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რა ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობისა და სოფლის
განვითარებისთვის, რომელიც 2013 წელს დაიწყო,  საქართველოში სურსათის
წარმოების ზრდისა და სოფლად სიღარიბის შემცირების მიზნით ევროკავშირმა
შეიმუშავა .

როდის პროექტის ხანგრძლივობაა სამი წელი (2013 წლის მარტი – 2016 წლის მარტი) 

ვინ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სხვა დარგობრივ სამინისტროებთან/
სახელმწიფო სექტორთან, და სასოფლო-სამურნეო მომსახურების ცენტრებთან
ერთად იქნებიან პროექტის მთავარი პარტნიორები. ფერმერები, ფერმერთა
ასოციაციები, სოფლად მცხოვრები ოჯახები და სხვა დაინტერესებული მხარეეები
კერძო სექტორიდან პროექტის საბოლოო ბენეფიციარებს წარმოადგენენ. 

როგორ ENPARD-საქართველო-ს მოსალოდნელ შედეგებს შორის არის მცირე ფერმერებს
შორის თანამშრომლობის გაღრმავება, სოფლის მეურნეობის სექტორში ჩართული
ინსტიტუტების ფუნქციონირების გაუმჯობესება,  სოფლის მეურნეობის ეროვნული
სტრატეგიის განხორციელებისთვის ხელის შეწყობა. საქართველოში სურსათის
წარმოების მოცულობის ზრდა და სოფლად სიღარიბის დონის შემცირება
წარმატების მთავარი ინდიკატორები იქნება.   

ბიუჯეტი 40 მილიონი ევრო

რა გზით საბიუჯეტო დახმარების, გრანტების, საქართველოს მთავრობისთვის ტექნიკური
დახმარების კომბინაცია და ასევე, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად
თანადაფინანსებული პროექტები. 

როგორ მუშაობს ENPARD?
ENPARD სხვადასხვა კომპონენტს მოიცავს. პროგრამას საფუძვლად უდევს სოფლის მეურნეობის სექტორში
ევროკავშირსა და საქართველოს მთავრობას შორის შეთანხმებული ყოვლისმომცველი მიდგომა. ის შეეეხება
რეფორმებს და სოფლის მეურნეობის სტრატეგიას, რომელსაც საქართველოს მთავრობა მომდევნო ათი წლის
განმავლობაში განახორციელებს. ამას დაემატება საჭიროების შემთხვევაში ტექნიკური დახმარება ეროვნული
სამსახურებისა და სამინისტროებისთვის. 
ამავდროულად, პროგრამის მიზანია, გააძლიეროს მცირე ფერმერები, რომლებიც შესაძლოა ქვეყანაში
სოფლის მეურნეობის ხერხემალი გახდნენ. 
აჭარის რეგიონს გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ (UNDP) თანადაფინანსებული პროექტი
განსაკუთრებუო სარგებლობას მოუტანს . 

როგორ მოხდება 40 მილიონი ევროს განკარგვა?
საბიუჯეტო დახმარება - 18 მილიონი ევრო. იგი 3 ინდივიდუალური ტრანშის სახით გამოიყოფა, თუ
ფინანსური შეთანხმების დოკუმენტში გაწერილი ზოგადი და სპეციფიკური პირობები დაკმაყოფილებულ
იქნება. 

15 მილიონი ევრო გრანტების სახით. ეს თანხა მცირე ფერმერულ ბიზნესზე ორიენტირებული
ორგანიზაციების შექმნას მოხმარდება. ეს კომპონენტი ითვალისწინებს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან
საგრანტო ხელშეკრულებების გაფორმებას კონკურსის პრინციპით. 

3 მილიონი ევროს ღირებულების თანამონაწილეობის შეთანხმება. ეს იქნება ქვეპროგრამა, რომელიც
UNDP-თან ერთობლივი მენეჯმენტის გზით აჭარის რეგიონში სოფლის მეურნეობის სექტორს დაეხმარება. 
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ამ კომპონენტის ფარგლებში პროექტი შემდეგ აქტივობებს მოიცავს:  

(1) მცირე ფერმერებისთვის მომსახურების გაზრდა და განვითარება (განხორციელდება 71 სადემონსტრაციო
პროექტი ისეთ მიმართულებებში, როგორიცაა მებაღეობა, ბოსტნეულის წარმოება, მესაქონლეობა და სხვ.
ასევე, რთველის შემდგომი საკონსოლიდაციო ცენტრების ინფრასტრუქტურის განვითარება).

(2) ბიზნესზე ორიენტირებული მცირე ფერმერული ჯგუფების, ასოციაციების და ფერმერებს შორის მოგების
მიღებაზე დაფუძნებული სხვადასხვა ფორმის სათანამშრომლო საქმიანობების განვითარება. 

(3) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინსტიტუციური განვითარება (მათ
შორის, კვლევები სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე, საინვესტიციო პროფილების და ინვესტიციების
ხელშემწყობი კვლევები). 

(4) პროექტის მენეჯმენტი და მონიტორინგი.

2 მილიონი ევროს ღირებულების თანამონაწილეობის შეთანხმება. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
სარგებლობას მიიღებს ამ პროგრამისგან, რომლის მენეჯმენტი გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის
ორგანიზაციასთან (FAO) ერთად განხორციელდება. იგი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანამშრომლებს
სოფლის მეურნეობის სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის განხორციელებისთვის საჭირო კვალიფიკაციის
ამაღლებაში დაეხმარება. ეს ENPARD-ის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია, რამდენადაც იგი
საქართველოს სოფლის მეურნეობის კონკურენტუნარიანობას აამაღლებს. ის გააუმჯობესებს როგორც
პოლიტიკის წარმოებას, ისე სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიის ეფექტურ განხორციელებას.     

2 მილიონი ევროს ღირებულების ტექნიკური დახმარება. ტექნიკური დახმარება გულისხმობს სოფლის
მეურნეობის სფეროში ჩართული ინსტიტუტების წარმომადგენლების დატრეინინგებას და კვალიფიკაციის
ამაღლების პროცესს, რომელსაც ევროკავშირი მყარად უჭერს მხარს. 

როგორც განხორციელდება ENPARD-ის მართვა? 
ENPARD-სა და მისი განხორციელების გზებს ორი მთავარი სტრუქტურა გაუწევს ზედამხედველობას: ა).
საორგანიზაციო კომიტეტი; ბ). დაინტერესებულ მხარეთა კომიტეტი.

ა). საორგანიზაციო კომიტეტი შეიქმნა 2012 წლის დეკემბერში. კომიტეტის ფუნქციაა ENPARD-ის
ზედამხედველობა. კომიტეტი წელიწადში სულ მცირე სამჯერ მოაწყობს სექტორის საკოორდინაციო
შეხვედრებს, რომლებშიც მონაწილეობას მიიღებენ ევროკავშირის წარმომადგენლობა სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო და ევროინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი. ისინი შეაფასებენ
პროგრამის განხორციელების პროგრესს და მიიღებენ გადაწყვეტილებებს პროგრამაში ცვლილებების
შეტანის შესახებ. 

ბ). დაინტერესებულ მხარეთა კომიტეტი ასევე 2012 წლის დეკემბერში შეიქმნა. იგი საორგანიზაციო
კომიტეტის მსგავსად დაკომპლექტდება; მის წევრებს დაემატებათ პროგრამის განხორციელებისთვის
შესაბამისი ყველა სხვა სააგენტო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრი,
გაეროს სურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO), გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP),
და ასევე იმ გრანტების მიმღებები, რომლებიც მცირე ფერმერების თანამშრომლობის კომპონენტით
სარგებლობენ. კომიტეტი წელიწადში სულ მცირე სამჯერ შეიკრიბება, როგორც წესი, საორგანიზაციო
კომიტეტის შეხვედრების შემდეგ. 
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ძირითადი მონაცემები 
ქვეყნის მასშტაბით, მშპ-თან პროცენტული
შეფარდების თვალსაზრისით, სოფლის მეურნეობა
რჩება მნიშვნელოვან, თუმცაღა დასუსტების გზაზე
მდგომ სექტორად. 1991-2002 წლებში მსოფლიო
ბანკის შეფასებით, სოფლის მეურნეობა
საქართველოში საშუალოდ 11%-იან კლებას
განიცდიდა. 2011 წელს სოფლის მეურნეობამ
შეადგინა მშპ-ის 8%, მაშინ როცა 2010 წელს ის იყო
8.4%, ხოლო 2009 წელს - 9.4%. 

სოფლის მეურნეობის პროდუქცია შეიძლება
რამდენიმე ძირითად კატეგორიად დაიყოს: ძროხის
ხორცი, ცხვრის ხორცი, ღორის ხორცი, ქათმის
ხორცი,  მარცვლეული, ბოსტნეული, ხილი,
ყურძენი/ღვინო, თხილი და კაკალი და ცოცხალი
პირუტყვი. ძირითადად, უცხოური კაპიტალი
ჩადებულ იქნა მანდარინის და თხილის წარმოებაში.
საქართველოში კვების პროდუქტების იმპორტი,
ფქვილის და ხორბლეულის ჩათვლით, ჭარბობს ექსპორტს. 
სოფლის მეურნეობა სოფლის მოსახლეობისთვის შემოსავლის მნიშვნელოვანი წყაროა, რამდენადაც ქვეყნის
შრომისუნარიანი მოსახლეობის ნახევარი ამ სექტორშია დასაქმებული. ფერმერების 95% არის მცირე
ფერმერი, რომელიც დაახლოებით 1 ჰექტარ მიწის ნაკვეთს ფლობს,  სავარაუდოდ ჰყავს 2 ძროხა და
ამდენად, მისი მოსავალი მცირეა. ბანკები თავს იკავებენ სოფლის მეურნეობის სექტორისთვის კრედიტის
გაცემისგან, არც მცირე მოცულობის ნაკვეთებს იღებენ გირაოში. სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის ნელი
ტემპი, მიწების მიტოვებასთან ერთად, განაპირობებს სიღარიბის, როგორც პრობლემის გადაუჭრელობას.  

ახალი  სტრატეგიის განვითარება: ევროკავშირის დახმარება 

ევროკავშირი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორში 1990-იანი წლებიდან არის ჩართული.
თავდაპირველად ევროკავშირი სურსათის უვნებლობის საბიუჯეტო დახმარების პროგრამებებს
ახორციელებდა, ხოლო უფრო მოგვიანებით, ისეთ პროექტებს, რომელთაც საერთაშორის ორგანიზაციები და
არასამთავრობო ორგანიზაციები ახორციელებდნენ. არსებული ევროპული
სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმაც სოფლის მეურნეობას
საქართველოსთვის პრიორიტეტულად განიხილავს და სოფლის
მეურნეობის პროდუქციის ზრდასა და სოფლის განვითარებას
უმთავრეს მიზნად აცხადებს. ასევე, სოფლის მეურნეობის განვითარება
არის საფუძველი სურსათის უვნებლობის სისტემის განვითარებისთვის,
რომელივ თავის მხრივ, ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ღრმა
და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმების
(DCFTA) შესახებ მოლაპარაკებების მთავარი ელემენტია. 

ENPARD-საქართველო  
ევროკავშირის სამეზობლოს ახალი თაობის
აქტივობებს შორის პირველი აქტივობაა (უფრო
ფართო ENPARD პროგრამა)  
ENPARD წარმოადგენს ახალი პოლიტიკის
ინიციატივას, რომლის განხორციელება
ევროკავშირმა 2012 წელს დაიწყო. ეს ინიციატივა
არის ნაწილი ევროკავშირის იმ
ვალდებულებისა, რომელიც ეხება ინკლუზიურ
ზრდასა და სტაბილურობას სამეზობლოში, და
რომელიც აღიარებს სურსათის უვნებლობის,
მდგრადი წარმოების და სოფლის მოსახლეობის
დასაქმების თვალსაზრისით სოფლის მეურნეობის
პოტენციალის მნიშვნელობას. 

2011 წელს სოფლის მეურნეობა მთავარ
პრიორიტეტად გამოცხადდა საქართველოში. ეს
აქცენტი ხაზგასმით აისახა 2011/2015 წლების
ათპუნქტიან გეგმაში, რომლის იდეაა სოფლის
მეურნეობაში კომერციული წარმოების
განვითარება საოჯახო მეურნეობების
განვითარებასთან ერთად. ამასთანავე, 2012
წელს მთავრობამ სოფლის მეურნეობაზე
საბიუჯეტო ხარჯები 60%-ით გაზარდა. 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სტრატეგია
2012-2020 მთავრობამ 2012 წლის მარტში
მიიღო. მოგვიანებით, 2012 წლის დეკემბერში,
სტრატეგიის განხორციელების მიზნით,
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა
დავით კირვალიძემ სოფლის მეურნეობის
სამოქმედო გეგმა დაამტკიცა. 

პრიორიტეტები განვითარების სტრატეგია
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