
ფინექსკოპ

რის მიღწევას ვაპირებთ? 
დოქტორი კრისტოფ კორდონიე

გუნდის ლიდერი



FinExCoop- ის განმახორციელებელი პარტნიორები

• ფრანკფურტის ფინანსთა და მენეჯმენტის სკოლა გერმანიიდან:
სოფლის მეურნეობის დაფინანსებისა და განვითარების სფეროში
საკონსულტაციო მომსახურების წამყვანი ძალა

• Chambre d’Ag Agricultureure du Loiret საფრანგეთიდან:
ფერმერებისთვის ექსტენციის მომსახურების წამყვანი
პროვაიდერი

• Mercy Corps Georgia: დიდი და წარმატებული გამოცდილება
სოფლის მეურნეობის პროექტებში, მათ შორის ENPARD– ში

• ასოციაცია სამხარეო განვითარება მომავალი
საქართველოსთვის(RDFG): წამყვანი ქართული არასამთავრობო
ორგანიზაცია, რომელიც ჩართულია ძირეულ განვითარებაში



პროექტის ძირითადი მიზანია ბაზრისა და 
ტექნოლოგიური მოდერნიზაციის მორგება მცირე 

მეურნეობებისთვის.
ხელი შეუწყოს:

სოციალურად ინკლუზიურ განვითარებას

კონკურენტუნარიანი, მდგრადი და მაღალპროდუქტიული
სოფლის მეურნეობის ღირებულების ჯაჭვებს

რამაც შეიძლება ფინანსური ინსტიტუტებისგან უფრო მეტი
თანხის კრედიტი მოიზიდოს.



ფინ როგორც ფინექსკოპი

• არსებული ვითარება: ბოლო პერიოდში კარგი განვითარება მოხდა
სოფლის მეურნეობის დაკრედიტების მხრივ, მაგრამ ზოგიერთი
კონკრეტული სეგმენტი, როგორიცაა საშუალო ზომის ფერმები ან
კოოპერატივები, ცუდად არის დაფარული. ჯერ კიდევ საჭიროა
უფრო მოწინავე ფინანსური პროდუქტების საჭიროება.

• ჩვენ ამას ვიზამთ, ჩვენ პარტნიორ ფინანსურ ინსტიტუტებთან ერთად
კრედო და კრუსტალი:

- შეივიმუშაოთ უახლესი თაობის აგრო-შეფასებისა და აგრო-
ექსპერტიზის სისტემები საერთაშორისო ფრანკფურტის სკოლის
გამოცდილების გამოყენებით. მათ დასჭირდებათ სოფლის
მეურნეობის მთლიანი მინდვრების სისტემატური ანალიზი ყველა
სტრატეგიული პროდუქტისთვის ყველა რეგიონში.

- ახალი ფინანსური ტექნოლოგიების განვითარება, რაც შეიძლება
მოიცავდეს საწყობის დაფინანსებას ან სადაზღვევო ფინანსური
პროდუქტებს, სატელიტის მონიტორინგის ტექნოლოგიების
ინოვაციური გამოყენების საფუძველზე.

- ფასეულობების ჯაჭვის დაფინანსების ხელშეწყობა FinExCoop-ის
საპილოტე პროექტებით, რომლის წარმატებებიც უნდა იყოს მისაბაძი
სხვებისთვის



ექს როგორც ფინექსკოპი

• არსებული ვითარება: ქართველ ფერმერებს აქვთ საშუალო კარგი
განათლება, მაგრამ მათი სპეციფიკური ცოდნა სოფლის მეურნეობაში
სუსტი რჩება და ძალიან მცირე მოსავლიანობას იღებენ. ამასთანავე,
2013 წლიდან, მთავრობამ აღადგინა ნოლიდან საჯარო ექსტენციის
ცენტრები (საინფორმაციო საკონსულტანციო ცენტრები), რომლებიც
მჭიდრო თანამშრომლობაში არიან, სერვისის მიმწოდებლებთან და
დონორის მიერ დაფინანსებულ პროექტებთან

• ჩვენ ვიზავთ, კონკრეტულად საინფორმაციო საკონსულტაციო
ცენტრბისა და სხვა ექსტენციონისტებთან პარტნიორობით:

- განავითარო თანამედროვე ექსტეციის მეთოდები დაფუძნებული
ფერმერების ჩართულობაზე და განვითარებისთვის შეფასების
ინსტრუმენტების სისტემატიური გამოყენება ფერმერის დონეზე
(მოგების მარჯის კალკულატორის გამოყენება რეკომენდაციების
გაცემამდე და გაცემის შემდგომ)

- ფინანსური პროგრამების შემუშავება ექსტენციონერებისთვის
- მოამზადეთ ექსტენციონისტები თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და

თანამედროვე სოფლის მეურნეობის პრაქტიკის გავრცელებაში
FinExCoop-ის საპილოტე პროექტებით, რომლებიც მასშტაბურად
იქნება ტირაჟირებული.



კოოპ როგორც ფინექსკოოპ

• არსებული სიტუაცია: 2017 წლის დეკემბრის ბოლოს არსებობდა 1400
კოოპერატივი, რომელსაც აკონტროლებდა ACDA, მათ შორის 280
კოოპერატივი, რომელსაც მხარს უჭერდა EU ENPARD 2014-2017
წლებში. მიუხედავად იმისა, რომ მრავალი კოოპერატივი შეიქმნა
ქაღალდზე გრანტების მისაღებად, დაინტერესებული მხარეების
ინფორმაციით უკვე არსებობს 50-100 ეფექტური კოოპერატივის
ძირითადი ჯგუფი

• ჩვენ ვიზავთ, კოოპერატივების დეპარტამენტთან პარტნიორობით:
- კოოპერატიული "საწარმოების" მართვის საუკეთესო პრაქტიკის

ხელშეწყობა მათი ეკონომიკური მდგრადობისა და
კრედიტუნარიანობის გაუმჯობესების მიზნით.

• ჩაუტარდეთ ტრენინგები ექსტენციონისტებს და პარტნიორ 
საფინანსო ინსტიტუტებს კოოპერატივების მენეჯმენტსა და 
კოოპერაციის პრიციპებში.

• ხელი შევუწყოთ სერვისის მომწოდებელ კოოპერატივების, მათ შორის 
სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის კოოპერატივს. გამოვიყენოთ 
ფრანგული სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის კოოპერატივების 
გამოცდილება და იმპლემეტაცია გავუკეთოთ საქართველოში ფართო 
მაშტაბით



FinExCoop-ის საპილოტე პროგრამები: დააკავშირეთ საქართველო 
საუკეთესო სოფლის მეურნეობის ტექნოლოგიებთან ორ თაღოვანი 

ხიდის მიდგომით, გამოვიყენოთ დიდი ფერმები ახალი 
ტექნოლოგიების გამოსაცდელად და სპეციალისტების 

გადასამზადებლად, სანამ ისინი მცირე ფერმერებს გადაეცემათ.



FinExCoop-ის საპილოტე პროგრამები: გამოიყენეთ ბაზრის 
გამყვანი ძალა ღირებულების ჯაჭვის ჰოლისტიკური 

მიდგომით მომხმარებლის ჩანგლის მხრიდან ფერმერის 
ჩანგლისკენ



FinExCoop-ის საპილოტე პროგრამები: შეიქმნას 
განვითარების ინტეგრირებული პლატფორმები, 

რომლებიც აგრო-კლასტერების წარმოქმნას შეძლებს

სტრატეგიული მყიდველები (სოფლის მეურნეობის 
გადამამუშავებლები, საწყობები და კონსოლიდატორები, 

თანამედროვე საცალო ვაჭრობა, ექსპორტიორები)

ტექნოლოგიური პარტნიორები (მასალებისა და 
აღჭურვილობის წამყვანი მომწოდებლები, მათ შორის 

თანამედროვე გენეტიკა)

ინოვაციური ფინანსური პროვაიდერები / PFI, APMA და 
სხვები ნოუ ჰაუს / ექსტენციონისტების მომწოდებლები

დიდი ექსპერიმენტული ფერმა

მცირე ნახევრად კომერციული 
ფერმერები და მათი 

კოოპერატივები
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