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 DWV Agro & Food News                                                 16.11.2015 
 
სოფლის მეურნეობის სიახლეები - საქართველო  
 
მთავრობა: 2016 წელს 3,5 მლნ ლარი მიმართული იქნება ჩაის პლანტაციების სარეაბილიტაციოდ  
მთავრობამ გამოაცხადა, რომ 2016 წელს 3,5 მილიონი ლარი იქნება მიმართული ჩაის 
პლანტაციების რეაბილიტაციისთვის. მთავრობის განცხადებით, საქართველოს ჩაის დარგის 
დახმარების პროექტი დაიწყება მომავალ წელს და განხორციელდება 2 ეტაპად. ხელისუფლება 
იმედოვნებს, რომ პროექტის შედეგად წლიური წარმოება გაიზრდება დამატებითი 1 500-2 000 
ტონით პროექტის განხორციელებიდან 3 წლის შემდეგ.  
Sarke Information News, 12 ნოემბერი 2015 
 
საქართველო გეგმავს მარცვლეულის იმპორტს უკრაინიდან და ყაზახეთიდან 
რუსეთის მარცვლეულის წილი საერთო იმპორტში საქართველოში შეადგენს 90-95%-ს. რუსულ 
მარცვლეულზე ფასების მკვეთრი ზრდის გამო ქვეყანა განიხილავს შესაძლებლობას 
განახორციელოს იმპორტი ყაზახეთიდან და უკრაინიდან, განაცხადა მეხორბლეთა ასოციაციის 
ხელმძღვანელმა ლევან სილაგავამ. მისი თქმით რუსული რუბლის შემდგომი დევალვაციის 
შემთხვევაში ექსპორტის გაზრდილი გადასახდელები ხორბალზე და სხვა უარყოფითი 
ფაქტორები მოახდენს გავლენას რუსეთის მარცვლეულის ფასებზე. ხოლო მარცვლეულის 
ფასების მკვეთრი ზრდის შემთხვევაში საქართველოს მოუწევს ბაზრის დივერსიფიკაცია. 
სილაგავამ აღნიშნა, რომ საქართველოს შეუძლია შეიძინოს მარცვალი ყაზახეთსა და უკრაინაში, 
მაგრამ თუ ახალ ბაზრებზე არ იქნება შეთავაზებული დამაკმაყოფილებელი ფასები, 
განხილული იქნება ევროკავშირის ბაზრებზე გადასვლის საკითხი. ასოციაციის უფროსმა 
აღნიშნა, რომ ლოჯისტიკური კომპონენტი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი 
მარცვლეულის იმპორტისთვის საქართველოში. მარცვლეულის და მისი პროდუქტების ბაზრის 
განვითარება საქართველოში ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება საერთაშორისო კონფერენციაზე 
„საქართველოს აგროფორუმი-2015“, რომელიც გაიმართება 19 ნოემბერს ექსპო ჯორჯიაში, 
თბილისი. 
apk-inform 
 
საქართველო: სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წილი საქართველოს საგარეო სავაჭრო 
ბრუნვის 16%-ს ქმნის 
აგროსამრეწველო კომპლექსის პროდუქციას საქართველოში შედარებით მაღალი ხვედრითი 
წილი - 16,4% უჭირავს საგარეო სავაჭრო ბრუნვის სტრუქტურაში. საქართველოს სტატისტიკის 
ეროვნული სამსახურის ცნობით, 2015 წლის იანვარ-აგვისტოს პერიოდში საქართველოს საერთო 
სავაჭრო ბრუნვამ მიაღწია 6,4 მილიარდ აშშ დოლარს, მათ შორის ექსპორტი ქვეყნიდან ქმნის 
1,46 მილიარდ, ხოლო იმპორტი - 4,94 მილიარდ აშშ დოლარს. 2015 წლის 8 თვის განმავლობაში 
აგროსამრეწველო კომპლექსის წილმა საქართველოდან საქონლის ექსპორტის ზოგად 
სტრუქტურაში შეადგინა 24% - 354,9 მლნ აშშ დოლარი. ძირითადი წილი სასმელებს უჭირავთ 
პროდუქტების ექსპორტში - 47% (166,7 მლნ აშშ დოლარი), მათ შორის, მინერალური და 
გაზიანი წყლის ექსპორტს - 73 მლნ აშშ დოლარი (ქართული სასმელების ექსპორტის 44%) და 
ღვინოს - 55,8 მლნ აშშ დოლარი (33%). თხილი მეორე ადგილზეა ექსპორტის სტრუქტურაში და 
მისმა წილმა მიაღწია 26%-ს საკვებს და სასმელებს შორის (92,2 მლნ აშშ დოლარი). საქონლის 
ექსპორტი იკავებს - აგროსამრეწველო ექსპორტის 6% 20,7 მლნ აშშ დოლარი, ხოლო მსხვილფეხა 
პირუტყვის ექსპორტის საერთო მოცულობის 61%-ია. რუსეთი, უკრაინა, აზერბაიჯანი, 
ყაზახეთი, გერმანია, სომხეთი, იტალია და სხვა ქვეყნები საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო 
პარტნიორები არიან საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ექსპორტში ქვეყნიდან. 
2015 წლის 8 თვის განმავლობაში აგროსამრეწველო საქონლის წილმა საქართველოში იმპორტის 
ზოგად სტრუქტურაში შეადგინა 14% (693,7 მლნ აშშ დოლარი). მარცვლეული და პარკოსნები 
ძირითად წილს ქმნიან საერთო მოცულობაში (12%, 83,5 მლნ აშშ დოლარი), ხოლო ხორბლის 
იმპორტი ძირითად წილს ქმნის მარცვლეულის საერთო რაოდენობაში საქართველოში 
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(მარცვლეულის იმპორტის 79%, ან 66,3 მლნ აშშ დოლარი). თამბაქოს ნაწარმი მეორე ადგილზეა 
ამ კატეგორიის საქონლის იმპორტში (9,4%, ან 64,9 მლნ აშშ დოლარი). ხორცის და ხორცის 
სუბპროდუქტების იმპორტმა დაიკავა მესამე ადგილი (9,2% ან 63,7 მლნ აშშ დოლარი). რუსეთი, 
უკრაინა, თურქეთი, ბრაზილია, გერმანია, აშშ, სომხეთი და სხვა ქვეყნები საქართველოს 
უდიდესი სავაჭრო პარტნიორებია სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის იმპორტში ქვეყნის 
მასშტაბით. სოფლის მეურნეობის სექტორი, ზოგადად, ხილის, ბოსტნეულის და მარცვლეულის 
სეგმენტების განვითარების პერსპექტივები, იქნება ერთ-ერთი ძირითადი თემა სოფლის 
მეურნეობის პირველ ფორუმზე „საქართველოს აგროფორუმი-2015“-ის ფარგლებში (19 
ნოემბერი, ექსპო ჯორჯია, თბილისი). 
apk-inform 
 
საქართველოს თხილის წარმოების საინვესტიციო მიმზიდველობა  
თხილის გაშენების პრაქტიკა საქართველოში ბაზრის საკმაოდ მიმზიდველი სექტორია 
ინვესტორებისთვის. იტალიური ჯგუფი „ფერერო“ აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს 
მხარდაჭერით AgriGeorgia-სთან პარტნიორობით გეგმავს თხილის კულტივირების 
სპეციალისტების მომზადების პროგრამის რეალიზაციას. გარდა ამისა, საქართველოს წინაშე 
დგას შენახვის და გადამუშავების შესაძლებლობების დეფიციტის საკითხი, რაც ასევე კარგი 
სიგნალია ინვესტორებისთვის. თხილის მსხვილი ქართველი მწარმოებლები, როგორიცაა 
AgriGeorgia, Anka Fea Trade, Geodemo, Georgian Products Renesance, G.N. Company and Nut Invest 
მონაწილეობას მიიღებენ საერთაშორისო კონფერენციაში „საქართველოს აგროფორუმი-2015“ (19 
ნოემბერი, 2015, თბილისი, ექსპო ჯორჯია). ღონისძიების ფარგლებში სოფლის მეურნეობის 
პროექტების შემქმნელი შპს AgriGeorgia-ს წარმომადგენელი ალექს ანტონიუკი მოაწყობს 
პრეზენტაციას „თხილის ბიზნესის საინვესტიციო მიმზიდველობა საქართველოში“. გარდა 
ამისა, საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის უფროსი აგრონომ-კონსულტანტი 
რევაზ შონია წაიკითხავს მოხსენებას თემაზე: „ქართული თხილის სექტორი: ტექნოლოგიები, 
აქტუალური საკითხები, თანამშრომლობა“. 
apk-inform 
 
საქართველოს ხელისუფლება შექმნის ყველაზე ხელსაყრელ პირობებს ინვესტორებისთვის 
სოფლის მეურნეობის სექტორში 
სოფლის მეურნეობის გაფართოების მიმდინარე პროგრამის ფარგლებში საქართველოს 
მთავრობა გეგმავს ინვესტორებისთვის ყველაზე ხელსაყრელი პირობების შექმნას დარგში, 
განაცხადა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე გოჩა ცოფურაშვილმა apk-
inform-ის ჟურნალისტებთან. მისი თქმით, დღეს საქართველოს აქვს თანადაფინანსების 
სპეციალური ფონდი, რომელიც ეხმარება მასშტაბური პროექტების განხორციელებასაც კი 
სოფლის მეურნეობის სექტორში. გ. ცოფურიშვილის თქმით ინვესტორს შეუძლია საჭირო 
თანხის მხოლოდ ნახევარი გამოყოს და მეორე ნახევარს ფონდი უზრუნველყოფს. ამავე დროს, 
ინვესტორს შეუძლია შემდეგ გამოისყიდოს ფონდის წილი. გარდა ამისა, თუ ინვესტორს ექნება 
წინადადება, რომელიც დააკმაყოფილებს საზოგადოების ინტერესებს, როგორიცაა ნებისმიერი 
ფაბრიკის ან გადამამუშავებელი კომპლექსის მშენებლობა, ხელისუფლებამ შეიძლება მისცეს 
მიწა პროექტის განხორციელებისთვის უფასოდ. ასევე, ინვესტიციის თანხის შესაბამისად, 
ხელისუფლებას შეუძლია აანაზღაუროს გარკვეული აქტივების თანხის ერთი მეოთხედი, ერთი 
მეხუთედი ან ერთი მეექვსედი ნაწილი, მაგალითად, იმ შემთხვევაში, თუ ინვესტორი იღებს 1,2 
მლნ აშშ დოლარის ინვესტირების ვალდებულებას, მაშინ შესაძლებელია, რომ მან მიიღოს 300 
ათასი აშშ დოლარის ქონება, განაცხადა მინისტრის მოადგილემ. თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ 
საქართველოს სოფლის მეურნეობის საზოგადოებრივი მხარდაჭერის პროგრამის, 2015-2020 
წლებში აგრარული სექტორის განვითარების სტრატეგიის და ინვესტიციისთვის ყველაზე 
მიმზიდველი სექტორების პრეზენტაციას, წარმოდგენილს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 
მიერ სოფლის მეურნეობის საერთაშორისო კონფერენციაზე „საქართველოს აგროფორუმი-2015“ 
(19 ნოემბერი, ექსპო ჯორჯია, თბილისი). 
apk-inform 
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„საქართველოს აგროფორუმი-2015“ ხსნის პერსპექტივებს პოტენციური ინვესტორებისთვის 
APK-Inform Agency განაგრძობს მოსამზადებელ სამუშაოებს პირველი აგრარული 
კონფერენციისთვის საქართველოში „საქართველოს აგროფორუმი-2015“, რომელიც გაიმართება 
19 ნოემბერს ექსპო ჯორჯიაში (თბილისი, გამოფენის Agro+Food+Drink+Tech ფარგლებში). 
ღონისძიებამ მიიღო სრული მხარდაჭერა საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, 
საქართველოს სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს (APMA), საქართველოს 
ფერმერთა ასოციაციის და სხვა ორგანიზაციების მხრიდან, რაც უზრუნველყოფს ფართო 
წარმომადგენლობას ხილის და ბოსტნეულის, თხილის, მარცვლეულის, საქონლის საკვების 
მწარმოებლების, მეცხოველეობის სექტორის წარმომადგენლების, მატერიალურ-ტექნიკური 
საშუალებების მომწოდებლების და ა.შ. მხრიდან. გარდა ამისა, იმის გათვალისწინებით, რომ 
საკმაოდ ხელსაყრელი პირობები არის შექმნილი ინვესტიციისთვის სოფლის მეურნეობაში და 
დარგს აქვს მასშტაბური სახელმწიფო მხარდაჭერა, ღონისძიებას დაესწრებიან საინვესტიციო 
ფონდები, ბანკები და ა.შ. ღონისძიება ხსნის მნიშვნელოვან პერსპექტივებს პოტენციური 
ინვესტორების და სოფლის მეურნეობის დარგის წარმომადგენლებისთვის, რომელთაც სურთ 
აწარმოონ ბიზნესი საქართველოს ტერიტორიაზე. ბიზნესის კეთების კვლევის თანახმად, 
რომელიც ჩაატარა მსოფლიო ბანკის ჯგუფმა 2015 წელს, საქართველომ მე-15 პოზიცია დაიკავა 
მსოფლიო ეკონომიკის რეიტინგში ბიზნესის კეთების სიმარტივის მხრივ. ეს კიდევ ერთხელ 
ცხადყოფს ხელსაყრელი ბიზნეს გარემოს არსებობას ქვეყანაში ახალი საწარმოების გახსნის და 
ფუნქციონირებისთვის. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე გოჩა 
ცოფურაშვილის თქმით დღეს ბევრი უკრაინელი, რომლებმაც გახსნეს საკუთარი აგრობიზნესი 
ქვეყანაში, მუშაობს საქართველოში და საკმაო წარმატებითაც. გარდა ამისა, სხვა ქვეყნებიც 
დაინტერესდნენ აგრობიზნესით საქართველოში. პირველ რიგში, ქვეყანაში ბიზნესის 
ხელსაყრელი პირობები ხელს უწყობს ამ ქმედებებს. საწარმოების რეგისტრაციის განაკვეთები, 
დაბალი გადასახადები, ხელსაყრელი საკრედიტო პირობები, ადმინისტრაციული ბარიერების 
და კორუფციის სრული არარსებობა ქმნის ყველაზე კომფორტულ პირობებს 
ინვესტორებისთვის. თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ საუკეთესო დეტალური ინფორმაცია 
საქართველოს სოფლის მეურნეობის, საინვესტიციო კლიმატის და ბიზნეს გარემოს 
პერსპექტივების შესახებ კონფერენციის „საქართველოს აგროფორუმი-2015“ ფარგლებში! აქ 
თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ დეტალურ ინფორმაციას ღონისძიების შესახებ და შეავსოთ 
განაცხადის ფორმა რეგისტრაციისათვის. თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ ინტერვიუს გ. 
ცოფურიშვილთან apk-inform-ის ვებ-გვერდზე. 
apk-inform 
 
„საქართველოს აგროფორუმი-2015“ იწყება თბილისში 19-20 ნოემბერს 
19 ნოემბერს, სოფლის მეურნეობის პირველი ფორუმი „საქართველოს აგროფორუმი-2015“ 
იწყებს მუშაობას თბილისში. ფორუმის ორგანიზატორი არის APK-Inform Agency, APK-Inform-თან 
პარტნიორობით. Bühler AG არის გენერალური სპონსორი, კომპანია EUROCHEM - ექსკლუზიური 
სპონსორი, „პაშა ბანკი“ - სპონსორი. ღონისძიების ძირითადი მიზანია საქართველოში სოფლის 
მეურნეობის პოტენციალის გამოვლენა, ინვესტორების ყურადღების მიზიდვა სოფლის 
მეურნეობის სხვადასხვა სექტორებში, რათა გაიზარდოს ინვესტიციების შემოდინება, 
გაფართოვდეს ქართული კომპანიების თანამშრომლობა უცხოელ პარტნიორებთან, სოფლის 
მეურნეობის პროდუქციის, მასალის და ტექნიკური რესურსების მომწოდებლებთან და 
მყიდველებთან. ფორუმის ფარგლებში მონაწილეები მიიღებენ ყოვლისმომცველ ბიზნეს და 
ქსელის პროგრამას განკუთვნილს ორი საკონფერენციო დღისთვის. 19 ნოემბერს მონაწილეებს 
შეხვდებიან მე-3 პავილიონში „ექსპო ჯორჯიაში“ (წერეთლის გამზირი 118) ბიზნეს 
კომუნიკაციისთვის, სესიებზე, შეხვედრებზე და დისკუსიებზე დასასწრებად. 
19 ნოემბრის ფორუმის ძირითადი თემებია: 
-  საქართველოს აგრარული სექტორი: განვითარების სტრატეგია, საერთაშორისო თანამშრომ-

ლობა, 
-  საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორში საინვესტიციო მიმზიდველობა. ინოვაციური 

პროექტები, 
-  სასოფლო-სამეურნეო წარმოება საქართველოში და ევროკავშირის სტანდარტები, 
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-  სასოფლო-სამეურნეო წარმოება: ხილისა და ბოსტნეულის, თხილის ბიზნესი, 
-  მარცვლეულის და მისი პროდუქტების ბაზარი, 
-  საქართველო - დამაკავშირებელი რგოლი შავი და კასპიის ზღვის რეგიონებს შორის. 
20 ნოემბერს ფორუმის მონაწილეები ეწვევიან თანაინვესტირების ფონდის საინვესტიციო 
ობიექტს - პომიდორის და კიტრის სათბურების ფართომასშტაბიან პროექტს გარდაბანში (33 კმ 
თბილისიდან). პროექტი შეიქმნა ევროპის სასათბურე ტექნოლოგიების ლიდერ Richel Group-თან 
თანამშრომლობით. საქართველოს წამყვანმა სასოფლო-სამეურნეო კომპანიებმა, 
გადამამუშავებელმა საწარმოებმა, საინვესტიციო ფონდებმა, ბანკებმა, ასოციაციებმა, 
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ და ა.შ. უკვე დაადასტურეს მონაწილეობა 
ღონისძიებაში. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ შესანიშნავი შესაძლებლობა მიიღოთ ყველაზე 
სასარგებლო ინფორმაცია და დაამყაროთ კონტაქტები ბიზნესისთვის ორი საკონფერენციო 
დღის განმავლობაში და გაეცნოთ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ქალაქის - 
თბილისის უნიკალურ ატმოსფეროს. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ კონფერენციის დეტალური 
პროგრამა, დელეგატების სია და შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა მონაწილეობაზე ფორუმის 
ვებ-გვერდზე. 
apk-inform 
 
„წყალი მარგებელი“ ახალ ფაბრიკას გახსნის მომავალ წელს 
სამინისტროში განაცხადეს, რომ სს „წყალი მარგებელის“ ამჟამად მშენებარე უალკოჰოლო 
სასმელების ჩამოსასხმელი ქარხანა ექსპლუატაციაში შევა მომავალ წელს. 7 ნოემბერს მინისტრი 
დიმიტრი ქუმსიშვილი ეწვია მშენებლობას. „წყალი მარგებელი“ ახორციელებს პროექტს 
ერთობლივად შვეიცარიის და ავსტრიის ინსტიტუციონალურ პარტნიორებთან და EBRD-სთან. 
პროექტის ღირებულება 30 მილიონ ევროს შეადგენს. ქარხნის პროექტი მომზადებულია 
გერმანული კომპანიის Krones-ის მიერ. ფაბრიკა დაიკავებს 16 000 კვადრატულ მეტრს, სადაც 6 
ჩამომსხმელი ხაზი იქნება დამონტაჟებული, განაცხადეს სამინისტროში. მათი ცნობით, იქ ასევე 
განთავსდება საწყობები და ოფისები. როგორც სამინისტროში აღნიშნეს, შენობის 
გათბობა/გაგრილება უზრუნველყოფილი იქნება განახლებადი ენერგიის წყაროებით. ეს იქნება 
„Greenfield“-ის პირველი პროექტი რეგიონში - ფაბრიკა, რომელიც შეიქმნება გერმანული და 
შვეიცარული ინდუსტრიული სტანდარტების შესაბამისად, განაცხადეს სამინისტროში. გარდა 
ტრადიციული პროდუქტების „ნაბეღლავის“ და „ბახმაროს“ მინერალური წყლებისა, ფაბრიკა 
გამოუშვებს წვენებს, ლიმონათს, ცივ ჩაის და სხვა პროდუქტებს, აღნიშნეს სამინისტროში. ასევე 
იგეგმება ექსპორტისთვის განკუთვნილი საერთაშორისო ბრენდების ჩამოსხმა ევროპელ 
პარტნიორებთან ერთად.  
Sarke Information News, 9 ნოემბერი 2015 
 
მანდარინის მოსავლის რეალიზაციის ხელშეწყობა დაფინანსდება 2 მლნ ლარით 
დღეს გამართულ შეხვედრაზე მთავრობამ დაამტკიცა დებულება „2015 წლის მანდარინის 
(არასტანდარტული) მოსავლის რეალიზაციის ობიექტების ხელშეწყობა“. დოკუმენტის 
თანახმად, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბიუჯეტში მომავალ წელს 
გათვალისწინებული იქნება 2 მილიონი ლარი, რომელსაც გასცემს სოფლის მეურნეობის 
პროექტების მართვის სააგენტო სუბსიდიების სახით იმ კომპანიებზე, რომლებიც 
გადაამუშავებენ არასტანდარტულ მანდარინს. სუბსიდიის პირობები იგივე იქნება: კომპანია, 
რომელიც შეისყიდის არასტანდარტულ მანდარინს არანაკლებ 0,20 ლარად (1 კგ), მიიღებს 
სუბსიდიას 0,10 ლარს ყოველ 1 კგ-ზე. არსებული პროგნოზით, ციტრუსის მოსავალმა უნდა 
შეადგინოს 100 000-110 000 ტ წელს (სეზონი იწყება ნოემბერში). 
Sarke Information News, 9 ნოემბერი 2015 
 
LLC T&K Restaurants ააშენებს „მაკდონალდსის“ რესტორანს რუსთავში 
მთავრობის განკარგულებით, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთები რუსთავში 
გადაეცემა LLC T&K Restaurants („მაკდონალდსის“ რესტორნების ქსელის მფლობელი 
საქართველოში) პირდაპირი მიყიდვის წესით. კომპანია გადაიხდის 200 000 ლარს მიწის 
ნაკვეთებში (საერთო ფართი - 4 000 კვმ) მეგობრობის გამზირის მიმდებარედ. აღნიშნულ 
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ტერიტორიაზე LLC T&K Restaurants-მა უნდა გახსნას „მაკდონალდსის“ სწრაფი კვების რესტორანი 
11 თვის შემდეგ ხელშეკრულების დადებიდან, სულ მცირე 4 მილიონი ლარის ინვესტიციებით. 
LLC T&K Restaurants რეგისტრირებული იყო თბილისში 1997 წელს, 90%-ის მფლობელია თემურ 
ჭყონია, ხოლო დანარჩენი 10% ეკუთვნის თენგიზ კაპანაძეს. 
Sarke Information News, 2 ნოემბერი 2015 
 
მიწის ნაკვეთი შუახევში გადაეცემა RK AGROECOFOOD-ს პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ 
ფარგლებში 
მთავრობის განკარგულებით მიწის ნაკვეთი შუახევში (აჭარა) გადაეცა RK AGROECOFOOD-ს 
(რეგისტრირებულია ამ წლის აპრილში) სახელმწიფო პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ 
ფარგლებში 1 ლარად. საქმე ეხება არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთს 2 944 
კვადრატულ მეტრზე შენობებით სოფ. გოგინაურში. აღნიშნულ ტერიტორიაზე კომპანიამ უნდა 
გახსნას 2 წლის განმავლობაში მსხვილფეხა საქონლის ფერმა 160 778 ლარის ინვესტიციებით 
(არანაკლებ 25% პირველი წლის განმავლობაში). ფერმის წლიური გამომუშავება უნდა იყოს 
მინიმუმ 40 000 ლ რძე და 3 000 კგ საქონლის ხორცი (ამ მოცულობის არანაკლებ 25% უნდა იქნეს 
მიღწეული პირველი წლის განმავლობაში). 
Sarke Information News, 29 ოქტომბერი 2015 
 
PMCG კვლევითი ცენტრი: სასოფლო-სამეურნეო მიწებთან დაკავშირებული პრობლემების 
მოგვარება მოკლე დროში რთული იქნება 
სტრატეგიის და მარკეტინგის საკონსულტაციო ჯგუფის კვლევითი ცენტრი (PMCG) ასკვნის, რომ 
სასოფლო-სამეურნეო მიწების პრობლემების მოკლე დროში მოგვარება რთული იქნება. 
„აუცილებელია შემუშავებულ იყოს სახელმწიფო გეგმა რამდენიმე წლისთვის, რომელიც 
უზრუნველყოფს ყველა პრობლემის ეტაპობრივ გადაჭრას და შექმნის პროგნოზირებად გარემოს 
მიწის ბაზარზე“, აცხადებენ ცენტრში. დღეს PMCG კვლევითმა ცენტრმა გამართა კვლევის 
პრეზენტაცია სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების საკითხებზე, რომელიც 
ჩატარდა კონრად ადენაუერის ფონდის მხარდაჭერით. კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ მიწის 
რეესტრი უნდა მოწესრიგდეს, რაც ნიშნავს, რომ უნდა მოხდეს კერძო მიწების რეგისტრაციის 
ხელშეწყობა სახელმწიფოს დახმარებით და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწების 
ინვენტარიზაცია, განაცხადეს ცენტრში. გარდა ამისა, ცენტრში აღნიშნეს, რომ სახელმწიფომ 
უნდა შეიმუშაოს სასოფლო-სამეურნეო მიწების პრივატიზების გეგმა. მნიშვნელოვანია, რომ 
პრივატიზაციის საბოლოო მიზანი უნდა იყოს არა ბიუჯეტის შემოსავლების ზრდა, არამედ იმის 
უზრუნველყოფა, რომ მოხდეს მიწის რესურსების ეფექტიანი გამოყენება. რაც შეეხება სასოფლო-
სამეურნეო მიწების შეძენას უცხოელების მიერ, ცენტრი მიიჩნევს, რომ გარკვეული შეზღუდვები 
შეიძლება დაწესდეს მოქალაქეობის არმქონე პირებზე, იმ შემთხვევაში, თუ ეს დასაბუთებული 
იქნება ქვეყნის უსაფრთხოების კონტექსტში. თუმცა, ეს არ უნდა შეეხოს საქართველოში 
რეგისტრირებულ იურიდიულ პირებს, აღნიშნეს PMCG კვლევის ცენტრში. 
Sarke Information News, 29 ოქტომბერი 2015 
 
 
 
სოფლის მეურნეობის სიახლეები - სომხეთი  
 
რეკორდულად მაღალი ყურძნის მოსავალი სომხეთში ავლენს მეღვინეობის სფეროში არსებულ 
პრობლემებს  
ყურძნის მაღალი მოსავალი წელს სომხეთში მევენახეობისა და მეღვინეობის მთელი რიგი 
პრობლემების გამოვლენის მიზეზი გახდა, განაცხადა სომეხ მეღვინეთა ასოციაციის 
თავმჯდომარე ავაგ არუთინიანმა დღევანდელ პრეს-კონფერენციაზე. სომეხმა მევენახეებმა ამ 
წელს დაახლოებით 305 000 ტონა ყურძნის მოსავალი აიღეს, საიდანაც დაახლოებით 215 000 
ტონა გადამამუშავებელმა საწარმოებმა შეისყიდეს. „ყურძნის შესყიდვის პროცესი 99%-ით 
დასრულებულია. რეკორდულად მაღალმა მოსავალმა გარკვეული ზიანი მიაყენა ადგილობრივ 
მევენახეებს, მიუხედავად იმისა, რომ ეს შეიძლება აბსურდულად ჟღერდეს, გამოავლინა 
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არაერთი სერიოზული პრობლემა დარგში“, განაცხადა მან. არუთინიანის თქმით, ამინდის 
პირობების გაუარესებამ ოქტომბრის ბოლოს პანიკა გამოიწვია ფერმერებში და მათ დაიწყეს 
ყურძნის ძალიან დაბალ ფასებად შეთავაზება, თუმცა, სავარაუდოდ, აპირებდნენ გაეყიდათ 
ყურძენი 150 დრამად 1 კგ-ზე. „გადამამუშავებელი საწარმოები ვერ უმკლავდებოდნენ ყურძნის 
მიღებას და ყიდულობდნენ ყურძენს ხარისხის მიუხედავად. ფერმერებს უწევდათ ხანგრძლივ 
რიგებში დგომა, რამაც გააფუჭა ყურძნის ხარისხი. გამარჯვებულები გამოვიდნენ კონიაკის 
მწარმოებლები, რომლებმაც შეიძინეს ყურძენი დაბალ ფასებად“, განაცხადა მან. ზოგადად, 
არუთინიანის თქმით, ფერმერებმა განიცადეს სერიოზული ზარალი. ამ პრობლემების მიზეზია 
სახელმწიფო პოლიტიკის შეცდომები მეღვინეობის სფეროში, ისევე როგორც ფერმერების და 
მყიდველების არასწორი საქმიანობა. „ხელისუფლება დაშორდა ბიზნესს, რაც არ არის დასაშვები 
მძიმე ეკონომიკურ პირობებში. პირველ რიგში, სახელმწიფომ დარგში უნდა შექმნას 
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოები. მეორე, მთავრობა არ უწყობს ხელს 
კოოპერატივების შექმნას, რაც ღვინის მწარმოებლებსაც ეხება. ფერმერთა შეცდომა იყო 
აქცენტირება ერთი ტიპის ყურძნის მოყვანაზე, როდესაც საჭირო იყო წარმოების 
დივერსიფიკაცია და სხვადასხვა ჯიშის ყურძნის მოყვანა“, განაცხადა მან. არუთინიანმა 
განაცხადა ასევე, რომ მწარმოებლებმა ვერ მოახდინეს ღვინის ქარხნების მოდერნიზება, ვერ 
შეადგინეს შესყიდვების გრაფიკი და ასევე არის სპეციალისტების სერიოზული დეფიციტი. მისი 
თქმით, ყველა ამ წარუმატებლობის გამო ღვინის ქარხნებმა ვერ მოახდინეს ყურძნის შესყიდვის 
ორგანიზება ოცდაოთხი საათის განმავლობაში. მან განაცხადა, რომ 2016 წელი ფერმერებისთვის 
იქნება მძიმე, რადგანაც ბევრმა გაყიდა მოსავალი უფრო დაბალ ფასებში, ვიდრე დაგეგმილი 
ჰქონდა. აქედან გამომდინარე, არუთინიანის თქმით, 2016 წელს ღვინისა და კონიაკის 
მოცულობა გაიზრდება რეკორდული 60%-ით. მისი პროგნოზით, 2016 წელს ღვინის ექსპორტი 
გაიზრდება 40-50%-ით, ხოლო კონიაკის - 10-15%-ით. 2018-2019 წელს კონიაკის ექსპორტი 
შეიძლება გაიზარდოს 40-50%-ით. სომხეთის სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ცნობით, 
დაახლოებით 4 მილიონი ლიტრი ღვინო იქნა წარმოებული პირველი 9 თვის განმავლობაში 2015 
წელს, 5,2%-ით მეტი, ვიდრე ამავე პერიოდში გასულ წელს. კონიაკის წარმოება შემცირდა 9,1%-
ით და შემცირდა 11 მილიონ ლიტრამდე. 
6 ნოემბერი / ARKA 
 
ხელისუფლება გამოყოფს 1,2 მილიარდ დრამს აგრარული სესხების დაფინანსებაზე 2016 წელს 
სომხეთის მთავრობამ გამოყო 1,2 მილიარდი დრამი 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტში სოფლის 
მეურნეობის სესხების სუბსიდირებისთვის, ისევე როგორც 2015 წელს, სოფლის მეურნეობის 
მინისტრმა სერგო კარაპეტიანმა განაცხადა დღეს გამართულ მომავალი წლის ბიუჯეტის 
საპარლამენტო განხილვაზე. 2015 წლის მაისში მთავრობამ დაამტკიცა დამატებით 10 მილიარდი 
დრამი დაბალ-პროცენტიანი სასოფლო-სამეურნეო სესხების დაფინანსებაზე. გასულ წელს 
მთავრობამ შეამცირა 14%-იანი საპროცენტო განაკვეთი სუბსიდირებულ აგრარულ სესხებზე 6%-
ით. 2011 წლის მთავრობის გადაწყვეტილებით, სომეხ ფერმერებს შეუძლიათ მიიღონ 
შეღავათიანი აგრო-სესხები კურსით 14% წელიწადში. ექვსი პროცენტის გადახდა ხდება 
მთავრობის მიერ და ფერმერები იხდიან 8 პროცენტს. სესხები გაიცემა სომხეთის ეროვნულ 
ვალუტაში და სესხის საშუალო მოცულობაა 625 000 დრამი 6-თვიანი საშეღავათო პერიოდით. 
თავიდან ხდება პროცენტების გადახდა და შემდეგ 6 თვის განმავლობაში სესხის დაფარვა. 
დამატებითი დაფინანსება გამოეყო ცენტრალურ ბანკს შესაბამის კომერციულ ბანკში 
გადასაცემად. სესხები უნდა დაიფაროს კომერციული ბანკების მიერ ორი წლის განმავლობაში. 
2014 წელს დაახლოებით 80 000 ფერმერზე სომხეთში გაიცა დაბალ საპროცენტო განაკვეთიანი 
სესხები 66 მილიარდი დრამის ოდენობით. ცენტრალური ბანკის თანახმად, 2015 წლის 
თებერვლის ბოლოს სასოფლო-სამეურნეო კრედიტებმა 135,8 მილიარდი დრამი შეადგინა, რაც 6 
პროცენტით მეტია 1 წლის წინა მონაცემზე. 
04 ნოემბერი / ARKA 
 
დაახლოებით 70 ახალი სეტყვის საწინააღმდეგო სადგური დამონტაჟდა სომხეთში 2015 წელს 
დაახლოებით 70 ახალი სეტყვის საწინააღმდეგო სადგური დამონტაჟდა სომხეთში 2015 წელს, 
განაცხადა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა სერგო კარაპეტიანმა დღეს გამართულ მომავალი 
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წლის ბიუჯეტის საპარლამენტო განხილვაზე. მისი განცხადებით სამთავრობო პროგრამის 
მიხედვით მათი რაოდენობა იზრდება ყოველწლიურად და ახალი სეტყვის საწინააღმდეგო 
სადგურები დამონტაჟდება ასევე 2016 წელსაც. 2015 წლის ივლისისთვის 412 სეტყვის 
საწინააღმდეგო სადგური იყო მთელს სომხეთში, თუმცა, ტერიტორიული ადმინისტრირების და 
საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს თანახმად ათასი სადგური არის საჭირო ბუნებრივი 
კატასტროფებისგან ეფექტიანი დაცვისთვის. სეტყვის შედეგად ყველაზე მეტად 
დაზარალებული რეგიონებია შირაქის, სიუნიკის და გაგარკუნის პროვინციები. 
04 ნოემბერი / ARKA 
 
 
ტენდერები და განცხადებები  
  
GTAI ტენდერის პირობები: საზომი ხელსაწყოები (ნორმირება და მეტროლოგია) 
საქართველო 
ჩაბარების ვადა: 07.12.2015 
დაფინანსება: ევროპის განვითარების ფონდი (EEF) 
მიმართვის ნომერი: EuropeAid/137457/DH/SUP/GE 
გათვალისწინებულია: სხვადასხვა საზომი ხელსაწყოს მიწოდება ეროვნული საზომი 
ნორმების შენობის მოსაწყობად. 
 
ტენდერი: კონსალტინგი, ENPARD – პროგრამის საზოგადოებრივი ეფექტურობა 
გათვალისწინებულია: ENPARD – პროგრამის კომუნიკაციური ფორმატის 
გაუმჯობესების ტექნიკური დახმარება სოფლის მეურნეობის და ზოგადად სოფლის 
განვითარებისათვის. 
 
  
  
პუბლიკაციები და სხვა  
  
Business & Finance Consulting (BFC)-ის საქართველოს სოფლის მეურნეობის ფინანსური 
ბიულეტენი, 2015 წლის ოქტომბრის #38 გამოცემა 
საქართველოს სოფლის მეურნეობის ფინანსური ბიულეტენი წარმოადგენს რეგულარულ 
სიახლეებს ინვესტიციების და ფინანსური ნაკადების შესახებ საქართველოს სოფლის 
მეურნეობაში. გამოცემას გაეცანით ამ ბმულზე. 
  
http://agrogeorgia.blog.com/ 
 
 
ევროკავშირ/საქართველოს სავაჭრო ბიულეტენი 
ევროკავშირ/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 
 
 
სურსათის უვნებლობის და ხარისხის უზრუნველყოფის სახელმძღვანელო 

http://dwvg.ge/joomla/index.php?option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=249&mailid=344&subid=11
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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 დაწესებულებების ყველა ფუნქციის და სამსახურის შესახებ. 
სახელმძღვანელო ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე: 
www.nfa.gov.ge/files/images/ 
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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 ვებსაიტებზე: 
http://georgien.ahk.de/georgien/newsletter/agro-food-news-georgia/  
http://georgien.ahk.de/armenien/newsletter/agro-food-news-armenia/ 
 
 
 

http://dwvg.ge/joomla/index.php?option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=469&mailid=480&subid=11
http://dwvg.ge/joomla/index.php?option=com_acymailing&no_html=1&ctrl=url&urlid=470&mailid=480&subid=11
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