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„ჩვენ მარტო იმას უნდა ვეცადოთ, პური იმდენი მოვიყვანოთ, 
რომ სასყიდელი არ გაგვიხდეს, ჩვენ და ჩვენს შინაურ ბაზარს ეყოს“

ილია ჭავჭავაძე

სა ქარ თვე ლო ოდით გან ვე ხორ ბლის მწარ მო ე ბელ და მოხ მა რე ბელ 
ერ თ-ერთ სა მა გა ლი თო ქვეყ ნად იყო მიჩ ნე უ ლი. წარ მოდ გე ნილ სტა ტი ა-
ში ავ ტო რე ბი ასა ბუ თე ბენ, რომ მარ ცვლე უ ლის, რო გორც სტრა ტე გი უ ლი 
მნიშ ვნე ლო ბის სურ სა თის წარ მო ე ბა პრი ო რი ტე ტუ ლად უნ და იქ ნეს მიჩ ნე-
უ ლი, რის თვი საც აუ ცი ლე ბე ლია სახ ნა ვი მი წე ბის სტრუქ ტუ რუ ლი ტრან-
სფორ მა ცი ა, რაც სა შუ ა ლე ბა მოგ ვცემს სა შუ ა ლო ვა დი ან პე რი ოდ ში წარ-
მო ე ბუ ლი იქ ნას 1,0-1,1 მლნ ტ. მარ ცვლე უ ლი. ეს კი სრუ ლი ად საკ მა რი სია 
ქვეყ ნის სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის თვის. სა კუთ რივ 
ხორ ბა ლი შე იძ ლე ბა ვა წარ მო ოთ ჩვე ნი მოთხ ოვ ნი ლე ბის 60-65%-ის ფარ-
გლებ ში, რომ ლის 1 ტო ნის ღი რე ბუ ლე ბა 25-30 აშშ დო ლა რით ნაკ ლე ბი 
იქ ნე ბა იმ პორ ტი რე ბულ თან შე და რე ბით. ამი სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლია არ სე-
ბუ ლი აგ რა რუ ლი პო ლი ტი კის შეც ვლა და მი სი მსოფ ლიო გლო ბა ლურ გა-
მოწ ვე ვებ თან შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნა.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ხორ ბა ლი, სა ხელ მწი ფო პროგ რა მა, სურ სა თი, 
ეფექ ტი ა ნო ბა, იმ პორ ტი.

შე სა ვა ლი

მარ ცვლე უ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბის პრობ ლე მას ერ თ-ერ თი ცენ-
ტრა ლუ რი ად გი ლი უკა ვია ნე ბის მი ე რი მა ღალ გან ვი თა რე ბუ ლი ეკო ნო მი კის 
მქო ნე ქვე ყა ნა ში. ეს არც უნ და იყოს გა საკ ვი რი, რად გან მარ ცვლე უ ლი წარ მო-
ად გენს უალ ტერ ნა ტი ვო სა ფუძ ველს პუ რი სა და პურ პრო დუქ ტე ბის, ხორ ცი სა 
და ხორ ცპრო დუქ ტე ბის, რძის და რძის პრო დუქ ტე ბის, კვერ ცხი სა და სხვა ძი-
რი თა დი პრო დუქ ტე ბის წარ მო ე ბის თვის.
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ქარ თვე ლი ხალ ხი ხორ ბალს იც ნობ და ჯერ კი დევ ენე ო ლი თის ხა ნა ში და 
უკ ვე მოჰ ყავ დათ ხორ ბლის რამ დე ნი მე სა ხე ო ბა („იფ ქლი“, „ას ლი“, „დი კა“, „მა ხა“, 
„ზან დუ რი ო, „დო ლი“, „ხუ ლო გო“). ხორ ბლის ამ გვა რი დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი სა ხე-
ობ რი ვი სა ხელ წო დე ბა არ ცერ თი ქვეყ ნის ხალხს არ გა აჩ ნი ა, რაც იმის და მა დას-
ტუ რე ბე ლი ა, რომ ხორ ბლის კულ ტუ რულ სა ხე ო ბა თა ფორ მი რე ბა ში ქარ თველ მა 
ერ მა უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო. აკა დე მი კოს ნ. ვა ვი ლო ვის აზ რით, 
ხორ ბლის ფორ მა თა წარ მოქ მნა ში სა ქარ თვე ლოს გან სა კუთ რე ბუ ლი ად გი ლი უკა-
ვია (კო ღუ აშ ვი ლი, 2013, გვ. 38).

სადღ ე ი სოდ მსოფ ლი ო ში აღ წე რი ლი და რე გის ტრი რე ბუ ლია ხორ ბლის ბო-
ტა ნი კურ გვარ ში შე მა ვა ლი 23 კულ ტუ რუ ლი და 4 ვე ლუ რი სა ხე ო ბა. ამათ გან, სა-
ქარ თვე ლო ში წარ მოდ გე ნი ლია 14 კულ ტუ რუ ლი სა ხე ო ბა. გარ და ამი სა, ქარ თუ ლი 
ხორ ბლის სა ხე ო ბე ბი სა გან მი ღე ბუ ლია კი დევ 4 კულ ტუ რუ ლი სა ხე ო ბა, რაც, ერ-
თად აღე ბუ ლი, შე ად გენს ხორ ბლის გვარ ში შე მა ვალ სა ხე ო ბა თა 65%-ს. ქარ თულ 
კულ ტუ რულ ხორ ბალ თა შო რის აღ წე რი ლია 150-ზე მე ტი სა ხეს ხვა ო ბა და ჯიშ თა 
დი დი მრა ვალ ფე როვ ნე ბა (160-მდე). მათ წარ მოქ მნას და ჩა მო ყა ლი ბე ბას ხე ლი 
შე უწყო სა ქარ თვე ლოს ბი ო გე ოკ ლი მა ტურ მა მრა ვალ ფე როვ ნე ბამ, ქარ თვე ლი კა-
ცის გარ ჯამ, შე მოქ მე დე ბით მა უნარ მა და ხალ ხურ მა სე ლექ ცი ამ. ქარ თველ ერს 
ხორ ბლის მოვ ლა- მოყ ვა ნის დი დი ის ტო რი უ ლი გა მოც დი ლე ბა გა აჩ ნია (ნას ყი დაშ-
ვი ლი, 1992, გვ.30).

სა სურ სა თო პრობ ლე მა და სა ქარ თვე ლო მარ ცვლე უ ლის წარმოების 
კონ ტექ სტით

ახ ლო მო მა ვალ ში სა სურ სა თო პრობ ლე მის გამ წვა ვე ბის მო სა ლოდ ნე ლი საფ-
რთხის შე სა ხებ არა ერ თი სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ა, ავ ტო რი ტე ტუ ლი ჟურ-
ნა ლი თუ სა სურ სა თო პრობ ლე მა ტი კას თან ახ ლომ დგო მი ცნო ბი ლი მეც ნი ე რი და 
სპე ცი ა ლის ტი აფ რთხი ლებ და მთელ მსოფ ლი ოს. კერ ძოდ, ჯერ კი დევ XX სა უ კუ-
ნის ბო ლოს გა მოქ ვეყ ნდა გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ცი ას თან არ სე ბუ ლი 
სურ სა თი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ორ გა ნი ზა ცი ის (FAO) პროგ ნო ზი იმის თა ო-
ბა ზე, რომ 2015-2020 წლებ ში პლა ნე ტის მო სახ ლე ო ბის მოთხ ოვ ნი ლე ბა სურ სათ ზე 
50%-ით გა იზ რდე ბო და, რაც უმ წვა ვეს სა სურ სა თო კრი ზისს გა ნა პი რო ბებ და. 

ეს ოფი ცი ა ლუ რი გან ცხა დე ბა სე რი ო ზუ ლი გა მაფ რთხი ლე ბე ლი სიგ ნა ლი 
უნ და გამ ხდა რი ყო სურ სა თის იმ პორ ტი ო რი გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბი სათ ვის, 
რად გან გლო ბა ლუ რი სა სურ სა თო კრი ზი სის ნე გა ტი უ რი შე დე გე ბი, რო გორც წე-
სი, პირ ველ რიგ ში ასე თი კა ტე გო რი ის ქვეყ ნე ბის ღა რიბ მო სახ ლე ო ბა ზე აი სა ხე-
ბა. 

მსოფ ლი ო ში ბო ლო ორ ათ წლე ულ ში გა მო იკ ვე თა მარ ცვლე უ ლის წარ-
მო ე ბის შემ ცი რე ბის და მას ზე ფა სე ბის პერ მა ნენ ტუ ლი ზრდის ტენ დენ ცი ა. ამ 
უკა ნას კნელს კი ისიც გა ნა პი რო ბებს, რომ მო სახ ლე ო ბის რიცხ ოვ ნო ბის ზრდა 
ბევ რად უს წრებს მო სახ ლე ო ბის ერთ სულ ზე მარ ცვლე უ ლის წარ მო ე ბის ზრდის 
ტემპს. 

პაატა კოღუაშვილი, ნიკო ჩიხლაძე
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ბო ლო 4 ათე უ ლი წლის გან მავ ლო ბა ში 1 ტო ნა ხორ ბლის სა ერ თა შო რი სო ფა-
სი 80,4 აშშ დო ლა რი დან 173,4 აშშ დო ლა რამ დე გა ი ზარ და. მსოფ ლი ო ში ია ფი საკ-
ვე ბის ეპოქა დასრულდა.

ხორბლის მსოფლიო ფასი 1980-2019 წლებში (აშშ დოლარი)
ცხრილი 1 

პერიოდი ერთი ბუშელი ერთი ტონა

1980, 15,XII 4.91 80,4
1990, 10,XII 2.66 97,7
2000, 4,XII 2.74 100,7
2010, 27, XII 7.94 291,7
2015, 21, XII 4.68 171,9
2016, 5. XII 4.16 152,8
2017, 18, XII 4.25 156,1
2018, 24, XII 5.12 188,1
2019, 13 VIII 4.72 173,4

       წყარო: https://www.macrotrends.net/2534/wheat-prices-historical-chart-data

ამი ტო მა ა, რომ მარ ცვა ლი, რო გორც სტრა ტე გი უ ლი სა ქო ნე ლი, ით ვლე ბა 
არა მარ ტო თი თო ე უ ლი ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი და მო უ კი დებ ლო ბის შე ნარ ჩუ-
ნე ბის მთა ვარ გა რან ტად, არა მედ მარ ცვლის იმ პორ ტი ორ ქვეყ ნებ ზე პო ლი-
ტი კუ რი ზე მოქ მე დე ბის მძლავრ ია რა ღა დაც (კო ღუ აშ ვი ლი 2004, გვ. 23). თუ 
ამას და ვუ მა ტებთ FAO-ს მი ერ გა კე თე ბულ არა ოპ ტი მის ტურ პროგ ნოზს მარ-
ცვლე უ ლის მოყ ვა ნა- მი წო დე ბას თან და კავ ში რე ბით, შე იძ ლე ბა ვი ვა რა უ დოთ, 
რომ მარ ცვლის „სა სურ სა თო და პო ლი ტი კუ რი ფა სიო მო მა ვალ ში კი დევ უფ რო 
გა იზ რდე ბა. ამ ორ გა ნი ზი ცი ის მო ნა ცე მე ბით, ხორ ბლის მსოფ ლიო წარ მო ე ბამ 
2018 წელს შე ად გი ნა 736,1 მლნ ტო ნა, რაც 2,7%-ით ნაკ ლე ბია წი ნა წლის მაჩ ვე-
ნე ბელ ზე. არა სა სურ ვე ლი კლი მა ტუ რი პი რო ბე ბი, გან სა კუთ რე ბით დსთ-ს ქვეყ-
ნებ ში, შემ ცი რე ბის ძი რი თა დი მი ზე ზი ა, რაც ნა წი ლობ რივ იქ ნე ბა კომ პენ სი რე-
ბუ ლი სამ ხრეთ და ჩრდი ლო ეთ ამე რი კის წვლი ლის მცი რე ზრდით. 2019 წელს 
ხორ ბლის მო სა ვა ლი რუ სეთ ში 10 მლნ ტო ნით ნაკ ლე ბი იყო, მო სავ ლი ა ნო ბა კი 
– 2018 წლის 1,9 ტო ნი დან 1,5 ტო ნამ დე შემ ცირ და. ხო ლო ყა ზა ხეთ ში იგი ვე მაჩ-
ვე ნე ბე ლი 0,7 ტო ნამ დე და ე ცა. ხორ ბალ ზე გაზ რდი ლი მოთხ ოვ ნა მი სი წარ მო-
ე ბის შემ ცი რე ბის პი რო ბებ ში, 2019 წლის ბო ლო სათ ვის გა მო იწ ვევს მსოფ ლიო 
მა რა გე ბის 3,3%-ით შემ ცი რე ბას (FAO, 2018).

რო გორც ცნო ბი ლი ა, მარ ცვლე უ ლის მსოფ ლიო რე ზერ ვე ბის უდი დეს ნა-
წილს მხო ლოდ რამ დე ნი მე სა ხელ მწი ფო ფლობს. ესე ნია აშშ, კა ნა და და ევ რო-
კავ ში რის ქვეყ ნე ბი. ამ ქვეყ ნე ბი დან გან სა კუთ რე ბით გა მო ირ ჩე ვა აშშ, რო მელ-
ზეც მსოფ ლიო მო სახ ლე ო ბის 5% და მარ ცვლის მა რა გე ბის 47-50% მო დის. ეს იმ 
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დროს, რო ცა მსოფ ლი ო ში მარ ცვლე უ ლის იმ პორტს სხვა დას ხვა მო ცუ ლო ბით 
120-მდე ქვე ყა ნა აწარ მო ებს. აქე დან გა მომ დი ნა რე, ად ვი ლი წარ მო სად გე ნია 
სა სურ სა თო კრი ზი სის წარ მო შო ბის შემ თხვე ვა ში, მარ ცვლის იმ პორ ტზე და-
მო კი დე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის, მათ შო რის სა ქარ თვე ლოს მდგო მა რე ო ბაც. პირ ვე ლი 
სა ყუ რადღ ე ბო სიმ პტო მე ბი ამ მი მარ თუ ლე ბით უკ ვე შე ი ნიშ ნე ბა. კერ ძოდ, და-
სავ ლე თის ქვეყ ნებ ში ბო ლო პე რი ოდ ში ხდე ბა აგ რა რუ ლი პო ლი ტი კის გა და ხედ-
ვა, რაც გა მო ი ხა ტე ბა, ერ თი მხრივ, სა ხელ მწი ფოს მხრი დან ფერ მე რე ბი სათ ვის 
გა წე უ ლი დახ მა რე ბე ბის (სუბ სი დი ე ბის) შემ ცი რე ბა ში, ხო ლო მე ო რე მხრივ – იმ 
მკაც რი ღო ნის ძი ე ბე ბის შე სუს ტე ბა ში, რაც მი მარ თუ ლი იყო სა გა რეო კონ კუ-
რენ ცი ი სა გან ში გა ბაზ რე ბის და სა ცა ვად. ეს პო ლი ტი კა უკ ვე სა მარ თლებ რი ვად 
აი სა ხა მსოფ ლიო სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა ცი ის ე.წ. „უ რუგ ვა ის და დო ჰას რა უნ დე-
ბის“ დო კუ მენ ტებ ში. 

ამ კონ ტექ სტით ერ თობ სა ინ ტე რე სოა FAO-ს და ევ რო კავ ში რის პო ზი ცია 
გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის მი მართ სურ სა თის, მ.შ. ხორ ბლის იმ პორ ტის თა ო ბა-
ზე. ნი შან დობ ლი ვი ა, რომ ხსე ნე ბუ ლი ავ ტო რი ტე ტუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და მო-
კი დე ბუ ლე ბა ამ მი მარ თუ ლე ბით მკვეთ რად და კა ტე გო რი უ ლად უარ ყო ფი თი ა. 
ისი ნი აღი ა რე ბენ, რომ მა ღალ გან ვი თა რე ბუ ლი ეკო ნო მი კის მქო ნე და სავ ლე თის 
სა ხელ მწი ფო ებ ში ფერ მერ თა სუბ სი დი რე ბის სის ტე მა, მარ თა ლი ა, ეხ მა რე ბა შე-
და რე ბით ღა რიბ იმ პორ ტი ორ ქვეყ ნებს იმ პორ ტის გა ი ა ფე ბა ში, მაგ რამ და ბა ლი 
ფა სე ბი სურ სათ ზე, მათ შო რის მარ ცვლე ულ ზე, ბევრ გან ვი თა რე ბად ქვე ყა ნას 
აი ძუ ლებს უგუ ლე ბელ ყოს სა კუ თა რი წარ მო ე ბა, რაც სა ბო ლოო ან გა რი შით, 
მსოფ ლი ო ში სურ სა თის წარ მო ე ბის შემ ცი რე ბას და მას ზე ფა სე ბის გარ და უ ვალ 
ზრდას იწ ვევს. 

შექ მნი ლი სი ტუ ა ცი ის გა მო ქვეყ ნე ბი, რო მელ თაც შე სა ბა მი სი მი წის რე-
სურ სე ბი გა აჩ ნი ათ, სურ სა თის თვი თუზ რუნ ველ ყო ფის სა ყო ველ თა ოდ აღი ა რე-
ბუ ლი პრინ ცი პე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ძა ლის ხმე ვას არ იშუ რე ბენ ად გილ ზე მარ-
ცვლე უ ლი მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბის თვის, მი უ ხე და ვად იმი სა, აქვთ თუ არა 
მი სი წარ მო ე ბის შე და რე ბი თი თუ აბ სო ლუ ტუ რი უპი რა ტე სო ბა ნი. ფაქ ტი ა, რომ 
მსოფ ლიო ბა ზარ ზე მარ ცვლე უ ლის მი წო დე ბა აგ რო წარ მო ე ბის „ბი ო ლო გი ზა-
ცი ის“ ტემ პე ბის დაჩ ქა რე ბის კვა ლო ბა ზე კი დევ უფ რო შემ ცირ დე ბა, რაც მას ზე 
ფა სე ბის კი დევ უფ რო ზრდას გა მო იწ ვევს.

კარ გა დაა გა საც ნო ბი ე რე ბე ლი, რომ მსოფ ლი ო ში ყო ველ წლი უ რად იზ რდე-
ბა მო შიმ ში ლე თა რიცხ ოვ ნო ბა და ამ დე ნად, სა ჭი როა ად გი ლებ ზე მარ ცვლე უ-
ლის წარ მო ე ბის გა დი დე ბის ყვე ლა რე ზერ ვის ამოქ მე დე ბა პრობ ლე მის კი დევ 
უფ რო გამ ძაფ რე ბის თა ვი დან აცი ლე ბის მიზ ნით.

თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლი ო ში სა სურ სა თო უშიშ რო ე ბის ორი ძი რი თა დი კრი-
ტე რი უ მია აღი ა რე ბუ ლი და ორი ვე მათ გა ნი მარ ცვლე ულს უკავ შირ დე ბა. ესე ნია 
– მარ ცვლე უ ლის გა და უ დე ბე ლი მა რა გე ბი და მარ ცვლის წარ მო ე ბის მო ცუ ლო-
ბა მო სახ ლე ო ბის ერთ სულ ზე გა ან გა რი შე ბით. პირ ვე ლი ქმნის აუ ცი ლე ბელ გა-

პაატა კოღუაშვილი, ნიკო ჩიხლაძე
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რან ტი ა სა და სიმ ყა რეს სა გან გე ბო სი ტუ ა ცი ე ბის დროს, ხო ლო მე ო რე აჩ ვე ნებს 
მარ ცვლე უ ლის იმ პორ ტზე ამა თუ იმ ქვეყ ნის და მო კი დე ბუ ლე ბის ხა რის ხსა და 
დო ნეს (ქვე ყა ნა ში პუპ რო დუქ ტე ბის მოხ მა რე ბის ფი ზი ო ლო გი უ რი ნორ მე ბი დან 
გა მომ დი ნა რე). 

ამას თან, სა ყო ველ თა ოდ მი ღე ბუ ლი ა, რომ ხე ლუხ ლე ბე ლია მარ ცვლის მა-
რა გის ის გარ და მა ვა ლი მო ცუ ლო ბა, რაც მო სახ ლე ო ბის სურ სა თით უზ რუნ ველ-
ყო ფის მიზ ნით საკ მა რი სია მოხ მა რე ბის 55-60 კა ლენ და რუ ლი დღის გან მავ ლო-
ბა ში, ანუ მოთხ ოვ ნი ლე ბის 17-18%-ის ოდე ნო ბით (რა თქმა უნ და, მი სა სალ მე ბე-
ლი ა, თუ უფ რო მე ტი რა ო დე ნო ბის მა რა გი აქვს შექ მნი ლი ქვე ყა ნას). 

სა ქარ თვე ლო ში მარ ცვლე უ ლი დან რო გორც ხორ ბალს, ასე ვე სი მინდს გან-
სა კუთ რე ბუ ლი სა სი ცოცხ ლო მნიშ ვნე ლო ბა გა აჩ ნი ა, მაგ რამ იგი ოდით გან ვე 
უპირ ვე ლე სად ხორ ბლის მწარ მო ე ბელ და მოხ მა რე ბელ ერ თ-ერთ სა მა გა ლი თო 
ქვეყ ნად იყო მიჩ ნე უ ლი. 

და მო უ კი დებ ლო ბის მო პო ვე ბას ე.წ. „სა კავ ში რო ფონ დე ბი და ნო მარ ცვლის 
ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი მო წო დე ბის პრაქ ტი კის გა უქ მე ბა მოჰ ყვა, რის გა მოც სა-
ქარ თვე ლო ში მუ შა ო ბა ერ თბა შად შეწყ ვი ტა კომ ბი ნი რე ბუ ლი საკ ვე ბის მწარ მო-
ე ბელ მა ქარ ხნებ მა, ინ დუს ტრი ულ სა ფუძ ველ ზე გა დაყ ვა ნილ მა მეფ რინ ვე ლე ო-
ბის ფაბ რი კებ მა, მე ხორ ცუ ლი და მერ ძე უ ლი მი მარ თუ ლე ბის სპე ცი ა ლი ზე ბულ-
მა კომ პლექ სებ მა და სხვ. შე დე გად, კა ტას ტრო ფუ ლად შემ ცირ და მეცხ ო ვე ლე-
ო ბის პრო დუქ ტე ბის წარ მო ე ბა, რა მაც სე რი ო ზუ ლი გავ ლე ნა იქო ნია მო სახ-
ლე ო ბის ცხოვ რე ბის დო ნის გა უ ა რე სე ბა ზე. კერ ძოდ, მკვეთ რად შემ ცირ და ამ 
პრო დუქ ტე ბის სუ ლა დობ რი ვი მოხ მა რე ბის დო ნე, გა უ ა რეს და კვე ბის რა ცი ო ნის 
სტრუქ ტუ რა და სხვ. 

სამ წუ ხა როდ, სა ქარ თვე ლომ, რო გორც მწარ მო ე ბელ მა ქვე ყა ნამ, უკა ნას-
კნე ლი 50 წლის გან მავ ლო ბა ში ეს პო ზი ცი ე ბი მკვეთ რად დათ მო. ასე, მა გა ლი-
თად, 1950 წლის თვის სა ქარ თვე ლო აწარ მო ებ და 786 ათას ტო ნა მარ ცვლე ულს, 
ანუ მო სახ ლე ო ბის 1 სულ ზე 223 კგ-ს, (მო სახ ლე ო ბის რიცხ ოვ ნო ბა ამ პე რი ოდ ში 
3.5 მლნ-ს შე ად გენ და). 1980 წლი სათ ვის სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბა 5 მლნ-ს 
გა დას ცდა და მო სახ ლე ო ბის 1 სულ ზე მარ ცვლის წარ მო ე ბამ 121 კგ, შე ად გი ნა 
(მომ დევ ნო ათ წლედ ში სუ რა თი პრაქ ტი კუ ლად არ შეც ვლი ლა. 1990 წლის თვის 
სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბამ შე ად გი ნა 5.4 მლნ. და მო სახ ლე ო ბის 1 სულ ზე 
კვლავ 121 კგ მარ ცვლე უ ლი იქ ნა წარ მო ე ბუ ლი). 2000-2003 წლებ ში მარ ცვლის 
წარ მო ე ბა, მარ თა ლი ა, გა ი ზარ და 150-155 კგ-მდე მო სახ ლე ო ბის 1 სულ ზე, მაგ-
რამ ის მხო ლოდ მო სახ ლე ო ბის რიცხ ოვ ნო ბის შემ ცი რე ბის ხარ ჯზე მო დის – ამ 
პე რი ოდ ში მო სახ ლე ო ბის რიცხ ოვ ნო ბა 1 მლნ-ით შემ ცირ და (მარ ცვლე უ ლის 
სტრუქ ტუ რა ში სი მინდს პირ ვე ლი ად გი ლი, ხო ლო ხორ ბალს მე ო რე ად გი ლი 
უკა ვი ა. მათ ზე მო დის მთლი ა ნი მარ ცვლე უ ლის სა შუ ა ლოდ 90%, ხო ლო და ნარ-
ჩენ ზე – ქე რი, შვრია და ა.შ 10%.
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მარცვლეულის წარმოება საქართველოში 2010-2018 წლებში
ცხრილი 2 

წელი 2010 წ. 2015 წ. 2018 წ.
მოსახლეობის საშუალოწლიური 
რიცხოვნობა, ათასი კაცი 3786.7 3725.3 3726.5

მარცვლეულის (ხორბალი, ქერი, 
შვრია, სიმინდი) წარმოება, ათასი ტონა 214.8 356.2 363.7

 მათ შორის:
ხორბალი 48.4 125.6 107.1
სიმინდი 141.1 184.6 194.2
წილი მარცვლეულის მთლიან
წარმოებაში, %
 ხორბლის 22,5 35,3 29,4
 სიმინდის 65,7 51,8 53,4
მარცვლეულის წარმოება 
მოსახლეობის ერთ სულზე, კგ 56,7 95,6 97,6

 მათ შორის:
ხორბალი 12,8 33,7 28,7
სიმინდი 37,3 49,6 52,1
თვითუზრუნველყოფის დონე, %:
 ხორბლით 6 17 15
 სიმინდით 96 77 71

წყარო: შედგენილია ავტორთა მიერ სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მასალების მიხედვით 

ამ დე ნად, რე ა ლუ რად უკი დუ რე სად რთუ ლი მდგო მა რე ო ბა შე იქ მნა: მო სახ-
ლე ო ბის ერთ სულ ზე გა ან გა რი შე ბით, 2018 წელს ხორ ბლის წარ მო ე ბით 7,8-ჯერ 
ჩა მორ ჩე ბა 1950 წლის მაჩ ვე ნე ბელს, 4,2-ჯერ – 1980 წლის მაჩ ვე ნე ბელს და 5,4 
ჯერ – 2003 წლის მაჩ ვე ნე ბელს (იხ. ცხრი ლი 2)

მარ ცვლე უ ლის წარ მო ე ბის გა დი დე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი

ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი ტენ დენ ცი ე ბი სა და მო ნა ცე მე ბის ანა ლი ზი გვაძ ლევს 
შე საძ ლებ ლო ბას გა ვა კე თოთ დას კვნა, რომ სა ქარ თვე ლო, რო გორც მსოფ ლი ოს 
ბევ რი ქვე ყა ნა, პო ტენ ცი უ რად დგას სა სურ სა თო საფ რთხის წი ნა შე. უდა ვო ა, 
რომ ხორ ბლის წარ მო ე ბი სა და მოხ მა რე ბის ბა ლან სში არ სე ბობს მწვა ვე დე ფი-
ცი ტი. რის გა მოც მას ზე გა დახ დი სუ ნა რი ა ნი მოთხ ოვ ნა იმ პორ ტის ხარ ჯზე უნ-
და შე ივ სოს, ე.ი. საფ რთხე, რო გორც სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი, ასე ვე პო ლი ტი-
კუ რი თვალ საზ რი სით აშ კა რა ა. ასეთ ვი თა რე ბა ში სა ქარ თვე ლო ობი ექ ტუ რად 
ხდე ბა და მო კი დე ბუ ლი ამა თუ იმ ქვე ყა ნა ზე, რო მე ლიც გა ნა ხორ ცი ე ლებს იმ-
პორტს, ან ჰუ მა ნი ტა რულ დახ მა რე ბას რა ღაც სარ გებ ლის ხარ ჯზე. 

პაატა კოღუაშვილი, ნიკო ჩიხლაძე
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 დად გე ნი ლი ა, რომ ქვე ყა ნას ყო ველ წლი უ რად სჭირ დე ბა 1500-1700 ათა-
სი ტო ნა მარ ცვლე უ ლი, სა ი და ნაც უშუ ა ლოდ სა სურ სა თო და ნიშ ნუ ლე ბის უნ-
და იყოს 780 ათა სი ტო ნა. პურ სა და პურ პრო დუქ ტებ ზე გა და ან გა რი შე ბით, ეს 
მო ცუ ლო ბა 680-690 ათა სი ტო ნას შე ად გენს, რომ ლის თვი საც სა ჭი როა 525-530 
ათა სი ტო ნა ფქვი ლი. აქე დან ად გილ ზე წარ მო ე ბუ ლი ხორ ბლი დან შე საძ ლოა 
მი ღე ბუ ლი იქ ნეს 120-140 ათა სი ტო ნა ფქვი ლი (140-150 ათ. ტო ნა სა შუ ა ლოდ, 
სა სა ქონ ლო ხორ ბლის წარ მო ე ბი დან გა მომ დი ნა რე). და ნარ ჩე ნი ოდე ნო ბა კი იმ-
პორ ტით უნ და იქ ნეს შევ სე ბუ ლი (იხ. ცხრი ლი 3).

მარ ცვლე უ ლის იმ პორ ტი სა ქარ თვე ლო ში 2008-2018 წლებ ში (მლნ აშშ დო ლა რი)
ცხრი ლი 3

წელი მარცვლეული – 
სულ

მათ შორის 
ხორბალი

ხორბლის წილი 
მარცვლეულის 
იმპორტში, %

2008 113,3613 108,8517 96,0
2009 113,4271 105,0602 92,6
2010 179,0637 174,0547 97,2
2011 196,5481 184,2322 93,7
2012 249,6049 239,9502 96,1
2013 203,5139 184,836 90,8
2014 167,0969 151,7578 90,8
2015 134,5381 119,3524 88,7
2016 100,0621 86,0615 86,0
2017 114,5025 98,175 85,7
2018 132,8005 114,9037 86,5

  წყარო: სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – www.geostat.ge 

აშკარაა, რომ მარცვლეულის წარმოება მოსახლეობის ერთ სულზე სის-
ტემატურად მცირდება, მაშინ როცა პურსა და პურ პრო დუქ ტებ ზე მოხ მა რე ბა 
ქვე ყა ნა ში ფი ზი ო ლო გი ურ ნორ მას მნიშ ვნე ლოვ ნად აჭარ ბებს (ნაც ვლად ნორ-
მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 350 გრა მი სა, მო სახ ლე ო ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი 
ფაქ ტობ რი ვად მი ოხ მარს 420-450 გრამს, რაც სხვა პრო დუქ ტებ ზე ხელ მი უწ-
ვდომ ლო ბით უნ და აიხ სნას).

მო სახ ლე ო ბის ამა თუ იმ ფე ნის შვე ლა საკ ვე ბის გაძ ვი რე ბის პი რო ბებ ში 
უნ და ემ ყა რე ბო დეს არა მის თვის საკ ვე ბის სუბ სი დი რე ბას (ა ნუ საკ ვე ბის ხე-
ლოვ ნურ გა ი ა ფე ბას), არა მედ მი სი შე მო სავ ლის ზრდას. მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ მო სახ ლე ო ბის შე მო სავ ლის გაზ რდა ყო ველ თვის ვერ გა უს წორ დე ბა საკ-
ვე ბის ფა სის ზრდას, ეს მო სახ ლე ო ბის სხვა დას ხვა ფე ნას სხვა დას ხვაგ ვა რად 
ეხე ბა. ყვე ლა ზე მძი მე პერ სპექ ტი ვა ამ მხრივ აქვს ღა რი ბი ქვეყ ნე ბის ღა რიბ 
მო სახ ლე ო ბას (სა ქარ თვე ლო ში სი ღა რი ბის აბ სო ლუ ტურ ზღვარს ქვე მოთ მყო-
ფი მო სახ ლე ო ბის წი ლი 20,1%-ი ა, ხო ლო ჯი ნის კო ე ფი ცი ენ ტია 0,37). (სტა ტის-
ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რი, 2019). ყვე ლა ქვეყ ნის თვის ხსე ნე ბუ ლი პრო ცე სის 
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შე დე გი და მო კი დე ბუ ლი იქ ნე ბა ერ თზე – მთავ რო ბის პო ლი ტი კის ხა რის ხზე. წა-
ა გებს ყვე ლა ზე მე ტად ის, ვი საც აგ რო სა სურ სა თო პო ლი ტი კა ყვე ლა ზე ცუ დად 
ორ გა ნი ზე ბუ ლი ექ ნე ბა. 

მეც ნი ე რე ბი სა და სპე ცი ა ლის ტე ბის გათ ვლე ბით, სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო 
და ნიშ ნუ ლე ბის მი წე ბის ტრან სფორ მა ცია იძ ლე ვა იმის სა შუ ა ლე ბას, რომ ქვე-
ყა ნა ში მარ ცვლის ნა თე სი ფარ თო ბი გა ი ზარ დოს 150 ათა სი ჰა- თი, ანუ 350 ათას 
ჰა- მდე. სახ ნა ვი მი წე ბის ასე თი სტრუქ ტუ რუ ლი ტრან სფორ მა ცია სა შუ ა ლე ბა 
იძ ლე ვა სა ქარ თვე ლო ში სა შუ ა ლო ვა დი ან პე რი ოდ ში წარ მო ე ბუ ლი იქ ნეს 1,0-1,1 
მლნ ტ. მარ ცვლე უ ლი, რაც სრუ ლი ად საკ მა რი სია ქვეყ ნის სა სურ სა თო უსაფ-
რთხო ე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის თვის (საკ მა რი სო ბის კო ე ფი ცი ენ ტის მი ხედ ვით). 
სა კუთ რივ ხორ ბა ლი შე იძ ლე ბა ვა წარ მო ოთ ჩვე ნი მოთხ ოვ ნი ლე ბის 60-65%-ის 
ფარ გლებ ში. 

ი. ლო მო უ რის მი წათ მოქ მე დე ბის ს/კ ინ სტი ტუ ტი სა და სა წარ მო გა ერ თი ა-
ნე ბის „ლომ თა გო რა სო ტექ ნო ლო გი ურ რუ კებ ზე დაყ რდნო ბით შეს რუ ლე ბულ მა 
გა ან გა რი შე ბამ გვიჩ ვე ნა, რომ სა ქარ თვე ლო ში წარ მო ე ბუ ლი 1 ტო ნა ხორ ბლის 
ღი რე ბუ ლე ბა 25-30 აშშ დო ლა რით ნაკ ლე ბი იქ ნე ბა იმ პორ ტი რე ბულ თან შე და-
რე ბით. 

ჩვე ნი ქვეყ ნის მცი რე მი წი ა ნო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მო მა ვალ ში აქ ცენ ტი 
აღე ბუ ლი უნ და იქ ნეს ძი რი თა დად მარ ცვლის მო სავ ლის გა დი დე ბის ინ ტენ სი ურ 
ფაქ ტო რებ ზე. ხორ ბლი სა და სი მინ დის ინ ტენ სი უ რი (მა ღალ მო სავ ლი ა ნი) ჯი შე-
ბის და ნერ გვა სა შუ ა ლე ბას მოგ ვცემს პერ სპექ ტი ვა ში მი ვი ღოთ ჰა- ზე სა შუ ა-
ლოდ 4 ტო ნა ხორ ბა ლი და 8 ტო ნა სი მინ დი.

სა ქარ თველს სე რი ო ზუ ლი რე ზერ ვე ბი გა აჩ ნია მე ლი ო რი რე ბუ ლი მი წე-
ბის ფარ თო ბე ბის გა დი დე ბის, არ სე ბუ ლი სა მე ლი ო რა ციო სის ტე მე ბის რე კონ-
სტრუქ ცი ის, მა თი ტექ ნი კუ რი მო დერ ნი ზა ცი ის და წყა ლუზ რუნ ველ ყო ფის 
ამაღ ლე ბის ხარ ჯზე. მნიშ ვნე ლო ვა ნი ღო ნის ძი ე ბე ბია გა სა ტა რე ბე ლი მარ ცვლე-
უ ლი მე ურ ნე ო ბის, რო გორც დარ გის მა ტე რი ა ლურ -ტექ ნი კუ რი ბა ზის გან მტკი-
ცე ბის მი მარ თუ ლე ბით, ნი ა და გე ბის დაც ვის, აგ რო ქი მი უ რი მომ სა ხუ რე ბის და 
ნი ა და გის ნა ყო ფი ე რე ბის ამაღ ლე ბის კუთხ ით. ამ მხრივ გან სა კუთ რე ბულ მნიშ-
ვნე ლო ბას იძენს ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი დამ ლა შე ბუ ლი და ბი ცო ბი ნი ა და გე ბის 
გა კულ ტუ რე ბის და სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ბრუნ ვა ში მოქ ცე ვის ღო ნის ძი ე ბე ბი 
(მა თი სა ერ თო ფარ თო ბი 210 ათას ჰა-ს აღე მა ტე ბა). მო სავ ლი ა ნო ბის ზრდას უნ-
და და ექ ვემ დე ბა როს მარ ცვლე უ ლის ელი ტუ რი თეს ლის წარ მო ე ბის, მინ დვრად 
სწო რი თეს ლბრუნ ვე ბის და პროგ რე სუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის ფარ თოდ და ნერ-
გვის და სა ერ თოდ -სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო წარ მო ე ბის სპე ცი ა ლი ზა ცი ი სა და 
კონ ცენ ტრა ცი ის დო ნის ამაღ ლე ბა.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი რე ზერ ვე ბის ამოქ მე დე ბა და მარ ცვლე უ ლის წარ მო ე ბის 
არ სე ბი თი გა დი დე ბა მხო ლოდ მა შინ იქ ნე ბა შე საძ ლე ბე ლი, თუ მოხ დე ბა მი სი 
წარ მო ე ბის მა ტე რი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი სტი მუ ლი რე ბის ყვე ლა არ სე ბუ ლი ბერ-
კე ტის და სა შუ ა ლე ბის გა მო ყე ნე ბა, რა შიც სა ხელ მწი ფომ გა დამ წყვე ტი რო ლი 
უნ და შე ას რუ ლოს. 

პაატა კოღუაშვილი, ნიკო ჩიხლაძე
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მარ ცვლის წარ მო ე ბის სტი მუ ლი რე ბა მრა ვა ლი მი მარ თუ ლე ბით შე იძ ლე ბა 
გა ი შა ლოს. კერ ძოდ, მარ ცვლე უ ლი ნა თე სის გა თა ვი სუფ ლე ბა გა და სა ხა დი სა გან. 
შე საძ ლოა გა მო ყე ნე ბულ იქ ნეს აგ რეთ ვე წარ მო ე ბუ ლი მარ ცვლის სა ხელ მწი ფო 
გა რან ტი რე ბუ ლი შეს ყიდ ვის, შე ღა ვა თი ა ნი საკ რე დი ტო, სა დაზღ ვე ვო სის ტე მე-
ბი, პირ და პი რი სუბ სი დი ე ბი (ეს არ იქ ნე ბა ვაჭ რო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის 
წი ნა შე აღე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის დარ ღვე ვა, რად გან, ამ ორ გა ნი ზა ცი ის წეს-
დე ბის თა ნახ მად, ქვე ყა ნას შე უძ ლია სა ექ სპორ ტო შე მო სავ ლე ბის 5%-ი წარ მარ-
თოს მნიშ ვნე ლო ვა ნი დარ გე ბის სუბ სი დი რე ბა ზე) და სხვა. 

მარ ცვლე უ ლი მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის ერ თ-ერ თი უმ თავ რე სი სა-
მომ ხმა რებ ლო ბაზ რის დაც ვის პრობ ლე მა ა. სა მომ ხმა რებ ლო ბა ზარ ზე, არ ცთუ 
იშ ვი ა თად, სხვა დას ხვა ქვეყ ნი დან შე მო დის კარ გად გა ფორ მე ბუ ლი – შე ფუთ-
ვის თვალ საზ რი სით, მაგ რამ საკ მა ოდ უხა რის ხო, ია ფი პრო დუქ ცი ა, რო მე ლიც 
გათ ვლი ლია ჩვე ნი და ბა ლი გა დახ დი სუ ნა რი ა ნი მო სახ ლე ო ბი სათ ვის. ამ წე სით 
ბა ზარ ზე მოხ ვედ რი ლი პრო დუქ ცია ქვეყ ნი სათ ვის მრა ვალ მხრი ვი ზა რა ლის 
მომ ტა ნი ა. პირ ველ რიგ ში, ის ზი ა ნის მომ ტა ნია მი სი უშუ ა ლო მომ ხმა რებ ლე ბის 
სი ცოცხ ლი სა და ჯან მრთე ლო ბის თვის, ხო ლო შემ დგომ კი – ზო გა დად ქვეყ ნის 
ბი უ ჯე ტის თვის. მხედ ვე ლო ბა ში გვაქვს არა იმ დე ნად პირ და პი რი და ნა კარ გე ბი 
(გა და სა ხა დის და მალ ვა და ა.შ.), არა მედ და ნა კარ გე ბი, რო მე ლიც მი ი ღე ბა ად გი-
ლობ რი ვი მე წარ მე ე ბის თვის არა კე თილ სა ი მე დო სა მე წარ მეო გა რე მოს შექ მნით.

უდა ვო ფაქ ტი ა, რომ ჩვე ნი მარ ცვლე უ ლის მწარ მო ებ ლე ბი ყო ველ წლი უ-
რად დგე ბი ან წარ მო ე ბუ ლი მარ ცვლე უ ლის რე ა ლი ზა ცი ის პრობ ლე მის წი ნა შე. 
ბა ზარ ზე ია ფი და უხა რის ხო პრო დუქ ცი ის არ სე ბო ბა, მათ არც თუ იშ ვი თად, 
აი ძუ ლებთ მარ ცვლე უ ლი გა ყი დონ ძა ლი ან და ბა ლი ფა სით, გა ნი ცა დონ მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი ზა რა ლი და შემ დგომ ში კი სა ერ თოდ ხე ლი აი ღონ ამ საქ მი ა ნო ბა ზე. 
ამ ვი თა რე ბა ში იზ რდე ბა და უ მუ შა ვე ბე ლი ფარ თო ბე ბის რა ო დე ნო ბა და უმუ-
შე ვარ თა რიცხ ოვ ნო ბა, ქვეყ ნი დან გა დი ნე ბუ ლი ვა ლუ ტის მო ცუ ლო ბა და მარ-
ცვლე უ ლის იმ პორ ტზე ქვეყ ნის და მო კი დე ბუ ლე ბის ხა რის ხი, მის გან გა მომ დი-
ნა რე ყვე ლა უარ ყო ფი თი შე დე გე ბით.

სა ქარ თვე ლო ში მოქ მე დებს 180-მდე მარ ცვლის გა დამ მუ შა ვე ბე ლი წვრი ლი 
და მსხვი ლი სა წარ მოო სიმ ძლავ რის მქო ნე ქარ ხა ნა, რო მელ თა ჯა მუ რი სა წარ-
მოო დღე ღა მუ რი სიმ ძლავ რე 6500 ტო ნას შე ად გენს. აქე დან 16 მსხვილ სა წარ-
მოს სა ერ თო სიმ ძლავ რე 3500 ტო ნას აღე მა ტე ბა დღე ღა მე ში. დღეს ეს სიმ ძლავ-
რე ე ბი მხო ლოდ მი ნი მა ლუ რად – 10-15%-ით არის გა მო ყე ნე ბუ ლი, რაც თა ვის 
მხრივ, ეკო ნო მი კურ და სო ცი ა ლურ პრობ ლე მებს წარ მო შობს.

პრობ ლე მის გა დაწყ ვე ტის ერ თ-ერთ მთა ვარ მი მარ თუ ლე ბად, უპირ ვე ლეს 
ყოვ ლი სა, ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი აგ რა რუ ლი პო ლი ტი კის შეც ვლა და მი სი მსოფ-
ლიო გლო ბა ლურ გა მოწ ვე ვებ თან შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნა უნ და იქ ნეს მიჩ ნე უ-
ლი. საქ მე ეხე ბა ეროვ ნუ ლი ეკო ნო მი კის სფე როს, რო მე ლიც მწვა ვე კრი ზის შია 
და სა ქო ნელ მწარ მო ე ბელს, რო მელ საც არა ვი თა რი სტი მუ ლი არ გა აჩ ნია მუ შა-
ო ბი სათ ვის, არა და, ის ქმნის ადა მი ან თა სა არ სე ბო საკ ვებ პრო დუქ ტებს და სწო-
რედ მის მი ერ შექ მნი ლი პრო დუქ ცი ის დე ფი ცი ტის გა მო არის კრი ზი სი.
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პროგ ნო ზი

ეკო ნო მი კუ რი გათ ვლე ბის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ 2025 წლი სათ ვის 
ხორ ბლის ფარ თო ბის ოპ ტი მა ლურ ზღვრად მიჩ ნე უ ლი ა: 114,0 ათა სი ჰა, მო სავ-
ლის – 421,8 ათა სი ტო ნა, სა მარ ცვლე 120,0 ათა სი ჰა და სა ფუ რა ჟე 50,0 ათა სი 
ჰა. სი მინ დის სულ – 170,0 ათა სი ჰა და 714,0 ათა სი ტო ნა,* ქე რის – 50,0 ათა სი ჰა 
და 160,0 ათა სი ტო ნა, შვრი ის – 20,0 ათა სი ჰა და 50,0 ათა სი ტო ნა (იხ. ცხრი ლი 4 
და 5). მი წის კონ სო ლი და ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბის შემ თხვე ვა ში, ხორ ბლის ნა თე-
სი ფარ თო ბი შე იძ ლე ბა გა ი ზარ დოს 150,0 ათას ჰა-მდე.

ძირითადი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების ნათესი ფართობი (ათასი ჰა) 
(ოპტიმიზებული, 2025 წ.) 

ცხრილი 4
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სულ ნათესი 625 9,2 80,6 70,7 19,1 7,0 62,6 35,8 155,0 121,6 63,4

ხორბალი 114 – 0,7 – – – 26,3 5,3 52,2 23,0 6,5

სიმინდი და 
სამარცვლე 
საფურაჟე

170 4,0 53,3 51,8 11,2 3,5 4,7 6,5 16,8 15,4 2,8

ლობიო 13 0,12 0,5 0,3 0,06 0,02 3,8 3,8 2,8 1,0 0,6

მზესუმზირა 15 – – – – – 0,08 0,8 13,2 0,82 0.1

ქვეყანა, რო მელ საც გა აჩ ნია ხელ საყ რე ლი ბი ო გე ოკ ლი მა ტუ რი პი რო ბე ბი 
მარ ცვლე უ ლის წარ მო ე ბის გა დი დე ბი სათ ვის, მი სი მოყ ვა ნის უნარ ჩვე ვე ბი და 
ტრა დი ცი ე ბი, მარ ცვლე უ ლის გა დამ მუ შა ვე ბე ლი სა წარ მოო სიმ ძლავ რე ე ბი და 
წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის გა სა ღე ბის ად გი ლობ რი ვი ბა ზა რი, არ უნ და იყოს 
აბ სო ლუ ტუ რად და მო კი დე ბუ ლი სხვა სა ხელ მწი ფო ე ბი დან მარ ცვლე უ ლის იმ-
პორ ტზე.

*  მეცხოველეობაში საკვებად ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნეს საქართველოში 
აპრობირებული მაღალმოსავლიანი კულტურა ტრიტიკალე

პაატა კოღუაშვილი, ნიკო ჩიხლაძე
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სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოების მოცულობა (ათასი ტონა) 
(ოპტიმიზებული, 2025 წ.)

ცხრილი 5
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კულტურები
სა

ქა
რ

თ
ვე

ლ
ო

მათ შორის რეგიონები

აჭ
არ

ა

იმ
ერ

ეთ
ი

სა
მე

გრ
ელ

ო
-ზ

/ 
სვ

ან
ეთ

ი

გუ
რ

ია

რ
აჭ

ა-
ლ

ეჩ
ხუ

მი
 ქ

ვ.
 

ქვ
ემ

ო
 ს

ვა
ნე

თ
ი

ში
დ

ა 
ქა

რ
თ

ლ
ი

მც
ხე

თ
ა-

მთ
ია

ნე
თ

ი

კა
ხე

თ
ი

ქვ
ემ

ო
 ქ

არ
თ

ლ
ი

სა
მც

ხე
-ჯ

ავ
ახ

ეთ
ი

ხორბალი 421,8 – 2,6 – – – 97,3 19,6 193,1 85,1 24,1
ქერი 160,0 – 0,2 – – – 26,4 5,2 23,0 32,2 73,0
შვრია 50,0 – – – – – 3,0 4,8 24,8 13,2 4,2
სიმინდი და 
სამარცვლე 
საფურაჟე

714,0 16,8 223,8 217,6 47 14,7 19,7 27,3 70,6 64,7 11,8

ლობიო 14,05 0,3 0,9 0,5 0,2 0,05 2,0 2,6 4,7 1,7 1,1
ჭვავი 5,4 – – – – – – – – 3,0 2,4
მზესუმზირა 22,0 – – – – – 0,1 1,2 19,4 1,2 0,1
სოიო 12,0 – 3,8 7,7 0,1 – 0,4 – – – –

დას კვნა

პრობ ლე მის კი დევ უფ რო გამ ძაფ რე ბის თა ვი დან აცი ლე ბის მიზ ნით, სა ჭი-
როა ქვეყ ნის შიგ ნით მარ ცვლე უ ლის წარ მო ე ბის გა დი დე ბის ყვე ლა რე ზერ ვის 
ამოქ მე დე ბა, რის თვი საც, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, სა ქარ თვე ლო ში მი სა ღე ბია ფი-
ნან სუ რად, ტექ ნი კურ -ტექ ნო ლო გი უ რად და ორ გა ნი ზა ცი უ ლად უზ რუნ ველ ყო-
ფი ლი მარ ცვლე უ ლის მწარ მო ე ბელ თა მხარ დამ ჭე რი სა ხელ მწი ფო პროგ რა მა – 
„მარ ცვა ლი“, რო მელ შიც ასე ვე გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იქ ნე ბა ელი ტუ რი თეს ლის 
წარ მო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი უ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი.

ჩვე ნი აზ რით, მარ ცვლე უ ლის, რო გორც სტრა ტე გი უ ლი მნიშ ვნე ლო ბის 
სურ სა თის წარ მო ე ბა, პრი ო რი ტე ტუ ლად უნ და იქ ნეს მიჩ ნე უ ლი რო გორც სა-
შუ ა ლო, ასე ვე გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში (ი სე ვე რო გორც სა კუ თა რი თეს-
ლე უ ლის, ნერ გის, ჯი ში ა ნი პი რუტყ ვი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ცი ის 
კვლავ წარ მო ე ბის სხვა სა შუ ა ლე ბის წარ მო ე ბა). აღ ნიშ ნულს მო ითხ ოვს მსოფ-
ლიო სურ სა თის წარ მო ე ბა ში შექ მნი ლი ობი ექ ტუ რი რე ა ლო ბა, სა ქარ თვე ლოს 
სა ერ თო ეკო ნო მი კუ რი ინ ტე რე სე ბი და სურ სა თით უზ რუნ ველ ყო ფის ამო ცა ნა.

და სა ხუ ლი ამო ცა ნის გა დაწყ ვე ტის ერ თ-ერთ მთა ვარ მი მარ თუ ლე ბად, 
უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი აგ რა რუ ლი პო ლი ტი კის შეც ვლა და 
მი სი მსოფ ლიო გლო ბა ლურ გა მოწ ვე ვებ თან შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნა უნ და იქ-
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ნეს მიჩ ნე უ ლი. საქ მე ეხე ბა ეროვ ნუ ლი ეკო ნო მი კის სფე როს, რო მე ლიც მწვა ვე 
კრი ზის შია და სა ქო ნელ მწარ მო ე ბელს, რო მელ საც არა ვი თა რი სტი მუ ლი არ გა-
აჩ ნია მუ შა ო ბი სათ ვის, არა და, ის ქმნის ადა მი ან თა სა არ სე ბო საკ ვებ პრო დუქ-
ტებს და სწო რედ მის მი ერ შექ მნი ლი პრო დუქ ცი ის დე ფი ცი ტის გა მო არის კრი-
ზი სი. ამას თან, მი სა ღე ბია კა ნო ნე ბი – „სა ქარ თვე ლოს სა სურ სა თო უშიშ რო ე ბის 
შე სა ხებ“, „მრა ვალ დარ გო ვა ნი სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის დაც ვი სა და მდგრა დი გან-
ვი თა რე ბის შე სა ხებ“, და სხვა, რომ ლე ბიც უნ და გახ დეს გარ კვე უ ლი ორი ენ ტი-
რე ბი აგ რო წარ მო ე ბის აღორ ძი ნე ბი სა და სა სურ სა თო პრობ ლე მის გა დაწყ ვე ტის 
საქ მე ში. პრობ ლე მის დაძ ლე ვა ხე ლი სუფ ლე ბის მხო ლოდ დი დი ძა ლის ხმე ვი თა 
და პო ლი ტი კუ რი ნე ბი თაა შე საძ ლე ბე ლი. თქმუ ლი დან გა სა გე ბი ხდე ბა, რომ: 

- სა სურ სა თო უშიშ რო ე ბა ქვეყ ნი სა და სა ხელ მწი ფოს თვის ერ თ-ერ თი ყვე-
ლა ზე პრი ო რი ტე ტუ ლი ამო ცა ნა ა;

- მთავ რო ბის კომ პე ტენ ტუ რო ბა და აგ რო სა სურ სა თო პრო ცე სებ ში მი სი ჩა-
რე ვის ხა რის ხი და მი მარ თუ ლე ბა გა დამ წყვე ტი ფაქ ტო რია ქვეყ ნის შიმ ში ლის-
გან გა დარ ჩე ნის თვის.

და უშ ვე ბე ლია ასე თი პო ტენ ცი ა ლის მქო ნე ქვე ყა ნა – სა ქარ თვე ლო ხელ-
გაწ ვდილ მდგო მა რე ო ბა ში იმ ყო ფე ბო დეს, რო ცა ხორ ბლის წარ მო ე ბის გაზ რდის 
ყო ველ გვა რი სა შუ ა ლე ბა არ სე ბობს. ეს კი აუ ცი ლე ბე ლია არ სე ბუ ლი რე ა ლო ბის 
და გე ო პო ლი ტი კუ რი მდგო მა რე ო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით.
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Georgia has long been regarded as one of the exemplary countries in the production and 
consumption of wheat. To date, in the world there are listed and registered 23 cultural and 4 
wild species in the wheat botanical genus. Of these, 14 cultural species of them are presented 
in Georgia.

In the world there has been observed a steady decline in grain production and prices 
over the past two decades: the international price of 1 ton of wheat has increased from $80.4 
to $173.4 in the last four decades. The era of cheap food in the world is over. Therefore, grain 
as a strategic commodity is not only a key guarantee of economic independence for each 
country, but also a powerful tool for political infl uence on grain importing countries.

 Due to the current situation, countries with relevant land resources, based on the 
generally recognized principles of food self-suffi  ciency, make every eff ort to develop 
grain farming on the ground, regardless of whether they have a comparative or an absolute 
advantage.

Georgia, as a grain-producing country, sharply lost ground in the last 50 years: according 
to per capita estimates, the indicators in 2018 for wheat production are 7.8 times lower than 
the indicators of 1950. Its production capacity is only 107.1 thousand tons.

The country needs 1500-1700 thousand tons of grain annually, of which 780 thousand 
tons should be used for food. According to the bread and bakery products, this volume is 
680-690 thousand tons, for which 525-530 thousand tons of fl our is required. From this, 120-
140 thousand tons of fl our can be obtained from locally produced wheat (140-150 thousand 
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tons on average, depending on commodity wheat production). The rest should be provided 
by import.

According to scientists and specialists, the transformation of agricultural land allows to 
increase the crop area in Georgia by 150 thousand hectares, or to 350 thousand hectares. Such 
a structural transformation of arable land allows for the production of 1.0-1.1 million tons 
of grain in the medium term which is suffi  cient for the country’s food supply (according to 
the suffi  ciency ratio). Own wheat can be produced within 60-65% of the country’s demand.

Calculations based on technological maps of I. Lomouri Agricultural Research Institute 
and Enterprise Association “Lomtagora” show that the cost of 1 ton of wheat produced in 
Georgia will be $ 25-30 less than imported.

Economic calculations showed that by 2025, the optimal area for wheat is as follows: 
114.0 thousand ha, crop – 421.8 thousand tons, cropland (120.0 thousand ha) and forage 
land (50.0 thousand ha), maize – 170,0 thousand ha and 714.0 thousand tons, barley – 50.0 
thousand ha and 160.0 thousand tons, oats – 20.0 thousand ha and 50.0 thousand tons. In case 
of land consolidation, the crop area of wheat may be increased to 150.0 thousand ha.

To avoid further exacerbation of the problem, it is necessary to activate all reserves 
for increasing the production of grains domestically; for this reason, fi rst of all, Georgia 
should adopt a program – “Grain” for supporting grain producers fi nancially, technically, 
technologically and organizationally, which will also include organizational measures for 
elite seed production.

In our opinion, the production of grain as a strategic food must be considered as 
prioritized in the medium and long term (as well as the reproduction of its own seeds, 
saplings, varieties of livestock and agricultural products). This is required by an objective 
reality created in world food production, Georgia’s overall economic interests, and the task 
of ensuring food security.

One of the key directions in solving this problem is to change the country’s agricultural 
policy and bring it into line with global challenges. It is about the national economy, which is 
in a severe crisis, and the commodity producer, who has no incentive for labor; this is when 
he is creating human livelihoods and the crisis is due to a shortage of products. However, 
the laws on “Food Security of Georgia”, „On the Protection and Sustainable Development 
of Multipurpose Agriculture„, etc. are to be adopted. They should become some focus in 
revitalizing agribusiness and resolving food problems. Only the government can overcome 
the problem. From all the above it is clear that:

- Ensuring food security is the top priority task for the state;
- The competence of the government and the degree and direction of its involvement 

in the agri-food process are crucial factors in saving the country from starvation;
It is inadmissible that a country with such potential for increasing wheat production is 

in a vulnerable position. It is necessary to overcome this situation, taking into account the 
current reality and the geopolitical situation.
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