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პანდემიის  გავლენა საქართველოს სოფლის  

მეურნეობაზე – გამოწვევები და שესაძლებლობები 

 
მარინა ჩავლეიשვილი 

ივანე ჯავახიשვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
ასოცირებული პროფესორი 

ნაשრომשი გაანალიზებულია სოფლის მეურნეობის განვითარების ტენდენციები COVID-
19-ის პანდემიის პერიოდשი, კერძოდ, წარმოდგენილია პანდემიამდე და პანდემიის პერიოდשი 
სოფლის მეურნეობის განვითარების ძირითადი მაჩვენებლები (2018-2021წწ),  ასევე, שეფასე-
ბულია საექსპორტო აგრარული პროდუქტების წარმოების שესაძლებლობები; განხილულია 
საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული სოფლის განვითარების ანტიკრიზისული გეგმა, 
მისი დადებითი მხარეები და გავლენა სექტორის განვითარებაზე; שეფასებულია საქართვე-
ლოს სოფლის მეურნეობაשი განხორციელებული პროექტები; კვლევის საფუძველზე გამოვ-
ლინდა პანდემიის პერიოდשი დარგשი განვითარების დადებითი ტენდენციები. პანდემიამდე,  
პანდემიის პერიოდשი სოფლის მეურნეობის განვითარების მაჩვენებლების ანალიზზე დაყ-
რდნობით გაკეთებულია დასკვნები და שემუשავებულია რეკომენდაციები, რომლებიც გან-
საზღვრავენ სოფლის მეურნეობის სამომავლო განვითარებას. 

საკვანძო სიტყვები: სოფლის მეურნეობა, აგროპროდუქციის წარმოება, ანტიკრიზისუ-
ლი გეგმა, პანდემიის გავლენა სოფლის მეურნეობაზე,  ექსპორტის დინამიკა.     

 
გავრცელებულმა COVID-19-ის პანდემიამ მნიשვნელოვანი პრობლემები שეუქმნა მსოფლიოს 

და ქვეყნების დიდი უმრავლესობა ფართომასשტაბიან ეკონომიკურ კრიზისამდე მიიყვანა. პანდე-
მიის გავლენა აისახა ეკონომიკის ყველა სექტორზე და მათ שორის, სოფლის მეურნეობაზე, სა-
სურსათო უსაფრთხოებასა და კვებაზე, სურსათის მიწოდების ჯაჭვზე, პროდუქტის წარმოებასა 
და მის უვნებლობაზე. პანდემიის שედეგები უარყოფითად აისახა როგორც სასოფლო-სამეურნეო 
პროდუქტის მწარმოებლების, ასევე მომხმარებლებზე. საფრთხე שეექმნა სურსათის უსაფრთხოე-
ბას და მოსახლეობის კეთილდღეობას. დაბრკოლებები שეიქმნა  ადგილობრივ და გლობალურ 
ბაზრებზე სურსათის მიწოდებას.  თავდაპირველად, პანდემიის ტალღამ გამოიწვია ღრმა გლობა-
ლური ეკონომიკური რეცესია და გააღრმავა ქრონიკული სასურსათო დაუცველობა (FAO, 2021). 
პანდემიით გამოწვეული უარყოფითი שედეგების שესამცირებლად და שესაბამისი სტრატეგიის שე-
სამუשავებლად აუცილებელი გახდა სურსათზე ხელმისაწვდომობისა და ფასების სტაბილურობის 
უზრუნველყოფა (Wasito, Hermawan H., Mulyono J., 2021). 

ევროკავשირის წევრი ზოგიერთი ქვეყნის მონაცემებით שეიმჩნევა მუשახელის ნაკლებობა, שე-
ფერხებები  მოსახლეობის სურსათით მომარაგების პროცესשი და სხვა. მთავრობებმა שეიმუשავეს 
კრიზისიდან გამოსვლის და ეკონომიკური სტაბილიზაციის გეგმები. მაგალითად, გერმანიაשი და-
მუשავდა  ეკონომიკის  სტაბილიზაციის  ღონისძიებათა  პაკეტი  1,6  მლრდ  ევროს  ოდენობით, 
ამერიკამ გამოყო 19 მლრდი დოლარი ფერმერების  დასახმარებლად. 

ბუნებრივია მიმდინარე კრიზისის უარყოფითი გავლენა აისახა ქართული სურსათის მიწოდე-
ბის ჯაჭვზე და שესაბამისად, ბაზარზეც. დაწესებულმა שეზღუდვებმა სოფლის მეურნეობის პრო-
დუქტებსა და სურსათზე გამოიწვია მოთხოვნის ცვლილებები. 
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საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორשი მოსახლეობის დიდი ნაწილია დასაქმებული. 
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტის 7-8% ხორციელდება სასოფლო სამეურნეო საწარმოებשი, ხო-
ლო 93-94% ოჯახურ მეურნეობებשი იწარმოება. 2021 წლის მონაცემებით, მეურნეობების 5.9% 
პროდუქტების 90%-ს აწარმოებენ გაყიდვისთვის. 2021 წელს 2019 წელთან שედარებით აღნიשნუ-
ლი ტიპის მეურნეობების წილი 68%-ით არის გაზრდილი (საქართველოს სოფლის მეურნეობა, 
2022, 29). პროდუქტის მწარმოებლებს ხשირად უწევთ რისკებთან გამკლავება, რომლებიც დაკავ-
-ირებულია გარკვეულ გამოწვევებთან, როგორიცაა ბაზრებზე ფასების ცვალებადობა, ინფლაციש
ა, ბუნებრივი პირობები, ინფრასტრუქტურა, שეზღუდული ფინანსები და სხვა. თუმცა, უნდა აღი-
ნიשნოს, რომ პანდემიის გავლენის სიმწვავე დიდწილად არის დამოკიდებული მასზე რეაგირების 
ეკონომიკური პოლიტიკაზე როგორც მოკლევადიან, ისე გრძელვადიან პერიოდשი. ამდენად, მნიש-
ვნელოვანია გავაანალიზოთ პანდემიის שედეგები სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე, არსებუ-
ლი გამოწვევები და წარმოვადგინოთ განვითარების პერსპექტივები. 

2019 წლიდან დღემდე პანდემიამ არაერთი ეკონომიკური საქმიანობა שეაფერხა, თუმცა, სოფ-
ლის მეურნეობა და მასთან დაკავשირებული დარგობრივი საქმიანობები მთავრობის მიერ არ ყო-
ფილა שეზღუდული. მსოფლიოს ბევრმა ქვეყანამ שეიმუשავა არსებული კრიზისიდან გამოსვლის 
გეგმა განახორციელა სხვადასხვა დახმარებების სოფლის მეურნეობის დარგשი. მაგალითად, ფუ-
ლადი დახმარება, გადასახადისაგან განთავისუფლება, სამუשაო ვიზების გაგრძელება და სხვა სა-
ხის დახმარებები. 2020 წლის მარტשი საქართველოს მთავრობამ წარმოადგინა სოფლის მეურნეო-
ბის ანტიკრიზისული გეგმა,Ⴐრომელიც ასახავდა სოფლის მეურნეობის სექტორზე პანდემიის გავ-
ლენის שემცირების გზებს. საქართველოს მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმის სოფლისა და სოფ-
ლის მეურნეობის დახმარების პაკეტის ფარგლებשი დაიგეგმა ღონისძიებები, რომლებიც გარკვე-
ულ שეღავათებს მოიცავდა, კერძოდ, שეღავათიან აგროკრედიტשი (იაფი აგროსესხი) განხორციელ-
და שემდეგი ცვლილებები (ანტიკრიზისული გეგმა, 2020): ა) ძირითადი საשუალებებისႰთანადაფი-
ნანსების პროცენტი გაიზარდა 8%-დან 11%-მდე, ხოლო აგროლიზინგის თანადაფინანსების პრო-
ცენტი 9%-დან 12%-მდე; ბ) დაემატაႰერთწლიანი კულტურებისႰთანადაფინანსებისႰკომპონენ-
ტი და სესხის თანხის დაბრუნება მიღებული მოსავლის რეალიზაციის שემდეგ; გ) სოფლის-მეურნე-
ობის გადამუשავების კუთხით დაემატა ქვე-კომპონენტი, რაც ითვალისწინებდა სესხის საპროცენ-
ტო განაკვეთისႰთანადაფინანსებასႰ10%-ით, 24 თვის განმავლობაשი. ასევე,Ⴐმნიשვნელოვანია 
იყო აგროლიზინგიႰსასურსათო მრეწველობის კუთხით, სესხის პროცენტის 12%-ის დაფინანსება 
24 თვის განმავლობაשი; დაიგეგმა IFAD-ის მხარდაჭერით დაწყებულიႰმეცხოველეობაשი მერძევე-
ობისႰპროექტის გაფართოება; ასევე, „აგროდაზღვევის“ პაკეტის שეძენა ფერმერისათვის 3-წლია-
ნი გახდა; განახლდა „აგროწარმოების სახელმწიფო პროგრამა“, რომელიც ითვალისწინებს Ⴐსა-
სოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე ხელმისაწვდომობისႰ გაზრდას და დახურულ გრუნტשი სოფლის 
მეურნეობის პირველადი წარმოების ზრდის ხელשეწყობას (დაფინანსდება ტრაქტორების שეძენა, 
სათბურებისა და სარწყავი სისტემების მოწყობა); როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირე-
ბისთვის გაუქმდაႰსარწყავი წყლის გადასახადიႰ2020 წლის განმავლობაשი და ჩამოიწერა 2013-
2019 წლებשი დაგროვილი გადასახადები. მომდევნო 3 წელשი უნდა განხორციელდეს მიწის სისტე-
მური რეგისტრაცია; „აწარმოე საქართველოს“ პროექტის ფარგლებשი,Ⴐსოფლად მცირე გრანტე-
ბისႰპროექტების დაფინანსების ბიუჯეტი  30000 ლარამდე გაიზარდა და სხვა.  

სოფლის მეურნეობის  ანტიკრიზისული გეგმით სახელმწიფომ სექტორს שესთავაზა პირდაპი-
რი (მოკლევადიანი გამოწვევები) და სექტორული მხარდაჭერა (ძველი და ახალი პროგრამების 
მხარდაჭერა), რომლის მიზანია დარგשი არსებული მნიשვნელოვანი პრობლემების გადაჭრა. 

მიუხედავად, არსებული პანდემიით მსოფლიოשი არსებული მძიმე მდგომარეობისა, საქართვე-
ლოს სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობის წილი მთლიან שიდა პროდუქტשი არ שემცირებულა, 
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კერძოდ, მისი წილი 2018 წელთან שედარებით 2020 წელს გაზრდილია 7.8%-დან 8.3 %-მდე (საქარ-
თველოს სოფლის მეურნეობა, 2022, 19). მცირედი კლებაა დაფიქსირებული 2021 წელს (7.0%) 
თუმცა, שენარჩუნებულია ბოლო წლების ტენდენცია იხ. დიაგრამა №1 

 
დიაგრამა №1 

მთლიანი שიდა პროდუქტის სტრუქტურაשი სოფლის,  
სატყეო და თევზის მეურნეობის წილი % (2018-2021წწ) 

 

 
                        
                      აგებულია ავტორის მიერ 

                      წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 
 

პანდემიის პერიოდשი საქართველოשი არ გაუარესებულა სოფლად წარმოების שესაძლებლობე-
ბი. 2021 წელს 2019 წელთან שედარებით პროდუქტის გამოשვება გაზრდილია დაახლოებით 4%-
ით, უნდა აღინიשნოს, რომ ზრდა დაფიქსირებულია მეცხოველეობის ქვედარგשი. ამავე პერიოდשი, 
მცირედით, მაგრამ მაინც გაზრდილია (1%-ით) სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების რეალიზაცი-
იდან მიღებული שემოსავლების წილი שინამეურნეობების ფულად שემოსავლებשი.  

2022 წელს 2019 წელთან שედარებით გაზრდილია როგორც ერთწლიანი, ასევე მარავალწლია-
ნი კულტურების კულტურების ნათესი ფართობები, კერძოდ, ერთწლიანი ნათესი ფართობი 2019 
წელს 203.0 ათასი ჰექტრიდან 211.8 ათას ჰექტრამდე. שესაბამისად, გაზრდილია პროდუქტის წარ-
მოებაც, კერძოდ, მნიשვნელოვანი ზრდა ფიქსირდება 2021 წელს, კერძოდ, იგი 2019 წელთან שედა-
რებით 35%-ით არის გაზრდილი. იხ. დიაგრამა №2 

დიაგრამა №2 
ერთწლიანი კულტურების წარმოება, ათ. ტონა, (2018-2021წწ.) 

 
                   აგებულია ავტორის მიერ 

                  წყარო:  საქართველოს სოფლის მეურნეობა, 2021,  საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 
სამსახური 
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2018-2021 წლებשი שენარჩუნებულია მრავალწლიანი კულტურების წარმოების დინამიკაც, 
2019 და 2021 წელა שეინიשნება שედარებით კლებადი დინამიკა, მაგრამ 2018 წელთან שედარებით 
წარმოება დაახლოებით 10%-ით არის გაზრდილი. იხ. დიაგრამა №3. 

დიაგრამა №3 
მრავალწლიანი კულტურების წარმოება, ათ. ტონა, (2018-2021წწ.) 

 
                       აგებულია ავტორის მიერ 

                       წყარო:    საქართველოს სოფლის მეურნეობა, 2021,  საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 
სამსახური 

 
წარმოების მაჩვენებლები გაზრდილია ძირითადი მრავალწლიანი ხილის წარმოების მიმართუ-

ლებით, ასევე მნიשვნელოვანია საექსპორტო პოტენციალის მქონე პროდუქტების წარმოება. თხი-
ლის წარმოება 2021 წელს 2018 წელთან שედარებით 17. ათას ტონიდან 46 ათას ტონამდე, ხოლო 
ყურძნის წარმოება 259.9 ათასი ტონიდან 271.6 ათას ტონამდეა გაზრდილი. იხ. ცხრილი №1 

ცხრილი №1 

ხილის წარმოება სახეობების მიხედვით, ათასი ტონა, 201802021 წწ  

წელი თესლოვანი კურკოვანი კაკლოვანი კენკროვანი სუტროპიკული ყურძენი ციტრუსი
2018 93.3 54.2 23.1 1.8 16.0 259.9 66.3 

2019 52.7 38.5 30.9 2.0 20.3 293.8 64.0 

2020 102.1 60.7 40.8 2.7 22.3 316.9 56.8 

2021 86.3 66.7 53.9 4.0 23.1 271.6 61.6 

 
 ედგენილია ავტორის მიერש

წყარო: საქართველოს სოფლის მეურნეობა, 2021, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 
 

საქართველოשი უმსხვილეს საექსპორტო ათეულשი 2021 წელს თხილს და სხვა კაკლოვანებს 
2.3%, ხოლო ღვინოს 5.6% უკავია. 2021 წელს საექსპორტო პროდუქცია საქართველოს ადგილობ-
რივ ექსპორტשი שემდგი მაჩვენებლებით არის წარმოდგენილი: ღვინო 238 მლნ. დოლარი, თხილი 
და კაკალი 116 მლნ.დოლარი, სპირტი და სპირტიანი სასმელი 104 მლნ.დოლარი (საქართველოს 
საგარეო ვაჭრობა, 2021, 16). კრიზისის ფონზე სოფლის მეურნეობის სექტორის მდგრადობა שე-
ნარჩუნებულია, კერძოდ, პირველ წელს ფიქსირდება აგროპროდუქტებით ვაჭრობის שემცირება, 
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მომდევნო წლებשი კი, ჯერ კლებადი ზღვრული უკუგებით, שემდეგ კი ზრდადი ზღვრული უკუგე-
ბით ზრდა (ხარაიשვილი ე., ლობჟანიძე ნ., 2021, 228). 

პანდემიამ დასაწყისשი, 2019-2020 წლებשი ფერმერთა საქმიანობაზე უარყოფითი ზეგავლენა 
მოახდინა. საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ, არსებული ძირითადი გამოწვევების დროულად 
 ნულიשეფასების მიზნით,  ჩაატარა კვლევა  – „Covid-19-ის გავლენა სოფლის მეურნეობაზე“. აღნიש
კვლევის ანალიზით პანდემიის მწვავე პრობლემად გამოვლინდა პროდუქციის რეალიზაცია. ფერ-
მერთა ასოციაციამ ამ მიმართულებით გააძლიერა მუשაობა, კერძოდ, სადისტრიბუციო კომპანი-
ებთან, სარეალიზაციო ქსელებთან კომუნიკაციით დაეხმარა ფერმერებს პროდუქტის რეალიზა-
ციაשი. ასოციაციამ 2020 წელს განაახლა მობილური აპლიკაცია „აგრონავტი“, რათა სოფლის მე-
ურნეობის მიმართულებით ყველა საჭირო ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა კიდევ უფრო გაზ-
რდილიყო.  

პანდემიის პერიოდשი განსაკუთრებით აქტუალური გახდა ფერმერულ მეურნეობებשი პირადი 
ჰიგიენის დაცვისა და სურსათის უვნებლობის საკითხები. ამ მიმართულებით მნიשვნელოვანი იყო  
„გეოგაპ“-ის სამუשაო ჯგუფის მონაწილეობით ფერმერთა ასოციაციის მიერ שექმნილი 2020 წელს, 
COVID-19-ის პანდემიის გამოწვეული კრიზისული მდგომარეობის გათვალისწინებით, ფერმერუ-
ლი მეურნეობისთვის საჭირო სამოქმედო გეგმა.  

საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია აქტიურად მუשაობდა  მდგრადი სოფლის მეურნეობის 
განვითარების ხელשესაწყობად, კერძოდ, ფერმერებისთვის ხელმისაწვდომი ყოფილიყო კარგი სა-
სოფლო-სამეურნეო პრაქტიკისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების שესახებ, რაც ხელს שეუწყობს 
ფერმერების კონკურენტუნარიანობის ამაღლებასა და שემოსავლების ზრდას. ასევე, წარმატებუ-
ლი პროექტები იყო „აგროტურიზმის განვითარების ხელשეწყობა სამხრეთ კავკასიაשი“. პროექტის 
მიზანს სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებשი აგროტურიზმის განვითარება წარმოადგენს. პროექტი ხორ-
ციელდება სომხეთის და აზერბაიჯანის თანამשრომლობით. უნდა აღინიשნოს, რომ მიმდინარე 
პროექტი „ქართული ტრადიციული აგროსასურსათო პროდუქტების ადგილობრივი שესყიდვების 
გაუმჯობესებან, რომელიც ხორციელდება სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციისა (FAO) და ევრო-
პის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მხარდაჭერით, ბიოლოგიურ მეურნეობა-
თა ასოციაცია „ელკანასთან“ პარტნიორობით. აღნიשნული პროექტი მიზნად ისახავს ტურიზმსა და 
სოფლის მეურნეობას שორის კავשირების დამყარებას, ტრადიციული ადგილობრივი წარმოების 
განვითარებასა და საწარმოო ჯაჭვის მონაწილეებს שორის სარგებლის განაწილებას (საქართვე-
ლოს ფერმერთა ასოციაციის 2020-2021 წლის ანგარიשი).   

ამდენად, ჩატარებულმა ანალიზმა שესაძლებლობა მოგვცა ჩამოვაყალიბოთ გარკვეული დას-
კვნები და რეკომენდაციები: 

• მიუხედავად სოფლის მეურნეობაשი არსებული გამოწვევებისა, 2020 წელს დარგის წილი 
მשპ-שი გაიზარდა, კერძოდ, პირველ სამ კვარტალשი სოფლის მეურნეობის წილი მשპ-שი 3%-
ით გაიზარდა (საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის, 2020), მომდევნო 
ეტაპზე კი שენარჩუნებულია პანდემიამდე არსებული ტენდენცია;  

• აგროპროდუქტების წარმოების მაჩვენებლები 2018-2021 წწ-שი გაზრდილია, განსაკუთრე-
ბით დადებითი ტენდენცია שეინიשნება საექსპორტო პოტენციალის მქონე პროდუქტების 
წარმოების მიმართულებით. აღნიשნული ზრდა שეიძლება განპირობებული იყო როგორც 
კლიმატური პირობებით, ასევე, სახელმწიფოს მხარდამჭერით, კერძოდ, სოფლის მეურნეო-
ბის სააგენტოს (RDA) მიერ ბოლო წლებשი განხორციელებული და მიმდინარე პროგრამე-
ბით; პერსპექტივაשი მნიשვნელოვანია გაიზარდოს სახელმწიფოს მხრიდან, საექსპორტო 
 ;ესაძლებლობის მქონე პროდუქტების წარმოებისთვის მხარდაჭერაש
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• პანდემიის საწყის პერიოდשი საქართველოשი სოფლის მეურნეობის სექტორשი გამოიკვეთა 
გარკვეული პრობლემები, რომელიც ძირითადად שეეხო სოფლის მეურნეობის პროდუქციის 
რეალიზაციას. აღნიשნული პრობლემა საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის მიერ გან-
ხორციელებული პროექტების, მათი კომუნიკაციით უცხოელ პარტნიორებთან და მთავრო-
ბის მიერ שემუשავებული სოფლის ანტიკრიზისული გეგმის დახმარებით წარმატებით იქნა 
დაძლეული; თუმცა, ამ მიმართულების უნდა გაფართოვდეს მარკეტინგული კვლევა და და-
მატებით საექსპორტო ბაზრების მოძიება, რაც שესაძლებლობას მისცემს ფერმერებს שემ-
ცირდეს პროდუქტის რეალიზაციაשი არსებული პრობლემები;  

• 2021 წელს უცხოური პირდაპირი ინვესტიციების 0.1% მოდიოდა სოფლის მეურნეობაზე, 
რაც დაბალი მაჩვენებელია, თუმცა, უნდა აღინიשნოს, რომ დარგשი მაღალია რისკის ფაქ-
ტორი; მიუხედავად არსებული პრობლემისა ინვესტიციების მოზიდვა ერთ-ერთი პრიორი-
ტეტი უნდა გახდეს; 

• მართალია პანდემიამ სერიოზული პრობლემები שექმნა სოფლის მეურნეობასა და სასურსა-
თო სექტორשი, თუმცა, მოიტანა ახალი გამოწვევები და שესაძლებლობებიც. პანდემიის პე-
რიოდשი שეიცვალა მომხმარებელთა ქცევაც, რომელიც ძირითადად სურსათზე დანახარ-
ჯებზე აისახა. ბევრი ადამიანი დაუბრუნდა სოფელს და დაიწყეს არსებობისთვის პროდუქ-
ტების წარმოება და დამზადება და სხვა. გამომდინარე აქედან, არსებული პრობლემის პი-
რობებשი, სოფლის მეურნეობაשი პანდემიით დაზარალება, ეკონომიკის სხვა დარგებთან მი-
მართებაשი განსხვავებულ שედეგებשი აისახა. ასევე, გამოიკვეთა სიახლეები, რომელიც პან-
დემიამდე პერიოდשი არ იყო აქტუალური, კერძოდ, ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენება 
ფერმერის ბაზართან დასაკავשირებლად, უსაფრთხოების ქსელის שესაქმნელად და სხვა, 
რომელიც ხელ שეუწყობს სექტორის მდგრადობას. მომავალשი სექტორשი ციფრული ტექ-
ნოლოგიების გამოყენების שესაძლებლობები უფრო მეტად უნდა გაიზარდოს, რომელიც 
ხელს שეუწყობს ცნობადობის ამაღლებას, წარმოების პროცესის წინსვლას, გააუმჯობე-
სებს რეალიზაციას და სხვა. საბოლოოდ, აღნიשნული პრობლემების მოგვარება გაზრდის 
დარგის მწარმოებლურობას. 
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SUMMARY 
 

The paper analyzes the development trends of agriculture during the COVID-19 pandemic. In particular, 
the main indicators of agricultural development before and during the pandemic in 2018-2021 are presented. 
Also, the possibilities of production of agricultural products for export are evaluated. The anti-crisis plan for 
rural development adopted by the Government of Georgia, its positive aspects and impact on the development 
of the sector are discussed. Projects implemented in Georgian agriculture are evaluated. Based on the 
research, positive trends of development in the field during the pandemic were identified. Based on the 
analysis of agricultural development indicators before the pandemic and during the pandemic, conclusions are 
made and recommendations are developed that determine the future development of agriculture. 

Key words: agriculture, agricultural production, anti-crisis plan, impact of the pandemic on agriculture, 
export dynamics. 


