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Udenrigsministeriet. København, den 14. oktober 2009.

a. Udenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at der i finansåret 2009 af-
gives tilsagn på 50 mio. kr. i støtte til udvikling af den private sektor i landdistrikterne i Georgien.

Udgiften vil blive afholdt af den på Finansloven for 2009 opførte bevilling på 194,8 mio. kr. til §
06.32.11. Naboskabsprogram.

b. Baggrund
Den politiske og økonomiske udvikling i Georgien er fortsat præget af eftervirkningerne af Sovjet-

unionens opløsning. I august 2008 kom det til militær konfrontation mellem Georgien og Rusland over
udbryder-republikkerne Sydossetien og Abkhasien. Siden efteråret 2008 er Georgien, i lighed med
andre lande i regionen, også blevet hårdt påvirket af den internationale finansielle krise. Endelig er
Georgien ramt af det omfattende russiske forbud mod import af georgiske varer.

Der afholdtes en international donorkonference i oktober 2008 med henblik på at støtte Georgiens
genopbygning og udvikling. Danmark gav på konferencen tilsagn om øget dansk bistand til Georgien
i de kommende år. Nærværende bevilling er en del af udmøntningen af den forstærkede danske indsats
til støtte for Georgiens udviklingsproces.

Den georgiske regerings strategi sigter mod at forbedre rammevilkårene for den private sektor, der
ses som den primære drivkraft for økonomisk vækst. Georgien har således i de senere år gennemført
en række økonomiske reformer, som har bidraget til at fremme investeringsklimaet, liberalisere mar-
kederne og til at bekæmpe den tidligere meget omfattende korruption.

Landet står dog fortsat overfor store udfordringer. Navnlig er der brug for at skabe økonomisk frem-
gang, som kan komme den brede befolkning til gode samt ikke mindst at øge beskæftigelsen. Især i
landområderne er der en betydelig arbejdsløshed, som kan give anledning til social og politisk uro.

Der er derfor brug for, at der sættes yderligere skub i udviklingen af de fattige landområder, ikke
mindst i den vestlige del af landet.

I Georgien har en række store statsejede virksomheder måtte lukke, dels fordi de ikke var rentable,
dels som følge af tabet af Rusland som det primære marked for georgiske eksportvarer. I landbrugs-
sektoren har de tidligere kollektiv- og statsbrug også måtte lukke, og privatiserings-processen har
betydet, at jorden er blevet fordelt ud på meget små og ineffektive landbrug. Der er derfor behov for at
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etablere nye, mere profitable produktionsformer, styrke navnlig forædlingsindustrien for landbrugs-
produkter samt at skabe bedre adgang til kreditter for små og mellemstore virksomheder.

I overensstemmelse hermed, sigter nærværende program på at fremme indkomst- og beskæftigelses-
mulighederne for befolkningen i de tre vestligste provinser af Georgien: Samegrelo, Guria og Ajara.
Disse regioner er blandt de fattigste i landet. Der er desuden en høj koncentration af flygtninge og internt
fordrevne i Samegrelo som følge af konflikten med udbryder-republikken Abkhasien.

Projektbeskrivelse
Indsatsen har til formål at fremme produktion og forarbejdning af højværdi-landbrugsprodukter i den

vestlige del af Georgien, for herigennem at skabe øget indkomst og bedre beskæftigelsesmuligheder
inden for landbrugs- og fiskerierhvervet.

Konkret sigtes der på at fremme alle led i produktionen af frugt og bær samt dambrug, som har særligt
gode udviklingsvilkår i Georgien. Værdikædetilgangen indebærer, at programmet skal støtte effekti-
viseringen af alle led i kæderne fra ’jord til bord’ og navnlig de svageste led i kæderne. Erfaringerne
fra lignende programmer til fremme af erhvervsudviklingen i landområder viser, at en værdikædetilgang
er nødvendig for at effektivisere produktionen. Den forventede indkomst- og beskæftigelseseffekt vil
blive søgt opnået dels ved at øge efterspørgslen efter produkterne (bl.a. gennem en produktion på nye
markeder), dels ved at introducere nye, mere profitable sorter og arter samt for fiskeopdræt nye mere
effektive og miljøvenlige produktionsmetoder. I den udstrækning det er relevant, vil programmets er-
faringer blive gjort tilgængelige for producenter i andre dele af Georgien.

Udover rådgivning, træning og støtte til introduktion af nye sorter og arter, omfatter bevillingen støtte
til etablering af planteskoler og ørred-opdræt til demonstrationsbrug. Desuden vil forarbejdningsvirk-
somheder blive rådgivet, om hvordan de kan forbedre deres konkurrenceevne og komme ind på nye
markeder, også med sigte på eksport. En kreditordning vil blive etableret med det formål at øge ban-
kernes udlån til landbrugssektoren i de tre provinser. Endelig vil Georgiens landbrugsministerium efter
behov blive rådgivet om spørgsmål vedrørende de udvalgte værdikæder.

Programmet vil understøtte udviklingen af dialogen mellem det offentlige og erhvervslivet via etab-
leringen af producentsammenslutninger, der er et væsentligt element i indsatsen. Disse sammenslut-
ninger forventes desuden at kunne videreføre en del af de rådgivningsydelser, der opbygges gennem
programmet.

Tre initiativer er rettet specielt mod de tværgående hensyn i udviklingsbistanden: (i) fremme af mere
miljøbæredygtige produktionsmetoder i forbindelse med fiskeopdræt, (ii) særlig fokus på træning af
sårbare grupper inkl. internt fordrevne mennesker, hvoraf mange er kvinder og (iii) støtte til dannelsen
af producent-sammenslutninger, herunder opbygning af demokratiske styreformer i sammenslutnin-
gerne.

Koordineringen af den danske indsats vil blive forestået af en værdikæde-ekspertgruppe, mens den
direkte rådgivning og træning af målgruppen vil ske ved hjælp af de lokale sammenslutninger og spe-
cialister, der kontraheres på ad hoc basis. Gruppen vil bestå af et internationalt/georgisk konsulent-
konsortium, der vil sammensætte den specificerede pulje af specialister.

Budget
Det samlede budget andrager 50 mio. kr. fordelt på følgende poster:

Fremme af produktion af frugter og bær samt fiskeopdræt 24,5 mio. kr.
Adgang til kredit 15,0 mio. kr.
Uallokerede midler 1,5 mio. kr.
Koordination, analyse og træning 9,0 mio. kr.
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I alt 50,0 mio. kr.

Væsentlige risikoelementer
Målopfyldelsen vil særligt være afhængig af, at den politiske og økonomiske situation i Georgien

ikke forværres. Desuden forudsættes det, at de små producenter og de implicerede banker til stadighed
finder den planlagte kreditordning attraktiv nok til at fremme långivningen til målgruppen.

c. Sagen forelægges Finansudvalget, da der er tale om en bevilling under Naboskabsprogrammet, hvor
totaludgiften overstiger 33 mio. kr.

e. Under henvisning til ovenstående anmoder Udenrigsministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at
der i finansåret 2009 afgives tilsagn på 50 mio. kr. i støtte til udvikling af den private sektor i landdi-
strikterne i Georgien.

Udgiften vil blive afholdt af den på Finansloven for 2009 opførte bevilling på 194,8 mio. kr. til §
06.32.11. Naboskabsprogram.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 14. oktober 2009

PER STIG MØLLER

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 22-10-2009, Enhedslistens medlem af udvalget støtter, men er imod den liberalise-
ringslinie, der er omtalt i aktstykket.
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