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4 წლის წინ საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია (სფა) ჩამოყალიბდა იმ მიზნით, რომ გამხდარიყო ძლიერი და მდგრადი ფერმერთა
კავშირი, რომელსაც შესწევს უნარი წარმოადგინოს ფერმერთა ინტერესები საქართევლოს ნებისმიერი რეგიონსა თუ სასოფლოსამეურნეო სექტორში. მხოლოდ რამოდენიმე ადამინს შეეძლო წარმოედგინა, რომ ეს დიდი სიტყვები რეალურად გარდაიქმნებოდა
იმ ცვლილებებში, რომლის მოწმეებიც ჩვენ დღეს ვართ.
სფა გახდა რეკომენდირებული ორგანიზაცია, რომელიც იძლევა რეკომენდაციებს საქართველოს სოფლის მეურნების ყველა
დარგში. იგი წარმოადგენს ფერმერთა კანონიერ ინტერესებს, ახდენს ზეგავლენას პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებაზე და
ხმამაღლა აჟღერებს სოფლად მცხოვრები ხალხის ინტერესებს. დღეს, ფაქტიურად შეუძლებელია იფიქრო საქართველოს სოფლის
მეურნეობასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საქმინაობაზე სფა-ს აქტიური მონაწილეობისა თუ მასპინძლობის გარეშე.
სფა-მ მოიპოვა საქართველოს სოფლის მეურნეობის სფეროს ექსპერტი ორგანიზაციის წოდება. იგი იცავს ფერმერების კანონიერ
ინტერესებს, გლეხების სახელით ლობირებს სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებულ პრაქტიკულად ყველა პოლიტიკური
გადაწყვეტილების მიღების პროცესს.
დღეისათვის შეუძლებელია წარმოვიდგინოთ ნებისმიერი მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რომელშიც სფა აქტიურად არ მონაწილეობს,
ან არ მასპინძლობს მას. სფა ყველგანაა: სასოფლო-სამეურნეო კონფერენციები, ფერმერთა ბაზრობები, საჯარო დისკუსიები, მედია
დებატები, რეგიონული კონსულტაციები... ამ ანგარიშის ფურცლებზე შესაძლებლობა მოგეცემათ თვალნათლივ გაეცნოთ იმ მრავალ
საქმიანობას, რომელშიც სფა თანამონაწილეობს ან ხელმძღვანელობს. ამიტომ ვერ ვხედავ აუცილებლობას გავაგრძელო ამაზე
საუბარი. ნება მომეცით ხაზი გავუსვა იმ სამ სფეროს, სადაც სფა რეალურად ახდენს ცვლილებებს:
ერთ-ერთი სფერო, სადაც სფა ახდენს გავლენას არის სოფლის მეურნეობის სექტორისათვის უკეთესი პოლიტიკის
ჩამოყალიბება. როგორც მრავალი წლის მანძილზე საქართველოს სოფლის მეურნეობის პოლიტიკის შესახებ დისკუსიაში
ჩართული ადამიანი, რეგულარულად ვიყავი მოწმე იმისა, როგორ აწვდიდა სფა ფერმერთა სატკივარს გადაწყვეტილების
მიმღებლებს და როგორ მტკიცედ იცავდა მათ ინტერესებს.
სოფლის მეურნეობის შესახებ საზოგაოდებრივი აზრის გამყარება ყოველგვარი გადამეტების გარეშე შეიძლება აღინიშნოს
სფა-ს დამსახურებად. სფა-ს ესმის, რომ ფერმერთა საცხოვრებელი პირობების გასაუმჯობესებლად და აგრარული სექტორის
გასავითარებლად ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი მხარდაჭერის მოპოვებაა. სფა დღენიადაგ
ზრუნავს, რათა მისი მოკავშირეთა რაოდენობა სულ იზრდებოდეს, იმისთვის რომ, სოფლის მეურნეობა იყოს წარმოდგენილი
საქართველოს საზოგადოების ყველა სეგმენტში. ეს ორგანიზაციის წარმატების ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია.
და ბოლოს, ჩვენ უნდა ავღნიშნოთ ის მრავალი სერვისი, რომლითაც სფა რეგულარულად უზრუნველყოფს თავის წევრებსა
და პარტნიორებს. მათ შორისაა ძალიან ეფექტური ცხელი ხაზი, რომელზეც მთელი საქართველოს მასშტაბით ფერმერებს
შეუძლიათ მიიღონ საჭირო ინფორმაცია.
ამ შთაგონებით აღსავსე შედეგების მიღწევა შეუძლებელი იქნებოდა ნინო ზამბახიძის - სფა-ს დამფუძნებლისა და თავჯდომარის
გრძელვადიანი ხედვისა და წარჩინებული ხელმძღვანელობის გარეშე. ასევე, მინდა გამოვხატო ჩემი ღრმა პატივისცემა სფა-ს
ტექნიკური პერსონალის მიმართ. მიუხედავად გუნდის სიმცირისა, იგი გამოირჩევა კომპეტენტურობითა და მოტივირებულობით,
ყოველდღიური დაუღალავი შრომით მათ მიაღწიეს ამ შთამბეჭდავ წარმატებას.
თავის განვითარების გზას სფა მარტო არ უძღვება. პარტნიორ ორგანიზაციათა შორის არიან სახელმწოფო ინსტიტუტები, დონორი
ორგანიზაციები, აკადემიური სასწავლებლები, კერძო კომპანიები, ექსპერტები, მედია და ბევრი სხვა. ყველა მათგანი სოფლის
მეურნეობის განვითარების ქომაგია. შესაბამისად, ისინი გულუხვი მხარდაჭერითა და ტექნიკური დახმარების უზრუნველყოფით
რეგულარულად ეხმარებიან სფა-ს დასახული მიზნების მიღწევაში. დიდი მადლობა მათ ამ ოცნების რეალობად ქცევაში.

საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის საპატიო პრეზიდენტი

სფა-ს აქტიური წევრი ასობით ქართველი ფერმერი: ქალი თუ კაცი, დიდი თუ პატარა, ტრადიციული მეწარმე თუ თანამედროვე
ფერმერი, ინდივუდუალური თუ აგრო კოოპერატივის წარმომადგენელი, მწყემსი, მეფუტკრე, გლეხი, მებაღე, მეცხოველე, მეღვინე
- წარმოადგენენ ამ ორგანიზაციის ნამდვილ სიძლიერეს, რა თქმა უნდა მენეჯმენტთან და მეგობრებთან ერთად. ძვირფასო
ფერმერებო, ეს ყოველწლიური ანგარიში თქვენ გეძღვნებათ. თქვენ ხართ საქართველოს სოფლის ღირსების ამაყი განმკარგველები.
მიუხედავად მიღწეული წარმატებისა, წინ გრძელი და ხშირად სირთულეებით აღსავსე გზაა გასავლელი. უახლოეს მომავალში
სფა გაარძელებს შიდა რესურსების გარღმავებაზე მუშაობას, ფინანსური მდგარადოს უზრუნველყოფითა და წევრთა რაოდენობის
გაფართოებით.
მაგრამ, სრულიად დარწმუნებული ვარ, რომ ბრწყინვალე დასაწყისისა და პერსპექტიული შედეგების ფონზე სფა გაგრძელებს
ეტაპობრივ ზრდას, როგორც მინდორში ხორბალი, როგორც ძროხის მიერ ნაზარდი ხბო, როგორც ვენახში ვაზი, მტკიცედ და სულ
ზემოთ.
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აგრომრეწველობა მთავარ როლს ასრულებს ქვეყნის განვითარებაში და ეკონომიკურ ზრდაში. ამ მიზნით, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს სოფლის განვითარების კუთხით საინვესტიციო სტრატეგიების განსაზღვრას და მხარდაჭერას ქვეყნის ადმინისტრაციულ ერთეულებში.
რეგიონში განვითარებული ეკონომიკური შოკის გამო, საქართველოსთვის 2016 წელი მნიშვნელოვანი გამოწვევების პერიოდი იყო.
რეგიონში არსებულმა მძიმე ეკონომიკურმა ვითარებამ უარყოფითი გავლენა მოახდინა ქვეყნის მთავარ ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე. ამ პერიოდში ლარი მნიშვნელოვნად გაუფასურდა; დაზარალდა სასოფლო-სამეურნეო სექტორი; ვაჭრობა ევროპასთან - მათ
შორის როგორც ექსპორტი, ასევე, იმპორტი წინა წელთან შედარებით შემცირდა.
ამ დროის განმავლობაში, ფერმერთა ასოციაცია გვერდში ედგა და ეხმარებოდა თავის 3,000-მდე წევრ ფერმერს. ფერმერების მიერ
მონიჭებული მანდატის შესაბამისად, შუამავლის ფუნქცია შეასრულა ფერმერებსა და მთავრობას შორის - მჭიდროდ ითანამშრომლა სახელმწიფო ორგანოებთან, აქტიური მონაწილეობა მიიღო სოფლის მეურნეობის სტრატეგიისა და პოლიტიკის განსაზღვრის
პროცესში.
ქვეყნის აგრარულ სექტორში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელების პროცესში ფერმერთა აქტიური ჩართვის ხელშეწყობის
მიზნით, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის დირექტორთა საბჭომ ფერმერთა სათათბიროს შექმნის გადაწყვეტილება მიიღო.
სათათბიროს წევრი ფერმერები - საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტიდან, უფლებამოსილები არიან მიიღონ მონაწილეობა სოფლის მეურნეობის დარგისა და ფერმერთა მდგომარეობის გაუმჯობესების მიმართულებით პოლიტიკის შემუშავების პროცესში.
2016 წელი წარმატებული იყო ფერმერთა ახალგაზრდული ფრთის (GFA Junior) წევრებისთვის. მათ მონაწილეობა მიიღეს გაერთიანებული ერების სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციისა (FAO) და ევროკომისიის მიერ ორგანიზებულ რამდენიმე საერთაშორისო ტრენინგში, სემინარსა და კონფერენციაში შემდეგ საკითხებზე: ქალთა მეწარმეობა, სურსათის უვნებლობა და ელექტრონული პლატფორმები სოფლის მეურნეობისთვის. სპეციალური ბლოგ-პოსტები მიუძღვნეს ასოციაციის ახალგაზრდა ფერმერებს
სოფლის მეურნეობის კვლევის გლობალურ ფორუმსა (GFAR) და „ევროპის კარი ქალთა მეწარმეობისთვის“ (WEgate) შეხვედრაზე.
წლის განმავლობაში „GFA Junior-ის“ ინფორმირებულობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ადგილობრივი სატელევიზიო არხები, გაზეთები და საინფორმაციო სააგენტოები აქტიურად აშუქებდნენ მათ წარმატებულ ისტორიებს. ამ სახის აქტივობები ხელს უწყობს სექტორის პოპულარიზაციას ახალგაზრდა თაობას შორის და ბოლოს, ჩვენ გვეყოლება სასოფლო სამეურნეო სექტორში მოღვაწე მეტი
ახალგაზრდა ფერმერი და მეწარმე.
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე
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სოფლის მეურნეობა საქართველოში
საქართველოში ეკონომიკის განვითარება კვლავ მთავარ გამოწვევად რჩება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის
(საქსტატი) მონაცემების შესაბამისად, 2015 წელს მოსახლეობის 10,1% სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფებოდა, ხოლო 2014 წელს
მისი მაჩვენებელი 11,6%1-ს შეადგენდა (აქედან, დაახლოებით ორი მესამედი სოფლის მოსახლეობაა).
გასულ წლებთან შედარებით, სიღარიბის შემცირების (მათ შორის, სასოფლო-სამეურნეო რაიონებშიც) მიუხედავად, ეს საკითხი დღის
წესრიგში ისევ აქტუალურია. სოფელში დასაქმება, ძირითადად, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობებით შემოიფარგლება, საიდანაც
დაახლოებით 98% თვითდასაქმებაზე მოდის, მათ შორის გვხდება როგორც საოჯახო, ასევე, ნახევრად კომერციული მეურნეობები.
2015 წელს სასოფლო-სამეურნეო სექტორის წილმა მშპ-ს 9.2% შეადგინა2. ეს ფაქტი მიუთითებს იმაზე, რომ სექტორის ეფექტურობა
კვლავ დაბალ დონეზე რჩება. თუმცა, სასოფლო-სამეურნეო სექტორი მაინც მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საქართველოს სოფლების ეკონომიკურად გაძლიერებაში და გრძელვადიან პერსპექტივაში მას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს მთელი ქვეყნის
ეკონომიკის განვითარებისთვის.
საქართველოში, ბოლო წლების განმავლობაში, სასოფლო-სამეურნეო სექტორი ერთ-ერთ პრიორიტეტულ დარგად სახელდება.
ქვეყნის მთავრობა, საინვესტიციო შესაძლებლობების გაფართოებისა და სექტორის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, თანამშრომლობს როგორც საერთაშორისო, ისე, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. თუმცა, სასოფლო-სამეურნეო
სექტორში ინვესტიციების შესახებ მონაცემები ჯერ კიდევ არ არის იმედის მომცემი (2016 წელს, 2015 წელთან შედარებით, უცხოური
პირდაპირი ინვესტიციები არ გაზრდილა).
საქართველოს სავაჭრო ბალანსი უარყოფითია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქვეყნის იმპორტი ექსპორტს აღემატება. 2014 წლიდან გამოიკვეთა იმპორტისა და ექსპორტის ზრდის ტენდენცია, თუმცა, იმპორტი, ექსპორტთან შედარებით უფრო მეტად გაიზარდა.
კომპანიები, რომლებიც ექსპორტზე მუშაობენ, ხშირ შემთხვევაში, ინოვაციებისა და ახალი ტექნოლოგიების ათვისების გზით ბიძგს
აძლევენ ადგილობრივ ბაზარზე ორიენტირებულ კომპანიებს. სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ექსპორტს, ასევე, შეუძლია მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს საგადასახადო ბალანსში, თუმცა, ამ მიზნით საჭიროა „ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი
სავაჭრო სივრცის“ (DCFTA) მოთხოვნების დაკმაყოფილება. საქართველოს სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ექსპორტმა ბოლო
წლებში საექსპორტო შემოსავლების ერთ მეოთხედზე მეტი შეადგინა. ამავდროულად, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი (დეფიციტი) საერთო უარყოფითი სავაჭრო ბალანსის დაახლოებით 10%-ს შეადგენდა3.
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციას მიაჩნია, რომ სიღარიბის დონის შემცირებაში დიდი როლი ენიჭება ბიზნესზე ორიენტირებულ სოფლის მეურნეობას. შესაბამისად, დარგის კონკურენტუნარიანობისა და სოფლის განვითარების - ამ ორი მიმართულების
გაძლიერებაა საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის საქმიანობის პრიორიტეტული ამოცანა.
ასოციაცია ფერმერებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით აერთიანებს მათი უფლებების დაცვის, ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებისა
და სოფლის მეურნეობის სექტორის გაძლიერების მიზნით. ის ამ მიზნის მიღწევას ფერმერთა მოთხოვნებზე მორგებული სხვადასხვა
მომსახურებების შეთავაზებისა და მათი შესაძლებლობების გაუმჯობესების გზით გეგმავს. სწორედ, კერძო სექტორთან მჭიდრო თანამშრომლობით, ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზრებზე ქართული კონკურენტუნარიანი პროდუქტების რეალიზაციის ხელშეწყობით იქნება შესაძლებელი ქვეყნის აგროსექტორის გაძლიერება, რაც ამ სექტორში დასაქმებულ ყოველ ადამიანზე, საბოლოოდ,
კი ქვეყნის ეკონომიკაზე პოზიტიურად აისახება.
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ამოცანაა სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობის ზრდა, ფერმერთა კომპეტენციის ამაღლება და ფერმერთა კონტრიბუციის შეფასება საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში. სექტორის პროდუქტიულობის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ხედვა უცვლელი რჩება:
საქართველოს განათლების სისტემის გაუმჯობესება; შესაბამისად, კერძო სექტორის მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება;
მაღალი ხარისხის პროფესიულ განათლებაზე წვდომა (VET) და განვითარება;
ევროკავშირთან „ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის“ (DCFTA) შეთანხმების მოთხოვნების
დაკმაყოფილება (ქართველმა სასოფლო-სამეურნეო დარგის მუშაკებმა უნდა დააკმაყოფილონ სურსათის უვნებლობის
რეგულაციის მოთხოვნები);
სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა სამი მთავარი მიმართულებით: ფინანსებზე წვდომა, ინფრასტრუქტურის განვითარება და
პოლიტიკური გარემო, რომელიც მორგებულია ფერმერთა საჭიროებებზე;
ფერმერების მხრიდან ინიცირებული ბუნებრივი კოოპერატიული ფორმაციების სტიმულირება;
სასოფლო-სამეურნეო დაზღვევის ინიციატივების სტიმულირება საქართველოში ჯანსაღი ბიზნესგარემოს შექმნის მიზნით.
1
2
3
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საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი)http://geostat.ge/?action=page&p_id=187&lang=geo
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი)http://geostat.ge/?action=page&p_id=118&lang=geo
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი)http://geostat.ge/?action=page&p_id=133&lang=geo
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2016 წლის ძირითადი მიღწევები
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის საწევრო ბაზა მოიცავს 933 დამოუკიდებელ წევრს, 103 ასოცირებულ წევრსა და 143
კოოპერატივს ქვეყნის მასშტაბით.
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ წარმოადგინა ინიციატივა ფერმერთა საბჭოს დაფუძნების შესახებ, საქართველოში
პოლიტიკის განხორციელების პროცესში ფერმერთა ჩართულობის ხელშეწყობის, ასევე, მათსა და მთავრობას შორის მჭიდრო
კავშირების დამყარების მხარდაჭერის მიზნით;
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ შექმნა ახალგაზრდა ფერმერთა ფრთა საქართველოს მასშტაბით - „GFA Junior“
(მათთან მიმდინარეობდა ინტენსიური შეხვედრები სამომავლო გეგმების, საერთო ხედვისა და მისიის განსაზღვრის მიზნით);
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ დაიწყო „USAID“-ის მიერ დაფინანსებული 5 წლიანი პროექტი „ზრდა საქართველოში“,
რომელიც ხორციელდება შიდა ქართლის, სამეგრელო - ზემო სვანეთის, სამცხე ჯავახეთის, ქვემო ქართლისა და მცხეთა მთიანეთის რეგიონებში (ასოციაცია არის სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონების კოორდინატორი ორგანიზაცია);
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ განახორციელა საპილოტე პროგრამა, რომლის მთავარი მიზანია ახალი, სამუშაოზე
დაფუძნებული სწავლების (WBL) მოდელის დანერგვა. პროგრამა ითვალისწინებს მიწოდებაზე ორიენტირებული პროფესიული
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განათლებისა და ტრენინგის (VET) არსებული სისტემის გარდაქმნას. კერძოდ, კვალიფიციური მუშახელის მომზადებას
სამრეწველო მოთხოვნილებების შესაბამისად. პროექტი ხორციელდება ოთხ საპილოტე რეგიონში: სამცხე - ჯავახეთი, მცხეთა
- მთიანეთი, სამეგრელო - ზემო სვანეთი და კახეთი, ორ სასოფლო-სამეურნეო დარგში - მეცხოველეობა და მემცენარეობა.
პროექტი მხარდაჭერილია „UNDP“-ისა (გაერთიანებული ერების განვითარების პროგრამა) და „SDC“-ის (შვეიცარიის
განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო) მიერ.
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ მონაწილეობა მიიღო ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მიწის რეგისტრაციის
კანონპროექტების შემუშავება/ გაუმჯობესებაში;
ასოციაციამ ხელი მოაწერა ხელშეკრულებას პარტნიორობის შესახებ საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტთან, თბილისის
თავისუფალ უნივერსიტეტთან და საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის საცდელ ბაზებთან, რაც პროექტის „პროფესიული
განათლება ეკონომიკის განვითარებისთვისა“ და ფონდი „ათასწლეულის გამოწვევა - საქართველოს“ („MCA“) გრანტის
ფარგლებში ინოვაციური პროგრამების შექმნას ითვალისწინებს. „GFA“ აღნიშნულ პარტნიორებს პროექტით გათვალისწინებული
სასწავლო მასალების შემუშავებისათვის ექსპერტების ჩართულობას, კვალიფიციური კურსდამთავრებულებისთვის
დასაქმებასა და სტუდენტებისთვის სამრეწველო პრაქტიკის შესაძლებლობას სთავაზობს.
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ ეკონომიკური პოლიტიკისა და კვლევის ცენტრთან (EPRC) ხელი მოაწერა
6-თვიანი მომსახურების ხელშეკრულებას, რომლის ფარგლებშიც მოხდა ინფორმაციის შეგროვება და მიწოდება „ღრმა
და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცესთან“ (DCFTA) დაკავშირებულ საკითხებზე, სამი რეგიონული
წარმომადგენლობის მეშვეობით: სამცხე - ჯავახეთი, გურია და ქვემო ქართლი.
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ექტი დაეხმარება ინდივიდთა ჯუფებს - ასოციაციებსა და სათემო კავშირებს, ასევე მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოებს რათა
მათ შემდგომ გააზიარონ პროექტის სარგებელი თავიანთ თემებში.
საპროექტო ჯგუფი გააუმჯობესებს მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოების (MSMEs) განვითარებას; გაზრდის სოფლის მეურნეობაში შემოსავლის გამომუშავების შესაძლებლობებს; ხელს შეუწყობს მუდმივი საბაზრო კავშირების დამყარებას საბაზრო ეკონომიკის
გაძლიერების მიზნით; ხელს შეუწყობს ჩვენი სამიზნე თემების საარსებო საშუალებებისა და სიცოცხლისუნარიანობის ამაღლებას.

||სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ განახორციელა საპილოტე პროგრამა, რომლის მთავარი მიზანია ახალი, სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების (WBL) მოდელის გამოცდა. პროგრამა ითვალისწინებს მიწოდებაზე ორიენტირებული პროფესიული განათლებისა და ტრენინგის (VET) არსებული სისტემის გარდაქმნას. კერძოდ, კვალიფიციური მუშახელის მომზადებას სამრეწველო მოთხოვნილებების შესაბამისად. პროექტი განხორციელდება ოთხ საპილოტე რეგიონში: სამცხე - ჯავახეთი, მცხეთა - მთიანეთი, სამეგრელო
- ზემო სვანეთი და კახეთი, ორ სასოფლო-სამეურნეო დარგში - მეცხოველეობა და მემცენარეობა. პროექტი მხარდაჭერილია გაერთიანებული ერების განვითარების პროგრამისა (UNDP) და შვეიცარიის განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC)
მიერ.

||საადვოკატო საქმიანობა - ლობირება
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ და მისმა იურისტებმა განსაზღვრეს თემები, წარმოადგინეს ანალიზი და რეკომენდაციები
შემდეგ სფეროებთან დაკავშირებით:
დაბეგვრა კოოპერატივებისთვის;
ცვლილებები კანონში კოოპერატივების შესახებ, კოოპერატივების მიერ ფინანსური მომსახურებების უზრუნველყოფის
ჩართვასთან დაკავშირებით;
საქართველოს კანონი მთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ. ამ კანონის მთავარი მიზანია ეკონომიკური საქმიანობის
ხელშეწყობა საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში (მათ შორის საგადასახადო შეღავათები) და მეწარმეების სტიმულირება
ადგილობრივი პროდუქციის გაზრდის მიზნით. კანონის მიზანია ქალაქებში ადგილობრივი მოსახლეობის მიგრაციის
შემცირება. კანონი ითვალისწინებს გაუმჯობესების სხვა დებულებებს, რომლებიც მჭიდროდ უკავშირდება მაღალმთიან
რეგიონებში მცხოვრები ფერმერების საქმიანობებს;

პროექტები
პროექტის „სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შესაძლებლობების გაძლიერების“ (CBAC) ფარგლებში, საქართველოს სამხრეთ
სასაზღვრე რეგიონებში (კონკურენტუნარიანობის პოტენციალის საფუძველზე) სასოფლო-სამეურნეო ოთხი კულტურის ღირებულებათა ჯაჭვის კვლევის მიზნით მოწვეული იყვნენ კონსულტანტები. პროექტის მიზანია მდგრადი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისთვის თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველსაყოფად ღირებულებათა ჯაჭვის წარმატებული კოოპერატიული მოდელების
შექმნა.
ინფორმირებულობის ამაღლებისა და „CBAC“-ს ფინანსურ და ტექნიკურ დახმარებაზე თანაბარი წვდომის მიზნით, „CBAC“ ჯგუფმა ჩაატარა შეხვედრები 21 სამიზნე მუნიციპალიტეტში და ბიზნეს იდეების კონკურსი გამოაცხადა. „CBAC“ პროექტის ფარგლებში და სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტოს მიერ ორგანიზებული ტრენინგისთვის შეირჩა 22 აპლიკანტი. მთლიანობაში, 130-მა პირმა ტექნიკური დახმარება მიიღო ტრენინგების სახით თემებზე: სასოფლო–სამეურნეო კოოპერაციის საფუძვლები
და ბიზნესგეგმის შედგენა. ბიზნეს-გეგმის კონკურსის დასრულების შემდეგ, შეფასების კომიტეტმა გამოავლინდა 14 გამარჯვებული
აპლიკანტი.

||ზრდა საქართველოში
აშშ–ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მიერ დაფინანსებული 5 წლიანი პროექტი “ზრდა საქართველოში“, რომელსაც ახორციელებს კონსორციუმი „ქემონიქსის“ ხელმძღვანელობით, 2016 წლის 12 ივლისს ოფიციალურად დაიწყო. სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში პროექტის პარტნიორი „საქართველოს ფერმერთა ასოციაციაა“ (GFA).
„ზრდა საქართველოში“ ადგილობრივ სუბიექტებს კვალიფიკაციის, პროდუქტიულობისა და ქსელების გაძლიერებაში ეხმარება.
პროექტი მათ საშუალებას აძლევს წვლილი შეიტანონ ეკონომიკის ფართომასშტაბიან ზრდასა და სამიზნე თემებში წარმოების სიცოცხლისუნარიანობის გაძლიერებაში. ეკონომიკური და სოციალური კავშირების დადებითი ეფექტის გავრცელების მიზნით, პრო-
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ტყის არამერქნული პროდუქციის იურიდიული საფუძველი, რომელზეც არსებობს დაინტერესება ფერმერთა მხრიდან და
მთავრობა გეგმავს გასცეს ლიცენზიები ასეთი პროდუქციის გამოყენებაზე.
ცვლილებები საგადასახადო კოდექსში (კანონპროექტი მოამზადა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების
სააგენტომ და ითვალისწინებდა სასოფლო–სამეურნეო კოოპერატივებისთვის საგადასახადო შეღავათების ვადის
გაგრძელებას, ასევე, არსებული სარგებელის გაფართოებას.
ცვლილებების პროექტი „კანონში საჯარო რეესტრის შესახებ“;
სამუშაოს დასრულება მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით (მომზადდა ძალაში შესული კანონის ანალიზი). კანონი „მიწის
ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციისა და საკადასტრო მონაცემების კონკრეტული წესების
სრულყოფის შესახებ“. საბოლოო დოკუმენტი მომზადდა ამ კანონით (მათ შორის კანონით საჯარო რეესტრის შესახებ)
გათვალისწინებულ სხვა საკანონმდებლო აქტებში შეტანილი ცვლილებების ანალიზის მიზნით. ეს კანონი მნიშვნელოვანია
არა მხოლოდ ფერმერებისთვის, არამედ საქართველოს თითოეული მოქალაქისთვის, თუმცა, განსაკუთრებული მნიშვნელობა
აქვს მათთვის, ვინც უშუალოდ ჩართულია სოფლის მეურნეობაში და აქტიურად სარგებლობენ მიწით, როგორც შემოსავლის
მთავარი რესურსით;
კონსულტაციები და ლობირება კოოპერატივის წევრებისთვის სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული სასოფლო–სამეურნეო
დანიშნულების მიწების შესყიდვის გამარტივებული წესების შესახებ – ზემოაღნიშნული წესი არ რეგულირდება კანონით და
ასოციაციის იურიდიული პარტნიორი გეგმავს მუშაობის გაგრძელებას ზემოხსენებულ საკითხზე (საკითხის დაყენება შესაბამის
სააგენტოებში / კრებებზე).)
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ფერმერთა სათათბირო
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ ფერმერთა სათათბიროს შექმნის ინიციატივა მის წევრ ფერმერებს, არასამთავრობო და
სამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს 2016 წლის 1 დეკემბერს წარუდგინა. სათათბიროს ფორმირების გადაწყვეტილება
ფერმერებმა კენჭისყრის საფუძველზე, ხმათა უმრავლესობით მიიღეს.
სათათბიროს ამოცანაა, ჩამოყალიბდეს ფერმერების ამოცანებზე მორგებულ სტრუქტურად, რომელიც დაკომპლექტებული იქნება
ეფექტური სამუშაო ჯგუფებით; მიმართულებას მისცემს სოფლის მეურნეობის სფეროში ჩართულ დაინტერესებულ ჯგუფებს ფეხი
აუწყონ ბაზარზე არსებულ რეალობასა და გამოწვევებს; გამოავლენს პრიორიტეტულ დარგებსა და მიმართულებებს; განსაზღვრავს
პრობლემებსა და საჭიროებებს; ხელს შეუწყობს კერძო სექტორსა და დონორ ორგანიზაციებს შორის ორმხრივ, სარგებელზე
დაფუძნებული თანამშრომლობის ჩამოყალიბებას.

მოწვეული კონსულტანტების რეკომენდაციების საფუძველზე, შეიქმნა ფერმერთა სათათბიროს მმართველობითი სტრუქტურა,
წესდება და შინაგანაწესი. შემუშავდა სათათბიროს საქმიანობის პროცედურული სქემა. განისაზღვრა წარმომადგენელთა
რაოდენობა, მათი შერჩევის კრიტერიუმები. მთელი საქართველოს მასშტაბით, ფერმერთა სათათათბიროს კანდიდატურების
შერჩევის მიზნით შეიქმნა სააპლიკაციო ფორმა.
ფერმერთა სათათბიროს წევრები (მოთათბირეები) მთელი საქართველოს მასშტაბით არიან წარმოდგენილი.
ფერმერთა სათათბიროში ხმის მიცემის პროცედურა ხორციელდება მობილური აპლიკაციით (Evote სისტემით, რომელიც შეიძლება
ჩამოიტვირთოს „iOS“ -ისა და „Android“-ის სისტემის სმარტფონებზე), რომელიც სპეციალურად სათათბიროსთვის შეიქმნა პროცესის
გამჭვირვალობისათვის.

||ფერმერთა სათათბიროს მიზნები:
ფერმერთა ინეტერსების უკეთ დაცვა და საკანონმდებლო პროცესებში მათი აქტიური ჩართულობის უზრუნველყოფა;
ფერმერთა ინტერესების დასაცავად, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის საკომუნკიკაციო ჯაჭვის მუნიციპალურ დონეზე
გავრცელება.
ფერმერთა სათათბიროს ანგარიშგასაწევ ძალად ჩამოყალიბება, რომელიც დაიცავს ფერმერთა ინტერესებს და გააძლიერებს
სოფლის მეურნეობის სფეროში მომუშავე, ბიზნესზე ორიენტირებულ ფერმერებს;
აგრარულ სექტორში გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, ფერმერების მაქსიმალურად ჩართულობისა (როგორც
მუნიციპალურ, ასევე, ინსტიტუციურ დონეზე) და მათი ხმის გათვალისწინების მიღწევა.
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მონაწილეობა სოფლის
მეურნეობის განვითარების
სხვადასხვა ღონისძიებებში
2016 წლის 12–14 იანვარს, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე წევრ ფერმერებთან და ENPARD-ის მიერ
(სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამა) დაფინანსებული კოოპერატივის წევრებთან
ერთად (CARE კონსორციუმის მხარდაჭერით) დაესწრო დასავლეთ საფრანგეთში ქალაქ ანჟეში, მებაღეობის პროდუქტების
ეროვნულ გამოფენას (SIVAL). დელეგაცია, ასევე, ეწვია ადგილობრივ ფერმებს. ვიზიტის მიზანი იყო მებაღეობის სექტორში
სპეციალიზებულ ფრანგულ კომპანიებთან კონტაქტების გაღრმავების ხელშეწყობა; ქართველი ფერმერებისთვის სასოფლოსამეურნეო კულტურების წარმოების სხვადასხვა ეტაპებისა (ნერგების, თესლის...) და პროდუქტების მარკეტინგის საკითხებში
გამოცდილებების გაზიარება. ვიზიტის ორგანიზება განხორციელდა აგრო და სასურსათო სექტორში აღჭურვილობისა და
ტექნოლოგიების მომწოდებელ ფრანგულ ასოციაციაციასთან (ADEPTA) თანამშრომლობით.
2016 წლის თებერვალში, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარემ, ინსტიტუციური განვითარების
კოორდინატორმა, ასოციაციის წევრმა ფერმერებმა და კოოპერატივების წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს ცოდნის
გაცვლის პროგრამაში - უელსში, რომელიც თბილისში ბრიტანეთის საელჩოსა და უელსის სურსათის ტექნოლოგიის ცენტრის
მხარდაჭერით განხორციელდა. ვიზიტის მიზანი იყო ევროკავშირთან ვაჭრობის საკითხებზე გამოცდილების გაზიარება. ასევე,
ჯგუფის ინფორმირებულობის გაზრდა ევროკავშირისა და ასოცირების ხელშეკრულების შესახებ.
2016 წლის მარტში, საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია დაესწრო „EU4Business Week“-ს, რომლის ორგანიზება „ბიზნესისა
და ეკონომიკის ცენტრმა“ (BEC) USAID-ის პროექტის G4G-ისა და „ეკონომიკური პოლიტიკის ადვოკატირების კოალიციასთან“
(EPAC) თანამშრომლობით უზრუნველყო ევროკავშირის პროგრამა „კერძო და საჯარო სექტორს შორის დიალოგის“ (East-Invest 2) ფარგლებში.
2016 წლის 11 მარტს საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ მონაწილეობა მიიღო მეფუტკრეობის კოოპერატივების პირველ
ფორუმში, რომელიც ინიცირებულია ENPARD-ისა (სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო
პროგრამა) და მისი განმახორციელებელი პარტნიორების – „მერსი კორპსი“, „ადამიანი გაჭირვებაში“, „CARE International“ და „OXFAM GB“-ს მიერ. ღონისძიება გახდა კოორდინაციის პლატფორმა, სადაც მეფუტკრეობის კოოპერატივებსა და
სხვადასხვა დაინტერესებულ პირებს შესაძლებლობა ჰქონდათ გაცნობოდნენ არსებულ გამოწვევებს მეფუტკრეობის დარგში
და განეხილათ პოტენციური წარმატებული პროექტები. ფორუმის მიზანი იყო თანამშრომლობის განვითარებისათვის
„კატალიზატორის“ ფუნქციის შესრულება მეფუტკრეობის კოოპერატივებსა და ამ სფეროში ჩართულ სხვა დაინტერესებულ
პირებს შორის.
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საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე და ინსტიტუციური განვითარების კოორდინატორი დაესწრო სამოქალაქო
საზოგადოების პროგრამას „ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის“ (EBRD) 25-ე წლიურ შეხვედრაზე, რომელიც
2016 წლის 11-12 მაისს, EBRD-ის სათაო ოფისში - ლონდონში ჩატარდა. პროგრამის ფარგლებში, მათ მონაწილეობა მიიღეს
სადისკუსიო სემინარებში: „სამოქალაქო საზოგადოების როლი ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში და ცენტრალურ
აზიაში“, ასევე, გაეცნენ ლონდონის ეკონომიკის სკოლის (LSE) კვლევას - საქართველოში, ყაზახეთში, მაროკოში, სერბეთსა
და თურქეთში კერძო სექტორის სამოქალაქო საზოგადოებაში ჩართულობის საკითხზე.
2016 წლის 27 – 28 მაისს, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარე და აღმასრულებელი დირექტორი დაესწრო
არაბეთის ბიზნეს-ლიდერების ინსტიტუტის (IACE) მიერ ორგანიზებულ ტუნისის ფორუმის მე-4 გამოშვებას, სადაც პოლიტიკური
ლიდერები და ბიზნესმენები 30-ზე მეტი ქვეყნიდან პოლიტიკასთან, ეკონომიკასთან, დიპლომატიასთან და საერთაშორისო
თანამშრომლობასთან დაკავშირებული საკითხების განსახილველად იკრიბებიან. ასოციაციის თავმჯდომარე ტუნისის
ფორუმის (DCFTA) ფარგლებში, მესამე სემინარის (სასოფლო-სამეურნეო სექტორის ლიბერალიზაცია) განხილვებში
მომხსენებლად იყო მიწვეული.
2016 წლის მაისში, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ საქართველოს თხილის გადამამუშავებელთა და ექსპორტიორთა
ასოციაციისა (HEPA) და ოქსფამის მხარდაჭერით მონაწილეობა მიიღო თხილის ფორუმში, რომელიც თბილისში ჩატარდა.
მონაწილეებს ფორუმზე, აღნიშნულ სექტორში მთავრობის გეგმებისა და პროგრამების, სექტორის გამოწვევებისა და სხვა
ქვეყნების გამოცდილების მოსმენის შესაძლებლობა ჰქონდათ.
2016 წლის 2 ივნისს, საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო სექტორის გამოწვევების შესახებ დისკუსიებში მონაწილეობის
მიღების მიზნით, ასოციაციამ მონაწილეობა მიიღო ფერმერთა მეორე კონგრესში, (ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული
პროექტის “სურსათის უვნებლობის ეროვნული სტრატეგიის გაუმჯობესება და მცირე ფერმერების მხარდაჭერა“ ფარგლებში
„ოქსფამისა“ და „ელკანას“ ორგანიზებით).
2016 წლის 3 ივნისს, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ მონაწილეობა მიიღო ჩაის ფორუმში, რომელიც „CARE
კონსორციუმის“ ორგანიზებით ISET პოლიტიკის ინსტიტუტთან, რეგიონული განვითარების ასოციაციასთან და საქართველოს
ფერმერთა ასოციაციასთან პარტნიორობით განხორციელდა. ფორუმის მიზანი იყო სხვადასხვა დაინტერესებული პირების
შეკრება ჩაის პლანტაციის რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამის - „ქართული ჩაისა“ და ჩაის შესახებ ახალი რეგულაციის
განხილვის პლატფორმის უზრუნველსაყოფად.
2016 წლის 9 ივნისს, ასოციაციამ მონაწილეობა მიიღო „სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების ჯგუფის“
(GAARD) გაფართოებულ სხდომაზე, სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციებიდან დამკვირვებლების
მონაწილეობით, სადაც განხილულ იქნა ალიანსის საქმიანობა და სამოქმედო გეგმა.
ფონდთან „შენი ტყე“ თანამშრომლობით, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ ორგანიზება გაუკეთა მარწყვის ფერმერების
მონაწილეობას ისრაელის ექსპერტების მიერ ჩატარებულ ტრენინგში მცხეთაში, სადაც მონაწილეობა მიიღო ასოციაციის
სამმა წევრმა ფერმერმა.
2016 წლის სექტემბერში, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარემ მომხსენებლის სახით მონაწილეობა
მიიღო კვლევის - „ცოდნის საჭიროებები საქართველოს სოფლის მეურნეობაში - შინაური ფერმერული მეურნეობების საქმე“
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პრეზენტაციაზე და დისკუსიაზე, რომელიც ISET-მა სამხრეთ კავკასიაში შვეიცარიის თანამშრომლობის ოფისისა (SCO) და
„საქართველოში სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული პროფესიული განათლების, ტრენინგისა და ექსტენციის სისტემების
მოდერნიზაცია“ (UNDP-ის მხარდაჭერილი პროექტი) ფარგლებში ჩაატარა.
ასოციაციის თავმჯდომარემ მონაწილეობა მიიღო „ოქსფამის“ სემინარში - სურსათის უვნებლობის სამოქალაქო საზოგადოების
მექანიზმი (CSM), სადაც წარმოადგინა CSM-ის მიმოხილვა და გააზიარა რომში (FAO-ს სათაო ოფისში) CSM-ის ფორუმში
მონაწილეობის საკუთარი გამოცდილება.
2016 წლის ივლისში, საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია საფრანგეთის განვითარების სააგენტოს (AFD) რეგიონებში
ფერმერებთან შეხვედრების ორგანიზებაში დაეხმარა. შეხვედრები ჩატარდა ფერმერთა საჭიროებების შეფასების,
ფერმერებისა და კოოპერატივებისთვის დაფინანსებაზე წვდომის გაუმჯობესების მომავალ პროგრამასთან დაკავშირებით.
საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა მონაწილეობა მიიღო მონაწილის სახით EPRC-ს
მცირე ფერმერების საჭიროებებისა და ინფორმირებულობის შესახებ კვლევის პრეზენტაციაში. აღნიშნულ კვლევასთან
დაკავშირებით, ასოციაციის სატელეფონო ცენტრმა 500 ფერმერის სატელეფონო გამოკითხვა ჩაატარა.
2016 წლის ოქტომბერში, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ჯგუფმა მონაწილეობა მიიღო „Copa-Cogeca“-ს
წლიურ შეხვედრაზე - ფერმერთა კონგრესზე, რომელიც საბერძნეთში ჩატარდა. „Copa-Cogeca“ არის ევროპელი ფერმერებისა
და აგროკოოპერატივების კავშირი. საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია არის მეოთხე ორგანიზაცია ევროკავშირის არაწევრ
ქვეყნებს შორის, რომელსაც მიეცა კავშირის წევრად გახდომის შესაძლებლობა. კრება, სახელწოდებით „შესაძლებლობები
ევროპის სოფლის მეურნეობისთვის: მწვანე ზრდა და დინამიურად განვითარებადი ბაზრები“ - ეხებოდა მომავალში მდგრადი,
კონკურენტუნარიანი, ინოვაციური და ეკონომიკურად მომგებიანი სოფლის მეურნეობის სექტორის უზრუნველყოფის საკითხებს.
ბევრმა მაღალი დონის მომხსენებელმა მიიღო მონაწილეობა ამ ღონისძიებაში, მათ შორის ევროკომისარმა სოფლის
მეურნეობის საკითხებში ფილ ჰოგანმა, სლოვაკეთის წარმომადგენლობამ, ევროპარლამენტის სოფლის მეურნეობისა და
სოფლის რაიონების განვითარების კომიტეტის თავმჯდომარემ ბატონმა სიკიერსკიმ.

2016 წლის 29 ნოემბერს, მონაწილეობა მიიღო უწყებათაშორის ფორუმში “ფინანსებზე წვდომა კოოპერატივებისთვის“,
რომელიც „CARE კონსორციუმის“ მიერ პოლიტიკის ინსტიტუტთან (ISET,) რეგიონული განვითარების ასოციაციასთან (RDA),
საქართელოს ფერმერთა ასოციაციასთან (GFA) პარტნიორობით განხორციელდა, „მერსი კორპსთან“, „ოქსფამთან და
„ადამიანი გაჭირვებაში“ კონსორციუმთან თანამშრომლობით და ევროკავშირის დაფინანსებული სოფლის და სოფლის
მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD) ფარგლებში. ფორუმის მიზანი იყო კოოპერატივების
დაფინანსებაზე წვდომასთან დაკავშირებით არსებული გამოწვევებისა და შესაძლებლობების განხილვა.
2016 წლის 29 ნოემბრიდან - 2 დეკემბრამდე პერიოდში საქართველოს ფერმერთა ასოციაციამ და მისმა წევრმა
ფერმერებმა მონაწილეობა მიიღეს სოფლის მეურნეობის, სურსათისა და სასმელი პროდუქტების შესაფუთი და დამუშავების
მოწყობილობების საერთაშორისო გამოფენის სავაჭრო მისიაში. ღონისძიება საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს
საელჩოს მიერ იყო ორგანიზებული.
ასოციაციის წარმომადგენლობა დაესწრო 117-ზე მეტი დაინტერესებული პირის სხვადასხვა კრებას და კონსულტაცია გაუწია
200-ზე მეტ ბენეფიციარს.

||2016 წელს ხელმოწერილი ურთიერთგაგების მემორანდუმები
მემორანდუმი საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულ სამსახურთან;
მემორანდუმი სსიპ სახელმწიფო მომსახურებების განვითარების სააგენტოსთან;
მემორანდუმი საქართველოს ფისტას ასოციაციასთან.

16

17

ANNUAL REPORT
ასოციაციის წევრთა ბაზა

wlis angariSi
30
26

2016 წლის ბოლოს საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია მოიცავდა 992 დამოუკიდებელ წევრ ფერმერს და 151 კოოპერატივს.
გარდა ამისა, ასოციაცისა ჰყავდა 103 ასოცირებული წევრი. ასოცირებულ წევრებს წარმოადგენენ კომპანიები (ძირითადად, შპს–
ები) და ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციები/ასოციაციები, როგორიცაა „საქართველოს მეცხვარეთა ასოციაცია“, „საქართველოს
თხილის მწარმოებელთა ასოციაცია“ და ა.შ.

||ნახაზი 1. ინდივიდუალური წევრები რეგიონების მიხედვით
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||ძირითადი
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||ძირითადი
აგროსაქმიანობა თბილისის მუნიციპალიტეტში

უნდა აღინიშნოს, რომ ფერმერები მხოლოდ ერთი საქმიანობით არ შემოიფარგლებიან. ფერმერს, რომელიც ეწევა მეცხოველეობას,
ასევე, მოჰყავს კარტოფილი და აწარმოებს თაფლს. როგორც დიაგრამიდან ჩანს, 992 ფერმერიდან 359 (რაც 36%–ს შეადგენს) ეწევა
მეცხოველეობას. შემდეგი რეიტინგული კატეგორიაა მევენახეობა, რომელსაც მოსდევს მეფუტკრეობა, ხილისა და მარცვლეული
კულტურების წარმოება.
მოცემულ გრაფებში მითითებულია ათი რეგიონი, ინდივიდუალური წევრი ფერმერების ძირითად საქმიანობებთან ერთად.
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||წევრი ფერმერების

აგროსაქმიანობა იმერეთის
რეგიონში

ძირითადი
საქმიანობები
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აგროსაქმიანობა სამეგრელო-ზემო სვანეთის
რეგიონში

აგროსაქმიანობა კახეთის
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აგროსაქმიანობა რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთის
რეგიონში
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||ძირითადი
აგროსაქმიანობა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში
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||ძირითადი
აგროსაქმიანობა მცხეთა-მთიანეთის
რეგიონში
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||ძირითადი
აგროსაქმიანობა ქვემო ქართლის
რეგიონში
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wlis angariSi
კოოპერატივებს შორის უფრო გავრცელებულია მეფუტკრეობა და თხილის წარმოება. შემდეგ პოზიციაზეა მეცხოველეობა, ბოსტნეულის, ხილის, მარცვლეული კულტურებისა და სასათბურე წარმოება. დამოუკიდებელი ფერმერებისაგან განსხვავებით, მევენახეობით მხოლოდ 5 კოოპერატივია დაკავებული.

25
21
20

წარმოების მასშტაბების გათვალისწინებით, მხოლოდ რამდენიმე კოოპერატივი და ასოცირებული წევრი შეიძლება ჩაითვალოს
მსხვილ მწარმოებლად. დღეისათვის, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციას არ აქვს ინფორმაცია თავისი წევრების ბრუნვის შესახებ, რაც დაეხმარებოდა წევრების წარმოებების მასშტაბების მიხედვით დიფერენცირებაში.
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||ასოციაციის ახალი წევრები (იანვარი 2016 - დეკემბერი 2016)
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||ძირითადი
აგროსაქმიანობა შიდა
ქართლის
რეგიონში

ნახაზი N2 მიუთითებს საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის კოოპერატივების განაწილებას რეგიონების მიხედვით. კოოპერატივების
30.7% სამეგრელოსა და ზემო სვანეთის რეგიონიდან არის. 13.3% - იმერეთის რეგიონიდან, ხოლო 12.0% - გურიის რეგიონიდან.
3%
6%

116 ახალი წევრი (ინდივიდუალური ფერემერები);
21 კოოპერატივი (180 წევრი);
5 ასოცირებული წევრი.

||ასოციაციის წევრთა საერთო რაოდენობა
1058 ინდივიდუალური წევრი;
98 ასოცირებული წევრი;

სამეგრელო, ზემო
სვანეთი
Samegrelo
Zemo Svaneti

155 კოოპერატივი.

სამცხე-ჯვახეთიSamtskhe -javakheti

(კოოპერატივების, ასოცირებული წევრებისა და დამოუკიდებელი ფერმერების რაოდენობა დაახლოებით 3,000 შეადგენს).

7%

ქვემო ქართლიKvemo Kartli
31%

13%

1%

აჭარა

Adjara

კონსულტაციები გაიმართა ასოციაციის სოფლის მეურნეობის სფეროს სპეციალისტის აქტიური მონაწილეობით.

გურია

Guria

თბილისი

Tbilisi

კონსულტაციის მთავარი თემები: მეცხოველეობა; სანერგე მეურნეობა; სათანადო სასოფლო-სამეურნეო პრატქიკა (G.A.P;
GLOBAL G.A.P); სეტყვისა და ყინვისაგან დაცვასთან დაკავშირებული საკითხები; რძის პროდუქტები; ხილისა და ბოსტნეულის
წარმოების მახასიათებლები.

იმერეთი

Imereti

კახეთი

Kakheti

9%

12%

||200–ზე მეტმა ფერმერმა გაიარა კონსულტაცია

შიდა ქართლი Shida Kartli

||ნახაზი 2. წევრი

კოოპერატივები
მცხეთა-მთიანეთი
რეგიონების
Racha - Lechkhumi, Kvemo Svaneti
რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო-სვანეთი
მიხედვით
Mtskheta - Mtianeti

7%
8%
0.2%

სატელეფონო ცენტრმა უპასუხა 7717 შემომავალ ზარს და განახორციელა 5367 ზარი რეგიონული განვითარების ასოციაციასთან
(RDA) სამთავრობო პროექტის „მიკრო ბიზნესის განვითარება სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში“ ფარგლებში.
სატელეფონო ცენტრმა განახორციელა 5839 გამავალი ზარი და უპასუხა 1444 შემომავალ ზარს.
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||წევრი კოოპერატივების ძირითადი საქმიანობები
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საბაზრო ფასების ანალიტიკა (GFA-ISET)
„CARE კონსორციუმის“ მიერ განხორციელებული პროექტის „თანამშრომლობა საქართველოში სოფლის აღორძინებისთვის“ (ENPARD) ფარგლებში, ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კვლევითი ინსტიტუტი (ISET-PI) სოფლის მეურნეობის პროდუქტების
საბაზრო ფასის წარდგენის მექანიზმის საკითხზე საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან და გაერთიანებული ერების
სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციასთან (FAO) თანამშრომლობს. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს
რეგიონულმა წარმომადგენლებმა (ICCs), საქართველოს 60 მუნიციპალიტეტში, ყოველკვირეული კვლევის საფუძველზე, შეაგროვეს
100-ზე მეტი პირველადი სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტის შესახებ ფასთა მონაცემები.
აღნიშნულ საკითხზე, „თანამშრომლობა საქართველოში სოფლის აღორძინებისთვის“ (ENPARD) პროექტის ფარგლებში,
საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია და ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კვლევითი ინსტიტუტი (ISET-PI) აქტიურად
თანამშრომლობენ. მათ, საბაზრო ფასების ტენდენციების შესახებ საერთო ანალიზი (ზემოაღნიშნული ფასების მონაცემების
საფუძველზე) წარმოადგინეს.

wlis angariSi
ასოციაციის ცნობადობა საზოგადოებაში:
Facebook-ის მომხმარებლების რაოდენობა გაიზარდა 2894–ით;
Facebook-ის მომხმარებლების რაოდენობა „GFA Junior“-ის გვერძე გაიზარდა 452-ით;
მომზადდა სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული 127 მედია დაიჯესტი;
201 მომხმარებელმა მიიღო კონსულტაცია ვებ. გვერდითა და Facebook-ით;
Facebook-ის გვერძე აიტვირთა 165 ახალი აუქციონი სასოფლო-სამეურნეო მიწების შესახებ;
ფერმერთა ინფორმირებულობის ამაღლების, საჭირო და მნიშვნელოვან ინფორმაციაზე მათი წვდომის გაუმჯობესების მიზნით,
შეიქმნა ახალი ოფიციალური ვებგვერდი (www.gfa.org.ge).

FPI
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DPI
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X/2016

XI/2016

XII/2016
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II/2017

III/2017

VPI
AGRIndex

IV/2017

||ხორცის ფასის ცვლილება

III/2016

IV/2016

V/2016

VI/2016

VII/2016
თვე

VIII/2016

IX/2016

X/2016

XI/2016

XII/2016

I/2016

II/2016

III/2017

შერეული

წელი

||საბაზრო ფასების ტენდენციების ანალიზი მოიცავს სამ პროდუქტს:
ინფოგრაფიკა;
ყოველკვირეულად შესწორებული ფასთა მონაცემები;
AGRIndex.
ინფოგრაფიკა, AGRIndex და ყოველკვირეულად შესწორებული ფასთა მონაცემები
მხოლოდ ადგილობრივად წარმოებული პროდუქტების შესახებ ინფორმაციას წარმოადგენს და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია
ადგილობრივი წარმოებით დაინტერესებული პირებისთვის:
ქართველი ფერმერები, რომლებიც თავიანთ პროდუქტს ადგილობრივად ყიდიან;
მომხმარებლები, რომლებიც დაინტერესებული არიან ქართული აგროპროდუქტების ფასებით;
სხვა ფიზიკური პირები, რომლებსაც ადგილობრივ ბაზარზე ფასების დინამიკის ანალიზის ინსტრუმენტი სჭირდებათ.
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მედია გაშუქება

3 June, 2016 – ibusiness.ge “ნინო ზამბახიძე: სახელმწიფო სოფლის მეურნეობის პროგრამებიდან ნელ-ნელა უნდა გავიდეს’’
(PDF)

ბმულების სანახავად იხილეთ დოკუმენტის ვებ ვერსია საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ოფიციალურ ვებგვერდზე:
WWW.GFA.ORG.GE

2 July, 2016 – radiotavisupleba.ge „სტიქია და ქალების სოლიდარობა’’ (Video)
3 July, 2016 – ibusiness.ge “ნინო ზამბახიძე: სახელმწიფო სოფლის მეურნეობის პროგრამებიდან ნელ-ნელა უნდა გავიდეს’’ (PDF)

29 January, 2016 – “რა სტანდატებს უნდა აკმაყოფილებდეს ქართული ყველი ევროპულ ბაზარზე” (PDF)

6 July, 2016 –bpn.ge “პირველი ფერმერული კრახიდან წარმატებულ ფერმერობამდე” (PDF)

30 January, 2016 – “აზერბაიჯანმა ბაზარი ჩაკეტა, ხორცი შეიძლება გაიაფდეს” (PDF)

9 July, 2016 – imedi.fm “ბიზნესი ბოტებში“ (PDF)

2 February, 2016 - მაესტრო „საქმიანი დილა“ (Video)

17 July, 2016 – gza.ge “სად ატამი, სად პოლიტიკა?“ (PDF)

2 February, 2016 – businesscontact.ge "თუ დაავადება დადასტურდა, აზერბაიჯანული ბაზარი ჩვენთვის, შესაძლოა 12 თვით
დაიკეტოს" (PDF)

6 September, 2016 – Rusavi2 “სხვა შუადღე“ (Video)
21 September, 2016 – businesscontract “საქმიანი დილა“ (Video)

3 February, 2016 - http://bizzone.info/ (PDF)
6 February, 2016 - ARTarea

26 September, 2016 – businesscontract “საქმიანი დილა“ (Video)

15 February, 2016 – The Farmer (MP3)

28 September, 2016 – businesscontract “საქმიანი დილა“ (Video)

18 February, 2016 – Bfm.ge “გაზრდილი ყურადღება სოფლის მეურნეობისადმი მოსაწონია” (PDF)

28 September, 2016 – Fortuna.ge “წარმატება მხოლოდ მარცხის შემდეგ მოდის“ (Video)

18 February, 2016 – “სასოფლო მიწების შესყიდვაზე შეზღუდვა მოხსნილია” (PDF)

6 October, 2016 - businesscontract “საქმიანი დილა“ (Video)

24 February, 2016 – ISET “ქართული სოფლის მეურნეობის ნორჩი ნერგები” (PDF)

12 October, 2016 – eugeorgia.info სოციალური ინტერვენცია თუ თავისუფალი ბაზრის ხელშეწყობა? (PDF)

29 February, 2016 - მაესტრო „ბიზნესკონტაქტი“ (Youtube)

12 October, 2016 - საქმიანი დილა „სოფლის მეურნეობა და ინფრასტრუქტურა“ (Video)

2 March, 2016 – commersant “საქართველოში ფერმერები ბიზნესმენებად ვერ იქცნენ“ (PDF)
3 March, 2016 - რუსთავი 2 „სხვა შუადღე“ (Video)

19 October, 2016 - საქმიანი დილა „სამელიორაციო სისტემები“ (Video)
27 October, 2016 - საქმიანი დილა „მიწის რეგისტრაცია“ (Video)

3 March, 2016 – commersant “საქართველო უკრაინული რძის ნაწარმის ერთ-ერთ მსხვილ მომხმარებლად დასახელდა” (PDF)
5 March, 2016 – საქართველოს პრემიერ-მინისტრის - გიორგი კვირიკაშვილის ვიზიტი წნისის საწარმოში
8 March, 2016 – „ბიზნესკოდი“ (Video)
22 March, 2016 - "ფერმერთა ასოციაცია" სამი რეგიონის 10 კოოპერატივს დააფინანსებს (Youtube)
28 March, 2016 - ambebi.ge “ქართული რძის გამოწვევები - "შემოდგომასა და ზამთარში რძის დეფიციტია"” (PDF)
1 April, 2016 – Maestro.tv “ქალის როლი ეკონომიკურ ზრდასა და რეფორმების შემუშავებაში” (Video)

2 November, 2016 - საქმიანი დილა „მეცხოველეობის დარგის გამოწვევები“ (Video)
9 November, 2016 - საქმიანი დილა „ხორცპროდუქტების სავალდებულო ეტიკეტირება“ (Video)
16 November, 2016 - საქმიანი დილა „გლობალური მეწარმეობის კვირეული“ (Video)
23 November, 2016 - საქმიანი დილა „ფერმერის დღე“ (Video)
30 November, 2016 -საქმიანი დილა „სოფლის მეურნეობა“ (Video)
1 December, 2016 – Garb.ge “ფერმერთა უფლებების დასაცავად ახალი სათათბირო გაერთიანება შეიქმნა” (Video)

2 April, 2016 – PalitraTV.ge “ბიზნესპერსონა“ (youtube)
5 May, 2016 - აგროკავკასია ‘’ნინო ზამბახიძე და ახალგაზრდა ფერმერები’’ (PDF)
6 May, 2016 – Maestro „საქმიანი დილა“ (Video)
10 May, 2016 – bpn.ge “რატომ არ ვითარდება საქართველოში მსხვილი ფერმერული მეურნეობები” (PDF)

1 December, 2016 - interpressnews.ge “ევროკავშირის მხარდაჭერით „საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია“ ფერმერთა
სათათბიროს აფუძნებს” (PDF)
1 December, 2016 - რუსთავი 2 „ფერმერთა ასოციაციამ წევრ ფერმერებს სათათბიროს შექმნის ინიციატივით მიმართა"
2 December, 2016 – Businesscontract “ევროკავშირის მხარდაჭერით „საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია“ ფერმერთა
სათათბიროს აფუძნებს” (PDF)

1 June, 2016 – Maestro “საქმიანი დილა“ (Video)
9 June, 2016 – gza.ambebi.ge “აგროდაზღვევის პროგრამა და მისი შუქჩრდილები“ (PDF)
15 June, 2016 – radiotavisupleba.ge „თუკი დედა მუშაობს’’ (Video)
20 June, 2016 – enpard.ge “ჩაის კოოპერატივების სამუშაო შეხვედრა“ (PDF)
24 June, 2016 – GDS “შუადღე“ (Video)
26 June, 2016 – radiotavisupleba.ge „სტიქია და ქალების სოლიდარობა’’ (Video)

7 December, 2016 - საქმიანი დილა „ადგილობრივი მოსახლეობის განვითარების ინიციატივა“ (Video)
14 December, 2016 - საქმიანი დილა „მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა“ (Video)
21 December, 2016 - იბერია „ბიზნესკოდი“ (Video)
21 December, 2016 - საქმიანი დილა „ნინო ზამბახიძის რუბრიკა“ (Video)
28 December, 2016 - საქმიანი დილა „ფერმერების შეჯამება“ (Video)
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Agricultural industry plays a major role in the country’s development and economic growth. For this purpose, special attention must be paid to defining and supporting rural development and investment strategies in the regions. Implementation of economic development activities for municipalities
is very important for the institutional improvement of agricultural sector.
The year 2016 was the year of challenges for Georgia because of economic shocks in the region which have adversely affected agriculture sector.
Lari deflated significantly and it affected negatively on the main economic indicators of the country. For example, trade with Europe, including both
export and import, decreased compared to the previous year.
During this period GFA stood along with its nearly 3,000 member farmers. According to the mandate assigned to us by our farmers, we acted as an intermediary, a mediator, between farmers and government, we closely cooperated with the state bodies, actively participated in the agriculture strategy and policy making process. For the sake of facilitating active involvement of farmers in policy-making process, the Board of Directors of Georgian
Farmers’ Association made a decision to form a Farmers’ Council composed of farmers from all the municipalities of Georgia, with enough power to
take part in the process of making policies, dealing with the issues of development of agriculture and improvement of the state of Georgian farmers.
The year of 2016 was successful for our GFA Junior members. They participated in several international workshops, seminars and conferences
organized by Food and Agriculture Organization of United Nations (FAO) and European Commission covering the following issues: women entrepreneurship, food safety, and e-platforms for agriculture. Special blog posts were written about GFA’s young farmers by Global Forum on Agricultural
Research (GFAR), and European gateway for women’s entrepreneurship (WEgate). Throughout the year, the awareness of GFA Junior raised significantly. National TV channels, newspapers, and news agencies actively covered their successful stories. This kind of activities contributes to popularization of the sector among the young generation and, finally, we will have more young farmers and entrepreneurs engaged in the agriculture sector.

JUAN ECHANOVE

Honorable President of Georgian Farmers’ Association

When four years ago the Georgian Farmers Association (GFA) was established with the goal to become a strong and sustainable farmers’ union,
able to represent the interests of the farmers in every region and agriculture sector of Georgia, few people could have ever imagine that these big
words would actually translate into the transformational changes that we see today.
The GFA has become the reference organization of the Georgian agriculture sector, representing the legitimate interests of the farmers, advocating
and influencing virtually every policy making processes and raising the voice of the rural people. Nowadays, it is literally impossible to think on any
relevant activity in the Georgian agricultural sphere without the active presence of GFA, either participating or hosting the event. GFA is everywhere:
agricultural conferences, farmers’ fairs, policy discussions, media debates, regional consultations... All along the pages of this report you will find
several references to these many activities that GFA has been leading or contributing to, so there is no need for me here to elaborate further. Let me
only emphasizes three specific spheres where GFA is really making a difference:
One is the impact of GFA in shaping better policies for the agricultural sector. As an insider working in the Georgian agricultural field on policy
dialogue for many years, I was regularly witnessing how GFA is able to deliver the views of the farmers in the places where decisions are
taken, and to stand firmly behind those views.
Another aspect that cannot be overestimated is GFA’s contribution to enhance the public opinion regarding agriculture. Wisely, GFA understands than in order to improve the living conditions of the farmers and to boost the agricultural sector, it is also of the outmost importance to
gain the support of the public at large for the cause of rural life. GFA has been making constant efforts to add allies for the cause of agriculture
across all segments of the Georgian society. This has been, indeed, one of the key ingredients in the organization success.
Finally, we cannot forget the many services that GFA is providing regularly to its members and associates, including its extremely efficient call
centre, which provides relevant in-time information to farmers all across Georgia; as well as the high quality trainings, targeted projects and
other actions that GFA is implementing in the field.
These inspiring results could not have been possible without the long term vision and outstanding leadership of Nino Zambakhidze, founder and
chairwoman of the GFA. I would also like to express my deepest recognition to the GFA technical staff, the small Juan Echanove 8 but extremely
competent team of highly motivated professionals that are making achievable, with their daily effort, all these impressive successes.
GFA, of course, is not alone in this path: several entities, including State agencies, donors, nongovernmental organizations, academic institutions,
private companies, experts, media and many more, all of them devoted friends of the agricultural cause in Georgia, are regularly contributing to GFA
accomplishments, with their generous support, technical assistance and willingness to join forces for the common goal of boosting the Georgian
agriculture sector. Thanks to all of them for making this dream possible.
Beyond its technical capacities, its leadership and its many supportive partners, the real strength of the GFA is, of course, it constituency: The
hundreds of Georgian farmers which are active members of the Association: Women and men; big and small; traditional producers and modern farm
owners; individual farmers and members of agriculture cooperatives; shepherds, beekeepers, aquiculture farmers, horticulturalists, cattle breeders,
grape growers... they are the GFA. This annual report, dear farmers, is dedicated to all of you, because you are the proud stewards of Georgian
rural dignity.
Despite all these successes, the way ahead is long, and often complicated. GFA will continue in the coming future working hard in enhancing its
internal capacities, ensuring further financial sustainability and broadening its members’ base. But I am totally certain that after the brilliant start and
promising results to date, GFA will continue growing, step by step, like the wheat in the fields, like the calf nurtured by the cow, like the grape in the
vine... firmly, upwards.

NINO ZAMBAKHIDZE

Chairwoman of Georgian Farmers’ Association
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conomic development is still the main challenge of Georgia. According to the National Statistics Office of Georgia (GeoStat), in 2015, 10,1% of the
population lived under the poverty threshold while in 2014, it was 11,6%1, being nearly two thirds of this population located in rural areas.Despite
theimprovements, poverty reduction,and accordingly rural poverty reduction, is increasingly on the agenda. Rural employment is predominantly agricultural, mostly related to self-employment (~98%), linked to subsistence or semi-subsistence farming.In 2015, the share of the agriculture sector
constituted 9.2% of the GDP2. This indicates that the sector efficiency remains on a low level. However, agriculture sector plays an important role in
the rural development of Georgia and it will be key to the economic development of the whole country in the long-run.
Agriculture sector has been one of the priority sectors in recent years. Georgian government has collaborated with international organizations and
relevant state institutions to promote the investment opportunities and encourage the growth of the sector. However, the data on investment in the
agriculture sector is not yet very promising. In 2016, foreign direct investment did not increase compared to 2015.
Georgian Farmers’ Association is convinced that business oriented agriculture sector is one of the key solutions to decrease the poverty level. The
competitiveness of agriculture sector and rural development are key factors for the sustainable development of the country. Nevertheless, agriculture and rural development still require further improvement in order to be able to contributeto the country’s development.
Georgia has a negative trade balance, which means that the country imports more than it exports. Since 2004, both imports and exports have had
an upward trend, but imports have increased more than exports did. Exporting firms often play a leadership role in terms of innovation, adopting
new technologies and give positive examples to domestically oriented firms. Agricultural exports also can make a significant contribution to the
balance of payments although for this purpose, it is necessary to meet the requirements of the Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA).
Georgia’s agricultural exports accounted for more than one-quarter of export earnings in recent years. At the same time, the agricultural trade deficit
was around 10% out of the total trade deficit3.
Georgian Farmers’ Association is committed to work closely with the private sector to promote competitive Georgian products to potential buyers
and consumers on domestic and international markets.
Georgian Farmers’ Association unites farmers across Georgia
to improve their living conditions and to strengthen the agriculture sector. To defend farmers’ rights in both state and private institutions. To strengthen farmers’ social and economic
conditions by offering them various services adapted to their
needsand by improving their capacities.
The vision of Georgian Farmers’ Associationis to increase
agricultural productivity, enhance competence and appreciate
farmers’ contribution to economic development of Georgia.
Regarding the improvement of sector productivity GFA’s outlookremains unchanged:

GFA’s membership base comprises 933 individual members, 103 associated members and 143 cooperatives all over the country;
GFA initiated Farmers’ Council in Georgia in order to promote farmers’ involvement in policy-making process and support the formation of
close ties between them and the government;
GFA has created informal youth wing of young farmers around Georgia - GFA Junior. Intensive meetings with them were ongoing to agree on
the objectives and futures plans, and create a vision and a mission.
GFA started a new 5 year USAID funded project “Zrda Activity in Georgia”. The Project is being implemented in Shida Kartli, Samegrelo-Zemo
Svaneti, Samtskhe-Javakheti, Kvemo Kartli and Mtskheta-Mtianeti regions of Georgia. GFA is a partner organization for the Samtskhe-Javakheti and Kvemo Kartli regions.
GFA launched a new pilot project, the main goal of which is to pilot the new WBL (Work Based Learning) model aiming to transform existing
supply-driven vocational education and training (VET) system towards a demand-led model to meet industry needs for the skilled workforce.
The project will be implemented in four pilot regions: Samtskhe-Javakheti, Mtskheta-Mtianeti, Samegrelo-Zemo Svaneti and Kakheti, in two
agricultural fields: livestock breeding and plant growing and is supported by UNDP(United Nations Development Programme)and SDC(Swiss
Developmant Cooperation).
GFA contributed to elaboration/improvement of the draft laws of local self-government and land registration.
GFA signed three Memorandums of Understanding with relevant national organizations.
GFA signed Partnership Agreement with Agricultural University of Georgia, Free University of Tbilisi and Testing Fields of Agricultural University of Georgian concerning the Establishment of Innovative Curriculums for Industry-led Skills and Workforce Development in Agriculture
under the MCA(MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT)– Georgia Grant. GFA will participate in the establishment of a solid system for the development of industry-led skills and workforce through providing experts for the elaboration study materials, enhancement of job placements
for qualified graduates, and providing industry practices for students.
GFA signed a 6-month service contract with the Economic Policy and Research Centre (EPRC) for the provision of information services
concerning DCFTA related issues through its local representatives in three regions of Georgia: Samtskhe-Javakheti, Guria and Kvemo Kartli
regions.

Enhancing educational system in Georgia thus matching the private sector needs and access to high quality
Vocational Education and Training (VET) and extension
Meeting the requirements for the Deep and Comprehensive Free Trade Area agreement with the EU, Georgian agriculture players have to satisfy at least the minimum food safety regulations;
Supporting agriculture in three main directions: access
to finance, infrastructure development and a policy environment adapted to farmers’ needs;
Stimulating natural cooperative formation initiated from
farmers themselves;
Stimulating agricultural insurance initiatives in Georgia
to develop healthy business environment;
1

National Statistics Office of Georgia (GEOSTAT). http://geostat.ge/?action=page&p_id=187&lang=geo
National Statistics Office of Georgia (GEOSTAT). http://geostat.ge/?action=page&p_id=118&lang=geo
3
National Statistics Office of Georgia (GEOSTAT). http://geostat.ge/?action=page&p_id=133&lang=geo
2
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ADVOCACY ACTIVITIES
GFA and its lawyershave identified the following advocacy topics and provided respective analysis and recommendations on the following fields:
Taxation for cooperatives.
Amendments to the law on cooperatives related to inclusion of provision of financial services by coops.
Law of Georgia on development of mountainous regions.
The main purpose of this law is to promote economic activity in high mountainous regions of Georgia (including tax privileges) and to encourage entrepreneurs to increase local production. The purpose of the law is to reduce migration of the local population to the cities. The law
provides other important provisions, that are closely linked to the activities of farmers living in high mountainous regions.
Legal basis for non-timber forest products, for which there is an interest from the farmers’ side and government is planning to introduce licenses for their use.
Amendments of Tax code.
The draft law was prepared by the Cooperative Development Agency and served to extend the term of tax privileges for agricultural cooperatives (as well as the expansion of existing benefits).
Draft Amendments to the “Law on Public Registry”.
Finalization of the work on land registration. The analysis of the law already in effect was prepared.
The law about “Improvement of the Special Rules of Systemic and Sporadic Registration of Rights and Cadastral Data on Land Plots”. The
final document was prepared to analyze the amendments introduced in other legislative acts under this Law (including the Law on Public
Registry). This law is relevant not only for farmers but for any Georgian citizen, but of course it is of particular importance to those who are
directly engaged in agriculture and are actively using land as main resource for income generation.
Consultations and lobbying for cooperative members regarding simplified rules for the purchase of agricultural lands under State ownership the above rule is not regulated by the law and the firm is planning to continue working on the above issue (raising the issue at the respective
agencies/meetings).

PROJECTS
Within the frames of the project “Capacity Building of Agricultural Cooperatives” (CBAC) in South bordering regions of Georgia, the purpose of
which is to create successful models of cooperative value chains to enable equal opportunities for sustainable socioeconomic development, the
consultants were outsourced to conduct research and select up to four agricultural value chains based on their competitiveness potential in target
regions. To raise awareness and ensure equitable access to CBAC’s financial and technical assistance, CBAC team held meetings in all the 21 target municipalities and started solicitation of business ideas.22 applicants were selected for training organized by CBAC project and the Agricultural
Cooperatives Development Agency. In total, 130 individuals received technical assistance in form of trainings in Basics of Cooperation and Business
Plan Writing. After completion of Business plan competition, the evaluation committee revealed 14 winner applicants.
The Chemonics consortium has won the USAID funded 5-year Zrda Activity in Georgia. GFA is a partner organization for the Samtskhe-Javakheti
and Kvemo Kartli regions. On July 12, 2016 the Zrda Activity in Georgia was officially launched. Zrda represents an opportunity to strengthen the
skills, productivity, and networks of local actors - from vulnerable households to developed Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) - so they
can contribute to broad-based economic growth and strengthened resilience in target communities. To multiply the positive effects of these economic
and social networks, the Project will target groups of individuals- such as associations and community-level groups, and MSMEs able to share the
benefits of the interventions with their communities. The project team will develop MSME skills, improve rural households’ ability to generate income,
and foster enduring market linkages to strengthen the market system, bolstering the resilience and livelihoods of our target communities.
With the financial support of SDC and UNDP, GFA launched a new pilot project, the main goal of which is to pilot the new WBL (Work Based
Learning) model aiming to transform existing supply-driven VET (Vocational Education and Training) system towards a demand-led model to meet
industry needs for the skilled workforce. This will be achieved through supporting linking employers’ interests to the training provision, to make the
best use of the workplace as a powerful learning environment as well as to make VET more attractive and labour-market-oriented. In addition, the
WBL approach makes the school to work transition easy and will positively contribute to decreased youth unemployment rate. The Project will be
implemented in four pilot regions: Samtskhe-Javakheti, Mtskheta-Mtianeti, Samegrelo-Zemo Svaneti and Kakheti, in two agricultural fields: livestock
breeding and plant growing.
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FARMERS’ COUNCIL
On December 1st, 2016, Georgian Farmers’ Association held a meeting and announced the formation of Farmers’ Council.
For the sake of facilitating active involvement of farmers in policy-making process, the Board of Directors of Georgian Farmers’ Association made a
decision to form a Farmers’ Council composed of farmers, with enough power to take part in the process of making policies, dealing with the issues
of development of agriculture and improvement of the state of Georgian farmers.
Farmers’ Council will be organized in Committees and Working Parties for regional and sectoral representation.
All farming activities such as livestock production, dairy or beekeeping, as well as viticulture, arable crops, fruit, horticulture, tea and nut will be
represented in the respective Regional Committees and Working Parties within the Farmers’ Council.

||Selection criteria for the nomination of Chairpersons of the Committees and Working
Parties of the Farmers’ Council. (Farmers’ Council will also be represented in GFA Board).
The nominee Chairpersons will be selected by GFA board on the basis of administrative and legal clearance, combined with the existence of
management and communication skills and relevant experience.

||Selection criteria for the nomination of members of the Farmers’ Council
The nominees will be selected by GFA board on the basis of their expression of interest and upon administrative clearance for absence of any
potential legal issue that might prevent their eligibility.
In addition to that, the board will make use of additional selection criteria for the nomination, such as communication skills and relevant policy
experience.
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GFA PARTICIPATION IN DIFFERENT
AGRICULTURE DEVELOPMENT ACTIVITIES
On January 12-14, 2016 GFA Chairwoman together with GFA member farmers and ENPARD funded cooperative members (supported by CARE consortium) visited Angers, West France to attend the national horticultural fair SIVAL. The objective was to facilitate contacts with French companies
specialized in the sector of horticulture, from the plant/seed to the marketing of the products. The visit was organized in cooperation with the French
Association of Equipment and Technologies suppliers in agri and food sector named ADEPTA. The delegation also visited French farms in the region.
In February, GFA Chairwoman and Institutional Development Coordinator, together with GFA member farmers and cooperative representatives participated in the knowledge exchange program in Wales, organized and funded by the British Embassy in Tbilisi and Wales Food Technology Centre.
The aim of the visit was to share experience on trading with the EU and increase the group’s understanding of the EU and Association Agreement
by explaining the benefits of EU integration.
In March, 2016, GFA attended EU4Business Week organized by Business and Economic Centre (BEC) in cooperation with USAID G4G Project and
Economic Policy Advocacy Coalition (EPAC) under the EU Program East-Invest 2 – Public-Private Dialogue Activity.
On March 11, 2016, GFA participated in the First Apiculture Cooperatives’ Forum initiated by the ENPARD and its implementing partners – Mercy
Corps, People In Need, CARE International and OXFAM GB. The event served as a coordination platform where apiculture cooperatives and various
stakeholders had the opportunity to identify the current challenges in the apiculture sector and discuss possible successful solutions. The forum
also aimed to serve as a catalyst for increased cooperation among apiculture cooperatives, private sector actors and other stakeholders involved
in the field.
GFA Chairwoman and Institutional Development Coordinator attended Civil Society Program at the 25th Annual Meeting of the European Reconstruction Bank of Reconstruction and Development (EBRD), which took place on 11-12 May 2016 at the EBRD Headquarters in London, United
Kingdom. They participated in various discussion sessions such as the role of civil society in Central and Eastern Europe and Central Asia, and
London School of Economics (LSE) study on private sector engagement with civil society in Georgia, Kazakhstan, Morocco, Serbia and Turkey.

wlis angariSi
GFA Executive Director participated as a panelist in the EPRC Presentation of the Research on the Small-Scale Farmers’ Needs and Awareness.
GFA Call Centre conducted telephone interviews with 500 farmers for the above-mentioned research.
In October, 2016 GFA Management Team participated in the Copa-Cogecabi-annual meeting Farmers’ Congress held in Greece. COPA-COGECA
is the Union of European farmers and agri-cooperatives. GeorgianFarmers’ Association is the fourth organization among the non-EU member countries that was granted opportunityto become a member of the Union.The meeting entitled “Opportunities for European Agriculture: Green Growth
and Dynamic Markets” - was focused on how to ensure a sustainable, competitive, innovative and economically viableEU agriculture sector in the
future. Many high-level speakers were participated in this event, including European Agriculture Commissioner Phil Hogan, the Slovak Presidency,
European Parliaments’ Agriculture and Rural Development Committee Chairman Mr Siekierski.
On November 29, 2016, GFA participated in an interagency forum on “Access to Finance for Cooperatives”organized by CARE consortium within the
partnership with ISET Policy Institute, the Regional Development Association (RDA), the Georgian Farmers Association (GFA),in cooperation with
Mercy Corps, Oxfam and People in Need consortia and in the framework of the EU-funded European NeighbourhoodProgramme for Agriculture and
Rural Development (ENPARD). The purpose of the forum was to discuss challenges and opportunities that cooperatives face with regard to access
to finance.
During November 29 – 2 December, 2016GFA and its member farmers participated in the Trade Mission to the International Fair for Agro, Food and
Drink Products, Packaging and Processing Equipment, organized by the Embassy of the Kingdom of the Netherlands to Georgia.
GFA attended over 117 stakeholder meetings and provided consultations to over 200 beneficiaries.

||Memorandums of Understanding signed during the year
National Statistics Office of Georgia
LEPL State Services Development Agency
Pistachio Association of Georgia

On May 27th – 28th, 2016 GFA Chairwoman and Executive Director attended the 4th Edition of Tunis Forum organized by the Arab Institute of
Business Leaders (IACE), a business think tank based in Tunisia, and member of the International Business Think Tanks Network. The forum was
held in Tunis – Tunisia and is an annual international event that gathers political leaders and business executives from more than 30 countries to
discuss ongoing issues related to politics, economy, diplomacy and international cooperation. GFA Chairwoman was invited as a guest speaker in
the discussions of the third panel of Tunis Forum titled: “The Liberalization of the Agriculture Sector under DCFTA: Products that Need Enhancing
before Liberalization”.
In May 2016, GFA participated in Hazelnut forum organized by OXFAM and Hazelnut Exporters and Producers Association (HEPA). This was an
opportunity to hear about the government plans and programs in the sector, the challenges the sector faces and the experience of other countries.
On June 2, 2016, GFA participated in the Farmers’ II Congress organized by Oxfam and Elkana in the framework of the European Union funded
project “Improving National Food Security Strategy and Support of Smallholder Farmers” to participate in the discussions about the challenges of
agro sector in Georgia.
On June 3, 2016 GFA participated in the Tea forum, which was the follow-up meeting of the Stakeholders’ Forum about the Tea Sector, held in July
2015, organized by CARE in partnership with ISET Policy Institute, the Regional Development Association, and the Georgian Farmers’ Association.
The purpose of the forum was to bring a variety of stakeholders together in order to provide the platform to discuss the State Program of Tea Plantation Rehabilitation - “Georgian Tea” - and the new regulation on tea. GFA Chairwoman was among the panel members of the meeting.
On June 9, 2016 GFA participated in the GAARD extended meeting with participation of observers from different international and local organizations. Activities, action plan and extension of the alliance were discussed.
In collaboration with “Your Forest” Foundation, GFA organized participation of strawberry farmers in a training conducted by Israeli experts in Mtskheta. 3 GFA member farmers participated.
In September 2016, GFA Chairwoman participated as a speaker in the presentation and discussion of the research “Knowledge Needs in Georgian
Agriculture: The Case of Farming Households” conducted by ISET under the Swiss Cooperation Office South Caucasus (SCO) and UNDP supported
project “Modernization of the Vocational Education and Training and Extension Systems Related to Agriculture in Georgia”.
GFA Chairwoman participated in the Oxfam CSM workshop, where she presented an overview of CSM (Food Security Civil Society Mechanism) and
shared her experience of participating in CSM Forum at FAO HQ, Rome.
In July 2016, GFA assisted French Development Agency (AFD) in organizing meetings with farmers in the regions for their needs assessment for a
future program for improving the access to finance to farmers and cooperatives.
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By the end of 2016, GFA had 992 individual member farmers and 151 cooperatives. Besides that, GFA has 103 associate members. These associate
members are companies, mainly Ltd-s, and business support organizations/associations such as Sheep Breeders’ Association, Georgian Hazelnut
Growers Association, etc.operating in Georgia.
Figure 1 shows the distribution of GFA individual members by regions. 31% of individual members are from Samegrelo and Zemo Svaneti region,
18% and 9.2% from Racha-lechkhumi and Kvemo Svaneti, and Guria, respectively.

||Figure 1. Individual members by regions (%)
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||Main activities of the member farmers are presented in the diagram below:
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It should be noted, that the farmers are not employed only in one activity. It means that a farmer who is involved in livestock production also grows
potatoes and produces honey, for example. And this is the case for all the member farmers. As we see from the diagram, 359 out of 992 farmers
(which is 36%) are employed in livestock production. Viticulture is the second largest category; then comes beekeeping, fruits and crops.
Below graphs, show all ten regions with main activities for individual member farmers.
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Beekeeping and hazelnut production are more common among cooperatives who indicated their field of activity. Then comes livestock and vegetables, fruits, crops and greenhouse production. Unlike individual farmers, only 5 cooperatives are involved in viticulture.

25
21
20
16

||Main activities

15
11
10

8
6

5

4

5

4
1

1

1

1

0

of GFA member
farmers in RachaLechkhumi and
Shida Kartli

Regarding the scale of GFA members, we can say that all the member farmers are small scale ones. Only some of the cooperatives and associate
members can be considered as large-scale entities. At this moment, GFA does not have any information about the turnover of its members, which
will be helpful for differentiating the members by scale.

||In the reporting period (January 2016-December 2016) the following members joined GFA:
116 new members (individual farmers)
21 cooperatives (180 member)
5 Associated members

||Total number of members:
Figure 2 shows the distribution of GFA cooperatives by regions. 30.7% of cooperatives are from Samegrelo and Zemo Svaneti region. Then comes
Imereti with 13.3% and Guria with 12.0%.
3%

Call Center made 5839 outgoing calls and answered 1444 incoming calls.
More than 200 farmers received consultations.
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1058 individual members, 98 associated members and 155 cooperatives. (the members of coops and associated, the number of individual
farmers is approximately 3,000)
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||Consultations were held through active involvement of GFA’s Agricultural Expert.
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||Figure 2. Member
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Main topics that have been covered by the consultations are the following:
Livestock
Nursery
GLOBALG.A.P (GAP stands for Good Agricultural Practices).

Kakheti

Issues related to protection against hail and freeze
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Fruit and vegetable production characteristics
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Call center responded to 7717 incoming calls and made 5367 within the frames of the contract with Reginoal Development Association (RDA) for the
government project Micro business development in Samtskhe-Javakheti and kvemo Kartli.
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GFA-ISET ANALYTICS

MEDIA COVERAGE

ISET-PI under the ENPARD – Cooperation for Rural Prosperity in Georgia project implemented by CARE collaborates with the Ministry of Agriculture
of Georgia and the Food and Agriculture Organization of the United Nations in Georgia (FAO Georgia) on the establishment of a mechanism for
providing market price data for agricultural products. The regional representatives of Ministry of Agriculture of Georgia (ICCs) collect price data for
more than 100 primary agriculture products across up to 60 Georgian municipalities on a weekly basis.

To access the links, please check online version of the document at WWW.GFA.OR G.GE

GFA and I SET-PI collaborate on this activity (within the EU-funded ENPARD project) and provide jointly-branded GFA-ISET Analytics about market
price trends produced as a result of this price data.

29 January, 2016 – “რა სტანდატებს უნდა აკმაყოფილებდეს ქართული ყველი ევროპულ ბაზარზე” (PDF)
30 January, 2016 – “აზერბაიჯანმა ბაზარი ჩაკეტა, ხორცი შეიძლება გაიაფდეს” (PDF)
2 February, 2016 - მაესტრო „საქმიანი დილა“ (Video)
2 February, 2016 – businesscontact.ge "თუ დაავადება დადასტურდა, აზერბაიჯანული ბაზარი ჩვენთვის, შესაძლოა 12 თვით
დაიკეტოს" (PDF)
3 February, 2016 - http://bizzone.info/ (PDF)

||Changes in
III/2016

IV/2016

V/2016

VI/2016

VII/2016
m/m

VIII/2016

IX/2016

y/y

X/2016

XI/2016

XII/2016

I/2016

II/2016

III/2017

Compared to Base

6 February, 2016 - ARTarea

Meat Prices

15 February, 2016 – The Farmer (MP3)

||GFA-ISET Analytics consists of the following three products:

18 February, 2016 – Bfm.ge “გაზრდილი ყურადღება სოფლის მეურნეობისადმი მოსაწონია” (PDF)
18 February, 2016 – “სასოფლო მიწების შესყიდვაზე შეზღუდვა მოხსნილია” (PDF)

Infographics

24 February, 2016 – ISET “ქართული სოფლის მეურნეობის ნორჩი ნერგები” (PDF)

Weekly updated price data

29 February, 2016 - მაესტრო „ბიზნესკონტაქტი“ (Youtube)

AGRIndex
Infographics, AGRIndexand weekly updated price data provide information exclusively for domestically-produced products, which makes it especially insightful for some stakeholders:
Georgian farmers, who sell their products domestically

2 March, 2016 – commersant “საქართველოში ფერმერები ბიზნესმენებად ვერ იქცნენ“ (PDF)
3 March, 2016 - რუსთავი 2 „სხვა შუადღე“ (Video)
3 March, 2016 – commersant “საქართველო უკრაინული რძის ნაწარმის ერთ-ერთ მსხვილ მომხმარებლად დასახელდა” (PDF)

Consumers, who are interested in tracking the prices of Georgian agro products

5 March, 2016 – საქართველოს პრემიერ-მინისტრის - გიორგი კვირიკაშვილის ვიზიტი წნისის საწარმოში

Other individuals, who need a tool to analyze price dynamics on the national market

8 March, 2016 – „ბიზნესკოდი“ (Video)
22 March, 2016 - "ფერმერთა ასოციაცია" სამი რეგიონის 10 კოოპერატივს დააფინანსებს (Youtube)
28 March, 2016 - ambebi.ge “ქართული რძის გამოწვევები - "შემოდგომასა და ზამთარში რძის დეფიციტია"” (PDF)
FPI
MPI
DPI

V/2016

VI/2016

VII/2016

VIII/2016

IX/2016

X/2016

XI/2016

XII/2016

I/2017

II/2017

III/2017

IV/2017

VPI
AGRIndex

||GFA Awareness:

1 April, 2016 – Maestro.tv “ქალის როლი ეკონომიკურ ზრდასა და რეფორმების შემუშავებაში” (Video)
2 April, 2016 – PalitraTV.ge “ბიზნესპერსონა“ (youtube)
5 May, 2016 - აგროკავკასია ‘’ნინო ზამბახიძე და ახალგაზრდა ფერმერები’’ (PDF)
6 May, 2016 – Maestro „საქმიანი დილა“ (Video)
10 May, 2016 – bpn.ge “რატომ არ ვითარდება საქართველოში მსხვილი ფერმერული მეურნეობები” (PDF)

Number of Facebook users increased by 2894

1 June, 2016 – Maestro “საქმიანი დილა“ (Video)

Number of Facebook users for the GFA Junior page was increased by 452
127 agriculture related media digests were prepared

9 June, 2016 – gza.ambebi.ge “აგროდაზღვევის პროგრამა და მისი შუქჩრდილები“ (PDF)
15 June, 2016 – radiotavisupleba.ge „თუკი დედა მუშაობს’’ (Video)

201 users received consultations via website and Facebook
165 new auctions on agricultural lands were uploaded to Facebook page.
To increase the awareness of farmers and their access to necessary and important information for them the new GFA website (www.gfa.org.ge) has
been launched.
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20 June, 2016 – enpard.ge “ჩაის კოოპერატივების სამუშაო შეხვედრა“ (PDF)
24 June, 2016 – GDS “შუადღე“ (Video)
26 June, 2016 – radiotavisupleba.ge „სტიქია და ქალების სოლიდარობა’’ (Video)
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3 June, 2016 – ibusiness.ge “ნინო ზამბახიძე: სახელმწიფო სოფლის მეურნეობის პროგრამებიდან ნელ-ნელა უნდა გავიდეს’’
(PDF)
2 July, 2016 – radiotavisupleba.ge „სტიქია და ქალების სოლიდარობა’’ (Video)
3 July, 2016 – ibusiness.ge “ნინო ზამბახიძე: სახელმწიფო სოფლის მეურნეობის პროგრამებიდან ნელ-ნელა უნდა გავიდეს’’ (PDF)
6 July, 2016 –bpn.ge “პირველი ფერმერული კრახიდან წარმატებულ ფერმერობამდე” (PDF)
9 July, 2016 – imedi.fm “ბიზნესი ბოტებში“ (PDF)
17 July, 2016 – gza.ge “სად ატამი, სად პოლიტიკა?“ (PDF)
6 September, 2016 – Rusavi2 “სხვა შუადღე“ (Video)
21 September, 2016 – businesscontract “საქმიანი დილა“ (Video)
26 September, 2016 – businesscontract “საქმიანი დილა“ (Video)
28 September, 2016 – businesscontract “საქმიანი დილა“ (Video)
28 September, 2016 – Fortuna.ge “წარმატება მხოლოდ მარცხის შემდეგ მოდის“ (Video)
6 October, 2016 - businesscontract “საქმიანი დილა“ (Video)
12 October, 2016 – eugeorgia.info სოციალური ინტერვენცია თუ თავისუფალი ბაზრის ხელშეწყობა? (PDF)
12 October, 2016 - საქმიანი დილა „სოფლის მეურნეობა და ინფრასტრუქტურა“ (Video)
19 October, 2016 - საქმიანი დილა „სამელიორაციო სისტემები“ (Video)
27 October, 2016 - საქმიანი დილა „მიწის რეგისტრაცია“ (Video)
2 November, 2016 - საქმიანი დილა „მეცხოველეობის დარგის გამოწვევები“ (Video)
9 November, 2016 - საქმიანი დილა „ხორცპროდუქტების სავალდებულო ეტიკეტირება“ (Video)
16 November, 2016 - საქმიანი დილა „გლობალური მეწარმეობის კვირეული“ (Video)
23 November, 2016 - საქმიანი დილა „ფერმერის დღე“ (Video)
30 November, 2016 -საქმიანი დილა „სოფლის მეურნეობა“ (Video)
1 December, 2016 – Garb.ge “ფერმერთა უფლებების დასაცავად ახალი სათათბირო გაერთიანება შეიქმნა” (Video)
1 December, 2016 - interpressnews.ge “ევროკავშირის მხარდაჭერით „საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია“ ფერმერთა
სათათბიროს აფუძნებს” (PDF)
1 December, 2016 - რუსთავი 2 „ფერმერთა ასოციაციამ წევრ ფერმერებს სათათბიროს შექმნის ინიციატივით მიმართა"
2 December, 2016 – Businesscontract “ევროკავშირის მხარდაჭერით „საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია“ ფერმერთა
სათათბიროს აფუძნებს” (PDF)
7 December, 2016 - საქმიანი დილა „ადგილობრივი მოსახლეობის განვითარების ინიციატივა“ (Video)
14 December, 2016 - საქმიანი დილა „მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის პროგრამა“ (Video)
21 December, 2016 - იბერია „ბიზნესკოდი“ (Video)
21 December, 2016 - საქმიანი დილა „ნინო ზამბახიძის რუბრიკა“ (Video)
28 December, 2016 - საქმიანი დილა „ფერმერების შეჯამება“ (Video)
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