
ვებინარი
პარტნიორებისთვის
ინკლუზიური უნარები ინოვაციური და
მდგრადი აგრობიზნესისთვის Covid-19
პირობებში

2021 წლის 3 ივნისი
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აგრობიზნესი - გლობალური
ტრენდების შეჯამება



აგროპროდუქტების სისტემა
უმთავრეს როლს ასრულებს ისეთ
გლობალურ გამოწვევებთან
გამკლავებაში, როგორიცაა:
• სამუშაო ადგილების შექმნა,

შემოსავლის ზრდა და
სიღარიბის შემცირება

• სურსათის უზრუნველყოფა
• გარემოს მიმართ უფრო

მეგობრულ, გლობალურ
წარმოების მოდელზე
გადასვლა.

3 აგრობიზნესი - გლობალური და სწრაფი
ცვლილებები



4 აგრობიზნესი - გლობალური და სწრაფი
გადასვლა

სამუშაო
ადგილების ეფექტი

გლობალიზაცია
<> ‘დე-

გლობალიზაცია’ 

დიგიტალიზაცია და
ავტომატიზაცია

COVID-19-მა
დააჩქარა
ტრენდები

მომხმარებლის
მოთხოვნებიც
უსწრაფესად
იცვლება



5 აგრობიზნესი - შესაძლებლობების
ოპტიმიზაცია

პროდუქტიულობის
ზრდა, ინკლუზიური

ღირებულებათა
ჯაჭვის გაფართოება

აქტიური ზომების მიღება
სოფლის მეურნეობის
დიგიტალიზაციიდან

მაქსიმალური
სარგებლის მისაღებად

პირველად სასოფლო-
სამეურნეო წარმოებაში

უფრო ნაკლები და
უკეთესი სამუშაო

ადგილების მართვა, 
უფრო მეტი და უკეთესი

სამუშაო ადგილები
აგრობიზნესში

საჭიროებს მნიშვნელოვან ინვესტიციას
ინკლუზიური უნარების განვითარებისთვის

(ციფრული უნარების ჩათვლით)
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აგრობიზნესში ინკლუზიური
უნარებისა და ინოვაციის
ბარიერები: ქვეყნების
მაგალითები



აგრობიზნესი
ინოვაცია

ინკლუზ
ია

უნარები

COVID-
19

საწარმოების
განვითარება

7 მასშტაბი



საქართველო, მოროკო, 
სერბეთი, თურქეთი, 
უზბეკეთი

ქვეყნები თითო ქვეყანაში 5 
კომპანია, 
აგროპროდუქტების
სტარტაპეიბდან
საერთაშორისო
სუპერმარკეტების
ჩათვლით

კომპანიები

8 მასშტაბი

საქართველო

•ს/ს ნიკორა
•აჭარა ჯგუფი
•ქართლის

აგროსისტემები
•თბილვინოო
•სასტუმრო

ტიფლისი/ მალე

მოროკო

•Lessafre Maroc
•Aïcha – Les 

Conserves de 
Meknès

•Cosumar
•Huilles de Saiss
•Café Carrion

სერბეთი

•Deltaholding/Delta 
Agrar

•Sunoko
•Sojaprotein
•Nectar
•Marbo

თურქეთი

•Yayla Agro
•Anadolou Etap
•TAB Gida
•Migros
•Balpalmark

უზბეკეთი

•Korzinka (Anglesey 
Food)

•Agromir
•Agrocity
•Gold Dried Fruits
•Life Aloe



9 სოფლის მეურნეობის წვლილი მშპ-ში
და დასაქმებაში

წყარო: მსოფლიო ბანკის მონაცემთა ბანკი, 2021

საქართველო

მოროკო
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10 აგრობიზნეს ფირმების ინოვაციის
მოტივატორები

გრძელვადიანი მდგრადობა

ახალი ბაზრების
შესაძლებლობა და

საექსპორტო ბაზრების
მოთხოვნა

მომხმარებლის მოთხოვნის
ცვლილებასპეციალიზაცია

Covid-19 პანდემიით
„იძულებული“ ინოვაცია



11 აგრობიზნეს კომპანიების გამოწვევები
ინოვაციასთან დაკავშირებით

მცირე და საშუალო
საწარმოების სიმრავლე

და სექტორის
ფრაგმენტაცია

ახალი ტექნოლოგიის
ათვისების და

გამოყენებისთვის
საჭირო უნარების

ნაკლებობა

ფინანსური შეზღუდვები
და შეზღუდული წვდომა

ფინანსებზე

აგრობიზნეს
ოპერატორების

შეზღუდული წვდომა
ინოვაციურ

ეკოსისტემაზე



ტექნოლოგიური ინოვაცია

•საკვების წარმოების
ტექნოლოგია
(პროდუქტიულობისა და
ეფექტურობის
სარგებელი)

•შეფუთვა და შენახვა
•მიწოდების ჯაჭვის
მართვა

•გაყიდვები და
მარკეტინგი

პროდუქტის ინოვაცია

•მომხმარებელთა
პრეფერენციების ცვლა -
ინოვაცია პროდუქტების
შეექმნაში, მარკეტინგსა
და გაყიდვებში

ელ-კომერცია

•ციფრული ინოვაციები, 
რომელიც გაიზარდა ელ-
კომერციაზე მოთხოვნის
შედეგად და
პლატფორმებზე
დაფუძნებული აგრო-
საკვების ოპერაციები
(დაჩქარებული Covid-19
მიერ)

მარკეტინგული და
ორგანიზაციული

ინოვაცია

•ბაზრის წვდომის
მოთხოვნების ცვლილება
(მომხმარენბელთა
პრეფერენციების, 
საექსპორტო
რეგულაციების ცვლა და
ა.შ.), ხარისხის
კონტორლი,
მიკვლევადობა, 
შეფუთვა, ეტიკეტირება, 
გაყიდვები და
მარკეტინგი

მდგრადობის ინოვაცია

•გარემოს, კლიმატის
საკითხები, როგორც
ინოვაციის ფოკუსი

•მომხმარებელთა
მოლოდინი
მიკვლევადობისა და
გამჭვირვალობის
მიმართ

ქსელის ეფექტი და
კლასტერი

•სექტორისა და
ღირებულებათა ჯაჭვის
ჩართვა ინოვაციაში -
კონკურენტუნარიანობის
დიფერენციაცია

12 აგრობიზნეს ფირმების ინოვაციის
პოზიტიური გამოცდილება



13 უნარების გამოწვევა აგრობიზნესში

• აგროპროდუქტის ინოვაციისათვის და
მენეჯმენტისთვის საჭირო ზოგადი
უნარების არარსებობა
• ინსტიტუციური შეზღუდვები სოფლის
მეურნეობის ტექნიკური გადამზადების
პროცესში
• აგროპროდუქტის სფეროში კარიერის
შეზღუდული ხილვადობა და დაბალი
წარმოდგენა

მიწოდება

• ბაზართან შესაბამისობა, შეაბამისობის
ნაკლებობა
• ფრაგმენტული კავშრები, კერძო
სექტორისა (მცირე და საშუალო
საწარმოების) შეზღუდული
წარმომადგენლობა

შესაბამისობა
• ინვესტიციის ნაკლებობა
(ტექნოლოგიებში, ადამიანურ
კაპიტალში)
• კომერციული წახალისების ნაკლებობა
(უფრო მაღალი უანრების მქონე
მუშახელში ინვესტირებისთვის)

მოთხოვნა



კომპანიის შიდა ტრენინგები შიდა ცენტრების
მეშვეობით

•კომპანიის პერსონალის უწყვეტი
გადამზადებისთვის ფორმალირი პროცესის
და ინფრასტრუქტურის შექმნა - კომპანიის
„აკადემია“ ან ტრენინგ-ცენტრი, წვდომა
ელექტრონული პლატფორმების მეშვეობით

•კომპანიის შიდა ტრენინგი შესაძლოა
მნიშვნელოვანი ვექტორი გახდეს
გენდერული ინკლუზიისთვის

საჯარო-კერძო კოორდინაცია და
თანამშრომლობა აგრობიზნესის უნარებზე

•თანამშრომლობა უნარების შეუსაბამობის
ანალიზის / პროგნოზირების კუთხით

•საგანმანათლებლო პროგრამების დიზაინზე
თანამშრომლობა

•თანამშრომლობა სამუშაოზე დაფუძნებული
სწავლების ირგვლივ

•თანამშრომლობა კვლევისა და
განვითარების მიზნით

•კავშირები აგრობიზნესსა და უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის

უნარების ინტეგრირება ბიზნეს
გადაწყვეტილებების მიღებაში

•საწარმოს დონეზე საჭირო უნარების
დაგეგმვა ახლა და მომავალში ადამიანური
კაპიტალის საჭიროებების
დასაკმაყოფილებლად

•დასაქმების დროს ტექნიკური გადამზადების
შედეგად მიღებული კვალიფიკაციებისთვის
უპირატესობის მინიჭება - დასაქმების
პროცესის ფორმალიზაცია, რაც ასევე
ამაღლებს სექტორისთვის სპეციფიკური
ტექნიკური კვალიფიკაციის პრესტიჟს

•ფირმები, რომელთაც გააჩნიათ ჩარჩო
უნარების კლასიფიკაციისთვის და
განვითარებისთვის, უფრო კარგ საფუძველს
ქმნიან თანასწორი შესაძლებლობების
ხელშეწყობისთვის

14 აგრობიზნეს ფირმებში უნარების
განვითარების პოზიტიური გამოცდილება



აგრობიზნესში ინკლუზიას კარგი
საფუძველი გააჩნია

აგრობიზნესი მნიშვნელოვანი წყაროა
ფორმალური, მოქნილი სამუშაო

გარემოს შესაქმნელად ისეთი
ქალებისთვის, რომლებსაც ოჯახის
წევრების მოვლის ვალდებულებაც

აკისრიათ, და ახალგაზრდებისთვის, 
რომლებიც ახლა იღებენ

გამოცდილებას

სოფლად მაცხოვრებელი
ახალგაზრდები კარგ სარგებელს

მიიღებენ აგრობიზნესის ინოვაციისგან

ინოვაცია და ახალი ტექნოლოგია
ქმნის მოთხოვნას უფრო მაღალი

კვალიფიკაციის და მაღალი
ღირებულების მქონე სამუშაო

ადგილებზე

ინკლუზიის მიმართ ყურადღება
მნიშვნელოვან სარგებელს აძლევს
სექტორს, განსაკუთრებით სამუშაო
ადგილების დეფიციტის პირობებში

15 ინკლუზია აგრობიზნესში



16 აგრობიზნეს ფირმების გამოწვევები
ინკლუზიასთან დაკავშირებით

აგრობიზნესში დასაქმებული ქალების
როლისა და ჩართულობის

მნივნელოვანი შეზღუდვა - ქალები
ყველაზე ნაკლებად არიან

წარმოდგენილები ტექნიკური ტიპის
სამუშაო ადგილებზე

საოჯხო ვალდებულებები ქალებს
არაპროპორციულად აწვება, რაც მათ
ეკონომიკურ ჩართულობაზე ახდენს

ზეგავლენას

მაშინაც კი, როცა ქლები კარგად არიან
წარმოდგენილები, ხშირად ხდება
ჰორიზონტალური (საქმიანობა) და

ვერტიკალური (იერარქია) სეგრეგაცია, 
რასაც ხშირად მოყვება ბარიერი

დაწინაურების დროს, განსხვავება
ხელფასში

ქალაქსა და სოფელს შორის არსებული
სხვაობა განათლებისა და დასაქმების

მიმართ წვდომაში - უნარების დეფიციტი
უფრო დიდია სოფლად და დაშორებით

მდებარე ადგილებში

აგრობიზნესის კარიერის შეზღუდული
მიმზიდველობა და ხილვადობა



მაღალი პოტენციალის მქონე კადრების გამოვლენა და სწრაფად დაწინაურება

კადრების შიდა რეზერვის შექმნა

აგრობიზნესში დასაქმების ხილვადობისა და პოზიტიური დამოკიდებულების ზრდა

დასაქმების პირობების მოქნილობა წვდომის გასაზრდელად

დასაქმებისა და კარიერული განვითარების მიმართ წვდომის გაზრდა სტაჟირების და შეგირდობის მეშვეობით

რეგიონული ინკლუზიის ზრდა ღირებულებათა ჯაჭვის ჩართვით

17 ინკლუზიის პოზიტიური გამოცდილება
აგრობიზნეს ფირმებში



მთლიანობაში, 
აგრობიზნესი შედარებით

მეტად იყო დაცული
კრიზისის ეფექტებისგან

მნიშვნელოვანი ზიანი
განიცადა აგრობიზნესის

ქვე-სექტორმა, რომელიც
ტურიზმისა და სასტუმრო

საქმეს ემსახურებოდა

ზოგ შემთხვევაში, 
გამკაცრებულმა
შემოწმებებმა და

სანიტარულმა ზომებმა
შეზღუდა საერთაშორისო

ვაჭრობა და შეაფერხა
ექსპორტი

პანდემიამ შეაფერხა
დასაქმების პროცესი, 
საჭირო გახდა სხვა

უნარები და მუშახელის
გადამზადება

18 Covid-19 ზეგავლენა აგრობიზნესზე

ზოგან, აგრო პროდუქტების
წარმოებაში შეიქმნა სამუშაო

ადგილები უმუშევერად
დარჩენილი კვალიფიციური

ადამიანებისთვის (სერვისის და
სასტუმროს სფეროდან)

პროექტში ჩართული ქვეყნები
განსხვავებული მასშტაბით

გადავიდნენ საკვები პროდუქციის
ელექტრონულ გაყიდვებზე

მოწოდების ჯაჭვის სხვა
საწარმოებიც გადავიდნენ

ელექტრონულ კომერციაზე (მათ
შორის, ონლაინ სერვისებზე) და

მიწოდებაზე კლიენტებისთვის

ონლაინ ტრენინგების გაზრდით
უფრო გაიზარდა წვდომა უნარების
განვითარების პროცესის მიმართ, 
გაიზარდა ციფრული საჭუალებები

დისტანციური განათლებისთვის

შეძლებისდაგავრად
დისტანციურად მუშაობის

ექსპერიმენტები

ახალი პროდუქტების შეთავაზების
მოსინჯვა, კლიენტების

მოთხოვნებზე რეაგირება და
განახლებული ინტერესი

ჯანმრთელობის, ჯანსაღი კვებისა
და ადგილობრივი საკვების

მიმართ

Covid-19 მნიშვნელოვნად შეცვალა ადამიანების
მიერ საკვების შესყიდვის და მოხმარების

პრაქტიკა, რამაც აგრობიზნესს უბიძგა შეეცვალა
საოპერაციო პრაქტიკა

შოკი ძირითადად მოთხოვნის მხრიდან და არა
მიწოდების მხრიდან



19

ძირითადი მიგნებები ქვეყნების
მიხედვით
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ინოვაცია

•შესაძლებლობები
•ექსპორტის სტანდარტების დაცვა, 
განსაკუთრებით DCFTA კონტექსტში ინოვაციის
მთავარი მამოძრავებელი ძალაა

•COVID-19-მა შექმნა ინტერესი ტექნილოგიური და
ბიზნეს პროცესების ინოვაციისთვის

უნარები

•შესაძლებლობები
•სექტორის უნარების ასოციაციის Agro-Duo-ს
ჩამოყალიბება

•სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების ჩარჩოს
გადასინჯვა და გამოყენება ზოგი კომპანიის მიერ

•კერძო-საჯარო პარტნიორობები, რომელიც
ფოკუსირებულია კერძო სექტორის უნარების
განვითარებაზე

ინკლუზია

•შესაძლებლობები
• ქალები და ახალგაზრდები აგრობიზნესის სამუშაო ძალის
მნიშვნელოვანი ნაწილია
• ტექნიკური პროფესიული განათლების რეფორმები ეხება
ახალგაზრდებს, მათ შორის განათლებისა თუ დასაქმების
სისტემაში არმყოფებს; ასევე ხორციელდება
„ახალგაზრდული მუშაკის“ ინიციატივა სოფლად

• აგრო სფეროში ტექნიკური პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამები წარმატებით ახერხებენ შშმ
პირების ჩართვას

•აჭარა ჯგუფი
•ს/ს ნიკორა
•ქართლის

აგროსისტემები
•თბილვინო
•სასტუმრო ტიფლისი/ 

მალე

შესწავლილი
კომპანიები

• აჭარა ჯგუფი – უდაბნოს პროექტი, ვერტიკალური ფერმა
• ს/ს ნიკორა – აქტიური ახალგაზრდების ჩართვა, შიდა აკადემია (

‘ნიკორას სკოლა’), ელ-კომერციის განვითარება
• თბილვინო – უნარების შიდა განვითარება, გენდერული ინკლუზია
• ‘მალე’ – საკვების მიტანის სისტემის ჩამოყალიბება
• ქართლის აგროსისტემა – თანაბარი შესაძლებლობები პროფესიულ

განვითარებაში
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• Aïcha – Les 
Conserves de 
Meknès

• Cosumar
• Lesaffre Maroc
• Huilles de Saiss
• Café Carrion

შესწავლილი
კომპანიები

• Lesaffre Maroc - ონლაინ ტრენინგი, უნარებისა და ტექნოლოგიური
ინოვაციების გაზრდა, სტაჟირება და უნივერსიტეტებთან
თანამშრომლობა

• Les Conserves de Meknès – უნარების ინტეგრირება ბიზნეს ინოვაციაში,
უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობა ტრენინგებისთვის, სტაჟირება, 
თანამშრომლობა agropôle-თან

• Cosumar – ციფრული პროგრამების დანერგვა

ინოვაცია

•შესაძლებლობები
• მთავრობის პოიტიკის მიერ ტექნილოგიური
ინოვაციის ხელშეწყობა და სხვადასხვა
მიმართულებით თანამშრომლობა (agropôles
ფარგლებში)

•მდგრადი გარემო, როგორც ინოვაციის
მნიშვნელოვანი მოტივატორი

უნარები

•შესაძლებლობები
• პროფესიული განათლების დეპარტამენტმა
გააანალიზა აგროპროდუქტების მოთხოვნა და
უნარების მიწოდება
• უწყვეტი თანამშრომლობა FENAGRI 
(სექტორული ასოციაცია) და პროფესიული
განათლების დეპარტამენტს შორის

ინკლუზია

•შესაძლებლობები
• აქტივობების გარეთიანებით რეგიონული
ინკლუზია

•ათასობით ქალთა კოოპერატივის
ჩამოყალიბება, ქალების და გოგონების
წახალისებით
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• Deltaholding/Delta 
Agrar

• Sunoko (MK Group)
• Sojaprotein
• Nectar
• Marbo

შესწავლილი
კომპანიები

• Sunoko (MK Group) – კვლევისა და განვითარების ცენტრი ჭარხლის შაქრის
საწარმოებლად, ინოვაციური პროდუქტი (სანიტარიზაციის ალკოჰოლი),
ადამიანური კაპიტალის მართვაზე ფოკუსირებული მართვის სტრატეგია

• Delta Agrar – ‘მომავლის გაძლიერების’ მიწოდების ჯაჭვი მცირე საწარმოების
მხარდაჭერისთვის, მუშახელის დაბერების პრობლემის მოგავრების მიზნით

• Sojaprotein – შიდა უნარების განვითარება მენტორობის მეშვეოებით, შიდა
მენტორების მიერ სოციალურად დაუცველი მუშახელის დახმარება

• Nectar Group – პროდუქტების ინოვაცია Covid-19 პირობებში

ინოვაცია

•შესაძლებლობები
• სასოფლო-სამეურნეო წარმოების დიგიტალიზაციის
პოოლიტიკის პრიორიტეტად გამოცხადება
• აგროჰოლდინგების, სტარტაპებისა და
სპეციალიზებული კვლევითი ინსტიტუტების მიერ
გამოწვეული ტეექოლოგიური ინოვაციები

•წარმოების პროცესის ინოვაციის შესაძლებლობები
შეცვლილი მთხოვნისა და სოციალური
პრეფერენციების გამო

უნარები

•შესაძლებლობები
• ახლადშექმნილი აგროსექტორის უნარების საბჭო
• დუალური განათლების ახალი კანონი
• EBRD-ს მიერ დაფინანსებული კვლევა
აგროპროდუქტებისთვის საჭირო ახალი უნარების
შესახებ

ინკლუზია

•შესაძლებლობები
• ეროვნული დასაქმების სამსახური ახორციელებს
სოციალურად დაუცველი პირების დასაქმების
პროგრამებს
• ქალების ინოვაციური მეწარმეობის განვითარების და
ხელშეწყობის პროგრამა მხარს უჭერს ქალებს შორის
მეწარმეობის გაუმჯობესებას
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•Yayla Agro
•Anadolou

Etap
•TAB Gida
•Migros
•Balpalmark

შესწავლილი
კომპანიები

• Yayla – ინოვაციური პროდუქტები, მუშახელის განვითარება
უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობით

• TAB Gida – უნარების სტანდარტების შექმნა, კომპანიის აკადემია, 
უნარების ინტეგრირება საკადრო გადაწყვეტილებებში

• Anadolu Etap – დაჩქარებული ციფრული ტრანსფორმაცია, სეზონური
მუშახელის დაცვა

• Migros – ‘კარიერული განვითარება’, დასაქმებული ქალების მხარდაჭერა
და ქსელი, მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სწავლის ხელშეწყობა და
წვდომა ახალგაზრდებისთვის

ინოვაცია

•შესაძლებლობები
• მეტი ფოკუსი პოლიტიკაზე და უნივერსიტეტის
ჩართვა აგრობიზნესის ინოვაციაში
• ექსპორტის სტანდარტების დაცვა, როგორც
პროცესის და სისტემის ინოვაციის მონივატორი
• მარკეტინგული ინოვაციების მასშტაბის გაზრდა
სპეციალიზაციების მიხედვით

უნარები

•შესაძლებლობები
• განათლება და უნარები ზოგადად მაღალია, 
განსაკუთრებით ახალგაზრდებში
• MoNE უზრუნველყოფს კერძო საწარმოების
მეტად ჩართვას პროფესიულ განათლებაში
• წარმატების სექტორული ცენტრების შექმნა

ინკლუზია

•შესაძლებლობები
• წამყვანი აგრობიზნესი იწვევს ახალ ტალანტებს
და ბევრი თანამშრომლობს უნივერსიტეტებთან
• კერძო და საჯარო ინიციატივები ხელს უწყობს
სამუშაო ადგილას ქალების თანასწორობას
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• Korzinka
(Anglesey Food)

• Agromir
• Agrocity
• Gold Dried 

Fruits
• Life Aloe

შესწავლილი
კომპანიები

• Korzinka – ინკლუზიური და მოქნილი დასაქმება, დისტანციური
ტრენინგი, სტაჟირება
• Agrocity – ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული ინოვაცია
• Agromir – მენეჯმენტის ექსპერტიზის ჩამოყალიბება უმაღლეს

სასწავლევლებთან ერთდ, მოქნილი სამუშაო პრაქტიკა, მცირე
საწარმოების მხარდაჭერა

ინოვაცია

•შესაძლებლობები
• მეხილეობაზე გადასვლა მოითხოვს ახალ

ტექნოლოგიებს და ციფრულ საშუალებებს
• მთავრობის ძალისხმევა ჩამოაყალიბოს

კერძო სექტორრების ასოციაციები ახალ
ქვე-სექტორებში

•COVID-19 გამო ელ-კომერციის ზრდა

უნარები

•შესაძლებლობები
• ახლადშექმნილი სექტორული უნარების

საბშო
•Covid-19 გამო დისტანციური სწავლების

ახალი ინოვაციები

ინკლუზია

•შესაძლებლობები
• მეხილეობის მსგავს მაღალი ღირებულების

სექტორებში ქალების დასაქმების
შესაძლებლობა

•საწარმოებში ქალთა საბჭოების არსებობა
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როგორ უწყობს ხელს უნარებზე, 
ინოვაციასა და ინკლუზიაზე
ფოკუსირება აგრობიზნესის
განახლებას და მდგრადობას?



ამავდროულად, კვალიფიციური
მუშახელი ინოვაციის

წარმმართველი და ახალი
ტექნოლოგიის შექმნისა და
დანერგვის წინაპირობაა. 

ინოვაცია აგრობიზნესის სექტორის
განვითარების უმთავრესი ფაქტორია, 

რომელიც ითხოვს უფრო მაღალ
კვალიფიკაციას, მაღალი ღირებულების
მქონე სამუშაო ადგილებს და უფრო მეტ

მუშახელს უქმნის უკეთესი საცხოვრებელი
პირობების შესაძლებლობებს. 

26 ინოვაციის, ინკლუზიისა და უნარების როლი
მდგრადი აგრობიზნესის განვითარებაში
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კავშირები
უნარებს, 
ინკლუზიას, 
ინოვაციასა და
პროდუქტიულო
ბასა და
მდგრადობას
შორის

პროდუქტიულობა

მედეგობამდგრადობა

უნარები

ინკლუზია

გამომწვევი ინოვაცია გამომწვევი

პროდუქტიული, მედეგი და
მდგრადი აგრობიზნესი
ქმნის მოთხოვნას უნარებზე

პროდუქტიული, მედეგი და
მდგრადი აგრობიზნესი
ქმნის ინკლუზიის
შესაძლებლობებს
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რეკომენდაციები პოლიტიკის
შემქმნელების, შუამავლებისა
და კომპანიებისთვის - ინოვაცია, 
უნარები და ინკლუზია



აგრობიზნესზე მიმართული პოლიტიკის ფარგლებშიკავშირების
გაღრმავება ინკლუზიას, ინობაციასა და უნარებს შორის

ინკლუზიური უნარების მიდგომის ინტეგრაცია
მოკლევადიან, პანდემიის შემდგომ რეაგირებაში

აგრობიზნესის
ინოვაციების ხელშეწყობა

მიდგომების ინტეგრაცია
აგრობიზნესის უნარებში

უფრო ინკლუზიური აგრობიზნესის
აქტიური ხელშეწყობა

29 პოლიტიკისთვის


