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აგრობიზნესის საჭიროებები 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი 

 

 

 

 

 

1. შესავალი 

კვლევა განხორციელდა 2014 წლის სექტემბერში საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა 
ასოციაციას მიერ,  საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ორგანიზაციასთან - ,,People in Need" 
თანამშრომლობით. აღნიშნული კვლევა წარმოადგენს იმერეთის რეგიონში 
მუნიციპალიტეტების მიხედვით აგრობიზნესის საჭიროებების კვლევის ნაწილს. 
ადგილობრივი აგრობიზნესის საჭიროებების შესწავლის შედეგები დაეხმარება 
ადგილობრივ, რეგიონული და ცენტრალური მთავრობის წარმომადგენლებს იმერეთისა და 
რაჭის რეგიონებში ერთობლივი სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტების 
დაგეგმვაში.  

კვლევა განხორციელდა პროექტის - ,,კოოპერატივების მხარდაჭერა იმერეთის რეგიონში, 
საქართველოში" ფარგლებში,  ENPARD Georgia-ს და ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს 
დაფინანსებით.  

2. მეთოდოლოგია 

აგრობიზნესების საჭიროებების შესწავლა მოხდა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში 
აგრობიზნესის წარმომადგენლების (ინდივიდუალური რესპონდენტი ან ფოკუს ჯგუფის 
მონაწილე) - შერჩევით, რომლებმაც მოახდინეს საკუთარები მოსაზრებების გაზიარება 
ადგილობრივი სასოფლო-ამეურნეო ბიზნესის ძლიერი და სუსტი მხარეების, 
შესაძლებლობებისა და საფრთხეების შესახებ. კვლევის მიზნებისთვის გამოყენებულ იქნა 
შემდეგი მეთოდები: 

 სამაგიდო კვლევა;  
 ფოკუს-ჯგუფის განხილვები; 
 ჩაღრმავებული ინტერვიუები; 
 პრიორიტეტების სქემები;  

ინტერვიუერებმა და ფასილიტატორებმა რესპონდენტებს ხელი შეუწყვეს მოსაზრებების 
ანალიზსა და კატეგორიზაციაში. მას შემდეგ რაც შემუშავდა SWOT ანალიზი, 
რესპონდენტებმა მოახდინეს გადაჭრის გზების პრიორიტეტიზაცია პრიორიტეტების სქემის 
მეთოდის გამოყენებით. ინფორმაციის შეგროვების მიზნით, საეა-მ შეიმუშავა ფოკუს 
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ჯგუფების და ჩაღრმავებული ინტერვიუების სახელმძღვანელო (იხ. დანართი), რომელშიც 
ასახულია ღია კითხვები და საკვლევი საკითხები მიხედვით. 

ფოკუსჯგუფები და ინდივიდუალური ინტერვიუები ჩატარდა საეა-ს ექსპერტების მიერ. 
ექსპერტებს ტექნიკურ საკითხებში დაეხმარებიან აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის 
სტუდენტები  ინტერვიუების და დისკუსიების ფასილიტაციაში და ტრანსკრიპტების 
მომზადებაში. სტუდენტებისთვის ჩატარდა სპეციალური ტრენინგი და მათ მიიღეს 
შესაბამისი ტექნიკური დავალებები. მოპოვებული ინფორმაციის ანალიზი განხორციელდა 
დედუქციური მიდგომის გამოყენებით საეა-ს ექსპერტების მიერ. ანალიზი ეფუძნება 
მონაცემების დაჯგუფებას და მსგავსებების გამოვლენას / საერთო ტენდენციების და 
განსხვავებების იდენტიფიცირებას. 

ხარაგაული მუნიციპალიტეტში ეკონომიკა და სოფლის მეურნეობა შედარებით სუსტადაა 
განვითარებული იმერეთი სხვა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით. მუნიციპალიტეტში 
სოფლის მეურნეობის კუთხით ძირითადად მეცხოველეობა და მცირედით მიწათმოქმედება 
(მარცვლოვანი კულტურები, მეხილეობა, მებოსტნეობა) არის განვითარებული. შესაბამისად 
მეთოდოლოგიაში რესპოდენტების ბაზის მიხედვით ხარაგაულში მხოლოდ მცირე და 
საშუალო ფერმერები, ასევე რამოდენიმე გამოცდილი ფერმერი/მეწარმე შეირჩა. მოცემული 
ცხრილი ასახავს მონაცემების მოპოვების მეთოდებს რესპონდენტების კატეგორიების 
მიხედვით. 

რესპონდენტები ფოკუს-ჯგუფები ჩაღრმავებული 
ინეტრვიუები 

პრიორიტეტების 
სქემა 

მცირე ზომის ფერმერები (<1 ჰა-მდე); 2 ფოკუს-ჯგუფი    გამოყენებულია 
საშუალო ზომის ფერმერები (1-დან 3 
ჰა-მდე); 

1 ფოკუს-ჯგუფი    გამოყენებულია 

სოფლისმეურნეობის ძირითადი 
მიმწოდებლები (თესლების, შხამ-
ქიმიკატების და პესტიციდების და ა.შ.) 
და მსხივი ფერმერები (>3 ჰა-ზე მეტი); 

 4 ინტერვიუ  

 

სამწუხაროდ ოფიციალური მონაცემები სოფლის-მეურნეობის სექტორზე მუნიციპალურ 
ჭრილში არ არსებობს. შესაბამისად მუნიციპალიტეტის პროფილის შედგენისას და სოფლის 
მურნეობის შესახებ ინფორმაციის მოპოვების მიზნით ძირითადად გამოყენებულია 
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია.  

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში 2014 წლის 1-5 სექტემბერში ჩატარდა ფოკუს ჯგუფის 
შეხვედრები: 2 შეხვედრა მცირე ფერმერებთან (<1ჰა მიწის ფართობის მფლობელები და 
მეცხოველეობაში ჩართული ფერემრები) და 1 შეხვედრა საშუალო ფერმერებთან (1-დან 3 ჰა-
მდე მიწის ფართობის მფლობელები და მეცხოველეობაში ჩართული ფერემრები). თითოეულ 
ფოკუს ჯგუფის შეხვედრას საშუალოდ 8-10 ფერმერი ესწრებოდა. ასევე ჩატარდა 3 
ჩაღრმავებული ინტერვიუ საშუალო ფერმერებთან: 2 მესაქონლეობით და 1 მეფუტკრეობით 
დაკავებული ფერმერი. 1 ინტერვიუ ჩატარდა ასევე ადგილობრივი ფიტო მაღაზიის 
მლობელთან. ფოკუს ჯგუფებზე და იდივიდუალურ ინტერვიუბზე გამოყენებული იქნა 
სპეციალი კითხვარი, რომელიც მოცემულია დანართის სახით.  
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3. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის პროფილი 

ზოგადი აღწერა  
 
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს 
იმერეთის მხარის სამხრეთ-აღმოსავლეთ 
ნაწილში. მუნიციპალიტეტს დასავლეთით 
ესაზღვრება ზესტაფონის და ბაღდათის 
მუნიციპალიტეტები, სამხრეთით - ბორჯომის, 
აღმოსავლეთით - ხაშურის, ჩრდილოეთით კი - 
ჭიათურისა და საჩხერის მუნიციპალიტეტები. 
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს 
ზღვის დონიდან 285-2,642 (საშ. 420მ) 
სიმაღლეზე. მუნიციპალიტეტის მთლიანი 
ტერიტორია 91 390 ჰა-ია, აქედან 73 390 ჰა 
მთაგორიანია, ხოლო 18 000 ჰა დაბლობებითაა წარმოდგენილი. მუნიციპალიტეტი შედგება 
დაბისა და 78 სოფლისაგან, რომლებიც გაერთიანებულია თვითმართველობის 20 
ტერიტორიულ ერთეულში. დაბა ხარაგაული თბილისადან დაშორებულია 198 კმ ით, ხოლო 
ქუთაისიდან 65კმ-ით. მუნიციპალიტეტი მდიდარია მდინარეებით, რომელთაგან მთავარია 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობს მინერალური და თერმული წყლების 
საბადოები. ასევე ხარაგაული მდიდარია ტყის რესურსით, რომელსაც მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიის 68% უკავია. 
 
დემოგრაფია 
 
2014 წლის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 27,100 ადამიანს შეადგენს1. აქედან 
მთლიანი მოსახლეობის 20% ცხოვრობს დაბა ხარაგაულში, ხოლო დანარჩენი სოფლად. ერთ 
დასახლებაში საშუალოდ 296 ადამიანი ცხოვრობს. მოსახლეობის სიმჭიდროვეა 31 კაცი/კმ2-
ზე, რაც ქვეყნის საშუალო მაჩვენებელს (67კაცი/კმ2) მნიშვნელოვნად ჩამოუვარდება. 
მოსახლეობის შემოსავლის 5 ძირითადი წყაროა: სოფლის მეურნეობა, მიკრო-საწარმოები 
(ძირითადად ხე-ტყის მოპოვება/გადამუშავება), ვაჭრობა და სოციალური შემწეობა. 
 
ეკონომიკა  
 
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ეკონომიკური საქმიანობის ძირითადი დარგებია სოფლის 
მეურნეობა, მიკრო-საწარმოების საქმიანობა (ძირითადად ხე-ტყის მოპოვება/გადამუშავება) 
და ვაჭრობა. ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში წარმოება სუსტადაა განვითარებული. 
მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს რამოდენიმე კვების მრეწველობის მინი-საწარმო, პურის 
საცხობები, სამშენებლო და მოსაპირკეთებელი ქვების მომპოვებელი და გადამამუშავებელი 
საწარმოები, ასევე ალკოჰოლიანი სასმელების საწარმოები. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 
აქტიურად ჩართულია ხე-ტყის დამზადება რეალზაციაში. მუნიციპალტეტში ასევე 
                                                             
1 საქსტატი, 2014 



 
 

4 
 

მოქმედებს მინერალური წყალი ,,ზვარეს" წარმოება, რომელიც ამჟამად შეზღუდული 
მასშტაბით საქმიანობს.  
 
 
სოფლის მეურნეობა 
 
მიწათმოქმედება - სოფლის მეურნეობა 
ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის 
დასაქმების ძირითადი სფეროა. მიუხედავად 
სასოფლო–სამეურნეო სავარგულების სიმწირისა, 
მოსახლეობა დაკავებულია მიწათმოქმედებით. 
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 
სასოფლო-სამეურნეო მიწების ფართობი 
შეადგენს 13 784ჰა–ს, რაც ტერიტორიული 
ერთეულის საერთო ფართობის 15%–ია. აქედან 
სახნავ–სათეს სავარგულებს უჭირავს 4 512 ჰა 
(სასოფლო-სამეურნეო მიწების 33%), ხეხილის 
ბაღებს – 1 301 ჰა (9%), სათიბ-საძოვარს კი - 7 
970ჰა (58%)2.  
 
მუნიციპალიტეტში პრიორიტეტული კულტურებია: სიმინდი, ბოსტნეული, ლობიო და 
ვენახი. სიმინდის მოსავლიანობა შეადგენს 1.8 ტ/ჰა–ზე, ხოლო ვაზის 2.8ტ/ჰა–ზე. ბოლო 
პერიოდში (10 წელი) მუდმივად მცირდება ყველა კულტურის მოსავლიანობა. 
მოსავლიანობის შემცირების მიზეზებია: მეურნეობის არაეფექტური გაძღოლა, კერძოდ კი 
დაბალპროდუქტიული სათესლე მასალა, მავნებლებთან, დაავადებებთან და სარეველებთან 
ბრძოლის არაეფექტური გზები, კულტურების ადგილმონაცვლეობის უგულვებელყოფა. 
მოსავლიანობის შემცირების მიზეზებს შორის შეიძლება დასახლედეს არახელსაყრელი 
ამინდებიც (გვალვა, წყალდიდობა, სეტყვა). გახშირებული გვალვის გამო სახნავი მიწების 
დაახლოებით 40% საჭიროებს რწყვას, რაც შეუძლებელია გაუმართავი და მეტ წილად 
საირიგაციო სისტემების არარსებობის გამო. წვიმის წყლის შეგროვება სარწყავად არ ხდება. 
ამასთან, მიწათმოქმედების წინაშე არსებული კიდევ ერთი გამოწვევაა დაჭაობება, სასოფლო-
სამეურნეო მიწების დაახლოებით 30% საჭიროებს დრენაჟს, თუმცა სადრენაჟე სისტემები 
ტერიტორიულ ერთეულში არ არის3. 
 
მეცხოველეობა - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში 
სათიბ-საძოვრებს სასოფლო-სამეურნეო მიწების 
58% უკავია. ეს მაჩვენებელი სახნავ-სათეს 
მიწებთან შედარებით დიდია. თუმცა 
მუნიციპალიტეტის რიგი სოფლები განიცდის 

                                                             
2 წყარო: საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, 2014 
3 წყარო: ხარგაულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

რთველი სოფელ წყალაფორეთში 

ადგილობრივი მეფუტკრე ლაშა გურგენიძე 
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სათიბ–საძოვრის დეფიციტს მათი არათანაბარი განლაგების გამო. 
საბჭოთა პერიოდში მუნიციპალიტეტში მეცხოველეობა ფართოდ იყო გავრცელებული. 
თუმცა, მას შემდეგ დღევანდელთან შედარებით, მსხვილფეხა პირუტყვის და ცხვრის 
რაოდენობა დაახლოებით 40-50%–ით შემცირდა. პირუტყვის შემცირების ძირითად მიზეზად 
შეიძლება ვივარაუდოთ მოსახლეობის მიგრაცია. ამჟამად ადმინისტრაციულ ერთეულში 
აღრიცხულია დაახლოებით 9 000 მსხვილფეხა პირუტყვი და 1 300 ცხვარი. მეზობელი 
ტერიტორიული ერთეულებიდან ხარაგაულის საძოვრებზე პირუტყვი თითქმის არ 
შემოყავთ. 
 
მსხვილფეხა პირუტყვზე გადაანგარიშებით ერთ სათიბ-საძოვრის 1 ჰექტარზე 1.1 სული 
მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი და 0.2 სული ცხვარი მოდის4. რაც შეეხება მეფუტკრეობას 
ხარაგაულის რაიონის მეფუტკრეებმა საშუალოდ 1 სკაზე შესაბამისად 23.9 და 23.7 კგ თაფლი 
მიიღეს. 2012 წლიდან მუნიციპალიტეტის გამგეობაში შეიქმნა სოფლის მეურნეობის 
განვითარების სამსახური, რომელიც ახდენს სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული 
საკითხების მონიტორინგსა და აღრიცხვას.  
 

ბუნებრივი საფრთხეები 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში 
ბუნებრივი საფრთხეებიდან 
სახასიათოა ძლიერი წვიმა, 
წყალდიდობა, მეწყერი, ზვავი, 
მდინარის ნაპირების წარეცხვა, 
მიწისძვრა და გვალვა5. ბოლო 
ათწლეულში ბუნებრივი 
კატასტროფებმა საფრთხე შეუქმნა 
როგორც საცხოვრებელ, ისე სახნავ–
სათეს ტერიტორიებს. მაგალითად, 
მეწყერმა თითქმის ყველა სოფელში 

დააზიანა საცხოვრებელი ტერიტორია და სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები (როგორც 
სახნავ–სათესი, ასევე სათიბ–საძოვარი). დღეისათვის მეწყერულ ზონაში იმყოფება 28 
სოფელი. ასევე ბუნებრივი კატასტროფებიდან აღსანიშნავია ხშირი წყალდიდობები, 
რომლებიც მნიშვნელოვნად აზიანებენ ადგილობრივ ინფრასტრუქტურას (უმეტესად გზები, 
ხიდები) და სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების პროცესს. მუნიციპალიტეტს არ 
გააჩნია სივრცითი მოწყობის გენერალური გეგმა, სადაც მიწათსარგებლობის დაგეგმვისას 
სხვა ფაქტორებთან ერთად ბუნებრივი საფრთხეებიც იქნებოდა გათვალისწინებული. 

 
4. სასოფლო-სამურნეო ბიზნესის საჭიროებები 

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში სასოფლო-სამურნეო ბიზნესის საჭიროებები 
წარმოდგენილია SWOT ანალიზის სახით (ძლიერი და სუსტი მხარეები, შესაძლებლობები და 
                                                             
4 წყარო: ხარგაულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 
5 წყარო: ხარგაულის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 
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საფრთხეები) რომელიც მოიცავს ფოკუს ჯგუფის შეხვედრების და ჩაღრმავებული 
ინტერვიუების შედეგებს.  

ძლიერი მხარეები  

ფოკუს ჯგუფების მონაწილე მცირე და საშუალო ფერმერების აზრით ადგილობრივი 
სოფლის მეურნეობის სექტორის ერთ-ერთ ძიერ მხარეს სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის 
მდიდარი ტრადიცია წარმოადგენს. ფერმერულ ოჯახებს გააჩნიათ სასოფლო სამეურნეო 
საქმიანობის მარავალწლიანი ტრადიცია, შესაბამისად არსებობს მნიშვნელოვანი ცოდნა, 
რომელიც ეხმარებათ მათ საქმიანობის ეფექტიანად წარმართვაში. ტრადიციებთან ერთად 
მნიშვნელოვან ძლიერ ფაქტორად სახელდება ადგილობრივი მოსახლეობის ძლიერი 
მოტივაცია, მიიღონ რაც შეიძლება დიდი შედეგი საკუთარი საქმიანობიდან. ფოკუს ჯგუფი 
ერთ-ერთი მონაწილის აზრით: ”მთავარი ძლიერი მხარე არის ტრადიციები და დამატებით ის 
რომ ცხოვრობს სოფელში და უნდა იზრუნოს სოფელზე და სოფლის მეურნეობის 
განვითარებაზე, რაშიც მოიაზრება სოფლის მეურნეობის ფუნქციონირება”.  

ამასთან ადგილობრივ დონეზე ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ძლიერ სექტორად მცირე და 
საშუალო ფერმერების მიერ მეფუტკრეობა სახელდება და ფოკუს ჯგუფის მონაწილეების 
აზრით უნდა მოხდეს ამ სექტორის ხელშეწყობა ბუნებრივი პირობების შენარჩუნების გზით. 
ასევე პრიორიტეტულ სექტორად სახელდება მესაქონლეობა, რასაც ხელს უწყობს საძოვრების 
მნიშვნელოვანი ფართობების არსებობა. ფოკუს ჯგუფის მონაწილე ერთ-ერთი ფერმერის 
აზრით: ”ხარაგაულში მეცხოველეობისთვის და მეფუტკრეობისთვის  ძალიან კარგი გარემო 
პირობებია”. ამასთან ჩაღრმავებული ინტერვიუს რესპოდენტის აზრით: ”ხარაგაული ისე 
მდებარეობს ტერიტორიულად, რომ გამართლებილია ფუტკარი, არის ცაცხვი, წაბლის დიდი 
ტყეებია”. ამასთან, ფერმერების მიერ ერთ-ერთ ძიერ მხარედ ადგილობრივი ნაყოფიერი 
ნიადაგი, და ბუნებრივ-კლიმატური პირობები სახელდება.  

ადგილობრივი მცირე და საშუალო ფერმერები ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ძლიერ მხარედ 
ასახელებენ სახლემწიფო პროგრამების არსებობას, რომლებიც მიმართულია სოფლის 
მეურნეობის განვითარებაზე. ფოკუს ჯგუფის მონაწილეებს მაგალითად აგროვაუჩერების 
დარიგება მოყჰავთ და აღნიშნავენ, რომ ეს პროგრამა ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის. ერთ-
ერთი ფერმერის აზრით: ”2 წელია რაც სასაქონლო ვაუჩერი რიგდება და თითქმის ყველას 
აქვს სასუქი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია”.  

სუსტი მხარეეები 

ერთ-ერთ სუსტ მხარედ სახელდება მცირე და საშუალო ფერმერების დაბალი კვალიფიკაცია, 
რომელიც ხელს უშლის მათ სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ეფექტიანად წარმართვაში და 
ასევე სხვადასხვა საგრანტო თუ სასესხო პროგრამებში მონაწილეობაში. სუსტ მხარეებში 
ფერმერები სხვადასხვა შეღავათიანი სესხების და გრანტების მოსაპოვებლად რთულ 
პროცედურებს ასახელებენ. მათი თქმით ფერემრებს არ ყოფნით კვალიფიკაცია და არ აქვთ 
საკმარისი რესურსი რათა სრულყოფილად მოამზადონ ბიზნესპროექტები და 
დააკმაყოფილონ კონკურსის პირობები. 
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ფოკუს ჯგუფის მონაწილე ფერმერების აზრით მნიშვნელოვანია არსებობდეს სასუქებით და 
შხამ-ქიმიკატებით მოვაჭრეების მეტი კონტროლი, რათა მათ უზრუნველყონ ხარისხიანი 
პროდუქციის გასაღება ფერმერებზე. რესპოდენტების აზრით ფერმერებისათვის რთულია 
ხარისხიანი შხამ-ქიმიკატების გარჩევა შედარებით დაბალი ხარისხისგან. ჩაღრმავებული 
ინტერვიუს რესპოდენტი ერთ-ერთი ფერმერის აზრი: ”კონსულტაციების არარსებობა 
წამლის მოხმარებასთან დაკავშირებით არის ძალიან სერიოზული პრობლემა ხარაგაულში”. 
ასევე რესპოდენტი ფიტო აფთიაქის მფლობელის აზრით: ”კონსულტაციების გაწევა შხამ-
ქიმიკატების მოხმარებაზე ძალიან ჭირდება აქაურ ფერმერებს”.  

დამატებით, სუსტ მხარედ სახლდება სასოფლო-
სამეურნეო ტექნიკაზე დაბალი 
ხელმისაწვდომობა. ამ მიმართულებით მცირე და 
საშუალო ფერმერების აქტიურად სარგებლობენ 
სახელმწიფო უფასო ხვნა-თესვის პროგრამით, 
მაგრამ მათი აზრით ტექნიკა არის მოძველებული 
და ხშირ შემთხევაში ხარაგაულის პირობებთან 
შეუსაბამო, ზოგიერთი სოფლისთვის ტექნიკა 

საერთოდ ხელმიუწვდომელია. ფოკუს ჯგუფის 
ერთ-ერთი მონაწილე ფერმერის განცხადებით: 

”ბორბლებიანი ტრაქტორი ჩვენთან რატომ მოყავთ? მუხლუხოიანი ტრაქტორიც კი ძლივს 
მუშაობს და ბორბლებიანმა რაღა უნდა ქნას? აღნიშნულიდან გამომდინარე, 
ხელმისაწვდომობა ნაკლებია, რადგან მე იმას კი არ ვუყურებ ფერად–ფერადი ტრაქტორები 
რომ დარბიან, ვუყურებ ჩემ ყანაში რომ იმუშავა მე რა მივიღე”. ამასთან მცირე ფერმერების 
აზრით ტექნიკის რაოდენობა უნდა იყოს შესაბამისი და მათი ხელმისაწვდომობა უნდა იყოს 
აგროვადების შესაბამისად. ”დროში ვერ ეტევიან ტექნიკის სიმცირის გამო და ვერ ხდება 
მიწის დროულად დამუშავება. ამიტომ ხშირად ძველებური მეთოდით, ხარით ვახერხებთ 
მიწის დამუშავებას ან მინიტრაქტორების გამოყენებით, რომლის შეძენის შესაძლებლობა 
ყველას არ აქვს” - აცხადებს ერთ-ერთი ფერმერი.   

ადგილობრივი მეფუტკრეობის განვითარების ერთ-ერთ პრობლემად მცირე და საშუალო 
ფერმერების მხრიდან ბაზარაზე ფალსიფიცირებული თაფლის არსებობა სახელდება, რაც 
ართულებს ნატურალური თაფლის რეალიზაციას. მეცხოველეობის და მემცენარეობის 
განვითარების ერთ-ერთ შემაფერხებელ ფაქტორად ფერმერები აგრონომებზე და 
ვეტერინარებზე დაბალ ხელმისაწდომობას ასახელებენ. ამასთან, ფოკუს ჯგუფის მონაწილე 
ფერმერები მიიჩნევენ, რომ რთულია სხვადასხვა ხელშემწყობი პროგრამების და პროექტების 
შესახებრთულია ხშირად ზუსტი და სრულყოფილი ინფორმაციის მიღება, შესაბამისად 
პერიოდულად სპეციალური საინფორმაციო კამპანია უნდა ჩატარდეს ხარგაულში, რათა 
მოსახლეობამ სრულყოფილი ინფორმაცია მიიღოს სახელმწიფო/დონორების/საერთაშორისო 
თუ სხვა ორგანიზაციების პროექტების შესახებ. ამასთან, ფოკუს ჯგუფის მონაწილეები და 
ჩაღრმავებული ინტერიუების რესპოდენტი ფერმერები აცხადებენ, რომ ადგილობრივი 
ფერმერები მცირე შემოსავლების გამო მხოლოდ სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში არ არიან 
ხშირად ჩართულები და სხვა დამატებით შემოსავალზე ზრუნავენ, ძირითადად ხე-ტყის 
მოპოვების, დამუშავების და რეალიზაციის სახით.  
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ერთ-ერთ სუსტ მხარედ სახელდება აგროდაზღვევის პროდუქტების არარსებობა. ფოკუს 
ჯგუფის მონაწილე ფერმერების აზრით უნდა არსებობდეს სპეციალური სახელმწიფო 
პროგრამები ამ მიმართულებით, რომელებიც უზრუნველყოფენ ზარალის ანაზღაურებას 
კერძო სექტორთან ერთად.  

მეცხოველეობის მიმართულებით ფერმერების სასაკლაოზე დაბალ ხელმისაწვდომობას 
ასახელებენ, რაც უძვირებს მათ ხორცის ფასს და არაკონკურენტულ ხდის სხვა 
მუნიციპალიტეტის ფერმერებთან შედარებით. ფოკუს ჯგუფის მონაწილეების მხრიდან 
ადგილობრივი სოფლის-მეურნეობის სუსტ მხარედ ხშირად კვალიფიციური ვეტერინარისა 
და აგრონომის  მომსახურებაზე დაბალი ხელმისაწვდომობა და მეცხოველეობაში არსებული 
დაბალპროდუქტიული ჯიშები სახელდება.  

შესაძლებლობები 

მეფუტკრეობის გავითარების ერთ-ერთ 
შესაძლებლობად სახელდება პროფესიული 
სწავლების ხელშეწყობა. ერთ-ერთი ფოკუს 
ჯგუფის მონაწილე ფერმერის აზრით: ”ჩვენი 
რეალობა ვიცი 2–3 მეფუტკრეა რომელსაც 
მეფუტკრე ქვია, არავინ არ მიწყინოს, ასეა 
მონოპოლისტები არიან ეს ადამიანები თავისი 
ადამიანური რესურსით, ანუ ააქვთ ის ცოდნა, 
რეალურად კარგი სპეციალისტები არიან და 

ყველას მიყავს და დაატარებენ ამ ადამიანებს. 
ასე არ უნდა იყოს, ეს ადამიანები კი არ უნდა 
დავატაროთ სოფელ–სოფელ, უნდა შევქმნათ ისეთი პირობები რომ მათ ვასწავლებინოთ 
სოფელში მცხოვრები გლეხებისათვის”. ასევე ერთ-ერთი მონაწილის აზრით: ”ამერიკული 
სიმინდს ვიყიდით, მაგრამ არ ვიცით როგორ მოვუაროთ”. ამასთან, ჩაღრმავებული 
ინტერვიუს რესპოდენტი ერთ-ერთი ფერმერის აზრით ხარგაულში მემარცვლეობა 
გაუმართლებელია და კენკროვანი კულტურების წარმოებას დიდი პოტენციალი გააჩნია: 
ჩვენთან მიწათმოქმედებაში მემარცვლეობის განვითარება არის მემგონი ძალიან 
გაუმართლებელი, ჟოლო და მსგავსი კენკროვანი კულტურები კიდე შეიძლება, არ არის 
ისეთი რთული და შემოსავალიც მეტია, მოთხოვნადიც არის, წელს ფასიც კარგი ჰქონდა. 
სიმინდი არის ისეთი, რომ რასაც ხარჯავ დახვნაში, სასუქში, არანაირი მოგება არ რჩება. 
სიმინდის მოყვანას ახდენენ იმიტომ, რომ თავისთვის და საქონლისთვის საჭმელი ჰქონდე. 
მესიმინდეობას ვერ დაანებებ თავს თორე შიმშილით მოკვდები, დანაზოგს კიდე ვერ აკეთებ 
რომ რამე ახალი წამოიწყო. მაგალითად დიდ იმედს ვამყარებ როგორც კენკროვანი 
კულტურების წარმოებაზე”.  

ასევე ფოკუს ჯგუფის შეხვედრებზე საჭიროებად და შესაძლებლობად გადამამუშავებელი 
(ძირითადად ხილის და რძის) საწარმოების შექმნა სახელდება. როგორც ერთ-ერთი ფოკუს 
ჯგუფი მონაწილე აცხადებს: ”თუ რძის გადამამუშავებელი საწარმო იქნება შექმნილი და 
მთავრობა ამას გააკეთებს, გლეხი იფიქრებს რომ 5 ძროხა კი არა, უკვე 10 იყოლიოს და 
ჩააბარებს იმ რძეს”.  ამასთან , მცირე და საშუალო ფერმერების აზრით ხარგაულში 
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სასურველია მეტი ყურადღება სასათბურე მეურნეობის განვითარებას დაეთმოს, რადგან 
მუნიციპალიტეტის მდებარეობა ხელს უწყობს შემდგომში სათბურში მოყვანილი 
პროდუქციის რეალიზაციას როგორც დასავლეთ საქართველოში, ასევე აღმოსავლეთ 
საქართველოს მეზობელ მუნიციპალიტეტებში.  

ადგილობრივი მეცხოველეობის განვითარების მიზნით ფოკუს ჯგუფის მონაწილე მცირე და 
საშუალო ფერმერები არსებული ჯიშების განახლების საჭიროებას ხედავენ. ფოკუს ჯგუფის 
მონაწილე ერთ-ერთი ფერმერის აზრით: ”ჩვენ გვყავს 6 ლიტრიანი ცხოველები, ამით მოგებას 
პრაქტიკულად ვერ ვახერხებთ. ახალი ჯიშები უნდა ჯიშები უნდა გამოვიყენოთ 
მეცხოველეობაში”. ამასთან, ჩაღრმავებული ინტერვიუს რესპოდენტი ერთ-ერთი ფერმერის 
აზრით: ”მესაქონლეობის განვითარება მეღორეობის კუთხით უფრო ადვილია და საკალმახე 
მეურნეობების განვითარებას აქვს დიდი პოტენციალი, მეც ვაპირებ საკალმაზე მეურნეობა 
გავაკეთო”. საკალმახე მეურნეობასთან ერთად ფერმერები ხშირად მეღორეობის დიდ და 
სანერგე მეურნეობის განვიტარების დიდ პოტენციალზე საუბრობენ.  

დაფინანსების საჭიროებასთან ერთად ფოკუს ჯგუფის მონაწილეების კვლავ სწავლების 
საჭიროებას ხედავენ: ”ჩვენ თუ ჯერ გლეხებს არ ვასწავლეთ პროექტი როგორ შეადგინონ 
ელემენტალური, თუ  ეს არ იცის, რა დაფინანსებაზეა მაშინ საუბარი? იქ ხომ კონკურენცია 
იქნება, იქ ხომ პროექტები ერთმანეთს შეეჯიბრება?” - აცხდებს ერთ-ერთი ფერმერი. მცირე 
და საშუალო ფერმერების უმეტესობა თანხმდება, რომ სახელწიფომ ფულადი რესურსების 
მიწოდებასთან ერთად ფერმერებს უნდა მიაწოდოს 
საკონსულტაციო მომსახურება, რომელიც დაეხმარება 
მათ საგრანტო და სხვა სახის კონკურსებში 
წარსადგენი პროექტები მაღალი ხარისხით 
მოამზადონ. მცირე და საშუალო ფერმერების აზრით 
კონსულტაციების და სწავლების მომსახურების 
მიწოდება ფერმერებს შესაძლებლობას მისცემს 
განავითარონ საკუთარი მეურნეობა სესხებზე მეტი 
ხელმისაწვდომობით და სასოფლო-სამეურნეო 
საქმიანობის ეფექტიანობის გაზრდის გზით. ასევე 
ფოკუს ჯგუფის მონაწილეების აზრით მცირე და 
საშუალო ფერმერებისათვის რთულია თანადაფინანსების ან ქონების გირავნობის 
უზრუნველყოფა ბიზნესპროექტების კონკურსებში, შესაბამისად ამ მიმართულებითაც 
ხედავენ ფერმერები სახელმწიფოს მხადაჭერის აუცილებლობას. 

კოოპერატივების შექმნა და ბაზარზე გაერთიანებული რესურსებით ოპერირება მცირე და 
საშუალო ფერმერების აზრით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა მათი საქმიანობის 
გასაფართოვებლად.  

ასევე დაფინანსების შესაძლებლობის გაზრდასთან ერთად ფოკუს ჯგუფის მონაწილეები 
ხელიფუფლების და ფერმერების თანამშრომლობის აუცილებლობაზე საუბრობენ და 
მაგალითად მოჰყავთ ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის მოუწესრიგებლობა. 
რესპოდენტების აზრით თუ არ მოწესრიგდა ინფასტრუქტურა მათვის ძნელი იქნება 
დაფინანსებული პროდუქტების რეალიზაცია.  

ჩაღრმავებული ინტერვიუს რესპოდენტი - 
ადგილობრივი ფიტო მაღაზიის მფლობელი 
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საფრთხეები 

ადგილობრივი სოფლის მეურნეობისთვის მომავალ საფრთხედ სახელდება მოსახლეობის 
მიგრაცია, რაც გავლენას ახდენს სოფლის მეურნეობის სექტორში ცოდნის გადინებაზე. 
ფოკუს ჯგუფის მონაწილე ერთ-ერთი ფერმერის აზრით: ”მე რასაც ვუყურებ სოფელში 
არავინ არ ბრუნდება, მაღალი კვალიფიკაციის გლეხები ტოვებენ სოფელს სხვაგან მიდიან 
სამუშაოდ და სოფელში მეურნეობის აღორძინებაზე ძალიან რთულია ლაპარაკი თუ ეს 
პროცესი არ შეჩერდა”. ფოკუს ჯგუფის მონაწილეები განსაკუთრებით ახალგაზრდების 
გადინებას მიიჩნევენ საფრთხედ, რაც ყოველწლიურად კიდევ უფრო მეტად ართულებს 
ადგილობრივი ეკონომიკის და სოფლის მეურნეობის განვითარებას.  

მცირე და საშუალო ფერემრების აზრით, ასევე მნიშვნელოვან საფრთხეს წარმოადგენს შხამ-
ქიმიკატების გამოყენების შედეგად გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედება, რაც 
მნიშვნელოვნად აზიანებს გარემოს და ართულებს მომავალში ხარისხიანი პროდუქციის 
წარმოებას. ფერემრების აზრით  გარემოს დაბინძურება განსაკუთრებით მეფუტრეობის 
სექტორს აზარალებს.  

ამასთან, მცირე და საშუალო ფერმერები ერთ-ერთ საფრთხედ სახელმწიფოს მხრიდან ისეთი 
პროგრამების განხორციელებას მიიჩნევენ, რომლებიც ან/ვერ ითვალისწინებს ხარაგაულის 
სპეციფიკას. მაგალითის სახით მცირე ფერმერებს ”მცირემიწიან ფერმერთა 2014 წლის 
საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტი” მოჰყავთ, რომლის ფარგლებშიც მათი 
აზრით აგროტექნიკამ სრულყოფილად ვერ შეასრულა მოხვნის სამუშაოები ადგილობრივი 
ნიადაგის გათვალისწინებით. ”პროგრამები და პროექტები მხოლოდ კაბინეტებში არ უნდა 
იწერებოდეს, ჩვენი აზრით უნდა მოისმინონ. რაც არის ქართლში და კახეთში კარგი ის ვერ 
იმუშავებს ხარაგაულში, ყველა რეგიონს უნდა თავისებური მიდგომა. გლეხებთან უნდა იყოს 
შეხვედრები და მათ საჭიროებებზე უფრო ჩამოყალიბებულ აზრს გამოიტან” - აცხადებს 
ფოკუს ჯგუფის მონაწილე მცირე ფერმერი.  

ერთ-ერთ საფრთხეთ მცირე და საშუალო ფერმერები ეპიდემიურ დაავადებებს მიიჩნევენ, 
რომელიც მნიშვნელოვნად აზიანებს მათ საქონელს. ფერმერების აზრით ვეტერინარულ 
მომსახურებაზე დაბალი ხელმისაწვდომობაა, რადგან მხოლოდ კერძო ვეტერინარის 
ინსტიტუტი მოქმედებს და კერძო ვეტერინარები ხშირად ვერ იცლიან ყველა კლიენტისთვის. 
შესაბამისად, ხშირია შემთხვევები, როდესაც ფერმერებს საქონელი ეღუპებად რადგან 
დროულად ვერ მოახდინეს მათი სათანადო მოვლა ვეტერინარის დახმარებით. ამასთან, 
ჩაღრმავებული ინტერვიუს ერთ-ერთი რესპოდენტის აზრით: ”რომ ადრე ამდენი დაავადება 
არ იყო, მიზეზია ის, რომ ხარისხიანი წამლები არ არის”. 

საფრთხეებად მცირე და საშუალო ფერმერების მხირად ასევე ბუნებრივი მოვლენები 
სახელდება როგორებიცაა: გვალვა, სეტყვა და წყალდიდობა. ფოკუს ჯგუფის ერთ-ერთი 
ფერმერის განცხადებით: ”წელს ჩემი მეზობლისგან ვიცი ლობიო დათესეს, იყო გვალვა, გახმა  
ლობიო და ვერ მიიგო შესაბამისად  მოსავალი. ეს ძალიან ხშირი პრობლემაა”.  

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის აგრობიზნესის საჭიროებები - SWOT ანალიზი 
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მცირე და საშუალო ზომის ფერმერების მოსაზრებები ხარგაულის მუნიციპალიტეტში 
სოფლის მეურნეობის SWOT-ანალიზის მიზნებისთვის მეტ-ნაკლებად მსგავსია და 
შესაბამისად წარმოდგენილია გაერთიანებული სახით: 

ძლიერი მხარეები (Strengths)  სუსტი მხარეები (Weakness)  
 

 ხელსაყრელი რელიეფი და კლიმატური 
პირობები მეცხოველეობის და 
მეფუტკრეობის განვითარებისთვის;  

 მეტ-ნაკლებად ნყოფიერი ნიადაგები; 
 წყლის რესურსების არსებობა; 
 სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის 

ტრადიცია და სფეროში არსებული 
ცოდნა;  

 
 
 

 მაღალი ხარისხის სასოფლო-სამეურნეო 
ტექნიკაზე დაბალი ხელმისაწვდომობა;  

 ინფორმაციის ნაკლებობა სხვადასხვა 
პროგრამებზე (აგრო სესხები, საგრანტო 
კონკურსები); 

 სასაკლაოებზე დაბალი 
ხელმისაწვდომობა; 

 მცირე ფერმერების დაბალი ცოდნა 
თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ; 

 მცირე ფერმერების დაბალი ცოდნა 
ბიზნესპროექტების შემუშავების 
მიმართულებით;  

 მეცხოველეობაში არსებული 
დაბალპროდუქტიული ჯიშები; 

 მცირე ფერემრებზე გათვლილი 
ბიზნესსესხების და ბიზნესგრანტების 
პროგრამების სიმცირე;  

 სადრენაჟე სისტემების არარსებობა და 
საირიგაციო სისტემის გაუმართავობა; 

 ხარისხიან შხამ-ქიმიკატებზე და 
სასუქებზე დაბალი ხელმისაწვდომობა; 

 ბაზარზე ფალსიფიცირებული 
პროდუქციის არსებობა;  

 კვალიფიციური ვეტერინარისა და 
აგრონომის  მომსახურებაზე დაბალი 
ხელმისაწვდომობა; 

 კლიმატური პირობების ხშირი ცვლა;  
 აგროდაზღვევის პროდუქტების სიმცირე; 

შესაძლებლობები (Opportunities) საფრთხეები (Threats) 
 

 სასოფლო-სამეურნეო სექტორში  
ფერმერებისათვის სპეციალური 
სასწავლო კურსების მიწოდება;  

 ახალი საწარმოს შექმნა (რძის და ხილის 
გადამამუშავებელი); 

 ბიზნესსაკონსულტაციო მომსახურების 
მიწოდება ბიზნეპროექტების შემუშავების 
მიმართულებით;  

 მცირე ფერემრებზე გათვლილი 
ბიზნესსესხების და ბიზნესგრანტების 
პროგრამების განხორციელება;  

 მეღორეობის და საკალმახე მეურნეობების 
განვითარება;  

 კვალიფიციურ აგრონომებზე და 
ვეტერინარებზე ხელმისაწვდომობის 
გაზრდა;  

 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში 
სასაკლაოს მოწყობა;  

 
 

 ბუნებრივი საფრთხეები (გვალვა, სეტყვა 
და ა.შ); 

 მიგრაცია და ცოდნის გადინება;  
 გარემოს დაბინძურება;  
 აპიდემიური დაავადებები; 
 მოსახლეობის ინერტულობა. 
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 სასათბურე მეურნეობების განვითარება;  
 ცხოველთა დაავადებების კონტროლი; 
 საქონლის ჯიშების გაუმჯობესება; 
 ფალსიფიცირებული პროდუქციის 

წინააღმდეგ ბრძოლა; 
 სადრენაჟე სისტემების და საირიგაციო 

სისტემის მოწყობა; 
 სოფლის მეურნეობის მხარდამჭერ 

პროგრამებზე და პროექტებზე ხშირი 
საინფორმაციო კამპანიის ჩატარება;  

 კოოპერატივების შექმნა მცირე და 
საშუალო ფერმერების ჩართულობით; 

 სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის 
განახლება, ტექნიკაზე 
ხელმისაწვდომობის გაზრდა და 
წარმოების ახალი ტექნოლოგიების 
დანერგვა; 

 სანერგე მეურნეობის განვითარება;  
 კენკროვანი კულტურების განვითარება; 
 აგროდაზღვევის პროდუქტების 

განვითარება ადგილობრივი 
ფერმერებისათვის;  

 ბუნებრივი საფრთხეების ზიანის 
შემცირება; 
 

 
 

ამასთან ფოკუს ჯგუფის მონაწილე მცირე და საშუალო ფერმერები მუნიციპალიტეტში 
სოფლის მეურნეობის განვითარების მიზნით ძირითად პრიორიტეტულ საჭიროებებს 
შემდეგი სახით ანაწილებენ:  
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გრაფიკზე ასახული საჭიროებები: 

 (1) ტექნიკა - მაღალი ხარისხის სასოსფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე ხელმისაწვდომობის 
გაზრდა; 

 (2) იაფი აგროკრედიტები - დაბალი საპროცენტო განაკვეთის მქონე აგროკრედიტებზე 
ხელმისაწვდომობის გაზრდა; 

 (3) კანონმდებლობა - იგულისხმება ტყითსარგებლობის კანონმდებლობის შეცვლა. 
მცირე და საშუალო ფერმერებისთვის რთულია ხე-ტყის მოპოვებაზე ნებართვის 
მიღება. მიუხედავად იმისა, რომ ხე-ტყის მოპოვება არ შედის სასოფლო-სამეურნეო 
საქმიანობაში, ფერმერების მხრიდან ეს საკითხი ხშირად დასახელდა 
პრობლემატურად, რადგან ადგილობრივი ფერმერების დიდი ნაწილი ასევე 
ჩართულია ხე-ტყის მოპოვების და ხის პროდუქციის დამზადების საქმიანობაში; 

 (4) გზა - ადგილობრივი ფერმერებისთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საჭიროებას 
წარმოადგენს ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების და საგზაო ინფრასტრუქტურის 
მოწესრიგება;  

 (5) განათლება - იგულისხმება ფერმერთა კვალიფიკაციის და მათი განათლების 
დონის ამაღლება სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ეფექტიანობის ამაღლების 
მიზნით. ასევე იგულისხმება თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებაზე 
ხელმისაწვდომობის გაზრდა; 

 (6) გადამამუშავებელი საწარმო - ადგილობრივ ფერმერებს უჭირთ მათი პროდუქციის 
რეალიზაცია სხვადასხვა შიდა და რეგიონალურ ბაზრებზე, შესაბამისად მათი 
სურვილია მუნიციპალიტეტში არსებობდეს სხვდასხვა გადამამუშავებელი 
საწარმოები, რომლებიც ჩაიბარებენ მათ მიერ წარმოებულ პირველადი სახის 
პროდუქციას შემდგომი გადამუშავების მიზნით.  
 

5. დასკვნები და რეკომენდაციები 

სოფლის მეურნეობა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში წამყვანი ეკონომიკური საქმიანობაა. 
მიუხედავად სასოფლო-სამეურნეო მიწების სიმცირისა, მუნიციპალიტეტში 
მიწათმოქმედების საქმიანობაში ადგილობრივი ფერმერები აქტიურად არიან ჩართულნი და 
მოჰყავთ ისეთი კულტურები, როგორებიცაა სიმინდი, ლობიო, ყურძენი და სხვადასხვა სახის 
ბოსტნეული. მემცენარეობის დარგის მნიშვნელოვანი გამოწვევებია მეურნეობის 
არაეფექტური წარმართვა და საირიგაციო სისტემების არარსებობა.  
 
მუნიციპალიტეტში არსებული პირობები უფრო მეტად მეცხოველეობის 
განვითარებისთვისაა ხელსაყრელი, კერძოდ მესაქონლეობისათვის და მეფუტკრეობისათვის.   
მუნიციპალიტეტში არსებული საძოვრები არასაკმარისია ამ დარგის მდგრადი 
განვითარებისთვის, იმ შემთხვევაში თუ გამოყენებულ იქნება პირუტყვის გამოკვების, 
მოვლის და სათიბ-საძოვრების მოვლა-შენახვის თანამედროვე მეთოდები. ასევე, 
ადგილობრივი მეცხოველეობის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია პროდუქტიული 
ჯიშების დანერგვა.  
 
კვლევის შედეგად გამოვლინდა შემდეგი ძირითადი საჭიროებები: 



 
 

14 
 

 
 სასოფლო-სამეურნეო სექტორში ფერმერებისათვის სპეციალური სასწავლო კურსების 

მიწოდება - ფერმერებს ხშირად არ ყოფნით კვალიფიკაცია და ცოდნა თანამედროვე 
ტექნოლოგიების შესახებ. ასევე ფერმერებს უჭირთ წარმოებისათვის ხარისხიანი 
სასუქების და შხამ-ქიმიკატების შეძენა, რადგან არ აქვთ საკმარისი ცოდნა ამ 
საწარმოო საშუალებების შესახებ. დამატებით, ფერმერები საჭიროებენ თანამედროვე 
ცოდნის შეძენას განსაკუთრებით მესაქონლეობის და მეფუტკრეობის 
მიმართულებებით.  
 

 მუნიციპალიტეტში გადამამუშავებელი (ძირითადად რძის და ხილის) საწარმოების 
შექმნის ხელშეწყობა - ფერმერებს უჭირთ პროდუქციის რეალიზაცია ადგილობრივ 
და რეგიონალურ ბაზრებზე, შესაბამისად მათთვის სასურველია მოხდეს ახალი 
გადამამუშავებელი საწარმოების შექმნა, სადაც ფერმერები ნედლეულის მიწოდებას 
მოახდენენ.  
 

 ბიზნესსაკონსულტაციო მომსახურების მიწოდება ბიზნეპროექტების შემუშავების 
მიმართულებით - ადგილობრივ ფერმერებს უჭირთ ბიზნესპროექტების მომზადება 
სხვადასხვა სახელმწიფო, დონორების/საერთაშორისო თუ სხვა ორგანიზაციების 
კონკურსებისთვის. შესაბამისად ფერმერებს სჭირდებათ კვალიფიციურ 
ბიზნესსაკონსულტაციო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა. 
ბიზნესკონსულტაციების მეშვეობით ფერმერები არა მხოლოდ სრულყოფილ 
ბიზნესპროექტებს შეიმუშავებენ, არამედ აღნიშნული მომსახურება მათ საკუთარი 
საქმიანობის ეფექტიანობის გაზრდაში დაეხმარება.  
 

 მცირე ფერემრებზე გათვლილი ბიზნესსესხების და ბიზნესგრანტების პროგრამების 
განხორციელება - ადგილობრივი მცირე ფერმერებისთვის თითქმის არ არსებობს 
შეღავათიან აგროსესხებზე ხელმისაწვდომობა. მათ უჭირთ ისეთ პროგრამებში 
მონაწილეობა, სადაც შეღავათიანი სესხის მისაღებად კანდიდატს თანადაფინანსება ან 
მნიშვნელოვანი ქონებრივი უზრუნველყოფა სჭირდება. შესაბამისად იმ პირობებში 
როდესაც მსხვილი ფერმერებისათვის შეღავათიანი სესხის მეტ-ნაკლებად 
ხელმისაწვდომია, მცირე ფერმერებს ურთულდებათ ასევე მსხვილ ფერმერებთან 
კონკურენცია. 
 

 სანერგე მეურნეობის, მეღორეობის, საკალმახე, კენკროვანის კულტურების და 
სასათბურე მეურნეობების განვითარება - ადგილობრივი ფერმერების აზრით მეტი 
ინვესტიცია საჭირო მუნიციპალიტეტში სანერგე მეურნეობის, მეღორეობის, 
საკალმახე, კენკროვანი კულტურების და სასათბურე მეურნეობების განვითარების 
მიზნით. ფერმერების აზრით ამ მიმართულების განვითარების პოტენციალი 
ხარაგაულში დიდია.  
 

 კვალიფიციურ აგრონომებზე და ვეტერინარებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა - 
ადგილობრივ ფერმერებს საკმარისად არ მიუწვდებათ ხელი კვალიფიციურ 
აგრონომებზე და ვეტერინარებზე. აგრო/ვეტ მომსახურება მუნიციპალიტეტში 
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მხოლოდ რამოდენიმე კერძო პირს შეუძლია, რომლებსაც არ აქვთ საკმარისი რესურსი 
მაღალი მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. შედეგად ფერმერებს პრობლემები 
ექმნებათ პროდუქციის წარმოების და მათი შენახვის პროცესში (მაგ. წარმოებული 
ბოსტნეული ხშირად დაბალი ხარისხისა და ხშირია პირუტყვის დაავადებები).  
 

 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში სასაკლაოს მოწყობა და პირუტყვის 
მაღალპროდუქტიული ჯიშების გამოყენება - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში 
სოფლის-მეურნეობის ძირითადი მიმართულებაა მეცხოველეობა. ადგილობრივი 
ფერმერების აზრით მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტში მოეწყოს სასაკლაო, რადგან 
სასაკლაოზე დაბალ ხელმისაწვდომობა უძვირებს მათ ხორცის ფასს და 
არაკონკურენტულ ხდის სხვა მუნიციპალიტეტის ფერმერებთან შედარებით. ამასთან, 
მუნიციპალიტეტში არსებული პირუტყვი ძირითადად დაბალპროდუქტიულია და 
შესსაბამისად საჭიროა მათი ჩანაცვლება შედარებით მაღალი პროდუქტიულობის 
ჯიშებით.  
 

 ცხოველთა დაავადებების კონტროლი - ადგილობრივი მეცხოველეობის 
განვითარების ერთ-ერთ შემაფერხებელ ფაქტორს ცხოველთა დაავადებების სიხშირე 
წარმოადგენს. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტში გატარდეს 
დაავადებების პრევენციის და კონტროლის ღონისძიებები. 
 

 ფალსიფიცირებული პროდუქციის წინააღმდეგ ბრძოლა - ადგილობრივ ფერმერებს, 
განსაკუთრებით მეფუტკრეებს უჭირთ პროდუქციის რეალიზაცია, რადგან 
სარეალიზაციო ბაზრებზე ხშირად ფალსიფიცირებული პროდუქტია წარმოდგენილი. 
მაგალითად თაფლის მწარმოებლებს უჭირთ ნატურალური და ძვირადღირებული 
პროდუქტის გაყიდვა იმ პირობებში როდესაც მათ კონკურენცია ფალსიფიცირებულ 
და დაბალფასიან თაფლის გამყიდველებთან უწევთ. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია 
გამკაცრდეს ფალსიფიცირებულ პროდუქციასთან ბრძოლა.  
 

 სადრენაჟე სისტემების და საირიგაციო სისტემის მოწყობა/გამართვა - გახშირებული 
გვალვის გამო სახნავი მიწების დაახლოებით 40% საჭიროებს რწყვას. 
მუნიციპალიტეტში საირიგაციო სისტემა მხოლოდ მცირე ნაწილზეა მოწყობილი. 
ასევე დაჭაობების გამო, სასოფლო-სამეურნეო მიწების დაახლოებით 30% საჭიროებს 
დრენაჟს. შესაბამისად უნდა მოხდეს საირიგაციო და სადრენაჟე სისტემების მოწყობა 
და გამართვა.  
 

 სოფლის მეურნეობის მხარდამჭერ პროგრამებზე და პროექტებზე ხშირი 
საინფორმაციო კამპანიის ჩატარება - ადგილობრივი ფერმერებისათვის რთულია 
სხვადასხვა ხელშემწყობი პროგრამების და პროექტების შესახებრთულია ხშირად 
ზუსტი და სრულყოფილი ინფორმაციის მიღება, შესაბამისად პერიოდულად 
სპეციალური საინფორმაციო კამპანია უნდა ჩატარდეს ხარგაულში, რათა 
მოსახლეობამ სრულყოფილი ინფორმაცია მიიღოს 
სახელმწიფო/დონორების/საერთაშორისო თუ სხვა ორგანიზაციების პროექტების 
შესახებ. 
 



 
 

16 
 

 კოოპერატივების შექმნა მცირე და საშუალო ფერმერების ჩართულობით - 
კოოპერატივების შექმნა და ბაზარზე გაერთიანებული რესურსებით ოპერირება მცირე 
და საშუალო ფერმერების აზრით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა მათი 
საქმიანობის გასაფართოვებლად. შესაბამისად მნიშვნელოვანია ფერმერების 
მხარდაჭერა ამ მიმართულებით როგორც ცენტრალური და ადგილობრივი 
მთავრობების მიერ, ასევე დონორი/საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან.  
 

 სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის განახლება, ტექნიკაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა 
და წარმოების ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა - მუნიციპალიტეტში სოფლის 
მეურნეობის განვითარების ერთ-ერთი შემაფერხებელი ფაქტორია სასოფლო-
სამეურნეო ტექნიკაზე დაბალი ხელმისაწვდომობა. ამ მიმართულებით მცირე და 
საშუალო ფერმერების აქტიურად სარგებლობენ სახელმწიფო უფასო ხვნა-თესვის 
პროგრამით, მაგრამ მათი აზრით ტექნიკა არის მოძველებული და ხშირ შემთხევაში 
ხარაგაულის პირობებთან შეუსაბამო, ზოგიერთი სოფლისთვის ტექნიკა საერთოდ 
ხელმიუწვდომელია. ასევე მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტში ტექნიკის რაოდენობა 
იყოს შესაბამისი და მათი ხელმისაწვდომობა აგროვადების შესაბამისად 
განისაზღვროს. გარდა ამისა ადგილობრივ ფერმერებს სხვადასხვა კულტურების 
წარმოებისათვის ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა ესაჭიროებად.  
 

 აგროდაზღვევის პროდუქტების განვითარება ადგილობრივი ფერმერებისათვის - 
ადგილობრივი ფერმერებისათვის თითქმის ხელმიუწვდომელია აგროდაზღვევის 
პროდეუქტები, მაღალი საპრემიო გადასახადის მიზეზით. შესაბამისად 
ფერმერებისათვის საჭიროა სახელმწიფო-კერძო სექტორის თანამშრომლობა, რათა 
შედეგად საპრემიო გადასახადი შემცირდეს.   
 

 ბუნებრივი საფრთხეების ზიანის შემცირება - ადგილობრივ სოფლის მეურნეობაზე 
უარყოფით გავლენას ახდენს გახშირებული სტიუქიური მოვლენები, როგორებიცაა 
გვალვა, სეტყვა, მეწყერი, ზვავი და წყალდიდობა. შესაბამისად საჭიროა სტიქიური 
მოვლენების ზიანის შემცირებისათვის შესაბამისი ღონისძიებების გატარება, რაც 
უზრუნველყოფს სასოფლო-სამეურნეო აქტივების შენარჩუნებას. 
 

 ქარსაცავი ზოლების აღდგენა6 -  რაც შეამცირებს ნიადაგის ეროზიის პოტენციალს და 
ხელს შეუწყობს ტემპერატურული რეჟიმის დარეგულირებას მაღალი სიცხეებისას.  
 

 სათიბ-საძოვრების ეროზიის პრევენცია - რისთვისაც რამდენიმე მეთოდის გამოყენება 
შეიძლება. უპირველეს ყოვლისა სასურველია დადგინდეს და შეძლებისდაგვარად 
დაცული იქნას პირუტყვის ძოვების ნორმები კონკრეტული საძოვრებისთვის. ამას 
გარდა, სასურველია დაინერგოს მონაცვლეობითი ძოვება, დადგინდეს და 
საჭიროების შემთხვევაში შეიზღუდოს შემოყვანილი პირუტყვის სულადობა, 
მეცხოველეები გადავიდნენ ნაწილობრივ ბაგურ კვებაზე (რაც მათ წველადობაზეც 
აისახება).  

                                                             
6 ისტორიულად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებობდა ქარსაცავი ზოლები, რომლის 
რაოდენობა 1990–იანი წლების შემდგომ მნიშვნელოვნად შემცირდა 
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დანართი 1 - სახელმძღვანელო ჩაღრმავებული ინტერვიუსათვის და ფოკუს ჯგუფებისათვის 

I. მთავარი ამოცანა: შეფასდეს მონაწილეთა წარმოდგენა მათი საქმიანობების ძლიერი 
მხარეების  შესახებ;  

1. თქვენი აზრით, რა არის და რაში გამოიხატება თქვენი საქმიანობის ძლიერი მხარეები? 
2. თქვენი აზრით რატომ არსებობს ეს ძლიერი მხარეები? რა ფაქტორების იწვევს მათ 

არსებობას?  
3. თქვენი დაკვირვებით რა ფაქტორები უწყობს ხელს (შეიძლება შეუწყოს) თქვენი 

ძლიერი მხარეების შენარჩუნებას/გავითარებას და რა ფაქტორები ხდენს თქვენს 
ძლიერ მხარეებზე უარყოფით გავლენას?  

II. მთავარი ამოცანა: შეფასდეს მონაწილეთა წარმოდგენა მათი საქმიანობების სუსტ 
მხარეებზე 

1. თქვენი აზრით, რა არის და რაში გამოიხატება თქვენი საქმიანობის სუსტი მხარეები? 
2. თქვენი აზრით რატომ არსებობს ეს სუსტი მხარეები? რა ფაქტორების იწვევს მათ 

არსებობას?  
3. თქვენი დაკვირვებით რა ფაქტორები უწყობს ხელს (შეიძლება შუწყოს) თქვენი 

ძლიერი მხარეების აღმოფხვრას და რა ფაქტორები კიდევ უფრო მეტად აურესებს 
თქვენი საქმიანობის სუსტ მხარეებს?  

III. მთავარი ამოცანა: შეფასდეს მონაწილეთა წარმოდგენა მათი საქმიანობების 
შესაძლებლობებზე 

1. თქვენი აზრით, რა არის ის შესაძლებლობები, რომელებიც თქვენს დაგეხმარებოდათ 
თქვენი საქმიანობის განვითარებაში/გაფართოვებაში? 

2. თქვენი აზრით რატომ არსებობს ეს შესაძლებლობები? რა ფაქტორების იწვევს მათ 
არსებობას?  

3. თქვენი აზრით რა არის საჭირო არსებული შესაძლებლობების გამოსაყენებლად?  
4. თქვენი აზრით ვინ უნდა იზრუნოს ამ შესაძლებლობების გამოყენებაზე?  

IV. მთავარი ამოცანა: შეფასდეს მონაწილეთა წარმოდგენა მათი საქმიანობების 
შესაძლებლობებზე 

1. თქვენი აზრით, რა არის ის საფრთხეები, რომელებმაც შესაძლოა ხელი შეუშალონ 
თქვენს საქმიანობას მომავალში?  

2. თქვენი აზრით რატომ არსებობს ეს საფრთხეები? რა ფაქტორების იწვევს მათ 
არსებობას?  

3. თქვენი აზრით ვინ და როგორ უნდა იზრუნოს ამ ამ საფრთხეების 
განეიტრალებაზე/მათი გავლენის შემცირებაზე?  
 

1. ზოგადად რა საჭიროებებს ხედავთ თქვენი სფეროს განვითარებისათვის? 


