ ძ ლე ო ბა კლი მა ტუ რი პი რო ბე ბის მი მართ (ყინვა, გვალ ვა), მე დე-

გო ბა ჩა წო ლი სად მი სა ვე გი ტა ციო პე რი ო დის ბო ლოს სრუ ლი სიმ წი ფის ფა ზის მიღ წე ვი სას, ტე ნის გა ცე მის 

სიჩ ქა რე, გამ ძ ლე ო ბა და ა ვა დე ბე ბის და მავ ნებ ლე ბის) მი მართ, და ა.შ.  ტექ ნი კურ პი რო ბებ ში ასე ვე არ იყო 

მი თი თე ბუ ლი მი სა წო დე ბე ლი  ობი ექ ტის სა მე ურ ნეო გა მო ყე ნე ბის სა ჭი რო მი მარ თუ ლე ბა (სასილოსე თუ 

სა მარ ც ვ ლე), რაც ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რად გან გან საზღ ვ რავს ჰიბ რი დუ ლი სი მინ დის თეს ლის გე ნე ტი-

კურ მიდ რე კი ლე ბას.

ინ ფორ მა ცი უ ლი ხა სი ა თის ბუკ ლე ტე ბი, მათ შო რის აგ რო კა ლენ და რი, და ი ბეჭ და და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 

კორ პო რა ცი ას გად მო ე ცა 2011 წლის მარ ტის თვე ში. აქე დან გა მომ დი ნა რე, აგ რო კა ლენ და რი, რო მელ შიც 

აღ წე რი ლი ა, აგ რო ტექ ნო ლო გი უ რი ღო ნის ძი ე ბე ბი ოქ ტომ ბ რის თვი დან სექ ტემ ბ რის თვემ დე, ფერ მე რებს 

და უ რიგ და მარ ტის შემ დეგ, ანუ, 6 თვის დაგ ვი ა ნე ბით.

პროგრამისშედეგები

პროგ რა მის შე დე გე ბის შე ფა სე ბი სათ ვის კვლე ვის პრო ცეს ში გან ვა ხორ ცი ე ლეთ სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 

კორ პო რა ცი ა ში და რე გის ტ რი რე ბუ ლი ბე ნე ფი ცი ა რე ბის  სა ტე ლე ფო ნო გა მო კითხ ვა. შემ თხ ვე ვი თი შერ-

ჩე ვით გა მო ი კითხა  115 ფი ზი კუ რი და იური დი უ ლი პი რი. სულ გა მო კითხ ვამ მო იც ვა/ და ფა რა  2975 ჰა, რაც 

პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში რე ა ლი ზე ბუ ლი სა თეს ლე მა სა ლის (ფათზე გა და ან გა რი შე ბით -15460 ჰა)  19% 

შე ად გენს.

რეს პონ დენ ტე ბი, რომ ლე ბიც 2010 წლამ დე თე სავ დ ნენ სი მინდს, სა შუ ა ლო მო სა ვალს ერთ ჰექ ტარ ზე იღებ-

დ ნენ - 5,08 ტო ნას, ხო ლო პრაგ რა მის მო ნა წი ლე ებ მა მი ი ღეს სა შუ ა ლოდ 2,94 ტო ნა. იყო რი გი შემ თხ ვე ვე-

ბი, რო დე საც ფერ მე რებ მა ვერ ისარ გებ ლეს სა ჭი რო ტექ ნი კით იმ მი ზე ზით, რომ ტექ ნი კის მო უც ლე ლო ბის 

გა მო გვი ან დე ბო და აგ როპ რო ცე დუ რის გან ხორ ცი ე ლე ბა ან მათ რა ი ონ ში არ იყო კონ კ რე ტუ ლი ტექ ნი კა. 
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მო გე ბა პრო ექ ტ ში მო ნა წი ლე ო ბი დან მი ი ღო მხო ლოდ მცი რე ნა წილ მა (დაახლოებით 25%) და ნარ ჩე ნებ-

მა ან და ნა ხარ ჯე ბი და ფა რეს მხო ლოდ, ან იზა რა ლეს.

ზე მო თაღ ნიშ ნულ მა გა ნა პი რო ბა სი მინ დის ხელ შეწყო ბის პროგ რა მის შე ჩე რე ბა. თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ 

სა ქარ თ ვე ლო ში სი მინ დის წარ მო ე ბის მო ცუ ლო ბას და პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში მი ღე ბულ მო სა ვალს, 

ცხა დია შე უძ ლე ბე ლია ვი სა უბ როთ პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბის რა ი მე ხელ შე სა ხებ ზე გავ ლე ნა ზე სა-

ქარ თ ვე ლო ში სი მინ დის წარ მო ე ბა ზე. ცხრი ლი #  19 აჩ ვე ნებს სი მინ დის მო სავ ლის მკვეთ რი შემ ცი რე ბის 

შემ დეგ მო სავ ლის ასე ვე მკვეთრ ზრდას 2011 წელს, თუმ ცა ამ ზრდას ვე რა ნა ი რად ვერ და ვა კავ ში რებთ 

პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბას თან.

ცხრილი#19სიმინდისწარმოება(ათასიტონა)

 2006 2007 2008 2009 2010 2011

სიმინდის მარცვალი 217.4 295.8 328.2 291 141.1 269.6

წყარო:საქსტატი

გრაფიკი8სიმინდისწარმოება(ათასიტონა)

წყარო:საქსტატი

სი მინ დის წარ მო ე ბის და ექ ს პორ ტ -იმ პორ ტის მო ნა ცე მე ბის შე პი რის პი რე ბით ნა თე ლი ხდე ბა, რომ  სა-

ქარ თ ვე ლო ში სი მინ დის წარ მო ე ბა მეტ - ნაკ ლე ბად აკ მა ყო ფი ლებს ად გი ლობ რივ მოთხოვ ნას, რაც იმას 

ნიშ ნავს, რომ და მა ტე ბი თი სა ხელ მ წი ფო ძა ლის ხ მე ვის ხარ ჯ ვა ამ მი მარ თუ ლე ბით სა ჭი რო არ არის.
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ცხრილი#20სიმინდისექსპორტ-იმპორტი(ათასიტონა)

2006 2007 2008 2009 2010 2011

ექსპორტი 28075 17255 6716 5432 9641 2076

იმპორტი 41974 16400 15511 31566 14504 25555

წყარო:საქსტატი

გრაფიკი9სიმინდისექსპორტ-იმპორტი(ათასიტონა)

წყარო:საქსტატი

რთუ ლია ვი სა უბ როთ პროგ რა მის შე დე გებ ზე, რო მე ლიც მხო ლოდ ერ თი წე ლი გრძელ დე ბო და. თუმ ცა  

ცხა დია რომ გა უ აზ რე ბე ლი მო სამ ზა დე ბე ლი ეტა პის გა მო შე უძ ლე ბე ლი გახ და პროგ რა მის წარ მა ტე ბით 

გან ხორ ცი ე ლე ბა.

აუცი ლე ბე ლია სა შუ ა ლო და გრძელ ვა დი ა ნი სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა მთლი ა ნად სექ ტო რის და კონ კ რე-

ტუ ლად სი მინ დის წარ მო ე ბის შე სა ხებ. პირ ველ რიგ ში პა სუ ხი უნ და გა ე ცეს შემ დეგ კითხ ვებს:

1. მოთხოვ ნის ზრდის პო ტენ ცი ა ლის შე ფა სე ბა (საფურაჟე და სა სურ სა თო და ნიშ ნუ ლე ბა, გა და მუ შა-

ვე ბა);

2. სა ექ ს პორ ტო პო ტენ ცი ა ლის შე ფა სე ბა (შედარებითი უპი რა ტე სო ბა);

3. სტრუქ ტუ რუ ლი გარ დაქ მ ნის აუცი ლებ ლო ბის და შე საძ ლებ ლო ბის შე ფა სე ბა (ინტენსიფიკაცია, მი წის 

ნაკ ვე თე ბის ფრაგ მენ ტა ცი ა, მი წე ბის რე გის ტ რა ცი ა, რე გი ო ნუ ლი კონ ცენ ტ რა ცი ა, ინ ტენ სი ფი კა ცი ა).
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სტრა ტე გი ის შე სა ბა მი სად სა მოქ მე დო გეგ მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა მარ ტივ-

დე ბა სხვა დას ხ ვა ტაქ ტი კუ რი სა კითხე ბი, რო გო რი ცაა ჯი შე ბის შერ ჩე ვა ნი ა და გე ბის და ხა რის ხობ რი ვი მა-

ხა სი ა თებ ლე ბის მი ხედ ვით, ფერ მერ თა ინ ფორ მა ცი უ ლი მხარ და ჭე რა და და გა დამ ზა დე ბა.

ამ ფაქ ტო რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სი მინ დის პროგ რა მის ასე თი ტი პით გან ხორ ცი ე ლე ბა გა მარ თ ლე ბუ-

ლი არა ა. ჩვე ნი აზ რით, უფ რო მომ გე ბი ა ნი იქ ნე ბო და ფერ მერ თათ ვის შე სა ბა მი სი სა კონ სულ ტა ციო და 

ახ ს ნა- გან მარ ტე ბი თი სა მუ შა ო ე ბით შე მო ფარ გ ვ ლა, რა თა მათ თა ვი ან თი ძა ლე ბით შე ექ მ ნათ მოთხოვ-

ნა თა ნა მედ რო ვე ჯი შებ ზე და შეძ ლე ბო დათ შე და რე ბით გრძელ ვა დი ან პე რი ოდ ში სა ბაზ რო მე ქა ნიზ მე-

ბის მეშ ვე ო ბით მო ე ძებ ნათ გა სა ღე ბის ბაზ რე ბი, რაც თა ვის მხრივ ხელს შე უწყობ და სა წარ მოო ბა ზის 

(ფართობების) თან და თა ნო ბით ზრდას, კა პი ტა ლაღ ჭურ ვის გა უმ ჯო ბე სე ბას და მო სავ ლის აღე ბის შემ დ-

გო მი ტექ ნო ლო გი ე ბის და ნერ გ ვა- გა უმ ჯო ბე სე ბას.

ხორბლისსათესლემასალისინტენსიფიკაციისპროგრამა

პროგრამისმიზნებიდაამოცანები

ხორ ბ ლის სა თეს ლე მა სა ლის ინ ტენ სი ფი კა ცი ის პროგ რა მა პრაქ ტი კუ ლად სი მინ დის წარ მო ე ბის პროგ რა-

მის ანა ლო გი უ რად და ი გეგ მა და გან ხორ ცი ელ და. პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბის ვა დე ბიც მეტ - ნაკ ლე ბად 

ანა ლო გი უ რი ა. პროგ რა მის გაცხა დე ბუ ლი  მი ზა ნი იყო სა ქარ თ ვე ლოს სხვა დას ხ ვა რე გი ო ნებ ში ფერ მე-

რებს შო რის მა ღალ ხა რის ხი ა ნი, სერ თი ფი ცი რე ბუ ლი თეს ლის პო პუ ლა რი ზა ცი ა, თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო-

ლო გი ე ბის გაც ნო ბა და სა შუ ა ლო სა ჰექ ტა რო მო სავ ლი ა ნო ბის ზრდა.

პროგ რა მის ამო ცა ნე ბი შემ დეგ ნა ი რად შე იძ ლე ბა გა ნი საზღ ვ როს:

- გა ი ზარ დოს ხორ ბ ლის წარ მო ე ბი სათ ვის და მუ შა ვე ბუ ლი მი წე ბის სა ერ თო ფარ თი;

- გა ორ მაგ დეს ხორ ბ ლის სა ჰექ ტა რო მო სავ ლი ა ნო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი;

- გა სამ მაგ დეს ქვეყ ნის ხორ ბ ლით თვი თუზ რუნ ველ ყო ფის მაჩ ვე ნე ბე ლი.

პროგ რა მის შე ფა სე ბი სას გა მო ვი ყე ნეთ  სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ როს მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი პროგ-

რა მის პრე ზენ ტა ცი ა, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის კორ პო რა ცი ის მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი პრო ექ ტის ტექ ნი კუ რი და-

ვა ლე ბა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო ექ ტე ბის მარ თ ვის სა ა გენ ტოს წარ მო მად გენ ლებ თან პი რა დი გა სა-

უბ რე ბე ბით მო პო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ა.

მომზადებადაგანხორციელება

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ როს მი ერ პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში, ამე რი კუ ლი  “ჯაგერი”-ს ჯი შის სა თე-

ლე ხორ ბა ლი იქ ნა შერ ჩე უ ლი. პროგ რა მის უშუ ა ლოდ გან ხორ ცი ე ლე ბა, ისე ვე რო გორც სი მინ დის შემ თხ-

ვე ვა ში „სოფლის მე ურ ნე ო ბის კორ პო რა ცი ას“ და ე კის რა. გათ ვ ლის წი ნე ბუ ლი იყოს სა თეს ლე ხორ ბ ლის 1 

წლი ა ნი გან ვა დე ბით გა და ცე მა ფერ მე რე ბი სათ ვის.
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დიაგრამა#2პროგრამისგანხორციელებისსქემა
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პროგ რა მის მომ ზა დე ბი სას საკ მა ოდ ამ ბი ცი უ რი გეგ მე ბი იქ ნა და სა ხუ ლი. კერ ძოდ და ი გეგ მა 50000 ჰექ ტა-

რი სათ ვის სა ჭი რო სა თეს ლე მარ ც ვ ლის იმ პორ ტი. ჰექ ტარ ზე 300 კი ლოგ რა მის გათ ვა ლის წი ნე ბით ჯამ ში 

ეს 15000 ტო ნას შე ად გენს, ხო ლო თან ხობ რი ვად 26,25 მლნ. ლა რი ა. სი ნამ დ ვი ლე ში „სოფლის მე ურ ნე ო ბის 

კორ პო რა ცი ის“ მი ერ იმ პორ ტი რე ბუ ლი იქ ნა 2000 ტო ნა სა თეს ლე ხორ ბა ლი (3,5 მლნ ლა რი). და გეგ მი ლი 

იყო პროგ რა მა ში სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბის ჩარ თ ვაც, თუმ ცა აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხი არ და მუ შა ვე ბუ ლა და 

შე სა ბა მი სად არც გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა.

პროგრამისშედეგები

სა თეს ლე ხორ ბ ლის პროგ რა მის შე დე გე ბი ძალ ზედ წა ა გავს სი მინ დის პროგ რა მის შე დე გებს. პროგ რა მე-

ბის და გეგ მ ვის და გან ხორ ცი ე ლე ბის ყვე ლა ეტაპ ზე იდენ ტუ რი ხარ ვე ზე ბი ფიქ სირ დე ბა, რაც მეტ ნაკ ლე-

ბად ანა ლო გი ურ შე დე გებ ში გა და ი ზარ და. თუმ ცა აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სხვა ო ბაც. 

საქ მე იმა ში ა, რომ სი მინ დი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბით ხორ ბა ლი სა ქარ თ ვე ლოს მხო ლოდ სამ რე გი ონ შია ძი-

რი თა დად კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლი. ხორ ბ ლის წარ მო ე ბა ში ბევ რად მე ტია სა შუ ა ლო და მსხვილ ფერ მერ თა 

წი ლი, ბევ რად უკე თაა გან ვი თა რე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბი თი ჯაჭ ვი, შე სა ბა მი სად ხორ ბა ლი სა ქარ თ ვე ლო ში 

კო მერ ცი უ ლი პრო დუქ ტი ა, გან ს ხ ვა ვე ბით ნა ტუ რა ლურ მე ურ ნე ო ბებ ში კონ ცეტ რი რე ბუ ლი სი მინ დის წარ-

მო ე ბი სა გან. ამ გან ს ხ ვა ვე ბის გა მო ბევ რად უკეთ იქ ნა და ცუ ლი ხორ ბ ლის მოყ ვა ნის აგ რო ტექ ნო ლო გი უ რი 

პი რო ბე ბი, რა მაც თა ვის მხრივ გა ნა პი რო ბა შე და რე ბით სტა ბი ლუ რი მო სავ ლი ა ნო ბა. შე უძ ლე ბე ლია ვი სა-

უბ როთ პროგ რა მის შე დე გად მო სავ ლი ა ნო ბის ზრდა ზე, მაგ რამ სი მინ დის პროგ რა მას თან და კავ ში რე ბუ-

ლი პრობ ლე მე ბის ნი ვე ლი რე ბა დიდ წი ლად მო ხერ ხ და.

თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ სა ქარ თ ვე ლო ში ხორ ბ ლის წარ მო ე ბის მო ცუ ლო ბას და პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში 

მი ღე ბულ მო სა ვალს, ცხა დია შე უძ ლე ბე ლია ვი სა უბ როთ პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბის რა ი მე ხელ შე სა-

ხებ ზე გავ ლე ნა ზე სა ქარ თ ვე ლო ში ხორ ბ ლის წარ მო ე ბა ზე. ცხრი ლი # 21 აჩ ვე ნებს ხორ ბ ლის მო სავ ლის 

მკვეთ რი შემ ცი რე ბის შემ დეგ მო სავ ლის ასე ვე მკვეთრ ზრდას 2011 წელს, თუმ ცა რთუ ლია ეს და ვა კავ ში-

როთ პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბას თან, მა შინ რო ცა პროგ რა მის იმ პ ლე მენ ტა ცია სა ერ თო ნა თე სი ფარ-

თის და ახ ლო ე ბით 14%-ს მო ი ცავ და.

ცხრილი#21ხორბლისწარმოება(ათასიტონა)

 2008 2009 2010 2011 2012

ხორბალი 80.3 53.9 48.4 96.8 80,7

წყარო:საქსტატი
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გრაფიკი10ხორბლისწარმოება(ათასიტონა)

წყა რო: საქ ს ტა ტი

გრაფიკი11ხორბლისსაშუალომოსავლიანობა1ჰაფართზე(ტონა)

წყარო:საქსტატი

ხორ ბ ლის წარ მო ე ბის და ექ ს პორ ტ -იმ პორ ტის მო ნა ცე მე ბის შე პი რის პი რე ბით ნა თე ლი ხდე ბა, რომ  სა-

ქარ თ ვე ლო უმე ტეს წი ლად ხორ ბ ლის იმ პორ ტ ზეა და მო კი დე ბუ ლი. 
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ცხრილი#22ხორბლისექსპორტ-იმპორტი(ათასიტონა)

2008 2009 2010 2011 2012

ექსპორტი 14 16 36 20 176

იმპორტი 613 624 797 677 970

წყარო:საქსტატი

გრაფიკი12ხორბლისექსპორტ-იმპორტი(ათასიტონა)

წყარო:საქსტატი

სა ყო ველ თა ოდ გავ რ ცე ლე ბუ ლი მო საზ რე ბა ა, რომ ხორ ბ ლის იმ პორ ტ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბა ქვეყ ნის სა-

სურ სა თო უსაფ რ თხო ე ბი სათ ვის ერ თ -ერ თი მთა ვა რი რის კ - ფაქ ტო რი ა. ჩვე ნი აზ რით, მსგავ სი რის კე ბის 

მნიშ ვ ნე ლო ბა გა და ჭარ ბე ბუ ლი ა. საქ მე იმა ში ა, რომ  ქვე ყა ნას ამ მი მარ თუ ლე ბით შე და რე ბი თი უპი რა ტე-

სო ბა არ გა აჩ ნი ა. ექ ს ტენ სი უ რი გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა შეზღუ დუ ლი ა, ხო ლო ინ ტენ სი ფი კა ცი ი-

სათ ვის აუცი ლე ბე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი ბაზ რის მოთხოვ ნის ლო გი კას უნ და ექ ვემ დე ბა რე ბო დეს.

ზე მოთ აღ წე რი ლი  ფაქ ტო რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ხორ ბ ლის, ისე ვე რო გორც სი მინ დის, პროგ რა მის 

ასე თი ტი პით გან ხორ ცი ე ლე ბა გა მარ თ ლე ბუ ლი არა ა. ჩვე ნი აზ რით, უფ რო მომ გე ბი ა ნი იქ ნე ბო და ფერ-

მერ თათ ვის შე სა ბა მი სი სა კონ სულ ტა ციო და ახ ს ნა- გან მარ ტე ბი თი სა მუ შა ო ე ბით შე მო ფარ გ ვ ლა, ასე ვე 

მე ტად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა. ხორ ბ ლის გავ რ ცე ლე ბის 

არე ალ ში გა სარ წყა ვი ა ნე ბი სა და ნი ა და გის ერო ზი ის პრობ ლე მა საკ მა ოდ აქ ტუ ა ლუ რია
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მეღვინეობისხელშეწყობისპროგრამა

პროგრამულიმიზნებისგანსაზღვრა

2007-2011 წლებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი მეღ ვი ნე ო ბის გან ვი თა რე ბის პროგ რა მა კარ დი ნა ლუ რად გან ს ხ-

ვავ დე ბა ამა ვე პე რი ოდ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სხვა დარ გო ბი ვი პროგ რა მე ბი სა გან. ეს გან ს ხ ვა ვე ბა ორ 

პუნ ქ ტად შე იძ ლე ბა ჩა მო ყა ლიბ დეს:

1. მეღ ვი ნე ო ბის გან ვი თა რე ბის პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი მო ი ცავ-

და სრულ ღი რე ბუ ლე ბით ჯაჭვს, მათ შო რის პირ ვე ლა დი წარ მო ე ბა, გა და მუ შა ვე ბა, რე ა ლი ზა ცი ა;

2. პროგ რა მა შე და რე ბით ხან გ რ ძ ლი ვი დრო ის მო ნაკ ვეთ ზე ხორ ცი ელ დე ბო და და ღო ნის ძი ე ბა თა 

მთელ კომ პ ლექსს მო ი ცავ და.

პროგ რა მის სტრა ტე გი უ ლი მი ზა ნი შე იძ ლე ბა გა ნი საზღ ვ როს რო გორც ად გი ლობ რი ვი წარ მო ე ბის ხელ-

შეწყო ბა სა ექ ს პორ ტო პო ტენ ცი ა ლის გაზ რ დის გზით. მეღ ვი ნე ო ბის გან ვი თა რე ბა ზე სა ხელ მ წი ფო რე სურ-

სე ბის კონ ცენ ტ რი რე ბა გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ა ლუ რი გახ და 2006 წელს რუ სე თის ბა ზარ ზე და წე სე ბუ ლი 

შეზღუდ ვე ბის შემ დეგ.

პროგრამისგანხორციელება

მეღ ვი ნე ო ბის გან ვი თა რე ბის პროგ რა მე ბის შემ დე გი ღო ნის ძი ე ბე ბი გან ხორ ცი ელ და:

- სტრა ტე გი ის მომ ზა დე ბა და სა ერ თა შო რი სო ბაზ რე ბის მარ კე ტინ გუ ლი კვლე ვა უცხო ე ლი ექ ს პერ-

ტე ბის მო ნა წი ლე ო ბით;

- რთვე ლის სუბ სი დი რე ბა;

- ღვი ნის ქარ ხ ნე ბის ფი ნან სუ რი ხელ შეწყო ბა;

- ვე ნა ხე ბის გა ნახ ლე ბის და ჩა ნაც ვ ლე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბი;

- ქარ თუ ლი ღვი ნის პო პუ ლა რი ზა ცია სა ერ თა შო რი სო ბაზ რებ ზე. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ფერ მერ თა სუბ სი დი რე ბა სტრა ტე გი ის შე მუ სა ვე ბამ დეც ხორ ცი ელ დე ბო და და 

შემ დეგ შიც გრძელ დე ბო და. ქვე მოთ მო ცე მულ ცხრი ლებ ში # 23,24 მოყ ვა ნი ლია პროგ რა მის ფარ-

გ ლებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბულ ღო ნის ძი ე ბებ ზე და ნა ხარ ჯე ბი და მა თი პრო ცენ ტუ ლი წი ლი წლე ბის 

მი ხედ ვით.
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ცხრილი#23მეღვინეობისხელშეწყობისღონისძიებებზეგახარჯულითანხები(ათასილარი)

 2007 2008 2009 2010 2011

მეღვინეობის განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებები 
(სტრატეგიის მომზადების, ბაზრების მარკეტინგული კვლევის, 
უცხოეილი ექსპერტების მოწვევის ხარჯები)

 416.9 3,000.0   

რთველის ხელშეწყობის ღონისძიებები 5,425.0 6,394.5 5,609.0 4,812.2 8,828.3

ღვინის ქარხნების ფინანსური მხარდაჭერის ღონისძიებები 1,000.0     

ვენახების განახლების ხელშემწყობი ღონისძიებები 69.1 729.0    

ვენახების ჩანაცვლების ღონისძიებები  474.8    

ვენახის ნარგაობების ჩანაცვლების ღონისძიებები   93.7 192.9  

ღვინის პროდუქტების პოპულარიზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებები   332.4 203.9 651.8

პროგრამა მსოფლიო ღვინის კონგრესი    1,406.0  

ღვინის ლაბორატორიული კვლევა 1,994.3 1.2  2.8  

 8,488.4 8,016.4 9,035.1 6,617.8 9,480.1

წყარო:ფინანსთასამინისტრო

ცხრილი#24მეღვინეობისხელშეწყობისღონისძიებებზეგახარჯულითანხებისპროცენტულიგანაწი-

ლებაწლებისმიხედვით

 2007 2008 2009 2010 2011

მეღვინეობის განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებები (სტრატეგიის 
მომზადების, ბაზრების მარკეტინგული კვლევის, უცხოელი ექსპერტების 
მოწვევის ხარჯები)

 5% 33% 0% 0%

რთველის ხელშეწყობის ღონისძიებები 64% 80% 62% 73% 93%

ღვინის ქარხნების ფინანსური მხარდაჭერის ღონისძიებები 12%    

ვენახების განახლების ხელშემწყობი ღონისძიებები 1% 9%    

ვენახების ჩანაცვლების ღონისძიებები  6%    

ვენახის ნარგაობების ჩანაცვლების ღონისძიებები   1% 3%  

ღვინის პროდუქტების პოპულარიზაციის ხელშეწყობის ღონისძიებები   4% 3% 7%

პროგრამა მსოფლიო ღვინის კონგრესი    21% 0%

ღვინის ლაბორატორიული კვლევა 23%    0%

 100% 100% 100% 100% 100%

წყარო:ფინანსთასამინისტრო
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მთლი ა ნო ბა ში, ცალ კე ულ ღო ნის ძი ე ბებ ზე გა ხარ ჯულ მა თან ხებ მა 41,6 მლნ ლა რი შე ად გი ნა. ამ თან ხის 

და ახ ლო ე ბით 75 % რთვე ლის ხელ შეწყო ბა ზე/ ფერ მერ თა სუბ სი დი რე ბა ზე მო დის. შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ 

მეღ ვი ნე ო ბის ხელ შეწყო ბის პროგ რა მა ქვეყ ნის აგ რა რულ სექ ტორ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი, კონ კ რე ტულ 

კულ ტუ რა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ყვე ლა ზე მას შ ტა ბუ რი პრო ექ ტი ა.

პროგრამისშედეგები

მეღ ვი ნე ო ბის გან ვი თა რე ბის პროგ რა მის ერ თ -ერთ უდა ოდ და დე ბით შე დე გად უნ და გან ვი ხი ლოთ ხა-

რის ხის და სტან დარ ტი ზა ცი ის მაჩ ვე ნებ ლე ბის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ზრდა. ამ კუთხით პო ზი ტი უ რი ზე გავ ლე ნა 

ჰქონ და დარ გობ რი ვი რე გუ ლი ა ცი ე ბი სა და ხა რის ხის კონ ტ რო ლის მე ქა ნიზ მე ბის ამოქ მე დე ბას. თუ გა-

ვით ვა ლის წი ნებთ სა ერ თა შო რი სო ბა ზარ ზე მე ტად მწვა ვე კონ კუ რენ ცი ას, აღ ნიშ ნუ ლი ნამ დ ვი ლად არ 

არის საკ მა რი სი სა ექ ს პორ ტო პო ტენ ცი ა ლის გაზ რ დი სათ ვის.

ცხრილ ში #25 მო ყა ნი ლია სა ქარ თ ვე ლო ში წარ მო ე ბუ ლი ყურ ძ ნის ბა ლან სი წლე ბის მი ხედ ვით. ღვი ნის 

ექ ს პორ ტ /იმ პორ ტი, მა რა გე ბის მო ცუ ლო ბა, და ღვი ნის მოხ მა რე ბა მო ცე მუ ლია ყურ ძენ ზე გა და ა ან გა რი-

შე ბით.

ცხრილი#25ყურძნისბალანსი-რესურსებიდაგამოყენება

 2008 2009 2010 2011 2012

 რესურსები(ათასიტონა)  

მარაგი წლის დასაწყისში 210 202 178 127 103

წარმოება 176 150 121 160 144

იმპორტი 2 1 2 1 1

სულ რესურესები 388 353 301 288 248

 გამოყენება(ათასიტონა)   

მოხმარება ყურძნის სახით 13 7 9 8 9

მოხმარება ღვინის სახით 140 138 129 135 138

დანაკარგები 5 5 4 5 4

ექსპორტი 28 25 32 37 32

მარაგი წლის ბოლოს 202 178 127 103 65

მთლიანი გამოყენება 388 353 301 288 248

თვითუზრუნ. კოეფიციენტი % 117 118 133 129 127

წყარო:საქსტატი
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ნა თე ლი ა, რომ ბო ლო 5 წლის გან მავ ლო ბა ში ყურ ძ ნის წარ მო ე ბის მო ცუ ლო ბა სტა ბი ლუ რად არ გაზ რ დი-

ლა, თუმ ცა ამა ვე პე რი ოდ ში ფერ მე რე ბის სუბ სი დი რე ბის მიზ ნით 31 მლნ ლა რი და ი ხარ ჯა. და ახ ლო ე ბით 

იგი ვე სუ რა თი გვაქვს ექ ს პორ ტის მაჩ ვე ნებ ლებ შიც. აღ სა ნიშ ნა ვია საკ მა ოდ მცი რე ექ ს პორ ტის მო ცუ ლო ბა 

თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ ქვე ყა ნა ში ყურ ძ ნის წარ მო ე ბას (იხ. გრა ფი კი # 13)

გრაფიკი13ექსპორტისპროცენტულიწილიწარმოებასადამარაგებთანშეფარდებითწლებისმიხედვით

წყარო:საქსტატი

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე რამ დე ნი მე ფაქ ტო რი იკ ვე თე ბა, რაც პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბის 

მი ზან შე წო ნი ლო ბა სა და შე დე გებს სა კა მა თოს ხდის. უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა აღ სა ნიშ ნა ვია პროგ რა მის მა-

ღა ლი ბი უ ჯე ტი. მი უ ხე და ვად ვა ზი სა და  ღვი ნის წარ მო ე ბის ის ტო რი უ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბი სა, იგი აგ რა რუ ლი 

სექ ტო რის მხო ლოდ ერ თი დარ გი ა. ამ დე ნად უფ რო პრი ო რი ტე ტუ ლი უნ და იყოს ზო გა დად სექ ტო რის გან-

ვი თა რე ბის კენ მი მარ თუ ლი პროგ რა მე ბი. და უშ ვე ბე ლია შეზღუ დუ ლი რე სურ სე ბის პი რო ბებ ში კონ ცენ ტ-

რი რე ბა ცალ კე უ ლი მი მარ თუ ლე ბით, თუ ეს უკა ნას კ ნე ლი თა ვი სი მნიშ ვ ნე ლო ბით მთლი ა ნი სექ ტო რის 

„წარმმართველი“ ან პო ტენ ცი უ რად გან სა კუთ რე ბუ ლი შე დე გე ბის მომ ტა ნი არ არის. ამა ვე კონ ტექ ს ტ ში 

გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვია მთლი ან პროგ რა მა ში სუბ სი დი რე ბის მე ტად მა ღა ლი წი ლი. ჩვენს პი რო-

ბებ ში, სუბ სი დი რე ბა შე იძ ლე ბა გა მარ თ ლე ბუ ლი იყოს დრო ის შე და რე ბით მცი რე მო ნაკ ვეთ ზე,  გან სა კუთ-

რე ბულ შემ თხ ვე ვებ ში, რო გო რიც იყო რუ სე თის ემ ბარ გო ქარ თულ ღვი ნო ზე, თუმ ცა ამან არ უნ და მი ი ღოს 

რე სურ სე ბის არა ე ფექ ტი ა ნად გა მო ყე ნე ბის სა ხე. ჩვე ნი აზ რით, მეღ ვი ნე ო ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის უფ რო 

კრი ტი კუ ლია ად გი ლობ რი ვი ბაზ რის გან ვი თა რე ბა, პირ ვე ლად წარ მო ე ბა ში რის კე ბის შემ ცი რე ბა, პრო-

დუქ ტი უ ლო ბის გაზ რ და, პერ ს პექ ტი უ ლი ჯი შე ბის გა მოვ ლე ნა და ჩა ნაც ვ ლე ბა. 
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პროგრამისმიზნებიდაამოცანები

2007 წელს საქ რ თ ვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი იქ ნა სა ქარ თ ვე ლოს რე გი ო ნებ ში 100 ახა ლი სა-

სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სა წარ მოს შექ მ ნის პროგ რა მა. (საქართველოს მთავ რო ბის 26 მარ ტის დად გე ნი ლე ბა 

#74). პროგ რა მის გაცხა დე ბუ ლი მი ზა ნი იყო სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პირ ვე ლა დი წარ მო ე ბის, გა და მუ შა ვე-

ბი სა და აგ რო ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბა, რე გი ო ნებ ში სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ახა ლი სა წარ მო ე ბის ამუ შა ვე ბის 

გზით სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მ ნა, შე მო სავ ლე ბის ზრდა და შე დე გად სოფ ლად მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის 

ცხოვ რე ბის დო ნის გა უმ ჯო ბე სე ბა.

პროგ რა მის ამო ცა ნე ბი შემ დეგ ნა ი რად გა ნი საზღ ვ რა:

•	 სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა წარ მო ე ბის შექ მ ნის ხელ შეწყო ბა;

•	 სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის გა და მა მუ შა ვე ბე ლი მრეწ ვე ლო ბი სა და მარ კე ტინ გის გან ვი-

თა რე ბა;

•	 ად გი ლობ რი ვი წარ მო ე ბის პრო დუქ ცი ის წი ლის გაზ რ და ში და ბა ზარ ზე;

•	 სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის მო ცუ ლო ბის ზრდა და ექ ს პორ ტის ხელ შეწყო ბა;

•	 რე გი ო ნებ ში ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვა;

•	 რე გი ო ნებ ში ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მ ნა.

განხორციელება

პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბა და ე ვა ლა ერ თობ ლი ვად სოფ ლის მე ურ ნე ო ბი სა და ეკო ნო მი კის სა მი ნის-

ტ რო ებს.  შერ ჩე ულ იქ ნა სა ხელ მ წი ფოს სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის 

მი წის ნაკ ვე თე ბი, რომ ლე ბიც ფორ მი რე ბულ იქ ნა 100-ზე მეტ ლო ტად. აღ ნიშ ნუ ლი ლო ტე ბის გარ და ინ-

ვეს ტორს შე ეძ ლო თა ვად შე ერ ჩია სა სურ ვე ლი მი წის ნაკ ვე თი სა ხელ მ წი ფოს სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი 

სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის (მინიმალური ფარ თი 5ჰა) მი წის ფონ დი დან, ან სა ხელ მ წი ფოს 

სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი სა წარ მო ე ბი, რო მელ თა სა კუთ რე ბა ში იყო სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მი წის არა-

ნაკ ლებ 5ჰა. ინ ვეს ტორს უნ და წარ მო ედ გი ნა შე სა ბა მი სი სა წარ მოს შექ მ ნის პრო ექ ტი, რომ ლის მო წო ნე-

ბის შემ თხ ვევ ში გა და იხ დი და ლო ტის  ღი რე ბუ ლე ბის 20%-ს, ხო ლო წი ნას წარ შე თან ხ მე ბუ ლი პი რო ბე ბის 

შეს რუ ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში, მი ი ღებ და ლოტ ზე 80%-იან ფას დაკ ლე ბას.

პროგ რა მა ში მო ნა წი ლე ო ბის მი ღე ბა შე ეძ ლო ყვე ლა მსურ ველს, რის თ ვი საც მას სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 

სა მი ნის ტ რო ში უნ და წა რედ გი ნა შემ დე გი დო კუ მენ ტა ცი ა:

•	 შევ სე ბუ ლი გა ნაცხა დის ფორ მა;

•	 ამო ნა წე რი სა ჯა რო რე ეს ტ რი დან და კა დას ტ რუ ლი რუ კა;

•	 პრო ექ ტის ბიზ ნეს გეგ მა;

•	 სა ბან კო გა რან ტია ლო ტის ღი რე ბუ ლე ბის 5%-ის ოდე ნო ბით;
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•	 თუ სა ინ ვეს ტი ციო თან ხის ოდე ნო ბა გა და ა ჭარ ბებ და მთლი ა ნი ლო ტის ღი რე ბუ ლე ბას, მა შინ სა-

ბან კო გა რან ტი ის მო ცუ ლო ბა გა ნი საზღ ვ რე ბო და სა ინ ვეს ტი ციო თან ხის 5%-ის ოდე ნო ბით.

პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში უნ და გან ხი ლუ ლი ყო სა მი ტი პის პრო ექ ტი:

•	 პირ ვე ლა დი წარ მო ე ბა - მეცხო ვე ლე ო ბა, მე სა ქონ ლე ო ბა, მე ღო რე ო ბა, მეფ რინ ვე ლე ო ბა, მე ფუტ-

კ რე ო ბა, მე აბ რე შუ მე ო ბა, მე თევ ზე ო ბა და ა.შ. აგ რეთ ვე, მემ ცე ნა რე ო ბა: მე ხი ლე ო ბა, მე ჩა ი ე ო ბა, 

მე ვე ნა ხე ო ბა, მე ბოს ტ ნე ო ბა და სხვ;

•	 გა და მუ შა ვე ბა - და ხა რის ხე ბა - და ფა სო ე ბა, შე ყინ ვა და მე ო რა დი გა და მუ შა ვე ბა, გა ყინ ვა, კონ-

სერ ვი რე ბა, პრე სერ ვი რე ბა;

•	 სა წარ მო ჯაჭ ვი - სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ტის შე ნახ ვის, გა და მუ შა ვე ბის, სა სა ქონ ლე სა ხის 

მი ცე მი სა და ბა ზარ ზე დამ კ ვიდ რე ბის მთლი ა ნი ციკ ლი.

პროგრამისშედეგები

2008 წელს დაწყე ბუ ლი ,,100 ახა ლი სა წარ მოს’’ პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში გა და მა მუ შა ვე ბე ლი სა წარ მო ე ბი 

მხო ლოდ რამ დე ნი მე რე გი ონ ში გა იხ ს ნა. სხვა დას ხ ვა ინ ტერ ნეტ - რე სურ სე ბის მი მო ხილ ვით ირ კ ვე ვა, რომ 

სამ ცხე- ჯა ვა ხე თის, ქვე მო ქარ თ ლის, ში და ქარ თ ლის და იმე რე თის რე გი ო ნებ ში 175 000 აშშ დო ლა რის 

ღი რე ბუ ლე ბის ექ ვ სი აგ როპ რო ექ ტი ჯერ კი დევ 2008 წელს უნ და გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ყო. პრო ექ ტე ბი ხა-

რის ხი ა ნი, ეკო ლო გი უ რად სუფ თა თაფ ლის, ყვე ლის, ხორ ცი სა და ბოს ტ ნე უ ლის (კარტოფილი, კომ ბოს ტო, 

ხახ ვი) წარ მო ე ბას ით ვა ლის წი ნებ და. სა ბო ლოო ჯამ ში სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ როს მო ნა ცე მე ბით 

პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში მხო ლოდ 7-8 სა წარ მო გა იხ ს ნა. მთავ რო ბის თქმით, პრო ექ ტი 2009 წელს ეკო ნო-

მი კუ რი კრი ზი სის გა მო ვერ გან ხორ ცი ელ და, თუმ ცა 2010 წელს ისევ უნ და გაგ რ ძე ლე ბუ ლი ყო, 2010 წლი-

დან პროგ რა მის გან ხორ ცი ე ლე ბა ფაქ ტობ რი ვად შე ჩე რე ბუ ლი იქ ნა.

პროგ რა მის წა რუ მა ტებ ლო ბა სხვა დას ხ ვა მი ზე ზით შე იძ ლე ბა აიხ ს ნას:

- 2008 წლის ომი სა და მსოფ ლიო კრი ზი სის პი რო ბებ ში შე ფერ ხ და ინ ვეს ტო რე ბის აქ ტი ვო ბა ბა ზარ ზე, რაც 

სხვა პი რო ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბის შემ თხ ვე ვა შიც კი შე უძ ლე ბელს ხდი და პროგ რა მის შეს რუ ლე ბას;

- პროგ რა მა უდა ვოდ ით ვა ლის წი ნებ და ბაზ რის მოთხოვ ნებს, გა მომ დი ნა რე იქე დან, რომ ნაკ ლე ბი 

იყო შეზღუდ ვე ბი, რო გორ ინ ვეს ტო რე ბის შერ ჩე ვა ში, ისე და სა ფი ნა ნე ბე ლი პრო ე ტე ბის მიზ ნობ-

რი ო ბა ში, თუმ ცა პრობ ლე მა იყო ის, თუ რე ა ლუ რად რო გო რი მოთხოვ ნა არ სე ბობ და ბა ზარ ზე 

მსგავ სი სა წარ მო ე ბის შექ მ ნი სათ ვის, რო დე საც შეზღუ დუ ლია წვდო მა სა გა რეო ბაზ რებ ზე და გა-

ნუ ვი თა რე ბე ლია ად გი ლობ რი ვი ბა ზა რი.

მთლი ა ნო ბა ში 100 სა წარ მოს პროგ რა მა შე იძ ლე ბა შე ფას დეს, რო გორც სა ხელ მ წი ფოს სა კუთ რე ბა ში არ-

სე ბუ ლი ქო ნე ბის პრი ვა ტი ზა ცი ის / რე სურ სე ბის გა და ნა წი ლე ბის მცდე ლო ბა. ჩვე ნი აზ რით უცხო ე ლი ინ ვეს-

ტო რი სათ ვის ნაკ ლე ბად კრი ტი კუ ლია მი წის კომ პო ნენ ტი (მიწის შე და რე ბით და ბა ლი ღი რე ბუ ლე ბი დან 

გა მომ დი ნა რე), ხო ლო ად გი ლობ რი ვი ინ ვეს ტო რი სათ ვის გა ცი ლე ბით უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია წვდო მა 

კა პი ტალ ზე და ტექ ნო ლო გი ებ ზე.
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ცალ კე უ ლი პროგ რა მი სა თუ პრო ექ ტის სრულ ყო ფი ლი შე ფა სე ბა  სტრა ტე გი ის გა რე შე  შე უძ ლე ბე ლი ა, 

ისე ვე რო გორც, მი უ ღე ბე ლია ნე ბის მი ე რი პროგ რა მის დაწყე ბა თუ იგი სრულ თან ხ ვედ რა ში არ არის 

სტრა ტე გი ას თან. თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ, რომ დღემ დე არ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 

გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ა, შე უძ ლე ბე ლია ვი სა უბ როთ დარ გის გან ვი თა რე ბა ზე  ცალ კე უ ლი ლო კა ლუ რი 

პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბით. თუმ ცა ამ პროგ რა მე ბის შეს რუ ლე ბის პრო ცეს ში მი ღე ბუ ლი გა მოც დი-

ლე ბის ანა ლი ზი შე საძ ლოა მო მა ვალ ში დარ გის სტრა ტე გი ას თან თან ხ ვედ რა ში სხვა დახ ვა პრო ექ ტე ბის 

შე მუ შა ვე ბა ში მე ტად სა სარ გებ ლო იყოს. 

მო ცე მულ ეტაპ ზე ჩვე ნი მი ზა ნი იყო უახ ლო ეს წარ სულ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი და მიმ დი ნა რე  პროგ რა მე-

ბის შე ფა სე ბა  მა თი შე ფარ დე ბი თი მნიშ ვ ნე ლო ბი სა და პრი ო რი ტე ტუ ლო ბის კონ ტექ ტ ს ტ ში. #26 ცხრილ ში 

წარ მოდ გე ნი ლია აგა რა რულ სექ ტორ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პროგ რა მე ბის რან გი რე ბა 4 კრი ტე რი უ მის 

მი ხედ ვით. მო დე ლი რე ბის მი ზა ნია გან ვ საზღ ვ როთ შეზღუ დუ ლი რე სურ სე ბის პი რო ბებ ში რო მე ლი პროგ-

რა მის შეს რუ ლე ბა ზე იქ ნე ბო და მი ზან შე წო ნი ლი პირ ვე ლი რი გის არ ჩე ვა ნის შე ჩე რე ბა. შე ფა სე ბა მო ვახ-

დი ნეთ 10 ქუ ლი ა ნი სის ტე მით.

ცხრილი#26პროგრამებისპრიორიტეტულობისგანსაზღვრა

პროგრამისდასახელება
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კრიტერიუმის წონა 1 1 2 3

მელიორაცია 4 8 2X8=16 3X9=27 55

მცირემიწიან ფერმერთა ხელშეწყობა 3 7 2X7=14 3X7=21 45

ექსტენციის ცენტრების მოწყობა 6 4 2X7=14 3X8=24 48

სიმინდის წარმოების ხელშეწყობა 8 6 2X6=12 3X5=15 41

100 საწარმოს შექმნა 9 8 2X5=10 3X7=21 48

ხორბლის სათესლე მასალით დაკრედიტება 8 6 2X6=12 3X5=15 41

მეღვინეობის ხელშეწყობის პროგრამა 4 5 12 18 39
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აღ სა ნიშ ნა ვია გან ხორ ცი ე ლე ბულ პროგ რა მებს შო რის ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გან ს ხ ვა ვე ბა. მა თი ნა წი ლი 

ლო კა ლუ რი ხა სი ა თი საა (სიმინდი, ხორ ბა ლი), ხო ლო ნა წი ლი (მელიორაცია, ექ ს ტენ ცი ა, 100 სა წარ მო) 

მთლი ან სექ ტორს მო ი ცავს. ეს სხვა ო ბა ასა ხუ ლი პროგ რა მე ბის შე საძ ლო ეფექ ტე ბის შე ფა სე ბი სას, კერ-

ძოდ ლო კა ლუ რი პროგ რა მე ბი ამ მხრივ გა ცი ლე ბით და ბა ლი ქუ ლე ბით შე ვა ფა სეთ. ზო გა დი, სექ ტო რუ ლი 

პროგ რა მე ბი შე საძ ლოა უფ რო მა ღა ლი რის კე ბით და შეს რუ ლე ბის სირ თუ ლით გა მო ირ ჩე ოდ ნენ, თუმ ცა 

ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბის შემ თხ ვე ვა ში ამ რის კე ბის და სირ თუ ლე ე ბის მი ნი მი ზა ცია ბევ რად უფ-

რო მარ ტი ვი ა. 

დიგ რა მა ზე #3-ზე გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პროგ რა მე ბის პრი ო რი ტე ტუ ლო ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი და ყო ფი ლია 

სამ ჯგუ ფად და შე პი რის პი რე ბუ ლია  ამა ვე პროგ რა მე ბის შეს რუ ლე ბის ხა რის ხ თან ანუ თუ რამ დე ნად მო-

ხერ ხ და და სა ხუ ლი მიზ ნე ბის და ამო ცა ნე ბის მიღ წე ვა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ რი გი პროგ რა მე ბი სა ამ ჟა მა-

დაც იმ პ ლი მენ ტა ცი ის პრო ცეს შია და ვით ვა ლის წი ნებთ მათ შუ ა ლე დურ შე დე გებს, რომ ლე ბიც პროგ რა-

მის დას რუ ლე ბის შემ დეგ შე იძ ლე ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შე იც ვა ლოს. მი უ ხე და ვად ამი სა შე და რე ბა მო ცე მულ 

ეტაპ ზე სავ სე ბით შე საძ ლე ბე ლია თუ მო ვახ დენთ აბ ს ტ რა გი რე ბას დარ გის სტრა ტე გი ის არარ სე ბო ბა სან, 

მწვა ნე ზო ნა ში  მოხ ვედ რილ პროგ რა მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა მეტ ნაკ ლე ბად და დე ბი თად შე იძ ლე ბა შე ვა-

ფა სოთ, ხო ლო წი თელ ზო ნა ში მოხ ვედ რი ლი პროგ რა მე ბის ცალ სა ხად უარ ყო ფი თად. ბუ ნებ რი ვი ა, ეს შე-

ფა სე ბა შე და რე ბი თია და შე სა ბა მი სად თუ მხო ლოდ ახალ, მიმ დი ნა რე პროგ რა მებს შე ვა ფა სებთ სუ რა თი 

მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შე იც ვ ლე ბა.

დიაგრამა#3პოზიციონირებისმატრიცა
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სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ტორ ში უახ ლო ეს წარ სულ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი და  მიმ დი ნა რე პრო ექ ტე ბის 

ანა ლი ზი აჩ ვე ნებს, რომ მიმ დი ნა რე პრო ექ ტე ბი გა ცი ლე ბით უფ რო მი ე სა და გე ბა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 

გან ვით რე ბი ის წი ნა შე მდგომ გა მოწ ვე ვებს. მი უ ხე და ვად ამი სა, ამ უკა ნას კ ნელ თა სა ბო ლოო შე ფა სე ბა 

ჯერ - ჯე რო ბით შე საძ ლე ბე ლი არ არის, ვი ნა ი დან არ არ სე ბობს მა თი სა ბო ლოო შე დე გე ბი.  

გა მოკ ვე თი ლია პროგ რა მე ბის გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის აშ კა რა ზრდის ტენ დენ ცი ა, თა ნაც პროგ რა მე ბის რა ო დე-

ნობ რი ვი და ფი ნან სე ბის აშ კა რა ზრდის ფონ ზე. წი ნა ხე ლი სუფ ლე ბის პი რო ბებ ში სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო 

პროგ რა მე ბი ძი რი თა დად არა თან მ მ დევ რულ ხა სი ათს ატა რებ და და ამის გა მო მა თი ობი ექ ტუ რი შე ფა სე-

ბა გაძ ნე ლე ბუ ლი ა. გარ და ამი სა, ად რე გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პროგ რა მე ბი ვერ ჯდე ბო და სოფ ლის მე ურ-

ნე ო ბის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბის ზო გად კონ ტექ ს ტ ში. ამა ში ის იგუ ლის ხ მე ბა, რომ გა აზ რე ბუ ლი არ 

იყო სა ხელ მ წი ფოს, რო გორც დარ გის გან ვი თა რე ბის ხელ შემ წყო ბი ინ ს ტი ტუ ტის რო ლი, ფუნ ქ ცი ე ბი და 

გან ვი თა რე ბის სტი მუ ლი რე ბის მე ქა ნიზ მე ბი.

ამ ჟა მად შე საძ ლე ბე ლია ით ქ ვას, რომ სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ტორ ში ამ დარ გის გან ვი თა რე ბა ში სა-

ხელ მ წი ფოს ჩა რე ვის ხა რის ხის თვალ საზ რი სით გარ კ ვე უ ლი პო ზი ტი უ რი ძვრე ბი შე ი ნიშ ნე ბა. პროგ რა მე-

ბი აღარ ატა რებს არა თან მიმ დევ რულ ხა სი ათს, თუმ ცა ცალ კე უ ლი მათ გა ნის, მა გა ლი თად მცი რე მი წი ან 

ფერ მერ თა ხელ შეწყო ბის პროგ რა მის რე ლე ვან ტუ რო ბა დი დად სა და ვო ა. ეს გან სა კუთ რე ბით ნა თე ლი ა, 

თუ კი შე ფა სე ბას არა მხო ლოდ წარ სულ პროგ რა მებ თან შე და რე ბის კონ ტექ ს ტ ში გა ვა კე თებთ. შე დე გე-

ბის მდგრა დო ბის თვალ საზ რი სით, მთავ რო ბამ რაც შე იძ ლე ბა მოკ ლე პე რი ოდ ში უნ და შე ი მუ შა ოს და გა-

ნა ხორ ცი ე ლოს მცი რე მი წი ა ნი ფერ მე რე ბის კო მერ ცი ა ლი ზა ცი ის დო ნის ამაღ ლე ბი სა და მა თი ბა ზარ ზე 

ინ ტეგ რა ცი ის ხელ შემ წყო ბი ღო ნის ძი ე ბე ბი. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ყუ რადღე ბა უნ და მი ექ ცეს მწარ მო ებ ლებ ში 

ცოდ ნი სა და უნარ - ჩ ვე ვე ბის (წარმოება, შე ნახ ვა, მარ კე ტინ გი) გა უმ ჯო ბე სე ბას; მწარ მო ებ ლებს უნ და შე ექ-

მ ნათ შე საძ ლებ ლო ბა, რომ ნა ხონ და გა ათ ვიც ნო ბი ე რონ ყვე ლა ის სარ გე ბე ლი, რა საც გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი 

ცოდ ნა და უნარ - ჩ ვე ვე ბი იძ ლე ვა; შე სა ბა მი სად, აუცი ლე ბე ლი ა, იმ ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა, რომ-

ლე ბიც ხელს შე უწყობს მწარ მო ე ბელ თა შო რის ცოდ ნი სა და უნარ - ჩ ვე ვე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის მოთხოვ ნის 

სტი მუ ლი რე ბას. 

ჩვენს მი მო ხილ ვა ში წარ მოდ გე ნი ლი პრობ ლე მა ტი კის კონ ტექ ს ტ ში მთავ რო ბამ უახ ლო ეს რამ დე ნი მე წე-

ლი წად ში უნ და გა ა ტა როს ღო ნის ძი ე ბე ბი მი წის ბაზ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბის მი მარ თუ ლე ბით, ასე ვე სა სოფ-

ლო- სა მე ურ ნეო წარ მო ე ბა ში კა პი ტა ლის მო ზიდ ვის ხელ შე საწყო ბად და ძი რი თა დი ინ ფ რატ ს რუქ ტუ რის 

რე ა ბი ლი ტა ცი ის მი მარ თუ ლე ბით. მთავ რო ბამ ფი ნან სურ ინ ს ტი ტუ ტებ თან და კერ ძო სექ ტორ თან თა ნამ შ-

რომ ლო ბით უნ და შე ი მუ შა ოს სხვა დას ხ ვა ფი ნან სუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი და შექ მ ნას ხელ შემ წყო ბი გა რე მო 

მა თი და ნერ გ ვის თ ვის, რომ გა უმ ჯო ბეს დეს მწარ მო ე ბელ თა ხელ მი საწ ვ დო მო ბა წარ მო ე ბის სხვა დას ხ ვა 

სა შუ ა ლე ბებ ზე, საბ რუ ნავ კა პი ტალ ზე, ა.შ. 

ჯერ - ჯე რო ბით უც ნო ბი ა, თუ რა იგეგ მე ბა მი წის ბაზ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბის მი მარ თუ ლე ბით, რომ ლის ეფექ-
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ტუ რად ამოქ მე დე ბის გა რე შე ალ ბათ შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა სე რი ო ზუ ლი კა პი ტა ლის მი მარ თ ვა სოფ ლის 

მე ურ ნე ო ბა ში. აქე დან გა მომ დი ნა რე, შე ღა ვა თი ა ნი სეს ხე ბის პროგ რა მა, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მის შე-

დე გად მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ი ზარ და სექ ტორ ში მი მარ თუ ლი სახ ს რე ბის მო ცუ ლო ბა, შე საძ ლო ა, სე რი ო ზულ 

პრობ ლე მას წა აწყ დეს მდგრა დო ბის კუთხით, მით უმე ტეს მა შინ რო ცა შე სა ბა მი სი და ფი ნან სე ბის წყა რო-

ე ბი აღარ იარ სე ბებს. ძი რი თა დი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის, კერ ძოდ კი სა მე ლი ო რა ციო სის ტე მე ბის აღ დ გე ნა 

უთუ ოდ და დე ბით მოვ ლე ნად უნ და ჩა ით ვა ლოს, თუმ ცა ღა მი წი სა და საკ რე დი ტო ბაზ რე ბის ეფექ ტი ა ნი 

ამოქ მე დე ბის გა რე შე აქაც ძნე ლი იქ ნე ბა მდგრა დო ბა ზე სა უ ბა რი. 

მიგ ვაჩ ნი ა, რომ სა ხელ მ წი ფო მო მა ვალ ში არ უნ და ხარ ჯავ დეს სახ ს რებს მცი რე მი წი ან ფერ მერ თა ხელ-

შეწყო ბის ან მსგავს სო ცი ა ლუ რი დატ ვირ თ ვის მქო ნე პროგ რა მებ ზე, ვი ნა ი დან ისი ნი ქმნი ან არა სა ჭი რო 

მო ლო დი ნებს ბა ზარ ზე, ამა ხინ ჯე ბენ კონ კუ რენ ცი ას და მა თი მეშ ვე ო ბით არ სე ბი თი ხა რის ხობ რი ვი ზრდის 

მიღ წე ვა შე უძ ლე ბე ლი ა. სა ბო ლოო ჯამ ში, ქვეყ ნის აგ რა რუ ლი პო ლი ტი კის წარ მა ტე ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 

იქ ნე ბა და მო კი დე ბუ ლი მთავ რო ბის უნარ ზე რომ შე ი მუ შა ოს პო ლი ტი კა და ღო ნის ძი ე ბე ბი კონ კ რე ტუ ლი 

სა კითხის რიცხობ რი ვი და ხა რის ხობ რი ვი ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე, და ნერ გოს სა ბი უ ჯე ტო პრო ცე სი, რო-

მე ლიც და ფუძ ნე ბუ ლი იქ ნე ბა გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი საქ მი ა ნო ბე ბის გეგ მა ზე და არა პი რი ქით, და მთავ-

რო ბის ეფექ ტუ რო ბა ზე გან ვი თა რე ბის თ ვის სა ჭი რო ინ ს ტი ტუ ცი ო ნა ლუ რი და სა კა ნონ მ დებ ლო, ასე ვე ფი-

ზი კუ რი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რისს შექ მ ნის თვალ საზ რი სით. 
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