
 

უწყებათაშორისი ფორუმი თემაზე „კოოპერატივების ხელმისაწვდომობა ფინანსებზე“  
დღის წესრიგი  

29 ნოემბერი, 2016 წელი 

სასტუმრო: ჰოთელს & პრეფერენს ჰუალინგ თბილისი 

მისამართი: თბილისის ზღვის ახალი ქალაქი, ჰუალინგ თბილისი, თბილისი 0152, საქართველო 

 

9:30-10:15 რეგისტრაცია, კომენტარების მედიისთვის, ყავა/ჩაი 

10:15-10:40 მისასალმებელი სიტყვა  

ნინო ზამბახიძე, საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია 

კრისტინა კასელა, ევროკავშირის დელეგაცია საქართველოში 

სილვია სანხუან მუნოსი, ქეა საერთაშორისო კავკასიაში 

დავით გალეგაშვილი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 

 

10:40-11:40 ინოვაციური მიდგომები ფერმერებისა და კოოპერატივებისათვის ფინანსურ რესურსებზე 

წვდომის კუთხით (I) 

10:40-11:20 ბერნარდ ფუკე, Crédit Agricole France-ს საკრედიტო განყოფილების ყოფილი უფროსი, 

საფრანგეთის განვითარების სააგენტო 

 Crédit Agricole და სხვა მსგავსი ევროპული გამოცდილება. შეძენილი ცოდნა 

სოფლის მეურნეობის ფინანსებზე წვდომასთან დაკავშირებით. საფრანგეთში 

კოოპერატივების დაფინანსების მიმოხილვა  
 

11:20-11:40 ხუან ეჩანოვე, ქეა ამერიკის შეერთებული შტატები 

 ფინანსური ინსტრუმენტები კოოპერატივებისათვის 

11:40-12:00 დისკუსია და კითხვა-პასუხი 
 

12:00-12:20 ყავის შესვენება  

12:20-13:30 არსებული სიტუაცია სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ფინანსებზე 

ხელმისაწვდომობის კუთხით  

12:20-12:35 ირაკლი კოჭლამაზაშვილი, თსუ-ს ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა (ISET) 

 კოოპერატივების წლიური გამოკითხვის შედეგები: ფინანსებზე წვდომა 

12:35-12:50 გიორგი მიშელაძე, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო 

 სააგენტოს კოოპერატივების მხარდამჭერი პროგრამები: წარსული და მომავალი 

გეგმები 

12:50-13:10 შოთა გონგლაძე, თიბისი ბანკი 

 კოოპერატივებთან მუშაობის შედეგად მიღებული გამოცდილება 

13:10-13:30 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების წარმომადგენლები 

 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მიერ სესხის აღების წარმატებული და 

წარუმატებელი შემთხვევები 



13:30-14:00 დისკუსია და კითხვა-პასუხი  

14:00-14:50 სადილი  

14:50-16:00 ინოვაციური მიდგომები ფერმერებისა და კოოპერატივებისათვის ფინანსურ რესურსებზე 

წვდომის გასაუმჯობესებლად (II) 

14:50-15:00 სილვია სანხუან მუნოსი, ქეა საერთაშორისო კავკასიაში  

 დაბრუნებადი საგრანტო ფონდი ENPARD-ის მხარდაჭერილ კოოპერატივებში 

15:00-15:20 კოსტანტინე ჟღენტი, ABCO 

 სესხის საგარანტიო სქემა 

15:20-15:40 ვირჯინე დაგო, საფრანგეთის განვითარების სააგენტო (AFD) 

 AFD-ს მხარდაჭერა მცირე ფერმერებისა და კოოპერატივებისათვის ფინანსებზე 

წვდომის კუთხით: მსოფლიო გამოცდილება და პერსპექტივები საქართველოში 

15:40-16:00 ტაილერ გრინი, Business & Finance Consulting 

 ღირებულებათა ჯაჭვის დაფინანსების მოდელი 

16:00-16:30 დისკუსია და კითხვა-პასუხი  

16:30-16:50 მთავარი საკითხების შეჯამება  

ერიკ ლივნი, ISET-ის პრეზიდენტი  

გიორგი ღლონტი, ქეა საერთაშორისო კავკასიაში, მისიის დირექტორი 

 

 

 

 

 

 

ამ ფორუმის ფინანსური მხარდამჭერია ევროკავშირი და ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობა. შეხვედრის შინაარსი არის 

მხოლოდ ორგანიზატორების პასუხისმგებლობა და არავითარ შემთხვევაში არ გამოხატავს ევროკავშირისა და ავსტრიის 

განვითარების თანამშრომლობის პოზიციას.  

                                                 

 

 

                                                                            

 

 

 


