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German Economic Team Georgia 

 საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორი დიდია, თუმცა აკლია 
პროდუქტიულობა 

 მშპ-ის 8%, თუმცა სამუშაო ძალის 50% სოფლის მეურნეობაში 

 შედეგი: 2016 წელს სოფლის მეურნეობის სავაჭრო დეფიციტი მშპ-ის 2.6% 

 ემატება ზოგადი ვაჭრობის + მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი 

 

 აღნიშნული კვლევითი პრეზენტაციის მიზანი: სურსათის ექსპორტის 
წახალისებისთვის საჭირო რეკომენდაციები 

 კვლევითი პრეზენტაციის სტრუქტურა 

o არსებული სურსათის ექსპორტის ანალიზი 

o პოტენციალის იდენტიფიცირება 

o არსებული ექსპორტის შეზღუდვები 

o მწარმოებელთა ვარიანტები 

o პოლიტიკის რეკომენდაციები 
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როგორ უნდა გააძლიეროს საქართველომ სასოფლო-სამეურნეო ექსპორტი? 



German Economic Team Georgia 

სურსათის პროდუქტების უკიდურესად კონცენტრირებული ექსპორტი 
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სხვა 
18% 

სასმელი, 

ალკოჰოლი 

და ძმარი 

47% 

ხილი და 

თხილი 

28% 

ცოცხალი 

საქონელი 

7% 

წყარო: UN Comtrade 

• რამდენიმე პროდუქტის მაღალი კონცენტრაცია: სასმელები, ხილი, თხილი 
• უფრო მოთხოვნად ბაზრებზე კონცენტრაცია უფრო მეტია: თხილზე მოდის სურსათის 

ევროკავშირში ექსპორტის 65% და გერმანიაში ექსპორტის 80%-ზე მეტი. 
• ექსპორტის 60% გადის დსთ-ის ქვეყნების არამოთხოვნად ბაზრებზე 

 
 სურსათის ექსპორტი არ არის დივერსიფიცირებული და დაუცველია რამდენიმე ბაზრის 

შოკებისადმი 

სურსათის ექსპორტის შემადგენლობა, 2014-2016 წწ. 
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დივერსიფიცირების პოტენციალი: მაღალი ღირებულების ნიშური საქონელი 

 საქართველოს საბაზისო პირობები 

– მრავალფეროვანი კლიმატური პირობები 

– შედარებით მცირე მიწის ფართობი 

– ტოპოგრაფიისა და საკუთრების ფორმის გამო მიწის დანაწევრება 
(საკუთრებაში არსებული მიწების 75% 1 ჰა-ზე ნაკლებია – თვითკმარი 
ფერმერები) 

 მსხვილი საქონლისთვის (მაგ. მარცვლეულის) ნაკლებად ხელსაყრელი 

 მრავალფეროვანი ნიშური პროდუქტებისთვის, (სერთიფიცირებული) 
ორგანული პროდუქტებისთვის ხელსაყრელი 

 მაგალითები: კენკროვნები, მაღალი ღირებულების ახალი და გადამუშავებული 
ხილი (მაგ. კივი და ფეიხოა), ჰიბრიდული ხილი (მაგ. გრეპლი - ყურძენი+ვაშლი), 
ჰიბრიდული კენკროვნები და სამკურნალო მცენარეები 

 ეს პროდუქტები, თუ დააკმაყოფილებს ხარისხის სტანდატებს, შეიძლება კარგ 
ფასად გაიყიდოს მოთხოვნად (მაგ. ევროკავშირის) ბაზრებზე 

 საჭიროა ორი შეზღუდვის დაძლევა 
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შეზღუდვები: 1. ძალიან მცირე წარმოება 
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სასოფლო-
სამეურნეო 
მიწისა და 
ფერმების 

მდგომარეობა 

• მიწის ნაკვეთების დანაწევრება 
• დეგრადირებული პლანტაციები და ბაღები 
• მაღალი ხარისხის თესლისა და სანერგგე მასალის 

სიმწირე 
• მავნებლებისა და მცენარეთა დაავადებებისადმი 

დაუცველობა 
• მოსავლისა და ჯიშების მწირი დივერსიფიცირება 

ფერმერთა 
უნარ-ჩვევები, 
კულტურულ
ი ფაქტორები 

• ინოვაციებისადმი ტრადიციული უნდობლობა 
• მოკლევადიანი დაგეგმარება 
• გაბატონებული არაფორმალური ურთიერთობები 

„ბიზნესი დაუწერელი წესებით“ 

 ნედლეულის სიმწირე ამჟამად ზღუდავს ექსპორტის პოტენციალს 
 სასოფლო-სამეურნეო წარმოების და არამხოლოდ ექსპორტის გაუმჯობესების საჭიროება 

მიზეზები: 
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შეზღუდვა: 2. პროდუქტის ხარისხი, რაც არ არის საკმრისი ექსპორტისთვის 
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მთავარი 
პრობლემა 

• დაინტერესებულ მხარეებს (მწარმოებლებს, წარმოების 
საშუალებებისა და მომსახურების მიმწოდებლებს, 
გადამამუშავებლებს/ჩამბარებლებსა და ვაჭრებს) შორის 
სუსტი ან არარსებული გრძელვადიანი კავშიები 

ხარისხისა და 
დოკუმენტაციი
ს პრობლემების 

შედეგები: 

• არადამაკმაყოფილებელი დახარისხება და კლასიფიკაცია 
• ფინანსური მოტივაციის სიმწირე, გააუმჯობესონ 

ხარისხი 
• ხარისხის კონტროლის სიმწირე 
• დეტალური იურიდიული დოკუმენტაციის სიმწირე 

უარყოფითი 
კომერციული 
შედეგები: 

• არ არსებობს განმეორებითი კლიენტები 
• არ არსებობს გრძლევადიანი ხელშეკრულებები 
• არ არსებობს პროგნოზირებადი საკონტრაქტო ფასები 
• ქართული პროდუქტები ძირითადად გადის 

არამოთხოვნად ბაზრებზე (მაგ. დსთ-ის ნაღდი ფულის 
ბაზრებზე) 

 საჭიროა საექსპორტო ჯაჭვების მოთამაშეებს შორის უკეთესი კოორდინაციის 
ხელშეწყობა 

საექსპორტო ჯაჭვების ცუდი ორგანიზება ხშირად იწვევს ცუდ ხარისხის 
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მაგალითი: მანდარინის საექსპორტო კონტრაქტი 

საწყისი 
კონტრაქტი 

რეალური შემოსავალი: 
მყიდველმა ცუდი ხარისხის გამო 
შეამცირა ფასი 

შესაძლო „მეორე 
საუკეთესო“ შედეგი 

ტონა 498 498 439 

კგ-ის ფასი, აშშ დოლარი 0.90 0.77 0.90 

მთლიანი გაყიდვები, აშშ 
დოლარი 

448,200 383,460 395,100 

მთლიანი ხარჯები, აშშ 
დოლარი 

292,122 292,122 269,423 

შემოსავალი, აშშ დოლარი 156,078 91,338 125,677 

ნახევრად სტანდარტული 
ხილის გაყიდვა 
ქობულეთში, აშშ 
დოლარი 

0 0 4,538 

მთლიანი შემოსავალი 156,078 91,338 130,215 
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 მწარმოებლების მიერ არაადეკვატური დახარისხების გამო კონტრაქტით 
გათვალისწინებული მოცულობა და ხარისხი ვერ შესრულდა 

 ხაზს უსვამს საერთაშორისო კომპანიების მიერ საექსპორტო ტვირთების ტექნიკური 
ინსპექციის საჭიროებას, რათა გაუმჯობესდეს ხარისხი 



German Economic Team Georgia 

რეკომენდაციები კერძო სექტორისთვის 

 აგრარული კლასტერების (ფართო) ან „პროდუქტიული ალიანსების“ (ვიწრო) 
დაფუძნება ხელს შეუწყობს საექსპორტო ჯაჭვებში მოთამაშეთა კოორდინაციის 
გაუმჯობესებას 

– კლასტერები: კომპანიები და ინსტიტუტები შესაბამის ღირებულებათა ჯაჭვში 
ერთვებიან კოოპერატივების პროექტებში. მაგალითად, ერთობლივი ტრენინგები, 
სტანდარტების განხორციელება, ბრენდინგი, ერთობლივი მარკეტინგი 

– პროდუქტიული ალიანსები: ერთი კონკრეტული ღირებულებათა ჯაჭვის 
კომპანიები თანამშრომლობენ, რათა, საბოლოო პროდუქტი საექსპორტოდ უფრო 
ღირებული გახადონ, მაგალითად, ინტერესების თანხვედრით, რისკების 
განაწილებით, ხარისხის უკეთესი კონტროლითა და დოკუმენტირებით 

 საერთაშორისო კომპანიების გამოყენებით ტექნიკური ინსპექციების ჩატარება 

– უზრუნველყოფს პროდუქტის ხარისხს (=> ფასები) საექსპორტო ტვირთებისთვის 

– საექსპორტო ჯაჭვების ორგანიზების/ხარისხის კონტროლის გაუმჯობესება 

 სამიზნე ბაზრების სტრატეგიული, ეტაპობრივი განვითარება: 

– ნაკლებად მოთხოვნადი ბაზრებიდან უფრო მოთხოვნად ბაზრებზე გადასვლა 

– ეტაპობრივად სწავლა, როგორ დავაკმაყოფილოთ უფრო რთული მოთხოვნები 

 ეს ვარიანტები არის შეთავსებადი და დამატებითი 
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პოლიტიკის რეკომენდაციები 

 მოკლევადიან და სტრუქტურულ შეზღუდვებზე მუშაობა, რომლებიც მოქმედებს 
საქართველოს ექსპორტზე 

 

 სტრუქტურული: დანაწევრებული სასოფლო-სამეურნეო მიწების გაერთიანება 

– დასრულდეს კადასტრი, რათა შესაძლებელი გახდეს მიწების გაყიდვა 

– ერთმანეთისგან გაიყოს აგრარული და სოციალური პოლიტიკა 

 

 მოკლე/გრძელვადიანი: აგრარული კლასტერებისა და პროდუქტიული ალიანსების 
ხელშეწყობა და გამოყენება 

– კოოპერაცია დაეხმარება დანაწევრების პრობლემების დაძლევას 

– კონცეფციების შესახებ ინფორმაციით დაფუძნების წახალისება 

– კლასტერების პოლიტიკის უფრო ფართო ინიციატივის კონტექსტში პოტენციური 
დახმარება 

– საჯარო პროექტებით გადაჭრა: აჭარის პროდუქტიული კავშირის მაგალითი (იხ. 
დანართი) 

 მოკლე/საშუალოვადიანი პერიოდი: საინფორმაციო დეფიციტის გადაჭრა 

– ფერმერებისთვის ინფორმაციის მიწოდება: კულტურების/ჯიშების არჩევანი, ბაზრის 
შესახებ ინფორმაცია და იურიდიული დოკუმენტაცია ეხმარება პოტენციურ ექსპორტს 

– მაგალითი: კალიფორნიის უნივერსიტეტი (იხ. დანართი) 
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საჯარო პროექტის მაგალითი, რომლის სამიზნეც არის პროდუქტიული ალიანსი 

ახალი მსხვილი (20 ჰა) კომერციული კოოპერატივის 
მეშვეობით მანდარინის ბაღის გაშენება ახალი ნერგებით 
სახელმწიფო სანერგიდან 

ფერმერთა მოტივირება, მომავალ კოოპერატივში წილის 
მიცემის სანაცვლოდ ამოძირკვონ გადაბერებული 
მანდარინის ხეები პრინციპით „ერთი ნერგი თითოეულ 
ამოძირკვულ ძველ ხეზე“ 

ფერმერებისთვის შესაძლებლობის მიცემა, მიიღონ 
ნერგები სხვა მაღალი ღირებულების კულტურებისა 
და/ან საადრეო/საგვიანო ჯიშებისთვის 

კონკრეტული კულტურის გაერთიანება პროდუქტიული ალიანსის 
განვითარებით, რათა ფერმერებს მივაწოდოთ საჭირო წარმოების 
საშუალებები, მომსახურებები, აგრარული რჩევები, სერტიფიცირება, 
ბრენდინგი და მარკეტინგი მომავალი მოსავლის მიხედვით გადახდით 
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აჭარის პროდუქტიული ალიანსის პროექტი კონსოლიდაციისა და 
დივერისიფიცირებისთვის 
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საკონტაქტო ინფორმაცია 
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დანართი: პროდუქტიული კავშირების არსებული წარმატება 

 „თაფლიკაცი,“ მეფუტკრეობის ფერმა ალავერდის მონასტერშიი. ფორმალური 
კონტრაქტის გარეშე 15 მიმწოდებელთან ერთად თაფლიკაცი აწვდის ტრენინგს, 
ექსპტენციის მომსახურებასა და წარმოების საშუალებებს, აწყობს ერთობლივ 
ფუტკრის მიგრაციას, უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხისა და ერთიან თაფლს, 
რომელიც იყიდება დუტი ფრის მაღაზიებში და ექსპორტზე გადის ჩინეთში. 

 

 ნერგეტა - მაღალინტენსიური, მაღალი ხარისხის და თანამედროვე კივის პლანტაცია 
გერმანიასა და იაპონიაში ექსპორტით. ადგილობრივი ფერმერები მუშაობენ 
კომპანიის სპეციალისტების ზედამხედველობის ქვეშ, იძენენ ახალ უნარ-ჩვევებს, 
აგრონომიულ ცოდნას და ნერგეტას აწვდიან საკუთარ კივს. 

 

 მიხეილ გოგიაშვილი -  გურჯაანელი ფერმერი, რომელიც აწარმოებს მაღალი 
ხარისხის ატამს საკუთარ 50 ჰა და 120 ხელშეკრულებით აღებულ ჰა მიწაზე. ის არის 
მაღალკვალიფიციური ექსპერტი, რომელიც წლებია აგრონომიულ რეკომენდაციას 
უწევს ადგილობრივ ფერმერებს. ის შეიძლება გახდეს პერსპექტიული 
შემგროვებელი წარმატებული პროდუქტიული ალიანსისთვის, თუ  ექნება საჭირო 
ინფრასტრუქტურა, აღჭურვილობა და მარკეტინგი. 
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დანართი: ფერმერებისთვის საინფორმაციო მომსახურების მაგალითი 
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კალიფორნიის უნივერსიტეტის კოოპერატივების ექსტენციის მომსახურება 
კალიფორნიელ ფერმერებს სთავაზობს განახლებულ, ცოდნაზე დაფუძნებულ 
დახმარებასა და რჩევებს  სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული კვლევისა და 
ადგილობრივ მწარმოებლებთან ურთიერთობის ხანგრძლივი ისტორიის 
საფუძველზე. მაგალითის სახით, წარმოდგენილია მაყვლის წარმოების ხარჯების 
პუბლიკაციის პირველი ორი გვერდი. 


