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სოფლად ეკონომიკის  
დივერსიფიკაცია საქართველოში

შე  სა  ვა  ლი
სოფ ლად ეკო ნო მი კის დი ვერ სი ფი კა ცია და გან-
ვი თა რე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სი ღა რი ბის დაძ ლე-
ვის, ცხოვ რე ბის დო ნის ამაღ ლე ბის და სოფ ლად 
ცხოვ რე ბის სი კე თე ე ბით სრუ ლად  სარ გებ ლო-
ბი სათ ვის. შე სა ბა მი სად, სოფ ლად ეკო ნო მი კის 
დი ვერ სი ფი კა ცია სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 
ერ თ -ერ თი პრი ო რი ტე ტი ა. აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე-
სის წარ მა ტე ბით წარ მარ თ ვი სათ ვის სა ჭი როა 
სწრა ფად შე ივ სოს ცოდ ნის და გა მოც დი ლე ბის 
ის და ნაკ ლი სი, რო მე ლიც არ სე ბობს სა ხელ მ წი-
ფო ინ ს ტი ტუ ტებ ში, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა-
ცი ებ ში და მო სახ ლე ო ბა ში. 

პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტის  მი ზა ნია სოფ ლად 
ეკო ნო მი კუ რი დი ვერ სი ფი კა ცი ის თე მა ზე არ სე-
ბუ ლი სა ინ ფორ მა ციო და ნაკ ლი სის შევ სე ბა და 
სა ქარ თ ვე ლო ში გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი შემ დ-
გო მი ნა ბი ჯე ბის შე სა ხებ დი ა ლო გის სტი მუ ლი-
რე ბა. ის მი მო ი ხი ლავს სოფ ლად ეკო ნო მი კის 
დი ვერ სი ფი კა ცი ის მნიშ ვ ნე ლო ბას, ევ რო კავ ში-
რის მიდ გო მებს და გა მოც დი ლე ბას სოფ ლად 
ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე ბით და 
სა ქარ თ ვე ლო ში ამ კუთხით არ სე ბულ პრობ ლე-
მებს. აღ ნიშ ნუ ლის სა ფუძ ველ ზე შე მუ შა ვე ბუ ლია 
რე კო მენ და ცი ე ბი სოფ ლად ეკო ნო მი კის დი ვერ-
სი ფი კა ცი ის მხარ და სა ჭე რად. 

1. სოფლად ეკონომიკის
დივერსიფიკაციის მნიშვნელობა
ჩვენ ვცხოვ რობთ ეპო ქა ში, რო მელ შიც დიდ ქა-
ლა ქებ ში  „ურბანული სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა“ 
ვი თარ დე ბა, ხო ლო სოფ ლად ეკო ნო მი კის დი-
ვერ სი ფი კა ცია პო ლი ტი კის გან მ საზღ ვ რე ლე ბის 
ერ თ -ერთ მნიშ ვ ნე ლო ვან ამო ცა ნას წარ მო ად-
გენს. ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის და სა ინ ფორ მა ცი ო- 
სა კო მუ ნი კა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბის გან ვი თა რე ბა, 
ინო ვა ცი ე ბი და კრე ა ტი უ ლი მიდ გო მა უფ რო აახ-
ლო ებს სო ფელს და ურ ბა ნულ ცენ ტ რებს, ზრდის 
მათ ურ თი ერ თ და მო კი დე ბუ ლე ბას და ურ ბა ნუ ლი 
და სოფ ლის გან ვი თა რე ბის პრო ექ ტე ბის სი ნერ-
გი ე ბის სა შუ ა ლე ბას.

1.1. სოფ ლად ეკო ნო მი კუ რი  
გან ვი თა რე ბის გა ნახ ლე ბუ ლი ხედ ვა

სოფ ლად ეკო ნო მი კის დი ვერ სი ფი კა ცი ის მნიშ-
ვ ნე ლო ბის სწო რად გა გე ბი სათ ვის აუცი ლე ბე-
ლია მი სი ევო ლუ ცი ის ანა ლი ზი,  რაც დაგ ვეხ-

მა რე ბა კონ ცეფ ცი ის  გან მარ ტე ბა ში, სოფ ლად 
მცხოვ რე ბი სა ზო გა დო ე ბის კე თილ დღე ო ბის 
მიღ წე ვის საქ მე ში დი ვერ სი ფი კა ცი ის რო ლის 
გან საზღ ვ რა ში და პრი ო რი ტე ტე ბის სწო რად ჩა-
მო ყა ლი ბე ბა ში. 

2003 წელს გა მარ თულ მა სოფ ლის გან ვი თა რე-
ბი სად მი მიძღ ვ ნილ მა ზალ ც ბურ გის კონ ფე რენ-
ცი ამ და ას კ ვ ნა, რომ სა სოფ ლო რა ი ო ნე ბის გან-
ვი თა რე ბა აღარ შე იძ ლე ბა მხო ლოდ სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბას და ე ფუძ ნოს. დი ვერ სი ფი კა ცია რო-
გორც სა კუთ რივ სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ტორ-
ში, ასე ვე მის ფარ გ ლებს გა რეთ აუცი ლებ ლად 
იქ ნა მიჩ ნე უ ლი სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნი და მდგრა-
დი სა სოფ ლო სა ზო გა დო ე ბის ხელ შე საწყო ბად 
(European Communities, 2008). ხაზ გას მუ-
ლი ა, რომ ალ ტერ ნა ტი უ ლი და საქ მე ბის სა შუ ა-
ლე ბე ბის ნაკ ლე ბო ბა, სა ჯა რო სერ ვი სებ ზე სუს ტი 
ხელ მი საწ ვ დო მო ბა, ასე ვე ასა კობ რი ვი სტრუქ-
ტუ რა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ამ ცი რებს გან ვი თა რე-
ბის პო ტენ ცი ალს (European Communities, 
2008). ანა ლო გი ურ პო ზი ცი ას გა მო ხა ტავს ეკო-
ნო მი კუ რი თა ნამ შ რომ ლო ბის და გან ვი თა რე ბის 
ორ გა ნი ზა ცი ა, რო მე ლიც აღ ნიშ ნავს, რომ სოფ-
ლის მე ურ ნე ო ბა აღარ არის ერ თა დერ თი ეკო-
ნო მი კუ რი აქ ტი ვო ბა სოფ ლად (OECD, 2015).   

ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის დი ვერ სი ფი კა ცი ის 
ერ თ -ერ თი მთა ვა რი მი ზე ზი არის მცე ნა რე უ ლი 
და ცხო ვე ლუ რი ავად მ ყო ფო ბე ბის რის კე ბი, ბუ-
ნებ რი ვი კა ტას ტ რო ფე ბი და არამ დ გ რა დი ამინ-
დი, რომ ლე ბიც საფ რ თხეს უქ მ ნის სა სოფ ლო- 
სა მე ურ ნეო წარ მო ე ბი დან შე მო სავ ლის მი ღე ბას. 
შე მო სავ ლის სტა ბი ლი ზა ცი ის ან გაზ რ დის ერ თ -
-ერთ ალ ტერ ნა ტი ვას წარ მო ად გენს ფერ მერ-
თა აქ ტი ვე ბის გა მო ყე ნე ბა არა სა სოფ ლო სა მე-
ურ ნეო საქ მი ა ნო ბა ში დი ვერ სი ფი კა ცი ი სათ ვის 
(European Parliament, 2016). კი დევ ერთ 
მი ზეზს წარ მო ად გენს სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სექ-
ტო რის მო დერ ნი ზა ცი ა. ის იწ ვევს დარ გის შრო-
მა ტე ვა დო ბის შემ ცი რე ბას, რაც გა ნა პი რო ბებს 
არა სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო სოფ ლის ეკო ნო მი კის 
მნიშ ვ ნე ლო ბის გაზ რ დას (OECD, 2018).

დღე ის მდგო მა რე ო ბით, ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ-
შ რომ ლო ბი სა და გან ვი თა რე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის 
(OECD) წევ რი ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კე ბი სოფ-
ლად დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ ლე ბი არი ან ისე თი სფე-
რო ე ბის მი მარ თუ ლე ბით, რო გო რი ცაა ტუ რიზ მი, 
გა ნახ ლე ბა დი ენერ გი ის წარ მო ე ბა, ხე ლოვ ნე ბა 
და კულ ტუ რუ ლი ინ დუს ტ რი ე ბი, ბუ ნებ რი ვი წი ა ღი-
სე უ ლი სექ ტო რე ბი სათ ვის გა მიზ ნუ ლი სერ ვი სე ბი 
(OECD, 2018). ევ რო კავ შირ ში, ევ როს ტა ტის 
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სოფლად ეკონომიკის  
დივერსიფიკაცია საქართველოში

ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის სტრუქ ტუ რის 2010 
წლის გა მოკ ვ ლე ვის თა ნახ მად, და ახ ლო ე ბით სა-
მი დან ერ თი ფერ მე რი ეწე ო და ფერ მე რუ ლი მე-
ურ ნე ო ბი დან გან ს ხ ვა ვე ბულ, სარ გებ ლის მომ ცემ 
საქ მი ა ნო ბას  (European Parliament, 2016). 

ათ წ ლე უ ლე ბის გან მავ ლო ბა ში სა სოფ ლო რა ი-
ო ნებ ში ეკო ნო მი კუ რი ზრდის პო ლი ტი კის გან-
მარ ტე ბი თი ჩარ ჩო გა და ერ თო ეგ ზო გე ნუ რი 
ზრდი დან, ანუ გა რე ფაქ ტო რე ბით წარ მარ თუ-
ლი გან ვი თა რე ბი დან, ენ დო გე ნუ რი ზრდი სა კენ, 
რო მელ ზეც ძი რი თად გავ ლე ნას ახ დენს კონ კ-
რე ტუ ლი ად გი ლის რე სურ სე ბი. ამ ჟა მინ დე ლი 
მიდ გო მა აღი ა რებს შე რე ულ მო დელს, რომ ლის 
მი ზა ნი ცაა გა მო ი ყე ნოს სა სოფ ლო რა ი ო ნე ბის 
ბუ ნებ რი ვი, ადა მი ა ნუ რი და სო ცი ა ლუ რი კა პი-
ტა ლი გა რე დან მომ დი ნა რე პო ტენ ცი ურ მხარ-
და ჭე რა ზე და სი ნერ გი ებ ზე უარის თქმის გა რე-
შე (European Commission, 2016). სწო რედ 
ად გი ლობ რი ვი სიმ დიდ რის და მხარ და ჭე რის 
სა შუ ა ლე ბე ბის გო ნივ რუ ლად გა მო ყე ნე ბა, გან-
ვი თა რე ბის სხვა დას ხ ვა პრო ექ ტებს შო რის სი-
ნერ გი ე ბის წა ხა ლი სე ბა და სოფ ლად მცხოვ რე ბი 
მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბა უნ და გახ დეს სოფ-
ლად ეკო ნო მი კუ რი დი ვერ სი ფი კა ცი ის და გან-
ვი თა რე ბის მა მოძ რა ვე ბე ლი ძა ლა. 

1.2. სოფ ლებ სა და ქა ლა ქებს შო რის 
კავ ში რე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა

ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ შ რომ ლო ბის და გან ვი თა რე-
ბის ორ გა ნი ზა ცია სა სოფ ლო რა ი ო ნე ბის გან ვი თა-
რე ბი სათ ვის მნიშ ვ ნე ლოვ ნად მი იჩ ნევს კავ ში რე-
ბის წა ხა ლი სე ბას სოფ ლებ სა და ქა ლა ქებს შო რის 
(OECD, 2018). ბო ლო დრომ დე სოფ ლის და 
ქა ლა ქის ეკო ნო მი კუ რი და ტე რი ტო რი უ ლი გან ვი-
თა რე ბა ცალ კე სა კითხე ბი იყო რო გორც კვლე ვის, 
ასე ვე პო ლი ტი კის მიზ ნე ბი სათ ვის (OECD, 2013). 
ორ გა ნი ზა ცია სოფ ლის და ქა ლა ქის კავ ში რე ბის 
ხუთ კა ტე გო რი ას გა მო ყოფს:

- დე მოგ რა ფი უ ლი კავ ში რე ბი

- ეკო ნო მი კუ რი ტრან ზაქ ცი ე ბი და ინო ვა ცი უ რი 
საქ მი ა ნო ბა

- სა ჯა რო სერ ვი სე ბის მი წო დე ბა

- გა რე მოს თან და კავ ში რე ბუ ლი და კო მუ ნა ლუ-
რი სი კე თე ე ბის ურ თი ერ თ გაც ვ ლა

- მრა ვალ დო ნი ა ნი მმარ თ ვე ლო ბის ინ ტე რაქ-
ცი ე ბი

დე მოგ რა ფი უ ლი კავ ში რე ბი ასა ხავს მიგ რა ცი ის 
სტრუქ ტუ რას და სა მუ შა ოდ რე გუ ლა რულ გა და-
ად გი ლე ბას. აღ ნიშ ნუ ლი კა ტე გო რია მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნია სოფ ლად ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბი-
სათ ვის და დი ვერ სი ფი კა ცი ი სათ ვის, ვი ნა ი დან 
სოფ ლად მაცხოვ რე ბელ თა ზრდა ახალ დი-
ნა მი კას ძენს ად გი ლობ რივ გან ვი თა რე ბას და 
ხელს უწყობს გარ კ ვე ულ პრო დუქ ცი ა სა და მომ-
სა ხუ რე ბა ზე მოთხოვ ნის ზრდას. ეკო ნო მი კუ რი 
ტრან ზაქ ცი ე ბის და ინო ვა ცი უ რი საქ მი ა ნო ბის 
მი მარ თუ ლე ბით აღ სა ნიშ ნა ვია ქა ლა ქე ბის მი ერ 
სა სოფ ლო რა ი ო ნე ბის სა მე წარ მეო სექ ტო რი-
სათ ვის მი წო დე ბუ ლი  სერ ვი სე ბი, რომ ლე ბიც 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია რო გორც სა სოფ ლო- სა მე ურ-
ნე ო, ასე ვე სხვა სექ ტო რე ბის დი ნა მი უ რი გან ვი-
თა რე ბი სათ ვის. 

ბიზ ნეს სა და სა მეც ნი ე რო- კ ვ ლე ვით სექ ტო რებს 
შო რის ინ ტენ სი უ რი კავ ში რე ბის მქო ნე შე და-
რე ბით გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში სოფ ლად 
მდე ბა რე სა წარ მო ე ბი და ქა ლა ქებ ში მდე ბა რე 
კვლე ვი თი ცენ ტ რე ბი  ერ თობ ლივ კვლე ვით 
პრო ექ ტებს ახორ ცი ე ლე ბენ. სოფ ლად ეკო ნო-
მი კის გან ვი თა რე ბი სა და დი ვერ სი ფი კა ცი ი სათ-
ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ხელ მი საწ ვ დო მო ბა ისეთ 
სერ ვი სებ ზე, რო გო რი ცაა გა ნათ ლე ბა, ჯან დაც-
ვა, ტრან ს პორ ტი, სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბა, 
ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვა და ა.შ., რო მელ თა ძი რი-
თა დი მიმ წო დე ბე ლიც ურ ბა ნულ და სახ ლე ბებ ში 
გან ლა გე ბუ ლი შე სა ბა მი სი და წე სე ბუ ლე ბე ბი ა. 
რაც შე ე ხე ბა გა რე მოს და კო მუ ნა ლურ სი კე თე-
ებს, აქ ქა ლა ქის მაცხოვ რებ ლებს იზი დავს სოფ-
ლის სუფ თა ჰა ე რი და ეკო ლო გი უ რად სუფ თა, 
მშვი დი საცხოვ რე ბე ლი გა რე მო, ხო ლო სოფ-
ლად მაცხოვ რებ ლე ბი სათ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
ხელ მი საწ ვ დო მო ბა ქა ლაქ ში გა მარ თულ კულ-
ტუ რულ ღო ნის ძი ე ბებ ზე, სა ვაჭ რო ცენ ტ რებ ზე 
და მსგავს სერ ვი სებ ზე. ზო გა დად, სა სოფ ლო 
რა ი ო ნე ბი და ქა ლა ქე ბი ფლო ბენ ისეთ ურ-
თი ერ თ გან ს ხ ვა ვე ბულ რე სურ სებს, რომ ლე ბიც 
აუცი ლე ბე ლია მა თი გან ვი თა რე ბი სათ ვის. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ურ ბა ნულ ცენ ტ რებ თან სი-
ახ ლო ვე, ასე ვე ეს თე ტი კუ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბი  
მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გან საზღ ვ რავს სა სოფ ლო რა-
ი ო ნე ბის უნარს მო ი ზი დოს ახა ლი რე ზი დენ ტე ბი 
საცხოვ რებ ლად და ბიზ ნე სის და საწყე ბად, მა შინ 
რო დე საც ამ მა ხა სი ა თებ ლე ბის არ მქო ნე სა-
სოფ ლო რა ი ო ნე ბი დიდ წი ლად თა ვი ანთ მო სახ-
ლე ო ბას უნ და და ეყ რ დ ნონ ახა ლი სა წარ მო ე ბის 
შე საქ მ ნე ლად (OECD, 2018).
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2. ევ რო კავ ში რის პრი ო რი ტე ტე ბი
სოფ ლად ეკო ნო მი კუ რი  
დი ვერ სი ფი კა ცი ის მი მარ თუ ლე ბით
2.1. ევ რო კავ ში რის მიდ გო მა სოფ ლად 
ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის  
უზ რუნ ველ სა ყო ფად

ევ რო კავ ში რის ინ ს ტი ტუ ტებ ში და წევრ ქვეყ ნებ-
ში სოფ ლად ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის მი-
მარ თუ ლე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა მოც დი ლე ბაა 
დაგ რო ვი ლი. ეს მო ი ცავს სოფ ლად ეკო ნო მი-
კუ რი გან ვი თა რე ბის მხარ დამ ჭე რი პრო ექ ტე ბის 
და პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბას, დამ ტ კი ცე ბას და 
გან ხორ ცი ე ლე ბას, მათ მო ნი ტო რინგს და შე-
ფა სე ბას, მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბის გა ა ნა ლი ზე ბას 
არ სე ბუ ლი ნაკ ლო ვა ნე ბე ბის გა მოს წო რე ბის 
და შემ დ გო მი პროგ რა მე ბის უკე თე სად და გეგ-
მ ვის მიზ ნით. გან სა კუთ რე ბით ღი რე ბუ ლია ევ-
რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბა 
სოფ ლად ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის პრო-
ცე სებ ში მო სახ ლე ო ბის ფარ თო ჩარ თუ ლო ბის 
უზ რუნ ველ სა ყო ფად. ასე ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, 
რომ სოფ ლად ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის 
პრო ექ ტე ბის შე მუ შა ვე ბი სას გან სა კუთ რე ბუ ლი 
ყუ რადღე ბა ექ ცე ვა სა მიზ ნე სა სოფ ლო რა ი ო-
ნის გე ოგ რა ფი ულ, სო ცი ა ლურ და ეკო ნო მი კურ 
მა ხა სი ა თებ ლებს. 

ევ რო კავ ში რი დიდ მნიშ ვ ნე ლო ბას ანი ჭებს ინ-
ტეგ რი რე ბულ და კონ კ რე ტულ ად გილ ზე და-
ფუძ ნე ბულ მიდ გო მებ ზე ფო კუ სი რე ბას, რომ ლე-
ბიც დე ტა ლუ რად აანა ლი ზებს სექ ტო რებს და 
მხედ ვე ლო ბა ში იღებს ად გი ლობ რივ აქ ტი ვებს 
და შეზღუდ ვებს (European Commission, 
2016). სა სოფ ლო რა ი ო ნე ბის გან ვი თა რე-
ბის დი ნა მი კის გა სა გე ბად, კვლე ვით მა საქ მი-
ა ნო ბამ უნ და მო იც ვას მთა ვა რი ტენ დენ ცი ე ბი, 
რომ ლე ბიც გავ ლე ნას ახ დე ნენ სა სოფ ლო რა-
ი ო ნებ ზე, რო გორც ეკო ნო მი კუ რად, ისე სო-
ცი ა ლუ რად და უნ და გა ნას ხ ვა ვოს რა ი ო ნე ბი, 
რომ ლებ საც ახა სი ა თებთ სხვა დას ხ ვა გა რე მო 
და და შო რე ბის სხვა დას ხ ვა ხა რის ხი. ეს მო ი-
ცავს დე მოგ რა ფი ულ ტენ დენ ცი ებს (დაბერება, 
მიგ რა ცია ქვეყ ნებს შო რის და ქვეყ ნის შიგ ნით, 
ქა ლე ბის და ახალ გაზ რ დე ბის შერ ჩე ვი თი მიგ-
რა ცი ა, ცხოვ რე ბის სტი ლი), ბაზ რის დი ნა მი კას 
(დაფინანსება სოფ ლად, ბაზ რის ძა ლა, კონ-
ცენ ტ რა ცია აღ მა ვალ და დაღ მა ვალ ინ დუს ტ რი-
ებ ში), ცვა ლე ბად სტრუქ ტუ რებს, მი წის ფლო ბას 
და და საქ მე ბის მო დე ლებს (განსაკუთრებით 
ფერ მე რულ საქ მი ა ნო ბა ში), კლი მა ტის ცვლი-
ლე ბებს, მომ სა ხუ რე ბის და ციფ რუ ლი გან ვი თა-

რე ბის ტენ დენ ცი ებს და მათ გავ ლე ნას პირ ვე-
ლა დი სექ ტო რის მიმ ზიდ ვე ლო ბა ზე (European 
Commission, 2016).

სოფ ლად ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბე ბის დი ვერ-
სი ფი კა ცია წარ მო ად გენ და ევ რო კავ ში რის სოფ-
ლის გან ვი თა რე ბის პო ლი ტი კის მთა ვარ მი ზანს 
2007-2013 წლე ბი სათ ვის.  ამ მი მარ თუ ლე-
ბით ევ რო კავ ში რი  მხარს უჭერ და არა სა სოფ-
ლო სა მე ურ ნეო საქ მი ა ნო ბის მი მარ თუ ლე ბით 
დი ვერ სი ფი კა ცი ას, ბიზ ნე სის შექ მ ნას და გან ვი-
თა რე ბას, ტუ რის ტუ ლი აქ ტი ვო ბე ბის წა ხა ლი სე-
ბას, სწავ ლე ბას და ახა ლი უნა რე ბის ათ ვი სე ბას, 
სოფ ლად არ სე ბუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის კონ სერ ვა-
ცი ას და გა ნახ ლე ბას. 

2014-2020 წლე ბი სათ ვის ევ რო კავ ში რის სოფ-
ლის გან ვი თა რე ბის პო ლი ტი კა 6 მთა ვარ მი მარ-
თუ ლე ბას მო ი ცავს1:

l ცოდ ნის ტრან ს ფე რი და ინო ვა ცია

l ფერ მე ბის სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნო ბა და კონ-
კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა

l საკ ვე ბის ღი რე ბუ ლე ბი თი ჯაჭ ვის ორ გა ნი ზა-
ცია და რის კე ბის მე ნეჯ მენ ტი 

l ეკო სის ტე მე ბის აღ დ გე ნა, დაც ვა და წა ხა ლი-
სე ბა 

l რე სურ სე ბის დამ ზო გი და კლი მა ტის ცვლი-
ლე ბე ბი სად მი მდგრა დი ეკო ნო მი კა

l სო ცი ა ლუ რი ინ კ ლუ ზია და ეკო ნო მი კუ რი 
გან ვი თა რე ბა 

მე-6 მი მარ თუ ლე ბა - სო ცი ა ლუ რი ინ კ ლუ ზია 
და ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბა მიზ ნად ისა-
ხავს სოფ ლად სი ღა რი ბის შემ ცი რე ბას დი ვერ-
სი ფი კა ცი ის, მცი რე სა წარ მო ე ბის შექ მ ნის და 
გან ვი თა რე ბის წა ხა ლი სე ბის, ად გი ლობ რი ვი 
ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის და სა ინ ფორ - 
 მა ცი ო- სა კო მუ ნი კა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბის ხელ მი-
საწ ვ დო მო ბის ზრდის გზით2. სოფ ლად ეკო ნო მი-
კის დი ვერ სი ფი კა ცი ის ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვან 
სა შუ ა ლე ბე ბად გან ხი ლუ ლია არა სა სოფ ლო-  
სა მე ურ ნეო დამ წყე ბი ბიზ ნე სე ბის მხარ და ჭე-
რა და ამ სფე რო ში ინ ვეს ტი ცი ე ბის გან ხორ ცი- 
 ე ლე ბა.3

1 https://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/ru-
ral-development-policy-figures/priority-focus-ar-
ea-summaries_en

2 https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/priori-
ty-6-summary.pdf

3	 https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/fo-
cus-area-summary_6a.pdf
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2.2. სოფლად ეკონომიკის 
დივერსიფიკაცია ევროკავშირში

ევ რო კავ ში რის სა სოფ ლო რა ი ო ნებ მა ბო ლო 
ათ წ ლე უ ლებ ში სე რი ო ზუ ლი ცვლი ლე ბე ბი გა-
ნი ცა დეს. სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის და სატყეო 
მე ურ ნე ო ბის მნიშ ვ ნე ლო ბამ შე და რე ბით და-
იკ ლო, პრო დუქ ტი უ ლო ბის ზრდამ გა მო იწ ვია 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ტორ ში და საქ მე ბუ-
ლე ბის შემ ცი რე ბა, ხო ლო მომ სა ხუ რე ბის სექ-
ტო რი გახ და სოფ ლის ეკო ნო მი კის მთა ვა რი 
დამ საქ მე ბე ლი და ეკო ნო მი კუ რი ზრდის მა მოძ-
რა ვე ბე ლი (European Commission, 2016). 
ასე ვე აღ სა ნიშ ნა ვია აღ მა ვა ლი და დაღ მა ვა ლი 
ინ დუს ტ რი ე ბი4  და სა ცა ლო ვაჭ რო ბის სექ ტო-
რი. სოფ ლად გან ვი თარ და ახა ლი აქ ტი ვო ბე-
ბი, რო გო რი ცაა ტუ რიზ მი, მცი რე მას შ ტა ბის 
და ნი შუ რი წარ მო ე ბა, საკ ვე ბის წარ მო ე ბა და 
ბიზ ნეს სერ ვი სე ბი. სა ინ ფორ მა ცი ო- სა კო მუ ნი-
კა ციო სექ ტო რის გან ვი თა რე ბამ ნა წი ლობ რივ 
მო აგ ვა რა ტე რი ტო რი უ ლი სი შო რის პრობ ლე მა 
და სოფ ლის რა ი ო ნებს  ბიზ ნეს შე საძ ლებ ლო-
ბე ბის ფარ თო სპექტრს თა ვა ზობს (European 
Commission, 2016).

ევ რო კავ ში რის ფერ მე რებ მა გა ნა ვი თა რეს დი-
ვერ სი ფი კა ცი ის სხვა დას ხ ვა აქ ტი ვო ბე ბი. მათ 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბას აირ ჩი ონ არა ფერ მე რუ ლი 
საქ მი ა ნო ბა გა ნა პი რო ბებს კონ კ რე ტუ ლი ფერ-
მის სი დი დე, ფერ მის სპე ცი ა ლი ზა ცი ა, მდე ბა რე-
ო ბა, ფერ მე რის ასა კი, გა ნათ ლე ბის დო ნე და 
სხვა ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მა ხა სი ა თებ ლე ბი, ად გი-
ლობ რი ვი პი რო ბე ბი და პო ტენ ცი უ რი ბაზ რე ბი 
(European Parliament, 2016). 

ამას თა ნა ვე აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ევ რო კავ ში რი 
საკ მა ოდ პო ლა რი ზე ბუ ლია სოფ ლის ეკო ნო მი-
კის დი ვერ სი ფი კა ცი ის თვალ საზ რი სით. ევ რო-
კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნე ბის ერთ ჯგუფ ში ის საკ-
მა ოდ გავ რ ცე ლე ბუ ლი ა, ხო ლო სხვა ჯგუ ფებ ში 
თით ქ მის არ არ სე ბობს. დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ ლი 
ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის წი ლი 5%-ზე ნაკ-
ლე ბია იტა ლი ა ში, პო ლო ნეთ ში, მალ ტა ზე, ეს პა-
ნეთ ში, სა ბერ ძ ნეთ ში, ბულ გა რეთ ში, რუ მი ნეთ-
ში, კვიპ როს ზე და ლიტ ვა ში, მა შინ რო დე საც ეს 
მაჩ ვე ნე ბე ლი 52%-ს აღ წევს და ნი ა ში, 37.3%-
ს ავ ს ტ რი ა ში, 33.8%-ს შვე დეთ ში, 31%-ს 
გერ მა ნი ა ში და 26%-ს ფი ნეთ ში  (European 
Parliament, 2016). მა გა ლი თი სათ ვის, პო-

4	 აღმავალი	 ინდუსტრია	 ნედლეულს	 გარდაქმნის	
შუალედურ	 პროდუქტად,	 ხოლო	 დაღმავალი	
ინდუსტრია	 შუალედური	 პროდუქტისგან	 ამზადებს	
საბოლოო	პროდუქტს.

ლო ნეთ ში დი ვერ სი ფი კა ცი ის და ბა ლი მაჩ ვე-

ნებ ლის ერ თ -ერთ მი ზეზს წარ მო ად გენს მცი რე 

ფერ მე რებს შო რის სურ ვი ლის ან უნა რე ბის არ 

ქო ნა, რომ გა ა ფარ თო ვონ თა ვი ან თი შე მო სავ-

ლე ბის წყა რო ე ბი. შე სა ბა მი სად, პო ლო ნეთ ში 

აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მის შეც ვ ლა ერ თ -ერ თი მნიშ-

ვ ნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რია სოფ ლად ახა ლი ბიზ ნე-

სე ბის შე საქ მ ნე ლად (OECD, 2018). 

გარ და ამი სა, მო სახ ლე ო ბის შემ ცი რე ბა ევ რო-

კავ ში რის ზო გი ერთ სა სოფ ლო რა ი ონ ში იმ-

დე ნად მას შ ტა ბუ რი ა, რომ რთუ ლია აღ დ გე ნის 

მი მარ თუ ლე ბის და ნახ ვა, მა შინ რო დე საც სხვა 

შემ თხ ვე ვებ ში მო სახ ლე ო ბის დაბ რუ ნე ბას აქვს 

ად გი ლი (ENRD, 2017).

ევ რო კავ ში რის სა სოფ ლო რა ი ო ნე ბი შემ დეგ ნა-

ი რად კლა სი ფი ცირ დე ბა:

ცხრი ლი 1: სა სოფ ლო რა ი ო ნე ბის კლა სი ფი კა ცია

რეგიონის 
ტიპოლოგია

ფუნქციონირების 
მაჩვენებელი

აგრარული რეგიონები 
უმეტესად პირველადი 
საქმიანობით

დაბალი, სოციალურ-
ეკონომიკური 
გამოფიტვის ნიშნებით

მოხმარებაზე 
ორიენტირებული 
სასოფლო რეგიონები 
მცირე ფერმერულ 
მეურნეობებით  სადაც 
რეკრეაცია და ტურიზმი  
წამყვანი საქმიანობებია

მაღალი

დივერსიფიცირებული 
რეგიონები ძლიერი 
სამრეწველო ბაზით

დაბალი, 
დამოკიდებულება 
კლებისკენ მიმავალ 
ინდუსტრიებზე

დივერსიფიცირებული 
რეგიონები 
ძლიერი საბაზრო 
მომსახურებებით

მაღალი

წყა რო: ENRD, 2017

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ევ რო კავ ში რი გან სა კუთ-

რე ბულ ყუ რადღე ბას უთ მობს ე.წ. „გონიერი 

სოფ ლე ბის“ გან ვი თა რე ბას, რაც გა მო ი ხა-

ტა 2017 წელს შე მუ შა ვე ბუ ლი დო კუ მენ ტით 

„ევროკავშირის ქმე დე ბა გო ნი ე რი სოფ ლე ბი-

სათ ვის“. გო ნი ე რი  სოფ ლე ბის გან ვი თა რე ბას 

გან საზღ ვ რავს 5 ფაქ ტო რი: რე ა გი რე ბა მო სახ-

ლე ო ბის კლე ბა ზე და დე მოგ რა ფი ულ ცვლი ლე-
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ბა ზე, სა ხელ მ წი ფო და ფი ნან სე ბის შემ ცი რე ბის 
სა პა სუ ხოდ ად გი ლობ რი ვი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის 
ძი ე ბა, კავ ში რე ბის ძი ე ბა მცი რე და დიდ ქა ლა-
ქებ თან, სოფ ლის რო ლის ზრდა და ბა ლი ნახ-
შირ ბა დის შემ ც ვე ლი და ცირ კუ ლა რუ ლი ეკო ნო-
მი კის მი მარ თუ ლე ბით, და სოფ ლის ციფ რუ ლი 
ტრან ს ფორ მა ცი ის წა ხა ლი სე ბა (ENRD, 2018). 
ნა თე ლი ა, რომ გო ნი ე რი სოფ ლე ბის კონ ცეფ ცია 
გუ ლის ხ მობს ეკო ნო მი კურ დი ვერ სი ფი კა ცი ას, 
რო მე ლიც კონ კ რე ტუ ლი ად გი ლის სა უ კე თე სო 
სა შუ ა ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბა ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი. 

3. სოფლის განვითარება 
საქართველოში
3.1. სოფლად ეკონომიკის 
განვითარების და არსებული 
პრიორიტეტების მიმოხილვა

სა ქარ თ ვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა-
ხუ რის მო ნა ცე მე ბით, სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე-
ო ბის (3.71 მი ლი ო ნი ადა მი ა ნი) 42.8% სოფ-
ლად ცხოვ რობს. სა ქარ თ ვე ლოს „სოფლის 
გან ვი თა რე ბის 2017-2020 წლე ბის სტრა ტე გი-
ის“ მი ხედ ვით სოფ ლის მო სახ ლე ო ბის თ ვის და-
საქ მე ბი სა და შე მო სავ ლე ბის მთა ვარ წყა როს 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სექ ტო რი წარ მო ად გენს, 
ხო ლო ალ ტერ ნა ტი უ ლი და საქ მე ბის სა შუ ა ლე-
ბე ბი და ბა ლი ა, რაც პრო ფე სი ულ გა ნათ ლე ბა-
ზე და თა ნა მედ რო ვე ცოდ ნა სა და ტექ ნო ლო-
გი ებ ზე და ბალ ხელ მი საწ ვ დო მო ბას თან ერ თად 
სოფ ლის ეკო ნო მი კის ერ თ -ერთ მთა ვარ სი სუს-
ტეს წარ მო ად გენს. წი ნა თავ ში წარ მოდ გე ნი ლი 
კლა სი ფი კა ცი ის მი ხედ ვით ასე თი სა სოფ ლო რა-
ი ო ნე ბი ხა სი ათ დე ბა ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის და ბა ლი 
მაჩ ვე ნებ ლით და სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გა-
მო ფიტ ვის ნიშ ნე ბით. 

„სოფლის გან ვი თა რე ბის 2017-2020 წლე ბის 
სტრა ტე გი ის“ მი ხედ ვით, დაბ ლობ თან და ურ-
ბა ნულ რე გი ო ნებ თან შე და რე ბით კი დევ უფ რო 
რთუ ლი ვი თა რე ბაა მა ღალ მ თი ან რე გი ო ნებ ში, 
სა დაც ეკო ნო მი კის სუს ტი დი ვერ სი ფი კა ცი ა, მიგ-
რა ცი ა, უკი დუ რე სი სი ღა რი ბე, გა ნუ ვი თა რე ბე ლი 
ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა და ჯან დაც ვა ძი რი თად პრობ-
ლე მებს წარ მო ად გენს. საქ მი ა ნო ბა, რო მე ლიც 
ქმნის სა მუ შაო ად გი ლებს უმ ნიშ ვ ნე ლო ა, რაც 
იწ ვევს ახალ გაზ რ დე ბის მიგ რა ცი ას და მო სახ-
ლე ო ბის ბუ ნებ რივ კლე ბას. 

მსოფ ლიო ბან კის 2019 წლის ან გა რიშ ში ხაზ-
გას მუ ლი ა, რომ სი ღა რი ბე სოფ ლად (26,4%) 

კვლავ პრობ ლე მად დარ ჩე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში. 
შე სა ბა მი სად, და ბალ პრო დუქ ტი ულ სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბა ში და საქ მე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი სათ ვის 
ახა ლი სა მუ შა ოს შე საძ ლებ ლო ბე ბის უზ რუნ ველ-
ყო ფა და სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო წარ მო ე ბა ში 
პრო დუქ ტი უ ლო ბის ზრდა გა დამ წყ ვე ტი იქ ნე ბა 
მის შე სამ ცი რებ ლად (World Bank, 2019).   

სოფ ლად ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბა, რომ ლის 
ერ თ -ერთ მთა ვარ წარ მ მარ თ ველ ძა ლას წარ-
მო ად გენს ეკო ნო მი კის დი ვერ სი ფი კა ცია არის 
ეკო ნო მი კუ რი, პო ლი ტი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი 
ამო ცა ნა. მი სი წარ მა ტე ბით გა დაჭ რა მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნია ად გი ლობ რი ვი და რე გი ო ნუ ლი ეკო-
ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბი სათ ვის.

სა ქარ თ ვე ლო სა და ევ რო კავ შირს შო რის გა-
ფორ მე ბუ ლი ასო ცი რე ბის შე თან ხ მე ბა ით ვა ლის-
წი ნებს მხა რე თა თა ნამ შ რომ ლო ბას სოფ ლის მე-
ურ ნე ო ბის და სა სოფ ლო გან ვი თა რე ბის კუთხით, 
რაც მო ი ცავს ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი შე საძ ლებ ლო-
ბე ბის გან ვი თა რე ბას, სოფ ლის გან ვი თა რე ბის 
პო ლი ტი კის შე სა ხებ ცოდ ნი სა და სა უ კე თე სო 
პრაქ ტი კის გა ზი ა რე ბას, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 
წარ მო ე ბის მო დერ ნი ზა ცი ა სა და მდგრა დი გან-
ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბას.  ევ რო კავ შირ სა და 
სა ქარ თ ვე ლოს შო რის შე თან ხ მე ბუ ლი 2017-
2020 წლე ბის დღის წეს რი გი, რო მე ლიც მი-
ღე ბუ ლია ასო ცი რე ბის შე თან ხ მე ბის გან ხორ-
ცი ე ლე ბის ხელ შე საწყო ბად, სა შუ ა ლო ვა დი ან 
პრი ო რი ტე ტად გან საზღ ვ რავს სა სოფ ლო რე გი-
ო ნებ ში და საქ მე ბი სა და ცხოვ რე ბის პი რო ბე ბის 
გან ვი თა რე ბას ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის გა უმ ჯო-
ბე სე ბუ ლი მარ თ ვის, გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი მომ სა ხუ-
რე ბის და ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის და სა სოფ ლო სა-
მე ურ ნეო ეკო ნო მი კის დი ვერ სი ფი კა ცი ის გზით. 

სოფ ლად გან ვი თა რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ-
ნით 2017 წელს სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ 
და ამ ტ კი ცა „სოფლის გან ვი თა რე ბის სტრა-
ტე გია 2017-2020“, რო მელ საც 3 პრი ო რი-
ტეტ ში გა ერ თი ა ნე ბუ ლი  9 ამო ცა ნა გა აჩ ნი ა  
(იხ. ცხრილი 2).

ცხრი ლი დან ნათ ლად ჩანს, რომ ყვე ლა პრი-

ო რი ტე ტის და მას თან და კავ ში რე ბუ ლი ამო ცა-

ნის იმ პ ლე მენ ტა ცია მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია სოფ ლად 

ეკო ნო მი კის დი ვერ სი ფი კა ცი ი სათ ვის.  

სა ქარ თ ვე ლოს შემ თხ ვე ვა ში მთა ვა რი პრობ-

ლე მა ის არის, რომ სოფ ლის ეკო ნო მი კუ რი 

გან ვი თა რე ბის და ეკო ნო მი კუ რი დი ვერ სი ფი-

კა ცი ის პო ლი ტი კა ბო ლო დრომ დე არ არ სე-

ბობ და და შე სა ბა მი სი ცოდ ნა და გა მოც დი ლე ბა 
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ცხრილი 2: სოფლის განვითარების პრიორიტეტები, ამოცანები და მათი მნიშვნელობა სოფლად 
ეკონომიკის დივერსიფიკაციისათვის

პრიორიტეტი ამოცანა მნიშ ვ ნე ლო ბა სოფ ლად ეკო ნო მი კის 
დი ვერ სი ფი კა ცი ი სათ ვის

ეკო ნო მი კა და 
კონ კუ რენ ტუ ნა
რი ა ნო ბა

ფერ მე რუ ლი საქ მი ა ნო ბის ეკო ნო მი კუ რი 

გა ჯან სა ღე ბა, რეს ტ რუქ ტუ რი რე ბა და მო-

დერ ნი ზა ცია დი ვერ სი ფი კა ცი ი სა და ეფექ-

ტი ა ნი მი წო დე ბის ჯაჭ ვის გან ვი თა რე ბის 

მეშ ვე ო ბით.

მო დერ ნი ზე ბუ ლი ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო-

ბე ბი სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს ფერ მე რებს ჩა-

ერ თონ არა სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო საქ მი ა-

ნო ბა ში და ამი სათ ვის გა მო ი ყე ნონ ფერ მის 

ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა

სოფ ლის ეკო ნო მი კის დი ვერ სი ფი კა ცია 

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი 

ღი რე ბუ ლე ბა თა ჯაჭ ვის გაძ ლი ე რე ბით და 

მდგრა დი არა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო მი-

მარ თუ ლე ბე ბის გან ვი თა რე ბის სა შუ ა ლე-

ბით.

სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ძლი ე რი ღი რე ბუ-

ლე ბი თი ჯაჭ ვი ხელს უწყობს კავ ში რებს სა-

სოფ ლო და არა სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო სექ-

ტო რებს შო რის

სოფ ლად ტუ რიზ მი სა და შე სა ბა მი სი ტუ-

რის ტუ ლი პრო დუქ ტე ბის გან ვი თა რე ბა 

სოფ ლის სპე ცი ფი კი სა და უნი კა ლუ რი 

კულ ტუ რუ ლი იდენ ტო ბის სა ფუძ ველ ზე

სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბის მი ხედ ვით, 

ტუ რიზ მი სოფ ლად ეკო ნო მი კის დი ვერ სი-

ფი კა ცი ის სტრა ტე გი უ ლი მი მარ თუ ლე ბაა

სოციალური 
პირობები და 
ცხოვრების 
დონე

ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა ინო ვა ცი ე ბის და 

მე წარ მე ო ბის მი მარ თუ ლე ბით, ასე ვე, თა-

ნამ შ რომ ლო ბის წა ხა ლი სე ბა უნარ - ჩ ვე ვე-

ბის გან ვი თა რე ბი სა და და საქ მე ბის ხელ-

შეწყო ბით

გაზ რ დი ლი სა მე წარ მეო აქ ტი ვო ბა და ინ ვა-

ცი უ რი ინი ცი ა ტი ვე ბი სოფ ლად ეკო ნო მი კის 

დი ვერ სი ფი კა ცი ის ერ თ -ერ თი წარ მ მარ თ-

ვე ლი ძა ლაა

ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა და სერ ვი სე ბი. სოფ ლის 

ძი რი თა დი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის გა უმ ჯო ბე-

სე ბა და ხა რის ხი ა ნი სა ხელ მ წი ფო სერ ვი-

სე ბით სარ გებ ლო ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა, 

სა ინ ფორ მა ციო და სა კო მუ ნი კა ციო ტექ ნო-

ლო გი ე ბის ჩათ ვ ლით.

გან ვი თა რე ბუ ლი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა და 

სერ ვი სე ბის მი წო დე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა სოფ-

ლის მე ურ ნე ო ბის და სხვა სექ ტო რე ბის გან-

ვი თა რე ბის სა ფუძ ვე ლია 

ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ-

ლო ბა. სოფ ლის მო სახ ლე ო ბის (გან-

საკუთრებით ქა ლე ბი სა და ახალ გაზ რ დე-

ბის) ჩარ თუ ლო ბის გაზ რ და ად გი ლობ რი ვი 

სა ჭი რო ე ბე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა სა და მა-

თი გა დაწყ ვე ტის გზე ბის გან საზღ ვ რა ში.

მოსახლეობის ჩართულობით შემუშავებული 

ინიციატივები უფრო სიცოცხლისუნარიანია

გარემოს დაცვა 
და ბუნებრივი 
რესურსების 
მდგრადი 
მართვა

წყლის, ტყი სა და სხვა რე სურ სე ბი. მიზ-

ნობ რივ სოფ ლის ტე რი ტო რი ებ ზე წყლის, 

ტყი სა და სხვა რე სურ სე ბის მარ თ ვის გა-

უმ ჯო ბე სე ბა.

აღ ნიშ ნუ ლი რე სურ სე ბის მარ თ ვის გა უმ ჯო-

ბე სე ბა აჩენს ახალ სა მე წარ მეო ინი ცი ა ტი-

ვებს და ხელს უწყობს დი ვერ სი ფი კა ცი ას

ნარ ჩე ნე ბის მარ თ ვა. სოფ ლად ნარ ჩე ნე-

ბის მარ თ ვის მდგრა დი სის ტე მე ბის გან ვი-

თა რე ბის ხელ შეწყო ბა.

ნარ ჩე ნე ბის მდგრა დი მარ თ ვა უფ რო მიმ-

ზიდ ველს ხდის სოფ ლად ცხოვ რე ბას და 

ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის წარ მო ე ბას

კლი მა ტის ცვლი ლე ბა. კლი მა ტის ცვლი-

ლე ბით გა მოწ ვე უ ლი შე საძ ლო ნე გა ტი უ რი 

გავ ლე ნის შერ ბი ლე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბის 

გან ხორ ცი ე ლე ბა. რის კე ბის შე ფა სე ბა

კლი მა ტის ცვლი ლე ბებ თან ბრძო ლის პრო-

ცეს ში ეკო ნო მი კუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის 

იდენ ტი ფი ცი რე ბა და მა ტე რი ა ლი ზა ცია
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ქვე ყა ნა ში დაგ რო ვი ლი არ არის. აღ ნიშ ნუ ლის 
კომ პენ სი რე ბა ნა წი ლობ რივ შე საძ ლე ბე ლია 
ევ რო კავ ში რის ინ ს ტი ტუ ტებ ში და წევრ ქვეყ-
ნებ ში დაგ რო ვი ლი მდი და რი გა მოც დი ლე ბით, 
თუმ ცა ად გი ლობ რივ კონ ტექ ს ტ თან ადაპ ტი რე ბა 
ძალ ზედ ფრთხი ლად უნ და მოხ დეს. ამი სათ ვის 
სა ჭი როა რო გორც სოფ ლის მო სახ ლე ო ბის აქ-
ტი უ რი ჩარ თუ ლო ბა, ასე ვე ად გი ლობ რი ვი და 
რე გი ო ნუ ლი სა ჯა რო  და არა სამ თავ რო ბო ინ-
ს ტი ტუ ტე ბის უნა რე ბის გან ვი თა რე ბა შე სა ბა მი-
სი პრო ექ ტე ბის და გეგ მ ვის, გან ხორ ცი ე ლე ბის, 
მო ნი ტო რინ გის და შე ფა სე ბის მი მარ თუ ლე ბით. 
ამა ვე დროს, ჩა მორ ჩე ნა სოფ ლის გან ვი თა რე-
ბის პო ლი ტი კა ში არ თუ ლებს ინო ვა ცი უ რი მიდ-
გო მე ბის ფორ მი რე ბას სა ხელ მ წი ფოს მხრი დან, 
ასე ვე მხარ და ჭე რის ზო მე ბის შე მუ შა ვე ბას, რომ-
ლე ბიც წა ა ხა ლი სებს ინო ვა ცი ებს სოფ ლად. 

ინ ტერ ვი უ ე ბის ერ თ -ერ თი რეს პო დენ ტის აზ-
რით, სოფ ლად ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის და 
დი ვერ სი ფი კა ცი ის ერ თ -ერ თი ხე ლის შემ შ ლე-
ლი ფაქ ტო რია ინ ფორ მა ცი ის დე ფი ცი ტი - არ-
სე ბუ ლი პროგ რა მე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია არ 
არის ხელ მი საწ ვ დო მი. ამ პრომ ლე მის მოგ-
ვა რე ბის ერ თ -ერ თი გზაა ერ თობ ლი ვი უწყებ-
რი ვი შეხ ვედ რე ბის ჩა ტა რე ბა, რომ ლებ ზეც 
სოფ ლის მო სახ ლე ო ბას გა აც ნო ბენ კერ ძო სექ-
ტო რის მხარ და ჭე რის არ სე ბულ პროგ რა მებს 
(ინტერვიუ, 2019).

3.2 სოფ ლად ეკო ნო მი კუ რი  
დი ვერ სი ფი კა ცი ის მხარ და ჭე რა 

სოფ ლის გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ის 2017 
წლის სა მოქ მე დო გეგ მის წლი უ რი ან გა რი შის 
მი ხედ ვით, სოფ ლად ეკო ნო მი კის დი ვერ სი ფი-
კა ცი ის მხარ და ჭე რის მიზ ნით 2017 წლის გან-
მავ ლო ბა ში პროგ რა მის აწარ მოე სა ქარ თ ვე-
ლო ში ინ დუს ტ რი უ ლი კომ პო ნენ ტის ფარ გ ლებ ში 
ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რა გა ე წია 174 კომ პა ნი-
ას, სა ი და ნაც 64 კომ პა ნია პროგ რა მა ში 2017 
წელს ჩა ერ თო. ინ ვეს ტი ცი ე ბის ჯა მურ მა მო ცუ-
ლო ბამ შე ად გი ნა 395 მლნ ლა რი. მიმ დი ნა რე 
პრო ექ ტებ ში და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბა იყო 
7639 ადა მი ა ნი, მათ შო რის ახალ პრო ექ ტებ-
ში და საქ მ და 2100-ზე მე ტი ადა მი ა ნი. ახ ლად 
ჩარ თულ კომ პა ნი ებ თან სა ა გენ ტომ „აწარმოე 
სა ქარ თ ვე ლო ში“ გა ა ფორ მა ხელ შეკ რუ ლე ბე-
ბი კრე დი ტი სა და ლი ზინ გის თა ნა და ფი ნან სე-
ბა ზე ავე ჯის, მი ნე რა ლუ რი წყლე ბის, სამ შე ნებ-
ლო მა სა ლე ბის წარ მო ე ბის, პო ლიგ რა ფი უ ლი 

წარ მო ე ბის და სხვა სფე რო ებ ში. პრო ექ ტე ბი 
ხორ ცი ელ დე ბა იმე რე თის, მცხე თა- მ თი ა ნე თის, 
სამ ცხე- ჯა ვა ხე თის, სა მეგ რე ლო- ზე მო სვა ნე თის 
და ქვე მო ქარ თ ლის რე გი ო ნებ ში. 2017 წელს 
მიკ რო და მცი რე მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბის 
ფარ გ ლებ ში ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რა გა ე წია 
3498 ბე ნე ფი ცი არს, ხო ლო ბიზ ნეს - პ რო ექ ტე-
ბის რა ო დე ნო ბამ 2109 შე ად გი ნა. 

ამა ვე ან გა რი შის მი ხედ ვით, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი აქ-
ტი ვო ბე ბი გან ხორ ცი ელ და სოფ ლად ტუ რიზ მის 
ხელ შეწყო ბის მიზ ნით. პროგ რა მის „აწარმოე 
სა ქარ თ ვე ლო ში“ სას ტუმ როს ინ დუს ტ რი ის მხარ-
და ჭე რის ფარ გ ლებ ში 2017 წელს ფი ნან სუ რი 
მხარ და ჭე რა გა ე წია სას ტუმ როს მშე ნებ ლო ბა ში 
ჩარ თულ 34 კომ პა ნი ას, მათ შო რის გა ფორ მ-
და ხელ შეკ რუ ლე ბა 22 ახა ლი სას ტუმ როს მშე-
ნებ ლო ბა ზე და გან ვი თა რე ბა ზე. ში და ტუ რიზ მის 
წა ხა ლი სე ბის მიზ ნით, სა ქარ თ ვე ლოს ტუ რიზ მის 
ეროვ ნუ ლი ად მი ნის ტ რა ცი ის მხარ და ჭე რით ჩა-
ტარ და 44 ღო ნის ძი ე ბა, რომ ლე ბიც მო ი ცავ და 
პრეს - ტუ რებს, ასე ვე არ სე ბუ ლი და ახა ლი ტუ-
რის ტუ ლი ად გი ლე ბის და პრო დუქ ტე ბის გან ვი-
თა რე ბის ხელ შეწყო ბის ღო ნის ძი ე ბებს. 2017 
წელს გან ხორ ცი ელ და მცი რე ტუ რის ტუ ლი ინ-
ფ რას ტ რუქ ტუ რის პრო ექ ტე ბი, რომ ლე ბიც მო ი-
ცავ და 31 სა ინ ფორ მა ციო და ფის და მონ ტა ჟე ბას 
და 27 ტუ რის ტუ ლი ბი ლი კის მარ კი რე ბას.  აღ-
სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა ფეხ მავ ლო ბი ლი კე ბის შექ მ-
ნა აკავ ში რებს სხვა დას ხ ვა სოფ ლებს და ტუ რის-
ტულ ად გი ლებს, ასე ვე ხელს უწყობს სერ ვი სებ ზე 
მოთხოვ ნის გა ჩე ნას და გან ვი თა რე ბის პერ ს პექ-
ტი ვის წარ მოქ მ ნას. სოფ ლად ღვი ნის ტუ რიზ მის 
გან ვი თა რე ბის მიზ ნით 2017 წელს და მონ ტაჟ-
და 224 საგ ზაო სა ინ ფორ მა ციო მა ნიშ ნე ბე ლი. 
სოფ ლად ტუ რიზ მის მხარ და ჭე რის მიზ ნით 2017 
წელს შე იქ მ ნა 5 ბრო შუ რა, ხო ლო ტუ რის ტუ ლი 
მომ სა ხუ რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით სხვა დას-
ხ ვა თე მა ტი კა ზე ჩა ტარ და 14 სწავ ლე ბა და გა-
დამ ზად და 1328 ადა მი ა ნი. 

სოფ ლად ეკო ნო მი კუ რი დი ვერ სი ფი კა ცი ის ხელ-
შეწყო ბის ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მე ქა ნიზ მია 
სა ქარ თ ვე ლოს ეკო ნო მი კი სა და მდგრა დი გან-
ვი თა რე ბის სა მი ნის ტ როს სა ა გენ ტოს „აწარმოე 
სა ქარ თ ვე ლო ში“ მიკ რო და მცი რე მე წარ მო ე ბის 
ხელ შეწყო ბის პროგ რა მა, რო მე ლიც ხორ ცი ელ-
დე ბა სა ქარ თ ვე ლოს ყვე ლა რე გი ონ ში თბი ლი-
სის გარ და. პროგ რა მის ამო ცა ნე ბია რე გი ო ნუ-
ლი ბიზ ნე სის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ზრდა, 
პრო დუქ ცი ის ხა რის ხის ამაღ ლე ბა, პრო დუქ ცი ის 
დი ვერ სი ფი კა ცი ა, თა ნა მედ რო ვე ბიზ ნეს პრაქ-
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ტი კის დამ კ ვიდ რე ბა, და მა ტე ბი თი სა მუ შაო ად-
გი ლე ბის შექ მ ნა და რე გი ო ნის მკვიდ რ თა შემ ცი-
რე ბუ ლი მიგ რა ცი ა. 

სა ა გენ ტოს აწარ მოე სა ქარ თ ვე ლო ში ინ ფორ-
მა ცი ის მი ხედ ვით, 2015-2018 წლებ ში მიკ რო 
და მცი რე მე წარ მო ე ბის ხელ შეწყო ბის პროგ-
რა მის ფარ გ ლებ ში და ფი ნან ს და 912 სა ო ჯა ხო 
სას ტუმ რო, 493 კვე ბის ობი ექ ტი, 451 სხვა დას-
ხ ვა მომ სა ხუ რე ბა, 338 ავ ტო- ტექ ნი კუ რი მომ სა-
ხუ რე ბა, 325 სამ კერ ვა ლო, 302 მე ქა ნი ზა ცი ის 
პრო ექ ტი, 221 მე ფუტ კ რე ო ბის გან ვი თა რე ბის 
პრო ექ ტი, 201 რძის გა და მა მუ შა ვე ბე ლი სა-

წარ მო, 153 ხის სა ამ ქ რო და 134 სამ შე ნებ ლო 
მა სა ლე ბის წარ მო ე ბა. 

სოფ ლად ეკო ნო მი კუ რი დი ვერ სი ფი კა ცი ის წა ხა-
ლი სე ბა ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წვლი ლი შე აქვს სოფ-
ლი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბის 
ევ რო პის სა მე ზობ ლო პროგ რა მას (ENPARD). 

ENPARD II-ის სოფ ლის გან ვი თა რე ბის ინი ცი-
ა ტი ვე ბის ფარ გ ლებ ში სოფ ლად ეკო ნო მი კის 
დი ვერ სი ფი კა ცი ის წა სა ხა ლი სელ ბ ლად შემ დე-
გი ინი ცი ა ტი ვე ბი და ფი ნან ს და:

ცხრილი 3. ENPARD II-ის მიერ მხარდაჭერილი პროექტები

მუნიციპალიტეტი ტურიზმი მომსახურება, 
ვაჭრობა

წარმოება

ახალქალაქი ტუ რიზ მის სა ინ ფორ მა ციო ბა ზა; 
სას ტუმ როს ტი პის კო ტე ჯე ბის აშე-
ნე ბა; სკვე რის მოწყო ბა; სოფ-
ლად სას ტუმ რო სახ ლის მშე ნებ-
ლო ბა

ავ ტო სერ ვი სი; რძის 
პრო დუქ ტე ბის სა ფირ-
მო მა ღა ზი ა; სამ კერ ვა-
ლო ატე ლი ე; 

ეკო ლო გი უ რად სუფ თა 
ლი თო ნის ფურ ც ლის 
წარ მო ე ბა; ყვე ლის 
წარ მო ე ბა; ვულ კა ნუ რი 
წი დის მო პო ვე ბა და გა-
და მუ შა ვე ბა

ბორჯომი ელექ ტ რო ნუ ლი ბილ ბორ დის ინ-
ს ტა ლა ცი ა; საცხე ნოს ნო ბიზ ნე სის 
გან ვი თა რე ბა; სა ი მი ჯო ვი დე ო- 
რ გო ლის გა და ღე ბა, ტუ რის ტუ-
ლი რუ კე ბის შექ მ ნა; ბორ ჯო მის 
პარ კის 3D მო დე ლის, GIS ბა ზის 
და  მო ბი ლუ რი აპ ლი კა ცი ის შექ-
მ ნა; ღვი ნის პა ნო რა მა ტე რა სის 
მოწყო ბა; ტრა დი ცი უ ლი მარ ნის 
მოწყო ბა; ეკო- ბა ნა კის მოწყო ბა; 
ვე ლო- პარ კის მოწყო ბა; ეროვ ნუ-
ლი პარ კის ვი ზი ტორ თა ცენ ტ რის 
მოწყო ბა

ბავ შ ვ თა და ახალ გაზ-
რ დო ბის ტრე ნინ გ - ცენ-
ტ რის გან ვი თა რე ბა; 
საწ ვ რ თ ნე ლი ბა ზის და 
სტა დი ო ნის მოწყო-
ბა; ფიტ ნეს ცენ ტ რის 
მოწყო ბა

ტიხ რუ ლი მი ნან ქ რის 
სა წარ მო; სას ტუმ როს 
აქ სე სუ ა რე ბის წარ მო-
ე ბა; პო ლიგ რა ფი უ ლი 
სა წარ მო; სუ ვე ნი რე ბის 
სა წარ მო; ცხო ვე ლე-
ბის საკ ვებ - და ნა მა ტის 
წარ მო ე ბა; კვერ ცხის 
სა წარ მო; პლას ტ მა სის 
გა და მა მუ შა ვე ბე ლი სა-
წარ მო

დე დოფ ლის წყა რო ვი ზი ტორ თა მომ სა ხუ რე ბის  
ცენ ტ რი; სახ ლ - მუ ზე უ მის  
რე ა ბი ლი ტა ცი ა; ავ ტო ტუ რე ბის 
მოწყო ბა; ღვი ნის მა რა ნი;  
ტუ რიზ მის მომ სა ხუ რე ბის  
ცენ ტ რი; სა ო ჯა ხო სას ტუმ რო (2);  
რეკ რე ა ცი უ ლი ზო ნა; 

სი ლა მა ზის სა ლო ნი; 
სამ კერ ვა ლო; ტრაქ ტო-
რე ბის სა ხე ლოს ნო; ხის 
სა ხე ლოს ნო; სა საწყო-
ბე მე ურ ნე ო ბა. 

შო კო ლა დის წარ მო ე-
ბა; ჩი რის წარ მო ე ბა; 
სი ლა მა ზის სა ლო ნი; 
პუ რის საცხო ბი (2) ; 
თე ქის წარ მო ე ბა;  

ყაზბეგი სა ო ჯა ხო სას ტუმ რო;  
ტუ რე ბი ელექ ტ რო -ავ ტო ბუ სით; 
პა რაპ ლა ნით გა სე ირ ნე ბა;  
ვე ლო სი პე დე ბის გა ქი რა ვე ბის 
სერ ვი სი; ტუ რის ტუ ლი  
გზამ კ ვ ლე ვი;

ელექ ტ რო მომ სა ხუ რე-
ბა; თეთ რე უ ლის სამ-
რეცხა ო; ვეტ -აფ თი ა ქი; 
საცხო ბი და მი ტა ნის 
სერ ვი სი; სი ლა მა ზის 
სა ლო ნი; ავ ტო სამ-
რეცხაო და ავ ტო სერ-
ვი სი; ქორ წი ნე ბის ღო-
ნის ძი ე ბის ორ გა ნი ზე ბის 
სერ ვი სი; ხა რა ჩო ე ბის 
გა ქი რა ვე ბის სერ ვი სი; 
თხი ლა მუ რე ბის გა ქი-
რა ვე ბის სერ ვი სი;   

მავ თულ ბა დის წარ მო ე-
ბა; იური დი უ ლი მომ სა-
ხუ რე ბა; ქვის და მუ შა ვე-
ბა; ნა ყი ნის წარ მო ე ბა; 
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ქედა სას ტუმ რო/ ბე ღე ლი/ წის ქ ვი ლი; 
კემ პინ გი; სას ტუმ რო/ მა რა ნი (4); 
მა რა ნი;  სას ტუმ რო (2); გლამ-
პინ გი; სას ტუმ რო კო ტე ჯე ბი; მეკ-
ლ დე უ რო ბა;  

ავტოსამრეცხაო; ბე ტო ნის ბო ძე ბის წარ-
მო ე ბა; 

ლაგოდეხი ტურისტული კომპლექსი და 
ტერასა; საოჯახო სასტუმრო; 

სამაცივრე მეურნეობა; 
ავტოსერვისის ცენტრი; 

მე ო რა დი ცე ლოფ ნის 
გა და მუ შა ვე ბა; 

თეთრიწყარო აგ რო ტუ რის ტუ ლი კომ პ ლექ სი; 
პარ კი; სას ტუმ რო; სა ო ჯა ხო სას-
ტუმ რო (4); სა ო ჯა ხო  
მა რა ნი. 

მე ქა ნი ზა ცია (5); კვე-
ბის ობი ექ ტი; სა მა ცივ-
რე მე ურ ნე ო ბა; ავ ტო-
სერ ვი სი (2); პუ რის 
საცხო ბი; 

ბლო კის წარ მო ე ბა; 
სა ფუტ კ რე მე ურ ნე ო ბის-
თ ვის სა ჭი რო ნივ თე ბის 
დამ ზა დე ბა; 

2019 წლის 1-ელ ნა ხე ვარ ში ხუ ლოს რა ი ონ ში 
ევ რო კავ ში რის მი ერ მხარ და ჭე რი ლი პრო ექ-
ტის „სოფლის გან ვი თა რე ბი სა და დი ვერ სი ფი-
კა ცი ის ხელ შეწყო ბა ხუ ლოს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში“ 
ფარ გ ლებ ში ჩა ტა რე ბულ  საგ რან ტო კონ კურ ს-
ზე 120 გა ნაცხა დი შე ვი და და გა მარ ჯ ვე ბუ ლად 
გა მოცხად და 27 პრო ექ ტი.  არა სა სოფ ლო სა-
მე ურ ნეო მი მარ თუ ლე ბით და ფი ნან ს და მეღ ვი-
ნე ო ბის, ავ ტო მო ბი ლე ბის ტექ ნი კუ რი მომ სა ხუ-
რე ბის, მო ზა ი კუ რი ქვე ბის წარ მო ე ბის, მატყ ლის 
და ლე ი ბე ბის სამ კერ ვა ლოს, ავე ჯის წარ მო ე-
ბის, ხორ ცის გა და მუ შა ვე ბის და ლუდ სა ხარ შის 
ბიზ ნეს პრო ექ ტე ბი, ასე ვე სოფ ლად ტუ რიზ მის 
გან ვი თა რე ბის 12 პრო ექ ტი (10 სა ო ჯა ხო სას-
ტუმ რო,  1 აგ რო ტუ რიზ მი და 1 ტუ რე ბის მიმ წო-
დე ბე ლი სერ ვი სი)5.1 

ინ ტერ ვი უ ე ბის ერ თ -ერ თ მა რეს პო დენ ტ მა აღ-
ნიშ ნა, რომ ხუ ლოს რა ი ონ ში მოქ მე დი საგ-
რან ტო კომ პო ნენ ტის ფარ გ ლებ ში საპ რო ექ ტი 
წი ნა და დე ბე ბი ძი რი თა დად ტუ რიზ მის დარ გ ში 
შე მო დის, რაც  გან პი რო ბე ბუ ლია ინ ფ რას ტ-
რუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბის კვალ დაკ ვალ ტუ რიზ-
მის პო ტენ ცი ა ლის ზრდით. ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის 
და კუ რორ ტე ბის გან ვი თა რე ბა ასე ვე იწ ვევს 
მოთხოვ ნას სხვა დას ხ ვა სერ ვი სე ბის გან ვი-
თა რე ბა ზე, რო გო რი ცაა მა ღა ზი ე ბი, სწრა ფი 
კვე ბა, ავ ტო გა სა მარ თი სად გუ რე ბი, თხი ლა მუ-
რე ბის გა ქი რა ვე ბა (ინტერვიუ, 2019). მთლი-
ა ნო ბა ში,  ხუ ლოს რა ი ონ ში მო სახ ლე ო ბა თავს 
იკა ვებს ახა ლი ბიზ ნეს ინი ცი ა ტი ვე ბი სა გან, ასე-
ვე სა ჯა რო სამ სა ხუ რი დან ბიზ ნეს ში გა და ნაც-
ვ ლე ბის გან. შე მო სუ ლი ბიზ ნეს წი ნა და დე ბე ბი 
ძი რი თა დად ერ თ გ ვა რო ვა ნია და შე იმ ჩ ნე ვა 
ინო ვა ცი უ რი წი ნა და დე ბე ბის ნაკ ლე ბო ბა. შე სა-
ბა მი სად, სა ჭი როა მო სახ ლე ო ბის წა ხა ლი სე ბა 

5	 http://www.khulolag.ge/ka/news/2019-04-17-xu-
los-municipalitetshi-evrokavshiris

საგ რან ტო და ბიზ ნეს პრო ექ ტე ბის დი ვერ სი ფი-
ცი რე ბის მიზ ნით, ასე ვე ბი უ ჯე ტის და გეგ მ ვის და 
ად გი ლობ რი ვი გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ე ბის 
შექ მ ნა ში მო სახ ლე ო ბის ჩარ თუ ლო ბის გაზ რ და 
(ინტერვიუ, 2019).

4.  სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბა 
 სოფ ლად ეკო ნო მი კის  
გან ვი თა რე ბა შოტ ლან დი ა ში
მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბით, ტე რი ტო რი ით, 
ბუ ნებ რი ვი და კულ ტუ რუ ლი სიმ დიდ რით შოტ-
ლან დი ას და სა ქარ თ ვე ლოს ბევ რი მსგავ სე ბა 
აქვთ. შოტ ლან დი ას სოფ ლად ეკო ნო მი კის გან-
ვი თა რე ბის წა ხა ლი სე ბის მდი და რი გა მოც დი-
ლე ბა აქვს, რაც რე ლე ვან ტუ რი და სა სარ გებ-
ლოა სა ქარ თ ვე ლო სათ ვის. 

შოტ ლან დი ა ში გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა 
ექ ცე ვა სოფ ლის რა ი ო ნე ბის არა ერ თ გ ვა როვ-
ნე ბას და ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი სა სოფ ლო რა ი-
ო ნე ბის გან ს ხ ვა ვე ბულ სა ჭი რო ე ბებს. შე სა ბა მი-
სად მთავ რო ბა აყა ლი ბებს მოქ ნილ მიდ გო მას, 
რა თა უპა სუ ხოს თი თო ე უ ლი სა სოფ ლო სა ზო გა-
დო ე ბის გან სა კუთ რე ბულ პი რო ბებს (Scottish 
Executive, 2005). 

შოტ ლან დი ის სა სოფ ლო რა ი ო ნე ბი  არ გა ნი ხი-
ლე ბა რო გორც ერ თი მთლი ა ნი ერ თე უ ლი. სა-
სოფ ლო რა ი ო ნე ბის მა ხა სი ა თებ ლე ბი და მა თი 
პრობ ლე მე ბი გან ს ხ ვავ დე ბა ქვეყ ნის მი ხედ ვით: 
აქ გვხვდე ბა და შო რე ბუ ლი და მეჩხ რად და სახ-
ლე ბუ ლი რა ი ო ნე ბი, „მწვანე სარ ტყ ლის“ გა-
დატ ვირ თუ ლი რა ი ო ნე ბი, გამ დიდ რე ბუ ლი და 
ეკო ნო მი კუ რი სირ თუ ლე ე ბის მქო ნე რა ი ო ნე ბი. 
სხვა დას ხ ვა რა ი ო ნე ბი სათ ვის სა ჭი როა პო ლი-
ტი კის გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მიდ გო მე ბი და ტი პო ლო-
გი ე ბი (Scottish Executive, 2005).
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შოტ ლან დი ის ხე ლი სუფ ლე ბის გან მარ ტე ბით 
სოფ ლად ეკო ნო მი კის დი ვერ სი ფი კა ცია ნიშ ნავს 
ახა ლი სა წარ მო ე ბის და არ სე ბას სა სოფ ლო რა-
ი ო ნებ ში. ეს შე იძ ლე ბა მო ი ცავ დეს არ სე ბუ ლი 
ბიზ ნე სე ბის შეს ვ ლას ახალ სფე რო ებ ში, ან სრუ-
ლი ად ახა ლი სა წარ მო ე ბის შექ მ ნას. სოფ ლად 
ეკო ნო მი კის დი ვერ სი ფი კა ცია შოტ ლან დი ა ში 
ორ ფა ზად გან ხორ ცი ელ და: პირ ველ ში დი ვერ-
სი ფი კა ცია მიმ დი ნა რე ობ და ფერ მე რუ ლი მე ურ-
ნე ო ბე ბის ფარ გ ლებ ში და შე მო სავ ლის ალ ტერ-
ნა ტი ულ წყა რო ებს ძი რი თა დად  წარ მო ად გენ და 
ფერ მა ში მოყ ვა ნი ლი პრო დუქ ტის და მუ შა ვე ბა, 
სა ცა ლო ვაჭ რო ბა, ასე ვე ისეთ სფე რო ებ ში შეს-
ვ ლა რო გო რი ცაა ტუ რიზ მი, დას ვე ნე ბა, სატყეო 
მე ურ ნე ო ბა. დი ვერ სი ფი კა ცი ის მე ო რე  ტალ ღა 
არ არის და კავ ში რე ბუ ლი მხო ლოდ ფერ მე რულ 
მე ურ ნე ო ბებ თან და მას ზე გავ ლე ნას ახ დენს 
ურ ბა ნუ ლი ცენ ტ რე ბი დან მიგ რა ცია სოფ ლად, 
საცხოვ რე ბე ლი ბუ მი და გაზ რ დი ლი სა მე წარ მეო 
აქ ტი ვო ბა (OECD, 2008).

სულ უფ რო მეტ ადა მი ანს აქვს წვდო მა სა სოფ-
ლო რა ი ო ნებ ზე, შე სა ბა მი სად შოტ ლან დი ის 
სა სოფ ლო რა ი ო ნებ ში იზ რ დე ბა ტუ რიზ მის და 
დას ვე ნე ბის სექ ტო რე ბი (Scottish Executive, 
2005). აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სოფ ლად ტუ რიზ-
მის გან ვი თა რე ბას ხელს უწყობს შოტ ლან დი-
ის მდი და რი ბუ ნებ რი ვი და კულ ტუ რუ ლი რე-
სურ სე ბი, რო გო რი ცაა ეროვ ნუ ლი პარ კე ბი, 
ტყე ე ბი, მთე ბი, კუნ ძუ ლე ბი, სა ნა პი რო ე ბი და 
ბი ომ რა ვალ ფე როვ ნე ბა. 21-ე სა უ კუ ნის და-
საწყის ში შოტ ლან დი ის მო სახ ლე ო ბის ნა ხე ვა-
რი რეკ რე ა ცი ის მიზ ნე ბი სათ ვის სტუმ რობ და სა-
სოფ ლო რა ი ო ნებს ისე თი აქ ტი ვო ბე ბი სათ ვის, 
რო გო რი ცაა ფე ხით სე ირ ნო ბა, ალ პი ნიზ მი, 
ცხე ნით ჯი რი თი, კა ნო ე თი გა სე ირ ნე ბა, ნა ოს-
ნო ბა, თევ ზა ო ბა, ჩი ტებ ზე დაკ ვირ ვე ბა და მთებ-
ში ვე ლო სი პე დით სე ირ ნო ბა (OECD, 2008). 
ამ პე რი ოდ ში ჩი ტებ ზე დაკ ვირ ვე ბა შე და რე ბით 
ახა ლი აქ ტი ვო ბა იყო და გათ ვ ლე ბის მი ხედ-
ვით ამ სფე რო ში 170 სა მუ შაო ად გი ლი შე  - 
იქ მ ნა (OECD, 2008).

ფარ თო წვდო მა სა სოფ ლო რა ი ო ნებ ზე ასე ვე 
ნიშ ნავს, რომ უფ რო მეტ მა ადა მი ან მა შე იძ ლე-
ბა გა დაწყ ვი ტოს სოფ ლად ცხოვ რე ბა და პა-
რა ლე ლუ რად ურ ბა ნულ ცენ ტ რებ ში მუ შა ო ბის 
გაგ რ ძე ლე ბა. სა ინ ფორ მა ცი ო- სა კო მუ ნი კა ციო 
ტექ ნო ლო გი ე ბის გან ვი თა რე ბა ნიშ ნავს, რომ 
საქ მი ა ნო ბე ბი, რომ ლე ბიც ად რე მო ითხოვ და 
ოფი სის ქო ნას ქა ლაქ ში, შე იძ ლე ბა ამ ჟა მად ნე-
ბის მი ერ ად გი ლას იწარ მო ოს და სულ უფ რო 

ბევ რი ადა მი ა ნი არ ჩევს ცხოვ რე ბას და მუ შა-
ო ბას სა სოფ ლო რა ი ო ნებ ში. სოფ ლად ეკო ნო-
მი კის დი ვერ სი ფი კა ცია მხარს უჭერს ეკო ნო-
მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის გაღ რ მა ვე ბას სოფ ლად, 
სა შუ ა ლე ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას და უფ რო და-
ბა ლან სე ბუ ლი და სტა ბი ლუ რი ეკო ნო მი კის შექ-
მ ნას (Scottish Executive, 2005).

შოტ ლან დი ის ხე ლი სუფ ლე ბის ხედ ვით სოფ-
ლად ეკო ნო მი კის დი ვერ სი ფი კა ცი ას შე უძ ლია 
ადა მი ა ნე ბის მო ზიდ ვა პრობ ლე მე ბის წი ნა შე 
მდგარ რა ი ო ნებ ში და ად გი ლობ რი ვი ეკო-
ნო მი კის ზრდა ში დახ მა რე ბა. მას ასე ვე შე უძ-
ლია მგზავ რო ბის რა ო დე ნო ბე ბის შემ ცი რე ბა, 
ად გი ლობ რი ვი ბუ ნებ რი ვი და კულ ტუ რუ ლი 
სიმ დიდ რე ე ბის დაც ვა, მი ტო ვე ბუ ლი სა წარ მო-
ე ბის გა ცოცხ ლე ბა და გა რე მოს გა და ხა ლი სე-
ბა. მდგრა დი დი ვერ სი ფი კა ცია შე იძ ლე ბა მო ი-
ცავ დეს ახალ სახ ლებ საც. დამ გეგ მა ვე ბის თ ვის 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გა ით ვა ლის წი ნონ ეკო ნო მი-
კუ რი, სო ცი ა ლუ რი, ასე ვე გა რე მოს დაც ვი თი 
ზე გავ ლე ნა (Scottish Executive, 2005).

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სოფ ლად ეკო ნო მი კუ რი 
გან ვი თა რე ბა შოტ ლან დი ა ში პო ზი ტი უ რი დი-
ნა მი კით ხა სი ათ დე ბა. 2007-2015 წლებ ში 
სოფ ლის ეკო ნო მი კა 6.6 მი ლი არ დი ფუნ ტით 
გა ი ზარ და და  34.6 მი ლი არ დი ფუნ ტი შე ად-
გი ნა, რაც შოტ ლან დი ის ეკო ნო მი კის 27%-ს 
წარ მო ად გენს. 2015 წლი სათ ვის სოფ ლად 
შოტ ლან დი ის მო სახ ლე ო ბის 20% ცხოვ რობ-
და. შე და რე ბი სათ ვის, შოტ ლან დი ის უდი დე სი 
ქა ლა ქე ბის, გლაზ გოს და ედინ ბურ გის ეკო ნო-
მი კებ მა ამა ვე პე რი ო დი სათ ვის შე ად გი ნა 38 
მი ლი არ დი ფუნ ტი. (NCRA, 2018).  

შოტ ლან დი ის სოფ ლის გან ვი თა რე ბის მრჩე-
ველ თა ეროვ ნუ ლი საბ ჭოს ხედ ვით, შოტ ლან-
დი ის სოფ ლის ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის 
ჩარ ჩო შემ დეგ ზე უნ და იყოს ორი ენ ტი რე ბუ-
ლი:

l ეროვ ნუ ლი პო ლი ტი კის ჩარ ჩო ში შე მა ვა ლი 
სოფ ლის ეკო ნო მი კა, რო მელ საც თა ნა ბა რი 
მნიშ ვ ნე ლო ბა ენი ჭე ბა პო ლი ტი კის შე მუ შა-
ვე ბის და სა ჯა რო ინ ვეს ტი ცი ე ბის შე სა ხებ გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში

l ეროვ ნუ ლი ეკო ნო მი კის გეგ მე ბის და ინ დუს-
ტ რი უ ლი სტრა ტე გი ე ბის არ სე ბო ბა

l სოფ ლად ეკო ნო მი კის შე სა ხებ ამ ბი ცი უ რი 
და და მა ჯე რე ბე ლი ნა რა ტი ვის შექ მ ნა და 
კო მუ ნი კა ცია
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l სოფ ლის ეკო ნო მი კა ში დი ვერ სი ფი ცი რე-
ბუ ლი ზრდის შე საძ ლებ ლო ბა მიზ ნობ რი ვი 
მხარ და ჭე რის და სან დო ფი ნან სუ რი მო დე-
ლე ბის დახ მა რე ბის გზით

l ბუ ნებ რი ვი სიმ დიდ რის მოვ ლა და ამ სფე-
რო ში და კა ვე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის და ფა სე ბა

l კვა ლი ფი ცი უ რი, მოქ ნი ლი, ადაპ ტა ცი ის უნა-
რის მქო ნე სოფ ლის მო სახ ლე ო ბა

l მდგრა დი და მომ გე ბი ა ნი პირ ვე ლა დი წარ-
მო ე ბა

l სოფ ლად ბიზ ნე სის წარ მო ე ბი სათ ვის და 
ზრდი სათ ვის მხარ დამ ჭე რი გა რე მოს არ სე-
ბო ბა

l სოფ ლად საცხოვ რებ ლით უზ რუნ ველ ყო ფის 
გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი წვდო მა

l ძლი ე რი ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის არ სე ბო ბა 
(NCRA, 2018).  

5. რე კო მენ და ცი ე ბი
სოფ ლად ეკო ნო მი კის დი ვერ სი ფი კა ცი ის მხარ-
და სა ჭე რად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია შემ დე გი რე კო-
მენ და ცი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა:

l ინო ვა ცი ე ბი სოფ ლის ეკო ნო მი კუ
რი გან ვი თა რე ბის პო ლი ტი კა ში და 
გან ხორ ცი ე ლე ბა ში - სა ქარ თ ვე ლო ში 
არ სე ბუ ლი მწი რი გა მოც დი ლე ბის გათ-
ვა ლის წი ნე ბით, ინო ვა ცი ურ პო ლი ტი კად 
შეგ ვიძ ლია ჩავ თ ვა ლოთ ევ რო კავ შირ ში 
აპ რო ბი რე ბუ ლი და სა ქარ თ ვე ლოს გა მოწ-
ვე ვებ თან და ად გი ლობ რიც კონ ტექ ს ტ თან 
თავ სე ბა დი სოფ ლის გან ვი თა რე ბის პო-
ლი ტი კა, რო მე ლიც მხარს უჭერს ეკო ნო-
მი კურ გან ვი თა რე ბას  დი ვერ სი ფი კა ცი ის 
გზით.  შე სა ბა მი სი სამ თავ რო ბო და არა-
სამ თავ რო ბო ინ ს ტი ტუ ტე ბი აქ ტი უ რად უნ-
და  სწავ ლობ დ ნენ წარ მა ტე ბუ ლი ევ რო პუ-
ლი ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბას ამ სფე რო ში 
და ახ დენ დ ნენ მათ ადაპ ტა ცი ას.  ევ რო პუ-
ლი გა მოც დი ლე ბა უნ და აისა ხოს სოფ ლის 
გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ებ ში, მხარ დამ-
ჭე რი პროგ რა მე ბის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე-
ლი უწყე ბე ბის ინ ს ტი ტუ ცი ურ მოწყო ბა ში და 
მათ საქ მი ა ნო ბა ში. 

l სოფ ლად კერ ძო სექ ტო რის მხარ და
ჭე რის პროგ რა მე ბის გაგ რ ძე ლე ბა  და 
მა თი მო დი ფი კა ცია მი ღე ბუ ლი შე დე

გე ბის და არ სე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბის 
შე სა ბა მი სად - სა ჭი როა კერ ძო სექ ტო რის 
მხარ და ჭე რის პროგ რა მე ბის მაქ სი მა ლუ რი 
დი ვერ სი ფი კა ცია სოფ ლად არ სე ბუ ლი გან-
ს ხ ვა ვე ბუ ლი სა ჭი რო ე ბე ბის შე სა ბა მი სად. 
სოფ ლად კერ ძო სექ ტო რის გან ვი თა რე ბის 
პრობ ლე მე ბის სა პა სუ ხოდ, მხარ და ჭე რის 
პროგ რა მე ბი უნ და იყოს ინო ვა ცი უ რი და 
ად გი ლობ რივ პი რო ბებ ზე ადაპ ტი რე ბუ ლი. 
მე წარ მე ებს უნ და შე ეძ ლოთ მხარ და ჭე რის 
მი ღე ბა ყვე ლა ეტაპ ზე, დაწყე ბუ ლი ბიზ ნეს 
იდე ი დან, გაგ რ ძე ლე ბუ ლი ბიზ ნეს გეგ მის 
შედ გე ნით და გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის სა ჭი-
რო ფი ნან სუ რი, ასე ვე ექ ს პერ ტუ ლი და მენ-
ტო რუ ლი მხარ და ჭე რის მო პო ვე ბით. ასე თი 
პროგ რა მე ბი მნიშ ვ ნე ლო ვან სტი მულს მი-
ცემს სოფ ლად მე წარ მე ო ბის გან ვი თა რე ბას 
და წვლილს შე ი ტანს სოფ ლად ეკო ნო მი-
კის დი ვერ სი ფი კა ცი ა ში. პროგ რა მე ბი უნ-
და ეფუძ ნე ბო დეს სოფ ლად სა წარ მო ე ბის 
სა ჭი რო ე ბე ბის სიღ რ მი სე ულ კვლე ვას და 
შე ფა სე ბას. მხარ და ჭე რის პროგ რა მე ბის 
შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში სა სარ გებ ლო იქ ნე-
ბა ად გი ლობ რი ვი გან ვი თა რე ბის ჯგუ ფე ბის 
(Local Action Group) ჩარ თ ვა, რო მელ-
თაც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ცოდ ნა  და უგ როვ დათ 
შე სა ბა მის სა სოფ ლო რა ი ო ნებ ში კერ ძო 
სექ ტო რის პრობ ლე მე ბის, სა ჭი რო ე ბე ბის და 
პერ ს პექ ტი ვე ბის შე სა ხებ. შო რი მან ძი ლის 
მხედ ვე ლო ბა ში მი ღე ბით, ცენ ტ რა ლურ მა 
ინ ს ტი ტუ ტებ მა უნ და შე ი მუ შა ონ მომ სა ხუ-
რე ბის და კონ სულ ტა ცი ის დის ტან ცი უ რად 
მი წო დე ბის პლატ ფორ მე ბი, რაც გაზ რ დის 
სოფ ლის მაცხოვ რებ ლე ბის გათ ვით ც ნო ბი ე-
რე ბას მხარ და ჭე რის არ სე ბუ ლი პროგ რა მე-
ბის შე სა ხებ. 

l სა სოფ ლო რა ი ო ნე ბის ინ ტერ ნეტ ზე ხელ   
მი  საწ ვ დო მო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა. ეს არის 
პირ ვე ლი რი გის ამო ცა ნა საცხოვ რებ ლად და 
სა მუ შა ოდ  სა სოფ ლო რა ი ო ნე ბის მიმ ზიდ ვე-
ლო ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად, სა სოფ ლო და 
არა სა სოფ ლო ბიზ ნე სის სა წარ მო ებ ლად და 
დი ვერ სი ფი კა ცი ი სათ ვის ხელ საყ რე ლი გა-
რე მოს შე საქ მ ნე ლად. მა ღალ სიჩ ქა რი ა ნი ინ-
ტერ ნე ტი უზ რუნ ველ ყოფს სოფ ლად მაცხოვ-
რე ბე ლი ადა მი ა ნე ბის ხელ მი საწ ვ დო მო ბას 
ინ ფორ მა ცი ა ზე, ელექ ტ რო ნულ სა ვაჭ რო 
პლატ ფორ მებ ზე,  იძ ლე ვა.

 სოფ ლად ნა წარ მო ე ბი პრო დუქ ცი ის და 
მომ სა ხუ რე ბის მომ ხ მა რებ ლის თ ვის შე თა-
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ვა ზე ბის სა შუ ა ლე ბას, მხარს უჭერს სა ჯა-
რო სერ ვი სე ბის მი წო დე ბას და სა მე დი ცი ნო 
სერ ვი სე ბით უზ რუნ ველ ყო ფას. ცალ კე ულ 
შემ თხ ვე ვებ ში შე საძ ლოა გან ხი ლულ იქ ნას 
სა ჯა რო- კერ ძო სექ ტო რის პარ ტ ნი ო რო ბის 
პლატ ფორ მე ბის გა მო ყე ნე ბა ინ ტერ ნეტ თან 
წვდო მის უზ რუნ ველ ყო ფი სათ ვის. 

l „შთაბეჭდილებების ეკო ნო მი კის“ სექ
ტო რის გან ვი თა რე ბის მხარ და ჭე რა. 
აღ ნიშ ნუ ლი სექ ტო რი უნ და გახ დეს სოფ ლად 
ეკო ნო მი კის დი ვერ სი ფი კა ცი ის წარ მ მარ თ-
ვე ლი. ის ეფუძ ნე ბა ბუ ნებ რივ სიმ დიდ რე ებს 
მთე ბის, ტყე ე ბის, სა ნა პი რო ე ბის სა ხით, კულ-
ტუ რულ და ის ტო რი ულ ად გი ლებს და ად გი-
ლობ რი ვი სპე ცი ფი კის მქო ნე პრო დუქ ტებს 
(ENRD, 2017). სა ქარ თ ვე ლო ში მზარ დი 
ტუ რიზ მის სექ ტო რი და ვი ზი ტო რე ბის მა ტე ბა 
კარგ სა ფუძ ველს ქმნის სოფ ლად აღ ნიშ ნუ-
ლი სექ ტო რის გა სა ვი თა რებ ლად. აუცი ლე-
ბე ლია ჩა ტარ დეს სიღ რ მი სე უ ლი კვლე ვე ბი 
ცალ კე ულ რე გი ო ნებ ში „შთაბეჭდილებების 
ეკო ნო მი კის“ გან ვი თა რე ბის პო ტენ ცი ა ლის 
შე სა ხებ, გა ი ზარ დოს სოფ ლად მაცხოვ რე ბე-
ლი ადა მი ა ნე ბის ცოდ ნა პო ტენ ცი ურ სა შუ ა-
ლე ბებ ზე და მოხ დეს სა პი ლო ტე პრო ექ ტე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა.

და ნარ თი: კვლე ვის  
პრე ზენ ტა ცი ე ბი
პი ემ სი კვლე ვით მა ცენ ტ რ მა პო ლი ტი კის ნარ-
კ ვე ვის სა მუ შაო ვერ სია წა რად გი ნა  GAARD-ის 
შეხ ვედ რა ზე, ასე ვე მცხე თა- მ თი ა ნეთ ში, იმე რეთ-
ში და აჭა რა ში გა მარ თულ სა მუ შაო შეხ ვედ რებ-
ზე რე გი ო ნე ბის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბე ბის 
და ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ე ბის 
წარ მო მად გენ ლე ბის მო ნა წი ლე ო ბით. კვლე ვის 
ავ ტორ მა დამ ს წ რე ებს გა აც ნო მთა ვა რი მიგ ნე ბე-
ბი, სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბა და რე კო მენ-
და ცი ე ბი. შეხ ვედ რებ ზე გა მარ თულ დის კუ სი ებ ზე 
გა მო იკ ვე თა რამ დე ნი მე ფაქ ტო რი, რომ ლე ბიც 
ამ და ნარ თ შია წარ მოდ გე ნი ლი. 

მცი რე ფერ მე რებ ზე მორ გე ბუ ლი  
მხარ და ჭე რა

მე წარ მე ო ბის მხარ და ჭე რის პრო ექ ტე ბის შე მუ-
შა ვე ბი სას მე ტი ყუ რადღე ბა უნ და მი ექ ცეს მცი რე 
ფერ მე რე ბის სა ჭი რო ე ბებს და მათ მხარ და ჭე-
რას ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის დი ვერ სი ფი ცი-
რე ბის საქ მე ში. მცი რე ფერ მე რე ბის სა ჭი რო ე-

ბე ბის გან საზღ ვ რა ში აქ ტი უ რად უნ და მოხ დეს 

ად გი ლობ რი ვი სა მოქ მე დო ჯგუ ფე ბის (LAG) 

რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბა.  უნ და მოხ დეს მცი რე 

ფერ მე რე ბის ინ ფორ მი რე ბა ეკო ნო მი კუ რი საქ-

მი ა ნო ბის დი ვერ სი ფი კა ცი ის შე საძ ლო სარ გებ-

ლის შე სა ხებ, ასე ვე ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რის 

და ტექ ნი კუ რი დახ მა რე ბის ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის 

დახ ვე წა  და მათ სა ჭი რო ე ბებ ზე მორ გე ბა. 

კერ ძო სექ ტო რის მხარ და ჭე რის  
პროგ რა მებ ზე გათ ვით ც ნო ბი ე რე ბის  
გაზ რ და

მიმ დი ნა რე სა ხელ მ წი ფო პროგ რა მე ბის სი კე თე-

ე ბით სარ გებ ლო ბის ხე ლის შემ შ ლე ლი ფაქ ტო-

რე ბია შე სა ბა მი სი დო კუ მენ ტა ცი ის მომ ზა დე ბას-

თან და კავ ში რე ბუ ლი სირ თუ ლე ე ბი, ად გი ლებ ზე 

ინ ფორ მა ცი ის და კონ სულ ტა ცი ა ზე ხელ მი საწ-

ვ დო მო ბის ნაკ ლე ბო ბა, რიგ შემ თხ ვე ვებ ში ინ-

ფორ მა ცი ის მი სა ღე ბად თბი ლის ში ჩას ვ ლის 

სა ჭი რო ე ბა. ამ პრობ ლე მე ბის აღ მო საფხ ვ რე-

ლად სა ჭი როა კერ ძო სექ ტო რის მხარ დამ ჭე რი 

ინ ს ტი ტუ ტე ბის შე სა ბა მი სი სერ ვი სე ბის დახ ვე წა 

და მა თი თა ნამ შ რომ ლო ბის გა აქ ტი უ რე ბა ად გი-

ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ებ თან, რა-

თა ერ თობ ლი ვად მოხ დეს რე გი ო ნებ ში მოქ მე-

დი მე წარ მე ე ბის ინ ფორ მა ცი ით უზ რუნ ველ ყო ფა 

და მათ თ ვის კონ სულ ტა ცი ე ბის გა წე ვა. 

კერ ძო სექ ტო რის მხარ და ჭე რის  
პროგ რა მე ბის მო ნი ტო რინ გის და  
შე ფა სე ბის სის ტე მა

მე წარ მე ო ბის მხარ და ჭე რის პროგ რა მე ბის 

ეფექ ტუ რო ბის შე სა ფა სებ ლად, არ სე ბუ ლი ხარ-

ვე ზე ბის გა მო სავ ლე ნად და აღ მო საფხ ვ რე ლად, 

ასე ვე პროგ რა მე ბის და სახ ვე წად აუცი ლე ბე ლია 

მო ნი ტო რინ გის და შე ფა სე ბის სის ტე მე ბის შე მუ-

შა ვე ბა და და ნერ გ ვა. ამ პრო ცეს ში აქ ტი უ რად 

უნ და მოხ დეს სა ერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე-

ბის შეს წავ ლა და სა ქარ თ ვე ლოს რე ა ლო ბა ზე 

ადაპ ტი რე ბა. 
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