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ავტორი: ქეთევან გოგოჭური 

 

 

ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცე (DCFTA) და სოფლის 

მეურნეობის პროდუქტებით ვაჭრობა  

 

განვითარებადი და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებისთვის, 

როგორიცაა  საქართველო, დიდი მნიშვნელობა აქვს თავისუფალ ვაჭრობას. 

ეკონომიკური თეორიის მიხედვით, ვაჭრობას ყველას მდგომარეობის გაუმჯობესება 

შეუძლია. სტატისტიკურ ინფორმაციას თუ შევხედავთ, საქართველოს სავაჭრო 

ბრუნვა მნიშვნელოვნადაა გაზრდილი ბოლო ათი წლის განმავლობაში. მსოფლიო 

ბანკის მონაცემებით, Trading Across Borders Ranking1-ის მიხედვით, საქართველო 190 

ქვეყანას შორის 62-ე ადგილს იკავებს. მიუხედავად ამისა, საქართველოს აქვს 

უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი, რაც ნიშნავს იმას, რომ იმპორტი აჭარბებს ექსპორტს. 

2004 წლის შემდეგ, როგორც ექსპორტი, ისე იმპორტი ძირითადად ხასიათდებოდა 

ზრდადი ტრენდით, თუმცა 2015-2016 წლებში შეინიშნება მცირედი კლება ორივე 

მაჩვენებელში.2 

საქართველოსთვის ევროკავშირი არის ერთ-ერთი უმსხვილესი სავაჭრო 

პარტნიორი. მაგალითად, 2016 წელს ექსპორტის 27%, ხოლო იმპორტის 30% 

მოდიოდა ევროკავშირზე.3 ამასთან, ევროკავშირი არის საქართველოს მნიშვნელოვანი 

პარტნიორი სოფლის მეურნეობის პროდუქტებით ვაჭრობის მიმართულებითაც.  

მაგალითად, 2016 წელს სოფლის მეურნეობის პროდუქტების ექსპორტის წილმა 

ექსპორტის მთლიან მაჩვენებელთან მიმართებაში 29% შეადგინა, მაშინ როცა 2012 

წელს იგივე მაჩვენებელი მხოლოდ 20% იყო.4 

ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივცრის (DCFTA) შესახებ 

შეთანხება, რომელიც ძალაში 2014 წლის 1 სექტემბერს შევიდა, არის ევროკავშირთან 

                                                           
1 Trading Across Borders - ინდიკატორი, რომელიც ზომავს ექსპორტისა და იმპორტისთვის საჭირო 

დოკუმენტებისა და მათი მომზადების დღეების რაოდენობას, ასევე ითვალისწინებს დანახარჯებს 

ერთ კონტეინერზე. 
2 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. საგარეო ვაჭრობა, 2017 
3 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. საგარეო ვაჭრობა, 2017 

 

4 ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი (EPRC), 2014. European Union’s Agreement on Deep and 

Comprehensive Free Trade Area and Georgia. http://www.osgf.ge/files/2014/publications/EU_Eng_WEB.pdf. 

http://www.osgf.ge/files/2014/publications/EU_Eng_WEB.pdf
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ასოცირების შეთანხმების მნიშვნელოვანი ნაწილი და გულისხმობს საქართველოსა 

და ევროკავშირს შორის ვაჭრობის წახალისებას. აღნიშნული შეთანხმების თანახმად,  

ქართული წარმოშობის ყველა პროდუქტი (გარდა ნიორისა, რომელიც სატარიფო 

ქვოტას ექვემდებარება) გარკვეული პირობების (სურსათის უვნებლობისა და 

პროდუქტის უსაფრთხოების სტანდარტები) დაკმაყოფილების შემთხვევაში, 

ნულოვანი საბაჟო ტარიფით სარგებლობს ევროკავშირის ბაზარზე.5  

სტატიის მიზანია, სოფლის მეურნეობის პროდუქტების მაგალითზე,  

გააანალიზოს DCFTA-ით განპირობებული სავაჭრო უპირატესობები და გამოწვევები 

და პასუხი გასცეს შემდეგ კითხვებს: 

1. გაიზრდება თუ არა საქართველოს ექსპორტი ევროკავშირში? 

2. სოფლის მეურნეობის რომელ პროდუქტებს აქვს საექსპორტო პოტენციალი 

ევროკავშირის ბაზარზე ადგილის დასამკვიდრებლად? 

3. როგორ გავლენას მოახდენს DCFTA საქართველოს ეკონომიკაზე გრძელვადიან 

პერიოდში? 

 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

არსებული ლიტერატურა სიღრმისეულად შეისწავლის ღრმა და 

ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) შესახებ შეთანხების 

გავლენას საქართველოს ვაჭრობაზე და გვთავაზობს საინტერესო დასკვნებს.  

Rau, M. L. (2014) კვლევის თანახმად, DCFTA-ს ექნება უფრო მეტი ზეგავლენა 

საქართველოზე, ვიდრე ევროკავშირზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ საქონლის, 

მომსახურებისა და კაპიტალის თავისუფალი გადაადგილებით საქართველო უფრო 

ისარგებლებს, ვიდრე ევროკავშირი. მოსალოდნელია, რომ გრძელვადიან პერიოდში 

ევროკავშირში საქართველოს ექპორტი 12%-ით, ხოლო იმპორტი 7.5%-ით 

გაიზრდება. შესაბამისად, გრძელვადიან პერიოდში გაუმჯობესდება სავაჭრო 

ბალანსიც. რაც შეეხება სოფლის მეურნეობის პროდუქტებით ვაჭრობას, კვლევის 

შედეგებზე დაყრდნობით, შეიძლება ვთქვათ, რომ საქართველოდან ბოსტნეულის, 

ხილისა და თხილის ექსპორტი დაახლოებით 20%-ით გაიზრდება. აღნიშნული 

                                                           
5 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. საქონლით ვაჭრობა, 2017. 

http://5.44.128.32/ge/dcfta/saqonlit-vawroba  

http://5.44.128.32/ge/dcfta/saqonlit-vawroba
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პროდუქტების ექსპორტის ზრდა გამოიწვევს ადგილობრივი წარმოებისა და 

დასაქმების დონის ზრდას.6  

დარგის სპეციალისტები გაზრდილ ვაჭრობასთან ერთად საუბრობენ იმ 

გამოწვევებზე, რომელიც თან ახლავს DCFTA-ს. იმისთვის, რომ საქართველომ 

სრულად გამოიყენოს ის შესაძლებლობები, რასაც ევროკავშირთან თავისუფალი 

სავაჭრო შეთანხმება გულისხმობს, საჭიროა სურსათის უვნებლობისა და 

სტანდარტების მიმართულებით გარკვეული მოთხოვნების დაკმაყოფილება. 

Movchan, V. & Shportyuk, V. (2012) მიხედვით, DCFTA-ს მოთხოვნების 

დაკმაყოფილება არ არის მარტივი პროცესი. ამასთანავე, ავტორები დადებითად 

აფასებენ საქართველოში ბოლო პერიოდში გატარებულ რეფორმებს და იმედოვნებენ, 

რომ DCFTA-ს ფარგლებში აღებული ვალდებულების დიდი ნაწილი საქართველოს 

2020 წლის ბოლოსთვის შესრულებული ექნება. 

 

მეთოდოლოგია 

კვლევის მიზნის მისაღწევად გამოყენებულია ინფორმაციის მოპოვებისა და 

ანალიზის კომპლექსური მეთოდები, ძირითადად სამაგიდე  და   თვისებრივი 

კვლევა. სამაგიდე კვლევის მეთოდით განხორციელდა მეორადი მონაცემების 

მოპოვება, დახარისხება და ანალიზი.  თვისებრივი კვლევის მეთოდზე - 

ჩაღრმავებულ ინეტრვიუებზე - დაყრდნობით შეფასდა სოფლის მეურნეობის 

სექტორში არსებული მდგომარეობა და გამოვლინდა პროდუქტთა ის ჯგუფი, 

რომელსაც აქვს საექსპორტო პოტენციალი ევროკავშირში. 

კვლევის ეტაპები: 1. შეირჩა სოფლის მეურნეობის სექტორში მომუშავე და ამ 

დარგის გამოცდილი ექსპერტები, მათთან ჩატარდა ინტერვიუები შესაბამისი 

კითხვარის გამოყენებით. 2. განხორციელდა ინფორმაციის დაჯგუფება და 

გადამუშავება. 3. გაანალიზდა ექსპერტების გამოთქმული მოლოდინები და 

არსებული მდგომარეობა. 4. შემუშავდა საბოლოო დასკვნები და რეკომენდაციები.  

 

შედეგები და დისკუსია 

                                                           

6 Ecorys and CASE (2012): Trade Sustainability Impact Assessment in support of negotiations of a DCFTA 

between the EU and Georgia and the Republic of Moldova. Final report prepared for the EU Commission DG 

Trade. Rotterdam. 
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ევროკავშირის ბაზარზე სოფლის მეურნეობის პროდუქტებზე, განსაკუთრებით 

ხილსა და ბოსტნეულზე, მოთხოვნა ყოველწლიურად იზრდება. აღნიშნული 

პროდუქტების ექსპორტიორთა შორის პირველი სამი ადგილი უკავია თურქეთს, 

ტაილანდსა და ჩინეთს.7 ბოსტნეულის, ხილისა და თხილის მწარმოებელი ქართული 

კომპანიები ძირითადად მცირე მასშტაბიანი მწარმოებლები არიან, რომლებისთვისაც 

რთული იქნება ზემოთ ხსენებულ მსხვილ ექსპორტიორებთან კონკურენცია. 

ამასთანავე, საქართველოში წარმოება ატარებს სეზონურ ხასიათს, რადგან სასათბურე 

და შემნახველი მეურნეობა ჯერ კიდევ განვითარების დაბალ დონეზეა.  

კვლევის ანალიზით ირკვევა, რომ დღესდღეობისთ საქართველო არის 

სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წმინდა იმპორტიორი. ეს ნიშნავს იმას, რომ 

ქვეყნის ადგილობრივი წარმოება იმდენად დაბალია, რომ ადგილობრივ 

მოთხოვნასაც ვერ აკმაყოფილებს.  

როდესაც საუბარია ევროკავშირში ქართული პროდუქციის ექსპორტზე, 

გასათვალისწინებელია DCFTA-ით განსაზღვრული სურსათის უვნებლობის 

მოთხოვნები, რომლის დაკმაყოფილებაც მოუწევს ქართველ მეწარმეებს. გარდა 

DCFTA-ის მოთხოვნებისა, ევროპის დიდ სავაჭრო ცენტრებსაც აქვთ თავისი 

სტანდარტები და შესაბამისი სერთიფიკატები, რომლის ფლობაც მწარმოებლისთვის 

აუცილებელია. ერთ-ერთი ასეთი სტანდარტია GLOBALG.A.P., რომელიც მოიცავს 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტის წარმოების სრულ ციკლს - ნიადაგის 

დამუშავებით დაწყებული, პროდუქტის დაფასოებითა და შეფუთვით 

დამთავრებული. ასეთ პროდუქციაში საზიანო ნივთიერებების და ქიმიკატების 

გამოყენება მინიმუმამდეა დაყვანილი.8  

ექსპერტებთან ჩატარებული ინტერვიუების საფუძველზე ირკვევა, რომ 

DCFTA-ის მიხედვით გათვალისწინებული უპირატესობების გამოყენებისთვის 

საჭიროა, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორში არსებული გამოწვევების 

დაძლევა. ამ აზრს იზიარებენ Sommerville, P., E Lee, R., Shavgulidze, R., Kvitaishvili, I. 

(2011) და ნაშრომში ცალსახად აღნიშნავენ, რომ სოფლის მეურნეობაში ერთ-ერთ 

ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს შემნახვეული მეურნეობების არ 

არსებობა ქვეყანაში. 2011 წლის შემდეგ ვითარება შედარებით გაუმჯობესდა, თუმცა 

ქართველი მეწარმეები კვლავ უჩივიან სამაცივრე მეურნეობების სიმცირეს და 

არსებულის გაუმჯოებესებას ითხოვენ. 

                                                           
7 European Commission, (2014c). Agricultural trade in 2013: EU gains in commodity exports. Retrieved from 

http://ec.europa.eu/agriculture/trade-analysis/map/2014-1_en.pdf.  
8 GLOBALG.A.P. 2017. https://www.globalgap.org/uk_en/  

http://ec.europa.eu/agriculture/trade-analysis/map/2014-1_en.pdf
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ევროკავშირის სტანდარტების დანერგვა გულისხმობს გამართული 

სერთიფიცირებისა და სადიაგნოსტიკო ცენტრების (მაგალითად, ლაბორატორიების) 

არსებობას და ფუნქციონირებას. ეს ყოველივე კი დიდ ხარჯებთანაა დაკავშირებული. 

განსაკუთრებით მძიმე იქნება ფინანსური წნეხი მცირე და საშუალო საწარმოებზე 

(SMEs), რომელთაც მოუწევთ დამატებითი ფინანსების მოძიება თანამედროვე 

სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად. შესაბამისად, დარგის ექსპერტები დიდ 

მნიშვნელობას ანიჭებენ საერთაშორისო და დონორი ორგანიზაციების დახმარებას 

DCFTA-თან დაახლოების პროცესში.  

 

დასკვნები და რეკომენდაციები 

ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) შესახებ 

შეთანხმება, რომელიც გულისხმობს როგორც სატარიფო, ისე არასატარიფო სავაჭრო 

ბარიერების გაუქმებას, გაზრდის სავაჭრო ბრუნვას საქართველოსა და ევროკავშირს 

შორის. DCFTA-ის შედეგები თვალსაჩინო იქნება მხოლოდ გრძელვადიან პერიოდში, 

რადგან მანამდე საქართველომ უნდა დააკმაყოფილოს სურსათის უვნებლობისა და 

პროდუქტის უსაფრთხოების ევროპული სტანდარტები.  

გარდა გაზრდილი სავაჭრო ბრუნვისა, მას შემდეგ რაც საქართველო სრულად 

დააკმაყოფილებს DCFTA-ის მოთხოვნებს, მოსალოდნელია უცხოური ინვესტიციების 

ზრდა. დღესდღეობით, ქართული კომპანიების უმეტესი ნაწილი სრულად თუ არა, 

ნაწილობრივ დაფინანსებულია უცხოური კაპიტალით. სოფლის მეურნეობის 

სექტორის მოდერნიზაციისა და განვითარების პროცესში, საჭირო იქნება უცხოური 

კაპიტალის კიდევ უფრო ზრდა და დამატებითი ინვესტიციების მოზიდვა. 

გაზრდილი ინვესტიციები მნიშვნელოვნად დაეხმარება ქართველ მეწარმეებს 

წარმოების გაფართოებასა და პროდუქციის უწყვეტი მიწოდების უზრუნველყოფაში. 

იმისთვის რომ ქართულმა სოფლის მეურნეობის პროდუქტებმა ადგილი 

დაიმკვიდროს ევროკავშირის ბაზარზე, საჭიროა ნიშა პროდუქტების წარმოება და 

ექსპორტი საქართველოდან. მაგალითად, თუ ქართველი მეწარმეები აწარმოებენ 

ორგანულ პროდუქტებს და მოიპოვებენ ამის დამადასტურებელ შესაბამის 

სერთიფიკატს, მაშინ ქართულ სოფლის მეურნეობის პროდუქტებს ექნება დიდი 

პოტენციალი ევროკავშირის ბაზარზე. გამომდინარე იქიდან, რომ DCFTA-თან 

დაახლოების პროცესი დიდ ფინანსურ ხარჯებთანაა დაკავშირებული, რომლის 

გაღებაც ხშირ შემთხვევაში არ შეუძლია ქართველ მცირე მეწარმეს,  ამიტომ 

რეკომენდირებულია მცირე და საშუალო მეწარმეების გაერთიანება (მაგალითად, 

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი).  ამასთან, მნიშვნელოვანია ქვეყანაში 
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დარგობრივი განათლების დონის ამაღლება და წარმატებული მაგალითების 

გაზიარება ქართველი მეწარმეებისთვის. 
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