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FinExCoop საქართველო

პროექტის დაწყებისადმი მიძღვნილი კონფერენცია
თბილისი

2019

# ერთიანი სამყარო                                                                                                              საფრანგეთის გავნითარების სააგენტო

ფინანსური და საქესტენციო სერვისები და 
კოოპერაციული განვითარების ხელშეწყობა 

ქართველი ფერმერებისთვის



22018 ერთიანი სამყარო

AFD გაერთიანება
მოკლე მიმოხილვა
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AFD ჯგუფი : ზრდადი გლობალური ქსელი

2 650 თანამშრომელი

80 ეროვნება

115 ქვეყანა, სადაც AFD საქმიანობს
17 რეგიონალური 
მიმართულებები

85 სააგენტო

4000 პროექტის მხარდაჭერა

PUBLIC SECTOR
TECHNICAL COOPERATION

ერთიანი სამყარო
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8,3 10,4 11,4

2015 2017 2018

+ 1 Bn€
in 2018 

846
განვითარების ახალი პროექტები 

ყველა სექტორში

ზრდადი ვალდებულებები

9,4

2016 2019

ერთიანი სამყარო

2020-2024
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პარტნიორობის რეფლექსი

პრიორიტეტი არა 
სუვერენული 

აქტორების მიმართ

100% პარიზის 
ხელშეკრულება*

განვითარება 3D-ში

100% სოციალური 
ბმული

* დაფინანსების ვალდებულებების 100%, დაბალი ნახშირბადის და
კლიმატის მდგრადი გადასვლები

ჩვენი საქმიანობა
ჩვენი მისია : « ერთიანი სამყარო » , დავეხმაროთ მსოფლიოს ხალხებს კრიზისის 
თავიდან აცილებასა და მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფაში
ახალი სტრატეგია 2018-2022 წლებში 5 ვალდებულებიდან გამომდინარე:
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Energy Transition

Demographic and social Transition 

Political and civic Transition

Territorial and ecological Transition

Digital and technological 
Transition

100% Social link100% Paris 
Agreement

სტრატეგიული მიზანი 1 : 100% პარიზის 
ხელშეკრულება

• AFD-ს გლობალური სტრატეგიის საყრდენი

• სპეციფიკური მოდალობები ოპერაციული დონის პროცესებისადმი
• 2050 დაწესებულება, რომელიც გაყვება გრძელვადიანი ტრაექტორიების 

მშენებლობას
ერთიან სამყარო
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AFD საქართველოში
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250 M€ დაგროვებული ვალდებულებები. 

1 რეგიონალური ოფისი თბილისში (2016) 

AFD საქართველოში

2012
საქმიანობის დაწყება რეგიონში
(ინტერვენციის ნებართვა)

თანადაფინანსება: EU, KfW, WB

1 სუბსიდიარი კერძო სექტორის
ფინანსებისთვის (რეგიონალური ოფისი
ისტამბულში)
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ზოგადი მანდატი
- ყველა ფინანსური და არაფინანსური საშუალებები
- სუვერენული და არასუვერენული
- კლიმატი და სოციალური ინკლუზიურობა, როგორც ზოგადი 

მიზანი
ამბიციური სამიზნე საქართველოში, 65% ვალდებულებებისა ეხება 
კლიმატის ცვლილების სფეროს
ახალი ევრაზიის რეგიონალური დირექტორატი სტამბოლში(Sept. 
2019)

- სამხრეთ კავკასია, დასავლეთ ბალკანეთი, თურქეთი, 
ცენტრალური აზია

AFD საქართველოში: მიმოხილვა
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14AFD საქართველოში • 252,15 M€ of cumulated commitments 
• 11,15 M€ of NIF გრანტი AFD-ს მიმართ
• წლიური პერსპექტივა: 50-100 M€

სოფლის მეურნეობა
- EU-ს გრანტი (2015-4 M€) TA– სთვის ხელი შეუწყოს ფინანსების 

ხელმისაწვდომობას ფერმერებისთვის, 2018: FinExCoop პროექტის დაწყება

ელექტროენერგიის ბაზარი: ენერგოეფექტურობა
- პოლიტიკით გამყარებული სესხი ელექტროენერგიის ბაზრისა და 

ენერგოეფექტურობის რეფორმების მხარდაჭერისთვის (2018-2021) + 
ტექნიკური დახმარება

- AFD სესხები 25M€ (2018) და 60 M€ (2019) + გრანტი 0,25 M€
თანადაფინანსება KfW TA გრანტთან ერთად NIP-East of EU of 8,5 M€

წყალი და სანიტარია
- საპროექტო სესხი ხაშურის წყალმომარაგებისა და სანიტარული 

ინფრასტრუტურის მოდერნიზებისთვის(2019 -58 M€)
- ევროკავშირისა და საფრანგეთის მთავრობის გრანტები ტექნიკური 

დახმარებისთვის (7,15M€ +1,5M€)
- ამ ვალდებულებების 50%-მა უნდა შეამციროს კლიმატის ცვლილება

სოციალური კეთილდღეობა და ჯანმრთელობა
- სესხი კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობის გასაზრდელად, 

ფოკუზირება საპენსიო რეფორმებზე + ტექნიკური დახმარება(2017 - 60,5 
M€)

- სესხი რეფორმების მხარდასაჭერად სოციალური კეთილდღეობის დონის 
ასამაღლებლად+ ტექნიკური დახმარება(2018 – 35,6 M€)

• პერსპექტივები: გაგრძელდეს PBL 2019-2020 (35 M € / წელში) + 0,5 M €
გრანტი ახალი აქცენტით კლიმატის ცვლილების სინერგიებზე

პერსპექტივები
2020-2024

…გათვალისწინებული 
ყველა ახალი 
პერსპექტივა 

გაანალიზებულია 
კლიმატის 

თვალსაზრისით
და ექნება კლიმატზე 

გავლენა

65%-იანი გათვლა 
კლიმატის საკითხებში
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ტერიტორიული და ეკოლოგიური 
ტრანზიტი
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იმ 6 პროექტს შორის, რომელთა 
დაფინანსებაც AFD-მ უზრუნველყო, ყველაზე 
მეტად ტერიტორიული  და ეკოლოგიური 
პროექტები გვიჩვენებენ განვითარების გეზის 
ადაპტირების საჭიროებას სხვადასხვა 
რეგიონის თავისებურებების 
გათვალისწინებით. 
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ტენდენციები
 სწრაფად მზარდი ქალაქები და ტერიტორიული სიახლოვე სოფლის 

რეგიონებთან
 უთანასწორობისა და არასტაბილურობის მზარდი ტენდენცია

 დარგობრივმა მიდგომამ SDG-ს მისაღწევად გვაჩვენა რომ მას აქვს ლიმიტები
 ძიება « ჰოლისტიკური », და « ტრანსფორმაციული » მოქმედების გზებზე…

 კლიმატის ცვლილებების სცენარები საკმაოდ სავალალოა
 ტერიტორიებისა და მოსახლეობის მდგრადობის ამაღლება გადამწყვეტია

როგორ შევუწყოთ ხელი ტერიტორიულ და
ეკოლოგიურ ტრანზიტს?

« კეთების » ახალი გზები
 ზოგიერთი განზრახვები: « სამმაგი ქვედა ხაზი » - 3პ (ხალხი – კეთილდღეობა –

პლანეტა)
 « იფიქრე მულტი-სექტორული მასშტაბით, იმოქმედე სექტორზე ფოკუსირებით »,
 თანმიმდევრულობის გაუმჯობესება
ტერიტორიებზე გაშლილი საქმიანობა:
I. გაუმჯობესებული პირობები და მხარდაჭერა « ერთად უკეთესია» -ს
II. მხარი დავუჭიროთ ტერიტორიების კავშირს და მიმზიდველობას
III. ეკოლოგიური და მდგრადი ტერიტორიების პოპულარიზაცია

მოლოდინი - დაგეგმვამმართველობის 
გაუმჯობესება

ინოვაციის 
პოპულარიზაცია
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AFD- ის ტერიტორიული და ეკოლოგიური 
ტრანზიტის სექტორი და

სოფლის მეურნეობა, სოფლის 
განვითარება და

ბიომრავალფეროვნების განყოფილება
ციფრებში
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NAT ბოლო 10 წლის განმავლობაში

AFD– ს ბიზნეს გეგმაში შეტანილი წვლილი
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მსოფლიოს გარშემო
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ARB ვალდებულება in 2018 : 1,1 Bn EUR (AFD-ს ვალდებულობების 10%)
o სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების პროექტებისთვის თითქმის

800 მილიონი ევრო
o ბიომრავალფეროვნებისთვის გამოყოფილი 340 მილიონი ევრო

სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სექტორში:

o პროექტების 62% Sub Saharian Africa- ში; ამ პროექტებს შორის 40% საჰარის
ქვეყნების მხარდასაჭერად

o ფინანსური საშუალებები: 34% გრანტი (მათ შორის, დელეგირებული
ფონდიდან ან მწვანე ფონდიდან დელეგირებული თანხები), 66% სესხი
(ძირითადად სუვერენული სესხები)

ბიომრავალფეროვნებისთვის გამოყოფილი 340 მილიონი ევრო



#MondeEnCommun
AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT

AFD– ის სტრატეგია სოფლის
მეურნეობისა და სოფლის

განვითარებისათვის
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ჩვენი მთავარი სახელმძღვანელო პრინციპები

საოჯახო ფერმერული მეურნეობების მხარდაჭერა, როგორც პრიორიტეტი
აგროეკოლოგიური ტრანზიტების ხელშეწყობა, რაც ქმნის დასაქმებას
მოქმედება რომ გაიზარდოს სოფლის მდგრადობა კლიმატის ცვლილების 
კონტექსტში

კონსერვაციის მიღმა დახმარება ბუნებრივი კაპიტალის აღდგენას, მდგრადი 
პროდუქტიული და მიმზიდველი ტერიტორიებისთვის

 ინტეგრირებული სტრატეგია, რომელიც აერთიანებს:ბუნებრივი 
რესურსების შენარჩუნებას, ბიომრავალფეროვნებას, სოფლის მეურნეობის 

ეკონომიკურ განვითარებას და სოციალური ჩართვა მიმზიდველ შოფლებში.

2019 ერთიანი სამყარო
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სოფლის მეურნეობის, სოფლის განვითარებისა
და ბიომრავალფეროვნების დაცვის
ხელშეწყობა საქართველოში

გრძელდება ინტერესი სამხრეთ კავკასიაში AFD- ის საქმიანობის დაწყების 
შემდეგ

AFD / ENPARD პროექტის გენეზისი მცირე მასშტაბის ფერმერებისა და მათი
კოოპერატივების ფინანსური ჩართვისა და შესაძლებლობების გაძლიერების
მიზნით

პერსპექტიული თანამშრომლობა სოფლის განვითარებისა და ირიგაციის 
სფეროში

2019 ერთიანი სამყარო
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დიდი მადლობა

საფრანგეთის განვითარების საააგენტო
#WorldInCommon

@AFD_en
@RiouxRemy

Pictos : flaticon.com/Freepik, Vector Market, Gregor 
Cresnar, Madebyolivier, Pixel Buddha 
Pictures © : Zuleika de Souza (cover), Julien Hemar, 
Julien Girardo, Emmanuelle Andrianjafy, Laurent Weyl 
/ Collectif ARGOS, Erwan Rogard, Yashas Chandra, 
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