
 

პრეს-რელიზი          

ევროკავშირისა და საფრანგეთის განვითარების სააგენტოს ერთობლივი პირველი 

საეთაშორისო კონფერენცია კარტოფილის ღირებულებათა ჯაჭვის განვითარებაზე 

 

2021 წლის 20-21 ოქტომბერი თბილისი - თბილისში გაიმართა ორდღიანი საერთაშორისო 

აგრობიზნესის ონლაინ კონფერენცია „კარტოფილის ღირებულების ჯაჭვის მდგომარეობა და 

პერსპექტივები საქართველოში - ვიფიქროთ და ვიმოქმედოთ ერთად“. კონფერენციაზე განხილული 

იქნა საქართველოში კარტოფილის სექტორის პერსპექტივები, შესაძლებლობები და გამოწვევები. 

ღონისძიება ჩატარდა ევროკავშირის NIF პროგრამის მხარდაჭერით, საფრანგეთის განვითარების 

სააგენტოსთან პარტნიორობით და გაიმართა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროსა და სოფლის განვითარების სააგენტოსთან მჭიდრო თანამშრომლობით.  

ფორუმმა მისცა უნიკალური შესაძლებლობა საჯარო და კერძო სექტორში დაინტერესებულ 

მხარეებს, გაეზიარებინათ ინფორმაცია კარტოფილის ღირებულებათა ჯაჭვის მწვავე თემების 

შესახებ და გაეცათ რეკომენდაციები სექტორის განვითარებისათვის. შეხვედრაზე ყურადღება 

გამახვილდა კარტოფილის სექტორის მოდერნიზაციის გზებზე, ფერმერების დონეზე 

ღირებულებათა ჯაჭვის განვითარებაზე, პროდუქტებზე და აღჭურვილობაზე უკეთესი 

ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობაზე, ასევე ფინანსებსა და ადგილობრივ ბაზარზე უკეთ 

ხელმისაწვდომობაზე. 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ, ბ-ნმა სოლომონ 

პავლიაშვილმა გახსნით სიტყვაში ხაზგასმით აღნიშნა, რომ „კონფერენციის თემა სწორად იქნა 

შერჩეული, რადგან კარტოფილის სექტორის განვითარება ძალიან მნიშვნელოვანია 

საქართველოსთვის და ეს საკითხი ქართველი ფერმერებისთვის დღემდე გამოწვევად რჩება“. 

როგორც ჟორჟ დეუმ, საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის სოფლის მეურნეობის, 

მეთევზეობისა და სურსათის უვნებლობის პროგრამის მენეჯერმა მისასალმებელ სიტყვაში აღნიშნა: 

„ევროკავშირისთვის კონკრეტული ღირებულებათა ჯაჭვების სრული განვითარება, როგორიცაა 

კარტოფილის ღირებულებათა ჯაჭვი, არის ევროკავშირის მხარდაჭერის საფუძველი სოფლის 

მეურნეობის განსავითარებლად საქართველოში“. 

ძირითადი გამოსვლების შემდეგ FinExCoop-მა წარმოადგინა ვიდეო ფილმი, სადაც წარდგენილნი 

იყვნენ პროექტის 8 დემო ფერმერი. ფერმერებმა ძირითადად ისაუბრეს იმ ძირითად გამოწვევებზე, 

რომლებსაც ისინი აწყდებიან ბაზარზე.  

რაფაელ ჟოზანმა, საფრანგეთის განვითარების სააგენტოს თბილისის რეგიონული ოფისის 

დირექტორმა ხაზი გაუსვა საქართველოში სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერის მნიშვნელობას და 

საფრანგეთის განვითარების სააგენტოს როლს სექტორის განვითარებაში: „საფრანგეთის 

განვითარების სააგენტო აპირებს მხარი დაუჭიროს სოფლის მეურნეობების ღირებულებათა ჯაჭვის 

განვითარებას. ასევე, დაეხმაროს სახელმწიფოს საქართველოს სოფლის მეურნეობის სტრატეგიის 

განსახორციელებლად. ამ კონფერენციამ გააერთიანა ევროპული და ქართული ექსპერტიზა, რაც 

ღირებულია სტრატეგიისა და შემდგომი ქმედებების შემუშავებისთვის. FinExCoop-ის მხარდაჭერით 

საპილოტე პროექტების განვითარებამ აჩვენა საქართველოში სოფლის მეურნეობის განვითარების 



 

პოტენციალი, ისევე როგორც კონსოლიდირებული მიდგომის, რეფორმების, ინვესტიციების და 

ტექნიკური დახმარების საჭიროება, რომელსაც საფრანგეთის განვითარების სააგენტო სთავაზობს 

FinExCoop პროექტის ფარგლებში, ვროკავშირის ქვეყნის განვითარების სტრატეგიის შესაბამისად.“ 

ევროკავშირის მხარდაჭერილი NIF პროგრამა წარმოადგენს დაფინანსების ვარიანტებს, რომლებიც 

შემოთავაზებულია ევროპის სამეზობლო ინსტრუმენტის (ENI) რეგულაციებით. ის გამიზნულია 

ევროკავშირის საგრანტო მხარდაჭერისთვის, საკრედიტო ოპერაციებისთვის, რომლებსაც 

ხელმძღვანელობენ ევროპის მრავალმხრივი განვითარების საფინანსო ინსტიტუტები და ასევე წევრი 

სახელმწიფოების ორმხრივი განვითარების ფინანსური ინსტიტუტები. NIF ამტკიცებს გრანტებს 

ინვესტიციების თანადაფინანსებისთვის, სესხის გარანტიის ხარჯების დაფინანსებისთვის, 

საპროცენტო განაკვეთის სუბსიდიებისთვის, სარისკო კაპიტალის ოპერაციებისთვის და ტექნიკური 

დახმარების პაკეტებისთვის. NIF პროგრამის მიზანია ევროკავშირის გრანტები ასოცირებული იქნას 

ევროპული საფინანსო ინსტიტუტების კონსორციუმის სესხებთან ერთად რათა დაფინანსდეს დიდი 

საინვესტიციო პროექტები ENI რეგიონში. 

მედია კონტაქტები:  

FinExCoop საქართველო 

თინათინ ჭულუხაძე 

tichulukhadze@gmail.com 

5 99 201 555 

 

AFD თბილისი ოფისი 

ეკატერინე ბილანიშვილი 

bilanishvilie@afd.fr 

5 99 185 111 
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