
ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, წამყვანი 
სააგენტოა, რომელიც აძლიერებს საქართველოს შესაძლებლობას 

დამოუკიდებლად დაგეგმოს, დააფინანსოს და განახორციელოს 
ქვეყნის განვითარებისთვის საჭირო გადაწყვეტილებები.   

USAID საქართველოში 35-ზე მეტ პროგრამას ახორციელებს. 
აღნიშნული პროგრამები მიზნად ისახავს საქართველოს 

მავნე ზეგავლენისადმი მედეგობის გაზრდას, მოქალაქისადმი 
ანგარიშვალდებული მმართველობის გაძლიერების გზით 

დემოკრატიული მიღწევების გამტკიცებას და ეკონომიკური ზრდის 
შედეგად მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილების შექმნას.  

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ: 

პარტნიორობა  
      საქართველოს 
განვითარებისთვის 

About USAID  
in Georgia

თანამშრომლობა სოციალური მომ სა ხუ რე ბის  
გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად

 y შეზღუ  დუ  ლი შე  საძ   ლებ   ლო  ბე  ბის მქო  ნე პირ   თათ   ვის ხა  რის   ხი  ა  ნი სა  მე -
დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის უზ   რუნ   ველ   სა  ყო  ფად, USAID-ის, სა  ქარ   თ   ვე  ლოს 
მთავ   რო  ბას, თბი  ლი  სის სა  ხელ   მ   წი  ფო სა  მე  დი  ცი  ნო უნი  ვერ   სი  ტეტ   სა და 
კერძო საინვესტიციო კომპანიას შო  რის სრუ  ლი  ად ახა  ლი ტი  პის სა  ჯა  რო- -
 კერ   ძო პარ   ტ   ნი  ო  რო  ბას ჩა  ე  ყა  რა სა  ფუძ   ვე  ლი.   

 y ერ   თობ   ლი  ვი ძა  ლის   ხ   მე  ვით ჩა  მო  ყა  ლიბ   და კენ უოლ   კე  რის სა  უ  ნი  ვერ   სი -
ტე  ტო კლი  ნი  კა, რო  მე  ლიც ფი  ზი  კუ  რი რე  ა  ბი  ლი  ტა  ცი  ის მომ   სა  ხუ  რე  ბის 
ახალ სტან   დარტს ამ   კ   ვიდ   რებს სამ   ხ   რეთ კავ   კა  სი  ის რე  გი  ონ   ში. 

 y ეს კერ   ძო კლი  ნი  კა 2020 წელს გა  იხ   ს   ნა და უკ   ვე შეზღუ  დუ  ლი შე  საძ   ლებ  -
ლო  ბე  ბის მქო  ნე 6 000 ადა  მი  ანს მო  ემ   სა  ხუ  რა. 

ერთობლივი ძალისხმევა ბიზნესგარემოს 
გასაუმჯობესებლად

 y USAID-ის, კერ ძო სექ ტო რი სა და ბიზ ნეს ასო ცი ა ცი ე ბის თა ნამ შ რომ ლო-
ბის შე დე გად, შე მუ შავ და სა ინ ვეს ტი ციო ფონ დე ბის შე სა ხებ სა ქარ თ ვე-
ლოს კა ნო ნი, რო მე ლიც 2021 წელს ამოქ მედ და. 

 y ეს კა ნო ნი სა ფუძ ველს უყ რის თა ნა მედ რო ვე კა პი ტა ლის ბაზ რის ჩა მო ყა-
ლი ბე ბა სა და ად გი ლობ რი ვი და სა ერ თა შო რი სო ინ ვეს ტო რე ბის თ ვის უფ-
რო მიმ ზიდ ვე ლი გა რე მოს შექ მ ნას. 

 y შე დე გად, სა ქარ თ ვე ლოს ბიზ ნე სე ბი და ინ ვეს ტო რე ბი უცხო ურ ბაზ რებ ზე 
ვაჭ რო ბა სა და სა ერ თა შო რი სო კა პი ტა ლის მო პო ვე ბას შეძ ლე ბენ.    

For more information, please visit:  
fb.com/USAIDGeorgia

დაგვიკავშირდით:

ბევერლი ჰუვერი 
კერძო სექტორის ჩართულობის 

კოორდინატორი

ეკონომიკური განვითარების ოფისი 
(+995) 591-066-840 or (+995) 322-544-129

tbilisipse@usaid.gov
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თანამშრობლობა 
ურთიერთსასარგებლო 
შედეგების მისაღწევად

გამოცდილების ანალიზი და  
მიდგომების ერთობლივი შემუშავება

ცოდნის ამაღლება  
და ინოვაციების დანერგვა

კერძო სექტორიდან რესურსებისა და  
ქმედითი ღონისძიებების მობილიზება 

კერძო ინვესტირებისთვის  
დაბრკოლებების აღმოფხვრა

ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება

თანამშრომლობის მექანიზმები

ინფორმაციის გაზიარება  
და სტრატეგიული თანხვედრა 

ინოვაციების დანერგვა მიწოდების ჯაჭვში არსებული 
პრობლემების აღმოსაფხვრელად

 y სტუ მარ თ მას პინ ძ ლო ბის სფე რო ში წამ ყ ვან ქარ თულ კომ პა ნია აჭა რა ჯგუფ-
თან და სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ას თან პარ ტ ნი ო რო ბით, შევ ქ-
მე ნით მო ბი ლუ რი აპ ლი კა ცია „აგრონავტი“, რომ ლის სა შუ ა ლე ბი თაც სერ-
ტი ფი ცი რე ბუ ლი ფერ მე რე ბი  სას ტუმ რო ებ სა და რეს ტორ ნებს თა ვი ანთ 
პრო დუქ ცი ას აწ ვ დი ან.

 y ამ მოქ ნი ლი მო ბი ლუ რი აპ ლი კა ცი ის წყა ლო ბით, ქარ თ ველ მა ფერ მე რებ მა 
მუდ მი ვი კლი ენ ტე ბი, ხო ლო სას ტუმ რო ებ მა და რეს ტორ ნებ მა - ად გი ლობ-
რი ვი წარ მო ე ბის პრო დუქ ცი ის სტა ბი ლუ რი მიმ წო დებ ლე ბი შე ი ძი ნეს. 

 y დღემ დე, აპ ლი კა ცი ის მეშ ვე ო ბით ფერ მე რებ მა 4,4 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რის 
პრო დუქ ცი ის რე ა ლი ზე ბა შეძ ლეს, რაც ურ თი ერ თ მომ გე ბი ა ნი შე დე გის მი-
საღ წე ვად კერ ძო სექ ტორ თან პარ ტ ნი ო რო ბის მნიშ ვ ნე ლო ბას ადას ტუ რებს. 

კერძო ინვესტიციების მობილიზება ეკონომიკური 
გაჯანსაღების ხელშესაწყობად 

 y პან დე მი ის შე დე გად ეკო ნო მი კუ რი გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე მდგა რი ბიზ ნე-
სე ბის მხარ და სა ჭე რად, USAID-იმ და „გაზელ ფა ი ნენ ს მა” შე ი მუ შა ვეს ერ-
თობ ლი ვი პროგ რა მა, რო მე ლიც მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ებ ში ინ ვეს-
ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვას შე უწყობს ხელს.         

 y პროგ რა მა გუ ლის ხ მობს ტექ ნი კურ დახ მა რე ბა სა და კა პი ტალ და ბან დე ბას 
იმ ბიზ ნე სებ ში, რო მელ თაც ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ხელ შეწყო ბი სა და სა მუ-
შაო ად გი ლე ბის შექ მ ნის მა ღა ლი პო ტენ ცი ა ლი აქვთ.     

 y პარ ტ ნი ო რო ბის ფარ გ ლებ ში და გეგ მი ლია მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სებ-
ში 11 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რის ინ ვეს ტი რე ბა, რაც მათ შე მო სავ ლებს 36 
მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რით გაზ რ დის.    

კერძო რესურსების მობილიზება სოფლის 
გასაძლიერებლად

 y სა ქარ თ ვე ლოს სოფ ლებ ში ეკო ნო მი კუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის შე საქ მ ნე-
ლად, USAID 2018 წლი დან თა ნამ შ რომ ლობს ბრი თიშ პეტ რო ლი უმ თან. 

 y ტექ ნი კუ რი დახ მა რე ბი სა და გრან ტე ბის მეშ ვე ო ბით, მცი რე ბიზ ნე სებს ხე ლი 
შე ვუწყ ვეთ შე მო სავ ლე ბის გაზ რ და სა და სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მ ნა ში. 

 y დღემ დე, ჩვენ მი ერ თა ნა და ფი ნან სე ბულ მა ინი ცი ა ტი ვებ მა სოფ ლად 130-
ზე მე ტი ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლი შექ მ ნა, ად გი ლობ რი ვი ბიზ ნე სე ბის შე მო-
სავ ლე ბი კი 275 000 აშშ დო ლა რით გა ზარ და. 

ცოდნის ამაღლება საბაზრო სტანდარტების 
დასაკმაყოფილებლად და ადგილობრივი 
პროდუქციის მხარდასაჭერად  

 y USAID-ისა და მაკ დო ნალ დ სის პარ ტ ნი ო რო ბის მი ზა ნია ად გი ლობ რი ვი 
წარ მო ე ბის ხა რის ხი ა ნი სა ლა თის ფურ ც ლის მი წო დე ბის გაზ რ და.  ჩვენ 
ერ თად და ვეხ მა რეთ ქარ თ ველ ფერ მე რებს ხა რის ხის სა ერ თა შო რი სო 
სერ ტი ფი კა ტის GlobalGAP-ის მო პო ვე ბა ში, რა მაც ფერ მე რებს მაკ დო-
ნალ დ სის სა წარ მოო ჯაჭ ვ ში ჩარ თ ვის შე საძ ლებ ლო ბა მის ცა.  

 y მაკ დო ნალ დ სი უკ ვე 40 ტო ნა ზე მე ტი ქარ თუ ლი წარ მო ე ბის სა ლა თის 
ფურ ც ლით გა უ მას პინ ძ ლ და მომ ხ მა რებ ლებს.   

 y მაკ დო ნალ დ სის დახ მა რე ბით, ად გი ლობ რივ მა მწარ მო ებ ლებ მა ბაზ რის 
სტან დარ ტე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა შეძ ლეს. მაკ დო ნალ დ სის ქსე ლი კი ად-
გი ლობ რი ვი წარ მო ე ბის მა ღა ლი ხა რის ხის პრო დუქ ცი ით მა რაგ დე ბა.   

თანამშრომლობის 
მაგალითები

რესურსების მობილიზება თხილის სექტორის 
გასაძლიერებლად

 y სა ქარ თ ვე ლო ში თხი ლის სექ ტო რის გაძ ლი ე რე ბი სა და ქარ თ ვე ლი ფერ მე-
რე ბის მსოფ ლი ოს წამ ყ ვან სა კონ დიტ რო კომ პა ნია “ფერერო”-ს გლო ბა ლურ 
სა წარ მოო ჯაჭ ვ ში ჩარ თ ვის მიზ ნით, USAID-იმ “ფერერო”-სთან ერ თად თა ნა-
ინ ვეს ტი ცია გა ნა ხორ ცი ე ლა.

 y ჩვენ და ვეხ მა რეთ ფერ მე რებს წარ მო ე ბის, გა და მუ შა ვე ბი სა და სა საწყო ბე მე-
ურ ნე ო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა სა და ფა რო სა ნას თან ბრძო ლა ში. 

 y თა ნამ შ რომ ლო ბის შე დე გად, 2020 წელს სა ქარ თ ვე ლო ში თხი ლის მო სავ ლი-
ა ნო ბა 37%-ით გა ი ზარ და, 40000 ფერ მერს კი შე მო სავ ლის უწყ ვე ტი წყა რო 
გა უჩ ნ და.  

კერ ძო სექ ტორს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წვლი ლი  შე აქვს სა ქარ თ ვე
ლოს გან ვი თა რე ბა ში, რო გორც ინ კ ლუ ზი უ რი ეკო ნო მი კუ რი 
ზრდის წა ხა ლი სე ბით, ასე ვე ძლი ე რი სა ზო გა დო ე ბი სა და ან
გა რიშ ვალ დე ბუ ლი დე მოკ რა ტი ის ხელ შეწყო ბით. აშშს სა ერ
თა შო რი სო გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტო (USAID) მზა დაა ითა ნამ შ
რომ ლოს კერ ძო კომ პა ნი ებ თან, რად გან მიგ ვაჩ ნი ა, რომ კერ ძო 
სექ ტო რი იდე ე ბის, ინო ვა ცი ის, გა მოც დი ლე ბის, ად ვო კა ტი რე ბი სა 
და ინ ვეს ტი ცი ე ბის დი ნა მი კუ რი წყა რო ა. გიწ ვევთ ურ თი ერ თ სა
სარ გებ ლო პრო ექ ტებ ზე თა ნამ შ რომ ლო ბის თ ვის. ეს პრო ექ ტე ბი 
შე სა ბა მი სო ბა ში იქ ნე ბა რო გორც თქვენ ბიზ ნეს ინ ტე რე სებ თან, 
ისე სა ქარ თ ვე ლოს მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნებ თან. ერ თად, 
ჩვენ უფ რო მეტს შევ ძ ლებთ.  კერ ძო სექ ტორ თან თა ნამ შ რომ
ლო ბით უკ ვე მნიშ ვ ნე ლო ვან შე დე გებს მი ვაღ წი ეთ. 2020 წელს, 
ერ თობ ლი ვი პრო ექ ტე ბის შე დე გად, ად გი ლობ რივ მა ბიზ ნე სებ მა 
20 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რის შე მო სა ვა ლი მი ი ღო, შე იქ მ ნა 3400 
ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლი,  სა ქარ თ ვე ლოს გან ვი თა რე ბის მიზ ნე
ბის ხელ შე საწყო ბად კერ ძო ინ ვეს ტი ცი ე ბის ოდე ნო ბამ 6,4 მი ლი
ონ აშშ დო ლარს მი აღ წი ა.              



თანამშრობლობა 
ურთიერთსასარგებლო 
შედეგების მისაღწევად

გამოცდილების ანალიზი და  
მიდგომების ერთობლივი შემუშავება

ცოდნის ამაღლება  
და ინოვაციების დანერგვა

კერძო სექტორიდან რესურსებისა და  
ქმედითი ღონისძიებების მობილიზება 

კერძო ინვესტირებისთვის  
დაბრკოლებების აღმოფხვრა

ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება

თანამშრომლობის მექანიზმები

ინფორმაციის გაზიარება  
და სტრატეგიული თანხვედრა 

ინოვაციების დანერგვა მიწოდების ჯაჭვში არსებული 
პრობლემების აღმოსაფხვრელად

 y სტუ მარ თ მას პინ ძ ლო ბის სფე რო ში წამ ყ ვან ქარ თულ კომ პა ნია აჭა რა ჯგუფ-
თან და სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ას თან პარ ტ ნი ო რო ბით, შევ ქ-
მე ნით მო ბი ლუ რი აპ ლი კა ცია „აგრონავტი“, რომ ლის სა შუ ა ლე ბი თაც სერ-
ტი ფი ცი რე ბუ ლი ფერ მე რე ბი  სას ტუმ რო ებ სა და რეს ტორ ნებს თა ვი ანთ 
პრო დუქ ცი ას აწ ვ დი ან.

 y ამ მოქ ნი ლი მო ბი ლუ რი აპ ლი კა ცი ის წყა ლო ბით, ქარ თ ველ მა ფერ მე რებ მა 
მუდ მი ვი კლი ენ ტე ბი, ხო ლო სას ტუმ რო ებ მა და რეს ტორ ნებ მა - ად გი ლობ-
რი ვი წარ მო ე ბის პრო დუქ ცი ის სტა ბი ლუ რი მიმ წო დებ ლე ბი შე ი ძი ნეს. 

 y დღემ დე, აპ ლი კა ცი ის მეშ ვე ო ბით ფერ მე რებ მა 4,4 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რის 
პრო დუქ ცი ის რე ა ლი ზე ბა შეძ ლეს, რაც ურ თი ერ თ მომ გე ბი ა ნი შე დე გის მი-
საღ წე ვად კერ ძო სექ ტორ თან პარ ტ ნი ო რო ბის მნიშ ვ ნე ლო ბას ადას ტუ რებს. 

კერძო ინვესტიციების მობილიზება ეკონომიკური 
გაჯანსაღების ხელშესაწყობად 

 y პან დე მი ის შე დე გად ეკო ნო მი კუ რი გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე მდგა რი ბიზ ნე-
სე ბის მხარ და სა ჭე რად, USAID-იმ და „გაზელ ფა ი ნენ ს მა” შე ი მუ შა ვეს ერ-
თობ ლი ვი პროგ რა მა, რო მე ლიც მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ებ ში ინ ვეს-
ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვას შე უწყობს ხელს.         

 y პროგ რა მა გუ ლის ხ მობს ტექ ნი კურ დახ მა რე ბა სა და კა პი ტალ და ბან დე ბას 
იმ ბიზ ნე სებ ში, რო მელ თაც ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ხელ შეწყო ბი სა და სა მუ-
შაო ად გი ლე ბის შექ მ ნის მა ღა ლი პო ტენ ცი ა ლი აქვთ.     

 y პარ ტ ნი ო რო ბის ფარ გ ლებ ში და გეგ მი ლია მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სებ-
ში 11 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რის ინ ვეს ტი რე ბა, რაც მათ შე მო სავ ლებს 36 
მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რით გაზ რ დის.    

კერძო რესურსების მობილიზება სოფლის 
გასაძლიერებლად

 y სა ქარ თ ვე ლოს სოფ ლებ ში ეკო ნო მი კუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის შე საქ მ ნე-
ლად, USAID 2018 წლი დან თა ნამ შ რომ ლობს ბრი თიშ პეტ რო ლი უმ თან. 

 y ტექ ნი კუ რი დახ მა რე ბი სა და გრან ტე ბის მეშ ვე ო ბით, მცი რე ბიზ ნე სებს ხე ლი 
შე ვუწყ ვეთ შე მო სავ ლე ბის გაზ რ და სა და სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მ ნა ში. 

 y დღემ დე, ჩვენ მი ერ თა ნა და ფი ნან სე ბულ მა ინი ცი ა ტი ვებ მა სოფ ლად 130-
ზე მე ტი ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლი შექ მ ნა, ად გი ლობ რი ვი ბიზ ნე სე ბის შე მო-
სავ ლე ბი კი 275 000 აშშ დო ლა რით გა ზარ და. 

ცოდნის ამაღლება საბაზრო სტანდარტების 
დასაკმაყოფილებლად და ადგილობრივი 
პროდუქციის მხარდასაჭერად  

 y USAID-ისა და მაკ დო ნალ დ სის პარ ტ ნი ო რო ბის მი ზა ნია ად გი ლობ რი ვი 
წარ მო ე ბის ხა რის ხი ა ნი სა ლა თის ფურ ც ლის მი წო დე ბის გაზ რ და.  ჩვენ 
ერ თად და ვეხ მა რეთ ქარ თ ველ ფერ მე რებს ხა რის ხის სა ერ თა შო რი სო 
სერ ტი ფი კა ტის GlobalGAP-ის მო პო ვე ბა ში, რა მაც ფერ მე რებს მაკ დო-
ნალ დ სის სა წარ მოო ჯაჭ ვ ში ჩარ თ ვის შე საძ ლებ ლო ბა მის ცა.  

 y მაკ დო ნალ დ სი უკ ვე 40 ტო ნა ზე მე ტი ქარ თუ ლი წარ მო ე ბის სა ლა თის 
ფურ ც ლით გა უ მას პინ ძ ლ და მომ ხ მა რებ ლებს.   

 y მაკ დო ნალ დ სის დახ მა რე ბით, ად გი ლობ რივ მა მწარ მო ებ ლებ მა ბაზ რის 
სტან დარ ტე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა შეძ ლეს. მაკ დო ნალ დ სის ქსე ლი კი ად-
გი ლობ რი ვი წარ მო ე ბის მა ღა ლი ხა რის ხის პრო დუქ ცი ით მა რაგ დე ბა.   

თანამშრომლობის 
მაგალითები

რესურსების მობილიზება თხილის სექტორის 
გასაძლიერებლად

 y სა ქარ თ ვე ლო ში თხი ლის სექ ტო რის გაძ ლი ე რე ბი სა და ქარ თ ვე ლი ფერ მე-
რე ბის მსოფ ლი ოს წამ ყ ვან სა კონ დიტ რო კომ პა ნია “ფერერო”-ს გლო ბა ლურ 
სა წარ მოო ჯაჭ ვ ში ჩარ თ ვის მიზ ნით, USAID-იმ “ფერერო”-სთან ერ თად თა ნა-
ინ ვეს ტი ცია გა ნა ხორ ცი ე ლა.

 y ჩვენ და ვეხ მა რეთ ფერ მე რებს წარ მო ე ბის, გა და მუ შა ვე ბი სა და სა საწყო ბე მე-
ურ ნე ო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა სა და ფა რო სა ნას თან ბრძო ლა ში. 

 y თა ნამ შ რომ ლო ბის შე დე გად, 2020 წელს სა ქარ თ ვე ლო ში თხი ლის მო სავ ლი-
ა ნო ბა 37%-ით გა ი ზარ და, 40000 ფერ მერს კი შე მო სავ ლის უწყ ვე ტი წყა რო 
გა უჩ ნ და.  

კერ ძო სექ ტორს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წვლი ლი  შე აქვს სა ქარ თ ვე
ლოს გან ვი თა რე ბა ში, რო გორც ინ კ ლუ ზი უ რი ეკო ნო მი კუ რი 
ზრდის წა ხა ლი სე ბით, ასე ვე ძლი ე რი სა ზო გა დო ე ბი სა და ან
გა რიშ ვალ დე ბუ ლი დე მოკ რა ტი ის ხელ შეწყო ბით. აშშს სა ერ
თა შო რი სო გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტო (USAID) მზა დაა ითა ნამ შ
რომ ლოს კერ ძო კომ პა ნი ებ თან, რად გან მიგ ვაჩ ნი ა, რომ კერ ძო 
სექ ტო რი იდე ე ბის, ინო ვა ცი ის, გა მოც დი ლე ბის, ად ვო კა ტი რე ბი სა 
და ინ ვეს ტი ცი ე ბის დი ნა მი კუ რი წყა რო ა. გიწ ვევთ ურ თი ერ თ სა
სარ გებ ლო პრო ექ ტებ ზე თა ნამ შ რომ ლო ბის თ ვის. ეს პრო ექ ტე ბი 
შე სა ბა მი სო ბა ში იქ ნე ბა რო გორც თქვენ ბიზ ნეს ინ ტე რე სებ თან, 
ისე სა ქარ თ ვე ლოს მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნებ თან. ერ თად, 
ჩვენ უფ რო მეტს შევ ძ ლებთ.  კერ ძო სექ ტორ თან თა ნამ შ რომ
ლო ბით უკ ვე მნიშ ვ ნე ლო ვან შე დე გებს მი ვაღ წი ეთ. 2020 წელს, 
ერ თობ ლი ვი პრო ექ ტე ბის შე დე გად, ად გი ლობ რივ მა ბიზ ნე სებ მა 
20 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რის შე მო სა ვა ლი მი ი ღო, შე იქ მ ნა 3400 
ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლი,  სა ქარ თ ვე ლოს გან ვი თა რე ბის მიზ ნე
ბის ხელ შე საწყო ბად კერ ძო ინ ვეს ტი ცი ე ბის ოდე ნო ბამ 6,4 მი ლი
ონ აშშ დო ლარს მი აღ წი ა.              



თანამშრობლობა 
ურთიერთსასარგებლო 
შედეგების მისაღწევად

გამოცდილების ანალიზი და  
მიდგომების ერთობლივი შემუშავება

ცოდნის ამაღლება  
და ინოვაციების დანერგვა

კერძო სექტორიდან რესურსებისა და  
ქმედითი ღონისძიებების მობილიზება 

კერძო ინვესტირებისთვის  
დაბრკოლებების აღმოფხვრა

ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება

თანამშრომლობის მექანიზმები

ინფორმაციის გაზიარება  
და სტრატეგიული თანხვედრა 

ინოვაციების დანერგვა მიწოდების ჯაჭვში არსებული 
პრობლემების აღმოსაფხვრელად

 y სტუ მარ თ მას პინ ძ ლო ბის სფე რო ში წამ ყ ვან ქარ თულ კომ პა ნია აჭა რა ჯგუფ-
თან და სა ქარ თ ვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცი ა ცი ას თან პარ ტ ნი ო რო ბით, შევ ქ-
მე ნით მო ბი ლუ რი აპ ლი კა ცია „აგრონავტი“, რომ ლის სა შუ ა ლე ბი თაც სერ-
ტი ფი ცი რე ბუ ლი ფერ მე რე ბი  სას ტუმ რო ებ სა და რეს ტორ ნებს თა ვი ანთ 
პრო დუქ ცი ას აწ ვ დი ან.

 y ამ მოქ ნი ლი მო ბი ლუ რი აპ ლი კა ცი ის წყა ლო ბით, ქარ თ ველ მა ფერ მე რებ მა 
მუდ მი ვი კლი ენ ტე ბი, ხო ლო სას ტუმ რო ებ მა და რეს ტორ ნებ მა - ად გი ლობ-
რი ვი წარ მო ე ბის პრო დუქ ცი ის სტა ბი ლუ რი მიმ წო დებ ლე ბი შე ი ძი ნეს. 

 y დღემ დე, აპ ლი კა ცი ის მეშ ვე ო ბით ფერ მე რებ მა 4,4 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რის 
პრო დუქ ცი ის რე ა ლი ზე ბა შეძ ლეს, რაც ურ თი ერ თ მომ გე ბი ა ნი შე დე გის მი-
საღ წე ვად კერ ძო სექ ტორ თან პარ ტ ნი ო რო ბის მნიშ ვ ნე ლო ბას ადას ტუ რებს. 

კერძო ინვესტიციების მობილიზება ეკონომიკური 
გაჯანსაღების ხელშესაწყობად 

 y პან დე მი ის შე დე გად ეკო ნო მი კუ რი გა მოწ ვე ვე ბის წი ნა შე მდგა რი ბიზ ნე-
სე ბის მხარ და სა ჭე რად, USAID-იმ და „გაზელ ფა ი ნენ ს მა” შე ი მუ შა ვეს ერ-
თობ ლი ვი პროგ რა მა, რო მე ლიც მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ებ ში ინ ვეს-
ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვას შე უწყობს ხელს.         

 y პროგ რა მა გუ ლის ხ მობს ტექ ნი კურ დახ მა რე ბა სა და კა პი ტალ და ბან დე ბას 
იმ ბიზ ნე სებ ში, რო მელ თაც ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ხელ შეწყო ბი სა და სა მუ-
შაო ად გი ლე ბის შექ მ ნის მა ღა ლი პო ტენ ცი ა ლი აქვთ.     

 y პარ ტ ნი ო რო ბის ფარ გ ლებ ში და გეგ მი ლია მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სებ-
ში 11 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რის ინ ვეს ტი რე ბა, რაც მათ შე მო სავ ლებს 36 
მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რით გაზ რ დის.    

კერძო რესურსების მობილიზება სოფლის 
გასაძლიერებლად

 y სა ქარ თ ვე ლოს სოფ ლებ ში ეკო ნო მი კუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის შე საქ მ ნე-
ლად, USAID 2018 წლი დან თა ნამ შ რომ ლობს ბრი თიშ პეტ რო ლი უმ თან. 

 y ტექ ნი კუ რი დახ მა რე ბი სა და გრან ტე ბის მეშ ვე ო ბით, მცი რე ბიზ ნე სებს ხე ლი 
შე ვუწყ ვეთ შე მო სავ ლე ბის გაზ რ და სა და სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მ ნა ში. 

 y დღემ დე, ჩვენ მი ერ თა ნა და ფი ნან სე ბულ მა ინი ცი ა ტი ვებ მა სოფ ლად 130-
ზე მე ტი ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლი შექ მ ნა, ად გი ლობ რი ვი ბიზ ნე სე ბის შე მო-
სავ ლე ბი კი 275 000 აშშ დო ლა რით გა ზარ და. 

ცოდნის ამაღლება საბაზრო სტანდარტების 
დასაკმაყოფილებლად და ადგილობრივი 
პროდუქციის მხარდასაჭერად  

 y USAID-ისა და მაკ დო ნალ დ სის პარ ტ ნი ო რო ბის მი ზა ნია ად გი ლობ რი ვი 
წარ მო ე ბის ხა რის ხი ა ნი სა ლა თის ფურ ც ლის მი წო დე ბის გაზ რ და.  ჩვენ 
ერ თად და ვეხ მა რეთ ქარ თ ველ ფერ მე რებს ხა რის ხის სა ერ თა შო რი სო 
სერ ტი ფი კა ტის GlobalGAP-ის მო პო ვე ბა ში, რა მაც ფერ მე რებს მაკ დო-
ნალ დ სის სა წარ მოო ჯაჭ ვ ში ჩარ თ ვის შე საძ ლებ ლო ბა მის ცა.  

 y მაკ დო ნალ დ სი უკ ვე 40 ტო ნა ზე მე ტი ქარ თუ ლი წარ მო ე ბის სა ლა თის 
ფურ ც ლით გა უ მას პინ ძ ლ და მომ ხ მა რებ ლებს.   

 y მაკ დო ნალ დ სის დახ მა რე ბით, ად გი ლობ რივ მა მწარ მო ებ ლებ მა ბაზ რის 
სტან დარ ტე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა შეძ ლეს. მაკ დო ნალ დ სის ქსე ლი კი ად-
გი ლობ რი ვი წარ მო ე ბის მა ღა ლი ხა რის ხის პრო დუქ ცი ით მა რაგ დე ბა.   

თანამშრომლობის 
მაგალითები

რესურსების მობილიზება თხილის სექტორის 
გასაძლიერებლად

 y სა ქარ თ ვე ლო ში თხი ლის სექ ტო რის გაძ ლი ე რე ბი სა და ქარ თ ვე ლი ფერ მე-
რე ბის მსოფ ლი ოს წამ ყ ვან სა კონ დიტ რო კომ პა ნია “ფერერო”-ს გლო ბა ლურ 
სა წარ მოო ჯაჭ ვ ში ჩარ თ ვის მიზ ნით, USAID-იმ “ფერერო”-სთან ერ თად თა ნა-
ინ ვეს ტი ცია გა ნა ხორ ცი ე ლა.

 y ჩვენ და ვეხ მა რეთ ფერ მე რებს წარ მო ე ბის, გა და მუ შა ვე ბი სა და სა საწყო ბე მე-
ურ ნე ო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა სა და ფა რო სა ნას თან ბრძო ლა ში. 

 y თა ნამ შ რომ ლო ბის შე დე გად, 2020 წელს სა ქარ თ ვე ლო ში თხი ლის მო სავ ლი-
ა ნო ბა 37%-ით გა ი ზარ და, 40000 ფერ მერს კი შე მო სავ ლის უწყ ვე ტი წყა რო 
გა უჩ ნ და.  

კერ ძო სექ ტორს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წვლი ლი  შე აქვს სა ქარ თ ვე
ლოს გან ვი თა რე ბა ში, რო გორც ინ კ ლუ ზი უ რი ეკო ნო მი კუ რი 
ზრდის წა ხა ლი სე ბით, ასე ვე ძლი ე რი სა ზო გა დო ე ბი სა და ან
გა რიშ ვალ დე ბუ ლი დე მოკ რა ტი ის ხელ შეწყო ბით. აშშს სა ერ
თა შო რი სო გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტო (USAID) მზა დაა ითა ნამ შ
რომ ლოს კერ ძო კომ პა ნი ებ თან, რად გან მიგ ვაჩ ნი ა, რომ კერ ძო 
სექ ტო რი იდე ე ბის, ინო ვა ცი ის, გა მოც დი ლე ბის, ად ვო კა ტი რე ბი სა 
და ინ ვეს ტი ცი ე ბის დი ნა მი კუ რი წყა რო ა. გიწ ვევთ ურ თი ერ თ სა
სარ გებ ლო პრო ექ ტებ ზე თა ნამ შ რომ ლო ბის თ ვის. ეს პრო ექ ტე ბი 
შე სა ბა მი სო ბა ში იქ ნე ბა რო გორც თქვენ ბიზ ნეს ინ ტე რე სებ თან, 
ისე სა ქარ თ ვე ლოს მდგრა დი გან ვი თა რე ბის მიზ ნებ თან. ერ თად, 
ჩვენ უფ რო მეტს შევ ძ ლებთ.  კერ ძო სექ ტორ თან თა ნამ შ რომ
ლო ბით უკ ვე მნიშ ვ ნე ლო ვან შე დე გებს მი ვაღ წი ეთ. 2020 წელს, 
ერ თობ ლი ვი პრო ექ ტე ბის შე დე გად, ად გი ლობ რივ მა ბიზ ნე სებ მა 
20 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რის შე მო სა ვა ლი მი ი ღო, შე იქ მ ნა 3400 
ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლი,  სა ქარ თ ვე ლოს გან ვი თა რე ბის მიზ ნე
ბის ხელ შე საწყო ბად კერ ძო ინ ვეს ტი ცი ე ბის ოდე ნო ბამ 6,4 მი ლი
ონ აშშ დო ლარს მი აღ წი ა.              



ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, წამყვანი 
სააგენტოა, რომელიც აძლიერებს საქართველოს შესაძლებლობას 

დამოუკიდებლად დაგეგმოს, დააფინანსოს და განახორციელოს 
ქვეყნის განვითარებისთვის საჭირო გადაწყვეტილებები.   

USAID საქართველოში 35-ზე მეტ პროგრამას ახორციელებს. 
აღნიშნული პროგრამები მიზნად ისახავს საქართველოს 

მავნე ზეგავლენისადმი მედეგობის გაზრდას, მოქალაქისადმი 
ანგარიშვალდებული მმართველობის გაძლიერების გზით 

დემოკრატიული მიღწევების გამტკიცებას და ეკონომიკური ზრდის 
შედეგად მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილების შექმნას.  

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ: 

პარტნიორობა  
      საქართველოს 
განვითარებისთვის 

About USAID  
in Georgia

თანამშრომლობა სოციალური მომ სა ხუ რე ბის  
გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად

 y შეზღუ  დუ  ლი შე  საძ   ლებ   ლო  ბე  ბის მქო  ნე პირ   თათ   ვის ხა  რის   ხი  ა  ნი სა  მე -
დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის უზ   რუნ   ველ   სა  ყო  ფად, USAID-ის, სა  ქარ   თ   ვე  ლოს 
მთავ   რო  ბას, თბი  ლი  სის სა  ხელ   მ   წი  ფო სა  მე  დი  ცი  ნო უნი  ვერ   სი  ტეტ   სა და 
კერძო საინვესტიციო კომპანიას შო  რის სრუ  ლი  ად ახა  ლი ტი  პის სა  ჯა  რო- -
 კერ   ძო პარ   ტ   ნი  ო  რო  ბას ჩა  ე  ყა  რა სა  ფუძ   ვე  ლი.   

 y ერ   თობ   ლი  ვი ძა  ლის   ხ   მე  ვით ჩა  მო  ყა  ლიბ   და კენ უოლ   კე  რის სა  უ  ნი  ვერ   სი -
ტე  ტო კლი  ნი  კა, რო  მე  ლიც ფი  ზი  კუ  რი რე  ა  ბი  ლი  ტა  ცი  ის მომ   სა  ხუ  რე  ბის 
ახალ სტან   დარტს ამ   კ   ვიდ   რებს სამ   ხ   რეთ კავ   კა  სი  ის რე  გი  ონ   ში. 

 y ეს კერ   ძო კლი  ნი  კა 2020 წელს გა  იხ   ს   ნა და უკ   ვე შეზღუ  დუ  ლი შე  საძ   ლებ  -
ლო  ბე  ბის მქო  ნე 6 000 ადა  მი  ანს მო  ემ   სა  ხუ  რა. 

ერთობლივი ძალისხმევა ბიზნესგარემოს 
გასაუმჯობესებლად

 y USAID-ის, კერ ძო სექ ტო რი სა და ბიზ ნეს ასო ცი ა ცი ე ბის თა ნამ შ რომ ლო-
ბის შე დე გად, შე მუ შავ და სა ინ ვეს ტი ციო ფონ დე ბის შე სა ხებ სა ქარ თ ვე-
ლოს კა ნო ნი, რო მე ლიც 2021 წელს ამოქ მედ და. 

 y ეს კა ნო ნი სა ფუძ ველს უყ რის თა ნა მედ რო ვე კა პი ტა ლის ბაზ რის ჩა მო ყა-
ლი ბე ბა სა და ად გი ლობ რი ვი და სა ერ თა შო რი სო ინ ვეს ტო რე ბის თ ვის უფ-
რო მიმ ზიდ ვე ლი გა რე მოს შექ მ ნას. 

 y შე დე გად, სა ქარ თ ვე ლოს ბიზ ნე სე ბი და ინ ვეს ტო რე ბი უცხო ურ ბაზ რებ ზე 
ვაჭ რო ბა სა და სა ერ თა შო რი სო კა პი ტა ლის მო პო ვე ბას შეძ ლე ბენ.    

For more information, please visit:  
fb.com/USAIDGeorgia

დაგვიკავშირდით:

ბევერლი ჰუვერი 
კერძო სექტორის ჩართულობის 

კოორდინატორი

ეკონომიკური განვითარების ოფისი 
(+995) 591-066-840 or (+995) 322-544-129

tbilisipse@usaid.gov

USAID საქართველო 
ქართულ-ამერიკული მეგობრობის გამზირი 29 

თბილისი 0131, საქართველო



ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, წამყვანი 
სააგენტოა, რომელიც აძლიერებს საქართველოს შესაძლებლობას 

დამოუკიდებლად დაგეგმოს, დააფინანსოს და განახორციელოს 
ქვეყნის განვითარებისთვის საჭირო გადაწყვეტილებები.   

USAID საქართველოში 35-ზე მეტ პროგრამას ახორციელებს. 
აღნიშნული პროგრამები მიზნად ისახავს საქართველოს 

მავნე ზეგავლენისადმი მედეგობის გაზრდას, მოქალაქისადმი 
ანგარიშვალდებული მმართველობის გაძლიერების გზით 

დემოკრატიული მიღწევების გამტკიცებას და ეკონომიკური ზრდის 
შედეგად მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილების შექმნას.  

დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ: 

პარტნიორობა  
      საქართველოს 
განვითარებისთვის 

About USAID  
in Georgia

თანამშრომლობა სოციალური მომ სა ხუ რე ბის  
გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად

 y შეზღუ  დუ  ლი შე  საძ   ლებ   ლო  ბე  ბის მქო  ნე პირ   თათ   ვის ხა  რის   ხი  ა  ნი სა  მე -
დი  ცი  ნო მომ   სა  ხუ  რე  ბის უზ   რუნ   ველ   სა  ყო  ფად, USAID-ის, სა  ქარ   თ   ვე  ლოს 
მთავ   რო  ბას, თბი  ლი  სის სა  ხელ   მ   წი  ფო სა  მე  დი  ცი  ნო უნი  ვერ   სი  ტეტ   სა და 
კერძო საინვესტიციო კომპანიას შო  რის სრუ  ლი  ად ახა  ლი ტი  პის სა  ჯა  რო- -
 კერ   ძო პარ   ტ   ნი  ო  რო  ბას ჩა  ე  ყა  რა სა  ფუძ   ვე  ლი.   

 y ერ   თობ   ლი  ვი ძა  ლის   ხ   მე  ვით ჩა  მო  ყა  ლიბ   და კენ უოლ   კე  რის სა  უ  ნი  ვერ   სი -
ტე  ტო კლი  ნი  კა, რო  მე  ლიც ფი  ზი  კუ  რი რე  ა  ბი  ლი  ტა  ცი  ის მომ   სა  ხუ  რე  ბის 
ახალ სტან   დარტს ამ   კ   ვიდ   რებს სამ   ხ   რეთ კავ   კა  სი  ის რე  გი  ონ   ში. 

 y ეს კერ   ძო კლი  ნი  კა 2020 წელს გა  იხ   ს   ნა და უკ   ვე შეზღუ  დუ  ლი შე  საძ   ლებ  -
ლო  ბე  ბის მქო  ნე 6 000 ადა  მი  ანს მო  ემ   სა  ხუ  რა. 

ერთობლივი ძალისხმევა ბიზნესგარემოს 
გასაუმჯობესებლად

 y USAID-ის, კერ ძო სექ ტო რი სა და ბიზ ნეს ასო ცი ა ცი ე ბის თა ნამ შ რომ ლო-
ბის შე დე გად, შე მუ შავ და სა ინ ვეს ტი ციო ფონ დე ბის შე სა ხებ სა ქარ თ ვე-
ლოს კა ნო ნი, რო მე ლიც 2021 წელს ამოქ მედ და. 

 y ეს კა ნო ნი სა ფუძ ველს უყ რის თა ნა მედ რო ვე კა პი ტა ლის ბაზ რის ჩა მო ყა-
ლი ბე ბა სა და ად გი ლობ რი ვი და სა ერ თა შო რი სო ინ ვეს ტო რე ბის თ ვის უფ-
რო მიმ ზიდ ვე ლი გა რე მოს შექ მ ნას. 

 y შე დე გად, სა ქარ თ ვე ლოს ბიზ ნე სე ბი და ინ ვეს ტო რე ბი უცხო ურ ბაზ რებ ზე 
ვაჭ რო ბა სა და სა ერ თა შო რი სო კა პი ტა ლის მო პო ვე ბას შეძ ლე ბენ.    

For more information, please visit:  
fb.com/USAIDGeorgia

დაგვიკავშირდით:

ბევერლი ჰუვერი 
კერძო სექტორის ჩართულობის 

კოორდინატორი

ეკონომიკური განვითარების ოფისი 
(+995) 591-066-840 or (+995) 322-544-129

tbilisipse@usaid.gov
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