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 DWV Agro & Food News         22.02.2016 
 
 
სოფლის მეურნეობის სიახლეები - საქართველო  
 
საქართველო და იტალია ითანამშრომლებენ სოფლის მეურნეობის სექტორში  
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, იტალიაში მყოფი მინისტრი ოთარ 
დანელია შეხვდა თავის იტალიელ კოლეგას. მხარეებმა ხელი მოაწერეს მემორანდუმს 
აგრარულ სექტორში. მემორანდუმის თანახმად, იტალია თავის გამოცდილებას 
გაუზიარებს საქართველოს სოფლის განვითარების, ადგილწარმოშობის დასახელების 
და გეოგრაფიული აღნიშვნის კონტროლის, მევენახეობის და ენოლოგიის, 
აკვაკულტურის, ფიტო-სანიტარიის, აგროტურიზმის, სოფლის მეურნეობის დაზღვევის, 
ასევე ფინანსური ინსტრუმენტების ეფექტიანად მიღების და გამოყენების საკითხებში, 
განაცხადეს სამინისტროში. 
Sarke Information News, 19 იანვარი, 2016  
 
წაბლის ექსპორტი ევროპაში შეჩერდა ნედლეულის უქონლობის გამო 
კომპანია „აგროლაინი", რომელსაც გაჰქონდა ექსპორტზე წაბლი ევროკავშირში 2005 
წლიდან, ყიდის გადამამუშავებელ ხაზს იმერეთის რეგიონში, წერს Eugeorgia. კომპანია 
განმარტავს, რომ ამის მიზეზია ნედლეულის ნაკლებობა. „ჩვენ ვიძენდით წაბლს 
მოსახლეობისგან, ძირითადად, იმერეთის და აჭარის რეგიონებში, სადაც ბევრი 
წაბლნარია, მაგრამ ვეღარ ვახერხებთ ამას, რადგანაც ადამიანებს არ აქვთ წაბლის 
შეგროვების სურვილი: წაბლის მოგროვება ძნელად მისასვლელ ადგილებში ხდება და 
ეს შრომატევადი სამუშაოა, ხოლო წაბლის კომერციული პლანტაციები არ არსებობს", 
აცხადებენ კომპანიაში. „აგროლაინ"-ის წარმომადგენელთა განცხადებით, კომპანია 
უხდიდა 0,50-1,00 ლარს 1 კგ წაბლზე შემგროვებლებს, ხოლო მისი სარგებელი იყო 50%. 
მსოფლიო ფასი წაბლზე მერყეობს 2-3 ევროს ფარგლებში ხარისხის მიხედვით. 
Sarke Information News, 19 იანვარი, 2016  
 
თხილის ექსპორტი 2015 წელს შემცირდა 7 მლნ აშშ დოლარით  
2015 წელს 167 მილიონი აშშ დოლარის თხილი გაიგზავნა ექსპორტზე საქართველოდან, 
რაც 7 მილიონი აშშ დოლარით ნაკლებია, ვიდრე 2014 წელს, წერს ჟურნალი. ამავე 
დროს, თხილის ფასი თითქმის განახევრდა. ფასის კლება არ იყო გამოწვეული მხოლოდ 
ადგილობრივი მიზეზით. თურქეთში, რომელიც თხილის უდიდესი მწარმოებელია 
მსოფლიოში, იყო უხვი მოსავალი 2015 წელს, რამაც გამოიწვია ფასის ვარდნა მსოფლიო 
ბაზარზე, წერს ჟურნალი. საქართველო მე-5 ადგილზეა თხილის წარმოების 
მოცულობით მსოფლიოში. 
Sarke Information News, 19 იანვარი, 2016  
 
საქართველო მონაწილეობს IFAD-ის მმართველი საბჭოს შეხვედრაში  
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დელეგაცია, რომელსაც მინისტრი 
ოთარ დანელია ხელმძღვანელობს, სამუშაო ვიზიტით იმყოფება იტალიაში. 
დელეგაციამ მონაწილეობა მიიღო სოფლის მეურნეობის განვითარების (IFAD) 
საერთაშორისო ფონდის გამგეობის შეხვედრაში. წლევანდელ შეხვედრას (IFAD 
შეხვედრებს მართავს წელიწადში ერთხელ) ესწრებოდნენ დელეგაციები 70-მდე 
ქვეყნიდან. სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრაზე განხილულ იქნა სოფლის 
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მეურნეობის სექტორის მდგრადი განვითარების და ეროვნული პოლიტიკის 
კოორდინაციის საკითხი, ასევე ინკლუზიური ინვესტიციები პროექტების და 
ღონისძიებების შესაბამისად, რომლებიც განხორციელდა 2015 წელს. IFAD-მა, რომელიც 
პროექტების განხორციელებას ახდენს საქართველოში 1997 წლიდან, დაიწყო 2016 წელს 
30,8 მილიონი აშშ დოლარის პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს მცირე ფერმერთა 
შემოსავლების ზრდას, ეფექტიანი სოფლის მეურნეობის და ღირებულებათა ჯაჭვის 
განვითარებას.  
Sarke Information News, 18 იანვარი, 2016  
 
ევროკავშირში შეტანილია სარჩელი ქართული კომპანიის წინააღმდეგ დემპინგური 
ფასების გამო 
როგორც სტატიაშია აღნიშნული, ფრანგულმა კომპანიამ Erachem Comilog შეიტანა 
სარჩელი ევროკომისიაში რუსთავში მოქმედი MN Chemical-ის წინააღმდეგ დემპინგური 
ფასების გამო, რომლებიც დააწესა კომპანიამ მანგანუმის ოქსიდზე. კომისიამ შეიტანა 
სარჩელი ამა წლის 15 დეკემბერს, ხოლო გამოძიება უნდა დასრულდეს 15 თვეში. 
ქართული კომპანიის დირექტორი მიხეილ ბუცხრიკიძე ამბობს, რომ სარჩელში 
ფრანგულმა კომპანიამ შედარებისთვის მიუთითა აშშ-ში წარმოებული მანგანუმის 
ოქსიდის ფასი, რაც შორს არის ქართული რეალობისგან. „თუ შევადარებთ, მაგალითად, 
გადასახადებს და საქართველოში და აშშ-ში, ენერგო-ხარჯებს და შიდა 
ტრანსპორტირებას ან შრომის ანაზღაურების ხარჯებს, ვნახავთ ძალიან დიდ 
განსხვავებას: თანამშრომელის მინიმალური წლიური ხელფასი იქ არის 20 000 აშშ 
დოლარი, ცხოვრების ღირებულება არის 800 აშშ დოლარი თვეში, ხოლო საქართველოში 
- 167 ლარი; შესაბამისად, პროდუქციის ღირებულება დაბალია", ამბობს ბუცხრიკიძე. 
სტატიის თანახმად, MN Chemical არის მანგანუმის ოქსიდის (გამოიყენება ცხოველთა 
კვებისთვის) ერთადერთი ქართველი მწარმოებელი; კომპანია აწვდის პროდუქციას 
ექსპორტზე ევროკავშირში 2007 წლის შემდეგ და უჭირავს ბაზრის 25-30%. 
Sarke Information News, 18 იანვარი, 2016  
 
ალაზნის მიმდებარე მიწების სადრენაჟო სისტემის რეაბილიტაციის 1 ეტაპი უნდა 
დამთავრდეს თებერვლის ბოლოს 
სოფლის მეურნეობის სამინისტროში განაცხადეს, რომ ალაზნის მიმდებარე მიწების 
სადრენაჟო სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოების 1-ლი ეტაპი დასრულდება 
თებერვლის ბოლოს. სამინისტროს განცხადებით, პროექტის ღირებულება შეადგენს 2,59 
მილიონ ლარს. რეაბილიტაციის შემდეგ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას 3 
სოფელში (ბაკურციხეში, კარდენახში, კოლაგში) ექნება სადრენაჟო სისტემა სასოფლო-
სამეურნეო მიწის 3000-მდე ჰექტარ ფართობზე. სამინისტროს განცხადებით, შპს 
„საქართველოს მელიორაციის“ მიერ ჩატარებული სამუშაოების წყალობით სარწყავი 
მიწის ფართობი კახეთში 13 690 ჰა-ით გაიზარდა, ხოლო ნიადაგის დრენაჟი ხდება 925 
ჰა-ზე. რეაბილიტაციის პროგრამა ამ წელს ითვალისწინებს 15 პროექტის დაწყებას 
კახეთში, რომლების საერთო ღირებულება 12,94 მილიონი ლარია. ამან უნდა გაზარდოს 
მელიორირებული მიწის ფართობი 6000 ჰა-ით, აღნიშნეს სამინისტროში. 
Sarke Information News, 17 იანვარი, 2016  
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სოფლის მეურნეობის სამინისტრო: აკვაკულტურის განვითარების მხარდაჭერის 
პროექტი ამოქმედდება საქართველოში 
სოფლის მეურნეობის სამინისტროში განაცხადეს, რომ დაგეგმილია ტბორების შპს 
„საქართველოს მელიორაციისგან“ სამინისტროს კვლევითი ცენტრისთვის გადაცემა 
აკვაკულტურის განვითარების პროექტის ფარგლებში. ამ ტბორებში ჩატარდება 
კვლევითი სამუშაოები თევზის სელექციის კუთხით შემდგომი წარმოებისთვის, 
განაცხადეს სამინისტროში. ასევე დაიგეგმა საჩვენებელი ინფრასტრუქტურის შექმნა. 
„აკვაკულტურის სექტორის განვითარება პრიორიტეტია საქართველოს სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროსთვის", აღნიშნა მინისტრმა ოთარ დანელიამ. „საქართველოში 
თევზის პროდუქტების დიდი იმპორტია, მაშინ როდესაც ქვეყანას აქვს საკმარისი 
რესურსი არსებული ვითარების რადიკალურად შესაცვლელად და იმპორტირებული 
პროდუქციის შიდა პროდუქტით ჩასანაცვლებლად", აღნიშნა მან. სამინისტროს 
განცხადებით, სამუშაოები მიმდინარეობს ამ ეტაპზე თევზის მეურნეობის 
განვითარების სტრატეგიაზე ქვეყანაში. სტრატეგია, სავარაუდოდ, მომზადებული 
იქნება ამ წლის ბოლომდე. 
Sarke Information News, 15 იანვარი, 2016  
 
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო: კომპანია „ნათინვესტი“ გეგმავს თხილის ექსპორტს 
ევროკავშირში 
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ცნობით, კომპანია „ნათინვესტი“ გეგმავს 300 ტონა 
თხილის წარმოებას ყოველწლიურად და ექსპორტზე გატანას ევროკავშირის ქვეყნებში. 
თხილის გადამამუშავებელი ქარხანა აშენდა ზუგდიდში (სამეგრელოს რეგიონი) 2015 
წელს და იქ დასაქმებულია 50 ადამიანი, ნათქვამია სამინისტროს განცხადებაში. 
კომპანია არის შეღავათიანი აგროკრედიტის პროგრამის ბენეფიციარი, განაცხადეს 
სამინისტროში და მიუთითეს, რომ ინვესტიციებმა ქარხანაში შეადგინა 430 000 აშშ 
დოლარი, მათ შორის გრანტი - 172 000 აშშ დოლარი და შეღავათიანი აგროკრედიტი  
215 000 აშშ დოლარი. საჯარო რეესტრის თანახმად, „ნათინვესტი“ რეგისტრირებული 
იყო წალენჯიხაში (სამეგრელოს რეგიონი) 2011 წელს. მისი ერთადერთი მფლობელია 
გოგა აბულაძე. 
Sarke Information News, 10 იანვარი, 2016  
 
სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ENPARD-ის განხორციელების კურსი განიხილეს  
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ გამოაქვეყნა ანგარიში სოფლის 
მეურნეობისა და სოფლის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD 1) 
საბჭოს მე-8 სხდომის შესახებ, რომელიც გაიმართა სამინისტროში. როგორც 
სამინისტროში განაცხადეს, სამუშაო შეხვედრის ფარგლებში მოხდა ENPARD 1-ის 
განხორციელების და ENPARD 2-ის დაგეგმვის და განხორციელების ტექნიკური 
საკითხების განხილვა. კერძოდ, მინისტრის პირველმა მოადგილემ ნოდარ კერესელიძემ 
ისაუბრა ENPARD 1-ის ფარგლებში გათვალისწინებული საბიუჯეტო მხარდაჭერის 
ბოლო ტრანშის - 6,5 მილიონი ევროს მისაღებად საჭირო ვალდებულებების 
შესრულების და მიღწეული პროგრესის შესახებ. თავის მხრივ, საქართველოში 
ევროკავშირის წარმომადგენლობის პროგრამის მენეჯერმა ალვარო ორტეგა აპარიციომ 
ისაუბრა 2016 წელს ENPARD 2-ის ფარგლებში გამოყოფილ საბიუჯეტო დახმარებასთან 
დაკავშირებული საკითხების შესახებ, განაცხადეს სამინისტროში. 
Sarke Information News, 10 იანვარი, 2016  
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თევზის მეურნეობა შეიქმნება Norwegian Investment-ის მეშვეობით 
სოფლის მეურნეობის სამინისტროში განაცხადეს, რომ თევზის მეურნეობა შეიქმნება 
აჭარაში Norwegian Investment-ის მეშვეობით. შესაბამის მემორანდუმს 
თანამშრომლობის შესახებ ხელი მოაწერეს მინისტრმა ოთარ დანელიამ და 
ნორვეგიული კონსორციუმის Green Seafood-ის წარმომადგენელმა სტეინარ გრავასმა. 
ნორვეგიული ორაგულის მეურნეობა შეიქმნება ქობულეთში საპილოტო პროექტის 
სახით და პროექტი ითვალისწინებს ახალი ტექნოლოგიების დანერგვას და თევზის 
წარმოებას ბიოლოგიურად სუფთა საკვების გამოყენებით, განაცხადეს სამინისტროში. 
როგორც მინისტრმა აღნიშნა, „ეს იქნება 3-ეტაპიანი საპილოტო პროექტი, რომლის 
ფარგლებშიც თევზის წარმოება, გადამუშავება და ექსპორტი ჩატარდება თანამედროვე 
ტექნოლოგიების გამოყენებით". „თევზის წარმოების პარალელურად პროექტის 
ფარგლებში გათვალისწინებულია ბიოენერგიის წარმოება, განაწილება და ექსპორტი", 
აღნიშნა მინისტრმა და დასძინა: „მსგავსი პროექტები შეიძლება ვიხილოთ მხოლოდ 
რამდენიმე ქვეყანაში, შესაბამისად, ეს გვაძლევს წამყვან პოზიციას რეგიონში". 
Sarke Information News, 3 თებერვალი, 2016 
 
ფრანგული Lactalis Sante-ს აქციონერი გახდა  
ფრანგული კომპანია Lactalis გახდა საქართველოს რძის პროდუქტების მწარმოებელი 
Sante-ს ერთ-ერთი აქციონერი, განაცხადეს მთავრობის ადმინისტრაციაში. ეს 
ინფორმაცია გამოცხადდა დღეს გამართულ Lactalis-ის და Sante-ს წარმომადგენლების 
შეხვედრაზე პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან. „ეს არის ძალიან 
მნიშვნელოვანი საქმიანი გარიგება და მნიშვნელოვანი ინვესტიცია საქართველოსთვის", 
განაცხადა პრემიერმა. გარიგების და ფრანგული კომპანიის წილის მოცულობა 
მითითებული არ იყო. შეხვედრა გაიმართა მთავრობის ადმინისტრაციაში და მას 
დაესწრო GMT Group-ის პრეზიდენტი და Sante-ს სამეთვალყურეო საბჭოს 
თავმჯდომარე გიორგი თავაძე და Sante-ს გენერალური დირექტორი ერეკლე 
გამყრელიძე. 
Sarke Information News, 2 თებერვალი, 2016 
 
 
სოფლის მეურნეობის სიახლეები - სომხეთი  
 
სომხეთის მთავრობა სარწყავი კომპანიების ზარალის კომპენსირებას ახდენს 
სომხეთის მთავრობა სარწყავი კომპანიების ზარალის კომპენსაციას აკეთებს. ამის 
შესახებ გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა მინისტრთა კაბინეტის დღევანდელ სხდომაზე. 
სულ სარწყავი კომპანიების დავალიანებამ მიაღწია 1 მლრდ 594 მლნ სომხურ დრამს 1 
იანვარს (დაახლოებით 3,3 მლნ აშშ დოლარი). ზარალი ნაწილობრივ დაიფარა 985 მლნ 
სომხური დრამით, რომელიც გადმორიცხულია სარწყავი სისტემების აღდგენის 
პროგრამის ფარგლებში. 
News.am, 11.02.2016  
 
USAID უზრუნველყოფს 3 მილიონ აშშ დოლარს სომხეთში წყლის გამოყენების 
ხელშესაწყობად 
USAID სომხეთისთვის უზრუნველყოფს 3 მილიონ აშშ დოლარს ქვეყნის წყლის 
რესურსების გამოყენების ეფექტიანობის გასაზრდელად, განუცხადა ჟურნალისტებს 
USAID-ის რესურსების დაცვის პროგრამის ხელმძღვანელმა მაგდა ავეტისიანმა 
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ოთხშაბათს. მან აღნიშნა, რომ პროგრამა, რომელიც უკვე დაიწყო, დასრულდება 2019 
წლის მარტში. მან განაცხადა, რომ პროექტის მიზანია დაეხმაროს სომხეთის მთავრობას 
მიწისქვეშა წყლის რესურსების სტაბილურ მართვაში არარატის ველზე. 
განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა მიწისქვეშა წყლის რესურსების შესახებ 
მონაცემების შეგროვებას და მართვას, ახალი ექსპერიმენტული ტექნოლოგიების 
დანერგვას, კანონების დახვეწას და თანამშრომლობას დაინტერესებულ მხარეებთან. 
ავეტისიანმა განაცხადა, რომ 350-400 მილიონი აშშ დოლარი იქნება გამიზნული თევზის 
მეურნეობის განვითარებისთვის არარატის ველზე ახალი ტექნოლოგიებით. კერძოდ, ეს 
ფინანსური რესურსი დაიხარჯება წყლის რესურსების და განახლებადი ენერგიის 
ტექნოლოგიების გამოყენების ეფექტიანობის ასამაღლებლად. USAID-ის მიერ 2013 და 
2014 წლებში ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ მიწისქვეშა წყლის ტერიტორია 
არარატის ველზე სამჯერ შემცირდა 1983-2013 წლებში და 10 706 ჰა გახდა. შედეგად, 31 
სოფელი სარწყავი და სასმელი წყლის წყაროების გარეშე დარჩა. მიწისქვეშა წყლის 
დანაკარგი 34,7 კუბური მეტრიდან წამში 1983 წელს 80 კუბურ მეტრამდე წამში 
გაიზარდა 2014 წელს, ძირითადად, თევზსაშენების საჭიროებების დაკმაყოფილების 
გამო და შედეგად, წყლის ბალანსი დაირღვა. 
Asbarez, 11.02.2016  
 
ყველის მწარმოებლები დახმარებას ითხოვენ 
საგარეო ვაჭრობის გართულება უარყოფით გავლენას ახდენს ყველის წარმოებაზე. ამ 
დარგის კომპანიები ძირითადად უარს ამბობენ პროდუქციის ექსპორტზე რუსეთში. 
გაყიდვები შემცირდა სომხეთსა და მის ფარგლებს გარეთ. აშოცკის ყველის ქარხნის 
დირექტორმა განუცხადა Lragir.am-ს, რომ ექსპორტი შემცირდა რუსეთის ვალუტის 
დევალვაციის გამო. „მე პირადად არ ვაწარმოებ დიდ ექსპორტს, ვყიდი 
ადგილობრივად. ჩვენი ფასები არ ემთხვევა მათ ფასებს, მე აქ ვყიდი პროდუქციას 3,5-4 
დოლარად, იქ უნდა გავყიდო დაახლოებით 3 დოლარად, სატრანსპორტო ხარჯების 
ჩათვლით", განაცხადა მან. ბაღდასარიანის თქმით, ადგილობრივი გაყიდვები მცირეა და 
ამჟამად ყველის მწარმოებლები აწარმოებენ უფრო მეტს, ვიდრე ყიდიან. მიუხედავად 
იმისა, რომ სომხეთის მთავრობა შეპირდა სომეხ მეწარმეებს 170 მილიონიან ბაზარს, 
ყველის გაყიდვა შემცირდა 2015 წელს 2014 წელთან შედარებით. შემოსავლების 
შემცირებამ გამოიწვია გაყიდვების კლება. ყველის მწარმოებლების ასოციაციის 
უფროსმა არმენ გრიგორიანმა განუცხადა Lragir.am-ს, რომ ყველის ბიზნესი ვერ იქნება 
იზოლირებული სხვა სფეროებისგან და ვერ გაიზრდება 2015 წელს. „ისევე როგორც 
ყველას, ჩვენც ასევე გვაქვს დანაკარგები. არის კიდევ ერთი საკითხი, თუ როგორ 
გავხდით დამოკიდებული რუსეთის ბაზარზე, ჩავაწყვეთ ყველა კვერცხი ერთ 
კალათაში, ანუ გავიტანეთ პროდუქცია რუსეთის ბაზარზე. რუსული რუბლი რომ არ 
გაუფასურებულიყო, სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ მომგებიანი იყო ჩვენთვის, მაგრამ 
რუბლის კურსი დაეცა იმდენად, რომ ექსპორტი არ არის მომგებიანი", განაცხადა მან. 
გრიგორიანის თქმით, რუბლის დევალვაციის ტემპი იმდენად სწრაფია, რომ რუსეთი არ 
აკეთებს ფასების ადაპტაციას. ასოციაციის თავმჯდომარის თქმით, 2016 წელი არის 
ლოდინის წელი დარგის კომპანიებისთვის. რაც შეეხება ახალ ბაზრებს, გრიგორიანის 
თქმით, ამჟამად რთული სიტუაციაა. პრობლემა ისაა, რომ კვების პროდუქტების ფასები 
სერიოზულად შემცირდა და სომხეთში წარმოებული პროდუქციის ღირებულება 
მაღალია. „სომხეთის მწარმოებლებს ჭირდებათ გრძელვადიანი და იაფი ფული და 
ჩვენი ხელისუფლება არ აკეთებს არაფერს ამისთვის, ხოლო წინა ხელისუფლების 
პოლიტიკა იყო, რომ სომხეთს ჭირდებოდა უფრო უსაფრთხო საბანკო მექანიზმები 
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რისკების სამართავად. სხვა სიტყვებით, ბანკები გადააქციეს ნახევრად ლომბარდებად", 
განაცხადა მან. სხვა კომპანიების ხელმძღვანელები ასევე ამბობენ, რომ მათ სჭირდებათ 
იაფი და გრძელვადიანი სესხები. ჰამლეტ მათევოსიანმა განუცხადა Lragir.am-ს, რომ 
მათ აქვთ ფინანსური პრობლემები და რომ გასულ წელს მათ აწარმოეს ძალიან ცოტა. 
„ჩვენ გვჭირდება რეფინანსირება, რომ შევძლოთ სუნთქვა, მაგრამ ამას ერთი წლით 
დააგვიანდა. ფერმერები მზად არიან გაყიდონ რძე, თუ გადახდა განხორციელდება 
დროულად. ფერმერები ვერ მუშაობენ კარგად, უნდათ წინასწარ მიიღონ თანხები 
საქონლის საკვების საყიდლად. ჩვენ გვინდა იაფი სესხი, ვთხოვთ, მოვიდნენ და ნახონ 
ადგილზე სიტუაცია და გვასესხონ ფული", თქვა მან და დასძინა, რომ ექსპორტი 
შემცირდა რუსეთის ეკონომიკაში არსებული მდგომარეობის და რუბლის დევალვაციის 
გამო. Artik Cheese Factory-ის უფროსმა ასევე განაცხადა, რომ მათ აქვთ ფინანსური 
სირთულეები და მათ ჭირდებათ სესხები. მისი თქმით, ტარიფები მაღალია. გასულ 
წელს შინამეურნეობების შემოსავლები შემცირდა, ფულადი გზავნილების შემცირების 
გამო. „მოთხოვნა ნაკლებია, ვიდრე წარმოება", განაცხადა ქარხნის უფროსმა. 
Lragir, 09.02.2016  
 
ევროკავშირი 30 მილიონი ევროს ინვესტირებას მოახდენს სომხეთის სოფლის 
მეურნეობაში  
სომხეთი 30 მილიონი ევროს დახმარებას მიიღებს ამ წელს სოფლის მეურნეობის 
სექტორის მხარდასაჭერად, განაცხადა ევროკავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელმა 
სომხეთში პიოტრ სვიტალსკიმ დღეს. მან აღნიშნა, რომ ფული დაეხმარება სომეხ 
ფერმერებს არა მხოლოდ თანამედროვე დანადგარების, არამედ სასარგებლო 
გამოცდილების შეძენაში. მისი თქმით, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება, 
განსაკუთრებით ერევანის გარეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია. ელჩმა ასევე განაცხადა, რომ 
ახალგაზრდა მეწარმეების მხარდასაჭერად შემუშავებული პროექტი მალე იქნება 
წარმოდგენილი და დასძინა ასევე, რომ ევროპელ პარტნიორებს სომხეთის მთავრობის 
მხარდაჭერის იმედი აქვთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ევროკავშირის დელეგაციის 
ხელმძღვანელმა სომხეთში გამოთქვა ასევე შეშფოთება უმუშევრობის მაღალი დონის 
გამო ქვეყანაში. მან თქვა, რომ ევროკავშირი გეგმავს ჩაატაროს სასწავლო კურსი და 
ტრეინინგი ერევანის გარეთ, რათა სასწავლო პროცესი შესაბამისობაში მოვიდეს შრომის 
ბაზარზე მოთხოვნებთან. ევროკავშირი სომხეთის ერთ-ერთი უდიდესი სავაჭრო 
პარტნიორია და 50 მილიონი ევროს ინვესტირებას ახდენს წელიწადში სომხეთის 
მოდერნიზაციისთვის. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ბოლო ინფორმაციით, 
უმუშევრობის დონე პირველი 9 თვის განმავლობაში იყო 16,6%. სოფლის მეურნეობის 
მოცულობა 2015 წელს ასევე გაიზარდა 11,7%-ით 1,002 ტრილიონ დრამამდე. 2015 წლის 
7 დეკემბერს ევროკავშირს და სომხეთს შორის დაიწყო მოლაპარაკებები ორმხრივი 
ურთიერთობების გაღრმავების ახალი ძირითადი სქემის თაობაზე. მოლაპარაკებები 
მოყვა 2013 წელს შექმნილ გაურკვევლობის პერიოდს, როდესაც ევროკავშირ-სომხეთის 
ასოცირების შეთანხმება ვერ დასრულდა სომხეთის გადაწყვეტილების შემდეგ 
ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირთან მიერთების თაობაზე. ამჟამად, ორივე მხარე ქმნის 
მრავალმხრივ ჩარჩო შეთანხმებას, რომელიც მოიცავს პოლიტიკურ და ეკონომიკურ 
თანამშრომლობას სომხეთის ბოლოდროინდელი ვალდებულებების გათვალისწინებით. 
2016 წლის 15 თებერვალს სომხეთი და ევროკავშირი დაიწყებენ მოლაპარაკებებს 
ვაჭრობისა და ინვესტიციების საკითხებზე.  
ARKA, 09.02.2016  
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იაფი თურქული პომიდორი სომხეთის ბაზრებს იპყრობს: ადგილობრივი 
მწარმოებლები ვერ უწევენ კონკურენციას თურქულ პროდუქციას  
სომხეთში იმპორტირებულია 37,4 ტონა პომიდორი თურქეთიდან, ირანიდან, 
საქართველოდან, ჰოლანდიიდან და საბერძნეთიდან 2015 წელს. იმავე წელს 135 ტონა 
კიტრი ჩამოიტანეს თურქეთიდან, ირანიდან, საქართველოდან და საბერძნეთიდან. 
ერთი მუჭა ინდივიდუალური მეწარმეების მიერ იმპორტირებული პომიდორი გაიყიდა 
საკმაოდ დაბალ ფასებად ადგილობრივ მაღაზიებში, რაც აზიანებს ადგილობრივ 
მწარმოებლებს. იმის გათვალისწინებით, რომ პომიდორის იმპორტი ძირითადად მოხდა 
სომხეთის ბაზარზე ზამთარში საკურორტო სეზონზე, იმპორტირებული პომიდორი 
მკაცრ კონკურენციას უწევდა ადგილობრივი სათბურების პროდუქციას, რომლის 
ფასები მაღალია ბუნებრივი გაზის მაღალი ფასის გამო. მცირე მწარმოებლებს არ აქვთ 
შანსი ასეთ პირობებში. ასე რომ, ვინ არის თურქული პომიდორის იმპორტიორი 
სომხეთში? ერევნის ნებისმიერ სუპერმარკეტში დაინახავთ პომიდორის შეფუთვას 
თურქული ბრენდით. ჩვენ ვიკითხეთ, ვინ იყო მომწოდებელი, მაგრამ პასუხი ვერ 
მივიღეთ. პომიდორის და კიტრის ერთ-ერთი დიდი იმპორტიორი სომხეთში არის შპს 
„აკნაძორი“, რომელიც დაარსდა 2008 წელს და მთლიანად ეკუთვნის ნარეკ სარგსიანს, 
პრეზიდენტ სერჟ სარგსიანის ძმის შვილს. ორი სხვა დიდი ტომატის იმპორტიორია შპს 
„არსუგრიგი“ და შპს „ლიმონი“. პირველის მფლობელია ოვანეს პოღოსიანი, რომელიც, 
ჩემი ინფორმაციით, პოლიციის მაღალი თანამდებობის პირის ნათესავია. უკანასკნელის 
მფლობელია გიუმრის რეზიდენტი ივან ტოსუნიანი. პოღოს გევორქიანმა, რომელიც 
ხელმძღვანელობს სათბურების მესაკუთრეთა ასოციაციას სომხეთში, განუცხადა Hetq-ს, 
რომ ამ წელს სათბურებმა არ დარგეს პომიდორი ზამთარში იმიტომ, რომ 
ელოდებოდნენ იაფ იმპორტს თურქეთიდან. „ბუნებრივი გაზი ძვირია და ხალხს არ 
უნდა დახარჯოს ზედმეტი ფული და შემდეგ ვერ შეძლოს გაყიდოს პროდუქცია 
თურქეთიდან იაფი პომიდრის იმპორტის გამო. ზოგიერთმა სათბურმა გაყიდა 
პომიდორი, მაგრამ მფლობელებს ჰქონდათ დანაკარგები. ბაზარი ამჟამად თურქული 
პომიდორით არის გაჯერებული", განაცხადა გევორგიანმა. გევორქიანი ამბობს, რომ 
ადგილობრივი სასათბურე მეურნეობები დარტყმას იღებენ ორი მხრიდან. ერთი მხრივ, 
ბუნებრივი აირი არის ძვირი და, მეორე მხრივ, ხდება იაფი პროდუქციის იმპორტი. 
„იმის ნაცვლად, რომ აიღონ სესხი ბუნებრივი აირის საფასურის გადასახდელად, მე 
ვურჩიე ადგილობრივ მწარმოებლებს იყიდონ რამდენიმე დოლარით თოკი და ბოლო 
მოუღონ მათ უბედურებას", განაცხადა გევორგიანმა. გევორგიანმა განაცხადა, რომ 
რამდენიმე დღის წინ სათბურის მფლობელმა კოტაიქის პროვინციაში უთხრა, რომ 
კომუნალურმა სამსახურმა შეუწყვიტა გაზი ვალის გამო და რომ მან არ იცის, თუ როგორ 
უნდა გადაარჩინოს მცენარეები ცამეტ სათბურში. სოფლის მეურნეობის მინისტრის 
მოადგილე გარნიკ პეტროსიანი მიიჩნევს, რომ იაფი პროდუქტის იმპორტი მცირეა და 
ძირითადად მოხვდა ადგილობრივ ბაზარზე საკურორტო სეზონზე და ზამთრის 
თვეებში. „როცა ჩვენი ადგილობრივი პროდუქცია ბევრია ბაზარზე, იმპორტის საკითხი 
ძირითადად თავისით წყდება. ჩვენ არ შეგვიძლია უბრალოდ ავკრძალოთ იმპორტი, 
რადგან მაშინ ვერ დავაკმაყოფილებთ მომხმარებლის მოთხოვნას? ჩვენ არაერთხელ 
ვთქვით, რომ ადგილობრივი პროდუქცია არ აკმაყოფილებს ადგილობრივ მოთხოვნას 
ზამთარში", განაცხადა პეტროსიანმა. მან განაცხადა, რომ სასათბურე სექტორი ახალია 
სომხეთში და ამჟამად 85 ჰა მოექცა სასათბურე წარმოების ქვეშ. პეტროსიანი მიიჩნევს, 
რომ სექტორი გააგრძელებს განვითარებას და მზარდი გავლენა ექნება ადგილობრივ 
ბაზარზე. პეტროსიანმა განაცხადა, რომ 23 ტონა პომიდორი და 16 ტონა კიტრი არის 
სომხეთში იმპორტირებული 2016 წლის 1 იანვრიდან. მინისტრის მოადგილის 
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განცხადებით, სათბურების ზოგიერთმა მფლობელებმა დააყენეს გაზის გადასახადების 
გადავადების საკითხი. პეტროსიანის თქმით, როდესაც სათბურების ასოციაციის 
პრეზიდენტმა გევორგიანმა წარადგინა ადგილობრივი მწარმოებლების თხოვნა 
HayRusGazArd-ში გასულ წელს, მას უთხრეს, რომ მათ ჰქონდათ საკუთარი ფინანსური 
პრობლემები და მოითხოვეს გადახდა დროულად". ეს იყო თავაზიანი უარი 
სამინისტროს წინადადებაზე, განაცხადა მინისტრის მოადგილე პეტროსიანმა.  
Hetq.am, 08.02.2016  
 
რუსეთის ეკონომიკის შესუსტებამ დააზიანა სომხური ბრენდის ექსპორტი  
ალკოჰოლური სასმელების წარმოება სომხეთში შემცირდა 2015 წელს. 16 950 ლიტრი 
კონიაკი იყო წარმოებული 2015 წელს; კლება არის 9,4% 2014 წლის მონაცემთან 
შედარებით. 5 930 ლიტრი ღვინო ჩამოისხა 2015 წელს; ეს 4%-იანი კლებაა 2014 წელთან 
შედარებით, ლუდის და არყის წარმოება ასევე შემცირდა 12,8%-ით და 1,6%-ით, 
შესაბამისად. 20,7 მლნ ლიტრი ლუდი და 9,3 მილიონი ლიტრი არაყი ჩამოასხეს 2015 
წელს. რეგისტრირებული იყო ზრდა ლიქიორის, შამპანურის და ვისკის წარმოებაში.  
164 500 ლიტრი ლიქიორი, 658 100 ლიტრი შამპანური და 1 170 მილიონი ლიტრი ვისკი 
ჩამოასხეს 2015 წელს, 2014 წელს კი მხოლოდ 3 800 ლიტრი ლიქიორი იყო წარმოებული. 
2014 წელს ჩამოასხეს 45 700 ლიტრი ვისკი. პარლამენტარ სამველ ალექსანიანთან 
დაკავშირებული კომპანია აწარმოებს ვისკს სომხეთში და ყიდის ერევნის 
სუპერმარკეტების ქსელში, რომელსაც თავად ფლობს. რამდენი სომხური ღვინო და 
კონიაკი გაიგზავნა ექსპორტზე 2015 წელს, არ არის ცნობილი. საბაჟოს მონაცემები 
მხოლოდ წლის პირველ ნახევარს მოიცავს. სომხეთის მეღვინეთა კავშირის 
პრეზიდენტმა ავაგ არუთინიანმა განაცხადა, რომ ექსპორტი რადიკალურად შემცირდა, 
მიუხედავად იმისა, რომ ყურძნის მოსავალი რეკორდული იყო. ამბობენ, რომ ექსპორტი 
განახევრდა. 2015 წლის პირველ ნახევარში 2 683 ლიტრი ღვინო დამზადდა; 14,7%-ით 
მეტი, ვიდრე ამავე პერიოდში 2014 წელს. წარმოების კლება მოხდა შემდეგ. სომხური 
კონიაკის დიდი ნაწილი იგზავნება ექსპორტზე რუსეთში, იგივე ეხება სომხურ ღვინოს. 
რუსეთის ეკონომიკის დასუსტების უარყოფითი გავლენა ამ ექსპორტზე აშკარაა. ბევრმა 
სომეხმა მწარმოებელმა დაასრულა წელი მოგების გარეშე ან ზარალით. ისინი ყიდიან 
პროდუქციას გაუფასურებულ რუსულ რუბლზე. თუ რუსეთის მომხმარებელი უარს 
იტყვის სომხურ კონიაკზე, გავლენა ექსპორტზე უფრო დიდი იქნება.  
Hetq.am, 03.02.2016  
 
სომეხი ფერმერები მიიღებენ დიზელის საწვავს 70 დრამად, 2015 წელზე უფრო დაბალ 
ფასად 
სომხეთის რესპუბლიკის მთავრობა გააგრძელებს სუბსიდირების პროგრამას საწვავზე 
2016 წელს. „არმენპრესი" იუწყება, რომ მთავრობამ დაადასტურა პროგრამა. სომხეთის 
რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრმა სერგო კარაპეტიანმა განაცხადა, 
პარლამენტარ ჰოვიკ აბრაჰამიანის შეკითხვის პასუხად, რომ ფერმერები მიიღებენ 
მთლიანობაში 5 მილიონ ლიტრ დიზელის საწვავის საბაზრო ფასებზე უფრო იაფად: ეს 
იქნება 280 სომხური დრამი ლიტრზე 335-ის ნაცვლად. ერთ ლიტრზე იქნება 
გათვალისწინებული 70 სომხური დრამი, რაც ნაკლებია წინა წლის ფასზე. მისი თქმით, 
მოლაპარაკებები უკვე გამართა დიზელის საწვავის მომწოდებელ რამდენიმე 
კომპანიასთან და ყველაზე დაბალი ფასი იყო შემოთავაზებული Flash company-ის 
მიერ. 330 მილიონი სომხური დრამი იქნება გამოყოფილი სუბსიდიის სახით. კიდევ 
ერთი მილიონი ლიტრი დიზელის საწვავის იქნება გამოყოფილი სომხეთის 
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რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის რეზერვის სახით საჭიროების 
შემთხვევაში გამოსაყენებლად.  
Armenpress, 29.01.2016  
 
 
პუბლიკაციები და სხვა  
  
Business & Finance Consulting (BFC)-ის საქართველოს სოფლის მეურნეობის ფინანსური 
ბიულეტენი, 2016 წლის იანვრის #41 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 
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 
 
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. 
სახელმძღვანელო ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე: 
www.nfa.gov.ge/files/images/ 
 
 
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=249&mailid=344&subid=11
http://georgien.ahk.de/georgien/newsletter/agro-food-news-georgia/
http://georgien.ahk.de/armenien/newsletter/agro-food-news-armenia/
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