საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ ათვისებული
ბიუჯეტის დინამიკა (მილიონი ლარი)

ხედვა
მდგრადი განვითარების
პრინციპებზე დაყრდნობით,
ისეთი გარემოს შექმნა,
რომელიც ხელს შეუწყობს
სოფლის მეურნეობაში
კონკურენტუნარიანობის
ამაღლებას,
მაღალხარისხიანი
პროდუქციის წარმოების
სტაბილურ ზრდას,
სურსათის უვნებლობის და
სასურსათო უსაფრთხოების
უზრუნველყოფას და
სოფლად სიღარიბის
დაძლევას
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შენიშვნა: 2017 წლის მონაცემები მოცემულია სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ ათვისებული ბიუჯეტის და 2017 წლისათვის დაგეგმილი
მთლიანი საბიუჯეტო ფინანსური ხარჯების მიხედვით

მთლიანი გამოშვება და დამატებული ღირებულება

3

აგრობიზნესის პროდუქციის გამოშვების დინამიკა (მლნ. ლარი)
32%
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(9 თვე)*

აგროსასურსათო პროდუქციის
გადამუშავება

2,946

3,556

3,735

3,983

4,567

4,513

4,763

3,716

პირველადი წარმოება

2,242

2,674

2,807

3,210

3,387

3,653

3,854

2,996

მთლიანი გამოშვება და დამატებული ღირებულება

4

აგროსასურსათო სექტორში შექმნილი დამატებული ღირებულება (მლნ. ლარი)

39%
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3,500
3,000
2,500
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1,500
1,000
500
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(9 თვე)*

აგროსასურსათო პროდუქციის
გადამუშავება

1,082

1,339

1,347

1,586

1,797

1,845

1,919

1,442

პირველადი წარმოება

1,510

1,855

1,933

2,195

2,328

2,508

2,630

2,048

სულ აგროსასურსათო სექტორი

2,592

3,194

3,280

3,781

4,125

4,353

4,548

3,490

მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები

5

 2017 წლის 9 თვეში, აგრობიზნესის მთლიანმა გამოშვებამ 6.7 მლრდ. ლარი შეადგინა და წინა წლის
ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს 5%-ით აღემატება
 2017 წლის 9 თვეში, სოფლის მეურნეობის სექტორში შექმნილი დამატებული ღირებულება მიმდინარე
ფასებში 2 მლრდ. ლარს შეადგენა და წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს 3%-ით აღემატება

ბიზნეს სექტორი
 2016 წელს, ბიზნეს სექტორის დამამუშავებელ მრეწველობაში სურსათის და სასმელების წარმოების

მიმართულებით შექმნილმა დამატებულმა ღირებულებამ 949 მლნ. ლარი შეადგინა და 17%-ით აღემატება
2015 წლის მაჩვენებელს
 2016 წელს, ბიზნეს სექტორის მიერ პირველად სოფლის მეურნეობაში განხორციელებული ინვესტიციები
ფიქსირებული აქტივების შესაძენად 180 მლნ. ლარი შეადგინა, რაც 2-ჯერ აღემატება 2015 წლის
მაჩვენებელს,

ხოლო

დამამუშავებელ

მრეწველობაში

სურსათის

და

სასმელების

წარმოების

მიმართულებით განხორციელებულმა ინვესტიციებმა 195 მლნ. ლარი შეადგინა და 29%-ით აღემატება
2015 წლის მაჩვენებელს

მთლიანი შიდა პროდუქტი

6

სოფლის მეურნეობის წილი მშპ-ში, % (პირველადი წარმოება)
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პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები

7

სოფლის მეურნეობის სექტორში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
(მლნ. აშშ დოლარი)
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(9 თვე)*

საგარეო ვაჭრობა - აგროსასურსათო სექტორი
აგროსასურსათო პროდუქციის
ექსპორტ-იმპორტი (მლნ. აშშ დოლარი)

8

ძირითადი აგროსასურსათო პროდუქციის
ექსპორტი (მლნ. აშშ დოლარი)
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ღვინო
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მტკნარი წყლები
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სოფლის განვითარების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 2018-2020

9

სამი ძირითადი სტრატეგიული მიმართულება

1

ეკონომიკა და კონკურენტუნარიანობა

2

სოციალური პირობები და ცხოვრების დონე

3

გარემოს დაცვა და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვა



შექმნილია სოფლის განვითარების უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო



საბჭოს საქმიანობის ეფექტიანი კოორდინაციის უზრუნველყოფა - საქართველოს გარემოს დაცვისა და
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო



სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის განხორციელების მონიტორინგს უზრუნველყოფს საკოორდინაციო
საბჭო



შემუშავებულია სოფლის განვითარების სტრატეგიის საშუალოვადიანი 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმა

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო

1,270
რეგისტრირებული
კოოპერატივი

32.2 მლნ ლარი
მოზიდული კაპიტალი

11,664

16,941 ჰა

კოოპერატივებში
გაერთიანებული
მეპაითა რაოდენობა

მობილიზებული
მიწის ფართობი

10

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო

11

მიმდინარე პროგრამები

რძის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 10
ღირებულებით 1,126,662 ლარი

კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი
ჯამური

მევენახეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამის
ფარგლებში დაფინანსდა 3 სასოფლო-სამეურნეო
კოოპერატივი ჯამური ღირებულებით
1,186,950 ლარი

მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამის
ფარგლებში დაფინანსდა 67
სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი
ჯამური ღირებულებით
423,719 ლარი

„მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სათიბ-საძოვრების რაციონალური
გამოყენების“ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 29 კოოპერატივი, რომელთაც
გადაეცა 1,569,065 ლარის ღირებულების სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა

შპს საქართველოს მელიორაცია

12

განხორციელებული პროექტები 2013-2017 წწ.
განხორციელდა სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია - 201 პროექტი
პროექტების ჯამური ღირებულება - 136,928,757 ლარი

სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩაუტარდა

სათავე ნაგებობა

27 ერთეული
2,394 კმ.

სამელიორაციო არხი
სატუმბი სადგური

24 ერთეული

ექსპლუატაციის ფარგლებში მოწესრიგდა
სამელიორაციო არხი
სულ ჰიდროტექნიკური ნაგებობა

8,883 კმ.
8,030 ერთეული

შპს საქართველოს მელიორაცია
წყალუზრუნველყოფილი და დრენირებული ფართობები 2013-2017 წწ.
მიწის ფართობი (ჰა)
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წყალუზრუნველყოფილი

36,900
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19,000
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26,800

14,000

0

45,000

60,000

20,000

02

წყალუზრუნველყოფილია
120,400 ჰექტარი

62,000

80,000

40,000

100,500

100,000

120,400

120,000

დამტკიცებულია
საქართველოს ირიგაციის
2017-2025 წლების სტრატეგია

2016

2017

დრენირებული

03
დრენირებულია
36,900 ჰექტარი

13

ღვინის ეროვნული სააგენტო

ვენახის კადასტრის
მასშტაბური პროექტი

ღვინის ხარისხის სისტემატიური
კონტროლი

ქართული ღვინისა და ვაზის
პოპულარიზაცია

განისაზღვრა ქართული ღვინის
მარკეტინგული სტრატეგია

რთველის ორგანიზებულად წარმართვის ხელშეწყობა

14

ღვინის ეროვნული სააგენტო

15

რთველი 2017
 სულ გადამუშავდა 130,2 ათასი ტონამდე ყურძენი
 მევენახეებმა მიიღეს 155 მლნ ლარზე მეტი შემოსავალი
 რაჭა-ლეჩხუმში ხვანჭკარის საწარმოებლად გადამუშავდა 770 ტონა ალექსანდროული და მუჯურეთული.
 კახეთში 35 000 ტონამდე ყურძენი გადამუშავდა სასპირტე მიმართულებით
 სახელმწიფომ შეისყიდა 2 570 ტონა ჭარბი ყურძენი
 სახელმწიფო სუბსიდია უშუალოდ გაიცა მევენახეებზე ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში (2ლარი/1კგ) და
კომპანიებზე, რომლებმაც არასაღვინე მიმართულებით გადაამუშავეს თეთრი ყურძენი კახეთში (0,35
ლარი/1კგ)
გადამუშავება 2017 (ათასი ტონა)

რ/წ და მწვანე

საფერავი

სხვა

სულ

კერძო სექტორი (საღვინე)

30

54.1

4.1

88.2

კერძო სექტორი (სასპირტე)

35

სახელმწიფო

2.5

0.06

67.5

54.2

ჯამი

35
2.6
4.4

130.2

ღვინის ეროვნული სააგენტო
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ღვინის ხარისხის სისტემური კონტროლი

 2017 წელს ექსპორტის მატებასთან ერთად გაიზარდა სახელმწიფო კონტროლისა და საინსპექციო
კონტროლის სიხშირე.
ვენახი

ყურძენი

რთველის
მონიტორინგი

•
•
•

ვენახების
კადასტრი

ღვინო

დაფასოებული
ღვინო

ღვინის ნაშთების აღრიცხვა და
სახელმწიფო კონტროლი

ვენახების კადასტრი
რთველის კომპიუტერული პროგრამა
ღვინის აღრიცხვის კომპიუტერული პროგრამა

სამომხმარებლო
ბაზარი

•
•

ღვინის სერტიფიცირება
და საინსპექციო კონტროლი

•
•
•

ორგანოლეპტიკური ანალიზი
ლაბორატორიული ანალიზი
კონტროლის შედეგები

 2017 წელს განხორციელდა 76,663 მლნ ბოთლი ღვინის სერტიფიცირება;
 2017 წელს გაიცა 11 227 სერტიფიკატი;

 2017 წელს განხორციელდა 85 საინსპექციო კონტროლი, შემოწმდა 469 ნიმუში.

ღვინის ეროვნული სააგენტო
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საქართველოს მევენახეობის უწყებრივი კადასტრის შექმნა
2014 წელს, აღიწერა რაჭა-ლეჩხუმის მევენახეობის ზონა.
o რაჭა : 5 511 სავენახე ნაკვეთი – 600,90 ჰა;

o ლეჩხუმი : 3 717 სავენახე ნაკვეთი - 285,95 ჰა
2015 წელს, აღიწერა კახეთში, ყვარლის მუნიციპალიტეტის ვენახები.
o ყვარელი : 8 588 სავენახე ნაკვეთი - 5 533,40 ჰექტარი.
2016 წელს, აღიწერა თელავის მუნიციპალიტეტის ვენახები.
o თელავი : 9 848 სავენახე ნაკვეთი - 5 516,0 ჰექტარი.
2017 წელს, აღიწერა ახმეტის მუნიციპალიტეტის ვენახები.
o ახმეტა : 5 992 სავენახე ნაკვეთი - 1 817,2 ჰექტარი.
(ჯამში აღწერილია 33 656 სავენახე ნაკვეთი, ფართობით - 13 753,2 ჰექტარი)

 მიმდინარეობს კადასტრის კომპიუტერული პროგრამის განახლება და დამატებითი მოდულის შეძენა.
 ვენახების
კადასტრის
მუნიციპალიტეტებშიც.

პროგრამის

განხორციელება

იგეგმება

კახეთის

რეგიონის

სხვა

ღვინის ეროვნული სააგენტო
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ქართული ღვინის პოპულარიზაციის ხელშეწყობა
 შემუშავდა ბაზრების დივერსიფიკაციაზე მიმართული მოკლევადიანი/გრძელვადიანი პროგრამები და
მარკეტინგული სტრატეგია
 შემუშავდა ქართული ღვინის ბრენდ-პლატფორმის და შესაბამისი გზავნილების გავრცელდა ადგილობრივ
და საერთაშორისო ბაზრებზე
 ქართული ღვინის ცნობადობის ამაღლებისა და პოპულარიზაციის მიზნით საექსპორტო სტრატეგიულ
ბაზრებზე განისაზღვრა მარკეტინგული აქტივობები
 მიმდინარეობს საერთაშორისო და ადგილობრივ გამოფენებში ღვინის მწარმოებელთა მონაწილეობის
ხელშეწყობა
სტრატეგიული
ბაზრები

პოლონეთი
აშშ

დიდი ბრიტანეთი

(ბალტიის
ქვეყნები)

ჩინეთი

იაპონია

ღვინის ეროვნული სააგენტო
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ქართული ღვინის ექსპორტი
2017 წელს, საქართველოდან
მსოფლიოს 52 ქვეყანაში
ექსპორტირებულია 76.6 მლნ
ბოთლი (0.75 ლ) ღვინო, რაც 54%-ით
აღემატება გასული წლის
ანალოგიურ მაჩვენებელს

90,000,000

80,000,000

76,663,225

70,000,000

საანგარიშო პერიოდში
ექსპორტირებულია 169.6 მლნ აშშ
დოლარის ღირებულების ღვინო,
რაც 49%-ით მეტია გასული წლის
ამავე პერიოდის მაჩვენებელზე
ექსპორტის ზრდა:
 ჩინეთი - 43% (7,585,407)
 რუსეთი - 76% (47,778,920)
 უკრაინა - 46%(8,502,554)
 პოლონეთი - 15% (2,676,440)
 ლატვია - 20% (1,505,138)
 ბელარუსი - 56% (1,827,130)
 აშშ - 56% (457,920)
 გერმანია - 38% (404,538)

59,067,335

60,000,000

49,848,668

46,747,785

50,000,000

40,000,000

36,071,399

30,000,000
23,341,395
20,000,000

19,027,458

10,000,000

0

2011

2012

2013

2014

2015

0,75 ბოთლი

2016

2017

სურსათის ეროვნული სააგენტო

20

სურსათის უვნებლობა

ევროკავშირმა საქართველო შეიყვანა მესამე ქვეყნების ჩამონათვალში, საიდანაც

ევროკავშირის

ტერიტორიაზე

დაშვებულია

თევზისა

და

იმპორტი

თევზის

პროდუქტების

20

2017 წლის 1 ივლისიდან ძალაში შევიდა ცვლილებები „რძისა და რძის ნაწარმის

შესახებ

ტექნიკურ

რეგლამენტში“,

რომლის

მიხედვითაც

აიკრძალება

რძის

ფხვნილისაგან ყველის წარმოება

2017

წლის

განსაზღვრის

1

აგვისტოდან

შესახებ“

ძალაში

საქართველოს

შევიდა

„სურსათში

მთავრობის

№262

ტრანსცხიმის

ნორმის

დადგენილება.

ახალი

რეგულაციის მიხედვით, 100 გრამ მზა სურსათში ტრანსცხიმის შემცველობა არ უნდა
აღემატებოდეს 2 გრამს, ხოლო ჩვილ ბავშვთა და სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა
კვებისთვის განკუთვნილი სურსათი ტრანსცხიმს არ უნდა შეიცავდეს

სურსათის ეროვნული სააგენტო

21

სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლი

24,032

23,775
14,017
6,672
3,218
2013

288

652
2014

2015

სამართალდარღვევა

2,122

1,690

1,759
2016

შემოწმებული

2017

21

სურსათის ეროვნული სააგენტო

22

ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვა და იდენტიფიკაცია-რეგისტრაცია

2661540

სხვადასხვა დაავადებებზე ვაქცინირებულ
ცხოველთა რაოდენობა (2017 წელი)

826332

280277

213274

270000

ბრუცელოზი

289417

ცოფი

341461

286402

233524

ნოდულარული

2600000

1046131
999600

770000

300000

წრპ ჭირი

წრპ ყვავილი

ჯილეხი

თურქული

 შემუშავებულია ბრუცელოზის პრევენციისა და კონტროლის 2016-2019 წლების გრძელვადიანი სტრატეგია
 2014-2017 წლებში ბრუცელოზზე გამოკვლეულია 537,877 სული მსხვილფეხა პირუტყვი და ვაქცინირებულია
- 249,112 სული მსხვილფეხა პირუტყვი

სურსათის ეროვნული სააგენტო

23

ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვა და იდენტიფიკაცია-რეგისტრაცია

 2014-2017 წლებში შემოწმებულია 930 კონტროლქვემდებარე ობიექტი და განხორციელებულია 811
ვეტერინარული პრეპარატის ნიმუშის კვლევა


შედეგად 2-ჯერ გაზრდილია ცხოველთა რეალიზაცია



მიმდინარეობს საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირების პროცესი

 2017 წელს, დაწყებულია
განხორციელება

ცხოველთა

იდენტიფიკაცია

რეგისტრაციის

ახალი

პროგრამის

(NAITS)

 2012 წლიდან სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში იდენტიფიცირებულია 2,673,200 მსხვილფეხა და
412,800 წვრილფეხა პირუტყვი

 ამოქმედებულია 5 ვეტერინარული ზედამხედველობის პუნქტი, სადაც 2016-2017 წლებში დამუშავებულია
46,000 მსხვილფეხა და 975,000 წვრილფეხა პირუტყვი

სურსათის ეროვნული სააგენტო
მცენარეთა დაცვა და ფიტოსანიტარიული კეთილსაიმედოობა

 პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების ხარისხის კონტროლის მიზნით, 140 სარეალიზაციო ობიექტიდან
აღებულია 337 ნიმუში
 რეალიზაციის წესების დარღვევაზე დაჯარიმებულია 37 ბიზნესოპერატორი
 2017 წელს, განხორციელებულია მავნე ორგანიზმების საწინააღმდეგო ღონისძიებები:



კალიის საწინააღმდეგოდ დამუშავებულია 15,108 ჰა კახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში



კოღოს საწინააღმდეგოდ დამუშავებულია 1,005 ჰა სამეგრელოს და გურიის რეგიონებში



ბზის ალურას საწინააღმდეგოდ დამუშავებულია 900 ჰა სამეგრელოს რეგიონში



ამერიკული თეთრი პეპლის საწინააღმდეგოდ დამუშავებულია 1,050 ჰა კახეთისა და აჭარის
რეგიონებში

24

სურსათის ეროვნული სააგენტო

25

აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ გატარებული ღონისძიებები



დამუშავებულია 110 ათას ჰა-ზე მეტი ფართობი სამეგრელოს, გურიის, იმერეთის რეგიონებში



აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის გადაეცემულია საჭირო რაოდენობის პრეპარატები



გალის რაიონში მოსახლეობისთვის გადაცემულია 182 შემასხურებელი აგრეგატი, 12,200 ლ
პრეპარატი, 7,000 ცალი დამჭერი ხაფანგი - ფერომონი და საჭირო რაოდენობის დამცავი
აღჭურვილობა



დაბეჭდილია და გავრცელებულია 700 ათასზე მეტი საინფორმაციო ბროშურა



საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელებულია 1000-ზე მეტი საინფორმაციო მასალა



12 ათასიანი ტირაჟით დაბეჭდილია და რეგიონებში
სამინისტროს გაზეთის სპეციალური ნომერი



სამეგრელოს, გურიის, იმერეთისა და აჭარის მოსახლეობის დაახლოებით 230 ათას ოჯახზე
უსასყიდლოდ გადაცემულია პესტიციდი, ფერომონი და საინფორმაციო მასალა

გავრცელებულია

სოფლის

მეურნეობის

სურსათის ეროვნული სააგენტო

26

აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამა

შემუშავებულია

და

დამტკიცებულია

„აზიური

ფაროსანას

წინააღმდეგ

ბრძოლის

2018

წლის

სახელმწიფო პროგრამა“

მიზანი
მავნებლის პოპულაციის შემცირება და კონტროლი, რათა მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი სასოფლოსამეურნეო, სატყეო კულტურების დაზიანება და ეკონომიკური ზარალი

აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის ძირითადი ღონისძიებები


აქტიური საინფორმაციო კამპანია



სრულმასშტაბიანი მონიტორინგის სისტემა



კონტროლის ღონისძიებები



სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
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რეგიონული ლაბორატორიების გაძლიერება (2016-2017)

რეგიონული ლაბორატორია

ზონალურ-დიაგნოსტიკური ლაბორატორია

ამბროლაური
ზუგდიდი

ქუთაისი
დუშეთი
ოზურგეთი

გორი
თბილისი

ბათუმი
ახალციხე

გურჯაანი

მარნეული

 განხორციელდა 11 ლაბორატორიის შენობა–ნაგებობების
მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვა

კაპიტალური

შეკეთება

და

თანამედროვე

 მომხმარებელთა მოთხოვნების შესაბამისად, დაინერგა რეგიონებისთვის საჭირო ახალი კვლევის მეთოდები

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია

28

აკრედიტაცია - ხარისხის მართვის სისტემა
•

ISO 17025 საერთაშორისო
აკრედიტაცია
(ANAB) გაიარა თბილისის, ახალციხის, ქუთაისის, ბათუმი, დუშეთის, მარნეულის,
გორის და გურჯაანის ლაბორატორიებმა

•

ISO 17025 საერთაშორისო აკრედიტაცია (GAC) გაიარა - თბილისის,
ახალიციხის, ქუთაისის და ბათუმის ლაბორატორიები

ლაბორატორიულ ქსელში დანერგილია ISO 9001:2015 ხარისხის მართვის სისტემა. ყველა
პროცედურა
ტარდება
შესაბამისი
ბიოუსაფრთხოების
სახელმძღვანელოს
და
სტანდარტული ოპერატიული პროცედურების (SOPs) მიხედვით

ლაბორატორიული ქსელის სპეციალისტები, წარმატებით გადიან საერთაშორისოდ აღიარებული
პროვაიდერების მიერ ჩატარებული პროფესიული კომპეტენციის ტესტირებებს

სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობა ხორციელდება 4 ძირითადი მიმართულებით

1

2

საქართველოში
გავრცელებული
შინაური ცხოველების,
ფრინველების,
თევზების და
კომერციულად
სასარგებლო მწერების
ადგილობრივი ჯიშების
და პოპულაციების
აღდგენა-გაუმჯობესება
და გენეტიკური ბანკის
შექმნა

ერთწლოვანი და
მრავალწლოვანი
კულტურების
გენოფონდის
შენარჩუნება, მათი
გაშენების, მოვლამოყვანის,
ბიოაგროწარმოების
ინოვაციური
ტექნოლოგიების
შემუშავება

3

4

სოფლის მეურნეობის
პროდუქტთა შენახვაგადამუშავების
მეთოდების კვლევა

საქართველოს მიწის
ფონდის შესწავლა
ნიადაგის
ნაყოფიერების
აღდგენაგაუმჯობესების მიზნით

29

სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი
პროექტები

მეფუტკრეობის საკვები
ბაზის გაუმჯობესების
რეკომენდაციების
შემუშავება რეგიონის
მასშტაბით

მონაწილეობა NASA-ს
მიერ დაფინანსებულ
საგრანტო პროექტში

ამუშავდა გენბანკი.
მიმდინარეობს
ბიოლოგიური კვლევის
ლაბორატორიის შექმნა.

ქართული ტრადიციული
ერთწლიანი კულტურების
ჯიშების მოძიება,
აღდგენა შენახვა და
გაუმჯობესება

რძის ეროვნული
ტრადიციული
პროდუქტების წარმოების
ტექნოლოგიური
ინსტრუქციების
შემუშავება

გაიხსნა მოლეკულური
მარკირების
ლაბორატორია (დნმ
ლაბორატორია)

30

მობილური ექსტენცია
საინფორმაციო-საკონსულტაციო

1

სამსახურების

მიერ

31

სისტემატურად

ხორციელდება

ფერმერებისა და ყველა დაინტრესებული პირისათვის ბეჭდური და ვიდეო მასალების მიწოდება
(30-35 დასახელების საინფორმაციო მასალა)

2

3
4

ქვეყნის მასშტაბით, ყოველწლიურად გაცემულია 55-60 ათასი კონსულტაცია (საოფისე, საველე,
სატელეფონო)

2017 წელს, ექსტენციის მობილური ავტომანქანის საშუალებით შესაბამის სპეციალისტებთან
ერთად საველე შეხვედრა ჩატარებულია 54 მუნიციპალიტეტის 250-მდე სოფელში

ყოველთვიური გაზეთი „ჩვენი სოფელი“ უფასოდ ვრცელდება რეგიონებში (ტირაჟი 10000 ცალი)

სასოფლო-სამეურნეო ექსტენციის სტრატეგია

32

ხედვა
საქართველოს

სასოფლო-სამეურნეო

ექსტენციის

უმთავრესი

გამოწვევაა

ქვეყნის

სოფლის

მეურნეობის კონკურენტუნარიანობის ამაღლება ფერმერთათვის ახალი ტექნოლოგიების გაცნობისა
და ცოდნის გადაცემის გზით

ეფექტური ექსტენციის სამი ძირითადი ფაქტორი
1. მოქნილი და გამჭვირვალე მენეჯმენტი

2. გამართული და ეფექტური ინფრასტრუქტურა

3. სასოფლო-სამეურნეო მარკეტინგი

სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო

33

შეღავათიანი აგროკრედიტი, 2013-2017 (31 დეკემბერი)

დაფინანსებულია
137 ახალი საწარმო და
გადაიარაღებულია 845
საწარმო

სულ გაცემულია
29,973 სესხი

ლარში გაცემულია

GEL

27,674 სესხი საერთო თანხით
1,034,638,464 ლარი

დოლარში გაცემულია
2,299 სესხი, საერთო თანხით
246,787,066 აშშ დოლარი

USD

სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო

34

დანერგე მომავალი, 2015-2018 (31 იანვარი)
დამტკიცებულია

პროექტი დაიწო

•
•
•

2015 წლის 6 მარტს.
პრექტის ფარგლებში
ფინანსდება ნერგების
ღირებულების 70% და
სარწყავი სისტემის
ღირებულების 50%

მრავალწლიანი ბაღების
კომპონენტის 733
პროექტი და სანერგე
მეურნეობის კომპონენტის
2 პროექტი

თანადაფინანსებულია
გაშენებულია
4,535 ჰა ინტენსიური ტიპის ბაღი

•

23,646,807 ლარი. პროექტების
ჯამური ინვესტიცია შეადგენს
43,004,332 ლარს

სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
35

აგროდაზღვევის პროექტი 2014-2017 (31 დეკემბერი)

გაცემულია
დაფინანსებულია

68,879 პოლისი

29,383,451
ლარის პრემია

ჯამური ფართობია

59,855 ჰექტარი

დაზღვეულია
465,570,033 მლნ.
ლარის
ღირებულების
მოსავალი
დაზღვეული რისკებია
ქარიშხალი, ყინვა,
სეტყვა, ჭარბი ნალექი

35

სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო

36

აგროდაზღვევის პროექტი

11,296,414
11,800,629

დაზღვეული მოსავლის ღირებულება
2014-2017 წლებში (31 დეკემბერი) -

8,223,721

465,570,033 მლნ. ლარი

7,504,600

7,410,121
2,904,486
143,225 214,069 151,354 144,237 102,995 39,373 76,933 93,286 956,353
38,487 108,961 80,983 61,542 68,464 36,045 84,805 84,626 93,089
2004

2005

2006

2007

2008

2009

ანაზღაურებული ზარალი

2010

2011

2012

2013

182,556
56,727
2014

5,884,947

1,948,980
2015

სააგენტოს თანადაფინანსება

2016

2017

სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსება, 2014-2018 (31 იანვარი)

დამტკიცდა

პროექტის ჯამური ღირებულება

49 პროექტი, მათ

დამტკიცებული პროექტების

შორის შემნახველ

ჯამური ღირებულება - 25,976,847

საწარმოთა

აშშ დოლარი და 12,188,480

კომპონენტის

ლარი; სახელმწიფო

ფარგლებში 7

თანადაფინანსება - 9,487,611 აშშ

პროექტი

დოლარი და 3,729,708 ლარი

დაფინანსდა
29 ახალი საწარმო

37

სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო
ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაციის პროგრამა, 2016-2018 (31 იანვარი)

დამტკიცდა
29 ჩაის რეაბილიტაციის პროექტი

პროექტის ჯამური ღირებულება
პროექტების ჯამური ღირებულება 1,712,871 ლარი;
სახელმწიფო თანადაფინანსება 1,208,209 ლარი

ბენეფიციარების რაოდენობა
25 ბენეფიციარი

სარეაბილიტაციო ფართობი
678 ჰექტარი

38

სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო

39

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომის და განვითარების პროექტი (AMMAR),
2016-2018 (31 იანვარი)

დამტკიცდა 132 პროექტი ჯამური ინვესტიციით - 7,135,234 ლარი
თანადაფინანსების მოცულობა - 2,818,409 ლარი

პირველადი
წარმოების
კომპონენტი

127 პროექტი ჯამური ინვესტიციით - 4,589,874 ლარი
თანადაფინანსების მოცულობა - 1,822,812 ლარი

გადამამუშავებელი
საწარმოების
კომპონენტი

5 პროექტი ჯამური ინვესტიციით - 2,545,359 ლარი
თანადაფინანსების მოცულობა - 995,597 ლარი

სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო 2013-2018 წწ.
ახალი სასოფლო-სამეურნეო საწარმოები

დაფინანსებულია 166 ახალი საწარმო
ჯამური ინვესტიციის მოცულობა - 144,651,961 მლნ აშშ დოლარი

შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტი (ძირითადი საშუალების კომპონენტი) შეიქმნა 128 ახალი საწარმო
შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტი (აწარმოე საქართველოს აგრო
კომპონენტი) - შეიქნმა 9 ახალი საწარმო
გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი - შეიქმნა 29 ახალი
საწარმო
შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტი - გაფართოვდა/გადაიარაღდა 845
საწარმო

დამატებით შექნილია 7,973 სამუშაო ადგილი
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საკანონმდებლო ბაზა
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შემუშავებული და მიღებულია საქართველოს კანონები
 „სავალდებულო სერტიფიცირებისადმი დაქვემდებარებული სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა ჯიშების
გასავრცელებლად დაშვებისა და მეთესლეობის შესახებ“ საქართველოს კანონი
 „ვაზისა და ღვინის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს
კანონი
 „სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა

დაცვის კოდექსში

ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონი
 „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“
საქართველოს კანონი

შემუშავებული და დამტკიცებულია
 საქართველოს მთავრობის 61 დადგენილება
 საქართველოს მთავრობის 47 განკარგულება

DCFTA ვალდებულებები
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2017 წელს, DCFTA ვალდებულებების შესრულების მიზნით


მომზადებულია ცვლილებები სურსათის უვნებლობის სფეროს მარეგულირებელ
მთავრობის 3 დადგენილებაში, საკანონმდებლო დინამიურობის უზრუნველყოფისათვის



საქართველოს კანონმდებლობა დაახლოებულია ევროკავშირის
უვნებლობის, ვეტერინარიის და მცენარეთა დაცვის სფეროებში

საქართველოს

17 სამართლებრივ აქტთან სურსათის

საქართველოს გარემოს დაცვისა და
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
გმადლობთ ყურადღებისთვის

