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კვლევის მეთოდოლოგია   

შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის  ფერმერთა საჭიროებებისა და მოთხოვნის 

კუთხით შეფასების კვლევა  განხორცილდა პროექტის ”მცირე ფერმერული 

კოოპერატივების მწარმოებლურობის გაძლიერება იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის 

რეგიონებში” ფარგლებში. პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის სამეზობლო 

პროექტ სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისათვის (ENPARD)-ის ფინანსური 

მხარდაჭერით.  პროექტის სამოქმედო არეალი მოიცავს შემდეგ მუნიციპალიტეტებს: ონი, 

ამბროლაური, ხარაგაული, ტყიბული, ზესტაფონი, ბაღდათი, თერჯოლა, წყალტუბო და 

ხონი.   

წინამდებარე კვლევის მიზნად განისაზღვრა: შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის  

განხოციელების  პროცესისა და ზეგავლენის  თვისებრივი შეფასება, ფერმერთა მხრიდან 

აგროკრედიტის პროექტის მიმართ მოლოდინების, დამოკიდებულებებისა და  

საჭიროებების ტენდენციების გამოვლენა, შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება.  

კვლევამ მოიცვა ”მცირე ფერმერული კოოპერატივების მწარმოებლურობის გაძლიერება 

იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონებში”  პროექტის მიზნობრივ მუნიციპალიტეტებში 

მცხოვრები ფერმერები, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგნელები, 

აგრონომები და უშუალოდ ადგილობრივი საკონსულტაციო სამსახურების 

წარმომადგენლები.   

ამასთან, მნიშვნელოვანია ხაზი გაესვას იმ გარემოებას, რომ კვლევა ფოკუსირებულია 

უშუალოდ ფერემერების მიერ დასმული საკითხებისა და მათი საჭიროებების 

იდენტიფიკაციაზე.  

მიუხედავად იმისა, რომ შეღავათიანი აგროკრედიტების პროექტი საქართველოს 

მასშტაბით ხორციელდება, კვლევის არეალი განისაზღვრა იმ ცხრა  მიზნობრივი 

მუნიციპალიტეტით, რომელსაც მოიცავს პროექტი ”მცირე ფერმერული კოოპერატივების 

მწარმოებლურობის გაძლიერება იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონებში”. თუმცა 

მიღებული შედეგები და შემუშავებული რეკომენდაციები იძლევა შესაძლებლობას 

განვაზოგადოთ ისინი და მივიჩნიოთ რელევანტურად პროექტის განხორციელებისა და 

ფერმერთა დამოკიდებულებების თვისებრივი შეფასებისათვის.  

 



2 
 

 

კვლევის ამოცანები და ინსტრუმენტები 

 

 

 

 

კვლევის ინსტრუმენტად განისაზღვრა შემდეგი:  

(1) ფოკუს- ჯგუფები ფერმერების მონაწილეობით 

სულ 10  ფოკუს-ჯგუფი, 1 ჯგუფი თითეულ მიზნობრივ მუნიციპალიტეტში (სულ 9) და 1 

გაერთიანებული რეგიონში აქტიური კოოპერატივების მონაწილეობით. 

მონაწილეთა რაოდენობა თითეულ ფოკუს-ჯგუფში - 10-12 ფერმერი.  ფერმერთა 

შერჩევისას  უზუნველყოფილ იქნა დარგობრივი და  გეოგრაფიული  დიფერენციაცია.  

ამასთან, მონაწილე მინიმუმ ზოგადად იყო ინფორმირებული  აგროკრედიტების 

პროექტის შესახებ.  

შერჩევის დამატებითი პირობა: შერჩევაში  მოხვდა მინიმუმ 2, მაქსიმუმ 8 

ფერმერი/კოოპერატივის წარმომადგენელი, რომელმაც გააკეთა განაცხადი აგროკრედიტის 

მისაღებად (მიუხედავად პასუხისა). 

ფოკუს-ჯგუფის შეხვედრები ჩატარდა განსაზღვრული სახელმძღვანელოს შესაბამისად 

(დანართი 1), მომზადდა აუდიოჩანაწერი და შესაბამისი ტრანსკრიპტი. მიღებული 

•სამაგიდე კვლევა: დებულების სკრინინგი, სტატისტიკის ანალიზი;

•ჩაღრმავებული ინტრვიუები ს/მ სამინისტროს წარმომადგენლებთან;

•ჩაღრმავებული ინტერვიუები ბენეფიციარებთან;

•ფოკუს-ჯგუფები ფერმერებთან

ამოცანა 1. პროგრამის მიზნებისა და
განხორციელების პროცესების

შეფასება

•ჩაღრმავებული ინეტრვიუები საბანკო სექტორის წარმომადგენლებთან;

•ფოკუს-ჯგუფები ფერმერებთან;

•ჩაღრმავებული ინეტრვიუები ბენეფიციარებთან, ექსპერტებთან და
ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან; 

ამოცანა 2. ფერმერების აგროკრედიტის
მიმართ ინფორმირებულობის, 

მოლოდინების, დამოკიდებულებების, 
საჭიროებების ტენდენციების დადგენა

•ჩაღრმავებული ინეტრვიუ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
წარმომადგენლებთან;

•ჩაღრმავებული ინეტრვიუები საბანკო სექტორის წარმომადგენლებთან;

•ჩაღრმავებული ინეტრვიუები ბენეფიციარებთან და ექსპერტებთან;

ამოცანა 3. გაუმჯობესების
რეკომენდაციების შემუშავება
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შედეგები გაანალიზდა და შედეგად მოხდა ისეთი მიმართულებების გამოვლენა, 

რომლებიც საჭიროებს გაუმჯობესებას ანდა საჭიროებს მნიშვნელოვან მოდიფიკაციას.   

(1) ჩაღრმავებული ინტერვიუ დაინტერესებულ მხარეებთან  

კატეგორია  რაოდენობა  ამოცანა N 

ბენეფიციარი ფერმერები 12 1, 2,3 

არაბენეფიციარი აპლიკანტი  ფერმერი   6 1, 2,3 

ს/მ სამინისტრო,  სააგენტო 3 1,3 

საკონსულტაციო სამსახურის წარმომადგენლები 2 1,2,3 

სოფლის მეურნეობის ექსპერტი 2 3 

თვითმმართველობის წარმომადგენლები 4 1,2,3 

საბანკო სექტორის წარმომადგენლები 8 2,3 

 

ჩაღრმავებული ინეტრვიუსთვის მომზადდა ჩარჩო სახელმძღვანელო, (დანართი 2), 

რომელიც ადაპტირდა რესპოდენტის კომპეტენციისა და პროფილის გათვალისწინებით.  

კვლევის მიზნებისათვის ყველა რესპოდენტი თანაბარზომიერად მნიშვნელოვანი იყო, 

თუმცა კვლევის მე-3 ამოცანის შესრულების თვალსაზრისით აუცილებელი გახდა, რომ 

ინტერვიუები სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და სოფლის მეურნეობის პროექტების 

მართვის სააგენტოს წარმომადგენლებთან  ჩატარებულიყო ბოლო ეტაპზე, როდესაც სხვა 

მხარეების, განსაკუთრებით კი ფერმერების, დამოკიდებულებები და პოზიციები უკვე 

გამოვლენილი იყო.  

(3) სამაგიდე კვლევა: პროექტთან დაკავშირებული დადგენილებისა და სხვა ნორმატიული 

აქტების რევიზია, საბანკო სტატისტიკის  ზოგადი ანალიზი. 

კვლევის ფარგლებში შესწავლილ იქნა აგროკრედიტის  პროექტთან დაკავშირებული 

დადგენილებები.  ასევე მოხდა  ხელმისაწვდომი სტატისტიკური მონაცემების  

დამუშავება, რომელებიც ეხებოდა გაცემული შეღავათიანი აგროკრედიტების 

ტენდენციებს, ასევე ზოგადად აგრარული სექტორისათვის გაცემულ სესხებს.  
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შეღავათიანი აგროკრედიტების  პროექტი 

პროექტის მიმოხილვა 

შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტს 2013 წლის 27 მარტიდან ახორციელებს სოფლის 

მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო. პროექტის მიზანს წარმოადგენს სოფლის 

მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამამუშავებელი და შენახვა-რეალიზაციის 

საწარმოო პროცესებისათვის ხელშეწყობა ფიზიკური და იურიდიული პირების იაფი და 

ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფის გზით. ასევე ფერმერების 

გამსხვილება და კოოპერაციის ხელშეწყობა. პროექტი ორიენტირებულია ისეთი 

საწარმოების დაფინანსებაზე, რომლებიც წარმოების პროცესში გამოიყენებენ 

ადგილობრივ ნედლეულს და ადგილობრივ შრომით რესურსებს.  

 

პროექტის ფარგლებში, სოფლის მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამამუშავებელი 

და შენახვა-რეალიზაციის მიმართულების საწარმოები საფინანსო ინსტიტუტებისგან 

იღებენ შეღავათიან აგროკრედიტს ძირითადი და საბრუნავი საშუალებებისთვის. 2013 

წლიდან 2015 წლის ჩათვლით პროექტის ფარგლებში ფინანსდებოდა პირველადი 

წარმოებისთვის საბრუნავი საშუალებები. თუმცა, აღნიშნული კომპონენტი პროექტის 

ფარგლებში აღარ ფინანსდება და სესხის მოცულობის ქვედა ზღვარმაც 5,000 ლარიდან 

20,000 ლარამდე აიწია.  

დღესდღეობით, „შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტი“ ითვალისწინებს შემდეგ 

კომპონენტებს:    

 „შეღავათიანი აგროკრედიტი საბრუნავი საშუალებებისთვის“; 

 „შეღავათიანი აგროკრედიტი ძირითადი საშუალებებისთვის“; 

 „შეღავათიანი აგროლიზინგი“; 

 სახელმწიფო პროექტის „აწარმოე საქართველოში“ აგრონაწილი. 

პროექტის ფარგლებში, სესხის პროცენტის თანადაფინანსება გაიცემა მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, როდესაც დაკმაყოფილებულია პროექტით განსაზღვრული პირობები. 

სააგენტოს მიერ დადგენილია სესხის საპროცენტო განაკვეთების მაქსიმალური 

მოცულობები, სესხის თანხის განსხვავებული ოდენობების შესაბამისად. სააგენტოს 

მხრიდან სესხის პროცენტის თანადაფინანსება გაიცემა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, 

როდესაც ბანკის მიერ გაცემული სესხის საპროცენტო განაკვეთი აკმაყოფილებს 

სააგენტოს მიერ დადგენილ შეზღუდვებს.    

 

შეღავათიან ი აგროკრედიტი საბრუნავი  საშუალებებისთვის 

შეღავათიანი აგროკრედიტი საბრუნავი საშუალებებისთვის არის პროექტის სეზონური 

კომპონენტი. პროექტის ფარგლებში, აგროკრედიტი საბრუნავი საშუალებების 

დასაფინანსებლად გაიცემა საწარმოებისთვის შემდეგი ქვეკომპონენტების ფარგლებში: 

ყურძნის გადამამუშავებელი საწარმოები; ყურძნის გადამამუშავებელი საწარმოები, 

რომლებიც ყურძნის შეძენას მოახდენენ სპირტის წარმოების მიზნით; ატმის 
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შემსყიდველი საწარმოები; არასტანდარტული ვაშლის შემსყიდველი საწარმოები; 

მანდარინის შემსყიდველი ან/და გადამამუშავებელი საწარმოები. 

საბრუნავი საშუალებების კომპონენტში ერთ ბენეფიციარზე გაცემული შეღავათიანი 

აგროკრედიტის ჯამური მოცულობის ქვედა ზღვარია 20,000 ლარი. კრედიტის მოცულობა 

არ უნდა აღემატებოდეს 10 000 000 ლარს ან მის ეკვივალენტ აშშ დოლარს. გამონაკლისია, 

ყურძნის გადამამუშავებელი საწარმოები, რომლებიც ყურძნის შეძენას ახდენენ სპირტის 

წარმოების მიზნით. ამ შემთხვევაში აგროკრედიტის მოცულობის ზედა ზღვარია 15 000 

000 ლარი ან მისი ეკვივალენტი თანხა აშშ დოლარში.  

კრედიტის ვადა დამოკიდებულია მის მიზნობრიობაზე და განისაზღვრება 

შემდეგნაირად:  

 მანდარინის შეძენა შემდგომი რეალიზაციის მიზნით - მაქსიმალური ვადა 6 თვე. 

 მანდარინის შეძენა შემდგომი გადამუშავების მიზნით - მაქსიმალური ვადა 12 თვე. 

 ატმის შეძენა შემდგომი რეალიზაციის და/ან გადამუშავების მიზნით - 

მაქსიმალური ვადა 6 თვე. 

 არასტანდარტული ვაშლის შეძენა შემდგომი გადამუშავების მიზნით - 

მაქსიმალური ვადა 12თვე. 

 ყურძნის შეძენა სპირტის წარმოების მიზნით- მაქსიმალური ვადა 36 თვე. 

 ყურძნის შეძენა გადამამუშავებელი საწარმოებისთვის - 15 თვე.  

 

სესხის საპროცენტო თანხის თანადაფინანსება ხდება სააგენტოს მიერ სესხის ძირითადი 

თანხის წლიური 8%-ის ოდენობით.  

 

შეღავათიანი აგროკრედიტი ძირითადი საშუალებებისთვის 

  კომპონენტი ითვალისწინებს საფინანსო ინსტიტუტების მიერ სოფლის მეურნეობის 

პროდუქტების მწარმოებელი და გადამამუშავებელი საწარმოებისთვის ძირითადი 

საშუალებებისთვის გამოყოფილ სესხებზე დაწესებული საპროცენტო განაკვეთების 

თანადაფინანსებას სააგენტოს მიერ. თანადაფინანსება სააგენტოს მიერ ხდება სესხის 

ძირითადი თანხის წლიური 11%-ის ოდენობით არა უმეტეს 84 თვის განმავლობაში.  

 

ძირითადი საშულებების კომპონენტში შეღავათიანი აგროკრედიტით სარგებლობა 

შეუძლიათ საქართველოს მოქალაქე ფიზიკურ პირებს მხოლოდ 20 000 ლარიდან (ან 

ეკვივალენტი აშშ დოლარი) 30 000 აშშ დოლარამდე (ან ეკვივალენტი ლარი) სესხის 

შემთხვევაში. იურიდიული პირებისა და კოოპერატივებისთვის ზედა ზღვარია 600 000 

აშშ დოლარი (ან ეკვივალენტი ლარი).  

 

აღნიშნულ კომპონენტში განსხვავებული მიდგომაა ყურძნის გადამამუშავებელ 

საწარმოებთან, რომლებიც მიეკუთვნებიან ალკოჰოლური სასმელების კატეგორიას. მსგავს 

საწარმოებზე გაცემული სესხის შემთხვევაში, თუ სესხის თანხა 20,000 ლარიდან 600,000 

აშშ დოლარამდე მოცულობისაა და სესხი აღებულია ლარში, თანადაფინანსების 

პროცენტი არის 11%, ხოლო დოლარში გაცემული სესხის შემთხვევაში - 8%. ამ 

შემთხვევაში სააგენტო სესხის თანადაფინანსებას ახორციელებს 84 თვის მანძილზე. 
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აღნიშნულ საწარმოებს აქვთ შესაძლებლობა მიიღონ შეღავათიანი აგროკრედიტი იგივე 

თანადაფინანსების პროცენტით, 600,001 აშშ დოლარიდან 2,000,000 აშშ დოლარამდე (ან 

ექვივალენტი ლარი). ამ შემთხვევაში სააგენტო თანადაფინანსებას ახდენს არა უმეტეს 24 

თვის განმავლობაში.  

 

შეღავათიანი აგროლიზინგი 

აგროლიზინგის კომპონენტი ემსახურება სოფლის მეურნეობის პროდუქციის 

დამატებითი ღირებულების შემქმნელი ინფრასტრუქტურის განვითარებას. შეღავათიანი 

აგროლიზინგით სარგებლობა შეუძლიათ, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად 

რეგისტრირებულ, როგორც ფიზიკურ ისე იურიდიულ პირებს.  

შეღავათიანი აგროლიზინგის კომპონენტის ფარგლებში შესაძლებელია დაფინანსდეს 

ლიზინგის გამცემის მიერ:  

- ახალი და/ან მეორადი მანქანა-დანადგარების იმპორტი;  

- საქართველოში უცხოური ან ადგილობრივი წარმოების ახალი მანქანა-დანადგარების 

შეძენა;  

- ლიზინგის გამცემის ბალანსზე არსებული მეორადი მანქანა-დანადგარების 

ლიზინგის მიმღებზე გადაცემა. 

 

ერთ ბენეფიციარზე ლიზინგის გამცემის ინვესტიციის მოცულობა განისაზღვრება 

არანაკლებ 12 000 აშშ დოლარით და არაუმეტეს 600 000 აშშ დოლარით. ლიზინგის 

მაქსიმალური ვადა არის 84 თვე. სააგენტოს მიზნობრივი თანადაფინანსება შეადგენს 

ლიზინგის გამცემის ინვესტიციის წლიურ 12%-ს.  

 

სახელმწიფო  პროექტი  „აწარმოე საქართველოში“  სოფლის მეურნეობის  ნაწილი 

პროექტის მიზანია საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო პირველადი და 

გადამამუშავებელი ახალი საწარმოების შექმნის ხელშეწყობა, კერძო სექტორის 

კონკურენტუნარიანობისა და საექსპორტო პოტენციალის ზრდა ფინანსებზე 

ხელმისაწვდომობის საშუალებით. 

პროექტის ბენეფიციარი შეიძლება იყოს „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 

შესაბამისად საქართველოში რეგისტრირებული ფიზიკური ან იურიდიული პირი, 

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი, გარდა სახელმწიფოსა და თვითმმართველი 

ერთეულის მიერ წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმოებისა. 

პროექტის ფარგლებში ერთ ბენეფიციარზე გაცემული სესხის/ლიზინგის ჯამური 

მოცულობა არ უნდა იყოს 600 000 აშშ დოლარზე ნაკლები და არ უნდა აღემატებოდეს 2 

000 000 აშშ დოლარს.  

სესხი/ლიზინგი გაიცემა ახალი საწარმოების შექმნისა და არსებული საწარმოების 

გაფართოება/გადაიარაღების მიზნით, კერძოდ: პირველადი სასოფლო-სამეურნეო 

საწარმოების დასაფინანსებლად; სასოფლო–სამეურნეო პროდუქტების 
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გადამამუშავებელი საწარმოების დასაფინანსებლად; ინფრასტრუქტურული საწარმოების 

დასაფინანსებლად. 

სესხის შემთხვევაში სააგენტო ახდენს გაცემული სესხის არაუმეტეს 24 თვის პროცენტის 

თანადაფინანსებას წლიური 10%-ის ოდენობით. 

ლიზინგის შემთხვევაში სააგენტო ახდენს გაცემული ლიზინგის არაუმეტეს 24 თვის 

პროცენტის თანადაფინანსებას წლიური 12%-ის ოდენობით. ლიზინგის გამცემის მიერ, 

სალიზინგო პროექტის ფარგლებში, პროექტის ბენეფიციარისთვის დარიცხული წლიური 

საპროცენტო განაკვეთი უნდა განისაზღვროს არაუმეტეს 13 პროცენტით. 

გაცემული აგროკრედიტების მიმოხილვა 

ოფიციალური მონაცემების თანახმად, პროგრამამ შეასრულა კატალიზატორის როლი 

აგრობიზნესის დაკრედიტების კუთხით.  პროგრამის ამოქმედებიდან (2013წ) დღემდე 

სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ქვეყნის მასშტაბით გაცემული  სესხების 

რაოდენობა 120%-ით გაიზარდა.  

შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის ფარგლებში 2013 წლიდან სააგენტოს მხრიდან 

პროცენტის თანადაფინანსება მოხდა 26,806 სესხის შემთხვევაში. პროექტით ისარგებლა 

16,756-მა ბენეფიციარმა. აღსანიშნავია, რომ ბენეფიციარები სარგებლობდნენ პროექტის 

რამდენიმე კომპონენტით ან სესხით სხვადასხვა ვალუტაში. სესხების 92.3% გაცემულია 

ლარში, ხოლო დანარჩენი - 2,052 სესხი არის გაცემული დოლარში.1  

დიაგრამა 1. პროექტის ფარგლებში გაცემული სესხების რაოდენობის განაწილება 

(ლარი/დოლარი) 2013 წლიდან 2016 წლის აგვისტოს თვის ჩათვლით 

 

პროექტის ფარგლებში 2014 წელს გაიცა ყველაზე დიდი რაოდენობით სესხები. გაცემული 

სესხების რაოდენობამ 15,618 შეადგინა, საიდანაც ლიზინგის კომპონენტზე მოდიოდა 3 

სესხი, აწარმოე საქართველოს კომპონენტზე - 10, ხოლო საბრუნავი საშუალებებისა და 

ძირითადი საშუალებების კომპონენტებზე შესაბამისად, 7,320 და 7,851 სესხი. 2015 წელს 

პროექტის ფარგლებში აღებული სესხების მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად, 3,848 სესხამდე 

შემცირდა. 

 

                                                             
1 სტატისტიკური მონაცემები წარმოდგენილია 2016 წლის 31 აგვისტოს მდგომარეობით, 

92%

8%

გაცემული ლარში გაცემული დოლარში
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დიაგრამა 2. პროექტის ფარგლებში დოლარში/ლარში გაცემული სესხების მოცულობა და 

გაცემული სესხების რაოდენობა 2013 წლიდან 2016 წლის აგვისტოს თვის ჩათვლით 

 

პროექტის ფარგლებში 2013 წლიდან 2016 წლის აგვისტოს თვის ჩათვლით გაცემულია  

სესხები  ჯამური მოცულობით 711,297,491 ლარი და 217,769,271 დოლარი. აღნიშნული 

სესხების ძირითადი ნაწილი მოდის საბრუნავი და ძირითადი საშუალებების 

კომპონენტზე. ლიზინგისა და აწარმოე საქართველოს აგრონაწილში აღებულია 13 და 16 

სესხი.  

დიაგრამა 3. პროექტის ფარგლებში გაცემული სესხების რაოდენობის განაწილება 

კომპონენტების მიხედვით 2013 წლიდან 2016 წლის აგვისტოს თვის ჩათვლით 

 

სააგენტოს მხრიდან გაცემული სესხების თანადაფინანსებისთვის ჯამურად დაიხარჯა 

120,231,600 ლარი. სესხების ყველაზე დიდი წილი - 45.7% მოდის კახეთის რეგიონზე. 

პროექტის ფარგლებში გაცემული სესხების კუთხით მეორე ადგილზეა ქვემო ქართლის 

158,050,323 

343,535,240 

185,426,633 

24,285,295 
54,702,618 

75,999,839 

56,262,840 
30,803,974 

6,216 

15,618 

3,848 

1,124 
 -

 2,000

 4,000

 6,000

 8,000

 10,000

 12,000
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 16,000

 18,000
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 50,000,000

 100,000,000

 150,000,000

 200,000,000

 250,000,000

 300,000,000

 350,000,000

 400,000,000

2013 2014 2015 2016/8თვე

ლარში გაცემული სესხის მოცულობა დოლარში გაცემული სესხის მოცულობა

გაცემული სესხის რაოდენობა

11,523 

15,256 

საბრუნავი საშუალების კომპონენტი ძირითადი საშუალების კომპონენტი
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რეგიონი (22.2%), ხოლო მესამე ადგილზე შიდა ქართლი (13.8%). სხვა დანარჩენ 

რეგიონებში გაცემული სესხები მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება ზემოთ აღნიშნულ 

რეგიონებს, მაგალითად სამცხე-ჯავახეთის რეგიონზე მოდის გაცემული სესხების 

მთლიანი რაოდენობის 6.3%, იმერეთის რეგიონზე - 5.4%, სამეგრელო - 3.2%, მცხეთა-

მთიანეთი - 1.4%, თბილისი - 1%,  დანარჩენი რეგიონების მაჩვენებლები1%-ზე ნაკლებია.  

დიაგრამა 4. პროექტის ფარგლებში გაცემული სესხების რაოდენობის განაწილება 

რეგიონების მიხედვით 2013 წლიდან 2016 წლის აგვისტოს თვის ჩათვლით 

 

ქვეყნის მასშტაბით სოფლის მეურნეობის დარგში გაცემული სესხების მოცულობა 

საკმაოდ დაბალია. 2007 წელს 2006 წელთან მიმართებაში 37%-ით გაიზარდა სოფლის 

მეურნეობის დარგში გაცემული სესხების მოცულობა. 2008 წელს წინა წელთან 

მიმართებაში ეს მაჩვენებელი 16%-ით შემცირდა, ხოლო 2009 წელს 20%-ით. 2013 წელს 

სოფლის მეურნეობის დარგზე გაცემული სესხების 17%-იანი ზრდა დაფიქსირდა, 2014 

წელს 32%-იანი, ხოლო 2015 წელს - 42%-იანი, წინა წელთან მიმართებაში. თუ შევადარებთ 

შეღავათიანი აგროკრედიტის პროგრამის დაწყებამდე პერიოდის (2012 წელი) და 2015 

წლის მონაცემებს სოფლის მეურნეობის დარგში გაცემული სესხების მოცულობის ზრდა 

აღინიშნება 120%-ით.  

დიაგრამა 5. სოფლის მეურნეობაში გაცემული სესხების ცვლილების ტენდენცია 2003-2015 

წწ2. (ათასი ლარი) 

                                                             
2 საქართველოს ეროვნული ბანკი 

აჭარაგურია თბილისი
იმერეთი

კახეთი

მცხეთა-

მთიანეთი
რაჭა-ლეჩხუმი

სამეგრელო
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ციფრები საკმაოდ პერსპექტიულია, თუმცა მიმდინარე ეტაპზე არ არსებობს მონაცემები, 

დაფინანსებული საწარმოების/ფერმერების ბიზნესის მდგომარეობის  და მიმდინარე  

სტატუსის შესახებ.  შესაბამისად, რთულია ეფექტიანობის სტატისტიკური შეფასება.  

ამასთან, ყველაზე  მნიშვნელოვანი იქნება ის პერიოდი, როდესაც მსესხებლებს 

ამოეწურებათ სახელმწიფო თანადაფინანსების პერიოდი, რადგანაც სწორედ მაშინ 

გახდება შესაძლებელი ობიექტური სურათის დანახვა, თუ რამდენად მოხდა ბიზნეს-

საქმიანობის  გამართულად  ამოქმედება.  
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შეღავათიანი აგროკრედიტების პროექტის  შეფასება   

კვლევის პროცესი არ ითვალისწინებდა პროექტის დიფერენცირებულ შეფასებას მისი 

განვითარების ეტაპების მიხედვით. კერძოდ კი საუბარია იმ ცვლილებებზე, რომლებიც 

პროექტში შედიოდა წლების   განმავლობაში. შესაბამისად, შეფასებებში მოცემულია 

ისეთი კომპონენტებიც, რომლებიც მიმდინარე ეტაპზე  აღარაა  აქტიური - შეჩერებული 

ანდა გაუქმებულია. მაგალითად, შეღავათიანი კრედიტები ქვედა ზღვარით 5,000 

ლარიდან, საბრუნავი საშუალებების დაფინანსება პირველადი  წარმოებისათვის და ა.შ.  

პროექტის მიზანი და გახორლიელების პროცესის შეფასება 

შეღავათიანი აგროკრედიტების პროექტის დეკლარირებულ მიზანს წარმოადგენს სოფლის 

მეურნეობის პირველადი წარმოების, გადამამუშავებელი და შენახვა-რეალიზაციის 

საწარმოო პროცესებისათვის ხელშეწყობა ფიზიკური და იურიდიული პირების იაფი და 

ხელმისაწვდომი ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფის გზით. ასევე ფერმერების 

გამსხვილება და კოოპერაციის ხელშეწყობა. 

მიუხედავად იმისა, რომ  ბოლო პერიოდში პროექტი სრულად ორიენტირებული გახდა  

გადამამუშავებელი საწარმოების დაფინანსების მიმართულებაზე, შესაბამისი  

ცვლილებები არ ჩანს პროექტის მიზნის ფორმულირებაში.   

ამასთან, რთულია იმის მტკიცება, რომ მიზნის ის ნაწილი, რომელიც ეხება სოფლის 

მეურნეობის პირველადი წარმოების ხელშეწყობას ამოწურული და მიღწეულია. სესხის 

ქვედა ზღვარის აწევა მართალია შეიძლება მოვიაზროთ, როგორც  კოოპერატივების 

შექმნისა და გამსხვილების ინსტრუმენტი, თუმცა მხოლოდ  ამ ნაწილს ვერ შეაქვს 

სათანადო წვლილი კოოპერირების ფაქტიურ ხელშეწყობაში. 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ გარდა შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტისა, სამინისტრო 

ახორციელებს რიგ პროგრამებს, რომლებიც უშუალოდ  ზემოთ დეკლარირებული 

მიზნების შესრულებას ემსახურება, მათ შორისაა: დანერგე მომავალი, აგროწარმოების 

ხელშეწყობის პროექტი, გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების 

თანადაფინანსების პროექტი, საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტი და ა.შ.  

პროექტის ერთ-ერთი მიზანია ფერმერების გამსხვილებისა და კოოპერირების 

ხელშეწყობა. აღნიშნული არათუ ამ პროექტის, არამედ თამამად შეიძლება ითქვას ქვეყნის 

სოფლის მეურნეობის განვითარების გზაზე ერთ-ერთი რთული გამოწვევაა.  კვლევის 

ფარგლებში ცალკე ფოკუსირება მოხდა კოოპერატივების  საკითხზე.  რეალურად 

შეიძლება დავასკვნათ, რომ კოოპერირების სათანადო დონის მისაღწევად ჯერ კიდევ 

შორი გზაა გასავლელი. პროექტში შესული ცვლილებები სესხის ქვედა ზღვარის 

აწევასთან დაკავშირებით ნამდვილად არის გარკვეული მოტივატორი გამსხვილების 

მისაღწევად, თუმცაღა მხოლოდ ამ კომპონენტით საგულისხმო ცვლილების მიღწევა 

შეუძლებელია.  შესწავლილი კოოპერატივების წარმომადგენლებიც მიიჩნევენ, რომ 

მხოლოდ დაფინანსებაზე ხელმისაწვდომობა არაა საკმარისი და მთავარი პრობლემა 

თვითონ კოოპერატივის წევრებს შორისაა, უჭირთ რა ელემენტარულ საკითხებზე 

შეთანხმება - „თეორიულად ყველამ იცის კოოპერირების მნიშვნელობა, თუმცა 
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პრობლემურია ფაქტობრივი რეალიზაცია ამ იდეის. ჩვენი რაიონი მცირემიწიანია, ვერ 

განვითარდება თუ რაღაცა კოოპერირება არ მოხდა. ჩვენ რომ ვთქვათ და ვილაპარაკოთ 

რომ ამ რაღაც გაერთიანების ხელმძღვანელი იქნება ზურა, ყველა იტყვის რომ რატომ 

ზურა და რატო არა მე.  ამაზე უნდა მუშაობდეს სახელმწიფო, თორე სხვანაირად ჩვენ ვერ 

განვვითარდებით“.  - განაცხადა კოოპერატივის წარმომადგენლემა.   

საერთო ჯამში შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ პროექტის დეკლარირებული მიზანი 

ნაწილობრივაა მიღწეული. ამასთან,  პროექტში შინაარსობრივი ცვლილებების 

ამოქმედებასთან ერთად  უნდა მოხდეს მიზნის დებულებაში შესაბამისი ცვლილელების 

ასახვა.   

კოოპერატივების წარმომადგლები მიიჩნევენ,  რომ საჭიროა დამატებითი პირობების  

შექმნა კოოპერატივებისათვის, თუ ეს პროექტი ასეთი ჯგუფებისთვისაცაა გათვლილი.  

ამათან, როგორც ჩანს, ბანკებისთვისაც არაა ადვილი კოოპერატივებთან დაკავშირებით  

დადებითი გადაწყვეტილების მიღება.  გამოვლინდა შემთხვევები, როდესაც 

კოოპერატივის განაცხადი მისაღები იყო ბანკისათვის, თუმცაღა კოოპერატივის წევრებს 

ჰქონდათ პირადი სესხები ან თავდებში იყვნენ, და სხვა მსგავსი ტიპის ბარიერები 

შეექმნათ.  ასევე, კოოპერატივის შიგნითაც უჭირთ შეთანხმება სესხის აღების შესახებ.  

ზოგიერთი კოოპერატივის წარმომადგენელი მოტივირებული და აქტიურია, ზოგიერთს 

კი ძალიან ინდეფერენტული დამოკიდებულება აქვს.  ქვემოთ მოცემულია, 

კოოპერატივებთან დაკავშირებული რამოდენიმე   საგულისხმო შემთხვევა.   

„მე კოოპერატივის თავმჯდომარე ვარ, კოოპერატივმა მივმართეთ თიბისი 

ბანკს, მოგვთხოვეს სახლების და მიწების ჩადება, დავარეგისტრირეთ მიწები, 

ორი თვე იმუშავეს და შემდეგ გვითხრეს უარი, ჯერ პრობლემა შეგვექმნა ის, 

რომ კოოპერატივში 8 კაცია, აქედან ორი თავდებში ედგა სხვას, ეს გახდა 

პრობლემური, ეს საკითხიც მოვაგვარეთ, გარანტიები და გირაობაც 

მოვაგვარეთ, უკვე გვაძლევდნენ, მაგრამ გატანის დროს უარი გვითხრეს, 

უბრალოდ გვაწვალეს“. 

„ქართუ ბანკშიც ვიყავით , მითხრეს წადი აწარმოე ბრუნვა და ორ მილიონზე 

რომ ახვალ უპრობლემოდ მოგცემთ  20,000 ლარსო, რამდენი ხანიც არ უნდა 

გაგრძელდეს ეს პროექტი საქართველოში, აიღებს ფულს ის ვისაც ქონება და 

ფული აქვს, ზესტაფონში არცერთი კოოპერატივი არ ჩამოყალიბებულა, 

თერჯოლაში არის ხუთი, იცის ხალხმა , რომ აზრი არ აქვს და ამიტომ, მაინც 

ვერ აიღებენ კრედიტს.“ 

„კოოპერატივზე  რეალურად არის შეღავათი, მაგრამ რეალურად ვერ ვაფასებთ 

სიტუაციას ვერც ჩვენ, ვერც არასამთავრობოები და ვერც ხელისუფლება.  ჩვენს 

კოოპერატივში ახლა არის 20 კაცი მაგრამ 10-ზე მეტს ინტერესი არ აქვს. მაგათი 

ინტერესი არის გრანტის მოგება მარტო. ბანკში რომ მივდივართ გვეკითხება 

რომ კოოპერატივი ხართო, რადგან კოოპერატივი ჯგუფია და ბანკს უკვე 

პრობლემები ექმნება. თითქმის ყველა კოოპერატივის წევრს სამომხმარებლო 

სესხი აქვს გამოტანილი.  
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„კოოპერატივზე სესხს არ აკეთებენ, 3 ძირითადი ფაქტორია ამის, პირველი ის 

რომ კოოპერატივის წევრი გაშავებულია, მეორე რომ პარალელური სესხები 

აქვთ, და მესამე ის რომ ხმათა უმრავლესობა არ ყოფნით და 11-დან 10 კაცს, 99 

% ს სურვილი არ აქვს რომ სესხზე ხელმოწერა დააფიქსიროს.“ 

შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ კოოპერაციის საკითხი  დამატებით  ჭრილში იქნას 

განხილული, რათა მოხდეს მთლიანი სურათისა და ფაქტობრივი მდგომარების 

დიაგნოსტიკა. აუცილებლია გამოვლინდეს  კოოპერაციის განვითარების როგორც 

ფინანსური, ასევე არაფინანსური საჭიროებები. საგულისხმოა, რომ აქტიური 

კოოპერატივების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ კარგი იქნება არსებობდეს 

გარკევული პლატფორმა სახელმწიფოსთან ურთიერთობისათვის, „ერთი სამუშაო 

შეხვედრა რომ გაკეთდეს იმერეთის მასშტაბით ამ კოოპერატივების ვისაც გული 

შესტკივა, ბანკებიდან მოვიწვიოთ მენეჯერები, სპეციალისტები აგრო მიმართულებით, 

დაესწრონ სამინისტროდან, გამოვარკვიოთ  ვის რა პრობლემები აქვს და როგორ შეიძლება 

მათი მოგვარება. მარტო ფულის მიცემა არმიცემა ვერ მოაგვარებს ჩვენს პრობლემებს“ 

(კოოპერატივის წევრი).  

პროექტის ყველაზე რეზონანსული კომპონენტი იყო საბრუნავი საშუალებებისათვის 

სესხი ქვედა ზღვარით 5000 ლარი. აღნიშნულთან დაკავშირებით ერთის მხრივ კვლავ 

რჩება მაღალი მოთხოვნა და მცირე ფერმერთა ნაწილი (განსაკუთრებით მაღალმთიან 

რეგიონებში)  აქტიურად მოითხოვს  ზღვარის კვლავ დაწევას. „იყვნენ ვითიბი ბანკის 

წარმომადგენლები ქუთაისიდან ჩვენთან, რომლებმაც ძალიან დაბალი 3% პროცენტი 

შემოგვთავაზეს, მაგრამ  მინიმუმ 20 000 ლარიდან, არ ჭირდება მოსახლეობას ზოგჯერ 

ამხელა თანხა და მცირე თანხას ბანკი არ გაცემს, ჩვენთან სამი ან ხუთი ათასი, სავსებით 

საკმარისია და ბევრ ადამიანს გამართავს წელში“.  თუმცა, კვლევის პროცესში 

გამოვლინდა, როგორც ბანკების, ასევე სხვა ფერმერების მხრიდან, რომ ძალიან მაღალი 

იყო ასეთი კრედიტების  არამიზნობრივად და შესაბამისად, არაკეთილსინდისიერად 

გამოყენების შემთხვევები.   

ამასთან, ობიექტურობის დაცვის მიზნით უნდა აღინიშნოს, რომ 5,000 ლარიანი კრედიტი 

არ იძლევა  მეტ-ნაკლებად მნიშვნელოვან ბიზნესზე ორიენტირებული მეურნეობის 

აწყობის და მითუმეტეს გამსხვილების შესაძლებლობას. აღნიშნული კომპონენტი მეტად 

სოციალურ ხასიათს ატარებდა, ვიდრე ეკონომიკურს. ამას  ნებით თუ უნებლიეთ 

ადასტურებენ ბენეფიციარი ფერემერებიც, აპელირებენ რა იმ გარემოებაზე, რომ 

მიღებული დაფინანსებით გაიზარდა ოჯახში საკვები პროდუქტების  მიღების 

შესაძლებლობა.  

შეღავათაინი აგროკრედიტის პროექტის პირობებსა და გახორცილების პროცესთან 

დაკავშირებით, ფერმერები (როგორც ბენეფიციარი, ასევე არაბენეფიციარი) გამოყოფენ 

ისეთ პრობლემურ საკითხებს  როგორებიცაა:  

 საშეღავათო პერიოდის არ არსებობა, 

  მაღალი უზრუნველყოფის გარეშე სესხზე დაბალი ხელმისაწვდომობა, 
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 დოლარის და ლარის კურსის ცვალებადობა (მათ შემთხვევაში, ვისაც სესხი 

დოლარში აქვს აღებული); 

 ბანკებთან კომუნიკაციის სირთულე და შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე 

აგროექსპერტის არ არსებობა ბანკების ოფისებში; 

 პროექტი არაა გათვლილი მცირე ფერმერზე/გლეხზე; 

გამოკვლეული ფერმერებიც, ექსპერტებიცა და დარგის წარმომადგენლებიც საერთო 

ჯამში პროექტს დადებითად აფასებენ და მიიჩნევენ, რომ სწორედ ასეთი პროგრამებია 

საჭირო სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის, თუმცა საჭიროა ყველა ზომისა და 

შესაძლებლობების ფერმერის საჭიროებების გათვალისწინება.  რესპოდენტები პროექტს 

ზოგადად ასეთი ფორმულირებით აფასებდნენ:  

 „ძალიან კარგი პროექტია, არც დროში გაწელილა, ერთადერთი მინუსი რაც ქონდა 

ეს იყო დაზღვევა, იმ წელს თოვლმა დამინგრია პარნიკი, დღემდე ვიხდი , მაგრამ 

ამ თვის ბოლოს ვამთავრებ ამ აგრო სესხს ( ბენეფიციარი ფერმერი).“ 

 „პროექტი კარგია, მაგრამ ხუთ ოთახიანი ბინა თუ არ გექნება თბილისში 

კრედიტით ვერ ისარგებლებ, ასევე აუცილებელია ხელფასი გქონდეს  და 

არასდროს არ გიტოვებენ შესაძლებლობას სესხი რომ აიღო (არაბენეფიციარი 

ფერმერი).“ 

 „პროექტი იდეაში კარგია, შეღავათიც არის, მაგრამ ეს ის შეღავათი არ არის რაც 

რეგიონს სჭირდება (ბენეფიცირი ფერმერი).“ 

 „მიზანი ვერ შესრულდა, ჩვენი გადმოსახედიდან, რადგან იაფად არ გაცემულა ეს 

კრედიტები, ჩვენ ჟურნალი გვაქვს სპეციალური, დავდივართ სოფლებში და 

ვატარებთ კონსულტაციებს, ჩვენი რეგიონიდან არც მიწა უღირთ ბანკებს და არც 

სახლი, რაც შეეხება ვადებს, ზოგადად მცირე ვადებია, დანერგე მომავალში რა 

ნერგიც იყო, მაგალითად თხილის შემთხვევაში, აუცილებელია ვადა იყოს იქამდე 

სანამ თხილი მსხმოიარე არ გახდება, რა თქმა უნდა სრულ მსხმოიარობას არ 

ვგულისხმობ, ნიშანი რომ გაუჩნდება ხეს, მსხმოიარობის დაწყების იმ ვადამდე 

მაინც უნდა იყოს, სესხი გადავადებული (თვითმმართველობის 

წარმომადგენელი).“ 

 „პროექტი არის ბრწყინვალე.  ძალიან მაგარი შეღავათი, მაგრამ პრობლემა რაშია: 

ბანკებთან ურთიერთობა ჩვენ ხალხს უჭირს და ხშირად არ ესმით ერთმანეთის 

ბანკს და ფერმერს - სხვადასხვა ენაზე საუბრობენ. (საკონსულტაციო სამსახურის 

წარმომადგენელი).“ 

კვლევის შედეგად ნათლად გამოჩნდა, რომ ფერმერებს გარკვეულწილად გაუჩნდათ 

მცდარი მოლოდინი სესხის მიღების წინაპირობებთან და პროცედურებთან 

დაკავშირებით. შესაბამისად, მიიღო რა უარი აპლიკანტების დიდმა ნაწილმა, მთელი ეს 

ნეგატიური დამოკიდებულება მიმართულ იქნა ბანკებისაკენ.  პროექტის შეფასებისას 

ფერმერების ბანკებთან  ურთიერთობა და დამოკიდებულება ცალკე განხილვას 

იმსახურებს.    

ძალიან ცოტა იყო ისეთი არაბენეფიციარი ფერმერების რაოდენობა, ვინც მიიჩნევდა, რომ 

სესხი იმიტომ არ დაუმტკიცდა, რომ ვერ შეძლო საკუთარი იდეის სწორი ფორმულირება 
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და სჭირდება დამატებითი ცოდნის მიღება, თუნდაც ფინანსური გათვლების 

მომზადებისათვის.  ბანკების წარმომადგელებიც  თვლიან, რომ არიან ფერმები, 

რომელთაც შესაძლოა დარგის ცოდნა ჰქონდეთ, მაგრამ არ აქვთ ბიზნესზე 

ორიენტირებული უნარები და შესაბამისად არ აქვთ სწორი გათვლები მომზადებული.  

„როცა მიდიხარ ბანკში კრედიტ ოფიცერი გიხსნის დეტალურად, შეიძლება რაღაც 

გამორჩათ, მაგრამ ვთვლი, რომ პროექტმა მეტ-ნაკლებად მოლოდინები გაამართლა.   

პროექტში მონაწილეობის სურვილი ბევრს ჰქონდა, მაგრამ რეალურად უჭირთ დაწერონ 

გეგმა, მერე ციფრებთან მიმართებაში საერთოდ იბნევიან და ბანკი ამიტომაც თავს 

იკავებს. ადამიანი თუ ვერ ითვლის თუ რა რისთვის და რამდენი უნდა, მაშინ ძნელია ..., 

ცხადია, რომ ბანკებთან ურთიერთობა  რთულია, მაგრამ მოსახლეობის განათლების 

დონეც დაბალია და შესაბამისად ის მოსახლეობაა ზუსტად, რომ გამოთქვამს 

უკმაყოფილებას.“ - განაცხადა ერთ-ერთმა ფერმერმა.  

ფერმერთა უმეტესეობას საბანკო სექტორი შეიძლება ითქვას  „ხალხის მტრად“ ყავს 

გამოცხადებული.  აღნიშნული დამოკიდებულება, რიგი ფაქტორებითაა გამოწვეული: 

 ფერმერთა უმეტესობას მიაჩნია, რომ  პროექტი კარგია და მათზეა მორგებული, 

მაგრამ ბანკები ცდილობენ  პროექტის გვერდის ავლით შესთავაზონ მაღალ 

პროცენტიანი  სამომხმარებლო სესხები.    

 ფერმერები ხშირ შემთხვევაში არ ფლობენ ინფორმაციას პროექტის კომპონენტების 

შეჩერების შესახებ და მათი უმეტესობა თვლის რომ ეს ბანკის გადაწყვეტილებაა.  

 ფერმერებს უჭირთ საბანკო სტანდარტების და პროცედურების  გაგება და აღქმა და 

მიაჩნიათ, რომ ბანკები მიზანმიმართულად ართულებენ პროექტში მონაწილეობის  

პროცესს. 

 

აღნიშნული კატეგორიის ფერმერების უმეტესობა, ბუნებრივია,  არ არიან  პროექტის 

ბენეფიციარები და მათ მიიღეს უარი რამოდენიმე ბანკიდან.  ამასთან, აბსოლუტური 

უმეტესობა მიიჩნევს, რომ ბანკებთან ურთიერთობისას „პატრონის“ გარეშე შეუძლებელია 

რაიმეს გახდე. შეიძლება ითქვას, რომ მათი ნეგატიური დამოკიდებულება ერთნაირია 

ყველა ბანკის მიმართ:   

„აი რო წარადგენ, დოკუმენტაციას მოგთხოვენ და გეტყვიან რომ ჯერ აბა ჩვენ არ 

გაგვიცია, ან მერე გავცემთ. იძულებული ხარ უკან წამოხვიდე და ანებებ მერე 

საერთოდ თავს. ან თუ მოგცეს, ისეთ პროცენტებს გთავაზობენ რომ არ გიღირს, 

24 – 32%“. 

„ყველა ბანკი გეუბნება ერთ თვეში მოდი, ეხლა შეჩერებულიაო და თუ გინდა 

მანამდე სამომხმარებლო აიღეო“. 

„ზოგი ამბობს რომ მაგალითად ერთი წლის ვადით შეჩერებულია სესხის გაცემა 

და ასე გამოგისტუმრებენ შენი დაფინანსება რომ არ უნდათ“. 

„თხილის ბიზნესის განსავითარებლად გვინდოდა კრედიტის აღება. 

დანადგარები შემოვიტანეთ უკვე და მონტაჟდება ეხლა. თხილის შეძენისთვის 
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ნაწილი გვაქვს მარა გარკვეული თანხა გვჭირდება  და გვინდოდა იაფი 

კრედიტის გაკეთება საბრუნავი საშუალებებისათვის. ვიყავით მისულები 

რესპუბლიკაში, თიბისი ბანკში, საქართველოს ბანკში. თიბისიმ გვითხრა რომ 

შეჩერებულია კრედიტის გაცემა, რესპუბლიკამ იმნაირი პროცენტი გვითხრა რომ 

არ ჰქონდა აზრი, საქართველოს ბანკშიც ანალოგიური.“ 

„უარყოფითი ის არის რომ არ მოხდა სესხების მიზნობრივად გაცემა და სესხები 

მისცეს იმ ადამიანებს, რომელთაც ნაცნობები ჰყავდათ ,შემდეგ ამ ადამიანებმა 

არამიზნობრივად გამოიყენეს აღნიშნული სესხები. ბანკებთან ურთიერთობისას 

არანაირი პრობლემა არ შემქმნია და ახლაც რომელ ბანკშიც არუნდა მივიდე 

ყველა მომცემს სესხს, მაგრამ 34 % ძალიან მაღალია ფიზიკურად ვერ 

გადავიხდი.“ 

პროექტის ბენეფიციარი  ფერმერები აღნიშნავენ, რომ ბანკთან ურთიერთობისას, მათ რაიმე 

მნიშვნელოვანი ადმინისტრაციული ანდა პროცედურული ბარიერი არ შექმნიათ და 

საკმაოდ ადვილად მოხვდნენ პროექტში.  არიან ისეთებიც, ვინც რამოდენიმე ბანკთან 

მოსინჯა  წინადადების შეტანა და საბოლოო ჯამში მიიღეს სასურველი დაფინანება.  

 „სრული პასუხისმგებლობით მინდა ვთქვა, რომ ,,პატრონი“ არ მყავდა და არც 

ნათესავი და ახლობელი. როცა მივედი  საქართველოს ბანკში ეგრევე თანხმობა 

მომცეს. (ისე, მანამდე სამმა ბანკმა უარით გამომისტუმრა).”  

 „რაც შეეხება პროცედურებს, ძალიან მარტივად გავიარე, ჩვეულებრივად, როცა 

მიდიხარ და იღებ მაღალპროცენტიან სესხს, იგივე პროცედურები გავიარე, ჩავდე 

ჩემი უძრავი ქონება, ანუ კრედიტი მინდოდა შენობის გასარემონტებლად და ის 

შენობა დაიტვირთა იპოთეკით“. 

 „სასათბურე მეურნეობის განვითარება მინდოდა, მივედი ბანკში და ძალიან 

ადვილად მოვხვდი იაფი კრედიტის პროექტში, ნამდვილად არავინ მყოლია და 

არავისთან დამირეკია“.   

 „არ ყოფილა, გაწელილი არც პროცედურა, არც თანხების ჩარიცხვა, ბანკი 

მთლიანად გისვამს ანგარიშზე თანხას და შენ რაც გინდა ის უყავი, არის 

საშეღავათო პერიოდი 3-4 წელი და მერე იწყებ გადახდას სრულად, ჩვენ 

შემთხვევაში დაიკლო პროცენტმაც დაახლოებით 2 % ვიხდი, არის ზოგი ბანკი 

ნახევარ პროცენტშიც შეიძლება კრედიტის აღება, მთავარია რომელიმე ბანკთან 

დაიწყო ურთიერთობა და შემდეგ უფრო მარტივდება ბანკთან კავშირი, მართალია 

ჩამოდიან გამოწმებენ, რეალურად საქმეს აკეთებ თუ არა.“ 

თავის მხრივ, როგორი ნეგატიურიც არ უნდა იყოს ფერმერების დამოკიდებულება 

ბანკების მიმართ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ აღნიშნული პროექტის 

დამსახურებით მოხდა  ბანკების პოლიტიკის შეცვლა სოფლის მეურნეობის დარგის 

დაფინანსების მიმართ.  თუ ადრე საბანკო სექტორი რეალურად თავს არიდებდა 

ფერმერთან ურთიერთობას და აგრარული მიმართულების დაფინანსებას, დღეს უკვე  ნახეს 

რა რომ დარგი შეიძლება იყოს მომგებიანი,  მნიშვნელოვნად გააქტიურდა მათი სასოფლო 

სამეურნო მიმართულებით მუშაობა.  
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ამასთან დაკავშირებით ბანკების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ საშუალოდ 30%-ით 

გაიზარდა სასოფლო სამეურნეო მიმართულების დაკრედიტება. „... შემიძლია ვთქვა რომ 

დაახლოებით 30%-ით მოიმატა სოფლის აგროსესხების დაკრედიტებამ“; „ამ პროექტის 

ხარჯზე შეიძლება ითქვას რომ 20–30%-ით გაიზარდა დაკრედიტება. იმიტომ რომ ამ 

პროექტმა ბევრ მსესხებელს მოაფიქრა რომ ჩართულიყო სოფლის მეურნეობაში და 

აქტიურად გამოეყენებინა ეს პროექტი. ასე ვთქვათ იმიტომ, რომ პროცენტის ნახევარს 

სახელმწიფო აფინანსებდა და აღარ იყო ამხელა დაწოლა ბიზნესზე.“  

ამასთან, ბანკის წარმომადგენლებს საკუთარი კონტრარგუმენტები გააჩნიათ 

„განაწყენებული“ აპლიკანტების ბრალდებების  მიმართ.   ყველაზე ხშირად უარის 

მიზეზი არის დაბალი კრედიტუნარიანობა, ნეგატიური საკრედიტო ისტორია, 

უზრუნველყოფის არქონა და ა.შ. 

„ჩვენთვის მთავარია გადახდისუნარიანობა, კრედიტუნარიანობაზე ვამოწმებთ 

კლიენტებს და ზოგს გამოცდილება არ ჰქონდა საერთოდ. ზოგს  არც მეურნეობა  ჰქონდა 

და როგორც იცით ეს სუფთა სტარტ-აპები არსად არ ფინანსდება და გამოცდილება რომ არ 

აქვთ სოფლის მეურნეობაში და სხვა  სფეროდანაც რომ არ აქვთ შემოსავალი ასეთ 

კლიენტებს უარს ვეუბნებით ხოლმე.“  

„თუ კარგი პროექტი შემოდიოდა და მას ჰქონდა კარგი პერსპექტივები მას შესაბამისი 

გირაოც ჰქონია. სტარტ აპ პროექტები მოიცავდა იმას რომ სესხი არ გაიცემოდა საბრუნავ 

საშუალებებზე, ეს გაიცემოდა ძირითადი საშუალებებისათვის, ეს იყო მშენებლობა, 

განახლება არსებული შენობა ნაგებობის და ამიტომ არსებობდა ბაზა და ის ძირითადი 

საშუალებები, რომელიც გამოყენებული უნდა ყოფილიყო გირაოსათვის. ამიტომაც მე 

ნამდვილად არ მახსენდება რომ გირაოს გამო პროექტი დაგვეწუნებია“.   

„ხშირი იყო შემთხვევები, როდესაც მოდის გლეხი უბრალოდ ფული უნდა, ვერც 

ფინანსურ გათვლებს აკეთებს, ვერც იმას ადასტურებს, როგორ შეძლებს სესხის დაფარვას,  

ვერც მარტივ დოკუმენტებს ამზადებენ“ . 

 გარდა მიმდინარე პროექტით გათვალისწინებული პირობებისა და პროცედურებისა 

კვლევის ფარგლებში შესწავლილ იქნა   ფერმერების მოსაზრებები, პროექტის დახვეწის 

ანდა მოდიფიკაციის საჭიროებების შესახებ. ამ  კუთხით გამოიკვეთა რამოდენიმე 

მიმართულება, რომელთა ნაწილი ვერ იქნება უშუალოდ შეღავათიანი  აგროკრედიტის 

პროექტის კომპონენტი, თუმცაღა დიდ გავლენას ახდენს პროექტის მიზნების მიღწევის 

თვალსაზრისით.  

ფერმერთა ცოდნის დონის ამაღლება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების კუთხით 

და დაფინანსების შესახებ გადაწყვეტილების  მიღებისას შესაბამისი უპირატესობის 

მინიჭება.  

„როგორც ჩემი სოფელი ადრე ურტყავდა თოხს მიწას კიდევ ისე არის, როგორც თესავდა 

სიმინდს კიდევ ისე არის, ჰოდა ქვეყნები არის სადაც წინ წავიდა ტექნოლოგია, ახალი 

სასუქი შეიქმნა, შეცვალა რაღაცეები და გლეხმა არ იცის რომ სიმინდის მაგივრად 

შეუძლია სხვა რაღაც მოიყვანოს რომელიც იქ მოვა. საჭიროა ვიღაცამ ურჩიოს, ასწავლოს 
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და მიმართულება შეუცვალოს.“; „მაგალითად მე მაქვს 2ჰა მიწა. რომ იყოს შექმნილი რამე 

ორგანიზაცია რომელსაც ეცოდინება აქ თხილია უკეთესი, ყურძენია უკეთესი თუ რა. 

სახელმწიფო იქნება ეს თუ ვინმე კერძო ორგანიზაცია დამაფინანსებს, ფული მე საერთოდ 

არ მჭირდება. შემოღობვა 1600 ლარი დამიჯდა, ეხლა იქ არის მიწა გასასუფთავებელი და 

ნერგები ჩასაყრელი. ეს უნდა შეფასდეს და ვინმემ გამიკეთოს მითხრას რომელი ნერგი 

არის ყველაზე სწორი რომ აქ დავრგო“. ამასთან დაკავშირებით აუცილებლად უნდა 

აღინიშნოს, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საკონსულტაციო სამსახურები 

ნადვილად აქტიურად მუშაობენ. თუმცა, როგორც კვლევის შედეგებიდან ჩანს, რთულია 

ფერმერამდე სიახლეების მიტანა და კიდევ უფრო დიდ გამოწვევას წარმოადგენს ამ 

სიახლეების პრაქტიკაში დანერგვა.  

 აგროკრედიტი უნდა ითვალისწინებდეს საშეღავათო პერიოდს.  ამ დებულებას ერთხმად 

ახმოვანებდნენ როგორც  ბენეფიციარი, ასევე არაბენეფიციარი ფერმერები. „ბიზნესის 

განვითარება თუ გვინდა აგრო კრედიტს რომ ავიღებ, მეორე თვეში კი არ უნდა 

გადამახდევინოს ბანკმა, უნდა მაცალოს რომ ბიზნესი განვავითარო და გადავიხადო იმ 

ბანკის პროცენტი. მე რომ ფულს გამოვიტან საბრუნავი საშუალებების საყიდლად და 

მეორე თვეში რომ მეტყვი ფული უნდა შეიტანოო უკან.“ „ სესხი ადვილად ავიღე 

რამდენიმე დღეში ყველაფერი მოგვარდა, ერთ ფარატინა ფურცელზე ხელი მომაწერინეს 

და ვსო. მარა აქ სულ სხვა რაღაცაზეა საუბარი - ჩვენ თუ გვინდა რომ სოფლის 

მეურნეობაში რამე გაკეთდეს, ამას ცოტა გრძელვადიანი კრედიტები სჭირდება, 

საშეღავათო პერიოდით.“  რესპოდენტთა უმეტესობა  მიიჩნევს, რომ  თუნდაც 8 თვემდე 

საშეღავათო პერიოდის  არსებობა, მნიშვნელოვნად გაუადვილებდა სოფლის 

მეურნეობაში   ჩართულ პირს საქმიანობას  და უკეთ შეძლებდა ხელმისაწვდომი 

ფინანსური რესურსების გამოყენებას.  

აგრარული ექსპერტები ბანკებში.  რესპოდენტთა ფართო წრე მიიჩნევს, რომ დღევანდელი 

მდგომარეობით  ბანკებში, რომლებსაც სურთ გააგრძელონ აგროკრედიტებზე მუშაობა, 

აუცილებელია მოხდეს დამატებითი კადრების მოზიდვა სოფლის მეურნეობის 

ექსპერტების სახით.  მათი აზრით, ერთია გადახდისუნარიანობა და ფინანსური 

საკითხების შეფასება, თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია უშუალოდ  შეთავაზებული 

იდეის შინაარსობრივი და ობიექტური დასკვნის მომზადება, განსაკუთრებით თუ საქმე  

ეხება ინოვაციების დანერგვას.  „ბანკს უნდა ჰყავდეს აგრონომი. ქუთაისის ერთი 

თანამშრომელი ჩამოყვანილი მყავდა და რო ველაპარაკე მივხვდი რომ ვერ ხვდებოდა 

რაზე იყო საუბარი.  ბანკში უნდა იყოს ერთი აგრონომი რომ რეალურად შემიფასოს 

ბიზნესი“, „ ბანკის პრობლემა კი ის არის რომ პროფესიონალი კადრი არ ყავს ვინც მე 

ბიზნესი უნდა შემიფასოს. ბანკმა კეთილი უნდა ინებოს და გადაამზადოს ეს კადრი რომ 

აგრონომი და სპეციალისტი ყავდეს. შეიძლება მე ვატყუებ ან,  მე ვრჩები მოტყუებული 

რომ არ ჯერა ჩემი.  არის ერთი მარწყვის ჯიში 1 ჰა-ზე 20 ტონა მოსავალს იძლევა. ვერავის 

ვერ დააჯერებ ამას. გაგიჟდა კაცი ბანკში ვის ეღადავებითო და განაცხადი არ მიიღო.“  

ბუნებრივია სახელმწიფო ვერ დააკისრებს ბანკებს ვალდებულებას, რომ ჰყავდეთ 

შესაბამისი ექსპერტები, თუმცაღა რეალურად ბანკების ინტერესშიც უნდა შედიოდეს, 

რომ მათ შეძლონ ბიზნეს წინადადების ოპტიმალური შეფასება.” 
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აგროდაზღვევის პროექტის და ასევე ზოგადად  დაზღვევის იდეის ფართო 

პოპულარიზაცია. მიუხედავად იმისა, რომ მოქმედებს  აგროდაზღვევის პროექტი, ფაქტია 

რომ ფერმერები არ იცნობენ ან ობიექტური თუ სუბიეტური მიზეზების გამო  სათანადოდ 

ვერ იყენებენ ამ შესაძლებლობას.  ერთის მხრივ, მათი ნაწილი ათვითცნობიერებს რომ 

დაზღვევა, განსაკუთრებით კრედიტის პირობებში აუცილებელია, მეორეს მხრივ კი არ 

აქვთ გადადგმული პრაქტიკული  ნაბიჯები ამ მიმართულებით. „ეს პროექტი კარგია, 

მაგრამ მას უნდა მიებას  დაზღვევაც. ვთქვათ გამოვიტანე კრედიტი, ვიშრომე და მოვიდა 

სტიქია და გამინადგურა ყველაფერი. როგორ უნდა გადავიხადო მერე კრედიტი?!“. 

(ფერმერი), “სოფლის მეურნეობა ნადვილად სპეციფიკური დარგია. არის ისეთი 

შემთხვევა რომ  გადახდისუნარიანი, კეთილსინდისიერი ფერმერია.  ვენახს კარგად  

უვლის, იცავს ყველა პირობას,  მაგრამ  შეიძლება  ერთი სეტყვის გამო  გაუფუჭდეს 

მოსავალი. ასე რომ დაზღვევა მნიშვნელოვანია ძალიან. როგორც ვიცი სამინისტროს აქვს 

დაზღვევაც, მაგრამ თუ გაიზრდება კვოტები კარგი იქნება.“ (საბანკო სექტორის 

წარმომადგენელი).  

დამატებით უნდა აღინიშნოს იმ ბენეფიციარების პრობლემები, რომლებსაც დოლარში 

აქვთ სესხი აღებული.  არასტაბილური და მზარდი გაცვლითი კურსი ძალიან დიდ 

ტვირთად აწვება ფერმერებს. ობიექტურობის დაცვის მიზნით უნდა ითქვას, რომ პროექტი 

არ ზღუდავს აპლიკანტს და მას თავისუფლად შეუძლია აიღოს სეხსი ლარში. თუმცა, 

გამოვლინდა  შემთხვევები, როდესაც ბანკები სესხის გაცემისას უპირატესობას დოლარს 

ანიჭებდნენ. ნებისმიერ შემთხვევაში, დოლარში სესხის აღების გადაწყვეტილების 

„სიმძიმე“ მაინც  ბენეფიციარზეა.  „მე 230 000 დოლარი მაქვს გამოტანილი და თვეში 

ვიხდი 4,002 დოლარს. როცა მიწევდა აქამდე 6,000 ლარი ახლა მიწევს 10,000 ლარამდე.„  - 

განაცხადა ბენეფიციარმა ფერმერმა. ცალსახაა, რომ კურსის ასეთი ცვლილება 

ნეგატიურად აისახება ბიზნეს საქმიანობაზე, განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობის 

სფეროში, თუმცა, მეორეს მხრივ პროექტი  არ აწესებს შეზღუდვებს თუ რომელ ვალუტაში 

უნდა აიღოს სესხი ფერმერმა და ამ მიმართულებით დამატებითი ღონისძიებების 

გატარება პრაქტიკულად შეუძლებელია. 

პოექტის ზეგვალენა აგრობიზნესზე 

ოფიციალური მონაცემები მოწმობენ, რომ პროექტმა შეასრულა კატალიზატორის როლი 

აგრობიზნესის დაკრედიტების კუთხით.  პროექტის ამოქმედებიდან (2013წ) დღემდე 

სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ქვეყნის მასშტაბით გაცემული  სესხების 

რაოდენობა 120%-ით გაიზარდა.  

ციფრები საკმაოდ პერსპექტიულია, თუმცა მიმდინარე ეტაპზე არ არსებობს მონაცემები, 

დაფინანსებული საწარმოების/ფერმერების ბიზნესის მდგომარეობის  და მიმდინარე  

სტატუსის შესახებ.  შესაბამისად, რთულია ეფექტიანობის რაოდენობრივი შეფასება.  

ამასთან, ყველაზე  მნიშვნელოვანი იქნება ის პერიოდი, როდესაც მსესხებლებს 

ამოეწურებათ სახელმწიფო თანადაფინანსების პერიოდი, რადგანაც სწორედ მაშინ 

გახდება შესაძლებელი ობიექტური სურათის დანახვა, თუ რამდენად მოხდა ბიზნეს-

საქმიანობის  გამართულად  ამოქმედება, რამდენი საწარმო განვითარდა და რა ფინანსურ 

მაჩვენებლებზე გავიდა.  
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კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე  შესწავლილ იქნა ფერმერების შეფასებები  და 

ხედვები პროექტის ზეგავლენასთან დაკავშირებით.  მათი უმეტესობა მიიჩნევს, რომ 

ზოგადად სოფლად მცხოვრები მოსახლეობისათვის სწორედ ასეთ პროგრამებს შეუძლიათ 

ცვლილებების მოტანა. თუმცა, იქვე იმასაც მიუთითებენ, რომ პროექტი მაინც 

ორიენტირებულია უკვე მოქმედ ბიზნესზე ან ისეთ პირებზე, ვისაც უკვე აქვთ 

შემოსავლების სხვა მნიშვნელოვანი წყაროები. 

ჯამში, პროექტის ბენეფიციარების  დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ პროექტის საშულებით 

მათ შეძლეს მეურნეობის გამართვა ანდა გაფართოება გაცილებით უფრო მოკლე დროში 

ვიდრე ამას საკუთარი ძალებით გაუმკლავდებოდნენ.   

„ერთს მაგალითად ხახვი აქვს დათესილი და აგრო სესხი აიღო დანადგარების 

საყიდლად და 200 ტონა ხახვს ელოდება მინიმუმ. ერთმა მესაქონლეობის ფერმა 

ააგო ამ აგრო სესხით, მარა ამ ხალხს ეს სესხი რომ არ ჰქონოდა ეგენი მაინც 

გააკეთებდნენ რადგან ბიზნესმენები არიან. ფული აქვთ და შემოდინება.  ერთეული 

ასეთი ბიზნესმენი არ ყოფნის 7 და 8 რაიონს. გაკეთდა რაღაც შედეგი არის მარა 

საკმარისი არაა.“  

 „ვისარგებლე იაფი აგრო კრედიტით 2013 წლიდან, 100 000 დოლარი მაქვს 

გამოტანილი. პირველად 3%-ში მქონდა ახლა უკვე 0 %-ში მაქვს. მაქვს სასათბურე 

მეურნეობები. ძალიან დამეხმარე ეს პროექტი, მაგრამ ალბათ მაინც 

გავფართოვდებოდი, მაგრამ გაცილებით მეტი დრო დამჭირდებოდა“  

„მე მარტო ამ საქმეზე არ ვიყავი მიჩერებული, ეს კრედიტი რომ დამთავრდება კიდევ 

გაფართოებას ვაპირებ და  ჯამში შედეგი არის ის რომ ახლა მაქვს გამართული 

მეურნეობა, რისთვისაც გაცილებით მეტი დრო დამჭირდებოდა“.  

თუმცა, არიან ისეთი ფერმერებიც, ვინც გაფართოებაზე ფიქრი მხოლოდ და მხოლოდ 

აღნიშნული პროექტის შესახებ ინფორმაციის მიღების შემდეგ გადაწყვიტეს.  ამასთან, 

ბანკის წარმომადგენლების ინფორმაციით, ბევრი იყო ისეთი აპლიკანტი, ვისაც ქალაქად 

ჰქონდა მოქმედი ბიზნესი და  სწორედ შეღავათიანი სესხის მიღების პერსპექტივით 

დაიწეს სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა. „ამ პროექტის გარეშე მოსავალს ვერ 

მოვიყვანდი სესხი რომ არ ამეღო და მაღალ პროცენტიანს ვერ გადავიხდიდი. სათბური  

მაქვს და სადღაც 50%-ით გაიზარდა ჩემი მოსავალი“; „იაფი სესხი რომ არ ყოფილიყო არც 

კი ვიფიქრებდი გაფართოებაზე, რაც მქონდა იმას დავჯერდებოდი“. „მყავდა 70 სული 

საქონელი ახლა მყავს 140 ,140–ის დაბინავება შემიძლია, როარა ეს კრედიტი ამ შენობას 

ვერ ავაშენებდი და თუ ავაშენებდი მომიწევდა ამ პირუტყვის გაყიდვა, და აზრიც არ 

ექნებოდა.“ 

შესაბამისად, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ პროექტის ინიცირებამ გამოიწვია ფერმერებისა 

და სხვა სფეროში ჩართული ბიზნესმენების მოტივაციის მნიშვნელოვანი ამაღლება. 

გამოვლინდა შემთხვევები, როდესაც სწორედ იაფი სესხის მიღების ხიბლით დაიწყეს 

ახალ მეურნეობაზე ფიქრი, ვერ მიიღეს დაფინანსება, მაგრამ საკუთარი ძალებით ან   
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ფინანსების  მოზიდვის ალტერნატიული წყაროებით მაინც განახორციელეს იდეა.  რაც  

საბოლოო ჯამში დადებითად აისახება, სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარებაზე.  

მიუხედვად იმისა ბენეფიციარია თუ არა ფერმერი, ყველა თანხმდება, რომ პროექტის  

განხორციელების შედეგად დადებითი ზეგავლენა მოხდა  აგრარულ  წარმოებაზე. თუმცა 

ასევე ერთხმად აღნიშნავენ, რომ გაყიდვები განსაკუთრებით პრობლემურია. „პროდუქციის 

წარმოება კი გაიზარდა, მაგრამ მოგეხსენებათ პროდუქცია იწარმოება, მალფუჭებადია და 

გასაღების ბაზარი არ აქვს, ან თუ არის ძალიან დაბალი ფასია“. 

ამასთან რესპოდენტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ პროექტის ზეგავლენის ტენდენცია 

მართალია დადებითია, მაგრამ საბოლოო შეფასებისათვის გარკვეული პერიოდი უნდა 

გავიდეს, რათა რეალობამ აჩვენოს რამ იმუშავა და რამ არა. „მაგალითად ჩვენთან ერთი 

დიდი ფერმა დაფინანსდა და მუშაობს, რომელსაც მიება რძის გადამამუშავებელი 

საწარმო. კიდევ დაფინანსებულია დიდი სათბური, რომელიც ამარაგებს თბილისის 

სუპერმარკეტებს და სხვები. მაგრამ, სოფლის მეურნეობა ისეთი დარგია ერთ-ორ 

წელიწადში არ იძლევა შედეგს. ამ საწარმოსთან მიბმულ გლეხებს უფრო მეტი 

შემოსავალი  ნამდვილად  გაუჩნდათ.“ პროექტმა  კი განავითარა ამ ეტაპზე აგრობიზნესი, 

მაგრამ ამის ნამდვილ  ეფექტს ვნახავთ 5 წლის განმავლობაში.“ 

ერთის მხრივ, ფერმერები 5,000 ლარიანი საბრუნავი საშუალებების ზღვარის ჩამოწევის 

სურვილს გამოხატავენ, თუმცა იმავდროულად იმასაც აღნიშნავენ, რომ ამ კომპონენტს 

თავის დროზე აგრობიზნესზე გავლენა არ მოუხდენია. ასეთი მოცულობის სესხებით 

ძირითადად დაინტერესებულნი არიან მცირე ფერმერები, რომლებიც სასოფლო 

სამეურნეო საქმიანობას ძირითადად საკუთარი  მოხმარებისათვის ეწევიან და არა 

როგორც  რეგულარულ ეკონომიკურ საქმიანობას. ამასთან, ბანკის წარმომადგენლებიც 

ადასტურებენ, რომ განსაკუთარებით მაღალი იყო დაბალი მოცულობის კრედიტებში 

არამიზნობრივი გამოყენების მაჩვენებელი.  

პროექტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არაპირდაპირი ეკონომიკური შედეგი არის 

წარმატებული  სასოფლო  სამეუნეო  ბიზნეს საქმიანობის პრეცენდენტების შექმნა და 

პოპულარიზაცია, რაც თავის მხრივ არის მაგალითი სხვა პოტენციური მეწარმეებისათვის.  

„ძლიერი მხარე ის არის რომ ვინც ააწყობს საქმეს ეს არის მაგალითი სხვა 

ფერმერებისთვის და არის გადამდები. შემდეგ დაინტერესდება სხვა, რომელსაც აქვს 

თავისი საწყისი კაპიტალი და ეს პროექტი ნამდვილად დაეხმარება. თუმცა ყველამ უნდა 

შევიგნოთ,  რომ ეს პროექტი მასაზე არ მუშაობს.“ - განაცხადა ფერმერმა.  იგივეს 

ადასტურებენ ბანკის წარმომადგენლებიც - „...სტიმული მისცა სოფლის მეურნეობის 

განვითარებას, ისეთი ბიზნეს ჯგუფებიც კი რომლებიც საერთოდ არ იყვნენ ჩართულნი 

სოფლის მეურნეობაში სტიმული გაუჩნდათ რომ ჩართულიყვნენ ამ მეურნეობაში. იგივე 

ისინი ვინც ქალაქში მოღვაწეობდნენ და ბიზნესი ჰქონდათ. ძალიან ბევრმა მათგანმა 

თავისი სახსრები გადაისროლეს სოფლის მეურნეობაში რომ ესარგებლათ ამ შეღავათით 

და დაიწყეს თავიანთთვის სტარტ აპი პროექტი. ამან ხელი შეუწყო სოფლის მეურნეობის 

განვითარებას.“ 
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კვლევის შედეგად ასევე გამოვლინდა  რიგი შემთხვევები, როდესაც  მიუხედავად იმისა, 

რომ  დაინტერესებულმა ფერმერებმა ვერ მიიღეს ბანკიდან დადებითი პასუხი, საკუთარი 

ძალებით მაინც დაიწყეს სამურნეო საქმიანობა.  შესაბამისად, პროექტის ერთ-ერთი ირიბი 

შედეგი არის სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილის ცნობიერების და 

დამოკიდებულების ცვლილება. პროექტის შესახებ ინფორმაციის მიღების შემდეგ 

დაინტერესებულმა პირებმა დაიწყეს ფიქრი ეკონომიკური საქმიანობის წარმართვაზე, 

ბიზნეს იდეების შემუშავებაზე და მიუხედავად იმისა, რამდენად გამართული ან 

უზრუნველყოფილი იყო ესა თუ ის იდეა,  ცნობიერების ამგვარი ცვლილება მაინც 

დადებით ეფექტად უნდა იქნას მოაზრებული. „სოფელში გავიზარდე და ვიცი სოფლის 

მეურნეობა ძალიან დიდი სურვილი მქონდა, რომ მომხდარიყო ეს საქმე, მაგრამ 

სამწუხაროთ არ დამაფინანსეს. შენ არ გაქვს დღეს ბიზნესი და ამიტომ ვერ 

დაგაფინანსებთო. საბედნიეროდ გამოჩნდა ჩემი მეგობარი და მასთან ერთად ვიწყებ უკვე 

ამ ბიზნესის განვითარებას. თუ არ დამეხმარებიან მაინც უნდა გავაკეთო რაც 

ჩაფიქრებული მაქვს“;  „ხალხს მისცეს პროექტის ფარგლებში დაფინანსება და მეც 

გადავწყვიტე მიმემართა. ... ბანკმა მითხრა უარი და მაგათი გაგონება აღარ მინდა, მე კი 

ვიშოვი წლის ბოლომდე თანხას, მაგრამ კარგი იქნებოდა რომ გამომეყენებია ეს პროექტი 

საწყის ეტაპზე“. - განაცხადეს ფოკუს-ჯგუფის მონაწილე ფერმერებმა. 

პროექტის მდგრადობა და რისკები 

პროექტის არსებობა და გრძელვადიანი ფუნქციონირება რომ ძალიან მნიშვნელოვანია 

სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის, რესპოდენტთა ყველა ჯგუფის აზრით 

უდავოა.  უფრო მეტიც, ფერმერთა უმეტესობა მიიჩნნევს, რომ ამ და ანალოგიური 

მხარდამჭერი პროგრამების გარეშე შეუძლებელი იქნება ქვეყანაში სოფლის მეურნეობის  

დარგის განვითარება. მათ ხშირად მოყავთ სხვა  ბევრად განვითარებული ქვეყნების 

მაგალითები და მიუთითებენ, რომ აუცილებელია კიდევ უფრო გრძლევადიანი სესხების 

არსებობა შესაბამისი საშეღავათო პერიოდით.  

პროექტის მდგრადობის შეფასებისას ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევად ფერმერებს 

მიაჩნიათ სასოსფლო-სამეურნეო ციკლზე მორგებული საშეღავათო პერიოდის დადგენა 

და ამოქმედება. ამასთან, საბრუნავ საშუალებებზე წვდომა  აუცილებელ პირობად 

სახელდება.   

„მეორე, მესამე, მეოთხე თვეები ძალიან რთულია. ამიტომ, აუცილებელია ყოველი 

ცალკეული შემთხვევისათვის იყოს განსაზღვრული საშეღავათო პერიოდი“.  

„საბრუნავი საშუალებები სულ უჭირს გაზაფხულზე გლეხს. საბრუნავი 

საშუალებები უჭირს: სათესლე კარტოფილი უჭირს, შხამ-ქიმიკატები უჭირს.“  

„5-6 თვიანი შეღავათი უნდა მისცენ. ასე აპრილში იწყება ხვნა, აპრილში რომ აიღოს 

სესხი, აგვისტომდე რომ მოგვცე  შეღავათიანი პერიოდი, ამ თანხებს ნელ-ნელა 

გამოიყენებს ადამიანი და ძალიან გაიზრდება მოსავალიც და ფერმერსაც არ 

დააწვება დიდი ტვირთი.“  
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„თუ კი დაიხვეწება პროექტი და გრძელვადიანი და მისაწვდომი იქნება 

ფერმერისთვის სესხი კარგი იქნება. დიდი ხნის განმავლობაში უნდა იყოს, მაგრამ 

ამ პირობებით არა. პროცენტის გადახდა უნდა იყოს შეღავათიანი პერიოდის 

შემდეგ.“ 

ზოგადად, ბუნებრივია ნებისმიერი ტიპის შეღავათიან სესხზე მოთხოვნა მდგრადია და  

განსაკუთრებით აგროკრედიტი აქტუალობას ნადვილად  არ დაკარგავს. უფრო მეტიც, 

გრძლევადიან პერიოდში კიდევ  უფრო მნიშვნელოვანი გახდება სოფლის მეურნეობის 

კონკრეტული დარგების მხარდაჭერა და კონკურენტუნარიონობის გაზრდა.   

კვლევის შედეგად გამოვლინდა როგორც პროგრამული ხასიათის, ასევე „მენტალიტეტთან“ 

დაკავშირებული რისკები.  

პროგრამული რისკებიდან ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალურია  სესხის არამიზნობრივად და 

არაკეთილსინდისიერად გამოყენება.  აღნიშნული რისკი შედარებით შემცირდა სესხის 

ზღვარის აწევით, თუმცა მაინც რჩება დღის წესრიგში.  ამ საკითხთანაა დაკავშირებული 

ასევე მიზნობრიობის კონტროლის არასაკმარისი მექანიზმების საკითხი. „მთავარი რისკი 

არის კონტროლი. თუ  ძლიერი კონტროლი არ იქნება ძალიან რთული იქნება. კონტროლს 

ახლა როგორც სააგენტო ისე ბანკები ახორციელებენ. თუ კონტროლი არ იქნება ან 

შესუსტდება შეიძლება მოხდეს ამ თანხების სულ სხვა მიმართულებით გადადინება და 

არ მოხდეს სოფლის მეურნეობაში დახარჯვა. სამწუხაროდ არაკეთილსინდისიერი 

ფერმერები უფრო მეტია, ვიდრე კეთილსინდისიერი“.-განაცხადა ერთ-ერთი ბანკის 

წარმომადგენელმა.  

სტიქიური უბედურებები არა მხოლოდ ამ პროექტის, არამედ ზოგადად სოფლის 

მეურნეობის, როგორც დარგის ერთ-ერთი მთავარი რისკ ფაქტორია. მართალია,  

ამოქმედებულია  დაზღვევის პროექტი, თუმცაღა დაზღვევის საჭიროება როგორც 

ფერმერების, ასევე საბანკო წარმომადგენლების მხრიდან  არაერთგზის დასახელდა.  

შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ან ინფორმაცია არ არის სათანადოდ გავრცელებული, ან 

ფერმერებს უჭირთ პრაქტიკული ნაბიჯების გადადგმა ამ მიმართულებით.  „შესაძლოა 

სტიქიურმა უბედურებამ ან სხვა რაიმე მოვლენამ გაუნადგუროს მოსავალი და ვეღარ 

შეძლოს სესხის დაფარვა, ამიტომ ამ სესხს დაზღვევაც უნდა მოყვებოდეს“. „ნაკლოვანება 

არის ის, რომ როდესაც ადამიანი დაზარალდება ბუნებრივი მოვლენისგან და ვერ ნახავს 

სარგებელს ან ბანკმაც უნდა გაითვალისწინოს მისი მდგომარეობა და შეღავათი უნდა 

გაუკეთოს  ან თავიდანვე დაზღვევით უნდა გასცეს სესხი. “ 

ცალკე აღნიშვნის ღირსია ის რისკები, რომლებიც შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის 

და სხვა ანალოგიური მხარდამჭერი პროგრამების გვერდით მოვლენებად შეიძლება 

მივიჩნიოთ. ჩატარებულმა საინფორმაციო კამპანიებმა შექმნა ჭარბი ანდა არასწორი 

მოლოდინები სახელმწიფოს მიმართ. შედეგად, ფერმერთა ნაწილის ცნობიერებაზე 

მოახდინა  ნეგატიური ზეგავლენა . 

 გადაჭარბებული მოლოდინი, რომ ყველა ფერმერს „დაურიგდება უფასო ფული“.  

სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამების ერთობლიობამ, ინფორმაციის არასწორად 
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მიწოდების ანდა არასრულფასოვნად გავრცელების შედეგად გააჩინა ფერმერებს 

შორის ილუზია, რომ თუ სოფლად ცხოვრობ აუცილებლად მიიღებ ფულს.  

„დამოკიდებულება უნდა შეიცვალოს ამ ხალხის მიმართ, ჩვენ რომ მივცემთ იმედს 

გლეხებს, მერე სხვა ორგანიზაციებმა უარით არ უნდა გამოისტუმრონ.“ 

 

 ფერმერი გარკვეულწილად ”გაზარმაცდა” და პასუხისმგებლობას საკუთარი 

მეურნეობის განვითარებაზე,  მათ შორის მოსავლის გაყიდვაზე, სახელმწიფოს 

აკისრებს. ფოკუს-ჯგუფის მონაწილე  ფერმერთა ნაწილის პოზიციის შესაბამისად, 

აზრი არ აქვს დაფინანსებას, თუ სახელმწიფო არ უზრუნველყოფს  მოსავლის 

გაყიდვას, ამასთან ისევ სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს დაზღვევაზე;  სახელმწიფოა 

ვალდებული გააცნოს და დანერგოს ინოვაციური მიდგომები და ა.შ.  ბუნებრივია, 

სოფლის მეურნეობის განვითარების  მიმდინარე ეტაპზე ცალსახად აუცილებელია 

სახელმწიფო მხარდამჭერი პროგრამები, თუმცა განსაკუთრებულად  

საყურადღებოა, რომ  არ მოხდეს ფერმერთა დემოტივაცია.  

 

 ფერმერთა ბიზნეს პროცესების ცოდნის დაბალი დონე.  მიმდინარე ეტაპზე, ამას 

თვითონ გამოცდილი ფერმერებიც აღიარებენ, სოფლის მეურნეობაში ჩართული 

პირების უმეტესობა არ ფლობს შესაბამის ცოდნასა და უნარებს, რათა სწორად 

დაგეგმონ და წარმართონ მეურნეობა. შესაბამისად, პრობლემურია მათთვის 

ბანკებთან ურთიერთობაც, უჭირთ რა დოკუმენტაციაზე მუშაობა, ვერ ახერხებენ 

ხარჯების იდენტიფიცირებასა და პროგნოზირებას. ასევე საჭიროებენ 

პროდუქციის გაყიდვასთან დაკავშირებული საბაზისო უნარების განვითარებას. არ 

აქვთ წვდომა თუნდაც რაიმე ტიპის საინფორმაციო ბაზებთან, სადაც შეძლებენ 

ნახონ თუ ვინ შეიძლება იყოს მათი პროდუქციის პოტენციური მყიდველი.  

აგროკრედიტების პროექტის  განხორციელების შედეგად  მიღწეული ცვლილებებისა და 

გამოვლენილი  რისკების ერთობლიობაში შეფასებით, ასევე დეკლარირებული მიზნების  

შესრულების დონის გათვალისწინებით,  შეიძლება  დავასკვნათ,  რომ პროექტი  

საშუალოდ მდგრადია. სათანადო შედეგიანობის, მდგარდობის მაღალი დონის 

უზრუნველყოფისათვის აუცილებლია  სოფლის-მეურნეობის, მთლიანობაში როგორც 

დარგის მეტად განვითარება,  რაც თავის მრივ მოითხოვს ისეთი ღონისძიებების 

გატარებას, რომლის შედეგადაც:   გამსხვილდება ფერმერული მეურნეობები; გაიზრდება 

ფერმერების  ცოდნისა და უნარ-ჩვევების დონე;  თანამედროვე ტექნოლოგიები და 

მეთოდები დაინერგება ქვეყნის მასშტაბით და ა.შ. 
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შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის  მიმართ  ფერმერთა 

მოლოდინების, დამოკიდებულებებისა და  საჭიროებების  

ტენდენციების შეფასება 

ზოგადად სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროგრამების, მათ შორის შეღავათიანი 

აგროკრედიტის მიმართ ფერმერები პოზიტიურად არიან განწყობილები და მიაჩნიათ, 

რომ ამგვარი ინიციატივები ქმნიან შესაძლებლობას განვითარდეს სოფლად მცხოვრები 

მოსახლეობა. თუმცაღა,  დიდია ნეგატიური დამოკიდებულება, განსაკუთრებით კი იმ 

პირებისა ვინც სცადა პროექტში მონაწილეობის მიღება და მიიღო უარყოფითი პასუხი,  

და ამ უკმაყოფილებით გამოწვეული აგრესია სრულიად მიმართულია საბანკო სექტორის 

მიმართ.   

საგულისხმოა, რომ ბანკების მიმართ ნეგატიურ დამოკიდებულებას იჩენენ ის პირებიც კი, 

ვინც უპრობლემოდ მიიღო დაფინანსება.  კვლევის შედეგად გამოვლინდა შემდეგი 

სავარაუდო მიზეზები: 

 საწყის ეტაპზე შექმნილი გადაჭარბებული მოლოდინი;  

 დოკუმენტებთან მუშაობის ცოდნის საერთოდ არ ქონა/უკიდურესად დაბალი 

დონე; 

 ფინანსური გაანგარიშებების დაბალი უნარები; 

 საფინანსო სექტორის  საბაზისო პროცედურების არცოდნა; 

 საბანკო ნსექტორის მიმართ წინასწარ ფორმულირებული „მძარცველის“  

სტერეოტიპი. 

ფერმერებს უჭირთ მკაფიო საზღვრის გავლება სახელმწიფო და კერძო სექტორს შორს, მათ 

უმეტესობას რეალურად არ ესმის, თუ რას ნიშნავს პროცენტის თანადაფინანსება და 

ხშირად  გაჟღერდა იდეა „სახელმწიფო აგრარული ბანკის“ შექმნის შესახებ.  ფაქტია, რომ 

არ ფლობენ ინფორმაციას, თუ რა პრინციპით იღებენ ბანკები  შეღავათიანი 

აგროკრედიტების პროექტში მონაწილეობას. ამასთან, თვლიან რომ ბანკები 

აბსოლუტურად დამოუკიდებლად იღებენ გადაწყვეტილებას და სახელმწიფოსაგან 

არანაირი კონტროლის მექანიზმები არ არის ჩართული. ზოგიერთი შეფასება, რომლებიც 

ასახავენ ფერმერთა დამოკიდებულებას საბანკო სექტორის მიმართ: 

 „გლეხი თუ ანგარიშვალდებულია ყველას წინაშე, ამ ბანკებზე არანაირი 

პასუხისმგებლობა არ ვრცელდება ? ეგ არის ყველგან წარმოუდგენელი, არ 

შეიძლება. ჯერ უბრალოდ ერთი რამ არი, იმხელა პროცენტებია, ჩვენ რაც არ უნდა 

ვილაპარაკოთ, წინასწარვე საქმე არის განწირული.  (არაბენეფიციარი ფერმერი)“ 

 „მე 3 პროცენტს ვიხდი და სახელმწიფო მიფინანსებს 12 პროცენტს. ჩემი აზრით 15 

პროცენტიანი სესხი უკვე აღარ არის შეღავათიანი, ამ ბანკებმა სასტიკად გაუტიეს, 

რატომ უნდა იხადოს სახელმწიფომ ამდენი თანხა, ჯამში 8 პროცენტიანი, რომ 

ყოფილიყო უფრო მისაღები იქნებოდა. (ბენეფიციარი ფერმერი)“ 

 „დავუშვათ რა ღირებულებასაც შეიტანს კოოპერატივი, ვთქვათ საწესდებო ფონდი 

იქმნება 100,000 ლარი, ერთ 20%-ში ჩაუდგეს გარანტად სახელმწიფო. ეს 
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კოოპერატივი გაერთიანებაა და იმ სესხს გადაიხდიან, რადგან საქმეს გააკეთებენ. 

რეალურად ჩვენ ბანკებს ვერ მოვერევით და ვერც სახელმწიფო მოერევა , იმხელა 

სტრუქტურაა.  (კოოპერატივის წარმომადგნელი)“ 

 „კოოპერატივს მაქსიმალური თანხა 50 000 ეყოფა, ჩაგვირიცხოს სახელმწიფომ ეს 

თანხა, ბანკების გამდიდრებას, მოგვცენ მონიტორინგის მიხედვით რაში რა 

დაგვჭირდება, როგორც კი  მივიღებ მოსავალს დავიწყებ ამ ფულის დაფარვას. 

(კოოპერატივის წარმომადგნელი)“ 

ფერმერთა ასეთი დამოკიდებულებების შესახებ ინფორმირებულები არიან ბანკის 

წარმომადგენლებიც. ისინიც ადასტურებენ, რომ განსაკუთრებით პროექტის 

განხორციელების საწყის ეტაპზე მოდიოდა ძალიან ბევრი აპლიკანტი ყველანაირი 

დოკუმენტის გარეშე, მხოლოდ დაფინანსების მიღების სურვილით. „ფერმერები 

ფიქრობდნენ, რომ ბანკში რომ მივიდოდნენ აუცილებლად მიიღებდნენ ფულს იმის 

მიუხედავად ჰქონდათ თუ არა მეურნეობა ან გამოცდილება. მერე ჩვენ დეტალებს 

ვუხსნიდით, პირველი წლის განმავლობაში საკმაოდ დიდი შრომა გავწიეთ ამ მხრივ. 

ძალიან ბევრი ხალხი მოდიოდა და ყველას უნდოდა სესხი აეღო, ისეთ კლიენტებსაც 

რომელთაც საერთოდ არ ჰქონდა გამოცდილება ამ სფეროში. ფიქრობდნენ, რომ ფულს 

ჩუქნიდი - ასეთი ინფორმაცია ჰქონდათ, ყველა მიიღებს ფულს ასეთი წარმოდგენა 

ჰქონდათ.“ (კრედიტ-ოფიცერი).   

უსაზღვროდ დიდია ფერმერთა მოლოდინები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა არის 

სახელმწიფოს ვალდებულება. გარდა საბანკო სექტორის მკაცრი კონტროლისა, მათი 

დიდი ნაწილი ასევე მიიჩნევს, რომ სახელმწიფომ უნდა შექმნას მიღებული მოსავლის 

გაყიდვის გარანტიები, თანაც მათთვის მისაღებ ფასად.  

უნდა ვივარაუდოთ, რომ ბოლო პერიოდში სოფლის მეურნეობის განვითარების  

მიმართულებით განხორციელებული  სახელმწიფო თუ საერთაშორისო პროგრამების 

ერთ-ერთი მთავარი გვერდითი ეფექტი სწორედ ესაა - გლეხი თავს არიდებს სამეურნეო 

გადაწყვეტილებების მიღებას და მოქმედებას. თვლის რომ „სხვამ“ უნდა მოაგვაროს მის 

წინაშე მდგარი გამოწვევები. მათ შორის, მოსავლის გაყიდვების დაგეგმვასა და 

უზრუნველყოფას პირდაპირ სახელმწიფოს ვალდებულებად მიიჩნევს. „გლეხის შრომა 

უნდა დაფასდეს და იცით როგორ? როგორ უნდა დაფასდეს და, გლეხი სიმინდს მოიყვანს, 

თუ ყურძენს მოიყვანს, სახელმწიფომ უნდა შეისყიდოს გლეხის მიერ წარმოებული 

პროდუქცია, ან დაეხმაროს პროდუქციის რეალიზებაში.“; „რეალურად ძალიან დამეხმარა 

ეს პროექტი, რომ უფრო მეტი  ნატურალური ღვინო მეწარმოებინა, მაგრამ  კონკურენციას 

მიწევს დაბალხარისხიანი, სპირტისგან დამზადებული ღვინო ფასით. ამიტომ 

სახელმწიფო უნდა დამეხმაროს რომ კარგ ფასში გავყიდო“. - განაცხადეს ფერმერებმა.  

ამასთან დაკავშირებით, უნდა აღინიშნოს, რომ აუცილებელია მნიშვნელოვანი 

ძალისხმევის გაწევა, რათა შეიცვალოს ფერმერთა აზროვნების წესი, დამოკიდებულებები 

და მოხდეს ინიციატივის საკუთარ თავზე აღება. ბუნებრივია, ეს ძალიან გრძელვადიანი 

ამოცანაა, თუმცა  ისიც ფაქტია, რომ არ ფლობენ რა გაყიდვების ელემენტარულ უნარებს, 

„დამნაშავეს“ სხვაგან ეძებენ.  საჭიროა მათი საბაზისო მარკეტინგული ცოდნით აღჭურვა. 

ძალიან ხშირი იყო შემთხვევები, როდესაც ფერმერები აპელირებენ პროდუქტის მაღალ 
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საგემოვნო თვისებებზე, ნატურალურობაზე და  ვერ ხსნიან რატომ იყიდება მაინც 

შემოტანილი  ანალოგიური  პროდუქცია. ფერმერებს უჭირთ იმის გათვითცნობიერება, 

რომ მხოლოდ  ნატურალური არ ნიშნავს ბაზარზე მოთხოვნადსა და შესაბამისად 

გაყიდვადს.  ამასთან,  შესწავლილი ფერმერების უმეტესობა თვითონ არ წევს 

ძალისხმევას პროდუქციის გაყიდვების მიმართულებით.  

კიდევ ერთი სტერეოტიპი, რომელიც ფართოდაა გავრცელებული ფერმერებს შორის 

პროექტის შესახებ, არის ე.წ. „პატრონის“  საჭიროება დაფინანსების მისაღებად. კვლევის 

ფორმატი არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ ცალსახად დადასტურდეს ანდა უარყოფილ 

იქნას ამგვარი შემთხვევები. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ ფოკუს-ჯგუფების 

შეხვედრებზე, სადაც ასევე მონაწილეობდნენ  ნეიტრალური ფერმერები (რომლებსაც 

შეტანილი არ ჰქონიათ განაცხადი დაფინანსების მისაღებად) აცხადებდნენ რომ აზრი არ 

აქვს პროექტში მონაწილეობას თუ „პატრონი“ არ გყავს. „კარგია ასეთი პროექტი, რომ 

განვითარდეს სოფლის მეურნეობა, მაგრამ აქვე მინდა დავსძინო, რომ ხელმისაწვდომიც 

უნდა იყოს, ყველას არ ყავს ნათესავი და ახლობელი, რომელიც დაეხმარება სესხის 

გამოტანაში“. - მსგავსი დებულებები თითქმის ყველა შეხვედრაზე გაჟღერდა.  

შესაბამისად, ბევრს არც უცდია  განაცხადის შეტანა, რამდენადაც არსებობს სტერეოტიპი, 

რომ მხოლოდ ნაცნობობითაა შესაძლებელი ამ პროექტით სარგებლობა. აუცილებელია 

პროექტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის კომპონენტის გაძლიერება და 

კომუნიკაციის სტრატეგიის შეცვლა. ეს აუცილებელია, არა მხოლოდ იმიტომ რომ 

პროექტმა შეიქმნას კარგი რეპუტაცია, არამედ, რაც ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, არ 

შექმნას ინდეფერენტრული დამოკიდებულების ფონი და შესაბამისად, არ შემცირდეს 

აქტიური ფერმერების მოტივაცია.  

ფერმერთა ნაწილი მოითხოვს სახელმწიფოსგან დაფინანსებული ფერმერების მკაცრ 

კონტროლს და  შესაბამისი ზომების მიღებას.  ისინი აცხადებენ, რომ ძალიან ბევრი 

არაკეთილსინდისიერი  მეწარმე დაფინანსდა ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზების 

გამო.  „მაგალითად არის ერთი პირი და 10 000 ლარიანი გრანტი მიიღო  და იმ იმედით 

რომ 5 წლის მერე  დაანებებენ თავს შემოწმებებს იქნებ მერე მაინც გავყიდო 5-ო. მე კი არც 

გრანტი მომცეს და არც  კრედიტი რამე საქმიანობა რომ დამეწყო“ „ კონტროლი უნდა 

მკაცრი და უნდა მოხდეს გამიჯვნა ვინ არის მართლა ფერმერი  და ვის ქორწილის 

გადასახდელად უნდა ფული; და სახელმწიფოს ფული წავიდეს იმათკენ ვისაც მართლა 

საქმის გაკეთება უნდა.  გრანტიცა და კრედიტიც მართლა ფერმერს უნდა მისცენ და არა 

დაარიგონ ასე გლეხებში.“  

ამდენად, საჭიროა  გავრცელდეს ინფორმაცია მონიტორინგის მეთოდების, პროცესებისა 

და ასევე ფაქტობრივი შედეგების შესახებ, რათა არ დაინერგოს ფერმერებს შორის 

დამატებით ნეგატიური დამოკიდებულება.  

ფერმერების კიდევ ერთი მოთხოვნა  და მოლოდინი სახელმწიფოს მიმართ არის ბრძოლა 

ფალსიფიკაციასთან და არაკეთილსინდისიერ ფერმერებთან.  განსაკუთრებით ხშირად ეს 

საკითხი ღვინის მწარმოებლების მხრიდან იქნა  დასმული. „პროექტი კარგია და ჩემი 

აზრით უნდა იყოს მსგავსი პროგრამები, მაგრამ მე პირადად ვარ ღვინის მწარმოებელი და 
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პრობლემები შემექმნა იმიტომ რომ ფალსიფიცირებული ღვინო იყიდება და 

ნატურალური წვენით დამზადებულ ღვინოს არავინ ყიდულობს, იმიტომ, რომ 

ნატურალური ღვინო არის უფრო ძვირი, ვიდრე არაკეთილსინდისიერად დამზადებული 

ღვინო. სურსათის უვნებლობამ ასე მითხრა, შემოწმებაზე, რომ იყვნენ: ,,ბევრი მაღაზიები 

შევამოწმეთო, მაგრამ შენნაირი ღვინო არავის არ აქვსო, მაგრამ არცერთი მაღაზია 

დაუხურიათ და არც არაფერი არ მომხდარა, როგორც ჩანს შემოწმებასაც აზრი არ აქვს.“  

ბუნებრივია,  სოფლის მეურნეობის სამსახურებმა ვერ და არც უნდა დაარეგულირონ 

საბაზრო ფასი, ანდა მომხმარებელთა გადაწყვეტილება ყიდვის შესახებ, თუმცა 

მნიშვნელოვანია, რომ არაკეთილსინდისიერი მეწარმეები და საცალო მაღაზიის 

მეპატრონეები შესაბამისი კონტროლის სისტემის ქვეშ მოხვდნენ.  

ფერმერებს შორის გავრცელებული ოფიციალური თუ არაფორმალური ინფორმაცია 

მნიშვნელოვნად განაპირობებს ფერმერთა დამოკიდებულებებს და აყალიბებს მათ 

მოლოდინებს.   ამდენად  ნებისმიერი პროექტის შედეგებსა და ფაქტობრივ მიღწევებზე 

დიდი ზეგავლენას ახდენს ის, თუ რა იყო ინფორმაციის გავრცელების სტრატეგია.  

კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ: 

  გავრცელებული ინფორმაცია არ იყო სათანადო ფორმით მიწოდებული, 

რამდენადაც  ვერ მოხდა მისი სწორი აღქმა და ჩამოყალიბდა მცდარი 

მოლოდინები; 

 აუცილებელია ინტენსიური საინფორმაციო კამპანიის ჩატარება არა მხოლოდ 

პროექტის ინიცირების ეტაპზე, არამედ მისი განხორციელების პროცესში. მათ 

შორის აუცილებელია ფერმერთა სწორი ინფორმირება ისეთ საკითხებზე, 

როგორებიცაა: კომპონენტების შეჩერება ან ამოქმედება; დაფინანსების ზღვარის 

ცვლილება და ა.შ.  

 თანაბარზომიერად მნიშვნელოვანია ინფორმაციის გავრცელება, როგორც 

წარმატების ისტორიების  ასევე შეჩერებული  დაფინანსების შესახებ, რათა 

ეტაპობრივად მოხდეს ფართოდ გავრცელებული სტერეოტიპების დანგრევა. 

 აუცილებელია რეგიონალურ დონეზე მოხდეს ინფორმაციის გავრცელება 

დაფინანსებული საწარმოების შესახებ, რათა ფერმერებმა  და ზოგადად 

მოსახლეობამ ნათლად დაინახოს რომ  ადგილი არ აქვს „მისტიური“ მეწარმეების 

დაფინანსებას.  

 

ადგილობრივი მოსახლეობა ინფორმაციას  პროექტის შესახებ იღებს ტელევიზიის, 

ადგილობრივი საკონსულტაციო სამსახურებისა და ბანკების წარმომადგენლებისაგან. 

ინფორმაციის გავრცელების სისტემაში, ასევე დიდი ადგილი უჭირავს უშუალოდ 

ფერმერების მიერ გავრცელებულ   რეალურ თუ მითიურ ამბებსაც.   

ფერმერთა პოზიციები ინფორმაციის მიღებასთან დაკავშირებით  მეტ-ნაკლებად 

იდენტურია: 

 „უფრო დეტალურად და ნათლად უნდა გაშუქდეს პროექტის შედეგებიც. ახლა 

ერთ მაგალითს მოვიყვან, ჩემს რაიონში გაცემული არის დაახლოებით 2 მლნ. 
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დოლარის აგრო სესხები. მე რა ინფორმაციაც მაქვს არის 3 თუ 4 კოოპერატივი 

რომელიც მუშაობს, და დაახლოებით 10 მცირე საწარმომდე. მოხმარდა რეალურად 

ეს ეკონომიკის განვითარებას? წაიღო ვიღაცეებმა ხო. მერე იმ საწარმოს მოხმარდა 

რეალურად?“ 

 „პროექტის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება  მოიკოჭლებს, არაა ჯეროვნად 

გაცხადებული და რეკლამირებული, ამიტომ  გამოსასწორებელია ეს საკითხი. 

წესიერად ვერ გაიგებ სად უნდა მიხვიდე, რისი მოთხოვნის უფლება გაქვს, რისი 

არა. „ 

 „მოლოდინები იყო დიდი და ახლაც დიდია ამ პროექტთან მიმართებაში, მაგრამ 

შეესაბამება იმ რეალობას რომელსაც პროექტი ითვალისწინებს? არ ვიცით, 

ერთმანეთს ვეკითხებით და ისე ვგებულობთ რაღაცეებს. „ 

მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს ზოგადად სოფლის მეურნეობის პროგრამებთან 

დაკავშირებით საინფორმაციო სტრატეგიის რევიზია და ფერმერთა ინფორმირებულობის 

სათანადო დონის უზრუნველყოფა. ამ მიმართულებით მხოლოდ მასობრივი 

ინფორმაციის საშუალებით გავრცელება ვერ იქნება საკმარისი, რამდენადაც ფერმერთა 

მხრიდან დიდია მონაცემების საკუთარი ინტერპრეტაციის ალბათობა. შესაბამისად, 

საკონსულტაციო სამსახურებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის 

წარმომადგენლებს ამ კუთხით კრიტიკული როლი ეკისრებათ.  
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ძირითადი დასკვნები და რეკომენდაციები 

 

 პროექტის  ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არაპირდაპირი ეფექტი არის წარმატებული  

სასოფლო  სამეურნეო  ბიზნეს საქმიანობის  პოპულარიზაცია და წარმატების 

ისტორიების მაგალითების შექმნა ქვეყნის მასშტაბით.  აღნიშნული  მაგალითები კი  

სხვა პოტენციური მეწარმეებისათვის ქმნიან სოფლის მეურნოების დარგში 

საქმიანობის დაწყების დიდ ინტერესსა და მოტივაციას.  

  სწორედ აღნიშნული პროექტის დამსახურებით მოხდა  ბანკების პოლიტიკის 

შეცვლა სოფლის მეურნეობის დარგის დაფინანსების მიმართ.  თუ ადრე საბანკო 

სექტორი რეალურად თავს არიდებდა ფერმერთან ურთიერთობას და აგრარული 

მიმართულების დაფინანსებას, დღეს უკვე  ნახეს რა რომ დარგი შეიძლება იყოს 

მომგებიანი, მნიშვნელოვნად გააქტიურდა მათი სასოფლო სამეურნო 

მიმართულებით მუშაობა.  ოფიციალური მონაცემებით, პროექტის ამოქმედებიდან 

(2013წ) დღემდე სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ქვეყნის მასშტაბით 

გაცემული  სესხების რაოდენობა 120%-ით გაიზარდა.  

 

 ბენეფიციარი ფერმერებიც კი ნაწილობრივ უკმაყოფილონი არიან ისეთი 

საკითხების გამო, როგორებიცაა:  საშეღავათო პერიოდის არ არსებობა, მაღალი 

უზრუნველყოფის გარეშე სესხზე დაბალი ხელმისაწვდომობა, დოლარის და 

ლარის კურსის ცვალებადობა (მათ შემთხვევაში, ვისაც სესხი დოლარში აქვთ 

აღებული); ბანკებთან კომუნიკაციის სირთულე და შესაბამისი კვალიფიკაციის 

მქონე აგროექსპერტის არ არსებობა ბანკების ოფისებში; პროექტი არაა გათვლილი 

მცირე ფერმერზე/გლეხზე (იყო რა ამგვარი მოლოდინი საწყის ეტაპზე);  

 პროექტის ბენეფიციარების  დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ პროექტის საშუალებით 

მათ შეძლეს მეურნეობის გამართვა ანდა გაფართოება გაცილებით უფრო მოკლე 

დროში, ვიდრე ამას საკუთარი ძალებით გაუმკლავდებოდნენ.   თუმცა, არიან ისეთი 

ფერმერებიც, ვინც გაფართოებაზე ფიქრი მხოლოდ და მხოლოდ აღნიშნული 

პროექტის შესახებ ინფორმაციის მიღების შემდეგ გადაწყვიტეს.  ამასთან, ბანკის 

წარმომადგენლების ინფორმაციით, ბევრი იყო ისეთი აპლიკანტი, ვისაც ქალაქად 

ჰქონდა მოქმედი ბიზნესი და  სწორედ შეღავათიანი სესხის მიღების 

პერსპექტივით დაიწყეს სასოსფლო-სამეურნეო საქმიანობა. 

 ფერმერული მეურნეობების გამსხვილებისა და კოოპერირების ხელშეწყობა არათუ 

ამ პროექტის, არამედ თამამად შეიძლება ითქვას ქვეყნის სოფლის მეურნეობის 

განვითარების გზაზე ერთ-ერთი რთული გამოწვევაა.  შეიძლება დავასკვნათ, რომ 

კოოპერირების სათანადო დონის მისაღწევად ჯერ კიდევ შორი გზაა გასავლელი. 

პროექტში შესული ცვლილებები სესხის ქვედა ზღვარის აწევასთან დაკავშირებით 

ნადვილად არის გარკვეული მოტივატორი გამსხვილების მისაღწევად, თუმცაღა 

მხოლოდ ამ კომპონენტით საგულისხმო ცვლილების მიღწევა შეუძლებელია.   
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კოოპერატივების წარმომადგენლებიც მიიჩნევენ, რომ მხოლოდ დაფინანსებაზე 

ხელმისაწვდომობა არაა საკმარისი და მთავარი პრობლემა, თვითონ 

მოსახლეობაშია, უჭირთ რა ელემენტარულ საკითხებზე შეთანხმება - ამასთან, 

როგორც ჩანს, ბანკებისთვისაც არაა ადვილი კოოპერატივებთან დაკავშირებით  

დადებითი გადაწყვეტილების მიღება.   

 უაღრესად ნეგატიურია ფერმერთა უმეტესობის საბანკო სექტორის მიმართ 

დამოკიდებულება. აღნიშნული დამოკიდებულება, რიგი ფაქტორებითაა 

გამოწვეული: ფერმერთა უმეტესობას მიაჩნია, რომ  პროექტი კარგია და მათზეა 

მორგებული, მაგრამ ბანკები ცდილობენ  პროექტის გვერდის ავლით შესთავაზონ 

მაღალპროცენტიანი  სამომხმარებლო სესხები; ფერმერები ხშირ შემთხვევაში არ 

ფლობენ ინფორმაციას პროექტის კომპონენტების შეჩერების შესახებ და მათი 

უმეტესობა თვლის რომ ეს ბანკის გადაწყვეტილებაა. ფერმერებს უჭირთ საბანკო 

სტანდარტების და პროცედურების  გაგება და აღქმა და მიაჩნიათ, რომ ბანკები 

მიზანმიმართულად ართულებენ   პროექტში მონაწილეობის  პროცესს.  

 თავის მხრივ, როგორი ნეგატიურიც არ უნდა იყოს ფერმერების დამოკიდებულება 

ბანკების მიმართ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ აღნიშნული პროექტის 

დამსახურებით მოხდა  ბანკების პოლიტიკის შეცვლა სოფლის მეურნეობის დარგის 

დაფინანსების მიმართ.  თუ ადრე საბანკო სექტორი რეალურად თავს არიდებდა 

ფერმერთან ურთიერთობას და აგრარული მიმართულების დაფინანსებას, დღეს 

უკვე  ნახეს რა რომ დარგი შეიძლება იყოს მომგებიანი,  მნიშვნელოვნად 

გააქტიურდა მათი სასოფლო სამეურნეო კუთხით მუშაობა.  

 აგრარული ექსპერტები ბანკებში. რესპოდენტთა ფართო წრე მიიჩნევს, რომ 

დღევანდელი მდგომარეობით ბანკებში, რომლებსაც სურთ გააგრძელონ 

აგროკრედიტებზე მუშაობა, აუცილებელია მოხდეს დამატებითი კადრების 

მოზიდვა სოფლის მეურნეობის ექსპერტების სახით.  მათი აზრით, ერთია 

გადახდისუნარიანობა და ფინანსური საკითხების შეფასება, თუმცა არანაკლებ 

მნიშვნელოვანია უშუალოდ შეთავაზებული იდეის შინაარსობრივი და 

ობიექტური დასკვნის მომზადება. განსაკუთრებით, თუ საქმე  ეხება ინოვაციების 

დანერგვას.  ბუნებრივია სახელმწიფო ვერ დააკისრებს ბანკებს ვალდებულებას, 

რომ ჰყავდეს შესაბამისი ექსპერტები, თუმცაღა რეალურად ბანკების ინტერესშიც 

უნდა შედიოდეს, რომ მათ შეძლონ ბიზნეს წინადადებების ოპტიმალური 

შეფასება.  

 პროექტის შესახებ მიზანმიმართული ინფორმაციის გავრცელება, რათა 

მაქსიმალურად იქნას თავიდან აცილებული ინტერპრეტაცია და სხვა 

გაუგებრობები. კვლევის შედეგად გამოვლინდა ბევრი ისეთი  დებულება, 

რომელიც სინამდვილეს არ შეესაბამება, თუმცა  რესპოდენტები საკმაოდ 

დარწმუნებით ყვებოდნენ ამა თუ იმ „მითის“ შესახებ.  ფერმერებს შორის 

გავრცელებული ოფიციალური თუ არაფორმალური ინფორმაცია მნიშვნელოვნად 

განაპირობებს ფერმერთა დამოკიდებულებებს და აყალიბებს მათ მოლოდინებს.   
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ამდენად  ნებისმიერი პროექტის შედეგებსა და ფაქტობრივ მიღწევებზე დიდ 

ზეგავლენას ახდენს ის, თუ რა იყო ინფორმაციის გავრცელების სტრატეგია.   

აუცილებელია ინტენსიური საინფორმაციო კამპანიის ჩატარება, არა მხოლოდ 

პროექტის ინიცირების ეტაპზე, არამედ მისი განხორციელების პროცესში. მათ 

შორის აუცილებელია ფერმერთა სწორი ინფორმირება ისეთ საკითხებზე, 

როგორებიცაა: კომპონენტების შეჩერება ან ამოქმედება; დაფინანსების ზღვარის 

ცვლილება და ა.შ. თანაბარზომიერად მნიშვნელოვანია ინფორმაციის გავრცელება, 

როგორც წარმატების ისტორიების, ასევე შეჩერებული  დაფინანსების შესახებ, 

რათა ეტაპობრივად მოხდეს ფართოდ გავრცელებული სტერეოტიპების დანგრევა. 

აუცილებელია რეგიონალურ დონეზე მოხდეს ინფორმაციის გავრცელება 

დაფინანსებული საწარმოების შესახებ, რათა ფერმერებმა  და ზოგადად 

მოსახლეობამ ნათლად დაინახოს რომ  ადგილი არ აქვს „მისტიური“ მეწარმეების 

დაფინანსებას.  

 გაყიდვების მხარდაჭერა. უდავოა, რომ სახელმწიფომ უშუალოდ არ უნდა 

უზრუნველყოს მიღებული პროდუქციის გაყიდვები. ეს მხოლოდ ნეგატიურად 

აისახება როგორც ფერმერის ცნობიერებაზე და ქცევაზე, ასევე დარგის 

განვითარებაზე.  ამასთან, გადამამუშავებელი საწარმოების განვითარების 

ხელშეწყობა ნამდვილად დადებით როლს შეასრულებს მოსავლის რეალიზაციის 

მიმართულებით.  კვლევის შედეგად გამოვლინდა, რომ ფერმერებმა ისიც კი არ 

იციან თუ ვის შეიძლება მიმართონ, ან როგორ გაყიდონ პროდუქცია. მათი 

უმეტესობის გაყიდვების გამოცდილება მოიცავს მხოლოდ ადგილზე მოსულ 

მებითუმეებსა და  აგრარულ ბაზრებში პროდუქციის რეალიზაციას. ამ კუთხით 

შედეგიანი იქნებოდა ერთის მხრივ  გარკვეული  საინფორმაციო ბაზის მომზადება 

და მასზე ფერმერების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, მეორეს მხრივ  

შესაბამისი საბაზისო ცოდნისა და უნარების გაზრდის მხადაჭერა.   შესაბამისად, 

ფერმერისათვის გაყიდვების ბაზარი  შემოიფარგლება იმ ადგილით, სადაც 

თვითონ იმყოფება და უმეტეს შემთხვევაში სხვა  ალტერნატივას არც განიხილავს.  

 ფერმერთა ცოდნისა და უნარების გაზრდა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 

საკონსულტაციო სამსახურები ნადვილად აქტიურად მუშაობენ ამ 

მიმართულებით. თუმცა, როგორც კვლევის შედეგებიდან ჩანს, რთულია 

ფერმერამდე სიახლეების მიტანა და კიდევ უფრო  დიდ გამოწვევას წარმოადგენს 

ამ სიახლეების პრაქტიკაში დანერგვა.  ამასთან, ჯერ კვლავაც დღის წესრიგში დგას 

სწავლების აუცილებლობის გათვითცნობიერება.  

 აგროდაზღვევის პროექტის და ასევე ზოგადად  დაზღვევის იდეის ფართო 

პოპულარიზაცია. მიუხედავად იმისა, რომ მოქმედებს  აგროდაზღვევის პროექტი, 

ფაქტია რომ ფერმერები არ იცნობენ ან ობიექტური თუ სუბიეტური მიზეზების 

გამო  სათანადოდ ვერ იყენებენ ამ შესაძლებლობას.  ერთის მხრივ, მათი ნაწილი 

ათვითცნობიერებს რომ დაზღვევა, განსაკუთრებით კრედიტის პირობებში 

,აუცილებელია, მეორეს მხრივ კი არ აქვთ გადადგმული პრაქტიკული  ნაბიჯები ამ 

მიმართულებით.  
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 სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული მონაცემების (დარგობრივი და 

რეგიონალურ ჭრილში) შესახებ ინფორმაციის გავრცელება ფერმერებს შორის.   

ფერემერებსაც და ბანკებსაც მნიშვნელოვნად შეუწყობდა ხელს ისეთ 

ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა, როგორიცაა: რომელ რეგიონში რომელ 

კულტურებს/მიმართულებებს აქვთ განვითარების უკეთესი პერსპექტივა;  

როგორია ს/მ პროდუქტებზე ფასების დინამიკა; მოხმარების მაჩვენებლები და ა.შ.  
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დანართი1. ფოკუს-ჯგუფის სახელმძღვანელო 

ფოკუს-ჯგუფის სახელმძღვანელო  

კვლევის მიზანი: შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის  განხოციელების  პროცესისა 

და ზეგავლენის  თვისებრივი შეფასება, ფერმერთა მხრიდან აგრო-კრედიტის  პროექტის 

მიმართ მოლოდინების, დამოკიდებულებებისა და  საჭიროებების ტენდენციების 

გამოვლენა, შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება. 

 

წინამდებარე  ინსტრუმენტის სპეციფიკური  მიზანია: შეღავათაინი აგროკრედიტის 

პროექტის გახორციელებისა და ზეგავლენის, ფერმერთა თვალით იდენტიფიცირებული 

,შეფასებითი დებულებების გამოვლენა. იმ ფერმერთა პოზიციების, სუბიექტური 

დამოკიდებულებების, აღქმის და ძირითადი მოლოდინების იდენტიფიკაცია, რომლებიც 

შეესაბამებიან დადგენილ კრიტერიუმებს. ასევე, ახალი მიმართულებების, კრიტერიუმების 

გამოვლენა, ასეთების არსებობის შემთხვევაში.   

მოდერატორს: გააცანით ჯგუფის წევრებს კვლევის მიზნები და თხოვეთ გაგეცნონ 

და თან მოკლედ გაგაცნონ რა შეხება ჰქონიათ პროექტთან: არიან აპლიკანტები, 

ბენეფიციარები თუ აპირებენ შეიტანონ განაცხადი. ამასთან, დაასახელონ დარგი და  

კომპონენტი, რომლითაც სარგებლობენ/უნდათ ისარგებლონ.    

კომპონენტები 

1. შეღავათიან აგროკრედიტი საბრუნავი საშუალებებისთვის 

2. შეღავათიან აგროკრედიტი ძირითადი საშუალებებისთვის 

3. შეღავათიან აგროლიზინგი 

4. სახელმწიფო პროექტის „აწარმოე საქართველოში“ აგრონაწილი. 

 

ამოცანა #1. აგროკრედიტის სახელმწიფო პროექტის ზოგადი შეფასება.  

წარმოდგენები რა არის ძირითადი დანიშნულება, ძლიერი და სუსუტი მხარეები.  

მნიშვნელოვანია: მოგიყვანონ კონკრეტული მაგალითები, აგიხსნან/დაგისაბუთონ 

საკუთარი პოზიციები; ეცადეთ ამოიღოთ რაც შეიძლება მეტი შეფასებითი დებულებები, 

ეპითეტები, გამოვავლინოთ მათი დამოკიდებულებები და მოლოდინები. სთხოვეთ, 

აღწერონ კონკრეტული მაგალითი (ქეისი).  

 # კითხვა/საკითხი 

 

1 

ზოგადად რა შეხება გქონიათ აგროკრედიტის პროექტთან  და როგორ  შეაფასებდით 

მას და მის მნიშვნელობას თქვენი მუნიციპალიტეტის სოფლის მეურნეობის 

განვითარების ხელშეყობის კუთხით? 

 ზოგადად, როგორ ფიქრობთ რა არის ამ პროექტის მიზანი და თქვენი აზრით რა უნდა 

იყოს იდეალურ შემთხვევაში?  

2 რამდენად საჭიროა და რა მნიშვნელობა აქვს ასეთი პროექტის არსებობას უშუალოდ 

თქვენი სამეუნეო  საქმიანობის წარმართვაში? (მოდერატორს!: თუ პირი არის 
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ჩანიშვნები მოდერატორისათვის:  

 

 

 

ამოცანა #2  ფერმერთა მოლოდინები და დამოკიდებულება   

 

 

ბენეფიციარი ეცადეთ ამიოღოთ გარკვეული ციფრობრივი ინფორმაცია მაგალითად 

გაიზარდა ბრუნვა ამდენი %-ით; ან შევიძენე ახალი ტრაქტორი  და ა.შ) 

3 საიდან შეიტყვეთ  აგროკრედიტების პროექტის შესახებ?  

თქვენი აზრით რამდენად ამომწურავ ინფორმაციას ფლობთ პროცესებისა და 

პირობების შესახებ?  გთხოვთ გაგვიზიაროთ რამდენად მარტივად და ამომწურავად, 

ასევე საიდან იღებთ ინფორმაციას ღნიშნულ პროექტზე?   

4 თქვენი აზრით, რამდენად გამართულია პროექტით სარგებლობის პროცესი? რა  არის 

კარგი და რის  გაუმჯობესებას ურჩევდით?  

5 (მოდერატორს: კითხვა დასვით თუ გყავთ ბენეფიციარები) გთხოვთ გაგვიზიაროთ 

თქვენს მიერ გავლილი გზა აღნიშნული პროექტით სარგბელობისას. რა  

ეტაპები/პირობები იყო გამართული, რა სირთულეებს წააწყდით და რა იქნებოდა 

თქვენი რჩევა, რა უნდა შეიცვალოს?  

6  თქვენი აზრით, რა არის ამ პროექტის ძირითადი  დადებითი  და  ძლიერი მხარეები 

7 თქვენი აზრით, რა არის ამ პროექტის ძირითადი  ნაკლოვანებები  და  სუსტი მხარეები 

# კითხვა/საკითხი 

1 როდესაც პირველად შეიტყვეთ ამ პროექტის შესახებ რა მოლოდენები გაგიჩნდათ და 

რამდენად შეესაბამებოდა რეალური პროცედურები თქვენს მოლოდინებს?   

2 თქვენი აზრით რა კომპონენტები, პირობები უნდა დაემატოს და რა უნდა გაუქმდეს 

აგროკრედიტების პროექტში, რომ იგი უფრო მეტად მორგებული იყოს ფერმერთა 

საჭიროებებზე?  

3 გთხოვთ ჩამოთვალეთ რა მიმართულებებით არის  საჭირო შეღავათიანი დაფინანსების  

მიღება,  რათა მოხდეს თქვენს რეგიონში სოფლის მეურნეობის განვითარების 

ხელშეყობა (მიუხედავად იმისა ითვალისწინებს თუ არა პროექტი ამ მიმართულებას 

მიმდინარე ეტაპზე)  

4 შეღავათიანი დაფინანსების შესაძლებლობასთან ერთად, რა შეიძლება გააკეთოს 

სახელმწიფომ იმისათვის რომ სწრაფად და  ეფექტიანად მოხდეს  სოფლის მეურნეობის 

აღორძინება? (არ შეთავაზოთ პასუხები: მაგალითად ტრენინგები, სადემონსტრაციო 

ნაკვეთები, მიწის რეგისტრაცია და ა.შ.) 
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ჩანიშვნები მოდერატორისათვის:  

 

 

 

 

 

ამოცანა#3 პროექტის  საჭიროება,  ძირითადი რისკები  და გაუმჯობესების ხედვები 

მოდერატორს: ამ ბლოკში  უნდა გამოვლინდეს პირების პირადი, სუბიექტური 

დამოკიდებულებები და აღქმა. შესაბამისად ნებისმიერი მათი პოზიცია არის საინტერესო. 

თუმცა აუცილებელია, რომ მოხდეს ამათუ იმ პოზიციის ახსნა რატომ ფიქრობენ ასე. 

ამასთან, თუ დარტყმის ძირითადი ობიექტი გახდება ბანკი, მიეცით საშუალება აღწერონ  

პრობლემა, თუმცა, ეცადეთ ბანკის პოზიციებით კონტრარგუმენტების მიწოდებას, რათა 

მათ შეძლონ  სურათის ობიექტურად დანახვა.  

 

დანართი2. ჩაღრმავებული ინტერვიუების სახელმძღვანელო  

 

# კითხვა/საკითხი 

1 თქვენი აზრით, ზოგადად  მუნიციპალიტეტში რა ზეგავლენა მოახდინა პროექტმა? რა 

შეიცვალა?  (მოხდა პროცესების დაჩქარება თუ რეალურად ხელი შეუწყო ახალი 

ინიციატივების განხორციელებას?)   

2 თქვენი აზრით, ამ  პროექტის  ამოქმედებით რა მნიშვნელოვანი შედეგები დადგა თქვენს 

რეგიონში? 

3 

 

თქვენი აზრით,  რა რისკები შეიძლება ჰქონდეს ამ პროექტის გახორციელებას 

(მაგალითად, კონკურენციულ გარემოში ჩარევა) 

4 როგორ მიიჩნევთ, მომავალი 3 წლის განმვალობაში რამდენად საჭირო იქნება ამ 

პროექტის არსებობა ? ახსენით რატომ?  

5 რა იქნობოდა თქვენი ძირითადი რჩევა  აგროკრედიტის პროექტის გაუმჯობესების 

კუთხით? 

6 არის თუ არა რაიმე  დამატებითი მნიშვნელოვანი საკითხი  ანდა მოსაზრება (რომელსაც 

არ შევეხეთ) აღნიშნულ საკითხთან მიმართებაში, რომელიც გსურთ რომ გაგვიზიაროთ? 
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ჩაღრმავებული ინტერვიუს სახელმძღვანელო - ადგილობრივი თვითმმართველობის 

მოხელეები 

კვლევის მიზანი: შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის  განხოციელების  პროცესისა 

და ზეგავლენის  თვისებრივი შეფასება, ფერმერთა მხრიდან აგროკრედიტის  პროექტის 

მიმართ მოლოდინების, დამოკიდებულებებისა და საჭიროებების ტენდენციების 

გამოვლენა, შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება. 

 

წინამდებარე  ინსტრუმენტის სპეციფიკური  მიზანია: შეღავათაინი აგროკრედიტის 

პროექტის გახორციელებისა და ზეგავლენის შეფასება, გაუმჯობესების  რეკომენდაციების 

შემუშავება.    

ამოცანა #1. აგროკრედიტის სახელმწიფო პროექტის ზოგადი  შეფასება.  

წარმოდგენები რა არის ძირითადი დანიშნულება, ძლიერი და სუსუტი მხარეები.  

1. ზოგადად როგორ შეაფასებდით აგროკრედიტის პროექტს და  მის მნიშვნელობას 

თქვენი მუნიციპალიტეტის სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის 

კუთხით? 

2. ზოგადად, როგორ ფიქრობთ პროექტის მიზანი რამდენად შეესაბამება არსებულ 

საჭიროებებს? 

3. როგორ შეაფასებდით პროექტის შესახებ ინფორმაციის გავრცელების პროცესს? რა 

როლი ეკისრება ამ პროცესში ადგილობრივ ორგანოებს?  რა  იყო/არის ამ პროცესის 

ნაკლოვანება და როგორ ხედავთ რა მეთოდებით და ფორმებით უნდა მოხდეს 

ფერმერთა ინფორმირებულობის დონის ამაღლება? 

4. თქვენი აზრით, პროექტით სარგებლობის პროცესი რამდენად გამართულია 

(აპლიკაციის  მომზადების ეტაპიდან დაფინანსების მიღებით დამთავრებული), 

რამდენად მორგებულია ის რეალურ საჭიროებებს?  

5. თქვენი აზრით, რა არის ამ პროექტის ძირითადი  დადებითი  და  ძლიერი 

მხარეები 

6. თქვენი აზრით, რა არის ამ პროექტის ძირითადი  ნაკლოვანებები  და  სუსტი 

მხარეები 

 

 

 

 

 

 

ამოცანა #2  ფერმერთა მოლოდინები და დამოკიდებულება   

1. როგორ მიგაჩნიათ, რა არის ფერმერთა მოლოდინები აღნიშნულ პროექტთან 

მიმართებაში, და რამდენად შეესაბამება იგი რეალურ პირობებს?  

2. რა შეიძლება გაკეთდეს, რომ უმეტეს შემთხვევაში მოხდეს მოლოდინების სწორი 

ფორმირება? 
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3. თქვენი აზრით, რა კომპონენტები, პირობები უნდა დაემატოს და რა უნდა 

გაუქმდეს აგროკრედიტების პროექტში, რომ იგი უფრო მეტად მორგებული იყოს 

ფერმერთა საჭიროებებზე? 

4. შეღავათიანი დაფინანსების შესაძლებლობასთან ერთად , რა შეიძლება გააკეთოს 

სახელმწიფომ იმისათვის რომ სწრაფად და  ეფექტიანად მოხდეს  სოფლის 

მეურნეობის აღორძინება? და ასევე უკვე არსებულმა ბენეფიციარებმა 

მაქსიმალურად  შედეგიანად გამოიყენონ დაფინანსება?  

5. როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება გააკეთდეს ადგილობრივი თვითმმართველობის  

მიერ, რათა ფერმერმა მაქსიმალური სარგებელი მიიღოს ამ და მსგავსი 

სახელმწიფო პროგრამებიდან.   

 

ამოცანა#3 პროექტის  საჭიროება,  ძირითადი რისკები  და გაუმჯობესების ხედვები 

1. გთხოვთ გაგვიზიაროთ რა ზეგავლენა მოახდინა და რა მნიშვნელოვანი 

შედეგები  აჩვენა უკვე პროექტმა  თქვენს მუნიციპალიტეტში? 

2. რა ზეგავლენა მოახდინა პროექტმა რეგიონში კოოპერატივების გაძლიერების 

კუთხით?  

3. თქვენი აზრით, მოხდა თუ არა კონკრეტული დარგების განვითარება  ამ 

პროექტის გახორცილების შედეგად, გთხოვთ დაასახელოთ. 

4. თქვენი აზრით,  რა რისკები შეიძლება ჰქონდეს ამ პროექტის გახორციელებას? 

5. როგორ მიიჩნევთ, მომავალი 3 წლის განმვალობაში რამდენად საჭირო იქნება ამ 

პროექტის არსებობა ? ახსენით რატომ? 

6. რა იქნებოდა თქვენი ძირითადი რჩევა  აგროკრედიტის პროექტის 

გაუმჯობესების კუთხით? 

7. არის თუ არა რაიმე  დამატებითი მნიშვნელოვანი საკითხი  ანდა მოსაზრება 

(რომელსაც არ შევეხეთ) აღნიშნულ საკითხთან მიმართებაში, რომელიც გსურთ 

რომ გაგვიზიაროთ? 

ჩაღრმავებული ინტერვიუს სახელმძღვანელო - საბანკო სექტორი  

1. გთხოვთ მოკლედ  გაგვიზიროთ თქვენი გამოცდილება შეღავათიანი აგროკრეტის 

პროექტში მონაწილეობასთან დაკავშირებით? 

2.  გთხოვთ გაიხსენოთ, დაახლოებით რამდენი აპლიკანტი გყავდათ და რა ნაწილმა 

(%-მა) მიიღო დადებითი პასუხი? (ინტერვიუერს: დააზუსტოს პერიოდი: 

მაგალითად ბოლო ერთი წლის განმავლობაში. ან მაგალითად 2015 წელს...) 

3. ყველაზე მეტი აპლიკაცია  რომელ კომპონენტზე და ქვეკომპონენტზე შემოვიდა?  

4. როგორია შემოსული აპლიკაციების  საშუალო  ხარისხი? როგორ შეფასებდით 

აპლიკაციებს ზოგადად?   

5. ზოგადად, ამ პროექტის ამოქმედების შემდეგ  გაიზარდა თუ არა სასოფლო 

სამეუნეო საქმიანობის დაფინანსების მაჩვენებელი?   დახლოებით რამდენი %-ით. 

(ზრდის არსებობის შემთხვევაში) ზრდა მხოლოდ თანადაფინანსების 

კომპონენტის ხარჯზე მოხდა, თუ არიან ასევე მხოლოდ ბანკის ბენეფიციარებიც.  
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6. თქვენი აზრით, რა გამოწვევების წინაშე დგანან  დღეს ფერმერები? რა არის საჭირო 

რომ უკეთესი აპლიკაციები მოამზადონ?  

7. ზოგადად როგორ შეაფასებდით აგროკრედიტის პროექტს და  მის მნიშვნელობას  

სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის კუთხით? 

8. როგორ ფიქრობთ პროექტის მიზანი რამდენად შეესაბამება არსებულ 

საჭიროებებს?  

9. როგორ შეფასებდით პროექტის შესახებ ინფორმაციის გავრცელების პროცესს? 

თქვენი აზრით რამდენად ამომწურავ ინფორმაციას ფლობენ აპლიკანტები 

პროცესებისა და პირობების შესახებ?   

10. თქვენი გამოცდილებით, პროექტით სარგელობის პროცესი რამდენად 

გამართულია, რამდენად მორგებულია ის რეალურ საჭიროებებს?  

11. თქვენი აზრით, რა არის ამ პროექტის ძირითადი  დადებითი  და  ძლიერი 

მხარეები 

12. თქვენი აზრით, რა არის ამ პროექტის ძირითადი  ნაკლოვანებები  და  სუსტი 

მხარეები 

13. თქვენი აზრით რა კომპონენტები, პირობები უნდა დაემატოს და რა უნდა გაუქმდეს 

აგროკრედიტების პროექტში, რომ იგი უფრო მეტად მორგებული იყოს ფერმერთა 

საჭიროებებზე და იმავდროულად შეესაბამებოდეს საბანკო პროცედურებს? 

14. შეღავათიანი დაფინანსების შესაძლებლობასთან ერთად , რა შეიძლება გააკეთოს 

სახელმწიფომ იმისათვის რომ  გაიზარდოს   როგორც შემოსული წინადადებების 

ხარისხი, ასევე უკვე დაფინანსებული ფერმერების ეფექტიანობა? 

15. თქვენი აზრით, მოხდა თუ არა კონკრეტული დარგების განვითარება  ამ პროექტის 

გახორცილების შედეგად, გთხოვთ დაასახელოთ. 

16. თქვენი აზრით,  რა რისკები შეიძლება ქონდეს ამ პროექტის გახორციელებას 

17. როგორ მიიჩნევთ, მომავალი 3 წლის განმავლობაში რამდენად საჭირო იქნება ამ 

პროექტის არსებობა ? ახსენით რატომ? 

18. რა იქნობოდა თქვენი ძირითადი რჩევა  აგროკრედიტის პროექტის გაუმჯობესების 

კუთხით? 

19. არის თუ არა რაიმე  დამატებითი მნიშვნელოვანი საკითხი  ანდა მოსაზრება 

(რომელსაც არ შევეხეთ) აღნიშნულ საკითხთან მიმართებაში, რომელიც გსურთ 

რომ გაგვიზიაროთ? 
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