
სოფლის მეურნეობის სტრატეგია: საერთაშორისო გამოცდილება და საქართველო 1

სოფლის მეურნეობის 
სტრატეგია: 

საერთაშორისო გამოცდილება 
და საქართველო

პროექტი   ხორციელდება აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) პროგრამის -- „საქართველოში საჯარო 
პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების“ (G-PAC) ფარგლებში.

ამ პროგრამის განხორციელება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის გულისხმიერი მხარდაჭერის შედეგად, ამერიკის 
შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით.  

კვლევა არ გამოხატავს USAID-ის ან ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის შეხედულებებს.

სოფლის მეურნეობის 
სტრატეგია: 

საერთაშორისო გამოცდილება 
და საქართველო





პროექტის განხორციელება შესაძლებელი გახდა ამერიკის ხალხის გულისხმიერი მხარდაჭერის შედეგად, 
ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინასებით. 

პროექტის ფარგლებში მომზადებული მასალების შინაარსზე მთლიანად პასუხისმგებელი არიან პროექტის 
განმახორციელებელი ორგანიზაცია და ეს შინაარსი შეიძლება არ გამოხატავდეს USAID-ის, ამერიკის

შეერთებული შტატების მთავრობის ან EWMI-ს შეხედულებებს.

სოფლის მეურნეობის სტრატეგია: 
საერთაშორისო გამოცდილება და საქართველო

© ekonomikuri politikis kvlevis centri

2014



სარჩევი

პროექტის შესახებ ..........................................................................................................................................................................5

ძირითადი მიგნებები ....................................................................................................................................................................5

მეთოდოლოგია ...............................................................................................................................................................................8

შესავალი ...........................................................................................................................................................................................9

სამიზნე ქვეყნების მიმოხილვა ................................................................................................................................................ 11

მაკედონია .................................................................................................................................................................................. 12

სერბეთი .......................................................................................................................................................................................17

ხორვატია .................................................................................................................................................................................... 21

ალბანეთი ...................................................................................................................................................................................25

ევროკავშირის ახალი წევრი ქვეყნები - მთავარი ცვლილებები .............................................................................28

სოფლის მეურნეობის დარგების მხარდაჭერის ღონისძიებები ცენტრალურ 

და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში .................................................................................................................................. 31

მხარდაჭერის ღონისძიებები - ღვინო და ყურძენი ..................................................................................................32

მხარდაჭერის ღონისძიებები - ახალი ბოსტნეული და გადამუშავებული ბოსტნეული .............................33

მხარდაჭერის ღონისძიებები - ხილი, კენკროვანი ხილი და ციტრუსები ........................................................35

მხარდაჭერის ღონისძიებები - მეცხოველეობა, რძის/საქონლის ხორცის წარმოება ...............................36

დასკვნები და რეკომენდაციები საქართველოსთვის ...................................................................................................37

ზოგადი რეკომენდაციები ....................................................................................................................................................37

საერთო სტანდარტები და კლასიფიკაცია ....................................................................................................................40

დარგების დონე........................................................................................................................................................................ 41



სოფლის მეურნეობის სტრატეგია: საერთაშორისო გამოცდილება და საქართველო 5

პროექტის შესახებ

წი ნამ დე ბა რე ან გა რი ში, „სოფლის მე ურ ნე ო ბის სტრა ტე გი ა: სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბა და სა ქარ თ ვე-

ლო“, ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის კვლე ვის ცენ ტ რ მა (EPRC) მო ამ ზა 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. 

ან გა რიშ ში მი მო ხი ლუ ლია მა კე დო ნი ის, სერ ბე თის, ხორ ვა ტი ი სა და ალ ბა ნე თის სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ-

ტო რის გან ვი თა რე ბის გა მოც დი ლე ბა. სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნის გა მოც დი ლე ბის ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე ან გა რიშ ში 

შე მო თა ვა ზე ბუ ლია რე კო მენ და ცი ე ბი, რომ ლე ბიც სა სარ გებ ლო იქ ნე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 

სექ ტო რის და კონ კ რე ტუ ლი დარ გე ბის (მეღვინეობა და მე ვე ნა ხე ო ბა, ხი ლი სა და ბოს ტ ნე უ ლის გა და მუ შა ვე ბა, 

ხი ლის, კენ კ როვ ნე ბის, ციტ რუ სის მოყ ვა ნა, რძი სა და ხორ ცის წარ მო ე ბა) გან ვი თა რე ბის თ ვის.

წი ნამ დე ბა რე ან გა რი ში, შე საძ ლო ა, სა სარ გებ ლო იყოს სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის თ ვის სოფ ლის მე ურ ნე ო-

ბის გრძელ ვა დი ა ნი სა ხელ მ წი ფო სტრა ტე გი ის შე სა მუ შა ვებ ლად.

ძირითადი მიგნებები

•	 სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ტო რის წი ლი ან გა რი შის თ ვის შერ ჩე უ ლი ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კა ში მცირ დე ბო-

და სხვა სა წარ მოო სექ ტო რე ბის გან ვი თა რე ბის და ეკო ნო მი კის ტრან ს ფორ მა ცი ის ტენ დენ ცი ე ბის ფონ ზე. 

თუმ ცა, ეს სექ ტო რი კვლავ მნიშ ვ ნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს გან ხი ლუ ლი ქვეყ ნე ბის სო ცი ა ლურ და ეკო-

ნო მი კურ გან ვი თა რე ბა ზე. ალ ბა ნეთ ში, სერ ბეთ სა და მა კე დო ნი ა ში სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის წი ლი მა ღა ლია 

მთლი ან და მა ტე ბით ღი რე ბუ ლე ბა სა და და საქ მე ბა ში;

•	 არ ჩე უ ლი ქვეყ ნე ბის სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა ერ თო და მა ხა სი ა თე ბე ლი ნი შა ნი მცი რე ზო მის, ფრაგ მენ ტი-

რე ბუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბი ა; 

•	 ცალ კე ულ ქვეყ ნებ ში სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის ზრდა ძი რი თა დად ბო ლო ათი წლის გან მავ-

ლო ბა ში მო სავ ლის მა ტე ბამ გა ნა პი რო ბა. თუმ ცა, პრო დუქ ტი უ ლო ბის დო ნით, ისი ნი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ჩა-

მო უ ვარ დე ბი ან ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებს. სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ტო რის შემ დ გო მი გან ვი თა რე ბა უმე ტე-

სად და მო კი დე ბუ ლია პრო ფე სი ო ნა ლი ფერ მე რე ბის ფე ნის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ზე, რო მელ თათ ვი საც რე სურ-

სე ბი, სა ინ ვეს ტი ციო კა პი ტა ლი და დახ მა რე ბა მო დერ ნი ზა ცი ის თ ვის უფ რო ხელ მი საწ ვ დო მი იქ ნე ბა;
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•	 ცენ ტ რა ლუ რი და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნე ბის მთავ რო ბე ბი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა სა და სურ სა თის 

სექ ტორ ში არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბას გარ და მა ვა ლი პე რი ო დის და საწყი სი დან ვე შე უდ გ ნენ. 

ინ ტერ ვენ ცი ე ბის პირ ვე ლი ფა ზა პო ლი ტი კურ და ეკო ნო მი კურ კრი ზი სებ ზე მყი სი ერ რე ა გი რე ბას ით ვა-

ლის წი ნებ და, ფერ მე რე ბის თ ვის პირ ვე ლა დი დახ მა რე ბის და ძი რი თა დი სა წარ მოო სა შუ ა ლე ბე ბის უზ რუნ-

ველ ყო ფის გზით. მე ო რე ფა ზა კო მერ ცი ა ლი ზა ცი ის მთა ვა რი შეზღუდ ვე ბის მოხ ს ნის კენ იყო მი მარ თუ ლი. 

ახ ლა, ამ ქვეყ ნე ბის ამო ცა ნაა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის და სურ სა თის სექ ტო რის ევ რო კავ ში რის სტან დარ-

ტებ თან შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნა; 

•	 სოფ ლის მე ურ ნე ო ბი სა და სოფ ლის გან ვი თა რე ბას ევ რო კავ ში რი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა ერ თო პო ლი-

ტი კის შე სა ბა მი სად, ორ ფა ზი ა ნი სის ტე მის გა მო ყე ნე ბით უწყობს ხელ ს . პირ ვე ლი ფა ზა ხელს უწყობს სა-

სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ბაზ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბას და შე მო სავ ლე ბის გე ნე რი რე ბას. ამ მხარ და ჭე რის მთა ვა რი 

მე ქა ნიზ მი პირ და პი რი და ფი ნან სე ბა ა, რო მე ლიც არ არის მიბ მუ ლი რო მე ლი მე კონ კ რე ტუ ლი პრო დუქ ტის 

წარ მო ე ბას თან. მე ო რე ფა ზა ით ვა ლის წი ნებს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ტო რის კონ კუ რენ ტუ ლო ბის ამაღ-

ლე ბას და სოფ ლად მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის თ ვის შე საძ ლებ ლო ბე ბის ზრდას სოფ ლის გან ვი თა რე ბის 

პროგ რა მის მეშ ვე ო ბით. ეს უნ და იყოს სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი ტრან ს ფორ მა ცი ის ცენ ტ რა ლუ რი სა-

კითხი;

•	 ცენ ტ რა ლუ რი და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნე ბი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის და სურ სა თის სექ ტო რებს აფი-

ნან სებ დ ნენ ეროვ ნუ ლი ბი უ ჯე ტე ბი დან და ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ა ნე ბის წინ მი ღე ბუ ლი დახ მა რე ბი დან. 

ზოგ მა ქვე ყა ნამ უფ რო წარ მა ტე ბით შეძ ლო ტრან ს ფორ მა ცი ა, ზოგ მა - ნაკ ლე ბად. ცენ ტ რა ლუ რი და აღ მო-

სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნე ბი ძი რი თა დად პირ ვე ლი ფა ზის ღო ნის ძი ე ბებს იყე ნებ დ ნენ, რომ ლე ბიც კონ კუ-

რენ ცი ის ზრდა სა და სოფ ლის გან ვი თა რე ბას ნაკ ლე ბად უწყობს ხელს მა შინ, რო დე საც მე ო რე ფა ზის ღო-

ნის ძი ე ბე ბი მდგრა დი და კონ კუ რენ ტუ ლი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბას უწყობს ხელს. ეს უკა ნას-

კ ნე ლი არ ით ვა ლის წი ნებს ფერ მე რე ბის პირ და პირ და ფი ნან სე ბას, თუმ ცა გრძელ ვა დი ა ნი კონ კუ რენ ცი ის 

სა ფუძ ველს ქმნის და ამ ღო ნის ძი ე ბე ბის შე დე გად ბე ნე ფი ცი ა რე ბის უფ რო ფარ თო სპექ ტ რი სარ გებ ლობს 

გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში;

•	 ქვეყ ნებ მა, რომ ლებ მაც პირ ვე ლი ფა ზის ღო ნის ძი ე ბე ბი გა მო ი ყე ნეს მე ო რე ფა ზის ღო ნის ძი ე ბე ბის გა სა უმ-

ჯო ბე სებ ლად, უფ რო წარ მა ტე ბით შეძ ლეს ტრან ს ფორ მა ცი ა, ვიდ რე იმ ქვეყ ნებ მა, რომ ლე ბიც ძი რი თა დად 

პირ ვე ლი ფა ზის ღო ნის ძი ე ბებს იყე ნებ დ ნენ. გარ და ამი სა, შე და რე ბით წარ მა ტე ბულ მა ქვეყ ნებ მა თა ვი ან-

თი მხარ და ჭე რის პო ლი ტი კა კონ კუ რენ ცი ის გაძ ლი ე რე ბის კენ მი მარ თეს და გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე-

ბა მცი რე ზო მის, ფრაგ მენ ტი რე ბუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის პრობ ლე მის დაძ ლე ვას მი ა ნი ჭეს, რის თ ვი საც კო მერ-

ცი ა ლი ზა ცი ის გაძ ლი ე რე ბის მე ქა ნიზ მე ბი და ნერ გეს; 

•	 იმ ქვეყ ნებ ში, სა დაც ძი რი თა დად პირ ვე ლი ფა ზის ღო ნის ძი ე ბებს იყე ნებ დ ნენ, პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბა იყო 

ის, რომ ამ ქვეყ ნებ მა შეწყ ვი ტეს მხარ და ჭე რის ღო ნის ძი ე ბე ბის რო მე ლი მე კონ კ რე ტუ ლი პრო დუქ ცი ის 

წარ მო ე ბას თან და კავ ში რე ბა, გა და ვიდ ნენ ჰექ ტ რე ბის და სუ ლა დო ბის მი ხედ ვით და ფი ნან სე ბის სქე მა ზე 

და მხარ და ჭე რის ეს ღო ნის ძი ე ბე ბი ისეთ სა კითხებს და უ კავ ში რეს, რო გო რე ბი ცაა სურ სა თის უვ ნებ ლო ბა, 
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ჯი შე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა, ხა რის ხი და სხვა. ამან შე საძ ლე ბე ლი გა ხა და სუბ სი დი ე ბის მი მარ თ ვა მომ ხ მა რე-

ბელ თა დაც ვის და კონ კუ რენ ტუ ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის კენ; 

•	 ევ რო კავ შირ თან შე და რე ბით, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა ბი უ ჯე ტო დახ მა რე ბა შერ ჩე ულ ქვეყ ნებ ში მცი რე ა; 

გა მო ნაკ ლისს მხო ლოდ ხორ ვა ტია წარ მო ად გენს, სა დაც სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ტო რი ევ რო კავ ში რის 

სა შუ ა ლო დო ნეს თან მი ახ ლო ე ბუ ლია სუბ სი დი ე ბით და სა ბი უ ჯე ტო დახ მა რე ბით. ექ ს პორ ტის სუბ სი დი რე-

ბა მხო ლოდ სერ ბეთ ში ხდე ბა. ხორ ვა ტია და მა კე დო ნი ა, ევ რო კავ ში რის წე სე ბის შე სა ბა მი სად, პირ და პი რი 

და ფი ნან სე ბის სქე მებს იყე ნე ბენ და სექ ტო რის დახ მა რე ბა უმ თავ რე სად გა მიზ ნუ ლია რეს ტ რუქ ტუ რი ზა ცი ი-

სა და მო დერ ნი ზა ცი ის თ ვის სა ინ ვეს ტი ციო მხარ და ჭე რის მეშ ვე ო ბით;

•	 სა მიზ ნე ქვეყ ნებ სა და სა ქარ თ ვე ლო ში მე ვე ნა ხე ო ბის მხარ და ჭე რის ღო ნის ძი ე ბე ბის შე და რე ბა აშ კა რად 

მი უ თი თებს იმა ზე, რომ სა მიზ ნე ქვეყ ნე ბი ბევ რად უფ რო კომ პ ლექ სურ, ფუნ და მენ ტურ ღო ნის ძი ე ბებს 

ახორ ცი ე ლე ბენ, რომ ლე ბიც უზ რუნ ველ ყოფს ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბას, მო ცუ ლო ბის ზრდას, სა ერ თა შო-

რი სო ბაზ რის სა ჭი რო ე ბებ თან შე სა ბა მი სო ბას. სა ქარ თ ვე ლო მხო ლოდ ყურ ძ ნის მო სავ ლის სუბ სი დი რე ბა-

ზე იყო ფო კუ სი რე ბუ ლი - რაც გა მო ი ხა ტე ბო და ღვი ნის ქარ ხ ნე ბის თ ვის ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბის გა წე ვით 

და ქარ თუ ლი ღვი ნის სა ერ თა შო რი სო ბა ზარ ზე აქ ტი უ რი რეკ ლა მი რე ბით;

•	 სა მიზ ნე ქვეყ ნე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, სა ქარ თ ვე ლო ში ახა ლი ბოს ტ ნე უ ლი სა და ბოს ტ ნე უ ლის გა და მა მუ-

შა ვე ბე ლი სა წარ მო ე ბის ხელ შეწყო ბის ღო ნის ძი ე ბე ბი ბო ლო 10-15 წლის გან მავ ლო ბა ში არ გან ხორ ცი ე-

ლე ბუ ლა. მიგ ვაჩ ნი ა, რომ ეს კონ კ რე ტუ ლი დარ გი იმ რამ დე ნი მე დარ გ თა გა ნი ა, რო მელ საც შე და რე ბი თი 

უპი რა ტე სო ბა აქვს. სა მიზ ნე ქვეყ ნებ თან მსგავ სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რაც სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის დარ-

გე ბის ერ თ გ ვა რო ვა ნი სტრუქ ტუ რით და პირ ვე ლა დი წარ მო ე ბის ფრაგ მენ ტა ცი ით გა მო ი ხა ტე ბა, მიგ ვაჩ ნი ა, 

რომ მა კე დო ნი ა სა და ალ ბა ნეთ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი შე სა ფე რი სია სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის. 

ეს ღო ნის ძი ე ბე ბი ით ვა ლის წი ნებს სა სათ ბუ რე მე ურ ნე ო ბე ბის მხარ და ჭე რას მა თი მო დერ ნი ზა ცი ი სა და ხა-

რის ხის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ თან შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნის უზ რუნ ველ სა ყო ფად;

•	 ხი ლის წარ მო ე ბის თვალ საზ რი სით, სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა ბოს ტ ნე უ ლის წარ მო ე ბის 

მდგო მა რე ო ბის მსგავ სი ა. სამ თავ რო ბო პო ლი ტი კის პრი ო რი ტეტს მხო ლოდ ციტ რუ სე ბი, უმ თავ რე სად კი, 

მან და რი ნი წარ მო ად გენ და. მან და რი ნის წარ მო ე ბის თვალ საზ რი სით ხორ ვა ტი ის გა მოც დი ლე ბა გან სა-

კუთ რე ბით ღი რე ბუ ლი ა. სა ქარ თ ვე ლო ში მან და რი ნის ქვე დარ გი საკ მა ოდ ჩა მორ ჩე ბა სა ერ თა შო რი სო 

ბაზ რე ბის თ ვის მი სა ღე ბი ხა რის ხის სტან დარ ტებს. სუბ სი დი რე ბა და /ან ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბის სხვა სა ხის 

ღო ნის ძი ე ბე ბი ვერ უზ რუნ ველ ყოფს და დე ბით შე დეგს თუ მო სავ ლის ხა რის ხი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად არ გა-

უმ ჯო ბეს დე ბა. ამი ტომ, ამ ქვე დარ გის შემ დ გო მი გან ვი თა რე ბის თ ვის აუცი ლე ბე ლია მხარ და ჭე რის ისე თი 

სპე ცი ფი კუ რი ღი ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა, რო გო რე ბი ცაა ფერ მერ თა გა ნათ ლე ბა, კო ო პე რა ცი ის წა-

ხა ლი სე ბა, ტექ ნო ლო გი უ რი და ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი ბა ზის გა უმ ჯო ბე სე ბა; 

•	  სა ქარ თ ვე ლო რძი სა და ხორ ცის წმინ და იმ პორ ტი ო რი ა. მხო ლოდ ფრინ ვე ლის და კვერ ცხის ნა წარ მი აკ-

მა ყო ფი ლებს ნა წი ლობ რივ ად გი ლობ რივ მოთხოვ ნას. სა ჭი როა ისე თი სა ბა ზი სო სა კითხე ბის მოგ ვა რე ბა, 
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რო გო რე ბიც არის სა ქონ ლის რე ე ეს ტ რის წარ მო ე ბა და ვე ტე რი ნა რუ ლი სამ სა ხუ რის გან ვი თა რე ბა, რა თა 

ხე ლი შე ეწყოს დარ გის გან ვი თა რე ბას. ამ მხრივ სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის სერ ბე თის და ალ ბა ნე თის მა გა ლი-

თე ბი მი სა ბა ძი ა. გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა უნ და და ეთ მოს წარ მო ე ბის ტექ ნო ლო გი ე ბის, სა ქონ ლის 

მო შე ნე ბის და კვე ბის, და სა ქონ ლის ჯან მ რ თე ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას;

•	 აღ მო სავ ლეთ და ცენ ტ რა ლუ რი ევ რო პის ქვეყ ნე ბის მიღ წე ვე ბი სა და წა რუ მა ტებ ლო ბე ბის გათ ვა ლის წი-

ნე ბით, სა ქარ თ ვე ლომ კომ პ ლექ სუ რი მიდ გო მა უნ და აირ ჩი ოს და მხარ და ჭე რის ისე თი ღო ნის ძი ე ბე ბი შე-

ი მუ შა ოს, რო მელ თა მეშ ვე ო ბი თაც დახ მა რე ბა და ბა ლან სე ბუ ლად იქ ნე ბა ფო კუ სი რე ბუ ლი მცი რე ზო მის 

ფერ მე რე ბის კო მერ ცი ა ლი ზა ცი ა ზე, წარ მო ე ბა ზე, გა და მუ შა ვე ბა ზე, მომ სა ხუ რე ბის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის გა-

უმ ჯო ბე სე ბა სა და გან ვი თა რე ბა ზე, სა ჯა რო მომ სა ხუ რე ბის გა ფარ თო ე ბა ზე და სოფ ლად არა სა სოფ ლო- სა-

მე ურ ნეო შე მო სავ ლის გე ნე რი რე ბის აქ ტი ვო ბე ბის გან ვი თა რე ბა ზე;

•	 კი დევ ერ თი ფაქ ტო რი, რო მე ლიც პირ ვე ლა დი წარ მო ე ბის ეფექ ტი ა ნო ბა ზე უარ ყო ფი თად მოქ მე დებს, მი-

წის ფრაგ მენ ტა ცი ა ა. ეს პრობ ლე მა ყვე ლა სა მიზ ნე ქვე ყა ნას ჰქონ და (თუმცა ფრაგ მენ ტა ცი ის ხა რის ხი სა-

ქარ თ ვე ლო ში ბევ რად მა ღა ლი ა). აუცი ლე ბე ლია ფერ მერ თა რე ეს ტ რის წარ მო ე ბა და ფორ მა ლი ზე ბუ ლი 

მი წის ბაზ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბა. მთავ რო ბამ დახ მა რე ბა უნ და გა უ წი ოს ფერ მერ თა ან სხვა ფორ მის კო ო პე-

რა ტი ვე ბის გან ვი თა რე ბას; 

•	 სექ ტო რის კო მერ ცი ა ლი ზა ცია გან ვი თა რე ბის ერ თ -ერ თი უმ თავ რე სი ფაქ ტო რი ა. სა წარ მოო ჯაჭ ვის ანა-

ლი ზი გვიჩ ვე ნებს, რომ მარ ტი ვი სტრუქ ტუ რა დო მი ნი რებს გან სა კუთ რე ბით ხი ლი სა და ბოს ტ ნე უ ლის წარ-

მო ე ბა ში.

მეთოდოლოგია

საერთაშორისო გამოცდილების შერჩევისას გავითვალისწინეთ ეკონომიკის ტიპი, მოსახლეობის 

რაოდენობა, სოფლის მეურნეობის დარგების მსგავსება და განხორციელებული მნიშვნელოვანი 

რეფორმები. შედეგად, არჩევანი ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის შემდეგ ქვეყნებზე შევაჩერეთ: 

მაკედონია, სერბეთი, ხორვატია და ალბანეთი. ხორვატიის გარდა, შერჩეული ქვეყნებიდან არც ერთი 

არ არის ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო. ხორვატიაც კი, რომელიც ევროკავშირში 2013 წელს 

გაწევრიანდა, წინამდებარე ანგარიშში არ განიხილება ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოდ, ვინაიდან აქ 

მიმოხილულია ამ ქვეყნების განვითარების ბოლო ათი წელიწადი. სამიზნე ქვეყნების გარდა, ანგარიშში 

ევროკავშირის ახალი წევრი ქვეყნების მოკლე ანალიზიც არის შემოთავაზებული. ევროკავშირის ზოგი 

ახალი წევრი ქვეყნის გამოცდილება დარგების განვითარებაში, შესაძლოა, ასევე მნიშვნელოვანი იყოს 

საქართველოსთვის. რიგი ქვეყნების მონაცემები მოცემულია სხვადასხვა წლებში, თუმცა მათი შედარება, 

გრძელვადიანი განვითარების თვალსაზრისით, რელევანტურია. სოფლის მეურნეობის სექტორის 
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ზოგადი შეფასების შემდეგ, თითოეული სამიზნე ქვეყნიდან ერთი ან ორი დარგი შეირჩა, რომელიც უფრო 

დეტალურად არის მიმოხილული.. ეს დარგები შემდეგი ინდიკატორის მიხედვით შეირჩა:

•	 წამყვანი საექსპორტო დარგები (ღირებულების და მოცულობის თვალსაზრისით);

•	 ახალი დარგები, რომლებსაც დიდი პოტენციალი აქვთ;

•	 დარგები, რომლებშიც საქართველოში კონკურენტული უპირატესობა შეიძლება ჰქონდეს.

შესავალი

წინა ანგარიშში განვიხილეთ საქართველოს სოფლის მეურნეობის არსებული მდგომარეობა 

დარგობრივი პროგრამის შემუშავების თავლსაზრისით. საქართველოში განხორციელებული 

პროგრამები ძალიან სასარგებლო ინფორმაციას იძლევა ანალიზისთვის. ამავე დროს, ქვეყნის სოფლის 

მეურნეობის გარდამავალი ხასიათის გათვალისწინებით, ეს ინფორმაცია ყოველთვის რელევანტური არ 

არის. ზოგადი სექტორული ან დარგობრივი სტრატეგიის შემუშავებისთვის აუცილებელია, დადგინდეს 

სექტორის მთავარი გამოწვევები და ადგილობრივ და საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით, 

განისაზღვროს ამ გამოწვევების დაძლევის გზები. არსებული მდგომარეობის გაანალიზების შედეგად 

გამოვლინდა რამდენიმე ძირითადი ფაქტორი, რომლებიც, ჩვენი აზრით, სექტორის განვითარებას 

აფერხებს:

- ფორმალური, სტრუქტურირებული მიწის ბაზრის არარსებობა;

- მიწების ფრაგმენტაცია;

- მოძველებული ინფრასტრუქტურა;

- ეფექტიანი ფინანსური ინსტრუმენტების ნაკლებობა;

- ტექნოლოგიების/„ნოუ-ჰაუს“ არარსებობა.

ეს ფაქტორები მხოლოდ საქართველოსთვის არ არის დამახასიათებელი. მსგავსი პრობლემები 

სხვადასხვა ქვეყანაში განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე წარმოიშვა.

ცხრილში #1 ნაჩვენებია სამიზნე ქვეყნების და საქართველოს ძირითადი სტატისტიკური მონაცემები. 

სამიზნე ქვეყნების მონაცემები აღებულია 2009, 2010 და 2011 წლების მსოფლიო სტატისტიკური ცნობარიდან 

- World Factbook. საქართველოს ინდიკატორები აღებულია საქსტატის 2011 წლის მონაცემებიდან.
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ცხრილი 1: ძირითადი სტატისტიკური მონაცემები

 მაკედონია სერბეთი ხორვატია ალბანეთი საქართველო

მოსახლეობა 2,082,370 7,276,604 4,480,043 3,002,859 4,469,200

ქალაქის მოსახლეობა 59% 56% 58% 52% 53%

სოფლის მოსახლეობა 41% 44% 42% 48% 47%

მშპ ერთ სულ მოსახლეზე (აშშ დოლარი)* 4,962 5,964 14,435 4109 3230

მშპ ერთ სულ მოსახლეზე, PPP (აშშ 

დოლარი)**
11,749 11,731 20,286 9,121 5,417

სოფლის მეურნეობის წილი მთლიან 

მშპ-ში, % 
10% 11% 5% 21% 8.8%

სამუშაო ძალა, სულ 942,400 2,920,000 1,717,000 1,053,000 1,959,300

სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულთა 

წილი, სამუშაო ძალის % 
20% 22% 5% 48% 45% 

უმუშევართა წილი, სამუშაო ძალის % 31.00% 23.40% 17.70% 13.30% 15.1%

ფართობი, სულ 2,571,000 ჰა 8,836,000 ჰა 5, 659,000 ჰა 2,875,000 ჰა  6 970 000 ჰა

სასოფლო სამეურნეო მიწა, სულ 1,076,000 ჰა 5,055,000 ჰა 1,300,000 ჰა 1,204,029 ჰა  3,023,500 ჰა***

* მსოფლიო ბანკის 2011 წლის მონაცემები. ** მსოფლიო ბანკის 2011 წლის მონაცემები. *** საქართველოს ეკონომიკის 

სამინისტროს 2011 წლის მონაცემები.

როგორც ვხედავთ, მოსახლეობის რაოდენობის და მოსახლეობის ქალაქად და სოფლად განაწილების 

მონაცემებით, სამიზნე ქვეყნებსა და საქართველოს შორის მეტ-ნაკლები მსგავსება არსებობს. ერთი 

მხრივ, აშკარაა მნიშვნელოვანი განსხვავება ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტის 

(მშპ) მიხედვით, განსაკუთრებით მსყიდველობითი უნარის პარიტეტის შემთხვევაში (PPP). ისეთი 

ინდიკატორები, როგორებიცაა მშპ ერთ სულ მოსახლეზე, მშპ-ში სოფლის მეურნეობის წილი, სამუშაო 

ძალის მთლიანი რაოდენობა და სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულთა წილი, შესაძლოა, საუკეთესო და 

ყველაზე ადვილი გზა იყოს ამ ქვეყნებში სოფლის მეურნეობის განვითარების დონეების შეფასებისა და 

შედარებისთვის. ასეთ შემთხვევაში, ევროკავშირის სტანდარტებთან ყველაზე ახლოს ხორვატია, ხოლო 

ყველაზე შორს საქართველო და ალბანეთი დგანან.
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სამიზნე ქვეყნების მიმოხილვა

ბოლო 10-15 წლის განმავლობაში სამიზნე ქვეყნების ეკონომიკა უფრო სწრაფი ტემპით იზრდებოდა 

ვიდრე ევროკავშირის ეკონომიკა, რომლის მშპ-ის საშუალო ზრდის ტემპი 2.7%-სა და 6.1%-ს შორის 

მერყეობდა (შედარებისთვის, 27-წევრიანი ევროკავშირის ზრდის ტემპი 2%-ა). ხორვატიის მშპ ერთ სულ 

მოსახლეზე ევროკავშირის ზოგი ახალი წევრი ქვეყნის დონეს უახლოვდებოდა ან აღემატებოდა. სოფლის 

მეურნეობის წილი ეკონომიკაში მცირდებოდა სხვა საწარმოო სექტორების განვითარების და ეკონომიკის 

ტრანსფორმაციის ტენდენციების გამო. თუმცა, სოფლის მეურნეობის სექტორი კვლავ მნიშვნელოვან 

გავლენას ახდენს განხილული ქვეყნების სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებაზე. სოფლის 

მეურნეობის წილი მთლიანი დამატებითი ღირებულების შექმნასა და დასაქმებაში მაღალია ალბანეთში, 

სერბეთსა და მაკედონიაში. ყველა განხილულ ქვეყანაში სოფლის მეურნეობის განვითარების ბუნებრივი 

პოტენციალი მაღალია, თუმცა, ბევრ შემთხვევაში ეს პოტენციალი არ არის სრულად ათვისებული 

როგორც ტექნოლოგიების გამოყენების, ასევე დამატებითი ღირებულების შექმნის თვალსაზრისით. 

ყველა სამიზნე ქვეყნის ტერიტორიის მნიშვნელოვანი ნაწილი ნაკლებად ხელსაყრელ ფართობებად 

არის მიჩნეული, რისი შემსუბუქებაც მაღალი ღირებულების მქონე კულტურების მოყვანით და სოფლის 

მეურნეობის ისეთი სექტორების განვითარებითხდება, რომელიც შედარებით ჭარბ ადამიანურ რესურსს 

მოითხოვს

სოფლების დეპოპულაციის და სოფლის მოსახლეობის დაბერების გლობალური ტენდენციები ყველა 

სამიზნე ქვეყანაში აღინიშნება, რაც სოფლად სამუშაო ძალის შემცირებას იწვევს. გრძელვადიან 

პერსპექტივაში, ეს დეპოპულაცია შეიძლება მომავალშიპროდუქციის მოცულობაზე აისახოს. ამავე 

დროს, მთლიან მოსახლეობაში სოფლად მცხოვრებთა მაღალი წილი და სოფლის განვითარების 

ღონისძიებები ნეგატიურ ეფექტებს შეამცირებს. გარდა ამისა, ყველა სამიზნე ქვეყანა, თავიანთი მცირე 

ზომიდან გამომდინარე, ხელს უწყობს სოფლის მეურნეობაში ურბანული მოსახლეობის ნაწილობრივ 

ჩართულობას დამატებითი შემოსავლის მიღების მიზნით.

ყვე ლა ამ ქვეყ ნის და მა ხა სი ა თე ბე ლი ნი შა ნი მცი რე ზო მის, ფრაგ მენ ტი რე ბუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბი ა, მაგ რამ კონ-

ტ რო ლი რე ბა დი დე პო პუ ლა ცი ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მა თი პრო დუქ ტი უ ლო ბა და მაკ მა ყო ფი ლებ ლად შე იძ-

ლე ბა ჩა ით ვა ლოს. სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის ზრდა, ძი რი თა დად, ბო ლო ათი წლის გან მავ ლო ბა ში 

მო სავ ლის მა ტე ბამ გა ნა პი რო ბა. თუმ ცა, პრო დუქ ტი უ ლო ბის დო ნე ევ რო კავ ში რი სას ბევ რად ჩა მო უ ვარ დე ბა. 

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ტო რის შემ დ გო მი გან ვი თა რე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვან წი ლად არის და მო კი დე ბუ ლია პრო-

ფე სი ო ნა ლი ფერ მე რე ბის ფე ნის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ზე, რომ ლის თ ვი საც უფ რო ხელ მი საწ ვ დო მი იქ ნე ბა რე სურ სე-

ბი, სა ინ ვეს ტი ციო კა პი ტა ლი და დახ მა რე ბა მო დერ ნი ზე ბის თ ვის. გან ხი ლუ ლი ქვეყ ნე ბის მო სახ ლე ო ბას ტრა-

დი ცი უ ლად უფ რო ღრმა კავ ში რე ბი აქვს სო ფელ თან და სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო წარ მო ე ბას თან. ცხა დი ა, რაც 

უფ რო ხელ მი საწ ვ დო მი იქ ნე ბა ფონ დე ბი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში ინ ვეს ტი რე ბის თ ვის, მით უფ რო გან ვი თარ-

დე ბა წარ მო ე ბა და გა იზ რ დე ბა პრო დუქ ცი ა. თუმ ცა, თუ არ ჩავ თ ვ ლით სა ხელ მ წი ფოს სა კუთ რე ბა ში არ სე ბულ 

მი წებ ში ან ად გი ლობ რივ მწარ მო ებ ლებ თან ერ თობ ლი ვი სა წარ მო ე ბის მეშ ვე ო ბით ინ ვეს ტი რე ბას, პირ ვე ლა-

დი წარ მო ე ბის ფრაგ მენ ტა ცია სხვა ინ ვეს ტი ცი ე ბის შე საძ ლებ ლო ბებს ზღუ დავს. 
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პირველადი წარმოების მოდერნიზაციისთვის პირობების შექმნა მოსავლის მოცულობას გაზრდის და 

ნეგატიურ ტენდენციებს (დეპოპულაცია, სოფლის მოსახლეობის დაბერება, დამატებითი ღირებულების 

შექმნის არარსებობა და სხვა) შეამსუბუქებს, ხოლო ფერმერთა რაოდენობის შემცირება დარჩენილ 

ფერმერებს შემდგომი სპეციალიზაციის და განვითარების შესაძლებლობებს გაუჩენს.

ევროკავშირთან შედარებით, სოფლის მეურნეობის საბიუჯეტო დახმარება სამიზნე ქვეყნებში მცირეა; 

გამონაკლისს მხოლოდ ხორვატია წარმოადგენს, სადაც სოფლის მეურნეობის სექტორი ევროკავშირის 

საშუალო დონესთან მიახლოებული სუბსიდიებით და საბიუჯეტო დახმარებით არის უზრუნველყოფილი. 

სასაზღვრო დაცვა გამოიყენება, თუმცა მისი ეფექტიანობა შეზღუდულია თავისუფალი ვაჭრობის 

ხელშეკრულებების გამო (ცენტრალური ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება, ევროკავშირი). 

ექსპორტის სუბსიდირება მხოლოდ სერბეთში ხდება. ხორვატია და მაკედონია პირდაპირი დაფინანსების 

სქემებს იყენებენ ევროკავშირის წესების შესაბამისად. სოფლის განვითარების დახმარება უმთავრესად 

გამიზნულია სოფლის მეურნეობის რესტრუქტურიზაციისა და მოდერნიზაციისთვის საინვესტიციო 

მხარდაჭერის მეშვეობით.

მაკედონია1

მემცენარეობა

მთლიანი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების 151,528 ჰექტარი (38%) მარცვლეული კულტურებით არის 

დათესილი. ყველაზე გავრცელებული კულტურა ხორბალია, რომლის წილიც 49%-ს შეადგენს (95,406 ჰა 

2010 წელს); შემდეგ მოდის ქერი და სიმინდი. ყველა მარცვლეული კულტურის საშუალო მოსავლიანობა, 

ჩვეულებრივ, მცირეა. მაკედონია ხორბლის წმინდა იმპორტიორია.

ტექნიკური კულტურებით დათესილი მთლიანი ფართობის 78% თამბაქოზე მოდის. მზესუმზირა მთლიანი 

ფართობის 19.5%-ზე, ხოლო ყაყაჩო - 2.5%-ზე მოჰყავთ. აღმოსავლური არომატული მცირეფოთლოვანი 

თამბაქოს მოყვანა სოფლის მეურნეობის ერთ-ერთი წამყვანი დარგია. ნედლი თამბაქოს ნაწარმი 

ექსპორტზე იგზავნება და მისი ღირებულება 72 მილიონ ევროს აღწევა (2010 წელს). 2010 წელს თამბაქო 

42,620 შინამეურნეობას 18,846 ჰექტარზე მოჰყავდათ. მთლიანი წარმოება მზარდი ტენდენციით 

ხასიათდება (44%-ით 2009 წელს და 11%-ით 2010 წელს). 

 

საქონლის საკვები კულტურები, რომლებიც 28,534 ჰა ფართობზე მოჰყავთ (მთლიანი სასოფლო-

სამეურნეო სავარგულების 9%), ადგილობრივი მოთხოვნის მხოლოდ 30-35% აკმაყოფილებს. 2010 წელს 

წარმოებული საკვები კულტურების მოცულობამ თითქმის 213,700 ტონა შეადგინა. საქონლის საკვები 

კულტურების არასაკმარისი წარმოება მეცხოველეობის სექტორის ერთ-ერთი შემზღუდველი ფაქტორია.

1  მაკედონიის ყველა მონაცემი ეფუძნება მაკედონიის სოფლის მეურნეობის, მეტყევეობისა და წყლის მეურნეობის სამინისტროს 
2010 წლის სტატისტიკას; სხვა შემთხვევაში წყარო მითითებულია.
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ბოსტნეულის მოყვანა, განსაკუთრებით ადრეული ბოსტნეული კულტურების მოყვანა, მაკედონიის 

სოფლის მეურნეობის სექტორის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დამახასიათებელი ნიშანია. 

ბოსტნეული მთელი ქვეყნის მასშტაბით მოჰყავთ. მისი წარმოება 46,414 ჰექტარზე ხდება (2010) ღია 

მინდვრებისა და დახურული სივრცეების ჩათვლით, მათ შორის 216 ჰექტარზე მინის სათბურებში და 

დაახლოებით 3,832 ჰექტარზე პლასტკატის ე.წ. გვირაბებში. 

წარ მო ე ბა ძი რი თა დად სამ ხ რეთ -აღ მო სავ ლეთ და ჩრდი ლო -აღ მო სავ ლეთ რე გი ო ნებ შია კონ ცენ ტ რი რე-

ბუ ლი, სა დაც ხმელ თა შუ აზღ ვის პი რა და ზო მი ე რი კონ ტი ნენ ტუ რი კლი მა ტი ა.

2010 წელს ადრეული ბოსტნეულის წარმოების მოცულობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა და მოსავლის 80% 

რეგიონულ ბაზრებზე იქნა ექსპორტირებული.

საზამთრო და ნესვი 5,732 ჰა ტერიტორიაზე მოჰყავთ; ამ კულტურების მოსავალმა 2010 წელს 134,885 ტონა 

შეადგინა.

ცხრილი 2: ბაღჩა-ბოსტნეული კულტურების წარმოება

კულტურა ტერიტორია, ჰა წარმოება, ტონა მოსავალი ტონა/ჰა

2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008

პომიდორი 4.940 5.284 4.613 122.795 107,053 113,944 24.8 20.3 24.7

წიწაკა 6.914 6.567 5,980 108.922 99.934 114.040 15.8 15.2 19.0

სამრეწველო წიწაკა 2.236 2.035 2.438 39.600 32.401 46.808 17.7 15.9 19.2

ნესვი 6.053 5.891 5.751 150.069 140,046 132.310 24.8 23.8 23.0

კარტოფილი 11.611 11.060 11.144 227.868 193,393 206.592 19.6 17.5 18.5

ლობიო 10.250 11,224 9,647 11,020 9.050 10,226 1.07 0.8 1.06

წყარო: მაკედონიის სოფლის მეურნეობის, მეტყევეობისა და წყლის მეურნეობის სამინისტრო.

ხილის წარმოებას სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების თითქმის 2.75% უკავია, ანუ დაახლოებით 14,000 

ჰა თითქმის 9,000,000 ნარგავით. ქვეყანაში ხეხილის საშუალო ბაღის ზომა 3 ჰექტრამდეა. მთელი ხეხილის 

ბაღების 84% კერძო სექტორის მფლობელობაშია. ყველაზე გავრცელებული ხილის სახეობებია: ვაშლი, 

რომელზეც ხეხილის ბაღების დაახლოებით 62% მოდის; ქლიავი - 13%; ალუბალი - 7%; ატამი - 7%; 

სუფრის ყურძენი - 7% და ხილის სხვა სახეობები (მსხალი, გარგარი, ნუში, კაკალი და სხვ.), რომლებსაც 

ხეხილის ბაღების 4% უკავია. ყოველწლიურად მაკედონიაში დაახლოებით 155,000 ტონა ხილი მოდის. 

ვაშლის წარმოების ყველაზე მნიშვნელოვანი ტერიტორიები რესენის და ოჰრიდის ტბის რეგიონებია, 

სადაც ქვეყნის მთლიანი ვაშლის პროდუქციის 90% მოჰყავთ. 
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ცხრილი 3: ხილის წარმოება (ტონა)

წელი 2006 2007 2008 2009 2010

ვაშლი 88 93 124 92 90

მსხალი 9 9 8 2 3

ქლიავი 26 19 33 12 28

ალუბალი 7 10 9 12 11

ატამი 12 10 11 8 9,5

წყარო: მაკედონიის სოფლის მეურნეობის, მეტყევეობისა და წყლის მეურნეობის სამინისტრო.

მეცხოველეობის არსებული სტრუქტურა შედგება ბევრი ინდივიდუალური მეურნეობისგან, რომლებიც 

პროდუქტს ძირითადად საკუთარი მოხმარებისთვის აწარმოებენ, და მცირე რაოდენობით კომერციული 

ფერმებისა და მსხვილი საწარმოებისგან.

მსხვილფეხა საქონლის მოშენება მეცხოველეობის ერთ-ერთი მთავარი დარგია, რომელიც ძირითადად 

მთაგორიან რეგიონებშია კონცენტრირებული. ცხოველების სტრუქტურა ძირითადად მოიცავს სარძევე 

მსხვილფეხა საქონლის ჯიშებს: ჰოლშტინ-ფრიზენის ჯიში - 41.8%; ბუშა - 12%; სიმენტალი - 5% და სხვა.

რძის წარმოება მაკედონიაში ადგილობრივ საჭიროებებს აკმაყოფილებს. სარძევე საქონელი მთლიანი 

მსხვილფეხა საქონლის 35%-ს, ანუ 93,500 სულს შეადგენს. 2010 წელს, 136,472 ტონა ძროხის რძე 

გადამამუშავებელმა საწარმოებმა შეიძინეს. 948 ტონა საქონლის ხორცის წარმოება ვერ აკმაყოფილებს 

სამომხმარებლო მოთხოვნას. 2010 წელს ქვეყანაში დაახლოებით 10,144 ტონა საქონლის ხორცის იმპორტი 

განხორციელდა.

მაღალმთიან საძოვრებს მთლიანი სასოფლო-სამეურნეო მიწების ნახევარზე მეტი უკავია და ცხვრის 

წარმოების საუკეთესო ბაზას წარმოადგენს. ცხვრების სულადობა 755,053-მდე გაიზარდა (2010), თუმცა ეს 

მაჩვენებელი მაინც ბევრად ნაკლებია 2,000,000-ზე, რომელიც 1990-იან წლებში იყო. სარძევე ცხვრების 96% 

ინდივიდუალურ შინამეურნეობებშია კონცენტრირებული, რომელთაც საშუალოდ 20-დან 300 სულამდე 

ცხვარი ჰყავთ; შედარებით მცირე რაოდენობის მსხვილ კომპანიებს კი რამდენიმე ათასი ცხვარი ჰყავთ 

მოშენებული. ცხვრის ჯიშების სტრუქტურა ძირითადად წარმოდგენილია პრამენკას ჯიშის ცხვრებით და 

ასევე, ვიუნტერბერგის (ხორცის წარმოებისთვის) და ავასის (რძის წარმოებისთვის) ჰიბრიდული ჯიშების 

ცხვრებით.

2010 წელს 2,920 ტონა ბატკნისა და ცხვრის ხორცის ექსპორტი განხორციელდა ძირითადად იტალიასა და 

საბერძნეთში შობის და აღდგომის დღესასწაულების პერიოდებში, და შედარებით მცირე მოცულობით 

ხორვატიაში, სერბეთსა და ბოსნია-ჰერცეგოვინაში.
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ცხვრის რძე ყველის ტრადიციული სახეობების დასამზადებლად გამოიყენება. 2010 წელს, 8,640 ტონა 

ცხვრის რძე იქნა წარმოებული. ცხვრის რძის შესასყიდი ფასი თითქმის ორჯერ აღემატება ძროხის რძის 

ფასს. ერთი ცხვრისგან, საშუალოდ, 68 ლიტრი რძე მიიღება.

კვერცხის წარმოება მეფრინველეობის უმთავრესი საქმიანობაა. კრუხების დაახლოებით 37% მსხვილ 

ფერმებზე მოდის, დანარჩენი 63% კი საშუალო ზომის ფერმებზე, საშუალოდ 2-დან 5 ათასამდე 

ფრინველით ერთ ფერმაზე. 2010 წელს, ფრინველის მთლიანი რაოდენობა 2 მილიონს აღწევდა; 75% 

კრუხი იყო, რომლებმაც წელიწადში 336 მილიონამდე კვერცხი დადეს. კვერცხის წარმოება ადგილობრივ 

მოთხოვნას აკმაყოფილებს და კვერცხის ექსპორტირება რეგიონულ ბაზრებზეც ხდება.

ფრინველის ხორცისთვის კვერცხისმდებელი და ბროილერი ქათმების დაკვლა ხდება და დაახლოებით 

1,094 ტონა ხორცს აწარმოებენ. ქათმის ხორცის წარმოება ადგილობრივი მოთხოვნის 20%-ს 

აკმაყოფილებს.

ფოკუსი - ვაზის საღვინე ჯიშები და ღვინო

ადგილობრივი ვაზის საღვინე ჯიშები მაკედონიის ღვინის ინდუსტრიის საფუძველია და მეზობელი 

ქვეყნების ღვინის წარმოების ნედლი მასალის წყაროც. ღვინო მაკედონიის ერთ-ერთი უმსხვილესი 

საექსპორტო საქონელია როგორც ღირებულების, ასევე მოცულობის თვალსაზრისით და მისი 

ექსპორტირება ევროკავშირის და რეგიონის სხვა ქვეყნებში ხდება.

ეს დარ გი მო სახ ლე ო ბის დი დი ნა წი ლის თ ვის შე მო სავ ლის წყა როა და სა ხელ მ წი ფო დახ მა რე ბის ერ თ -

ერ თი პრი ო რი ტე ტუ ლი სფე რო. ეს დარ გი ძი რი თა დად ჩა მო სას ხ მე ლი ღვი ნის წარ მო ე ბა ზე იყო რი ენ ტი-

რე ბუ ლი; თუმ ცა, ბო ლო ათ წ ლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში გან ხორ ცი ე ლე ბულ მა ძა ლის ხ მე ვამ /ინ ვეს ტი ცი ებ მა 

შე დე გად და მა ტე ბი თი ღი რე ბუ ლე ბა, გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი ხა რის ხი და გაზ რ დი ლი წარ მო ე ბა და ექ ს პორ ტის 

მო ცუ ლო ბე ბი მო ი ტა ნა.

ღვი ნის ქარ ხ ნებს მა კე დო ნი ა ში ნედ ლი მა სა ლით ათა სო ბით წვრი ლი ფერ მე რი ამა რა გებს. მწარ მო ე ბელ თა 

შო რის დო მი ნი რებს რამ დე ნი მე მსხვი ლი კომ პა ნია (დაახლოებით 1,000 ჰა), რომ ლე ბი თაც შე საძ ლოა ინ ვეს-

ტო რე ბი და ინ ტე რეს დ ნენ. სექ ტო რის თ ვის გა წე უ ლი სა ხელ მ წი ფო დახ მა რე ბის შე დე გად ვე ნა ხე ბის ტე რი ტო-

რია გარ კ ვე ულ წი ლად გა ი ზარ და, რა მაც გა და მა მუ შა ვე ბე ლი ინ დუს ტ რი ის თ ვის საკ მა რი სი მო ცუ ლო ბის ნედ ლი 

მა სა ლის მი წო დე ბა უზ რუნ ველ ყო. ნედ ლი მა სა ლის მნიშ ვ ნე ლო ვან ნა წილს რე გი ო ნის ად გი ლობ რი ვი ჯი შე ბი 

შე ად გენს და წარ მო ე ბუ ლი ღვი ნო ე ბის პო პუ ლა რო ბას და ავ თენ ტუ რო ბას გა ნა პი რო ბებს.

მაკედონიის ღვინოები პოპულარულია რეგიონულ ბაზარზე; მნიშვნელოვანი მოცულობა ჩამოსასხმელი 

ღვინის სახით გერმანიაშიც იგზავნება შემდგომი კუპაჟისთვის. ბოლო წლებში, ადგილობრივმა 
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ინვესტორებმა და ხელისუფლებამ დაინტერესება გამოხატა უფრო მაღალი ხარისხის ღვინოების 

წარმოებისადმი. დახმარებას ბაზრის სტიმულების ფორმა აქვს და მიზნად ისახავს დამატებითი 

ღირებულების ქვეყანაში შენარჩუნებას და კაპიტალზე შეზღუდვების შემსუბუქებას. კვალიფიციური 

ენოლოგების ნაკლებობა ინდუსტრიის შეზღუდვად არის მიჩნეული, რომელიც უფრო მაღალი ხარისხის 

ღვინის ბაზარზე შეღწევას აფერხებს. საინვესტიციო შესაძლებლობები ერთობლივი საწარმოების სახით 

არის ხელმისაწვდომი, იმ პირობით, რომ ისეთი ინვესტორები დაინტერესდებიან, ვისაც გამოცდილება 

და ბაზრის ცოდნა (პრეფერენციები და გასაღების ბაზრები) აქვს.

ფოკუსი - ბოსტნეულის გადამამუშავებელი ინდუსტრია

ბოსტნეულის გადამუშავება მაკედონიის მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის შემოსავლის მიღების კიდევ 

ერთი მთავარი წყაროა. ეს დარგი ექსპორტზეა ორიენტირებული. გადამამუშავებელ საწარმოებში 

ბოლო წლებში განხორციელებულმა ინვესტიციებმა მნიშვნელოვანი ღირებულება შემატა მაკედონიის 

მებოსტნეობას. გადამამუშავებელი ინდუსტრიის განვითარებამ პირველადი წარმოების სტიმულირებასაც 

შეუწყო ხელი, რაც მაკედონიის სოფლის მეურნეობისა და სურსათის ინდუსტრიის ერთ-ერთ ყველაზე 

პოზიტიურ მოვლენად იქცა. თავის მხრივ, ნედლი მასალის დიდი მოცულობით მიწოდებამ შესაძლებელი 

გახადა გადამამუშავებელი ინდუსტრიის სწრაფი ზრდა და დივერსიფიკაცია.

ეს დარგი უწყვეტი ზრდის ტენდენციით ხასიათდება, რაც გამოიხატება პროდუქტების მუდმივი 

დივერსიფიკაციით და პროდუქციის მოცულობის ზრდით. ინვესტიციების მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი 

შედეგს ხარისხის გაუმჯობესება წარმოადგენს. ეს ინდუსტრია მთელ რიგ პირველადი წარმოების 

პროდუქტებს იყენებს, თუმცა წამყვანი პროდუქტი წიწაკაა. მწარმოებლები საკმაოდ გამოცდილები 

არიან და მათ არაერთხელ დაამტკიცეს, რომ მათ შეუძლიათ სწრაფად და მნიშვნელოვნად 

გაზარდონ პროდუქციის მოცულობა. მზარდი ექსპორტი დადებითად მოქმედებს გადამამუშავებელი 

ინდუსტრიის განვითარებაზე, ხოლო სამთავრობო დახმარება, რომელიც მოდერნიზაციისა და ბაზრის 

სტიმულირებისკენ არის მიმართული, დამატებითი ღირებულების ქვეყანაში შენარჩუნებას და პირველადი 

წარმოების ზრდას უწყობს ხელს. მაღალი შემოსავლი ინვესტიციების მცირე მოცულობასთან შედარებით, 

რაც ინდუსტრიისთვის არის საჭირო, მიმზიდველია ინვესტორებისთვის.

ზემოთ აღწერილი ორივე დარგი საბრუნავი კაპიტალის ნაკლებობას განიცდის, ძირითადად 

არასწორი ფინანსური მენეჯმენტის გამო. გადამამუშავებელი ინდუსტრიის მიერ საბოლოო მყიდველის 

დაკრედიტების (ერთ წლამდე ვადით) შედეგად პირველადი მწარმოებლებისათვის ფულის გადახდა 

ძალიან გვიანდება, რაც უნდობლობას ზრდის და ვერტიკალურ ინტეგრაციას აფერხებს. სწორი ფინანსური 

დაგეგმვა, კრედიტებზე დამოკიდებულების შემცირების გზით, მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს ორივე 

დარგის წარმოებას და შეამცირებს ხარჯებს. 
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სერბეთი2

მემცენარეობა

სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მი წე ბის უმე ტე სო ბა მარ ც ვ ლო ვა ნი კულ ტუ რე ბის თ ვის გა მო ი ყე ნე ბა. ამ პრო-

დუქტს მთე ლი ნა თე სე ბის თით ქ მის 60% უკა ვი ა. სი მინ დი 1.2 მი ლი ონ ჰექ ტარ მი წა ზე მოჰ ყავთ. სი-

მინ დის წარ მო ე ბით სერ ბე თი ევ რო პა ში მე ხუ თე ად გილ ზეა საფ რან გე თის, უკ რა ი ნის, რუ მი ნე თი სა და 

იტა ლი ის შემ დეგ. 

ღია მინ დ ვ რებ ზე მარ ც ვ ლო ვა ნი კულ ტუ რე ბი ძი რი თა დად ვო ე ვო დი ნა ში მოჰ ყავთ. ეს უმე ტე სად დაბ-

ლო ბი რე გი ო ნი ა, რო მელ ზეც სერ ბე თის და მუ შა ვე ბუ ლი მი წე ბის თით ქ მის 84% მო დის. ნი ა და გის პრო-

დუქ ტი უ ლო ბა სა ი რი გა ციო არ ხე ბის მშე ნებ ლო ბის შე დე გად გა უმ ჯო ბეს და.

სერ ბე თი ევ რო პის წამ ყ ვა ნი ქვე ყა ნაა ზე თო ვა ნი კულ ტუ რე ბის წარ მო ე ბით. ზე თო ვა ნი კულ ტუ რე ბის 

უდი დე სი მინ დ ვ რე ბი ვო ე ვო დი ნა ში ა, სა დაც ამ ტი პის შვი დი დან ექ ვ სი გა და მა მუ შა ვე ბე ლი ქარ ხა ნა 

მდე ბა რე ობს. ზე თის გა მოს ხ დე ლი ქარ ხ ნე ბი დან ორი სო ი ოს ზე თის გა მო სახ დე ლი ქარ ხა ნა ა.

ზე თო ვა ნი კულ ტუ რე ბის წარ მო ე ბა ად გი ლობ რივ მოთხოვ ნას სრუ ლად აკ მა ყო ფი ლებს; მის ყვე ლა ზე 

მნიშ ვ ნე ლო ვან სა ექ ს პორ ტო პრო დუქ ტებს მზე სუმ ზი რის და სო ი ოს ზე თე ბი წარ მო ად გენს, რომ ლე ბიც, 

ღი რე ბუ ლე ბის მი ხედ ვით, სა ექ ს პორ ტო პრო დუქ ტე ბის პირ ველ ათე ულ ში შე დი ო და 2010 წელს. 

ვო ე ვო დი ნა ში შაქ რის ჭარ ხ ლის მო საყ ვა ნად კარ გი ნი ა და გი და კლი მა ტუ რი პი რო ბე ბი ა. ამ ფაქ ტო-

რებ მა უცხო უ რი კომ პა ნი ე ბი მო ი ზი და, რომ ლებ მაც ინ ვეს ტი ცი ე ბი და ა ბან დეს შაქ რის ჭარ ხ ლის წარ-

მო ე ბა სა და გა და მა მუ შა ვე ბე ლი სა წარ მო ე ბის გან ვი თა რე ბა ში. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ შაქ რის ჭარ-

ხ ლის ნა თე სე ბის მო ცუ ლო ბა წლი დან წლამ დე გან ს ხ ვავ დე ბა, ერთ ჰექ ტარ ზე სა შუ ა ლო მო სა ვა ლი 

ზრდის ტენ დენ ცი ას აჩ ვე ნებს. შაქ რის ჭარ ხ ლის გა და მუ შა ვე ბას სა მი კომ პა ნია ახორ ცი ე ლებს ვო ე ვო-

დი ნა ში მდე ბა რე ექვს გა და მა მუ შა ვე ბელ სა წარ მო ში. შა ქა რი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა ექ ს პორ ტო პრო დუქ-

ტია და ექ ს პორ ტის ღი რე ბუ ლე ბის მი ხედ ვით, სა ექ ს პორ ტო პრო დუქ ტე ბის პირ ველ ათე ულ ში შე დის 

ძი რი თა დად ევ რო კავ შირ ში ექ ს პორ ტი რე ბის პრე ფე რენ ცი უ ლი რე ჟი მის წყა ლო ბით, რო მე ლიც ყო-

ველ წ ლი უ რად 180,000 ტო ნა მო ცუ ლო ბას ით ვა ლის წი ნებს.

სამ კურ ნა ლო ბა ლა ხე ბის, არო მა ტუ ლი მცე ნა რე ე ბის და მწვა ნი ლის მოყ ვა ნა სერ ბე თის ტრა დი ცი-

ის და კულ ტუ რის ნა წი ლი ა. არა კულ ტი ვი რე ბუ ლი სამ კურ ნა ლო ბა ლა ხე ბის მთლი ან მა მო ცუ ლო ბამ, 

2010 წელს 16,000 ტო ნა შე ად გი ნა. ამა ვე დროს, კულ ტი ვი რე ბუ ლი სამ კურ ნა ლო ბა ლა ხე ბის მი წებს ან 

პლან ტა ცი ებს 1,419 ჰექ ტა რი უკა ვია და 4,500 ტო ნა მო სა ვალს იძ ლე ვა. 

2  სერბეთის ყველა მონაცემი აღებულია სოფლის მეურნეობის, მეტყევეობისა და წყლის მეურნეობის სამინისტროს 2012 წლის 
„სერბეთის სოფლის მეურნეობის ფაქტობრივი მონაცემების ცნობარიდან“; სხვა შემთხვევაში წყარო მითითებულია.
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ბოს ტ ნე უ ლის წარ მო ე ბა მემ ცე ნა რე ო ბის ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე ინ ტენ სი უ რი ქვე დარ გი ა, რომ ლის ღი-

რე ბუ ლე ბა 5-8-ჯერ აღე მა ტე ბა ღია მინ დორ ში მოყ ვა ნი ლი მცე ნა რე ე ბის ღი რე ბუ ლე ბას და 200–250-

ჯერ ბოს ტ ნე უ ლის სა სათ ბუ რე მე ურ ნე ო ბე ბის ღი რე ბუ ლე ბას. ბოს ტ ნე უ ლი და ახ ლო ე ბით 281,000 ჰექ-

ტარ ფარ თობ ზე მოჰ ყავთ, რაც და მუ შა ვე ბუ ლი მი წე ბის 9%-ს შე ად გენს. 2010 წელს ბოს ტ ნე უ ლის მო-

სა ვალ მა 2.18 მი ლი ო ნი ტო ნა შე ად გი ნა.

ბოს ტ ნე უ ლის წარ მო ე ბის სტრუქ ტუ რა ში კარ ტო ფი ლი დო მი ნი რებს 41%-იანი წი ლით. კარ ტო ფი ლის 

ინ დუს ტ რია პრო დუქ ტე ბის ფარ თო სპექ ტ რით არის წარ მოდ გე ნი ლი: ჩიპ სე ბი, პი უ რე და დაჭ რი ლი გა-

ყი ნუ ლი კარ ტო ფი ლი, რო მელ თა ექ ს პორ ტი ბო ლო წლებ ში იზ რ დე ბა. კარ ტო ფი ლის შემ დეგ ყვე ლა ზე 

გავ რ ცე ლე ბუ ლი ბოს ტ ნე უ ლია სტა ფი ლო (15%), ნეს ვი და სა ზამ თ რო (9%), პო მი დო რი (9%), წი წა კა 

(7%) და ხახ ვი (7%). ზრდის ტენ დენ ცი ა, რო მე ლიც ბოს ტ ნე უ ლის სა ხე ო ბა თა უმე ტე სო ბის წარ მო ე ბა ში 

აღი ნიშ ნე ბა, ამ პრო დუქ ცი ის მომ გე ბი ა ნო ბა ზე მი უ თი თებს. 

სერ ბეთს და დე ბი თი ბა ლან სი აქვს ბოს ტ ნე უ ლით სა გა რეო ვაჭ რო ბა ში. ბოს ტ ნე უ ლის ექ ს პორ ტის წი-

ლი მთლი ან სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ექ ს პორ ტ ში 9%-ს შე ად გენს. ევ რო კავ ში რი ახა ლი, გა ყი ნუ ლი და 

გა და მუ შა ვე ბუ ლი ბოს ტ ნე უ ლის უმ ს ხ ვი ლე სი იმ პორ ტი ო რია (42%). გა და მუ შა ვე ბუ ლი ბოს ტ ნე უ ლის ექ-

ს პორ ტ ში ძი რი თა დად და კონ სერ ვე ბუ ლი ბოს ტ ნე უ ლი დო მი ნი რებს. ხმელ წი წა კას ყვე ლა ზე დი დი წი-

ლი აქვს გამ ხ მა რი ბოს ტ ნე უ ლის ექ ს პორ ტ ში და ის ძი რი თა დად უნ გ რეთ ში, ავ ს ტ რი ა სა და გერ მა ნი ა ში 

იგ ზავ ნე ბა.

ხელ საყ რე ლი კლი მა ტუ რი პი რო ბე ბი და ნი ა და გი ხელს უწყობს მრა ვალ ფე რო ვა ნი ხი ლის წარ მო ე-

ბას. 2010 წელს, ხე ხი ლის ბა ღებ ზე 239,846 ჰექ ტა რი მო დი ო და, რაც მთლი ა ნი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო 

მი წე ბის 4.7%-ს ან კულ ტი ვი რე ბუ ლი მი წე ბის 5.7%-ს შე ად გენ და. ტრა დი ცი უ ლად, ხი ლის პლან ტა ცი-

ე ბის უდი დე სი ნა წი ლი ქლი ა ვის ბა ღებს უკა ვია - 51%, რო მელ საც ვაშ ლის (20%) და ალუბ ლის (10%) 

ბა ღე ბი მოს დევს.

2010 წელს ხი ლის მთლი ან მა მო სა ვალ მა 1,043,504 ტო ნა შე ად გი ნა. წარ მო ე ბის სტრუქ ტუ რა ში კურ კი-

ა ნი ხი ლის სა ხე ო ბე ბი დო მი ნი რებს 56%-იანი წი ლით, რო მელ საც მოს დევს თეს ლო ვა ნი ხი ლი (28%), 

კენ კ რო ვა ნი ხი ლი (14%) და კაკ ლო ვა ნი ხი ლი (2%). ყვე ლა ზე გავ რ ცე ლე ბუ ლი ქლი ა ვი ა, რო მელ საც 

მთლი ა ნი ხე ხი ლის ბა ღე ბის 51% უკა ვი ა. ხი ლის წარ მო ე ბის წი ლი მემ ცე ნა რე ო ბის მთლი ან ღი რე-

ბუ ლე ბა ში 12%-ს შე ად გენს. ხი ლის მოყ ვა ნის ყვე ლა ზე მსხვი ლი რე გი ო ნე ბი ცენ ტ რა ლურ სერ ბეთ ში 

მდე ბა რე ობს.
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გრაფიკი 1: ხილის წარმოება სახეობების მიხედვით სერბეთში

წყარო: სერბეთის სტატისტიკის სამსახური.

სოფლის მეურნეობის და სურსათის ექსპორტის მთლიან ღირებულებაში ხილისა და გადამუშავებული 

ხილის ექსპორტს მნიშვნელოვანი წილი, ჩვეულებრივ, საშუალოდ 27% უკავია. ექსპორტის ღირებულების 

მიხედვით წამყვანი ხილია ჟოლო. 2010 წელს ხილის მთლიან საექსპორტო ღირებულებაში ჟოლოს წილმა 

47% შეადგინა.

ხილის წარმოება სერბეთში, რომელიც მცირე ზომის მწარმოებლების ფართო ქსელს იყენებს, ზომიერად 

პროდუქტიულია. შეზღუდული ავტომატიზაციისა და ტექნოლოგიების გამო მოსავლიანობა, დასავლურ 

სტანდარტებთან შედარებით, დაბალია.

 

მეცხოველეობა

მეცხოველეობის წილი მთლიან სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციაში 32% იყო 2010 წელს. მსხვილფეხა 

საქონლის მოშენება მეცხოველეობის ყველაზე მნიშვნელოვანი ქვედარგია. მსხვილფეხა საქონლისგან 

წარმოებული ყველაზე მნიშვნელოვანი პროდუქტები რძე და ხორცია. ძროხის რძის წილი მთლიან 

მეცხოველეობაში 25%-ს შეადგენდა, ხოლო საქონლის ხორცის წილი 17.6%-ს. ძროხის რძე ყველაზე 

მიშვნელოვანი პროდუქტი იყო, რომელზეც 98% - 99%-იანი წილი მოდიოდა.

ღორის ხორცის წარმოება მეცხოველეობის ყველაზე მნიშვნელოვანია დარგია ხორცის წარმოების 

თვალსაზრისით, თუმცა ის ასევე მნიშვნელოვანია მთლიანად მეცხოველეობის თვალსაზრისითაც. 2010 
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წელს, ღორის ხორცის წილი ხორცის მთლიან წარმოებაში 57%-ს შეადგენდა. ფრინველის ხორცის 

წარმოება აღმავალი ტენდენციით ხასიათდებოდა და 2010 წელს მისმა წილმა ხორცის მთლიან 

წარმოებაში 18% შეადგინა.

გრაფიკი 2: ქვედარგების წილი მთლიან მეცხოველეობაში სერბეთში

წყარო: სერბეთის სტატისტიკის სამსახური.

ფოკუსი - ჟოლო და მაყვალი

სერბეთში გარდამავალი პერიოდის დაწყებიდანვე, კენკროვანი ხილი (ჟოლო და მაყვალი) სოფლის 

მოსახლეობის შემოსავლის მნიშვნელოვანი წყარო იყო. ეს ქვედარგი საკმაოდ შრომატევადია და 

მასშტაბური სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის შეზღუდული შესაძლებლობებით ხასიათდება. 

კენკროვანი ხილის ქვედარგი გადამამუშავებელი ინდუსტრიის საფუძველს წარმოადგენდა და ახალ ის 

კონსოლიდირების და მოდერნიზების პროცესს განიცდის.

მცი რე ზო მის ფერ მე ბი, რომ ლე ბიც პირ ვე ლად წარ მო ე ბა ში დო მი ნი რებს, ძი რი თა დად ნაღ დი ფუ ლით ან გა რიშ-

ს წო რე ბის სა ფუძ ველ ზე ოპე რი რებს, პრო დუქ ცი ის გა ყიდ ვა სა და გა ყი დუ ლის სა ფა სუ რის მი ღე ბას შო რის მცი რე 

დაგ ვი ა ნე ბე ბით. გა და მა მუ შა ვე ბელ ინ დუს ტ რი ა ში კა პი ტა ლის დე ფი ცი ტი არ შე ი ნიშ ნე ბა, რაც ამ ინ დუს ტ რი ის მომ-

გე ბი ა ნო ბა სა და კონ კუ რენ ცი ა ზე მი უ თი თებს. მე ო რე მხრივ, მცი რე ზო მი ა ნი მე ურ ნე ო ბე ბის გა მო ძნე ლია ამ ქვე-

დარ გის მო დერ ნი ზე ბის პრო ცე სის ინ ტენ სი უ რად წარ მარ თ ვა. რე გი ონ ში კონ კუ რენ ცი ის ნაკ ლე ბო ბის გა მო, ად გი-

ლობ რი ვი გა და მა მუ შა ვებ ლე ბი ერ თ მა ნეთს და მა ტე ბი თი ღი რე ბუ ლე ბის შექ მ ნა სა და ბა ზარ ზე უკე თე სი მდგო მა რე-

ო ბის მო პო ვე ბა ში ეჯიბ რე ბი ან. ეს ინ დუს ტ რია და მა ტე ბი თი ღი რე ბუ ლე ბის პრო დუქ ტე ბის შექ მ ნის კენ და სა ცა ლო 
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შე ფუთ ვე ბის კენ იხ რე ბა, რი თიც ქვე ყა ნა ში მნიშ ვ ნე ლო ვან და მა ტე ბით ღი რე ბუ ლე ბას ინარ ჩუ ნებს. უცხო ელ მა და 

ად გი ლობ რივ მა ინ ვეს ტო რებ მა ამ ქვე დარ გ ში კა პი ტა ლი უკ ვე და ა ბან დეს, თუმ ცა ინ ვეს ტი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი 

კვლავ არ სე ბობს. გა და მა მუ შა ვე ბე ლი ინ დუს ტ რი ის წარ მა დო ბა უკ ვე მნიშ ვ ნე ლოვ ნად აღე მა ტე ბა პირ ვე ლა დი წარ-

მო ე ბის მო ცუ ლო ბას, რად გან ბაზ რე ბი უკ ვე ად ვი ლად ით ვი სე ბენ პრო დუქ ცი ის არ სე ბულ მო ცუ ლო ბებს.

ფოკუსი - ქლიავი და ქლიავის ჩირი

სერ ბე თის ქლი ა ვის წარ მო ე ბა ევ რო პის თ ვის ნედ ლი მა სა ლის ერ თ -ერ თი უმ ს ხ ვი ლე სი წყა რო ა. რე გი ო ნულ ბაზ-

რებ ზე მოთხოვ ნის კლე ბამ ამ ქვე დარ გის სტაგ ნა ცია გა მო იწ ვია და ში ნა მე ურ ნე ო ბა თა მი ერ ქლი ა ვის ალ კო ჰო-

ლუ რი სას მე ლე ბის წარ მო ე ბა ში გა მო ყე ნე ბა გა ზარ და. გა და მა მუ შა ვე ბელ ინ დუს ტ რი ა ში გა მო საშ რო ბი სა წარ მო ე ბი 

ჭარ ბობს, რომ ლე ბიც ზო გა დად არა და ფა სო ე ბულ ქლი ა ვის ჩირს აწარ მო ე ბენ. ბო ლო ხუ თი წლის გან მავ ლო ბა ში 

ქლი ა ვი სა და ქლი ა ვის ჩი რის დარ გის გან ვი თა რე ბას სტი მუ ლი ყო ფილ საბ ჭო თა კავ შირ ში (რუსეთი) და ახალ ბაზ-

რებ ზე (თურქეთი) მოთხოვ ნის ზრდამ მის ცა.

იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ კონ კუ რენ ტუ ლი ხე ხი ლის ბა ღე ბის გა შე ნე ბა და გა და მა მუ შა ვე ბე ლი ინ დუს ტ რი ის 

გან ვი თა რე ბა დროს მო ითხოვს, სერ ბე თი ალ ბათ კვლავ გა უს წ რებს კონ კუ რენ ტებს უახ ლო ეს მო მა ვალ ში. მზარ დი 

მოთხოვ ნა ამ ქვე დარ გის გან ვი თა რე ბის ახალ შე საძ ლებ ლო ბებს ქმნის.

ორი ვე ზე მოთ აღ წე რილ ქვე დარგს ნედ ლი მა სა ლის მი წო დე ბის უმ ს ხ ვი ლე სი ბა ზა აქვს, რაც სერ ბეთს, ფაქ ტობ რი-

ვად, მსოფ ლიო მას შ ტა ბის მო თა მა შედ აქ ცევს. ეს პო ზი ცია დღე საც შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ეს 

ქვე დარ გე ბი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში იყო იგ ნო რი რე ბუ ლი და იაფი ნედ ლი მა სა ლა შემ დ გო მი გა და მუ შა ვე ბის თ ვის 

იყი დე ბო და. ქვეყ ნის ხე ლი სუფ ლე ბამ ამ ქვე დარ გე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა აღი ა რა, მაგ რამ მთა ვა რი პრობ ლე მა ის არის, 

რომ სერ ბე თი, რო მე ლიც სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ ტე ბის მსხვი ლი რე გი ო ნუ ლი მწარ მო ე ბე ლი ა, ცდი ლობს, 

დახ მა რე ბის შეზღუ დუ ლი რე სურ სე ბი თა ნაბ რად გა და უ ნა წი ლოს ბევრ ქვე დარგს. თუმ ცა, შე და რე ბით მე ტი დახ-

მა რე ბა ხე ხი ლის ბა ღე ბის გა ნახ ლე ბა სა და მო დერ ნი ზა ცი ას ხმარ დე ბა, რაც ამ ქვე დარ გის დაღ მას ვ ლას ანე ლებს.

ხორვატია3

მემცენარეობა

ხორ ვა ტი ის მემ ცე ნა რე ო ბა ში მარ ც ვ ლო ვა ნი კულ ტუ რე ბი დო მი ნი რებს, რომ ლებ საც სა ვარ გუ ლე ბის და ახ ლო-

ე ბით 65%-ს უკა ვი ა. მარ ც ვ ლო ვა ნი კულ ტუ რე ბით, სა შუ ა ლოდ, 559,999 ჰექ ტა რი მი წაა და თე სი ლი, რო მე ლიც 

3.1 მი ლი ონ ტო ნა მარ ც ვ ლე ულს იძ ლე ვა. სი მინდს ამ ნა თე სე ბის 62% (2.2 მი ლი ო ნი ტო ნა), ხო ლო ხორ ბალს 

27% (903,900 ტო ნა) უკა ვი ა. რამ დე ნი მე წე ლი ა, რაც ხორ ვა ტია მარ ც ვ ლო ვა ნი კულ ტუ რე ბის ექ ს პორ ტი ო რი ა. 

3  ხორვატიის ყველა მონაცემი აღებულია სოფლის მეურნეობის, მეთევზეობის და სოფლის განვითარების სამინისტროს 2009 
წლის ცნობარიდან „ხორვატიის სოფლის მეურნეობა“; სხვა შემთხვევაში წყარო მითითებულია.
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გრაფიკი 3: მარცვლოვანი კულტურების სტრუქტურა ხორვატიაში

წყარო: ხორვატიის სოფლის მეურნეობის, მეთევზეობის და სოფლის განვითარების სამინისტრო.

250,000 ტონა ზეთოვანი კულტურები (სოიო, მზესუმზირა, რაპსი) 95,000 ჰექტარზეა გაშენებული. ზეთოვანი 

კულტურების წარმოება მცენარეული ზეთის და ცხიმის ადგილობრივი მოთხოვნის 80%-ს აკმაყოფილებს.

შაქ რის ჭარ ხა ლი 30,000 ჰექ ტარ ზე მოჰ ყავთ, ხო ლო შაქ რის წარ მო ე ბა სამ ქარ ხა ნა ში, ნა წი ლობ რივ იმ პორ-

ტი რე ბუ ლი ნედ ლი მა სა ლით ხდე ბა. ბო ლო ათი წლის გან მავ ლო ბა ში, შა ქა რი ხორ ვა ტი ის ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე-

ლო ვა ნი სა ექ ს პორ ტო პრო დუქ ტი იყო. შაქ რის თით ქ მის მთე ლი ექ ს პორ ტი ევ რო კავ ში რის ბაზ რებ ზე მი დის.

ბოლო 6-7 წელიწადში მიღწეული პროგრესის შედეგად მოსავლის მოცულობა ერთ ჰექტარზე 2.5-ჯერ 

გაიზარდა და 9.5 ტონას მიაღწია.

გრაფიკი 4: ტექნიკური კულტურები ხორვატიაში

წყარო: ხორვატიის სოფლის მეურნეობის, მეთევზეობის და სოფლის განვითარების სამინისტრო.
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ევ რო კავ შირ ში გა ერ თი ა ნე ბის შემ დეგ, და ნარ ჩე ნი ევ რო პის შაქ რის ინ დუს ტ რი ის მსგავ სად, ხორ ვა ტი ის 

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის და სურ სა თის ეს დარ გი მძლავ რი მსოფ ლიო კონ კუ რენ ცი ის წი ნა შე აღ მოჩ ნ დე ბა 

ბაზ რის სრუ ლი ლი ბე რა ლი ზა ცი ის გა მო.

ხი ლი სა და ბოს ტ ნე უ ლის (ვაზის ჩათ ვ ლით) მოყ ვა ნით უმე ტე სად მცი რე ზო მის მე ურ ნე ო ბე ბი არი ან და კა ვე ბუ-

ლი, რომ ლებ საც ეს პრო დუქ ცია ძი რი თა დად სა კუ თა რი მოხ მა რე ბის თ ვის და ბა ზარ ზე გა სა ყი დად მოჰ ყავთ.

ყურ ძე ნი (სუფრისა და საღ ვი ნე ვა ზის ჯი შე ბი) და კარ ტო ფი ლი ყვე ლა ზე გავ რ ცე ლე ბუ ლი კულ ტუ რე ბი ა, 

რომ ლებ საც ვაშ ლი, ქლი ა ვი და პო მი დო რი მოს დევს.

გრაფიკი 5: ხილი

წყარო: ხორვატიის სოფლის მეურნეობის, მეთევზეობის და სოფლის განვითარების სამინისტრო.

ხილისა და ბოსტნეულის წარმოება საკმაოდ დივერსიფიცირებულია და ზრდის ტენდენციით ხასიათდება. 

თუმცა, ის კვლავ მთლიანი მოხმარების 2/3-ზე ნაკლებს მოიცავს. თვითკმარობის დონე ხილის წარმოების 

შემთხვევაში გაცილებით დაბალია, ვიდრე ბოსტნეულის შემთხვევაში. წარმოებული მოცულობების 

მიხედვით ხილის სახეობებს შორის წამყვანი ადგილი ვაშლს და მანდარინს უკავია და მათი ერთობლივი 

მოსავალი, საშუალოდ, 103,000 ტონას შეადგენს. კომბოსტო და წიწაკა ბოსტნეულის სეგმენტშია წამყვანი 

პროდუქტი, რომელთა საერთო მოცულობა, საშუალოდ, 70,000 ტონაა. 

ხორვატიას ღვინის დამზადების ძალიან ხანგრძლივი ტრადიცია აქვს. მევენახეობაში დაახლოებით 

150,000 ფერმერია ჩართული. მიწის ფრაგმენტაციის ხარისხი ძალიან მაღალია. 95%-ზე მეტი ფერმერი 0.5 

ჰა-მდე ვენახს ამუშავებს, რაც იმის მაჩვენებელია, რომ ბევრისთვის წარმოება არასრული საქმიანობაა. 

ვაზის ყველაზე გავრცელებული ჯიშებია გრაშევინა, ისტრიანმალვაზია და პლავაჩი. მათი საერთო წილი 

მთლიანი პროდუქციის 47%-ს შეადგენს. დანარჩენი წილი ვაზის 28 ჯიშს უკავია, რომელთაგან არცერთის 

წილი, ცალკე აღებული, 3%-ს არ აღემატება.
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ვაზის მოყვანის ბუნებრივი პირობების მხრივ ხელსაყრელი ორი რეგიონია: კონტინენტური და სანაპირო 

რეგიონების 13 რაიონი. ღვინის წარმოება 1.28 მილიონ ლიტრ/ჰექტარს აღწევს. მიუხედავად ამისა, ღვინის 

იმპორტი რანდენჯერმე აღემატება ექსპორტს. ხორვატიული ღვინოების საშუალო საექსპორტო ფასები 

სამჯერ აღემატება იმპორტირებული ღვინოების ფასებს. ტურისტების მიერ ღვინის მოხმარება მთლიანი 

მოხმარების მნიშვნელოვან სეგმენტს წარმოადგენს.

მეცხოველეობა

მეცხოველეობა მსხვილფეხა საქონლის, ღორის, ცხვრის, თხისა და ცხენის მწარმობლებით არის 

წარმოდგენილი. პროდუქციის სტრუქტურის უდიდესი წილი მცირე ზომის შინამურნეობებზე მოდის, თუმცა 

ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში, ბაზარზე მსხვილი საწარმოების (სპეციალიზებული ფერმების) 

მნიშვნელობა იზრდება. ომის დროს (1991-1995), ძროხების სულადობა და წარმოების მოცულობა 

მნიშვნელოვნად შემცირდა.

რძის წარმოება მსხვილფეხა საქონლის მოშენების საფუძველს წარმოადგენს. ბოლო რამდენიმე წელია 

ამ ქვედარგის რესტრუქტურიზაცია მიმდინარეობს და მნიშვნელოვნად გაიზარდა შედარებით დიდი 

ფერმების მიერ რძის მიწოდება. ამავე დროს, ხორვატია რძის წმინდა იმპორტიორია. გარდამავალ 

პერიოდამდე არსებული წარმოების დონე ჯერ კიდევ არ არის მიღწეული. ეს ერთ-ერთი სეგმენტია, 

რომელშიც გასულ წლებში მთავრობამ მსხვილი ინვესტიციები ჩადო. ყველაზე დიდი წინსვლა რძის 

ხარისხის გაუმჯობესებაში შეიმჩნევა, რომელიც ევროკავშირის სტანდარტებს უახლოვდება. 

მეღორეობას განვითარების დიდი პოტენციალი აქვს ამ ქვედარგის ტრადიციულად ძლიერი ადგილობრივი 

წარმოების გამო, ხოლო მთავარი ხელისშემშლელი ფაქტორი ფერმების მაღალი ფრაგმენტაციაა. 

წარმოება ორგანიზებულია მსხვილ საწარმოებში, რომლებიც უახლესი ტექნოლოგიებით არის 

აღჭურვილი და წარმობისთვის არსებული ჰიბრიდების მაღალხარისხიან ჯიშებს იყენებენ.

ცხვრის და თხის მოშენება ძირითადად გავრცელებულია მაღალმთიან რეგიონებში და კუნძულებზე, 

რომლებიც ნაკლებ ხელსაყრელ რეგიონებად არის მიჩნეული. ამის გამო, ფერმერებს შეუძლიათ 

მოითხოვონ დახმარება სპეციალიზებული ფონდებიდან. წარმოების 98% შედარებით მცირე ზომის 

ფერმებშია კონცენტრირებული, რომელთაგან 30,000 ცხვრის მოშენებით არის დაკავებული.

მსხვილი საწარმოები მეფრინველეობით არიან დაკავებული (ხორცი და კვერცხი). ხორცის მოხმარების 

სტრუქტურაში, წარმოების სტრუქტურის შესაბამისად, ყველაზე დიდი წილი ღორის ხორცზე მოდის, 

რომელსაც ფრინველის და საქონლის ხორცი მოსდევს, ხოლო ბატკნისა და ცხვრის ხორცის მოხმარების 

წილი ყველაზე მცირეა. ხორცის ზემოაღნიშნულ ყველა კატეგორიაში ხორვატია წმინდა იმპორტიორია, 

თუმცა ფრინველი ხორცის წარმოებაში თვითკმარობის დონეს უახლოვდება.
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ფოკუსი - მანდარინი

ხორ ვა ტია სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ცი ის უმე ტე სი სა ხე ო ბის წმინ და იმ პორ ტი ო რი ა. მან და რი ნის 

წარ მო ე ბა იმ რამ დე ნი მე ქვე დარ გ თა გა ნი ა, რო მე ლიც ექ ს პორ ტ ზეა ორი ნე ტი რე ბუ ლი. ბო ლო 10 წლის 

გან მავ ლო ბა ში ამ ქვე დარ გ მა სტა ბი ლუ რი აღ მას ვ ლა გა ნი ცა და. ხელ საყ რე ლი ად გილ მ დე ბა რე ო ბი სა 

და კლი მა ტუ რი პი რო ბე ბის შე დე გად, ხორ ვა ტია მან და რინს ექ ს პორ ტ ზე ყვე ლა კონ კუ რენ ტ ზე ად რე 

გზავ ნის, რაც კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის ერ თ -ერ თი უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ფაქ ტო რი ა. ქვე-

დარ გ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი მსხვი ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბის წყა ლო ბით, რომ ლე ბიც მთავ რო ბის მხრი დან 

სტი მუ ლე ბის ფორ მით და ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის მი ერ ინ ვეს ტი რე ბით გა მო ი ხა ტა, წლი უ რი 

სა ექ ს პორ ტო მო ცუ ლო ბე ბი შთა მებ ჭ და ვად იზ რ დე ბა. ეს პრო დუქ ტი რე გი ო ნუ ლი თა ნამ შ რომ ლო ბის 

გა ფარ თო ე ბის სა ფუძ ველ საც იძ ლე ვა, რად გან მო სავ ლის აღე ბის დროს მა სობ რი ვი სე ზო ნუ რი და საქ-

მე ბის შე საძ ლებ ლო ბებს ქმნის.

ხორვატიაში მოყვანილი მანდარინის 90%-ზე მეტი ექსპორტზე იგზავნება. მანდარინის სახეობებისა 

და კონკურენტებთან შედარებით დაბალი ფასის გამო, ამ პროდუქტზე მოთხოვნა იზრდება როგორც 

რეგიონულ, ასევე ევროკავშირის ბაზრებზე. ბოლო დროს, მანდარინმა რუსეთის ბაზარზეც შეაღწია და ამ 

ქვედარგში ინვესტირებისადმი ინტერესიც კი გაზარდა. ეს ქვედარგი საკმაოდ მკაცრად რეგულირდება და 

მსხვილ სუბსიდიებსაც ღებულობს ახალი ხეხილის ბაღების გაშენების და ბაზრის სტიმულირების მიზნით, 

რაც მას ძალიან კონკურენტულს ხდის როგოც ინვესტირებისთვის, ასევე პროგნოზირებადი ხარჯებისა და 

მოგების თვალსაზრისით. 

მანდარინი იმ რამდენიმე ქვედარგთაგანია, რომლებსაც კვოტები არ შეეხო მას შემდეგ, რაც ხორვატია 

ევროკავშირის წევრი გახდა. გარდა ამისა, ბოლო 10 წლის განმავლობაში პლანტაციების გაშენებისთვის 

გაწეული დახმარების ეფექტს ჯერ პიკისთვის არ მიუღწევია მოსავლის მოცულობის თვალსაზრისით.

ალბანეთი4

მემცენარეობა

სასოფლო-სამურნეო სავარგულები ალბანეთში სულ 584,000 ჰექტარს შეადგენს. 2010 წელს, მთლიანი 

სავარგულების 33.2% საქონლის საკვების, 14.3% - ხორბლის და 8.4% სიმინდისა და სხვა მარცვლოვანი 

კულტურების ნათესები იყო, რაც მიწების დიდი ნაწილის გამოუყენებლობასა და დაუთესავ მიწებზე 

მიუთითებს. ბოლო წლებში სოფლის მეურნეობის წარმოება მნიშვნელოვნად გაიზარდა. მინდვრის 

კულტურები მთლიანი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის დახლოებით 31%-ს შეადგენს. მარცვლოვანი 

კულტურები, ბოსტნეული და კარტოფილი კვლავ მემცენარეობის წამყვანი პროდუქტებია.

4  ალბანეთის ყველა მონაცემი აღებულია IAMO-ს 2010 წლის ცნობარიდან „დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების სოფლის 
მეურნეობა“; სხვა შემთხვევაში წყარო მითითებულია.
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გრაფიკი 6: მინდვრის კულტურების სტრუქტურა

წყარო: ალბანეთის სტატისტიკის ინსტიტუტი.

დახმარების სქემების გამოყენების შედეგად, ბოლო წლებში ხეხილის წარმოება მატულობს. ხეხილი 

მთლიანი სასოფლო-სამურნეო პროდუქციის 17%-ს შეადგენს, რომელშიც ყურძენი და ხილის ხეები 

დომინირებს; ასევე იზრდება ზეთის ხილის წარმოება. შესამჩნევად იმატა სასათბურე მეურნეობების 

მოცულობამ და ფართობი, რომელზეც ბოსტნეული მოჰყავთ, 856 ჰა-ს შეადგენს.

მეცხოველეობა

მეცხოველეობა ალბანეთის სტრატეგიული დარგია. ის სასოფლო-სამეურნეო წარმოების 52%-ს შეადგენს. 

ბოლო 10 წელიწადში, საქონლის მთლიანი სულადობა შემცირდა. ყველაზე მკვეთრი კლება მსხვილფეხა 

საქონელში აღინიშნა. იმავე პერიოდში ოდნავ შემცირდა მცირე ზომის მცოხნელების რაოდენობა, ხოლო 

ღორების სულადობა 50%-ზე მეტით გაიზარდა.

გრაფიკი 7: მეცხოველეობის სტრუქტურა 

წყარო: ალბანეთის სტატისტიკის ინსტიტუტი.
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ალბანეთმა სოფლის მეურნეობის სექტორის დახმარება მის ერთ-ერთი პრიორიტეტად ახლიდან 

აღიარა. შეზღუდული რესურსების გამო, ქვეყანაში სულ რამდენიმე დარგის სუბსიდირება ხდება და ისიც 

მცირე მოცულობით. ძალზე მცირე გამონაკლისის გარდა, სადაც პოზიტიური ძვრები შენიშნება, სოფლის 

მეურნეობის სექტორი ვერ უზრუნველყოფს ადგილობრივ მოხმარებას და ქვეყანა სოფლის მეურნეობის 

პროდუქტების წმინდა იმპორტიორია.

ფოკუსი - სამკურნალო ბალახები და არომატული მცენარეები

სამკურნალო ბალახები და არომატული მცენარეები ალბანეთის ერთ-ერთი უმსხვილესი საექსპორტო 

საქონელია. ეს ტრადიციული სექტორია, რომელიც ბოლო 10 წლის განმავლობაში სტაბილურად 

ვითარდება. ეს ქვედარგი ძალიან შრომატევადია და სოფლის მოსახლეობის დიდი ნაწილის შემოსავლის 

წყაროს წარმოადგენს. მთლიანი მუშახელის თითქმის 10% ამ ქვედარგშია დასაქმებული. ეს ძალზე 

შთამბეჭდავი ციფრია, განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულთა 

საშუალო მაჩვენებელს ევროკავშირში. ამ მცენარეების ექსპორტის უდიდესი ნაწილი გერმანიასა და აშშ-

ში მიდის. 

ამ ტრადიციული საექსპორტო ნედლი მასალის გადამუშავებაში მსხვილი და საშუალო ზომის ოპერატორები 

სხვადასხვა დონეზე არიან ჩართული და ერთმანეთს კონკურენციას უწევენ საერთაშორისო ბაზრების 

მოპოვებისთვის. ძლიერი კონკურენცია ნედლი მასალის ბაზარზე გადამამუშავებელ საქმიანობაში 

ინვესტიციებს ზრდის. ზოგი სასოფლო რეგიონის ნაწილობრივი დეპოპულაცია და შეშფოთება მიწების 

ინტენსიური გამოყენების თაობაზე ინვესტიციებს კულტივაცის მიმართულებით უფრო ზრდის, ვიდრე 

მოსავლის მოყვანის მიმართულებით. ეს კარგი მაგალითია იმისა, თუ როგორ შეიძლება ბაზარმა 

სახელმწიფო მხარდაჭერასთან ერთად იმოქმედოს ისეთ არაკონკურენტულ პირობებში, როგორიცაა 

მაღალი უმუშევრობა სოფლად, რესურსების ნაკლებობა და სხვა.
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ევროკავშირის ახალი წევრი ქვეყნები - 
მთავარი ცვლილებები

2004 და 2007 წლების გაფართოებამ, როდესაც ევროკავშირს 12 ახალი წევრი სახელმწიფო შეემატა, 

სოფლის მეურნეობაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები გამოიწვია.

ეროვ ნულ ეკო ნო მი კა ში სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის რო ლის შე ფა სე ბის ერ თ -ერ თი სა უ კე თე სო გზა მშპ-ში სოფ ლის 

მე ურ ნე ო ბის წი ლი ა, რო მე ლიც მთელ მსოფ ლი ო ში მცირ დე ბა. ეს ტენ დენ ცია ახალ წევრ სა ხელ მ წი ფო ებ ში 

ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ა ნე ბის შემ დე გაც გაგ რ ძელ და. მშპ-ში სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ყვე ლა ზე მა ღა ლი წი ლი 

2000 წელს და ფიქ სირ და ბულ გა რეთ ში (14%), რუ მი ნეთ ში (13%) და ლიტ ვა ში (6%), ხო ლო და ნარ ჩე ნი ახა ლი 

წევ რი სა ხელ მ წი ფო ე ბის შე სა ბა მი სი წი ლე ბი 3%-სა და 5%-ს შო რის მერ ყე ობ და. ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ა ნე-

ბის შემ დეგ, ეს მაჩ ვე ნებ ლე ბი ყვე ლა ამ ქვე ყა ნა ში შემ ცირ და, თუმ ცა ყვე ლა ზე მკვეთ რი ვარ დ ნა იმ ქვეყ ნებ ში 

მოხ და, სა დაც ის ყვე ლა ზე მა ღა ლი იყო. 2010 წელს, მშპ-ში სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის წი ლი ყვე ლა ამ ან გა რიშ ში 

გა ა ნა ლი ზე ბულ ქვე ყა ნა ში 7%-ზე ნაკ ლე ბი იყო (უმეტესობაში 2%-დან 4%-მდე), თუმ ცა უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ 

ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი ყვე ლა ამ ქვე ყა ნა ში მა ინც უფ რო მა ღა ლი ა, თუ სურ სა თის ინ დუს ტ რი ას მი ვი ღებთ მხედ ვე-

ლო ბა ში. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ცალ კე უ ლი ახა ლი წევ რი სა ხელ მ წი ფოს წი ლი მა ინც აღე მა ტე ბო და 27-წევრიანი 

ევ რო კავ ში რის სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნე ბელს. ორი მთა ვა რი გავ ლე ნა, რაც გა წევ რი ა ნე ბამ სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ზე 

მო ახ დი ნა, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის წარ მო ე ბის და ვაჭ რო ბის გან ვი თა რე ბა ა. 

ცხრილი 3: სოფლის მეურნეობის წილი ახალი წევრი სახელმწიფოების მშპ-ში (%)

 2000 2003 2006 2010

ბულგარეთი 13.56 11.2 7.17 5.36

კვიპროსი 3.6 3.41 2.4 2.08

ჩეხეთი 3.89 3.13 2.6 2.4

ესტონეთი 4.82 3.99 3.21 2.86

უნგრეთი 5.4 4.3 4.01 3.53

ლატვია 4.6 4.13 3.51 4.14

ლიტვა 6.35 5 4.3 3.51

მალტა 2.35 2.89 2.74 1.83

პოლონეთი 4.96 4.39 4.29 3.54

რუმინეთი 12.51 13.03 10.51 7.14

სლოვაკეთი 4.47 4.52 3.59 3.86

სლოვენია 3.3 2.5 2.39 2.46

ევროკავშირი 27 2.31 2.03 1.65 1.48

2010 - კვიპროსი და ესტონეთისთვის 2008 წლის მონაცემებია გამოყენებული. მალტის შემთხვევაში 2009 წლის მონაცემებია გამოყენებული.

წყარო: მსოფლიო ბანკი (2012)
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ახალი წევრი სახელმწიფოების სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მაჩვენებლებში მნიშვნელოვანი 

განსხვავებებია. მსოფლიო ბანკის მონაცემების მიხედვით, ბალტიისპირეთის ქვეყნებსა და პოლონეთში 

სოფლის მეურნეობის მთლიანი პროდუქცია, რეალურ გამოსახულებაში, გაიზარდა 2000 წლიდან 2011 

წლამდე. ყველა სხვა განხილულ ქვეყანაში, სოფლის მეურნეობის მთლიანი პროდუქცია რეალურ 

გამოსახულებაში შემცირდა.

ამავე დროს, ევროკავშირის გაფართოების შემდეგ, ახალ წევრ ქვეყნებში სოფლის მეურნეობის 

პროდუქციის მოცულობა ერთ ჰექტარზე მნიშვნელოვნად გაიზარდა. უნგრეთსა და პოლონეთში ამ 

მაჩვენებელმა 2011 წელს 1,000 ევრო/ჰა-ს მიაღწია, თუმცა მხოლოდ სლოვენიამ შეძლო 15-წევრიანი 

ევროკავშირის საშუალო მაჩვენებლის მიღწევა.

მეორე საზომი, რომელიც სოფლის მეურნეობის მდგომარეობას აჩვენებს პროდუქტიულობაა. 2010 წელს, 

გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) მონაცემების თანახმად, მარცვლოვანი 

კულტურების ყველაზე დიდი მოსავალი სლოვენიაში იყო (5.97 ტონა/ჰა), ხოლო ყველაზე მცირე - 

კვიპროსში (1.60 ტონა/ჰა). ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგ, ყველა ახალმა წევრმა სახელმწიფომ, 

კვიპროსის და ლიტვის გარდა, შეძლო მარცვლოვანი კუტურების მოსავლის გაზრდა. მარცვლოვანი 

კუტურების მოსავლის ყველაზე მაღალი ზრდა უნგრეთში აღინიშნა (თითქმის 60%-ით). თუმცა, ახალი 

წევრი ქვეყნების პროდუქტიულობა კვლავ ჩამოუვარდება 15-წევრიანი ევროკავშირის დროინდელ 

პროდუქტიულობის დონეს. ევროკავშირში გაწევრიანების შემდეგ, ყველა ახალ წევრ სახელმწიფოში 

შრომის პროდუქტიულობა გაუმჯობესდა, თუმცა ეს მონაცემი მაინც 4-5-ჯერ ნაკლებია 15-წევრიანი 

ევროკავშირის შესაბამის მაჩვენებელზე. 2011 წელს, ყველაზე მეტი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია 

წლიური შესრულებული სამუშაოს ერთ ერთეულზე (AWU) რეალურ გამოსახულებაში ჩეხეთს ჰქონდა 

(34,000 ევრო/AWU), რაც 27-წევრიანი ევროკავშირის საშუალო მაჩვენებელთან ახლოსაა, ყველაზე 

დაბალი კი რუმინეთს ჰქონდა (6,000 ევრო/AWU).

ევროკავშირში გაწევრიანებამ ახალი წევრი ქვეყნების სოფლის მეურნეობის წარმოების სტრუქტურაზეც 

იმოქმედა. გაწევრიანების შემდეგ იგი უფრო ექსტენსიური მიმართულებით განვითარდა, კერძოდ, 

მემცენარეობის წარმოების მიმართულებით. 2011 წელს, მემცენარეობის პროდუქციამ მთლიანი 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის თითქმის 75% შეადგინა მაშინ, როდესაც უმეტეს შემთხვევებში იგი 

50%-დან 60%-მდე მერყეობდა. ეს ცვლილება ძირითადად ევროკავშირის სოფლის მეურნეობის საერთო 

პოლიტიკის მარცვლეულის ინტერვენციის სისტემამ და რეგიონში საქონლის საკვებზე ფასების მატებამ 

გამოიწვია.

ევროკავშირში გაერთიანებამ მნიშვნელოვანი ზეგავლენა იქონია ახალი წევრი ქვეყნების სასოფლო-

სამეურნეო პროდუქტებით ვაჭრობაზე. ჯერ ერთი, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციით ვაჭრობის 

ღირებულება 2004 წლის შემდეგ საგრძნობლად გაიზარდა ნომინალურ გამოსახულებაში (ცხრილი 4). 

2003 წლიდან 2011 წლამდე, უნგრეთის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ექსპორტი გაორმაგდა, ხოლო 

ლატვისა და რუმინეთის ექსპორტი - თითქმის 6-ჯერ გაიზარდა. ამავე დროს, უმეტეს შემთხვევებში 
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სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის იმპორტი გასამმაგდა. ექსპორტის ყველაზე დიდი მატება ლატვიაში 

აღინიშნა, იმპორტის კი სლოვაკეთში. სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციით ვაჭრობის ყველაზე მცირე 

ზრდა მალტაში დაფიქსირდა. აღსანიშნავია, რომ უმეტეს შემთხვევებში ექსპორტის ზრდის ტემპი 

იმპორტის ზრდის ტემპს აღემატებოდა.

თუმცა, ნომინალურ გამოსახულებაში სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციით ვაჭრობის ზრდას უმეტეს 

შემთხვევაში არ მოჰყოლია ბალანსის გაუმჯობესება სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციით ვაჭრობაში. 

საანალიზო პერიოდში გაუმჯობესდა მხოლოდ ბულგარეთის, უნგრეთის, ლიტვისა და პოლონეთის 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციით ვაჭრობის ბალანსი. 2011 წელს პოლონეთის ბალანსმა 2.5 

მილიარდ ევროს გადააჭარბა, ხოლო უნგრეთისამ თითქმის 2 მილიარდ ევროს მიაღწია. ევროკავშირში 

გაწევრიანებამ ახალი წევრების უმეტესობაში სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციით ვაჭრობის ბალანსი 

გააუარესა. ყველაზე დიდი დეფიციტი ჩეხეთსა და რუმინეთში აღინიშნა (დაახლოებით 1,5 მილიარდი 

ევრო 2011 წელს).

ცხრილი 4: ცვლილებები ახალი წევრი სახელმწიფოების სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციით ვაჭრობაში, 

ნომინალურ გამოსახულებაში (2003 = 100)

ქვეყანა   ექსპორტი   იმპორტი  

 2006 2009 2011 2006 2009 2011

ბულგარეთი 158 281 465 172 322 429

კვიპროსი 127 124 164 159 201 220

ჩეხეთი 189 245 310 173 224 278

ესტონეთი 179 214 336 152 182 239

უნგრეთი 128 164 225 205 244 310

ლატვია 275 414 650 178 229 304

ლიტვა 233 359 514 207 284 411

მალტა 157 87 158 123 142 152

პოლონეთი 212 268 351 188 271 362

რუმინეთი 172 341 618 159 250 290

სლოვაკეთი 258 329 477 224 338 433

სლოვენია 147 194 279 168 230 290

წყარო: ევროსტატი (2012)
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სოფლის მეურნეობის დარგების მხარდაჭერის 
ღონისძიებები ცენტრალურ და აღმოსავლეთ 
ევროპის ქვეყნებში

ცენ ტ რა ლუ რი და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნე ბის მთავ რო ბე ბი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა სა და სურ სა თის სექ-

ტორ ში არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბას გარ და მა ვა ლი პე რი ო დის და საწყი სი დან ვე შე უდ გ ნენ. ინ ტერ ვენ-

ცი ე ბის პირ ვე ლი ფა ზა პო ლი ტი კურ და ეკო ნო მი კურ კრი ზი სებ ზე მყი სი ერ რე ა გი რე ბას ით ვა ლის წი ნებ და, ფერ-

მე რე ბის თ ვის პირ ვე ლა დი დახ მა რე ბის და ძი რი თა დი სა წარ მოო სა შუ ა ლე ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის გზით. მე ო რე 

ფა ზა კო მერ ცი ა ლი ზა ცი ის მთა ვა რი შეზღუდ ვე ბის მოხ ს ნის კენ იყო მი მარ თუ ლი. ახ ლა, ამ ქვეყ ნე ბის ამო ცა ნაა 

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის და სურ სა თის სექ ტო რის ევ რო კავ ში რის სტან დარ ტებ თან შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნა.

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბი სა და სოფ ლის გან ვი თა რე ბას ევ რო კავ ში რი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა ერ თო პო ლი ტი კის 

შე სა ბა მი სად, ორ ფა ზი ა ნი სის ტე მის გა მო ყე ნე ბით უწყობს ხელ ს . პირ ვე ლი ფა ზა ხელს უწყობს სა სოფ ლო- სა-

მე ურ ნეო ბაზ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბას და შე მო სავ ლე ბის გე ნე რი რე ბას. ამ მხარ და ჭე რის მთა ვა რი მე ქა ნიზ მი პირ-

და პი რი და ფი ნან სე ბა ა, რო მე ლიც არ არის მიბ მუ ლი რო მე ლი მე კონ კ რე ტუ ლი პრო დუქ ტის წარ მო ე ბას თან. 

მე ო რე ფა ზა ით ვა ლის წი ნებს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ტო რის კონ კუ რენ ტუ ლო ბის ამაღ ლე ბას და სოფ ლად 

მცხოვ რე ბი მო სახ ლე ო ბის თ ვის შე საძ ლებ ლო ბე ბის ზრდას სოფ ლის გან ვი თა რე ბის პროგ რა მის მეშ ვე ო ბით. ეს 

უნ და იყოს სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი ტრან ს ფორ მა ცი ის ცენ ტ რა ლუ რი სა კითხი.

ცენ ტ რა ლუ რი და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნე ბი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის და სურ სა თის სექ ტო რებს აფი ნან-

სებ დ ნენ ეროვ ნუ ლი ბი უ ჯე ტე ბი დან და ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ა ნე ბის წინ მი ღე ბუ ლი დახ მა რე ბი დან. ზოგ მა 

ქვე ყა ნამ უფ რო წარ მა ტე ბით შეძ ლო ტრან ს ფორ მა ცი ა, ზოგ მა - ნაკ ლე ბად. ცენ ტ რა ლუ რი და აღ მო სავ ლეთ ევ-

რო პის ქვეყ ნე ბი ძი რი თა დად პირ ვე ლი ფა ზის ღო ნის ძი ე ბებს იყე ნებ დ ნენ, რომ ლე ბიც კონ კუ რენ ცი ის ზრდა სა 

და სოფ ლის გან ვი თა რე ბას ნაკ ლე ბად უწყობს ხელს მა შინ, რო დე საც მე ო რე ფა ზის ღო ნის ძი ე ბე ბი მდგრა დი 

და კონ კუ რენ ტუ ლი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბას უწყობს ხელს. ეს უკა ნას კ ნე ლი არ ით ვა ლის წი ნებს 

ფერ მე რე ბის პირ და პირ და ფი ნან სე ბას, თუმ ცა გრძელ ვა დი ა ნი კონ კუ რენ ცი ის სა ფუძ ველს ქმნის და ამ ღო ნის-

ძი ე ბე ბის შე დე გად ბე ნე ფი ცი ა რე ბის უფ რო ფარ თო სპექ ტ რი სარ გებ ლობს გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში.

ქვეყ   ნებ   მა, რომ   ლებ   მაც პირ   ვე  ლი ფა  ზის ღო  ნის   ძი  ე  ბე  ბი გა  მო  ი  ყე  ნეს მე  ო  რე ფა  ზის ღო  ნის   ძი  ე  ბე  ბის გა  სა  უმ   ჯო  ბე -

სებ   ლად, უფ   რო წარ   მა  ტე  ბით შეძ   ლეს ტრან   ს   ფორ   მა  ცი  ა, ვიდ   რე იმ ქვეყ   ნებ   მა, რომ   ლე  ბიც ძი  რი  თა  დად პირ   ვე  ლი 

ფა  ზის ღო  ნის   ძი  ე  ბებს იყე  ნებ   დ   ნენ. გარ   და ამი  სა, შე  და  რე  ბით წარ   მა  ტე  ბულ   მა ქვეყ   ნებ   მა თა  ვი  ან   თი მხარ   და  ჭე  რის 

პო  ლი  ტი  კა კონ   კუ  რენ   ცი  ის გაძ   ლი  ე  რე  ბის   კენ მი  მარ   თეს და გან   სა  კუთ   რე  ბუ  ლი ყუ  რადღე  ბა მცი  რე ზო  მის, ფრაგ  -

მენ   ტი  რე  ბუ  ლი მე  ურ   ნე  ო  ბე  ბის პრობ   ლე  მის დაძ   ლე  ვას მი  ა  ნი  ჭეს, რის   თ   ვი  საც კო  მერ   ცი  ა  ლი  ზა  ცი  ის გაძ   ლი  ე  რე  ბის 

მე  ქა  ნიზ   მე  ბი და  ნერ   გეს. იმ ქვეყ   ნებ   ში, სა  დაც ძი  რი  თა  დად პირ   ვე  ლი ფა  ზის ღო  ნის   ძი  ე  ბებს იყე  ნებ   დ   ნენ, პო  ზი  ტი -

უ  რი ცვლი  ლე  ბა იყო ის, რომ ამ ქვეყ   ნებ   მა შეწყ   ვი  ტეს მხარ   და  ჭე  რის ღო  ნის   ძი  ე  ბე  ბის რო  მე  ლი  მე კონ   კ   რე  ტუ  ლი 

პრო  დუქ   ცი  ის წარ   მო  ე  ბას   თან და  კავ   ში  რე  ბა, გა  და  ვიდ   ნენ ჰექ   ტ   რე  ბის და სუ  ლა  დო  ბის მი  ხედ   ვით და  ფი  ნან   სე  ბის 

სქე  მა  ზე და მხარ   და  ჭე  რის ეს ღო  ნის   ძი  ე  ბე  ბი ისეთ სა  კითხებს და  უ  კავ   ში  რეს, რო  გო  რე  ბი  ცაა სურ   სა  თის უვ   ნებ  -
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ლო  ბა, ჯი  შე  ბის გა  უმ   ჯო  ბე  სე  ბა, ხა  რის   ხი და სხვა. ამან შე  საძ   ლე  ბე  ლი გა  ხა  და სუბ   სი  დი  ე  ბის მი  მარ   თ   ვა მომ   ხ   მა  რე -

ბელ   თა დაც   ვის და კონ   კუ  რენ   ტუ  ლო  ბის გა  უმ   ჯო  ბე  სე  ბის   კენ.

სოფ ლის და ბა ლან სე ბუ ლი ზრდის უზ რუნ ველ სა ყო ფად გა დამ წყ ვე ტი მნიშ ვ ნე ლო ბა სოფ ლის გან ვი თა რე ბა ში 

ინ ვეს ტი რე ბას ენი ჭე ბა. აღ მო სავ ლეთ და ცენ ტ რა ლუ რი ევ რო პის ქვეყ ნებ ში სოფ ლის გან ვი თა რე ბის მხარ და ჭე-

რა უმ თავ რე სად იზ რ დე ბო და ევ რო პუ ლი ინ ტეგ რა ცი ის და ევ რო კავ შირ ში გა სა წევ რი ა ნებ ლად ინ ს ტი ტუ ცი უ რი 

და იური დი უ ლი ჩარ ჩოს ჰარ მო ნი ზე ბის მხარ და ჭე რის მეშ ვე ო ბით. თუმ ცა სოფ ლის გან ვი თა რე ბის დახ მა რე ბის 

არ სე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა და მო ცუ ლო ბა ხში რად ძა ლი ან შეზღუ დუ ლი ა, გან სა კუთ რე ბით, 

მცი რე ზო მის ფერ მე რე ბის თ ვის; ისი ნი ხში რად პრო დუქ ტის სუბ სი დი რე ბის სხვა დას ხ ვა ელე მენტს შე ი ცა ვენ და 

მა თი მარ თ ვა არ არის გამ ჭ ვირ ვა ლე. 

მხარ და ჭე რის ღო ნის ძი ე ბე ბი - ღვი ნო და ყურ ძე ნი 

ყო ფი ლი იუგოს ლა ვი ის რეს პუბ ლი კა მა კე დო ნი ა ში მხარ და ჭე რის ღო ნის ძი ე ბე ბი მე ვე ნა ხე ე ბი სა და მეღ ვი ნე-

ე ბის თ ვის არის ხელ მი საწ ვ დო მი. შე მო სავ ლის მხარ და ჭე რა მე ვე ნა ხე ებს ჰექ ტ რე ბის მი ხედ ვით ეძ ლე ვა და არ 

არის მიბ მუ ლი კონ კ რე ტუ ლი პრო დუქ ცი ის მო ცუ ლო ბას თან. ამ დახ მა რე ბის მი სა ღე ბად, მი წის ნაკ ვე თი და რე-

გის ტ რი რე ბუ ლი უნ და იყოს და ფარ თო ბის დად გე ნილ მი ნი მა ლურ ზღვარს უნ და აკ მა ყო ფი ლებ დეს.

საღ ვი ნე ჯი შის ვა ზის მწარ მო ებ ლე ბის მომ ხ მა რებ ლე ბი ღვი ნის ქარ ხ ნე ბი და ყურ ძ ნის ექ ს პორ ტი ო რე ბი არი ან. 

ვერ ტი კა ლუ რი ჯაჭ ვის და და მა ტე ბი თი ღი რე ბუ ლე ბის შექ მ ნის ხელ შე საწყო ბად, მთავ რო ბა მე ვე ნა ხე ებს ეხ მა-

რე ბა თან ხით ღვი ნის ქარ ხ ნე ბის თ ვის მი ყი დულ თი თო ე ულ კი ლოგ რამ ყურ ძენ ზე; თან ხის გა დახ და შე იძ ლე ბა 

ასე ვე თი თო ე უ ლი ლიტ რი ღვი ნის მი ხედ ვით, რად გან ჩა მო სას ხ მე ლი ღვი ნის გა ყიდ ვა ვაჭ რო ბის გავ რ ცე ლე-

ბუ ლი ფორ მა ა. მთავ რო ბა ხელს არ უწყობს ყურ ძ ნის ექ ს პორტს. შე დე გად, ექ ს პორ ტის მო ცუ ლო ბა შემ ცირ და, 

რად გან მე ვე ნა ხე ე ბის თ ვის უფ რო მიმ ზიდ ვე ლი მო სავ ლის ღვი ნის ქარ ხ ნებ ში ჩა ბა რე ბა ა, ვიდ რე ექ ს პორ ტი რე ბა 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მე ვე ნა ხე ე ბის თ ვის თან ხის გა დახ და გვი ან დე ბა მა შინ, რო დე საც ექ ს პორ ტის შემ თხ ვე-

ვა ში, ისი ნი თან ხას პრო დუქ ტის გა ყიდ ვის თა ნა ვე იღე ბენ. ჩვე უ ლებ რივ, მე ვე ნა ხე ე ბი მთლი ა ნი თან ხის სუბ სი-

დი რე ბულ ნა წილს ღვი ნის ქარ ხ ნებ ში ყურ ძ ნის ჩა ბა რე ბის თა ნა ვე იღე ბენ, ხო ლო დარ ჩე ნილ ნა წილს მხო ლოდ 

მას შემ დეგ, რაც მეღ ვი ნე ებს თან ხას სა ბო ლოო მომ ხ მა რებ ლე ბი გა და უხ დი ან.

მე ო რე მხარ და ჭე რის ღო ნის ძი ე ბა, რო მე ლიც მე ვე ნა ხე ე ბის თ ვის არის ხელ მი საწ ვ დო მი, ახა ლი ვე ნა ხის გა შე-

ნე ბის წა ხა ლი სე ბა ა. ამა ში მათ და ფი ნან სე ბა ჰექ ტ რე ბის მი ხედ ვით ეძ ლე ვათ. ამ მხარ და ჭე რის ღო ნის ძი ე ბის 

მი სა ღე ბად ორი აუცი ლე ბე ლი პი რო ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბაა სა ჭი რო: მი წა რე გის ტ რი რე ბუ ლი უნ და იყოს, ხო ლო 

მი სი ფარ თო ბი დად გე ნილ მი ნი მა ლურ ზღვარს უნ და აკ მა ყო ფი ლებ დეს. ამ ღო ნის ძი ე ბის შე დე გად ვე ნა ხე ბის 

ფარ თო ბი წლი უ რი 1,000-დან 2,000 ჰა- მ დე გა ი ზა რა, ხო ლო ყურ ძ ნის წლი უ რი მო სა ვა ლი - 7%-დან 11%-მდე.

ყო ფი ლი იუგოს ლა ვი ის რეს პუბ ლი კა მა კე დო ნია სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი უვი რუ სო ნერ გე ბის იმ პორ ტი ო რი ა. ყო-

ველ წ ლი უ რად ქვე ყა ნას 1,000,000 უვი რუ სო ნერ გი შე მო აქვს. სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი უვი რუ სო ნერ გე ბის ად გი-
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ლობ რი ვი წარ მო ე ბის სტი მუ ლი რე ბი სათ ვის მთავ რო ბამ მხარ და ჭე რის შე სა ბა მი სი ღო ნის ძი ე ბე ბი შე ი მუ შა ვა; 

ნერ გე ბის მწარ მო ებ ლე ბი თი თო ძირ ნერ გ ზე სუბ სი დი ას ღე ბუ ლო ბენ, თუ მა თი მი წის ნაკ ვე თი რე გის ტ რი რე ბუ-

ლია და დად გე ნილ მი ნი მა ლურ ზღვარს აკ მა ყო ფი ლებს. ამ ღო ნის ძი ე ბის შე დე გად სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი უვი რუ-

სო ნერ გე ბის იმ პორ ტი და უცხო უ რი ვა ლუ ტის გა დი ნე ბა თან მიმ დევ რუ ლად შე ამ ცი რა.

მე ვე ნა ხე ებს ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ა ნე ბის წი ნა დახ მა რე ბის მი ღე ბაც შე უძ ლი ათ. ამ დახ მა რე ბის მი სა ღე ბად, 

დახ მა რე ბის მა ძი ე ბელს მი წის ნაკ ვე თი და რე გის ტ რი რე ბუ ლი უნ და ჰქონ დეს ან იგი კო ო პე რა ტი ვის წევ რი უნ და 

იყოს. ამ ინ ს ტ რუ მენ ტის ფარ გ ლებ ში არ სე ბუ ლი დახ მა რე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბი ით ვა ლის წი ნებს: (i) ავ ტო მა ტი ზა-

ცი ის და აღ ჭურ ვი ლო ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბას, (ii) არ სე ბუ ლი ვე ნა ხე ბის გა ნახ ლე ბას (ვენახების 60% 15 წელ ზე 

მე ტი სა ა), და ტრა დი ცი უ ლი ჯი შე ბის ხა რის ხი ა ნი და უვი რუ სო ნერ გე ბით ჩა ნაც ვ ლე ბას; და (iii) სხვა დას ხ ვა ინ ფ-

რას ტ რუქ ტუ რი სა და წვე თო ვა ნი სარ წყა ვი სის ტე მე ბის მოწყო ბას. 

ბო ლო 10 წლის გან მავ ლო ბა ში, ღვი ნის ექ ს პორ ტი იზ რ დე ბა; უმ ჯო ბეს დე ბა ღვი ნის ხა რის ხიც. ჩა მო სას ხ მე ლი 

ღვი ნის ექ ს პორტს ბოთ ლებ ში ჩა მოს ხ მუ ლი ღვი ნის ექ ს პორ ტი ანაც ვ ლებს; ბო ლო წლებ ში ამ უკა ნას კ ნე ლის 

ექ ს პორ ტი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად მა ტუ ლობს, ხო ლო ჩა მო სას ხ მე ლი ღვი ნი სა მცირ დე ბა. ღვი ნის ქარ ხ ნე ბი ექ ს პორ-

ტის ხელ შეწყო ბის ღო ნის ძი ე ბე ბით სარ გებ ლო ბენ, რაც ით ვა ლის წი ნებს შე ფუთ ვის ხარ ჯე ბის ნა წი ლობ რივ 

სუბ სი დი რე ბას. ამ დახ მა რე ბის მი სა ღე ბად, ღვი ნის ქარ ხა ნას ექ ს პორ ტის გა მოც დი ლე ბა უნ და ჰქონ დეს. სხვა 

მხარ დამ ჭერ ღო ნის ძი ე ბებს შო რის, რომ ლე ბი თაც ღვი ნის ქარ ხ ნე ბი სარ გებ ლო ბენ, არის მეღ ვი ნე ო ბით და კა-

ვე ბუ ლი მიკ რო სა წარ მო ე ბის დახ მა რე ბა და ახა ლი ღვი ნის ქარ ხ ნე ბის შე საქ მ ნე ლად მი წის გა მო ყო ფა კონ კუ-

რენ ტულ ფა სად მი სი შეს ყიდ ვის ან გრძელ ვა დი ა ნი იჯა რით აღე ბის თ ვის. ღვი ნის ქარ ხ ნე ბის თ ვის ასე ვე ხელ მი-

საწ ვ დო მია მხარ და ჭე რის ისე თი ღო ნის ძი ე ბე ბი, რომ ლე ბიც ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბა ორი ენ ტი რე ბუ ლი, მა გა-

ლი თად, ხა რის ხის მო ნი ტო რინ გი, შე ფუთ ვა და ეტი კე ტი რე ბა. 

სა მიზ ნე ქვეყ ნებ სა და სა ქარ თ ვე ლო ში მე ვე ნა ხე ო ბის მხარ და ჭე რის ღო ნის ძი ე ბე ბის შე და რე ბა აშ კა რად მი უ თი-

თებს იმა ზე, რომ სა მიზ ნე ქვეყ ნე ბი ბევ რად უფ რო კომ პ ლექ სურ, ფუნ და მენ ტურ ღო ნის ძი ე ბებს ახორ ცი ე ლე ბენ, 

რომ ლე ბიც უზ რუნ ველ ყოფს ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბას, მო ცუ ლო ბის ზრდას, სა ერ თა შო რი სო ბაზ რის სა ჭი რო-

ე ბებ თან შე სა ბა მი სო ბას. სა ქარ თ ვე ლო მხო ლოდ ყურ ძ ნის მო სავ ლის სუბ სი დი რე ბა ზე იყო ფო კუ სი რე ბუ ლი, 

ღვი ნის ქარ ხ ნე ბის თ ვის ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბის გა წე ვით და ქარ თუ ლი ღვი ნის სა ერ თა შო რი სო ბა ზარ ზე აქ ტი-

უ რი რეკ ლა მი რე ბით.

მხარ და ჭე რის ღო ნის ძი ე ბე ბი - 
ახა ლი ბოს ტ ნე უ ლი და გა და მუ შა ვე ბუ ლი ბოს ტ ნე უ ლი

ყო  ფი  ლი იუგოს   ლა  ვი  ის რეს   პუბ   ლი  კა მა  კე  დო  ნი  ა  ში ბოს   ტ   ნე  უ  ლის მთლი  ა  ნი წარ   მო  ე  ბა ბო  ლო 10 წლის მან   ძილ   ზე 

იზ   რ   დე  ბა. მთავ   რო  ბა პირ   და  პირ დახ   მა  რე  ბას უწევს რო  გორც სათ   ბუ  რე  ბის ოპე  რა  ტო  რებს, ასე  ვე ღია მინ   დორ  -

ში ბოს   ტ   ნე  უ  ლის მწარ   მო  ებ   ლებს. გა  წე  უ  ლი დახ   მა  რე  ბა პრო  დუქ   ტ   ზეა და  მო  კი  დე  ბუ  ლი. მინ   დორ   ში მოყ   ვა  ნი  ლი 

ბოს   ტ   ნე  უ  ლის შემ   თხ   ვე  ვა  ში, მხარ   და  ჭე  რის ეს ღო  ნის   ძი  ე  ბა ბოს   ტ   ნე  უ  ლის თით   ქ   მის ყვე  ლა სა  ხე  ო  ბას ეხე  ბა, ხო  ლო 
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სათ   ბუ  რე  ბის შემ   თხ   ვე  ვა  ში, მხო  ლოდ ბოს   ტ   ნე  უ  ლის კონ   კ   რე  ტულ სა  ხე  ო  ბებს. დახ   მა  რე  ბა თი  თო  ე  ულ ჰექ   ტარ   ზე 

გა  ი  ცე  მა და არ არის მიბ   მუ  ლი პრო  დუქ   ცი  ის მო  ცუ  ლო  ბას   თან. ასე  ვე, მწარ   მო  ებ   ლებ   სა და გა  და  მა  მუ  შა  ვებ   ლებს 

შო  რის კავ   ში  რე  ბის გა  სა  უმ   ჯო  ბე  სებ   ლად, მთავ   რო  ბა შეს   ყიდ   ვის მხარ   და  ჭე  რის ღო  ნის   ძი  ე  ბას ახორ   ცი  ე  ლებს და 

და  ფი  ნან   სე  ბას გა  და  მა  მუ  შა  ვე  ბე  ლი სა  წარ   მო  ე  ბის   თ   ვის ჩა  ბა  რე  ბულ ყო  ველ კი  ლოგ   რამ ბოს   ტ   ნე  ულ   ზე იძ   ლე  ვა. ეს 

ღო  ნის   ძი  ე  ბა არ ვრცელ   დე  ბა იმ ფერ   მე  რებ   ზე, რომ   ლე  ბიც ახალ ბოს   ტ   ნე  ულს სა  ექ   ს   პორ   ტო ბაზ   რებ   ზე ყი  დი  ან. 

ამან გა  და  მუ  შა  ვე  ბა გა  ზარ   და და ახა  ლი ბოს   ტ   ნე  უ  ლის ექ   ს   პორ   ტი შე  ამ   ცი  რა, ვი  ნა  ი  დან ფერ   მე  რე  ბის   თ   ვის ექ   ს   პორ  -

ტ   ზე უფ   რო მიმ   ზიდ   ვე  ლი გა  და  მა  მუ  შა  ვე  ბელ სა  წარ   მო  ებ   ში ბოს   ტ   ნე  უ  ლის ჩა  ბა  რე  ბა აღ   მოჩ   ნ   და. ამ დახ   მა  რე  ბის 

მი  სა  ღე  ბად მი  წის ნაკ   ვე  თი რე  გის   ტ   რი  რე  ბუ  ლი უნ   და იყოს, ხო  ლო და  თე  სი  ლი მი  წის ფარ   თო  ბი დად   გე  ნილ მი -

ნი  მა  ლურ ზღვარს უნ   და აკ   მა  ყო  ფი  ლებ   დეს. მი  ნი  მა  ლუ  რი ფარ   თო  ბის ზო  მა მე  ტია ღია მინ   დორ   ში წარ   მო  ე  ბის 

შემ   თხ   ვე  ვა  ში ვიდ   რე სა  სათ   ბუ  რე მე  ურ   ნე  ო  ბის შემ   თხ   ვე  ვა  ში.

პირ და პი რი სუბ სი დი ე ბის გარ და მთავ რო ბა და მა ტე ბით და ფი ნან სე ბას გას ცემს ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფის 

სქე მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის თ ვის და ეკო ლო გი უ რად სუფ თა პრო დუქ ცი ის მოყ ვა ნის თ ვის. მთავ რო ბა ასე ვე აფი-

ნან სებს იმ ხარ ჯე ბის გარ კ ვე ულ ნა წილს, რომ ლე ბიც ეკო ლო გი უ რად სუფ თა პრო დუქ ტის მოყ ვა ნას და სერ ტი-

ფი ცი რე ბას ესა ჭი რო ე ბა.

სა სათ ბუ რე მე ურ ნე ო ბე ბის ოპე რა ტო რე ბის თ ვის ხელ მი საწ ვ დო მი დახ მა რე ბა ით ვა ლის წი ნებს არ სე ბუ ლი 

პლას ტი კა ტის და მი ნის სათ ბუ რე ბის მო დერ ნი ზე ბას, პლას ტი კა ტის გვი რა ბე ბის შუ შის ნა გე ბო ბე ბით შეც ვ ლას 

და სხვა დას ხ ვა ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის, მათ შო რის წვე თო ვა ნი სარ წყა ვი სის ტე მის და ავ ტო მა ტი ზა ცი ის გა უმ ჯო ბე-

სე ბას. გარ და ამი სა, დახ მა რე ბა ხელ მი საწ ვ დო მია მო სავ ლის შემ დ გომ სა შუ ა ლე ბებ ში ინ ვეს ტი რე ბის თ ვის. ფერ-

მე რე ბის თ ვის ხელ მი საწ ვ დო მი დახ მა რე ბის სხვა ღო ნის ძი ე ბებს შო რის არის გა და მუ შა ვე ბის სა შუ ა ლე ბე ბის ად-

გილ ზე ვე შექ მ ნა და მა თი მო დერ ნი ზე ბა.

ბოს ტ ნე უ ლის გა და მა მუ შა ვე ბელ სექ ტორ ში 58 კომ პა ნია მუ შა ობს. სექ ტო რი ექ ს პორ ტ ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი და 

პრო დუქ ცი ის თით ქ მის 70% სა ექ ს პორ ტო ბაზ რებს მი ე წო დე ბა. მთავ რო ბა გა და მა მუ შა ვებ ლებს დახ მა რე ბას 

უწევს ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფის სხვა დას ხ ვა სტან დარ ტის (როგორებიცაა ISO, BRC, IFC და სხვა) გან ხორ ცი ე-

ლე ბა ში, იმით, რომ ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფის სტან დარ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის და სერ ტი ფი ცი რე ბის ხარ ჯის 

ნა წილს ფა რავს.

გა და მა მუ შა ვე ბე ლი სექ ტო რის მი ერ ნედ ლი მა სა ლის შეს ყიდ ვა ყო ველ წ ლი უ რად 15-30%-ით იზ რ დე ბა, ხო ლო 

პრო დუქ ცი ის მო ცუ ლო ბა 20%-ით. გა და მუ შა ვე ბულ პრო დუქ ცი ა ზე მოთხოვ ნა სტა ბი ლუ რად მა ტუ ლობს რო-

გორც სა ერ თა შო რი სო, ასე ვე ად გი ლობ რივ ბაზ რებ ზე.

ალ ბა ნეთ ში ბოს ტ ნე უ ლის წარ მო ე ბამ ყვე ლა ზე მა ღა ლი ზრდა აჩ ვე ნა, ძი რი თა დად სა სათ ბუ რე პრო დუქ ცი-

ის ხარ ჯ ზე. ძი რი თა დი სტი მუ ლე ბი, რომ ლებ მაც სა სათ ბუ რე მე ურ ნე ო ბებს გან ვი თა რე ბის ბიძ გი მის ცა, ბაზ რის 

მოთხოვ ნა და თი თო ე უ ლი ჰექ ტა რი მი წის ნაკ ვე თი დან შე მო სავ ლის მი ღე ბის დი დი პო ტენ ცი ა ლი ა. სა სათ ბუ რე 

მერ ნე ო ბე ბის თ ვის მხარ და ჭე რის ღო ნის ძი ე ბე ბი ით ვა ლის წი ნებს ნავ თობ ზე გათ ბო ბის სის ტე მის მზის გათ ბო ბის 

სი ტე მით ჩა ნაც ვ ლე ბას და ახა ლი პლას ტი კუ რი გა და ხურ ვე ბის მოწყო ბას ოღონდ იმ პი რო ბით, თუ სა სათ ბუ რე 

მე ურ ნე ო ბის ფარ თო ბი აკ მა ყო ფი ლებს დად გე ნილ მი ნი მა ლურ ზღვარს.
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სა მიზ ნე ქვეყ ნე ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, სა ქარ თ ვე ლო ში ახა ლი ბოს ტ ნე უ ლი სა და ბოს ტ ნე უ ლის გა და მა მუ შა ვე ბე-

ლი სა წარ მო ე ბის ხელ შეწყო ბის ღო ნის ძი ე ბე ბი ბო ლო 10-15 წლის გან მავ ლო ბა ში არ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა. სა-

მიზ ნე ქვეყ ნებ თან მსგავ სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რაც სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის დარ გე ბის ერ თ გ ვა რო ვა ნი სტრუქ-

ტუ რით და პირ ვე ლა დი წარ მო ე ბის ფრაგ მენ ტა ცი ით გა მო ი ხა ტე ბა, მიგ ვაჩ ნი ა, რომ მა კე დო ნი ა სა და ალ ბა ნეთ ში 

გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი შე სა ფე რი სია სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის. ეს ღო ნის ძი ე ბე ბი ით ვა ლის წი ნებს სა-

სათ ბუ რე მე ურ ნე ო ბე ბის დახ მა რე ბას მა თი მო დერ ნი ზა ცი ი სა და ხა რის ხის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ თან 

შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნის უზ რუნ ველ სა ყო ფად.

მხარ და ჭე რის ღო ნის ძი ე ბე ბი - ხი ლი, კენ კ რო ვა ნი ხი ლი და ციტ რუ სე ბი

ალ   ბა  ნეთ   ში ხე  ხი  ლი ფერ   მერ   თა თით   ქ   მის 80%-ს აქვს გა  შე  ნე  ბუ  ლი. ეს ქვე  დარ   გი ყვე  ლა  ზე სწრა  ფად იზ   რ   დე  ბა 

რო  გორც და  მუ  შა  ვე  ბუ  ლი მი  წის ფარ   თო  ბის, ასე  ვე მთლი  ა  ნი მო  სავ   ლის მო  ცუ  ლო  ბის თვალ   საზ   რი  სით. მხარ  -

და  ჭე  რის ღო  ნის   ძი  ე  ბე  ბი ით   ვა  ლის   წი  ნებს ისეთ აქ   ტი  ვო  ბებ   ში გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბუ  ლი მთლი  ა  ნი ინ   ვეს   ტი  ცი  ის ნა -

წი  ლობ   რივ და  ფი  ნან   სე  ბას დად   გე  ნილ ზე  და ზღვრამ   დე, რო  გო  რე  ბი  ცა  ა: (i) ხე  ხი  ლის დარ   გ   ვა (ვაშლი, მსხა  ლი, 

ქლი  ა  ვი, ბა  ლი, ატა  მი, თხი  ლი და ციტ   რუ  სი), (ii) წვე  თო  ვა  ნი სარ   წყა  ვი სის   ტე  მე  ბის მოწყო  ბა, (iii) ეკო  ლო  გი  უ  რად 

სუფ   თა პრო  დუქ   ტის სერ   ტი  ფი  ცი  რე  ბა და (iv) სა  ი  რი  გა  ციო ჭე  ბის მოწყო  ბა. 

ხორ ვა ტი ა ში საკ მა ოდ ბევ რი ახა ლი მან და რი ნის ხე ა, რომ ლე ბიც თან და თან მეტ მო სა ვალს იძ ლე ვა და პრო-

დუქ ცია ყო ველ წ ლი უ რად იზ რ დე ბა. მან და რი ნის მწარ მო ებ ლებს პირ და პი რი და ფი ნან სე ბა თი თო ე ულ ჰექ ტარ-

ზე ეძ ლე ვათ. მწარ მო ებ ლე ბი გა სა ყი დი ფა სის სუბ სი დი რე ბი თაც სარ გებ ლო ბენ. მან და რი ნის მწარ მო ებ ლე ბის 

მხარ და ჭე რის სხვა ღო ნი სი ძი ე ბებს შო რის არის: (i) იაფი საწ ვა ვი, (ii) სა ო პე რა ციო პროგ რა მე ბი, რომ ლე ბიც 

ით ვა ლის წი ნებს მაქ სი მუმ 12 წლი ა ნი კრე დი ტე ბის გა ცე მას 2-დან 4%-მდე წლი უ რი გა ნაკ ვე თით და უფ რო და-

ბა ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბით არა სა ხარ ბი ე ლო რე გი ო ნე ბის თ ვის; პლი უს გა რან ტია კრე დი ტის უზ რუნ ველ-

ყო ფის მოთხოვ ნე ბის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად; (iii) და ბალ გა ნაკ ვე თი ა ნი კრე დი ტე ბი ხე ხი ლის ბა ღის გა შე ნე ბის-

თ ვის, მათ შო რის მო სავ ლის აღე ბის შემ დ გო მი აქ ტი ვო ბე ბის თ ვის - ხილ- ბოს ტ ნე უ ლის შე ნახ ვა და ბალ ტემ პე-

რა ტუ რულ რე ჟიმ ზე და ულ ტ რა- მ ცი რე ჟან გ ბა დის (ULO) ტექ ნო ლო გი ის გა მო ყე ნე ბით (iv) დახ მა რე ბა კა პი ტა ლუ-

რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში და რე გის ტ რი რე ბუ ლი და დღგ-ის გა დამ ხ დე ლი ოპე რა ტო რე ბის თ ვის; ეს 

დახ მა რე ბა გა მო ი ხა ტე ბა აღ ჭურ ვი ლო ბის, მან ქა ნა- და ნად გა რე ბის, ნა გე ბო ბე ბის, ხე ხი ლის ბა ღე ბის გა შე ნე ბის 

(ირიგაცია, ნერ გე ბი, მუ შა ხე ლი და სხვა) და დად გე ნილ მი ნი მა ლურ ზღვარ ზე მე ტი ფარ თო ბის მი წის და მუ შა-

ვე ბის ხარ ჯე ბის თა ნა და ფი ნან სე ბა ში; (v) ინ ვეს ტი ცი ე ბი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მი წის ნაკ ვე თე ბის რეს ტ რუქ ტუ-

რი ზა ცი ის და ევ რო პულ სტან დარ ტებ თან მი ახ ლო ე ბის მიზ ნით - პირ ვე ლა დი წარ მო ე ბის აღ ჭურ ვი ლო ბა; (vi) 

ინ ვეს ტი ცი ე ბი წარ მო ე ბა სა და ირი გა ცი ა ში, ავ ტო მა ტი ზა ცი ის, წვე თო ვა ნი მორ წყ ვის სის ტე მე ბის და სეტყ ვის გან 

დამ ცა ვი ფა რე ბის ჩათ ვ ლით; (vii) ინ ვეს ტი ცი ე ბი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის და თევ ზის პრო დუქ ტე ბის გა და მუ შა ვე-

ბა სა და გა ყიდ ვა ში, ამ საქ მი ნო ბის რეს ტ რუქ ტუ რი ზა ცი ი სა და მა თი ევ რო პულ სტან დარ ტებ თან შე სა ბა მი სო ბა ში 

მოყ ვა ნის მიზ ნით; (viii) სოფ ლის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის გა უმ ჯო ბე სე ბა და გან ვი თა რე ბა; და (ix) სოფ ლის ეკო ნო-

მი კუ რი აქ ტი ვო ბე ბის დი ვერ სი ფი კა ცია და გან ვი თა რე ბა.



სოფლის მეურნეობის სტრატეგია: საერთაშორისო გამოცდილება და საქართველო36

სერ   ბეთ   ში, ბო  ლო 10 წლის გან   მავ   ლო  ბა  ში, კენ   კ   რო  ვა  ნი ხი  ლის მოყ   ვა  ნა მწარ   მო  ებ   ლე  ბი  სა და გა  და  მა  მუ  შა  ვებ  -

ლე  ბის შე  მო  სავ   ლის სტა  ბი  ლუ  რი წყა  რო და სოფ   ლის მე  ურ   ნე  ო  ბის ზრდის მა  მოძ   რა  ვე  ბე  ლი ძა  ლა  ა. მთე  ლი სა -

წარ   მოო ჯაჭ   ვი 80,000-ზე მეტ ფერ   მას, 250 ცივ საწყობს და 100 გა  და  მა  მუ  შა  ვე  ბელ ქარ   ხა  ნას მო  ი  ცავს. მხარ   და  ჭე -

რის ღო  ნის   ძი  ე  ბე  ბი ძი  რი  თა  დად ით   ვა  ლის   წი  ნებს მთლი  ა  ნი ინ   ვეს   ტი  ცი  ე  ბის ნა  წი  ლის და  ფი  ნან   სე  ბას დად   გე  ნილ 

ზე  და ზღვრამ   დე. ეს ღო  ნის   ძი  ე  ბე  ბი  ა: (i) დი  ზე  ლის საწ   ვა  ვის სუბ   სი  დი  რე  ბა; (ii) დახ   მა  რე  ბა სა  ერ   თა  შო  რი  სო სტან  -

დარ   ტე  ბი  სა და სერ   ტი  ფი  ცი  რე  ბის (Global GAP, ISO 22000, ISO 14001, Organic, BRC, HACCP, სხვ.) გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბა -

ში; (iii) ახა  ლი ხე  ხი  ლის ბა  ღე  ბის გა  შე  ნე  ბის სტი  მუ  ლი  რე  ბა - ნერ   გე  ბის ხარ   ჯის ანაზღა  უ  რე  ბა იმ პი  რო  ბით, რომ 

ხე  ხი  ლის ბა  ღის ფარ   თო  ბი დად   გე  ნილ ზღვარს აკ   მა  ყო  ფი  ლებს, ხო  ლო ნერ   გე  ბის გან   საზღ   ვ   რუ  ლი რა  ო  დე  ნო  ბა 

სერ   ტი  ფი  ცი  რე  ბუ  ლი  ა; (iv) ახა  ლი აღ   ჭურ   ვი  ლო  ბის და მან   ქა  ნა-   და  ნად   გა  რე  ბის შე  ძე  ნის სტი  მუ  ლი  რე  ბა; (v) კენ   კ  -

რო  ვა  ნი ხი  ლის პლან   ტა  ცი  ე  ბის გა  შე  ნე  ბის სტი  მუ  ლი  რე  ბა გან   ს   ხ   ვავ   დე  ბა იმის მი  ხედ   ვით, ერ   თი სა  ხე  ო  ბის კენ   კ  -

რო  ვა  ნი ირ   გ   ვე  ბა თუ სხვა  დას   ხ   ვა სა  ხე  ო  ბის კენ   კ   რო  ვა  ნი და ასე  ვე, დარ   გ   ვის ტემ   პის მი  ხედ   ვით; (vi) კენ   კ   რო  ვა -

ნი ხი  ლის წარ   მო  ე  ბა-   გა  და  მუ  შა  ვე  ბის ავ   ტო  მა  ტი  ზა  ცი  ა  ში ინ   ვეს   ტი  რე  ბის სტი  მუ  ლი  რე  ბა - მან   ქა  ნა-   და  ნად   გა  რე  ბი 

შემ   დე  გი სა  მუ  შა  ო  ე  ბის   თ   ვის: დარ   გ   ვა და ნარ   ჩე  ნე  ბის გა  ტა  ნა; მცე  ნა  რე  ე  ბის დაც   ვა და  ა  ვა  დე  ბე  ბის   გან, მავ   ნე  ბე  ლი 

მწე  რე  ბის   გან, სი  ცი  ვის   გან; მორ   წყ   ვა; მო  სავ   ლის აღე  ბა; სა  სათ   ბუ  რე მე  ურ   ნე  ო  ბე  ბი; რეცხ   ვა; კა  ლიბ   რი  რე  ბა; სორ  -

ტი  რე  ბა; შე  ნახ   ვა; შე  ფუთ   ვა; გა  მოშ   რო  ბა; შე  სა  ნა  ხი ყუ  თე  ბი; სა  მა  ცივ   რე მოწყო  ბი  ლო  ბე  ბი და ცი  ვი საწყო  ბის აღ  -

ჭურ   ვი  ლო  ბა; და (vii) გა  ყი  ნუ  ლი ჟო  ლოს სა  ჯა  რო საწყო  ბებ   ში შე  ნახ   ვის ხარ   ჯის სუბ   სი  დი  რე  ბა იმ ფერ   მე  რე  ბის   თ  -

ვის, რო  მელ   თა მი  წის ნაკ   ვე  თი ფარ   თო  ბის დად   გე  ნილ ზღვარს აკ   მა  ყო  ფი  ლებს.

ხი ლის წარ მო ე ბის მხრივ სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბუ ლი მდო მა რე ო ბა ბოს ტ ნე უ ლის წარ მო ე ბა ში არ სე ბულს ჰგავს. 

მხო ლოდ ციტ რუ სე ბი, ძი რი ა თა დად, მან და რი ნი მოხ ვ და სამ თავ რო ბო პო ლი ტი კის პრი ო რი ტე ტებს შო რის. 

ხორ ვა ტი ის გა მოც დი ლე ბა მან და რი ნის წარ მო ე ბა ში ძა ლი ან ღი რე ბუ ლია სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის. სა ქარ თ ვე ლო ში 

მან და რი ნის ქვე დარ გი საკ მა ოდ ჩა მორ ჩე ბა სა ერ თა შო რი სო ბაზ რე ბის თ ვის მი სა ღე ბი ხა რის ხის სტან დარ ტებს. 

სუბ სი დი რე ბა და /ან ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბის სხვა სა ხის ღო ნის ძი ე ბე ბი ვერ უზ რუნ ველ ყოფს და დე ბით შე დეგს 

თუ მო სავ ლის ხა რის ხი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად არ გა უმ ჯო ბეს დე ბა. ამი ტომ, ამ ქვე დარ გის შემ დ გო მი გან ვი თა რე ბის-

თ ვის აუცი ლე ბე ლია მხარ და ჭე რის ისე თი სპე ცი ფი კუ რი ღი ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა, რო გო რე ბი ცაა ფერ-

მერ თა გა ნათ ლე ბა, კო ო პე რა ცი ის წა ხა ლი სე ბა, ტექ ნო ლო გი უ რი და ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი ბა ზის გა უმ ჯო ბე სე ბა. 

მხარ და ჭე რის ღო ნის ძი ე ბე ბი - 
მეცხო ვე ლე ო ბა, რძის / სა ქონ ლის ხორ ცის წარ მო ე ბა

სერ ბეთ ში მწარ მო ებ ლებს და მა ტე ბი თი და ფი ნან სე ბა რძის სა წარ მო ე ბის მეშ ვე ო ბით ეძ ლე ვა. ეს და ფი ნან სე-

ბა ჩა ბა რე ბუ ლი რძის ოდე ნო ბის მი ხედ ვით გა ი ცე მა და გან ს ხ ვავ დე ბა იმის მი ხედ ვით, თუ რო მელ რე გი ონ-

ში იწარ მო ე ბა რძე - მა ღალ მ თი ან რე გი ო ნებ ში და ფი ნან სე ბა მე ტი ა, ხო ლო დაბ ლობ რე გი ო ნებ ში - ნაკ ლე ბი. 

მხარ და ჭე რის ღო ნის ძი ე ბე ბი, რომ ლე ბიც ფერ მე რებს სტი მულს აძ ლევს სა ქონ ლის გე ნე ტი კა გა ა უმ ჯო სე ბონ, 

შემ დე გი ა: (i) და ფი ნან სე ბა ჰე ჯი რე ბის სა ფუძ ველ ზე, გარ კ ვე უ ლი ოდე ნო ბის სუბ სი დია ერთ რე გის ტ რი რე ბულ 

ძრო ხა ზე იმ პი რო ბით, რომ და ფი ნან სე ბის მა ძი ებ ლის ნა ხი რის სუ ლა დო ბა რა ო დე ნო ბის დად გე ნილ ზღვარს 
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აკ მა ყო ფი ლებს, და (ii) სუბ სი დია ახალ გაზ რ და  ხა რე ბის გა მოკ ვე ბა ზე - რე გის ტ რი რე ბუ ლი სა ქო ნე ლის მფლო-

ბელს, გა და ე ცე მა გარ კ ვე უ ლი ოდე ნო ბის  ფუ ლა დი თან ხა.  დახ მა რე ბის მი ღე ბა აპ ლი კანტს შე უძ ლია იმ შემ თხ-

ვე ვა ში თუ სა ქო ნე ლი სა კუ თარ ნა ხირ ში არის და ბა დე ბუ ლი ან მი სი კუთ ვ ნი ლი სა ქო ნე ლი, შემ დ გომ ში სა ხორ-

ცედ გა მო ყე ნე ბი სათ ვის იმ ყო ფე ბა ფერ მა ში არა ნაკ ლებ 180 დღე.

ალ ბა ნეთ ში, მარ თა ლი ა, სა ქონ ლის სუ ლა დო ბა შემ ცირ და, მაგ რამ რძის წარ მო ე ბა გა ი ზარ და გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი 

ტექ ნო ლო გი ე ბის, სე ლექ ცი ის, კვე ბის და ზო გა დად სა ქონ ლის ჯან მ რ თე ლო ბა ზე ზრუნ ვის შე დე გად. გა ი ზარ და 

სა ქონ ლის საკ ვე ბის წარ მო ე ბაც, რაც იმის მაჩ ვე ნე ბე ლი ა, რომ მეცხო ვე ლე ო ბის სექ ტო რის მნიშ ვ ნე ლო ბა მა-

ტუ ლობს. დარ გის მხარ და ჭე რის ღო ნის ძი ე ბა ით ვა ლის წი ნებს სუბ სი დი ას ერთ მეწ ველ ძრო ხა ზე/ თხა ზე იმ ნა-

ხი რი დან, რომ ლის სი დი დეც სუ ლა დო ბის დად გე ნილ ზღვარს აკ მა ყო ფი ლებს; ასე ვე, აუცი ლე ბე ლი პი რო ბე ბი ა, 

რომ სა ქო ნე ლი იყოს იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლი (საიდენტიფიკაციო ფირ ფი ტა ჰქონ დეს ყურ ზე მი მაგ რე ბუ ლი) და 

რე გის ტ რი რე ბუ ლი და მფლო ბე ლი რძის გა ყიდ ვი სას ან გა რიშ ფაქ ტუ რებს იყე ნებ დეს.

სა ქარ თ ვე ლო რძი სა და ხორ ცის ნა წარ მის წმინ და იმ პორ ტი ო რი ა. მხო ლოდ ფრინ ვე ლის ხორ ცი და კვერ ცხი 

აკ მა ყო ფი ლებს ნა წი ლობ რივ ად გი ლობ რივ მოთხოვ ნას. ამ ქვე დარ გის სტი მუ ლი რე ბის თ ვის ისე თი სა ბა ზი სო 

სა კითხე ბის მოგ ვა რე ბაა სა ჭი რო, რო გო რე ბიც არის სა ქონ ლის რე ე ეს ტ რის წარ მო ე ბა და ვე ტე რი ნა რუ ლი სამ-

სა ხუ რის გან ვი თა რე ბა. ამ შემ თხ ვე ვა ში სერ ბე თი და ალ ბა ნე თი სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის შე იძ ლე ბა მი სა ბა ძი მა-

გა ლი თე ბი იყოს. 1990-იანი წლე ბის ომის შემ დეგ, რა მაც მეცხო ვე ლე ო ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შე ამ ცი რა, სერ ბეთს 

თა ვი დან მო უხ და ამ დარ გის გან ვი თა რე ბა და ჯი შე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე იყო ფო კუ სი რე ბუ ლი.

დასკვნები და რეკომენდაციები საქართველოსთვის

ზოგადი რეკომენდაციები

უნდა შემუშავდეს სოფლის მეურნეობის მრავალდონიანი სტრატეგია. საერთაშორისო გამოცდილების 

წარმატებული და წარუმატებელი მაგალითების გაანალიზების საფუძველზე, რეკომენდებულია 

სტრატეგიის შემუშავება შემდეგ სამ ურთიერთდაკავშირებულ დონეზე:

1. საბაზისო დონე - მისიის და ხედვის განსაზღვრა. გრძელვადიანი მიზნების დასახვა სოფლის 

განვითარების პოლიტიკასთან ერთად.

2. სექტორული დონე - მათ შორის, პირველადი წარმოება, გადამუშავება (პირველადი და 

მეორადი), საწარმოო ჯაჭვის განვითარება, რესურსული ბაზის გაუმჯობესება (მათ შორის, 

ფინანსური) და ბაზრის მონაწილეებისთვის ინფორმაციის მიწოდება, ფერმერთა რეესტრის 

წარმოება და ფორმალიზებული მიწის ბაზრის ჩამოყალიბება, სასაქონლო ბაზრის განვითარება, 

საერთაშორისო ბაზრებში ინტეგრირება და პოზიციონირება, ინფრასტრუქტურისა და 

ტექნოლოგიური ბაზის განვითარება.
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3. დარგობრივი დონე - კონკურენტული ანალიზი, სიტუაციური ანალიზი (ანუ, SWOT - ძლიერი და 

სუსტი მხარეების და შესაძლებლობების და საფრთხეების ანალიზი) დარგების მიხედვით, ქმედითი 

სტრატეგიების და დეტალური სამოქმედო გეგმების შემუშავება თითოეული დარგისთვის, სადაც 

ეს შესაძლებელია სუბსიდირების თავიდან აცილება.

სტრატეგიის შემუშავება სამ უმთავრეს მიზანს უნდა ეფუძნებოდეს: პირველადი წარმოების განვითარება, 

ეფექტიანი გადამამუშავებელი ინდუსტრია და სავაჭრო ინფრასტრუქტურა.

დიაგრამა #1: სოფლის მეურნეობა - საბაზისო ელემენტები

ამ პი რა მი დის ნე ბის მი ე რი სეგ მენ ტი სხვე ბის გან ვი თა რე ბის მა მოძ რა ვე ბე ლი ძა ლა შე იძ ლე ბა გახ დეს. ამი ტომ, 

ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სა მი ვე სეგ მენ ტ ზე ფო კუ სი რე ბა. აღ მო სავ ლეთ და ცენ ტ რა ლუ რი ევ რო პის ქვეყ ნე ბის 

მიღ წე ვე ბი სა და წა რუ მა ტებ ლო ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ვფიქ რობთ, სა ქარ თ ვე ლომ კომ ლექ სუ რი მიდ გო მა 

უნ და აირ ჩი ოს და მხარ და ჭე რის ისე თი ღო ნის ძი ე ბე ბი შე ი მუ შა ოს, რო მელ თა მეშ ვე ო ბი თაც დახ მა რე ბა და-

ბა ლან სე ბუ ლად იქ ნე ბა ფო კუ სი რე ბუ ლი მცი რე ზო მის ფერ მე რე ბის კო მერ ცი ა ლი ზა ცი ა ზე, წარ მო ე ბა ზე, გა და-

მუ შა ვე ბა ზე, მომ სა ხუ რე ბის ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის გა უმ ჯო ბე სე ბა სა და გან ვი თა რე ბა ზე, სა ჯა რო მომ სა ხუ რე ბის 

გა ფარ თო ე ბა ზე და სოფ ლად არა სა ფერ მო შე მო სავ ლის გე ნე რი რე ბის აქ ტი ვო ბე ბის გან ვი თა რე ბა ზე.

სოფლის მეურნეობის რესურსული ბაზა საქართველოში სამიზნე ქვეყნების ბაზას ჰგავს. ამავე დროს, 

საქართველოში არაკონკურენტულ დარგებზე ფოკუსი შეიმჩნევა ყველა დაინტერესებული პირის 

მხრიდან, მათ შორის მთავრობის და ფერმერების მხრიდან. ზოგადად, პირველადი წარმოების წინაშე 

არსებული მთავარი გამოწვევა არის ის, თუ როგორ გაიზარდოს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია 

თითოეულ ჰექტარზე. ამ გამოწვევის დასაძლევად საჭიროა:

•	 ინფრასტრუქტურის განვითარება;

•	 ტექნოლოგიური ბაზის განვითარება;

•	 ფერმერებისთვის საგანმანათლებლოს მომსახურების უზრუნველყოფა. 
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კიდევ ერთი ფაქტორი, რომელიც პირველადი წარმოების ეფექტიანობაზე უარყოფითად მოქმედებს, 

მიწის ფრაგმენტაციაა. ეს პრობლემა ყველა სამიზნე ქვეყანას ჰქონდა (თუმცა ფრაგმენტაციის ხარისხი 

საქართველოში ბევრად მაღალია). აუცილებელია ფერმების რეესტრის წარმოება და ფორმალიზებული 

მიწის ბაზრის ჩამოყალიბება. მთავრობამ დახმარება უნდა გაუწიოს ფერმერთა კოოპერატივების ან სხვა 

ფორმის კოოპერატივების განვითარებას. 

სექტორის კომერციალიზაცია განვითარების ერთ-ერთი უმთავრესი ფაქტორია. საწარმოო ჯაჭვის 

ანალიზი გვიჩვენებს, რომ მარტივი სტრუქტურა დომინირებს განსაკუთრებით ხილისა და ბოსტნეულის 

წარმოებაში.

დიაგრამა 2: მარტივი ჯაჭვი

კომპლექსური, დახვეწილი საწარმოო ჯაჭვის სტრუქტურის ჩამოყალიბება ზოგიერთი დარგის ძალიან 

სწრაფ განვითარებას შეუწყობს ხელს.

დიაგრამა 2: კომპლექსური ჯაჭვი

ასეთი სტრუქტურის მთავარი ნაკლოვანება შეიძლება საბოლოო მომხმარებლისთვის ფასების ზრდა 

იყოს მოკლევადიან პერიოდში, მაგრამ თითქმის ყველა შემთხვევაში, მასშტაბის ზრდით მიღებული 

ეკონომიის ეფექტი ასეთი სცენარის განვითარებას აფერხებს. ამავე დროს, კომპლექსური საწარმოო 

ჯაჭვი განვითარების უზარმაზარ შესაძლებლობებს ქმნის, როგორებიცაა:

•	 ფინანსური ინსტრუმენტების გამოყენების გაუმჯობესება. სპეციალიზებული ბიზნესებისთვის 

ბევრად ადვილია ფინანსური რესურსების მოზიდვა. უმეტეს შემთხვევაში მცირე ფერმერები 

ბანკებიდან ფინანსების მოზიდვას ვერ ახერხებენ, მაგრამ ამის გაკეთება მათ ირიბად, 

მოვაჭრეებისა და დისტრიბუტორებისგან შეუძლიათ.
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•	 სასაქონლო ბაზრების ჩამოყალიბების შესაძლებლობები. ჰეჯირების აქტივობები. ჰეჯირება 

ძლიერი სტიმული შეიძლება აღმოჩნდეს ფერმერებისთვის, რომ განვითარდნენ და ასევე, 

სუბსიდირების კარგი ალტერნატივა იყოს.

•	 საერთაშორისო ვაჭრობა. მოვაჭრეები არ არიან შეზღუდული ადგილობრივი მწარმოებლების 

მიერ მიწოდებული საქონლით. მათ შეუძლიათ საერთაშორისო ბაზრებზე ოპერირება, საქონლის 

იმპორტირება, რე-ექსპორტირება და ექსპორტირება.

საერთო სტანდარტები და კლასიფიკაცია

სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბა გვიჩ ვე ნებს, რომ დარ გე ბის კლა სი ფი ცი რე ბა მო ცუ ლო ბის, პრო დუქ ტი უ-

ლო ბის, ფი ნან სუ რი შე დე გე ბის მი ხედ ვით პო ტენ ცი უ რი ინ ვეს ტო რებს ძა ლი ან ღი რე ბულ ინ ფორ მა ცი ას 

აწ ვ დის. ქვე მოთ მო ცე მულ დი აგ რა მა ში, ასე თი კლა სი ფი კა ცი ის იერარ ქი ის ნი მუ შია ნაჩ ვე ნე ბი:

ასეთი კლასიფიკაცია პოტენციურ ინვესტორებს ადგილობრივი ბაზრის საბაზისო მონაცემებს მიაწვდის, 

რომელსაც მსგავს საერთაშორისო მონაცემებს შეადარებენ. ასეთი კლასიფიკაციის და სტანდარტიზაციის 
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მთავარი შედეგი გადაწყვეტილების მიღების გამარტივებაა. ფერმერები შეძლებენ, უფრო ზუსტად 

გააკონტროლონ და თვალყური ადევნონ თავიანთ ეფექტიანობას, ხოლო პოლიტიკის შემმუშავებლები 

მიიღებენ დამატებით ინფორმაციას სპეციფიკური ტენდენციების, ჩავარდნების და სხვა კომპონენტების 

გამოსავლენად. ამ კლასიფიკაციის განვრცობა დამატებითი ფინანსური მონაცემებით და სხვა კრიტერიუმების 

მიხედვით შეიძლება. საბაზისო ინფორმაცია ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველა დაინტერესებული მხარისთვის.

დარგების დონე

სა ერ თო სტრა ტე გი ის ელე მენ ტე ბი ყვე ლა დარგს უნ და ეხე ბო დეს. სა მიზ ნე ქვეყ ნე ბის სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის, 

ევ რო კავ ში რის ზო გი ახა ლი წევ რი ქვეყ ნის გა მოც დი ლე ბის და ზე მოთ წარ მოდ გე ნი ლი ზო გა დი რე კო მენ და ცი ე-

ბის სა ფუძ ველ ზე, შე მო თა ვა ზე ბუ ლია მხარ და ჭე რის ღო ნის ძი ე ბე ბი ღვი ნის და ყურ ძ ნის, ახა ლი ბოს ტ ნე უ ლის და 

ბოს ტ ნე უ ლის გა და მუ შა ვე ბის, ხი ლის, კენ კ რო ვა ნი ხი ლის და ციტ რუ სის, და მეცხო ვე ლე ო ბის და რძის / ხორ ცის 

წარ მო ე ბის თ ვის. ეს ღო ნის ძი ე ბე ბი, ძი რი თა დად, სა ერ თოა ყვე ლა აღ ნიშ ნუ ლი დარ გის თ ვის, მაგ რამ სპე ცი ფი-

კურ სა ჭი რო ე ბებ თან შე სა ბა მი სო ბა ში უნ და იქ ნეს მოყ ვა ნი ლი:

•	 მცი რე ზო მის ფერ მე რე ბის დახ მა რე ბა კო ო პე რა ტი ვე ბის ან სხვა ფორ მის კო ო პე რა ცი უ ლი ორ გა ნი ზა-

ცი ე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში, რა თა მცი რე ფერ მე რებ მა ისარ გებ ლონ მას შ ტა ბის ზრდის ეკო ნო მი ის ეფექ-

ტით და შეძ ლონ ბაზ რებ ში უკეთ ინ ტეგ რი რე ბა:

o	 ტექ ნი კუ რი დახ მა რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა მდგრა დი ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რი სა და პრო ცე-

სე ბის გან სა ვი თა რებ ლად;

o	 ხელ შეწყო ბა ფერ მერ თა ჩა მო ყა ლი ბე ბულ ჯგუ ფებ სა და სა კონ სულ ტა ცი ო/ სა გან მა ნათ ლებ ლო 

მომ სა ხუ რე ბებს (უწყვეტი გა ნათ ლე ბი სა და ტრე ნინ გის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის ჩათ ვ ლით) შო რის 

მდგრა დი კავ ში რე ბის დამ ყა რე ბა ში, რა თა გა უმ ჯო ბეს დეს წარ მო ე ბა, მო სა ვა ლი და მო სავ ლის 

აღე ბის შემ დ გო მი საქ მი ა ნო ბის წარ მარ თ ვა;

o	 კო მერ ცი უ ლი აქ ტი ვო ბე ბის დაჩ ქა რე ბის მიზ ნით სა ინ ვეს ტი ციო დახ მა რე ბის გა წე ვა მწარ მო ე-

ბელ თა ჯგუ ფე ბის თ ვის მა თი სა წარ მოო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის (წვეთოვანი მორ წყ ვის სის ტე მე-

ბი, საფ რ ქ ვე ვე ლე ბი, მცი რე ზო მის მან ქა ნა- და ნად გა რე ბი, და სხვა) გა უმ ჯო ბე სე ბის მეშ ვე ო ბით, 

მათ შო რის დახ მა რე ბა გა და მუ შა ვე ბის სა შუ ა ლე ბე ბის თ ვის;

o	 მწარ მო ებ ლე ბის დახ მა რე ბა ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფის სქე მე ბის შე მუ შა ვე ბა სა და გა მო ყე-

ნე ბა ში და გა და მუ შა ვე ბის, შე ფუთ ვის და ეტი კე ტი რე ბის სა უ კე თე სო პრაქ ტი კის და ნერ გ ვა ში;

•	 მე ვე ნა ხე თა და მეღ ვი ნე თა ჯგუ ფებ თან, ხი ლის / ბოს ტ ნე უ ლის მწარ მო ე ბელ თა და გა და მა მუ შა ვე ბელ-

თა ჯგუ ფებ თან, სა წარ მოო რე სურ სე ბის მიმ წო დებ ლებ თან, მეცხო ვე ლე ე ბის და მეცხო ვე ლე ო ბის პრო-

დუქ ტე ბის გა და მა მუ შა ვებ ლ თა ჯგუ ფებ თან, მყიდ ვე ლებ თან და ფი ნან სურ ინ ს ტი ტუ ტებ თან თა ნამ შ-

რომ ლო ბით ფი ნან სუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის შე მუ შა ვე ბა და და ნერ გ ვა, რა თა გა უმ ჯო ბეს დეს ფი ნან სე ბის 

ხელ მი საწ ვ დო მო ბა საბ რუ ნა ვი კა პი ტა ლის, ინ ვ რ ს ტი ცი ე ბის, სა წარ მოო რე სურ სე ბის შეს ყიდ ვი სა და ექ-

ს პორ ტის და ფი ნან სე ბის თ ვის;

•	 პირ და პი რი დახ მა რე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბის შე მუ შა ვე ბა და გან ხორ ცი ე ლე ბა, რომ ლე ბიც არ იქ ნე ბა მიბ მუ-
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ლი კონ კ რე ტულ პრო დუქ ცი ას თან, მაგ რამ მიბ მუ ლი იქ ნე ბა მე ნეჯ მენ ტის და კონ კუ რენ ცი ის გა უმ ჯო ბე-

სე ბას თან, მომ ხ მა რებ ლის დაც ვას თან და ბა ზარ თან;

•	 მწარ მო ე ბელ თა და გა და მა მუ შა ვე ბელ თა ჯგუ ფებ თან ერ თად პრო დუქ ტის ხა რის ხის სტან დარ ტე ბის შე-

მუ შა ვე ბა და და ნერ გ ვა, ფა სის ხა რის ხის სქე მე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა და მხარ და ჭე რის შე სა ბა მი სი ღო-

ნის ძი ე ბე ბის შე მუ შა ვე ბა მწარ მო ებ ლე ბის სტი მუ ლი რე ბი სათ ვის;

•	 მე ვე ნა ხე ო ბა ში - სა ნერ გე ე ბის თ ვის დახ მა რე ბის პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბა და გან ხორ ცი ე ლე ბა სერ ტი-

ფი ცი რე ბუ ლი უვი რუ სო ნერ გე ბის წარ მო ე ბის მიზ ნით, და შე სა ბა მი სი კა ნონ მ დებ ლო ბის მი ღე ბა;

•	 სა ჯა რო- კერ ძო პარ ტ ნი ო რო ბე ბის მეშ ვე ო ბით ღვი ნის ბოთ ლის ად გი ლობ რი ვი წარ მო ე ბის გა უმ ჯო ბე-

სე ბის, ხი ლის და ბოს ტ ნე უ ლის თ ვის ხა რის ხი ა ნი ქი ლე ბის და შე ფუთ ვის წარ მო ე ბის დაწყე ბის ხელ-

შეწყო ბა;

•	 სა კონ სულ ტა ცი ო/ სა გან მა ნათ ლებ ლო მომ სა ხუ რე ბის მეშ ვე ო ბით და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბის ზე და 

და შუა რგო ლის მე ნეჯ მენ ტის უნა რე ბის და მა თი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა გა და მუ შა ვე ბა ში, 

შეს ყიდ ვებ ში, ფი ნან სურ მარ თ ვა სა და მარ კე ტინ გ ში;

•	 ვე ტე რი ნა რუ ლი სა ჯა რო მომ სა ხუ რე ბის გაძ ლი ე რე ბა სპე ცი ფი კუ რი ინ ტერ ვენ ცი ე ბის მეშ ვე ო ბით;

•	 მცე ნა რე თა დაც ვი სა და ირი გა ცი ის სა ჯა რო მომ სა ხუ რე ბის გაძ ლი ე რე ბა სპე ცი ფი კუ რი ინ ტერ ვენ ცი ე ბის 

მეშ ვე ო ბით;

•	 ექ ს პორ ტის სა მარ კე ტინ გო პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბა და მეღ ვი ნე ე ბის დახ მა რე ბა შემ დეგ სფე რო ებ ში: 

სა ერ თა შო რი სო ბაზ რო ბებ სა და კონ კურ სებ ში მო ნა წი ლე ო ბა; ბრენ დის იმი ჯის შექ მ ნა; სას წავ ლო ტუ-

რე ბი ღვი ნის ინ ს ტი ტუ ტებ სა და ღვი ნის ქარ ხ ნებ ში; სა რეკ ლა მო მა სა ლე ბის და მომ ხ მა რებ ლე ბი სათ ვის 

სა სარ გებ ლო ინ ფორ მა ცი ის შე მუ შა ვე ბა; ავ ტო რი ტე ტულ დის ტ რი ბუ ტო რებ სა და მყიდ ვე ლებ თან კავ ში-

რე ბის დამ ყა რე ბა; ვა ზის ად გი ლობ რი ვი ჯი შე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ა; და დახ მა რე ბა სა ქონ ლის საც დე ლი 

პარ ტი ის მი წო დე ბა სა და შემ დ გომ ქმე დე ბებ ში.

•	 არა სა ფერ მო შე მო სავ ლის გე ნე რი რე ბის ხელ შეწყო ბა, რომ ლე ბიც ყურ ძ ნის წარ მო ე ბას თან და ღვი ნის 

დამ ზა დე ბას თან არის და კავ ში რე ბუ ლი, სხვა ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბის უფ რო სიღ მი სე უ ლი შეს წავ-

ლის მეშ ვე ო ბით (სასწავლო ტუ რე ბი, გაც ვ ლი თი პროგ რა მე ბი, სხვ.); სა კონ სულ ტა ცი ო/ სა გან მა ნათ ლებ-

ლო მომ სა ხუ რე ბი სა და ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბა ში სა ინ ვეს ტი ციო დახ მა რე ბა.

შეზღუ დუ ლი რე სურ სე ბის პი რო ბებ ში, წარ მა ტე ბის მთა ვა რი ფაქ ტო რი პრი ო რი ტე ტე ბის სწო რად შერ ჩე ვა ა. 

პრი ო რი ტე ტე ბის შერ ჩე ვა უნ და მოხ დეს სექ ტო რის დარ გე ბის კონ კუ რენ ტუ ლი ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე სა ერ-

თა შო რი სო ვაჭ რო ბის კონ ტექ ს ტ ში. დახ მა რე ბა, პირ ველ რიგ ში, იმ დარ გებს უნ და გა ე წი ოს, რომ ლებ საც ზრდის 

დი დი პო ტენ ცი ა ლი აქვთ და რომ ლე ბიც მაქ სი მა ლუ რად შე უწყო ბენ ხელს სექ ტო რის გან ვი თა რე ბას. ეს დახ-

მა რე ბა ფო კუ სი რე ბუ ლი უნ და იყოს გა მარ ჯ ვე ბუ ლებ ზე - კონ კ რე ტულ დარ გე ბის წარ მა ტე ბულ მო თა მა შე ებ ზე.

წი ნამ დე ბა რე ან გა რიშ ში მო ცე მუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი და მხარ და ჭე რის ღო ნის ძი ე ბე ბი სტრა ტე გი ულ ყვე ლა 

დო ნეს ფა რავს, თუმ ცა ჩა მო ნათ ვა ლი არ არის სრუ ლი და და მა ტე ბი თი კვლე ვე ბის სა ფუძ ველ ზე უნ და გა ფარ-

თოვ დეს. სა ქარ თ ვე ლო ში ამ ჟა მად მიმ დი ნა რე ან და გეგ მი ლი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პროგ რა მე ბი სა ერ თო 

სტრა ტე გი ას თან უნ და იქ ნეს შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნი ლი, რა თა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იყოს შე საძ ლო სა უ კე თე სო 

გავ ლე ნა სო ცი ა ლურ და ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბა ზე.
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