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სოფლის მეურნეობის სიახლეები - საქართველო 
 
დღეისათვის პროგრამის „დანერგე მომავალი“ ფარგლებში 14 ბენეფიციარზე 575 889 ლარი გაიცა  
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს ცნობით, დღეისათვის პროგრამის „დანერგე 
მომავალი“ ფარგლებში 14 ბენეფიციარზე 575 889 ლარი გაიცა. ამ პროგრამის განხორციელება დაიწყო 
თებერვლის ბოლოს. ბოლო მონაცემებით ბაღები გაშენდა 89,63 ჰა ტერიტორიაზე, მათ შორის 84,3 ჰა-
ზე - ვაშლი, 1 ჰა-ზე - ატამი, 3,09 ჰა-ზე - ქლიავი, 1,2 ჰა-ზე - ტკბილი ალუბალი. როგორც სააგენტომ 
აღნიშნა, პროგრამის მეორე ეტაპი დაიწყება 15 ივლისს და დაინტერესებულ პირებს შესთავაზებს 
დაიწყონ ბაღების გაშენება შემოდგომაზე. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცნობით, სახელმწიფო 
თანადაფინანსება შემდეგი სახის იქნება: ნერგები - ღირებულების 70%, ბაღებში წვეთოვანი სარწყავი 
სისტემები - ღირებულების 50%, სანერგე მეურნეობა - ღირებულების 50%. პროგრამის ფარგლებში 
გამოყოფილი იქნება 15 მილიონი ლარი 2 წლის განმავლობაში. 
Sarke Information Agency, 04.06.2015 
  
„ნათენაძის ღვინის მარანი“ 450 000 ლარის ინვესტირებას მოახდენს ვენახების გაშენებაში ასპინძის 
მუნიციპალიტეტში 
საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის განკარგულებით, სახელმწიფო 
საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 4 ნაკვეთი, საერთო ფართობით 
229 190 კვმ ასპინძის მუნიციპალიტეტში (სამცხე-ჯავახეთი), გადაეცემა შპს „ნათენაძის ღვინის 
მარანს“ პირდაპირი მიყიდვის წესით 18 000 ლარად. კომპანიამ უნდა გააშენოს ვაზის ქართული 
ჯიშები (მათ შორის, იშვიათი ადგილობრივი ჯიშები) და მოაწყოს სარწყავი სისტემები ტერიტორიის 
მინიმუმ 30%-ზე. განკარგულების თანახმად, „ნათენაძის ღვინის მარანმა“ უნდა განახორციელოს ამ 
სამუშაოების მინიმუმ 10% ტერიტორიაზე 2 წლის განმავლობაში, სამუშაოები უნდა დასრულდეს 4 
წლის განმავლობაში. გარდა ამისა, კომპანიამ უნდა აღადგინოს ტერასები ტერიტორიის მინიმუმ 40%-
ზე (მინიმუმ 15%-ზე 2 წლის განმავლობაში პრივატიზაციის ხელშეკრულების ხელმოწერიდან, ხოლო 
დარჩენილი სამუშაოები უნდა დასრულდეს 4 წლის განმავლობაში). აღნიშნული სამუშაოების 
ჩატარების მიზნით „ნათენაძის ღვინის მარანმა“ მინიმუმ 450 000 ლარი ინვესტიცია იკისრა, მათ 
შორის  
150 000 ლარი 2 წლის განმავლობაში, ხოლო დარჩენილი ნაწილი - 4 წლის განმავლობაში. გარდა 
ამისა, კომპანია დაასაქმებს ყოველთვიურად მინიმუმ 5 ადამიანს 4 წლის განმავლობაში. 
Sarke Information Agency, 03.06.2015 
  
„KTV ხობმა“ მიიღო კიდევ ერთი მიწის ნაკვეთი დაფნის ფოთლის გადამუშავებისთვის 
საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის დადგენილებით, სახელმწიფო 
საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 12 416 კვ. მ მიწა ხობის 
მუნიციპალიტეტში (იმერეთის რეგიონი) გადაეცემა შპს „KTV ხობს“ პირდაპირი მიყიდვის წესით 1 
ლარად. პრივატიზაციის ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ 2 წლის განმავლობაში კომპანიამ 
უნდა შექმნას ამ მიწაზე დაფნის ფოთლის გადამამუშავებელი საწარმო და დაიწყოს წარმოება. ამ 
მიზნით, „KTV ხობმა“ უნდა მოახდინოს მინიმუმ 1,45 მილიონი ლარის ინვესტირება (თანხის 25%-ის 
ინვესტიცია უკვე პირველი წლის განმავლობაში). გარდა ამისა, კომპანიამ უნდა შეინარჩუნოს 
საწარმოს საქმიანობის პროფილი მინიმუმ 2 წლის განმავლობაში და ამ პერიოდში უნდა გადაამუშაოს 
მინიმუმ 250 ტ დაფნის ფოთოლი (ამ მოცულობის 25% უნდა იყოს წარმოებული პირველი წლის 
განმავლობაში). შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თებერვლის ბრძანებულებით 2 
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (1,14 
მილიონი კვადრატული მეტრი და 936 275 კვ. მ) შეიძინა „KTV ხობმა“ 200 000 ლარად. პრემიერის 
განკარგულებით, კომპანიამ უნდა დარგოს დაფნის პლანტაციები ტერიტორიის მინიმუმ 90%-ზე და 
ჩაატაროს კეთილმოწყობის სამუშაოები დარჩენილ ტერიტორიაზე. სულ ინვესტიციამ უნდა 
შეადგინოს 1,1 მილიონი ლარი. 
Sarke Information Agency, 03.06.2015 
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სასოფლო-სამეურნეო პროექტების მართვის სააგენტო: მინიმალური კრედიტი შეღავათიანი 
აგროკრედიტის პროექტის ფარგლებში არ იქნება დამოკიდებული ლარის კურსზე 
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოში განაცხადეს, რომ კრედიტის მინიმალური 
მოცულობა, გაცემული შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტის ფარგლებში, აღარ იქნება 
დამოკიდებული ლარის გაცვლით კურსზე. კერძოდ, მთავრობამ გადაწყვიტა, დაადგინოს კრედიტის 
ქვედა ზღვარი გაცემული პროგრამის ფიქსირებული და მიმდინარე აქტივების კომპონენტის 
ფარგლებში 20 000 ლარი 12 000 აშშ დოლარის ნაცვლად (ანუ განაკვეთის 1,67 აშშ დოლარი/ლარი 
გამოყენებით). ბენეფიციარები მაინც შეძლებენ მიიღონ კრედიტი საპროცენტო განაკვეთებით - 3%, 
2%, 1% და 0%-ც კი, აღნიშნეს სააგენტოში. გარდა ამისა, მეღვინეობის კომპანიებს უფლება აქვთ 
გაახანგრძლივონ კრედიტი, რომელიც გაიცემა ყურძნის შესაძენად 2014 წელს, 21 თვის განმავლობაში. 
სააგენტო ახორციელებს შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტს, რომელიც მოქმედებს სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით 2013 წლიდან. სააგენტოს ცნობით, პროგრამის ფარგლებში. 
860 მილიონი ლარის 23 000 კრედიტი გაიცა. 
Sarke Information Agency, 29.05.2015 
  
EPRC: სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო პროგრამების გამჭვირვალობა იზრდება დაფინანსების 
ზრდასთან ერთად, მაგრამ ზოგიერთი მათგანის შესაბამისობა სადავოა 
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრში (EPRC) განაცხადეს, რომ „გამჭვირვალობის აშკარა 
ზრდის ტენდენცია“ ჩანს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო პროგრამების „დაფინანსების აშკარა 
ზრდის ფონზე“. „პროგრამები სპორადული ხასიათის აღარ არის, თუმცა მათი ნაწილის, მაგალითად, 
მცირემიწიან ფერმერთა დახმარების პროგრამების, შესაბამისობა სადაოა“, აღნიშნავს ეკონომიკური 
პოლიტიკის კვლევის ცენტრი ქართული ოცნების 2 წლის შეფასების ანგარიშის ეკონომიკურ ნაწილში. 
„2012 წლიდან 2014 წლამდე სოფლის მეურნეობის წილი მშპ-ში გაიზარდა 8,6%-დან 9,4%-მდე, ანუ 
0,8%-ით მხოლოდ“ აღნიშნულია ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ანგარიშში, რაც 
ნიშნავს, „არსებული ხარჯების სუსტ ეფექტურობას“. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის 
მონაცემებით, „მიუხედავად იმისა, რომ მნიშვნელოვანი ზრდა მოხდა სექტორში შეღავათიანი 
აგროკრედიტის პროექტის ფარგლებში გამოყოფილი თანხების შედეგად, პროგრამას სერიოზული 
პრობლემა ექმნება მდგრადობის თვალსაზრისით, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც აღარ იქნება 
შესაბამისი დაფინანსების წყაროები“. საპასუხო კომენტარში მთავრობამ აღნიშნა, რომ „სოფლის 
მეურნეობის წილი მშპ-ში 9,4%-ია, მაგრამ ეს ციფრი ასახავს მხოლოდ პირველად წარმოებას“. 
„ნებისმიერი დამატებითი ღირებულება, რომელიც იქმნება სოფლის მეურნეობაში, 
გადანაწილებულია სხვადასხვა სექტორში“, განმარტა მთავრობამ და დასძინა, რომ „მაგალითად, 
სურსათის ინდუსტრიის წილი მშპ-ში მე-3 კვარტლის მონაცემებით 2014 წელს შეადგენს 7,3%-ს, მაშინ 
როდესაც 2012 წელს 6% იყო“. მთავრობამ აღნიშნა ასევე, რომ საქსტატის მონაცემებით, აგრობიზნესის 
პროდუქციის მოცულობამ 2014 წელს შეადგინა 7,9 მილიარდი ლარი (ზრდა 2013 წელთან შედარებით 
- 10%, 2012 წელთან კი - 20,9%), ხოლო შექმნილი დამატებითი ღირებულება არის 4,1 მლრდ ლარი 
(შესაბამისად, ზრდა - 9,7% და 26,4%). გარდა ამისა, მცირემიწიან ფერმერთა დახმარების პროგრამის 
განხორციელების (წელს ამ პროგრამის ბოლო წელია) „სასიკეთო შედეგი იყო დამუშავებული მიწის 
ნაკვეთების ფართობის ზრდა (ზრდა 2014 წელს 2012 წელთან შედარებით - 24%)“, განაცხადეს 
მთავრობაში. რაც შეეხება შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტს, მთავრობამ განაცხადა, რომ 
„პროგრამის ერთ-ერთი მიზანია ურთიერთობების გაღრმავება და ნდობის დამკვიდრება საბანკო 
სექტორის წარმომადგენლებს და აგრობიზნესის სექტორის წარმომადგენლებს შორის, რომლებიც 
გრძელვადიან პერსპექტივაში კერძო სექტორის წარმომადგენლებით ჩანაცვლდება და სახელმწიფო 
აღარ განახორციელებს ასეთ ჩარევებს“. 
Sarke Information Agency, 28.05.2015 
  
„სანტა“ მოახდენს 600 000 ლარის ინვესტირებას კულტურების გასაშენებლად და ფერმის 
რემონტისთვის წალკის მუნიციპალიტეტში 
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განკარგულებით სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 29 
ნაკვეთი (საერთო ფართი - 197 ჰა) წალკის მუნიციპალიტეტში (ქვემო ქართლის რეგიონი) გადაეცემა 
შპს „სანტას“ 25 წლის ვადით. წლიური იჯარის საფასური შეადგენს 33 000 ლარს. 2017 წლის 1 
იანვრამდე კომპანიამ უნდა გააშენოს ერთწლიანი ან მრავალწლიანი კულტურები აღნიშნული 
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ტერიტორიის მინიმუმ 70%-ზე. ამ მიზნით კომპანია 400 000 ლარის ინვესტირებას მოახდენს. 
პრემიერის განკარგულების შესაბამისად „სანტა“ ასევე აღადგენს მის ფერმას 16 000 კვ.მ-ზე იმავე 
მუნიციპალიტეტში. ამ მიზნით კომპანიის ინვესტიცია 200 000 ლარი იქნება. 
Sarke Information Agency, 27.05.2015 
  
ევროპის საინვესტიციო ბანკი საქართველოს აგროსექტორის მხარდასაჭერად  
დღეს საქართველოსა და ევროპის საინვესტიციო ბანკს (EIB) შორის ხელი მოეწერა რიგაში განზრახვის 
დეკლარაციას, რომელიც ითვალისწინებს მეღვინეობით და ბოსტნეულის და ხილის წარმოებით 
დაკავებული მცირე და საშუალო ბიზნესის დახმარებას საქართველოში. ეს არის EIB-ს მიერ 
საქართველოს სოფლის მეურნეობაში დაფინანსებული პირველი პროექტი, აღნიშნეს საქართველოს 
სოფლის მეურნეობის სამინისტროში. დაფინანსების მოცულობა არ არის მითითებული. 
ევროკავშირის სამეზობლო ინფორმაციის ცენტრის ცნობით, „შეთანხმება საშუალებას მისცემს EIB-ს 
უზრუნველყოს საქართველოს აგროსასურსათო სექტორში შესაფერისი პროექტების ღირებულების 
50%, ხოლო ქვეყანა ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების 
(DCFTA) ფარგლებში შეძლებს გაზარდოს ექსპორტი ევროკავშირში“. უნდა აღინიშნოს, რომ EIB-მ 
უკვე გამოყო 530 მილიონი ევრო სხვადასხვა სექტორში, მათ შორის ტრანსპორტის, ენერგეტიკის, 
წყალმომარაგებისა და მცირე ბიზნესის სფეროებში. ევროკავშირზე მოდის საქართველოს საგარეო 
ვაჭრობის დაახლოებით მეოთხედი. DCFTA მოქმედებს 2014 წლის სექტემბრიდან. 
Sarke Information Agency, 22.05.2015 
  
პრემიერ-მინისტრი: გურიას აქვს სოფლის მეურნეობის, წარმოების და ტურიზმის განვითარების 
პოტენციალი 
პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ გურიის რეგიონს აქვს სოფლის 
მეურნეობის, წარმოების და ტურიზმის განვითარების პოტენციალი. ვიზიტის ფარგლებში 
ბიზნესმენებთან შეხვედრაზე გუშინ პრემიერმა განაცხადა, რომ არის კარგი რესურსი 
მეფრინველეობის განვითარებისთვის, რძის, ხორცის და ხილის გადამამუშავებელი 
საწარმოებისთვის, სასაწყობე მეურნეობების და ფერმებისთვის და ა.შ. თავის მხრივ, „კურორტები, 
რომლებიც მდებარეობს შავი ზღვის სანაპიროზე - ურეკი, შეკვეთილი და გრიგოლეთი და ბახმარო და 
გომისმთა - ალპურ ზონაში, მართლაც უნიკალური რესურსია და აქ შესაძლებელია ორივე - 
საზაფხულო და ზამთრის ტურიზმის განვითარება“. რაც შეეხება უკვე დასრულებულ პროექტებს, 
ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ მათი რაოდენობა 2012 წლიდან 1 637-ია (ღირებულება არ არის 
მითითებული), ხოლო 650 პროექტი იგეგმება 2015 წლისთვის. 
Sarke Information Agency, 18.05.2015 
 
 
 
სოფლის მეურნეობის სიახლეები - სომხეთი 
 
რძის ფხვნილი: სომეხი ფერმერები ადანაშაულებენ ფხვნილის იმპორტიორებს რძის ფასების 
დაცემაში 
სომხეთის რიგი პროვინციების, მათ შორის, ლორის, გეღარქუნიქის და არაგაცოტნის სოფლის 
მცხოვრებლები, როგორც ჩანს, პანიკის მდგომარეობაში არიან მას შემდეგ, რაც რძის 
გადამამუშავებელმა კომპანიებმა შეამცირეს რძის შეძენის ფასები 160 დრამიდან (დაახლოებით 35 
ცენტი) 140-130 დრამამდე. ზოგიერთ სოფელში გლეხებს 110 დრამს უხდიან ლიტრ რძეში. სომხეთის 
ალბათ ყველაზე ცივ ადგილას მდებარე სოფელ აშოტსკის მცხოვრებლები სომხეთ-საქართველოს 
სახელმწიფოთაშორისი გზატკეცილის გადაკეტვით იმუქრებიან, თუ დარგის სპეციალისტები არ 
მოაგვარებენ ამ საკითხს მალე. ფერმერებს მიაჩნიათ, რომ რძის ფასების შემცირების მიზეზი არის 
დიდი რაოდენობით რძის ფხვნილის იმპორტირება სომხეთში, რაც ეკონომიკურად უფრო 
მომგებიანია რძის მწარმოებელი კომპანიებისთვის. სომხეთის არასამთავრობო ორგანიზაცია 
აგრარული კავშირის პრეზიდენტი ჰრაჩ ბერბერიანი მოუწოდებს ყველა შესაბამის ორგანოს, 
მოაწესრიგონ რძის ბაზარი და სომხეთის სახელმწიფო სურსათის უვნებლობის სამსახურს სთხოვს, 
აიძულოს რძის მწარმოებელი კომპანიები მიუთითონ მათი პროდუქციის ეტიკეტზე გარკვევით 
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რამდენია რძის და რძის ფხვნილის შემცველობა. „შეფუთვაზე აღნიშნული ინფორმაცია ნდობას არ 
იმსახურებს და, ბუნებრივია, რომ თუ ისინი წერენ, რომ 100 პროცენტი არის რძის ფხვნილი, 
პროდუქცია უნდა გაიყიდოს არა 400, არამედ 100 დრამად ლიტრზე. მაღაზიაში ხედავთ წარწერას, 
რომ ეს არის ნატურალური რძე, მაგრამ, ვინ შეამოწმა, რომ ეს მართლაც ასეა?“ განაცხადა მან. რაც 
შეეხება იმ გარემოებას, რომ ყოველ ზაფხულს რძის ფასები მცირდება, მან განაცხადა, რომ, 
მიუხედავად ამისა, ფასი არასოდეს ყოფილა 100 დრამი. „თუ ფერმერებს გააკოტრებენ, ისინიც 
გაკოტრდებიან თავად ხვალ. ჩვენ მივმართეთ ეკონომიკური კონკურენციის სახელმწიფო დაცვის 
კომისიას (SCPEC), რათა მათ შეისწავლონ და გაარკვიონ, მოახდინეს თუ არა ქარხნებმა ფასების 
შეთანხმება, რადგან ყველა სთავაზობს ერთიდაიგივე ფასს“, განაცხადა მან. გასულ კვირას საკითხი 
დაისვა ეროვნული ასამბლეის წინაშე აყვავებული სომხეთის პარტიის (PAP) უფროსის ნაირა 
ზორაბიანის მიერ, რომელმაც განაცხადა, რომ რამდენიმე რძის გადამამუშავებელი კომპანია 
დაიხურა, რადგან რძის ფასი დაეცა 170 დრამიდან 110 დრამამდე და კომპანიებისთვის უბრალოდ არ 
არის მომგებიანი რძის ყიდვა. მიმართა რა კითხვით სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე 
სამველ გალსტიანს, PAP-ის ხელმძღვანელმა განაცხადა: „იმის გამო, რომ რძის ფხვნილი უკრაინიდან 
ღირს 1,7 აშშ დოლარი კგ-ზე, გვინდა გავიგოთ, ვინ არის ის პრივილეგირებული იმპორტიორი, 
რომლის შეჩერება ჩვენ არ შეგვიძლია. ჩვენ გვაქვს რძის გადამამუშავებელი კომპანიები და მზად 
ვართ ხარისხიანი ნატურალური პროდუქცია გავყიდოთ 170 დრამად, მაგრამ ჩვენი კომპანიები უნდა 
დაიხუროს, რადგან რძის ფხვნილი იმპორტირებულია არაკონკურენტუნარიანი უკრაინიდან. თქვენ 
იცით რა ფინანსური წყაროები აქვთ იმ იმპორტიორებს, რომელთა გამო ჩვენ მზად ვართ, ჩვენი 
ფერმების და გადამამუშავებელი კომპანიების დახურვისთვის?“ დასძინა მან. მინისტრის მოადგილემ 
უარყო, რომ რძის გადამამუშავებელი კომპანიები დაიხურა, და განაცხადა, რომ ისინი ეწვივნენ 
შირაკის, ლორის, გეღარქუნიქის და არაგაცოტნის პროვინციებს და მიაღწიეს შეთანხმებას, რომ რძის 
ფასი იქნება არანაკლებ 140 დრამი. რაც შეეხება გავრცელებულ ინფორმაციას იმპორტირებული რძის 
ფხვნილის მოცულობის გაზრდის შესახებ და რძის ფასების შემცირების მცდელობას, სოფლის 
მეურნეობის სამინისტრომ გამოსცა დადგენილება, რომლის თანახმად, 2015 წელს სომხეთში 
იმპორტირებული რძის ფხვნილის მოცულობა შემცირდა. თუ პირველი ხუთი თვის განმავლობაში 
2014 წელს, 726 950 ტონა რძის ფხვნილი იქნა იმპორტირებული, ამავე პერიოდში 2015 წელს 
იმპორტის მოცულობა იყო 688 325 ტონა - 38 ტონით ნაკლები. 
  
სომხეთის კონიაკის წარმოება ოთხი თვის მანძილზე 29 პროცენტით შემცირდა 
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის (NSS) ცნობით, სომხეთის კონიაკის წარმოება 2015 წლის 
იანვარ-აპრილში შემცირდა 29,2%-ით 2014 წლის იმავე პერიოდის დაახლოებით 3 353 მილიონი 
ლიტრიდან. მათივე ინფორმაციით ღვინის წარმოება გაიზარდა 17,1%-ით 1 820 მილიონ ლიტრამდე 
და არყის წარმოება გაიზარდა 15,6%-ით 3 273 მლნ ლიტრამდე. ასევე, შამპანურის წარმოება დაეცა 85 
100 ლიტრამდე 91 900 ლიტრიდან 2014 წლის იანვარ-აპრილში, ლუდის წარმოება შემცირდა 16,4%-
ით დაახლოებით 4,5 მილიონ ლიტრამდე და უალკოჰოლო სასმელების წარმოებამ შეადგინა 19,2 
მილიონი ლიტრი, რაც 16,8%-იანი ზრდაა წინა წლის მონაცემთან შედარებით. 
ერევანი, 29 მაისი / ARKA /. 
  
სომხეთმა უნდა შეამციროს რძის ფხვნილის იმპორტი  
სომხეთი შეამცირებს რძის ფხვნილის იმპორტს, განაცხადა სოფლის მეურნეობის მინისტრის 
მოადგილე სამველ გალსტიანმა პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე პარლამენტის წევრ ზარუჰი 
პოსტანჯიანის საპასუხოდ, რომელმაც დააყენა საკითხი, რომ ზოგიერთ ადგილობრივ კომპანიებს 
შემოაქვთ დიდი მოცულობის რძის ფხვნილი უკრაინიდან 1,7 დოლარად 1 კგ, რაც სერიოზულ ზიანს 
აყენებს ადგილობრივ ფერმერებს, რომლებიც იძულებული გახდნენ გაეყიდათ თავისი რძე ძალიან 
იაფად სომხური რძის კომპანიებზე. მინისტრის მოადგილის თქმით, სომხეთის მთავრობა 
შეიმუშავებს სპეციალურ ღონისძიებებს, მათ შორის საკანონმდებლო ცვლილებებს, რითაც უფრო 
მაღალი მოთხოვნები იქნება იმპორტირებულ პროდუქციაზე, რაც, მისი თქმით, შეამცირებს რძის 
ფხვნილის იმპორტს და ხელს შეუწყობს თხევადი რძის ადგილობრივ წარმოებას. სტატისტიკის 
ეროვნული სამსახურის ცნობით, რძის წარმოება სომხეთში 2014 წელს გაიზარდა 6,6%-ით წინა 
წელთან შედარებით და 386,5 მლნ ლიტრი გახდა. 2015 წლის მარტში რძის წარმოებამ შეადგინა 72 900 
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ტონა, რაც 6 პროცენტი ზრდაა წლის განმავლობაში. უმსხვილესი მწარმოებელი იყო გეღარქუნიქის 
რეგიონი 14 000 ტონით. 
ერევანი, 29 მაისი / ARKA /. 
  
სომხეთში სახნავი მიწების ფართობი თითქმის 15 000 ჰექტარით გაიზარდა წელს 
მთავრობის პროგრამებმა სოფლის მეურნეობის სექტორში შესაძლებელი გახადა სახნავ-სათესი 
მიწების ფართობების გაზრდა თითქმის 15 000 ჰექტარით. 447 005 ჰა სახნავ-სათესი მიწის 
ნაკვეთებიდან 332 766 ჰა განაშენიანდა გასულ წელს და ზრდა გრძელდება წელსაც. ამის შესახებ 
სომხეთის რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე სამველ გალსტიანმა ეროვნულ 
ასამბლეაში 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის პრეზენტაციაზე განაცხადა. 
მან აღნიშნა, რომ სოფლის მეურნეობა შეადგენს მთლიანი შიდა პროდუქტის 19,7%-ს. მისი თქმით, 
მოსავალი გაიზარდა. „ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელიც ხელისუფლებამ გასულ 
წელს გადადგა, იყო ფერმერების თესლით უზრუნველყოფის გეგმა. გასულ წელს 4 216 ტონა თესლი 
გადაეცათ ფერმერებს ხორბლის პირველი რეპროდუქციისთვის. ხორბლით თვითუზრუნველყოფის 
დონე იყო 50-51 პროცენტი 2014 წელს, 2012 წელს კი - 32,9%,“ აღნიშნა სამველ გალსტიანმა. 2014 წელს 
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გამოეყო 5 222 000 000 დრამი და დამატებით 6 700 000 000 დრამი 
სახელმწიფო რეზერვიდან. 
29 მაისი, ARMENPRESS 
 
 
„ამერიაბანკი“ უზრუნველყოფს სომხეთის სოფელ გოღთში სასათბურე მეურნეობის მშენებლობის 
დაფინანსების დიდ ნაწილს  
„ამერიაბანკმა“ განაცხადა დღეს, რომ გამოყო დაფინანსების დიდი ნაწილი 10,5 ჰექტარი სასათბურე 
მეურნეობის დასაარსებლად სოფელ გოღთში ცენტრალური კოტაიქის პროვინციაში სომხეთში. 
„დინამიურად განვითარებადი სასოფლო-სამეურნეო სასათბურე მეურნეობები „ამერიაბანკისთვის“ 
მნიშვნელოვანი დარგია,“ აღნიშნულია ბანკის ახალ გამოცემაში. სასათბურე მეურნეობის მშენებლობა 
გოღთში ინიცირებულია შპს „სომხეთის მოსავალის“ მიერ და დაიწყო 2014 წელს. მიწის სამუშაოები 
შესრულდა სულ 30 ჰა ფართობზე და შემდეგი ნაბიჯია სასათბურე მეურნეობის აშენება 10,5 ჰა-ზე, 
განაცხადეს ბანკში. სასათბურე მეურნეობაში მოიყვანენ ნესვს, პომიდორს, წიწაკას და კიტრს და 
სრულად გაიტანენ ექსპორტზე რუსეთში. საინფორმაციო რელიზის თანახმად, კომპანია დაასაქმებს 
300 ადამიანს სასათბურე მეურნეობაში. „ამერიაბანკის“ ცნობით, სოფლის მეურნეობა წამყვანი 
სექტორია სომხეთის ეკონომიკისთვის 2010 წლიდან. 2014 წელს მისი წილი დაახლოებით 20 
პროცენტი იყო საერთო მშპ-ში. ბოლო წლების განმავლობაში მებაღეობამ, თევზის გაშენებამ და, 
განსაკუთრებით, სათბურებმა დიდად განაპირობა სოფლის მეურნეობის ზრდა. „ამერიაბანკის“ 
სასათბურე საკრედიტო პორტფელი 40 მილიონი აშშ დოლარია ამჟამად, რაც ყველაზე მაღალი 
მაჩვენებელია საბანკო სისტემისთვის სომხეთში. „ამერიაბანკი“ უნივერსალური ბანკია, რომელიც 
უზრუნველყოფს ინვესტიციებს, კორპორატიულ და საცალო საბანკო მომსახურებას საბანკო 
გადაწყვეტილებების სრული პაკეტის სახით. ეს არის პირველი საინვესტიციო ბანკი სომხეთში, 
რომელიც უზრუნველყოფს ინოვაციური საბანკო მომსახურების ფართო სპექტრს 2007 წლიდან. 
ბანკის აქტივები 2015 წლის პირველ კვარტალში შემცირდა 3,5%-ით წინა წელთან შედარებით და 
385,8 მილიარდი დრამი შეადგინა, ვალდებულებები დაეცა 4,3%-ით 342 მილიარდ დრამამდე; სრული 
კაპიტალი გაიზარდა 3,3%-ით 43,75 მილიარდ დრამამდე და საკრედიტო დაბანდებები შემცირდა 
11,2%-ით დაახლოებით 266,7 მილიარდ დრამამდე. ბანკმა ასევე მიიღო დაახლოებით 1,5 მილიარდი 
დრამი წმინდა მოგება, 1,7%-ით მეტი 2014 წლის ამავე პერიოდთან შედარებით. (1 აშშ დოლარი - 
480,74 დრამი). 
ერევანი, 14 მაისი / ARKA /. 
  
„ვითიბი ბანკმა“ (სომხეთი) დააფინანსა სათბურის „პროგრეს აგრო“ მშენებლობა გეღში 
„ვითიბი ბანკმა“ (სომხეთი) დღეს განაცხადა, რომ დააფინანსა კიტრის სასათბურე მეურნეობა 
„პროგრეს აგრო“ სოფელ გეღში კოტაიკის რეგიონში. პრეზიდენტი სერჟ სარგისიანი ესწრებოდა 
გასულ კვირას სათბურის გახსნას. ბანკის საინფორმაციო რელიზის ინფორმაციით, სასათბურე 
მეურნეობა მდებარეობს 47 ჰექტარ მიწის ნაკვეთზე. ის თანამშრომლობს მსოფლიოში ერთ-ერთ 
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ლიდერთან ამ სფეროში - ფრანგულ კომპანია Richel-თან, რომელსაც დიდი გამოცდილება აქვს 80-ზე 
მეტ ქვეყანაში მთელს მსოფლიოში. სათბური აღჭურვილია ჰიდროპონიქსის სისტემებით, რაც 
ბოსტნეულის მოყვანის საშუალებას იძლევა მთელი წლის განმავლობაში. „პროგრეს აგრო“ მოსავლის 
გაყიდვას გეგმავს სომხეთში და რუსეთში. „ჩვენ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ვანიჭებთ 
ექსპორტზე ორიენტირებული მრეწველობის დაფინანსებას სომხეთში. ეს არის ჩვენი პირველი 
პროექტი პროგრეს აგროსთან, განაცხადა „ვითიბი ბანკის“ (სომხეთი) აღმასრულებელმა დირექტორმა 
იური გუსევმა. „პროგრეს აგროს“ უფროსი აშოტ შაგიანი ამბობს, რომ ჰიდროპონიქსის გამოყენების 
მეთოდი წელიწადში რამდენიმე მოსავალის მიღების და ექსპორტის გაზრდის საშუალებას იძლევა. 
მან იმედი გამოთქვა, რომ ნაყოფიერი და ხანგრძლივი თანამშრომლობა იქნება „ვითიბი ბანკთან“ 
(სომხეთი). „ვითიბი ბანკი“ (სომხეთი) რუსეთის „ვითიბი ბანკის“ საკუთრებაა. მას აქვს 67 ფილიალი 
სომხეთში, მეტი, ვიდრე ნებისმიერ სხვა ბანკს. 
ერევანი, 18 მაისი / ARKA 
  
საქონლის რაოდენობა სომხეთში გასულ წელს 11 000-ით გაიზარდა და 688 500 სული გახდა 
2015 წლის 1 იანვრის მონაცემებით სომხეთში 688 500 სული საქონელი იყო, 10 900-ით მეტი წინა 
წელთან შედარებით, განაცხადა სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე გრიშა ბაღიანმა პრეს-
კონფერენციაზე დღეს. მისი თქმით, 745 900 ცხვარი და თხა, ასევე 142 400 ღორი და 4,1 მილიონი 
შინაური ფრინველი იყო ამ დროისთვის. მეცხოველეობა არის სოფლის მეურნეობის ერთ-ერთი 
მნიშვნელოვანი სექტორი და გასულ წელს მთლიანი შიდა პროდუქტის (მშპ) 39%-ს შეადგენდა, 
განაცხადა მან. მინისტრის მოადგილის თქმით, ხორცის წარმოება გაიზარდა გასულ წელს 163 300 
ტონამდე; რძის - დაახლოებით 700 000 ტონამდე, ხოლო კვერცხის - 638,8 მილიონ ცალამდე. „ეს 
ციფრები მიუთითებს პოზიტიურ დინამიკაზე“, განაცხადა მან. ოფიციალური მონაცემებით, თევზის 
წარმოება გაიზარდა 13 900 ტონამდე, ხოლო თევზის ექსპორტი გაიზარდა 2,3%-ით. ბაღიანის თქმით, 
ასევე 200 დეკეული გაიყიდა გასულ წელს საქართველოში და ეს პირველი შემთხვევა იყო. მან 
განაცხადა, რომ 257 სული ჯიშიანი პირუტყვი იქნება იმპორტირებული სომხეთში ივნისში და 
ივლისში. სამინისტროს მონაცემებით, 2013 წელს 671 000 სული პირუტყვი იყო. ცხვარის და თხის 
რაოდენობა იყო 705 000 და ღორის - 145 000. 
ერევანი, 22 მაისი / ARKA /. 
  
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო: წელს სომხეთში სავარაუდოდ კარგი მოსავალი იქნება  
წელს სომხეთში სავარაუდოდ კარგი მოსავალი იქნება, განაცხადა სოფლის მეურნეობის მინისტრის 
მოადგილე სამველ გალსტიანმა პარასკევს, ციფრების დასახელების გარეშე. მან ჟურნალისტებს 
განუცხადა, რომ 2014 წლისგან განსხვავებით, ეს წელი ძალიან ხელსაყრელი იყო სოფლის 
მეურნეობისთვის და სავარაუდოდ ქვეყანაში ამ წლის მოსავალი, განსაკუთრებით გარგარის და 
ყურძნის, კარგი იქნება. „არც შემოდგომაზე და არც ზამთარში არ ყოფილა ამინდის პრობლემები“, 
განაცხადა გალსტიანმა. „სხვადასხვა სფეროებში სეტყვით მიყენებული ზარალის კვლევებმა აჩვენა, 
რომ ზიანი უმნიშვნელო იყო“. მისი თქმით, განაშენიანებული ფართობები გაიზარდა 15 და 16 
ჰექტარით. „ეს იმას ნიშნავს, რომ ფართობები გაიზარდა 332 766 ჰექტარიდან 338 600 ჰა-მდე,“ 
განაცხადა მინისტრის მოადგილემ და დასძინა, რომ განაშენიანებული ფართობები სომხეთში 
იზრდება 13-15 ჰექტარით ყოველ წელს და 49,2 ჰექტარით გაიზარდა უკანასკნელი ოთხი წლის 
განმავლობაში. გალსტიანმა ასევე ხაზი გაუსვა სასუქის იმპორტის პროგრამების მნიშვნელობას, 
რომლის ფარგლებში სასუქის შემოტანა ქვეყანაში ხდება დაბალ ფასებში. 2014 წლის მაჩვენებლებზე 
საუბრისას მინისტრის მოადგილემ განაცხადა, რომ მხოლოდ გარგარის მოსავალი შემცირდა 2014 
წელს ყინვიანი ამინდის გამო, მაგრამ სხვა კულტურების მოსავალი გაიზარდა. სომხეთის სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროს მონაცემებით, 296 100 ტონა ხილი და კენკრა იყო წარმოებული ქვეყანაში 
2014 წელს, ეს 42 000 ტონით ნაკლებია 2013 წლის რეზულტატზე. კლება მოხდა ძირითადად იმის 
გამო, რომ გარგარის და თხილის ხეები დაზარალდა ყინვით. მაგრამ, მიუხედავად ამისა, სხვა ხილის 
მოსავალი მეტი იყო 2014 წელს, ვიდრე წინა წელს - ქვეყანაში იყო 258 000 ტონა ყურძნის მოსავალი 
2014 წელს, ხოლო 2013 წელს - 240 800 ტონა. ზრდამ 8 მილიარდი დრამი შეადგინა, რაც 6 პროცენტით 
მეტია წინა წელთან შედარებით. 
22 მაისი, ARKA 
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ხელისუფლება დამატებით 10 მილიარდ დრამს გამოყოფს სასოფლო-სამეურნეო სესხების 
სუბსიდირებისთვის 
სომხეთის მთავრობა წელს დამატებით 10 მილიარდ დრამს გამოყოფს დაბალპროცენტიანი სოფლის 
მეურნეობის სესხების დაფინანსებაზე, დღეს მთავრობის სხდომაზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა 
ჰოვიკ აბრაჰამიანმა. გასულ წელს მთავრობამ შეამცირა 14%-იანი საპროცენტო განაკვეთი 
სუბსიდირებულ აგრარულ სესხებზე 6 პროცენტით. მთავრობის 2011 წლის გადაწყვეტილებით, 
სომხეთის ფერმერებს შეუძლიათ შეღავათიანი აგრო-სესხები მიიღონ 14%-იანი კურსით წელიწადში. 
ახლა 6% იქნება გადახდილი მთავრობის მიერ და ფერმერებს შეეძლებათ სესხებზე 8 პროცენტი 
გადაიხადონ, განაცხადა მან. სესხები გაიცემა სომხეთის ეროვნულ ვალუტაში - დრამი და სესხის 
საშუალო მოცულობა არის 625 000 დრამი 6 თვიანი საშეღავათო პერიოდით. პირველად ხდება 
პროცენტის დაფარვა და შემდეგ 6 თვის განმავლობაში სესხის გადახდა. აბრაჰამიანმა აღნიშნა, რომ 
ცენტრალურ ბანკს აქვს ფინანსური რესურსების დეფიციტი ამ პროგრამის განხორციელების 
გასაგრძელებლად, მაგრამ ქვეყნის პრეზიდენტთან კონსულტაციების შემდეგ გადაწყდა, რომ 
გამოიყოს დამატებითი დაფინანსება პროგრამისთვის. პრემიერ-მინისტრის თქმით, 10 მილიარდი 
დრამი იქნება გაცემული დამატებით ბიუჯეტიდან შეღავათიანი სესხების სუბსიდირებისთვის. ამ 
თანხიდან 3 მილიარდი დრამი გამოიყოფა მაისში და დანარჩენი მთელი წლის განმავლობაში. მან 
განაცხადა, რომ დამატებითი დაფინანსება იქნება გამოყოფილი ცენტრალური ბანკის მიერ, რომელიც 
ასესხებს თანხებს შესაბამის კომერციულ ბანკებს. სესხები კომერციულმა ბანკებმა ორი წლის 
განმავლობაში უნდა გადაიხადონ. საპროცენტო განაკვეთი 3%-ია წელიწადში. 2014 წელს 
დაახლოებით 80 000 ფერმერმა სომხეთში მიიღო 66 მილიარდი დრამი დაბალი საპროცენტო 
განაკვეთიანი სესხები. ცენტრალური ბანკის ინფორმაციით, 2015 წლის თებერვლის ბოლოს 
სასოფლო-სამეურნეო სესხები იყო 135,8 მილიარდი დრამი, რაც 6 პროცენტით მეტია წინა წლის 
მონაცემზე. 
14 მაისი, ARKA 
 
 
ტენდერები და განცხადებები  
 
ტენდერი: კონსალტინგი, სოფლის მეურნეობაში დამატებითი ღირებულების შემქმნელი საწარმოების 
ჯაჭვი 
გათვალისწინებულია: ტექნიკური დახმარება ზემოხსენებული პროექტის ჩარჩოებში სოფლის 
მეურნეობაში დამატებითი ღირებულების შემქმნელი საწარმოების განვითარებისათვის (მაგ. 
კურკოვანი ნაყოფი, მარცვლოვანი ნაყოფი, კენკრა, ბოსტნეული, კარტოფილი. თაფლი, მწვანილი, 
თხილი, პარკოსნები და სხვა): კონსულტაცია/სწავლება, წინასწარი პროექტი და კონცეფცია (რაც 
მოიცავს მარკეტინგს, გადამუშავებას, დასაწყობებას, მომსახურებას და სხვ.), რეგიონების და 
საქმიანობის სპეციფიკაციისა და არჩევანის კრიტერიუმისათვის, ცალკეული საქმიანობის 
ჯაჭვისათვის სტრატეგიის წინასწარი დაგეგმვა და შემუშავება; სემინარების ორგანიცაზია შესაბამისი 
მონაწილეებისათვის.  
 
პარტნიორის ძებნა აგრო-ბიზნესში 
ბ-ნი გიორგაძე ფლობს მიწის ფართობებს გურიასა და სამეგრელოში და ეძებს ბიზნეს-პარტნიორს 
თხილის მოყვანასა და წარმოებაში. აქვს ბიზნესის დასაწყებად ხელსაყრელი კავშირები ადგილობრივ 
საზოგადოებასთან. ის მზად არის განიხილოს ერთობლივ ბიზნესთან დაკავშირებული საკითხები 
დაინტერესებულ პირებთან. შემდგომი ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით გაგა გიორგაძეს შემდეგ 
ტელეფონზე და ელ-ფოსტაზე: (+995) 574 454 565, E-mail:g.giorgadze@gmail.com 
  
 
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.  
 

mailto:g.giorgadze@gmail.com
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გამოცემები და სხვა  
 
Business & Finance Consulting (BFC)-ის საქართველოს სოფლის მეურნეობის ფინანსური ბიულეტენი, 
2015 წლის აპრილის #33 გამოცემა 
საქართველოს სოფლის მეურნეობის ფინანსური ბიულეტენი წარმოადგენს რეგულარულ სიახლეებს 
ინვესტიციების და ფინანსური ნაკადების შესახებ საქართველოს სოფლის მეურნეობაში. გამოცემას 
გაეცანით ამ მისამართზე. 
 
http://agrogeorgia.blog.com/ 
 
 
ევროკავშირ/საქართველოს სავაჭრო ბიულეტენი 
ევროკავშირი/საქართველოს სავაჭრო ბიულეტენის ბოლო გამოცემა ხელმისაწვდომია. იხილეთ ამ 
ბმულზე: eeas.europa.eu/delegations/georgia/. 
 
ENPARD: ახალი ამბები სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების ევროპის სამეზობლო 
პროგრამიდან 
სიახლეები იხ. www.enpard.ge 
 
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 
დაწესებულებების ყველა ფუნქციის და სამსახურის შესახებ. იხილეთ ამ ბმულზე:  
nfa.gov.ge/files/images/ 
 
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=249&mailid=344&subid=11
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

