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ევროკავშირის საბიუჯეტო მხარდაჭერა - შედეგებზე
დაფუძნებული დაფინანსება
საბიუჯეტო მხარდაჭერა ევროკავშირის მიერ აღმოსავლეთ პარტნიორობის
რეგიონის დახმარების ძირითად ფორმას წარმოადგენს. იგი დამოკიდებულია
პოლიტიკურ დიალოგზე, პარტნიორობასა და ორმხრივ პასუხისმგებლობაზე
ევროკავშირსა და მის პარტნიორ ქვეყნებს შორის.

საბიუჯეტო მხარდაჭერის ფარგლებში ევროკავშირის დახმარება პარტნიორი
ქვეყნის ბიუჯეტში პირდაპირ ირიცხება, შემდგომ კი მისი განკარგვა ეროვნულ
დონეზე ხორციელდება. დახმარება ტრანშების სახით დეპონირდება პარტნიორი
ქვეყნის სახელმწიფო ხაზინაში. იგი წარმოადგენს ევროკავშირსა და პარტნიორ
ქვეყნას შორის შეთანხმებული ზოგადი და განსაკუთრებული პირობების
განხორციელების საგანს. 

საბიუჯეტო დახმარების მისაღებად, პირველ რიგში, ქვეყანამ უნდა გაითავისოს
ადამიანის უფლებების, დემოკრატიის და კანონის უზენაესობის ფუნდამენტური
ღირებულებები. ქვეყანას ასევე უნდა გააჩნდეს (1) კარგად ჩამოყალიბებული
ეროვნული თუ სექტორული განვითარების ან რეფორმების პოლიტიკა და
სტრატეგია; (2) მყარი მაკროეკონიმიკური სტრუქტურა; (3) სახელმწიფო ფინანსების
კარგი მართვა თუ საიმედო და სათანადო პროგრამა მის განსავითარებლად; და (4)
ბიუჯეტის გამჭვირვალობა და კონტროლი (საბიუჯეტო ინფორმაცია უნდა იყოს
საჯაროდ ხელმისაწვდომი).

ევროკავშირის საბიუჯეტო დახმარების ფარგლებში მიღებული ფინანსური რესურსი
ხდება ქვეყნის შემოსავლების ნაწილი, რომლის გამოყენება უნდა მოხდეს
მმართველი ორგანოების გადაწყვეტილებით ქვეყნის სახელმწიფო საფინანსო
სისტემის თანახმად. თუმცა, ვინაიდან ევროკავშირი საბიუჯეტო დახმარებას
ქვეყანასთან წინასწარ შეთანხმებული პირობების შესრულების შედეგად გასცემს
(მაგ. სხვადასხვა სექტორში, როგორიცაა სოფლის მეურნეობა, განათლება და ა.შ.
არსებული მიზნებისა და ამოცანების განხორციელება), მნიშვნელოვანია, რომ
მთავრობამ რესურსები გაანაწილოს შესაბამისი ხაზის სამინისტროებზე, რათა მათ
რეფორმების განხორციელება შეძლონ.

საბიუჯეტო დახმარების მექანიზმით ევროკავშირი აძლიერებს პოლიტიკურ
დიალოგს პარტნიორ ქვეყნებთან განვითარების ძირითად საკითხებზე და ხელს
უწყობს პარტნიორი ქვეყნების მიერ პოლიტიკისა და რეფორმების
განხორციელებას. 

* აღმოსავლეთ პარტნიორობა (EaP) წარმოადგენს ერთობლივ ინიციატივას, რომელიც
აერთიანებს ევროკავშირს, მის წევრ სახელმწიფოებს და აღმოსავლეთ ევროპის ექვს პარტნიორ
ქვეყანას: სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელორუსია, საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა. EaP-ის
მიზანია საბაზრო ეკონომიკის, მდგრადი განვითარების და კარგი მმართველობის მხარდაჭერა.
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ევროკავშირის მიერ საქართველოს
საბიუჯეტო მხარდაჭერა ENPARD-ის

პროგრამის ფარგლებში 

სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამა
(ENPARD) საქართველოში 2013 წლიდან ხორციელდება. პროგრამის მთავარი
მიზანია ქვეყანაში სურსათის წარმოების გაზრდა და სოფლად სიღარიბის შემცირება.
პროგრამა ეხმარება საქართველოს მთავრობას პირდაპირი საბიუჯეტო
მხარდაჭერით და ასევე ადგილობრივ თემებთან მომუშავე არასამთავრობო
ორგანიზაციებს საგრანტო კომპონენტით. 

საბიუჯეტო მხარდაჭერა წარმოადგენს ENPARD-ის უმსხვილეს ფინანსურ
კომპონენტს:

ENPARD-ის I ფაზის ფარგლებში, 2013-2017 წლებში, საქართველოს მთავრობის
პირდაპირი საბიუჯეტო მხარდაჭერა შეადგენს 24.5 მილიონ ევროს (≈ 62
მილიონი ლარი), რაც პროგრამის პირველი ფაზის სრული ბიუჯეტის, 52 მილიონი
ევროს (≈ 132 მილიონი ლარი) თითქმის ნახევარია.

ENPARD-ის II ფაზის ფარგლებში, 2016-2020 წლებში, საბიუჯეტო დახმარების
კომპონენტის წილი კიდევ უფრო დიდია და შეადგენს 27 მილიონ ევროს (≈ 69
მილიონი ლარი). პროგრამის მეორე ფაზის საერთო ღირებულება 50 მილიონი
ევროა (≈ 127 მილიონი ლარი).

ENPARD-ის ფარგლებში, მთავრობის პირდაპირი ფინანსური დახმარებით,
ევროკავშირი ხელს უწყობს პოლიტიკის განვითარებას, ისევე როგორც
ინსტიტუციონალური და სამართლებრივი რეფორმების განხორციელებას,

24.5 მილიონი ევრო
(≈ 62 მილიონი ლარი)

I ფაზა
(2013-2017)

27 მილიონი ევრო 
(≈ 69 მილიონი ლარი)

II ფაზა
(2016-2020)

€ €
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რომელთა მიზანია ქვეყნის სოფლისა და სოფლის მეურნეობის სექტორის
გაძლიერება და მოდერნიზება.

ENPARD-ის საბიუჯეტო მხარდაჭერა პირობითია და დამოკიდებულია სექტორში
რეფორმების წარმატებით მიმდინარეობაზე. ფინანსური დახმარება განაწილებულია
რამოდენიმე ტრანშად. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში მათი  ჩარიცხვა ხდება
მას შემდეგ, რაც საქართველოს მთავრობა ევროკავშირთან საფინანსო
ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ზოგად და კონკრეტულ პირობებს შეასრულებს.

ENPARD-ის I ფაზის ფარგლებში საფინანსო ხელშეკრულება საბიუჯეტო
მხარდაჭერისათვის განსაზღვრავს შემდეგ ზოგად პირობებს:

• დამაკმაყოფილებელი პროგრესი სოფლის მეურნეობის სექტორის პოლიტიკის
და სტრატეგიის განხორციელებაში;

• სტაბილურობაზე ორიენტირებული მაკროეკონომიკური პოლიტიკის შენარჩუნება;
• და სახელმწიფო საფინანსო მმართველობის განხორციელება.

ამასთან, ხელშეკრულება ადგენს წინასწარ განსაზღვრული პრიორიტეტების
პოლიტიკის სფეროში გასატარებელ რეფორმებთან დაკავშირებულ კონკრეტულ
პირობებს:

• მცირე მეწარმეებს შორის თანამშრომლების გაძლიერება;
• მცირე მეწარმეთა შესაძლებლობების გაძლიერება;
• და სოფლის მეურნეობაში ჩართული ინსტიტუტების გაძლიერება.

www.enpard.ge
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“ENPARD-ის პროგრამა მნიშვნელოვანი ინსტრუმეტია
საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და აგრობიზნესის სფეროს
ინსტიტუციონალური და სამართლებრივი ჩარჩოს ევროკავშირის

სტანდარტებთან დაახლოებისთვის. საბიუჯეტო მხარდაჭერით
პროგრამა გვეხმარება სექტორში მრავალი საჭირო და

ხელშესახები შედეგის მიღწევაში.“

ლევან დავითაშვილი
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი
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ENPARD-ის I ფაზის (2013-2017)
საბიუჯეტო მხარდაჭერის ფარგლებში

არსებული მიღწევები
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ENPARD-ის საბიუჯეტო მხარდაჭერით
მიღწეულ რამოდენიმე მნიშვნელოვან შედეგს აღნიშნავს: სოფლის მეურნეობის
განვითარების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის მიღება; სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს ჩამოყალიბება და მცირე მეწარმეთა შორის
თანამშრომლობის ხელშეწყობა; საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში სამინისტროს
საინფორმაციო და საკონსულტაციო ცენტრების ჩამოყალიბებით მცირე მეწარმეთა
შესაძლებლობების გაძლიერება; საქართველოს სოფლის მურნეობის სამინისტროს
გაძლიერება; სახელმწიფო საინვესტიციო პროგრამებით სექტორის მდგრადი განვითარების
უზრუნველყოფა.

სოფლის მეურნეობის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის მიღება
ENPARD-ის პროგრამის საბიუჯეტო მხარდაჭერის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება
სექტორული პოლიტიკის და განვითარების სტრატეგების შემუშვება და მათი
განხორციელებაა. 2015 წლის ივნისში, ევროკავშირის დახმარებით და გაეროს სურსათისა
და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) ტექნიკური მხარდაჭერით, საქართველოს
სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ შეიმუშავა საქართველოს სოფლის მეურნეობის
განვითარების 2015-2020 წლების სტრატეგია და მისი ყოვლისმომცველი სამოქმედო გეგმა.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ყოველწლიურმა ანგარიშებმა (2015 და 2016 წელს)
დაადასტურეს სტრატეგიის ეფექტიანი განხორციელება, ამასთან აღინიშნა მთავრობის
მხრიდან სექტორის მზარდი ფინანსური მხარდაჭერა.

• ინდივიდუალურად
შემუშავებული სტრატეგიის
რამოდენიმე პროექტი;

• სექტორის განვითარების
საერთო ხედვის ნაკლებობა;

• მცირე მეწარმეებს შორის
თანამშრომლობის
ნაკლებობა;

• სექტორში კომპეტენციის
ნაკლებობა;

• მთავრობის მხრიდან
სექტორის მიმართ
ფინანსური მხარდაჭერის
ნაკლებობა.

• სოფლის მეურნეობის განვითარების 2015-2020
წლების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა;

• ჩამოყალიბებული ხედვა 7 ძირითადი
სტრატეგიული მიმართულებით
ინსტიტუციონალური მოდერნიზაციისა და
სექტორის გაძლიერების კუთხით;

• დეტალური ხედვა მცირე მეწარმეთა
დასახმარებლად და იმპორტზე
დამოკიდებულების შესამცირებლად;

• გაზრდილი თანამშრომლობა მეზობელ
სექტორებთან (მაგ. საქართველოს
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, საქართველოს
სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, ა.შ.);

• სოფლის მეურნეობის ინტეგრირებული
გადამზადების სისტემა;

• ფინანსური მხარდაჭერა და განსაზღვრული
ბიუჯეტი სამოქმედო გეგმის
განსახორციელებლად.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია ევროკავშირის
დახმარებამდე და დახმარების შემდეგ

www.enpard.ge
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ENPARD-ის განხორციელების ზედამხედველი ორგანოების
ჩამოყალიბება 

• ENPARD-ის სამეთვალყურეო საბჭო
ENPARD-ის პროგრამის დასაწყისში, 2013 წელს, საქართველოს მთავრობამ
ჩამოაყალიბა ENPARD-ის სამეთვალყურეო საბჭო, რომლის შემადგენლობაშიც
შედიან: საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა, სოფლის მეურნეობის
სამინისტრო და ევროპულ და ევრო-ატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის
საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი. საბჭო აფასებს საქართველოში EN-
PARD-ის განხორციელების კუთხით მიღწეულ პროგრესს და იღებს
გადაწყვეტილებას პროგრამის განვითარების და მასში შესაძლო ცვლილების
საკითხებზე. სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომები წელიწადში სამჯერ იმართება.

• ENPARD-ის მმართველი საბჭო
2013 წელს, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ჩამოაყალიბა EN-
PARD-ის მმართველი საბჭო, რომელიც აერთიანებს ENPARD-ის სამეთვალყურეო
საბჭოს წევრებს, პროგრამის განხორციელებაში ჩართულ ყველა მხარეს, მათ შორის
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, გაეროს
სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციას (FAO), გაეროს განვითარების
პროგრამას (UNDP), ასევე მცირე ფერმერთა ხელშემწყობი საგრანტო კომპონენტის
განმახორციელებელ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. მმართველი საბჭო
წარმოადგენს ENPARD-ის პროგრამის კოორდინაციისა და ეფექტიანი
განხორციელების საკონსულტაციო ორგანოს. საბჭოს შეხვედრები იმართება სულ
მცირე წელიწადში სამჯერ, ENPARD-ის სამეთვალყურეო საბჭოს შეხვედრების
შესაბამისად.

ევროკავშირის საბიუჯეტო მხარდაჭერა საქართველოში ENPARD I ფარგლებში
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მცირე ფერმერთა შორის გაუმჯობესებული თანამშრომლობა

ENPARD-ის I ფაზის საბიუჯეტო მხარდაჭერის მთავარი ამოცანა იყო მცირე
ფერმერთა საქმიანობის გაძლიერება მათ შორის თანამშრომლობის წახალისებით.
ევროკავშირის ფინანსური დახმარებით და ცოდნისა და გამოცდილების
გაზიარებით, მთავრობამ შეძლო სექტორში პოლიტიკის გატარება, შესაბამისი
ინსტიტუტების ჩამოყალიბება და მცირე მიწიანი ფერმერების და სასოფლო-
სამეურნეო კოოპერატივების მხარდასაჭერად სახელმწიფო დახმარების
პროგრამების შექმნა. 

• მიღებულ იქნა კანონი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ
2013 წელს, ევროკავშირის დახმარებით და FAO-ს ექსპერტული მხარდაჭერით,
შეიქმნა კანონი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ, საოჯახო
მეურნეობების განვითარების დახმარების და კოოპერატივებში მათი ორგანიზების
მიზნით. კანონი არეგულირებს სამართლებრივ ურთიერთობებს სასოფლო-
სამეურნეო კოოპერატივების მუშობის, მათი საქმიანობის მონიტორინგის და მათი
იურიდიული სტატუსის მიღებისა და შეწყვეტისათვის.

• შეიქმნა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო 
2013 წლის ივლისში, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ,
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ საქართველოს კანონის
საფუძველზე ჩამოაყალიბა საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, სასოფლო-
სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო. სააგენტოს ფუნქციებში
შედის: სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების სტატუსის მინიჭება, შეწყვეტა და/ან
გაუქმება; კოოპერატივების მონაცემთა ბაზის შექმნა; კოოპერატივების
კანონმდებლობასთან შესაბამისობის მონიტორინგი; მცირე მეწარმეთა
კოოპერატივების ხელშეწყობა და სახელმწიფო ინვესტიციების და საკონსულტაციო
პროგრამების განხორციელება მათი განვითრების მხარდაჭერის მიზნით. 

• სააგენტოში რეგისტრირებულია 1500-ზე მეტი სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივი
2013 წლიდან, სააგენტოს ჩამოყალიბების შემდეგ, წინამდებარე პუბლიკაციის
წერის პერიოდამდე (2017 წლის მაისი), სააგენტოს ოფიციალურ მონაცემთა ბაზაში
რეგისტრირებულ იქნა 1500-ზე მეტი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი.
კოოპერატივების რაოდენობა საქართველოს მასშტაბით სულ უფრო იზრდება. 

• კოოპერატივებში ხდება გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა 
2013 წელს ENPARD-ის დაწყებიდან 2017 წლის მაისამდე, სააგენტოს ბაზაში
ოფიციალურად რეგისტრირებულ იქნა ქალთა საკუთრებაში არსებული 79
კოოპერატივი; 306 კოოპერატივში ქალბატონები იკავებენ თავმჯდომარის
პოზიციას; ამასთან, კოოპერატივებში ჩართული 13,763 პირიდან 3,134 ქალია.
ქალებს მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ საქართველოში სოფლის მეურნეობისა
და სოფლის ეკონომიკის განვითარებაში. თუმცა, სექტორში წამყვან პოზიციებს
ბევრი ქალი კვლავაც არ იკავებს. ENPARD ხელს უწყობს ქალბატონი ფერმერების
გაძლიერებას და მათ აქტიურ ჩართულობას სასოფლო-სამეურნეო და სოფლის
განვითარების საქმიანობებში.

www.enpard.ge
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სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო
პროგრამები
2013-2017 წლებში, ENPARD საბიუჯეტო მხარდაჭერით და ევროკავშირის
ფინანსური და ტექნიკური დახმარების სქემებით, მთავრობამ შეძლო სახელმწიფო
მხარდაჭერის პროგრამების ინიცირება ფერმერული კოოპერატივების მდგრადი
განვითარებისა და ზრდის მხარდასაჭერად. პუბლიკაციის წერის პერიოდისთვის
(2017 წლის მაისი), სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების მხარდასაჭერად
ქვეყანაში შემდეგი საინვესტიციო პროგრამები მოქმედებს:

• სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მოტობლოკებითა და ხელის
სათესებით უზრუნველყოფის სახელმწიფო პროგრამა
პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების
სამეწარმეო საქმიანობის სტიმულირებას და მათ მფლობელობაში არსებული
მიწების დამუშავებასა და ეკონომიკურ ბრუნვაში ჩართვას. დაახლოებით 667-მა
კოოპერატივმა მიიღო იტალიური წარმოების მცირეგაბარიტიანი აგროტექნიკის
1,700-ზე მეტი მოტობლოკი და ხელის სათესები. მთავრობის მიერ გამოყოფილმა
მთლიანმა ბიუჯეტმა 4,277,994 ლარი (≈1,677,000 ევრო) შეადგინა.

• თხილის წარმოების განვითარება სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციის
მხარდაჭერის გზით
პროგრამა მოიცავს თხილის წარმოების, გადამუშვების და გაყიდვის
ინტეგრირებული სისტემების მქონე კოოპერატივებს. ამ პროგრამის ფარგლებში
შეიქმნა 500-წევრიანი კოოპერატივი „დარჩელის თხილი“, რომელსაც გადაეცა
760,790 ლარის (≈298,300 ევრო) ღირებულების საწარმოო ინფრასტრუქტურა. 

• მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის
სახელმწიფო პროგრამა
პროგრამის მიზანია სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების საფუტკრე
მეურნეობების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და წარმოებული
თაფლისა და მეფუტკრეობის სხვა პროდუქტების ხარისხისა და რაოდენობის ზრდა.
ასევე, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისათვის კაპიტალური ინვესტირების
განხორციელება და მეპაიეთა კვალიფიკაციის ამაღლება. 150 მეფუტკრეობის
კოოპერატივს გადაეცა დაახლოებით 11,190 სკა და თაფლის წარმოებისათვის
საჭირო სხვა მოწყობილობა. მთავრობის მხრიდან გაღებულმა ფინანსურმა
დახმარებამ 928,313 ლარი (≈ 365,00 ევრო) შეადგინა.

• რძის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის
სახელმწიფო პროგრამა
პროგრამა უზრუნველყოფს კაპიტალდაბანდებას და ტექნიკურ დახმარებას რძის
პროდუქტების მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების აღჭურვის
მიზნით. პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილმა მთლიანმა ბიუჯეტმა 1 მილიონი
ლარი (≈ 392,000 ევრო) შეადგინა.

• მევენახეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის
სახელმწიფო პროგრამა
პროგრამის ფარგლებში მევენახეობის კოოპერატივებს გადაეცათ დანადგარები,
რომლებიც საჭიროა ყურძნის პირველადი გადამუშვებისთვის. პროგრამა ასევე
გულისხმობს ტექნიკურ დახმარებას. კოოპერატივებში ტარდება სწავლება ღვინის
ქარხნის ფუნქციონირების ტექნიკური და მეთოდოლოგიური ასპექტების, ისევე
როგორც სექტორის სპეციფიკური მოთხოვნების შესახებ საქართველოს
კანონმდებლობის თანახმად. პროგრამის ბიუჯეტი 1 მილიონ ლარს (≈392,000
ევრო) შეადგენს. 

• სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისთვის საგადასახადო კოდექსის
სწავლება 
387 კოოპერატივის წევრმა დაახლოებით 30 მუნიციპალიტეტში გაიარა
პრაქტიკული სწავლება ბიზნეს და ფინანსურ ადმინისტრირებაში. სწავლების
ფარგლებში მთავრობამ 102,639 ლარი (≈40,250 ევრო) გამოყო. 
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9

მცირე ფერმერთა ინფორმაციაზე წვდომის გაუმჯობესება და
შესაძლებლობების გაზრდა 
ENPARD-ის I ფაზის საბიუჯეტო მხარდაჭერის ფარგლებში, სოფლის მეურნეობის
სამინისტრომ რეგიონალური და რაიონული დონის საინფორმაციო-საკონსულტაციო
ცენტრები ჩამოაყალიბა. ცენტრები ადგილობრივ ფერმერებს აწვდიან
ინფორმაციას, უწევენ კონსულტაციას და აძლევენ რჩევებს მეურნეობის
თანამედროვე პრაქტიკის შესახებ. საინფორმაციო ცენტრებში მრჩეველების
შერჩევა მოხდა მათი ტექნიკური კომპეტენციის და კომუნიკაციის უნარების
მიხედვით. შერჩეულმა კანდიდატებმა, საკუთარი როლისა და პასუხისმგებლობის
სიღრმისეულად შესწავლის მიზნით, გადამზადების სრული კურსი გაიარეს.

• საქართველოში რეგიონალურ და რაიონულ დონეზე 59 საინფორმაციო-
საკონსულტაციო ცენტრი შეიქმნა
მათგან 53 საინფორმაციო ოფისი მოქმედებს საქართველოს ცხრა რეგიონში
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაქვემდებარებაში, ხოლო 6
მათგანი მოქმედებს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, აჭარის სოფლის
მეურნეობის სამინისტროს დაქვემდებარებაში. ცენტრები გასცემენ ინფორმაციას და
კონსულტაციებს სამინისტროს პოლიტიკის და პროგრამების, სამართლებრივი და
საგადასახადო ვალდებულებების, სოფლის მეურნეობის თანამედროვე
ტექნოლოგიების, მოსავლის აღების ტექნოლოგიების და მოსავლის შემდგომი
დაბინავების, ასევე საძოვრების რაციონალური გამოყენების შესახებ. 2017
წლისთვის, ცენტრების მომსახურება მთელი ქვეყნის მასშტაბით 300,000-ზე მეტმა
ფერმერმა მიიღო.

• ფერმერებისთვის მომზადდა თემატური საინფორმაციო ბროშურები
თემატური ბროშურები, რომელიც FAO-ს ტექნიკური მხარდაჭერით იქნა
შემუშავებული, საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრების მიერ ფერმერებში
გავრცელდა. ბროშურებში მოცემულია მცირე ფერმერთათვის საინტერესო
ტექნიკური ინფორმაცია, კერძოდ კარტოფილის, თხილის, მანდარინის, სიმინდის,
მეცხოველეობის და რძის პროდუქტების ღირებულებათა ჯაჭვის შესახებ. FAO-ს
დახმარებით მიმდინარეობს მუშაობა სოფლის მეურნეობის ექსტენციის ეროვნულ
სტრატეგიაზეც, რომელიც საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრების საქმიანობის
გაუმჯობესების სამომავლო გზებს განსაზღვრავს. 

www.enpard.ge
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საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაძლებლობების
გაძლიერება

ENPARD-ის საბიუჯეტო მხარდაჭერის ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობა იყო სოფლის
მეურნეობის სექტორის ინსტიტუციონალური განვითარება. ამ მხრივ, FAO-ს
ტექნიკური დახმარებით, ევროკავშირმა შემდეგ შედეგებს მიაღწია: 

• საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ჩამოყალიბდა
პოლიტიკის ჯგუფი
პოლიტიკის ჯგუფის ფუნქციებში შედის სოფლის მეურნეობის და სოფლის
განვითარების პოლიტიკის შემუშვება, განხორციელება და მონიტორინგი.
სამინისტროს მიერ სექტორში პოლიტიკის გატარება მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა.
ამასთან, საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების 2015-2020 წლების
სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა სამინისტროს ეფექტიან საქმიანობას უწყობს ხელს.
სტრატეგიის განახლება ხდება წელიწადში ორჯერ, რაც უკეთესი მონიტორინგის
განხორციელების საშუალებას იძლევა.

• ჩამოყალიბდა სამინისტროს მონიტორინგის და შეფასების სისტემა
სამინისტრო, პოლიტიკის ჯგუფის მეშვეობით და FAO-ს ტექნიკური მხარდაჭერით,
შეიმუშავებს მონიტორინგის და შეფასების ეფექტურ სისტემას სოფლის მეურნეობის
პროექტებისთვის 2017-2020 წლებში. სრულად ჩამოყალიბების შემდეგ, სისტემა
შესთავაზებს სამინისტროს და მის სააგენტოებს ეფექტური მონიტორინგის და შეფასების
სქემებს, სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამების შედეგების გასაზომად. 

• ჩატარდა პირველი ევროპული სტანდარტის სასოფლო-სამეურნეო აღწერა
2014 წელს, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა (საქსტატი)
მოსახლეობის საყოველთაო აღწერასთან ერთად ჩაატარა სასოფლო-სამეურნეო
აღწერა. აღნიშნულმა აღწერამ გააუმჯობესა საქართველოში სოფლის მეურნეობის
სტატისტიკური მონაცემების სიზუსტე. მიღებულ იქნა პირველადი მონაცემები
სოფლის მეურნეობის სექტორის სტრუქტურის შესახებ, როგორიცაა საკუთრების
მოცულობა, მიწის ფლობა და გამოყენება. განახლებული სტატისტიკით მთავრობა
უკეთაა შეიარაღებული სოფლის მეურნეობის განვითარების კონკრეტული
პროგრამების განსახორციელებლად. 

• შეიქმნა ბაზრის საინფორმაციო სისტემა
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ შეიქმნა ბაზრის
საინფორმაციო სისტემა. სისტემა მწარმოებლებს ბაზრის მოთხოვნების შესახებ
ინფორმაციას აწვდის, ხოლო პოლიტიკის გამტარებელ პირებს
მომხმარებლებისთვის სტაბილური საბაზრო ფასების შენარჩუნების საშუალებას
აძლევს. ყოველ კვირას, სამინისტროს საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრები
საქართველოს 59 სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში ახდენენ სოფლის მეურნეობის 60
სხვადასხვა სახის პროდუქტის საბაზრო ფასების მონიტორინგს. ამჟამად, სისტემა
დამონტაჟებულია სამინისტროს შიდა სერვერზე და მოიცავს მონაცემთა ბაზაში
არსებულ ორწლიან ინფორმაციას. 2017 წლის ბოლომდე დაგეგმილია სისტემის
საზოგადოების ფართო ფენისთვის წარდგენა.
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• გადამზადება გაიარა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 200-ზე მეტმა
თანამშრომელმა

❖ პოლიტიკის ჯგუფის წევრებს და სამინისტროს სხვა წარმომადგენლებს
ჩაუტარდათ შემდეგი სახის სწავლება: დროის მართვა, კომუნიკაცია,
კომპიუტერული ლიტერატურა, ინგლისური ენა, ფინანსების მართვა, ტექნიკური
სწავლება სამინისტროს IT პერსონალისთვის. 

❖ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანამშრომლებმა გაიარეს სპეციალური
გადამზადების კურსი ღირებულებათა ჯაჭვის განვითარების საკითხებზე:
მოსავლის აღების შემდგომი ტექნოლოგიები, სასოფლო-სამეურნეო წარმოება,
მდგარდი ღირებულებათა ჯაჭვის ანალიზი, გეოგრაფიული აღნიშვნები და
ხარისხის სქემები, მხარდაჭერის პროგრამები და სოფლის მეურნეობის
პოლიტიკის ანალიზი და სხვა.

❖ ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში (უნგრეთში, სერბეთში, იტალიაში და ჩეხეთის
რესპუბლიკაში) სამინისტროს პერსონალისათვის შედგა სასწავლო ტურები,
რომლებიც სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების კუთხით ევროპული
გამოცდილების გაზიარებას ისახავდა მიზნად. 

• შემუშავდა თესლის სავალდებულო სერთიფიცირების სქემა
წილკანში არსებული თესლის ტესტირების ლაბორატორია სათანადოდ აღიჭურვა
და მისი პერსონალი გადამზადდა. 2015 წელს, საბჭოთა პერიოდის შემდეგ
პირველად მოხდა ხორბლის სერთიფიცირებული თესლის გამოშვება, წარმოების
დაახლოებით 30%-ნი ზრდით. 

www.enpard.ge
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საბიუჯეტო მხარდაჭერა ENPARD-ის 
II ფაზის ფარგლებში (2016-2020)

ENPARD-ის პროგრამის II ფაზის საბიუჯეტო მხარდაჭერა 2016-2020 წლებში შემდეგ
ძირითად მიზნებს ისახავს:

• სოფლის მეურნეობის სექტორის კონკურენტუნარიანობის, კლიმატის
ცვლილებებისადმი გამძლეობისა და მდგრადობის ამაღლება;

• სანიტარული და ფიტოსანიტარული ზომების, სურსათის უვნებლობისა და
სურსათის ხარისხის სტანდარტების და შემოწმებისა და კონტროლის
პროცედურების გაუმჯობესება;

• ადგილობრივი ეკონომიკის დივერსიფიკაციის ხელშეწყობით სოფლად
ცხოვრების ხარისხის ამაღლება და დასაქმების ხელშეწყობა.

ENPARD-ის II ფაზის საბიუჯეტო მხარდაჭერით ევროკავშირი აგრძელებს ENPARD-
ის I ფაზის ფარგლებში დაწყებულ მთავრობის მხარდაჭერას. აქ იგულისხმება
საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების 2015-2020 წლების
სტრატეგიით და საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების
სტრატეგიით განსაზღვრული პოლიტიკის რეფორმის ძირითადი მიმართულებების
მხარდაჭერა: სოფლის მეურნეობა, სანიტარული და ფიტოსანიტარული ზომები,
სურსათის უვნებლობა და ხარისხი, და სოფლის განვითარება.

სანიტარული და ფიტოსანიტარული ზომების, სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის
მხარდაჭერის კუთხით პროგრამა ითვალისწინებს სურსათის უსაფრთხოების
უზრუნველყოფას შესაბამისი ინსპექტორების გადამზადებით, კვების
ბიზნესოპერატორების რეგისტრირებით, სასაზღვრო საკონტროლო პუნქტების
მოდერნიზებით და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიაში
საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვით. ENPARD-ის ფარგლებში არსებული ამ
დახმარების გარდა, ევროკავშირი ასევე ახორციელებს სურსათის ეროვნული
სააგენტოს მხარდაჭერის პროგრამას (ევროკავშირის ყოვლისმომცველი
ინსტიტუციური განვითარების პროგრამა - CIB). 

სოფლის განვითარების მიმართულებით, ENPARD-ის პროგრამის მეორე ფაზა
მიზნად ისახავს საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგიის ეფექტიან
განხორციელებას. აქ იგულისხმება მუნიციპალურ დონეზე ადგილობრივი
განვითარების ჯგუფების (LAG) შექმნა და სოფლის განვითარების ინიციატივების
განხოციელება ქვემოდან ზემოთ მიმართული და თანამონაწილეობითი მიდგომით.
პროგრამა ასევე ითვალისწინებს სოფლის განვითარების სტრატეგიის
განხორციელებას აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში. 

გარდა ამისა, პროგრამა უზრუნველყოფს სერვისების მიწოდებას სოფლად
მცხოვრები მოსახლეობისთვის, მათ შორის აფხაზეთშიც. სოფლის ეკონომიკის
დივერსიფიკაციის მიზნით, პროგრამით გათვალისწინებულია მიკრო-საწარმოების
განვითრების ხელშეწყობა და სხვა ეკონომიკური შესაძლებლობების შექმნა, რაც
დაფუძნებული იქნება ბუნებრივი რესურსების, ბიომრავალფეროვნების და
ეკოსისტემების მდგრად გამოყენებასა და დაცვაზე. 

ევროკავშირის საბიუჯეტო მხარდაჭერა საქართველოში ENPARD I ფარგლებში



13www.enpard.ge

„სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარება კომპლექსური
სფეროა, შესაბამისად იგი გრძელვადიან და თანმიმდევრულ
მიდგომას მოითხოვს.  ჩვენ ვიცით, რომ ეს საქართველოს
მთავრობის ხედვაცაა და მივესალმებით მის მიერ ამ მხრივ

მიმართულ ძალისხმევას. საქართველო ევროპასთან დაახლოების
გზაზე დგას. ასოცირების შეთანხმება და ღრმა და ყოვლისმომცველი

თავისუფალი სავაჭრო სივრცე (DCFTA) ევროკავშირთან
დაახლოების მთავარი ქვაკუთხედია. ამ შეთანხმებების ქვეყნისთვის

სასიკეთოდ გამოყენება თანამედროვე, ბიზნესზე ორიენტირებულ
ფერმერებს, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებს და სოფლის

ძლიერ თემებს შეუძლიათ, და ამიტომაც, მათი ევროპული
სტანდარტების შესაბამისად ჩამოყალიბება მნიშვნელოვანია.“

ელჩი იანოშ ჰერმანი
საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის

ხელმძღვანელი



ENPARD-ის საინფორმაციო სამსახური
ფალიაშვილის ქ. 84ა, ბინა 3
0165 თბილისი, საქართველო

ტელ: (995 32) 2 22 04 26

წინამდებარე პუბლიკაცია მომზადებულია ევროკავშირის
დახმარებით. მისი შინაარსი წარმოადგენს მხოლოდ
ავტორების პასუხისმგებლობას და ის არ გამოხატავს
ევროკავშირის პოზიციას.
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