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ABSTRACT
In 2014 after signing the Association Agreement between the European Union and Georgia, a wide range of trade relations has been opened for the state of Georgia and was given
the opportunity for the free trade. Chapter IV of the Agreement - “Trade and Trade-Related
Issues”, the agreement about Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA) includes the
mechanism of economic integration with the EU and opens its internal market for Georgia.
According to the agreement, if the required conditions are achieved, the world’s largest market
will be opened for Georgia, which currently unites 28 countries and more than the 500 million
customers. Utilizing this opportunity will lead increasing investment flows in the country, the
emergence of new enterprises and export products, suppling of safe and harmless products to
the customers. This will ultimately have a positive impact on the country’s economic growth
and the development, nevertheless it is still a distant prospect.
In order to receive all the foreseen benefits of the Association Agreement, it became necessary to identify and eliminate problems in the number of areas. According to the agreement,
food safety is recognized as a political priority of the European Union. Created program of
legislative approximation with the EU includes the fulfillment of commitments and the deadlines, which is an ongoing process. In the years of 2015-2020, in accordance with the DCFTA
agreement, 146 legal acts had been aligned with the EU legislation in the fields of food safety,
veterinary and phytosanitary. Despite all these achievements, the major challenge for both the
regulators and business operators still remains to be the enforcement and putting into effect
the EU required standards. As the most products in the EU market are subject to harmonized
rules, that protect the consumers, public health and the environment, it excludes the adoption
of different national rules - the product made in Georgia must comply with the EU standards.
That is why the Georgian business operators have to: introduce internationally recognized
systems in the enterprise; adapt to the new regulatory environment; create a harmless, quality
and competitive product; attract the European partners and be able to produce the required
quantity, which may need to involve the different and modern production technologies. Therefore, it is essential to understand, that using the terms of the agreement do not completely
depend on the smooth running of government agencies, as it largely depends on the personal
progress of the business operators and the relevant associations.
Key words : Economic integration with Europe, food safety, international commitment,
Association Agreement.
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ევროკავშირის ბაზარზე აგროსასურსათო
პროდუქციის ექსპორტის შემაფერხებელი ფაქტორები
საქართველოში (DCFTA)

ანოტაცია
ევროპასთან სავაჭრო ურთიერთოებების ფართო ასპარეზი გაიხსნა მას შემდეგ, რაც 2014
წელს საქართველომ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებას მოაწერა ხელი და
მიეცა თავისუფალი ვაჭრობის შესაძლებლობა. შეთანხმების IV კარი - „ვაჭრობა და ვაჭრობას
თან დაკავშირებული საკითხები“, ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი
სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმ ება (DCFTA), მოიცავს ევროკავშირთან ეკონომიკური ინ
ტეგრაციის მექანიზმს და საქართველოსთვის ხსნის ევროკავშირის შიდა ბაზარს. მოთხოვნილი
პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში, საქართვ ელოს გაეხსნება მსოფლიოს უმსხვილესი
ბაზარი, რომელიც ამ ეტაპზე აერთიანებს 28 ქვეყანას და 500 მილიონზე მეტ მომხმარებელს.
ამ შესაძლებლობის გამოყენება გამოიწვევს ქვეყანაში საინვესტიციო ნაკადების ზრდას, ახალი
საწარმოებისა და საექსპ ორტო პროდუქციის გაჩენას, მომხმარებლისთვის უსაფრთხო და უვ
ნებელი პროდუქტის მიწოდებას. აღნიშნული, საბოლოო ჯამში პოზიტიურად აისახება ქვეყნის
ეკონომიკურ ზრდასა და განვითარებაზე, თუმცა ეს ჯერჯერობით შორეული პერსპექტივაა.
ხელშეკრულების სარგებლის სრულად მიღებისა და არსებული შესაძლებლობის გამოყე
ნებისთვის აუცილებელი გახდა რიგ სფეროებში პრობლემების გამოვლენა და აღმოფხვრა.
დოკუმენტის თანახმად, სურსათის უვნებლობა ევროკავშირის პოლიტიკურ პრიორ
 იტეტად
იქნა აღიარებული. აღებული ვალდებულებების შესასრულებლად შექმნილია საკანონმდებლო
მიახლოების პროგრამა, გაწერილია ევროკავშირის კანონმდ
 ებლობასთან მიახლოების ვადები
- ეს არის ამჟამად მიმდინარე პროცესი. 2015-2020 წლებში, DCFTA-ის შეთანხმების ფარგლებში,
სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიის და ფიტოსანიტარიის მიმართულებით, ევროკავშირის
კანონმდებლობასთან 146 სამართლებრივი აქტი დაახლოვდა, თუმცა რეგიონში არსებული ზო
გადი ფონის გამო, აღსრულების ნაწილი ჯერ კიდევ დიდ გამოწვევას წარმოადგენს როგორც
მაკონტროლებელი ორგანოსთვის, აგრეთვე ბიზნესოპერატორებისთვის. ვინაიდან ევროკავ
შირის ბაზარზე პროდუქციის უმეტესობა ექვემდებარება ჰარმონიზებულ წესებს, რომელიც
იცავს მომხმ არებელს, საზოგადო ჯანმრ
 თელობას, გარემოს და, ამავდროულად, გამორიცხავს
განსხვავებული ეროვნული წესების მიღებას, საქართვ ელოში წარმოების სტანდარტი უნდა
შეესაბამებოდეს ევროკავშირისას. ამიტომაც ქართველ ბიზნესოპერატორს მოუწევს: საერთა
შორისოდ აღიარებული სისტემების დანერგვა საწარმოში; ახალ მარეგულირებელ გარემოს
თან შეგუება; უვნებელი და ხარისხიან ი, კონკურენტუნარიანი პროდუქტის შექმნა; ევროპელი
პარტნიორების მოზიდვა და მათ მიერ მოთხოვნილი რაოდენობის წარმოებ
 ა, რაც შესაძლოა
წარმოებ
 ის განსხვ ავებულ და თანამედროვე ტექნოლოგიასაც მოითხოვს. აქედან გამომდინარე,
არსებითად მნიშვნელოვანია იმის გააზრება, რომ შეთანხმების პირობებით სარგებლობა არ არის
დამოკიდებული მხოლოდ სახელმწიფო უწყებების გამართულ მუშაობაზე, ვინაიდ
 ან ეს მეტწი
ლად დამოკიდებულია ბიზნესოპერატორების და შესაბამისი ასოციაციების პირად პროგრესზე.
საკვანძო სიტყვები: ევროპასთან ეკონომიკური ინტეგრაცია, სურსათის უვნებლობა, საერ
თაშორისოდ აღებული ვალდებულება, ასოცირების შესახებ შეთანხმება.

#3-4(62-63), 2021, Vol. 16, Issue 3.

73

THE NEW ECONOMIST / axali ekonomisti

მარიამ ჩაჩუა,
საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტის, სამართლისა და საერთაშორისო,
ურთიერთობების ფაკულტეტის დოქტორანტი
ელ. ფოსტა: mariam.chachua@yahoo.com
ტელ.: +995 555 203 203

SCIENCE/mecniereba
mecniereba
ae SCIENCE/

THE NEW ECONOMIST / axali ekonomisti

შესავალი
ქვეყნის საგარეო ურთიერთობების განვითა
რებისთვის მნიშვნელოვანია იგი ჩართული იყოს
გლობალურ პროცესებში. ეს, მეტწილად, ხორცი
ელდება საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამ
შრომლობით, მათგან მიღებული რეკომენდაციებ
ისა და აღებული ვალდებულებების შესრულებით.
საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრესისთვის
მნიშვნელოვანია მსოფლიო ასპარეზზე თავის დამ
კვიდრება და წარმატების მიღწევა პრიორიტეტ
ულ სფეროებში. საქართველოს პროდასავლური
კურსი აქვს, ამიტომ მისი საგარეო პოლიტიკის
ერთ - ერთ მთავარ ამოცანას ევროპის ქვეყნებთან
მჭიდრო, ურთიერთსასარგებლო პარტნიორული
თანამშრომლობის ჩამოყალიბება და გაღრმავება
წარმოადგენს. ეკონომიკური ინტეგრაცია ევროპე
იზაციის მნიშვნელოვანი ელემენტია - მომსახურე
ბის სფერო, პროდუქტის ექსპორტი და, ზოგადად,
სავაჭრო ურთიერთობა ევროპის ქვეყნებთან. ამ
მიმართულებით საქართველოსთვის უაღრესად
მნიშვ ნელ ოვ ან ია ევრ ოკ ავშ ირთ ან ასო ცი რე ბი ს
ხელშეკრულება, კონკრეტულად კი „ღრმა და ყოვ
ლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის
შესახებ შეთანხმება“ (DCFTA) და ამ შეთანხმების
სარგებლის სრულყოფილად მიღების ხელისშემ
შლელი ფაქტორების აღმოფხვრა საქართველოს
ეკონომიკისა და საზოგად ოე ბრ ივ ი ცხოვრებ ის
მნიშვნელოვანი სექტორის - სოფლის მეურნეობისა
და სურსათის უვნებლობის დარგში.
ევროკავშირი და, მისი ეგიდით, დონორი ორგა
ნიზაციები მუდმივად ეხმარებიან საქართველოს
სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში, ფულადი კონ
ტრიბუციისა თუ პროფესიული და ექსპერტული
მხარდაჭერით დაუახლოვდეს ევროკავშირის სტან
დარტებს1. ამ ყველაფრის მიზანია საქართველოს
მთავრობის ხელშეწყობა DCFTA–ს შესრულებასა
და ქვეყნის ეკონომიკური ინტეგრაციის მიღწევა
ში ევროკავშირის ბაზარზე, რაც ქვეყნებს შორის
საქონლისა და მომსახურების დაუბრკოლებელი
მიმოცვლის ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენ
ტია. იქედან გამომდინარე, რომ დოკუმენტში ხაზ
გასმულია სურსათის უვნებლობის მნიშვნელობა
და მისი კონტროლის გაუმჯობესების მოთხოვნები,
განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილებულია
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საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოების
შესაძლებლობების გაძლიერებაზე, ახალ მარე
გულირებელ გარემოსთან შესაგუებლად. იმის გა
მო, რომ ინსტრუმენტული და მარეგულირებელი
რეფორმები მნიშვნელოვანია სავაჭრო და კერძო
სექტორის განვითარებაში, შექმნილია საკანონ
მდებლო მიახლოების პროგრამა, გაწერილია ევ
როკავშირის კანონმდებლობასთან მიახლოების
ვადები, სადაც გარდამავალი პერიოდებიც არის
გათვალისწინებული. იმისათვის, რომ საქართვე
ლომ მოახერხოს ევროკავშირთან საკანონმდებლო
დაახლოება, ამ სისტემაში არსებული ხარვეზების
გამოსწორება უნდა მოხდეს მის ყველა საფეხურზე.
არსებობს ხელისშემშლელი ფაქტორები, რომლის
აღმოუფხვრელობაც გამოიწვევს არა მხოლოდ ამ
ხელშეკრულების სარგებლის სრულად მიღების
შეფერხებას, არამედ ქვეყნის საგარეო რეპუტაცი
ასაც შეუქმნის საფრთხეს.
ევროკავშირის ბაზარზე პროდუქციის უმეტ
ესო ბა ექვ ემდ ებ არ ებ ა ჰარმ ონ იზ ებ ულ წეს ებს,
რომელიც იცავს მომხმარებელს, საზოგადო ჯან
მრთელობასა და გარემოს. ჰარმონიზებული წესები
გამორიცხავს განსხვავებული ეროვნული წესების
მიღებას და უზრუნველყოფს პროდუქციის თავი
სუფალ მიმოქცევას ევროკავშირის ფარგლებში.
საქართველომ უნდა მოახერხოს საკანონმდებლო
ინსტუმენტის მიახლოება დათქმულ ვადაში და,
რაც მთავარია, შექმნას ისეთი უსაფრთხო და ხა
რისხიანი პროდუქტი, რომელიც აკმაყოფილებს
ევროკავშირის სტანდარტებს.
სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა
ნებისმიერი ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკის
მთავარი საკითხია. ეროვნულ დონეზე სასურსათო
უსაფრთხოება განიხილება, როგორც თანმიმდევ
რული პროგრამების ერთობლიობა, რომლის მთა
ვარი მიზანია ქვეყნის მოსახლეობის ჯანსაღი და
უვნებელი სურსათით სტაბილური მომარაგება. სა
ერთაშორისო დონეზე კი ეს არის ქვეყანათაშორისი
ვაჭრობის უზრუნველყოფის ძირითადი ამოცანა.
სასურსათო უსაფრთხოების სოციალურ-ეკონ
ომიკური ასპექტი, რაც მოსახლეობის შემოსავლე
ბის იმ დონემდე ზრდას გულისხმობს, რომელიც
რეალურად უზრუნველყოფს სურსათზე ხელმი
საწვ დომ ობ ას, უზრ უნვ ელყ ოფ ილ ია ევრ ოპ ულ

1 გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) https://www.ge.undp.org/content/georgia/ka/home.html
FAO-ს და EU-ს ერთობლივი „ENPARD“ პროგრამა http://enpard.ge/ge/gaeros-ganvitharebis-prog/
გაეროს საერთ. საფინანსო ინსტიტუტის IFAD -ის პროგრამა https://mepa.gov.ge/Ge/Projects/Details/150
ევროპის საინვესტივიო ბანკი EIB და სხვა
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ბაზარზე „ევრო“ ვალუტის ღირებულების და მო
სახლეობის მაღალმსყიდველუნარიანობის გამო.
საქართველოს ძირითადი ამოცანაა ევროკავშირის
ბაზარს მიაწოდოს მოთხოვნილი რაოდენობის უვ
ნებელი და ხარისხიანი პროდუქტი. რამდენადაც
გასახარია ის ამბავი, რომ DCFTA -ს ფარგლებში
საქართველოს 500 მილიონიანი ბაზარი ეხსნება,
იმდენად დიდი გამოწვევაა ეს ქვეყნისთვის. იმის
მიუხედავად, რომ შეთანხმების ძალაში შესვლის
თანავე საქართველოში წარმოშობილ საქონლის
იმპორტზე ევროკავშირში საბაჟო გადასახადი გა
უქმდა (გარდა ნიორისა, რომელზეც საბაჟო გადა
სახადი გაუქმდება ქვოტის ფარგლებში), ქვეყანამ
უნდა შეძლოს ბაზარს პროდუქტის მოთხოვნილი
რაოდენობა მიაწოდოს.
2019 წელს, აგროსასურსათო პროდუქცი
ის ხვედრითი წილი ქვეყნის მთლიან ექსპორტში
23%-ს შეადგენდა. ამ წლის მონაცემებით, საქარ
თველოდან ექსპორტირებულია 888.9 მლნ აშშ დო
ლარის ღირებულების აგროსასურსათო პროდუქ
ცია, კონკრეტულად ევროკავშირის ქვეყნებში კი
- 130 მლნ აშშ დოლარის ღირებულების (15%).
2020 წლის კოვიდ პანდემიის პირობებში, არ
სებული სირთულეების მიუხედავად, ქვეყანაში
სოფლის მეურნეობის და აგრობიზნესის წარმო
ების, მიწოდების და რეალიზაციის პროცესი არ
შეჩერებულა. ამ წელს სულ ექსპორტირებულია
942,2 მლნ აშშ დოლარის ღირებულების აგროსა
სურსათო პროდუქცია.
რაც შეეხება მიმდინარე წელს, 2021 წლის 26
სექტემბრის ჩათვლით, საქართველოდან ექსპორ
ტირებულია 774.3 მლნ აშშ დოლარის ღირებულე
ბის აგროსასურსათო პროდუქცია (რაც 26%-ით
აღემატება 2020 წლის ანალოგიური პერიოდის
მაჩვენებელს): რუსეთი - 267.3 მლნ დოლარი, ევ
როკავშირის ქვეყნებში - 117.3 მლნ დოლარი, აზ
ერბაიჯანი - 81.9 მლნ დოლარი, უკრაინა - 74.6 მლნ
დოლარი და სომხეთი - 55.6 მლნ დოლარი.
სტატისტიკის მიხედვით, აგროსასურსათო
პროდუქციის ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია:
რუსეთი, ევროკავშირი, აზერბაიჯანი, უკრაინა და
სომხეთი. ქვეყნის უმსხვილესი სავაჭრო პარტნი
ორები კი არიან: თურქეთი, რუსეთი და ჩინეთი.
ფაქტია, რომ ქართული ბიზნესსექტორის წარმო
მადგენლები უკვე თანამშრომლობენ სხვადასხვა
ქვეყნებთან, დამყარებული აქვთ სავაჭრო ურ
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თიერთობა და გააქვთ პროდუქტი ექსპორტზე.
ევროკავშირის ქვეყნებს რაც შეეხება, ექსპორ
ტირებულ პროდუქტთა შორის წარმოებული და
გადამუშავებული სურსათი რთულად თუ მოიძ
ებნება, ვინაიდან მსგავსი ტიპის საწარმოთათვის
მაღალი სტანდარტების დაკმაყოფილება საკმაოდ
რთულია ქართველი ბიზნესოპერატორებისთვის.
ამიტომაც, ზოგადად, სოფლის მეურნეობის მხო
ლოდ რამდენიმე ისეთი პროდუქტია საერთაშორი
სო დონეზე კონკურენტული, როგორიცაა ღვინო,
მინერალური წყლები, სპირტიანი სასმელები და
თხილი. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ 2021 წელს
დაფიქსირდა თაფლის რეკორდული მაჩვენებე
ლი - 26 სექტემბრის მდგომარეობით 429 ათას აშშ
დოლარს შეადგენს. მისი ექსპორტი 15 ქვეყანაში
განხორციელდა, მათ შორის ყველაზე დიდი რაოდ
ენობით ევროკავშირის ქვეყნებში: საფრანგეთი,
ბულგარეთი და გერმანია.
იმის მიუხედავად, რომ ევროკავშირი მაღალ
მსყიდველუნარიანია და 500 მილიონიან ბაზარს
გვთავაზობს, ბიზნესსექტორის წარმომადგენ
ლებს, რომლებიც უკვე პარტნიორობენ სხვა ქვეყ
ნებთან, სავარაუდოა რომ გაუჭირდებათ უფრო
მაღალი სტანდარტების გაკმაყოფილება და ახალ
სავაჭრო გარემოზე მორგება. ამიტომაც, მნიშვნე
ლოვანია ამ პროცესის მხარდაჭერა და ევროკავ
შირის ბაზრის უპირატესობების შესახებ ცნობი
ერების ამაღლება, კონტაქტებისა და პარტნიორ
ების მოძიებისა და საერთაშორისო სისტემების
ხელშეწყობა სახელმწიფო ინსტიტუტების მხრი
დან. გარდა ამისა, საქართველოს სოფლის მეურ
ნეობის სექტორისთვის ჯერ კიდევ დამახასიათებ
ელია მცირემიწიანობა - დიდი რაოდენობის მცირე
საოჯახო ტიპის მეურნეობები2, ამიტომაც მნიშ
ვნელოვანია სახელმწიფო სტრუქტურების თანა
მონაწილეობის გაზრდა ადგილობრივი წარმოებ
ის განვითარების პროცესში.
მსოფლიოს მოსახლეობის ზრდასთან ერთად,
სოფლის მეურნეობისა და ცხოველების წარმოების
გააქტიურება და ინდუსტრიალიზაცია საკვებზე
მზარდი მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად ქმნის
როგორც შესაძლებლობებს, აგრეთვე გამოწვე
ვებს სურსათის უვნებლობისთვის, რაც უფრო მეტ
პასუხისმგებლობას აკისრებს სურსათის მწარმო
ებლებს. ურბანიზაციამ და სამომხმარებლო ჩვევე
ბის შეცვლამ, მოგზაურობის ჩათვლით, გაზარდა

2 მიწის ნაკვეთის საშუალო ზომა დაახლოებით 0.2 ჰექტარს შეადგენს.
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ადამიანების რიცხვი, რომლებიც ყიდულობენ და
ჭამენ საზოგადოებრივ ადგილებში მომზადებულ
საკვებს. გლობალიზაციამ გამოიწვია მომხმარე
ბელთა მზარდი მოთხოვნილება საკვების მრავალ
ფეროვნებაზე, რის შედეგადაც სულ უფრო რთული
და გრძელი გლობალური კვების ჯაჭვი შეიქმნა.
ადგილობრივი ინციდენტები შეიძლება სწრაფად
გადაიზარდოს საერთაშორისო საგანგებო სიტუ
აციე ბშ ი პროდ უქტ ის გან აწ ილ ებ ის სიჩქ არ ის ა
და დიაპაზონის გამო. აქედან გამომდინარეობს
DCFTA-ს მოთხოვნათაგან უმთავრესი - ბაზარს მი
ეწოდოს უვნებელი სურსათი და კვების საწარმოებ
ში დანერგილი იყოს საერთაშორისო სტანდარტები.
სურსათის უვნებლობის უზრუნველყოფისათვის
ევროკავშირში შემუშავებულია სისტემები, რო
მელთა საფუძველია “კარგი სასოფლო სამეურნეო
პრაქტიკა” (GAP – Good Agricultural Practice), “კარგი
ვეტერინარული პრაქტიკა” (GVP – Good Veterinarian
Practice), “კარგი წარმოების პრაქტიკა” (GMP – Good
Manufacturing Practice), “კარგი ჰიგიენის პრაქტიკა“
(GHP – Good Hygienic Practice), “კარგი დისტრიბუ
ციის პრაქტიკა” (GDP – Good Distribution Practice),
“ კარგი ვაჭრობის პრაქტიკა” (GTP – Good Trading
Practice) და სხვა. ეს სისტემები საშუალებას აძლევს
ბიზნესოპერატორს აწარმოოს და მომხმარებელს
მიაწოდოს უვნებელი სურსათი. სურსათის წარმო
ების, გადამუშავებისა და დისტრიბუციის ყველა
ეტაპს ადგენს საქართველოს სურსათისა და ცხოვე
ლის საკვების კანონმდებლობა, რომელთა მოთხოვ
ნების შესაბამისობას და სახელმწიფო კონტროლს,
წლიური პროგრამის შესაბამისად, ახორციელებს
გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამი
ნისტროს სსიპ „სურსათის ეროვნული სააგენტო“
(კონტროლს ქვეყნის საზღვარზე უზრუნველყოფს
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სსიპ „შე
მოსავლების სამსახურის“ საგადასახადო და სა
ბაჟო მეთოდოლოგიის დეპარტამენტი). აქედან
გამომდინარე, ამ ინსტიტუტის კომპეტენციის და
ბიზნესსექტორთან კომუნიკაციის გაძლიერება
ყველაზე მნიშვ ნელოვ ან ი და არს ებ ითია ევრო
კავშირში პროდუქტის ექსპორტისა და ეკონომიკ
ური ინტეგრაციის მისაღწევად. საეჭვო ხარისხის
პროდუქტის ევროკავშირის ბაზარზე მოხვედრა
დაუშვებელია, ამიტომაც ქვეყანა ვალდებულია
დანერგოს მოთხოვნილი საერთაშორისო სტან
დარტები, რომლებიც არამხოლოდ ექსპორტის
თვის, არამედ საქართველოს შიდა ბაზრისთვისაც
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ხარისხიან პროდუქტს შექმნიან. ასეთი სტანდარ
ტია საფრ თხის ანა ლი ზი სა და კრიტ იკ ულ ი სა
კონტროლო წერტილების სისტემა, იგივე „ჰასპი“
(HACCP- Hazard Analyss and Critical Control Points
System) - საერთაშორისოდ აღიარებული სურსა
თის უვნებლობის მართვის პლატფორმა, რომელიც
სურს ათ ის წარმ ოე ბი ს პროც ესშ ი პოტ ენც იუ რი
საფრ თხეე ბი ს დადგ ენ ას, მათ პრევ ენც ია სა და
აღმოფხვრას გულისხმობს. მისი პრინციპები ჯერ
კიდევ 1970 წელს აშშ-ში შემუშავდა, ხოლო საქარ
თველოში HACCP-ის სისტემის პრინციპების დაც
ვა 2015 წლის 1 იანვრიდან გახდა სავალდებულო
ნედლი რძის გადამამუშავებელ საწარმოებსა და
სასაკლაოებში. დღეისათვის, კი ევროკავშირის რე
გულაციების შესაბამისად, სხვადასხვა პროფილის
ბიზნესოპერატორებმა კრიტიკული საკონტროლო
წერტილების (HACCP) სისტემა ეტაპობრივად უნდა
დანერგონ, ამ პროცესის დასრულება დაგეგმილია
2023 წლისთვის.
იქედან გამომდინარე, რომ ქართველი გლეხი
წლებ ის განმ ავლ ობ აშ ი ჩვეუ ლ ტექნ ოლ ოგ იე ბს
იყენებდა წარმოებაში, მისთვის რთული შეიძლება
იყოს სიახლეების მიღება და პრაქტიკაში დანერგვა.
ისეთი საერთაშორისო სტანდარტები, როგორები
ცაა Global GAP, HACCP, GMP და GHP, ითვალისწინებს
თანამედროვე პრაქტიკებს და მათი დანერგვა უზ
რუნველყოფს საწარმოთა და მეურნეობების დონის
ამაღლებას, იმ მოთხოვნათა დაკმაყოფილებას,
რომელსაც ითხოვს ევროკავშირის ბაზარი. ეს არის
მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რომელსაც უნდა გა
უმკლავდეს როგორც სახელმწიფო ინსტიტუტები,
ასევე კერძო სექტორიც. საფინანსო რესურსებზე
წვდომის გაზრდა, მეწარმეთა დახმარება თანამედ
როვე სტანდარტების დანერგვაში, ცნობიერების
ამაღლება და ახალი შესაძლებლობების განვითა
რება გამოიწვევს კონკურენტუნარიანობის გაზ
რდას და შექმნის გლეხის ფერმერად გარდაქმნის
პრეცენდენტს.
ევროკავშირთან, როგორც მიმზიდველ, ახლომ
დებარე, მაღალშემოსავლიან ბაზართან აგრო ექ
სპორტის გაფართოების პოტენციალი არსებობს,
თუმცა ამას დიდი გამოწვევა უდგას წინ. საჭიროა
გაცილებით მეტი კვლევა ჩატარდეს ამ მიმართუ
ლებით, მაგრამ ერთი რამ ცხადია, რომ ევროკავ
შირ ის საკვ ებ ი პროდ უქტ ებ ის უსა ფრ თხოე ბი ს
სტანდარტები მთავარი საკითხია. EU იყენებს სა
ნიტარული და ფიტოსანიტარული სტანდარტების
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(SPS) ფართო ასორტიმენტს, რათა დარწმუნდეს,
რომ ევროკავშირის მომხმარებლებს უსაფრთხო
საკვები პროდუქტები მიეწოდება. უფრო მეტიც,
ევროკავშირში საკვების მთავარი დამმუშავებლე
ბი და სუპერმარკეტის ქსელები ნერგავენ დამა
ტებით კერძო სტანდარტებს, რომლებიც ხშირად
აჭარბებენ ევროკავშირის SPS სტანდარტებსაც
კი. თხილის შემთხვევაში, შედარებით მარტივია
ამ სტანდარტებთან თანხვედრა, რაც საქართვე
ლოდან თხილის ევროკავშირში ექსპორტის წარმა
ტების ახსნის საშუალებას იძლევა (2021 წლის 26
სექტემბერის მდგომარეობით, კაკლოვანი ხილის
(ძირითადად თხილი) ექსპორტი შეადგენს 65.8 მლნ
აშშ დოლარს - უმსხვილესი საექსპორტო ბაზრე
ბია იტალია და გერმანია). სხვა პროდუქტებისათ
ვის, როგორიცაა მაგალითად ხორცპროდუქტები
და რძის პროდუქტები, ეს სტანდარტები ძალიან
მომთხოვნია და ევროკავშირის შიდა მწარმოებ
ლებსთვისაც კი გამოწვევაა. გარდა იმისა, რომ
აღნიშნული სტანდარტები უშუალოდ საწარმოში
უნდა იყოს დანერგილი, მნიშვნელოვანია რეგიონში
ვეტერინარული მდგომარეობა - გამოწვევას წარ
მოადგენს ზოონოზურ დაავადებებთან ბრძოლაც.
იმი სა თვ ის, რომ საწ არმ ომ უვნ ებ ელ ი პროდ უქ
ტი შექმნას, საჭიროა ცხოველური წარმოშობის
სურსათი იყოს ჯანმრთელი. აქ მნიშვნელოვანია
სახ ელმ წიფ ო სას აკლ აოების და ლაბ ორ ატ ორ ი
ის ეფე ქტ ურ ი ბრძოლ ა დაა ვა დე ბე ბთ ან, რას აც
მნიშვ ნელ ოვ ან ი ფინ ანს ურ ი სახს რებ ი და დრო
სჭირდება. ეს ისეთი პროცესია, სადაც საჭიროა
კომპლექსური მიდგომა- „მინდვრიდან სუფრამდე“,
რომ მივიღოთ ჯანსაღი პროდუქტი, რომელიც შე
ესაბამება ევროკავშირის სტანდარტებს.

დასკვნა
საქართველოში ამ ეტაპისთვის დაბალია მწარ
მოებლურობა და სასურსათო პროდუქტებით მო
სახლეობის თვითუზრუნველყოფის დონე. აგრო
ბიზნესში მიღწეული ზრდის ტემპები საკმარისი არ
არის ევროპულ ბაზარზე თავის დასამკვიდრებლად.
აღნიშნული პრობლემების მიუხედავად, გასათვა
ლისწინებელია, რომ საქართველოს ბუნებრივი და
სხვა სახეობის რესურსული პოტენციალი გააჩნია
სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის. ქვეყა
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ნას შეუძლია გახდეს თვითმყოფადი აგროსასურ
სათო პროდუქციის წარმოების მხრივ და აგრობიზ
ნესის განვითარებამ წარმოადგინოს ეკონომიკური
ზრდის ერთ-ერთ მნიშვნელოვანი კომპონენტი3.
დღევანდელ მსოფლიოში ეკონომიკური ინტეგრა
ციული პროცესები საკმაოდ სწრაფად ვითარდე
ბა, სადაც შეინიშნება სახელმწიფოების მზარდი
მისწრაფება, რომ რაც შეიძლება ღრმად ჩაერთონ
საერთაშორისო ეკონომიკურ სივრცეში. დღეს სა
ქართველოსთვის ამ მხრივ პრიორიტეტულია „ღრმა
და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივ
რცის შესახებ შეთანხმება (DCFTA)“, აქედან გამომ
დინარე, ყველა ის სფერო, რომელიც არეგულირებს
ეკონომიკას ან შეეხება ქვეყნის უნარს აწარმოოს
ვაჭრობა, გარკვეულ რეფორმირებას საჭიროებს.
აღნიშნული შეთანხმება საქართველოში წარმო
ებულ სურსათს ევროკავშირის ბაზარზე შესვლის
შესაძლებლობას აძლევს, თუმცა, იმის გამო, რომ
დღეისათვის ევროკავშირის კანონმდებლობა სურ
სათის უვნებლობასთან დაკავშირებით ცალსახად
აყალიბებს მოთხოვნებს, რაც მომავალმა პარტნი
ორმა ქვეყნებმა უნდა დააკმაყოფილონ ევროკავში
რის ბაზრის გარკვეულ სეგმენტზე სურსათის გან
თავსებისათვის, საშუალოვადიან პერსპექტივაში
აუცილებელი გახდა სურსათის მარეგულირებელი
სისტემის ევროკავშირის მარეგულირებელ სისტე
მასთან მიახლოება და ინსტიტუციური განვითა
რება. იმისათვის, რომ საქართველომ მოახერხოს
ევროკავშირთან საკანონმდებლო დაახლოება, ამ
სისტემაში არსებული ხარვეზების გამოსწორება
უნდა მოხდეს მის ყველა საფეხურზე. არსებობს ხე
ლისშემშლელი ფაქტორები, რომლის აღმოუფხვრე
ლობაც გამოიწვევს არა მხოლოდ ამ ხელშეკრუ
ლების სარგებლის მიღების შეფერხებას, არამედ
ქვეყნის საგარეო რეპუტაციასაც შეუქმნის საფ
რთხეს. საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლება,
ქართულ საწრმოებსა თუ ფერმებში საერთაშორისო
სტანდარტებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების
დანერგვა, მეურნეობების განვითარება-გაფართო
ება, ევროპული ბაზრის უპირატესობების შესახებ
ინფორმაციის მიწოდება ბიზნესსექტორისთვის და
ქვეყანაში ზოონოზურ დაავადებებთან ეფექტური
ბრძოლა ის მთავარი გამოწვევებია, რომლის წინა
შეც დღეს საქართველო დგას. აღნიშნულ საკითხებ
ზე მუშაობა უკვე დაწყებულია ქვეყნის შესაბამისი

3 Kharaishvili E., ErkomaiSvili G., Chavleishvili. Agribusiness Development Strategy in Georgia, - ICEMBIT 2015:
17th International Conference on Economics and Marketing Management, Madrid, Spain, November 12-13, 2015.
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