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ABSTRACT
In 2014 after signing the Association Agreement between the European Union and Geor-

gia, 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 neces-
sary 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 dead-
lines, 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. There-
fore, 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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ანო ტა ცია
ევ რო პას თან სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ე ბე ბის ფარ თო ას პა რე ზი გა იხ ს ნა მას შემ დეგ, რაც 2014 

წელს სა ქარ თ ვე ლომ ევ რო კავ შირ თან ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბას მო ა წე რა ხე ლი და 
მი ე ცა თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე საძ ლებ ლო ბა. შე თან ხ მე ბის IV კა რი - „ვაჭრობა და ვაჭ რო ბას-
თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბი“, ევ რო კავ შირ თან ღრმა და ყოვ ლის მომ ც ვე ლი თა ვი სუ ფა ლი 
სა ვაჭ რო სივ რ ცის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბა (DCFTA), მო ი ცავს ევ რო კავ შირ თან ეკო ნო მი კუ რი ინ-
ტეგ რა ცი ის მე ქა ნიზმს და სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის ხსნის ევ რო კავ ში რის ში და ბა ზარს.  მოთხოვ ნი ლი 
პი რო ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში, სა ქარ თ ვე ლოს გა ეხ ს ნე ბა მსოფ ლი ოს უმ ს ხ ვი ლე სი 
ბა ზა რი, რო მე ლიც ამ ეტაპ ზე აერ თი ა ნებს 28 ქვე ყა ნას და 500 მი ლი ონ ზე მეტ მომ ხ მა რე ბელს. 
ამ შე საძ ლებ ლო ბის გა მო ყე ნე ბა გა მო იწ ვევს ქვე ყა ნა ში სა ინ ვეს ტი ციო ნა კა დე ბის ზრდას, ახა ლი 
სა წარ მო ე ბი სა და სა ექ ს პორ ტო პრო დუქ ცი ის გა ჩე ნას,  მომ ხ მა რებ ლის თ ვის უსაფ რ თხო და უვ-
ნე ბე ლი პრო დუქ ტის მი წო დე ბას. აღ ნიშ ნუ ლი, სა ბო ლოო ჯამ ში პო ზი ტი უ რად აისა ხე ბა ქვეყ ნის 
ეკო ნო მი კურ ზრდა სა და გან ვი თა რე ბა ზე, თუმ ცა ეს ჯერ ჯე რო ბით შო რე უ ლი პერ ს პექ ტი ვა ა.

ხელ შეკ რუ ლე ბის სარ გებ ლის სრუ ლად მი ღე ბი სა და არ სე ბუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის გა მო ყე-
ნე ბის თ ვის აუცი ლე ბე ლი გახ და რიგ სფე რო ებ ში  პრობ ლე მე ბის გა მოვ ლე ნა და აღ მოფხ ვ რა.  
დო კუ მენ ტის თა ნახ მად, სურ სა თის უვ ნებ ლო ბა ევ რო კავ ში რის პო ლი ტი კურ პრი ო რი ტე ტად 
იქ ნა აღი ა რე ბუ ლი.  აღე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე სას რუ ლებ ლად შექ მ ნი ლია სა კა ნონ მ დებ ლო 
მი ახ ლო ე ბის პროგ რა მა, გა წე რი ლია ევ რო კავ ში რის კა ნონ მ დებ ლო ბას თან მი ახ ლო ე ბის ვა დე ბი 
- ეს არის ამ ჟა მად მიმ დი ნა რე პრო ცე სი. 2015-2020 წლებ ში, DCFTA-ის შე თან ხ მე ბის ფარ გ ლებ ში, 
სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის, ვე ტე რი ნა რი ის და ფი ტო სა ნი ტა რი ის მი მარ თუ ლე ბით, ევ რო კავ ში რის 
კა ნონ მ დებ ლო ბას თან 146 სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტი და ახ ლოვ და, თუმ ცა რე გი ონ ში არ სე ბუ ლი ზო-
გა დი ფო ნის გა მო, აღ ს რუ ლე ბის ნა წი ლი ჯერ კი დევ დიდ გა მოწ ვე ვას წარ მო ად გენს რო გორც 
მა კონ ტ რო ლე ბე ლი ორ გა ნოს თ ვის, აგ რეთ ვე ბიზ ნე სო პე რა ტო რე ბის თ ვის. ვი ნა ი დან ევ რო კავ-
ში რის ბა ზარ ზე პრო დუქ ცი ის უმე ტე სო ბა ექ ვემ დე ბა რე ბა ჰარ მო ნი ზე ბულ წე სებს, რო მე ლიც 
იცავს მომ ხ მა რე ბელს, სა ზო გა დო ჯან მ რ თე ლო ბას, გა რე მოს და, ამავ დ რო უ ლად, გა მო რიცხავს 
გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ეროვ ნუ ლი წე სე ბის მი ღე ბას, სა ქარ თ ვე ლო ში წარ მო ე ბის სტან დარ ტი უნ და 
შე ე სა ბა მე ბო დეს ევ რო კავ ში რი სას. ამი ტო მაც ქარ თ ველ ბიზ ნე სო პე რა ტორს მო უ წევს: სა ერ თა-
შო რი სოდ აღი ა რე ბუ ლი სის ტე მე ბის და ნერ გ ვა სა წარ მო ში; ახალ მა რე გუ ლი რე ბელ გა რე მოს-
თან შე გუ ე ბა; უვ ნე ბე ლი და ხა რის ხი ა ნი, კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი პრო დუქ ტის შექ მ ნა; ევ რო პე ლი 
პარ ტ ნი ო რე ბის მო ზიდ ვა და მათ მი ერ მოთხოვ ნი ლი რა ო დე ნო ბის წარ მო ე ბა, რაც შე საძ ლოა 
წარ მო ე ბის გან ს ხ ვა ვე ბულ და თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ა საც მო ითხოვს. აქე დან გა მომ დი ნა რე, 
არ სე ბი თად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია იმის გა აზ რე ბა, რომ შე თან ხ მე ბის პი რო ბე ბით სარ გებ ლო ბა არ არის 
და მო კი დე ბუ ლი მხო ლოდ სა ხელ მ წი ფო უწყე ბე ბის გა მარ თულ მუ შა ო ბა ზე, ვი ნა ი დან ეს მეტ წი-
ლად და მო კი დე ბუ ლია ბიზ ნე სო პე რა ტო რე ბის და  შე სა ბა მი სი ასო ცი ა ცი ე ბის პი რად პროგ რეს ზე.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ევ რო პას თან ეკო ნო მი კუ რი ინ ტეგ რა ცი ა, სურ სა თის უვ ნებ ლო ბა, სა ერ-
თა შო რი სოდ აღე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბა, ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბა.
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შე სა ვა ლი
ქვეყ ნის სა გა რეო ურ თი ერ თო ბე ბის გან ვი თა-

რე ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია იგი ჩარ თუ ლი იყ ოს 
გლო ბა ლურ პრო ცე სებ ში. ეს, მეტ წი ლად, ხორ ცი-
ელ დე ბა სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებ თან თა ნამ-
შრომ ლო ბით, მათ გან მი ღე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ებ-
ისა და აღ ებ ული ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბით. 
სა ქარ თვე ლოს ევ რო ინ ტეგ რა ცი ის პროგ რე სის თვის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია მსოფ ლიო ას პა რეზ ზე თა ვის დამ-
კვიდ რე ბა და წარ მა ტე ბის მიღ წე ვა პრი ორ იტ ეტ-
ულ სფე რო ებ ში. სა ქარ თვე ლოს პრო და სავ ლუ რი 
კურ სი აქ ვს, ამ იტ ომ მი სი სა გა რეო პო ლი ტი კის 
ერთ - ერთ მთა ვარ ამ ოც ან ას ევ რო პის ქვეყ ნებ თან 
მჭიდ რო, ურ თი ერ თსა სარ გებ ლო პარ ტნი ორ ული 
თა ნამ შრომ ლო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა და გაღ რმა ვე ბა 
წარ მო ად გენს. ეკ ონ ომ იკ ური ინ ტეგ რა ცია ევ რო პე-
იზ აცი ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ელ ემ ენ ტია - მომ სა ხუ რე-
ბის სფე რო, პრო დუქ ტის ექ სპორ ტი და, ზო გა დად, 
სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბა ევ რო პის ქვეყ ნებ თან. ამ 
მი მარ თუ ლე ბით სა ქარ თვე ლოს თვის უაღ რე სად 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია ევ რო კავ შირ თან ას ოც ირ ებ ის 
ხელ შეკ რუ ლე ბა, კონ კრე ტუ ლად კი „ღრმა და ყოვ-
ლის მომ ცვე ლი თა ვი სუ ფა ლი სა ვაჭ რო სივ რცის 
შე სა ხებ შე თან ხმე ბა“ (DCFTA) და ამ შე თან ხმე ბის 
სარ გებ ლის სრულ ყო ფი ლად მი ღე ბის ხე ლის შემ-
შლე ლი ფაქ ტო რე ბის აღ მოფხვრა სა ქარ თვე ლოს 
ეკ ონ ომ იკ ისა და სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი სექ ტო რის - სოფ ლის მე ურ ნე ობ ისა 
და სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის დარ გში. 

ევ რო კავ ში რი და, მი სი ეგ იდ ით, დო ნო რი ორ გა-
ნი ზა ცი ები მუდ მი ვად ეხ მა რე ბი ან სა ქარ თვე ლოს 
სხვა დას ხვა პრო ექ ტის ფარ გლებ ში, ფუ ლა დი კონ-
ტრი ბუ ცი ისა თუ პრო ფე სი ული და ექ სპერ ტუ ლი 
მხარ და ჭე რით დაუახლოვდეს ევ რო კავ ში რის სტან-
დარ ტებს1. ამ ყვე ლაფ რის მი ზა ნია სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბის ხელ შეწყო ბა DCFTA–ს შეს რუ ლე ბა სა 
და ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ური ინ ტეგ რა ცი ის მიღ წე ვა-
ში ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე, რაც ქვეყ ნებს შო რის 
სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის და უბ რკო ლე ბე ლი 
მი მოც ვლის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი კომ პო ნენ-
ტია. იქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, რომ დო კუ მენ ტში ხაზ-
გას მუ ლია სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის მნიშ ვნე ლო ბა 
და მი სი კონ ტრო ლის გა უმ ჯო ბე სე ბის მოთხოვ ნე ბი, 
გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლია 

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

სა ქარ თვე ლოს მცი რე და სა შუ ალო სა წარ მო ებ ის 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაძ ლი ერ ებ აზე, ახ ალ მა რე-
გუ ლი რე ბელ გა რე მოს თან შე სა გუ ებ ლად. იმ ის გა-
მო, რომ ინ სტრუ მენ ტუ ლი და მა რე გუ ლი რე ბე ლი 
რე ფორ მე ბი მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ვაჭ რო და კერ ძო 
სექ ტო რის გან ვი თა რე ბა ში, შექ მნი ლია სა კა ნონ-
მდებ ლო მი ახ ლო ებ ის პროგ რა მა, გა წე რი ლია ევ-
რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბას თან მი ახ ლო ებ ის 
ვა დე ბი, სა დაც გარ და მა ვა ლი პე რი ოდ ებ იც არ ის 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. იმ ის ათ ვის, რომ სა ქარ თვე-
ლომ მო ახ ერ ხოს ევ რო კავ შირ თან სა კა ნონ მდებ ლო 
და ახ ლო ება, ამ სის ტე მა ში არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბის 
გა მოს წო რე ბა უნ და მოხ დეს მის ყვე ლა სა ფე ხურ ზე. 
არ სე ბობს ხე ლის შემ შლე ლი ფაქ ტო რე ბი, რომ ლის 
აღ მო უფხვრე ლო ბაც გა მო იწ ვევს არა მხო ლოდ ამ 
ხელ შეკ რუ ლე ბის სარ გებ ლის სრუ ლად მი ღე ბის 
შე ფერ ხე ბას, არ ამ ედ ქვეყ ნის სა გა რეო რე პუ ტა ცი-
ას აც შე უქ მნის საფ რთხეს. 

ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე პრო დუქ ცი ის უმ ეტ-
ეს ობა ექ ვემ დე ბა რე ბა ჰარ მო ნი ზე ბულ წე სებს, 
რო მე ლიც იც ავს მომ ხმა რე ბელს, სა ზო გა დო ჯან-
მრთე ლო ბა სა და გა რე მოს. ჰარ მო ნი ზე ბუ ლი წე სე ბი 
გა მო რიცხავს გან სხვა ვე ბუ ლი ერ ოვ ნუ ლი წე სე ბის 
მი ღე ბას და უზ რუნ ველ ყოფს პრო დუქ ცი ის თა ვი-
სუ ფალ მი მოქ ცე ვას ევ რო კავ ში რის ფარ გლებ ში. 
სა ქარ თვე ლომ უნ და მო ახ ერ ხოს სა კა ნონ მდებ ლო 
ინ სტუ მენ ტის მი ახ ლო ება დათ ქმულ ვა და ში და, 
რაც მთა ვა რია, შექ მნას ის ეთი უს აფ რთხო და ხა-
რის ხი ანი პრო დუქ ტი, რო მე ლიც აკ მა ყო ფი ლებს 
ევ რო კავ ში რის სტან დარ ტებს.

სა სურ სა თო უს აფ რთხო ებ ის უზ რუნ ველ ყო ფა 
ნე ბის მი ერი ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის 
მთა ვა რი სა კითხია. ერ ოვ ნულ დო ნე ზე სა სურ სა თო 
უს აფ რთხო ება გა ნი ხი ლე ბა, რო გორც თან მიმ დევ-
რუ ლი პროგ რა მე ბის ერ თობ ლი ობა, რომ ლის მთა-
ვა რი მი ზა ნია ქვეყ ნის მო სახ ლე ობ ის ჯან სა ღი და 
უვ ნე ბე ლი სურ სა თით სტა ბი ლუ რი მო მა რა გე ბა. სა-
ერ თა შო რი სო დო ნე ზე კი ეს არ ის ქვე ყა ნა თა შო რი სი 
ვაჭ რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის ძი რი თა დი ამ ოც ანა.

სა სურ სა თო უს აფ რთხო ებ ის სო ცი ალ ურ-ეკ ონ-
ომ იკ ური ას პექ ტი, რაც მო სახ ლე ობ ის შე მო სავ ლე-
ბის იმ დო ნემ დე ზრდას გუ ლის ხმობს, რო მე ლიც 
რე ალ ურ ად უზ რუნ ველ ყოფს სურ სათ ზე ხელ მი-
საწ ვდო მო ბას, უზ რუნ ველ ყო ფი ლია ევ რო პულ 
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ბა ზარ ზე „ევ რო“ ვა ლუ ტის ღი რე ბუ ლე ბის და მო-
სახ ლე ობ ის მა ღალ მსყიდ ვე ლუ ნა რი ან ობ ის გა მო. 
სა ქარ თვე ლოს ძი რი თა დი ამ ოც ანაა ევ რო კავ ში რის 
ბა ზარს მი აწ ოდ ოს მოთხოვ ნი ლი რა ოდ ენ ობ ის უვ-
ნე ბე ლი და ხა რის ხი ანი პრო დუქ ტი. რამ დე ნა დაც 
გა სა ხა რია ის ამ ბა ვი, რომ DCFTA -ს ფარ გლებ ში 
სა ქარ თვე ლოს 500 მი ლი ონი ანი ბა ზა რი ეხ სნე ბა, 
იმ დე ნად დი დი გა მოწ ვე ვაა ეს ქვეყ ნის თვის. იმ ის 
მი უხ ედ ავ ად, რომ შე თან ხმე ბის ძა ლა ში შეს ვლის-
თა ნა ვე სა ქარ თვე ლო ში წარ მო შო ბილ სა ქონ ლის 
იმ პორ ტზე ევ რო კავ შირ ში სა ბა ჟო გა და სა ხა დი გა-
უქ მდა (გარ და ნი ორ ისა, რო მელ ზეც სა ბა ჟო გა და-
სა ხა დი გა უქ მდე ბა ქვო ტის ფარ გლებ ში), ქვე ყა ნამ 
უნ და შეძ ლოს ბა ზარს პრო დუქ ტის მოთხოვ ნი ლი 
რა ოდ ენ ობა მი აწ ოდ ოს. 

2019 წელს, აგ რო სა სურ სა თო პრო დუქ ცი-
ის ხვედ რი თი წი ლი ქვეყ ნის მთლი ან ექ სპორ ტში 
23%-ს შე ად გენ და. ამ წლის მო ნა ცე მე ბით, სა ქარ-
თვე ლო დან ექ სპორ ტი რე ბუ ლია 888.9 მლნ აშშ დო-
ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის აგ რო სა სურ სა თო პრო დუქ-
ცია, კონ კრე ტუ ლად ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში კი 
- 130 მლნ აშშ დო ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის (15%).

2020 წლის კო ვიდ პან დე მი ის პი რო ბებ ში, არ-
სე ბუ ლი სირ თუ ლე ებ ის მი უხ ედ ავ ად, ქვე ყა ნა ში 
სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის და აგ რო ბიზ ნე სის წარ მო-
ებ ის, მი წო დე ბის და რე ალ იზ აცი ის პრო ცე სი არ 
შე ჩე რე ბუ ლა. ამ წელს სულ ექ სპორ ტი რე ბუ ლია 
942,2 მლნ აშშ დო ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის აგ რო სა-
სურ სა თო პრო დუქ ცია.

რაც შე ეხ ება მიმ დი ნა რე წელს, 2021 წლის 26 
სექ ტემ ბრის ჩათ ვლით, სა ქარ თვე ლო დან ექ სპორ-
ტი რე ბუ ლია 774.3 მლნ აშშ დო ლა რის ღი რე ბუ ლე-
ბის აგ რო სა სურ სა თო პრო დუქ ცია (რაც 26%-ით 
აღ ემ ატ ება 2020 წლის ან ალ ოგი ური პე რი ოდ ის 
მაჩ ვე ნე ბელს): რუ სე თი - 267.3 მლნ დო ლა რი, ევ-
რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში - 117.3 მლნ დო ლა რი, აზ-
ერ ბა იჯ ანი - 81.9 მლნ დო ლა რი, უკ რა ინა - 74.6 მლნ 
დო ლა რი და სომ ხე თი - 55.6 მლნ დო ლა რი.

სტა ტის ტი კის მი ხედ ვით, აგ რო სა სურ სა თო 
პრო დუქ ცი ის ძი რი თა დი სა ექ სპორ ტო ბაზ რე ბია: 
რუ სე თი, ევ რო კავ ში რი, აზ ერ ბა იჯ ანი, უკ რა ინა და 
სომ ხე თი. ქვეყ ნის უმ სხვი ლე სი სა ვაჭ რო პარ ტნი-
ორ ები კი არი ან: თურ ქე თი, რუ სე თი და ჩი ნე თი. 
ფაქ ტია, რომ ქარ თუ ლი ბიზ ნეს სექ ტო რის წარ მო-
მად გენ ლე ბი უკ ვე თა ნამ შრომ ლო ბენ სხვა დას ხვა 
ქვეყ ნებ თან, დამ ყა რე ბუ ლი აქ ვთ სა ვაჭ რო ურ-

2  მიწის ნაკვეთის საშუალო ზომა დაახლოებით 0.2 ჰექტარს შეადგენს.

თი ერ თო ბა და გა აქ ვთ პრო დუქ ტი ექ სპორ ტზე. 
ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებს რაც შე ეხ ება, ექ სპორ-
ტი რე ბულ პრო დუქ ტთა შო რის წარ მო ებ ული და 
გა და მუ შა ვე ბუ ლი სურ სა თი რთუ ლად თუ მო იძ-
ებ ნე ბა, ვი ნა იდ ან მსგავ სი ტი პის სა წარ მო თათ ვის 
მა ღა ლი სტან დარ ტე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა საკ მა ოდ 
რთუ ლია ქარ თვე ლი ბიზ ნე სო პე რა ტო რე ბის თვის. 
ამ იტ ომ აც, ზო გა დად, სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის მხო-
ლოდ რამ დე ნი მე ის ეთი პრო დუქ ტია სა ერ თა შო რი-
სო დო ნე ზე კონ კუ რენ ტუ ლი, რო გო რი ცაა ღვი ნო, 
მი ნე რა ლუ რი წყლე ბი, სპირ ტი ანი სას მე ლე ბი და 
თხი ლი. თუმ ცა, უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ 2021 წელს 
და ფიქ სირ და თაფ ლის რე კორ დუ ლი მაჩ ვე ნე ბე-
ლი - 26 სექ ტემ ბრის მდგო მა რე ობ ით 429 ათ ას აშშ 
დო ლარს შე ად გენს. მი სი ექ სპორ ტი 15 ქვე ყა ნა ში 
გან ხორ ცი ელ და, მათ შო რის ყვე ლა ზე დი დი რა ოდ-
ენ ობ ით ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში: საფ რან გე თი, 
ბულ გა რე თი და გერ მა ნია.

იმ ის მი უხ ედ ავ ად, რომ ევ რო კავ ში რი მა ღალ-
მსყიდ ვე ლუ ნა რი ანია და 500 მი ლი ონი ან ბა ზარს 
გვთა ვა ზობს, ბიზ ნეს სექ ტო რის წარ მო მად გენ-
ლებს, რომ ლე ბიც უკ ვე პარ ტნი ორ ობ ენ სხვა ქვეყ-
ნებ თან, სა ვა რა უდოა რომ გა უჭ ირ დე ბათ უფ რო 
მა ღა ლი სტან დარ ტე ბის გაკ მა ყო ფი ლე ბა და ახ ალ 
სა ვაჭ რო გა რე მო ზე მორ გე ბა. ამ იტ ომ აც, მნიშ ვნე-
ლო ვა ნია ამ პრო ცე სის მხარ და ჭე რა და ევ რო კავ-
ში რის ბაზ რის უპ ირ ატ ეს ობ ებ ის შე სა ხებ ცნო ბი-
ერ ებ ის ამ აღ ლე ბა, კონ ტაქ ტე ბი სა და პარ ტნი ორ-
ებ ის მო ძი ებ ისა და სა ერ თა შო რი სო სის ტე მე ბის 
ხელ შეწყო ბა სა ხელ მწი ფო ინ სტი ტუ ტე ბის მხრი-
დან. გარ და ამ ისა, სა ქარ თვე ლოს სოფ ლის მე ურ-
ნე ობ ის სექ ტო რის თვის ჯერ კი დევ და მა ხა სი ათ ებ-
ელია მცი რე მი წი ან ობა - დი დი რა ოდ ენ ობ ის მცი რე 
სა ოჯ ახო ტი პის მე ურ ნე ობ ები2, ამ იტ ომ აც მნიშ-
ვნე ლო ვა ნია სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რე ბის თა ნა-
მო ნა წი ლე ობ ის გაზ რდა ად გი ლობ რი ვი წარ მო ებ-
ის გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში.

მსოფ ლი ოს მო სახ ლე ობ ის ზრდას თან ერ თად, 
სოფ ლის მე ურ ნე ობ ისა და ცხო ვე ლე ბის წარ მო ებ ის 
გა აქ ტი ურ ება და ინ დუს ტრი ალ იზ აცია საკ ვებ ზე 
მზარ დი მოთხოვ ნის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად ქმნის 
რო გორც შე საძ ლებ ლო ბებს, აგ რეთ ვე გა მოწ ვე-
ვებს სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის თვის, რაც უფ რო მეტ 
პა სუ ხის მგებ ლო ბას აკ ის რებს სურ სა თის მწარ მო-
ებ ლებს. ურ ბა ნი ზა ცი ამ და სა მომ ხმა რებ ლო ჩვე ვე-
ბის შეც ვლამ, მოგ ზა ურ ობ ის ჩათ ვლით, გა ზარ და 
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ად ამი ან ებ ის რიცხვი, რომ ლე ბიც ყი დუ ლო ბენ და 
ჭა მენ სა ზო გა დო ებ რივ ად გი ლებ ში მომ ზა დე ბულ 
საკ ვებს. გლო ბა ლი ზა ცი ამ გა მო იწ ვია მომ ხმა რე-
ბელ თა მზარ დი მოთხოვ ნი ლე ბა საკ ვე ბის მრა ვალ-
ფე როვ ნე ბა ზე, რის შე დე გა დაც სულ უფ რო რთუ ლი 
და გრძე ლი გლო ბა ლუ რი კვე ბის ჯაჭ ვი შე იქ მნა. 
ად გი ლობ რი ვი ინ ცი დენ ტე ბი შე იძ ლე ბა სწრა ფად 
გა და იზ არ დოს სა ერ თა შო რი სო სა გან გე ბო სი ტუ-
აცი ებ ში პრო დუქ ტის გა ნა წი ლე ბის სიჩ ქა რი სა 
და დი აპ აზ ონ ის გა მო. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე ობს 
DCFTA-ს მოთხოვ ნა თა გან უმ თავ რე სი - ბა ზარს მი-
ეწ ოდ ოს უვ ნე ბე ლი სურ სა თი და კვე ბის სა წარ მო ებ-
ში და ნერ გი ლი იყ ოს სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი. 
სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფი სათ ვის 
ევ რო კავ შირ ში შე მუ შა ვე ბუ ლია სის ტე მე ბი, რო-
მელ თა სა ფუძ ვე ლია “კარ გი სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო 
პრაქ ტი კა” (GAP – Good Agricultural Practice), “კარ გი 
ვე ტე რი ნა რუ ლი პრაქ ტი კა” (GVP – Good Veterinarian 
Practice), “კარ გი წარ მო ებ ის პრაქ ტი კა” (GMP – Good 
Manufacturing Practice), “კარ გი ჰი გი ენ ის პრაქ ტი კა“ 
(GHP – Good Hygienic Practice), “კარ გი დის ტრი ბუ-
ცი ის პრაქ ტი კა” (GDP – Good Distribution Practice), 
“ კარ გი ვაჭ რო ბის პრაქ ტი კა” (GTP – Good Trading 
Practice) და სხვა. ეს სის ტე მე ბი სა შუ ალ ებ ას აძ ლევს 
ბიზ ნე სო პე რა ტორს აწ არ მო ოს და მომ ხმა რე ბელს 
მი აწ ოდ ოს უვ ნე ბე ლი სურ სა თი. სურ სა თის წარ მო-
ებ ის, გა და მუ შა ვე ბი სა და დის ტრი ბუ ცი ის ყვე ლა 
ეტ აპს ად გენს სა ქარ თვე ლოს სურ სა თი სა და ცხო ვე-
ლის საკ ვე ბის კა ნონ მდებ ლო ბა, რო მელ თა მოთხოვ-
ნე ბის შე სა ბა მი სო ბას და სა ხელ მწი ფო კონ ტროლს, 
წლი ური პროგ რა მის შე სა ბა მი სად, ახ ორ ცი ელ ებს 
გა რე მოს დაც ვი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის სა მი-
ნის ტროს სსიპ „სურ სა თის ერ ოვ ნუ ლი სა აგ ენ ტო“ 
(კონ ტროლს ქვეყ ნის საზღვარ ზე უზ რუნ ველ ყოფს 
სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს სსიპ „შე-
მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის“ სა გა და სა ხა დო და სა-
ბა ჟო მე თო დო ლო გი ის დე პარ ტა მენ ტი). აქ ედ ან 
გა მომ დი ნა რე, ამ ინ სტი ტუ ტის კომ პე ტენ ცი ის და 
ბიზ ნეს სექ ტორ თან კო მუ ნი კა ცი ის გაძ ლი ერ ება 
ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი და არ სე ბი თია ევ რო-
კავ შირ ში პრო დუქ ტის ექ სპორ ტი სა და ეკ ონ ომ იკ-
ური ინ ტეგ რა ცი ის მი საღ წე ვად. სა ეჭ ვო ხა რის ხის 
პრო დუქ ტის ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე მოხ ვედ რა 
და უშ ვე ბე ლია, ამ იტ ომ აც ქვე ყა ნა ვალ დე ბუ ლია 
და ნერ გოს მოთხოვ ნი ლი სა ერ თა შო რი სო სტან-
დარ ტე ბი, რომ ლე ბიც არ ამ ხო ლოდ ექ სპორ ტის-
თვის, არ ამ ედ სა ქარ თვე ლოს ში და ბაზ რის თვი საც 

ხა რის ხი ან პრო დუქ ტს შექ მნი ან. ას ეთი სტან დარ-
ტია საფ რთხის ან ალ იზ ისა და კრი ტი კუ ლი სა-
კონ ტრო ლო წერ ტი ლე ბის სის ტე მა, იგ ივე „ჰას პი“ 
(HACCP- Hazard Analyss and Critical Control Points 
System) - სა ერ თა შო რი სოდ აღი არ ებ ული სურ სა-
თის უვ ნებ ლო ბის მარ თვის პლატ ფორ მა, რო მე ლიც 
სურ სა თის წარ მო ებ ის პრო ცეს ში პო ტენ ცი ური 
საფ რთხე ებ ის დად გე ნას, მათ პრე ვენ ცი ასა და 
აღ მოფხვრას გუ ლის ხმობს. მი სი პრინ ცი პე ბი ჯერ 
კი დევ 1970 წელს აშშ-ში შე მუ შავ და, ხო ლო სა ქარ-
თვე ლო ში HACCP-ის სის ტე მის პრინ ცი პე ბის დაც-
ვა 2015 წლის 1 იან ვრი დან გახ და სა ვალ დე ბუ ლო 
ნედ ლი რძის გა და მა მუ შა ვე ბელ სა წარ მო ებ სა და 
სა საკ ლაოებში. დღე ის ათ ვის, კი ევ რო კავ ში რის რე-
გუ ლა ცი ებ ის შე სა ბა მი სად, სხვა დას ხვა პრო ფი ლის 
ბიზ ნე სო პე რა ტო რებ მა კრი ტი კუ ლი სა კონ ტრო ლო 
წერ ტი ლე ბის (HACCP) სის ტე მა ეტ აპ ობ რი ვად უნ და 
და ნერ გონ, ამ პრო ცე სის დას რუ ლე ბა და გეგ მი ლია 
2023 წლის თვის.

იქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, რომ ქარ თვე ლი გლე ხი 
წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ჩვე ულ ტექ ნო ლო გი ებს 
იყ ენ ებ და წარ მო ებ აში, მის თვის რთუ ლი შე იძ ლე ბა 
იყ ოს სი ახ ლე ებ ის მი ღე ბა და პრაქ ტი კა ში და ნერ გვა. 
ის ეთი სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი, რო გო რე ბი-
ცაა Global GAP, HACCP, GMP და GHP, ით ვა ლის წი ნებს 
თა ნა მედ რო ვე პრაქ ტი კებს და მა თი და ნერ გვა უზ-
რუნ ველ ყოფს სა წარ მო თა და მე ურ ნე ობ ებ ის დო ნის 
ამ აღ ლე ბას, იმ მოთხოვ ნა თა დაკ მა ყო ფი ლე ბას, 
რო მელ საც ითხოვს ევ რო კავ ში რის ბა ზა რი. ეს არ ის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა მოწ ვე ვა, რო მელ საც უნ და გა-
უმ კლავ დეს რო გორც სა ხელ მწი ფო ინ სტი ტუ ტე ბი, 
ას ევე კერ ძო სექ ტო რიც. სა ფი ნან სო რე სურ სებ ზე 
წვდო მის გაზ რდა, მე წარ მე თა დახ მა რე ბა თა ნა მედ-
რო ვე სტან დარ ტე ბის და ნერ გვა ში, ცნო ბი ერ ებ ის 
ამ აღ ლე ბა და ახ ალი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გან ვი თა-
რე ბა გა მო იწ ვევს კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის გაზ-
რდას და შექ მნის გლე ხის ფერ მე რად გარ დაქ მნის 
პრე ცენ დენ ტს.

ევ რო კავ შირ თან, რო გორც მიმ ზიდ ველ, ახ ლომ-
დე ბა რე, მა ღალ შე მო სავ ლი ან ბა ზარ თან აგ რო ექ-
სპორ ტის გა ფარ თო ებ ის პო ტენ ცი ალი არ სე ბობს, 
თუმ ცა ამ ას დი დი გა მოწ ვე ვა უდ გას წინ. სა ჭი როა 
გა ცი ლე ბით მე ტი კვლე ვა ჩა ტარ დეს ამ მი მარ თუ-
ლე ბით, მაგ რამ ერ თი რამ ცხა დია, რომ ევ რო კავ-
ში რის საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბის უს აფ რთხო ებ ის 
სტან დარ ტე ბი მთა ვა რი სა კითხია. EU იყ ენ ებს სა-
ნი ტა რუ ლი და ფი ტო სა ნი ტა რუ ლი სტან დარ ტე ბის 
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(SPS) ფარ თო ას ორ ტი მენ ტს, რა თა დარ წმუნ დეს, 
რომ ევ რო კავ ში რის მომ ხმა რებ ლებს უს აფ რთხო 
საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბი მი ეწ ოდ ება. უფ რო მე ტიც, 
ევ რო კავ შირ ში საკ ვე ბის მთა ვა რი დამ მუ შა ვებ ლე-
ბი და სუ პერ მარ კე ტის ქსე ლე ბი ნერ გა ვენ და მა-
ტე ბით კერ ძო სტან დარ ტებს, რომ ლე ბიც ხში რად 
აჭ არ ბე ბენ ევ რო კავ ში რის SPS სტან დარ ტებ საც 
კი. თხი ლის შემ თხვე ვა ში, შე და რე ბით მარ ტი ვია 
ამ სტან დარ ტებ თან თან ხვედ რა, რაც სა ქარ თვე-
ლო დან თხი ლის ევ რო კავ შირ ში ექ სპორ ტის წარ მა-
ტე ბის ახ სნის სა შუ ალ ებ ას იძ ლე ვა (2021 წლის 26 
სექ ტემ ბე რის მდგო მა რე ობ ით, კაკ ლო ვა ნი ხი ლის 
(ძი რი თა დად თხი ლი) ექ სპორ ტი შე ად გენს 65.8 მლნ 
აშშ დო ლარს - უმ სხვი ლე სი სა ექ სპორ ტო ბაზ რე-
ბია იტ ალია და გერ მა ნია). სხვა პრო დუქ ტე ბი სათ-
ვის, რო გო რი ცაა მა გა ლი თად ხორ ცპრო დუქ ტე ბი 
და რძის პრო დუქ ტე ბი, ეს სტან დარ ტე ბი ძა ლი ან 
მომ თხოვ ნია და ევ რო კავ ში რის ში და მწარ მო ებ-
ლებ სთვი საც კი გა მოწ ვე ვაა. გარ და იმ ისა, რომ 
აღ ნიშ ნუ ლი სტან დარ ტე ბი უშუ ალ ოდ სა წარ მო ში 
უნ და იყ ოს და ნერ გი ლი, მნიშ ვნე ლო ვა ნია რე გი ონ ში 
ვე ტე რი ნა რუ ლი მდგო მა რე ობა - გა მოწ ვე ვას წარ-
მო ად გენს ზო ონ ოზ ურ და ავ ად ებ ებ თან ბრძო ლაც. 
იმ ის ათ ვის, რომ სა წარ მომ უვ ნე ბე ლი პრო დუქ-
ტი შექ მნას, სა ჭი როა ცხო ვე ლუ რი წარ მო შო ბის 
სურ სა თი იყ ოს ჯან მრთე ლი. აქ მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
სა ხელ მწი ფო სა საკ ლაოების და ლა ბო რა ტო რი-
ის ეფ ექ ტუ რი ბრძო ლა და ავ ად ებ ებ თან, რა საც 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფი ნან სუ რი სახ სრე ბი და დრო 
სჭირ დე ბა. ეს ის ეთი პრო ცე სია, სა დაც სა ჭი როა 
კომ პლექ სუ რი მიდ გო მა- „მინ დვრი დან სუფ რამ დე“, 
რომ მი ვი ღოთ ჯან სა ღი პრო დუქ ტი, რო მე ლიც შე-
ეს აბ ამ ება ევ რო კავ ში რის სტან დარ ტებს. 

დას კვნა
სა ქარ თვე ლო ში ამ ეტ აპ ის თვის და ბა ლია მწარ-

მო ებ ლუ რო ბა და სა სურ სა თო პრო დუქ ტე ბით მო-
სახ ლე ობ ის თვი თუზ რუნ ველ ყო ფის დო ნე. აგ რო-
ბიზ ნეს ში მიღ წე ული ზრდის ტემ პე ბი საკ მა რი სი არ 
არ ის ევ რო პულ ბა ზარ ზე თა ვის და სამ კვიდ რებ ლად. 
აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მე ბის მი უხ ედ ავ ად, გა სათ ვა-
ლის წი ნე ბე ლია, რომ სა ქარ თვე ლოს ბუ ნებ რი ვი და 
სხვა სა ხე ობ ის რე სურ სუ ლი პო ტენ ცი ალი გა აჩ ნია 
სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის გან ვი თა რე ბი სათ ვის. ქვე ყა-

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. 

ნას შე უძ ლია გახ დეს თვით მყო ფა დი აგ რო სა სურ-
სა თო პრო დუქ ცი ის წარ მო ებ ის მხრივ და აგ რო ბიზ-
ნე სის გან ვი თა რე ბამ წარ მო ად გი ნოს ეკ ონ ომ იკ ური 
ზრდის ერთ-ერთ მნიშ ვნე ლო ვა ნი კომ პო ნენ ტი3. 
დღე ვან დელ მსოფ ლი ოში ეკ ონ ომ იკ ური ინ ტეგ რა-
ცი ული პრო ცე სე ბი საკ მა ოდ სწრა ფად ვი თარ დე-
ბა, სა დაც შე ინ იშ ნე ბა სა ხელ მწი ფო ებ ის მზარ დი 
მის წრა ფე ბა, რომ რაც შე იძ ლე ბა ღრმად ჩა ერ თონ 
სა ერ თა შო რი სო ეკ ონ ომ იკ ურ სივ რცე ში. დღეს სა-
ქარ თვე ლოს თვის ამ მხრივ პრი ორ იტ ეტ ულია „ღრმა 
და ყოვ ლის მომ ცვე ლი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის სივ-
რცის შე სა ხებ შე თან ხმე ბა (DCFTA)“, აქ ედ ან გა მომ-
დი ნა რე, ყვე ლა ის სფე რო, რო მე ლიც არ ეგ ულ ირ ებს 
ეკ ონ ომ იკ ას ან შე ეხ ება ქვეყ ნის უნ არს აწ არ მო ოს 
ვაჭ რო ბა, გარ კვე ულ რე ფორ მი რე ბას სა ჭი რო ებს. 
აღ ნიშ ნუ ლი შე თან ხმე ბა სა ქარ თვე ლო ში წარ მო-
ებ ულ სურ სათს ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე შეს ვლის 
შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს, თუმ ცა, იმ ის გა მო, რომ 
დღე ის ათ ვის ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბა სურ-
სა თის უვ ნებ ლო ბას თან და კავ ში რე ბით ცალ სა ხად 
აყ ალ იბ ებს მოთხოვ ნებს, რაც მო მა ვალ მა პარ ტნი-
ორ მა ქვეყ ნებ მა უნ და და აკ მა ყო ფი ლონ ევ რო კავ ში-
რის ბაზ რის გარ კვე ულ სეგ მენ ტზე სურ სა თის გან-
თავ სე ბი სათ ვის, სა შუ ალ ოვ ადი ან პერ სპექ ტი ვა ში 
აუც ილ ებ ელი გახ და სურ სა თის მა რე გუ ლი რე ბე ლი 
სის ტე მის ევ რო კავ ში რის მა რე გუ ლი რე ბელ სის ტე-
მას თან მი ახ ლო ება და ინ სტი ტუ ცი ური გან ვი თა-
რე ბა. იმ ის ათ ვის, რომ სა ქარ თვე ლომ მო ახ ერ ხოს 
ევ რო კავ შირ თან სა კა ნონ მდებ ლო და ახ ლო ება, ამ 
სის ტე მა ში არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბის გა მოს წო რე ბა 
უნ და მოხ დეს მის ყვე ლა სა ფე ხურ ზე. არ სე ბობს ხე-
ლის შემ შლე ლი ფაქ ტო რე ბი, რომ ლის აღ მო უფხვრე-
ლო ბაც გა მო იწ ვევს არა მხო ლოდ ამ ხელ შეკ რუ-
ლე ბის სარ გებ ლის მი ღე ბის შე ფერ ხე ბას, არ ამ ედ 
ქვეყ ნის სა გა რეო რე პუ ტა ცი ას აც შე უქ მნის საფ-
რთხეს. სა ზო გა დო ებ აში ცნო ბი ერ ებ ის ამ აღ ლე ბა, 
ქარ თულ საწ რმო ებ სა თუ ფერ მებ ში სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბი სა და თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ებ ის 
და ნერ გვა, მე ურ ნე ობ ებ ის გან ვი თა რე ბა-გა ფარ თო-
ება, ევ რო პუ ლი ბაზ რის უპ ირ ატ ეს ობ ებ ის შე სა ხებ 
ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა ბიზ ნეს სექ ტო რის თვის და 
ქვე ყა ნა ში ზო ონ ოზ ურ და ავ ად ებ ებ თან ეფ ექ ტუ რი 
ბრძო ლა ის მთა ვა რი გა მოწ ვე ვე ბია, რომ ლის წი ნა-
შეც დღეს სა ქარ თვე ლო დგას. აღ ნიშ ნულ სა კითხებ-
ზე მუ შა ობა უკ ვე დაწყე ბუ ლია ქვეყ ნის შე სა ბა მი სი 
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სამ თავ რო ბო ინ სტი ტუ ტე ბის მი ერ, ევ რო კავ ში რის 
ბა ზარ ზე წვდო მა კი მჭიდ რო დაა და კავ ში რე ბუ ლი 
ამ რე ფორ მე ბის დას რუ ლე ბა ზე. ამ ით სა ქარ თვე ლო 

ას რუ ლებს ერთ - ერთ მთა ვარ ამ ოც ან ას - ევ რო პის 
ქვეყ ნებ თან მჭიდ რო, ურ თი ერ თსა სარ გებ ლო პარ-
ტნი ორ ული თა ნამ შრომ ლო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას. 
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