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დიალოგების სერია გულისხმობს

„ნებისმიერი სახის ინტელექტუალური
კვლევისას სწორი კითხვების დასმა, სულ
მცირე, საქმის ნახევარია; ანალოგიურად, 
ეკონომიკური და სოციალური ცვლილებების
პროცესში ნათლად გაცხადებული
დაბრკოლება ნახევრად დაძლეული
დაბრკოლებაა“

ალბერტ ჰირშმანი
ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია (1958)



დიალოგების სერია გულისხმობს

დიალოგების სერიის მიზანი -

სამეურნეო ღირებულებათა ჯაჭვში ჩართული
წარმოების საშუალებათა მიმწოდებლების, 
ფერმერების, კოოპერატივების, 
გადამამუშავებლების, ბაზრის შუამავლების, 
მომხმარებლებისა და ექსპორტიორების წინაშე
არსებული დაბრკოლებების ჩვენება

ჩვენი საქმე - დავსვათ სწორი კითხვები!



დღევანდელი დიალოგი:
ქართული ჩაის სექტორი

რა არის ის უდიდესი გამოწვევები და
შესაძლებლობები, რის წინაშეც ჩაის სექტორის
ღირებულებათა ჯაჭვში ჩართული მხარეები დგანან? 



ქართული ჩაის სექტორი ციფრებში

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის სამსახური (2015). *2014 წლის წინასწარი მონაცემები. 
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ჩაის ფოთლის წარმოება საქართველოში

(ათასი ტონა*)

საქართველო აჭარის ა.რ. იმერეთი სამეგრელო გურია



ქართული ჩაის სექტორი ციფრებში

952

1,377

315

ჩაის ექსპორტი 2014 წელს
(მთლიანი ღირებულება სახეობების

მიხედვით, ათასი აშშ დოლარი*)

მწვანე ჩაი

შავი ჩაი

ჩაის კონცენტრატი

565

8,008

1

ჩაის იმპორტი 2014 წელს
(მთლიანი ღირებულება

სახეობების მიხედვით, ათასი აშშ

დოლარი*)

მწვანე ჩაი

შავი ჩაი

ჩაის კონცენტრატი

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის სამსახური (2015). *2014 წლის წინასწარი მონაცემები. 



ქართული ჩაის სექტორი ციფრებში

ჩაის იმპორტისა და ექსპორტის 5 ძირითადი ქვეყანა
(მთლიანი ღირებულება, ათასი აშშ დოლარი*)

იმპორტი ღირებულება ექსპორტი ღირებულება

აზერბაიჯანი 3,190 თურქეთი 789

შრი-ლანკა 1,752 გერმანია 430

არაბთა
გაერთიანებული
ემირატები

1,283 მონღოლეთი 287

რუსეთი 1,116 უკრაინა 207

ირანი 515 რუსეთი 177

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის სამსახური (2015). *2014 წლის წინასწარი მონაცემები. 



ქართული ჩაის სექტორი ციფრებში

ჩაის იმპორტისა და ექსპორტის 5 ძირითადი ქვეყანა
(პროდუქციის მთლიანი მოცულობა, ათასი აშშ დოლარი*)

იმპორტი მოცულობა ექსპორტი მოცულობა

თურქეთი 554 მონღოლეთი 435

ირანი 514 თურქეთი 315

შრი-ლანკა 462 გერმანია 291

აზერბაიჯანი 436 რუსეთი 233

არაბთა
გაერთიანებული
ემირატები

135 ყაზახეთი 229

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის სამსახური (2015). *2014 წლის წინასწარი მონაცემები. 



*ინდივიდუალური მწარმოებლების უფრო ზუსტი ციფრები ცნობილი იქნება 2014 წლის საყოველთაო აღწერის შედეგების
გამოქვეყნების შემდეგ. 2004 წლის მონაცემებით, 15,878 შინამეურნეობას ეკუთვნოდა ჩაის პლანტაცია (აქედან უმეტესობა
გურიაში იყო), თუმცა არსებობდა ასევე საშუალო და დიდი ზომის პლანტაციებიც.  

27

ჩაის კოოპერატივებიმსხვილი
გადამამუშავებელი

ფაბრიკები

4

მცირე და საშუალო ზომის
გადამამუშავებელი

ფაბრიკები

5-10 *

ინდივიდუალური
მწარმოებლები

ქართული ჩაის სექტორი ციფრებში



ჩაის ღირებულებათა ჯაჭვი: 
წარმოება, გადამუშავება, 
დახარისხება, შეფუთვა და
ბრენდირება

მუშახელი

პატარა ფერმები
(5 ჰა-მდე

პლანტაცია)

საშუალო ფერმები
(6-დან 10 ჰა-მდე

პლანტაცია)

დიდი ფერმები
(10 ჰა-ზე მეტი

პლანტაცია)

ჩაის წარმოება/პლანტაციები

კრედიტის
მიმწოდებლები

საწარმოოო საშუალებების
მომწოდებლები

(სასუქები, სასხლავი
ინსტრუმენტები, ა.შ.) 

პატარა
გადამამუშავებელი

ფაბრიკები

საშუალო
გადამამუშავებელი

ფაბრიკები

დიდი
გადამამუშავებელი

ფაბრიკები

ჩაის გადამუშავება

საწარმოოო საშუალებების
მომწოდებლები

(მანქანა დანადგარები,
იმპორტირებული ჩაის

ნედლეული, ა.შ..)

ჩაის დახარისხება, შეფუთვა და ბრენდირება

დასაყენებელი
ჩაი ტომრებში

დასაყენებელი
ჩაი პატარა
ყუთებში

ჩაის
ერთჯერადი

პაკეტები
აგურა ჩაი

ჩაის ექსტრაქტები, 
კონცენტრატები

(ხსნადი)

საწარმოოო საშუალებების
მომწოდებლები

(დასახარისხებელი და
შესაფუთი მასალები & 

მანქანა დანადგარები, ა.შ. )

მწვანე & შავი ჩაი

დამატებითი
ღირებულება



ჩაის დახარისხება, შეფუთვა და ბრენდირება

დასაყენებელი
ჩაი ტომრებში

დასაყენებელი
ჩაი პატარა
ყუთებში

ჩაის
ერთჯერადი

პაკეტები
აგურა ჩაი

ჩაის ექსტრაქტები, 
კონცენტრატები

(ხსნადი)

საწარმოოო საშუალებების
მომწოდებლები

(დასახარისხებელი და
შესაფუთი მასალები & 

მანქანა დანადგარები, ა.შ. )

მწვანე & შავი ჩაი

ჩაის მოხმარება
ოჯახებში

ჩაის მარკეტინგი

ბითუმად
მოვაჭრეები

საცალოდ
მოვაჭრეები

ადგილობრივი ბაზარი

ექსპორტიორები

მინი/სუპერ
/ჰიპერ

მარკეტები

ჩაის
სახლები/კაფე
ები/რესტორნ

ები

მომხმარებელი
საქართველოში

ჩაის ექსპორტიორი
ქვეყნები

(გერმანია, მონღოლეთი, 
უკრაინა, ა.შ.)

მომხმარებელი
საზღვარგარეთ

ჩაის ღირებულებათა ჯაჭვი: 
მარკეტინგი

დამატებითი
ღირებულება



დისკუსიის თემები

 როგორ შეიძლება ფერმერთა გაერთიანებების და
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების უფრო მეტად
ინტეგრირება ჩაის ღირებულებათა ჯაჭვში? რაში
მდგომარეობს პოტენციური ბიზნეს შესაძლებლობები
ფერმერებისა და კოოპერატივებისათვის? 

 როგორ შეიძლება პროდუქტიულობის გაზრდა ჩაის
სექტორში? რაში გამოიხატება ამ მომენტისთვის
არსებული შეზღუდვები, განსაკუთრებით ჩაის
პლანტაციების რეკულტივირების კუთხით? 

 რამდენად მომგებიანი შეიძლება იყოს სექტორი? სად
იქმნება დამატებითი ღირებულება ღირებულებათა
ჯაჭვის თითოეულ ნაბიჯზე? 



დისკუსიის თემები

 რა არის პოტენციური საექსპორტო ბაზარი ჩაის
მწარმოებლებისთვის/გადამამუშავებელი
ფაბრიკებისათვის? რა მოთხოვნების წინაშე დგანან
ჩაის მწარმოებლები/გადამამუშავებელი ფაბრიკები, 
რათა შევიდნენ ევროპის ბაზარზე,  ღრმა და
ყოვლისმომცველი, თავისუფალი სავაჭრო
შეთანხმების (DCFTA) ფარგლებში?

 არსებობს თუ არა საბაზრო ნიშა ქართული
ორგანული ჩაისათვის, როგორც საქართველოში
ისე, საზღვარგარეთ?

 როგორია საუკეთესო გზა ქართული ჩაის
ბრენდირების განვითარებისთვის? 



დიალოგის სტრუქტურა

დღის წესრიგი დრო

პრეზენტაციები ფერმერებისა და სასოფლო-
სამეურნეო კოოპერატივებისათვის ბიზნეს
შესაძლებლობების შესახებ, სექტორის
განვითარებასთან დაკავშირებული ხედვების, 
ასევე, სექტორში მიმდინარე მნიშვნელოვანი 
ღონისძიებების შესახებ

14:30-15:30

ღია დისკუსია მონაწილეებს შორის ჩაის სექტორში
არსებული გამოწვევებისა და შესაძლებლობების
შესახებ

15:30-17:30

ფორუმის დახურვა 17:30-17:40

ფორუმის შემდეგ იქნება ლანჩი (და ბევრი ჩაი!), რათა 
ყველას ჰქონდეს შეხვედრისა და გასაუბრების საშუალება

17:40-18:30



ჩაის სექტორში ჩართულ პირთა ფორუმი

1 ივლისი, 2015 წელი
ქუთაისი, საქართველო

მადლობა!

ეს ფორუმი გაიმართება ევროკავშირის, ავსტრიის
განვითარების ფონდისა და CARE International-ის
ხელშეწყობით. ფორუმის შინაარსი არის მხოლოდ
ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტისა და პარტნიორთა
კონსორციუმის პასუხისმგებლობა და არავითარ
შემთხვევაში არ გამოხატავს ევროკავშირისა და
ავსტრიის განვითარების ფონდის პოზიციას.

ნინო კაკულია
(n.kakulia@iset.ge)

ირაკლი კოჭლამზაშვილი
(i.kochlamazashvili@iset.ge)

ადამ პელილო
(adam.pellillo@iset.ge)    
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