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ორგანული  სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის  ბაზრის  
განვითარების თანამედროვე მდგომარეობა:  

– გერმანული გამოცდილება და ქართული რეალობა 

                  
 ნანული ოქრუაשვილი   

ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი 
ივანე ჯავახიשვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი                     

ნინო  ფარესაשვილი   
ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი 

ივანე ჯავახიשვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
              

სტატიაשი განხილულია თანამედროვე პირობებשი  ორგანული სასოფლო-სამეურნეო 
პროდუქციის წარმოების არსებული მდგომარეობა და მისი שემდგომი განვითარების პერ-
სპექტივები. ორგანული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ბაზარი წარმოადგენს მსოფლი-
ოשი აგრარული სექტორის ერთერთ ყველაზე დინამიურად  განვითარებად მიმართულებას. 
ავტორიტეტული ექსპერტული  שეფასებებით წლების განმავლობაשი שენარჩუნდება მისი მა-
ღალი ზრდის ტემპი – 15-16 %. ორგანული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება 
დღეისათვის მიჩნეულია  ცალკეული ქვეყნის ეკოსისტემისა და მოსახლეობის ჯანმრთელო-
ბის שენარჩუნების, მოსახლეობის სასურსათო უსაფრთხოებისა და გარემოზე ზრუნვის უმ-
ნიשვნელოვანეს პირობად. სწორედ ამიტომ  ორგანული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის 
წარმოება უპირობოდ שეიძლება მივიჩნიოთ  ნებისმიერი ქვეყნის, მათ שორის საქართველოს  
აგრარული სექტორის და שესაბამისად, მთელი ეკონომიკის მდგრადი განითარების  უმთავ-
რეს ფაქტორად. სტატიაשი განხილულია ორგანული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის 
წარმოების სფეროשი უდიდესი გამოცდილებისა და მიღწევების მქონე ქვეყნის – გემანიის  
გამოცდილება, რომლის გათვალისწინება  ხელს שეუწყობს  ორგანული  სასოფლო-სამეურ-
ნეო წარმოების სტიმულირების ეფექტიანი მექანიზმის  שექმნას  საქართველოשი. ავტორე-
ბის მიერ שემუשავებულია  კონკრეტული რეკომენდაციები, რომელიც  ბიძგს მისცემს  ქვეყა-
ნაשი ორგანული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების მდგრად განვითარებასა და  
 .ეუქცევად ზრდასש

საკვანძო სიტყვები: ორგანული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება; ორგა-
ნული  პროდუქციის ბაზარი; ორგანული პროდუქციის წარმოების განვითარების ხელשემ-
წყობი სახელმწიფო პოლიტიკა. 

 

ორგანული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის שესყიდვით ქართველ მომხმარებელთა  მზარ-
დი ინტერესი  უკავשირდება ჯანსაღი ცხოვრების წესის მზარდ პოპულარიზაციას.   საქართველო-
-ი ჯანსაღი ცხოვრების წესისა და ჯანსაღი კვების პრობლემების მიმართ მომხმარებელთა დამოש
კიდებულება ფართოდაა שესწავლილი და გამოკვლეული  ქართველ მეცნიერების მიერ. ამ მიმარ-
თულებით აღსანიשნავია  პროფესორების –  ნ. თოდუას, ჩ. ჯაשის, ე. უროტაძის, ბ. მღებრიשვილის 
წვლილი და  სამეცნიერო სტატიები, რომლებიც განიხილავენ მოსახლეობის სასურსათო უსაფ-
რთხოების   სფეროשი არსებული პრობლემებს, ჯანსაღი ცხოვრების წესისა და ჯანსაღი საკვების  
მოხმარების  პოპულარიზაციის მზარდ ტენდეციებს. საქართველოს აგრარული სექტორისა და 
კერძოდ  ორგანული პროდუქციის ბაზრის  განვითარების  არსებული მდგომარეობის שესწავლი-
სას აღსანიשნავია  ქართველ მკვლევართა – პროფესორ ე. ხარაიשვილის, გ. ერქომაიשვილის, მ. ჩავ-
ლეიשვილის, თ. ლაზარიაשვილის, ი. ნაცვლიשვილის, მ. ნაცვალაძის, ნ. ფარესაשვილის, მ. სეთურის  
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-რომები, რომლებიც  განიხილავენ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მდგრადი  განვითარეש –
ბის პერსპექტივებს. 

უკანასკნელ ათწლეულის განმავლობაשი  მთელს   მსოფლიოשი, განსაკუთრებით კი ევროკავ-
-ი მომשი, სწრაფად იზრდება მოთხოვნა ორგანულ პროდუქტებზე. საქართველოשირის  ქვეყნებש
ხმარებელთა სულ უფრო მნიשვნელოვანი  ნაწილი  აცნობიერებს ორგანული, ანუ ქიმიური ნივთიე-
რებების გარეשე მოყვანილი პროდუქტის  სიკეთეს.  ორგანული წარმოება  დღეისათვის უპირო-
ბოდ მიიჩნევა, როგორც  აგრარული  სფეროს მდგრადი განვითარების უალტერნატივო მიმართუ-
ლებად. ის წარმოადგენს   სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების მართვის სრულყოფილ 
სისტემას, რომელიც ხელს უწყობს აგროეკოსისტემებისႰ שენარჩუნებასႰ და უზრუნველყოფსႰ 
მათ სიჯანსაღეს, ამავდროულად მოიცავს ბიოლოგიურ მრავალფეროვნებას, ბიოლოგიურ ციკ-
ლებს და ნიადაგის ბიოლოგიურ აქტიურობას. 

აგროსასურსათო  სექტორשი მიმდინარე  გლობალური მასשტაბის ტენდეციას  –  ორგანულ  
პროდუქტებზე მოთხოვნის ზრდას – მნიשვნელოვნად განსაზღვრავს ის გარემოება, რომ თანამედ-
როვე მსოფლიოשი სულ უფრო აქტუალური  ხდება ჯანსაღი ცხოვრების წესი. სწორედ აღნიשნული 
გარემოების  გამოძახილს  წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ სოფლის მეურნეობასა და კვების ინდუს-
ტრიაשი გაჩნდა  ახალი  მიმართულება –  ბიოპროდუქტების  ანუ ორგანულ პროდუქტის  წარმოე-
ბა. მათი წარმოება თანამედროვე პირობებשი წარმოადგენს   აგროინდუსტრიის  პერსპექტიულ მი-
მართულებას, რომლის განვითარების ტემპები  დღეისათვის  ნათლადაა გამოხატული.   

ორგანული პროდუქციის მოთხოვნაზე მნიשვნელოვნად   იმოქმედა   COVID -19  პანდემიამ, 
რომლის დროსაც მომხმარებლებმა სულ  უფრო მეტად გააცნობიერეს ჯანსაღი კვების მნიשვნე-
ლობა. საქართველოשი არ ხდება ორგანული ბაზრის  მოცულობისა და ორგანული საკვები პრო-
დუქციის მოხმარების שესახებ მონაცემთა განზოგადება, თუმცა,   ორგანული პროდუქციის პოპუ-
ლარობა და  გაყიდვების ზრდა ქართულ ბაზარზე სულ უფრო თვალსაჩინო ხდება. მართალია სა-
ქართველოשი აგროსასურსათო ბაზრის ე. წ. „ბიო“ სეგმენტი ახლა იწყებს ჩამოყალიბებას, თუმცა, 
სხვადასხვა ექპერტული שეფასებით დასავლური ცხოვრების წესისა და  მთელი რიგი ფაქტორების 
გათვალისწინებით, მოსალოდნელია „ბიო“ სეგმენტის שემდგომი გაფართოება განვითარებად ქვეყ-
ნებשიც და მათ שორის საქართველოשიც.  

უკანასკნელ პერიოდשი  მთელ მსოფლიოשი გამოიხატა  ორგანული სასოფლო-სამეურნეო 
პროდუქციის  წარმოებისა და მოხმარების ზრდის მაღალი ტემპი. აღნიשნულზე მეტყველებს שემ-
დეგი მონაცემები: 

2015 წელს  ორგანული სოფლის მეურნეობა გამოიყენება 179 ქვეყანაשი,  ორგანული სასოფ-
ლო-სამეურნეო მიწა שეადგენს – 50,9 მილიონ ჰექტარს,  ორგანული ფერმერული მეურნეობის რა-
ოდენობა – 2,4 მილიონს. Organic Monitor-ის მონაცემებით, ორგანული საკვებისა და სასმელის 
გლობალურმა გაყიდვებმა 2015 წელს 81,6 მილიარდ აשש. დოლარს მიაღწია.   

2018 წლისათვის ორგანული სოფლის სამეურნეო  არეალი   მოიცავდა 186 ქვეყანას,    ორგა-
ნული ფერმერული მეურნეობისათვის  განკუთვნილი სასოფლო-სამეურნეო მიწა 71,5 მილიონ 
ჰექტარს,  ორგანული ფერმერული მეურნეობის რაოდენობა –  2,8 მილიონს. ორგანული საკვებისა 
და სასმელის გლობალურმა გაყიდვებმა კი  2018 წელს –  96 მილიარდ ევროზე მეტს მიაღწია.  
(FiBL & IFOAM, 2019).   

2019 წელს ორგანული სოფლის მეურნეობა გამოიყენებოდა 187 ქვეყანაשი,   72,3 მილიონი 
ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო მიწა ორგანულად იმართებოდა  სულ მცირე 3,1 მილიონი ფერმე-
რის მიერ. ორგანული საკვებისა და სასმელის გლობალურმა გაყიდვებმა  კი 2019 წელს 106 მილი-
არდ ევროზე მეტი მიაღწია.  (FiBL & IFOAM, 2021). 

2020 წელს  ორგანული სოფლის მეურნეობა გამოიყენება 190 ქვეყანაשი, ორგანულად დამუשა-
ვებული სასოფლო-სამეურნეო მიწა   თითქმის 75 მილიონ ჰექტარს   שეადგენს, ორგანული ფერმე-
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რული მეურნეობის რაოდენობა   – 3,4 მილიონს. ორგანული საკვებისა და სასმელის გლობალურ-
მა გაყიდვებმა 2020 წელს 120 მილიარდ ევროზე მეტი მიაღწია. (FiBL & IFOAM, 2022) 

ცალკეული ქვეყნის, მათ שორის საქართველოს, აგრარული ბაზრის  მდგომარეობაზე უשუა-
ლოდ აისახება მსოფლიო აგროსასურსათო ბაზარზე არსებული რეალობა. გლობალიზაცია, რამ-
დენიმე ათეული წელია წარმოადგენს უმნიשვნელოვანეს მახასიათებელს, ერთ-ერთ გადამწყვეტ 
ძალას, რომელიც უკავשირდება  პლანეტის არსებობის שენარჩუნების უმთავრეს პირობას – ადამი-
ანთა საკვებით უზრუნველყოფის  აუცილებლობას. სწორედ ამიტომ, ძალზედ აქტუალურია  თანა-
მედროვე გლობალური გამოწვევებისა და שესაძლებლობების ქვეყნის სასიკეთოდ გამოყენების 
კონკრეტული გზების განსაზღვრა,   რომელიც დააჩქარებს ქართული სასოფლო-სამეურნეო პრო-
დუქციის  კონკურენტუნარიანობის  ამაღლებას მსოფლიო აგროსასურსათო  ბაზარზე. 

ორგანული წარმოების საერთაשორისო სტანდარტზე (IFOAM) ევროკავשირის სამართლებრივ 
რეგულაციებზე  დაყრდნობით,  საქართველოשი 2006 წელს დამტკიცდა საქართველოს კანონი ბი-
ოლოგიურ აგროწარმოების განხორციელების שესახებ,  2007 წელს მიღებულ იქნა სტანდარტი – 
„ძირითადი მოთხოვნები და წესები ბიოლოგიური აგროწარმოების განხორციელების שესახებ“ 
(SST 86:2007). სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანებით დამტკიცდა ბიოლოგიური სოფლის 
მეურნეობის ფარგლებשი ნებადართული ნივთიერებების სია. 2013 წელს, საქართველოს მთავრო-
ბამ გამოსცა ბიოლოგიური აგროწარმოების שესახებ განკარგულება, რომელიც ძალაשი שევიდა 
2014 წლის 1 იანვრიდან. აღნიשნული რეგულაცია ეფუძნება ევროკავשირის ბიოლოგიური სოფლის 
მეურნეობის კანონმდებლობას: ორგანული წარმოების წესებს. ორგანული წარმოების წესები, რაც 
თავის მხრივ ბიომეურნეობის წესების დაცვას ნიשნავს, שექმნილია ზოგად და სპეციფიკურ პრინ-
ციპებზე დაყრდნობით, რათა ხელი שეუწყოს გარემოს დაცვას,  ბიომრავალფეროვნების שენარჩუ-
ნებას და მომხმარებელთა ნდობას ორგანული პროდუქტების მიმართ. ეს რეგულაციები ეხება  
ორგანული წარმოების ყველა სფეროს და ეფუძნება უამრავ ძირითად პრინციპს, როგორიცაა: 
გმო-ს გამოყენების აკრძალვა; ხელოვნური სასუქების, ჰერბიციდების და პესტიციდების გამოყენე-
ბის שეზღუდვა; ჰორმონების გამოყენების აკრძალვა და ანტიბიოტიკების გამოყენების שეზღუდვა.  

როგორც საერთაשორისო ორგანიზაციების FIBL-ის (ორგანული აგროპროდუქტების სამეცნი-
ერო-კვლევითი ინსტიტუტი) და IFOAM-ის (ორგანული აგროწარმოების საერთაשორისო ფედერა-
ცია) IFOAM-ის ოფიციალური მონაცემები, ისე საქართველოשი  ბიოსერტიფიცირების ადგილობ-
რივი ორგანოს –  שპს „კავკასსერტი“-ს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ორგანული აგროპროდუქ-
ციის წარმოების მოცულობის שესახებ ნათლად გვიჩვენებს, თუ რამდენად ჩამორჩება საქართვე-
ლო ამ მხრივ არა მარტო განვითარებულ, არამედ განვითარებად, მათ שორის მეზობელ ქვეყნებს. 
ორგანული მიწების რაოდენობის მიხედვით საქართველო მსოფლიოשი ერთერთ ყველაზე დაბალ 
პოზიციებზე იმყოფება. IFOAM-ის ინფორმაციის მიხედვით,  2020 წელს საქართველოשი ორგანუ-
ლი მიწების რაოდენობა שეადგენდა 1570 ჰექტარს, მისი წილი სასოფლო-სამეურნეო დანიשნულე-
ბის  მიწების  საერთო რაოდენობაשი კი – 0,1 %-ს. აღნიשნული მაჩვენებლით  საქართველო ჩამორ-
ჩება არა მხოლოდ  მაღალგანვითარებულ ქვეყნებს, არამედ მეზობელ აზერბაიჯანს, რომლის ორ-
განული სასოფლო-სამეურნეო მიწების  რაოდენობა שეადგენს 38 080  ჰა-ს.  მსოფლიო მასשტაბით 
კი ეს მაჩვენებელი  საשუალოდ  -1,5%-ს שეადგენს. ამ მხრივ კი  საქართველო  წლების განმავლო-
ბაשი ინარჩუნებს მეტად დაბალ მაჩვენებელს. ქვეყანაשი მეტად არასახარბიელო ვითარებაა არა 
მხოლოდ  მიწის ფართობის სიმცირის, არამედ ორგანული სასოფლო-სამეურნეო მიწების კლების 
ტენდენციის თვალსაზრისით. ცხრილשი  N1 ნაჩვენებია, რომ მართალია 2020 წელს, ორგანული 
მიწების ფართობი 120 ჰექტარით აღემატება 2019 წლის მაჩვენებელს, მაგრამ სამწუხაროდ 10 
წლის, ანუ 2010 წლის მაჩვენებელზე  – 428 ჰექტარით ნაკლებია, რაც  21,5%-იან კლებას שეად-
გენს. ცხრილשი N1 მოყვანილი სხვადასხვა ქვეყნის, მათ שორის გერმანიის,  მონაცემები ნათლად 
წარმოაჩენს ამ მიმართულებით საქართველოשი არსებულ  არასახარბიელო მდგომარებას. 
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  ცხრილი N 1.  
ორგანული სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობის 

                                 ზრდა საქართველოსა და მსოფლიოს  ქვეყნებשი  რ ოოროოოოოო. 
ცხრილשი მოცემული მონაცემეი ცხადყოფს არა მხოლოდ 

ქვეყანა/ტერიტორია 

ორგანული 
სას. სამ. 
მიწა 2019 

(ჰა) 

ორგანული 
სას. სამ. 
მიწა 2020 

(ჰა) 

ზრდა 
ერთ 

წელשი  
(ჰა) 

ზრდა 
ერთ 

წელשი  
(%) 

10 
წელשი 
ზრდა 
(ჰა) 

10 წლשი ზრდა 
(%) 

საქართველო 1.45    1.57 120 8.3% -428 -21.5% 
გერმანია 1.61   1.70 88.46 5.5% 686.61 67.6% 
ლატვია 289.80 291.15 1.35 0.5% 107.05 58.2% 
დანია 285.53 300.00 14.47 5.1% 137.83 85.0% 
აზერბაიჯანი 37.63 38.08 450 1.2% 16.12 73.4% 
არაბთა გაერთიანებული 
საამიროები 4.64 5.42 777 16.7% 4.46 465.7% 
მოლდოვა 26.70 27.62 921 3.5% 5.52 25.0% 

                 
               წყარო: დამუשავებულია FiBL-ისა  და  IFOAM-ის 2022 წელს გამოქვეყნებული მასალების  საფუძვლებზე      

 

დღეისათვის ორგანული სასოფლო-სამეურნეო მიწების სიმცირესთან ერთად,  მეტად მცირეა 
სერტიფიცირებულ მეწარმეთა რაოდენობა, რომლებიც დაკავებულნი არიან ბიოწარმოებით. 
„კავკასსერტი“-ის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით 2013 წელს  საქართველოשი ბიო 
სერტიფიკატი ჰქონდა მხოლოდ 12 საწარმოს. 2020 წელს ბიოწარმოებაשი ჩართული მეწარმეების 
რაოდენობამ  48 שეადგინა. აღსანიשნავია ის ფაქტი, კავკასსერტის ბიო სერტიფიცირების მქონე 
მეწარმეების სია 2022 წლის ოქტომბრის მდგომარეობით  წარმოდგენილია 131 მეწარმით, ის ფაქ-
ტი, რომ ორგანულ საწარმოთა რიცხვი  გასცდა  ორნიשნა რიცხვს, მიანიשნებს იმას, რომ საქარ-
თველოשი ფერმერები,  ნელ-ნელა, მაგრამ მაინც უკვე აცნობიერებენ ორგანული პროდუქციის  სი-
კეთესა და სარგებლიანობას, რაც უახლეს პერიოდשი ბიოპროდუქციის ზრდის  გარკვეულწილად      
დამაიმედებელ სურათს გვაძლევს.  

კავკასსერტის ოფიციალურ საიტზე ასევე მოცემულია იმ  ექვსი მეწარმის სია, რომლებსაც გა-
უუქმდათ სერტიფიცირება და ასევე 103 მეწარმის სია, რომლებსაც שეუწყდათ ხელשეკრულება ან 
ჩამოერთვათ სერტიფიკატი.   მეტად სამწუხაროა  ის ფაქტი, რომ სერტიფიცირების  მქონე  მე-
წარმეთა რაოდენობა თითქმის უტოლდება იმ მეწარმეთა რაოდენობას, რომლებსაც ჩამოერთვათ 
ან שეუჩერდათ ბიოსერტიფიკატი.  

აღნიשნული მონაცემების საფუძველზე שეიძლება გავაკეთოთ დასკვნა, რომ საქართველოשი 
ორგანული სასოფლო-სამეუნეო პროდუქციის წარმოების სფერო საერთოდ ვერ პასუხობს აგრა-
რულ სფეროשი იმ არსებულ  გამოწვევებსა და მოთხოვნებს, რომელიც უკვე მესამე ათეული წე-
ლია გამოიხატა  მსოფლიოשი. რაც שეეხება  ქართულ ბიოსაწარმოთა საქმიანობის მიმართულე-
ბებს, ეს არის მევენახეობა, მეღვინეობა, ველურად მოზარდი მცენარეების שეგროვება, მეჩაიობა, 
კენკროვანი კულტურებისა და  მარცვლოვნების მოყვანა, მეხილეობა, ვარდის ზეთის წარმოება და 
მეფუტკრეობა.  აღსანიשნავია ბიომეწარმეთა שორის ნახევარი ბიომეფუტკრე საწარმოა. ბიომე-
ფუტკრეობის განვითარების არსებული ტენდენცია  მეტად პოზიტიურად שეიძლება שეფასდეს. მე-
ფუტკრეობის, როგორც საქართველოს ტრადიციული და უძველესი  დარგის განვითარება,  ბიომე-
წარმეობის მიმართულებით უდავოდ გაზრდის  ქართული თაფლის კონკურენტუნარიანობას რო-
გორც שიდა,  ასევე საერთაשორისო  ბაზარზე.  ბუნებრივია რომ ორგანული სასოფლო-წარმოების  
სფეროს განვითარების მოკრძალებული ტემპები ასევე ასახვას პოვებს   ორგანული პროდუქციის 
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ექსპორტის სიდიდეზე, რომელიც ასევე არ გამოირჩება  სასურველი მოცულობით.  კერძოდ, 2013 
წელს ბიოპროდუქციის ექსპორტის მოცულობა שეადგენდა 50 ტონას,  2017 წელს ექსპორტზე გა-
ვიდა  – 233,3 ტონისა და   923 402 ევროს ღირებულების პროდუქცია,  2018 წლისათვის ეს მაჩვე-
ნებელი გაიზარდა და שეადგინა  שესაბამისად  450,4 ტონა და  1 411 650 ევრო, 2019 წლისათვის ეს 
მაჩვენებელი არათუ გაიზარდა, არამედ  שემცირდა  და  445 ტონა שეადგენა.  

ევროკავשირისთვის ორგანული პროდუქტების მიმწოდებელთა საერთო რეიტინგשი საქართვე-
ლო 76-ე ადგილზეა. ბიოპროდუქციის  ექსპორტი  ძირითადად ხორციელდება გერმანიაשი, მცირე 
ნაწილი ჩეხეთის რესპუბლიკაשი და დანიაשი. რაც שეეხება ექსპორტირებული ბიოპროდუქციის სა-
საქონლო სტრუქტურას, ის  წარმოდგენილია שემდეგი სახით: ღვინო, ჩაი, მოცვის ხილი, ველური 
კოლექცია, ველური ვაשლი, ძირტკბილა, ჭინჭრის ფოთლები, მაყვლის ფოთლები, მოცვის ნაყოფი, 
მწვანილი, ვარდის თესლი, თაფლი.   

ვფიქრობთ, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ორგანულ პროდუქციაზე გადასვლის ქვეყნი-
სათვის მეტად მნიשვნელოვანი სამომავლო ღონისძიებების שემუשავებისას  გერმანიის ორგანული 
აგროპროდუქციის ბაზრის  და ქვეყანაשი ორგანული სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეფექტიანი 
მენეჯმენტის მდიდარი გამოცდილების  განხილვა. 2020 წლისთვის გერმანიის ორგანული სასოფ-
ლო-სამეურნეო მიწის   ფართობი   სასოფლო-სამეურნეო მიწების 9,6 %-ს שეადგენდა (დაახლოე-
ბით  1.7 მილიონი ჰექტარი). აღნიשნული მაჩვენებლით გერმანია წინ უსწრებს ევროკავשირის ორ-
განული სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობის საשუალო   მაჩვენებელს, რომელიც – 9,1%-ს שე-
ადგენს.  აღნიשნული მდგომარეობის მიღწევა  იმ მუდმივი ზრუნვისა და ძალისხმევის  שედეგია, 
რომელსაც გერმანიის მთავრობა ახორციელებდა ორგანული აგროწარმოების მუდმივი   მხარდა-
ჭერისა და სტიმულირების  გზით, რის საფუძველზე გერმანია 1990-იანი წლებიდან მოყოლებული 
ორგანული აგრო პროდუქციის ბაზრის  שემდგომ განვითარებას აღწევდა (იხ.  ცხრილი N2). დღეი-
სათვის გერმანია წარმოადგენს ორგანული საკვების  უდიდესი ბაზრის მქონე ქვეყანას, რომელ-
საც ასევე ლიდერული პოზიცია უკავია ერთ სულ მოსახლეზე ორგანული პროდუქციის ყველაზე 
მაღალი მოხმარების ტოპ 10 ქვეყნის სიაשი (იხ.დიაგრამა N1 და  დიაგრამა N2) 

დიაგრამა N1.  

ორგანული საკვები პროდუქტების  უმსხვილესი ბაზრის მქონე ქვეყნები 2020 წელს 

 
 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 წყარო: დამუשავებულია FiBL-ისა  და  IFOAM-ის 2022 წელს გამოქვეყნებული მასალების  საფუძვლებზე      

2.27

2.53

2.86

3.60

3.87

4.26

10.22

12.70

14.99

49.46

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00

ავსტრია

ესპანეთი

გაერთიებული სამეფო

შვეიცარია

იტალია

კანადა

ჩინეთი

საფრანგეთი

გერმანია

ა.შ.შ.



 351

დიაგრამა N2. 

ერთ სულ მოსახლეზე ორგანული პროდუქციის   ყველაზე  
მაღალი მოხმარების მსოფლიოს ტოპ 10 ქვეყანა   2020 წელს 

 
 

       წყარო: დამუשავებულია FiBL-ისა  და  IFOAM-ის 2022 წელს გამოქვეყნებული მასალების  საფუძვლებზე      

გერმანიას ორგანული პროდუქციის წარმოების  მდიდარი გამოცდილება და שესაბამისად, 
უდიდესი მიღწევები აქვს. უნდა აღინიשნოს, რომ ასეთი  שედეგები  სახელმწიფოს მხრიდან გაწეუ-
ლი მეტად ინტენსიური და პროდუქტიული ღონისძიებების שედეგია. გერმანია ამ მიმართულებით 
უდავოდ პიონერი და ლიდერია. პირველად, 1971 წელს სწორედ დასავლეთ გერმანიის ფერმერებ-
მა שექმნეს ასოციაცია, რომელიც მიზნად  ისახავდა ბიოორგანული მიწათმოქმედებისა და მებაღე-
ობის განვითარების ხელשეწყობას. მოგვიანებით, 1978 წელს,  გაერთიანებას „ბიოლანდი“ უწოდეს. 
დღეისათვის  აღნიשნული  ასოციაცია აერთიანებს 5719 წევრს, და ითვლება, რომ „ბიოლანდის“ მი-
ერ სერტიფიცირებული ნებისმიერი ორგანული საკვები არათუ აკმაყოფილებს ევროკავשირის ორ-
განულ საკვებისადმი არსებულ მოთხოვნებს, არამედ  აღემატება  მას.  

2002 წელს שეიქმნა გერმანიის  ორგანული მეურნეობის ფედერალური სისტემა  ქვეყანაשი ორ-
განული მეურნეობის ზოგადი პირობების გასაუმჯობესებლად. აღნიשნული პროექტი გერმანიის 
ბუნდესტაგის მიერ 2010 წლის 26 ნოემბერს მიღებული რეზოლუციის საფუძვლზე გაფართოვდა. 
გერმანიის ორგანული მეურნეობისა და  სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების  ფედერა-
ლური სისტემა  (BÖLN) მიზნად ისახავდა  ორგანული აგრო-სასურსათო სექტორისთვის ზოგადი 
პირობების გაუმჯობესებას  და ორგანული საკვები პროდუქტების მოთხოვნა-მიწოდების დაბა-
ლანსებული გაფართოების ხელשეწყობას. ამასთან, ორგანული პროდუქციის მწარმოებელ ფერ-
მერთა მხარდაჭერის ღონისძიებათა სისტემა ეხებოდა ორგანული აგროწამოების სფეროს მიწო-
დების ჯაჭვის  ყველა რგოლს –  დაწყებული სასოფლო სამეურნეო წარმოებიდან, გადამუשავები-
დან და მონაცემთა שეგროვებიდან, დამთავრებული ვაჭრობით, მარკეტინგით და მომხმარებლებ-
თან ურთიერთობების მართვით. პროგრამის დაწყებიდან, გერმანიის მთავრობის მიერ 200 მილიო-
ნი ევრო გამოიყო კვლევითი პროექტების მხარდასაჭერად. გარდა ამისა, 50-ზე მეტი ღონისძიება 
იქნა שემუשავებული და განხორციელებული, მათ שორის ორგანული მეწარმეობის שესახებ  ცოდ-
ნის გადაცემის პროგრამა, რომელიც წარმოდგენილი იყო რამდენიმე ასეული სემინარით ორგანუ-
ლი მეწარმეობის მიწოდების ჯაჭვის წარმომადგენლებისთვის.  2005 წლიდან მოყოლებული სავაჭ-
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რო ბაზრობებზე 2500 კომპანიას გაეწია სახელმწიფო მხარდაჭერა. שემუשავდა და პრაქტიკულად 
განხორციელდა 185 საინფორმაციო პროექტი ორგანული მეურნეობის שესახებ და დაახლოებით 
720 ჰოლდინგს გაეწია დახმარება  ორგანულ მეურნეობაზე გადაყვანის მთელი პროცესის განმავ-
ლობაשი. 2019 წლიდან ორგანული მეურნეობის მომავლის სტრატეგიის განხორციელების პროცესשი 
ძირითადი აქცენტი გაკეთდა ორგანული პროდუქციის  ღირებულების ჯაჭვების გაძლიერებაზე.  
BÖLN-ის თანმიმდევრული პროექტების שემადგენლობაც და ინდივიდუალური  ღონისძიებებიც 
მუდმივად ადაპტირდება მოწინავე გამოცდილებისა და ცვალებადი პირობების გათვალისწინებით. 

 2002 და 2003 წლებשი ორგანული პროდუქციის წარმოების სფეროს  მხარდასაჭერად  გერმა-
ნიის მთავრობა ყოველწლიურად 35 მილიონ ევროს გამოყოფდა. שემდგომ წლებשიც გაგრძელდა 
ანალოგიური დახმარება და  დაფინანსება. ამ მიზნით,  2004-2006 წლებשი ყოველწლიურად 20 მი-
ლიონი ევრო, 2007-2012 წწ. კი ყოველწლიურად 16 მილიონი ევრო გამოიყო. 2013 წლიდან მხარ-
დამჭერი სახსრები שეადგენდა  17 მილიონ ევროს წელიწადשი. 2017 ფინანსური წლისთვის ფინან-
სური მხარდაჭერა გაიზარდა  20 მილიონ ევრომდე, ხოლო 2018 წლისთვის 30 მილიონ ევრომდე. 
2021  წელს, BÖLN-ის მხარდამჭერი ღონისძიებებისათვის საჭირო ფინანსებმა  ჯამשი 33.38 მილი-
ონი ევრო שეადგენა. (Organic farming in Germany,  2022). 

ორგანული მეურნეობის მხარდაჭერა  არ  გულისხმობს კონტროლისა და მონიტორინგის  სის-
ტემის  სისუსტეს.  გერმანიაשი არსებული კანონმდებლობა,  ჩამოყალიბებული მექანიზმები და ინ-
სტიტუციები  ახდენენ ორგანული აგროპროდუქციის მწარმოებელ ფერმერთა שორის  სამართლი-
ანი და ჯანსაღი კონკურენციის, მათ მიერ  არსებული სტანტარტების უპირობოდ დაცვას და მომ-
ხმარებელთა მოტყუებისა და ცრუ ინფორმირების პრაქტიკის აღკვეთას, რაც კიდევ უფრო ზრდის 
მომხმარებელთა ნდობას  სერტიფიცირებულ ბიომწარმოებელთა და მათ მიერ წარმოებული პრო-
დუქციის მიმართ 2021 წლის დეკემბერשი გერმანიის სურსათისა და სოფლის მეურნეობის სამინის-
ტროს მიერ  שემუשავებული იქნა  სტრატეგიული გეგმა, რომლის მიხედვით დაახლოებით ორ ევ-
როდან ერთი  გამოყენებული იქნას გარემოს, კლიმატის და ბიომრავალფეროვნების დაცვის მიზ-
ნებისთვის,  მეტი თანხა დაიხარჯება ორგანული მეურნეობის მხარდაჭერაზე, როგორც ორგანუ-
ლი ფერმერებისთვის ნებაყოფლობით „ეკო-სქემებზე“ წვდომის მინიჭებით.  არსებული ბიუჯეტის  
დაახლოებით 20% მხოლოდ ორგანული მეურნეობის ხელשეწყობისთვისაა განკუთვნილი რათა მი-
აღწიონ ორგანული აგროწარმოების  25 -%-იან წილს  2030 წლისთვის, როგორც ეს გათვალისწი-
ნებულია ევროკავשირის მწვანე שეთანხმებით და 30 %-იან წილს, რომელიც მითითებულია გერმა-
ნიის მთავრობის კოალიციურ שეთანხმებაשი. 

 
ცხრილი N 2.  

ორგანული სასოფლო-სამეურნეო მიწებისა და ფერმერული მეურნეობის 
საერთო რაოდენობის  ზრდა  გერმანიაשი 1994-2020 წლების   განმავლობაשი 

 
წელი ორგანული 

მეურნეობის 
ფართობი 

(ჰა) 

ორგანული 
ფერმერული 

მეურნეობის საერთო 
რაოდენობა 

ორგანული 
სასოფლო-

სამეურნეო მიწების 
ზრდა (%) 

ორგანული  
ფერმერული 

მეურნეობების ზრდა  
(%) 

1994 272,139 5,866 1,6 1 

1995 309,487 6,642 1,8 1,1 

1996 354,171 7,353 2,1 1,3 

1997 389,693 8,184 2,3 1,5 

1998 416,518 9,213 2,4 1,7 
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1999 452,327 10,425 2,6 2,2 

2000 546,023 12,74 3,2 2,9 

2001 634,998 14,702 3,7 3,3 

2002 696,978 15,626 4,1 3,6 

2003 734,027 16,475 4,3 3,9 

2004 767,891 16,603 4,5 4,1 

2005 807,406 17,02 4,7 4,3 

2006 825,538 17,557 4,9 4,6 

2007 865,336 18,703 5,1 5 

2008 907,786 19,813 5,4 5,3 

2009 947,115 21,047 5,6 5,7 

2010 990,702 21,942 5,9 7,3 

2011 1,015,626 22,506 6,1 7,5 

2012 1,034,355 23,032 6,2 7,7 

2013 1,044,955 23,271 6,3 8,2 

2014 1,047,633 23,398 6,3 8,2 

2015 1,088,838 24,736 6,5 8,7 

2016 1,251,320 27,132 7,5 9,9 

2017 1,373,157 29,395 8,2 11 

2018 1,498,027 31,713 9 12 

2019 1,613,834 34,11 9,7 12,9 
2020 1,701,895 35,396 10,3 13,5 

 

წყარო: დამუשავებულია გერმანიის სურსათისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ გამო-
ქვეყნებული მასალების საფუძველზე 

     

დასკვნა. საქართველოს  ბუნებრივი პირობები ბიომეურნეობების שექმნისა და ბიოაგროწარ-
მოების განვითარების უნიკალურ საשუალებას აძლევს. საქართველოს  ბიომეურნეობების განვი-
თარების უზარმაზარი პოტენციალი გააჩნია. ბიომეურნეობა აგრარულ სფეროשი მდგრადი განვი-
თარების პრინციპების პრაქტიკული რეალიზაციაა. ბიომეურნეობა აერთიანებს და ჰარმონიულად 
განავითარებს საზოგადოების ეკოლოგიურ, ეკონომიკურ და სოციალურ სფეროებს. ბიომეურნეო-
ბების განვითარება მოგვცემს שესაძლებლობას ვაწარმოოთ კონკურენტუნარიანი საექსპორტო 
პროდუქცია, რომელიც თავის მხრივ ხელს שეუწყობს ქვეყნის საერთაשორისო ბაზარზე დამკვიდ-
რებას და საექსპორტო שემოსავლების ზრდას, რაც მნიשვნელოვნად שეამცირებს ქვეყნისათვის არ-
სებულ მწვავე პრობლემას –  უარყოფით სავაჭრო სალდოს. ეს კი ჩვენი აზრით, დიდად უკავשირ-
დება  იმას, თუ რამდენად გამოიყენებს  საქართველო  უნიკალური שანსს, რათა მან  გლობალურ 
ბაზარზე დაიმკვიდროს თავი როგორც ორგანული პროდუქციის მწარმოებელმა ქვეყანამ. 

ქვეყნის აგრარული სექტორის, უპირატესად, ორგანული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის  
წარმოებაზე გადართვის  სწორი და ეფექტიანი პოლიტიკის שემუשავებისას       საქართველოს 
მთავრობის  მიერ უნდა მოხდეს ორგანული პროდუქციის ბაზრის  განვითარების გერმანული გა-
მოცდილების שესწავლა და გათვალისწინება. საქართველოשი ორგანული აგროპროდუქციის წარ-
მოების სტიმულირებაზე უდავოდ დადებით როლს  שეასრულებს საქართველოს  მთავრობის მიერ 
მიმდინარე წლის პირველი აგვისტოდან ამოქმედებული „ბიოწარმოების პროგრამა“. აღნიשნული 
პროგრამა  დაეხმარება ფერმერებს  ბიოსერტიფიცირების კონვერსიის პროცესის  განმავლობაשი  
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და სერტიფიცირების ფინანსურ  უზრუნველყოფაשი.  თუმცა,  უნდა აღინიשნოს ერთი მნიשვნელო-
ვანი ნაკლოვანება: ფერმერებს  უწევთ საკუთარი ფინანსებით მოიპოვონ ბიომწარმოებლის სერ-
ტიფიკატი, რომელსაც  სახელმწიფო שესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენის שემდგომ აუნაზღაუ-
რებს  70-60%-ის ფარგლებשი.   ფერმერთა,  ისევე როგორც   ეკონომიკურ სუბიექტთა უმრავლე-
სობის წინაשე  კი სწორედ    ფინანსური სახსრების დეფიციტურობის პრობლემა დგას. 

ქვეყნის აგრარული სექტორის განვითარების სტრატეგიის პრიორიტეტულ მიმართულებად 
ორგანული აგროსამეურნეო პროდუქტების წარმოება მიიჩნევა,   რომელიც მნიשვნელოვნად ხელს 
-ეუწყობს  დარგის ეფექტიან და მდგრად განვითარებას. ამიტომ აუცილებლად მიგვაჩნია ორგაש
ნული პროდუქტის წარმოების განვითარების მხარდამჭერი სისტემის სახელმწიფოებრივ დონეზე 
განხილვა-שემუשავება. კერძოდ, აუცილებელია ფერმერთათვის  ორგანული პროდუქტების  წარ-
მოების უპირატესობების שესახებ ინფორმაციული ბაზის שექმნა და მიწოდების სერვისის უზრუნ-
ველყოფა, საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარების ხელשეწყობა, საგადასახადო  და საკრედიტო שე-
ღავათების שეთავაზება, ასევე   მარკეტინგული მხარდაჭერა. ასეთი სახელმწიფო პოლიტიკის שე-
მუשავება და გატარება שესაძლებელს გახდის ქვეყანამ  აქტიურად გამოიყენოს ის უდიდესი აგრა-
რული პოტენციალი, რაც მას გააჩნია და ღირსეული ადგილი დაიკავოს მსოფლიო აგროსასურსა-
თო ბაზარზე. 

მიზანשეწონილად მიგვაჩნია საქართველოשი მომზადდეს ორგანული სოფლის მეურნეობის 
სპეციალიზებული საგანმანათლებლო პროგრამები და სასწავლო კურსები,  რომელიც שესაძლე-
ბელს გახდის ორგანული წარმოების שესწავლას  მეცნიერულ კონტექსტשი. ამ שემთხვევაשი საუკე-
თესო გამოცდილებად კვლავ  გერმანული უნივერსიტეტებისა და კვლევითი ინსტიტუტების საქმი-
ანობის გათვალისწინება მიგვაჩნია. 2019 წელს გერმანიის განათლების სახელმწიფო სტანდარ-
ტებשი שევიდა ორგანული წარმოება  – საკურსო მოდულების ვრცელი რაოდენობით.  ამ კურსის 
კურსდამთავრებულებს שეუძლიათ მიიღონ ხუთსაფეხურიანი სწავლის პროფესიული სერტიფიკა-
ტი, როგორც ორგანულ სოფლის მეურნეობაשი, ასევე ორგანული კულტურების ან   მეცხოველეო-
ბის წარმოებაשი. ორგანული წარმოების שემდგომი პოპულარიზაციისა და განვითარების თვალ-
საზრისით,  ასევე მეტად მნიשვნელოვანი და პროდუქტიული იქნება   გერმანიისა და საქართვე-
ლოს  თანამשრომლობა საგანმანათლებლო კუთხით,  კერძოდ კი,  საქართველოს სხვადასხვა უნი-
ვერსიტეტების სტუდენტების სტაჟირების პროგრამების განხორციელება გერმანიაשი ორგანული 
წარმოების שესახებ ცოდნის  שეძენისა და  გაღრმავების მიზნით.    
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SUMMARY 

 
The objective of the present paper is to study the real situation on the organic agricultural products market 

development  in Georgia. The article discusses the experience of Germany which has the greatest experience 
and achievements in the field of organic agricultural production.  the consideration of it  will contribute to the 
creation of an effective mechanism for stimulating the market of organic agricultural products in Georgia. 
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