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პრო ექ ტის შე სა ხებ 

წი ნამ დე ბა რე კვლე ვა წარ მო ად გენს შუ ა ლე დურ ან გა რიშს, რო მე ლიც მომ ზად და პრო ექ ტის 
„ევროკავშირის ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბა და მი სი გავ ლე ნა სა ქარ თ ვე ლოს სა სოფ ლო სა
მე ურ ნეო სექ ტო რის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა ზე“ ფარ გ ლებ ში.   პრო ექ ტის გან მა ხორ ცი ე ლებ ლია 
ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის კვლე ვის ცენ ტ რი (EPRC), USAIDის “სამოქალაქო სა ზო გა დო ე ბის გან
ვი თა რე ბი სა და მო ქა ლა ქე ე ბის ჩარ თუ ლო ბის პრო ექ ტის” (ACCESS) ფარ გ ლებ ში. 

პრო ექ ტი მი ზა ნად ისა ხავს ქარ თუ ლი სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო სექ ტო რის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის 
გა უმ ჯო ბე სე ბას, მცი რე პირ ვე ლა დი მწარ მო ებ ლე ბი სა და გა და მა მუ შა ვე ბე ლი სა წარ მო ე ბი სათ ვის 
ევ რო კავ ში რის ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სტან დარ ტე ბის და რე გუ ლა
ცი ე ბის სიღ რ მი სე უ ლი კვლე ვი სა და მათ შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბის და მწარ მო ებ ლე
ბი სა და სხვა და ი ნე ტერ სე ბუ ლი მხა რე ე ბი სათ ვის მი წო დე ბის გზით. 

პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში გა ა ნა ლიზ დე ბა სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბის ახალ 
სტან დარ ტებ თან და პრაქ ტი კას თან შე სა ბა მი სო ბის თვალ საზ რი სით არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი, ასე
ვე ში და და უცხო ურ ბაზ რებ ზე წვდო მის გა უმ ჯო ბე სე ბას თან ასო ცი რე ბუ ლი პო ტენ ცი უ რი სარ გე ბე
ლი მცი რე მე წარ მე ე ბი სათ ვის.

პრო ექ ტის ძი რი თა დი ამო ცა ნე ბი:

1) სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის ად გი ლობ რი ვი მწარ მო ებ ლე ბის გაძ ლი ე რე ბა ევ რო კავ ში
რის ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბი თა (AA) და ღრმა და ყოვ ლის მომ ც ვე ლი თა ვი სუ ფა ლი სა ვაჭ რო 
სივ რ ცის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბით (DCFTA) გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სტან დარ ტი ზა ცი ის პრო ცე დუ რე ბის 
შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბის გზით;

2) სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის (CSO) წარ მო მად გენ ლე ბის  გაძ ლი ე რე ბა ევ რო კავ ში რის ასო ცი
რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბი თა (AA) და ღრმა და ყოვ ლის მომ ც ვე ლი თა ვი სუ ფა ლი სა ვაჭ რო სივ რ ცის 
შე სა ხებ შე თან ხ მე ბით (DCFTA) გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სტან დარ ტი ზა ცი ის პრო ცე დუ რე ბის შე სა ხებ 
ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბის გზით;

3) ხე ლი სუფ ლე ბის ცენ ტ რა ლუ რი და ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნო ე ბი სათ ვის პო ლი ტი კის რე კო მენ და
ცი ე ბის შე მუ შა ვე ბა;

4) მცი რე პირ ვე ლა დი მწარ მო ებ ლე ბი სა და გა და მა მუ შა ვე ბე ლი სა წარ მო ე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის შე
ფა სე ბა.

კვლე ვის მი ზა ნი

კვლე ვის მი ზა ნი იყო სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის პირ ვე ლა დი მწარ მო ებ ლე ბის და მცი რე 
ზო მის გა და მა მუ შა ვე ბე ლი სა წარ მო ე ბის სა ჭი რო ე ბე ბის გა მოვ ლე ნა. კერ ძოდ, იმის დად გე ნა თუ 
რა გა მოწ ვე ვე ბი და პრობ ლე მე ბი აქვთ, რო გორ ყი დი ან წარ მო ე ბულ პრო დუქ ცი ას, სარ გებ ლო ბენ 
თუ არა სხვა დას ხ ვა სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო მომ სა ხუ რე ბით, რა სა წარ მოო სა შუ ა ლე ბებს იყე ნე ბენ 
და ფლო ბენ თუ არა ინ ფორ მა ცი ას თა ვი სუ ფალ სა ვაჭ რო რე ჟი მებ ზე. გარ და ამი სა, კვლე ვას უნ და 
და ედ გი ნა ფერ მე რე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის ხა რის ხი, თუ რამ დე ნად სრულ ყო ფილ ინ ფორ მა ცი
ას ფლო ბენ ევ რო კავ ში რის ასო ცი რე ბის შე თან ხ მე ბი დან გა მომ დი ნა რე მოთხოვ ნებ ზე, რომ ლე
ბიც სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის პირ ვე ლად მწარ მო ებ ლებ ზე და მცი რე ზო მის გა და მა მუ
შა ვე ბელ სა წარ მო ებ ზე ვრცელ დე ბა. 
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მე თო დო ლო გია

სა ვე ლე სა მუ შა ო ე ბი გა ნა ხორ ცი ე ლა სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ამ. შერ ჩე ვა გა კეთ და 
ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ის მო ნა ცემ თა ბა ზი დან. კვლე ვა მო ი ცავს მხო ლოდ რა ო დე ნობ რივ კომ პო
ნენტს.

გა მო კითხ ვა ჩა ტარ და სა ქარ თ ვე ლოს 5 რე გი ონ ში (კახეთი, ქვე მო ქარ თ ლი, ში და ქარ თ ლი, სამ
ცხე ჯა ვა ხე თი და გუ რი ა) და გა მო ი კითხ ნენ სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის პირ ვე ლა დი 
მწარ მო ე ბე ლე ბი და მცი რე ზო მის გა და მა მუ შა ვე ბე ლი სა წარ მო ე ბი. შერ ჩე ვის ზო მამ შე ად გი ნა  
500 რეს პონ დენ ტი. შერ ჩე ვის მო ცუ ლო ბა არ იძ ლე ვა კვლე ვის შე დე გე ბის გან ზო გა დე ბის შე საძ
ლებ ლო ბას, რო გორც მთე ლი სა ქარ თ ვე ლოს, ისე ცალ კე უ ლი რე გი ო ნე ბის მას შ ტა ბით. გა მო ყე
ნე ბუ ლი იქ ნა ნა ხევ რად სტრუქ ტუ რუ ლი კითხ ვა რი. რეს პონ დენ ტე ბი გა მო ი კითხ ნენ კომ პი უ ტე რის 
მეშ ვე ო ბით ჩა ტა რე ბუ ლი სა ტე ლე ფო ნო ინ ტერ ვი უს (CATI) მე თო დით. 

ცხრი ლი 1. შერ ჩე ვა

რეს პონ დენ ტე ბის რა ო დე ნო ბა 500
მათ შო რის
ფი ზი კუ რი პი რი 326
ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სა წარ მო 102
შპს 46
კო ო პე რა ტი ვი 20
ამ ხა ნა გო ბა 3
სა აქ ციო სა ზო გა დო ე ბა 2
კავ ში რი 1

მთა ვა რი მიგ ნე ბე ბი 

• რეს პონ დენ ტ თა და ახ ლო ე ბით 80 პრო ცენტს და საქ მე ბუ ლი ჰყავს 5 ან ნაკ ლე ბი ადა მი ა ნი. 

• გა მო კითხუ ლი 428 ფი ზი კუ რი პი რი დან და მცი რე სა წარ მო დან სულ 3ს გა აქვს ექ ს პორ ტ ზე სა კუ
თა რი პრო დუქ ცი ა. ისი ნი ტრა დი ცი უ ლი ქარ თუ ლი პრო დუქ ცი ის  2 ღვი ნის და 1 ჩა ის მწარ მო ებ
ლე ბი არი ან;

• ფი ნან სურ რე სურ სებ ზე წვდო მა და არა საკ მა რი სი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა (მათ შო რის მი წა) აგ რა რუ
ლი პრო დუქ ცი ის მწარ მო ებ ლე ბის თ ვის მთა ვარ ორ პრობ ლე მად რჩე ბა; 

• მეცხო ვე ლე ო ბით და კა ვე ბულ რეს პონ დენ ტ თა 1/3 აცხა დებს, რომ არ სარ გებ ლობს ვე ტე რი ნარ
თა მომ სა ხუ რე ბით. ამის მი ზე ზი რო გორც ფი ნან სუ რი, ისე ხელ მი საწ ვ დო მო ბის პრობ ლე მა ა. გა
მო კითხ ვამ აჩ ვე ნა, რომ არც სა საკ ლა ო ე ბის გა მო ყე ნე ბის ვალ დე ბუ ლე ბას ას რუ ლებს ყვე ლა რეს
პონ დენ ტი. 

• გა მო კითხულ რეს პონ დენ ტ თა თით ქ მის 50% არ ას რუ ლებს DCFTAის ხელ შეკ რუ ლე ბით გათ ვა
ლის წი ნე ბულ მოთხოვ ნებს მცე ნა რე თა დაც ვის ქი მი უ რი და ბი ო ლო გი უ რი სა შუ ა ლე ბე ბის გა მო ყე
ნე ბის შე სა ხებ ჩა ნა წე რე ბის წარ მო ე ბის მი მარ თუ ლე ბით.

• გა მო კითხულ თა უმ რავ ლე სო ბა (53%) არ იყე ნებს ლა ბო რა ტო რი ულ კვლე ვებს; ამის ერ თ ერ თი 
მი ზე ზი ლა ბო რა ტო რი ის ტე რი ტო რი უ ლი სი შო რე და მომ სა ხუ რე ბის ფა სე ბი ა. 

• HACCPის და ნერ გ ვა,  2020 წლი დან სა ვალ დე ბუ ლო იქ ნე ბა მეცხო ვე ლე ო ბის და მეცხო ვე ლე
ო ბის პრო დუქ ცი ის მწარ მო ე ბე ლი სა შუ ა ლო და მცი რე ზო მის ფერ მე რე ბის თ ვი საც. მი უ ხე და ვად 
ამი სა, იმ რეს პონ დენ ტ თა უმ რავ ლე სო ბა (73%), რო მელ თაც ამ სის ტე მის და ნერ გ ვა მო უ წევთ  არ 
ფლობს ინ ფორ მა ცი ას ამ მოთხოვ ნე ბის შე სა ხებ; 
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• რეს პონ დენ ტე ბის 72%ს არ აქვს ინ ფორ მა ცია სა ქარ თ ვე ლოს შე ღა ვა თი ა ნი სა ექ ს პორ ტო რე ჟი
მე ბის თა ო ბა ზე; 

• მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მიგ ნე ბა ა, რომ ის ფერ მე რე ბი, რომ ლე ბიც კო ო პე რა ტი ვე ბის წევ რე ბი არი ან, 
სხვა, კო ო პე რა ტი ვის არა წევ რი ფერ მე რე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, არ გა მო ირ ჩე ვი ან ზო გა დი ინ
ფორ მი რე ბუ ლო ბის უფ რო მა ღა ლი ხა რის ხით, რაც ნიშ ნავს, რომ ტრე ნინგ და სა ინ ფორ მა ციო 
პროგ რა მე ბი ამ მი მარ თუ ლე ბი თაც არა საკ მა რი სი ა.

კვლე ვის შე დე გე ბი:

ზო გა დი ინ ფორ მა ცია რეს პონ დენ ტე ბის შე სა ხებ

გა მო კითხუ ლი 500 რეს პონ დენ ტი დან 108 და კა ვე ბუ ლია სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის გა
და მა მუ შა ვე ბე ლი საქ მი ა ნო ბით (სურსათის წარ მო ე ბით), ხო ლო და ნარ ჩე ნი 392 პირ ვე ლა დი წარ
მო ე ბით. 

ნახ.1.

რაც შე ე ხე ბა რეს პონ დენ ტე ბის გა და ნა წი ლე ბას ქვე სექ ტო რე ბის მი ხედ ვით (მემცენარეობა და 
მეცხო ვე ლე ო ბა), ის მო ცე მუ ლია ცხრილ 2ში. 

ცხრი ლი 2.

მემ ცე ნა რე ო ბა 316
მეცხო ვე ლე ო ბა ან მეცხო ვე ლე ო ბის პრო დუქ ცია 167
აწარ მო ებს ორი ვეს 17

გა მო კითხუ ლი 428 ფი ზი კუ რი პი რი დან და ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სა წარ მო დან 84 ქა ლია (19.6%); ამ 
428 რეს პონ დენ ტი დან 43.9% კო ო პე რა ტი ვის წევ რია (სულ 188). 
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მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მიგ ნე ბა ა, რომ ის ფერ მე რე ბი, რომ ლე ბიც კო ო პე რა ტი ვე ბის წევ რე ბი არი ან, 
სხვა, კო ო პე რა ტი ვის არა წევ რი ფერ მე რე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, არ გა მო ირ ჩე ვი ან ზო გა დი ინ
ფორ მი რე ბუ ლო ბის უფ რო მა ღა ლი ხა რის ხით ყვე ლა იმ სა კითხ ზე, რა ზეც კვლე ვის შემ დ გომ ანა
ლიზ შია სა უ ბა რი, მა შინ რო დე საც, კო ო პე რა ტი ვებს და მათ წევ რებს შე და რე ბით უფ რო მე ტი ტრე
ნინ გი ჩა უ ტარ დათ.

რეს პონ დენ ტე ბის ასა კი 18დან 83წლამდე მერ ყე ობს. ყვე ლა ზე ახალ გაზ რ და რეს პონ დენ ტი 18 
წლი საა და ყვე ლა ზე უხუ ცე სი 83 წლის. 18დან 25 წლამ დე ასა კის სულ 14 რეს პონ დენ ტი ა, ხო ლო 
65 წლის და ზე ვით 30 რეს პონ დენ ტი (7 მათ გა ნი 70 წლის ან უხუ ცე სი ა).

და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბა

გა მო კითხულ თა და ახ ლო ე ბით 80 პრო ცენტს და საქ მე ბუ ლი ჰყავს 5 ან ნაკ ლე ბი ადა მი ა ნი. აღ სა
ნიშ ნა ვი ა, რომ 21 გა მო კითხუ ლი მხო ლოდ თვი თონ მუ შა ობს და  სხვა და საქ მე ბუ ლი არ ჰყავს. 
და საქ მე ბუ ლე ბის რა ო დე ნო ბის მი ხედ ვით რეს პონ დენ ტე ბი შემ დეგ ნა ი რად გა და ნა წილ და:

ნახ.2. და საქ მე ბუ ლე ბის რა ო დე ნო ბა

 

მო ნა ცე მე ბი და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბის შე სა ხებ, ადეკ ვა ტუ რად ასა ხავს იმ ტენ დენ ცი ას, რო მე
ლიც  და მა ხა სი ა თე ბე ლია სა ქარ თ ვე ლოს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის თ ვის და მეტ წი ლად და მო კი დე ბუ
ლია მცი რე ზო მის სა წარ მო ებ ზე და ფერ მე რულ ორ გა ნი ზა ცი ებ ზე. 

პრო დუქ ცი ის გა ყიდ ვა

კითხ ვა ზე თუ რო გორ ყი დი ან სა კუ თარ პრო დუქ ცი ას პა სუ ხე ბი შემ დეგ ნა ი რად გა და ნა წილ და:

50-ზე მეტი გაურკვეველი
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ნახ. 3. 

 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა,  რომ 3 რეს პონ დენტს სა კუ თა რი პრო დუქ ცია გა აქვს ექ ს პორ ტ ზე. მათ გან 2 არის 
ღვი ნის მწარ მო ე ბე ლი კომ პა ნია და ერ თი ჩა ის მწარ მო ე ბე ლი კომ პა ნი ა. სა მი ექ ს პორ ტი ო რი დან 
2 არის შპს, ხო ლო ერ თი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სა წარ მო. 

ზე მოთ წარ მოდ გე ნი ლი  შე დე გე ბის მი ხედ ვით , გა მო კითხულ თა უმ რავ ლე სო ბა სა ბი თუ მო შუ ა მა
ვალ ზე ყი დის სა კუ თარ პრო დუქ ცი ას, ან თვი თონ გა აქვს აგ რა რულ ბა ზარ ზე, რაც იმის მა ნიშ ნე ბე
ლი ა, რომ ჯერ ერ თი, ამ რე გი ო ნებ ში სა დის ტ რი ბუ ციო ქსე ლი მუ შა ობს და ასე ვე პირ ვე ლად მწარ
მო ებ ლებ საც აქვთ წვდო მა აგ რა რულ ბაზ რებ ზე. იყო ისე თი შემ თხე ვე ვე ბიც, რო ცა რეს პონ დენ ტი 
გა ყიდ ვის რამ დე ნი მე სა შუ ა ლე ბას იყე ნებ და.

გა მოწ ვე ვე ბი და პრობ ლე მე ბი

კვლე ვის ერ თ ერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი კითხ ვა იყო თუ „რა გა მოწ ვე ვე ბი ან პრობ ლე მე ბი 
აქვთ რეს პონ დენ ტებს წარ მო ე ბი სას?“ შე საძ ლე ბე ლი იყო ერ თი ან რამ დე ნი მე პრობ ლე მის და სა
ხე ლე ბა და  პა სუ ხე ბი შემ დეგ ნა ი რად გა ნა წილ და:

ნახ. 4. რა გა მოწ ვე ვე ბი და პრობ ლე მე ბი გაქვთ წარ მო ე ბი სას?
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66 რეს პონ დენ ტ მა და ა სა ხე ლა სხვა პრობ ლე მა და გა მოწ ვე ვა გარ და იმი სა, რაც ზე მოთ გრა ფიკ
შია მო ცე მუ ლი. ეს პრობ ლე მე ბი ა: მა ღა ლი ფა სე ბი (13 რეს პონ დენ ტი), შხამ  ქი მი კა ტე ბის და პეს
ტი ცი დე ბის ხა რის ხი და ხელ მი საწ ვ დო მო ბა (10), ცვა ლე ბა დი ფა სე ბი (10), ბუ ნებ რი ვი და კლი მა
ტუ რი პი რო ბე ბი (7), შე სა ნა ხი სა მა ცივ რე მე ურ ნე ო ბის და სა თავ სო ე ბის არ ქო ნა (6), და ა ვა დე ბე ბი 
(4), მუ შა ხე ლის კვა ლი ფი კა ცია (4), აგ რო დაზღ ვე ვის არ ქო ნა (3), საკ ვებ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბა (3), 
ლა ბო რა ტო რი ებ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბა (3), ფალ სი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ტის არ სე ბო ბა (3), არას
ტა ბი ლუ რო ბა (2), იმ პორ ტ თან კონ კუ რენ ცია (2), ნა ხე ვარ ფაბ რი კა ტე ბის ნაკ ლე ბო ბა (2), სა ძოვ
რებ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბა (2), სა საკ ლა ოს მომ სა ხუ რე ბის მა ღა ლი ფა სი (2), უშუ ქო ბა (2), ზედ მე ტი 
რე გუ ლა ცი ე ბი (2). რეს პონ დენ ტებ მა და ა სა ხე ლა შემ დე გი პრობ ლე მა და გა მოწ ვე ვა: ვე ტე რი ნა
რი ა ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბა, სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან ნაკ ლე ბი ინ ტე რე სი, და ა ვა დე ბი სას უხა რის ხო 
მე დი კა მენ ტე ბი, სა თეს ლე მა სა ლის არ ქო ნა. 

რო გორც ამ შე კითხ ვა ზე მი ღე ბულ მა პა სუ ხებ მა აჩ ვე ნა, ფი ნან სურ რე სურ სებ ზე წვდო მა და არა
საკ მა რი სი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა (მათ შო რის მი წა) აგ რა რუ ლი პრო დუქ ცი ის მწარ მო ებ ლე ბის თ ვის 
ყვე ლა ზე დიდ პრობ ლე მად რჩე ბა. 2014 წლის სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო აღ წე რის შე დე გებ მაც და ახ
ლო ე ბით იგი ვე აჩ ვე ნა  მე ურ ნე ო ბე ბის 77.1%ს (4დან 3 მე ურ ნე ო ბას) სარ გებ ლო ბა ში აქვს 1 ჰექ
ტარ ზე ნაკ ლე ბი სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო მი წა.

ვე ტე რი ნა რის მომ სა ხუ რე ბით სარ გებ ლო ბა

მეცხო ვე ლე ო ბით და კა ვე ბულ მა 167 რეს პონ დენ ტ მა პა სუ ხი გას ცა შე კითხ ვა ზე, სარ გებ ლობს თუ 
არა ვე ტე რი ნა რის მომ სა ხუ რე ბით. პა სუ ხე ბი შემ დეგ ნა ი რად გა და ნა წილ და:

ნახ. 5. იყე ნებთ თუ არა ვე ტე რი ნა რის მომ სა ხუ რე ბას?

 

მარ თა ლია ვე ტა რი ნა რის მომ სა ხუ რე ბით სარ გებ ლო ბა სა ვალ დე ბუ ლო არ არის, მაგ რამ გა მომ
დი ნა რე იქე დან, რომ ვე ტე რი ნა რის მომ სა ხუ რე ბა ფა სი ა ნია და ყვე ლა სო ფელ ში არ არის ვე ტე
რი ნა რი, ყვე ლა ვერ სარ გებ ლობს ვე ტე რი ნა რის მომ სა ხუ რე ბით, რაც გარ კ ვე უ ლი რის კის მა ტა რე
ბე ლი ა. 
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სა ქონ ლის დაკ ვ ლა

სა ქო ნელს კლავს ან და უკ ლავს მხო ლოდ 45 გა მო კითხულს. მა თი უმ რავ ლე სო ბა იყე ნებს სა საკ ლა ოს  
მომ სა ხუ რე ბას, მაგ რამ ბევ რია ისე თი, ვი საც სა ქო ნე ლი და საკ ლა ვად სა საკ ლა ო ზე არ მი ყავს.

ნახ. 6. რო გორ კლავთ პი რუტყვს?

 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ქონ ლის სა საკ ლა ო ზე დაკ ვ ლა სა ვალ დე ბუ ლო ა, ბევ რი რეს პო დენ ტ თა 
საკ მა ოდ დი დი ნა წი ლი არ სარ გებ ლობს სა საკ ლა ოს მომ სა ხუ რე ბით, რაც იმის მა ნიშ ნე ბე ლი ა, 
რომ ამ მი მარ თუ ლე ბით შემ დ გომ შიც ჩა სა ტა რე ბე ლია შე სა ბა მი სი სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ა.

სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სა შუ ა ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბა

მემ ცე ნა რე ო ბით და კა ვე ბუ ლი რეს პონ დენ ტე ბი დან 238 იყე ნებს პეს ტი ცი დებს, ხო ლო 74 არ იყე
ნებს. რაც შე ე ხე ბა სა სუ ქებს, 269 იყე ნებს (მათ შო რის 12 ბი ოს, 6 ორ გა ნულს), ხო ლო 74 სა სუქს არ 
იყე ნებს.

ნახ.7. ვინ გაძ ლევთ რჩე ვას სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო სა შუ ა ლე ბე ბის (შხამქიმიკატი, სა თეს ლე მა სა
ლა) გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ?
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რო გორც ირ კ ვე ვა, ფერ მე რე ბი სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო სა შუ ა ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბა ზე ყვე ლა ზე მე ტად 
რე კო მენ და ცი ას მა ღა ზი ი დან იღე ბენ. გარ და ამი სა, რჩე ვებს იღე ბენ ფერ მერ თა მომ სა ხუ რე ბის ცენ
ტ რე ბი დან, სა კუ თა რი გა მოც დი ლე ბით, აგ რო ნო მე ბი დან, ექ ს ტენ ცი ის ცენ ტ რე ბი დან და ასე შემ დეგ.  
რჩე ვის მი ღე ბა ყვე ლა ამ სა ინ ფორ მა ციო წყა რო დან და სა შუ ა ლე ბი დან არის შე საძ ლე ბე ლი და ყვე ლა 
ჩა მოთ ვი ლი სუ ბი ექ ტი უფ ლე ბა მო სი ლია ამ მი მარ თუ ლე ბით გას ცეს რჩე ვე ბი და რე კო მენ და ცი ე ბი.

ჩა ნა წე რე ბის წარ მო ე ბა

ნახ. 8. წარ მო ე ბის პრო ცეს ში აწარ მო ებთ თუ არა ჩა ნა წე რებს რა სა ხის პეს ტი ცი დე ბი, სა სუ ქე ბი ან 
ცხო ვე ლუ რი საკ ვე ბი გა მო ი ყე ნეთ?

 

DCFTAის მოთხოვ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, მიკ ვ ლე ვა დო ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად აუცი ლე ბე
ლია მწარ მო ე ბელს ჰქონ დეს სა თა ნა დო ინ ფორ მა ცი ა, აწარ მო ებ დეს შე სა ბა მის დო კუ მენ ტა ცი ა სა 
და ჩა ნა წე რებს. იმ მწარ მო ებ ლებს, რომ ლე ბიც მო იყ ვა ნენ მცე ნა რე ულ პრო დუქ ტებს მა თი შემ დ
გო მი გა და მუ შა ვე ბის მიზ ნით, მო ეთხო ვე ბათ იქო ნი ონ ჩა ნა წე რე ბი მცე ნა რე თა დაც ვის ქი მი უ რი 
და ბი ო ლო გი უ რი სა შუ ა ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ. რო გორც კვლე ვის შე დე გი აჩ ვე ნებს, ჯერ 
კი დევ საკ მა ოდ მა ღა ლია იმ ფერ მე რე ბის რა ო დე ნო ბა, რო მე ლიც მსგავს ჩა ნა წე რებს არ აკე თებს.

ლა ბო რა ტო რი უ ლი მომ სა ხუ რე ბით სარ გებ ლო ბა

შე კითხ ვა ზე, აკე თებთ თუ არა წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის ანა ლიზს და იყე ნებთ თუ არა ლა ბო რა
ტო რი ულ მომ სა ხუ რე ბას, რეს პონ დენ ტე ბის პა სუ ხე ბი შემ დეგ ნა ი რად გა ნა წილ და:

ცხრი ლი 3

არა 261
დი ახ 217
აკე თებს მხო ლოდ ნი ა და გის ანა ლიზს 8
გეგ მავს სა მო მავ ლოდ 4

217 და დე ბი თი პა სუ ხის გამ ცე მი რეს პ ნ დენ ტე ბი დან ორ მა თქვა, რომ ლა ბო რა ტო რი ულ ანა ლიზს 
აკე თებს მხო ლოდ იმ შემ თხ ვე ვა ში თუ პრო დუქ ტი და ა ვად და.

მი ზე ზე ბის და სად გე ნად შე კითხ ვა არ დას მუ ლა, თუმ ცა 261 უარ ყო ფი თი პა სუ ხის გამ ცე მი რეს პონ
დენ ტე ბი დან, მხო ლოდ ერ თ მა თქვა რომ ლა ბო რა ტო რია თბი ლის შია და უძ ნელ დე ბათ ანა ლი ზის 
ჩა ტა რე ბა. რო გორც შე დე გე ბი აჩ ვე ნებს, გა მო კითხულ თა უმ რავ ლე სო ბა ლა ბო რა ტო რი ულ მომ სა
ხუ რე ბას არ იყ ნე ბეს. ეს ყვე ლა ფე რი გა მოწ ვე უ ლია იმით, რომ მომ სა ხუ რე ბა ფა სი ა ნია და ლა ბო
რა ტო რია ყველ გან ად ვი ლად ხელ მის წავ დო მი არ არის.
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ინ ფორ მა ცი ის ფლო ბა კრი ტი კუ ლი სა კონ ტ რო ლო წერ ტი ლე ბის შე სა ხებ (HACCP)

რეს პონ დენ ტებს, რომ ლე ბიც მეცხო ვე ლე ო ბას ეწე ვი ან ან მეცხო ვე ლე ო ბის პრო დუქ ცი ას აწარ მო
ე ბენ (სულ 184), პა სუ ხი უნ და გა ე ცათ შე კითხ ვა ზე, ფლო ბენ თუ არა ინ ფორ მა ცი ას HACCPის შე სა
ხებ. ეს შე კითხ ვა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო იქე დან გა მომ დი ნა რე, რომ სურ სა თის მწარ მო ე ბელ ბიზ ნეს 
ოპე რა ტორს და ნერ გი ლი უნ და ჰქონ დეს HACCPის 7 პრინ ცი პი. ამ შე კითხ ვას მთლი ა ნო ბა ში პა
სუ ხი გას ცა 222მა რეს პო დენ ტ მა. მათ გან 179მა მეცხო ვე ლე ო ბის და მეცხო ვე ლე ო ბის პრო დუქ
ცი ის მწარ მო ე ბელ მა. 

ნახ. 9. ფლობთ თუ არა ინ ფორ მა ცი ას HACCPის შე სა ხებ?

 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 2015 წლის 1 იან ვ რი დან HACCPის სის ტე მის შე უ სა ბა მო ბა იწ ვევს სა წარ მოს 
და ჯა რი მე ბას.

5მა მეცხო ვე ლე ო ბის და მეცხო ვე ლე ო ბის პრო დუქ ცი ის მწარ მო ე ბელ მა შე კითხ ვას არ უპა სუ ხა.

ხო ლო შე კითხ ვა ზე, თუ სა ი დან გა ი გეს HACCPის შე სა ხებ, პა სუ ხი მხო ლოდ 82მა გას ცა და შემ
დეგ ნა ი რად გა ნა წილ და:

ნახ. 10.
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ინ ფორ მა ცი ის ფლო ბა GlobAl GAP-ის შე სა ხებ

რეს პონ დ ნე ტებს (სულ 332 . გვ.2), რომ ლე ბიც ხილ  ბოს ტ ნე ულს აწარ მო ე ბენ, პა სუ ხი უნ და გა ე ცათ 
შე კითხ ვის თ ვის ფლო ბენ თუ არა ინ ფორ მა ცი ას Global Gapის შე სა ხებ. პა სუ ხი გას ცა 305მა რეს
პო დენ ტ მა.

ნახ. 11. ფლობთ თუ არა ინ ფორ მა ცი ას Global Gapის შე სა ხებ?

27მა რეს პონ დენ ტ მა შე კითხ ვას არ უპა სუ ხა.

ხო ლო შე კითხ ვა ზე, თუ სა ი დან გა ი გეს Global Gapის შე სა ხებ, პა სუ ხი მხო ლოდ 30მა გას ცა და შემ
დეგ ნა ი რად გა ნა წილ და:

ნახ.12.

 

რო გორც HACCPის, ასე ვე Global Gapის სტან დარ ტე ბის დაც ვა 2020 წლი დან ყვე ლას თ ვის, მათ 
შო რის სა შუ ა ლო და მცი რე ზო მის ფერ მე რე ბის თ ვი საც იქ ნე ბა სა ვალ დე ბუ ლო.  სა ყუ რადღე ბოა 
დღე ის მდგო მა რე ო ბით ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის ასე თი და ბა ლი დო ნე  რაც  ამ მი მარ თუ ლე ბით სა
ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ის ჩა ტა რე ბის  აუცი ლებ ლო ბა ზე მი უ თი თებს. ნი შან დობ ლი ვი ა, რომ ამ მი
მარ თუ ლე ბით ძი რი თა დი სა ინ ფორ მა ციო წყა როს არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი და სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ რო წარ მო ად გენს. სწო რედ ისი ნი მუ შა ო ბენ ამ სან ფორ მა ციო მი მარ თუ ლე
ბით ყვე ლა ზე აქ ტი უ რად და სა მო მავ ლო დაც მათ მო უ წევთ კი დევ უფ რო აქ ტი უ რი და ინ ტენ სი უ რი 
სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ის წარ მო ე ბა.
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ინ ფორ მა ცი ის ფლო ბა ქარ თ ვე ლი ექ ს პორ ტი ო რე ბის თ ვის არ სე ბუ ლი 
შე ღა ვა თი ა ნი სა ვაჭ რო რე ჟი მე ბის შე სა ხებ

რეს პონ დე ტებს და უს ვეს შე კითხ ვა იმის თა ო ბა ზე, ფლო ბენ თუ არა ინ ფორ მა ცი ას ქარ თ ვე ლი ექ
ს პორ ტი ო რე ბის თ ვის არ სე ბუ ლი შე ღა ვა თი ა ნი სა ვაჭ რო რე ჟი მე ბის შე სა ხებ. შე დე გე ბი შემ დეგ ნა
ი რად გა და ნა წილ და:

ნახ.13.

სამ მა რეს პონ დეტ მა შე კითხ ვას პა სუ ხი არ გას ცა. სა ინ ტე რე სო ა, რომ სა მი ექ ს პორ ტი ო რი კომ პა
ნი ი დან ერ თ მა არა ფე რი  იცის ქარ თ ვე ლი ექ ს პორ ტი ო რე ბის თ ვის არ სე ბუ ლი შე ღა ვა თი ა ნი სა ვაჭ
რო რე ჟი მე ბის შე სა ხებ. მთლი ა ნო ბა ში, რეს პონ დენ ტე ბის 72%ს ამის შე სა ხებ  ინ ფორ მა ცია არ 
აქვს.

ინ ფორ მა ცია იმ მოთხოვ ნებ ზე, რომ ლე ბიც სა ჭი როა ევ რო კავ ში რის  
ბა ზარ ზე პრო დუქ ცი ის გა ტა ნის თ ვის

ნახ.14. იცით თუ არა რა მოთხოვ ნე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბაა სა ჭი რო იმის თ ვის, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში 
წარ მო ე ბუ ლი სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცია ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე გა ვი დეს?
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აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 141მა რეს პონ დენტს სა მი ვე ტი პის მოთხოვ ნის შე სა ხებ აქვს ინ ფორ მა ცი ა. 
მთლი ა ნო ბა ში, 255 რეს პონ დენ ტ მა იცის ერ თი მოთხოვ ნის შე სა ხებ მა ინც. 12მე რეს პონ დენ ტ მა 
შე კითხ ვას არ უპა სუ ხა. 

მთლი ა ნო ბა ში, გა მო კითხულ თა 48% არა ფე რი იცის მოთხოვ ნე ბის შე სა ხებ, სულ 233 რეს პონ დენ
ტი. ეს საკ მა ოდ მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ა, იმის გათ ვა ლი სი წი ნე ბით, რომ DCFTAის და ყვე ლა შე სა
ბა მი სი მოთხოვ ნის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბით და კა ვე ბუ ლია არა მხო ლოდ სა ქარ თ ვე
ლოს მთავ რო ბა, არა მედ ბევ რი არა სამ თავ რო ბო და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ა.

შე კითხ ვა ზე, თუ კონ კ რე ტუ ლად რა მოთხოვ ნე ბია და წე სე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის მი მართ, უმ რავ ლე
სო ბამ ზუს ტად არ იცის, ბევ რი პა სუ ხობს რომ პრო დუქ ტი უნ და იყოს ბი ო, ასე ვე სა უბ რო ბენ სერ
ტი ფი ცი რე ბის, აც რე ბის, ლა ბო რა ტო რი უ ლი შე მოწ მე ბის, ჰი გი ე ნუ რი, ეტი კე ტი რე ბის, შე ნახ ვის პი
რო ბე ბის, შხამ  ქი მი კა ტე ბის და პეს ტი ცი დე ბის გა მო ყე ნე ბას თან და კავ ში რე ბულ მოთხოვ ნებ ზე. 
სა ინ ტე რე სო ა, რომ 10მა რეს პონ დენ ტის თქმით, ყვე ლა ფე რი იცის ამ მოთხოვ ნე ბის შე სა ხებ მაგ
რამ მათ არ და უ კონ კ რე ტე ბი ათ სა კუ თა რი პა სუ ხი. ხო ლო შე კითხ ვა ზე, თუ სა ი დან გა ი გეს ევ რო
კავ ში რის მოთხოვ ნე ბის შე სა ხებ, პა სუ ხე ბი შემ დეგ ნა ი რად გა ნა წილ და:

ნახ.15. სა ი დან გა ი გეთ ევ რო კავ ში რის მოთხოვ ნე ბის  შე სა ხებ?

 

23მა რეს პონ დენ ტ მა ამ შე კითხ ვას არ უპა სუ ხა. კონ კ რე ტუ ლად ამ შე კითხ ვა ზე პა სუ ხე ბის გა და ნა
წი ლე ბა აჩ ვე ნებს, რომ ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბის ყვე ლა ზე სა უ კე თე სო სა შუ ა ლე ბა სა ინ ფორ
მა ციო სა შუ ა ლე ბე ბი ა, რომ ლე ბიც კი დევ უფ რო აქ ტი უ რად უნ და იყოს გა მო ყე ნე ბუ ლი მო მა ვალ ში.
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დას კ ვ ნე ბი და რე კო მენ და ცი ე ბი

კვლე ვის შე დე გად გა მოვ ლინ და ფერ მერ თა სა ჭი რო ე ბე ბი და მა თი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის ხა რის
ხი ევ რო კავ ში რის ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის და მას თან ერ თად DCFTAის შე სა ხებ. მნიშ ვ
ნე ლო ვა ნი ა, რომ სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ გა ა ტა როს რი გი ღო ნის ძი ე ბე ბი, რაც და ეხ მა რე ბა 
ფერ მე რებს DCFTAის პო ტენ ცი ა ლის მაქ სი მა ლუ რად გა მო ყე ნე ბა ში.  

რე კო მენ დი რე ბუ ლია შემ დე გი სა ხის ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბა:

• ევ რო კავ შირ თან გა ფორ მე ბუ ლი DCFTAის შე სა ხებ ფერ მე რე ბის უკეთ ინ ფორ მი რე ბა და ცოდ
ნის გა და ცე მა. ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ ფარ თო სა ზო გა დო ე ბას და კონ კ რე ტუ ლად, ფერ
მე რებს მი ე წო დოს სა თა ნა დო ინ ფორ მა ცია DCFTAის შე დე გე ბის შე სა ხებ. ინ ფორ მა ცია უნ და მო
ი ცავ დეს, რო გორც და გეგ მილ სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბებს, ასე ვე შე საძ ლებ ლო ბებს, რა საც 
იძ ლე ვა აღ ნიშ ნუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბა. გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ამ პრო ცეს ში, მა სობ რი ვი 
ინ ფორ მა ცი ის სა შუ ა ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბა. რე გი ო ნუ ლი სა ტე ლე ვი ზიო და მა სობ რი ვი ინ ფორ მა
ცი ის სხვა დას ხ ვა სა შუ ა ლე ბე ბით, სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ უნ და გა ნუ მარ ტოს მო სახ ლე ო ბას 
და აგ რო ბიზ ნე სის წარ მო მად გენ ლებს, რომ ევ რო კავ შირ თან უფ რო ღრმა ინ ტე გი რე ბა არა ნა ირ 
საფ რ თხეს არ უქა დის სა ქარ თ ვე ლოს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბას. გარ და ამი სა, ბე ნე ფი ცი ა რებს უნ და 
აუხ ს ნან, რომ DCFTAის ხელ მო წე რა ნიშ ნავს ქვეყ ნის წინ ს ვ ლას ეკო ნო მი კის და კერ ძოდ, სოფ
ლის მე ურ ნე ო ბი სა და აგ რო ბიზ ნე სის მო დერ ნი ზე ბის საქ მე ში. სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ის მნიშ ვ
ნე ლო ვა ნი ელე მენ ტი უნ და იყოს მომ ხ მა რე ბელ თა ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა რე გუ ლი რე ბის ახა ლი 
სტან დარ ტე ბის, რო გორც სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის მიკ ვ ლე ვა დო ბის, უვ ნებ ლო ბის და 
ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფის სა შუ ა ლე ბე ბის შე სა ხებ. მომ ხ მა რე ბელ თა ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა 
დრო თა გან მავ ლო ბა ში ფერ მე რებ ზე მო ახ დენს გავ ლე ნას და უბიძ გებს მათ უფ რო უვ ნე ბე ლი და 
მა ღა ლი ხა რის ხის საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბი აწარ მო ონ.

• ეფექ ტი ა ნი რე გუ ლი რე ბა, ევ რო კავ ში რის მოთხოვ ნებ თან ჰარ მო ნი ზა ცი ა. სა ქარ თ ვე ლოს მთავ
რო ბამ უნ და გა აგ რ ძე ლოს სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის და შე სა ბა მი სი მა რე გუ ლი რე ბე ლი სის ტე მის 
რე ფორ მი რე ბა, რა საც  უნ და მოყ ვეს სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის, სა ნი ტა რი უ ლი და ფი ტო სა ნი ტა რი
უ ლი ზო მე ბის აქ ტი უ რი გან ხორ ცი ე ლე ბა. ახა ლი სტან დარ ტე ბი არ უნ და იქ ნეს  ფერ მე რე ბის მი ერ 
აღ ქ მუ ლი ზედ მეტ ხარ ჯად, რომ ლის გა წე ვაც არ ღირს. მთავ რო ბამ უნ და შე ი მუ შა ოს და გა ნა ხორ
ცი ე ლოს შე სა ბა მი სო ბის სქე მე ბი, რომ ლე ბიც სა სარ გებ ლოა გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში და 
მწარ მო ებ ლებს უბიძ გებს შე ას რუ ლონ ისი ნი. 

• სა ხელ მ წი ფო ინ ვეს ტი ცი ე ბის მი მარ თ ვა სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო სა წარ მო ე ბის ევ რო კავ ში რის 
მოთხოვ ნებ თან შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნის თ ვის. DCFTAს დე ბუ ლე ბებ თან შე სა ბა მი სო ბა მო
ითხოვს სა თა ნა დო ფი ზი კურ ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რას და პრო ცე დუ რებს სა წარ მოს დო ნე ზე. მა გა ლი
თად, რძის და რძის ნა წარ მის ად გი ლობ რი ვი სა წარ მო ე ბი საკ მა ოდ სწრა ფად უნ და იქ ნეს ახალ 
რე გუ ლა ცი ებ თან შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნი ლი. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ პირ ვე ლა დი მწარ მო ებ
ლე ბი სა და ში ნა მე ურ ნე ო ბე ბის თ ვის, რომ ლე ბიც პრო დუქ ცი ას სა კუ თა რი მოხ მა რე ბის თ ვის აწარ
მო ე ბენ, არ არის აუცი ლე ბე ლი რი გი მოთხოვ ნე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, სა წარ
მო ე ბის თ ვის ამ გარ და მა ვა ლი პე რი ო დის შემ სუ ბუ ქე ბა, რა თა მცი რე ფერ მე რებს და მა ტე ბი თი 
ტვირ თი არ და აწ ვეს. 

• რე გი ო ნუ ლი სა კონ სულ ტა ციო ცენ ტ რე ბის რო ლის გაძ ლი ე რე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია რე გი ო ნუ ლი 
სა კონ სულ ტა ციო ცენ ტ რის კად რე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის ზრდა, რა თა მათ უკეთ შეძ ლონ ფერ
მერ თა ინ ფორ მი რე ბა ევ რო კავ ში რის წი ნა შე ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე სა ხებ და  სა სოფ
ლო სა მე ურ ნეო სა წარ მოო სა შუ ა ლე ბე ბის შე სა ხებ კვა ლი ფი ცი უ რი ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა. ზო
გა დად,  გა ნათ ლე ბის სის ტე მის გან ვი თა რე ბა ქარ თ ველ  ფერ მე რებს შე საძ ლებ ლო ბას მის ცემს, 
გახ დ ნენ უფ რო კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნე ბი და გამ დიდ რ დ ნენ. ამი სათ ვის შე საძ ლე ბე ლია მას მე დი ი
სა და სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის ძა ლი ან ეფექ ტუ რად გა მო ყე ნე ბა სა ინ ფორ მა ციო კამ პა ნი ის თ ვის. 
მთავ რო ბამ თა ვი სი ძა ლის ხ მე ვა უნ და წარ მარ თოს ექ ს პე რი მენ ტუ ლი და სა დე მონ ს ტ რა ციო მი წის 
ნაკ ვე თე ბის გან ვი თა რე ბა სა და შე ნარ ჩუ ნე ბა ზე, რაც  უზ რუნ ველ ყოფს თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო
გი ე ბის ტრან ს ფერს  ფერ მე რე ბის თ ვის.
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• ხე ლი სუფ ლე ბამ ხე ლი უნ და შე უწყოს და უფ რო აქ ტი უ რად მი მარ თოს ძა ლის ხ მე ვა ფერ მერ თა 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და დარ გობ რი ვი ასო ცი ა ცი ე ბის შექ მ ნის კენ. ასე თი ტი პის ასო ცი ა ცე ბი და ეხ მა
რე ბა ფერ მე რებს ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა ში, რე სურ სე ბის გა ერ თი ა ნე ბა ში, რო გორც ად გი ლობ რი ვი 
ასე ვე ევ რო კავ ში რის ბაზ რის პო ტენ ცი ა ლის ათ ვი სე ბის თ ვის. ასეთ შემ თხ ვე ვა ში ბევ რად უფ რო გა
ად ვილ დე ბა ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე ქარ თუ ლი პრო დუქ ცი ის ცნო ბა დო ბის გაზ რ და და ზო გა დად, 
წარ მო ე ბის პრაქ ტი კის და ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბა. ფერ მერ თა წარ მო მად გენ ლო ბი თი ორ გა ნო ე
ბის მხარ და ჭე რა შე საძ ლოა სა უ კე თე სო ინ ს ტ რუ მენ ტი აღ მოჩ ნ დეს ექ ს პორ ტის მარ კე ტინ გის თ ვის. 
ხე ლი სუფ ლე ბამ ხე ლი უნ და შე უწყოს ფერ მერ თა ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გე ნელ თა სა ერ თა
შო რი სო ბაზ რო ბებ სა და კონ კურ სებ ში მო ნა წი ლე ო ბას, ბრენ დის იმი ჯის შექ მ ნას, სას წავ ლო ტუ
რე ბის მოწყო ბას, სა რეკ ლა მო მა სა ლე ბი სა და მომ ხ მა რებ ლე ბის თ ვის სა სარ გებ ლო ინ ფორ მა ცი
ის შე მუ შა ვე ბას, კომ პე ტენ ტურ დის ტ რი ბუ ტო რებ სა და მყიდ ვე ლებ თან კავ ში რე ბის დამ ყა რე ბას, 
ად გი ლობ რი ვი სა ხე ო ბე ბის პო პუ ლა რი ზე ბას, საც დე ლი გა სა ყი დი პარ ტი ე ბის გაგ ზავ ნას და სხვა.

• თეს ლი სა და სა თელ სე მა სა ლის სერ ტი ფი ცი რე ბის თა ნა მედ რო ვე სქე მე ბის შე მო ღე ბა და გან
ხორ ცი ე ლე ბა. ეს ფერ მე რებს შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს, უკე თე სი ხა რის ხის თეს ლი და სა თეს ლე 
მა სა ლა მო ი პო ვონ. ჯერ ერ თი, თეს ლი სა და სა თელ სე მა სა ლის სერ ტი ფი ცი რე ბის კარ გი სქე მე
ბი მოხ ს ნის უარ ყო ფით გა რე ფაქ ტო რებს, რომ ლე ბიც გა ყი დუ ლი სა წარ მოო რე სურ სე ბის გა უმ ჭ
ვირ ვა ლო ბა სა და მიკ ვ ლე ვა დო ბას უკავ შირ დე ბა და რაც უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, საგ რ ძ ნობ ლად 
გაზ რ დის მო სა ვალს და აამაღ ლებს პრო დუქ ცი ის ხა რისხს.  

• სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბა DCFTAს გა ნი ხი ლავს სოფ ლებ სა და რე გი ო ნებ ში ეკო ნო მი კის გან ვი
თა რე ბის უფ რო ფარ თო კონ ტექ ს ტ ში. სა ხელ მ წი ფოს ძა ლის ხ მე ვა ასე ვე კონ ცენ ტ რი რე ბუ ლი უნ და 
იყოს სოფ ლის გან ვი თა რე ბის და შე მო სავ ლე ბის წყა რო ე ბის დი ვერ სი ფი კა ცი ის მე ქა ნიზ მებ ზე. ამ
ჟა მად, სა ქარ თ ვე ლოს სა მუ შაო ძა ლის თით ქ მის ნა ხე ვა რი სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო პრო დუქ ტე ბის 
პირ ვე ლად წარ მო ე ბა შია და საქ მე ბუ ლი, რაც გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში არ არის მდგრა დი. 
მთავ რო ბამ უნ და წა ა ხა ლი სოს მცი რე გა და მა მუ შა ვე ბე ლი და შე სა ფუ თი აქ ტი ვო ბე ბის შე საძ ლებ
ლო ბე ბის გაძ ლი ე რე ბა, ასე ვე ინ ვეს ტი რე ბა მო ახ დი ნოს სოფ ლის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა ში, რაც ხელს 
შე უწყობს არა სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო წარ მო ე ბის და სერ ვი სე ბის შექ მ ნას.
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