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თხი ლი სა ქარ თვე ლოს თვის ერ თადერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა სოფ
ლოდ სა მე ურ ნეო კულ ტუ რა ა, რო მე ლიც სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს ქვე ყა ნას 
თხი ლის მსოფ ლიო უმ სხვი ლე სი ექ სპორ ტი ო რი ქვეყ ნე ბის ხუ თე ულ ში 
შე დი ო დეს. 

კვლე ვის მი ზა ნია სა ქარ თვე ლო ში თხი ლის წარ მო ე ბი სა და ექ ს
პორ ტი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის, ასე ვე მას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ
ლე მე ბის ანა ლი ზი. აღ ნიშ ნუ ლი მიზ ნის მი საღ წე ვად გან საზღ ვრუ ლია 
შემ დე გი ამო ცა ნე ბი: სა ქარ თვე ლოს რე გი ო ნე ბის მი ხედ ვით თხი ლის 
სა წარ მოო პო ტენ ცი ა ლის გაც ნო ბა, ქარ თუ ლი თხი ლის სა ერ თა შო რი
სო ბაზ რებ ზე შე საღ წე ვად არ სე ბუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის, უპი რა ტე სო
ბე ბი სა და სირ თუ ლე ე ბის გან საზღ ვრა, ევ რო კავ ში რის თხი ლის ბა ზარ
ზე სა ქარ თვე ლოს, რო გორც თხი ლის მწარ მო ებ ლი და ექ სპორ ტი ო რი 
ქვეყ ნის რო ლის გა მოკ ვე თა. 

კვლე ვის ემ პი რი უ ლი ბა ზაა მეც ნი ერ თა ნაშ რო მე ბი, ორ გა ნი ზა
ცი ე ბის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბი, სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის 
ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რი სა და გა ე როს სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი, 
სხვა დას ხვა ინ ტერ ნეტ რე სურ სე ბი. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ქარ თუ ლი თხი ლის ბა ზა რი, თხი ლის წარ
მო ე ბა, თხი ლის ექ სპორ ტი ევ რო კავ შირ ში, თხი ლის მსოფ ლიო ბა ზა რი, 
კონ კუ რენ ცია თხი ლის ბა ზარ ზე.

თხილის წარმოების დინამიკა რეგიონების მიხედვით

თხი ლი ტრა დი ცი ულ წამ ყვან კულ ტუ რას წარ მო ად გენს სა ქარ თვე ლო ში, 
რად გან კლი მა ტუ რი პი რო ბე ბი თხი ლის გავ რცე ლე ბის არე ალს არ ზღუ დავს. 
თხი ლის მოყ ვა ნა დიდ ინ ვეს ტი ცი ებს არ სა ჭი რო ებს და ნაკ ლე ბად შრო მა -ინ-
ტენ სი უ რი ა. (Kharaishvili, Chavleishvili 2008, 20-21). ხეხი ლის ბაღ თან, ციტ რუ სო-
ვან კულ ტუ რებ თან და ვე ნახ თან შე და რე ბით 1 ჰა თხი ლის ბა ღის გა შე ნე ბას და 
შემ დგომ წლებ ში მის მოვ ლას ბევ რად ნაკ ლე ბი და ნა ხარ ჯე ბი სჭირ დე ბა.  
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ეროვ ნუ ლი საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბის წარ მო ე ბას ქვეყ ნის მდგრად ეკო ნო მი კურ 
გან ვი თა რე ბა ში შე უძ ლია მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლი ითა მა შოს. გან სა კუთ რე ბით 
სა ყუ რადღ ე ბოა ისე თი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი სექ ტო რე ბის გან ვი თა რე ბა, რომ-
ლე ბიც შეძ ლე ბენ უზ რუნ ველ ყონ რო გორც სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბა, ასე ვე 
გა ზარ დონ სა ექ სპორ ტო პო ტენ ცი ა ლი და მოკ ლე ვა დი ან პე რი ოდ ში უზ რუნ-
ველ ყონ მო გე ბის მი ღე ბა (Kharaishvili, Chavleishvili, Natsvaladze 2014, 3259-3263).

თხი ლის სამ რეწ ვე ლო ტი პის ბა ღე ბი სა ქარ თვე ლო ში ძი რი თა დად წარ-
მოდ გე ნი ლია აჭა რა ში, სა მეგ რე ლო ში, გუ რი ა ში, იმე რეთ სა და კა ხეთ ში, სა დაც 
ჯი შუ რი შედ გე ნი ლო ბა მეტ -ნაკ ლე ბად ცვა ლე ბა დი ა. სა ქარ თვე ლო ში გან სხვა-
ვე ბუ ლია თხი ლის ბა ღე ბის სა შუ ა ლო მო სავ ლი ა ნო ბა რე გი ო ნე ბის მი ხედ ვით 
(მი რო ტა ძე და სხვ., 2015, 11). (იხ. ცხრი ლი 1).

საქართველოს რეგიონებში თხილის მოსავლიანობა (ტ/ჰა)
ცხრილი 1 

რეგიონი მოსავლიანობა
მოსავალი 

სამრეწველო 
ბაღებში ტ/ჰა

განსხვავების მიზეზი

სამეგრელო 1,5-1,8 2,0-2,5 ჭარბი ტენი, ნიადაგის 
დაბალი ნაყოფიერება

გურია 1,3-1,6 1,7-2,0 ნარგაობის ასაკი

იმერეთი 1,5-1,7 1,8-2,0 ტენის ნაკლებობა

აჭარა 1,3-1,5 1,5-2,0 დაბალი აგროფონი

კახეთი 1,9-2,3 2,5-3,0 ნიადაგის მაღალი 
ნაყოფიერება

თხილის ყველაზე მაღალი მოსავლიანობით გამოირჩევა კახეთის რეგი-
ონი (1,9 - 2,3 ტ.), რაც ნიადაგის შედარებით მაღალი ნაყოფიერებითაა განპი-
რობებული. ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი კი ამ მხრივ აჭარაშია (1,3 - 1,5 ტ.).

მეორე ცხრილში წარმოდგენილია საქართველოში თხილის წარმოების 
მაჩვენებლები 2006-2017 წლებში, საიდანაც ჩანს, რომ მაჩვენებელმა მაქსიმუმს 
მიაღწია 2013 წელს - 39,7 ათასი ტონა, ხოლო მინიმალური მაჩვენებელი იყო 
2008 წელს - 18,7 ათასი ტონა. 

თხი ლის წარ მო ე ბის და დამ ზა დე ბის უმ სხვი ლეს რე გი ო ნად ით ვლე ბა სა-
მეგ რე ლო- ზე მო სვა ნე თი. ამ რე გი ონ ში 2016 წლის მო ნა ცე მე ბით, სა ქარ თვე-
ლო ში მთლი ა ნად წარ მო ე ბუ ლი თხი ლის 52%-ზე მე ტი მო დი ო და, 2017 წელს 
კი ამ მაჩ ვე ნე ბელ მა მხო ლოდ 34% შე ად გი ნა. მთლი ა ნი წარ მო ე ბის მო ცუ ლო ბა 
2017 წელს, წი ნა წელ თან შე და რე ბით, 8 ტ-ით არის შემ ცი რე ბუ ლი, თუმ ცა, ეს 
შემ ცი რე ბა სწო რედ სა მეგ რე ლო- ზე მო სვა ნე თის რე გი ონ ზე მო დის. და ნარ ჩენ 
რე გი ო ნებ ში კი წარ მო ე ბის მო ცუ ლო ბა უმ ნიშ ვნე ლო დაა შეც ვლი ლი. აქ ასე ვე 
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გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია აფ ხა ზე თი დან აღ რიცხ ვის გა რე შე გად მო ტა ნი ლი თხი-
ლის საკ მა ოდ დი დი მო ცუ ლო ბა.

საქართველოში თხილის წარმოების მაჩვენებლები 2006-2017 წლებში (ათასი ტ) 
ცხრილი 2

წელი 2006 2007 2008 2009 2010 2011

საქართველოში  - სულ
მათ შორის:

23.5 21.2 18.7 21.8 28.8 31.1

იმერეთი 3.2 3.2 3.9 3.2 2.4 4.8

სამეგრელო-ზემო სვანეთი 13.5 12 9.3 11.4 20.8 15.8

გურია 5.7 4.5 4.2 3.7 3.7 6.8

დანარჩენი საქართველო 1.1 1.5 1.3 3.5 1.9 3.7

ცხრილი 2 (გაგრძელება)

წელი 2012 2013 2014 2015 2016 2017
საქართველოში - სულ
მათ შორის:

24.7 39.7 33.8 35.3 29.5 21.4

იმერეთი 3.4 5.6 3.2 4.2 3.4 2.8

სამეგრელო-ზემო სვანეთი 11.8 20.5 20.7 18.8 15.3 7.3

გურია 5.9 9.0 6.2 6.2 7.2 6.4

დანარჩენი საქართველო 3.5 4.6 3.6 6.1 3.4 4.9
 
2016 წლი დან, თხი ლის მო სავ ლის მნიშ ვნე ლოვ ნად შემ ცი რე ბის მი ზე ზი 

სა ქარ თვე ლო ში აზი უ რი ფა რო სა ნას შე მო სე ვა გახ და. მავ ნე ბე ლი სა ქარ თვე-
ლო ში პირ ვე ლად 2015 წელს გა მოჩ ნდა და 2016 წლის სე ზონ ზე და სავ ლეთ სა-
ქარ თვე ლო ში თხი ლის მო სავ ლის არ სე ბი თი კლე ბა გა მო იწ ვი ა.  

2019 წელს, „თხილის მოსავლის გადარჩენის“ მასშტა ბუ რი პრო ექ ტი და-
იწყ ო. კამ პა ნია მიზ ნად თხი ლის მო სავ ლის გა დარ ჩე ნას ისა ხავს. თხი ლის მწარ-
მო ე ბელ თა ასო ცი ა ცი ა, ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან ერ თად, 200-მდე 
სო ფელ ში, ფერ მე რებს თხი ლის მოვ ლის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას უშუ ა ლოდ მი-
აწ ვდის. პროგ რა მის ფარ გლებ ში, თხი ლის მოვ ლის ყვე ლა ეტაპ ზე, მოხ დე ბა 
ფერ მე რე ბის თვის აგ რო ნო მე ბის რე კო მენ და ცი ის გა წე ვა და სა ჭი რო შხამ -ქი მი-
კა ტე ბი თა და ინ ვენ ტა რით უზ რუნ ველ ყო ფა. თხი ლის მწარ მო ე ბელ თა ასო ცი ა-
ცია ახალ პრო ექტს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის და გა რე მოს დაც ვის სა მი ნის ტროს, 
სა მეგ რე ლო- ზე მო სვა ნე თის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციის, 
ადგილობრივი თვითმმართველობების, კომპანია „ფერეროსა“ და USAID-ის 
მხარდაჭერით ახორციელებს.
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თხილის მსოფლიო ბაზრის ზოგადი მიმოხილვა და
ქართული თხილის საექსპორტო შესაძლებლობები

თხი ლის მსოფ ლიო წარ მო ე ბის ლი დე რია თურ ქე თი, რო მე ლიც სტა ბი ლუ-
რად აწარ მო ებს 360 ათას ტო ნამ დე თხი ლის გულს, რაც მსოფ ლიო წარ მო ე-
ბის 73%-ი ა. მსოფ ლი ო ში მე ო რე პო ზი ცი ას იკა ვებს იტა ლია - 42 300 ტ-ით, რაც 
მსოფ ლიო წარ მო ე ბის 9%-ს შე ად გენს. 

რო გორც დი აგ რა მი დან (1) ჩანს, სა ქარ თვე ლო ში წარ მო ე ბუ ლი თხი ლი 
მსოფ ლიო წარ მო ე ბის 3%-ი ა, რაც ქვეყ ნი სათ ვის საკ მა ოდ სე რი ო ზუ ლი მიღ წე-
ვა ა, თუ სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ას და მო სახ ლე ო ბის რა ო დე ნო ბას თხი ლის 
სხვა მწარ მო ე ბე ლი ქვეყ ნე ბის მაჩ ვე ნებ ლებს შე ვა და რებთ:

ქვეყნების წილობრივი მაჩვენებლები თხილის გულის მსოფლიო წარმოებაში 
2017-2018 წლებში (ათასი ტ) [8, 26]

დიაგრამა 1

საქართველო მსოფლიოში თხილის რიგით მეოთხე მწარმოებელია თურ-
ქეთის, იტალიისა და აზერბაიჯანის შემდეგ. მას მოსდევს ჩილე, ა.შ.შ, ესპანეთი 
და სხვა ქვეყნები.

სა ქარ თვე ლო სათ ვის თხი ლის ექ სპორ ტი შე მო სავ ლის მი ღე ბის ერ თ-ერ თი 
უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი წყა რო ა. სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ-
რის წი ნას წა რი მო ნა ცე მე ბით, სა ქარ თვე ლო დან 2018 წელს მთლი ა ნად ექ სპორ-
ტი რე ბულ იქ ნა 57 მლნ 265 ათა სი დო ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის თხი ლი. მთლი ა ნად 
თხი ლის ექ სპორ ტი დან მი ღე ბულ მა შე მო სა ვალ მა თა ვის მაქ სი მუმს 2014 წელს 
მი აღ წია და 183 მლნ 349 ათა სი დო ლა რი შე ად გი ნა. 2018 წელს კი, ეს მაჩ ვე ნე ბე-
ლი ბო ლო 10 წლის გან მავ ლო ბა ში მი ნი მა ლუ რი ა.

სა ქარ თვე ლოს თხი ლის სა ექ სპორ ტო ბაზ რე ბის გა ფარ თო ე ბის კარ გი პო-
ტენ ცი ა ლი აქვს. მა გა ლი თი სათ ვის, თხი ლის უდი დე სი სა მომ ხმა რებ ლო ია პო-
ნუ რი კომ პა ნია - Japanese Tokyo Nuts, ცდი ლობს მო ი ძი ოს თხი ლის სხვა მიმ წო-
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დებ ლე ბი (თურ ქე თი სა და აშშ-ს გარ და) და და ინ ტე რე სე ბუ ლია ქარ თუ ლი თხი-
ლით. ასე ვე, საკ მა ოდ დი დია რუ სე თის თხი ლის ბა ზა რი, რო მე ლიც მთლი ა ნად 
თხი ლის იმ პორ ტზეა და მო კი დე ბუ ლი. ქარ თუ ლი თხი ლით და ინ ტე რე სე ბუ ლია 
ამე რი კუ ლი კომ პა ნი ე ბიც, მაგ რამ ზო გი ერ თი ქარ თვე ლი მე წარ მე ამე რი კულ 
ბა ზარს სა ეჭ ვოდ მი იჩ ნევს ისე თი მი ზე ზე ბის გა მო, რო გო რი ცაა ტრან სპორ-
ტი რე ბი სათ ვის სა ჭი რო დი დი დრო და გა დახ დის მო უქ ნე ლი სის ტე მა, მა შინ, 
რო დე საც თხი ლის ბიზ ნე სის მომ გე ბი ა ნო ბა სწო რედ ფუ ლის სწრაფ ბრუნ ვა ზეა 
და მო კი დე ბუ ლი (Chavleishvili 2015, 1479-1482).

თხი ლის ნა ყო ფი გა მო ირ ჩე ვა მა ღა ლი შე ნახ ვი სუ ნა რი ა ნო ბით, ორი წლის 
გან მავ ლო ბა ში არ კარ გავს სა სა ქონ ლო მაჩ ვე ნებ ლებს, კვე ბით ღი რე ბუ ლე ბას, 
ტრან სპორ ტა ბე ლუ რი ა. თხი ლის კულ ტუ რა, თა ვი სი ეკო ნო მი კუ რი მნიშ ვნე ლო-
ბით და სა ერ თა შო რი სო ბა ზარ ზე ყო ველ წლი უ რად მზარ დი მოთხ ოვ ნი დან გა-
მომ დი ნა რე, დიდ ინ ტე რესს იწ ვევს.       

სა ინ ტე რე სოა ქარ თუ ლი თხი ლის ექ სპორ ტი მსოფ ლი ოს ქვეყ ნე ბის მი-
ხედ ვით (იხ. დი აგ რა მა 2). სა ქარ თვე ლო დან ძი რი თა დად ხდე ბა ნა ჭუჭ გაც ლი ლი 
თხი ლის (თხი ლის გუ ლის) გა ტა ნა, შე სა ბა მი სად, კვლე ვი სათ ვის მნიშ ვნე ლო ვა-
ნია გან ვი ხი ლოთ სწო რედ თხი ლის გუ ლის ექ სპორ ტი ქვეყ ნე ბის მი ხედ ვით და 
უგუ ლე ბელ ვყოთ ნა ჭუ ჭი ა ნი თხი ლის ექ სპორ ტი. 

ქართული ნაჭუჭგაცლილი თხილის ექსპორტი მსოფლიოში 2018 წელს (ტ) [11] 
დიაგრამა 2

ქართული თხილისათვის მნიშვნელოვანი საექსპორტო ბაზრებია: იტალია 
- 31%-იანი წილით, რუსეთი – 14%-იანი წილით, მესამე პოზიციაზეა გერმანია 
- 13%-ით.
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საქართველოს საექსპორტო პოტენციალი ევროკავშირის 
თხილის ბაზარზე

სხვა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის ექ სპორ ტთან შე და რე ბით, თხი-
ლის ექ სპორ ტი რე ბა უფ რო მარ ტი ვია – პრო დუქ ცია გა და მუ შა ვე ბის და შე ნახ-
ვის ტექ ნო ლო გი ის ზუს ტი დაც ვის პი რო ბებ ში, არ არის მალ ფუ ჭე ბა დი და არ 
სჭირ დე ბა გან სა კუთ რე ბუ ლი და ნა ხარ ჯე ბი (მი რო ტა ძე და სხვ., 2015, 5).

ევ რო პას თან სი ახ ლო ვემ და სატ რან სპორ ტო კავ ში რე ბის გან ვი თა რე ბამ 
რო გორც ევ რო პას თან, ასე ვე სხვა რე გი ო ნებ თან, სა ქარ თვე ლო მიმ ზიდ ვე ლი 
გა ხა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბი სა და ზო გა დად – აგ როპ რო დუქ-
ტე ბის ექ სპორ ტის მხრივ. სა ქარ თვე ლოს აქვს მზარ დი ეკო ნო მი კა, შრო მის 
ლი ბე რა ლუ რი ბა ზა რი, შემ ცი რე ბუ ლი ფიქ სი რე ბუ ლი გა და სა ხა დე ბი და გა მარ-
ტი ვე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო პო ლი ტი კა, რაც ექ სპორ ტი ორ თათ ვის ხელ საყ რე ლი 
ფაქ ტო რე ბი ა. ღრმა და ყოვ ლის მომ ცვე ლი თა ვი სუ ფა ლი სა ვაჭ რო ზო ნის შე-
თან ხმე ბის შე დე გად, სა ქარ თვე ლოს ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე შეს ვლის კარ გი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი აქვს (Kharaishvili, Erkomaishvili, Chavleishvili 2015, 3833).

ევ რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნე ბი არი ან რო გორც თხი ლის ექ სპორ ტი ო რე-
ბი, ასე ვე იმ პორ ტი ო რე ბი. გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის სტა ტის-
ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, 2015-2017 წლებ ში ევ რო კავ შირ ში თხი ლის 
უმ სხვი ლე სი იმ პორ ტი ო რი ქვეყ ნე ბი ა: თურ ქე თი, სა ქარ თვე ლო, აზერ ბა ი ჯა ნი, 
ჩი ლე და აშშ. თურ ქე თი მსოფ ლიო თხი ლის ბაზ რის ლი დე რი ა, რო გორც დი აგ-
რა მა 3-დან ჩანს, თურ ქე თი ევ რო კავ შირ შიც პირ ვე ლო ბას ინარ ჩუ ნებს და 2015-
2017 წლე ბის მო ნა ცე მე ბით, სა შუ ა ლოდ, 92 ათას 811 ტო ნა თხი ლის ექ სპორტს 
ახორ ცი ე ლებს.

ევროკავშირში ნაჭუჭგაცლილი და ნაჭუჭგაუცლელი თხილის იმპორტის 
მაჩვენებლები უმსხვილესი ექსპორტიორი ქვეყნებიდან 2015-2017 წლებში (ტ) 

დიაგრამა 3
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თურქეთი საქართველო აზერბაიჯანი ჩილე აშშ 
2015 97 635,88 15 907,18 7 305,91 4 472,34 868,484
2016 84 787,94 20 289,57 7 810,20 6 430,32 732,987
2017 96 010,21 9 341,63 9 025,16 7 703,68 688,219
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სა ქარ თვე ლო თხი ლის ერ თ-ერ თი უმ სხვი ლე სი ექ სპორ ტი ო რია ევ რო კავ-
ში რის ქვეყ ნებ ში. 2015-2017 წლე ბის მო ნა ცე მე ბით, ყვე ლა ზე მე ტი ოდე ნო ბის 
თხი ლის ექ სპორ ტი გან ხორ ცი ელ და 2016 წელს – 20 ათას ტო ნა ზე მე ტი, ხო ლო 
მომ დევ ნო – 2017 წელს მკვეთ რად –  9 ათას 341 ტ-მდე, თით ქმის 54%-ით შემ-
ცირ და (2018 წლის მო ნა ცე მე ბი ჯერ არ არის ხელ მი საწ ვდო მი). 

ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებს შო რის ყვე ლა ზე მსხვი ლი იმ პორ ტი ო რი ქვეყ ნე-
ბი ა: გერ მა ნია და იტალია (Kharaishvili, Chavleishvili, Natsvaladze 2014, 28).

ამას თა ნა ვე, სა ქარ თვე ლოს თვი საც ევ რო კავ შირ ში თხი ლის უმ სხვი ლე სი 
სა ექ სპორ ტო ბაზ რე ბი სწო რედ ეს ქვეყ ნე ბი ა. სა ინ ტე რე სოა სა ქარ თვე ლოს სა-
ექ სპორ ტო შე საძ ლებ ლო ბე ბის შეს წავ ლა ამ ქვეყ ნე ბის ბა ზარ ზე. ანა ლი ზი სათ-
ვის გან ვი ხი ლოთ ის ქვეყ ნე ბი, რომ ლე ბიც იტა ლი ა სა და გერ მა ნი ა ში თხი ლის 
უმ სხვი ლეს ექ სპორ ტი ო რე ბად და შე სა ბა მი სად, სა ქარ თვე ლოს კონ კუ რენ ტე-
ბად გვევ ლი ნე ბი ან.

თხილის იმპორტის მაჩვენებლები იტალიაში უმსხვილესი ექსპორტიორი 
ქვეყნებიდან 2015-2017 წლებში (ტ) 

დიაგრამა 4

დი აგ რა მა 4-დან ჩანს, რომ თხი ლის ექ სპორ ტის უპი რო ბო კონ კუ რენ ტი 
იტა ლი ა ში თურ ქე თი ა, სა ქარ თვე ლო და ჩი ლე და ახ ლო ე ბით თა ნა ბა რი მო ცუ-
ლო ბის თხი ლის ექ სპორტს ახორ ცი ე ლე ბენ, ხო ლო აზერ ბა ი ჯა ნი დან იტა ლი ა ში 
ნაკ ლე ბი თხი ლი გა დის, ვიდ რე სა ქარ თვე ლო დან. აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ 2017 
წელს, წი ნა წელ თან შე და რე ბით, სა ქარ თვე ლო დან თხი ლის ექ სპორ ტი იტა ლი-
ა ში თით ქმის ორ ჯერ არის შემ ცი რე ბუ ლი, რაც გა მოწ ვე უ ლია არამ ხო ლოდ სა-
კუთ რივ ექ სპორ ტის, არა მედ ზო გა დად სა ქარ თვე ლო ში წარ მო ე ბუ ლი თხი ლის 
მო ცუ ლო ბის შემ ცი რე ბით.

გერ მა ნი ა ში თხი ლის უმ სხვი ლე სი იმ პორ ტი ო რი ქვეყ ნე ბი ა: თურ ქე თი, 
იტა  ლი ა, სა ქარ თვე ლო და აზერ ბა ი ჯა ნი. რო გორც დი აგ რა მა 4 გვიჩ ვე ნებს, 
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თურ ქე თი ამ ბა ზარ ზეც, ისე ვე რო გორც იტა ლი ა ში, უკონ კუ რენ ტო ლი დე რი ა. 
სა შუ ა ლოდ მას გერ მა ნი ა ში 39 ათას 393 ტო ნა თხი ლი შე აქვს. 

თურ ქეთ სა და იტა ლი ას თან შე და რე ბით, ცხა დი ა, ბაზ რის შე და რე ბით 
მცი რე წილს ფლო ბენ სა ქარ თვე ლო და აზერ ბა ი ჯა ნი. სა ქარ თვე ლომ 2015 
წელს გერ მა ნი ა ში 5 ათას 624 ტ-ზე მე ტი თხი ლის ექ სპორ ტი გა ნა ხორ ცი ე ლა, 
2016 წელს ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი წი ნა წელ თან შე და რე ბით 23%-ით გა ი ზარ და და 6 
ათას 922 ტ შე ად გი ნა. 2017 წელს კი მკვეთ რად, 2 ათას 745 ტო ნამ დე შემ ცირ-
და, რაც 2016 წელ თან შე და რე ბით, 60%-ი ა ნი კლე ბაა (Kharaishvili, Erkomaishvili, 
Chavleishvili 3833-3837).

თხილის იმპორტის მაჩვენებლები გერმანიაში უმსხვილესი ექსპორტიორი 
ქვეყნების მიერ 2015-2017 წლებში (ტ)

დიაგრამა 5

ანა ლი ზი გვიჩ ვე ნებს, რომ თხი ლის უმ სხვი ლეს სა ექ სპორ ტო ბაზ რებ ზე 
სა ქარ თვე ლოს ძი რი თა დი კონ კუ რენ ტე ბი ა: თურ ქე თი, ჩი ლე, აზერ ბა ი ჯა ნი და 
იტა ლი ა. მათ შო რის ცხა დი ა, რომ იტა ლი ი სა და მით უფ რო თურ ქე თი სათ ვის 
კონ კუ რენ ცი ის გა წე ვას სა ქარ თვე ლო ვერ შეძ ლებს. რო გორც წარ მო ე ბი სა და 
ექ სპორ ტის მო ცუ ლო ბის, ასე ვე მათ მი ერ წარ მო ე ბუ ლი თხი ლის მა ღა ლი ხა-
რის ხი დან გა მომ დი ნა რე.

სა ქარ თვე ლოს კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბი სა და ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე 
სა ექ სპორ ტო შე საძ ლებ ლო ბე ბის ანა ლი ზი სათ ვის ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
მაჩ ვე ნე ბე ლია თხი ლის ფა სე ბის ფორ მი რე ბა. სა ქარ თვე ლო თხი ლის წარ მო ე-
ბი სა და ექ სპორ ტის მხრივ კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი სწო რედ წარ მო ე ბის და ბა ლი 
ფა სით შე იძ ლე ბა იყოს, რად გან თხი ლის ხა რის ხი თა და სტან დარ ტებ თან შე სა-
ბა მი სო ბის მხრივ, ის სხვა კონ კუ რენტ ქვეყ ნებს საკ მა ოდ ჩა მორ ჩე ბა. ეს გან სა-
კუთ რე ბით შე ე ხე ბა იტა ლი ა სა და თურ ქეთს, რო მელ თა გა მო რიცხ ვის შემ დეგ, 
ჩვე ნი ქვეყ ნის კონ კუ რენ ტე ბად ევ რო კავ ში რის „მთავარ იმპორტიორთა“ ბა-
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ზარ ზე მხო ლოდ აზერ ბა ი ჯა ნი და ჩი ლე შე იძ ლე ბა ჩავ თვა ლოთ. გა ე როს მო ნა-
ცე მე ბით, იტა ლია და გერ მა ნია თხილს სა ქარ თვე ლო დან და აზერ ბა ი ჯა ნი დან, 
ფაქ ტობ რი ვად, ერ თნა ირ ფა სად შე ის ყი დი ან, მა შინ რო დე საც იტა ლი ის მი ერ 
ჩი ლე დან შეს ყი დუ ლი თხი ლის ფა სი სა ქარ თვე ლო დან იმ პორ ტი რე ბუ ლი თხი-
ლის ფასს სა შუ ა ლოდ 67%-ით აღე მა ტე ბა. შე სა ბა მი სად, რო გორც წარ მო ე ბის 
მო ცუ ლო ბით, ასე ვე ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში სა იმ პორ ტო ფა სე ბით, სა ქარ-
თვე ლოს რე ა ლურ კონ კუ რენ ტად აზერ ბა ი ჯა ნი გვევ ლი ნე ბა. 

სა ქარ თვე ლოს შე უძ ლია აზერ ბა ი ჯანს კონ კუ რენ ცია გა უ წი ოს წარ მო-
ე ბის და ბა ლი ფა სით, რად გან ათი წლის მო ნა ცე მე ბით (2007-2016 წწ.) სა ქარ-
თვე ლო ში მე წარ მი სათ ვის თხი ლის სა რე ა ლი ზა ციო სა შუ ა ლო ფა სი – კგ. 2,08 
დო ლა რი ა, ხო ლო აზერ ბა ი ჯან ში – 2, 261 დო ლა რი. თუმ ცა, ეს უპი რა ტე სო ბა 
არ ნიშ ნავს იმას, რომ ქარ თუ ლი თხი ლი ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე მხო ლოდ მი-
სი და ბა ლი ფა სის გა მო გა ი ყი დე ბა. ევ რო კავ ში რის ბაზ რი სათ ვის გან კუთ ვნი ლი 
პრო დუქ ცია უნ და აკ მა ყო ფი ლებ დეს ხა რის ხის, უვ ნებ ლო ბი სა და სხვა მოთხ-
ოვ ნებს.  

თხი ლის ბაზ რის ანა ლი ზის შე დე გად, შე საძ ლე ბე ლია შე ვა ფა სოთ ქარ თუ-
ლი თხი ლის რო გორც ძლი ე რი და სუს ტი მხა რე ე ბი, ასე ვე მი სი შე საძ ლებ ლო ბე-
ბი და გან ვსაზღ ვროთ მო სა ლოდ ნე ლი საფ რთხე ე ბი:

 S ძლიერი მხარეები
•	 თხილის კონკურენტული 

(და  ბალი) ფასი
•	 ხელსაყრელი მდებარეობა-

შა ვი ზღვის რეგიონში ყველა-
ზე შესაფერისი რეგიონი 
თხი ლის წარმოებისთვის

•	 თხილის კულტივირების 
მრა ვალ წლოვანი ტრადიცია

O შესაძლებლობები
•	 შემოსავლის ზრდა წარ-

მო ე ბისა და ხარისხის სა-
კითხებზე ჩატარებული 
ტრე ნინგების საშუალებით

•	 წარმოების ზრდის მიზნით 
ნიადაგის ნაყოფიერების 
ამაღლება

W სუსტი მხარეები
•	 გადამუშავების თანამედროვე ტექ-

ნო ლოგიების ცოდნის ნაკლე ბობა
•	 მოძველებული მოწყობილობები
•	 მცირე პროდუქტიულობა (თხილის 

მოსავლიანობა საკმაოდ ჩამორჩება 
მსოფლიო მოსავლიანობის  მაჩვე ნე-
ბელს)

•	 დაბალი ხარისხი, არასტაბილური 
მიწოდება, ნაკლები ცნობადობა

•	 მიმწოდებელთა მცირე რაოდენობა
•	 დარგის განვითარებისთვის საჭი რო 

კაპიტალის სიმცირე 

T საფრთხეები
•	 კონკურენცია თხილის ბაზრის ლი-

დერის და ჩვენი მეზობლის – თურ-
ქეთის მხრიდან

•	 კონკურენცია სხვა ქვეყნების მხრი-
დან, რომლებსაც შეუძ ლი ათ თხილზე 
უფრო კონკურენ ტუნარიანი ფასის 
დაწესება
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•	 მზარდი მოთხოვნა ქართულ 
თხილზე საერთაშორისო 
ბაზ რებისგან

•	 საერთაშორისო საკონ დიტ-
რო საწარმოების მოთ ხოვნა 
თხილზე

•	 ფერმერთა თანამშრომლობა 
პროდუქციის დიდი რაო დე-
ნობით წარმოების/გაყიდვის 
მიზნით

•	 არსებული ორმხრივი სავაჭ-
რო ხელშეკრულებები სხვა-
დასხვა ქვეყანასთან

•	 გლობალურ ბაზრებზე შეღწევის ხე-
ლისშემშლელი ბარიერები

დასკვნა და წინადადებები

სა ქარ თვე ლო ში, მრა ვალ წლი ან კულ ტუ რა თა შო რის, თხი ლის წარ მო-
ე ბი სა და ექ სპორ ტი რე ბის მა ღა ლი პო ტენ ცი ა ლი არ სე ბობს. ქვეყ ნის მრა ვალ 
კუთხ ე ში ბუ ნებ რი ვი პი რო ბე ბი ხელს უწყ ობს მა ღალ ხა რის ხი ა ნი და კონ კუ რენ-
ტუ ნა რი ა ნი თხი ლის წარ მო ე ბას.  

აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ ად გი ლობ რივ ბა ზარ ზე ხა რის ხი ა ნი თხი ლის დე-
ფი ცი ტი შე ი ნიშ ნე ბა. მი უ ხე და ვად ხელ საყ რე ლი ბუ ნებ რი ვი პი რო ბე ბი სა, სა ქარ-
თვე ლო ში თხი ლის მო სავ ლი ა ნო ბა ერ თობ და ბა ლი ა. ამის და საძ ლე ვად აუ ცი-
ლე ბე ლია წარ მო ე ბის ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბი, რაც ბევრ ქვე ყა ნა ში და ნერ გი ლია 
და მა ღა ლე ფექ ტი ა ნად გა მო ი ყე ნე ბა. ამას თან, თხილ ნა რის გა შე ნე ბი სას აუ ცი-
ლე ბე ლია ფერ მერს ჰქონ დეს შე სა ბა მი სი ცოდ ნა, უნა რე ბი და გა მოც დი ლე ბა. 
სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა რე გი ო ნი სათ ვის დად გე ნი ლია და რა ი ო ნე ბუ ლი ჯი შე ბი. 
არა რე კო მენ დი რე ბუ ლი ჯი შე ბით ბა ღის გა შე ნე ბა თხი ლის პრო დუქ ტი უ ლო ბის 
დაქ ვე ი თე ბა სა და ხა რის ხის გა უ ა რე სე ბას იწ ვევს, შე სა ბა მი სად, ასეთ შემ თხვე-
ვა ში რე სურ სე ბი არა ე ფექ ტი ა ნად გა მო ი ყე ნე ბა.    

სა ექ სპორ ტო პო ტენ ცი ა ლის ასა მაღ ლებ ლად აუ ცი ლე ბე ლია დაკ მა ყო-
ფილ დეს თხილ ზე არ სე ბუ ლი მსოფ ლიო სტან დარ ტე ბი. დღე ი სათ ვის ქარ თუ-
ლი თხი ლის ხა რის ხი ჩა მორ ჩე ბა მსოფ ლიო მოთხ ოვ ნებს, რის ტვი საც სა ჭი როა 
ქარ თველ მა მწარ მო ებ ლებ მა უზ რუნ ველ ყონ სტან დარ ტებ თან შე სა ბა მი სო ბა 
და სა გა რეო ბაზ რებს მა ღა ლი ხა რის ხის თხი ლი შეს თა ვა ზონ. 

სა ქარ თვე ლო ში თხი ლის ბიზ ნესს დი დი მო მა ვა ლი აქვს, მაგ რამ აუ ცი-
ლე ბე ლია რი გი ღო ნის ძი ე ბის გა ტა რე ბა, რო გო რი ცა ა: სა ნერ გე მე ურ ნე ო ბე ბის 
აღორ ძი ნე ბა, სხვა დას ხვა სა ხის მცი რე და სა შუ ა ლო გა და მა მუ შა ვე ბე ლი სა წარ-
მო ე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, უკ ვე არ სე ბუ ლი თხი ლის გა და მა მუ შა ვე ბე ლი სა წარ მო-
ე ბის მო დერ ნი ზე ბა, ექ სპორ ტის გან ვი თა რე ბის მხარ და ჭე რა და მას ზე ორი ენ-
ტი რე ბუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის შექ მნა.



თხილის წარმოება საქართველოში და მისი საექსპორტო პოტენციალი ევროკავშირის ბაზარზე

139

ლიტერატურა:
•	 მიროტაძე ნ., მიროტაძე მ., ხარხელაური ნ., მიქაძე ნ., კვეზერელი შ., გონ-

გლაძე შ. (2015). თხილის ბაღის გაშენება-მოვლა და პირველადი გადა-
მუშავება. თბილისი, UNDP Georgia. 

•	 სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (2018). საქართველოს სოფლის მეურ-
ნეობა - 2017, სტატისტიკური პუბლიკაცია. http://geostat.ge/cms/site_images/_
files

•	 Chavleishvili M. “Consumer Market for Georgian Hazelnut and the Strategy 
to Improve Its Competitiveness”, World Academy of Science, Engineering and 
Technology. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, 
Business and Industrial Engineering, 2015, Vol:9, No:5, pg. 1479-1482.

•	 http://nfa.gov.ge/ge/informacia/aziuri-farosana
•	 http://www.agrokavkaz.ge/dargebi
•	 http://www.comtrade.un.org
•	 http://www.fao.org
•	 http://www.geostat.ge
•	 http://www.rs.ge
•	 http://www.stv.ge/
•	 International Nuts&Dried Fruit. (2017/2018). Statistical Yearbook.
•	 Kharaishvili E., Chavleishvili M., Natsvaladze M. (2014). Trends and Prospects for the 

Development of Georgian Wine Market, World Academy of Science, Engineering and 
Technology . International Journal of Social, Management, Economics and Business 
Engineering, Vol: 8 No: 10, pg. 3259-3263.

•	 Kharaishvili E., Chavleishvili M. (2008). Hazelnut Business Development Possibilities 
and Perspectives in Georgia, Agroinfo, (supported by USAID), N1.

•	 Kharaishvili E., Erkomaishvili G., Chavleishvili M. (2015). Problems Faced by the 
Agricultural Sector and Agribusiness Development Strategy in Georgia . World 
Academy of Science, Engineering and Technology. International Journal of Social, 
Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, Vol:9, No:11, 
pg. 3833-3837.



140

Ana Polodashvili

Hazelnut Production in Georgia and Its Export Potential in the EU Market

Ana Polodashvili
Shota Rustaveli National 

Science Foundation of Georgia
Scientific Department Specialist
apolodashvili@rustaveli.org.ge

Georgia is a traditional producer country of hazelnuts. The advantages of Geor-
gian hazelnut are: Favorable location in the Black Sea Region and low producers’ costs, 
but lack of modern technologies, low productivity and quality incompliance with inter-
national standards, can be considered as the main disadvantages of Georgian hazelnut. 
Climate conditions of our country provide good possibilities for hazelnut production. 
In Georgia, during the 2006-2017 years, almost 28 thousand tons of hazelnuts were 
produced on average. In the 2016-2017 season, hazelnut production was obviously re-
duced, which is connected with the appearance of Asian pest in the country. In the 
2017-2018 season, world hazelnut kernel basis production accounted for 490,000 met-
ric tones. Turkey is the leading producing country, adding up to 73% of the world share, 
followed by Italy, Azerbaijan and Georgia with 9, 5 and 3% respectively. Georgia is one 
of the biggest exporter countries in the EU market. The largest amount of Georgian 
hazelnut is exported to Germany and Italy. The main suppliers in these countries and 
therefore, competitors of Georgia, are: Turkey, Azerbaijan and Italy. Hazelnut selling av-
erage price for entrepreneurs in Georgia is lower than in competitive countries, but only 
a low price of Georgian hazelnut can’t be a guarantee of entry into the EU market. Prod-
ucts should satisfy the requirements of food safety, be consistent with the standards 
and be quality. First of all, Georgian hazelnut must be able to satisfy the above-men-
tioned requirements. Despite the fact, that Georgia currently is not a big player in the 
global hazelnut industry, it has a high potential to be one of the leader exporters.

Keywords: Georgian hazelnut, hazelnut production, hazelnut exports to the EU, 
hazelnut world market, competition in hazelnut market.

JEL Codes: D20, D24, D29

References:
• Chavleishvili M, “Consumer Market for Georgian Hazelnut and the Strategy to Improve

Its Competitiveness”, World Academy of Science, Engineering and Technology. Inter-
national Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial 
Engineering, 2015, Vol:9, No:5, pg. 1479-1482

• http://nfa.gov.ge/ge/informacia/aziuri-farosana
• http://www.agrokavkaz.ge/dargebi



141

Hazelnut Production in Georgia and Its Export Potential in the EU Market

• http://www.comtrade.un.org
• http://www.fao.org
• http://www.geostat.ge
• http://www.rs.ge
• http://www.stv.ge/
• International Nuts&Dried Fruit. (2017/2018). Statistical Yearbook.
• Kharaishvili E, Chavleishvili M, Natsvaladze M. (2014). Trends and Prospects for the

Development of Georgian Wine Market, World Academy of Science, Engineering and
Technology || International Journal of Social, Management, Economics and Business
Engineering, Vol: 8 No: 10, pg. 3259-3263.

• Kharaishvili E, Chavleishvili M. (2008). Hazelnut Business Development Possibilities and
Perspectives in Georgia, Agroinfo, (supported by USAID), N1.

• Kharaishvili E, Erkomaishvili G, Chavleishvili M. (2015). Problems Faced by the Agricul-
tural Sector and Agribusiness Development Strategy in Georgia || World Academy of
Science, Engineering and Technology. International Journal of Social, Behavioral, Edu-
cational, Economic, Business and Industrial Engineering, Vol:9, No:11, pg. 3833-3837.

• Mirotadze N., Mirotadze M., Kharkhelauri N., Mikadze N., Kvezereli Sh., Gongladze Sh.
(2015). Cultivation – Care and Primary Processing of Hazelnut Garden. Tbilisi, UNDP
Georgia in Georgian).

• National Statistics Office of Georgia (2018). Agriculture of Georgia 2017, Statistical Pub-
lication. http://geostat.ge/cms/site_images/files (in Georgian).


