
2022

პ
ი
 ე

მ
 ს

ი
 კ

ვ
ლ

ე
ვ
ი
თ

ი
 ც

ე
ნ
ტ

რ
ი

ონის მუნიციპალიტეტის  
პირველადი და გადამუშავებული 
კვების პროდუქტების კლასტერის  
დიაგნოსტიკური კვლევა



ონის მუნიციპალიტეტის  
პირველადი და  
გადამუშავებული კვების 

პროდუქტების კლასტერის  
დიაგნოსტიკური კვლევა

2022



ონის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის პირ ვე ლა დი და გა და მუ შა ვე ბუ ლი კვე ბის პრო
დუქ ტე ბის კლას ტე რის დი აგ ნოს ტი კუ რი კვლე ვა გან ხორ ცი ელ და ევ რო
კავ ში რის ინი ცი ა ტი ვის – „მერები ეკო ნო მი კუ რი ზრდი სათ ვის” და ფი
ნან სე ბუ ლი პრო ექ ტის ფარ გ ლებ ში, რო მელ საც ახორ ცი ე ლე ბენ ონის 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის მე რია და პი ემ  სი კვლე ვი თი ცენ ტ რი.

აღ ნიშ ნუ ლი დო კუ მენ ტი შექ მ ნი ლია ევ რო კავ ში რის მხარ და ჭე რით. მის 
ში ნა არ ს ზე პა სუ ხის მ გე ბე ლია „პიემსი კვლე ვი თი ცენ ტ რი“ და შე საძ
ლო ა, რომ იგი არ გა მო ხა ტავ დეს ევ რო კავ ში რის შე ხე დუ ლე ბებს. 



3

სარჩევი 

1.  შესავალი  ..............................................................................................................    4
2.  მეთოდოლოგია  .....................................................................................................    5
3.  პირველადი და გადამუშავებული კვების პროდუქტების წარმოების სექტორი  ..........    6
 3.1. კლასტერის განსაზღვრა ..................................................................................    6
 3.2. პირველადი და გადამუშავებული კვების პროდუქტების წარმოების კლასტერის 
 მიმოხილვა .............................................................................................................    7
4.  პირველადი და გადამუშავებული კვების პროდუქტების სექტორის ძირითადი 
 ეკონომიკური ინდიკატორები  .................................................................................  13

4.1. ბრუნვა ............................................................................................................. 13
4.2. დასაქმება  ......................................................................................................  14
4.3. სექტორის სხვა ძირითადი ეკონომიკური ინდიკატორები ..................................  14

5. წარმოების პროცესი  ..............................................................................................  16
5.1. მეცხოველეობა ................................................................................................  16
5.2. საკვები პროდუქტების წარმოება ......................................................................  20

6. ბიზნეს პროცესების და კლასტერის ანალიზი  ..........................................................  25
6.1. მართვა და სამუშაო ძალა ................................................................................  25
6.2. საწარმოო სათავსოები და ტექნოლოგიები .......................................................  27
6.3. ინოვაცია .........................................................................................................  28
6.4. გაყიდვები და მარკეტინგი ...............................................................................  29
6.5. ბიზნეს რესურსები ............................................................................................  30
6.6. SWOT ანალიზი ...............................................................................................  31

7.  თანამშრომლობა პირველადი და გადამუშავებული საკვები 
 პროდუქტების კლასტერში  .....................................................................................  35
 7.1. კონკურენცია ...................................................................................................  35
 7.2. ძირითად კომპანიებს შორის თანამშრომლობა.................................................  35
 7.3. დამხმარე ინსტიტუტებს და ძირითად კომპანიებს შორის თანამშრომლობა .......  36
 7.4. კოოპერაციის მატრიცა ....................................................................................  38
 7.5. კლასტერის რუკა .............................................................................................. 39
8.  ბარიერების და შესაძლებლობების ანალიზი  ..........................................................  40
 8.1. გამოწვევები ....................................................................................................  40
 8.2. კლასტერში ერთობლივი ქმედებების და თანამშრომლობის პოტენციალი .........  42
 8.3. კლასტერის ხედვა ...........................................................................................  43
 8.4. კლასტერის მიზნები .........................................................................................  43



4

1 შესავალი 
 

ევროკავშირისმიერმხარდაჭერილიპროექტის„ონისმუნიციპალიტეტისეკონომიკურიგან
ვითარება ბიზნეს კლასტერების შექმნის და ინვესტიციების მოზიდვის გზით“ მიზანს წარ
მოადგენსონის მუნიციპალიტეტში მოქმედი მცირედა საშუალო საწარმოების კონკურენ
ტუნარიანობისგაზრდა,ახალისამუშაოადგილებისშექმნა,ინვესტიციებისზრდადაონის
მუნიციპალიტეტშისოციალურეკონომიკურიმდგომარეობისგაუმჯობესება.
აღნიშნულიპროექტიითვალისწინებსქვემოთჩამოთვლილიშედეგებისმიღწევას:
y მოსალოდნელიშედეგი1:ონისმუნიციპალიტეტში2ბიზნესკლასტერისშექმნა(თითოე
ულშიმინიმუმ15წევრიმიკრო,მცირეანსაშუალოკომპანია)

y მოსალოდნელიშედეგი2:კლასტერებისდამათიწევრიმცირედასაშუალოკომპანი
ებისუნარებისგაუმჯობესებადასაპილოტეპროექტებისგანხორციელებაქვეგრანტის
კომპონენტისსაშუალებით

y მოსალოდნელიშედეგი3:ონისმუნიციპალიტეტისსაინვესტიციომიმზიდველობისგაუმ
ჯობესება

ონის მუნიციპალიტეტის პირველადიდა გადამუშავებული კვების პროდუქტების სექტორის
კლასტერის დიაგნოსტიკური კვლევა განხორციელდა პროექტის „ონის მუნიციპალიტე
ტისეკონომიკურიგანვითარებაბიზნესკლასტერებისშექმნისდაინვესტიციებისმოზიდვის
გზით“ფარგლებში.
შესაბამისი კლასტერების გამოვლენის მიზნით, პროექტის გუნდმა მოახდინა ერთგვარო
ვანდამომიჯნავესექტორებშიმოქმედისაწარმოებისგამოვლენა.საწარმოებისშესაბამისი
დაჯგუფებისშედეგად,დიაგნოსტიკურიკვლევებისათვისშეირჩა4სექტორი:
y პირველადიდაგადამუშავებულიკვებისპროდუქტები,
y მსუბუქიმრეწველობა,
y ტურიზმი
y მშენებლობა
პირველადი და გადამუშაებული კვების პროდუქტების სექტორი დიაგნოსტიკური კვლევა
წარმოგვიდგენსდარგისკომპანიებისბიზნესოპერაციებისმიმოხილვას,ბიზნესკავშირებს
კლასტერისწევრკომპანიებსადაპარტნიორინსტიტუციებსშორის,კლასტერისგანვითარე
ბისშემაფერხებელფაქტორებს,მისიგანვითარებისხედვასდაშესაბამისპრიორიტეტებს.
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2 მეთოდოლოგია 

პროექტის„ონისმუნიციპალიტეტისეკონომიკურიგანვითარებაბიზნესკლასტერებისშექ
მნისდა ინვესტიციების მოზიდვის გზით“ფარგლებში,ონის მუნიციპალიტეტის ამავე სექ
ტორისდიაგნოსტიკურიკვლევისმიზნებისთვის,კვლევითიჯგუფისმიერშემუშავებულიმე
თოდოლოგიაძირითადადემყარებაპირველადიდაგადამუშვებულიკვებისპროდუქტების
სექტორისრაოდენობრივიმონაცემებისანალიზს(სექტორისთვისხელმისაწვდომისტატის
ტიკურიმონაცემებისგაანალიზებით),ისევეროგორცხარისხობრივკვლევას.ესუკანასკ
ნელი,თავის მხრივ, მოიაზრებს საველე კვლევასონის მუნიციპალიტეტში  სიღრმისეულ
ინტერივიუებსდაფოკუსჯგუფშეხვედრებსდაინტერესებულმხარეებთან.დიაგნოსტიკური
კვლევისგანხორციელებისას,სულჩატარდა26ინვერვიუდა1ფოკუსჯგუფშეხვედრა.და
ინტერესებულიმხარეებისჩაშლაკიმოცემულიაქვედაცხრილში.

ცხრილი1.ჩატარებულიინტერვიუებისგანაწილებაჩართულიმხარეებისმიხედვით

ძირითადი კომპანიები და დამხმარე ინსტიტუტები
ჩატარებული 

ინტერვიუების 
რაოდენობა

ძირითადისაწარმოები 16

სექტორისაღმავალიკავშირებისაქტორები 2

სექტორისხელშემწყობიინსტიტუტები 6

საგანმანათლებლოდაწესებულება 1

ფინანსურიინსტიტუტი 1

სულ 26
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3 პირველადი და გადამუშავებული კვების 
პროდუქტების წარმოების სექტორი 

3.1. კლასტერის განსაზღვრა

ონის მუნიციპალიტეტში პირველადიდა გადამუშავებული კვების პროდუქტების სექტორის
კლასტერისულშედგება136საწარმოსგან,რომელთაგან6კომპანიაშეზღუდულიპასუხის
მგებლობის საზოგადოებაა,2 კოოპერატივიდადარჩენილი (128) ინდ.მეწარმედდარე
გისტრიებულიეკონომიკურიოპერატორი.საწარმოთაზომასრაცშეეხება,ყველამათგანი
მცირეზომისაა.

ცხრილი2.ონისმუნიციპალიტეტისპირველადიდაგადამუშავებულიკვებისპროდუქტებისსექტორის
საწარმოთაგანაწილებასაქმიანობებისმიხედვით

საქმიანობა საწარმოთა 
რაოდენობა

მეფუტკრეობადათაფლისწარმოება 88

საცხობიდასაკონდიტრო 16

მზაპროდუქტებისადაკერძებისწარმოება 2

მსხვილფეხარქოსანიპირუტყვისსხვაჯიშებისადაკამეჩებისმოშენება 1

მერძეულიჯიშებისპირუტყვისმოშნეება 1

ღორებისდაგოჭებისმოშენება 2

ხორცისპროდუქტებისწარმოება 2

შერეულისოფლისმეურნეობა 2

სუნელსანელებლებისდასაკაზმსანელებლებისწარმოება 1

ვაშლისძმრისწარმოება 1

ყველისწარმოება 1

ჩირისწარმოება 2

ტყისველურიპროდუქტეაბისშეგროვება(ხეტყისგარდა) 1

სულ 136

წყარო:ბიზნესრეგისტრიდაონისმინიციპალიტეტისმერიისმიერგაზიარებულიადგილობრივსაწრამოთაბაზა

მნიშვნელოვანიააღინიშნოს,რომზედაცხრილშისაქმიანობისმიხედვითმოცემულისაწარ
მოთარაოდენობასრულადარფარავსონისმუნიციპალიტეტშიპირველადიდაგადამუშა
ვებულიკვებითიპროდუქტებისსექტორშიარსებულეკონომიკუროპერატორებს,გამომდი
ნარეიქიდან,რომრიგისაწარმოებისსაქმიანობაუცნობიიყოხელმისაწვდომმონაცემთა
ბაზაში.
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3.2. პირველადი და გადამუშავებული კვების პროდუქტების წარმოების 
კლასტერის მიმოხილვა

კვლევითიჯგუფისმიერშემუშავებულიმეთოდოლოგიისმიხედვით,პირველადიდაგადამუ
შავებულიკვებისპროდუქტებისსექტორისკატეგორიაშიგაერთიანდაორიძირითადიქვე
სექტორი: მეცხოველეობა და კვების პროდუქტების წარმოება. მეცხოველეობის ქვესექ
ტორში ონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საწარმოების ძირითადი ეკონომიკური
ოპერატორები, და შესაბამისად, ხარისხობრივი კვლევის ფარგლებში დაფარული ადგი
ლობრივისაწარმოები,ძირითადადსაქმიანობენმესაქონლეობისდამეღორეობისმიმარ
თულებებით.კვებისპროდუქტებისქვესექტორისშემთხვევაშიკი,ეკონომიკურიაქტორები
შემდეგიძირითადიმიმართულებებითოპერირებენ:მეფუტკრეობადათაფლისწარმოება,
კენკროვანიკულტურა,ვაშლისძმრისწარმოება,ხილისჩირისწარმოება,რძისპროდუქ
ტების წარმოება. აღნიშნული ქვესექტორები და შესაბამისი ეკონომიკური საქმიანობები
შეჯამებულიაქვედა#2ცხრილში:

ცხრილი3.პირველადიდაგადამამუშავებელიკვებისპროდუქტებისწარმოებაონისმუნიციპალიტეტში

პირველადი და გადამუშავებული კვების პროდუქტები 

1. მეცხოველეობა 

y მსხვილფეხარქოსანიპირუტყვისსხვაჯიშებისადაკამეჩებისმოშენება
y მერძეულიჯიშებისპირუტყვისმოშენება
y ღორებისდაგოჭებისმოშენება
y მეფუტკრეობა

2. კვების პროდუქტების წარმოება 

y თაფლისწარმოება
y ჩირისწარმოება
y ვაშლისძმრისწარმოება
y კენკროვანიკულტურა

საწყის ეტაპზე, კვლევითი ჯგუფის მიერ გაანალიზდა პირველადი და გადამუშავებელი
კვებისპროდუქტებისწარმოებისსექტორშიძირითადიქვესექტორებისთვისსაქართველოს
სტატისტიკისეროვნულისამსახურის(საქსტატი)მიერგამოქვეყნებულიისრაოდენობრივი
მონაცემები,რომლებიცხელმისაწვდომიიყოონისმუნიციპალიტეტისთვის.

მეცხოველეობა
მეცხოველეობისდარგში,2020წელს,2019წელთანშედარებით,მნიშვნელოვნად(385
სულით)შემცირდამსხვილფეხარქოსანიპირუტყვისრაოდენობადა2040სულიშეადგინა.
ადმინისტრაციულიერთეულებისმიხედვით,მსხვილფეხარქოსანიპირუტყვისრაოდენობა
განსაკუთრებითმაღალიასოფ.ფარახეთში(სოფ.შარდომეთისმახლობლად)დამთლიანი
სულადობის25%სშეადგენს.
მეღორეობის მიმართულებით, ონის მუნიციპალიტეტში ღორის სულადობა 2020 წელს,
წინაწელთანშედარებითთითქმისგაორმაგდადარაოდენობამ1,565იშეადგინა,აქედან
მნიშვნელოვანინაწილი(29%)კისოფელღარზემოდის.



8

2020 წელს ფრინველის რაოდენობამ ონის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 2,348 ფრთა
შეადგინა,რაც22%ითნაკლებია2019წლისმაჩვენებელზე.ადმინისტრაციულერთეულებს
შორის,ფრინველისრაოდენობისსიდიდით,ქალაქიონი(13%)დასოფელიშეუბანი(11%)
გამოიკვეთა.

კვების პროდუქტების წარმოება
კვებისპროდუქტებისწარმოებისქვესექტორში,ცხოველისხორცისწარმოებისმონაცემებზე
დაკვირვებით,2018წელსონისმუნიციპალიტეტში218ტონასაქონლისადა23.9ტონა
ღორისხორციაწარმოეს.აღსანიშნავია,რომსაქონლისხორცისწარმოებითგამოირჩეოდა
ასევესოფ.ფარახეთი(მთლიანიწარმოების24%)დასოფ.ღები(11%).
ამავე წელს, ქათმის ხორცის წარმოებამ 3.2 ტონა, თხის ხორცის წარმოებამ 1.6 ტონა
შეადგინა,ხოლოკვერცხისწარმოებამ381ათასიერთეულსმიაღწია.
2018 წელს რძის წარმოებამ 2679.3 ტონა შეადგინა. ადმინისტრაციული ერთეულების
შორის,წარმოებისმოცულობისმიხედვითყველაზემაღალიმაჩვენებელისოფ.ფარახეთში
(18%)დასოფ.ღებში(13%)აღმოჩნდა.
რაცშეეხებათაფლისწარმოებას,2018წელსონისმუნიციპალიტეტშიმთლიანმარაოდენობამ
35 ტონა შეადგინა. თაფლის წარმოება მოცულობის მიხედვით, განსაკუთრებით მაღალი
იყოსოფ.კომანდელსა(მთლიანიწარმოების10%)დასოფ.შქმერში(10%).
კენკროვანიკულტურებისმთლიანიწარმოებისმონაცემებზედაკვირდებით,2020წელს,ონის
მუნიციპალიტეტშიკენკროვანიხილისსავარაუდოფართობი12ჰექტარიიყო.აქედან90%
მაყვალზემოდიოდა,რასაცმოსდევდამარწყვი(6%)დაჟოლო(4%).ადმინისტრაციული
ერთეულების მიხედვით, მაყვლის ფართობი და მოსავლიანობა განსაკუთრებით მაღალი
იყოსოფლებისთვისგომისადაპიპილეთი.

მიწის კატეგორიები
საგულისხმოაონისმუნიციპალიტეტშიარსებულიმიწისკატეგორიებზედაკვირვება.2020
წლისმონაცემებით,ონისმუნიციპალიტეტშისასოფლოსამეურნეომიწებმაჯამში45920
ჰექტარი შეადგინა. ადმინისტრაციულ ერთეულებს შორის სასოფლო სამეურნეო მიწების
ყველაზემაღალიწილი(26%)ღებზემოდიოდა,რასაცმოსდევდასაკაო(13%)დაუწერა
(7%).აღსანიშნავია,რომონისმუნიციპალიტეტშისასოფლოსამეურნეომიწებისუმრავლე
სობასაძოვრად(61%)დასათიბად(34%)გამოიყენებოდა.საძოვარიმიწებისძირითად
ნაწილს(52%)შეადგენდაღების,საკაოსადაუწერასმიწები.რაცშეეხებასათიბმიწებს,
მათიმნიშნველოვანინაწილი(44%)მოდიოდაღებზე,შქმერსადაჭიორაზე.

წარმოება (ქვეყნის მასშტაბით)
საქართველოშიბოლო5წლისგანმავლობაშიმთლიანადწარმოებულითაფლისმოცულო
ბაკლებადიტენდენციითხასიათდებოდა.2017,2018და2019წლებში,ქვეყანაშიწლი
ურადწარმოებულითაფლისმოცულობასტაბილურად2.5ათასტონასშეადგენდა.თუმცა
2020წელს,წინაწელთანშედარებით4%იკლებადაფიქსირდადა2.4ათასიტონაშეად
გინა.ხოლო2021წელს,2020წელთანშედარებით,მკვეთლიკლება(17%)დაფიქსირდა
დასულ2ათასიტონაშეადგინა.
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გრაფიკი1.საქართველოშიწარმოებულითაფლისმოცულობაწლებისმიხედვით

საქართველოში თაფლის წარმოება 2017-2021 წლებში
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წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

რაც შეეხება ქვეყანაში კენკროვანი ხილის წარმოებას, ბოლო 5 წლის მანძილზე ყველა
სახეობისკენრკისმაქსიმალურიჯამურიმოცულობა2021წელსდაფიქსირდადა4ათასიტონა
შეადგინა,რომელთაგან600ტონაჟოლოზე,1.6ათასიტონამარწყვსადახენდროზე,ხოლო
1.8სხვადანარჩენისახეობისკენკროვანკულტურებზემოდიოდა.საგულისხმოა,რომ2018
წელსკვეთრად(44%)შემცირდაკენკროვანიპროდუქტებისჯამურიმოცულობაწინაწელთან
შედარებით.თუმცაამავეწელს,სხვასახეობებისკენკრებისგანგანსხვავებით,მხოლოდჟოლოს
წარმოებამ აჩვენა ზრდა (33%)და წლიურად400 ტონა შეადგინა. 2018დაფიქსირებული
კლებისშემდეგ,მომდევნოწლებიკენკრისჯამურმაწარმოებამზრდისტენდენციააჩვენადა3
წლისგანმავლობაში,წლიდანწლამდე,საშუალოდ,31%ითგაიზარდა.

გრაფიკი2.საქართველოშიკეკნროვანიხილისწარმოებაწლებისმიხედვით
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საქართველოში კენკროვანი ხილის წარმოება 2017-2021 წლებში

2017

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

ათ
ას

ი 
ტო

ნა
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წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური
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ექსპორტი (ქვეყნის მასშტაბით)
პირველადიდაგადამუშავებულიკვებითიპროდუქტებისწარმოებისსექტორში,კვლევითი
ჯგუფის მიერ გაანალიზდა თაფლისა და კენკრის ექპორტის მონაცემები ბოლო 3 წლის
განმავლობაში.
2021 წელს საქართველოდან ნატურალური თაფლის ექსპორტის ღირებულებამ 657.3
ათასიაშშდოლარიშეადგინა,რაც436.4%ითაღემატება2020წლისმაჩვენებელს.აქვე
უნდააღინიშნოს,რომექსპორტირებულინატურალურითაფლისსაშუალოფასი132.7%ით
შემცირდა2021წელს,2020წელთანშედარებითდაკგზე3.8$შეადგინა.

გრაფიკი3.ნატურალურითაფლისექსპორტი

ნატურალური თაფლის ექსპორტი (2017-2021)

2017
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წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

ქვეყნებისმიხედვით,ბოლო5წლის(20172021)მთლიანიექსპორტის34%საფრანგეთ
ზემოდიოდა,რომელსაცმოსდევდაბულგარეთი(19%),აშშ(7%),იტალია(6%)დააზერ
ბაიჯანი(5%).აღსანიშნავია,რომ2021წლისმონაცემებით,ექსპორტირებულითაფლის
წონისმიხედვითბულგარეთსადასაფრანგეთს,რუსეთისფედერაციამოსდევს.მიუხედავად
ამისა,რუსეთისფედერაცია,ამავეწელს,ექსპორტისღირებულებისმიხედვითმეათეად
გილსიკავებს,ვინაიდანრუსეთშიექსპორტირებულითაფლისფასმა0.75$/კგსშეადგინა.
აღნიშნულისაშუალოფასიმნიშვნელოვნადჩამოუვარდებასხვაქვეყნებისმაჩვენებლებს.
მაგალითისთვის,ყატარსადაჰონგკონგშიექსპორტირებულინატურალურითაფლისსაშუა
ლოფასები6.4და7.8$/კგსშეადგენს(2022წლისმონაცემები),ხოლოაღნიშნულიმაჩ
ვენებელიაშშსთვის,კანადისთვის,სინგაპურისთვის,საუდისარაბეთისადაჩეხეთისთვის,
კგთაფლზე,$9$10ინტერვალშიმერყეობს.

1 საშუალოფასიდათვლილიაექსპორტისღირებულებისა(1000აშშდოლარი)დაწონის(ტონა)შეფარდებით
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გრაფიკი4.ნატურალურითაფლისექსპორტიქვეყებისმიხედვით

ნატურალური თაფლის ექსპორტი ქვეყნების მიხედვით (2017-2021)

n საფრანგეთი

n ბულგარეთი

n აშშ

n იტალია

n აზერბაიჯანი

n არაბთა გაერთიანებული 
საამიროები

n ყატარი

n სხვა

34%

19%

4%

4%

5%

6%

7% 21%

წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

რაცშეეხებაკენკროვანხილს,2021წელსსაქართველოდანკენკრისხილისექსპორტის
ღირებულებამ6 მლნ აშშდოლარი შეადგინა,რაც48%ით აღემატება2020წლის მაჩ
ვენებელს.ზოგადადკენკროვანიხილისექპორტმა2018წლიდანმოყოლებულიმკვეთრი
ზრდისტენდენციააჩვენადაწლიდანწლამდე,საშუალოდ,138%ითიზრდებოდა.

გრაფიკი5.კენკროვანიხილისექსპორტი

კენკროვანი ხილის ექსპორტი (2017-2021)

2017

 მთლიანი კენკრის ექსპორტი        კენკრის ექსპორტის ზრდა

700

600

500

405

300

200

100

0

300%

250%

200%

150%

100%

50%

0%

50%

ათ
ას

ი 
აშ

შ 
დ

ო
ლ

არ
ი

20192018 2020 2021

წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური

ქვეყნების მიხედვით, ბოლო 5 წლის (20172021) მთლიანი ექსპორტის 87%რუსეთის
ფედერაციაზემოდიოდა,რომელსაცმოსდევდაარაბთაგაერთიანებულისაამიროები(4%),
სომხეთი(3%)დაუკრაინა(2%).
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გრაფიკი6.კენკროვანიხილისექსპორტიქვეყნებისმიხედვით

ნატურალური თაფლის ექსპორტი ქვეყნების მიხედვით (2017-2021)

n რუსეთის ფედერაცია

n არაბთა გაერთიანებული 
საამიროები

n სომხეთი

n უკრაინა

n სხვა87%

4%
4%

3%
2%

წყარო:საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური
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4 პირველადი და გადამუშავებული კვების პროდუქტების 
სექტორის ძირითადი ეკონომიკური ინდიკატორები 

4.1. ბრუნვა

ონის მუნიციპალიტეტში განხორციელებული საველე კვლევის ფარგლებში, პირველადი
და გადამუშავებული საკვები პროდუქტების სექტორში გამოკითხული რესპონდენტების
უმეტესობაღიაიყომთლიანიწლიურიშემოსავლებისმონაცემებისგასაზიარებლად,რამაც
შესაძლებლობა მოგვცა სამიზნე საწარმოების ეკონომიკური საქმიანობისა და ფინანსურ
მაჩვენებლებზე შედარებით ახლო დაკვირვება გაკვეკეთებინა. უნდა აღინიშნოს, რომ
გამოკითხულირესპონდეტებისუმეტესობისთვის(47%)წლიურიბრუნვაარაღემატება10
000ლარს,საწარმოების33%სთვისბრუნვა10000დან50000ლარამდეინტერვალში
მერყეობს.7%სთვის50000დან100000ლარამდე.ასევე7%ია100000დან250
000ლარამდედა1000000დან3000000მდებრუნვისმქონესაწარმოებისხვედრითი
წილიგამოკითხულთამთლაინრაოდენობაში.

ცხრილი4.გამოკითხულიეკონომიკურიოპერატორებისბრუვნისდიაპაზონი

საწარმოს 
ზომა2

0 - 
10K ₾

10K - 
50K ₾

50K - 
100K ₾

100K - 
250K ₾

250K - 
500K ₾

500K - 
1მლნ ₾

1მლნ - 
3მლნ ₾

მცირე            
მცირე            
მცირე              
მცირე              
მცირე              
მცირე              
მცირე              
მცირე              
მცირე              
მცირე              
მცირე              
მცირე  
მცირე  
მცირე  
მცირე  

2 საქსტატისგანახლებულიმეთოდოლოგიით(2017):
y მსხვილი ზომის საწარმოებს განეკუთვნება საწარმო, სადაც დასაქმებულთა საშუალოწლიური რაოდენობა
აღემატება249კაცსანსაშუალოწლიურიბრუნვისმოცულობა60მლნლარს.

y საშუალოზომისსაწარმოებსმიეკუთვნებაყველაორგანიზაციულ‐სამართლებრივიფორმისსაწარმო,რომელშიც
დასაქმებულთასაშუალოწლიურირაოდენობამერყეობს50‐დან250კაცამდე,ხოლოსაშუალოწლიურიბრუნვის
მოცულობა–12მლნლარიდან60მლნლარამდე.

y მცირე ზომის საწარმოებს მიეკუთვნება ყველა ორგანიზაციულ‐სამართლებრივი ფორმის საწარმო, რომელშიც
დასაქმებულთა საშუალო წლიურირაოდენობა არ აღემატება50დასაქმებულსდა საშუალო წლიური ბრუნვის
მოცულობაარაღემატება12მლნლარს.
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4.2. დასაქმება 

მსგავსად საწარმოთა წლიური ბრუნვისა, ონის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული კვლევის
ფარგლებში გამოკითხულმა რესპონდენტებმა გაგვიზიარეს ინფორმაცია საწარმოებში
დასაქმებული ადამიანების რაოდენობების შესახებ. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ
კვებისპროდუქტებისწარმოებისსექტორში, მეწარმეებისუმეტესობათვითდასაქმებულია
და საქმიანობაში ჩართული მხოლოდ ოჯახის წევრები ჰყავთ. შედარებით დიდი ზომის
საწარმოებიკი60მდეადამიანსასაქმებენ.შესაბამისად,კვლევითიჯგუფისგათვლებით,
გამოკითხული საწარმოების საშუალო შეწონილი დასაქმებულების დაანგარიშებით,
ისევე როგორც, სულ სექტორში რეგისტრირებული საწარმოების (დღეისთვის სულ 136)
გათვალისწინებით3, ონის მუნიციპალიტეტის პირველადი და გადამუშავებული კვების
პროდუქტების სექტორში მთლიანადდასაქმებული ადამიანებისრაოდენობა მიახლოებით
440მდეადამიანსშეადგენს.
ცხრილი 5. დასაქმებულთა რაოდენობა ონის მუნიციპალიტეტის პირველადი და გადამუშავებული კვების
წარმოებისსექტორისკომპანიებში

საწარმოთა ზომა სულ სექტორში რეგისტრირებული 
საწარმოები

სულ სექტორში დასაქმებული 
ადამიანები (გათვლილი)

მცირე 136 4404

წყარო:საველეკვლევა

4.3. სექტორის სხვა ძირითადი ეკონომიკური ინდიკატორები

საველე კვლევის განხორციელების ეტაპზე, გამოკუთხულმა რესპონდენტებმა შეაფასეს
მათი საწარმოებისთვის ძირითადი ეკონომიკური პარამეტრების ცვლილება 3 წლიან
ინტერვალში.ქვემოთმოცემულდიაგრამაშიწარმოდგენილიაგამოკითხულისაწარმოების
მიერ დაფიქსირებული ძირითადი ეკონომიკური პარამეტრების ცვლილებების დინამიკა
ბოლო3წლისგანმავლობაში.აღნიშნულიძირითადადგულისხმობდაშემდეგპარამეტრებს:
y შემოსავლები
y მოგება
y ექსპორტი
y ინვესტიციებიფიქსირებულაქტივებში
y მომხმარებელთარაოდენობა
y წარმოება
y საწარმოოსიმძლავრე
y პროდუქტთაასორტიმენტი
y ფასები
y დასაქმება

3 წყარო:ბიზნესრეგისტრიდაონისმინიციპალიტეტისმერიისმიერგაზიარებულიადგილობრივსაწრამოთაბაზა
4 სავარაუდომონაცემი.კვლევითჯგუფისგათვლები.



15

გრაფიკი 7. გამოკითხული საწარმოების მიერ დაფიქსირებული ძირითადი ეკონომიკური პარამეტრების
დინამიკაბოლო3წლისგანმავლობაში

7%

53%

40%

7%

53%

40%

7%

53%

40%

7%

33%

60%

7%

33%

60%

13%

33%

53%

13%

33%

53%

13%

20%

67%

87%

13%

7%

67%

27%

7%

67%

27%

საკვები პროდუქტების სექტორი: ცვლილება ბოლო 3 წელში
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ი
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ბი

მო
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ბა

n შემცირდა        n გაიზარდა        n არ შეცვლილა

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

წყარო:საველეკვლევა

მოცემული დიაგრამაზე გამოსახული მონაცემების გაანალიზებისას, საგულისხმოა, რომ
მიუხედავადCOVID19პანდემიისგლობალურიკრიზისისა,გამოკითხულთაუმეტესობისთვის
ბოლო 3 წლის მანძილზე გაყიდვების მოცულობა, მოგება, წარმოება, მომხმარებელთა
რაოდენობადასაწარმოოსიმძლავრეგაიზარდადაანალოგიურიპარამეტრებიშემცირდა
მხოლოდუმცირესობისთვის (7%თვის). გარდაამისა, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს,რომ
გამოკითხული რესპონდენტების აბსოლუტურმა უმეტესობამ (87%) დაადასტურა ფასების
ზრდა მათ საბოლოო პროდუქტებზე ბოლო3 წლის განმავლობაში, რაცლოგიკურია თუ
გავითვალისწინებთბოლოწლებში,ზოგადად,ქვეყანაშისოფლისმეურნეობისპროდუქტებზე
ფასებისმკვეთრმატებას.უმეტესგამოკითხულსაწარმოში(53%)დასაქმებულიმამაკაცებისა
დაქალებისრაოდენობაარშეცვლილა,თუმცამათგან,ბოლო3წლისგანმავლობაშიუფრო
მეტმა(33%)აიყვანამამაკაცითანამშრომელი,ვიდრექალი(20%).
დაბოლოს,კვლევითიჯგუფისმიერშემუშავებულიგზამკვლევი,ეკონომიკურიპარამეტრების
ტენდენციებისამნაწილშიმოიცავდაასევეშეკითხვასექპორტისდინამიკისშესახებ,თუმცა
ისდიაგრამაზევერმოხვდა,გამომდინარეიქიდან,რომარცერთრესპონდენტმეწარმეს
ქვეყნიდანექსპორტიჯერჯერობითარგანუხორციელებია.
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5 წარმოების პროცესი 

5.1. მეცხოველეობა

წარმოებული პროდუქცია
მეცხოველეობაონისმუნიპალიტეტში,დაზოგადადრაჭისრეგიონში,სოფლისმეურნეობის
ერთერთძირითადადდარგსწარმოადგენსდაის ადგილობრივფერმერთადაოჯახური
მეურნებობებისმნიშვნელოვანიშემოსავლისწყაროა.როგორცმიმოხილვისნაწილშიაღი
ნიშნა,ონისმუნიციპალიტეტშიპირველადისაკვებიპროდუქტებისქვესექტორშიარსებული
საწარმოებირამდენიმეძირითადიმიმართულებითსაქმიანობენ:მსხვილფეხარქოსანიპი
რუტყვის,მერძეულიჯიშებისპირუტყვის,ღორებისდაგოჭებისმოშენება.
როგორცზემოთაღინიშნა, საგულისხმოა,რომმეცხოველეობისდარგში,ონის მუნიციპა
ლიტეტისთვისამეტაპზეხელმისაწვდომმონაცემებზედაყრდობით(საქსტატი),2020წელს
წინაწელთანშედარებითმნიშვნელოვნად,16%ითშემცირდამსხვილფეხაპირუტყვისრა
ოდენობადასულ2040შეადგინა.სულადობისრაოდენობითგანსაკუთრებითგამოირჩე
ვა სოფ.ფარახეთიდა მთლიანი მაჩვენებლის25%ს შეადგენს. აღნიშნულიფაქტი იმით
აიხსნება,რომფარახეთისოფელშარდომეთთანახლოსმდებარესოფელია,სადაცრეგი
ონში ყველაზედიდი მსხვილფეხა პირუტყვისფერმა მდებარეობს.რაც შეეხება მერძეულ
მიმართულებას, საველე კვლევის ფარგლებში ჩატარდა კვლევითი ინტერვიუები ოჯახურ
მეურნებობებთან,რომლებიცძირითადადტრადიციულუნარებზედაფუძნებულსაქმიანობას
ეწევიანმერძეულიპირუტყვისმოვლისადარძისპროდუქტებისწარმოებაში.აქვეაღსანიშ
ნავია,რომსაქართველოსსოფლისმეუნეობისდარგისზოგადგამოწვევასწარმოადგენს
ქვეყანაშინატურალური(არააღდგენილი,საღი)რძისდეფიციტი,რაცგანხორციელებული
საველეკვლევისფარგლებშიცმკაფიოდგამოიკვეთა.
მსხვილფეხა პირუტყვისგან განსხვავებით, მეღორეობისდარგისრაოდენობრივი მონაცე
მებზედაკვირვებით,2020წელს2019წელანშედარებითსულადობათითქმისგაორმაგდა
დაჯამურად1,565შეადგინა,საიდანაცმნიშვნელოვანიწილი(29%)სოფ.ღარშიდაფიქ
სირდა.ესმონაცემილოგიკურია,რადგანსწორედამპერიოდშისოფ.ღარშისაპარტნიო
როფონდთანთანამშრომლობითმეღორეობისფერმაშეიქმნა.
ონისმუნიციპალიტეტშიმეცხოველეობისქვესექტორშიწარმოებულიპროდუქციააერთია
ნეთბს:ხორცისადახორცისპროდუქტებს,რძედარძისნაწარმს.საბოლოოდმიღებული
პროდუქციადეტალურადშეჯამებულიაქვედაცხრილში.

ცხრილი6.მეცხოველეობისდარგშიწარმოებულისაბოლოოპროდუქტები

მეცხოველეობის პროდუქცია

ხორცი და ხორცის პროდუქტები
y საქონლისხორცი
y ღორისხორცი
y შებოლილიღორისხორცი(რაჭულილორი)
y ანტრეკოტი,ბეჭი,
y კახურიჯიშისღორისსუთი
y ძეხვი,მშრალადგამოყვანილი
y კუპატი,სოსისი,ბეკონი
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ცოცხალი ცხოველები
y ცოცხალიღორი
y ცოცხალისაქონელი

რძე და რძის პროდუქტები
y რძე
y ყველი
y მაწონი
y ხაჭო
y არაჟანი

წყარო:საველეკვლევა

წარმოების პროცესი 
მესაქონელობა
ონისმუნიცილატიტეტშიდაზოგადადრაჭალეჩხუმისდაქვემოსვანეთისმხარეშისოფლის
მეურნეობის ერთერთ ძლიერ მხარეს ადგილობრივი კლიმატური პირობები, ეკოლოგი
ურად სუფთა გარემოდა მრავალფეროვანი ბუნება წარმოადგენს,რაც ხელსაყრელნია
დაგსქმნისმდგრადიმეცხოველეობისგანვითარებისთვის.თუმცა,საველეკვლევისდროს
არსებულიმიგნებებისგათვალისწინებით,სამიზნერეგიონშიმეცხოველეობისმართვისდა
წარმოებისზოგადიცოდნადაუნარებიგაუმჯობესებასსაჭიროებს,რაცუმთავრესადთითო
ეული ფერმერის ნებასურვილისგან უნდა მომდინარეობდეს. მერძეული მიმართულებით,
რესპონდენტების უმეტესობის წუხილი წარმოებულირძის სიმწირეა,რომელიც განსაკუთ
რებულ ყურადღებას საჭიროებს. გამოკითხულირესპონდენტების მოსაზრებით, შემაფერ
ხებელ ფაქტორებს წარმოადგენს ადგილობრივად ხელმისაწვდომი საკვები ნედლეულის
სიმცირე(თივა,ჩალა),რეგიონისთვისდამახასიათებელიმოუხერხებელირელიეფიდადა
ბალპროდუქტიულიჯიშებისარსებობა.
გამოკითხულთანაწილმასახელმწიფოსოფლისმეურნეობისხელშემწყობიპროგრამებით
უკვეისარგებლა,რომელიცმეცხოველეობისწარმოებისპროცესისდაპროდუქტიულობის
გაზრდასისახავდამიზნად,თუმცამათიინფორმაციითდასახულშედეგებზენაკლებადმო
ახერხესგასვლა.მაგალითად,ონისმუნიციპალიტეტშიარსებულმაერთერთმაკოოპერა
ტივმა,2019წელს,სოფლისგანვითარებისსააგენტოსგანგრანტისსახითყველისწარმო
ებისთვისსაჭიროდანადგარებიდაყველისწარმოებისთვისსაჭიროაღჭურვილობამიიღო,
თუმცა,სამწუხაროდ,მათიგამოყენებადღემდევერმოახერხეს.მიზეზადკირძეზემწირი
ხელმისაწვდომობა დასახელდა, რომელიც აღნიშნული დანადგარების სიმძლავრეებთან
თავსებადიდღემდეარაღმოჩნდა.შედეგად,არსებულისაწამოოსივრცედაგრანტითგა
დაცემულიდანადგარებიდღემდეხელუხლებელიადაკოოპარატივისწევრები,კვლავინდე
ბურად,ტრადიციულიმეთოდებისგამოყენებითოჯახურპირობებშიახორციელებენმცირე
რაოდენობისრძის პროდუქტების წარმოებასდა ადგილობრივ მოსახლეობაზერეალიზე
ბას.აღნიშნილიწარუმატებელიშემთხვევისერთერთმთავარმიზეზადშეგვიძლიამივიჩნი
ოთკოოპერატივისმიერპოტენციურადსაწარმოებელინედლირძისმოცულობებისგადა
მეტებულიშეფასებადაგრანტისთვისწარდგენილწინადადებაშიარსებულიბიზნესგეგმის
რეალობასთანშეუსაბამობა.აღნიშნულიგამოწვევაკვლევისფარგლებშიხშირადიქნადა
სახელებული,როგორცრეგიონშისოფლისმეურნეობისზოგადინაკლოვანება,რომელიც
საგრანტოაპლიკანტებისმიერგადაჭარბებულადშეფასებულგათვლებსუკავშირდება.თუმ
ცაღაუნდააღინიშნოს,შესაბამისიუწყებებისმხრიდანამდამსგავსიგრანტისტიპისპროექ
ტებისმონიტორინგისადაშეფასებისმექანიზმებისეფექტურიგამოყენებისაუცილებლობა.
რაცშეეხებამეხორცულიმიმართულებისმესაქონლეობას,ონისმუნიციპალიტეტშირეგისტ
რირებულფერმებსშორისმსგავსისპეციალიზაციითერთეულისაწარმოებიფიქსირდებიან,
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რომელთა შორის ერთერთი გამორჩეულია ევროპულ სტანდარტებთან გათანაბრებული
მსხვილფეხაპირუქტვისფერმასოფ.შარდომეთში.ესუკანასკნელი,შვეიცარიულიგამოც
დილებისგათვალისწინებით,რეგიონისგარემოპირობებისშესაბამისად,ახორციელებსსა
ქონლის ახალი ჯიშების გამოყვანას. სათავოფერმაში დანერგილია საქონლის მოვლის,
ჰიგიენური დაცვისა და დაავადებათა კონტროლის ევროპული სტანდარტების შესაბამისი
სისტემები,რომლისმეთვალყურეობასაც,როგორცადგილზე,ისედისტანციურად,შვეიცა
რიელიპროფესიონალიკონსულტანტებიახორციელებენ.ფერმაშიასევედანერგილიააგ
რონომულიდავეტერინარურისამსახური,რომლისმიზანსაცწარმოადგენსადგილობრივი
ფერმერებისმომსახურებადამსგავსიფერმებისთანამედროვესტანდარტებისდანერგვაში
ხელშეწყობა. საწყის ეტაპზე, ფერმის ძირითად  საქმიანობას სელექცია წარმოადგენდა,
რომლისშედეგადახალი,ადგილობრივგარემოპირობებზემორგებული,სელექციურიჯი
შებიშეიქმნა.სათავოფერმაშიგამოზრდისძირითადიეტაპისგავლისშემდეგ,საქონლის
გადაყვანახდებასპეციალიზირებულსასაკლაოზე(ბოინი),რომელიცარსებულითანამედ
როვესტანდარტებისგათვალისწინებით,ფერმისგანმოშორებითმდებარეობს.მომდევნო
პროცესიკიგულისხმობსსაქონლისხორცისპირველადდამუშავებასდახორცისგადამა
მუშავებელსაწარმოშიგაგზავნასმეორადიდამუშავებისთვის,სადაცხორციელდებასაქონ
ლისხორცისსაბოლოოდამუშავებადახორცისპროდუქტებისსპეციალურშესაფუთმასა
ლებშისარეალიზაციოდმოთავსება.

მე ღო რე ო ბა
მიუხედავადრეგიონის ხელსაყრელი კლიმატური პირობებისადა ტყის მასივების სიუხვი
სა, ონის მუნიციპალიტეტში არსებულრეგისტრირებულ საწარმოებს შორის მეღორეობის
მიმართულებით სპეციალიზირებული მხოლოდ ერთეული მეწარმეები ფიქსირდებიან. აღ
ნიშნული, ძირითადად, შესაძლოა აიხსნას ჯერ კიდევ აქტიურიღორის აფრიკული ჭირის
(ცხელება)დაავადებისარსებობით,რომელიცდაავადებისგავრცელებისპრევენციისთვის
უსაფრთხოებისგანსაკუთრებულადმკაცრიზომებისგატარებასსაჭიროებს.ასეთიზომების
უზრუნველყოფაკიმხოლოდთანამედროვედმოწყობილიდააღჭურვილიფერმებისპირო
ბებშია შესაძლებელი.დაავადების გავრცელების ძირითად წყაროს წარმოადგენსდაავა
დებულიდადაავადებამოხდილივირუსმატარებელიღორი.როგორცსაველედასამაგიდე
კვლევისასგამოიკვეთა,ღორისდაავადებისპრვენციისათვისაუცილებელივაქცინამსოფ
ლიოშიჯერარარსებობს,თუმცაევროპისშესაბამისისამსახურებიამმიმართულებაზეაქ
ტიურადმუშაობენდაარსებობსმოლოდინი,რომმალეისხელმისაწვდომიგახდება.
რაცშეეხებაღორებისადაგოჭებისარსებულფერმებსონისმუნიციპალიტეტში,როგორც
ზემოთ აღინიშნა, გავრცელებული დაავადების მკაცრი პრევენციული ზომების ჩათვლით,
ისინი თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად ოპერირებენ. თუმცა, მნიშვნელოვანია
აღინიშნოს,რომარსებულიდაავადებისგავრცელებისრისკისგამო,ფერმებიმუდამჩაკე
ტილმდგომარეობაშიადაღორებისდაგოჭებისტყეშიგაშვებაარხდება.ესუკანაკნელი
კი,მეღორეობისსექტორისსუსტმხარესწარმოადგენს,რადგან,როგორცსაერთაშორისო
დაააღიარებული,ტყისარამერქნულიპროდუქტებითგამოკვებილიღორისხორციგაცილე
ბითუკეთესიგემოვნურითვისებებითგამოირჩევა.
ხარისხობრივიკლვევისდროსმიღებულიინფორმაციით,ერთერთფერმაში,საწყისეტაპ
ზე, კახური ღორის იშვიათი ჯიშის შენარჩუნება და გამრავლება განხორციელდა. გარდა
ამისა,თანამედროვესელექციისმეთოდებისგამოყენებით,უცხოელიპროფესიონალიტექ
ნოლოგების ჩართულობით, მოხდა ახალი, გაუმჯობესებული („ჰიბრიდული“) ჯიშების გა
მოყვანა და გამრავლება, რომლებმაც ფერმაში მანამდე არსებულ ჯიშებთან შედარებით
მაღალიპროდუქტიულობააჩვენა.ფერმაშიგამოზრდილიღორები,მომდევნოეტაპზეგა
დაიყვანებაფერმისგანმოშორებითმდებარესპეციალურსასაკლაოზე.მომდევნოპროცესი
კიგულისხმობსცხოველისპირველადდამუშავებასდახორცისმეორადგადამამუშვებელ
საწარმოშიგაგზავნას.ამუკანასკნელშიკიხორციელდებახორცისსაბოლოოდამუშავება
დაადგილობრივბაზარზერეალიზაცია.
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ქვედადიაგრამააჯამებსმეცხოველეობისდარგისღირებულებათაჯაჭვისზოგადპროცესებს
დაწყებული ნედლეულის მიწოდებიდან, წარმოების და გადამუშავების, ისვეე როგორც
გაყიდვებისდამარკეტინგისპროცესებისჩათვლით.
დიაგრამა#1:მეცხოველეობისღირებულებათაჯაჭვი

საკვები 
პროდუქტები

კვება და 
გამოზრდა

სასაკლაო 
(მესაქონლეობა, 

მეღორეობა)
ადგილობრივი 

ბაზარი

ვეტერინალური 
პრეპარატები და 

მომსახურება
მოშენება/ 

გამრავლება
პირველადი 

დამუშავება და 
წარმოება

საცალო და 
საბითუმო  
ვაჭრობა

ცოცხალი 
ცხოველები

დაავადებათა 
კონტროლი და 
მკურნალობა

მეორადი 
დამუშავება და 

წარმოება

ჰორეკა (Horeca) 
სექტორი  საკვები 

და განთავსების 
ობიექტები

სელექცია

გაყიდვები და 
მარკეტინგი

გადამუშავებაწარმოებანედლეული

გამოყენებული ნედლეული
ონის მუნიციპალიტეტის მეცხოველეობის დარგში გამოყენებული ძირითადი ნედლეული
შეჯამებულიაქვედაცხრილში:
ცხრილი7:მეცხოველეობისდარგშიგამოყენებულინედლეული

ძირითადი ნედლეული სხვა ნედლეული

y თივა
y ჩალადანამჯა
y სიმინდი
y შვრია
y ქერი
y ჭვავი
y ფეტვი
y კომბინირებულისაკვები
(კონცენტრირებული,დამაბალანსებელი)

y სამკურნალოპრეპარატები
y პროფილაქტიკურიპრეპარატები
y ცოცხალიცხოველები

y სხვამარცვლეული(ცულისპირა,
სორგო,მუხუდო,ოსპი)

y სოფლისმეურნეობისსაკვებინარჩენი
y პრემიქსი(ბიოლოგიურადაქტიური
ნივთიერებები)

y რძისსაწველიაღჭურვილობა
y აღჭურვილობაყველისწარმოებისთვის
y ხორცისდარძისპროდუქტების
შესაფუთიმასალები

წყარო:საველეკვლევა
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მნიშნველოვანიააღინიშნოს,რომძირითადინედლეულისსვეტშიმოცემულისაკვებიპრო
დუქტებიდან,მხოლოდთივა,ჩალადანამჯააადგილობრივადხელმისაწვომი,თუმცაუმე
ტესიგამოკითხულიფერმერისწუხილიარასაკმარისირაოდენობისადგილობრივრესურ
სებსუკავშირდებოდა,რისგამოცთივისშეძენასაქართველოსსხვარეგიონებიდანუწევთ
(ძირითადადქართლისრეგიონიდან).როგორცზემოთაღინიშნა,რეგიონისთვისდამახა
სიათებელიმოუხერხებელირელიეფისაძოვრებისეფექტურადგამოყენებასუშლისხელს.
გარდაამისა,გატყიანებისპროცესი,რომელიც,როგორცგამოკითხულმარესპონდენტება
განმარტეს,სწრაფიტემპებითმიმდინარეობს,ისედაცმწირსაძოვრებსკიდევუფროამცი
რებს.მაგალითად,ზემოთაღწერილშარდომეთისმესაქონლეობისსათავოფერმას,საკუ
თარისაძოვრებიაქვსზღვისდონიდან2300მეტრზე,სადაცთივისწარმოებასაცახორციე
ლებს.თუმცა,მათმიერმოგროვებულითივისრეზერვებიფერმისთვისსაკმარისიარარის
დადამატებითისაკვებისშეძენასახორციელებსსხვარეგიონებიდან.
რაცშეეხება, მარცვლეულს,ადგილობრივიფერმერებისინფორმაციით, სიმინდისგარდა
სხვა პროდუქტები იმპორტირებულია (ძირითადად რუსეთი, უკრაინა თურქეთი) და ისინი
შეძენასშუამავლებისმეშვეობითახორციელებენ.საველეკვლევისდროსგამოთქმულიმო
საზრებებისგათვალისწინებით,კომბინირებულისაკვებიძირითადადგულისხმობსამინომ
ჟავების, ვიტამინებისადა მინერალების კომბინაციას, რომელიც უზრუნველყოფსცხოვე
ლისჯანმრთელობისშენარჩუნებას,პროდუქტიულობასდამაღალიხარისხისპროდუქციის
მიღებას.კომბინირებულისაკვებისშეძენაადგილობრივსავაჭროობიექტებშიაშესაძლებე
ლი.მათიუდიდესიწილიიმპორტირებულია,თუმცასაქართველოშიწარმოებულიკომბინი
რებულისაკვებიცხელმისაწვდომია.სამკურნალოდაპრევენციულიპრეპარატებისუმეტესი
წილიძირითადადევროპისქვეყნებიდანდათურქეთიდანააიმპორტირებული,თუმცამათი
შეძენაადგილობრივსავაჭროობიექტებშიცშესაძლებელია.

5.2. საკვები პროდუქტების წარმოება

წარმოებული პროდუქცია
თაფლის წარმოება
თაფლისწარმოება,დაზოგადად,მეფუტკრეობა,უმნიშვნელოვანესიდარგიარეგიონებში
მიკროდა მცირე მეწარმეებისთვის შემოსავლის წყაროს შექმნისთვალსაზრისით. გარდა
ამისა,იგისასოფლოსამეურნეომარცვლეულისჯვარედინიდამტვერვისთვისსაჭიროსაშუ
ალებაცაა,რომელმაც,ისტორიულად,მცენარეთაევოლუციისპერიოდშიგადამწყვეტირო
ლიითამაშაბუნებისრიგინაირსახეობებისროგორცწარმოქმნის,ისეშენარჩუნებისპრო
ცესში.
ონისმუნიციპალიტეტიმეფუტკრეობისდიდიისტორიისდატრადიციებისმქონემხარეა,რო
მელსაცრაჭის ეკოლოგიურადსუფთაგარემოდატყის მასივების ბიომრავალფეროვნება
განაპირობებს.თურაოდენობრივმონაცემებსგავაანალიზებთ,როგორცმიმოხილვისნა
წილშიაღინიშნა,ოფიციალურსტატისტიკურინფორმაციაზედაყრდნობით,ონისმუნიციპა
ლიტეტში,2020წელსწინაწელთანშედარებითფუტკრისოჯახებისრაოდენობა16%ით
შემცირდადა2,840ერთეულიშეადგინა.ადმინისტრაციულერთეულებსშორისლიდერობ
დაშქმერი340ფუტკრისოჯახით(მთლიანირაოდენობის12%),მასმოსდევდაკომანდე
ლი(280ოჯახი)დაპიპილეთი(220ოჯახი).განზოგადებულისურათისთვის,საქართველოს
მასშტაბითწარმოებულითაფლისმოცულობაბოლო5წლისმანძილზეკლებადიტენდენ
დციითხასითადებოდა.2020წელს,2019წელთანშედარებთკიკლება2%მდეიყოდა
სულ2.4ათასიტონაშეადგინა.
საველეკვლევისფარგლებშიგამოკითხულირესპონდენტებისუმეტესობასწორედმეფუტ
კრეობის მიმართულებით ოპერირებდნენ. ონის მუნიციპალიტეტის მეფუტკრეთა შორის
არიანდარგისსერტიფიცირებულიტრენერები,რომელთაცგადამზადებაარაერთისახელ
მწიფო, თუ დონორი ორგანიზების პროგრამის მეშვეობით მიიღეს და მათი მზაობა სხვა
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ფერმერებისთვისცოდნისგაზიარებისთუსხვათანამშრომლურიურთიერთობებისთვისმკა
ფიოდგამოიკვეთა.მათიმოსაზრებით,თაფლისწარმოებასონისმუნიციპალიტეტშიდიდი
პოტენციალიგააჩნია,რადგანგარდათაფლისა,რეგიონშიარაერთისხვახარისხიანი,სა
ზოგადოებისთვისნაკლებადცნობილი,თუმცაჯანმთელობისთვისსასარგებლომაღალიხა
რისხისპროდუქტისმიღებააშესაძლებელი.მეფუტკრეობისქვესექტორისძირითადიპრო
დუქტებადგანიხილება:თაფლი,ცვილი,ყვავილისმტვერი,დინდგელი,ფუტკრისრძედა
ფუტრკისშხამი.
ონისმუნიციპალიტეტშიკვებისპროდუქტებისსექტორშიარსებულსაწარმოებსშორისერ
თეულებისპეციალიზირდებიანჩირისდავაშლისძმრისწარმოებაში.აღნიშნულიმეწარმე
ებისრულადადგილობრივიწარმოშობისხილსიყენებენ.საველეკვლევისასგამოკითხუ
ლიჩირისმწარმოებელიკომპანიაადგილობრივიხილისგან,უმეტესად,ვაშლის,მსხლის,
ქლიავისადაკომშისჩირებისპროდუქტებსიღებს,თუმცაბოლოპერიოდშიწარმოებამნიშ
ვნელოვნადშეამცირა. მიზეზეადძირითადადCOVID19პანდემიადაშექმნილიკრიზისი
დასახელდა.ვაშლისძმარი,ადგილობრივინედლეულისგამოყენებითსაინტერესონიშურ
პროდუქტსწარმოადგენს.გამოკითხულირესპონდენტისინფორმაციით,კომპანია100%ით
ნატურალურ,არარაფინირებულდაეკოლოგიურადსუფთაპროდუქტსქმნის.სრულიტექნო
ლოგიურიციკლიკიმოიცავსმეორადიდაძმარებითმიღებულძმრისსხვადასხვაპროდუქ
ტებს:ვაშლისძმარი,ჟოლოსძმარი,ღვინისძმარი,თაფლისდაანწლისძმარი.
კულტივირებული კენკრის მოყვანა/წარმოებაში სპეციალიზირებული კომპანიების რიცხვი
ონისმუნიციპალიტეტშიასევემცირეა.გამოკითხულმაკომპანიებმაგრანტისსახითსოფლის
განვითარებისსააგენტოს„დანერგემომავალი“ისპროგრამისფარგლებშიმიიღესმხარ
დაჭერაჟოლოსადამაყვალისმოყვანაწარმოებისთვის.თუმცა,არცერთმათგანსმოსავა
ლიჯერარმიუღია.
აქვე მნიშვნელოვანია აღინიშნოს ველური კენკერისა და ზოგადად არამერქნული ტყის
პროდუქტების შეგროვების აქტივობა და პოტენციალიონის მუნიციპალიტეტში, რომელიც
სხვადარგშისპეციალიზირებულმარესპონდენტებმაარაერთხლელახსენეს.მათიმოსაზ
რებით,აღნიშნულისაქმიანობასეზონურია(შემოდგომა)დაადგილობრივიოჯახებისთვის
შესაძლოაშემოსავლისმნიშვნელვოანიწყაროგახდეს.ონისმუნიციპალიტეტშიარსებული
არამერქნული ტყის პროდუქტები ძირითადად მოიცავს ასკილს, მაყვალს, მოცვს, ველურ
ვაშლს(მაჟალო)დასამკურნალომცენარეები.
საბოლოოჯამში,ონისმუნიციპალიტეტშისაკვებიპროდუქტებისქვესექტორშიწარმოებუ
ლიპროდუქციასრულადშეჯამებულიაქვედაცხრილში.

ცხრილი8:პროდუქცია,საკვებიპროდუქტებისწარმოებისსექტორი

საკვები პროდუქტების სექტორის პროდუქცია

თაფლის წარმოება
y თაფლიდაუფასოებელი
y თაფლიდაფასოებული,ეტიკეტირებული
y ცვილი,
y ყვავილისმტვერი
y დინდგელი
y ფუტკრისრძე
y ფუტკრისშხამი
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ხილის პროდუქტების წარმოება
y ქლიავისჩირი
y ვაშლისჩირი
y მსხლისჩირი
y კომშისჩირი
y ვაშლისძმარი
y ჟოლოსძმარი
y თაფლისძმარი
y ანწლისძმარი

კენკრა
y კულტივირებულიჟოლო
y კულტივირებულიმაყვალი
y ველურიასკილი
y ველურიმაყვალი
y ველურიმოცვი
y ველურივაშლი(მაჟალო)

არამერქნული ტყის პროდუქტები
y ასკილი
y მაყვალი
y მოცვი
y ველურივაშლი
y სამკურნალომცენარეები

წყარო:საველეკვლევა

წარმოების პროცესი 
თაფლისწარმოების3ძირითადისეზონიარსებობს:გაზაფხული(მაისი),ზაფხული(ივნისი
ივლისი)დაბოლოს,შემოდგომა.მათგანძირითადიპროდუქტიულობაზაფხულისსეზონზე
მოდის,თუმცამეწარმეებისეზონზეთაფლისაღებისას,ნაწილსსკებშიტოვებენფუტკრების
ზამთარშიგამოსაკვებად.ონისმუნიციპალიტეტშიარსებულიფერმერებიძირითადადვერ
ტიკალურადმოძრავჩარჩოებსიყენებენ,რომლებიცმათიინფორმაციით,ფუტკრისდასკე
ბისმოვლას,ისევეროგორც,დაავადებებისგანდაცვისპროცესსაიოლებს.
მეფუტკრეობის დარგში არსებული საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებთ
(UN FAO), წლის მანძილზე თითო სკიდან, საშუალოდ, 15 კგ თაფლი მიიღება. თუმცა,
მაგალითადშვედეთსადაგერმანიაშიგანსაკუთრებითმაღალიაყოველწლიურადსკიდან
თაფლისმიღება:31კგდა35კგ,შესაბამისად.საველეკვლევისფარგლებშიგამოკითხული
მეფუტკრეებისინფორმაციით,საშუალოდ,ერთისკიდანწლისმანძილზე1012კგთაფლის
მიღებასახერხებენ.თუმცაროგორცსაერთაშორისოკლვევებიაჩვენებს,რაცუფრომეტად
იზრდება ცოდნის და ტექნოლოგების გადაცემა ფერმერებისთვის, მით მეტია წარმადობა
თითოოჯახზე.მნიშვნელოვანია,რომმეფუტკრეობისდარგშიონისმუნიციპალიტეტშიარ
სებულიმეფუტრკეებისკვალიფიკაციისამაღლებისდაარსებულიტექნოლოგიისგანვითა
რებისარაერთიპრეცენდენტიდაფიქსირდა.
ჩირისწარმოებისპროცესიშედგებანედლეულის(ხილი)მიღებისგან,სორტირებისგან,გა
რეცხვისაგან, დამუშავებისაგან და შრობისგან. ძმრის წარმოების პროცესის სათავე ცხა
დიახილისშესაბამისიპროდუქტებისმიღებაა,რომელსაცმოსდევსრეცხვა,სორტირება,
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დამუშავებადაწარმოება.საბოლოოდკი,დამუშავებულიხილი,ორეტაპიანიბიოლოგიური
პროცესებისგავლითგარდაიქმნებაძმრად.კენკროვანიპროდუქტებისკულტივირებისპრო
ცესიგულისხმობსირიგაციას,კრეფას,დაფასოებასდარეალიზაციას.არამერქნულიტყის
პროდუქტების შემთხვევაში, მთავარი პროცესი შეგროვებაა, რომელსაც მოსდევს შრობა
(ზოგიპროდუქტისვისესპროცესიარარებობსმაგალითადველურივაშლისშემთხვევა
ში),დაფასოებადარეალიზაცია.
ქვედადიაგრამა აჯამებს საკვები პროდუქტების სექტორისღირებულებათა ჯაჭვის ზოგად
პროცესებსდაწყებულინედლეულისმიწოდებით,გაგრძელებულიწარმოებისდადაფასოე
ბის,ისვეეროგორცგაყიდვებისდამარკეტინგისპროცესებისჩათვლით.
დიაგრამა#2საკვებიპროდუქტებისღირებულებათაჯაჭვი

ხილი მოსავლის  
აღება სორტირება ადგილობრივი

ბაზარი

პრეპარატები და
მომსახურება 

(მეფუტკრეობა)

 ხილის მიღება/
რეცხვა/

პირველადი 
სორტირება

ხარისხის 
საბოლოო 

კონტროლი

საცალო და 
საბითუმო  
ვაჭრობა

შესაფუთი 
მასალები

სანერგე მასალა

სკა, ჩარჩო, ფიჭა 
(მეფუქტკრეობა)

გადამუშავება/
ექს ტრაქცია/
ფილტრაცია/

ჩამოსხმა

დაფასოება/
ეტიკეტირება

დასაწყობება

ჰორეკა (Horeca) 
სექტორი  საკვები 

და განთავსების 
ობიექტები

შრობა

ირიგაცია

კვება/მოვლა/
გამრავლება 

(მეფუტკრეობა)

დაავადებათა 
კონტროლი და 
მკურნალობა

გაყიდვები და 
მარკეტინგი

დაფასოებაწარმოებანედლეული
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გამოყენებული ნედლეული
ონის მუნიციპალიტეტის საკვები პროდუქტების წარმოებაში გამოყენებული ძირითადი
ნედლეულიშეჯამებულიაქვედაცხრილში:
ცხრილი9:საკვებიპროდუქტებისქვესექტორშიგამოყენებულინედლეული

ძირითადი ნედლეული სხვა ნედლეული

y ხილი(ვაშლი,მსხალი,ჟოლო,ანწლი,
ყურძენი)

y თაფლი
y სანერგემასალა
y შესაფუთიმასალები

o მინისჭურჭელი
o პლასტმასისკონტეინერები
o ხუფი
o ეტიკეტი
o მუყაოსყუთი
o ბიოდეგრადირებადიპარკები

y სკა
y ჩარჩო
y ფიჭა
y სამკურნალოპრეპარატები
y პროფილაქტიკურიპრეპარატები

y შემბერი
y ექსტრაქტორიციბრუტი
y სხვაჭურჭელი
y გაფორმებუბლიშესაფუთიმასალები
(ნაქარგებია.შ)

y პერსონალურიაღჭურვილობა
y სხვასამუშაოაღჭურვილობა

წყარო:საველეკვლევა

ცხრილში მოცემული ძირითადი ნედლეულის ჩამონათვალში ხილი ადგილობრივი წარ
მოებისაა. როგორც ზემოთ აღინიშნა, სანერგე მასალებით უზღუნველყოფას ძირითადად
სოფლისგანვითარებისსააგენტოსპროგრამა„დანერგემომავალი“უზრუნველყოფს.შე
საფუთებიმასალებიდან,მინისჭურჭელი,პეტკონტეინერებიდახუფებიუმეტესადიმპორ
ტირებულ ნედლეულს წამოადგენს, ხოლო ეტიკეტის, ბიოდეგრადირებადი პარკების და
მუყაოს ყუთების დამზადება საქართველოში ხორციელდება. რაც შეეხება მეფუტკრეობის
ძირითადნედლეულს,ყველამათგანიხელმისაწვდომიაადგილობრივად.მაგალითადსკე
ბისშეძენისთვისუახლოესისავაჭროობიექტიქალაქქუთაისშიმდებარეობს.
როგორც მეცხოველეობის შემთხვევაში, ასევე საკვები პროდუქტების ქვესექტორში სამ
კურნალოდაპროფილაქტიკურიპრეპარატებისუმეტესიწილიიმპორტირებულიაძირითა
დადთურქეთიდან,ევროპისდამეფუკტრებობისდარგშიშედარებითგანვითარებულისხვა
ქვეყნებიდან,თუმცამათიშეძენაადგილობრივსავაჭროობიექტებშიხორხილედება,შუამა
ვალისავაჭროკომპანიებისგან.
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6 ბიზნეს პროცესების და კლასტერის ანალიზი 

6.1. მართვა და სამუშაო ძალა

ონის მუნიციპალიტეტის პირველადი და გადამუშავებული კვების პროდუქტების სექტორ
ში ძირითადად ინდივიდუალურიფერმერებიდაოჯახური მეურნეობებია წარმოდგენილი,
რომლებშიცსაშუალოდ23ადამიანიადასაქმებული,თუმცა პერიოდულად,განსაკუთრე
ბითაქტიურისეზონისდროს,ისინიდამატებითმუშახელსქირაობენდაშრომისმოცულობას
მათზე ანაწილებენ. ცხადია, ასეთ მცირე საწარმოებში, წარმოებისთვის, გაყიდვებისა და
ზოგადიმართვისთვისსაჭიროყველაფუნქციასთავადსაწარმოსხელმძღვანელებიითავსე
ბენ.თუმცაშედარებითდიდიზომისსაწარმოებში,ძირითადადმმართველობისიერარქიული
ორგანიზაციულისტრუქტურააწარმოდგენილი:სათავეშიამმართველიპარტნიორი,მმარ
თველობითისაბჭო,ანდირექტორი,რომლებიცწარმოების,ხარისხისმართვის,ადმინისტ
რაციულ,იურიდიულ,ბუღალტერიისადაფინანსებისდეპარტამენტებსადაგანყოფილებებს
მართავენ.დეპარტამენტებს ჰყავთ ხელმძღვანელები,რომლებიც მმართველრგოლს ექ
ვემდებარებიან.ასეთიტიპისსაწამოებთანჩატარებულიინტერვიუებიდანგამოიკვეთა,რომ
მმართველობისარსებულისტრუქტურაბოლოწლებშიუცვლელია,თუმცაგამონაკლისიშემ
თხვევაცგამოვლინდა.ერთერთმა,შედარებითდიდიზომისფერმამ,არსებულიგანყოფი
ლებები და დეპარტამენტები (ფერმა, პირველადი გადამუშავება, ბოინი, საწარმო) ცალ
ცალკეკომპანიებად(იურიდიულიფორმითშეზღუდულიპასუხიმგებლობისსაზოგადოება)
დაარეგისტრირა და მთლიანი კომპანია ერთ ჰოლდინგად ჩამოაყალიბა. აღნიშნიშნული
ქმედებითსაწარმოსადმინისტრაციულიხარჯები56%ითგაეზარდა,თუმცა,გამოკითხული
რესპონდენტისინფორმაციით,მართვისეფექტურობასაგრძნობლადგაიზარდა,გამომდი
ნარეიქიდან,რომკომპანიისმმართველსაბჭოსმიეცაშეაძლებლობათითოეულიგანყო
ფილებისეკონომიკურისაქმიანობისუფროეფექტურიმონიტორინგიგანეხორციელებინა.
როგორც ზემოთ აღინიშნა, კვლევით ჯგუფის გათვლებით, ონის მუნიციპალიტეტის პირ
ველადიდაგადამუშავებულიკვების პროდუქტების სექტორში სულრეგისტრირებული სა
წარმოებისგათვალისწინებით,სექტორშიმთლიანიდასაქმებამიახლოებით440ადამიანს
შეადგენს.ამათგან,უმეტესმეწარმესსამეწარმეოსაქმიანობაშიმუდმივადჩართულიმხო
ლოდოჯახისწევრებიჰყავსდასაშუალოდსაწარმოში23,ხოლოშედარებითდიდიზომის
საწარმოებშიკი60მდეადამიანისაქმდება.
კვლევითჯფუფისმიერგანხორციელებულისაველეკვლევისფარგლებშიგამოკითხეული
საწარმოების სამუშაო ძალის უმეტესობა ქალია და მიახლოებით 5560% ინტერვალში
მერყებს.
საგულისხმოა, რომ საქართველოს სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების
სტრატეგიისდოკუმენტის5მიხედვით,სოფლისმეურნეობისსექტორშიდასაქმებულთაშორის
51%ქალია6,თუმცასტრატეგიისდოკუმენტშიმოცემულიზოგადიგენდერულისტატისტიკის
მიხედვით, კაცებს საქართველოში უფრო მაღალი მენეჯერული პოზიციები უკავიათ და
მეტი შემოსავალიაქვთ, ვიდრექალებს. გარდაამისა, მოყვანილიანალიზი ყურადღებას
ამახვილებსქალთაშეზღუდულწვდომაზეისეთრესურსებთანდაპროცესებთანროგორიცაა:
მიწა,ფინანსები,გადაწყვეტილებებისმიღება.

5 საქართველოსგარემოსდაცვისადასოფლისმეურნეობისსამინისტროსმიერშემუშავებულისოფლისმეურნეობისა
დასოფლისგანვითარებისსტრატეგია(20212017)

6 2015წლისმონაცემებით
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ონის მუნიციპალიტეტის პირველადი და გადამუშებული კვების პროდუქტების სექტორში,
შედარებით დიდი ზომის საწარმოებში, ფიქსირებული და დამატებით წამახალისებელი
სახელფასოსისტემაადანერგილი,რაცცხადიარელევანტურიარარისინდივიდუალური
ფერმერებისთვისდაოჯახურიმეურნეობებისშემთხვევაში.
საგულისხმოა,რომერთერთიკომპანიის ბაზაზე შექმნილიასაგანმანათლებლოცენტრი,
რომელიც მიზნად ისახავს არამხოლოდ საწარმოში დასაქმებული თანამშრომლების
გადამზადებას, არამედ, ადგილობრივი ფერმერებისთვის საერთაშორისო ცოდნისა და
ტექნოლოგიების გაზიარებას. ცენტრი არაკომერციული, არასამთავრობო ორგანიზაციის
სტატუსითაა რეგისტრირებული, რაც დამფუძნებლებს შესაძლებლობას აძლევს დონორი
ორგნაიზაციების მიერ მხარდაჭერილ პროექტებში მიიღონ მონაწილეობა. აქტივობებს
შორისდასახელდაUNDPის მიერ მხარდაჭერილი პროექტები,რომელიც ცენტრმა უკვე
განახორციელა.ცენტრისუპირატესობასწარმოადგენსსაწარმოსარსებულისაერთაშორისო
პროფესიონალი ტექნოლოგები და კონსულტანტები, რომლებიც რეგიონში სტუმრობის
დროსატარებენტრენინგებსადამასტერკლასებსიმდაინტერესებულიფერმერებისთვის,
რომლებიცსაწარმოსმიერწინასწარდაკომპლექტებულჯგუფებშიმოხვდებიან.
აღსანიშნავია,რომონისმეფუტკრეობისდარგშიარსებულიმეწარმეებისუმეტესობამდაა
ფიქსირასპეციალიზირებულიგადამზადებისდათანამშრომლობისგამოცდილებადონორი
ორგანიზაციების მიერ მხარდაჭერილ პროგრამებთან. მათ შორის განსაკუთრებით გამო
არჩევდნენაფხაზინტერკონტთანდაGRETAსთანთანამშრომლობას,რომელთამხარდა
ჭერითაც შემუშავდა სასწავლოტრენინგებიდა გადამზადდა მუნიციპალიტეტში არსებული
მეფუტკრეები,ასევერამდენიმეფერმერსმიენიჭასერტიფიცირებულიტრენერისსტატუსი.
აღნიშნულიუმნიშვნელოვანესიმიმართულებაამეფუტკრეობისდარგშიარსებულითანამედ
როვეტექნოლოგიებისადაცოდნისადგილობრივიდონეზეგავრცელებისთვალსაზრისით.
ტრენინგებისუმეტესობასაკმაოდხანგრძლივიიყო(მაგ.ერთერთი68დღეგრძელდებო
და),რისგამოცმხარდამჭერიორგანიზაციები,საწყისეტაპზე,გადამზადებისკურსებისწა
რუმატებლობისერთგვარრისკებსაცხედავდნენ.თუმცა,საბოლოოდ,მიუხედავადგრძელ
ვადიანიდაინტენსიურიკურსებისა,მათზემოთხოვნაძალიანმაღალიაღმოჩნდა.საველე
კვლევისფარგლებში კურსდამთავრებულებიდიდკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ აღნიშ
ნული გადამზადების მიმართ და, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მათივე ინფორმაციით,
შეძენილიცოდნისშემდეგწარმოებისპროდუქტიულობისმნიშვნელოვანიგაზრდაშეძლეს.
აღნიშნულიშემთხვევაიმისმკაფიოდადასტურებაა,რომ,ერთიმხრივ,ონისმუნიციპალი
ტეტში არსებულ მეწარმეებს არ აქვთ მიუღებლობა ახალი ტექნოლოგიებისა თუ ცოდნის
მიმართ,დაგარდაამისა,ისინიენთუზიაზმსიჩენენგრძელვადიანიდაინტენსიურიგადამ
ზადებისპროგრამებისმიმართ,რომელიცდღესრეგიონისთვისძალზედმნიშვნელოვანია.
საგულისხმოა,რომ„აფხაზინტერკონტის“მხარდაჭერითდამონაწილეობით,ონისსაჯარო
სკოლაშიასევეშეიქმნააგროკლუბი „ონელიმეფუტკრეები“ დამოეწყოსადემონსტ
რაციონაკვეთები.გამოკითხულირესპონდენტებისინფორმაციით,უმნიშვნელოვანესიაის
ფაქტი,რომაღნიშნულიაქტივობებისდროსახალგაზრდებმადიდიინტერესიგამოიჩინეს
მეფუტკრეობისმიმართ,რაცუმნიშვნელოვანესიფაქტორიარეგიონშიდარგისსიცოცხლი
სუნარიანობისადამდგრადობისთვის.
მნიშვნელოვანიააღინიშნოსქ.ამბროლაურშიარსებულიპროფესიულიკოლეჯი„ერქვანი“,
რომელსაცონისმუნიციპალიტეტისპირველადიდაგადამუშავებულისაკვებიპროუქტების
სექტორისარაერთეკონომიკურაქტორთანსაშუალოდაგრძელვადიანითანამშრომლობა
აკავშირებს, მათ შორის მესაქონლეობის, მეფუქტკრეობის და სხვა დარგებში დარგებში
პროფესიულიუნარებისხელშეწყობისმიმართულებით.
პროფესიულიგანათლების კონტექსტში,გასათვალისწინებელიასაქართველოსგანათლე
ბისდამეცნიერებისსამინისტროსადასაქართველოსსავაჭროსამრეწველოპალატისერ
თობლივი ინიციატივით, მიმდინარე წლისდასაწყისში შექმნილი „პროფესიული უნარების
სააგენტო“.ახლადშექმნილისააგენტოსწორედსაჯაროკერძოპარტნიორობისფორმატს
ეფუძნება და მიზნად ისახავს კერძო სექტორის აქტიური ჩართულობით შრომით ბაზარზე
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ყველაზემოთხოვნადიპროფესიულიპროგრამებისდანერგვას.თუადრესახელმწიფოგა
ნაგებდაპროფესიულიგანათლებისსფეროს,რომელსაცსამინისტრო,განათლებისხარის
ხის განვითარების ეროვნული  ცენტრიდა პროფესიული კოლეჯები მართავდნენ, ახალი
სააგენტოკერძოსექტორსპროფესიულიგანათლებისპროცესისმართვისმნიშვნელოვანი
ინსტრუმენტებისგადაცემასსთავაზობს.მსგავსიფუნქციებისრეალობაშიგანხორციელების
თვისსააგენტოუკვეაყალიბებსე.წ.დარგობრივიუნარებისორგანიზაციებს(დუოებს),რო
მელთაცსექტორისშესაბამისადმიეცემათაღნიშნულიინსტრუმენტებიქვეყანაშიპროფესიუ
ლიგანათლებისმაღალსაფეხურზეასაყვანად.

6.2. საწარმოო სათავსოები და ტექნოლოგიები

ონის მუნიციპალიტეტის პირველადი და გადამუშვებული კვების პროდუქტების სექტორში
წარმოდგენილიმეწარმეებისუმეტესობისთვისარსებულისაწარმოოსათავსოებითავსება
დიამათსაწარმოოსიმღლავრეებთან.თუმცა,კულტივირებულიკენკრისმოყვანა/წარმოე
ბისქვესექტორისფერმერებმამათიგანვითარებისგეგმებშიდაასახელესსამაცივრესის
ტემების შექმნის აუცილებლობა,რაც მათ მიერ წარმოებულპროდუქციის შენახვის ვადას
გაახანგრძლივებს. თუმცა ამჟამად არსებული პლანტაციები, იმდენად მცირე ფართობზეა
გაშენებული,რომსამაცივრეაგრეგატებისშექმნისაუცილებლობამოკლევადიანპერიოდში
არგამოიკვეთა.აღნიშნულისაწარმოთაგან,მხოლოდერთმააღნიშნაგამოწვევადშეზღუ
დულისაწარმოოსივრცე,რისგამოცკომპანიასწარმოებისპროცესისგამიჯვნადაგადა
ნაწილება უწევს 2 სხვადასხვალოკაციაზე. გამოკითხულირესპონდენტის ინფორმაციით,
აღნიშნულიპრობლემისამეტაპისთვისმოუგვარებლობისმიზეზიფინანსებზეშეზღუდული
ხელმისაწვდომობაა.
პირველადი და გადამუშავებული კვების პროდუქტების სექტორში კვლევის ფარგლებში
გამკითხულ უმეტეს მეწარმეებს შორის, წარმოების მართვის არსებული უნარები და ტექ
ნოლოგიებიმოძველებულიდათანამედროვესოფლისმეურნეობისტენდენციებთანშეუსა
ბამოა. მეწარმეთა საკუთრებაში არსებული აღჭურვილობა კი გადაიარაღებასადაგანახ
ლებასსაჭიროებს,წინააღმდეგშემთხვევაშიმოკლედასაშუალოვადიანპერიოდში,ახალ
ტექნოლოგიებზემიდევნებადაშესაბამისადსაერთაშორისოსტანდატებთანგათანაბრებუ
ლიპროდუქციისწარმოებართულიამოცანაიქნება.თუმცაღა,თანამედროვეუნარებისადა
ტექნოლოგიების კონტექსტშიგამორჩეულიამეფუტკრეობადადარგში არსებულიფერმე
რები, რომლებმაც, როგორც ზემოთ აღინიშნა, არაერთი გრძელვადიანი და ინტენსიური
გადამზადების კურსი გაიარესდა  უკვე შეძლესფუტკრის მოვლა/მოშენების პროცესების
გაუმჯობესებადაშესაბამისადწარმოებისპროუქტიულობისგაზრდა.
მცირეფერმებისგანგანსხავებით,შედარებითდიდიზომისსაწარმოების,რომლებიცუცხო
ელი პარტნიორებისთანადაფინანსებით შეიქმნადა საერთშორისო პროფესიონალი ტექ
ნოლოგებისმოთხოვნებისშესაბამისადდაპროექტდადააღიჭურვა,ტექნოლოგიურიგან
ვითარებამიახლოებულიასაერთაშორისოთანამედროვე სტანდარტებთან,რაცუდიდესი
წინაპირობააფერმერულისაქმიანობისგრძელვადიანიწარმატებისთვის,როგორცინდივი
დუალურიბიზნესისთვის,ისერეგიონალურდონეზე.
რაცშეეხებასურსათისუვნებლობისსერტიფიცირებას,სამიზნესექტორშიგამოკითხულრეს
პონდენტებს შორის სურსათის უვნებლობის და წარმოების მართვის საერთაშორისო და
ეროვნული სტანდარტებთან შესაბამისობა მხოლოდ შედარებითდიდი ზომის საწარმოებში
დაფიქსირდა. მაგალითად, ერთერთ საწარმოში საფრთხეების ანალიზის და კრიტიკული
წერტილების მართვის (HACCP) სისტემადაინერგა მანამდე, სანამ სურსათის უვნებლობის
საბაზისოსისტემაკანონითგახდასავალდებულო.აღნიშნულისაწარმოამჟამადISO22000
–ისდანერგვაზეაორიენტირებული,რაცფერმისთვისშედარებითგრძელვადიანიპროცესია.
გამოკითხულიმცირესაწარმოებისაბსოლუტურიუმეტესობაპროდუქტისხარისხისსაერთა
შორისოსერთიფიკატებსარფლობს,თუმცამათიმტკიცებით,საქართველოსკანონმდებლო
ბითსავალდებულოშრომისუსაფრთხოებისსტანდარტებიუმეტესმათგანსდანერგილიაქვს.
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სერტიფიცირებისკონტექსტში,განსაკუთრებითმნიშვნელოვანიახაზიგავუსვათონისმუნი
ციპალიტეტის,დაზოგადადრეგიონის,პირველადიდაგადამუშავებულიკვებისპროდუქტე
ბისპოტენციალსბიომეურნეობებისგანვითარებისმიმართულებით.მსოფლიობაზარზებიო
დაორგანულპროდუქტებზემოთხოვნაწლიდანწლამდემზარდია,სადაცევროპისბაზარი
ერთერთიუმსხვილესიმწარმოებელიდამომხმარებელია.20162020წლებში,ევროპის
ორგანული ბაზრის მოცულობა საშუალოდ წლიურად 12%ით გაიზარდა და 2020 წელს
მთლიანმაბრუნვამ52მლრდევროშეადგინა.
კვლევისფარგლებშიგაანალიზებულპროდუქტთაგან,ბიოწარმოებისგანვითარებისმხრივ,
განსაკუთრებული პოტენციალირამდენიმე პროდუქტმა აჩვენა:თაფლიდა არამერქნული
(ველური)ტყისპროდუქტები.აღსანიშნავია,რომბიოთაფლისხელშესაწყობად,დონორი
ორგანიზაციების მიერ მხარდაჭერილი არაერთი პროგრამათუ პროექტი განხორციელდა
მუნიციპალიტეტში.შესაბამისირესპონდენტებიგამოარჩევდნენGRETAსპროგრამას,რო
მელმაცონისმუნიციპალიტეტშიგანსაკუთრებულიყურადღებადაუთმო,დაშესაბამისიპრო
ექტებიმიმართაორგანულისოფლისმეურნეობისგანვითარებისმიმართულებით.პროექტის
ფარგლებში,კონკურსითშერჩეულმარამდენიმემეწარმემგადამზადებისკურსებიგაიარეს
ბიოთაფლისწარმოებაში.გარდაამისა,შერჩეულმეფუტკრეებსგრანტისსახითგადაეცათ
ბიოწარმოებისთვისსაჭირომანქანადანადგარები.თუმცა,უნდააღინიშნოს,რომთაფლის
ბიოსერტიფიცირებასაკმაოდრთულიდაშრომატევადიპროცესია.გარდასხვაფაქტორე
ბისა,ერთერთყველაზესაკვანძოსაკითხსწარმოადგენსბიოფიჭისწარმოება,რომელიც,
გამოკითხულირესპონდენტებისინფორმაციით,ამეტაპისთვისსაქართველოშიარხორცი
ელდება. აღნიშნული ნაკლოვანების საპასუხოდ, გამოკითხულ მეფუტკრეთა შორის ერთ
ერთსუკვეაქვსშემუშავებულიბიზნესგეგმა,დონორიორგანიზციებისმხარდაწერითბიო
სერტიფიცირებულიფიჭისსაწარმოსშესაქმნელად.ჩვენიდაკვირებით,აღნიშნულიინიცი
ატივადიდშესაძლებლობასწარმოადგენსსკაშიბიოსერტიფიცირებულითაფლისწარმო
ებისგანვითარებისთვალსაზრისითარამხოლოდრეგიონში,არამედქვეყნისმასშტაბით.
რაცშეეხებაარამერქნულტყისპროდუქტებს(ასკილი,მოცვი,მაყვალიმაჟალო,სამკურ
ნალომცენარეებიდაა.შ.),გამომდინარეიქიდან,რომაღნიშნულიპროდუქტები,ეკოლო
გიურადსუფთაგარემოში,დაუმუშავებელდასუფთატყისმასივებში,ხელოვნურიჩარევის
გარეშეველურადიზრდებიან,მათიბიოსერტიფიცირებანაკლებადრთულპროცესსწარ
მოადგენს. სერტიფიკატის აღება განაცხადის გაკეთებიდან1 წლის პერიოდშია შესაძლე
ბელი, განსხვავებით კულტივირებული კენკრის ან სხვა ხელოვნური ჩარევით მიღებული
პროდუქტებისა,რომლებიცინსპექტირებისდაშემდგომისერტიფიცირებისთვისგაცილებით
მეტდროსადარესურსსსაჭიროებენ.

6.3. ინოვაცია

როგორცსაუკეთესოსაეთაშორისოპრაქტიკაცხადყოფს, სოფლისმეურნეობისსფეროში
კვლევაგანვითარების(R&D),ინოვაციისდაფერმერთაინოვაციურიუნარებისგანვითარე
ბა უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა მეწარმეებისდა მათმიერწარმოებულიპროდუქციის
კონკურენტუნარიანობის უზრუნველსაყოფადროგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო
ბაზრებზე.გამოკითხულიდაინტერესებულიმხარეებისმოსაზრებით,ინოვაციაზედაფუძნე
ბულიწარმოებისპროცესებიხელსუწყობსნედლეულისუფროეფექტურგამოყენებას,წარ
მოებისოპტიმიზაციასდამეტადკონკურენტუნარიანიპროდუქტებისწარმოებას.
ინოვაციებისკონტექსტში,ჩვენსრესპონდენტებსშორის,შეგვიძლიაგამოვარჩიოთმეღო
რეობისდამესაქონლეობის2ფერმაონისმუნიციპალიტეტში,რომლებიც,როგორცზემოთ
ვახსენეთ, შვეიცარიელი და ესპანელი პარტნიორების თანამონაწილეობით დაფუძნდნენ.
ორივემათგანმა,საწყისეტაპზეოპერირებაცხოველთასელექციისპროცესითდაიწყეს,რაც
შერჩევასდაშემდგომხელოვნურიგანაყოფიერების/შეჯვარებისგზით,ჯიშებისგაუმჯობე
სებას,ისევეროგორც,ახალიჯიშებისგამოყვანასგულისხმობს.აღნიშნულპროცესებისა
ერთაშორისოტექნოლოგებისჩარევითდაზედამხედველობითგანხორციელდა.შედეგად,
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ღორის ფერმის შემთხვევაში, განხორციელდა მანამდე გაიშვიათებული ჯიშის  „კახური
ღორის“შეჯვარებაუცხოურჯიშებთანდამოხდაადგილობრივგარემოპირობებზემორ
გებულიჰიბრიდულიჯიშებისგამოყვანა,რომლებიცმეტიპროდუქტიულობითგამოირჩევა
ვიდრემანამდეფერმაშიარსებულისხვასახეობები.საქონლისფერმისშემთხვევაშიც,სა
წარმოსდაფუძნებიდანპირველი5წელიგენეტიკისსელექციისპროცესსდაეთმოდაგან
ხორციელდაშვეიცარიული„შვიცისა“და„სიმენტალის“ჯიშებისშეჯვარებაადგილობრივ
ჯიშებთან.ამჟამადფერმამე5თაობისგამოყვანისეტაპზეა,რაც,საწარმოსწარმომადგენ
ლისინფორმაციით,საკმარისიდროაადგილობრივპირობებზემორგებულიწმინდაჰიბრი
დულიჯიშისმისაღებად.ფერმისმმართველირგოლისმიზანიაახალი,სელექციითმიღე
ბული ჯიში, დასახელებით „კავკასიური შვიცი“, დაარეგისტრირონ „საქპატენტში“, თუმცა
ფერმის წარმომადგენლის ინფორმაციით აღნიშნული პროცესი მეტად გრძელვადიანიდა
კოპლექსურიგამოდგა.
საველე კვლევის ფარგლებში გამოკითხულ საწარმოებს შორის, „ინოვაციური“ პროდუქ
ტებით  გამოირჩევა ასევეონის მუნიციპალიტეტში არსებული ძმრის საწარმო,რომელიც
ჟოლოს, ღვინის, თაფლის და ანწლის ძმრის პროდუქტებს აწარმოებს. საწარმოო ტექ
ნოლოგიური ციკლი გულისხმობს მეორადიდაძმარებით მიღებულ სპეფიფიკურ, „ნიშურ“
პროდუქტებს,რომლებსაცქართულბაზარზეპირდაპირიკონკურენტებიარჰყავთ.საწარ
მო მცირე მეწარმეობის ხელშემყობირამდენიმე პროგრემის ბენეფიციარია. პროდუქციის
რეალიზაციასკი,როგორცადგილობრივად,ისედედაქალაში,რამდენიმესუპერმარკეტის
ქსელშიდასაკვებიდაგანთავსებისსექტორში(HORECA)ახორციელებს.
მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ რეგიონში განსაკუთრებით დაბალია დიგიტალიზაციის
დონე.სახელდობრ,ელექტრონულკომერციას,რომელიცქვეყანაშიგანსაკუთრებითაქტუა
ლურიCOVID19პანდემიისშემდეგგახდა,გამოყენებაარაქვს.გამოკითხულისაწარმოების
აბსოლუტურ უმეტესობას არ აქვს საწარმოს რესურსების მართვის ელექტრონული ERP7
სისტემაანკლიენტებთანურთიერთობისმართვისCRM8პროგრამები.

6.4. გაყიდვები და მარკეტინგი

მეცხოველეობის დარგში მერძეული მიმართულებით ფერმერები რძეს და რძის პროდუქტე
ბისრეალიზაციასძირითადად,პირდაპირიკომუნიკაციისგზით,ადგილობრივმოსახლეობაზე
ახორციელებენ.აღნიშნულფერმერებსმარკეტინგულიაქტივობაჯერარგანუხორციელებიათ
დამათთვისამეტაპისთვისარარელევანტურია,რადგანამჟამადადგილობრივბაზარზეარსე
ბულიმოთხოვნასოფლისრძისპროდუქტებზემნიშვნელოვნადაჭარბებსმიწოდებასდასაწარ
მოოსიმძლავრეებიჯერჯერობითწარმადობისგაზრდისშესაძლებლობასარიძლევა.
მეღორეობისფერმერები პროდუქტისრეალიზებას ასევე ადგილობრივ ბაზარზე (ადგილობ
რივიმოსახლეობა,დამსვენებლები)ახორციელებენ,თუმცაორგანიზებულფერმებსგაყიდვების
აწყობილი ჯაჭვი აქვთ.  ხაზგასასმელია ის ფაქტი, რომ ღორის ცოცხალი ხორცის გარდა,
ყველასხვახორცისპროდუქტიონისმუნიციპალიტეტისბაზარზედაზოგადადრაჭისრეგიონში
საცალო ან საბითუმო სავაჭრო ობიეტებში არ იყიდება. აღნიშნული საწარმოები საკუთარ
სავაჭრომაღაზიებშიდაბრენდულქსელებშიახდენენსაბოლოოპროდუქციისრეალიზაციას.
რაცშეეხება,HORECAსექტორს,გამოკითხულირესპონდეტებისინფორმაციით,გაყიდვისეს
არხი მთლიანი შემოსავლისმხოლოდ30%სწარმოადგენს. საგულისხმოა,რომპირუტყვის
ფერმასუკვეაქვსთანამშრომლობისგამოცდილებაუწერისერთერთგანთავსებისობიექტთან,
რომელსაც ცოცხალდა დამუშავებულ ხორცის პროდუქტებს აწვდის. რაც შეეხება ცოცხალი
ცხოველების რეალიზაციას ორგანიზებული ფერმებიდან, აღნიშნული პრაქტიკა მხოლოდ
ღორების და გოჭების მიმართულებთ არსებობს და საბოლოო მომხმარებელი ძირითადად
ადგილობრივიმოსახლეობაა.

7 Enterpriseresourceplanning საწარმოორესურსებისმართვისელექტონულიპროგრამა
8 Customerrelationshipmanagementმომხმარებელთანურთიერთობისმენეჯერულიპროგრამა
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მეფუტკრეობისდარგშიცანალოგიურად,წარმოებულითაფლისრეალიზაციაადგილობრივბა
ზარზეხორციელდებადამთლიანისაწარმოოსიმძლავრეებიადგილობრივმოთხოვნამიწო
დებასაბალანსებს.თუმცა,მნიშვნელოვანიააღინიშნოს,რომგამოკითხულირესპონდენტების
ინფორმაციით,გადაჭარბებულიწარმოებისშემთხვევაში(დაასეთიპრეცენტენდებიარაერთი
არსებობს)ონისმუნიციპალიტეტშიარსებულიფერმერები,ადგილობრივიბაზრისგაჯერების
შემდეგ,რეალიზაციისპრობლემებსაწყდებიან,რაც,ერთიმხრივ,ამდარგისთვისგაყიდვების
კუთხითდიდგამოწვევასწარმოადგენს.
ვაშლის ძმრის საწარმო პროდუქციის სარეალიზაციოდ მომარაგებასდედაქალაქში არებულ
რამდენიმებრენდირებულსუპერმარკეტებისქსელშისაკუთარიძალებითახორციელებს.თუმ
ცა,გამოკითხულმარესპონდენტმაუდიდესიწუხილიგამოთქვასაცალოქსელებისმიერგან
საზღვრულიგარიგებისარახელსაყრელიპირობებისგამო.
კულტივირებულიკენკრისდაჩირისმხარმოებლებიპროდუქციისრელიზაციასასევეადგილობ
რივბაზარზეახორციელებენ,თუმცაგამოკითხულთაგანერთერთს,განვითარებისმომდევნო
ეტაპზე,გეგმაშიაქვსჩირისსპეციალურიშესაფუთიმასალებისგამოყენებითპროდუქტისდედა
ქალაქშიგაგზავნადაგაყიდვა.
მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ არამერქნული ტყის პროდუქტების შემგროვებლები პრო
დუქციის რელიზაციას ძირითადად ონში არსებულ შემგროვებელ პუნქტში ახორციელებენ,
რომელიც შემდგომ ამბროლაურში არსებულ არამერქნული, ბიო სერტიფიცირებული, ტყის
პროდუქტებისგადამამუშავებელსაწარმოშიიგზავნება. ესუკანასკნელიკი, წარმოებულბიო
პროდუქციასმთლიანადექსპორტზეაგზავნისევროკავშირში.
როგორცზემოთაღინიშნა,ონისმუნიციპალიტეტშიარსებულპირველადიდაგადამუშავებული
კვებისპროდუქტებისსექტორშიგამოკითხულსაწარმოებსშორისელექტრონულიკომერციის
გზითპროდუქციისრეალიზაციაარხორციელდება.
დაბოლოს,გამოკითხულსაწარმოებსშორის,ამეტაპისთვისარცერთსგანუხორციელებიაექ
სპორტი.თუმცა,ჩამოთვლილპროდუქტთაგან,საველეკლვევისგანხორციელებისეტაპზე,ექ
სპორტისგანსაკუთრებულიპოტენციალითდაინტერესებულიმხარეებიშემდეგპროდუქტებსგა
მოარჩევდნენ:თაფლი,არამერქნულიტყისპროდუქტები,ხილისძმარი,დაკულტივირებული
კენკრა.ჩამოთვლილთანთაფლიდაარამერქნულიტყისპროდუქტებიექსპორტისმიზნებისთ
ვისშედარებითიუპირატესობითსაგებლობენ,რადგანსხვაპროდუქტებისგანგანსხვავებით,
ბიოსერტიფიცირებისდიდიპოტენციალითგამოირჩევიან.

6.5. ბიზნეს რესურსები

უპირველესადუნდააღინიშნოს,რომ20162018წლებში,ონისმუნიციპალიტეტში საქართ
ველოსმთავრობის2014წლის30მაისისN365დადგენილებითდამტკიცებულისახელმწი
ფოპროგრამის„აწარმოესაქართველოში“ფარგლებში,პირველადიდაგადამამუშავებელი
კვებისპროდუქტებისსექტორში,დაფინანსებამიიღო21მამეწარმემ,ჯამში124,000ლარის
ოდენობით.მოცემულითანხისუმეტესინაწილიმეწარმეებსგადაეცათ2016ან2017წლებში,
შესაბამისად42.9და44.4პროცენტულიწილისოდენობით.მოცემულისახელმწიფოპროგრა
მისშედეგად,ონისმუნიციპალიტეტშიშეიქმნა55ახალისამუშაოადგილი,რომელთაუმეტესო
ბაცსაკონდიტრო/საცხობისსფეროებსუკავშირდებოდა.
ხარისხობრივიკვლევისფარგლებშიგამოკითხულირეპონდენტებისმიერბიზნესრესურსების
ნაწილშიგაზიარებულიინფორმაციაძირითადადდაკავშრებულიიყოინტელექტუალურდაფი
ნანსულმხარდაჭერასთან,რომლებსაცმეწარმეებიიღებენგრანტების,შეღავათიანისესხების
ანსხვაინსტრუმენტებისგამოყენებით.გამოკითხულირეპონდენტებიაქცენტებსაკეთებდნენ,
ასევე,წარმოებისგაფართოებისშესაძლებლობებზედაკომპანიაშიინვესტიციებისგანხორიე
ლებისარსებულგეგმებზე.
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გარდაამისა,მნიშვნელოვანიააღინიშნოს,რომონისმუნიციპალიტეტისპირველადიდაგა
დამუშავებულიკვებისპროდუქტებისსექტორისერთნაწილსაქტიურადუსარგებლიასახელმ
წიფოს,თუდონორიორგანიზაციებისმხარამჭერიპროგრამებით,თუმცამეორენაწილიასეთი
პროგრამებითარსარგებლობს.ესუკანასკნელი,ჩვენიმოსაზრებით,ძირითადადშესაძლოა
განპირობებულიიყოსცნობიერებისდაბალიდონითარსებულიპროგრამებისშესახებ,ისევე
როგორცსუსტიკავშირებითდადიალოგითშესაბამისუწყებებთან.გარდაამისა,უმეტესიგამო
კითხულირესპონდენტიაღნიშნავს,რომიმისმიუხედავად,რომსოფლისდასოფლისმეურ
ნეობისგანვითარებისმხარდამჭერიპროგრამებიუხვადაა(როგორცსახელმწიფო,ისედონო
რიორგანიზაციების),ისინინაკლებადაამორგებულიმუნიციპალიტეტზედამეტმისადაგებას
საჭიროებსმთიანირეგიონისპირობებთან,ისევეროგორც,სამიზნერეგიონშიწარმოდგენილ
ძირითადეკონომიკურსაქმიანობობებთან.
გამოკითხულ საწარმოებს შორის გამოიკვეთენ ისეთი მეწარმეებიც, რომლებმაც არააერ
თი მცდელობის მიუხედავად ვერ მოახერხეს გრანტის მოპოვება (მაგლითად სააგენტოსგან
„აწარმოესაქართველოში“),რაცძირითადადიმმიზეზითაიხსნება,რომასეთაპლიკანტებს
დამოუკიდებლადაპლიკაციებისსრულფასოვნადშევსებისდაბიზნესგეგმებისმომზადებისდა
ბალიუნარებიაქვთ.ამპრობლემისშესახებთავადგამოკითხულმარესპონდენტებმააღნიშნეს.
კვლევაშიმონაწილემეწარმეებისაბსოლუტურიუმრავლესობამოგებისრეინვესტირებასახა
ლიმანქანადანადგარებისშეძენაშიდასაწარმოოსიმძლავრეებისგაზრდაშიაპირებს.

6.6. SWOT ანალიზი

ძლიერი მხარეები (Strength) სუსტი მხარეები (Weaknesses)
მეცხოველეობა

y სამეურნეოსაქმიანობისდიდიისტორიისადა
ტრადიციისმქონერეგიონი
y ხელსაწყელიდამდიდარიკლიმატურიპირო
ბებიმეცხოველეობისგასავითარებლად
y რეგიონისთვისდამახასიათებელიგანსაკუთ
რებულიგემოვნურითვისებებისმქონეხორ
ცისდარძისპროდუქტები
y სელექციისმეთოდითგამოყვანილიახალი,
მეტადპროდუქტიულიჰიბრიდულიჯიშები
(საქონელი,ღორი);
y ტრადიციული,საქვეყნოდცნობილიდა
მაღალირეპუტაციისმქონეპროდუქტები
(მაგალითად„რაჭულილორი“);
y მაღალპროდუქტიულიმესაქონლეობა
(მერძეულიდამეხორცულიმიმართულება)

მეცხოველეობა

y ნედლირძისდეფიციტი
y დაბალიხელმისაწვდომობაადგილობრივი
წარმოებისხორცისპროდუქტებზე
y დაბალიინტერესიახალგაზრდებშიმეცხოვე
ლეობისდარგისმიმართ
y ზოგადადდაბალიმოტივაციამოსახლეობაში
მეცხოველეობისმეურნეობისგასავითარებლად
y დაბალიხელმისაწვდომობავეტერინარის
მომსახურებაზე
y დაბალიხელმისაწვდომობასასოფლოსამე
ურნეოტექნიკაზე
y შეზღუდულიხელმისაწვდომობასაწარამოო
აღჭურვილობებზე(მაგ.რძისწარმოებისთვის)
y დაბალიცნობადობათანამედროვეტექნო
ლოგიებისშესახებ
y გავრცელებულიდაავადებები(მეღორეობა)
y ახალისელექციურიჯიშებისდარეგისტრირე
ბისპროცესისკომპლექსურობა
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მე ფუტ კ რე ო ბა
y მეფუტკრეობისდიდიისტორიისადატრადი
ციისმქონერეგიონი
y რაჭისეკოლოგიურადსუფთაგარემონატუ
რალურითაფლისწარმოებისთვის
y ნატურალურითაფლისწარმოებისმზარდი
ტენდენცია
y სიცოცხლისუნარიანიდაპროდუქტიულიფუტკ
რისადგილობრივიჯიში

კულ ტი ვი რე ბუ ლი კენ კ რა; არა მერ ქ ნუ ლი ტყის 
პრო დუქ ტე ბი. ხი ლის სხვა პრო დუქ ტე ბი
y დაბალიმოტივაციამოსახლეობაშიარამერქ
ნულიტყისპროდუქტებისშეგროვებისმიმარ
თულებით
y შეზღუდულიინტელექტუალურიმხარდაჭერა
შემგროვებლებისთვის
y საწარმოოოაღჭურვილობებისნაკლებობა
y ტრანსორტირებისსირთულემიუვალადგი
ლებშიარამერქნულიტყისპროდუქტების
შესაგროვებლად
y საშუალოვადიანპერიოდშისამაცივრეაგ
რეგატებისაუცილებლობაკულტივირებული
კენკრისთვის
y მაღალისაოპერაციოხარჯები
y კულტივირებულიკენკრისმოვლაგანვითარე
ბისთვისსაჭიროდაბალიუნარები

ზო გა დი
y ექსპორტისარარსებობა
y ადგილობრივიშრომისუნარიანიმოსახლეო
ბისდაბალიმოტივაციასოფლისმეურნეობის
დარგშიდასაქმებისთვალსაზრისით
y მაღალიტექნიკურიდამატერიალურიბარი
ერებიადგილობრივქსელურდასაცალო
ქსელებშიშესასვლელად
y დაბალიინტერსექტორალურიკავშირები
(საკვებიმომსახურებისდაგანთავსებისსექ
ტორი)
y ტრანსპორტირებისმაღალიხარჯები
y მუნიციპალიტეტზემორგებულიდაძირითად
ეკონომიკურსაქმიანობასთანმისადაგებული
მხარდამჭერიპროგრამებისაუცილებლობა;
y დაბალიინფორმირებულობასახელმწიფოთუ
დონორიორგანიზაციებისმიერინიცირებული
ხელშემწყობიპროგრამებისშესახებ
y შეზღუდულიხელმისაწვდომობაფინანსებზე
y სახელმწიფოსმრადამჭერიპროგრამების
ბენეფიციარიმეწარმეებისგაუმჯობესებული
შეფასებადამონიტორინგისაუცილებლობა
y ბიზნესგეგმისშედგენის,ფინანსურიდამარ
კეტინგულიანალიზისუნარებისნაკლებობა
y სექტორისსეზონურობა

y ფუტკრისმოვლამოშენებისარსებულიკომ
პეტენციათანამედროვემეთოდებისგამოყე
ნებით
y სხვადასხვადონორიორგანიზაციისმიერ
შეთავაზებულიგადამზადებისინტენსიური
კურსები
y მაღალიინტერესიახალგაზრდებშიმეფუტკ
რეობისმიმართ
y ნატურალურრაჭულთაფლზეადგილობრივ
ბაზარზემაღალიმოთხოვნა
y ბიოსერტიფიცირებულიფიჭისსაწარმოსდა
ფუძნებისარსებულიინიციატივები
y მეწარმეთამზაობაურთიერთთანამშომლო
ბისთვის
y სახელმწიფოსსოფლისმეურნეობისმონიტო
რინგისპოლიტიკათაფლისხარისხისპერი
ოდულიკონტროლისთვალსაზრისით(რიგის
ლაბორატორიისმაგალითი,ასევესოფლის
მეურნეობისსამინისტროსგანახლებულილა
ბორატორია)
y მაღალიღირებულებისბაზრებზემოთხოვნადი
პროდუქტები(ევროკავშირისდასხვ.)
y დონორთამაღალიდაინტერესება,განხორ
ციელებულიდაარსებულიპროექტებიმეფუტ
კრეობისდარგისგასავითარებლად
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კულტივირებული კენკრა; არამერქნული 
ტყის პროდუქტები.  ხილის სხვა პროდუქტები
y სრულადექსპორტზეორიენტირებულიპრო
დუქტებიკენკრა(ევროკავშირისდასხვა
მაღალიღიებულებისბაზრებზე)
y წარმატებულიკოოპერატივებისმაგალითები,
რომლებიცმნიშვნელოვანროლსასრულებენ
ადგილობრივიმოსახლეობისორგანიზებაში
არამერქნულიტყისპროდუქტებისშეგროვე
ბისთვის;
y რეგიონულადწარმოდგენილიექსპორტზე
ორიენტირებულიწარმატებულიგადამამუშა
ვებელისაწარმოები
y ინოვაციურიდანიშურიპრპოდუქტები(ხილის
ძმარი)
y სრულადადგილობრივინედლეულისგამოყე
ნებაწარმოებაში
y ადვილადმისაღწევიბიო/ორგანულისერტი
ფიცირება(არამერქნულიტყისპროდუქტები)
y სტაბილურიხარისხი,სტაბილურიდამა
ტებითიშემოსავლისწყაროსეზონურად
(არამერქნულიტყისპროდუქტები)
y კულტივირებულიკენკრისმეურნეობისგანვი
თარებისხელშემწყობისახელმწიფოპროგ
რამები

სა ერ თო
y ევროკავშირისთვისპრიორიტეტულირეგიონი
y საჩხერეონისახალისამანქანოგზისამოქმედება
y გაზრდილიტურისტულინაკადები

შესაძლებლობები (Opportunities) საფრთხეები (Threats)
მეცხოველეობა

y ვაქცინადაავადებებისპრევენციისთვის
(მეღორეობა)
y აღჭურვილობაზედატექნიკაზე
ხელმისაწვდომობისგაზრდა,ახალი
ტექნოლოგიებისდანერგვა
y საკალმახემეურნეობებისმოწყობა
y გაზრდილიინტერსექტორალური
თანამშრომლობაადგილობრივ
სტუმართმასპინძლობისსეტორთან

მეცხოველეობა

y იმპორტირებულიდაბალიხარისხის
y ხორცისპროდუქტებისდომინირებაბაზარზე;
y იმპორტირებულიდაბალიხარისხის,
ისევეროგორცფალსიფიცირებულირძის
პროდუქტები
y დაავადებებისგავრცელებისპოტენციური
საფრთხე

მეფუტკრეობა
y იმპორტირებულიან/დაადგილობრივი
წარმოებისდაბალიხარისხის(მათშორის
ფალსიფიცირებული)თაფლისდომინირება
ბაზარზე,ხარისხისარასათანადო
კონტროლისგამო
y ფუტკრისდაავადებებისგავრცელების
პოტენციურისაფრთხე
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მეფუტკრეობა
y ნატურალურდაბიოსერტიფიცირებულ
თაფლზემზარდიმოთხოვნაგლობალურ
მაღალიღირებულებისსაექსპორტობაზრებზე
(იაპონია,ევროპა,აშშ)
y ყვავილისმტვრის,დინდგელის,ფუტკრის
რძისადაფუტკრისშხამისწარმოებადა
რეალიზაცია.
y ადგილობრივბაზარზეარსებულიდა
აუთვისებელიპოტენციალი
y აგროდასოფლისტურიზმიტურების
ორგანიზებისშესაძლებლობასაფუტკრეში

კულტივირებული კენკრა; არამერქნული 
ტყის პროდუქტები.  ხილის სხვა პროდუქტები
y მოთხოვნისზრდადიტენდენციაგლობალური
ბაზრებზეკულტივირებულკენკრაზედა
ორგანულარამერქნულტყისპროდუქტებზე.
y კულტივაციაველურპირობებში(მაგ.
კულტივირებისიაპონურიმეთოდი)

საერთო
y რაჭალეჩხუმქვემოსვანეთისმზარდი
ტურისტულიპოტენციალი
y თავისუფალივაჭრობისშეთანხმებები:
ევროკავშირი,ჩინეთი,დსთ,EFTA.

y ანტიბიოტიკებისაქტიურიგამოყენების
საფრთხე
y ფაროსანასთანბრძოლისმეთოდებისდროს
ფუტკრისოჯახებისშესაძლოდაზიანების
საფრთზე

კულტივირებული კენკრა; არამერქნული 
ტყის პროდუქტები.  ხილის სხვა პროდუქტები
y სოფლიდანქალაქებშიმიგრაცია;
y ტყისფონდებისბიომრავალფეროვნების
დარღვევა;
y კლიმატისცვლილებაარსებული
არამერქნულიტყისპროდუქტები
ხელმისაწვდომობისშემცირება
y გარემოსდაბინძურება.

საერთო
y მოსახლებისმიგრაცია
y ახალგაზრდებისგადინებაქვეყნიდან
y მაღალიინფლაცია
y კლიმატურიპირობებიდაბუნებრივი
კატაკლიზმები
y გარემოსდაბინძურება
y სხვაგარეფაქტორები:პანდემიასთან
დაკავშირებულიგაურკვევლობა,საომარი
ვითარება.
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7 თანამშრომლობა პირველადი და გადამუშავებული 
საკვები პროდუქტების კლასტერში 

7.1. კონკურენცია

მეცხოველეობა
მერძეული მიმართლების მესაქონლეობაში არსებული მეწარმეები კონკურენტებად ადგი
ლობრივ ნატურალურირძისდარძის პროდუქტების მწარმოებელფერმერებს მიიჩნევენ.
თუმცა,უმეტესიმათგანისინფომრაციით,არსებულიკონკურენციაჯანსაღიადაფერმერები
ერთმანეთსარათუპრობლემებსუქმნიან,არამედურთიერთდახმარებაშიცარიანჩართუ
ლები.მეხორცულიმიმართლებისმესაქონლეობაში,ისევეროგორცმეღორეობისმიმარ
თლებითგამოკითხულიშედარებითდიდიზომისფერმებიპირდაპირკონკურენტებადარ
ცერთსხვაფერმასდახორცისგადამამუშავებელსაწარმოსარგანიხილავს,არამხოლოდ
ადგილობრივბაზარზე,არამედსაქართველოსმასტაბით.თუმცა,კომპანიისწარმომადგენ
ლისინფორმაციით,მაქსიმალურადინარჩუნებენჯანსაღდასაქმიანურთიერთობასდარგის
სხვადაინტერესებულმხარეებთან,ადგილობრივიმოსახლებისჩათვლით.
საკვები პროდუქტების წარმოება
ანალოგიურად,ხილისძმრისმწარმოებელისაწარმოსინფორმაციით,პირდაპირიკონკუ
რენტებიარჰყავთ,თუმცაგამოკითხულირესპონდენტისმხრიდანერთერთიადგილობრი
ვიკონკურენტისაღნიშნვნამაინცმოხდა,რომელიცმსავსიძმრისპროდუქტებსაწარმოებს,
მაგარმრესპონდენტისმტკიცებით,ამუკანასკნელისწარმოებისდახილისგადამუშავების
ტექნოლოგია, ისევე, როგორც საბოლოო პროდუქტის ინგრედიენტები, მნიშვნელოვნად
განსხვავდება.კულტივირებულიკენკრისდაჩირისწარმოებასრაცშეეხება,გამოკითხული
რესპონდენტებიქართულბაზარზეარებულყველამწარმოებელსადაიმპორტიორსკონკუ
რენტებადგანიხილავენდამათივეინფორმაციით,ბაზარზეკონკურენციასაკმაოდმაღა
ლია.გამოკითხულისაწარმოებისშედარებითიუპირატესობაკირეგიონისეკოლოგიურად
სუფთაგარემოშიმოყვანილიხილია.
თაფლის წარმოებას რაც შეეხება, ქართულ ბაზარზე ამ პროდუქტზე კონკურენცია განსა
კუთრებითმაღალია. კონკურენტებადკითაფლისყველამწარმოებელიდაიმპორტიორი
კომპანიამიიჩნევა.თუმცარეპონდენტებისინფორმაციით,ბაზარზეჯერკიდევხშირიაფალ
სიფიცირებულიპროდუქტისგანთავსება,რაცარათანაბარიდაარაჯანსაღიკონკურენციის
პირობებშიამყოფებსსხვანატურალურითაფლისმწარმოებელკომპანიებს.

7.2. ძირითად კომპანიებს შორის თანამშრომლობა

მეცხოველეობა
ონისმუნიციპალიტეტისმერძეულიმიმართულებისმესაქონლეობაშიწარმოდგენილმეწარმე
ებსშორისთანამრომლობისგამოცდილებაარსებობს,თუმცარიგიმაგალითების(მაგალითად
საველე კვლევის დროს გამოკვეთილი არაერთი რძის და რძის პროდუქტების წარუმატებე
ლიკოოპერატივები)გათვალისწინებით,აღნიშნულითანამშრომლობამეტწილადარაეფექტუ
რიარეგიონში.მნიშვნელოვანიააღინიშნოს,რომმეღორეობისმიმართულებით,არსებობდა
თანამშომლობის საკმაოდ მოქნილი და ეფექტური მოდელი, როცა შედარებით განვითარე
ბულიფერმები ადგილობრივფერმერებს მცირე ასაკისგოჭებს მიჰყიდიდა, ეს უკანასნკელი
მასგამოზრდიდადაშემდეგმომწოდებელიფერმისსასაკლაოზედაგადამამუშავებელსაწარ
მოში, ცოცხალი ცხოველის (ცოცხალიღორის)რელიზაციას ახორციელებდა. გამოკითხული
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რესპონდენებისინფორმაციით,ამმოდელითმცირეფერმერებიმნიშვნელოვანსაერგებელს
ნახულობდნენ,თუმცაბოლოდროსგააქტიურებულიღორისდაავადებისგამო,თანამშომლო
ბის აღნიშნული გარიგებას პრაქტიკულად ადგილი აღარ აქვს. მეხორცული მესაქონლეობის
ფერმერებისინფორმაციით,წარსულში,გარკვეულითანამშრომლობისსაპილოტემოდელები
არსებობდაადგილობრივიმეწარმეებისთვისმცირეფერმებისმოწყობისადასაქონლისგადა
ცემისმიმართლებით,თუმცააღნიშნულმათანამშრომლობამარგაამართლადამიმწოდბელმა
ფერმებმაგარკვეულიზარალიცკინახე.

საკვები პროდუქტების წარმოება
განსაკუთრებითსაგულიხმოამეფუტრეობისდარგშიგაერთიანებულიადგილობრივიოჯახუ
რიფერმერებისარსებულითანამშრომლობისკარგიგამოცდილებადადამატებითმიმღებ
ლობადაღიაობასაქმიანიკავშირებისკიდევუფროგაღრმავებისკუთხით.გამოკითხული
რესპონდენტების ინფორმაციით,რეგიონშითაფლის2030მდე კოოპერატივი არსებობს.
მართალია უმეტესი მათგანი წარმატებული ვერგამოდგა,თუმცა არსებობს წარმატებული
მაგალითებიც.მათშორისგამორჩეულიაონისმუნიციპალიტეტისგარეთ,კერძოთ,ამბრო
ლაურშიარსებულითაფლისკოოპერატივი,რომელიცუკვეწლებიაწარმატებულადოპერი
რებსდაბოლოდროსთაფლისევროკავშირისბაზარზეგატანცკიშეძლო,რაცუდიდესი
წინაპირობაარეგიონში,დაზოგადად,ქვეყნისმასშტაბითარსებულიმეფუტრკრეებისსტი
მულირებისთვისროგორცინდივიდუალურად,ისესაწარმოთაგაერთიანებებისთვის.
კულტივირებულკენკრის მწარმოებელკომპანიებს შორის შედარებით სუსტითანამშრომ
ლობაიკვეთებადათანამშრომლობამხოლოდინფორმაციისიშვიათადგაზიარებითშემო
იფარგლება.ხილისძმრისადაჩირისსაწარმოებსშორისთანამშრომლობისკავშირებიარ
დაფიქსირდა.

7.3. დამხმარე ინსტიტუტებს და ძირითად კომპანიებს შორის  
თანამშრომლობა

ონისმუნიციპალიტეტისპირველადიდაგადამუშავებულიკვებისსექტორისსაწარმოებსაქ
ტიურითანამშრომლოობა აკავშირებთრეგიონში მომუშავე საერთაშორისოდონორორ
განიზაციებთან, რომლებიც ადგილობრივი ფერმერებისთვის, მეტწილად, თანამედროვე
ტენოლოგიებისადაცოდნის,სურსათისუნვებლობისსტანდარტების,წარმოებისსერტიფი
ცირებისისევეროგორც,სოფ.მეურნეობისტექნიკის,მანქანადანადარებისადასხვადას
ხვააღჭურვილობებისგადაცემასახორციელებენ.დონორორგანიზაცებსშორისააUNDP,
ევროკავშირი, USAID, იაპონიის საერთშორისო თანამრომლობის ორგანიზაცია (JICA),
ავსტრიის განვითარების სააგენტო, კონრად  ადენაუერის  ფონდის  (KAS) და სხვები. გა
მოკითხულირესპონდენტებისუმეტესინაწილისმოსაზრებით,განხორციელებულითუმიმ
დინარე პროექტები საკმაოდ სასარგებლო იყო მათი საქმიანობისთვის. თუმცა, ნაწილის
მტკიცებით,მუნიციპალიტეტშიარსებულიკერძოსექტორისმხარდამჭერიპროგრამებისდა
ხელშემწობიინიციატივებისშესახებინფორმაციაზეწვდომაარაქვს.
მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, სააგენტოს „აწარმოე საქართველოში“ მჭიდრო კავშირები
ადგილობრივმეწარმეებთან.საველეკვლებისგანხორციელებისეტაპზე,გამოიკვეთამიკ
როდამცირემეწარმოებისხელშეწყობისმიმდინარეპროგრამა,რომლისმიზანიასაქარ
თველოსმასტაბითარებულიმიკროდამცირებიზნესებისგანვითარება,თანამდროვესა
მეწარმეოკულტურისდამკვიდრებადაახალისამუშაოადგილებისშექმნა.პროგრამაორი
ძირითადიკომპონენტისგანშედგებაბიზნესისწამოწყებისთვისან/დაარსებულისაწარმოს
გაფართოებაგადაიარაღებისთვის.პროგრამისფარგლებშიგათვალისწინებულიამიზნობ
რივი გრანტისგამოყოფამაქსიმუმ40000ლარისოდენობით რაჭალეჩხუმიდა ქვემო
სვანეთისრეგიონებისთივს. პრორამისფარგლებში გამიზნულია 300ზე მეტი ეკნომიკური
საქმიანობისდაფინანსება.აღსანიშნავია,რომსაქართველოსფერმერთაასოციაცია(GFA)
პროგრამისგანხორციელებისპროცესშიაქტიურადააჩართული.
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აქვეუნდააღინიშნოსსახელმწიფოსაინვესტიციოფონდისს„საპარტნიოროფონდი“,რო
გორცსაინვესტიციოაქტორიქვეყანაში,რომლისმიმდინარეპროექტსონისმუნიციპალი
ტეტში წარმოადგენს სოფელ ღარში არსებული ღორებისა და გოჭების ფერმა. ფონდის
ინფორმაციით,ფონდის პოტენციურ პროექტებს შორისაა,ონის მუნიციპალიტეტში კომბი
ნირებულისაწარმოსმშნებელობა,ისევეროგორც,მრავალძალთან60ჰაფართობზესპე
ციალურიმცენარისმოყვანა,რომელიცკომბინირებულისაკებისწარმოებაშიგამოიყენება.
გარდა ამისა, ბოლო წლების განმავლობაში, ონის მუნიციპალიტეტში მდგრადი სოფლის
მეურნეობის განვითარებისთვის სხვადასხვა არასამთავრობო ორგაზნიაციის მიერ, დო
ნორიორგანიზაციებისმხარდაჭერით,არაერთიპროგრამათუპროექტიგანხორციელდა.
განსაკუთრებით საგულისხმოა ბიომეურნეობების ხელშემწყობი ორგანიზაცია „ელკანას“,
„აფხაზინტერკონტის“, „მერსი კორპსის“, „საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის“ და
სხვებისაქტიურიჩართულობარეგიონისგანვითარებისთვის.
ასევე,საველეკვლევისდროსგამოკითხულმარესპონდენტებმაარაერთხელდადებითად
მოიხსენიესGRETAსმიმდინარეპროექტი,რომელიცავსტრიისსააგენტოსმიერხორცი
ელდება,ვროკავშირისდაევროკავშირისწევრიქვეყნებისშვედეთისდაავსტრიისთანა
დაფინანსებით.პროექტისმიზანსწარმოადგენსრეგიონებისბიზნესგარემოსგაუმჯობესება
და დამატებითი შესაძლებლობების გაზრდა 2 ძირითად სექტორში: ორგანული სოფლის
მეურნეობადასამთოტურიზმი.
ონის მუნიციპალიტეტის პირველადიდა გადამუშავებული კვების პროდუქტების სექტორის
კავშირებიგამოიკვეთარეგიონშიმოქმედსაფინანსოინსტიტუტებთან.ერთერთსაფინან
სოინსტიტუტშისაკრედიტოგანყოფილებაგასულისწლისზაფხულშიშეიქმნადაარსებული
საბანკო პროდუქტები მცირე სესხებისთვისაა გათვალისწინებული. აღნიშნული სესხებით,
სოფლისმეურნეობის(მესაქონლეობა,მემცენარეობა,მევენახეობა)საწარმოებისარგებ
ლობენ. გარდა ამისა, საფინანსო ინსტიტუტი ჩართულია კერძო სექტორის ხელშემწყობი
სახელმწიფოპროგრამებისგანხორციელებაში.
აღნიშნულსაფინასოინსტიტუტიასევემოიცავსსტარტაპებისმხარდაჭერისსაბანკოპრო
დუქტს,რომლისფარგლებშიცსპეციალურელექტრონულვებგვერდზეშესაძლებელიაბიზ
ნესიდეისდაფიქსირებადა ,გამოკითხულირესპონდენტისინფორმაციით,მოწონებისდა
შესაბამისი ეტაპებისგავლისშემთხვევაშიდაფინანსების მოპოვება. ბენეფიციარსტარტა
პებს კი ეძლევეად საშეღავათო პერიოდიდარიგი პრივილეგიები (სესხის უზრუნველყო
ფაშიმონაწილეობა,გადახდისმოქნილიგრაფიკიდაა.შ).თუმცა,ფინანსურიინსტიტუტის
წარმომადგენლისინფორმაციით,სტარტაპებისმხარდაჭერისარსებულიპროდუქტებისშე
სახებცნობიერებასაკმაოდდაბალიაადგილბრივად.
ონის მუნიციპალიტეტის პირველადიდა გადამუშავებული კვების პროდუქტების სექტორის
საწარმოებსა და რეგიონული მასშტაბით (ამბროლაური) მდებარე პროფესიული სასწავ
ლებელ„ექვანს“ შორისთანამშრომლობის გარკვეული კავშირები გამოიკვეთა. მათ შო
რის, აღსანიშნავიაონის მუნიციპალიტეტის სოფელშარდომეთში არსებული პირუტყვების
ფერმასთანთანამშომლობა,რომელიცსაწყის ეტაპზე აქტიურადდაიწყო,თუმცა,ფერმის
წარმომადგენლისინფორმაცით,საბოლოოდ,მოთხოვნილდამიწოდებულკომპეტენციებს
შორისპრაქტიკულითანხვედრასრულფასოვნადვერმოხდა.
მნიშვნელოვანიააღინიშნოს,რომკოლეჯისმიერმოწონებულიიქნაონისმუნიციპალიტეტ
შიჩამოყალიბებულკლასტერებთანთანამშრომლობისადაასოცირებულიწევრობისიდე
ა.წარმომადგენლისმოსაზრებით,გაერთიანებულკომპანიებთანთანამშრომლობაუფრო
მოქნილიდამოსახერხებელიშესაძლოაგახდეს.მისივემტკიცებით,საჭიროებისშემთხვე
ვაში,შესაძლებელიგახდებასასწავლოპროგრამებშიახალიპროფესიებისდამატებაც.და
ბოლოს,ბიზნესკლასტერებისარსებობაპროფესიულკოლეჯსმისთვისსაინტერესოსექ
ტორებშიკვლევებისჩატარებისპროცესსგაუიოლებს.
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7.4. კოოპერაციის მატრიცა
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ძირითადი საწარმოები X 3 3 4 2 4 2 3 3 24

ნედლეულის 
მიმწოდებლები 3 X 3 3 2 3 2 0 3 21

სახელმწიფო სააგენტოები 3 3 X 4 3 2 4 2 4 25

საერთაშორისო დონორი 
ორგანიზაციები 4 3 4 X 2 5 0 2 4 24

პროფესიული კოლეჯი 
ერქვანი 2 2 3 2 X 3 0 1 2 15

არასამთავრობო 
ორგანიზაციები 4 3 2 5 3 X 1 0 2 20

საფინანსო ინსტიტუტები 2 2 4 0 0 1 X 1 4 14

საპარტნიორო ფონდი 3 0 2 2 1 0 1 X 3 12

სოფლის განვითარების 
სააგენტო 3 3 4 4 2 2 4 3 X 26

ჯამი 26 219 25 24 15 20 14 12 26 X

კოოპერაციის მატრიცის მიხედვით. კლასტერის წევრებისდა მხარდამჭერი ინსტიტუტების
თანამშრომლობააღწერილიაქვემოთ:
y კლასტერისკომპანიებისთანამშრომლობანედლეულისმიმწოდებლებთანმთლიანობა
შიდამაკმაყოფილებელია.

y კლასტერისკომპანიებისთანამშრომლობასახელმწიფოსააგენტოებთანდამაკმაყოფი
ლებელია.

y კლასტერისკომპანიებისდასაერთაშორისოდონორიორგანიზაციებისთანამშრომლო
ბამაღალია.გამოკითხულრესპონდენტებსშორისარაერთსაქვსმიღებულიდონორი
ორგანიზაციებისმხადაჭერაროგორცმატერიალური,ისეინტელექტუალურიხელშეწყო
ბისთვალსაზრისით.

y კლასტერის კომპანიებისთანამშრომლობა ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მდებარე
პროფესიულ კოლეჯ „ერქვანთან“ არ არის მჭიდრო. აღნიშნული ერთი მხრივ განპი
რობებულიაკომპანიებისმხრიდანკოლეჯთანთანამშრომლობისინიციატივებისნაკლე
ბობითდა პროფესიული განათლების კოლეჯთან გაუმჯობესებულითანამშრომლობის
აუცილებლობით.
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y კლასტერისკომპანიებისთანამშრომლობა, არასამთავრობოორგანიზაციებთანმაღა
ლია.როგორცზემოთაღინიშნა,ბოლოპერიოდშიარაერთიარასამთავრობოორგანი
ზაციაააქტიურადჩართულირეგიონშიმდგრადისოფ.მეუნეობისდატურიზმისგანვითა
რებისმიმართულებით.

y კლასტერისკომპანიებისთანამშრომლობასაფინანსოინსტიტუტებთანარაარისმჭიდ
რო,რომელიც,ერთიმხრივ,განპირობებულიასაფინანსოპროდუქტებისშესახებკერ
ძოსექტორისდაბალიინფორმირებულობით.

y კლასტერის წევრი კომპანიების თანამშრომლობა საპარტნიორო ფონდთან საშუალო
დონეზეა.ფონდიარსებულიპროექტებისგარდაონისმუნიციპალიტეტშიგეგმავსსექ
ტორისთვის რელევანტურ ახალ პროექტებში თანაინვესტირებას, რაც სამომავლოდ,
კლასტერისწევრკომპანიებთანგაზრდისკავშირებს.

y კლასტერის კომპანიებისთანამშრომლობა სოფლის განვითარების საანენტოსთან სა
შუალო დონეზეა. განხორციელებული პროგრამების ფარგლებში, არაერთი პროექტი
დაფინანსდა სოფლის განვითარების სააგენტოს მხრიდან, თუმცა, როგორც საველე
კვლევისდროსგამოიკვეთა,არსებულითანამშრომლობისგაუმჯობესებადაკავშირე
ბისგამყარებამეტადააშესაძლებელი.

7.5. კლასტერის რუკა



40

8 ბარიერების და შესაძლებლობების ანალიზი 

8.1. გამოწვევები

ონისმუნიციპალიტისპირველადიდაგადამუშავებულისაკვებიპროდუქტებისსექტორშიგა
მოვლენილიძირითადიგამოწვევებიშეჯამებულიაქვემოთ:
 y შეზღუ დუ ლი ხელ მი საწ ვ დო მო ბა მუ შა ხელ ზე 
ონისმუნიციპალიტეტისსოფლისმეურნეობისსექტორში,ერთიმხრივგამოიკვეთაკვა
ლიფიციურ კადრებზე შეზღუდული ხელმისაწვდომობის პრობლემები, რომელთაგან
განსაკუთრებითსაგულისხმოაადგილობრივიპროფესიონალივეტერინარისმოძიების
გამოწვევა,რომელიცსაგრძნობლადზრდისმეცხოველეობისდარგშიცხოველთაარა
სათანადო მოვლის და შედეგად დაავადებათა გავრცელების რისკებს. მეორე მხრივ,
ადგილობრივიშრომისუნარიანიმოსახლეობისზოგადადდაბალიმოტივაციასოფლის
მეურნეობისდარგშიდასაქმებისთვალსაზრისით,დარგისგანვითარებისთვისმნიშვნე
ლოვანიშემაფერხებელიფაქტორია.

 y პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის კო ლეჯ თან გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი თა ნამ შ რომ ლო ბის 
აუცი ლებ ლო ბა
კერძო სექტორსა და რეგიონის პროფესიული განათლების კოლეჯთან არსებული თა
ნამშრომლობისგაღრმავება მნიშვნელოვან პრიორიტეტადგამოიკვეთა. ერთერთიგა
მოკითხული რესპონდენტის ინფორმაციით, პროფესიული განათლების სასწავლებელში
არსებულისაგანმანათლებლომოდულიდასილაბუსისასწავლებლისძლიერმხარესწარ
მოადგენს,თუმცააღინიშნაარსებულიპრაქტიკულიუნარებისმოთხოვნასადამიწოდებას
შორისდისბალანსისშესახებ.აღსანიშნავია,რომპროექტისგანხორციელებისეტაბზედა
სამომავლოდ,კერძოსეტორსადაკოლეჯსშორისეფექტურითანამშომლობისჩამოყა
ლიბებაუმნიშვნელოვანესიწინაპირობაიქნებაბიზნესკლასტერებისდა,ზოგადად,პრო
ექტისმიერგამოვლენილიპრიორიტეტულისექტორებისმდგრადიგანვითარებისთვის.

 y და ბა ლი ცნო ბი ე რე ბა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის თა ნა მერ დ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბის 
შე სა ხებ 
მიუხედავადსოფლისმეურნეობისდარგშიუნარებისგანვითარებისარაერთიწარმატე
ბულიინიციატივისა (როგორცსახელმწიფოისედონორიორგანიზაციების ხელშეწყო
ბით),სოფლისმეურნეობისთანამედროვეტექნოლოგიებისადაშესაძლებლობებისშე
სახებცოდნადაგამოყენებამუნიციპალიტეტშიდაბალია.

 y მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ზე მორ გე ბუ ლი სოფ ლის მხარ დამ ჭე რი პროგ რა მე ბის აუცი-
ლებ ლო ბა
დიაგნოსტიკურკვლევაშიჩართულიდაინტერესებულიმხარეებისუმეტესინაწილიმიიჩნევს,
რომსოფლისდასოფლისმეურნეობისხელშეწყობისათვისარსებულიმხარდამჭერიინიცი
ატივები,კონკრეტულრეგიონზემორგებულიარარისდამისგარემოპირობებთანდაძი
რითადეკონომიკურსაქმიანობასთანთავსებადიპროგრამებისგანვითარებასსაჭიროებს.

 y ცხო ველ თა და ავ დე ბე ბის კონ ტ რო ლის გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი მე ქა ნიზ მე ბის შე მუ-
შა ვე ბის აუცი ლებ ლო ბა
გამომდინარე იქიდან, რომ გლობალურად გავრცელებულია ღორის აფრიკული ჭირის
(ცხელება)დაავადება,დაშესაბამისივაქცინაამდრომდეარარისხელმისაწვდომი,სექ
ტორისდაინტერესებულიმხარეებირეგიონებშიდაავადებისგავრცელებისპრვენციისთვის
უსაფრთხოებისგანსაკუთრებულადმკაცრიზომებისმიღებისსაჭროებაზემიუთითებენ.
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 y ბა რი ე რე ბი ად გი ლობ რივ  სა ვაჭ რო ქსე ლებ ში შე სას ვ ლე ლად
სამიზნესსექტორშიმოქმედიეკონომიკურიოპერატორებისუმეტესობამაღალტექნიკურ
და მატერიალურბარიერებს აწყდებიან ადგილობრივ საცალოდა საბითუმოსავაჭრო
ქსელებშიშესასვლელად,პროდუქტისსათანადოდპოზიციონირებისდარელიზაციისთ
ვის.

 y მხარ დამ ჭე რი პროგ რა მე ბის შე სა ხებ ცნო ბი ე რე ბის გაზ რ და და კო ორ დი ნა ცია
კვლევისფარგლებშიგამოვლინდაონისრეგიონშისახელმწიფოთუდონორიორგანიზა
ციებისმიერინიცირებულიხელშემწყობიპროგრამებისშესახებცნობიერებისგაზრდის,
ისევეროგორც,სხვადასხვადონორიორგანიზაციისათუსახელმწიფოსმიერგასახორ
ციელებელიინიციატივებისშესახებგაუმჯობესებულიკოორდინაციისაუცილებლობა.

 y ბიზ ნეს გეგ მის შედ გე ნის, ფი ნან სუ რი და მარ კე ტინ გუ ლი ანა ლი ზის უნა რე ბის 
ნაკ ლე ბო ბა
სექტორის დიაგნოსტიკური კვლევის განხორციელებისას  გამოვლინდა ისეთი მეწარ
მეები,რომლებსაც  სახელმწიფომხარდამჭერპროგრამებშიდამოუკიდებლადმონა
წილეობის უნარები ნაკლებად აქვთ, იმ ძირითადი მიზეზის გამო, რომ ბიზნეს იდეის
შესაბამისიბიზნესგეგმებისშემუშავებისდასაგრანტოაპლიკაციისდადოკუმენტაციის
მომზადებასვერახერხებენ.

 y შეზღუ დუ ლი ხელ მი საწ ვ დო მო ბა ფი ნან სურ რე სურ სებ ზე
პირველადი და გადამუშავებული საკვები პროდუქტების სექტორში წარმოდგენილ სა
წარმოებს არგააჩნიათ სათანადოფინანსური სიმყარე არებული საწარმოებისდა სა
თავსოებისგაფართოების,წარმოებისპროცესებისმოდერნიზებისადატექნოლოგიების
განვითარებისთვის.გარდაამისა,უმეტესმათგანსუჭირსსაბრუნავისაშუალებებისდა
საფინანსებლადხელმისაწვდომისაბანკოსესხებისაღება.

 y სა ხელ მ წი ფოს მხარ დამ ჭე რი პროგ რა მე ბის ბე ნე ფი ცი ა რი მე წარ მე ე ბის პე რი-
ო დუ ლი მო ნი ტო რინ გის აუცი ლებ ლო ბა
საველეკვლევისგანხორციელებისეტაპზეგამოვლინდასაგრანტოპროგრამებზეწარ
დგენილი ბიზნეს გეგმების  შეუსაბამობადაფინანსებულისაწარმოებისრეალურსიმძ
ლავრეებთან.აღნიშნულიკიაპლიკანტებისმიერგადაჭარბებულადშეფასებულდაგათ
ვლილბიზნესგეგმებსუკავშირდება.შედეგად,გამოიკვეთასახელმწიფომხარდამჭერი
პროგრამების პოტენციურ ბენეფიციართა გაუმჯობესებული მონიტორინგისა შეფასების
აუცილებლობა,შესაბამისიუწყებებისმხრიდან.

 y ექ ს პორ ტის არ არ სე ბო ბა
ონისმუნიციპალიტეტისპირველადდაგადამუშავებულიკვებისპროდუქტებისექსპორ
ტზეგატანისპრეცენდენტიარდრომდეარარსებობს,რაცპროდუქციისხარისხისგაუმ
ჯობესებისადასტაბილურიგაყიდვებისუზრუნველსაყოფადერთერთნაკლოვანმხარეს
წარმოადგენს.თუმცა,კვლევისფარგლებშიაღწერილპროდუქტთაგან,ექსპორტისგან
საკუთრებულიპოტენციალისმქონეარაერთიპროდუქტმიგამოვლინდა.

 y ინ ტერ სექ ტო რა ლუ რი კავ ში რე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის აუცი ლებ ლო ბა
ონისმუნიციპალიტეტშიადგილობრივიწარმოებისკვებისპროდუქტებისსექტორისკავ
შირები განთავსების და კვებითი მომსახურების, ისევე როგორც ზოგადად ტურიზმის
ინსუსტრიასთან, ამეტაპისთვისსუსტიადაგაუმჯობესებასსაჭიროებს. პოტენციალიკი
დიდი,განსაკუთრებითადგილობრივიკულინარიის,ისევეროგორცაგროტურიზმისგან
ვითარებისთვალსაზრისით,რომლებიცმაღალმხარჯველიტურისტებისთვისმოთხოვ
ნადმიმართლებადრჩება.
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8.2. კლასტერში ერთობლივი ქმედებების და თანამშრომლობის 
პოტენციალი

ონის მუნიციპალიტეტის პირველადიდა გადამუშავებული კვების პროდუქტების სექტორში
გამოკითხულისაწარმოების85%თანამშრომლობისშესაძლებლობებსქვემოთჩამოთვლი
ლიმიმართულებებითხედავენ:
y ტექნოლოგიებისმოძიებადადანერგვა
y კადრებისკვალიფიკაციისამაღლება
y სექტორისთვისრელევანტურისამუშაოძალისგანვითარება
y ადგილობრივიდასაერთაშორისოპარტნიორებისმოძიებადაკომუნიკაცია
y პრობლემურისაკითხებისადვოკატირება
y ექსპორტი
გამოკითხულთა69%მიიჩნევს,რომთანამშრომლობისპოტენციალიარსებობსსაწარმოო
ნედლეულის შესყიდვისა დალოგისტიკის მიმართულებით. კომპანიათა 54%ფიქრობს,
რომთანამშრომლობაშესაძლებელიაგაყიდვების,პროდუქტისხარისხისამაღლების,მარ
კეტინგისადაბრენდინგისმიმართულებით.
თანამშრომლობის შედარებით ნაკლები პოტენციალი გამოვლინდადამატებულიღირებუ
ლებისმქონეპროდუქციის(46%)დაფინანსების/ინვესტიციებისმოზიდვის(46%)ნაწილ
ში.
მთლიანობაში,შესაძლოთანამშრომლობისთემისგანხილვისას,უმეტესადაქცენტებიკეთ
დებოდაცოდნისმიღებისდატექნოლოგებისგადაცემისერთობლივშესაძლებლობაზე,ისე
ვეროგორცექსპორტისმიმართლებითრესურსებისშესაძლოგაერთიანებისპოტენციალზე.
გარდაამისა,გამოიკვეთაპოტენციურიკლასტერისსაწარმოებისმათმხარდამჭერინსტი
ტუტებთანთანამშრომლობისგაღრმავებისდამეტისარგებლისმიღებისშესაძლებლობა.

ცხრილი10:თანამშრომლობისდაერთობლივიქმედებებისპოტენციალი9

თანამშრომლობის სფერო კი არა

ტექნოლოგიებისმოძიებადადანერგვა 85% 15%

თანამშრომლებისკვალიფიკაციისამაღლება 85% 15%

სექტორისთვისრელევანტურისამუშაოძალისგანვითარება 85% 15%

ადგილობრივიდასაერთაშორისოპარტნიორებისმოძიებადა
კომუნიკაცია

85% 15%

ფინანსების/ინვესტიციისმოზიდვა 46% 54%

გაყიდვები 54% 46%

პრობლემურისაკითხებისადვოკატირება 85% 25%

საწარმოონედლეულისშესყიდვა 69% 31%

პროდუქციისხარისხისამაღლება 54% 46%

ლოგისტიკა 69% 31%

9 ჩატარებული ინტერვიუების შედეგად 13მა საწარმომ დააფიქსირა შეხედულება თანამშრომლობის პოტენციური
სფეროებისშესახებ
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მარკეტინგიდაბრენდინგი 54% 46%

დამატებულიღირებულებისმქონეპროდუქციისწარმოება 46% 54%

ექსპორტი 85% 15%

წყარო:კვლევისფარგლებშიჩატარებულიინტერვიუები

8.3. კლასტერის ხედვა

ონისმუნიციპალიტეტისპირეველადიდაგადამუშვებულიკვებისპროდუქტებისკლასტერის
ხედვას წარმოადგენს:მდგრა დი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ხელ შეწყო ბა, კლას ტე რის 
წევ რი კომ პა ნი ე ბის შე მო სავ ლე ბის ზრდა და  კე თილ დღე ო ბის უზ რუნ ველ ყო ბა.

8.4. კლასტერის მიზნები

ონისმუნიციპალიტეტისპირველადიდაგადამუშავებულიკვებისპროდუქტებისკლასტერის
ძირითადმიზნებსწარმოადგენს:
y სამუშაოძალისუნარებისგაუმჯობესებადასტიმულირება
y ბიომეურნეობებისხელშეწყობა
y ფინანსებზეგაზრდილიხელმისაწვდომობა
y ადგილობრივიწარმოებისპროდუქტებისპოპულარიზაციადაგაყიდვებისსტიმულირება
y ადგილობრივიინტერსექტორალურიკავშირებისგაუმჯობესება
ცხრილი11:ონისმუნიციპალიტეტისმსუბუქიმრეწველობისკლასტერისმიზნები,აქტივობებიინდიკატორები

მიზანი აქტივობა ინდიკატორი შედეგი

სა მუ შაო ძა-
ლის კვა ლი-
ფი კა ცი ი სა 
და უნა რე ბი 
გა უმ ჯო ბე სე-
ბა და სტი მუ-
ლი რე ბა

y პროფესიულკოლეჯ
„ერქვანთან“სამუშაო
შეხვედრებისორგანიზე
ბადამოთხოვნილიდა
მიწოდებულიკვალიფი
კაციებისშესაბამისობა
შიმოყვანა
y სექტორზემორგებული
პროფესიულისაგანმა
ნათლებლოპროგრამე
ბისდანერგვა.
y კლასტერსადა
„პროფესიულიუნარების
სააგენტოს“შორისდია
ლოგისინიცირება.პრო
ფესიულიგანათლების
სხვაპროექტებისშესახებ
ინფორმაციისმოპოვება.
y კლასტერისწევრისა
წარმოებისხელმძღვა
ნელებისთვისმართვის
უნარებისგაუმჯობესება

y პროფესიულკოლეჯ
„ერქვანთან“შეხვედ
რებისადაგამარ
თულიდისკუსიების
რაოდენობა;
y სექტორზემორგებუ
ლისაგანმანათლებ
ლოპროგრამადა
გადამზადებულიკად
რებისრაოდენობა
y პროფესიულიგანათ
ლებისსხვაპროექტე
ბისამსახველისაინ
ფორმაციომასალა
y კლასტერისთანამშ
რომლობისინიცირება
პროფესიულიგანათ
ლებისსხვაპროგრა
მებთან
y მართვისუნარებისგა
უმჯობესებისტრენინ
გებისრაოდენობა

y პროფესიულკოლეჯ
„ერქვანთან“მჭიდ
როდასტაბილური
თანამშრომლობა
y პროფესიულიკო
ლეჯ„ერქვანის“
კლასტერისასოცი
რებულიწევრობა
y კლასტერისწევრი
კომპანიებისთანამ
შრომლებისგაუმ
ჯობესებულიპრო
ფესიულიუნარები.
y კლასტერისწევრი
კომპანიებისდამ
ფუძნებლებისდა
მენეჯერებისგაუმ
ჯობესებულიმართ
ვისუნარები
y კადრებისმოძიების
სულმცირე1ახალი
რეკრუტინგულიინს
ტრუმენტი
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y თარამედროვესაწარ
მოოტექნოლოგიების
შესახებინფორმაციის
გადაცემაკლასტერის
წევრებისათვის
y ადგილობრივიკადრების
მოძიების(რეკრუტინგის)
პროცესისგაუმჯობესე
ბისთვისინსტრუმენტების
შემუშავება

y პროფესიულიგანათ
ლებისპროგრამების
საშუალებითგადამ
ზადებულიკლასტერის
წევრიკომპანიების
თანამშრომლებისრა
ოდენობა
y ახალიინსტრუმენტე
ბისრაოდენობაადგი
ლობრივიკადრების
რეკრუტინგისპროცე
სისგასაუმჯობესბლად

ბიო მე ურ ნე-
ო ბე ბის ხელ-
შეწყო ბა

y ბიოპოტენციალისმქო
ნეადგილობრივიწარ
მოშობისპროდუქტების
იდენტიფიცირება
y ადგილობრივიდასა
მიზნესაექსპორტობაზ
რებისიდენტიფიცირება.
ბიობაზრებისმახასია
თებლებისკვლევა.
y ბიომეურნეობებისხელ
შემწყობსხვადონორ
ორგანიზაციებთანკო
ორდინაცია.
y ბიოსერტიფიცირების
თვისსაჭიროცოდნისა
დაუნარებისკლას
ტერისწევრებისთვის
გადაცემა

y იდენტიფიცირებული
ბიოპროდუქტებისსა
ხეობადარაოდენობა
y იდენტიფიცირებული
ბაზრებისადამახასი
ათებლებისკვლევის
დოკუმენტი
y შეხვედრებისრაოდე
ნობა.სხვაპროგრამე
ბისრაოდენობა.
y ბიოწარმოებისუნა
რებისგაუმჯობესების
სასწავლოკურსის
სერტიფიკატების
რაოდენობა.

y კლასტერისმი
ერგამოვლენილი
წევრიმეწარმეების
პოტენციურიბიო
პროდუქტები
y პოტენციურადმიმ
ზიდველიბაზრები
დამათიმახასია
თებლებისშესახებ
გაზრდილიცნობიე
რება.
y ბიომეურნეობების
სხვახელშემწყო
ბიპროგრამების
შესახებგაზრდილი
ცნობიერება.
y ბიოწარმოებისთვის
საჭიროცოდნასა
დაუნარებსდაუფ
ლებულიკლასტე
რისწევრები.

ფი ნან სებ ზე 
ხელ მი საწ ვ-
დო მო ბის გა-
უმ ჯო ბე სე ბა

y რეგიონისკერძოსა
ფინანსოინსტიტუტებ
თანთანამშრომლობით
კლასტერისწევრები
სათვისსაინფორმაციო
შეხვედრებისორგანი
ზება
y სხვასაფინანსოინსტი
ტუტებთანკლასტერის
წევრებისათვისსაინ
ფორმაციოშეხვედრე
ბისორგანიზება
y ფინანსებზეხელმი
საწვდომობისმიმარ
თულებითკლასტერის
წევრებისუნარების
გაუმჯობესება

y კომერცილბანკებთან
ჩატარებულიშეხვედ
რებისრაოდენობა
y მეწარმეებზემორგებუ
ლისაბანკოპროდუქ
ტებისრაოდენობა
y კლასტერისგადამზა
დებულიწევრიკომპა
ნიებისრაოდენობა
y ფინანსებზეხელმისაწ
ვდომობისუნარების
გაუმჯობესებისმი
მართულებითჩატა
რებულისასწავლო
შეხვედრებისდატრე
ნინგებისრაოდენობა

y კლასტერისწევრი
კომპანიებისფინან
სებზეგაზრდილი
ხელმისაწვდომობა
y კლასტერისწევრ
მეწარმეებზემორ
გებულიმოქნილი
საბანკოპროდუქ
ტები.
y მხარდამჭერი
პროგრამებისშე
სახებგაზრდილი
ცნობიერებადა
გაუმჯობესებული
კოორდინაცია
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y კლასტერისწევრიმე
წარმეებისსაქმიანობის
სპეციფიკაზემორგებუ
ლისაბანკოპროდუქტე
ბისშექმნისინიცირება
y ბიზნესგეგმისმომზადე
ბისუნარებისგაუმჯობე
სება
y საინფორმაციოპლატ
ფორმისშექმნასახელ
მწიფოდადონორი
ორგანიზაციებისმხარ
დამჭერიპროგრამების
შესახებ

y საინფორმაციოპლატ
ფორმა

ად გი ლობ-
რი ვი წარ მო-
ე ბის პრო-
დუქ ტე ბის 
პო პუ ლა-
რი ზე ბა და 
გა ყიდ ვე ბის 
სტი მუ ლი- 
რე ბა

y კლასტერისწევრიმე
წარმეებისმიერწარ
მოებულიპროდუქციის
პოპულარიზებასპეცია
ლურადორგანიზებულ
გამოფენა/გაყიდვისღო
ნისძიებაზეთბილისში
y ძირითადსაცალო
სავაჭროქსელებთან
სამუშაოშეხვედრების
ინიცირებადამოლა
პარაკებებისგამართვა
კლასტერისწევრიკომ
პანიებისმიერწარმო
ებულიპროდუქციის
ქსელშიგანთავსებისთ
ვის
y ელექტრონულიკომერ
ციისპლატფორმისშექ
მნისინიცირებაკლასტე
რისწევრიკომპანიების
პროდუქციისელექტორ
ნულადრეალიზაციის
უზრუნველსაყოფად

y ჩატარებულიგამოფე
ნა/გაყიდვისღონის
ძიება.
y საცალოსავაჭროქსე
ლებთანჩატარებული
სამუშაოშეხვედრების
რაოდენობა.
y ელექტორნულიკო
მერციისპლატფორ
მისშესაქმნლელად
გაფორმებულიხელ
შეკრულებაშესაბამის
ITდეველოპერთან.

y კლასტერისწევრი
მეწარმეებისმიერ
წარმოებულიპრო
დუქციისშესახებ
გაზრდილიცნობა
დობა;
y საქართველოსძი
რითადსაცალო
ქსელებშიგანთავ
სებულიკლასტერის
წევრიკომპანიების
მიერწარმოებული
პროდუქცია.
y კლასტერისწევრი
კმოპანიებისშემო
სავლისზრდასა
ცალოქსელებიდან
მიღებულიშემოსავ
ლისმეშვეობით.
y კლასტერისწევ
რებისშემოსავლის
ზრდაელექტო
რულიკომერციის
გაყიდვებისახალი
არხისმეშვეობით.
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ად გი ლობ-
რი ვი  
ინ ტერ სექ-
ტო რა ლუ რი 
კავ ში რე ბის 
გა უმ ჯო- 
 ბე სე ბა

y კლასტერისწევრი
კომპანიების,ონის
მუნიციპალიტეტის
საკვებიმომსახურე
ბისდაგანთავსების
(სტუმართმასპინძლობა)
სექტორებისწარმომად
გენლებსშორისსამუ
შაოშეხვედრებისორგა
ნიზება;
y სტუმართმასპინძლო
ბისსექტორისყველაზე
მოთხოვნადიდაკვების
წარმოებისსექტორის
თვისრელევანტური
პროდუქტებისადასექრ
ვისებისგამოვლენა.
y ინტერსექტორალური
კავშირებისდამყარება

y კლასტერისწევრ
კომპანიებსადასტუ
მართმასპინძლო
ბისსექტორსშორის
ჩატარებულისამუშაო
შეხვედრებისრაოდე
ნობა.
y შესწავლისშედეგად
გამოვლენილიპრო
დუქტებისადასერვი
სებირაოდენობა
y კვებისწარმოებისსექ
ტორისსაწარმოების
მიერდამზადებული
პროდუქტებისან/და
გაწეულისერვისების
რაოდენობა

y გაზრდილიადგი
ლობრივიინტერ
სექტორალურიკავ
შირებიკლასტერის
წევრკომპანიებსა
დასტუმართმასპონ
ძლობისსექტორ
თან
y კლასტერისწევ
რებისშემოსავლის
ზრდა.
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