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სოფლის მეურნეობის სიახლეები - საქართველო
საქართველო განიხილავს ახალ ზელანდიაში სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ექსპორტის
შესაძლებლობას
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ახალი ზელანდიის ელჩთან საქართველოში
მერი სერსთონთან (რეზიდენცია - ვარშავაში) გამართული შეხვედრის შესახებ განაცხადეს.
სამინისტროს ინფორმაციით, მხარეებმა განიხილეს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის, მათ
შორის ღვინის, თხილის, კივის, ექსპორტის ახალი შესაძლებლობები. ელჩმა გამოთქვა სავაჭრო
და ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების და გამოცდილების გაზიარების სურვილი,
განაცხადეს სამინისტროში. „საქსტატის“ ინფორმაციით, ახალ ზელანდიაში ექსპორტი საქართველოდან 9 თვეში არ განხორციელებულა, ხოლო ამ ქვეყნიდან იმპორტმა საქართველოში 1,3
მილიონი აშშ დოლარი შეადგინა (საქართველოს მთლიანი იმპორტის 0,02%).
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ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტი: აგრარული კოოპერატივების, რომლებიც ევროკავშირის
მხარდაჭერით საქმიანობენ, შემოსავალი 27%-ით გაიზარდა, მოგება კი - 30%-ით
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კვლევით
ინსტიტუტში (ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტი) განაცხადეს, რომ კვლევები აჩვენებს ფერმერთა
შემოსავლების ზრდას ევროკავშირის მხარდაჭერით მოქმედ კოოპერატივებში 27% და 30%-ით.
ამასთან, საწარმოო ღირებულება კოოპერატივებთან მიმართებით 2014 წლიდან საშუალოდ 37%ით გაიზარდა, ხოლო კოოპერატივების მიერ გამოყენებული აქტივების საშუალო ღირებულება 300%-ით, აღნიშნეს ინსტიტუტში და დასძინეს, რომ „ჯერ ძალიან ადრეა შეფასდეს სრული
გავლენა“, თუმცა დასაქმება გაორმაგდა ბევრ კოოპერატივში. აღნიშნული მონაცემები
წარმოდგენილი იყო ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარების მიერ, რომლებმაც სოფლის
მეურნეობის და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპული სამეზობლო პროგრამის
(ENPARD) ფარგლებში სოფლის მეურნეობის კოოპერატივების მხარდასაჭერად ოთხი წლის
მუშაობის შედეგები წარმოადგინეს. ENPARD-ის მონაცემებით დაახლოებით 1 500
კოოპერატივი, რომლებიც 15 000 ფერმერს აერთიანებს, დარეგისტრირებულია საქართველოში
ამჟამად ევროკავშირის დახმარებით. ENPARD, რომელიც საქართველოში მოქმედებს 2013
წლიდან, გათვლილია 2019 წლამდე. პროგრამის ბიუჯეტი შეადგენს 102 მლნ ევროს.
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5 მილიონი ლარის ინვესტიცია ჩაიდება ზეთისხილის წარმოებაში სოფელ საქობოში
სოფლის მეურნეობის სამინისტროში განაცხადეს, რომ „ქართული ზეთისხილის კომპანიამ“
ზეთისხილის ხეების კულტივაციაში 5 მილიონი ლარის ინვესტიცია განახორციელა სოფელ
საქობოში (კახეთის სიღნაღის მუნიციპალიტეტში) და ააგო ზეთისხილის გადამამუშავებელი
საწარმო. უახლოეს მომავალში კომპანია გეგმავს პროდუქციის ექსპორტს ამერიკაში, ევროპაში,
სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში და დსთ-ში. სამინისტროში აღნიშნეს, რომ საწარმო შეიქმნა
ჰოლანდიური და თურქული ინვესტიციებით და სასოფლო-სამეურნეო გადამამუშავებელი
საწარმოების თანადაფინანსების სახელმწიფო პროექტების დახმარებით. საწარმოში დასაქმებულია 800 ადამიანი. „ქართული ზეთისხილის კომპანიის“ ცნობით, საწარმო 7 წლის წინ
შეიქმნა და მისი დამფუძნებლები არიან გიორგი სვანიძე, აჰმეტ კახრამანი (ქართული
წარმოშობის თურქეთის მოქალაქე) და ალი სამი ოზელი.
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სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაფინანსება 65 მლნ ლარით გაიზარდა
1

სახელმწიფო ბიუჯეტში 2017 წლის ცვლილებების პროექტი, რომელიც დღეს მთავრობამ
პარლამენტში წარადგინა, სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის 323 მილიონი ლარის
გამოყოფას ითვალისწინებს, რაც თავდაპირველად დამტკიცებულ გეგმას 65 მილიონი ლარით
აღემატება. აღნიშნული თანხის უდიდესი ნაწილი (35 მილიონი ლარი) სამელიორაციო
სისტემის რეაბილიტაციისთვის არის გათვალისწინებული. ეს 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტში
ამ მუხლის შესაბამისი თანხის შემცირების და დაზოგილი თანხის სხვა ინფრასტრუქტურულ
პროექტებზე მიმართვის საშუალებას იძლევა, ვკითხულობთ დოკუმენტში. დამატებით 35
მილიონი ლარი გათვალისწინებულია აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგო ზომებზე, მათ
შორის, 20 მლნ ლარი ტექნიკის შესყიდვასა და 15 მლნ ლარი - პესტიციდების შეძენაზე.
ამავდროულად, აგროკრედიტი (უზრუნველყოფილი EIB-ს მიერ) 5 მლნ ლარით შემცირდება,
რადგან მიმდინარეობს დონორთან მოლაპარაკებები სამელიორაციო სისტემების და
რეზერვუარების მშენებლობისთვის აღნიშნული თანხის მისამართად, განაცხადეს მთავრობაში.
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დასავლეთ საქართველოში დაგეგმილია სათბურების მეურნეობების ასოციაციების შექმნა
სოფლის მეურნეობის სამინისტროში განაცხადეს, რომ სასოფლო-სამეურნეო პროექტების
მართვის სააგენტო გეგმავს დასავლეთ საქართველოში სათბურების მეურნეობების
ასოციაციების შექმნას. „ასოციაცია, რომელიც გააერთიანებს სხვადასხვა ბოსტნეულის,
ძირითადად მწვანილის წარმოებას და დისტრიბუციას, იმოქმედებს როგორც რეგიონალური
ცენტრი“, განაცხადეს სამინისტროში. როგორც სამინისტროში აცხადებენ, მინისტრი ლევან
დავითაშვილი ისრაელში იმყოფებოდა გამოცდილების გაზიარებისთვის, შეხვდა მსხვილ
აგრარულ კომპანიებს და გაეცნო სასათბურე მეურნეობებს.
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ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგისტრაციის სისტემის გაუმჯობესებულ მოდელზე მუშაობა
მიმდინარეობს
სამუშაო ჯგუფი მუშაობს ცხოველთა იდენტიფიკაცია-რეგიტრაციის სისტემის (NAITS)
გაუმჯობესებულ მოდელზე, იტყობინება გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის
ორგანიზაციის (FAO) წარმომადგენლობა. როგორც წარმომადგენლობაში აღინიშნეს, ჯგუფში
წარმოდგენილი არიან FAO-ს და საქართველოს სურსათის ეროვნული სააგენტოს
წარმომადგენლები და, ასევე, მოწვეული ფრანგი ექსპერტი. ცხოველთა იდენტიფიკაციის და
რეგისტრაციის სისტემა, ე.წ. ცხოველთა რეესტრი, 2012 წლიდან არსებობს საქართველოში,
ხოლო 2017 წლიდან ქვეყანამ დაიწყო ცხოველთა სახელმწიფო იდენტიფიკაციისა და
რეგისტრაციის ახალ სისტემაზე (NAITS) ეტაპობრივი გადასვლა. ჯგუფი მიზნად ისახავს
სტრატეგიული დოკუმენტის შექმნას, რომელიც გააერთიანებს სისტემურ ტექნიკურ
პარამეტრებს და ინფორმაციას ჯანმრთელობის, მფლობელების და ცხოველთა გადაადგილების
შესახებ, განაცხადეს FAO-ს წარმომადგენლობაში და აღნიშნეს, რომ კონცეფციის ნაწილი არის
ვალდებულებების ინტეგრაცია ევროპული დირექტივების და საქართველოს გამოწვევების
შესაბამისად. NAITS-ის პროექტის განხორციელების მიზნით შვეიცარიის განვითარების და
თანამშრომლობის სააგენტო (SDC) და ავსტრიის განვითარების სააგენტო (ADC) სულ 5 მილიონ
დოლარს გამოყოფენ.
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სოფლის მეურნეობისა და სურსათის საერთაშორისო გამოფენაზე თბილისში 16 ქვეყნის
დაახლოებით 100 კომპანია არის წარმოდგენილი
დღეს, თბილისის მე-17 საერთაშორისო აგრო/სურსათი/სასმელები/ტექნოლოგია გამოფენა
გაიხსნა „ექსპო-ჯორჯიაში“. ღონისძიება, რომელშიც მონაწილეობს 16 ქვეყნის 100-მდე კომპანია,
გაგრძელდება 22 ნოემბრამდე, იტყობინება სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. მონაწილეთა
შორის არიან ბელორუსი მწარმოებლები, რომლებიც გამოფენაში პირველად იღებენ
მონაწილეობას ამგვარი ფართო მასშტაბით, აღნიშნეს სამინისტროში. ექსპოზიციაზე „დამზა2

დებულია ბელორუსში“ წარმოდგენილია 9 კომპანია (ფრინველი, ძეხვი და საკონდიტრო
ნაწარმი, ბავშვთა კვება, სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა). გამოფენამ ასევე მოიცვა 2 300 მცირე
ფერმერი საქართველოს ყველა რეგიონიდან. აღსანიშნავია, რომ 18 ნოემბერს თბილისში
ვარდების მოედანზე ჩატარდა ტრადიციული ყველის ფესტივალი, რომელშიც 50 კომპანია
მონაწილეობდა.
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სოფლის მეურნეობის სიახლეები - სომხეთი

ACBA Leasing სომეხ მეღვინეებს დაეხმარება
ACBA Leasing-მა დღეს განაცხადა, რომ ხელი მოაწერა თანამშრომლობის მემორანდუმს Semina
Consulting Advisory Company-სთან. დოკუმენტს ხელი მოაწერეს ACBA Leasing-ის
აღმასრულებელმა დირექტორმა არსენ ბაზიკიანმა და Semina Consulting Advisory Company-ის
ხელმძღვანელმა ვაჰე კუშგუერიანმა. ACBA Leasing-ის განცხადებით, მათი თანამშრომლობა
ფოკუსირებული იქნება სომხეთის ღვინის მწარმოებლებისთვის უკეთესი პირობების შექმნაზე.
„ACBA Leasing განავითარებს ახალ და უფრო მოქნილ ფინანსურ ინსტრუმენტებს, რაც ჩვენი
მეღვინეებისთვის ახალი შესაძლებლობების მიცემას გულისხმობს ლიზინგის გზით, მათ შორის,
მათი იდეების განხორციელების გამარტივების შესაძლებლობის ჩათვლით“, - თქვა ბაზიკიანმა.
მისი თქმით, Semina Consulting-თან თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან
მეღვინეობის სფეროში მათი გამოცდილება ACBA Leasing-ის დიდ ფინანსურ გამოცდილებასთან
ერთად დაეხმარება ადგილობრივ მეღვინეებს სრულ ბიზნეს ციკლში. „შესანიშნავი ღვინო
შეიძლება მხოლოდ ხარისხიანი ყურძნიდან დამზადდეს. ფერმერი არის ადამიანი, რომელსაც
ესმის მიწის პოტენციალი, ამიტომ, პირველ რიგში, აუცილებელია ფერმერების ინვესტირება.
პროექტი ითვალისწინებს ფერმერებისთვის პროფესიულ რჩევებთან ერთად, მეღვინეობაში
დახმარებას საკუთარი ბიზნესის შექმნაში“, განაცხადა Semina Consulting-ის ხელმძღვანელმა
ვაჰე კუშგუერიანმა. სომხეთის სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის განცხადებით ქვეყანაში
ღვინის წარმოება 2017 წლის პირველი 10 თვის განმავლობაში 37,7%-ით მეტია 2016 წლის
მონაცემზე.
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სომხური ღვინო - საერთაშორისოდ აღიარებული ბრენდია
პრემიერ-მინისტრი კარენ კარაპეტიანი 23-24 ნოემბერს ერევანში საერთაშორისო ღვინის
ფორუმის გახსნას დაესწრო, განაცხადეს მთავრობის პრეს-ოფისში. პრემიერ-მინისტრი
ფორუმში მონაწილეებს მიესალმა და ეფექტიანი მუშაობა უსურვა. კარაპეტიანმა განაცხადა,
რომ „სომხეთში რეალურად ღვინის ინდუსტრიის აღორძინება ხდება. ღვინის ტრადიციების
შენარჩუნებასთან ერთად, ჩვენ მათ თანამედროვე ტექნოლოგიებთან და სამეცნიერო
შესაძლებლობებთან ვაერთიანებთ. სომხურ ღვინოზე საუბრისას ჩვენ განვიხილავთ 6 000
წელზე მეტი ხნის ისტორიას, ტრადიციას, კულტურას, ყურძნის და ღვინის სიყვარულს.
მთავრობამ მევენახეობა გამოაცხადა ეკონომიკის პრიორიტეტულ სექტორად. ჩვენ შევქმენით
სომხეთის მევენახეობის და მეღვინეობის ფონდი, რათა ხელი შევუწყოთ ქვეყანაში მევენახეობის
პოპულარიზაციას, ქვეყნის მევენახეობის რეიტინგისა და საერთაშორისო არენაზე
კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, ექსპორტის გაზრდას და სომხეთის, როგორც მეღვინეობის
ქვეყნის, პოპულარიზაციას. ჩვენი საბოლოო მიზანია სომხეთის ღვინის საერთაშორისოდ
აღიარებული ბრენდის შექმნა, დარგში ახალი ინვესტიციების მოზიდვა, ექსპორტის
მოცულობების გაზრდა და მეღვინეობის ინდუსტრიის გლობალურ რუკაზე მყარი და მდგრადი
ადგილის მოპოვება. მინდა გაცნობოთ, რომ ტენდენციები საკმაოდ დადებითია. შარშან
სომხეთში დაახლოებით 7,5 მილიონი ლიტრი ღვინო აწარმოეს, რაც 2015 წლის მონაცემზე 14%ით მეტია. ჩვენ ასევე გვაქვს ექსპორტის დადებითი ინდექსი: 2016 წელს ექსპორტზე 1,8 მილიონ
ლიტრზე მეტი ღვინო გაიგზავნა, რაც 37%-ით მეტია 2015 წლის მონაცემზე. ჩვენი პარტნიორები
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დაგვპირდნენ, რომ აღნიშნული დადებითი დინამიკა 2017 წელს შენარჩუნდება, თუმცა
ანალიზი ჯერ-ჯერობით არ არის სრულყოფილი“. კარაპეტიანმა ასევე განაცხადა, რომ სომხური
ღვინის ქარხნები აღჭურვილია ფრანგული, იტალიური და გერმანული ტექნოლოგიებით და
დანადგარებით. ინვესტიციები მოდის არგენტინიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან,
შვეიცარიიდან და იტალიიდან, მათ შორის სომხური დიასპორისგან. „ასევე სასიამოვნოა შიდა
ინვესტიციების მკვეთრი ზრდა. ეს მნიშვნელოვანია, რადგან შიდა ინვესტიციებმა შეიძლება
პროვოცირება გაუკეთოს უცხოური ინვესტიციების შემოდინებას. სომხეთი ღიაა მეღვინეობის,
მევენახეობის და სხვა სფეროების ფართომასშტაბიანი ინვესტიციის მოზიდვისთვის და ჩვენ
მზად ვართ ვიმუშაოთ ჩვენს პარტნიორებთან ინვესტორებისთვის საუკეთესო ბიზნეს გარემოს
უზრუნველსაყოფად. რაც შეეხება ამ ფორუმს, მიმაჩნია, რომ ეს არის უნიკალური პლატფორმა,
სადაც გლობალური ტენდენციების და საუკეთესო პრაქტიკის განხილვა ხდება ღვინის
ინდუსტრიაში მსოფლიოს საუკეთესო ექსპერტებთან, მყარდება ახალი საქმიანი კონტაქტები
სომხეთის მეღვინეობის სექტორის განვითარებისთვის და იქმნება ახალი ორმხრივი პროექტები
ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად“, - განაცხადა კარენ კარაპეტიანმა. პრემიერმინისტრმა გამოხატა იმედი, რომ კონფერენციის შედეგი იქნება უფრო მიზანმიმართული და
კონკრეტული ნაბიჯები, რომლებიც მიზნად დაისახავს სექტორის განვითარებას. სომხეთის
მევენახეობის და მეღვინეობის ფონდის მიერ ორგანიზებული ფორუმი „ღვინის წარმოების
საერთაშორისო ტენდენციები და საუკეთესო გამოცდილება: დასკვნები და რეკომენდაციები
სომხეთისთვის“ უზრუნველყოფს დაინტერესებულ მხარეებს და კომპანიებს საერთაშორისო
პლატფორმით, რათა შეიქმნას განვითარების ახალი ვექტორები, მოხდეს ინვესტიციების
მოზიდვა, პროფესიული შესაძლებლობების განვითარება და შეიქმნას ბიზნესისა და
სამეცნიერო თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივები.
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დილიჟანში ლუდის ქარხნის მშენებლობაში დაახლოებით 2,5 მილიარდი დრამი ჩაიდო
ტავუშის პროვინციაში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარგსიანი
კურორტ დილიჟანში ლუდის ქარხნის გახსნას დაესწრო. დაახლოებით 2,5 მილიარდი დრამი
(დაახლოებით 5,1 მილიონი დოლარი) ჩაიდო ქარხნის მშენებლობაში, სადაც წელიწადში 10 მლნ
ლიტრი სასმელების წარმოება შეიძლება. პრეზიდენტის პრეს-სამსახურის ინფორმაციით,
სარგსიანს თან ახლდა ეკონომიკის მინისტრი. ქარხნის მშენებლობა 2013 წლის აპრილში დაიწყო
და 2017 წლის სექტემბერში დასრულდა. მთავრობა ამ საინვესტიციო პროგრამის
განხორციელებაში დახმარებას უზრუნველყოფდა სამი წლის განმავლობაში იმპორტირებული
აღჭურვილობისთვის დღგ-ს გადახდის გადავადებით სამი წლით. ქარხანაში ამჟამად 90
თანამშრომელია, რომლების საშუალო ხელფასი 100 ათასი დრამია. ზაფხულში მათი
რაოდენობა 120-ს მიაღწევს. საწარმოს პროდუქცია სომხეთში და მის ფარგლებს გარეთ რუსეთში, აშშ-ში და საქართველოში გაიყიდება.
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ღვინის საერთაშორისო კონფერენცია ერევანში შეიძლება საინტერესო პლატფორმა გახდეს
მეღვინეებისთვის
ორდღიანმა საერთაშორისო კონფერენციამ სახელწოდებით „ღვინის წარმოების საერთაშორისო
ტენდენციები და საუკეთესო გამოცდილება: დასკვნები და რეკომენდაციები სომხეთისთვის“
მეღვინეებს შესაძლებლობა მისცა გაეცნონ საერთაშორისო გამოცდილებას და განიხილონ
სფეროს შემდგომი განვითარების საკითხები, იუწყება armenpress. სომხეთის სოფლის
მეურნეობის მინისტრმა იგნატ არაკელიანმა განაცხადა, რომ კონფერენცია სომხეთში პირველად
ჩატარდა. „ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივაა ამ სფეროს ხაზგასმა. საერთაშორისო
სტრუქტურებმა და საფრანგეთის საელჩომ სომხეთში დიდი დახმარება გაუწიეს საერთაშორისო
სპეციალისტების
ჩართვას,
ასევე
უზრუნველყვეს
ფინანსური
დახმარება.
ჩვენ
დარწმუნებულები ვართ, რომ კონფერენცია მეღვინეებისთვის გახდება საინტერესო
პლატფორმა, სადაც შეძლებენ განიხილონ შემდგომი განვითარების საკითხები, ასევე გაეცნონ
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საერთაშორისო გამოცდილებას“, - განაცხადა მინისტრმა. მან დასძინა, რომ კონფერენციის
სტუმრებს საშუალება ექნებათ გაეცნონ 6 000 წელზე მეტი ისტორიის და ტრადიციების ღვინის
ქვეყანას.
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პუბლიკაციები და სხვა
Business & Finance Consulting (BFC)-ის საქართველოს სოფლის მეურნეობის ფინანსური
ბიულეტენი, 2017 წლის ნოემბრის #63 გამოცემა
საქართველოს სოფლის მეურნეობის ფინანსური ბიულეტენი წარმოადგენს რეგულარულ
სიახლეებს ინვესტიციების და ფინანსური ნაკადების შესახებ საქართველოს სოფლის
მეურნეობაში. გამოცემას გაეცანით ამ ბმულზ:
http://agrogeorgia.blog.com/
ევროკავშირ/საქართველოს სავაჭრო ბიულეტენი
ევროკავშირი/საქართველოს სავაჭრო ბიულეტენის ბოლო გამოცემა ხელმისაწვდომია. იხილეთ
ამ ბმულზე:
http: eeas.europa.eu/delegations/georgia/.
ENPARD: ახალი ამბები სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების ევროპის სამეზობლო
პროგრამიდან
სიახლეები იხ. ამ ბმულზე: www.enpard.ge
DWV & AGRICULTURE
თუ ეძებთ ინფორმაციას იმ კომპანიების შესახებ, რომლებიც საქმიანობენ სოფლის მეურნეობის
და კვების დარგებში.
იხილეთ ცნობები და ჩვენი წევრების საკონტაქტო მონაცემები ამ ბმულზე:
www.dwvg.ge
Agro & Food Up-to-Date
Agro & Food-ის ყოველდღიურად განახლებადი ინფორმაცია იხილეთ ჩვენს ვებსაიტზე:
http://georgien.ahk.de/georgien/newsletter/agro-food-news-georgia/.
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