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სოფლის მეურნეობა საქართველოში
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ეკონომიკური განვითარება დღესდღეობით საქართველოს ერთ-ერთ მთავარ
გამოწვევას წარმოადგენს. სიღატაკის დონის შემცირების საკითხი სულ უფრო
მეტად დგას დღის წესრიგში. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის
მონაცემების თანახმად, (საქსტატი) 2014 წელს მოსახლეობის 11.6% სიღატაკის
ზღვარს ქვემოთ იმყოფებოდა, მაშინ როდესაც 2013 წელს ეს რიცხვი 9,7%-ს
შეადგენდა.1 საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია მიიჩნევს და ღრმად არის
დარწმუნებული, რომ ბიზნესზე ორიენტირებული სოფლის მეურნეობა არის ამ
პრობლემის გადაჭრის, ამ მიზნის მიღწევის ერთ-ერთი მთავარი საშუალება.
თუმცა, სფერო ჯერ კიდევ დასახვეწია, რათა სოფლის მეურნეობის განვითარებამ
საკუთარი მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს ქვეყნის განვითარებაში.
როგორც რეალობა გვიჩვენებს, მოსახლეობის თითქმის ნახევარი ცხოვრობს
სოფლად. 2014 წელს, სასოფლო-სამეურნეო სექტორის წილი მშპ-ს 9,2%-ს
შეადგენდა2. ეს მონაცემი მეტყველებს იმაზე, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანი როლი
აქვს სოფლის მეურნეობის დარგს საქართველოსთვის. თუმცა ფაქტი, რომ
საქართველოს მოსახლეობის ნახევარზე მეტი ამ სფეროშია დასაქმებული მისი
დაბალი ეფექტურობის ნათელი მაგალითია.
აგრარული სექტორის პროდუქტიულობის გაზრდა საქართველოს სოფლის
მეურნეობის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს წარმოადგენს, რადგან შრომის მაღალი
პროდუქტიულობა ხელსაყრელია როგორც ბიზნესის, ასევე მთავრობისთვის.
კომპანიებს მიეცემათ წარმოების გაზრდისა და შესაბამისად, შემოსავლების
მაღალი დონის მიღწევის შესაძლებლობა, რაც მათ მეტი ინვესტირების საშუალებას
აძლევს. მუშები დაზოგავენ დროს, მთავრობას კი გაუჩნდება ეკონომიკის
გრძელვადიან პერსპექტივაში ზრდის შესაძლებლობა.
დაბალი პროდუქტიულობა მუდმივად ახდენს გავლენას ქართული სასოფლო
სამეურნეო პროდუქტის კონკურენტუნარიანობაზე, როგორც შიდა, ასევე
გლობალურ ბაზარზე. სწორედ ამიტომ, მსოფლიო ბაზარზე კონკურენციის
გაზრდის მიზნით, ქართველმა მწარმოებლებმა ყურადღება უნდა გაამახვილონ და
იზრუნონ HACCP და ISO სტანდარტების შესაბამისობის მიღწევაზე.
HACCP და ISO სტანდარტების მიღწევა ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი
სავაჭრო სივრცის (DCFTA) მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად ერთ-ერთი
უმნიშვნელოვანი ამოცანაა. DCFTA არის ევროკავშირსა და საქართველოს შორის
ასოცირების ხელშეკრულების ნაწილი, რომლის მიხედვითაც საქართველოსა და
ევროკავშირს შორის იმპორტის გადასახადი გაუქმებულია.
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საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2016. სოფლის მეურნეობა, სოფლის

მეურნეობის წილი მშპ-ში http://geostat.ge/index.php?action=page&p_id=188&lang=eng
მსოფლიო ბანკი 2016. სოფლის მეურნეობა, დამატებითი ღირებულება (მშპ-ს %)
http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS
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საქართველოს კლიმატის და ნიადაგის მრავალფეროვნება მრავალ საექსპორტო
შესაძლებლობებს ქმნის (ღვინო, თხილი, ციტრუსები და ა.შ.). ზოგიერთ რეგიონში
ჩამოყალიბდა ბუნებრივი სასოფლო-სამეურნეო კლასტერები, მაგალითად: აჭარას
აქვს ციტრუსი, ხოლო სამეგრელოს - თხილი. ხოლო იმ რეგიონებში, რომლებშიც
არ არის მკვეთრად გამოკვეთილი ტრადიცია და პრაქტიკა სოფლის მეურნეობის
რომელიმე დარგის სპეციალიზირებულ წარმოებაში, ქართველ მეწარმეებს აქვთ
საშუალება ორგანული პროდუქციის წარმოებით შეავსონ ევროპის ბაზარზე
კონკრეტული, არა ტრადიციული პროდუქციის თავისუფალი ნიშები.
2013 წლიდან საქართველოს ხელისუფლება, კერძო სექტორი და დონორი
ორგანიზაციები უფრო მეტად არიან დაინტერესებულნი სოფლის მეურნეობის
განვითარებით. ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების 2020 წლის
სტრატეგიის მიხედვით საქართველოს მთავრობამ სოფლის მეურნეობის
დარგისადმი მიდგომისა და მისი განვითარების, პოლიტიკის გაუმჯობესების
გადაწყვეტილება მიიღო. საქართველოს პარლამენტმა განიხილა და დაამტკიცა
კანონი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ, რომელიც ხელს უწყობს
როგორც დონორ ორგანიზაციებს, ასევე კომპანიებს, ეკონომიკის ეფექტურობის
მაქსიმალური მასშტაბების მიღწევის მიზნით აქტიურად ითანამშრომლონ
ფერმერთა ჯგუფებთან.
ამ სტრატეგიის ფარგლებში სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულმა არაერთმა
პროგრამამ ხელი შეუწყო ფერმერებს განევითარებინათ მათთვის საჭირო და
შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და მიეღოთ სათანადო განათლება.
ამ პირობებში საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის (სფა) ხედვა სექტორის
პროდუქტიულობის გაზრდის მხრივ კვლავაც უცვლელი რჩება:
 განათლების სისტემის გაძლიერება საქართველოში, ამით კერძო სექტორის
მოთხოვნების დაკმაყოფილება, მაღალი ხარისხის ვეტერინალური
მომსახურების ხელმისაწვდომობა და მკურნალობის შესაძლებლობების
გაფართოება;
 ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის
შეთანხმებით
გათვალისწინებული
პირობებისა
და
მოთხოვნების
შესრულება, საქართველოს სოფლის მეურნეობის წარმომადგენლის მიერ
სურსათის უვნებლობის მინიმალური რეგულაციების დაკმაყოფილების
აუცილებლობა, რაც პირდაპირ არის დაკავშირებული წარმოების
პროდუქტიულობის ზრდასთან.
 სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა სამი ძირითადი მიმართულებით:
დაფინანსების ხარჯი, ინფრასტრუქტურის განვითარება და გონივრული
პოლიტიკის შემუშავება;
 ფერმერების მიერ ინიცირებული კოოპერატივების ხელშეწყობა;
 ჯანსაღი ბიზნეს გარემოს განვითარების მიზნით საჭირო სასოფლო
სამეურნეო აქტივობათა დაზღვევის ხელშეწყობის სტიმულაცია;
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სფა-ის 2014 წლის მიღწევები:






სფა-ში მთელი ქვეყნის
მასშტაბით 1600 წევრი
გაერთიანდა;
 სფა-მ შეიმუშავა ახალი 3
წლიანი სამოქმედო გეგმა
აღმოსავლეთ
საქართველოს
სამხრეთ
მოსაზღვრე
რეგიონებში
კოოპერატიული
ღირებულებების ჯაჭვის შექმნა-განვითარებისთვის;
სფა-მ
შეუწყო
ხელი
კოოპერატივების
შესახებ
კანონპროექტის
შემუშავება/სრულყოფას.
სფა-მ გასცა რეკომენდაციები საგრანტო პროგრამებში მონაწილე რძისა და
თაფლის მწარმოებელ კოოპერატივებზე.
სფა-მ გააფორმა ურთიერთთანამშრომლობის სამი მემორანდუმი.
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თავმჯდომარის განცხადება
2015 წელი გამოწვევების წელი იყო, როგორც ქართული
ეკონიმიკისთვის,
ისე
სასოფლო-სამეურნეო
სექტორისთვისაც. პოლიტიკურმა არასტაბილურობამ
და რეგიონში არსებულმა ეკონომიკურმა შოკმა
უარყოფითი გავლენა იქონია საქართველოზე და
განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობაზე. რუსეთუკრაინის კონფლიქტმა გამოიწვია ამ ქვეყნებში
მოხმარების მკვეთრი შემცირება, რაც აისახა კიდეც
საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების,
განსაკუთრებით ღვინის ექსპორტეზე. მსოფლიოში
ნავთობის
ფასის
დაცემამ
ასევე
იმოქმედა
ნინო ზამბახიძე
საქართველოს მთავარ სავაჭრო პარტნიორზე აზერბაიჯანზე, რამაც გამოიწვია მისი ეროვნული ვალუტის სწრაფი გაუფასურება
და საბოლოო ვარდნა. მსოფლიოში განვითარებული ცვლილებები სარკისებურად
აისახა საქართველოზეც. შედეგად, საგრძნობლად გაუფასურდა ლარი, რამაც
შეუქმნა ახალი გამოწვევა იმ ფერმერებს, ვინც სესხი უცხოურ ვალუტაში აიღო და
ფული ახალ წარმოებაში ან მის გაზრდაში დააბანდა. უარყოფითი გავლენის
მიუხედავად ფერმერთათვის მიყენებული ზიანი შედარებით მსუბუქი იყო,
სახელმწიფოს მხრიდან შეღავათიანი აგრო-სესხის ინვესტირების სქემის
განხორცოელების გამო.
მიუხედავად ამისა, ევროპასთან ვაჭრობამ შეინარჩუნა მზარდი ტენდეცია
თხილის გაზრდილი ექსპორტის მაგალითზე, რომელიც საქართველოს სოფლის
მეურნეობის
უმსხვილესი
პროდუქტია.
თუმცა
ევროკავშირის
მკაცრი
მოთხოვნების დასაკმაკოფილებლად აუცილებელი ხარისხის სტანდარტი
შემოდგომი გაფართოების მთავარ შემაფერხებელ მიზეზად რჩება.
სწორედ ამ რთულ დროს სფა მისი ასოციაციის 1,600 წევრის გვერდით იდგა.
ფერმერთა რუტინული საჭიროებების განსაზღვრამ, მათი პრობლემების შეფასებამ
და
შესწავლამ, რომელიც ხორციელდებოდა სპეციალურად შექმნილი ქოლ
ცენტრისა და ცხელი ხაზის მეშვეობით, შექმნა რეგიონებში მოღვაწე ფერმერებთან
მაქსიმალური კავშირის დამყარების საშუალება და მათი გულისტკივილისა და
პრობლემის პირად საუბრებში გაჟღერების შესაძლებლობა. სოფლის მეურნეობის
განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) მხარდაჭერით
შესაძლებელი გახდა რეგიონალური ტურების ორგანიზება. ზემოთ ხსენებული
პროგრამა სფა-ს საშუალებას აძლევს მის წევრ ფერმერებს სრულიად უანგაროდ
მოემსახუროს. ფასდაუდებელია ბატონ ხუან ეშანოვის მხარდაჭერა და
გამოცდილების გაზიარება, რომელსაც იგი სფა-ს საქმიანობის დაწყების
პირველივე დღიდან ახორციელებს. 2015 წელს ბატონი ეშანობი დაჯილდოვდა
სფა-ს საპატიო პრეზიდენტის სტატუსით.
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ფერმერების ძირითადი პრობლემები, მთავარი ინტერესები, საფუძვლიანად
გაანალიზებული
და
წარდგენილი
იყო
საბჭოს
მაღალი
რანგის
აღმასრულებლებისთვის. მათ შორის, სოფლის მეურნეობის, ეკონომიკის,
ფინანსთა, განათლების,
გარემოს დაცვის მინისტრებისა
და
ბიზნეს
ომბუდსმენისთვის, რომლებიც სპეციალურად ამ საკითხების განსახილველად
შეიკრიბნენ სფა-ს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე. სფა მომავალშიც
გააგრძელებს ფერმერთა მხარდაჭერასა და ყურადღებით მიადევნებს თვალს
პროგრესს შეხვედრაზე იდენტიფიცირებული პრობლემების მაქსიმალურად
აღმოსაფხვრელად. 2016 წლის განმავლობაში ჩვენ ბევრს ვიმუშავებთ იმისთვის,
რომ მიღებული იყოს კონკრეტული გადაწყვეტილებები და მიღწეული შედეგის
შესახებ ერთგვარი ანგარიში ჩავაბაროთ ფერმერებს, რომლებსაც სჯერათ ჩვენი.
და ბოლოს,
ჩვენ კიდევ ერთხელ დავრწმუნდით იმაში, რომ რეალური
ცვლილებები მოაქვთ ახალგაზრდა და მოტივირებულ ფერმერებს. ისინი
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მომავალს ქმნიან. სფა წლიდან წლამდე
აგრძელებს ასეთი ადამიანების მოძიებას და ყოველი ასეთი ახალი აღმოჩენა არის
გაოცების კიდევ ერთი მიზეზი. წაიკითხეთ ჩვენი მოხსენება, რათა გაეცნოთ ჩვენი
ახალგაზრდა ფერმერის, 22 წლის ბაია აბულაძის რეალურ ამბავს.

პროექტები
2014 წლიდან სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის
სამეზობლო პროგრამას წვლილი შეაქვს სფა-ს შესაძლებლობების გაზრდაში. ამ
მიზნისთვის გამოყოფილი ბიუჯეტის მოცულობა 59,000 ევროს შეადგენდა.
პროგრამა ახლაც გრძელდება, რაც ეხმარება სფა-ს გახდეს ქოლგა ორგანიზაცია,
რომელიც ფოკუსირებულია სოფლის მეურნეობის სფეროში მოღვაწე პირებისთვის
ადვოკატირების გაწევაზე. ისეთი გარემოს ჩამოყალიბებაზე, სადაც ფერმერული
ბიზნესი გახდება პროდუქტიული და სოფლის მეურნეობა გადაიქცევა
ეკონომიკური განვითარების ეფექტურ სექტორად.
ავსტრიის განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით სფა-მ დაიწყო ახალი 3 წლიანი
პროექტი, რომელიც გულისხმობს საქართველოს სამხრეთ მოსაზღვრე რეგიონებში
არსებული აგრო კოოპერატივების (CBAC) შესაძლებლობების ზრდას. ამ პროექტის
მიზანია წარმატებული კოოპერატივების მოდელების შექმნა, თანაბარი
შესაძლებლობების უზრუნველსაყოფად, რაც თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს
მდგრად სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას.
სფა-მ ხელი მოაწერა კონტრაქტს რეიონალური განვითარების ასოციაციასთან
(RDA) და თბილისის ბიზნეს ტრეინინგ ცენტრთან. სამთავრობო (საქართველოს
ეკონომიკის
სამინისტროს
დაქვემდებარებაში
არსებული
მეწარმეობის
განვითარების სააგენტო) პროექტის ფარგლებში სამცხე-ჯავახეთში, კახეთში,
მცხეთა-მთიანეთსა და შიდა ქართლში მიკრო ბიზნესის განვითარების შესახებ. ამ
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რეგიონებში, 2 წლის მანძილზე, სფა-ს ქოლ ცენტრი პოტენციურ ბენეფიციარებს
მოემსახურება.
სფა-მ მიიღო ტექნიკური დახმარება NUFFIC (Netherlands Organization for
International Cooperation in Higher Education) მიერ დაფინანსებულ პროექტში
„გავაღრმაოთ მეწარმეობა და ადვოკატირება საქართველოს აგრობიზნესში“ მის
პარტნიორ HollandDoor Coöperatie U.A-სთან ერთად, რომლის მიზანიც სფა-ს,
როგორც ორგანიზაციის, შესაძლებლობების განვითარებაა.
2015 წლის ოქტომბერში ENPARD-ს პროგრამის ფარგლებში სფა-მ დაიწყო
პარტნიორობა
საქართველოს
აგრარულ
უნივერსიტეტთან,
ლიმერიკის
უნივერსიტეტთან (ირლანდია) და საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა
ინსტიტუტთან სოფლის მეურნეობის სფეროსთან დაკავშირებული განათლებისა
და კვლევით ინსტიტუტების შესაძლებლობების გაზრდაზე.

საადვოკატო საქმიანობა
სფა-მ მოწვეულ ადვოკატებთან (იურიდიული კომპანია GLCC) ერთად
მონაწილეობა მიიღო სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს მიერ
ორგანიზებულ ორ დისკუსიაში, სადაც განხულული იყო კანონპროექტი
კოოპერატივების შესახებ. კანონპროექტთან დაკავშირებული კომენტარები
მოამზადა GFA /GLCC- მ, ACDA-სთან კანონპროექტის განხილვა კი მომდევნო
შეხვედრაზე მოხდა. კანონპროექტის საბოლოო ვერსიაში გათვალისწინებულია
სფა-ს კომენტარებისა და შენიშვნების უდიდესი ნაწილი. კერძოდ, ACDA -მ
გაითვალისწინა სავალდებულო სარეზერვო ფონდის რეგულირების და წევრთა
რაოდენობასთან დაკავშირებული საკითხები, დაზუსტდა ასოცირებული წევრების
შენატანის შესაძლებლობის კონცეფცია და სხვა სამართლებრივი რეკომენდაციები.
გარდა ამისა, სფა-მ მოწვეულ იურიდიულ ფირმა GLCC-თან ერთად მოამზადა
რეკომენდაციები და კომენტარები რძის პროდუქტებისა და თაფლის სასოფლო
კოოპერატივების საგრანტო პროგრამისთვის. დოკუმენტი წარედგინა როგორც
შესაბამის კოოპერატივებს, ასევე ACDA-ს.
2015 წლის ივლისში სფა-მ მონაწილეობა მიიღო ჩაის სექტორით დაინტერესებულ
პირთა ფორუმში.
აღნიშნული ფორუმი იყო პირველი შეხვედრებისა და
დიალოგის იმ სერიიდან, რომელიც ეხებოდა სოფლის მეურნეობისა და სოფლის
განვითარების საკითხებს. შეხვედრა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ENPARDის პროექტის: "თანამშრომლობა საქართველოს სოფლის კეთილდღეობისათვის“
ფარგლებში ISET-ის პოლიტიკის ინტიტუტისა და CARE International კავკასიის
წარმომადგენლობის, რეგიონალური განვითარების ასოციაციის (RDA) და სფა-ს
ერთობლივი თანამშრომლობლობით ჩატარდა.
2015 წლის 4 დეკემბერს GFA მონაწილეობდა ქ. ქუთაისში ჩატარებულ კალმახის
სფეროთი დაინტერესებულ პირთა ფორუმში, რომელიც იყო რიგით მეორე
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შეხვედრა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ENPARD-ის პროექტის:
"თანამშრომლობა საქართველოს სოფლის კეთილდღეობისათვის” ფარგლებში.

რეგიონალური ტურები
2015 წლის ნოემბერ-დეკემბერში სფა-მ
ჩაატარა რეგიონალური ტურები გურიაში,
სამეგრელოში, სამცხე-ჯავახეთში, ქვემო
ქართლში, კახეთში, შიდა ქართლსა და
იმერეთში, რათა ადგილზე გაცნობოდა ამ
რეგიონებში მცხოვრებ ფერმერებს, მათ
პრობლემებსა და გამოწვევებს, რათა
მათთან ერთად ყოფილიყო განხილული
პრობლემები და გამონახულიყო მათი
აღმოფხვრის ერთობლივი გზები. ფერმერებს რეგიონული ტურის ფარგლებში
დაურიგდათ გზამკვლევი, რომელიც სფა-ს მიერ განხორციელებული საქმიანობის
შესახებ ზოგადი ინფორმაციის გარდა
დაინტერესებულ
პირებს
აწვდის
დეტალურ ინფორმაციას ასოციაციის
მიერ
განხორციელებული
იმ
პროექტების
შესახებ,
რომელთა
ძირითად მიზანსაც აგრო სექტორის
სტიმულირება
წარმოადგენდა.
ფერმერთა გზამკვლევში ასევე შესულია
სახელმწოფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ მომზადებული „აუქციონში
მონაწოლეობის ინსტრუქციები“, რაც მეწარმეებისთვის საკმაოდ სასარგებლო
ინფორმაციია. რეგიონალური ტურის შედეგად სფა-ს წევრთა რაოდენობა 1200
კაციდან 1600-მდე გაიზარდა.
რეგიონალური ტურის შემაჯემებელი, დასკვნითი ღონისძიება გაფართოებული
ფორმატით, რომელსაც მთავრობის წევრები, დონორები, ფერმერები და
სამოქალაქო საზოგადოების წევრები ესწრებოდნენ, 2015 წლის 15 დეკემბერს,
თბილისში, სასტუმრო „ჰოლიდეი ინ“ ში გაიმართა. შეხვედრაზე, რომელსაც
სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული სექტორის 5 შესაბამისი მინისტრი და
ბიზნეს ომბუდსმენი ესწრებოდა, განხილული იყო რეგიონული ტურის შედეგად
გამოვლენილი პრობლემები. გაიმართა მსჯელობა სფა-ს თავმჯდომარის მიერ
წამოწეულ საკითხებზე, რომელიც იმავდროულად შეხვედრის თავმჯდომარეც
გახლდათ. ხანგრძლივი დისკუსიის შემდეგ მიღწეული იყო შეთანხმება,
შეხვედრაზე განხილული პრობლემების გადაწყვეტის ერთობლივი სტრატეგიის
შემუშავებასთან დაკავშირებით, რომელიც მოგვიანებით, 2016 წელს დაგეგმილი
რეგიონული ტურის ფარგლებში წარედგინებათ ფერმერებს.
*გამოვლენილი პრობლემები:
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1. საძოვრების და სათოხნი მიწების ლიზინგის პრობლემა( აუქციონების დროს
ფასებს განზრახ გაზრდა);
2. ქონების შეფასების პრობლემა, ლევან სამხარაულის სახელობის
სასამართლო ბიურო (არარეალური ფასები);
3. კონფლიქტურ ზონებში არსებული მიწების პრობლემა ( ფერმერებს არ
შეუძლიათ მიწის რეგისტრაცია);
4. ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ორგანოებთან
კომუნიკაციის
დამყარების პრობლემა. (ფერმერებსა და ადგილობრივ თვითმმართველობას
შორის უთანხმოება მიწის ნაკვეთის იჯარას ეხება);
5. პროექტი ‘‘დანერგე მომავალი’’ (ფერმერები, რომელებიც 0.5 ჰექტარზე
ნაკლებ მიწის ნაკვეთს ფლობენ, ვერ მონაწილეობენ პროგრამაში);
6. საირიგაციო
სისტემის
არარსებობა
(დანადგარები
საჭიროებს
რეკონსტრუქციას);
7. HACCP სტანდარტების იმპლემენტაციის პრობლემა (კომპანიებს არ გააჩნიათ
HACCP სტანდარტების შესაბამისი ინფრასტრუქტურა);
8. საბაჟო
კონტროლი
(დაბალი
ხარისხის
პესტიციდები,
თესლი,
ვეტერინარული პრეპარატები);
9. პროფესიული განათლება:
 ჩართულობის ცენტრების გაფართოება (ადამიანური რესურსების
ნაკლებობა)
 სასწავლო ცენტრები (დონორი ორგანიზაციები მხოლოდ გრანტის
მომპოვებელ ფერმერებს უტარებენ ტრეინინგებს, სხვებს არ აქვთ ამ
ტრენინგებზე დასწრების საშუალება. ფერმერებს სურთ, მსგავსი
ტრენინგების ჩატარება მთავრობამ უზრუნველჰყოს)
10. სატრანსპორტო
საშუალებების
ნაკლებობა
და
ფინანსებზე
ხელმისაწვდომობის პრობლემა.
11. ინფრასტრუქტურის
სფეროში არსებული პრობლემები (ძირითადად
გზების პრობლემა- სოფელი გუდარეხი); რეგიონებში ლაბორატორიების
ჩამოყალიბება;
12. ვაქცინაცია( პრობლემები შტამპ 19-თან დაკავშირებით);
13. ვეტერინარების ნაკლებობა;
14. სამშენებლო მასალებზე ლიცენზიის მიღების პრობლემა (ძირითადად
სპეკულაცია ხდება ამ მხრივ);
15. საქართველოს
თავდაცვის
სამინისტროს
ბალანზე
არსებული
ტერიტორიების საძოვრებად გამოყენების უფლება;
16. სასულიერო პირების მიერ იმ მიწით სარგებლობა, რომელიც ფერმერების
საკუთრებაშია. მიწის რეგისტრაციის პრობლემა;
17. ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობა სახელმწიფო ხელისუფლების
ორგანოების
მხრიდან
(საქართველოს
თავდაცვის
სამინისტროს
ინიციატივამ-მხოლოდ ადგილობრივად წარმოებული ხორცის შეძენის
შესახებ, გაზარდა ხორცზე მოთხოვნა, იგივე მიდგომა უნდა იყოს
გამოყენებული სხვა პროდუქტზეც);
18. პირუტყვის მიგრაციისათვის საჭირო გზების არ არსებობა;
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19. დამწყები ბიზნესისათვის დაბალ პროცენტიანი
დაკავშირებული პრობლემები;
20. მექანიზაციის გრძელვადიანი იჯარის პრობლემები;
21. საწყობების არარსებობა;
22. მოუქნელი სადაზღვეო სისტემა;
23. აგრო სესხები (სესხები გაცემული აშშ დოლარში);
24. ინფორმაციის ნაკლებობა.

სესხის

აღებასთან

სფა-ს მონაწილეობა სოფლის მეურნეობის განვითარების სხვადასხვა აქტივობებში
სფა-ს ქოლ ცენტრმა დახმარება გაუწია ჰოლანდიურ კომპანია MeetIn-ს ქ.
სამტრედიაში სათბურის მწარმოებლებისთვის ტრენინგის ორგანიზებაში,
რომელსაც ასოციაციის წევრი 40 ფერმერი ესწრებოდა.
2015 წლის 19 სექტემბერს სფა-მ მონაწილეობა მიიღო ქ. სიღნაღში Art Gourmand-ის
ფესტივალში, სადაც ქართული პროდუქტების გამოფენა-გაყიდვა გაიმართა.
ღონისძიების ფარგლებში გამოფენილი იყო სფა-ს წევრი 10 ფერმერის პროდუქტი.
ამასთან ერთად, სფა-მ იმ დღესვე დაიწყო რამდენიმე თვიანი წარმატებული
კამპანია სახელწოდებით: „ფერმერი პატრიოტია’’
2015 წლის 26-27 სექტემბერს სფა-მ მონაწილეობა მიიღო თბილისში, მოძრაობა
Kar.ge-ისა და სავაჭრო ცენტრ „ქარვასლა“-ს მიერ ორგანიზებულ ქართული
პროდუქტების გამოფენა-გაყიდვაში. ღონისძიებაზე მოწვეული იყო 2000-ზე მეტი
სტუმარი და მასში 22-მა ქართულმა კომპანიამ მიიღო მონაწილეობა, მათ შორის
სფა-ს რამდენიმე წევრმა. სფა ღონისძიების ორგანიზებაში გაწეული
დახმარებისათვის მადლობის სიგელით დაჯილდოვდა.
2015 წლის 29 ნოემბერს სფა-მ მონაწილეობა მიიღო წაღვერში ჩატარებულ UNDP-ს
პროექტის
“სოფლის
მდგრადი
განვითარება
და
გარემოს
მიმართ
პასუხისმგებლობა” პრეზენტაციაში. პროექტის ფარგლებში ფერმერთა ასოციაცია
„მწვანე ველი“ შეიქმნა, რომელიც 3 კოოპერატივსა და ინდივიდუალურ ფერმერს
(საერთო ჯამში 49 ადამიანი) აერთიანებს. სფა-ს წევრმა ფერმერებმა (დაახლოებით
10 ადამიანი) მონაწილეობა მიიღეს აგრო პროდუქციის ბაზარში. აღნიშნული
ღონისძიების შემდეგ „მწვანე ველის“ 49-ვე წევრი სფა-ში გაწევრიანდა.
2015 წლის 9-16 ოქტომბერს, სფა-ს თავმჯდომარემ და აღმასრულებელმა
დირექტორმა მონაწილეობა მიიღეს ქ. რომში, FAO-ს შტაბ-ბინაში გამართულ CSMს (სამოქალაქო საზოგადოების მექანიზმი) ფორუმსა და CFS-ის (სურსათის
უსაფრთხოების კომიტეტი) კონფერენციაში. CSM ფორუმი არის სივრცე, სადაც
სამოქალაქო საზოგადოების მიერ საბოლოო სახე ეძლევა CSM-ის სამუშაო
ჯგუფებში შემუშავებულ, შეჯერებულ და ძლიერ პოლიტიკურ პოზიციებს. CFS
არის ყველაზე ინკლუზიური მთავრობათაშორისი ორგანო, რომელიც განიხილავს
სურსათის უსაფრთხოებისა და კვების საკითხებს, რათა ხელი შეუწყოს/
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უზრუნველყოს პოლიტიკის თანმიმდევრულობასა და თანხვედრას, დაახლოებასა
და კოორდინაციას. CFS ახდენს ხელსაყრელ პოზიციონირებას ასრულებს რა
წამყვანი კოორდინატორის როლს CFS-ის მიერ რეკომენდირებული პოლიტიკის
გატარების საკითხში.
2015 წლის ბოლოს, სფა-ს თავმჯდომარემ მონაწილეობა მიიღო ქალ ლიდერთა
საერთაშორისო
კონფერენციაში,
რომელიც
ეკონომიკური
გაძლიერების
ხელშეწყობით გენდერული თანასწორობის მიღწევას შეეხებოდა. კონფერენცია
იერუსალიმში(ისრაელი) ჩატარდა MASHAV-ის (ისრაელის საერთაშორისო
განვითარების თანამშრომლობის სააგენტო), ისრაელის საგარეო საქმეთა
სამინისტროს, The Golda Mount Carmel-ის საერთაშორისო ტრენინგ ცენტრის
(Haifa), UN Women და UNDP-ის ორგანიზებით გაიმართა. 30 ქვეყნის წარმატებულ
ქალ ლიდერთან შეხვედრის, გამოცდილების გაზიარებისა და საკონტაქტო
ინფორმაციის გაცვლის გარდა სფა-ს თავმჯდომარეს შესაძლებლობა ჰქონდა
მონაწილეობა მიეღო Haifa-ს დეკლარაციიის შედგენაში, რომელიც ითვალისწინებს
ყველა ქვეყანაში გენდერული თანასწორობის მიღწევის მნიშვნელობას და მიზნად
ისახავს ყველა იმ მექანიზმის განვითარებას, რომელიც ხელს შეუწყობს ქალის
როლის ზდას ეკონომიკურ წინსვლაში.
ზემოხსენებული კონფერენციის შემდეგ, 2015 წლის ნოემბერში, საქართველოში
ევროკავშირის და გაეროს მხარდაჭერით ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია
„გენდერული თანასწორობის მიღწევა – გამოწვევები და შესაძლებლობები ევროპის
სამეზობლო პოლიტიკის რეგიონში’’. კონფერენციაზე სფა-ს თავმჯდომარემ და
ისრაელის ელჩმა საქართველოში საქართველოს პრეზიდენტს, გიორგი
მარგველაშვილს
წარუდგინეს Haifa-ს დეკლარაცია, რაც ჩვენი ქვეყნის 2030
წლისთვის დაგეგმილი მდგრადი განვითარებისთვის დამატებით მხარდაჭერას
წარმოადგენს.
2015 წლის 19 ნოემბერს სფა-მ მონაწილეობა მიიღო ექსპო-ჯორჯიაში გამართულ
აგრო ფორუმში. ღონისძიების ორგანიზატორი უკრაინული კომპანია “APK-Inform”
მხარდამჭერები კი საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და სოფლის
მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო (APMA) იყო. სფა-მ აქტიური როლი
შეასრულა აღნიშნული ფორუმის ორგანიზებაში. ასოციაციის თავმჯდომარემ
დამსწრე საზოგადოებას სიტყვითაც მიმართა. ფორუმში მონაწილეობა სფა-ს
წევრმა ფერმერებმაც მიიღეს.
2015 წლის ნოემბერში, სფა-ს დასავლეთ საქართველოს რეგიონალურმა
წარმომადგენელმა მონაწილეობა მიიღო „აღმოსავლეთ ინვესტირება 2“-ის
ფარგლებში ჩატარებულ BSO აკადემიის ტრენინგ პროგრამაში. ტრენინგის
ფარგლებში EaP-ის წევრი ბიზნეს ორგანიზაციებიდან პროფესიონალები
შერჩეულნი იყვნენ როგორც ტრენინგის მსემენელები, „აღმოსავლეთ ინვესტირება
2“-ის ინსტრუქტორთა მომზადების აკადემიისათვის, რომლებიც მოგვიანებით
თავად დაატრენინგებენ SME-ს აღმოსავლეთ პარტნიორ ქვეყნების (სომხეთი,
აზერბაიჯანი,
ბელორუსი,
საქართველო,
მოლდოვეთი
და
უკრაინა)
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წარმომადგენლებს ევროკავშირის უკეთ გაგების, კონკურენტუნარიანი გარემოს
გაზრდისა და ევროკავშირთან ბიზნესის კეთებისათვის უკეთ მომზადების
საკითხების შესახებ.
ISET-თან თანამშრომლობით სფა საკუთარი ასოციაციის წევრებს რეგიონების
მიხედვით, ყოველკვირეულად აწვდის ინფორმაციას საბაზრო ფასების შესახებ.
ასევე დამატებით მომზადებულია კვარტალური ანალიზი ბაზარზე არსებული
ტენდეციების შესახებ, რომელიც მომავალი წლიდან სფა-ს საინფორმაციო
ბიულეტენშიც აისახება.
სფა-მ დახმარება გაუწია ISET პოლიტიკის ინსტიტუტს მარეგულირებელი
ზემოქმედების შეფასებისთვის (RIA) საჭიროებათა შეფასების კვლევის ჩატარების
პროცესში,
სარწყავი/სანიაღვრე
სექტორის
სატარიფო
მეთოდოლოგიის
კანონპროექტზე, რომელიც ISET და USAID Governing for Growth (G4G) პროექტის
მიერ იყო განხორციელებული.
სფა მონაწილეობდა UNDP-ს მიერ ორგანიზებულ პროფესიული განათლების,
სოფლის მეურნეობის განვითარების სამუშაო ჯგუფებსა და ტრენინგებში.
სფა-ს თავმჯომარემ მონაწილეობა მიიღო სოფლის მეურნეობის პროექტების
მართვის სააგენტოს (სოფლის მეურნეობის სამინისტრო) საგრანტო კომიტეტის
მუშაობაში.
საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია პარტნიორი ან კომისიის წევრია შემდეგი
ორგანიზაციებისა:
საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატა

ბორდის წევრი
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო

საგრანტო შერჩევის კომიტეტის წევრი
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

მიწის შეფასების კომიტეტის წევრი
სურსათის ეროვნული სააგენტოს სამოქალაქო პალატა

ხმის მიცემის უფლების მქონე წევრი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

პროფესიული ტრენინგ ცენტრის პლატფორმის წევრი
ეროვნულ პროფესიულ საბჭოსთან არსებული სამუშაო ჯგუფი

წევრი
კოპა-კოჯეკა (Copa-Cogeca)

პარტნიორი
ინვესტიცია მომავლისათვის

რეგიონალური წარმომადგენელი
საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების ალიანსი Georgian
Alliance on Agriculture and Rural Development (GAARD)
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წევრი
საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაცია
Georgian Small and Medium Enterprises Association

საბჭოს წევრი
საქართველოს მეწარმეთა ქსელი Georgian Entrepreneurs Network

დამფუძნებელი და საბჭოს წევრი
ეკონომიკის პოლიტიკის ადვოკატირების კოალიცია
Economic Policy Advocacy Coalition (EPAC)

დამფუძნებელი წევრი
აღმოსავლეთ პარტნიორობა-საქართველოს ეროვნული პლატფორმა
Eastern Partnership - Georgia National Platform

წევრი
2015
წლის
განმავლობაში
მემორანდუმები:

გაფორმებული

ურთიერთთანამშრომლობის

სფა-მ მემორანდუმი გააფორმა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ
სამსახურთან/საქსტატი.
სფა- მ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმა კონფლიქტებისა და
მოლაპარაკებების საერთაშორისო ცენტრთან (ICCN)
სფა-ა მემორანდუმი გააფორმა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსთან.

წევრთა ბაზა
2015 წელს სფა-მ 214 ახალი ინდივიდუალური და 11 ასოცირებული წევრი
შეიძინა. ასოციაციას 70 კოოპერატივი შემოუერთდა. საერთო ჯამში სფა-ს 1600 ზე მეტი წევრი ჰყავს.
I გრაფიკზე გამოსახულია სფა-ს ინდივიდუალური წევრების რეგიონების
მიხედვით განაწილება. ინდივიდუალური წევრების 33.5% სამეგრელო ან ზემო
სვანეთიდანაა, 19.8% რაჭა-ლეჩხუმიდან, ხოლო დანარჩენი 10.6% შესაბამისად,
ქვემო სვანეთიდან და გურიიდან.
გამოსახულება #1. ინდივიდუალური წევრები რეგიონების მიხედვით
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რაც შეეხება წარმოებას, მესაქონლეობა, ვაზის ზრდა, მეფუტკრეობა- ეს არის სამი
ყველაზე გავრცელებული კატეგორია. კერძოდ, მესაქონლეები შეადგენენ 24%-ს
ვაზის მწარმოებლები 13.1%-ს, ხოლო მეფუტკრეები 12.3%-ს.
გამოსახულება #2 . ინდივიდუალური წევრები საქმოანობის მიხედვით

სფა-ს წევრი კოოპერატივების საერთო რაოდენობა 102-ს უდრის, ისინი ქვეყნის
ყველა რეგიონიდან არიან წარმოდგენილები. კოოპერატივების მესამედზე მეტი
სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის რეგიონებიდან არიან (34.3%). შემდეგ არის გურია
16.7%-ით და იმერეთი 9.8%-ით.
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გამოსახულება#3.

წევრი

კოოპერატივები

რეგიონების

მიხედვით

Samegrelo and Zemo
Svaneti

Guria

მეფუტკრეობა, თხილის და ბოსტნეულის მეურნეობა არის მოწინავე წარმოების
სამი სფერო, რომელშიც სფა-ს წევრი კოოპერატივები არიან ჩართულნი.
მეფუტკრეობაში ჩართულია კოოპერატივების 19.6%, თხილის წარმოებაში
კოოპერატივების 13.7%, ბოსტნეულის მეურნეობაში კი 10.8%.
გამოსახულება #4. წევრი კოოპერატივები საქმიანობის მიხედვით

ჩვენი გუნდი

სამეთვალყურეო საბჭო
გელა ფატილაშვილი, დაიბადა 1974 წლის 19 დეკემბერს. ბავშვობიდან
ვენახში მუშაობს. მისი ოჯახი მეღვინეობას უკვე 8 თაობაა მისდევს.
2007 წელს, გელამ თავის უცხოელ პარტნიორებთან ერთად დააარსა
შპს “ხოხობის ცრემლები“ (Pheasant’s Tears) და დღემდე დიდ შრომას
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დებს ქართული ღვინის განვითარებასა და პოპულარიზაციაში. ის ენთუზიაზმით
აღსავსე მეღვინე და ბიზნესმენია. გელას ძალიან უყვარს თავისი ოჯახი, ღვინო,
ვაზი და სამშობლო. მას ჰყავს ცოლი და ოთხი შვილი.
გიორგი ღვინიაშვილი, დაიბადა 1973 წლის 8 აგვისტოს. დაამთავრა
თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტი. 2010 წლიდან ის შპს “ვარციხის
პლანტაციები”-ს (Vartsikhe Plantations) გენერალური დირექტორია,
კომპანია ბაღდადის რაიონში, სოფელ ვარციხეში ფლობს 24 ჰექტარ მიწას,
სადაც გაშენებულია 9 სხვადასხვა სახეობის მოცვი და 5 სხვადასხვა
სახეობის ჟოლო. 2014 წლიდან შპს “ვარციხის პლანტაციები” ფლობს
მოცვის და ჟოლოს გადამამუშავებელ ქარხანას ბაღდათში, რომელიც ამუშავებს
არამხოლოდ ამ კომპანიის, ასევე საქართველოში მომუშავე სხვა კომპანიების მიერ
წარმოებულ კენკრას. კომპანია დამუშავებულ მცენარეებს მსოფლიოს ბაზრებზე
შემოსავლიან ფასად ყიდის.
ნინო ზამბახიძე არის შპს “LBN Line Distribution Company”-ს
დამაარსებელი, Coffee Vergnano-ს და Tea Ronnefeldt-ის
ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2008 წელს
ფერმერობის დაწყებისას მან ახალციხის რაიონ, სოფელ წნისში
დააარსა შპს „საქართველოს ბიზნეს ზონა“ (Georgian Business
Zone- რძის გადამამუშავებელი ფერმა და ცხოველთა საკვების
წარმოების
მეურნეობა),
რომლის
აღმასრულებელი
დირექტორიც გახლავთ. 2010 წელს ნინომ დააარსა „რეგიონული განვითარების
ასოციაცია“ (Regional Development Association) ახალციხეში და მას შემდეგ იგი
სოფლის განვითარების არაერთ პროექტს უძღვება. ის გახდა „წლის მეწარმე
ქალის“ (Woman Entrepreneur of the Year) პრიზის მფლობელი პირველ
ყოველწლიურ ბიზნეს-დაჯილდოებაში “Mercury 2011”. 2012 წლიდან არის
პირველი ქალი ლიდერი და ორგანიზაცია „ინვესტიცია მომავლისათვის“ (Invest
for the Future) საპატიო კოორდინატორი. ორგანიზაცია ჰილარი კლინტონის
პატრონაჟის ქვეშ ფუნქციონირებს. მეწარმეობის პროცესში აქტიურად
ჩართულობის პარალელურად ნინომ პარტნიორებთან ერთად 2012 წელს დააარსა
“საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია“, სადაც ის იკავებს კიდეც თავმჯდომარის
პოსტს. ნინო ფერმერთა უფლებების აქტიური დამცველი და ორგანიზაციის
წარმატების მთავარი მამოძრავებელი ძალაა. 2014 წლიდან ნინომ ქართველი
მეწარმეების ქსელი დააფუძნა, რომელიც როგორც დამწყებ, ისე გამოცდილ
მეწარმეებს ბიზნესის განვითარებაში ეხმარება. ბუნებით აქტიური ნინო არის
თითქმის ყველა წამყვანი სამთავრობო თუ არასამთავრობო საბჭოსა თუ
კომიტეტის წევრი, რომელიც სოფლის მეურნეობის მიმართულებით საქმიანობს
და არა მხოლოდ.
2013 წლიდან
ნინო სოფლის მეურნეობის საკითხებში
სახელმწიფო საპარტნიორო ფონდის მრჩეველის თანამდებობასაც იკავებს.
ნინო არის Global Management (GGSB) & International Executive
ბიზნესის
ადმინისტრირების მაგისტრობის კანდიდატი, ასევე Grenoble Graduate School of
Business (France)-ს ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი(CSB) და კავკასიის
ბიზნეს სკოლისა (CSB) მაგისტრი.
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ბექა გონაშვილი, დაიბადა 1985 წლის 30 მარტს. დაამთავრა
ივანე
ჯავახიშვილის
სახელობის
უნივერსიტეტის
სამართლის ფაკულტეტი. 2007-2008 წლებში მუშაობდა TBC
ბანკში სესხების ადმინისტრატორად. 2009 წელს არაბ
პარტნიორებთან ერთად მან დაიწყო ცოცხალი ცხოველების
ექსპორტირება და გახდა შპს “Alpha for Livestock”-ის
გენერალური დირექტორი. 2010 წლიდან მოყოლებული ის
არის შპს “Georgian Livestock Export”-ს დამფუძნებელი და გენერალური
დირექტორი, რომლის ძირითადი საქმიანობაც ცოცხალ ცხოველების ექსპორტზე
გატანაა.
2010 წლიდან ბექა არის „საქართველოს მეცხვარეთა ასოციაციის (Shepherds’
Association of Georgia) დამაარსებელი და თავმჯდომარე. 2011 წელს მან დააარსა შპს
“Agroqiziki”, რომელიც ფერმერებს სთავაზობს ვეტერინარულ მომსახურებას,
მცენარეების დაცვას, ცხოველების ხელოვნურ განაყოფიერებას, სასუქების
გაყიდვასა და პირუტყვის სასურსათო ქარხანას.
2001-2009 წლებში ის ფოლკლორული ანსამბლ “Chveneburebi”-ს მენეჯერი იყო.
2005-2009 წლებში კი არტ-გენის ფოლკლორული ფესტივლის ორგანიზატორი
გახლდათ.

დეივიდ ლი დაიბადა დიდ ბრიტანეთში. 2004-2012 წლებში ის
Magticom-ის გენერალური დირექტორი იყო და 2012 წლიდან
ამავე კომპანიის პრეზიდენტის თანამდებობას იკავებს. 1990-იან
წლებში დეივიდ ლიმ იმერეთში სამეურნეო ნაკვეთები შეიძინა.
ჩადო
ინვესტიცია
ფერმაში
და
დაიწყო
კამეჩების
მოშენება/გაყიდვა. ამასთანავე, ის ფლობს მიწის ნაკვეთს, სადაც
მოჰყავს შვრია, ხორბალი და სიმინდი. დეივიდ ლის ჰყავს ცოლი
და სამი შვილი.

სფა-ს გუნდი:
2015 წელს სფა-მ გააფართოვა პერსონალი და დაიქირავა ახალი აღმასრულებელი
დირექტორი, კვლევის ანალიტიკოსი და დამატებითი ქოლ-ცენტრის ოპერატორი,
გააფორმა ხელშეკრულება გარე იურიდიულ ფირმასა და მარკეტინგის
კონსულტანტებთან.
აღმასრულებელი დირექტორი

თამარ თორია
ქოლ-ცენტრის ოპერატორი

ეკა ლომინაშვილი
კვლევის ანალიტიკოსი

ქეთევან გოგოჭური
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ბაია აბულაძე
ბაია აბულაძის ამბავი - 22 წლის ქართველი
მეღვინე და სფა-ის წევრი ერთ-ერთი
ნათელი მაგალითია იმისა, რომ ოჯახური
ტრადიციები შესაძლებელია გარდაიქმნას
მომგებიან ბიზნესად. ის წარმოშობით
იმერეთიდანაა, რომელიც საქართველოს
დასავლეთითაა
განლაგებული,
სადაც
მეღვინეობა ტრადიციული საქმიანობაა.
ბაია მშობლებს ადრეული ასაკიდანვე
ეხმარებოდა
მეღვინეობაში.
სოფლის
სკოლის წარმატებულად დამთავრების
შემდეგ ის სასწავლებლად თბილისში
ჩამოვიდა.
მან თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტში
წითელ
დიპლომზე
დაამთარა პოლიტიკური მეცნიერებების
ფაკულტეტი. ბაია არის ილიას სხელმწიფო
უნივერსიტეტის
საჯარო
ადმინისტრირების
პროგრამის
კურსდამთავრებული.
დედაქალაქში სწავლისა და ცხოვრების შემდეგ ბაიამ გააცნობიერა, რომ ღვინის
ბრენდის შექმნა და ჩამოსხმა მისი ოჯახისთვის წარმატებული ბიზნესისაკენ
წინგადადგმული ნაბიჯი იქნებოდა. ბაიამ გადამწყვეტი როლი ითამაშა
სახელმწიფო გრანტის მოპოვებაში, რომელიც შემდეგ გამოიყენა ღვინის ჩამოსხმასა
და მარკირებაში.
სფა-ს დახმარებით ბაიამ და მისმა ღვინომ მალევე მოიპოვა წარმატება. მან ხელი
მოაწერა კონტრაქტს ხუთ მაღაზიასა და ორ სასტუმროსთან თბილისში, სადაც მისი
თეთრი და მშრალი ღვინოები, ციცქა-ცოლიკაური და ცოლიკაური- წარმატებით
იყიდება. ბაია საკუთარი ღვინის ბათუმში გაყიდვასა და საერთაშორისო
ექსპორტზე გატანას გეგმავს.

მედია გაშუქება
9 იანვარი, 2015 - გადაცემა „შუადღე“ ბლიც- ინტერვიუ ნინო ზამბახიძესთან
(youtube)
9 იანვარი, 2015 - გადაცემა „შუადღე“ ნინო ზამბახიძე თანაწამყვანის ამპლუაში
(youtube)
9 იანვარი, 2015 - ჟურნალი „გზა“ „2014 წლის საუკეთესო რესპოდენტები“ (pdf)
10 იანვარი, 2015 - პალიტრაTV “სტუმრად მარიკა დარჩიასთან“ (youtube)
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12 იანვარი, 2015 - მაესტროTV “ბიზნესკონტაქტი“ (youtube)
16 იანვარი, 2015 - იმედი „ქრონიკა“ (youtube)
23 იანვარი, 2015 - კომერსანტი (Audio)
25 იანვარი, 2015 - csm.kiev.ua „Грузия ужесточает контроль качества продуктов
питания“ (PDF)
26 იანვარი, 2015 - რადიო თავისუფლება „გენდერული ამბები“ (audio)
27 იანვარი, 2015 - მაესტრო „საქმიანი დილა“ (youtube)
27 იანვარი, 2015 - პალიტრაTV “შუადღის ამბებით განო და კოტე“ (youtube)
28 იანვარი, 2015 - კომერსანტი ნინო ზამბახიძე (PDF)
29 იანვარი, 2015 - მაესტრო „ბიზნესკონტაქტი“ (youtube)
30 იანვარი,
2015 - კვირა „დაუმუშავებელი მიწების გამო მეპატრონეებს
გარკვეული სანქციები დაეკისრებათ“ (PDF)
30 იანვარი, 2015 _ კვირა პრესკონფერენცია (youtube)
3 თებერვალი, 2015 – eugeorgia „მეწარმეებს HACCP-ის დასანერგად
ძვირადღირებული საკონსულტაციო მომსახურებით სარგებლობა დასჭირდებათ“
(PDF)
3 თებერვალი, 2015 – Agrokavkaz “სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
„საქართველოს ფერმერთა ასოციაციასთან“ ითანამშრომლებს” (PDF)
4 თებერვალი, 2015 - ბიზნესკონტაქტი (youtube)
5 თებერვალი, 2015 -bpi.ge „ნინო ზამბახიძე – გზა იმედგაცრუებიდან დიდ
ბიზნესამდე“ (PDF)
10 თებერვალი, 2015 - bizzone.info „Грузии наблюдается дефицит натурального
молока“ (PDF)
17
თებერვალი,
2015
მაესტრო,
„საქმიანი
დილა“
(Youtube)
17 თებერვალი, 2015 - აჭარის ტელევიზია “აგრო რჩევები“ (youtube)
21 თებერვალი, 2015 – 1TV “მოამბე“ (youtube)
23 თებერვალი, 2015 – Bpi.ge ლარის გაუფასურებამ ქართველ ფერმერებს
პრობლემები შეუქმნა (PDF)
23 თებერვალი, 2015 -bizzone.info „Девальвация валюты в Грузии создает проблемы
фермерам“ (PDF)
26 თებერვალი, 2015 – 1TV , “რეალური სივრცე“ (youtube)
3 მარტი, 2015 – Btime.ge “ლარის დევალვაცია” (Video)
4 მარტი, 2015 – „делу время“ (PDF)
4 მარტი, 2015 - newsgeorgia.ru „რა საფრთხე ემუქრება საქართველოში ქართველ
ფერმერებს?“ (MP3)
7 მარტი, 2015 - რუსთავი 2 „ბიზნესკურიერი“ (VIDEO)
13 მარტი, 2015 – „სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ცხოველთა დაავადებების
ზედამხედველობისა და კონტროლის მექანიზმები განიხილეს“ (PDF)
16 მარტი, 2015 - eugeorgia.info „აგროკრედიტის მსურველები სესხებს
განახლებული პირობებით მიიღებენ“ (PDF)
18 მარტი, 2015 - მაესტრო „საქმიანი დილა“ (VIDEO)
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23 მარტი, 2015 –BPN „ქართული ხორცისთვის აზერბაიჯანის ბაზარი საერთოდ
ჩაიკეტა“ (PDF)
27 მარტი, 2015 -PalitraTV "აწარმოე საქართველოში" (VIDEO)
29 მარტი, 2015 - http://issuu.com/ „
30 მარტი, 2015 - მაესტრო „ბიზნესკონტაქტი“ (VIDEO)
1 April, 2015 - Magazine OK (PDF)
9 აპრილი, 2015 – commersant.ge ლარის დევალვაციით დაზარალებულ ფერმერებს
შესაძლოა სესხები ლარში გადაუტანონ (PDF)
11 აპრილი, 2015 - მაესტროს ცხრიანი „სააღდგომო ტრადიციები (video)
12 აპრილი, 2015 - „მშვიდობით, იარაღო“ (video)
30 აპრილი, 2015 – „სამოთხის ვაშლები“ (video)
5 მაისი, 2015 - Europe is Progress Georgia is Europe. Agriculture (Video)
11 მაისი, 2015 - მაესტრო „ბიზნესქონტაქტი“ (Video)
17 მაისი, 2015 - თავისუფალების დღიურები (PDF)
20 მაისი, 2015 – „ჩაის თემა“ (Video)
28 მაისი, 2015 – „საქმინი დილა“ (Video)
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„დასაქმება საზღვარგარეთ – შვეიცარიული
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ზამბახიძე” (pdf)
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25 ივლისი, 2015 – BPN.ge აზერბაიჯანში ქართული საქონელი უკრაინულს
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работу фермеров – Нино Замбахидзе“ (pdf)
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23

პარტნიორები

