კონსულტაცია და ფინანსები საქართველოს სოფლის
მეურნეობის სექტორს
FinExCoop საქართველო

გილოცავთ ქალთა საერთაშორისო დღეს

ძვირფასო მკითხველო,
,
ქალები მთელ მსოფლიოში სოფლის მეურნეობის მდგრადი
განვითარების მთავარი მამოძრავებლები არიან . მათიჩართულობა
სოფლის მეურნეობაში უმნიშვნელოვანესია , განსაკუთრებით , შრომის
უნარიანობისა და მტიკეუნარ - ჩვევების გამო , რაც წარმოქმნის მაღალი
ღირებულებების მქონე პროდუქციას , როგორებიცაა ბოსტნეული , ხილი
და ცხოველური პროდუქტები , რომელთა წილი სოფლის მეურნეობაში
და საერთაშორისო ვაჭრობაში თანდათანობით იზრდებოდა
უკანასკნელი ათწლეულების განმავლობაში . აღნიშნული გამოიხატება
იმაში , რომ ჩვეულებრივი საკვებიდან გადავიდნენ უკეთეს და უფრო
მეტად დამუშავებულ საკვებზე .
ისინი , როგორც წესი , წარმოადგენენ სამუშაო ძალის უმეტესობას
მოსავლის აღების შემდეგ საქმიანობაში , როგორებიცაა გადამუშავება
და რეალიზება . და ბოლოს , რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია , საკვები
პროდუქტების მთავარი მომხმარებლები არიან ქალები , რადგან მათ ,
როგორც წესი , უნდა აარჩიონ რა არის კარგი , ხელმისაწვდომი და ჯანმრთელი მათი ოჯახისთვის .
შესაბამისად ისინი არიან ყველაზე დაინტერესებულები , რომ სურსათის უვნებლობა
კონტროლდებოდეს მ 2 კაცრად . ყველა ამ მიზეზიდან გამომდინარე , ისინი უნდა წარმოადგენდნენ
სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების ყველა ეფექტური და პროგრესული პროგრამის
საფუძველს .
საქართველო ხშირად მოიხსენიება , როგორც პატრიარქალური საზოგადოება , სადაც ქალები ,
სავარაუდოდ , მხოლოდ საოჯახო საქმეებით არიან დაკავებულნი . სინამდვილეში , ყველაფერი
განსხვავებულად არის და იყო . ქალები წამყვან როლს ასრულებენ მთლიან საზოგადოებაში . 2019 წელს
მათ შეადგინეს მთელი სამუშაო ძალის თითქმის ნახევარი და ასაქმებდნენხალხს სხვადასხვა ტიპის
საქმიანობაში . ასევე , უმაღლეს სასწავლებლებში უფრო მეტი ქალია , ვიდრე კაცი . სამუშაო ძალაში
მათი აქტიური მონაწილეობისა და კარგი განათლების გამო , ქალები უფრო ნაკლებად განიცდიან
აბსოლუტურ სიღარიბეს .

ქალი ლიდერები ფართოდ არიან წარმოდგენილი საზოგადოების ყველა სფეროში . უძველესი დროიდან
მსოფლიოს მხოლოდ რამდენიმე ქვეყანაში ჩანს ქალთა ასეთი მნიშვნელოვანი როლი . საქართველოს
მრავალი უდიდესი ისტორიული პიროვნებაა ქალი , მათ შორის მედეა , " მეფეთა მეფე " თამარი
საქართველოს ოქროს ხანაში , ან დარეჯან დედოფალი , რომლებიც იბრძოდნენ საქართველოს
დამოუკიდებლობის დაკარგვის წინააღმდეგ . 1918 წელს საქართველოს პირველი რესპუბლიკა იყო
ევროპის პირველ სახელმწიფოთა შორის , რომლებმაც ქალებს მიანიჭეს ხმის მიცემისა და არჩევის
უფლება . ის ფაქტი , რომ დღეს საქართველოს პრეზიდენტი და თერთმეტი მინისტრიდან სამი ქალია , ამ
მრავალწლიან და ნაყოფიერ ტრადიციას ხაზს უსვამს .
ქალები ასევე მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ საქართველოს სოფლის მეურნეობაში . სოფლის
მეურნეობის აღწერის თანახმად , 2014 წელს სასოფლო - სამეურნეო მიწის მესაკუთრეთა 31% ქალი იყო .
ეს უფრო მეტია , ვიდრე ევროკავშირში . ევროკავშირის ENPARD- ის მიერ ჩატარებულმა
ბოლოდროინდელმა კვლევამ აჩვენა კოოპერატივებში ქალების მთავარი როლი . 2017 წელს
კოოპერატივების წევრთა 34%, რომლებმაც მიიღეს ევროკავშირის ENPARD მხარდაჭერა , იყვნენ
ქალები , ხოლო ამ კოოპერატივების თანამშრომელთა 53%, მაგრამ , სამწუხაროდ , საბჭოს წევრების
მხოლოდ 20%- ს შეადგენენქალები , მსგავსი სტატისტიკა ფიქსირდება მსოფლიოს სხვა ქვეყნებშიც .
ამ ფონზე , FinExCoop მტკიცედ მიიჩნევს , რომ სოფლის მეურნეობის განვითარების ნებისმიერი
წარმატებული პროექტი უნდა ემყარებოდეს ლიდერ ქალთა დადასტურებულ შესაძლებლობას , არა
მხოლოდ იმიტომ , რომ ჩვენ ერთგულები ვართ გენდერული თანასწორობის , არამედ იმიტომ , რომ
მიგვაჩნია , რომ ეს ქვაკუთხედია სოფლის მეურნეობის და თვითონ სოფლის განვითარებაში .

FinExCoop საქართველო არის ოთხწლიანი პროექტი , რომელიც დაფინანსებულია ევროკავშირის NIF
“ ნდობის ფონდი “- ის მიერ და ხორციელდება საფრანგეთის განვითარების სააგენტოს მიერ . მისი
მიზანია ხელი შეუწყოს თანამედროვე მეწარმეების წარმოქმნას საოჯახო მეურნეობებში ოფიციალურ
საკრედიტო და ფინანსურ მომსახურებებზე უკეთესი წვდომის საშუალებით , ადგილობრივ პარტნიორ
ფინანსურ ინსტიტუტებთან ერთად . ის ასევე ხელს უწყობს დაინტერესებული მხარეების ტექნიკურ
შესაძლებლობებს ყველა შერჩეულ ღირებულების ჯაჭვში , ექსტენციის მომსახურების გაუმჯობესების
უნარ - ჩვევებისა და პილოტური ინოვაციური პლატფორმების დანერგვის გზით . იგი მხარს უჭერს
თანამშრომლობისა და ბიზნეს კოოპერატივების განვითარებას , ოპერატიული კვლევისა და
ტრენინგების საშუალებით .
FinExCoop– ის განხორციელებისას ჩვენ განსაკუთრებული ყურადღება მივაქციეთ ქალბატონებს და
ახალგაზრდებს , ეს ასახავს მათ სტრატეგიულ მნიშვნელობას როგორც ევროკავშირის , ასევე
საფრანგეთის განვითარების სააგენტოსთვის . მაგალითად , საპილოტე პროექტების დემონსტრაციის
დღეებში მონაწილეთა სულ მცირე 30% უნდა იყოს ქალი , ხოლო კოოპერატივის მენეჯმენტის
მონაწილეთა 25% ასევე უნდა იყვნენ ქალები , ახალგაზრდები და ისინი ვინც მიეკუთვნებიან ეთნიკურ
უმცირესობას . ასევე , ჩვენ ვგეგმავთ ტრენინგებს საზღვარგარეთ თანამედროვე მეურნეობისა და
გადამამუშავებელი ტექნოლოგიების მიმართულებით , განსაკუთრებით შერჩეული ახალგაზრდა
ქალბატონებისთვის . ჩვენი საპილოტე პროექტების შერჩევა მოიცავს გენდერულ კომპონენტს .
ამ მოთხოვნების გარდა , FinExCoop ხედავს ქალთა როლს , როგორც მძლავრ მულტიპლიკატორს , რაც
ხელს შეუწყობს საქართველოს სოფლის მეურნეობისათვის გაცილებით დინამიკური მიმართულების
მიცემასს , რაც კორონავირუსის შემდეგ საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი აღდგენისთვისაა საჭირო .
არა მხოლოდ იმიტომ , რომ ქალები , მათ შორის მე , მნიშვნელოვან როლს ვასრულებთ პროექტის
განხორციელებაში და FinExCoop– ის მთავარი გადაწყვეტილების მიმღები სწორედ ქალები არიან ,
რომლებიც ჩამოვიდნენ აბრეშუმის გზის სხვადასხვა ქვეყნებიდან , საქართველოდან , თურქეთიდან ,
სომხეთიდან და ტაჯიკეთიდან , არამედ იმიტომაც რომ საქართველოში მიღწეულ პოზიტიური
გენდერული შედეგები გამოვიყენოთ მთელს რეგიონში .
დღეისათვის FinExCoop– მა უკვე ჩაატარა 297 დღიანი ტრენინგი ქალებისთვის , აღნიშნული
ტრენინგები ჩატარდა გენეტიკაზე და განაყოფიერებაზე , სადაც მათ ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი
როლის თამაში შეუძლიათ , ტრენინგები ასევე ჩატარდა ვაშლის თანამედროვე ბაღებში , ყველის
წარმოებასა და თხის მოშენებაში . ჩვენ ვიცით , რომ კიდევ მეტი სამუშაოა შესასრულებელი , რათა
მართლაც მივცეთ ქალბატონებს უზარმაზარი შესაძლებლობები , რომ ისინი გახდნენ ლიდერები
თავიანთ სფეროებში .
უახლოეს მომავალში , ჩვენ ველით , რომ ქალები უფრო და უფრო მეტად ჩაერთვებიან FinExCoop– ის
საქმიანობაში , განსაკუთრებით რძისა და თხის ღირებულების ჯაჭვებში , სადაც მათ უკვე გაიარეს
თეორიული ტრენინგი და სადაც მალე დაიწყება ახალი საპილოტე პროექტები .

FinExCoop– ის საინფორმაციო ბიულეტენის ამ სპეციალურ გამოცემაში იხილავთ სამაგალითო
ისტორიებს იმ ქართველ ქალებზე , რომლებიც უკვე მუშაობენ FinExCoop- თან ერთად , რომლებიც
საზოგადოებაში ახდენენ პოზიტიურ ცვლილებეს თავიანთი ლიდერული თვისებებით . ისინი
ხელმძღვანელობენ იმ მაღალხარისხიანი სასოფლო – სამეურნეო ღირებულების ჯაჭვების შექმნას ,
რომელიც სჭირდება ქვეყანას გავნითარებისთვის . ჩვენ ძალიან ვამაყობთ , რომ ვეხმარებით მათ
განვითარებაში . როგორც ერთ - ერთმა ყველაზე მნიშვნელოვანმა საზოგადო მოღვაწემ და მწერალმა
ილია ჭავჭავაძემ თქვა : „ ქალებს შეუძლიათ არამც თუ ხელით გარჯა , შრომა , საქმის კეთება , არამედ
გონებითაც , ჭკვითაც და არც ერთსა და მეორეში მამაკაცს არ ჩამოუვარდებიან .“
გულწრფელად ვიმედოვნებ , რომ ქალთა საერთაშორისო ეს დღე იქნება გადამწყვეტი მომენტი ჩვენი
პროექტისა , რომ FinExCoop- მა დაიწყოს უფრო მეტი საპილოტე პროექტები , სადაც ლიდერები იქნებიან
ქალები . ჩვენ მზად ვართ , უფრო მეტი რამ გავაკეთოთ , რომ შევამსუბუქოთ პანდემიის უარყოფითი
შედეგები ქალებზე და მხარი დავუჭიროთ მათ თავიანთი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის
გასაუმჯობესებლად . ჩვენი მიდგომა მარტივია : რაც საუკეთესოა ქალებისთვის , ყველასთვის
საუკეთესოა .
ფრანკფურტის ფინანსთა და მენეჯმენტის სკოლისა და FinExCoop საქართველოს გუნდის სახელით
გულწრფელად ვულოცავ ყველა ქართველ ქალს ქალთა საერთაშორისო დღეს!

ჯანსუ კარატაი
პროექტის დირექტორი
FinExCoop საქართველო

FinExCoop-ის
მოგზაურობა
გამორჩეულ
ქალბატონებთან
რომლებიც არიან
ქართული „ირმის
ნახტომის“
წარმომადგენლები
FinExCoop- ი ბევრ ქალბატონთან
თანამშრობლობს საქართველოში .
მაგრამ დღეს , მათი
კრეატიულობისადმი , ნიჭისადმი
და ენერგიულობისადმი მიძღვნილ
ამსარვამარტო
საიფორმაციობიულეტენში
თქვენთან ერთად ვიმოგზაურებთ
და გავიცნობთ მერძევეობაში
დასაქმებულ რამოდენიმე
ქალბატონს , რომლებიცთავიანთ
თემში ლიდერის როლს
ასრულებენ .
მოდითდავიწყოთ ჩვენი მოგზაურობა ამ გამორჩეულ ლიდერებთან ერთად .

გამორჩეულო
ქალბატონებო
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დალი აბესაძე, რუსთავი

ჩვენი მოგზაურობა დალი აბესაძესთან ერთად იწყება
რუსთავში , თბილისის განაპირას . დალი არის
წარმატებული თხების მომშენებელი და კოოპერატივის
ლიდერი . როდესაც დალიმ და მისმა მეუღლემ
უნივერსიტეტი დაამთავრეს და ოთხი შვილი შეეძინათ ,
მათ გადაწყვიტეს მცირე მეურნეობა მოეწყოთ , როგორც
დამატებითი შემოსავლის წყარო . მათ მცირე
რაოდენობით მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვით დაიწყეს ,
მოგვიანებით კი , როდესაც თხის რძისა და ხორცის ყველა
უნიკალური მახასიათებლები აღმოაჩინეს , გადაწყვიტეს
თავიანთი მეცხოველეობის მეურნეობა თხის ფერმად
გადაექციათ . სამწუხაროდ , იმ დროს ქართველ
მოსახლეობაშიარ იყოპოპულარული თხის რძე და ხორცი დაარ იყოცოდნა მათი უნიკალური
თვისებების შესახებ , შესაბამისად ძალიან რთული იყო მცირე გაყიდვების მქონე მეურნეობის
შენარჩუნება . როდესაც მათი შვილები გაიზარდნენ და ყველანი ქალაქ რუსთავში გადავიდნენ , ხალხმა
დაიწყო თხის რძისა და ხორცის ყიდვა , დაიწყო თხის პროდუქტების რეკლამირება გაზეთებსა და
სატელევიზიო შოუებში , ამიტომ დალიმგააგრძელა ისსაქმე , რაც ყველაზე მეტად უყვარდა - თხების
მოშენება . მან 10 ფერმერთად ერთად შექმნა კოოპერატივი „ ამალთეა “. მათ შეიძინეს ადგილობრივი
თხები , რომლებიც არ არიან ძალიან პროდუქტიული და თანდათან შეცვალეს ეს ადგილობრივი ჯიშები
ზაანენურისა და ალპური ჯიშებით , რომლებსაც კარგ პირობებში წელიწადში 900 ლიტრზე მეტი რძის
მოცემა შეუძლიათ , ხოლო ადგილობრივ ჯიშებს - მხოლოდ 150-200 ლიტრის .
რადგანაც ქალაქრუსთავში მიწები შეზღუდულია , დალის გაუჭირდა ყველის წარმოება და მათი
მეურნეობა დღეს ძალიან მოკრძალებულია , განსაკუთრებით ისეთი ჯიშებისთვის , როგორიცაა
ზაანენურიდა ალპური . ამ პრობლემის გადასაჭრელად , დალიმ რუსთავის მახლობლად შეიძინა 17
ჰექტარი მიწა , სადაც იგი აპირებს თავისი მეურნეობის გადატანას , თხის რაოდენობის გაზრდას და
მიწის გამოყენებას თხის საკვების წარმოებისთვის . მან ასევე მიიღო გრანტები და შეიძინატრაქტორი
და რამდენიმე მისაბმელი მოწყობილობა .
დალიმონაწილეობდა მიიღო FinExCoop– ის ონლაინ ტრენინგებში თხის ფერმის მენეჯმენტზე ,
რომელიც ჩაატარაიტალიელმა ექსპერტმა გვიდო ბრუნიმ , ხოლო თარგმნა FinExCoop– ის ირუსტმადა
თარჯიმანმამარიამ დარჩიამ . იგი იყო ძალიან დაინტერესებული , ცნობისმოყვარე , აქტიური , მან დაუსვა
გვიდოსბევრი მნიშვნელოვანიდა საინტერესო კითხვა და გვიდოსპასუხებით დალიგაეცნოთხების
ჯანდაცვას , კეთილდღეობის და თხის ფერმაში საუკეთესო პრაქტიკების შესახებ , მან ასევეისწავლა
თხის მეცხოველეობაში არსებულირეპროდუქციული მენეჯმენტი , თხებისგენეტიკისგაუმჯობესება და
მათი კვება .

დალიდა მისი კოოპერატივი მიზნად
ისახავენთანამედროვე ინტენსიური ან ნახევრად
ინტენსიური თხის ფერმის შექმნასახლად შეძენილ მიწაზე ,
რისთვისაც იგი დახმარებას ითხოვს MEPA– სა და
საერთაშორისო განვითარების ორგანიზაციებისგან .
დალიარის FinExCoop– ის ერთ – ერთი პოტენციური
კანდიდატი ახალი საპილოტე პროექტების , რომელიც
იქნება მიზანმიმართული მერძევე თხების ღირებულებათა
ჯაჭვის განსავითარებლად , ეს პროექტიუნდა დაიწყოს 2021
წლის მეორე კვარტალში .
შეზღუდულიმატერიალური რესურსის გამოყენებით , დალიმ და მისმა გუნდმა უკვე შეძლეს კარგი
პროდუქტიული შედეგების მიღწევა . კარგი მხარდაჭერით , მათ ნამდვილად შეუძლიათ
მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა თხის რძის წარმოებაში , რაც დედის რძის ყველაზე ჯანსაღი
შემცვლელია და , შესაბამისად , ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტია ყველა დედისთვის
საქართველოში .
გილოცავთქალთა დღეს , ძვირფასო და გამორჩეულო დალი !

მარო ხოზრევანიძე, სოფელი ზოოვეტში
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მანძილი დალის ადგილიდან მაროს ადგილამდე მცირეა . ორივე მდებარეობს იმ ადგილებში , სადაც
თბილისი თანდათან გადაიქცევა პატარა დასახლებებად , სადაც სოფლის მეურნეობა მნიშვნელოვანი
საქმიანობა ხდება . ქალაქში , უდავოდ , გაცილებით ბევრი სამუშაო ადგილია , მაგრამ თბილისი , ასევე ,
წარმოადგენს ხარისხიანი რძის პროდუქტების მოხმარებისა და პირდაპირი მარკეტინგის ცენტრს .
მარო ხოზრევანიძე და მისი მეუღლე ამირანი , განათლებით
ვეტერინარები არიან , ასრულებენ წამყვან როლს მერძევე
კოოპერატივ „ თანადგომა “- ში , რომელიც მდებარეობს სოფელ
კუმისში , თბილისსა და მარნეულს შორის . FinExCoop- ი
დაუკავშირდა კოოპერატივ „ თანადგომა “- ს 2019 წლის ბოლოს ,
სოფლის განვითარების სააგენტოსა და სასოფლო
კოოპერატივების განვითარების დეპარტამენტის დახმარებით .
პოზიტიური გამოცდილებისა და მომავლის ენთუზიაზმის
წყალობით , კოოპერატივი „ თანადგომა “ აირჩა FinExCoopისერთ - ერთსაპილოტე პროექტად , მეხორცული დამერძეული
მიმართულებით .
კოოპერატივი „ თანადგომ “- ის წევრებმა მიიღეს მონაწილეობა FinExCoop– ის ტრენინგებში , მათ , ასევე ,
დათესეს ჩვენ მიერ გადაცემული საექსპერიმენტო კულტურა . თეთრიწყაროში პარტნიორი
კოოპერატივის საშუალებით ისინი ცდილობენ ჩამოაყალიბონ სასოფლო - სამეურნეო ტექნიკის
კოოპერატივი , რომელიც იქნება ფრანგული CUMA- ს (coopérative d'utilisation de matériel agricole)
ქართულ კანონმდებლობასთან ადაპტირებული და მორგებული მოდელი . ასევე , FinExCoop– მა
ჩაატარა ტრენინგი კოოპერატივ „ თანადგომა “- სთან ერთად , სხვადასხვა უცხოური ყველის და
იოგურტის წარმოებაზე .
საოჯახო მეურნეობაში მარო მთავარი პიროვნებაა , რადგან ამირანი აქტიურად არის ჩართული
კოოპერატივის ყოველდღიურ საქმიანობაში . მარო მეურნეობას უძღვება თითქმის 30 წელია და მისი
მკაფიო ქმედებებით ჩანს მისი გატაცება სამუშაოსა და ცხოველების მიმართ . ფერმა მართლაც
იდეალურია , კარგ და პროფესიონალურ მდგომარეობაში . ბევრი მცირე დეტალი გვიჩვენებს მის
ერთგულებას , რაც ითვალისწინებს მაღალ პროდუქტიულობასა და ცხოველთა კეთილდღეობას . ის
დილის 6 საათზე იღვიძებს , მიდის ფერმაში , ამზადებს საკვებს , პირუტყვი ბეღელში შეჰყავს , რადგან
პირუტყვი ჰიგიენურ პირობებში ცხოვრობს გარეთ . შემდეგ იწყება მოწველა და პირუტყვის კვება . ამის
შემდეგ იგი ყიდის რძეს და დარჩენილი რძისგან ამზადებს ყველს , მაწონს და ა . შ ., წელიწადში 365 დღე .
მარო ხაირსხზე ორიენტირებული ადამიანია :
ამჟამინდელ ბაზარზე , მისი მთავარი პრობლემაა
კონკურენცია გაუწიოს წვრილი მეურნეობების
მიერ წარმოებულ რძესა და რძის პროდუქტებს ,
რომლებიც არაჰიგიენურ მდგომარეობაში
იწარმოება და რომლებსაც ხშირად დაბალი
ხარსხი აქვთ და ამასთანავე საშიშიცაა
ჯანმრთელობისათვის . აღნიშნული სტანდარტების
შეუსაბამო პროდუქცია თანდათან უნდა გაქრეს
ქართული ბაზრიდან სურსათის ეროვნული
სააგენტოს მკაცრი რეგულაციების წყალობით .
ამიტომ , მაროს მთავარი მიზანია არა მხოლოდ
რძის რაოდენობის , არამედ ხარისხის გაზრდა .
გარდა იმისა ,
რომ მარო მკაცრად იცავს ჰიგიენის ყველა წესს რძის და რძის პროდუქტების წარმოებისას , იგი
მუდმივად ცდილობს გააუმჯობესოს მისი ცხოველების საკვების ბაზა , განსაკუთრებით კოოპერატივი
„ თანადგომა “- სა და FinExCoop- ს შორის პარტნიორობის გზით .
გილოცავთ ქალთა დღეს , ძვირფასო და გამორჩეულო მარო .
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ჩვენ ნარგიზს 15 წლის წინ შევხვდით
საფრანგეთში , სადაც იგი ხელმძღვანელობდა
იუნის დეპარტამენტის დაძმობილების
პროგრამას ბურგუნდიასა და კახეთშს შორის .
შემდეგ ჩვენ კვლავ შევხვდით ერთმანეთს ,
როდესაც FinExCoop– მა დაიწყო მუშაობა 2019
წლის ბოლოს . იმ დროს ის ასევე მუშაობდა
მაკასთან , კულტურული ტურიზმის და
ფრანგული ენის სპეციალისტთან ერთად . ორივე
მათგანი უცხოელი და ადგილობრივი
ინვესტორების ჯგუფის მიერ შექმნილი აგრო ინდუსტრიული ჯგუფის წევრია , რომელიც
უპრეცედენტო როლს თამაშობს თანამედროვე
ტექნოლოგიებისა და მოწინავე პრაქტიკის
დანეგვაში სტრატეგიულად მნიშვნელოვან
ღირებულებათა ჯაჭვებში . ერთ - ერთი კომპანიაა
დმანისის მეცხოველეობის მეურნეობა , სადაც
ინტერვიუ ჩამოვართვით ნარგიზსა და მაკას .
ფერმა არის ახალ აშენებული , იგი მიზნად
ისახავს გახდეს მაგალითი კავკასიაში მაღალი
ხარისხის მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის
ხორცის წარმოებაში , ამისთვის მათ
ჩამოიყვანეს ფრანგული სალერსის და
აუბრაცის ჯიშები , ეს ჯიშები განკუთვნილია
მაღალმთიანი რეგიონებისთვის . აგრო
ინდუსტრიული ჯგუფის კიდევ ერთმა კოპანიამ
სართიჭალაში დანერგა საუკეთესო იტალიური
ტექნოლოგიებით და ნერეგბით ინტენსიური
სუფრის ყურძენი . ხოლო მათი მესამე კომპანია
ორიენტირებულია ძირტკბილას
გადამუშავებასა და ექსპორტზე .
საქართველოს ძირტკბილას წარმოების დიდი ბუნებრივი რესურსი გააჩნია . ახლახანს , აგრო
ინდუსტირულმა ჯგუფმა დაიწყო პურის , ხაჭაპურის და საკონდიტრო ნაწარმის წარმოება , სადაც
ნარგიზი სრულად არის ჩართული
ნარგიზი მუშაობს აგრო - ინდუსტრიული ჯგუფის საერთაშორისო და ადგილობრივ პარტნიორებთან მისი
სტრატეგიისა და განვითარების საკითხებზე . კერძოდ , იგი პასუხისმგებელია დანადგარების
მომწოდებელ საერთაშორისო კოპანიებთან და საერთაშორისო ექსპერტებთან ურთიერთობების
დამყარებაზე . მაკა ძირითადად დმანისის მეცხოველეობის ფერმაზეა ორიენტირებული , სადაც იგი
ყოველდღიურად მონაწილეობს ადგილობრივ პერსონალსა და ფრანგ ექსპერტებს შორის
კოორდინაციაში ონლაინ პლატფორმების გზით .
ორივე მათგანი წარმოადგენს ქალთა ლიდერების ახალ
თაობას , რომლებმაც ბევრი რამ ისწავლეს საზღვარგარეთ
და სრულად იყენებენ თავიანთ საერთაშორისო
გამოცდილებას საქართველოში . ნარგიზს შეეძლო
საფრანგეთში დარჩენილიყო , სადაც 15 წელზე მეტი ხნის
განმავლობაში ცხოვრობდა . მას იქ კომფორტული
ცხოვრება და კარგი პროფესია გააჩნდა .
მაგრამ მან გადაწყვიტა სამშობლოში დაბრუნებულიყო ,
რათა თავისი ნიჭი და ენერგია დაეხარჯა საქართველოს
ეკონომიკური მომავლის გაუმჯობესებაში ინოვაციური
პროექტების საშუალებით , რაც შეიძლება გახდეს
ტექნიკური ნიშნული ქვეყნისთვის .

მიუხედავად იმისა , რომ აგროსამრეწველო ჯგუფის
არცერთი კომპანია ჯერ არ არის ოფიციალურად FinExCoopის პარტნიორი , FinExCoop- ი კოორდინაციას უწევს ჯგუფთან
ბევრ საკითხს , საერთაშორისო კომპანიებთან ერთად
ტრიტიკალის , სიმინდის და მესლინის ინოვაციური
სათესლე მასალასთან დაკავშირებული ექსპერიმენტული
სამუშაოებით დაწყებული , დასრულებული საპილოტე
ფერმერებთან კავშირების დამყარებით მაღალი
ხარისხიანი ფქვილის და ყველის მისაწოდებლად .
როგორც FinExCoop- ი , ასევე აგრობიზნეს ჯგუფი აპირებს ამ
თანამშრომლობის გაღრმავებას მომავალში . FinExCoop- ი
თვლის , რომ მისი წარმატებული ოპერაციები ,
განსაკუთრებით დმანისში , შეიძლება სახელმძღვანელო იყოს სხვა ფერმერებისთვის და დაეხმაროს
მათ გააუმჯობესონ თავიანთი შესაძლებლობები ჩვენი საუკეთესო პრაქტიკის გამეორებით . ასევე
დიდი მნიშვნელობა აქვს შვეიცარიის სოფლის მეურნეობის პროფესიული სკოლის გახსნას დმანისში ,
თანამედროვე მეცხოველეობის ფერმის გვერდით , რომელიც თანამშრომლობს აგრო ინდუსტრიულ
ჯგუფთან რადგან მაქსიმალურად გაზარდონ ინოვაციები .
აგრო ინდუსტრიული ჯგუფის მთავარი უპირატესობა ის არის , რომ მან სრულად გააცნობიერა ნარგიზისა
და მაკას უნიკალური პოტენციალი , რომელთა შთამბეჭდავმა შესაძლებლობამ ყურადღება გაამახვილა
ახალ იდეებსა და ახალ პრაქტიკაზე , შექმნა ძლიერი ინოვაციური ხიდი საქართველოსა და
ევროკავშირის ქვეყნებს შორის .
ვულოცავთ ქალთა დღეს , ძვირფას და გამორჩეულ ნარგიზს და მაკას !
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ანა გამგებელი
შემდეგ ჩვენ დასავლეთისკენ წავედით სამაგრელოში ,
სოფელ მენჯში , სენაკის მახლობლად ,
რომშეხვედროდით კიდევ ერთ გამორჩეულ ქალს , ანა
გამგებელს , რომელსაც ინიციატორული როლი აქვს
ქართულ სოფლის მეურნეობაში .

ანამ , რომლის ოჯახიც წარმოშობით უკრაინიდან იყო ,
ბავშვობა თბილისში , ვაკის რაიონში გაატარა და
სხვათა შორის , ბიოლოგიას სწავლობდა .
ბავშვობაშივეის ბუნებით იყო გატაცებული და
გვითხრა , რომ მას სახლის ეზოში ბევრი ცხოველი
ყავდა . შემდეგ მან გადაწყვიტა გაყოლოდათავის
ოცნებასდა გახდა ფერმერი - ინოვაციური ფერმერი ,
რომელიც ცდილობს გამოიყენოს თავისიმძლავრი
ტექნიკური და სპეციალიზირებული ცოდნა , რათა მაქსიმალურად განავითაროს ქართული
მრავალფეროვნება საუკეთესო საერთაშორისო ტექნოლოგიებთან და პრაქტიკებთან შერწყმით .
ფერმაში , სადაც ანა ოჯახთან ერთად ცხოვრობს , ყველაფერი სიყვარულზე ლაპარაკობს . სიყვარული
მისი ორი ლამაზი გოგონასადმი , რომლებსაც ჩვენც შევხვდით , მისი ძაღლის , მისი თხისადმი
სიყვარული და მისი საქმისადმი სიყვარული . ანას აქვს რთული ამოცანა , რაც გულისხმობს , რომიყოს
ლიდერი თავის ფერმაში , სადაც მას სხვა პარტნიორები ჰყავს და იყოს ხელმძღვანელი ახალ ყველის
საწარმოში , რომელიც არჭურვილია უახლესი დანადგარებით .
როდესაც გიყვარს , შენც ზრუნავ . ანა ბევრს ზრუნავს თავის თხებზე . მიუხედავად იმისა , რომ მეგრული
ტრადიციული თხა , რომელსაც ძირითადად ხორცის წარმოებისთვის იყენებენ , საკმაოდ გამძლეა , მათი
რძის წარმოება კი - საკმაოდ დაბალი . ანა ამჟამად ძირითადად იყენებს ალპურ თხებთან შეჯვარებას ,
რომლებსაც , როგორც წესი , ბევრად მაღალი რძის წველადობა გააჩნიათ . ამავდროულად , მათი
მენეჯმენტი გაცილებით რთულია . თხა სხვა ცხოველებთან შედარებით , გაცილებით მგრძნობიარეა და
ყველა პატარა შეცდომას შეიძლება დასრულდეს კატასტროფულად .

თხების თანამედროვე ინტენსიური ფერმისსპეციალისტების საქართველოში არარსებობის გამო , ანა
მიეჩვია ძირითადად დაეყრდნოს ინტერნეტითმოწოდებულ ინფორმაციას . საბედნიეროდ , რომ ის
თავისუფლად ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს და დიდი რაოდენობით იღებს ტექნიკურმონაცემებს
ინტერნეტით . ამ გზით , მას შეუძლია თხებში არსებული მრავალი ვეტერინარიული პრობლემის
გადასაჭრელად მიიღოს ეფექტური გადაწყვეტილებები . დიეტასთავად ამზადებს . ჯერჯერობით , მისი
შედეგები კარგია , და თხებისსიკვდილიანობაცძალიანდაბალია , მაგრამანამ იცის , რომ მას სჭირდება
გაცილებით მეტი პრაქტიკული ცოდნა მისი სამომავლო გეგმების განსახორციელებლადდა მისი
მაღალპროდუქტიული იმპორტირებული ალპურითხებისმეურნეობის ასაშენებლად , მის
პარტნიორებთან ერთად .
ამასთანავე , ანას სიძლიერე მდგომარეობს იმაში , რომ მასშეუძლია ჰქონდეს კომპლექსური მიდგომა
ღირებულებათა ჯაჭვის მიმართ , რომელიც იწყება მისი ფერმიდან დამთავრდება საბოლოო
მომხმარებელთან . იგი საკმაოდ კარგად ფლობს პროდუქციის ( ძირითადად თხის პასტერიზებული
რძისა და ყველის ) მარკეტინგს , რაც ყველა იმქალი ფერმერის საერთო თვისებაა , რომლებსაც ჩვენ
შევხვდით . სწორედ ამის გამო , ანას შესაძლებლობა ექნება მაქსიმალურად გამოიყენოს რძის
გადამამუშავებელი თანამედროვე ტექნიკა , რომელიც შეისყიდეს ჰოლანდიიდან და დაამონტაჟეს
გადამამუშავებელ საწარმოში .

რადგან ქარხნის ყოველდღიური წარმოების უნარი
გაცილებით მეტი იქნება , ვიდრე თხის ფერმა აწარმოებს , ანა
მჭიდრო კავშირებს ამყარებს მეზობელ ფერმერებთან , მათ
შორის ბევრ ქალთან , რომ შეიძინოს ძროხის და კამეჩის რძე ,
რისთვისაც რეგიონში უნიკალური პირობები არსებობს .
იქიდან გამომდინარე რომ , ანას დასჭირდება მაღალი
ხარისხის რძე , წარმოებული სათანადო ჰიგიენური პირობების
დაცვით და ცხიმებისა და ცილების მაღალი შემცველობით ,
რისთვისაც მომწოდებლები მიიღებენ სათანადო
ანაზღაურებას და ყოველდღიურ გადასახადს , მას მოუწევს
მთავარი როლის შესრულება რეგიონში ცხოველების
მოშენების დაშეჯვარების პრაქტიკის გასაუმჯობესებლად .

FinExCoop– მა ანასთან მუშაობა უკვე დაიწყო . ჩვენი ყველის საერთაშორისო სპეციალისტი მას
აგვისტოში ეწვია . ანამმონაწილეობა მიიღო FinExCoop- ის თხების მოშენების ონლაინტრენინგებში .
ჩვენ ახლა ვთანამშრომლობთ მისი საკვების ბაზის გაუმჯობესებაზე და ვთავაზობთმას მჟავიანობის
პირობებში გამძლე მცენარეებს . მისი მეურნეობიდან ნიადაგის ნიმუშების გაანალიზების შემდეგ , ჩვენ
დავადგინეთ პოტენციური კულტურები , რომელთა წარმატებით გაშენებაც შეიძლებოდა მის რაიონში ,
მაგალითად , ლუპინი , ცილებით მდიდარი პარკოსნები , რომლებსაც შეუძლიან ადაპტირება მჟავიან
ნიადაგთან , ასევე , სორგოსახალი სახეობები .
FinExCoop წარადგენს ანას საპილოტე პროექტს კომიტეტის შემდგომ შეხვედრაზე , რომელსაც
თავმჯდომარეობენ საფრანგეთის განვითარების სააგენტო და სოფლის განვითარების სააგენტო . ანამ
უკვე მიაღწია ძალიან ბევრს და კიდევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი ანასთან და ანას თემთან
ერთად .
გილოცავთ ქალთა დღეს , ძვირფასო და გამორჩეულო ანა !
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დასავლეთ საქართველოში ადვილი მისახვედრია , თუ
ჯერკიდევ რამხელა პოტენციალი არსებობს სოფლის
მეურნეობის გაუმჯობესებისა და სოფლის მდგრადი
განვითარებისათვის . სენაკიდან ჩვენი შემდეგი დანიშნულების
ადგილი არის , რაჭა - ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის ცაგერის
მუნიციპალიტეტის სოფელი გვესო , რომელმაც დაკარგა
მოსახლეობის შთამბეჭდავი 48% 1994 წლიდან 2019 წლამდე ,
ჩვენ აღმოვაჩენთ შესანიშნავი მივიწყებული ძეგლები ,
როგორიცაა ეს ულამაზესი ნანგრევები პალადიოს
არქიტექტურულ სტილი . ოდესღაც ამ ადგილას სანატორიუმი
იყო , რომელმაც მრავალი ტურისტი მიიზიდა თავისი
სამკურნალო წყლებით . იმედი გვაქვს , რომ წყალტუბოს კომპლექსის აღდგენა მთელი რეგიონის
ეკოლოგიურად სუფთა განვითარებას გამოიწვევს .
ნატელია ბენდელიანი , გვესოსფერმის
კოოპერატივის თავმჯდომარეა , ერთ - ერთი მათგანია ,
ვინც სასტიკად ებრძვის მათი ტერიტორიების
დაცლას და ეკონომიკურ დაქვეითებას . იგი დაიბადა
გვესოში , გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მან
დატოვა გვესო და შემდგომში ოჯახთან ერთად
დაბრუნდა თხის ბიზნესის წამოსაწყებად .
მეუღლესთან და სხვა წევრებთან ერთად მან
დააფუძნა კოოპერატივი , რომელმაც მიიღო
ფინანსური მხარდაჭერა სოფლის განვითარების
სააგენტოსგან , რომელმაც რეკომენდაცია მისცა
FinExCoop– ს , ისინი იღებენ ტექნიკურ დახმარებას
ანა მიქაძისგან , მეშვიდე გამორჩეული ქალი
სოფლის მეურნეობის ლიდერ ქალებთან ერთად .
აურელიანისფოტოები ჩვენს სიტყვებზე უკეთ მეტყველებს . განსაკუთრებით გამომხატველია ის , სადაც
ნატალია მეურნეობის უზარმაზარ საბჭოთა სატვირთო მანქანის გვერდით დგას . ის გვიჩვენებს
მომხიბლავი დელიკატური საქმიანობის და თავდაუზოგავი ძალის კომბინაციას , რომელსაც ასე
ხშირად ვხვდებით ჩვენს მშვენიერ ქალებში .

დავიწყოთ სიძლიერით : კოოპერატივი
გვესოს ფერმა სტაბილურად იზრდება
დაარსების დღიდან , ოთხი წლის
განმავლობაში . თხების ნახევრად
ექსტენსიური მოშენებისთვის იდეალურ
ბუნებრივ გარემოს , ფერმის შენობასთან
ახლოს არსებული ბუჩქებიანი მთიანი
ადგილით , ემატება ნატალიანის კარგად
გააზრებული და კარგი მენეჯმენტიც .
როდესაც ის პატარა იყო , მათ სახლში
რამდენიმე თხა ჰყავდათ , მაგრამ ბევრად
უფრო მოკრძალებული მასშტაბით , ვიდრე
ახლა , როდესაც მათ 250 სული თხა ყავთ .
ამჟამინდელ ფერმაში ნატალიამ ისწავლა
ყველაფერი რისი სწავლაც მას შეეძლო . იგიმ
ეცხოველეობის ბევრ ტრენინგს დაესწრო ,

მაგრამ მათი უმეტესობა მსხვილფეხა პირუტყვისთვის იყო განკუთვნილი . როგორც სხვა თხის
ფერმერებს რომლებსაც ჩვენ მანამდე შევხვდით , ამკოოპერატივის მთავარი პრობლემაც არის
ვეტერინარების ნაკლებობა , რომლებსაც ზუსტი ცოდნა აქვთ თხაზე , საკვების მომარაგებაზე და
ცხოველთა სადგომის მოწყობაზე .

სიზუსტისთვის მოდით ყურადღება გავამახვილოთ ნატალიას ყველზე :
ფერის , სტრუქტურისა და არომატის სრულყოფილი ჰარმონია .
გულწრფელად გითხრათ , საუკეთესო ყველია , რომელიც ჩვენ ოდესმე
დაგვიგემოვნებია საქართველოში . როდესაც შესანიშნავ ადგილობრივ
ღვინოსთან ერთად მივირთმევთ , თავს სამოთხეში ვგრძნობთ , შეიძლება
ცოტა ადრეა , მაგრამ ამ ეტაპზე უმჯობესია პირველი ნაბიჯის გადადგმა .
ამიტომ გასაკვირი არ არის , რომ პანდემიის დროსაც კი , როდესაც
საქართველოში სულრამდენიმე უცხოელი ტურისტი შეიძლება
მოგზაურობდეს , ნატალიას არ შექმნია ბაზარზე მოთხოვნის შემცირების
პრობლემა , რაც საცალო ვაჭრობის დონეზე საშუალოდ 60 ლარი / კგ
იყიდება .
სამომავლოდ , გვესოსფერმას სურს გაზარდოს თხების რაოდენობა , რაც
მათთვის ახალი სადგომის მშენებლობას მოითხოვს . მიუხედავად იმისა ,
რომ მათიყველი უგემრიელესია , ნატალიას სურს გააგრძელოს ყველის ალტერნატიული
ტექნოლოგიების მოძიება .

კოოპერატივისწევრებისთვის თხის მოშენებაზეუკვე ჩატარებული ტრენინგების გარდა , FinExCoop- ი
წარუდგენსგვესოსფერმასკომიტეტს , რომ ისინი გახდნენ მომდევნო საპილოტე პროექტი . თხის
ღირებულების ჯაჭვის ყველა კომპონენტზე , როგორიცაა თხების კვება , თხებისმოშენება , ყველის
გადამუშავება და საბოლოოდმარკეტინგი , FinExCoop– ს შეუძლია მობილიზაცია გაუკეთოს
საერთაშორისო ექსპერტებს კოოპერატივის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად . თავისმხრივ ,
ძნელია იპოვოთ ასეთი საინტერესო და მოთხოვნადი პოტენციური პარტნიორი .
გილოცავთ ქალთა დღეს , ძვირფასო და გამორჩეულო ნატალია
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ანა მიქაძე

გერმანელმა ფილოსოფოსმა ჰეგელმა თქვა :
” არაფერი დიდებული არასდროს
განხორციელებულა ენთუზიაზმის გარეშე ”.
ჩვენ არ ვიცით , იყოთუ არაანა ინსპირირებული
ჰეგელით , მაგრამ ანა ნამდვილად არის
ენთუზიაზმით შთაგონებული . ესარის
ენთუზიაზმის განსაკუთრებული ფორმა ,
რომელსაც მხოლოდ საქართველოში
ვხვდებით , ეს არის დიდსულოვანი ,
ინკლუზიური და შემოქმედებითი . გავიხსენოთ
ფიროსმანის ენთუზიაზმი , ანთუნდაც მედეას .
ორივეს შეეძლო უკიდურესობაში გადავარდნა
სიყვარულის გამო , ხშირად ტრაგიკულადაც .
მაგრამ , ორივემ გამოიყენა თავისი
ენთუზიაზმის ძალა ახალი სამყაროების
შესაქმნელად . მიუხედავად იმისა , რომ
არსებობს გარკვეული ტიპის
ურთიერთსაწინააღმდეგო მოსაზრებები , მედეა ითვლება მედიცინის დამფუძნებელ დედად , დასიტყვა
მედიცინაც სწორედ მისი სახელიდან წარმოიშვა . ფიროსმანმა კი , თავის მხრივ , შექმნა შინაგანი
ქართული სულის უნიკალური ფერწერა .

სოფლის მეურნეობის ისტორიაში ჩვენ ხშირად გვხდება ფერმერებისგან წამოსული აღმოჩენებისა და
ურბანულ ინტელექტუალებთან დაკავშირებული ინოვაციების კომბინაცია : თანამედროვეაგრონომია
დაიწყო მე -18 საუკუნის ბრიტანელი არისტოკრატების აგრომანიით , რომელიც შემდეგ განმეორდა სხვა
ადგილებში , კერძოდ რუსეთში ცნობილმოღვაწესთან გრაფლევ ტოლსტოისთან .

ანაძალიან გათვითცნობიერებულია სოფლის მეურნეობაში .
ქართული ხალხური ტრადიციების და დავიწყებული
ტექნოლოგიების ისტორიის მკვლევარი გახლავთ . ქართული
სამზარეულოს არქეოლოგი . საქართველოს ყველის
ასოციაციის ხედვითი ლიდერი , რომელიც რეგულარულად
აწყობს ყველის ფესტივალებს ქვეყნის მასშტაბით . როდესაც
პირველად შევხვდით , მან გვითხრა , რომ მართალია დღეს
საქართველოში მასშტაბურად მხოლოდ სამი სახის ყველი
მზადდება : სულგუნი , იმერული და გუდა , მაგრამ , ესიმიტომ
რომ საბჭოთა კავშირმა იძულებითი სტანდარტიზაცია
მოახდინა , რადგან მათ სისტემაში ყველაფერი
სტანდარტიზებული უნდა ყოფილიყო , ამასთანავეიმიტომ , რომ
მრავალფეროვნება , განსაკუთრებით ეთნოკულტურული
მრავალფეროვნება , ყოველთვის ასოცირდება
თავისუფლებასთან . საბჭოთა პერიოდის წინ არსებობდა
რამდენიმე ათეული სხვადასხვა სახის ყველი , თითქმის

იმდენი , რამდენიცსაფრანგეთშია , სადაც ყველის უფრო მეტი სახეობაა , ვიდრე წელიწადშია დღეები .
ანამ გადაწყვიტა მათი ხელახლა აღმოჩენა .

როგორცქართული ყველის ისტორიის მკვლევარმა ,
ანამ სიცოცხლე გაატარა საველე ექსპედიციებში
საქართველოს სოფლებში , სადაც მან შეაგროვა
ჩვენებები მოხუცებისგან და გარდაქმნა ისინი
ქართული სამზარეულოს წერილობით მემკვიდრეობად .
მას იმდენად უყვარდა ეს სოფლები და თავს ისე
თავისუფლად და ბედნიერად გრძნობდა ამ სოფლებში ,
რომ გადაწყვიტა შვიდი წელი ეცხოვრათელეთში ,
თბილისიდან არც ისე შორს ,
სადაც ჰქონდა პატარა ფერმადა ყველის
გადამამუშავებელი მცირე ქარხანა , ამ ქარხანაში ანა
აწარმოებდადაახლოებით 40 სახის სხვადასხვა სახის
ყველს . ახლა ანა თბილისში დაბრუნდა , მაგრამ მისი
ოცნებაა ჰქონდეს მერძევე თხის პატარაფერმა და თვითონ აწარმოოს თხის ყველი .
ნატალიას მაგალითის მსგავსად , ანა უკვე ძალიან შთამაგონებელი ადამიანია მრავალი სხვა
ქართველი ყველის მწარმოებლებისთვის , რომელთაც სურთ დაადგინონ დამკვიდრებული " ნიშები ",
რომლებშიც საქართველო შეძლებს გამოავლინოს თავისი პროდუქციის უნიკალურობა დახარისხი .
ისევე როგორც ღვინოსთან ერთად , ძვირფასი ყველი ყოველთვის
ასოცირდებასპეციალურ " ტერუართან ". ცხოველების აღზრდის განსაკუთრებულიგზა , რომელიც
დამოკიდებულია ადგილობრივ წარმოებულ საკვებზე დაკარგად ადაპტირებულ ცხოველებზე ,
რომლებიც ცხოვრობენ გარემოში სიმბიოზით და სპეციალური მეთოდებით . დამუშავება , რომელიც
შეიძლება იყოს ენდემური , მაგრამ ასევე შეუძლია წარმატებული პრაქტიკებისგადმოტანაუცხოეთიდან .

FinExCoop და ანა ერთობლივად ვმუშაობთ ამ მიმართულებით , რასაც ჰქვია მომავლის მშენებლობა
ისტორიული ფესვებზე დაყრდნობით , რომელიც ჩვენ მიგვაჩნია საუკეთესო გზად საქართველოს
სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისა და სოფლის აღორძინების უზრუნველსაყოფად
გილოცავთ ქალთა დღეს , ძვირფასო და გამორჩეულო ანა !

ამ მშვენიერი 7გამორჩეულიქალბატონისპორტრეტების
მეშვეობით, რომლებიც მოღვაწეობენსაქართველოსსოფლის
მეურნეობაში, ჩვენ ვგრძნობთ ძლიერ ენერგიას საქართველოს
მომავლისთვის. თითქოს ისინიირმის ნახტომის გამორჩეული 7
ვარსკვლავი იყვნენ,რომლებიც ღრმა ტრადიციებიდან უფრო
ნათელიმომავალისაკენ მიდიან.

დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ დაგვიკაშირდეთ ელ. ფოსტაზე info@FinExCoop.ge ან
ტელეფონის შემდეგ ნომერზე +995 599 30 57 58.
გთხოვთ ასევე ეწვიოთ ჩვენ ვებ და Facebook გვერდს.

ეს პუბლიკაცია შექმნილიაევროკავშირის მხარდაჭერით. მისშინაარსზე
სრულადპასუხისმგებელია FinExCoop-იდა შესაძლოა, რომ იგიარ გამოხატავდეს
ევროკავშირის შეხედულებებს.

გამოწერაზე უარის თქმა

