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შესავალი

1. საქართველოს 
ფერმერთა ასოციაციის 
(GFA) წევრი ფერმერების 
შესაძლებლობებისა და 
საჭიროებების შეფასება 
(CA), სოფლის 
მეურნეობაში ციფრული 
ტექნოლოგიების 
გამოყენებასთან 
დაკავშირებით;

პროექტის „საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორში ციფრული
ტრანსფორმაციის ხელშეწყობა“ მიზანია, სოფლის მეურნეობაში არსებული 
ციფრული ტექნოლოგიების იდენტიფიცირება და აღნიშნული მიმართულებით 
ასოციაციის წევრი ფერმერების შესაძლებლობებისა და საჭიროებების 
გამოვლენა. პროექტის ფარგლებში მნიშვნელოვანია კვლევის დოკუმენტის 
პუბლიკაცია სოფლის მეურნეობის სფეროში არსებული საუკეთესო პრაქტიკების 
შესახებ, რომელიც მოიცავს კონკრეტული ციფრული ტექნოლოგიების 
გამოყენების შედეგად მიღებული ფინანსური სარგებლის ანალიზს და, ასევე, 
ასახავს ქვეყნის მასშტაბით გამოყენებული ციფრული ტექნოლოგიებისა და 
პლატფორმების ნუსხას.
მიღებული შედეგები სამ ძირითად ეტაპად იყოფა:   

2. საქართველოს ფერმერთა 
ასოციაციის (GFA)  წევრების,  
ასევე სერვისის 
მიმწოდებლების 
შესაძლებლობების ციფრული 
ტექნოლოგიებით (Google 
maps) ინფორმაციის 
გაზიარების თვალსაზრისით 
გაზრდა და ფერმერებისთვის 
ხელმისაწვდომი სერვისის 
მიმწოდებლების მონაცემთა 
ბაზის შექმნა, რომელიც ასევე 
ხელმისაწვდომი იქნება 
დაინტერესებული 
მხარეებისთვის;

3. ციფრული სოფლის 
მეურნეობის საუკეთესო 
პრაქტიკების შეგროვება და 
ანალიზი  (ასევე შერჩეული 
ციფრული პრაქტიკების 
ფინანსური სარგებლის 
ანალიზი) და იმ შემთხვევების 
კვლევა, რომლებიც 
საქართველოში 
გამოყენებული ციფრული 
ტექნოლოგიებისა და 
პლატფორმების  
მრავალფეროვნებაზე 
მიუთითებს, შეგროვებული და 
მოხსენებულია. 

პროექტი, ძირითადად, ფოკუსირებულია ფერმერთა ციფრული შესაძლებლობების 
შეფასების, მონაცემთა შეგროვებისა და ანალიზის ასპექტებზე, ასევე - ფერმერთა 
ტრენინგებზე. პროექტის ფარგლებში გამოყენებული ძირითადი ინსტრუმენტები 
იყო გამოკითხვა და ტრენინგები, ხოლო პროგრესი მუდმივად კონტროლდებოდა 
კვლევის მთელი პროცესის განმავლობაში. თავად სატელეფონო გამოკითხვა GFA-ს 
ქოლცენტრის ოპერატორებმა ჩაატარეს. 

სასოფლო შინამეურნეობები საქართველოში
საქართველოში ფერმისა და ფერმერის კონკრეტული სამართლებრივ-ეკონომიკური 
განმარტება ჯერ არ არსებობს. შედეგად, დარგში მომუშავე ორგანიზაციებმა ან 
მასთან დაკავშირებულმა პირებმა უნდა ჩამოაყალიბონ საკუთარი „სტანდარტები“ 
ფერმისა და ფერმერის განმარტებისთვის. ფერმის მნიშვნელოვანი 
მახასიათებელია მიწისა და სხვა ბუნებრივი რესურსების ფლობა. 



მეურნეობის ასევე მნიშვნელოვანი მახასიათებელია სოფლის მეურნეობის 
პროდუქტების (მარცვლეული, ხილი, ბოსტნეული და ა.შ.) წარმოება, როგორც საკუთარი 
საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად, ასევე გასაყიდად. საქართველოში მეურნეობის 
სხვადასხვა ფორმა არსებობს. ყველაზე გავრცელებული ფორმებია: საოჯახო, 
ინდივიდუალური, ერთობლივი, კორპორაციული, იჯარით გაცემული და სხვა ფორმები.

საქართველო სოფლის მეურნეობაზე ორიენტირებული ქვეყანაა, სადაც ბევრი ოჯახი 
ჩართულია სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტის წარმოებაში, როგორიცაა: 
კარტოფილი, სიმინდი, ყურძენი, თხილი და ა.შ.; საერთო ჯამში, საქართველოს 
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით,  საქართველოს  რეგიონების 
მიხედვით რეგისტრირებულია 611,891 სასოფლო შინამეურნეობა (გარდა თბილისისა), 
რომლებიც  რეგიონების მიხედვით გადანაწილებულია შემდეგი სახით: 

125,888    

97,106    
85,285    

73,392    68,326    

44,757    
35,986    34,918    31,773    

14,460    

გრაფიკი 1: საქართველოს რეგიონებში სასოფლო შინამეურნეობების რაოდენობა

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის
ეროვნული სამსახური

GFA-ს წევრობის მახასიათებლები
საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია (GFA),  საქართველოში  ყველაზე დიდი 
სასოფლო-სამეურნეო შინამეურნეობების ასოციაციაა. აღსანიშნავია, რომ  GFA-
ში გაწევრიანება ნებაყოფლობითია. ამასთანავე, ეს მარტივი პროცესია. 
წევრობის მსურველები ავსებენ ფორმას, რომელშიც უნდა მიუთითონ თავისი 
სახელი და გვარი, ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტა, ბიზნეს 
სფერო/ბიზნესის ტიპი და უპასუხონ კითხვას, არიან თუ არა თანახმა, ჩაერთონ 
GFA-ს მიერ ჩატარებულ გამოკითხვებში და მიიღონ საინფორმაციო ბიულეტენი.

GFS-ს წევრებს აქვთ მთელი რიგი უფლებები და მოვალეობები. საქართველოს 
ფერმერთა ასოციაციის (GFA) წევრი ფერმერების უფლებებია: 



• საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის (GFA) საქმიანობის შესაბამის თემებზე 
ინფორმაციის მიღების უფლება;

• საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის (GFA) შესაბამისი საქმიანობებზე 
წვდომა და მათში მონაწილეობის მიღების უფლება; 

• სურვილის მიხედვით, სხვა წევრებისთვის საკონტაქტო ინფორმაციის 
გაზიარების უფლება; 

• საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის (GFA) მონაცემთა ბაზასა და ყველა 
წევრის კონტაქტებზე წვდომის უფლება;

• საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის (GFA) წევრობის დამადასტურებელი 
მოწმობის მიღების უფლება;

• წარმომადგენლობის მეშვეობით საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის (GFA) 
ფერმერთა საბჭოში  საკითხების განხილვის უფლება; 

• საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის (GFA) ადვოკატირების საქმიანობაში 
წვლილის შეიტანა და მხარდაჭერა; 

• სხვადასხვა ღონისძიებაზე წვდომა, როგორიცაა ტრენინგი, სემინარები, 
სამუშაო შეხვედრები, სასწავლო ტურები და სავაჭრო ბაზრობები;

• გამოკითხვებში და ფოკუს-ჯგუფებში მონაწილეობის უფლება;

• შეხვედრის შესაბამის ოქმებსა და ანგარიშებზე წვდომის უფლება, 
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის (GFA) წლიური ანგარიშების ჩათვლით.

მეორე მხრივ, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის (GFA) წევრ შინამეურნეობებს 
ასევე აქვთ შემდეგი ვალდებულებები: 

• ასოციაციის მუშაობაში აქტიური მონაწილეობა;

• საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის (GFA)  წესდებით განსაზღვრული 
დებულებების პატივისცემა და დაცვა;

• საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან (GFA) დაკავშირებულ საკითხებზე  
საჯარო პოზიციის დაფიქსირებამდე GFA-სთან კონსულტაციის გავლა; თუ 
წევრების აზრი GFA-ს აზრისგან განსხვავდება, წევრებმა უნდა ისაუბრონ 
თავიანთი სახელით და არა GFA-ს სახელით;

• GFA-ს რეპუტაციის დაცვა და ამაღლება;

• ისეთი ქმედებებისა და ქცევებისგან თავის შეკავება, რამაც შეიძლება 
ასოციაციას მატერიალური ზიანი მოუტანოს  ან ასოციაციის რეპუტაცია 
შელახოს;

• ასოციაციის იდეისა და მიზნების გავრცელება.



საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის მიერ 
განხორციელებული საქმიანობები 
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ (GFA), რომელიც ამჟამად  ქვეყნის ყველა 
რეგიონიდან  3951 ფერმერს აერთიანებს, ჩაატარა თავისი წევრი ფერმერების 
ციფრული შესაძლებლობებისა და საჭიროებების შეფასება ციფრული სოფლის 
მეურნეობისათვის. GFA-მ შეაგროვა ინფორმაცია 301 ფერმერისგან საქართველოს 
ყველა რეგიონიდან. ასევე, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის (GFA) გუნდი 
გაეცნო სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის  (FAO) მითითებებს 
შესაძლებლობების შეფასების შესახებ და ძირითად ტექნიკებს/პრინციპებს, 
რომლებიც გამოყენებული უნდა იქნეს კვლევის დროს.

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციას (GFA)  აქვს რთული ორგანიზაციული 
სტრუქტურა, სხვადასხვა დეპარტამენტით, მათ შორის არის კვლევისა და 
ანალიტიკის დეპარტამენტი და ქოლცენტრი. ზოგადად, ეს ორი განყოფილება 
ერთმანეთთან მჭიდროდ არის დაკავშირებული და ინტენსიურად თანამშრომლობენ 
მონაცემთა შეგროვების პროცესში. შესაბამისად, შემოთავაზებულ პროექტში 
ჩართულნი იყვნენ ორივეს წარმომადგენლები: მკვლევრები და ქოლცენტრის 
ოპერატორები. კერძოდ, მკვლევრები პასუხისმგებელნი იყვნენ შესაძლებლობებისა 
და საჭიროებების შეფასების კითხვარის შედგენაზე, მონაცემთა ანალიზზე და 
კვლევითი ნაშრომის შემუშავებაზე; ხოლო ქოლცენტრის ოპერატორებმა 
ინტერვიუერის როლი შეითავსეს - ისინი დაუკავშირდნენ GFA-ს წევრ ფერმერებს და 
მათგან, სატელეფონო გამოკითხვის საშუალებით, პასუხები შეაგროვეს. GFA-ს თავის 
წევრებთან მჭიდრო კავშირი აქვს, მათ შორის ჩამოყალიბებულია ორმხრივი ნდობა 
და, შესაბამისად, პროექტის გუნდს ამ ეტაპზე  მაღალი დონის ჩართულობის 
მოლოდინი ჰქონდა.  

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ   შემუშავების შემდეგ კითხვარი GFA-ს გუნდმა, 
პირველ რიგში, რამდენიმე წევრ ფერმერს წარუდგინა, რათა დაედგინა, რამდენად 
კარგად იყო კითხვები შემუშავებული და ადვილად გასაგები, დამატებითი 
განმარტებების გარეშე და ა.შ.; მას შემდეგ, რაც კითხვარმა დადასტურების ეს ეტაპი 
გაიარა (ქოლცენტრის ოპერატორების შენიშვნების მიხედვით კითხვარი განახლდა) 
ქოლცენტრის ოპერატორებმა  მონაცემთა შეგროვების ეტაპი დაიწყეს.  ზოგადად, 
GFA-ს გუნდი, შეფასების გზით, მიზნად ისახავდა შემდეგი საკითხების დადგენას: 
ციფრული პლატფორმები, რომლებიც ყველაზე მეტად გამოიყენება GFA-ს წევრ 
ფერმერებს შორის და მათი გამოყენების მიზანი; ფერმერების საჭიროებები 
ციფრულ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით; მათი უნარ-ჩვევების დიაპაზონის 
ხარისხი და ციფრული გადაწყვეტილებების მართვის შესაძლებლობები (ეს 
უკანასკნელი ავტომატურად განსაზღვრავს გასაუმჯობესებელ მიმართულებებს). 
პროექტის ფარგლებში განხორციელებული დეტალური ქმედებები აღწერილია 
ანგარიშში „კვლევა - მეთოდოლოგია და კითხვარი“, რომელიც  სურსათისა და 
სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციას (FAO) უკვე წარუდგინა.  

http://www.fao.org/capacity-
development/resources/practical-tools/capacity-
assessment/en/; http://www.fao.org/capacity-
development/en

http://www.fao.org/capacity-development/resources/practical-tools/capacity-assessment/en/
http://www.fao.org/capacity-development/en


1. შესაძლებლობების შეფასების შედეგები 
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ (GFA) ჩაატარა თავისი წევრი ფერმერების 
შესაძლებლობებისა და საჭიროებების  კვლევა, სატელეფონი ინტერვიუების 
საშუალებით. კვლევის დიზაინი და ფერმერთა შერჩევის მეთოდოლოგია 
აღწერილია ანგარიშში „კვლევა - მეთოდოლოგია და კითხვარი“, რომელიც FAO-ს 
უკვე წარედგინა. გამოკითხვის დროს გამოყენებული ძირითადი ტექნიკა და 
პრინციპები სურსათისა და სოფლის მეურნეობის სახელმძღვანელო (FAO) 
პრინციპებს დაეყრდნო. საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის (GFA) გუნდმა 
შემუშავებული კითხვარი 10 წევრ ფერმერს შორის გატესტა, რათა დაედგინა, 
კითხვები იყო თუ არა კარგად შემუშავებული და ადვილად გასაგები. წინასწარ 
ტესტირების ფაზაზე დაყრდნობით, რამდენიმე მცირე პრობლემა გამოსწორდა და 
კითხვარის დამტკიცების ეტაპი დასრულდა. 

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის (GFA)  მიერ ქართველ ფერმერებს შორის 
გამოკითხვების ჩატარების გამოცდილებაზე დაყრდნობით, საქართველოს 
ფერმერთა ასოციაციის (GFA)  წევრ ფერმერებს შორის პასუხის მაჩვენებელი 40-
45%-ია. სამიზნე 300 ინტერვიუს წარმატებით ჩატარების მეთოდოლოგია 
ემყარებოდა ფერმერთა შერჩევის შემთხვევით სტრატეგიას. საბოლოოდ, 301 
ინტერვიუს წარმატებით შესავსებად 830 ფერმერთან მოხდა დაკავშირება.  სამი 
კვირის განმავლობაში ქოლ-ცენტრის ოპერატორების მიერ განხორციელდა 830 
სატელეფონო ზარი, საიდანაც 301 (36%) სრულყოფილი გამოკითხვით დასრულდა. 
310 შემთხვევაში ტელეფონს არავინ უპასუხებდა, დანარჩენ 219 შემთხვევაში კი 
შესაფერისი რესპონდენტი (ფერმაში გადაწყვეტილების მიმღები პირი) 
ხელმისაწვდომი არ იყო. მონაცემები რეგიონებისა და ფერმის ზომის მიხედვით 
შეჯამდა და შემდეგი საზომი საშუალებების მიხედვით გაანალიზდა: ასაკი, სქესი, 
რეგიონი, მოქმედების სფერო.

პირადი ინფორმაცია
გამოკითხულთა უმრავლესობა (218, 72.4%) მამაკაცია. სქესის განაწილებისგან
განსხვავებით, მეტ-ნაკლებად თანაბრად არის განაწილებული რესპონდენტთა
ასაკი:

3

37

64

74

73

50

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 და ზემოთ

არცერთმა რესპონდენტმა არ
თქვა უარი ასაკის გაზიარებაზე,
რადგან არავის აურჩევია
ვარიანტი ფორმულირებით:
„მირჩევნია არ ვთქვა“.
რესპონდენტებს შორის ყველაზე
წარმომადგენლობითი
ასაკობრივი ჯგუფი 45-65 წლის
ფერმერები იყვნენ, რაც
საბოლოოდ, გამოკითხულ
ფერმერთა 48.9%-ს შეადგენს.

გრაფიკი 2: გამოკითხულ ფერმერთა ასაკი



გამოკითხული ფერმერების განათლების დონე საკმაოდ მრავალფეროვანია.
რესპონდენტთა უმეტესობა (133) ფლობს ბაკალავრის დიპლომს, ხოლო 55 ფერმერი -
მაგისტრის ხარისხს. გარდა ამისა, ფერმერთა დიდ ნაწილს აქვს საბაზისო
პროფესიული განათლების დამადასტურებელი დიპლომი (45 ფერმერი) და სრული
ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტები (44 ფერმერი).
რამდენიმე ფერმერს (12) აქვს ზოგადი განათლების საბაზო დონის
დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტაცია. ასევე, ძალიან მცირეა იმ
ფერმერთა ჩამონათვალი, რომელთაც ასოცირებული კვალიფიკაციის
დამადასტურებელი დიპლომი და დოქტორის ხარისხი აქვთ (7 და 5, შესაბამისად).
გრაფიკი 3 გვიჩვენებს რესპონდენტთა განათლების დონის განაწილებას:

12

45

44

7

133

55

5

ზოგადი განათლების საბაზო საფეხურის 
დამადასტურებელი სახელმწიფო 
დოკუმენტი.
საბაზისო პროფესიული განათლების 
დამადასტურებელი დიპლომი

სრული ზოგადი განათლების 
დამადასტურებელი სახელმწიფო 
დოკუმენტი
შესაბამისი კვალიფიკაციის 
დამადასტურებელი დიპლომი

ბაკალავრის დიპლომი

მაგისტრატურის დიპლომი

გრაფიკი 3: გამოკითხული ფერმერების განათლების დონე

რაც შეეხება სოფლის მეურნეობის სფეროში ფორმალურ სასწავლო კურსებს,
რესპონდენტთა უმრავლესობამ (206 ან 68.4%) განაცხადა, რომ მათ რამდენიმე მსგავსი
ტრენინგი გავლილი აქვთ.



ინფორმაცია ფერმის/აგრობიზნესის შესახებ 
ადგილმდებარეობა

გამოკითხული ფერმერების რეგიონული განაწილებაც ასევე მრავალფეროვანია და  
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის წევრთა რეგიონულ განაწილებას ემთხვევა: 
მაგალითად, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის წევრი ფერმერების უმეტესობა 
რეგისტრირებულია რაჭა-ლეჩხუმში, ხოლო ყველაზე ნაკლები ფერმერი - აჭარის 
რეგიონში. მსგავსი ტენდენცია შეინიშნება გამოკითხულ ფერმერებშიც და, 
შესაბამისად, ფერმერთა უმეტესობა გამოკითხული იყო რაჭა-ლეჩხუმიდან, ყველაზე 
ნაკლებად კი აჭარის რეგიონიდან. 

ფერმების აბსოლუტური უმრავლესობა (92%) მდებარეობს სოფლად; შედარებით 
მცირე რაოდენობის ფერმები  მდებარეობს ქალაქების ადმინისტრაციულ 
საზღვრებში. გამოკვლეული ფერმების საერთო რეგიონული განაწილება 
წარმოდგენილია  გრაფიკი 4-ზე:

გრაფიკი 4: ფერმების ადგილმდებარეობა 

აქტივობის პროფილი
ფერმერებისთვის შემუშავებული კითხვარის ერთ-ერთი მთავარი ასპექტი იყო 
მათი საქმიანობის დაზუსტება და შეფასება - არიან თუ არა ისინი 
ორიენტირებულები მეცხოველეობასა თუ მემცენარეობაზე და რა კონკრეტულ 
მეთოდებს იყენებენ თავიანთი პროდუქციის გასაყიდად. გამოკითხული 
ფერმერების უმეტესობა (147 ფერმერი) დაკავებულია მრავალწლიანი 
კულტურების წარმოებით, ხოლო გამოკითხულ ფერმერებს შორის ყველაზე 
ნაკლებად პოპულარული ფერმერული საქმიანობა მეფრინველეობაა (10 
ფერმერი).



10

65

72

111

147

მეფრინველეობა

სხვა (მაგ. მცენარეთა გამრავლება, მეფუტკრეობა)

მემცენარეობა- ერთწლიანი კულტურები

მეცხოველეობა

მემცენარეობა- მრავალწლიანი კულტურები

გრაფიკი 5: საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის გამოკითხული წევრი ფერმერების 
სასოფლო სამეურნეო საქმიანობის სახეები 

აღსანიშნავია ისიც, რომ ფერმერების მცირე რაოდენობა ერთდროულად რამდენიმე 
სახის წარმოებით არის დაკავებული. ზემოაღნიშნული საქმიანობის სახეებიდან ორი  
71-მა ფერმერმა აირჩია.  ყველაზე ხშირად ფერმერებმა ერთწლიანი და მუდმივი 
კულტურების (17 ფერმერი) და მუდმივი ან ერთწლიანი კულტურებისა და 
მესაქონლეობა (28 ფერმერი) მიუთითეს. გარდა ამისა, 13 ფერმერი სამი ტიპის 
სასოფლო სამეურნეო საქმიანობაშია ჩართული. 

მეურნეობების ტიპის მიხედვით, ფერმერები უმეტეს შემთხვევაში (49.2%) მთლიანად 
ორიენტირებულნი არიან მარცვლეული კულტურების წარმოებაზე. ამის 
საპირისპიროდ, ფერმერების 31.2% ორიენტირებულია მხოლოდ მეცხოველეობაზე, 
ხოლო დანარჩენი 19.6 პროცენტი დაკავებულია როგორც მემცენარეობით, ასევე 
მეცხოველეობით სხვადასხვა პროპორციით. ასევე საინტერესოა ფერმერების 
სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის მიზანი იმის გასარკვევად, თუ რამდენად არიან 
ისინი ბაზარზე ორიენტირებულნი. როგორც კვლევის შედეგები აჩვენებს, უმეტეს 
შემთხვევაში (70,4%) ფერმერები ორიენტირებულნი არიან ბაზარზე. ფერმერების 
მხოლოდ 9.3% (28 ფერმერი) არის ორიენტირებული საკუთარი მოთხოვნების 
დაკმაყოფილებაზე:

70.4%

20.3%

6.6% 2.7% უმთავრესად 
რეალიზაციისთვის 
პროდუქტების წარმოება 
(90%-ზე მეტის 
რეალიზაცია)ძირითადად 
რეალიზაციისთვის 
პროდუქტების წარმოება 
(50-90%-ის რეალიზაცია)
ძირითადად საკუთარი 
მოხმარებისთვის 
პროდუქტების წარმოება 
(10-40%-ის რეალიზაცია)
უმთავრესად საკუთარი 
მოხმარებისათვის 
პროდუქტების წარმოება 
(10%-ზე ნაკლების 
რ ზ )

გრაფიკი 6: სოფლის მეურნეობის წარმოების 
დანიშნულება  



სასოფლო-სამეურნეო წარმოების დანიშნულება შეიძლება პირდაპირ იყოს 
დაკავშირებული ფერმის ზომასთან. ნებისმიერი ზომის ფერმა კვლავ, ძირითადად, 
ორიენტირებულია გაყიდვაზე, მაგრამ ბაზარზე ორიენტირებულობა იზრდება ფერმის 
ზომასთან ერთად: მიკრო და მცირე ფერმების 89%, ძირითადად, გაყიდვის მიზნით 
აწარმოებს აგრო-სასურსათო პროდუქტებს, ხოლო საშუალო და დიდი ზომის 
ფერმებისთვის აღნიშნული მაჩვენებელი 96%-ს აღწევს.  მოლოდინისამებრ, არ 
არსებობს საშუალო და დიდი ფერმა, რომლებიც, ძირითადად, საკუთარი 
მოხმარებისთვის აწარმოებს:

81
68

39
24

35

19

6

1

10

7

1

2

3

5

მიკრო მცირე საშუალო დიდი

უმთავრესად საკუთარი მოხმარებისათვის პროდუქტების წარმოება (10%-ზე ნაკლების 
რეალიზაცია)
ძირითადად საკუთარი მოხმარებისთვის პროდუქტების წარმოება (10-40%-ის რეალიზაცია)

ძირითადად რეალიზაციისთვის პროდუქტების წარმოება (50-90%-ის რეალიზაცია)

უმთავრესად რეალიზაციისთვის პროდუქტების წარმოება (90%-ზე მეტის რეალიზაცია)

გრაფიკი 7: წარმოების დანიშნულება სხვადასხვა სიდიდის ფერმებისთვის 

ზომა, სტატუსი და მუშახელი 
ფერმის ზომის მიხედვით, პროექტის ფარგლებში გამოიკითხნენ როგორც მიკრო, 
ასევე მცირე, საშუალო და მსხვილი ფერმერები. ფერმების უმეტესობა 
საქართველოში მიკრო და მცირეა; მსგავსი პროპორცია შეინიშნება, ასევე, 
გამოკითხული ფერმერებში, რომელთა უმეტესობას (75.8%), ასევე, მიკრო და 
მცირე ზომის ფერმა აქვს. რაც შეეხება საშუალო და დიდ ფერმებს, მათ მთლიანი 
გამოკითხული მეურნეობების 15.2% და 9% შეადგინეს. აღსანიშნავია ისიც, რომ 
ფერმის ზომების განმსაზღვრელი  ძირითადი კრიტერიუმი, აღნიშნული 
კონკრეტული კვლევისათვის, ფერმერების საკუთრებაში არსებული ფართობია.



42.9%

32.9%

15.3%

9.0%

მიკრო მცირე საშუალო დიდი

გრაფიკი 8: გამოკითხული ფერმერების ფერმის ზომა

გამოკითხულ ფერმებში მომუშავეთა (არ ითვლება მხოლოდ დასაქმებულები) 
რაოდენობის მხრივ ფერმათა უმეტესობას მცირე რაოდენობის მუშახელი ჰყავს. 
ფერმების უმეტესობაში (301-დან 197-ში) 6 ადამიანზე ნაკლები მუშაობს. აღსანიშნავია  
მეცხოველეობის ერთ-ერთი ფერმა „ლავრუსი“, სადაც, ძირითადად, სრულ განაკვეთზე 
130 ადამიანია დასაქმებული, თუმცა ამ ტიპის და მასშტაბის ფერმები დღეს 
იშვიათობაა.  საერთო ჯამში, გამოკითხულ ფერმერებთან მომუშავე ადამიანების 
რაოდენობა მოცემულია შემდეგ გრაფიკზე:

197

64

28

8 4

6-ზე ნაკლები 6-10 11-20 21-50 50-ზე მეტი

გრაფიკი 9: ფერმაში მომუშავე ხალხის რაოდენობა
ფერმაში მომუშავე ადამიანების მხოლოდ გარკვეული ნაწილია დასაქმებული სრულ
განაკვეთზე, ხოლო ფერმის მუშაკთა გარკვეული ნაწილი თავად ფერმის მეპატრონე
და ოჯახის წევრები არიან. საერთო ჯამში, გამოკითხულ ფერმერთა უმრავლესობას
(73.1%) არ ჰყავს დასაქმებული სხვა ადამიანი საკუთარ ფერმაში, გარდა საკუთარი
თავისა და ოჯახის წევრებისა.



ფერმაში დასაქმებულთა ზოგადი დინამიკა მოცემულია შემდეგ გრაფიკზე:

220

56

15 8 1 1

არც ერთი 1-5 6-10 11-20 21-50 50-ზე მეტი

გრაფიკი 10: ფერმაში დასაქმებულთა რაოდენობა

საინტერესოა, თუ რამდენად აქტიურად არიან ჩართულები ქალები ფერმერულ 
ცხოვრებაში. კვლევის მიხედვით, ფერმების უმეტესობაში ქალებიც მუშაობენ. 
გამოკითხული ფერმების მხოლოდ 14,3%-ს არ ჰყავს ქალები დასაქმებული, მაშინ როცა 
უმეტეს შემთხვევაში (53,2%) ფერმაში  ერთი ან ორი ქალი მუშაობს. გამოკითხული 
ფერმების 28.2%-ში 3-დან 10-მდე ქალი მუშაობს, ხოლო ფერმების მხოლოდ 4.3%-ში 10-
ზე მეტი ქალია დასაქმებული.

ფერმერებისთვის შემუშავებულ კითხვარში ერთ-ერთი კითხვა მიზნად ისახავდა მათი 
მეურნეობების წლიური ბრუნვის შეფასებას. ფერმერთა მნიშვნელოვანმა ნაწილმა 
(38,5%) თავი აარიდა აღნიშნულ კითხვაზე პასუხის გაცემას, ხოლო მათ შორის, ვინც ამ 
კითხვას უპასუხა, მეურნეობის უმრავლესობის (40,2%) წლიური ბრუნვა 30 000 ლარს არ 
აღემატება. ფერმერთა დაახლოებით 18%-ის  წლიური ბრუნვა 30 000-დან 200 000 
ლარამდეა , ხოლო 200 000 ლარზე მეტი წლიური ბრუნვა გამოკითხული ფერმერების 
მხოლოდ  3.4%-ს აქვს. 

სამართლებრივი სტატუსის მხრივ, 301 გამოკითხული ფერმერიდან 69-მ შეძლო თავისი 
ფერმისა და აგრობიზნესის დასახელება. ფერმერების სამართლებრივი სტატუსის 
საერთო სურათი მოცემულია შემდეგ გრაფიკზე:

56.8%20.6%

10.3%

12.3%
არაფორმალური

ინდ მეწარმე 
(ფიზიკური პირი)

კოოპერატივი 
(იურიდიული 
პირი)
შ.პ.ს 
(იურიდიული 
პირი)

გრაფიკი 11: გამოკითხული ფერმერების 
სამართლებრივი მდგომარეობა  



გამოკითხულ ფერმერთა უმრავლესობა (52.5%) არაფორმალურად არის ჩართული
სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში. ფერმერთა 20.2% (62 ფერმერი) ინდივიდუალური
მეწარმეა. კოოპერატივები და შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანიები
გამოკითხულ ფერმერთა 10.3%-ს და 12.3%-ს შეადგენს. მეურნეობის ბუნებრივ და
ფიზიკურ კაპიტალს უმეტეს შემთხვევაში (83,7%) მთლიანად ფერმის მმართველი ოჯახი
ფლობს. სხვა შემთხვევაში მეურნეობის ბუნებრივ და ფიზიკურ კაპიტალს, ძირითადად,
იურიდიული კომპანიების ან საოჯახო კოოპერატივების დამფუძნებლები ფლობენ.

ონლაინ წარმომადგენლობა და აქტივობა
გამოკითხვამ, ასევე მოიცვა Google Business Profile-ის პოპულარობა ფერმერებს
შორის. შედეგად, ფერმერთა უმრავლესობამ (79.4%) არ იცის ამ ტიპის პლატფორმების
არსებობის შესახებ. ასევე, ფერმერების 6%-მა არ იცის, აქვს თუ არა აღნიშნული
პროფილი მის ფერმას და ფერმერების მხოლოდ 14.6%-ს (44 ფერმერი) აქვს Google
Business Profile. რაც შეეხება იმ ფერმერებს, რომლებსაც Google Business Profile
გააჩნიათ, მათგან Google Map-ზე 23 ფერმაა აღნიშნული, ხოლო 11 მათგანი არ არის
აღნიშნული. დანარჩენმა 10-მა ფერმერმა კი არ იცის, მათი ფერმა Google Map-ზე
არის თუ არა აღნიშნული.

ფერმერთა გამოკითხვამ ასევე აჩვენა, რომ ფერმერები ნაკლებად მიმართავენ
ონლაინ გაყიდვების სერვისებს, რადგან გამოკითხული ფერმერების მხოლოდ 15.3%
ყიდის ფერმის/აგრობიზნესის პროდუქტებს ონლაინ რეჟიმში და ფერმერების
მხოლოდ 1.3% გეგმავს მომავალში ონლაინ გაყიდვების სერვისების გამოყენებას.
დანარჩენი 83.4% არ სარგებლობს ონლაინ სერვისებით და უახლოეს მომავალში არ
აპირებს ონლაინ გაყიდვებში ჩართვას. რაც შეეხება ფერმერებს, რომლებიც უკვე
იყენებენ ონლაინ სივრცეს პროდუქციის გასაყიდად (46 ფერმერი), მათი უმეტესობა
(80%) სარგებლობს Facebook-ით. Facebook-ის გარდა, დასახელდა ონლაინ
პლატფორმები, როგორიცაა soplidan.ge, kalo.ge, mymarket.ge, Instagram, ibazar.ge,
allmarket.ge და 8000vintages.ge. ასევე, საინტერესოა, როგორია ონლაინ გაყიდვების
წილი მთლიან გაყიდვებში:
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გრაფიკი 12: ონლაინ გაყიდვების წილი მთლიან გაყიდვებში 



როგორც გრაფიკიდან ჩანს, უმეტეს შემთხვევაში, მთლიანი გაყიდვების მხოლოდ
მცირე ნაწილი წარმოიქმნება ონლაინ გაყიდვებიდან (ონლაინ გაყიდვების წილი
მთლიან გაყიდვებში 40%-ზე ნაკლებია 46 შემთხვევიდან 30-ში). მხოლოდ 2 ფერმერი
იღებს მთლიანი შემოსავლის 100%-ს ონლაინ გაყიდვებიდან, ხოლო ორმა ფერმერმა
არ იცის, რა წილი მოდის ონლაინ გაყიდვებზე, რადგან სათანადო კვლევა ჯერ არ
ჩაუტარებიათ.

ფერმერების ICT შესაძლებლობების, უნარებისა 
და საჭიროებების შეფასება  

ციფრული უნარები

პროექტმა ასევე შეაფასა ფერმერების ციფრული შესაძლებლობები და უნარები.
ფერმერებმა 5-ქულიან სკალაზე შეაფასეს, თუ რამდენად კარგად ფლობენ ციფრულ
უნარებს, სადაც 1 ქულა მიუთითებს ძალიან შეზღუდულ უნარებზე, ხოლო 5 ქულა
ნიშნავს შესანიშნავ, იდეალურ უნარებს. ფერმერების მიერ საკუთარი ციფრული
უნარების შეფასება შემდეგი სახითგამოიხატა:
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გრაფიკი 13: გამოკითხული ფერმერების ციფრული უნარები 

ფერმერების უმრავლესობა (61.8%) საკუთარ ციფრულ უნარებს დადებითად აფასებს
(საშუალო და საშუალოზე მაღალი). 26 მიიჩნევს, რომ მათი უნარები ძალიან
შეზღუდულია, ხოლო 46 ფერმერი ფიქრობს, რომ იდეალური ციფრული უნარები
გააჩნია. კონკრეტული ციფრული მოწყობილობების კუთხით, ფერმერებს შორის
განსაკუთრებით პოპულარულია სმარტფონები და პერსონალური კომპიუტერები,
საერთო შედეგები კი მოცემულია გრაფიკი 14-ზე:
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გრაფიკი 14: გამოკითხული ფერმერების მიერ 
გამოყენებული ციფრული მოწყობილობები 



კვლევამ ასევე გამოავლინა ფერმერების ციფრული აქტივობები ბოლო 3 თვის
განმავლობაში. ციფრული აქტივობები იყოფა სამ ძირითად კატეგორიად: ძალიან
შეზღუდული ციფრული უნარები, ძირითადი ციფრული უნარები და შუალედური
ციფრული უნარები. ძალიან შეზღუდული ციფრული უნარები აერთიანებს შემდეგ
უნარებს (გარდა ფერმერებისა, რომლებსაც არცერთი ციფრული აქტივობა არ
განუხორციელებიათ):

• ელექტრონული ფოსტის გაგზავნა დანართებით;

• ტექსტის დამუშავების პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენება;

• ფაილების გადატანა კომპიუტერსა და სხვა მოწყობილობებს შორის;

• ფაილის ან საქაღალდის კოპირება ან გადატანა.

ძირითად ციფრულ უნარებს ფლობენ ფერმერები, რომლებსაც ბოლო 3 თვის
განმავლობაში, სულ მცირე, ციფრულ უნარებთან დაკავშირებული 1 აქტივობა აქვთ
შესრულებული ან ყოველკვირეულად მაინც იყენებენ ინტერნეტს და ინტერნეტთან
დაკავშირებული, მინიმუმ, 3 აქტივობა აქვთ შესრულებული. და ბოლოს, ფერმერები,
რომლებმაც ბოლო 3 თვის განმავლობაში ციფრულ უნარებთან დაკავშირებული,
სულ მცირე, 4 აქტივობა შეასრულეს, შეიძლება, შუალედური ციფრული უნარების
მქონე ფერმერად ჩაითვალონ.

271 ფერმერიდან, რომლებიც ფლობენ ციფრულ აქტივობებს, 31 ფერმერს ციფრული
უნარები არ აქვს ან ძალიან შეზღუდულ ციფრულ უნარებს ფლობს; 110 ფერმერი
ძირითად ციფრულ უნარებს ფლობს, ხოლო დანარჩენ ფერმერებს (130) საშუალო
ციფრული უნარები აქვთ. სპეციფიკური ციფრული აქტივობების თვალსაზრისით,
ფერმერები ყველაზე ხშირად შემდეგ 6 ციფრულ აქტივობას ახორციელებენ: ელ.
ფოსტის გაგზავნა დანართებით, ფაილების ან საქაღალდეების მოწყობილობაზე
კოპირება ან გადატანა, ფაილების გადატანა კომპიუტერსა და სხვა მოწყობილობებს
შორის, პოვნა, ჩამოტვირთვა, ინსტალაცია ან პროგრამული უზრუნველყოფის
კონფიგურაცია, ტექსტის დამუშავების პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენება
(მაგ. Microsoft Word, Google Docs), ცხრილების გამოყენება (მაგ. Microsoft Excel, Google
Sheets). რაც შეეხება ნაკლებად გამოყენებულ ციფრულ აქტივობებს, ამ მხრივ
აღნიშნულია უსაფრთხოების ეფექტური ზომების დაყენება (მაგ. ძლიერი პაროლები,
შესვლის მცდელობის შეტყობინება) მოწყობილობებისა და ონლაინ ანგარიშების
დასაცავად (24 ფერმერი). კონკრეტულ ციფრულ აქტივობებში ჩართვის მიმოხილვა
მოცემულია გრაფიკზე 15:
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გრაფიკი 15: ბოლო სამი თვის 
განმავლობაში განხორციელებული 

ციფრული აქტივობები  



ციფრული უნარები და, შესაბამისად, ციფრული ინსტრუმენტების გამოყენება 
შეიძლება რამდენიმე განსხვავებული ცვლადის კომბინაციის შედეგი იყოს. 
მაგალითად, საგანმანათლებლო ბაზა შეიძლება მჭიდროდ იყოს დაკავშირებული 
ფერმერების არსებულ ციფრულ უნარებთან. ასევე, ფერმის ზომა შეიძლება ზრდიდეს 
ციფრული მოწყობილობების გამოყენების ალბათობას. 
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გრაფიკი 16: ციფრული მოწყობილობების გამოყენება სხვადასხვა საგანმანათლებლო 

დონეზე 
გრაფიკი 16-დან ჩანს, რომ არსებობს ურთიერთკავშირი განათლების დონესა და
ფერმერების მიერ ციფრული მოწყობილობების გამოყენების ალბათობას შორის.
რაც უფრო მაღალია ფერმერის განათლების დონე, მით მეტია ციფრულ
მოწყობილობების გამოყენების ალბათობა. მაგალითად, დოქტორის ხარისხის
ყველა მფლობელი იყენებს ციფრულ მოწყობილობებს და მაგისტრის დიპლომის 55
მფლობელიდან მხოლოდ 1 არ იყენებს ციფრულ მოწყობილობებს.

განათლების გარდა, ციფრული მოწყობილობების გამოყენება შეიძლება
დაკავშირებული იყოს ფერმის ზომასთან. მონაცემების გაანალიზებამ აჩვენა, რომ
შედარებით მცირე ფერმერების შემთხვევაში ციფრული მოწყობილობების
გამოუყენებლობის მაღალი ალბათობაა, ხოლო, მეორე მხრივ, ციფრული
მოწყობილობების გამოყენების წილი დიდ მეურნეობებში უფრო მაღალია:
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გრაფიკი 17: ციფრული მოწყობილობების 
გამოყენება სხვადასხვა ზომის ფერმებში 



ონლაინ აქტივობის დონე და შესაძლებლობები 
დღესდღეობით, არა მარტო სოფლის მეურნეობაში, არამედ ნებისმიერ სექტორში
ხარისხიან ინტერნეტზე წვდომის გარეშე ეფექტურად მუშაობა ძნელია. ინტერნეტი,
უპირველეს ყოვლისა, ნებისმიერ სექტორში დასაქმებული ადამიანებისთვის
ინფორმაციის მიღების პირველწყაროს წარმოადგენს. წინააღმდეგ შემთხვევაში,
ბაზრის მოთხოვნებზე სათანადო რეაგირება და, შესაბამისად, მომხმარებელზე
ორიენტირებული პროდუქციის წარმოებაც რთული იქნება. ამ მხრივ გამონაკლისი
არც სოფლის მეურნეობის სექტორია, სადაც ინტერნეტს უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია
ეკისრება. ფერმერების გამოკითხვამ აჩვენა, რომ მათ უმეტესობას (88%) ინტერნეტზე
წვდომა აქვს (მიჩნეულია, რომ ფერმერებს, რომლებიც რაიმე სახის ციფრულ
მოწყობილობას საერთოდ არ ფლობენ, ინტერნეტზე წვდომა არ აქვთ) და უმეტესად
(98%) ბოლო 3 თვის განმავლობაში იყენებდნენ. რაც შეეხება ინტერნეტის ტიპებს,
ფერმერები ყველაზე ხშირად მობილურ ფართოზოლოვან ინტერნეტს იყენებენ (245
ფერმერი). ფიქსირებული ფართოზოლოვანი (მაგ. საკაბელო, ოპტიკური ბოჭკოვანი,
DSL, ADSL) ინტერნეტ 195 ფერმერი იყენებს; ასე რომ, ფერმერების უმეტესობა (173
ფერმერი) ორივე ტიპის ინტერნეტს იყენებს.

ციფრული უნარების შეძენა და ინტერნეტის გამოყენება ერთმანეთთან დადებითად
შეიძლება იყოს დაკავშირებული. რაც უფრო მაღალია ფერმერის ციფრული
კვალიფიკაცია, მით უფრო ხშირად იყენებს ფერმერი ინტერნეტის ისეთ აქტივობებს,
როგორიცაა: შეტყობინებების გაგზავნა და/ან ზარების განხორციელება (მაგ. Skype,
Messenger, WhatsApp, Viber) და ონლაინ საინფორმაციო
საიტების/გაზეთების/ჟურნალების კითხვა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ინტერნეტი
ფართოდ გამოიყენება სახელმწიფოს საზოგადო მოღვაწეებთან დასაკავშირებლად.
ფერმერების უმრავლესობა (60%), მათთვის საჭირო კონკრეტული ინფორმაციის
მიღების მიზნით, საჯარო მოხელეებთან დასაკავშირებლად ინტერნეტს აქტიურად
იყენებს. ქვემოთ მოცემულ გრაფიკზე ჩანს, თუ როგორ შეიძლება გავლენა მოახდინოს
ციფრულმა უნარებმა ინტერნეტის გამოყენებაზე საჯარო ხელისუფლებასთან
დასაკავშირებლად.

29

60

23

2

50

107

შეზღუდული ძირითადი შუალედური

ციფრული უნარების მნიშვნელობა საჯარო პირებთან 
დასაკავშირებლად

არა დიახ

გრაფიკი 18: ციფრული უნარების მნიშვნელობა საჯარო ხელისუფლებასთან 
ურთიერთობისას



ციფრულ უნარებსა და საჯარო ხელისუფლებასთან ინტერნეტის მეშვეობით
დაკავშირების შესაძლებლობის შორის ურთიერთკავშირის დაფიქსირება ადვილია.
მაგალითად, შუალედური ციფრული უნარების მქონე ფერმერების 82%-მა გამოიყენა
ინტერნეტი საჯარო პირებთან კონტაქტისთვის, ხოლო, მეორე მხრივ, ძირითადი
ციფრული უნარების მქონე ფერმერების მხოლოდ 45%-მა სცადა ინტერნეტის
გამოყენება საჯარო ხელისუფლებასთან ურთიერთობისთვის. სურათი უფრო
რთულადაა იმ ფერმერებთან, რომლებსაც ციფრული უნარები არ აქვთ ან
შეზღუდულად აქვთ: შეზღუდული ციფრული უნარების მქონე ფერმერების მხოლოდ
6%-მა გამოიყენა ინტერნეტი სახელმწიფოს წარმომადგენლებთან
კომუნიკაციისთვის.

საჯარო პირებთან ურთიერთობის აუცილებლობის გარდა, არსებობს ინტერნეტის
გამოყენების სხვა მიზეზებიც. საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის (GFA) წევრი
ფერმერები ინტერნეტს შემდეგი მიზეზებით იყენებენ:

50

102

128

157

169

215

237

247

247

პროდუქტების ან მომსახურების გაყიდვა

ონლაინ სწავლება (მაგ. ონლაინ კურსები, აუდიო-
ვიზუალური მასალები, ელექტრონული …

პროდუქტების ან მომსახურების შეძენა

ელექტრონული მეილების გაგზავნა/ მიღება

ინტერნეტ ბანკი

ინფორმაციის მოძიება საქონლის ან მომსახურების 
შესახებ

სოციალური მედია (მომხმარებლის პროფილის 
შექმნა, შეტყობინებების გაგზავნა და სხვა …

შეტყობინებების გაგზავნა ან დარეკვა (მაგ. Skype, 
Messenger, WhatsApp, Viber)

ონლაინ საინფორმაციო საიტების / გაზეთების / 
ახალი ამბების ჟურნალების კითხვა

გრაფიკი 19: ბოლო 3 თვის განმავლობაში ინტერნეტის გამოყენების მიზეზები

ონლაინ პლატფორმები, როგორიცაა Google, Facebook და Youtube, აქტიურად
გამოიყენება პირადი ინტერესებისთვის და ბიზნესის მიზნებისთვის, რომელთა
შედარებით Booking.com, Airbnb და LinkedIn ნაკლებად ხშირად გამოიყენება.
პლატფორმები, როგორიცაა Agrogate.world და Agronavti, მხოლოდ ბიზნესის
მიზნებისთვის გამოიყენება:

238 231 228
208

192 192

Google Facebook Youtube

პერსონალური ინტერესებისთვის სამსახურეობრივი მიზნებისთვის

გრაფიკი 20: პირადი და სამუშაო მიზნებისთვის 
გამოყენებული ონლაინ პლატფორმები 



რაც შეეხება კონკრეტულად Google სერვისებს, ფერმერებს შორის პოპულარულია
შემდეგი სერვისები:

12

10

11

36

53

80

169

187

247

არ ვიყენებ Google სერვისებს

Google Data Studio

Google Business Profile (ძველი Google My 
Business)

Google Sheets

Google Docs

Google Drive

Google Maps

Google Email (ბიზნესისთვის ან პერსონალური …

Google Search

გრაფიკი 21: ფერმერების მიერ აქტიურად გამოყენებული Google სერვისები 

გუგლის საძიებო (Google search) სერვისი ყველაზე აქტიურად გამოიყენება
ფერმერების მიერ, რასაც მოსდევს Google E-mail და Google Maps.

ციფრული სოფლის მეურნეობის 
პლატფორმებისა და ტექნოლოგიების აღქმა და 
გამოყენება

კვლევის ფარგლებში ფერმერები იმ ციფრული ტექნოლოგიების შესახებ
გამოიკითხნენ, რომლებსაც ისინი სამუშაო ადგილზე იყენებენ. შედეგები მოცემულია
გრაფიკზე:

55

6

8

45

46

150

188

არ ვიყენებ არცერთ ციფრულ მოწყობილობას ჩემს 
საქმიანობაში

საველე სენსორები და აღჭურვილობა 
(მონიტორინგისა ან/და ავტომატიზაციისთვის)

დისტანციური სენსორები(მაგ. სატელიტური 
სურათები, მონაცემები თვითმფრინავებიდან, …

GPS (მოწყობილობები და აპლიკაციები)

ვებ პლატფორმები (მაგ. ელექტრონული 
მმართველობა, საზოგადოების მონაწილეობა, …

კომპიუტერები (მაგ. პროგრამული უზრუნველყოფა, 
ციფრული პლატფორმები)

სმარტფონები (მაგ. მობილური აპლიკაციები, 
ციფრული პლატფორმები)

გრაფიკი 22: სამუშაო პროცესში ფერმერების მიერ გამოყენებული ციფრული 
ტექნოლოგიები



20

გრაფიკიდან ჩანს, რომ სმარტფონებსა და პერსონალურ კომპიუტერებს ფერმერები 
მუშაობის პროცესში ყველაზე ხშირად იყენებენ. ასევე, გავრცელებულია ვებ-
პლატფორმების და GPS-ის გამოყენება. ზემოთ აღწერილი ტექნოლოგიების გარდა, 
გამოვლენილია ისეთი ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენების მხოლოდ ცალკეული 
შემთხვევები, როგორიცაა ჭკვიანი სახლის ტექნოლოგია და სასოფლო-სამეურნეო 
რობოტები.

რაც შეეხება სპეციალიზებულ ფერმერულ აპლიკაციებს, ფერმერების უმრავლესობა 
(94%) არ იყენებს რამე სახის ფერმერულ აპლიკაციას, ხოლო დანარჩენმა ფერმერებმა  
შემდეგი ფერმერული აპლიკაციები დაასახელეს:

3

1

2

3

4

8

10

სხვა

ფერმის მართვის აპლიკაციები

ფერტიგაციის მართვა

მეტეოროლოგიური პროგრამები

მავნებლების მართვა

სარწყავი სისტემების მართვა

ნიადაგის ანალიზის პროგრამები

გრაფიკი 23: ფერმერული აპლიკაციების ფერმერულ საქმიანობაში გამოყენება

ფერმერებმა ასევე 3-ქულიან სკალაზე შეაფასეს ფერმერული საქმიანობისთვის 
გამოყენებული ციფრული ტექნოლოგიების სარგებელი, სადაც 1 ქულა იყო 
„არამნიშვნელოვანი“, 2 ქულა- „ზომიერად მნიშვნელოვანი“ და 3 ქულა-
„ძალიან მნიშვნელოვანი“. შეფასების შედეგები ასეთია (პასუხები 
შეჯამებულია):

620
625
630
635
640
645
650
655
660
665
670
675

ჩემი ბიზნესის 
გაზრდილი 
ცნობადობა

ხარჯების 
შემცირება

პროდუქტიულო
ბის გაზრდა

შემოსავლის 
ზრდა

აქტივობების 
უკეთესად 
დაგეგმვა 

(ყოველდღიურ…

გაზრდილი 
გაყიდვები

გარემოზე 
ზემოქმედების 

შემცირება

პროდუქტის 
გაზრდილი 

ხარისხი

გრაფიკი 24: ციფრული ტექნოლოგიების 
გამოყენების აღქმული სარგებელი 

ფერმერული საქმიანობის მხარდასაჭერად

ფერმერებს მიაჩნიათ, რომ
ციფრული ტექნოლოგიების
გამოყენება ყველაზე
ეფექტური იქნება ბიზნესის
ცნობიერების ამაღლების
კუთხით, ხოლო ყველაზე
ნაკლებ გავლენას
მოახდენს ხარჯების
შემცირებასა და გარემოზე
ზემოქმედებაზე.



ფერმერული საქმიანობისთვის ციფრული ტექნოლოგიების 
მნიშვნელობის/რელევანტურობის თვალსაზრისით, ფერმერებმა, ასევე, ციფრული 
ტექნოლოგიების გამოყენების პოტენციური სირთულეები  განიხილეს.  ამ შემთხვევაშიც 
გამოყენებული იქნა  3-ქულიანი სკალა, სადაც 1 იყო „არამნიშვნელოვანი“, 2 ქულა -
„ზომიერად მნიშვნელოვანი“ და 3 ქულა - „ძალიან მნიშვნელოვანი“. და ბოლოს, 
ფერმერების მიერ აღქმული სირთულეები მოცემულია გრაფიკი 25-ზე (პასუხები 
შეჯამებულია): 

550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660

მწირი ინტერნეტ 
კავშირი ან მისი არ 

არსებობა

ტექნოლოგიის დაბალი 
ხელმისაწვდომობა

ხელსაწყოების და 
ტექნოლოგიის შეძენის 

ღირებულება

ხელსაწყოების და 
ტექნოლოგიის 
მომსახურების 
ღირებულება

კვალიფიციური 
კადრების დაქირავება

შესაფერისი 
ტექნოლოგიების 

მოსაძიებლად 
ინფორმაციის …

ციფრული 
მოწყობილობებისა და 

ტექნოლოგიების 
გამოყენების …

გაციფროვნებული 
სასოფლო სამეურნეო 

მიმართულებით 
ინვესტიციებისთვის …

გრაფიკი 25: ფერმერული საქმიანობის მხარდასაჭერად ციფრული ტექნოლოგიების 
გამოყენების თვალსაზრისით აღქმული სირთულეები

ფერმერები მიიჩნევენ, რომ ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენების მთავარი
სირთულე იქნება უხარისხო ინტერნეტი ან ინტერნეტის არარსებობა, ასევე
ინფორმაციის ნაკლებობა ყველაზე შესაფერისი ტექნოლოგიების შესახებ
გადაწყვეტილების მისაღებად და ციფრული ხელსაწყოებისა და ტექნოლოგიების
გამოყენებისთვის სპეციალიზებული ტრენინგის დაბალი ხელმისაწვდომობა.
მეორე მხრივ კი, მიაჩნიათ, რომ ყველაზე ნაკლებად პრობლემატური იქნება
კვალიფიციური კადრების მოძიება.

ტრენინგის მიმართ ინტერესი და 
საჭიროებები
მიმდინარე პროექტის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტია 
ფერმერების მომზადება მათი ციფრული უნარების გასაუმჯობესებლად. სწორედ 
ამიტომ, კითხვარი მიზნად ისახავდა ტრენინგის მიმართ მათი დამოკიდებულების 
გარკვევას და მათ მიერ არჩეულ სფეროში დამატებითი განათლების მისაღებად 
მზაობის შეფასებას. ფერმერთა უმრავლესობას (71%) სურს, მეტი შეიტყოს ციფრული 
ტექნოლოგიების შესახებ; ფერმერთა 17% დარწმუნებული არ არის, სურს თუ არა 
გაიღრმაოს ცოდნა ამ სფეროში და ფერმერების მხოლოდ 12% ამბობს უარს ამ 
სფეროს ტრენინგებში მონაწილეობაზე.  რაც შეეხება კონკრეტულად რომელი 
ციფრული პლატფორმებისა და ტექნოლოგიების შესახებ სურთ ფერმერებს მეტის 
გაგება, ამ კითხვაზე პასუხი მოცემულია შემდეგ გრაფიკზე:



96

109

124

151

155

ციფრული კომუნიკაცია და თანამშრომლობა 
(მაგ. ჩემი ციფრული იდენტობის, ელ-ფოსტის, 

საინფორმაციო ბიულეტენების, ონლაინ …

ციფრული ინფორმაციის გამოყენება (მაგ. 
განთავსება, წვდომა, მოძიება, ციფრული 

შინაარსის ორგანიზება, ციფრული …

ციფრული ბიზნესის ადმინისტრირება (მაგ. 
ციფრული ინვოისი, ბუღალტერია, HR, 

ფინანსები, მენეჯმენტი, ბიზნეს ანალიტიკა)

ციფრული მარკეტინგი (მაგ. ვებსაიტების 
რეკლამა ელექტრონული ფოსტის ან 
სოციალური მედიის საშუალებით)

ციფრული მეურნეობა (მაგ. ავტომატიზაცია, 
სენსორები, ციფრული სერვისები, მონაცემთა 

მეცნიერება, AI)

გრაფიკი 26: ფერმერებისთვის ტრენინგების სასურველი საკითხები

ფერმერებს ძირითადად აინტერესებთ ციფრული ფერმერობა და ციფრული
მარკეტინგი, ყველაზე ნაკლებად კი დაინტერესებულნი არიან ციფრული
კომუნიკაციითა და თანამშრომლობით. იმ ფერმერების ნაწილი, რომელიც არ
ფლობს ციფრულ მოწყობილობას (30 ფერმერიდან 14), ტრენინგებზე დასწრების
სურვილს გამოხატავს; 30 ფერმერიდან 9-მ შესაძლოა გამოთქვას ტრენინგებზე
დასწრების სურვილი, ხოლო დანარჩენი 7 ფერმერი ცალსახად უარს აცხადებს
ტრენინგებში მონაწილეობაზე. აღნიშნულ ფერმერებს უმეტეს შემთხვევაში (30-დან
27) ფერმაში ჰყავთ ადამიანი, რომელიც იყენებს ციფრულ მოწყობილობებს და მათი
ოჯახის წევრია.

ფერმერები, რომლებიც არ იყენებენ ციფრულ 
მოწყობილობებს ან/და არ აქვთ ინტერნეტზე წვდომა

ზოგიერთ ფერმერს (34) ინტერნეტზე წვდომა არ აქვს. ფერმერების ინტერნეტზე 
მიუწვდომლობის მიზეზებს შორის დასახელდა ფერმების არახელსაყრელი 
გეოგრაფიული მდებარეობა და, უბრალოდ, ინტერნეტის საჭიროების არქონა. 
მაგალითად, ფერმერები ინტერნეტის გარეშე ამოწმებენ ამინდს ტელევიზორისა 
და ტელეფონის საშუალებით, თუმცა უმეტეს შემთხვევაში ფერმებში არიან 
ადამიანები (ოჯახის წევრები), რომლებიც ინტერნეტით სარგებლობენ. ასევე, 
აღინიშნება ფერმების ზომასა და ინტერნეტთან წვდომას შორის კავშირი:
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0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

მიკრო მცირე საშუალო დიდი

არა დიახ
გრაფიკი 27: ფერმის ზომა და ინტერნეტზე წვდომა 



გასაკვირი არ არის, რომ რაც უფრო დიდია ფერმა, მით უფრო მაღალია ინტერნეტზე
წვდომის ალბათობა. საშუალო და მსხვილი ფერმების მხოლოდ 5%-ს არ აქვს
ინტერნეტთან წვდომა, ხოლო, მეორე მხრივ, მიკრო და მცირე ფერმების 13% სოფლის
მეურნეობის პროდუქტებს ინტერნეტის გარეშე აწარმოებს.

ასევე, ფერმერების ნაწილი (30 ფერმერი) ციფრულ მოწყობილობას არ ფლობს. როგორც
გაირკვა, ზოგიერთი მათგანის (15) მიერ ციფრული მოწყობილობის არქონის ძირითადი
მიზეზი, უბრალოდ, ციფრული მოწყობილობების საჭიროების არ ქონაა ან ზოგიერთი
ფერმერი (11) მიიჩნევს, რომ მოწყობილობების გამოყენება ძალიან რთულია. ასევე
დასახელდა მიზეზები, როგორიცაა ციფრული მოწყობილობების შეძენის ღირებულება
და დროის ნაკლებობა. ასევე, ფერმერები, რომლებიც ციფრულ მოწყობილობებს არ
ფლობენ, ამინდის პროგნოზს ტელევიზიით იგებენ.

2. შესაძლებლობების განვითარების 
შეთავაზება 
კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ ფერმერების სურვილი და ინტერესი ციფრული 
სამყაროს მიმართ ბევრად უფრო ძლიერია, ვიდრე ადრე. მნიშვნელოვანი ფაქტორია 
სოფლის მეურნეობის დარგის გაახალგაზრდავება. ძველი თაობა ციფრულ 
მოწყობილობებს კარგად არ იცნობს,  არ არის აქტიური სოციალურ ქსელებში, თუმცა 
გამოკითხული ფერმერების უმეტესობა (90%) ფლობს ციფრულ მოწყობილობებს, მაგრამ 
მოწყობილობების სრულ პოტენციალს არ იყენებს და, ძირითადად,  მხოლოდ მარტივ 
დავალებებს ასრულებს, როგორიცაა ელ.ფოსტის მიმაგრებული ფაილებით გაგზავნა, 
ფაილების კოპირება და გადაგზავნა, შეტყობინებების გაგზავნა და ა.შ.; საოჯახო 
მეურნეობებში ციფრულ ოპერაციებს, ძირითადად, ოჯახის ყველაზე ახალგაზრდა წევრი 
ასრულებს. ამიტომ  ძალიან მნიშვნელოვანია სოფლის მეურნეობაში ახალგაზრდების 
ჩართვა, რადგან ისინი წარმოადგენენ მობილურ თაობას, ხედავენ რეალურ 
საჭიროებებს და  მზად არიან მსოფლიოს გლობალური გამოწვევების მისაღებად. 
ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენება უფრო პრობლემურია მიკრო და მცირე 
მეურნეობებში (გრაფიკი 17), ამიტომ ციფრული უნარების ტრენინგი, ძირითადად, მიკრო 
და მცირე ფერმებზე უნდა იყოს ორიენტირებული.

ერთ-ერთი მთავარი ბარიერი, რომელიც დარგის მიერ დაფიქსირდა, ფერმერული 
ტექნოლოგიის გამოყენების სარგებლობის შესახებ ფერმერის ცოდნის ნაკლებობაა. 
ციფრული ტექნოლოგია გამოიღებს თუ არა შედეგს, ნდობის ფაქტორად რჩება.   იმის 
გათვალისწინებით, რომ  ინვესტირებისთვის ხშირად დიდი კაპიტალია საჭირო, 
სარგებლის შესახებ ინფორმირებულობის ნაკლებობა იზრდება. ფერმერებს 
ესაჭიროებათ ტექნოლოგიის მუშაობის მაგალითები და პროგრამული უზრუნველყოფის 
პროვაიდერების შესაძლებლობების ჩვენება - მაგალითად, ხარჯთაღრიცხვის ანალიზის 
გაკეთება.  მნიშვნელოვანია ციფრული მოწყობილობების უპირატესობების სწორად 
გადმოცემა: ტრენინგები შეიძლება მიზნად ისახავდეს ციფრული მოწყობილობების 
ასპექტების ხაზგასმას, რომლებიც ფერმერებს ადრე ნაკლებად სასარგებლო მიაჩნდათ 
(ღირებულების შემცირება, გაყიდვები, მაღალი პროდუქტის ხარისხი). გამოკითხვამ 
ასევე გამოავლინა ყველაზე აშკარა სირთულეები, რომლებიც შეიძლება 
დაკავშირებული იყოს ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებასთან (ტექნოლოგიის 
არჩევის ინფორმაციის ნაკლებობა, სპეციალიზებული ტრენინგის დაბალი 
ხელმისაწვდომობა და მწირი ინტერნეტ კავშირი), ამიტომ სასწავლო მასალები უნდა 
შედგეს ისე, რომ  ამ დაბრკოლებების დასაძლევად მნიშვნელოვან რეკომენდაციებს 
იძლეოდეს.

სოფლის მეურნეობის ციფრული ტრანსფორმაცია სოფლის მეურნეობას, როგორც 
სექტორს, ფერმერებს და სოფლის მოსახლეობას სცდება.
ის მოითხოვს ტექნიკურ და პროგრამულ უზრუნველყოფას, 
სოფლისა და ქალაქების, მთავრობების, ბიზნესისა და 
საზოგადოების აქტორების თანამშრომლობას.



რეკომენდაციები:

• ტექნოლოგიების გამოყენების მიმართ ნდობისა და ღიაობის გაზრდა;
• ფერმერების დახმარება ტექნოლოგიების გამოყენებაში;
• განათლების მიღებისა და დანერგვის უწყვეტად განხორციელება.

განათლება და ტრენინგები
სოფლის მეურნეობის სფეროში რაიმე სახის ტრენინგში მონაწილეობა არ მიუღია 
გამოკითხულ ფერმერთა 31.6%-ს, რაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია და ამიტომ 
ყველა ფერმერი უნდა ჩაერთოს ან, სულ მცირე, ტრენინგებზე იყოს მოწვეული. 
შესაძლებლობების განვითარებისთვის ძირითადი რეკომენდაციები და 
წინადადებები განათლებაზე ფოკუსირებაა. ტრენიგებში  ფერმერების 
ჩართულობის ზრდის და ციფრული მოწყობილობების შესახებ სრული 
პოტენციალის გაცნობის  მიზნით,  ფერმერებისთვის კონკრეტულად უნდა 
დაიწეროს ტრენინგის დღის წესრიგი. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ჩვენ უნდა 
დავიწყოთ ჩვენი ტრენინგები ძირითადი (საბაზისო) ციფრული თემებიდან ზევით.
• კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა
გამოკითხული ფერმერების 94% არ იყენებს რაიმე სახის ფერმერულ აპლიკაციას, 
რაც, თავის მხრივ, ამ მიმართულებით ტრენინგებისთვის დიდი პოტენციალს 
ქმნის. ამ ტრენინგებმა უნდა აამაღლოს ფერმერების უნარები და ცოდნა ისეთ 
სფეროებში, როგორიცაა დარგვის ტექნიკა, მორწყვა, პესტიციდები, მოსავლის 
როტაცია და მოსავლის შენახვა მოსავლის აღების შემდეგ. ეს უნარები ფერმერებს 
საშუალებას აძლევს, გააუმჯობესონ მოსავლიანობა, დაიცვან თავიანთი მოსავალი 
ამინდის ზემოქმედებისგან და გაზარდონ შემოსავალი მთელი წლის 
განმავლობაში.
• ელ-კომერცია  
გამოკითხული ფერმერების მხოლოდ 14,6%-ს აქვს Google My Business პროფილი. ასევე, 
იშვიათია ისეთი ონლაინ პლატფორმების გამოყენება, როგორიცაა Booking.com, Airbnb, 
LinkedIn და Agrogate.world. პროდუქციის ონლაინ გაყიდვის შესაძლებლობაც
გამოუყენებელია, რადგან გამოკითხულ ფერმერთა მხოლოდ 15.3% ყიდის აგრო-
სასურსათო პროდუქტს ონლაინ რეჟიმში. ტრენინგებით აქტიურად უნდა
განხორციელდეს სოციალური მედიის მარკეტინგი ისეთ პლატფორმებზე, როგორიცაა
Instagram, Facebook, YouTube და Pinterest.  
• ფერმერობა,  როგორც ინკლუზიური ბიზნესი
ამ ტრენინგებმა ოჯახებს უნდა გააცნოს ინკლუზიური საოჯახო მეურნეობის
უპირატესობები, როგორიცაა ქალების უფლებამოსილება შესყიდვის შესახებ
გადაწყვეტილებების მიღების თვალსაზრისით და ქმრებთან ერთად კარგი
სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის გავლა. ქალების ჩართულობით ფერმები უფრო
წარმატებულად და პროდუქტიულად ფუნქციონირებენ.

ფერმერებისთვის ენობრივი ბარიერი კიდევ ერთი პრობლემაა. მათ არ შეუძლიათ
ინგლისურად კითხვა, წერა და საუბარი. ყველა ციფრული აპლიკაცია და
პროგრამული უზრუნველყოფა მხოლოდ საერთაშორისო ენაზეა ხელმისაწვდომი,
ქართულ ციფრულ ბაზარზე კი მხოლოდ რამდენიმე მობილური აპლიკაციაა
წარმოდგენილი.

ტრენინგისა და განათლების კუთხით მაღალი დონის მხარდაჭერა ხელს შეუწყობს
ტრენინგის ეფექტურობას. დამხმარე საშუალებებია:



• სადისკუსიო ჯგუფები (რაც შეიძლება მეტი ადგილობრივი);

• მომხმარებელთა დახმარება აპლიკაციებით; 

• ვიდეოტრენინგი;

• მეგობრული  ჯგუფები/რჩევები.

ტრენინგის გაზრდილ მხარდაჭერას დიდი პოზიტიურ ეფექტი ექნება. როგორც უკვე 
აისახა, ამ ანგარიშის მთავარი მიზანია ციფრული უნარების ხარვეზების და სექტორის 
მოთხოვნების იდენტიფიცირება. კვლევის შედეგებსა და ინდუსტრიის სხვადასხვა 
დაინტერესებულ მხარესთან სტრუქტურირებული და არასტრუქტურირებული 
დისკუსიების საფუძველზე, ჩვენ გვჯერა, რომ ციფრული ტექნოლოგიებისადმი ნდობის 
გაზრდა და საუკეთესო პრაქტიკის შესახებ ცნობიერების ამაღლება, ონლაინ ან რეალურ 
სივრცეში ჩატარებული ტრენინგების პარალელურად, შედეგად მოიტანს 
საქართველოში განვითარებულ სოფლის მეურნეობას და უზრუნველყოფს ფერმის 
შემოსავლის ზრდას. 
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