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აგროეკოლოგიური სოფლის მეურნეობა და  აგროეკოლოგიური სოფლის მეურნეობა და  
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ანო ტა ცია

     ნაშ რომ ში გა ნი ხი ლე ბა  დარ გ ში არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი, რომ ლის  გა დაწყ ვე ტაც მო მა ვალ ში 
ხელს შე უწყობს სოფ ლის - მე ურ ნე ო ბის წარ მო ე ბის მდგრად  გან ვი თა რე ბას,  სა სოფ ლო -  სა მე-
ურ ნეო პრო დუქ ცი ის ხა რის ხის ამაღ ლე ბას,  წარ მო ე ბის სტა ბი ლურ ზრდას,  აგ რო სა სურ სა თო 
სექ ტორ ში კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი გა რე მოს გა მოწ ვე ვებს და დაძ ლევს სოფ ლად სი ღა რი ბეს. 
ამის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა  ქვეყ ნის სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პო ტენ ცი ა ლის მაქ სი მა ლუ რი  ათ ვი-
სე ბა, ორ გა ნუ ლი სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო საქ მი ა ნო ბა და უნარ ჩე ნო ტექ ნო ლო გი ე ბის და ნერ გ ვა. 
           დღე ი სათ ვის დარ გის მდგრა დო ბი სათ ვის ერთ - ერთ მნიშ ვ ნე ლი ვან სა კითხს წარ მო ად გენს 
ორ გა ნუ ლი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ხელ შეწყო ბა და ამ მი მარ თუ ლე ბით  სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო 
წარ მო ე ბის გან ვი თა რე ბა, რაც გან პი რო ბე ბუ ლია იმ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა არ სე ბო ბუ ნებ რი ვი 
ფაქ ტო რე ბით,  რო გო რი ცა ა:  წყა ლი, ჰა ე რი, ბი ომ რა ვალ ფე როვ ნე ბა, გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი 
მავ ნე პრო დუქ ტე ბის წარ მო ე ბის შემ ცი რე ბა, უნარ ჩე ნო ტექ ნო ლო გი ე ბის გან ვი თა რე ბა, აგ-
რო ე კო ლო გი უ რი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბი სა და ორ გა ნუ ლი სა სოფ ლო - სა მე ურ ნეო საქ მი ა ნო ბის 
ხელ შეწყო ბა, რო მე ლიც გა მო რიცხავს   ხე ლოვ ნუ რი სა სუ ქე ბის, პეს ტი ცი დე ბის და საშ ვებ ზე 
მე ტი დო ზე ბით გა მო ყე ნე ბას.  აღ სა ნიშ ნა ვია ის გა რე მო ე ბაც, რომ ორ გა ნუ ლი სოფ ლის მე ურ-
ნე ო ბა უფ რო ნაკ ლე ბად კა პი ტალ ტე ვა დი ა, რაც ამ ცი რებს კრე დი ტებ ზე სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 
და მო კი დე ბუ ლე ბას, ამაღ ლებს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ცი ის ხა რისხს და ხელს უწყობს 
ეკო ლო გი უ რად სუფ თა სა სოფ ლო - სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბის გაზ რ დას..
    ორ გა ნუ ლი სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო საქ მი ა ნო ბა და დე ბით გავ ლე ნას ახ დენს გა რე მო ზე. ამ სა ხით 
საქ მი ა ნო ბის დროს ძი რი თა დად გა მო ი ყე ნე ბა ად გი ლობ რი ვი რე სურ სე ბი, ხდე ბა გა რე მოს ეკო-
ლო გი უ რი ბა ლან სის შე ნარ ჩუ ნე ბა და ბი ო ლო გი უ რი პრო ცე სე ბის ოპ ტი მა ლუ რი გან ვი თა რე ბა.
   გან ვი ხი ლოთ ორ გა ნუ ლი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბი სა და პრო დუქ ტე ბის წარ მო ე ბის IFOAM-ის ძი რი-
თა დი სტან დარ ტე ბის მი ხედ ვით თუ რა სტრა ტე გი უ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბია შერ ჩე უ ლი ამ დარ გის 
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ქვეყნის განვითარების სტრატეგიული გეგმა 
დარგის განვითარების აგრარული პოლიტიკა, 
მდგრადი განვითარების პრინციპებზე დაყრდნო-
ბით, ითვალისწინებს სასოფლო სამეურნეო საქმი-
ანობისათვის ისეთი გარემოს შექმნას, რომელიც 
ხელს შეუწყობს აგროსასურსათოო სექტორში 
კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, მაღალხა-
რისხიანი პროდუქციის წარმოების სტაბილურ 
ზრდას და სოფლად სიღარიბის დაძლევას.

ორგანული სოფლის მეურნეობის ძირითადი 
უპირატესობებია:

• ხანგრძლივი სტაბილურობა. იმის გამო, რომ 
გარემოს ეკოლოგიური პირობები ნელა ეტაპობ-
რივად იცვლება აგრო ეკოსისტემის ცვლილების 
ეფექტიც შენელებულია, რაც იძლევა სააშუალე-
ბას დროულად მოვახდინოთ რეაგირება კულტუ-
რებზე.

• წყალი. შხამქიმიკატებისა და პესტიციდების 
მოქმედების შედეგად მიწა ბინძურდება, რაც 
თავის მხრივ ცუდ გავლენას ახდენს გრუნტის 
წყლებზე. ორგანული ნივთიერებებისას კი მიწა 
აღარ ბინძურდება. ამ მეთოდს მიმართეს საფრა-
ნგეთმა და გერმანიამ.

• ჰაერი. ორგანული სოფლის მეურნეობა სა-
შუალებას იძლევა შევამციროთ არა განახლებადი 
ენერგიის წყაროების მოხმარება, რაც თავის 
მხრივ იძლევა საშუალებას რომ მიწამ შეინარჩუ-
ნოს მეტი ნახშირბადი მის წიაღში და ადვილად 
მოახერხოს განახლება.

• ბიომრავალფეროვნება. ორგანული სო-
ფლის მეურნეობა საშუალებას იძლევა სოფლად 
შევინარჩუნოთ ბიომრავალფეროვნება. ის რომ 
მიწა არ არის გაჟღენთილი შხამქიმიკატებით 
კარგი საშუალებაა, რომ მწვანე საფარიც უფრო 
ხარისხიანი იყოს, რაც თავის მხრივ დადებითად 
მოქმედებს საქონლის ჯანმრთელ კვებაზე, რი-
თაც ძლიერდება ცხოველების იმუნური სისტემა. 

ასევე მცირდება ეროზია, რაც თავის მხრივ ხელს 
უწყობს საღი გენოფონდის ფორმირებას, მიწა და 
წყალი უფრო ჯანმრთელია და ნარგავები უფრო 
საღად იხარებენ.

• გენმოდიფიცირებული პროდუქცია. ორ-
განულ სოფლის მეურნეობაში მკაცრად აკრძა-
ლულია მეურნეობის თითოეულ საფეხურზე 
ყოველნაირი გენმოდიფიცირებული პროდუქციის 
მოხმარება. თუ რა გავლენას ახდენს გარემო 
ადამიანის ორგანიზმზე ჯერჯერობით ბოლომდე 
არაა შესწავლილი.

• გავლენა ეკოლოგიაზე. თავის მხრივ ორგა-
ნული სოფლის მეურნეობა დადებით გავლენას 
ახდენს ბუნებრივ რესურსებზე, ხელს უწყობს 
აგრო ეკოსისტემის ჯანსაღ ფორმირებას და ბუ-
ნების დაცვას.

 საქართველოს სოფლის მეურნეობის პო-
ტენციალის მაქსიმალურად ათვისება და მიზ-
ნობრივი გამოყენება ქვეყნის ეკონომიკისთვის 
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. სწორედ ამი-
ტომ, დადებითი შედეგის მიღწევის უპირველესი 
გარანტია არის მკაფიოდ განსაზღვრული, კონკუ-
რენტუნარიანი წარმოებისკენ მიმართული სწორი 
აგრარული პოლიტიკის გატარება, სექტორში 
საინვესტიციო გარემოს შექმნა და ფინანსური 
რესურსების მოზიდვა.

აგროეკოლოგიური სოფლის მეურნეობა და 
ორგანული სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა წა-
რმოადგენს საწარმოო სისტემას, რომელიც გამო-
რიცხავს ხელოვნური სასუქების, პესტიციდების, 
ზრდის რეგულატორებისა და ქიმიური საკვები 
დანამატების გამოყენებას. როგორც ბევრი განვი-
თარებული ქვეყნების გამოცდილება გვიჩვენებს, 
უზრუნველყოფს ენერგიის ეკონომიას, გარემოს 
დაცვას, უნარჩენო ტექნოლოგიურ წარმოებას გა-
აჩნია გრძელვადიანი მდგრადობის ტენდენცია და 
ეკონომიკურად საკმაოდ ეფექტურია. ორგანული 

გან ვი თა რე ბის თ ვის. ყუ რად სა ღე ბია ის გა რე მო ე ბა, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში კვე ბის პრო დუქ ტე-
ბის მოხ მა რე ბის დო ნე მი ღე ბულ სტან დარ ტებ თან შე და რე ბით ორ ჯერ და ბა ლია არა მარ ტო 
იმი ტომ, რომ ქვეყ ნის ბა ზა რი ამ პრო დუქ ტე ბის დე ფი ციტს გა ნიც დის, არა მედ იმი ტო მაც, რომ 
მო სახ ლე ო ბის მსყიდ ვე ლო ბი თი უნა რია შემ ცი რე ბუ ლი. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია რე გი ო ნებ ში ბიზ ნეს 
გა რე მოს გა ჯან სა ღე ბა და სტი მუ ლი რე ბა., რაც თა ვის ხრივ გა ა უმ ჯო ბე სებს კონ კუ რენ ტუ ნა-
რი ა ნი პირ ვე ლა დი აგ რა რუ ლი პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბის გაზ რ დას,  ხელს შე უწყობს სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი წარ მო ე ბი სა და სერ ვი სე ბის გა ფარ თო ე ბას.
     ასე ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ამ მი მარ თუ ლე ბით შე მუ შა ვე ბუ ლია ან ტიკ რი ზი სუ ლი გეგ მა 
-  ფერ მე რე ბის დახ მა რე ბის უპ რე ცე დენ ტო პროგ რა მა, რაც შექ მ ნი ლი კრი ზი სუ ლი მდგო მა რე-
ო ბი დან გა მოს ვ ლის კარ გი სტარ ტის შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა.
საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ეკო სის ტე მა, აგ რო ე კო ნო მი კა, ორ გა ნუ ლი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა.
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სოფლის მეურნეობის პირობებში დანახარჯი პრო-
დუქციის წარმოებაზე 60%-ით უფრო დაბალია, 
ვიდრე ქიმიკატებით წარმოების დროს, ორგანული 
სოფლის მეურნეობა უფრო ნაკლებად კაპიტალ 
ტევადია, რაც ამცირებს კრედიტებზე სოფლის 
მეურნეობის დამოკიდებულების ხარისხს. ორგა-
ნულმა მეურნეობამ განავითარა ეკოლოგიური 
თვალსაზრისით სუფთა და მდგრადი სასოფლო-
-სამეურნეო მეთოდები და პროცესები, რომლებიც 
ამტკიცებს, რომ ორგანული მეურნეობის სისტემა 
კონკურენტუნარიანია და ითვალისწინებს დღევა-
ნდელი და შემდგომი თაობებისათვის უსაფრთხო 
საკვების წარმოებას, რასაც მინიმუმადე დაჰყავს 
გვერდითი მოვლენები.

მსოფლიოს ეკონომიკურად განვითარებულ 
ქვეყნებში მიმდინარეობს ფართომასშტაბიანი 
მუშაობა აგროეკოლოგიურად სუფთა სოფლის 
მეურნეობის პროდუქციის, ნედლეულისა და 
სურსათის წარმოების გაზრდისათვის, რადგან 
ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის უნარჩენო 
ტექნოლოგიური წარმოება და მოხმარება მიუთი-
თებს ამა თუ იმ ქვეყანაში არა მარტო ეკონომიკის 
განვითარებაზე, არამედ საზოგადოების განათ-
ლების, კულტურის დონეზეც.

„1998 წელს სოფლის მეურნეობის წილი 
საქართველოს ეკონომიკაში 28% იყო, 2008 
წელს - 9.4%, ხოლო 2018 წელს 8%-ია (2018 წლის 
პირველი ნახევრის მიხედვით). მართალია, ცალკე 
აღებული სოფლის მეურნეობაც ვითარდებოდა, 
მაგრამ სხვა სექტორები იმდენად სწრაფად 
ვითარდებოდნენ, რომ მისი წილი მცირდებოდა.

საქართველოში ცალკე აღებული სოფლის 
მეურნეობაც არ იზრდება, ანუ წლიდან წლამდე 
უფრო მეტ პროდუქციას არ აწარმოებს. თუ ამ 
დარგში წარმოებულ პროდუქციას მუდმივ ფა-
სებში ავიღებთ (ინფლაციით პროცენტული წილის 
იგნორირებით), მივიღებთ, რომ 2003 წელს საქა-
რთველოში სოფლის მეურნეობის სექტორში 1.9 
მილიარდი ლარის პროდუქცია იყო წარმოებული, 
ხოლო 2017 წელს - 1.8 მილიარდი ლარის.

2004-2018 წლებში (2018 წლის პირველი 
ნახევრის მიხედვით) სოფლის მეურნეობის ზრდის 
საშუალო ტემპი -0.4%-ია. სოფლის მეურნეობა 
ყველა მთავრობისთვის პრიორიტეტული იყო 
და ყველა მთავრობაში შედიოდა სოფლის 
მეურნეობის სამინისტრო, რომელიც დარგის 
განვითარებაზე მნიშვნელოვან თანხებს 
ხარჯავდა. 2013 წლიდან სოფლის მეურნეობა 
კიდევ უფრო მნიშვნელოვან სფეროდ გამოცხადდა 

და მეტად დაფინანსდა, ვიდრე 2012 წლამდე. 
განსაკუთრებით პროდუქტიული აღმოჩნდა 
უფასო ხვნა-თესვის პროგრამა, რამაც 2013 
წელს სექტორის 11.3%-იანი ზრდა გამოიწვია. 
თუმცა ამის შემდეგ, 2014-2015 წლებში, ზრდის 
ტემპი 1.5%-მდე შემცირდა, 2017-2018 წლებში კი 
ზრდის ნაცვლად სექტორი დაახლოებით წლიურ 
3%-იან კლებას განიცდიდა. 2016 წლის შემდეგ 
წარმოებული პროდუქცია დაახლოებით 100 მლნ 
ლარით შემცირდა. შემცირდა როგორც ნათესი 
ფართობები, ასევე პირუტყვის სულადობა.

ჯამში 2013-2018 წლებში სოფლის მეურნეო-
ბის განვითარების ხელშეწყობისთვის მთავრო-
ბამ მილიარდ ლარზე მეტი დახარჯა. ეს თანხა 
განაწილდა შეღავათიან აგრო კრედიტზე, უფასო 
ხვნა-თესვაზე, საწარმოების დაფინანსებაზე, 
პროექტ “დანერგე მომავალზე”, ქართული ჩაის 
აღდგენის პროგრამაზე, აგრო დაზღვევაზე, ყუ-
რძნისა და ციტრუსის ფასის სუბსიდირებაზე, 
სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე, დარგში მეც-
ნიერულ კვლევებზე და აშ. აღნიშნული მილია-
რდი ლარის გარდა, ცალკე 300 მლნ ლარზე მეტი 
დაიხარჯა სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის 
აღდგენასა და აშენებაზე.

მთავრობის მიერ ფულის ხარჯვას დაემატა 
ისიც, რომ ევროკავშირსა და ბევრ სხვა ქვეყანაში 
საბაჟო გადასახადის გარეშე შეგვიძლია 
პროდუქციის გატანა. 2013 წლიდან რუსეთმა 
სოფლის მეურნეობის ნაწარმზე ემბარგო 
მოგვიხსნა. უამრავი დონორი ეხმარება გრანტებით 
და ცოდნით სოფლის მეურნეობის დარგს.“[21] 
მნიშვნელოვანია და გასათვალისწინებელი, 
შემდგომ ეტაპზე სოფლის მეურნეობაში ისეთი 
მიმართულებების განვითარება, როგორიცაა 
ორგანული სოფლის მეურნეობა და უნარჩენო 
ს ა ს ო ფ ლ ო  ს ა მ ე უ რ ნ ე ო  წ ა რ მ ო ე ბ ა ,  რ ა ც 
მნიშვნელოვანია სამომავლო ხედვის მიზნით 
დარგის პერსპექტიული განვითარებისათვის.

განსაკუთრებით ეფექტური ეკოლოგიურად 
სუფთა სოფლის მეურნეობის განვითარება ხდება 
იმ რაიონებში, რომლებიც მეურნეობრიობის 
ექსტენსიურ გზას მისდევენ და აქედან გამომდი-
ნარე, ხოლო ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქ-
ციაზე ფასების შედარებით მაღალი დონე დანა-
მატებით ეკონომიკური ეფექტის წყარო იქნება 
მათთვის (იხ. ნახ.1).

 უკანასკნელ ათწლეულში სოფლის მეურნეობა 
ძალიან შეიცვალა, ახალი ცოდნის, ტექნიკისა 
და ქიმიური ინდუსტრიის განვითარების გამო, 
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რამაც ხელი შეუწყო კვების მრეწველობის გა-
ნვითარება-გაფართოებას, მაგრამ ამავე დროს 
აღნიშნულმა ფაქტორებმა გამოიწვია მთელი 
რიგი უარყოფითი მოვლენები, რამაც განაპირობა 
შემდეგი უარყოფითი შედეგები, კერძოთ:

• აზიანებს ნიადაგის სტრუქტურას;
• აზიანებს გარემოსა და ტრადიციულ ლანდ-

შაფტებს;
• საკვების ხარისხის გლობალური გაუარესება 

პოტენციურ საფრთხეს უქმნის ადამიანთა ჯან-
მრთელობას;

• ანადგურებს ტრადიციულ-სოციალურ 
სტრუქტურებს და სოფლის მეურნეობას აგრო 
ინდუსტრიულ სექტორად გარდაქმნის.

  ამის საწინააღმდეგოდ ორგანული მეურნე-
ობა დადებით გავლენას ახდენს გარემოზე. იგი 
ძირითადად იყენებს ადგილობრივ რესურსებს 
და დამოკიდებულია ეკოლოგიური ბალანსის 
შენარჩუნებასა და ბიოლოგიური პროცესების 
ოპტიმალურ განვითარებაზე. ნიადაგისა და გა-
რემოს დაცვა - ეს არის მთავარი აუცილებლობა 
ორგანულ სოფლის მეურნეობაში და არა რაღაც 
შემთხვევითობა, რასაც შეიძლება სარგებელი 
ჰქონდეს.

თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ მოწესრი-
გებულ საბაზრო ურთიერთობათა პირობებში და 
სამართლებრივ გარემოში ასეთი სახის პროდუქ-
ცია გაცილებით მაღალ ფასში რეალიზდება და 

პრაქტიკულად მის მწარმოებელს უნაზღაურებს 
იმ დანაკლისს, რომელიც მან წარმოების ზრდის 
ინტენსიური საშუალებების გამოუყენებლობით 
მიიღო.

საქართველოში ეკოლოგიურად სუფთა პრო-
დუქტის წარმოების ზრდის და მისი ექსპორტზე 
გატანის კარგი შესაძლებლობებია. საჭიროა, მი-
ზანმიმართული მუშაობა იმის გათვალისწინებით, 
რომ ბიომეურნეობის მიზანი ბუნების დაცვასთან 
და ბევრ სხვა მხარესთან ერთად, უპირველესად 
ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზრუნვაა.

ორგანული სოფლის მეურნეობისა და პროდუქ-
ტების წარმოების IFOAM-ის ძირითადი სტანდა-
რტების მიხედვით ორგანული სოფლის მეურნე-
ობის მიზანი შემდეგში მდგომარეობს:

• აწარმოოს საკმარისი რაოდენობის ხარისხი-
ანი პროდუქცია;

• დაამყაროს ურთიერთკავშირში ბუნებრივ 
სისტემებთან და ციკლებთან;

• განავრცოს სოფლის მეურნეობაში ბიოლოგი-
ური ციკლების მოხმარება მიკროორგანიზმების 
,ნიადაგის, ფლორისა და ფაუნის გამოყენებით;

• შეინარჩუნოს და გაზარდოს ნიადაგის ნაყო-
ფიერება;

• გამოიყენოს ისეთი ნივთიერებები და მასა-
ლები, რომელთა თავიდან გამოყენება ან რეციკ-
ლირება შესაძლებელია დასაქმების ადგილზე ან 
სხვაგან;
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• შეუქმნან ცხოველებს ყველა ის პირობა, 
რომელიც არ ეწინააღმდეგება მათ ბუნებრივ 
განვითარებას;

• მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი ყველა სახის 
დანაგვიანება, რომელიც თან ახლავს სასოფლო-
-სამეურნეო საქმიანობას და ამით ხელი შეუწყოს 
უნარჩენო ტექნოლოგიების წარმოებას;

• ხელი შეუწყოს სოფლის მეურნეობის სისტე-
მისა და გარემოს გენეტიკური მრავალფერო-
ვნების შენარჩუნებას, დაიცვას მცენარეული და 
გარეული ცხოველები;

ორგანულ სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულ 
პერსონალს საშუალება უნდა ჰქონდეთ იცხო-
ვროს ისე, როგორც ეს გათვალისწინებულია გა-
ეროს ადამიანთა უფლების დეკლარაციით 

- დაიკმაყოფილონ თავისი მოთხოვნილებები 
და მიიღონ გაწეული შრომის ადეკვატური ანა-
ზღაურება 

- იმუშაონ ჯანსაღ გარემოში;
ასევე მხედველობაში უნდა იყოს მიღებული 

სოფლის მეურნეობის სისტემის სოციალური და 
ეკოლოგიური გავლენა.

 საქართველოს სასურსათო პრობლემის გა-
დაწყვეტა სასურსათო კომპლექსის დინამიურ 
განვითარებას საჭიროებს. ამასთან ცვალებადი 
ეკონომიკური პირობებისადმი ადაპტაცია ღრმა 
ეკონომიკური კრიზისის პირობებში მიმდინარე-
ობს, რაც რეფორმირების პერიოდში ზოგიერთი 
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოებისა 
და გადამუშავების მნიშვნელოვანი დაცემით 
ხასიათდება. პირადი დამხმარე მეურნეობის გა-
ფართოების საერთოდ და ქალაქელებისათვის 
მიწის ნაკვეთების მასიურად გამოყოფის ხარჯზე 
მოსახლეობის თვითუზრუნველყოფის წილის 
გაზრდა საშიშ ტენდენციებზე და პრობლემის 
დამძიმებაზე მიუთითებს.

აქვე უნდა აღვნიშნოთ ის გარემოება, რომ სა-
ქართველოში კვების პროდუქტების მოხმარების 
დონე რაციონალურთან შედარებით ორჯერ და-
ბალია არა მარტო იმიტომ, რომ ქვეყნის ბაზარი 
ამ პროდუქტების დეფიციტს განიცდის, არამედ 
იმიტომაც, რომ მოსახლეობის მსყიდველობითი 
უნარია შემცირებული.

რეგიონებში ბიზნეს გარემოს გაჯანსაღება და 
სტიმულირება. კონკურენტუნარიანი პირველადი 
აგრარული პროდუქციის წარმოების გაზრდის 
საფუძველი გახდება სოფლის მეურნეობასთან 
დაკავშირებული წარმოებების და სერვისების გა-
ფართოება და განვითარება. უნდა მოხდეს ისეთი 

ინფრასტრუქტურული კომპონენტების განვი-
თარების ხელშეწყობით, რომლებიც აგრარული 
პროდუქციის წარმოების შემდგომ ეტაპებზე იქნება 
ორიენტირებული ეკოლოგიურად სუფთა სასოფლო 
სამეურნეო პროდუქციის წარმოებაზე და სოფლად 
მოსახლეობის დასაქმების მნიშნელოვან ფაქტორს 
წარმოადგენს. ასეთი მიმართულებით საქმიანობა 
პრიორიტეტული იქნება, როგორც შიდა, ასევე 
უცხოეთის ბაზრებზე კონკურენტუნარიანი სასო-
ფლო სამეურნეო პროდუქციის წარმოების მხრივ 
ხელს შეუწყობს რეგიონებში აგროსასურსათო 
სექტორის და მასთან დაკავშირებული ბიზნეს 
კომპონენტების განვითარებას, შეასრულებს მო-
სახლეობის შემოსავლების ზრდის ძირითადი გენე-
რატორის ფუნქციას, რომელიც შემდგომ აისახება 
მოსახლეობის შემოსავლებზე, რაც განაპირობებს 
საინვესტიციო რესურსების ზრდას. ქართული პრო-
დუქცია თავის ადგილს დაიკავებს საერთაშორისო 
ბაზარზე. ხარისხიანი და კონკურენტუნარიანი 
ეკოლოგიურად სუფთა აგროსასურსათოო პრო-
დუქციის წარმოებით შექმნის საექსპორტო პოტენ-
ციალის სრულად გამოყენების შესაძლებლობას. 
ჩამოყალიბდება სასოფლო სამეურნეო საქმიანობის 
ისეთი მექანიზმები, რომლებიც ეკოლოგიურად 
სუფთა აგროსასურსათოო პროდუქციის ადგი-
ლობრივ მწარმოებლებს დაეხმარება საექსპორტო 
პროდუქციის გაზრდაში, ინვესტორთა მოზიდვაში 
და ევროკავშირის ქვეყნებთან ვაჭრობაში.

სოფლის მეურნეობაზე საქართველოში და-
საქმებული მოსახლეობის 39% მოდის (2018 წლის 
მონაცემებით). შესაბამისად, მნიშვნელოვანია პა-
ნდემიის გამოწვევების გასამკლავებლად დარგის 
სახელმწიფო მხარდაჭერა. 

შემუშავდა ანტიკრიზისული გეგმა - ფერმე-
რების დახმარების უპრეცედენტო პროგრამა, 
რომლის ფარგლებშიც სოფლის მეურნეობის 
ღირებულებათა ჯაჭვის ყველა რგოლისთვის 
გათვალისწინებულია ფინანსური და ტექნიკური 
მხარდაჭერა. 

აგროეკოლოგიური სოფლის მეურნეობა და 
ორგანული სასოფლო - სამეურნეო საქმიანობა 
წარმოადგენს საწარმოო სისტემას, რომელიც 
გამორიცხავს ხელოვნური სასუქების, პესტიცი-
დების, ზრდის რეგულატორებისა და ქიმიური სა-
კვები დანამატების გამოყენებას. მნიშვნელოვანია 
ისიც, რომ ორგანული სოფლის მეურნეობა უფრო 
ნაკლებად კაპიტალტევადია, რაც ამცირებს კრე-
დიტებზე სოფლის მეურნეობის დამოკიდებულე-
ბის ხარისხს.
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ABSTRACT 

The paper discusses the problems that will help healthy development of the agriculture, will improve competi-
tiveness in the agro-food sector, will stable improve the high quality production and will overcome rural poverty, 
which provides the opportunity of organic agriculture. It is vitally important for country’s economy to develop 
maximally Georgia’s agricultural potential and targeted use. There is described what kind of benefits we can get 
while using this direction as a priority subject such as long term stability, water, air, biodiversity, reduction for 
the demand of the genetically modified organisms, impact on the ecology. Agro ecology agriculture and organic 
agriculture is a production system which excludes the use of artificial manure, pesticides, growth regulators and 
chemical food supplements. It is also important that organic agriculture is less capital capacious which reduces 
the quality of the dependence on agricultural credits. The organic agriculture has a positive impact on the en-
vironment. It mainly uses local resources and is depending on the maintenance of the ecological balance and 
development of the optimal biological processes. 

There is also described organic agriculture and production according to IFOAM basic standards and what kind 
of strategic directions are selected for the improvement of that field. It is significant that level of the food con-
sumption in Georgia is twice lower than rational not only because the country market has deficit of that products 
but also the purchasing power of the population is reduced. It is important to stimulate and strengthen business 
environment in regions which on the one hand will improve competitive primary agricultural production increase 
and on the other hand it will promote expansion and development of agricultural-related industries and services. 

Keywords: Ecosystem, Agroeconomics, Organic Agriculture.


