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ჟურნალის საგამომცემლო ჯგუფი:
გიორგი შიხაშვილი – რედაქტორი, თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფა -

კუ ლტეტის ასოცირებული პროფესორი, თსუ სტუდენტური ცენ-
ტრი „იდეას“ დირექტორი

მარიამ მჭედლიშვილი – რედაქტორის მოადგილე, თსუ სტუდენტური 
ცენტრი „იდეას“ დირექტორის მოადგილე

თეიმურაზ ჩუბინიძე – რედაქტორის მოადგილე, თსუ სტუდენტური 
ცენ  ტრი „იდეას“ მენეჯერი

მთვარისა ქვრივიშვილი – თსუ სტუდენტური ცენტრი „იდეას“  მენეჯერი
ნუგზარ ჯანვერდაშვილი – თსუ სტუდენტური ცენტრი „იდეას“ მენეჯერი.
შოთა გაბადაძე – თსუ სტუდენტური ცენტრი „იდეას“  მენეჯერი
ნია თოდუა – თსუ სტუდენტური ცენტრი „იდეას“  მენეჯერი
ხათუნა თურმანიძე – ბსუ სტუდენტური ცენტრი „ახალი ხედვის“ დირექ-

ტორის მოადგილე

Editorial Group of the Journal:
Giorgi Shikhashvili – Editor, Associate professor of the Faculty of Economics and 

Business TSU, Director of the Student Center IDEA TSU
Mariam Mchedlishvili – Deputy Editor. Deputy director of the Student Center IDEA 

TSU
Teimuraz Chubinidze – Deputy Editor. Manager of the Student Center IDEA TSU
Mtvarisa Kvrivishvili – Manager of the Student Center IDEA TSU
Nugzar Janverdashvili – Manager of the Student Center IDEA TSU
Shota Gabadadze – Manager of the Student Center IDEA TSU
Nia Todua – Manager of the Student Center IDEA TSU
Khatuna Turmanidze – Manager of the Student Center NEW VISION BSU
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ჟურნალის კონსულტანტები:
თეიმურაზ ბერიძე – თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 

დეკანი, პროფესორი
ეთერ ხარაიშვილი – თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 

პროფესორი
ელგუჯა მექვაბიშვილი – თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულ ტე-

ტის პროფესორი
ნუგზარ თოდუა – თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის პრო-

ფესორი.
დავით ნარმანია – თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის პრო-

ფესორი
რევაზ გოგოხია – ჟურნალ „ეკონომიკა და ბიზნესის“ მთავარი რე-

დაქტორი, პროფესორი
ნათელა წიკლაშვილი – ბსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 

პროფესორი
მურმან ცეცხლაძე – ბსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 

ასოცირებული პროფესორი.
ნიკოლოზ ბაკაშვილი – აუდიტორული ფირმა „ბაკაშვილი და კომპა-

ნიის“ დირექტორი, პროფესორი.
რობერტ ალბინი – ფილოსოფიის დოქტორი, საპირის კოლეჯი, ისრაელი
აჰარონ გაგულაშვილი – ფირმა „ნეტაფიმ-საქართველოს“ დირექტორი, 

ის რაელი

Consultants of the Journal:
Teimuraz Beridze – Dean of the Faculty of Economics and Business TSU, Professor
Eter Kharaishvili – Professor of the Faculty of Economics and Business TSU
Elguja Mekvabishvili – Professor of the Faculty of Economics and Business TSU
Nugzar Todua – Professor of the Faculty of Economics and Business TSU
David Narmania – Professor of the Faculty of economics and Business TSU
Revaz Gogokhia – Editor-in-Chief of the Journal “Economics and Business”, 

Professor
Natela Tziklashvili – Professor of the Faculty of economics and Business BSU
Murman Tsetskhladze – Associate Professor of the Faculty of Economics and Bu-

siness BSU
Nikoloz Bakashvili. Director of the Audit Firm “Bakashvili and Company”, Professor
Robert Albin – Ph.D., Sapir College, Israel
Aharon Gagulashvili – Director of the Firm “Netafi m-Georgia”, Israel
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ეძღვნება საქართველოსა და ისრაელს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების
დამყარების 25 წლისთავს

საქართველო, ბათუმი, გონიო. 2-9 აგვისტო, 2017

შ რ ო მ ე ბ ი ს  კ რ ე ბ უ ლ ი

PROCEEDINGS OF  THE PAPERS

1ST INTERNATIONAL STUDENT SUMMER SCIENTIFIC-PRACTICAL SCHOOL

MANAGING NEW TECHNOLOGIES IN URBAN AND 
AGRICULTURAL SECTORS

Devoting to the 25th anniversary of establishment of diplomatic relations 
 between Georgia and Israel  

 Georgia, Batumi, Gonio. August 2-9, 2017

თბილისი, თსუ 2017

Tbilisi, TSU 2017
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საზაფხულო სკოლის ორგანიზატორები:
• ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
• ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
• თბილისის მერია
• ისრაელის საელჩო საქართველოში
• ისრაელის ფირმა „ნეტაფიმ-საქართველო“
• თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
• თსუ სტუდენტური კვლევებისა და პროექტების ცენტრი „იდეა“
• ბსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი
• ბსუ სტუდენტური კვლევებისა და პროექტების ცენტრი „ახალი ხედვა“

კონტაქტი:
1. თსუ სტუდენტური კვლევებისა და პროექტების ცენტრი „იდეა“

• გიორგი შიხაშვილი: +995 577 97 02 77
• მარიამ მჭედლიშვილი: +995 598 10 13 14

2. ბსუ სტუდენტური კვლევებისა და პროექტების ცენტრი „ახალი ხედვა“
• მურმან ცეცხლაძე: +995 577 21 00 19
• ხათუნა თურმანიძე: +995 558 54 15 46

Organizers of the Summer School:
• Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
• Batumi Shota Rustaveli State University
• Tbilisi City Hall
• Embassy of  Israel in Georgia
• Israeli firm „Netafim-Georgia“
• TSU Faculty of Economics and Business
• TSU Student Research and Projects Center „Idea“
• BSU Faculty of Economics and Business
• BSU Student Research and Projects Center  „New Vision“

Contact:
1. TSU Student Research and Projects Center “Idea“

• Giorgi Shikhashvili: +995 577 97 02 77
• Mariam Mchedlishvili: +995 598 10 13 14

2. BSU Student Research and Projects Center “New Vision“
• Murman Tsetskhladze: +995 577 21 00 19
• Khatuna Turmanidze: +995 558 54 15 46
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 განხორციელდა სტუდენტური 
სამეცნიერო პროექტი

თსუ სტუდენტური სამეცნიერო პროექტების დაფინანსების განმსაზღ-
ვრელი საბჭოს 2017 წლის 21 მაისის გადაწყვეტილებით დაფინანსდა 
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტური კვლევებისა და 
პროექტების ცენტრ „იდეას“ მიერ წარმოდგენილი სამეცნიერო პროექტი - 

I  საერთაშორისო სტუდენტური საზაფხულო სამეცნიერო-პრაქტიკული 
სკოლა „საქართველო-ისრაელის ურთიერთობები - ახალი ტექნოლოგიების 
მართვა ურბანულ და აგრარულ სექტორებში“ (საქართველო, ბათუმი, 
გონიო. 2-9 აგვისტო, 2017). 

პროექტი ეძღვნება საქართველოსა და ისრაელს შორის დიპლომატიური 
ურთიერთობების დამყარების 25 წლისთავს.

საზაფხულო სკოლის მუშაობაში სტუმრის და მომხსენებლის რანგში 
მონაწილეობა მიიღო 40-ზე მეტმა ადამიანმა, რომელთა შორის არიან 
ისრაელის ელჩი საქართველოში შაბთაი ცური, თბილისის მერი დავით 
ნარმანია, ბათუმის მერის მოადგილე ბაგრატ მანველიძე, აჭარის სოფლის 
მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ავთანდილ მესხიძე, თსუ-სა და ბსუ-ს  
უნივერსიტეტების პროფესორები და შესაბამისად 12 და 5 სტუდენტი, 
მეცნიერები, სპეციალისტები და ბიზნესმენები საქართველოდან და 
ისრაელიდან. სულ ისრაელის მხარეს წარმოადგენდა 9 ადამიანი, მათ 
შორის, ფილოსოფიის დოქტორი რობერტ ალბინი (საპირის კოლეჯი), 
ფირმა „ნეტაფიმ-საქართველოს“ დირექტორი აჰარონ გაგულაშვილი და 2 
სტუდენტი ბენ გურიონის უნივერსიტეტიდან ავიელ ელიასი და ტომ რაზი.

საზაფხულო სკოლის მიმდინარეობისას მოეწყო: მისალმებები; თემა-
ტური მოხსენებები (მათ შორის, სტუდენტთა გუნდური მოხსენებები) და 
დისკუსიები; ისრაელის ფირმა „ნეტაფიმ-საქართველოს“ პრეზენტაცია 
ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში; ვიზიტი ზუგდიდის სასათბურე 
მეურნეობაში; შემოქმედებითი აკვასემინარი; ვიზიტი აჭარის ერთ-ერთ 
აგროფირმაში; აჭარის ბუნებრივი, ისტორიული და ურბანული ღირს-
შესანიშნაობების დათვალიერება. 

დაფუძნდა ცენტრ „იდეას“ სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი და 
სტუ დენტური კვლევებისა და პროექტების ხელშემწყობი ა(ა)იპ.

მთლიანად პროექტი დასრულდა ნოემბერში, სამეცნიერო-პრაქ-
ტიკული ჟურნალის გამოცემით, რომელშიც დაიბეჭდა საზაფხულო 
სკოლაში წარმოდგენილი მოხსენებები.

გიორგი შიხაშვილი - პროექტის ხელმძღვანელი,
სტუდენტური კვლევებისა და პროექტების ცენტრ „იდეას“ 
დირექტორი, 
თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკუტეტის ასოცირებული 
პროფესორი 

მარიამ მჭედლიშვილი - პროექტის კოორდინატორი,
სტუდენტური კვლევებისა და პროექტების ცენტრ „იდეას“
დირექტორის მოადგილე



8 

 Student scientific project was 
implemented

By the decision of May 21, 2017, the council of TSU that makes decision about 
fi nancing the student scien  fi c projects approved to fi nance scien  fi c project that 
was presented by the Student Research and Project Center IDEA  at Faculty of Busi-
ness and Economics TSU – 

1st Interna  onal Summer Scien  fi c-Prac  cal School “Georgia-Israel rela  ons 
– Managing New Technologies in Urban and Agricultural sectors” (Georgia, Batumi,
Gonio. August 2-9, 2017).

The project is Devo  ng to the 25th anniversary of establishment of diploma  c 
rela  ons between Georgia and Israel .

In the Summer Scien  fi c-Prac  cal School took part more than 40 people as 
speakers and guests, including Shabtai Tsur, Israeli ambassador to Georgia; David 
Narmania, Mayor of Tbilisi; Bagrat Manvelidze, Deputy Mayor of Batumi; Avtandil 
Meskhidze, Deputy Minister of Agriculture of Ajara; professors of TSU and BSU and 
accordingly 12 and 5 students from universi  es; scien  sts, specialists and busi-
nessmen from Georgia and Israel. In total, Israeli side was presented by 9 people, 
including Robert Albin, Ph.D. The Department of Liberal Arts, Sapir College; Aharon 
Gagulashvili, Director of the fi rm “Netafi m-Georgia” and 2 students from Ben-Gu-
rion University – Aviel Elias and Tom Raz.

During the summer school was arranged: gree  ngs, thema  c lectures (among 
them, the students’ team reports) and discussions, presenta  on of Israeli fi rm “Ne-
tafi m-Georgia” at BSU, visit to the greenhouse of Zugdidi, crea  ve Aqua Seminar, 
visit to one of the agro fi rms in Adjara, visit the natural, historical and urban sights 
of Adjara. During the school was founded the scien  fi c-prac  cal magazine and the 
NGO that supports student research and projects. 

The project was completed in November when a scien  fi c-prac  cal Journal 
was published, where was published reports presented at the summer school.

Giorgi Shikhashvili - Head of the project, 
Director of  Student Research and Projects Center IDEA,

Associate professor of Faculty of Economics and Business TSU 

Mariam Mchedlishvili - Coordinator of the project
Deputy director of  Student Research and Projects Center IDEA
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მოხსენებები/სტატიები

LECTURES/ARTICLES
(სტატიები განლაგებულია საზაფხულო სკოლის პროგრამის 

მიხედვით. The articles are located by the summer school program)





აგვისტო  
AUGUST, 
3, 2017 
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 შაბთაი ცური

ისრაელის ელჩი საქართველოში

 მისალმება საზაფხულო სკოლის 
მონაწილეებისადმი

მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო, საზაფხულო სკოლის მო-
ნაწილეებო და სტუმრებო.

წელს ისრაელი და საქართველო დიპლომატიური ურთიერთობების 
დამყარების 25 წლის იუბილეს ზეიმობენ. ისრაელი ერთ-ერთი პირველი 
იყო, ვინც საქართველოს დამოუკიდებლობა ცნო. 1992 წელს ისრაელის 
მიერ საქართველოსთან დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარების 
შემდეგ არაერთი მნიშვნელოვანი ოფიციალური ვიზიტი განხორციელდა 
სახელმწიფოს მეთაურთა დონეზე. 1999 წელს საქართველოში ოფიციალურ 
ვიზიტად იმყოფებოდა ისრაელის პრემიერ მინისტრი ბენიამინ ნეტანიაჰუ, 
2001 წელს ისრაელის პრეზიდენტი მოშე კაცავი, 2017 წელს კი ისრაელის 
პრეზიდენტი რეუვენ რივლინი.

2016 წელს საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა 
ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე ციფი 
ხოტოველი, აგრეთვე განხორციელდა ქნესეთის (ისრაელის პარლამენტის) 
დელეგაციის  ვიზიტი.

25 წლის განმავლობაში ასევე შედგა საქართველოს სახელმწიფოს 
მეთაურთა არაერთი ოფიციალური ვიზიტი ისრაელში. 2013 წლის ივნისში 
ისრაელში იმყოფებოდა საქართველოს მაშინდელი პრემიერ მინისტრი 
ბიძინა ივანიშვილი, 2014 წელს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, 
ხოლო 2015 წელს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. ორი კვირის 
წინ კი შედგა საქართველოს ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრის გიორგი 
კვირიკაშვილის ოფიციალური ვიზიტი ისრაელში.

საქართველოსა და ისრაელს შორის თანამშრომლობის სფეროები 
მრავალმხრივია და მოიცავს: 
• რეგულარულ ორმხრივ და მრავალმხრივ პოლიტიკურ დიალოგს; 
• საკანონმდებლო ორგანოებს შორის თანამშრომლობას (შექმნილია 

საპარლამენტთაშორისო მეგობრობის ჯგუფები);
• თანამშრომლობას ეკონომიკის, უსაფრთხოების, კულტურისა და გა-

ნათლების სფეროებში.
განსაკუთრებით აღსანიშნავია „მაშავის“ პროგრამა, რომლის მეშვე-

ობითაც ამ წლების მანძილზე 1000-ზე მეტმა ადამიანმა გაიარა კურსები 
ისრაელში სხვადასხვა სფეროში. „მაშავი“ სხვადასხვა მიმართულებაზეა 
ორიენტირებული, მაგრამ პრიორიტეტი სოფლის მეურნეობაა. მეორე 
მნიშვნელოვანი მიმართულება, რაშიც „მაშავი“ აქტიურად არის ჩართული, 
საქართველოში ამა თუ იმ დარგის გამოცდილი ისრაელელი ექსპერტების 
ჩამოყვანა და ადგილზე  კონსულტაციების და ტრენინგების დაგეგმვაა.

ისრაელის საელჩო მრავალ პროექტს აფინანსებს კულტურის დარ-
გში და ძალიან ბევრ ფესტივალსა და ღონისძიებაზეა წარმოდგენილი 
ისრაელის კულტურა, იქნება ეს კლასიკური მუსიკა, ჯაზი, კინო, თეატრი, 
დოკუმენტალისტიკა თუ ლიტერატურა.
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ებრაელ და ქართველ ხალხს შორის მეგო-
ბრობა 26 საუკუნეს ითვლის, ეს თარიღი დიდი 
პატივით და წარმატებით ორჯერ აღინიშნა სა-
ქართველოში. ებრაელთა სათვისტომო საქა-
რთველოში უკვე საუკუნეებია არსებობს და და 
ჩვენ ვამაყობთ მათ მიერ ამ ურთიერთობაში 
შეტანილი წვლილით. ეს დიასპორა მშვიდად და 
მეგობრულად ცხოვრობს და მოღვაწეობს სა-
ქართველოში და ისრაელში ამოსვლის შემდეგ 
ინარჩუნებს კავშირებს საქართველოსთან, თი-
თოეული ემიგრირებული ებრაელი საქართვე-
ლოს ქომაგი და გულშემატკივარია. 

როგორც ისრაელის პრემიერ მინისტრმა 
ბენიამინ ნეტანიაჰუმ სპეციალურად ისრაელის 
საელჩოსთვის დიპლომატიური ურთიერთობე-
ბის 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით გა-
მოგზავნილ წერილში აღნიშნა: „ებრაელ და და 
ქართველ ხალხებს შორის მეგობრობა ის ფუ-
ნდამენტია, რაზეც ავაშენეთ და განვავითარეთ 
პარტნიორობა ორ ქვეყანას შორის ბოლო მეო-
თხედი საუკუნის განმავლობაში. ქართველი ებ-
რაელების მრავალრიცხოვანმა თემმა ისრაელში 
სხვა ელფერი შესძინა ჩვენს შორის არსებულ 
განსაკუთრებულ ურთიერთობებს“. 

ისრაელსა და საქართველოს შორის მჭი-
დრო ეკონომიკური თანამშრომლობა არსებობს. 
ორ ქვეყანას შორის ინტენსიური ეკონომიკური 
ურთიერთობების პერიოდში ისრაელიდან სა-
ქართველოში ასეულობით მილიონი დოლარის 
ექსპორტია განხორციელებული. სწორედ ეკო-
ნომიკაა ის სფერო, რაშიც ორ ქვეყანას შორის 
წარმატებული თანამშრომლობა ხორციელდე-
ბა. ამის დასტურია არაერთი ბიზნეს-ფორუმი, 
ჩატარებული როგორც საქართველოში, ისე 
ისრაელში.

მას შემდეგ რაც ისრაელმა საქართველო-
სთვის უვიზო რეჟიმი დააწესა, საქართველოს 

მოქალაქეებს საშუალება მიეცათ 180 დღის გა-
ნმავლობაში 90 დღე უვიზოდ დარჩნენ ისრაელ-
ში, გაიზარდა საქართველოდან ისრაელში ჩამ-
სვლელი ტურისტების ნაკადი. ასევე მკვეთრი 
ზრდის დინამიკაა ისრაელიდან საქართველოში 
ტურისტების შემოსვლის მხრივ.

მზარდი ტურისტული ნაკადების გამო, ორ 
ქვეყანას შორის საჰაერო მიმოსვლის სიხშირე 
საგრძნობლად გაიზარდა და 2017 წლის ზაფხუ-
ლიდან ისრაელიდან საქართველოში ყოველთვი-
ურად ასამდე ავიარეისი სრულდება. აღსანიშნა-
ვია, რომ ისრაელმა საქართველო 2017 წლის აპ-
რილიდან უსაფრთხო ქვეყნების სიაში შეიყვანა. 

საქართველოში ისრაელის საელჩო 1992 
წელს, ხოლო ისრაელში საქართველოს საელჩო 
1998 წელს გაიხსნა. მას შემდეგ  ორი ქვეყნის სა-
ელჩოები და ელჩები მჭიდროდ თანამშრომლო-
ბენ სახელმწიფო ვიზიტების დაგეგმვაში ეკონო-
მიკის, უსაფრთხოების, კულტურის სფეროებში 
წინსვლის მისაღწევად.

ჩემთვის დიდი პატივია, რომ მეორედ მო-
მეცა საშუალება, ელჩის რანგში ვემსახურო 
ორ ქვეყანას. ამდენად, ძალისხმევას არ დავი-
შურებ კიდევ უფრო გავაძლიერო კავშირები, 
მხარდაჭერა საერთაშორისო დონეზე და სახე-
ლმწიფო დონეზე მნიშვნელოვანი პროექტები 
განვახორციელო. 

მოხარული ვარ, რომ ჩვენი საელჩო აქტი-
ურდ მონაწილეობს ამ საზაფხულო სკოლის 
ორგანიზებაში. სასიამოვნოა, რომ მასში მო-
ნაწილეობენ საქართველოსა და ისრაელის წა-
რმომადგენლები - მეცნიერები, პროფესორები, 
სტუდენტები, სპეციალისტები, ბიზნესმენები. 
ვუსურვებ ყველას წარმატებებს ახლანდელ 
და მომავალ საქმიანობაში ჩვენი ორი ქვეყნის 
საკეთილდღეოდ.



 SHABTAI TSUR

The Ambassador of  Israel in Georgia

 Greeting to participants of Summer School

Welcome to ladies and gentlemen, summer school par  cipants and guests.

This year Israel and Georgia celebrate the 25th anniversary of the establishment 
of diploma  c rela  ons. Israel was one of the fi rst to recognize the independence 
of Georgia. A  er establishing diploma  c rela  ons with Israel in 1992, a number 
of important offi  cial visits were made at the level of heads of governance. In 1999  
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu had an offi  cial visit in Georgia, in 2001- 
Israel’s President Moshe Catsaw and in 2017 the President of Israel Reuven Rivlin.

In 2016 the First Deputy of the Minister of Foreign Aff airs of Israel Ciphy Kho-
toveli was also paying an offi  cial visit to Georgia and the visit of Knesset (Israeli 
Parliament) delega  on was also carried out.

During the 25 years as well, several offi  cial visits of heads of Georgian Gov-
ernance, were held. In June 2013, Prime Minister of Georgia Bidzina Ivanishvili, 
in 2014 Prime Minister Irakli Gharibashvili, and President Giorgi Margvelashvili in 
2015 visited Israel. Also, two weeks ago, Georgia’s current Prime Minister Giorgi 
Kvirikashvili held an offi  cial visit to Israel.

The spheres of coopera  on between Georgia and Israel are mul  lateral and 
include:

• Regular bilateral and mul  lateral poli  cal dialogue;

• Coopera  on between legisla  ve bodies (Group of Inter-Parliamentary 
Friendships);

• Coopera  on, in the spheres of economy, security, culture and educa  on.

Especially remarkable is the “Mashav” program, through which over 1000 
people have undergone courses in Israel in various fi elds. “Mashav” is oriented on 
diff erent direc  ons, but the priority is agriculture. The second important direc  on 
in which “Mashavi” is ac  vely involved is the introduc  on of experienced Israeli 
experts of some fi eld in Georgia and planning consulta  ons and trainings here.

The Embassy of Israel is sponsoring many projects in the fi eld of Culture and 
Israel’s culture, presented in many fes  vals and events, will it be classical music, 
jazz, cinema, theater, documentary or literature.

Friendship between Jewish and Georgian people counts 26 centuries, this 
date is celebrated twice with great honors and successes in Georgia. The Jewish 
community has existed in Georgia for centuries and we are proud of their contri-
bu  on to this rela  onship. This diaspora lives quietly and friendly,  lives in Georgia 
and maintains  es with Georgia a  er Israel’s arrival, and each emigrated Jewish is 
tender-hearted and compassionate of Georgia.

As Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu men  oned in the le  er which 
was sent specially for the 25th anniversary of the diploma  c rela  ons with the 
Embassy of Israel: “The friendship between the Jews and the Georgian people is 
the founda  on of which we have built and developed a partnership between the 
two countries in the last quarter century. The numerous communi  es of Georgian 
Jews have made some of the extraordinary rela  onships between us.”
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There is a close economic coopera  on between 
Israel and Georgia. Hundreds of millions of dollars 
have been exported to Georgia from Israel during 
intensive economic rela  ons between the two coun-
tries. The economy is the area in which the success-
ful coopera  on between the two countries is im-
plemented. This is a confi rma  on of many business 
forum, conducted in Georgia and Israel.

A  er Israel imposed visa free regime for Geor-
gia, ci  zens of Georgia were allowed to stay in Israel 
for 90 days without a visa for 90 days. The fl ow of 
tourists from Israel to Georgia increased. The dy-
namics of sharp growth is the sign of the arrival of 
tourists from Israel in Georgia.

Due to the growing tourist fl ows, the frequency 
of air traffi  c between the two countries has grown 
signifi cantly, and from the summer of 2017, there are 
more than a hundred fl ights every month in Georgia. 
It should be noted that Israel has entered Georgia 
since April 2017 in a list of safe countries.

The Embassy of Israel in Georgia in 1992, and 
the Embassy of Georgia in Israel was opened in 1998. 
Since then, the Embassies and Ambassadors of the 
two countries are closely coopera  ng in the planning 
of state visits, to achieve advancement in economy, 
security and culture.

It is a great honor for me to serve as the Am-
bassador for the second  me to serve two coun-
tries. Therefore, I will try hard to make the eff ort to 
strengthen the  es, support interna  onally and im-
plement important projects at the state level.

I am glad that our Embassy is ac  vely involved in 
organizing this summer school. It is pleasant that the 
representa  ves of Georgia and Israel par  cipate in 
it - scien  sts, professors, students, specialists, busi-
nessmen. I wish everyone success in the current and 
future ac  vi  es for the welfare to our countries.
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 თეიმურაზ ბერიძე

თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის
ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი

 საქართველოს და ისრაელის სოფლის 
მეურნეობა: რეტროსპექტივა და 
თანამედროვეობა

რეზიუმე

სტატიაში გაანალიზებულია საქართველოსა და ისრაელის სოფლის მე-
ურნეობის თავისებურებები. მიმოხილულია დარგის რეტროსპექტივა 
და თანამედროვეობა. შედარებითი ანალიზის საფუძველზე გამოვლენი-
ლია დარგის საერთო და განმასხვავებელი ნიშნები თითოეული ქვეყნის 
შემთხვევაში. მოყვანილია სოფლის მეურნეობის დარგში ცალკეული 
პროდუქტის ექსპორტ-იმპორტის ამსახველი სტატისტიკური მონაცემე-
ბი. ჩნდება კითხვა იმის შესახებ, თუ რა ახალი როლი უნდა შეასრულის 
სოფლის მეურნეობამ ქვეყნის ეკონომიკაში გარდა მისი ტრადიციული 
შინაარსისა, რაც, ჩვეულებრივ, მოსახლეობის საკვებით მომარაგებას 
ემსახურებოდა. საკითხი ეხება იმას, თუ რა პოტენციალი გააჩნია აღნიშ-
ნულ სფეროს, აქვს თუ არა შეფარდებითი სავაჭრო უპირატესობები სო-
ფლად წარმოებულ პროდუქციას. ასევე, ყურადღება გამახვილებულია 
სოფლის მეურნეობის დარგში თანამედროვე ტექნოლოგიების როლზე. 

საკვანძო სიტყვები: სოფლის მეურნეობა. პრივატიზაცია. კიბუცი. ექ-
სპორტ-იმპორტი. თანამედროვე ტექნოლოგიები. ეკონომიკური ზრდა.

საქართველოსთვის ყოველთვის, მათ შორის, საბჭოთა პერიოდში მნიშვნელო-
ვან როლს თამაშობდა აგრარული სექტორი. 1990 წლისთვის ქართული ეკონო-
მიკის მესამედს სწორედ აგრარული სექტორი შეადგენდა. ამასთან, აგრარუ-
ლი სექტორი საქართველოსთვის მხოლოდ ეკონომიკური ფაქტორის როლს არ 
თამაშობს – ის უშუალოდ უკავშირდება საქართველოში არსებულ 3500-ზე მეტ 
სოფელს. ისტორიულად საქართველოს ეკონომიკაში აგრარულ სექტორს ყო-
ველთვის წამყვანი როლი ეკავა. იგი ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკე-
ბს ამარაგებდა სუბტროპიკული კულტურებით, ხილით, ბოსტნეულით, კვების 
პროდუქტებით. 1990 წელს მთლიან შიდა პროდუქტში სოფლის მეურნეობის, 
ნადირობის, მეტყევეობისა და თევზჭერის ხვედრითი წილი შეადგენდა ერთ 
მესამედს. 90-იანი წლების პირველი ნახევრიდან სოფლის მეურნეობის წარმო-
ება განიცდის სერიოზულ ნგრევას. საბჭოთა კავშირის დაშლას მოჰყვა ეთნო-
პოლიტიკური კონფლიქტები და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის რღვევა, 
რის შედეგად ქვეყანამ დაკარგა სტაბილური ბაზრების მნიშვნელოვანი ნაწი-
ლი, რომლებიც მუდმივად მოიხმარდნენ საქართველოს სოფლის მეურნეობის 
პროდუქციას. მკვეთრად მცირდება ექსპორტზე ორიენტირებული ჩაის ფოთ-
ლის, ყურძნის და მისგან დამზადებული პროდუქტების, ხილისა და ციტრუ-
სების პროდუქციის, მარცვლეულის, ხორცის და კვერცხის წარმოება. 1993-94 
წლებში სოფლის მეურნეობის სფეროში წარმოებულმა პროდუქციამ შეადგინა 
1987 წლის მაჩვენებლის მხოლოდ ერთი მესამედი. მიუხედავად ამისა, ამ პერი-
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ოდში საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო წა-
რმოება კვლავ რჩებოდა ერთადერთ სიცოცხლი-
სუნარიან დარგად. ეკონომიკის ნგრევის, მრეწვე-
ლობისა და სხვა დარგების უპირატესი დაცემის 
შედეგად, სოფლის მეურნეობის წილი მშპ-ში 1995 
წელს გაიზარდა 42%-მდე, მიუხედავად ამისა, ყო-
ველწლიურად მცირდებოდა მისი ეფექტიანობა 
და მოსავალი. ტექნიკისა და ტექნოლოგიური რე-
სურსების, შხამქიმიკატების, თესლის, სასუქების 
და სხვა რესურსების მომარაგებაში არსებული 
პრობლემები კიდევ უფრო აფერხებდა ამ დარგის 
განვითარებას.

90-იანი წლების მეორე ნახევრიდან ეკონო-
მიკის სხვა დარგების სწრაფი განვითარების შე-
დეგად თანდათანობით შემცირდა სოფლის მეურ-
ნეობის წილი მშპ-ში და 2003 წელს დავიდა 19,2%-
მდე. შემდგომ პერიოდში შემცირების ტენდენცია 
გაგრძელდა, რის შედეგადაც 2010 წელს მისმა 
წილმა მშპ-ში მხოლოდ 8% შეადგინა. მსოფლიო 
ბანკის მონაცემებით, თუ 1992 წელს მოსახლეო-
ბის ერთ სულზე 2000 წლის ფასებით სოფლის მე-
ურნეობაში ერთი დასაქმებული აწარმოებდა 2359 
დოლარის პროდუქციას, 2002 წელს მან შეადგინა 
1516 დოლარი, შემდგომ პერიოდში, მართალია, 
უმნიშვნელოდ გაიზარდა და 2009 წელს მიაღწია 
1849 დოლარს, მაგრამ ის მაინც მნიშვნელოვნად 
ჩამორჩებოდა 1990 წლის დონეს. საბოლოოდ, 
2010 წელს, სოფლის მეურნეობაში წარმოებულ-
მა დამატებულმა ღირებულებამ შეადგინა 1990 
წლის დონის 38%.

აგრარული სექტორის მნიშვნელობა საქა-
რთველოსთვის, შესაბამისად, აუცილებელს ხდის 
მის გაანალიზებას საერთო სოციალურ-ეკონომი-
კურ ტრანსფორმაციის კონტექსტში. ამ მხრივ, 
შესაძლებელია, ტრანსფორმაციის პერიოდი ორ 
ნაწილად გაიმიჯნოს: 1990 წლიდან 2003 წლამდე 
პერიოდი და შემდგომი პერიოდი 2004 წლიდან. 
2004 წლიდან ახალი ხელისუფლების ეკონომიკურ 
პოლიტიკაში შემოვიდა ეკონომიკური ლიბერა-
ლიზაციისა და მოდერნიზაციის საკითხები. მხო-
ლოდ 2008 წლის შემდეგ გამოიკვეთა აქცენტები 
სოფლის მეურნეობაზე, 2010-2012 წლებისთვის 
კი აგრარულმა სექტორმა პრიორიტეტულობის 
ფუნქცია შეიძინა. 

2017 წლის მონაცემებით, საქართველოში 
სოფლის მეურნეობაში სამუშაო ძალის 52,2%-ია 
დაკავებული. აგრარული სექტორის ტექნოლო-
გიური ჩამორჩენილობის და დეკაპიტალიზაციის 
პირობებში უაღრესად დაბალია შრომის ნაყოფიე-
რება, მოსავლიანობა და მწარმოებლურობის სხვა 
მაჩვენებლები, რაც, საბოლოო ჯამში, ამ სექტო-
რის პროდუქციის დაბალ კონკურენტუნარიანო-
ბაში აისახება. აგრარულ სექტორში ტექნოლო-
გიური ცვლილებების და ფიზიკურ ინფრასტრუქ-
ტურაში ინვესტიციების შედეგად სავარაუდოდ 
შემცირდება ამ მოცულობით სამუშაო ძალის 
საჭიროება. 2016 წლის მონაცემის მიხედვით, სა-
ქართველოში სოფლის მეურნეობის წილი მთლი-
ან შიგა პროდუქტში, რომელიც 14,332,8 მილიონი 
ლარია, შეადგენს 9.3%-ს. (იხ. გრაფიკი 1)

გრაფიკი 1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის წილი მთლიან შიგა პროდუქტში (%)

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

უნდა აღინიშნოს სოფლის მეურნეობის პრო-
დუქტებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე კონკურე-
ნტუნარიანი პროდუქტის, ღვინის ექსპორტისა და 
იმპორტის დინამიკა. (იხ. გრაფიკი 2). საქართვე-
ლოს ღვინის ეროვნული სააგენტოს 2017 წლის 
ანგარიშის მიხედვით, საქართველოდან მსოფლი-
ოს 32 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 8 777 275 

ბოთლი (0,75 ლ) ღვინო, რაც 94%-ით აღემატება 
წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. საანგარიშო 
პერიოდში ექსპორტირებულია 20,5 მლნ აშშ დო-
ლარის ღირებულების ღვინო, რაც 91%-ით მეტია 
წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე.
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გრაფიკი 2. ქართული ღვინის ექსპორტ-იმპორტი (2010-2016 წწ.)

წყარო: საქართველოს ღვინის ეროვნული სააგენტო, 2017

ისრაელის სოფლის მეურნეობაში მნიშვნელო-
ვანი რეფორმები დაიწყო 1948 წლიდან, რაც უკა-
ვშირდება ქვეყნის დამოუკიდებლობის მოპოვების 
ფაქტს. ეკონომიკის სფეროში გატარდა შემდეგი 
ძირეული რეფორმები:

• ლიბერალიზაცია;
• გაცვლითი კურსის რეგულაცია; 
• პრივატიზაცია;
• ბიუჯეტის ოპტიმიზაცია. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ამ რეფორმების გატა-
რების შედეგად სასოფლო-სამეურნეო წარმოება 
16-ჯერ გაიზარდა, რაც იყო სამჯერ მეტი ვიდრე 
მოსახლეობის ზრდა. 1979-85 წლებში შეინიშნე-
ბოდა სოფლის მეურნეობის წილის პერიოდული 
(დროებითი) დაცემა ისრაელის ეკონომიკაში, რაც 
საბოლოოდ მთლიან შიდა პროდუქტში მისი წილის 
შემცირებაზე აისახა (6%-5,1%). 1995 წელს ისრა-
ელში ფიქსირდება 43,000 ერთეული ფერმა 13.5 
ჰექტარი საშუალო ზომით; 1999-2009 წლები გამო-
ირჩევა წარმოების ზრდით, რის შედეგადაც, სასო-
ფლო-სამეურნეო წარმოება 26%-ით გაიზარდა. 

სასოფლო-სამეურნეო კომუნა „კიბუცი“ ის-
რაელში 1910 წლიდან ჩნდება, რომელიც წარმოა-

დგენს კომუნალური თანაცხოვრების ფორმას და 
მისთვის დამახასიათებელია მეურნეობის საერთო 
საკუთრება და შრომა-მოხმარებაში თანასწორო-
ბა. 2010 წლისათვის ისრაელში იყო 270 კიბუცი. 
მათი საწარმოები და ფერმერები უშვებდნენ 8 მი-
ლიარდი აშშ დოლარის ღირებულების ისრაელის 
სამრეწველო პროდუქციის 9%-ს, ხოლო სოფლის 
მეურნეობის პროდუქციის 40%ს. 

დღესდღეობით ისრაელში არსებობს კიბუცის 
სამი მოდელი:

• ტრადიციული (kibbutz / kibbutz shitufi) – 25% 
• შერეული (kibbutz / kibbutz meshulav) – 3% 
• განახლებული (kibbutz / kibbutz mithadesh) - 72% 

2017 წლის მონაცემებით, კიბუცის წილს სო-
ფლის მეურნეობაში შეადგენს ისრაელში სოფლის 
მეურნეობის პროდუქციის 34%-ს. ძირითადად ეს 
მოდის შემდეგ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულე-
ბის პროდუქტებზე: საველე კულტურები, ბოსტ-
ნეული, ხეხილი, ნერგები. სოფლის მეურნეობის 
წილი ისრაელის მთლიან შიგა პროდუქტში, რომე-
ლიც 2015 წლის მონაცემებით 339,99 მილიარდ დო-
ლარს შეადგენს, არის 1.3%. (იხ. გრაფიკი 3).

გრაფიკი 3. ისრაელის სოფლის მეურნეობის წილი მთლიან შიგა პროდუქტში (%)

წყარო: Central Bureau of Statistics, Israel
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ისრაელში სოფლის მეურნეობის წინსვლა პირ-
დაპირპროპორციულ კავშირშია ამ დარგში თა-
ნამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვასთან, 
რომელიც წარმოების პროცესს უფრო ეფექტია-
ნს ხდის და წარმოებას ზრდის, რაც საბოლოოდ 

აისახება ქვეყნის ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე. 
ერთ-ერთი ასეთი თვალსაჩინო მაგალითია წყალი, 
რომელიც საერთოდ არ იკარგება და სხვადასხვა 
ფუნქციით გამოიყენება სოფლის მეურნეობაში. 
(იხ. გრაფიკი 4).

გრაფიკი 4. ისრაელის წყლის ფუნქციონალური გადანაწილება სოფლის მეურნეობაში 

წყარო: MOAG, 2015

დასკვნა

უნდა აღინიშნოს, რომ სოფლის მეურნეობის და-
რგში მთავრობის მხარდაჭერა ძალზედ მნიშვნე-
ლოვანია. ამ კუთხით, საქართველოში ამოქმედ-
და სხვადასხვა პროგრამა, მათ შორისაა: აგრო 
კრედიტი, აგრო დაზღვევა, გადამამუშავებელი 
საწარმოების თანადაფინანსება, „აწარმოე სა-
ქართველოში“, „დარგე მომავალი“. ისრაელში 
სოფლის მეურნეობაზე გაწეული ინვესტიციები 
ძირითადად მოდის თანამედროვე ტექნოლოგიე-
ბის დანერგვაზე, ინოვაციების გენერირებაზე, 
კველევასა და განვითარებაზე და შესაბამისი 
საგანმანათლებლო პროგრამების ამუშავებაზე. 
სოფლის მეურნეობაში ტექნოლოგიების დანერგ-
ვა არსებითია მისი ზრდის უზრუნველყოფაში და 
იგი განსაზღვრავს სხვა დარგებთან მის ურთიე-
რთქმედებას. ეკონომიკური ზრდა სოფლის მე-
ურნეობაში შუძლებელია სხვა სექტორებისაგან 
დამოუკიდებლად განხორციელდეს. სოფლის 
მეურნეობა ქმნის მოთხოვნას სერვისებზე და 
მრეწველობის განვითარებაზე, მისი წარმოების 

ზრდა აისახება კვების მრეწველობაზე, მრეწვე-
ლობა კი, თავის მხრივ, უზრუნველყოფს დარგს 
მანქანა-იარაღებითა და ტექნოლოგიებით. ეს კა-
ვშირ-ურთიერთობები განსხვავებულია სხვადა-
სხვა ქვეყანაში და გარკვეულ ეტაპზე მოთხოვნა 
ინდუსტრიულ პროდუქტებზე სოფლის მეურ-
ნეობაში გაცილებით ძლიერია, ვიდრე მის მიერ 
მიწოდებულ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციას 
შეუძლია ზემოქმედება მოახდინოს დანარჩენი 
დარგების განვითარებაზე. სოფლად შემოსა-
ვლების ზრდა დანაზოგების წყაროა როგორც 
სოფლის მეურნეობის, ისე არასასოფლო-სამეურ-
ნეო დარგებისათვის, პროდუქტებზე ფასები კი 
ტექნოლოგიების განვითარებას ემყარება, რაც, 
თავის მხრივ, უზრუნველყოფს მრეწველობის და 
მომსახურების დარგებში შრომის ანაზღაურების 
სტაბილურობას და ამით ხელს უწყობს ინვესტი-
ციების ზრდას თუ სტრუქტურული ცვლილებე-
ბის განხორციელებას სხვა დარგებში.

გამოყენებული ლიტერატურა

1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია 2015 - 2020 წწ. 
2. IMF – World Economic Outlook Database, 2017

3. h  p://geostat.ge/index.php?ac" on=page&p-id=428&lang=eng
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RESUME

The ar! cle analyzes the peculiari! es of Georgia and Israel's agriculture. Ret-

rospec! ve and modernity of the fi eld is reviewed. On the basis of compar-

a! ve analysis the general and dis! nc! ve signs of the fi eld are iden! fi ed in 

each country. There are sta! s! cal data refl ec! ng export-import of individual 

products in agriculture. The ques! on arises as to what new role the agricul-

ture should have in the economy of the country except for its tradi! onal con-

tent, which usually served to feed the popula! on. The ques! on concerns the 

poten! al of this fi eld, whether it has rela! ve trading advantages over rural 

produc! on. The focus is on the role of modern technologies in the fi eld of 

agriculture.

Keywords: Agriculture. Privatization. Kibbutz. Export-import. Modern 
technologies. Economic growth.
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 Role of Agricultural Technologies in
Economic Development

NETAFIM is global leader in the produc! on of drip irriga! on systems and highly 

technological greenhouses and its construc! on. It has its representa! on branch-

es in 120 countries; own produc! on facili! es in 16 countries and its annual turn-

over is 1 billion USD. NETAFIM is the company which was the fi rst to invent and 

commission drop system in 1965 and nowadays with its innova! ons dictates the 

development trends to other manufacturer. 

NETAFIM GEORGIA (BAR LEV NET Group) exclusively represents global com-

pany NETAFIM at Georgian market since 2014 and is developing with rather suc-

cessful dynamics. The aim of NETAFIM GEORGIA is to develop agro business with 

the implementa! on of new technologies, crea! on of compa! ble and high-quality 

product.

NETAFIM GEORGIA (BAR LEV NET Group) develop all-possible size projects: 

na! onal scale, large business projects and small farmers. Na! onal purpose proj-

ects contribute to s! mula! on of the economical, namely agricultural develop-

ment of target region, and support to poverty reduc! on and income genera! on. 

Company off er climate smart high technologies. The internal process be-

gins from the feasibility of project at design process, using all the necessary data 

about customers loca! on, about clima! c data, soil, wind speed, snow load, wa-

ter analyses, precipita! on and evapotranspira! on, about crop, plan! ng scheme, 

plant density on plot etc. based on these data NETAFIM experienced agronomist 

are calcula! ng water needs for par! cular project, and a$ er hydro engineers are 

building project in NETAFIM special so$ ware Irricad.

The same process NETAFIM is using for Greenhouse project building. All 

these process from designing to execu! on is guarantee of high quality product 

and fi nal result which our customers are ge%  ng using NETAFIM equipment – this 

are company growth, quality produce, decreased produc! on cost, increased effi  -

ciency, – in general grow more with less. NETAFIM for all customers has agronom-

ic and technical support with 150 experiences agronomists to support all growers 

who are coopera! on with NETAFIM.

NETAFIM role for development intensive agriculture in each country where 

it is represented is decisive. The development of intensive agriculture using of 

environmental friendly high technology is main backbone for strengthening of 

countries food security and fi ght malnutri! on, for import subs! tu! on and export 

expansion.

NETAFIM has special department for Global Projects which take care about 

global projects for countries, involve in coopera! on with governments around 

the globe to fi ght food scarcity and establish sustainable agriculture, also coop-

erates with largest food companies to impact food system development and pro-

duce more, increase yield, improve quality and use less resources.
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NETAFIM Georgia in Georgia did already mo-

re than 1500 ha drip irriga� on projects, and 

there is ongoing projects of 35 ha of high tech 

gre enhouse based on thermal water wells, 

it is coopera� ng with large companies like Telavi Wine 

Cellar, GWS, Chateau Mukhrani, S� mor, Marneuli 

Food Factory, wine company Besini. 

Year 2017 NETAFIM Georgia started coopera� on 

with TBC leasing, this is the fi rst case when drip irri-

ga� on and greenhouse equipment is recognized by 

leasing company as a collateral, (because it is NETAFIM 

equipment) and is giving opportunity to clients to use 

leasing and on top government subsidy for annual in-

terest rate and come down to 3% IR per year.

NETAFIM Georgia off ers also for big scale projects 

interna� onal fi nancing products for project develop-

ment, using very suitable grace periods and interest 

rate. Customers can get full package for service and 

product applying for coopera� on with NETAFIM Geor-

gia star� ng from designing, fi nancing and execu� on of 

projects.

In summary the main goal and philosophy of our 

company is to supply high technology and energy effi  -

ciency products, build turn key projects, help custom-

ers to get real successful results with agronomical and 

technical support. 

We believe that NETAFIM GEORGIA will contrib-

ute general development of agriculture business in 

Georgia which is base for economic development of 

country.

 აჰარონ გაგულაშვილი

„ნეტაფიმ-საქართველოს“ დირექტორი

 ვახტანგ გოგალაძე 

„ნეტაფიმ-საქართველოს“ 
დირექტორის მოადგილე

 სასოფლო-სამეურნეო 
ტექნოლოგიების როლი ეკონომიკის 
განვითარებაში

რეზიუმე

საბოლოო ჯამში, ჩვენი კომპანიის მთავარი მიზანი და ფილოსოფია 
არის მაღალტექნოლოგიური და ენერგოეფექტური პროდუქციის 
მიწოდება, პროექტების განხორციელება დიზაინიდან ინსტალაცი-
ის ჩათვლით, მომხმარებლების აგრონომიიული და ტექნიკური მხა-
რდაჭერა რეალური შედეგების მიღებაში.

ჩვენ გვჯერა, რომ “ნეტაფიმ-საქართველო” მნიშვნელოვან წვლილს 
შეიტანს საქართველოში აგრობიზნესის განვითარებაში, რაც 
თავის მხრივ ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი 
ქვაკუთხედია.
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 დავით ნარმანია 

თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის 
ფაკულტეტის პროფესორი

 თანამედროვე საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები ურბანულ სექტორში

რეზიუმე

თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება ყვე-
ლა სფეროში შეუქცევადი პროცესია. მათგან გამონაკლისი არც ურ-
ბანული სექტორია. ერთი მხრივ, სწრაფად განვითარებადი საინფო-
რმაციო ტექნოლოგიები და მეორე მხრივ, ურბანიზაციის მაღალი 
მაჩვენებლები, მთელს მსოფლიოში ურბანულ სექტორში საინფორ-
მაციო ტექნოლოგიების მაღალ გამოყენებას განაპირობებს.

როგორც თეორიული მასალა, ასევე პრაქტიკული კვლევები და ქ. 
თბილისის მერიის სისტემაში უკვე დანერგილი ელექტრონული 
სისტემები გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ მუნიციპალურ 
მენეჯმენტში თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები უა-
ლტერნატივოა. ისინი გამოიყენება როგორც ოპერატიული, ასევე 
ტაქტიკური და სტრატეგიული მართვისთვის; იძლევა ზუსტი ინ-
ფორმაციის მიღების და ამაზე დაყრდნობით მაღალკვალიფიციური 
ანალიტიკის გაკეთების საშუალებას. ამდენად, მნიშვნელოვანია სა-
ერთაშორისო პრაქტიკაზე და გამოცდილებაზე დაყრდნობით, მუნი-
ციპალიტეტებმა კიდევ უფრო მეტად განავითარონ თანამედროვე 
საინფორმაციო სისტემები. 

* * *

თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება ყველა 
სფეროში შეუქცევადი პროცესია. მათგან გამონაკლისი არც ურბანული 
სექტორია. ერთი მხრივ, სწრაფად განვითარებადი საინფორმაციო ტექნო-
ლოგიები და მეორე მხრივ, ურბანიზაციის მაღალი მაჩვენებლები, მთელს 
მსოფლიოში ურბანულ სექტორში საინფორმაციო ტექნოლოგიების მაღალ 
გამოყენებას განაპირობებს.

ურბანულ სექტორში საკომუნიკაციო სისტემის კარგი პრაქტიკული 
გამოყენება პირდაპირ არის კავშირში მათი განვითარების დონეზე. თანა-
მედროვე საკომუნიკაციო სისტემები ქ. თბილისში საკმაოდ კარგად არის 
განვითარებული. დედაქალაქის მოსახლეობის 71,5%-ს აქვს მობილური 
საკომუნიკაციო საშუალებები, ხოლო 27.9% იყენებს ტრადიციულ სტაცი-
ონარულ კომუნიკაციას1. შესაბამისად, დედაქალაქის ადგილობრივი თვი-
თმმართველობის მხრიდან თანამედროვე საკომუნიკაციო საშუალებებზე 
დაფუძნებული მართვის სისტემების გამოყენება, უდაოდ გააუმჯობესებს 
საზოგადოებრივი/საჯარო სერვისების მიწოდების დონეს.

ყველაზე ფართოდ გავრცელებული მიდგომა ურბანულ სექტორში თა-
ნამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების თვალსაზრისით არის ე.წ. ჭკვი-
ანი ქალაქის (Smart City) კონცეფცია. Smart City თანამედროვე ურბანული 

1 Morgenstadt: City Lab Tbilisi, Fraunhofer Institute, KWF, Tbilisi City Hall, 2016. gv. 21.
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განვითარების ხედვაა, ინტეგრირებული საინფო-
რმაციო-საკომუნიკაციო და ინტერნეტტექნოლო-
გიების გზით ქალაქის უსაფრთხო მართვისთვის. 
ჭკვიანი ქალაქების პროგრამები (აპლიკაციები) 
შემუშავებულია ურბანული ნაკადების მართვი-
სათვის და რეალურ დროში რეაგირების საშუ-
ალებას იძლევა.2 აღნიშნული კონცეფციის შე-
საბამისად, ადგილობრივ თვითმმართველობებს 
შეუძლიათ ელექტრონულად მართონ ქალაქის 
აქტივები, მშენებლობების, საბავშვო ბაღები, ბიბ-
ლიოთეკები, ამბულატორიები, სატრანსპორტო 
სისტემები, დოკუმენტების მოძრაობა და სხვა.

ქ. თბილისის მერია ახორციელებს პრო-
ექტს, რომელიც მიზნად ისახავს თბილისის 
სერტიფიცირებას - ISO 37120 სტანდარტით. 
პროექტის ფარგლებში მოხდება ინდიკატორე-
ბის დათვლა ISO 37120 მეთოდოლოგიით, რის 
შემდეგაც მიენიჭება ქალაქს სერიფიკატი რო-
გორც Smart City (მდგრადი განვითარება - სა-
ქალქო მომსახურება და ცხოვრების ხარისხი)
3. აღნიშნული სერტიფიკატი Smart City-სკენ გა-
დადგმული საერთაშორისოდ აღიარებული ნაბი-
ჯია. ISO 37120 მოიცავს 100 ინდიკატორს და 17 
სექტორს.4

ქ. თბილისის მერია ბოლო წლებში ინტენსიუ-
ტად ანვითარებს და იყენებს რამდენიმე საინფო-
რმაციო პლატფორმას, რომელიც Smart City კონ-
ცეფციის პრინციპებს ეფუძნება. მათგან ქვემოთ 
გთავაზობთ მხოლოდ ოთხ მათგანს, რომელიც 
პრაქტიკაში კარგადაა აპრობირებული და ყველა-
ზე აქტიურად გამოიყენება:

1. მშენებლობის ნებართვები. ბოლო 
რამდენიმე წლის განმავლობაში მშენებლობის 
ნებართვების აღება ქ. თბილისის მერიაში მხო-
ლოდ ელექტრონული ფორმით მიმდინარეობს. 
ამისთვის გამოიყენება ვებ-პორტალი www.tas.ge. 

მშენებლობის ნებართვის მიღებამდე, მიწის 
გამოყენების პირობების (გაპ) დადგენა, ფუნ-
ქციური ზონის ცვლილება, განაშენანების რეგუ-
ლირების გეგმის (გრგ) წარდგენა და ყველა სხვა 
არქიტექტურული სერვისი აღნიშნული პლატფო-
რმის გამოყენებით ასევე ელექტრონულად ხდე-
ბა. ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს სამსახურის 
მიერ მომზადებული პასუხები ასევე ელექტრო-
ნულად შეუძლიათ ნახონ. ამავე სისტემის მეშვეო-
ბით დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ გაიარონ 
ონლაინ-კონსულტაცია და ელექტრონულ კალ-
კულატორზე გამოითვალონ გადასახდელი მოსა-
კრებლის მოცულობა.5 

2 Sam Musa, Smart Cities - a Roadmap for Development, 
gv.2, http://www.academia.edu/21181336/Smart_City_
Roadmap

3 q. Tbilisis meria, http://tbilisi.gov.ge/page/57
4 standartizaciis saerTaSoriso organizacia, 

https://www.iso.org/standard/62436.html
5 http://tas.ge/?p=calculator&menuItemId=7300

აღნიშნული სერვისის გამოყენება აადვილე-
ბს დოკუმენტაციის წარდგენას ქალაქის არქი-
ტექტურის სამსახურში, ისევე როგორც ამ დო-
კუმენტაციის დამუშავებას სამსახურის მიერ და 
შემდგომ უკვე გადაწყვეტილების ოპერატიულ 
გაგზავნას განმცხადებელთან. ამასთან, სისტემა 
აბსოლუტურად გამჭვირვალეა და მნიშვნელო-
ვნად ამცირებს კორუფციის რისკს.

ელექტრონული ნებართვების ზემოთ აღწე-
რილ სისტემას ყოველწლიურად 15 ათასამდე ვი-
ზიტორი ჰყავს, რაც მის ფართოდ გამოყენებაზე 
მეტყველებს.

2. მუნიციპალური ქონების პრივატიზაცია. 
მუნიციპალური ქონების პრივატიზაციის და იჯა-
რით გაცემის დროს ქ. თბილისის მერია ეფექტი-
ანად იყენებს ელექტრონულ პორტალს www.

iauction.ge.

მერიის ქონების მართვის სააგენტოს მიერ 
მოქალაქეებისთვის/კომპანიებისთვის ელექტრო-
ნული სისტემის მეშვეობით ხდება შემდეგი სე-
რვისების მიწოდება:

• საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა;
• ქონების განკარგვა;
• შეცდომით გადახდილი თანხის დაბრუნება ან/

და სხვა ანგარიშზე გადატანა;
• სახელშეკრულებო ვალდებულებების ფარგ-

ლებში საკითხის შეთანხმება;
• თვითმმართველი ერთეულის ქონების 

გადაფარვა;
• ხაზობრივ ნაგებობებზე სხვადასხვა თანხმო-

ბების გაცემა;
• საბანკო გარანტიის წარდგენა-დაბრუნება.6

3. ელექტრონული დოკუმენტბრუნვა. ქ. 
თბილისის მერია 2017 წლის 1 იანვრიდან იყენე-
ბს დოკუმენტბრუნვის საკუთარ ელექტრონულ 
პროგრამას (განთავსებულია შიდა ქსელში, http://

docs.tbilisi.gov.ge),7 რომელიც მერიის საქმიანობის 
სპეციფიკის შესაბამისად მხოლოდ მერიისთვის 
შეიქმნა. პროგრამა ემსახურება მერიის ადმი-
ნისტრაციას, საქალაქო სამსახურებს, რაიონულ 
გამგეობებს და მერიის სხვა სტრუქტურულ ერთე-
ულებს (მუნიციპალური შპს-ები და სსიპ-ები).

მოქალაქეებს, ასევე იურიდიულ პირებს თა-
ვიანთი განცხადებები/წერილები და სხვა დოკუ-
მენტები შეუძლიათ ჩააბარონ მერიის მისაღებში 
ან ნებისმიერ რაიონულ გამგეობაში, სადაც დო-
კუმენტი სკანირდება და ავტომატურად ელექტ-
რონული ფორმით გადაეცეა შემსრულებელ საჯა-
რო მოხელეს. სხვა მოხელებისთვის დოკუმენტის 
გადაწერა (დავალება), დოკუმენტის პასუხის მომ-

6 http://docs.tbilisi.gov.ge/auction/user.html
7 SeniSvna: aRniSnul eleqtronul platformaze 

wvdoma mxolod meriis sistemaSi CarTuli 
kompiuteriTaa SesaZlebeli, amitom sxva 
momxmareblebi am gverdze ver Sevlen.
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ზადება, ვიზირება და ხელმოწერა ასევე ელექტ-
რონულად ხდება. 

ელექტრონული დოკუმენტბრუნვა დოკუმე-
ნტების მოძრაობას უფრო ოპერატიულს ხდის, 
მათ მოძიებას კანცელარიაში მნიშვნელოვნად 
აადვილებს და თანამშრომელთა მხრიდან დისტა-
ნციური მუშაობის საშუალებასაც იძლევა.

4. მგზავრობის დაგეგმვა. მუნიციპალური
ტრანსპორტით მგზავრობის დაგეგმვა ელექტრო-
ნულად მსოფლიოს ყველა თანამედროვე ქალაქ-
შია შესაძლებელია (ვებ-გვერდის ან მობილური 
აპლიკაციის მეშვეობით). ქ. თბილისში ამისთვის 
გამოიყენება ვებ-პორტალი http://transit.ttc.com.

ge.

როგორც ზემოაღნიშნული ვებ-გვერდის, ასე-
ვე სპეციალური მობილური აპლიკაციის (Transit 
TTC) მეშვეობით მოქალქეებს და ტურისტებს 
(ინგლისურად) შეუძლიათ ნახონ მუნიციპალური 
ტრანსპორტის (მეტრო, ავტობუსი, საბაგირო) მა-
რშრუტები და დაგეგმონ მგზავრობა. ამასთან, შე-
საძლოა მათ თვალყური ადევნონ მუნიციპალურ 
ტრანსპორტს რეალურ დროში (სად იმყოფება ესა 
თუ ის ტრანსპორტი) და მიიღონ ტაბლოს ინფორ-
მაცია (როდის მოვა ამა თუ იმ გაჩერებაზე შემდე-
გი სატრანსპორტო ერთეული).

მგზავრობის დაგეგმვის ელექტრონული 
სისტემა/მობილური აპლიკაცია უადვილებს რო-
გორც მოქალაქეებს, ასევე ტურისტებს ურბანულ 
მობილობას და ქალაქის ტრანსპორტის სამსახუ-
რს აძლევს საშუალებას, მართოს სისტემა უფრო 
ოპერატიულად და ეფექტიანად. ყოველდღიურად 
მეტროპოლიტენის და ავტობუსების, ასევე საბა-
გიროს სისტემა ჯამში 600 ათასზე მეტ მგზავრს 
ემსახურება (2016 წელს ჯამურად მეტროს, ავტო-
ბუსის და საბაგიროს მიერ გადაყვანილი იქნა 228 
მლნ მგზავრი).1 მუნიციპალიტეტის მხრიდან თა-
ნამედროვე საინფორმაციო სისტემის ეფექტიანი 
გამოყენების, საერთაშორისო აპრობირებული 
პრაქტიკის გამოყენების და სმარტ-ტექნოლო-
გიების დანერგვისთვის მნიშვნელოვანია საინ-
ფორმაციო კამპანია და სტეიკჰოლდერების ჩა-
რთულობა. ამ მიზნით, 2016 წელს, ქ. თბილისის 
მერიის ინიციატივით ჩატარდა კონფერენცია 
სახელწოდებით „TBILISI SMART CITY“, რომლის მთა-
ვარი მესიჯი იყო „თბილისის საინფორმაციო ტექ-
ნილოგიური განვითარება“. კონფერენციაზე 14 
კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა და წარმოადგინა 
კონფერენციის თემატიკიდან გამომდინარე ქა-
ლაქ თბილისის განვითარების ახალი შესაძლებ-
ლობები, ხედვები და იდეები.

როგორც ქ. თბილისის მერიისთვის გერმა-
ნული საკონსულტაციო ჯგუფის (Frauenhofer 
Institute) მხრიდან იქნა რეკომენდირებული, ცე-
ნტრალიზებული მონაცემთა და სანფორმაციო 
სისტემის მენეჯმენტის სისტემის განვითარება 

1 Tbilisis satransporto kompaniis monacemebi.

გააუმჯობესებს ქალაქის ადმინისტრაციის ოპე-
რაციულ ეფექტიანობას.2 კერძოდ, ამ სისტემის 
განვითარება:

• გააუმჯობესებს მუნიციპალიტეტის სხვადა-
სხვა დეპარტამენტებს შორის ინფორმაციის
გაცვლას;

• გამოიწვევს ხარჯების და დროის დაზოგვას;
• უზრუნველყოფს მონაცემთა მდგრადობას და

მონაცემთა გავრცელებას უფრო ეფექტიანს
ხდის;

• ინფორმაციის გრძელვადიანი შეგროვება-და-
მუშავება პერსონალის ცვლილებისას არ
იწვევს მის დაკარგვას;

• მონაცემთა პროცესირებაზე და განახლებაზე
ადვილია მონიტორინგი;

• ინფორმაციაზე დაყრდნობით შესაძლებელია
სწრაფი რეაგირება;

• და სხვა.

2012 წლის გლობალური საინფორმაციო ტექ-
ნოლოგიების ანგარიშში საქართველოს 142 ქყე-
ყნიდან 88-ე ადგილი უჭირავს (1-დან 7-ბალამდე 
შკალაზე 3.6 ბალი). ამ რეიტინგში პირველი მო-
წინავე ადგილი შვედეთს უჭირავს (5.94 ბალი) 
და მას სინგაპური მოსდევს (5.86 ბალი), ხოლო 
უკანასკნელი 142-ე - ჰაიტის (2.27). შესაბამისად, 
საქართველოს ამ შეწონილ ინდექსში საშუალო 
მაჩვენებელი უჭირავს. თუ ამ ინდექსს გავაანა-
ლიზებთ და მის ქვეინდექსებს ვნახავთ, მოწინავე 
ადგილი საინფორმაციო ტექნოლოგიების ბიზნე-
სის დაწყებასა და პროცედურების სიმარტივეში 
გვაქვს (შესაბამისად, მე-2 და მე-3 ადგილი). თუ-
მცა, შედარებით ცუდი პოზიცია გვაქვს ამგვარი 
ბიზნეს-სკოლების გავითარებასა და განათლე-
ბის სისტემის ხარისხში (შესაბამისად, 115-ე და 
116-ე პოზიცია).3 ამდენად, საინფორმაციო ტექ-
ნოლოგიების განვითარების კვალდაკვალ, მნიშ-
ვნელოვანია შესაბამისი განათლების სისტემის 
განვითარებაც და ტექნოლოგიების პრაქტიკული 
სწავლება.

პრაქტიკულად, საქართველოში საინფორმა-
ციო ტექნოლოგიების ინფრასტრქტურა საკმაოდ 
ინტენსიურად ვითარდება. ინტერნეტის და მობი-
ლური ქსელის ფლობის მაჩვენებლებიც საკმაოდ 
მოწინავეა (შესაბამისად 45-ე და 49-ე ადგილი) 
და ეს მაჩვენებლები ყოველწლიურად ვითარდე-
ბა. თეორიულად, Smart City-ს ინფრასტრუქტურა 
მოიცავს ფიზიკურ, საინფორმაციო და საკომუ-
ნიკაციო ტექნოლოგიებს (ე.წ. ICT), აგრეთვე სე-
რვისებს. ფიზიკური ინფრასტრქტურა მოიცავს 
ისეთ საშუალებებს, როგორიცაა შენობები, გზე-
ბი, ტრანსპორტი, ენერგიის და წყლის მიწოდე-
ბის ხაზობრივი ნაგებობები. ფიზიკური ინფრა-

2 MMorgenstadt: City Lab Tbilisi, Fraunhofer Institute, KWF, 
Tbilisi City Hall, 2016. gv. 76

3 The Global Information Technology Report 2012, World 
Economic Forum 2012, gv. 219
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სტრუქტურა არა-სმარტ საშუალებაა, ხოლო ICT 
ინფრასტრუქტურა კი Smart City-ს საკვანძო სმა-
რტ-კომპონენტია. სერვის-ინფრასტრუქტურა 
დაფუძნებულია ფიზიკურ ინფრასტრუქტურაზე 
და კრავს ICT კომპონენტები. საქალაქო ინფრასტ-
რუქტურის საშუალებების რაოდენობა, რომელიც 
სჭირდება მოსახლეობას, შეგვიძლია დავითვა-
ლოთ შემდეგი ფორმულის გამოყენებით:

Nf  =  Np  ( Rp )     (1 წელი )    (1 საათი )    (1 დღე)

           წელი D დღეები Nc ადამიანები H საათები

სადაც Nf არის საშუალებების რაოდენობა, 
Np - ქალაქის მოსახლეობა მილიონებში, Rp - ერთ 
მოსახლეზე წლის/კვირის განმავლობაში გამოყე-
ნების დონე, D - დღეები წლის განმავლობაში, Nc – 
ადამიანები საათების განმავლობაში, H - საათები 
დღის განმავლობაში.4

4

ამდენად, როგორც თეორიული მასალა, ასე-
ვე პრაქტიკული კვლევები და ქ. თბილისის მერი-
ის სისტემაში უკვე დანერგილი ელექტრონული 
სისტემები გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ 
მუნიციპალურ მენეჯმენტში თანამედროვე სა-
ინფორმაციო ტექნოლოგიები უალტერნატივოა. 
ისინი გამოიყენება როგორც ოპერატიული, ასე-
ვე ტაქტიკური და სტრატეგიული მართვისთვის; 
იძლევა ზუსტი ინფორმაციის მიღების და ამაზე 
დაყრდნობით მაღალკვალიფიციური ანალიტიკის 
გაკეთების საშუალებას. ამდენად, მნიშვნელოვა-
ნია საერთაშორისო პრაქტიკაზე და გამოცდილე-
ბაზე დაყრდნობით, მუნიციპალიტეტებმა კიდევ 
უფრო მეტად განავითარონ თანამედროვე საინ-
ფორმაციო სისტემები. 

გამოყენებული ლიტერატურა და წყაროები
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2. სმართ სითი, აქტივობები და პროექტები, ქ. თბილისის მერია, 2017; 
3. Mohantu S., Choppali U., Kougianos E., Everything You Wanted to Know About Smart Cities, https://pdfs.

semanticscholar.org/eaed/76e59b9abec8d28b86e1a286405d7484fd65.pdf

4. Building a Smart + Equitable City, NY Mayor’s Office 2015;
5. Innovation Policy, a guide for developing countries, World Bank, 2010;
6. Morgenstadt: City Lab Tbilisi, Fraunhofer Institute, KWF, Tbilisi City Hall, 2016;
7. Smart Cities Background Document, UK department for business, innovation and skills, UK 2013;
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9. The Global Information Technology Report 2012, World Economic Forum 2012; 
10. What are Future Cities? Origins, Meanings and Uses, UK 2014;
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4 Mohantu S., Choppali U., Kougianos E., Everything You Wanted to Know About Smart Cities, gv. 3., https://pdfs.
semanticscholar.org/eaed/76e59b9abec8d28b86e1a286405d7484fd65.pdf
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 Modern Informa  on Technologies in
the Urban Sector

Development of modern informa  on technologies is an irreversible pro-

cess in all areas. The excep  on is not the urban sector. On the one hand, 

rapidly developing informa  on technologies and on the other hand, the 

high level of urbaniza  on, promotes high u  liza  on of informa  on tech-

nologies in the urban sector all over the world.

As theore  cal material, as well as prac  cal studies and electronic sys-

tems introduced in the Tbilisi City Hall system, it is possible to say that 

modern informa  on technologies have no alterna  ve in municipal man-

agement. It is used for both opera  onal and tac  cal and strategic manage-

ment; Gives accurate informa  on and the ability to make highly qualifi ed 

analysis based on this. Thus, it is important that, based on interna  onal 

prac  ce and experience, the municipali  es will further develop modern 

informa  on systems. 
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 Organiza� onal Responsibility

INTRODUCTION

Those arguing that collec� ves bear responsibility for their ac� ons face the prob-

lem of how exactly this collec� ve responsibility falls onto each individual group 

member. It is especially diffi  cult to determine to what extent, if any, an individual 

bears responsibility for collec� ve ac� ons that she or he has not taken part in at 

any level or is not even aware have taken place. The ques� on of who exactly is 

responsible for an organiza� on’s ac� ons cannot be too carefully considered, as a 

clear understanding of this point is crucial from ethical, moral, managerial, and 

public perspec� ves. One minor note is to be made right at the beginning: while 

'collec� ve ac� on' is a general term that can be ascribed to several types of col-

lec� ves: groups, mobs, teams, par� es, na� ons, and others, this discussion will 

be limited to one type of collec� ve alone –organiza� ons. Organiza� ons seem to 

a" ract intense public a" en� on in terms of responsibility for their deeds. 

The philosophical diffi  culty here is whether and how to jus� fy a non-par-

� cipant member’s responsibility for a collec� ve ac� on, thereby establishing col-

lec� ve responsibility. In seeking to answer this ques� on, I suggest that we con-

sider organiza� ons not as mere aggrega� ons of individuals, but as organic en� -

� es, which is adequate for establishing collec� ve responsibility. In what follows I 

provide the grounds for such a percep� on of organiza� ons by adop� ng Bertrand 

Russell's (1905) sugges� on that building arguments is not the only successful way 

of dealing with philosophical diffi  cul� es. Following Russell’s sugges� on, I do not 

set out an argument but instead propose some edifying remarks, which origi-

nate in day-to-day organiza� onal life, in favor of a picture of collec� ves as organic 

en� � es. This change in our percep� on of organiza� ons will allow us to fi nd a 

more elegant solu� on to the quandary of collec� ve responsibility, sidestepping 

the philosophical diffi  culty rather than solving it. Considering organiza� ons as or-

ganic en� � es allows us to avoid understanding their responsibili� es in terms of 

inner-organiza� onal causali� es and the connec� ons between sub-organiza� onal 

components. Instead, the responsibility of a non-par� cipant member can be de-

termined by being a part of the organiza� on. 

Nevertheless, this does not imply in any sense that organiza� ons are, in their 

very essence, organic en� � es; rather, my sugges� on should be taken as a phe-

nomenological reminder, i.e. as one that singles out the way they appear to us, 

rather than an ontological concep� on that indicates the absolute nature of or-

ganiza� ons. As the discussion develops I suggest considering this way of viewing 

organiza� ons as non-metaphysical. Here, ‘organic‘ is only a metaphor, although 

a powerful one, since it provides a be" er jus� fi ca� on and explana� on for the 

collec� ve responsibility of organiza� ons.
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THE REDUCTIONIST APPROACH

All sorts of solu� ons have been adopted by philoso-

phers in their quest to explain and jus� fy a non-par� c-

ipant's responsibility for a collec� ve ac� on. For some 

the diffi  culty steams from the existence of two sep-

arate levels of responsibility: collec� ve responsibility 

and individual responsibility. Whereas both individu-

als and organiza� ons are thought to be moral agents, 

they qualify in diff erent ways. Organiza� ons exist and 

operate by virtue of their members. The members 

bear responsibility as individuals and as the whole 

organiza� on at the same � me. Some scholars have 

noted that the collec� ve level of responsibility can 

be considered dependent upon the individual level, 

which sustains it since the organiza� on ceases to ex-

ist in the absence of its members (Pe�  t 2007, Mäkelä 

2007, Coop 2007). Some have worked out a solu� on 

from the bo� om up. As the individual level has a log-

ical primacy over the collec� ve level, they see collec-

� ve responsibility as cons� tuted by individual respon-

sibility. The problem was how to connect each and 

every member’s ac� ons to the ac� ons of the organi-

za� on. This line of thought, which relates to collec� ve 

responsibility in terms of individual responsibility and 

ac� ons, takes a reduc� onist approach. Coop (2007) is 

an excep� on, however. According to his view, an orga-

niza� on can bear responsibility even when no one of 

its members shares it. This of course does not qualify 

as a reduc� onist approach and as such it is beyond the 

reach of this ar� cle. 

Peter French (1979) presents corpora� ons as 

bearers of moral responsibility by means of its (man-

agers) members’ ac� ons and decisions. Although he 

aims at a picture of corpora� ons as moral persons, 

he depicts corpora� ons in formalis� c and, as a con-

sequence, mechanis� c terms. He develops the idea 

of a Corpora� on Internal Decision Structure (CID) as 

a ʻdeviceʼ by which a corpora� on reveals its inten� on-

al nature. This formalis� c view leaves li� le room�if

any�for non-par� cipant individual responsibility for

collec� ve ac� ons. Amy Sepinwall’s (2010) work aligns 

with the reduc� onist approach. In what follows, I dis-

cuss Sepinwall’s formula� on of and solu� on to the 

problem. I then explain why the dis� nc� on between 

collec� ve and individual perspec� ves of responsibility 

cannot be bridged as easily as Sepinwall suggests, and 

I will show that her account of collec� ve responsibility 

is not feasible. 

Sepinwall asserts that every individual member 

of an organiza� on is responsible for any ac� ons taken 

by the organiza� on, even if a member had no part in 

a given ac� on. In support of this, she proposes two 

explana� ons that establish a connec� on between a 

non-par� cipa� ng member and the group’s act, plac-

ing responsibility on this individual member for other 

group members’ ac� ons. According to the fi rst expla-

na� on, a group member contributes to the iden� ty of 

the organiza� on (its ‘calling card’) and according to the 

second the group member contributes to the crea� on 

of its rules (laws of recogni� on), namely the demand 

to act according to any informal organiza� onal norms. 

From this perspec� ve, there are two levels of ac� ng in 

the name of an organiza� on: being directly involved 

in an ac� on, such as a lifeguard at the beach who res-

cues a drowning child from stormy waters; and being 

involved indirectly, such as in the previous example, 

being a lifeguard instructor who decides how water 

rescues should be conducted, thereby helping in the 

shaping of organiza� onal rules (laws of recogni� on). 

Sepinwall’s explana� on relates to indirect contribu-

� ons to a collec� ve ac� on. However, Sepinwall argues 

that both of the criteria give rise to individual respon-

sibility for the collec� ve’s ac� ons:

Shared responsibility requires a connec� on, but 

that connec� on can arise even if there is no direct 

pathway tying the member from some rule of recogni-

� on in which she par� cipated to the act of the group. 

Instead, the connec� on arises just so long as the mem-

ber may contribute to some of the group’s rules of rec-

ogni� on, or just so long as she may contribute to the 

group’s calling card. (2010, 227) 

Here we face a problem with a dual nature. Sepin-

wall acknowledges that it is extremely hard (if not im-

possible) to disentangle and to trace the infl uence of 

each individual member’s ac� ons on the group’s ac-

� ons. She therefore assumes that each member has to 

be connected to the acts of the group, either by ‘con-

tribu� ng to the group’s rule of recogni� on’ or ‘to the 

group’s calling card.’

However, this assump� on needs to be be� er sup-

ported. Situa� ons in which a group member’s ac� ons 

are in no way related to those of the group are com-

mon; for example, it would be almost impossible to 

make a connec� on between the ac� ons of a hotel por-

ter and a decision by the upper management to build 

a new hotel. I am not sugges� ng that no such connec-

� on exists, but rather that there are cases in which 

such a connec� on exists and others in which no such 

connec� on exists. The assump� on that every group 

ac� on is infl uenced by every individual group mem-

ber’s ac� ons is a con� ngent one, and not a necessary 

truth; it should therefore be scru� nized separately for 

each and every case. This is true not only with regard 

to causal infl uence on group ac� ons, but regarding in-

dividual contribu� ons to group iden� ty, as well.

The second diffi  culty with Sepinwall’s asser� on 

further weakens her perspec� ve. It is reasonable to 

think that not every act on the part of individual mem-

bers has a causal infl uence on the group’s ac� ons; if 

so, then Sepinwall must put forth some criteria for 
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dis� nguishing between individual acts that do or do 

not infl uence the group’s ac� ons. However, she off ers 

no such criterion for dis� nguishing between the two. 

The hotel porter in the previous example may prefer 

a hamburger to a steak; he may speak English fl uently 

or poorly. Such features remain within the bounds of 

personal idiosyncrasy, and cannot be included as infl u-

encing the group's ac� ons.

Examples such as this suggest that assigning in-

dividual responsibility for all group ac� ons cannot 

be appropriate. Taking this a few steps further, the 

dis� nc� on between the collec� ve and the individual 

perspec� ve on responsibility collapses. Pekka Mäkelä 

(2007) suggests that collec� ves cannot qualify as 

free moral agents. Accep� ng Pe�  t’s (2007) thinking, 

Mäkelä argues that collec� ves can be held to be moral 

agents only if they are inten� onal agents in the same 

way that individuals are. Furthermore, he holds that 

the source of the group’s collec� ve inten� ons, upon 

which the group acts, is generated by individuals, who 

are dis� nct from the group. From this perspec� ve, the 

group is the vessel through which individual agents 

can fulfi ll their individual inten� ons. Mäkelä maintains 

that even when individual members seem to be ac� ng 

on behalf of the organiza� on, they do so according to 

their own personal understanding and will. Through 

these personal inten� ons, the collec� ve’s aims and 

ends are determined:

The important point is that individual members 

are in control over their part ac� ons as inten� onal 

agents dis� nct from the collec� ve agent […] The indi-

vidual members are always to decide whether to act 

in ways that cons� tute the collec� ve agent's ac� ng in 

a certain way�the individual members are in a ʻcheck-

point posi� onʼ with respect to the collec� ve agent's 

ac� on […] Thus, collec� ve agents necessarily lack the 

control necessary for being able to choose between 

op� ons on the basis of judgments about their value. 

(Mäkelä, 2007, 465) 

Here we fi nd a dis� nc� on between two levels of 

responsibility, with only the upper level having author-

ity over collec� ve acts, since individualis� c inten� ons 

are the source of collec� ve ones. Mäkelä would iden-

� fy individual members as being the authori� es at 

this level of responsibility, while Pe�  t would suggest 

that both the individuals’ inten� ons and collec� ve in-

ten� ons have equal authority simultaneously. Along 

with the ques� on of authority, both Pe�  t (2007) and 

Sepinwall (2010) are concerned about the connec-

� on between individual and collec� ve responsibility. 

Pe�  t argues that responsibility on the group level is 

made up of individual members’ agency; the individ-

ual members act on behalf of the organiza� on, con-

s� tu� ng, in part, its collec� ve responsibility. While 

these ideas are appealing, they overlook Sepinwall’s 

most persistent ques� on: by what means, exactly, can 

a non-par� cipant individual be held responsible for 

another organiza� on-member’s ac� ons?

To briefl y summarize, both Sepinwall and Pe�  t 

consider collec� ves responsible for their ac� ons, and 

both see the individual agent as a means for establish-

ing collec� ve responsibility. In trying to connect the 

individual member’s ac� ons to group-level ac� ons, 

both Sepinwall and Pe�  t regard collec� ve ac� ons as a 

tangle of many individual ac� ons, which work togeth-

er in a joint eff ort towards a! aining some targets or 

goals. Hence, collec� ve responsibility is cons� tuted by 

the fact that each individual’s eff orts are connected, 

directly, through causality or by ac� ng in the name of 

the organiza� on, or non-directly by means of contrib-

u� ng to the organiza� on’s calling card.

Another form of the reduc� onist approach is to 

consider reasons rather than causes to be the hall-

mark of collec� ve responsibility. In this context, Tracy 

Isaacs (2006) uses ‘collec� ve inten� ons’ as a means of 

establishing collec� ve responsibility. Isaacs borrows 

and develops Bratman’s (1993) somewhat raw idea 

of collec� ve inten� on. In short, she suggests that the 

criterion for collec� ve responsibility can be found in 

the collec� ve inten� on of a group to act in such and 

such a way. Isaacs is well aware that every inten� on is 

one’s individual inten� on and that the aggrega� on of 

all members’ inten� ons is not to be confused with the 

inten� on of the collec� ve:

According to my view, collec� ve inten� ons are 

real: they are states of aff airs. They are not collec� ons 

of individual inten� ons that arise out of group struc-

tures or that group structure causes […]. It is highly rel-

evant that these inten� ons are interrelated, forming a 

powerful web that results in collec� ve ac� on. (2006, 

70)

An essen� al part of Isaacs’ account of collec-

� ve inten� on is the rela� ons between the individual 

inten� ons of each and every member of the group. 

This web of inten� ons is the collec� ve inten� on that 

grounds the responsibility of a group. I see two major 

problems with this view. First, Isaacs’ account neglects 

an important case of collec� ve ac� on in which a group 

member (or members) has no real knowledge of the 

group’s objec� ves. In this case this member cannot be 

found to bear responsibility for the collec� ve ac� on 

because she does not share common inten� ons with 

the group. Second, for an inten� on to be recognized, 

it should be dis� nguished from any other. I believe 

that Quine’s statement that there is ʻno en� ty without 

iden� tyʼ is of relevance here. This phrase states that 

this entangled and interwoven web of the inten� ons 

of all members of a group cannot be considered an in-

ten� on on its own because it lacks a clear descrip� on 

that is dis� nct from those of the members.
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ORGANIZATIONS AS ORGANIC ENTITIES

In understanding the ques� on of how to jus� fy 

non-par� cipant member's responsibility for the group 

ac� ons, some addi� onal points and ques� ons need to 

be addressed. To this end, I propose adop� ng another 

way of thinking about collec� ves: as en� � es that dif-

fer from mechanisms made up of individuals. This new 

perspec� ve circumvents the problems encountered 

by previous formula� ons.

Groups play a unique role in human existence, en-

abling phenomena such as language, religion, ethics, 

art, and many more. Within the context of groups, hu-

man crea� ons are ini� ated, designed, and exercised as 

common crea� ons. For this reason, I suggest consider-

ing groups, especially organiza� ons, as organic modes 

of human existence. However, viewing organiza� ons 

from this angle does not imply an ontological burden; 

it is only meant to serve as a metaphor for deepening 

our understanding of human life. This line of thought 

opposes the view of collec� ves as mere mechanis� c 

ar� facts that are put to work in the service of a given 

party’s interests.

Considering organiza� ons as organic modes of 

human existence implies that the diff erence between 

the individual level and the collec� ve one is not a mat-

ter of quan� ty but a ma� er of categorical divide. G.E. 

Moore once wrote that ʻthe value of a whole must not 

be assumed to be the same as the sum of the values of 

its partsʼ(1903). I maintain that this view also applies 

to organiza� ons, whose individual members are not 

merely mindless component parts. In line with Robert 

Mayhew’s (1997) interpreta� on of Aristotle, I suggest 

that the rela� onship between individual members and 

the group is more akin to the rela� onship between a 

hand and an en� re body, rather than that between a 

spare � re and a car. In this metaphor, a � re is s� ll a 

� re even if it is not connected to a car; it fully retains 

its iden� ty when separated from the larger whole, 

and, more importantly, it can be successfully used on 

almost any car. In contrast, one cannot remove and 

replace family members following a universal pa� ern: 

if a mother dies and her husband remarries, the new 

woman will never fully replace the lost mother, even 

if she legally adopts the children and acts as a mother 

to them. One cannot replace a mother as one replaces 

a � re in a car.

One might respond to this argument by claiming 

that organiza� ons and families are very diff erent. Or-

ganiza� ons are created using a formally determined 

structure; in conjunc� on with other components, this 

structure defi nes the group’s iden� ty, which is some-

thing beyond the iden� ty of its cons� tuent members. 

Unlike families, organiza� onal structure is mechanical; 

it is defi ned by hierarchical and formal rela� onships 

between func� onal components, as opposed to be-

tween individuals.

To this we could fi rst reply that Western med-

icine encourages a mechanis� c a!  tude towards hu-

man beings, one salient expression being procedures 

such as organ transplanta� on. However, this a!  tude 

is no more than a choice embraced by Western cul-

tures, which could have adopted diff erent choices. 

For example, some Asian cultures hold more holis� c, 

less dualis� c a!  tudes, as evidenced by medical tech-

niques such as acupuncture and refl exology. The cur-

rent widespread conceptualiza� on of organiza� ons 

as mechanis� c refl ects a choice: we could change 

our perspec� ve if such a change would be useful and 

would sa� sfy our needs. Medicine is not the only ex-

ample of a thing with more than one aspect; many 

things in our lives are capable of presen� ng mul� ple 

aspects. It is our choice which aspect to use in each 

and every case. In some sense, a variety of aspects are 

always there, sugges� ng themselves to us. I think that 

this is the case when we consider organiza� ons from 

a new, organic, perspec� ve. However, there is a fur-

ther source of support for the organic perspec� ve on 

organiza� ons in Mark Glouberman’s recent book The 

Raven, the Dove and the Owl of Minerva: The Crea� on 

of the -Humankind in Athens and in Jerusalem (2012). 

Glouberman dis� nguishes between individuals and 

par� culars as he argues that human beings are par� c-

ulars (persons) rather than individuals: 

[T]hough we have a physical basis, we are not 

(pieces of) nature; we are irreducible to nature. God 

is like us […] each one of us is like God, and vice versa 

[…] the one-ness of the biblical God is the one-ness of a 

person, neither more or less robust. (2012, 304)

Individuals, according to Glouberman, are like at-

oms of the same element, meaning that any individual 

can take the place of any other individual. This is not 

the case with par� culars, as manifested by our love 

for specifi c people and our fear of their death. By lov-

ing other human beings and by fearing their death we 

come to recognize their par� cularity for us. 

Understanding people in this way reveals some 

of the tensions between the constructs of individuals 

and par� culars in an organiza� on. Although organiza-

� ons operate through their individual members, these 

members are not mere individuals, but also par� cular 

persons. While their individuality is somewhat masked 

by their group iden� fi ca� on and assignments and by 

the management’s desire to present a unifi ed front, 

their personal characteris� cs shine out from mono-

lithic organiza� onally and determined behaviors. Al-

though many sports teams exist, for example, each 

one of them has its own idiosyncrasies. Corpora� ons 

are characterized in this way as well, and even to a 

greater extent. While the management tends to work 

towards shaping par� cular employees into individ-

uals, the employees strive in the opposite direc� on, 
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wishing to be regarded as par� cular employees and 

humans. Nevertheless, all organiza� ons recruit and 

fi re employees, manifes� ng a quest for par� culari-

� es alongside individuals, which in turn determine 

the organiza� on’s iden� ty. Par� cular employees do 

not act as if they are bound by organiza� onal charts. 

They may feel proud of belonging to a team, and may 

come to feel beholden to other team members. Such 

feelings of obliga� on can spread outside the context 

of the team’s sphere of infl uence, being expressed in 

signifi cant friendships or even marriage. Despite the 

organiza� onal charts that dictate rela� onships on pa-

per, the connec� ons between individual members in 

organiza� ons are not only ra� onal and func� onal, but 

o� en also emo� onal.

Many senior corporate execu� ves acknowledge 

the tremendous infl uence of this emo� onal factor on 

employees. For this reason, organiza� onal codes of 

ethics o� en demand a devo� on to the corpora� on 

akin to that of soldiers to armies; employees are in-

structed to not divulge corporate secrets, to always 

be well-groomed, and to have good general conduct. 

Being part of a group can generate feelings of self-re-

spect, self-esteem, and voca� on, even though these 

are not among the necessary or even offi  cial goals of 

the group. In becoming group members, individual 

persons can receive more than the mere amplifi ca� on 

of their capacity to reach their goals. This allows the 

organiza� on as a whole to transcend the sum of its 

component parts. 

Linda Radzic’s (2001) argument comes close to 

an organic one. She establishes a non-par� cipant’s 

responsibility for the deeds of a collec� ve on being a 

part of a collec� ve�on being one of its members. Al-

though her work focuses on collec� ve crimes, rather 

than the day-to-day lives of civil collec� ves or busi-

ness organiza� ons, I fi nd it highly relevant to my line 

of thought. In brief, she argues that non-par� cipa� ng 

members should be held responsible for their group’s 

crimes by virtue of belonging to that group. Accord-

ing to Radzic, non-par� cipa� ng members of any group 

who benefi t from, for example, discrimina� on by oth-

er group members against persons who are not part of 

the group are to be held responsible for those ac� ons. 

Their collec� ve iden� ty makes them responsible, as 

they are part of the oppressors’ group. 

However, Radzic fails to dis� nguish between 

two kinds of benefi ciaries: those who are part of the 

oppressors’ group, and those who are not, but who 

s� ll benefi t from the discriminatory ac� ons. The pres-

ence of this second group suggests that what makes 

non-par� cipants responsible for collec� ve ac� ons is 

not their collec� ve iden� ty, but rather the fact that 

they benefi t from these ac� ons, regardless of their 

group membership status. Following Radzic and Mar-

garet Gilbert’s (2006) work on the subject, I tend to 

think that one’s belonging to a collec� ve is a signifi -

cant factor in determining whether one should be held 

responsible for the ac� ons of a group. Later in this ar� -

cle I develop this argument concerning how belonging 

to an organiza� on makes its non-par� cipant members 

responsible for the group’s ac� ons.

History has shown that being part of a group can 

have an intoxica� ng eff ect. Feelings of solidarity min-

gle with devo� on, resul� ng in a willingness to sacrifi ce 

one’s � me, money, and some� mes even one’s life to 

serve the general good. Benedict Anderson’s (1991) 

Imagined Communi� es draws the reader’s a" en� on 

to the experience of those who share a common sense 

of community: in the form of the na� on. Na� ons have 

the power to produce a number of ar� facts, including 

art, poetry, language, jokes, fables, games, and foods. 

None of these things can be en� rely created by any 

one of its individual members; such crea� ons require 

a larger human bedrock, a surrounding in which these 

prac� ces can be developed and nourished. This fact 

encourages us to regard groups such as corpora� ons, 

poli� cal par� es, churches, and so on as organic en� -

� es. Again, I want to emphasize that these statements 

on the organic nature of these organiza� ons are not 

metaphysical, but phenomenological.

A similar premise can be found in Rousseau’s 

‘general will’. Dis� nguished from any personal will, 

this general will is not the sum of all personal wills in 

a society, but rather a unifi ed will seeking the com-

mon good of the community, which arises given the 

existence of a community. The general will allows the 

community to act according to a single will, which 

can be understood as that of an organic en� ty. This 

organic en� ty has a non-linear structure, comprising 

parts connected through horizontal and other com-

plex pathways. Seen as an organic en� ty, every part 

aff ects and is aff ected by the en� re whole; all of the 

organiza� on’s acts are interwoven in complex ways. 

Pe#  t develops a similar account of a collec� ve inten-

� onal agent; however, he pairs this with the mecha-

nis� c no� on that the collec� ve acts in a framework of 

individual acts, in which its responsibility is grounded: 

[T]he group agent will be fi t to be held respon-

sible for ensuring, or more or less ensuring, that one 

or more of its members will perform in the relevant 

manner. The contribu� ng member or members of the 

group will not be absolved thereby, however, of their 

own responsibility. For, other things being equal, they 

will each be fi t to be held responsible for the fact that it 

is they who actually help to get the ac� on performed. 

(2007, 192)

Pe#  t’s response may be read as a moderated re-

duc� onis� c and mechanis� c version of collec� ve re-

sponsibility as he s� ll relates to organiza� on’s ac� ons 

in individualis� c terms. A further deepening in this 

direc� on may evoke another response to my organic 

line of thought. One can argue that the change of per-
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spec� ves that I have suggested toward organiza� ons is 

of a metaphysical nature, since it is a generaliza� on, as 

much as the mechanis� c conceptualiza� on that I have 

just opposed. Evidently there are cases in which it is 

hard to defi ne who exactly is the responsible agent—

the organiza� on or the individual who acts in its name. 

Consider the previous example of the hotel porter. 

This man, along with all the other hotel staff , may be 

deemed responsible for the death of a guest with a se-

vere peanut allergy, who was served a dish containing 

peanut bu� er from the hotel kitchen, despite having 

informed the kitchen and wait staff  of his allergy in ad-

vance. Under such circumstances, it would not be odd 

for the guest’s family to see the hotel, as a whole, as 

being responsible for the tragic death of their loved 

one. Holding the hotel responsible for the tragedy is 

jus� fi ed by the fact that all of its workers were ac� ng 

in its name. This is how organiza� ons work. They act 

through their members. Following this line of reason-

ing, the family would be jus� fi ed in holding the hotel 

as a whole as responsible for the death of their loved 

one and hence, expec� ng compensa� on from the ho-

tel as a whole business organiza� on, not from each 

and every one of its workers separately.

However, from inside the hotel, the exact person 
or persons who bear responsibility for the guest’s death 
can and will be determined with great accuracy. The 
management might fi nd that the cook who was on duty

on the night of the accident is to be blamed, since she 
was the one who used peanut bu� er in the dish, de-

spite having received no� ce of the guest’s deadly aller-

gy. This is an inside perspec� ve, one that is only valued 
from within. This fi ne dis� nc� on in responsibility is not 
of any value to the guest’s family or to the broader 
public of consumers in general. All that consumers are 
interested in is the outer perspec� ve, which determines 
the collec� ve responsibility of the hotel as a whole. Ac-

cording to the outer perspec� ve of responsibility, the 
porter shares responsibility for the guest’s death; in 
contrast, from the inner perspec� ve, the same porter 
is not responsible for the tragedy at all, since he was 
not the one who prepared the lethal dish. According 
to this account, the establishment of responsibility for 
a specifi c agent should be context dependent either on

an outer or an inner point of view.

The above discussion does not eliminate all com-

plexity regarding who is responsible for the accident. 
Consider the case in which the porter to which we refer

is a new recruit to the hotel, who was only hired the 
day before the accident and has yet to work a single

shi! . Would he, under such circumstances, be regard-

ed as responsible for the death of the guest with the

allergy? Given such mi� ga� ng informa� on, we proba-

bly would not consider him responsible, arguing that, 
although he had been formally recruited, he was not 
yet a full member of the hotel organiza� on. This is the 
sort of borderline situa� on that demonstrates the eth-

ical importance of belonging to specifi c groups, while 

highligh� ng poten� ally ambiguous boundaries. This ex-

ample emphasizes that belonging to a group such as

an organiza� on is not a mere formality, but rather a 
decision that takes into account a number of connec-

� ons rela� ng to feelings, self-image, and ethical com-

mitments, as well as to the shaping and calibra� on of 
one’s reac� ons to other members of the group.

Such refl ec� ons remind us of the diffi  cul� es en-

countered in metaphysical discussions that aim to es-

tablish crossover generaliza� ons, which are best avoid-

ed. However, transforming conceptualiza� ons of mech-

anis� c–individual responsibility into collec� ve ones can 
some� mes involve only minor changes, despite the fact 
that such changes alter the comprehensive picture as to
the responsibility of a group for its ac� ons.

So far, I have cri� cized the inclina� on of some 
thinkers to depict organiza� ons in mechanis� c and re-

duc� onist terms. Cas� ng organiza� ons as collec� vely 
bearing responsibility by virtue of their organic-en� -

ty status is helpful in the following sense: it allows us 
to mi� gate the diffi  culty in answering the ques� on of

how a non-par� cipant individual can be responsible for 
another organiza� on member’s ac� ons. The previous 
analogy comparing the rela� onship of an individual to
her or his hand to that of a corpora� on to an individual

employee can be expanded. For example, say a slave 
in ancient Rome is whipped for the the!  of his mas-

ter’s money. As the lash bites into the fl esh of his back, 
would we say that this is unjust, since the back is pay-

ing for the crime of the hands? Most would disagree

with this line of thought, and, based on our general 
a$  tude towards human beings as unifi ed en� � es with

one overarching iden� ty, would say that the punish-

ment was just, in this very narrow aspect. By the same 
token, we would say to Sepinwall that all team mem-

bers or corporate employees are mutually responsible

for any deed commi� ed by a single member, holding 
them responsible for their ac� ons as a collec� ve. By 
holding them accountable in this way, we make each 
and every one of the individual members accountable

for the whole organiza� on, just in virtue of being a part 
of it. Just as no further biological or ethical connec-

� ons have to be established in order to prove, in the 
previous example, that the slave is responsible, not his 
hands, no other � es have to be established in order to 
make ethical connec� ons between individual members

of organiza� ons.

This argument is by no means a mere analy� c

maneuver. It is consistent with some tradi� onal ways 
of conceiving of collec� ve responsibility. The Bedouins, 
for instance, maintain tradi� ons of blood disputes, 
whereby retalia� on against an innocent individual is

an acceptable reac� on to a rela� ve’s crime. Such con-

cepts of collec� ve guilt later gave birth to collec� ve

responsibility. 
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CONCLUSION

As shown, reduc� onist approaches toward collec� ve 

responsibility raise some serious diffi  cul� es for its 

cons� tu� on. To overcome these diffi  cul� es, I have 

suggested a context-depended approach, according 

to which collec� ve responsibility is perceived mostly 

from an outer point of view, while implemen� ng an in-

ner perspec� ve of organiza� ons yields mostly individ-

ual forms of responsibility. Moreover, the outer per-

spec� ve on an organiza� on depends on considering it 

as an organic en� ty. As such, an organiza� on is seen to 

act through its members, which are its organs. A cru-

cial point in this picture is that an individual's respon-

sibility is determined by virtue of being a part of an 

organiza� on, not by any causal aspect of her ac� ons.

In the end, this view enables us to choose be-

tween diff erent perspec� ves regarding collec� ves and 

their implica� ons for responsibility. Choosing one per-

spec� ve—the organic or the mechanical one—should 

not blind us from evalua� ng the importance of the 

path that was not taken. Choosing the right collec� ve 

perspec� ve is a ma� er of exercising our facul� es for 

observing ethical nuances. Such a choice represents a 

fi ne-tuning of our moral sensibili� es, not a complete 

renuncia� on of the path that was not chosen. By ex-

ercising these choices we can achieve more balanced 

a�  tudes toward individual and collec� ve ways of ac-

� on in a changing world. We should not take either 

of these metaphors as tools by which to modify our 

culture from the basic level.

Collec� ve responsibility is important to my dis-

cussion, fl eshing out some intui� ons about how col-

lec� ve responsibility came to exist in its present form. 

By studying and ques� oning no� ons of collec� ve re-

sponsibility, we can be� er understand our moral a�  -

tudes. We are the sort of creatures who tend to blame 

others, even if we do not think that they are directly 

connected to whatever harm was done. Our common 

background is clearly communicated through these 

no� ons of collec� ve guilt and collec� ve responsibili-

ty, as our collec� ve response modes include not only 

moral condemna� on, but also moral appraisal. Our ca-

pacity to feel connected to many other humans is also 

a source of many of our virtues, fueling communi� es 

and enabling solidarity.
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 რობერტ ალბინი

ფილოსოფიის დოქტორი. ლიბერალური ხელოვნების
 დეპარტამენტი, საპირის კოლეჯი, ისრაელი.

 ორგანიზაციული პასუხისმგებლობა

რეზიუმე

ამ სტატიაში საკვანძო პუნქტი არის ის რომ, ინდივიდუალური პასუხის-
მგებლობა განისაზღვრება ორგანიზაციის ნაწილად, და არა მისი ქმედების 
რომელიმე მიზეზობრივი ასპექტის მიხედვით.

ეს ხედვა საშუალებას გვაძლევს ავირჩიოთ კოლექტივებთან დაკავში-
რებით სხვადასხვა პერსპექტივა და პასუხისმგებლობაზე მათი გავლენა. 
ერთი პერსპექტივის არჩევამ - ორგანულის ან მექანიკურის - შეუმჩნევ-
ლად არ უნდა დაგვატოვებინოს იმ გზების მნიშვნელობის შეფასება, რომ-
ლებიც არ იყო მიღებული. სწორი კოლექტიური პერსპექტივის შერჩევა 
არის ჩვენი შესაძლებლობების განხორციელების საკითხი ეთიკური ნიუან-
სების დაკვირვებისთვის. ასეთი არჩევანი წარმოადგენს ჩვენი ზნეობრივი 
გრძნობების წყობას და არა სრულიად უარის თქმას იმ გზაზე, რომელიც 
არ არჩეულა. ამ არჩევანის განხორციელებით ჩვენ შეგვიძლია მივაღწიოთ 
უფრო დაბალანსებულ დამოკიდებულებას ინდივიდუალურ და კოლექტი-
ურ გზებზე, რომლებიც იცვლება ცვალებად სამყაროში. ჩვენ არ უნდა გა-
ვითვალისწინოთ ეს მეტაფორები, როგორც ინსტრუმენტები, რომლითაც 
ჩვენი კულტურის ძირითადი დონის ცვლილება ხდება.
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 ხათუნა თურმანიძე,
ტატო ქოჩაკიძე

ბსუ სტუდენტები, სტუდენტური
 ცენტრი „ახალი ხედვა“-ს მენეჯერები

 გამოწვევები და პერსპექტივები 
საქართველოს სოფლის
 მეურნეობის განვითარებაში

“ხალხთა უმრავლესობა მსოფლიოში ღარიბია, ასე რომ, თუ გვე-
ცოდინება სიღარიბის ეკონომიკა, გვეცოდინება ეკონომიკის დიდი 
ნაწილი, რაც რეალურად მნიშვნელოვანია. მსოფლიოს ხალხთა უმ-
რავლესობის საარსებო წყარო სოფლის მეურნეობაა, ასე რომ, თუ 
გვეცოდინება სოფლის მეურნეობის ეკონომიკა, გვეცოდინება სი-
ღარიბის ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ნაწილი”- 

თეოდორე შულცი

რეზიუმე

საქართველოს აქვს რეალური შესაძლებლობა იმისა, რომ მნიშვნე-
ლოვნად გაზარდოს თავისი სასოფლო-სამეურნეო წარმოება. თუ-
მცა, ამ პოტენციალის რეალიზებასა და დასახული მიზნების მიღწე-
ვას მრავალი სირთულე ახლავს თან. მოცემულ ნაშრომში განხილუ-
ლია საქართველოს აგრარული პოლიტიკა: ტრადიციები, რეალობა, 
პერსპექტივები.

კვლევის მიზანს წარმოადგენს სოფლის მეურნეობაში არსებული 
მდგომარეობის შესწავლა და ამ დარგის განვითარებისთვის საჭირო 
პრიორიტეტული საკითხების განსაზღვრა.

საკვანძო სიტყვები: აგრარული სექტორი. სოფლის მეურ-
ნეობა. სასოფლო-სამეურნეო კულტურები. სტრატეგია. 
კონკურენტუნარიანობა.

ქართველი ხალხისთვის სოფლის მეურნეობა, რომელიც უხსოვარი დრო-
იდან ვითარდება, ისტორიული მემკვიდრეობაა, რასაც იგი საუკუნეების 
მანძილზე რუდუნებით ეპყრობოდა და უფრთხილდებოდა. ქართველ კაცს 
განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჰქონდა და აქვს მიწის მიმართ და 
შემთხვევითი არაა, რომ მას დედამიწა უწოდა.

შეიძლება ითქვას, რომ ერთი მხრივ, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანო-
ბიდან აღმოცენდა და, მეორე მხრივ, თვით ამ საქმიანობამ ასახვა ჰპოვა 
ქვეყნის ცალკეული კუთხისთვის დამახასიათებელ სპეციფიკურ ადათ-წე-
სებსა და რიტუალებში. სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობამ და მის მიმართ 
ქართველი კაცის დამოკიდებულებამ გავლენა იქონია ხელოვნების განვი-
თარებაზე. ასე შეიქმნა ფენომენად ქცეული ქართული სიმღერები: “მრა-
ვალჟამიერი”, “ჩაკრულო”, “ვაზო შვილივით ნაზარდო” და სხვა; აგრეთვე 
პოეტური შედევრები, ფერწერული და ჭედური ხელოვნების ნიმუშები, 
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უნიკალური, მხოლოდ ქართველებისთვის და-
მახასიათებელი სარეწაო საქმე.

განსაკუთრებული მორალურ-ფსიქოლოგიუ-
რი დატვირთვა ჰქონდა გამორჩეულ რიტუალე-
ბსა და წესებს, რომლებიც სრულდებოდა ხვნის, 
თესვის, მოსავლის აღების და დაბინავების, ყუ-
რძნის წურვის, ღვინის დაჭაშნიკების და სხვა 
შემთხვევებში.

საქართველო სოფლის მეურნეობის სპეცი-
ფიკის თვალსაზრისით მსოფლიო მნიშვნელობის 
რეგიონია. საქვეყნოდაა ცნობილი და აღიარებუ-
ლი, რომ საქართველო წარმოადგენს ხორბლისა 
და ვაზის ერთ-ერთ სამშობლოსა და აკვანს. აქ 
მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის მანძილზე გა-
მოყვანილია ამ კულტურათა ენდემური ჯიშები, 
რომელთა ბადალი მსოფლიოში არ მოიპოვება.

მიჩნეულია, რომ ვაზი ქართული ფენომენის 
ერთ-ერთი მნიშვენელოვანი ნაწილია, რასაც ადა-
სტურებს და განამტკიცებს ის, რომ ქართველი 
ხალხი ჯვარს ვაზისგან ამზადებდა და მას აღია-
რებდა რწმენის სიმბოლოდ.

აღნიშნულის გარდა, უაღრესად საყურადღე-
ბოა და ფრიად ანგარიშგასაწევია, რომ საქართვე-
ლოში ხალხური სელექციის სიმბოლოდ ითვლება: 
ხევსურული ძროხა, მეგრული თხა, ქართული 
რუხი გრძელხორთუმიანი ფუტკარი, რომელთა 
მსგავსი მსოფლიოს არცერთ ქვეყანაში არ მოი-
ძებნება. ქართველ მეცნიერთა მიერ გამოყვანი-
ლია სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა ახალი 
ჯიშები და ჰიბრიდები, მათი მოვლა-მოყვანის 
პროგრესული ტექნოლოგიები, სოფლის მეურნე-
ობის გაძღოლის მეცნიერული სისტემები, რაც 
დიფერენცირებულია საქართველოს ცალკეული 
კუთხეების მიხედვით. სოფლის მეურნეობის მდი-
დარი ტრადიციები საქართველოში საუკუნეების 
მანძილზე იხვეწებოდა, ვითარდებოდა და სრულ-
ყოფილ ფორმას იძენდა.

ბუნებრივი და ეკონომიკური პირობების მრა-
ვალფეროვნებამ და მოთხოვნებმა დიდი ხნის 
ისტორიის მანძილზე ერთხელ და ორჯერ როდი 
მოახდინა კორექტირება სოფლის მეურნეობის 
დარგობრივი განვითარების მიმართულებებში. ამ 
ცვლილებებმა უდავოდ დადებითი გავლენა იქო-
ნია სტრუქტურული თვალსაზრისით. სოფლის 
მეურნეობის განვითარებამ ორი სტრატეგიული 
მიმართულება მიიღო. ჯერ ერთი, გამოიკვეთა 
ის პრიორიტეტული დარგები, რომლებიც გან-
საზღვრავს როგორც სოფლის მეურნეობას, ისე 
მთელი ქვეყნის ეკონომიკურ პოტენციალს და 
მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ეროვნული შე-
მოსავლის ფორმირებაში. ეს დარგებია: მევენა-
ხეობა და ღვინის მრეწველობა, მეხილეობა, მე-
ჩაიეობა, მეციტრუსეობა. მეორე მხრივ - ცალკე 
დაჯგუფდა ე.წ. “სასურსათო მნიშვნელობის” და-
რგები: მემარცვლეობა, მებოსტნეობა, მეკარტო-
ფილეობა, მეცხოველეობა, რომელთანაც შეთანა-
წყობილია ტექნიკური და საკვები კულტურების 
პროდუქციის წარმოება. ამ პრიორიტეტული და 

სტრატეგიული მნიშვნელობის დარგების განვი-
თარება შესაძლებლობას იძლევა მაქსიმალური 
ეფექტიანობითა და უკუგებით იქნას გამოყენე-
ბული საქართველოს უნიკალური ბიოკლიმატური 
პოტენციალი, ამასთან მაქსიმალურად იქნას ათ-
ვისებული მხოლოდ ის მიკროზონალური სივრცე, 
სადაც მათთვის ყველაზე ხელსაყრელი ბუნებრი-
ვი და ეკონომიკური პირობები არსებობს.

სოფლის მეურნეობის მდიდარი ტრადიციები 
და ნაყოფიერი მიწა არაჩვეულებრივი წინაპირო-
ბაა აღნიშნული სექტორის განვითარებისათვის. 
თუმცა, 90-იანი წლებიდან ქვეყანაში შექმნილმა 
მძიმე პოლიტიკურმა და სოციალურ-ეკონომი-
კურმა პირობებმა სერიოზული ზიანი მიაყენა 
სოფლის მეურნეობის სამრეწველო-ეკონომიკურ 
პოტენციალს. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემ-
დგომ საქართველოს აგრარული სექტორი ხან 
სრულ სტაგნაციაში იმყოფებოდა და ხანაც უმ-
ნიშვნელოდ ვითარდებოდა. აგრარული სექტო-
რის განვითარების სტრატეგიის არ არსებობამ, 
სახელმწიფო პოლიტიკის ფსევდოლიბერალურ 
საწყისებზე აგებამ სექტორში პროცესების თვით-
დინებაზე მიშვება განაპირობა. შედეგად მივიღეთ 
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების 
დამუშავებული ფართობებისა და სოფლის მეურ-
ნეობის პროდუქციის წარმოების შემცირება, რო-
მელიც დაიწყო გასული საუკუნის 90-იანი წლები-
დან და 2004-2011 წლებში მკვეთრად გამოხატუ-
ლი დაღმავალი ტენდენცია შეიძინა.

საქართველოს სოფლის მეურნეობაში ბოლო 
ათწლეულის განმავლობაში დაგროვდა რიგი 
მნიშვნელოვანი პრობლემებისა, კერძოდ: სო-
ფლის მეურნეობის მნიშვნელობის პოლიტიკური 
იგნორირება, საერთაშორისო დახმარებების არა-
ეფექტურობა, დაუხვეწავი კანონმდებლობა, და-
ბალტექნოლოგიური მიწათმოქმედება.

2012 წლიდან საქართველოს ხელისუფლე-
ბისთვის აგრარული სექტორის ხელშეწყობა 
ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. 
აღნიშნული პრობლემატიკის მოგვარებისათ-
ვის აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელი-
სუფლება ცდილობს ერთობლივი ძალებით მოახ-
დინოს ქვეყნის გრძელვადიანი აგრარული პოლი-
ტიკის განსაზღვრა და მისი იმპლემენტაცია. 2013 
წლიდან საქართველოს სოფლის მეურნეობის 
სამინისტრომ არაერთი მასშტაბური პროექტი 
განახორციელა, რომლის შედეგადაც გლეხებმა, 
ფერმერებმა აგრარულ სექტორში დასაქმებულმა 
მეწარმეებმა მიიღეს დახმარება როგორც ფინან-
სურ-ტექნიკური, ისე განათლების კუთხით. 

რაც მთავარია, სწორი სახელმწიფო პოლი-
ტიკის განხორციელებით, ჩვენს მეწარმეებს, 
ფერმერებსა და გლეხებს საშუალება ეძლევათ 
უპასუხონ იმ ახალ გამოწვევებს, რომლის წინა-
შეც ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებაზე 
ხელმოწერის შემდეგ დადგა ჩვენი ქვეყანა. ისინი 
შეძლებენ აწარმოონ ევროპული სტანდარტის, 
ეკოლოგიურად სუფთა, კონკურენტუნარიანი 
პროდუქცია და საერთაშორისო ბაზარზე დაიმ-
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კვიდრონ ღირსეული ადგილი. მუდმივად უნდა 
გვახსოვდეს, რომ ევროპას ჩვენთან შედარებით 
პროდუქციის წარმოების, შენახვისა და ტრან-
სპორტირების გაცილებით მაღალი სტანდარტები 
აქვთ და მათი თანდათანობით ათვისების გარეშე 
საბოლოო შედეგის მიღწევა შეუძლებელია.

გასათვალისწინებელია ისიც, რომ გაეროსა 
და მსოფლიო ბანკის პროგნოზით, მიმდინარე სა-
უკუნის 40-50-იან წლებში მსოფლიო მოსახლეო-
ბის მკვეთრი ზრდისა და კლიმატის გლობალური 
დათბობის პირობებში მოსალოდნელია სურსათის 
მწვავე დეფიციტი, რაც განვითარებულ ქვეყნებს 
აიძულებს სერიოზულად გადახედონ თავიანთ 
აგრარულ პოლიტიკას, ხოლო იმპორტდამოკიდე-
ბული ქვეყნები, თუ სწორ ქმედებებს არ განახო-
რციელებენ, სერიოზული პრობლემების წინაშე 
აღმოჩნდებიან. აქედან გამომდინარე, ჩვენი ქვე-
ყნისთვის უახლოესი წლების უმნიშვნელოვანესი 
ამოცანაა ქვეყნის აგროსასურსათო სექტორის 
განვითარების იმგვარი მოდელის შემუშავება, 
რომელიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის ხელმი-
საწვდომი და ხარისხიანი სურსათით უზრუნვე-
ლყოფას. ასევე, კონკურენტული უპირატესობის 
მქონე პროდუქტების საექპორტო პოტენციალის 
მაქსიმალურად გამოყენებას.

ზოგადად შევეხოთ იმ პრობლემებს, რომელ-
თა მოგვარებაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია: 
მიწის ნაკვეთების მცირე ფრაგმენტაცია, რაც 
ძალიან ამცირებს რენტაბელობას; განუვითარე-
ბელი ინფრასტრუქტურა; იაფი კრედიტების შე-
ზღუდული ხელმისაწვდომობა; არასრულყოფი-
ლი საკანონმდებლო ბაზა; განათლების დაბალი 
დონე.

საქართველოში 1992 წელს განხორციელე-
ბულმა მიწის რეფორმამ ქვეყანაში შექმნა დაა-
ხლოებით 700 ათასზე მეტი მცირე ფერმერული 
(საოჯახო) მეურნეობა, რომელთა კერძო საკუთ-
რებაში მოქცეულია ქვეყნის 80%-ზე მეტი მიწის 
ინტენსიური სავარგულები. საქსტატის მონაცე-
მების თანახმად, მეურნეობათა დაახლოებით 80% 
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციას აწარმოებს 
ძირითადად საკუთარი მოხმარებისთვის, ხოლო 
20% გასაყიდად. საშუალოდ სოფლის მეურნეობის 
პროდუქციის რეალიზაციიდან მიღებული შემო-
სავალი საერთო შემოსავლის 20-30%-ის ფარგ-
ლებში მერყეობს.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნული მიუთითებს, 
რომ ქვეყანაში გატარებულ მიწის რეფორმას 
წვრილი ნატურალური და ნახევრად ნატურა-
ლური გლეხური მეურნეობების შექმნა მოჰყვა. 
ცხადია, მიწის ასეთი დანაწევრება ქვეყნის აგრა-
რული სექტორის შემდგომი განვითარებისა და 
ქართული სოფლის სოციალური პირობების გა-
უმჯობესებისათვის არ ქმნის ხელსაყრელ პირო-
ბებს, რადგან ცალკე აღებული მცირე ფერმერუ-
ლი მეურნეობისთვის თანამედროვე აგრარული 
ტექნოლოგიების დანერგვა და საერთაშორისო 
ბაზარზე საკუთარი წარმოების პროდუქციის და-
მოუკიდებლად გატანა თითქმის შეუძლებელია; 

ეს კი უარყოფითად აისახება ფერმერის შემო-
სავალზე და სოფლად სოციალური პირობების 
გაუმჯობესებაზე.

პრობლემა, რომელიც გადაულახავ ბარიე-
რად იქცა აგრარულ სექტორში დასაქმებული 
პირებისთვის, ფინანსური რესურსების “შიმში-
ლია”. სწორედ ამიტომ საქართველოს მთავრო-
ბამ შეიმუშავა სხვადასხვა პროგრამა. კერძოდ: 
“დანერგე მომავალი”, “აწარმოე საქართველოში”, 
“შეღავათიანი აგროკრედიტი”, “გადამამუშავებე-
ლი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი” 
და სხვა. აგრარული მიმართულებით ქვეყნის პო-
ლიტიკის ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანია სოფლის 
მეურნეობა გახდეს მომგებიანი და შემოსავლიანი 
დარგი როგორც მოსახლეობისთვის, ისე მთელი 
ქვეყნისთვის.

როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ საქართველოში 
სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე ერთ-ერთ 
დამაბრკოლებელ ფაქტორს, სწორედ სოფლებში 
არსებული ინფრასტრუქტურა წარმოადგენს, რაც 
თავის მხრივ, იმ არსებით პრობლემად წარმო-
დგება, რისი მოგვარებაც სოფლის მეურნეობის, 
როგორც დარგის, განვითარების პირდაპირპრო-
პორციულია და ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს, 
ფუნდამენტური მნიშვნელობის მქონე საკითხს 
წარმოადგენს ფერმერებისთვის და, ზოგადად, 
დარგისთვის.

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემაა გა-
ნათლება და ინფორმირებულობა, რომლის ნა-
კლებობასაც საქართველო ნამდვილად განიც-
დის. ინფორმაციის ნაკლებობას ფერმერები არა 
მარტო ახალი ტექნოლოგიების მხრივ განიცდიან, 
არამედ, ზოგადად, აგრარული სექტორის ნების-
მიერი მიმართულებით. ეს საკითხი წითელ ზო-
ლად გასდევს მთელ დარგს.

აგროსექტორის მუშაკთა დიდი პრობლემაა 
დაბალპროცენტიანი აგროსესხების მოძიება. ბევ-
რი ფერმერი უბრალოდ თავს არიდებს კრედიტე-
ბის აღებას, რადგან მაღალია გაკოტრების რისკი. 
აგრარული სექტორის დაზღვევას კი სადაზღვე-
ვო კომპანიები თავს არიდებენ, მისი ზარალია-
ნობიდან გამომდინარე. უდავოა, რომ ამ საქმეში 
სახელმწიფოს თანამონაწილეობა, ნამდვილად, 
შეუწყობს ხელს ვითარების გაუმჯობესებას. მას 
ერთვის გასაღების ბაზრების მოძიება, მაღალი 
კონკურენცია და მონოპოლიებისაგან ბაზრის და-
უცველობის პრობლემა. 

და მაინც, მიუხედავად რიგი პრობლემებისა, 
რაზეც ჩვენ ზევით გავამახვილეთ ყურადღება, 
ეჭვგარეშეა ის ფაქტი, რომ ჩვენს ქვეყანას სო-
ფლის მეურნეობის მხრივ საკმაო პოტენციალი და 
პერსპექტივები გააჩნია.

დავიწყოთ იმით, რომ საქართველოს მთლია-
ნი ტერიტორიის დაახლოებით 43,4% (ანუ 3 მილი-
ონ ჰექტარზე ოდნავ მეტი) ითვლება სასოფლო-
-სამეურნეო დანიშნულების მიწებად, რომლებიც 
ასევე მოიცავს საძოვრებსა და მდელოებს. ამ 
მრავალფეროვნების გამო და იმის გათვალისწი-
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ნებით, რომ საქართველო შავ ზღვას ესაზღვრე-
ბა, საქართველოში ეკოლოგიური და კლიმატური 
ზონების ნაირსახეობაა, რაც ზომიერი და სუბტ-
როპიკული ზონებისთვის დამახასიათებელი სა-
სოფლო-სამეურნეო კულტურების უმეტესობის 
მოყვანის შესაძლებლობას იძლევა. საქართვე-
ლოს ბიოსფერო მრავალფეროვნებით გამოირჩე-
ვა, რაც განპირობებულია 12 განსხვავებული ზო-
ნისა და 49 ნიადაგური ტიპის არსებობით. ბევრი 
ენდემური სახეობა მემცენარეობისა და მეცხოვე-
ლეობის განვითარების შესანიშნავი წყაროა. ქვე-
ყანა ასევე მდიდარია როგორც საირიგაციო, ისე 
სასმელი წყლის რესურსებით.

საქართველოს აგრობიზნესის განვითა-
რების მხრივ გარკვეული უპირატესობებიც 
გააჩნია:

• ქვეყანაში არსებობს აგროსასურსათო პრო-
დუქტების წარმოების მრავალსაუკუნოვანი
ტრადიციები და დაგროვილია შესაბამისი
გამოცდილება;

• გავრცელებულია სასოფლო-სამეურნეო კულ-

ტურების ენდემური ჯიშები ორიგინალური 
ნიშან-თვისებებით;

• აგროსასურსათო პროდუქტების წარმოე-
ბისთვის განსაკუთრებულ საფუძველს ქმნის
ხელსაყრელი ბუნებრივ-რესურსული პოტენ-
ციალის, განსაკუთრებით მიკროზონების არ-
სებობა და სხვა.

როდესაც ვსაუბრობთ პერსპექტივებზე, 
უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ დღეს მსოფლიოში 
იზრდება მოთხოვნა ეკოლოგიურად სუფთა პრო-
დუქციაზე. სასოფლო-სამეურნეო ნაწარმის ქიმი-
ურად სუფთა შემადგენლობა, რაც გულისხმობს 
შხამქიმიკატებისა და სხვა დანამატების მეტ-ნა-
კლებად არარსებობას, მომავალში ჩვენს ქვეყა-
ნაში აგროსექტორის განვითარების ერთ-ერთი 
მძლავრი წინაპირობა შეიძლება გახდეს.

კიდევ ერთ ასეთ წინაპირობად შეიძლება ჩა-
ითვალოს საქართველოში ნასვენი მიწის ფონდის 
არსებობა, რაც ფართო აგროსამრეწველო ღო-
ნისძიებების გატარების შემთხვევაში აამაღლებს 
სასოფლო-სამეურნეო წარმოებას.

დასკვნა

საბოლოოდ, თუ გავითვალისწინებთ ყოველივე 
ზემოთქმულს, შეიძლება ერთი დასკვნის გამო-
ტანა – დღეს მსოფლიოში სასოფლო-სამეურნეო 
პროდუქციის მზარდი მოთხოვნის პირობებში 
საჭიროა აგრარული ბაზრის დარეგულირება, 
ჯანსაღი, სამართლიანი და კონკურენტუნარიანი 
გარემოს ჩამოყალიბება, რომელიც ადგილობრივ 
პრაქტიკაზე, გამოცდილებასა და სამართლიანი 
ვაჭრობის საერთაშორისო პრინციპებზე იქნება 
დაფუძნებული და არა მხოლოდ უცხოურ რეკომე-

ნდაციებზე. აუცილებელია ამ ყველა საკითხისად-
მი კომპლექსური მიდგომა და ერთიან ჭრილში გა-
დაწყვეტა, რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს სა-
ქართველოში სოფლის მეურნეობის პროდუქციის 
მწარმოებლებს საკუთარი პროდუქციის არათუ 
საექსპორტოდ გატანაში, არამედ ხშირ შემთხვე-
ვაში ადგილობრივ ბაზარზე დამკვიდრებაშიც კი.
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 ნათელა წიკლაშვილი

ბსუ-ს პროფესორი

 მურმან ცეცხლაძე 

ბსუ-ს ასოცირებული პროფესორი

 ტურიზმის განვითარების ორგანიზაცია 
აჭარაში

რეზიუმე

ტურიზმს აჭარის ეკონომიკაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. ამ სფე-
როში იქმნება ავტონომიური რესპუბლიკის მთლიანი დამატებული ღირებუ-
ლების 6 % და სამუშაო ადგილების 10 %. აჭარაში ტურიზმის განვითარების 
დონეს მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს ზღვისპირა მდებარეობა, რაც არსე-
ბული ბუნებრივი და ისტორიულ-კულტურული რესურსების გამოყენებით 
29 ტურისტული პროდუქტის განვითარების შესაძლებლობას იძლევა. 

აჭარაში ტურიზმისა და კურორტების დარგში საქართველოს ერთიან სახე-
ლმწიფო პოლიტიკის გახორციელებას უზრუნველყოფს აჭარის ავტონომი-
ური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი. 

დარგის წინაშე გამოკვეთილ გამოწვევებზე სათანადო რეაგირება, რაც გან-
საზღვრავს დეპარტამენტის მისიას, ემსახურება სამ სტრატეგიულ მიზანს: 
აჭარის, როგორც ტურისტული დანიშნულების ადგილის ცნობადობის ამა-
ღლება როგორც შიდა, ისე საერთაშორისო ბაზრებზე; აჭარის ტურისტული 
პროდუქტების განვითარება და მომსახურების ხარისხის ამაღლება; ტური-
ზმის დარგის მართვაში ეფექტიანობის უზრუნველყოფა. 

ავტონომიურ რესპუბლიკაში ტურიზმის განვითარება ძირითადად სწორი 
პოლიტიკით ხორციელდება, დეპარტამენტი წარმატებით ართმევს თავს 
არსებულ გამოწვევებს და პრობლემებს, ქმნის დარგის კიდევ უფრო მე-
ტად განვითარების მოლოდინს, რაზეც შემდეგი ფაქტებიც მეტყველებენ: 
აჭარაში ყოველწლიურად იზრდება უცხოელ ტურისტთა რაოდენობა, ტა-
რდება ეფექტური პოლიტიკა მომსახურების ხარისხის ამაღლების სტიმუ-
ლირებისათვის, ვითარდება აჭარის ტურისტული პოტენციალი, იქმნება 
ახალი ტურისტული პროდუქტები, აჭარის ტურიზმისა და კურორტების 
დეპარტამენტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს საერთაშორისო ორგანიზა-
ციებთან, ვითარდება ურთიერთობები სამიზნე ქვეყნებთან, იზრდება ხელი-
სუფლების მხრიდან ავტონომიურ რესპუბლიკაში ტურიზმის განვითარება-
ზე ხელშეწყობა. 

მიუხედავად ამისა, მაინც რჩება მთელი რიგი პრობლემებისა, რომლებიც ამ 
პერიოდისათვის ჯერ კიდევ გადასაწყვეტია, კერძოდ: მოწესრიგებას საჭი-
როებს ტურისტული და საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურა; დაბალია მომ-
სახურების ხარისხი; აუცილებელია ტურისტული პროდუქტებისა და სამიზ-
ნე ბაზრების დივერსიფიკაცია; სრულყოფას საჭიროებს სატრანსპორტო 
ინფრასტრუქტურა; დასახვეწია საგადასახადო და ფინანსური პოლიტიკა 
ტურიზმის დარგში; აუცილებელია ადამიანური რესურსების განვითარება 
დარგში დასაქმებული კადრების კვალიფიკაციის ამაღლებით; მოსაგვარე-
ბელია კომუნიკაციისა და კოორდინაციის პრობლემები დარგში მოქმედ ორ-
განიზაციებსა და უწყებებს შორის; გაფართოებას საჭიროებს ტურისტული 
სააგენტოების ქსელი.
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საკვანძო სიტყვები: ტურისტული პოტენ-
ციალი. ტურისტული პროდუქტები. ტურიზ-
მის პოლიტიკა. ტურიზმის ადმინისტრაცია. 
ტურიზმის დეპარტამენტი. სტრატეგიული 
მიზნები. ტურისტული ცნობადობა. ტუ-
რისტული პროდუქტების განვითარება. მო-
მსახურების ხარისხი. მართვის ეფექტიანო-
ბა. უცხოელ ვიზიტორთა ბაზრების კვლევა. 
ტურისტული სამიზნე ქვეყნები.

საკვლევი პრობლემაა ტურიზმის განვითარების 
ორგანიზაციისა და ზოგადად ტურიზმის 
განვითარების საკითხები აჭარაში. 

პრობლემის აქტუალობა განპირობებულია 
იმით, რომ ტურიზმი ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკუ-
რი პოტენციალის გათვალისწინებით ერთ-ერთ 
პრიორიტეტულ დარგად არის აღიარებული. სა-
ქართველოს გააჩნია ყველა პირობა (102 კურო-
რტი, 182 საკურორტო ადგილი, 15000 ისტორიუ-
ლი ძეგლი, რომელთაგან 4 შეტანილია იუნესკოს 
მსოფლიო საგანძურთა სიაში, მოქმედი 2 და პე-
რსპექტიული 7 ეროვნული პარკი, 2400 სამკურ-
ნალო წყალი, რომელთა დღეღამური დებეტი 130 
მლნ ლიტრია; სამკურნალო ტალახები, კარსტუ-
ლი მღვიმეები, მრავალფეროვანი კლიმატი, გა-
ნთქმული ქართული სამზარეულო და სტუმარ-
თმოყვარეობა, უნიკალური ბუნებრივი რელიეფი, 
უძველესი ისტორია და ტრადიციები) იმისათვის, 
რომ გადაიქცეს საერთაშორისო ტურიზმის ქვე-
ყნად. ექსპერტთა გათვლებით, საქართველოს 
ტურისტული პოტენციალის სრულად ათვისების 
შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება წელიწადში 56 
მილიონი ტურისტის მიღება.

აქედან გამომდინარე, კვლევის მიზანია 
აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ტურიზმის 
განვითარების არსებული დონე, მისი შემდგომი 
განვითარების ხელისშემშლელი ფაქტორები და 
მათი გადაწყვეტის გზები.

საქართველოში ტურიზმის 10-წლიანი განვი-
თარების სტრატეგია - „საქართველოს ტურიზმის 
სტრატეგია 2025“, რომელიც მსოფლიო ბანკის 
ფინანსური მხარდაჭერით შემუშავდა, ითვა-
ლისწინებს ტურისტების რაოდენობის 8,4 მილიო-
ნამდე ზრდას. განსაკუთრებით მნიშვნელოვნად, 
ორჯერ უნდა გაიზარდოს ვიზიტორებისა და ტუ-
რისტების რაოდენობა დასავლეთ ევროპის, აზიი-
სა და ჩრდილოეთ ამერიკის ქვეყნებიდან.

დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ, 2009 
წლიდან 2015 წლამდე პერიოდში, საქართველოში 
ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდის ტემპი ერთ-ე-
რთი ყველაზე მაღალი იყო მსოფლიოში: საე-
რთაშორისო მოგზაურების მთლიანი რაოდენობა 
293%-ით გაიზარდა და გადააჭარბა 5.9 მილიონს 
(2009 წ. 1.5 მლნ). ტურიზმიდან მიღებული შემო-
სავლები 476 მილიონი აშშ დოლარიდან 1.9 მილი-
არდ აშშ დოლარამდე გაიზარდა. 

2016 წლის მონაცემების მიხედვით, საერთა-
შორისო მოგზაურთა რაოდენობამ რეკორდულ 

ნიშნულს 6 350 825 მიაღწია, ზრდა წინა წლის ანა-
ლოგიურ პერიოდთან შედარებით +7,6 პროცენტი 
დაფიქსირდა.

2017 წლის იანვარი-ივნისის მონაცემებით, 
საქართველოს 2 996 170 სა-ერთაშორისო მოგზა-
ური ეწვია (+13.4%).

ამჟამად მოგზაურობისა და ტურიზმის კო-
ნკურენციის ინდექსის მიხედვით საქართველო 
ტურისტული კონკურენტუნარიანობის მიხედ-
ვით მსოფლიო ბაზარზე 140 ქვეყანას შორის 66-ე 
ადგილზეა. გარდა ამისა, „Rough Guides“ თანახ-
მად, მეხუთე ადგილს იკავებს მოსანახულებლად 
რეკომენდებულ ათ საუკეთესო ქვეყანას შორის.

როგორც ვხედავთ, ტურიზმი საქართველოში 
დინამიურად ვითარდება და გარკვეულ წარმატე-
ბებსაც აღწევს, რაშიც მნიშვნელოვანი წვლილი 
შეაქვს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას. აჭა-
რა ცნობადი, კონკურენტუნარიანი ტურისტუ-
ლი დანიშნულების ადგილია სტუმართმოყვარე 
მოსახლეობით, თვითმყოფადი კულტურით, ტუ-
რისტული და საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტუ-
რით, შენარჩუნებული უნიკალური ბუნებითა და 
ეკოლოგიურად უსაფრთხო გარემოთი, სადაც 
წლის განმავლობაში უზრუნველყოფილია ტუ-
რისტული პროდუქტების მრავალფეროვნება.

ტურიზმს აჭარის ეკონომიკაში მნიშვნე-
ლოვანი ადგილი უჭირავს. ამ სფეროში იქმნება 
ავტონომიური რესპუბლიკის მთლიანი დამატე-
ბული ღირებულების 6 % და სამუშაო ადგილების 
10 %. აჭარაში ტურიზმის განვითარების დონეს 
მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს ზღვისპირა მდე-
ბარეობა, რაც არსებული ბუნებრივი და ისტო-
რიულ-კულტურული რესურსების გამოყენებით 
29 ტურისტული პროდუქტის განვითარების შე-
საძლებლობას იძლევა. ტურიზმის განვითარე-
ბისთვის დამატებითი რესურსია ავტონომიურ 
რესპუბლიკაში არსებული საერთაშორისო მნიშ-
ვნელობის დაცული ტერიტორიები: მტირალასა 
და მაჭახელას ეროვნული პარკები, ადგილობრი-
ვი მნიშვნელობის - ქობულეთისა და კინტრიშის 
დაცული ტერიტორიები, გოდერძის ნამარხი ტყის 
ბუნების ძეგლი. ნებისმიერ მნახველს იზიდავს 
უნიკალური ბოტანიკური ბაღი, სადაც წარმო-
დგენილია სრულიად განსხვავებული კლიმატური 
და ლანდშაფტური ზონების მცენარეთა სახეობე-
ბი. აჭარის ტურისტული პროდუქტების დივერსი-
ფიკაციისათვის მნიშვნელოვანი იქნება გონიოს 
განვითარების პროექტი, რომლის განხორციელე-
ბასაც ერთობლივად გეგმავს აჭარის მთავრობა 
და საქართველოს საინვესტიციო სააგენტო. 

საქართველოში ტურიზმის განვითარების 
სახელმწიფო პოლიტიკის ჩამოყა-ლიბებასა და 
განხორციელებას, მისი მდგრადი განვითარების 
ხელშეწყობას უზრუნველყოფს საქართველოს 
ეკონომიკის სამინისტროს სისტემაში შემავალი 
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - საქა-
რთველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრა-
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ცია. ამდენად, დარგში ერთიანი სახელმწიფო 
პოლიტიკის ფორმირება ცენტრალური ხელი-
სუფლების კომპეტენცია და პრეროგატივაა. 

აჭარაში ტურიზმისა და კურორტების და-
რგში საქართველოს ერთიან სახელმწიფო პოლი-
ტიკის განხორციელებას უზრუნველყოფს აჭარის 
ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კუ-
რორტების დეპარტამენტი. 

დეპარტამენტის ხედვაში დაფიქსირებულია 
ის იდეალური მდგომარეობა, რომლის მიღწევაც 
მისი საქმიანობის საბოლოო მიზანია. აქედან გა-
მომდინარე, დეპარტამენტის მისიაა - უზრუნვე-
ლყოს აჭარის, როგორც ტურისტული ადგილის 
ცნობადობის გაზრდა ქვეყნის შიგნით და მის ფა-
რგლებს გარეთ, ტურისტული პროდუქტების იდე-
ნტიფიცირება, დივერსიფიკაცია და განვითარება.

2014 წელს მთლიანად ქვეყანასა და აჭარაში 
ტურიზმის დინამიური განვითარებისა და დარგში 
არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით შე-
მუშავებულ იქნა “აჭარის ავტონომიური რეს-
პუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტა-
მენტის 2015-2018 წლების სტრატეგიული გეგმა», 
რომლის მიხედვითაც დეპარტამენტის მისიას 
სამი სტრატეგიული მიზანი უდევს საფუძვლად:

1 - აჭარის, როგორც ტურისტული დანიშ-
ნულების ადგილის ცნობადობის ამაღლება 
როგორც შიდა, ისე საერთაშორისო ბაზრებზე, 
რისთვისაც დეპარტამენტი ატარებს სარეკლამო 
და ცნობიერების ამაღლების კამპანიებს: სხვადა-
სხვა სახის სარეკლამო-საინფორმაციო მასალე-
ბის - ბროშურების, ეკო-ტურისტული რუკების, 
ფლაერების, პლაკატების, სუვენირების დამზა-
დება-გავრცელებით, სარეკლამო ბანერებისა და 
საპრომოციო ვიდეო რგოლების განთავსებით წამ-
ყვანი ტელევიზიების ეთერში; საქართველოს ტუ-
რისტული პოტენციალის, სხვადახვა ტურისტუ-
ლი პროდუქტისა და ღონისძიების რეკლამირე-
ბით ბეჭდური მედიისა და რადიოს მეშვეობით, 
კრეატიული პროექტების შემუშავებით, ონლაინ 
მარკეტინგის, სოციალური მედია-ინსტრუმენტე-
ბისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყე-
ნებით; ყოველწლიური სპეციალური სარეკლამო 
და მარკეტინგული კამპანიების ჩატარებით სა-
მიზნე ქვეყნებში (უკრაინა, თურქეთი, აზერბაი-
ჯანი, ბელორუსი, პოლონეთი, ლიტვა, ყაზახეთი, 
ისრაელი, სომხეთი). დეპარტამენტი ყოველწლიუ-
რად აჭარის ტურისტულ პოტენციალს წარადგე-
ნს ოცზე მეტ საერთაშორისო ტურისტულ გამო-
ფენაზე, კონფერენციასა და სემინარებზე. 

2 - აჭარის ტურისტული პროდუქტების 
განვითარება და მომსახურების ხარისხის 
ამაღლება - ტურისტთა ინტერესისა და კმაყო-
ფილების დონის ამაღლების ღონისძიებებით, 
ტურისტული სეზონის გახანგრძლივებითა და 
რეგიონის კონკურენტულობის ზრდით; ტური-
ზმის სფეროში დასაქმებულთა კვალიფიკაციის 
ამაღლებით, დარგში მომსახურების მაღალი სტა-
ნდარტების დანერგვითა და მასზე სისტემატური 

მონიტორინგით; ტურისტული საინფორმაციო 
ცენტრების სერვისების გამრავალფეროვნებით, 
თანამედროვე სტანდარტების ახალი მომსახურე-
ბის დანერგვით.

დასახული მიზნის მისაღწევად დეპარტამე-
ნტი ატარებს შემდეგ ღონისძიებებს: უზრუნვე-
ლყოფს კონკრეტული ტურისტული პროდუქტე-
ბის გამოვლენასა და მისი განვითარების ხელშე-
წყობას, შემუშავებული აქვს ბათუმში საკრუიზო 
ტურიზმის განვითარების სტრატეგია და ზრუნა-
ვს მის განხორციელებაზე; აქტიურად მუშაობს 
ეკოლოგიური და სოფლის ტურიზმის განვითა-
რებაზე სხვადასხვა უწყებებთან, კერძო სექტო-
რთან ერთად; უზრუნველყოფს ყოველწლიური 
კონფერენციების, სეზონური ფესტივალების, 
გამოფენებისა და სემინარების ორგანიზებას, სა-
ზღვაო სეზონის გახსნას მაის-ივნისში, ფრინვე-
ლების ფესტივალს - სექტემბერში, შემოდგომის 
ფესტივალს - სექტემბერ-ოქტომბერში, ზამთრის 
სეზონის გახსნას - დეკემბერში; უზრუნველყოფს 
დარგში დასაქმებულთა განვითარებას და ტუ-
რიზმის შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერე-
ბის დონის ამაღლებას - დარგში დასაქმებულთა 
კვალიფიკაციის ამაღლებისა და უნარ-ჩვევების 
განვითარების ღონისძიებების დაგეგმვით, შედე-
გების პერიოდული შეფასებით; გიდებისათვის, 
სასტუმროებისა და რესტორნების მენეჯერებისა 
და პერსონალისათვის, ასევე ტურიზმის ინდუსტ-
რიაში ჩართული სხვა სუბიექტებისთვის ტრენი-
ნგ-სემინარების ჩატარებით; ცენტრალური ან/
და აჭარის არხებზე სატელევიზიო გადაცემების 
საშუალებით ტურიზმის შესახებ ცნობიერების 
ამაღლების კამპანიების წარმოებით, ასევე, ყო-
ველკვარტალური ელექტრონული და ბეჭდური 
საინფორმაციო ბიულეტენის გამოცემით ტური-
ზმის სფეროში სიახლეების, სტანდარტების, შე-
ფასების კრიტერიუმებისა და საერთაშორისო რე-
გულაციების შესახებ, რომელიც უფასოდ ვრცე-
ლდება ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლებს 
შორის და ასევე ხელმისაწვდომია ელექტრონუ-
ლი ფორმატით დეპარტამენტის ვებ-გვერდისა და 
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 
ერთიანი პორტალის საშუალებით; დანერგილია 
მომსახურების ხარისხის უზრუნველყოფის შე-
საძლებლობები - განსაზღვრულია ტურისტული 
დანიშნულების ობიექტების მომსახურების ხა-
რისხის შეფასების კრიტერიუმები, ჩატარებუ-
ლი კვლევის შედეგების გათვალისწინებით და 
ტურიზმის დეპარტამენტის მრჩეველთა საბჭოს 
რეკომენდაციით შექმნილია ტურიზმის დეპა-
რტამენტის ხარისხის ნიშანი („რეკომენდებულია 
ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ“), რომელიც 
ენიჭება ტურისტული დანიშნულების იმ ობი-
ექტებს, რომლებიც სრულად დააკმაყოფილებენ 
ხარისხის მიმართ კერძო და საჯარო სექტორის 
მიერ ერთობლივად შერჩეულ კრიტერიუმებს; 
უზრუნველყოფს ტურისტული ობიექტების შე-
სახებ პრომო მასალების გავრცელებას საერთა-
შორისო გამოფენებზე და ყოველი წლის ბოლოს 
საუკეთესო ტურისტული ორგანიზაციების გა-
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მოვლენასა და დაჯილდოებას; „იდუმალი სტუმ-
რის“ მეთოდოლოგიის გამოყენებით ტურისტულ 
ობიექტებში განსაზღვრული კრიტერიუმების 
გათვალისწინებით ახორციელებს მომსახურების 
ხარისხის რეგულარულ მონიტორინგსა და შე-
ფასებას და მიღებული შედეგები პერიოდულად 
განხილება დეპარტამენტის მრჩეველთა საბჭო-
სა და მომსახურების მომწოდებლებთან ერთად; 
მომზადებული აქვს ხარისხის გაუმჯობესების 
ინსტრუქციები ტურისტული პროდუქტებისა და 
მომსახურების ხარისხის შესახებ დარგის ინფო-
რმირების მიზნით. 2018 წელს ინსტრუქციები გა-
ერთიანდება ხარისხის მართვის სახელმძღვანე-
ლოში, რომელიც ასევე განთავსდება დეპარტამე-
ნტის საიტზე და ელექტრონულად დაეგზავნებათ 
სერვისის მიმწოდებლებს; უზრუნველყოფილია 
ტურისტული პროდუქტების და სერვისების შე-
სახებ სრულყოფილი ინფორმაცია და ხარისხი-
ანი მომსახურება, რაც მიღწეულია: ტურისტულ 
საინფორმაციო ცენტრებში შიდა ელექტრონული 
ქსელისა და ერთიანი საინფორმაციო, მუდმივად 
განახლებადი ბაზის დანერგვით; ტურისტულ სა-
ინფორმაციო ცენტრებსა და აჭარის ტურისტულ 
ზონებში საინფორმაციო ელექტრონული სენ-
სორული დაფების განთავსებით; ტურისტული 
ცხელი ხაზის დანერგვით; კომერციული სარეკ-
ლამო-საინფორმაციო მასალების, მათ შორის, 
გზამკლევის - „Welcome to Batumi“, საინფორმაციო 
ფლაერების, აჭარის, ბათუმისა და საქართველოს 
რუკების, ბათუმის ალბომისა და მრავალფერო-
ვანი სუვენირების დამზადება-გავრცელებით; 
გარდა ამისა, ბათუმის ტურისტული სააგენტო 
მომხმარებელს აწვდის ტურისტულ პაკეტს - მომ-
სახურების სრულ სერვისს.

3. ტურიზმის დარგის მართვაში ეფექტია-
ნობის უზრუნველყოფა - რისთვისაც დეპარტა-
მენტი პერიოდულად აგროვებს და აანალიზებს 
სანდო სტატისტიკურ ინფორმაციას, კვლევების 
შედეგად წარმოდგენილ დასკვნებსა და რეკომე-
ნდაციებს განიხილავს დაინტერესებულ მხარეე-
ბსა და ადგილობრივ უწყებებთან ერთად, ხელს 
უწყობს კერძო და საჯარო სექტორთან საკონ-
სულტაციო და საკოორდინაციო მექანიზმების 
ამოქმედებას, ადგილობრივი ან სახელმწიფო 
პოლიტიკის ან დარგის განვითარების რეკომე-
ნდაციათა პაკეტის მომზადებას, ზრუნავს დე-
პარტამენტისა და სააგენტოს შემდგომი ინსტი-
ტუციური გაძლიერებისა და ორგანიზაციული 
მართვის ახალი მიდგომებისა და სისტემების 
დანერგვისათვის.

დეპარტამენტი 2015 წლის აგვისტოდან რე-
გულარულად იკვლევს უცხოელ ვიზიტორთა ბა-
ზრებს. კვლევის ყველა ეტაპის შედეგის ნახვა შე-
საძლებელია აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის 
ოფიციალურ ვებ-გვერდზე. 

ბოლო კვლევა ჩატარდა 2016 წლის აპრილ-მა-
ისში, რამაც გვიჩვენა, რომ: ვიზიტორთა უმრა-
ვლესობა (52.4%) პირველად სტუმრობდა აჭარას, 
ვიზიტის ხანგრძლივობა საშუალოდ 2.69 ღამეს 

შეადგენდა, ამათგან ბათუმში ღამე გაათია ვიზი-
ტორთა მხოლოდ 70%-მა, ხოლო დანარჩენ პუნ-
ქტებში - ვიზიტორთა 4%-ზე ნაკლებმა. 

ვიზიტის ძირითადი მიზანი იყო ღირსშესა-
ნიშნაობების, ბუნების, ლადშაფტის მონახულება 
(55,7%), ხოლო ვიზიტისას განხორციელებული 
აქტივობები განაწილდა შემდეგნაირად: ბუნე-
ბის დათვალიერება (64,47%), ღვინის/კულინარუ-
ლი ტურიზმი (38,64%), კულტურული ტურიზმი 
(31,24%), ადგილობრივი ფოლკლორისა და ეთ-
ნოგრაფიული თვისებების გაცნობა (25,97%), ნა-
კრძალებისა და დაცული ტერიტორიების მონახუ-
ლება (23,6%) და ა.შ.

ინფორმაციის წყაროს აჭარაში ვიზიტის 
დროს მონახულებული ადგილების შესახებ ძირი-
თადად წარმოადგენენ მეგობრები და ნათესავები 
(43,38%), გამოცდილება წინა ვიზიტიდან (27,94%), 
ხოლო ყველაზე სანდო საინფორმაციო წყაროდ 
მათ მიაჩნიათ თავიანთი გამოცდილება წინა ვი-
ზიტიდან (49,18%), მეგობრები და ნათესავები 
(35,53%). 

რესპოდენტთა 92,3%-ს არ შეუძენია ტუ-
რისტული პაკეტი, 7.3%-მა იმოგზაურა სხვადას-
ხვა (არაქართული) ტურისტული სააგენტოს დახ-
მარებით. მხოლოდ 0.4%-მა ისარგებლა ქართული 
ტურისტული სააგენტოს/ტურ-ოპერატორის სე-
რვისით, რომლის პაკეტის საშუალო ღირებულება 
შეადგენდა 559.65 ლარს (საშუალოდ 1-2 ადამია-
ნზე, ფარავდა 1-2 ღამის ხარჯს).

საშუალოდ ერთი ტურისტის აჭარაში ვიზი-
ტის მთლიანი ხარჯი შეადგენდა 1058.88 ლარს, 
მათ შორის საერთაშორისო ტრანსპორტის ხარჯი 
- 404.31 ლარი, საკვებსა და სასმელზე გაწეული 
ხარჯი 487 ლარი. 

რესპოდენტთა უმეტესობამ (95%-ზე მეტი) 
სურვილი გამოთქვა კიდევ ერთხელ ეწვიოს რე-
გიონს და, აგრეთვე, თავიანთ ნაცნობებს აჭარის 
მონახულების რეკომენდაცია გაუწიოს (97%). 
უცხოელ ვიზიტორთა უმრავლესობა, მიუხედა-
ვად ყველაფრისა, საერთო ჯამში კმაყოფილი და-
რჩა რეგიონში ვიზიტით (72.40%). 

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ თუ 
გადავხედავთ ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ 
გატარებულ ღონისძიებებს, ავტონომიურ რეს-
პუბლიკაში ტურიზმის განვითარება ძირითადად 
სწორი პოლიტიკით ხორციელდება, აჭარის ტუ-
რიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი გამო-
წვევებს და პრობლემებს თავს წარმატებით არ-
თმევს, ქმნის დარგის კიდევ უფრო მეტად განვი-
თარების მოლოდინს, რაზეც შემდეგი ფაქტებიც 
მეტყველებენ:

ა) აჭარაში უცხოელი ტურისტების რი-
ცხვი ყოველწლიურად მზარდი ტენდენციით 
ხასიათდება: 2016 წელს, აჭარას 1 414 602 უცხო-
ელი ვიზიტორი სტუმრობდა. ამათგან აჭარაში 
არსებულ რეგისტრირებულ და არარეგისტრირე-
ბულ განთავსების ობიექტებში 871 455 ტურისტმა 
დაისვენა. მათ შორის 472 861 შიდა, ხოლო 398 594 
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უცხოელი ტურისტი იყო. 2015 წელს ეს ციფრები 
იყო შესაბამისად 443 667 და 265 492. უცხოელი 
ტურისტების ყველაზე დიდი ნაწილი ძირითადად 
სამიზნე ქვეყნებიდან იყვნენ: თურქეთიდან - 78 
965, რუსეთიდან - 55 686, უკრაინიდან - 45 239, 
ისრაელიდან - 41 355, აზერბაიჯანიდან - 31 326, 
გაიზარდა ტურისტთა ნაკადი აგრეთვე ირანიდან 
- 24 865, არაბეთის გაერთიანებული საემიროები-
დან - 6 953, საუდის არაბეთიდან - 8 540 ტურისტი.

ბ) ტარდება ეფექტური პოლიტიკა მომსა-
ხურების ხარისხის ამაღლების სტიმულირე-
ბისათვის - მაგალითად, შემუშავებულია სტა-
ნდარტი და ყოველწლიურად ენიჭება ხარისხის 
ნიშანი „რეკომენდებულია ტურიზმის დეპარტა-
მენტის მიერ“ ობიექტებს, რომლებიც აკმაყო-
ფილებენ ამ სტანდარტს, გასულ წელს ამ ნიშნით 
16 ახალი - 5 კვებისა და 11 განთავსების ობიექტი 
შეემატა, რითაც მათი რიცხვი აჭარაში 62-მდე 
გაიზარდა. მოქმედებს, აგრეთვე პროექტები: სა-
უკეთესი სერვისის მქონე ტურისტული ობიექტე-
ბის დაჯილდოება „მაგნოლია 2018“, „ტურიზმის 
განვითარების სკოლა“, რომლის ძირითადი პრი-
ორიტეტია მაღალმთიან აჭარაში მომსახურების 
ხარისხის განვითარება. პროექტის ფარგლებში 
ხორციელდება აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტის 
სოფლად არსებული განთავსების, კვების და სე-
რვისის მიმწოდებელი ობიექტების საჭიროებების 
გამოვლენა და იქ არსებული პერსონალის სხვა-
დასხვა მიმართულებით გადამზადება. პროექტის 
მიზანია - აჭარა გახდეს მთელი წლის განმავლო-
ბაში ვიზიტორებისთვის მიმზიდველი ადგილი, 
რაც შეუძლებელია სოფლის ტურიზმის, ეკოტუ-
რიზმის, სამთო-სათხილამურო, გასტრონომიული 
და ღვინის ტურიზმის გარეშე. 

გ) ვითარდება აჭარის ტურისტული პო-
ტენციალი, იქმნება ახალი ტურისტული პრო-
დუქტები - აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის 
ტურისტული პროდუქტების განვითარების საა-
გენტომ 2016 წლის განმავლობაში აქტიურად იმუ-
შავა მაღალმთიანი აჭარის ტურისტული პროდუქ-
ტების შექმნისა და პოპულარიზაციისათვის: წლის 
განმავლობაში მიმდინარეობდა მაჭახელას, ხიხა-
ნისა და ქედის ღვინის მარშრუტის მარკირება-გა-
ნვითარება; ორგანიზება გაუწიეს 18 ინფოტურს, 
რომლის ფარგლებშიც იქ არსებულ ტურისტულ 
სერვისებსა და პროდუქტებს 300-ზე მეტი ადამია-
ნი გაეცნო; აღნიშნული მარშრუტების გაცნობისა 
და პოპულარიზაციის მიზნით მოხდა 18 გიდის გა-
დამზადება, რიც შედეგადაც მაღალმთიან აჭარა-
ში პოპულარულ მარშრუტებზე ვიზიტორების რი-
ცხვი 2015 წელთან შედარებით 107%-ით გაიზარდა 
და 5513-ს მიაღწია. ეს აისახა საოჯახო-სასტუმრო 
სახლებში ვიზიტორების რაოდენობაზეც - მათი 
რიცხვი 99%-ით გაიზარდა ქედაში, 113%-ით - ხი-
ხაძირში, 244%-ით - მაჭახელაში. აღნიშნულ მარ-
შრუტებზე ასევე გაიზარდა საოჯახო-სასტუმრო 
სახლების რაოდენობაც; 2016 წელს, ტურისტებსა 
და ვიზიტორებს 20-ზე მეტი სახლი ემსახურებო-
და, რაც 33%-ით მეტია 2015 წელთან შედარებით; 
ვიზიტორების რაოდენობა 52%-ით გაიზარდა 

მაღალმთიან აჭარაში არსებულ მუზეუმებშიც 
- ჩხუტუნეთის, ქედისა და სელიმ ხიმშიაშვილის 
მუზეუმებს წლის განმავლობაში 13 628 ვიზიტო-
რი სტუმრობდა.

დ) აჭარის ტურიზმის და კურორტების დე-
პარტამენტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს 
საერთაშორისო ორგანიზაციებთან - საკმაოდ 
ნაყოფიერად ითანამშრომლა ბიზნესის განვითა-
რების და ინვესტიციების ხელშეწყობის ცენტრის 
(IBDIPC) მიერ განხორციელებულ ევროკავშირის 
შავი ზღვის აუზის საზღვრისპირა თანამშრომ-
ლობის პროექტში “შავი ზღვის აუზის ტურიზმის 
მდგრადი განვითარების ქსელი რეგიონში ტური-
ზმის განვითარების და მარკეტინგის ერთობლი-
ვი სტრატეგიები“, რომლის მიზანია ეკო და აგრო 
ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა საქართვე-
ლოში, უკრაინაში, თურქეთში, მოლდოვასა და 
ბულგარეთში. პროექტი განხორციელდა ევროკა-
ვშირის დაფინანსებით, რომლის ფარგლებში გა-
ნხორციელდა შემდეგი აქტივობები:

1. მარკეტინგული კვლევები და მარკეტინ-
გული სტრატეგია - შემუშავდა ტრანსსასაზღვრო 
ტურიზმის მარკეტინგული სტრატეგია აჭარასა 
და ტრაპიზონში არსებული ტურისტული რესურ-
სების ანალიზის საფუძველზე საზღვრისპირა ტუ-
რისტული პროდუქტების შემუშავების მიზნით; 

2. სამუშაო შეხვედრები და სემინარები აჭარი-
სა და ტრაპიზონის ჩართულობით (4 შეხვედრა);

3. ტურიზმის სფეროში კომპეტენციის და
პროფესიული უნარ-ჩვევების გაუმჯობესების 
მიზნით ჩატარდა ტრენინგები, (4 შეხვედრა, ჯა-
მში 10 დღე, 96 მონაწილისათვის); პროდუქტე-
ბის “პრომოუშენი” - (2 დღის განმავლობაში, 22 
მონაწილისათვის);

4. თანამშრომლობისა და გამოცდილების
გაზიარების მიზნით განხორციელდა რამდენიმე 
ვიზიტი პარტნიორ ქვეყნებში (მოლდოვეთი, უკ-
რაინა, ბულგარეთი, თურქეთი), აჭარის და ტრა-
პიზონის რეგიონის დაინტერესებულ მხარეებთან 
შეხვედრების დროს გადაწყდა, რომ ჩამოყალიბ-
დეს ტრანს-სასაზღვრო ტურიზმის განვითარების 
ორმხრივი კომიტეტი, რომელშიც მონაწილეობას 
მიიღებენ ორივე რეგიონის კერძო და სახელმწი-
ფო სექტორის წარმომადგენლები და რომელიც 
იმუშავებს საზღვრისპირა ტურიზმის შემდგომი 
განვითარების, ერთობლივი ტურისტული პრო-
დუქტების შექმნის, რეგიონებს შორის დაწყებუ-
ლი თანამშრომლობის ინსტიტუციონალიზაციის 
სრულყოფისათვის;

5. შემუშავდა ერთობლივი ინტერნეტ პლატ-
ფორმა/ვებ-გვერდი ტურისტული პროდუქტების 
განვითარების ხელშეწყობისთვის - IBDIPC-ის მიერ 
შეგროვებულ იქნა საჭირო ინფორმაცია აჭარის 
რეგიონის ტურისტული პოტენციალის (ძირითა-
დი მიმართულებები, ტურიზმის სახე და ა.შ.) შე-
სახებ, რომელიც წარმოდგენილია პროექტის ვე-
ბ-პორტალზე - www.blacksea-tour.net;
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6. პროექტის მიმდინარეობისას სხვადასხვა 
აქტივობების შესახებ ინფორმირების მიზნით და-
იბეჭდა პროექტის ბუკლეტები, ბროშურები და კა-
ტალოგი. რომელთა გავრცელება ხდებოდა სხვა-
დასხვა ტურისტულ გამოფენაზე (საქართველოში 
და მის ფარგლებს გარეთ), ტურიზმის სფეროთი 
დაინტერესებულ პირებს შორის; დაიბეჭდა 10 
საგაზეთო ჩანართი გაზეთ “ბათუმელებში”; პრო-
ექტის ფარგლებში ყველა ძირითადი ღონისძიება 
(ტრენინგები, მრგვალი მაგიდა, შეხვედრები და 
ა.შ.) შუქდებოდა ადგილობრივ მედიაში; IBDIPC 
პროექტის პარტნიორებთან ერთად მონაწილე-
ობდა რამდენიმე საერთაშორისო ტურისტულ 
გამოფენაში.

ე) ვითარდება ურთიერთობები სამიზნე ქვე-
ყნებთან - მაგალითად, 2017 წლის 15 მაისს აჭა-
რის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარის 
სულხან ღლონტისა და საქართველოში ისრაელის 
საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩის შაფთაი 
ცურის შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ ისრაელი 
აჭარისთვის ტურისტულად მიმზიდველ სამიზნე 
ქვეყანას წარმოადგენს, სადაც სარეკლამო ღო-
ნიძიებებს დეპარტამენტი 2013 წლიდან ახორციე-
ლებს, რის შედეგადაც ყოველწლიურად იზრდება 
აჭარაში ტურისტების რაოდენობა ისრაელიდან: 
2016 წელს აჭარაში 41 355 ტურისტი ისვენებდა, 
და იგი რეგიონში შემოსული ტურისტების რაო-
დენობის მხრივ მეხუთე ადგილზეა; მიმდინარე 

წელს, თელავივიდან ბათუმის მიმართულებით 
ფრენების განხორციელებას ოთხი ავიაკომპანია 
გეგმავს. შეხვედრაზე ასევე განიხილეს აჭარის 
ტურიზმის დეპარტამენტის წარმომადგენლების 
შეხვედრის საკითხი ისრაელის ტურიზმის სახე-
ლმწიფო უწყებების წარმომადგენლებთან. რაც 
ხელს შეუწყობს დეპარტამენტის მიერ ისრაელში 
დაგეგმილი პიარკამპანიების განხორციელებაში 
მათ ჩართულობას. 

ვ) იზრდება ხელისუფლების მხრიდან 
ავტონომიურ რესპუბლიკაში ტურიზმის გა-
ნვითარების ხელშეწყობა - დეპარტამენტის ბი-
უჯეტი 2017 წელს 7 441 800 ლარს შეადგენს. 2018 
წელს 8 557 800 ლარამდე გაზრდა იგეგმება, ანუ 
1 116 200 (+15%) ლარით მეტი, საიდანაც შიდა და 
უცხოელი ტურისტების მოზიდვის მიზნით განხო-
რციელებულ სარეკლამო და პიარ კამპანიებში 6 
094 700 ლარი დაიხარჯება. აქედან, რეგიონის ტუ-
რისტული შესაძლებლობების 16 სამიზნე ქვეყანა-
ში რეკლამირებისთვის 5 594 700 ლარი, ქვეყნის 
შიგნით რეკლამირებისთვის კი 500 000 ლარი. 195 
000 ლარი დაიხარჯება სერვისის გაუმჯობესე-
ბის მიზნით, 517 000 ლარი მაღალმთიანი აჭარის 
ტურისტული პროდუქტებისა და მარშრუტების 
განვითარების მიზნით, 275 000 ლარი - აჭარაში 
მყოფი უცხოელი ტურისტების საჭიროებებისა და 
მათი კმაყოფილების დონის კვლევების მიზნით. 

დასკვნები და რეკომენდაციები

მიუხედავად იმისა, რომ აჭარის ავტონომიურ 
რესპუბლიკაში ტურიზმი დინამიურად ვითარდე-
ბა, მაინც რჩება მთელი რიგი პრობლემებისა, 
რომლებიც ამ პერიოდისათვის ჯერ კიდევ გადა-
საწყვეტია, კერძოდ:

ა) მოწესრიგებას საჭიროებს ტურისტული 
და საკომუნიკაციო ინფრა-სტრუქტურა: დაბა-
ლია შიდა მუნიციპალური საგზაო ინფრასტრუქ-
ტურის ხარისხი, არ არის რესტავრირებული მუ-
ნიციპალიტეტებში არსებული არქიტექტურული 
ძეგლები, ავტონომიური რესპუბლიკის ქალაქებ-
სა და მუნიციპალურ ცენტრებში არ არის ნიშნუ-
ლების მოწესრიგებული სისტემა - ქუჩებს სახელი 
არ აწერია ინგლისურ ენაზე; 

ბ) ასამაღლებელია მომსახურების ხა-
რისხი: შეუსაბამოა სერვისი და ფასი - ზოგადად, 
ფასების მხრივ აჭარა არაკონკურენტულია სხვა 
ქვეყნებთან შედარებით (თურქეთსა და ბულგა-
რეთში, სადაც ტურისტული ინფრასტრუქტურა 
უკეთ არის განვითარებული, დასვენება ბევრად 
უფრო იაფი ჯდება); სასტუმროებში ჰოსტელებ-
ში, გესთჰაუსებსა და საკვებ ობიექტებში, თუ ისი-
ნი მაღალ კლასს არ მიეკუთვნებიან მომსახურე 
პერსონალმა არ იცის უცხო ენა, ავლენენ ცივ და-
მოკიდებულებას ტურისტებისადმი; არ არსებობს 
ტურისტული მომსახურების ხარისხის კონტრო-

ლის მექანიზმი, დაბალია გიდების მომსახურების 
ხარისხი, არ არის დადგენილი ტურიზმის სფერო-
ში სტანდარტები; ნაკლებია დასვენების ალტერ-
ნატიული შესაძლებლობანი საზღვაო სეზონის 
დროს - ტურისტებისთვის ნაკლებად ხელმისაწ-
ვდომია ჩაანაცვლონ ზღვა და მზე გართობის სხვა 
საშუალებებით, კერძოდ, ფილმებით ინგლისურ 
ენაზე, სავაჭრო და გასართობი ცენტრებით; ტუ-
რიზმი ჯერ კიდევ ასიმეტრიულად არის განვითა-
რებული - ძირითადად ვითარდება საზღვარო ტუ-
რიზმი ბათუმსა და ქობულეთში, სხვა მუნიციპა-
ლიტეტებში კი ტურისტული ბიზნესი ჯერ კიდევ 
ნაკლებად არის განვითარებული;

გ) აუცილებელია ტურისტული პროდუქტე-
ბისა და სამიზნე ბაზრების დივერსიფიკაცია, 
კერძოდ: აუცილებელია ტურისტული სეზონის 
გახანგრძლივება - დღეისათვის აჭარა მომხმა-
რებლების მიერ კვლავაც „მზისა და ზღვის“ კუ-
რორტად აღიქმება, სადაც სეზონი 2-2.5 თვე 
გრძელდება. სეზონის გასახანგრძლივებლად რე-
გიონში რამდენიმე მსხვილი პროექტი განხორცი-
ელდა, მათ შორის, მტირალას ეროვნულ პარკში 
ეკოტურიზმის განვითარება, “ბირდ-ვოჩინგის” 
განვითარება, ზამთრის კურორტის მშენებლობა 
გოდერძის უღელტეხილზე. თუმცა, საერთო შე-
ფასებით, აჭარა ჯერჯერობით სრულად ვერ იყე-
ნებს არსებულ ტურისტულ პოტენციალს. შესაძ-
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ლებელია დამატებითი ტურისტული სერვისების 
პაკეტების შემუშავება რომელიც მოიცავს: ეკო-
ტურიზმს, აგროტურიზმს, სამედიცინო ტურიზმს, 
გამაჯანსაღებელ და SPA ტურიზმს, კულტურულ 
ტურიზმს, სათავგადასავლო ტურიზმს, ზამთრის 
სპორტის ტურიზმს, საკრუიზო ტურიზმს, იახტი-
ნგს, სათამაშო ტურიზმს, MICEE ტურიზმს (ყრი-
ლობები, კონფერენციები, გამოფენები), საგანმა-
ნათლებლო ტურიზმს და ა.შ.; საჭიროა აგრეთვე 
ახალი გასაღების ბაზრების მოძიება და აჭარით, 
როგორც ტურისტული ბრენდით, ამ ახალი სამიზ-
ნე ქვეყნების მოსახლეობის დაინტერესება;

დ) სრულყოფას საჭიროებს სატრანსპო-
რტო ინფრასტრუქტურა: ბათუმში მოქმედი ძი-
რითადი ავტოსადგური ვერ აკმაყოფილებს მო-
მხმარებლების მოთხოვნებს ანტისანიტარიის, 
არაკომფორტულობისა თუ ლოგისტიკური მოუ-
წესრიგებლობის გამო; მოუწესრიგებელია შიდა 
მუნიციპალური სატრანსპორტო და სამარშრუ-
ტო ხაზები - ხაზზე მოქმედი ბევრი ავტოსატრა-
ნსპორტო საშუალება ტექნიკურად გაუმართავი 
და არაკომფორტულია, მათზე ტრაფარეტები 
მხოლოდ ქართულენოვანია. ამასთან, ხშირად 
პრობლემას ქმნის რაიონთაშორისი სამარშრუ-
ტო ხაზების არასისტემურობა, რაც ურთულებს 
უცხოელ ტურისტს რეგიონში გადაადგილებას; 
ხელშეწყობას საჭიროებს საჰაერო ტრანსპორტის 
განვითარება - აჭარაში ტურიზმის განვითარე-
ბის ხელშემწყობი ერთ-ერთი ფაქტორი ქუთაისის 
აეროპორტის გახსნა და მისი დაბალი ფასებია. 
ბათუმის აეროპორტი კომერციული თვალსაზრი-
სით მომხმარებლებისათვის ნაკლებად მიმზიდვე-
ლია ავიაბილეთებზე მაღალი ფასების გამო. დე-
პარტამენტი რეგულარულად უწევს ორგანიზებას 
ჩარტერულ რეისებს სხვადასხვა მიზნობრივი ქვე-
ყნებიდან ტურისტების ნაკადის რეგიონში შემოს-
ვლის უზრუნველსაყოფად;

ე) გადასახედია საგადასახადო და ფინა-
ნსური პოლიტიკა ტურიზმის დარგში: ბიზნე-
ს-სექტორის წარმომადგენლები მიიჩევენ, რომ 
სახელმწიფოს მიერ გარკვული საგადასახადო 

შეღავათების დაწესება მნიშვნელოვან ბიძგს 
მისცემს ტურიზმის განვითარებას, კერძო სექტო-
რის წარმომადგენელთა უკმაყოფილებას იწვევს 
ისიც, რომ ფიზიკური პირებისაგან განსხვავებით, 
მეწარმეებს ბევრად მაღალი კომუნალური გადა-
სახადების გადახდა უწევთ, რაც, საბოლოო ჯამ-
ში, მომსახურების ფასზეც აისახება;

ვ) აუცილებელია ადამიანური რესურსების 
განვითარება დარგში დასაქმებული კადრების 
კვალიფიკაციის ამაღლებით; 

ზ) მოსაგვარებელია კომუნიკაციისა და 
კოორდინაციის პრობლემები ამჟამად დარგში 
მოქმედ ორგანიზაციებსა და უწყებებს შორის.

ზოგიერთი ექსპერტი სერიოზულ პრობლე-
მად მიიჩნევს, აგრეთვე: აზიურ ბარებში, ღამის 
კლუბებსა და ჩილიმბარებში არსებული არაჯა-
ნსაღ გარემოს, კერძოდ: პროსტიტუციას, განსა-
კუთრებით არასრულწლოვანთა, არანორმალუ-
რად მაღალ ფასებს სასმელებზე (დაახლოებით 
2000 ლარი და მეტი), უხეშ დამოკიდებულებას 
კლიენტებისადმი (ტურისტებისადმი), თუ ვინმე 
აპროსტესტებს ამ ფასს, უმეტეს შემთხვევაში მას 
ფიზიკურად უსწორდებიან; ტაქსისტების მომსა-
ხურების დაბალ დონეს - მცირე მანძილზეც კი 10-
15 ლარს ახდევინებენ; ე.წ. “სტაიანჩიკები” ზოგ-
ჯერ ორი საათით გაჩერებულ მანქანას 20 ლარს 
ართმევენ. ამ უარყოფით ტენდენციას იმდენად 
გავრცელებული ხასიათი აქვს დღეისთვის, რომ 
წესიერი გიდები, რომლებიც ხვდებიან ტურისტე-
ბს და მიჰყავთ აეროპორტიდან სასტუმრომდე, 
სპეციალურ ფასთა სიასაც აძლევენ, რათა მათ 
იცოდნენ გადაადგილების რეალური ფასები. ამ 
პრობლემების მოსაგვარებლად მიზანშეწონილად 
მიგვაჩნია გარკვეული მონიტორინგის დაწესება;

ე) უნდა გაფართოვდეს ტურისტული საა-
გენტოების ქსელი - საქართველოში შემოსულმა 
ტურისტმა თავი დაცულად უნდა იგრძნოს, რაშიც 
ქმედითი დახმარება უნდა გაუწიონ 24-საათიანი 
ცხელი ხაზისა თუ სხვა საშუალებებით.

ლიტერატურის და ინტერნეტწყაროების სია

1. Murman Tsetskhladze - „Economic Poten! al of Georgia and Perspec! ves of Economic In-

tegra! on with Europe“ – Lupcon Center for Business Researech – Finance and Economics

Conference 2016 – in Frankfurt am Main, Germany, August 1 un! l August 3, 2016

2. საქართველოს ტურიზმის სტრატეგია - 2025. http://gnta.ge/wp-content/uploads/201

5/01/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97

%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%A2%-
E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9B%E1%83%98%E1%
83%A1-%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83

%94%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%90.pdf

3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 2016-2021 წლების სტარტეგიული გა-
ნვითარების გეგმა. პროექტი. ბათუმი, 2016. http://adjara.gov.ge/uploads/Docs/-
acdb5711834a4d0e86f1f4f04e46.pdf

4. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტურიზმისა და კურორტების დეპარ-ტა-
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მენტის 2015-2018 წლების სტრატეგიული გეგმა, 2014. http://adjara.gov.ge/Uploads/docs/-
540ddd0b6b87489187d4b509d0c0.pdf

5. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უცხოელ ვიზიტორთა ბაზრის კვლევა, 2016,
(აპრილი - ივნისი), დასკვნები და ანალიზი. http://adjara.gov.ge/uploads/Docs/5f-
005e9ed005479f939bd84617a5.pdf

6. მაჭარაძე გიორგი. “ევროპელი ტურისტების დიდი უმრავლესობა მეორედ აღარ მოგ-
ზაურობს საქართველოში”. http://mediamall.ge/?newsid=198563

7. „შავი ზღვის აუზის ტურიზმის მდგრადი განვითარების ქსელი - ტურიზმის განვითა-
რების და მარკეტინგის ერთობლივი სტრატეგიები” - პროექტის შედეგების პრეზენტა-
ცია. http://gobatumi.com/ge/about-us/media-centre/news/ibdipc-results/298

 NATELA TZIKLASHVILI 

BSU Professor

 MURMAN TSETSKHLADZE

BSU Associate Professor

 Organization of Tourism Development in Adjara

SUMMARY

Tourism has an important place in Adjara’s economy. In this sphere 6% of gross value added 

and 10% of jobs of Autonomous Republic is created. Tourism development in Adjara is signifi -

cantly determined by its sea-shore loca" on, which makes it possible to develop 29 touris" c 

products using exis" ng natural and historical-cultural resources.

Appropriate response to the challenges outlined for the fi eld, which is what defi nes the mis-

sion of the department, must serve three strategic aims: raising publicity of Adjara as a tour-

is" c des" na" on as at internal, so at interna" onal markets; developing Adjara’s touris" c prod-

ucts and raising a quality of service; maintaining effi  ciency in managing the fi eld of tourism.

Development of tourism in an autonomous republic is carried out basically with right poli" cs, 

the department is successfully handling challenges and problems, creates the expecta" on of 

developing the fi eld more and be$ er, which is evidenced by the following facts: number of 

foreign tourists in Adjara is characterized by increasing tendency, eff ec" ve policy is carried 

out to s" mulate service quality upgrading, touris" c poten" al of Adjara is being developed, 

new touris" c products is being created, department of tourism and resorts of Adjara is eff ec-

" vely collabora" ng with interna" onal organiza" ons, rela" onships with target countries are 

being developed, support from government for tourism development in the autonomous 

republic is increasing.

In spite of these, there are s" ll remained a whole range of problems, which are yet to be 

solved for this period, namely: touris" c and communica" on infrastructure needs to be ad-

justed; service quality is low; diversifi ca" on of touris" c products and target markets is nec-

essary; transport infrastructure has to be completed; tax and fi nancial policy in tourism fi eld 

has to be revised; developing human resources by upgrading qualifi ca" on of the personnel 

employed in the fi eld is necessary; communica" on and coordina" on problems between the 

organiza" ons and offi  ces opera" ng within the fi eld is to be se$ led; net of touris" c agencies 

needs expansion.
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 გიორგი შიხაშვილი

თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული 
პროფესორი, 
სტუდენტური ცენტრი „იდეას“ დირექტორი 

 თსუ სტუდენტური ცენტრი “იდეას” 
საქმიანობა ისრაელის ეკონომიკის 
კვლევის სფეროში 

რეზიუმე

თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტური კვლევებისა 
და პროექტების ცენტრი “იდეას” უმთავრესი მიზანია სტუდენტთა ცოდნი-
სა და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის დონის ამაღლების ხელშეწყობა.
2013 წლიდან ცენტრი მუშაობს სამეცნიერო-პრაქტიკული კვლევითი პროგ-
რამაზე სახელწოდებით: “საქართველო-ისრაელის ეკონომიკური ურთიე-
რთობები და მათი განვითარების პერსპექტივები“.
აღნიშნული სამეცნიერო-პრაქტიკული კვლევითი პროგრამის ფარგლებში 
„ისრაელის ეკონომიკისა და ბიზნესის კვლევის სექტორის“ ინიციატივით 
ცენტრმა 2014 წლიდან დღემდე ჩაატარა 3 სამეცნიერო-პრაქტიკული კო-
ნფერენცია და ერთი საზაფხულო სკოლა. ჩატარებული სამეცნიერო-პ-
რაქტიკული კონფერენციები და საზაფხულო სკოლა ცენტრი “იდეას” 
კვლევითი პროგრამის შემადგენელი ნაწილია და მისი მიზნების განხორცი-
ელებას ემსახურება.
ცენტრი „იდეას“ სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანალიზი თვალნათ-
ლივ გვიჩვენებს მის ინიციატივიანობას, ინოვაციურობას, მრავალფე-
როვნებას, შედეგიანობას და მომავალი გეგმების განხორციელების დიდ 
პერსპექტიულობას.
საკვანძო სიტყვები: სტუდენტური ცენტრი “იდეა”. კვლევითი პროგრამის 
მიზნები. კვლევითი სექტორი. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციები. 
სამეცნიერო-პრაქტიკული საზაფხულო სკოლა. სამეცნიერო ნაშრომების 
კრებული.

სტუდენტური ცენტრი “იდეას” შესახებ

სტუდენტური კვლევებისა და პროექტების ცენტრები შექმნილი და ფრიად პოპუ-
ლარულია ცივილიზებული ქვეყნების უმაღლეს სასწავლებლებში.

უცხოეთის გამოცდილების საფუძველზე, 1998 წლიდან მოყოლებული, თსუ-ს 
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე ეკონომიკური და ბიზნეს-სამენეჯმე-
ნტო დისციპლინების სწავლებისა და შეფასების პროცესში ვიყენებთ გუნდური 
პროექტების მეთოდს.

სტუდენტური სემესტრული გუნდური სასწავლო-შემოქმედებითი (ბაკალავ-
რიატში), გუნდური სასწავლო-კვლევითი (მაგისტრატურაში) და ინდივიდუალუ-
რი კვლევითი (დოქტორანტურაში) პროექტების შედგენისა და მათი შიდასაჯგუ-
ფო და საფაკულტეტო პრეზენტაციების საფუძველზე და საქართველოს კათო-
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ლიკოს-პატრიარქის ილია II ლოცვა კურთხევით 
თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე მე-
ნეჯმენტისა და ადმინისტრირების კათედრის ბა-
ზაზე 2000 წელს შეიქმნა და დღეს, უკვე როგორც 
ფაკულტეტის დამხმარე სამეცნიერო-კვლევითი 
ერთეული, მოქმედებს სტუდენტური კვლევებისა 
და პროექტების ცენტრი “იდეა”.

ამჟამად ცენტრში, წევრის სტატუსით, გა-
ერთიანებულია ბაკალავრიატის, მაგისტრატუ-
რისა და დოქტორანტურის 40-ზე მეტი სტუდე-
ნტი, რომელთაგან 9 ადამიანი გამგეობის შემა-
დგენლობაშია, ხოლო 12 - ძირითად პერსონალს 
წარმოადგენს. 

ცენტრის მიზნები და საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები

1. თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 
სტუდენტური კვლევებისა და პროექტების ცე-
ნტრის მიზნებია:
• თსუ-სა და სხვა უმაღლეს სასწავლებლებში 

სოციალურ-ეკონომიკური და ბიზნეს-სამენე-
ჯმენტო პროფილისა და ყველა სხვა დაინტე-
რესებულ სტუდენტთა ცოდნისა და სამეცნიე-
რო-კვლევითი საქმიანობის დონის ამაღლების 
ხელშეწყობა; 

• სწავლების სამივე საფეხურის (ბაკალავრია-
ტი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა) სტუ-
დენტების, პროფესორ-მასწავლებლების, მეც-
ნიერების, სპეციალისტების, ბიზნესმენების, 
სახელმწიფო, ბიზნეს- და არასამთავრობო 
ორგანიზაციების, ზოგადსაგანმანათლებლო 
სკოლებისა და ყველა სხვა დაინტერესებული 
მხარის თანამშრომლობის ხელშეწყობა ეკო-
ნომიკის, ბიზნესისა და მენეჯმენტის აქტუ-
ალური საკითხების კვლევისა და სათანადო 
პროექტების შემუშავება-განხორციელების 
სფეროში;

• ხელშეწყობა უნივერსიტეტის, კერძოდ კი 
ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 
განვითარება-პოპულარიზაციაში. 

2. მიზნების განხორციელებისათვის ცენტრი 
საქმიანობას წარმართავს შემდეგი ძირითადი 
მიმართულებებით:

1. დაინტერესებულ მხარეებთან ერთო-
ბლივი ინტერდისციპლინური, მულტი-
დისციპლინური, სუბდისციპლინური და 
ინოვაციური კვლევების ჩატარება სოციალუ-
რ-ეკონომიკური განვითარების, ბიზნესისა 
და სამეურნეო-მმართველობითი საქმიანობის 
სხვადასხვა სფეროში; სათანადო რეკომენდა-
ციების, პროექტების, პროგრამების შემუშა-
ვება და მონაწილეობის მიღება მათ პრაქტი-
კულ განხორციელებაში; 

2. საქართველოში პროექტების მენეჯმენტის 
შესწავლით დაინტერესებული ახალგაზრდა 
სპეციალისტების მომზადების ხელშეწყობა;

3. სათანადო საინფორმაციო-საკონსულტაციო 
და სატრენინგო სისტემის შექმნა;

4. საგამომცემლო საქმიანობა: სამეცნიერო, სა-
სწავლო, საინფორმაციო, საკონსულტაციო 
და სხვა სახის ლიტერატურის გამოცემა;

5. ქვეყნისა და საერთაშორისო მასშტაბით სტუ-
დენტთა, მეცნიერთა და ბიზნესმენთა დაა-
ხლოებისა და თანადგომის ხელშეწყობა, გა-
ცვლით სამეცნიერო-სასწავლო პროგრამებში 
მონაწილეობა;

6. კონფერენციების, სიმპოზიუმების, საზაფხუ-
ლო/ზამთრის სკოლების, ლექცია-სემინარები-
სა და ტრენინგების ჩატარება.

სამეცნიერო-პრაქტიკული კვლევითი პროგრამა 

“საქართველო-ისრაელის ეკონომიკური ურთიერთობები და 

მათი განვითარების პერსპექტივები”

საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური პროგ-
რესისათვის, საკუთარ ტრადიციებთან ერთად, 
აუცილებელია მსოფლიოს მოწინავე ქვეყნების 
სათანადო კონცეპტუალური საფუძვლების და 
პრაქტიკული გამოცდილების შესწავლა-გამოყე-
ნება სამეურნეო-მმართველობით პროცესში. ამ 
თვალსაზრისით მეტად სამაგალითოა ისრაელის 
ეკონომიკური განვითარება, რომლის ბიბლიურ, 
ისტორიულ, სოციალურ და ეთიკურ კონცეპტუ-
ალურ საფუძვლებს ეყრდნობა თანამედროვე და-
სავლური ცივილიზაცია. 

ცენტრის გეგმით მიმდინარეობს კვლევი-
თი მუშაობა ეკონომიკური განვითარების და მა-
რთვის ებრაული მოდელის ისტორიულ, თეორიუ-
ლ-მეთოდოლოგიურ და პრაქტიკულ საკითხებზე 
და მათს სათანადო ადაპტაციაზე საქართველოს 
ეკონომიკური განვითარების ეროვნული მოდე-
ლის შექმნა-ჩამოყალიბებისა და გამოყენების 
პროცესში. ამ საქმიანობას წარმართავს ცენტ-
რის სტრუქტურაში შექმნილი სპეციალიზებული 
ერთეული: “ისრაელის ეკონომიკისა და ბიზნესის 
კვლევის სექტორი»
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სამეცნიერო-პრაქტიკული კვლევითი 
პროგრამის ფარგლებში «ისრაელის ეკონომი-
კისა და ბიზნესის კვლევის სექტორი» შეისწა-
ვლის შემდეგ საკითხებს:
1. ეკონომიკური განვითარების თანამედროვე

მოდელები და შესაბამისი სამეურნეო-მმა-
რთველობითი პრაქტიკა მსოფლიოს მოწინავე
ქვეყნებში;

2. ისრაელის ეკონომიკური ისტორია;
3. ისრაელის ეკონომიკური განვითარების ბიბ-

ლიური საფუძვლები;
4. თანამედროვე ისრაელის ეკონომიკისა და

ბიზნესის საკანონმდებლო გარემო;
5. ისრაელის ეკონომიკის სახელმწიფოებრი-

ვი მართვა და ელექტრონული მთავრობის
პრაქტიკა;

6. ისრაელის ეკონომიკის დარგობრივი 
სექტორები;

7. ბიზნესის განვითარება თანამედროვე ისრა-
ელში. ებრაელი ბიზნესმენების სოციალური
და საქველმოქმედო საქმიანობა;

8. ისრაელის სოფლის მეურნეობა და მისი
მართვა;

9. ებრაული სოციალურ-ეკონომიკური ფენომე-
ნის - კიბუცების და მოშავების ეკონომიკა და
მართვა;

10. ეკონომიკის, ბიზნესის და მენეჯმე-

ნტის საფუძვლების სწავლება ისრაელის 
უნივერსიტეტებში;

11. ებრაელი ნობელიანტი ეკონომისტები;
12. ეკონომიკური განვითარებისა და მართვის ებ-

რაული მოდელი და საქართველო;
13. ისრაელ-საქართველოს ეკონომიკური ურთი-

ერთობების ისტორია, თანამედროვეობა და
პერსპექტივები;

14. გაცვლითი და ერთობლივი სტუდენტური
კვლევები და პროექტები;

15. ისრაელ-საქართველოს ეკონომიკური ურთიე-
რთობების შესწავლის ცენტრების შექმნა “ის-
რაელის სახლში», “ქართველ ებრაელთა მსო-
ფლიო კონგრესში», ორივე ქვეყნის უმაღლეს
სასწავლებლებში, საქართველოს სტრატეგიი-
სა და საერთაშორისო ურთიერთობათა კვლე-
ვის ფონდთან, ბიზნესმენთა ასოციაციებთან
და სხვა დაინტერესებულ ორგანიზაციებთან.
აღნიშნული სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კვლევითი პროგრამის ფარგლებში "ისრაელის 
ეკონომიკისა და ბიზნესის კვლევის სექტორის" 
ინიციატივით ცენტრმა 2014 წლიდან დღემდე 
ჩაატარა 3 სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფე-
რენცია და ერთი საზაფხულო სკოლა.

განვიხილოთ თითოეულ მათგანზე წარმო-
დგენილი თემატიკა, ისრაელთან დაკავშირებუ-
ლი რაკურსით. 

I საერთაშორისო სტუდენტური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - 
„საქართველო-ისრაელის ურთიერთობები: მწვანე ეკონომიკის მართვა”. 
2014 წლის 14-17 ივლისი, მესტია

კონფერენცია მიეძღვნა ქართულ-ებრაული 26 სა-
უკუნოვანი მეგობრობის იუბილეს აღნიშვნას. მას-
ში, საქართველოს წარმომადგენლებთან ერთად, 
მონაწილეობენ სტუდენტები და პროფესორები 
ისრაელისა და უკრაინის უნივერსიტეტებიდან. 

კონფერენციის მონაწილეთა შორის იყვნენ 
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროს, თსუ-ს მმართველობითი სტრუქ-
ტურებისა და მესტიის ჯანდაცვის სამსახურის 
წარმომადგენლები, საქართველოს საპატრიარ-
ქოს მესტიისა და ზემო სვანეთის ეპარქიის მიტ-
როპოლიტი ილარიონი, მათთან ერთად კონფე-
რენციაში მონაწილეობა მიიღეს თსუ-ს საბავშვო 
უნივერსიტეტის “ნორჩი ეკონომისტის» სკოლი-
სა და წმ. ილარიონ ქართველის სახელობის მე-
სტიის მართლმადიდებლური სკოლა-გიმნაზიის 
მოსწავლეებმა.

პირველად ასეთი რანგის კონფერენციების 
ისტორიაში ცენტრმა “იდეამ” წარმოადგინა გუ-
ნდური სტუდენტური მოხსენებები. 

კონფერენციის ფარგლებში მოხდა ტერიტო-
რიის გამწვანება და მოეწყო ვიზიტი ადგილობრივ 
სასოფლო-სამურნეო საწარმოში.

კონფერენციის ორგანიზატორები იყვნენ 
თსუ სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა 
და ბიზნესის ფაკულტეტი, მენეჯმენტისა და ად-
მინისტრირების კათედრა და სტუდენტური კვლე-
ვებისა და პროექტების ცენტრი “იდეა”. 

მხარდამჭერები: საქართველოს საპატრი-
არქოს მესტიისა და ზემო სვანეთის ეპარქია, მე-
სტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, ისრაელის 
საელჩო საქართველოში. მხარდამჭერებს შორის 
ასევე არიან კერძო პირები: თსუ-ს ეკონომიკისა 
და ბიზნესის ფაკულტეტის პროფესორი დავით 
ნარმანია და ამავე ფაკულტეტის ასოცირებული 
პროფესორი მანანა ხარხელი. 

გამოიცა შრომების კრებული, რომელშიც 
დაიბეჭდა კონფერენციაზე წარმოდგენილი 
მოხსენებები. მათგან აღვნიშნავთ მასალას, 
რომელშიც ასახულია ისრაელის ეკონომიკისა 
და ბიზნესის აქტუალური საკითხები.

იუვალ ფუქსი, ისრაელის ელჩი საქართველო-
ში. მიმართვა კონფერენციის მონაწილეებს. Yuval 
Fuchs, Ambassador of Israel to Georgia. Address to 
conference participants.
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ისრაელი მზადაა, გამოცდილება და ცოდ-
ნა გაუზიაროს ნებისმიერ ქვეყანას, მათ შორის, 
ცხადია, საქართველოს. მჯერა, რომ ჩვენი თა-
ნამშრომლობა ორივე ქვეყნისთვის სასარგებლო 
იქნება, სახელმწიფოებსა და ერებს შორის სამო-
მავლო ურთიერთობას კიდევ უფრო გაამყარებს 
და ეს თანამშრომლობა მეგობრობასთან ერთად 
პარტნიორობაზეც იქნება დამყარებული.

მინდა, ვისარგებლო შემთხვევით და მა-
დლობა მოვახსენო მესტიაში ამ კონფერენციის 
ინიციატორებსა და ორგანიზატორებს, ასევე 
სტუდენტური ცენტრი “იდეას” ლექტორებსა და 
სტუდენტებს. მჯერა, რომ თქვენი ინიციატივა სა-
მაგალითო იქნება იმისა, თუ როგორი უნდა იყოს 
და აუცილებლად იქნება ჩვენი სამომავლო ურთი-
ერთობა. გისურვებთ წარმატებას და საინტერესო 
კონფერენციას.

Israel is ready to share from its experience and 
knowledge with others, like Georgia. I believe such 
coopera  on will be for the benefi t of both our coun-
tries and will strengthen future rela  ons between 
our states and na  ons that will be based not only on 
friendship but on partnership.

Let me thanks the ini  ators and organizers of this 
important conference here in Mes  a, the teachers 

and the students of the project IDEA. I believe, your 
ini  a  ve is great example for what our future rela  ons 
could and will be. Wish you success and interes  ng 
Conference.

აღსანიშნავია პროფესორთა მოხსენებები:
1. Kimhi, A. Reznik (Israel). Effi  ciency Implica  ons of 

the Dairy Farm Policy Reform in Israel.
2. Y. Medushovskaya, O. Ryabchenko, M. Shuban 

(Ukraine). Environmental Protec  on in Ukraine and 
Israel: Condi  ons of Rivers, Their Contamina  on 
and Possible Ways of Collabora  on.

3. T. Saraidarov (Israel), G. Shikhashvili (Georgia). Wa-
ter Problems in Israel and Their Solu  ons.

აღვნიშნავთ სტუდენტთა შემდეგ 
მოხსენებებს:

1. ო. აბესაძე, გ. კალაიჯიშვილი, ნ. ხარისთვალა-
შვილი. ისრაელისა და ევროკავშირის ეკონო-
მიკური ურთიერთობები. 

2. თ. თაქთაქიშვილი, ქ. კორძაძე, ლ. ტეფ-
ნაძე. ებრაული კიბუცების და მოშავების 
მენეჯმენტი.

3. მურცხვალაძე, ი. სვანიძე, ვ. ჭარაია, ი. ჯანა-
შვილი. საქართველო-ისრაელის ეკონომიკუ-
რი ურთიერთობები და Mმათი განვითარების 
პერსპექტივები

II საერთაშორისო სტუდენტური სამეცნიერო-პრაქტიკულიკონფერენცია 

„საქართველო-ისრაელის ურთიერთობები: აგრობიზნესის ორგანიზაცია 
და მართვა”. სიღნაღი, 20-21 სექტემბერი, 2015 

კონფერენციის ორგანიზატორები იყვნენ: თსუ-
ის ადმინისტრაცია; თსუ-ის ეკონომიკისა და ბიზ-
ნესის ფაკულტეტი, თსუ-ის ეკონომიკისა და 
ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტური კვლევები-
სა და პროექტების ცენტრი „იდეა“, ისრაელის სა-
ელჩო საქართველოში, ისრაელის კომპანია „ნეტა-
ფიმ-საქართველო“, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 
გამგეობა, აუდიტორული ფირმა „ბაკაშვილი და 
კომპანია“.

კონფერენციაში მონაწილეობდნენ ისრაე-
ლის, აშშ-ის და უკრაინის უნივერსიტეტების პრო-
ფესორები და სტუდენტები, სოფლის მეურნეო-
ბის სპეციალისტები და ბიზნესმენები.

მოხსენებათა დიდი ნაწილი, გუნდური ნაშრო-
მების სახით, წარმოადგინეს თსუ-ის ეკონომიკისა 
და ბიზნესის ფაკულტეტის, საქართველოს საპა-
ტრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახე-
ლობის ქართული უნივერსიტეტისა და სოხუმის 
უნივერსიტეტის სტუდენტებმა (ბაკალავრიატი, 
მაგისტრატურა, დოქტორანტურა). 

კონფერენციის ფარგლებში მოეწყო ვიზიტი 
ადგილობრივ სასოფლო-სამეურნეო საწარმოში 
(მონაწილეობა რთველში).

გამოიცა შრომების კრებული, რომელშიც 
დაიბეჭდა კონფერენციაზე წარმოდგენილი 

მოხსენებები. მათგან აღვნიშნავთ მასალას, 
რომელშიც ასახულია ისრაელის ეკონომიკისა 
და ბიზნესის აქტუალური საკითხები.

იუვალ ფუქსი. ისრაელის ელჩი საქართვე-
ლოში. მიმართვა კონფერენციის მონა-
წილეებს. Yuval Fuchs, Ambassador of Israel to 
Georgia. Address to Conference Participants.
დამოუკიდებლობის 67 წლის მანძილზე ისრა-

ელმა განავითარა მრავალფეროვანი და კრეატიუ-
ლი ქვეყნის ისტორია. ეს ეხება საზოგადოებრივი 
ცხოვრების მრავალ სფეროს, მათ შორის ეკონო-
მიკასაც. ტრადიციული ეკონომიკიდან ისრაელი 
გარდაიქმნა მაღალტექნოლოგიურ ძალად, “სტა-
რტ-აფ” ქვეყნად და დღესდღეობით მაღალტექ-
ნოლოგიური პროდუქტის წილი ისრაელის ექსპო-
რტში უდიდესია მსოფლიოში. აღსანიშნავია, რომ 
სწორედ თქვენისთანა ახალგაზრდები ქმნიან ამ 
“სტარტ-აფებს” და წერენ წარმატების ისტორიას 
მსოფლიო მასშტაბით.

ისრაელი ინარჩუნებს მის წამყვან როლს სო-
ფლის მეურნეობაში მსოფლიო მასშტაბით, განსა-
კუთრებით ახალი ტექნოლოგიებისა და ნოუ-ჰა-
უს განვითარებაში, რაც ზრდის წარმოებას ბევრ 
ქვეყანაში. ისრაელს აქვს ერთ-ერთი უძლიერესი 
ეკონომიკა, მიუხედავად მრავალი გამოწვევისა, 
თავისი დამოუკიდებლობის მანძილზე.
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ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ, გავუზიაროთ 
გამოცდილება ისეთ ქვეყნებს, როგორიცაა სა-
ქართველო. ასეთი თანამშრომლობა სასარგებ-
ლო იქნება ორივე ქვეყნისთვის და გააძლიერე-
ბს ურთიერთობებს, რომლებიც დაფუძნებუ-
ლი იქნება არამხოლოდ მეგობრობაზე, არამედ 
პარტნიორობაზეც.

მადლობას ვუხდი სიღნაღის კონფერენციის 
ინიციატორებს და ორგანიზატორებს, სტუდე-
ნტური კვლევებისა და პროექტების ცენტრ „იდე-
ას“ ლექტორებსა და სტუდენტებს. გისურვებთ 
წარმატებებს სამომავლო წამოწყებებში. 

Throughout 67 years of independence Israel 
developed a story of diverse and crea  ve country in 
many fi elds including economy. From a tradi  onal 
economy Israel became a high-tech power, a start-up 
na  on and nowadays the share of high-tech products 
in Israeli export is the biggest in the world. It needs 
to be noted that young people like you create those 
start-ups and write success stories around the world. 

Israel keeps its leading role in world’s agriculture, 
especially in developing new technologies and know-
how increasing produc  on in many countries in the 
world. Israel is one of the strongest economies despite 
many challenges throughout its existence as an inde-
pendent state. 

We are always ready to share our experience and 
knowledge with countries like Georgia. Such coopera-
 on will be for the benefi t of both our countries and 

will strengthen rela  ons that will be based not only on 
friendship but on partnership. 

I thank the ini  ators and organizers of this con-
ference in Sighnaghi, the lecturers and students of the 
Project Center IDEA. Wish you success in all your fu-
ture endeavors. 

აღსანიშნავია პროფესორების, სპეცია-
ლისტების და ბიზნესმენების მოხსენებები:
1. თ. ბერიძე. სტუდენტური ცენტრი “იდეას”

საქმიანობა ისრაელის…ეკონომიკის კვლევის
სფეროში.

2. A.Gagulashvili, V.Gogaladze, R.Albin (Israel).
Netafim Georgia - Provider of Agribusiness Recent
Technologies.

3. გ. შიხაშვილი, ნ. ქიტიაშვილი. ისრაელის მი-
წათსარგებლობის ბიბლიური ასპექტები.
აღვნიშნავთ სტუდენტთა შემდეგ

მოხსენებებს:
1. ნ. აბრამიშვილი, ი. სვანიძე. ლ. ტეფნაძე, ი. ჯა-

ნაშვილი. სახელმწიფო პროგრამების როლი
სოფლის მეურნეობის განვითარებაში (საქა-
რთველოსა და ისრაელის მაგალითზე)

2. თ. ბერიძე, გ. კალაიჯიშვილი, ჯ. ოქრომჭედ-
ლიშვილი, ზ. წითლაური. საირიგაციო და სა-
სათბურე მეურნეობების განვითარება საქა-
რთველოსა და ისრაელში.

3. ნ. კახიძე, ი. შენგელია, ვ. ჭარაია. მევენახეო-
ბა-მეღვინეობის განვითარება ისრაელში.

III საერთაშორისო სტუდენტური სამეცნიერო-პრაქტიკული 

კონფერენცია „საქართველო-ისრაელის ურთიერთობები: ტრადიციული 
და ახალი ტექნოლოგიების ორგანიზაცია და მართვა”.
თბილისი, თსუ, ISET, 2016 წლის 17-18 მაისი

კონფერენციის ორგანიზატორები იყვნენ: თსუ-
ის ადმინისტრაცია; თსუ-ის ეკონომიკისა და ბიზ-
ნესის ფაკულტეტი, თსუ-ის ეკონომიკის საე-
რთაშორისო სკოლა - ISET, თსუ-ის ეკონომიკისა 
და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტური კვლე-
ვებისა და პროექტების ცენტრი „იდეა“, ისრაელის 
საელჩო საქართველოში, ისრაელის კომპანია „ნე-
ტაფიმ-საქართველო“, აუდიტორული ფირმა „ბა-
კაშვილი და კომპანია“.

კონფერენციაში მონაწილეობდნენ ისრაე-
ლის, აშშ-ის და უკრაინის უნივერსიტეტების პრო-
ფესორები და სტუდენტები, სპეციალისტები და 
ბიზნესმენები.

მოხსენებათა დიდი ნაწილი, გუნდური ნაშრო-
მების სახით, წარმოადგინეს თსუ-ის ეკონომიკისა 
და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტებმა (ბაკა-
ლავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა). 

გამოიცა შრომების კრებული, რომელშიც 
დაიბეჭდა კონფერენციაზე წარმოდგენილი 
მოხსენებები. მათგან აღვნიშნავთ მასალას, 

რომელშიც ასახულია ისრაელის ეკონომიკისა 
და ბიზნესის აქტუალური საკითხები.

აღსანიშნავია პროფესორების, სპეცია-
ლისტების და ბიზნესმენების მოხსენებები:

1. R. Albin, H. Bar (Israel). Traditional Model of
Responsibility vs. Corporate Social Responsibility

2. Gagulashvili, V.Gogaladze (Israel). NETAFIM
Technologies in Service of Food Security of Georgia.

3. გ. შიხაშვილი, ნ. ბაკაშვილი. სოფლის მეურნე-
ობის ორგანიზაციის და მართვის ტრადიციუ-
ლი ტექნოლოგიები ბიბლიის მიხედვით.
აღვნიშნავთ სტუდენტთა შემდეგ 

მოხსენებებს:
1. ნ. აბრამიშვილი, ტ. ზარანდია, ი. სვანიძე, ლ.

ტეფნაძე. სამეცნიერო კვლევებისა და მაღა-
ლტექნოლოგიური განვითარების სახელმწი-
ფო პოლიტიკა საქართველოსა და ისრაელში.

2. დ. ბასილაია, თ. ბიბილაშვილი, ნ. დვალიშვი-
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ლი, ნ. თოდუა, თ. ჩუბინიძე. ტრადიციული და 
თანამედროვე სამოსელის წარმოების ტექნო-
ლოგიები საქართველოსა და ისრაელში.

3. ს. ბერიაშვილი, მ. მჭედლიძე, ტ. ძნელაძე, ი.
ჯანაშვილი. მზის ენერგეტიკის ორგანიზაცია 
ისრაელსა და საქართველოში.

4. თ. ბერიძე, შ. გაბადაძე, ჯ. ოქრომჭედლიშვი-
ლი, ვ. ჭარაია. ისრაელის მიერ საქართველო-
ში განხორციელებული პირდაპირი უცხოუ-
რი ინვესტიციები და მათი გავლენა ქვეყნის 
ეკონომიკაზე.

5. შ. გოგიძე, გ. ბოლქვაძე, ს. სანიკიძე, ლ. შუღ-
ლიაშვილი. ენერგოსისტემების განვითარება
საქართველოსა და ისრაელში

6. თ. თაქთაქიშვილი, ქ. კორძაძე, ი. მურცხვა-
ლაძე, ნ. ხარისთვალაშვილი. ტექნოლოგიური
ინკუბატორების როლი ისრაელის სოფლის
მეურნეობაში.

7. კიკვაძე, გ. კურატიშვილი, მ. მარსაგიშვილი,
მ. ქვრივიშვილი. მმართველობითი ტექნოლო-
გიების ორგანიზაცია ისრაელის კიბუცებში.

 I საერთაშორისო სტუდენტური საზაფხულო სამეცნიერო-პრაქტიკული 
სკოლა “საქართველო-ისრაელის ურთიერთობები: ახალი 

ტექნოლოგიების მართვა ურბანულ და აგრარულ სექტორებში”. ბათუმი, 
გონიო. 2-9 აგვისტო, 2017

მიეძღვნა საქართველოსა და ისრაელს შორის 
დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25 
წლისთავს.

ორგანიზატორები
1. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
• ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
• თბილისის მერია
• ისრაელის საელჩო საქართველოში

• ისრაელის ფირმა „ნეტაფიმ-საქართველო“
• თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის

ფაკულტეტი
• თსუ სტუდენტური კვლევებისა და პრო-

ექტების ცენტრი „იდეა“
• ბსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის

ფაკულტეტი
• ბსუ სტუდენტური კვლევებისა და პრო-

ექტების ცენტრი „ახალი ხედვა“

შ ა ბ თ ა ი  ც უ რ ი . 
ისრაელის ელჩი საქართველოში. 

მისალმება საზაფხულო სკოლის მონაწილეებისადმი. .

მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო, საზაფხულო სკოლის მონაწილეებო 
და სტუმრებო.
წელს ისრაელი და საქართველო დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25 
წლის იუბილეს ზეიმობენ. ისრაელი ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც საქართველოს 
დამოუკიდებლობა ცნო. 1992 წელს ისრაელის მიერ საქართველოსთან დიპლომატი-
ური ურთიერთობის დამყარების შემდეგ არაერთი მნიშვნელოვანი ოფიციალური 
ვიზიტი განხორციელდა სახელმწიფოს მეთაურთა დონეზე. 1999 წელს საქართვე-
ლოში ოფიციალურ ვიზიტად იმყოფებოდა ისრაელის პრემიერ მინისტრი ბენიამინ 
ნეტანიაჰუ, 2001 წელს ისრაელის პრეზიდენტი მოშე კაცავი, 2017 წელს კი ისრაე-
ლის პრეზიდენტი რეუვენ რივლინი.
2016 წელს საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა ისრაელის საგა-
რეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე ციფი ხოტოველი, აგრეთვე განხო-
რციელდა ქნესეთის (ისრაელის პარლამენტის) დელეგაციის ვიზიტი.
25 წლის განმავლობაში ასევე შედგა საქართველოს სახელმწიფოს მეთაურთა არა-
ერთი ოფიციალური ვიზიტი ისრაელში. 2013 წლის ივნისში ისრაელში იმყოფებო-
და საქართველოს მაშინდელი პრემიერ მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი, 2014 წელს 
პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, ხოლო 2015 წელს პრეზიდენტი გიორგი 
მარგველაშვილი. ორი კვირის წინ კი შედგა საქართველოს ამჟამინდელი პრემიე-
რ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის ოფიციალური ვიზიტი ისრაელში.
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საქართველოსა და ისრაელს შორის თანამშრომლობის სფეროები მრავალმხრივია და 
მოიცავს: 
• რეგულარულ ორმხრივ და მრავალმხრივ პოლიტიკურ დიალოგს;
• საკანონმდებლო ორგანოებს შორის თანამშრომლობას (შექმნილია საპარლამენტთაშორისო

მეგობრობის ჯგუფები);
• თანამშრომლობას ეკონომიკის, უსაფრთხოების, კულტურისა და განათლების სფეროებში.
განსაკუთრებით აღსანიშნავია „მაშავის“ პროგრამა, რომლის მეშვეობითაც ამ წლების მან-
ძილზე 1000-ზე მეტმა ადამიანმა გაიარა კურსები ისრაელში სხვადასხვა სფეროში. „მაშავი“ 
სხვადასხვა მიმართულებაზეა ორიენტირებული, მაგრამ პრიორიტეტი სოფლის მეურნეობაა. 
მეორე მნიშვნელოვანი მიმართულება, რაშიც „მაშავი“ აქტიურად არის ჩართული, საქართვე-
ლოში ამა თუ იმ დარგის გამოცდილი ისრაელელი ექსპერტების ჩამოყვანა და ადგილზე კონ-
სულტაციების და ტრენინგების დაგეგმვაა.
ისრაელის საელჩო მრავალ პროექტს აფინანსებს კულტურის დარგში და ძალიან ბევრ ფესტი-
ვალსა და ღონისძიებაზეა წარმოდგენილი ისრაელის კულტურა, იქნება ეს კლასიკური მუსი-
კა, ჯაზი, კინო, თეატრი, დოკუმენტალისტიკა თუ ლიტერატურა.
ებრაელ და ქართველ ხალხს შორის მეგობრობა 26 საუკუნეს ითვლის, ეს თარიღი დიდი 
პატივით და წარმატებით ორჯერ აღინიშნა საქართველოში. ებრაელთა სათვისტომო საქა-
რთველოში უკვე საუკუნეებია არსებობს და და ჩვენ ვამაყობთ მათ მიერ ამ ურთიერთობაში 
შეტანილი წვლილით. ეს დიასპორა მშვიდად და მეგობრულად ცხოვრობს და მოღვაწეობს 
საქართველოში და ისრაელში ამოსვლის შემდეგ ინარჩუნებს კავშირებს საქართველოსთან, 
თითოეული ემიგრირებული ებრაელი საქართველოს ქომაგი და გულშემატკივარია. 
როგორც ისრაელის პრემიერ მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ სპეციალურად ისრაელის 
საელჩოსთვის დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლის იუბილესთან დაკავშირებით გა-
მოგზავნილ წერილში აღნიშნა: „ებრაელ და და ქართველ ხალხებს შორის მეგობრობა ის 
ფუნდამენტია, რაზეც ავაშენეთ და განვავითარეთ პარტნიორობა ორ ქვეყანას შორის ბოლო 
მეოთხედი საუკუნის განმავლობაში. ქართველი ებრაელების მრავალრიცხოვანმა თემმა ისრა-
ელში სხვა ელფერი შესძინა ჩვენს შორის არსებულ განსაკუთრებულ ურთიერთობებს“. 
ისრაელსა და საქართველოს შორის მჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა არსებობს. ორ 
ქვეყანას შორის ინტენსიური ეკონომიკური ურთიერთობების პერიოდში ისრაელიდან საქა-
რთველოში ასეულობით მილიონი დოლარის ექსპორტია განხორციელებული. სწორედ ეკო-
ნომიკაა ის სფერო, რაშიც ორ ქვეყანას შორის წარმატებული თანამშრომლობა ხორციელდე-
ბა. ამის დასტურია არაერთი ბიზნეს-ფორუმი, ჩატარებული როგორც საქართველოში, ისე 
ისრაელში.
მას შემდეგ რაც ისრაელმა საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმი დააწესა, საქართველოს მო-
ქალაქეებს საშუალება მიეცათ 180 დღის განმავლობაში 90 დღე უვიზოდ დარჩნენ ისრაელ-
ში, გაიზარდა საქართველოდან ისრაელში ჩამსვლელი ტურისტების ნაკადი. ასევე მკვეთრი 
ზრდის დინამიკაა ისრაელიდან საქართველოში ტურისტების შემოსვლის მხრივ.
მზარდი ტურისტული ნაკადების გამო, ორ ქვეყანას შორის საჰაერო მიმოსვლის სიხშირე სა-
გრძნობლად გაიზარდა და 2017 წლის ზაფხულიდან ისრაელიდან საქართველოში ყოველთვი-
ურად ასამდე ავიარეისი სრულდება. აღსანიშნავია, რომ ისრაელმა საქართველო 2017 წლის 
აპრილიდან უსაფრთხო ქვეყნების სიაში შეიყვანა. 
საქართველოში ისრაელის საელჩო 1992 წელს, ხოლო ისრაელში საქართველოს საელჩო 1998 
წელს გაიხსნა. მას შემდეგ ორი ქვეყნის საელჩოები და ელჩები მჭიდროდ თანამშრომლობენ 
სახელმწიფო ვიზიტების დაგეგმვაში ეკონომიკის, უსაფრთხოების, კულტურის სფეროებში 
წინსვლის მისაღწევად.
ჩემთვის დიდი პატივია, რომ მეორედ მომეცა საშუალება, ელჩის რანგში ვემსახურო ორ 
ქვეყანას. ამდენად, ძალისხმევას არ დავიშურებ კიდევ უფრო გავაძლიერო კავშირები, მხა-
რდაჭერა საერთაშორისო დონეზე და სახელმწიფო დონეზე მნიშვნელოვანი პროექტები 
განვახორციელო. 
მოხარული ვარ, რომ ჩვენი საელჩო აქტიურდ მონაწილეობს ამ საზაფხულო სკოლის ორ-
განიზებაში. სასიამოვნოა, რომ მასში მონაწილეობენ საქართველოსა და ისრაელის წარმო-
მადგენლები - მეცნიერები, პროფესორები, სტუდენტები, სპეციალისტები, ბიზნესმენები. 
ვუსურვებ ყველას წარმატებებს ახლანდელ და მომავალ საქმიანობაში ჩვენი ორი ქვეყნის 
საკეთილდღეოდ.
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SHABTAI TSUR

The Ambassador of 
 Israel in Georgia

Welcome to ladies and gentlemen, summer school participants and guests.
This year Israel and Georgia celebrate the 25th anniversary of the establishment of diplomatic relations. 
Israel was one of the first to recognize the independence of Georgia. After establishing diplomatic relations 
with Israel in 1992, a number of important official visits were made at the level of heads of governance. In 
1999 Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu had an official visit in Georgia, in 2001- Israel’s President 
Moshe Catsaw and in 2017 the President of Israel Reuven Rivlin.
In 2016 the First Deputy of the Minister of Foreign Affairs of Israel Ciphy Khotoveli was also paying an 
official visit to Georgia and the visit of Knesset (Israeli Parliament) delegation was also carried out.
During the 25 years as well, several official visits of heads of Georgian Governance, were held. In June 
2013, Prime Minister of Georgia Bidzina Ivanishvili, in 2014 Prime Minister Irakli Gharibashvili, and 
President Giorgi Margvelashvili in 2015 visited Israel. Also, two weeks ago, Georgia’s current Prime 
Minister Giorgi Kvirikashvili held an official visit to Israel.
The spheres of cooperation between Georgia and Israel are multilateral and include:
Regular bilateral and multilateral political dialogue;
Cooperation between legislative bodies (Group of Inter-Parliamentary Friendships);
Cooperation, in the spheres of economy, security, culture and education.
Especially remarkable is the “Mashav” program, through which over 1000 people have undergone courses 
in Israel in various fields. “Mashav” is oriented on different directions, but the priority is agriculture. The 
second important direction in which “Mashavi” is actively involved is the introduction of experienced Israeli 
experts of some field in Georgia and planning consultations and trainings here.
The Embassy of Israel is sponsoring many projects in the field of Culture and Israel’s culture, presented in 
many festivals and events, will it be classical music, jazz, cinema, theater, documentary or literature.
Friendship between Jewish and Georgian people counts 26 centuries, this date is celebrated twice with 
great honors and successes in Georgia. The Jewish community has existed in Georgia for centuries and we 
are proud of their contribution to this relationship. This diaspora lives quietly and friendly, lives in Georgia 
and maintains ties with Georgia after Israel’s arrival, and each emigrated Jewish is tender-hearted and 
compassionate of Georgia.
As Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu mentioned in the letter which was sent specially for the 25th 
anniversary of the diplomatic relations with the Embassy of Israel: “The friendship between the Jews and 
the Georgian people is the foundation of which we have built and developed a partnership between the 
two countries in the last quarter century. The numerous communities of Georgian Jews have made some of 
the extraordinary relationships between us.”
There is a close economic cooperation between Israel and Georgia. Hundreds of millions of dollars have 
been exported to Georgia from Israel during intensive economic relations between the two countries. The 
economy is the area in which the successful cooperation between the two countries is implemented. This is 
a confirmation of many business forum, conducted in Georgia and Israel.
After Israel imposed visa free regime for Georgia, citizens of Georgia were allowed to stay in Israel for 90 
days without a visa for 90 days. The flow of tourists from Israel to Georgia increased. The dynamics of 
sharp growth is the sign of the arrival of tourists from Israel in Georgia.
Due to the growing tourist flows, the frequency of air traffic between the two countries has grown 
significantly, and from the summer of 2017, there are more than a hundred flights every month in Georgia. 
It should be noted that Israel has entered Georgia since April 2017 in a list of safe countries.
The Embassy of Israel in Georgia in 1992, and the Embassy of Georgia in Israel was opened in 1998. Since 
then, the Embassies and Ambassadors of the two countries are closely cooperating in the planning of state 
visits, to achieve advancement in economy, security and culture.
It is a great honor for me to serve as the Ambassador for the second time to serve two countries. 
Therefore, I will try hard to make the effort to strengthen the ties, support internationally and implement 
important projects at the state level.
I am glad that our Embassy is actively involved in organizing this summer school. It is pleasant that 
the representatives of Georgia and Israel participate in it - scientists, professors, students, specialists, 
businessmen. I wish everyone success in the current and future activities for the welfare to our countries.



5 6  

აღსანიშნავია პროფესორების, სპეცია-
ლისტების და ბიზნესმენების მოხსენებები:
1. A.Gagulashvili, V. Gogaladze (Israel). Role of

Agricultural Technologies in Economic Development
2. A.Gagulashvili, V. Gogaladze (Israel). The role of

“NETAFIM-Georgia” in the implementation of agro-
technologies in Georgia.

3. R.Albin (Israel). Collective responsibilites.
4. თ. ბერიძე. საქართველოს და ისრაელის

სოფლის მეურნეობა: რეტროსპექტივა და
დღევანდელობა.

5. გ. შიხაშვილი. თსუ სტუდენტური ცენტრი
„იდეა“-ს“ საქმიანობა საქართველო-ისრაელის
ეკონომიკის კვლევის სფეროში.

6. ეთერ ხარაიშვილი. საქართველოსა და ისრა-
ელში სოფლის მეურნეობის განვითარების შე-
დარებითი ანალიზი.

7. ჯ. ხარიტონაშვილი. კოოპერაციული მოძრა-
ობის ფორმები ისრაელის სოფლის მეურნე-
ობაში და მისი გაზიარების პერსპექტივები
საქართველოში.
აღვნიშნავთ სტუდენტთა შემდეგ

მოხ     სე ნე ბებს:
1. T. Raz, A. Elias (Israel). Cannabies Technologies.
2. მ. თედიაშვილი, მ. მჭედლიშვილი, ნ.თოდუა.

ტურიზმის განვითარების ორგანიზაციული
საკითხები იერუსალიმსა და თბილისში.

3. ნ. ფირალიშვილი, თ. ჩუბინიძე, შ. გაბადაძე.
ურბანული სექტორის მართვა ისრაელსა და
საქართველოში.

4. მ. ქვრივიშვილი, გ. კურატიშვილი, გ. ჯანვე-
რდაშვილი, ტ. ძნელაძე. ისრაელის ინოვაციუ-
რი ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობაში და
საქართველო.
სტუდენტური კვლევებისა და პროექტების

ცენტრი "იდეას" მიერ ისრაელის ეკონომიკასა 
და ბიზნესთან თან დაკავშირებული კვლევითი 
პროგრამის განხორციელების შედეგად:

• მნიშვნელოვნად შეეწყობა ხელი საქართვე-
ლოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითა-
რების და მართვის ოპტიმალური მოდელის
შემუშავების თეორიულ-მეთოდოლოგიური
საფუძვლების კვლევას და პრაქტიკულ საქმი-
ანობაში მის რეალურ დანერგვას;

• მიზანშეწონილი და შესაძლებელი გახდება
შესაბამისი სასწავლო არჩევითი დისციპლი-
ნების (მაგ. “ისრაელის ეკონომიკა და საქა-
რთველო», “სამეურნეო-მმართველობითი
საქმიანობის ებრაული მოდელი», “ქართუ-
ლ-ებრაული ბიზნეს-ურთიერთობები», “კიბუ-
ცების და მოშავების ეკონომიკა და მართვა»
და სხვ.) შემოღება საქართველოს ეკონომიკუ-
რი პროფილის უმაღლეს სასწავლებლებში;

• გზა გაეხსნება სამეცნიერო და სტუდენტური
გაცვლითი პროგრამების ფართო მასშტაბით
განხორციელებას;

• გაფართოვდება თემატური სამეცნიერო-პ-
რაქტიკული კონფერენციების (სიმპოზიუმე-
ბის, საზაფხულო/ზამთრის სკოლების და სხვ.)
ჩატარების შესაძლებლობები;

• გაღრმავდება ქართველ და ებრაელ ბიზნესმე-
ნთა საქმიანი და მეგობრული ურთიერთობები.
ყოველივე ეს კი ძალიან წაადგება ისრაელ-სა-

ქართველოს ეკონომიკური, დიპლომატიური, სა-
მეცნიერო-საგანმანათლებლო და კულტურული 
ურთიერთობების შემდგომ გაღრმავებას. 

ჩატარებული სამეცნიერო-პრაქტიკული 
კონფერენციები და საზაფხულო სკოლა ცენტ-
რი “იდეას” კვლევითი პროგრამის შემადგენელი 
ნაწილია და მისი მიზნების განხორციელებას 
ემსახურება.

მთლიანობაში, თსუ-ის ეკონომიკისა და ბიზ-
ნესის ფაკულტეტის სტუდენტური კვლევები-
სა და პროექტების ცენტრი „იდეას“ სამეცნიე-
რო-კვლევითი საქმიანობის ანალიზი თვალნათ-
ლივ გვიჩვენებს მის ინიციატივიანობას, ინოვა-
ციურობას, მრავალფეროვნებას, შედეგიანობას 
და მომავალი გეგმების განხორციელების დიდ 
პერსპექტიულობას.



Activities of the Student Center IDEA TSU in the Sphere of Research Israeli Economy 5 7

ლიტერატურა

1. I საერთაშორისო სტუდენტური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია 
- „საქართველო-ისრაელის ურთიერთობები: მწვანე ეკონომიკის მართვა”. 
2014 წლის 14-17 ივლისი, მესტია. თბილისი, თსუ გამომცემლობა, 2014.

2. II საერთაშორისო სტუდენტური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია 
„საქართველო-ისრაელის ურთიერთობები: აგრობიზნესის ორგანიზაცია 
და მართვა”. სიღნაღი, 20-21 სექტემბერი, 2015. თბილისი, თსუ გამომცე-
მლობა, 2015.

3. III საერთაშორისო სტუდენტური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია 
„საქართველო-ისრაელის ურთიერთობები: ტრადიციული და ახალი ტექნო-
ლოგიების ორგანიზაცია და მართვა”. თბილისი, თსუ, ISET, 2016 წლის 17-18 
მაისი. თბილისი, თსუ გამომცემლობა, 2016.

4. I საერთაშორისო სტუდენტური საზაფხულო სამეცნიერო-პრაქტიკული 
სკოლა “საქართველო-ისრაელის ურთიერთობები: ახალი ტექნოლოგიე-
ბის მართვა ურბანულ და აგრარულ სექტორებში». ბათუმი, გონიო. 2-9 
აგვისტო, 2017. სკოლის პროგრამა. თბილისი, თსუ გამომცემლობა, 2017.

 GIORGI SHIKHASHVILI

Associate professor of the Faculty of Economics
and Business TSU, Director of the Student Center IDEA

 Activities of the Student Center IDEA TSU in 
the Sphere of Research Israeli Economy 

RESUME 

The main purpose of Student research and projects center IDEA TSU is to support 
upgrading the level of students’ knowledge and science-research work.

Since 2013, the Center has been working on scien  fi c-prac  cal research program by 
the name: „Georgia-Israel economical rela  ons and their development perspec  ves“.

Within the framework of the scien  fi c-prac  cal program, by the ini  a  ve of the “Is-
raeli Economy and Business research Sector”, since 2014 the center has conducted 
3 scien  fi c-prac  cal conferences and one summer school. Conducted scien  fi c-prac-
 cal conferences and summer school is part of the research program of the Center 

IDEA and serves to fulfi ll its goals.
The analysis of scien  fi c-research ac  vi  es of the Center IDEA shows a lot of its ini  a-
 ve to innova  on, diversity, effi  ciency and great perspec  ve of future plans.

Keywords: The student Center IDEA. Purposes of research program. Research Sector. 
Scien  fi c-prac  cal conferences. Scien  fi c-prac  cal Summer school. Proceedings of 
scien  fi c papers.
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 ლაშა ლაბაძე 

თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის პოლიტიკის 
ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი

 ირაკლი კოჭლამაზაშვილი

თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კვლევითი 
ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი

 სოფლის მეურნეობის როლი ქვეყნის 
ეკონომიკურ განვითარებაში 

რეზუმე

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორის განვითარება იყო და 
რჩება მთავრობის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად. მიუხედავად სახე-
ლმწიფოს და დონორი ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული მრა-
ვალი პროექტისა, სექტორში კვლავ სავალალო მდგომარეობაა. სოფლის 
მეურნეობის სექტორი კვლავ რჩება ყველაზე არანაყოფიერ დარგად სა-
ქართველოში, სადაც დასაქმების ჯიუტად მაღალი მაჩვენებელ თითქმის 
არ შეცვლილა გასული ათი წლის განმავლობაში. ძირითად მიზეზებს შო-
რის მნიშვნელოვანია აღინიშნოს განათლებისა და იმ პროფესიული უნარ 
ჩვევების ნაკლებობა, რაც საჭიროა სხვა უფრო პროდუქტიულ ურბანულ 
სექტორში დასასაქმებლად ან სოფლის მეურნეობში შემოსავლიანი საქ-
მიანობის წამოსაწყებად, მისი გაფართოებით, თანამედროვე ტექნოლო-
გიების დანერგვით, კომერციალიზაციით და ა.შ.
ოჯახის საშუალო შემოსავალი ქალაქში უფრო მაღალია, ვიდრე სოფ-
ლად, და ეს სხვაობა ბოლო პერიოდში უფრო იზრდება. თუმცა ეს გა-
ნსხვავება არ არის საკმარისი, თუ გავითვალისწინებთ ცხოვრების ღი-
რებულებებს შორის სხვაობას. შედეგად გვაქვს შიდა მიგრაციის დაბალ 
მაჩვენებელი. სტატიაში მოცემულია რამდენიმე გამოსავალი სექტორში 
არსებული მდგომარეობიდან. მთავარი აქცენტი ღირებულებათა ჯა-
ჭვების შესწავლას და კოოპერაციული გაერთიანებების გაჯანსაღებას 
ეფუძნება. მოყვანილი ორი მაგალითის საფუძველზე ნათლად ჩანს, რომ 
სხვადასხვა დარგში არსებული პრობლემებს შორის საერთოა პროფესი-
ული სასოფლო-სამეურნეო უნარ-ჩვევების არ არსებობა, თანამედროვე 
ტექნოლოგიების და გადამამუშავებელი საწარმოო ხაზების არ არსებო-
ბა. ასევე, გამოიკვეთა კოორდინაციის პრობლემა ღირებულებათა ჯა-
ჭვის სხვადასხვა მოთამაშეებს შორის. 

* * *

ექსპერტთა უმრავლესობა ეთანხმება იმ მოსაზრებას, რომ საქართველოს სო-
ფლის მეურნეობაში მეტისმეტად ბევრი ადამიანია დასაქმებული (უფრო სწო-
რად, არასათანადოდ დასაქმებული). ისტორიულად, ბევრი ქვეყნის განვითა-
რების გამოცდილება მიუთითებს ამ სექტორში დასაქმებისა და დამატებული 

თანამედროვეობა და პერსპექტივები
-
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ღირებულების წილის გარდაუვალ შემცირებაზე. 
სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, როცა ქვეყანა ვითა-
რდება, სოფლის მეურნეობის წილი მთლიან შიდა 
პროდუქტში მცირდება, ასევე მცირდება სოფლის 
მეურნეობაში დასაქმებულთა წილი. მსოფლიო 
ბანკის მონაცემების მიხედვით, ბოლო 25 წლის 

მანძილზე ევროკავშირში სოფლის მეურნეობაში 
დასაქმებულთა პროცენტული წილი მთლიან და-
საქმებაში შემცირდა 8,7%-დან 1991 წელს 4,2%-
მდე 2015 წლისთვის. აღნიშნული დინამიკა კიდევ 
უფრო გამოკვეთილად შეიმჩნევა ევროპის მოწი-
ნავე და სხვა განვითარებულ ქვეყნებში.

გრაფიკი 1. მოსახლეობა, 1897-2014

საქართველოში ათწლეულზე მეტია, რაც 
სოფლის მეურნეობის სფეროში დასაქმებულთა 
წილი 52-54%-ის ფარგლებში მერყეობს. დასაქმე-
ბის ჯიუტად მაღალი მაჩვენებელი ძალიან არა-
ნაყოფიერ დარგში დიდი თავსატეხია. პრობლე-
მაში გასარკვევად ISET-ის კვლევით ინსტიტუტში 
გავაანალიზეთ შინამეურნეობების გამოკვლევის 
2002-2015 წლების მონაცემები. როგორც გრაფიკ-
ზეა ნაჩვენები, შემოსავლები მზარდია როგორც 
ქალაქში ასევე სოფლად, 2007 წლიდან მოყოლე-
ბული, ოჯახის საშუალო შემოსავალი ქალაქში 
აჭარბებს სოფლად მაცხოვრებელთა საშუალო 

შემოსავალს. 2015 წლისთვის ეს განსხვავება და-
ახლოებით 225 ლარია თვეში, რაც არ არის საკ-
მარისად დიდი განსხვავება იმისთვის, რომ უფრო 
მაღალი შიდამიგრაციული ნაკადი გვქონდეს სო-
ფლიდან ქალაქად. არსებული განსხვავება წლე-
ბის მიხედვით საშუალო ქირის ფასსაც კი ვერ 
ფარავს, აღარაფერი რომ არ ვთქვათ ცხოვრების 
ღირებულების სხვა განსხვავებებზე. ეს ყველაფე-
რი მიუთითებს ურბანულ დასახლებებში სხვადა-
სხვა ეკონომიკური სექტორების განვითარების 
აუცილებლობაზე.

გრაფიკი 2. შინამეურნეობის ყოველთვიური შემოსავალი (ლარი), 2002-2015

რომ შევაჯამოთ, ერთის მხრივ სოფლად მაცხოვრებელს და ადგილობრივად თვითდასაქმებულ 
ფერმერს არ უღირს სოფლის დატოვება (კვალიფიკაცია და უნარები არ აძლევს საშუალებას მაღა-
ლანაზღაურებად ურბანულ სექტორში დასაქმების საშუალებას და მცირედით მეტი მონეტარული კე-
თილდღეობა ვერ ფარავს ცხოვრების ღირებულებებს შორის განსხვავებას) და ქალაქში სხვა სექტორ-
ში დასაქმება, მეორეს მხრივ პროდუქტიულ წარმოებას სოფლად ამდენი მუშახელი არ ჭირდება თანა-
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მედროვე ტექნოლოგიების ეფექტურად გამოყე-
ნების პირობებში.

ამ სიტუაციაში, ისმის კითხვა, შეიძლება თუ 
არა სოფლის მეურნეობა გადაიქცეს ინკლუზიუ-
რი ზრდის მამოძრავებელ ძალად საქართველო-
ში? მიუხედავად ყველაფრისა, ბევრი ალტერნა-
ტივა არ გაგვაჩნია იმ მოცემულობით რომ მოსა-
ხლეობის 43% სოფლად ცხოვრობს, შესაბამისად 
ქვეყანამ სწორი ეკონომიკური პოლიტიკის გატა-
რებით უნდა იზრუნოს აღნიშნული სექტორის გა-
ნვითარებაზე. მითუმეტეს, შეიძლება დიდი შედე-
გის მიღწევა მცირე ძალისხმევით. ინგლისი არის 
კარგი მაგალითი იმისა რომ სოფლის მეურნეობა-
ში რევოლუციის გაგრძელება იყო ინდუსტრიული 
რევოლუცია. აშშ-ში და იაპონიაში სოფლის მეურ-

ნეობის განვითარება დაეხმარა ინდუსტრიალიზა-
ციის პროცესს. აღმოსავლეთ აზიის ბევრმა წარ-
მატებულმა ქვეყანამ მაღალ ეკონომიკურ ზრდას 
საწყის ეტაპზე სწორედ სოფლის მეურნეობის 
სფეროს განვითარებით მიაღწია. შესაბამისად, 
ინდუსტრიის და სოფლის მეურნეობის განვითა-
რება ერთმანეთის ალტერნატივები კი არა, ერთ-
მანეთის შემავსებლები არიან. 

გლობალური ტენდენციების გათვალისწინე-
ბით, მოთხოვნა მზარდია სოფლის მეურნეობის 
დიფერენცირებულ (როგორც პირველად, ასევე 
გადამუშავებულ) პროდუქტებზე და საქართვე-
ლოს შეუძლია წარმატებულად დაიკავოს აღნიშ-
ნული ნიშა.

წარმატების ფორმულა - განათლება, კოორდინაცია, 

თანამედროვე ტექნოლოგიები

2014 წელს საქართველომ და ევროკავშირმა ხელი 
მოაწერეს ასოცირების შეთანხმებას, რომლის ნა-
წილია ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 
სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება საქართვე-
ლოსა და ევროკავშირს შორის. ეს შეთანხმება სა-
ქართველოს სოფლის მეურნეობის პროდუქციას 
ახალ საექსპორტო შესაძლებლობებს უქმნის. თუ-
მცა ევროკავშირის ბაზარს სურსათის უვნებლო-
ბის მკაცრი მოთხოვნები აქვს, რაც ართულებს 
ამ შესაძლებლობების სრულად გამოყენებას. ეს 
განსაკუთრებით ეხება ცხოველური წარმოშობის 
პროდუქტებს, რომლებიც მკაცრად რეგულირ-
დება. ქართულმა მატყლმა გასულ წელს წარმა-
ტებით დააკმაყოფილა საჭირო სტანდარტები და 
გახდა პირველი ცხოველური პროდუქტი, რომე-
ლიც საქართველოდან გაერთიანებული სამეფოს 
ბაზარზე (რომელიც ჯერჯერობით კვლავ ევრო-
კავშირის წევრია) ექსპორტზე გავიდა. 

საქსტატის მონაცემებით, 2016 წელს საქა-
რთველომ აწარმოა 2,000 ტონა მატყლი. მთელი 
რაოდენობიდან ნახევარზე მეტი (1,062 ტონა) 
გავიდა ექსპორტზე როგორც ნედლი მატყლი შე-
მდეგ ქვეყნებში: თურქეთი (77%), უკრაინა (10%), 
ინდოეთი (9%), გაერთიანებული სამეფო (2%) და 
პაკისტანი (2%). 2017 წლის პირველი 5 თვის მო-
ნაცემებიც ძალიან დამაიმედებელია, დაახლო-
ებით 550 ტონა მატყლი გავიდა ექსპორტზე ამ 
პერიოდში. 

ფასები განსხვავდება საექსპორტო პარტნი-
ორების მიხედვით. გასაკვირი არ არის რომ ყვე-
ლაზე მაღალი ფასი გადაიხადა გაერთიანებულ-
მა სამეფომ (773 დოლარი/ტონა), შემდეგ მოდის 
უკრაინა (694 დოლარი/ტონა), ინდოეთი (641 დო-
ლარი/ტონა), თურქეთი (463 დოლარი/ტონა) და 
პაკისტანი (389 დოლარი/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 ადგილობრივ წარმოებაში. 
სამწუხაროდ დიდი დიდი ნაწილი უბრალოდ განა-
დგურდა (დაწვეს ან გადაყარეს). რესურსების ამ-
გვარი ფლანგვა არამხოლოდ ეკონომიკური პრო-
ბლემაა, არამედ გარემოსაც აზიანებს.

ღირებულებათა ჯაჭვის შესწავლისას ორ 
პრობლემა გამოიკვეთა: პირველი ეს არის თანამე-
დროვე ტექნოლოგიების არ არსებობა და მეორე, 
კოორდინაცია ღირებულებათა ჯაჭვის სხვადას-
ხვა მოთამაშეებს შორის. მეტი მოთხოვნაა დამუ-
შავებულ მატყლზე (გარეცხილი, შეღებილი, და-
რთული, მოთელილი), მაგრამ ამ მოთხოვნას ვერ 
ვაკმაყოფილებთ, რადგან მატყლის გარეცხვისა 
და გაშრობის სიმძლავრეები შეზღუდული გვაქვს. 
სოფლის მეურნეობის სხვა ღირებულებათა ჯა-
ჭვების მსგავსად, მთავარია მონაწილეებს შორის 
კოორდინაციის და თანამშრომლობის გაუმჯო-
ბესება. მაგალითად, დამატებითი ღირებულების 
შექმნისა და მისი სამართლიანი განაწილების კა-
რგი 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 მარკეტი-
ნგი მათ მეტ სავაჭრო ძალაუფლებას შეჰმატებს 
და უკეთესი ფასების მიღების შესაძლებლობას 
გაუჩენს.

ჯერჯერობით საქართველოში არც ისე ბე-
ვრი 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 ახ-
ლახანს გადაწყვიტა, ხელი შეუწყოს მთლიანი ღი-
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რებულებათა ჯაჭვის განვითარებას - დაეხმაროს 
მატყლის გადამამუშავებელ კომპანია „თუშეთს“, 
დააკავშიროს ის ჯერ მატყლის მპარსავ კოოპერა-
ტივებთან და შემდეგ მატყლის საბოლოო ნაწარ-
მის მწარმოებელ საწარმოებთან, რათა ადგილობ-
რივად შეიქმნას დამატებითი ღირებულება.

მსგავსი პრობლემები გამოიკვეთა ISET-ის 
კვლევითი ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული კალ-
მახის ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზში. საქა-
რთველო მტკნარი წყლებით მდიდარი კავკასიური 
ქვეყანაა, რაც მას კარგ პოზიციაში აყენებს მთიან 
რეგიონში მაღალი ხარისხის კალმახის საწარმო-
ებლად. თუმცა ქართული კალმახის სექტორს 
ჯერ კიდევ აქვს პრობლემები და რიგი შეზღუდვე-
ბისა, რაც აფერხებს მის შემდგომ განვითარებას.

ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის ანალიზის მი-
ხედვით, საქართველოს კალმახის სექტორისთვის 
ყველაზე აქტუალური პრობლემა კალმახის ადგი-
ლობრივი საკვების წარმოების არარსებობა და 
იმპორტირებული საკვები პროდუქტების მაღალი 
ფასებია, რაც უარყოფით გავლენას ახდენს ადგი-
ლობრივი ფირმების კონკურენტუნარიანობაზე. 
პროფესიული სასოფლო-სამეურნეო უნარ-ჩვევე-
ბის, დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის 
მექანიზმების, პროდუქციის დიფერენციაციი-
სათვის საჭირო ინფრასტრუქტურული და ლო-
ჯისტიკური მოწყობილობების არარსებობა, ასე-
ვე, არის დარგის გამოწვევათა ჩამონათვალში

რეკომენდაციები მოიცავს კალმახის საკვე-
ბის ადგილობრივ წარმოებას, პროფესიული ვეტე-
რინარული მოვლისა და წყლის ხარისხის მართვის 
სერვისების შექმნას, პროფესიული განათლების 
ცენტრებისა და მეორე დონის მეკალმახეობის 
კოოპერატივების ჩამოყალიბებას.

გვჯერა, რომ ამ რეკომენდაციების შესრუ-
ლების ხარისხი განსაზღვრავს საქართველოში 
კალმახის სექტორის მომავალ განვითარებას.

2014 წლამდე საქართველოში ფიქსირდებოდა 
კალმახის თითქმის ნულოვანი ექსპორტი, 2015 
წლიდან კი შეიმჩნევა როგორც ექსპორტის, ისე 
იმპორტის ზრდა. თუმცა, ექსპორტისა და იმპო-
რტის ღირებულების უჩვეულო ზრდა უბრალო 
დამთხვევაა. კერძოდ, 2015 წლის დასაწყისში 
რუსეთის ფედერაციამ აკრძალა სურსათის იმ-
პორტი სკანდინავიის ქვეყნებიდან (ნორვეგიიდან 
და დანიიდან). ვინაიდან 2015 წელს ნორვეგია და 
დანია საქართველოში კალმახის მოწინავე იმპო-
რტიორ ქვეყნებს შორის იყვნენ, საქართველოდან 
კი ყველაზე მეტი კალმახი ექსპორტზე სწორედ 
რუსეთში გადიოდა, ადვილი მისახვედრია, რომ ეს 
თავსატეხი სხვა არაფერია თუ არა რეექსპორტის 
უბრალო ზრდა. ამიტომ ეს ზრდა არ უნდა მივი-
ჩნიოთ საქართველოს საკალმახე მეურნეობების 
პროდუქტიულობის ზრდად.

რომ შევაჯამოთ, სამი ძირითადი პრობლემა 
გამოიკვეთა მეკალმახეობის დარგში: პირველი, 
მეკალმახეები აწარმოებენ მხოლოდ ერთი ტი-
პის პროდუქციას - სამაგიდე, იგივე სუფრის კა-

ლმახს. ისინი ყიდულობენ ქვირითს, ლიფსიტას 
ან მოზარდეულ კალმახს, რადგან, პროფესიული 
უნარ-ჩვევებისა და შესაბამისი ლოჯისტიკის სიმ-
წირის გამო, არ შეუძლიათ მთლიანი საწარმოო 
ხაზის მართვა. ფერმების მხოლოდ მცირე ნა-
წილს შეუძლია, ერთ საწარმოო ხაზში გააერთი-
ანოს წარმოების ყველა ან რამდენიმე პროცესი 
(ვერტიკალური ინტეგრაცია). მეორე, ზოგი ფე-
რმერი კალმახს ყიდის საქართველოში საკუთარი 
სადისტრიბუციო ქსელის მეშვეობით, სხვები კი 
- საკუთარ რეგიონში სპეციალურად გამოყოფილ 
ადგილებში. ხშირია შემთხვევები, როდესაც ბი-
თუმად მოვაჭრეები და მომხმარებლები კალმახს 
პირდაპირ ფერმებიდან ყიდულობენ. თითქმის 
არც ერთი ქართული ფერმა არ სპეციალიზდება 
კალმახის დამუშავებაში. შედეგად, ადგილობრივ 
ბაზრებზე მხოლოდ ცოცხალი (ან ახალი) თევზი 
იყიდება. ასევე, შესაბამისი ტექნოლოგიის, საშუ-
ალებებისა და დამუშავების შესაძლებლობების 
სიმწირის გამო, ქართველი მეკალმახეები ექსპო-
რტზე მხოლოდ ცოცხალ კალმახს უშვებენ. მესა-
მე, საქართველოში არ არსებობს აკვაკულტურის 
კვლევითი ინსტიტუტი ან ცენტრი. ამ მხრივ მო-
მსახურების ერთადერთი მიმწოდებელია ჯეო-
ვეტი. არ არსებობს სათანადო ლაბორატორია, 
სადაც კალმახის დაავადებების შესწავლა და მე-
კალმახე ფერმერებისთვის დაავადებებთან ბრძო-
ლისთვის შესაბამისი რეკომენდაციების მიცემა 
იქნება შესაძლებელი. ქვეყანაში პროფესიონალი 
იხტიოლოგების ნაკლებობაა.

სხვადასხვა პროდუქტის ღირებულებათა ჯა-
ჭვის ანალიზი ნათლად გვიჩვენებს, რომ სოფლის 
მეურნეობის დარგში თანამედროვე ტექნოლო-
გიების დანერგვა და კოორდინაცია მნიშვნელო-
ვანია სექტორის განვითარებისთვის. პრობლების 
მოგვარების ერთ-ერთი გზა თანამედროვე კო-
ოპერატივების ჩამოყალიბებაა. სამ წელიწადზე 
მეტია, საქართველოს მთავრობა და დონორები 
ევროკავშირის მეთაურობით, ხელს უწყობენ სა-
ქართველოში სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატი-
ვების განვითარებას. ქვეყანაში ბევრი სასოფლო-
-სამეურნეო კოოპერატივი ჩამოყალიბდა და ზო-
გიერთმა უკვე გადალახა მთავარი გამოწვევები. 
თუმცა კვლავ რჩება გამოწვევები, მაგალითად 
მეორე დონის კოოპერატივების ჩამოყალიბება 
დამატებით შეუწყობს ხელს ქართულ სასოფლო-
-სამეურნეო ღირებულებათა ჯაჭვში სიცოცხლი-
სუნარიანი კავშირების ჩამოყალიბებას. 

დასკვნის სახით, შეიძლება ითქვას, რომ 
მნიშვნელოვანია სხვადასხვა პროდუქტის ღი-
რებულებათა ჯაჭვის საფუძვლიანი შესწავლა 
სუსტი, პრობლემური რგოლების გამოსავლენად, 
იმისთვის, რომ ქართულ სოფლის მეურნეობაში 
შეიქმნას და განვითარდეს სიცოცხლისუნარიანი 
ბიზნესმოდელები.
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SUMMARY

The development of the agricultural sector in Georgia con  nues to be one of the main pri-
ori  es of the government. Despite the numerous large-scale projects implemented in the 
sector by both state and donor organiza  ons, the sector is s  ll underdeveloped. 

Agriculture remains the most unproduc  ve sector in Georgia, where stubbornly high levels 
of unproduc  ve self-employment have not changed for the last ten years. Among the main 
reasons for the current situa  on are a lack of educa  on and skills necessary for engaging in 
more produc  ve urban sector employment or for be  er managing agricultural businesses 
(by expansion, employing modern technologies, etc.). 

Although the average income of a family is higher in the city than in rural areas (and this gap 
has increased in recent years), this diff erence is not enough to induce rural-urban migra  on 
when we take into considera  on the diff erence between the costs   of living in those areas. 
As a result, internal migra  on remains at a low level.

This ar  cle provides a number of recommenda  ons to improve the situa  on in the Georgian 
agricultural sector. The main emphasis is on studying value chains and reinforcing coopera-
 on. Based on the two examples provided (results of trout and wool value chain analysis), 

it is clear that the lack of professional agricultural skills, the absence of modern technolo-
gies and processing produc  on lines are common problems, which should be considered 
alongside other problems aff ec  ng diff erent fi elds. The problem of coordina  on between 
diff erent players in value chains has also been iden  fi ed. In conclusion, we can say that it is 
important to conduct a thorough analysis of the value chains of diff erent products to iden  -
fy weak and problema  c areas in order to create and develop sustainable business models 
for Georgian agriculture.
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 რევაზ გოგოხია

ჟურნალ „ეკონომიკა და ბიზნესი”-ს მთავარი
რედაქტორი, პროფესორი

 საქართველოს ეკონომიკური 
განვითარების სტრატეგიის 
ზოგიერთი საკითხი

სტატიაში ყურადღება გამახვილებულია საქართველოში საბაზრო ეკო-
ნომიკის ფორმირების, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგი-
ისა და სტრუქტურის საკითხებზე. ამასთან დაკავშირებით, ხაზგასმითაა 
აღნიშნული რომ არ შეიძლება გენერალურ სტრატეგიად მივიჩნიოთ ტუ-
რიზმის ან ინფრასტრუქტურის რომელიმე დარგის განვითარება, რაც 
ქვეყანას სამუდამო ჩამორჩენილობისკენ უბიძგებს. აუცილებელია ეკო-
ნომიკის დარგთა ინდუსტრიული განვითარება, ინოვაციური ტექნოლო-
გიების დანერგვა და, რაც მთავარია, განათლების ფენომენის წინ წამოწე-
ვა. ყოველივე აღნიშნულის უზრუნველყოფის მატერიალურ-რესურსეულ 
საფუძვლად მიჩნეულია საქართველოში მიწისა და სასმელი წყლის უა-
ღრესად რთული სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემის ოპტიმალურად 
გადაწყვეტა.

საკვანძო სიტყვები: ეკონომიკის სტრუქტურა და სტატეგია. ეკონომი-
კის რეგულირება, აბსოლუტური და შეფარდებითი უპირატესობის პო-
ტენციალი. სასმელი წყლის სტრატეგია. ქართული მიწის ყიდვა-გაყიდვის 
პრობლემა.

საქართველოში საბაზრო ურთიერთობათა ფორმირების პროცესი მეოთხედი 
საუკუნეა გრძელდება. მიუხედავად „ქართული ოცნების“ მთავრობის გარკვეუ-
ლი ძალისხმევისა, აღნიშნულ პროცესს არც ახლო პერიოდში უჩანს სასიკეთო 
დასასრული. საქმე ისაა, რომ ქვეყანაში ბევრი რამ კეთდება, ვითარდება ინფრა-
სტრუქტურა, მაგრამ როგორც ჩანს, ეს „ფასადური რეფორმაა“, რამეთუ ეკონო-
მიკის არსებით აღორძინებას, თუნდაც პრიორიტეტული დარგების მეტ-ნაკლე-
ბად წინსვლა-განვითარებას, თითქმის არ აქვს ადგილი. ამის მიზეზი მრავალია. 
აღვნიშნავთ ზოგიერთს. 

ცხადია, საბაზრო ეკონომიკის კურსს ალტერნატივა არა აქვს, მაგრამ 
მცდარად გაგებული ბაზრის თავისუფლების გზაზე ყოველგვარი შეზღუდვის 
მოხსნით ქვეყანა თითქმის ანარქიამ მოიცვა. სავსებით უნიადაგო გამოდგა გა-
რდამავალ ეკონომიკაში სახელმწიფოს ჩარევის მკვეთრად შეზღუდვის მიზან-
შეწონილობის შესახებ მავანთა რჩევანი. დღეისათვის აშკარაა, რომ არავითარ 
შემთხვევაში არ შეიძლება საბაზრო სისტემის ფორმირების პროცესის თვით-
დინებაზე მიშვება იმის იმედით, რომ ის თვითონ გაიკვალავს გზას და თავისთა-
ვად ჩამოყალიბდება. ამიტომ, ობიექტური აუცილებლობა მოითხოვს სახელმწი-
ფომ, სხვა ქვეყნების გამოცდილების გამოყენებით, მეცნიერულ საფუძველზე 
მართვადი გახადოს ბაზრისაკენ ეკონომიკის მოძრაობის მთელი პროცესი. ხომ 
ფაქტია და ამის მრავალი პრეცენდენტი არსებობს, რომ საბაზრო ეკონომიკა 
ყველაზე განვითარებულ ქვეყნებშიც კი არ ფუნქციონირებს სახელმწიფოს გა-
რკვეული მიზნობრივი ჩარევის გარეშე, განსაკუთრებით, მაკროეკონომიკური 
სტრუქტურის სრულყოფისა და სოციალური პროცესების მართვის დარგში.
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ჩვენმა რეფორმატორებმა ეკონომიკური რე-
ფორმის ამოსავალ თეორიულ დოქტრინად მიი-
ღეს განვითარებულ დასავლეთში ფართოდ პრო-
პაგანდირებული ნეოლიბერალური მოდელი, რაც 
საქართველოს სინამდვილეში ემყარება მცდარ 
ამოსავალ პოზიციას - ფინანსური სტაბილიზაცი-
ის პირველადობას ეკონომიკის სტრუქტურული 
გარდაქმნის მიმართ, რაც წინასწარ კრახისთვის 
იყო განწირული და ასეც მოხდა1, რაც დღეისთვის 
უწინარესად ვლინდება ლარის გაუფასურებისა 
და ფასების სისტემური ზრდით.

მიმდინარე საუკუნის განვლილ პერიოდში 
საქართველოში შემოსული უცხოური ინვესტი-
ციები, თითქმის მთლიანად, მხოლოდ ინფრაქტ-
რუქტურის განვითარებას ხმარდება და არა საწა-
რმოო დანიშნულების ობიექტების მშენებლობას 
თუ რეკონსტრუქცია-მოდერნიზებას. დაბანდე-
ბები, როგორც წესი, გამოყენება გზების, სა-
სტუმროების, ტურისტული ობიექტების და სხვა 
სახის ინფრასტრუქტურის მშენებლობისათვის. 
ასეთია სამწუხაროდ უცხოური ფულადი სახსრე-
ბის პოლიტიკური შეფერილობა, რის შედეგადაც 
ქვეყნად საწარმოო სექტორი, ფაქტობრივად არ 
ვითარდება.

აქედან ცხადია, რომ აუცილებლად და და-
უყოვნებლივ, სამთავრობო დონეზე უნდა გადა-
წყდეს უცხოური კრედიტების თუ სხვა სახსრების 
გამოყენება არამხოლოდ ინფრასტრუქტურის, 
არამედ - საწარმოო სფეროს აღორძინებისათვის.

გლობალიზაციის ეპოქალური პროცესი თა-
ნამედროვე პირობებში ობიექტურად განაპირო-
ბებს მსოფლიო ეკონომიკის ღრმა სტრუქტურულ 
ცვლილებებს. ეს განსაკუთრებით საქართველოს 
და ტექნიკურ-ეკონომიკური განვითარების მხრივ 
მის მსგავს ქვეყნებს ეხება. განსაკუთრებით სავა-
ლალოა საქართველოს ეკონომიკის თანამედრო-
ვე განვითარების დონე და რაც მთავარია, მისი 
სტრუქტურა. ასე, მაგალითად, 2015 წლის ოფი-
ციალური მონაცემებით, აგრარულ სექტორში 
დასაქმებული იყო (თუ მას დასაქმება ჰქვია) მო-
მუშავეთა 52,2%, ინდუსტრიაში 15%, მომსახურე-
ბის სფეროში 33,3%, ანუ ეს სტრუქტურა დიდად 
არ განსხვავდება იმ სურათისაგან, რაც დამახა-
სიათებელი იყო მსოფლიოსათვის, ვთქვათ ორი 
საუკუნის წინათ, როცა დომინირებული მდგო-
მარეობა ეკავა ჯერ სოფლის მეურნეობას, მერე 
კი - მრეწველობას. აი, თუნდაც 1820 წელს აშშ-ის 
აგრარულ სექტორში დასაქმებული იყო მომუშა-
ვეთა 70%. თუმცა იქაც და მსოფლიოს ბევრ ქვე-
ყანაში სურათი რადიკალურად შეიცვალა, მაგა-
ლითად, იმავე აშშ-ის აგრარულ სექტორში დღეი-
სათვის დასაქმებულია მხოლოდ 1%.

აქედან ცხადია, რომ საქართველო და სხვა 
მისი მსგავსი ქვეყნები ეპოქალურად ჩამორჩნენ 
მსოფლიო ეკონომიკის სტრუქტურისა და სო-
ცილურ-ეკონომიკური განვითარების ტემპებს. 
1 რევაზ გოგოხია, შერეული ეკონომიკური სისტემა: 

არსი, მოდელები, განვითარების პერსპექტივები, 
თბ.,2004, გვ. 21.

დღეს საქართველო 111-ე ადგილზეა მსოფლიოს 
189 ქვეყანას შორის მოსახლეობის ერთ სულ-
ზე მშპ-ის მაჩვენებლის მიხედვით და გვისწრებს 
როგორც ყველა ევროპული ქვეყანა, ასევე აზი-
ა-აფრიკისა და ლათინური ამერიკის ბევრი ქვე-
ყანა, რომელთაც, თითქმის არავითარი რესურ-
სულ-ეკონომიკური უპირატესობა არ გააჩნიათ. 
ამასთან, სავალალოა ისიც, რომ როცა მსჯე-
ლობაა საქართველოს მომავალ განვითარებაზე, 
მკვლევართა თუ ექსპერტთა დიდი უმრავლესობა, 
პირველ რიგში, ანუ წინა პლანზე აყენებს ტურიზ-
მისა და საკურორტო მეურნეობის განვითარებას. 
რაც შეეხება თანამედროვე ინდუსტრიული ტექ-
ნოლოგიის მრავალსახეობიდან, თუნდაც ერთის 
გამოკვეთილად განვითარებაზე, მსჯელობა არ 
არის ან თითქმის არ არის.

ამასთან დაკავშირებით უაღრესად აქტუა-
ლურია საქართველოს ეკონომიკის განვითარების 
მეცნიერულ დონეზე დამუშავებული გენერალუ-
რი სტრატეგიის კონცეფციის პრობლემა, რაც 
არაერთხელ ყოფილა მსჯელობის თუ დისკუსიის 
საგანი, თუმცა, ის განსაკუთრებულ აქტუალუ-
რობას დღეისათვის იძენს, რამდენადაც მკვლევა-
რთა თუ პოლიტიკოსთა არც თუ მცირე ნაწილი, 
თავისი ე.წ. კონცეფციით, ნებსით თუ უნებლიეთ, 
საქართველოს სამუდამო ჩამორჩენილობისკენ 
უბიძგებს.

ამათგან, მხოლოდ ერთ სტატიას გამოვა-
რჩევ, რომელიც, საქართველოს მართლაცდა 
დღეისთვის გამორჩეულ გაზეთში დაიბეჭდა. მას-
ში ვკითხულობთ: „მისასალმებელია, რომ ამჟამად 
საქართველოში ტურიზმი ეროვნული ეკონომიკის 
განვითარების გენერალურ სტრატეგიად არის 
აღიარებული,“ და შემდეგ ავტორი აგრძელებს 
- რომ ტურიზმის ეკონომიკური განვითარების 
გენერალურ სტრატეგიად აღიარების შესახებ 
ჯერ კიდევ საქართველოს დამოუკიდებლობის 
აღდგენის პირველ წლებში, კერძოდ 1999 წელს, 
ვწერდიო“2.

ჩემი დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი 
და არა მხოლოდ ჩემი, ცალსახად უარყოფითია, 
რამდენადაც ასეთი შეხედულებები იმ „დიდი პო-
ლიტიკის“ შემადგენელი ნაწილია (ნებსით თუ 
უნებლიეთ), რომელიც სამამულო ინდუსტრიისა 
და მყარი ეკონომიკის არსებითად ჩაკვლას ისახა-
ვს მიზნად, და საქართველოს, ისიც უკეთეს შემ-
თხვევაში, ნავთობსადენის, გაზსადენის, ევრაზი-
ული დერეფნისა და საბოლოოდ ტურისტთა საჯი-
რითო ტერიტორიის, ხოლო ქართველებს სხვების 
მომსახურე ერის მიზერულ პერსპექტივას უტო-
ვებს.3 საქმე ისაა, რომ მომავალი არა აქვს იმ ქვე-
ყანას და ერს, რომელიც ერთ სეზონში, თუნდაც 

2 საქართველოს ეკონომიკური განვითარების 
გენერალური სტრატეგია. გაზ. „საქართველოს 
რესპუბლიკა“, 2017 წ. 25 მაისი

3 რევაზ გოგოხია, შერეული ეკონომიკური სისტემა: 
არსი, მოდელები, განვითარების პერსპექტივები, 
თბ., 2004, გვ. 36.
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2-ჯერ მეტ ტურისტს თუ დამსვენებელს მიიღებს, 
ანუ მოემსახურება, ვინემ ქვეყნის მოსახლეობაა.

ამ აზრის ავტორია ქართული ეროვნული 
ეკონომიკური იდეოლოგიის ფუძემდებელი აკა-
დემიკოსი პაატა გუგუშვილი. 

თუმცა, სავსებით მისაღებია, საქართვე-
ლოს ეკონომიკის განვითარების სტრატეგიაში 
გამოკვეთილი ადგილი დაიკავოს მომსახურების 
სფეროს დაჩქარებულმა განვითარებამ, რასაც 
არავინ უარყოფს. მაგრამ, ამასთან ერთად, არა-
ნაკლები ყურადღება უნდა მიექცეს მრეწველო-
ბას, ეკონომიკის დარგთა ინდუსტრიულ განვი-
თარებას, ინოვაციურ ტექნოლოგიებს, და რაც 
მთავარია, განათლების ფენომენს. ასევე, მოსა-
ფიქრებელია,როგორც აბსოლუტური ასევე შე-
ფარდებითი უპირატესობის მოპოვების ახალი 
შესაძლებლობები, რისი დიდი პოტენციალიც გაა-
ჩნია საქართველოს.

თუმცა, უფრო ზუსტი იქნებოდა გვეთქვა, 
დაუყოვნებლივ ასამოქმედებლია როგორც აბ-
სოლუტური ასევე შეფარდებითი უპირატესობის 
შემცველი, უკვე პროექტის სახით დამუშავებული 
„ქართული სასმელი წყლის ინდუსტრიალიზაცი-
ის“ კონცეფცია, რასაც მეცნიერთა დიდი ჯგუფი 
აკადემიკოს პაატა გიორგაძის ხელმძღვანელო-
ბით „საქართველოს ეკონომიკური აღორძინების 
დოქტრინას“ უწოდებს.4

საქმის არსი შემდეგია: ქათველ მეცნიერთა 
მიერ დადგენილია, რომ საქართველოს დღე-ღა-
მეში აქვს 26 მლრდ ლიტრი ბუნებრივი, მაღა-
ლი ხარისხის ბიოლოგიურად აქტიური სასმელი 
წყალი, ეს მაშინ როცა მსოფლიო მოსახლეობას 
დღე-ღამეში 17,5  მლრდ ლიტრი სასმელი წყალი 
სჭირდება. 

დღეისათვის მსოფლიოში წყლის დიდი დე-
ფიციტია - მოსახლეობის ნახევარზე მეტს - 4,5 
მლრდ ადამიანს, ბუნებრივი სასმელი წყლის მწვა-
ვე პრობლემა აქვს. ამ დეფიციტის შესავსებად 
მსოფლიოს მოსახლეობას დღე-ღამეში 12 მლრდ 
ლიტრი წყალი სჭირდება.

საქართველოს კი შეუძლია ჩამოასხას (მთლი-
ანად დააკმაყოფილოს საქართველოს ყველა რე-
გიონის კუთხე-კუნჭულის მოსახლეობა სასმელი 
წყლით) და თავისი სატრანსპორტო ინფრასტრუქ-
ტურიდან გამომდინარე, გაიტანოს წელიწადში 50 
მლრდ ლიტრი წყალი. ბუნებრივი სასმელი წყლის 
ინდუსტრიის (მინიმუმ ორი ქარხნის) ამუშავებით 
ერთ წელიწადში საქართველოს სახელმწიფო ბი-
უჯეტი 4 მლრდ დოლარით, ხოლო სულ წლიური 
შემოსავალი -12 მლრდ დოლარით გაიზრდება. 

სათანადო ინდუსტრიული დამუშავების შე-
დეგად, საქართველოში არსებული სასმელი წლის 
სახელმწიფო მარაგები 2 ტრლნ 277 მლრდ დო-
ლარის მატერიალურ ფასეულობად გადაიქცევა 
და ეს საერთო სახალხო ქონება იქნება. სასმელი 
წყლის პროგრამის დამუშავების შემდეგ საქა-

4 გაზ. „ასავალ-დასავალი“, 2017 წლის 22-28 მაისი.

რთველოს თითოეული მოქალაქე ეტაპობრივად 
გახდება ამ ინდუსტრიის აქციონერი და 400 ათა-
სი დოლარის ღირებულების მატერიალური ფასე-
ულობის მფლობელი. 

პროექტის მიხედვით, საქართველოში დაბა-
დებული თითოეული ბავშვი ავტომატურად მი-
იღებს ბუნებრივი სასმელი წყლის ინდუსტრიის 
სახით აქციას - 120 ათასი დოლარის ოდენობით. 
სხვა ბევრ სიკეთეზე არაფერს ვამბობ.

საბოლოოდ, როგორც ქართველ მეცნიერთა 
აღნიშნული ჯგუფი აცხადებს, მათი კონცეფციის 
განხორციელებით და ბუნებრივი სასმელი წყლის 
ინდუსტრიის ამუშავებით, საქართველო მსოფლი-
ოს ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული და ეკონო-
მიკურად აღორძინებული ქვეყანა გახდება. 

და კიდევ ერთი, წყლის კონცეფციასთან უშუ-
ალოდ დაკავშირებული, უნდა ითქვას, ყველაზე 
მთავარი, ერისა და ქვეყნისათვის სასიცოცხლო 
საკითხი, რაც საქართველოს ეკონომიკის განვი-
თარების გენერალური სტრატეგიის წარმატებით 
განხორციელებას უკავშირდება - მიწის საკითხია, 
უფრო კონკრეტულად კი - უნდა იყიდებოდეს 
თუ არა ქართული სასოფლო-სამეურნეო მიწა 
უცხოელებზე.

ქართული სასოფლო-სამეურნეო მიწასთან 
დაკავშირებული კანონმდებლობა ჯერ კიდევ პარ-
ლამენტშია და განხილვების ეტაპზეა, არის სხვა-
დასხვა მიდგომა - ქართველ პატრიოტთა აზრით, 
არა მხოლოდ სასოფლო-სამეურნეო, არამედ არცე-
რთი სახის მიწა არ უნდა გაიყიდოს უცხოელებზე; 
უეროვნებო ლიბერტარიანელთა აზრი, სრულიად 
საწინააღმდეგოა - ყოველგვარი მიწა თავისუფალ 
მიმოქცევაში უნდა იყოს. მაგ., ოპოზიცონერ პარ-
ლამენტარ, ეკონომიკის დოქტორ რომან გოცირი-
ძის აზრით, „მიწების თავისუფალი გაყიდვის გა-
რეშე სოფლის მეურნეობა ფეხზე ვერ დადგება“5

. ოდნავ განსხვავებული, მაგრამ შინაარსით იგი-
ვეა ეკონომიკის საკმაოდ სოლიდური მინისტრის 
გიორგი გახარიას აზრი: „ჩვენთვის მთავარია მიწა 
იყოს ეკონომიკურ ბრუნვაში.“

მათი მოტივი ისაა, რომ მიწების გაყიდვა, 
თურმე, ინვესტიციების მოზიდვის საუკეთესო 
წყაროა. მაგრამ ხომ ელემენტარული ჭეშმარიტე-
ბაა, რომ მიწის გაყიდვით (და ქვეყნისათვის სამუ-
დამოდ დაკარგვით) მიღებული ერთჯერადი ინვე-
სტიცია, თავისი ეკონომიკური, სოციალური პო-
ლიტიკური არსით, უთვალავჯერ ჩამორჩება მი-
წის მარადიული გამოყენებით მიღებულ ეფექტს.

არათუ სასოფლო-სამეურნეო მიწა, არამედ 
არცერთი სახის მიწა არ უნდა გაიყიდოს უცხოე-
ლებზე იმიტომ, რომ მიწა საქონელი არ არის, არც 
მხოლოდ ბუნებრივი რესურსი და არც ეკონომი-
კური კატეგორიაა, არამედ ქართველთა იდენტო-
ბის დამდგენი ფასეულობითი ეროვნული საუნჯე 
და მარადიული სამკვიდროა. საქართველოს ბუ-
ნებრივი და დღეს არსებული ცივილიზაციური 
რესურსები უნდა განვიხილოთ როგორც ჩვენი, 
5 გაზ. „ასავალ-დასავალი“, 2017 წლის 15-21 მაისი
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ასევე მარადიული შთამომავლობის გამზრდე-
ლ-მარჩენალი და საარსებო ბაზა.1

ამიტომაც, კონსტიტუციის ახალ რედაქცია-
ში მკაფიოდ, ყოველგვარი მიკიბვ-მოკიბვის გარე-
შე უნდა დაფიქსირდეს მიწაზე საკუთრების ფო-
რმები: სახელმწიფო, მუნიციპალური (სათემო) 
და კერძო საკუთრება, და რაც მთავარია, ის, რომ 
ყოველგვარი სახის მიწის მიყიდვა უცხოელებ-
ზე აკრძალულია, დასაშვებია მხოლოდ საიჯარო 
ურთიერთობები. რატომ ასე კატეგორიულად? 
იმიტომ, რომ მიწა, რომელსაც უცხოელი შეიძე-
ნს, საქართველოს მკვიდრთათვის სამუდამოდ 
დაკარგულია. 

მკაფიო, პრინციპული და სავსებით მისაღე-
ბია ილია II-ის პოზიცია ამ საკითხთან დაკავში-
რებით: „ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ არის ისეთი 
ფასეულობა, რომლის გაყიდვა არ შეიძლება. არც 
მეფეს, არც პრეზიდენტს, არც პატრიარქს, არა-
ვის არა აქვს უფლება გაყიდოს ქართული მიწა, 
ქართული საბადოები, წყაროები.“ 

ჩვენ ისღა დაგვრჩენია ბოლომდის დავიცვათ 
პატრიარქის ეს ღვთისაგან ნაკარნახევი და ასე-
ვე ილია მართლის მიერ საქართველოს რაობის 
დამდგენი მარადიული ქართული ტრიადა: „მამუ-
ლი, ენა, სარწმუნოება“. ყველამ უნდა გავითავი-
სოთ, რომ ერისა და საქართველოს გადარჩენის 
ეს ჭეშმარიტად ისტორიული შესაძლებლობა არ 
შეიძლება ხელიდან გაშვებულ იქნეს წინააღმდეგ 
შემთხვევაში, თუმცა ქართულ მიწას, როგორც 
ბევრი უპასუხისმგებლო ვაიქართველი აცხადებს, 
ვერავინ მოიკიდებს ზურგზე და წაიღებს სადმე, 
ის დარჩება თავის ადგილას, მაგრამ ქართველე-
ბისა და ქართული სახელმწიფოებრიობის გარეშე.

ყოველივე აღნიშნულთან ერთად, დღეისათ-
ვის საქართველოსთვის ყველაზე მწვავეა სოცი-
ალურ-ეკონომიკური განვითარების ეროვნული 
კონცეფციის, ეროვნული იდეოლოგიის უქონლო-
ბა, რაც განსაზღვრავს ერის კონსოლიდაციას, 
მის მოძრაობას ერთი საერთო მიზნისაკენ. ეროვ-
ნული იდეოლოგიის საფუძველი უნდა იყოს ისტო-
რიულად ჩამოყალიბებული ტრადიციები (რასაც 
ამომავალი მზის ქვეყანა იაპონიაში „ისტორიის 
გონებას“ უწოდებენ და რისი უდიდესი რეზერვე-
ბია საქართველოში), რაც გადანასკვული იქნება 
ქრისტიანულ მართლმადიდებლურ მოძღვრება-
სთან. ამასთან დაკავშირებით, უპრიანია მოვიყვა-
ნოთ გენიალური აინშტაინის სენტენცია: „მეცნი-
ერება რელიგიის გარეშე ხეიბარია, ხოლო რელი-
გია მეცნიერების გარეშე - ბრმაა.“

დღეს, სამწუხაროდ, კაცობრიობა ყოფნა-ა-
რყოფნის უდიდესი დილემის წინაშე დგას - ერთი-
მეორეს უპირისპირდება ჰუმანური და არაჰუმა-
ნური მსოფლმხედველობები. ეს უკანასკნელი არ-
სებითად ნეოლიბერალიზმითაა წარმოდგენილი, 

1 პაატა კოღუაშვილი, დავით ზარდიაშვილი. 
ეროვნული თანხმობა - საქართველოს მიწის 
გადარჩენის აუცილებელი პირობა, ჟურნ. 
„ეკონომიკა და ბიზნესი“, 2017წ, N2. გვ. 208-214.

რომელიც ცდილობს მოაშთოს მართლმადიდე-
ბელი ქრისტიანობა, რომელიც უპირისპირდება 
ყოველგვარ გარყვნილობას. ამაში ჩვენი მნიშვნე-
ლოვანი მოკავშირეა მაჰმადიანობა, რომელსაც 
ბევრი რამე საერთო აქვს მართლმადიდებლობა-
სთან. სამწუხაროდ, საქართველოშიც სულ უფრო 
მრავლდება ლიბერტარიანელთა და ქვეყნის 
ძირეული ინტერესების ჩალის ფასად გამყიდ-
ველთა რიგები. უხვად არიან პროამერიკელები, 
პროევროპელები, პრორუსები და სხვა „პროები“, 
პროქართველები კი ნაკლებად. საქართველოს 
კოსმოსური მისიაა ჰარმონიული ურთიერთო-
ბა ყველა ქვეყანასა თუ ერთან, მაგრამ პროქა-
რთული იდეოლოგიით, სხვანაირად ქვეყანა ვერ 
განვითარდება.2

ეს იმას ნიშნავს, რომ გადარჩენის სხვა გზა არ 
არსებობს - ქვეყანა ერის ბუნებისა და ტრადიცი-
ებიდან გამომდინარე უნდა იმართებოდეს. ყალბი 
და არაქართულია ქვეყნის გარეთ მხსნელის ძებ-
ნა. იქ მხოლოდ მეგობრები უნდა ვეძებოთ და და 
არა პატრონები. საქართველოს მსახური ცუდი 
ხელისუფლებაც კი ათასგზის ჯობს გარედან მა-
რთულ ნაქებ-ნადიდებ ხელისუფალთ - ასეთია სა-
ქართველოს მეცნიერთა საინიციატივო ჯგუფის 
ქართველი საზოგადოებისადმი 2016 წლის 15 მა-
ისის მიმართვის პათოსი.

ამასთან დაკავშირებით უდავოდ საყუ-
რადსაღებოა მრავალი საინტერესო პუბლიკაცი-
ის ავტორის ბატონ ჯუმბერ სარდლიშვილის ის 
მოსაზრება, რომ ლიბერალისტური იდეოლოგია, 
ანუ „ლიბერალისტური „ინდივიდუალური თა-
ვისუფლება“ მარტივი აგებულებისაა, პასუხის-
მგებლობა, როგორც შემადგენელი, მოხსნილია, 
ნება იძვრის ცხოველური მოთხოვნილებებისა და 
გარე ფაქტორების მიერ და ერთმანეთს უპირის-
პირებს შვილსა და მშობლებს, ცოლსა და ქმარს, 
ნარკომანსა და ოჯახს, ინდივიდსა და ერს, პირო-
ვნებასა და საზოგადოებას, უმრავლესობას და 
უმცირესობას, რათა იდეოლოგიური სიყალბე ამ 
დაპირისპირებაში დამალოს და სოციალური გა-
რემო დააბინძუროს“. მაგრამ, მიგვაჩნია, რომ თუ 
მწვავე კრიტიკას არა, არსებით კორექტივს მაინც 
საჭიროებს მისი შემდეგი დებულება: „სახელმწი-
ფოს იდეოლოგია, როგორც სამოქმედო გეგმა არ 
სჭირდება. ის სახელმწიფოში, საზოგადოებაში 
იდეებს ზღუდავს. განვითარება კი იდეების გა-
რეშე შეუძლებელია. ვისთვისაც მნიშვნელოვანია 
ევროპული ერების არსებობა, ერთხმად უნდა შე-
ვძახოთ: ევროპა იდეოლოგიის გარეშე! და ჩვენ, 
საბჭოთა იდეოლოგიიდან გამოქცეული ერები, 
უიდეოლოგიო, ერთიანი ევროპის ღირსეული წე-
ვრები ვიქნებით“.

მაპატიეთ, თუ ამ მოსაზრებას უკომენტაროდ 
დავტოვებ, რამეთუ ჩემი პოზიცია წინამდებარე 
სტატისის პათოსიდან ისედაც ნათელია.

2 რ. გოგოხია ბიბლიურ-ფილოსოფიურ-
ანთროპოლოგიური სიბრძნე: „შეიცან თავი შენი“ და 
თანამედ- როვეობა, თბ., 2017, გვ.31-32
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დასკვნის სახით შეიძლება აღინიშნოს, რომ 
საქართველოში შემოჭრილი ლიბერალიზმის „ყო-
ვლისმომცველი სული“ (ანუ ლიბერტარიანიზმი) 
ღვთის შემოქმედი სულის ანტიპოდია, მას არ 
ძალუძს ახალი სამართალისა და მშვენიერების 
შექმნა. იგი დამანგრეველი ძალაა, რომელიც უპი-

რისპირდება ყველაფერს, რაც კი უფლის ხელით 
შექმნილა, უპირველეს ყოვლისა, ადამიანს. საბო-
ლოო ანგარიშით, ესაა ბრძოლა ღმერთის წინაა-
ღმდეგ, რომლის ფინალიც წინასწარ ცნობილია 
- „ბოროტისეულთ მათივე ძალადობა წალეკავს.“ 
(იგავ. 21,7).
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 REVAZ GOGOKHIA

Editor-in-Chief of the Journal “Economics
and Business”, Professor. 

 Some Issues of the Economic 
Development Strategy of Georgia

In the ar  cle, on the basis of the ugly structure of the Georgian economy 
there is cri  cized the concept of economic development of the country, by 
which the development of tourism or any fi eld of infrastructure is considered 
as the general strategy which pushes the country to the permanent back-
wardness. Industrial development of economics, introduc  on of innova  on 
technologies, and most importantly, advancement of the phenomenon of ed-
uca  on is impera  ve.
Keywords: Structure and strategy of economy. Regula  on of economy. Poten-
 al of absolute and rela  ve advantage. Potable water strategy. Problems of 

buying and selling Georgian land. 
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 ეთერ ხარაიშვილი

თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის 
ფაკულტეტის პროფესორი

სოფლის მეურნეობის განვითარების 
თანამედროვე ტენდენციები და გამოწვევები: 
საქართველო-ისრაელის შედარებითი 
ანალიზი

რეზიუმე

სტატიაში საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების მთა-
ვარ გამოწვევად მიჩნეულია ისეთი კონკურენტუნარიანი მოდელის 
შემუშავება, რომელიც ცოდნაზე იქნება დაფუძნებული და თანა-
მედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით უზრუნველყოფს მოსა-
ხლეობისათვის ხელმისაწვდომ და ხარისხიან სურსათს. ნაშრომში 
დასაბუთებულია სხვა ქვეყნების გამოცდილების შესწავლის აუცი-
ლებლობა. მონაცემების ანალიზის საფუძველზე გაკეთებულია დას-
კვნა, რომ ეკონომიკური, პოლიტიკური, სოციალური, კულტურული 
ფაქტორებით საქართველოსა და ისრაელის სოფლის მეურნეობას 
მსგავსი საფუძვლები აქვს.
სოფლის მეურნეობის დარგში არსებული პრობლემების გამოვლე-
ნისა და განვითარების პრიორიტეტების დასადგენად ჩატარებულია 
SWOT ანალიზი. „გადაუდებლობა-ზეგავლენის ხარისხის“ გამოყენე-
ბით გამოვლენილია დარგის განვითარების ხელშემშლელი ფაქტო-
რები: ტექნიკაზე დაბალი ხელმისაწვდომობა; მცირემიწიანობა და 
მიწის ფრაგმენტაცია; სასუქების, პესტიციდების დაბალი ხარისხი; 
მელიორაციის სისტემის მოუწყობლობა; თანამედროვე ტექნოლო-
გიების არ ცოდნა; კვალიფიციური ვეტერინარებისა და აგრონომე-
ბის მომსახურებაზე დაბალი ხელმისაწვდომობა.
გამოვლენილი ფაქტორების შესაბამისად, პრიორიტეტების სქე-
მის მიხედვით, განსაზღვრულია საქართველოს სოფლის მეურნე-
ობის განვითარების პრიორიტეტული საჭიროებები: ფერმერული 
მეურნეობებისა და მიწის ბაზრის განვითარება; ინვესტიციები და 
გრძლევდადიანი აგროკრედიტები; მიწოდების ჯაჭვის სრულყოფა; 
ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება; პოლიტიკური მხარდაჭერა. 
საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების პრიორიტეტუ-
ლი საჭიროებების ანალიზისა და ისრაელის მოდელის შეფასების 
საფუძველზე დასახულია მაღალხარისხიანი და უსაფრთხო აგრო-
სასურსათო პროდუქტების წარმოების ზრდის, სოფლად სიღარიბის 
დაძლევის, სასურსათო უსაფრთხოების მიღწევის, სურსათის დეფი-
ციტის აღმოფხვრის, ადგილობრივი წარმოების ზრდით იმპორტის 
ჩანაცვლების, მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური კეთილდღე-
ობის გაუმჯობესების მიმართულებები. 
ნაშრომის ბოლოს გაკეთებულია შესაბამისი დასკვნები და შემოთა-
ვაზებულია მათი გადაჭრის რეკომენდაციები.
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აქტუალურობა. მსოფლიოში მიმდინარე ეკონო-
მიკური და პოლიტიკური პროცესები, გლობალუ-
რი საფინანსო და ეკონომიკური კრიზისები, ახალ 
გამოწვევებს ქმნის მოსახლეობისათვის ადეკვა-
ტური რაოდენობისა და ხარისხიანი სურსათით 
უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. 

საქართველოში, ეკონომიკური გარდაქმნე-
ბის მიუხედავად, საკმაოდ მწვავეა მოსახლეობის 
სურსათით უზრუნველყოფის პრობლემა, ასევე, 
მაღალია სოფლად სიღარიბის დონე. 2016 წლის 
მონაცემებით აგროსასურსათო პროდუქტებით 
თვითუზრუნველყოფის მაჩვენებელი დაბალია და 
საშუალოდ სანახევროდ არის დაკმაყოფილებუ-
ლი მოსახლეობის მოთხოვნა ადგილობრივ პრო-
დუქტებზე.1 მოთხოვნის დაკმაყოფილება უმე-
ტეს აგროსასურსათო პროდუქტებზე იმპორტის 
ხარჯზე ხდება. სოფლის მეურნეობის სექტორში 
შემოსავლების დონე სხვა სექტორებთან შედა-
რებით დაბალია, ამასთან, არ შეინიშნება შემო-
სავლების ზრდის დინამიკა. ბოლო წლების გან-
მავლობაში გამოიკვეთა სიღარიბის კლების ტე-
ნდენცია: მედიანური მოხმარების 60 პროცენტის 
ქვევით მყოფი მოსახლეობის წილი 2016 წელს 
20,6% შეადგენდა, რაც 4%-ით ნაკლებია 2004 
წლის შესაბამის მაჩვენებელზე, ხოლო სიღარი-
ბის აბსოლუტურ ზღვარს ქვევით მყოფი მოსა-
ხლეობის წილი იმავე პერიოდში 11,3%-ით არის 
შემცირებული.2 მსოფლიო ბანკის პროგნოზით, 
ეს ტენდენცია შემდგომ წლებშიც გაგრძელდე-
ბა. თუმცა, უკიდურესი სიღარიბის მაჩვენებელი 
კვლავ საკმაოდ მაღალია. მოსახლეობის 32.3% სა-
კუთარ თავზე დღიურად 2.5 დოლარზე ნაკლებს 
ხარჯავს. უკიდურესი სიღარიბის მაჩვენებელი 
განსაკუთრებით მაღალია სოფლად მაცხოვრებ-
ლებში (42.8%).3 ღარიბი და უკიდურესად ღარიბი 
მოსახლეობის 2/3-ზე მეტი სოფლად ცხოვრობს. 
,,ღარიბნი თუ ვართ, სწავლა-განათლების უქონ-
ლობის მიზეზია”. .. ,,თუ არა ისევ ცოდნა, სხვა ვე-
რაფერი გვიხსნის სიღარიბისაგან, თუ არა ის ხე-
რხი, ის უნარი, ის ძალ-ღონე, რომელსაც მარტო 
ცოდნა და სწავლა-განათლება იძლევა.”4

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე, საქა-
რთველოსათვის მნიშვნელოვანი გამოწვევაა სო-
ფლის მეურნეობის განვითარების ისეთი კონკუ-
რენტუნარიანი მოდელის შემუშავება, რომელიც 
ცოდნაზე იქნება დაფუძნებული და თანამედრო-
ვე ტექნოლოგიების გამოყენებით შექმნის მოსა-
ხლეობისათვის ხელმისაწვდომ და ხარისხიან სუ-
რსათს. აღნიშნული გამოწვევების დასაძლევად 
აუცილებელია სხვა ქვეყნების გამოცდილების 

1 www.geostat.ge
2 www.geostat.ge
3 http://factcheck.ge/article/msophlio-bankis-kvlevis-

thanakhmad-saqarthveloshi-sigharibis-machveneblebi-4-
tslis-ganmavlobashi-2011-2014-zedized-mtsirdeba

4 ი. ჭავჭავაძე, თხზულებანი, თბილისი, 1984, გვ. 920-
921.

შესწავლა. ამ თვალსაზრისით საქართველოსთვის 
მნიშვნელოვანია ისეთი ქვეყნის მოდელის შერჩე-
ვა, რომელიც ეკონომიკური, პოლიტიკური, სოცი-
ალური, კულტურული ფაქტორებით საქართვე-
ლოს მსგავსია.

კვლევის მიზანია ისრაელის სოფლის მეურ-
ნეობის განვითარების ტენდენციების შესწავლი-
სა და საქართველო-ისრაელის შედარებითი ანა-
ლიზის გზით საქართველოსათვის თანამედროვე 
გამოწვევების გამოვლენა და აგრობიზნესის გა-
ნვითარების პერსპექტივების დასახვა. 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვი-
თარების კონცეფცია უპირველესად მდგრადი 
განვითარების პრინციპებზე უნდა აიგოს და სა-
ჭიროა ითვალისწინებდეს ისეთი გარემოს შექ-
მნას, რომელიც ხელს შეუწყობს აგროსასურსათო 
სექტორში კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, 
მაღალხარისხიანი პროდუქციის წარმოების სტა-
ბილურ ზრდას, სასურსათო უსაფრთხოების უზ-
რუნველყოფას, სურსათის უვნებლობასა და სოფ-
ლად სიღარიბის დაძლევას.

საქართველოში სოფლის მეურნეობის და-
რგის წარმართვა ზემოთ აღნიშნული კონცეფცი-
ის მიხედვით ხელს შეუწყობს აგრობიზნესის გა-
ნვითარებას, რომლის რესურსული პოტენციალი 
ქვეყანაში არსებობს. თუმცა, ამ სფეროში ფორ-
მირებულია მთელი რიგი წინააღმდეგობები და 
საჭიროა პრობლემების მოგვარების გზები სხვა 
ქვეყნების გამოცდილების შესწავლითა და წა-
რმოებაში დანერგვით დავსახოთ. 

ქვეყნების შედარებითი ანალიზის დროს გა-
სათვალისწინებელია როგორც ეკონომიკური და 
პოლიტიკური, ასევე, ეთნიკური, კულტურული, 
ისტორიული ფაქტორებიც. ყველა დასახელებუ-
ლი ფაქტორის გათვალისწინებით საქართველო-
სთვის ეფექტიანი იქნება სოფლის მეურნეობის 
განვითარების ისრაელის მოდელი შემდეგი გარე-
მოებების გამო:
• ბუნებრივ-რესურსული ფაქტორები - საქა-

რთველოსა და ისრაელს არ გააჩნია ბუნებ-
რივი რესურსების, მათ შორის მიწის რესურ-
სების, დიდი რაოდენობა, რაც საექსპორტო 
აგროსასურსათო პროდუქტების წარმოების 
თვალსაზრისით შემზღუდავ პირობებს ქმნის;

• ეკონომიკური ფაქტორები: ორივე ქვეყანა-
ში ეკონომიკური ზრდა ლიბერალიზაციითა 
და მკაცრი ფისკალური პოლიტიკით დაიწყო, 
რამაც გამოიწვია ინფლაციის შეჩერება და 
შექმნა ქვეყნის ეკონომიკის შედარებით თა-
ვისუფალი განვითარების პირობები. 1990 
წლამდე ისრაელის ეკონომიკა ყველაზე სო-
ციალისტურ ეკონომიკად ითვლებოდა, კომუ-
ნისტური ბლოკის ქვეყნების შემდეგ. დღეს ის 
ყველაზე თავისუფალი, დივერსიფიცირებული 
და მდგრადი ეკონომიკაა რეგიონში. ცხადია, 
უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საქართველო-
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ში ეს პროცესები 20 წლით გვიან დაიწყო. 
• პოლიტიკური ფაქტორები: ორივე ქვეყანას

მსგავსი პოლიტიკური საფრთხეები გააჩნია 
მეზობელი ქვეყნების მხრიდან;

• ისტორიულ-კულტურული ფაქტორები: სა-
ქართველოსა და ისრაელს 26 საუკუნოვანი 
ერთად ცხოვრებისა და თანარსებობის სამა-
გალითო მოდელი გააჩნია.
მონაცემების შედარებითმა ანალიზმა გვიჩ-

ვენა, რომ ანალოგიები საქართველოსა და ისრა-
ელს შორის დიდია: ტერიტორიისა და მოსახლეო-
ბის რაოდენობრივი მაჩვენებლებით ორივე ქვეყა-
ნა მცირე ქვეყნების რანგს განეკუთვნება. ორივე 
ქვეყანას მსგავსი პოლიტიკური საფრთხეები გაა-
ჩნია, რაოდენობრივი თვალსაზრისით ბუნებრივი 
რესურსებისა და ეკონომიკის განვითარების სა-
სტარტო პირობებიც თითქმის ერთნაირია.

ზოგადად ეკონომიკაში სამი ტრადიციუ-
ლი სექტორი განიხილება: სოფლის მეურნეობის 
(პირველადი სექტორი), მრეწველობის (მეორე-
ული სექტორი) და მომსახურების (მესამეული 
სექტორი). დასახელებული სექტორები მიზანშე-
წონილია დავახასიათოთ სექტორში გამოყენებუ-
ლი საწარმოო ფაქტორების მიხედვით. პირველად 
სექტორში ძირითადად მიწა და ბუნებრივი რესუ-
რსები გამოიყენება, მეორეულში ფიზიკური კაპი-
ტალი, ხოლო მესამეულში სამუშაო ძალა. ზოგ-
ჯერ მეოთხეულ სექტორსაც გამოყოფენ ცოდნა-
ზე დაფუძნებული ეკონომიკის სახით, სადაც ადა-
მიანური კაპიტალით, განათლების, ცოდნისა და 
სხვა ინტელექტუალური საწარმოო ფაქტორების 
გამოყენებით „იწარმოება“ პროდუქცია. სამეცნი-
ერო კვლევებით დადასტურებულია, რომ პროგ-
რესულ ტექნოლოგიებზე ორიენტირება გახდა 
ისრაელის ეკონომიკის მამოძრავებელი ძალა. ამ 
ტექნოლოგიებით ქვეყანამ შეძლო ექსპორტის 
მოცულობის ზრდა, რამაც, თავის მრივ, მთელი 
ეკონომიკა აამოძრავა.1 ასეთი კონცეფტუალუ-
რი მიდგომა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ 
ქვეყნებისათვის, რომელთაც მცირე მოცულობის 
ბაზარი აქვთ. ამ კონცეფციის მთავარი ჯაჭვია 
სოფლის მეურნეობა - ისრაელის ეკონომიკის გა-
ნვითარება სწორედ ტრადიციული ეკონომიკიდან 
(სოფლის მეურნეობიდან) დაიწყო და ცოდნასა 
და თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებუ-
ლი ეკონომიკის მეშვეობით შეძლო ლიდერობის 
მოპოვება.

ისრაელში მთლიანი შიგა პროდუქტი 200 მი-
ლიარდ ამერიკულ დოლარს აღემატება, რომლის 
46% სერვისზე მოდის, 25% - მრეწველობაზე და 
29% - სოფლის მეურნეობაზე. საქართველოში 
მთლიანი შიგა პროდუქტის რაოდენობა 33 921,6 
მლნ ლარს შეადგენს, ხოლო სტრუქტურა ასე-
თია: მრეწველობაზე მოდის 17,1%, ვაჭრობაზე 

1 მსოფლიოს ისტორიის ენციკლოპედია, 2009, 2010, 
გამ. ელფი, ISBN-13 978-99940-44-08-5

- 16,3%, ტრანსპორტზე - 10%, სოფლის მეურნე-
ობაზე კი 9,3%.2 ისრაელში სოფლის მეურნეობის 
პროდუქტებიდან ექსპორტზე ორიენტირებულია 
ციტრუსების, კვერცხის, ყვავილების წარმოება. 
საქართველოში აგროსასურსათო პროდუქტების 
ექსპორტის სამეული ასეთია: თხილი, სპირტიანი 
სასმელები და ღვინო.

ისრაელის საქართველოსთან მნიშვნელოვა-
ნი მსგავსება რესურსული პოტენციალის მიხედ-
ვით ყველაზე მეტად სოფლის მეურნეობის როლს 
უკავშირდება, თუმცა, ამ სფეროში საქართვე-
ლოში საკმაოდ არაეფექტიანია რესურსული პო-
ტენციალის გამოყენება. ისრაელში სოფლად 
3,7%-ია დასაქმებული, მაგრამ ქვეყანა ლიდერია 
აგრარული წარმოების დარგში, რადგან მთავარი 
მამოძრავებელი ძალა არის ბიზნესი და არა კონ-
კრეტულად სოფლის მეურნეობა. საქართველოში 
მოსახლეობის თითქმის ნახევარი მთლიანი შიდა 
პროდუქტის დაახლოებით 9,3%-ს ქმნის. ცხადია, 
ეს ძალიან მცირე მაჩვენებელია და როგორც სო-
ციალური, ასევე, ეკონომიკური თვალსაზრისით, 
მნიშვნელოვანი გამოწვევაა ქვეყნისთვის. 

თავდაპირველად ისრაელის ეკონომიკაც 
სა ქართველოს დონეზე იყო და ადგილობრივი 
ბიზნესის განვითარება „იაფი ფულით“ დაიწყო, 
მათ შორის მნიშვნელოვანი იყო „სტარტაპების“ 
დაფინანსება. ამ გამოცდილების ისრაელისგან 
გადმოტანა საკმაოდ აქტუალურია. ჰაერის ანუ 
იდეის ექსპორტით ისრაელი წელიწადში საშუა-
ლოდ 5 მილიარდი დოლარის შემოსავალს იღებს. 
ამ პროცესში დიდი როლი შესარულა „სტარტა-
პებმა“. „საქართველოში „სტარტაპების“ დაფინან-
სება უნდა დაიწყოს. ისრაელის მოდელის გათვა-
ლისწინებით გვჯერა, რომ პირველი გამოგონება 
საქართველოში ყველაზე პატარა სოფელში, ყვე-
ლაზე ღარიბი ოჯახიდან მოხდება. მჯერა, რომ 
ქართული ბუნება, ხედვა და კომბინაცია არის 
,,სტარტაპების“ გამოგონების შესაბამისი და ამ 
მხრივ საქართველოს უდიდესი მომავალი აქვს“.3
 ცხადია, ამ მიმართულებით ცალსახა შეფასე-
ბა რთულია, რადგან ისრაელში მცირე ბიზნესის 
დასაფინანსებლად მეტი რაოდენობის სახსრები 
არსებობდა, მაგრამ საქართველოშიც აუცილე-
ბელია ამ სფეროს სტიმულირება და მაშასადამე, 
დაფინანსების ალტერნატიული გზების მოძებნა. 

2030 მდგრადი განვითარების შესაბამისად 
საქართველოს აგროსასურსათო სექტორი ახალი 
გამოწვევებისა და მიზნების შემუშავების წინაშე 
დგას. განსაკუთრებით აქტუალურია დღის წეს-
რიგით გათვალისწინებული 17 მიზნიდან პირველ 
ხუთეულში არსებული მიზნების მიღწევა: სიღა-
რიბის აღმოფხვრა, სასურსათო უსაფრთხოება 

2 www.geostat.ge
3 იციკ მოშე: ისრაელში ყოველწლიურად მხოლოდ 

იდეის ექსპორტით 5 მილიარდი შემოდი http://www.
bm.ge/ka/article/icik-moshe-israelshi-yovelwliurad-mxolod-
ideis-eqsportit-5-miliardi-shemodis/393



7 1

და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება.
სოფლის მეურნეობის დარგში არსებული 

პრობლემების გამოვლენისა და განვითარების 
პრიორიტეტების დასადგენად ჩატარდა SWOT 
ანალიზი. კვლევისათვის შეირჩა მცირე და სა-
შუალო ზომის ფერმების წევრები და სექტორის 
ექსპერტები. მათი მოსაზრებები, SWOT ანალიზის 
მიზნებიდან გამომდინარე, დაჯგუფდა მსგავსე-
ბის მიხედვით. ძლიერ მხარეებად გამოვლინდა: 
დარგის განვითარებისთვის ხელსაყრელი რელიე-
ფი და კლიმატური პირობები; საქმიანობის ტრა-
დიცია; ნაყოფიერი ნიადაგები; სფეროში დაგრო-
ვილი ცოდნა და სხვ. დარგის სუსტი მხარეებია: 
ტექნიკურ საშუალებებზე დაბალი ხელმისაწვდო-
მობა; დაბალპროდუქტიული ჯიშების არსებობა; 
აგროსესხებზე, საგრანტო კონკურსებსა სხვ. სა-
ჭიროებებზე ინფორმაციის ნაკლებობა; დაბალი 
ცოდნა თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ; 
სადრენაჟე და საირიგაციო სისტემების არარ-
სებობა ან გაუმართაობა; ბაზარზე ფალსიფიცი-
რებული პროდუქციის არსებობა; კვალიფიციურ 
ვეტერინარებსა და აგრონომებზე დაბალი ხელმი-
საწვდომობა; კლიმატური პირობების ძლიერი გა-
ვლენა; აგროდაზღვევის პროდუქტების სიმცირე 
და სხვ. 

SWOT ანალიზით შემდეგი შესაძლებლობე-
ბი გამოიკვეთა: ფერმერებისათვის სპეციალური 
სასწავლო კურსების მიწოდება; ახალი გადამამუ-
შავებელი საწარმოს შექმნა; ბიზნესსაკონსულტა-
ციო მომსახურების მიწოდება; მცირე ფერმერებ-
ზე გათვლილი ბიზნესსესხების და ბიზნესგრა-
ნტების პროგრამების განხორციელება; მონათე-
სავე და მხარდამჭერი სექტორების განვითარება; 
კვალიფიციურ პერსონალზე ხელმისაწვდომობის 
გაზრდა; ჯიშების გაუმჯობესება; კოოპერატი-
ვების შექმნა; ფალსიფიცირებული პროდუქციის 
წინააღმდეგ ბრძოლა; აგროდაზღვევის პროდუქ-
ტების განვითარება; ახალი ტექნოლოგიების და-
ნერგვა, ბუნებრივი საფრთხეების ზიანის შემცი-
რება და სხვ. 

გამოვლენილი საფრთხეები შემდეგნაირად 
დაჯგუფდა: ბუნებრივი საფრთხეები (გვალვა, 
წყალდიდობა, სეტყვა და ა.შ); გარემოს დაბინძუ-
რება; მიგრაცია და ცოდნის გადინება; მოსახლე-
ობის ინერტულობა; ეპიდემიური დაავადებები და 
სხვ.

აგრარული სექტორის განვითარების საკმა-
ოდ დაბალ ტემპს და შესაბამისად დარგის დაბალ 
კონკურენტუნარიანობას ფაქტორთა გარკვეუ-
ლი ჯგუფი განაპირობებს. „გადაუდებლობა-ზე-
გავლენის ხარისხის“ გამოყენებით გამოვლინდა 
ხელშემშლელი ფაქტორები: ტექნიკაზე დაბალი 
ხელმისაწვდომობა; მცირემიწიანობა და მიწის 
ფრაგმენტაცია; სასუქების, პესტიციდების და-
ბალი ხარისხი; მელიორაციის სისტემის მოუწყო-
ბლობა; თანამედროვე ტექნოლოგიების არ ცოდ-

ნა; კვალიფიციური ვეტერინარებისა და აგრონო-
მების მომსახურეობაზე დაბალი ხელმისაწვდო-
მობა. მცირემიწიანობა და მიწის ფრაგმენტაცია 
ნაკლებად ექვემდებარება ცვლილებას, შესაბამი-
სად საჭიროა აგრარული სექტორის განვითარე-
ბის სხვა დამაბრკოლებელ ფაქტორებზე მოხდეს 
ორიენტაციის აღება. 

გამოვლენილი ფაქტორების შესაბამისად 
მნიშვნელოვანია სოფლის მეურნეობის განვი-
თარების პრიორიტეტული საჭიროებების განსა-
ზღვრა. ამ სფეროს განვითარების საჭიროებები 
პრიორიტეტების სქემის მიხედვით შემდეგნაია-
რად დალაგდა. 

დიაგრამა 1.სოფლის მეურნეობის განვითარების 
საჭიროებათა პრიორიტეტები

სოფლის მეურნეობის განვითარების საჭი-
როებები შემდეგი თანმიმდევრობით შეფასდა: 
ფერმერული მეურნეობებისა და მიწის ბაზრის 
განვითარება; ინვესტიციები და გრძლევდადიანი 
აგროკრედიტები; მიწოდების ჯაჭვის სრულყოფა; 
ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება; პოლიტიკური 
მხარდაჭერა.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვი-
თარების პრიორიტეტულ საჭიროებებზე აქცე-
ნტების გაკეთება და ისრაელის გამოცდილების 
მოდელისადმი სისტემური მიდგომა უზრუნვე-
ლყოფს მაღალხარისხიანი და უსაფრთხო აგრო-
სასურსათო პროდუქტების წარმოების სტაბი-
ლურ ზრდას, სოფლად სიღარიბის დაძლევას, სა-
სურსათო უსაფრთხოების მიღწევას, სურსათის 
დეფიციტის აღმოფხვრას, ადგილობრივი წარმო-
ების ზრდით იმპორტის ჩანაცვლებას, მოსახლე-
ობის სოციალურ-ეკონომიკური კეთილდღეობის 
გაუმჯობესებას. 

კვლევით შემდეგი დასკვნები და რეკომე-
ნდაციები გამოვლინდა:
• საქართველოსა და ისრაელის ქვეყნებს მთე-

ლი რიგი მსგავსებები გააჩნია ბუნებრივ-რე-
სურსული პოტენციალის, ეკონომიკის განვი-
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თარების კანონზომიერებების, პოლიტიკური 
და ისტორიულ-კულტურული ფაქტორების 
მიხედვით. საქართველოსათვის მიზანშეწო-
ნილია ისრაელის სოფლის მეურნეობის განვი-
თარების მოდელზე ადაპტირება; 

• საქართველოს აგრარულ სექტორში წარმოე-
ბის განვითარების დაბალი ტემპები გამოწვეუ-
ლია ტექნიკაზე დაბალი ხელმისაწვდომობით, 
მცირემიწიანობითა და მიწის ფრაგმენტა-
ციით, სასუქებისა და პესტიციდების დაბა-
ლი ხარისხით, მოუწყობელი მელიორაციის 
სისტემით, თანამედროვე ტექნოლოგიების არ 
ცოდნით, კვალიფიციური ვეტერინარებისა 
და აგრონომების მომსახურეობაზე დაბალი 
ხელმისაწვდომობით. მცირემიწიანობა და მი-
წის ფრაგმენტაცია ნაკლებად ექვემდებარება 
ცვლილებას, შესაბამისად საჭიროა აგრარუ-
ლი სექტორის განვითარების სხვა დამაბრკო-
ლებელ ფაქტორებზე ორიენტაციის აღება;

• საქართველოში განუვითარებელია ფერმე-
რული მეურნეობები, ფერმათა საერთო რა-
ოდენობაში დიდია მცირე ფერმერული მე-
ურნეობათა წილი. აუცილებელია წარმოების 
მასშტაბზე ორიენტაცია, ,,სტარტაპების“ 
პროცესის დაწყება, კოოპერაციის პროცესის 
სტიმულირება;

• დაბალია ინვესტიციების გამოყენების დონე,
ფერმერებისათვის ხელმიუწვდომელია იაფი
გრძლვადიანი აგროკრედიტები. საჭიროა და-
კრედიტების ახალი მიდგომების გამოყენება,
საპროცენტო განაკვეთის შემცირება, შესა-
მუშავებელია კერძო სესხების დაზღვევის მე-
ქანიზმი. ფერმერებისათვის ხელმისაწვდომი
უნდა გახდეს გრძელვადიანი სესხები;

• სასურსათო ბაზრებსა და საზოგადოებას
შორის დამოკიდებულებას მნიშვნელოვნად
აფერხებს მიწოდების ჯაჭვის სირთულე.
მოთხოვნის დაკმაყოფილებას არსებითად გა-
აუმჯობესებს მიწოდების ჯაჭვის სრულყოფა.
ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია სურსა-
თის მიწოდებისას მყიდველისა და გამყიდ-
ველის ჯაჭვი იყოს მოკლე, რაც სასურსათო
რეზერვებსა და საზოგადოებას შორის ახალი
ურთიერთობების ჩამოყალიბებას გამოიწვე-
ვს, უზრუნველყოფს სურსათზე დანაკარგე-
ბის შემცირებას;

• სუსტია აგროსასურსათო სექტორის პოლი-
ტიკური მხარდაჭერა - საჭიროა ფერმერული
მეურნეობების შესახებ კანონის მიღება, სა-
სურსათო უსაფრთხოებისა და უვნებლობის
შესახებ კანონების სრულყოფა. მიზანშეწონი-
ლია საბიუჯეტო მხარდაჭერის გაზრდაც.
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Development

RESUME

The main challenge of agricultural development in Georgia, according to the paper, 
is elabora  ng a compe   ve model based on knowledge, using modern technologies 
to provide aff ordable and quality products for the public. Necessity of analyzing ex-
perience from other countries is clearly explained in the work. A conclusion is made, 
based on analysis of the data, that economic, poli  cal, social, cultural factors have 
similar bases in Georgia and Israel.
A SWOT analysis has been conducted to reveal exis  ng problems in agriculture and to 
determine the priori  es for development. Factors aff ec  ng the development of the 
fi eld have been detectedusing “Emergency-Impact Level” analysis. These factors are: 
low availability of technology; small holding and land fragmenta  on; low quality of 
fer  lizers, pes  cides; lack of organized meliora  on system; lack of knowledge of mod-
ern technologies; low access to services of qualifi ed veterinaries and agronomists.

According to revealed factors, priority needs have been defi ned for development of 
Georgian agriculture based on a priori  es scheme: development of farms and land 
market; investments and long term agro-credits; perfec  on of the supply chain; infra-
structural improvement; poli  cal support.

Diff erent courses have been set based on analysis of priority needs of Georgia for de-
veloping agriculture and according evalua  on of Israeli model: increasing produc  on 
of high quality and safe agri-products, overcoming poverty in villages, reaching food 
security, elimina  ng food defi cit, replacing import with domes  c produc  on, improv-
ing social-economic wellbeing of the popula  on.

Conclusions and recommenda  ons for solving the exis  ng problems are presented at 
the end of the paper.

: Comparative Analysis of
Georgia-Israel
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 ელგუჯა მექვაბიშვილი

თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის
ფაკულტეტის პროფესორი

 საქართველოს აგრარული სექტორის 
საექსპორტო პოტენციალი

ნაშრომში განხილულია საქართველოში აგრო-სასურსათო პრო-
დუქციის წარმოებისა და ექსპორტის ხელშემწყობი და შემაფერხე-
ბელი ფაქტორები. გადმოცემულია მთავრობის მიერ ბოლო პერი-
ოდის განმავლობაში გატარებული ღონისძიებები აგროსასურსა-
თო პროდუქციის წარმოების სტიმულირების მიზნით. ნაჩვენებია 
აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტის დინამიკა, ძირითადი 
სასაქონლო პოზიციები აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტში 
და ძირითადი საექსპორტო ბაზრები აგროსასურსათო პროდუქცი-
ისათვის. დასახელებულია აგრო-სასურსათო სექტორის საექსპო-
რტო პოტენციალის ეფექტიანად გამოყენების ძირითადი გზები და 
მიმართულებები.

საკვანძო სიტყვები: აგროსასურსათო წარმოების სექტორი. კო-
ნკურენტული უპირატესობა. აგრარული სექტორის საექსპორტო 
პოტენციალი. შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექციის ექსპორტის 
ძირითადი სასაქონლო პროდუქციები. ძირითადი საექსპორტო 
ბაზრები.

საქართველო პირველ მიწათმოქმედთა ქვეყანაა. ძველმა ბერძნებმა, „ვინც 
მიწა საკუთარ ღმერთად აქცია, ქართველებს უწოდეს „გეორგიანოს“ (მი-
წათმოქმედნი). ეს პატივი იყო იმ ხალხისგან, რომელიც ყველა არაბერძენს 
ბარბაროსს უწოდებდა“ [1]. ვაზის კულტურას ქართველი ხალხის უძვე-
ლესი წინაპრების (ხეთების, სუბარების) სამეურნეო ცხოვრებაში მნიშ-
ვნელოვანი ადგილი უკვე ნეოლითის ხანის დასასრულს ეკავა [2]. „მოში-
ნაურებული“ ვაზის (vitis vinifera) მოყვანის პირველი ნიმუშები თბილისის 
სამხრეთით - შულავერის სამარხშია ნაპოვნი და ძველი წელთაღრიცხვის V 
ათასწლეულით თარიღდება [3]. საქართველოში ხუთასზე მეტი ვაზის ჯი-
შია აღრიცხული. ქართველი მევენახისა და მეღვინის შრომამ საქართვე-
ლო ვაზისა და ვენახის სამშობლოდ ჩამოაყალიბა. ისტორიულად მევენა-
ხეობა-მეღვინეობა დიდი როლს ასრულებდა და დღესაც ასრულებს საქა-
რთველოს ეკონომიკაში. 

ქართველი ხალხი ხორბალს იცნობდა ასევე ნეოლითის ხანაში და მისი 
რამდენიმე სახეობა მოჰყავდა. დღეისათვის მსოფლიოში აღწერილი და 
რეგისტრირებული ხორბლის ბოტანიკურ გვარში შემავალი 23 კულტურუ-
ლი და 4 ველური სახეობიდან საქართველოში წარმოდგენილია 14 კულტუ-
რული სახეობა. გარდა ამისა, ქართული ხორბლისგან მიღებულია კიდევ 4 
ახალი კულტურული სახეობა, რაც შეადგენს ხორბლის გვარში შემავალ 
სახეობათა 65%-ს [4]. 

სოფლის მეურნეობის გაძღოლის მდიდარი ტრადიციები ნაწილობრივ 
შენარჩუნებული იქნა საბჭოთა პერიოდშიც. საბჭოთა კავშირის შემადგენ-

აგვისტო 
AUGUST,
6, 2017

 და მისი
ეფექტიანი გამოყენების გზები
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ლობაში საქართველო იყო სასოფლო-სამეურნეო 
პროდუქტების ერთ-ერთი მსხვილი მიმწოდებელი 
და სხვა მოკავშირე რესპუბლიკებს იგი ამარაგებ-
და მაღალი ხარისხის ჩაით, ციტრუსებით, ბოსტ-
ნეულით, ღვინით, ხილის წვენებით, კონსერვებით 
და სხვა პროდუქტებით. 

სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის მო-
პოვების შემდეგ საბაზრო ეკონომიკაზე გადას-
ვლის პერიოდში განვითარებულმა ტრანსფორმა-
ციულმა კრიზისმა, რასაც თან დაერთო სამოქა-
ლაქო ომი, კრიმინოგენული სიტუაციის გამწვავე-
ბა, ფინანსური ანარქია, ტრადიციული სამეურნეო 
კავშირების მოშლა და ა.შ. უარყოფითი ზეგავლე-
ნა იქონია საქართველოს სოფლის მეურნეობაზე. 
1997 წელს სოფლის მეურნეობის პროდუქციის 
მოცულობამ შეადგინა 1988 წლის მხოლოდ 59% 
[5]. უარყოფით მოვლენებთან ერთად შეინიშნე-
ბოდა პოზიტიური ცვლილებებიც, რაც, პირველ 
რიგში, გამოიხატა სოფლად პრივატიზაციის პრო-
ცესის დაწყებით (1993 წ.). 5 წლის შემდეგ, 1998 
წლის 1 აპრილის მდგომარეობით სასოფლო-სამე-
ურნეო პროდუქციის 95%-ზე მეტი კერძო საკუთ-
რებაში მყოფ მიწის ნაკვეთებზე იწარმოებოდა 
[6]. საკუთრებითი ურთიერთობების ძირეულმა 
შეცვლამ ჩამოაყალიბა პოზიტიურ ფაქტორთა 
ერთობლიობა. მათ შორის პირველ რიგში აღსა-
ნიშნავია მწარმოებელში მაღალი მატერიალური 
დაინტერესების გაჩენა. აღნიშნულ ფაქტორთა 
ამუშავებას ჭირდებოდა ეფექტიანი აგრარული 
პოლიტიკა.

ამჟამად საქართველოში სოფლად ცხოვრობს 
მოსახლეობის 50%-ზე მეტი, სოფლის მეურნე-
ობაში დასაქმებულია ქვეყნის ეკონომიკურად 
აქტიური მოსახლეობის 3/5-ზე მეტი და სოფლის 
მეურნეობის წილი ქვეყნის მთლიან შიდა პრო-
დუქტში (GDP) დაახლოებით 9%-ს შეადგენს [7]. 

საქართველოს მთელი ტერიტორია დაყოფილია 
13 ზონად და 6 ქვეზონად [8]. გამოყოფილია სო-
ფლის მეურნეობის განმსაზღვრელი დარგების 
რეგიონული სისტემები. კერძოდ: სამრეწველო 
მევენახეობისა და მეხილეობის, მეჩაიეობისა და 
მეციტრუსეობის, საგარეუბნო და მთის მეცხოვე-
ლეობის რეგიონები.

სოფლის მეურნეობის განვითარება და აგრა-
რული პროდუქციის წარმოების გაზრდა, მისი სა-
ექსპორტო ორიენტაციის გაძლიერება საქართვე-
ლოს ეკონომიკის განვითარების პრიორიტეტული 
მიმართულებებია ტურიზმისა და ენერგეტიკის 
სფეროებთან ერთად. 

წინამდებარე სტატიის მიზანია საქართვე-
ლოს აგრარული სექტორის საექსპორტო პოტენ-
ციალის განსაზღვრა და მისი უფრო ეფექტიანი 
გამოყენების გზების დასახვა. აღნიშნული მიზ-
ნიდან გამომდინარე ჩამოყალიბებულია შემდე-
გი ამოცანები:
• საქართველოს აგრარული სექტორის კონკუ-

რენტუნარიანობის განმაპირობებელი ფაქტო-
რების განსაზღვრა;

• იმ პრობლემათა იდენტიფიცირება, რომლე-
ბიც ხელს უშლის კონკურენტული უპირატე-
სობების პრაქტიკაში რეალიზებას;

• უცხოური ბაზრისათვის უპირატესად შესათა-
ვაზებელი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტთა 
სახეობების განსაზღვრა;

• აგრარულ სექტორში გასატარებელი იმ ღონის-
ძიებების დახასიათება, რომლებიც ხელს შეუ-
წყობს საქართველოს აგრარული სექტორის 
საექსპორტო პოტენციალის გაძლიერებას;

• საექსპორტო წარმოების განვითარებაზე ორი-
ენტირებული საინვესტიციო პოლიტიკის შე-
ფასება და ინვესტორების წახალისების ღო-
ნისძიებათა კლასიფიცირება.

საქართველოს აგრო-სასურსათო პროდუქციის წარმოების 

სექტორის საექსპორტო პოტენციალი

აგრარული პროდუქტების ექსპორტი დამოკი-
დებულია ქვეყნის აგრარული სექტორის კონკუ-
რენტუნარიანობაზე, რომელიც, თავის მხრივ, 
ხელშემწყობი და შემაფერხებელი ფაქტორების 
თანაფარდობით განისაზღვრება. ხელშემწყობ 
ფაქტორებს განეკუთვნება: 
• შედარებით სუფთა ეკოლოგიური გარემო;
• „ნასვენი“ და ნაყოფიერი მიწების დიდი მარაგი 

- ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში 
დაუმუშავებულია სახნავი მიწის 30%, ფაქტო-
ბრივად კი - 55%-ზე მეტი [9];

• მრავალფეროვანი კლიმატური პირობები;
• მაღალი ხარისხის ადგილობრივი ნედლეული;
• იაფი ადგილობრივი მუშა-ხელი;

• ბიზნესის კეთების ხელსაყრელი გარემო: კო-
რუფციის დაბალი დონე და რეგიონში ყველა-
ზე ლიბერალური საგადასახადო კოდექსი;

• სოფლის მეურნეობის წარმართვის ხანგრძლი-
ვი ისტორიული და უნიკალური ტრადიციები.
პრობლემები, რომლებიც ხელს უშლის ქვეყ-

ნის აგრარული სექტორის კონკურენტული უპი-
რატესობის პრაქტიკულ რეალიზებას:
• ტერიტორიული განფენილობის სირთულე 

მცირე მიწიანობისა და მცირე ფართობის 
მქონე მიწის ნაკვეთების სიმრავლე. კერძოდ: 
საქართველოს ტერიტორიის 54% უკავია 
მთებს, 33% მთისწინებს და მხოლოდ 13% და-
ბლობებს; საძოვრები და მდელოები მთლიანი 
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ფართობის სულ 44%-ს შეადგენს; ნაკვეთის 
საშუალო ფართობია 0,64 ჰა[10];

• მოძველებული ტექნიკა და ტექნოლოგიები
- სოფლად არსებული ტრაქტორების, კომბა-
ინების, სატვირთო ავტომობილების 50%-ზე
მეტი 10 წელზე ზევით ასაკისაა [11];

• მოსავლის შენახვის სასაწყობო მეურნეობების
მწვავე დეფიციტი;

• გაუმართავი ლოჯისტიკის სისტემა;
• წარმოების მაღალი დანახარჯები;
• ფერმერთა პროფესიული მომზადების დაბა-

ლი დონე;
• საექსპერტო-საკონსულტაციო მომსახურება-

ზე ნაკლები ხელმისაწვდომობა;
• ფინანსური სახსრების უკმარისობა;
• სასოფლო-სამეურნეო რისკების სადაზღვევო

სისტემის განუვითარებლობა.
ბოლო ორი წლის მანძილზე საქართველოს 

მთავრობამ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა 
ზოგიერთი ზემოთჩამოთვლილი პრობლემის 
მოსაგვარებლად. კერძოდ: შეიქმნა სოფლის მე-
ურნეობის 1 მლრდ ლარიანი ფონდი, რომელიც 
აფინანსებს ამ დარგში განხორციელებულ ბევრ 
პროექტს, უზრუნველყოფს გრძელვადიანი და 
შეღავათიანი კრედიტების გაცემას გლეხებისა 
და ფერმერებისათვის. სასოფლო-სამეურნეო 
პროდუქტების გადასამუშავებელი საწარმოების 
ასაშენებლად მსურველებს შეუძლიათ სესხად აი-
ღონ 1 მლნ ლარამდე გრძელვადიანი (5-7 წლიანი) 
მაქსიმუმ წლიური 15%-იანი სესხი, რომლის 12%-ს 
ფარავს ფონდი. სოფლის მეურნეობის სამინისტ-
რო ახორციელებს „შეღავათიანი აგროკრედიტის“ 
პროექტს. მისი შინაარსი მდგომარეობს საპროცე-
ნტო სარგებლის თვითდაფინანსების პრინციპით 
ბენეფიციარებზე სესხების ან ლიზინგის გაცემა-
ში პროექტში მონაწილე ინსტიტუტების მხრიდან. 
2013 წლიდან ამოქმედდა სახელმწიფო პროგრამა 

„აწარმოე საქართველოში“, რომელიც ითვალისწი-
ნებს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანამო-
ნაწილეობას კომერციული ბანკების მიერ დაკრე-
დიტებული სასოფლო-სამეურნეო პროექტების 
საპროცენტო განაკვეთების თანადაფინასებაში. 
კერძოდ: სესხის გაცემიდან 24 თვის განმავლობა-
ში სააგენტო იხდის 13%-იანი წლიური განაკვეთის 
10%-ს. 2014 წელს აღნიშნული პროგრამის ფარგ-
ლებში სოფლის მეურნეობის მიმართულებით გა-
ფორმდა 9 შეთანხმება. სააგენტოს პარტნიორი 
ბანკების მიერ დამტკიცებული სესხების ჯამური 
თანხა შეადგენს 14 670 000 აშშ დოლარს. ასევე 
მოქმედებს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების 
გადამამუშავებელი საწარმოების თანდაფინანსე-
ბის პროექტი, რომლის ძირითადი მიზნებია [12]: 
• სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების გადამა-

მუშავებელი სექტორის დარგობრივი და გე-
ოგრაფიული დივერსიფიკაცია;

• სასოფლო-სამეურნეო სექტორში დამატებუ-
ლი ღირებულების შექმნის ხელშეწყობა;

• სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში სოფლის
მოსახლეობის უფრო აქტიურად ჩართვის სა-
ფუძველზე მათი შემოსავლების ზრდა;

• პირველადი სასოფლო-სამეურნეო წარმოების
გაფართოების ხელშეწყობა.
2014 წლის 1 სექტემბრიდან ამოქმედდა 

აგროდაზღვევის პროექტი, რომელიც ჯერ-ჯე-
რობით წარმოადგენს საპილოტე პროგრამას და 
გულისხმობს მთავრობის მიერ გარკვეული პირო-
ბების გათვალისწინებით სასოფლო-სამეურნეო 
პროდუქციის მწარმოებელთა სუბსიდირებას. 
პროექტის ფარგლებში 2014 წელს გაიცა 21194 
პოლისი, დაზღვეულია 18646 ჰა მიწის ნაკვეთი 
და 152140 ლარის ღირებულების მოსავალი. 2015 
წლიდან გაგრძელდა ზემოაღნიშნული პროგრამე-
ბი და გაიზარდა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მათ-
ზე გამოყოფილი თანხები.

აგრო-სასურსათო პროდუქტების ექსპორტის დინამიკა

საქართველოს საგარეო ვაჭრობაში აგრო-სასუ-
რსათო პროდუქტებით ვაჭრობა მნიშვნელოვანი 
ხვედრითი წილით არის წარმოდგენილი. ამასთა-
ნავე, შეინიშნება მისი ზრდის ტენდენცია. მა-
გალითად: 2014 წელს 2013 წელთან შედარებით 
აგრო-სასურსათო პროდუქციის ექსპორტი გაი-
ზარდა 6.7%-ით. შესაბამისად, შემცირდა აგრო-
-სამრეწველო პროდუქციით ვაჭრობის უარყოფი-
თი სალდო - 2014 წელს წინა წელთან შედარებით 
7.3%-ით, ხოლო 2012 წელთან შედარებით 32%-ით. 
2014 წელს საქართველოდან ექსპორტირებული 
იყო 825 900 000 აშშ დოლარის ღირებულების 
აგრო-სასურსათო პროდუქცია და მისი ხვედრი-
თი წილი ქვეყნის მთლიან ექსპორტში შეადგენდა 
29%-ს. ძირითადად ექსპორტირებული იყო: თხი-

ლი (22%), ღვინო (22%), მინერალური და მტკნა-
რი წყალი(17%), სპირტიანი სასმელები (12%), 
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი (4%), უალკოჰო-
ლო გაზიანი სასმელები (3%) და ა.შ.

2016 წელს საქართველოს საქონლის რეგისტ-
რირებულმა ექსპორტმა შეადგინა 2113 მლნ აშშ 
დოლარი, აქედან აგროსასურსათო პროდუქცი-
ის ხვედრითი წილი 33%-ია. 2011 წელს აღნიშნუ-
ლი მაჩვენებელი მხოლოდ 20% იყო და წლიდან 
წლამდე იზრდებოდა. 

დიაგრამა 1. აგროსასურსათო პროდუქციის 
ექსპორტის ხვედრითი წილი ექსპორტის მთლიან 
მოცულობაში (%) 
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(წყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური)

დიაგრამა 2. აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტ-იმპორტი (მლნ აშშ დოლარი)

(წყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური)

2016 წლის მონაცემებით, საქართველოდან ექსპორტირებულია 692,2 მლნ აშშ დოლარის ღირე-
ბულების აგროსასურსათო პროდუქცია, რაც 13,1%-ით აღემატება 2015 წლის და 35,6%-ით აღემატება 
2012 წლის ანალოგიურ მონაცემებს. აღნიშნულ პერიოდში ძირითადად ექსპორტირებულია: თხილი 
(26%), ღვინო (16%), სპირტიანი სასმელები (13%), მინერალური და მტკნარი წყლები (12%), მსხვილფეხა 
რქოსანი პირუტყვი (5%), თევზის ფქვილი (2%), უალკოჰოლო გაზიანი სასმელები (2%), ციტრუსი (2%) 
და სხვა.[13] (იხ. დიაგრამა.3.).
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დიაგრამა 3. ძირითადი სასაქონლო პოზიციები აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტში (2016 წ. 
მლნ აშშ დოლარი)

(წყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური)

ცხრილი 1. 2015-2016 წლების შედარება აგროსასურსათო პროდუქტის რაოდენობის მიხედვით

2015 2016 2015-16 წლების შედარება 
რაოდენობის მიხედვით

ღვინო (ლიტრი) 27,159,902 37,602,877 38%-ით ზრდა

თხილი (ტონა) 19,440 27,075 39%-ით ზრდა
მინერალური და მტკნარი წყალი (ლიტრი) 102,119,229 117,156,602 15%-ით ზრდა

სპირტიანი სასმელები (ლიტრი) 8,117,513 18,847,260 132%-ით ზრდა
ცოცხალი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი 
(სული)

54,484 98,759 81%-ით ზრდა

(წყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური)

2016 წელს, საქართველოს აგროსასურსათო პროდუქტების ექსპორტი 88 ქვეყანაში განხორციელდა.

დიაგრამა 4. ძირითადი საექსპორტო ბაზრები აგროსასურსათო პროდუქციისთვის (2016 წ.)
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2016 წლის მონაცემებით ძირითადი საექსპორტო ბაზარი აგროსასურსათო პროდუქციისთვის 
არის ევროკავშირი (32%), შემდეგ რუსეთი (20%), უკრაინა (8%), სომხეთი (6%), ერაყი (6%) და ა.შ. აგრო-
სასურსათო პროდუქციის ღირებულება ქვეყნების მიხედვით 2012-15 წლებში მოცემულია ცხრილში 2.

ცხრილი 2. აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტის ღირებულება ქვეყნების მიხედვით

აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტის ღირებულება ქვეყნების მიხედვით (1000 აშშ დოლარი)

ქვეყანა 2012 2013 2014 2015

სულ: 510 584 774 804 825 831 612 190

ევროკავშირი 106 044 182 605 216 679 208 383

რუსეთი 3 332 107 407 222 488 122 638

აზერბაიჯანი 93 417 104 863 79 304 46 586

უკრაინა 112 864 119 549 85 980 40 472

ყაზახეთი 42 016 71 758 60 067 34 546

სომხეთი 67 108 85 868 46 353 32 344

თურქეთი 9 901 24 562 28 481 30 742

ბელარუსი 23 506 29 083 26 807 15 504

ჩინეთი 5 001 4 709 4 999 8 959

იორდანია 3 201 1 978 8 031 7 193

სხვა ქვეყნები 44 194 42 420 46 642 64 824

(წყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური)

როგორც ცხრილიდან ჩანს, 2015 წელს 2014 წელთან შედარებით ყველა ქვეყანასთან შემცირე-
ბულია ექსპორტის ღირებულება, (2015 წელს 2014 წელთან შედარებით მთლიანი ექსპორტი შემცი-
რებულია 26%-ით) გარდა თურქეთისა და ჩინეთის ქვეყნებისა. ჩინეთთან ექსპორტი 1,8-ჯერ გაიზა-
რდა (79%-ანი ზრდა), ხოლო თურქეთთან - 1,1-ჯერ (8%-იანი ზრდა). ყველაზე მეტად აგროსასურსათო 
პროდუქტის ექსპორტი შემცირდა უკრაინაში (52,9%-იანი კლება), შემდგომ კი რუსეთში (44,9%-იანი 
კლება).

2016 წლის მონაცემებით, საქართველო დან ევროკავშირის ქვეყნებში ექსპორტირებულია 220,5 
მლნ აშშ დოლარის ღირებულების აგროსასურსათო პროდუქცია, რაც 6%-ით აღემატება 2015 წლის 
ანალოგიურ მონაცემს, ხოლო 2-ჯერ მეტია 2012 წლის მაჩვენებელზე. ძირითადად ექსპორტირებუ-
ლია: თხილი, როგორც პირველადი, ასევე გადამუშავებული სახით (74%), სპირტიანი სასმელები (10%), 
ღვინო (6%), მინერალური წყლები (6%) და სხვა. (იხ. დიაგრამა 5.)

დიაგრამა 5. ევროკავშირის ქვეყნებში ექსპორტირებული აგროსასურსათო პროდუქცია (2016 წ. მლნ. 
აშშ დოლარი)
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სასურსათო პროდუქტების ექსპორტის მთლიანი მოცულობის ზრდაში როგორც რაოდენობრივ, 
ასევე ღირებულებით მაჩვენებლებში, მნიშვნელოვან როლს ღვინის საექსპორტო პროდუქტები ასრუ-
ლებენ (იხ. დიაგრამა 6; დიაგრამა 7).

დიაგრამა 6. ექსპორტის ღირებულების განაწილება ძირითადი პროდუქტების მიხედვით 2016 წელს 
საქართველოში 

დიაგრამა 7.ექსპორტის ღირებულების განაწილება ევროკავშირის ქვეყნებში 2016 წელს

(წყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური)

დიაგრამებიდან ჩანს, რომ აგროსასურსათო პროდუქტების ექსპორტის მთლიან ღირებულებაში 
საქართველოში ღვინოსა და ღვინის პროდუქტებს 26% უჭირავს. აღნიშნული მაჩვენებელი ევროკავში-
რის ქვეყნებში 6%-ია. 

2015-2016 წლების შედარებითმა ანალიზმა გვიჩვენა, რომ სპირტიანი სასმელების ექსპორტის მო-
ცულობა გაზრდილია 2 575 ათასი ლიტრით ანუ 142%-ით, ხოლო ღვინისა 825 ათასი ლიტრით ანუ 
25%-ით; ღირებულებითი მაჩვენებლის მიხედვით სპირტიანი სასმელების ზრდამ 60% შეადგინა, ხოლო 
ღვინისამ 14%. 
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საქართველოს აგრო-სასურსათო სექტორის საექსპორტო 

პოტენციალის ეფექტიანად გამოყენების გზები

საქართველოს აგროსასურსათო სექტორის საექ-
სპორტო პოტენციალის ეფექტიანად გამოყენე-
ბისათვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება სა-
ექსპორტო პოლიტიკის პრიორიტეტების სწორად 
განსაზღვრას. ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს 
წარმოადგენს ნატურალური, ეკოლოგიურად 
სუფთა პროდუქტების ექსპორტი და საერთაშო-
რისო ბაზარზე საკუთარი ადგილის დამკვიდრება. 
ამ პრიორიტეტის აუცილებლობას შემდეგი გარე-
მოებები განაპირობებს:
• პირველი - ბიოპროდუქციის საერთაშორისო 

ბაზარი ჯერ-ჯერობით გლობალური ბაზრის 
ერთადერთი სეგმენტია, სადაც მოთხოვნა 
მნიშვნელოვნად აჭარბებს მიწოდებას [14]. 
ევროკავშირის ქვეყნებში ჩატარებულმა გა-
მოკითხვამ აჩვენა, რომ მომხმარებელთა მიერ 
სურსათის შერჩევისას ყველაზე მნიშვნელო-
ვანი ფაქტორებია: ხარსიხი, პროდუქტის სი-
ახლე, გემო, ჯანსაღი დიეტური მახასიათებ-
ლები, ფასი, ოჯახური პრეფერენციები და 
ჩვევები [15].

• მეორე - სურსათის გენეტიკური მოდიფიცირე-
ბა არ წარმოადგენს საქართველოს სოფლის 
მეურნეობის განვითარების მაგისტრალურ 
მიმართულებას. აქ უპირატესობა ენიჭება 
მემცენარეობისა და მეცხოველეობის პრო-
დუქტიულობის ზრდას ბიოლოგიურ-ორგა-
ნული მეთოდებით. ამის საშუალებას იძლევა 
ის, რომ საქართველოს მიწის და საერთოდ 
- ბუნებრივ-ეკონომიკური პოტენციალი ჯე-
რ-ჯერობით სანახევროდაც არ არის გამოყე-
ნებული. ფინანსური რესურსების დეფიციტი 
არ აძლევს საშუალებას ქართველ გლეხს და 
ფერმერს ჰერბიციდების, სხვადასხვა აერო-
ზოლების, მინერალური სასუქების ჭარბი 
გამოყენების გზით აწარმოონ ადამიანის ჯან-
მრთელობისათვის საეჭვო თვისებების მქონე 
საკვები პროდუქტები, გენეტიკურად მოდი-
ფიცირებული ბოსტნეული და ა.შ. ეს ის შემ-
თხვევაა, როცა ფინანსური და ტექნოლოგი-
ური ჩამორჩენულობა სარგებლის მომტანია 
ადამიანისათვის.

• მესამე - საქართველოში პრაქტიკულად შეუძ-
ლებელია იაფი და დიდი რაოდენობით აგრა-
რული პროდუქციის წარმოება, რის გამოც 
საექსპორტო პოლიტიკის ერთ-ერთ პრიორი-
ტეტს უნდა წარმოადგენდეს მსოფლიო და 
ევროპული ბაზრების ვიწრო სეგმენტებზე 
ორიენტაცია. ეს მიიღწევა ორიგინალური, 
მათ შორის - უძველესი ქართული მეთოდებით 
წარმოებული (მაგ. ქვევრში დაყენებული ღვი-
ნო, რომელიც განსაკუთრებით სასარგებლოა 
ჯანმრთელობისთვის), განსაკუთრებული 
გემოვნებითი და სხვა სასარგებლო თვისებე-

ბის მქონე (მაგ. ლურჯი ჟოლო, სამკურნალო 
მცენარეები, მცენარეთა სხვა ენდემური სახე-
ობები...), კონკურენტუნარიანი სპეციფიკური 
ქართული პროდუქტების (თუშური მატყლი, 
ქართული ცხვარი, ქართული მწვანილი, რომე-
ლიც ეთერზეთების განსაკუთრებით მაღალი 
შემცველობით გამოირჩევა) ექსპორტირებით. 
აღნიშნული მიმართულების პრაქტიკული რე-
ალიზებისათვის უმთავრეს ამოცანას წარმო-
ადგენს ქართული აგრარული პროდუქტების 
საერთაშორისო მასშტაბით ცნობადობის ამა-
ღლება, რომელიც დიდი მოცულობის სამუშა-
ოების ჩატარებას მოითხოვს. 
ძალიან მნიშვნელოვანია იმ პროდუქტების 

წარმოების წახალისება და საერთაშორისო ბა-
ზრებზე წარმატებით მიტანა, რომლებიც კონკუ-
რენტუნარიანობის მაღალი დონით გამოირჩევა. 
ესენია: ქართული ღვინო, მწვანილი, თხილი. ამ 
თვალსაზრისით აქტუალურია საქართველოში ამ-
ჟამად მოქმედი სავაჭრო რეჟიმების რაციონალუ-
რი გამოყენება. კერძოდ:

უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმი (Most 
Favored Nation – MFN). საქართველო, როგორც 
WTO-ს წევრი სახელმწიფო, ამ გაერთიანებაში შე-
მავალ ქვეყნებთან ურთიერთობაში სარგებლობს 
უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმით;

საქართველო მრავალმხრივი სავაჭრო რეჟი-
მით სარგებლობს დამოუკიდებელ სახელმწიფო-
თა თანამეგობრობის (დსთ) ქვეყნებთან, გარდა 
რუსეთისა. აღნიშნული რეჟიმი რეგულირდება 
თავისუფალი სავაჭრო ზონის შექმნის შესახებ 
დსთ-ს 1994 წლის მრავალმხრივი შეთანხმებით. 
გარდა ამისა, საქართველოს ორმხრივი თავისუ-
ფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებები გაფორმებუ-
ლი აქვს რუსეთის ფედერაციასთან, აზერბაიჯა-
ნთან, სომხეთთან, უკრაინსათან, მოლდოვასთან, 
ყაზახეთთან, უზბეკეთთან, თურქმენეთთან და 
თურქეთთან;

სატარიფო პოლიტიკა ექსპორტზე - საქა-
რთველოს კანონმდებლობის თანახმად, ექსპო-
რტი ან რეექსპორტი საქართველოდან გათავი-
სუფლებულია საბაჟო გადასახადისგან. ექსპო-
რტი არ იბეგრება არც დამატებული ღირებულე-
ბის გადასახადით. წარმოშობის სეტიფიკატები, 
რომლებიც გაიცემა საქართველოს ტერიტორი-
იდან საქონლის გატანის დროს, საქართველოს 
მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის N420 დადგე-
ნილებით დამტკიცებული წესის შესაბამისად;

საქართველო სარგებლობს ევროკავშირის 
მიერ მინიჭებული „განზოგადებული პრეფერენ-
ციების გაფართოებული სისტემით“ (GSP), რაც 
გულისხმობს საქართველოს საექსპორტი პრო-
დუქციის თითქმის უტარიფო დაშვებას ევროკა-
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ვშირის ბაზარზე. GSP+ სტატუსით საქართველოს 
შეუძლია ევროკავშირის ქვეყნებში ბაჟის გარეშე 
შეიტანოს 7200-მდე დასახელების პროდუქცია;

ევროკავშირმა საქართველოს მიანიჭა „ღრმა 
და ყოვლისმომცველი ვაჭრობის“ რეჟიმი, ანუ „გა-
ფართოებული ვაჭრობის ხელშეკრულება“ (FTA+), 
რომელიც გულისხმობს არასატარიფო ნორმები-

სა და ტექნიკური რეგლამენტაციის ჰარმონიზა-
ციის გზით ევროკავშირში ექსპორტის ბაიერების 
შემცირებას. ევროკავშირი გვთავაზობს სანიტა-
რულ და ფიტოსანიტარულ სავალდებულო სტა-
ნდარტებს, რომლებიც შეეხება ხორცისა და სხვა 
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების უვნებლო-
ბის საკითხებს. 

მთავარი საექპორტო პროდუქტების დინამიკის ანალიზი

ქართული ღვინის ექსპორტის დინამიკა ბოლო წლების მანძილზე არაერთგვაროვანი იყო, რასაც მოწ-
მობს ცხრილი 3 [17].

ცხრილი 3. ყურძნის ღვინის ექსპორტი 2005-2012 წ.წ. (ათასი აშშ დოლარი)

წლები 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ღვინო 81328,9 41050,6 29197,0 36863,0 31997,0 39269,0 54103,4 64871,4

(წყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური)

როგორც ცხრილიდან ჩანს, ღვინის ექსპო-
რტში მკვეთრი შემცირება მოხდა 2006-2007 
წლებში, რაც გამოწვეული იყო 2006 წელს რუსე-
თის მიერ ქართულ ღვინოზე ემბარგოს დაწესე-
ბით. 2005 წელს ქართული ღვინის ექსპორტი 60% 
სწორედ რუსეთზე მოდიოდა. ემბარგოს დაწესე-
ბის შემდეგ დაიწყო ახალი ბაზრების მოძიება. 
კერძოდ, აშშ-ში, კანადაში, ჩინეთში, სინგაპურ-
ში. 2007-2011 წლებში ქართული ღვინო ყველაზე 
დიდი რაოდენობით გადიოდა უკრაინაში, სადაც 
ღვინის გაყიდვა თითქმის გაორმაგდა როგორც 
ნატურალურ, ისე ღირებულებით მაჩვენებლებში. 
2014 წლის დასაწყისში რუსეთის მიერ ემბარგოს 
გაუქმებამ გამოიწვია ამ ქვეყანაში ქართული ღვი-
ნის გაყიდვის მნიშვნელოვანი ზრდა. 2015 წლის 
იანვარ-მაისის მონაცემებით საქართველოდან 
მსოფლიოს 31 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 10 
455 407 ბოთლი (075 ლ) ღვინო, რომლის საერთო 
ღირებულება შეადგენს 30 151 039 აშშ დოლარს. 
ექსპორტის მატება შეინიშნებოდა სტრატეგიუ-
ლად ისეთ მნიშვნელოვან ბაზრებზე, როგორიცაა 
ჩინეთი - 43%, აშშ - 28%, იაპონია - 20%, ესტონეთი 
- 16%, ლატვია - 5%, გერმანია - 5%, კანადა - 149 
%. ექსპორტიორი ქვეყნების პირველი ხუთეული 
ასე გამოიყურება: რუსეთი - 4760721, ყაზახეთი - 
1731126, უკრაინა - 1072530, პოლონეთი - 644672, 
ჩინეთი - 602917 ბოთლი [17]. 

რეგიონში განვითარებული ცნობილი პოლი-
ტიკური და ეკონომიკური მოვლენების გამო ორ 
უმსხვილეს ექსპორტიორ ქვეყანაში - რუსეთსა და 
უკრაინაში ღვინის ექსპორტის მკვეთრმა კლებამ 
(შესაბამისად 70% და 57%) გამოიწვია 2015 წლის 
პირველი ნახევრის ექსპორტის 54%-ით შემცი-
რება 2014 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედა-
რებით. ამასთანავე, ეს მაჩვენებელი მეტია წინა 
წლების მაჩვენებლებზე (2014 წლის გამოკლებით) 
[18].

ქართული ღვინის ექსპორტთან დაკავშირე-
ბული მოვლენები გვიჩვენებს, რომ ბაზრის აბ-

სოლუტური მოცულობა მნიშვნელოვანი, მაგრამ 
არა ერთადერთი გადამწყვეტი პარამეტრია ექ-
სპორტისათვის. ამიტომ იგი უნდა განიხილებო-
დეს სხვა ისეთ პარამეტრებთან ერთად, როგო-
რიცაა ბაზრის ზრდის ტემპი, გაჯერებულობის 
ხარისხი, საიმედოობა, სტაბილურობა და სხვა. 
რუსეთის ფედერაციის ბაზარი ჩვენთვის ტევადი-
ცაა და ტრადიციულიც, მაგრამ არასტაბილურია 
და პოლიტიკური ფაქტორებით დეტერმინირებუ-
ლი. ამიტომ კანონზომიერად ხდებოდა ღვინის 
ქართველ ექსპორტიორთა გადანაცვლება ევრო-
პისა და მხოფლიოს სხვა ბაზრებზე. 

საკმაოდ კარგი პერსპექტივები გააჩნია ქა-
რთული მწვანილის ექსპორტს. მწვანილის მთა-
ვარი მწარმოებელი რეგიონია იმერეთი, სადაც 
დაახლოებით 5500 მცირე და საშუალო ფერმერს 
წელიწადში 25000 ტონამდე მწვანილი მოჰყავს. 
ბოლო წლების მონაცემებით ქართული მწვანი-
ლის 40%-ზე მეტი უკრაინაში გადიოდა, რომელ-
მაც რუსეთი ჩაანაცვლა, თუმცა უკრაინაში ბოლო 
დროს განვითარებულმა მოვლენებმა გამოიწვია 
მწვანილის ექსპორტის შემცირება. შედარებით 
ნაკლები რაოდენობის მწვანილი ექსპორტირდება 
ბელორუსიაში, აზერბაიჯანში, ლატვიაში, ლიტ-
ვაში, ესტონეთში, ბულგარეთში, რუმინეთსა და 
მოლდოვაში. 

ექსპორტის განვითარების თანამედროვე პე-
რსპექტიულ მიმართულებას წარმოადგენს მისი 
დივერსიფიცირება და ევროპის ბაზარზე აქცე-
ნტირება, მითუმეტეს, რომ ევროპაში ამ ბოლო 
დროს მწვანილის მოხმარების ზრდის ტენდენცია 
შეინიშნება. ეს იძლევა საქართველოს მიერ ამ მზა-
რდი ბაზრის პატარა სეგმენტის დაკავების შესაძ-
ლებლობას. გასათვალისწინებელია ის გარემოე-
ბაც, რომ ევროპის ქვეყნების უმეტესობას მწვანი-
ლის სტაბილური მიმწოდებელი ჰყავს ისრაელის, 
ესპანეთის, თურქეთისა და ირანის სახით. თუმცა 
ქართული მწვანილი თავისი ხარისხით აღემატე-
ბა ბევრი სხვა ქვეყნის ანალოგიურ პროდუქტს. 
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ევროპის ბაზარზე მწვანილის მცირე პარტიებით 
მიწოდება არაეფექტიანია. ამიტომ უნდა მოხდეს 
წვრილ მეწარმეთა გაერთიანება და დიდი მეურ-
ნეობების შექმნა. აუცილებელია, რომ ქართული 
მწვანილი სრულად პასუხობდეს ევროპელი მომხ-
მარებლის მოთხოვნებს პროდუქციის ხარისხის, 
მიწოდების სტაბილურობისა და მოცულობის 
თვალსაზისით. საქართველოს სოფლის მეურნეო-
ბის სამინისტროსთან ფუნქციონირებს „ინდუსტ-
რული განვითარების ჯგუფი“, რომელიც უზრუნ-
ველყოფს ქართველი ფერმერებისათვის ევროპუ-
ლი სერტიფიკატის მოპოვებას. ეს არის სტანდა-
რტი, რომელიც მოიცავს სასოფლო-სამეურნეო 
წარმოების მთელ ციკლს - ადგილის შერჩევა და 
ნიადაგის დამუშავება, პროდუქტის დამზადება, 
დაფასოება და შეფუთვა. სტანდარტი 234 მოთხო-
ვნას შეიცავს და ითვალისწინებს ზიანის მომტანი 
ეკოლოგიური გავლენის, ქიმიკატების გამოყენე-
ბის მინიმუმამდე დაყვანას. 

როგორც ცნობილია, ევროპაში მომხმარე-
ბელს საბოლოო პროდუქცია სასოფლო-სამეურ-
ნეო პროდუქტების დიდი ჰიპერმარკეტებისა და 
სუპერმარკეტების ქსელების საშუალებით მიეწო-
დება, რომელიც სულ რამდენიმეა და აგრარული 
პროდუქციის ბაზრის დაახლოებით 90% ფარავს. 
ისინი პროდუქციას სავაჭრო სახლებისგან (ტრე-
იდერებისგან) ყიდულობენ, ესენი კი - პირველად 
მწარმოებლებისგან. ინდუსტრიულმა ჯგუფმა 
დაიქირავა ჰოლანდიელი სპეციალისტები, რომ-
ლებიც ქართველ მწარმოებლებს ჰოლანდიურ სა-
ვაჭრო სახლებთან დააკავშირებენ და უზრუნვე-
ლყოფენ ქართული მწვანილის ევროპაში სპეცი-
ალური მანქანა-რეფრეჟერატორებით გატანას. 
ქართული მწვანილის სავარაუდო ფასი ვროპის 
ბაზარზე 1 კგ 4-5 ევრო იქნება. მწვანილის ექსპო-
რტის გაზრდა დიდი შემოსავალს მოუტანს საქა-
რთველოს ეკონომიკას. 

საქართველოსათვის სტრატეგიული მნიშვნე-
ლობის საექსპორტო სასოფლო–სამეურნეო პრო-
დუქტებს შორის თხილს მნიშვნელოვანი ადგილი 
უჭირავს. ეს რამდენიმე ფაქტორითაა განპირობე-
ბული. პირველი, მსოფლიო ბაზარზე თხილზე მა-
ღალი მოთხოვნაა, რომელსაც ზრდის ტენდენცია 
ახასიათებს. მეორე, საქართველოში ამ კულტუ-
რის წარმოების ხელსაყრელი ბუნებრივი კლიმა-
ტური პირობებია. მესამე, ქართული თხილი უნი-
კალურია თავისი თვისებებით – ეკოლოგიურად 

სუფთაა და მდგრადია სხვადასხვა დაავადების 
მიმართ. ქვეყანაში წაროებული თხილის უმეტესი 
ნაწილი (90%–ზე მეტი) საექსპორტო პროდუქტია. 
2009 წელს საქართველოდან განხორციელებული 
ექსპორტის სტრუქტურაში თხილისა და კაკლის 
ექსპორტმა 70 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 
აღემატებოდა საქართველოსთვის ისეთი ტრადი-
ციული საექსპორტო პროდუქტების მოცულო-
ბას, როგორიცაა ღვინო (32.0 მლნ აშშ დოლარი) 
და მინერალური წყლები (24.7 მლნ აშშ დოლარი) 
[19]. ამჟამად საქართველოში თხილის ექსპორტის 
რამდენიმე პროექტი ხორციელდება, რომელთა 
შორის ყველაზე წარმატებულად შეიძლება ჩა-
ითვალოს „ფერერო როშეს“ პროექტი. ყოველწ-
ლიურად „ფერერო“ მსოფლიოს 75 ქვეყანაში 180 
000 ტონა „ნუთელას“ ყიდის. ამ პროდუქტის საწა-
რმოებლად კომპანიას 25000 ტონაზე მეტი თხი-
ლი ჭირდება. აქედან დაახლოებით 18500 ტონას 
ის საქართველოში მოიპოვებს და მის პირველად 
გადამუშავებას ახორციელებს [20]. „ფერერომ“ 
საქართველოში თხილის ბიზნესში უკვე ჩადო 6 
მლნ აშშ დოლარის ინვესტიცია და მსოფლიოში 
რეალიზებულ მის პროდუქტებში უმეტესად ქა-
რთული თხილი და ნუში გამოიყენება. 

დღეისათვის თხილის მსოფლიო ბაზარზე 
მთავარი ექსპორტიორი თურქეთია, რომლის წი-
ლიც გაყიდვების საერთო მოცულობაში 75%–ს 
შეადგენს. საქართველოს წილი მხოლოდ 2–3%–ია, 
თუმცა აქტიური საექსპორტო პოლიტიკის გატა-
რების შემთხვევაში შესაძლებელია მისი 10%–მდე 
გაზრდა. ექსპორტის პრიორიტეტულ მიმართუ-
ლებად შეიძლება დასახელდეს ევროკავშირის 
ბაზარი, სადაც თხილზე დეფიციტურ მოთხოვნას 
აქვს ადგილი და თხილის წარმოების ზრდის მიუ-
ხედავად მასზე მაღალი მოთხოვნა მომავალშიაც 
შენარჩუნდება.

ზემოაღნიშნული სასოფლო–სამურნეო პრო-
დუქტების გარდა საქართველოს შეუძლია ისეთი 
პროდუქტების ექსპორტიც, როგორიცაა ციტრუ-
ესბი, ვაშლი, კურკოვანი მცენარეები, პირველ 
რიგში ბალი და სხვა. თავდაპირველად მათი ექ-
სპორტი შეიძლება განხორციელდეს დსთ–ს ქვე-
ყნებში, სადაც ქართული პროდუქციის ცნობადო-
ბის დონე ტრადიციულად მაღალია, უფრო შორე-
ულ პერსპექტივაში კი შესაძლებელი იქნება სხვა 
ბაზრებზე გასვლაც.

დასკვნები და რეკომენდაციები

• საქართველოს საექსპორტო პოლიტიკის 
ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტის – ნატურა-
ლური, ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების 
ექსპორტისა და საერთაშორისიო ბაზარზე სა-
კუთარი ნიშის დაკავებისათვის აუცილებელია 
მიღებული იქნას კანონი ბიომეურნეობის შე-
სახებ და შემუშავდეს ეკოლოგიურად სუფთა 
აგროპროდუქტების წარმოების სტანდარტე-

ბი, რომლებიც სრულად იქნება ჰარმონიზე-
ბული ევროკავშირში მოქმედ ანალოგებთან. 
უნდა გამოიყოს ეკოლოგიურად სუფთა პრო-
დუქტების წარმოების ზონები და ქვეზონები 
პროდუქციის სახეობათა მიხედვით.

• საქართველოში წარმოებული პროდუქტების 
ფასები მაღალია წარმოების მაღალი დანა-
ხარჯების გამო. ეს ძირითადად გამოწვეულია 
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ხელით შრომის მაღალი ხვედრითი წილით, 
წვრილი გლეხური მკეურნეობების სიჭარბით 
და ენერგიის წყაროების სიძვირით. აუცი-
ლებელია სოფლის მეურნეობაში მექანიზა-
ციის საშუალებების ფართოდ გამოყენება, 
იაფი ენერგიის (მაგ. ბიოგაზის) მოხმარების 
პრაქტიკის დანერგვა და ნებაყოფლობის სა-
ფუძველზე წვრილი გლეხური მეურნეობების 
გაერთიანება (კოოპერირება) მსხვილ ფერმე-
რულ მეურნეობებად.

• ანალიზი ცხადყოფს, რომ საქართველოს
აგროსასურსათო სექტორის პოტენციალია
გაძლიერება შეუძლებელია პირდაპირი უცხო-
ური ინვესტიციების გარეშე. სამწუხაროდ,
სოფლის მეურნეობის დარგი ინვესტორები-
სათვის ჯერ–ჯერობით უინტერესო და არა-
მიმზიდველია. ამას მოწმობს ის ფაქტიც, რომ
სოფლის მეურნეობაზე მოდის ჩვენ ქვეყანაში
განხორციელებული პირდაპირი უცხოური
ინვესტიციების მხოლოდ 15%. აუცილებელია
შეიქმნას იმ ინვესტორთა წახალისების სპეცი-
ალური მექანიზმები, რომლებიც მოახდენენ
საექსპორტო დანიშნულების აგროპროდუქ-
ტების წარმოებასა და გადამუშავებაში ფინან-
სური სახსრების დაბანდებას. კერძოდ:
• უფლება მიეცეს ინვესტორებს შეიძინონ

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მიწა მისი საბაზრო ფასის 20%-ად [13];

• ამოქმედდეს სასოფლო-სამეურნეო დანიშ-
ნულების მიწების პრივატიზების გამა-

რტივებული რეჟიმი;
• განთავისუფლდნენ ინვესტორები დამა-

ტებული ღირებულების გადასახადისგან
(დღგ) აგროპროდუქტების პირველად
მიწოდებაზე;

• განთავისუფლდნენ ინვესტორები ქონებ-
რივ ტრანზაქციებზე გადასახადისაგან;

• ისარგებლონ ინვესტორებმა ამორტი-
ზაციაზე 100%-იანი საგადასახადო
შეღავათით.

• ქართული აგროპროდუქტების საერთაშორი-
სო ბაზარზე დამკვიდრებას ხელს უშლის მათი
ცნობადობის დაბალი დონე. შესაბამისად, აუ-
ცილებელია ჩატარდეს მნიშვნელოვანი სამუ-
შაო ქართული ბრენდების ცნობადობის ასამა-
ღლებლად. ამ მიზნით მოეწყოს სპეციალური
„ქართული კვირეულები“ სამიზნე ბაზრებზე.
პრიორიტეტი მიენიჭოს აგროტურიზმის, გა-
ნსაკუთრებით ღვინის ტურიზმის განვითარე-
ბას. მიზანშეწონილია ქვევრის ღვინის ბრე-
ნდის შექმნა და მისი პოპულარიზაცია.

• სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმო-
ება და ექსპორტი, როგორც წესი, მაღალი
ხარისხის რისკებთანაა დაკავშირებული. შე-
საბამისად, აუცილებელია შეიქმნას ექსპო-
რტის დაზღვევა-დაკრედიტების გამართული
სისტემა, რომელიც ნაწილობრივ მაინც მო-
ახდენს ამ სფეროში წარმოქმნილი რისკების
კომპენსაციას.
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and Business TSU

 Export Potential of Georgian Agricultural 
Sector and Efficiency Ways for its Use

SUMMARY

The ar  cle deals with the agro-food produc  on export’s suppor  ve and hin-
dering factors in Georgia. Characterized ac  vi  es, which Government has 
recently implemented for the purpose of s  mula  ng the produc  on of agro-
food products.

Reviewed the export dynamics of agro-food products, main commodity posi-
 ons in export of agro products and basic export markets for agro products. 

The main ways and direc  ons for the eff ec  ve use of the export poten  al of 
the agro-food sector are set.

Keywords: Agro-produc  on sector. Compe   ve advantage. Export poten  al 
of agrarian sector. Export main commodity products. Main export markets.
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 ნუგზარ თოდუა

თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის
ფაკულტეტის პროფესორი

 მარკეტინგის გამოყენების 
თავისებურებები საქართველოს 
აგროსასურსათო ბიზნესში

რეზიუმე

 ნაშრომში შესწავლილია საქართველოს აგროსასურსათო ბიზნეს-
ში არსებული მდგომარეობა, გაანალიზებულია აგროსასურსათო 
პროდუქციის წარმოებისა და ექსპორტ-იმპორტის ძირითადი მაჩ-
ვენებლები. ნაჩვენებია, რომ აგრობიზნესის ხელშეწყობისათვის 
საქართველოში ხორციელდება მნიშვნელოვანი ადგილობრივი და 
საერთაშორისო პროექტები, თუმცა, დარგის განვითარება ნელი 
ტემპით მიმდინარეობს. ადგილობრივი ბაზარი გაჯერებულია უხა-
რისხო და გაურკვეველი წარმოშობის სასურსათო პროდუქტებით, 
რაც ქვეყნის მდგრად განვითარებას აფერხებს. აგრობიზნესში არ-
სებული პრობლემების გადაჭრის გზად ნაშრომში მიჩნეულია მა-
რკეტინგის თანამედროვე ხერხების გამოყენება. ჩატარებული მა-
რკეტინგული კვლევის საფუძველზე გამოვლენილია სასურსათო 
პროდუქციის მოხმარების, ხარისხის, უვნებლობისა და მარკირების 
საკითხებისადმი ქართველი მომხმარებლების დამოკიდებულება 
და მათი მოტივაციის ცვლილება ბაზარზე მიმდინარე მოვლენების 
გათვალისწინებით.
საკვანძო სიტყვები: აგროსასურსათო ბიზნესი, მარკეტინგი, მომხ-
მარებელთა ქცევა.

პრობლემის აქტუალობა და შესწავლის დონე

თანამედროვე ეტაპზე ქვეყნებს შორის ურთიერთობები, სამეურნეო საქ-
მიანობის ინტერნაციონალიზაცია და სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესი 
სულ უფრო ფართოვდება. ყოველივე ამის შედეგად ჩნდება ახალი ფაქტო-
რები, რომლებიც ხელს უწყობენ ეკონომიკურ ზრდას და, ამავდროულად, 
ეკონომიკასა და ბიზნესში განუსაზღვრელობის დონეს ზრდიან. შესაბა-
მისად, სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების გამძაფრება გლობალურ 
ხასიათს ღებულობს. გლობალიზაციის პირობებში განსაკუთრებით მწვა-
ვედ ვლინდება სასურსათო უსაფრთხოების პრობლემა, რომლისთვისაც 
დამახასიათებელია სამი ძირითადი ასპექტი: ქვეყნის სასურსათო თვითუ-
ზრუნველყოფა, სასურსათო დამოუკიდებლობა და მოსახლეობის ჯანმრ-
თელობისა და გარემოსათვის სურსათის უსაფრთხოება. საქართველოს 
ეკონომიკის ინტერნაციონალიზაციამ და საგარეო-ეკონომიკური საქმია-
ნობის ლიბერალიზაციამ ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოებაზე მნიშვნე-
ლოვანი გავლენა იქონია. ამიტომ სასურსათო უსაფრთხოების პრობლემა 
ჩვენი ქვეყნის საგანგებო ყურადღების საგანია. დღეისათვის იგი გამო-
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რჩევით აქტუალურია საქართველოსთვის, რო-
მელშიც სასურსათო ბაზარი არაკეთილსინდისი-
ერი ბრძოლის არენად გადაიქცა.

სასურსათო ბაზრის უსაფრთხოების პრო-
ბლემა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ახლა, 
როდესაც ევროკავშირსა და საქართველოს შორის 
გაფორმებული ასოცირების შეთანხმება სრულად 
ამოქმედდა, ხოლო ევროკავშირთან ღრმა და ყო-
ვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის 
შეთანხმება საქართველოში წარმოებულ პრო-
დუქციას ევროპელი მომხმარებლებისათვის ხელ-
მისაწვდომს ხდის. შეთანხმების მიხედვით, საქა-
რთველო იღებს ვალდებულებას, ხელი შეუწყოს 
სოფლის მეურნეობის განვითარებას ქვეყნის პო-
ლიტიკისა და კანონმდებლობის ევროკავშირის 
სტანდარტებთან თავსებადობის მიღწევით.

დღეისათვის საქართველოს მოსახლეობის 
43% სოფლად ცხოვრობს, ხოლო ქვეყნის სამუშაო 
ძალის ნახევარი სოფლის მეურნეობაშია დასაქმე-
ბული [1]. ამიტომ საქართველოს ეკონომიკის 
განვითარებაში განსაკუთრებული როლი უნდა 
შეასრულოს აგროსასურსათო სექტორმა. აღსა-
ნიშნავია, რომ უკანასკნელ წლებში საქართვე-
ლოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საბი-
უჯეტო ასიგნება იზრდება. 2016 წლისათვის იგი 
შეადგენდა 330,3 მლნ ლარს, რაც ქვეყნის მთლი-
ანი ბიუჯეტის 3,8 პროცენტია. ასევე მატულობს 
ქვეყანაში სოფლის მეურნეობის პროდუქციის 
პროდუქციის მთლიანი გამოშვება. კერძოდ, 2016 
წლის მანძილზე, საქართველოში სოფლის მეურ-
ნეობის პროდუქციის გამოშვების ღირებულებამ 
3.9 მლრდ ლარი შეადგინა, ხოლო სოფლის მეურ-
ნეობის პროდუქტების გადამუშავების შედეგად, 
4.5 მლრდ ლარის ღირებულების აგროსასურსათო 
პროდუქცია შეიქმნა. აგრობიზნესის სექტორში 
პროდუქციის მთლიანი გამოშვება 2.3%-ით აღე-
მატება 2015 წლის ანალოგიურ მონაცემს. 2016 
წელს, სოფლის მეურნეობის პირველადი პრო-
დუქციის გამოშვება, 2012 წელთან შედარებით, 
გაზრდილია 40.4%-ით, ხოლო გადამამუშავებელ 
სექტორში 18.0%-იანი ზრდა ფიქსირდება. აგრო-
სასურსათო სექტორის წილი ქვეყანაში შექმნილ 
მთლიან შიდა პროდუქტში, 2016 წლის წინასწარი 
მონაცემებით, 15.8 %-ს შეადგენს, მაშინ, როდე-
საც იგივე მაჩვენებელი 2012 წელს 14.6 %-ს შეა-
დგენდა [2].

2016 წელს, საქართველოს აგროსასურსათო 
პროდუქტების ექსპორტი 88 ქვეყანაში განხორცი-
ელდა. 2016 წლის მონაცემებით, საქართველოდან 
ექსპორტირებულია 692.2 მლნ აშშ დოლარის ღი-
რებულების აგროსასურსათო პროდუქცია, რაც 
13.1%-ით აღემატება 2015 წლის და 35.6%-ით აღე-
მატება 2012 წლის ანალოგიურ მონაცემებს. აღ-
ნიშნულ პერიოდში, ქვეყნის მთლიან ექსპორტში 
აგროსასურსათო პროდუქციის ხვედრითი წილი 
33%-ს შეადგენს. ძირითადად ექსპორტირებულია: 
თხილი (26%), ღვინო (16%), სპირტიანი სასმელე-

ბი (13%), მინერალური და მტკნარი წყლები (12%), 
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი (5%), თევზის 
ფქვილი (2%), უალკოჰოლო გაზიანი სასმელები 
(2%), ციტრუსი (2%) და სხვა. 2016 წელს, საქა-
რთველოში აგროსასურსათო პროდუქციის იმპო-
რტი განხორციელდა 105 ქვეყნიდან. 2016 წლის 
მონაცემებით, საქართველოში იმპორტირებულია 
1.1 მლრდ აშშ დოლარის ღირებულების აგროსა-
სურსათო პროდუქცია, რაც 4%-ით ნაკლებია წინა 
წლის მაჩვენებელზე. ქვეყნის მთლიან იმპორტში 
აგროსასურსათო პროდუქციის ხვედრითი წილი 
14.7%-ს შეადგენს. ძირითადად იმპორტირებუ-
ლია: თამბაქო (10%), ხორბალი (8%), შაქარი (6%), 
შინაური ფრინველის ხორცი (5%), შოკოლადის ნა-
წარმი (5%), მცენარეული ზეთი (4%), ფქვილოვანი 
საკონდიტრო ნაწარმი (3%), საკვები დანამატები 
(3%) და სხვა. 2016 წელს, 2015 წელთან შედარე-
ბით, აგროსასურსათო პროდუქციით საგარეო 
ვაჭრობის მონაცემების მიხედვით, უარყოფითი 
სავაჭრო სალდო შემცირდა 25%-ით [2].

ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 
სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება ხელს 
უწყობს ვაჭრობის განვითარებას ევროკავშირის 
ქვეყნებთან და საექსპორტო ბაზრების დივერსი-
ფიცირებას. 2016 წლის მონაცემებით, საქართვე-
ლოდან ევროკავშირის ქვეყნებში ექსპორტირე-
ბულია 220.5 მლნ აშშ დოლარის ღირებულების 
აგროსასურსათო პროდუქცია, რაც 6%-ით აღე-
მატება 2015 წლის ანალოგიურ მონაცემს, ხოლო 
2-ჯერ მეტია 2012 წლის მაჩვენებელზე. 2016 წლის 
მთლიან აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპო-
რტში ევროკავშირის ქვეყნების წილი 32%-ს შეა-
დგენს. ძირითადად ექსპორტირებულია: თხილი, 
როგორც პირველადი, ასევე გადამუშავებული 
სახით (74%), სპირტიანი სასმელები (10%), ღვი-
ნო (6%), მინერალური წყლები (6%) და სხვა. 2016 
წელს ევროკავშირის ქვეყნებიდან საქართველოში 
იმპორტირებულია 222.2 მლნ აშშ დოლარის ღირე-
ბულების აგროსასურსათო პროდუქცია, რაც 9%-
ით ნაკლებია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელ-
თან შედარებით. მთლიანი აგროსასურსათო პრო-
დუქციის იმპორტში ევროკავშირის ქვეყნების 
წილი შეადგენს 21%-ს. ძირითადად იმპორტირე-
ბულია: სპირტიანი სასმელები (9%), ფრინველის 
ხორცი (7%), შაქარი (6%), შოკოლადის ნაწარმი 
(5%), საკვები დანამატები (5%), ცხოველების სა-
კვები (5%) და სხვა [2].

აგრარული დარგის განვითარების ხელშე-
წყობის მიზნით საქართველოს მთავრობა ახო-
რციელებს მასშტაბურ პროექტებს, როგორიცაა: 
შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტი, სოფლის 
მეურნეობის პროდუქციის გადამამუშავებელი 
და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების 
პროექტი, აგროდაზღვევის პროექტი, მცირემიწი-
ან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელ-
შეწყობის პროექტი, „დანერგე მომავალი“ და სხვა. 
სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული ფერმერე-
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ბის, მეწარმეებისა და ექსპორტიორების ინფორ-
მირებისათვის შექმნილია სოფლის მეურნეობის 
პროდუქციის ბაზრის საინფორმაციო სისტემა, 
რომელიც უზრუნველყოფს სასოფლო-სამეურნეო 
პროდუქციის ფასების მოძიებას და ხელს უწყობს 
ქვეყანაში მოქმედი ფერმერების, მეწარმეების და 
ექსპორტიორების კონკურენტუნარიანობის ამა-
ღლებას. ასევე, შემუშავებულია საქართველოს 
სოფლის მეურნეობის განვითარების 2015-2020 
წლების სტრატეგია. იგი ითვალისწინებს დარგის 
მდგრად განვითარებას და ისეთი გარემოს შექ-
მნას, რომელიც ხელს შეუწყობს აგროსასურსათო 
სექტორში კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, 
მაღალხარისხიანი პროდუქციის წარმოების სტა-
ბილურ ზრდას, სურსათის უვნებლობისა და სოფ-
ლად სიღარიბის დაძლევას [3].

სოფლის მეურნეობამ მნიშვნელოვანი როლი 
უნდა შეასრულოს ქვეყნის ეკონომიკის განვი-
თარებაში. საქართველო უნდა იქცეს აგროსა-
სურსათო პროდუქტების ექსპორტიორ ქვეყნად, 
რისი პოტენციალიც ნამდვილად არსებობს. ამას 
ემატება საქართველოს მნიშვნელოვანი გეოგრა-
ფიული ადგილმდებარეობა, მსოფლიო სავაჭრო 
ორგანიზაციის (WTO) წევრობა, ევროკავშირთან 
დადებული ასოცირების ხელშეკრულება, ევრო-
კავშირთან გაფორმებული ღრმა და ყოვლისმომ-
ცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ 
შეთანხმება (DCFTA) და ევროპის თავისუფალი 
ვაჭრობის ასოციაციასთან (EFTA) გაფორმებუ-
ლი შეთანხმება. საქართველოს აგროსასურსათო 
დარგის განვითარებაში ასევე უდიდეს როლს ას-
რულებს საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომ-
ლებიც სხვადასხვა პროექტებს აფინანსებენ და 
ახორციელებენ. ეს ორგანიზაციებია: გაეროს 
სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანი-
ზაცია (UNFAO), გაეროს განვითარების პროგ-
რამა საქართველოში (UNDP in Georgia), ევროპის 
სამეზობლო პოლიტიკა სოფლისა და სოფლის 
მეურნეობის განვითარებისთვის (ENPARD), ყო-
ვლისმომცველი ინსტიტუციური განვითარების 
პროგრამა (CIB Program), აშშ-ის საერთაშორისო 
განვითარების სააგენტოს (USAID) საქართველოს 
სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეფექტიანო-
ბის აღდგენის პროექტი (USAID/REAP), აშშ-ის სა-
ერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) 
მიერ დაფინანსებული პროექტის ,,ექსტენციის 
და საკონსულტაციო მომსახურების გაძლიერება 
საქართველოში“ (USAID/SEAS), შვეიცარიის თანა-
მშრომლობის ოფისი (SCO), გერმანიის საერთა-
შორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ), 
გერმანიის განვითარების ბანკი (KFW), ამერიკის 
შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის 
დეპარტამენტი (USDA), მსოფლიო ბანკი, სოფლის 
მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფო-
ნდი (IFAD), ავსტრიის განვითარების სააგენტო 
(ADA), იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლო-
ბის სააგენტო (JICA), ოქსფამის საქართველოს წა-

რმომადგენლობა (OXFAM in Georgia), ქეა საერთა-
შორისო (Care International), მერსი ქორპსი (Mercy 
Corps), ,,ადამიანი გაჭირვებაში” (People in Need). 

ბოლო ხანებში საქართველოს მოსახლეობა, 
თავისი შემოსავლების თითქმის ნახევარს, სურ-
სათზე ხარჯავს. საქსტატის მონაცემებით, 2015 
წლისათვის საქართველოს მოსახლეობის სასურ-
სათო ხარჯების წილი მთლიან სამომხმარებლო 
ხარჯებში შეადგენდა 44%-ს [4]. საგულისხმოა, 
რომ აღნიშნული მაჩვენებელი განვითარებულ 
ქვეყნებში 10-15 %-ის ფარგლებში მერყეობს. ამ 
გარემოებას კიდევ უფრო ამძაფრებს ის სიტუ-
აცია, რომ საქართველოში მოხმარებული სუ-
რსათის 70% იმპორტირებულია. ეს ტენდენცია 
უარყოფითად აისახება საქართველოს არა მა-
რტო სასურსათო უსაფრთხოებაზე, არამედ, სა-
ერთოდ, მდგრად ეკონომიკურ განვითარებაზე. 
ოქსფამის საბაზისო კვლევის მონაცემებით, სუ-
რსათით თვითუზრუნველყოფის დაბალი კოეფი-
ციენტს დამატებით ამწვავებს ის გარემოებაც, 
რომ საქართველოს მოსახლეობის მიერ პურისა 
და პურპროდუქტების ყოველდღიური მოხმარება 
1.8-2.0-ჯერ აღემატება ფიზიოლოგიურ ნორმას. 
დაბალი მსყიდველობითუნარიანობის გამო სა-
ქართველოს მოსახლეობა არადივერსიფიცირე-
ბულად, ანუ უმეტესწილად პურპროდუქტებით 
იკვებება. ამიტომ, საქართველოში საკვები რა-
ციონის ენერგეტიკული ღირებულების თითქმის 
62% პურპროდუქტებზე მოდის (განვითარებულ 
ქვეყნებში ეს მაჩვენებელი 15% არ აღემატება) [5].

უკანასკნელ წლებში საქართველოში განხო-
რციელებულმა ეკონომიკურმა რეფორმებმა, 
სამართლებრივი ბაზის თანდათანობით სრულ-
ყოფამ, სხვადასხვა საერთაშორისო საფინანსო 
ორგანიზაციების მხარდაჭერამ მთლიანად შე-
ცვალეს აგროსასურსათო წარმოების მენეჯმე-
ნტის არსი [6]. მიუხედავად ამისა, ადგილობრივი 
ბაზარი გაჯერებულია სიცოცხლისათვის საშიში 
აგროსასურსათო პროდუქტებით. ეს გამოწვეუ-
ლია იმით, რომ სათანადო დონეზე არ ხორციე-
ლდება მწარმოებლებისა და საცალოდ მოვაჭრე-
ების მონიტორინგი, რაც დაბალხარისხიანი, ფა-
ლსიფიცირებული პროდუქტების წარმოებისა და 
რეალიზაციის მასშტაბების ზრდას ხელს უწყობს. 
უხარისხო სასურსათო პროდუქტების გაყიდვით 
უხეშად ირღვევა ქართველი მომხმარებლების 
უფლებები, რაც, ასევე, საქართველოს აგროსასუ-
რსათო ბაზრის მდგრად განვითარების აფერხებს.

ბუნებრივი რესურსებისა და სურსათის დე-
ფიციტის პირობებში, აგროსასურსათო ბიზნე-
სის მთავარი მიზანია, მომხმარებელთა მოთხო-
ვნილების დაკმაყოფილებასა და საზოგადოების 
სურვილს შორის ოპტიმალური თანაფარდობის 
მოძებნა, რათა არ დაზიანდეს ადამიანთა საარსე-
ბო გარემო. ამ პრობლემის გადაჭრას ემსახურება 
მარკეტინგი, რომელიც ყურადღებას ამახვილებს 
საზოგადოებაში მიმდინარე სოციალურ პროცე-
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სებზე [7]. სამწუხაროდ, მარკეტინგის პოპულა-
რიზაცია საქართველოს აგროსასურსათო სფე-
როში დაბალ დონეზეა. არადა, იგი ფართოდაა 
გავრცელებული განვითარებულ ქვეყნებში. მას 
უდიდესი როლი ენიჭება აგრობიზნესის სოცია-
ლურად ორიენტირების საქმეში [8]. აგრობიზნეს-
ში მარკეტინგის განვითარება მნიშვნელოვნად 
დამოკიდებულია მომხმარებელთა გათვითცნო-
ბიერებაზე. ჩვენ ვცხოვრობთ ინფორმაციის მო-
ზღვავების ეპოქაში და, შესაბამისად, მომხმარე-
ბელს საკმაო ინფორმაცია აქვს გარემოს შესახებ. 
მაგრამ გათვითცნობიერება მარტოოდენ ინფო-
რმაციულ დონეზე ცოდნას კი არ გულისხმობს, 
არამედ ამ ცოდნის რაციონალურ და ემოციურ 
შეთვისებას, რომელიც გამოხატულებას ჰპოვებს 
შესაბამის ქმედებებში. სამწუხაროდ, აქტუალო-
ბის მიუხედავად, საქართველოში ეს პრობლემა 
დღემდე მეორეხარისხოვნად მიიჩნევა. ამას ემა-
ტება ისიც, რომ ადგილობრივი ბაზარი ჯერ კი-
დევ დაუცველია არასაიმედო პროდუქციისაგან, 
ხოლო შემოთავაზებული პროდუქციის შესახებ 
მომხმარებელთა გაცნობიერების დონე დაბალია. 
ევროკავშირის ქვეყნებში მომხმარებელთა ჯან-
მრთელობის, უსაფრთხოებისა და ეკონომიკური 
ინტერესების დაცვას შესაბამისი კანონმდებლო-
ბა უზრუნველყოფს, ჩვენთან კი სამომხმარებლო 
სფერო სათანდო რეგულირების გარეშეა დარჩე-
ნილი. ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომ-
ცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ 
შეთანხმება (DCFTA) ითვალისწინებს ქართველი 
მომხმარებლებისათვის უსაფრთხო და უვნებე-
ლი პროდუქტების მიწოდებას. ეკოლოგიურად 
სუფთა, ჯანმრთელი პროდუქტის წარმოება და 
ბაზრისთვის შეთავაზება მომხმარებელთა უფლე-
ბების დაცვის მნიშვნელოვანი კომპონენტია, 
რომელიც გულისხმობს შესაბამისი კანონმდებ-
ლობის დახვეწას და ევროკავშირთან მისადაგი 
სტანდარტების დანერგვას. ამ მიმართულებით 
მნიშვნელოვანი პროექტებია განხორციელებუ-
ლი, როგორც სახელმწიფოს, ასევე სამოქალაქო 

სექტორის მხრიდან. აღსანიშნავია, რომ NATO-ს 
რეკომენდაციებით, სურსათის უვნებლობის სა-
კითხები ჩართულია ევროპული სამეზობლო პო-
ლიტიკის საქართველო-ევროკავშირის სამოქმე-
დო გეგმაში, რაც, თავის მხრივ, მნიშვნელოვანია 
ევროკავშირთან თავისუფალი სავაჭრო ურთიე-
რთობების განვითარებისათვის. ევროკავშირის 
პროექტების ხელშეწყობით ჩვენს ქვეყანაში გარ-
კვეული წინსვლაა მწარმოებლების მიერ ჯანმრ-
თელი და უვნებელი პროდუქციის გამოშვებასთან 
დაკავშირებით, აგრეთვე მომხმარელთა ცნო-
ბიერების ზრდისა და მათი უფლებების დაცვის 
თვალსაზრისით. ყოველივე ეს საქართველოს 
ბაზარზე მომხმარებელთა ქცევის ცვლილებას 
იწვევს. კერძოდ, ქართველი მომხმარებელი სულ 
უფრო მეტად ეცნობა სასურსათო პროდუქტების 
შეფუთვაზე არსებულ ინფორმაციას, რაც გავლე-
ნას ახდენს მის მიერ ყიდვის შესახებ გადაწყვე-
ტილების მიღებაზე. პრობლემის აქტუალობის 
მიუხედავად, აგროსასურსათო პროდუქციისად-
მი ქართველი მომხმარებლების დამოკიდებულე-
ბა ნაკლებადაა შესწავლილი, რაც, თავის მხრივ, 
სასურსათო ბაზრის მდგრად განვითარებას და 
ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულე-
ბის პრაქტიკულ განხორციელებას აბრკოლებს. 
ამასთან, უნდა შევნიშნოთ, რომ, სასურსათო ბა-
ზარზე მომხმარებელთა ქცევის თვალსაზრისით, 
გარკვეული კვლევები ტარდება საქართველოში 
[9]. შესწავლილია სასურსათო უსაფრთხოებისა 
და ქართველი მომხმარებლების დამოკიდებულე-
ბა კვების პროდუქტებისადმი [10-14], აგრეთვე 
გენმოდიფიცირებული აგროსასურსათო პრო-
დუქციისადმი მომხმარებლებისა და ფერმერების 
დამოკიდებულება [15, 16]. საკმაოდ საინტერესოა 
საქართველოში სასურსათო პროდუქტების მა-
რკირების ზოგიერთი საკითხის კვლევა [17; 18]. 
ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ აგროსასურსათო 
ბიზნესში მარკეტინგის გამოყენების შესახებ სა-
კითხები ნაკლებადაა შესწავლილი, რაც სათანა-
დო მეცნიერულ კვლევას საჭიროებს.

კვლევის მეთოდოლოგია

საქართველოს აგროსასურსათო ბაზარზე მიმდი-
ნარე პროცესების შესასწავლად ჩავატარეთ მარ-
კეტინგული კვლევა, რომელიც ორი ეტაპისაგან 
შედგებოდა. პირველი ეტაპის ძირითად ამოცანას 
წარმოადგენდა შემდგომი გაღრმავებული შესწა-
ვლისათვის კვლევის ჯგუფის განსაზღვრა. ასეთი 
მიდგომის მიზანშეწონილობა აიხსნება კვლევის 
თავისებურებით, კერძოდ, საერთო სტრატიფიცი-
რებული შერჩევიდან აუცილებელია იმ ფენების 
გამოყოფა, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან 
აგროსასურსათო ბაზარზე მიმდინარე მოვლე-
ნებით. ამისათვის კი საჭიროა ამ ფენებს შორის 
პროცენტული და რაოდენობრივი თანაფარდობის 

დადგენა. აქედან გამომდინარე, წარმოიშვა რეპ-
რეზენტაციულობის მეთოდის გამოყენების აუცი-
ლებლობა. ამისათვის ვისარგებლეთ სტრატიფი-
ცირებული შერჩევით. როგორც ცნობილია, სტრა-
ტიფიცირებული შერჩევა წარმოადგენს გენერა-
ლური მთლიანობის ელემენტების გარდაქმნას 
სხვადასხვა სახის ერთგვაროვან ფენებად. ჩვენს 
შემთხვევაში ესაა საქართველოს მოსახლეობის 
სხვადასხვა ჯგუფის გამოყოფა, რომლის მიზანია 
შერჩევის რეპრეზენტაციულობის დაცვა. ამ მახა-
სიათებლის მიხედვით ჩატარდა მოსახლეობის 
დაჯგუფება. შემდგომ, თითოეული ჯგუფის მო-
ცულობის პროპორციულად, მოვახდინეთ შერჩე-
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ვის ფორმირება ისეთნაირად, რომ იგი რეპრეზე-
ნტაციული ყოფილიყო. რაც შეეხება სანდოობის 
დონეს, ჩვენ ავიღეთ 95%-იანი სანდო ალბათობა. 
შედეგების საიმედოობის დადგენისათვის გამო-
ვიყენეთ მარკეტინგულ კვლევებში მიღებული 
შეფასების სისტემა [19]. ჩვენს შემთხვევაში ცდო-
მილება არის 4%. ზემოაღნიშნული მონაცემების, 

აგრეთვე საქართველოში მომხმარებელთა საე-
რთო რაოდენობის გათვალისწინებით, შერჩევის 
მოცულობამ ჩვენ მიერ ჩატარებულ მარკეტინ-
გულ კვლევაში შეადგინა 1200 რესპონდენტი (მათ 
შორის მამაკაცი იყო 40%, ქალი - 60%). კვლევის 
შედეგები დამუშავდა სტატისტიკური პროგრამა 
SPSS-ის საშუალებით. 

კვლევის შედეგები 

კვლევამ აჩვენა, რომ მომხმარებელთა უდიდესი 
ნაწილი საქართველოს აგროსასურსათო ბაზარზე 
მიმდინარე ეკონომიკური მდგომარეობის ცვლი-
ლების გავლენას განიცდის. გამოკითხულთა 90%-
ს ასეთი ცვლილება მეტ-ნაკლებად შეეხო. მათგან 
უმეტესმა ნაწილმა (81%-მა), აღნიშნული ცვლი-
ლება, საკუთარ თავზე გამოსცადა, ხოლო მეორე 
ნაწილს (19%-ს) - უშუალოდ არ შეხებია, მაგრამ 
მისმა ახლობლებმა იგრძნეს. ამასთან, ეკონო-
მიკური მდგომარეობის ცვლილები სგავლენით, 
მოსახლეობის უმრავლესობა (52%), სასურსათო 
პროდუქტებზე ეკონომიის მიზნით, ცდილობს, 
ჩვეული ბრენდები იმ მაღაზიებში შეიძინოს, სა-
დაც ისინი შედარებით იაფია. ეს ფაქტი იმაზე 
მიუთითებს, რომ მძიმე ეკონომიკური მდგომა-
რეობის მიუხედავად, ქართველი მომხმარებლები 
ბრენდების მიმართ მაინც ერთგულნი რჩებიან, 
თუმცა, მათი იაფად შეძენას ცდილობენ. ამასთან, 
გამოკითხულთა 16% დაბალფასიან სასურსათო 
მარკებს მოიხმარს, 14% - საქონელს ერთდროუ-
ლად დიდი მოცულობით იძენს, რადგან თვლის, 
რომ ასე უფრო იაფია. გამოკითხულთა 12% სა-
სურსათო საქონელს ყიდულობს ნაკლები რაო-
დენობით, ხოლო 6% - ნაკლები სიხშირით ან რიგ 
შემთხვევაში ზოგიერთ მათგანის შეძენაზე იძუ-
ლებულია უარი თქვას. 

სასურსათო პროდუქტის შერჩევისას ქა-
რთველი მომხმარებლები დიდ მნიშვნელობას ანი-
ჭებენ ნაწარმის ეკოლოგიურ სისუფთავეს. როგო-
რც აღმოჩნდა, ყიდვის შესახებ გადაწყვეტილების 
მიღების პროცესში პროდუქტის ეკოლოგიური 
სისუფთავე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 
რესპონდენტთა 81%-ისთვის, ხოლო მნიშვნელო-
ვანი - 14%-სათვის. საკმაოდ მცირეა (5%) იმ რეს-
პონდენტთა რაოდენობა, რომლებიც სასურსათო 
საქონლის შეძენის დროს ასეთ მახასიათებელს 
უმნიშვნელოდ მიიჩნევენ. ამრიგად, შეიძლება 
ითქვას, რომ საქართველოში მძიმე ეკონომიკური 
და სოციალური ფონის მიუხედავად, რესპონდე-
ნტთა 95%-სათვის გადამწყვეტ ფაქტორს მაინც 
პროდუქტის ეკოლოგიური სისუფთავე წარმოა-
დგენს. ამასთან, აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ სა-
სურსათო პროდუქტების შერჩევისას ქართველი 
მომხმარებლები ასევე დიდ ყურადღებას აქცევენ 
ხარისხს. კერძოდ, რესპონდენტთა 37%-სათვის 
სასურსათო პროდუქტების შეძენისას იგი გან-

საკუთრებით მნიშვნელოვანია, ხოლო 44%-სათ-
ვის კი მნიშვნელოვანი. რესპონდენტთა 16% მას 
თვლის მცირედ მნიშვნელოვნად, ხოლო 3% საე-
რთოდ უმნიშვნელოდ მიიჩნევს. მომხმარებლის 
მიერ სასურსათო პროდუქტის შერჩევაზე ასე-
ვე გავლენას ახდენს მისი ფასი. მარკეტინგული 
კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ქართველი 
მომხმარებლების 9%-სათვის იგი განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია, 26%-სათვის მნიშვნელოვანი, 
37%-სათვის მცირედ მნიშვნელოვანი, 23%-სათვის 
კი არც ისე მნიშვნელოვანი. მომხმარებელთა მხო-
ლოდ 5% მიიჩნევს, რომ პროდუქტების შერჩევი-
სას ფასი მათთვის აბსოლუტურად უმნიშვნელოა.

მარკეტინგული კვლევის საშუალებით განვ-
საზღვრეთ აგრეთვე, თუ როგორია სასურსათო 
პროდუქტის შერჩევის დროს ცალკეული მახასი-
ათებლის (სავაჭრო მარკა, პროდუქტის ეკოლო-
გიური სისუფთავე, ხარისხი, ფასი) რეიტინგი. 
როგორც მოსალოდნელი იყო, სასურსათო პრო-
დუქტის შერჩევისას მომხმარებლები ყველაზე 
დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ პროდუქტის ეკო-
ლოგიურ სისუფთავეს (რეიტინგი 0.32) და ხა-
რისხს (რეიტინგი 0,27), ხოლო შემდგომ სავაჭრო 
მარკას (რეიტინგი 0,21) და ფასს (რეიტინგი 0,20). 
ამასთან, გავარკვიეთ ისიც, თუ როგორ იცვლება 
დასახელებული მახასიათებლების რეიტინგები 
შემოსავლების ცვლილებასან ერთად. კვლევის 
შედეგად გამოვლინდა გარკვეული ვარიაციე-
ბი. კერძოდ, სოციალურად უფრო დაბალ ფენა-
ში, ყიდვის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების 
დროს, მნიშვნელოვან ფაქტორად რჩება პროდუქ-
ციის ფასი და მეორე ადგილზეა ეკოლოგიური 
სისუფთავე. შემოსავლების მატებასთან ერთად, 
რესპონდენტებში წინა პლანზე იწევს პროდუქტის 
ეკოლოგიური სისუფთავე და სავაჭრო მარკის და-
სახელება, რომლებსაც მოსდევს ფასი. აღსანიშ-
ნავია, რომ ხარისხისადმი დამოკიდებულება, შე-
მოსავლების მიუხედავად, უცვლელია.

საკმაოდ საინტერესოა იმის გაგებაც, თუ 
რამდენად გათვითცნობიერებულნი არიან რესპო-
ნდენტები საკუთარი ეკოლოგიური უფლებების 
შესახებ და რამდენად აქტიურად იცავენ ისინი ამ 
უფლებებს. კვლევის შედეგებმა გვიჩვენეს, რომ 
გამოკითხულთა უმრავლესობამ (66%-მა) არ იცის 
ასეთი უფლებების არსებობის შესახებ, 30% გათ-
ვითცნობიერებულია ეკოლოგიური უფლებების 
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შესახებ, მაგრამ არაა აქტიური დასახელებული 
უფლებების დაცვაში. მხოლოდ 4%-ს მიუმართავს 
სპეციალური ინსტანციებისთვის საკუთარი ეკო-
ლოგიური უფლებების დასაცავდ. როგორც ჩანს, 
მიუხედავად იმისა, რომ მომხმარებელთა უდიდე-
სი ნაწილისათვის პრიორიტეტულია პროდუქტის 
ეკოლოგიური სისუფთავე, მოხმარებელთა გაც-
ნობიერება ამ მიმართულებით არასახარბიელო 
მდგომარეობაშია. აღნიშნულ საკითხთან დაკავ-
შირებით, კვლევის შედეგად ასევე გამოვლინდა 
გარკვეული ვარიაციები ასაკობრივი ჯგუფების 
მიხედვით. კერძოდ, 35 წლამდე ასაკის რესპო-
ნდენტებში უფრო მაღალია საკუთარი ეკოლოგი-
ური უფლებების შესახებ გათვითცნობიერების 
დონე, მაგრამ შეინიშნება პასიურობა აღნიშნული 
უფლებების დაცვაში. საკუთარი ეკოლოგიური 
უფლებების დაცვაში ყველაზე აქტიურია 35-დან 
55 წლამდე ასაკის რესპონდენტები.

ჯანსაღი კვებისადმი მომხმარებელთა და-
მოკიდებულების შესწავლა სოციალური მარკე-
ტინგის უმნიშვნელოვანესი საკითხია, რომელიც 
საზოგადოების კეთილდღეობის საწინდარია [20]. 
სოციალური მარკეტინგი იყენებს ტრადიციულ 
მარკეტინგულ ინსტრუმენტებს ჯანსაღ კვება-
სთან მიმართებით მომხმარებელთა ქცევის შე-
სასწავლად [21]. მათ შორის უმნიშვნელოვანესია 

კვების პროდუქტების მარკირების შესახებ მომხ-
მარებელთა გათვითცნობიერება. ჩვენ მიერ ჩატა-
რებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ რესპონდენტთა 
83%-ს წარმოდგენა აქვს პროდუქციის მარკირების 
შესახებ, რომელთგან 11%-ის ინფორმირებულო-
ბის დონე მაღალია, 52%-ის - საშუალო, 32%-ის - 
დაბალი, ხოლო 5%-ს აღნიშნულ საკითზე პასუხის 
გაცემა უჭირს. კვლევამ აჩვენა, რომ ქართველი 
მომხმარებლები სასურსათო პროდუქციის მარკი-
რებასთან მიმართებით დიდ მნიშვნელობას ანი-
ჭებენ საქართველოს ევროპასთან ასოცირების 
ხელშეკრულებას. გამოკითხულთა 50%-ის აზრით, 
ასეთი ხელშეკრულება საქართველოს ბაზარზე 
არსებული პროდუქციისათვის განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია. 26%-ს მიაჩნია, რომ ეს ფაქტი 
მნიშვნელოვანია. 12% თვლის, რომ მეტ-ნაკლებად 
მნიშვნელოვანია, ხოლო 10% ამას მნიშვნელობას 
არ ანიჭებს. მხოლოდ 2%-ს უჭირს ამ საკითხზე 
პასუხის გაცემა. აღნიშნულიდან გამომდინარე, 
ქართველი მომხმარებლების უმეტესობა (66%) 
თვლის, რომ საქართველოს ევროპასთან ასოცი-
რების ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, სასურ-
სათო პროდუქციის მარკირებისადმი წაყენებული 
მოთხოვნები მნიშვნელოვნად გაიზრდება. 16%-ის 
აზრით, ასეთი მოთხოვნები უმნიშვნელოდ გაიზ-
რდება. 15% ფიქრობს, რომ არაფერი შეიცვლება, 
ხოლო 3% პასუხს ვერ აკონკრეტებს.

დასკვნები

ჩვენ მიერ ჩატარებული მარკეტინგული კვლევი-
დან გამომდინარე, შეიძლება გაკეთდეს შემდეგი 
დასკვნები:
• აგროინდუსტრია საქართველოს ეკონომიკუ-

რი აქტივობის უმნიშვნელოვანესი სფეროა. 
სამწუხაროდ, დღეისათვის ამ დარგის ინფრა-
სტრუქტურა მოშლილია და მისი განვითარე-
ბა ნელი ტემპით მიმდინარეობს. მიუხედავად 
იმისა, რომ საქართველოში აგრარული მე-
ურნეობის განვითარების სტრატეგიის გან-
საზღვრისათვის მიღებულია მრავალი კანო-
ნი და დოკუმენტი, ქვეყანაში არ შეინიშნება 
აგროსასურსათო წარმოების მნიშვნელოვანი 
გაუმჯობესება, სოფლის მეურნეობის პრო-
დუქციის ბაზარზე არსებული ვითარება ვერ 
აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტე-
ბის მინიმალურ მოთხოვნებს. ამიტომ ქართუ-
ლი აგროსასურსათო პროდუქციის უმეტესო-
ბა ვერ გადის საგარეო ბაზარზე. საგულისხმოა 
ის ფაქტიც, რომ ადგილობრივი ბაზარი გა-
ჯერებულია გაურკვეველი წარმომავლობის 
ფალსიფიცირებული პროდუქციით, რაც სა-
ფრთხეს უქმნის მომხმარებელს და არღვევს 
მათ კანონიერ უფლებებს. აგრობიზნესში და-
საქმებული ადამიანები ხშირად კოტრდებიან, 
რადგან არასწორად ირჩევენ გასაყიდ საქო-
ნელს, ვერ ითვალისწინებენ ადგილობრივი და 

საერთაშორისო ბაზრის მოთხოვნებს. ამიტომ 
აუცილებელია აგროსასურსათო ბიზნესში მა-
რკეტინგის თანამედროვე ხერხების ეფექტია-
ნი გამოყენება.

• ბოლო ხანებში საქართველოს ეკონომიკა-
ში მიმდინარე ცვლილებები მკაფიოდ აისახა 
აგროსასურსათო ბაზარზე. ეკონომიკური 
სიტუაციის გაუარესების შესახებ გაცნობიე-
რება ქართველ მომხმარებლებზე ნეგატიურ 
ზემოქმედებას იწვევს, რაც, საბოლოოდ, 
მოხმარებაზე აისახება. ადამიანები დაზო-
გვისაკენ მიდრეკილნი ხდებიან და საქონლის 
მოხმარებისადმი უფრო რაციონალური დამო-
კიდებულება უყალიბდებათ. მათ ახასიათებთ 
გამარტივებული მოთხოვნის ტენდენცია. თუ-
მცა, ეკონომიკაში არსებული პრობლემების 
მიუხედავად, ქართველი მომხმარებლების 
უმეტესობა სასურსათო ბაზარზე არსებული 
პირობებისადმი ადაპტირებადია. საკუთარი 
შემოსავლების რაციონალური გამოყენებით 
ისინი თანდათან, მაგრამ დაჯერებით აღიდგე-
ნენ მოხმარების ჩვეულ სტანდარტებს.

• დღეისათვის საქართველოს უმთავრესი პრი-
ორიტეტია ევროპასთან ინტეგრაცია, რაც 
შეუძლებელია ევროკავშირის მიერ დადგენი-
ლი მოთხოვნების გათვალისწინების გარეშე. 
ევროკავშირის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 



9 2  

მოთხოვნაა სურსათის უვნებლობის სფეროში 
თანამშრომლობა.

• ქართველი მომხმარებლები სასურსათო პრო-
დუქციის ყიდვის შესახებ გადაწყვეტილების
მიღებისას პროდუქციის ხარისხს და ეკო-
ლოგიურობას დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ.
ისინი მზად არიან, გადაიხადონ უფრო მა-
ღალ ფასი ეკოლოგიურად სუფთა სასურსა-
თო პროდუქციაში, რადგან სურთ, ბუნებრივი
ნედლეულისგან წარმოებული სურსათი მოიხ-
მარონ. ქართველი მომხმარებლების მზაობა,
ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციაზე უფრო
მაღალი ფასი გადაიხადონ, მნიშვნელოვანი
სტიმულია ჩვენს ქვეყანაში აგრობიზნესის
განვითარებისათვის.

• პროდუქციის მარკირების შესახებ ქართვე-
ლი მომხმარებელების ინფორმირებულობის
დონე დაბალია, თუმცა, მომხმარებელთა
უმეტესობას კარგად აქვს გაცნობიერებული
სასურსათო პროდუქციის მარკირების მნიშ-

ვნელობა. ამასთან, სასურსათო პროდუქციის 
მარკირებისადმი ქართველი მომხმარებლების 
დამოკიდებულება პოზიტიურია და მარკირე-
ბა ეხმარება მათ ყიდვის შესახებ გადაწყვეტი-
ლების მიღებაში.
ამრიგად, საქართველოს აგროსასურსათო 

ბაზარზე მიმდინარე ცვლილებები პრინციპუ-
ლად ახალ მარკეტინგულ მიდგომებს მოითხოვს.
Eეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების შე-
დეგად შეიცვალა აგრობიზნესის გარემო, გარდა-
იქმნა მომხმარებელი და, ამ მოსაზრებიდან გამო-
მდინარე, აუცილებელი ხდება ახალი ამოცანების 
დასმა და მათი გადაწყვეტა. ამიტომ კომპანიებ-
მა უნდა გადასინჯონ თავიანთი მარკეტინგული 
ინსტრუმენტები, მოიძიონ დროის შესაფერისი 
იდეები და შეიმუშაონ ეფექტიანი მართვის მეთო-
დები. ბუნებრივია, ყოველივე ეს აგრობიზნესის 
მართვის კონცეფციების განვითარებაში მნიშვნე-
ლოვან ცვლილებებს იწვევს. 
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RESUME

The paper studies the situations of Georgia’s Agrifood Business, analyzed 
the main indicators of production and exports - imports of agro-food . 
There is shown, that in order to facilitate agribusiness in Georgia, the most 
important local and international projects are being implemented, however, 
the industry is developing slowly. The local market is full of low quality and 
unclear origin food products, which hampers the sustainable development 
of the country. To solve the problems in the Agribusiness in the work is 
considered to the application of modern marketing methods. Based on the 
conducted marketing research, the attitude to the Georgian consumers to 
the issues of consumption, quality, safety and labeling of food products 
as well as their motivation, taking into account changes in current market 
events, was revealed.
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 მირიან თედიაშვილი,
მარიამ მჭედლიშვილი, 
ნია თოდუა 

თსუ სტუდენტები, სტუდენტური
ცენტრი „იდეა“-ს მენეჯერები

 ტურიზმის განვითარების 
ორგანიზაციული საკითხები 
იერუსალიმსა და თბილისში

რეზიუმე

ტურიზმი ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდ ინდუსტრიას წა-
რმოადგენს მსოფლიო მასშტაბით. ხელისუფლება, ტურისტების მო-
ზიდვის მხრივ, ყველაზე მეტად მარკეტინგულ კამპანიებს ეყრდნო-
ბა, რაშიც წარმატებულად იყენებს თანამედროვე ტექნოლოგიებს. 
საქართველოს ხელისუფლებას მარკეტინგული კამპანიის წარმართ-
ვაში კომპანია GOOGLE ეხმარება.
ისრაელში ტურიზმი საკმაოდ კარგადაა განვითარებული, იგი მო-
იცავს 200,000 დასაქმებულ ადამიანზე მეტს. ეს რიცხვი შეადგენს 
ისრაელის სამუშაო ძალის დაახლოებით 6%-ს. ტურიზმის განვითა-
რების ერთ-ერთი სფეროა სამედიცინო, რომლის დახმარებაც დღე-
მდე აღიარებულია, როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო მსოფლიოში. 
აქედან გამომდინარე, ისრაელი იკავებს ლიდერობის პოზიციას ე.წ 
,,სამედიცინო ტურიზმის” სფეროში. რელიგიური თვალსაზრისით 
აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით, ტრადიციულად, სეზო-
ნურად აქტიურდება რელიგიური ტურიზმი.
თბილისს მნიშვნელოვანი ტურისტული პოტენციალი გააჩნია. ყოვე-
ლდღიურად იზრდება ტურისტების რაოდენობა, რაც ქვეყნის ეკო-
ნომიკური მდგომარეობისთვის დადებითად ისახება. ეს კი ქალაქს 
საშუალებას აძლევს, შექმნას ტურისტულ ბიზნესში ინვესტიციების 
განხორციელების ხელსაყრელი გარემო პირობები, დამატებითი სა-
მუშაო ადგილები, რაც, საბოლოო ჯამში, ქალაქის განვითარებას და 
ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას ხელს შეუწყობს.

საკვანძო სიტყვები: საქალაქო ტურიზმი. ტურიზმის ორგანიზება 
იერუსალიმში. ტურიზმის ორგანიზება თბილისში.

შესავალი

საქალაქო ტურიზმი ქალაქის, როგორც ტურიზმის ბაზრის აგენტის შე-
საძლებლობების გამოვლენის თვალსაჩინო მაგალითს წარმოადგენს. ტუ-
რისტული ბაზარი მომსახურების ის სფეროა, რომელიც თანაბრად წარმა-
ტებულად შეიძლება განვითარდეს როგორც დიდ, ასევე საშულო და პატა-
რა ქალაქებში, საქალაქო ტურიზმის სახეობების შესაბამისად. ტურიზმის 
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ბაზრის ტევადობის თვალსაზრისით, ასევე, შრო-
მითი რესურსების თვალსაზრისით, რაც ძალიან 
მნიშვნელოვანი ფაქტორია ტურისტული მომსა-
ხურების წარმოებაში როგორც თბილისს, ასევე 
იერუსალიმს დიდი პოტენციალი გააჩნიათ. 

ქალაქ თბილისის ტურისტული და რესურ-
სული პოტენციალი ქალაქს იმის შესაძლებლო-
ბებს აძლევს, რომ ტურიზმის ბაზარზე აქტიური 
ბიზნეს-აგენტის ადგილი დაიკავოს, შექმნას ტუ-
რისტულ ბიზნესში ინვესტიციების განხორცი-
ელების და კონკურენციისთვის ხელსაყრელი 
ჩარჩო-პირობები, შექმნას დამატებითი სამუშაო 
ადგილები და შემოსავალი და ხელი შეუწყოს 

ადგილობრივი შესაძლებლობების წარმოჩენას, 
რაც საბოლოო ჯამში ადგილობრივი ქალაქის გა-
ნვითარებას და ცხოვრების დონის გაუმჯობესე-
ბას უწყობს ხელს.

ნაშრომის მიზანია, აჩვენოს ტურიზმის გა-
ნვითარების რა ორგანიზაციულ საკითხებს მი-
მართავენ თბილისსა და იერუსალიმში. ნაშრო-
მში ჩვენ გავეცნობით, თუ რა სახის ახალ ტექ-
ნოლოგიებს და როგორ იყენებენ ამ ქალაქებში. 
ნაშრომი მოგვცემს დადებითი ორგანიზაციული 
საკითხების გაზიარების საშუალებას იერუსალი-
მსა და თბილისს შორის, ასევე დაეხმარება ორივე 
ქალაქს ტურიზმის სფეროში არსებული სუსტი 
მხარეების აღმოფხვრაში.

მსოფლიო და ქართული ტურიზმი

ტურიზმი ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდ 
ინდუსტრიას წარმოადგენს მსოფლიო მასშტა-
ბით. UNWTO პროგნოზირებს, რომ საერთაშორი-
სო მოგზაურების სტაბილური, საშუალოდ 3.3%-
იანი ზრდის ტემპი 2030 წლამდე შენარჩუნდება.

საქართველოსა და მისი დედაქალაქის მიმა-
რთ ტურისტული ინტერესი ყოვველწლიურად 
მატულობს. შესაბამისად, აქ ტურისტი უფრო 
მეტია ვიდრე ადგილობრივი: 2016 წელს 3.7 მი-
ლიონი ადამიანით დასახლებულ ქვეყანაში და-
ახლოებით 6 მილიონი სტუმარი ჩამოვიდა. 

საქართველოს მთავრობის პროგნოზით, 
ათწლეულის შემდეგ უცხოელი ტურისტების 
რაოდენობა თითქმის ორჯერ გაიზრდება, 2020 
წელს მათი რიცხვი რვა მილიონს მიაღწევს, 
2025 წელს კი - 11 მილიონს. საქართველოს 
ხელისუფლება პირობას დებს, რომ ამ დრო-
ისთვის ქვეყანაში წლის ნებისმიერ დროს მსო-
ფლიო დონის მომსახურება იქნება.

ხელისუფლება, ტურისტების მოზიდვის 
მხრივ, ყველაზე მეტად მარკეტინგულ კამპანი-
ებს ეყრდნობა, რაშიც წარმატებულად იყენებს 
თანამედროვე ტექნოლოგიებს. საქართველოს 
ტურიზმის ხელშეწყობის კამპანიებისთვის გამო-
ყოფილი თანხა ყოველწლიურად იზრდება. წელს 
საქართველოს სახელმწიფომ 25 მილიონი ლარი 
დახარჯა. შედარებისთვის, 2016 წელს მარკეტი-
ნგული კამპანიისთვის გამოყოფილი იყო 22.5 
მილიონი ლარი. მარტში დაიწყო მარკეტინგული 
კამპანია, რომელიც 30 ივნისამდე გაგრძელდა. 
მის ფარგლებში საქართველოს ტურისტული პო-
ტენციალის შესახებ შეიტყვეს 14 ქვეყანაში, რო-
მელთა შორის არის - რუსეთი, გერმანია, იტალია, 
უკრაინა, ბელარუსი, ყაზახეთი და სხვა.

საქართველოს ხელისუფლებას მარკეტინ-
გული კამპანიის წარმართვაში კომპანია GOOGLE 
ეხმარება. იგულისხმება ზაფხულის მარკეტინგუ-
ლი კამპანიის ერთობლივი მომზადება, ასევე და-
გეგმვა, ანალიზი და GOOGLE-ის სპეციალისტების 
კონსულტაციები.

ტურიზმის ორგანიზება იერუსალიმში

ისრაელში ტურიზმის ინდუსტრია საკმაოდ ფა-
რთოა, იგი მოიცავს 200,000 დასაქმებულ ადამი-
ანზე მეტს. ეს რიცხვი შეადგენს ისრაელის სა-
მუშაო ძალის დაახლოებით 6%-ს. ისრაელი არის 
ტურისტებისთვის ყველაზე სასურველი სამიზნე, 
ქვეყანას გააჩნია მუზეუმების ყველაზე მაღალი 
კონცენტრაცია მსოფლიოში, რომლებიც სავსეა 
ისტორიული და რელიგიური ღირშესანიშნაო-
ბებით. ტურისტების საყვარელი ადგილებია The 
Western Wall, Jerulasem’s Old City, Jerusalem, TelAviv, 
Masada, Rabbi Simeon bar Yochai-ის საფლავი. ქალა-
ქი, რომელსაც ყველაზე ხშირად სტუმრობენ, არის 
იერუსალიმი, რომელიც ყოველწლიურად იღებს 
დაახლოებით 3.4 მილიონ ტურისტს. იერუსალი-

მში იმდენად ბევრი საინტერესო ისტორიული, 
არქეოლოგიური და რელიგიური ღირშესანიშნა-
ობებია თავმოყრილი, რომ ნებისმიერი ადამინის 
ინტერესს გამოიწვევს. თელავივი არის ისრაელის 
მეორე ყველაზე ბევრ ტურისტიანი ქალაქი. 2010 
წელს ის ,,National Geographic’s”-ის მიერ შევიდა 
ტოპ-ათეულში როგორც ქალაქი საუკეთესო სანა-
პიროთი. შუა აღმოსავლეთში ქალაქი ცნობილია 
მისი გარემოთი და რეპუტაციით - ,,ქალაქი, რო-
მელსაც არასდროს სძინავს!” მკითხველთა შეფა-
სებებით, თელავივმა და იერუსალიმმა დაიკავეს 
მე-17 და 28-ე ადგილები როგორც მსოფლიო სა-
უკეთესო ქალაქები 2016 წლის ოქტომბერში, გა-
მოქვეყნებულია გაზეთში ,,nast Travel magazine”. 
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ისრაელში ტურისტები ჩამოდიან სხვადასხვა 
პირადი მიზეზების გამო. ტურისტთა 37% ქვეყა-
ნაში ჩამოდის დასასვენებლად, 28% მოსალოცად, 
17% კი ნათესავების სანახავად. მომლოცველთა 
უდიდესი რიცხვი იყენებს ტურისტულ პაკეტე-
ბს ან ტურისტულ შეთავაზებებს, რაც ეწინააღ-
მდეგება გლობალურად მეტად განვითარებულ 
ინდივიდუალურ მგზავრობას. ტურისტები წარ-
მატებით იყენებენ თანამედროვე ტექნოლოგიებს 
ტურების დასაგეგმად, ანდა უცხო ქვეყანაში ნა-
ვიგაციის გამოსაყენებლად. სტუმართმოყვარე-
ობა და ტურიზმის განვითარება იყო ერთ-ერთი 
პირველი მიზეზი, რატომაც ტურისტები იყენებენ 
ინტერნეტს. აუცილებელია ბიზნესისა და ტექ-
ნოლოგიების სამყაროს შეთავსება, გამოყენება 
ტურიზმის მრეწველობაში. ზოგადად, ინფორმა-
ცია მოძრაობს ტურისტულ კომპანიებსა და ტუ-
რსტებს შორის, ესაა მათი დამაკავშირებელი ყვე-
ლაზე მნიშვნელოვანი ხაზი.Mმოგზაურების მიერ 
ინტერნეტის მოხმარება იზრდება სწრაფი ტემპე-
ბით. ტურისტები სულ უფრო აქტიურად გეგმა-
ვენ ტურებს და ჯავშნიან სასტუმროებს ინტერ-
ნეტით. მილიონობით მოგზაური იყენებს ინტერ-
ნეტს სწორი მიმართულებების დასადგენად, რეი-
სებისა და ფასების შესამოწმებლად. სწორედ ამის 
გამო ისრაელის ქუჩებში სულ უფრო და უფრო 
მეტ ადგილას ხდება ინტერნეტი ხელმისაწვდომი. 

ისრაელს გააჩნია ტურისტების მოზიდვის 
დიდი პოტენციალი კიდევ ერთ საკითხში. მრავა-
ლი წლის მიზნობრივი დაფინანსების შედეგად სა-
ხელმწიფომ სამედიცინო სფეროში მიაღწია უპრე-
ცედენტო პროგრესს. ისრაელში ასეთი დონის 

სამედიცინო დახმარება დღემდე აღიარებულია, 
როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო მსოფლიოში. 
აქედან გამომდინარე, ისრაელი იკავებს ლიდერო-
ბის პოზიციას ე.წ ,,სამედიცინო ტურიზმის” სფე-
როში. ყოველ წელს ასობით ათასობით პაციენტი 
ჩამოდის ქვეყანაში, გადის უმაღლესი ხარისხის 
დიაგნოსტიკასა და მკურნალობას. ისრაელში გა-
მოყენებული თანამედროვე ტექნიკა და მაღალი 
სიზუსტის არჭურვლილობა საშუალებას აძლევს 
პაციენტებს არა მხოლოდ სრულად განიკურნონ 
დაავადებებისგან, არამედ შესაძლებლობას დაა-
ვადების იდენტიფიცირება მოახდინონ ადრეულ 
სტადიაზევე. ისრაელში ადრეული დიაგნოსტიკა 
არის უმაღლეს დონეზე განვითარებული, ამიტომ 
პაციენტებს მნიშვნელოვნად გაეზარდათ სრული 
რეაბილიტაციის შანსები. 

დღეს მსოფლიოში ტურისტული ინტერესე-
ბის ობიექტების 90% დაკავშირებულია რელიგი-
ურ ტურიზმთან. რელიგიური თვალსაზრისით 
აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით, ტრა-
დიციულად, სეზონურად აქტიურდება რელიგი-
ური ტურიზმი. სააღდგომო ტურებს ისრაელის 
მიმართულებით მომხმარებლებს თითქმის ყველა 
ტურისტული კომპანია სთავაზობს. ისრაელში 
ტურისტების მთლიანი რიცხვი ისრაელის სტა-
ტისტიკის სამინისტროს 2016 წლის მონაცემებით 
შეადგენს 3.069.800 (იხ. ცხრილი 1). სამწუხაროდ, 
წინა წელთან შედარებით ტურისტების რაოდენო-
ბამ 1.2 %-ით დაიკლო. მთლიანობაში ისრაელში 
შემოსული ტურისტების 18%-ს შეადგენს შეერთე-
ბული შტატებიდან ჩამოსული მოგზაურები, მას 
მოყვება რუსეთი, საფრანგეთი და გერმანია.

ცხრილი 1. ისრაელში შემოსული ტურისტების რაოდენობა

# ქვეყანა 2014 წ. 2015 წ. 2016 წ.
1 აშშ 622.100 637.200 672.100
2 საფრანგეთი 298.600 300.100 293.000
3 რუსეთი 555.900 414.700 284.600
4 გაერთიანებული სამეფო 180.100 197.900 197.100
5 გერმანია 194.200 197.800 180.100
6 უკრაინა 132.400 138.000 164.500
7 იტალია 120.100 91.200 88.000
სულ 3,251,000 3,108,600 3,069,800

წყარო: ისრაელის სტატისტიკის სამინისტროს მონაცემები

ისრაელი ცდილობს ტურისტული პოტენციალის მაქსიმალურად გამოყენებას, მაგრამ თუ შევხე-
დავთ ბოლო სამი წლის სტატისტიკას, ქვეყანაში შესულთა რაოდენობა საგრძნობლად მცირდება. ის-
რაელს გააჩნია დიდი რესურსი და მონდომება, ამიტომ ტურისტთა შემცირებული რაოდენობის წინაა-
ღმდეგ იგი აუცილებლად გაატარებს შესაბამის ზომებს.
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ტურიზმის ორგანიზება თბილისში

თბილისში ტურიზმის მნიშვნელობის დადგენი-
სა და მისი საქმიანობის სფეროს სრული აღწე-
რისთვის გამოყოფენ სუბიექტთა სხვადასხვა 
ჯგუფს, რომლებიც ურთიერთქმედებენ ტურიზ-
მში. ესენია:
• ტურისტები, რომლებსაც აქვთ სხვადასხვა 

ფსიქოლოგიური და ფიზიკური მოთხოვნილე-
ბა, რაც განსაზღვრავს ტურისტულ საქმიანო-
ბაში მათი მონაწილეობის მიმართულებას და 
სახეობას;

• ორგანიზაციები, რომლებიც ტურისტებს სთა-
ვაზობენ საქონელსა და მომსახურებას. ესენი 
წარმოადგენენ მეწარმეებს, რომლებიც ტუ-
რიზში ხედავენ შემოსავლის მიღების წყაროს 
ტურისტულ ბაზარზე მოთხოვნის შესაბამი-
სი საქონლისა და მომსახურების მიწოდების 
გზით;

• ტურისტების მიმღები ქვეყანა, ადგილობრივი 
მოსახლეობა, რომელიც ტურიზმს აღიქვამს, 
როგორც მისი დასაქმების ფაქტორს. ამ ჯგუ-
ფისათვის მნიშვნელოვანია ტურისტებთან, 
განსაკუთრებით, უცხოელებთან ურთიერ-
თმოქმედების შედეგი. 
ამრიგად, ტურიზმი შეიძლება განისაზღვროს, 

როგორც მოვლენათა და ურთიერთობათა ერთო-
ბლიობა, რომელიც წარმოიქმნება ტურისტებს, 
მიმწოდებლებს, ადგილობრივი ხელისუფლების 
წარმომადგენლებსა და ადგილობრივ მოსახლეო-
ბას შორის ტურისტული საქმიანობის პროცესში. 
სწორედ, ამიტომაც თბილისი, მნიშვნელოვან ტუ-
რისტულ ფუნქციასაც ითავსებს.

ტურიზმის განვითარების კუთხით საქალაქო 
სექტორი ყოველთვის მნიშვნელოვან ადგილს იკა-
ვებდა, ამიტომაც ქალაქი ყოველთვის იყო ბიზნე-
სის, ვაჭრობისა და ტურისტული აქტივობების ცე-
ნტრი და ხელს უწყობდა ეროვნული ეკონომიკის 
განვითარებას. მნიშვნელოვანია, რომ ქალაქის 
მმართველობამ ბაზრის მოთხოვნების შესაბამი-
სად იმოქმედოს და დააკმაყოფილოს ტურისტთა 
მოთხოვნები.

საქსტატის მონაცემებით, 2014 წლიდან მოყო-
ლებული, 15 წლის და უფროსი ასაკის ვიზიტორე-
ბისა და მათ მიერ განხორციელებული ვიზიტების 
საშუალო თვიური რაოდენობით, მონახულებული 
რეგიონების განაწილების მიხედვით, თბილი-
სი ლიდერობს. მაგალითად, 2016 წლის I კვარტ-
ლისთვის ვიზიტორთა რაოდენობა შეადგენდა 250 
600-ს, რაც მთლიანი მაჩვენებლის 25.3 %-ია (იხ. 
ცხრილი 2). აღნიშნული მაჩვენებლები მოწმობს, 
რომ ტურიზმის ბაზრის ტევადობისა და შრომი-
თი რესურსების გათვალისწინებით, რაც ძალიან 
მნიშვნელოვანი ფაქტორია ტურისტული მომსა-
ხურების წარმოებაში, თბილისს დიდი პოტენცია-
ლი გააჩნია. დასკვნას ამყარებს თბილისის მონა-
ხულების მსურველთა მოთხოვნის სიდიდეც. რაც 
შეეხება განთავსების საშუალებებს, დღესდღეო-
ბით თბილისში 131 განთავსების ობიექტია, 3 039 
ოთახითა და 6 207 საწოლი ადგილით. თბილისში 
არსებული განთავსების საშუალებების 61% წა-
რმოდგენილია სასტუმროებით, 21% - საოჯახო 
სასტუმროებით, ხოლო 18% დანარჩენი ტიპის 
განთავსების საშუალებებით. პროცენტულად, 
ქალაქ თბილისზე საქართველოში არსებული გა-
ნთავსების საშუალებების ადგილების 17% მოდის. 

ცხრილი 2. ვიზიტორების რაოდენობა თბილისში

წელი, კვარტალი ვიზიტორების რაოდენობა, ათასი %

2016 წ. I კვარტალი 250,6 25,3
2016 წ. II კვარტალი 201,9 23,1

2016 წ. III კვარტალი 267,1 24,7

2016 წ. IV კვარტალი 200,4 20,2

2017 წ. I კვარტალი 207,7 26,1
 

წყარო: ეკა ლეკაშვილი, თბილისი, როგორც ტურისტული აგენტი

ბოლო ხანებში თბილისში საკმაოდ პოპულა-
რული გახდა ჰოსტელები, ხოლო ეკონომკლასის 
სასტუმროებს შორის ხარისხზე კონკურენცია 
საკმაოდ გამძაფრდა. ჰოსტელების ბიზნესი თბი-
ლისში დინამიკურად ვითარდება. მცირე ზომის 
ეკონომკლასის დაბალბიუჯეტიანი სასტუმროები 
თბილისის ცენტრში 8 წლის წინ გაჩნდა. არსებუ-
ლი სტატისტიკით, თბილისში ამ ტიპის 90-მდე სა-

სტუმროა. თბილისში არსებული ჰოსტელები სულ 
უფრო პოპულარული ხდება და ისინი ალტერნა-
ტივას იმ დამსვენებელს სთავაზობენ, რომელსაც 
აქამდე არჩევანი “კოიკასა” და ძვირადღირებულ 
სასტუმროს შორის ჰქონდა. 

არსებული მასალების ანალიზი გვიჩვენებს, 
რომ ჰოსტელების ძირითადი მომხმარებლები ის 
ახალგაზრდები არიან, რომლებმაც საქართველო-
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ში მოგზაურობა ზურგჩანთებით გადაწყვიტეს. 
მათ მცირე დანაზოგი აქვთ, ამიტომ მაღალფასი-
ან ტურებს ვერ გეგმავენ, სურთ მაქსიმალური ინ-
ფორმაციის მიღება და ეგზოტიკური ადგილების 
ნახვა. ამიტომ ახალგაზრდები ჰოსტელებს ირჩე-
ვენ, სადაც ზედმეტი კომფორტის გარეშე გაცი-
ლებით დაბალ ფასად შეიძლება ღამის გათევა და 
ქვეყნის ისტორიისა თუ ბუნებრივი რესურსების 
შესახებ მაქსიმალური ინფორმაციის მიღება. ამ 
ტიპის სასტუმროების ქსელი მთელ მსოფლიო-
ში პოპულარულია და წარმატებულ ბიზნესად 
ითვლება. საქართველოს ბაზარზე ჰოსტელების 
გაჩენა ტურისტების რაოდენობის ზრდამ განაპი-
რობა. თბილისის ძველ უბნებსა და რეგიონებში 
ზურგჩანთააკიდებული ახალგაზრდა ტურისტე-
ბის ნახვა იშვიათობას არ წარმოადგენს. ჰოსტე-
ლების ბიზნესი საქართველოში იმ ახალგაზრდებ-
მა წამოიწყეს, რომელთაც განათლება უცხოეთში 
აქვთ მიღებული და ამ ტიპის სასტუმროების სე-
რვისით ხშირად უსარგებლიათ.

ანალიზი ცხადყოფს, რომ თბილისში ჰოსტე-
ლებზე უკვე ძალიან დიდი მოთხოვნაა. ჰოსტე-
ლების მომხმარებლები ტურისტების ყველაზე 
მრავალრიცხოვანი ნაწილია, კერძოდ, ის ადამი-
ანებია, რომლებსაც სასტუმროში კოლოსალური 
თანხის გადახდა არ სურთ. რაც შეეხება კონკუ-
რენციას, ჰოსტელში, სავარაუდოდ, საოჯახო სა-
სტუმროების კლიენტურის გარკვეული ნაწილი, 
უფრო ახალგაზრდები, გადმოვლენ. ამ სეგმე-
ნტისგან განსხვავებით, ჰოსტელი მათ ისეთ უპი-
რატესობებს სთავაზობს, როგორიცაა: უკაბელო 
ინტერნეტი, ინგლისურად მოლაპარაკე მომსახუ-
რე პერსონალი, რომელიც დღე-ღამის ნებისმიერ 
დროს მიაწვდის დამსვენებელს ინფორმაციას, 
თუ სად შეუძლია წავიდეს და როგორ.

აღსანიშნავია, რომ დღეისათვის თბილისში 
ბევრი ჰოსტელი იხსნება, ცოტა იხურება, სავიზო 
რეგულაციები კი მათ განვითარებას ხელს უშ-
ლის, თუმცა, საქართველოს, როგორც ტურისტუ-

ლი ბრენდის, სახელის მშენებლობას აგრძელებენ. 
თბილისის ყველაზე წარმატებული ჰოსტელები 
HostelWorld-ის, Booking.Com-ის, TripAdvisor-ისა და 
Lonely Planet-ის ტოპ-ლისტების შეჯერებით შე-
ირჩა. ასეთი ჰოსტელები კარგი ალტერნატივაა 
იმათთვის, ვისაც უნდა გაექცეს „მუყაო-თაბაში-
რის” ძვირ და უგემოვნო გალიებს, რასაც ხშირად 
სთავაზობენ თბილისური სასტუმროები ან დღიუ-
რი გაქირავების სააგენტოები.

თბილისში ყველაზე მოთხოვნადი ჰოსტელე-
ბის ქსელია „ბუმბული“, რომელიც ერთ-ერთი ყვე-
ლაზე ძველი და სახელოვანი ჰოსტელია ქალაქში. 
მოგზაურების სოციალურ ქსელებში „ბუმბულის“ 
ყველა მიმოხილვა დადებითია, ჰოსტელი „m42“ 8 
თვის წინ გაიხსნა, რომლის ინტერიერი ძალიან 
ლამაზია, ხოლო “დორმები” (საერთო საძინებლე-
ბი) - დიდი და ნათელი. ასევე აღსანიშნავია „ნესტ 
ჰოსტელი’’, რომლის ანგარიშზე უკვე რამდენიმე 
ათასი აღფრთოვანებული ტურისტია. 

ჰოსტელების ფასები ერთმანეთისგან მნიშ-
ვნელოვნად არ განსხვავდება, კერძოდ, 10-საწო-
ლიანი შერეული “დორმის” ფასი 20 ლარია, 8-სა-
წოლიანი შერეული დორმის - 25 ლარი. 

თბილისისათვის განსაკუთრებით მნიშვნე-
ლოვანია კულტურული ტურიზმი (ქალაქში დაა-
ხლოებით 100 მდე ღირსშესანიშნაობაა). თბილი-
სის ძირითად ღირსშესანიშნავ ადგილებს, რომ-
ლებიც ტურისტების ინტერესის სფეროს წარმოა-
დგენენ, მიეკუთვნება: საქართველოს ეროვნული 
მუზეუმი; საქართველოს სახელმწიფო ხელოვნე-
ბის მუზეუმი; ძველი თბილისი - ვიწრო ქუჩებით; 
სამების საკათედრო ტაძარი; მთაწმინდა - მამა 
დავითის ეკლესია; ნარიყალას ციხე-სიმაგრე; სი-
ონისა და მეტეხის ეკლესიები და სხვა. სამწუხა-
როდ, არ არსებობს სტატისტიკური ინფორმაცია, 
რამდენი ტურისტი სტუმრობს ამ ადგილებს დღი-
ურად ან სეზონზე, რამდენია მათგან მიღებული 
შემოსავალი, რა კონკტერული მიზეზით არის გა-
მოწვეული ტურისტების ზრდა ან კლება და ა.შ.

დასკვნები 

სტატიაში ჩვენ გავეცანით, თუ რა სახის ახალ 
ტექნოლოგიებს და როგორ იყენებენ ქალაქ თბი-
ლისსა და ქალაქ იერუსალიმში. საქართველოს 
მთავრობის პროგნოზით, ათწლეულის შემდეგ 
უცხოელი ტურისტების რაოდენობა თითქმის 
ორჯერ გაიზრდება, 2020 წელს მათი რიცხვი 
რვა მილიონს მიაღწევს, 2025 წელს კი - 11 მილი-
ონს. საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, 
რომ ამ დროისთვის ქვეყანაში წლის ნებისმიერ 
დროს მსოფლიო დონის მომსახურება იქნება.

იერუსალიმი ცდილობს ტურისტული პო-
ტენციალის მაქსიმალურად გამოყენებას, მაგრამ 
თუ შევხედავთ ბოლო სამი წლის სტატისტიკას, 
ქვეყანაში შესულთა რაოდენობა საგრძნობლად 
მცირდება. ისრაელს გააჩნია დიდი რესურსი და 

მონდომება, ამიტომ ტურისტთა შემცირებული 
რაოდენობის წინააღმდეგ აუცილებლად გაატა-
რებს შესაბამის ზომებს.

თბილისს მნიშვნელოვანი ტურისტული პო-
ტენციალი გააჩნია. ყოველდღიურად იზრდება 
ტურისტების რაოდენობა, რაც ქვეყნის ეკონომი-
კური მდგომარეობაზე დადებითად ისახება. ეს კი 
ქალაქს საშუალებას აძლევს, შექმნას ტურისტულ 
ბიზნესში ინვესტიციების განხორციელების ხელ-
საყრელი გარემო პირობები, დამატებითი სამუ-
შაო ადგილები, რაც, საბოლოო ჯამში, ადგილო-
ბრივი ქალაქის განვითარებას და ცხოვრების დო-
ნის გაუმჯობესებას ხელს შეუწყობს.
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RESUME

Tourism is one of the fastest growing industries in the world. Government uses diff er-
ent kinds of marke  ng campaign to a  ract the tourists, that’s why they are using a lot 
of modern technologies. Google helps our country to develop useful and important 
Marke  ng campaign in Georgia.

Tbilisi has a signifi cant tourist poten  al. The number of tourists increases every day, 
which has a posi  ve side for the country’s economic situa  on. This also allows the 
city to create favorable environmental condi  ons for inves  ng in tourism business 
and create addi  onal jobs, which will promote to develop the local city area condi-
 on and improve the quality of life.

In Israel tourism is developed in a high level. It includes workers more then 200 000 
and this is approximate to 6 percentage of hole workers. Medical tourism is very 
important for Israel, because of its value. Israel gives a chance to pa  ents, fi nally to 
recover. Religious tourism gets more ac  ve when ,,Easter” comes. Thousands of peo-
ple come in Israel to pray and this is a great challenge for tourism industry. 

Keywords: Urban tourism. Organizing tourism in Jerusalem. Organizing tourism in 
Tbilisi.
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 გიორგი ჯინჭარაძე, 
გიორგი მახარაძე

ბსუ სტუდენტები, სტუდენტური
ცენტრი „ახალი ხედვა“-ს მენეჯერები 

 აჭარის რეგიონის სოფლის მეურნეობის 
პრობლემები და განვითარების 
პერსპექტივები

რეზიუმე 

მოყოლებული 20-ე საუკუნის 90-ანი წლებიდან, საქართველოს მთავრობამ 
მრავალი რეფორმა გაატარა სოფლის მეურნეობის აღორძინების მიზნით. 
საბჭოთა კავშირის დაშლამ ხელი შეუწყო სასოფლო სამეურნეო სავარ-
გულების და სამეურნეო ტექნიკის, ინვენტარის დეგრადაცია-მოსპობას. 
დღეს საქართველოს სოფლის მეურნეობა სტაგნაციას განიცდის. აგრა-
რულ სექტორში მრავალი პრობლემა არსებობს.
განსაკუთრებით დიდია აჭარის პოტენციალი, ადგილობრივი კლიმატური 
პირობები და ბიომრავალფეროვნება უპირველესი ხელშემწყობი ფაქტო-
რია სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის. საკმაოდ მაღალია სო-
ფლად მცხოვრები მოსახლეობის მიდრეკილება მიწის აქტიურად გამო-
ყენების მიმართ, საკუთარი მოხმარებისა და ბაზარზე მიწოდებისთვის 
პროდუქციის წარმოების მიზნით. აჭარის სუბტროპიკული კლიმატი მრა-
ვალფეროვან საშუალებას იძლევა სხვადასხვა კულტურის მოსაშენებლად, 
როგორც დახურულ, ისე ღია გრუნტში.
2015 წელს საქართველოს მთავრობამ მიიღო განვითარების სტრატეგიუ-
ლი დოკუმენტი. საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების 2015-
2020 წლების სტრატეგიის განხორციელება უზრუნველყოფს მდგრადი გა-
ნვითარების პრინციპებზე დაყრდნობით სასოფლო-სამეურნეო წარმოების 
ზრდისა და კომერციალიზაციას.
სტრატეგიის დამტკიცების შემდგომ შემუშავდება კონკრეტული სამოქმე-
დო გეგმა და დარგობრივი განვითარების პროგრამები, რომელიც წარმო-
დგენილი იქნება პრიორიტეტების, განხორციელების ვადებისა და დაფინა-
ნსების წყაროების გათვალისწინებით.

საკვანძო სიტვები: აგრარული სექტორის პრობლემები. აჭარის პოტენცი-
ალი. სტრატეგიის განხორციელება. სამოქმედო გეგმა.

შესავალი

მოყოლებული 20-ე საუკუნის 90-ანი წლებიდან, საქართველოს მთავრობამ მრა-
ვალი რეფორმა გაატარა სოფლის მეურნეობის აღორძინების მიზნით. საბჭოთა 
კავშირის დაშლამ ხელი შეუწყო სასოფლო სამეურნეო სავარგულების და სამე-
ურნეო ტექნიკის, ინვენტარის დეგრადაცია-მოსპობას.

ბოლო ოცი წლის განმავლობაში ქვეყნის სათავეში რამდენიმე მთავრობა 
მოვიდა, თუმცა აგრარული სექტორის დეგრადაციის პროცესის შეწყვეტა მაღა-
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ლი კორუფციის ფონზე ვერცერთმა შეძლო. დღეს 
საქართველოს სოფლის მეურნეობა სტაგნაციას 
განიცდის.

აგრარულ სექტორში მრავალი პრობლემა არ-
სებობს, თუმცა მათ შორის შეიძლება გამოვყოთ 
რამდენიმე ძირითადი, როგორიცაა: მატერიალურ 
ტექნიკური ბაზის უქონლობა (გლეხებს არ აქვთ 
წვდომა თანამედროვე ტექნოლოგიებთან და არც 
საამისო ცოდნა გააჩნიათ), განსაკუთრებით აჭა-
რის რეგიონში სადაც გლეხთა უმეტესობა მაღალ 
მთიან აჭარაში ცხოვრობს; მცენარეთა დაცვის 
პრობლემა - აჭარა თავისი ტრანზიტული ფუნ-
ქციიდან გამომდინარე სხვადასხვა დაავადებები-
სა და მავნებლების გავრცელების რისკის ზონას 
ექვემდებარება; უმაღლესი აგრარული განათლე-
ბის პრობლემა - რეგიონში პროფესიონალების 
დეფიციტია, ახალი თაობის სპეციალისტები კი 
დაბალკვალიფიციურები არიან.

მიუხედავად ზემოთ ჩამოთვლილი პრობლე-
მებისა, ნათლად ჩანს, რომ ქვეყანას ძალუძს 
პრობლემების სიღრმიდან ამოსვლა, განსაკუთრე-
ბით დიდია აჭარის პოტენციალი, ადგილობრივი 
კლიმატური პირობები და ბიომრავალფეროვნება 
უპირველესი ხელშემწყობი ფაქტორია სოფლის 
მეურნეობის განვითარებისათვის.

საკმოდ მაღალია სოფლად მცხოვრები მოსა-
ხლეობის მიდრეკილება მიწის აქტიურად გამო-

ყენების მიმართ, საკუთარი მოხმარებისა და ბა-
ზარზე მიწოდებისთვის პროდუქციის წარმოების 
მიზნით.

აჭარის სუბტროპიკული კლიმატი მრავალფე-
როვან საშუალებას იძლევა სხვადასხვა კულტუ-
რის მოსაშენებლად, როგორც დახურულ, ისე ღია 
გრუნტში.

უკვე აქტიურად მიმდინარეობს მოცვის და 
ზეთისხილის პლანტაციების გაშენება, რომლებ-
მაც უკვე ძალაგამოცლილი ჩაის კულტურა უნდა 
ჩაანაცვლოს.

მომრავლდა სასათბურე მეურნეობების რი-
ცხვი სადაც მარწყვი, ჟოლო, ბოსტნეული და სხვა 
კულტურები მოჰყავთ. 

2015 წელს საქართველოს მთავრობამ მიიღო 
განვითარების სტრატეგიული დოკუმენტი. საქა-
რთველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების 
2015-2020 წლების სტრატეგიის განხორციელება 
უზრუნველყოფს მდგრადი განვითარების პრი-
ნციპებზე დაყრდნობით სასოფლო-სამეურნეო 
წარმოების ზრდისა და კომერციალიზაციას. 
სტრატეგიის დამტკიცების შემდგომ შემუშავდება 
კონკრეტული სამოქმედო გეგმა და დარგობრივი 
განვითარების პროგრამები, რომელიც წარმო-
დგენილი იქნება პრიორიტეტების, განხორცი-
ელების ვადებისა და დაფინანსების წყაროების 
გათვალისწინებით.

აგრარული პრობლემები აჭარის რეგიონში

საქართველოს დიდი და მდიდარი ტრადიციე-
ბის მქონე სოფლის მეურნეობა აქვს. ქართველე-
ბისთვის მიწათმოქმედება იყო ცხოვრების წესი 
და მენტალიტეტის განმსაზღვრელი ფაქტორი. 
დღეს-დღეისობით აგრარულ სექტორში შექმნი-
ლი რთული ვითარება მოითხოვს ქვეყანაში არ-
სებული რესურსების რაციონალურ გამოყენებას 
რომელიც მხოლოდ მისი ოპტიმალური შეფასების 
გზით მიიღწევა.

ბოლო ათწლეულების განმავლობაში გატა-
რებული რეფორმების მიუხედავად, აგრარული 
სექტორი ჯერ კიდევ ვერ გამოვიდა ეკონომიკური, 
ეკოლოგიური და ტექნოლოგიური კრიზისიდან.

მეურნეობის თანამედროვე სისტემაზე გადას-
ვლას თან ახლდა არსებულ საწარმოთა ორგანიზა-
ციულ-იურიდიული რღვევა, რასაც არ მოჰყოლია 
ახლის შექმნა. გაუქმდა მცენარეთა და ცხოველ-
თა დაცვის სახელმწიფო სამსახურები, კარანტი-
ნის ინსპექცია, ბიოლაბორატორიები და სხვა. ამ 
საქმისადმი ასეთმა მიდგომებმა სისტემაში ქაოსი 
და გაუგებრობები გამოიწვია. შედეგად, სოფლის 
მეურნეობა თანდათან გადავიდა მეურნე კაცის, 
პრაქტიკოსი გლეხისა და ტრაქტორისტის თეო-
რიული და ტექნიკური მომზადების დონეზე. ეს კი 
რენტაბელური და მაღალმწარმოებლური შრომი-
სათვის საკმარისი ნამდვილად ვერ იქნებოდა ასე-

თი ვითარებიდან გამომდინარე, დღესაც ქვეყანა-
ში სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის წარმოება-
ში მაღალია ხელით შრომის წილი, რაც წარმოებუ-
ლი პროდუქციის სიმცირეს და იმპორტირებული 
პროდუქციის მატებას იწვევს.

სოფლად მეურნეობრიობის საბაზრო სისტე-
მაზე გადასვლას თან მოყვა მეურნისათვის შრო-
მის განახლებული მენეჯმენტისა და მომარაგების 
დღემდე უცნობი მიდგომები და მეთოდები. გეგმი-
ური მომარაგება სხვადასხვა მიზნობრივმა პროგ-
რამებმა და პროექტებმა ჩაანაცვლეს. ამ გზით სო-
ფლად შრომით დაკავებულ ადამიანთა მობილური 
და მცირე მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებე-
ბით უზრუნველყოფას გარდამტეხი წინსვლა არ 
გამოუწვევია. მიზეზი მარტივია, დღემდე ვერ მო-
ხერხდა სოფლის მეურნეობაში მრავალფუნქციუ-
რი მანქანა-ტრაქტორთა პარკისა და მცირე მექა-
ნიზაციის, ტექნოლოგიების დანერგვა, რომელიც 
საშუალებას მოგვცემს წარმოების ყველა ეტაპზე 
მოწინავე მაღალ ტექნოლოგიური შესაძლებლო-
ბებით უზრუნველყოფილი ტექნიკა გამოვიყენოთ. 
აუცილებლად მხედველობაშია მისაღები რესურს-
დამზოგი ტექნოლოგიები, თესლბრუნვის სისტე-
მათა გამოყენება და სხვა.

ქვეყანაში და მათ შორის აჭარაშიც არაერთი 
კოოპერატივი არსებობს, მაგრამ სასოფლო სამე-
ურნეო წარმოების ძირითადი ნაწილი მაინც მცი-
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რემიწიან ფერმერთა და კერძო გლეხურ მეურნე-
ობებზეა დამოკიდებული. მცირემიწიანობისა და 
ვიწრო კონტურიანობის გამო მობილური ტექნიკის 
ან არსებული მცირე მექანიზაციის ტექნიკური სა-
შუალებების გამოყენება უმეტესი მეურნეობისათ-
ვის გამოუსადეგარი და არარენტაბელურია, ამი-
ტომ ტექნიკა წლის განმავლობაში სანახევროდაც 
არ არის დატვირთული, რაც ხშირ შემთხვევაში 
მწარმოებლის ფინანსურ ზარალს იწვევს.

რეგიონის მაღალმთიანი თავისებურებებიდან 
გამომდინარე, აჭარის რეგიონის უმეტეს ტერიტო-
რიებზე ვერ ხერხდება მობილური მძიმე ტექნიკის 
გამოყენება. არ არსებობს სამთო მიწათმოქმედე-
ბის ტექნიკა და ძირითადი სამუშაოები წარმოებს 
ხელით, ცოცხალი გამწევი ძალისა და ნაწილობრივ 
მცირე მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებების 
გამოყენებით. გარდა ამისა, აჭარის პირობებში 
მუშაობისას სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა განიც-
დის ისეთი მნიშვნელოვანი ფაქტორების მუდმივ 
გავლენას, როგორიცაა სამთო პირობები, რელიე-
ფის დახრილობა, მუშა გარემოში მყოფი ამრაზიუ-
ლი ნაწილაკები, მაღალი ნესტიანობა და სხვა.

სამწუხაროდ, უნდა აღინიშნოს, რომ რეგიონ-
ში ჯერ კიდევ დაბალია სოფლის საქონელმწარმო-
ებელთა ტექნიკური უზრუნველყოფა და სერვისის 
ხარისხი.

მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო პერიოდში აჭა-
რის რეგიონში სოფლის მეურნეობის სამინისტრო-
სა და შპს „მექანიზატორის“ მიერ შემოტანილია 
მაღალი ხარისხის სასოფლო-სამეურნეო ტექნი-
კა, ჯერ კიდევ ვერ იქნა დაძლეული კრიზისული 
მდგომარეობა, რის გამოც კერძო და ფერმერული 
მეურნეობების რენტაბელობა დაბალია. რეგიონის 
თავისებურებებიდან გამომდინარე წინასწარი მო-
ნაცემებით სამეურნეო ტექნიკის 70-80 %-ს შეადგე-
ნს მცირე მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებები, 
რომლებიც აჭარაში შემოტანილია რამდენიმე სა-
ვაჭრო ორგანიზაციის მიერ, სხვადასხვა ქვეყნები-
დან (თურქეთი, ჩინეთი, იტალია და სხვა). ყოველი-
ვე ეს განაპირობებს რეგიონში ტექნიკის მრავალ-
მარკიანობას და მათი სერვისის სირთულეს.

აღსანიშნავია ტექნიკის მომსახურე პერსო-
ნალის სიმცირე და დაბალი კვალიფიკაცია. სა-
ქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 

ოფიციალური მონაცემებით 2013 წლისათვის 
აგრარული სექტორის ტექნიკური სერვისის საწა-
რმოთა სფეროდან წავიდა 60% ზე მეტი საუკეთესო 
სპეციალისტი, რომლებმაც მოღვაწეობა ბიზნესის 
სფეროში განაგრძეს.

გარდა მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისა, 
ბოლო წლების ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა გახ-
და მცენარეთა დაცვა. უკვე 6 წელია, რაც აჭარაში 
აღარ ფუნქციონირებს მცენარეთა ბიოლოგიური 
დაცვის დეპარტამენტი, სადაც მავნე მწერებთან 
და მღრღნელებთან საბრძოლველად სხვადასხვა 
სახეობის ენტომოფაგები გამოყავდათ. შედეგებ-
მაც არ დააყოვნა, ბოლო რამდენიმე წლის გან-
მავლობაში მნიშვნელოვნად იმატა მავნებლების 
რაოდენობამ, მათ შორის აღსანიშნავია: ვერცხლი-
სებრი ტკიბა, ბალიშა-ჩინური, ცვილისებრი ფარი-
ანები და ყველაზე დიდი ზიანის მომყენებელი - კუ-
სებრი ნაცრისფერი ბაღლინჯო, რომელიც აზიური 
ფაროსანას სახელითაა ცნობილი. ცნობისთვის 
მავნებლების მიერ მიყენებული ზარალი რეგიონში 
20-25 პროცენტის ფარგლებში მერყეობს. აზიურმა 
ფაროსანამ კი 2016 წელს დასავლეთ საქართვე-
ლოში თხილის მოსავლის 40% გაანადგურა. უნდა 
აღინიშნოს რომ, აჭარის სოფლის მეურნეობის 
სამინისტრო და სურსათის ეროვნული სააგენტო 
აქტიურად მონაწილეობს ფაროსანას სალიკვიდა-
ციო ღონისძიებებში, რომელიც დღესაც მიმდინა-
რეობს, აჭარის რეგიონში შეიწამლა 3500 ჰექტა-
რამდე სასოფლო სამეურნეო მიწის სავარგულები.

მნიშვნელოვან სირთულეს წარმოადგენს უმა-
ღლესი აგრარული განათლების საკითხი, სხვადას-
ხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების სტატისტი-
კით (CENN, მწვანე ხედვა) ბათუმის შოთა რუსთავე-
ლის სახელობის უნივერსიტეტი ყოველწლიურად 
საშუალოდ 35-40 სწავლულ აგრონომს აწვდის 
რეგიონს, თუმცა როგორც ბოლოს ჩატარებული 
კვლევებიდან ჩანს, საშუალოდ 40 სტუდენტიდან 
მხოლოდ 3-4 თუ საქმდება აგრარულ სექტორში, 
რაც მიგვანიშნებს მასზედ, რომ ან კურსდამთა-
ვრებულთა კვალიფიკაცია დგება ეჭვქვეშ ან სა-
ხელმწიფო ვერ უზრუნველყოფს მათ დასაქმებას, 
ეს ყველაფერი იმ განცხადებების ფონზე რომლის 
მიხედვითაც ქვეყანა აგრარული დარგის სპეცია-
ლისტების კრიზისშია.

აჭარის რეგიონის სოფლის მეურნეობის 

განვითარების პერსპექტივები

აჭარა სოფლის მეურნეობის განვითარების თვა-
ლსაზრისით უმნიშვნელოვანეს რეგიონს წარმოა-
დგენს. აჭარა საუკეთესო სუპტროპიკული კლიმა-
ტის, თითქმის ნებისმიერი სასოფლო სამეურნეო 
კულტურის მოყვანის უდიდესი პოტენციალის 
მქონე მხარეა, რომელიც კარგად მოფიქრებული 
გააზრებული, ეროვნული ინტერესებიდან გამო-
მდინარე, ეკონომიკურად და ეკოლოგიურად გამო-
ყენებას საჭიროებს. 

აჭარა თავისი გეოგრაფიული მდებარებით, 
ბუნებრივ-კლიმატური პირობებით, ფლორითა და 
ფაუნით, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წა-
რმოებით და ტრადიციებით ისტორიული წარსუ-
ლით მეტად საინტერესო რეგიონითა რიცხვს მიე-
კუთვნება. საკმაოდ მაღალია სოფლად მცხოვრები 
მოსახლეობის მიდრეკილება მიწის აქტიურად გა-
მოყენების, საკუთარი მოხმარებისა და ბაზარზე 
მიწოდებისთვის პროდუქციის წარმოების მიმართ. 
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რეგიონი თავისი ტერიტორიული მასშტაბებითა და 
ბუნებრივ-კლიმატური პირობების ნაირსახეობით, 
უნიკალურ ბაზას ქმნის სხვადასხვა ზონალური 
ნიშნით სასოფლო-სამეურნეო წარმოების განვი-
თარებისათვის. ამ თვალსაზრისით მთელი ციკლი 
გარკვეული სახის სასოფლო-სამურნეო პროდუქ-
ციის წარმოებისა და მიწოდებისა საკმაოდ ხანგრ-
ძლივია. მაგალითად, ღია გრუნტში მარწყვი, ხეხი-
ლი, ბოსტნეული და ბახჩეული როცა ზღვისპირა 
ზონაში მიილევა, მთიანი ზონიდან შემოსვლას 
იწყებს, ეს კი ადგილობრივი ბაზრისთვის ძალიან 
მნიშვნელოვანია, მითუმეტეს ტურისტული ნაკა-
დის მოზიდვის გაფართოების შემთხვევაში. 

ბოლო პერიოდში ჩვენი ქვეყნის საერთაშორი-
სო ურთიერთობების გააქტიურების ეკონომიკურ-
მა სტრატეგიამ სტიმული მისცა მენეჯმენტისა და 
მარკეტინგის ბერკეტების აქტიურად ამოქმედე-
ბას. რეგიონის რელიეფურ-კლიმატური პირობები 
განაპირობებს შედარებით მცირე ტერიტორიაზე 
სასოფლო-სამეურნეო წარმოების მრავალსახეო-
ბის განვითარებას.

მეტნაკლებად შენარჩუნებულია რეგიონში 
ამ კუთხისთვის დამახასიათებელი სასოფლო-
-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების ტრადიცი-
ული მიმართულებები. საბაზრო ეკონომიკური 
ურთიერთობების აქტიურად განვითარების პრო-
ცესში თანდათანობით ყალიბდება ბიზნესის თა-
ნამედროვე პირობების შესაბამისი დარგობრივი 
ინფრასტრუქტურა.

მცირე ფერმერული და ოჯახური მეურნეობის 
სისტემა ინარჩუნებს და პერსპექტივაშიც იქნება 
განვითარებული, როგორც აგრარული სექტორის 
ფუნქციონირების წამყვანი მიმართულება. 

ამ მიმართულებით განხილულია:
• მემცენარეობა (ხილი, კენკროვნები, ბოსტნეუ-

ლი და ბახჩეული);
• მეცხოველეობა (მსხვილფეხა და წვრილფეხა 

რქოსანი პირუტყვი);
• მეფუტკრეობა;
• მეციტრუსეობა;
• საკალმახე მეურნეობა; 
• სასათბურე მეურნეობა;
• გარეული ხილისა და მცენარეული პროდუქტე-

ბის შეგროვება და რეალიზაცია (აქ ყურადღე-
ბა უნდა გავამახვილოთ ტყით არაპირდაპირ 
სარგებლობაზე);

• მევენახეობა და მეღვინეობა.
აჭარაში მიწათმოქმედებისა და გამოყე-

ნების თვალსაზრისით შეინიშნება რამდენიმე 
მიმართულება: 
1. მეციტრუსეობის დარგი, რომელიც ბოლო ხა-

ნებში განიცდის განვითარების ტენდენციებს 
- ამუშავდა რამდენიმე გადამამუშავებელი სა-
წარმო, გაიზარდა ექსპორტი. 

2. აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 
ცნობით, წელს რეგიონში ოთხი მსხვილი საწა-

რმო მოქმედებს: შპს TCF GEORGIA, შპს Georgian 
Industrial Asset Management Group, შპს Agroinvest 
Service და შპს “საერთაშორისო ვაჭრობა თურ-
ქეთ-საქართველო”. თითოეულის სიმძლავრე 
სეზონზე 3 000-5 000 ტონას შეადგენს. გარდა 
ამისა, ორმოცამდე მცირე საწარმოა, რომელ-
თა სიმძლავრე 100-დან 2 500 ტონამდე მერყე-
ობს. მთლიანობაში, საწარმოები მზად არიან 
60 ათას ტონაზე მეტი ციტრუსის მიღება-დახა-
რისხებისთვის. სავარაუდოდ, წელს ექსპორტ-
ზე რეგიონიდან 30 000 ტონა ციტრუსი გავა, 
რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს დაა-
ხლოებით 4 000 ტონით აღემატება. ექსპორტის 
ტრადიციული ქვეყნების გარდა, ქართული ცი-
ტრუსის ახალ ბაზრებზე გატანაც იგეგმება.

3. მეჩაიეობის თვალსაზრისით ჯერჯერობით 
დიდ რეზერვია და არცაა შემუშავებული ჩაის 
ტერიტორიების ძირითადი მიმართულებები, 
თუმცა დაწყებულია ჩაის კულტურის აღდგე-
ნა, განვითარება, რეაბილიტაცია. ამოქმედდა 
ჩაის მომჭნეხ- გადამამუშავებელი საწარმო, 
რაც ხელს შეუწყობს ბაზარზე დამკვიდრებას.

4. აჭარა ტრადიციულად უნიკალურია ადგილობ-
რივი ხილისა და ყურძნის სხვადასხვა ჯიშებით.
განსაკუთრებით დიდია მოცვის კულტურა 

აჭარის მაღალმთიან რეგიონში, მაგალითად, ლუ-
რჯი მოცვი ინტენიურად ირგვება. ერთ-ერთი კუ-
თხეა შუახევი, სადაც სამი წლის წინ დაირგო 1000 
ძირი, ერთ ძირს კი შეუძლია 8 კილოგრამის მოცე-
მა, ეს კულტურა 20-25 გრადუს ყინვას უძლებს.

დღეისათვის აჭარის მევენახეობაში ყველაზე 
გავრცელებული ჯიშებია: ჩხავერი და ცოლიკოუ-
რი, ასევე შეგხვდებათ ოჯალეში, ალადასტური და 
საწური (საწურავი). საინტერესოა, რომ ამ ჯიშები-
დან ადგილობრივი მხოლოდ საწურია. სხვა ჯიშე-
ბი რეგიონში ძირითადად მე-20 საუკუნის დასაწყი-
სიდან გავრცელდა მეზობელი რეგიონებიდან (იმე-
რეთი, გურია, სამეგრელო) და პრაქტიკულობიდან 
გამომდინარე, მალევე მოიპოვა პოპულარობა.
5. მნიშვნელოვანი რეზერვებია მეცხოველე-

ობაში და მეფუტკრეობის განვითარების 
საქმეში. მაღალი სტანდარტების ადგილობრი-
ვი წარმოების საქონლის ხორცის უმთავრესი 
დადებითი მხარეა ის, რომ ადგილობრივ და სა-
ექსპორტო ბაზრებზე (უმთავრესად აზერბაი-
ჯანი) საკმაოდ მაღალი მოთხოვნილებაა ახალ 
საქონლის ხორცზე. რეგიონში უკვე ფუნქციო-
ნირებენ მეხორცეული ფერმებისათვის საჭი-
რო ნედლეულის მიმწოდებლები და მექანიზა-
ციის სერვის ცენტრი.

6. კაკლოვანი კულტურები. ამ მხრივ განსაკუთ-
რებით აღსანიშნავია ბოლო პერიოდში შემო-
ტანილი კაკლის სახეობა - ჩანდლერი. აჭარის 
ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურ-
ნეობის სამინისტროს მიერ 2013-2014 წლებში 
რეგიონში შემოტანილ იქნა კაკლის ამერიკუ-
ლი ჯიშის „ჩანდლერის“ 11 750 ძირი, რომელიც 
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ყველა მუნიციპალიტეტის ფერმერებმა თა-
ნამონაწილეობის პრინციპით შეიძინეს (30% 
ფერმერი, 70% სახელმწიფო). ეს ღონისძიე-
ბა განხორციელდა სახელმწიფო პროგრამის 
„მრავალწლიანი ხეხილოვანი კულტურების 
ნერგებით ფერმერთა და აგრომეწარმეთა უზ-
რუნველყოფის ხელშეწყობის“ ფარგლებში. 
აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ 
ბოლო წლებში მთელი რიგი სატენდერო პრო-
ექტები განახორციელა დონორი ორგანიზა-
ციების დახმარებით („გაეროს განვითარების 
პროგრამა“, „ავსტრიის განვითარების სააგე-
ნტო“). შეიქმნა აჭარის სოფლის მეურნობის 
დაქვემდებარებაში მყოფი ა(ა)იპ აგროსერვის 
ცენტრი, რომლის მიზანია იყო რეგიონის 
აგროსექტორის ცალკეული დარგების შემ-
დგომი განვითარების ხელშეწყობა და ამისათ-
ვის შესაბამისი მეთოლოგიურ-მატერიალური 
ბაზის შექმნა. ქვეყნის მასშტაბით ეს ერთა-
დერთი საპილოტე, სამეცნიერო და თეორი-
ულ-პრაქტიკული ხასიათის სასოფლო-სამე-
ურნეო დაწესებულებაა, რომლის მაგალითზე 
აგროსექტორში მოღვაწე ფერმერებს, ბიზ-
ნესმენებს და სოფლად მაცხოვრებელ მშრო-
მელ გლეხკაცს თვალნათლივ უნდა ენახა თა-
ნამედროვე სარგავ-სათესი მასალებისა და 
თანამედროვე ტექნოლოგიების უპირატესობა 
მაღალხარისხიანი, ტრანსპორტაბელური და 
ბაზარზე კონკურენტუნარიანი პროდუქციის 
წარმოების საქმეში.

აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 
ა(ა)იპ ,,აგროსერვის ცენტრი»-ს გვარა-ხუცუბ-
ნის სანერგე მეურნეობაში 2016 წელს წარმოე-
ბული იქნა 19763 ძირი ვაზის ნერგი, მათ შორის 
5460 ძირი ცოლიკოური, 7235 ძირი ციცქა, 3130 
ძირი კრახუნა, 1440 ძირი ჩხავერი და 680 ოჯა-
ლეშის ჯიშის ნერგები და სხვადასხვა სასუფრე 
ჯიშები 1818 ძირი. ამჟამად სარეალიზაციოდ 
დარჩენილია ვაზის ორ წლიანი ნერგი ციცქა - 
1284 ძირი და კრახუნა 664 ძირი (ფასი 2 ლარი), 
ვაშლი “სინაპი”- 21 ძირი, რუბინოლა - 481 ძირი. 
2017 წლის გაზაფხულზე მაისის მეორე დეკადი-
დან მზად არის 15 070 ძირი საღვინე და სასუფრე 
ვაზის მწვანე ნერგები, კონტეინერებით. მათგან: 
ჩხავერი - 4713; კარდინალი 2400; ოჯალეში - 1765; 
ცოლიკოური - 3770; იტალია - 728; საბას მარგა-
ლიტი - 310; საწური - 478; პრიმა - 396; სულთანინი 
- 210; ალადასტური - 225; ქაქუთურა - 75. 

2017 წლის შემოდგომისათვის ჩაქვის ციტრუ-
სოვანთა სანერგე მეურნეობაში, აგროსერვისცე-
ნტრის მონაცემებით, სარეალიზაციოდ მზად 
იქნება 13000 ძირი სხვადასხვა ციტრუსოვანთა 
ნამყენი ნერგები: მანდარინი - 10500, ლიმონი - 
1000, ფორთოხალი-1500.

2018 წლისთვის ხეხილოვნების ნერგების 
წარმოება უნდა მოხდეს 5000 ძირის. აქედან ძი-
რითადად იქნება ვაშლის - 1500 ნერგი: გოლდენ 
რაში, შამპანური რენეტი, ფუჯი კიკო, ფორლეი-
დი, სინაპი, კეხურა და ბალის-200 ნერგი. 

დასკვნები და რეკომენდაციები

განათლებისა და მეცნიერების სფეროში უნდა 
მოხდეს ძირეული ცვლილებები - შეიქმნას მატე-
რიალურ-ტექნიკური ბაზა, რომელიც დაეხმარება 
აჭარაში არსებულ უნივერსიტეტს, პროფესულ 
სასწავლებელს, რათა მათ შეძლონ ერთობლივი 
სტრატეგიული კურსის ფარგლებში, როგორც 
თავიანთი ინტერესების, ისე სახელწიფო მნიშვნე-
ლობის პროექტების შემუშვება და განხორციელ-
ბა, რაც საფუძველს ჩაუყრის ადგილობრივი რე-
სურსების ათვისებას და მოსახლეობის ჩართვას 
სასოფლო-სამეურნეო პროექტების განხორციე-
ლებასა და ბიზნესში. 

ქვეყნის აგრარული პოლიტიკა მიმართული 
უნდა იყოს მცირე და საშუალო შინამეურნეობე-
ბის გაერთიანებისაკენ, ფერმერული კოოპერატი-
ვებისა და ასოციაციების შექმნისაკენ. რეგიონში 
უნდა განვითარდეს სასოფლო სამეურნეო განათ-
ლების სფერო, დაწყებული სკოლებიდან, სადაც 
მოსწავლე დაეუფლება რიგ სასოფლო სამეურნეო 
საქმიანობებს, შეიძენს სათანადო ცოდნას, შრო-

მით ჩვევებს. საჭიროა გადამზადდეს კვალიფიცი-
ური აგრონომები, ვეტერინარები. 

სახელწიფომ ხელი უნდა შეუწყოს ეფექტუ-
რი კულტურების და ჯიშების, ახალი ტექნოლო-
გიების დანერგვასა და გავრცელებას შინამეურ-
ნეობებში, მოსავლიანობისა და პროდუქტების 
რაოდენობისა და მოცულობის ზრდას. მან უნდა 
ასტიმულიროს შინამეურნეობების გაერთიანება, 
ამგვარი შინამეურნეობების წევრებს კი უნდა გა-
უადვილოს სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკისა და 
მასალების ერთობლივ შეძენა და წარმოებული 
პროდუქციის რეალიზაცია.

აჭარაში საჭიროა უფრო მეტი დახურული 
გრუნტის სათბურების მშენებლობა, რომელიც 
ხელს შეუწყობს იმპორტირებული პროდუქტების 
შემცირებას ადგილობრივ ბაზარზე, რაც დღეისა-
თის ძალზე დიდია. 

ამასთან, სოფლის მეურნეობის განვითარები-
სათვის აუცილებელია კორუფციის აღმოფხვრა 
ყველა დონეზე. 
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RESUME

Since the 90s of the 20th century Georgia has carried out a lot of reforms with aim of 
to improving agriculture. 

The collapse of the Soviet Union led to the degrada  on of the cul  vable land, agricul-
tural machinery and tools. 

Today agriculture of Georgia is in stagna  on. There are a lot of problems in agricul-
tural sector. 

Ajara has a biggest poten  al as the local climate condi  ons and bio diversity are ben-
efi cial factors for the development of agriculture. There is a high interest and incen-
 ve in using the land effi  ciently and producing the products for personal use as well 

as the market supply from the farmers’ side. The subtropical climate of Ajara is gives 
a favorable ground for growing various plants in both open and closed lands. 

In 2015 the government of Georgia has ini  ated a strategic document. The Imple-
menta  on of the 2015-2020 development of Georgia Agriculture Strategy ensures 
agricultural growth and commercializing based on sustainability principles. 

On approving the strategy a specifi c ac  on plan and industrial development programs 
will be formulated that will be presented according to their priori  es, implementa-
 on terms and fi nancing. 

Keywords: Agrarian Sector Problems. Adjara’s poten  al. Implementa  on of the strat-
egy. Ac  on plan.
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 ნინო ფირალიშვილი,
თეიმურაზ ჩუბინიძე,
შოთა გაბადაძე

თსუ სტუდენტები, სტუდენტური
ცენტრი „იდეა“-ს მენეჯერები

 ურბანული სექტორის მართვა 
ისრაელსა და საქართველოში

რეზიუმე

მსოფლიოს ქალაქები ერთმანეთისგან მდებარეობით, წარმოშობის დრო-
ით, მოსახლეობის რიცხოვნობით, ფუნქციებით, გეგმარებითი სტრუქ-
ტურით, არქიტექტურული იერსახით და სხვა მრავალი ნიშნით განსხვა-
ვდებიან. ურბანიზაცია საზოგადოების განვითარებაში ქალაქების რო-
ლის ზრდის პროცესია, რაც გულისხმობს საქალაქო ცხოვრების წესის 
გავრცელებასა და მის თანმხლებ საზოგადოებრივ პროცესებს. XIX სა-
უკუნის დასაწყისში მსოფლიო მოსახლეობის მხოლოდ 3% ცხოვრობდა 
ქალაქებში, ამჟამად ეს მაჩვენებელი თითქმის 50%-ია. თუმცა ქალაქების 
საერთო ფართობი დედამიწის ხმელეთის 1%-ს არ აღემატება. ამჟამად 
პლანეტაზე 15-დან 20-მლნ-მდე სასოფლო დასახლებაა. ნაშრომში განხი-
ლულია ურბანიზაციის პროცესი, მისი მიზეზები და შედეგები - თუ რა 
გავლენას ახდენს იგი ქვეყნის განვითარებაზე. ასევე ყურადღება გამახ-
ვილებულია ურბანული პროცესის მართვის თავისებურებებზე. ნაშრო-
მში აღნიშნულია, რომ ურბანმენეჯმენტის მთავარი მიზანია ქალაქთა 
პრობლემების გამოვლენა, პერსპექტივების დასახვა, პროგრამების, 
პოლიტიკისა და პროექტების დამუშავება, პასუხისმგებლობათა განაწი-
ლება სხვადასხვა საზოგადოებრივ ინსტიტუტთა და წარმომადგენელთა 
შორის. 
სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხთა შორის ნაშრომში გამოყოფილია 
თბილისის სამი ძირითადი ურბანული მიმართულება, რომელთა შორისაა 
სატრანსპორტო, ინფრასტრუქტურისა და ეკოლოგიის სფეროები. შე-
საბამისად, განხილულია ის ძირითადი პროექტებიც, რომლებიც ქალაქ 
თბილისში განხორცილდა ამ მიმართულებებით. მათ შორის აღსანიშ-
ნავია თბილისის მერიის მიერ 143 „მანის“ მარკის ახალი ლურჯი ავტო-
ბუსების შესყიდვა, ასევე ღონისძიებები, რომლებიც განხორციელდა 
ქალაქის კეთილმოწყობისთვის, მათ შორის, 2016 წელს კაპიტალურად 
შეკეთდა 500-მდე ქუჩა, ხოლო 2017 წელს სამუშაოები ჩატარდება 600 მი-
სამართზე. ეკოლოგოური მდგომარეობის გამოსწორების მიზნით, 2014 
წლიდან დაიწყო საქართველოში ბენზინისა და დიზელის საწვავის ხა-
რისხობრივი ნორმირების ეტაპობრივი გამკაცრება. 2018 წლიდან იგეგ-
მება ავტომობილების ტექნკური სავალდებულო დათვალიერების შემო-
ღება, რაც მნიშვნელოვანია ეკოლოგიისა და ადამიანთა ჯანმრთელობის 
გაუმჯობესებისათვის.
ნაშრომში ასევე დიდი ყურადღება ეთმობა ისრაელის ურბანულ სექტორ-
ში მიმდინარე პროცესების განხილვას. ისრაელში ეკონომიკური საქმი-
ანობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სფეროა სამშენებლო ინდუსტრია, 
რომლის მნიშვნელობაც აისახება მის ფარგლებში ინვესტიციებსა და და-
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ბანდებულ კაპიტალში. რაც შეეხება ტრანსპორტს, ისრაელში ტრანსპორტირება ძირითადად 
კერძო სატრანსპორტო საშუალებებზე, ავტობუსების მომსახურებასა და სარკინიგზო მაგის-
ტრალებზეა დაფუძნებული.
ბოლოს დასკვნის სახით, შეჯამებულია ნაშრომში განხილული ძირითადი საკითხები და ასევე 
მოცემულია რეკომენდაციები, რომლებიც მიმართულია ურბანული სექტორის წინაშე არსებუ-
ლი გამოწვევების გამკლავებისკენ და ზოგადად, ურბანული სექტორის მართვის ეფექტიანო-
ბის გაზრდისაკენ.

საკვანძო სიტყვები: ურბანული სექტორის მართვა ისრაელში. თბილისის სამი ძირითადი ურ-
ბანული მიმართულება. ურბანული სექტორის მართვის ეფექტიანობა.

საქართველოს ურბანულ სექტორში მიმდინარე პროცესები

ურბანიზაცია ლათინური წარმოშობის სიტყვაა. 
„ურბს“ - ქალაქს ნიშნავს, თავად ტერმინი ურბა-
ნიზაცია კი მრეწველობის და მოსახლეობის ქალა-
ქებში თავმოყრას გულისხმობს. ამ პროცესს თან 
სდევს ქვეყანაში ქალაქის როლის გაძლიერება, 
მოსახლეობის ზრდა, ქალაქური ცხოვრების წესის 
გავრცელება. ქვეყნის ურბანიზაციის პროცესი 
ორი მაჩვენებლით ხასიათდება: მასშტაბითა და 

დონით. ურბანიზაციის მასშტაბი ქალაქის მოსა-
ხლეობის რიცხოვნობას ასახავს ქვეყანაში მთელ 
მოსახლეობასთან მიმართებით, ურბანიზაციის 
დონე კი ქალაქისა და სოფლის მოსახლეობის თა-
ნაფარდობას. ცხრილი 1. გვაჩვენებს საქართვე-
ლოში მოსახლეობის განაწილებას ურბანულ და 
აგრარულ სექტორებში:

ცხრილი 1. საქართველოში მოსახლეობის განაწილება ურბანულ და აგრარულ სექტორებში

ძირითადი დემოგრაფიული მაჩვენებლები საქართველოში ურბანულ და აგრარულ სექტორებში

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

მოსახლეობის რი-
ცხოვნობა 1 იანვრი-
სათვის (ათასი კაცი)

4 394.7 4 382.1 4 385.4 4 436.4 4 469.2 4 497.6 4 483.8 4 490.5 3 713.7 3 720.4 3 718.2

მათ შორის:
საქალაქო დასახლება 2 308.9 2 303.8 2 309.1 2 350.5 2 371.3 2 391.7 2 410.8 2 410.8 2 122.9 2 128.5 2 128.6

სასოფლო დასახლება 2 085.8 2 078.3 2 076.3 2 085.9 2 097.9 2 105.9 2 073.0 2 078.8 1 590.8 1 591.9 1 589.6

წყარო: საქსტატის მასალები

როგორც ვხედავთ, საქართველოში მოსახლე-
ობის რაოდენობა 2017 წლის მონაცემებით შეა-
დგენს 3 718 200 ადამიანს, რაც მიანიშნებს იმას, 
რომ 2014 წლის შემდეგ მოსახლეობის რიცხოვნო-
ბა მნიშვნელოვნადაა შემცირებული. ასევე აღსა-
ნიშნავია, რომ 2014 წლამდე ქალაქად და სოფლად 
მაცხოვრებელთა შორის განსხვავება მცირე იყო, 
თუმცა 2014 წლის შემდეგ, სოფლის მოსახლეო-
ბის რიცხოვნობა მნიშვნელოვნად ჩამორჩება ქა-
ლაქის მოსახლეობის რიცხოვნობას. თუმცა ისიც 
უნდა აღინიშნოს, რომ 2014 წლიდან სოფლის მო-
სახლეობის რიცხოვნობის კლებასთან ერთად არ 
გაზრდილა ქალაქის მოსახლეობის რიცხოვნობა, 
რაც გვაფიქრებინებს, რომ სასოფლო დასახლება 
მიგრაციის გამოა შემცირებული. 

ურბანული პოლიტიკა ის სფეროა, რომელიც 
არსებობდა ჯერ კიდევ უძველესი ისტორიული 
ქალაქების პერიოდიდან და ნებით თუ უნებლი-
ეთ უდიდეს გავლენას ახდენდა ქალაქის გარემოს 

ფორმირებასა და განვითარებაზე. ურბანული პო-
ლიტიკა გამოხატავს სახელმწიფოს ოფიციალურ 
დამოკიდებულებას სივრცითი, სოციალური და 
ეკონომიკური პროცესებისადმი, რომელიც ქა-
ლაქში ფორმირდება და ვითარდება. მას შეუძლია 
როგორც უარყოფითი, ასევე დადებითი როლი 
ითამაშოს ურბანიზაციის პროცესების მართვაში, 
შეზღუდოს პროცესები, გარკვეულ ჩარჩოებში 
მოაქციოს იგი, ან პირიქით, სრული თავისუფლე-
ბა მიანიჭოს მათ. ურბანული პოლიტიკა შეიმუშა-
ვებს იმ წესრიგს, უფლებებსა და მოვალეობებს, 
რომელშიც ქალაქური პროცესები მიმდინარეობს. 
ხშირად ასეთი პოლიტიკა კონფლიქტში ექცევა 
ცალკეული ბიზნესის, ორგანიზაციისა, თუ ინდი-
ვიდების გადაწყვეტილებებთან, ან პირიქით, ხელს 
უწყობს მათ.

ეფექტური ურბანული პოლიტიკა არ ფორმირ-
დება მხოლოდ მთავრობის მიერ, იზოლირებულად 
სხვა ორგანიზაციებისაგან, არამედ იგი მუშავდე-
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ბა ქალაქმგეგმარებლებთან, ადმინისტრაციულ 
მუშაკებთან, მეცნიერებთან და საზოგადოების 
სხვა წევრებთან ერთად მოსახლეობის აზრისა 
და ინტერესების გათვალისწინებით. ურბანული 
პოლიტიკა წარმოადგენს გრძელვადიან სტრატე-
გიულ პერსპექტივას მთავრობის ყველა დონეზე, 
რომელიც მოიცავს საკითხთა ფართო სპექტრს, 
როგორიცაა საცხოვრებლით უზრუნველყოფა, 
დანაშაულებასთან ბრძოლა, გარემოს დაცვა, 
ტრანსპორტი, კომუნიკაციის საშუალებები, ჯა-
ნდაცვა, ეკოლოგია, ინფრასტრუქტურა და ასე 
შემდეგ.

დღესდღეობით პრაქტიკა მიიჩნევს, რომ ყვე-
ლაზე ეფექტური ურბანული პოლიტიკის ჩამოყა-
ლიბებაში მზარდი და ეფექტური როლი ადგილო-
ბრივ მმართველობას ეკუთვნის. მეორეს მხრივ, 
თეორია გვარწმუნებს, რომ ქალაქურ გარემოს 
ფრაგმენტულად არ უნდა მივუდგეთ, არამედ 
ერთიანი ფართო პოლიტიკით და ცენტრალური 
მართვით. ურბანული პოლიტიკა ურბანმენეჯმე-
ნტის სტრატეგიას უნდა დაეყრდნოს, რადგან 
ურბანული პოლიტიკის წარმატებული განხორცი-
ელება სრულად არის დამოკიდებული ურბანმე-
ნეჯმენტის ეფექტურობაზე. აშკარაა, რომ ურბა-
ნმენეჯმენტი, სადაც ქალაქგეგმარება, როგორც 
ინსტიტუტი მხოლოდ ერთ-ერთ ნაწილს წარმოა-
დგენს, სულ უფრო საჭირო ხდება. იგი მოიცავს 
პროექტთა მენეჯმენტს, საზოგადოებრივ ადმი-
ნისტრაციას, ბიზნესის მენეჯმენტს. მისი ძირი-
თადი მიზანია:
• ქალაქთა პრობლემის გამოვლენა;
• პერსპექტივების დასახვა, პროგრამების, პო-

ლიტიკისა და პროექტთა დამუშავება;
• პასუხისმგებლობათა განაწილება სხვადასხვა

საზოგადოებრივ ინსტიტუტთა და წარმომა-
დგენელთა შორის.
ურბანმენეჯმენტი შემდეგ ძირითად საქმია-

ნობას ისახავს მიზნად: 1. ეფექტური სოციალუ-
რი, ეკონომიკური და ფიზიკური გარემოს შექ-
მნა; და 2. ფსიქოლოგიურად ჯანსაღი გარემოს 
ჩამოყალიბება. 

საქართველოში ურბანული სფეროს მა-
რთვის საკითხები განვიხილოთ ქალაქ თბილისის 
მაგალითზე. 

თბილისის თვითმმართველობა წარმოადგენს 
ქალაქ თბილისის ადგილობრივ თვითმმართვე-
ლობას, რომელიც ხორციელდება წარმომადგენ-
ლობითი ორგანოს ჵ ქ. თბილისის საკრებულოს 
და აღმასრულებელ ორგანოთა სისტემის ჵ ქ. 
თბილისის მერიის მეშვეობით. ქალაქ თბილისის 
საკრებულო არის ქალაქ თბილისის თვითმმა-
რთველობის წარმომადგენლობითი ორგანო, რო-
მელიც შედგება 50 წევრისაგან, რომელთაგან 25 
წევრი აირჩევა ადგილობრივი ერთმანდატიანი 
მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქების მიხედვით, 
ხოლო 25 წევრი - პროპორციული წესით თბილი-
სის მთელ ტერიტორიაზე, 10 საარჩევნო ოლქის 
მიხედვით. 

ქალაქ თბილისის მერია (ქალაქ თბილისის 
მთავრობა, მისი რაიონების გამგეობები) წარმო-
ადგენს თვითმმართველობის ორგანოთა სისტე-
მას, რომელიც უზრუნველყოფს ქალაქ თბილისის 
თვითმმართველობის აღმასრულებელ-განმკარ-
გულებელ საქმიანობას. ქალაქ თბილისის მთა-
ვრობა (შემდგომში - მთავრობა) არის კოლეგიუ-
რი ორგანო, რომელიც კანონმდებლობით განსა-
ზღვრულ კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნვე-
ლყოფს საკრებულოსა და მერის გადაწყვეტილე-
ბების აღსრულებას, დედაქალაქის ბიუჯეტისა და 
სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროგ-
რამების შემუშავებასა და შესრულებას. მთავრო-
ბა შედგება: მერის, მერის პირველი მოადგილის 
(ვიცე-მერის), მერის მოადგილეების, მერიის ად-
მინისტრაციის უფროსის და ქალაქ თბილისის 
საქალაქო სამსახურების უფროსებისგან. თბილი-
სის რაიონების გამგებლები თანამდებობრივად 
შედიან მთავრობის შემადგენლობაში, ხოლო მე-
რიის სისტემაში შემავალი კონტროლისა და ზე-
დამხედველობის განმახორციელებელი საქალაქო 
სამსახურების ხელმძღვანელები მთავრობის შე-
მადგენლობაში არ შედიან.

ქალაქ თბილისის მერიის სტრუქტურა:
• მერი;
• ვიცე-მერი;
• მერის მოადგილეები;
• მერიის ადმინისტრაცია.

საქალაქო სამსახურები:
• საფინანსო საქალაქო სამსახური;
• სოციალური მომსახურებისა და კულტურის

საქალაქო სამსახური;
• ეკონომიკური პოლიტიკის საქალაქო 

სამსახური;
• ტრანსპორტის საქალაქო სამსახური;
• შიდა აუდიტის და მონიტორინგის საქალაქო

სამსახური;
• მუნიციპალური შესყიდვების საქალაქო

სამსახური;
• ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური;
• კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური;
• ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო

სამსახური;
• იურიდიული საქალაქო სამსახური;
• უსაფრთხოების საქალაქო სამსახური.

სხვა სამსახურები: 
• სსიპ - ქ. თბილისის არქიტექტურის სამსახური;
• სსიპ ქონების მართვის სააგენტო;
• სსიპ საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციე-

ბის მართვის სააგენტო.
ქალაქ თბილისის მერი არის ქალაქ თბილისის 

უმაღლესი თანამდებობის პირი და მთავრობის ხე-
ლმძღვანელი. მერი აირჩევა პირდაპირი არჩევნე-
ბით, 4 წლის ვადით. მერის არჩევის წესს ადგენს 



ურბანული სექტორის მართვა ისრაელსა და საქართველოში 1 0 9

საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს 
საარჩევნო კოდექსი“.

მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის 
პროექტის თანახელმძღვანელი, „გრანდ პარიზის“ 
ერთ-ერთ ავტორი, ფრანგი ლანდშაფტის არქი-
ტექტორი ალფრედ პეტერსი გამოყოფს თბილი-
სის სამ ძირითად ურბანულ მიმართულებას, რო-
მელთა შორისაა სატრანსპორტო, ინფრასტრუქ-
ტურისა და ეკოლოგიის სფეროები, რომლებსაც 
ქვემოთ განვიხილავთ. 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი გა-
ნვითარების სამინისტრო ტრანსპორტის სფერო-
ში ერთიან სახელმწიფო პოლიტიკას შეიმუშავებს 
და ახორციელებს. მისი ფუნქციებიდან შეგვიძლია 
გამოვყოთ მთავარი - სატრანსპორტო საშუალე-
ბების მოძრაობისას, მგზავრების გადაყვანისას 
და ტვირთების გადაზიდვისას, ასევე საგანგებო 
სიტუაციების დროს მოსახლეობის გადაყვანისას 
და ტვირთის გადაზიდვისას უსაფრთხოებისა და 
უშიშროების ტექნიკური რეგლამენტების შემუ-
შავება და დამტკიცება სამინისტროს მიერ განსა-
ზღვრული ნუსხის შესაბამისად. სამინისტრო და 
მის სისტემაში შემავალი სტრუქტურული ქვედა-
ნაყოფები ახორციელებენ პროექტებს, რომლე-
ბიც უზრუნველყოფენ სახელმწიფოთაშორისო და 
საქალაქთაშორისო კავშირების გაუმჯობესებას, 
ქვეყნის ინტეგრაციას საერთაშორისო სატრან-
სპორტო სისტემებში და სატრანზიტო პოტენცი-
ალის განვითარებას. 

დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებ-
ში ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამ-
გზავრო გადაყვანის, საქართველოს ტერიტორიის 
ფარგლებში შიდა რეგულარული სამგზავრო გა-
დაყვანისას დედაქალაქის ტერიტორიაზე შემომა-
ვალი ავტობუსების (2 და M3 კატეგორიები) მოძ-
რაობის, ტრანსპორტის მოძრაობის ორგანიზების 
და სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების 
ორგანიზების მართვას უზრუნველყოფს ქალაქ 
თბილსის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპო-
რტის საქალაქო სამსახური.

აღნიშნულ სფეროში გასულ წელს განხო-
რცილებეული პროექტებიდან მნიშვნელოვანია 
თბილისის მერიის მიერ 143 „მანის“ მარკის ახალი 
ლურჯი ავტობუსების შესყიდვა, რომლებიც წა-
რმოადგენენ დღეისათვის ეკოლოგიურ ძრავაზე 
მომუშავე, შშმ პირებზე ადაპტირებულ და ევრო-
სტანდარტების მქონდე ავტობუსებს.Mმეტროში 
გარემონტდა 20 ვაგონი და მოდერნიზდა 4, ხოლო 
2017 წელს განხორციელდება 22 ვაგონის რემო-
ნტი და მოდერნიზაცია, ასევე გარემონტდება 
მეტროს სადგურები (მიმდინარეობს მეტროს 
სადგურ ახმეტელის თეატრისა და ვარკეთილის 
გარემონტება) და 2017 წელს ექსპლუატაციაში 
შევა მეტროსსადგური - “სახელმწიფო უნივერსი-
ტეტი“. რაც შეეხება საბაგიროს, აღდგა კუს ტბის 
საბაგირო, მშენებლობის პროცესშია უნივერსი-
ტეტისა და ბაგების დამაკავშირებელი საბაგირო 
მარშრუტი, ფუნიკულიორი სამუშაოების დაწყე-
ბის ეტაპზეა, ხოლო სამგორისა და ვაზისუბნის 

დამაკავშირებელ საბაგირო მარშრუტთან დაკა-
ვშირებით, ქ. თბილისის მერიაში მიმდინარეობს 
მოლაპარაკებები ტექნიკურ ეკონომიკური დასა-
ბუთების დოკუმენტის შემუშავებაზე, რის შემდე-
გაც დაიწყება სამშენებლო სამუშაოები.

ასევე მნიშვნელოვანია 2017 წელს საკონსულ-
ტაციო კომპანია - „PWC” მიერ ჩატარებული კვლე-
ვა, რომლის მიხედვითაც შეირჩა 10 ადგილი მრა-
ვალდონიანი ავტოსადგომისთვის, რომელთაგან 
9 მიწისქვეშა პარკინგი და მხოლოდ ერთია მიწის 
ზედა (მერიასთან), რაც ქალაქის იერსახეზე უა-
რყოფითად არ აისახება.

თბილისში ურბანიზაციის ზრდასთან ერთად 
იზრდება ტრანსპორტით მოსახლეობის უზრუნ-
ველოყოფის საჭიროება, რაზეც ნათლად მეტყვე-
ლებს სტატისტიკა, რაც გულისხმობს დედაქალ-
ქში არსებული სატრანსპორტო საშუალებებით 
მოსარგებლე მგზავრების საშუალო რაოდენობას, 
რომელიც თბილისის სატრანსპორტო კომპანი-
ის ინფორმაციით ასე გამოიყურება: ავტობუსით 
ერთი დღის განმავლობაში საშუალოდ 401 000 
მგზავრი სარგებლობს, თბილისის მეტროთი - 330 
000 მგზავრი, მიკროავტობუსებით ე.წ. “მარშრუტ-
კებით” საშუალოდ 350 000 მგზავრი გადაადგილ-
დება. რაც შეეხება საბაგიროს, თბილისის სატრა-
ნსპორტო კომპანიის ინფორმაციით, მისით ერთი 
დღის განმავლობაში, საშუალოდ, 2 400 მგზავრი 
სარგებლობს. ტაქსით მოსარგებლე მგზავრთა 
რიცხვი კი დაახლოებით 150 000-ს შეადგენს. 

რაც შეეხება ინფრასტრუქტურის მიმართუ-
ლებას, საქართველოს რეგიონული განვითარები-
სა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო უზრუნ-
ველყოფს რეგიონული განვითარების პოლიტიკის 
შემუშავებას, საქართველოში წყლით უზრუნვე-
ლყოფის განვითარებას, მოსახლეობის წყლით 
მომარაგების სისტემების დანერგვისა და ხელ-
შეწყობის ღონისძიებათა განხორციელებას, სა-
ერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშ-
ვნელობის საავტომობილო გზების ქსელის განვი-
თარების, დაპროექტებისა და სამეცნიერო-ტექნი-
კური პროგრესის საკითხებში ერთიანი სახელმწი-
ფო პოლიტიკის შემუშავება-განხორციელებას.

დედაქალაქში კეთილმოწყობის სამსახურს, 
რომელიც ქალაქ თბილისის მერიის სტრუქტუ-
რული ერთეულია, ევალება შენობა-ნაგებობების, 
საგზაო ინფრასტრუქტურის, ხიდების, გზაგამტა-
რების, გვირაბების, მიწისქვეშა გადასასვლელე-
ბის, სანიაღვრე ქსელების, კოლექტორების, საყ-
რდენი კედლების, მდინარეთა ჯებირების და სხვა 
ობიექტების მშენებლობის, რეაბილიტაციის და 
ექსპლუატაციის უზრუნველყოფა; თბილისის ავა-
რიული შენობა-ნაგებობების მონიტორინგი, აღ-
დგენა-რეკონსტრუქცია და გამაგრებითი სამუშა-
ოების განხორციელების უზრუნველყოფა; საქა-
რთველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხო-
ვნების დამრღვევი ფიზიკური ან/და იურიდიული 
პირის მიმართ საქართველოს ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევათა კოდექსით დადგენილი 
პასუხისმგებლობის ზომების გამოყენება; სამსა-
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ხურის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხებზე 
თანამედროვე სისტემების დანერგვისათვის საჭი-
რო ღონისძიებების განხორციელება და სხვა.

ინფრასტრუქტურის მოწყობის მხრივ 2016 
წელს თბილისის მერიის მიერ განხორციელებუ-
ლი მნიშვნელოვანი პროექტებია: კრწანისი-ში-
ნდისის გზა; სამება-მახათას გზა; კოჯორი-სამა-
დლოს გზა; პუშკინის ესტაკადა; ბარათაშვილის 
ხიდი; გულიას ხიდი; მუხათგვერდის პანდუსი; 
ახალი მედიათეკა ვეტერანთა პარკში; ვერეს კა-
ლაპოტის ფორმირება; საკანალიზაციო ქსელი 
- კაიროს ქუჩა; ოლიმპიური სოფელი. აქვე უნდა 
აღინიშნოს შემდეგი ღონისძიებები, რომლებიც 
განხორციელდა ქალაქის კეთილმოწყობისთვის, 
მათ შორის, 2016 წელს კაპიტალურად შეკეთდა 
500-მდე ქუჩა, ხოლო 2017 წელს სამუშაოები ჩა-
ტარდება 600 მისამართზე, მათგან დაწყებულია 
პეკინის ქუჩაზე, რომელიც სექტემბერში დასრუ-
ლდება. განხორციელდა ავარიული კორპუსების 
გამაგრება-გაძლიერება 144 ობიექტზე, ჩატარდა 
ხიდების რეკონსტრუქცია და დამთავრდა ახალი 
ხიდის მშენებლობა ზაჰესის ტერიტორიაზე. 2017 
წელს იგეგმება ვაშლიჯვრიდან გელოვანზე ჩამა-
ვალი ესტაკადის მშენებლობა, ცინცაძე-კარტო-
ზიას ქუჩის გადაკვეთაზე სატრანსპორტო კვან-
ძის მოწყობის სამუშაოები, ლილოს თავშესაფრის 
მშენებლობა და მახათას პანთეონის მშენებლობა. 
ასევე დაიწყება „ახალი ტიფლისის“ მშენებლობის 
მეორე ეტაპი, რაც მოიცავს ორბელიანის მოედ-
ნისა და მის მიმდებარე ტერიტორიის რეაბი-
ლიტაციას. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში 
რეაბილიტაცია უკვე ჩაუტარდა აღმაშენებლის 
გამზირს.

რაც შეეხება ცვლილებებს, რომელიც განხო-
რციელდა ქალაქში ქაოტური მშენებლობების წი-
ნააღმდეგ, აღსანიშნავია ქალაქის ცენტრალურ 
ნაწილშიK2 კოეფიციენტის შეზღუდვა მრავალ-
ბინიან საცხოვრებელ სახლებზე (გვიჩვენებს თუ 
რა მოცულობის შენობის აგებაა დასაშვები). აღ-
ნიშნული ცვლილებება არ ვრცელდება თბილი-
სის პერიფერიაზე, რათა გარეუბნებს ურბანული 
განვითარების მეტი საშუალება მიეცეს. ასევე 
შეიზღუდება განაშენიანება გამწვანებულ ტერი-
ტორიებზე, რაც მეტი საჯარო სივრცეების შენა-
რჩუნებას შეუწყობს ხელს.

ურბანიზაციის მართვასთან დაკავშირებით, 
მნიშვნელოვანია ეკოლოგიური მდგომარეობის 
განხილვა და შეფასება. ამ მხრივ ქვეყნის მასშტა-
ბით, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რე-
სურსების დაცვის სამინისტრო უზრუნველყოფს 
ქვეყნის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობას; 
გარემოს დაცვის დაგეგმვის სისტემის ორგანი-
ზებას; გარემოს დაცვის სფეროში სახელმწიფო 
პოლიტიკის, მიზნობრივი პროგრამების, გარემოს 
დაცვის მდგრადი განვითარების სტრატეგიის, 
მოქმედებათა ეროვნული პროგრამის და სამენე-
ჯმენტო გეგმების შემუშავება-განხორციელებას.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმი-
ნისტრაციულ საზღვრებში კი, ეკოლოგიისა და გა-
მწვანების საქალაქო სამსახური უზრუნველყოფს 
დედაქალაქის გამწვანება-განაშენიანებას, მის 
დაქვემდებარებაში არსებული ტერიტორიების 
გამწვანების პრიორიტეტებს, ამზადებს პროგ-
რამებს და გეგმებს თბილისის მერის მიერ საკრე-
ბულოში წარსადგენად; მონაწილეობს დედაქა-
ლაქში გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსე-
ბის საკითხებთან დაკავშირებულ სხვადასხვა სა-
სწავლო-სამეცნიერო და გაცვლით პროგრამებში; 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით, გეგმავს და 
ახორციელებს სპეციალურ, მოვლითი, სანიტარი-
ულ-სარეკონსტრუქციო ხასიათის ჭრებს; გასცე-
მს ნებართვას ქ. თბილისის ტერიტორიაზე კერძო 
საკუთრებაში არსებული მწვანე ნარგავების (გა-
რდა ხილ-კენკროვანი მცენარეების) ჭრაზე.

კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით შეგვი-
ძლია ვთქვათ, რომ ეკოლოგიური კუთხით ურ-
ბანული განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია 
ის გარემოება, რომ ქალაქზე მნიშვნელოვნად 
მოქმედებს რეკრეაციული ტერიტორიების მწვა-
ვე დეფიციტი. დღეს საერთო სარგებლობის გამ-
წვანებული პარკებისა და სკვერების ფართობი, 
თბილისის ურბანიზებულ (ნაშენ) ტერიტორიაზე, 
ერთ სულ მოსახლეზე 3 კვ. მ-ზე ნაკლებია, მაშინ 
როცა 1980-იანებში ეს რიცხვი 13 კვ.მ-ს შეადგე-
ნდა. საშუალო ნორმატიული მაჩვენებელი ევრო-
პული ქალაქებისათვის ერთ მოსახლეზე 20 კვ. მ 
გამწვანების არსებობას ითვალისწინებს. ამ მიმა-
რთულებით, 2016 წლის განმავლობაში მოეწყო 30 
ახალი სკვერი, რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 249-ს, 
კეთილმოეწყო ტერიტორიები ლისის ტბის ირგვ-
ლივ - გაკეთდა საფეხმავალო ბილიკები, რეაბი-
ლიტაცია ჩაუტარდა 35 შადრევანს.

მყარი ნარჩენების მართვას უდიდესი და-
ტვირთვა გააჩნია, როგორც გარემოსდაცვითი, 
ასევე ქალაქგეგმარებითი თვალსაზრისითაც. 
წინ გადადგმული ნაბიჯები ძირითადად ნარჩენე-
ბის შეგროვება-გატანის სისტემას შეეხო, მაგრამ 
მასშტაბური და ყველაზე სახიფათო პრობლემები 
უპირველეს ყოვლისა სწორედ მათ ნაგავსაყრე-
ლებზე საბოლოო განთავსებას და უტილიზაცი-
ას უკავშირდება, რაც საფრთხეს უქმნის საქა-
რთველოს ეკონომიკურ, მათ შორის ტურიზმის 
განვითარების პერსპექტივებს, ასევე უპირველეს 
ყოვლისა ჩვენი და სხვა ქვეყნის მოქალაქეთა 
სიცოცხლეს.

დედაქალაქს, საერთო ჯამში, 291 ერთეული 
სპეციალური ტექნიკა ემსახურება. 2016 წელს 
ქალაქში პირველად მოეწყო ინერტული (სამშე-
ნებლო) ნარჩენების 2 ნაგავსაყრელი, დაიწყო 
თბილისის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ნაგა-
ვსაყრელის პოლიგონის მშენებლობა, რომელიც 
ეტაპობრივად განხორციელდება. ასევე, ნარჩენე-
ბის ქუჩაში დაყრასთად დაკავშირებით 2017 წლის 
3 აპრილიდან ამოქმედდა სანქციები. 
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აქვე მნიშვნელოვანია განვიხილოთ ურბანუ-
ლი გარემოს დაბინძურება, რაზეც უდიდესი წილი 
ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვზე მოდის, რო-
მელიც დაახლოებით ჰაერის დაბინძურების 62-
78%-ს შეადგენს. გაფრქვევის შემცირების მიზნით, 
2014 წლიდან დაიწყო საქართველოში ბენზინისა 
და დიზელის საწვავის ხარისხობრივი ნორმირე-
ბის ეტაპობრივი გამკაცრება. განხორციელებუ-
ლი ცვლილებების თანახმად, 2015 წელს ბენზინში 
გოგირდის შემცველობა 3-ჯერ შემცირდა, 2017 
წლისთვის კი მისი მასიური წილი გაუტოლდება 

ევროკავშირის სტანდარტებს - 10მგ/კგ-ს. ასევე, 
2018 წელს იგეგმება ავტომობილების ტექნკური 
სავალდებულო დათვალიერების შემოღება, რაც 
მნიშვნელოვანია ეკოლოგიისა და ადამიანთა ჯა-
ნმრთელობის გაუმჯობესებისათვის. შსს-ს მონა-
ცემებით, საქართველოს საავტომობილო პარკის 
44% არის 20 წელზე მეტი ხნოვანების. 46% მან-
ქანების ხნოვანება 11-დან 20 წლამდე მერყეობს; 
ერთიდან ათ წლამდე ავტომობილები მოქალაქე-
ების მხოლოდ 10%-ს ჰყავს, აქედან მხოლოდ 3%-
მდე ახალი ავტომობილი.

ისრაელის ურბანულ სექტორში მიმდინარე პროცესები

ისრაელში ეკონომიკური საქმიანობის ერთ-ერთი 
მნიშვნელოვანი სფეროა სამშენებლო ინდუსტ-
რია, რომლის მნიშვნელობაც აისახება მის ფა-
რგლებში, ინვესტიციებსა და დაბანდებულ კაპი-
ტალში. ისრაელის სხვა სექტორებთან შედარე-
ბით ინდუსტრიალიზაცია და პროდუქტიულობა 
შედარებით დაბალია ამ სექტორში. როგორც 
ერთ-ერთი მზარდი სახელმწიფო, ისრაელი გამო-
რჩეულია მოსახლეობის ზრდის ტემპით, ბინების 
მშენებლობის ზრდას გადამწყვეტი მნიშვნელო-
ბა აქვს, ამიტომ პასუხი ორივე ფაქტორისა არის 
ახალი საცხოვრებელი სახლების საჭიროება, რაც 
ხელს უწყობს ისრაელის ეკონომიკის განვითარე-
ბას. ისრაელის სახელმწიფო ხასიათდება ახალგა-
ზრდა მოსახლეობის ყოველწლიური 2%-იანი 
ზრდით, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება ევრო-
კავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების 
მაჩვენებელს. დღეისათვის არსებობს 2,4 მილიო-
ნი ოჯახი. ეს რიცხვი იზრდება 50 ათასით წელი-
წადში და შესაბამისად ოჯახების რიცხვის ზრდა 
მოითხოვს ახალი საცხოვრებლების შექმნას. 
ათასწლეულის დასაწყისისათვის ბინების მშე-
ნებლობის საშუალო რიცხვი მხოლოდ 32,5 ათასი 
იყო, რამაც მოსახლეობის ზრდასთან ერთად გა-
მოიწვია ბინების დეფიციტი 100 000 ბინამდე. 

მშენებლობისა და საცხოვრებელ სახლთა სა-
მინისტროს ძალები სრულადაა კონცენრირებუ-
ლი ისრაელში საბინაო კრიზისის გადაწყვეტასა 
და მის მიერ გამოწვეული პრობლემების მოგვა-
რებაზე. ბოლო წლებში ისრაელში ბინებზე ფასები 
მკვეთრად გაიზარდა. ბინებზე მოთხოვნის ზრდას 
მიწოდებასთან ერთად ჰქონდა გრძელვადიანი გა-
ვლენა ფასის ესკალაციაზე. ამდენად, 2008 წლის 
ბოლოდან 2015 წლის ბოლომდე ბინებზე ფასი გა-
იზარდა 75 %-მდე. ზემოაღნიშნულიდან გამომდი-
ნარე, იმის გამო, რომ სამშენებლო და ურბანული 
ინფრასტრუქტურის განვითარებით შეემცირე-
ბინა ბინების მოთხოვნასთან დაკავშირებული 
კრიზისი, ისრაელის მთავრობამ მშენებლობაზე 
გაცემული ნებართვები საგრძნობლად გაზარდა. 
შედეგად, 2015 წელს ბინების მშენებლობის გეგ-
მებმა მიაღწიეს რეკორდულ რიცხვს 100 000-ს. 

გარდა ამისა, სახელმწიფო აქტიურად ეძებს 
სხვადასხვა მეთოდებს, რათა შეამციროს ბინე-
ბის კრიზისი. ეს მეთოდები მოიცავენ ტექნოლო-
გიების ინტეგრაციას ინოვაციურ მშენებლობაში, 
რაც საშუალებას მისცემს უცხოურ კომპანიე-
ბს ადგილობრივ კომპანიებთან ერთად მონაწი-
ლეობა მიიღონ უძრავი ქონების დაფინანსების 
საკითხში.

რაც შეეხება ტრანსპორტს, ისრაელში ტრან-
სპორტირება ძირითადად კერძო სატრანსპორტო 
საშუალებებზე, ავტობუსების მომსახურებასა და 
სარკინიგზო მაგისტრალებზეა დაფუძნებული. 
მოსახლეობის ზრდამ, პოლიტიკურმა ფაქტორებ-
მა, ისრაელის თავდაცვის ძალებმა და ტურიზმმა 
გამოიწვია საცობების ზრდა. ისრაელში ყველა 
სახის ტრანსპორტი ტრანსპორტის სამინისტ-
როს დაქვემდებარებაში იმყოფება. 2010 წლის 5 
აგვისტოს ტრანსპორტის სამინისტრომ შექმნა სა-
იტი, რომელიც აწვდის მომხმარებელს ყველანაირ 
ინფორმაციას საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე.

ისრაელში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის 
მხრივ მნიშვნელოვანია ავტობუსები. 2015 წელს 
ავტობუსით მგზავრების რიცხვმა 678 მილიონი 
შეადგინა. გარდა ამისა, ისრაელში ფართოდაა გა-
ვცელებული ტაქსის სერვისი. 2015 წელს ტაქსით 
მოსარგებლეთა რიცხვმა შეადგინა 34,7 მილიონი, 
აქედან 15,2 მილიონი გადაადგილდებოდა ქალაქ-
ში, ხოლო დანარჩენი კი ტაქსს იყენებდა დასასვე-
ნებლად წასვლისთვის. ასევე დიდი პოპულარო-
ბით სარგებლობს მატარებელი, რომლითაც სა-
შუალოდ 45 მილიონი ადამიანი გადაადგილდება. 
პირველი რკინიგზა იყო ჯაფა-იერუსალიმის მიმა-
რთულებით. 2000 წლიდან კი სარკინიგზო მაგის-
ტრალს შეემატა ჩქაროსნული მატარებლებიც.

ისრაელის მოსახლეობა საზოგადოებრივ 
ტრანსპორტში დროის მნიშვნელოვან ნაწილს 
ატარებს, სამსახურიდან სახლამდე დაახლოებით 
კვირაში 70 წუთს. საშუალო დრო, რამდენსაც 
მგზავრები იცდიან გაჩერებებზე არის 16 წუთი, 
მგზავრების უმეტესობა 13,6 კილომეტრს მგზა-
ვრობს, 29% კი, 12 კილომეტრს. ისრაელში არის 
ტურისტებზე გათვლილი 6 საბაგირო.
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საინტერესოა განვიხილოთ ისრაელში არსე-
ბული ეკოლოგიური მდგომარეობაც. 2010 წელს 
ისრაელის გარემოს დაცვის სამინისტრომ იერუ-
სალიმის მუნიციპალიტეტის გარემოს დაცვის სა-
მინისტროსთან ერთად გამოაქვეყნა იერუსალი-
მის ურბანული ბუნების შესახებ კვლევა. პირველ 
რიგში კვლევა აერთიანებს ურბანული გარემოს 
საერთაშორისო ძალისხმევას ბიომრავალფე-
როვნების დაცვისკენ. იერუსალიმის ურბანული 
ბუნების კვლევის ძირითადი მიზანია ქალაქის 
მასშტაბით არსებული ბუნებრივი ინფრასტრუქ-
ტურის შექმნა, ქალაქში ბუნებრივი სისტემების 
თანამედროვე მონაცემთა ბაზის განვითარება, 

მუნიციპალურ მონაცემთა ბაზაში ინტეგრირება 
და მწვანე რუკების შექმნა, რაც იძლევა ქალაქში 
ურბანული კონტექსტის ფარგლებში არსებული 
ბუნებრივი სისტემის უფრო ფართო გაგებას. 

ისრაელმა შექმნა კომიტეტი რომ შეეფა-
სებინა ქვეყნის პოტენციალი და შეემცირებინა 
ქიმიური დაბინძურება 2030 წლისთვის. ჰაერის 
დაბინძურებაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს 
მანქანების გამონაბოლქვი, რაც 1980-2002 წლებ-
ში მკვეთრად გაიზარდა და აზოტის ოქსიდები ჰა-
ერში 190%-მდე გაიზარდა, რამაც ბავშვებში დაა-
ვადებების რიცხვის ზრდა გამოიწვია 5-17%-მდე.

დასკვნები და რეკომენდაციები

ურბანული პოლიტიკა ის სფეროა, რომელიც არ-
სებობდა ჯერ კიდევ უძველესი ისტორიული ქა-
ლაქების პერიოდიდან და ნებით თუ უნებლიეთ 
უდიდეს გავლენას ახდენდა ქალაქის გარემოს 
ფორმირებასა და განვითარებაზე. ამ პროცესს 
თან სდევს ქვეყანაში ქალაქის როლის გაძლიერე-
ბა, მოსახლეობის ზრდა, ქალაქური ცხოვრების 
წესის გავრცელება. შეიძლება ითქვას, რომ ურბა-
ნული სექტორის მართვა მეტად მნიშვნელოვანი 
საკითხია, რომელიც მთავრობასთან ერთად მუ-
შავდება ქალაქმგეგმარებლებთან, ადმინისტრა-
ციულ მუშაკებთან, მეცნიერებთან და საზოგადო-
ების სხვა წევრებთან ერთად მოსახლეობის აზ-
რისა და ინტერესების გათვალისწინებით. ქალაქ 
თბილისში მიმდინარე მზარდმა ურბანიზაციამ გა-
მოიწვია მთელი რიგი დადებითი და მნიშვნელოვა-
ნი პროექტების განხორციელება, რაც მომავალში 
ხელს შეუწყობს ქალაქის განვითარებას. თუმცა, 
ჯერ კიდევ არსებობს გამოწვევები, რომლებიც 
მეტ-ნაკლები სირთულით უდგას როგორც საქა-
რთველოს, ასევე ისრაელის ურბანული სექტორის 
მმართველობას. გთავაზობთ ზოგიერთ რეკომე-
ნდაციას ზემოთ განხილული მიმართულებების 
უფრო ეფექტიანად სამართავად.

ტრანსპორტის სფეროში ყველაზე შესამჩნევ 
და მწვავე პრობლემას წარმოადგენს ე.წ. „საცო-
ბები“, ამასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვა-
ნია შემუშავდეს ინტეგრირებული, იერარქიული 
და მულტიმოდალური საჯარო ტრანსპორტის 
სისტემა; შედგეს მომავალზე ორიენტირებული 
გზათა ქსელის ბაზა; განხორციელდეს პარკი-
ნგის, როგორც მანქანათა ზოგადი მოხმარების 
და საცობების განმაპირობებლის, ეფექტური მე-

ნეჯმენტი; გაიზარდოს არსებული საფეხმავლო 
გზები და მათი შევსება მოხდეს საველოსიპედო 
გზებით; შეიქმნას დამატებითი მაღალი გამტარო-
ბის მქონე მიწისზედა სატრანსპორტო სისტემა 
(ტრამვაი); შეიზღუდოს მიკროავტობუსების ზე-
გავლენა განსაკუთრებით, ცენტრალურ გზებზე.

რაც შეეხება ინფრასტრუქტურისა და დე-
დაქალაქში მიმდინარე ქაოტური მშენებლობის 
პრობლემებს, უნდა შეიზღუდოს დიდი მასშტა-
ბის მშენებლობები, განსაკუთრებით, მსხვილი 
სატრასპორტო მიზიდულობის მქონდე არეალში, 
გაიზრდოს მწვანე სივრცეები, რაც დედაქალაქს 
ეკოლოგიის გაუმჯობესების მხრივაც შეუწყობს 
ხელს. მშენებლობებთან დაკავშირებით, ასევე, 
შესაძლებელია ე.წ. „ბრაუნფილდების“ გამოყენე-
ბა (ნაშენი ტერიტორია, რომელიც ადრე ინტენსი-
ურად გამოიყენებოდა, დღეს კი მიტოვებულია).

ეკოლოგიის მხრივ, უნდა შემუშავდეს ნარჩე-
ნების მართვის გამართული სისტემა, რაც უზ-
რუნველყოფს ნარჩენების გატანა-უტილიზაციის 
პრობლემის მოგვარებას. მნიშვნელოვანია გამ-
წვანებული ტერიტორიების შენარჩუნება-ოპტი-
მიზაცია, ხოლო ჰაერის დაბინძურებასთან დაკა-
ვშირებით ჰიბრიდული და ელექტრო მანქანების 
ფართო გამოყენება და ფაბრიკა-ქარხნების მიერ 
გამფილტრავი მექანიზმების დაყენება. აღნიშნუ-
ლი პრობლემების მოგვარებისთვის საყურადღე-
ბოა ეკოლოგიის სფეროში მოსახლეობის ცნობიე-
რების ამაღლებისთვის შესაბამისი პროექტებისა 
და პროგრამების შემუშავება-განხორციელება.



ურბანული სექტორის მართვა ისრაელსა და საქართველოში 1 1 3

გამოყენებული ლიტერატურა

1. ურბანული პოლიტიკის ცნება - http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.
exe?e=d-00000-00---off-0civil2--00-1----0-10-0---0---0prompt-10---4-------0-1l--10-ka-
50---20-about---00-3-1-00-0-0-01-1-0utfZz-8-00&a=d&c=civil2&cl=CL2.6&d=HASHb85
003cbb38d2d251f453c.7.1

2. ურბანმენეჯმენტი - http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-00000-
00---off-0civil2--00-1----0-10-0---0---0prompt-10---4-------0-1l--10-ka-50---20-about---
00-3-1-00-0-0-01-1-0utfZz-8-00&a=d&c=civil2&cl=CL2.6&d=HASHb85003cbb38d2d25
1f453c.7.4

3. ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების საინვესტიციო პროგრამა - https://
www.adb.org/sites/default/files/project-documents/43405/43405-028-pds-ka.pdf

4. სტატისტიკური მონაცემები საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობაზე - 
http://www.geostat.ge/?action=page&p-id=151&lang=geo 

5. თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის VI ეტაპი - ტომი 2 კონ-
ცეფცია, ტომი5 ტრანსპორტი, ნარჩენები

6. თბილისის მერიის 2016 წლის ანგარიში
7. საქალაქო სამსახურები, სიახლეები - www.tbilisi.gov.ge 
8. საჯარო ინფორმაცია, მიწათსარგებლობა - www.economy.ge
9. მოუგვარებელი ეკოლოგიური პრობლემები - რა აბინძურებს დედაქალაქს?! 

- www.ttimes.ge
10. თბილისის სამი ძირითადი ურნაბული პრობლემა - “გრანდ პარიზის” ერთ-ე-

რთი ავტორი თბილისის შესახებ - www.city.kvira.ge
11. თბილისის მერია - გამწვანებულ ტერიტორიებზე შეიზღუდება განაშენიანე-

ბა - www.on.ge
12. თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის მასალები - www.tas.ge
13. ტრანსპორტი ისრაელში - https://en.wikipedia.org/wiki/Transport-in-Israel 
14. გარემოს დაცვის საკითხები ისრაელში - https://en.wikipedia.org/wiki/

Environmental-issues-in-Israel 
15. ისრაელის ბუნება და გარემო - http://www.jewishvirtuallibrary.org/

envi ronmen tal-issues-in-israel 



1 1 4  

 NINO PIRALISHVILI,
TEIMURAZ CHUBINIDZE,
SHOTA GABADADZE

Students of TSU, Managers of the
Student Center IDEA

 Managing of Urban Sector in Israel 
and Georgia

RESUME

The world’s ci  es are diff erent from each other in their origin  me, func  ons, 
planning plaques, architectural appearance and with many other signs. Ur-
baniza  on is the process of increasing a role of ci  es in society’s development, 
which implies the dissemina  on of urban lifestyle and other social processes 
accompanying it. At the beginning of the XIX century, only 3% of the world’s 
popula  on lived in ci  es, and now this index is almost 50%. However, the to-
tal area of the ci  es does not exceed 1% of our world. At present there are 15 
to 20 rural se  lements on the planet. The ar  cle deals with urbaniza  on, its 
causes and consequences - how it aff ects the country’s development. The fo-
cus is also on the peculiari  es of managing urban processes. The paper states 
that the main purpose of urban-management is to iden  fy ci  es’ problems, 
establishment of prospects, programs, projects and policies, distribu  on of 
responsibili  es between diff erent public ins  tu  ons and representa  ves.

Among the many important issues, the three main urban direc  ons of Tbilisi 
are included in the work, and these are: transport, infrastructure and ecology 
fi elds. Consequently, the major projects that have been implemented in the 
city of Tbilisi are also discussed. Among them it’s no  ceable that Tbilisi City 
Hall bought 143 new blue buses, also arrangements that were implemented 
for organiza  on of public services and ameni  es, among them 500 streets 
were repaired in 2016 and works were held on 600 addresses in 2017. In 
order to improve the ecological condi  on,  ghtening the benchmarks of gas-
oline and diesel fuel quality norms has been started in 2014. Also, in 2018, 
technical inspec  on of vehicles is planned, which is important for ecology and 
human health improvement. 

The paper also focuses on the processes taking place in the Israeli urban 
sector. One of the most important areas of economic ac  vity in Israel is the 
construc  on industry. As for transporta  on, transporta  on in Israel is mainly 
based on private vehicles, buses and railways.

At the end, fi nal conclusions are given about the main issues discussed in the 
paper and also there are recommenda  ons to deal with the challenges faced 
by the urban sector that aims to increase the effi  ciency of managing urban 
sector.

Keywords: Urban sector management in Israel. Three main urban direc  ons 
of Tbilisi. Urban sector management eff ec  veness.
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 ჯემალ ხარიტონაშვილი 

თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის 
ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

 კოოპერაციული მოძრაობის ფორმები 
ისრაელის სოფლის მეურნეობაში 
და მისი გაზიარების პერსპექტივები 
საქართველოში

რეზიუმე

ისრაელში განვითარებული და მაღალტექნიკური სოფლის მეურნეობაა. 
ისრაელში სოფლის მეურნეობის საფუძველს სასოფლო-სამეურნეო კოო-
პერატივები წარმოადგენს. სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ფო-
რმებს კიბუცები და მოშავები წარმოადგენს. 
კიბუცი (ივრ. კვუცა-ჯგუფი) სასოფლო-სამეურნეო კომუნაა, რომ-
ლისთვისაც დამახასიათებელია მეურნეობის საერთო საკუთრება და 
შრომა-მოხმარებაში თანასწორობა. კიბუცები ისრაელის სასოფლო-სამე-
ურნეო პროდუქციის 70 %-ს აწარმოებენ.
მეოთხე ალიის (ასვლის) დროს კოლექტიური დასახლების უფრო ლიბე-
რალური ტიპი მოშავები ჩამოყალიბდა. ეს დასახლებები ებრაელთა ნაცი-
ონალური ფონდის მიწებს ამუშავებენ, მაგრამ ეფუძნება ოჯახებს, რო-
გორც თანამეგობრობის სოციალურ ელემენტს. კოოპერაციის სიმძიმის 
ცენტრი შესყიდვებსა და ბაზარზე გასვლისკენ ინაცვლებს.
ისრაელში კიბუცებმა და მოშავება თავისი მისია შეასრულეს ექსტრე-
მალურ სიტუაციაში. შემდგომ იგი შეიცვალა წარმოების სხვა ფორმით. 
თუმცა კიბუცის დასახლებები ისევ არსებობს და მისი მაცხოვრებლები 
შესანიშნავად გრძნობენ თავს.
1957 წ. ჩამოყალიბდა საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლო-
ბის სააგენტო, ებრაული აკრონიმი - მაშავი. იმ მიზნით, რომ დანა-
რჩენი მსოფლიოსთვის გაეზიარებინა ის ნოუ ჰაუ და ტექნოლოგიები, 
რომელიც სწრაფი განვითარების საფუძველს წარმოადგენდა თვით 
ისრაელისთვისაც.
1992 წლიდან „მაშავის“ პროგრამა საქართველოშიც შემოვიდა და იქიდან 
მოყოლებული, 25 წლის განმავლობაში უკვე 1000-ზე მეტმა ადამიანმა 
გაიარა კურსები ისრაელში, სხვადასხვა სფეროში. „მაშავის“ ძირითადი 
მიმართულება სოფლის მეურნეობაა. ძირითადი კურსებია ბოსტნეულის 
მოყვანაზე, საირიგაციო სისტემაზე. მეორე მნიშვნელოვანი მიმართულე-
ბაა საქართველოში ამა თუ იმ დარგის გამოცდილი ისრაელელი სპეცია-
ლისტების ჩამოყვანა. ჩამოსული იყო ექსპერტი გადი მოსესი. როდესაც 
საქართველოში 1 ჰა-ზე მაქსიმუმ 18 ტონამდე კარტოფილი მოყავდათ, 
მან 55 ტონა მოიყვანა. 2002 წელს დმანისის და წალკის რაიონებში გა-
მოსცადეს „ნეტაფიმის“ წვეთოვანი მორწყვის სისტემა, სადაც 1 ჰა-ზე 
60 ტონამდე კარტოფილი მიიღეს. გარდაბნის რაიონში გამარჯვების და-
სახლებაში შექმნილია ქართული მოშავი - ვეტერანთა კოოპერაციული 
სასოფლო-სამეურნეო თემი. პროექტის თანახმად, ამ მოშავში თავდა-
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პირველად 550 ვეტერანი იცხოვრებს. ქართული მოშავის შექმნასა და მართვაზე ჰოლანდი-
ური კომპანია „ფორტუნა ჰოლდინგი“ იქნება პასუხისმგებელი. ისინი ამბობენ, რომ აქ არის 
ყველაფერი - მიწა, წყალი, კლიმატი, ხალხი. შეგიძლიათ გახდეთ ერთ-ერთი მთავარი მოთამაშე 
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების მხრივ.

საკვანძო სიტყვები: ისრაელი. კიბუცები. მოშავები. მაშავი. საქართველო.

შესავალი

ისრაელში განვითარებული და მაღალტექნიკუ-
რი სოფლის მეურნეობაა. სასოფლო-სამეურნეო 
პროდუქტის ექსპორტი 2 მლრდ $ მეტია. ისრა-
ელში ძროხის საშუალო წლიური წველადობა 12 
000 ლიტრია, რაც ორჯერ მეტია ვიდრე ავსტრა-
ლიაში და 10-ჯერ მეტი ვიდრე საქართველოში. 
ისრაელის სოფლის მეურნეობა გამოირჩევა 
მაღალი ინტენსივობით, მოწინავე აგრონომიით 
და მელიორაციით. პირდაპირ გამაოგნებელია: 
იერუსალიმი, მისი შემოგარენი და თითქმის ყვე-
ლა მიმდებარე ადგილი კლდოვანია, ქვიშიანი 
და მაინც სოფლის მეურნეობის პროდუქტების 
საოცარი სიუხვეა. მოსავალი ორჯერ მოყავთ. 
ხრიოკზე სიცოცხლეს ქმნიან მოწინავე ტექნო-
ლოგიებით (ჰაიტექსის წყალობით).1 

ისრაელში სოფლის მეურნეობის სა-
ფუძველს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივე-
ბი წარმოადგენს.

კიბუცი - კომუნა ისრაელში, რომლისთვის 
დამახასიათებელია მეურნეობის საერთო სა-
კუთრება და შრომა-მოხმარებაში თანასწო-
რობა. ეს არის კომუნალური თანაცხოვრების 
ფორმა რომელიც სოციალიზმსა და სიონიზმს 
აერთიანებს.

კიბუციზმი დაიწყო, როგორც უტოპიური 
ცდა, თუმცა დროთა განმავლობაში უფრო “მეც-
ნიერული” სოციალისტური მიდგომა აითვისა. 
ამჟამად, სოფლის მეურნეობა ნაწილობრივ ჩა-
ნაცვლებულია ეკონომიკის სხვა დარგებით, მათ 
შორის ინდუსტრიული და ან მაღალტექნოლო-
გიური საწარმოებით. ისრაელის მოსახლეობის 
დაახლოებით 5% კიბუცებში ცხოვრობს. ზო-
გიერთ კიბუცს ასევე კიბუცნიკსაც უწოდებენ 
(ივრ.: קיִנְצ ּו ּבִק). კიბუცების ისტორია 1882 წელს 
პალესტინაში ებრაელთა სიონისტურ ჩასახლე-
ბას უკავშირდება. დასახლების სიონისტურმა 
საზოგადოებამ, 1910 წელს, ექსპერიმენტის 
სახით მუშათა ჯგუფს დასამუშავებლად მიწის 
ნაკვეთები გადასცა. სწორედ ეს მიიჩნევა პირ-
ველი კიბუცის (პატარა თანამეგობრობა) დაარ-
სების თარიღად. უმუშევრობა და ყოფის მძიმე 
პირობები მშრომელებს ურთიერთდასახმარებ-
ლად გაერთიანებას აიძულებდა. ეს ჯგუფები 
ერთად ასრულებდნენ საიჯარო სამუშაოებს, 
ქმნიდნენ საკუთარ საწარმოებს. 
1  vaJa SubiTiZe. ocdaeqvssaukunovani fenomeni. 

israelis gakveTilebi saqarTvelosTvis. 
Jurn. “ekonomoka da biznesi“, 4, 2016

ერთ-ერთი ვარაუდის თანახმად ისრაელ-
ში კიბუცების დაარსებაში მონაწილეობა მიიღო 
ქართველმა ივანე კოლელიშვილმა, რომელიც 
1910-17 წლებში იმყოფებოდა პალესტინაში და 
რომელსაც საქართველოში, სოფელ გულგულა-
ში კომუნის დაარსების გამოცდილება ჰქონდა.2 
ინდივიდუალური შემოსავლების ერთად თავმოყ-
რა ჯგუფის ყოველი წევრის სოციალურ-ეკონო-
მიკურ გარანტიებს უზრუნველყოფდა. განვითა-
რება იწყო კოოპერატივებმა, სამომხმარებლო 
და სამრეწველო ამხანაგობებმა. ისინი ისრაე-
ლის სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის 70% 
აწარმოებენ. 

სასოფლო-სამეურნეო საწარმოო ამხანა-
გობამ სხვა ტიპის დასახლებებთან შედარებით 
სწრაფად დაამტკიცა თავისი უპირატესობა. 
შრომის კოლექტიური ფორმა, კიბუცების სოცია-
ლური სტრუქტურა და იმიგრანტთა სოციალური 
ორიენტაცია იდეალური აღმოჩნდა სიონისტური 
მოძრაობის მიზნის - ეროვნული აღორძინების 
განსახორციელებლად. 

კიბუცების სოციალური სტრუქტურა იმი-
გრანტთა სოციალურ იდეალს ასახავდა. მისი 
გულისგული წევრთა აბსოლუტური თანასწორო-
ბის პრინციპი იყო. ეს გამოიხატებოდა როგორც 
პირადი საჭიროებების დაკმაყოფილებაში, ასევე 
მათ მონაწილეობაში მეურნეობის წარმართვასა 
და დასახლების მართვაში. კიბუცის ყოველი წევ-
რი განვითარებისათვის ოპტიმალური პირობების 
შესაქმნელად იღვწოდა, მაგრამ პრინციპულად 
უქვემდებარებდა პირადულ ინტერესებს - საე-
რთოს. ეს კი ყოველი ინდივიდის მკაცრ დისციპ-
ლინასა და თავდადებას განაპირობებდა.

დემოკრატია

კიბუცის ერთ-ერთი ღირსება ბაზრის დემოკრა-
ტიულობის მაქსიმალურად განხორციელებაა. 
ამის დასტური უპირველესად კიბუცის მრავალ-
რიცხოვანი პოლიტიკურ-ადმინისტრაციული ინ-
სტიტუტია. მათი დანიშნულება გადაწყვეტილე-
ბების დროს წევრთა რაც შეიძლება აქტიური, 
ხარისხიანი მონაწილეობაა.

2  @i. xvadagiani, sofel gulgulas komuna. 
Kkrebuli - `iniciativa cvlilebebisaTvis”, Tb., 
2015, gv., 31. 
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ეკონომიკური თანასწორობა

კიბუცთა მოძრაობის მიზანი, ექსპლუატაციისაგან 
თავისუფალი უკლასო თანამეგობრობის შექმნაა. 
წარმოების საშუალებებზე კოლექტიური საკუთ-
რება, კოლექტიური წარმოება და კოლექტიური 
მოხმარება კიბუცის წევრთა ეკონომიკურ თანა-
სწორობას უზრუნველყოფს. მაგრამ თანასწორო-
ბის პრინციპები სულაც არ ნიშნავს, რომ ყველამ 
ერთი და იგივე აკეთოს და ერთი და იგივე ქონება 
ჰქონდეს. სწორედ ამ მხრივ არის ინდივიდუალური 
მიდგომა. ცალკერძ, თითოეულისაგან - შესაძლებ-
ლობების მიხედვით. ადამიანებს სხვადასხვა უნა-
რი შესწევთ და ყოველ მათგანს ინდივიდუალური 
შესაძლებლობების შესატყვისი წვლილი შეაქვს 
საერთო საქმეში. და პირიქითაც, ზუსტად ასეა 
- თითოეულს მოთხოვნის მიხედვით. ანუ, იქაც 
იმით ხელმძღვანელობენ, რომ ინდივიდუალური 
მოთხოვნები ყველას განსხვავებული აქვს. აცნო-
ბიერებენ: შესაძლებლობები და შრომის შედეგები 
მოთხოვნილებებთან არ არის დაკავშირებული. კი-
ბუცში მთლიანობაში არის კავშირი შრომის შედე-
გებსა და მოთხოვნათა დაკმაყოფილებას შორის, 
მაგრამ ეს კავშირი ინდივიდუალურ დონეზე აღარ 
არის. ეს ნიშნავს, რომ სამომხმარებლო საჭიროე-
ბების განაწილებისას არ ასხვავებენ ინჟინერსა და 
უბრალო მუშას.

ასეთი უკიდურესი კოლექტიურობის ფუძე-
მდებლური პირობა ნებისმიერი გაწეული შრომის 
ფარდი შეფასება და პირადი ქონების არქონაა 
(თავისუფალ პირად მოხმარებაში მხოლოდ ჯიბის 
ფულია). კიდევ ერთი აუცილებელი წინაპირო-
ბა - ყოველგვარიKკერძო ეკონომიკური მუშაობის 
აკრძალვა, რადგანაც დაქირავებული შრომისას 
ინდივიდუალური შედეგების გათვლაა შესაძლებე-
ლი, რადგან დაქირავებული შრომა უარყოფითად 
მოქმედებს სოციალურ სფეროზე და თვით კიბუ-
ცის პრინციპზე, ამ საკითხში კიბუცებისთვის კომ-
პრომისი გამორიცხულია. კიბუცის წევრთა მიერ 
მის ფარგლებს გარეთ მიღებული შემოსავალი 
ავტომატურად ამხანაგობას გადაეცემა.

კიბუცში თითქმის გამორიცხულია პრესტიჟუ-
ლი მოთხოვნები. ამიტომ პრესტიჟული ეფექტები-
საკენ ლტოლვა ნაკლებია. მით უფრო, რომ ამის 
შესაძლებლობა ძალიან მცირეა - თუ კერძო ავტო-
მობილი არავის აქვს, როგორღა მოიწონებ თავს 
პრესტიჟული ავტოთი?

შრომის უშუალო და ინდივიდუალურ ანაზღა-
ურებასა და სათანადო მატერიალურ სტიმულებზე 
უარის თქმით, კიბუცის მოდელი ეწინააღმდეგება 
ბურჟუაზიული ეკონომისტების ფუძემდებლურ 
პოსტულატს - თითქოსდა, დიდი შედეგები მხო-
ლოდ კონკურენციისა და ეკონომიკური უთანა-
სწორობის პირობებშია შესაძლებელი. კიბუცის 
ეფექტიანობა პირიქით - უფრო მაღალ მორალურ, 
სოციალურ და პოლიტიკურ მრწამსზეა დაფუძვ-
ნებული. ადამიანი “ეკონომიკურ არსებად’’ („ჰომო 

ეკონომიკუსი’’) რჩება, ნებაყოფლობით თანხმდე-
ბა ინდივიდუალურ-მატერიალურ მოთხოვნათა 
შეზღუდვაზე კოლექტიური კეთილდღეობის სა-
სარგებლოდ, რისი ზრდაც, თავის მხრივ, ინდი-
ვიდუალურ მოთხოვნათა უფრო მეტად დაკმაყო-
ფილების წინაპირობაა. ამავდროულად ადამიანი 
“სოციალური არსებაცაა’’ (“ჰომო სოციალისი’’), 
რომელიც მზადაა და უნარი შესწევს კიბუცის 
პრინციპებისა და ფასეულობათა განხორციელე-
ბაში მიიღოს მონაწილეობა. ეს პრინციპები და 
ფასეულობებია: თანასწორობა, სამართლიანობა, 
ურთიერთდახმარება და იმის გაცნობიერება, რომ 
ყველას თავისუფლება და თვითრეალიზაციის 
სისრულე კოლექტიურ ორგანიზაციულ პირობა-
ზე - ბატონობისა და ეკონომიკური იძულებისაგან 
თავისუფლებაზეა დამოკიდებული. ასე თანხვდება 
ინდივიდისა და კოლექტივის ინტერესები. 

კიბუცის წევრები არ ღებულობენ გასამრჯე-
ლოს, მაგრამ უძრუნველყოფილი არიან ყველა 
საჭირო ნივთით. იქ მოქმედებს ცენტრალიზებუ-
ლი საზოგადოებრივი კვება (საერთო სამზარეუ-
ლო, საერთო სასადილო), საერთო სამრეცხაო და 
ა.შ. სადაც სამუშაოს რიგრიგობით ასრულებენ.
Kკიბუცები სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის გა-
რდა ეწევიან ასევე სამრეწველო საქმიანობას და 
ემსახურებიან ტურისტებს.

ვინაიდან ყოველ იმიგრანტს არ შესწევდა ცხო-
ვრების ასეთი წესის ატანის ძალა, მეოთხე ალი-
ის (ასვლის) დროს კოლექტიური დასახლებების 
უფრო ლიბერალური ტიპი - მოშავები ჩამოყალიბ-
და. სადაც მიწების დამუშავება ხდება კოლექტიუ-
რად, მოსავალი და წარმოებული პროდუქცია რე-
ალიზდება და შემოსავალი თანაბრად ნაწილდება 
მოშავის წევრებზე. ეს დასახლებები “ებრაელთა 
ნაციონალური ფონდის’’ მიწებს ამუშავებდა, მა-
გრამ ოჯახებს ეფუძვნებოდა როგორც თანამეგო-
ბრობის სოციალურ ელემენტს. კოოპერაციის სიმ-
ძიმის ცენტრი შესყიდვებსა და ბაზარზე გასვლი-
საკენ ინაცვლებს. მოშავები კიბუცებისაგან იმით 
განსხვავდება, რომ იქ თითოეული ოჯახი უძღვება 
თავის მეურნეობას, ხოლო პროდუქციის რეალი-
ზაცია კოლექტიურ საწყისებზე ხდება. მოშავები 
სოფლის მოსახლეობის ნაწილია, სადაც ოჯახე-
ბია. ებრაელი მოსახლეობის 3,5 % მოშავებში ცხო-
ვრობს, რომელთა რიცხვი ქვეყანაში 450-მდეა.3 
ისრაელში კიბუცემა და მოშავებმა თავისი მისია 
შეასრულეს ექსტრემალურ სიტუაციაში. შემდგომ 
იგი შეიცვალა წარმოების სხვა ფორმით. 

„მაშავის“ პროგრამა

1957 წელს - იმ დროს, როცა ისრაელი თვითონ 
იყო განვითარებადი ქვეყანა, ჩამოაყალიბა საე-
რთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სა-
აგენტო, ებრაული აკრონიმი - მაშავი. იმ მიზნით, 
3   jemal xaritonaSvili, Tengiz laWyepiani, 

kooperaciuli moZraobis mowinave gamocdileba. 
agraruli ekonomikis instituti. Tb., 2009.
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რომ დანარჩენი განვითარებადი მსოფლიოსთვის 
გაეზიარებინა ის ნოუ ჰაუ და ტექნოლოგიები, 
რომელიც სწრაფი განვითარების საფუძველს წა-
რმოადგენდა თვით ისრაელისთვისაც. ისრაელის 
საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური 
მონაცემებით, 

მაშავმა - 270 000-მდე მონაწილეს, დაახლოე-
ბით 132 ქვეყნიდან, ტრენინგი ჩაუტარა ისრაელ-
ში და საზღვარგარეთ. მან ათეულობით პროექტი 
განავითარა მსოფლიო მასშტაბით. 1992 წლიდან 
„მაშავის“ პროგრამა საქართველოშიც შემოვიდა 
და იქიდან მოყოლებული, 25 წლის განმავლობაში 
უკვე 1000-ზე მეტმა ადამიანმა გაიარა კურსები 
ისრაელში, სხვადასხვა სფეროში.

საქართველოში „მაშავის“ პროგრამის დი-
რექტორია ბატონი გიორგი ჟღენტი, რომელიც 23 
წელია ისრაელის საელჩოში მუშაობს და აქედან 
17 წელი „მაშავის“ პროგრამას ხელმძღვანელობს.

„მაშავი“ სხვადასხვა მიმართულებზეა ორი-
ენტირებული, მაგრამ გამორჩეული ადგილი 
უკავია სოფლის მეურნეობას. ძირითადი კურ-
სებია ბოსტნეულის მოყვანაზე და საირიგაციო 
სისტემაზე. 

ისრაელში კარგადაა განვითარებული ე. წ. 
წვეთოვანი მორწყვის სისტემა. ეს უკანასკნელი 
ისრაელის მიგნებაა, რომელიც უნიკალურია, 
რადგან ზუსტად იმ რაოდენობის წყალს აწვდის 
მცენარეს, რაც მას სჭირდება და ხდება სასუქის 
შერევაც.4

„მაშავის“ ძირითადი მიმართულება არის სო-
ფლის მეურნეობა. მეორე მნიშვნელოვანი მიმა-
რთულებაა - საქართველოში ამა თუ იმ დარგის 
გამოცდილი ისრაელელი ექსპერტების ჩამოყვა-
ნა. ჩამოსული იყო ექსპერტი გადი მოსესი. როდე-
საც საქართველოში 1 ჰა-ზე მაქსიმუმ 18 ტონამდე 
კარტოფილი მოჰყავდათ, მან 55 ტონა მოიყვანა. 

2002 წელს დმანისისა და წალკის რაიონებში 
გამოსცადეს „ნეტაფიმის“ წვეთოვანი სისტემა, 
სადაც 1 ჰა-ზე 60 ტონამდე კარტოფილი მიიღეს. 
მაშინ როცა ქართული მეთოდით 12-15 ტონაზე 
მეტი მოსავალი არ მოდიოდა).5

გარდაბნის რაიონში, გამარჯვების დასახლე-
ბაში შექმნილია ქართული მოშავი ვეტერანთა 
კოოპერაციული სასოფლო-სამეურნეო თემი. 
პროექტის თანახმად ამ მოშავში თავდაპირვე-
ლად 550 ვეტერანი იცხოვრებს. ქართული მოშა-
ვის შექმნასა და მართვაზე ჰოლანდიური კომპა-
ნია „ფორტუნა ჰოლდინგი“ იქნება პასუხისმგე-
ბელი. ისინი ამბობენ, რომ აქ არის ყველაფერი 
- მიწა, წყალი, კლიმატი, ხალხი. შეგიძლიათ გახ-
დეთ ერთ-ერთი მთავარი მოთამაშე სასოფლო-სა-
მეურნეო პროდუქციის წარმოების მხრივ.

4  lali alfaiZe. maSavis programa - ZiriTadi 
miznebi da mimarTulebebi, ix. Jurn. “israelisa 
da saqarTvelos diplomatiuri urTierTobis 
25 weli”, Tb., 2017, gv. 16.

5  iqve, gv. 17. 

ლაგოდეხში რომან ჩხენკელის მაღალტექნო-
ლოგიურ აგრობოზნესში გამოიყენება ისრაელი-
დან ჩამოტანილი წვეთოვანი სარწყავი სისტემა. 
ნიადაგში არის დეტექტორი, რომელიც არკვევს 
ნიადაგის ტენიანობას და მონაცემები გადაეცემა 
ისრაელში.Oიქიდან კი სათანადო რეკომენდაციებს 
იღებენ.

დასკვნები და 

რეკომენდაციები

საქართველოში არსებობს კოოპერაციული საქმია-
ნობის სათანადო გამოცდილება რომლის გამოყე-
ნებაც შეიძლება საჭირო სიტუაციაში.

საქართველოსა და ისრაელს ბევრი რამ აქვთ 
ანალოგიური: ორივე პატარა ქვეყანაა; ორივე 
მტრულ გარემოცვაშია; არც ერთს არ გააჩნია 
დიდი რაოდენობით ექსპორტისათვის გამოსადეგი 
ბუნებრივი რესურსები; საქართველოშიც ბოლო 
წლების ეკონომიკური წარმატება ინფრასტრუქ-
ტურის და სერვისის (ტურიზმი) განვითარებითაა 
განპირობებული. უფრო წინ, რომ წავიდეთ, საჭი-
როა მეტი ყურადღება დაეთმოს მრეწველობისა და 
სოფლის მეურნეობის ექსპორტტევადი დარგების 
განვითარებას
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 Forms of Cooperative Movement in Israel’s 
Agriculture

SUMMARY

There is a well developed high-technological agriculture in Israel based on agricultural co-
opera  ves. Those agricultural coopera  ves are in the form of kibbutzim and moshavim.
Kibbutz (Hebrew: kibbutz - clustering) is an agricultural collec  ve community, which is char-
acterized by common ownership of the farm and the equality in labor and consump  on. In 
Israel, 70% of agricultural products is produced by Kibbutzim.
During the Fourth Aliyah (Hebrew: aliyah - ascend) the moshav se  lement, a liberal type of 
collec  ve se  lement was formed. Those se  lements are cul  va  ng the lands of the Jewish 
Na  onal Fund, but are based on families as the element of social life. The center of gravity 
of the coopera  ve is the purchase and the market.
In Israel, the kibbutzim and moshavim fulfi lled their mission in an extreme situa  on. Then 
it was changed by another form of produc  on.
In 1957, The Interna  onal Development Coopera  on Agency, with a Jewish acronym 
“Mashav” was created in order to share the know-how and technologies of rapid develop-
ment of Israel with the rest of the world.
Since 1992, “Mashav” program has been introduced to Georgia and since then, for 25 years 
more than 1000 people have already done the courses in diff erent fi elds in Israel.
Mashav’s major direc  on is agriculture. There are the following basic courses: vegetable 
growing and irriga  on system. Another important direc  on is the invita  on of diff erent 
experienced specialists from Israel to Georgia. 

Keywords: Israel. Kibbutz. Moshav. Mashav. Georgia.

and the Prospects for Sharing the
Experience in Georgia
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 მთვარისა ქვრივიშვილი,
ნუგზარ ჯანვერდაშვილი,
გვანცა კურატიშვილი,
ტონი ძნელაძე

თსუ სტუდენტები, სტუდენტური ცენტრი 
„იდეა“-ს მენეჯერები

 ისრაელის ინოვაციური 
ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობაში 
და საქართველო

რეზიუმე

ისრაელი არა მარტო საქართველოსთან, არამედ მსოფლიოს მრავალ 
ქვეყანასთან მიმართებით ინარჩუნებს მოწინავე მდგომარეობას ინო-
ვაციური ტექნოლოგიების დანერგვისა და გამოყენების მხრივ. ისრაე-
ლმა მრავალი დაბრკოლება გადალახა, რათა დაემკვიდრებინა ღირსე-
ული ადგილი მსოფლიოში.
ისრაელის ყოფილი პრეზიდენტი შიმონ პერესი ამბობდა: “ჩვენ ვოც-
ნებობდით საკუთარ მიწაზე, მაგრამ მიწა, რომელიც ჩვენ მივიღეთ არ 
აღმოჩნდა საოცნებო. არანაირი ბუნებრივი რესურსი არ გაგვაჩნდა, 
არც ოქრო, არც ნავთობი. ყველა ფერმერმა სოფლის მეურნეობა ისრა-
ელში დაიწყო წყლის გარეშე, მიწის გარეშე. ეს იყო პირველი სოფლის 
მეუნეობა დამყარებული ტექნოლოგიებზე. წარსულს არანაირი მნიშ-
ვნელობა არ აქვს, უბრალოდ შეისწავლეთ ის, რომ იგივე შეცდომები არ 
დაუშვათ. წარსულში არც მომავალია, არც იმედი. მეგობრებო, თქვენ 
გაცილებით მეტი გაქვთ, ვიდრე გგონიათ. ნუ იქნებით ზარმაცები. 
თქვენ შეგიძლიათ აწარმოოთ ის, რაც თქვენთვის არ მოუციათ. ეს გა-
კვეთილია ყველასთვის.”
ეს გამოსვლა სრულად აჯამებს ისრაელის პოლიტიკას და დამოკიდე-
ბულებას გარემო პირობებისა და დაბრკოლებების მიმართ. საქართვე-
ლომ დაიწყო პატარა ნაბიჯების გადადგმა ინოვაციური ტექნოლო-
გიების დანერგვის სფეროში, თუმცა ეს ჯერ კიდევ არაფერია იმასთან 
შედარებით, რაც წინ გველის. ისრაელი ჩვენი დიდი მეგობარი და ამა-
ვდროულად მაგალითია, თუ როგორ შეიძლება არაფრიდან ყველაფრის 
შექმნა, ბრძოლა და თუნდაც ქვიშისგან დიდი იმპერიის აშენება. 
ჩვენ ბუნებამ დაგვაჯილდოვა უხვი რესურსებით, რომელთაც, სწორი 
გამოყენების შემთხვევაში, დიდი სარგებლის მოტანა შეუძლიათ ქვე-
ყნისთვის. საქართველომ უნდა ისწავლოს საკუთარი რესურსების ათ-
ვისება, შესწავლა და გამოყენება. ამ შემთხვევაში კი ისრაელის თანა-
დგომა, მისი გამოცდილებისა და ცოდნის გაზიარება დიდი წარმატების 
მომტანი იქნება ქვეყნისთვის. სწორედ ამ ცოდნისა და გამოცდილების 
გაზიარებას შეეხება ეს სტატიაც, რომელიც, იმედს ვიტოვებთ, მცირე 
წვლილს შეიტანს ჩვენი ქვეყნის განვითარებასა და წინსვლაში.
საკვანძო სიტყვები: ინოვაციური ტექნოლოგიები. აგრარული ინოვა-
ციები. ისრაელის გამოცდილება. ქვეყნის განვითარება.

აგვისტო  
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შესავალი

ისრაელი სოფლის მეურნეობაზე დაფუძნებულ 
ეკონომიკიდან გადაერთო უფრო დახვეწილ, 
ინდუსტრიალიზებულ ეკონომიკაზე, რომელიც 
დაფუძნებულია დივერსიფიცირებულ წარმოე-
ბაზე. დღევანდელი მეურნეობა უწინდელისაგან 
განსხვავდება იმით, რომ დაინერგა ისეთი ინოვა-
ციური ტექნოლოგიების პროექტები, როგორიცაა 
მაგალითად Sensilize და NETAFIM. 

კვლევის მიზანია ვაჩვენოთ, თუ რა ღონის-
ძიებებს ატარებს ისრაელის მთავრობა სოფლის 
მეურნეობის განვითარებისთვის, ძირითადი ყუ-
რადღება კი დაეთმობა იმას თუ რა მიღწევები 
აქვს ისრაელს და მასთან შედარებით რა სიტუ-
აციაა საქართველოში. შესაძლებელია თუ არა, 
რომ ჩვენს ქვეყანაშიც განხორციელდეს შესაბა-
მისი პროექტები და რა ღონისძიებებს ატარებს 
ჩვენი მთავრობა.

ისრაელის მთავრობის სასოფლო-სამეურნეო პოლიტიკა 

ისრაელის მთავრობა ყურადღებას ამახვილებს 
შემოსავლების უთანასწორობისა და მაღალი სა-
მომხმარებლო ფასებით გამოწვეულ საზოგადო-
ების უკმაყოფილებაზე. მთავრობის ერთ-ერთი 
ღონისძიება, რომელიც შეამცირებს ცხოვრების 
ღირებულებას და ხელს შეუწყობს ეკონომიკურ 
ზრდას, არის იმპორტირებული კვების პროდუქ-
ტებსა და სასოფლო-სამეურნეო საქონელზე გა-
დასახადების შემცირება, რაც უკვე მიმდინარე 
პროცესს წარმოადგენს.

2014 წლის იანვარში ისრაელის მთავრობამ 
დაამტკიცა კომიტეტის შექმნა, რომელიც იმუ-
შავებს სურსათის ფასების შემცირებაზე კვების 
პროდუქტების პარალელური იმპორტის გზით. 
აღნიშნული რეფორმა ეფექტურად ხსნის ისრაე-
ლის ბაზრის კარს სხვადასხვა “არასენსიტიური” 
საკვები პროდუქტების იმპორტისთვის (მაგ. პა-
სტა, მარცვლეული, გამომცხვარი პროდუქტები, 
ბრინჯი და სხვ.), რაც ბაზარზე იწვევს კონკურენ-
ციას და მომხმარებლისთვის ფასების შემცირე-
ბას. აღნიშნული რეფორმა არ ვრცელდება ისეთ 
“სენსიტიურ საკვებზე” როგორიცაა ბავშვის კვე-
ბა, ცხოველთა პროდუქტები და ა.შ.

გარდა ამისა, ისრაელის ფინანსთა და სო-
ფლის მეურნეობის სამინისტროები ემზადებიან 
სოფლის მეურნეობის სექტორში 1950 წლის შე-

მდეგ ყველაზე მნიშვნელოვანი რეფორმის გასა-
ტარებლად, რომელიც მოიცავს პროდუქციაზე 
კვოტების მოხსნას და საბაჟო ტარიფების აწევას, 
რაც ისრაელის სამომხმარებლო ფასს ზრდის. ეს 
ნიშნავს სასოფლო-სამეურნეო წარმოებისა და მა-
რკეტინგის სამმართველოების დაშლას, სარძევე 
მეურნეობისა და მეფრინველეობის ჩათვლით. ეს 
ეტაპები გულისხმობს OECD (ეკონომიკური განვი-
თარებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია) 
რეკომენდაციებს, რომლებიც მხარს უჭერენ სუბ-
სიდიების, საბაჟო ტარიფებისა და პროდუქციის 
კვოტებიდან გადასვლას უფრო მეტად გავრცე-
ლებულ მეთოდებზე, რომლებიც გავრცელებუ-
ლია OECD ფერმების მიერ. 

რეფორმა სავარაუდოდ იმოქმედებს: ხილი-
სა და ბოსტნეულის, თევზის, ხორცის, კვერცხის, 
რძის, გაყინული და დამუშავებული პროდუქტის 
იმპორტზე. ფინანსთა სამინისტრო გეგმავს გა-
ზარდოს ტარიფები ზეითუნის ზეთზე, ახალ ხორ-
ცზე, ბოსტნეულსა და სხვა კვების პროდუქტებზე, 
რომლებიც იმპორტირებული იქნება WTO (მსო-
ფლიოს სავაჭრო ორგანიზაცია) ქვეყნებიდან. 
ისრაელის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 
აქტიურ ფერმერთა რიცხვს 9000-დან 10000-მდე 
ვარაუდობს. OECD-ის გამოთვლით, დღესდღეო-
ბით არაპირდაპირი სუბსიდიები წელიწადში დაა-
ხლოებით 950 მილიონი აშშ დოლარია.

ისრაელის ინოვაციური სტარტაპები

სურსათისა და სასმელი წყლის გლობალური 
დეფიციტის პირობებში ისრაელის კომპანიები 
მუშაობენ სოფლის მეურნეობის დარგში ინოვა-
ციურ ტექნოლოგიებზე. ინტერნეტ პორტალმა 
“Nocamels.com”-მა შეადგინა 9 ყველაზე საინტე-
რესო ინოვაციური პროექტის სია, 2016 წლის 
მიხედვით:

1. Sensilize

“Sensilize”-ის მიზანია მაქსიმალურად ეფექტუ-
რი გახადოს ნიადაგის მოხმარება. უნიკალური სე-

ნსორები აგროვებენ ინფორმაციას მიწის ნაკვე-
თის შესახებ, მიღებული ინფორმაციის წყალობით 
ფერმერებს შეუძლიათ მოახდინონ სასოფლო-სა-
მეურნეო კულტურების ადაპტაცია ნიადაგის პი-
რობებისადმი, რაც გაზრდის მოსავლიანობას და 
შეამცირებს დანახარჯებს.

2. BioBee

1984 წლიდან კომპანია ეხმარება ფერმერე-
ბს მავნებელი მწერების განადგურებაში, ქიმიკა-
ტების გამოყენების გარეშე. კომპანია “Biobee”-ს 
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“სდე-ელიაგუ” კიბუცში გამოჰყავს სხვადასხვა 
ჯიშის ობობა, ფუტკარი და ბუზი, რომლებიც ანა-
დგურებენ მავნებელ მწერებს. კომპანია. ასევე 
ეხმარება ადგილობრივ ფერმერებს პროდუქციის 
ექსპორტში, რადგან ქიმიურად დამუშავებული 
პროდუქცია მკაცრად რეგულირდება საერთა-
შორისო სტანდარტების საშუალებით. კომპანიას 
უკვე გააქვს ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქცია 
კოლუმბიაში, რუსეთში, სამხრეთ აფრიკაში და 
ინდოეთში.

3. miRobot

კომპანია “miRobot”-მა შექმნა ძროხის მოწვე-
ლის რობოტიზირებული სისტემა, რათა მოწვე-
ლის პროცესი უფრო ეფექტური და უსაფრთხო 
გახადოს. არსობრივად, ტექნიკა ადამიანის ნაცვ-
ლად - წმენდს, წველის და ასრულებს ყველა პრო-
ცედურას, რომელიც თან ახლავს ძროხის მოწვე-
ლის პროცესს. კომპანიის განცხადებით მისი ტექ-
ნოლოგია ამცირებს სახელფასო დანახარჯებს და 
ზრდის რძის წარმოების მოცულობას.

4. ROOTS Sustainable Agricultural Technologies

კომპანია გვთავაზობს წყლის მილების გან-
ლაგებას ნიადაგში, ნიადაგის ტემპერატურის კო-
ნტროლისათვის. სხვა სიტყვებით, თუ ნიადაგის 
ტემპერატურა დასაშვებზე მაღალია, “ROOTS”-ს 
შეუძლია ტემპერატურის დაწევა და პირიქით. ეს 
ტექნოლოგია ხელს უწყობს ისეთი კულტურების 
მოსავლიანობის ზრდას, როგორიცაა: ბაზილიკი, 
მარწყვი და სალათი. ასევე, მილების საშუალებით 
შესაძლებელია წყლის, სასუქებისა და პესტიცი-
დების მიწოდება მცენარეების ფესვებისათვის.

5. Tal-Ya

კომპანიამ შეიმუშავა ტექნოლოგია, რომლის 
საშუალებითაც ნაკლები წყლის მოხმარების პი-
რობებში, იზრდება საერთო მოსავლიანობა. “Tal-
Ya” აწარმოებს მრავალჯერად, პლასტიკურ კო-
ნტეინერებს, რათა ჰაერიდან მიიღოს წყალი. ისი-
ნი დამზადებულია გადამუშავებული პლასტმასი-
საგან და 50%-ით ამცირებენ წყლის საჭიროებას. 
მათი ფასია 3-5 $ (ცალი), ხოლო ვარგისიანობა 
- 10 წელი. კომპანიის პროდუქციით სარგებლო-
ბენ ფერმერები შემდეგი ქვეყნებიდან: ისრაელი, 
აშშ, ჩინეთი, ჩილე, საქართველო, შრი-ლანკა და 
ავსტრალია.

6. Morflora

Morflora - არის ერთგვარი „აცრა” მცენარეე-
ბისათვის. ტექნოლოგია Morflora ახორციელებს 
მცენარეებისა და თესლების „ვაქცინაციას” და 
ამავე დროს შეაქვს ახალი გენები. ამ ტექნოლო-
გიის უპირატესობა ის არის, რომ ინექცირებული 
გენები არ გადაეცემა მომავალ თაობებს, შესა-
ბამისად, მომავალი გამოწვევების კვალობაზე 
შესაძლებელია ინექციის ადაპტირება. მცენარეე-
ბის გენმოდიფიცერება საკამათო საკითხია, თუ-
მცა კომპანია ამტკიცებს, რომ მათი ტექნოლო-
გია შეძლებს მზარდი მოსახლეობის სურსათით 
დაკმაყოფილებას.

7. NETAFIM

ეს კომპანია არის პიონერი წვეთოვანი სარ-
წყავი სისტემის განვითარებაში. “NETAFIM”-ი 
დღეისათვის ეხმარება მრავალ სახელმწიფოს 
ფულისა და წყლის ეკონომიაში, წვეთოვანი სარ-
წყავი სისტემის დანერგვის საშუალებით. ეს მე-
თოდი შეიქმნა ჯერ კიდევ 1960-იან წლებში ებრა-
ელი ინჟინერ-გამომგონებლის სიმხომ ბლასომის 
მიერ. დღეს “NETAFIM”-ი არის მსოფლიოში წამ-
ყვანი კომპანია წვეთოვანი სარწყავი სისტემების 
წარმოებაში, რაც იძლევა 30-70% სარწყავი წყლის 
ეკონომიის შესაძლებლობას.

8. GreenWall

ვერტიკალური ბაღების, მსოფლიო მასშტა-
ბით, მრავალსართულიან სახლებში ინტეგრი-
რების საშუალებით კომპანია “GreenWall”-მა სო-
ფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოება ახალ 
საფეხურზე აიყვანა. მინიმალური მოცულობის 
ნიადაგისა და წყლის პირობებში, ასეთი სახლე-
ბის მაცხოვრებლებს საშუალება აქვთ, მოიყვა-
ნონ: ბრინჯი, სიმინდი და ხორბალი. ამას, გარდა 
ტექნოლოგიას შეუძლია წყლის ეკონომია, კომპა-
ნია “NETAFIM”-ის წვეთოვანი სარწყავი სისტემის 
საშუალებით.

9. EdenShield

“EdenShield” იბრძვის მავნებელი მწერების 
წინააღმდეგ ნატურალური, არატოქსიკური ექ-
სტრაქტის საშუალებით, რომელიც ნიღბავს მცე-
ნარეების არომატებს. ექსტრაქტი შექმნილია ქი-
მიკატების საფუძველზე, რომლებსაც გამოყოფენ 
ისრაელის უდაბნოს მცენარეები. მათი სურნელი 
აფრთხობს მავნებელ მწერებს, ეკოლოგიისადმი 
ზიანის მიყენების გარეშე.

საქართველოში არსებული მდგომარეობა 

სოფლის მეურნეობის დარგში

ისრაელთან შედარებით საქართველოში არაა გა-
ნვითარებული სოფლის მეურნეობაში დანერგი-
ლი ინოვაციური ტექნოლოგიები. ამას თავისი 
განმაპირობებელი ფაქტორები გააჩნია: საბჭოთა 

კავშირის დაშლის შემდეგ ქვეყანა მრავალ სფე-
როში განიცდიდა კრიზისს, ამას დამატებული 
არასაკმარისი მატერიალური და არამატერია-
ლური რესურსები, რაშიც იგულისხმება როგორც 
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ძვირადღირებული ტექნიკა და აღჭურვილობა, 
ისე კონკრეტული ტექნოლოგიების და ნოუჰაუს 
ფლობა, განათლების დონე და ა.შ. 

ამის მიუხედავად ბოლო ათწლეულში შეი-
ნიშნება ქვეყნის წინსვლა სოფლის მეურნეობის 
სფეროში. Nნელ-ნელა ხორციელდება პირველი 
ნაბიჯები, რომლებიც წინაპირობას ქმნიან მნიშ-
ვნელოვანი გარდაქმნებისათვის. მათ შორის 
აღსანიშნავია:

სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლე-
ვითი ცენტრი, რომელიც საქართველოს მთა-
ვრობის მიერ 2014 წელს შეიქმნა. მის საფუძველს 
წარმოადგენს სახელმწიფოსთვის გადაცემული 
ა(ა)იპ “აგრო” და შ.პ.ს “აგრო ქართუს” კუთვნილი 
სასოფლო-სამეურნეო ბაზები, ლაბორატორიები 
და სხვა ინფრასტუქტურა. სოფლის მეურნეობის 
სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი 
საცდელ-სადემონსტრაციო აქტივობებს ახორცი-
ელებს, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ სა-
ქართველოს რეგიონებში. 

სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ბაზები აღ-
ჭურვილია თანამედროვე ტექნიკით, სადაც აპრო-
ბირებულ კვლევებზე დაყრდნობით მიმდინარე-
ობს მრავალპროფილური სამეცნიერო კვლევები: 
მემცენარეობის, მეცხოველეობის, ვეტერინარი-
ის, საკვებწარმოების, ნიადაგის ნაყოფიერების, 
ბიო-აგრო წარმოების, მცენარეთა ინტეგრირე-
ბული დაცვის, რისკის შეფასების, ეკონომიკუ-
რი ანალიზისა და სხვა მიმართულებით. სსიპ 
სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი 
ცენტრის მეცნიერ-თანამშრომლების მიერ მუშა-
ვდება სამეცნიერო კვლევით შედეგებზე ორიე-
ნტირებული რიგი ინოვაციური ტექნოლოგიები, 
რომლებიც თანმიმდევრულად გადაეცემათ ფე-
რმერებსა და სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულ 
ბენეფიციარებს.

ცენტრის აგროსაინჟინრო კვლევის სამსა-
ხურის მიერ ცენტრის სხვადასხვა სამსახურებ-
თან კომპლექსური თანამშრომლობით შეიქმნა 
ერთწლიანი კულტურების წარმოების რიგი თა-
ნამედროვე ტექნოლოგიები: თავთავიანი კულ-
ტურების წარმოების მინიმალური დამუშავების 
სამანქანო ტექნოლოგია; სიმინდის წარმოების მი-
ნიმალური დამუშავების სამანქანო ტექნოლოგია; 
თავთავიანი კულტურების წარმოების ნულოვანი 
დამუშავების სამანქანო ტექნოლოგია; პომიდვ-
რის ბაზო-კვლევებზე და პლასტიკურ მულჩზე 
მოყვანის თანამედროვე სამანქანო ტექნოლოგია, 
წვეთოვანი სარწყავი სისტემის გამოყენებით; 
მარწყვის ბაზო-კვლებზე და პლასტიკურ მულჩზე 
მოყვანის თანამედროვე სამანქანო ტექნოლოგია, 
წვეთოვანი სარწყავი სისტემის გამოყენებით და 
სხვა. 

ასევე აღსანიშნავია შ.პ.ს “საქართველოს 
მელიორაცია” - სასოფლო-სამეურნეო სავარგუ-
ლებისთვის ირიგაციისა და დრენაჟის სერვისების 

მიმწოდებელი კომპანია. “საქართველოს მელიო-
რაცია”, მელიორირებული სასოფლო-სამეურნეო 
მიწების ფონდის გაზრდის მიზნით, ათწლეულე-
ბის განმავლობაში მწყობრიდან გამოსული სა-
მელიორაციო ინფრასტრუქტურის მასშტაბურ 
სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ატარებს. 2013-
2016 წლებში, ქვეყანაში სამელიორაციო ინფრა-
სტრუქტურის 146 სარეაბილიტაციო პროექტი 
განხორციელდა. შედედაგად 2013 წლიდან წყა-
ლუზრუნველყოფილი მიწის ფართობი ქვეყანაში 
45000 ჰექტრიდან 111800 ჰექტრამდე, ხოლო დრე-
ნირებული სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი 
14000 ჰექტრიდან 34400 ჰექტრამდე გაიზარდა. 
2016 წლის ბოლოსთვის საქართველოში მიმდინა-
რეობდა სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის 76 
გარდამავლი სარეაბილიტაციო პროექტი. აღნიშ-
ნული პროექტების დასრულების შემდეგ სარწყა-
ვი წყლით უზრუნველყოფილი იქნა 25000 ჰექტა-
რი მიწის ფართობი, წყლის მიწოდების რეჟიმი 
გაუმჯობესდა 6600 ჰექტარზე, ხოლო დაშრობა 
შესაძლებელი გახდება 11800 ჰექტარ სასოფლო-
-სამეურნეო მიწის ფართობზე.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამი-
ნისტროს ლაბორატორია მთელი ქვეყნის მას-
შტაბით მცენარეთა და ცხოველთა დაავადებების 
დიაგნოსტირებას და სურსათის კვლევას ახორცი-
ელებს. ლაბორატორია, კომპეტენციის ფარგლებ-
ში ჩართულია დაავადების კერის სალიკვიდაციო 
და საკარანტინო ღონისძიებებში. ლაბორატორი-
ის ქსელი მოიცავს 3 ზონალურ-დიაგნოსტიკურ 
ლაბორატორიას (თბილისი, ქუთაისი, ახალციხე) 
და 8 რეგიონულ ლაბორატორიას (გორი, მარნეუ-
ლი, დუშეთი, გურჯაანი, ამბროლაური, ოზურგე-
თი, ზუგდიდი, ბათუმი). 

სამივე მიმართულებით (ცხოველთა, მცე-
ნარეთა დიაგნოსტირება და სურსათის კვლევა) 
ლაბორატორიის შესაძლებლობების სრულ შესა-
ბამისობაში მოსაყვანად, ქსელში ეტაპობრივად 
ხდება ტექნიკის შეძენა-განახლება. უწყვეტად 
მიმდინარეობს მუშაობა არსებული მეთოდების 
სრულყოფისა და ახალი მეთოდების დანერგვი-
სა და აკრედიტაციისათვის. ასევე ხდება თანამ-
შრომელთა გადამზადება კვლევის თანამედროვე 
მეთოდოლოგიის ასათვისებლად, ახალი მეთოდე-
ბის ვალიდაცია და მეთოდოლოგიების გაზიარება 
კერძო თუ სახელმწიფო ლაბორატორებისათვის.

მნიშვნელოვანი მიღწევაა საქართველოს მას-
შტაბით ნიადაგის კვლევის ლაბორატორიების 
გახსნაც. მათი უშუალო ფუნქცია ნიადაგის გამო-
ყენებითი და ფუნდამენტური კველევის შექმნაა. 
ახალი ლაბორატორია, რომელიც მალე უახლესი 
ტექნოლოგიით აღიჭურვება, ბევრ პრობლემას 
გადაჭრის ნიადაგმცოდნეობის მიმართულებით 
და მომსახურებას გაუწევს ფერმერებს.

სპეციალისტების აზრით, ნიადაგის გამოკ-
ვლევა აუცილებელია სასოფლო-სამეურნეო წა-
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რმოების დაწყებამდე. მიღებული დასკვნის გათ-
ვალისწინება შესამჩნევ ეკონომიკურ ეფექტს 
იძლევა და ნაკლები დანახარჯებით ფერმერს 
მეტი მოსავლის მიღების შესაძლებლობა უჩნდე-
ბა. ნიადაგის ანალიზის წყალობით ფერმერს ეცო-

დინება მისი ნაკვეთი რომელ კონკრეტულ კულ-
ტურას შეესაბამება, მაშინ ეს მცენარე მოსავლი-
ანი, ბუნებრივი პირობების მიმართ გამძლე და 
ჯანსაღი იქნება. 

დასკვნა და რეკომენდაციები

ზემოაღნიშნულიდან შეგვიძლია დავასკვნათ, 
რომ ისრაელი ნამდვილად მოწინავეა სოფლის 
მეურნეობის დარგში, ინოვაციური ტექნოლოგიე-
ბის გამოყენების წყალობით. ისეთი ქვეყნისათ-
ვის როგორიც საქართველოა, ისრაელი მისაბაძ 
მაგალითს წარმოადგენს. სასიხარულოა, რომ 
NETAFIM-ისა და Tal-Ya-ს ტექნოლოგიების მეშვე-
ობით უკვე საქართველოშიც არის შესაძლებელი 
წყლის დაზოგვით საერთო მოსავლიანობის გაზ-

რდა. ახალი ტექნოლოგიების უმეტესობა სწრა-
ფად ერგება მსოფლიო ბაზარს და ხელმისაწ-
ვდომია ფერმერებისთვის მსოფლიო მასშტაბით. 
საქართველომ გარკვეული გამოცდილება უკვე 
მიიღო ისრაელისგან და კარგი იქნება თუ მომა-
ვალშიც გავაგრძელებთ თანამშრომლობას და 
კიდევ ბევრ საინტერესო და სასარგებლო მეთო-
დებს შევისწავლით სოფლის მეურნეობის განვი-
თარების კუთხით. 

 MTVARISA KVRIVISHVILI,
NUGZAR JANVERDASHVILI,
GVANCA KURATISHVILI,
TONI DZNELADZE,

Students of TSU, Managers of the
Student Center IDEA

 Innovative Technologies of Israel in 
Agriculture and Georgia

RESUME

Israel maintains the advanced posi  on not only with Georgia, but also with 
many countries around the world, in the introduc  on and use of innova  ve 
technologies. Israel has overcome many obstacles in order to establish a de-
cent place in the world. 

ლიტერატურა და ინტერნეტწყაროები:

1. ვიზიტი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროში და სათანადო მასალე-
ბის გაცნობა

2. https://stmegi.com/posts/36747/9-izrailskikh-innovatsiy-v-oblasti-selskogo-khozyaystva/
3. https://www.export.gov/article?id=Israel-Agriculture
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The ex-president of Israel, Shimon Peres said: “We used to dream on our own 
land, but the land we got, was not dreamy at all. We did not have any natural 
resources, neither gold, nor fuel. Every farmer in Israel began to think how 
they could develop agriculture without water, without land. We began to de-
velop it. It was the fi rst agriculture in the world, based on hi-tech. The past 
does not play any role. Just learn it, so you do not repeat old mistakes. In the 
past, there is no future, no hope. Friends, you have a lot more than you think. 
Do not be lazy. You do have much more than the land can off er you. You can 
make things that are not given to you. This is a lesson for all.” 

This speech summarizes the Israeli policy and a   tude towards environmental 
condi  ons and obstacles. Georgia has started taking small steps in the fi eld 
of innova  on technologies, but this is s  ll nothing compared what we have 
in the future. Israel is our friend and also a good example of how to create 
everything from nothing, to fi ght and even build a great empire from sand.

Our nature has given us a lot of natural resources, that can bring great bene-
fi ts, if we use them properly. Georgia has to learn to explore and use its own 
resources. In this case, the support, experience and knowledge of Israel will 
bring a great success to our country. This next report is exactly about that 
knowledge and experience sharing, which we hope, will contribute to the 
development and advancement of our country.

Keywords: Innova  ve technologies. Agrarian Innova  ons. Israeli experience. 
Development of the country.
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