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redaqtoris sveti

fermeri nino zambaxiZe stambulSi, amerikis saelCos mier organizebul qali-

-liderebis regionul forumze gavicani. es proeqti hilari klintonis patro-

naJiT xorcieldeba da Cvenc erTmaneTTan viwonebdiT Tavs.

ninosTan myisierad davmegobrdiT da davpirdi, rom TbilisSi dabrunebisTa-

nave vestumrebodi axalcixeSi, Tavis yvelis qarxanaSi. es stumroba ori wliT 

gadagvedo, Tumca esec kanonzomieri iyo _ vidre me yvelas vuyvebodi, rogor 

gaxda vereli gogo warmatebuli fermeri axalcixeSi, amasobaSi ninom yvelis 

qarxanas vaSlis baRebi, simindisa da xorblis yanebi miumata da xelovnuri 

tbac moaSena. rac mTavaria, partniorebTan erTad daafuZna `saqarTvelos 

fermerTa asociacia~. fermerma kacebma, asociaciis Tavmjdomaredac yvelaze 

axalgazrda da energiuli nino airCies. ase gaxda nino fermerebis mTavari 

advokati im xelisuflebasTan, romelmac soflis meurneoba erT-erT mTavar 

prioritetad gamoacxada. 

asociacia ukve 700-mde wevrs iTvlis. ramdenime maTgans am nomris specproe-

qtSic SexvdebiT _ mecxvareebs, mesaqonleebs, meRvineebs, kenkris, broweulisa 

da vaSlis mebaReebs. bevri maTgani Tbiliselia, romelmac sxvadasxva dros 

miaSura miwadmoqmedebas da ukve gamarTuli meurneobebi Tu qarxnebi aqvT. 

udidesi siamovneba iyo am xalxis gacnoba `liberalis~ JurnalistebTan ani 

WankotaZesTan, zurab vardiaSvilTan, giorgi goguasTan da sofo afciaurTan 

erTad.

`fermerTa asociaciasTan~ ki megobrobisa da TanamSromlobis memorandumi 

gavaformeT da amieridan `liberali~ kviridan kviramde miyveba fermerebis saq-

mianobas Tu soflis meurnebaSi mimdinare procesebsa da problemebs.

Zalian didi madloba yvela partnior kompaniasa Tu organizacias, romelmac am 

nomridan daiwyo CvenTan TanamSromloba. gansakuTrebuli madloba nino zambaxi-

Zes Cveni maspinZlobisa da mxardaWerisTvis da  `gaeros ganviTarebis fonds~.  

Sorena SaverdaSvili, mTavari redaqtori

ani WankotaZe dedo-
fliswyaroSi, besik 
TofCaSvilis fermaSi

zurab vardiaSvili, 
muSaobs nino zambaxi-
Zis profailze;

giorgi gogua axalcixeSi, nino 
zambaxiZis velebze;

ani WankotaZe 
siRnaRSi, gela faTa-
liSvilis venaxebSi
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sarCevi

sami kviraa SeRavaTiani agrokreditebis proeqti daiwyo. bankebSi ambo-
ben, rom proeqti warmatebiT mimdinareobs, mewarmeebis aqtivoba maRalia 
da sesxi ukve asze met fermers daumtkicda. Tumca soflis meurneobaSi 
dasaqmebuli adamianebis TqmiT,  bankebi kreditebs mkacrad gascemen da 
agrokrediti maTTvis arc ise xelmisawvdomia. 

wlebis ganmavlobaSi bevr sxva faqtorTan erTad agrosferos ganuviTa-
reblobis erT-erTi mizezi finansebis nakleboba iyo. gasul wlebSi so-
flis meurneobaSi gacemuli sesxis raodenoba sabanko portfelSi mxolod 
1% Seadgenda da saprocento ganakveTi 36%-mde aRwevda. 

`dRes, soflis meurneoba realurad prioritetia. 90-iani wlebidan 
moyolebuli iyo periodebi, rodesac soflis meurneoba arsad iyo 
naxsenebi. deklarirebul prioritetad arsebobda, magram es qaRal-
dze rCeboda da ar eqceoda saTanado yuradReba. axla es Tanxvedra 
TvalsaCino da realuria. pirvel rigSi mniSvnelovania is faqti, rom 
Cven qarTul sofels vibrunebT ukan. 

soflis meurneoba marto ekonomika araa, is ekonomikaze bevrad 
metia, aq aris socialuri faqtori, cxovrebis wesi. rasac Cven vake-
TebT es jer dasawyisia, aseTi masStabis saqmianoba didi xania ar 
yofila. es reforma gamrje adamianisTvis xelis gawodebaa, raTa man 
iSromos~ _ ambobs daviT kirvaliZe

mas Semdeg, rac yavis biznesSi 
CarTuli nino fermerul meurneo-
bas moekida, botebi Caicva da jipis 
saWes miujda, problemebis mTeli 
kaskadi wamovida. Cavida regionSi, 
sadac aravis icnobda, Tavisianad 
aravin aRiqvamda, mis saqmianobas 
seriozulad bevri ar uyurebda. 
regionSi gadasvlis gamo bavSvebis 
TbilisSi, dedasTan datoveba mou-
wia.  amasobaSi ojaxi daengra. 

praqtikosi fermeris mware gamo-
cdilebam nino aiZula, Tanamoazre-
ebTan erTad fermerTa asociacia 

daearsebina. is axla am organiza-
ciis Tavmjdomarea, am droisTvis 
asociacia  700-ze met wevrs iTvlis 
da oTxi mimarTuleba aqvs: fermer-
Ta advokatireba, iafi resursebis 
xelmisawvdomoba, ganaTlebis gavr-
celeba da sawarmoo jaWvebis xelis 
Sewyoba. asociaciis mizani fermer-
Ta problemebis Seswavla da maTi 
gadaWris gzebis Ziebaa. zambaxiZes 
fermerTa problemebis xelisufle-
bamde mitana surs.

iafi kreditebi soflis meurneobaSi 

reforma gamrje adamianisTvis xelis gawodebaa

fermeri 
wiTeli 
qamriT

gv.70

Tina yifSiZe, TaTia xaliani

TaTia xaliani

gv.08 zura vardiaSvili

gv.30
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sarCevi

gamomcemeli: 
Sps `liberali~. misamarTi: Tbilisi 0183, JRentis q. 35. tel.: (995 32) 2145002, 2145004. el-fosta: info@liberali.ge veb-gverdi: www.liberali.ge

sxva gamocemebi: 
`cxeli Sokoladi~, gazeTi `liberali~
`liberalis~ saavtoro uflebebi daculia. 
JurnalSi gamoqveynebuli masalebis nawilobrivi da/an mTliani gamoyeneba redaqciis Tanxmobis gareSe akrZalulia. 

beWdva: 
Sps `sezani~. misamarTi: Tbilisi, wereTlis gamz. 140. tel.: (995 32) 235 70 02. 
gamodis kviraSi erTxel, yovel orSabaTs. pirveli nomeri gamocemulia 2009 wlis maisSi. rekomendebuli sacalo fasi 2 lari.

Tina yifSiZe

sul raRac erTi wlis win soflis meurneoba saxelmwifo politikis 
prioritetul mimarTulebebSi ver xvdeboda, dRes ki es sfero saqar-
Tvelos ekonomikis ganviTarebis umniSvnelovanes mimarTulebad saxel-
deba. am droisTvis qveyanaSi arsebuli sasoflo meurneobaTa umetesoba 
damwyebia. `liberalma~ soflis meurneobis sxvadasxva sferoSi momuSave 
fermerTa meurneobebi moinaxula. 

Cveni specproeqtis gmirebi soflis meurneobis sxvadasxva sferos 
misdeven: zogi mecxvareobas, zogi _ meRoreobas, zogi _ nakels amuSavebs, 
zogic _ broweulis baRebs aSenebs. 

miuxedavad imisa, rom yvela maTgani warmatebulia, sxvadasxva tipis 
sirTuleebis da problemebis winaSe mainc dganan. 

`liberali~ meurneobebidan mcire reportaJebs gTavazobT.

politika

fermerebi

soflis meurneoba 
xelovnuri sunTqvis aparatze

gv.12

ani WankotaZe
gv.38
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unda iyos Tu ara agrosesxebi ufro grZelvadiani - 
7 wlis nacvlad 15 wliani? 

zurab cqitiSvili
akademikosi, yofili parlamentari

mTavrobis mxridan fondebis Seqmna Za-
lian kargi wamowyebaa. magram es proeqti 
efeqturi rom iyos, saWiroa kargad da-
viangariSoT ra dro sWirdeba fermebis 
da sawarmoebis Camoyalibebas. roca da-
vsxediT da daviwyeT angariSi, davinaxeT, 
rom pirveli sami weliwadi magaliTad, 
ferma wamgebiania. adamiani kredits im mi-
zniT iRebs, rom man maRalprodiqtiuli 
janmrTeli produqcia da mecxoveleobis 
seqtori Seqmnas. sxvaTa Soris, evropam es 
gza gaiara. iq dainaxes, rom daavadebuli 
da dabalproduqtiuri pirutyvis grZel-
vadiani mkurnaloba uSedegoa. am process 
intensiuri depopulacia daarqves da 
aseTi pirutyvis likvidacia moxda. sama-
gierod, Semoiyvanes maRalprodiqtiuli 
jiSebi, romlebic im pirobebSi Caayenes 
da zustad is reJimebi Seuqmnes (zoote-
qnikuri garemo da Tavad ferma), ra pi-
robebSic es pirutyvi maRalprodiqtiul 
Sedegs iZleva. 

saqarTveloSi dRes kargi SesaZlebloba 
Seiqmna _ arsebobs politikuri neba, rom 
finansuri resursebis gamoyeneba soflis 
meurneobaSi moxdes. msxvilfexa rqosani, 
janmrTeli, produqtiuli pirutyvis Se-
moyvanasa da axali fermebis aSenebas vgu-
lisxmob. grZelvadian procesSi sabo-
lood ferma momgebiani iqneba, oRond 
pirveli sami weli, sanam uSualo Sedegs 
miviRebT, manamde pirutyvs kveba sWirdeba, 
rac imdenad Zviria, rom am periodSi xarji 
ufro metia. amitom, Cveni varaudiT, 
15-wliani da ufro grZelvadiani sesxi Za-
lian kargi iqneboda. am biznesis ganviTa-
reba SesaZlebelia, Tu sesxi gadava 
aTwlian reJimze da mewarme pirveli sami 
weli ganTavisuflebuli iqneba sabanko ga-
dasaxadisagan. mesame wlis meore naxevri-
dan ki daiwyeba sabanko valdebulebebis 
Sesruleba. anu fermerebs Svidi weliwadi 
miecemaT am sesxis dasafarad. sami wlis 
ganmavlobaSi mewarmem ferma stabiluri 
da Semosavliani unda gaxados.  

 am biznesis ganviTareba 

SesaZlebelia, Tu sesxi gadava aTwlian 

reJimze da mewarme pirveli sami weli 

ganTavisuflebuli iqneba sabanko 

gadasaxadisagan. 

diax

ori azri
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unda iyos Tu ara agrosesxebi ufro grZelvadiani - 
7 wlis nacvlad 15 wliani? 

 sesxis vada yovelTvis damokidebulia mizanze, 

ra saqmianobas an aqtivs vafinansebT. Sesabamisad, 

im aqtivebis da ZiriTadi saSualebebis 

sasicocxlo cikli, romelsac am sesxiT 

vafinansebT, Svid wels ar aRemateba. 

giorgi CxeiZe
soflis meurneobis proeqtebis 
marTvis saagentos xelmZRvaneli

sesxis vada im aqtivis sasicocxlo 
ciklzea damokidebuli, romelic am 
sesxiT finansdeba. magaliTad, Tu 
Cven vsaubrobT imaze, rom erTwliani 
kulturis moyvanas vafinansebT, Tan-
xam erTi wlis vadaSi unda itrialos. 
sesxis vada yovelTvis damokidebulia 
mizanze, ra saqmianobas an aqtivs vafi-
nansebT. Sesabamisad, im aqtivebis da 
ZiriTadi saSualebebis sasicocxlo 
cikli, romelsac am sesxiT vafinanse-
bT, Svid wels ar aRemateba. es iqneba 
mecxoveleobis ferma Tu gadamamuSa-
vebeli sawarmo. vfiqrob, Svidi wlis 
ganmavlobaSi es sesxi im ZiriTadi sa-
Sualebebis mier generirebulma fu-
ladma saxsrebma unda dafaros da es 
normaluri vadaa.  

ra Tqma unda, Cveni gadawyvetileba 
zogad ekonomikur principebs eyrd-
noba. Tu sesxebi ufro grZelvadiani 
unda iyos, maSin ratom unda iyos 15 da 
ara 30 wliani?  erTi aqtivisTvis vada 
SeiZleba xuTi weli iyos, meore sesxis-
Tvis  _ 10 weli. sasoflo-sameurneo 
saqmianoba da gadamamuSavebeli bizne-
si am sesxs Tavisuflad gaistumrebs, 
ra Tqma unda, Tu warmatebuli iqneba. 
magram Tu warumatebeli iqneba, SeiZ-
leba, sesxi 30 wlis ganmavlobaSic ver 
gadaixados. Tumca sesxis dagegmvisas 
amaze arasdros keTdeba gaTvla. ra-
sakvirvelia, aq sabanko gamocdileba-
cagaTvaliswinebulia.

zogadad, Svidwliani biznessesxebi 
saqarTveloSi TiTqmis ar gaicemoda, 
gansakuTrebiT soflis meurneobaSi da 
gadamamuSavebel mrewvelobaSi, yovel-
Tvis ufro naklebvadiani gaicemoda. 
amitom es aris maqsimaluri vada, ra 
droiTac SeiZleba sesxi aqamde gace-
muliyo soflis meurneobaSi an SeiZ-
leba gaices. es vada savsebiT norma-
luria.  

ara

ori azri
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„პროკრედიტ ბან კ მა“ ოპე რი რე ბა ქარ თულ ბა ზარ ზე 1999 
წელს და იწყო. და ახ ლო ე ბით ორ წე ლი წად ში, მა შინ რო დე
საც სხვა ქარ თუ ლი ბან კე ბი აგ როს ფე რო ში სეს ხე ბის გა ცე
მას ეჭ ვის თვა ლით უყუ რებ დ ნენ, ბან კ მა პირ ვე ლი სა პი ლო ტე 
პროგ რა მა და იწყო აჭა რა ში. მოგ ვი ა ნე ბით არე ა ლი გა ფარ
თოვ და და 2003  2004 წლებ ში პროგ რა მამ მთე ლი სა ქარ თ
ვე ლო მო იც ვა.

„ამ პე რი ოდ ში სხვა ბან კე ბის მო ნა წი ლე ო ბა სოფ ლის მე
ურ ნე ო ბის სფე როს და ფი ნან სე ბა ში ნუ ლის ტოლ ფა სი იყო,“ 
 იხ სე ნებს „პროკრედიტ ბან კის“ ბიზ ნეს  კ ლი ენ ტე ბის გან ყო
ფი ლე ბის უფ რო სი ალექ სი მა ტუ ა, „იყო ერ თი ო რი შემ თხ
ვე ვა, თუმ ცა ბან კე ბი სა რის კოდ მი იჩ ნევ დ ნენ აგ რო სეს ხე ბის 
გა ცე მას, ამი ტო მაც თავს იკა ვებ დ ნენ. ჩვე ნი უპი რა ტე სო ბა 
კი იმ ტექ ნო ლო გი ა სა და რის კე ბის შე ფა სე ბის მე ქა ნიზ მ ში 
მდგო მა რე ობ და, რო მელ საც ვი ყე ნებ დით. ვატყობ დით, რომ 
ჩვე ნი ტექ ნო ლო გია წლი დან წლამ დე ამარ თ ლებ და. ავიყ
ვა ნეთ კი დევ უფ რო მე ტი აგ რო ს პე ცი ა ლის ტი და და ვიწყეთ 
უფ რო ინ ტენ სი უ რი მუ შა ო ბა.“

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ხელ შეწყო ბა რო გორც სა დაზღ
ვე ვო, ასე ვე სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი 
კუთხით მი ნი მა ლუ რი იყო, ფი ლი ა ლე ბის ქსე ლის გა ფარ
თო ე ბას თან ერ თად ბან კის მონაწილეო ბა აგ რო სექ ტორ ში 
უფ რო და უფ რო იზ რ დე ბო და. 2006 წლის თ ვის საკ რე დი ტო 
პრო ფი ლი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში 1215 მლნ ლა რამ დე გა
ი ზარ და, 2007 წლი დან კი პრო ცე სი კი დევ უფ რო ინ ტენ სი
უ რი გახ და და დღე ი სთ ვის „პროკრედიტ ბან კი“ აღ ნიშ ნულ 

სფე რო ში 50 მი ლი ო ნი ლა რის საკ რე დი ტო პორ ტ ფელს 
ფლობს.

სწო რედ ეს მდი და რი გა მოც დი ლე ბა, კარ გად აპ რო ბი რე
ბუ ლი ტექ ნო ლო გია და ლი დე რო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის სურ ვი
ლი გახ და მთა ვა რი მი ზე ზი, რის გა მოც „პროკრედიტ ბან კ მა“ 
„შეღავათიანი აგ როკ რე დი ტის პრო ექ ტ ში“ ჩარ თ ვა გა დაწყ
ვი ტა.

სოფ ლი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბის 
ფონ დის პრო ექ ტ ში, რო მე ლიც სამ კომ პო ნენტს მო ი ცავს, 
„პროკრედიტ ბან კი“ მე ო რე და მე სა მე კომ პო ნენ ტებ ში ჩა
ერ თ ვე ბა.

„შეღავათიანი აგ როკ რე დი ტის“ მე ო რე კომ პო ნენ ტი სა
შუ ა ლო და მსხვი ლი ფერ მე რე ბი სათ ვის 5 000დან 100 000 
ლა რამ დე 8%იანი აგ როკ რე დი ტის გა ცე მას ით ვა ლის წი ნებს 
არა უ მე ტეს 2 წე ლის ვა დით. აღ ნიშ ნუ ლი კომ პო ნენ ტი სა სოფ
ლო სა მე ურ ნეო და ნიშ ნუ ლე ბის საბ რუ ნა ვი და ძი რი თა დი 
სა შუ ა ლე ბე ბის და ფი ნან სე ბას მო ი ცავს, მათ შო რის სა თე სი 
და სარ გა ვი მა სა ლის, პეს ტი ცი დე ბის, სა ნა შე ნე და პრო დუქ
ტი უ ლი პი რუტყ ვის შე ძე ნას, სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო ტექ ნი კი
სა და სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბე ბის და ქი რა ვე ბას, სარ წყა
ვი სის ტე მე ბის მოწყო ბას და ა.შ.

რაც შე ე ხე ბა „შეღავათიანი აგ როკ რე დი ტის“ მე სა მე კომ
პო ნენტს, ის 7 წლის ვა დით მაქ სი მუმ 3%იან აგ როკ რე დი ტის 
და ფი ნან სე ბას გუ ლის ხ მობს. კრე დი ტის მო ცუ ლო ბა 30 000
დან  600 000მდე აშშ დო ლა რით გა ნი საზღ ვ რა და გა და მა მუ
შა ვე ბე ლი და ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი სა წარ მო ე ბის, ინ ტენ სი

აგ რო სეს ხე ბის თო რმე ტ წ ლი ა ნი გა მოც დი ლე ბა



უ რი ტი პის პირ ვე ლა დი სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო სა წარ მო ე ბის 
შექ მ ნა სა და გა და ი ა რა ღე ბას მოხ მარ დე ბა.

„მოცემული შე მო თა ვა ზე ბა, თუნ დაც პრო ცენ ტის სუბ სი დი
რე ბის კუთხით,  ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ფერ მე რე ბი სა და 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბის თ ვის. სოფ ლის მე ურ ნე
ო ბის გან ვი თა რე ბა კი ქვე ყა ნა ში ბიზ ნე სი სა და ეკო ნო მი კის 
გან ვი თა რე ბის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი კომ პო ნენ ტი ა. იქი დან გა
მომ დი ნა რე, რომ ჩვე ნი ბან კის მი სია და და მო კი დე ბუ ლე ბა 
ამ ყვე ლა ფერ თან თან ხ მო ბა ში მო დის, „პროკრედიტ ბან კი“ 
დი დი სი ა მოვ ნე ბით ჩა ერ თო აღ ნიშ ნულ პრო ექ ტ ში,“ აღ ნიშ
ნავს ბან კის ბიზ ნეს  კ ლი ენ ტე ბის გან ყო ფი ლე ბის უფ რო სი.

 „უშუალოდ ამ პრო ექტს არ ეხე ბა, თუმ ცა მიგ ვაჩ ნია რომ 
0პროცენტიანი გან ვა დე ბე ბი ეს არის კლი ენ ტის შეც დო მა ში 
შეყ ვა ნა და ზო გა დად ძა ლი ან ძვი რი პრო დუქ ტი. გა მომ დი ნა
რე იქე დან, რომ ჩვენს პო ლი ტი კა ში არ ჯდე ბა 5000 ლა რამ დე 
გან ვა დე ბე ბი, ჩვენ გან ვაცხა დეთ უარი პირ ველ კომ პო ნენ ტ ში 
მო ნა წი ლე ო ბა ზე,“  აცხა დე ბენ ბან კ ში.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ პრო ექ ტი სულ ახ ლა ხან და იწყო, 
ბან კ ში და ახ ლო ე ბით  2 – 2,5 მლნ ლა რის გა ნაცხა დია შე სუ
ლი. პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში კი 3540 სეს ხი (500 000 ლა რამ
დე) უკ ვე გა ი ცა. კლი ენ ტე ბის ასე თი აქ ტი უ რო ბა არ უკ ვირთ 
„პროკრედიტ ბან კ ში.“

„იქედან გა მომ დი ნა რე, რომ ათი წე ლია ამ სფე რო ში აქ
ტი უ რად ვმუ შა ობთ, ჩვენ გვყავს ძა ლი ან გა მოც დი ლი სპე
ცი ა ლის ტე ბი, რაც უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სია თუნ დაც რიკ სე ბის 
შე ფა სე ბის ან მომ სა ხუ რე ბის თვალ საზ რი სით. ზო გა დად, 
ნე ბის მი ერ საქ მეს დი დი პა სუ ხის მ გებ ლო ბით ვე კი დე ბით. 
კლი ენ ტებ თან გამ ჭ ვირ ვა ლე და უშუ ა ლო ურ თი ერ თო ბე ბით 
გა მო ვირ ჩე ვით, ვეხ მა რე ბით რის კე ბის სწო რად შე ფა სე ბა ში, 

ვთა ვა ზობთ სწო რედ იმ მომ სა ხუ რე ბას, რაც მათ სჭირ დე ბათ 
და, რაც მთა ვა რია, არა ვი თა რი ფა რუ ლი გა და სა ხა დე ბი არ 
გვაქვს!  

 ამი ტო მაც ვართ ყვე ლა ზე სტა ბი ლუ რე ბი ბა ზარ ზე,“  აღ
ნიშ ნავს „პროკრედიტ ბან კის“ მარ კე ტინ გის სპე ცი ა ლის ტი 
თეა ლე ჟა ვა. 

მრა ვალ წ ლი ა ნი გა მოც დი ლე ბი სა და ზე მოთ ჩა მოთ ვ ლი
ლი მი ზე ზე ბის გარ და, ბა ზარ ზე „პროკრედიტ ბან კის“ უპი
რა ტე სო ბას რამ დე ნი მე ფაქ ტო რი გა ნა პი რო ბებს, რომ ლის 
შე სა ხე ბაც ბან კის აგ რო რის კ  მე ნე ჯერ გი ორ გი გა ვა შე ლიშ
ვი ლი აღ ნიშ ნავს:

„ჩვენ შეგ ვიძ ლია კლი ენ ტებს ლარ ში 4  და 5წლიანი სეს
ხი შევ თა ვა ზოთ, რა საც ბევ რი ბან კი ვერ სთა ვა ზობს. ასე ვე, 
არ ვართ გი რა ო ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი. ჩვენ ვა ტა რებთ დე ტა
ლურ ფი ნან სურ ანა ლიზს  და კლი ენტს ისეთ თან ხას ვთა ვა
ზობთ, რომ მას შემ დ გომ ში გა დახ და არ გა უ ჭირ დეს, შეძ ლოს 
კრე დი ტის და ფარ ვა. კლი ენ ტებს კი ძა ლი ან მოს წონთ დე ტა
ლუ რი ფი ნან სუ რი ანა ლი ზი, რად გან ხვდე ბი ან, რომ საქ მე 
პა სუ ხის მ გებ ლი ან პარ ტ ნი ორ თან აქვთ.. ჩვენ თ ვის მნიშ ვ ნე
ლო ვა ნია მე ურ ნე ო ბა, რომ სწო რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის გან ხორ ცი
ლე ბით კლი ენ ტ მა სტა ბი ლუ რი გან ვი თა რე ბა შეძ ლოს!“

reklama
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reforma gamrje adamianisTvis 
xelis gawodebaa

interviu saqarTvelos soflis meurneobis ministrTan
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soflis meurneobis ganviTareba axali mTavrobis erT-erTi mniSvnelovani dapireba 

iyo. saministrom am mimarTulebiT saqmianoba ukve daiwyo. `liberali~ soflis 

meurneobis ministrs, daviT kivaliZes esaubra.

axali mTavrobis erT-erT priori-
tetad soflis meurneoba dasaxelda. 
ras gulisxmobs soflis meurneobis 
strategia? 

dRes, soflis meurneoba realu-
rad prioritetia. 90-iani wlebidan 
moyolebuli iyo periodebi, rodesac 
soflis meurneoba arsad iyo naxsene-
bi. deklarirebul prioritetad arse-
bobda, magram es qaRaldze rCeboda da 
ar eqceoda saTanado yuradReba. axla 
es Tanxvedra TvalsaCino da realu-

ria. pirvel rigSi, mniSvnelovania 
is faqti, rom Cven qarTul sofels 
vibrunebT ukan. 

soflis meurneoba marto  ekonomika 
araa, is ekonomikaze bevrad metia, aq 
aris socialuri faqtori, cxovre-
bis wesi. rasac Cven vakeTebT, es jer 
dasawyisia, aseTi masStabis saqmianoba 
didi xania ar yofila. es reforma 
gamrje adamianisTvis xelis gawodebaa, 
raTa man iSromos. 

mniSvnelovania sistemis Seqmna, rad-

gan mis gareSe yvelaferi fuWi iqneba. 
iseTi sistema unda Seiqmnas, romelic 
yvelasTvis xelmisawvdomi iqneba, 
Tanabari pirobebis Semqmneli, swori 
da mdgradi.

jer ver getyviT Semodgomaze am 
reformas TanxaSi gamosaxuli ra Se-
degi eqneba, magram SemiZlia giTxraT, 
rom reforma midis qarTuli soflis 
dabrunebisken. 

pirvel rigSi, miwis sakuTrebis 
sakiTxi unda gadaiWras. saqarTveloSi 
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70%-ze mets ar gaaCnia miwis sakuTre-
bis mowmoba. Seqmnilia uwyebaTaSorisi 
samuSao jgufi, romelSic Sedis Cveni 
saministro, ekonomikis saministro, 
iusticiis saministro, garemos dacvis 
saministro. mowveuli gvyavs ameri-
keli eqsperti, romelTan erTadac 
vmuSaobT, raTa daidos iseTi xedva, 
rom registraciis problema samuda-
mod gadaiWras. 

meorea infrastruqtura. infras-
truqturaSi Cvens kompetenciaSi 
Sedis aRmosavleT saqarTveloSi 
sairigacio sistemebis da dasavleT 
saqarTveloSi sadrenaJe sistemebis 
aRdgena/reabilitacia. 

aRmosavleT saqarTvelos sWirdeba 
saWiroa morwyva. arsebuli arxebi rom 
gamarTulad muSaobdes, SesaZlebelia 
280 aTas heqtramde miwis nakveTebis-
Tvis wylis miwodeba. pirveli rac da-
viwyeT, am arxebis reabilitacia iyo. 
daaxloebiT sami welia saWiro, rom 
arsebuli tempebiT irigaciis sistema 
aRdges. amis paralelurad institu-
cionalizaciis procesi unda daiwyos. 
vin mouvlis am arxebs? magistralur 
arxze pasuxismgeblobas saxelmwifo 
aiRebs. arsebobda kargi praqtika, 
rodesac meore da mesameuli arxebi 
wyalmomxmarebelTa asociacias gada-
ecemoda mflobelobaSi. es asociacia 
Tavad airCevs Tavmjdomares, Seadgens 
wylis miwodebis grafiks da a.S. 

yvela raionSi SevqmeniT fermerTa 
momsaxurebis sainformacio-sakon-
sultacio samsaxurebi. maT fermerebs 
unda miawodon informacia, gauwion 
konsultaciebi sasoflo-sameurneo 
saqmianobaSi da Cven mogvawodon is 
informacia, rac analizisTvis gvWir-
deba. 

kidev erTi komponenti finansuri 
resursis xelmisawvdomobaa, amisaTvis 
agrokreditis programaa SemuSavebu-
li.

27 marts daiwyo `SeRavaTiani 
agrokreditebis proeqti~, romelic 
sam komponents moicavs da gaTva-
liswinebulia rogorc mcire, ise 
saSualo da msxvili mewarmeebisTvis 

agrosesxebis gacema. proeqti sam kom-
ponents moicavs. 

gaqvT Tu ara informacia, ramdenma 
pirma isargebla agrokreditebiT  da  
rogor mimdinareobs procesi?

bankebi oTxi Tve muSaobdnen piro-
bebze. isini imitom dainteresdnen, 
rom es segmenti auTvisebelia. banki 
kerZo struqturaa da mogeba unda 
naxos. bankebis mier mTeli portfe-
lidan soflis meurneobaSi mxolod 
erTi procenti iyo gadasesxebuli. es 

mzardi segmentia. bankebis umetesobam 
sakreditoebSi soflis meurneobis 
specialistebi ukve aiyvana. 

bankma ar unda gasces sesxi, Tu ar 
aris Sesuli kargi biznes ganacxadi. 
bankebi swored imitom gekirkitebian, 
rom ganacxadi swori iyos. 

fermerebs da mewarmeebs pirvelad 
bankebTan uwevT urTierTobis garkveva 
da imis Semdeg, rac banki daumtkicebT 
sesxs, soflisa da soflis meurneobis 
ganviTarebis fondi Sedis Tanadafinan-
sebaSi da procentis mniSvnelovan wils 
ixdis. mas Semdeg, rac es proeqti daiwyo 
gvesmis, rom fermerebs da mewarmeebs 
sesxis aReba uWirT. es xom ar niSnavs, 
rom mewarmeebi isev marto rCebian 
bankebTan? 

ratom aris fermeri an mewarme 

bankebTan marto darCenili? sapro-
cento ganakveTi, romelic riskis 
faqtoria, maqsimum sam procentzea 
dayvanili. aseve, fondi erT mesamedSi  
sagarantiod Sedis, es ufro fermere-
bis komponents exeba.   

bankebs interesi rom ar hqonodaT, 
ar movidodnen, es nebayoflobiTia. 
erTi banki iyo darCenili da imanac 
monawileobis survili gamoTqva. pers-
peqtivaa segmentSi. dainaxes, rom Tu 
CamorCnen am tendencias, am segments 
sxva banki aiRebs. 

pirvel komponentSi ar aris saWiro 
biznesgegmis dawera, mcire mewar-
mes arc giravnoba sWirdeba. ukve 18 
sakonsultacio kompania gamocxadda, 
romelmac gvTxova rom Cveni mona-
cemebi iqneb saitze dadoT rom did 
proeqtebze visac sWirdeba konsul-
tacia, mogvmarTono. bankebis nawilma, 
rogorc giTxariT, konsultaciebis 
gaweva TviTon daiwyes. amaze ufro 
daxvewili meqanizmis moZebna gagviWir-
deboda. 

pirvel komponents rac Seexeba, ro-
melic 6-Tviania da fermerebisTvisaa, 
ramdenad SeZlebs fermeri am periodSi 
Tundac 5000 lariani kreditis gada-
xdas? 

pirveli komponenti eqvsTvian upro-
cento sasaqonlo ganvadebas gulisx-
mobs. saSualo moTxovna 1000 larzea. 
glexi fuls ar iRebs. is sasaqonlo 
ganvadebas iRebs da  Sesabamis Tanxas 
abrunebs 6 Tvis Tavze uprocentod. 
es patara fermerebi, romelic am 
servisis potenciuri momxmareblebi 
arian, daaxloebiT 700 000 adamiana-
mde, amave dros sagazafxulo xvnis 
beneficiarebi arian. xvnis baraTi ukve 
miiRes, niadagi damuSavebuli aqvT 
da erT heqtarze gadaangariSebiT 
300 laris nominaluri baraTi miiRes 
saCuqrad. damatebiT sesxs Tu dasWir-
debaT, maSin aiReben.

rogor gauwevs adgilobrivi pro-
duqti importirebul dabalfasian 
saqonels konkurencias? 

 mniSvnelovania sistemis 

Seqmna, radgan mis gareSe 

yvelaferi fuWi iqneba. 

iseTi sistema unda Seiqmnas, 

romelic yvelasTvis 

xelmisawvdomi iqneba, 

Tanabari pirobebis 

Semqmneli, swori da mdgradi.
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saqarTvelos mTavrobis sagaza-
fxulo programis farglebSi didi 
masStabis daxmareba midis adgilobriv 
warmoebaze. glexi am xnis ganmavlobaSi 
mitovebuli iyo bazris pirispir. war-
moidgineT, rom amjerad `mciremiwian 
fermerTa mxardaWeris proeqtis~ far-
glebSi umetesobas, niadagis xvna da 
xnulis kultivacia araferi ujdeba. 
nedleuls ufasod iRebs nominaluri 
sasoflo-sameurneo baraTiT, es iqneba 
Tesli, sasuqi Tu mcenareTa dacvis 
saSualeba, mas aseve SeuZlia uprocen-
to sasaqonlo ganvadebac gaakeTos. 
amas damatebuli, dabalxarisxian da 
saeWvo warmoebis produqcias bazarze 
maqsimalurad vakontrolebT. esec 
jansaRi konkurenciaa. Cven ar vambobT, 
rom marto qarTuli produqcia unda 
iyos, ubralod, vambobT, rom qarTuli 
produqcia ar unda iyos imaze ufro 
cud dReSi, vidre importirebuli. 
garda amisa, aucileblad SevimuSavebT 
antidempingur kanonmdeblobas, romel-
sac ekonomikis saministro amzadebs. 

mzaddeba kooperaciebis Sesaxeb 
kanonproeqti, ra etapzea da  soflebSi 
igegmeba Tu ara kooperaciebis Seqmna? 

kooperaciis kanoni ukve parlament-
Sia. am kanoniT, upirvelesad, statusi 
unda ganisazRvros, vin iqnebian am 
kanonis beneficiarebi. kanonproeqtiT 
gaTvaliswinebulia kooperaciebis 
xelSemwyobi saagentos Seqmna. ka-
nonis miRebis SemTxvevaSi es iqneba 
struqtura, romelmac unda mianiWos 
statusi. mTavaria, rom unda iyvnen 
sasaoflo-sameurneo produqciis 
mwarmoeblebi an gadamamuSaveblebi. 
Semdeg ukve rogor gaerTiandebian 
- ra principiT, ra tipis kooperati-
vi iqneba, amas ukve Tavad gadawyve-
ten. amisTvis soflebSi intensiuri 
axsna-ganmartebiTi kampania daiwyeba. 
garda imisa, rom am kampaniaSi CarTu-
li iqneba sakonsultacio centrebi, 
evrokavSiris 40 milioniani daxmare-
bis paketSi, 15 milioni gankuTvnilia 
saqarTvelosSi kooperaciis ganviTa-
rebis xelSewyobisTvis. 

saqarTveloSi Zalian bevri mcire-
miwiani fermeria. sam milionze meti 
erT heqtarze patara nakveTia. amitom, 
Tu gvinda rom komerciul warmo-
ebaze gadavideT, unda moxdes maTi 
gamsxvileba. gamsxvilebis ori gzaa - 
ZaldatanebiTi da bunebrivi. Cven ra 
Tqma unda, bunebrivi gziT mivdivarT. 
kooperativi iqneba nebayoflobiTi da 
mxolod is gawevriandeba, visac amis 
survili eqneba. 

soflisa da soflis meurneobis 
ganviTarebis fondis Semosavlebs ra 
warmoadgens, ra principi moqmedebs am 
fondTan dakavSirebiT?  

soflisa da soflis meurneobis 
fondi SemowirulobebiT muSaobs. 
mTavari Semomwirveli aris fondi 
„qarTu“ da kidev kerZo Semowirulo-
bebi. es fondi aris ganviTarebisTvis 
da sainvesticio fondebisgan gansxva-
vebiT, ar aris mogebaze orientirebu-
li. fondis saxsrebi im strategiuli 
mimarTulebis mxardasaWerad midis, 
romelic deklarirebulia da prio-
ritetia. am SemTxvevaSi prioritetia 
soflis meurneoba.  swored am fondi-
dan finansdeba `mciremiwian fermerTa 
mxardaWeris proeqtis~ farglebSi 
mimdinare sagazafxulo samuSaoebi, 
romliTac mTlianobaSi 700 000-ze 
meti mciremiwiani fermeri isargeble-
bs, da romelzec 200 milion larze 
meti ixarjeba. 

sagazafxulo samuSaoebi daiwyo, Tum-
ca sasoflo-sameurneo baraTebi ramde-
nime regions isev ar miuRia, dasrulda 
Tu ara baraTebis darigeba? 

sasoflo-sameurneo baraTebis dari-
geba jer ar dasrulebula. am eta-
pze 500 aTasze met beneficiars aqvs 
miRebuli. problemebia im raionebSi, 
sadac rwmunebulebma siebi sworad 
ver warmoadgines. iyvnen rwmunebulebi 
romlebmac kargad imuSaves da zusti 
siebi moitanes, magram zog rwmune-
buls ara mxolod xalxi gamorCaT, 
iyo SemTxvevebi, rodesac soflebi 
gamotoves. ase, magaliTad, sagare-

joSi 4 sofeli iyo gamotovebuli. 
visac daxnuli aqvs ukve da baraTi 
ar miuRia, mainc ar daekargeba, roca 
baraTs miiRebs SeuZlia gadacvalos  
da meore -  nominaluri baraTi miiRos 
im fasad. 

erT-erT problemad mewarmeebis 
codna da samewarmeo unarebis arqona 
saxeldeba, saxelmwifo ras akeTebs gle-
xis samewarmeo unarebis asamaRleblad? 

am mimarTulebiT mniSvnelovani iyo 
da aris eqstenciis centrebis Seqmna. 
garda amisa, unda aRvadginoT sade-
monstracio nakveTebi, sadac jiSTa 
gamocda moxdeba.  es sistema moSlili 
iyo. vmuSaobT nedleulis, servisebis 
miwodebaze. mciremiwian fermerTa 
mxardaWeris proeqtis farglebSi 
eqvsasze meti maRazia daregistrirda, 
romelSic glexebs SeuZliaT saqonel-
ze gaanaRdon nominaluri sasoflo-sa-
meurneo baraTebi da miiRon maTTvis 
sasurveli nedleuli. magaliTad, 
tendencia gamoikveTa, rom glexebi 
erTiandebian am 640 lariani baraTe-
biT da zogma traqtorebi iyida, zogma 
motoblokebi, zogi eleqtrocels 
yidulobs. 600-ze meti maRazia, es xom 
kerZo seqtoria, isic xom dasaqmebu-
lia am programiT. 

soflis meurneobis reformis 
Sedegad grZelvadian perspeqtivaSi ra 
Sedegs elodebiT?

sistema unda amuSavdes. sistema rom 
amuSavdeba is ukve qmnis saSualebas, 
rom adamianma, visac Sromis survili 
aqvs, imuSaos. es iqneba mTavari Sedegi. 
dRes soflad, dasaqmebuli adamiani 
mosaxleobis 54%-s Seadgens - es 
Zalian didi cifria. am yvelaferTan 
erTad soflad arasasoflo-sameur-
neo dasaqmebis saSulebac unda 
ganviTardes. Cveni kompetenciis 
farglebSi es aris swored servis 
centrebi, maRaziebi, satraqtoro 
parkebi.   

esaubrnen Tina yifSiZe 
da TaTia xaliani
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როგორმუშაობს„ალდაგიბი-სი-აის“აგროდაზღვევა?
აგ რო დაზღ ვე ვის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში “ალდაგი ბი

სი ა ის“ პარ ტ ნი ო რი მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზაცია 
„კრედოა,“ რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლოს თით ქ მის ყვე ლა 
რა ი ონ შია წარ მოდ გ ნე ლი და სა დაზღ ვე ვო პო ლი სებს 
ად გილ ზე ვე ყი დის.

სა დაზღ ვე ვო პო ლი სის აღე ბის პრო ცე დუ რა გან სა კუთ
რე ბუ ლად მარ ტი ვი და ხან მოკ ლე ა. თეს ვის დაწყე ბამ დე ან 
თეს ვის პრო ცეს ში გლე ხი ავ სებს გა ნაცხადს, რო მელ შიც 
მი უ თი თებს შემ დეგ ინ ფორ მა ცი ას:
} რო მე ლი კულ ტუ რის და თეს ვას აპი რებს? 
} რამ ხე ლა ფარ თო ბის მი წა აქვს და რამდენია მო სა

ლოდ ნე ლი მო სა ვა ლი? 
} რა არის მინ დ ვ რის ფა სი (ანუ მო სავ ლის ფა სი ად

გილ ზე გა ყიდ ვის შემ თხ ვე ვა ში) ?
მი თი თე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის სა ფუძ ველ ზე ხდე ბა პო

ტენ ცი უ რი მო სავ ლის გა მო ან გა რი შე ბა.
სა დაზღ ვე ვო პო ლი სის გა მო წე რა ხდე ბა ად გილ ზე ვე, 

ხო ლო დაზღ ვე ვა ძა ლა ში ე.წ. ვე გე ტა ცი უ რი პე რი ო დის გას
ვ ლი სას ანუ ნა ყო ფის გა მო ნას კ ვის თა ნა ვე შე დის ძა ლა ში.

გასათვალიწსინებელია ისიც, რომ არ აქვს 
მნიშვნელობა მიწა პოლისის შეძენის მსურველი ფერმერის 
საკუთრებაშია თუ არა, არის თუ არა დარეგისტრირებული 
და ასე შემდეგ. მთავარია, დასაზღვევი ფართობი 
იდენტიფიცირებული იყოს. 

„ალდაგი ბი სი ა იმ“ გა ით ვა ლის წი ნა, რომ მო სავ ლის 
აღე ბამ დე, გლეხს დი დი ხარ ჯე ბი აქვს, რის გა მოც თან ხე
ბის მო ძი ე ბა მის თ ვის რთუ ლი ა. ამი ტო მაც დაზღ ვე ვის პრე
მი ას მხო ლოდ მო სავ ლის აღე ბის შემ დეგ გა და იხ დის.

„ალდაგი ბი სი ა ის“ აგ რო დაზღ ვე ვა მე ქა ნი კურ და ზი ა
ნე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი პრო დუქ ტი ა. სხვა დას ხ ვა არა კონ ტ
რო ლი რე ბა დი რის კი ს გან (წყალდიდობები, სეტყ ვა და ა.შ) 
მი ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნის შემ თხ ვე ვა ში კი ფერ მე რი არ იხ დის 
არა ფერს. სა დაზღ ვე ვო პრე მია გა მო აკ ლ დე ბა  ასა ნაზღა
უ რე ბელ ზა რალს. მი ყე ნე ბუ ლი ზა რა ლის შემ თხ ვე ვა ში 
კომ პა ნი ის ზა რა ლის მე ნე ჯე რე ბი უმოკ ლეს ვა და ში ჩა დი
ან ად გილ ზე, ნა ხუ ლო ბენ და ზი ა ნე ბულ რა ო დე ნო ბას და 
ანაზღა უ რე ბაც შე სა ბა მი სად ხდე ბა. 

მა გა ლი თად, თუ კი დაზღ ვე უ ლი იყო 1 ჰა ტე რი ტო რია 
და და ზი ან და მი სი ნა ხე ვა რი, სა დაზღ ვე ვო თან ხის 50%, 
ფრან ში ზას გა მოკ ლე ბით, აუნაზღა ურ დე ბა კლი ენტს.

აგროდაზღვევისმნიშვნელობა
აგ რო დაზღ ვე ვა ფერ მე რე ბი სა და გლე ხე ბის საქ მი ა ნო

ბის აუცი ლე ბე ლი კომ პო ნენ ტი ა. მი უ ხე და ვად სა დაზღ ვე ვო 
კულ ტუ რის დე ფი ცი ტი სა, აგ რო დაზღ ვე ვით სარ გებ ლო ბის 
გა მოც დი ლე ბა ქარ თ ველ ფერ მე რებ საც აქვთ.

გა სულ წელს, რო მე ლიც კა ხე თის რე გი ო ნი სათ ვის გან
სა კუთ რე ბით მძი მე აღ მოჩ ნ და, „ალდაგი ბი სი ა იმ“ კა ხელ 
ფერ მე რებს 1,5 მლნის ზა რა ლი აუნაზღა უ რა.

„კახეთში ჩვენ გვყავს ათას ზე მე ტი დაზღ ვე უ ლი ფერ
მე რი. ბუ ნებ რი ვი პი რო ბე ბის გა მო შარ შან მათ გან სა კუთ
რე ბუ ლად დი დი ზა რა ლი ნა ხეს. ჩვე ნი დახ მა რე ბით კი მა
თი და ნა კარ გე ბის მი ნი მი ზა ცია მო ხერ ხ და,“  აღ ნიშ ნავს 
„ალდაგი ბი სი ა ის“ გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რის მო ად გი ლე 
ნუ ცა კო ღუ აშ ვი ლი და გან მარ ტავს,  „დღეს, მო მა ტე ბუ ლი 
რის კის მა ტა რე ბელ რე გი ო ნებ ში, ბევრ გლეხს სურ ვი ლიც 
კი და კარ გუ ლი აქვს, რომ მე ურ ნე ო ბა ჰქონ დეს, რად გან 
შე საძ ლე ბე ლია მო ვი დეს სეტყ ვა და მთე ლი შრო მა წყალ
ში ჩა ე ყა როს, ეს პო ლი სი კი მათ უქ მ ნით მო ტი ვა ცი ას, ვი ნა
ი დან მი სა ღებ შე მო სა ვალს მა ინც მი ი ღე ბენ.“

აგ რო დაზღ ვე ვის უპი რა ტე სო ბა კი სხვა ფაქ ტო რე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბი თაც კარ გად ჩანს. მა გა ლი თად, სა ფი ნან
სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი გა ცი ლე ბით უფ რო იოლად გას ცე მენ 
სესხს, რო დე საც იცი ან, რომ რისკები ბუ ნებ რი ვია. 

აგ რო დაზღ ვე ვით სარ გებ ლო ბა „საქართველოს ბან
კის“ კლი ენ ტებ საც შე უძ ლი ათ  აგ რო სეს ხის ასა ღე ბად 
მი სულ ფერ მე რებს კრე დიტ ო ფიც რე ბი სა დაზღ ვე ვო 
პო ლისს თა ვად ვე შეს თა ვა ზე ბენ. სა ქარ თ ვე ლოს სოფ
ლებ ში კი აქ ტი უ რი სა რეკ ლა მო კამ პა ნია უახ ლო ეს მო
მა ვალ ში და იწყე ბა.

reklama

მარ ტი ვი და ეფექ ტუ რი აგ რო დაზღ ვე ვა
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა საკ მა ოდ რის კი ა ნი სფე რო ა. გან სა კუ თე ბით იმ რე გი ო ნებ ში, სა დაც ბუ ნებ რი ვი კა ტას ტ რო

ფე ბის ალ ბა თო ბა დი დი ა. ბუ ნებ რი ვი რის კე ბი ს შედეგად მი ღე ბუ ლი ზა რა ლი ს გან თავ დაც ვის ყვე ლა ზე ეფექ ტუ

რი სა შუ ა ლე ბა კი აგ რო დაზღ ვე ვა ა, რო მე ლიც საკ მა ოდ კომ პ ლექ სუ რი პრო დუქ ტია და ქარ თულ ბა ზარ ზე ჯე რაც 

სი ახ ლეს წარ მო ად გენს. სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნია „ალდაგი ბი სი ა ი“ ერ თა დერ თი კომ პა ნიაა სა ქარ თ ვე ლო ში, რო

მე ლიც ფერ მე რებ სა და გლე ხებს მო სავ ლის დაზღ ვე ვის მარ ტივ და ეფექ ტურ სა შუ ა ლე ბას სთა ვა ზობს.



politika

soflis meurneoba 
xelovnuri sunTqvis aparatze

Tina yifSiZe

soflis meurneobis saministrom muSaoba ukve daiwyo, magram soflis meurneobis 

strategia jerjerobiT ar Cans.

soflis meurneobis ganviTareba axali mTa-
vrobis deklarirebul prioritetebSi erT-
-erT mowinave adgils ikavebs. gazafxulidan 
soflis meurneobis saministrom sxvadasxva 
RonisZiebebi daiwyo. am RonisZiebebis Ziri-
Tadi nawili sainformacio centrebis gaxsnas, 
sasoflo-sameurneo baraTebis darigebas, Se-
RavaTiani agrokreditis proeqtis dawyebasa 
da  sarwyavi da sadrenaJo arxebis reablita-
cias moicavs. 

„mTavrobis deklarirebuli mizani da sa-
qmianoba erTmaneTs emTxveva da amis ukan 
qarTuli soflis dabruneba dgas. soflis 
meurneoba marto ekonomika araa, masze metia 
Tavisi socialuri faqtoriT, cxovrebis we-
sia. sofelSi mcxovrebi xalxi Tavs mitove-
bulad grZnobda. qarTuli sofeli ukan unda 
davibrunoT.“ _ ambobda soflis meurneobis 
ministri daviT kirvaliZe „liberalTan’ sau-
brisas. 

realurad rogor ganviTardeba soflis 
meurneoba, jerjerobiT rTuli warmosad-

genia. soflis meurnebis sferoSi momuSave 
adamianebis nawili saministros saqmianobaSi 
strategiul midgomasa da xedvas ver xedavs. 
saministros gasamarTleblad SeiZleba iTqvas, 
rom saqmianobebis dasagegmad statistikis da 
miwis registraciis ararsebobis fonze metis-
metad SezRuduli dro da resursi hqondaT. 
`mersi korpis~ misiis xelmZRvanelis irakli 
qasraSvilis TqmiT, rac keTdeba SeiZleba 
idealuri araa, magram arsebuli resursebiT 
sxvagvarad SeuZlebeli iyo. 

„vfiqrob, saministros winaSe dilema idga, 
daewyoT kvlevebi da mTeli es weli Seeswa-
vlaT situacia da daegegmaT momdevno weli an 
swrafad, raRac mainc gaekeTebinaT. maT meore 
varianti airCies.“ _ ambobs irakli qasraSvi-
li. 

soflis meurneobis erT-erTi yvelaze didi 
proeqti SeRavaTiani agrokreditis proeqtia. 
proeqti sam komponentsa da rogorc msxvil, 
aseve mcire da saSualo fermerebs moicavs. 
am proqtTan dakavSirebuli yvelaze mniSvne-
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lovani kiTxvaa _ vin isargeblebs kreditiT?  
warmatebuli gamocdilebis mqone fermeri Tu 
damwyebeb fermersac miecemaT Sansi? agrokre-
ditebis proeqtiT glexebis samewarmeo da bi-
znes unarebi TavisTavad ar maRldeba, rac 
ukve warmatebul fermers ufro momgebian 
mdgomareobaSi ayenebs.

„cnobilia, rom bankebi damwyebebs ar afi-
nanseben da rogor moevleba am problemas, 
marTali rom giTxraT, ar vici. albaT isev 
specialuri programis da sasoflo-sameur-
neo bankis SeqmniT.“ _ ambobs irakli qasraS-
vili.

SeRavaTiani agrokrediti saxelwifos mxri-
dan fermerebisTvis procentis subsidire-
bas gulisxmobs. saSualo fermerebs SeRava-
Tianad wliuri 7-8 procentiani ganakveTiT 
5000-dan 100 000 laramde kreditis gamotana 
SeuZliaT. ufro msxvili fermerebisTvis 100 
000-dan 1 milionamde 3 procentiani kreditiT 
sasoflo-sameurneo sawarmoebis dafinansebaa 
gaTvaliswinebuli. aseve, mcire fermers sa-
Sualeba aqvs miiRos uprocento sasaqonlo 
ganvadeba, romlis fulad Rirebulebas 6 Tve-
Si uprocentod gadaixdian. 

„Tu saxelwifom msxvili fermerisTvis sa-
procento ganakveTis 3 procentamde daweva 
moaxerxa, ratom ver moaxerxa igive SeRavaTis 
micema mcire da saSualo fermerebisTvis? am 
sqemaSi SeRavaTebi ufro metad mainc msxvili 
mewarmisTvisaa, romelsac ukve gaaCnia aqtive-
bis baza, bazarze operirebis unar-Cvevebi, ga-
aCnia brunvebi, gacilebiT mdidaria“, _ ambobs 
oqsfamis soflis meurneobisa da sasursaTo 
usafrTxoebis politikis programis menejeri 
levan dadiani.

levan dadianis TqmiT, sariskoa agrokre-
ditebis is komponenti, romelic uprocento 
sasaqonlo ganvadebas exeba. 

„sasaqonlo ganvadebis gadaxdis 6 Tviani 
vada Zalian mcirea srulfasovani agraruli 
ciklisTvis. ra SeiZleba 6 TveSi gaakeTo, rom 
mere sasoflo-sameurneo saqmianobidan miRe-
buli SemosavliT sesxi gadafaro? magaliTad, 
SeiZleba gamoazamTro saqoneli. saqarTvelo-
Si saqonlis bagur kvebas 4-dan 6 Tvemde sWir-
deba. am dros saWiroa damatebiTi sakvebi. ba-
gidan gamosvlisas Zroxis wveladoba 3-4 TveSi 
axldeba. am dros, 6 Tvis Semdeg sasaqonlo 
ganvadeba gaqvs gadasaxdeli. erTi weli mainc 
miecaT glexebisTvis“, _ ambobs levan dadiani. 

soflis meurneobis saministros kidev erTi 
mimarTuleba sainformacio-sakonsultacio 
centrebis Seqmnaa. saqarTvelos 54 munici-
palitetSi fermerebsa da glexebs sasoflo 
samuSaoebis ganxorcielebisas am centrebSi 
konsultaciis miReba SeeZlebaT. organizacia 
„qea saerTaSoriso kavkasiaSi“ warmomadgen-
lis, giorgi Rlontis TqmiT, adamianuri da 
profesiuli resursebis naklebobis fonze am 
centrebis saqmianobis efeqturobac kiTxvis 
niSnis qveS dgas. 

daaxloebiT imaves ambobs levan dadianic: 
„sakonsultacio centrebis debuleba sakmaod 
ambiciuria, magram Sesabamisi adamianuri, ma-
terialuri da inteleqturuli bazis ararse-
bobis pirobebSi warmateba naklebad savarau-
doa. kargi isaa, rom amas saminsitroc xedavs 
da, rogorc amboben, realurad am centrebs 
miwis aRwerisa da niadagis nayofierebis Semo-
wmeba daevalebaT.“ 

saministros kidev erTi masStaburi proe-
qti sasoflo-samurneo baraTebis darigeba 
iyo. rogorc soflis meurneobis ministri da-
viT kirvaliZe ambobda, es glexisTvis pirve-
li daxmareba da xelis gawodebaa. eqspertebi 
Tvlian, rom am proeqts grZelvadiani Sedegi 
ar eqneba da es xelisuflebis mxridan glexe-
bisadmi simboluri Jestia, imis dadastureba, 
rom saxelmwifo maTze zrunvas iwyebs.

soflis meurneobis ministri acxadebs, rom 
saministro sairigacio arxebis reabilitacias 
iwyebs. Tumca xilisa da bostneulis eqportis 
saxelmwifo kompaniis direqtoris giorgi ja-
xutaSvilis TqmiT, komunikaciis ararsebobis 
gamo, jerjerobiT gaurkvevelia, rodis ra 
gasarwyaviandeba.

qveyanaSi miwis nakveTebis umetesoba dau-
registrirebelia, ar arsebobs statistika. 
glexebsa da mcire fermerebs konkurencia 
ara mxolod importirebul produqciasTan 
uwevT, aramed qveynis SigniT msxvil da warma-
tebul fermerebTan. Ria kiTxvebad rCeba, vin 
iqneba saministros proeqtebis ZiriTadi be-
neficiari da soflis meurneobis ra models 
miviRebT. 

„deklarirebulia, rom qveynis prioriteti 
mcire fermerebis daxmarebaa, magram Tundac 
sakredito politikiT rom vimsjeloT, yvela-
feri iqeT midis, rom msxvil mewarmeze ufro 
didi aqcenti keTdeba.“ _ ambobs levan dadia-
ni.  
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„საქართველოს ბან კ მა“ ფერ მე რე ბის თ ვის და სოფ ლის მე ურ

ნე ო ბის სფე რო ში და საქ მე ბუ ლი კომ პა ნი ე ბის თ ვის, შე ღა ვა თი ა ნი 

აგ რო სეს ხე ბის გა ცე მა უკ ვე და იწყო. ამ დრო ის თ ვის ბან კი რამ დე

ნი მე მი ლი ო ნი ლა რის მო ცუ ლო ბის გა ნაცხა დებს ამუ შა ვებს.  ყვე

ლას, ვი საც სურს მი ი ღოს უპ რე ცენ დენ ტოდ იაფი აგ როსეს ხი, გა

ა ფარ თო ოს და მსხვილ ბიზ ნე სად აქ ცი ოს სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო 

საქ მი ა ნო ბა, შე უძ ლია ისარ გებ ლოს სა ქარ თ ვე ლოს ბან კის შე ღა ვა

თი ა ნი აგ როსეს ხით.  „საქართველოს ბან კი“ სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 

სა მი ნის ტ როს „შეღავათიანი აგ როკ რე დი ტის პრო ექ ტის“ ორ კომ

პო ნენ ტ ში მო ნა წი ლე ობს, რომ ლის ფარ გ ლებ შიც ბან კი მიმ დი ნა რე 

ოპე რა ცი ე ბი სთ ვის სა ჭი რო საბ რუ ნავ და  ძი რი თად სა შუ ა ლე ბებს, 

ასე ვე წარ მო ე ბას აფი ნან სებს.  

 ერთ კომ პო ნენ ტ ში, რო მე ლიც სა სოფ ლო–სა მე ურ ნეო და ნიშ

ნუ ლე ბის საბ რუ ნა ვი და ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბე ბის და ფი ნან სე

ბას ით ვა ლის წი ნებს, თი თო ე ულ გან მ ცხა დე ბელ ზე სეს ხის თან ხა 5 

000დან 100 000 ლა რამ დეა გან საზღ ვ რუ ლი. ფერ მერს ან მე წარ მეს 

საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის თან ხის მხო ლოდ 6%, 7% ან 8%ის გა

დახ და მო უ წევს, და ნარ ჩენს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბის 

სა ა გენ ტო ანაზღა უ რებს. პროგ რა მის ამოქ მე დე ბამ დე ამა ვე ტი პის 

სეს ხებ ზე დი ა პა ზო ნი და ახ ლო ე ბით 1415%დან იწყე ბო და, ახ ლა კი 

საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი სულ მცი რე 23ჯერ არის შემ ცი რე ბუ ლი. 

მე ო რე კომ პო ნენ ტი ახა ლი სა სოფ ლო–სა მე ურ ნეო სა წარ მო ე ბის 

შექ მ ნი სა და არ სე ბუ ლი სა წარ მო ე ბის ტექ ნო ლო გი უ რი გა და ი ა რა

ღე ბის და ფი ნან სე ბას გუ ლის ხ მობს. ამ ნა წილ ში იაფი კრე დი ტის მი

ნი მა ლუ რი ზღვა რი 30 000დან 600 000 აშშ დო ლა რამ დე მერ ყე ობს, 

საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი კი უფ რო და ბა ლი 1%დან 3%მდეა, აღ

სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მე ო რე კომ პო ნენ ტის ფარ გ ლებ ში შე საძ ლე ბე ლია 

გრძევ ლა დი ა ნი სეს ხის მი ღე ბა 84 თვემ დე ვა დით. 

სა ქარ თ ვე ლოს ბან კის მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის სა ბან კო 

მომ სა ხუ რე ბის დე პარ ტა მენ ტის დი რექ ტო რის, ვა ჟა მე ნაბ დის გან

ცხა დე ბით  „წლებია, რაც სა ქარ თ ვე ლოს ბან კი, სოფ ლის მე ურ

ნე ო ბის სექ ტორ ში მუ შა ობს, კარ გად იც ნობს ამ სფე როს და დი დი 

გა მოც დი ლე ბა აქვს დაგ რო ვი ლი, შე სა ბა მი სად, ზუს ტად ვი ცით რო

გორ უნ და მი ვი ღოთ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, გავ ცეთ სეს ხე ბი და შე ვა

ფა სოთ რის კე ბი. იაფი აგ რო კ რე დი ტე ბის პრო ექ ტის მი ზა ნი, ჩვენს 

შემ თხ ვე ვა ში არის ის, რომ და ვა ფი ნან სოთ  საქ მი ა ნი, გა მოც დი ლი 

ადა მი ა ნე ბი და ბალპრო ცენ ტი ა ნი თან ხე ბით, შე უმ ცირ ოთ ფი ნან სუ

რი რის კი და კრე დი ტის თვით ღი რე ბუ ლე ბა, რის შე დე გადაც ისინი 

შეძლებენ გაფართოებასა და გაძლიერებას. ბანკს აქვს ქვეყ ნის 

მას შ ტა ბით ერ თ ერ თი სა უ კე თე სო ქსე ლი, თით ქ მის ყვე ლა ძი რი

თად, სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო რე გი ონ ში გვყავს წარ მო მად გენ ლე

ბი. უახ ლო ეს პე რი ოდ ში ეს წარ მო მად გენ ლო ბე ბი მთე ლი ქვეყ ნის 

მას შ ტა ბით კი დევ უფ რო გა იზ რ დე ბა. მე ო რე წე ლია საკ რე დი ტო 

მრჩევ ლის ინ ს ტი ტუ ტის ათ ვი სე ბა და ვიწყეთ, ბევრ სო ფელ ში ჩვე ნი 

წარ მო მად გენ ლე ბი გვყავს, რომ ლე ბიც არა თუ ფი ლი ალ ში, არა მედ 

უშუ ა ლოდ სო ფელ ში, ად გილ ზე საქ მი ა ნო ბენ და მო სახ ლე ო ბას 

სხვა დას ხ ვა სა ხის კონ სულ ტა ცი ებს უწე ვენ, მოქ ნი ლი პრო ცე დუ

რე ბი და გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის სწრა ფად მი ღე ბა კი მაქ სი მა ლუ რად 

უად ვი ლებთ მათ ბან კ თან ურ თი ერ თო ბას“. 

რამ დე ნად ად ვი ლია მი ი ღოს ფერმერმა სა ქარ თ ვე ლოს ბან კ ში 

სეს ხი და რა არის ამი სათ ვის სა ჭი რო?

ბო ლო წლებ ში „საქართველოს ბან კი“ აგ რო სეს ხებს მუდ მი

ვად გას ცემ და. იაფ აგ რო კ რე დი ტებ ზე გან ცხა დე ბე ბის მი ღე ბა კი 

და ახ ლო ე ბით 2 კვი რის წინ და ვიწყეთ და პრო ექ ტ ში მო ნა წი ლე

ო ბის სურ ვი ლი ამ ეტაპ ზე ასო ბით ადა მი ან მა გა მოთ ქ ვა. ბან კის 

მოთხოვ ნე ბი ამ მხრივ საკ მა ოდ რე ა ლის ტუ რი და გო ნივ რუ ლი ა, 

თუმ ცა ბუ ნებ რი ვი ა, კრი ტე რი უ მებს ყვე ლა მსურ ვე ლი ვერ და აკ მა

ყო ფი ლებს. სეს ხის გა ცე მის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის დროს ბან

კი სათ ვის, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მსეს ხებ ლის კე თილ სინ დი სი ე რე ბა და 

გა დახ დი სუ ნა რი ა ნო ბა. ბიზ ნესგეგ მის წარ მოდ გე ნა სა ვალ დე ბუ ლო 

მოთხოვ ნა არ არის. სა ქარ თ ვე ლოს ბან კის შემ თხ ვე ვა ში, მი სა ღე ბი 

და საკ მა რი სია ფერ მერ მა მი სი ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ხედ ვის და გათ

ვ ლე ბის შე სა ხებ ზე პი რად მი ა წო დოს ინ ფორ მა ცია საკ რე დი ტო ექ

ს პერტს. მა გა ლი თის თ ვის, აუცილებელია გან მ ცხა დე ბელ მა ახ ს ნას 

და და ა სა ბუ თოს რა და ნა ხარ ჯე ბი აქვს გა სა წე ვი და რა მო სა ვალს 

ელო დე ბა, ხოლო რა ფორ მით მოხ დე ბა ამ ინ ფორ მა ცი ის ბან კის

თ ვის მი წო დე ბა ეს გა დამ წყ ვე ტი არ არის.

რა ხდე ბა იმ დროს, თუ კი ფერ მერს პრობ ლე მე ბი შეექ მ ნე ბა 

მო სავ ლის მი ღე ბას თან და კავ ში რე ბით, შე საბ მი სად კრე დი ტის და

ფარ ვა ში?

 „თუ კი ფერ მერ მა ობი ექ ტუ რი მი ზე ზე ბის გა მო ადექ კ ვა ტუ რი 

მო სა ვა ლი ვერ მი ი ღო, რო გორც ყო ველ თ ვის, ბან კი მას გვერ დ ში 

და უდ გე ბა და სეს ხის რეს ტ რუქ ტუ რი ზა ცი ას მო ახ დენს, მე ტიც სა შე

ღა ვა თო პე რი ო დი ჩვენ თან შე საძ ლოა მე ო რე სე ზო ნის მო სავ ლის 

რე ა ლი ზა ცი ამ დეც კი გადავ წი ოთ. მა შინ, რო დე საც აგ როსეს ხებ ზე 

საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი იმა ზე მა ღა ლი იყო ვიდ რე დღეს, პირ ვე

ლი წლის სეს ხის პრო ცენტს შე იძ ლე ბოდა, მე ო რე წლის პრო ცენ

ტი და მა ტე ბო და, რაც დი დი ტვირ თი იყო ფერ მე რი სათ ვის. იაფი 

აგ როსეს ხე ბის პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში კი პრო ცენ ტი ძა ლი ან მცი

რე ა. ასე ვე, მინ და ა ღვ ნიშ ნო, რომ ასე თი რის კე ბის თა ვი დან ასა ცი

ლებ ლად ბა ზარ ზე უკ ვე არ სე ბობს აგ როდაზღ ვე ვის პრო დუქ ტე ბი. 

ზო გი ერთ სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო კულ ტუ რა ზე დაზღ ვე ვის გა რე შე 

სეს ხე ბის გა ცე მა შე და რე ბით მა ღალ რის კ თან არის და კავ ში რე ბუ

ლი. ცხა დი ა, თუ მსეს ხე ბელს დაზღ ვე უ ლი აქვს მო სა ვა ლი, საკ რე

დი ტო რის კიც მცირ დე ბა და ბან კის თ ვის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა 

იოლ დე ბა“.

„საქართველოს ბან კი“  გაძ ლევთ სა შუ ა ლე ბას  მი ი ღოთ შე ღა ვა თი ა ნი აგ როსეს ხი, 

გა ა ფარ თო ოთ მე ურ ნე ო ბა  და გა ზარ დოთ თქვე ნი შე მო სა ვა ლი

reklama



ekonomika

wyvetili uwyveti 
warmoebis cikli

manana vardiaSvili

oficialuri monacemebiT, soflad saqarTvelos mosaxleobis 46,8% cxovrobs. 

Tumca, adgilobrivi agroproduqciis wili saqarTvelos mTlian Sida produqtSi 

8,4 procentia da is Sida bazris moTxovnis mxolod 12 procents uzrunvelyofs. 

aSkaraa, rom soflad Tavmoryrili Warbi samuSao Zala sakuTar SesaZleblobebs ar 

an ver iyenebs.  

soflis macxovrebelTa umravlesobis-
Tvis soflis meurneoba Semosavlis er-
TaderTi wyaroa. saqstatis informaciiT, 
soflis meurneobis seqtorSi dasaqmebul-
Ta 64% saarsebo minimumis zRvarze da mis 
qvemoT imyofeba, aqedan 23% ukidures si-
RaribeSi cxovrobs. bolo aTi wlis ganma-
vlobaSi saqarTveloSi sofeli siRaribis 
sinonimad iqca. 

soflis meurneobis ganviTarebis miz-
niT wels xelisuflebam ramdenime proe-
qti wamoiwyo. soflis meurneobis saminis-
trom sagazafxulo programis farglebSi 
regionebSi sasoflo-sameurneo baraTebi 
daariga. 0,25-dan 5 heqtramde miwis nakve-
Tis mflobelebma am baraTebiT 100-dan 
640-laramde odenobis daxmareba miiRes. 
Tanxa nakveTis farTis mixedviT gaica. ba-
raTis meSveobiT mcire fermerebs mxolod 
specialuri momsaxurebis miReba SeuZliaT  
_ Tanxis nawili miwis damuSavebas, nawili 
ki mcenareTa dacvis saSualebebis, sasu-
qis da sxva saWiro preparatebis SeZenas 
moxmardeba. „soflisa da soflis meur-
neobis ganviTarebis fondi“ sagazafxulo 
proeqtis farglebSi jamSi 640 000-ze met 
mcire fermers daexmareba. am programis-
Tvis fondis biujetidan 180 mln laria 
gamoyofili. garda amisa, „soflisa da 
soflis meurneobis ganviTarebis fondma“ 
2013 wlis pirveli aprilidan „SeRavaTiani 
agrokreditis proeqtis“ ganxorcieleba 
daiwyo. proeqtis farglebSi, fermereb-

ma sakuTari biznesis ganviTarebis mizniT 
dabalprocentiani kreditebi unda mii-
Ron. xelisuflebas imedi aqvs, rom saxel-
mwifos mier gaweuli daxmarebis Sedegad 
fermeri uwyveti warmoebis ciklSi Caebme-
ba _ procesSi, romelic grZelvadian pers-
peqtivaSi qveyanas agrosamrewvelo damou-
kideblobas moutans. 

uwyveti warmoebis ciklis Seqmnis Se-
saZleblobas mxolod sasoflo-sameur-
neo baraTebis darigebiTa da SeRavaTiani 
agrokreditebis gacemiT naklebad sarwmu-
nod miiCneven is adamianebi, romlebic miwa-
ze uSualod muSaoben. jumber bliaZe la-
godexis raionis sofel SromaSi cxovrobs 
da ojaxs ZiriTadad soflis meurneobis 
produqtebis moyvaniT arCens. „Tqven rom 
eqspertebs eZaxiT, erT-erTi aseTi eqsper-
ti gamovida televiziiT da ganacxada, xal-
xia gazarmacebuli, kaxeTSi xalxi dilidan 
daRamebamde birJaze dgas da arafers ake-
Tebso. birJaze imitom gavdivar-xolme, rom 
Cemi Sromis Sedegs ver vxedav. axla rom 
vmuSaob, 10-jer amaze mets vimuSavebdi, mo-
geba rom mrCebodes. axla imdeni produqti 
momyavs, rac Cemi ojaxis sarCenad mWirde-
ba. es Semosavali arsebobisTvis gvyofnis, 
wlidan wlamde Tavi gagvaqvs, magram ojaxs 
araferi emateba,“ _ ambobs 57 wlis jumber 
bliaZe,  _ „kargia, baraTebi rom dagviriges, 
gvarjila gamovitane, nawiliT Sxamqimikate-
bs viyidi.  didi SeRavaTia es glexi kacis-
Tvis, Tan gazafxulze, roca fuli yvelaze 
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metad uWirs. magram Tu amindi gagvimar-
Tlebs da namet mosavals moviyvanT, mere 
imas ra vuyoT?“  

bliaZis msgavsad, soflad mcxovrebi 
mosaxleobis didi nawilisTvis mousavlia-
nobac da Warbi mosavalic erTnairi pro-
blemaa. gasul wels kaxeTSi atmis kargi 
mosavali movida, magram glexebs moweuli 
xili xeebze daulpaT.  

„erTi kilogrami atmis sabiTumo fasi 13 
TeTramde daeca, maSin roca TviTRirebu-
leba 40 TeTri iyo. heqtarze 1800 lari 
davxarje da 1000 laric ver amoviRe. 1 ve-
dro atams 1 larad vyiddiT da imisi myid-
velic ar iyo. adgilobrivi warmoeba aq ar 
aris, rom vinmem Cveni moyvanili xili iyi-
dos, verc mosavali gagvaqvs versad. xar-
jic ver davfareT. dRedaRam vSromobT, 
magram xelSi araferi gviWiravs,“ _ ambobs 
gurjaanis raionis sofel CumlaySi mcxo-
vrebi Salva qitesaSvili. 

soflis murneobis saministros infor-

maciiT, atami gurjaanisa da Telavis raio-
nebSi,  4721.20 heqtar farTobzea gaSene-
buli da misi saerTo warmoeba wliurad 
32 396 tonas Seadgens. atmis jiSebidan 
ZiriTadad „qonela“, „wiTeli da yviTeli 
zebra“ da „kaxuri TeTraa“ gavrcelebuli.

2011 wels, kaxeTSi atami 50-70 TeTri, 
vaSlatama ki 1-1,50 lari Rirda. adgilo-
brivi mosaxleobis informaciiT, gasul 
wels atmis gaiafeba Warb mosavalTan er-
Tad mezobel qveynebSi misi eqsportis Se-
mcirebamac gamoiwvia: imis gamo, rom azer-
baijanulma mxarem sazRvarze 1 kg atamze 
sabaJo mosakreblis odenoba 80 TeTriT 
gansazRvra, azerbaijaneli eqsportiore-
bis ricxvi mkveTrad Semcirda. 

Salva qitesaSvili ambobs, rom Tu ase 
gagrZelda da saxelmwifo fermerebs 
produqciis Sesanaxi infrastruqturisa 
da gasaRebis bazrebis moZiebaSi ar dae-
xmareba, momavalSi isic sxvebis msgavsad 
soflis meurneobis produqtebis moyva-
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nas Tavs daanebebs da vaWrobas daiwyebs. 
aseTi arCevani uamravi glexisTvis Tavis 
gadarCenis erTaderTi gzaa, ris gamoc 
saqarTvelo TandaTan  agraruli qveynis 
statuss kargavs.

bolo ori wlis ganmavlobaSi soflis 
meurneoba prezident saakaSvilis yuradRe-
bis centrSi moeqca. prezidenti ramdenime 
piradi iniciativiTac gamovida: „saxelmwi-
fos da biznesis partniorobiT, aSendeba sa-
sawyobo meurneobebi da lojistikuri cen-
trebi, rac Tvisebrivad Secvlis eqsportis 
struqturas. fermerebs aRar mouwevT gasa-
Rebis bazrebis damoukideblad moZieba, rad-
gan maT produqcias miecema maRalxarisxia-
ni sasaqonlo saxe,“- ganacxada prezidentma 
erT-erT gamosvlaSi da fsoni maRali donis 
sasawyobe meurneobebis da lojistikuri 
centrebis mSeneblobaze dado.

axla saqarTveloSi 5 Tanamedrove sasa-
wyobo-samacivro meurneobaa: lagodexSi, 
gorSi, abaSaSi, martyofsa da axaSenSi. axa-
Senis samacivro meurneobis mSeneblobaSi 
300 000 dolaris investicia Caido. meur-
neoba, romelSic 87 000  tona produqtis 
Senaxvaa SesaZlebeli, amJamad saerTod 
gaCerebulia. „imisTvis, rom produqti sa-
macivro meurneobaSi Seinaxos, misi mokre-
fis dros teqnologiuri cikli unda iyos 
daculi. fermerma unda icodes, rodis, 
rogor temperaturaze da Saqrianobis ra 
dros unda mokrifos atami.  mokrefis Se-
mdeg xili unda dafasovdes zomisa da xa-
risxis mixedviT da specialur taraSi mo-
Tavsdes, winaaRmdeg SemTxvevaSi macivarSi 
atami ar Seinaxeba da gafuWdeba. am teq-
nologiur cikls saqarTveloSi arcerTi 
fermeri ar icavs. maT am ciklis Sesaxeb 
arc codna aqvT da arc finansuri resursi  
mis dasacavad, magaliTad, aucilebeli ta-
ras SesaZenad. miuxedavad imisa, rom Cemi 
meurneobis irgvliv 3000 ha-ze atmis ba-
Ria gaSenebuli, Sesanaxi atmis yidva Seu-
Zlebelia,“ _ acxadebs axaSenis sasawyobo 
meurneobis da Sps „xilisa da bostneulis 
eqsportis kompaniis“ direqtori  giorgi 
jaxutaSvili.  misi azriT, saqarTvelodan 
agraruli produqciis eqsportis Semcire-
basac bazarze xarisxiani da konkurentu-
nariani produqciis ararseboba iwvevs. 

soflis meurneobis produqtebidan eqs-

portze saqarTvelodan ZiriTadad xurma, 
karalioki, mwvanili, atami, vaSlatama da 
mandarini gadis. qarTuli produqciis 
mTavari da yvelaze msxvili saeqsporto 
bazari ki ukrainaa da am bazarzec qarTuli 
produqciis wili bolo 2 wlis ganmavlo-
baSi sul ufro da ufro mcirdeba. „ukrai-
naSi qarTuli soflis meurneobis produ-
qciis eqsportis zrda 2006 wels daiwyo, 
mas Semdeg rac ruseTis bazari daixura. 
2006-dan 2010 wlis CaTvliT ukrainaSi qar-
Tuli xilis da bostneulis eqsporti izr-
deboda, 2011 wlidan ki eqsportma Semci-
reba daiwyo. ukrainuli bazris Seswavlis 
Semdeg saintereso suraTi gamoikveTa: ra 
raodenobiTac mcirdeboda qarTuli atmi-
sa da mwvanilis eqsporti, zustad imde-
niT  izrdeboda  ukrainaSi israelidan  da 
TurqeTidan mwvanilis, saberZneTidan da 
espaneTidan ki atmis eqsporti. mizezi is 
iyo, rom ukrainuli bazris 60-ma procent-
ma araorganizebuli, sakolmeurneo bazri-
dan organizebul, msxvil savaWro qselSi, 
supermarketebSi gadainacvla. aRmoCnda, 
rom qarTveli eqsportiorebi, romlebic 
sinamdvileSi erTsezoniani gadamtane-
bi arian, akmayofileben  sakolmeurneo 
bazris moTxovnebs, magram ver akmayofi-
leben didi savaWro qselis moTxovnebs: 
maT ar SeuZliaT qselisTvis mTeli wlis 
ganmavlobaSi xarisxiani da dafasoebuli 
produqciis garantirebuli moculobebis 
stabiluri miwodeba. amisTvis arc erTi 
qarTveli fermeri mzad ar aris. anu, Cven 
movZebneT kargi niSa, magram soflis meur-
neobis ganviTarebis erTiani strategiis 
ararsebobis gamo mas TandaTan vkargavT“,  
_ ambobs jaxutaSvili. 

saqarTveloSi dRes soflis meurneobis 
warmatebuli dargi da regioni ar arse-
bobs.  am seqtoris ganviTarebisTvis Tan-
mimdevruli politika saxelmwifos Semu-
Savebuli ar aqvs. xelisufleba agrarul 
sferoSi dRemde mxolod fragmentulad 
da spontanurad ereoda, rac ZiriTadad, 
yurZnis da mandarinis realizaciis  sub-
sidirebiT  Semoifargleboda. 

mizezi, ris gamoc saqarTveloSi so-
flis meurneoba ver viTardeba, Zalian 
bevria:  agraruli warmoebis ganviTarebas 
sasoflo-sameurneo teqnika sWirdeba. sa-
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qarTveloSi ki glexebis didi umetesoba 
isev guTniT, mamapapuri ToxiT, bariT da 
zurgze mokidebuli sawamli aparatiT mu-
Saobs. traqtoris saSualo fasi 40 aTasi 
dolaria. glexebs misi SeZenis saSualeba 
ara aqvT. amJamad qveyanaSi sul 1100 tra-
qtoria. saqarTveloSi ki 3600-mde sofe-
lia, rac imas niSnavs, rom 3 sofels erTi 
traqtori emsaxureba. soflis meurneobis 
seqtorSi seriozul problemad rCeba ji-
Sebis ganaxlebac, rac aucilebelia imis-
Tvis, rom agraruli warmoeba momgebiani 
gaxdes.

erTi glexis mier wvril, ojaxur meur-
neobaSi warmoebuli produqtis TviTRi-
rebuleba msxvili fermeruli meurneobis 
mier warmoebuli produqtis fasze bevrad 
maRalia. amitom aris, rom saqarTveloSi 
importiT Semosuli saqoneli adgilobri-
vze bevrad iafia.

meurneobebis gamsxvilebas, axali teq-
nologiebis danergvasa da axali jiSebis 
Semotanas fuli sWirdeba, glexs ki sabru-
navi Tanxa ara aqvs. maRali riskebis gamo 
agrarul seqtors sabanko sistema ar swya-
lobs. gzebisa da moSlili infrastru-
qturis gamo soflis meurneoba ucxoeli 
investorebisTvisac naklebad mimzidveli 
adgilia.  

„soflisa da soflis meurneobis ganvi-
Tarebis fondis“ mier SeTavazebul „SeRa-
vaTiani agrokreditis proeqts“ soflis 
mosaxleoba jer isev eWvis TvaliT uyu-
rebs:  „erTxel damWirda 3000 dolari da 
arc erTma bankma axlos ar gamikara. sesxi 
mikrosafinanso organizaciam momca, isic 
mxolod maSin, roca sesxis uzrunvelyofis 
mizniT giraoSi saxli Cavde. miwis nakve-
Tic mqonda, magram imis Cadebaze uari mi-
Txres, miwas fasi ara aqvso. sacxovrebeli 
saxli xom Camadebines bankSi da 36%-iani 
wliuri sargebelic gadamaxdevines. imis 
mere SiSiT bankisa da mikrosafinanso or-
ganizaciisken ra gamaxedebs. SeRavaTiani 
agrokreditebis gacemas axlac dagvpird-
nen, magram bankebi biznesproeqtebs iTxo-
ven. eg programa Cemnairi glexebisTvis ar 
aris, ra icis glexma proeqtis dawerisa? 
garda amisa, bankebi kreditis uzrunve-
lyofas isev uZravi qonebiT iTxoven. er-
Tic vnaxoT da mosavalma ar gamimarTlos, 

mere ra vqna, col-Svili Ria cis qveS da-
vtovo?,“ _ kiTxulobs dedofliswyaroSi 
mcxovrebi Salva zuraSvili. 

mosaxleobis pesimizms aqvs safuZveli _ 
msgavsi proeqti saqarTvelos mTavrobam 
adrec ganaxorciela. saxelmwifom 2008-
2009 wlebSi „iafi kreditis“ farglebSi 
soflis meurneobaSi 28 milioni laris 
odenobis krediti gasca. sawarmoTa ume-
tesobam sesxis dabruneba ver moaxerxa da 
mTavrobam kerZo kompaniebze gacemuli mi-
lionobiT lari Camowera. glexebi amboben, 
rom „iafi kreditis“ programasTan Seda-
rebiT „SeRavaTiani agrokreditis pro-
eqti“ bevrad ufro sariskoa, radgan va-
lis daubruneblobis SemTxvevaSi fermeri 
uZrav qonebas dakargavs. 

soflis meurneobis sferoSi dasaqmebu-
li eqspertebis azriT, „nacionalurma mo-
Zraobam“ xelisuflebaSi 10-wliani yofnis 
periodSi soflis meurneobis dargSi ar-
sebuli vercerTi sistemuri problema ver 
moagvara. „yofilma xelisuflebam soflis 
meurneoba prioritetad 2 wlis win gamo-
acxada. Sesabamisad, 2 wlis ganmavlobaSi 
bevri verafris gakeTeba moeswro. garkveu-
li nabijebi gadaidga: Semoitanes xorblis 
da simindis axali saTesle masala, axali 
teqnika da es yofil xelisuflebas ar 
unda davukargoT,“ _ ambobs axalcixis 
sasoflo-sakonsultacio samsaxuris di-
reqtori guram jinWvelaZe,  _ „fermerTa 
daxmarebis im programas, romelic axalma 
mTavrobam SemogvTavaza, efeqti namdvi-
lad eqneba, magram ara iseTi, rogorsac 
xelisufleba elodeba. soflis meurneo-
bis warmoeba rom gaizardos, amisTvis mTa-
vrobam fermerebs  stimuli unda misces 
da maT gasaRebis bazrebis moZiebaSi dae-
xmaros. soflis meurneobis ganviTareba 
SeuZlebelia calkeuli, mciremasStabiani 
proeqtebiT. sanam es sfero prioriteti 
ar gaxdeba da mTavroba ar SeimuSavebs 
kompleqsur gegmas da Tanmimdevrul po-
litikas mis gadasarCenad, manamde warmoe-
bis zrdas da soflis meurneobis ganviTa-
rebas ar unda velodoT“.

„qarTuli ocnebis“ xelisuflebaSi mos-
vlis 6 Tvis Tavze soflis meurneobis gan-
viTarebis grZelvadiani strategia isev ar 
arsebobs.  
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"strategiuli xedva 
da masTan sworeba gvaklia"

interviu saqarTvelos xilisa da bostneulis eqsportis saxelwifo 

kompaniis direqtorTan, 

giorgi jaxutaSvilTan

ra aris soflis meurneobis mTavari 
gamowveva da problema?

iTvleba, rom soflis meurneobis 
ganviTarebisaTvis saqarTveloSi didi 
resursebia. rodesac mosaxleobis 52% 
pirdapir Tu iribad amazea damokide-
buli, soflis meurneobis ganviTareba 
gansakuTrebiT mniSvnelovani xdeba. 

soflis meurneobis problemebze 
msjelobisas konkurentunariani 
produqtis problemasTan mivdivarT. 
konkurentunariani rasTan da visTvis? 

sadaa daTvlili konkurentunaria-
noba, sadaa gakeTebuli analizi, ra 
produqtebia, romelzec aqcenti unda 
gakeTdes? zogadad, strategiuli xed-
va da masTan sworeba gvaklia.

saxelmwifom kompleqsuri ekonomi-
kuri, socialuri, resursuli anali-
ziT strategia unda Camoayalibos, 
unda gansazRvros, ra gziT midis, rom 
naTlad dainaxos yvela riski, xarji 
da potenciuri Semosavali. dRes ki 
saxelwifom ar icis, ra Semosavals 

moutans daxarjuli erTi lari da 
radgan ar icis, frTxilobs da al-
ternatiul investiciebs axorcielebs. 
strategiis gareSe am 1 lars subie-
qturi gadmosaxedidan xarjavs, rom 
socialuri xanZari Caaqros, magram  
grZelvadian perspeqtivaSi, Tanxis 
mxolod socialuri miznebisTis xar-
jva ekonomikisTvis Sedegis momtani 
ar iqneba. 

biujeti Semosavlebisgan da xarje-
bisgan Sedgeba. Cveulebrivi biznes-
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gegmaa, saxelwifos risi generireba 
SeuZlia da Semdeg - risi daxarjva. 
rogorc yvela ganviTarebad qveyanas, 
xarjebi Zalian didi gvaqvs, Semo-
savali - Zalian cota. vfiqrobT, 
ra mimarTulebiT wavideT. saxelwi-
fom unda ifiqros, rogor SeiZleba 
arsebuli resursebis bolomde  da 
efeqturad gamoyeneba. 

am SemTxvevaSi miwaze vsaubrob, so-
flis meurneobaSi miwa SezRudulia. 
ratom ipyrobdnen adre miwebs? imi-
tom, rom meti sakvebi da Semosavali 
hqonodaT. yazaxeTs bevri miwa aqvs, 
magram naklebad produqtiuli miwe-
bia. ra qnas? morwyas? Zalian Zviri 
daujdeba. urCevnia, navTobi amoiRos, 
xili da bostneuli ki iyidos. axla 
saqarTvelom unda dasvas kiTxva, ra 
unda qnas. dRes CvenTvis mniSvnelo-
vania samomxmareblo kalaTa, ar unda 
gaizardos xarjebi da rac am kalaTa-
Si Sedis, wlis ganmavlobaSi stabilu-
rad unda gvqondes. 

daaxloebiT 700 000 tona xorbali 
gvWirdeba, aqedan daaxloebiT 600 
000 tona importiT Semodis. kaxeTSi 
imdeni heqtari miwaa, rom saqarTve-
los eyofa. xorbalis momgebianoba 
Zalian  dabalia, rodesac pomidori, 
marwyvi da kenkra, xarjTan Sedare-
biT, bevrad Semosavliania. amitom, 
iqneb sjobda, mTel kaxeTSi marwyvi 
mogveyvana da xorblisTvis Tavi 
dagvenebebina? marwyvis saTburebi ga-
gvekeTebina da ruseTisa da ukrainis 
bazrebi dagvepyro? ara. marwyvi iseTi 
produqtia, sazRvrebi rom Caiketos 
da rame katastrofa moxdes, marwyviT 
Tavs ver Seinaxav, Tan malfuWebadia. 
xorbali strategiuli mniSvnelobis 
produqtia, sursaTis usafrTxoebis 
Temas ukavSirdeba. dRes qveyanas ar 
aqvs sursaTis usafrTxoebis riske-
bis marTvis gegma da arc biznesi ar 
aris im etapze misuli, rom omisa da 
sazRvrebis Caketvis SemTxvevaSi, ori 
Tvis Semdeg, purze deficiti ar iyos 
da fasebi katasrofulad ar gaizar-
dos. qveyanaSi aucilebeli sursaTis 
maragebi ar aris.

raze gadis saxelwifos strategia? 
logikurad Tu vimsjeleT, pasuxi Sem-
degi unda iyos - saxelmwifos strate-
gia gadis sursaTis usafrTxoebaze da 
Semdeg Semosavlis miRebaze. sursaTis 
usafrTxoebaa importis Canacvlebac. 

dResdReobiT yvelaferi importire-
bulia?

ki, TiTqmis yvelaferi importire-
bulia. saWmeli yurZenic ki importia 
somxeTidan, argentinidan, marokodan. 
vaSlic importiT Semodis. gadamyidve-
li yvelgan gadamyidvelia da is vaSli 
Semoaqvs, romelic didxans inaxeba da 
mimzidvelia. gvaqvs Zveli jiSebi da 
ara axali, radgan investicias veride-
biT.  Sesabamisad, `gudvilSi~ Tu sxva 
qselebSi is produqti iyideba, rome-
lic momxmarebels moewoneba, Tvals 
moWris. momxmarebeli aseT vaSlze 
gadavida da Sesabamisad, rac aq ar 

iwarmoeba, importiT Semodis. stra-
tegiuli produqtebi: xaxvi, lobio da 
kartofilic ki importirebulia. 

xorbali kargi magaliTia. stra-
tegiuli produqtia, magram da-
balxarjiania, magram amavdroulad, 
dabalSemosavliania, zogadad ara-
rentabeluria. mcire masStabebze 
araa momgebiani xorbalis daTesva. ra 
vqnaT, bizness xeli SevuwyoT, rom 
600 000 tona xorbali awarmoos? me 
vfiqrob, rom aucileblad, magram 
gegmazomierad. amdeni tona xorbali 
rom vawarmooT, minimum 200 000 heqta-
ria saWiro. qveyanaSi ki sul 800 000 
heqtaria.  

es imas niSnavs, rom 800 000 heqtris 
yvelaze optimalurad datvirTvis 
amocana dgas? 

diax, unda vecadoT, rom 800 000 
heqtari iseT monakveTebad davyoT, 
rom maqsimaluri Semosavali amoviRoT 
misgan da rac SeiZleba optimalu-
rad davxarjoT. dagegmvis proces-
Si, gamoricxeT banani, ananasi da is 
produqtebi, rac klimaturi da sxva 
mizezebis gamo ar unda moviyvanoT da 
Sedegad, produqtebis potenciurad 
sawarmoebeli sia dagvrCeba. mTeli 
msoflio cdilobs pirveladi warmo-
eba ise dagegmos, rom naklebi xarji 
da maqsimaluri mogeba hqondes. amas 
gegmebi, xarjTaRricxva da zogadad, 
swori analizi sWirdeba. 

strategiuli xedvaa, rom sursaTis 
uvnebloba gvinda, magram amisaTvis 
Zalian bevri ramaa gasakeTebeli. 
miwa da wyali gvaqvs, miwas sasuqebi 
sWirdeba, wyali unda mivides nakveTe-
bamde, kidev saxelwifo instituciebia 
Sesaqmneli kvlevisa da analizisTvis. 
amas garda, ganaTlebaSi unda CavdoT 
fuli kadrebis mosamzadeblad. am 
yvelafrisTvis, adamianuri resursebis 
garda, didi moculobis materialuri 
resurSi gvWirdeba. saidan unda movi-
des es resursi? pirveli kiTxva, rasac 
svamen-xolme, aris - `biujeti ramdens 
mogvcems~, rac, Cemi azriT, araprodu-
qtiulia. meorea - kerZo investoris 

 saxelmwifom kompleqsuri 

ekonomikuri, socialuri, 

resursuli analizis 

Sedegad strategia unda 

Camoayalibos, unda 

gansazRvros, ra gziT midis, 

rom naTlad dainaxos 

yvela riski, xarji da 

potenciuri Semosavali. 

dRes ki saxelwifom ar icis, 

ra Semosavals moutans 

daxarjuli erTi lari da 

radgan ar icis, frTxilobs 

da alternatiul 

investiciebs axorcielebs. 
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mozidva. rodesac investors eubnebi, 
rom investicia Cados, ras axvedreb, 
rodis ras unda elodes Sengan? in-
teresdeba ra aris Seni prioriteti. 
Tuki xorcis biznesSi fuls Cadebs, 
ainteresebs ganaTlebaSi Tu deb fuls 
veterinarebis mosamzadeblad. 

ratom ar daido es suraTi bolo 
wlebSi?

rTulia am suraTis dadeba. resur-
si, xedva da struqturebis koordi-
nirebuli saqmianoba sWirdeba. wina 
xelisuflebam dainaxa, rom uarmavi 
problemaa da uamravi resursia sa-
Wiro, amitom naklebprioritetulad 
CaTvala. 

axalma xelisuflebam prioritetTa 
Soris daasaxela soflis meurneoba, 
jer kidev winasaarCevno periodSi.

diax, magram strategia jer isev 
ar aris gamokveTili. magaliTad, sad 
SiZleba movipovoT sajaro informa-
cia sarwyavi sistemebis Sesaxeb? sad 
aris wyali da sad SeiZleba mivides 
drois garkveul periodSi? davuSvaT, 
me var investori, erTmaneTTan rogor 
davakavSiro iafi sesxi da wyali? par-
tniorTan rom mival da bostneulSi 
fulis Cadebas vTxov, unda vuTxra, 
wyali meqneba Tu ara, rodis meqneba 
da a.S. investors unda SeeZlos am 
informaciis oficialuri wyaro-
dan miRebac. am tipis strategiul 
sworebaze vsaubrob. roca saxelwi-
fo mixvdeba, rom mcire informacias 
mcire problemebis gadasaWrelad 
didi mniSvneloba aqvs, analizsa da am 
analizis komunikacias dros dauTmo-
bs. informaciis xarisxs da siswrafes 
gadamwyveti mniSvneloba aqvs. statis-
tikis departamenti 6 Tvis dagviane-
biT aqveynebs informacias, rodesac 
erTi wliT adre gWirdeba statisti-
kuri prognozi. 

ra mniSvneloba aqvs eqports da ra 
problemebia eqsportSi?

Cvens qveyanaSi moxmareba imdenad 
mcirea, rom Tu soflis meurneobis 

ganviTarebaze vsaubrobT, es pro-
duqtis eqsportsac gulisxmobs. Tu 
gasavali da realizacia ar iqneba, 
arafers azri ar eqneba. 

rogorc warmoebaa problema, isevea 
gayidva. gayidvebi ar iqneba, Tu pro-
duqti ar iqneba, produqti ar iqneba, 
Tu gayidvebi ar iqneba. kvercxi da 
qaTamiviTaa. saxelmwifo Tu xar da 
xvdebi, rom arc kvercxi gaqvs da arc 
qaTami, maSin an kvercxi unda gaakeTo, 
an qaTami. biznessamyaroSi TavisiT 
araferi Cndeba. faqtia, saxelmwifos 
monawileoba mniSvnelovania. minimum 
bazris kvleva unda gaakeTos, rom 

icodes, strategiaSi ra gaiTvaliswi-
nos da xeli ras Seuwyos. 

mTeli Cveni kompetenciebi import-
Sia dagrovebuli. realurad eqsporti 
sabWoTa kavSiris daSlis Semdeg ar 
gvikeTebia. saeqsportod arc infras-
truqtura da arc codna ar gagvaCnia. 
miT umetes, iseT malfuWebad produ-
qtebSi, rogoric soflis meurneoba-
Sia. 

rodesac am sferoSi saqmianoba 
daviwye, pirveli, rac gavakeTe, im 
faqtebis analizi iyo: ra gadis qveynis 
gareT, rogor gadis, vis gaaqvs, sad 
aris Cveni dRevandeli bazari. 

mimdinare etapze qarTuli warmoe-
bis sasoflo-sameurneo produqciis, 
ZiriTadad xilis da bostneulis 
eqsportis bazari ukrainaa. aqac cudi 

tendenciebi davinaxe. saqarTvelos 
eqsporti erT bazarzea mibmuli da 
aseTi riski qveyanam ukve ganicada, 
rodesac ruseTis bazari daiketa. 

mwvanilis eqsporti ukrainaSi 
2006 wlidan iwyeba. ruseTis bazari 
daiketa 2006 wels da eqsportio-
rebi ukrainis bazarze gadavidnen. 
2006-dan 2010 wlamde saqarTvelodan 
importis zrda iyo. Cveni memwvanile-
ebi gadavidnen ukrainis bazarze da 
1000 tonidan 3500 tonamde avidnen. 
saintereso tendencia davinaxe, 2010 
wlidan saqarTvelodan eqsportis 
Semcirebas TurqeTisa da israelis 
eqportis zrda miyveba. faqto-
brivad, Cven miveciT signali, rom 
ukrainaSi bazaria. Tumca israelma 
da TurqeTma esportSi gvajobes 
imitom, rom meti kompetencia da 
infrastruqtura aqvT. 

eqsports ori amocana aqvs: saeqs-
porto bazrebze gavzardoT importis 
wili da aviTvisoT sxvadasxva bazari, 
sadac bolomde vecdebiT, rom konku-
rentunarianoba SevinarCunoT. rome-
lime bazarze Tu varT, unda vecadoT, 
rom is bazari ar davkargoT. 

qarTveli mewarmeebi miCveulebi iyv-
nen sakolmeurneo bazrebSi vaWrobas. 
sakolmeurneo bazari iyo ZiriTadi 
arxi, romlidanac produqti midioda 
kooperatiul maRaziebSi. sazRvrebis 
gaxsnasTan erTad es maRaziebi nel-
-nela qselebad gadaiqca. qselebSi 
gamocdili vaWrebi gaCdnen, faqto-
brivad, moxmarebelsa da mwarmoebels 
Soris gaCnda biznesi. 

moxmarebis bazris didma nawilma 
gadainacvla qselSi. mTeli Cveni pro-
duqti, rogorc aRmovaCine, ukrainaSi 
sakolmeurneo bazarSi midis. zarali, 
ra Tqma unda, didia. zogs ufuWdeba, 
imitom, rom teqnologiuri cikli 
darRveulia, iseT dros Caitana, ro-
desac ukve dabali fasebia, gayidvidan 
Tanxa ver amoiRo. aseT gamtanebs erT 
sezonian gamtanebs veZaxi, romel-
Ta bazari sakolmeurneo bazaria da 
bazris moTxovna da maTi saSualebebi 
erTmaneTs emTxveva. 

 mTeli msoflio cdilobs 

pirveladi warmoeba ise 

dagegmos, rom naklebi 

xarji da maqsimaluri 

mogeba hqondes. amas gegmebi, 

xarjTaRricxva da zogadad, 

swori analizi sWirdeba. 
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სოფ ლის მო სახ ლე ო ბის თ ვის შე მო სავ ლის ძი რი თა დი წყა რო 

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ა.  მაგ რამ, მი უ ხე და ვად ამი სა, ამ სფე რო ში ჯერ 

კი დევ რთუ ლი ვი თა რე ბა ა. პრობ ლე მას არაკ ვა ლი ფი ცი უ რი მუ შა ხე

ლი და ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის არ ცოდ ნა ქმნის.

„ამ სფე რო ში სპე ცი ა ლის ტე ბის ნაკ ლე ბო ბა ა.  ვამ ბობთ, რომ 

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში  ერ თი მი ლი არ დი უნ და დავ ხარ ჯოთ, მაგ რამ 

რო გორ უნ და მოხ დეს ეს, რო მე ლი მე ეკო ნო მისტს ბიზ ნეს გეგ მას 

და უ ფი ნან სე ბენ?! არა და შე იძ ლე ბა მან არც კი იცო დეს, რო გორ გა

ნა ხორ ცი ე ლოს სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო პრო ექ ტი. ფერ მე რებს კი ხე

ლი არ მი უწ ვ დე ბათ ბიზ ნეს გეგ მის შექ მ ნა ზე, ამი ტომ ისევ თა მაშ გა რე 

მდგო მა რე ობ ში რჩე ბი ან,“  ამ ბობს ფერ მე რი ბე ქა გო ნაშ ვი ლი.

ბე ქამ 2011 წელს დე დოფ ლის წყა რო ში ფერ მერ თა მომ სა ხუ რე

ბის ცენ ტ რი „აგროქიზიყი“ გახ ს ნა, სა დაც ყვე ლა ის ნივ თი, წა მა

ლი თუ სა სუ ქი იყი დე ბა, რაც სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის თ ვის ფერ მერს 

სჭირ დე ბა: ვაქ ცი ნე ბი, ვეტ პ რე პა რა ტე ბი, შხამ ქი მი კა ტე ბი და აგ რო

ტექ ნი კა. 

გარ და ჩვე უ ლებ რი ვი სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო ნივ თე ბი სა და 

პრე პა რა ტე ბი სა, ფერ მე რებს მა ღა ზი ა ში ინო ვა ცი უ რი ტექ ნი კის ყიდ

ვაც შე უძ ლი ათ, მა გა ლი თად, მზის ენერ გი ა ზე მო მუ შა ვე ელექ ტ რო 

მწყემ სის. იგი მწყემსს შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლე ვეს, ერ თი ად გი ლი შე

მო ღო ბოს და მხო ლოდ იქ აბა ლა ხოს პი რუტყ ვი. 

სხვა მა ღა ზი ებ თან შე და რე ბით „აგროქიზიყში“ ფა სე ბი საგ რ ძ

ნობ ლად და ბა ლი ა. გარ და ამი სა, დი დი რა ო დე ნო ბის პრო დუქ ცი ის 

მყიდ ვე ლე ბის თ ვის გან სა კუთ რე ბუ ლი შე ღა ვა თე ბი ა.

სულ მა ლე კი ცენ ტ რ ში ხე ლოვ ნუ რი გა ნა ყო ფი ე რე ბის თ ვის სა

ჭი რო ინ ვენ ტა რის შე ძე ნა იქ ნე ბა შე საძ ლე ბე ლი. ამის თ ვის ბე ქა 

გო ნაშ ვილ მა კაჭ რე თის პრო ფე სი ულ სას წავ ლე ბელ ში ოთხი სპე

ცი ა ლის ტი გა და ამ ზა და. ისი ნი ხე ლოვ ნურ გა ნა ყო ფი ე რე ბა ზეც იმუ

შა ვე ბენ და ფერ მე რებს ვე ტა რი ნა რულ კონ სულ ტა ცი ებ საც გა უ წე ვენ. 

ერ თი პი რუტყ ვის გა ნა ყო ფი ე რე ბა სა შუ ა ლოდ 35 ლა რი ეღი რე ბა. 

ამით ფერ მე რი მეტ მო გე ბას მი ი ღებს და პი რუტყ ვის ჯი შებ საც 

გა ა უმ ჯო ბე სებს. თუმ ცა მხო ლოდ ხე ლოვ ნუ რი გა ნა ყო ფი ე რე ბი თა 

და მე დი კა მენ ტუ რი ჩა რე ვით პრობ ლე მა ვერ მოგ ვარ დე ბა და არც 

ჯი შე ბი გა უმ ჯო ბეს დე ბა. ამას გარ და, პი რუტყ ვის თ ვის სპე ცი ა ლუ რი 

საკ ვე ბია სა ჭი რო.

ამ მიზ ნით ბე ქა გო ნაშ ვი ლი სექ ტემ ბერ ში საკ ვე ბის სა წარ მოს 

გა კე თე ბას გეგ მავს, სა დაც ცხო ვე ლე ბის თ ვის სპე ცი ა ლუ რი საკ ვე

ბი დამ ზად დე ბა: „ცალკე საკ ვე ბი იქ ნე ბა მეწ ვე ლი ძრო ხე ბის თ ვის, 

ცალ კე იქ ნე ბა სა სუ ქი საკ ვე ბი, ღო რე ბის თ ვის სხვა საკ ვე ბი იქ ნე ბა 

და ქათ მე ბის თ ვი საც  სხვა. მი ზა ნი ეფექ ტის მი ღე ბა ა.“

ფერ მერ თა მომ სა ხუ რე ბის ცენ ტ რ ში 5 000 ლა რამ დე უპ რო ცენ

ტო გან ვა დე ბის მი ღე ბა ცაა შე საძ ლე ბე ლი.

ფერ მერ თა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბი სა და ინო ვა ცი ე ბის შე მო სა ტა

ნად ბე ქა გო ნაშ ვი ლი სა კუ თა რი ხარ ჯე ბით თბი ლი სი დან ხში რად 

იწ ვევს სხვა დას ხ ვა დარ გის მეც ნი ე რებს და ფერ მე რებს ტრე ნინ

გებს უტა რებს. ამ გ ვა რი კონ სულ ტა ცი ე ბი უფა სო ა. გარ და ამი სა, 

ფერ მე რებს კონ სულ ტა ცი ის მი ღე ბა „აგროქიზიყშიც“, ტე ლე ფო ნის 

მეშ ვე ო ბი თაც და ცენ ტ რის ვებ გ ვერ დ ზეც შე უძ ლი ათ, რო მე ლიც ორ

შა ბა თი დან და იწყებს ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბას. გარ და სა ინ ფორ მა ციო და

ნიშ ნუ ლე ბი სა, სა იტ ზე სა რეკ ლა მო გან ცხა დე ბე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბაც 

შე იძ ლე ბა, თა ნაც სრუ ლი ად უფა სოდ.

იმის თ ვის, რომ ფერ მე რებ მა შე დე გი უკე თე სად და ი ნა ხონ და 

ინო ვა ცი ე ბის მი მართ მე ტი ნდო ბა გა უჩ ნ დეთ, ბე ქა გო ნაშ ვი ლი სა კუ

თა რი ხარ ჯე ბით რამ დე ნი მე სო ფელ ში სა დე მონ ს ტ რა ციო პრო ექ ტე

ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას აპი რებს: „თუკი ჩვე ნი ხარ ჯე ბით გა ვა კე თებთ, 

მო სახ ლე ო ბა შე დეგს და ი ნა ხავს და მე რე თვი თონ გა ა კე თებს ამას.“

ბე ქა გო ნაშ ვილ მა ფერ მე რე ბის თ ვის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის გა

საზ რ დე ლად ორ სო ფელ ში  ზე მო ქედ ში და არ ხი ლოს კა ლო ში  კი

დევ ორი მა ღა ზია გახ ს ნა.

იგი შე მოდ გო მი დან ნი ა და გის ლა ბო რა ტო რი ის გახ ს ნას აპი

რებს, რო მე ლიც იკ ვ ლევს კონ კ რე ტულ ნი ა დაგს რო მე ლი და რა 

დო ზის სა სუ ქი სჭირ დე ბა. ეს ფერ მერს სა სუ ქის ზუს ტად შერ ჩე ვა ში 

და ხარ ჯე ბის და ზოგ ვა ში და ეხ მა რე ბა.

ასე ვე, შე მოდ გო მი დან იხ ს ნე ბა ხორ ბ ლის ხა რის ხის ლა ბო რა

ტო რი ა, სა დაც შე ის წავ ლი ან, რო გო რი ხა რის ხი საა ხორ ბა ლი და რა 

არის მი სი ღი რე ბუ ლე ბა.

ორი ვე ლა ბო რა ტო რია ფა სი ა ნი ა, თუმ ცამომ სა ხუ რე ბა ხელ მი

საწ ვ დო მი იქ ნე ბა ფერ მე რე ბის თ ვის. 
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rac Seexeba qsels, romelic rea-
lizaciis bazris 60 procenti gaxda, 
gadamyidvelma, romelic am qselSia, 
riskebi icis, fulis gakeTeba unda 
da sxva moTxovnebi aqvs. mas sWirde-
ba stabiluri moculoba, normaluri 
sasaqonlo saxe da transportabelu-
ri SefuTva. 

gadamyidvels ar unda manqanaSi 
Seyrili produqti, xarjs umatebs. 
arc did yuTebSi Calagebuli xili 
unda, jer erTi sasaqonle saxes 
kargavs da iWyliteba, meorec, mZime 
yuTebis gadmotanaze muSam SeiZleba 
saerTodac uari uTxras.  

kidev erTi piroba konsignaciaa, 
rodesac Cabarebidan 21-30 dReSi 
iReben fuls. yvela qsels konsigna-
cia unda. romeli fermeria saqar-
Tvelodan mzad, rom aTasobiT tona 
produqti miawodos qsels da 30 
dRis Semdeg aiRos fuli? amasTan 
erTad, infrastruqturac ara aqvs. 
sxva problemacaa. CvenTan produ-
qts maSin krefen, rodesac Cabareba 
cxaddeba. dakrefas Tavisi dro 
aqvs, fers rom odnav miiRebs, es ar 
niSnavs, rom xili SeiZleba mokrifo, 
mas Tavisi Saqrianobis done unda 
hqondes. sxva SemTxvevaSi, didxans 
ver gaZlebs da male gafuWdeba. 

paleti rom Sevkra, amisTvis swori 
iataki mWirdeba da meore, es paleti 
manqanaze xom unda davtvirTo? amis-
Tvis satvirTo mWirdeba, Sesabamisi 
infrastruqturac ar gvaqvs. Zalian 
sasacilo mdgomareobaSi varT. iseTi 
situaciaa, Cais daleva gindodes da 
Caidnidan svamde, imitom, rom Wiqa 
ar gaqvs.

yuTis cexic ar gvaqvs.
arsebobs kidev erTi didi pro-

blema, romlis Sesaxebac bevrma ar 
icis. imis gamo, rom Cveni ferme-
rebi ZiriTadad mcirebiujetianebi 
arian, maTTvis rTulia eqsportis 
legalurad organizeba. ramdenime 
wlis win, CvenTan qarTvelebisa da 
ukrainelebis partniorobiT, Camoya-
libda satransporto-lojistikuri 
kompania. mTavrobam rom amoiRos 

statistika, CaTvlis, rom es oTxi 
kompania eqsportioria, realurad 
lojistikuri kompaniebi arian. fer-
merebis jgufi am kompaniebTan midis 
da ukrainaSi tvirTi am kompaniebis 
saSualebiT gadaaqvs. fermerebs 
sabuTebi ar aqvT, sabaJoze gavlis 
procedurebi ar ician. amaTTan ki 
martivia, gadaixdi garkveul Tanxas, 
erT tonaze gaangariSebiT, da Sens 
tvirTs iliCovskis portSi miiReben. 

es kompaniebi rom ar iyos, eqs-
porti rac aris, isic ar iqneboda, 
magram axla cvlilebebia saWiro.  
ganviTarebisTvis saWiro Semosavali 

fermerTan ar rCeba da Sesabamisad 
recesia gvaqvs.

aRniSnuli meqanizmis uaryofiTi 
mxare isaa, rom usabuTo vaWrobaSi 
ikargeba 20%-iani CaTvladi gadasa-
xadi, rac sabaJoze rCeba da usabu-
To movaWrisTvis TviTRirebulebis 
Semadgenel xarjad iqceva. isedac 
mZime konkurentul pirobebSi, pro-
duqciis 20%-iT gaZvireba wamgebiania 
sruliad qveynisvTis rogorc mikro, 
ise makro doneze.

fermerebTan muSaobaa saWiro, 
rom iuridiulad daregistrirdnen 
da adre Tu gvian, eqsportiorebad 

 eqsports ori amocana 

aqvs: saeqsporto bazrebze 

gavzardoT importis wili da 

aviTvisoT sxvadasxva bazari, 

sadac bolomde vecdebiT, 

rom konkurentunarianoba 

SevinarCunoT. romelime 

bazarze Tu varT, unda 

vecadoT, rom is bazari ar 

davkargoT. 

iqcnen. bolos da bolos, sesxis aReba 
xom endomebaT? rogor miiReben iaf 
kredits, Tu iuridiulad daregis-
trirebuli ar arian? iuridiulad da-
registrirebis SiSi unda gauqarwylos 
saxeliwfom da unda Camoiyalibos 
politika, rom maT sagadasaxado 
SeRavaTebi eqnebaT. ufro metic, Tu 
buRalteriis keTeba ar ician, amaSic 
unda daexmaros.

Tu eqsporti strategiuli amocanaa, 
maSin aseve strategiulia arsebuli 
bazrebis SenarCuneba.  Tu vxedavT, 
rom bazris didi segmentis martiv 
moTxovnebs ver vakmayofilebT, ra-
Rac unda vqnaT. problemis gadaWra 
martivia, saWiroa infrastruqtura, 
sabrunavi saxsrebi SesafuTi masalis, 
transportirebisa da organizaciuli 
sakiTxebisaTvis, aseve mniSvnelovania 
kvalifikaciuri kadrebis Seqmna.

mokled, sami ZiriTadi problema 
gamoikveTa: swavla, infrastruqtu-
ra da sabrunavi kapitali. vin unda 
aaSenos infrastruqtura? yvela 
ityvis, rom investori unda movi-
zidoT da fuli CavadebinoT. me ar 
daviwyebdi infrastruqturisTvis 
investoris Ziebas.  saxelwifos 
mizani xom soflis meurneobis 
ganviTareba anu produqtis warmoe-
baa? saxelwifom imitom unda Cados 
infrastruqturaSi fuli, rom es 
infrastruqtura fermerisTvis da-
mxmare infrastruqtura iyos da ara 
gamRatakebeli, mogebis gamyofi. 

ras saqmianobs xilisa da bostneu-
lis eqsportis saxelmwifo kompania? 

axla vwerT im yvelafers, rac 
mogiyeviT, amis dokumentirebas 
vaxdenT. sakmaod didi naSromi gamova, 
romelic kargad gamokveTs ra aris 
mesijebi, ra problemebia eqsportSi 
da, zogadad, ra sistemur problemeb-
Tan mivdivarT. vcdilobT, Camovaya-
liboT, ra minimaluri nabijebi aris 
gadasadgmeli mdgomareobis ukeTeso-
bisken SecvlisTvis. 

esaubra Tina yifSiZe

ekonomika
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fermeri wiTeli qamriT

avtori: zura vardiaSvili, foto: giorgi gogua

es ambavi xuTi wlis win axalcixeSi ori Zroxis yidviT da soflis meurneobis 

sferoSi nulovani gamocdilebiT daiwyo, Tumca dRes nino zambaxiZe waramtebuli 

fermeri da fermerTa asociaciis Tavmjdomarea. 

ici, kbilis eqims telefonSi rogor 
vuwerivar, _ meubneba nino zambaxiZe, _ 
regionuli ganviTarebis asociaciis da-
mfuZnebeli, fermerTa asociaciis Ta-
vmjdomare, ori qarxnis, vaSlis baRebis, 
fermis, saxnav-saTesi miwebis, yavis sadis-
tribucio qselisa da uamravi sigel-ser-
tifikatis mflobeli, _ da iqve mpasuxo-
bs: nino-Zroxa.

TbilisSi, gogebaSvilze, fermerTa 
asociaciis samsarTulian ofisSi, ninos 
kabinetSi vsxedvarT da sazogadoebrivi 
mauwyeblis gadamReb jgufs veliT. `Cemi 
Zroxikebi~, _  ambobs nino da Seminuli 
karadis Tarodan miniaturuli zomis sa-
TamaSos iRebs. Taroze sxvadasxva jiSis, 
formisa da feris `Zroxikebi~ Camwkrive-
bulan…

yvelaferi daleviT daiwyo, _ yavis 
distribuciis biznesSi ninos partniori, 
beso babunaSvili axalcixeSi saTevzaod 
Cavida. Tevzaobas sufra mohyva. Seqeifia-
nebulma babunaSvilma ori Zroxa iyida, 
mere partniors daureka da axara, rom 
maT amieridan ori Zroxa eyolebodaT da 
naturaluri rZe-mawoni eqnebodaT. 

beso TbilisSi dabrunda da ninosTan 
erTad Vergnano-Ti sastumroebisa da ka-
feebis momarageba ganagrZo. maT warmod-
genac ar hqondaT, ra unda eqnaT Tavian-
Ti ori ZroxisTvis, romlebic axalcixis 
romeliRac sofelSi dabalaxobdnen. male 
soflelebma daurekes da auxsnes, rom sa-
qonels kveba da movla-patronoba sWir-
deboda. mcire xnis Semdeg, ori Zroxis 

sakiTxis gadasawyvetad biznespartniore-
bi axalcixeSi gaemgzavrnen.

kamerasTan muSaoba ninosTvis proble-
ma ar aris. sazogadoebrivi mauwyeblis 
gadamReb jgufTan, romlis gadacemis 
mTavari gmiri swored `jorjian biznes 
zonis~ damfuZnebeli nino zambaxiZea. 
damajerebelad, mSvidad da erTgvarad 
artistuladac ki gamoiyureba. tele-
viziis odnav dabneul Jurnalists nino 
rCevebs iqiT aZlevs. dubli erTi, du-
bli ori, dubli sami da mauwyeblisTvis 
Cveuli, winaswar dadgmuli scena gada-
Rebulia…

Caweris Semdeg soflis meurneobis mi-
nistrTan Sexvedraze mivemgzavrebiT, sa-
mwuxarod, audiencia sajaro ar aris. vi-
dre fermerTa asociaciis Sefi ministrs 
esaubreba, manqanaSi ninos moadgilesTan, 
eka lominaSvilTan, gasaubrebas vaxerxeb: 
TanamSromlebTan momTxovnia, magram me-
gobruli. maT guldasmiT arCevs, magram 
mere aRar eleva, TiToeulis Sesaxeb 
wvrilmanebic icis da maTi arc sixaru-
lis, arc dardis mizezi ar gamoepareba. 
Cxubi ar SeuZlia, romc moindomos, es 
mxolod TanamSromelTa sicils iwvevs. 
sxvisi manqanis saWesTan arasodes jdeba 
da restoranSi yovelTvis TviTon ixdis.

axalcixeSi Casvlisas partniorebi verc 
ki warmoidgendnen, ori Zroxis movla ro-
gori Sromatevadi aRmoCndeboda. 2007 
weli iyo, regionis infrastruqtura Tu 
zogadad ekonomikuri mdgomareoba imaze 
mZime iyo, vidre dResaa. maRaziebis, res-
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 praqtikosi fermeris 

mware gamocdilebam nino 

aiZula, Tanamoazree-

bTan erTad fermerTa 

asociacia daearsebina. 

is axla am organizaciis 

Tavmjdomarea, am drois-

Tvis asociacia  700-ze 

met wevrs iTvlis da 

oTxi mimarTuleba aqvs: 

fermerTa advokatireba, 

iafi resursebis xelmi-

sawvdomoba, ganaTlebis 

gavrceleba da sawarmoo 

jaWvebis xelis Sewyoba. 

mTavari Tema

tornebisa Tu sastumroebis saerTaSori-
so brendebs, romlebsac axalcixeSi axla 
mravlad SexvdebiT, maSin TvaliTac ver 
naxavdiT. saxnav-saTesi miwebi, romlis 
udidesi nawili axla damuSavebulia, da 
unayofo kldeebs Soris ferad-ferad ge-
ometriul figurebad galnagebula, maSin 
upatronod iyo. ar arsebobda normaluri  
satransporto gza, sairigacio sistemebi.

Tumca, partniorebi ar SeSinebulan. 
sasoflo-sameurneo biznesis idea moewo-
naT, aTaswleulis gamowvevis proeqtSi 
sagranto winadadeba Seitanes da 125 000 
dolari miiRes. am fuliT rZis gadama-
muSavebeli qarxana aaSenes. Semdeg sesxi 
aiRes da saqonlis kombinirebuli sakve-
bis damzadebac daiwyes. Tavdapirvelad 
sakvebs mosaxleobas rZeSi ucvlidnen. 
nel-nela Zroxebis SeZenac daiwyes.

mas Semdeg, rac yavis biznesSi CarTuli 
nino fermerul meurneobas moekida, bo-
tebi Caicva da jipis saWes miujda, pro-
blemebis mTeli kaskadi wamovida. Cavida 
regionSi, sadac aravis icnobda, Tavisia-
nad aravin aRiqvamda, mis saqmianobas se-
riozulad bevri ar uyurebda. regionSi 
gadasvlis gamo bavSvebis TbilisSi, de-
dasTan datoveba mouwia.  amasobaSi ojaxi 
daengra. 

praqtikosi fermeris mware gamocdi-
lebam nino aiZula TanamoazreebTan er-
Tad fermerTa asociacia daearsebina. is 
axla am organizaciis Tavmjdomarea, am 
droisTvis asociacia 700-ze met wevrs 
iTvlis da oTxi mimarTuleba aqvs: fer-
merTa advokatireba, iafi resursebis 
xelmisawvdomoba, ganaTlebis gavrcele-
ba da sawarmoo jaWvebis xelis Sewyoba. 
asociaciis mizani fermerTa problemebis 
Seswavla da maTi gadaWris gzebis Ziebaa. 
zambaxiZes fermerTa problemebis xeli-
suflebamde mitana surs.

asociaciis wevri fermerebi misdeven 
mecxvareobas, mesaqonleobas, mebaReobas, 
meRoreobas, mexileobas, memandarineobas, 
mekartofileobas… asociacias hyavs sa-
bWo, romelic yovel or weliwadSi rota-
ciis principiT Seicvleba. nino fiqrobs, 
rom  yvelas _ didi Tu mcire meurneobis 
mqone fermers _ unda hqondes Sansi, erT 
dRes asociaciis Tavmjdomare gaxdes.

axalcixeSi ninos orsarTulian, kargad 
movlil, mwvaneSi Caflul ofisSi ferme-
rebi xSirad ikribebian. saxli  axalgazr-
da eqims saSka martinovs ekuTvnis da iqve 
cxovrobs. saRamoobiT saxl-ofisSi mego-
brebi da partniorebi ikribebian. guluxv 
da gemriel sufras ZiriTadad mamakacebi 
amzadeben. 

Tumca mwvadis Sewva yvelaze mciredia, 
rac beso babunaSvils evaleba. is erTi Se-
xedviT partnioris antipodia. wnari, mo-
ridebuli, cdilobs SeumCneveli darCes. 
emociebs TiTqmis ar gamoxatavs. fotoe-
bis gadaReba maincdamainc did siamovne-
bas ar aniWebs…

ramdenimedRiani dakvirvebis Semdeg 
vxvdebi: rom ara babunaSvili, savarau-
dod, ninos meurneoba aseTi warmatebu-
li ver iqneboda, beso saqmes uSualod 
uZRveba. daqiravebul glexebTan erTad 
fizikurad muSaobs. pirvelad swored 
maSin Sevxdi, rodesac specialuri da-
nadgariT niadags burRavda, raTa vaS-
lis nergebis dasamagrebeli bambukebi 
Caergo.

`mexileobaSi axali xili var~, _ icinis 
beso. gviyveba, rogor iswavla goreli 
mebareebisgan vaSlis movlis wvrilmane-
bi. misi TqmiT, mTeli weli Cadioda da 
gamocdili mebaReebis muSaobas uSualod 
akvirdeboda. sakuTari vaSlis baRebis ga-
Seneba mxolod aseTi xangrZlivi `mecadi-
neobis~ Semdeg daiwyo.

besos da ninos erTmaneTTan biznespar-
tniorobis garda, axlo megobrobac aka-
vSirebT. maSin, rodesac zambaxiZe bizne-
sis paralelurad aqtiur sazogadoebriv 
saqmianobas eweva, SeuZlia mSvidad iyos:  
beso-direqtori adgilzea.

yvelaferTan erTad, nino axalcixeSi 
BP-s programebis direqtoricaa. saer-
TaSoriso energogiganti navTobsadenis 
gaswvriv zolze adgilobrivTa keTil-
ganwyobis mosapoveblad  biznesproeqte-
bze grantebs gascems. nino swored am 
process kurirebs.

ekonomikis ministris moadgilesTan 
_ qeTi boWoriSvilTan da ninosTan er-
Tad sofel wnisSi stomatologiur kli-
nikasa da maRazias vstumrob. es obie-
qtebi swored `britiS pertroliumis~ 
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grantebis daxmarebiT funqcionirebs. 
wnisis Semdeg sofel kldeSi matylis 
gadamamuSavebel da sabnebisa Tu leibe-
bis damamzadebel sawarmos vaTvaliere-
bT. TiToeul grantiors nino piradad 
da axlos icnobs, detalurad erkveva 
TiToeuli mcire biznesis wvrilmaneb-
Si. soflelebisgan masze kritikul, an 
ubralod gulgrili daxasiaTebis `gamo-
Zalvas~ amaod SeecdebiT.

axalcixe ninosTvis mxolod Zroxebis 
sabalaxo adgili ar aris. es misi saxlia. 
aqaurobasTan misi emociuri kavSiri ra-
baTis cixeSi axladgaxsnili sastumros 
prezentaciisasac Cans: turistuli 
kompleqsis axali direqtori, romelic 
metyvelebis stiliTa da manerebiT Su-
asaukuneebis droindeli samxedro cixe-
simagris komendants ufro waagavs, ni-
nos TvalSi ar mosdis, amis gamo mTeli 
saRamos ganmavlobaSi saZagel xasiaT-
zea. maSinve vxvdebi, rom aqauroba mis-
Tvis sul erTi ar aris. ninos regionis 
yoveli wvrilmani iseve aRelvebs, ro-
gorc mxolod adgilobrivi mcxorvebs 
aaRelvebda.

nino cdilobs sakuTari gamocdileba 
sxva fermerebs gauziaros, Tavad ki maT-
gan iswavlos. surs fermerebs motivacia 

gauCinos da patara, ojaxuri meurneobebi 
momgebian sawarmoebad aqcios.

asociaciis Tavmjdomare erT-erT um-
niSvnelovanes problemad kvalificiuri 
kadrebis deficits miiCnevs, Tavis dro-
ze man yvelis teqnologi ver iSovna. mere 
TurqeTSi gaemgzavra da teqnologia Ta-
vad Seiswavla. amas garda, sursaTis uvne-
blobis sferoSi garkvevac Tavad mouwia 
da rodesac produqciis sazRvargareT 
gatana gadawyvita, eqsportis sertifici-
rebuli menejeric gaxda.

`saqme ase keTdeba,~ _ RimiliT mixs-
nis nino. Sedegi saxezea. sxva yvela-
fers rom Tavi  davaneboT, ori wlis 
win, ekonomikis saministrosa da sain-
vesticio saagentos mier organizebul 

ISO sertificirebuli yvelis qarxana, sadac danergilia HACCP-is standartebi
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pirvel erovnul biznes-dajildoebaze, 
`merkuri-2011-is~  ceremonialze, nino 
zambaxiZes `wlis qali-mewarmis~ sapatio 
wodeba mieniWa. 

nino zambaxiZe aseve pirveli qali li-
deria, romelic `Invest for the future~-is 
sapatio warmomadgenelia saqarTveloSi. 
es organizacia hilari klintonis patro-
naJis qveS arsebobs da ninos Sesaxeb in-
formacia axla ukve amerikis saxelmwifo 
departamentis vebgverdzec iZebneba.

ekonomikisa da mdgradi ganviTarebis 
ministris moadgile qeTi boWoriSvili 
ninos aT welze metia icnobs. 

_ erTi sityva, romliTac ninos daaxa-
siaTebdiT. 

_ motivirebuloba, _ daufiqreblad 
mpasuxobs is.

qeTi meubneba, rom ninos enTuziazmi 
gadamdebia, mizanswrafuloba _ SesaSuri, 
aqtiuroba _ misabaZi. 

mis meurneobaSi uamravi qalia dasaq-

mTavari Tema

simindis yanebi

34 liberali . aprili 2013 . № 133



mebuli, Tumca wamyvani roli mainc ma-
makacebs ekuTvniT. rogor axerxebs maT 
Soris liderobis SenarCunebas? _ am ki-
Txvaze pasuxs maleve mivxvdi: Zroxebis 
jiSebis gamoyvanidan dawyebuli, yvelis 
amoyvanis teqnologiebiT gagrZelebu-
li da vaSlis baRebisa Tu sxvadasxva 
sasoflo-sameurneo kulturebis mo-
vlis codniT damTavrebuli, nino arc 
erT adgilobriv fermers Tu meurnes 
tols ar udebs. yvelaferi internetis 

meSveobiT, TandaTanobiT aqvs naswavli. 
baRSi stumrobisas moTminebiT cdilo-

bs damarwmunos, rom vaSlis patara xes, 
romlebic aTasobiT CaumwkrivebiaT, 50 
kilogramamde nayofis mocema SeuZlia. 
Cemi skeptikuri  kiTxvebi TiTqos abra-
zebs kidec. erTi SexedviT, juja xeebs 
araTu 50, aramed 10 kilogrami simZimis 
gaZlebac unda gauWirdeT, Tumca baRSi 
momuSave glexebi ninos naTqvams siciliT 
adastureben.

ninos 20-heqtrian nakveTs garSemo kl-
deebis bunebrivi galavani artyia. gadaR-
ma, mTis Ziridan aseve ninos kuTvnili 
saZovrebi iwyeba. qali-fermeri gatace-
biT mixsnis nakveTis bolos daWaobebuli, 
meCxeri Walis daniSnulebas, _ cota xan-
Si mdinaridan Seyvanili wylis done sa-
grZnoblad aiwevs da Waobi tbad iqceva, 
Tevzis moSenebis garda nino turistebis 
mozidvasac gegmavs.

nino im adamianTa kategorias ganeku-
Tvneba, romlebTan damegobrebac ram-
denime saaTSi SeiZleba _ energiulobis, 
uSualobis da mxiaruli xasiaTis wyalo-
biT. calke ambavia misi hiperaqtiuroba. 
praqtikulad ar Cerdeba: laparakobs, 
mesijebs wers, meilebs gzavnis, rekavs, 
miTiTebebs iZleva, kiTxvebs svams, saq-
mis yoveli wvrilmaniT interesdeba, isev 
rekavs da isev mesijebs gzavnis…  

axalcixis gzebs Tbilisze ukeT ic-
nobs. mas Semdeg, rac igebs, rom  am 

 TiToeul grantiors 

nino piradad da axlos 

icnobs, detalurad 

erkveva TiToeuli mcire 

biznesis wvrilmanebSi. 

soflelebisgan masze 

kritikul, an ubralod 

gulgrili daxasiaTe-

bis `gamoZalvas~ amaod 

SeecdebiT.

mTavari Tema

simindis yanebi

xorblis yanebi
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qalaqSi pirvelad var, aqaurobaze 
Cemi STabeWdilebis gagebas cdilobs. 
`gansakuTrebuli aura ver SeigrZeni? 
uaryofiTi gancdebisgan ver daica-
le? ver moeSvi? tvinma ver daisvena? 
_ mekiTxeba. vuxsni, rom ki ar visveneb 
_ vmuSaob, da saerTod, arseboben ada-
mianebi, romlebic raRac-raRacebs ri-
grigobiT akeTeben da mis msgavsad er-
Tdroulad saqmis keTebac, dasvenebac, 
garTobac, ocnebac da kidev aTasi ram, 
ar SeuZliaT.

_ egec marTalia, _ meTanxmeba nino. 
manqanas Tavisuflad, Tumca erTgvari 

azartiT marTavs. masTan saubris dros 
ver moiwyenT, _ ise, rom manqanaSi Car-
Tuli, misi sayvareli, saeWvo gemovnebis 
saqorwilo `dipmitaurebic~ ki asatani 
xdeba. 

  
* * *
- mkacri deda xar?
- ki, mkacri var, Tumca vcdilob, Svi-

lebi damoukideblebi iyvnen,  cxovrebas 
Tavi TviTon gaarTvan. SemiZlia, Cems Svi-
lebs yvelaferi hqondeT: aifonic, aipe-
dic, yvelanairi fufuneba, Tumca msgavsi 
araferi aqvT. ar minda, yvelaferi marti-
vad, uSromelad  mieceT. darekva unda? 
aTi wlis bavSvia, arsebobs iaffasiani te-
lefonebic. Cems ufros Svils vuTxari, 
rom Tu kargad iswavlida, ocnebas avux-
dendi da madridSi, bernabeus stadionze 
gavatarebdi. mTeli weli gansakuTrebuli 
mondomebiT swavlobda.

mamaCemTan, romelic gardacvlilia, 
yovelTvis gansakuTrebuli urTierToba 
mqonda. yovelTvis yvelafers gasagebad 
mixsnida da misabuTebda. axla vcdilob, 
Svilebs swored ase moveqce. xom arse-
boben mSoblebi, romlebic amboben: `ar 
gagiSveb da morCa…~ bavSvs yovelTvis 
ainteresebs, `ratom~ rodesac mSobelma 
icis `ratom, ara~, es imas ar niSnavs, rom 
bavSvmac icis da unda auxsna.

 
* * *
nino miyveba, rom bavSvobaSi mis ojaxs 

sakmaod uWirda. `iseTi gauremontebeli 
saxli gvqonda, rom megobrebis miyvana 
mrcxvenoda.~ gansacdelebTan gamklave-

bac adridanve mouxda. 15 wlisa ̀ mxedrio-
nis~ erT-erTma wevrma, rogorc sisxlis 
samarTlis kodeqsis Zvel redaqciaSia 
formulirebuli,  `colad moyvanis miz-
niT~ moitaca. am ambidan erTi wlis Se-
mdeg, 16 wlisa amerikaSi aralegalurad 
gaemgzavra da qseroqsis aparatze muSao-
ba daiwyo. amerikaSi cotaodeni fuli da-
zoga da TbilisSi `gepis~ maRazia gaxsna. 
jinsebs TbilisSi gzavnida, mamamisis me-
gobari ki yidda. rodesac saqarTveloSi 
dabrunda, es kaci fulianad gaqra, didi 
valebi darCa da yvelafris Tavidan da-
wyeba mouwia. 

Semdeg Tbilisis teqnikur universi-
tetSi Caabara. amavdroulad, erT berZen 
biznesmenTan muSaobda, Tavidan mdivnad. 
zustad erT weliwadSi ki jer misi Tana-
Semwe gaxda, mere moadgile. maleve bedi 
marketingis menejmentSi scada. 2005 wels 
yavis ,,take away~ jixurebi gaakeTa. axla 
yavisa da Cais didi qseli aqvs, romliTac 
sastumroebsa da kafeebs amaragebs. es bi-
znesi imdenad awyobilia, rom ninos mu-
dmiv meTvalyureobas praqtikulad aRar 
saWiroebs. axla misi mTeli yuradReba 
fermerebisa da axalcixiskenaa mipyrobi-
li.

Cems maspinZels politikuri vnebaTa-
Relvis axali sagani, rabaTis cixe gan-
sakuTrebulad uyvars. misi TqmiT, es 
arcaa gasakviri _ kompleqsi, praqtiku-
lad mis Tvalwin aigo. samdRiani stu-
mrobis ganmavlobaSi, rabaTze orjer 
avyavar. daxveuli kibiT yvelaze maRal 
koSkze avdivarT da Tvalwin ulamazesi 
xeoba iSleba. amindi moulodnelad icv-
leba, grila. `axla iwvimebs,~ _ aRelve-
buli xmiT meubneba nino rabaTis qongu-
rebiani WiSkridan gamosvlisas, da cixis 
koSkebis Tavze mojarul, Sav, saavdro 
Rrubels ukmayofilo saxiT ahyurebs. 
ramdenimewamiani pauzis Semdeg ki, 
romlis ganmavlobaSic veli axsnas, Tu 
ra ziani SeiZleba moutanos am wvimam mis 
naTesebs, moulodnelad meubneba _ 
`swrafad, manqanaSi, Torem Tu davsvel-
di, dayenebuli Tma gamifuWdeba…~ mox-
nuli talaxiT fanjrebamde mosvrili, 
uzarmazari, TeTri jipisken sulmouTq-
melad gavrbivarT… 

 nino cdilobs saku-

Tari gamocdileba sxva 

fermerebs gauziaros, 

Tavad ki maTgan iswavlos. 

surs, fermerebs motiva-

cia gauCinos da patara, 

ojaxuri meurneobebi 

momgebian sawarmoebad 

aqcios.
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mTavari Tema

goga RviniaSvilis 
kenkris baRebi

goga RviniaSvili quTaisTan axlos 13-he-

qtarian sarwyav miwaze kenkris baRebs aSenebs.  

farTobis umetesi nawili mocvis kulturul 

jiSebs uWiravs, danarCeni ki _ Jolos.

nargavebi mulCiT dafaruli da wertilovani 

morwyvis sistemiT uzrunvelyofilia. mwkrive-

bs Soris ki sadrenaJe arxebia gayvanili, raTa 

dasavleT saqarTvelosTvis damaxasiaTebeli 

Warbwylianobis gamo mcenaris fesvebi wyalSi 

ar aRmoCndes da ar dalpes. 

gogoa RviniaSvilma ucxoeTidan mocvis 12 

jiSi Camoitana da akvirdeba, romeli maTgani 

ufro Sesaferisia adgilobrivi klimatis piro-

bebSi. mocvis nargavebis umetesoba mesame wel-

Sia. srul msxmoiarobaSi Sesasvlelad ki mcena-

res saSualod, 5 weli sWirdeba.

saqarTveloSi mocvi veluri kulturis saxiT 

xarobs, Tumca, misi Segroveba problemuria da 

amitom masobrivi moxmarebisTvis ar gamoiyene-

ba. amas garda velur mocvs momJavo gemo aqvs 

da nakleb produqtiulia. `am kulturuli ji-

Sebis nayofi ki alubaliviT tkbilia,“- ambobs 

RviniaSvili.

rac Seexeba Jolos, es kultura dasavleT 

saqarTveloSi farTodaa gavrcelebuli, ma-

gram RviniaSvilis mocvis baRi kulturuli 

mocvis moyvanis pirveli magaliTia. arada 

dasavleTis mJave niadagebi kenkrovani kul-

turebis moSenebis karg winapiobebs qmnis. 

`faqtobrivad, is miwebi, sadac adre Cais 

plantaciebi iyo, mocvis mosayvanad idealu-

ria.“ _ ambobs mewarme. 

keknkris baRebamde ramdenime wliT adre 

goga RviniaSvilma  gayinuli wablis gadama-

muSavebeli qarxana gaakeTa. is yovelwliurad 

aTobiT tona wabls recxavs, amuSavebs, yinavs 

da evropaSi gaaqvs.  wabls msxvili kompaniebi 

yiduloben, romlebic produqts Tavad afasoe-

ben, fuTaven da distribucias uzrunvelyofen. 

gayinul wabls evropaSi sxvadasxva kerZebSic 

iyeneben da piures saxiTac miirTmeven. saqar-

Tvelos garda evropis bazars wabliT espane-

Ti, italia da safrangeTic amarageben, magram, 

rogorc RviniaSvili ambobs, wablze moTxovna, 

zogadad, didia, misi warmoebiT ki msoflioSi 

sul ramdenime qveyanaa dakavebuli. 

wablis Segroveba da damuSaveba gviani Se-

modgomiT xdeba da saSualod 2 Tves grZelde-

ba. saqarTvelos SemTxvevaSi wablis umetesobas 

aWaris maRalmTianeTSi agroveben,  qarxanaSi 

Cabarebis fasi sezonze 50 TeTridan laramde 

meryeobs. `erT adamians dReSi 30-40 kilogrami 

wablis Segroveba SeuZlia“, _ ambobs RviniaSvili 

da amatebs, rom am warmoebaSi mTavari problema 

wablis Segrovebaa. es glexebs ezarebaT, Torem 

qarxnis sawarmoo potencialic da bazarze mo-

Txovnac didia. 

wablis gasayinad mewarme blasTfrizeris me-

Tods iyenebs. `specialur oTaxs awyob, sadac  

-40° temperaturaa da am oTaxSi ramdenime sa-

aTiT aCereb produqts. gayinvis sxva, ufro 

swrafi xerxebic arsebobs, magram ZviradRire-

buli produqtisTvis es sjobs, radgan naklebi 

danakargi aqvs“, _ ambobs RviniaSvili.

goga RviniaSvilma Tbilisis samedicino uni-

versiteti daamTavra, Tumca muSaoba kerZo biz-

nesSi daiwyo, raki samedicino sferoSi Rirseu-

li anazRaurebis miRebis molodini ar hqonda. 

man daaarsa  ZviradRirebuli Sveicariuli saa-

Tebis importiori kompania, `arTTaimi“. `saaTe-

bis Camotanaze didxans vmuSaobdi, magram raRac 

etapze im daskvnamde mivedi, rom am biznesis 

metad gazrda SeuZlebeli iyo, radgan TviTon 

saqarTvelos bazari SezRudulia. maSin daviwye 

fiqri iseT rameze,  rac SeiZleba eqsportze 

gaitano da sadac bazris limiti ar arsebobs. 

ase mivedi wablis gadamuSavebaze: limiti cxa-

dia aqac arsebobs, magram bevrad ufro didia, 

vidre saqarTveloSi potenciurad  gasayidi sa-

aTebis raodenoba.~ _ miCnevs biznesmeni. 

kenkris baRebi wablis gadamamuSavebeli qarx-

nis arsebobiTaa dazRveuli: gayinvis teqno-

logiebi, romelsac Semodgomaze wablisTvis 

iyeneben, zafxulSi kenkris gadasamuSaveblad 

gamoiyeneba. Tumca mewarme kenkris  mxolod im 

nawilis gayinvas apirebs, rac cocxali xilis 

saxiT ar gaiyideba.

kenkra cocxal bazarzea orientirebuli, 

40 liberali . aprili 2013 . № 133



mTavari Tema

goga RviniaSvilis 
kenkris baRebi

 kenkris baRebi 

wablis gadamamu-

Savebeli qarx-

nis arsebobiTaa 

dazRveuli: gayinvis 

teqnologiebi, ro-

melsac Semodgomaze 

wablisTvis iyeneben, 

zafxulSi kenkris 

gadasamuSaveblad 

gamoiyeneba. Tumca 

mewarme kenkris  

mxolod im nawilis 

gayinvas apirebs, 

rac cocxali xilis 

saxiT ar gaiyideba.

radgan cocxali saxiT es xili gansakuTrebiT 

bevr vitaminsa da aqtiur nivTierebas Seicavs 

da Rirebulebac ufro maRalia. kvebis indus-

triaSi ki sxvadasxva wvenebisa Tu iogurtebis 

damzadebisas gayinul koncentrantebs iyeneben.  

amitom kenkris gasaRebis arealad RviniaSvili 

pirvel rigSi saqarTvelos xedavs. mocvis gata-

nas ki somxeTsa da azerbaijanSic apirebs.

`mocvi da Jolo marketebSi standartuli Se-

fuTviT, 125 gramian kolofebSi gaiyideba. 

Tqven SegeZlebaT seirnobisas nayinis nacvlad 

kenkra miirTvaT _ es xili CvenTan jerjerobiT 

gavrcelebuli ar aris, magram Cven dros da 

energias davxarjavT, rom mosaxleobas gavage-

binoT rogori sasargeblo xilia mocvi da 

Jolo~, _ ambobs RviniaSvili. f
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gonaSvilebis cxvari
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gonaSvilebis cxvari
`papaCemi iyo mecxvare, mamaCemic. me jerje-

robiT asistenti var da axla vswavlob. viTom 

araferi, magram Zalian rTuli sferoa, _ ambobs 

beqa gonaSvili, saqarTvelos mecxvareTa aso-

ciaciis meTauri.

beqa 28 wlisaa da ramdenime welia ojaxur 

saqmianobas, mecxvareobas misdevs. umaRlesi 

iuridiuli ganaTlebis miRebis Semdeg Tbili-

si miatova da mSobliur qiziySi mecxvareobas 

daubrunda. 

`erTi wlis ganmavlobaSi Tibisi bankSi vmu-

Saobdi sakredito administratorad.  iq dilis 

10-ze unda misuliyavi da saRamos 6-ze wamosu-

liyavi, halstuxi unda gagekeTebina da  Zalian 

gabadruli yofiliyavi.“ _ ixsenebs Tavis adrin-

del yofas. cxvarSi ki, rogorc ambobs, Tavs 

bevrad Tavisuflad grZnobs. marTalia, dalis 

mTis ZirSi Sefenil cxvarSi zogjer makintoSis 

nouTbuqiT midis, magram ialaRebze komunika-

ciebi ar muSaobs da cxovreba mainc sxva ritmSi 

miedineba.

im droisTvis, rodesac beqa qiziySi dabrun-

da, mecxvareoba gansakuTrebiT perspeqtiul 

dargad ver CaiTvleboda. Tumca dargis gaco-

cxlebaSi didi roli swored man iTamaSa.

rogorc TviTon ixsenebs, bolo wlebSi 

cxvarze moTxovna imdenad Semcirda, rom me-

cxvareebi zrdasrul pirutyvs 40 laradac ki 

yiddnen. meurneebis didi nawili cxvris moSe-

nebas Tavs anebebda. situacia radikalurad 

Secvala arabi klientebis gamoCenam, romlebic 

didi raodenobiT cxvars yidulobdnen da  pi-

rutyvis sacalo Rirebulebac gaizarda. arabi 

klientebi pirvelad swored beqam gonaSvilma 

moiZia internetis meSveobiT. manve Caiyvana pir-

velad cxvari iransa da israelSi da amgvarad 

gaxsna mecxvareobisTvis axali bazrebi.  

cxvris importi saqarTveloSi 2009 wlidan 

daiwyo. 2009 wels 266 244 cxvari gaiyida qvey-

nidan,  2010-Si _ 178 000,  2011 wels _ 150 000 

da 2012 wels ki _ 120 000 cxvari. cxvris impor-

tis dawyebamde am produqtis gasaRebis areali 

mxolod saqarTveloTi da azerbaijaniT Semoi-

fargleboda, qveynis SigniT ki wliurad ukeTes 

SemTxvevaSi 50 000 cxvari iyideba.
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axali bazrebis gamoCenam cxvris Rirebule-

ba saSualod 150 laramde gazarda. mecxvareebs 

ki saqmianobis gagrZelebis stimuli gauCndaT. 

amJamad qarTveli mecxvareebi asociaciis for-

miT arian gaerTianebuli. asociacias beqa go-

naSvili xelmZRvanelobs. 

Tavad beqas dargis ganviTarebis sakuTari 

xedvebi aqvs da Tanamedrove standartebis da-

nergva miaCnia aucileblad. maT Soris, cxvris 

axali jiSebis Semoyvana - `Cven marto erTi me-

Todi viciT da am meTodiT vzrdiT cvxars, am 

dros msoflio Zalian Sros aris wasuli...“ _ 

ambobs is. 

saqarTveloSi TuSur cxvars aSeneben. am jiSs 

sakuTari upiratesobebi aqvs, Tumca  is nakle-

bproduqtiulia da sezonze mxolod 40 litr 

rZes iZleva. aqedan 30 litramde batknis gamo-

sakvebadaa saWiro. gonaSvilis TqmiT ki arsebo-

bs iseTi cxvris jiSebi, romlebisganac sezonze 

400 litri rZis miRebaa SesaZlebeli.

wlebis ganmavlobaSi cxvrebis SerCeva da 

jiSis gamoyvana saqarTeloSi SeCerebuli iyo. 

`saqarTveloSi TuSuri cxvari bolos 1947 

wels Semowmda produqtiulobaze. es iyo al-

baT ukanaskneli da pirveli Semowmeba. am dros 

gamoikveTa is cxvrebi, romlebsac ukeTesi maCe-

neblebi hqondaT, magram maTi sajiSed SerCeva, 

rogorc Cans, ar moxda da daikargnen”, _ ambobs 

beqa gonaSvili. 

Tumca qarTul cxvrs naklebproduqtiulo-

bis miuxedavad dadebiTi maxasiaTeblebic gaaC-

nia: is amtania da Seguebulia siaruls. saqarTe-

los pirobebSi cxvari mTeli wlis ganmavlobaSi 

balaxiT ikvevebeba. baguri kveba maT movlas 

mniSvnelovnad gaaZvirebda. amitom zafxulo-

biT cxvars sazafxulo ialaRebze rekaven, 

zamTars ki sxva saZovrebze atareben. es saZo-

vrebi erTmaneTisgan aseulobiT kilometriTaa 

daSorebuli. siarulisadmi amtanoba cxvris 

gadarekvis priobebSi Zalian mniSvnelovania. 

`sabWoTa kavSiris dros, rodesac matyli gan-

sakuTrebiT Zvirad fasobda, saqarTveloSi me-

rinosis jiSis cxvari Semoiyvanes, raki es jiSi 

karg matyls ilZeoda. es cxvrebic qarTul ji-

SebTan erTad gadarekes ialaRebze, rasac me-

rinosebma ver gauZles da dacvivdnen. siaruls 

yvela jiSi araa Seguebuli.“ _ yveba  gonaSvili.

TuSuri cxvari  weliwadSi erT batkans iZle-

va. Zalian iSviaTad ors. 6-7 Tvis asakis piru-

tyvs mecxvareebi  Toxls eZaxian, erT wlisas 

 cxvris importi 

saqarTveloSi 2009 

wlidan daiwyo. 2009 

wels 266 244  cxvari 

gaiyida qveynidan,  

2010-Si _ 178 000,  

2011 wels - 150 000 

da 2012 wels ki - 120 

000 cxvari. cxvris 

importis dawyeba-

mde am produqtis 

gasaRebis areali 

mxolod saqarTve-

loTi da azerbaija-

niT Semoifargle-

boda, qveynis SigniT 

ki wliurad ukeTes 

SemTxvevaSi 50 000 

cxvari iyideba.
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saZovrebze eleqtrogayvaniloba araa, 
amitom gonaSvilebis mwyemsi cxvars xeliT kreWs .
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_ Saqs. Saqi ukve reproduqciis asaks miRweul 

pirutyvad iTvleba. wlinaxevris asakSi mdedr 

da mamr individebs erT farad rekaven. 2 wlis 

asakSi ki mdedri Saqebi ukve batknebs aCenen. 

deda cxvris nayofiereba saSualod  5-7 sezoni 

grZeldeba.  

mamali cxvrebi ufro mozrdilebi arian, 

vidre dedlebi da maTi fasic ufro maRalia. 

saSualod, gonaSvilebs erTi cxvris TviTRi-

rebuleba 115 lari gamosdiT, raki sakuTari 

saZovrebi aqvT, magram visac saZovrebis qi-

raoba uwevs, cxvris Rirebuleba 150 laram-

de ezrdeba. beqa gonaSvili miwis gadasaxadis 

problemurobazec saubrobs. `2009-Si miwis 

gadasaxadi iyo 3 lari heqtarze. mere wina xe-

lisuflebam es cxvris biznesi Semosavliani 

rame giCanTo da heqtarze gadasaxadi 15 la-

ramde gazardes. amas zemoT kide adgilobri-

vi TviTmmarTvelobebi aweseben damatebiT“, _ 

ambobs gonaSvili.

misi TqmiT mecxvareTa nawils fulis simci-

ris gamo aragonivruli ekonomiis gaweva uwevs. 

magaliTad, glexebi cdiloben saZovrebis qira-

obisa Tu sxva xarjebis gamo gaCenili deficiti 

cxvrisTvis sazamTrod momzadebuli sakvebis 

ekonomiiT Seavson, ris Sedegadac zogjer pi-

rutyvi SimSiliT eRupebaT. `SarSan zamTarSi 

batknis 40%  daeRupaT mecxvareebs“ _ ambobs 

gonaSvili. 

TiToeul cxvars srulyofili kvebisTvis 

garkveuli farTobi sWirdeba. `komunistebis 

dros, erT cxvarze erTi heqtari miwa unda 

gqonoda“, _ yveba beqa. cxvrebi  garkveulwilad 

afuWeben da tkepnian miwas, sadac balaxoben. 

cxvaris simravlis SemTxvevaSi ki miwa ifiteba, 

ris gamoc balaxis kvebiTi Rirebulebac iklebs 

da cxvars avitaminozi emarTeba, rac matylis 

cvenaSi gamoxateba. amitom, cxvris raodenoba, 

romelis yolac mindvrad SeiZleba. limitire-

bulia da miwis raodenobazea damokidebuli.

`cxvris gadarekvis sistema saqarTeloSi yo-

velTvis iqneba. magram biznesis mxriv rom  gan-

viTardes mecxvareoba, aucileblad unda Seiqm-

nas Tanamedrove fermebi, Semovides axali 

jiSebi da ise iwarmoos,“ _ miiCnevs beqa gonaSvi-

li. 
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gonaSvilebi mwyemsebad umetesad erovnebiT azerbaijanel glexebs qiraoben. 
mwyemsis Tviuri xelfasi saSualod 500 laria. 
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biohumusis 
warmoeba

humusi niadagis nayofieri fenaa, rome-
lic mcenareuli da cxoveluri organuli 
narCenebisgan Sedgeba. miwis nayofiereba 
swored humusis Semcvelobazea damoki-
debuli, miwis safaris humusiani fenis 
Camoyalibebas aswleulebi esaWireoba. am 
procesSi sxvadasxva mikroorganizmebi, 
baqteriebi da Wiebi monawileoben. dReis-
Tvis humusis warmoeba specialur fermeb-
Sic mimdinareobs. 

guram gejaZe, humusis warmoebiT meoTxe 
welia dakavebulia. man sofel krwanisSi 
Zveli Senoba SeiZina da humusis sawarmoe-
beli ferma Tavad moawyo.

humusi  biologiurad sufTa sasuqia. is  
mcenarisTvis organuli da  mineraluri 
sakvebis srul kompleqts Seicavs.

humusis sawarmoeblad Wiayelebi ga-
moiyeneba. isini saqonlis nakels Wamen da 
gadamuSavebulsa da gawmendils gamoyo-
fen. nakeli Wiayelas organizmSi yofnisas 
huminuri mJavebiT mdidrdeba. humusiT ga-
mdidrebul miwaze ki ekologiurad sufTa 
da maRali xarisxis bioproduqtis moyvana 
SeiZleba.

`marTalia, dRevandeli bazris moTxov-
na maincdamainc ekologiur sisufTaveze  
araa da moTxovna ufro metad did rao-
denobasa da vizualur Sexedulebazea, ma-
gram  imedia etapobrivad  Cvenc daviwyebT 
jansaR sakvebze zrunvas~, _ ambobs  guram 
gejaZe. is ixsenebs, rom  ramdenime wlis 
win TbilisSi bioproduqtebis maRaziebi 
klientebis simciris gamo daixura.  geja-
Ze imedovnebs, rom cxovrebis standartis 
zrdasTan erTad  bioproduqtebze moTxo-
vnilebac gaizrdeba da biuhumusis maso-
brivi gamoyeneba daiwyeba.  

gejaZis survilia glexebisTvis biohu-
musis warmoebis leqciebi waikiTxos da 
humusis warmoeba glexur meurneobebSic 
waxalisdes. 

`glexi da  fermeri rom gaigebs amis 
madls da Zalas aucileblad daiwyeben 
gamoyenebas~, _ ambobs gejaZe. is sakuTar 
Tavs enTuziazistad ufro ganixilavs, 
vidre komersantad. `rac mqonda yvela-
feri WiayelebSi davabande~, _ ambobs si-
ciliT.

guram gejaZe amJamad eleqtromeqaniku-
ri sawarmo `kentavris~ direqtoria, ro-
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melic avtonawilebis aRdgenasa da sxva-
dasxva detalebis gamoCarxvaze muSaobs, 
magram sawarmodan wamosvlas apirebs, rom 
sakuTar meurneobas meti dro dauTmos. 
mas  dafinansebis wyaros povnis SemTxve-
vaSi meurneobis gafarToeba da labora-
toriisa da premiqsis qarxnis aSeneba da 
sxvadasxva biopreparatebis damzadebac 
surs, romlebic konkretuli mcenareuli 

kulturebisTvis iqneba gankuTvnili. 
is amJamad fxvier, granulebian, dapre-

sil humussa da humusis Cais amzadebs. hu-
musis Cai humusiani koncenratia, romli-
Tac mcenareebi wyalTan erTad irwyveba. 
aseTi koncentratidan mcenare saWiro 
elementebs ufro swrafad iTvisebs.  gra-
nulebiani humusi ki SesaZloa miwaSi Tesl-
Tan erTad Caibnes.
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`10 tona nakels nayofierebiT 800 kilo 
humusi cvlis.~ _ ambobs mewarme. `amas gar-
da nakelTan erTad  niadagSi Zalian dabi-
Zurebuli flora xvdeba: mZime metalebi, 
Wiebis kvercxebi, mavne baqteriebi da sare-
velas Teslebi… biohumusi ki am mxrivac 
sufTaa da mcenaris fesvebi daculia~. 

Wiayelebis sakvebad gejaZe nakels spe-
cialurad arCevs, rom nakelic sufTa 
iyos da iseTi fermidan yidulobs, sadac  
saqoneli mZime metalebiT dabinZurebis 
kerebsaa moSorebuli. `ferma samanqano 
gzas moSorebuli unda iyos da Zroxac 
sufTa mdeloze unda balaxobdes, rom 
misi nakeliT damzadebul humuss sisuf-
Tavis pretenzia hqondes~, _ ambobs ge-
jaZe. gamoyenebamde nakeli specialurad  
muSavdeba.  upirvelesad, misi fermenta-
cia unda moxdes, rom  axal nakelSi mcxo-
vrebi anaerobuli baqteriebi aerobuliT 
Canacvldes.  nakels damuSaveba daa-
xloebiT 5 Tvis ganmavlobaSi sWirdeba, 
rom parazitebisagan gaiwmindos. amis Se-
mdeg nakels garkveuli drois manZilze 
recxaven da Wiayelebs Semdeg awvdian. 

didi mniSvnelovba aqvs nakelSi mJavia-
nobisa da tutianobis daregulirebas, ra-
sac humusis sawarmoSi kiriTa da torfiT 
axerxeben. 

`am sofelSi wyali ar aris da nakelis ga-
sarecxad cisternebiT vezidebiT, erTxel 
ise mogvivida rom Wis wyliT gavrecxeT. 
Wis wyalSi ki manganumis marili aRmoCnda 
koncentrirebuli, rac Cven ar vicodiT 
da  erT kviraSi 80 kilogrami Wiayela da-
gveRupa~, _ ixsenebs gurami.  amis Semdeg ki 
WiayelebisTvis miwodebamde  nakels mJa-
vianobaze specialuri xelsawyoebiT mini-
mum samjer amowmeben.

humusis warmoebaSi gurami specialu-
rad am mizniT gamoyvanil kaliforniul 
Wiayelasac iyenebs da saqarTveloSi Se-
grovil Wiebsac. `Tu sadme viyavi, yvela 
mxridan Wiayelebi momyavda, saqarTve-
los yvela kuTxeSi Segrovili Wiayela 
myavs~, _ amayobs sakuTari koleqciiT da 
qarTuli Wiayelis `moSinaurebaze~ yveba. 
adgilobrivi Wiayelebi, romelsac wvimis 
Wiebsac uwodeben, amerikuli hibridebis-
gan gansxvavebiT ufro moZravebi arian 
da erT sivrceSi maTi gaCereba pirvel 

meqanikuri avzi, romelic Wiayelebis gamoyo-
fili humisis fenas Tavad acalkevebs.

WurWlis zemo nawilSi Wiayelebi da daumuSavebeli 
nakelia moTavsebuli, qvemoT ki humusi grovdeba. 

guram gejaZis Seqmnili humusis filebis kompresori.
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etapze problemuri iyo. `garbodnen yu-
Tebidan da yovel diliT xeliT vagrove-
bdi da vabrunebdi ukan~, _ ambobs ferme-
ri. kaliforniuli Wiayela adgilobriv 
WiebTan SedarebiT ufro produqtiulia 
da meti nakelis gadamuSavebas aswrebs, 
Tumca qarTuli Wiayelisgan, gejaZis Tq-
miT, ukeTesad gadamuSavebuli humusi 
miiReba. 

amJamad sawarmoSi nakels 800 kilogrami 
Wiayela amuSavebs.

Tavad Wiayela sakmaod ZviradRirebu-
li produqtia. erTi kilogrami kali-
forniuli Wiayela 45 dolari Rirs. Ta-
vidan guram gejaZem 4 kilogrami Wiayela 
gamowera, Semdeg ki Tavad gaamravla. 
Wiayela hermafroditia da kvercxebiT 
mravldeba. qarTuli Wiayela TveSi er-
Txel an orjer 3-dan 10-mde kvercxs 
debs, kaliforniuli hibridi ki gacile-
biT nayofieria da erTi Wiisgan sezonis 

ganmavlobaSi Teoriulad 1500 egzempla-
ris miRebaa SesaZlebeli. 

Wiayelebs  cxovelqmedebisTvis gansaku-
Trebuli  mikroklimati esaWiroebaT _ 
sinotive da stabiluri temperatura. ami-
tom sawarmos SenobaSi gejaZem gazis gaT-
boba da ventilacia daamontaJa. 

Wiayelebis meSveobiT humusis warmoeba-
ze sabWoTa kavSiris drosac muSobdnen 
`zahesSi, radiologiis institutis baza-
zec muSaobdnen am sakiTxze da qarTul 
Wias kaliforniul hibrids adarebdnen. 
amaze mTeli naSromebi iwereboda, magram 
Semdeg es dargic uyuradRebod darCa’’ _ 
ambobs gejaZe. mas miCnia, rom  soflis 
meurneobis ganviTarebaSi saqarTvelom 
bioproduqtebis warmoebis niSa unda dai-
kavos, Tu fermerebi produqtis eqsport-
ze gadatanas gadawyveten, maSin biowarmo-
ebas gansakuTrebuli datvirTva unda 
mieniWos.  
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Rorebis ferma sofel kodaSi

Rorebis ferma `kalanda“ sofel kodaSi  
mdebareobs. samanqano gzidanve dainaxavT 7 
simetriul lurjsaxuravian fermis Senobas. 
mavTulxlarTiT SeRobil ezoSive mdebareo-
bs  RorebisTvis kombinirebuli sakvebis gada-
mamuSavebeli qarxana da sxvadasxva funqciuri 
nagebobebi. 

fermis damfuZnebeli kimpania `jeoagroa“, 
romelic marcvleuli kulturebis moyvani-
Taa dakavebuli. Tavad jeoagroc 2011 wlidan 
funqcionirebs. `kalandas“ mSenebloba 2012 
wels daiwyo.  

`kalanda“  germanulma kompania  Big Datch-
man-ma daaproeqta.  ferma bolomde avtomati-
zirebulia da Rorebis gamravlebisa da zrdis 
ciklis sxvadasxva etapebisTis specifiur mo-
Txovnilebebs akmayofilebs. cal-calkea Se-
nobebi, romlebic xelovnuri ganayofierebis, 

makobis, ZuZuT kvebisa Tu zrdis sxvadasxva 
fazisTvisaa gankuTvnili. Rorebis kvebaca 
da movlac meqanizebulia: isini specialurad 
SemosazRvrul ujredebSi imyofebian, sadac 
milebiT miewodebaT wyali da sakvebi. iatakis 
qveS ki damontaJebulia sakanalizacio sis-
tema, romelSic pirutyvis cxovelqmedebis 
produqtebi iwureba da Semdeg specialurad 
dacul lagunaSi itumbeba.

meRoreobaSi potenciuri riski ZiriTadad 
sxvadasxva gadamdeb daavadebebze modis, 
romlis gamoc cxovelebi erTbaSad iRupe-
bian. amitom fermis hermetulobas  mecxove-
leobis am dargSi gansakuTrebuli mniSvne-
loba aqvs. ̀ kalandas“  Senobebi hermetulia, 
rac cxovelebis daavadebebisgan dacvis ga-
rantias iZleva. fermis Senobebi erTmaneTs 
galereebiT ukavSirdebian, iq moxvedra ki 
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momsaxure personals mxolod administra-
ciuli Senobis gavlis, Sxapis miRebisa da 
spectansacmliT Semosvis Semdeg SeuZlia.  
specialuri sadezinfeqcio baki dgas fermis 
ezoSic, romlis funqciac fermis terito-
riaze Semavali manqanebis borblebis dezin-
feqcia iqneba, raTa teritoriaze virusebisa 
da parazitebis Sesvlis SesaZlebloba Seam-
ciron. 

Rorebis ferma 650 dedaRorsa da mis namat-
zea gansazRvruli. erTi dedaRori wlis gan-
mavlobaSi saSualod 25 goWs iZleva, radgan 
kalendaruli wlis ganmavlobaSi misi repro-
duqcia 2,5-jer   xdeba. Rorebs 110 kilomde 
asuqeben, Semdeg ki klaven. meurneobam funq-
cionireba axlaxan daiwyo. `kalandas“ xorci 
bazrebze pirvelad dekembrisTvis gamoCndeba.

`am proeqts 5 wlis ganmavlobaSi vikvle-
vdiT. viyavi germaniaSi, ukrainaSi, kanadaSi, 
safuZvlianad SeviswavleT yvelaferi da par-
tniorebic guldasmiT SevarCieT“ _ ambobs 
`kalandas~ direqtori da damfuZnebeli, anri 
bacikaZe.

`kalanda~ miznad qarTul bazarze importu-
li xorcis Canacvlebas isaxavs. bacikaZe xazs 
usvams, rom sakredito valdebulebebis  gamo 
fermas pirveli 5 weli garkveuli gamowveve-
bisTvis mouwevs pasuxis gacema. Tumca maTi 
amocanaa ucxoeTidan Semosul gayinul xorcs 
fasiTac gauwion konkurencia.  winaswari ga-
TvlebiT, erTi kilogrami xocis TviTRirebu-
leba 3 lars ar unda aRematebodes.

konkurentiani fasis SesanarCuneblad war-
moeba cdilobs minimaluri danakargiT imuSa-
os da resursebis wrebrunvas Seuwyos xeli. 
avtomatizebuli warmoebis meSveobiT fermas  
mxolod 12 TanamSromlis meSveobiT funq-
cionireba SeuZlia. TanamSromlebi 6 saaTamde 
muSaoben, Semdeg ki procesebi kompiuteruli 
sistemiT kontroldeba. 

Rorebis sakvebad ferma marcvlovan kul-
turebs iyenebs, romelic `jeoagros“ mohyavs.  
marcvleuls sakuTar kombinirebuli sakvebis 
qarxanaSi amuSaveben. miwebis gasamdidreblad 
ki Rorebis nakels iyeneben, romelsac specia-
lurad mowyobil lagunaSi agroveben da re-
cxaven. 

fermaSi 10 milioni laris investiciaa Ca-
debuli. proeqti nawilobriv sapartnioro 
fondma da saqarTvelos bankma daafinansa. ba-
cikaZe soflis meurneobaSi Tanxebis mizidvis 

problematurobas usvams xazs. ̀ soflis meur-
neobis finansireba Zalian rTulia, raki es 
biznesi did riskebTanaa dakavSirebuli. adre 
am bizness sabanko sfero faqtobrivad arc 
afinansebda“. amis miuxedavad, soflis meur-
neobas ganviTarebis didi potencialis mqoned 
miiCnevs da  axali teqnologiebis danergvis 
aucileblobaze saubrobs. 

`saqarTveloSi soflis meurneobas Zalian 
didi potenciali aqvs. axla 21-e  saukunea, 
axali midgomebi unda Semovides. Tu ar ahyevi 
axal teqnologiebs, rasac dro gTavazobs, am 
biznesSi fexis mokideba Zalian rTuli iqneba. 
am teqnologiebze unda gadavides saqarTve-
loc. rac, cxadia, Zalian rTuli, magram au-
cilebeli procesia.~ _ ambobs bacikaZe. 

Tavad profesiiT maTematikosia. 1992 wels 
daamTavra Tbilisis saxemwifo universitetis 
kibernetikisa da gamoyenebiTi maTematikis 
fakulteti. erTi wlis ganmavlobaSi leqcie-
bs kiTxulobda puSkinis saxelobis pedago-
giur institutSi, Tumca, rogorc ixsenebs, im 
wlebSi akademiur sferoSi perspeqtiva ar ar-
sebobda da amitom muSaoba biznesseqtorSi 
gaagrZela. `xelfasi rom aviRe 3 kuponi, maSin 
mivxvdi, rom am sferoTi Sors ver wavidodi. 
samwuxarod, maSin aseTi realoba iyo.  Semdeg 
sxvadasxva adgilas vmuSaobdi kerZo biznesSi 
da bolos movedi am meurneobamde. es ukve ise-
Ti biznesia, sadac samudamod davrCebi. am bi-
znesidan gamosvla Znelia, Zalian gizidavs, _ 
miiCnevs  bacikaZe. 
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gela faTaliSvilis 
meRvineoba

cota, magram maRali xarisxis _ siRnaReli 
mevenaxe, gela faTaliSvili Rvinos am prin-
cipiT amzadebs.

misi kompania `xoxbis cremlebi~ wliurad 
saSualod  40 000 boTl biologiurad sufTa 
Rvinos awarmoebs da msoflios 16 qveyanaSi 
yidis. `xoxbis cremlebis“ eqsportior qvey-
nebs Soris arian amerikis SeerTebuli Sta-
tebi, CineTi, iaponia, safrangeTi, germania, 
italia...

`dRevandel msoflios milionobiT boTli 
Rvinis warmoebiT ver gaakvirveb. es aravis  
sWirdeba, magram sWirdeba unikaluroba, mra-
valferovneba da is, rac Cven gvaqvs: meRvi-
neobis 8 aTasi wlis winandeli tradicia,~ _ 
ambobs faTaliSvili.

faTaliSvili Rvinos `mama-papurad“ amza-
debs: qvevrSi aZvelebs da Semdeg pirdapir 
boTlebSi gadaaqvs. qvevrSi Rvinis dayene-
bis teqnologias is unikalurs uwodebs, 
radgan Rvinis Semcveli mJavebi nebismier 
WurWels recxaven, Tavad minasac ki. Tixis 
qvevri erTaderTi WurWelia, romelTa-
nac Rvino reaqciaSi ar Sedis. amas garda, 
miwaSi Rrmad Caflul qvevrSi Rino kargad 
Zveldeba stabilur temperaturaze _ miwis 
temperatura gamudmebiT 14-15 gradusia.

faTaliSvili vazis Zvel qarTul jiSebs 
aSenebs: mwvane kaxurs, qiss, CitisTvala bo-
dbisxeurs, vardisfer rqawiTels, bueras, 
kaxur mcivans... venaxebi aqvs argoxSi,  mana-
vsa da muxranSic, sadac aseve adgilobrivi 
jiSebi mohyavs. mas gaugebrad miaCnia, ratom 
unda moiyvanon qarTvelma mevenaxeebma vazis 
franguli Tu sxva jiSebi, roca adgilobriv 
pirobebs idealurad qarTuli vazia Segue-
buli.

Zveli qarTuli jiSebi produqtiuloba-
ze ar aris gaTvlili,  magram  adgilobriv 
klimatur pirobebTan Seguebis gamo gamo  ma-
Rali xarisxiTa da mravalferovani buketiT  
gamoirCeva.

 `Rvinis maRali xarisxi yurZnis xarisxi-

dan modis, yurZnis xarisxi ki niadagidan da 
maqsimaluri temperaturidan. amazea damoki-
debuli gemovneba da surneli“, _ ambobs meR-
vine.

gela faTaliSvilis Rvinoebs biopro-
duqtis serTifikati aqvs. is arc niadags 
amdidrebs sasuqiT da arc sistemur Sxamqi-
mikatebs iyenebs vazis Sesawamlad. mxolod 
bioproduqtisTvis rekomendirebul kirian 
da spilenZian kontaqtur qimikatebs xmaro-
bs.  sistemuri qimikatebis gamoyenebas ideu-
radac ewinaaRmdegeba. faTaliSvili miiCne-
vs,  rom marTalia qimikatebis mwarmoebeli  
kompaniebi TavianTi wamlebis reklamirebaze 
milionebs xarjaven da mas panacead warmoaCe-
nen, magram  aseTi wamlebi vazs abinZurebs da 
Rvinoc qimikatebiT gaJRenTili xdeba. aseTi 
wamlis gamodevnas 4-5 weli mainc unda. amas 
garda, sinamdvileSi aseTi wamlebi mcenaris 
sasicocxlo garemosa da Tanmxleb miklo-
floraSi uxeSad ereva da yovelTvis zians 
ayenebs bunebis wonasworobas. 

`buneba rasac gaZlevs,  sworad unda moi-
xmaro. rac Sen gekuTvnis Seni alali wilia, 
magram rasac buneba TavisTvis itovebs, is ar 
unda waarTva,  xelovnurad ar unda Caerio 
mogebis erTbaSad miRebis surviliT Sepyro-
bili“, _ ambobs siRnaReli meRvine. `bevri 
daavadeba arsebobs vazisTvisac, magram Tun-
dac izaralo erTi periodi, unda daacado: 
am daavadebebs  buneba sapirwoned sxva ra-
mes uqmnis da Tavad mkurnalobs. mogebuli 
marto maSin darCebi, Tu samyaros am TvaliT 
dauwyeb yurebas. Zlieri Sxamebis gamoyene-
biT ki daavadebis gamomwvev organizmebsac 
xocav da masTan mebrZolsac, mcenares imuni-
tets uklav da bunebas zians ayeneb.“ _ ambobs 
faTaliSvili.

siRnaRSi vazs potenciurad sokovani daa-
vadebebi ufro emuqreba.

`rodesac civa, alaznidan nisli amodis, 
Semdeg ki ucbad dacxeba da am dros Tu vena-
xi kargad ar niavdeba, sokovani daavadebebis, 
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gela faTaliSvilis 
meRvineoba
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e.w. nacris warmoqmnis saSiSroebaa. amitom 
vazis sworad movlas, akonvasa da mwvane ope-
raciebis droulad Catarebas didi mniSvne-
loba aqvs“, _ ambobs mevenaxe.

gela faTaliSvils 15 heqtaris farTobze 
qarTuli xorblis jiSebic mohyavs: wiTeli 
doli, dolispuri, Savfxa da TeTri dika. 
rogorc axasiaTebs, qarTuli puri saxame-
blis maRali SemcvelobiTa da yuaTianobiT 
xasiaTdeba da gansakuTrebiT surnelovania.  
`minda Cems Rvinis barSi mqondes qarTuli 
Rvino, qarTuli puri, naturaluri zeTi, 
Zveli qarTuli yveli da keTili guli,~ _ am-
bobs RimiliT. 

faTaliSvili Tavis meurneobas mxolod 
ekonomikuri Semosavlis wyarod ar ganixila-
vs da vazTan urTierToba Tavisi cxovrebis 
ganuyofel nawilad miaCnia.  

,,glexis ojaxSi davibade da gavizarde.  
Cemi mSoblebi bavSobidan maCvevdnen, rom 
Sroma aucilebeli iyo.  vazis  siyvarulic 
maT Caminerges“, _ yveba faTaliSvili. mamis 
sikvdilis Semdeg 19 wlisas Tavis ZmasTan er-

Tad meurneobis aSeneba damoukideblad mou-
wia. maSin mxolod 1 heqtari farTobis miwa 
hqondaT. danarCen miwas ki qiraobdnen da ise 
amuSavebdnen. meurneobasa da vazis nargavebs 
faTaliSvilebi etapobrivad zrdidnen.  Sem-
deg gelas naCuqari yurZniT dawuruli Rvi-
no siRnaRis peizaJebis xatviT gatacebulma 
amerikelma mxatvarma, jon verdermanma sam-
SobloSi waiRo da Tavis galereaSi stumrebs 
am RviniT gaumaspinZlda. Rvinis  koleqcio-
neri ebraeli eqimi faTaliSvilis RviniT ise 
dainteresda, rom siRnaRSi venaxic ki iyi-
da. mogvianebiT amave RviniT saqarTveloSi 
evrokavSiris misiiT moxvedrili Svedi erik 
andemoc moixibla. amJamad faTaliSvilis 
Rvinis kompaniis mewileebi swored joni ve-
dermani da erik andemo arian.

`mTavria ofli sisxli ar gegonos, Sromis 
ar geSinodes da ar fiqrobde, rom ai, ra meS-
veleba, rogor vicxovroo. Tu bevr energias 
daxarjav da dauzarelad iSromeb, warmate-
bas nebismier sferoSi aucileblad miaRwev~ 
,_ ambobs gela faTaliSvili. 
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daqiravebuli muSebi faTaliSvilis axal dargul venaxs uvlian.
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gela xaniSvilis 
vaSlis baRebi

`1960 wels davibade sofel ruisSi da mas 
Semdgom mTeli Cemi cxovreba soflis meur-
neobasTanaa dakavSirebuli. Cemi  ojaxis Se-
mosavlis ZiriTadi wyaro vaSlis baRebi iyo. 
bavSobidan  vmuSaobdi maT movlaze da yvela 
samuSaos sirTule  sakuTari gamocdilebiT 
vici.“ _ yveba gela xaniSvili.

gela xaniSvili 14 heqtarze gaSenebu-
li vaSlis baRebis mflobelia. Tumca misi 
yoveldRiuri saqmianobis sfero soflis 
meurneoba araa. amJamad saqarTvelos myari 
narCenebis marTvis kompaniaSi direqtoris 
moadgiled muSaobs. universiteti sainJnro-
-ekonomikuri ganxriT daamTavra. aspirantis 
xarisxi ki saqalaqo meurneobis marTvaSi 
aqvs. mTeli cxovrebis ganmavlobaSi finan-
sur segmentSi, sxvadasxva kerZo kompanieb-
Si muSaobda xelmZRvanel Tanamdebobebze. 
1998-2000 wlebSi ki finansTa ministris mo-
adgile iyo. soflis meurneobaSi gela xa-
niSvili 2004 wels dabrunda da axla didi 
meurneoba aqvs. 

2007 wels xaniSvilma Sps `agro 1959~ Ca-
moayaliba da mis meurneobas es sawarmo mar-
Tavs. 

vaSlis baRebis garda, xaniSvilis meurne-
oba saxnav-saTesi savargulebisgan Sedgeba, 
sadac xorbali, ionja kartofili  Tu sxva 
kulturebi mohyavT. Tumca vaSlis baRebi 
meurneobis yvelze mniSvnelovani nawilia.

xaniSvilis vaSlis nargavebis nawili merve 
welSia, nawili ki me-3, me-4 welSi. vaSlis xe 
srulyofili mosavalis mocemas 10 wlidan 
iwyebs da nayofierebas ramdenime aTwleuli 
inarCunebas. 

vaSlis xeebs regularuli morwyva esaWi-
roeba. saWiroa sxvadasxva preparatiT maTi 
Sewamvlac, rom parazitebma ar daazianos. 

`vaSli maSin unda moiwamlos, rodesac 
sayvavile kvirti gaxsnas iwyebs, magram 
roca  bolomde gaxsnili ar aris.warmoidgi-
neT, diliT roca Sewamvlas iwyeb sayvavile 
kvirtebi daxurulia, Semdeg ki kvirtebi er-

TbaSad iSlebian da saRamoTi xe ukve ayva-
vebulia _ amitom xeebis Sewamvla ramdenime 
saaTSi unda moaswro“, _ yveba xaniSvili.

gela xaniSvili  Tanamedrove vaSlis jiSe-
bs aSenebs, romelTa umetesobac amerikulia.

`qarTuli vaSlis jiSebi, sinapi, Tura-
Sauli Tu sxva.  samrewvelo daniSnulebiT 
ar maqvs. es jiSebi TvisebebiTa da sagemov-
no maxasiaTeblebiT SeiZleba kargia, magram 
Tanamedrove bazarze sxva moTxovnebia, maT 
Soris vizualuri Sesaxedaobis kuTxiTac da 
amitom sxva jiSebis moyvana ufro momgbia-
nia“, _ ambobs fermeri. 

vaSlis gasRebis areali amJamad qveynis 
Sida bazriT Semoifargleba. xaniSvilis Tq-
miT, mcire raodenobis vaSli gadis somxeT-
sa da azerbaijanSic, am qveynebis gavliT ki 
ruseTSi. ruseTis bazris gaxsnaze xaniSvili 
gansakuTrebul imeds ar amyarebs da ganmar-
tavs, rom es arsebiTad  glexebis winaSe md-
gar gamowvevebs ar Secvlis. 

`rusul bazarze romc SevideT, es ukve 
iseTi stiqiuri bazari aRar aris, rac sabWo-
Ta kavSiridan gvaxsovs da sadac nebismieri 
xarisxis produqti iyideboda. am bazarze 
dasamkvidrebladac imave standartebis dak-
mayofilebaa saWiro, rac evropis bazarze,~ 
_ miaCnia mas. axal bazarze Sesasvlelad 
problemuria vaSlis jiSebic _ is jiSebi, 
rac am dromde mohyavdaT fermerebs, xaniS-
vilis TqmiT, axal standartebs ar Seesaba-
meba. axali jiSebi ki transportirebisadmi 
pretenziulia. Tu aqamde glexebi vaSls 
gril sardafebSi inaxavdnen da Cveulebrivi 
manqanebiT mihqondaT, Tanamedrove jiSebs 
am pirobebSi ver Seinaxaven, radgan Senaxvas 
balansirebuli temperaturuli reJimi Wir-
deba.

xaniSvils miaCnia, rom saxelmwifom ga-
rkveuli monawileoba unda miiRos soflis 
meurneobis ganviTarebaSi da Tundac glexe-
bs daexmaros efeqturi kulturebis SerCe-
vaSi.
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`calkeuli glexi sakuTari resursiT ver 
gansazRvravs, Tu ra raodenobiT kombosto da 
Warxali unda moiyvanos ama Tu im wels, magram 
mas unda hqondes Sesabamisi informacia da ise 
dagegmos meurneoba. saxelmwifom es informa-
cia unda gaxados xelmisawvdomi“ _ miaCnia mas.

xaniSvils glexebis Secdomis magaliTad is 
weli moaqs, roca nivris fasma 12 lars mia-
Rwia, momdevno wels ki glexebma masobrivad 
gazardes nivris naTesebis farTobi im ime-
diT, rom nivris fasi SenarCundeboda. sina-
mdvileSi ki produqtis warbWarmoebam fasi 
ise dawia, rom glexebi dazaraldnen.

`is, vinc saxelmwifo regulaciebs sabWoTa 
kavSirTan aigivebs, sakuTari ucodinrobis 
gadafarvas politikuri argumentebiT cdi-
lobs. saxelmwifo swored imisTvisaa mowo-
debuli, rom sakuTar sazRvrebSi arsebuli 
procesebi qveynis interesebidan gamomdinare 
daareguliros. maT Soris, sasoflo sameur-
neo procesebic. sabWoTa kavSiri, sadac saku-
Treba `yvelasi“ iyo  marTvis sxva meTodebs 
iyenebda, amerikasa da evropis qveynebSi ki re-
gulacia sxvagvarad xdeba. dasavleTSi kerZo 
biznesi xelSeuxebelia, magram saxelmwifo 
mowodebulia am kerZo biznesma maqsimaluri 
efeqturobiT imuSaos,“ _ ambobs  xaniSvili. 

fermeri soflis meurneobis reformas 
skeptikurad afasebs da miaCnia, rom meur-
neobebis ganviTarebas es reforma didad 
ar waadgeba. gansakuTrebiT warmoudgenlad 
kooperireba miaCia, radgan amisTvis saWiro 
gamocdileba da mzaoba glexebs ar aqvT.  

xaniSvili sameurneo miwebis gamofitvasa da 
gaudabnoebazec saubrobs. erTi mxriv, 90-ian 
wlebSi masobrivad ganadgurda qarsacavi zo-
lebi, romelic mosaxleobam SeSad gamoiyena. 
amas garda, am drois manZilze glexebi ekono-
mikuri pirobebis gamo ver axerxebdnen miwebis 
movlasa da sxvadasxva sasuqiT gamdidrebas. 
erTaderTi, rasac glexebi gamoiyenebdnen 
azotovani sasuqi _ e.w. gvarjila iyo. azo-
tovani sasuqi mwvane masis zrdas uwyobs xels, 
magram niadags fitavs da mosavlis nayofiere-
basac  didad ver zrdis. amitom, saqarveloSi 
sameurneo miwebis umravlesoba gamofitulia. 

imisTvis, rom kargi mosavali moiyvanos, 
fermerma jer miwis Semadgenloba unda Seiswa-
vlos da am miwisTvis adekvaturi mcenareuli 
kulturebi gansazRvros. xaniSvili ambobs, 
rom gasul wels mxolod niadagis analizebze 

5000-mde lari daexarja. aseTi Tanxebi ki gle-
xebis didi nawilisTvis xelmiuwvdomelia.

miwebs mniSvnelovnad azaralebs Tesl-
brunvis ugulebelyofa da gamudmebiT erTi 
da imave kulturis moyvanac. sabolood, 
glexebi instinqturad moqmedeben,  xSirad 
zaraldebian da meurneobaze gaweul xarje-
bsac ver iReben ukan.

`magram zaralis miuxedavad, glexi miwis 
damuSavebas yovel gazafuls ganagrZobs. 
miwasTan urTierToba misTvis sunTqvis msga-
vsia: Tavs ver anebebs... glexi miwas mxolod 
ekonomikuri Semosavlis wyarod ar ganixi-
lavs, aramed miwa yofis ganmsazRvrelia. 
SeiZleba, ekonomikuri TvalsazrisiT aseTi 
damokidebuleba mTlad gonivruli arc 
iyos, magram Cven aseTi mocemuloba gvaqvs~ _ 
ambobs xaniSvili. 
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daavadebebis Tavidan asarideblad vaSlis 
baRebs qimikatebiT wlis ganmavlobaSi 3-jer wamlaven.
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sulxan TurmaniZis 
broweulis baRebi

`kirmis kabux~ anu wiTelkananiani broweuli 
_ ase ewodeba jiSs, romelis nergebic sulxan 
TurmaniZes marneulis sofel muRanRloSi, 
10 heqtris farTobze aqvs Carguli.  rogorc 
ganmartavs, am azerbaijanuli jiSis upira-
tesoba maRal produqtiulobasa da kanis 
mkveTr wiTel SeferilobaSia. `es  cnobili 
`guloSas~ monaTesave jiSia, magram gaumjo-
besebuli msxmoiarobiTa da kanis feriT.~ _ 
ambobs sulxani.

broweuls fxvieri, msubuqi niadagi sWirde-
ba, romelic neitraluri unda iyos simlaSisa 
da simJavisgan. am kulturas cxeli, mSrali 
zafxuli da zomierad civi zamTari uyvars. 
broweulis xe gvalvagamZlea, Tumca nayo-
fierebis asamaRleblad morwyvas saWiroebs. 
TurmaniZis nargavebi jerjerobiT 15-18 Tvis 
xexilia. mosavlis mocemas ki nargavebi mesame 
wlidan daiwyeben.

broweulis nargavebi Savi mulCiTaa da-
faruli da wertilovani morwyvis sistemiT 
uzrunvelyofili. Savi mulCis naWeri niada-
gSi sinotivis SenarCunebasa da fxvieri fenis 
dacvas uwyobs xels. is sarevelebs amosvlis 
aSualebas ar aZlevs, wertilovani morwyva 
ki mcenares saWiro teniT ise uzrunvelyo-
fs, rom niadagi ar daziandes da Cairecxos, 
rac xSirad xdeba morwyvis sxva meTodebis ga-
moyenebisas. aseTi morwyvis pirobebSi soflis 
meurneobaSi mosavlis raodenoba mniSvnelov-
nad izrdeba.

`wertilovani morwyva  garkveul xarjebTan 
aris dakavSirebuli da investiciis gareSe 
aseTi teqnologiis dayeneba warmoudgenelia.  
zogadad, soflis meurneoba Cveulebrivi bi-
znesia _ amas iseve  unda mivudgeT, rogorc 
bizness, romelsac investicia, codna da myari 
gadawyvetileba sWirdeba. riskebiTvisac kar-
gi momzadebaa saWiro rom winaswar dagegmo 
mosavali da imis imedad ar darCe, rom wvima 
mova da is mogirwyavs,~- ambobs sulxani. 

sulxan TurmaniZem broweulis baRebis ga-
Seneba oriode wlis win gadawyvita. soflis 
meurneobaSi adre aranairi gamocdileba ar 

hqonia. ganaTleba socialur mecnierebebSi 
miiRo, Semdeg ki sxvadasxva poziciebze muSao-
bda sagareo saqmeTa saministroSi, sazogadoe-
briv mauwyebelSi, muSaobda diplomatad Tur-
qeTSi, hqonda sakuTari sareklamo studiac 
da aS. Tumca xilis baRis gaSeneba mas Semdeg 
gadawyvita, rac sakuTari stabiluri biznesis 
keTebis survili gauCnda.  swored amis Semdeg 
daiwyo wlebis win mamamisis mier nayid da uq-
mad myof miwaze broweulis baRebis gaSeneba. 

`broweuli standartulad SevarCieT _ gir-
Cevnia iseTi rame gaakeTo, rac sxvas ar aqvs. 
saqarTveloSi yurZeni da meveneaxeoba, atami 
da vaSli tradiciuli Temaa, blisa  da alu-
blis baRebic bevria Sida qarTlSi. broweuli 
ki, romelic erTi SexedviT tradiciul kul-
turad iTvleba, da qarTuli samzareulos 
organuli nawilia, sinamdvileSi aravis mohya-
vs _ broweulis msxmoiare baRi ar arsebobs,~ 
_ yveba sulxan TurmaniZe.

sulxanma saqmianoba informaciis moZiebiTa 
da dargis kvleviT daiwyo. sajaro biblio-
TekaSi SemorCenili sabWoTa literaturis 
Seswavlis Semdeg internetis meSveobiT me-
broweulis Tanamedrove ganviTarebis tenden-
ciebs gaecno da ase aRmoaCina sferos sauke-
Teso eqsperti, riCard eStoni, romelsac 
texasSi ramdenime aseul heqtarze gaSenebuli 
sakuTari broweulis baRebi aqvs.

sulxan TurmaniZem isargebla SesaZleblo-
biT, rasac qarTvel fermerebs saerTaSori-
so organizacia CNFA-is proeqti `fermeri 
fermers~ aZlevs. USAD-is mier dafinansebu-
li  proeqtis farglebSi organizacias fer-
merebisTvis usasyidlod Camohyavs am dargSi 
warmatebuli amerikeli fermerebi. amgvarad, 
TurmaniZis meurneobis konsultanti riCard 
eStoni gaxda.  

sulxanma broweulis nergebi azerbaijani-
dan Camoitana, raSic azerbaijaneli mebro-
weule daexmara. `Cveni aserbaijaneli part-
niori azerbaijanSi USAD-is dafinansebuli 
broweulis proeqtis direqtoria. is saqmes  
specialistis TvaliT  uyurebs da cdilobs, 
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sulxan TurmaniZis 
broweulis baRebi

kargi jiSebi gavrceldes mTlianad regionSi 
da ara mxolod azerbaijanSi.“

sulxani yveba, rom saqarTveloSi broweu-
lis nergebi sabWoTa periodSic Camoitanes  
Sua aziidan da vaSlijvris sacdel meurne-
obaSi gamohyavdaT. Tumca am jiSebma ar ga-
amarTla. swori jiSebis SerCevis SemTxvevaSi 
ki saqarTvelos zogierT regionSi broweulis 
moyvanisTvis idealuri pirobebia.  

riCard eStonma saqarTveloSi yofnisas ve-
lurad mzardi broweulis saxeobac ki aRmo-
aCina, romelsac  sagemovno Tvisebebis gamo 
`qarTuli tkbili~ uwoda. 

sulxan TurmaniZe ambobs, rom broweuli 
ZiriTadad mainc velur kulturad iTvleba, 
misi industrializacia da gakultureba masS-
taburad axlaxan daiwyo. is did mniSvnelobas 
aniWebs jiSebis mravalferovnebas da dakar-
guli qarTuli jiSebis moZiebas cdilobs. 

`dasavleT saqarTveloSi mohyavT ̀ kraxuna.~ 
es jiSic sabWoTa agronomebis gamoyvanilia, 
magram  arc ise kargi gamodga. arsebobs sxva 
qarTuli jiSebic, romlebic gafantulia. ma-
galiTad, `firosmani~, `marneulis saukeTe-
so~…  es jiSebi samecniero  kvlevebSi darCa 
da ar vici rogor vipovo.~ _ ambobs “libe-
ralTan~ saubrisas fermeri. broweulis jiSe-
bis yvelaze saintereso sacavad ki, rac unda 
ucnaurad JRerdes, TbilisSi saburTalos 

regions ganixilavs.  “Tu dakvirvebixarT, aq 
yvela ezoSi aqvT broweulis xeebi da vfi-
qrob, maTi SeswavliT Zalian saintereso ji-
Sebis migneba Tu aRmoCena SeiZleba.~

broweuli sakuTari unikaluri Tvisebebis 
gamo mTel msoflioSi ZviradRirebul pro-
duqtad iTvleba. is didi raodenobiT Seicavs 
antioqsidentebs _ nivTierebebs, romlebic 
biologiur naerTTa Jangvas anelebs da amgva-
rad, sxeulSi ujredebis daberebasa da kvdo-
mas uSlis xels. antioqsidentebis Semcveli 
xili dReisTvis erTgvar axalgazrdobis ele-
qsirad ganixileba. 

sulxan TurmaniZe xazs usvams, rom bro-
weulze bolo wlebSi mzardi moTxovnaa. am 
kulturis klimaturi priobebisadmi preten-
ziulobis gamo ki broweulis warmoeba sul 
ramdenime qveyanas SeuZlia: amerikis SeerTe-
bul Statebs, TurqeTs, irans, Suaaziis qveyne-
bs… didi raodenobiT broweuls awarmoebs 
indoeTic, magram mxolod gansakuTrebul, 
tkbil jiSebs, romelsac  Sida bazarze moix-
maren. evropaSi broweulis kultivaciis pi-
robebi mxolod espaneTSia da evropis qveyne-
bic ZiriTadad espanuri broweuliT maragdeba.  
sulxan TurmaniZe ar gamoricxavs, rom dargis 
ganviTarebis SemTxvevaSi somxeTis bazris Sem-
deg qarTuli broweulisis gasaRebis areali 
evropis qveynebi gaxdes.  
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meurneoba, rogorc hobi
soflis meurneoba momgebiani biznesisa Tu 

identobasTan dakavSirebuli cxovrebis wesis 

garda ubralod gataceba da siamovnebis miRe-

bis saSualebac SeiZleba iyos. kompania magTi-

komis prezidenti da evraziis TanamSromlobis 

fondis direqtorTa sabWos Tavmjdomare de-

vid li meurneobas swored amis gamo misdevs. 

mis sakuTrebaSi imereTSi, quTaisis maxloblad 

kameCebis ferma da 255 heqtari farTobis sax-

nav-saTesi miwebia.

meurneobas devid lis menejeri, mixeil xe-

laZe marTavs. adre is  sxvadasxva industriaSi 

muSaobda, magram 90-ian wlebSi soflad dabrun-

da. rogorc ambobs, devids Soridan moskovSi 

yofnis drosac icnobda, magram mas Semdeg rac 

misma qaliSvilma magTikomSi  daiwyo muSaoba, 

ojaxebiT damegobrnen. mogvianebiT ki devid 

lim  imereTSi miwebic SeiZina da saerTo meur-

neoba daiwyes.

`britanelebisTvis tradicia yofila miwebis 

movla. devidsac Zalian uyvars miwa da meurne-

oba da TiTqmis yovel SabaT-kviras Camodis“, _ 

ambobs mixeili.  

kameCebis gamravlebis idea mixeils ekTvnis. 

ambobs, rom sanam mglebi gamravldebodnen, es 

martivi da momgebiani saqme iyo. zaqebs  200 la-

rad yidulobdnen da or weliwadSi 1000 larad 

yiddnen saxorced. amJamad 23 kameCi hyavT. isi-

ni yovelwliurad mravldebian. erT weliwadSi  

zaqi 80 kilomde aRwevs.  SemodgomiT ki  kameCe-

bis namats yidian.

kameCebs minimaluri  yuradReba sWirdebaT da 

maT mosavlelad  saZovriTa da wyliT uzrun-

velyofaa sakmarisi. Tavidan kameCebi mindvrad 

cxovrobdnen regularuli sadgomis gareSe.  

zamTarSic, Tu gansakuTrebuli sicive araa, es  

cxovelebi isev balaxiT ikvebebian. `mere mgle-

bi gaCnda da 28 kameCi erTad SegviWama. mgeli 

rom ar iyos, kameCebis moSenebaze kargi araferi 

araa.  amoviyvaneT soflidan monadireebi, movi-

marageT sasmel-saWmeli da erTi aT dRes vya-

raulobdiT: maSin ar gamoCnda saerTod, magram 

rogorc ki Tavi davanebeT, meore dRes ori ka-

meCi erTad SegviWama. Wkviania, Torem ra mgeli 

iqneboda,“ _ yveba siciliT. 

kameCebisTvis gamoyofil, nakeliT gamdidre-

bul saZovrebs garkveuli drois Semdeg xnaven 

da marcvleuli mohyavT. kameCebs ki sxva saZo-

vrebs gamouyofen.  marcvleulidan devid lis 

fermaSi Svria, puri da simindi mohyavT.

`SarSan kaxelebs vajobeT mosavliT: heqtar-

ze 5 tonanaxevari xorbali miviReT. kargi 

agronomi gvyavs, romelsac yvela sakiTxs vu-

TanxmebT da mosavalic amis Sedegia”. _ ambobs 

mixeil xelaZe. 

Tavidan, sanam saWiro jiSebs ipovnidnen, 

sxvadasxva jiSis daTesva scades, am drois-

Tvis ki ukve ician adgilobriv niadagsa da 

klimats yvelaze ukeT ra kulturebi da ji-

Sebi Seefereba. amJamad rusuli xorblis jiSs 

_ ufxo pirvels,  frangul renansa da faran-

dols, da amerikul jagers Tesaven.  simindis 

yvelaze  ukeTesi mosavali ki espanur kare-

lasgan miiRes. es jiSi produqtiulobiTac 

yvelaze ukeTesi aRmoCnda da taros xaris-

xiTac. `heqtarze 10-11 tona moviyvaneT.  am 

raionSi aseTi mosavali jer ar yofila. neta-

vi genaxaT,  ra lamazi Sesaxedavi iyo imdeni 

taro,’’ _ ixsenebs fermeri. 

miwis nawilze mohyavT Svriac, romelsac ka-

meCebis sakvebad iyeneben. wels apireben 6-7 he-

qtris farTobze  sazamTro da nesvic moiyva-

non. CiTilebi ukve gamoyvanilia da amJamad 

miwaSi maTi etapobrivi gadargva iwyeba. saza-

mTros sayidelad Tavad Camovlen vaWrebi. rac 

darCeba, imas Roris sakvebad gamoyeneben, raki 

Rorebis gazrdasac apireben. 

simindis nawils sakvebad iyeneben, nawils ki 

mefrinveleebi yiduloben TavianTi meurneo-

bisTvis.

mixeil xeliZis TqmiT, mTavari problema, rac 

miwebis damuSavebisas eqmnebaT, teqnikisa da ga-

mocdilebis uqonlobaa. Tavidan damuSaveba 

mcire farTobebiT daiwyes, rom SecdomiTi mo-

vlisa da SerCevis SemTxvevaSi zarali didi ar 

yofiliyo, axla ki damuSavebul farTobs eta-

pobrivad zrdian. rac Seexeba teqnikas, axali 

traqtorebi imdenad ZviradRirebulia, rom 

meurneebs xeli ar miuwvdebaT. amitom Zveli 

traqtorebiT sargebloba uwevT. `ori Zveli 

traqtori gvyavs. Zveli teqnika regularulad 

fuWdeba da sul SekeTeba unda: am TveSi SekeTe-

ba 3500 lari dagvijda, magram sakuTar teqnikas 

is upiratesoba aqvs, rom roca ginda maSin daa-

muSaveb miwas da daTesva ar gigviandeba,“ _ am-
bobs xelaZe.  

 kameCebisTvis 

gamoyofil, nakeliT 

gamdidrebul sa-

Zovrebs garkveuli 

drois Semdeg xnaven 

da marcvleuli 

mohyavT. kameCebs 

ki sxva saZovrebs 

gamouyofen.  mar-

cvleulidan devid 

lis fermaSi Svria, 

puri da simindi 

mohyavT.
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besik TofCiSvilis meurneoba

besik TofCiSvils dedofliswyaroSi msxvi-
li fermeruli meurneoba aqvs. meurneoba 
saxnav-saTesi miwebis, saZovrebisa da Zroxe-
bisa da Rorebis fermisagan Sedgeba.  besiki 
warmoSobiT sofel ozaanidanaa. 1976 wels 
daamTavra Tbilisis politeqnikuri instiu-
tis manqanaTmSeneblobis fakulteti. Semdeg 
ki sxvadasxva poziciebze muSaobda kolmeur-
neobebSi Tu raionul komitetebSi.  sakuTa-
ri meurneobis Senebas  90-ian wlebSi Seudga, 
roca sabWoTa kavSiris daSlis Semdeg priva-
tizaciis talRa daiwyo. 

besik TofCiSvilis meurneobaSi wamyvani 
adgili marcvleuls uWiravs. 155 heqtari 
miwis farTobze mas yovelwliurad mohyavs 
xorbali, qeri da mzesumzira. 150-mde he-
qtars ki saZovrebad iyenebs. 

TofCiSvili miwis damuSavebis teqnikur 

sirTuleebze saubrobs. traqtorebi adgi-
lobrivebisTvis rTulad xelmisawvdomia: 
teqnikis daqiraveba Zviri jdeba, axlis yidva 
ki TofCiSvilisnairi msxvili fermerisTvi-
sac didi fufunebaa. `100 aTasze naklebad 
ver iyidi axal traqtors da  romc iyido, 5  
weli unda  uxado banks, mosavliT vals mainc 
ver dafarav,“ -  ambobs TofCiSvili. alter-
nativad Zveli sabWoTa teqnikiT sargebloba 
rCeba, romelsac eqsploataciis vada ukve 
gasuli aqvs, xSirad fuWdeba da regularul 
SekeTebas saWiroebs, rac glexebs aseve Zviri 
ujdebaT. Tumca besiks mainc es urCevnia, ra-
mdenadac sakuTari profesia SesaZleblobas 
aZlevs Tavadve SeakeTos gafuWebuli manqa-
nebi. 

weliwadSi erTi heqtari miwis movla re-
gionSi saSualod 1000-dan 1500 laramde 

f
o

t
o

eb
i 

gi
o
r
gi

 g
o
gu

a

62 liberali . aprili 2013 . № 133



mTavari Tema

jdeba. fermerma heqtarze minimum 3 tona 
marcvleuli mainc unda miiRos, rom damuSa-
vebis xarjebic dafaros da mogebac darCes. 
2 tonis Rirebuleba, saSualod  xarjebis 
dafarvas sWirdeba, amaze naklebi mosavalis 
aRebis SemTxvevaSi ki  fermeri zaraldeba. 
`Cven ZiriTadad 3 tonas ver vcdebiT, imitom 
rom bunebriv pirobebze: gvalvasa da wvimaze 
varT damokidebuli.“  

`Cems Sromas is fasi aqvs, rom mSieri ara 
var... ai, axla RmeTrTma nu qnas da vTqvaT ar 
movides mosavali, ra unda vqna, mainc unda 
davTeso... magaliTad, 2 wlis win saerTod 
ar amiRia mosavali magram miwis damuSaveba 
mainc ar gamiCerebia. im wels sesxi aviRe,  sa-
qonlis nawili gavyide da mainc davTese xor-
bali. xandaxan aris aseTi mousavliani weli, 
magram glexi amis gamo ar Cerdeba,“ _ ambobs 
TofCiSvili. 

TofCiSvilis meurneobaSi mniSvnelovani 
adgili uWiravs Zroxebis fermasac. Tavidan 
meurneoba ramdenime ZroxiT daiwyo,  Sem-
deg ki ferma iyida da dRes 100-mde Zroxa 
hyavs. Zroxebs azerbaijaneli ojaxi uvlis. 
xborebisadmi  ki gansakuTrebul mzrunvelo-
bas iCenen qarTuli nagazebi _ ucxoebisadmi 
arcTu keTilad ganwyobili ZaRlebi xboebs  
mzrunveli dedebiviT evlebian Tavs. 

zafxulobiT Zroxebi balaxiT ikvebebian, 
zamTarSi ki marcvleulis namjiTa da TiviT. 
am dromde  fermers  rZe Cambarebel punqtSi 
mihqonda, saidac rZes mewarmeebi yidulobd-
nen, axla ki Tavad apirebs rZis gadamamuSave-
beli sawarmos aSenebas, sadac yvels, xaWosa 
da sxva produqtebs daamzadebs. damuSavebu-
li rZis narCenebs ki Rorebis sakvebad ga-
moiyenebs.

Rorebis moSeneba besik TofCiSvilma ga-
rkveuli xnis win SeaCera, rodesac Roris 
Wiris gamo 100 Rori dakarga. Tumca daava-
debebis riskis miuxedavad oriode wlis win 
Rorebis moSeneba isev ganaaxla. Rorebis 
meurneoba momgebiania, raki es cxovelebi 
gansakuTrebul zrunvas ar saWiroeben da 
swrafad izrdebian. erTi dedaRori namats 
saSualod yovel 4-5 TveSi iZleva da 8-dan 
14-mde goWs aCens. Tumca  glexebisa da gle-
xuri meurneobisTvis Rorebis moSeneba mainc 
mniSvnelovan riskebTanaa dakavSirebuli, 
radgan sofluri fermis pirobebSi Rorebis 
gadamdebi daavadebebisgan dacvis garantie-

bi ar arsebobs. daavadebebis  SemTxvevaSi 
gankurneba praqtikulad gamoricxulia da 
daavadeba yvela Rorze gadadis. amave dros, 
glexuri produqti fasiT konkurencias ver 
uwevs sazRvargareTidan Semosul gayinul 
Roris xorcs da fermerebisTvis xarjebisa 
da mogebis proprociis winaswar dagegmva 
rTulia. 

TofCiSvils sameurneo miwebisa da me-
cxoveleobis garda lokaluri mniSvnelo-
bis  marcvleulis Sesanaxi sawyobi da mcire 
wisqvilic aqvs.  meoradi  eleqtrowisqvili, 
romelic germaniidan gamoiwera, sakuTari 
xeliT aawyo da axla marcvleulis dasafqva-
vad sxvagan wasvla aRar uwevs. wisqviliT 
sargebloben misi axloblebi da mezoblebic.  

TofCiSvilis msxvil meurneobas xarjebic 
didi aqvs, Tumca fermers arc gasavlis eSi-
nia da arc sirTuleebis. aucileblobis gamo 
aRebul bankis kreditebsac uSiSrad uyurebs 
da arc mis marcvleulis sawyobSi Sefrenil 
gvritebs ebrZvis. `amaTac Tavisi wili aqvT 
mosavalSi. aba rogor, Citebsac xom undaT 
arseboba!“ _ ambobs siciliT. xazs usvams, 
rom soflis meurneobas dauRalavi Sroma 
sWirdeba da riskebTanaa dakavSirebuli. ga-
mdidrebis da fufunebis did imedebs, misi 
azriT, es sfero SeiZleba ar iZleodes, ma-
gram qveyanaSi siRatakesa da SimSilTan sabr-
Zolvel iaraRad  swored soflis meurneo-
bas xedavs: ̀ bavSvebi iqneba Tu mozrdilebi am 
qveyanaSi SimSiliT rom ar unda kvdebodnen, 
eg aris“, _ ambobs fermeri. 

 weliwadSi erTi 

heqtari miwis movla 

regionSi saSualod 

1000-dan 1500 lara-

mde jdeba. fermerma 

heqtarze minimum 3 

tona marcvleuli 

mainc unda miiRos, 

rom damuSavebis 

xarjebic dafaros 

da mogebac darCes. 

2 tonis Rirebu-

leba, saSualod  

xarjebis dafarvas 

sWirdeba, amaze 

naklebi mosavalis 

aRebis SemTxvevaSi ki  

fermeri zaraldeba. 

,,Cven ZiriTadad 3 

tonas ver vcdebiT, 

imitom rom bunebriv 

pirobebze: gvalva-

sa da wvimaze varT 

damokidebuli.“  

 besik TofCiSvilis eleqtrowisqvili. 
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vakelebi 
sofel fermaSi

`Tavidan soflelebi dagvcinodnen, 
vakeli fermerebi Camovidnen, vakelebma 
ra ferma unda gaakeTono“, _ RimiliT 
yvebian guga nanobaSvili da zurab odi-
SeraSvili.

ukve meoTxe welia, maT sofel ferma-
Si SeiZines miwebi,  saqonlis sadgomi da 
axla mecxoveleobiT arian dakavebuli. 
maT sakuTrebaSia atmis baRebi da mcire 
venaxic. aqve moawyves egreTwodebuli 
`civi saTburebic“, romelic ar Tbeba da 
Termokontroli ar aqvs. aseT saTburSi 
gugas da zurabs zamTarSi mwvanili moya-
vT, zafxulSi ki kitri da pomidori. 

fermerebma specialuri vazis sanerge 
meurneobac gaakeTes, sadac agronomis 
daxmarebiT vazis nergebi gamoiyvanes: 
Tavkveri, Cinuri, guruli mwvane, ala-
dasturi da rqawiTeli.

Tumca maTi meurneobis mTavari xazi 
mainc mecxoveleobaa _ zrdasrul bu-
Rebs yiduloben, asuqeben da  saxorced 
yidian. 

Tavidan mewveli Zroxebic Seisyides da 
rZes abarebdnen, magram Zroxebis Senaxva 
saZovrebis gareSe Zviri aRmoCnda. ami-
tom, fermerebmac adgilobrivebis msga-
vsad, saxorce saqonlis gazrda daiwyes.

`aseT meurneobaSi CarTva albaT 
asakzecaa damokidebuli.  roca 25 wlis 
viyavi, CemTvis  rom vinmes eTqva rezi-
nis Ceqmebs Caicvam da fermaSi Zroxebs 
dauwyeb devnaso, ar vici ra reaqcia me-
qneboda.  4 weli niu-iorkSi vcxovrobdi 
brodveisa da meSvide avenius kveTaze da 
emfaiar sTeiT bildingSi mqonda ofisi.’’ 
_ ambobs zurab odiSeraSvili. is profe-
siiT mSenebel-inJineri da saerTaSoriso 
urTierTobebis specialistia. sxvadasxva 
dros muSaobda kerZo biznessa Tu saxel-
mwifo samsaxurSi. 

guga nanobaSvili sagareo ekonomiuri 
urTierTobebis specialistia. soflis 

meurneobaSi Cabmamde  parlamentis apa-
ratSi, sagareo urTierTobaTa saminis-
troSi, sagadasaxado inspeqciaSi Tu 
sxvadasxva kerZo dawesebulebebSi muSa-
obda. 

amJamad sakuTar meurneobas did dros 
uTmoben _ kviraSi ramdenime dRes so-
felSi atareben saguldagulod mo-
wyobil kotejSi. aqve umaspinZldebian 
megobrebs Tavisi ezos RviniT. maTi 
aryofnisas ki meurneobas mezobeli oja-
xi meTvalyureobs.

saqoneli bagur kvebaze yavT. 200-250 
kilogramian buRebs yiduloben da 5-6 
Tvis ganmavlobaSi fermaSi hyavT dabmu-
li. amasobaSi saqoneli suqdeba da 400-
500 kilograms aRwevs, ris Semdegac sa-
xorced yidian.

`zrdasruli saqonlis yidva da Semdeg 
gasuqeba biznesis kuTxiT ufro momge-
biania, radgan am etapamde mTeli energia 
cxovelis zrdaze midis da xorcs ver 
ikidebs“, - ambobs guga. 

saqonels an cocxal wonad yidian, an 
nataxtris sasaklaoze mihyavT da xorcis 
saxiT abareben. xorcis fasi 10-12 lars 
Soris meryeobs, cocxali saqonlis Se-
mTxvevaSi ki kilogrami 5 laradaa Sefa-
sebuli.

`vakeli fermerebi“ yovelwliurad 
200-mde buRas zrdian da yidian.

saqonlis gasaReba problemuri araa. 
fermaSic da mezobel sofel Cangilar-
Sic erovnebiT azrbaijaneli mosaxleoba 
mesaqonleobas misdevs. saqarTveloSi es 
soflebi mexorceobis centrad SeiZleba 
CaiTvalos. amitom xorcis biznesSi Car-
Tuli mewarmeebi da vaWrebi Tavad Cadian 
soflebSi da produqts adgilze yidu-
loben. 

fermerebis axali biznes idea isev am 
soflebis tradiciul meurneobas ukav-
Sirdeba  soflebSi yovelwliurad aTa-

 `aseT meurneo-

baSi CarTva albaT 

asakzecaa damokide-

buli.  roca 25 wlis 

viyavi, CemTvis  rom 

vinmes eTqva rezinis 

Ceqmebs Caicvam da 

fermaSi Zroxebs 

dauwyeb devnaso, 

ar vici ra reaqcia 

meqneboda.  4 weli 

niu-iorkSi vcxo-

vrobdi brodveisa 

da meSvide avenius 

kveTaze da emfaiar 

sTeiT bildingSi 

mqonda ofisi.~ _ 

ambobs zurab odiSe-

raSvili. 
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vakelebi 
sofel fermaSi

sobiT saqonels zrdian. amitom didi 
raodenobiT nakeli grovdeba. zogadad, 
nakeli miwebis gasamdidreblad kargi 
bunebrivi sasuqia, magram nakelis Segro-
veba da miwis gasamdidreblad damuSave-
ba damatebiT Sromas moiTxovs. sofel 
fermis mcxovreblebi ki miwaTmoqmedebas 
SedarebiT nakleb yuradRebas uTmoben. 
amas garda, nakeli mainc Warbad rCeba. 
soflis mcxovreblebi ki mis moSorebas 
cdiloben da mdinare qsanSi yrian.  

guga da zurabi apireben sofel fer-
maSi nakelis gadamamuSavebeli qarxana 
aaSenon da miwaTmoqmedebs kargad da-
muSavebuli biologiurad sufTa sasuqi 
SesTavazon. am etapze fermerebi sakuTa-
ri proeqtisTvis dafinansebas eZeben da 
bankebTan awarmoeben molaparakebas. 

nakelis gadamamuSavebeli qarxnis aSe-

nebas winaswari gaTvlebiT 100 aTas la-
riani investicia dasWirdeba. sofelSi 
wylis, gazisa da eleqtroenergiis gayva-
nilobis problema gadaWrilia da am re-
sursebiT sargebloba gansakuTrebul 
xarjebs ar ukavSirdeba.

`dasavleT saqarTveloSi Zalian bevri 
civi saTburia, romelic aseT sasuqs sia-
movnebiT SeiZens. nakels aq tyuilad 
yrian, sxva adgilebSi ki deficituria.“ _ 
amboben fermerebi. zurab odiSeraSvili 
xazs usvams, rom glexebi miwis gasamdi-
dreblad umetesad gvarjilas iyeneben, 
rac sinamdvileSi kidev ufro fitavs 
niadags. nakelisgan ki biologiurad 
sufTa sasuqi mzaddeba. Tu fermerebi 
etapobrivad bioproduqtebis warmoeba-
ze gadavlen, aseT sasuqze moTxovnileba 
kidev ufro gaizrdeba.  
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samxareo ganviTareba 
momavali saqarTvelosaTvis

arasamTavrobo organizacia `samxareo 
ganviTareba momavali saqarTvelosa-
Tvis“ soflis meurneobis ganviTarebaze 
muSaobs. asociacia ukve meoTxe welia 
soflis meurneobaSi sxvadasxva proe-
qtebs axorcielebs da misi mizani wvri-
li da saSualo fermerebis daxmareba da 

ganviTarebis SesaZleblobis Seqmnaa.
`samwuxarod, politikis dagegmvisas 

aqcenti yovelTvis msxvil fermerebze ke-
Tdeba, raki samarTavad ufro iolia. kar-
gia, rom axla glexebs  iafi kreditebis 
dafinansebis SesaZlebloba gauCndaT,  ma-
gram unda gaviTvaliswinoT, rom es maTi 
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meurneobis gansaviTareblad arasakmari-
sia _ problema mxolod fulad resursSi 
ki ara, codnasa da bazarze damkvidreba-
Sicaa,“ _ ambobs organizaciis Tavjdoma-
re, vano grogolaSvili.

grogolaSvili xazs usvams, rom gle-
xebs mosavlis damoukideblad moyvani-

sa da gasaRebis codna da gamocdileba 
ar aqvT. sabWoTa kavSiris dros, mTeli 
70 wlis ganmavlobaSi, damoukidebeli 
glexuri meuneobebis tradicia Sewyda 
da soflad mcxovreblebi ubralod, 
daqiravebul TanamSromleblad iqcnen, 
romlebic agronomebisa Tu veterina-
rebis miTiTebebs asrulebdnen. amitom, 
glexebis mxardaWera am kuTxiT Zalian 
mniSvnelovnad miaCnia.

`saqarTvelo agraruli qveyanaa. rac 
sabWoTa kavSiris dros industriu-
li simZlavre gvqonda, am wlebSi isic 
davkargeT da yvelaferi ganadgurda. 
ganviTarebisTvis erTaderTi, soflis 
meurneoba dagvrCa da amitom am sfe-
ros didi yuradReba sWirdeba“, - ambobs 
grogolaSvili. 

amJamad asociacia wvril glexebs 
meurneobebis wamowyebasa da marTvaSi 
exmareba. samizne jgufad pirvel eta-
pze 2008 wlis omis devnilebi SearCies, 
radgan isini yvelaze SezRduli resur-
sebis mflobelebi arian, mxolod sa-
cxovrebel  kotejebsa da am kotejebis 
sakarmidamo nakveTebs floben. devni-
lebis umravlesoba umuSevaria, orga-
nizacia ki cdilobs  aseTi SezRuduli 
resursebis pirobebSic soflis meur-
neobaSi maTi dasaqmebis precedentebi 
Seqmnas.

`vcdilobT devnilebs iseTi meurneo-
bis keTeba davawyebinoT, rac ukve arse-
buli infrastruqturiTa da resursebiT 
maqsimalurad efeqturi sargeblobis 
saSualebas mogvcems,“ _ ambobs grogo-
laSvili. magaliTad, kotejebis tipis 
dasaxlebebSi, sadac mcireodeni miwebi 
aris, asociacia fermerebs saTburebis 
aSenebaSi exmareba. korpusis tipis dasa-
xlebebSi ki, sadac miwebi xelmisawvdomi 
araa, magram sxvadasxva funqciuri da-
niSnulebis, Tundac Zveli, dangreuli 
Senobebi dgas, sxva tipis meurneobebs 
gegmaven, magaliTad sokos fermas, me-
frinveleobas da a.S.

levan kusiani saguramos devnilTa Ca-
saxlebaSi broileris jiSis qaTmebs aSe-
nebs, mis meurneobas mravalsarTuliani 
korpusis sardafSi ori patara oTaxi 
uWiravs: erT maTganSi inkubatoria, sa-
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dac stabiluri temperaturuli balan-
sis meSveobiT kvercxebidan wiwilebi 
iCekeba, meore oTaxSi ki qaTmebis dasa-
zrdelad qandarebia mowyobili. am oTa-
xSi regularuli kvebisa da umoZraobis 

mTavari Tema

pirobebSi wiwilebi swrafad izrdeba 
da suqdeba. kusians qaTmis gayidvaSi da  
agrarul bazrebze CabarebaSi organiza-
cia exmareba. 

werovanis devnilTa CasaxlebaSi mo-
wyobili pomidvris saTburi koopera-
tivis formiT gaerTianebul 5 ojaxs 
ekuTvnis. “Wapans erTad veweviT da mos-
valis mogebasac viyofT. goris raionis 
sofel eredvidan var. iq navTobis baza 
da blokis saWreli meurneoba mqonda, 
sakuTari vaSlis baRebi da bostneulic 
momyavda.  dRes ki  devnili var da am 
patara miwas vebRauWebi. aq umuSevrobaa 
da es saTburi imis saSualebaa, rom sar-
Co iSovo da iarsebo,“ _ ambobs koopera-
tivis Tavjdomare, malxaz arbuliSvili.

saguramoSi gamarTuli kitris saT-
buric 4 ojaxisgan Semgdar kooperati-
vs ekuTvnis. kooperativis Tavjdomare 
irma subeliani ambobs: `am saTburiT 
Semosavlis wyaro gagviCnda da davsa-
qmdiT. damoukideblad ki aseT rames 
ver SevZlebdT _ Cven devnilebi varT 
da iseTi finansuri resursebi ar gvaqvs, 
rom msgavsi meurneoba gagveriska.“

samxareo ganviTarebaze momuSave or-
ganizacia meurneobisTvis saWiro sa-
Sen masalebsa da aparaturas Tavad yi-

kooperativis Tavjdomare, vaxtang arbuliSvili asociaciis TanamSromelTan erTad. 

saguramos devnilTa 
dasaxlebis mcxovrebis, 
levan kusianis mTavari 
Semosavlis wyaro frinve-
lis ferma gaxda.  
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mTavari Tema

dulobs. uxdis xelfass agronomsa da 
sxvadasxva teqnikur personals, rom-
lebic meurneobebs rCevebs aZleven da 
meTvalyureoben.  winaswari SeTanxmebis 
mixedviT, ukve gamarTuli meurneobebis-
gan miRebuli mogebis 50% specialurad 
Seqmnil fondSi gadairicxeba. am TanxiT 
analogiuri axali meurneobebi Seiqmne-
ba,  raTa proeqtSi maqsimalurad bevri 
ojaxi CaerTos. 

grogolaSvilis organizacias erT-
-erT yvelaze mniSvnelovan movlenad 
axalgazrda fermerTa skolis Seqmna 
miaCnia, sadac mozardebisTvis sxva-
dasxva gasarTob-SemecnebiTi RonisZie-
bebi ewyoba. amgvarad asociacia cdi-
lobs axal TaobebSi meurneobis keTebis 
survili gaaCinos da mozardebs daana-
xos, rom meurneobiT dakaveba da am dar-
gSi codnis miReba perspeqtiulia.

`samxareo ganviTarebis“ proeqtebs 
ucxouri saerTaSoriso organizaciebi, 
gaeros struqturebi da germaniis eko-
nomikis saministro afinansebs. `wero-
vanSi saTburis mSeneblobaze pirveli 
qva Tavad germaniis ekonomikis ministr-
ma Cado, romelic am proeqtis mxardasa-
Werad Camovida saqarTveloSi“, - ixsene-
bs grogolaSvili.

vano grogolaSvili profesiiT omis 
samarTlis specialistia. is wlebis 
ganmavlobaSi sxvadasxva saerTaSoriso 
organizaciaSi muSaobda. rodesac uni-
versiteti daamTavra, qveyana omSi iyo 
CarTuli,  moxalised wiTel jvarSi wavi-
da. `iaraRi arasdros amiRia da veravis 
vesvri, ra erovnebisac unda iyos. ami-
tom wiTel jvarSi wavedi. iqac omSi xar, 
magram qveyanas sul sxva kuTxiT exmare-
bi,“- ixsenebs grogolaSvili. mogviane-
biT studentebisa da jariskacebisTvis 
omis samarTalSi kiTxulobda leqciebs. 
yvelaze didxans `World Wision”-Si muSao-
bda, sadac Cveulebrivi TanamSromlidan 
direqtori gaxda, magram agvistos omis 
Semdeg saerTaSoriso organizaciidan 
wamosvla da adgilobrivi arasamTavro-
bo organizaciis Seqmna gadawyvita. 

`samxareo ganviTareba momavali saqar-
TvelosaTvis“ sagangebo situaciebis 
marTvis kuTxiTac muSaobs. `omic erT-
-erTi  sagangebo situaciaa, oRond ada-
mianis mier Seqmnili. omis dros mTavari 
adamianebis daxmareba da Svelaa, omis 
Semdeg ki  aRdgeniTi samuSaoebis warmo-
ebaa. am SemTxvevaSi aRdgena soflis 
meurneobis ganviTarebas ukavSirdeba,“ 
_ ambobs grogolaSvili. 
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vano grogolaSvili axalgazrda fermerTa skolis wevrebTan erTad.
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finansebi

iafi kreditebi 
soflis meurneobaSi 

TaTia xaliani

sami kviraa SeRavaTiani agrokreditebis proeqti daiwyo. bankebSi amboben, rom proeqti 

warmatebiT mimdinareobs, mewarmeebis aqtivoba maRalia da sesxi ukve asze met fermers 

daumtkicda. Tumca soflis meurneobaSi dasaqmebuli adamianebi amboben, rom  bankebi 

kreditebs mkacrad gascemen da agrokrediti maTTvis arc ise xelmisawvdomia. 

`dRes, soflis meurneoba mTavrobis 
mier deklarirebulia rogorc realuri 
prioriteti. Sesabamisad, es axali inicia-
tiva Zalian didi daxmareba iqneba yvela 
im biznesorientirebuli sawarmosTvis Tu 
fermerisTvis, visac survili aqvs sesxi 
aiRos. es programa aadvilebs fermerTa 
xelmisawvdomobas finansur resursze, _“ 
es gancxadeba soflis meurneobis ministr-
ma daviT kirvaliZem 27 marts, `SeRavaTiani 
agrokreditebis proeqtis~ prezentaciisas 
gaakeTa. 

ukve mesame kviraa daiwyo `SeRavaTiani 
agrokreditebis proeti,~ romelic soflis 
meurneobis saminitrom moamzada.  proeqts 
soflisa da soflis meurneobis ganviTare-
bis fondi afinansebs, mis ganxorcielebaze 
ki soflis meurneobis proeqtebis marTvis 
saagento muSaobs. 2013 wels proeqtisTvis 
fondidan 36 milioni laria gamoyofili. 

`SeRavaTiani agrokreditebis proeqti~ 
sam komponentiania. pirveli komponenti 
mcire mewarmeebisTvis 5 000 laramde upro-
cento sasaqonlo ganvadebas gulisxmobs. 

safinanso organizaciebsa da sasoflo-
-sameurneo maRaziebs Soris xelSekrul-
bebi formdeba. maRazia fermers Sesasyidi 
produqciis safasuris angariSs uwers, ro-
melsac safinanso instituti anazRaurebs. 
fermers SeuZlia maRaziidan misTvis saWi-
ro sawarmo saSualebebi gamoitanos, garda 
sasuqisa. ganvadeba 6 Tviania. vadis gasvlis 
Semdeg Tu mewarme sesxs ver  dafaravs, mas 
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finansebi

wliuri 36% daericxeba. am komponentSi 
mewarmes biznesgegmis dawera an raime gan-
sakuTrebuli biznesganacxadis momzadeba 
ar sWirdeba. 

meore komponenti 8%-ian sesxs gulisx-
mobs da  saSualo da msxvili fermerebis-
Tvisaa. kreditis moculoba 5 000 _ 100 000 
laramdea da ara umetes 2 wlis vadiT. 

am komponentSi sesxi sasoflo-sameurneo 
saqmianobis dasafinanseblad gaicema, ro-
goricaa, sabrunavi (erTwliani kulture-
bis saTesi da sargavi masala, pesticidebi, 
sasuqebi, arasanaSeni da mozardi pirutyvis 
vetpreparatebis SeZena da a.S.) da ZiriTadi 
saSualebebis (sanaSene pirutyvis, frinve-
lisda Tevzis SeZena, saTburis Seneba, sa-
rwyavi sistemis mowyoba)  dafinanseba. 

proeqtis mesame komponenti sasoflo-
-sameurneo sawarmoebisTvisaa da  60 axali 
sawarmos dafinansebas iTvaliswinebs. erT 
milion laramde sesxi samprocentiania da 
araumetes 7 wlis vadiT. 

proeqtSi  11 banki da 3 mikrosafinanso 
organizacia monawileobs. 

saxelmwifos da bankebs Soris  SeTanxme-
bis Sedegad, procentis maqsimaluri rao-
denoba 17%-iT ganisazRvra. mas Semdeg, rac 
mewarme sesxis aRebas gadawyvets, man biz-
nesgegmiT bankebs unda mimarTos. isini ga-
nacxadebs ganixilaven da dadebiTi pasuxis 
SemTxvevaSi, soflisa da soflis meurneo-
bis ganviTarebis fondi sesxis Tanadamfi-
nansebeli xdeba da aRebuli kreditis 9%-s 
ixdis. garda amisa, fondi bankebs garantias 
aZlevs, rom Tu mewarme ver daabrunebs 
sesxs, ZiriTadi Tanxis erT mesameds dau-
faravs. 

eqspertebi Tanxmdebian, rom wlebis gan-
mavlobaSi bevr sxva faqtorebTan erTad 
agrosferos ganuviTareblobis erT-erTi 
mizezi finansebis nakleboba iyo. gasul 
wlebSi soflis meurneobaSi gacemuli ses-
xis raodenoba sabanko portfelSi mxolod 
1% Seadgenda da saprocento ganakveTi 
36%-mde aRwevda. 

eqspertebis SefasebiT, aqamde kreditis 
gacemas azri ar hqonda, radgan sasoflo _ 
sameureno saqmianobiT fermeri procentis 
gadaxdas ver axerxebda. kreditis subsi-
direba ki, erTi mxriv, sabanko institute-
bisTvis risks amcirebs, radgan procentis 

did nawils fondi afinansebs, meore mxriv, 
fermerebisTvis finansuri resursebze 
xelmisawvdomobas zrdis.

“saqme imaSi ki ar aris, rom sakredito 
resursi ar arsebobda, aramed kreditis ga-
cemas ar hqonda azri, rogorc bankis mxri-
dan ise fermerebisTvis. radgan marto im 
sasoflo-sameurneo saqmianobiT, romelsac 
eweoda fermeri, procents ver gadaixdida. 
SeiZleba aeRo sesxi, daebrunebina, magram 
reinvestireba rom moexdina, biznesi gae-
farToebina da cota ufro meti mogeba mie-
Ro, amas ver axerxebda, -“ ambobs organiza-
cia `MercyCorps~-is warmomadgeneli irakli 
qasraSvili. 

Tumca, rogorc fermerebi amboben, kre-
ditebis aReba soflis meurneobaSi dasa-
qmebuli adamianebisTvis arc ise xelmisa-
wvdomia. 

beso babunaSvili axalcixis raionSi, so-
fel wnisSi rZis gadamamuSavebeli qarxnis  
da kombnirebuli sakvebis mwarmoebeli 
qarxnis direqtoria. 2009 wlidan am saqmia-
nobas eweva. evropuli standartebis sawar-
moebi `aisos~  sertifikats flobs.  

oTxi wlis win sawarmoebis ganviTarebis-
Tvis sesxi aiRo, romlis vadac 2019 wla-
mdea. `agrosesxebis~ proeqtis farglebSi  
mewarmes arsebuli sesxis refinansireba 
surda da Semdeg ukve am TanxiT msxvilfexa  
saqonlis fermis gakeTebas da maRalpro-
duqtiuli jiSis saqonlis SeZenas gegmavda. 
proeqtis gamocxadebis Semdeg holandiel 
partniorebTan erTad Svidwliani biznes 
gegma Seadgina da proeqtSi monawile erT-
-erT banks mimarTa. Tumca bankma sesxis ga-
cemaze uari uTxra. rogorc babunaSvili 
ambobs, banks ori mizezi hqonda, pirveli 
is, rom proeqti arsebuli sesxis refinan-
sirebas ar iTvaliswinebda da  meore _ ara-
sakmarisi uzrunvelyofa. 

“banki fondisken iSvers xels, iqedan ar 
aris miTiTeba, rom SesaZlebelia arsebu-
li sesxebis refinansirebac. erT-erT mi-
zezad monitoringis SeuZlebloba daasaxe-
les. maTi TqmiT, ver gadaamowmeben marTla 
agroseqtorSi daixarja Tu ara is sesxi, 
romelic oTxi wlis win aviRe. arada amis 
dadgena Zalian martivia, nebismieri sakre-
dito ganyofileba, romlebic agrofir-
mebze sesxebs gascems, aRricxvas da moni-
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toringis awarmoebs. Tan aseTi bankebi xom 
Zalian cotaa, vinc agrosesxebs gascemda, 
amitom gadamowmeba arc ise rTulia~, - am-
bobs babunaSvili. 

misive TqmiT, uzrunvelyofis nawilSi, 
romelic mesame komponents exeba, banki 
uZrav qonebas, binas an raime sxva saxis ker-
Zo sakuTrebas mxolod Tbilisis fargle-
bSi iTxovs. 

“orjer meti aqtivi unda gqondes, rom 
banki sesxis gacemas daTanxmdes. moTxovnil 
700 aTasisTvis milionze met uzrunvelyo-
fas iTxovs, isic uZravi qoneba Tbilisis 
zonaSi unda iyos. es realurad warmoudge-
nelia fermerisTvis~. 

saqarTvelos fermerTa asociaciis xel-
mZRvaneli nino zambaxiZe xelisuflebis 
iniciativas dadebiTad afasebs da ambobs, 
rom proeqti calsaxad dadebiTia, radgan 
oci welia, soflis meurneobisTvis yura-
dReba aravis ar miuqcevia. maRalprocen-
tiani kreditebiT sargeblobis saSualeba  
fermebis umravlesobas ar hqonda. Tumca 
nino zambaxiZes „agrosesxebis“ proeqtTan 
dakavSirebiT SeniSvnebi aqvs da miaCnia, 
rom banki sesxebs Zalian mkacrad gascems, 
rac seqtorSi CarTuli adamianebisTvis iaf 
resursebze xelmisawvdomobas amcirebs. 

„Cvens asociaciaSi mravalwliani gamo-
cdilebis mqone fermebi arian gawevriane-
bulebi. bevr maTgans, gamocdilebis miuxe-
davad sesxis gacemaze bankma uari uTxra. 
mTavar mizezad sferos maRalriskianoba 
saxeldeba. gasagebia, rom yvela fermers 
sesxs ver miscemen. magram problemaa roca 
sesxs gamocdili fermeric ver iRebs. sesxs 
ver iReben, magram ratom - ver igeben. es 
ukmayofilebs iwvevs, rac  cudia~ _ ambobs 
nino zambaxiZe. misive TqmiT, xelisuflebam 
proeqti unda daxvewos. 

soflis meurneobis proeqtebis marTvis 
saagentos xelmZRvanelis gogita zambaxi-
Zis TqmiT,  procesis Sefaseba jerjerobiT 
adrea, radgan bankebs, romlebsac sasoflo-
-sameurneo sferoSi kreditebis gacemis ga-
mocdileba ar aqvT, momzadeba sWirdebaT. 
misive informaciiT,  am etapze bankebSi gan-
cxadebebis damuSaveba mindinareobs da ram-
denime kviraSi sruli suraTi daixateba. 

“mxolod survili sakmarisi ar aris, 
mewarmeebs unda gaaCndeT  kreditunaria-

noba. Tu piri adre SemCneulia, rom ver 
gadaixada ganvadeba da sakredito siaSi es 
dafiqsirebulia, cxadia, advilad ver aiRe-
bs am kredits. es yvela komponents exeba. 
proeqti  ar aris yvelasTvis, es ar aris 
granti. bankebi guldasmiT Seafaseben maT 
kreditunarianobas,~ _ ambobs gogita Cxei-
Ze. 

saagentoSi amboben, rom proeqtis dawye-
bidan ori kviris ganmavlobaSi pirvel kom-
ponentSi 100-ze metma mewarmem aiRo kredi-
ti, daaxloebiT 400 000 laris farglebSi.  
meore komponentSi bankma 23 mewarmes dau-
mtkica sesxi, 601 400 laris odenobiT. 
mesame komponentSi 2 sawarmo dafinansda, 
romelTa saerTo moculobam 660 000 lari 
Seadgina. proeqtis xangrZlivoba ki imazea 
damokidebuli, ramdeni sesxi gaicema, rad-
gan proeqtis dasafinanseblad 2013 wels 
fondidan 36 milionia gamoyofili. 

proeqtis mixedviT, mewarme sesxs im Se-
mTxvevaSi aiRebs, Tuki bankis mier aseTi 
tipis sesxebis gacemis winapirobas akamyo-
filebs. proeqtSi monawile bankebs sesxis 
aRebis msruvelTaTvis TavianTi pirobebi 
aqvT dawesebuli.

“viTibi~ banki proeqtis samive kompo-
nentSi monawileobs. rogorc bankSi ambo-
ben, sesxis gacemisas aucilebelia soflis 
meurneobis warmoebaSi klients praqtiku-
li an Teoriuli gamocdileba hqondes.  

“proeqtis dawyebidan or dReSi `viTibi~ 
bankma 5 sesxi gasca. am momentisaTvis proe-
qtis meore komponentis farglebSi ̀ viTibi~ 
bankSi 50-mde kreditia damtkicebuli, rac 
moculobaSi milion naxevar lars aWarbebs. 
aseve, bankSi 100-mde ganacxadia Semosuli. 
mesame komponentSi ki erTi krediti ukve 
gasca, romlis moculobac 600 000 dolars 
Seadgens. am komponentis farglebSi bankSi 
10-ze meti proeqtis damuSaveba mimdinare-
obs,~ _ acxadeben `viTibi~ bankSi.

soflis meurneobis eqspertebi miiCneven, 
rom Tanadafinanseba erTi nabijia, Tuki ar 
moxdeba sakredito moculobis gazrda da 
am sferoSi sxvadasxva RonisZiebebis gata-
reba, es aqtivoba SeiZleba mxolod sferos 
waxalisebad darCes, radgan soflis meur-
neoba saerTaSoriso gamocdilebis safu-
Zvelzec iseTi dargia, romelic saxelmwi-
fos mudmiv mzrunvelobas saWiroebs.  
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სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბის 
დი დი ნა წი ლი სთ ვის უმუ შევ რო ბა 
კვლა ვაც გა და უჭ რე ლი პრობ ლე
მა ა. ეს  სა კითხი გან სა კუთ რე ბით 
მტკივ ნე უ ლია სოფ ლად, სა დაც მო
სახ ლე ო ბის უმე ტე სო ბა ფერ მე რო
ბას მის დევს, მაგ რამ შე მო სავ ლე ბი 
ჯე რაც მწი რი ა. 

უკა ნას კ ნე ლი გა მო კითხ ვე ბის, 
მა გა ლი თად ენ  დი ა ის მი ერ 
2013 წლის მარ ტ ში ჩა ტა რე ბუ ლი 
კვლე ვის მი ხედ ვით, სოფ ლად 
მაცხოვ რე ბელ თა 78% თავს უმუ
შევ რად მი იჩ ნევს. ეს საკ მა ოდ 
შე მაშ ფო თე ბე ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ა, 
იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ 
სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბის ნა
ხე ვარ ზე მე ტი სწო რედ სოფ ლად 
ცხოვ რობს. 

და საქ მე ბა კომ პ ლექ სუ რი პრობ
ლე მაა და მრა ვალ მ ხ რივ მიდ გო
მას მო ითხოვს. კვა ლი ფი ცი უ რი 
სა მუ შაო ძა ლის არ სე ბო ბა და 
პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბა ამ 
მხრივ ერ თ ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
სა კითხი ა.

რამ დე ნი მე წლის წინ სა ქარ თ ვე
ლო ში ხა რის ხი ა ნი პრო ფე სი უ ლი 
გა ნათ ლე ბის მი ღე ბა პრაქ ტი კუ
ლად შე უძ ლე ბე ლი იყო, მათ შო
რის, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბას თან და
კავ ში რე ბულ სპე ცი ა ლო ბებ ში.  არ 
არ სე ბობ და პრო ფე სი უ ლი სტან
დარ ტე ბი, კო ლე ჯებ ში თით ქ მის არ 
ინერ გე ბო და ახა ლი მიდ გო მე ბი 
და თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე
ბი, არა საკ მა რი სად მოქ მე დებ და 
გა დამ ზა დე ბი სა და კვა ლი ფი კა ცი ის 
ამაღ ლე ბის პროგ რა მე ბი.

ამ პრობ ლე მე ბის გა და საჭ რე ლად 
აუცი ლე ბე ლი იყო რო გორც მო სახ
ლე ო ბის პრო ფე სი უ ლი უნარ  ჩ ვე
ვე ბის გაზ რ და, ასე ვე სტან დარ ტებ ზე 
დამ ყა რე ბუ ლი გა დამ ზა დე ბის სის ტე
მის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, რო მე ლიც შრო
მის ბაზ რის მოთხოვ ნებს უპა სუ ხებ და.

ამ მი მარ თუ ლე ბით გა ე როს გან ვი
თა რე ბის პროგ რა მი სა (UNDP) და 
სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და 
მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ როს თა ნამ
შ რომ ლო ბით რამ დე ნი მე წარ მა ტე
ბუ ლი პროგ რა მა გან ხორ ცი ელ და. 

პრო ექ ტებს სხვა დას ხ ვა დროს 
აფი ნან სებ და რუ მი ნე თის მთავ
რო ბა, შვე ი ცა რი ის გან ვი თა რე ბის 
სა ა გენ ტო (SDC), ევ რო კავ ში რი და 
გა ე როს ლტოლ ვილ თა უმაღ ლე სი 
კო მი სა რი ა ტი (UNHCR). 

2006 წლი დან გა ე როს  გან ვი თა
რე ბის პროგ რა მის ხელ შეწყო ბით 
პრო ფე სი უ ლი გა დამ ზა დე ბის სის
ტე მა სა ქარ თ ვე ლოს შვიდ ქა ლაქ ში 
და ი ნერ გა: კაჭ რეთ ში, ახალ ცი ხე ში, 
ამ ბ რო ლა ურ ში, თე ლავ ში, ახ მე ტა
ში, სე ნაკ სა და გორ ში. 

გა დამ ზა დე ბის პრო ცესს წინ უს წ რებს 
შრო მის ბაზ რის კვლე ვა, პრო ფე სი
უ ლი სტან დარ ტე ბი სა და სას წავ ლო 
პროგ რა მის შექ მ ნა, მას წავ ლე ბელ თა 
გა დამ ზა დე ბა და კო ლე ჯე ბის თა ნა
მედ რო ვე აპა რა ტუ რით აღ ჭურ ვა.

გა დამ ზა დე ბის კურ სე ბით სარ გებ
ლო ბა ნე ბის მი ე რი მსურ ვე ლის თ
ვის უფა სო ა.

გა დამ ზა დე ბის კურ სე ბი, რო მე ლიც 
ტრაქ ტო რის ტ  მე მან ქა ნის, მე ხი ლე ო
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ბის, მე ვე ნა ხე ო ბის, მე ბოს ტ ნე ო ბის, აგ
რო ტექ ნი კის მე ქა ნი კო სის, ვე ტე რი ნა
რი ის, მეცხო ვე ლე ო ბის, მე ბა ღე ო ბის, 
მე მინ დ ვ რე ო ბის, საკ ვებ წარ მო ე ბი სა 
და მცე ნა რე თა დაც ვის მი მარ თუ ლე
ბებს მო ი ცავს, სა შუ ა ლოდ 150200 
სა ა თის  ხან გ რ ძ ლი ვო ბი სა ა. სწავ ლა 
მიმ დი ნა რე ობს სპე ცი ა ლუ რად შექ მ ნი
ლი სას წავ ლო ელე მენ ტე ბით, რო მე
ლიც სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის თით ქ მის 
ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბას მო ი ცავს და 
დე ტა ლუ რად ხსნის, თუ რო გორ უნ და 
გან ხორ ცი ელ დეს ესა თუ ის პრაქ ტი
კუ ლი სა მუ შა ო.

ამ დრომ დე პრო ფე სი უ ლი გა დამ
ზა დე ბის ცენ ტ რებ ში 2 ათა სამ დე 
ადა მი ა ნი გა დამ ზად და.

2008 წელს კაჭ რეთ ში და 2011 წელს 
ახ მე ტა ში ფერ მერ თა სა ინ ფორ
მა ცი ო სა კონ სულ ტა ციო მომ სა
ხუ რე ბის (ექსტენციის) ცენ ტ რე ბი 
შე იქ მ ნა. მა თი მი ზა ნი სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბი სა და ბიზ ნე სის სა
კითხებ ში ფერ მე რე ბის გა ნათ ლე ბა 
და კონ სულ ტი რე ბა ა, რაც სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბა ში ახა ლი ტექ ნო ლო გი
ე ბის და ნერ გ ვას და ფერ მერ თა შე
მო სავ ლე ბის ზრდას უწყობს ხელს. 

სა ინ ფორ მა ცი ო სა კონ სულ ტა ციო 
მომ სა ხუ რე ბას ფერ მე რებს ად გი
ლობ რი ვი და მოწ ვე უ ლი მეც ნი ერ 
 კონ სულ ტან ტე ბი უწე ვენ. კონ
სულ ტა ცი ე ბი ტარ დე ბა რო გორც 
ჯგუ ფუ რად, ასე ვე ინ დი ვი დუ ა ლუ
რად. სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში 
კონ სულ ტან ტე ბი ფერ მე რებ თან 
ად გილ ზეც მი დი ან.

ბიზ ნეს  კონ სულ ტა ცი ე ბის მეშ ვე
ო ბით ფერ მე რე ბი მე ურ ნე ო ბის 
და გეგ მ ვას და ხარ ჯე ბის სწო რად 
გა ნა წი ლე ბას სწავ ლო ბენ. ხო ლო 
წარ მა ტე ბუ ლი პრაქ ტი კის და ნერ
გ ვა და შე დე გე ბის ჩვე ნე ბა სა დე
მონ ს ტ რა ციო პრო ექ ტე ბის მეშ ვე ო
ბით მიმ დი ნა რე ობს. 

კაჭ რეთ სა და ახ მე ტა ში უკ ვე 150
მდე სა დე მონ ს ტ რა ციო პრო ექ ტი 
ამოქ მედ და.

საგ რ ძ ნობ ლად შე იც ვა ლა ექ ს
ტენ ცი ა სა და პრო ფე სი ულ გა დამ

ზა დე ბა ში მო ნა წი ლე ფერ მე რე
ბის სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი კუ რი 
მდგო მა რე ო ბაც. და საქ მე ბულ თა 
რიცხ ვ მა 60%ს მი აღ წი ა. მცი რე 
ფერ მერ თა შე მო სა ვა ლი 40%ით 
გა ი ზარ და, ხო ლო სა შუ ა ლო ფერ
მერ თა  15%ით.

გა ნათ ლე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე
ბა ში სა უბ რობს გა ე როს გან ვი თა
რე ბის პროგ რა მის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი 
სა ქარ თ ვე ლო ში, ჯე ი მი მაკ გოლ დ
რი კი:

„სოფლის მე ურ ნე ო ბას სა ქარ თ
ვე ლო ში უდი დე სი პერ ს პექ ტი ვა 
აქვს. მას შე უძ ლი ა, ეკო ნო მი კის 
მა მოძ რა ვე ბე ლი ძა ლა გახ დეს. 
მაგ რამ ამის თ ვის გარ კ ვე უ ლი ხელ
შეწყო ბაა სა ჭი რო. თა ნა მედ რო ვე 
ფერ მე რის თ ვის კარ გი გა ნათ ლე ბა 
და ბიზ ნე სუ ნა რე ბი ძა ლი ან მნიშ
ვ ნე ლო ვა ნი ა. გა ე როს გან ვი თა
რე ბის პროგ რა მის დახ მა რე ბის 
მთა ვა რი მი მარ თუ ლე ბა სწო რედ 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში ახა ლი ტექ
ნო ლო გი ე ბის და ნერ გ ვა, უკე თე სი 
ბიზ ნეს მო დე ლე ბის ჩა მო ყა ლი
ბე ბა და ფერ მერ თა გა ნათ ლე ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფა ა. ჩვენ მჭიდ როდ 
ვთა ნამ შ რომ ლობთ რო გორც 
მთავ რო ბას თან, ასე ვე პრო ფე სი
ულ კო ლე ჯებ თან, ბიზ ნეს თან და 
ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას თან. 
ასე ვე, მცი რე ფერ მე რე ბის თ ვის 
ხელ მი საწ ვ დო მი ფი ნან სუ რი შე
საძ ლო ბე ბის უკეთ გა მო ყე ნე ბა ში 
ვეხ მა რე ბით.“

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის მი ნის ტ რი 
და ვით კირ ვა ლი ძე და საქ მე ბის 
პრობ ლე მის გა დაჭ რას პრო
ფე სი ულ გა ნათ ლე ბა ში ხე დავს. 
მი ნის ტ რის გან ცხა დე ბით, სოფ
ლის მე ურ ნე ბა ში არ სე ბუ ლი 
პრო ექ ტე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას 
კვალი ფი ცი უ რი კად რე ბი სჭირ
დე ბა: „ათწლეულების მან ძილ ზე 
მსოფ ლი ო ში ბევ რი ცვლი ლე ბა და 
ტექ ნო ლო გი უ რი წინ ს ვ ლა გან ხორ
ცი ელ და და ჩვენც უნ და ვე ცა დოთ, 
სა ქარ თ ვე ლო ში ყვე ლა სი ახ ლე შე
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მო ვი ტა ნოთ. პრო ფე სი უ ლი კო ლე
ჯე ბის არ სე ბო ბა ძა ლი ან წა ად გე ბა 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ტო რის 
რე ა ლურ გან ვი თა რე ბას. სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტ რო აქ ტი უ
რად თა ნამ შ რომ ლობს პრო ფე სი
ულ სას წავ ლებ ლებ თან და  სა
ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან, 
მათ შო რის გა ე როს გან ვი თა რე ბის 
პროგ რა მას თან და შვე ი ცა რი ის 
გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტოს თან. “

შვეიცარიის განვითარებისა 
და თანამშრომლობის 
სააგენტოს რეგიონალური 
დირექტორი რუდოლფ შოხი 
თვლის, რომ ფერმერთა 

შემოსავლების ზრდისათვის 
სოფლის მეურნეობაში ახალი 
ტენოლოგიები უნდა დაინერგოს:  

„საქართველოში სოფ ლის მო სახ
ლე ო ბის თ ვის შე მო სავ ლის მთა ვა
რი წყა რო სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ა. 
საქ ს ტა ტის მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, 
მუ შა ხე ლის 53% სოფ ლის მე ურ ნე
ო ბა შია ჩარ თუ ლი. სი ღა რი ბე კი მა
ინც მა ღალ დო ნე ზე რჩე ბა სო ფელ
ში. შვე ი ცა რი ის გან ვი თა რე ბი სა 
და თა ნამ შ რომ ლო ბის სა ა გენ ტოს 
დახ მა რე ბა მეცხო ვე ლე ო ბი სა და 
მე ბოს ტ ნე ო ბის სექ ტორ ში ვაჭ რო
ბის ეფექ ტუ რო ბის გაზ რ დის კე ნაა 
მი მარ თუ ლი, რაც ეკო ნო მი კურ 
ზრდა ზე ახ დენს გავ ლე ნას.“

კაჭრეთი

კაჭ რეთ ში გა დამ ზა დე ბის კურ სე
ბი 2007 წლი დან ფუნ ქ ცი ო ნი რებს, 
ხო ლო ექ ს ტენ ცი ის ცენ ტ რი  2008 
წლი დან. იგი სა ზო გა დო ებ რი ვი 
კო ლე ჯის „აისი “ ბა ზა ზე შე იქ მ ნა.

პრო ფე სი უ ლი გა დამ ზა დე ბა 
მეცხო ვე ლე ო ბის, საკ ვებ წარ მო
ე ბის, ვე ტე რი ნა რი ი სა და მცე ნა
რე თა დაც ვის მი მარ თუ ლე ბე ბით 
ხორ ცი ელ დე ბა.

კო ლე ჯის ტე რი ტო რი ა ზე ხე ხი ლის 
სა ნერ გეა გა შე ნე ბუ ლი, რო მელ შიც 
13 კულ ტუ რის 50 ჯი ში ხა რობს.
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2010 წელს შე იქ მ ნა „ღვინის სახ
ლი“, სა დაც ფერ მე რებს შე საძ ლებ
ლო ბა  აქვთ, ღვი ნის და მუ შა ვე ბი სა 
და ჩა მოს ხ მი სათ ვის უახ ლე სი 
ტექ ნო ლო გი ე ბი გა მო ი ყე ნონ. ღვი
ნის სახლს პრაქ ტი კუ ლი ცოდ ნის 
მი სა ღე ბად მე ვე ნა ხე ო ბის მი მარ
თუ ლე ბის სტუ დენ ტე ბიც იყე ნე ბენ.

2009 წლი დან კაჭ რეთ ში მოქ მე
დებს ხი ლი სა და ბოს ტ ნე უ ლის 
გა და მა მუ შა ვე ბე ლი მი ნისა წარ მო, 
სა დაც ძი რი თად სა მუ შა ო ებს გა
დამ ზა დე ბის კურ სის მსმე ნე ლე ბი 
ას რუ ლე ბენ. სა წარ მო თა ნა მედ
რო ვე აპა რა ტუ რი თაა აღ ჭურ ვი ლი. 
აქ მზად დე ბა მა რი ნა დე ბი, მუ რა ბე
ბი და უალ კო ჰო ლო ღვი ნო, რო
მელ საც სამ კურ ნა ლო თვი სე ბე ბი 
აქვს.

სა წარ მო ში ცოდ ნის მი ღე ბი სა და 
სა კუ თა რი პრო დუქ ტის რე ა ლი ზა
ცი ის შე საძ ლებ ლო ბა ფერ მე რებ

საც ეძ ლე ვათ. ისი ნი ხილ სა და 
ბოს ტ ნე ულს აბა რე ბენ და საკ ვე ბის 
გა და მუ შა ვე ბა ში კონ სულ ტა ცი ა საც 
გა დი ან.

წელს კაჭ რე თის მე ურ ნე ო ბას და
ე მა ტა ახა ლი ფერ მა, რო მე ლიც 
უახ ლე სი სა ვენ ტი ლა ციო სის ტე მით 
და  ყვე ლის და სამ ზა დე ბე ლი აპა
რა ტუ რი თაა აღ ჭურ ვი ლი. ფერ მა ში 
უკ ვე 20 ძრო ხა  და 9 ხბოა, ხო ლო 
რძის გა და მუ შა ვე ბა დღე ში 45 
ლიტრს აღ წევს. ისე ვე, რო გორც 
ხოლ  ბოს ტ ნე უ ლის სა წარ მო ში, 
ფერ მა შიც პრო ფე სი უ ლი გა დამ
ზა დე ბის კურ ს დამ თავ რე ბუ ლე ბი 
არი ან და საქ მე ბუ ლები. ყვე ლის 

დამ ზა დე ბა ზე მო მუ შა ვე ქალ ბა
ტო ნებ მა მეყ ვე ლე ო ბის 40დღიანი 
კურ სი გა ი ა რეს. 

კაჭ რე თის კო ლე ჯი ტრაქ ტო რის
ტ  მე მან ქა ნა თა გა დამ ზა დე ბის 
პროგ რა მა შიც მო ნა წი ლე ობს. ეს 
პროგ რა მა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 
სა მი ნის ტ როს ინი ცი ა ტი ვი თა და 
გა ე როს გან ვი თა რე ბის პროგ რა მის 
ხელ შეწყო ბით ხორ ცი ელ დე ბა და 
სა ქარ თ ვე ლოს რვა პრო ფე სი ულ 
კო ლეჯს მო ი ცავს. სულ პროგ რა
მის ფარ გ ლებ ში 900 ტრაქ ტო რის
ტი მე მან ქა ნე გა დამ ზად და. მა თი 
უმე ტე სო ბა შპს „მექანიზატორთან“ 
გა ფორ მე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბით 
სა გა ზაფხუ ლო სა სოფ ლო სა მე ურ
ნეო სა მუ შა ო ებ ზე და საქ მ დე ბა. 

2013 წლის თე ბერ ვ ლი დან აპ რი
ლამ დე გა დამ ზა დე ბის კურ სი კაჭ
რეთ ში 100მა მე მან ქა ნემ გა ი ა რა. 
პირ ველ ნა კად ში გა დამ ზა დე ბუ ლი 

50 მე მან ქა ნე დან 42მა წარ მა ტე
ბით ჩა ა ბა რა გა მოც და. მა თი 80% 
უკ ვე და საქ მე ბუ ლი ა.

მცე ნა რე თა დაც ვა კაჭ რეთ ში მოქ
მე დი გა დამ ზა დე ბის პროგ რა მის 
ერ თ ერ თი მი მარ თუ ლე ბა ა. კურ
სის ხან გ რ ძ ლი ვო ბა 150 სა ა თია და 
დამ თავ რე ბის შემ დეგ შე სა ბა მი სი 
სერ ტი ფი კა ტი გა ი ცე მა. 

ნი ნო მთავ რიშ ვილ მა გა დამ ზა დე
ბის კურ სი ჯერ მე ბოს ტ ნე ო ბა ში, 
მოგ ვი ა ნე ბით კი მე ვე ნა ხე ო ბა
ში გა ი ა რა. ექ ს ტენ ცი ის ცენ ტ რ ში 
მი ღე ბუ ლი ცოდ ნა მან ბრი გა დის 
წევ რებ საც გა აც ნო. გა დამ ზა დე ბის 

კურ სის გავ ლის შემ დეგ მი სი შე
მო სა ვა ლი გა ი ზარ და და მი ღე ბუ
ლი ცოდ ნა სა კუ თა რი მე ურ ნე ო ბის 
გა სა უმ ჯო ბე სებ ლა დაც გა მო ი ყე ნა. 

ირი ნა ფხო ვე ლიშ ვი ლი 13 წე ლი ა 
ფერ მე რი ა. კაჭ რე თის ექ ს ტენ ცი
ის ცენ ტ რის მომ სა ხუ რე ბით ის 
4 წე ლია სარ გებ ლობს. ამ ხნის 
გან მავ ლო ბა ში ბევ რი ისე თი რამ 
ის წავ ლა, რაც სხვა ფერ მე რებ საც 
გა უ ზი ა რა და სა კუ თა რი მე ურ
ნე ო ბის სწო რად და გეგ მ ვა შიც 
გა მო ი ყე ნა. ბო ლო წლებ ში ირი ნას 
მე ურ ნე ო ბა საგ რ ძ ნობ ლად გა ი
ზარ და. ახ ლა სურს ბი ოპ რო დუქ
ტე ბის წარ მო ე ბა და იწყოს.

წელს ირი ნა ფხო ვე ლიშ ვი ლის და 
სხვა ქალ ბა ტო ნე ბის ინი ცი ა ტი
ვით კაჭ რე თის ექ ს ტენ ცი ის ცენ
ტ რ თან კა ხე თის ფერ მერ ქალ თა 
ასო ცი ა ცია შე იქ მ ნა. ასო ცი ა ცი ის 
წევ რებს შე საძ ლებ ლო ბა ექ ნე

ბათ, პრო ფე სი უ ლი გა დამ ზა დე ბის 
კურ სე ბი უფა სოდ გა ი ა რონ. გარ და 
ამი სა, ასო ცი ა ცია მათ საკ რე დი ტო 
რე სურ სე ბის გა მო ი ყე ნე ბა სა და 
თა ვი სი მე ურ ნე ო ბე ბის გა ა ფარ
თო ე ბა ში და ეხ მა რე ბა. ასო ცი ა ცი ის 
საქ მი ა ნო ბა გა ე როს ხელ შეწყო ბით 
წა რი მარ თე ბა.  

ფერ მერ ქალ თა ასო ცი ა ცი ის ერ თ 
ერ თი წევ რი იზოლ და ქი ტე საშ ვი
ლი კაჭ რე თის ექ ს ტენ ცი ის ცენ ტ
რის მომ სა ხუ რე ბით 2008 წლი დან 
სარ გებ ლობს. ცენ ტ რის კონ სულ
ტან ტე ბის დახ მა რე ბით ქალ ბა ტონ
მა იზოლ დამ ბიზ ნესგეგ მა შე ად
გი ნა და თით ქ მის 32 ათა სი აშშ 
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დო ლა რის და ფი ნან სე ბა მი ი ღო. 
მი სი მე ურ ნე ო ბა 2 ჰექ ტა რი დან 10 
ჰექ ტა რამ დე გა ი ზარ და. 2 ჰექ ტარ
ზე ქალ ბა ტო ნი იზოლ დას ოჯახ მა 
უეკ ლო მაყ ვა ლი გა ა შე ნა. ამ ჯე რად 
მაყ ვ ლის მო სა ვა ლი  სა შუ ა ლოდ 
30 ტო ნას შე ად გენს. ერ თი კი ლო 
მაყ ვა ლი 23 ლა რად იყი დე ბა და 
მუდ მი ვი კლი ენ ტე ბიც უკ ვე გა მო
უჩ ნ და. 

„მაყვალი ჩე მი სა ვი ზი ტო ბა რა თი ა. 
ამ საქ მე ში კონ კუ რენ ტი არ მყავს. 
ახ ლა გა და სა მუ შა ვე ბე ლი ქარ ხ
ნის გა კე თე ბას და მაყ ვ ლის წვე ნის 
რე ა ლი ზა ცი ას ვა პი რებ“,  ამ ბობს 
იზოლ და ქი ტე საშ ვი ლი. 

ახმეტა

ახ მე ტა ში ფერ მერ თა სა ინ ფორ მა
ცი ო სა კონ სულ ტა ციო მომ სა ხუ
რე ბის ცენ ტ რი და პრო ფე სი უ ლი 
გა დამ ზა დე ბის  კურ სე ბი 2011 წელს 
თე ლა ვის კო ლეჯ თან („პრესტიჟი“) 
თა ნამ შ რომ ლო ბით შე იქ მ ნა. 

რე გი ო ნის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი დან 
გა მომ დი ნა რე, პროგ რა მე ბის უმე
ტე სო ბა მეცხო ვე ლე ო ბას უკავ
შირ დე ბა. სას წავ ლო კურ სებ სა 
და ფერ მერ თა სა კონ სულ ტა ციო 
მომ სა ხუ რე ბა ში შე დის ში ნა უ რი 
ცხო ვე ლე ბის საკ ვებ წარ მო ე ბა, 
ვე ტე რი ნა რი ა, ხე ლოვ ნუ რი გა ნა
ყო ფი ე რე ბა, ყვე ლის წარ მო ე ბა და 
მე ქა ნი ზა ცი ა. 

ახ მე ტა ში შე იქ მ ნა რძის გა და მა მუ
შა ვე ბე ლი მი ნი სა წარ მო, სა დაც 
სას წავ ლო და სა კონ სულ ტა ციო 
პროგ რა მე ბის კურ ს დამ თავ რე
ბუ ლე ბი მუ შა ო ბენ. გარ და ამი სა, 
გა იხ ს ნა რძის წარ მო ე ბის ჰი გი ე ნის 
სა დე მონ ს ტ რა ციო პრო ექ ტი და 
რძის შემ კ რე ბი ორი პუნ ქ ტი, ჩა მო
ყა ლიბ და ვე ტე რი ნარ თა ასო ცი ა ცია 
და და იწყო მუ შა ო ბა ხე ლოვ ნუ რი 
გა ნა ყო ფი ე რე ბის მი მარ თუ ლე ბით. 

რძის მი ნისა წარ მო იმის მა გა ლი
თი ა, თუ რო გორ შე იძ ლე ბა შე იქ მ
ნას სავ სე ბით ნა ტუ რა ლუ რი პრო
დუქ ტი ტრა დი ცი უ ლი რე ცეპ ტუ რით, 
მაგ რამ სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის studentebi muSaobis procesSi



ყვე ლა თა ნა მედ რო ვე სტან დარ ტის  
დაც ვით. 

სა წარ მო თურ ქუ ლი და ნად გა რე
ბი თაა აღ ჭურ ვი ლი და ნა დუღ სა 
და ხუ თი სა ხის ყველს აწარ მო ებს 
 იმე რულს, ქარ თულ ქარ ხ ნულს, 
სუ ლუ გუნს, თუ შურ სა და გუ დას. 

რძეს იბა რე ბენ სა მი შემ კ რე ბი 
პუნ ქ ტი დან, რო მე ლიც თა ნა მედ რო
ვე და ნად გა რე ბი თაა აღ ჭურ ვი ლი. 
რძის შეკ რე ბა და შე მოწ მე ბა ყვე
ლა ზე სა პა სუ ხის მ გებ ლო პრო ცე სი ა, 
რად გან პრო დუქ ცი ის ხა რის ხ სა და 
უვ ნებ ლო ბას გა ნა პი რო ბებს. სა წარ
მო ში ჩა სა ბა რე ბელ რძეს ამოწ მე ბენ 
რო გორც შეგ რო ვე ბის დროს, ასე ვე 
სა წარ მო ში მის ვ ლი სას. 

ახ მე ტის ყვე ლის სა წარ მო დღე
ში 500 ლიტ რი დან ერთ ტო ნამ დე 
რძეს ამუ შა ვებს, ხო ლო დამ ზა დე
ბულ ყველს თე ლა ვის სუ პერ მარ
კე ტებ სა და „გუდვილში “ აბა რებს. 
2011 წლის ივ ლი სი დან რე ა ლი
ზა ცი ი დან მი ღე ბულ მა  თან ხამ 
230 ათა სი ლა რი შე ად გი ნა. რძის 
სა წარ მო ში შვი დი ადა მი ა ნია და
საქ მე ბუ ლი, ხო ლო რძის შემ კ რებ 
პუნ ქ ტებ ში  რვა. 

2011 წელს ახ მე ტა ში შე იქ მ ნა ვე
ტე რი ნარ თა ასო ცი ა ცი ა, რომ ლის 

მი ზა ნია ცხო ველ თა პრო ფი ლაქ ტი
კუ რი აც რა და სხვა დას ხ ვა და ა
ვა დე ბის პრე ვენ ცი ა. 2012  წლის 
თე ბერ ვ ლის ბო ლოს გა ფორ მ და 
ხელ შეკ რუ ლე ბა 1120 ოჯახ თან, რაც 
2 ათას ზე მე ტი პი რუტყ ვის აც რას 
მო ი ცავს. თი თო პი რუტყ ვის აც რა 11 
ლა რი ღირს, მაგ რამ ად გი ლობ რი
ვი ფერ მე რე ბის თ ვის ეს მი სა ღე ბი 
ფა სი ა, რად გან აც რა შედეგიანია.

2011 და 2012 წელს ახ მე ტა ში 
გან ხორ ცი ელ და 30მდე სა დე
მონ ს ტ რა ციო პრო ექ ტი გა ე როს 
გან ვი თა რე ბის პროგ რა მის 90%
იანი და ფი ნან სე ბით. ფერ მე რებ მა 
მი ი ღეს ხუთ  ხუ თი ხბო და საკ ვებ
დამ ქუც მა ცე ბე ლი მოწყო ბი ლო ბა, 
რომ ლი თაც პრო ექ ტის ყვე ლა მო
ნა წი ლე თა ნაბ რად სარ გებ ლობს. 
სა დე მონ ს ტ რა ციო პრო ექ ტე ბის 
მი ზა ნია სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა ში 
ახა ლი მიდ გო მე ბის და ნერ გ ვა. 

ცხო ვე ლე ბის ხე ლოვ ნუ რი გა ნა ყო
ფი ე რე ბა ერ თ ერ თი ასე თი ინო ვა
ციაა ახ მე ტე ლი ფერ მე რე ბის თ ვის. 
2012 წლამ დე ამ ტექ ნო ლო გი ას 
აქ ნაკ ლე ბად იყე ნებ დ ნენ, რაც 
პი რუტყ ვის ჯი შის გა უ ა რე სე ბას იწ
ვევ და. ამ ჯე რად ექ ვ ს მა ვე ტე ქიმ მა 
გა ი ა რა პ რო ფე სი უ ლი გა დამ ზა დე
ბა ხე ლოვ ნუ რი გა ნა ყო ფი ე რე ბის 
სა კითხებ ში, ხო ლო ახ მე ტის ექ ს
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ტენ ცი ის ცენ ტ რი სა ჭი რო მოწყო ბი
ლო ბით აღი ჭურ ვა. 

ხე ლოვ ნუ რი გა ნა ყო ფი ე რე ბა გა
მო რიცხავს პი რუტყ ვის ბრუ ცე ლო
ზით და ა ვა დე ბას და ჯი ში ა ნო ბას 
აუმ ჯო ბე სებს. 

ფერ მე რი ერ თი ძრო ხის გა ნა ყო
ფი ე რე ბის თ ვის 30 ლარს იხ დის. 
ახ მე ტა ში ხე ლოვ ნუ რი გა ნა ყო ფი ე
რე ბით უკ ვე 19 ხბო და ი ბა და.

ახ მე ტის ექ ს ტენ ცი ის ცენ ტ რის 
მომ სა ხუ რე ბით 200ზე მე ტი ფერ
მე რი სარ გებ ლობს. გა დამ ზა დე ბის 
სრუ ლი კურ სი გა ი ა რა 82 ფერ მერ
მა, მათ შო რის 53 ქალ ბა ტონ მა. 

20112012 წლებ ში ჩა ტარ და 330ზე 
მე ტი ჯგუ ფუ რი და 100ზე მე ტი 
ინ დი ვი დუ ა ლუ რი კონ სულ ტა ცი ა. 
სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში კონ
სულ ტან ტე ბი ფერ მე რებს სახ ლ შიც 
აკითხავ დ ნენ. 

***
სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
პრო ექ ტე ბი აჩ ვე ნებს, თუ რამ დე
ნად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია პრო ფე
სი უ ლი გა ნათ ლე ბი სა და გა დამ
ზა დე ბის დახ ვე წი ლი სის ტე მის 
არ სე ბო ბა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 
გან ვი თა რე ბის თ ვის.

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გა ნახ ლე
ბის გზა ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის 

და ნერ გ ვა ა, რაც  ფერ მე რი სა გან 
ცოდ ნას და გა ნათ ლე ბას მო
ითხოვს. ხო ლო მცი რე ფერ მერ
თა უმე ტე სო ბას ამა ზე ხე ლი არ 
მი უწ ვ დე ბა. პრო ფე სი უ ლი გა დამ
ზა დე ბის პროგ რა მე ბის და ექ ს ტენ
ცი ის ცენ ტ რე ბის მთელს სა ქარ
თ ვე ლო ში და ნერ გ ვამ შე იძ ლე ბა 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის რე ფორ მა
საც შე უწყოს ხე ლი და სოფ ლებს 
სი ცოცხ ლე და დოვ ლა თი და უბ
რუ ნოს. 

მა სა ლა მომ ზა დე ბუ ლია გა ე როს 

გან ვი თა რე ბის პროგ რა მის 

ხელ შეწყო ბით 

xelovnuri ganayofierebiT gaCenili Zroxebi

xelovnuri ganayofierebiT gaCenili xbo adgilobrivi fermeri
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