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სოფლის მეურნეობა და სოფლის განვითარება 
საქართველოში: კვლევის განრიგი

11 აპრილი, 2014 წელი

                                                                                       წყარო: ENPARD საქართველო (www.enpard.ge)

საქართველოში ხანგრძლივი პერიოდის 
განმავლობაში უმნიშვნელოდ მიჩნეულმა 
პოლიტიკურმა დისკუსიამ სოფლის მეურნეობისა 
და სოფლის განვითარების შესახებ 
დღესდღეობით დებატების წინა ფლანგზე 
წამოიწია. სამართლიანადაც! ეს საკითხები ფრიად 
კომპლექსურია და მნიშვნელოვან გავლენას 
ახდენს არამხოლოდ სოფლის მაცხოვრებლებზე, 
არამედ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის 
მომხმარებელ ქალაქელებზეც.

ცხადია, ჯერ კიდევ ბევრი რამ არის შესასწავლი 
საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის 
განვითარების შესახებ. უამრავი კითხვა კვლავ 
პასუხგაუცემელია, განსაკუთრებით კი პოლიტიკურ 
მიდგომასთან დაკავშირებით. მაგალითად, 
რამდენად ეხმარება სასოფლო-სამეურნეო 
ბარათები (ვაუჩერები) სოფლის მოსახლეობას 
სიღარიბის დაძლევასა და/ან პროდუქტიულობის 
გაუმჯობესებაში? ნამდვილად აბრკოლებდა თუ არა 
სოფლის მეურნეობის ნაყოფიერებას მწყობრიდან 
გამოსული სარწყავი და სადრენაჟე სისტემა? 
რამდენად მნიშვნელოვანია მიწის რეგისტრაცია 
საკუთრების უფლებების დაცვის ან საინვესტიციო 
სტიმულების შექმნის მიზნით? რომელ 
მიმართულებებში გამოიწვია ზედმეტმა სახელმწიფო 
ჩარევამ კერძო ინვესტორების განდევნა 
პროცესიდან? ან რომელ მიმართულებებში არ იყო 
სახელმწიფო ინტერვენცია საკმარისი გლეხებისა 
და მცირე აგრობიზნესებისათვის ხელსაყრელი 
ინსტიტუციური გარემოს უზრუნველსაყოფად? 
ეს ის კითხვებია, რომლებზე პასუხის გაცემაც 

აუცილებელია, პოლიტიკური მიდგომის 
ეკონომიკური და ფისკალური მნიშვნელობიდან 
გამომდინარე.

ბოლო დროს სასოფლო-სამეურნეო 
კოოპერატივებთან დაკავშირებით საქართველოში 
აქტიური დისკუსია მიმდინარეობს. უკანასკნელი ორ 
წლის განმავლობაში, შემუშავდა და ძალაში შევიდა 
„საქართველოს კანონი სასოფლო-სამეურნეო 
კოოპერატივების შესახებ“. ასევე გამოჩნდა 
ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლის 
მეურნეობისა და სოფლის განვითარებისათვის (EN-
PARD), რომელიც მხარს უჭერს ასზე მეტი ბიზნეს-
კოოპერატივისა და ფერმერთა გაერთიანების 
განვითარებას მთელი ქვეყნის მასშტაბით.

იმათ გასაგონად, ვინც აღნიშნულ ინიციატივას 
კოლმეურნეობასთან აიგივებს, „საქართველოს 
კანონში სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების 
შესახებ“ გარკვევითაა აღნიშნული სასოფლო-
სამეურნეო კოოპერატივების უმთავრესი პრი
ნციპები: ნებაყოფლობითი წევრობა, დემოკრ
ატიული მართვა და წევრების ეკონომიკური 
თანამონაწილეობა. ასევე, კოოპერატივების 
ფუნქციონირება უნდა ემყარებოდეს სოციალური 
პასუხისმგებლობის, სამართლიანობისა და 
ურთიერთდახმარების პრინციპებს. თუმცა, რა 
თქმა უნდა, წინასწარ ვერ განვჭვრეტთ, რამდენად 
დაინერგება ეს იდეალური პრინციპები პრაქტიკაში, 
განსაკუთრებით კი მენეჯმენტის, შენატანებისა და 
მოგების განაწილების კუთხით.

მიუხედავად ამისა, სასოფლო-სამეურნეო 
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კოოპერატივს, როგორც იურიდიულ ერთეულს, 
თეორიულად, საქართველოს სოფლის მეურნეობისა 
და სოფლის განვითარებაში მნიშვნელოვანი 
როლის თამაში შეუძლია. კერძოდ, ეს ფერმერებს 
მისცემს საშუალებას, ისარგებლონ ერთად შრომის 
სხვადასხვა ბიზნეს უპირატესობით. მაგალითად, 
მომსახურების სფეროში მოღვაწე კოოპერატივებმა 
შეიძლება საკუთარ თავზე აიღონ პროდუქციის 
ხარისხის გარანტის ასე მნიშვნელოვანი ფუნქცია. 
ასევე, გაერთიანებებში მონაწილეობა გლეხებს 
საშუალებას მიცემს, ისარგებლონ მასშტაბის 
ეკონომიით საწარმოო ფაქტორების შეძენისას ან 
პროდუქციის გასაღებისას, გაუმარტივებს კრედიტზე 
ხელმისაწვდომობას და გაუუმჯობესებს საბაზრო 
ინფორმაციაზე წვდომას. დაბოლოს, ეკონომიკურ 
სარგებელთან ერთად, აღსანიშნავია სასოფლო-
სამეურნეო კოოპერატივების პოტენციალი, 
დაეხმაროს სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, 
მაგალითად, იძულებით გადაადგილებულ პირებს.

ამავდროულად, სასოფლო-სამეურნეო 
კოოპერატივების განვითარების გზაზე ბევრი 
პრობლემა შეიძლება წამოიჭრას. მათ შორის 
ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევებია საბაზრო 
კავშირების ფორმირება და შენარჩუნება; ნდობისა 
და ადამიანური კაპიტალის როლი კოოპერატივებში, 
კოოპერატივებსა და ბაზრის სხვა მოთამაშეებს 
შორის; კოოპერატივის მმართველობა; საბაზრო 
რისკები და შეზღუდვები (მაგ. არასათანადო 
პროგრესი მიწის რეგისტრაციაში, პოლიტიკური 
არასტაბილურობა უკრაინაში და ა.შ.). არსებობს 
აგრეთვე, სპეციფიური იურიდიული, საგადასახადო 
და წესდებასთან დაკავშირებული საკითხები, 
რომლებიც ყურადღებას საჭიროებს.

კვლევის განრიგი
არსებული პრობლემებისა და გამოწვევების 
გათვალისწინებით, ჩვენ ვიწყებთ საქართველოს 
სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების 
ახალ კვლევით პროგრამას, რომლის 
მთავარი მიზანია სასოფლო-სამეურნეო 
კოოპერატივების განვითარებაზე ზეგავლენის 
შესწავლა. ვიმედოვნებთ, რომ კვლევის 
შედეგად მიღებული ცოდნის პრაქტიკული 
მნიშვნელობა არ შემოიფარგლება მხოლოდ 
პროექტისა და სასოფლო-სამეურნეო პოლიტიკის 
შემუშავებისა და განვითარებისათვის მოტანილი 
სარგებლით. გარდა ამისა, კვლევა წარმოდგენას 
შეგვიქმნის კოოპერატივების სტრუქტურის, 
მათი სამეწარმეო საქმიანობისა და საბაზრო 
კავშირების განვითარების შესახებაც. აღნიშნული 

პროექტი ხორციელდება ორ ორგანიზაციასთან 
თანამშრომლობით, ქეა საერთაშორისო 
კავკასიაში (CARE International in the Caucasus) 
და რეგიონალური განვითარების ასოციაცია 
(RDA), ევროპის სამეზობლო პროგრამის სოფლის 
მეურნეობისა და სოფლის განვითარების (ENPARD 
საქართველო) ფარგლებში.

იმისათვის, რომ ჩვენი კვლევა და დისკუსია 
მონაცემებით გავამყაროთ, პროექტის ფარგლებში 
ვატარებთ საბაზისო კვლევას დასავლეთ 
საქართველოს შვიდ მუნიციპალიტეტში: 
ჩოხატაური, ლანჩხუთი, ოზურგეთი (გურია), აბაშა, 
ხობი, სენაკი (სამეგრელო ზემო სვანეთი) და 
ცაგერი (რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი). საველე 
გამოკითხვებს საქართველოს საზოგადოებრივი 
აზრისა და ბიზნესის საერთაშორისო კვლევის 
ცენტრი (GORBI) ახორციელებს. ასევე, ზაფხულიდან 
ვიწყებთ თვისობრივ კვლევასაც ზემოაღნიშნულ 
მუნიციპალიტეტებში. ეს უკანასკნელი მოიცავს 
ძირითადად ფერმერთა დღიურებს, ასევე 
ნახევრად სტრუქტურირებულ ინტერვიუებს, ფოკუს 
ჯგუფებს გლეხთა შინამეურნეობების დონეზე და 
სხვა მნიშვნელოვანი მოთამაშეების გამოკითხვას.

ჩვენ განვიხილავთ სოფლის მეურნეობის და 
სოფლის განვითარების საკითხთა ფართო 
სპექტრს, იურიდიულ და საგადასახადო საკითხებს, 
მცირე მწარმოებლების სტიმულირებას, კრედიტის 
ხელმისაწვდომობასა და მწარმოებელთა 
და გადამამუშავებელთათვის საქართველოს 
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შეღავათიანი 
კრედიტის პროგრამის მნიშვნელობას. ამასთანავე 
შევისწავლით საკითხებს, რომლებიც პირდაპირ 
კავშირშია კოოპერატივის ჩამოყალიბებასთან, 
როგორიცაა წესდების განვითარება, საბაზრო 
კავშირების ფორმირება-ჩამოყალიბება, 
კოოპერატივის მართვა და ბიზნეს გეგმის 
განვითარება. ბოლოს, კრიტიკულად შევაფასებთ 
როგორც ჩვენი კონსორციუმის, ასევე სხვა 
კონსორციუმების ძალისხმევას ENPARD პროექტის 
ფარგლებში.

ჩვენი მიზანია მიკრო-დონეზე აღმოჩენილი 
შედეგებიც გახდეს საქართველოს სოფლის 
მეურნეობისა და სოფლის განვითარების შესახებ 
დისკუსიის განხილვის საგანი. თუმცა, რაკი არ 
არსებობს სრულყოფილი კვლევა, მოხარულები 
ვიქნებით მივიღოთ თქვენი კრიტიკული კომენტარები 
თემასთან დაკავშირებით და გავმართოთ 
დისკუსიები ამავე ბლოგზე. ვიმედოვნებთ, რომ 
კვლევა საინტერესო და სასარგებლო იქნება 
ქართული საზოგადოებისათვის.

ავტორები: მედეა დავლაშერიძე, ირაკლი კოჭლამაზაშვილი, ადამ პელილო
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ნაბეღლავსა და ბახმაროს შორის, ულამაზეს 
ხეობაში მდებარე სოფელი ჩხაკაურა, ძლიერი 
გურული მეთევზეების ადგილსამყოფელია. 
სოფელში მისვლა საკმაოდ რთულია მძლავრი 4x4 
ავტომობილისთვისაც, მაგრამ ეს ადგილობრივებს 
ხელს ვერ უშლის, კალმახის მოსაშენებლად 
გამოიყენონ დანგრევის პირას მისული საბჭოთა 
ინფრასტრუქტურა და უნიკალური ბუნებრივი 
პირობები.

აქ დასაქმებულია 5 მამაკაცი, ასაკით 20-დან 
45 წლამდე, რომლებიც უკვე 4 წელზე მეტია, 
ერთობლივად აწარმოებენ კალმახის ბიზნესს და 
ყიდიან როგორც კალმახს, ასევე ქვირითსა და 
ლიფსიტს ახლომდებარე სოფლებში - ნაბეღლავსა 
და ბახმაროში. ნაბეღლავი და ბახმარო ქართული 
მინერალური წყლების ბრენდებია, რომელიც 
„წყალი მარგებელს“ ეკუთვნის და ეს უხვი „ჯანსაღი 
წყალი“ ალბათ ერთადერთი ადგილობრივი 
უპირატესობაა ჩხაკაურას მეთევზეებისთვის. გზის 
ბოლო მონაკვეთი ნაბეღლავიდან ჩხაკაურამდე 
ოღროჩოღროა, ასფალტის გარეშე, რაც ზამთარში 
აიძულებს მეთევზეებს, გასაყიდი თევზი ციგით 
ჩამოიტანონ მთავარ გზამდე.

უამრავი მითქმა-მოთქმის მიუხედავად, რომ 
ქართველ ფერმერებს კოოპერაცია არ შეუძლიათ, 
ის რაც ჩხაკაურელმა მეთევზეებმა შექმნეს 
ნამდვილი ფერმერთა კოოპერატივია, რომელიც 
უკვე რამდენიმე წელია ფუნქციონირებს. ისინი 

არათუ წარმატებას ვერ მიაღწევდნენ, არამედ 
ვერც გადარჩებოდნენ, ცალ-ცალკე რომ ეშრომათ 
და ერთმანეთს არ დახმარებოდნენ ყველა იმ 
ასპექტში, რაც მათ რთულ ბიზნესს ახლავს თან - 
მოეშენებინათ კალმახი სადღაც გადაკარგულში და 
ბაზრისთვის მიეწოდებინათ გასაყიდად. მათთვის 
კოოპერაცია ცხოვრების გზაა.

ევროპელი მეგობრების მცირედი 
დახმარებით
უნიკალური შესაძლებლობის საპასუხოდ, 
რომელიც საქართველოს კანონმდებლობაში 
ბოლო დროინდელმა ცვლილებებმა 
გამოიწვია, ჯგუფმა გადაწყვიტა, ოფიციალურად 
დარეგისტრირებულიყო, როგორც ფერმერული 
კოოპერატივი „სამეგობრო 2014“. მეტიც, მათ 
განაცხადი შეიტანეს - და გაიმარჯვეს კიდეც! - ევროპის 
სამეზობლო პროგრამის ფარგლებში, სოფლისა 
და სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის (EN-
PARD) პროგრამაში. პროგრამა ითვალისწინებს 
ფინანსურ და ტექნიკურ დახმარებას 
სოფლის მეურნეობის კოოპერატივებისთვის. 
დაბრუნებადი გრანტი (არსებითად, ეს არის ნულ-
პროცენტიანი სესხი, რომელიც საბოლოოდ 
უნდა დაუბრუნდეს საქართველოს ფერმერთა 
ასოციაციიას, რათა მან მომავალში კვლავ 
გასცეს მსგავსი კრედიტები), დაახლოებით 70,000 
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ლარის ოდენობით, დაეხმარება ჯგუფს, თავისი 
მეურნეობის შეკეთებასა და გაფართოვებაში, 
ასევე კალმახის დისტრიბუციისა და ფერმისათვის 
მასალების მომარაგებისათვის საჭირო პიკაპის 
ტიპის ავტომობილის შესყიდვაში. მათი ბიზნეს 
გეგმა (რომელიც დაფინანსების მოსაპოვებლად 
მოამზადეს), ასევე მიზნად ისახავს აგროტურიზმის 
განვითარებას - მცირე ტიპის კოტეჯების აგებას 
სტუმრებისთვის, რომლებიც დაინტერესებულნი 
არიან მიირთვან „ჯანსაღი წყალი“, ითევზაონ 
კალმახზე  და დატკბნენ მთის შესანიშნავი ხედებით.

„სამეგობრო 2014“-ის ისტორია ევროკავშირისა და 
საქართველოს მთავრობის მიერ მხარდაჭერილი 
იმ დიდი პროექტის ნაწილია, რომელიც, 
ქვეყნის მასშტაბით, ბიზნესზე ორიენტირებული 
ფერმერული ჯგუფების გაერთიანებას ემსახურება. 
დღეის მდგომარეობით, 250-ზე მეტი სასოფლო-
სამეურნეო კოოპერატივი უკვე ოფიციალურად 
დარეგისტრირდა სოფლის მეურნეობის 
კოოპერატივების განვითარების სააგენტოში 
(ACDA). მათგან ბევრი (ისევე, როგორც სხვა 
ფერმერული ჯგუფები) ჩართული იქნება 
„ენპარდის“ 40 მილიონი ევროს ბიუჯეტის მქონე 
პროგრამაში, რომელიც ფერმერებს ძალიან 
კარგ შესაძლებლობას აძლევს, ისარგებლონ 
მასშტაბის ეკონომიით, იქნება ეს ფერმისათვის 
საჭირო მასალებისა და მომსახურების შესყიდვა, 
თუ სასოფლო-სამეურნეო წარმოება და გასაღება/
მარკეტინგი.

თუმცა, გზა წარმატებული ფერმერული 
კოოპერატივისაკენ საქართველოში ადვილი არ 
არის. დავიწყოთ იმით, რომ ახლად ფრთაშესხმულმა 
ფერმერულმა ჯგუფებმა უნდა ისწავლონ 
კოოპერატივის მართვის საფუძვლები - როგორ 
მიიღონ ერთობლივი გადაწყვეტილება, როგორ 
წაახალისონ სამუშაოს კარგი შემსრულებლები 
და დასაჯონ უსაქმურები. ძლიერი ლიდერის 
თვისებები და გუნდში მუშაობის შესაძლებლობა 
- სტანდარტული სამუშაო ინტერვიუს საკითხები 
- შეიძლება  ხელისშემშლელი ფაქტორები იყოს 
გუნდისათვის, რომელსაც გამოცდილება აკლია.

რამდენადაც კოოპერატივის მართვა შეიძლება 
ნაკლებად პრობლემატური იყოს მეტ-ნაკლებად 
გამოცდილი ჯგუფისათვის, როგორც ჩვენი 
მეთევზეები არიან გურიიდან, ფერმერთა 
კოოპერატივები, ყველა ბიზნესის მსგავსად, 
შეიძლება გაკოტრდნენ, ბაზარზე კონკურენციის 
გამო. მარცხი შეიძლება გამოიწვიოს ნედლეულის 
მიწოდების უკმარისობამ, ანდა მისმა ცუდმა 
მენეჯმენტმა (კრიტიკულია გადამამუშავებელი 
კოოპერატივებისათვის), ან მსხვილ და უფრო 
მეტად ეფექტიან მწარმოებელთან (ჩხაკაურას 
შემთხევაში, კალმახის დიდი ფერმა ბახმაროსკენ 
მიმავალ გზაზე) კონკურენციამ. დაზღვევისა 
და თავისუფალი ფულადი სახსრების არქონის 
პირობებში, პოტენციურად წარმატებული 
ფერმერთა კოოპერატივი შეიძლება დაიშალოს, 
თუნდაც მოსავლის ერთჯერადად ჩავარდნის გამო.

მასშტაბის ეკონომიისა და 
კონკურენტუნარიანობის მიღწევა, 
როგორც გამოწვევა
თუ ზედაპირულად გადავხედავთ სასოფლო-
სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების 
სააგენტოში (ACDA) დარეგისტრირებულ 
კოოპერატივებს, რომლებსაც განაცხადი 
შეაქვთ ENPARD-ის მხარდაჭერის მისაღებად 
- შესაძლოა, ზოგიერთი ექსპერტის შეფასების 
საწინააღმდეგოდ - ვნახავთ, რომ ძირითადი 
ნაწილი ქართული ფერმერული ჯგუფებისა მცირე 
საწარმოო კოოპერატივებია. ისინი ცდილობენ, 
გაზარდონ თავიანთი წარმოება აქტივების 
გაერთიანებისა და საჭირო აღჭურვილობისა და 
მანქანა-დანადგარების ერთობლივად შეძენის 
ხარჯზე.

როგორც ადრე განხილულ იქნა ISET Economist 
Blog-ზე, განსხვავება საწარმოო და მომსახურების 
მიმწოდებელ კოოპერატივებს შორის გადამწყვეტია.

„მცირე მეწარმეები ხშირ შემთხვევაში  ძალიან 
მცირეები არიან იმისათვის, რომ დამოუკიდებლად 
შეაღწიონ ბაზარზე და ადვილი შესაძლებელია 
შუამავლებისა და ადგილობრივი მონოპოლისტების 
მიერ იქნან ექსპლოატირებულნი. მომსახურების 
მიმწოდებელ კოოპერატივებს, შეუძლიათ 
გაზარდონ მცირე მეწარმეების სავაჭრო 
ძალაუფლება ბანკებთან, მომსახურების 
მომწოდებლებთან, მომმარაგებლებთან, 
გადამმუშავებლებთან და ... მთავრობასთან 
მოლაპარაკებისას. კოოპერაციის ეს მარტივი 
ფორმა საკმაოდ ეფექტური და შედარებით ადვილი 
სამართავი და შესანარჩუნებელია, რაც ხსნის მის 
პოპულარობას ჩრდილო ამერიკასა და დასავლეთ 
ევროპაში.

კოოპერაციის უფრო ამბიციური (და უფრო მეტად 
მოთხოვნადი) ფორმა  დანაწევრებული მცირე 
მეწარმეების უფრო დიდ ფერმებად გაერთიანებაა. 
ასეთი საწარმოო კოოპერატივების მაგალითებია 
ისრაელის კიბუცის და საბჭოთა კოლექტივის 
ფერმები, რომელთა მიზანიც იყო ესარგებლათ 
მასშტაბის ეკონოომიით მთავარ სასოფლო-
სამეურნეო წარმოებაში.“

საწარმოო კოოპერატივად არსებობის მთავარი 
მიზეზი, რომლის კარგი მაგალითია „სამეგობრო 
2014“, არის რეალური შესაძლებლობა ხარჯების 
შემცირებისა და შესაბამისი ღირებულებათა ჯაჭვის 
სხვა მოთამაშეებთან, მსხვილ გადამმუშავებლებთან, 
საცალო და სასტუმრო ქსელებთან მომგებიანი 
კონტრაქტების დადება. სამწუხაროდ, უმეტესობა 
ახალდარეგისტრირებული ფერმერული 
ჯგუფებიდან ძალიან პატარაა, შედგება 3-5 
წევრისაგან (უმეტესად ახლო მეგობრები ან 
ნათესავები), რაც ამცირებს მასშტაბის ეკონომიის 
მიღწევის შესაძლებლობას წარმოებაში, სულ 
მცირე, მოკლევადიან პერიოდში.

გადამამუშავებელი კოოპერატივებისათვის, 
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კოოპერაცია გულისხმობს საინვესტიციო 
ვალდებულების აღებას ფართო 
აღჭურვილობისათვის, რაც არაა ხელმისაწვდომი 
ცალკეული ფერმერისათვის ინდივიდუალურად. 
მიუხედავად ACDA-ში დარეგისტრირებული 
გადამამუშავებელი კოოპერატივების მოცულობის 
სიმცირისა, მთავარი გამოწვევა მაინც ნედლეულის 
(იქნება ეს ჩაის ფოთოლი, თხილი თუ რძე) 
სტაბილური მიწოდების უზრუნველყოფა იქნება, 
რამაც უნდა გაამართლოს უკვე ჩადებული 
ინვესტიცია გადამამუშავებელ აღჭურვილობაში, 
შესანახ საშუალებებში, და ა.შ.

(როგორც ბევრი გადამამუშავებელი საწარმოს 
გამოცდილება აჩვენებს, საქართველოში, 
მცირე მეწარმეების მოკლევადიანი ხედვისა და 
მოწინავე ბაზრის ნაკლებობის პირობებში, 
ნედლეულის მიწოდება არასდროს არის 
ადვილი. ტიმ სტიუარტისსიტყვებით რომ ვთქვათ, 
არსებობს რეალური საფრთხე რომ დონორების 
დაფინანსებულ აღჭურვილობას „ჟანგი შეჭამს“).

საბოლოოდ, ყველა ტიპის დამწყები საწარმოო 
კოოპერატივისთვის, რეალური გამოწვევა 
საქონლის ბაზარზე არსებული კონკურენციაა. 
საჭირო მასალისა და მომსახურების 
შესასყიდად, ან მარკეტინგის გასამართად 

თანამშრომლობის ნაცვლად, ისინი შეეჯიბრებიან 
ერთმანეთს, მცირე ფერმერებს (რომლებსაც 
ბაზარზე თავიანთი საქონელი დაბალ ფასად 
გააქვთ) და დიდ კომერციულ მოთამაშეებს 
(დიდი საოჯახო ფერმები ან შპს-ები), რომლებიც 
ახერხებენ მასშტაბის ეკონომიის მიღწევას 
წარმოებაში და/ან მარკეტინგში, რაც არ არის 
ხელმისაწვდომი დამწყები სასოფლო-სამეურნეო 
კოოპერატივისათვის.

შესაძლო გამოსავალი მცირე მეწარმეებისათვის 
(მაგ. ღვინის კოოპერატივები) იქნება პროდუქციის 
მრავალფეროვნებაზე (ყურძნის კონკრეტული 
ჯიშები, ქვევრის ღვინო, ადგილობრივად 
ბრენდირებული ჩურჩხელა, და ა.შ.) მუშაობა და 
ბრენდინგსა და მარკეტინგში ინვესტირება.

ამ გამოწვევების წინაშე, ეჭვგარეშეა, რომ ბევრი 
დამწყები ფერმერთა კოოპერატივი დამარცხდება. 
მიუხედავად ამისა, გურული მეთევზეების 
მაგალითი გვიჩვენებს, რომ საქართველოში 
ფერმერთა კოოპერაციას უნდა მიეცეს შანსი. 
ევროპელი მეზობლების მცირედი დახმარებით 
და საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერით, 
კოოპერაციას ბევრი ქართველი ფერმერისათვის 
შეუძლია იმედის მიცემა, რომლებსაც სურთ 
საკუთარ თავს დაეხმარონ.

რა ხდება, როდესაც ინსტიტუციები თაღლითობის სადარაჯოზე დგანან?

26 მარტი, 2015 წელი

დღეს ჩვენი ბიბლიოთეკა არ არის აღჭურვილი ძვირადღირებული დაცვის სისტემით. მისი კარი 
მუდამ ღიაა და სტუდენტების სრულ განკარგულებაშია. და, როგორც მოსალოდნელი იყო, ყოველ 

წელს რამდენიმე წიგნი იკარგება (ან იქნებ იპარავენ). ეს, ჩემი აზრით, ეფექტური ინსტიტუციის 
ქონის მოკრძალებული საფასურია. ფოტოგრაფი: კოკა კალანდაძე

ავტორები: ერიკ ლივნი, ადამ პელილო, ირაკლი კოჭლამაზაშვილი, ნინო კაკულია
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ბიბლიოთეკის მოწყობა 
„დაარტყი და შეაშინე“ არის ამერიკის 
შეერთებული შტატების სამხედრო ტერმინი, 
რომელიც აღწერს სიტუაციას, როდესაც მტრის 
დემორალიზების მიზნით, მხარე იყენებს 
გადამეტებულ ძალაუფლებას, როგორც, 
მაგალითად, მოიქცა ამერიკული არმია ერაყში. 
ეს ფრაზა კარგად აღწერს ჩემს ემოციურ 
მდგომარეობას, როდესაც 23 წლის ასაკში 
პირველად შევედი ოქსფორდის ბოდლეინის 
ბიბლიოთეკის სამკითხველო დარბაზში. 
ეს იყო მომენტი, როდესაც მე, ისრაელის 
უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილმა 
მედესანტემ და ოფიცერმა, გავაცნობიერე, თუ 
რა სასტიკად მინდოდა განათლების მიღება. 
არა ტექნიკური ცოდნის ან უნარ-ჩვევების, 
არამედ განათლების.

ოქსფორდის უნივერსიტეტი, ბოდლეინის 
ბიბლიოთეკა.

იგივე ფრაზა აღწერს ჩემს ამჯერად უკვე 
სხვა სახის გრძნობებს, რაც დამეუფლა 
2007 წელს, როდესაც ვათვალიერებდი 
ადგილს, სადაც ISET-ის ბიბლიოთეკა უნდა 
განთავსებულიყო. ჩვენი 7-სართულიანი 
შენობა ზანდუკელის 16 ნომერში, რომელიც 
უწინ საბჭოურ დაგეგმარების ინსტიტუტს 
ეკავა, უნდა განახლებულიყო, როგორც ეს 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
(და საქართველოს) ფლაგმან განათლების 
პროგრამას შეეფერებოდა. თუმცა ნანახი 
აღფრთოვანების მიზეზს არ იძლეოდა.

ბიბლიოთეკის „ავტორმა“ ერთმანეთს 
მარტივად დაუკავშირა ერთ მხარეს 
ჩამწკრივებული პატარა სამუშაო ოთახები 
და გრძელი კორიდორი. ყველა კედელი 
ხელუხლებლად იყო დატოვებული. ოფისის 
ყველა კარი, გარდა ერთი, შესასვლელი 
კარისა, მუდმივად დაკეტილი იყო, რაც 
ჩიხს ქმნიდა. საავარიო გასასვლელიც კი 
არ იყო. უჩვეულოდ ვიწრო, 60 სმ სიგანის 
კარი (რომელშიც ჯანმრთელი ქართველი 
მამაკაცი ძლივს თუ გაეტევა) სარეგისტრაციო 

მაგიდისკენ გადიოდა, რომელიც ზედ მთავარი 
შესასვლელის წინ იყო განთავსებული. 
უცებ გონებაში ამომიტივტივდა სამთავიანი 
ცერბერის სურათი, რომელიც „მკვდრებს 
გაქცევის საშუალებას არ ძლევს, ცოცხლებს კი 
– შესვლის“.

„გვინდა დარწმუნებული ვიყოთ, რომ 
ბიბლიოთეკიდან ძვირფას წიგნებს არ 
მოიპარავენ,“ – მითხრა ჩემმა ახალმა 
ქართველმა კოლეგამ.

მე არ ვთვლიდი, რომ ბიბლიოთეკის დიზაინის 
მთავარი მიზანი ქურდობის პრევენცია უნდა 
ყოფილიყო. შემდეგი სამი თვე დასჭირდა თსუ-
ის ბიზანტიურ ბიუროკრატიასთან ჭიდილს 
(არავის არ სურდა კედლის დანგრევაზე 
პასუხისმგებლობის აღება) და 50,000 აშშ 
დოლარი სართულის რეკონსტრუქციას, 
რათა შეგვექმნა ეფექტური ინსტიტუტი. 
ინსტიტუტი, სადაც სტუდენტები მთელ თავიანთ 
თავისუფალ დროს ატარებენ, სწავლობენ და 
ერთმანეთთან ურთიერთობენ. ინსტიტუტი, 
რომელიც გამოხატავს ISET-ის სულისკვეთებას 
– თანამედროვეობა, ღიაობა, სწავლისადმი 
თავდადება.

დღეს ჩვენი ბიბლიოთეკა არ არის აღჭურვილი 
ძვირადღირებული დაცვის სისტემით. 
მისი კარი მუდამ ღიაა, იგი სტუდენტების 
სრულ განკარგულებაშია. და, როგორც 
მოსალოდნელი იყო, ყოველ წელს რამდენიმე 
წიგნი იკარგება (ან იქნებ იპარავენ). ეს, 
ჩემი აზრით, ეფექტური ინსტიტუციის ქონის 
მოკრძალებული საფასურია.

ფერმერული კოოპერატივების 
შექმნა

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების 
შესახებ კანონი საქართველოს 
პარლამენტმა 2013 წლის ივლისში 
მიიღო, რითიც პირველად 1991 წლის 
შემდეგ, უზრუნველჰყო ლეგალური 
ჩარჩოხელშეკრულება ფერმერული 
კოოპერატივებისათვის. ეს ფერმერებს 
უმარტივებს გაერთიანებისა და 
ერთობლივი იურიდიული საწარმოს 
დარეგისტრირების პროცედურებს.

კანონის თანახმად, ყველა წევრი პირდაპირ 
უნდა იყოს ჩართული ჯგუფის სასოფლო-
სამეურნეო საქმიანობაში. თუმცა წევრების 
მინიმალურ რაოდენობად შეგნებულად 
განისაზღვრა ძალიან მცირე რაოდენობა: 
5 ფერმერი ბარის დასახლებებში და 3 
ფერმერი მეჩხრად დასახლებულ მთიან 
რეგიონებში.

კანონი არ ზღუდავს საქმიანობის 
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სახეობებს, რომლებშიც ფერმერთა 
ჯგუფებს შეუძლიათ ჩართვა. ეს 
შეიძლება იყოს ყველაფერი, სასოფლო-
სამეურნეო პროდუქციის წარმოებითა 
და გადამუშავებით დაწყებული, 
ტრანსპორტირებითა და მარკეტინგით 
დამთავრებული.

მიუხედავად იმისა, რომ მათი საქმიანობა 
რეგულირდება საკმაოდ დეტალურად 
გაწერილი წესდებით, კოოპერატივის 
წევრებს აქვთ საკმარისი თავისუფლება, 
თავად დაგეგმონ შიდა პოლიტიკა 
და პროცედურები, მათ შორის, 
(დემოკრატიული) გადაწყვეტილების 
მიღებისა და მოგება-ზარალის 
განაწილების საკითხები.

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, 
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების 
განვითარების სააგენტო („სააგენტო“) 
შეიქმნა სოფლის მეურნეობის 
სამინისტროს ქვეშ. მისი მიზანია, 
ხელი შეუწყოს სასოფლო-სამეურნეო 
კოოპერატივების შექმნას, მონიტორინგი 
გაუწიოს მათ საქმიანობას და გაატაროს 
მთავრობის მხარდამჭერი ღონისძიებები.

2013 წლის ივლისიდან 2015 წლის 
თებერვლის ჩათვლით, 600-ზე მეტი 
ფერმერული ჯგუფი დარეგისტრირდა 
სააგენტოში იმის იმედით, რომ მიიღებენ 
უამრავ სარგებელს, მათ შორის, 
შეღავათიან კრედიტსა და გრანტებს, 
საგადასახადო პრივილეგიებსა და 
ტრენინგს. ეს შეიძლება ჩაითვალოს დიდ 
წარმატებად, მიუხედავად იმისა, რომ 
დარეგისტრირებულ ფერმერულ ჯგუფებში 
საშუალოდ მხოლოდ 6-7 ფერმერია. 
თუმცა დღემდე კოოპერატივების 
მოძრაობაში ჩართული შინამეურნეობების 
მთლიანი რაოდენობა 5,000-ზე ნაკლებია 
(საქართველოს სოფლად მცხოვრებთა 
1%).

დარეგისტრირებული კოოპერატივების 
მცირე ზომა და სისუსტე წარმოადგენს 
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 
შეშფოთების მთავარ მიზეზს. ამ კვირის 
დასაწყისში, დაინტერესებულ მხარეებთან 
საუბრისას, მინისტრმა ოთარ დანელიამ 
აღნიშნა, რომ „დრო მოვიდა, რაოდენობის 
ნაცვლად აქცენტი გავაკეთოთ ხარისხზე“. 
სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, უნდა 
დავრწმუნდეთ, რომ დარეგისტრირებული 
ფერმერული კოოპერატივები არის 
ნამდვილი ფერმერული ორგანიზაციები.

ფერმერული კოოპერატივების 
გადაგეგმვა
სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და 
სააგენტოს მიერ ევროპის სამეზობლო 
პროგრამასთან (იხ. European Neigbour-
hood Programme for Agriculture and Rural De-
velopment – ENPARD) ერთად გამართული 
შეხვედრის მიზანი იყო სასოფლო-სამეურნეო 
კოოპერატივების შესახებ კანონში შესატანი 
რამდენიმე ცვლილების განხილვა. ეს 
ცვლილებები შეიძლება დაიყოს ორ 
კატეგორიად: ცვლილებები, რომლებიც მიზნად 
ისახავს ახალი და არსებული ფერმერული 
ჯგუფების გაძლიერებას („პოზიტიური“), და 
ცვლილებები, რომლებიც მიზნად ისახავს 
სხვების (ინდივიდების ან კომერციული 
ოპერატორების) მიერ ბიზნესების შექმნის 
პრევენციას. მსგავსი ბიზნესები გულისხმობს 
ყალბი ფერმერული კოოპერატივების 
შექმნას მთავრობისა და საერთაშორისო 
დონორების მიერ დაწესებული საგადასახადო 
შეღავათებითა თუ სხვა პრივილეგიებით 
სარგებლობის მიზნით. ბუნებრივია, ეს ორი 
კატეგორია ერთმანეთთან წინააღმდეგობაშია.

პირველი სახის ცვლილებებს მიეკუთვნება:

• კოოპერატივების წევრთა რაოდენობის 
მინიმუმის გაზრდა 5-3 (შესაბამისად, ბარსა 
და მაღალმთიან რეგიონებში) წევრიდან 
11-5 წევრამდე (ეს ცვლილება შეეხება უკვე 
დარეგისტრირებულ ჯგუფებს, რომელთა 
უმრავლესობა, როგორც ირკვევა, ახლო 
ნათესავებისგან შედგება).

• ე.წ. „ასოცირებული წევრების“ კატეგორიის 
შექმნა, რომელშიც შევა ბიზნესები ან 
ინდივიდუალები (როგორც ქართველი, 
ისე უცხოელი!), რომლებიც პირდაპირ არ 
არიან ჩართული სასოფლო-სამეურნეო 
წარმოებაში, მაგრამ დაეხმარებიან 
ფერმერთა ჯგუფებს საქმის დაწყებაში, 
ორგანიზაციული, ტექნოლოგიური უნარ-
ჩვევების გამომუშავებაში, საბაზრო 
კავშირებისა და ფინანსების მოპოვებაში 
და სხვ.

მეორე სახის ცვლილებებია:

• „ასოცირებული წევრებისათვის“ 
შესაძლებლობების შეზღუდვა, მიიღონ 
დივიდენდი (მაქსიმალური ზღვარი – 30%) 
და გავლენა მოახდინონ კოოპერატივის 
გადაწყვეტილებებზე (მათ არ ექნებათ ხმის 
მიცემის უფლება).

• კოოპერატივებისთვის შესაძლებლობის 
შეზღუდვა, შეიძინონ სასოფლო-სამეურნეო 
პროდუქცია ან გაუწიონ მომსახურება 
არაწევრებს, რომელთაც აქვთ 
კოოპერატივის წლიური ბრუნვის 30%-
ზე მეტი. არსებობს რისკი, რომ ბიზნესები 
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დააფუძნებენ ყალბ კოოპერატივებს, 
რათა შეიძინონ მანქანა-დანადგარები 
და გადაამუშავონ სასოფლო-სამეურნეო 
პროდუქცია, გამოიყენონ სუბსიდიები, 
შეღავათიანი კრედიტები და გრანტები.

ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით სამი 
პრობლემა არსებობს:

პირველი, მიუხედავად იმისა, რომ 
კოოპერატივების ზომის გაზრდის მოტივაცია 
სრულიად შეესაბამება საერთაშორისო 
პრაქტიკასა და საღ აზრს, უკვე არსებულ 
კოოპერატივებზე ამ შეზღუდვის 
რეტროაქტიულად დაწესებით ახალმა 
კანონმა შეიძლება გამოიწვიოს წევრების 
რაოდენობის ხელოვნური გაზრდა, ან უარესი, 
უკვე არსებული ჯგუფების დისკვალიფიკაცია. 
სისტემაში პატარა ჯგუფების არსებობა (სულ 
მცირე, ამ ეტაპზე) იქნებოდა ახალდაწყებული 
კოოპერატივების მოძრაობაში დიდი კრიზისის 
თავიდან აცილებისთვის გაღებული მცირე 
მსხვერპლი.

მეორე, ცნება „ასოცირებული წევრი“ 
უდავოდ მიანიშნებს ახალი ფერმერული 
ორგანიზაციების გადაუდებელ საჭიროებას. 
თუმცა, დამატებითი მოთხოვნებისა 
და გაფრთხილებების დაწესებით, რაც 
გულისხმობს „დარღვევებისა“ და „ქურდობის“ 
თავიდან აცილებას, დასახული მიზნის – 
შექმნილ ფერმერულ ჯგუფებსა და გარე ბაზრის 
მოთამაშეებს შორის თანამშრომლობისთვის 
პირობების შექმნა – მიღწევა ნაკლებად 
სავარაუდოა. შესაძლოა, მცირე რაოდენობით 
„ქურდობა“ და „დარღვევა“ ღირდეს კიდეც 
იმად, რომ შენარჩუნდეს ფერმერული 
ორგანიზაციები ენპარდის პროექტს მიღმა. 
ამის მიღწევაში კი, წესით, „ასოცირებულ 
წევრებზე“ უკეთ ვერავინ დაგვეხმარება.

მესამე, არაწევრებისგან შესყიდვებსა 
და მათთვის მომსახურების გაწევაზე 
ზღვარის დაწესება ნამდვილად სწორი 
გზაა კოოპერატივის წევრთა რაოდენობის 
გაზრდის წასახალისებლად. მიუხედავად 
იმისა, რომ ეს გარკვეულწილად სიმართლეა 
(არაწევრებმა შეიძლება გადაწყვიტონ, 
რომ წევრები გახდნენ, რათა ისარგებლონ 
გადამამუშავებელი მანქანა-დანადგარებით, 
საწყობით ან სადისტრიბუციო ქსელებით), 
ამ შეზღუდვას ექნება ორი საზიანო ეფექტი. 
ერთი, რომ ამან შეიძლება შეამციროს 
კოოპერატივების საწყისი ინვესტიციები 
გადამამუშავებელ ხაზებში ან სასაწყობო 
მეურნეობებში (მაგალითად, შეზღუდული 
მიწის საკუთრებისა და სასოფლო-სამეურნეო 
წარმოების პოტენციალის პირობებში). მეორე 
ის, რომ შედარებით მცირე ინვესტიცია, 
თავის მხრივ, შეამცირებს კოოპერატივების 
შესაძლებლობას, მიიღონ ახალი წევრები 
მომავალში. ამასთან ერთად, შეზღუდვები 
შეიძლება დიდი თავსატეხი გახდეს 
კოოპერატივებისთვის (და სამთავრობო 

სააგენტოსთვის, რომელიც აწარმოებს 
მონიტორინგს), რადგან ეს შეამცირებს 
ფერმერული ორგანიზაციების მიმზიდველობას 
გამოუცდელი მცირე ფერმერების თვალში.

მიუშვით ბავშვები თავიანთ ნებაზე!
შემოთავაზებული ცვლილებებისთვის 
დამახასიათებელი წინააღმდეგობები 
გამოწვეულია იმით, რომ ავტორები ორი 
კურდღლის ერთად დაჭერას ცდილობენ 
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების 
შესახებ კანონის შემოღებით. საწყის ეტაპზე, 
სასურველია, კანონი იყოს რაც შეიძლება 
მარტივი და ლმობიერი. ფერმერული 
ორგანიზაციები ჯერ კიდევ უცხო ხილია 
ქართულ რეალობაში. შეზღუდვებზე მეტად, 
მას სჭირდება რაც შეიძლება მეტი მხარდაჭერა 
მთავრობისგან, დონორებისგან და, რაც 
ყველაზე მნიშვნელოვანია, კერძო სექტორის 
კომპანიებისგან, რომლებიც ყიდულობენ და 
ყიდიან სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციას.

მართლაც, სამთავრობო პოლიტიკის მიზანი 
უნდა იყოს კერძო-საჯარო პარტნიორობების 
შექმნა, რომელშიც ჩართული იქნებიან უცხოური 
და ადგილობრივი ბიზნესები, მცირემიწიან 
ფერმერთა ჯგუფები. ეს ხელს შეუწყობს 
არსებული ბიზნესის აყვავებასა და ახალი 
პოტენციალის აღმოჩენას. „ქურდობისა“ და 
„დარღვევის“ შიში შეიძლება გამართლებული 
იყოს, მაგრამ ახლა შეზღუდვებზე ფიქრისთვის 
შესაფერისი დრო არ არის. რა თქმა უნდა, 
ამ ეტაპზე შეიქმება ისეთი კოოპერატივებიც, 
რომელთა მიზანი გადასახადებისგან თავის 
არიდება და შეღავათიანი სესხებითა და 
გრანტებით სარგებლობა იქნება, მაგრამ ესეც 
ერთგვარ წვლილს შეიტანს, როგორც ქვეყნის 
საკვების უსაფრთხოებაში, ისე სამუშაო 
ადგილების შექმნასა და ქვეყნის სასოფლო 
რეგიონების განვითარებაში.

როგორც საქართველოში ევროკავშირის 
ატაშემ აგრარულ საკითხებში, ხუან ეჩანოვემ 
განაცხადა, კანონი არის უმნიშვნელოვანესი, 
თუმცა არა ერთადერთი, პოლიტიკური იარაღი, 
რომლის გამოყენებაც პოლიტიკოსებს 
შეუძლიათ. სამთავრობო და დონორი 
ორგანიზაციების მხარდამჭერ პროგრამებზე 
წვდომა, შესაძლოა, უფრო ეფექტური იყოს 
მინისტრის მიერ გაცხადებული პოლიტიკური 
მიზნის მისაღწევად, რომელსაც ჩვენც 
ვიზიარებთ.

კანონის შეცვლა დელიკატური საკითხია, 
საქართველო ამას რთულად სწავლობს. 
თუ ამის საჭიროება არსებობს, კანონი 
უნდა შეიცვალოს, ოღონდ ფაქტების, 
ანალიზისა და შესაბამის სფეროში მოღვაწე 
პროფესიონალებთან კონსულტაციების 
საფუძველზე.

მოდით, ნუ ვიჩქარებთ.
ავტორი: ერიკ ლივნი 
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ჩაი – ქართული სოფლის მეურნეობის პოტენციური ოქროს საბადო?

17 ივლისი, 2015 წელი

                             ფოტო: თეონა მაქაცარია. ჩაის მკრეფავი ქალი გურიიდან, (ივლისი, 2015 წელი)

ჩაის პირველი ბუჩქი დასავლეთ საქართველოში 
1847 წელს გაჩნდა, მას შემდეგ ჩაის წარმოება 
საქართველოს ისტორიაში თამაშობს 
მნიშვნელოვან, თუმცა ბევრისთვის უცნობ 
როლს. დასავლეთ საქართველოს რეგიონების 
– გურიის, სამეგრელოს, აჭარის, იმერეთისა და 
აფხაზეთის – ტენიანი და სუბტროპიკული კლიმატი 
იდეალურია ჩაის წარმოებისთვის. როგორც იქნა, 
ეს ფაქტი ბიზნესმენებმაც აღიარეს საქართველოს 
საზღვრებს გარეთ. ლაო ძინ ძაო, გამოცდილი 
მეჩაიე, ჩინეთიდან 1893 წელს ჩამოვიდა, რათა 
საქართველოში ჩაი მოეყვანა. 1900 წლისთვის მას 
უკვე მოჰყავდა მსოფლიო დონის ჩაი, რომელმაც 
პარიზის მსოფლიო გამოფენაზე ოქროს მედალი 
მოიპოვა. ამ გამოფენაზე ჩაის მწარმოებელი 
ყველა ქვეყანა მონაწილეობდა (გარდა 
ჩინეთისა). ამ წარმატების შემდეგ ჩაის ისტორია 
საქართველოში არაერთგვაროვანი იყო. ხარისხის 
ნაცვლად ამოსავალი გახდა ჭარბი წარმოება 
და ექსპლოატაცია, ბოლოს კი პრაქტიკულად 
მიტოვებულ იქნა. თუმცა საქართველოს 
პერსპექტივა, კვლავ აწარმოოს 1900-იან წლებში 
წარმოებული ჩაის მსგავსი ჩაი, მნიშვნელოვანი 
ფაქტია, რომელიც უნდა გვახსოვდეს, როდესაც 
საქართველოში ჩაის პოტენციალზე ვსაუბრობთ.

ქართული ჩაის ინდუსტრია საბჭოთა 
პერიოდში და დღეს
ადრეულ 1920-იან წლებში საქართველოს ახალმა, 
საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის სტატუსმა 
ქვეყნის მთავრობას უბიძგა, საკუთარ თავზე აეღო 
ჩაის ინდუსტრიის განვითარება და ექსპლოატაცია. 
წარმოებული ჩაის მოცულობა გაიზარდა და  1900-
იანი წლების შუა პერიოდში საქართველო ჩაის 
წამყვანი მწარმოებელი გახდა საბჭოთა კავშირის 
მასშტაბით. საბჭოთა კავშირში მოხმარებული 
ჩაის 95%-ს სწორედ საქართველო აწარმოებდა 
(ნახუცრიშვილი, 215). თუმცა წარმოების მოცულობა 
გაიზარდა ხარისხის კომპრომისის ხარჯზე, რაც 
ძვირი საფასური იყო. 1890-იან წლებში დაწყებული 
ხელით კრეფის მეთოდოლოგია შეცვალა 

მასობრივმა მექანიკურმა კრეფამ. დაკრეფილი 
ჩაის მოცულობამ 1985 წელს 152,000 ტონას 

მიაღწია, რაც კოლოსალური მოცულობაა დღეს 
წარმოებულ 1,800 ტონასთან შედარებით (ჰოლი 
61, საქსტატის მონაცემები, 2014).

საბჭოთა კავშირის დაცემიდან დღემდე 
საქართველოს ჩაის სექტორი ფაქტობრივად 
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განადგურდა, როგორც პოლიტიკური, ისე 
პოლიტიკურ-ეკონომიკური მიზეზების გამო. 
საბჭოთა კავშირის დაცემის შემდეგ, მთავრობა 
უკვე ვეღარ ასრულებდა სამეთვალყურეო და 
ორგანიზაციულ როლს ჩაის წარმოებაში. ის 
ქართული ჩაის ინდუსტრიას ვერც ახალი ბაზრების 
ათვისებაში ვეღარ ეხმარებოდა. 1993-1995 წლების 
ომმა აფხაზეთში, რომელიც ჩაის მოსავლის 
მთავარი ცენტრი იყო ჩრდილო-დასავლეთ 
საქართველოში, ასევე განაპირობა წარმოების 
დონის დაცემა. ბევრი მიტოვებული ჩაის საწარმო 
გაიძარცვა, რომელთა კაპიტალი გავიდა ქვეყნის 
ფარგლებს გარეთ (ძირითადად, ჯართის სახით).

გაჭიანურებული მოსავლის აღების გამო ჩაის 
პლანტაციები გაველურდა. მათი ხელახლა 
დამუშავება ძვირი ჯდება, დაახლოებით 7-8 ათასი 
ლარია საჭირო ერთი ჰექტარისთვის. ადგილობრივ 
ფერმერთა მწირი შემოსავლები (საშუალოდ 
დაახლოებით 495 ლარი თვეში (საქსტატი, 2013 
წელი) არ არის საკმარისი სარეაბილიტაციო 
ღონისძიებების დასაფინანსებლად. ფერმერთა 
გაურკვეველი და მცირე შემოსავლები და 
კერძო ბანკების საკმაოდ მაღალი საპროცენტო 
განაკვეთი არის ძირითადი საკრედიტო ბარიერი 
ფერმერებისთვის. აღსანიშნავია, რომ ბანკები 
ჩაის პლანტაციებსა და გადამამუშავებელ 
მოწყობილობას არ იღებენ როგორც 
უზრუნველყოფას, მცირე ფერმერთა დიდ ნაწილს 
კი არ სურს საკუთარი ქონების რისკის ფასად 
სესხის აღება.

აღნიშნული ფინანსური შეზღუდვებისა 
და გაველურებული პლანტაციების 
რეაბილიტაციისთვის საჭირო რესურსების 
სიმცირის გამო, მოსავლის აღებისთვის 
გამოსადეგი მიწის მოცულობა სულ უფრო 
მცირდება. ჩაის მწარმოებელთა ასოციაციის 

წარმომადგენლის, თენგიზ სვანიძის განცხადებით, 
2013 წელს დაახლოებით 20,000 ჰექტარი მიწა ჯერ 
კიდევ ვარგისი იყო მოსავლის ასაღებად. 2015 
წლის მაისში ეს რაოდენობა დაახლოებით 10,000 
ჰექტრამდე შემცირდა. თუ გავითვალისწინებთ, 
რომ 1980-იან წლებში ჩაის პლანტაციები 67 
ათას ჰექტარ ტერიტორიაზე იყო გავრცელებული, 
ადვილი მისახვედრია, რა მასშტაბის შემცირებაზეა 
საუბარი. ქაოსმა გამოიწვია სექტორის პრაქტიკული 
მიტოვება, რის გამოც უმთავრესი გამოწვევა დღეს 
არის შემორჩენილი ცოდნისა და კაპიტალის 
ხელუხლებლად შენარჩუნება.

ჩაის წარმოების სოციალური და 
ეკონომიკური მნიშვნელობა
დასავლეთ საქართველოს ბევრ სოფელში ჩაის 
კრეფა ცხოვრების წესი იყო. მან შექმნა არაერთი 
სოციალური სტრუქტურა, რომელზეც მოგვიანებით 
ქალაქები აშენდა (მაგალითად, წალენჯიხა 
სამეგრელოში). ჩაის წარმოება არის ხელოვნება, 
რომელიც მოითხოვს ინტენსიურ შრომას, 1980-
იან წლებში დაახლოებით 180,000 ადამიანი 
იყო ჩართული ჩაის ღირებულებათა ჯაჭვში. ჩაის 
წარმოების მოშლამ გამანადგურებელი გავლენა 
მოახდინა მეჩაიეთა თემებზე. შედეგად, ბევრი ოჯახი 
გაღარიბდა. მათ შორის ყველაზე შეძლებულები 
გადადიან თურქეთში, ძირითადად თურქეთის ჩაის 
სექტორის სეზონურ სამუშაოებზე.

ქართული ჩაის ინდუსტრიის სახელოვანი წარსული 
გვაფიქრებინებს, რომ ჩაის სექტორის გაცოცხლებამ 
შეიძლება უდიდესი ეკონომიკური და სოციალური 
სარგებელი მოუტანოს დასავლეთ საქართველოს 
სოფლებს. ის შეიძლება გადამწყვეტი გახდეს 
სოფლის სიღარიბის დაძლევაში, მისცემს რა 
ოჯახებს სტაბილურ სამუშაოსა და შემოსავლის 
მიღების შესაძლებლობებს. ჩაის წარმოების 
ხელოვნება და მეცნიერება გადაეცემა თაობიდან 
თაობას და ხელუხლებად შეინარჩუნებს 
საქართველოს სოციალურ და კულტურულ 
ღირსშესანიშნაობებს.

ჩაის სექტორის გაცოცხლება, ასევე, ხელს 
შეუწყობს საქართველოს აგრარული წარმოების 
დივერსიფიცირებას და დაიცავს ფერმერებს 
ალტერნატიული კულტურების (მაგალითად, 
თხილისა და მოცვის) ფასების რყევებისგან. 
ასევე. წაახალისებს ბიომრავალფეროვნებასა 
და საკვების უსაფრთხოებას. ეს სერიოზული 
საკითხია, თუ გავითვალისწინებთ, რომ გურიასა და 
სამეგრელოში უკვე შეიმჩნევა ჩაის პლანტაციების 
გაჩეხვისა და მის ნაცვლად თხილის დარგვის 
ტენდენცია. ვინაიდან აქ თხილისთვის (რომლის 
საერთაშორისო ფასები ძალიან მაღალია) 
გამორჩეულად კარგი პირობებია, არსებობს რისკი, 
რომ ყველა კვერცხს ერთ კალათში ჩავყრით.

ჩაის შეუძლია აიტანოს შედარებით მკაცრი 
კლიმატური პირობები, რაც დამატებითი 

ფოტო: TeaTerra
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სარგებელია, რაც უმცირებს ფერმერს ცუდი 
მოსავლის რისკს. მეტიც, მაღალი ხარისხის 
ჩაი, რისი წარმოებაც საქართველოშია 
შესაძლებელი, კონკურენტული შეიძლება გახდეს 
მსოფლიო ბაზრებზე. საქართველოს სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროსა და კერძო მეწარმეთა 
მტკიცებით, ქართულმა ჩაიმ შეიძლება დაიკავოს 
ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქციის ბაზრის ნიშა, 
რომელზეც დიდი მოთხოვნაა განვითარებულ 
ბაზრებზე.

ქართული ჩაის ჯერ კიდევ 
ვერგააზრებული პოტენციალი
საქართველო არის ერთ-ერთი ყველაზე 
ჩრდილოეთით მდებარე ჩაის მწარმოებელი ქვეყანა 
მსოფლიოში. გრილი კლიმატი ღამით და ზამთრის 
თვეებში დაავადებებისგან იცავს ჩაის, ეს ამცირებს 
პესტიციდების აუცილებლობას. დღესდღეისობით 
ქართული ჩაი არის ეკოლოგიურად სუფთა, 
თუნდაც იმიტომ, რომ ქართველი ფერმერები 

იშვიათად იყენებენ (მათთვის ძვირ და ძნელად 
ხელმისაწვდომ) ჰერბიციდებს.

გრილი კლიმატი და მჟავე ნიადაგი უზრუნველჰყოფს 
ქართული ჩაის უნიკალურ ქიმიურ შემადგენლობას, 
იგი განსაკუთრებით კარგია მწვანე ჩაისთვის. ამ 
პირობების გამო, ჩაის ფოთოლი უფრო ნელა 
იზრდება, რის გამოც ჩაი კარგავს მწარე გემოს. 
საქართველო უკვე აწარმოებს მაღალი ხარისხის 
ჩაის, რომელიც ექსპორტზე გადის ისეთ ქვეყნებში, 
როგორიცაა, მაგალითად, გერმანია, მაგრამ 
წარმოების ამჟამინდელი მოცულობა არ არის 
საკმარისი დიდი მოცულობის ექსპორტისთვის.

დაუჯერებელია, რომ დღეს საქართველო არის 
ჩაის წმინდა იმპორტიორი ქვეყანა, ინდუსტრიის 
ისტორიისა და პოტენციალის მიუხედავად. 
ვაჭრობის მოცულობის თვალსაზრისით, ქვეყანაში 
ექსპორტზე 357 ტონით მეტი ჩაის იმპორტი ხდება 
(2014 წელი). 2014 წელს (უარყოფითი) წმინდა 
ექსპორტის ღირებულებამ შეადგინა 6 მილიონ აშშ 
დოლარზე მეტი. 

ჩაის იმპორტისა და ექსპორტის ტოპ 5 ქვეყანა

(წარმოების სრული მოცულობით ტონებში, 2014 წელი*)

იმპორტი მოცულობა ექსპორტი მოცულობა

თურქეთი 554 მონღოლეთი 435

ირანი 514 თურქეთი 315

შრილანკა 462 გერმანია 291

აზერბაიჯანი 436 რუსეთის ფედერაცია 233

არაბთა გაერთიანებული 
ემირატები

135 ყაზახეთი 229

სხვა ქვეყნები 169 სხვა ქვეყნები 410 

ჯამი 2,270 ჯამი 1,913

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, (2015 წ.). *წინასწარი მონაცემები 2014 
წლისთვის. 

ზემოთ მოცემული სავაჭრო ციფრებიდან კარგად 
ჩანს, რომ ქართული ჩაის მწარმოებლებმა ვერ 
მოახერხეს საკუთარი შიდა ბაზრის ათვისება. რატომ 
უნდა აწარმოებდეს საქართველო ჩაის იმპორტს, 
როდესაც ადგილობრივი წარმოების პოტენციალმა 
შეიძლება სრულად დააკმაყოფილოს შიდა 
მოთხოვნა?

ბევრ კითხვას პასუხს სცემს ISET-ის აგრარული 
პოლიტიკის კვლევითი ინსტიტუტის ევროკავშირის 
მიერ დაფინანსებული ENPARD-ის პროექტის 
ფარგლებში ჩატარებული ჩაის ღირებულებათა 
ჯაჭვის ანალიზი. აღმოჩნდა, რომ სექტორის 

უმთავრესი პრობლემა არის მწარმოებელთა და 
ღირებულებათა ჯაჭვის სხვა მოთამაშეთა შორის 
შესაბამისი კავშირის სიმცირე. საქართველოს 
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს განცხადებით, 
საქართველოს ჰყავს დაახლოებით 15,000 მცირე 
მეჩაიე, რომლებიც ამუშავებენ 1 ჰექტარზე ნაკლებ 
მიწას. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ფერმერები 
წარმოადგენენ ქვეყნის ჩაის მწარმოებელთა 
უმრავლესობას, ისინი დგანან უდიდესი პრობლემის 
წინაშე, როდესაც საქმე ეხება „დახარისხებას, 
შეფუთვასა და ბრენდინგს“. შედეგად, მათ 
უმრავლესობას არ შეუძლია საკუთარი ნაწარმის 
მეზობელ სოფლებს გარეთ გატანა. მყიდველებთან 
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გრძელვადიანი ხელშეკრულებების არქონა კიდევ 
უფრო ამცირებს ღირებულებათა ჯაჭვს, მცირე 
ფერმერებს არ აქვთ მოტივაცია, ინვესტიცია 
ჩადონ საკუთარი პროდუქტის ხარისხში, უფრო 
მეტიც, ეძებენ შესაძლებლობას გადავიდნენ სხვა 
კულტურებზე (მაგალითად, თხილზე).

წინსვლა
როგორც ჩანს, ჩაის გამოცოცხლების ორი გზა 
არსებობს. ის მცირე ფერმერები, რომლებიც 
გამოთქვამენ სურვილს და შეძლებენ, საკუთარი 
პროდუქცია მიუსადაგონ უკვე არსებული ქართული 
ჩაის ბრენდების (მაგალითად, გურიელის) 
მოთხოვნებს, შეიძლება ჩაერთონ ამ ბრენდების 
მიწოდების ქსელში. თუმცა ეს გულისხმობს, რომ 
ფერმერებს მოუწევთ საკუთარი პროდუქციის 
ხარისხზე გამუდმებული ზრუნვა.

მეორე გზა, რომელსაც ამჟამად ENPARD-
ის პროექტი უჭერს მხარს, არის ფერმერთა 
კოოპერატივების შექმნა, რომელიც გააერთიანებს 
უნიკალური ჩაის სახეობების დახარისხების, 
დმაუშავების, დაფასოებისა და ბრენდინგის 
ძალებს. დანარჩენი ევროპისგან განსხვავებით, 
საქართველოში თანამედროვე აგრარული 
კოოპერატივები საბჭოთა ხანის კოლექტიური 
ფერმებისგან სრულიად განსხვავებული და 
შედარებით ახალი მოვლენაა. ალბათ, ერთ-ერთი 
მიზეზი, რის გამოც ფერმერები ფეხს ითრევენ 
ფორმალურ კოოპერატივეში გაწევრიანებისგან, 
არის ამ იდეის საბჭოთა კავშირის დროინდელი 
იძულებითი კოლექტივიზაციის გამოცდილებასთან 
(მცდარი) ასოციაცია.

2015 წლის ივლისის დასაწყისში ISET-
ის კვლევითი ინსტიტუტის მიერ ქუთაისში 
მოწყობილი ჩაის ფორუმი მსგავსი ასოციაციის 
მსხვრევის საშუალებაა. აღმოჩნდა, რომ 
ფერმერთა უმრავლესობას ესმის კოოპერატივის 

უპირატესობა. ENPARD-ის პროექტის ფარგლებში 
ქეარ კონსორციუმი (რომლის წევრიც არის ISET) 
ამჟამად ეხმარება ჩაის ორ კოოპერატივს. სხვა 
წინადადებები განიხილება მომდევნო თვეებში. 
მათი უმრავლესობა არის მიკროსაწარმოები, 
რომლებიც სპეციალიზდებიან მაღალი ხარისხის 
ჩაის წარმოებაში. ENPARD-ის მიერ გაცემული 
გრანტი ბრუნდება უკან ფონდში, რომელიც 
დააფინანსებს დამატებით კოოპერატივებს. ეს 
იძლევა ფერმერთა კოოპერატივების გაფართოების 
საშუალებას. უკვე დღეს საქართველოში 
დარეგისტრირებულია 27 ჩაის კოოპერატივი 
(მათ შორის, ერთი მეორე დონის კოოპერატივი, 
რომელიც აერთიანებს რამდენიმე წარმოებაზე 
ორიენტირებულ კოოპერატივს), კოოპერატივთა 
რაოდენობა სტაბილურად იზრდება.

დღეს საქართველო დგას მთავარ გზაჯვარედინზე, 
რამდენადაც საქმე ეხება ჩაის ინდუსტრიის 
მომავალს. თუ გაველურებული პლანტაციები 
სისტემატურად არ განახლდა და შესაფერისი 
მიწოდების კავშირები არ ჩამოყალიბდა, მცირე 
ჩაის ფერმერები გადავლენ სხვა კულტურებზე 
და ჩაის სექტორი საბოლოოდ განადგურდება. 
მთავრობას შეუძლია მნიშვნელოვანი როლი 
ითამაშოს ჩაის სექტორის მომავლის გადაწყვეტაში. 
სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ახლახანს 
ჩამოაყალიბა კომიტეტი, რომელმაც უნდა 
შეიმუშაოს ჩაის ინდუსტრიის სტრატეგია, მაგრამ 
ჯერჯერობით არავითარი კონკრეტული გეგმა არ 
არსებობს პროფესიული განხილვისა და საჯარო 
დისკუსიისთვის.

თუ გავითვალისწინებთ, როგორ უყვართ და პატივს 
სცემენ ჩაის კრეფის ხელოვნებას დასავლეთ 
საქართველოში, დასანანი იქნება, რომ ეს სექტორი 
განადგურდეს. ეს არ არის სენტიმენტალური 
განცხადება. ამ ინდუსტრიის გაცოცხლებით 
მიღებული სარგებელი ეკონომიკური 
თვალსაზრისითაც ნათელია.

ავტორები: თამარი გიორგაძე, ირაკლი კოჭლამაზაშვილი
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11 სექტემბერი, 2015 წელი

ქალი გუთნისდედა შვილთან ერთად საქართველოს მთიანეთში (წყარო: Wikimedia Commons)

„ლეკვი ლომისა სწორია, ძუ იყოს, თუნდა ხვადია,“ 
– შოთა რუსთაველი

კომპანიის მართვაში ქალების ჩართვა 
სასარგებლოა კომპანიის საქმიანობისთვის. 
მაგალითად, გავლენიანი Catalyst-
ისანგარიშის (დედააზრი: კორპორაციული 
მუშაობა და საბჭოში ქალების წარმომადგენლობა) 
თანახმად: „კომპანიებს, რომელთაც მიაღწიეს 
[გენდერულ] მრავალფეროვნებას, საშუალოდ, 
სხვა კომპანიებზე უკეთესი ფინანსური შედეგები 
აქვთ“. კერძოდ, მათ დაადგინეს, რომ კომპანიები, 
რომელთა დირექტორთა საბჭოში წარმოგენილია 
მეტი ქალი, სჯობნიან კომპანიებს, რომელთა 
დირექტორთა საბჭოებში ქალების რაოდენობა 
მცირეა, ისეთი ინდიკატორებით, როგორიცაა, 
მაგალითად, გაყიდვებიდან მიღებული შემოსავალი 
(ROS), კაპიტალიდან მიღებული შემოსავალი 
(ROE) და ინვესტირებული კაპიტალი (ROI).

მიუხედავად იმისა, რომ Catalyst ყურადღებას 
ამახვილებს ქალების როლზე ძალიან დიდი 
(Fortune 500) კომპანიების მართვაში, ცნობილი 
ფაქტია, რომ ქალებს წამყვანი როლი აქვთ 
მიკრო ფინანსებშიც. მუჰამად იუნუსის გრამენ 
ბანკის საკრედიტო ოპერაციები, რომელიც 
ღარიბი ბანგლადეშელებისთვის მიკროსესხების 

მიცემის მიზნით შეიქმნა, მკვეთრად მიმართულია 
ქალებისკენ – კრედიტების 97% გაიცემა ქალებზე. 
კატარინ ესტი 2013 წელს გამოცემულ წიგნში 
„ოცდაშვიდი დოლარი და ერთი ოცნება“ ამტკიცებს, 
რომ ქალები კაცებთან შედარებით ბევრად უკეთ 
იყენებენ მცირე სესხებს. სანამ მამაკაცები აღებული 
თანხის რაღაც ნაწილს მაინც ხარჯავენ სიგარეტსა 
და ალკოჰოლზე, ქალები ამ თანხას ინვესტიციებში 
(ფერმის საქონელი და სხვ.) იყენებენ, რაც 
უკეთეს შედეგს აძლევს მათ (შემოსავალი 
სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობიდან, სესხის 
გადახდის შესაძლებლობა, პირადი ჰიგიენისა და 
ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება).

თუ ასე ხდება ბანგლადეშში, სადაც, ცენტრალური 
დაზვერვის სამსახურის World Factbook-ის 
მონაცემებით, მუშახელის 47% დასაქმებულია 
სოფლის მეურნეობაში, საქართველო რატომ 
უნდა იყოს გამონაკლისი? ამიტომ, ფრიად 
გაუგებარია, რომ ლიდერი ქალების როლი 
ქართულ სოფლის მეურნეობაში დღემდე 
უგულებელყოფილია. მაგალითად, ბოლო 
რამდენიმე წლის განმავლობაში საქართველოს 
მთავრობის მიერ დარეგისტრირებული 
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების წევრთა 
მხოლოდ ერთი მეოთხედია ქალი. ბევრ ასეთ 
კოოპერატივს აფინანსებს ევროპის სამეზობლო 
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პროგრამა სოფლის მეურნეობისა და სოფლის 
განვითარებისთვის“ (ENPARD) რომის მიზანიც, 
სხვა მრავალთა შორის, არის ქართველი მცირე 
მიწის მფლობელთა სიცოცხლისუნარიანობისა 
და პროდუქტიულობის ხელშეწყობა. მაგრამ 
შესაძლებელია კი ამ მისიის შესრულება ქართველი 
გმირი ქალების სრული ჩართულობის გარეშე?

ქალები სოფლის მეურნეობაში 
მსოფლიოსა და საქართველოში
კარგად ცნობილი ფაქტია, რომ ქალები მთავარ 
როლს თამაშობენ განვითარებადი ქვეყნების 
სოფლის მეურნეობისა და სოფლის ეკონომიკაში. 
სოფლელი ქალები უძღვებიან უამრავ საოჯახო 
თუ ფერმერულ საქმიანობას, მათ შორის, სახლის 
მოვლას, საკვების გადამუშავებას, ცხოველების 
მოვლას, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების 
მოყვანასა და გაყიდვას. მიუხედავად იმისა, 
რომ მსგავსი საქმიანობა ფორმალურად 
(სტატისტიკურად) არ ითვლება „ეკონომიკურად 
აქტიურ სამუშაოდ“, მას მნიშვნელოვანი წვლილი 
შეაქვს სოფლად მცხოვრებთა კეთილდღეობის 
საქმეში (FAO, 2011 წ.).

ამ მხრივ არც საქართველო არ არის გამონაკლისი. 
შეიძლება ფორმალური სტატისტიკა ამტკიცებდეს, 

რომ კაცებს წამყვანი როლი უკავიათ სოფლის 
მეურნეობის სექტორში, მაგრამ ქართული 
სინამდვილე სხვაზე მეტყველებს. მერსი ქორის მიერ 
ჩატარებულ ერთ-ერთ ბოლო კვლევაში ასახულია 
სამცხე-ჯავახეთის სოფლებში მცხოვრები ქალების 
სეზონური ყოველდღიურობა. მთელი წლის 
განმავლობაში ქალები უვლიან ცხოველებს, 
მათ შორის, ღორებს, ქათმებსა და მეწველ 
ძროხებს. გაზაფხულზე ეხმარებიან კაცებს მიწის 
დამუშავებაში, ზაფხულში აქტიურად არიან 
ჩართული საზაფხულო ხვნა-თესვაში, თოხნასა თუ 
მორწყვაში. შემოდგომაზე კი ეხმარებიან მოსავლის 
აღებაში.

გარდა ამისა, მოსავლის აღების პერიოდის 
დამთავრების შემდეგ, ქალები საზამთროდ 
ამზადებენ ხილის ჩირსა თუ ბოსტნეულის მწნილებს. 
რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, სწორედ მათ 
მიაქვთ ფერმაზე დამზადებული პროდუქტი ბაზარზე 
და საკმაოდ დამოუკიდებლები არიან აღებული 
თანხის რეინვესტირებასა თუ ოჯახისთვის საჭირო 
ნივთების შეძენის შესახებ გადაწყვეტილების 
მიღებაში.

ISET-ის მიერ ახლახან დასავლეთ საქართველოში 
ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ ფერმერულ 
საქმიანობაში ჩართული კაცებისა და ქალების 
პროცენტულ მაჩვენებელს შორის სხვაობა ძალიან 
მცირეა (იხ. ცხრილი). შესაძლო გამონაკლისებია 
ქიმიკატების გამოყენება და ტრანსპორტირება.

# სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა ქალი, % კაცი, %
1 პირუტყვის მოვლა - +6
2 ფრინველის მოვლა +4 -
3 მოსავლის აღება - +9
4 მიწის დამუშავება - +9
5 მარგვლა - +7
6 სასუქის, პესიციდებისა და ჰერბიციდების გამოყენება - +13
7 ნიადაგის მორწყვა და დრენაჟის გაკეთება - +3
8 სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის დამუშავება 

(მოხმარებისთვის ან გასაყიდად)
- +3

9 სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ტრანსპორტირება 
ბაზარზე

- +11

10 სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გაყიდვა - +9
11 დარგვადა/ან გადარგვა - +4
12 თევზაობა - +8
13 ტყის პროდუქტების შეგროვება (სოკო, კენკრა) - +4

ეს ცხრილი გვიჩვენებს, რომ ფერმერული 
საქმიანობა ნაწილობრივ, სრულად თუ არა, 
ზღუდავს სოფლად მცხოვრები ქართველი ქალების 
დასვენების დროს. ქართველი კაცებიც სრულ 
განაკვეთზე მუშაობენ თავიანთ ფერმებზე, თუმცა 

ისინი უფრო სეზონურ სამუშაოებში (ხვნა, თესვა, 
მკა, თიბვა და სხვ.) არიან ჩართული, საოჯახო 
საქმეებსა და ბავშვების მოვლას კი მთლიანად 
ქალებს ანდობენ, იქნება ეს დედა, ცოლი თუ შვილი.
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ქართველი გუთნისდედის ისტორია
სიმბოლურია, რომ გუთნის გამწევს ქართულად 
„გუთნისდედა“ ჰქვია. კავკასიური მითის თანახმად, 
სადაც ეს ენა აღმოცენდა, გუთნის გამწევი იყო 
ქალი, რომელიც მიუძღოდა გუთანში შებმულ 
წყვილ ხარს. ეს ტრადიცია დღემდე ცოცხალია 
მაღალმთიან საქართველოში, მაგალითად, 
თუშეთში. სანამ მამაკაცები ცხვრის სამწყემსად 
დადიოდნენ, ქალები იღებდნენ პასუხისმგებლობას 
ყველა დანარჩენ საქმეზე, მათ შორის გუთანზეც.

როგორც ფრანგი ისტორიკოსი, ფერნანდ 
ბროდელი აღნიშნავს, ქალებისა და კაცების 
როლები აგრარულ საზოგადოებაში 
დამოკიდებულია გაბატონებულ სასოფლო-
სამეურნეო ტექნოლოგიაზე. ძირითადი განსხვავება 
მათ შორის, როგორც წესი, ისაა, მძიმე გუთანს 
იყენებენ (რომელიც მოითხოვს სხეულის ზედა 
ნაწილის ძალას) თუ თოხს. უფრო მეტიც, არსებობს 
ემპირიული მტკიცებულება (იხ. ალეინა, ნანი 
და ჯულიანო, 2012 წ.), რომ ძველ სასოფლო-
სამეურნეო მეთოდებს ჰქონდა ძალიან მყარი 
შედეგები. მაგალითად, მეგუთნეთა შთამომავალი 
ქალები (თოხის გამომყენებელთაგან განსხვავებით) 
ნაკლებად მუშაობენ საკუთარ სახლს გარეთ.

ქვეყნის მთიანი რელიეფის გამო, გუთანი არ 
იყო ფართოდ გავრცელებული საქართველოს 
სოფლის მეურნეობაში. როგორც ენათმეცნიერული 
ანალიზი, ისე უძველესი ტრადიციები, ცხადჰყოფს, 
რომ ქალები უაღრესად მნიშვნელოვან როლს 
ასრულებდნენ ქვეყნის სოფლის მეურნეობაში. 
ქართულ სოფლებში ნიადაგის დამუშავების 
სეზონი იწყებოდა უნიკალური რიტუალით, 
რომელშიც მთავარ როლს ქალები ასრულებდნენ. 
თუშეთში ქალები თხრიდნენ პირველ ორმოს, 
რათა „მიწა გამოეღვიძებინათ“, ხარის მარჯვენა 
რქაზე კი სანთელს ანთებდნენ. ქალები, ასევე, 
აცხობდნენ სამკუთხა ხმიადს, რომელსაც ხარს 
აჭმევდნენ. ზოგან ხარები მინდვრებში ფეხმძიმე 
ქალს მიჰყავდა, რაც ნაყოფიერების სიმბოლოდ 
ითვლებოდა (სიხარულიძე, 2014 წ.).

ქართულმა სოფლის მეურნეობამაც გაიარა 
ტექნოლოგიური ცვლილებების პროცესი, 
რამაც, ბევრ სხვა რამესთან ერთად, გამოიწვია 
„გუთნისდედის“ ხელობის მასკულინიზაცია. 
ეს ცვლილება ბევრად უფრო გამოხატული 
იყო ბარად, სადაც ძირითადად სწორედ მძიმე 
გუთანს იყენებდნენ. თუმცა ქართველი ქალები 
კვლავ განაგრძობდნენ მნიშვნელოვანი როლის 
თამაშს ქართულ სოფლის მეურნეობასა თუ 
საზოგადოებაში. ისტორიულად, საქართველოში 
კაცებს ხშირად უწევდათ სამშობლოს დაცვა 
(და მისთვის სიკვდილიც), ამ დროს ქალებს 
ევალებოდათ სარჩო-საბადებლის მოპოვება, 
ბავშვების მოვლა და, რაც მთავარია, ქართველი 
ერის გადარჩენა.

წინსვლა: მომავალი (ქალი) 
ლიდერების განათლება
მიუხედავად ქალების აქტიური როლისა სასოფლო-
სამეურნეო წარმოებაში, მათი დასაქმებისა და 
მენეჯერული გადაწყვეტილების მიღების უფლებები 
კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას სწორედ იმ ქართველ 
საზოგადოებაში, რომელიც სოფლის მეურნეობაში 
სპეციალიზდება. მაგალითად, გასულ წელს, ISET-ის 
მიერ ENPARD-ის პროექტის ფარგლებში აბაშაში, 
სენაკში, ხობში, ცაგერში, ჩოხატაურში, ლანჩხუთსა 
და ოზურგეთში ჩატარებული საბაზისო კვლევის 
თანახმად, ქართული სოფლის მოსახლეობის 63% 
მიიჩნევს, რომ „როდესაც სამუშაო მწირია, კაცებს 
უნდა ჰქონდეთ მეტი უფლება, ვიდრე ქალებს“.

საქსტატის 2013 ანგარიშის თანახმად, 
საქართველოს სოფლებში კაცების მიერ მართული 
ოჯახობების რაოდენობა თითქმის ორჯერ 
აღემატება ქალების მიერ მართულ ოჯახობებს. 
2012 წელს ქართული ფერმების თითქმის 30%-ზე 
ნაკლებს ხელმძღვანელობდა ქალი, რაც 2%-ით 
ნაკლებია 2009 წლის მაჩვენებელზე. გამოდის, 
წინსვლის ნაცვლად, უკან მივდივართ.

ქართული სოფლის მეურნეობის სექტორში 
ქალების წახალისებისა და მოტივაციისთვის 
ძალიან ბევრი გზა შეიძლება გამოინახოს. 
კარგი დასაწყისია განათლება და პროფესიული 
სწავლება. არსებობს საკმაო რაოდენობის 
ექსპერიმენტული მტკიცებულება, რომ 
ტრადიციულ, მასკულინურ საზოგადოებებში 
ქალები თავს არიდებენ კონკურენციას. შედეგი 
კი არის გენდერული უფსკრული განათლების 
მიღებასა და სამუშაო ძალაში მონაწილეობაში, 
რასაც კიდევ უფრო ამწვავებს მამაკაცების 
უარყოფითი დამოკიდებულება ქალი მუშახელის 
მონაწილეობისადმი („ქალი უნდა იჯდეს სახლში“). 
მსგავსი კვლევები გვთავაზობს არაერთ ეფექტურ 
გზას ქალების წახალისებისა და პროფესიული 
კვალიფიკაციებისთვის.

მაგალითად, ქალების ჩართულობის მაჩვენებლის 
გაზრდა შესაძლებელია, თუ მათ უბრალოდ 
მივაწვდით ინფორმაციას პროფესიული 
განათლების ტრენინგის შესაძლო სარგებლის 
შესახებ. ბემანი, დაფლო, პანდი და ტოპალოვა 
თავიანთ ბრწყინვალე კვლევაში (2012) გვაჩვენებენ, 
როგორ შეუძლიათ ლიდერ ქალებს, შეცვალონ 
ახალგაზრდა ქალების დამოკიდებულება. 
შემთხვევითობის პრინციპით შერჩეულ სოფლებში, 
სადაც ახალგაზრდა ქალებს სანიმუშოდ ჰყავთ 
ქალი ლიდერები, გენდერული უფსკრული 
მისწრაფებებში შემცირდა ერთი მეოთხედით, 
ხოლო გენდერული სხვაობა განათლების მიღებაში 
სრულად აღმოიფხვრა!

რა თქმა უნდა, დონორების მიერ დაფინანსებულ, 
ENPARD-ის მსგავს პროექტებს შეუძლია დიდი 
წვლილი შეიტანოს გენდერული პრობლემების 
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გადაჭრაში. მაგალითად, ქალთა ჩართულობა 
კოოპერატივების საქმიანობაში შეიძლება 
წახალისდეს ქალების მიერ წარმატებით მართული 
ფერმებისა და ფერმერული ორგანიზაციების 
შესახებ მაგალითების მოყვანით. ქალებს შეიძლება 
დაენიშნოთ სტიპენდიები საჭირო მენეჯერული უნარ-
ჩვევების შესაძენად. დაბოლოს, კოოპერატივების 
მართვაში ქალების მონაწილეობა შეიძლება, 
ასევე, გახდეს ერთ-ერთი კრიტერიუმი ტექნიკური 

მხარდაჭერისა და გრანტების მოპოვებისთვის.

იმედია, საქართველო კიდევ ერთხელ შეძლებს 
საკუთარი გუთნისდედების ძალის გამოყენებას 
ყველას სასიკეთოდ. რა თქმა უნდა, ეს გულისხმობს 
არსებული სტერეოტიპების შეცვლას, რაც 
მოითხოვს ფართო და კარგად კოორდინირებულ 
საგანმანათლებლო საქმიანობას, რომლის არც თუ 
მცირე ნაწილი შეიძლება იყოს ENPARD. 

ქართველი ფერმერების რუსული რულეტი

26 სექტემბერი, 2015 წელი

დაზღვევის ნაცვლად, ქართველი გლეხების აბსოლუტურ უმრავლესობას ურჩევნია, რუსული რულეტი 
ეთამაშოს დედაბუნებას.

ავტორები: მედეა დავლაშერიძე, ირაკლი კოჭლამაზაშვილი, ლაშა ლანჩავა
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2015 წლის 20 აგვისტოს 
ძლიერმა სეტყვამ გაანადგურა მოსავალი და 
ინფრასტრუქტურა აღმოსავლეთ კახეთში. მხოლოდ 
ყვარელში სეტყვამ 1300 ჰექტარი საფერავი და 
1000 ჰექტარი რქაწითელი გაანადგურა, რითიც 
500-ზე მეტი გლეხი დააზარალა. ეს მხოლოდ 
ნაწილია ბოლო წლებში მომხდარი ბუნებრივი 
კატასტროფებისა, რაც ქართველ გლეხებს 
დაატყდათ თავს. ყველაზე სერიოზული შემთხვევა 
მოხდა 2012 წლის ივლისში, როდესაც ძლიერმა 
წვიმამ, ქარმა, სეტყვამ და წყალდიდობამ 
დააზიანა ათასობით ჰექტარი სასოფლო-
სამეურნეო მიწა კახეთში, სახურავი გადახადა 
სახლებს და მნიშვნელოვნად დააზიანა რეგიონის 
ინფრასტრუქტურა.

მართალია, ბუნებრივი კატასტროფების თავიდან 
აცილება შეუძლებელია, მაგრამ გლეხებს 
შეუძლიათ გამოიყენონ ისეთი ტექნოლოგიები, 
როგორიცაა სეტყვის საწინააღმდეგო ბადეები 
ან სარწყავები, რათა მინიმუმამდე დაიყვანონ 
დანაკარგი. მათ შეუძლიათ მოსავლის 
დივერსიფიცირებისა და ტერიტორიების გაზრდის 
მეშვეობით თავი დაიზღვიონ ბუნების მიერ 
მიყენებული დანაკარგისგან. მართალია, ეს დიდ 
ხარჯებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ რისკების 
შემცირების ასეთი ზომები დაეხმარებათ მათ 

უფრო სტაბილური გახადონ თავისი შემოსავალი. 
დაბოლოს, აგრო დაზღვევა შეიძლება გამოყენებულ 
იქნას როგორც რისკების შემცირების დამატებითი 
საშუალება ისეთი ძლიერი სტიქიური უბედურებების 
შემთხვევაში, როგორიცაა ადრეული ყინვები, 
წყალდიდობა, გვალვა, ქარიშხალი.

2014 წლამდე აგრო დაზღვევის შესახებ 
საქართველოში თითქმის არავის არაფერი 
სმენოდა. დაზღვევის ნაცვლად, ქართველი 
გლეხების აბსოლუტურ უმრავლესობას ერჩია 
რუსული რულეტი ეთამაშა დედაბუნებასთან. 
ისინი ყოველთვის ასე იქცეოდნენ, რადგან 
არასოდეს ჰქონდათ ხელზე საკმარისი თანხა, 
უგულებელყოფდნენ რისკებს და... მუდამ 
მთავრობის დახმარების იმედად იყვნენ.

2014 წელს ქვეყნის მთავრობამ დაიწყო 
სუბსიდირებული აგროდაზღვევის პროგრამის 
პილოტირება იმის იმედით, რომ ბაზარს ახალ 
„წონასწორობაში“ გადაიყვანდა. იმ წელს თითქმის 
21,000 პოლისი „გაიყიდა“ სიმბოლურ ფასად, 
რომელიც რეალური ფასის მხოლოდ 6%-ს 
შეადგენდა (დარჩენილ 94%-ს, როგორც წესი, 
მთავრობა ფარავდა). თუმცა ერთი წლის შემდეგ, 
როგორც კი მთავრობამ სუბსიდიის მოცულობა 55%-
მდე შეამცირა, გაყიდული პოლისების რაოდენობა 
3,500-ზე ქვემოთ დაეცა (იხ. ცხრილი #1).

ცხრილი #1. აგრო დაზღვევის პილოტი, 2014-2015 წლების შედარება

2014 2015
გაყიდული პოლისების რაოდენობა 20,952 3,439
დაზღვეული ფართობი (ჰა) 18,596 3,112
დაზღვეულთა წილი (%) 3.6 0.6
სახელმწიფო სუბსიდია (%) 94 55
სახელმწიფო სუბსიდიის მოცულობა (ლარი) 11,729,678 1,131,433

წყარო: სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო (APMA).

2015 წელს გაყიდული პოლისების რაოდენობის 
ასეთ მკვეთრ ვარდნას სხვა მიზეზებიც ჰქონდა. 
სუბსიდიის მოცულობა არა მხოლოდ შემცირდა 
94-დან 55%-მდე, არამედ ის ხელმისაწვდომი 
გახდა მხოლოდ მცირემიწიანი ფერმერებისთვის 
(ამით აიხსნება დაზღვეული მიწების რაოდენობის 
მკვეთრი შემცირებაც). ცხადია, 2015 წლის 
ბოლომდე სადაზღვევო პოლისები კიდევ 
გაიყიდება, მაგრამ აშკარაა, რომ პილოტმა ვერ 
მოიტანა მდგრადი შედეგები.

უნდა დაისვას ორი კითხვა: რატომ ვერ მოხერხდა 
აგრო დაზღვევის ბაზრის შექმნა, რომელზეც 
სუბსიდიის სახით გადასახადის გადამხდელთა 10 
მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა? და შეუძლია თუ 
არა საქართველოს მთავრობას, უკეთ იმუშაოს ამ 
მიმართულებით?

გლეხები, ჰეჯირების ფონდის 
ფეხშიშველა მენეჯერები
MIT-ის პროფესორები, ესტერ დუფლო და აბიჯიტ 
ბანერჯი თავიანთ 2011 წლის ბესტსელერში 
„სიღარიბის ეკონომიკა“ ამტკიცებენ, რომ ღარიბი 
სოფლების ოჯახობათა მართვა ჰგავს ჰეჯირების 
ფონდის მართვას რისკების შემცირების ისეთი 
თანამედროვე საშუალებების გარეშე, როგორიცაა 
დაზღვევა, ოფციონები, ფიუჩერსები და სხვ. 
უფრო მეტიც, ჰეჯირების ფონდის მენეჯერებს 
(ან ადამიანებს, რომლებიც შემოსავლის 
კიბის შუა რგოლს წარმოადგენენ) შეუძლიათ 
გაუმკლავდნენ შემოსავლების მცირე ნეგატიურ 
შოკებს, ღარიბ ოჯახობებს კი ამის ფუფუნება არ 
აქვთ. შემოსავლების მცირედით შემცირებაც კი 
ნიშნავს, რომ მათ უნდა შეამცირონ საკვებზე, 
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ჯანმრთელობასა თუ განათლებაზე დახარჯული 
თანხების რაოდენობა.

დუფლოსა და ბანერჯის აზრით, რისკების 
სამართავად ღარიბები მიმართავენ ჰეჯირების 
პრიმიტიულ სტრატეგიებს, რაც ხელს უშლით 
მათ, დაეუფლონ სპეციალობას და გახდნენ 
უფრო პროდუქტიულები. მსგავსი სტრატეგიების 
მაგალითებია: გაფართოებულ ოჯახებს შორის 
ურთიერთდახმარება, ნაკვეთებისა და მოსავლის 
დივერსიფიცირება (ამგვარად ამცირებენ 
წარმოების მასშტაბის ეკონომიკისგან მიღებულ 
მოგებას), მაღალშემოსავლიანი ჰიბრიდული 
თესლების მსგავს სარისკო ინოვაციებში 
ძვირადღირებული ინვესტიციების ჩადებისთვის 
თავის არიდება. მიუხედავად იმისა, რომ მსგავსი 
სტრატეგიები ძალიან მნიშვნელოვანია მაღალი 
რისკების (მაგ. ამინდთან დაკავშირებული 
მოვლენების) დროს, ისინი ძვირი ჯდება და 
გლეხებს სიღარიბეში ტოვებს.

აგრო დაზღვევას შეუძლია გაათავისუფლოს 
ღარიბი გლეხები მსგავსი პრიმიტიული ჰეჯირების 
საჭიროებისგან და საშუალება მისცეს მათ, 
დაკავდნენ უფრო პროდუქტიული საქმიანობით. 
წესით, ღარიბებმა უნდა გამოიყენონ აგრო 
დაზღვევა, როგორც კი ამის საშუალება მიეცემათ. 
თუმცა, როგორც ბანერჯი და დუფლო აღნიშნავენ, 
რეალობა სრულიად საწინააღმდეგოა. რობერტ 
თაუნსენდისა და მისი თანაავტორების აზრით, 
შესაძლებლობის არსებობის შემთხვევაში, მცირე 
შემოსავლების მქონე ინდოელი გლეხების 
მხოლოდ 5-10% იზღვევს თავს გვალვისგან, 
მიუხედავად იმისა, რომ ისინი  სწორედ ნალექებს 
ასახელებენ რისკების მთავარ მიზეზად. დინ 
კარლანის აზრით, ხშირად გლეხებს არ სურთ 
დაზღვევის შეძენა, მაშინაც კი, როდესაც მისი ფასი 
თითქმის ნულის ტოლია ან  ბევრად დაბალია მის 
რეალურ ფასზე. ბუნებრივად ისმის კითხვა: რატომ 
არის ასეთი დაბალი მოთხოვნა დაზღვევაზე ღარიბ 
გლეხებში?

ბანერჯი და დუფლო ამას რამდენიმე მიზეზით 
ხსნიან. პირველი არის, როგორც მას ავტორები 
უწოდებენ, „მოთხოვნით მოვაჭრე“ (ე. წ. demand-
wallah” argument), რომელიც ძალიან კარგად 
ესადაგება ქართულ რეალობას. როდესაც 2012 
წლის ივლისში სეტყვა მოვიდა (საბედისწერო 
საპარლამენტო არჩევნებამდე სულ რაღაც 
სამი თვით ადრე), კახელმა გლეხებმა მიიღეს 
დაახლოებით 150 მილიონი ლარის კომპენსაცია: 
50 მილიონი ლარი მთავრობის ფონდებიდან, 
დანარჩენი 100 მილიონი ლარი კი ყოფილი 
პრემიერ-მინისტრის, ივანიშვილის ფონდიდან. 
სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, შეიძლება კახელი 
გლეხები რუსულ რულეტს ეთამაშებიან ბუნებას, 
მაგრამ ამას ფუჭი მასრებით დატენილი იარაღით 
აკეთებენ!

საქართველოში აგრო დაზღვევა ნადმვილად არ 
არის იაფი. მიმდინარე ფასებით, ქართული თხილის 
მწარმოებელი, რომელიც ფლობს 1.5 ჰექტარ 

მიწას, ვალდებული იქნებოდა, ეყიდა დაზღვევა, 
რომელიც, მთავრობის მიერ სუბსიდირების 
შემთხვევაში, მისი შემოსავლის 2.4% ეღირებოდა, 
მსგავსი სუბსიდიის არარსებობის შემთხვევაში 
კი – 6.1%. ამიტომ არ არის გასაკვირი, რომ 
საქართველოს მთავრობის მიერ დაპირებული 
გარანტირებული დახმარების გათვალისწინებით, 
გლეხებს არ აქვთ ძლიერი მოტივაცია, შეიძინონ 
დაზღვევა და, რაც კიდევ უფრო ცუდია, შეამცირონ 
საკუთარ სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობასთან 
დაკავშირებული რისკები. თუმცა მედალს მეორე 
მხარეც აქვს, არსებული აგრო დაზღვევის 
მიზერული მოცულობის გათვალისწინებით, არც 
დაზღვევის პროვაიდერებს არ აქვთ ძლიერი 
მოტივაცია, ინვესტიცია ჩადონ კვლევასა და 
მონაცემთა ანალიზში, ან განავითარონ ახალი, 
ქართულ ბაზარზე მორგებული პროდუქტები.

დაზღვევის ბაზრის გამართულ მუშაობას 
კიდევ ბევრი რამ უშლის ხელს. მაგალითად, 
შეიძლება გლეხები არ ენდობოდნენ სადაზღვევო 
პროვაიდერებს ან არ ჰქონდეთ სათანადო ცოდნა 
დაზღვევის კონცეფციის შესახებ. უფრო მეტიც, მათ 
შეიძლება არ სურდეთ საკუთარი, ისედაც მწირი 
რესურსები მიანდონ მათ, თუ გავითვალისწინებთ 
არაპროფესიონალ გაყიდვების აგენტებსა და 
დანაკარგების შემფასებლებთან ურთიერთობის 
გამოცდილებას. მაგრამ, რაც ყველაზე 
მნიშვნელოვანია, საქართველოს მთავრობის 
მცდელობას, დანერგოს აგრო დაზღვევა, აქამდე 
ხელს უშლიდა თავად მთავრობის საქციელი, 
დაეხმაროს დაუზღვეველ გლეხებს. რა თქმა უნდა, 
საარჩევნო წელს!

წინსვლა: ვუბიძგოთ ქართველ 
გლეხებს, გამოიყენონ დაზღვევა
მიუხედავად იმისა, რომ გლეხებს ზოგადად 
არ სურთ დაზღვევის შეძენა, მაინც შეიძლება 
მარტივი „ხრიკებით“ ვაიძულოთ ისინი, დაიზღვიონ 
თავი. მაგალითად, ფილიპინებში ჩატარებულ 
ექსპერიმენტში შემთხვევითობის პრინციპით 
შერჩეულ მონაწილეებს სთხოვდნენ საკუთარი 
ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ 
კითხვარის შევსებას. როდესაც შემდეგ მათ 
სთავაზობდნენ ჯანმრთელობის დაზღვევას, მათ, 
ვინც მონაწილეობა მიიღო გამოკითხვაში, ბევრად 
უფრო მეტად სურდათ დაზღვევის შეძენა.

ფერმერული კოოპერატივები შეიძლება იყოს 
მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი ფერმერთა 
იძულებისთვის, თავი დაიზღვიონ რისკებისგან. 
მაილს კიმბალი იყო პირველი, ვინც 1988 წელს 
შექმნა ფერმერთა კოოპერატივები, როგორც 
თვითმამოძრავებელი ერთეული, რომელსაც 
შეეძლო საკუთარი წევრების დაზღვევით 
უზრუნველყოფა. საქართველოში მთავრობისა და 
ENPARD-ის ინიციატივით უკვე გადაიდგა პირველი 
ნაბიჯები ამ მიმართულებით. თუმცა უფრო მეტიც 
შეიძლება გაკეთდეს.
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კერძოდ კი, როგორც კარლანმა და მისმა 
თანაავტორებმა (2013 წ.) აჩვენეს, საუკეთესო 
შედეგის მიღწევა შესაძლებელია, თუ საგრანტო 
წახალისებასთან ერთად დაზღვევის ქონა 
სავალდებულო გახდება. მართალია, გლეხების 
შემთხვევაში ასეც ხდება, მაგრამ მსგავსი 
პოლიტიკა შეიძლება განსაკუთრებით ეფექტური 
იყოს ფერმერთა კოოპერატივების შემთხვევაში, 
რომელთაც სურთ, სპეციალიზდნენ და სიახლეები 
შეიტანონ კონკურენტულ საბაზრო გარემოში. 

ამჟამად ENPARD-ის მიერ მხარდაჭერილი 
კოოპერატივების დიდი უმრავლესობა არ არის 
დაზღვეული. შესაბამისი ტრენინგისა და საგრანტო 
წახალისებების უზრუნველყოფით, ENPARD-ს 
შეუძლია დააგვირგვინოს ქართული მთავრობის 
ინიციატივა და ერთხელ და სამუდამოდ 
აღმოფხვრას უსარგებლო რუსული რულეტის 
პრაქტიკა, რომელიც ახშობს ქართული სოფლის 
მეურნეობის განვითარებას.

ქართული ღვინო: თუ გსურს მშვიდობა, ემზადე ომისთვის

3 ოქტომბერი, 2015 წელი

წყარო: Wikimedia/Commons

„შენ ამბობ, რომ ხაფანგი არსებობს.“

„რა თქმა უნდა, არსებობს, – უპასუხა პროფესორმა დანეკამ, – ხაფანგი-22.

ყველა, ვისაც უნდა თავი დააღწიოს ბრძოლის ვალდებულებას, სულაც არაა გიჟი“.

ჯოზეფ ჰელერი, „ხაფანგი-22“

„ურემი რომ გადაბრუნდება, გზა მერე გამოჩნდებაო“.

ავტორები: სალომე გელაშვილი, ლაშა ლანჩავა, ფატი მამარდაშვილი



22

ქართული ღვინის ინდუსტრიისთვის 2013 და 2014 
წლები წარმატებული იყო, რადგან კვლავ გაიხსნა 
რუსული ბაზარი. ექსპორტი და ყურძნის ფასი 
უეცრად გაიზარდა. დივერსიფიკაციის შესახებ 

საუბრების მიუხედავად, სულ რაღაც 2 წელიწადში 
რუსეთის წილი ქართული ღვინის საერთო 
ექსპორტში 0-დან 68%-მდე გაიზარდა.

გრაფიკი #1: ქართული ღვინის ექსპორტის ღირებულება (მიმდინარე აშშ დოლარი)

წყარო: საქსტატი. *წარმოდგენილია მხოლოდ 2015 წლის პირველი 8 თვის (იანვარი-აგვისტო) 
მონაცემები.

მოთხოვნა შავ ყურძენზე, რომლითაც მზადდება 
რუსულ ბაზარზე განსაკუთრებით პოპულარული 
ნახევრად ტკბილი ღვინოები, წარმოუდგენლად 
გაიზარდა. ექსპორტიორები ერთმანეთს 
ეჯიბრებოდნენ სტალინის საყვარელი ხვანჭკარას 
რუსული მარკეტების დახლებზე დადებაში, 
რის გამოც ალექსანდროულის ჯიშის ყურძნის 
(რომლითაც მზადდება ხვანჭკარა) ფასმა რვა 
ლარს მიაღია.

თქმაც არ არის საჭირო, რომ ღვინისა და ყურძნის 
გაზრდილი ფასები არის საუკეთესო სტიმული 
ვენახებსა და გადამუშავების მოცულობაში 
დამატებითი ინვესტიციების ჩადებისთვის, რაც 
ისევ და ისევ რუსეთის წისქვილზე ასხამს წყალს. 
სულ რაღაც სამ წელიწადში ყურძნის წარმოება 
გაორმაგდა: თუ 2012 წელს 144,000 ტონა ყურძენი 
მოვიდა, 2015 წელს 290,000 ტონის აღებას 
ელოდებიან.

2015 წელს, რუსულ ბაზარზე დაფიქსირებული 
მკვეთრი ვარდნის შემდეგ, ქართველი გლეხებისა 
და ღვინის მწარმოებლებისთვის მიყენებული 
დარტყმა პირდაპირპროპორციულია წინა 2 წლის 
განმავლობაში მათ მიერ მიღებული მოგებისა. 
ღვინის ფასი მკვეთრად დაეცა, ამჯერად იგი ოდნავ 
თუ აღემატება 2012 წლამდელ ფასებს. საფერავი 
დაახლოებით 82 თეთრი ღირს, რითიც მკვეთრად 
ჩამოუვარდება 2014 წლის ფასს (1,94 ლარი).

კახელი გლეხები ისევ გამოდიან ქუჩაში 

მარნების მიერ მათთვის შეთავაზებული ფასების 
გასაპროტესტებლად და მთავრობისგან 
მოითხოვენ მეტ სუბსიდიას. თუ გავითვალისწინებთ, 
რომ საქართველოში არჩევნები ახლოვდება, 
სავარაუდოდ მიიღებენ კიდეც!

შარო საიდან მოდიხარო!

ყველამ კარგად იცოდა, აღმავლობა დსთ-ისა 
და რუსეთის ბაზარზე მოიცავდა მნიშვნელოვან 
კომერციულ რისკებს ქართული ღვინის 
ინდუსტრიისთვის. თავდაპირველად მთავარი 
პრობლემა ის იყო, რომ საქართველომ (და მისმა 
ღვინოებმა) შეიძლება კიდევ ერთხელ დაკარგოს 
რუსეთის კეთილგანწყობა, რაც კიდევ ერთხელ 
გამოიწვევს ქართულ ექსპორტზე სატარიფო და 
არასატარიფო შეზღუდვების დაწესებას. პოლიტიკას 
რომ თავი დავანებოთ, რუსეთის ბაზარზე ასეთი 
დამოკიდებულებით, ცხადია, საქართველო დგება 
რისკის წინაშე, გარკვეულ ბაზარზე დაფიქსირდეს 
მოულოდნელი ვარდნა.

მიუხედავად ამ კარგად დასაბუთებული ეჭვებისა, 
რუსული ბაზრის გახსნის შემდეგ, პარადოქსული 
ხაფანგი-22 სიტუაცია მაინც შეიქმნა, ვინაიდან 
ღირებულებათა ჯაჭვის კერძო მოთამაშეთა 
უმრავლესობამ დაკარგა მოტივაცია, საკუთარი 
ღვინის (და საქართველოს!) მარკეტინგში ჩადოს 
ინვესტიცია რუსეთისა და დსთ-ის ფარგლებს მიღმა. 
ევრაზიულ ვაკუუმში გაყიდული თითოეული ღვინის 
ბოთლის შემდეგ ისინი ზეიმობდნენ და დამატებით 
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ინვესტიციებს დებდნენ ყურძნის მოსავალსა და 
გადამუშავების მოცულობაში. და ვაღიაროთ, რომ 
კერძო ქართული მარნები გიჟები იქნებოდნენ, 
სხვაგვარად რომ მოქცეულიყვნენ, რადგან არც 
ერთი მათგანი არაა საკმარისად დიდი, რომ 
ჩაერთოს ქართული მეღვინეობის საოცარი 
ისტორიის ახალ ბაზრებზე გატანისთვის საჭირო 

მასობრივ საერთაშორისო კამპანიაში.

რთულია, ქართული კერძო კომპანიები 
დავადანაშაულოთ რუსულ ბაზარზე ხელახლა 
შესვლაში. ალბათ, ყველაზე საშინელი შეცდომა 
საქართველოს მთავრობამ დაუშვა, რომელმაც ვერ 
მოახერხა შავი დღისთვის თადარიგის დაჭერა.

ცხრილი #1: ყურძნის ფასები და სუბსიდიები, 2013-2015 წლები

 2013 2014 *2015

საშუალო სუბსიდია კილოგრამზე (ლარი) 0.36 0.28 0.27

კილოგრამის საშუალო ფასი (სუბსიდიის 

ჩათვლით)
1.12 1.34 0.73

სუბსიდიის საშუალო წილი ფასში (%) 33% 25% 38%

გადამუშავებული პროდუქციის სრული 

მოცულობა (ტონა)
89,849 117,861 92,653

დახარჯული საჯარო სახსრები (მლნ. 

ლარი)
32.0 33.0 24.8

*2015 1 ოქტომბრისთვის (ყურძნის მოსავლის დიდი ნაწილი უკვე აღებულია). წყარო: საქართველოს 
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და ღვინის ეროვნულ სააგენტო.

ამგვარად, კერძო სექტორის ჩართვისა და ახალ 
ბაზრებზე ქართული ღვინის პოპულარიზების 
მიზნით კარგად გაწერილი მარკეტინგული 
კამპანიის (რომელიც შეიძლება დაფინანსებულიყო 
გაზრდილი მოგებიდან) კოორდინირების ნაცვლად, 
საქართველოს მთავრობამ ათობით მილიონი 
ლარი დახარჯა სექტორის სუბსიდირებაზე 
სწორედ მაშინ, როდესაც ფული ყველაზე ნაკლები 
პრობლემა იყო. როცა ღვინის ფასები გაიზარდა, 
მთავრობამ მხოლოდ ოდნავ შეამცირა სუბსიდიის 
მოცულობა (საშუალოდ, 36-დან 28 თეთრამდე). 
თუმცა ღვინის მწარმოებლებსა და გლეხებზე 
დახარჯულმა გადასახადის გადამხდელთა თანხის 
სრულმა რაოდენობამ  (2013 წლის შემდეგ, რაც 
სუბსიდიის მიღებისთვის საჭირო მინიმალური 
ზღვარი (10ჰა) გაუქმდა) გადააჭარბა 30 მილიონ 
ლარს როგორც 2013, ისე 2014 წელს.

რამხელა დანაკარგია!

წინსვლა: ჩინეთი და ჩურჩხელა?
მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ღვინის სექტორს 
არ აქვს დიდი წილი ქვეყნის საერთო ექსპორტში 
(ან მშპ-ში), ის უაღრესად მნიშვნელოვანია ძალიან 
ბევრი ქართველი გლეხის კეთილდღეობისთვის. 
ამავდროულად, თუ გავითვალისწინებთ, რამდენი 
დრო სჭირდება ყურძნის მოყვანასა და შემდეგ 

ღვინის სახით მაღაზიებში შეტანას, ეს სექტორი 
უაღრესად მგრძნობიარეა მოთხოვნის მხარეს 
მომხდარ ყოველგვარ ცვლილებაზე. ამიტომ 
აუცილებლად სჭირდება მას დაზღვევა.

გასაგებია, რომ საქართველოს უახლეს ისტორიაში 
ყველა მთავრობას უნდოდა, დახმარებოდა 
მცირემიწიან გლეხებს, რათა თავიდან აეცილებინა 
სოციალური თუ ეკონომიკური კრიზისი. 
მსგავსი პოლიტიკით ღვინის წარმოებისთვის 
დამახასიათებელი რისკები ეკონომიკის სხვა 
სექტორებზეც ვრცელდება.

აქამდე ვერცერთმა ქართულმა მთავრობამ ვერ 
მოახერხა ღვინის სექტორის დაცვა მოთხოვნის 
მხარის მკვეთრი რყევებისგან, რაც 1985-1988 
წლებში გორბაჩოვის მიერ შემოღებული მშრალი 
კანონის შემდეგ გამუდმებით თავს ატყდება 
ხოლმე ამ სექტორს. მსგავსი დაზღვევის მიღწევა 
შესაძლებელია, ერთის მხრივ, ქართული ღვინის 
ექსპორტის დივერსიფიკაციით და, მეორეს მხრივ, 
ისეთი ახალი და ტრადიციული პროდუქტების 
რეკლამირებით, როგორიცაა ორგანული და 
კოშერის ღვინოები, ჭაჭა, ბრენდები და ჩურჩხელაც 
კი. რისკების შემცირება, ასევე, შესაძლებელია 
ადგილობრივად ბრენდირებულ პროდუქტებსა და 
აგრო-ტურიზმში ინვესტიციების ჩადებით, იაპონური 
პოლიტიკის –  „ერთი სოფელი ერთი პროდუქტი“ – 
მსგავსად.
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დაბოლოს, რას იტყვით ჩინეთზე? ათობით 
მცირე ჩინური კომპანია ცდილობს, ქართული 
ღვინო შეიტანოს ჩინეთში და შედეგები საკმაოდ 
შთამბეჭდავია. თუმცა პრობლემები, რის წინაშეც 
ეს კომპანიები დგანან, შეიძლება მოკლედ 
შეჯამდეს: ინფორმაციის ნაკლებობა. საშუალო 
სტატისტიკურმა ჩინელმა მომხმარებელმა 
უბრალოდ არ იცის, რომ არსებობს ქვეყანა, სახელად 
საქართველო, იმ ფაქტზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, 
რომ სწორედ აქ იწყება ღვინის ისტორია. როგორც 
გამოკითხვებიდან გავიგეთ, ქართული ღვინის 
ერთ ან ორ კონტეინერს შეიძლება ერთი წელი 
დასჭირდეს დისტრიბუციისთვის (ისიც მეგობრებისა 
და ნათესავების მეშვეობით), რადგან დიდი ჩინელი 
ბითუმად მოვაჭრეები იშვიათად იღებენ საკუთარ 
თავზე შედარებით უცნობი პროდუქტის ბაზარზე 
შეტანის რისკს.

ქართულმა მთავრობამ ახლახანს გახსნა ოფისი 
პეკინში, რათა რეკლამა გაუწიოს საქართველოს, 
როგორც ღვინის ქვეყანას. მსგავსი ინვესტიცია 
საერთაშორისო მარკეტინგში, რა თქმა უნდა, 
წინ გადადგმული ნაბიჯია, მაგრამ ბევრად 
მეტია საჭირო. კახელი მიხოსგან განსხვავებით, 
სახელმწიფოს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 
აქვს 58 საელჩო (თითქმის ყველა მათგანი 
პოტენციურ ღვინის ბაზრებზე). ამიტომ უმჯობესია, 
თუ მთავრობა სუბსიდიებზე დახარჯული 
თანხის ნაწილს გამოიყენებს დიპლომატიური 
ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისა და ქართული 
ღვინის მწარმოებელთა რეკლამირებისთვის 
(სხვათა შორის, ამ გზით ის საკუთარ თავსაც 
დაიზღვევს კახელი გლეხების ყოველწლიური 
გამოსვლებისგან).

ქართული ჩაი: ძალა ერთობაშია

7 ნოემბერი, 2015 წელი

ძალა ერთობაშია. ფოტო: ირაკლი კოჭლამაზაშვილი

მრავალწლიანი ქაოსისა და სრული კოლაფსის 
შემდეგ, საქართველოს ერთ დროს სახელოვან 
ჩაის მრეწველობას ისევ დაეტყო სიცოცხლის 
ნიშან-წყალი. სულ უფრო მეტ ადამიანსა თუ ბიზნესს 
(ძირითადად ძალიან მცირეს, თუმცა ზოგიერთ 
საკმაოდ ამბიციურს. მაგალითად, „გურიელის“ 

ბრენდით ცნობილ ჯეოპლანტს) მოჰყავს, ამუშავებს 
და აფასოებს ჩაის. მთავარ მწარმოებელ ქვეყნებსა 
და საერთაშორისო ბრენდებთან კონკურენციის 
მიუხედავად, ყოფილი საბჭოთა კავშირის 
მასშტაბით არსებული სახელის გამო ქართულ ჩაის 
აქვს ექსპორტის დიდი პოტენციალი.

ავტორები: ირაკლი კოჭლამაზაშვილი, ია კაცია, ჩარლზ ჯონსონი
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მართალია, პოტენციალი არსებობს, მაგრამ 
გაურკვეველია, სექტორის განვითარების რა 
სტრატეგია უნდა აირჩიოს ქვეყანამ. წარმოების 
ძველი, საბჭოთა სოვხოზური  მოდელი უკვე 
მკვდარია. დღეს სახეზე გვაქვს უამრავი, 
დაქუცმაცებული პლანტაცია, რომელიც საჭიროებს 
რეკულტივაციასა და ტექნოლოგიურ განახლებას. 
მილიონდოლარიანი კითხვა მდგომარეობს 
შემდეგში: რა უნდა გავაკეთოთ, რომ ეს პლანტაციები 
ჩავრთოთ თანამედროვე და საერთაშორისო 
დონეზე კონკურენტულ ღირებულებათა ჯაჭვში?

სწორი ორგანიზაციული მოდელის 
ძიებაში
ერთი ალტერნატივა შეიძლება იყოს მცირე 
მიწის მფლობელთა ეტაპობრივად ჩანაცვლება 
მსხვილი ინდუსტრიული ფერმებით. ვიწრო 
ტექნიკური გაგებით ეს შეიძლება ეფექტური 
იყოს (განსაკუთრებით დაბალხარისხიანი ჩაის 
შემთხვევაში, რომელსაც არ სჭირდება ხელით 
ბევრი დამუშავება), მაგრამ ამ სცენართან 
დაკავშირებულია საქართველოს სოფლის 
მოსახლეობის მასობრივი გადაადგილებისთვის 
საჭირო ძალიან დიდი სოციალური, ეკონომიკური 
თუ პოლიტიკური ხარჯები.

კიდევ ერთი ვარიანტი შეიძლება იყოს ავთანდილ 
(ავთო) ლომთათიძისა და გიორგი ტრაპაიძის 
მაგალითი, რომლებიც კრიტიკულ როლს 
ასრულებენ გურული მცირე მიწის მფლობელების 
მიერ დაკრეფილი ჩაის ფოთლის შეგროვებასა 
და გადამუშავებაში. ავთო ქვენობანში ცხოვრობს, 
გიორგი –  ხიდისთავში, ჩოხატაურის რაიონში. 
ისინი ჩაის ასამდე მცირე ფერმერისგან 
ყიდულობენ, რომელთა უმრავლესობა ფლობს 
მცირე ჩაის პლანტაციას, რომელთა ზომა ხშირ 
შემთხვევაში 1 ჰექტარს არ აღემატება. ამგვარად, 
ავთო და გიორგი არიან დამაკავშირებელი რგოლი 
გლეხებსა და ბაზარს შორის, ადგილობრივი იქნება 
ეს, ეროვნული თუ საერთაშორისო.

ნაწილობრივ საკუთარი პროფესიისადმი 
სიყვარულისა და ნაწილობრივ საკუთარი გურული 
ხასიათის წყალობით, ავთო იყო პირველი 
ქართველი გლეხი, რომელმაც საბჭოთა კავშირის 
დაშლიდან მალევე დაიწყო ჩაის წარმოების კერძო 
ბიზნესი. მას გაუმართლა და იპოვა კარგი მეგობარი 
და კოლეგა მერაბ დოლიძის სახით (რომელიც, 
სამწუხაროდ, 2015 წელს გარდაიცვალა). მერაბის 
როლი ჩაის გადამუშავების ხაზის შექმნაში 
გადამწყვეტი იყო. ავთო განათლებით ქიმიკოსია, 
თუმცა კარგად იცის ჩაის ტექნოლოგია. მისი 
მთავარი მოვალეობა იყო ჩაის გადამუშავების 
ხაზის მუშაობისა და სასურველი ხარისხისა და 
სტანდარტის საბოლოო პროდუქტის მიღების 
უზრუნველყოფა. ავთოსა და მერაბის მიერ 
ქვენობანში აშენებული პატარა ქარხანა ამუშავებდა 
და ყიდიდა ჩაის ადგილობრივ ბაზარზე. მსოფლიო 
ბაზარზე გასვლამდე ჯერ კიდევ შორი გზა იყო, 

თუმცა ეს სრულიად საკმარისი იყო საკუთარი 
თავისა თუ მეზობლების  დასახმარებლად.

მათმა წარმატებამ სხვებიც შთააგონა. 2005 წელს 
გიორგი ტრაპაიძემ მსგავსი გადამამუშავებელი 
ქარხანა ააშენა მეზობელ ხიდისთავში. მანამდე ხე-
ტყის გადამუშავებაში დასაქმებული გიორგისთვის 
ჩაის ბიზნესი ახალი იყო, ამიტომ საჭირო ცოდნის 
მისაღებად ავთოსა და მერაბს მიმართა. სამეული 
ბევრი მიმართულებით თანამშრომლობდა: 
იყოფდნენ ტრანსპორტირებისა და დისტრიბუციის 
ხარჯებს, ერთად ეძებდნენ ახალ საბაზრო 
შესაძლებლობებს. როგორც გიორგი ამბობს: „თუ 
იმაზე მეტი ჩაის ფოთოლი მქონდა, ვიდრე 
გადამუშავება შემეძლო, ავთოსა და მერაბს 
ვაძლევდი, რომ მოსავალი ტყუილად არ 
გადამეყარა. ჩაისაც ერთად ვყიდიდით, რომ 
დისტრიბუციის ხარჯები გაგვეყო და გვესარგებლა 
მასშტაბის ეკონომიკით“.

2007 წელს, ვარდების რევოლუციის შემდეგ 
აგორებული სამეწარმეო ტალღით მერაბისა და 
ავთოს ბიზნესისთვის ახალი ეტაპი დაიწყო. მიხო 
სიმონიშვილის მიერ ახალგახსნილი მარნეულის 
სასურსათო ქარხანა დაეხმარა მათ, მთელი ქვეყნის 
მასშტაბებს შეჭიდებოდნენ. „ეს კომპანიისთვის 
ახალი სისხლის გადასხმას ჰგავდა“, – იხსენებს 
ავთო ლომთათიძე. მიხო დათანხმდა, შეესყიდა 
მათი ჩაი და მარნეულის სასურსათო ქარხნის 
ბრენდის სახელით გაეყიდა. 2010 წელს ავთო 
და მერაბი მიხვდნენ, რომ საჭირო იყო კერძო 
კომპანიის დაფუძნება. სწორედ ასე შეიქმნა შპს 
ლოდო (აერთიანებს დამფუძნებელთა გვარების 
პირველ ორ ასოს). 2012 წელს, მარნეულის 
სასურსათო ქარხანასთან თანამშრომლობის 
პარალელულად, ლოდო და გიორგი ტრაპაიძე 
შეთანხმდნენ, დაეფასოებინათ და გაეყიდათ 
ჩაი შოთა ბითაძის მეშვეობით, რომელიც ჩაით 
ვაჭრობდა ადგილობრივ და საერთაშორისო 
ბაზარზე (ძირითადად უკრაინაში).

ისევ ფერმერული კოოპერატივები?
ცხადია, ჩაის გადამუშავებისა და დაფასოების 
ბიზნესის ლოდოს მსგავსი გაერთიანება (და უფრო 
ფართო მასშტაბით, გურიელი) ეხმარება მცირე 
ფერმერებს საკუთარი პროდუქციის ბაზარზე 
გატანაში. თუმცა ეს არ ხსნის ფერმების დონეზე 
დაბალი პროდუქტიულობისა და ხარისხის 
ფუნდამენტურ პრობლემებს. მაღალი ხარისხის 
ნედლეულის (ამ შემთხვევაში ჩაის ფოთლის) 
სიმწირე არის ის მთავარი დაბრკოლება, რაც ხელს 
უშლის ლოდოსა თუ სხვა ქართველ მწარმოებლებს 
საერთაშორისო ბაზარზე შესვლაში.

2014 წელს, დამატებითი ინვესტიციების მოზიდვისა 
და გადამუშავების ეტაპზე კოორდინაციის 
გაუმჯობესების მიზნით, სამეულმა ოთხ სხვა 
პარტნიორთან ერთად შექმნა სასოფლო-სამეურნეო 
კოოპერატივი „გურია კომპანი 14“, რომელიც 
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ოფიციალურად სცნო სასოფლო-სამეურნეო 
კოოპერატივების განვითარების სააგენტომ. 
ევროკავშირის ENPARD-ის პროექტის ფარგლებში 
მათ მალევე მიიღეს CARE International-ის მიერ 
მართული არასამთავრობო ორგანიზაციების 
კონსორციუმის ფინანსური მხარდაჭერა.

ნედლეულის სიმწირის გამო „გურია კომპანი 14“ 
სრული დატვირთვით ვერ იყენებს გადამუშავების 
პოტენციალს (2 ტონა ახალი ჩაი ყოველ 24 საათში). 
მოსავლის აღების პერიოდში ისინი 15-მდე მუშას 
ასაქმებენ, რომლებიც დღისა და ღამის ცვლაში 
მუშაობენ. თუმცა 2015 წელს მათ მხოლოდ 10 ტონა 
ახალი ჩაის ფოთლის გადამუშავება მოახერხეს (მათ 
დამატებით შეისყიდეს 2.5 ტონა ხმელი ჩაი, რათა 
თავიანთი მარკეტინგის პარტნიორების წინაშე 
არსებული ვალდებულება შეესრულებინათ). ჭარბი 
მოცულობით სარგებლობის მიზნით, გარკვეულ 
საფასურად კოოპერატივი სხვა მწარმოებელთა 
ჩაის ფოთოლსაც ამუშავებდა. ეს, რა თქმა უნდა, 
იდეალურისგან ძალიან შორსაა.

წინამორბედი შპს ლოდოს მსგავსად, ახალი 
კოოპერატივიც გადამუშავებაზეა ორიენტირებული. 
ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ახალი 
დანადგარებით (არომატის ღუმელი, ჩაის საშრობი 
და დამფასოებელი მანქანა, მწვანე ჩაის ფიქსაციის 
მოწყობილობა და სატვირთო) „კომპანია გურია 
14-ს“ ახლა უკვე შეუძლია დიდი რაოდენობით 
მაღალი ხარისხის ჩაის წარმოება. თუმცა, როდესაც 
საქმე ნედლეულის მიწოდებას ეხება, ავთო და 
გიორგი მთლიანად მეზობელ ფერმერებზე არიან 
დამოკიდებული. მათი პროდუქტიულობა არის 
ერთადერთი ფაქტორი, რაც ავთოსა და გიორგის 
ბიზნესს უკან ხევს. კოოპერატივი ფლობს მხოლოდ 
5 ჰექტარ ჩაის პლანტაციას (რომელიც შემოიღობა 
და დამუშავდა ენპარდის დახმარებით). ეს 
არაფერია „გურია კომპანი 14-ის“ გადამუშავების 
პოტენციალთან შედარებით, რომელსაც ასობით 
ჰექტარი მიწის მომსახურება შეუძლია.

გიორგი ტრაპაიძის აზრით, „თუ ფერმერები 
ცოტა სასუქებს გამოიყენებენ, წელიწადში სამის 
ნაცვლად ექვსჯერ აიღებენ მოსავალს, რაც მათ 
შემოსავალს გააორმაგებს“. თუმცა კოოპერატივს 
მიღმა საქმიანობა, უნარ-ჩვევებისა და ფინანსური 
რესურსების სიმწირე (კრედიტებზე წვდომა 
არის უმთავრესი დაბრკოლება, რადგან ჩაის 
პლანტაციის გირაოს ღირებულება მხოლოდ 500 
ლარია ჰექტარზე), მცირე მიწის მფლობელთა 
დამოკიდებულება სიახლეებისადმი ნიჰილისტურია. 
მოგების მაქსიმიზაციის ნაცვლად ისინი ამცირებენ 
საწარმოო საშუალებების გამოყენებას. მათ არ 
უნდათ ინვესტიციებისა თუ სხვა ხარჯების გაწევა, 
რითიც აზარალებენ საკუთარ თავსაც და მთელ 
მრეწველობასაც.

სხვათა შორის, ეს არ არის მხოლოდ ქართული 
ჩაის მრეწველობისთვის დამახასიათებელი 
პრობლემა. როგორც უახლესმა ექსპერიმენტულმა 
კვლევებმა აჩვენა, სიბეცე ანუ ე. წ. “present-
biased” დამოკიდებულება არის მცირე მიწის 
მფლობელთათვის დამახასიათებელი პრობლემა 

(იხ. Duflo, Kremer & Robinson, «Nudging Farmers 
to Use Fertilizer: Theory and Experimental Evidence 
from Kenya.» American Economic Review, 2011).

კოოპერატივები ღარიბებისთვის
საქართველოში კოოპერატივების განვითარების 
არსებული მოდელი ღარიბ ფერმერებს პროცესებს 
მიღმა ტოვებს. სრულიად ბუნებრივია, რომ სწორედ 
ავთოს, მერაბისა და გიორგისნაირი მოხერხებული 
და სამეწარმეო ნიჭის მქონე ადამიანები 
მოახერხებდნენ მცირე ჯგუფებად გაერთიანებასა და 
ENPARD-ისა თუ სხვა სამთავრობო დაფინანსების 
მოპოვებისთვის კონკურენციაში უპირატესობის 
მოპოვებას. ბუნებრივია, ასეთ ადამიანებს უკეთესი 
ბიზნეს-იდეები და რესურსები ექნებოდათ  ისეთი 
ადამიანის დასაქირავებლად, რომელიც საგრანტო 
განაცხადის დაწერაში დაეხმარებოდათ.

ეთიკის თვალსაზრისით, სრულიად ნორმალურია, 
რომ სამეწარმეო ნიჭისა და შესაძლებლობების 
მქონე გლეხები იღებენ დამატებით დახმარებას. 
სხვა თუ არაფერი, ევოლუციაც ხომ ბუნებრივ 
სელექციასა და ძლიერის გადარჩენას 
გულისხმობს. ამ მიდგომასთან დაკავშირებული 
მთავარი პრობლემა ისაა, რომ ის უკან ტოვებს 
ქართველი მცირე მიწის მფლობელების მთელ 
მასას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია საკვების 
მრეწველობისთვის ნედლეულის მიწოდების 
თვალსაზრისით. ამიტომ ეს ეკონომიკური 
პოლიტიკის საკითხი უფროა, ვიდრე ეთიკის ან 
მორალის.

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ 
კანონში უკანასკნელი ცვლილება აშკარად 
სწორედ ამ პრობლემის მოგვარებას ისახავდა 
მიზნად. კანონშემოქმედთა მიზანია, არ მისცეს 
გადამამუშავებელ კოოპერატივებს ნედლეულის 
30% არაწევრებისგან შეძენის უფლება. მსგავს 
კოოპერატივებს მოუწევთ, ან შპს-ები გახდნენ ან 
გაფართოვდნენ.

გადამამუშავებელი კოოპერატივების წევრობა 
მცირე მიწის მფლობელებს წაახალისებდა, 
ინვესტიციები ჩადონ საკუთარი უნარ-ჩვევების 
განვითარებასა და ტექნოლოგიებში, რაც 
საშუალებას მისცემდათ, დაეძლიათ ე. წ. pres-
ent-biased დამოკიდებულება. მათ ექნებათ 
ტექნოლოგიური განახლებისთვის საჭირო 
რესურსებსა (სუბსიდირებული სესხები და გრანტები) 
და ცოდნაზე (ენპარდის სხვა წევრებისგან სწავლა) 
წვდომა. გარდა ამისა, უკეთესი კოორდინაცია და 
შრომის განაწილება, რესურსების გაზიარება და 
ურთიერთდახმარება მნიშვნელოვანი შეღავათი 
იქნება მათთვის.

მაგრამ რა ვუყოთ გადამამუშავებელი 
კოოპერატივის დამფუძნებელ წევრებსა და 
თავდაპირველ ინვესტორებს? როგორ მოხდება 
მათი უფლებების დაცვა დიდ კოოპერატივებში?

აშკარაა, რომ ერთადერთი მიზეზი, რაც წინ უდგას 



27

არსებული კოოპერატივების გაფართოებას, არის 
ახალი წევრების მიერ ხმათა უმრავლესობის 
მოპოვებისა და დამფუძნებელთათვის მათი 
აქტივების წართმევის რისკი. ამიტომ, თუ 
ჩვენი, როგორც საზოგადოების, მიზანი არის 
ინკლუზიური ფერმერული კოოპერატივების 
მხარდაჭერა, რომელიც მუშაობს ღარიბებისთვის 
და ამავე დროს საკვების მრეწველობას ამარაგებს 
სათანადო ნედლეულით, სასოფლო-სამეურნეო 
კოოპერატივების შესახებ კანონმა საშუალება 
უნდა მისცეს გიორგისა და ავთოს, გააფართოვონ 
კოოპერატივი ისე, რომ კონტროლი არ დაკარგონ. 
ეს შეიძლება სხვადასხვა ტიპის წევრობის (ხმის 

მიცემის უფლები მქონე და არ მქონე წევრები) 
შემოღების ან თავდაპირველ ინვესტიციებისა და/ან 
სამუშაო საშუალებებისთვის ხმის მიცემის უფლების 
პროპორციულად განაწილებით.

მიუხედავად ყველა სირთულისა, ქართულ 
ჩაის აქვს ნათელი მომავალი. ადგილობრივი 
და საერთაშორისო მოთხოვნა განსაზღვრავს 
ღირებულებათა ჯაჭვის ინვესტიციებს. სწორი 
ორგანიზაციული მოდელის შექმნა კი მხოლოდ 
დროის საკითხია. თუმცა ჩვენ ხელთაა ამ პროცესის 
ინკლუზიურობის, საქართველოს სოფლის 
ტრადიციისა და ლანდშაფტის დაცვის სადავეები.

ქართული სოფლის მეურნეობის ნორჩი ნერგები

15 თებერვალი, 2016 წელი

 

ძველი ბერძნების საქართველოთი აღფრთოვანება 
მხოლოდ ოქროს საწმისით არ შემოიფარგლებოდა. 
ლეგენდის თანახმად, ისინი საქართველოს 
უწოდებდნენ «გეორგიას» უწოდებდენ, რომელიც 
მოდის ბერძნული სიტყვიდან „γεωργός“, რაც ნიშნავს 
მიწის მუშაკთა ქვეყანას, რაც ბერძნების თვალში 
გამოარჩევდა მათ ჯერ კიდევ მომთაბარე მეზობელი 
ტომებისგან. ქართველებმა (კერძოდ, იბერიელებმა 
და კოლხებმა) როგორც ჩანს, განსაკუთრებული 
შთაბეჭდილება მოახდინეს არგონავტებზე, რახან 
ასეთი აღიარება დაიმსახურეს.

დავუბრუნდეთ 21-ე საუკუნეს. CIA World Factbook-
ის თანახმად, ქართულ სოფლის მეურნეობაში 

დასაქმებულია, ქვეყნის სამუშაო ძალის 55.6%, 
თუმცა სექტორის პროდუქტიულობა ბოლო 20 
წლის განმავლობაში არ შეცვლილა. მსოფლიო 
ბანკის მონაცემებით, საქართველოს სასოფლო 
სამეურნეო დამატებითი ღირებულება ერთ სულ 
მუშაზე ერთ-ერთი ყველაზე დაბალია განვითარებად 
ქვეყნებს შორის და მნიშვნელოვნად ჩამორჩება 
ევროპის ქვეყნების იმავე მაჩვენებელს.

ქართველი ფერმერების დაბალ პროდუქტიულობას 
უამრავი მიზეზი აქვს. შორს რომ არ 
წავიდეთ, შეგვიძლია გავიხსენოთ ენდემური 
ინფრასტრუქტურული პრობლემები, მოძველებული 
ტექნოლოგიები და აღჭურვილობა, პროფესიული 

ავტორები: ერიკ ლივნი, ლაშა ლანჩავა, ნინო კაკულია, ირაკლი კოჭლამაზაშვილი 
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უნარ-ჩვევებისა და ცოდნის სიმწირე.  ფინანსებზე 
ხელმისაწვდომობის არარსებობა არის სექტორში 
ინვესტიციების სიმცირის უმთავრესი მიზეზი.

ყველა ეს სირთულე კარგად არის ცნობილი, 
მაგრამ პრობლემის მთავარი მიზეზი (და შესაძლო 
გამოსავალი) მაინც სადღაც სხვაგან უნდა ვეძიოთ. 
ასე ფიქრობს ნინო ზამბახიძე, ავტორიტეტული 
და ცნობილი აგრობიზნესმენი და საქართველოს 
ფერმერთა ასოციაციის (Georgian Farmer Asso-
ciation – GFA) პრეზიდენტი. ნინოსთვის უმთავრესი 
პრობლემა ის არის, რომ ახალგაზრდების 
უმეტესობა ტოვებს სოფელს და ბედის საძიებლად 
ქალაქში მიდის.

„ახალგაზრდების უმეტესობა, რომელთაც სოფლად 
ვხვდები, ვერ ხედავს თავის მომავალს სოფლის 
მეურნეობაში,“ –  ამბობს ნინო, –  „მათ არ ჰყავთ 
ადამიანები, რომელთაც მიბაძავენ და წარმოდგენა 
არ აქვთ, როგორი შეიძლება იყოს წარმატებული 
ფერმერი. მათ არ ესმით, რა სარგებელი შეიძლება 
ჰქონდეთ სოფლის მეურნეობისგან. არ აქვთ 
არავითარი სტიმული, ინვესტიცია ჩადონ იმ 
უნარ-ჩვევებისა და ცოდნის განვითარებაში, რაც 
დაეხმარებათ, გახდნენ წარმატებული ფერმერები 
და აგრობიზნესის მენეჯერები. თუმცა, თუ ქართული 
სოფლის გადარჩენის იმედი არსებობს, ეს სწორედ 
ამ ახალგაზრდებზე იქნება დამოკიდებული. 
სწორედ მათ შეუძლიათ ახალი სიცოცხლე 
შთაბერონ ქართულ სოფლის მეურნეობას და 
მოუტანონ საჭირო ეფექტურობა“.

გულდაწყვეტის მიუხედავად, ნინომ გადაწყვიტა 
მდგომარეობა შეეცვალა. პირველ რიგში, მას 
სურდა, ეპოვა სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული 
წარმატებული ახალგაზრდა მეწარმეები, 
რომელთაც ჰქონდათ ლიდერისთვის საჭირო უნარ-
ჩვევები, რათა იმედის ნაპერწკალი  გაეღვივებინა 
ბევრი ახალგაზრდა ქართველი ფერმერის გულში. 
როგორც ამბობენ, ვინც ეძებს, ყოველთვის 
პოულობსო და არც ისე დიდი ხნის შემდეგ, GFA-
ის კარს მოადგა ბაია აბულაძე, 22 წლის ღვინის 
მწარმოებელი, რომელმაც ახლახან დაიპყრო 
ქართული ინტერნეტ-სივრცე. ნინო იხსენებს: 
„ბაიას GFA-ში შევხვდი. თვალებიდან ენთუზიაზმს 
ასხივებდა, როდესაც თავის ამბავს მიყვებოდა. 
ჩემზე ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება მისმა იუმორმა 
და უშრეტმა ენერგიამ მოახდინა“.

ამას მოჰყვა თავბრუდამხვევი წარმატების ამბავი.

მივიდა, ნახა, დაიპყრო
ბაია დაიბადა და გაიზარდა სოფელ ობჩაში 
(ბაღდათის რ-ნი, იმერეთი). სოფლად მცხოვრები 
სხვა ოჯახების მსგავსად, ბაიას ოჯახსაც ჰყავს 
საქონელი, შინაური ცხოველები და ყანა. თუმცა 
ბაიას ოჯახს სოფელში ყველაზე დიდი ვენახი აქვს 
და ღვინის წარმოება იყო ოჯახის შემოსავლის 
ძირითადი წყარო წლების განმავლობაში. 
მიუხედავად იმისა, რომ სკოლაში ყველაზე 

წარჩინებული მოსწავლე იყო, ბაია არც ხელების 
დასვრას ერიდებოდა. ადრე გაზაფხულიდან გვიან 
შემოდგომამდე ეხმარებოდა მშობლებს ოჯახური 
ბიზნესის წარმართვაში. „მამა ქვევრში ვერ 
ეტეოდა. მე მიწევდა შიგნით ჩახტომა და ქვევრის 
გამორეცხვა,“ – ამბობს ბაია მომხიბვლელი 
ღიმილით.

დაუღალავმა შრომამ და მონდომებამ მოიტანა ის, 
რაც ბიზნესში ძვირად ფასობს და ვერცერთი სკოლა 
და უნივერსიტეტი ვერ იძლევა – გამოცდილება! 
„ბაიამ სახტად დამტოვა ღვინის დაყენების შესახებ 
ცოდნით. ის ღვინის წარმოებაზე იმ ხელოვანის 
მონდომებითა და ვნებით ლაპარაკობდა, რომელიც 
ხატვისას ყურადღებას აქცევს ფუნჯის თითოეულ 
მოძრაობას“.

მისი თანატოლების მსგავსად, ბაიაც თბილისში 
წამოვიდა სასწავლებლად. ჯერ თბილისის 
სახელწიფო უნივერსიტეტის პოლიტიკურ 
მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სწავლობდა, შემდეგ 
კი მაგისტრატურა ილიას უნივერსიტეტის საჯარო 
ადმინისტრირების ფაკულტეტზე გააგრძელა. 
მაგრამ მას არასდროს გაუწყვეტია კავშირი 
სოფელთან და საოჯახო ფერმასთან. მართალია, 
ოჯახს თბილისში საკუთარი ბინა აქვს, მაგრამ 
ერთადერთი ადგილი, რომელიც ბაიას სახლად 
მიაჩნია, წინაპრების დანატოვარი იმერული 
ოდაა ობჩაში. ის იხსენებს, როგორ ელოდებოდა 
ზაფხულის მოსვლას, რომ სოფელში წასულიყო და 
ოჯახს დახმარებოდა.

 
ბაია ნელ-ნელა მიხვდა, რომ ოჯახის ღვინის 
წარმოების ბიზნესს ზრდის დიდი პოტენციალი 
ჰქონდა. უმაღლესმა განათლებამ და დედაქალაქში 
ცხოვრებამ მიახვედრა, რომ წარმატების 
მისაღწევად საჭირო იყო ბრენდის შექმნა და ღვინის 
ბოთლებში ჩამოსხმა. მან მთელი თავისი  ცოდნა 
და უნარი გამოიყენა, რომ საქართველოში მიკრო 
და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამის 

ბაიას ღვინის ყიდვა შესაძლებელია 
თბილისის რესტორნებსა და მაღაზიებში
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(Micro- and Small – Sized Enterprise Promotion Pro-
gram – MSSEPP) 5000-ლარიანი გრანტი მიეღო. 
„გრანტით ვიყიდეთ ყველაფერი, რაც ღვინის 
ბოთლებში ჩამოსხმისთვის იყო საჭირო,“ – იხსენებს 
ბაია. შემდეგ იყო ეტიკეტის დიზაინის შექმნა, 
რომელშიც მთავარი როლი ისევ ბაიამ ითამაშა. 
ცოტა ხანში ბაიას გარჯამ და მონდომებამ შედეგი 
მოიტანა: დაიბადა ბაიას ღვინო! თბილისის ხუთ 
მაღაზიასა და ორ რესტორანთან ხელშეკრულების 
გაფორმების შემდეგ, ბაია უკვე ღვინის შეტანას 
ბათუმში გეგმავდა. „ისეთი სასიამოვნო იყო, როცა 
დამირეკეს და მითხრეს, რომ ჩემი ღვინო კარგად 
იყიდებოდა. თვითკმაყოფილების საოცარი 
გრძნობა დამეუფლა,“ – სიამაყით იხსენებს ბაია.
თუმცა ბაიას ცხოვრება კიდევ ერთხელ შეიცვალა. 
ეს მაშინ დაიწყო, როდესაც ბაია ფეისბუქზე GFA-ის 
შესახებ პოსტს წააწყდა. დაინტერესებულმა ნინოს 
მისწერა და შეხვედრა სთხოვა. ორი დღის შემდეგ 
ნინო დაეხმარა ბაიას დაეწერა ბლოგი საკუთარი 
თავგადასავლის შესახებ. იმ დღიდან ეს ამბავი 
მოედო მთელ ქართულ სატელევიზიო სივრცეს, 
ონლაინ მედიასა თუ ჟურნალ-გაზეთებს. „ფეისბუქზე 
მეგობრობის 1500 მოწვევა და 500 შეტყობინება 
მომივიდა ერთ დღეში,“ – იხსენებს ბაია.

ეს გადამწყვეტი მომენტი იყო. ბაიამ სრულად 
დააფასა ნინოსთან ნაცნობობით მიღებული 
პოპულარობა. რაც უფრო მეტი ადამიანი იგებდა 
მის ოჯახსა და სოფელზე, მით უფრო მეტად 
ამაყობდა თავისი მიღწევებით და ბოლოს მიხვდა, 
რომ ღვინის წარმოება იყო მთელი მისი ცხოვრების 
სიყვარული. „ნინოს მხარდაჭერის გარეშე,“ – ამბობს 
ბაია, – „შეიძლება მხოლოდ აკადემიური კარიერა 
ამერჩია. ახლა ყველაფერი სხვანაირადაა. ამდენი 
ადამიანის ყურადღებისა და მხარდაჭერის გამო 
თავს მოვალედ ვგრძნობ, ჩემი ბიზნესის, ოჯახისა 
და სოფლის სახელი გავამართლო. ეს სულ 
სხვაგვარ მოტივაციას მაძლევს. ახლა 100% ვარ 
ჩემს ბიზნესზე გადართული.“

ძალა ერთობაშია
ამ ამბით შეგულიანებულმა ნინომ გააგრძელა 
ძიება და კიდევ ბევრი ასეთი ახალგაზრდა 
ფერმერი იპოვა. ის ყურადღებიანი მშობლის 
სიამაყითა და მზრუნველობთ გვიყვება თითოეული 
მათგანის ამბავს. იცის, რომ უნდა მოყვეს ბოდბელ 
გურამზე, რომელიც 14 წლიდან მეყასბეობას 
მისდევს („გურამის ხორცი“, გურამისა და მისი 
ძმის მიერ შექმნილი ბრენდი, დიდი წარმატებით 
სარგებლობს კახეთში) მელანოზე, რომელსაც 
სოკო მოჰყავს, ნოდარზე, რომელიც რძეს, ყველსა 
და სხვა რძის ნაწარმს ამზადებს საქართველოს 
მაღალმთიანეთში, მინდიაზე სამეგრელოდან, 
რომლის თაფლიც შეუდარებელია. კიდევ გიორგიზე 
სამცხე-ჯავახეთიდან, რომელსაც ღვინის ტერასები 
აქვს და ტრადიციულ მესხურ ღვინოს აყენებს.

„მათ აქვთ კარგი განათლება, ქარიზმა და არიან 
კარგი ორატორები. მათ ესმით მარკეტინგი და აქვთ 
ბიზნესისთვის საჭირო ვნება. მათ იციან ინგლისური, 
შეუძლიათ შევიდნენ ინტერნეტში და იპოვონ მათი 

ბიზნესის განვითარებისთვის საჭირო ნებისმიერი 
ინფორმაცია,“ – სიამაყით ამბობს ნინო.
ნინოს გადაწყვეტილი ჰქონდა ეს ფერმერები 
ფართო საზოგადოებისთვის გაეცნო. „საჯაროობით 
შეგიძლიათ ერთი გასროლით ორი ჩიტი 
მოკლათ,“ – ამბობს ნინო, – „ერთის მხრივ, 
საჯარო აღიარება არის შესანიშნავი სტიმული 
ამ ახალგაზრდებისთვის, რომ იშრომონ და 
გააუმჯობესონ საკუთარი პროდუქცია. მეორეს 
მხრივ, მათი მაგალითი შეიძლება მისაბაძი 
იყოს სხვა ახალგაზრდებისთვის, რომ სოფელში 
დაბრუნება და წარმატებული აგრობიზნესის 
დაწყება მაგარია“.

ნინოს ძალიან კარგად ესმის, რომ ეს მხოლოდ 
დასაწყისია. მან შექმნა ახალგაზრდა ფერმერთა 
ასოციაცია (Young Farmers Association – YFA) 
იმისთვის, რომ ამ მოტივირებულმა ახალგაზრდა 
პროფესიონალებმა გავლენა მოახდინონ 
თავიანთ თანატოლებზე. ორგანიზაციას ბაია 
ხელმძღვანელობს. YFA-ის მთავარი მიზანი 
იქნება სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული 
ახალგაზრდების მხარდაჭერა, მოტივირებული 
ახალგაზრდა ფერმერების პოვნა და მათი 
დახმარება, მათთვის პროფესიული რჩევების 
მიცემა. „ისინი ერთ ენაზე საუბრობენ და მათთვის 
უფრო ადვილი იქნება თავიანთი თანატოლების 
გაგება. მათ სათქმელს უკეთ გაიგებენ,“ – სჯერა 
ნინოს.

ახალგაზრდა და მოტივირებული
ბაია და YFA-ის სხვა წევრები არიან რჩეულები 
რჩეულთა შორის. ბაიას, ნინოს მსგავსად, კარგად 
ესმის ქართული სოფლის მეურნეობის სექტორში 
გაბატონებული პრობლემები. თუმცა მაინც 
იმედიანადაა. „სოფლის მეურნეობა მთავრობის და 
დონორების პრიორიტეტია. ბევრ წერილს ვიღებ 
ახალგაზრდა ფერმერებისგან, რომელთაც რჩევები 

ბაიას ღვინო (ფოტო: გურანდა 
დარჩიძე)
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სჭირდებათ, სად იშოვონ ბიზნესის დაწყებისთვის 
საჭირო კაპიტალი, როგორ დაწერონ საგრანტო 
აპლიკაცია, სად ნახონ მათთვის საჭირო 
ტრენინგები. გვინდა, რომ ისეთივე ბიძგი მივცეთ, 
როგორიც მე მომცა MSSEPP-ისგან აღებულმა 
გრანტმა და ნინოს დახმარებამ... ჩვენ მივცემთ 
საწყის ბიძგს და დანარჩენს თავად გააკეთებენ. მათ 
აქვთ საკმარისი უნარი და გამოცდილება,“ – ამაყად 
აცხადებს ბაია.

*     *     *

სოფლის მეურნეობის განვითარება მართლაც არის 
საქართველოს მთავრობისა თუ საერთაშორისო 
დონორების უმთავრესი პრიორიტეტი. თუმცა 
დღემდე მთავრობისა და საერთაშორისო 
დონორების მიერ სასოფლო-სამეურნეო 
სუბსიდიებსა და გრანტებზე დახარჯულმა 
მილიონობით დოლარმა (და ევრომ) ვერ მოიტანა 
სასურველი ცვლილებები. იქნებ, ისინი ჯაგლაგ 
ცხენზე დებდნენ ფსონს?

თუში ფერმერის პორტრეტი მეწარმეობისას

14 მარტი, 2016 წელი

შვეიცარიული ზაანური თხები გოგი ელანიძის ყოფილ ღორების ფერმაში.

პირველად გოგის 2015 წლის ზამთარში შევხვდით, 
როდესაც ფერმერებისგან ინტერვიუებს ვიღებდით 
რატის მშობლიურ ქვემო ალვანში. ახმეტის 
რაიონში მდებარე ქვემო და ზემო ალვანი 
ჩვეულებრივი კახური სოფლები არ გეგონოთ. 
ამ სოფლებს ზამთრის სადგომად იყენებენ 
თუშეთის მაცხოვრებლები. თუშეთსა და კახეთს 
ერთმანეთისგან აბანოს უღელტეხილი (3,000 მ.) 
ჰყოფს.

გოგი ელანიძე ერთ საშუალო თუშურ ოჯახში 
დაიბადა. მამამისი, დანიელ ელანიძე, თელავის 
ყველის ქარხნის დირექტორად მუშაობდა, 
მაგრამ 1988 წელს წამოვიდა სამსახურიდან, 
რათა შვილებთან ერთად საქართველოში ერთ-
ერთი პირველი კომერციული ფერმა აეშენებინა 
(ეს ადრეული „პერესტროიკის“ პერიოდში იყო, 
ამიტომ საოჯახო ფერმა „კოოპერატივის“ სახელით 
შენიღბეს). ეს სარისკო და რთული წამოწყება 
იყო, მაგრამ საბჭოთა რუბლის უხვი მიწოდებისა 

ავტორები: ლაშა ლანჩავა, ნინო ზამბახიძე
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და სამომხმარებლო საქონლის არალეგალურად 
გაყიდვის წყალობით, ოჯახის ღორების ფერმა 
ფრიად მომგებიანი ბიზნესი აღმოჩნდა. ოჯახმა 

მალევე შეძლო სამშენებლო სამუშაოების 
დასრულება და ადგილობრივი კოლექტივისგან 
ფერმისთვის საჭირო მიწისა და ტექნიკის შეძენა.

როგორ დასახლდნენ... ქვემო ალვანის მართკუთხა 
ფორმასა და ლარივით სწორ პარალელურ ქუჩებში 
მისი ფრიად ახალი, საბჭოური წარმომავლობა 
გამოსჭვივის. მართლაც, XX საუკუნემდე თუშები 
ჯერ კიდევ მაღალ მთებში სახლობდნენ. კახელი 
მეფეების მიერ მათთვის ალაზნის ველზე ნაბოძებ 
მიწას ტრადიციულად თუში მეცხვარეები ზამთრის 
ცივ თვეებში ცხვრის სადგომად იყენებდნენ. 
პირველი მუდმივი საცხოვრებელი აქ 1920-
იან წლებში გაჩნდა. ქვემო და ზემო ალვანის 
დასახლებამ ოფიციალური სტატუსი მხოლოდ 
1950-იან წლებში მოიპოვა, მას შემდეგ, რაც 
საბჭოთა მმართველებმა თუშები იძულებით აყარეს 

წინაპართა სოფლებიდან.

ტრადიციები ძნელად იკარგება, მაგრამ შეიძლება 
სახე იცვალოს. კახელი მეზობლებისგან 
განსხვავებით, თუშები ყოველთვის მოძრაობაში 
არიან: ახალი საძოვრისკენ, ახალი მიზნისკენ. 
ბარად დასახლებულმა და ფარასთან ერთად 
ხეტიალს მოკლებულმა თუშებმა დაიწყეს 
განათლების, როგორც სოციალურ ლანდშაფტში 
წინსვლის საშუალების, დაფასება. როგორც 
თავის თავზე ხუმრობენ, თუში ან მეცხვარეა, ან – 
აკადემიკოსი. 

ყველაფერი კარგად იყო, სანამ...
1994 წელს დანიელ ელანიძე გულის შეტევით 
გარდაიცვალა და ვერ მოესწრო, როგორ დაიტაცა 
მისი ბიზნესი ხარბმა მაფიამ საქართველოს 
დამოუკიდებლობის პირველ წლებში გამეფებული 
ქაოსისა და განუკითხაობის ხანაში.

მომდევნო 12 წლის განმავლობაში, ოჯახზე ზრუნვის 
მიზნით, გოგიმ ბედი ბევრგან სცადა. როგორც 
ჭეშმარიტი თუში მეცხვარის ბუნებას შეჰფერის, 
დახეტიალობდა სამსახურიდან სამსახურში, 
ქვეყნიდან ქვეყანაში.

1994-1995 წლებში გოგი ავტობუსს 
მართავდა საქართველო-თურქეთის ხაზზე, 
მაგრამ მხედრიონელებმა მისი მგზავრები 
გაძარცვეს და მანაც საგადასახადო ინსპექტორის 
ბევრად უფრო უსაფრთხო სამსახური არჩია 
ახმეტაში (სახელმწიფოსთვის მუშაობა არ არის ჩემი 
საქმეო, ამბობს დღეს). მისი ოდისეა ჯერ სამხრეთ 
რუსეთში საზამთროსა და პომიდვრის მოყვანით 
გაგრძელდა, შემდეგ კი ფოთში თევზსაჭერი გემის 
მართვით.

2005 წელს, გოგიმ, როგორც იქნა, „ჯეკპოტი“ 
მოიგო, როდესაც დაიწყო სარისკო, მაგრამ კარგად 
ანაზღაურებადი სამსახური ამერიკის სამხედრო 
ბაზაზე ერაყში. ის მართავდა ტრაილერს, რომელიც 
პროდუქტებით ამარაგებდა ბაზას. ერთ წელიწადში 
მან მოახერხა 10,000 აშშ დოლარის დაგროვება, 
რომელიც პირდაპირ ერიცხებოდა ბანკის 
ანგარიშზე თელავში. ეს საკმარისი აღმოჩნდა 
მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრის დამამზადებელ 
ქარხანაში ინვესტიციის ჩასადებად.

გოგიმ მოახერხა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის 
მიერ სკოლებისა და საჯარო დაწესებულებების 
აღდგენაზე გამოცხადებული ტენდერების მოგება, 
რამაც მუდმივი შემოსავალი მოუტანა მომდევნო 
7 წლის განმავლობაში. მან ფინანსური დანაზოგის 
გაკეთებაც შეძლო და დაიწყო მამისეულ ფერმაში 
დაბრუნებაზე ფიქრი.

ჯერ მეფუტკრეობას მიჰყო ხელი. თაფლი კარგი 
ბიზნესი იყო, თუმცა გოგის თუშური სულისთვის 
უფრო მნიშვნელოვანი, ალბათ, დედა ბუნებასა და 
მწყემსის ტრადიციულ ცხოვრებასთან დაბრუნება 
იყო. როგორც მისი წინაპრები მოგზაურობდნენ 
თუშეთს, შირაქსა და ალვანს შორის, გოგიც სკებით 
დატვირთული სატვირთო მანქანით მოგზაურობდა 
კახეთში: ადრე აპრილში ლაგოდეხის აკაციის 
ტყეებში, შემდეგ შირაქის აყვავებულ ველებზე, 
გვიან მაისში კი ყვარლის ცაცხვის ტყეებში (თქმაც 
არ არის საჭირო, რომ გოგის თაფლის გასინჯვა 
ერთ რამედ ღირს).

2011 წელს გოგიმ ბედი უკვე მებაღეობაში სცადა და 
600 ხურმის ხე დარგო მამისეული ფერმის გვერდით. 
2015 წელს დამატებული წვეთოვანი სარწყავი 
სისტემის წყალობით, იმედი აქვს, რომ რამდენიმე 
წელიწადში, როდესაც ხეები გაიზრდება, 18-20 ტონა 
მოსავალს მიიღებს. გვიხსნის, რომ ეს სრულიად 
საკმარისია ერთი სატვირთოს დასატვირთად, 
ამიტომ უფრო ადვილი იქნება უკრაინელებისთვის 
მიყიდვა, რომლებიც შესაფუთი მასალებითა და 
პალეტებით დატვირთული სატვირთო მანქანებით 
ჩამოდიან კახეთში მოსავლის აღების დროს.

OK Google, როგორ დავიწყო თხის 
ფერმა?
2013 წელს, როდესაც მეტალოპლასტმასის კარ-
ფანჯრის ბიზნესმა დაღმასვლა დაიწყო, გოგის 
ახალი იდეა მოუვიდა: თხის ფერმა. წაიკითხა, 
რომ ორგანული თხის რძე სასარგებლოა 
ჯანმრთელობისთვის. ფრანგული თხის ყველზეც 
ჰქონდა გაგებული და ისიც გაარკვია, რომ 
თხები ჭამენ თითქმის ყველაფერს, ვაშლიდან 
დაწყებული გამხმარი საახალწლო ნაძვის ხეებითა 
და ცოცხებით დამთავრებული. მაგრამ, ნეტავ, 
საიდან უნდა დაიწყოს კაცმა? თხები და თხის რძე 
ნამდვილად არ არის ჩვეულებრივი მოვლენა 
ალვანის მეცხვარე მოსახლეობაში, ამიტომ 
მცოდნეს აზრს ვერ ჰკითხავდა და გამოცდილებასაც 
ვერავინ გაუზიარებდა.
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საბედნიეროდ, გოგის ჰქონდა ინტერნეტში 
ჩართული კომპიუტერი და შეეძლო თავად 
ესწავლა ყველაფერი. როდესაც ერთ შაბათ 
დილით შევხვდით მამისეულ ფერმაზე, გოგიმ 
გვაჩვენა ინტერნეტში ნაპოვნი ნახაზები, რითიც 
ძველი ღორების ფერმა უნდა განეახლებინა, რათა 
ადგილობრივ ბაზარზე თხები ეყიდა. მაშინ უკვე 
იცოდა, რომ ადგილობრივი თხები ცოტას (დღეში 
0.5-1 ლ.) იწველებიან  ელიტური შვეიცარიული 
თხებისგან განსხვავებით, რომლებიც დღიურად 
4-6 ლიტრ რძეს იძლევიან. ყველაზე მარტივი 
იყო, ადგილობრივი ჯიშის გაუმჯობესების მიზნით 
შვეიცარიიდან მამალი თხების შემოყვანა. ამ 
პროცესს 3-5 წელი დასჭირდებოდა.

აღმოჩნდა, რომ რამდენიმე შვეიცარიული 
თხის შემოყვანა ფინანსურად შეუძლებელი 
იყო. ხანგრძლივი ძებნის შემდეგ, გოგიმ 
იპოვა თანამოაზრე ნატახტარში, რომელთან 
თანამშრომლობითაც შეძლებდა ჩამოყვანის 
ხარჯების დაზოგვას. შეთანხმება შედგა და 2015 
წელს ხუთმა ზაანურმა მამალმა თხამ ამაყად დადგა 

ფეხი ქვემო ალვანის ცვრიან მიწაზე.

ერთი წლის შემდეგ, გოგის 29 რჩეულ თხას 39 
ციკანი ეყოლა. მართალია, ბამბის ქულასავით 
თეთრი ციკნები გაჭრილი ვაშლივით ჰგავდნენ 
თავიანთ არისტოკრატ მამებს, მაგრამ გოგიმ 
იცის, რომ კიდევ რამდენიმე თაობა და სამი წელი 
დასჭირდებათ თხებს, რომ პროდუქტიულობის 
შვეიცარიულ დონეს მიაღწიონ.

გამხმარი საახალწლო ნაძვის ხეები და ცოცხები 
არ არის ცხოველების გამოკვების იდეალური 
გრძელვადიანი წყარო, ამიტომ გოგიმ 8,700 აშშ 
დოლარის ინვესტიცია ჩადო ჩინეთში დამზადებულ 
ჰიდროპონიკის საკვების ქარხანაში. მას იმედი 
ჰქონდა, რომ ინვესტიციის ნაწილს საქართველოს 
მთავრობის პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“ 
დაუფინანსებდა, რომელსაც მიმართა კიდეც, თუმცა 
4 თვე ვერ დაელოდებოდა განხილვის პროცესის 
დასრულებას, თხებს საკვები სჭირდებოდათ.

როგორც გოგი გვიხსნის, ჰიდროპონიკა ნამდვილი 
მისწრებაა მცირე მიწის მფლობელებისთვის, 
რომელთაც არ აქვთ დიდი საძოვრები. 
ჰიდროპონიკის დანადგარი ხუთი განყოფილებისგან 
შედგება, რადგან სწორედ ხუთი დღე სჭირდება 
ქერის თესლს, რომ საკმარისად გაიზარდოს. 
ყოველდღე გოგი თითო განყოფილებაში რგავს 
დაახლოებით 30-40 კგ. ქერს. ხუთ დღეში უკვე 
შეუძლია დაახლოებით 100 კგ. 100%-ით ორგანული 
მწვანე ჯეჯილის აღება, რაც ბევრად მეტია, ვიდრე 
ახლა სჭირდება.

გოგის ტემპები შთამბეჭდავია. მასსა და 
თხების სხვა მეპატრონეებს შორის უკვე შედგა 
თანამშრომლობა (დიახ, გოგი აღარ არის მარტო) 
ყველის ერთობლივი წარმოების, თხის ხორცისა და 
ფარის გენეტიკური გაუმჯობესების მიმართულებით. 
დაბოლოს, გოგი უკვე ელაპარაკება ჟან-ჟაკს, 
მეზობელ არგოხში დასახლებულ მითოლოგიურ 
ფრანგ ფერმერს, ფრანგული ყველის რეცეპტების 
სწავლის შესაძლებლობებსა და პურის, ყველის, 
ღვინისა თუ სხვა დელიკატესების ჟან-ჟაკის 
თბილისური მაღაზიისა და უცხოური კავშირების 
მეშვეობით ბაზარზე გატანაზე.

გოგისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მისმა 
წარმატებამ შეიძლება მისი 25 წლის შვილი, ლევანი, 
რომელიც განათლებით სამოქალაქო ინჟინერია, 
საოჯახო ბიზნესში დააბრუნოს და გააგრძელოს 
მამისეული საქმე. მისი ქალიშვილი, 21 წლის 
სალომე, თბილისის სამხატვრო აკადემიის მეოთხე 
კურსის სტუდენტია. სალომე ნიჭიერი ხელოვანია 
და, ალბათ, არ მოინდომებს ფერმერობას, მაგრამ 
რა გაეწყობა, სრულყოფილი არავინაა.

ავტორები: ირაკლი კოჭლამაზაშვილი, ერიკ ლივნი
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XXI საუკუნე კახეთში იწყება სოფლიდან

5 აპრილი, 2016 წელი

გქონიათ ოდესმე ჯანსაღი პროდუქტების ყიდვის 
პრობლემა ან დაგზარებიათ ბაზრებში საყიდლებზე 
სიარული? განა საოცარი არ იქნებოდა, 
ნატურალური და ახალი საკვების ონლაინ 
შეკვეთა და სახლში მიღება? soplidan.ge-ს ამბავი 
ნამდვილად იძლევა ოპტიმიზმის საფუძველს.

ეს არის ამბავი მცირე ბიზნესზე ინოვაციური 
იდეით. soplidan.ge არის პირველი ქართული 
ინტერნეტ-პორტალი, რომელიც საშუალებას 
გაძლევთ, ონლაინ იყიდოთ სასოფლო-სამეურნეო 
პროდუქტები. მომხმარებლებს შეუძლიათ 
მათთვის სასურველი პროდუქტების ყიდვა, 
რომელსაც ერთ დღეში ადგილზე მიიღებს. ეს 
არის შესანიშნავი გზა, სახლში მიიღოთ ახალი, 
ჯანსაღი, ნატურალური ხილ-ბოსტნეული. 2015 
წელს „სოფლიდან“ დასახელდა წლის საუკეთესო 
სტარტაპად.

ამ მშვენიერი ბიზნეს-იდეის უკან ორი ახალგაზრდა 
ქალი დგას. ნინო მღებრიშვილი და ნათია 
ნინიკელაშვილი კახეთიდან უკვე 10 წელია 
მეგობრები არიან. როგორც ახალგაზრდა დედებს, 
ნინოსა და ნათიას საერთო პრობლემა აქვთ, 
როდესაც საქმე მათი შვილებისთვის ჯანსაღი 
პროდუქტების ყიდვას ეხება. ბუნებრივი და ჯანსაღი 
პროდუქტების საყიდლად ხშირად უწევდათ 
წასვლა სხვადასხვა სოფელსა თუ ბაზარში, რაც 
ბევრ დროს მოითხოვს. ისინი მალევე მიხვდნენ, 

რომ ყველას არ აქვს საშუალება, რამდენიმე საათი 
იმგზავროს და სოფელში შეიძინოს პროდუქტები. 
თუ ადამიანები ონლაინ ტანსაცმელს ყიდულობენ, 
რატომ არ შეიძლება სასოფლო-სამეურნეო 
პროდუქტების ყიდვაც შეეძლოთ? აი, ასე დაიბადა 
მათი ბიზნეს-იდეა.

ნინომ და ნათიამ დაიწყეს ბაზრებისა და 
ფასების შესწავლა. მათ ჰქონდათ კავშირი 
კახეთის რამდენიმე სოფელთან და ადვილად 
შეეძლოთ ადგილობრივი პროდუქტების ყიდვა 
სხვადასხვა მცირე და საოჯახო ფერმისგან. შედეგ 
დაარეგისტრირეს soplidan.ge, შექმნეს ძალიან 
ლამაზი ვებ-გვერდი ონლაინ შოპინგისთვის და 
ჩამოაყალიბეს ადგილზე მიტანის სისტემა, რათა 
საკვები მომხმარებლებამდე მიეტანათ.

ნინომ და ნათიამ კარგად იცოდნენ, რამდენად 
მნიშვნელოვანია მომხმარებლისთვის, როგორ 
გამოიყურება პროდუქტები, ამიტომ ზრუნავენ, რომ 
ყველაფერი კარგად გარეცხილი და დაფასოებული 
იყოს. ეს მათ აშკარა უპირატესობას ანიჭებს 
ბაზრებთან შედარებით, სადაც საკვების ხარისხსა 
თუ წარმომავლობაზე გარანტია თითქმის არ 
არსებობს. მიუხედავად ამისა, soplidan.ge-ს ფასები 
ბაზრის ფასებისგან ბევრით არ განსხვავდება. ეს 
იმიტომ, რომ ნინო და ნათია ყიდულობენ უშუალოდ 
ფერმერებისგან და არა შუამავლებისგან.
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ცხრილი #1

ეს არ არის ქართული გამოგონება!
სულაც არ არის გასაკვირი, რომ სასოფლო-
სამეურნეო პროდუქტებით ონლაინ შოპინგს 
საკმაოდ დიდი ისტორია აქვს ევროპაში. 
გერმანიაში ვეგეტარიანული და ორგანული 
პროდუქტების ყუთებს სხვადასხვა რეგიონული 
მიმწოდებლები უკვე 1990-იანი წლებიდან 
სთავაზობენ მომხმარებლებს. დღეს ეს ძალიან 
პოპულარული ბიზნესია, რომელიც ორგანული 
პროდუქტებით ამარაგებს არა მხოლოდ ოჯახებს, 
არამედ საბავშვო ბაღებს, სკოლებს, ბიზნესებსა 
თუ რესტორნებს. გერმანიაში 110-ზე მეტი ასეთი 
მიმწოდებელია, რომლებიც პროდუქტების დიდ 
ნაწილს რეგიონული ფერმებიდან იღებენ. ეს 
ბიზნესი პოპულარულია ინდოეთშიც. 1.4 მილიონი 
ფერმერი ინდოეთში ყიდის თავის პროდუქციას 
ინტერნეტით, შუამავლების ჩარევის გარეშე.

აშშ-ში ჩვეულებრივ ვეგეტარიანული პროდუქტების 
ყუთებთან ერთად, არსებობს საზოგადოებრივი 
სოფლის მეურნეობის სისტემა (Community Sup-
ported Agriculture – CSA). ეს სისტემა მიზნად 
ისახავს მომხმარებელსა და მწარმოებელს 
შორის პირდაპირი კავშირის ხელშეწყობას, რათა 
მომხმარებელს მეტი ინფორმაცია ჰქონდეს, 
როგორ იზრდება მისთვის სასურველი საკვები. 
ვეგეტარიანული პროდუქტების ყუთების ბევრი სხვა 
მოდელისგან განსხვავებით, CSA-ში ჩართულია 
მომხმარებელი, რომელიც ფინანსურად ეხმარება 
ფერმერს, სეზონურად წინასწარ იხდის რა 
ფერმის პროდუქციის საფასურის ნაწილს. მსგავსი 
ურთიერთობა საშუალებას აძლევს ფერმერს, 
იყიდოს თესლები, მცენარეები და სხვ. საშუალებები 
და გადაიხადოს სამუშაოს ხარჯები ისე, რომ 
არ დაელოდოს მოსავლის აღებით მიღებულ 
შემოსავლებს.

მომგებიანი ყველასთვის
საკვების ბაზრის უმთავრესი პრობლემა  არის ე.წ. 
„ღირებულებათა ჯაჭვი“, უამრავი მხარე, რომელიც 
დგას ფერმერსა და საბოლოო მომხმარებელს 
შორის. ღირებულებათა ჯაჭვი შეიძლება 
შედგებოდეს ბევრი „ღირებულების მქონე“ 
მხარისგან, რომელიც ასრულებს ისეთ ფუნქციას, 
როგორიცაა შეგროება, ლაბორატორიული 
ტესტი, დასაწყობება, ტრანსპორტირება, შეფუთვა, 
გადამუშავება, საბითუმო და საცალო ვაჭრობა. 
ხშირ შემთხვევაში, ფერმერები, რომლებიც 
მხოლოდ ნედლეულს ყიდიან, დგანან ჯაჭვის 
ყველაზე დაბალ დონეზე და, შესაბამისად, სხვა 
მოთამაშეებთან შედარებით, აქვთ ყველაზე 
დაბალი წილი დამატებით ღირებულებაში.

ქართველ ფერმერთა უმრავლესობა არის მცირე 
მიწის მფლობელი, რომელსაც ვერ მიაქვს საკუთარი 
პროდუქცია თბილისის მომგებიან ბაზრებამდე. 
ხშირ შემთხვევაში, ამ ფერმერებს სხვა არჩევანი 
არც აქვთ, გარდა იმისა, რომ რომ საკუთარი 
პროდუქცია ადგილობრივ ბაზრებზე გაყიდონ. 
მცირე რაოდენობით სასოფლო სამეურნეო 
პროდუქტების თბილისში ტრანსპორტირების 
ხარჯები შეიძლება წარმოუდგენლად მაღალი 
იყოს. მეტიც, თბილისელი საბითუმო ვაჭრებისთვის 
მიყიდვაც შეიძლება არ იყოს კარგი იდეა.

ონლაინ შოპინგი ქართველ ფერმერებს სთავაზობს 
ღირებულების შედარებით მაღალი წილის მიღების 
შესაძლებლობას, რადგან აგდებს შუამავლების 
რგოლს და უშუალოდ აკავშირებს მას საბოლოო 
მომხმარებელთან. ინტერნეტი შეიძლება 
გახდეს პროდუქციის მყისიერად გაყიდვისა და 
მომხმარებლისა და ფერმერის ერთმანეთთან 
დაკავშირების უმთავრესი საშუალება. როდესაც 
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ფერმერებს ესმით ონლაინ შოპინგზე ან „ვებ-
მარკეტინგზე“, ისინი, როგორც წესი, ფიქრობენ 
მსხვილ ბიზნესსა და მაგარ ვებ-გვერდზე. თუმცა 
ევროპის ბევრ ონლაინ გაყიდვების სისტემას 
ამუშავებენ მცირე ფერმერები ან ფერმერთა 
ჯგუფები, შუამავლების ყოველგვარი ჩარევის 
გარეშე.

გაფართოების შემთხვევაში, სასოფლო-
სამეურნეო პროდუქტების პირდაპირ მიყიდვა 
მეურნეობებისთვის, საბავშვო ბაღებისთვის, 
რესტორნებისა თუ სუპერმარკეტებისთვის უნდა 
გახდეს სტიმული ბევრი ქართველი ფერმერისთვის, 
ჩაერთოს კომერციულ საქმიანობაში (და დროთა 
განმავლობაში გახდეს ჭეშმარიტი ფერმერი). 
ბევრი მათგანისთვის ნამდვილ ფერმერად ქცევა 
შეიძლება ხანგრძლივი პროცესი აღმოჩნდეს, 
მათ მოუწევთ, ისწავლონ, როგორ გააუმჯობესონ 
პროდუქტებისა და მომსახურების ხარისხი, როგორ 
იურთიერთონ და მიეჩვიონ, რომ დროულად 
მიაწოდონ პროდუქტები მომხმარებლებს. 

ონლაინ მარკეტინგის ვარიანტმა შეიძლება, ასევე, 
წაახალისოს ფერმერები, შექმნან ფორმალური 
თუ არაფორმალური კოოპერატივები, რათა 
ერთობლივად შექმნან პროდუქცია, ინვესტიცია 
ჩადონ მნიშვნელოვან აღჭურვილობაში, შეამცირონ 
მოსავლის აღების შემდგომი დანაკარგები და 
ტრანსპორტირების ხარჯები.

თბილისში ბევრი ადამიანია, რომელსაც არ აქვს 
დრო, ყოველ კვირას იაროს მოლსა თუ ბაზარში 
ახალი პროდუქტების საყიდლად. ონლაინ შოპინგის 
გამოჩენა გაუადვილებს მათ ცხოვრებას და მისცემს 
წვდომას ჯანსაღ, ადგილობრივად წარმოებულ 
პროდუქტებზე. ნინოს, ნათიასა და სასოფლო-
სამეურნეო პროდუქტებით ონლაინ ვაჭრობის სხვა 
ქართველი პიონერების წყალობით ყველა მხარე 
მოგებულია: ფერმერები, სოფლის მოსახლეობა, 
ქალაქელი მომხმარებელი და მთელი ქართველი 
ერი. უკეთესი ცხოვრება იწყება უკეთესი, ჯანსაღი 
სოფლის ნობათით.

გაამოთ!

ფუტკარი ჩვენი არსობისა

12 სექტემბერი, 2016 წელი

ტრადიციული პატარა სკა, რომელსაც ხშირად შეხვდებით საქართველოში. 

წყარო: ENPARD საქართველო (www.enpard.ge)

ავტორი: ია კაცია 

ავტორს სურს, განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადოს ნანა მუტაფიდუს გაწეული დახმარებისთვის.
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ფუტკრის ეკონომიკური მნიშვნელობა ბევრად 
სცდება თაფლის წარმოებას. როგორც ეროვნული 
რესურსების დაცვის საბჭო წერდა 2011 წელს („რაში 
გვჭირდება ფუტკარი: ბუნების პატარა მუშაკები 
საკვებით გვამარაგებენ“), აშშ-ში ფუტკრების მიერ 
წარმოებული თაფლის ღირებულებამ 2011 წელს 
150 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, მაშინ, როდესაც, 
ფუტკრების მიერ დამტვერილი ტერიტორიიდან 
მოწეული მოსავლის ღირებულება 15 მილიარდი 
აშშ დოლარი იყო (100-ჯერ მეტი!). ფუტკრების 
ყოლა მეფუტკრეებისთვის არ არის იმდენად 
მნიშვნელოვანი, რამდენადაც მოსავლის, ხილისა 
თუ ბოსტნეულის მწარმოებლებისთვის.

თითქმის 30 წელია ფუტკრის ჯიშს უამრავი 
საფრთხე ემუქრება მთელი მსოფლიოს 
მასშტაბით. აშშ-ში უბედურება მას შემდეგ დაიწყო, 
რაც ვაროა გავრცელდა. ეს არის პარაზიტი ტკიპა, 
რომელიც აავადებს სკას და შეიძლება მთლიანად 
გაანადგუროს იგი. ამ ტკიპამ მსოფლიოს დაპყრობა 
იაპონიიდან და საბჭოთა კავშირიდან დაიწყო 60-
იან წლებში, 80-იანი წლების დასაწყისში მიაღწია 
დასავლეთ ევროპას და 80-იანი წლების ბოლოს 
უკვე აშშ-შიც გამოჩნდა. დღეს ავსტრალია არის 
ერთადერთი კონტინენტი, სადაც ფუტკარს არ 
ანადგურებს ეს სასტიკი პარაზიტი. 1999 წლის 
გამოთვლებით, 1990 წლიდან 1999 წლამდე, 
სწორედ ამ პარაზიტის გამო, აშშ-ში ფუტკრის 
რაოდენობა 25%-ით შემცირდა (ჩავარია 
განახლებადი რესურსების ჟურნალი 17, 1999 წ.).

2000-იან წლებში კიდევ ერთმა, გარკვეულწილად 
მისტიურმა ფენომენმა, ე.წ. „ოჯახის განადგურების 
სინდრომმა (colony collapse disorder – CCD) 
შეუქმნა საფრთხე ფუტკარს მთელ მსოფლიოში. 
CCD-ის დროს, მუშა ფუტკრების უმეტესობა, 
მიუხედავად საკვების სავსე მარაგისა, აშკარად 
ორგანიზებულად, ტოვებს სკას და ეცლება 
დედა ფუტკარსა და მამალ ფუტკრებს. როგორც 
ფუტკრის ექსპერტი დენის  ვან ენგელსდროპი 
ხსნის ნიუ იორკ თაიმსის დოკუმენტურ ფილმში 
(„ოჯახის განადგურება – დაკარგული ფუტკრების 
საიდუმლო“), სავარაუდოდ, უამრავი სტრესის 
გამო ფუტკარი „თავს ცუდად გრძნობს“. ამ დროს 
ირთვება ბიოლოგიური პროგრამა, რომელიც 
დასნეულებულ ფუტკრებს უბიძგებს, დატოვონ 
ოჯახი, რათა დანარჩენები ინფიცირებისგან იხსნან.

ზემოაღნიშნული პრობლემები სცდება მხოლოდ 
ეკონომიკურ ხარჯებს. როგორც ერთხელ 
გამოჩენილმა ამერიკელმა ბიოლოგმა, ედვარდ 
ვილსონმა დაწერა: „ყოველი მესამე ლუკმა 
საკვებისთვის ფუტკარს ან სხვა მწერებს უნდა 
ვუმადლოდეთ!“, რითიც ეხება იმ ფაქტს, რომ 
მსოფლიო სურსათის წარმოების მესამედი 
დამოკიდებულია დამტვერვაზე. თუ ფუტკარი 
გადაშენდება, ადამიანთა მოდგმა სერიოზული 
პრობლემის წინაშე დადგება და ბუნდოვანია, 
როგორ შეძლებენ ხელოვნური დამტვერვის 
რობოტები, რომლებზეც ამჟამად ჰარვარდის 
უნივერსიტეტის რობოტიკის ჯგუფი მუშაობს, 

საიმედოდ იმუშაონ და ჩაანაცვლონ ნამდვილი 
ფუტკრები.

საექსპორტი ნიშა 
საქართველოსთვის?
მიწოდების შემცირების გვერდითმა ეფექტმა 
გავლენა მოახდინა თაფლის ფასზე მთელ 
მსოფლიოში. აშშ-ის თაფლის ეროვნული საბჭოს 
მონაცემებით, თუ ერთი ფუნტი თაფლის აგვისტოს 
საშუალო ფასი 2006 წელს 3.83 აშშ დოლარი იყო, 
2016 წელს უკვე 6.88 აშშ დოლარი გახდა. რადგან 
ფუტკარი ყველგან საფრთხეშია, ფასების მსგავსი 
დინამიკა გვაქვს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.

ამიტომ მნიშვნელოვანია, გავიაზროთ, რომ 
არ აქვს მნიშვნელობა, იგივე პრობლემები 
აქვთ თუ არა ქართველ მეფუტკრეებს: თაფლის 
გაზრდილი ფასი ნებისმიერ შემთხვევაში ზრდის 
მისი ექსპორტის პოტენციალს. მე-19 საუკუნის 
ავსტრიელ ეკონომისტს ევგენ ვონ ბომ-ბავერკს თუ 
დავუჯერებთ, რაც უფრო მაღალია ღირებულების 
შეფარდება წონასთან, მით უფრო მეტი შანსია, 
საქონელი გაიყიდოს შორ მანძილზე. ეს ძალიან 
ინტუიტიურია, რადგან ტრანსპორტირების 
ხარჯებს განსაზღვრავს მხოლოდ წონა, მაშინ, 
როდესაც ვაჭრობის მოგება ღირებულების 
პროპორციულია. შედეგად, თუ ორ საქონელს 
ერთნაირი წონა აქვს, უფრო მომგებიანია იმ 
საქონლის ტრანსპორტირება, რომელიც უფრო 
ძვირი ღირს (ეს დასკვნა განაპირობა ბომ-ბავეკის 
დაკვირვებამ, რომ უმაღლესი ხარისხის საქონელი 
(მაგ.: საუკეთესო პომიდორი), როგორც წესი, გადის 
ექსპორტზე, ნაკლები ხარისხის მქონე კი რჩება 
შიდა ბაზარზე).

და მართლაც, როგორც გრაფიკიდან ჩანს, 2014 
წლიდან 2015 წლამდე ქართული თაფლის ექსპორტი 
სამიზნე ქვეყნებში 53-დან 63.5 ტონამდე გაიზარდა 
(თითქმის 20%-ით). თუმცა ყველაზე თვალშისაცემი 
ის არის, რომ თაფლის ექსპორტი არ ხდებოდა 
ევროკავშირში, მიუხედავად იმისა, რომ DCFTA 
2014 წლის სექტემბერში გაფორმდა (საქმე იმაშია, 
რომ DCFTA არ იძლევა არც ერთი ცხოველური 
პროდუქტის ექსპორტის საშუალებას, გარდა 
თაფლისა). თუმცა DCFTA-ის არსებობა არ ნიშნავს, 
რომ არ არსებობს სტანდარტები, რომლებიც 
არ უნდა დაკმაყოფილდეს ევროკავშირში 
ექსპორტირების შემთხვევაში. როგორც თბილისში 
დაფუძნებული ეკონომიკური კვლევების ცენტრი 
წერს თავის 2016 წელს ჩატარებულ კვლევაში 
სახელწოდებით „ქართველ მცირე ფერმერებზე 
DCFTA-ის გავლენის კვლევა“, თაფლის შესახებ 
რეგულაციები „ადგენს წარმოების, გადამუშავების, 
დაფასოების, ჰიგიენისა და დისტრიბუციის 
მოთხოვნებს. ...ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა 
დაკავშირებულია იმ ფაქტთან, რომ 2015 წლის 
სექტემბრამდე შეუძლებელი იყო თაფლის 
ნიმუშების სრულფასოვანი ანალიზი. უახლესი 
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მონაცემების თანახმად, ნიმუშების დაახლოებით 
30% პრობლემური იყო (ანტიბიოტიკების მაღალი 
შემცველობა) და ვერ აკმაყოფილებდა მინიმალურ 
მოთხოვნებს. ეს რიცხვი მეტყველებს პრობლემის 
მასშტაბზე. ანტიბიოტიკების დონეს რომ თავი 

დავანებოთ, მეთაფლეთა უმეტესობა ალუმინის ან 
თუთიის ცენტრიფუგას იყენებს. ამ უკანასკნელის 
გამოყენება კი მკაცრად არის აკრძალული 
ევროკავშირში.“

წყარო: საქსტატი

გვ. 35 

 

  

გვ. 43. 

 

წყარო: კოოპერატივების წლიური გამოკითხვა ENPARD-ის კონსორციუმების ერთობლივი კვლევა, 2016 წ. 
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#1 ხელისშემშლელი ფაქტორი კოოპერატივის 
განვითარებაში 

დაბრკოლებების აღმოფხვრა
ზემოთ მოყვანილი განცხადება მიანიშნებს 
იმ ფაქტორებზე, რაც ხელს უშლის მეწარმე 
ქართველებს, აწარმოონ და გაყიდონ თაფლი 
ევროპაში. თუმცა ყველა ამ პრობლემის მოგვარება 
შესაძლებელია მოკლე დროში. მთავრობას 
შეუძლია საჭირო ცვლილებების წახალისება, 
განსაკუთრებით თუ წარმოების მცირე მოცულობა 
ხელს უშლის საჭირო საცდელი ლაბორატორიების 
შექმნას (კოორდინაციის კლასიკური პრობლემა – 
თაფლის მწარმოებელთა საკმარისი რაოდენობის 
გარეშე ასეთი ლაბორატორიების შექმნა არ არის 
მომგებიანი, მაშინ, როდესაც ლაბორატორიების 
არარსებობა ხელს უშლის მეფუტკრეებს, გაზარდონ 
წარმოების მოცულობა). ინვესტორებისთვის 
გარკვეული რისკების მოშორებით, მეფუტკრეებმაც 
და ლაბორატორიებმაც შეიძლება მოახერხონ 
გორდიას კვანძის გახსნა. შეიძლება სხვა 
დაბრკოლებებიც არსებობს: მაგალითად, 
კაპიტალის დეფიციტის ტრადიციული 
პრობლემა შეიძლება შედარებით მარტივად 
გადაიჭრას. საქართველოს მთავრობა სწორი 
მიმართულებით მიდის, რისი შედეგიცაა 2015 წელს 

დაწყებული მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო 
კოოპერატივების ხელშეწყობის პროგრამა.

ქართველ მეფუტკრეთა გილდიის ხელმძღვანელი, 
გიორგი კეფაშვილი ბიზნესკონტაქტის სტატიაშ
ი აცხადებს, რომ ამჟამად 50,000 მეტი ადამიანია 
ჩართული მეფუტკრეობაში, რომელთა 99% 
არაპროფესიონალია. მხოლოდ რამდენიმე 
ფერმერს ჰყავს 300-ზე მეტი სკა. კეფაშვილის 
განცხადებით, ევროკავშირის მოთხოვნების 
დაკმაყოფილების შემთხვევაში, საქართველოს 
შეუძლია წელიწადში 2000 ტონა თაფლი გაიტანოს 
ექსპორტზე. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ქართველი 
მცირე ფერმერების საშუალო ასაკი 55 წელს 
ზევითაა (UNDP-ისა და ISET-ის კვლევა ქართველი 
ფერემრების ცოდნის საჭიროებაზე), რაც ართულებს 
სექტორის მოდერნიზებას, საინტერესოა, რომ 
ენპარდის პროგრამის ფარგლებში ISET-ის მიერ 
ჩატარებული კვლევის შედეგების მიხედვით, 
მეფუტკრეობა იზიდავს ყველაზე ახალგაზრდა 
ფერმერებს. მეტიც, ენპარდის მიერ საქართველოში 
დაფინანსებული 200 კოოპერატივის 20% არის 
მეფუტკრეობის კოოპერატივი, რაც მას ენპარდის 
მიერ დაფინანსებული სოფლის მეურნეობის 
მოწინავე ქვესექტორს ხდის.

ავტორები: ია კაცია, ერიკ ლივნი
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უკან მომავალში: უქმნის თუ არა ფერმერობის ძველი პრაქტიკა ბაზარზე 
ნიშას ქართველ ფერმერებს?

22 ოქტომბერი, 2016 წელი

უხსოვარი დროიდან მთვარე ყველას ყურადღების 
ცენტრში იყო. ადამიანები თაყვანს სცემდნენ 
მნათობს და სწამდათ, რომ მას მისტიკური 
ძალა ჰქონდა. მთვარის მიმართ ინტერესი 
დღემდე არ განელებულა, ფსიქოლოგიური და 
ასტროლოგიური კვლევები დიდი ხანია სწავლობენ 
მთვარის გავლენას ადამიანის განწყობასა და 
ქცევაზე. რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, 
აქციის ამონაგებზე მთვარის ფაზების გავლენას 
მრავალი ეკონომიკური ნაშრომი ეძღვნება. იუანმა 
და სხვ. (2006 წ.) აღმოაჩინეს, რომ ამონაგები 
აქციაზე (საფონდო ინდექსის ცვლილება) 
უფრო მეტია ახალი მთვარის პერიოდში, ვიდრე 
სავსემთვარეობისას. ეს განსხვავება არ არის 
დამოკიდებული ბაზრების ცვალებადობაზე, 
ვაჭრობის მოცულობაზე, ობლიგაციების ამონაგებსა 
და საპროცენტო განაკვეთებზე. საინტერესოა 
ისიც, რომ ამ მოვლენაზე გავლენას არ ახდენს 
არც კალენდართან დაკავშირებული ანომალიები: 
იანვრის ეფექტი, კალენდრული თვის ეფექტი, 
სამუშაო დღის ეფექტი და წინასადღესასწაულო 
დღეების ეფექტი. რა თქმა უნდა, გასარკვევია, რას 
მიეწერება ამგვარი შედეგები: მთვარის მისტიკურ 
ძალას თუ ადამიანის ცრურწმენას მათზე.

მთვარე მოსავლისა
მთვარის ფაზებსა და აქციებზე ამონაგებს 
შორის კორელაციამ, შესაძლოა, დაგვაეჭვოს 
ბაზრის მონაწილეთა რაციონალურობასა 
და კეთილგონიერებაში. ფერმერულ 
მეურნეობაში  მთვარის კალენდრის 

გამოყენება კი ნამდვილად არ გაუკვირდება 
თანამედროვე ადამიანების უმეტესობას. მთვარის 
ფაზების მიხედვით მეურნეობის წარმართვა 
სათავეს ნილოსის და ევფრატის უძველესი 
ცივილიზაციებიდან იღებს.

XVII საუკუნიდან მოყოლებული განმანათლებლობის 
იდეით (ინდუსტრიული რევოლუციის უკან 
მდგარი ფილოსოფიური მოძღვრება) 
გატაცებული ევროპელები ცდილობდნენ, 
მოსავლიანობის გაუმჯობესებისა და ფერმერობის 
ინდუსტრიალიზაციის გზებისთვის მიეგნოთ. XIX 
საუკუნის შუა წლებიდან ფართოდ გამოიყენება 
ქიმიური სასუქები. ამასთან, მკვეთრად იცვლება 
ევროპისა და ბრიტანეთის ლანდშაფტი, რადგან 
უფრო და უფრო მეტი ადამიანი მიეშურება ქალაქს 
უღიმღამო ქარხნებსა და ქსოვილის ფაბრიკებში 
სამუშაოდ. ადამიანები თითქოს ინდუსტრიული 
პროცესების მექანიკურ გაგრძელებად იქცნენ.

მრავალ ინტელექტუალს აფიქრებდა ბუნების 
მიმართ ამგვარი „უსულო“ ინდუსტრიული 
მოპყრობა. XX საუკუნის დასაწყისში რუდოლფ 
შტაინერმა საფუძველი ჩაუყარა ფერმერობის 
ბიოდინამიკურ მეთოდს (ევროპაში ერთ-
ერთი პირველი ორგანული მეურნეობის 
მხარდამჭერი მოძრაობა), რომელსაც ხშირად 
ჰოლისტიკურ მეთოდს უწოდებენ. ამ მიდგომის 
ფილოსოფია ის არის, რომ ყველა მცენარე, 
ცხოველი და ასტროლოგიური ციკლი ცხოვრობს 
ურთიერთდაკავშირებულ სივრცეებში, რომლებიც 
ერთმანეთზე ურთიერთქმედებენ.

სოფლის მეურნეობის ბიოდინამიკური მეთოდის 
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მთავარი იდეა ისაა, რომ ფერმა თვითმყოფადი 
ორგანიზმია, რომელიც ბუნების რიტმს მისდევს. 
ბიოდინამიკ ფერმერებს სჯერათ, რომ ყველა 
მცენარეს საკუთარი ხასიათი და ენერგია აქვს, 
რომელიც ბუნებასა და ასტროლოგიურ ციკლთან 
ჰარმონიაშია. უფრო ზუსტად, მთვარის ფაზები 
(ახალი მთვარე, პირველი მეოთხედი, სავსე მთვარე 
და მესამე მეოთხედი) განსაზღვრავს კონკრეტული 
მცენარის თესვის, ხვნისა და მოსავლის 
აღებისთვის საუკეთესო დროს. ბიოდინამიკური 
კალენდარი  იმისთვის შეიქმნა, რომ ფერმერებს 
გაადვილებოდათ მოსავლის ციკლების დაგეგმვა 
(www.amazon.com-ზე შეგიძლიათ შეუკვეთოთ 2017 
წლის ბიოდინამიკური კალენდარი).

ბიოდინამიკი ფერმერები იმავე პრინციპებს 
მისდევენ, რომელსაც ორგანული ფერმერები. 
ორგანული ფერმების მსგავსად, ისინიც ნაკელსა და 
ნარჩენებს იყენებენ ნიადაგის გასანოყიერებლად. 
მიუხედავად ამისა, ბიოდინამიკური ორგანულს 
არ ნიშნავს, ის უფრო ორგანული მეურნეობის 
ვიწრო სპექტრია. ასტროლოგიური კალენდრის 
გამოყენება მხოლოდ ერთ-ერთია ბიოდინამიკურ 
სოფლის მეურნობაში გამოყენებული 
პრინციპებიდან. სხვა პრინციპები გულისხმობს 
ადგილობრივი ჯიშების და სახეობების გამოყენებას 
და „ადგილობრივი საწარმოო და სადისტრიბუციო 
სისტემების გამოყენებისკენ მოუწოდებს პროცესის 
მონაწილეებს“.

დღეს მსოფლიოში 5091 ფერმა ფლობს 
ბიოდინამიკურის სერტიფიკატს (Demeter, 
2016 წ.). სამეცნიერო საზოგადოება, ზოგადად, 
სკეპტიკურად არის განწყობილი ბიოდინამიკური 
სოფლის მეურნეობის მიმართ. მიუხედავად 
ამისა, ზოგიერთმა კვლევამ აღმოაჩინა, რომ 
ბიოდინამიკური მეთოდების გამოყენებას 
დადებითი გავლენა აქვს ეკოსისტემაზე, ენერგიის 
გამოყენებისა და ეფექტიანობის თვალსაზრისით. 
ბიოდინამიკური მეურნეობის მომხრეები, 
ირწმუნებიან, რომ ბიოდინამიკური მეთოდებით 
შესაძლებელია მცენარეთა დაავადებების 
თავიდან აცილებაც, რაც დიდად გავრცელებულია 
ინდუსტრიულ მეურნეობაში.

მთვარის როლი ქართულ 
მევენახეობაში: შესაძლებელია 
წარსული მომავლად იქცეს?
შეძლებენ ქართველი ფერმერები, საუკუნოვანი 
პრაქტიკის გამოყენებით, გაამჯობესონ 
მოსავლიანობა და, ამავდროულად, 
დააკმაყოფილონ ევროპის სოფლის მეურნეობის 
საერთო ბაზარზე შესვლისთვის საჭირო 
მკაცრი მოთხოვნები? ისტორიულად, მთვარე 
მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა საქართველოს 
სოფლის მეურნეობაში. მთვარის ფაზებზე 
დაკვირვებით ქართველი ფერმერები ადგენდნენ 
მოსავლის დათესვის, აღებისა და შენახვისთვის 
შესაფერის დროს. საქართველოს სოფლებში 

უფროსი თაობის მეურნეები კვლავაც ამ მეთოდს 
იყენებენ.

მაგალითად, მამაჩემი მთვარის კალენდრის 
კონკრეტულ დღეებში იღებს ყურძნის მოსავალს, 
ღვინოს ბოთლებშიც მთვარის კალენდარის 
მიხედვით ასხამს. სჯერა, რომ მოსავალი უნდა 
აიღო სავსემთვარეობას (ახალი მთვარის ფაზიდან 
მთვარის შევსებამდე პერიოდში, როდესაც მთვარის 
ხილული ზომა იზრდება), რადგან ამ დროს 
ყურძენი უფრო წვნიანი, ტკბილი და ხორციანია. 
მეტიც, ბოთლები რომ არ დატყდეს, სჯობს ღვინო 
ბოთლებში მთვარის კლების პერიოდში (როდესაც 
მთვარის ხილული ზომა იკლებს) ჩამოვასხათ, ასე 
სჯერა მამაჩემს.

ბიოდინამიკური მევენახეობის მოძრაობა ძალიან 
მოდური გახდა და მას უკვე მრავალი მიმდევარი 
ჰყავს ევროპასა თუ შეერთებულ შტატებში. 
საქართველოს, რომელსაც ღვინის წარმოებაში 
მთვარის ფაზებზე დაკვირვების ხანგრძლივი 
ტრადიცია აქვს, შეუძლია, ეს ცოდნა ბიზნეს-
შესაძლებლობად აქციოს.

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 
სამსახურის მიხედვით, ქვეყნის ექსპორტში ღვინის 
წილი 5%-ია, რაც საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია 
ასეთი პატარა ქვეყნისთვის. თუმცა ქართული 
ღვინის პრობლემა ის არის, რომ ბოთლი 12-15 
ევრო ღირს, რის გამოც ის გაცილებით ძვირია, 
ვიდრე ფრანგული, იტალიური თუ გერმანული 
მაღალი ხარისხის ღვინო, რომელიც, მაგალითად, 
გერმანიის სუპერმარკეტებში იყიდება. შესაძლოა, 
ქართველ მეღვინეებს ევროპის ბაზარზე სხვა 
მწარმოებლებისთვის კონკურენციის გაწევა 
ამიტომაც უჭირთ.

ქართულ მეღვინეობას წარმოების მასშტაბი 
არ აძლევს საშუალებას, კონკურენცია გაუწიოს 
გაცილებით დიდ მწარმოებლებს სტანდარტული 
ღვინის სეგმენტზე, თუმცა მას შეუძლია, ადგილი 
დაიკავოს განსაკუთრებულ,  ნიშურ ბაზრებზე, 
ისეთზე, როგორიცაა ბიოდინამიკური ღვინის 
სეგმენტი, სადაც ბოთლი ღვინის საცალო ფასი 
საშუალოდ 20 ევროა ევროპაში.

რამდენიმე ქვეყანა წარმატებით ეწევა 
ბიოდინამიკური ბრენდების პოპულარიზაციას. 
მაგალითად, შვეიცარია, რომელსაც არ შეუძლია 
დიდი რაოდენობით ღვინის წარმოება, რაოდენობის 
ნაცვლად ხარისხზე აკეთებს აქცენტს. „ღვინის 
სამყაროში მოგზაურის გზამკვლევის“ ვებგვერდზე 
იხილავთ ბროშურას, რომელიც გვაცნობს 
შვეიცარიის ბიოდინამიკურ მევენახეობას: „იმ 
დროს, როცა ფართოდ გავრცელებულია ღვინის 
ფართომასშტაბიანი წარმოება, საერთო იდეით 
გატაცებული მცირე მწარმოებლები ძალ-
ღონეს არ იშურებენ, რომ დახვეწონ შეთავაზება 
და სუპერმაკეტების ღვინის სამყაროდან 
მომხმარებლები გადაიყვანონ ბიოდინამიკური და 
ორგანული ღვინოების მაცდურ სამყაროში, სადაც 
თითოეული ღვინო თავისი  ალპური ფესვების 
ამბავს მოგვითხრობს“.
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ნინო კვირკველია და მისი მეუღლე, ირაკლი 
თოდუა ტიპიური წვრილი მესაკუთრეები არ 
გეგონოთ. ორივე განათლებულია (აქვთ ხარისხი 
საქართველოს წამყვანი უნივერსიტეტების 
ეკონომიკისა და ბიზნესის მიმართულებით). მათი 
საკუთრება საქართველოს სოფლის მეურნეობის 
კონტექსტში კიდევ უფრო შთამბეჭდავია:  წყვილი 
ფლობს 28(!) ჰა სასოფლო-სამეურნეო მიწას 
მებაღეობის სამოთხეში, თხილით განთქმულ 
სამეგრელოში. ეს შესანიშნავი მოცულობაა, 
თუ გავითვალისწინებთ, რომ საქართველოში 
სასოფლო-სამეურნეო ნაკვეთების საშუალო ზომა 
1 ჰექტარს ოდნავ თუ აჭარბებს.

ბუნებით მეწარმე ნინო ერთ-ერთი პირველი იყო, 
ვინც სახელმწიფოს მიერ სუბსიდირებული სესხით 
ისარგებლა 2013 წელს და წამოიწყო დაფნის 
ფოთლების ბიზნესი, რომელიც სიახლე იყო იმ 
დროისთვის. ეს ამბავი – საქართველოს სოფლის 
მეურნეობის ექსპორტზე გასვლა – კონკიას ზღაპარს 

ჰგავს. სრულიად ბუნებრივი იყო, რომ ირაკლისა 
და ნინოს დიდხანს არ უფიქრიათ, როდესაც 
შესაძლებლობა კარს მოადგათ გურიფულის 
(ხობის მუნიციპალიტეტი) სოფელში ENPARD-ის 
კონსორციუმის წარმომადგენლის სახით.

ENPARD – „ევროპის სამეზობლო პროგრამას 
სოფლის მეურნეობისა და სოფლის 
განვითრებისთვის“ – მიზნად ისახავს, წაახალისოს 
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შექმნა, 
რითაც საქართველოს საშინლად დანაწევრებული 
მიწის ნაკვეთებით შესაძლებელი გახდება მასშტაბის 
ეკონომიის მიღწევა და მათი პროდუქტიულობაც 
გაუმჯობესდება. და მართლაც, ENPARD-ის 
გრანტისა და სახელმწიფოს სასოფლო-სამეურნეო 
კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს 
(ACDA) მხარდაჭერით, შესაძლებელი გახდა 
ახალი ბიზნესის წამოწყება სასოფლო-სამეურნეო 
კოოპერატივის სახით.

უნდა აღინიშნოს, რომ ბიოდინამიკური მეურნეობა 
უფრო მეტ შრომით რესურსს მოითხოვს, ვიდრე 
ტრადიციული სოფლის მეურნეობა. ეს, შესაძლოა, 
კარგი ამბავი იყოს ქართველი ფერმერებისთვის, 
რომლებიც, ტრადიციულად, წინაპრების მიწა-
წყალზე ცხოვრებას ამჯობინებენ და ქალაქისკენ 
გული არ მიუწევთ.

კომპიუტერული ტექნოლოგიების ხანაში ძველი 
ტრადიციების დაკარგვა თითქოს გარდაუვალი 
ჩანს, რადგან ისინი „ეკონომიკურ პროგრესს“ 
აფერხებს. თუმცა ორგანულმა და ბიოდინამიკურმა 
მეურნეობამ შესაძლოა, საპირისპირო 
დაამტკიცოს - ძველი ტრადიციები სულაც არ 
გვაფერხებს, პირიქით, მათ შეიძლება მომავალში 
გადაგვისროლონ.

უმოკლესი გზა მარწყვის პლანტაციისკენ ყოველთვის ტკბილი როდია

 24 ოქტომბერი, 2016 წელი

ავტორები: სალომე დეისაძე, ერიკ ლივნი

წყარო: ENPARD საქართველო (www.enpard.ge)
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შესაძლებლობა ხელიდან არ გაიშვებოდა, თუმცა 
კარგად დაფიქრების დროც არ იყო; ENPARD-
ის პირველი წარმომადგენელი ხობში 2014 
წლის მარტში გამოჩნდა, როდესაც ENPARD-ის 
ბიზნეს-იდეების კონკურსის ბოლო ვადამდე სულ 
რამდენიმე კვირაღა იყო დარჩენილი. წყვილი 
სწრაფად შეთანხმდა, რომ ახალი ბიზნესის 
განვითარებასა და მართვას ნინო ჩაიბარებდა. 
აფხაზეთიდან დევნილმა ნინომ (ნინო 9 წლის იყო, 
როდესაც ომს გამოქცეული ოჯახი სამეგრელოში 
დასახლდა) გაიხსენა, როგორ უყვარდა მარწყვის 
მოყვანა (და შესანსვლაც). ასე დაიბადა მისი 
ბიზნეს-იდეაც: მარწყვის თანამედროვე სათბური, 
რომელიც კონკურენციას გაუწევდა არასეზნორ 
პერიოდში ტალღასავით მოვარდნილ დაბალი 
ხარისხის იმპორტს.

ენპარდის გრანტის პირობების 
დასაკმაყოფილებლად ნინომ ოთხი ადგილობრივი 
მოიწვია კოოპერატივში. 2014 წლის ზაფხულში 
ACDA-ში ოფიციალურად დარეგისტრირდა 
კოოპერატივი „შამათია“, მას შემდეგ, რაც ნინოს 
ბიზნეს-იდეამ ENPARD-ის კონკურსის პირველი 
ეტაპი გადალახა.  აშკარა იყო ნინოს ლიდერული 
როლი კოოპერატივში. კოოპერატივის 
საკუთრებაში არსებული ყველა აქტივიც (მიწის 
ჩათვლით) ნინოს და ირაკლის საკუთრება იყო, 
რის გამოც წყვილმა კოოპერატივში საკონტროლო 
წილი (2/3-ზე მეტი) მიიღო, ხოლო დანარჩენი 
გადანაწილდა სხვა ოთხ წევრზე.

წარმატებას მრავალი შემოქმედი 
ჰყავს...
„შამათია“ იმ პირველ ათ კოოპერატივს შორის იყო, 
რომელიც ენპარდმა შეარჩია დასაფინანსებლად 
და ტექნიკური დახმარების გასაწევად. უკანასკნელი 
მოიცავდა ბიზნეს-ტრენინგებსა და სპეციალისტების 
კონსულტაციებს. თუმცა ნინოსთვის, ირაკლისა და 
მათი პარტნიორებისთვის, რაღა თქმა უნდა, ყველაზე 
მნიშვნელოვანი იყო ENPARD-ის ფინანსური 
წვლილი, ეგრეთ წოდებული „დაბრუნებადი 
გრანტი“ (46 ათასი ლარი).  „დაბრუნებადი“ 
ნიშნავდა, რომ გრანტის სრული თანხა მომავალში 
უკან დასაბრუნებელი იქნებოდა, თუმცა, რადგან 
პროექტს აკლდა იურიდიული და პროცედურული 
სიცხადე (როდის უნდა დაებრუნებინათ თანხა, 
რამდენი, ვისთვის, რა სანქციები იქნებოდა 
გადაუხდელობის შემთხვევაში?), გუნდმა იფიქრა, 
რომ ეს ერთი ჩვეულებრივი გრანტია და მეტი 
არაფერი.

ENPARD-ის დაფინანსებითა და „შამათიას“ 
მიერ დამატებული 17 ათასი ლარით საწყისმა 
საინვესტიციო თანხამ 63 ათასი ლარი შეადგინა, ეს 
საკმარისი იყო ორი მაღალი დონის, თანამედროვე 
წვეთოვანი საირიგაციო სისტემით, ვენტილაციით 
და თხილის ნაჭუჭზე (სამეგრელოს შესაფერისად) 
მომუშავე გამათბობელი ღუმელებით 

აღჭურვილი  სათბურის ასაშენებლად (თითოეული 
540 მ²). 2015 წლის აპრილისთვის სათავსოთი, 
დრენაჟით, უსაფრთოების ჯიხურითა და მინი-
ტრაქტორით (რომელიც ACDA-გან 25%-იანი 
ფასდაკლებით შეიძინეს) აღჭურვილი სათბური 
მზად იყო, მიეღო მარწყვის „სან ანდრეასის“ ჯიშის 
პირველი ნერგები, 4000 ცალი.

და სიძნელეებმაც არ დააყოვნა...

ადგილობრივად შეძენილი ნერგები თავიდან 
შესანიშნავად გამოიყურებოდა, თუმცა 10 დღის 
შემდეგ ჭკნობა დაიწყო. ბევრმა ადგილობრივმა 
„ექსპერტმა“ სცადა გამოსავლის პოვნა და ნერგების 
მკურნალობა, თუმცა ამაოდ – სან ანდრეასის ჯიშის 
ნერგებმა ერთი დღეც კი ვერ იხარეს. მკვდარი 
ნერგების, ადგილობრივი ნიადაგისა და წყლის 
ნიმუშების ევროპულ ლაბორატორიაში შესწავლამ 
აჩვენა, რომ ნერგებს სასიკვდილო დაავადება 
სჭირდა. მთლიანმა ზარალმა, ლაბორატორიულ 
კვლევებზე გაწეული ხარჯებისა (€400) და 
დაკარგული ექვსი თვის შემოსავლის ჩათვლით, 15 
000 ლარს გადააჭარბა.

საკუთარ შეცდომებზე სწავლა
ეს შესაძლოა „შამათიას“ დასასრული ყოფილიყო. 
თუმცა ნინომ და ირაკლიმ ფინანსურად მოახერხეს 
ყველაფრის თავიდან დაწყება. ამჯერად მხოლოდ 
ბავშვობის ტკბილ მოგონებებს არ დასჯერდნენ და 
რჩევები მიიღეს კვალიფიციური საერთაშორისო 
სპეციალისტისგან, რომლებთანაც ისინი 
საქართველოს ხილ-კენკროვანთა განვითარების 
ასოციაციამ დააკავშირა. დეზინფექცია ჩაუტარდა 
სათბურის ქვეშ მდებარე მიწის ნაკვეთს. 
ესპანეთიდან, გაცილებით მიმზიდველ ფასად (1.2 
ლ/ნერგი) შეუკვეთეს მარწვის 3000 ახალი ნერგი, 
რაც „შამათიას“ წარმადობის 50%-ს შეადგენდა 
(ამით სერიოზული მარცხის რისკი შემცირდა). 
ნერგები 2015 წლის ოქტომბერში დარგეს, ნიადაგის 
ჯეროვნად მომზადების (ნამჯით განოყიერების) 
შემდეგ.

დღეს „შამათიას“ სანაქებო მომავალი აქვს. სან 
ანდრეასის ჯიშის მარწყვის პროდუქტიულობა ორ 
წლის შემდეგ აღწევს პიკს, თუმცა მცენარე 4-5 
წელი ცოცხლობს, რაც გუნდს საშუალებას აძლევს, 
ახალი ნერგების დათესვისა და დამატებითი 
ინვესტიციისთვის საჭირო ფინანსური რესურსი 
დააგროვოს. 2016 წლის თებერვალ-მარტში 
აღებული პირველი მოსავალი შედარებით 
მოკრძალებული მოცულობის იყო, თუმცა 2017 
წლის მარტ-ივლისში ასაღებმა მეორე მოსავალმა, 
შესაძლოა, 2 ტონას მიაღწიოს – ნერგზე 0.5 კგ-ს (სან 
ანდრეასის ჯიშის მაქსიმალური მოსავლიანობა 
1.2 კგ-ია ნერგზე). მომდევნო მოსავალს 
ნოემბერსა და ადრეულ დეკემბერში ელიან. 
მეტი პროდუქტიულობისთვის საჭიროა, 10 თვის 
განმავლობაში, გათბობის გამოყენებით, მოსავლის 
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მუდმივად მიღება. ამას კი (ჯერ-ჯერობით) აზრი არ 
აქვს მარწყვის ქართული ბაზრის თავისებურების 
გამო.

კოოპერაცია მარკეტინგში?
„შამათიას“ წინაშე არსებული ყველაზე რთული 
დილემა მოსავლის აღების პერიოდის შერჩევაა. 
მარწყვზე ფასი ყველაზე მაღალი ზამთარშია (10 
ლარამდე), მაგრამ ზამთარში მარწვის მოყვანას 
ძვირადღირებული გათბობის გამოყენება სჭირდება. 
სამწუხაროდ, „შამათიას“ არ აქვს საშუალება, 
პროდუქცია თანამედროვე სუპერმარკეტების 
ქსელში გაყიდოს, რადგან მისი წარმოება ჯერ 
კიდევ მოკრძალებული მოცულობისაა, ხოლო 
დიდი სავაჭრო ქსელების უმეტესობა მხოლოდ იმ 
მიმწოდებლებთან მუშაობს, რომელთაც შეუძლიათ 
ყოვედღიურად 80-200 კგ. სტანდარტიზებული 
მარწყვის მოწოდება. ასე რომ, „შამათიას“ ისღა 
დარჩენია, პროდუქცია ადგილობრივ ბაზრებზე 
(ხობი, სენაკი, ზუგდიდი) გაყიდოს, თანაც, 
გაცილებით დაბალ ფასად (3-3.5 ლარი ზაფხულის 
სეზონზე).  ამ პირობების გათვალისწინებით, 
„შამათიას“ არ უღირს ძვირადღირებული გათბობის 
გამოყენება და მოსავლის აღების პერიოდის 
გახანგძლივება.

მნიშვნელოვანია, ვიცოდეთ, რომ ამგვარი მცირე 
სასოფლო-სამეურნეო საწარმო ადვილად 
შეიძლება, მოექცეს ასეთ „ცუდ წონასწორობაში“; 
თუ მცირე ფერმები (და მცირე საწარმოო 

კოოპერატივები) ვერ მოიძიებენ რესურსებს, 
რომ გაზარდონ წარმოების მოცულობა და 
დააკმაყოფილონ თანამედროვე საცალო 
ვაჭრობის მოთხოვნები (რომ აღარაფერი ვთქვათ 
ექსპორტზე), შესაძლოა, სამუდამოდ განწირული 
იყვნენ მხოლოდ ადგილობრივი ბაზრის 
მომარაგებისთვის და იმპორტიორების ნაცვლად, 
ერთმანეთთან კონკურენციისთვის.

ირაკლიმ და ნინომ, შესაძლოა, გაარღვიონ ეს 
მოჯადოებული წრე, რადგან ისინი მნიშვნელოვან 
სასოფლო-სამეურნეო აქტივებს ფლობენ. ისინი 
გეგმავენ ორი სათბურის დამატებას (ერთ-ერთში 
პიდროპონიკის გამოყენებასაც კი გეგმავენ!), ასევე, 
მარწყვის ღია ცის ქვეშ დათესვას, რათა თბილ 
სეზონზეც არ მოაკლდეთ საფუსფუსო. რაც შეეხება 
მათ მცირე კონკურენტებს, ამ ჩაკეტილი წრიდან 
თავის დაღწევის ერთადერთი გზა რეგიონული 
მარკეტინგული კოოპერატივის შექმნას. დღეს 
ENPARD-ის CARE-ის კონსორციუმი ოთხ მარწვის 
საწარმოო კოოპერატივს ეხმარება სამეგრელოსა 
და გურიაში, ეს სულ 9 სათბურია „შამათიას“ 
სათბურების ჩათვლით. თუ/როდესაც ისინი 
სრული წარმადობით ამუშავდებიან, შეეძლებათ 
15-25 ტონა მარწყვის მოყვანა, რაც საკმარისია 
ქართულ სუპერმარკეტებთან, სასტუმროებთან თუ 
რესტორნების ქსელებთან ესოდენ მიმზიდველი 
გრძელვადიანი მომარაგების შეთანხმებების 
გაფორმებისთვის. ამ ოცნების ქართულ რეალობად 
გადაქცევას კარგი დაგეგმვა და კოორდინაცია 
სჭირდება, რომ არაფერი ვთქვათ ნამდვილ 
აგრონომიურ ცოდნასა და ბიზნეს-გათვლებზე.

ავტორები: ირაკლი კოჭლამაზაშვილი, ერიკ ლივნი, დავით ჟორჟოლიანი
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შევამციროთ თუ არა ბიუჯეტი? მთავრობის პრიორიტეტების ცვლილება 
და საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების გაურკვეველი 

მომავალი

31 ოქტომბერი, 2016 წელი

წყარო: ENPARD საქართველო (www.enpard.ge)

“ვერავითარ სარგებელს ვერ ვხედავ (ჩემი 
კოოპერატივისთვის), თუ ვერსად ვიპოვი (ვინმეს), 

ვისაც ჩვენთვის ფულის სესხება სურს” ესპანელი 
მღვდელი - 1908 წ. (ციტატა მოყვანილი ჰყავს 

გარიდოს, 2007 წ.)

საქართველოს სოფლის 
მეურნეობის სექტორი და 
სასოფლო-სამეურნეო 
კოოპერატივების პოტენციური 
როლი
პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს შორის საქართველოს 
რესპუბლიკამ ყველაზე სწრაფად გაატარა 
მასშტაბური მიწის რეფორმა და შეიმუშავა მიწის 
განაწილების გეგმა. ეს პროცესი 1992 წელს დაიწყო. 
მიწის გადანაწილების შედეგად გაჩნდა ასობით 
ათასი მცირე საოჯახო ფერმა, რომელმაც მსხვილი 
კოლექტივები და საწარმოო კოოპერატივები 
ჩაანაცვლა (საბჭოთა მეურნეობები („სოვხოზი“) 
და კოლმეურნეობები („კოლხოზი“). სავარაუდოდ, 
მიწის პრივატიზაციის მთავარი მიზანი იყო, 
მოსახლეობის დიდ ნაწილს დახმარებოდა, თავი 
გაეტანა უკიდურესად მძიმე პერიოდში. მიზანი 

მიღწეულ იქნა და საქართველოს რესპუბლიკამ 
შეძლო, შეენარჩუნებინა სოფლის მეურნეობის 
გამოშვება იმ პერიოდში, როდესაც მისი 
ეკონომიკური აქტივობა ყველაზე მეტად შემცირდა 
ქვეყნის უახლეს ისტორიაში: 1990-1994 წლებში მშპ 
ერთ სულ მოსახლეზე 70%-ით დაეცა.

მიუხედავად ამისა, დღეს საქართველოს სოფლის 
მეურნეობა ხელიდან გაშვებულ შესაძლებლობად 
უფრო აღიქმება, ვიდრე წარმატების ისტორიად. 
სოფლის მეურნეობაზე კვლავ მოდის 
დასაქმებულთა უმეტესობა – 47% (საქსტატი, 2015 
წლის მონაცემები), თუმცა სოფლის მეურნეობის 
გამოშვების წილი მთლიან შიდა პროდუქტში 9.2%-
მდეა შემცირებული, ეს კი გაცილებით ჩამორჩება 
დარგის შესაძლებლობას. საქართველოს 
სოფლის მეურნეობისთვის დამახასიათებელი 
დაბალპროდუქტიულობის ერთ-ერთ მთავარ 
მიზეზად ხშირად დანაწევრებულ მიწის ნაკვეთებს 
ასახელებენ. 2014 წელს ჩატარებული სოფლის 
მეურნეობის აღწერის თანახმად, საქართველოში 
574.1 აგრარული მეურნეობაა (მიწა ვისაც ეკუთნის), 
მათგან 99.6%-ს კი საოჯახო მეურნეობები ფლობენ 
(ფერმის საშუალო ზომა 1.2 ჰა-ია, რომელიც 
ხშირად 2-3 ნაკვეთად არსებობს).

ფერმების მცირე მოცულობა, თავისთავად, 
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დაბალპროდუქტიულობას არ იწვევს. მთელ 
მსოფლიოში, პატარა ფერმები ძალიან 
პროდუქტიულები არიან (ხშირად, დიდ ფერმებზე 
მეტად). თუმცა, მცირე მეურნეობები რომ აყვავდეს, 
მათ ხელშეწყობა სჭირდებათ, დიდ ფერმებზე 
მეტად ეს მათთვის არის აუცილებელი. კერძოდ 
კი, მცირე ფერმერებს დაბრკოლებები ექმნებათ, 
თუ შეზღუდულია ფინანსებზე, მარკეტინგსა 
და ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომლობა, 
საქართველოში კი სწორედ ასეა.

საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციები 
და საქართველოს მთავრობა თანხმდება, 
რომ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების 
განვითარებას შეუძლია, წაახალისოს ქართული 
აგრარული სექტორის პროგრესი. კოოპერატივში 
გაწევრიანებით ფერმერებს დიდი სარგებლის 
მიღება შეუძლიათ. რესურსების გაერთიანება მათ 
გზას გაუხსნის საკრედიტო ბაზრისკენ, ფიზიკური 
კაპიტალისკენ, შეძლებენ მასშტაბის ეკონომიის 
მიღწევას და ღირებულებათა ჯაჭვში მეტი სავაჭრო 
ძალაუფლების მოპოვებას.

მიუხედავად ამისა, ისტორიულად, ქართველი 
ფერმერები თავს არიდებენ კოოპერატივების 
შექმნას. მათ, ვინც რამდენიმე წლის წინ ამ საკითხს 
სწავლობდა, აღმოაჩინეს, რომ ასეთი ქცევის ერთ-
ერთი მთავარი მიზეზი ამგვარი ინსტიტუტების 
მიმართ უნდობლობაა. ფერმერთა უმეტესობა 
მათ საბჭოთა კოლმეურნეობებთან აიგივებს. 
მიზეზი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების 
მარეგულირებელი საკანონმდებლო ჩარჩოს 
არარსებობაც იყო.

სასოფლო-სამეურნეო 
კოოპერატივების შექმნისა და 
განვითარების წახალისება: თამამი 
დასაწყისი
ევროკავშირმა ამ ფაქტორების გათვალისწინებით 
შეიმუშავა სპეციალური პროექტი – ევროპის 
სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნებისა 
და სოფლის განვითარებისთვის (ENPARD). 
პროექტის ერთ-ერთი მიზანია საქართველოში 
2013-2017 წლებში სასოფლო-სამეურნეო 
კოოპერატივების გაძლიერება. ENPARD-ის 
დახმარებით საქართველოს მთავრობამ შეიმუშავა 
კანონი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების 
შესახებ (ივლისი, 2013 წ.) და სოფლის მეურნეობის 
სამინისტროს ფრთის ქვეშ შექმნა სასოფლო-
სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების 
სააგენტო (ACDA), რათა ხელი შეეწყო ქვეყანაში 
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების 
განვითარებისთვის. 2014 წლის მარტიდან, 
როდესაც ACDA-ში პირველი სასოფლო-სამეურნეო 
კოოპერატივი ოფიციალურად დარეგისტრირდა, 
დღემდე 1600-ზე მეტი სასოფლო-სამეურნეო 
კოოპერატივი დარეგისტრირდა, რამაც საწყის 
მოლოდინს გადააჭარბა.

ENPARD და მთავრობა დიდ ძალისხმევას ეწეოდნენ 
ახალშობილი კოოპერატივების დასახმარებლად. 
2014 წლის დასაწყისიდან, ENPARD-მა შეარჩია და 
დახმარება გაუწია 250-მდე კოოპერატივს, მის მიერ 
ჯამურად ინვესტირებულმა თანხამ კი 11.3 მილიონ 
ლარს მიაღწია (კოოპერატივების ყოველწლიური 
კვლევა, 2016 წ.). ENPARD სხვადასხვა ფორმით 
ეხმარება კოოპერატივებს, ეხმარება მანქანა-
დანადგარების შეძენასა და დამონტაჟებაში, 
უტარებს ტრენინგებს სხვადასხვა საკითხებში, 
ეხმარება ნედლეულისა და საბოლოო პროდუქციის 
ბაზრებზე კავშირების დამყარებაში და ა.შ.

იმავე პერიოდში (2014 წლიდან დღემდე) 
ACDA-მ დანერგა კოოპერატივების მხარდამჭერი 
რამდენიმე პროგრამა: ა) სასოფლო-სამეურნეო 
კოოპერატივების წახალისებით თხილის 
წარმოების გაძლიერების სახელმწიფო პროგრამა; 
ბ) მეფუტკრეობაში კოოპერატივების წახალისების 
სახელმწიფო პროგრამა; გ) რძის მრეწველობაში 
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების 
მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა; დ) 
თანადაფინანსების პროგრამა, რომელიც 
კოოპერატივებს სასოფლო-სამეურნეო მანქანა-
დანადგარების შეძენის შესაძლებლობას უქმნიდა. 
ჯამში, ACDA-მ 6 მილიონი ლარი დახარჯა ამ 
პროგრამებზე (ACDA, 2016 წ.).

თეორიულად, კოოპერატივებს შეეძლოთ, 
ესარგებლათ აგრარულ სექტორზე მიმართული 
სხვა სახელმწიფო პროგრამებითაც (მაგალითად, 
„დანერგე მომავლი“, „იაფი სესხები“, „აწარმოე 
საქართველოში“, „ქართული ჩაი“ და სხვ.), მაგრამ 
რეალობაში, მხოლოდ ძალიან ცოტა მოიქცა 
ასე, რადგან პროგრამები არ იყო მორგებული 
კოოპერატივების სპეციფიკურ საჭიროებებზე. ამან 
შეამცირა როგორც მონაწილეობის პოტენციური 
სარგებელი, ისე – დახმარების მიღების შანსი.

…და ნაკლებად თამამი გაგრძელება
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ 
კანონის მიღებისა და კოოპერატივების შექმნა-
განვითარების მხარდასაჭერი ინიციატივების 
წარმოწყებიდან სულ რამდენიმე წელიწადში 
მთავრობამ თითქოს დაკარგა მუხტი.

დაახლოებით ერთი თვის წინ მთავრობამ 2017 
წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველი ვარიანტი 
წარუდგინა პარლამენტს განსახილველად. 
გამოქვეყნებული დოკუმენტის მიხედვით, 
შარშანდელთან შედარებით, სოფლის მეურნეობის 
სამინისტროს ბიუჯეტი 25%-ით მცირდება. 26%-ით 
(1.9 მლნ. ლარით) მცირდება ACDA-ს დაფინანსება. 
ეს კი იმას ნიშნავს, რომ, თუ მთავრობა ამ გეგმებს 
არ შეცვლის, ACDA-ს გაცილებით ნაკლები 
ბიუჯეტი ექნება კოოპერატივების შექმნისა და 
განვითარების მხარდასაჭერად, მაშინ, როდესაც ამ 
მიმართულებით მისი პასუხისმგებლობა პირიქით, 
იზრდება (ENPARD სრულდება მომდევნო წელს, 
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კოოპერატივების რაოდენობა კი გამუდმებით 
იზრდება, რაც მზარდ რესურსებს მოითხოვს).

პრაქტიკაში, კოოპერატივებს უეცრად და 
საგრძნობლად შეუმცირდებათ დახმარება, 
რომლის იმედიც ასე ჰქონდათ. ეს პრობლემებს 
არ გამოიწვევს, თუ საბაზრო პირობები სასოფლო-
სამეურნეო კოოპერატივებს მისცემს საშუალებას, 
თავიანთი ძალებით გაუმკლავდნენ მათ წინაშე 
არსებულ გამოწვევებს. თუმცა, შესაძლებელი კი 
ეს?

გამოწვევები, რომელთაც ჯერ კიდევ 
აწყდებიან სასოფლო-სამეურნეო 
კოოპერატივები
ENPARD-ის განმახორციელებელი კონსორციუმები, 
რომელიც შერჩეულ კოოპერატივებთან 
მჭიდროდ მუშაობენ, ძალზე სკეპტიკურად არიან 
განწყობილი. მათი თქმით, უკვე ჩამოყალიბებული 
კოოპერატივებიც კი ჯერ განვითარების 

ჩანასახოვან სტადიაში არიან (ENPARD-ის 
პროგრამაში მონაწილე კოოპერატივების 
ჩათვლით, რომლებიც, შეიძლება ითქვას, რომ 
სხვებთან შედარებით, უკეთეს მდგომარეობაში 
არიან), ბაზრის მხარდასაჭერი სერვისები კი 
ჯერ კიდევ განუვითარებელია. ეს ნიშნავს, რომ 
კოოპერატივთა უმეტესობა ვერ გადარჩება, 
თუ მათ დამატებითი ფინანსური და ტექნიკური 
მხარდაჭერა არ აღმოუჩინეს მომდევნო რამდენიმე 
წლის განმავლობაში მაინც.

ENPARD-ის პროგრამაში მონაწილე 100 
კოოპერატივში ჩატარებული გამოკითხვა (იხ. 
გრაფიკი #1) ადასტურებს, რომ ჯერ კიდევ 
არსებობს კრიტიკული ფაქტორები, რომლებიც 
ბიზნესის განვითრებას აფერხებს, ეს ფაქტორები 
სხვადასხვაგვარია: კრედიტზე წვდომა, კაპიტალზე 
წვდომა, სახელმწიფო რეგულაციები, სირთულე 
ნედლეულზე და ინფორმაციაზე წვდომაში. უფრო 
კონკრეტულად კი, აღმოჩნდა, რომ ბიზნესის 
განვითარებას ყველაზე მეტად აბრკოლებს 
„ფინანსებზე/კრედიტზე წვდომა“ და „კაპიტალზე 
წვდომა“.

გრაფიკი #1. კოოპერატივების განვითარების დამაბრკოლებელი ფაქტორები

წყარო: კოოპერატივების წლიური გამოკითხვა ENPARD-ის კონსორციუმების ერთობლივი კვლევა, 2016წ. 
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#1 ხელისშემშლელი ფაქტორი კოოპერატივის 
განვითარებაში 

შევამციროთ თუ არა ბიუჯეტი (და 
სად)?
მთავარი შეკითხვის დროც დადგა. აქვს თუ არა 
აზრი, რომ საქართველოს მთავრობამ შეამციროს 
ACDA-ის ბიუჯეტი? როგორც წესი, ამ კითხვაზე 
პასუხის გაცემა იოლი არ არის. ერთის მხრივ, ცხადი 
არ არის, რაზე დაიხარჯება გამოთავისუფლებული 
რესურსი, რის გამოც უკიდურესად რთულია, 
შევაფასოთ ბიუჯეტის შემცირებით მიღებული 
სარგებელი. მეორეს მხრივ, ამ შემცირებას მაღალი 

დანახარჯები ექნება. სხვა ქვეყნების (მაგალითად, 
ესპანეთის, რომელსაც ეხება ჩვენ მიერ თავში 
მოყვანილი ციტატა) გამოცდილებამ აჩვენა, რომ, 
თუ ახალგაზრდა კოოპერატივები ვერ იღებენ 
საკმარის დახმარებას, რეგრესს განიცდიან. ეს კი 
იწვევს იმას, რომ ყოვნდება – მთელი დეკადებითაც 
კი – მთლიანად კოოპერატივების კონცეფციის, და, 
სავარაუდოდ, აგრარული სექტორის განვითარება.

ასეთ რამეს კი არავინ უსურვებს საქართველოს. 
სწორედ ამიტომ, დიდი სიფრთხილე უნდა 
გამოიჩინონ პოლიტიკოსებმა, როდესაც 
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განიხილავენ ბიუჯეტის შემცირებას. მაშინაც კი, 
როდესაც იცვლება პოლიტიკური პრიორიტეტები, 
ისინი კარგად უნდა დაფიქრნენ, შეამცირონ თუ არა 
დახმარება, რამდენით, სად და როდის.  ACDA-ს 
ბიუჯეტის შეკვეცის საჭიროება რომ დადასტურდეს 
კიდეც, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს, 
როგორ დაიხარჯება რესურსები: საფუძვლიანად 

უნდა გაანალიზდეს კოოპერატივის საჭიროებები 
და დახმარება მიემართოს იქ, სადაც ის ყველაზე 
საჭიროა. თუ ზემოთ წარმოდგენილი გამოკითხვის 
შედეგები დადასტურდა, ეს ნიშნავს, რომ საწყისი 
ამოცანა არის კოოპერატივების დახმარება 
ფინანსებზე და კაპიტალზე წვდომაში.

პროფესიონალები ქართულ სოფლის მეურნეობაში

26 ნოემბერი, 2016 წელი

ახლახანს ISET Economist-ის ბლოგზე „შამათიას“ 
კოოპერატივზე დაიწერა. კოოპერატივის 
მარწყვის ნერგები დარგვიდან მალევე იწყებდა 
ხმობას. კოოპერატივმა მიზეზის დასადგენად და 
პრობლემის გადასაჭრელად ქვეყნის არაერთ 
ექსპერტთან გაიარა კონსულტაციები, თუმცა 
უშედეგოდ. პრობლემის მიზეზი ნათელი გახდა 
მხოლოდ ნერგების ნიმუშების საზღვარგარეთ 
გაგზავნის შემდეგ. ამასობაში კი კოოპერატივმა 15 
000 ლარი იზარალა.

ასეთი შემთხვევები იშვიათი არ არის 
საქართველოს სოფლის მეურნეობაში. ISET-
ის კვლევითი ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული 
ღირებულებათა ჯაჭვების უახლესმა კვლევებმა 
აჩვენა, რომ სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა 
მიმართულებაში პროფესიონალების დიდი 

ნაკლებობაა. მაგალითად, ჩაის ღირებულებათა 
ჯაჭვის ანალიზისთვის  ჩატარებულ ინტერვიუებში 
ჩაის მწარმოებლები და გადამამუშავებლები 
ხშირად აღნიშნავდნენ, რომ დეფიციტია ისეთი 
აგრონომები და ტექნოლოგები, რომელთაც ამ 
სექტორისთვის საჭირო სპეციფიკური ცოდნა 
აქვთ. მსგავსი შედეგები გამოვლინდა კალმახის 
ღირებულებათა ჯაჭვის შესწავლის დროსაც ; 
გამოცდილების და დაავადებებთან გამკლავების 
ცოდნის ნაკლებობა, იხტიო-პათოლოგების 
არარსებობა ამ სექტორის განვითარების მთავარი 
შემაფერხებელი ფაქტორებია. ბატონი გოდერძი 
გოდერძიშვილიც, ქეა საერთაშორისო კავკასიის 
სოფლის მეურნეობის ექსპერტი, სპეციალისტების 
ნაკლებობას ასახელებს ქართული სოფლის 
მეურნეობის უმთავრეს პრობლემას.

ავტორები: ირაკლი კოჭლამაზაშვილი, ნორბერტო პინატი
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სოფლის მეურნეობის 
პროფესიონალების ბაზარი
როგორც ჩანს, საქართველოს სოფლის მეურნეობის 
სპეციალისტების ბაზარზე ჩავარდნაა. ქართველი 
ფერმერების უმეტესობამ არ იცის, როგორ მოუაროს 
ნარგავებს ან საქონელს, რომ აღარაფერი 
ვთქვათ თანამედროვე ტექნოლოგიებზე სოფლის 
მეურნეობაში. კვლევები აჩვენებს, რომ არსებობს 
მოთხოვნა სხვადასხვა სპეციალისტზე, როგორიცაა 
ვეტერინარები, აგრონომები, ტექნიკოსები და 
ტექნოლოგები, თუმცა მიწოდება ვერ პასუხობს 
მოთხოვნას.

პრობლემა კიდევ უფრო მწვავეა მცირე 
ფერმერებისთვის. სოფლის მეურნეობის მსხვილი 
მწარმოებლები ქირაობენ უცხოელ ექსპერტებს 
(სრული განაკვეთით ან საჭიროებისამებრ), 
თუმცა ქართველი ფერმერების უმეტესობას 
ხელი არ მიუწვდება საერთაშორისო 
ექსპერტების კონსულტაციებზე. ბოლო წლებში 
საქართველოს სოფლის მეურნეობა სწრაფად 
იზრდება,  ინსტიტუციური ინოვაციიების 
სხვადასხვა ფორმები (საკონტრაქტო ფერმერობა, 
კოოპერატივები და სხვა) ინერგება, ეს კი მომავალში 
კიდევ უფრო გაზრდის მოთხოვნას სპეციალისტებზე. 
დღევანდელი გადმოსახედიდან, ამ მოთხოვნას 
ვერ დააკმაყოფილებს ვერც პროფესიული ცოდნის 
ხარისხი და ვერც სპეციალისტების რაოდენობა.

რა კეთდება ამ პრობლემის 
გადასაჭრელად?
პრობლემას ცხადად ხედავენ როგორც მთავრობა, 
ისე დონორი ორგანიზაციები და ცდილობენ 
სიტუაციის გამოსწორებას. ბოლო წლებში, 
სწავლა უფასოა სოფლის მეურნეობის ისეთ 
სპეციალობებზე, როგორებიცაა აგრონომია, 
ვეტერინარია, მეცხოველეობა, საკვების 
ტექნოლოგია და მეტყევეობა. ამასთანავე, 
მთავრობამ შექმნა პროფესიული გადამზადების 
კოლეჯები და პოპულარიზაციას უწევს მათ მთელ 
საქართველოში. აღნიშნულ კოლეჯებში სოფლის 
მეურნეობასთან დაკავშირებული მოდულები 
მნიშვნელოვნადაა წარმოდგენილი. გარდა ამისა, 
შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის 
სააგენტოს (SDC) მიერ დაფინანსებული პროექტი 
„საქართველოში სოფლის მეურნეობასთან 
დაკავშირებული პროფესიული გადამზადების 
და ტრენინგის სისტემის მოდერნიზაცია“, 
რომელსაც ახორციელებს „გაეროს განვითარების 
პროგრამა საქართველოში“ (UNDP), პროფესიულ 
კოლეჯებში ორმხრივი სწავლების პრაქტიკას 
ნერგავს. ორმხრივი სწავლების იდეა გულისხმობს 
კოლეჯის თეორიული კურსებისა და ფერმებში/
აგრობიზნესებში პრაქტიკული სწავლების 
კომბინირებას; სადაც განსაკუთრებული ყურადღება 
უკანასკნელზე გამახვილდება.

დიდი ძალისხმევა დაიხარჯა რეგიონული 

საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრების 
შექმნაზეც. ცენტრები საქართველოს ყველა 
მუნიციპალიტეტში დაარსდა. ისინი სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროს ექვემდებარება და 
ეხმარება მას სოფლის მეურნეობის პროგრამების 
შესახებ ინფორმაციის გავრცელებაში. ისინი 
დაინტერესებულ ფერმერებს კონსულტაციებსაც 
უწევენ. თუმცა გამოცდილებამ აჩვენა, რომ 
ცენტრის თანამშრომლებს არ შეუძლიათ 
ფერმერებს მიაწოდონ სპეციფიკური ინფორმაცია 
და გაუწიონ კონსულტაციები კონკრეტულ 
საკითხებზე. ახალგაზრდა ეკონომისტთა 
ასოციაციის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ ცხადჰყო, 
რომ ფერმერები, ზოგადად, კმაყოფილები არიან 
ცენტრის საქმიანობით, თუმცა მისი შესაძლებლობა 
(აგრონომიული ცოდნის ხარისხისა და მოცულობის 
თვალსაზრისით) შორს არის სასურველი დონიდან. 
ბატონი გოდერძიშვილის  (სოფლის მეურნეობის 
ექსპერტი, ქეა საერთაშორისო კავკასიაში) 
შეხედულებაც ემთხვევა აღნიშნული კვლევის 
შედეგებს: „თითოეული მუნიციპალიტეტის 
რეგიონულ საინფორმაციო-საკონსულტაციო 
ცენტრში მხოლოდ 4-5 ადამიანი მუშაობს, რაც 
არ არის საკმარისი. ერთი ან ორი ადამინი ვერ 
იქნება ყველა კონკრეტული დარგის სპეციალისტი. 
ძალიან ბევრი ახალი დაავადება, მწერი თუ ხოჭოა, 
ამ ყველაფერს სპეციალისტები/პროფესიონალები 
სჭირდება.“

დაბოლოს, საქართველოს პარლამენტის 
ეროვნული ბიბლიოთეკის შესანიშნავი 
ინიციატივით, საქართველოს სხვადასხვა 
ბიბლიოთეკაში განთავსება „სოფლის მეურნეობის“ 
კუთხე. ამ კუთხეში მკითხველი იხილავს 
არამხოლოდ არსებულ ქართულ გამოცემებს, 
არამედ თანამედროვე ქართულად ნათარგმნ 
ლიტერატურას სოფლის მეურნეობაზე. 2016 
წლის ნოემბერში პირველი კუთხე უკვე გაიხსნა 
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული 
ბიბლიოთეკის მეხუთე კორპუსში.

გზა განვითარებისკენ
რომ შევაჯამოთ, საქართველოში სოფლის 
მეურნეობის სპეციალისტების ნაკლებობა 
ორმხრივი პრობლემაა. ერთის მხრივ, საჭიროა 
ისეთი ექსპერტების ბაზის შექმნა, რომელთაც 
ექნებათ სასოფლო-სამეურნეო წარმოებისთვის 
აუცილებელი სხვადასხვა სპეციფიკური ცოდნა. 
მიუხედავად რამდენიმე იმედისმომცემი 
მცდელობისა, ამჟამინდელი მდგომარეობა მეტ 
ყურადღებას მოითხოვს. რა თქმა უნდა, ზემოთ 
აღწერილი ყველა ინიციატივა ახალია და შედეგების 
დანახვას დროს სჭირდება. მიუხედავად ამისა, 
ისიც ნათელია, რომ მთავრობამ და დონორებმა 
უნდა განაგრძონ ამ პრობლემაზე მუშაობა. 
საქართველო პატარა ქვეყანაა და ბევრი ექსპერტი 
არ სჭირდება. ასევე, არ არის აუცილებელი, ყველა 
რეგიონს ყველა დარგის სპეციალისტი ჰყავდეს; 
ექსპერტების ცენტრალიზებული ჰაბის შექმნა, 
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შესაძლოა, საკმარისი იყოს. სხვადასხვა ქვეყანაში 
ექსპერტთა ცენტრალიზებული ჰაბები სხვადასხვა 
ტექნოლოგიას იყენებენ მოშორებით მდებარე 
რეგიონებში ფერმერების მომსახურებისთვის. 
მაგალითად, ფერმერს შეუძლია, გადაუღოს 
სურათი დაავადებულ მცენარეს და გაუგზავნოს 
ფოტო ცენტრალურ ჰაბს ან ფერმერი მოკლე 
ტექსტური შეტრყობინებით აგზავნის ჰაბში 
შეკითხვას და ამავე გზით იღებს პასუხს. ასეთი 
პრაქტიკა ეფექტიანია ხარჯების თვალსაზრისით 
და იმედისმომცემ შედეგებს იძლევა.

მეორეს მხრივ, მთავრობამ უნდა შეიმუშაოს 
გზა თუ როგორ შეინარჩუნოს ეს ექსპერტები 
ქვეყანაში და სექტორში. მას შემდეგ, რაც 
გადაიჭრება პრობლემის პირველი ნაწილი და 
დაარსდება ექსპერტთა ჰაბი, მთავრობამ ხელი 
უნდა შეუწყოს ამ ექსპერტების გადამზადებას და 
მათთვის დამატებითი უნარ-ჩვევების შეძენაში 
ხელშეწყობას. ასევე, საწყის ეტაპზე სახელმწიფო 
უნდა იყოს მედიატორი ფერმერებსა და ექსპერტებს 

შორის. გარკვეული დროის შემდეგ, ექსპერტები 
დარწმუნდებიან, რომ მათ ცოდნაზე მოთხოვნაა და 
მათი ექსპერტიზაც სათანადოდ ანაზღაურებადია. 
ამავე დროს, ფერმერებს ეცოდინებათ, სად 
ეძებონ ხელმისაწვდომი და მაღალკვალიფიციური 
ექსპერტები.

მხოლოდ კოლეჯებსა და უნივერსიტეტებში არ 
უნდა ხდებოდეს ექსპერტების მომზადება და 
შემდგომი განვითარება, დამატებით, რეგიონული 
საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის 
თანამშრომლებს რეგულარული ტრენინგები 
უნდა უტარდებოდეთ. გარდა ამისა, სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის 
პროექტების მართვის სააგენტო უნდა ჩაერთოს ამ 
მნიშვნელოვანი საკითხის გადაჭრაში, პროგრამის 
ფარგლებში ფერმერებისთვის (რომელთაგან 
ზოგი ცენტრის თანამშრომელიც შეიძლება გახდეს) 
ტრენინგების ჩატარებისა და კონსულტაციების 
გაწევის მეშვეობით.

 ერთობლივი მარკეტინგი – წარმატების საწინდარი?

3 აპრილი, 2017 წელი

წყარო: Wikimedia/Commons

ავტორები: ნინო კაკულია, ფატი მამარდაშვილი
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კოოპერატივები საქართველოში: 
მიმოხილვა
2013 წელს საქართველოს მთავრობამ 
დაამტკიცა ახალი კანონი სასოფლო-სამეურნეო 
კოოპერატივების შესახებ. ამ კანონის 
მთავარი მიზანი იყო სასოფლო-სამეურნეო 
კოოპერატივების გაძლიერება და ამგვარად 
ქვეყანაში სოფლის მეურნეობისა და სოფლის 
განვითარებისთვის ხელის შეწყობა. მას 
შემდეგ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები 
სოკოებივით მომრავლდა; უკვე 13000 ფერმერია 
დარეგისტრირებული 1500 კოოპერატივში. 
კოოპერატივების გასაძლიერებლად, დონორები, 
ევროკავშირის მეთაურობით, კოოპერატივებსა და 
მათ წევრებს ფინანსურ მხარდაჭერას უწევენ, ასევე, 
უტარებენ ტრენინგებს და უწევენ საკონსულტაციო 
მომსახურებას. სოფლის და სოფლის მეურნეობის 
განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის 
(ENPARD) მონაცემებით, 59 საკონსულტაციო და 
საინფორმაციო ცენტრის მეშვეობით, უკვე 250 000 
ადამიანმა მიიღო რჩევები სასოფლო-სამეურნეო 
საქმიანობაზე, 8000-ზე მეტ ფერმერს ჩაუტარდა 
ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ტრენინგები 
სოფლის მეურნეობასა და ბიზნესის მართვაში. 
გარდა ამისა, ENPARD-ის კოოპერატივების 
განვითარების კომპონენტის მეშვეობით, 
რომელსაც ახორციელებს 5 ორგანიზაციის, CARE-
ის, Oxfam-ის, Mercy Corps-ის, PIN-ის და UNDP-
ის კონსორციუმი, 260-მა კოოპერატივმა მიიღო 
ევროკავშირის პირდაპირი დაფინანსება. ამ 260 
კოოპერატივის განვითარებაზე დასაკვირვებლად 
ტარდება კოოპერატივების ყოველწლიური 

გამოკითხვა, რომელსაც ატარებს მონიტორინგისა 
და შეფასების სამუშაო ჯგუფი ISET-ის (პარტნიორი 
ქეას კონსორციუმში) მეთაურობით.  უახლესი 
გამოკითხვა მოგების გენერირების დადებით 
ტენდენციას უჩვენებს ამ კოოპერატივებში. კერძოდ, 
2014 წელთან შედარებით (საბაზისო წელი), 2015 
წელს, კოოპერატივების მოგება, საშუალოდ, 
21%-ით გაიზარდა(ENPARD-ის კოოპერატივების 
წლიური გამოკითხვა).

მიუხედავად იმისა, რომ ეს რიცხვები შთამბეჭდავია 
და მთავარი მიზანიც – ბევრი სასოფლო-სამეურნეო 
კოოპერატივის ჩამოყალიბება – მიღწეულია, 
საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო 
კოოპერატივები კვლავ ბევრი გამოწვევის წინაშე 
დგანან. წელს ENPARD ასრულებს კოოპერატივების 
მხარდაჭერას (რაზეც უკვე ვისაუბრეთ წინა ბლოგში) 
და ჩნდება კითხვა: ვინ გადარჩება გრძელვადიან 
პერიოდში?

რა აფერხებს კოოპერატივების 
წარმატებას
გამოკითხვის მიხედვით, საქართველოს 
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების 
პროგრესს ხელს უშლის კრედიტზე, კაპიტალსა 
და ბაზრებზე შეზღუდული წვდომა. ფინანსებსა 
და კაპიტალზე წვდომის პრობლემაზე ბევრს 
საუბრობენ, თუმცა ბაზარზე შეზღუდულ წვდომას, 
ასევე, დაბრკოლებებს, რომელთაც ფერმერები 
აწყდებიან პროდუქტის დაბრენდვის, გაყიდვისა და 
რეალიზაციისას, ნაკლები ყურადღება ექცევა.

ცხრილი 1: კოოპერატივების წარმატების შემაფერხებელი ფაქტორები (შეწონილი ქულა პასუხების 
რაოდენობისა და პრიორიტეტების მიხედვით)

წყარო: კოოპერატივების წლიური გამოკითხვა ENPARD-ის კონსორციუმების ერთობლივი კვლევა, 2016 წ.

 

წყარო: კოოპერატივების წლიური გამოკითხვა ENPARD-ის კონსორციუმების ერთობლივი კვლევა, 2016 წ. 

 

 

გრაფიკი 2: სასოფლო-სამეურნეო კოპერატივების მიერ პროდუქციის/მომსახურების გაყიდვის 
გეოგრაფიული არეალი 
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ფინანსებზე ხელმისაწვდომლობა 

კაპიტალზე ხელმისაწვდომლობა (მიწა, ტრაქტორი და ა.შ.) 

ბაზრებზე ხელმისაწვდომლობა (ინფრასტრუქტურის ჩათვლით) 

ბუნებრივი კატაკლიზმები 

აგრო-საშუალებებზე ხელმისაწვდომლობა (თესლი, სასუქები და ა.შ) 

სახელმწიფო რეგულაციები (გადასახადები, სურსათის უნვებლობის … 

პროფესიონალ აგრონომებზე ხელსმისაწვდომლობა 

ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომლობა 

სხვა 

სიხშირე 

კოოპერატივების წარმატების შემაფერხებელი 
ფაქტორები  

(შეწონილი ქულა პასუხების რაოდენობისა და პრიორიტეტების მიხედვით) 

3% 

33% 

64% 

გაყიდვების არეალი 

ექსპორტი ეროვნული მასშტაბით ადგილობრივი ბაზარი (რეგიონის მასშტაბით) 
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ჩვენს შეკითხვას რომ დავუბრუნდეთ, 
კოოპერატივი, სხვა ნებისმიერი ბიზნესის მსგავსად, 
მხოლოდ მაშინ გადარჩება, თუ მომგებიანი იქნება. 
გადარჩენისთვის კი მას აუცილებლად სჭირდება 
ბაზარი და პროდუქტების გაყიდვა. ENPARD-ის 
კოოპერატივების ყოველწლიური გამოკითხვის 
მიხედვით, გამოკითხული კოოპერატივების 
64% თავიანთ ნაწარმს ადგილობრივ ბაზრებზე, 

რეგიონშივე ჰყიდის, 32.5% – რეგიონს გარეთ და 
მხოლოდ 3.5% ახერხებს პროდუქციის ექსპორტზე 
გატანას (პირდაპირ ან ექსპორტიორის მეშვეობით). 
გარდა ამისა, ბაზარზე პროდუქტი ძირითადად 
ორი არხით გადის: კოოპერატივები პროდუქციას 
ბითუმად მოვაჭრეებზე ან/და პირდაპირ 
ადგილობრივ მომხმარებლებზე ყიდიან.

გრაფიკი 2: სასოფლო-სამეურნეო კოპერატივების მიერ პროდუქციის/მომსახურების გაყიდვის 
გეოგრაფიული არეალი

წყარო: ENPARD-ის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ყოველწლიური გამოკითხვა

 

წყარო: კოოპერატივების წლიური გამოკითხვა ENPARD-ის კონსორციუმების ერთობლივი კვლევა, 2016 წ. 

 

 

გრაფიკი 2: სასოფლო-სამეურნეო კოპერატივების მიერ პროდუქციის/მომსახურების გაყიდვის 
გეოგრაფიული არეალი 
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გაყიდვების არეალი 

ექსპორტი ეროვნული მასშტაბით ადგილობრივი ბაზარი (რეგიონის მასშტაბით) 

შემსყიდველები ხშირად აწყდებიან პრობლემებს 
მცირე ფერმერებთან ურთიერთობისას: 
პრობლემას ქმნის მეურნეობების მცირე ზომა, 
მოწოდებული პროდუქციის არაერთგვაროვანი 
ხარისხი, არაორგანიზებული პროცესი და ცუდი 
კომუნიკაცია, რაც ზრდის ტრანზაქციის ხარჯებს. 
ინსტიტუტებისა (მაგალითად, ჯგუფების) და 
მომსახურების არარსებობის გამო, ფერმერები 
ვერ უმკლავდებიან ამ გამოწვევებს და ვერ ქმნიან 
ყველა მონაწილისთვის მომგებიან სიტუაციას. 
ბიზნესის თვალსაზრისით, სუსტი ვერტიკალური 
კოორდინაცია, შესაძლოა, კოოპერატივების 
მარცხის წინაპირობა გახდეს. ეს მარცხი კი, 
შესაძლოა, ღირებულებათა ჯაჭვის კომპონენტებზე 
გავრცელდეს და ფერმერებზე უარყოფითი გავლენა 
იქონიოს.

რა ეტაპზე არიან ქართული 
კოოპერატივები ამჟამად?
დღეს საქართველოში ყველაზე გავრცელებულია 
საწარმოო კოოპერატივები. არც არის გასაკვირი, 
რადგან კოოპერატივების მოძრაობის დასაწყისში 
მთავარი აქცენტი წარმოებაზე გაკეთდა; 
ფერმერებს გადაეცათ მინიტრაქტორები და 

ისეთი საწარმოო საშუალებები, როგორიცაა 
ფუტკრის სკა. ამის საპირისპიროდ, წარმატებული 
დასავლური კოოპერატივების უმრავლესობა 
მომსახურების სფეროშია ჩართული (სასოფლო-
სამეურნეო მომსახურების კოოპერატივები) და 
არა წარმოებაში. მომსახურების კოოპერატივში, 
წევრები დამოუკიდებლად ეწევიან საწარმოო 
საქმიანობას, კოოპერატივი კი მათ უწევს სხვადასხვა 
მომსახურებას. ასეთი მომსახურების მაგალითებია 
მანქანა-დანადგარებისა და ნედლეულის შეძენა, 
დისტრიბუცია, მარკეტინგი და სხვ (ლერმანი, 
2013 წ.). კოოპერატივები, მასშტაბის ეკონომიის 
მეშვეობით, უფრო იაფად იძენენ ნედლეულს (დიდ 
პარტიებად იძენენ). მომსახურების კოოპერატივები 
წევრებისთვისაც სარგებლის მომტანია, რადგან 
კოოპერატივის წევრებს შეუძლიათ, სხვა წევრების 
პროდუქტები შეღავათიან ფასში შეიძინონ.

ამ მოძრაობის დასაწყისში არავის – დაწყებული 
პოლიტიკის შემმუშავებლებიდან, დამთავრებული 
ფერმერებით – გაუცნობიერებია კარგად, რა 
განსხვავებაა ამ ორი სახის კოოპერატივს შორის 
(ამ განსხვავებას არც სასოფლო-სამეურნეო 
კოოპერატივების შესახებ კანონი არ ასახავს). 
ამასობაში უკვე გადაიდგა პირველი ნაბიჯები 
მომსახურების კოოპერატივების შესაქმნელად: 
ACDA-მ დაიწყო სექტორის სპეციფიკური და 
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მიზანმიმართული ინიციატივების მხარდაჭერა 
(თუმცა ამგვარი პროგრამების განხორციელების 
ხარისხი გარკვეულ შეკითხვებს მაინც ბადებს); მეტიც, 
მთავარი აქცენტი წარმოების კოოპერატივებიდან 
მომსახურების კოოპერატივებზე გადასვლაზე 
კეთდება.

იქნებ მარკეტინგული 
კოოპერატივებია ალტერნატივა?
როგორ უნდა გაუმკლავდნენ ქართული 
კოოპერატივები იმ დაბრკოლებებს, რომლებსაც 
თავიანთი პროდუქციის გაყიდვისას აწყდებიან და 
როგორ უნდა გაიუმჯობესონ ბაზრებზე წვდომა? 
ერთი გზაა, მარკეტინგული კოოპერატივების 
(მომსახურების კოოპერატივების ქვეკატეგორია) 
შექმნა: ეს არის „კოოპერატივები, რომლებიც 
აგროვებენ და გასაყიდად ამზადებენ წევრების 
ნაწარმს, გააქვთ ბაზარში და ჰყიდიან მას 
ისეთ ფასად, რომელიც, როგორც წესი, უფრო 
მაღალია, ვიდრე ფასი, რომელსაც ფერმერები 
დამოუკიდებელი მცდელობით მიიღებდნენ“ 
(ლერმანი, 2013 წ.). მარკეტინგში თანამშრომლობა 
ფერმერებს, რომლებიც ერთნაირ ან მსგავს 
პროდუქტებს აწარმოებენ, შესაძლებლობას 
აძლევს, თავიანთი პროდუქტები ერთობლივად 
გაიტანონ ბაზარზე და გაყიდონ.

საქართველოში, საბაზრო ურთიერთობები 
დიდწილად არაფორმალურია; კოოპერატივების 
უმეტესობას არ შეუძლია ბაზარზე შეღწევა, 
რადგან მათ არ აქვთ გაყიდვის არხები (ზოგიერთ 
კოოპერატივს არ გააჩნია ტრანსპორტირებისთვის 
საჭირო მანქანები და აღჭურვილობა). წარმოებული 
პროდუქციის გასაყიდად, მოსავლის აღების შემდეგ 
იქმნება არაფორმალური ბაზრები. გამართულად 
მომუშავე მარკეტინგული კოოპერატივები 
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მწარმოებლებს 
მეტ შესაძლებლობებს შეუქმნის ბაზარზე და მათი 

მეშვეობით ფერმერები მეტად ინტეგრირდებიან 
ღირებულებათა ჯაჭვში. შედეგად, გაუმჯობესდება 
ფერმერების სავაჭრო ძალაუფლება 
გადამამუშავებლებთან, ცალობით და ბითუმად 
მოვაჭრეებსა და ჯაჭვის სხვა მონაწილეებთან 
მიმართებით; მათ საკუთარ პროდუქტზე მეტი 
კონტროლი ექნებათ და მეტ ამონაგებსაც მიიღებენ. 
გარდა ამისა, მარკეტინგული კოოპერატივების 
წყალობით, ფერმერებმა შეიძლება დიდი 
სუპერმარკეტების ქსელებთან, სასტუმროებსა 
და რესტორნებთანაც კი დაიწყონ საკონტრაქტო 
თანამშრომლობა და რეგულარულად 
მიაწოდონ მათ საკმაო მოცულობის პროდუქცია. 
მარკეტინგული კოოპერატივები მწარმოებლებს 
აძლევს შესაძლებლობას, მოიპოვონ ძალაუფლება 
ბაზარზე, ეხმარება მათ რისკებისა და ხარჯების 
თანაბარ განაწილებაში. ასეთი კოოპერატივები 
ეფექტურად იყენებენ რესურსებს მომხმარებლის 
მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. შესაბამისად, 
კოოპერატივის წევრებს უფრო ძლიერი მოტივაცია 
აქვთ, ითანამშრომლონ.

მაშასადამე, ფერმერებისა და 
კოოპერატივებისთვის სტიმულის მიცემა, შექმნან 
მარკეტინგული კოოპერატივები (პირველი ან 
მეორე დონის კოოპერატივის სახით) კარგი 
სტრატეგიაა ქვეყანაში კოოპერატივების შემდგომი 
განვითარების თვალსაზრისით. ვინ იცის, იქნებ 
ფერმერებმა მარკეტინგული კოოპერატივები 
ბიზნეს-შესაძლებლობად (და არა გრანტების და 
სუბსიდიების მომტან იურიდიულ ერთეულად) 
აღიქვან და თანამშრომლობის უპირატესობებიც 
დაინახონ. კიდევ ერთხელ ისმის კითხვა, ვინ 
გადარჩება გრძელვადიან პერიოდში? ცხადია, 
მხოლოდ ის კოოპერატივები გაუძლებენ ქარ-
ცეცხლიან გზას, რომელთაც ძლიერი ბიზნეს-
სულისკვეთება აქვთ. ეს ნაბიჯები ხელს შეუწყობს 
ახალგაზრდა ქართველების ენერგიისა და 
ნიჭის მიმართვას სოფლის მეურნეობისკენ, 
რაც უზრუნველყოფს დარგის განვითარებას და 
სასურსათო უსაფრთხოებას.

ავტორები: სალომე დეისაძე, ირაკლი (რატი) კოჭლამაზაშვილი, ფატი მამარდაშვილი
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ნამცხვრის უფრო დიდი ნაჭრის მისაღებად ერთად მუშაობაა საჭირო

24 აპრილი, 2017 წელი

წყარო: http://www.pir.sa.gov.au/valuechains

სოფელი ჩხაკაურა ბახმაროს ცნობილი 
კურორტისკენ მიმავალ გზაზე, გურიის მთებში 
მდებარეობს. ეს დასახლება არამხოლოდ 
ულამაზესი ბუნებით იწონებს თავს, არამედ 
მშრომელი მოსახლეობითაც, რომელთაგან 
რამდენიმე უკვე გაგაცანით ჩვენს ბლოგში, 
რომელიც სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის, 
„სამეგობრო 2014-ის“ წარმატებულ ისტორიაზე 
მოგითხრობთ. მეთევზეებმა ეს კოოპერატივი 
ოფიციალურად 2014 წელს დაარეგისტრირეს 
და მას შემდეგ ის სულ უფრო მეტ წარმატებას 
აღწევს. კოოპერატივს კარგი კავშირები აქვს 
ბაზართან, როგორც აღჭურვილობის და 
ნედლეულის მომწოდებლებთან (უკუკავშირი), 
ისე – რესტორნებთან, სასტუმროებთან, ბითუმად 
მოვაჭრეებსა და ადგილობრივ მომხმარებლებთან 
(პირდაპირი კავშირი).

როგორც ამ მოკლე დოკუმენტურ 
ვიდეოშია ნაჩვენები, ENPARD-ის მიერ 
დაფინანსებული კოოპერატივი „სამეგობრო 2014“ 
ხელს უწყობს და თავადაც იღებს სარგებელს 
ადგილობრივი ბაზრის განვითარებისგან. 
კოოპერატივის წევრები ნელ-ნელა გაიცნეს 
ღირებულებათა ჯაჭვის სხვა მონაწილეებმა და 
მათ შორის მტკიცე ურთიერთობები ჩამოყალიბდა. 
კოოპერატივის ერთ-ერთი წევრი, ოთარ 
გიორგაძე აღნიშნავს: „არავინ მიცნობდა მე... 

დღეს ჩვენ გვიცნობენ და კოოპერატივს მეტად 
ენდობიან“. დღეს კოოპერატივი რეგულარულად 
აწვდის კალმახს ქუთაისის ყველაზე პოპულარულ 
სუპერმარკეტების ქსელს „გურმანს“. კარგად 
განვითარებული კავშირები ერთ-ერთი მთავარი 
ფაქტორია, რის გამოც კოოპერატივი „სამეგობრო 
2014“ სიცოცხლისუნარიანი ბიზნესმოდელი გახდა.

რაც შეიძლება მეტი კავშირი
ათწლეულების წინ, ეკონომისტმა ალბერტ ო. 
ჰირშმანმა ყურადღება გაამახვილა ეკონომიკის 
ზრდის წახალისებაში კავშირების მნიშვნელობაზე. 
სოფლის მეურნეობის თანამედროვე 
ღირებულებათა ჯაჭვებისთვის სულ უფრო მეტად 
არის დამახასიათებელი ჰორიზონტული და 
ვერტიკალური კავშირები. ჯაჭვის ერთ დონეზე 
მყოფ მონაწილეებს შორის ჰორიზონტული 
კავშირის კარგი მაგალითია ფერმერული 
კოოპერატივები. ვერტიკალური კავშირები კი 
მყარდება ღირებულებათა ჯაჭვის სხვადასხვა 
რგოლის მონაწილეებს (მაგ.: ფერმერსა და 
გადამამუშავებელს) შორის. ლიტერატურა 
განასხვავებს ვერტიკალური კავშირის ორ ტიპს – უკუ 
და პირდაპირ კავშირებს1. უკუკავშრი ყალიბდება 
მაშინ, როდესაც ჩნდება ახალი მოთხოვნა 

1.  ალბერტ ო. ჰირშმანმა უკუ და პირდაპირი კავშირის კონცეფციები პირველად გამოიყენა ნაშრომში „ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია“ (1958 წ.), იელის უნივერსიტეტის პრესა.
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შუალედურ ნედლეულზე საბოლოო პროდუქციის 
საწარმოებლად. მაგალითად, როდესაც 
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივს სათბურში 
მოჰყავს მარწყვი, კოოპერატივის წევრებმა 
შეიძლება შეიძინონ სათბურის ასაშენებლი 
მასალები, წვეთოვანი ირიგაციის სისტემა, 
ნერგები ან სასუქი. ეს დამატებით უწყობს ხელს 
ამ ნედლეულის ბაზრების განვითარებას და, 
იმედია, ნედლეულის მიმწოდებლები, საბოლოოდ, 
შეძლებენ, მიაღწიონ მასშტაბის მეტ ეკონომიას 
წარმოებასა და დისტრიბუციაში და შეამცირონ 
ხარჯები (წარმოების ხარჯები, რითაც, თავის 
მხრივ, ფერმერებს შეუმცირდებათ ნედლეულის 
ხარჯი). პირდაპირი კავშირი ყალიბდება მაშინ, 
როდესაც თავად წარმოებული პროდუქტია 
ნედლეული. პირდაპირი კავშირის მაგალითია 
კავშირი მევენახეს  ან მევენახეების კოოპერატივსა 
და ღვინის მწარმოებელს შორის, რომელიც მათგან 
ყურძენს შეისყიდის ადგილობრივი თუ საექსპორტო 
ბაზრისთვის ღვინის საწარმოებლად. ქვემოთ 
მოცემულ გრაფიკზე ნაჩვენებია ჰორიზონტული და 
ვერტიკალური კავშირები.

გრაფიკი: ღირებულებათა ჯაჭვის ჰორიზონტული 
და ვერტიკალური კავშირები

წყარო: შედგენილია ავტორების მიერ

კავშირების ჩამოყალიბებასთან 
დაკავშირებული გამოწვევები
თუმცა კავშირების ჩამოყალიბება ადვილი საქმე 
არ არის.

ჰორიზონტული კავშირების (მაგ. კოოპერატივების) 
ჩამოსაყალიბებლად ბევრი გამოწვევის 
გადალახვაა საჭირო: ფერმერებს შორის ნდობის 
ჩამოყალიბება, თანამშრომლობის ხარჯი 
(შეხვედრების ორგანიზება, გადაწყვეტილებების 
მიღება და სხვ.) და დამოუკიდებელი მოთამაშის 
პრობლემა, სხვა მრავალს შორის. რაც 
შეეხება ვერტიკალურ კავშირებს, აქ გვხვდება 
ნედლეულის მიმწოდებლისა და პროდუქტის 
შემსყიდველის მოძიების ხარჯი. ზოგიერთ 
შემთხვევაში, უკუ კავშირების ჩამოყალიბებას 
ხელს უშლის შეზღუდვები კრედიტზე, ეს 
განსაკუთრების აბრკოლებს დამწყებ სასოფლო-

სამეურნეო კოოპერატივებს (რადგან მათ 
არ აქვთ საგირავნო ქონება, გამართული 
აღრიცხვიანობა და სხვ.). კონტრაქტების დადებასა 
და ახალ რეგულაციებთან შესაბამისობაში ყოფნას 
ტრანზაქციის სხვა ხარჯებიც ახლავს თან. ამ 
უკანასკნელის მაგალითია საკვების უვნებლობის 
და მიკვლევადობის მოთხოვნები, რომლებიც დღეს 
გვხვდება თანამედროვე სასოფლო-სამეურნეო 
ღირებულებათა ჯაჭვებში მთელ მსოფლიოში. 
განვითარებად ქვეყნებში ღირებულებათა ჯაჭვის 
მონაწილეებს ხშირად ძალიან ძვირი უჯდებათ 
ამ მოთხოვნებთან შესაბამისობა. მეორე მხრივ, 
ასეთი მოთხოვნები კავშირების განვითარების 
მთავარი განმაპირობებლებია, რადგან 
გულისხმობს ძლიერ ურთიერთდამოკიდებულებას 
ღირებულებათა ჯაჭვის მონაწილეებს შორის. 
დაბოლოს, მარეგულირებელი რეჟიმის 
მიუხედავად, ბევრი მომხმარებელი ითხოვს, 
რომ რეგულარულად მიიღონ კონკრეტული 
რაოდენობა იმ პროდუქტებისა, რომელსაც 
ყიდულობენ და შემდეგ აწვდიან საბოლოო 
მომხმარებლებს. განვითარებად ქვეყნებში მცირე 
ზომის ფერმერებს არ შეუძლიათ ამ გამოწვევებთან 
გამკლავება. ერთ ფერმერს განცალკევებულად არ 
შეუძლია ბიზნესწრის ჩამოყალიბება, სასოფლო-
სამეურნეო პროდუქტების რაოდენობასა და 
ხარისხზე მზარდი მოთხოვნის დაკმაყოფილება, 
თუმცა ამ გამოწვევებიდან ზოგიერთის დაძლევა 
შესაძლებელია კოოპერატიულად – მაგალითად, 
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების 
ჩამოყალიბებით.

კავშირები ქართულ სოფლის 
მეურნეობაში
სამ წელიწადზე მეტია, საქართველოს მთავრობა 
და დონორები ევროკავშირის მეთაურობით, ხელს 
უწყობენ საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო 
კოოპერატივების განვითარებას. ჩვენ ეს 
ინიციატივა დეტალურად განვიხილეთ რამდენიმე 
ბლოგში. ქვეყანაში ბევრი სასოფლო-სამეურნეო 
კოოპერატივი ჩამოყალიბდა და ზოგიერთმა 
უკვე გადალახა მთავარი გამოწვევები, რაც თან 
ახლავს კარგი ჰორიზონტული კავშირების შექმნას. 
თუმცა კვლავ გამოწვევად რჩება კოოპერატივების 
სიცოცხლისუნარიანობა. ერთ-ერთი ფაქტორი, რაც 
ამ მიმართულებით წარმატების მისაღწევად არის 
საჭირო, კარგი ვერტიკალური ინტეგრაციაა.

საქართველოში რამდენიმე წამატებულმა 
კოოპერატივმა უკვე შეძლო სტაბილური უკუ 
და პირდაპირი კავშირების შექმნა. ზოგიერთ 
შემთხვევაში, ასეთი კავშირები თავად 
კოოპერატივის შიგნით ყალიბდება, როდესაც 
კოოპერატივი ჩართულია ღირებულებათა ჯაჭვის 
რამდენიმე ეტაპში. მეორე დონის კოოპერატივების 
ჩამოყალიბება დამატებით შეუწყობს ხელს ქართულ 
სასოფლო-სამეურნეო ღირებულებათა ჯაჭვში 
სიცოცხლისუნარიანი კავშირების ჩამოყალიბებას.
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სამეგობრო 2014-ის წარმატებული ბიზნესმოდელი 
ასე შეიძლება შეჯამდეს:

•	 ეკონომიკურად ორმხრივად მომგებიან 
ურთიერთობაზე დაფუძნებული ძლიერი 
კავშირები (როგორც ჰორიზონტული, ისე 
ვერტიკალური) ღირებულებათა ჯაჭვში. ჩვენი 
კალმახის კოოპერატივი სწორედ ასეთი 
შემთხვევაა, მისი თითოეული წევრი იღებს 
სარგებელს კოოპერატივის წევრობიდან, 
ერთობლივად ნედლეულის შესყიდვით თუ 
კალმახის გაყიდვით.

•	 უფრო მაღალი ღირებულების მქონე 
ბაზრებზე შესვლა და ღირებულებათა 
ჯაჭვის უფრო მომგებიანი ფუნქციების 
შესრულება. საქართველოში კალმახის 
სექტორში ღირებულებათა ჯაჭვი მოკლეა 
(უმეტესად სრულდება „თეფშის ზომის“ თევზის, 
შემწვარის ან მოხარშულის, მოხმარებით), 
თუმცა იზრდება წარმოების მოცულობა და 
ამასთან, კოოპერატივმა შემოსავლის წყაროც 

გაამრავალფეროვნა. კერძოდ, მათ გამოჰყავთ 
ქვირითი და ლიფსიტები, ამ უკანასკნელს კი 
შემდეგ სხვა ფერმერებზე ჰყიდიან. გარდა 
ამისა, კოოპერატივის წევრები საკალმახეების 
ირგვლივ კოტეჯებს აშენებენ და გეგმავენ, 
სტუმრებს გაუწიონ ტურისტული მომსახურება, 
უგემრიელესი კალმახის კერძების შეთავაზების 
ჩათვლით.

დასკვნის სახით, შეიძლება ითქვას, რომ 
ჰორიზონტული კავშირები, როგორებიცაა 
ფერმერული კოოპერატივები, კარგი 
დასაწყისია, თუმცა საკმარისი არ არის. ქართულ 
სოფლის მეურნეობაში სიცოცხლისუნარიანი 
ბიზნესმოდელების გასავითარებლად არსებითია 
კარგი ვერტიკალური კავშირების ჩამოყალიბება 
და ჯაჭვში დამატებითი ღირებულების შექმნა. 
თანამედროვე ღირებულებათა ჯაჭვები 
ორიენტირებულია არა შიდა კონკურენციაზე, 
არამედ ერთმანეთთან მეტად ინტეგრაციასა და 
ნამცხვრის უფრო დიდი ნაჭრის მოსაპოვებლად 
ერთად მუშაობაზე.

ქართული მატყლი: კვლავ გახდება თუ არა „ოქროს საწმისი“?

3 ივლისი, 2017 წელი

წყარო: oknews.com

ავტორები: ირაკლი (რატი) კოჭლამაზაშვილი, ნინო კაკულია, ფატი მამარდაშვილი
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2014 წელს საქართველომ და ევროკავშირმა 
ხელი მოაწერეს ასოცირების შეთანხმებას, 
რომლის ნაწილია ღრმა და ყოვლისმომცველი 
თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება 
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის. ეს 
შეთანხმება საქართველოს სოფლის მეურნეობის 
პროდუქციას ახალ საექსპორტო შესაძლებლობებს 
უქმნის. თუმცა ევროკავშირის ბაზარს სურსათის 
უვნებლობის მკაცრი მოთხოვნები აქვს, რაც 
ართულებს ამ შესაძლებლობების სრულად 
გამოყენებას. ეს განსაკუთრებით ეხება ცხოველური 
წარმოშობის პროდუქტებს, რომლებიც მკაცრად 
რეგულირდება. ქართულმა მატყლმა გასულ წელს 
წარმატებით დააკმაყოფილა საჭირო სტანდარტები 
და გახდა პირველი ცხოველური პროდუქტი, 
რომელიც საქართველოდან გაერთიანებული 
სამეფოს ბაზარზე (რომელიც ჯერჯერობით კვლავ 
ევროკავშირის წევრია) ექსპორტზე გავიდა. ეს 
ნამდვილად წარმატებაა!

სახელოვანი წარსული და 
თანამედროვე გამოწვევები
წარსულში მატყლის წარმოება შემოსავლის 
მნიშვნელოვანი წყარო იყო ქართველი 
მეცხვარეებისთვის. საბჭოთა კავშირის პერიოდში, 
საქართველოს 2 მილიონზე მეტი ცხვარი ჰყავდა 
(დღევანდელ პოპულაციაზე დაახლოებით 

ორჯერ მეტი), რისთვისაც ზამთრის საძოვრებად 
კასპიის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაც კი 
გამოიყენებოდა. კარგად იყო განვითარებული 
მატყლის გადამუშავება და ტექსტილის ინდუსტრია, 
ერთი კილო ნედლი მატყლის ფასი კი 12-15 მანეთს 
შეადგენდა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, 
საქართველოს მოაკლდა ზამთრის საძოვრები, 
რადგან ქვეყანას აღარ მიუწვდებოდა ხელი კასპიის 
ზღვის მიმდებარე საძოვრებზე; გარდა ამისა, 
ცხვრის პროდუქტებმა დაკარგა ტრადიციული 
საბჭოთა ბაზარიც. სხვა ბევრი ინდუსტრიის 
მსგავსად, მატყლის წარმოებაც ჩამოიშალა.

დღეს, ცხვრის ფერმების მთავარი შემოსავალია 
ცოცხალი ცხვრის (თოხლის)და ცხვრის ყველის 
(განსაკუთრებით, თუში მეცხვარეებისთვის) 
გაყიდვა, მატყლს უმნიშვნელო როლი უკავია 
ფერმერთა შემოსავლებში (კოჭლამაზაშვილი და 
სხვები, 2014 წ.). საქართველოში მხოლოდ ორი 
მოქმედი გადამამუშავებელი ფაბრიკაა, ორივე 
ძველი, საბჭოთა დროინდელი დანადგარებით...

საქსტატის მონაცემებით, 2016 წელს საქართველომ 
აწარმოა 2,000 ტონა მატყლი (საშუალოდ, 2.4 
კგ. მატყლი ერთ ცხვარზე). 2016 წელს ნაპარსი 
მატყლის მთელი რაოდენობიდან 50%-ზე მეტი 
(1,062 ტონა) გავიდა ექსპორტზე როგორც ნედლი 
მატყლი შემდეგ ქვეყნებში: თურქეთი (77%), 
უკრაინა (10%), ინდოეთი (9%), გაერთიანებული 
სამეფო (2%) და პაკისტანი (2%).

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (*2017 წლის პირველი 5 თვის მონაცემები)

ფასები განსხვავდება საექსპორტო პარტნიორების 
მიხედვით. 2016 წელს ყველაზე მაღალი ფასი 
გადაიხადა გაერთიანებულმა სამეფომ ($773/
ტონა), შემდეგ მოდის უკრაინა ($694/ტონა), 
ინდოეთი ($641/ტონა), თურქეთი ($463/ტონა) და 
პაკისტანი ($389/ტონა). საშუალოდ, 2016 წელს 
ექსპორტებული ერთი ტონა მატყლის ფასი 507 აშშ 
დოლარი იყო. 2016 წელს საქართველოს ბაზარზე 
მუშაობდა 5 ექსპორტიორი კომპანია, მათგან ორს 

ეჭირა ბაზრის 78%.

საქართველოს მატყლის დარჩენილი ნაწილი 
გამოყენებული იყო ადგილობრივად შალის 
ნივთების საწარმოებლად, თუმცა დიდი ნაწილი 
უბრალოდ განადგურდა (დაწვეს ან გადაყარეს). 
რესურსების ამგვარი ფლანგვა არამხოლოდ 
ეკონომიკური პრობლემაა, არამედ გარემოსაც 
აზიანებს...
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არც ისე ბევრი წარმატებული 
მაგალითი!
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოდან 
ნედლი მატყლის ექსპორტი იზრდება და 
სულ უფრო დივერსიფიცირებული ხდება 
(ევროკავშირის ჩათვლით), ქართული მატყლის 
ფასი იკლებს. საქართველოს მეცხვარეთა 
ასოციაციის ხელმძღვანელის, ბექა გონაშვილის 
ინფორმაციით, ფერმერები კილოგრამ ნედლ 
მატყლში 30-40 თეთრს იღებენ, რაც გაპარსვისა 
და ტრანსპორტირების ხარჯებსაც კი ვერ ფარავს. 
ამის გამო, ფერმერებს არ აქვთ მოტივაცია, 
აწარმოონ მაღალი ხარისხის მატყლი. მეტიც, ბევრ 
შემთხვევაში ფერმერები მატყლს წვავენ ან ყრიან. 
სიტუაცია მხოლოდ მაშინ გამოსწოდება, როცა ფასი 
გაიზრდება... როგორ შეიძლება ამის მიღწევა?!

მატყლის საწარმო „თუშეთმა“ ნაწილობრივ შეძლო 
ამ მოჯადოებული წრის გარღვევა. კომპანია ერთ 
კილოგრამ კარგი ხარისხის მატყლში 1 ლარს 
იხდის და ფერმერებიც მოტივირებული არიან, 
მაღალი ხარისხის პროდუქტი აწარმოონ. თუმცა 
დღეს ამ ქარხანას წელიწადში მხოლოდ 25-
30 ტონა მატყლის შეძენა შეუძლია, რაც ზღვაში 
წვეთია ქართული მატყლის მთლიანი რაოდენობის 
ფონზე. „მეტი მოთხოვნაა დამუშავებულ მატყლზე 
(გარეცხილი, შეღებილი, დართული, მოთელილი), 
მაგრამ ამ მოთხოვნას ვერ ვაკმაყოფილებთ, რადგან 
მატყლის გარეცხვისა და გაშრობის სიმძლავრეები 
შეზღუდული გვაქვს (ასევე, მოძველებული სართავი 
მანქანების გამო),“ – ამბობს დიტო არინდაული, შპს 
თუშეთის დირექტორი.

კოჭლამაზაშვილისა და სხვების (2014 
წ.) მტკიცებით,  მატყლის ინდუსტრიის განვითარება 
შექმნის სამუშაო ადგილებს, შემოსავალს მოუტანს 
სოფლის მაცხოვრებლებს და ნაკლებ ზიანს 
მიაყენებს საქართველოს ბუნებას. თუშურ ცხვარს 
უხეში მატყლი აქვს, რაც ხალიჩებისა და თექისთვის 
კარგი ნედლეულია (თუმცა საერთაშორისო 
ბაზარზე უხეში მატყლის ფასი დაბალია). მატყლის 
გადამუშავების ტექნიკა ძალიან ძველია და კვლავ 
ფართოდ გავრცელებულია სოფლად მცხოვრებ 
ქალებში. გარდა ამისა, კოლეჯები და სკოლები 
ამზადებენ და ყიდიან მატყლის პროდუქტებს – 
შალის წინდებს, ქუდებს, სუვენირებს, ტრადიციულ 
ნაბადს, თექის ნაწარმს და სხვ. მოთხოვნა ნახევრად 
დამუშავებულ მატყლზე იზრდება, რადგან შალის 
ტანსაცმელი და აქსესუარები პოპულარული 
ხდება ქართველებსა და ტურისტებში. ქართული 
მატყლის პროდუქტები საერთაშორისო 
ყურადღებასაც იპყრობს. მაგალითად, ორმა 
თუშმა დამ გახსნა სკოლა „მწყემსის სახლი“ 
იტალიაში, რომში, სადაც ასწავლიან შალის 
ნაწარმის დამზადებას. მათ მიერ დამზადებულ 
ნაბდებს, რომლებზეც ხატებია მოთელილი, 
იყენებენ საქართველოს პატრიარქი ილია მეორე 
და რომის პაპი ფრანცისკი. გარდა ამისა, დებმა 
ქოთილაიძეებმა ახლახანს თბილისის მერსედესის 
მოდის კვირეულის ფარგლებში იმუშავეს ჩანთების 

ბრენდთან TL-180, რომელიც ეკუთვნის პარიზში 
მოღვაწე ფრანგ და იტალიელ დიზაინერებს.

ამასთან, ახალი ტექნოლოგიები უხეშ მატყლს 
იყენებს სამშენებლო ინდუსტრიაში. მატყლი 
ბუნებრივი ბოჭკოა, კარგი თერმოიზოლაციური 
თვისებების გამო ენერგოეფექტურია. ამიტომაცაა, 
რომ „ჰაიდელბერგ ცემენტ ჯორჯია“ უკვე 
რამდენიმე წელია, თანამშრომლობს მატყლის 
გადამამუშავებელ საწარმო თუშეთთან.

გზა წარმატებისკენ...
ხელისუფლება და დონორები უნდა დაეხმარონ ამ 
სექტორს ახალი პროდუქტების შექმნასა და ახალ 
ბაზრებზე გასვლაში. ეს დამატებით ღირებულებას 
შესძენს ქართულ მატყლს. დამატებითი 
ღირებულების მქონე პროდუქტების შექმნის შემდეგ, 
თანაბრად მნიშვნელოვანია ამ ღირებულების 
სამართლიანად განაწილება ღირებულებათა 
ჯაჭვის მონაწილეებზე. სოფლის მეურნეობის სხვა 
ღირებულებათა ჯაჭვების მსგავსად, მთავარია 
მონაწილეებს შორის კოორდინაციის და 
თანამშრომლობის გაუმჯობესება. მაგალითად, 
დამატებითი ღირებულების შექმნისა და მისი 
სამართლიანი განაწილების კარგი გზაა მატყლის 
კოოპერატივების შექმნა. ასეთ კოოპერატივებში 
ფერმერებს შეეძლებათ, ერთად გაპარსონ, 
შეაგროვონ, დაახარისხონ, დაამუშაონ და ბაზარზე 
გაიტანონ მატყლი. ეს, სავარაუდოდ, შეუმცირებს 
მათ ხარჯებს და მეტ ღირებულებას შესძენს მათ 
პროდუქციას. ერთობლივი მარკეტინგი მათ მეტ 
სავაჭრო ძალაუფლებას შეჰმატებს და უკეთესი 
ფასების მიღების შესაძლებლობას გაუჩენს.

ჯერჯერობით საქართველოში არც ისე ბევრი 
მატყლის კოოპერატივია. ერთი მაგალითია 
მატყლის მპარსავი კოოპერატივი, რომელიც 
თუშ მეცხვარეებში ჩეხეთის რესპუბლიკის 
კარიტასის დახმარებით რამდენიმე წლის წინ 
ჩამოყალიბდა. მატყლის ღირებულებათა ჯაჭვში 
კოორდინაციის პრობლემის გადასაჭრელად იმავე 
დონორმა ახლახანს გადაწყვიტა, ხელი შეუწყოს 
მთლიანი ღირებულებათა ჯაჭვის განვითარებას 
– დაეხმაროს მატყლის გადამამუშავებელ 
კომპანია „თუშეთს“, დააკავშიროს ის ჯერ მატყლის 
მპარსავ კოოპერატივებთან და შემდეგ მატყლის 
საბოლოო ნაწარმის მწარმოებელ საწარმოებთან, 
რათა ადგილობრივად იწარმოოს დამატებითი 
ღირებულების მქონე პროდუქტები, ამბობს 
კარიტასში პროექტის მენეჯერი, ანზორ გოგოთიძე.

ასეთი ინიციატივები უნდა დაჩქარდეს, რომ 
მატყლის დანაკარგი თავიდან ავიცილოთ. 
მატყლის ექსპორტის ზრდა (ევროკავშირის 
ბაზარზე ექსპორტის ჩათვლით, რასაც დიდად 
შეუწყო ხელი სხვა დონორმა, შვეიცარიის 
განვითარების სააგენტომ და განახორციელა მერსი 
ქორფსმა), მატყლის გადამუშავების და ტექსტილის 
ინდუსტრიის განვითარება ამ დაკარგულ რესურსს 
კვლავ ეკონომიკაში დააბრუნებს, შექმნის მეტ 
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სამუშაო ადგილს და შემოსავლებს ქვეყანაში. იმედი 
ვიქონიოთ, რომ ქართული მატყლი კვლავ გახდება 
„ოქროს საწმისი“ კოლხეთის იმ ოქროსმატყლიანი 
ვერძის მსგავსად, რომელზეც მოგვითხრობს 
ცნობილი მითი არგონავტების შესახებ.

*  *  *

ი. კოჭლამაზაშვილი, ლ. სორგი, ბ. გონაშვილი, ნ. 
ჭანტურია და ფ. მამარდაშვილი (2014 წ.): ქართული 
ცხვრის სექტორის ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი. 
კვლევა ჩატარდა Heifer International-ისთვის.

ძლიერი ლიდერი = წარმატებული გუნდი?!

 16 ოქტომბერი, 2017 წელი

წყარო: ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტი

საქართველოში კოოპერატივების განვითარება 
2013 წელს, ევროკავშირის მხარდაჭერით, 
ENPARD-ის პროექტით დაიწყო, რომლის მთავარი 
კომპონენტიც საქართველოში სასოფლო-
სამეურნეო კოოპერატივების განვითარებაა.

საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო 
კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს 
მონაცემების თანახმად, საქართველოში 1500 
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივია და 
მათგან 250-ზე მეტს ENPARD-ის პროგრამის 
მხარდაჭერა აქვს მიღებული (ამ კოოპერატივების 
ადგილმდებარეობა იხილეთ რუკაზე).

ყველა ეს ახალშექმნილი კოოპერატივი 
წარმატებული ვერ იქნება და მათი 
სიცოცხლისუნარიანობა მრავალ ფაქტორზეა 
დამოკიდებული.

თეორიას თუ დავუჯერებთ...
ლიტერატურის თანახმად, მენეჯერული 
უნარები, ჩართული მხარეების მონაწილეობა, 
კონკურენტული გარემო და ფინანსებზე 
წვდომა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების 
კონკურენტუნარიანობას განსაზღვრავს. ზოგიერთმა 
კვლევამ აჩვენა, რომ ინიციატივის წარმატების 
მთავარი განმსაზღვრელი კარგი მენეჯერული 
უნარებია. კვლევებმა1, ამასთან, დაადასტურა, 
რომ ძლიერი ლიდერობა და კოლექტიურად 
მოქმედების სურვილი2 კიდევ უფრო წარმატებულს 
ხდის კოოპერატივს, მენეჯერული გამოცდილების 
და ცოდნის ნაკლებობა კი მარცხს განაპირობებს. 
ზოგიერთი კვლევა3 იმასაც ამბობს, რომ 
კოოპერატივების მართვა კერძო კომპანიების 
მართვაზე უფრო დიდი გამოწვევაა, რადგან 
კოოპერატივებში  გადაწყვეტილების მიღების 

1  კასუნგვა და მორონგი (2006 წ.)
2  ოტმანი და კინგი (2007 წ.)
3  კუკი (1994 წ.)
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პროცესი გართულებულია – იგულისხმება ერთ 
წევრზე ერთი ხმის სისტემა (რომელიც, ამასთან, 
უფრო დემოკრატიულია). ამის გათვალისწინებით, 
ძლიერი ლიდერის ყოლა გადამწყვეტია 
კოოპერატივის წარმატებაში.

პრაქტიკამ აჩვენა...
ENPARD-ის მიერ მხარდაჭერილი სასოფლო 
სამეურნეო კოოპერატივის „გურიის თხილის“ 
დამფუძნებელი, ლია მუხაშავრიამაგალითია 
ძლიერი ლიდერისა, რომელმაც თავისი ცოდნა და 
გამოცდილება გურიაში თხილის გადამამუშავებელი  
კოოპერატივის შესაქმნელად გამოიყენა.

იურისტი და ადამიანის უფლებადამცველი ლია 
თბილისში დაიბადა, 1989 წელს თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული 
ფაკულტეტი დაამთავრა, 1995 წელს – ტემპლის 
უნივერსიტის იურიდიული სკოლა (აშშ),1999 
წელს კი – ფრანკფურტის ფინანსების და მართვის 
სკოლა (გერმანია), 1990-2014 წლებში სხვადასხვა 
საერთაშორისო და ადგილობრივ ორგანიზაციაში 
მუშაობდა. ამ წლებში დაგროვილმა ცოდნამ და 
გამოცდილება მოტივაცია შესძინა, რომ 2015 
წელს დაეტოვებინა თბილისი, გურიაში მშობლიურ 
სოფელში დაბრუნებულიყო და თხილის 
გადამამუშავებელი კოოპერატივი დაეარსებინა.

გურიაში გადასვლამდე ლიამ შეაგროვა ინფორმაცია 
თხილის წარმოების საუკეთესო პრაქტიკაზე, 
ბაზრის ზომაზე, ფასებზე, შეხვდა ფერმერებს 
საქართველოში და საზღვარგარეთ, მოინახულა 
ისრაელის ცნობილი კიბუციც. საბოლოოდ, ოთხ 
გამოცდილ თხილის მწარმოებელთან ერთად 
კოოპერატივი დააარსა, რომელიც 97 წევრს 
აერთიანებს. წევრები ერთად ლანჩხუთის რაიონის 
ოთხ სოფელში (შუხუთი, მამათი, აცანა და 
ნინოშვილი) 150 ჰექტარ თხილის ბაღებს ფლობენ. 
კოოპერატივის მამოძრავებელი ძალა კარგად 
აღჭურვილი თხილის გადამამუშავებელი საწარმოა 
(162 მ2). საწარმო პირველი მოსავლის მისაღებად 
უკვე მზად არის. ქარხანას დღეში 5 ტონა თხილის 
გადამუშავება შეუძლია და იქ ორ ცვლაში 100 
ადამიანის დასაქმება არის შესაძლებელი. 
კოოპერატივების წევრები გეგმავენ, რომ ნაჭუჭიანი 
თხილის ადგილზე იაფად გაყიდვის ნაცვლად, 
კლიენტებთან გრძელვადიანი კონტრაქტები 
დადონ და შუამავლების გარეშე პირდაპირ ბაზარზე 
გაიტანონ თხილის გული. ამით ისინი გაყიდვებიდან 
უფრო მეტ ამონაგებს მიიღებენ.

გამოწვევების პირისპირ
კოოპერატივის დაარსებისას ლია შეეჯახა 
გამოწვევას: მოტივაცია მიეცა იმ ადამიანებისთვის, 
რომლებიც კოოპერატივს დიდი ენთუზიაზმით არ 
ეკიდებოდნენ. მათ არ სურდათ (გარკვეულწილად 
არც ახლა სურთ) ერთმანეთისთვის ცოდნის 

გაზიარება. ლია ამ ფენომენს „გლეხის ჭკუას“ 
ეძახის. მეტიც, სოფლად ძალიან მკვეთრია 
ასაკობრივი და გენდერული დისბალანსი, სოფლად 
ახალგაზრდობა მოსახლეობის მხოლოდ 20%-ია, 
როგორც ლია ამბობს. ასევე, მიუხედავად იმისა, 
რომ ფერმერები პატივს სცემენ და ამაყობენ ლიას 
რეპუტაციითა და მიღწევებით, ისინი მას, როგორც 
ქალ ლიდერს მაინც ეჭვის თვალით უყურებდნენ.

კიდევ ერთი დიდი გამოწვევა იყო თხილის 
გადამამუშავებელი საწარმოს ასაშენებელი 
სახსრების მოძიება. ლიას მეთაურობით, 
კოოპერატივის მთავარმა გუნდმა სახელმწიფო 
პროგრამაში „აწარმოე საქართველოში“ 
მიიღო მონაწილეობა. კოოპერატივს 1700მ2 
მიწა სიმბოლურ ფასად (1ლარი/1ჰა) გადაეცა 
იმ პირობით, რომ ქარხნის ასაშენებლად 
კოოპერატივი 136, 000 ლარის ინვესტიციას 
ჩადებდა. გარდა ამისა, „გურიის თხილმა“ 76,000 
ლარის 7-წლიანი შეღავათიანი აგროკრედიტიც 
მიიღო (სახელმწიფო 8%-ის სუბსიდირებას 
ახდენს, „გურიის თხილი“ კი დანარჩენ3%-ს იხდის). 
მეტიც, ENPARD-ის პროექტის ფარგლებში (ქეას 
კონსორციუმის დახმარებით), კოოპერატივმა 
მიიღო დაბრუნებადი გრანტი 76,220 ლარი 
თხილის გასაშრობი, გასატეხი, დასაკალიბრებელი, 
დასახარისხებლი და პარტიებად შესაფუთი 
აღჭურვილობისთვის.მეორე გამოწვევა 
იყო დიდი რაოდენობით წევრების მართვა, 
რომელთა რესურსებიც სხვადასხვა სოფელში 
იყო გაფანტული. კოოპერატივის ეფექტურად 
სამართავად, ლიამ 15 წევრი მენეჯერად დანიშნა. 
თითოეული მენეჯერი მიმაგრებულია ფერმერების 
ჯგუფს, რომელთა ბაღებიც ერთმანეთის მეზობლად 
მდებარეობს. მენეჯერები პასუხისმგებელი არიან, 
მოიპოვონ ინფორმაცია მთლიან წარმოებაზე, 
მიწის მფლობელობაზე, ფერმერების ჯგუფის 
მიერ განკარგულ ფინანსებზე. მენეჯმენტის 
მთავარ გუნდში ერთი აგრონომია, ერთი ქარხნის 
მენეჯერი და ერთიც გაყიდვებზე და კომუნიკაციაზე 
პასუხისმგებელი პირი (თავად ლია).

შემდეგი ნაბიჯები 
სიცოცხლიუნარიანობისკენ
„გურიის თხილის“ შეფასებით, წელს ქარხანა სულ 
მცირე 80 ტონა გასარჩევ თხილს გადაამუშავებს, 
მიუხედავად დასავლეთ საქართველოში აზიური 
ფაროსანას ეპიდემიისაა, სოკოვანი დაავადებებისა 
და არასახარბიელო ამინდისა, რამაც მოსავალი 
შეამცირა და თხილის ხარისხიც გააფუჭა გურიის 
უმეტეს ნაწილში. საბედნიეროდ, გურიის მთიან 
სოფლებში საკმაოდ კარგი მოსავალი მოვიდა და 
წელს ქარხანა თხილის უმეტესობასას სწორედ 
აქედან მიიღებს.

რაც შეეხება ბაზრებს, ლიას იმედი აქვს, რომ თხილის 
საკმაოდ დიდ ნაწილს თურქეთში, საერთაშორისო 
ბაზარზე გაყიდის. მას უკრაინელ, ესპანელ და 
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ბელგიელ პარტნიორებთან აქვს მოლაპარაკებები 
და აპირებს, ახლო მომავალში გარჩეული თხილი 
შუა აღმოსავლეთისა და ჩინეთის ბაზრებზეც 
გაყიდოს.

ლია თხილისა და კაკლის პროდუქტების მაღაზიების 
გახნასაც გეგმავს და ტურიზმს შესაძლებლობად 
მიიჩნევს. მას სჯერა, რომ მისი კოოპერატივი და 
გურიის სოფლების სილამაზე რეგიონში აგრო 
და ეკოტურისტებს მოიზიდავს. ეს ახალი სამუშაო 
ადგილების შექმნასა და ფერმერების შემოსავლის 
დივერსიფიკაციას შეუწყობს ხელს.

აქამდე „გურიის თხილის“ მიღწევებს, დიდწილად 
ლიას ძლიერი ლიდერის უნარები განაპირობებდა; 
ნამდვილი წარმატება კი ჯერ კიდევ წინაა და 

კოოპერატივი მას მაშინ მიაღწევს, როდესაც 
საქმეში ჩაერთვება სიცოცხლისუნარიანობის 
განმსაზღვრელი სხვა ფაქტორები: კოოპერატივის 
წევრების ჩართულობა, რაც წარმოების სტაბილური 
მოცულობის (კოოპერატივის გვერდის ავლით 
თხილის გაყიდვის თავიდან აცილება) და კარგი 
ხარისხის (თხილის ბაღების სათანადო მოვლა) 
გარანტიაა; ფინანსებზე წვდომა, რაც ფულადი 
სახსრების ნაკლებობის თავიდან ასაცილებლად 
არის საჭირო (საოპერაციო ხარჯების დაფინანსება) 
და კარგი მარკეტინგული სტრატეგია.

წარმატება გადამდებია და, როგორც ლია ამბობს, 
მისმა ინიციატივამ ზოგიერთი მისი მეზობელი 
წაახალისა, სოფლებში დაბრუნებულიყო და კვლავ 
„გაენათებინა სახლი სამეზობლოში“...

ავტორები: ნინო კაკულია, ირაკლი კოჭლამაზაშვილი, სალომე გელაშვილი
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