ღვინის ეროვნული სააგენტო
ანგარიში
2022 წელი
6 თვის ანგარიში
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.
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2022 წლის 6 თვეში განხორციელებული საქმიანობიდან აღსანიშნავია:
ქართული ღვინის პოპულარიზაცია
2022 წელს, ქართული ღვინის პოპულარიზაციისა და ცნობადობის გაზრდისკენ მიმართული
ღონისძიებები აქტიურად გრძელდება ქართული ღვინის სტრატეგიულ ბაზრებზე: ამერიკის
შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, პოლონეთი, გერმანია, ბალტიისპირეთის ქვეყნები,
ჩინეთი, იაპონია და სამხრეთ კორეა. სტრატეგიულ ბაზრებზე სააგენტოს კონტრაქტორ
ორგანიზაციებთან გაფორმდა ხელშეკრულებები, გაიწერა წლიური ღონისძიებები და გეგმები.
საანგარიში პერიოდში ქართული ღვინის წარდგენა გაიმართა 20 დეგუსტაციაზე, 7 გამოფენასა და
4 ფესტივალზე აშშ-ში, დიდ ბრიტანეთში, გერმანიაში, საფრანგეთში, იტალიაში, პოლონეთში,
შვედეთში, შევიცარიაში, ჩინეთში, დანიაში, სამხრეთ კორეაში და საქართველოში.
საანგარიშო პერიოდში გამართული ღონისძიებებიდან აღსანიშნავია:
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 9-10

მარტს

ამერიკის

შეერთებულ შტატებში, ქალაქ
ნიუ-იორკში,
ალკოჰოლური
საერთაშორისო

ღვინისა

და

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. აშშ-ს
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

მხარდაჭერით, რაჭა-ლეჩხუმის მცირე
მარნების

წარმომადგენლებს

პროფესიული

სასწავლო

ჩაუტარდათ.

ერთკვირიანი

პროფესიული
თბილისში

კურსი

სასწავლო

გაიმართა.

კურსი

მონაწილებმა

სხვადასხვა ტექნიკურ და საკანონმდებლო საკითხზე, მათ შორის, ეტიკეტირება, ღვინისა
და ალკოჰოლიანი სასმელების რეგულაციები, სერტიფიცირება, ინსპექტირება, საბაჟო
3
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პროცედურები, ღვინის დეგუსტაციის საფუძვლები, საერთაშორისო შეფასების სისტემები
WSET/OIV,

მარკეტინგული

სპეციალისტებისგან

მიიღეს.

ინსტრუმენტები
აღნიშნული

და

სხვა

საკითხების

ინფორმაცია

დარგის

საფუძვლიანი

ცოდნა

უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია მცირე მარნების ეფექტიანად ფუნქციონირებისთვის.

 29 მარტს, ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე, ლევან მეხუზლა, ღვინის
მწარმოებელ მსხვილ ექსპორტიორ 70-მდე კომპანიის წარმომადგენლებს 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. პროგრამას ღვინის
ეროვნული სააგენტო, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის
სამინისტროსთან კოორდინაციით განახორციელებს.

 28 აპრილს, ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით, ლონდონში ქართული ღვინის
დეგუსტაცია გაიმართა. ღონისძიებას ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი
ბრიტანული კომპანიის „Swirl Wine Group” ხელმძღვანელი, ღვინის მაგისტრი სარა ებოტი
უძღვებოდა. ღონისძიებას 70-ზე მეტი სტუმარი დაესწრო - სომელიეები,

ღვინით

ვაჭრობის სფეროს და მედიის წარმომადგენლები. ლონდონში გამართულ დეგუსტაციაზე
ქართული

ღვინის

იმპორტიორებმა

150-მდე

დასახელების

ქართული

ღვინო

წარმოადგინეს, მათ შორის ისეთი ღვინოები, რომლებიც ბრიტანეთის ღვინის ბაზარზე ჯერ
არ იყიდება. დიდი ბრიტანეთი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი იმპორტიორი და
ღვინის მომხმარებელი ქვეყანაა, რომელიც 2014 წლიდან გამოიკვეთა როგორც ქართული
ღვინის ექსპორტის ერთ-ერთი პოტენციურად მზარდი სტრატეგიული ბაზარი. 2021 წელს,
დიდ ბრიტანეთში ექსპორტირებული იყო 736391 ბოთლი ღვინო, ზრდამ, 2020 წელთან
შედარებით, 71% შეადგინა.
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მაისს

შვეიცარიის

ციურიხში

ქალაქ

გამოფენა

„საქართველო

-

8000

წლის

მეღვინეობა“ გაიხსნა. ციურიხში
მდებარე ეთნო ღვინის მუზეუმში
“Ortsmuseum Hongg”, ექვსი თვის
განმავლობაში,
დამთვალიერებელს
შესაძლებლობა ექნება ქართული
ღვინის

კულტურასთან

და

ისტორიასთან დაკავშირებულ ექსპონატებს, არტეფაქტებსა და სხვა საინფორმაციოსაილუსტრაციო მასალას გაეცნოს. გამოფენა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტროს სსიპ ღვინის ეროვნული სააგენტოსა და ციურიხში მდებარე
„ქართული

ღვინის

გალერეის“

(GeoHaus

ორგანიზებით

შვეიცარიის

საქართველოს

ოფიციალურად

ქართული ვაზის დარგვის ცერემონიალით გაიხსნა, გამოფენის

რეგულარულად

გაიმართება

მხარდაჭერით

და

კონფედერაციაში

ფარგლებში,

საელჩოს

GmbH)

იმართება.

წარდგენა-დეგუსტაციები

და

გამოფენა

ღვინის

პროფესიონალებთან თემატური შეხვედრები.

5

მარშალ გელოვანის 6, 0159, საქართველო, თბილისი. T: +995 32 974103. ,
www.wine.gov.ge, E: info@wine.gov.ge

 11 მაისს, ღვინის ეროვნული
სააგენტოს

მხარდაჭერით,

ბრიტანეთში

ქართული

დეგუსტაცია

ღვინის

გაიმართა.

ღონისძიებას,
მანჩესტერში

რომელიც
ჩატარდა,

ეროვნული

ქალაქ
ღვინის

სააგენტოს

კონტრაქტორი
კომპანიის

დიდ

„Swirl

ბრიტანული
Wine

Group”

ხელმძღვანელი, ღვინის მაგისტრი სარა ებოტი უძღვებოდა. ღონისძიებას 40-მდე სტუმარი
დაესწრო - სომელიეები,

ღვინით ვაჭრობის სფეროს და მედიის წარმომადგენლები.

ლონდონში გამართულ დეგუსტაციაზე ქართული ღვინის იმპორტიორებმა 60-მდე
დასახელების ქართული ღვინო წარმოადგინეს, მათ შორის ისეთი ღვინოები, რომლებიც
ბრიტანეთის ღვინის ბაზარზე ჯერ არ იყიდება.

 13 მაისს თბილისში, ბუნებრივი ღვინის ფესტივალი „ZERO COMPROMISE” გაიმართა.
რიგით მესამე ფესტივალი „ZERO COMPROMISE“, ასოციაციის „ბუნებრივი ღვინო“
ორგანიზებით და ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით, დედაქალაქში, ყოფილი
აბრეშუმის ქარხანაში გაიმართა. ფესტივალზე, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონიდან,
ასოციაციის „ბუნებრივი ღვინო“ წევრი 90 მწარმოებელი იყო წარმოდგენილი. ღონისძიებას
ყოველწლიურად სტუმრობენ ღვინის იმპორტიორები, ჟურნალისტები, მწერლები და
ინდუსტრიის სხვა პროფესიონალები სხვადასხვა ქვეყნიდან, რაც საშუალებას აძლევს
ადგილობრივი მარნების წარმომადგენლებს, ადგილზე გააცნონ ღვინოები პოტენციურ
მყიდველებს.
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14 მაისს, მთაწმინდის პარკში,

საქართველოს ღვინის კლუბის მიერ
ორგანიზებული რიგით მე-13 „ახალი
ღვინის

ფესტივალი"

ფესტივალის

მიზანი

ტრადიციული
პოპულარიზაცია,
გაცნობა,

გაიმართა.
ქართული

ქვევრის

ღვინის

ახალი

ჯიშების

საქართველოში

წარმოებული ღვინის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება და ღვინის სამომხმარებლო
კულტურის განვითარებაა. წელს ფესტივალში 61 ღვინის კომპანია, 89 საოჯახო მარანი და
ღვინის შეფუთვა/მოხმარებასთან დაკავშირებული აქსესუარების მწარმოებელი 10
კომპანია მონაწილეობდა.

 14-15 მაისს, დიდ ბრიტანეთში, ქალაქ ლონდონში ბუნებრივი ღვინოების საერთაშორისო
გამოფენა „RAW” (The Artisan Wine Fair) ჩატარდას, რომელშიც, ღვინის ეროვნული
სააგენტოს მხარდაჭერით, საქართველოდან ქვევრის ღვინის მწარმოებელი 9 კომპანია
მონაწილეობდა.

გამოფენის ორგანიზატორი ცნობილი ღვინის ექსპერტი იზაბელ

ლეჟერონია (საფრანგეთი).საქართველო ,,RAW WINE”-ში (The Artisan Wine Fair) 2012
წლიდან მონაწილეობს. აღნიშნულ გამოფენაზე ქართული ღვინის წარდგენა ღვინის
მწარმოებლებს შესაძლებლობას აძლევს, ღვინის პროფესიონალთა ფართო აუდიტორიას
და პოტენციურ იმპორტიორებს საკუთარი პროდუქცია გააცნონ.

 15-17 მაისს, გერმანიის ქალაქ დიუსელდორფში, ღვინისა და ალკოჰოლიანი სასმელების
საერთაშორისო გამოფენა „ProWein-2022“ გაიმართა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს
მხარდაჭერით და ასოციაციის „ქართული ღვინო“ ორგანიზებით, გამოფენაში ქართული
ღვინის მწარმოებელი 24 კომპანია მონაწილეობდა. „ProWein” 1994 წლიდან ტარდება და ის
მსოფლიოში ღვინისა და ალკოჰოლიანი სასმელების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი
7
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გამოფენა და ღვინის მწარმოებლებისთვის წლის მთავარი მოვლენაა. თავდაპირველად,
საქართველოდან გამოფენაში მონაწილეობას მხოლოდ 5 კომპანია იღებდა. გამოფენის
მასშტაბებიდან და მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ქართული კომპანიების მხრიდან
ინტერესი მზარდია, შესაბამისად, მზარდია მონაწილე კომპანიების რაოდენობაც.

 16 მიასს, სკანდინავიის ქვეყნებში ქართული ღვინის პოპულარიზაციის მიზნით,
შვედეთში,

სტოკჰოლმის სომელიეთა სკოლაში „The Wine Hub” ქართული ღვინის

მასტერკლასი და პრეზენტაცია გაიმართა, რომელსაც ღვინის ეროვნული სააგენტოს
თავმჯდომარის მრჩეველი გოგა თევზაძე უძღვებოდა. ღონისძიება ღვინის ეროვნული
სააგენტოს მხარდაჭერითა და შვედეთის სამეფოში საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით
ადგილობრივი სომელიეებისთვის, კვებისა და ალკოჰოლური სასმელების სფეროს
წარმომადგენლებისთვის გაიმართა.

 20

მაისს,

სააგენტოს

ღვინის

ეროვნული

მხარდაჭერითა

სააგენტოს

და

კონტრაქტორი

მარკეტინგული კომპანიის „Meiburg
Wine

Media”

ქართული
ჩინეთის

ორგანიზებით,

ღვინის

დეგუსტაცია

ქალაქ

შენჭენში

ადგილობრივი

მედიის

წარმომადგენლისთვის გაიმართა. ღონისძიების „Meiburg Wine Media” ხელმძღვანელი,
ღვინის მაგისტრი დებრა მეიბურგი უძღვებოდა, რომელმაც მონაწილეებს, დეგუსტაციის
პარალელურად, ქართული ღვინის ისტორია და თანამედროვე ინდუსტრია გააცნო.
სპეციალური პრეზენტაცია მოიცავდა ინფორმაციას მრავალფეროვანი ქართული ვაზის
ჯიშებისა და საქართველოს მეღვინეობის რეგიონების შესახებ. ღონისძიების მონაწილეებს
12 სხვადასხვა სახეობის ღვინის დეგუსტაციის შესაძლებლობა მიეცათ.
8
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 19 მაისს, პოლონეთის დედაქალაქ ვარშავაში, ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით
და სააგენტოს კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის

„Peope PR" ორგანიზებით,

ქართული ღვინის დეგუსტაცია-სემინარი გაიმართა. ღონისძიებაზე ქართული ღვინის
მწარმოებელი 12 კომპანიის ღვინოები იყო წარმოდგენილი. დეგუსტაციას, რომელსაც
ცნობილი ღვინის ექსპერტი, სომელიე და ღვინის სკოლის დამფუძნებელი სიმონ
მილონასი

(Szymon

დისტრიბუტორები

Milonas)
და

უძღვებოდა,

ცნობილი

პოლონელი

რესტორნების

სომელიეები,

წარმომადგენლები

ღვინის

დაესწრნენ.

ღონისძიების ფარგლებში, სტუმრებს შესაძლებლობა მიეცათ, გასცნობოდნენ ქართული
ღვინის კულტურას, ისტორიას და თანამედროვე ინდუსტრიას.



25

მაისს,

ქართული

პოპულარიზაციისა
ბაზრების

და

ღვინის

საექსპორტო

დივერსიფიკაციის

მიზნით,

პოლონეთის დედაქალაქ ვარშავაში, ღვინის
ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით და
სააგენტოს კონტრაქტორი
კომპანიის

„Peope

ქართული ღვინის მორიგი დეგუსტაცია-სემინარი გაიმართა.

PR"

მარკეტინგული
ორგანიზებით,

დეგუსტაცია-სემინარს,

რომელსაც ცნობილი ღვინის ექსპერტი, სომელიე და ღვინის სკოლის დამფუძნებელი
სიმონ მილონასი (Szymon Milonas) უძღვებოდა, ადგილობრივი მედიის, კომერციული
სექტორისა და პოლონეთის რესპუბლიკაში საქართველოს საელჩოს წარმომადგენლები
დაესწრნენ. ღონისძიების ფარგლებში, სტუმრებს შესაძლებლობა მიეცათ, გასცნობოდნენ
ქართული სუფრის კულტურასა და ტრადიციებს. ღონისძიებაზე

ქართული ღვინის

მწარმოებელი 6 კომპანიის ღვინოები და ქართული სამზარეულო იყო წარმოდგენილი.

9
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 20-23 მაისს, იტალიის ქალაქ რომში ღვინის გამოფენა “ROME WINE EXPO”-ს გაიმართა,
სადაც ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით ქართული ღვინის მწარმოებელი 8
მარანი იყო წარმოდგენილი. გამოფენის ფარგლებში ქართლი ღვინის სემინარიდეგუსტაცია გაიმართა.
 ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით, 10-12 ივნისს ღვინისა და ალკოჰოლური
სასმელების მე-14 საერთაშორისო გამოფენა WinExpo Georgia 2022 გაიმართა. გამოფენაში
200-მდე კომპანია (ოჯახური მარანი, საშუალო და მსხვილი საწარმო, ბიო ღვინის და
ქვევრის ღვინის მწარმოებლები, ღვინის ტექნოლოგიების, შესაფუთი მასალების,
აქსესუარებისა

და

სერვისების

მომწოდებლები)

მონაწილეობდა.

გამოფენას

საერთაშორისო მონაწილეები იტალიიდან, თურქეთიდან და გერმანიიდან ჰყავდა.
გამოფენის ფარგლებში, ჩატარდა ღვინის ექსპორტის ფორუმი - WinExport FORUM,
რომელიც მიზნად ისახავდა მეწარმეებისა და ღვინის იმპორტიორების შეხვედრებს,
დისკუსიის

რეჟიმში

სხვადასხვა

საექსპორტო

ბაზრის

განხილვას

და

რჩევებს

მეწარმეებისთვის.
 7-9

ივნისს,

ლონდონის

საგამოფენო ცენტრში „Olympia
London“

ღვინისა

ალკოჰოლური
საერთაშორისო
„London

Wine

და

სასმელების
გამოფენა
Fair

2022”

გაიმართა, რომელშიც ღვინის
ეროვნული

სააგენტოს

მხარდაჭერით, ქართული ღვინის მწარმოებელი 17 კომპანია მონაწილეობდა. გამოფენის
ფარგლებში, ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანიის „Swirl Wine Group“
ხელმძღვანელმა, ბრიტანელმა ღვინის მაგისტრმა, სარა ებოტმა (Sarah Abbott) ქართული
ღვინის პრეზენტაცია-დეგუსტაცია ღვინის პროფესიონალებისთვის ჩაატარა. გამოფენაზე,
რომელიც 1981 წლიდან ტარდება და ღვინის სექტორში ერთ-ერთ მთავარ ღონისძიებადაა
10
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მიჩნეული, მიმდინარე წელს, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის 400-მდე მონაწილეს
სხვადასხვა სახეობის 3 ათასზე მეტი ალკოჰოლიანი სასმელი ჰქონდა წარმოდგენილი.
გამოფენას დიდი ბრიტანეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში
საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი სოფიო ქაცარავა და დესპანი გიორგი
საგანელიძე დაესწრნენ.
 19 ივნისს, ღვინის ეფსტივალი
„მერანო“

გაიმართა,

რომელიც

იტალიაში 1992 წლიდან იმართება
და მსოფლიოს მასშტაბით ერთერთი

უნიკალურია

არა

მარტო

ღვინის, არამედ გასტრონომიული
პროდუქტების
სფეროშიც.

წარმოების

ფესტივალის ორგანიზატორები და მხარდამჭერები იყვნენ: ასოციაცია

„ქართული ღვინო”, ღვინის ეროვნული სააგენტო, „მერანოს ღვინის ფესტივალი“ და
ონლაინ პლატფორმა „მერანო Wine Hunter“; ღონისძიების პარტნიორია „შატო მუხრანი“.
„შატო მუხრანში“ გამართულ ფესტივალს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის მინისტრის მოადგილე იური ნოზაძე და ღვინის ეროვნული სააგენტოს
თავმჯდომარე ლევან მეხუზლა

დაესწრნენ. სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ

დაეგემოვნებინათ სხვადასხვა კომპანიის ღვინოები და გასტრონომიული პროდუქტები.
ფესტივალზე

წარმოდგენილი

იყო

100-მდე

კომპანია.

ღონისძიების

ფარგლებში,

კულინარული მასტერკლასები, სემინარები, იტალიური და ქართული ღვინოების
დეგუსტაცია გაიმართა.
 13-17 ივნისს, ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით, საქართველოს ბრიტანელი
ღვინის პროფესიონალების 10-კაციანი ჯგუფი სტუმრობდა, რომლის შემადგენლობაში
სომელიეები, ღვინის იმპორტიორები და მედიის წარმომადგენლები იყვნენ. ვიზიტი
ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი კომპანიის „Swirl Wine Group“ ორგანიზებით
განხორციელდა. ტურის ფარგლებში, სტუმრები

ქართული ღვინის მწარმოებელ
11

მარშალ გელოვანის 6, 0159, საქართველო, თბილისი. T: +995 32 974103. ,
www.wine.gov.ge, E: info@wine.gov.ge

კომპანიებს ეწვივნენ, დააგემოვნეს სხვადასხვა სტილის ქართული ღვინოები და გარემოს
დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიეროკვლევითი ცენტრის ჯიღაურას მრავალწლოვანი კულტურების საკვლევ-სადემონსტრაციო
ბაზაზე ქართული ვაზის ჯიშების მრავალფეროვნებას გაეცნენ.
 21 ივნისს, ღვინის ეროვნული სააგენტოს კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის "People
PR" და პოლონეთის სომელიეთა ასოციაციის ორგანიზებით, პოლონეთის ქალაქ გდანსკში
ქართული ღვინის პრეზენტაცია გაიმართა. ღონისძიებაზე, რომელსაც ცნობილი ღვინის
ექსპერტი, სომელიე და ღვინის სკოლის დამფუძნებელი სიმონ მილონასი (Szymon Milonas)
უძღვებოდა, წარმოდგენილი იყო პრეზენტაცია საქართველოს, საქართველოს მეღვინეობის
ისტორიისა და ტრადიციების შესახებ. ღონისძიების ფარგლებში, სხვადასხვა ქართული
კომპანიის ღვინოების დეგუსტაცია გაიმართა. ღონისძიებას ცნობილი პოლონელი
სომელიეები და კომერციული სექტორის წარმომადგენლები დაესწრნენ.
 24-26 ივნისს, რაჭა-ლეჩხუმის
ღვინის

პირველი

ფესტივალი

ღვინის

ეროვნული

სააგენტოს

მხარდაჭერით და შპს „ჯი ეს სერვის
გრუპის” ორგანიზებით გაიმართა.
ფესტივალზე

რაჭა-ლეჩხუმის

რეგიონის დიდი,
მცირე

65

საშუალო და
მარანი

იყო

წარმოდგენილი, რომელთაც შესაძლებლობა მიეცათ, საკუთარი პროდუქცია წარედგინათ
სავაჭრო

ქსელების

იმპორტიორებისა

წარმომადგენლებისთვის,

და ქართველ

ფესტივალზე

ექსპორტიორებისთვის.

მოწვეული

ფესტივალს

ევროპელი

ესწრებოდნენ

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე იური
ნოზაძე და ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ლევან მეხუზლა.
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 ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით და სააგენტოს კონტრაქტორი მარკეტინგული
კომპანიის

„Meiburg

Wine

Media”

ორგანიზებით,

ჩინეთის

ქალაქ

შენჭენში,

იმპორტიორებისა და დისტრიბუტორებისთვის ქართული ღვინის დეგუსტაცია გაიმართა.
ქართული ღვინის წარდგენას ღვინისა და სპირტიანი სასმელების საკონსულტაციო
კომპანიის Tasting Annex დამფუძნებელი რაინტრე ჯუნ ვეი (Raintree Jun Wei) უძღვებოდა.
იგი გასულ წელს „Meiburg Wine Media”-ის მიერ განხორციელებული „ქართული ღვინის
საგანმანათლებლო პროგრამის“ ფარგლებში შეირჩა ღვინის ოთხ პროფესიონალთან
ერთად, რომლებიც, ჩინეთში ქართული ღვინის პოპულარიზაციის მიზნით, სემინარებსა
და საგანმანათლებლო ღონისძიებებს ატარებენ.
 20-23 ივნისს, ბაზრების დივერსიფიკაციის
მიმართულებით

მიმდინარე

ღონისძიებების

ფარგლებში,

დანიის

სამეფოში ღვინის ეროვნული სააგენტოს
წარმომადგენლები
ვიზიტის

იმყოფებოდნენ.

ფარგლებში,

თავმჯდომარის
ტყემალაძე

სააგენტოს

მოადგილე

დავით

სკანდინავიური

ღვინის

აკადემიის დანიის ფილიალის მენეჯერ თომას ილკაერს შეხვდა. ვიზიტის ფარგლებში,
ქალაქ კოპენჰაგენში, დანიის სამეფოში საქართველოს საელჩოს ორგანიზებითა და ღვინის
ეროვნული სააგენტოსა და კომპანიის „Georgisk vin“ მხარდაჭერით, ქართული ღვინის
დეგუსტაცია გაიმართა, რომელსაც ღვინის პროფესიონალები დაესწრნენ, მათ შორის,
სომელიების სკოლის მენეჯერი, სომელიები, ღვინის ტურების ორგანიზატორები, ღვინის
ონლაინ ჟურნალის გამომცემლები და ღვინის მწერლები. ქართული ღვინის დანიის
ქსელურ

სავაჭრო ობიექტებში რეალიზაციის საკითხი ღვინის ეროვნული სააგენტოს

თავმჯდომარის

მოადგილემ,

დავით

ტყემალაძემ

დანიის

უმსხვილესი

სავაჭრო

ობიექტების გაერთიანების „Salling Group“ ღვინისა და სპირტიანი სასმელების მენეჯერთან,
თომას ტრასტთან გამართულ შეხვედრაზე განიხილა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს
მხარდაჭერით და კომპანიის „Georgisk vin“ ინიციატივით,

დანიის ქალაქ ორჰუსში
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სამეცნიერო-დოკუმენტური ფილმის „საქართველო ღვინის სამშობლო“ ჩვენება გაიმართა.
ფილმის დასრულების შემდეგ, მოეწყო ქართული ღვინის დეგუსტაცია, რომელსაც ღვინის
ეროვნული

სააგენტოს თავმჯდომარის მრჩეველი გიორგი თევზაძე უძღვებოდა.

კომპანიის „Georgisk Vin“ დამფუძნებლის, სოფო საღარაძის ორგანიზებით,

ორჰუსში,

ღვინის კლუბში „Capo Aarhus“ გაიმართა პრეზენტაცია საქართველოს, ქართული
სამზარეულოს, ღვინის ისტორიისა და მეღვინეობის თანამედროვე ინდუსტრიის შესახებ,
რომელსაც ასევე გიორგი თევზაძე უძღვებოდა.
ქართული ღვინის ხარისხი
საინსპექციო კონტროლი
ღვინისა

და

ალკოჰოლიანი

სასმელების

ხარისხის კონტროლის მიზნით, 2022 წლის 6
თვეში

თვეში

განხორციელდა
ნიმუშის

საინსპექციო
40

რაოდენობა

კონტროლი

კომპანიაში,
იყო

107,

აღებული
დარღვევა

აღმოჩნდა 11 კომპანიაში.
სახელმწიფო კონტროლი განხორციელდა 21
კომპანიაში, აღებული ნიმუშების რაოდენობა
იყო 422, 16 ნიმუშში აღმოჩნდა დარღვევა, კომპანიების ნიმუშების ნაწილზე

მიმდინარეობს

ლაბორატორიული კვლევა.
გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში, საერთაშორისო აუდიტორული კომპანიების „Bureau Veritas“და
„SGS“-ის მიერ ინსპექტირება გახორციელდა 66 კომპანიაში.
დეგუსტაციები
ალკოჰოლური სასმელების ორგანოლეპტიკური ტესტირების მიზნით, ჩატარდა 123 დეგუსტაცია.
სულ შემოვიდა 5373 ნიმუში. დადებითად შეფასდა 4073 ნიმუში და უარყოფითად შეფასდა 264
ნიმუში, დანარჩენი დადებითად.
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სერტიფიცირება
საექსპორტო დოკუმენტაციის მისაღებად სერტიფიცირებაზე შემოვიდა სულ 4976 განაცხადი.
შემოსული განაცხადების საფუძველზე გაიცა სხვადასხვა დანიშნულების დოკუმენტაცია:
VI-1 ფორმის სერტიფიკატი /ევროგაერთიანების ქვეყნებისათვის/ - 4268 ცალი; შესაბამისობის
სერტიფიკატი - 4064 ცალი; სხვადასხვა ალკოჰოლიანი სასმელების მწარმოებელ კომპანიაზე,
ღვინის ეროვნული სააგენტოს სერტიფიცირების სამმართველოს მიერ, გაცემულია სულ

7332

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

სამუშაოების ქრონოლოგია და მასშტაბები. გაიმართა შეხვედრები რეგიონებში საკადასტრე
სამუშაოების დაგეგმვის, ქრონოლოგიისა და შესრულების მიზნით ქვემო ქართლის, მცხეთამთიანეთის, შიდა ქართლის და სამცხე-ჯავახეთის ადმინისტრაციულ ერთეულებში. ამასთან
ერთად, უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს ინფორმაციის განახლება კახეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის
მევენახეობის ზონებში. განახლდა კადასტრისათვის გამოყენებული მონაცემთა ბაზა და მოხდა
მისი სრულყოფა „აბაკოს“ ექსპერტებთან განხილვის ფორმატში. ტენდერით გამოვლენდა
გამარჯვებული კომპანია, რომელმაც ქვემო ქართლში დაიწყო საკადასტრე რუკებისთვის ორთოფოტოების გადაღება, ამავე რეგიონისთვის დაიწყო ოპერატორების მომზადება.
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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).

სხვა ღონისძიებები
 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

განსაზღვრა.

რეალიზაციის

ეტაპებზე

რეგულირების

ერთიანი

პრინციპების

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

 საქართველოს მთავრობამ

„სპირტიანი სასმლის, სასოფლო-სამეურნეო წარმოშობის

ეთილის სპირტისა და სასოფლო-სამეურნეო წარმოშობის დისტილატის სერტიფიცირების
წესის დამტკიცების თაობაზე“ დადგენილება მიიღო. დადგენილების მიღების მიზანია
საქართველოში წარმოებული სპირტიანი სასმლის, სასოფლო-სამეურნეო წარმოშობის
ეთილის

სპირტისა

და

სასოფლო-სამეურნეო

წარმოშობის

დისტილატის

სერტიფიცირებასთან დაკავშირებული საკითხების დარეგულირება, რაც უზრუნველყოფს
ამ პროდუქციის

მაღალ ხარისხს.

სერტიფიცირების

ეტაპები,

ლაბორატორიული

გამოცდის

დადგენილებაში დეტალურად არის გაწერილი

ბიზნესოპერატორის
პროცედურები,

ვალდებულებები,

ინსპექტირების

სერტიფიკატის გაცემის პირობები. სერტიფიცირებას ახორციელებს

ნიმუშის

ჩატარებისა

და

საქართველოს

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მმართველობის სფეროში
შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ღვინის ეროვნული სააგენტო.

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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