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წლიდან წლამდე ვიზრდებით და ვვითარდებით, წელს
უფრო მეტნი ვართ ვიდრე შარშან და უფრო მეტს
ვაკეთებთ როგორც ერთმანეთის, ასევე ეკონომიკის
გასაძლიერებლად.
ეს
კი
ნამდვილად
ყველას
გვჭირდება, რადგანაც ბოლო წლებში ეკონომიკური
გამოწვევები,
რომლებიც
რეგიონებში
არსებობს,
თვალსაჩინოა. რა თქმა უნდა, ეს აისახება ჩვენ
ფინანსურ პარამეტრებზე, განსაკუთრებით კი, ისეთ
მგრძნობიარე დარგზე, როგორიც სოფლის მეურნეობაა.
სწორედ ამიტომ, ჩვენ ამოცანად დავისახეთ მუშაობა
რამოდენიმე
მიმართულებით,
რითიც
ქართველ
ფერმერებს ხელს შევუწყობთ ამ პრობლმებთან
გამკლავებაში.
პირველ
რიგში,
მნიშვნელოვანია
თანამშრომლობა კერძო სექტორისა და სახელმწიფოს
შორის. აუცილებელია, ამ უკანასკნელმა არსებითი
წვლილი შეიტანოს სოფლის მეურნეობის პროცესების
სწორი
მიმართულებით
წახალისებაში,
როგორც
გამართული საკანონმდებლო ბაზის შექმნის, ასევე ტექნიკური და ფინანსური მხარდაჭერის
თავლსაზრისით.
ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ძალაში შესვლის შემდეგ აუცილებელია
ფერმერთა ინფორმირება როგორც მაღალი ხარისხის პროდუქციის წარმოების მეთოდებზე, ისე
პროდუქციის ევროკავშირის ბაზარზე გატანისთვის არსებული მექანიზმების შესახებ. ამიტომ,
საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია სხვადასხვა მეთოდებით მხარს უჭერს სოფლის
მეურნეობის დარგს. ეს გამოიხატება სიახლეების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებაში,
სხვადასხვა ფორმატის შეხვედრებსა და გამოცემებში, კონსულტირებაში და ა.შ.

მესამე მიმართულება არის ქართულ სოფლის მეურნეობაში არსებული წარმატებული
მაგალითების შესახებ ცნობიერების ამაღება. ჩვენ ინტენსიურად ვთანამშრომლობთ
მედიასთან და ვცდილობთ, თითოეული ფერმერის წარმატება ვაქციოთ მაგალითად მათთვის,
ვინც ჯერ კიდევ ვერ ბედავს ამ რთულ, მაგრამ ძალიან საინტერესო სფეროში შემოსვლას. ასევე
გვინდა, ეს ამბები მივიტანოთ ყველა დაინტერესებულ პირამდე, იქნება ეს ქვეყნის შიგნით, თუ
გარეთ. ამიტომაც ვმონაწილეობთ კონფერენციებში, სამუშაო შეხვედრებში და სხვა.
მეოთხე და უმნიშვნელოვანესი ფერმერთა მიერ წარმოებული პროდუქციის რეალიზაციაა. ამ
თვალსაზრისით ჩვენ ბიზნესის სხვა სექტორებთან თანამშრომლობით ვპოულობთ ბაზარს
სოფლის მეურნეობის მაღალი ხარისხის პროდუქტისთვის.

ჩვენი ერთ-ერთ ერთი გამოწვევა ფერმერების მრავალპროფილურობა და შესაბამისად,
მრავალმხრივი საჭიროებებია. მაგრამ გვჯერა, რომ მიდგომების ცვლილებით
შესაძლებელია, ნებისმიერი სისუსტე საკუთარ ძლიერ მხარედ აქციო. სწორედ ამ
რწმენით წარმოგიდგენთ ჩვენი საქმიანობის 2017 წლის ანგარიშს, სადაც შეძლებთ,
დეტალურად გაეცნოთ თითოეულ იმ მიმართულებას, რომელზეც ამ ხნის
განმავლოაში ვმუშაობდით და რომლითაც ვამაყობთ.

საქართველოს ფერმერთა
ასოციაციის თავმჯდომარე
ნინო ზამბახიძე
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სოფლის მეურნეობა საქართველოში

2017 წელი წინასწარი მონაცემებით 2017 წელს მთლიანმა შიდა პროდუქტმა მიმდინარე ფასებში
38 042,2 მლნ. ლარი შეადგინა, რაც 11,8 პროცენტით აღემატება წინა წლის ანალოგიურ
მაჩვენებელს.მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა 2017 წელს წინა წელთან შედარებით
5,0 პროცენტით, ხოლო დეფლატორის პროცენტული ცვლილება 6,5 პროცენტით განისაზღვრა.

საქართველო გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყანაა, რომლის მოსახლეობა 3.7 მილიონს, ერთ
სულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ) 3,853 აშშ დოლარს, ხოლო უმუშევრობის დონე
დაახლოებით 12%-ს შეადგენს. სამუშაო ძალის ნახევარზე მეტი თვითდასაქმებულია,
რომელთაგან ძირითადი ნაწილი ფერმერულ საქმიანობას ეწევა.

საქართველოში სოფლის მეურნეობაში ჩართულია მოსახლეობის 45%, რომელიც მთლიანი
შიდა პროდუქტის 9%-ს აწარმოებს. ბოლო ათი წლის განმავლობაში იზრდებოდა როგორც მშპ,
ასევე სოფლის მეურნეობის გამოშვების მაჩვენებელი. გრაფიკიდან ჩანს, რომ სოფლის
მეურნეობის გამოშვების წილი მშპ-ში მნიშვნელოვნად მცირდებოდა 2010 წლამდე და ბოლო
პერიოდში სტაბილურად მერყეობს 9%-ის ფარგლებში. აღნიშნული მაჩვენებლის შემცირება
შეიძლება აიხსნას სხვა სექტორების (მშენებლობა, მრეწველობა, ვაჭრობა, სხვ.) გამოშვების
ზრდით და არა სოფლის მეურნეობის წარმოების შემცირებით.
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მიმდინარე ფასები, მლნ ლარი

გრაფიკი 1. მშპ და სოფლის მეურნეობა საქართველოში
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მშპ
სოფლის მეურნეობა, ნადირობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა
სოფლის მეურნეობის წილი მშპ-ში

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური
სოფლის მეურნეობა საქართველოს ეკონომიკური განვითარებისთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან
სექტორს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე, საქართველოს მთავრობა ხელს უწყობს სექტორის
მოდერნიზაციას და კონკურენტუნარიანობის ზრდას. 2017 წელს დამტკიცებული ბიუჯეტის
მიხედვით, 2018 წელს სოფლის მეურნეობის სექტორისთვის გამოყოფილია 276 მილიონი ლარი,
რომელიც
16%-ით
მეტია
2017
წლის
ანალოგიურ
მაჩვენებელზე.
ტრადიციულ
მიმართულებებთან ერთად, ბიუჯეტით გათვალისწინებულია აზიური ფაროსანის წინააღმდეგ
მიმართული პროგრამის დაფინანსება. აზიური ფაროსანა დასავლეთ საქართველოს
დღესდღეობით ყველაზე დიდი გამოწვევაა. მან მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა თხილის
პლანტაციებს. გარდა ამისა, ის საფრთხეს უქმნის სოფლის მეურნეობის სხვა კულტურებსაც.

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია მიზნად ისახავს წევრი ფერმერების
დახმარებას, მათი უფლებების დაცვას, სოციალური და ეკონომიკური
მდგომარეობის გაუმჯობესებას სხვადასხვა მომსახურეობის შეთავაზებით,
რომელთა შორისააპროფესიული განათლება. საქართველოს ფერმერთა ასოციაციას
აქვს ამბიცია წვლილი შეიტანოს ქვეყნის განვითარებაში ბიზნესზე ორიენტირებული
ფერმერული მეურნეობების ჩამოყალიბებითა და გაძლიერებით.
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პროექტები
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესაძლებლობების განვითარება (CBAC)

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია ახორციელებს „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების
სიმძლავრეების

განვითარების“

პროექტს(კახეთი,სამცხე-ჯავახეთსა

და

ქვემო

ქართლში.რომელიც დაფინანსებულია ავსტრიის განვითარების

თანამშრომლობის (Austrian Development
Cooperation)

მიერ.

პროექტის

მიზანია,შექმნას
სამაგალითო

კოოპერაციის
ნიმუშები

შეუწყოს

და

ხელი

სასოფლო-სამეურნეო

კოოპერატივებისათვის საწარმოო ჯაჭვის
ჩამოყალიბებას წინასწარ განსაზღვრულ
სფეროებში.

პროექტი

სასოფლო-სამეურნეო

ითვალისწინებს
კოოპერატივების

ფინანსურ და ტექნიკურ მხარდაჭერას

საქართველოს სამხრეთ რეგიონებში.



ბენეფიციარებმა გაიარეს სხვადასხვა სახის ტრეინინგები;



მიიღეს ტენდერების მეშვეობით შეძენილი აქტივები;



CBAC-მა

ორგანიზება

გაუწია

ავსტრიაში

თავისი

ბენეფიციარი

კოოპერატივების

წარმომადგენლების სწავლებას;


სექტორებში. ავსტრიელმა

ფერმერებმა

და

მეწარმებმა

პროექტის

ბენეფიციარებს

გაუზიარეს თავიანთი გამოცდილება ისეთ სფროებში, როგორიცაა წარმოება, განაწილება,
მარკეტინგი, გაყიდვები.
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სურსათისა და სოფლის მეურნეობის მცირე და საშუალო
ბიზნესის მხარდაჭერის ინიციატივა (FASSI)

სურსათისა და სოფლის მეურნეობის დარგში მცირე და საშუალო
საწარმოების

მხარდამჭერი

ინიციატივა

(FASSI).

პროექტის

მთავარი მიზანია სურსათისა და სოფლის მეურნეობის სექტორში
არსებული

ბიზნესის

მხარდამჭერი

ორგანიზაციების

სიმძლავრეების განვითარება, რათა შემდგომში მათ უკეთ
შეძლონ მცირე და საშუალო საწარმოების დახმარება ისეთ
საკითხებში, როგორიცაა: ახალი რეგულაციების დაკმაყოფილება,
ხელმისაწვდომობა

ევროკავშირის

ბაზარზე

და

საქმიანი

ურთიერთობების გაუმჯობესება ქვეყნის შიგნით და გარეთ.

 დიალოგს

საჯარო

და

კერძო

სექტორებს

შორის

ევროკავშირთან

ღრმა

და

ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA)
გარშემო მცირე და საშუალო ბიზნესის თემატიკასთან დაკავშირებით ბიზნესის
მხარდამჭერი ორგანიზაციებისთვის;
 პროექტის ფარგლებში შეიქმნა მცირე და საშუალო ბიზნესის მონაცემთა ბაზა.
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სწავლება (WBL) პროექტი
UNDP- ის დაფინანსებული სამუშაოზე დაფუძნებული
2016
წლიდან
საქართველოს
ფერმერთა
ასოციაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის
განვითარებისა და პროფესიული განათლების
რეფორმის პროცესში ახორციელებს პროექტს
„სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება“, რომელიც
მიმდინარეობს გაეროს განვითარების პროგრამის
UNDP და შვეიცარიის განვითარებისა და
თანამშრომლობის
სააგენტოს
(SDC)
მხარდაჭერით.
პროექტი
უზრუნველყოფს
პროფესიული განათლების ახალი მოდელის –
სამუშაოზე
დაფუძნებული
სწავლების
დანერგვას სოფლის მეურნეობის კონკრეტულ დარგებში –მეცხოველეობის, მეხილეობის,
მეფუტკრეობისა და ვეტერინარიის მიმართულებით საქართველოს 6 რეგიონში.

"სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების"
განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:


(WBL)

ფარგლებში

პროექტის

ფარგლებში

კერძო სექტორის მიერ განსაზღვრული მოთხოვნების იდენტიფიცირებისთვის ახალი
სამუშაო ძალის შესახებ აგრარულ სფეროში WBL კითხვარის განვითარება და
გავრცელება;



WBL-ის შუალედური კონფერენციის ორგანიზება;



WBL-ის მონიტორინგის ანგარიშის მომზადება;



საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში WBL TWG-ში მონაწილეობა;



პროფესიული

განათლებისა

და

სოფლის

მეურნეობის

სფეროში

პროფესიული

განათლებისა და QA-ს საქმიანობაში მონაწილეობის მიღება;


კახეთის რეგიონში WBL-ის დაინტერესებული მხარეების კ
ონსულტაციები და დახმარება;




მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში WBL-ის დაინტერესებული მხარეების კონსულტაციები და
დახმარება;



WBL პორტალის შემუშავება;



WBL-ის სამმხრივი ხელშეკრულების მოდიფიცირება;



WBL სტუდენტების დასაფინანსებლად ალტერნატიული მექანიზმის შემუშავება;



სოფლის მეურნეობაში WBL-ის პოგრამების პოპულარიზაციისათვის კერძო სექტორის
იდენტიფიკაცია;



სამცხე-ჯავახეთის, რაჭისა და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონებში მეფუტკრეობის, ხილისა
და ბოსტნეულის გადამუშავების ახალი WBL პროგრამების შემუშავება;
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საქართველოში სისხლის სამართლის სექტორში ტრეინინგისა და
დასაქმების ხელშეწყობის ინიციატივა (TESI)

სამოქალაქო

განვითარების

სააგენტოსა

(CIDA)

და

DVV

International-სთან

პარტნიორობით GFA ახორციელებს ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ პროექტს
"სისხლის სამართლის სექტორში ტრეინინგებისა და დასაქმების ხელშეწყობის
ინიციატივა საქართველოში" (TESI). პროექტის მიზანია პროფესიული გადამზადებისა
და

დასაქმების

შესაძლებლობების

განვითარება

ყოფილი

და

ამჟამინდელი

მსჯავრდებულების, განრიდებული და პირობითი მსჯავრის მქონე პირებისა და მათი
ოჯახებისათვის – სახელმწიფოს, კერძო სექტორისა და სამოქალაქო საზოგადოების
ჩართულობის გზით.

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია პროექტში მუშაობს სამუშაოზე დაფუძნებული
სწავლების
(WBL)
კომპონენტში,
რომელიც
უკვე
გამოცდილია
UNDP-ის
დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში. პროექტების ბენეფიციარებისთვის
პროგრამების ხელშეწყობის მიზნით, GFA აქტიურ მონაწილეობას იღებდა პრომო
მასალების შემუშავებაში, მათ შორის ფლაიერებისა და ბუკლეტების ბეჭდვაში.
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USAID ზრდა პროექტი საქართველოში
პროექტი ,,ზრდა’’ არის ხუთწლიანი პროგრამა, რომელიც მიზნად ისახავს მდგრადი ეკონომიკური
განვითარების

ხელშეწყობას

სამიზნე

რეგიონებში.

მიზნის

მისაღწევად

პროექტი

ითვალისწინებს შემდეგ ინიციატივებს: მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოების განვითარება;
სოფლის

მოსახლეობის

ზრდის

შემოსავლების

ხელშეწყობა;

ურთიერთობების

საბაზრო

ჩამოყალიბება

და

განვითარება მეწარმეებსა და მყიდველებს
შორის;

ადგილობრივი

განვითარების

ეკონომიკური
ხელშეწყობა

ბიზნესკავშირების

დამყარებისა

და

გაძლიერების მეშვეობით. შედეგად, ,,ზრდა’’
ხელს შეუწყობს ახალი სამუშაო ადგილების
შექმნას, მცირე და საშუალო საწარმოებისა და
შიდა მეურნეობების შემოსავლების მატებას
ადგილობრივი

თემების

გაძლიერების

მეშვეობით.
პროექტს

ახორციელებს

Chemonics

International

Inc.,

რომელსაც

მხარდაჭერას

უწევენ

საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი „აფხაზეთი“ (CHCA), საქართველოს ფერმერთა
ასოციაცია (GFA), რეგიონული განვითარების ასოციაცია (RDA) და ასოციაცია სამხარეო
განვითარება მომავალი საქართველოსთვის (RDFG).

 საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ „ზრდა“ პროექტში მიიღო მონაწილეობა
სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში პროექტის მიერ განხორციელებულ ყველა
აქტივობაში.
 პროექტის ფარგლებში, შეიქმნა მობილური აპლიკაცია „აგრონავტი“.
 მხარი დაეჭრა საქართვეოს ფერმერთა სადისტრიბუციო კომპანია აპლიკაციის
მეშვეობით მოახდინოს ფერმერების მიერ წარმოებული პროდუქციის „აჭარა
ჯგუფისთვის“ შესყიდვა
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მობილური აპლიკაცია „აგრონავტი“

აპლიკაცია წარმოადგენს მარტივ და მოქნილ ელექტრონულ სისტემას, რომელიც
ფერმერს მის მიერ წარმოებული პროდუქტის გასაღების, ახალ ბაზარზე
გასვლისა და დაკავშირების საშუალებას აძლევს.
„აგრონავტი“ უფასო აპლიკაციაა,
სადაც
რეგისტრაციის
შემდეგ,
ფერმერს
თავისი
პროდუქციის
სახეობისა
და
რაოდენობების
შესახებ დეტალური ინფორმაციის
განთავსება შეუძლია. აპლიკაციაში
ხელმისაწვდომია აგროსტატისტიკა,
აგრარული პროდუქტების ფასები,
ბაზრის კვლევები, აგროდაიჯესტი,
სასწავლო ბროშურები, ამინდის
პროგნოზი
და
ა.შ.ასევე
ხელმისაწვდომია
ინფორმაცია
სერტიფირების, მიწის აუქციონის,
აგროდაზღვევისა და სასარგებლო
ბმულების შესახებ.
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საქართველოს ფერმერთა სადისტრიბუციო კომპანია

საქართველოს ფერმერთა სადისტრიბუციო კომპანია დაფუძნდა 2016 წელს და
ემსახურება მომარაგების დახვეწილი, მარტივი და უწყვეტი ჯაჭვის შექმნას.
კომპანიის მიზანს წარმოადგენს ფერმერთა ხელშეწყობა პროდუქციის
რეალიზებისა და მათთვის გასაღების ახალი და მუდმივი ბაზრის მოპოვებაში.
კომპანიის ამოცანები:

 ადგილობრივი ფერმერული ორგანიზაციების გაძლიერება;
 იმპორტირებული პროდუქციის ადგილობრივით ჩანაცვლება;
 200 ტონიანი შემნახველი სამაცივრე მეურნეობის მშენებლობა სოფელ
გამარჯვებაში;
 ISO სტანდარტის დამკვიდრება;
 თანამედროვე

ტექნოლოგიებით

აღჭურვილი

გადამამუშავებელი

საწარმოს შექმნა.

სადისტრუბუციო კომპანია მზად არის, ითანამშრომლოს რაც შეიძლება მეტ ისეთ
ფერმერთან, რომელიც შეძლებს, შექმნას მაღალი ხარისხის პროდუქტები. კომპანიას
პირველ ეტაპზე აქვს ამბიცია, გააუმჯობესოს პროდუქტების ხარისხი ადგილობრივ
ბაზარზე,

გრძელვადიან

შესაძლებლობები

და

არ

პერსპექტივაში
გამორიცხავს,

კი
რომ

აპირებს,

გამოიყენოს

გარკვეული

პერიოდის

DCFTA-ს
შემდეგ

კონკურენტუნარიანი ქართული პროდუქტებით გავიდეს ევროკავშირის ბაზარზე.
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ფერმერთა სათათბირო
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ (GFA) 2017 წლის 25 სექტემბერს
დააფუძნა ფერმერთა სათათბირო, რომლის შექმნის ინიციატივა მის
წევრ ფერმერებს, არასამთავრობო და სამთავრობო სექტორის
წარმომადგენლებს ჯერ კიდევ 2016 წლის 1 დეკემბერს წარუდგინა.
სათათბიროს
ფორმირების
გადაწყვეტილება
მიღებული
იყო
ფერმერების მიერ კენჭისყრის საფუძველზე, ხმათა უმრავლესობით.
სათათბიროს
ფორმირება
განხორციელდა
საერთაშორისო
განვითარების ორგანიზაციებთან „ქეა-საერთაშორისო კავკასიაში“, ევროკავშირის მიერ
დაფინანსებული
„ENPARD“-ის
პროგრამის
„თანამშრომლობა
სოფლის
განვითარებისათვის საქართველოში“ პროექტისა და ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული
„ოქსფამის“ პროექტის „ეროვნული სასურსათო უსაფრთხოების სტრატეგიის
სრულყოფა და მცირე ფერმერების მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში“ აქტიური
მხარდაჭერით.
ფერმერთა სათათბიროს მიზნები:

ფერმერთა ინეტერსების დაცვა და კანონმდებლობის განვითარების პროცესებში მათი
აქტიური ჩართულობის უზრუნველყოფა;
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის საკომუნკიკაციო ჯაჭვის მუნიციპალურ დონეზე
განვითარება, ფერმერთა ინტერესების დასაცავად;
ფერმერთა სათათბიროს ანგარიშგასაწევ ძალად ჩამოყალიბება, რომელიც დაიცავს
ფერმერთა ინტერესებს და გააძლიერებს სოფლის მეურნეობის სფეროში მომუშავე
ბიზნესზე ორიენტირებულ ფერმერებს;
ფერმერების მაქსიმალურად ჩართულობა აგრარულ და სასურსათო სექტორებში
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, როგორც მუნიციპალურ, ასევე, ინსტიტუციურ
დონეზე.
ფერმერთა სათათბიროს უახლოესი გეგმები
საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია გეგმავს ფერმერებისთვის სხვადასხვა სახის სასწავლო
პროგრამების ორგანიზებას, რაც მათ საშუალებას მისცემს, მიღებული ცოდნა მოახმარონ
საკუთარი რეგიონის განვითარებას, რეგიონში წარმოებული პროდუქციის ხარისხის ამაღლებას,
რაც თავის მხრივ განაპირობებს მათი კონკურენტუნარიანობის ზრდას, როგორც ადგილობრივ,
ასევე საერთაშორისო ბაზარზე.
ფერმერთა ასოციაციის მრჩეველთა საბჭოების ხელმძღვანელები/ექსპერტები, მოთხოვნისა და
საჭიროების შესაბამისად, მოთათბირეებს მიაწვდიან რეკომენდაციებს სექტორში არსებული
პრობლემების გადაჭრის გზების, საკანონმდებლო ცვლილებების, სამომავლო პერსპექტივებისა
და ამ მიმართულებით მომუშავე დონორების შესახებ.
სასწავლო პროგრამების გავლის, ექსპერტების რეკომენდაციებისა და ფერმერთა ასოციაციის
მხარდაჭერის შედეგად, მოთათბირეები შეძლებენ, მთავრობის მიერ ინიცირებული იმ
კანონპროექტების შემუშავების პროცესში ჩართვას, რომლებიც უშუალოდ ეხება ფერმერების,
როგორც მცირე მეწარმეების კეთილდღეობას.
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☒

წიგნი -„გზა ფერმერობისკენ“

ფონდ "კონსტანტას" და საქართველოს
ფერმერთა ასოციაციის თანამშრომლობთ
2017
წელს
გამოიცა
წიგნი
„გზა
ფერმერობისკენ“.
წიგნში
აღწერილია
საქართველოში
გავრცელებული
და
პერსპექტიული სამოცზე მეტი სასოფლოსამეურნეო
კულტურის
მოყვანის
ტექნოლოგია, ასევე, მათი წარმოებისათვის
აუცილებელი ფაქტორების – კლიმატის,
ნიადაგის ტიპების, სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების მოცულობისა და სხვა
პირობების მიმოხილვა საქართველოს რეგიონების მიხედვით.

წიგნი -„ცისარტყელა კალმახი“,

ასევე საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ გამოსცა
წიგნი „ცისარტყელა კალმახი“, სადაც აღწერილია
კალმახის წარმოების ტექნოლოგიები. წიგნი გამოიცა
ევროკავშირის „სოფლის მეურნეობისა და სოფლის
განვითარების ევროპის სამეზობლო
პროგრამისა“ (ENPARD), ავსტრიის განვითარების
სააგენტოსა (ADA) და საერთაშორისო კორპორაცია ქეას
(CARE) ერთობლივი მონაწილეობით.
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ასოციაციის წევრთა ბაზა
2017 წლის ბოლოს საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია მოიცავდა 1134
დამოუკიდებელ წევრ ფერმერს და 182 კოოპერატივს. გარდა ამისა, ასოციაციას ჰყავდა
103 ასოცირებული წევრი. ასოცირებულ წევრებს წარმოადგენენ კომპანიები
(ძირითადად, შპს-ები) და ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციები/ასოციაციები.
გრაფიკი 1 გვიჩვენებს საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ინდივიდუალური
წევრების განაწილებას რეგიონების მიხედვით. ინდივიდუალური წევრების 27.3%
სამეგრელო და ზემო სვანეთიდან არის, 15.5% და 9.3% შესაბამისად რაჭა-ლეჩხუმი და
ქვემო სვანეთიდან და კახეთიდან.

გრაფიკი 1. GFA-ს ინდივიდუალური წევრები რეგიონების მიხედვით (%)
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წევრი ფერმერების ძირითადი საქმიანობები
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საქმიანობები რეგიონების მიხედვით.

უნდა აღინიშნოს, რომ ფერმერები
მხოლოდ ერთი საქმიანობით არ
არიან დაკავებულები. ფერმერი,
რომელიც
დაკავებულია
მეცხოველეობით, ასევე, მოჰყავს
კარტოფილი
და
აწარმოებს
თაფლს. როგორც დიაგრამიდან
ჩანს, 1134 ფერმერიდან 361 (რაც
32%-ს
შეადგენს)
მისდევს
მეცხოველეობას.შემდეგ
მოდის
მეფუტკრეობა,
რომელსაც
მოსდევს მევენახეობა, ხილისა და
თხილის წარმოება.
ქვემოთ
მოცემულია
ინდივიდუალური
წევრი
ფერმერების
ძირითადი

ძირითადი აგროსაქმიანობა გურიის რეგიონში
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ძირითადი აგროსაქმიანობა თბილისში
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ძირითადი აგროსაქმიანობა იმერეთის
რეგიონში
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ძირითადი აგროსაქმიანობა კახეთის რეგიონში
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ძირითადი აგროსაქმიანობა მცხეთამთიანეთის რეგიონში
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ძირითადი აგროსაქმიანობა რაჭა-ლეჩხუმსა
და ქვემო სვანეთის რეგიონში
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ძირითადი აგროსაქმიანობა სამეგრელოსა და
ზემო სვანეთის რეგიონში
140
120
100
80
60
40
20
0

19

122
75
43

43
25

12

16

11

6

59

34
1

11

5

20 | P a g e

ძირითადი აგროსაქმიანობა სამცხე-ჯავახეთის
რეგიონში
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ძირითადი აგროსაქმიანობა ქვემო ქართლის
რეგიონში
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ძირითადი აგროსაქმიანობა შიდა ქართლის
რეგიონში
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გრაფიკი N 2 გვიჩვენებს საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის კოოპერატივების
განაწილებას რეგიონების მიხედვით. კოოპერატივების 29.9% სამეგრელო და ზემო
სვანეთის რეგიონიდან არის. 14.9%-იმერეთის რეგიონიდან, ხოლო 11.7%- გურიის
რეგიონიდან.
გრაფიკი 2. წევრი კოოპერატივები რეგიონების მიხედვით
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წევრი კოოპერატივების ძირითადი საქმიანობები
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კოოპერატივებს შორის უფრო გავრცელებულია მეფუტკრეობა და თხილის წარმოება.
შემდეგ პოზიციაზეა მეცხოველეობა, ბოსტნეულის, ხილის, მარცვლეული კულტურების
წარმოება და სასათბურე მეურნეობა. დამოუკიდებელი ფერმერებისგან განსხვავებით,
მევენახეობით მხოლოდ 5 კოოპერატივია დაკავებული. წარმოების მასშტაბის
გათვალისწინებით, მხოლოდ რამდენიმე კოოპერატივი და ასოცირებული წევრი
შეიძლება ჩაითვალოს მსხვილ მწარმოებლად. დღეისათვის, საქართველოს
ფერმერთა ასოციაციას არ აქვს ინფორმაცია თავისი წევრების სავაჭრო ბრუნვის
შესახებ, რაც დაეხმარებოდა წევრების წარმოების მასშტაბის მიხედვით
დიფერენცირებაში.
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ასოციაციის ახალი წევრები (იანვარი 2017- დეკემბერი 2017)
 164 ახალი წევრი (ინდივიდუალური ფერემერები);
 33 კოოპერატივი (182 წევრი);
 6 ასოცირებული წევრი.

ასოციაციის წევრთა საერთო რაოდენობა
 1134 ინდივიდუალური წევრი;
 103 ასოცირებული წევრი;
 182 კოოპერატივი.
(კოოპერატივების, ასოცირებული წევრებისა და დამოუკიდებელი ფერმერების რაოდენობა
დაახლოებით 3200 შეადგენს).

400–ზე მეტმა ფერმერმა კონსულტაციები
გაიმართა
ასოციაციის
სოფლის
მეურნეობის
სფეროს
სპეციალისტის
აქტიური მონაწილეობით.
კონსულტაციის
მთავარი
თემები:
აგრონომის კონსულტაცია; მეცხოველეობა;
სანერგე მეურნეობა; სათანადო სასოფლოსამეურნეო პრატქიკა (G.A.P; GLOBAL
G.A.P);
სეტყვისა
და
ყინვისაგან
დაცვასთან დაკავშირებული საკითხები;
რძის პროდუქტები; ხილისა და ბოსტნეულის წარმოების მახასიათებლები.
სატელეფონო ცენტრმა უპასუხა 2 901 შემომავალ ზარს და განახორციელა 2 066 ზარი
რეგიონული განვითარების ასოციაციასთან (RDA) სამთავრობო პროექტის „მიკრო
ბიზნესის განვითარება სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში“ ფარგლებში.
სატელეფონო ცენტრმა განახორციელა 5 274 გამავალი ზარი და უპასუხა 1 877
შემომავალ ზარს.
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საბაზრო ფასების ანალიტიკა (GFA-ISET)

„CARE კონსორციუმის“ მიერ განხორციელებული პროექტის „თანამშრომლობა
საქართველოში სოფლის აღორძინებისთვის“ (ENPARD) ფარგლებში, ეკონომიკის
საერთაშორისო სკოლის კვლევითი ინსტიტუტი (ISET-PI) სოფლის
მეურნეობის პროდუქტების საბაზრო ფასის წარდგენის მექანიზმის
საკითხზე თანამშრომლობს საქართველოს სოფლის მეურნეობის
სამინისტროსთან და გაერთიანებული ერების სურსათისა და სოფლის
მეურნეობის
ორგანიზაციასთან
(FAO).
საქართველოს
სოფლის
მეურნეობის სამინისტროს რეგიონულმა წარმომადგენლებმა (ICCs),
საქართველოს 60 მუნიციპალიტეტში, ყოველკვირეული კვლევის
საფუძველზე, შეაგროვეს 100-ზე მეტი პირველადი სასოფლო-სამეურნეო
პროდუქტის შესახებ ფასთა მონაცემები.
აღნიშნულ საკითხზე, „თანამშრომლობა საქართველოში სოფლის
აღორძინებისთვის“ (ENPARD) პროექტის ფარგლებში, საქართველოს
ფერმერთა ასოციაცია და ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კვლევითი
ინსტიტუტი (ISET-PI) აქტიურად თანამშრომლობენ. მათ, საბაზრო
ფასების ტენდენციების შესახებ საერთო ანალიზი (ზემოაღნიშნული
ფასების მონაცემების საფუძველზე) წარმოადგინეს.
2017 წლის დეკემბერში აგრინდექსის ყველა ქვეინდექსი იგივე
მიმართულებით შეიცვალა, როგორც ნოემბერში, მაგრამ ყველა
შემთხვევაში, გარდა ბოსტნეულის (+12.8%) ფასების ქვეინდექსისა,
თვიდან თვემდე ფასების ცვლილება უფრო მცირე იყო. ხილის ფასები
0.2%-ით შემცირდა, ხორცის ფასები 0.2%-ით გაიზარდა, რძის
პროდუქტები კი 3.7%-ით გაძვირდა.
რაც შეეხება ფასების ცვლილებას წინა წლის შესაბამის თვესთან
შედარებით, 2017 წლის დეკემბერში აგრინდექსი 11.4%-ით აღემატებოდა
2016 წლის დეკემბრის მაჩვენებელს.
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გრაფიკი #1. ხილის, ხორცის, ბოსნტეულისა და რძის პროდუქტების
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იან-17 თებ-17 მარ-17 აპრ-17 მაის-17 ივნ-17 ივლ-17 აგვ-17 სექ-17 ოქტ-17 ნოემ-17 დეკ-17
ხილი

ხორცი

რძის პროდუქტები

ბოსტნეული

აგრინდექსი

საბაზრო ფასების ტენდენციების ანალიზი მოიცავს სამ პროდუქტს:
ინფოგრაფიკა;
ყოველკვირეულად შესწორებული ფასთა მონაცემები;
AGRIndex.
ინფოგრაფიკა, AGRIndex და ყოველკვირეულად შესწორებული ფასთა მონაცემები
აგრინდექსი წარმოადგენს ინფორმაციას მხოლოდ ადგილობრივად წარმოებული
პროდუქტების შესახებ და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ადგილობრივი წარმოებით
დაინტერესებული პირებისთვის:
ქართველი ფერმერები, რომლებიც თავიანთ პროდუქტს ყიდიან ადგილობრივად;
მომხმარებლები, რომლებიც დაინტერესებული არიან ქართული აგროპროდუქტების
ფასებით;
სხვა დაინტერესებული მხარეები, რომლებსაც სჭირდებათ ადგილობრივ ბაზარზე
ფასების დინამიკის ანალიზის ინსტრუმენტი.
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ასოციაციის ცნობადობა სოციალურ მედიაში:
 Facebook-ის მომხმარებლელის რაოდენობა 12 595;
 Facebook-ის მომხმარებლების რაოდენობა გაიზარდა 2 191–ით;
 Facebook-ის მომხმარებლების რაოდენობა „GFA Junior“-ის გვერძე გაიზარდა 337ით;
 მომზადდა სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული 143 მედია დაიჯესტი;
 235 მომხმარებელმა მიიღო კონსულტაცია ვებ. გვერდითსა და Facebook-ის
საშუალებით;
 Facebook-ის გვერზე აიტვირთა 172 ახალი აუქციონი სასოფლო-სამეურნეო
მიწების შესახებ;

Facebook-Fans გვერდის მომწონებლები

გამოწერების რაოდენობა People Followers:
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რამდენმა ადამიანმა ნახა People Reached:

ჩართული ადამიანები People Engaged:
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მედია გაშუქება
 11 January, 2017 - საქმიანი დილა „პროექტი „ZRDA” (Video)
 17 January, 2017 – Tbilisi Times “ეტიკეტირება ხორცპროდუქტების ფასებზე დიდად არ
იმოქმედებს” (Article)
 18 January, 2017 - საქმიანი დილა „მეღვინეს ისტორია“ (Video)
 19 January, 2017 – 1TV.ge “რა არის სტარტაპი?“ (Video)
 25 January, 2017 - საქმიანი დილა „ბიოღვინის მწარმოებლის ისტორია“ (Video)
 25 January, 2017 - საქმიანი დილა „ყველის მწარმოებელი ახალი ქარხნის გეგმები“ (Video)
 2 February, 2017 - საქმიანი დილა „ბიოდინამიური მეურნეობა რუისპირში“ (Video)
 8 February, 2017 - საქმიანი დილა „მეცხვარეობა“ (Video)
 15 February, 2017 - საქმიანი დილა „თუშური ყველის მწარმოებელი“ (Video)
 22 February, 2017 - საქმიანი დილა „სოფლის მეურნეობა და სასტუმროების ბიზნესი“
(Video)
 1 March, 2017 - საქმიანი დილა „თაფლის ბიზნესი“ (Video)
 8 March, 2017 - საქმიანი დილა „ჩაის ბიზნესი“ (Video)
 8 March, 2017 - Powerful Women in Georgian Business (Article)
 15 March, 2017 – Business Media “მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მიერ
საქართველოდან, 2017 წლის კლასის ახალგაზრდა გლობალური ლიდერად ნინო
ზამბახიძე დასახელდა“ (Article)
 15 March, 2017 – GBC.ge “მსოფლიო ეკონომიკურმა ფორუმმა ნინო ზამბახიძე 2017 წლის
გლობალურ ლიდერად დაასახელა” (Article)
 15 March, 2017 – Bpn.ge “მსოფლიო ეკონომიკურმა ფორუმმა ნინო ზამბახიძე
საქართველოდან ახალგაზრდა გლობალურ ლიდერად დაასახელა” (Article)
 17 March, 2017 - YOUNG GLOBAL LEADERS CLASS OF 2017 (Article)
 17 March, 2017 - en.alumni.grenoble-em.com “WORLD ECONOMIC FORUM NAMES NINO
ZAMBAKHIDZE AMONG THE YOUNG GLOBAL LEADERS FOR 2017” (Article)
 20 March, 2017 – Sapari.ge “მხოლოდ მაშინ ვარ ძლიერი, როდესაც ჩემს ირგვლივ
ადამიანები არიან ძლიერები“ (Article)
 29 March, 2017 - საქმიანი დილა „ფერმერთა ასოციაციის წევრები ავსტრიელ კოლეგებს
სტუმრობენ” (Video)
 12 April, 2017 – საქმიანი დილა „ქართველი ფერმერების ავსტრიული გამოცდილება“
(Video)
 19 April, 2017 - საქმიანი დილა „გამოცდილება ქართველი ფერმერებისთვის“ (Video)
 26 April, 2017 - საქმიანი დილა „გამარჯვებული კონკურსანტები“ (Video)
 3 May, 2017 - საქმიანი დილა „სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება“ (Video)
 3 May, 2017 - რუსთავი 2 „სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება -შეჯამება“ (Video)
 17 May, 2017 - საქმიანი დილა „დუალური სწავლება სოფლის მეურნეობაში“ (Video)
 21 May, 2017 - იმედი „უნდა რეგულირდებოდეს თუ არა მიწის გასხვისება უცხო ქვეყნის
მოქალაქეებზე?“ (Video)
 24 May, 2017 - საქმიანი დილა „აგროდაზღვევის მნიშვნელობა“ (Video)
 25 May, 2017 – Business Media “რეგიონული ტურნის შეჯამება“ (Article)
 31 May, 2017 - საქმიანი დილა „როგორ დავნერგოთ საერთაშორისო სტანდარტები“ (Video)
 1 June, 2017 - ინტერპრესნიუსი „საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ ფერმერებთან
შესახვედრად რეგიონული ტურნეს პირველი ნაწილი დაასრულა“ (Article)
 1 June, 2017 – Business Media “საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ ფერმერებთან
შესახვედრად რეგიონული ტურნეს პირველი ნაწილი დაასრულა” (Article)
 2 June, 2017 – Business Media “ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ფერმერების
ერთიანი პოზიცია გახდეს ანგარიშგასაწევი” (Article)
 7 June, 2017 - საქმიანი დილა „ყველაზე პატარა ფერმერი“ (Video)
 12 June, 2017 – TV25 “ფერმერთა ასოციაციის ვიზიტი აჭარის რეგიონში“ (Video)
 14 June, 2017 - საქმიანი დილა „ფერმერთა ასოციაციის და ISET PI-ს ერთობლივი
პროდუქტი“ (Video)
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 15 June, 2017 – Business Media “ამერიკის სავაჭრო პალატა უცხოელებზე მიწის
მიყიდვასთან დაკავშირებულ საკონსტიტუციო ჩანაწერს ეწინააღმდეგ” (Video)
 16 June, 2017 - საქმიანი დილა „ფერმერები ცხვრის შერევის აკრძალვაზე“ (Video)
 17 June, 2017 - რუსთავი 2 „ნინო ზამბახიძე განსხვავებულ აქცენტებში“ (Video)
 20 June, 2017 - საქმიანი დილა „ახალგაზრდა ფერმერის მწყერის ფერმა“ (Video)
 22 June, 2017 - ინტერპრესნიუსი „საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ რეგიონული
ტური დაასრულა“ (Article)
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5 July, 2017 - ISET-ის და Cenn-ის ერთობლივი პროექტი
7 July, 2017 - სამჯერ მაქვს ცხოვრება ნულიდან დაწყებული
19 July, 2017 - პროექტი „ბიო ჰაკათონი“
26 July, 2017 - თხილის ექსპორტი
2 August, 2017 - რა პერსპექტივები აქვთ ახალგაზრდა ფერმერებს?
14 August, 2017 - რა ვითარებაა თაფლის ბაზარზე
26 September, 2017 - სამსახურიდან წასვლის შემდეგ ფერმერი გავხდები
26 September, 2017 – ქალების ნარატივი - ფერმერთა სათათბირო შეიქმნა
27 September, 2017 - სათათბირო და ახალი პროექტები ფერმერებისთვის
27 September, 2017 - საქართველოში ფერმერთა სათათბირო შეიქმნა
27 September, 2017 - ფერმერთა ასოციაციამ დარგის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი
პროექტები წარმოადგინა
27 September, 2017 - ფერმერთა სათათბირო დაფუძნდა
27 September, 2017 - Agronavti – აპლიკაცია ქართველი ფერმერების პროდუქციის
რეალიზებისთვის
28 September, 2017 – Agronavti - აპლიკაცია ქართველი ფერმერებისთვის
2 October, 2017 - ნინო ზამბახიძე სტუმრად "ბიზნესკოდში".(Video)
3 October, 2017 - ფერმერთა სათათბიროს შექმნა (Video)
4 October, 2017 - საქმიანი დილა „საკვირაო სამეწარმეო მარკეტი“ (Video)
11 October, 2017 – Ambition “the field of change” (Article)
17 October, 2017 - საქიანი დილა „თაფლის წარმოება და ექსპორტი“ (Video)
19 October, 2017 - ევროკავშირი სოფლის მეურნეობის სექტორში ბიზნესის მხარდამჭერ
ორგანიზაციებს აფინანსებს (Article)
20 October, 2017 - საქმიანი დილა „ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობაში“ (Video)
20 October, 2017 - სურსათისა და სოფლის მეურნეობის დარგში მცირე და საშუალო
საწარმოების მხარდამჭერი ინიციატივა (Article)
25 October, 2017 - პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პოზიცია გუშინდელი შეხვედრის
შესახებ (Video)
27 October, 2017 – “პრეზიდენტი: სოფლის მეურნეობის გაძლიერება პასუხია ჩვენი ქვეყნის
პრინციპულ გამოწვევებზე” (Article)
27 October, 2017 - საქმიანი დილა - “DCFTA და ევროკავშირის პროექტები საქართველოში“
(Video)
1 November, 2017 - საქმიანი დილა „Lean In და ძლიერი ქალი“ (Video)
15 November, 2017 საქმიანი დილა „პორტაბელური ჰიდროფონიკული სათბური“ (Video)
6 December, 2017 - საქმიანი დილა „ENPARD-ის მიერ დაფინანსებულ კოოპერატივი –
“ქულბაქი”. (Video)
8 December, 2017 - WOMEN, TO TRACTORS! (Article)
9 December, 2017 - პროექტი – “სურსათისა და სოფლის მეურნეობის დარგში მცირე და
საშუალო საწარმოების მხარდამჭერი ინიციატივა” (FASSI) (Video)
13 December, 2017 - DCFTA – ტრენინგები ბიზნეს ასოციაციებისთვის (Article)
13 December, 2017 - საქმიანი დილა „ურბანული სოფლის მეურნეობა“ (Video)
18 December, 2017 - საქართველოს სადისტრიბუციო კომპანია (Video)
18 December, 2017
- ევროკავშირისა და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის
ბენეფიციარებისთვის ქუთაისში ტრენინგი გაიმართა (Video)
20 December, 2017 - საქმიანი დილა „ქალების გაძლიერების პროექტები“ (Video)
21 December, 2017 - ქართველ ფერმერთა სადისტრიბუციო კომპანია (Video)
27 December, 2017 - საქმიანი დილა „2017 წელი ფერმერებისთვის“ (Video)

