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სსიპ ღვინის ეროვნული სააგენტოს ძირითადი საქმიანობა

მევენახეობა-მეღვინეობის

დარგის განვითარების ხელშეწყობაა. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად, ღვინის ეროვნული
სააგენტო შემდეგი მიმართულებებით მუშაობს:
 მევენახეობის განვითარება;
 ქართული ღვინის პოპულარიზაცია;
 ღვინის ხარისხის კონტროლი;
 რთველის ხელშეწყობის ღონისძიებები;
 ქართული ვაზის კულტურის კვლევა და პოპულარიზაცია;
 ქართული ღვინის ადგილწარმოშობების სისტემის განვითარება.

2022 წლის პირველ კვარტალში განხორციელებული საქმიანობიდან აღსანიშნავია:
ქართული ღვინის პოპულარიზაცია
2022 წელს, ქართული ღვინის პოპულარიზაციისა და ცნობადობის გაზრდისკენ მიმართული
ღონისძიებები აქტიურად გაგრძელდება ქართული ღვინის სტრატეგიულ ბაზრებზე:
ამერიკის

შეერთებული

შტატები,

დიდი

ბრიტანეთი,

პოლონეთი,

გერმანია,

ბალტიისპირეთის ქვეყნები, ჩინეთი, იაპონია და სამხრეთ კორეა. აღნიშნული მიზნის
მისაღწევად, საანგარიშო პერიოდში მომზადდა და გაფორმდა სტრატეგიულ ბაზრებზე
სააგენტოს

კონტრაქტორ

ორგანიზაციებთან

ხელშეკრულებები,

გაიწერა

წლიური

ღონისძიებები და გეგმები.
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პირველ კვარტალში გამართული ღონისძიებებიდან აღსანიშნავია:
9-10

მარტს

ამერიკის

შეერთებულ

შტატებში, ქალაქ ნიუ-იორკში, ღვინისა და
ალკოჰოლური
საერთაშორისო

სასმელების
გამოფენა

„Vinexpo

America” გაიმართა. გამოფენაში, ღვინის
ეროვნული

სააგენტოს

მხარდაჭერით,

ქართული ღვინისა და ალკოჰოლური
სასმელების მწარმოებელი 23 კომპანია
მონაწილეობდა. ეს იყო ქართული ღვინის ყველაზე მასშტაბური საერთაშორისო წარდგენა
COVID-19-ის

პანდემიის

დაწყების

შემდეგ.

ამერიკის

სტრატეგიულ

ბაზარზე

დასამკვიდრებლად, ქართველი მწარმოებლებისთვის ეს გამოფენა კიდევ ერთი საუკეთესო
შესაძლებლობა იყო ახალი სავაჭრო პარტნიორებისა და მომხმარებლების მოსაძიებლად.
აღსანიშნავია, რომ აშშ ქართული ღვინის ერთ-ერთი სტრატეგიული ბაზარია, სადაც 2021
წელს ექსპორტის ისტორიული მაქსიმუმი - 1 მილიონი ბოთლი ღვინო დაფიქსირდა.

28 მარტიდან 1 აპრილამდე, ღვინის ეროვნული
სააგენტოს
მცირე

მხარდაჭერით,
მარნების

რაჭა-ლეჩხუმის
წარმომადგენლებს

პროფესიული სასწავლო კურსი ჩაუტარდათ.
ერთკვირიანი პროფესიული სასწავლო კურსი
თბილისში გაიმართა. მონაწილებმა სხვადასხვა
ტექნიკურ და საკანონმდებლო საკითხზე, მათ
შორის,

ეტიკეტირება,

ღვინისა

და
3
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ალკოჰოლიანი

სასმელების

რეგულაციები,

სერტიფიცირება,

ინსპექტირება,

საბაჟო

პროცედურები, ღვინის დეგუსტაციის საფუძვლები, საერთაშორისო შეფასების სისტემები
WSET/OIV,

მარკეტინგული

სპეციალისტებისგან
უმნიშვნელოვანესი

ინსტრუმენტები

მიიღეს.
ფაქტორია

აღნიშნული
მცირე

და

სხვა

საკითხების

მარნების

ეფექტიანად

ინფორმაცია

დარგის

საფუძვლიანი

ცოდნა

ფუნქციონირებისთვის.

აღსანიშნავია, რომ ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით, ამბროლაურში, რაჭალეჩხუმის ღვინის ფესტივალი იგეგმება, რომლის ფარგლებში, რაჭა-ლეჩხუმის

ღვინის

საწარმოებისა და მცირე მარნების წარმომადგენლებს შესაძლებლობა ექნებათ საკუთარი
პროდუქცია შესთავაზონ ფესტივალზე მოწვეულ ევროპელ იმპორტიორებსა და ქართველ
ექსპორტიორებს,

რომლებიც

რეგიონის

ღვინის

პოპულარიზაციით

არიან

დაინტერესებულნი.

29 მარტს, ღვინის ეროვნული სააგენტოს
თავმჯდომარე,
ღვინის

ლევან

მეხუზლა,

მწარმოებელ

მსხვილ

ექსპორტიორ

70-მდე

წარმომადგენლებს

კომპანიის

შეხვდა

და

ქართული ღვინის პოპულარიზაციის
ახალი პროგრამის მიზნები, პირობები
და მონაწილეობისთვის საჭირო ტექნიკური საკითხები გააცნო. საქართველოს მთავრობამ,
გასული წლის ბოლოს, „ქართული ღვინის პოპულარიზაციის ხელშეწყობის სახელმწიფო
პროგრამა“

დაამტკიცა,

რომლის

მიზანი

ქართული

ღვინის

მსოფლიო

მასშტაბით

ცნობადობისა და ახალ ბაზრებზე ექსპორტის გაზრდის ხელშეწყობაა. პროგრამის თანახმად,
დაფინანსებას მიიღებენ კომპანიები, რომლებიც ექსპორტს პრიორიტეტულ ბაზრებსა და
მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში, გარდა დსთ-ს ქვეყნებისა, ახორციელებენ. კომპანიის მიერ
4

მარშალ გელოვანის 6, 0159, საქართველო, თბილისი. T: +995
www.wine.gov.ge, E: info.georgianwine@georgianwine.gov.ge

32 974103. ,

გაწეული მარკეტინგული ხარჯები უნდა ითვალისწინებდეს საერთაშორისო ბაზრებზე
სავაჭრო პარტნიორების მოძიების, სხვადასხვა ტიპის სავაჭრო ობიექტში შესვლის და
გაყიდვების გაზრდის მიზნით დეგუსტაციების გამართვას, საერთაშორისო მარკეტინგულ
კომპანიებთან თანამშრომლობას, მედია-კამპანიების წარმართვას, პროდუქციის რეკლამას და
სხვა მიზნობრივ აქტიობას. პროგრამას ღვინის ეროვნული სააგენტო, საქართველოს გარემოს
დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან კოორდინაციით განახორციელებს.

ქართული ღვინის ხარისხი
საინსპექციო კონტროლი
ღვინისა

და

ალკოჰოლიანი

სასმელების ხარისხის კონტროლის
მიზნით,

2022

კვარტალში
განხორციელდა

წლის

პირველ

ინსპექტირება
25

ღვინის

კომპანიაში, აღებული იყო 83 ნიმუში,
სერტიფიკატის გაცემაზე უარი ეთქვა
6 კომპანიას.
გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში, საერთაშორისო აუდიტორული კომპანიების „Bureau
Veritas“და „SGS“-ის მიერ

ინსპექტირება გახორციელდა 14 კომპანიაში, სერტიფიკატი

გაუუქმდა 1 ღვინის კომპანიას. პირველ კვარტალში სახელმწიფო კონტროლი და სახელმწიფო
ზედამხედველობა არ განხორციელებულა.
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დეგუსტაციები
ალკოჰოლური სასმელების ორგანოლეპტიკური ტესტირების მიზნით,

ჩატარდა 60

დეგუსტაცია. სულ შემოვიდა 2585 ნიმუში. დადებითად შეფასდა 2445 ნიმუში და
უარყოფითად შეფასდა 140 ნიმუში.
სერტიფიცირება
საექსპორტო დოკუმენტაციის მისაღებად სერტიფიცირებაზე შემოვიდა სულ 2375 განაცხადი.
შემოსული განაცხადების საფუძველზე გაიცა სხვადასხვა დანიშნულების დოკუმენტაცია:
VI-1 ფორმის სერტიფიკატი /ევროგაერთიანების ქვეყნებისათვის/ - 2074 ცალი; შესაბამისობის
სერტიფიკატი - 1919 ცალი; სხვადასხვა ალკოჰოლიანი სასმელების მწარმოებელ კომპანიაზე,
ღვინის ეროვნული სააგენტოს სერტიფიცირების სამმართველოს მიერ, გაცემულია სულ 3993
სერტიფიკატი.

ვენახების კადასტრის პროგრამა
2022 წელს, ვენახების კადასტრის პროგრამა
ქვემო ქართლის, შიდა ქართლის და სამცხეჯავახეთის რეგიონებში განხორციელდება და
უახლოეს
მევენახეობის
საანგარიშო
საკადასტრე
მიმდინარე

მომავალში
ყველა

საქართველოს

რეგიონს

პერიოდში

განხორციელდა

სამუშაოების
წლისათვის,

მოიცავს.

დაგეგმვა
განისაზღვრა
6
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სამუშაოების ქრონოლოგია და მასშტაბები. მომზადდა სატენდერო დოკუმენტაცია ვენახების
ახალი ორთოფოტოების აეროგადაღებისა და ორთორუკების მომზადების მიზნით. ამასთან
ერთად, უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს ინფორმაციის განახლება კახეთისა და რაჭალეჩხუმის მევენახეობის ზონებში. განახლდა კადასტრისათვის გამოყენებული მონაცემთა
ბაზა და მოხდა მისი სრულყოფა „აბაკოს“ ექსპერტებთან განხილვის ფორმატში.

ვაზისა და ღვინის კულტურის კვლევა და პოპულარიზაცია
2014

წელს

სააგენტომ

„ქართული

ვაზისა

და

ღვინის კულტურის

კვლევისა

და

პოპულარიზაციის“ პროექტის განხორციელება დაიწყო, რომლის მიზანი საქართველოს
ღვინის კულტურის უძველეს კერად დადასტურებისათვის ახალი მონაცემების შეგროვება,
მევენახეობა-მეღვინეობის უწყვეტი ისტორიის რეკონსტრუქცია და ქართული ღვინის
პოპულარიზაციაა. მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში გამოცხადდა ტენდერი და
მიმდინარეობს პროექტის ფარგლებში მომზადებული წიგნის, „კლიმატის ანალიზი
საქართველოს თანამედროვე მევენახეობისათვის“ ბეჭდვა (ავტორები: გაბრიელე კოლა,
ლუიჯი მარიანი, ოსვალდო ფაილა, ლუჩო ბრანკადორო, დავით მაღრაძე).
საკანონმდებლო საქმიანობა
საქართველოს მთავრობამ „ყურძნისეული წარმოშობის სპირტიანი სასმლისა და სპირტის
წარმოების ზოგადი წესისა და ნებადართული პროცესების, მასალებისა და ნივთიერებების
ჩამონათვალის განსაზღვრის შესახებ” დადგენილება მიიღო. აღნიშნული ტექნიკური
რეგლამენტის მიზანია, ყურძნისეული წარმოშობის სპირტიანი სასმლისა და სპირტის
წარმოებისა და რეალიზაციის ეტაპებზე რეგულირების ერთიანი პრინციპების განსაზღვრა.
რეგლამენტი ადგენს ზოგად წესსა და მოთხოვნებს ყურძნისეული წარმოშობის სპირტიანი
სასმლისა და სპირტის ეტიკეტირების, წარდგენის, ბაზარზე განთავსებისა და ოფიციალური
დასახელების გამოყენების მიმართ, აგრეთვე, განსაკუთრებულ მოთხოვნებს ღვინის
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კომპანიებისადმი,

ტექნიკურ

რეგლამენტთან

შესაბამისობის

კონტროლის

განმახორციელებელი პირების ჩამონათვალს. ასევე, დადგინდა ყურძნისეული წარმოშობის
სპირტიანი სასმლისა და სპირტის წარმოების ნებადართული პროცესების მასალები და
ნივთიერებები.

ახალი

რეგლამენტით,

სამომხმარებლო

ბაზარზე

დაუშვებელია

ყურძნისეული წარმოშობის სპირტიანი სასმლის განთავსება სამომხმარებლო ტარაში
დაფასოების გარეშე, შესაბამისად, სამომხმარებლო ტარაში დაფასოებული სპირტიანი
სასმლის

ფაქტობრივ

მოცულობით

სპირტშემცველობასა

და

ეტიკეტზე

სპირტშემცველობას შორის გადახრა არ უნდა აღემატებოდეს ± 0,3%-ს.

აღნიშნულ
ტექნიკური

რეგლამენტით ასევე განსაზღვრულია ბრენდის კატეგორიები ასაკის ან დავარგების
მიხედვით. ტექნიკური რეგლამენტი შემუშავებულია „ვაზისა და ღვინის შესახებ“
საქართველოს კანონის შესაბამისად და მისი მოთხოვნების დაცვა სავალდებულოა ყველა იმ
ღვინის

კომპანიისთვის,

რომელთა

სამეწარმეო

საქმიანობა

მოიცავს

ყურძნისეული

წარმოშობის სპირტიანი სასმლისა და სპირტის წარმოებას.

ღვინის ეროვნულ სააგენტოს მიერ განხორციელებული საქმიანობა აქტიურად შუქდება
ბეჭდურ, ელექტრონულ, სოციალურ და სატელევიზიო მედიაში
(https://www.facebook.com/nationalwineagency/,

https://twitter.com/Georgian_wine,

https://www.youtube.com/channel/UC0CPwXo8f7-QA329kmicFwQ)
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