DWV Agro & Food News,

10 თებერვალი 2015

სოფლის მეურნეობის სიახლეები - საქართველო
რეზონანსი: „1 თვეში ლუდი 30%-ით გაძვირდება"
ლუდის მწარმოებელი კომპანიები ნეგატიურად აფასებენ ლუდზე აქციზის 50%-ით გაზრდის
გადაწყვეტილებას, რომელიც ძალაში 1 მარტს შევა. არ არსებობს საფუძველი იმისთვის, რომ
აქციზის ზრდა აიხსნას ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით, რადგანაც ეს შეთანხმება
მხოლოდ ადგენს ლუდის აქციზის ქვედა ზღვარს - 8,5 ევროს 100 ლ-ზე, ხოლო აქციზი უკვე 18,5
ევროა, აცხადებენ მწარმოებლები. ისინი მიიჩნევენ, რომ აქციზის ზრდის ფისკალური ეფექტი
მინიმალური იქნება და ვერ გაანეიტრალებს იმ უარყოფით პროცესებს, რომელიც განვითარდება
დარგში, წერს გაზეთი. ლუდის კომპანიების წარმომადგენლების ვარაუდით, აქციზის ზრდა
გამოიწვევს ლუდის ფასის ზრდას 20-30%-ით, ხოლო ბაზარი შემცირდება 20-25%-ით. „ჩვენ
გვქონდა ბევრი გეგმები, მაგრამ აქციზის გაზრდა გვაიძულებს, რომ შევამციროთ წარმოება, რაც
სერიოზული დარტყმა იქნება დარგის განვითარებისთვის", აცხადებს „ზედაზენის“
კომერციული დირექტორი კახა პაიჭაძე.
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კაპიტალური გრანტები გაიცა 35 მცირე კოოპერატივზე ENPARD - ევროკავშირის ფარგლებში
სამეზობლო პროგრამის ინფორმაციის ცენტრის ცნობით, კაპიტალური გრანტები გაიცა 35
მცირე კოოპერატივზე საქართველოში ევროპის სამეზობლო პროგრამის სოფლის მეურნეობის
და სოფლის განვითარებისთვის (ENPARD) ფარგლებში. ეს გრანტი გამოყენებული იქნება
ტრაქტორების, სატვირთო მანქანების, გადამამუშავებელი მოწყობილობების და ნერგების
შესაძენად, განაცხადეს ცენტრში, თუმცა არ მიუთითეს გრანტების მოცულობა. ბენეფიციარები
შეირჩა 700-ზე მეტი მცირე ფერმერული ჯგუფიდან, რომლებმაც ENPARD-ის მხარდაჭერა
ითხოვეს, აღნიშნეს ცენტრში და დასძინეს, რომ მათგან 200-ზე მეტი ბენეფიციარი მომზადდა
კოოპერატივის მართვისა და ბიზნესის დაგეგმვის საკითხებში. ENPARD საერთო ბიუჯეტით 52
მილიონი ევრო დაიწყო 2012 წელს. პროგრამის მიზანია კვების პროდუქციის წარმოების
სტიმულირება საქართველოში და სოფლად სიღარიბის შემცირება.
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სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია ითვალისწინებს 7 ძირითად მიმართულებას
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, სექტორის სტრატეგია ითვალისწინებს 7
ძირითად მიმართულებას. ეს მიმართულებებია: იმ პირების კონკურენტუნარიანობის ამაღლება,
რომლებიც დაკავებული არიან სოფლის მეურნეობით; ინსტიტუციური განვითარება;
მელიორაცია და მიწის ნაყოფიერების ზრდა; რეგიონული და სექტორული განვითარება სრული ციკლის მწარმოებლების განვითარების მხარდაჭერა; საკვების უსაფრთხოების
უზრუნველყოფა; სურსათის უვნებლობა, ვეტერინარია და მცენარეთა დაცვა; კლიმატის
ცვლილება, გარემოს დაცვა და ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება. სტრატეგია ასევე
ითვალისწინებს იმ ვალდებულებების შესრულებას, რომლებიც ევროკავშირთან ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებით არის დადგენილი (ჰარმონიზაციის
შეთანხმებული პირობების მიხედვით), აცხადებენ სამინისტროში. მინისტრმა ოთარ დანელიამ
წარუდგინა სტრატეგია საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის
წარმომადგენლებს. მან აღნიშნა, რომ ამ სტრატეგიის საფუძველზე შემუშავებული იქნება
სამოქმედო გეგმა, რომლითაც გათვალისწინებული იქნება პრიორიტეტები, განხორციელების
ვადები და დაფინანსების წყაროები.
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ბანკები და ფინანსები: „რუსული ხორბლის იმპორტი საქართველოში აღარ განხორციელდება"
ხორბლის მწარმოებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე ლევან სილაგავა აცხადებს, რომ ხორბლის
იმპორტი რუსეთიდან შეწყდა თებერვალში. რუსეთმა გაზარდა საბაჟო გადასახადი, რაც იმით
ახსნა, რომ ის მოცულობა, რაც ქვეყანას უნდა გაეტანა ექსპორტზე 2014-2015 წლებში,
ფაქტობრივად მიწოდებული იყო 6 თვის განმავლობაში, განაცხადა სილაგაძემ. აქედან
გამომდინარე, ალტერნატიული მომწოდებლების ძიება მიმდინარეობს, აცხადებს სილაგავა და
აღნიშნავს, რომ შეთავაზება მიღებულია უნგრეთიდან, მაგრამ ფასი ისევ მაღალია, რაც ლარის
კურსის გავლენის ბრალია. განსხვავებამ ლარის კურსში გაზარდა ფქვილის ფასი 35 აშშ
დოლარით 1 ტ-ზე, ამბობს ის. სილაგავას განცხადებით, ხორბლის იმპორტი იგეგმება
ყაზახეთიდან. ასევე, გარკვეული მოცულობის ჩამოტანა მოხდა უკრაინიდან. ახლა ველოდებით
რუსეთის გადაწყვეტილებას, საიდანაც ხორბლის მოწოდება მაინც მიმდინარეობს, მაგრამ
ტრანსპორტირება ხდება სატვირთო მანქანებით, აღნიშნავს ის. სილაგავა ირწმუნება, რომ
ხორბლის რეზერვები საქართველოში საკმარისია და ქვეყანას პრობლემა არ ექნება 3 თვის
განმავლობაში. თუმცა, ხორბლის ფასის ზრდა უკვე დაფიქსირდა - თუ იყო 35 ლარი ამა წლის
დეკემბერში, ახლა ეს მაჩვენებელი 37 ლარია, მიუთითებს ის (გამოქვეყნდა 5 თებერვალს).
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რეზონანსი: „პური და შაქარი თუ გაძვირდება, მცირე საწარმოები უნდა დაიხუროს"
იმის გამო, რომ ლარი გაუფასურდა აშშ დოლარის მიმართ, 1 000 კუბური მეტრი გაზის ფასი
გაიზრდება იურიდიული პირებისათვის თბილისში 750 ლარიდან 900 ლარამდე 1 მარტიდან.
„ჩვენ შევიძენთ ბუნებრივ გაზს მიმწოდებლისგან დოლარის კურსის მიხედვით და ვყიდით
ლარზე, ასე რომ, ჩვენ იძულებული გავხდით გაგვეზარდა ტარიფი 15 თეთრით კურსის
შეცვლის გამო, მაგრამ იურიდიული პირებისთვის მხოლოდ", აცხადებენ თბილისის
გაზგამანაწილებელ „ყაზტრანსგაზ-თბილისში“. მას შემდეგ, რაც კურსმა დაიწყო ცვლა
ოქტომბრის ბოლოდან, კომპანია ეცადა დაებალანსებინა ტარიფი საკუთარი რესურსებით,
მაგრამ ეს შეუძლებელი გახდა ამ ეტაპზე, აცხადებენ „ყაზტრანსგაზ-თბილისში“. ენერგეტიკის
მინისტრის მოადგილე მარიამ ვალიშვილი ადასტურებს, რომ გაზის ფასი რეგიონებშიც
გაიზარდა, სადაც გაზის ფასი უკვე ისედაც მაღალი იყო. ამ შემთხვევაში ფასი გაიზარდა 85
თეთრიდან 90 თეთრამდე 1 კუბურ მეტრზე (საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის).
„მოსახლეობის მოხმარება შედარებით დაბალია, ვიდრე ბიზნესის, ასე რომ მთავრობამ
გადაწყვიტა გააგრძელოს სუბსიდირება ამ სეგმენტში", აცხადებს ვალიშვილი. თავის მხრივ,
პურპროდუქტების ასოციაციის პრეზიდენტი მალხაზ დოლიძე არ გამორიცხავს, რომ გაზის
ტარიფის ზრდა იურიდიული პირებისათვის გამოიწვევს პურის ფასის ზრდას. აქამდე,
პურპროდუქტების მცხობელები გაზს იღებდნენ შედარებით დაბალი ტარიფით - 71-73 თეთრად
1 კუბურ მეტრზე. „ახალი ტარიფებით ხდება ნარჩენების გატანა, რაც გამოიანგარიშება
კვადრატული მეტრობით. თქვენ იცით, რომ წყლის ტარიფი გახდა 4,2 ლარი. ახლა, გაიზრდება
გაზის ფასიც", აცხადებს დოლიძე და მიუთითებს: „მე ვერ ვიგებ, როგორ აკეთებენ ამას? რა
გათვლებს იყენებენ? როდესაც დოლარი იაფი იყო, რატომ არ შემცირდა გაზის ფასი?" მანქანის
ძრავის გაზის იმპორტიორებს სურთ გაზარდონ ფასები ასევე, მაგრამ ისინი ამას ვერ გააკეთებენ,
რადგან ნავთობ-პროდუქტების ფასი შემცირდა, აღნიშნავს გაზეთი.
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დაფნის პლანტაციები გაშენდება ხობის მუნიციპალიტეტში
პრემიერ-მინისტრის ბრძანებულების თანახმად ორი სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული
სასოფლო-სამეურნეო (სახნავი) მიწის ნაკვეთი (1,14 მილიონი კვადრატული მეტრი და 936 275
კვადრატული მეტრი), რომლებიც მდებარეობს ხობის მუნიციპალიტეტში, სამეგრელოს
რეგიონი, გადაეცემა შპს „კატევე ხობს“ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით. ამ ნაკვეთებში კომპანია
გადაიხდის 200 000 ლარს. პრივატიზების პირობების მიხედვით არა უგვიანეს 2 წლის
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განმავლობაში შესაბამისი ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ, დაფნის ბუჩქები უნდა
დაირგოს ტერიტორიის მინიმუმ 90%-ზე. არსებობს ასევე ვალდებულება ტერიტორიის მინიმუმ
10%-ის გაშენების შესახებ, რაც მოიცავს (მაგრამ არ შემოიფარგლება) შეღობვას და ქარსაცავ
ზოლ(ებ)ს იმავე 2 წლის განმავლობაში, ყველაზე გვიან. შპს „კატევე ხობის“ ინვესტირება უნდა
იყოს არანაკლებ 1,1 მილიონი ლარი. კომპანია ვალდებულია წარადგინოს ანგარიშები ნიადაგის
მდგომარეობის შესახებ სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ერთხელ ყოველი 5 წლის
განმავლობაში.

Sarke Information Agency, 3.2.2015

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო: 22 118 ტ მანდარინის ექსპორტი განხორციელდა ამ სეზონზე
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, 22 118 ტონა მანდარინი გავიდა ექსპორტზე
მიმდინარე სეზონში. როგორც სამინისტროში განაცხადეს, 82 გადამზიდავმა კომპანიამ (367
სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალება, სულ) დაინტერესება გამოხატა მანდარინის
მიწოდებაზე 10 ქვეყანაზე მეტში. გარდა ამისა, წინასწარი გრაფიკი შეიქმნა საზღვაო
სატრანსპორტო კომპანიასთან, რამაც გაამარტივა მანდარინის ექსპორტის პროცესი, აცხადებენ
სამინისტროში. სამინისტროს ცნობით, ასევე, 10 345 ტონა მანდარინი, რომელიც განკუთვნილია
საწარმო გადამუშავებისთვის, შესყიდული იქნა ფერმერებისგან ამ სეზონზე. სახელმწიფო
პროგრამაში მონაწილეობით ბენეფიციარებმა მიიღეს შემოსავალი 2,127 მლნ ლარის ოდენობით,
საიდანაც 1,035 მილიონი ლარი იყო სახელმწიფო სუბსიდია, აცხადებენ სამინისტროში.
შეგახსენებთ, რომ მანდარინის შეძენის პროგრამა სამრეწველო გადამუშავებისთვის დაიწყო 24
ნოემბერს, 2014 წელს. პროგრამის ფარგლებში, სახელმწიფო სუბსიდიები 0,10 ლარი 1 კგ-ზე იყო
იმ კომპანიებისთვის, რომლებიც უხდიდნენ ფერმერებს მინიმუმ 0,20 ლარს 1 კგ-ზე. პროგრამა
მოიცავს 4 კომპანიას: საქართველოს ინდუსტრიული აქტივების მენეჯმენტის ჯგუფი, TCF
საქართველო, Geo-Flower და GeoConcentrat. გარდა ამისა, შეღავათიანი აგროკრედიტის
პროექტის ფარგლებში (30 იანვრისთვის) 1,525 მილიონი ლარია დამტკიცებული 5
საწარმოსთვის, რომლებიც ამ სფეროში ახორციელებენ საქმიანობას.
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მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების მხარდაჭერის წლევანდელი პროგრამა
დაიწყება თებერვალში
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო
სამუშაოების მხარდაჭერის წლევანდელი პროგრამა დაიწყება თებერვალში და დეკემბრამდე
გაგრძელდება. როგორც მინისტრმა ოთარ დანელიამ განაცხადა, „800 000 ფერმერი მიიღებს
მონაწილეობას პროგრამაში, რომლის ბიუჯეტი 50 მილიონი ლარია". „პროგრამის არეალი
გაფართოვდა ქუთაისის, ფოთისა და რუსთავის ახლომდებარე სოფლების ჩართვით", აღნიშნა
მან. სამინისტროში აღნიშნეს, რომ წინა წლებისგან განსხვავებით, პროგრამის ბენეფიციარები
დახმარებას შეცვლილი ფორმით მიიღებენ. კერძოდ, 0,25-1,25 ჰა ნაკვეთების მფლობელები
მიიღებენ მხოლოდ ე.წ. მიწის ხვნის ბარათს, რომლის ღირებულება 140 ლარია 1 ჰა-ზე. ის
ფერმერები, რომლებიც 0,25-1,25 ჰა ნაკვეთებს იყენებენ მრავალწლიანი ნარგავების
გასაშენებლად, მიიღებენ 140 ლარის სასოფლო-სამეურნეო საქონელს, ხოლო ისინი, ვინც ამ
მიზნით ამუშავებს 0,25 ჰა-მდე ნაკვეთებს, მიიღებენ ე.წ. 50 ლარიან აგრობარათებს.
აგრობარათების მომსახურება (გამოყენებული უნდა იყოს სასოფლო-სამეურნეო საქონლის
შესაძენად) უზრუნველყოფილი იქნება ისევ „ლიბერთი ბანკის“ მიერ, ხოლო ხვნას ფერმერთა
ნაკვეთებზე უზრუნველყოფს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული შპს „მექანიზატორი“ და
კონტრაქტორი კომპანიები. ხელისუფლებამ წამოიწყო მხარდაჭერის პროგრამა მცირემიწიან
ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის 2013 წელს (ამ წელს იქნება ბოლო ეტაპი). პროგრამა
ხორციელდება სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს მიერ.

Sarke Information Agency, 29.01.2015

3

ბანკები და ფინანსები: „ფუდმარტი“ (Idem Spar) ახალ დავაშია ჩართული"
გაზეთი წერს, რომ პროდუქტის მომწოდებლები მოითხოვენ „ფუდმარტ“-ისგან გადაიხადოს
„პოპულის“ ვალი, რომელიც დაგროვდა წლების განმავლობაში და აპირებენ წარადგინონ
როგორც სისხლის სამართლის, ასევე ადმინისტრაციული სარჩელები. როგორც ერთ-ერთი
დაზარალებული მომწოდებელი ბონდო ყიფშიძე ამბობს, დაახლოებით 100 კომპანია არის
დაზარალებული, ხოლო ვალის ოდენობა რამდენიმე მილიონია. 2013 წლის დეკემბერში
პოპულის მენეჯმენტმა შექმნა ახალი კომპანია „ფუდმარტი“ და გადასცა ქონება მას, რისი
მიზანიც იყო ვალდებულებების გადახდის თავიდან აცილება, აცხადებს ის და დასძენს, რომ
ამჟამად ქონება, რომელიც გადასცა „პოპულიმ“ „ფუდმარტ“-ს, დაყადაღებულია. ოფიციალური
ინფორმაციით, ახალმა მეპატრონემ შეიძინა 2013 წელს „პოპულის“ და „იოლის“ აქტივები 25
მილიონ აშშ დოლარად, გადაიხადა ღირებულების 40% დაუყოვნებლივ, ხოლო მეორე ნაწილი
უნდა გადაეხადა ორი წლის განმავლობაში. ამჟამად, მრავალეროვნული ბრენდი „სპარი“ შევიდა
„ფუდმარტ“-ში. თავის მხრივ, „ფუდმარტის“ წარმომადგენელი ირაკლი კასრაძე ამბობს, რომ
მათმა კომპანიამ გადაარჩინა „პოპული“, რომელიც გაკოტრების პირას იყო. „ფუდმარტს“ არ აქვს
ვალდებულება დაზარალებული ბიზნესმენების მიმართ და თუ კომპანია დავალიანებას
გადაიხდის, ეს იქნება მისი კეთილი ნება, ამტკიცებს ის. სტატია გვაცნობს „პოპულის“
ისტორიას, რომელიც დაარსა 2011 წელს ევგენი ფიჩხაიამ (ამჟამად ფლობს 12%-ს). 2005 წელს 12
მაღაზიის მფლობელმა ფიჩხაიამ მოიზიდა ახალი საერთაშორისო ინვესტორები და დარჩა,
როგორც გენერალური დირექტორი. 2010 წელს ფიჩხაიას მიერ მოწვეულმა საერთაშორისო
ფონდებმა შემცირებული წილის მფლობელი (15%) ჩამოაშორეს მართვის ჯაჭვს, რომელიც
გაფართოვდა 48 მაღაზიამდე. 2012 წელს საერთაშორისო საინვესტიციო ფონდებმა მიყიდეს
მათი აქციების 88% კომპანია „იოლს“, რომლის ძირითადი აქციონერები იყვნენ Seaf Caucasus
Growth და მისი მენეჯერი იყო დანიის მოქალაქე ესბენ ემბორგი. გარდა ამისა, Seaf Caucasus
Growth, „ფუდმარტის“ დამფუძნებელი, ასევე არის არჩილ გეგენავას Foodservice, ნათქვამია
სტატიაში (გამოქვეყნდა 28 იანვარს).
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ბანკები და ფინანსები: „გადასახადი დაუმუშავებელ მიწებზე არ ეხება მცირემიწიან ფერმერებს"
ახალი საგადასახადო ინიციატივის კომენტირებისას საგაზეთო ინტერვიუში სოფლის
მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია ამბობს: „ჩვენ გვაქვს შემდეგი მიდგომა: უნდა
წავახალისოთ ის, ვინც მიწას ამუშავებს, გადასახადების შემცირებით და გავზარდოთ
გადასახადები მათთვის, ვინც არ ამუშავებს". „ეს მიდგომა არ ეხება მცირემიწიანი ფერმერების
მცირე ნაკვეთებს", გვარწმუნებს ის. როგორც მინისტრი აცხადებს, „ეს არის იდეა, რომელიც
განხილვის დონეზეა და შესაბამისად, ჩვენ გავივლით კონსულტაციებს". „მხოლოდ ამის შემდეგ
განსაზღვრავთ კონცეფციას, რომლის მეშვეობითაც ეს პრობლემა მოგვარდება", განაცხადა მან.
დაახლოებით 750 000 ჰა სახნავი მიწები არსებობს საქართველოში, საიდანაც 400 000 ჰა-ს
ამუშავებენ, შესაბამისად, 350 000 ჰა არ გამოიყენება, რაც კატასტროფაა", მიუთითებს დანელია.
რაც შეეხება სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ექსპორტს, მინისტრი აღნიშნავს, რომ წინასწარი
მონაცემებით, იყო 7%-იანი ზრდა, „რაც არის საკმაოდ კარგი მაჩვენებელი, თუ
გავითვალისწინებთ მოვლენებს რეგიონში". „იყო უკრაინაში ექსპორტის კლება, მაგრამ
საბოლოო ჯამში, ჩვენ ზრდის ტენდენცია შევქმენით", აცხადებს დანელია და დასძენს: „მე
მინდა ხაზი გავუსვა ექსპორტს რუსეთის ბაზარზე, რაც გახდა სპეკულაციის საგანი ახლახანს.
თუ ემბარგომდე ღვინოზე ექსპორტის 80% მოდიოდა, იგივე მოცულობის ღვინო ამჟამად
ექსპორტის მხოლოდ 60%-ია, ხოლო დარჩენილი ნაწილი სხვა პროდუქტებმა დაიკავეს.“
(გამოქვეყნდა 28 იანვარს).
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ახალგაზრდა იურისტები: უცხოელ მოქალაქეთა მიწის საკუთრების უფლებასთან
დაკავშირებული ზოგიერთი კრიტერიუმების შემოღება არ ეწინააღმდეგება საერთაშორისო
პრაქტიკას
არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტები მიიჩნევს, რომ საქართველოში უცხოელ
მოქალაქეთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა მიწის საკუთრების უფლებასთან
დაკავშირებული ზოგიერთი კრიტერიუმების შემოღება არ ეწინააღმდეგება საერთაშორისო
პრაქტიკას. „ხელისუფლებამ ყოველთვის უნდა გააკონტროლოს მიწის გასხვისება, რადგან მიწა
ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული ღირებულებაა", განაცხადეს ორგანიზაციაში.
ორგანიზაცია აპირებს რეკომენდაციები წარუდგინოს პარლამენტს „სასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ" კანონში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებით.
ორგანიზაციის ადვოკატის ლევან ბერაძეს განმარტებით, ორგანიზაცია იძლევა შემდეგ
რეკომენდაციას: იმისათვის, რომ შეიძინონ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთი, აღნიშნული
კატეგორიის პირები უნდა ცხოვრობდნენ საქართველოში ბოლო 5 წლის განმავლობაში და მათ
უნდა წარადგინონ დასაბუთებული გეგმა მიწის განვითარების თაობაზე შესაბამის ორგანოში.
ახალგაზრდა იურისტებს ასევე სჯერა, რომ სასოფლო-სამეურნეო მიწის სტატუსის შეცვლის
რეგულირება უნდა გამკაცრდეს, „რადგანაც მოქმედი წესით სასოფლო-სამეურნეო მიწის
სტატუსის არასასოფლო-სამეურნეოდ შეცვლა ადვილი და მოსახერხებელია". „ეს არის გზა,
რომელიც ძირითადად გამოიყენება იმ უცხო ქვეყნის მოქალაქეების და მოქალაქეობის არმქონე
პირების მიერ, რომელთაც სურთ შეიძინონ სასოფლო-სამეურნეო მიწა საქართველოში",
აღნიშნეს ორგანიზაციაში.

Sarke Information Agency, 28.01.2015
მთავრობა მუშაობს მიწის დამუშავების წახალისების მოდელზე
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, ხელისუფლება მუშაობს მიწის დამუშავების
წახალისების მოდელზე. სამინისტროში აღნიშნეს, რომ ქვეყნის სასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების სახნავი მიწის ფართობი შეადგენს 750 000 ჰა-ს, მაგრამ მხოლოდ 400 000 ჰა
მუშავდება ამჟამად. სამინისტროში შეგვახსენეს, რომ 2013 წლიდან „ეხმარებიან მცირემიწიან
ფერმერებს და გლეხებს მიწის დამუშავების სამუშაოების განხორციელებაში". „შესაბამისად,
დაუმუშავებელი მიწის დიდი ნაწილი არ ეკუთვნის მცირემიწიან ფერმერებს და გლეხებს. მიწის
დიდი ნაწილი კერძო საკუთრებაშია, ათეულობით ჰექტარი შეძენილია კერძო პირების ან
კომპანიების მიერ და ხელუხებელია უკვე წლების განმავლობაში", განაცხადეს სამინისტროში.
„მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლებამ ხელი შეუწყოს მაქსიმალურად სასოფლო-სამეურნეო
მიწის დამუშავებას და ადგილობრივი მაღალი ხარისხის პროდუქციის წარმოებას", განაცხადეს
სამინისტროში და ასევე აღნიშნეს, რომ კონსულტაციები ამ თემაზე უკვე მიმდინარეობს.
„ხელისუფლების მიდგომა ასეთია: ერთი მხრივ, პირობითად, შეამციროს გადასახადები
მათთვის, ვინც მიწას ამუშავებს და მეორე მხრივ, გაზარდოს მათთვის, ვისაც აქვს ათობით
ჰექტარი მიწა, რომელიც დაუმუშავებელი და მიტოვებულია წლების განმავლობაში",
განაცხადეს სამინისტროში.

Sarke Information Agency, 22.01.2015
გამოცხადდა კონკურსი სამაცივრე მეურნეობების განვითარების საკითხზე
საპარტნიორო ფონდმა გამოაცხადა კონკურსი წინადადებებზე ხილის და ბოსტნეულის
სამაცივრე მეურნეობების პროექტის განვითარებაზე. მოსალოდნელი ინვესტიციების
მოცულობა შეადგენს 7 მილიონ აშშ დოლარს. საპარტნიორო ფონდი მზად არის უზრუნველყოს
თანადაფინანსება პროექტისთვის. ფონდის კვლევის მიხედვით 4 700 ტ ხილის და ბოსტნეულის
სამაცივრე მეურნეობები დააკმაყოფილებს რუსთავის და თბილისის, სადაც ხდება
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საქართველოს მთლიანი სურსათის 30%-ის მოხმარება, საჭიროებას. ფონდის განცხადებით,
შენახვის გარდა, შემოთავაზებული პროექტის ფარგლებში ასევე გათვალისწინებულია მცირე
ფერმერების მომსახურება ხილის და ბოსტნეულის კრეფაში, რაც გააუმჯობესებს მიწოდების
ეფექტურობას. საპარტნიორო ფონდი შეიქმნა საქართველოს მთავრობის მიერ 2011 წელს.
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ერთეულის აქტივები აღემატება 5 მლრდ ლარს.

Sarke Information Agency, 21.01.2015
საქპატენტი: ახალქალაქის კარტოფილი, ქუთაისის მწვანილი, ტყიბულის ჩაი და მაჭახელას
თაფლი მზად არის რეგისტრაციისთვის
ინტელექტუალური საკუთრების ქართული ცენტრის „საქპატენტი“ განცხადებით, ახალქალაქის
კარტოფილი, ქუთაისის მწვანილი, ტყიბულის ჩაი და მაჭახელას თაფლი მზად არის
რეგისტრაციისთვის. „საქპატენტის“ ცნობით, დასახელების მენეჯმენტს პირველად
საქართველოში ჩაატარებენ ასოციაციები. ეს ასოციაციები დაარსდა 52 მილიონი ევროს ევროპის
სამეზობლო პროგრამის სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარებისთვის (ENPARD)
ფარგლებში. დღეს „საქპატენტმა“ და სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითმა ცენტრმა
ხელი მოაწერეს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს ახალი დასახელებების გამოვლენასა
და მათ დაცვაში.

Sarke Information Agency, 15.01.2015
ღვინის ექსპორტის ზრდამ 2014 წელს ფულადი გამოხატულებით 30%, ხოლო კონიაკის - 14%
შეადგინა
ქართული ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, 59,07 მილიონი ბოთლი (0,75 ლ),
ქართული ღვინის ექსპორტი განხორციელდა 46 ქვეყანაში 2014 წელს. 2013 წელთან შედარებით
ეს მაჩვენებელი გაიზარდა 26%-ით. ფულად გამოხატულებაში, ღვინის ექსპორტმა საანგარიშო
წლის განმავლობაში შეადგინა 184,83 მლნ აშშ დოლარი, რაც 30%-იან წლიურ ზრდას ნიშნავს.
ქართული ღვინის ბაზრების ხუთეულში შედის რუსეთი, უკრაინა, ყაზახეთი, ბელორუსია და
პოლონეთი. ამასთან, რუსეთზე მთლიანი ექსპორტის 63% (37,62 მილიონი ბოთლი) მოდის.
ბაზრებზე განაწილების მონაცემები ფულად გამოხატულებაში არ არის ხელმისაწვდომი.
შეგახსენებთ, რომ 2014 წლის 1 კვარტლის მონაცემებით, რუსეთის წილი ბუნებრივ
გამოხატულებაში 71%-ია. სააგენტოში რუსეთის წილის შემცირება წლის ბოლოსთვის ახსნეს
საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირებით და ექსპორტის ზრდით მთელ რიგ ქვეყნებში.
კერძოდ, 1 კვარტალში ქართული ღვინის ექსპორტი მოხდა 23 ქვეყანაში, ხოლო წლის ბოლომდე
ეს რიცხვი გაიზარდა 46-მდე, აღნიშნეს სააგენტოში. ყველაზე მნიშვნელოვანი ექსპორტის ზრდა
დაფიქსირდა ჩინეთში (34%), იაპონიაში (32%), გერმანიაში (23%), პოლონეთში (22%), ყაზახეთში
(21%), ლატვიაში (18%) და ბელარუსში (13%). გასულ წელს კონიაკის ექსპორტის შესახებ
სააგენტოში განაცხადეს, რომ 12,99 მილიონი ბოთლის (0,5 ლ) მიწოდება მოხდა 19 ქვეყანაში,
რაც 9%-ით მეტია, ვიდრე წინა წელს. ფულად გამოხატულებაში, კონიაკის ექსპორტმა შეადგინა
41,14 მილიონი აშშ დოლარი, ზრდა - 14%. უკრაინა დარჩა ქართული კონიაკის მთავარ ბაზრად 6,76 მილიონი ბოთლით (ექსპორტის 52%), ხოლო მეორე ადგილი უკავია რუსეთს - 5,39
მილიონი ბოთლით (41%). უნდა აღინიშნოს, რომ 2014 წლის 1 კვარტალში კონიაკის ექსპორტი 9
ქვეყანაში განხორციელდა მხოლოდ.

Sarke Information Agency, 12.01.2015
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სოფლის მეურნეობის სიახლეები - სომხეთი
ხელისუფლება გამოყოფს ფულს, რათა დაეხმაროს ფერმერებს გაზაფხულზე თესვის სეზონზე
სომხეთის მთავრობამ ხუთშაბათს გადაწყვიტა გამოყოს დაახლოებით 668 მილიონი დრამი 1 013
ტონა ქერის, 5 000 ტონა სიმინდის, 59 ტონა იონჯას და 247 ტონა ესპარცეტის თესლების
იმპორტისთვის რუსეთიდან, ასევე 120 ტონა ადგილობრივი ქერის შესაძენად, რომ გაყიდოს
ადგილობრივ ფერმერებზე 50 პროცენტით ნაკლებ ფასად, ვიდრე ბაზარზეა, განაცხადა სოფლის
მეურნეობის მინისტრმა სერგო კარაპეტიანმა. მთავრობამ ასევე დაამტკიცა დიზელის საწვავის
სუბსიდირება ფერმერების მიერ შესაძენად. ამისათვის ხელისუფლება შეიძენს დაახლოებით 7,8
მილიონ ტონა დიზელის საწვავს და გაყიდის 350 დრამად ერთ ლიტრს, რაც საბაზრო ფასზე
ნაკლებია. მთავრობამ ასევე დაამტკიცა აზოტის, ფოსფორის და კალიუმის სასუქების შეძენა,
რაც ასევე გაიყიდება ფერმერებზე ხელმისაწვდომ ფასად ყოველგვარი შეზღუდვების გარეშე.
მინისტრის თქმით, 33 300 ტონა აზოტის, 1 759 ტონა ფოსფორისა და 564 ტონა კალიუმის
სასუქებს შეიძენენ. ფერმერებისთვის ღირებულების ნაწილის სუბსიდირებისთვის მთავრობა
გამოყოფს 2,5 მილიარდ დრამს. მინისტრის განცხადებით, ეს ნაბიჯი, სავარაუდოდ,
შეინარჩუნებს ფასებს შარშანდელ დონეზე - 6 000 დრამი თითო ტომარა აზოტის და 7 000 დრამი
თითო ტომარა ფოსფატის და კალიუმის სასუქებზე.

5 თებერვალი, ARKA

სომხეთის მთავრობა შეიმუშავებს ფერმერებისთვის სარწყავი წყლის მიწოდებაში დახმარების
პროგრამას
სომხეთის მთავრობა მუშაობს პროგრამაზე, რომლითაც დაეხმარება ფერმერებს სარწყავი
წყლით უზრუნველყოფაში, პრემიერ-მინისტრმა ჰოვიკ აბრაჰამიანმა განაცხადა ხუთშაბათს
მთავრობის რეგულარულ სხდომაზე. ექსპერტების ვარაუდებთან დაკავშირებით მან განაცხადა,
რომ 2015 წელი იქნება წყლის ნაკლებობის წელი. პრემიერმა განაცხადა, რომ ეს საკითხი უკვე
განიხილეს შესაბამის უწყებებთან ერთად და დაიგეგმა მზადება თესვის სეზონისთვის. „ჩვენ
შევთანხმდით პრეზიდენტთან, რომ ეს საკითხები მომდევნო კვირას განვიხილოთ, რადგანაც
არსებობს სარწყავი წყლის მექანიკური მიწოდების ორგანიზების და 3 მილიარდი დრამის
სუბსიდირების აუცილებლობა“, განაცხადა მან. აბრაჰამიანმა ასევე განაცხადა, რომ მინისტრთა
კაბინეტი გადაწყვეტს მათ მორიგ შეხვედრაზე ფერმერთა სარწყავი წყლით უზრუნველყოფის
საკითხს და დასძინა, რომ მთავრობა ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ მხარი დაუჭიროს
სოფლის მეურნეობას სომხეთში. მისი თქმით, ხელისუფლება უკვე ეხმარება ფერმერებს
თესლით, სასუქით და დიზელით უფასოდ ან შეღავათიან ფასებში.

5 თებერვალი, ARKA

მთავრობა მოახდენს ფერმერთა დიზელის საწვავისა და სასუქის სუბსიდირებას
დიზელის საწვავზე ფერმერთა მოთხოვნების დაკმაყოფილების და ხელმისაწვდომი ფასებით
შეძენაში დახმარებისთვის 2015 წელს სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების დროს სომხეთის
რესპუბლიკის მთავრობა 7 მილიონ 788 ათას 921 ლიტრი დიზელის საწვავის იმპორტირებას
აპირებს მიმდინარე ნორმებისა და სტანდარტების დაცვით. სომხეთის მთავრობის სხდომაზე
სოფლის მეურნეობის მინისტრმა სერგო კარაპეტიანმა განაცხადა, რომ დიზელის საწვავის ფასი
იქნება 350 დრამი ლიტრზე. გარდა ამისა, 33 263,2 ტონა აზოტის, ფოსფორის და კალიუმის
სასუქები იქნება იმპორტირებული რესპუბლიკაში ფერმერებისთვის მისაყიდად საბაზრო
ფასებზე უფრო იაფად. ერთი ტომარა სასუქი ეღირება 6 000 დრამი.

ერევანი, 5 თებერვალი, ARMENPRESS

სომხეთის კარტოფილით ვაჭრობა: იმპორტი ჰოლანდიიდან, ექსპორტი საქართველოში
ბოლო ორი წლის განმავლობაში, სომხეთის კარტოფილის ექსპორტი გაიზარდა მნიშვნელოვნად. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ მოწოდებული მონაცემების შესაბამისად, 2013
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წელს ყველაზე დიდი კარტოფილის ექსპორტი განხორციელდა 2007 წლიდან. ამ წელს ქვეყანამ
ექსპორტზე 6,6 მლნ აშშ დოლარის 23 500 ტონა კარტოფილი გაიტანა. 2014 წლის მონაცემებში
ცვლილებები თითქმის არ არის. იანვრიდან ნოემბრამდე 21 000 ტონა კარტოფილი (4,6 მილიონი
აშშ დოლარი) გავიდა ექსპორტზე. რამდენი (ტონა) კარტოფილი გაიტანეს სომხეთიდან
ექსპორტზე? 2010 წლამდე სომხეთი კარტოფილის ექსპორტს აწარმოებდა მხოლოდ
საქართველოსა და რუსეთში. ამის შემდეგ, საექსპორტო ბაზარმა მოიცვა ირანი, ერაყი, ყაზახეთი
და თურქმენეთი. 2013 წელს ერაყი უმსხვილესი იმპორტიორი იყო სომხური კარტოფილის - 5
000 ტონა. მიუხედავად ამისა, საქართველო ამ დრომდე რჩება სომხური კარტოფილის ძირითად
ბაზრად.
სომხეთის კარტოფილის ექსპორტი.

hetq.am, 29.01.14

ევროკავშირი 25 მილიონ ევროს გამოყოფს სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის სომხეთში
23 იანვარს ევროკავშირის დელეგაცია სომხეთში და ავსტრიის განვითარების სააგენტო
სომხეთში ევროპის სამეზობლო პროგრამის სოფლის მეურნეობის და სოფლის ცხოვრების
განვითარების (ENPARD სომხეთი) პროექტის დაწყების ერთობლივ ცერემონიას გამართავენ. ეს
პროგრამა განხორციელდება მომდევნო სამი წლის განმავლობაში და უზრუნველყოფს 20
მილიონ ევროს (23,17 მილიონი აშშ დოლარი) სომხეთის მთავრობის ბიუჯეტის მხარდაჭერისთვის სოფლის მეურნეობის განვითარებაში. დამატებითი 5 მილიონი ევრო იქნება დახმარება
სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის, რათა მოხდეს ფერმერთა ჯგუფების და პროდუქციის
საწარმო ჯაჭვების განვითარების ხელშეწყობა მთელ სომხეთში. ავსტრიის რესპუბლიკა
ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის ჯგუფის ოპერატიული ერთეულის მეშვეობით,
თავის მხრივ, უზრუნველყოფს 1 მილიონ ევროს ტექნიკურ დახმარებას ფერმერთა ჯგუფებისა
და პროდუქციის წარმოების ქსელების მხარდასაჭერად. დამატებითი საქმიანობა
განხორციელდება შირაქში, ლორში და ტავუშის პროვინციებში. პროგრამის ფარგლებში გაეროს
მრეწველობის განვითარების ორგანიზაციის (UNIDO), გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP)
და გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) მიერ უზრუნველყოფილი
იქნება
ტექნიკური
დახმარება
სომხეთის
მთავრობისთვის
სოფლის
მეურნეობის
სამინისტროსთან, ადგილობრივ ხელისუფლებასთან და სხვა დაინტერესებულ პირებთან
მჭიდრო თანამშრომლობით. UNIDO და UNDP გააერთიანებენ ძალისხმევას, რათა გააძლერონ
და შექმნან მწარმოებლების ჯგუფები და ეფექტურად ჩართონ პროდუქციის წარმოების ჯაჭვის
განვითარებაში. FAO უზრუნველყოფს ტექნიკურ დახმარებას სოფლის მეურნეობის
სამინისტროს ინსტიტუციური განვითარებისა და სტრატეგიის ჰარმონიზაციისთვის, ასევე
ეროვნული სასოფლო აღწერის დასასრულებლად. პროგრამის მოსარგებლეები არიან სოფლის
თემები, ფერმერები, მწარმოებლების ჯგუფის წევრები, სასოფლო-სამეურნეო წარმოების
ჯაჭვების თანამშრომლები და მათი ოჯახები. დაწყების ცერემონიას დაესწრებიან სომხეთის
სოფლის მეურნეობის მინისტრი სერგო კარაპეტიანი, სომხეთში ევროკავშირის დელეგაციის
საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ტრაიან ჰრისტი, სამხრეთ კავკასიაში ავსტრიის
განვითარების ბანკის მრჩეველი და ოფისის ხელმძღვანელი გიუნტერ ზიმერი, ევროკავშირის
წევრი ქვეყნების ელჩები, სომხეთის მთავრობის, გაეროს და სხვა საერთაშორისო
ორგანიზაციების წარმომადგენლები. შემოთავაზებული მხარდაჭერა ევროკავშირის დახმარების
პრიორიტეტებთან ერთად ხელს შეუწყობს უშუალოდ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ძირითადი
მიზნების მიღწევას ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების შემცირების თვალსაზრისით.
უმუშევრობის მაღალი დონის და საარსებო შემოსავლების ნაკლებობის გათვალისწინებით,
სიღარიბის დონე სომხეთში კვლავაც მაღალი რჩება, განსაკუთრებით სოფლად. სოფლის
მეურნეობა და მცირე მეურნეობები წარმოადგენს ფართომასშტაბიან შესაძლებლობას
სასურსათო უსაფრთხოების და არაფორმალური დასაქმებისთვის. ამდენად, სოფლის
მეურნეობის განვითარებისთვის საჭიროა სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტების, ფერმერთა
ასოციაციების და კოოპერატივების გაძლიერება.
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სომხეთის სოფლის მეურნეობის პროდუქცია გაიზარდა 6,5 პროცენტით 2014 წლის 11 თვის
განმავლობაში და შეადგინა 920,7 მილიარდი დრამი
სომხეთის სოფლის მეურნეობის პროდუქცია 2014 წლის 11 თვის განმავლობაში გაიზარდა 6,5
პროცენტით წინა წელთან შედარებით და 920,7 მილიარდი დრამი შეადგინა, განაცხადა
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის (NSS) განყოფილების უფროსმა არსენ ავაგიანმა. პრესკონფერენციაზე მან დააზუსტა, რომ მემცენარეობა გაიზარდა 5,8%-ით, მეცხოველეობის
სექტორი გაიზარდა 7,8%-ით და თევზის წარმოება გაიზარდა 27,7%-ით. ერთადერთი
სასოფლო-სამეურნეო დარგი, რომელმაც არ აჩვენა ზრდა გასულ წელს იყო - ხილის წარმოება.
მისი თქმით, ხილის წარმოება შემცირდა გასულ წელს 2013 წლის 333 000 მეტრული ტონიდან
290 000 ტონამდე. კერძოდ, გარგარის წარმოება შემცირდა 13 პროცენტით გაზაფხულზე
ყინვების გამო. მან განაცხადა, რომ 12-თვიანი მონაცემები აჩვენებს ზრდას წინა წელთან
შედარებით, განსაკუთრებით მეცხოველებაში, რადგან ბევრი ხორცი და კვერცხი იყიდება,
როგორც წესი, დეკემბრის ბოლოს.
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ტენდერები და განცხადებები
ენერგეტიკა სოფლის მეურნეობაში: ენერგია დიდი გამოწვევაა განვითარებისთვის გლობალური
ინოვაციების მეორე კონკურსი!
PAEGC არის პროგრამა, რომელიც ხელს უწყობს სუფთა ენერგიაზე დამყარებულ
გადაწყვეტილებებს განვითარებად ქეყნებში სოფლის მეურნეობის ტრანსფორმაციის პროცესში.
ინოვაციების კონკური გამოცხადდა 2014 წლის ნოემბერში და განაცხადების მიღება
დაახლოებით ერთი თვე გაგრძელდება - ბოლო ვადაა 2015 წლის 12 თებერვალი. მოსახლეობის
ზრდის გამო ჩვენ უნდა გავზარდოთ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოება 70%-ით
მომდევვნო 40 წლის განმავლობაში, რათა დავაკმაყოფილოთ მოთხოვნა სურსათზე და ეს უნდა
გავაკეთოთ არსებულ მიწაზე, რომელიც დამატებითი სტრესის ქვეშ მოექცა კლიმატის
ცვლილების გამო. იმისთვის, რომ გამოწვევას გავუმკლავდეთ, საჭიროა ინოვაციური
ტექნოლოგიური მიდგომები სუფთა ენერგიის გამოყენებაში ფერმერების მიერ, იმგვარად, რომ
გაზარდონ მოსავლიანობა და სურსათის წარმოება ფერმიდან სუფრამდე. ფერმერებს ასევე
შეუძლიათ დახმარება კლიმატის ცვლილების შედეგების შემსუბუქებაში სუფთა ენერგიის
გამოყენებით ფერმერულ საქმიანობებში, რაც შეამცირებს სოფლის მეურნეობაში ნახშირბადის
კვალს. USAID, შვედეთის მთავრობასთან, Duke Energy Corporation-თან, გერმანიის
მთავრობასთან და უცხოურ კერძო საინვესტიციო კორპორაციებთან თანამშრომლობით
მოუწოდებს კერძო სექტორს, განვითარების პარტნიორებს, განვითარებად ქვეყნებს და სხვებს,
ხელი შეუწყონ ბაზარზე დაფუძნებულ, სუფთა ენერგიის ინოვაციებს სოფლის მეურნეობაში
ცვლილების დასაჩქარებლად და ფერმერების გასაძლიერებლად. გრანტები 500 000-დან 2
მილიონ დოლარამდე მერყეობს.

ახალი კონკურსი: ENPARD - საქართველო - სოფლის განვითარების პილოტური ღონისძიებები
ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში სოფლის მეურნეობის და სოფლის
განვითარებისთვის საქართველოში ხორციელდება პროგრამა ENPARD - საქართველო (52
მილიონი ევრო), რომლის მიზანია
სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიის
მხარდაჭერა. ამ ახალი კონკურსის მეშვეობით ENPARD - საქართველოს მოქმედების ფარგლები
გაფართოვდება სოფლის ეკონომიკის დივერსიფიკაციის ხელშესაწყობად, დასაქმების და
სოფლად საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესების ახალი ღონისძიებების დანერგვით.
სოფლის განვითარების ინიციატივები ეფუძნება კონკურენტული და კლიმატზე მორგებული
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სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკის დანერგვას, ფერმის გარეთ ეკონომიკურ საქმიანობას,
სტაბილურ მენეჯმენტს და გარემო რესურსების დაცვას. ამ ახალი კონკურსის დაფინანსება არის
3 მლნ ევრო. კონცეფციების შეტანის ბოლო ვადაა 2015 წლის 10 თებერვალი.

მდგრადი განვითარების პროექტი „დასავლეთ საქართველოში თხილის პლანტაციების
გაშენება“ ეძებს ინვესტორებს და პარტნიორებს
2007 წლიდან ჩვენ შევიმუშავეთ მდგრადი განვითარების პროექტი სამეგრელოს რეგიონში
სახელწოდებით „დასავლეთ საქართველოში თხილის პლანტაციების გაშენება“. ვენაში
(ავსტრია), დაფუძნებული Cimate and Education Partnership-ის მიერ შემუშავებული პროექტი
ითვალისწინებს თხილის პლანტაციების გაშენებას დეგრადირებულ/მიტოვებულ მიწებზე. ეს
არის სერტიფიცირებული „ოქროს სტანდარტის“ პროექტი. პროექტი ითვალისწინებს სამუშაო
ადგილებს
და
ადეკვატურ
ანაზღაურებას
დაახლოებით
2000
ადგილობრივი
მცხოვრებლისთვის, ასევე გარემოს დაცვას, აწარმოებს საკვებ პროდუქტებს და უზრუნველყოფს
სპეციალურ ტრეინინგს დამატებით 1000 ადგილობრივი ფერმერისთვის ყოველწლიურად.
მნიშვნელოვანია, რომ ეს გრძელვადიანი ღონისძიებები ექვემდებარება მკაცრ მონიტორინგს
TÜV SÜD-ის და „ოქროს სტანდარტის ფონდის“ ზედამხედველობის ქვეშ ყოველწლიურად.
პროექტი ამჟამად ეძებს ინვესტორებს და სურს თანამშრომლობა საერთაშორისო
პარტნიორ(ებ)თან, რომელთაც სურთ, რომ მათი საქმიანობა იყოს გარემოსათვის უსაფრთხო და
ნახშირბად-ნეიტრალური და ჩაერთონ ჩვენს საქმიანობაში. ჩვენ ჩამოვაყალიბებთ გრძელვადიან
პარტნიორობას, დაფუძნებულს მყარ ორმხრივ ინტერესზე, შემდეგ საკითხებში:
• საქართველოს სოფლის მეურნეობის/მეტყევეობის გრძელვადიანი მდგრადი განვითარება
• ენდოგენური საკვები პროდუქტების წარმოების ხელშეწყობა და
• ტრადიციული ღირებულებების შენარჩუნება.
ჩვენ ვითანამშრომლებთ პარტნიორებთან საბანკო სექტორიდან, სურსათის და ღვინის
მწარმოებლებთან, საერთაშორისო მოვაჭრეებთან.
საკონტაქტო პირი:
Géza Tóth
პროექტის წამყვანი მენეჯერი
პარტნიორობა კლიმატის და განათლებისთვის
ტელეფონი: +43 66 05 44 6799
geza.toth (at) cepconsulting.org
www.cepconsulting.org
Skype: tothg.iiasa
ენერგეტიკა სოფლის მეურნეობაში: გლობალური ინოვაციების მეორე კონკურსი!
ენერგეტიკა სოფლის მეურნეობაში: ენერგია დიდი გამოწვევაა განვითარებისთვის (PAEGC).
გლობალური ინოვაციების მეორე კონკურსი განკუთვნილია სუფთა ენერგეტიკის დარგში
ინოვაციური ტექნოლოგიების და ბიზნეს მოდელებისთვის სოფლის მეურნეობაში.

გამოცემები და სხვა
საქართველოს სოფლის მეურნეობის ფინანსური ბიულეტენი
ჩვენი წევრი Business & Finance Consulting (BFC) აქვეყნებს საქართველოს სოფლის მეურნეობის
ფინანსურ ბიულეტენს საინტერესო თემებზე. 2014 წლის დეკემბრის 28-ე გამოცემას გაეცანით ამ
მისამართზე.
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http://agrogeorgia.blog.com/

DWV & AGRICULTURE
თუ ეძებთ ინფორმაციას იმ კომპანიების შესახებ, რომლებიც საქმიანობენ სოფლის მეურნეობის
და კვების დარგებში, იხილეთ ინფორმაცია და ჩვენი წევრების საკონტაქტო მონაცემები:
www./dwvg.ge

DWV Agro Blog
გთხოვთ იხილოთ ჩვენი AGRO BLOG სოფლის მეურნეობის და კვების დარგებში საჭირო
ინფორმაციის მისაღებად. თუ თქვენ გაქვთ ინფორმაცია და გინდათ მისი გაზიარება AGRO
BLOG-ზე, გამოაგზავნეთ მისამართზე agro@georgien.ahk.de

სურსათის უვნებლობის და ხარისხის უზრუნველყოფის სახელმძღვანელო
Physikalisch-Technische Bundesanstalt-ს (PTB) და GIZ კერძო სექტორის განვითარების პროგრამა სამხრეთ კავკასიის (PSD SC) ერთობლივი მხარდაჭერით გამოიცა სურსათის უვნებლობისა და
ხარისხის სახელმძღვანელო - თხილის ნაწილი. სახელმძღვანელო მოიცავს ინფორმაციას
სურსათის უვნებლობისა და ხარისხის შესახებ ღირებულებათა ჯაჭვის ყველა მონაწილისთვის ფერმერები, მოსავლის ამღებები, გადამამუშავებლები და მოიცავს ინფორმაციას ხარისხის
ინფრასტრუქტურის დაწესებულებებში ყველა ფუნქციის და სამსახურის შესახებ.

Agro & Food Up-to-Date
Agro & Food-ის ყოველდღიურად განახლებადი ინფორმაცია იხილეთ ჩვენს ვებსაიტებზე.
http://georgien.ahk.de/georgien/newsletter/agro-food-news-georgia/
http://georgien.ahk.de/armenien/newsletter/agro-food-news-armenia/
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