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დსთ-ს ქვეყნებისკენ და ეს წილი კიდევ უფრო მაღალი იქნებოდა, რუსეთს რომ 

საქართველოდან იმპორტი არ აეკრძალა 2006-2012 წლებში. 

3) მიუხედავად იმ პოზიტიური ფაქტისა, რომ საქართველოს ბევრი დამუშავებული აგრო 
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საექსპორტო ქვეყნებზე საქართველოს აგრო ექსპორტს შეფერხებებისადმი დაუცველს 

ხდის. თანაც, ამის გამოცდილება წარსულში არსებობს. 

4) ჩვენ გავიხილავთ ქმედებათა სერიებს, რომლებმაც შეიძლება წვლილი შეიტანონ 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის ექსპორტის გაზრდასა და გამრავალფეროვნებაში. ეს 
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• ზოგადი ხელშეწყობის პროგრამის განხორციელებას საქართველოს აგრო 

ექსპორტის მხარდასაჭერად მაღალშემოსავლიან ქვეყნებში, როგორიცაა EU; 

• საქართველოს აგრარული განათლებისა და კვლევითი სიმძლავრის განახლებას; 

• აგრარული და საკვები პროდუქტების წარმოებაში მუშებისა და მენეჯერების 

მომზადების გაუმჯობესებასა და 

• ინვესტირებას შიდა სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაში. 

5) აგრო ექსპორტის ზრდა მოითხოვს შესაბამის სავაჭრო პოლიტიკურ გარემოს. სავაჭრო 

შეთანხმებებით ახლანდელ და პოტენციურ სავაჭრო პარტნიორებთან შესაძლებელია 

კანონიერი რწმენის მომატება ინვესტორებისა და ვაჭრებისთვის და უცხოურ ბაზრებზე 

წვდომის ზრდა. ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება (DCFTA) 

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის, რომელსაც ხელი მოეწერა 2014 წლის ივნისში, არის 

სწორედ ეს შემთხვევა. 

6) DCFTA-სგან ხეირის მიღება დიდადაა დამოკიდებული საქართველოს უნარზე 

შეუთანხმდეს ევროკავშირის სურსათის ხარისხის სტანდარტებს. შეთანხმება არამარტო 

გაზრდის ევროკავშირის ბაზარზე საქართველოს აგრო პროდუქციის ექსპორტს, არამედ 

გახსნის სხვა ბაზრებსაც, რომლებიც თანდათან მსგავს სტანდარტებს ნერგავენ. ეს, ასევე, 

გააძლიერებს შიდა აგრარულ მეურნეობასა და წარმოებას ზრდად იმპორტთან შეჯიბრში. 
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შესავალი 

სოფლის მეურნეობას საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს. 

აგრარულმა მეურნეობამ საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის დამატებული ღირებულების   

9.3% შექმნა და დასაქმების 53.4% შეადგინა 2013 წელს  (მსოფლიო ბანკი, 2014a). ის, ასევე, 

წარმოადგენს მნიშვნელოვან საფუძველს საკვები, სასმელი და თამბაქოს ინდუსტრიისთვის, 

რომლებმაც, ერთად, ქართულ წარმოებაში შექმნილი დამატებული ღირებულების ერთი მესამედი 

შეადგინეს 2010 წელს (მსოფლიო ბანკი, 2014a). შედეგად, მთლიანი აგრო და საკვები პროდუქტების 

გამოშვება საქართველოში შეადგენს GDP-ს დაახლოებით 14 პროცენტს. 

დამატებით, სოფლის მეურნეობის ზრდა მჭიდროდაა დაკავშირებული სიღარიბის დაძლევასთან, 

რომელიც მეტად გავრცელებული პრობლემაა საქართველოს სოფლებში. მაშინ, როცა ქვეყნის 

მოსახლეობის 14.8% ცხოვრობდა სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ 2012 წელს, ეს მონაცემი მხოლოდ 

10.5%-ს შეადგენდა ქალაქებში და 18.8%-ს სოფლებში. არაერთმა კვლევამ აჩვენა სოფლის 

მეურნეობის განვითარების ეფექტურობა სიღარიბის დასაძლევად: მსოფლიო განვითარების 

ანგარიშში წარმოდგენილი სამხილის მიხედვით (მსოფლიო ბანკი, 2008), სოფლის მეურნეობის 

ზრდა 3.5-ჯერ მეტად ეფექტურია ჩინეთში სიღარიბის შესამცირებლად, ვიდრე განვითარება სხვა 

დარგებში, ხოლო ლათინურ ამერიკაში კი - 2.7-ჯერ ეფექტური. 

სოფლის მეურნეობის პროდუქტებით ვაჭრობას, ასევე, შეუძლია წვლილის შეტანა ეკონომიკის 

განვითარებაში. ექსპორტიორი ფირმები მიდრეკილნი არიან მეტი პროდუქტიულობისკენ ვიდრე 

შესადარი ფირმები იმავე ინდუსტრიაში, როგორც სოფლის მეურნეობაში, ასევე სხვა სექტორებშიც. 

შედეგად, ექსპორტიორი ფირმები ხშირად ირგებენ ლიდერის როლს ინოვაციებისა და 

ტექნოლოგიების გადმოღებასთან, ინვესტიციების ზრდასთან, დასაქმებასა და მთლიანად 

ეკონომიკის ზრდასთან დაკავშირებით. აგრო ექსპრტმა, შეიძლება, ასევე, მნიშვნელოვანი წვლილი 

შეიტანოს საგადამხდელო ბალანსში. საქართველოში სოფლის მეურნეობა ითვლის საექსპორტო 

შემოსავლების მეოთხედს 2013 წელს (ცხრილი 1). ამავე დროს, მას მხოლოდ 518 მილიონი აშშ 

დოლარის წვლილი შეაქვს საქართველოს 4,965 მილიონ დოლარიან მთლიან სავაჭრო დეფიციტში 

(ცხრილი 1). ასევე, ფაქტია, რომ საქართველოს მუდმვი აგრო სავაჭრო დეფიციტი აქვს უკანასკნელი 

ათწლეულის მანძილზე (დიაგრამა 1). 

საკვირველია: ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) 

უკანასკნელი კვლევის მიხედვით, საქართველოს გამოვლენილი შედარებითი უპირატესობა 

სოფლის მეურნეობაში მას მე-15 ადგილზე აყენებს 193 ქვეყნიდან (ლიაპისი, 2011) 1 . ღვინის 

მსოფლიო ბაზრის სწავლისას (ანდერსონი და ნელგენი, 2011), საქართველოს გამოვლენილი 

შედარებითი უპირატესობა ღვინოში მას მეორე ადგილზე აყენებს ღვინის 13 მთავარი 

ექსპორტიორი ქვეყნის სიაში. ასე რომ, საქართველოს აგრო პროდუქციისა და სოფლის მეურნეობის 

ეკონომიკის განვითარების საყურადღებო პოტენციალი აქვს. 

ამ ნაშრომის მიზანია, მიმოიხილოს საქართველოს სასოფლო სამეურნეო პროდუქტების ექსპორტი 

და წარმოადგინოს რეკომენდაციები მის გასაუმჯობესებლად. ყურადღება მახვილდება 

საქართველოს აგრო ექსპორტის ორ მნიშვნელოვანსიდიდეზე: 1) საქართველოს აგრო ექსპორტის 

                                           
1 შედარებითი უპირატესობა გაზომილია 2007 წლის შემდგომ მონაცემებსა და Balassa’s Revealed Comparative Advantage (RCA) 

ინდექსზე დაყრდნობით.  
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მრავალფეროვნება და კონკრეტულად, გადამუშავებული პროდუქციის წილი აგრო ექსპორტში და 

2) საქართველოს აგრო ექსპორტის დანიშნულების ადგილების მრავალფეროვნება. 

ცხრილი 1: სოფლის მეურნეობის თანამონაწილეობა საქართველოს სავაჭრო ბალანსში 2013 წელს 

(მილიონ აშშ დოლარში)  

 საერთო ვაჭრობა              აგრო ვაჭრობა  სოფლის მეურნეობის წილი 

ექსპორტი 2909 774 26.6% 

იმპორტი 7874 1292 16.4% 

ბალანსი -4965 -518 10.4% 

წყარო: MoESD, (2014).  

1. რატომ ვამახვილებთ ყურადღებას მრავალფეროვნებასა და დამუშავებულ აგრო 

პროდუქტებზე? 

მრავალფეროვან საექსპორტო სტრუქტურას, როგორც პროდუქციის, ასევე დანიშნულების 

ადგილების მხრივ, აქვს მნიშვნელოვანი უპირატესობა, რადგან ამცირებს ისეთ შოკებზე 

დამოკიდებულებასა და მათგან დაუცველობას როგორებიცაა პროდუქციის უკმარისობა 

(მაგალითად ამინდის ან საწარმოს შეჩერების ანდა ცხოველთა ავადმყოფობის გამო) და სავაჭრო 

კანონმდებლობის ცვლილება (მაგ. იმპორტის შეზღუდვა იმპორტიორი ქვეყნის მხრიდან). უფრო 

მეტიც, რამოდენიმეჯერ უპირატესია დამუშავებული აგრო პროდუქციის ექსპორტი პირველადი 

ნედლეულის გატანასთან შედარებით. საერთაშორისო აგრო ვაჭრობა ინაცვლებს 

მაღალდამუშავებული პროდუქტებისკენ, თუმცა ეს ტენდენცია პირველად პროდუქტებზე, 

როგორებიცაა მარცვლეული და ზეთოვანი კულტურები, ფასების ზრდის გამო შენელდა, მაგრამ არ 

შემობრუნებულა. დამუშავებული აგრო პროდუქტების ექსპორტი წარმოქმნის დასაქმებას 

დამმუშავებელ ინდუსტრიაში და ქმნის დამატებით ღირებულებას შეფუთვის, ტრანსპორტირებისა 

და ხარისხის კონტროლის სფეროში. ეს წარმოქმნის ეკონომიკის განვითარების მნიშვნელოვან 

სტიმულსა და სოფლად სამუშაო ადგილების მრავალფეროვნებას. უფრო მეტიც, დამუშავებული 

აგრო პროდუქტების ფასები, ჩვეულებრივ, ნაკლებად მერყევია ვიდრე პირველადი სასოფლო 

სამეურნეო პროდუქცია. მათი შენახვა გაცილებით მარტივია და შესაბამისად ექსპორტის დროში 

გადანაწილებაც შესაძლებელია, რაც არსებული ინფრასტრუქტურის უკეთ ათვისების საშუალებას 

იძლევა (მაგ. ნავსადგურები) და დროებით გაჯერებულ ბაზრებზე გაყიდვის აუცილებლობას 

ამცირებს. 
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დიაგრამა 1: საქართველოს აგრო ვაჭრობა (2005-2013, მილიონი USD) 

 

წყარო:საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, MoF, (2014). 

2. საქართველოს აგრო ექსპორტი 

საქართველოს აგრო ექსპორტი თანაბარზომიერად იზრდებოდა 2008 წლიდან და მიაღწია 774 

მილიონ დოლარს 2013 წელს (დიაგრამა 1). ჩვენ ვიყენებთ რეგმისა და სხვების (2005) 

შემოთავაზებულ სქემას ექსპორტის შემდეგ ოთხ კატეგორიად დასაყოფად: 

 პირველადი მასობრივი ნედლეული (მაგ. ყავა, ჩაი, მარცვლეული და ზეთოვანი 

კულტურები); 

 ბაღ-ბოსტნის კულტურები (მაგ. ბოსტნეული, ხილი და სანელებლები) 

 ნახევრად დამუშავებული პროდუქტები (მაგ. ფქვილი, მცენარეული ზეთი, ცხოველური 

ცხიმი და სათესი მარცვლეული) და 

 დამუშავებული პროდუქტები (მაგ. ხორცი, რძის პროდუქტები, საწებელი, დამუშავებული 

მარცვლეული და სასმელები).2 

დამუშავებული სასოფლო სამეურნეო პროდუქტები შეადგენენ საქართველოს აგრო ექსპორტის 

საკმაოდ დიდ წილს (დიაგრამა 2). ეს კატეგორია მოიცავს მთლიანი აგრო ექსპორტის სულ მცირე 45 

პროცენტ (2009 წელს) და  ყველაზე დიდ 71%-იან წილს (2008 წელს) რაც საშუალოდ 2005-2014 

წლებში 57 პროცენტს შეადგენს. ეს მონაცემი შესადარია ტიპურ მაღალშემოსავლიანი ქვეყნების 

წილებთან და გაცილებით მაღალია საშუალო და დაბალშემოსავლიან ქვეყნებთან შედარებით, 

რომელთა წილები 10-30 პროცენტიან შუალედშია (ლიაისი, 2011). 

                                           
2 Regmi (2005, p. 2) გვაწვდის თითოეულ კატეგორიაში პროდუქტების ყოვლისმომცველ ჩამონათვალს. როგორც ეს 

კლასიფიკაცია ცხადყოფს, ტერმინი „აგრო ექსპორტი“ მოიცავს აგრარული და სასურსათო პროდუქციის ფართო 

ასორტიმენტს.  
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დიაგრამა 2: საქართველოს აგრო ექსპორტის შემადგენლობა (2005-2014, %) 

 

*2014 მონაცემები მოიცავს მხოლოდ აპრილის ჩათვლით ინფორმაციას. 
წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, MoF, (2014). 

პირველადი მასობრივი ნედლეული, ამის საპირისპიროდ, 2005-2014 წლებში საქართველოს აგრო 

ექსპორტის მხოლოდ, საშუალოდ, 5%-ს მოიცავს და პიკს აღწევს 2012 წელს - 12%. ნახევრად 

დამუშავებული პროდუქტებს და განსაკუთრებით ბაღ-ბოსტნის კულტურებს შესამჩნევად მაღალი 

წილი აქვთ. მიუხედავად იმისა, რომ ბაღ-ბოსტნის კულტურებს დიდი დამუშავება არ სჭირდება, ის 

არის, როგორც წესი, სამუშაო ძალა- და ნოუ-ჰაუ-ინტენსიური ექსპორტი, რომელსაც დიდი 

წვლილი შეაქვს აგრო სექტორისა და მთლიანად ეკონომიკის განვითარებაში. რაც შეეხება 

მაღალფასიანი დამუშავებული პროდუქციისა და დაბალფასიანი ნედლეულის ნაზავს, 

საქართველოს აგრო ექსპორტი საკმაოდ ხელსაყრელ სიტუაციაშია. 

თუმცა, თუ დამუშავებული პროდუქტებისა და ბაღ-ბოსტნეული კულტურების კატეგორიების 

მონაცემებს ახლოდან დავაკვირდებით შევნიშნავთ, რომ საქართველოდან ექსპორტი თავმოყრილია 

მცირე ოდენობის დასახელებების ირგვლივ. თავდაპირველი სამხილები მოწოდებულია ლიაპისის 

(2011) მიერ დამუშავებულ აგრო პროდუქტებით საერთაშორისო ვაჭრობის დეტალურ ანალიზში.3 

მისი მიხედვით (გვ. 93) საქართველომ ექსპორტზე გაიტანა საერთო ჯამში 101 დასახელების 

დამუშავებული პროდუქტი 75 სავაჭრო პარტნიორთან 2007 წელს. შედარებისთვის, საშუალო 

OECD-ის წევრ ქვეყანას ექსპორტზე გააქვს ორმაგი ოდენობის პროდუქტი (221) ორჯერ მეტ 

პარტნიორთან (153). ეს ყველაფერი მიგვითითებს, რომ საქართველოს აგრო ექსპორტი მეტად 

თავმოყრილია. რა თქმა უნდა, ეს რიცხვები მოიცავს ძალიან მცირე სავაჭრო ნაკადის დიდ ციფრებს 

და შეიძლება შეცდომაშიც შეგვიყვანოს. 

                                           
3 ეყრდნობა  Harmonised System-ის (HS) 6-ნიშნა კლასიფიკაციას. 
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თუმცა, თუ შევხედავთ ათ ყველაზე ექპორტირებად პროდუქტს და ათ უდიდეს იმპორტიორ 

ქვეყანას დავინახავთ, რომ მონაცემები ძალიან თავმოყრილია. 2009-2014 წლებში სამი პროდუქტის 

ჯგუფის დასახელება („ეთილის სპირტი, სპირტები, ლიქიორები და სხვა სპირტიანი სასმელები“ -

18%; „ყურძნის ნატურალური ღვინოები“ – 17%; და „წყლები, ნატურალური ან მინერალური“ – 15%) 

ერთად შეადგენდა აგრო ექსპორტის 50 პროცენტს და დაახლოებით დამუშავებული აგრო 

პროდუქტების მთლიანი ექსპორტის 95%-ს (დიაგრამა 3). ამის მსგავსად, იმავე პერიოდში 

დასახელება „კაკალი, ახალი ან გამხმარი“ მოიცავს მთლიანი აგრო ექსპორტის 25 პროცენტს და 

კატეგორია „ბაღ-ბოსტნის კულტურების“ ექსპორტის 92%-ს. შედეგად, მიუხედავად იმისა, რომ 

საქართველოს ნამდვილად გააქვს ექსპორტზე დამუშავებული აგრო პროდუქტები, მისი დიდი 

წილი თავმოყრილია ორ სფეროში - სასმელები და კაკალი. 

თავმოყრა, ასევე, გვხვდება როცა საქართველოდან საექსპორტო მიმართულებებს გადავხედავთ 

(დიაგრამა 4). 2009 წლიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი დანიშნულების ადგილია 21.5 პროცენტით 

უკრაინა, რომელსაც მოყვებიან აზერბაიჯანი 15.8%, რუსეთის ფედერაცია 8.1%, ყაზახეთი 7.9% და 

სომხეთი 7.2%-იანი წილით. მთლიანობაში, დსთ-ს ქვეყნებზე მოდის საქართველოს აგრო 

ექსპორტის 65%. ყველაზე დიდი წილის მქონე დსთ-ს არაწევრი ქვეყანა არის გერმანია 5.6 

პროცენტით. 

დიაგრამა 3: ყველაზე დიდი მოცულობის ათი აგრო საექსპორტო ჯგუფი (2009-2014 წლების 

საშუალო, %) 

 

წყარო:საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, MoF, (2014). 

საბოლოო ჯამში, საქართველოს სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ექსპორტი თავმოყრილია 

მცირე ოდენობის პროდუქტებში და მიემართება მცირე რაოდენობის დსთ-ს წევრი 

პარტნიორებისაკენ. ეს გულისხმობს, რომ საქართველო მეტოქეობას წევს მცირე ოდენობის 

კაკალი, ახალი ან 

გამხმარი 

25% 

ეთილის სპირტი 

არადენატურირებული

, სპირტი, ლიქიორი 

და სხვა სპირტიანი 

სასმელები 

18% 

ყურძნის 

ნატურალური 

ღვინოები 

17% 

წყლები, 

მინერალურისა და 

გაზიანის ჩათვლით, 

შაქრის დანამატების 

გარეშე 

15% 

მსხვილფეხა რქოსანი 

პირუტყვი, ცოცხალი 

7% 

ფქვილი ხორბლის ან 

ხორბალ-ჭვავისა 

5% 

წყლები, 

მინერალურისა და 

გაზიანის ჩათვლით, 

შაქრის დანამატების 

შემცველობით 

4% 

ცხვარი და თხა, 

ცოცხალი 

4% 
ციტრუსების ნაყოფი 

ახალი ან გამხმარი 

3% 

კვების სხვა მზა 

პროდუქტები 

2% 
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პროდუქციით რამოდენიმე სპეციფიურ ბაზარზე, თუმცა ეს ასევე ნიშნავს, რომ ქვეყნის აგრო 

ექსპორტი ამდენადვე დაუცველია.  

დაუცველობის ეფექტი იგრძნობოდა, როცა რუსეთმა ქართული ღვინის, მინერალური წყლებისა და 

სხვა სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის იმპორტი აკრძალა 2006 წელს. ფაქტობრივად, რუსეთის 8.1 

პროცენტიანი წილი საქართველოს აგრო ექსპორტში, რომელიც მე-4 დიაგრამაზეა ნაჩვენები, (და, 

შესაბამისად, დსთ-ს ქვეყნების მთლიანი წილი) მიდრეკილია შემცირებისკენ ზემოთხსენებული 

აკრძალვის გამო. მას შემდეგ რაც რუსეთმა ისევ გახსნა საზღვრები 2013 წელს, საქართველოს აგრო 

ექსპორტი გაიზარდა 250 მილიონ დოლარზე მეტით და ქვეყნის აგრო სავაჭრო ბალანსი იგივე 

ოდენობით გაუმჯობესდა. ქართული ღვინის ექსპორტი ორჯერ და მეტად გაიზარდა 2012 წლიდან 

2013 წლამდე და 2014 წლის პირველ რვა თვეში რუსეთმა მიითვალა ქართული ღვინის ექსპორტის 

თითქმის 70%. რუსეთის ბოლოდროინდელი განცხადებას იმის შესახებ, რომ ის შეაჩერებს 

თავისუფალი ვაჭრობის ორმხრივ შეთანხმებას საქართველოსთან და დააწესებს ყველაზე 

უპირატესი ქვეყნების (most favoured nation (MFN)) ტარიფებს ქართულ აგრო პროდუქციაზე, 

ნაკლებად დრამატული ეფექტი ექნება 2006 წლის იმპორტის შეზღუდვასთან შედარებით. თუმცა, 

ეს ფაქტი ნამდვილად მიანიშნებს იმას, რომ საქართველოს აგრო ვაჭრობა მეტადაა დამოკიდებული 

ისეთ პარტნიორზე, რომელიც ხშირად ამჟღავნებს სავაჭრო პოლიტიკის მოულოდნელი  

ცვლილებებისკენ მიდრეკილებას. 

დიაგრამა 4: საქართველოს აგრო ექსპორტის დანიშნულების ათი ადგილი (2009-2014 წლების 

საშუალო, %) 

წყარო:საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, MoF, (2014). 

სხვა ქვეყნები 

22% 

უკრაინა 

22% 

აზერბაიჯანი 

16% 

რუსეთის 

ფედერაცია 

8% 

ყაზახეთი 

8% 

სომხეთი 

7% 

გერმანია 

6% 

ბელარუსია 

4% 

იტალია 

3% 

ლიტვა 

2% საფრანგეთი 

2% 
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3. შედეგები 

ცხადი დასკვნა ზემოთ წარმოდგენილი შედეგებიდან არის ის, რომ საქართველო უნდა შეეცადოს 

გაზარდოს საექსპორტო აგრო პროდუქტებისა და მათი დანიშნულების ადგილების 

მრავალფეროვნება. მეორე საკითხია, როგორ უნდა მიაღწიო ამ მიზანს. 

სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის წარმეობაში ქვეყნის შედარებით უპირატესობასა და 

შესაბამისად, მისი აგრო ექსპორტის, უფრო კონკრეტულად, დამუშავებული სასოფლო სამეურნეო 

პროდუქციის კონკურენტულობას მრავალი ფაქტორი განსაზღვრავს. ღვინის წარმოებაში 

ექსპერტები განსაზღვრავენ „სამ ტ-ს“: ტერუარს, ტრადიციასა და ტექნოლოგიას (ანდერსონი, 2013). 

ეს ტერმინები ანაცვლებენ კონკურენტულობის მნიშვნელოვან განმსაზღვრელ ფაქტორებს, 

რომლებიც არამხოლოდ ღვინოს, არამედ ზოგადად აგრო ექსპორტს მიესადაგება: 

ტერუარი  არის სპეციფიური ტერმინი, რომელიც აღნიშნავს ადგილმდებარეობის აგრო-კლიმატურ 

შესაბამისობას ღვინის წარმოებასთან. ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა ნიადაგი, ამინდი და 

ტოპოგრაფია თანაბრად მნიშვნელოვანია სხვა სოფლის მეურნეობის პროდუქტებისთვისაც. თუმცა 

ამ ფაქტორების მნიშვნელობა ცხადია, ისინი წინასწარ განსაზღვრულია ან „ღვთივ ბოძებულია“ და 

პოლიტიკოსები შესამჩნევ გავლენას ვერ მოახდენენ მათზე. ამ მხრივ, საქართველო 

დაჯილდოებულია კარგი ტერუარით. მთავარი გამოწვევაა მისი შერწყმა სხვა ფაქტორებთან, 

რომლებიც აგრო პროდუქტების წარმატებული ექსპორტისთვისაა საჭირო. 

ტრადიცია მიესადაგება პროდუქციის წარმოების გზებსა და მის აღქმას სხვა ქვეყნების 

მომხმარებლების მხრიდან. მაგალითად, ქართული ღვინის ექსპორტის დიდი უმეტესობა დსთ-ს 

ქვეყნებში მიემართება, რადგან იქაური მომხმარებლებისთვის ცნობილია ქართული ღვინოები და 

არის მოთხოვნა „უნიკალური სტილის იაფ ნახევრად ტკბილ წითელ ღვინოზე“ (ანდერსონი, 2013, 

გვ. 5), რომელსაც საქართველო საუკუნეების მანძლზე აწვდიდა მათ. შემოსავლიანი OECD-ს 

ქვეყნებისა და სხვა მაღალშემოსავლიანი ქვეყნების მომხმარებელთა უმრავლესობამ მცირე რამ იცის 

ქართული ღვინის შესახებ, რადგან მათ არა აქვთ იმ ტიპის ღვინის მოხმარების ტრადიცია, 

რომელსაც საქართველო აწარმოებს. 

პოლიტიკამ, შეიძლება, გავლენა მოახდინოს ზოგიერთ ტრადიციაზე. თუმცა, ისეთი პროდუქტების 

ღრმად გამჯდარი გემოს შეცვლა, როგორიც ღვინოა, ძალიან რთულია და (პოსტ საბჭოთა 

დიასპორის გამოკლებით) ძნელია დსთ-ს არაწევრი ქვეყნის მომხმარებლის შთაგონება, რომელთაც 

დიდად ურჩევნიათ მშრალი ღვინოები, აითვისონ ტრადიციული ქართული ღვინის გემო დიდი 

მასშტაბით. ამ ტიპის მიზნობრივი მომხმარებლის საპასუხოდ საქართველომ უნდა აწარმოოს 

განსხვავებული ღვინოები (ანდერსონი, 2013), რაც ახალი ტექნოლოგიების ათვისების საკითხია 

(იხილეთ „ტექნოლოგია“ ქვემოთ). თუმცა, არის იმის ნიშნები, რომ ქართული ღვინის წარმოებაში 

ეს პროცესი დაიწყო. 

თუმცა, ქართული აგრო პროდუქციის მხარდაჭერის საჯარო სქემა, ზოგადად, დაემატებოდა და 

დაეხმარებოდა კერძო რეკლამირებას მაღალშემოსავლიანი ქვეყნების მომხმარებელთა  

ცნობიერების ამაღლეაბაში. ასეთი სქემა გააძლიერებდა იმ თემებს, რომლებთანაც მაღალ 

შემოსავლიანი, დსთ-ს არაწევრი ქვეყნის მომხმარებლები აიგივებენ საქართველოს: თოვლით 

დაბურული კავკასია, სუფთა გარემო, ჯანსაღი საკვები და ჯანსაღი ხალხი. ასეთი მხარდამჭერი 

კამპანიით არამარტო ღვინო, არამედ ბაღ-ბოსტნეული კულტურების ექსპორტიც მოიგებს. 
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ტექნოლოგია მიესადაგება უფრო მეტი ან უკეთესი პროდუქციის წარმოების გზების პოვნას იგივე 

ან უფრო ნაკლები ნედლეულით. მთავრობამ მნიშვნელოვანი როლი უნდა შეასრულოს რათა 

დარწმუნდეს, რომ აგრო მწარმოებლები მუშაობენ თავიანთ არსებულ საწარმოო ხაზთან რაც 

შეიძლება ახლოს, ანუ არსებულ ტექნოლოგიებს მაქსიმალურად იყენებენ მაღალი ნაყოფიერების, 

გარემოს სტაბილურობისა და უსაფრთხო წარმოების მისაღებად. ეს ყველაფერი მოითხოვს 

ეფექტურ აგრარულ განათლებასა და ფერმერებისა და მწარმოებლების მომზადების ფართო 

სისტემას. მთავრობამ, ასევე, მნიშვნელოვანი როლი უნდა ითამაშოს სასოფლო სამეურნეო ახალი 

ტექნოლოგიების მისაწოდებლად, რომლებიც მორგებულია ადგილობრივ პირობებს და გარანტიას 

იძლევა, რომ წარმოებული პროდუქცია ემთქვევა მიზნობრივი ბაზრის მომხმარებელთა 

სტანდარტებსა და გემოვნებას. მაგალითად, ისეთი საიმედო ხარისხის ღვინის წარმოება როგორსაც 

მოითხოვენ ძირითადი მაღალშემოსავლიანი იმპორტიორი ქვეყნების მომხმარებლები მოითხოვს 

ახალი ტექნოლოგიების ათვისებას სოფლის მეურნეობაში, წარმოებაში, სერთიფიცირებასა და 

ხარისხის კონტროლში. ეფექტურ აგრო კვლევებისა და განვითარების სისტემას შეუძლია ხელი 

შეუწყოს ამ ტექნოლოგიების განვითარებასა და გავრცელებას. ბევრ აგრო პროდუქციის 

წარმატებით ექსპორტიორ ქვეყანაში ინსტიტუტები, რომლებიც განათლებას, კვლევებსა და 

განვითარებას უზრუნველყოფენ სოფლის მეურნეობის დარგში, დაკავშირებულნი არიან 

ერთმანეთთან, რათა ტექნოლოგიის განვითარებამ და სწავლებამ შეავსოს ერთმანეთი.  

შესაბამისი ტექნოლოგიის ათვისება და განვითარება არის გამოწვევა, რომელიც მოითხოვს 

ინტეგრირებულ სტრატეგიას, რომელიც მოიცავს კვების პროდუქტების მიწოდების მთელ ჯაჭვს. 

მწარმოებლები ვერ აწარმოებენ ისე, როგორც ყოველთვის აკეთებდნენ და მოელოდნენ 

დამმუშავებლებისგან დასჯერდნენ იმას, რაც მიუვათ. დამმუშავებელი არ შეიძლება მოელოდეს 

მწარმოებლისგან ძირეული ინვესტიციის განხორციელებასა და მათი წარმოების სისტემის 

ცვლილებას გონივრული გარანტიის გარეშე (მაგ. ხელშეკრულების საფუძველზე), რომ ეს 

ცვლილებები მოგებას მოიტანს. პოლიტიკამ შეიძლება ხელი შეუწყოს ამ პროცესს სოფლის 

მეურნეობაში ინვესტირებისა და ვაჭრობისათვის სტაბილური მაკრო გარემოს უზუნველყოფით, 

საკვები პროდუქტების ხარისიხა და უსაფრთხოების ეფექტური და გამჭვირვალე რეგულაციებითა 

და აგრო პოლიტიკით, რომელიც მხარს დაუჭერს საჭირო სტრუქტურულ ცვლილებებს (მაგ. მიწის 

გადანაწილების სქემები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ფერმების სტრუქტურის კონსოლიდაციასა და 

ზრდას). 

ზემოთ ხსენებულ სამ ტ-ს კიდევ სამი შეიძლება დაემატოს. პირველი მათგანია ტრანსპორტი. 

სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის მწარმოებელი იღებს ნაშთს, რომელიც ტოლია საექსპორტო 

ბაზარზე საბოლოო პროდუქტის ფასს გამოკლებული წარმოებისა და მარკეტინგის ყველა ის ხარჯი, 

რომელიც გასწია ფერმიდან მომხმარებლამდე. სასოფლო სამეურნეო ნედლეულის საბოლოო 

პროდუქტად წარმოების ხარჯი დიდადაა განსაზღვრული ზემოთ განხილული ტექნოლოგიით. 

მაგრამ, ტრანსპორტირების ხარჯებიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. საქართველო მომგებიან 

პოზიციაშია, რადგან აქვს ყინულისაგან მთელი წლის მანძილზე თავისუფალი პორტები, 

რომლებიც იძლევიან საერთაშორისო საზღვაო ტრანსპორტზე პირდაპირი წვდომის საშუალებას. 

რადგან იგი გეოგრაფიულად პატარა ქვეყანაა, შიდა სატრანსპორტო გზები შედარებით მოკლეა. 

თუმცა, გზების ხარისხი საქართველოს მრავალ სასოფლო ოლქში ძალიან დაბალია, რაც ზრდის 

ტრანსპორტირების ხარჯებსა და ამცირებს ფასს, რასაც ამ რეგიონში მცხოვრები ფერმერები იღებენ 

თავიანთ პროდუქტში. ინფრასტრუქტურაში ინვესტიცია სატრანსპორტო ხარჯების შემცირებისა 

და კონკურენტუნარიანობის ზრდის მნიშვნელოვანი შემადგენელია ნაწილია. 
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შემდეგია ტრანზაქციის ხარჯი რაც მოიცავს ვაჭრობის სხვა ხარჯებს, როგორებიცაა სავაჭრო 

პარტნიორთან კონტრაქტის დადება, მოთხოვნილი უსაფრთხოებისა და ხარისხის სტანდარტებთან 

შესაბამისობის სერთიფიკატის აღება, გემით ტვირთის ტრანსპორტირების დაზღვევა, 

მომხმარებლების დოკუმენტაციის ხარჯები და შეყოვნებები. მსოფლიო ბანკის (2014a) მიერ 

გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით, საქართველომ საგრძნობლად შეამცირა მრავალი ამ 

ხარჯთაგანი ბოლო ათწლეულის მანძილზე. გემით ექსპორტისათვის მოთხოვნილი დოკუმენტევის 

რაოდენობა შემცირდა 9-დან 2006 წელს 4-ამდე 2014 წელს და საექსპორტოდ მოთხოვნილი  ყველა 

პროცედურის გავლის დრო დაეცა 54-დან 9 დღემდე ამავე პერიოდში. შედეგად, საქართველო, 

ამჟამად, იკავებს 31-ე ადგილს მსოფლიოში, რაც მნიშვნელოვნად მაღალი პოზიციაა მის ბევრ 

მეზობელთან შედარებით და იგივე დონეა რაც მის მეტოქეებს, ჩილეს, იტალიასა და ესპანეთს 

უკავიათ ღვინისა და ბაღ-ბოსტნეული კულტურების საერთაშორისო ბაზარზე (ცხრილი 2). 

ბოლო „ტ“ არის დრო (time ინგლისურად). ზემოთ აღნიშნული ყველა ნაბიჯი (საქართველოს აგრო 

პროდუქციისათვის მხარდამჭერი პროგრამის გატარება; ქვეყნის აგრო განათლებისა და კვლევების 

სიმძლავრის გაუმჯობესება; აგრო წარმოებაში დასაქმებულებისა და მენეჯერების სწავლების 

გაუმჯობესება; შიდა სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაში ინვესტირება) დანერგვისათვის 

მოითხოვს დროს. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი მცირე პოზიტიურ ეფექტს იქონიებენ 

მოკლევადიან პერიოდში, დიდი სარგებელი მხოლოდ ხუთი და მეტი წლის შემდეგ იქნება 

საგრძნობი. კონკრეტულად, განათლება და კვლევა უკუგებას წარმოქმნის თაობების შემდეგ და 

უფრო გვიან. გასაგებია, რომ პოლიტიკოსები, ხშირად, ფიქრობენ მცირე საარჩევნო ციკლებით, 

მაგრამ საქართველოს სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის ექსპორტის გაუმჯობესება საშუალო და 

გრძელვადიანი გამოწვევაა. 

 

ცხრილი 2: საქართველოსა და სხვა ქვეყნებში/ჯგუფებში ექსპორტირების ღირებულება (2014) 

ქვეყანა ან ჯგუფი რიგი დოკუმენტები 

საექსპორტოდ 

(რიცხვი) 

დრო 

საექსპორტოდ 

(დღეები) 

ექსპორტის 

ღირებულება 

(US$ ყოველ 

კონტეინერზე) 

აღმოსავლეთ აზია და 

ოკეანე 

- 6,1 20,2 864,0 

ევროპა და ცენტრალური 

აზია 

- 6,9 23,6 2154,5 

ლათინო ამერიკა და 

კარიბის ზღვის ქვეყნები 

- 5,7 16,8 1299,1 

ახლო აღმოსავლეთი და 

ჩრდილოეთ აფრიკა 

- 6,0 19,4 1166,3 

OECD 

მაღალშემოსავლიანი 

ქვეყნები 

- 3,8 10,5 1080,3 

სამხრეთ აფრიკა - 8,1 33,4 1922,9 

სუბ-საჰარის აფრიკა - 7,6 30,5 2200,7 

სომხეთი 110 5 16 1885 

აზერბაიჯანი 166 9 27 3460 

ბულგარეთი 57 4 18 1375 

ჩილე 40 5 15 910 

საქართველო 33 4 9 1355 
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ისრაელი 12 4 10 620 

იტალია 37 3 19 1195 

მოლდოვა 152 9 23 1510 

რუმინეთი 65 5 13 1485 

რუსეთის ფედ. 155 9 21,1 2401 

ესპანეთი 30 4 10 1310 

თურქეთი 90 7 13 990 

უკრაინა 154 8 29 1880 

წყარო: მსოფლიო ბანკი (2014b). 

4. საქართველოს აგრო ექსპორტი ევროკავშირში 

აგრო ექსპორტის ზრდა მოითხოვს სავაჭრო პოლიტიკის შესაბამის გარემოს. ახლანდელ და 

პოტენციურ პარტნიორებთან სავაჭრო შეთანხმებებს შეუძლია გაზარდოს ვაჭრებისა და 

ინვესტორების კანონიერი გულდაჯერებულობა და გააუმჯობესოს უცხოურ ბაზრებზე წვდომა. 

ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება (DCFTA) საქართველოსა და 

ევროკავშირს შორის, რომელსაც ხელი მოეწერა 2014 წლის ივნისში, არის სწორედ ეს შემთხვევა. 

საქართველოს აქვს აგრო სავაჭრო დეფიციტი ევროკავშირთან (ცხრილი 3), მაგრამ რაოდენობა 

შედარებით მცირეა ( 41 მილიონი აშშ დოლარი) და ითვლის EU-სთან ქვეყნის მთლიანი სავაჭრო 

დეფიციტის მხოლოდ 2.3 %-ს და მსოფლიოსთან არსებული დეფიციტის 1 პროცენტზე ნაკლებს. 

საქართველოდან ხილის, ბოსტნეულისა და კაკლის ექსპორტის დაახლოებით ნახევარი მიდის 

ევროკავშირში და თხილი შეადგენს ამ ექსპორტის უდიდეს ნაწილს. ასე რომ, ფაქტია, 

საქართველომ წარმატებით შეაღწია ევროკავშირის აგრო პროდუქტების ზოგიერთ ბაზარზე. 

თუმცაღა, ევროკავშირთან, როგორც მიმზიდველ, ახლომდებარე, მაღალშემოსავლიან ბაზართან 

აგრო ექსპორტის გაფართოების პოტენციალი არსებობს. მაგრამ, ამ პოტენციალს დიდი გამოწვევა 

უდგას უკან. საჭიროა გაცილებით მეტი კვლევა მიეძღვნას ამ გამოწვევას, მაგრამ ერთი რამ ცხადია, 

რომ ევროკავშირის საკვები პროდუქტებიის უსაფრთხოების სტანდარტები მთავარი საკითხია. 

DCFTA შეამცირებს ევროკავშირის აგრო ბაზარზე შესასვლელ დარჩენილ ბევრ სატარიფო ბარიერს, 

მაგრამ ამ ტარიფების უმრავლესობა ისედაც დაბალია, რადგან საქართველო უკვე იღებს ცალმხრივ 

სავაჭრო შეღავათს ევროკავშირისგან ეგრეთწოდებული განზოგადებული საშეღავათო სისტემის 

(Generalised System of Preferences (GSP+)) ფარგლებში. თუმცა, EU იყენებს სანიტარული და 

ფიტოსანიტარული სტანდარტების (SPS) ფართო ასორტიმენტს, რათა დარწმუნდეს, რომ 

ევროკავშირის მომხმარებლებს უსაფრთხო საკვები პროდუქტები მიეწოდება. უფრო მეტიც, 

ევროკავშირში საკვების მთავარი დამმუშავებლები და სუპერმარკეტის ქსელები ნერგავენ 

დამატებით კერძო სტანდარტებს (როგორიცაა Globalgap), რომლებიც ხშირად აჭარბებენ 

ევროკავშირის SPS სტანდარტებს. თხილის შემთხვევაში, შედარებით, ადვილია ამ სტანდარტებთან 

თანხვედრა, რაც საქართველოდან თხილის ევროკავშირში ექსპორტის წარმატების ახსნის 

საშუალებას იძლევა. სხვა პროდუქტებისათვის (როგორიცაა ხორცპროდუქტები) ეს სტანდარტები 

ძალიან მომთხოვნია და ევროკავშირის შიდა მწარმოებლებსთვისაც კი გამოწვევაა. 
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ცხრილი 3: საქართველოს ვაჭრობა EU-სთან 2013 წელს (მლნ. USD) 

 საერთო ვაჭრობა              აგრო ვაჭრობა  სოფლის მეურნეობის წილი 

ექსპორტი 888 163 18.4% 

იმპორტი 2700 205 7.6% 

ბალანსი -1812 -41 2.3% 

წყარო: ევროსაბჭო (2014). 

მოდელირებები გვთავაზობს, რომ DCFTA-მ შეიძლება დაახლოებით 20%-ით გააფართოოს 

საქართველოდან ხილის, ბოსტნეულისა და კაკლის ექსპორტი (Ecorys and CASE, 2012). ეს მიღწევები 

სატარიფო ბარიერების შემცირებიდან ნაკლებად მოდის (ბარიერები ისედაც საკმაოდ მცირეა), 

არამედ დამოკიდებულია ევროკავშირის საკვები პროდუქტების სტანდარტებთან საქართველოს 

თანხვედრასთან. უფრო მეტიც, ხარისხის შესაბამისობის მიღწევის სასარგებლო ეფექტები 

საქართველოს აგრო პროდუქტების ექსპორტზე მოსალოდნელია არამარტო ევროკავშირის ბაზარზე 

გაზრდილის წვდომის ფორმით, არამედ სხვა ბაზრების ათვისების შესაძლებლობით (მაგ. 

თურქეთი). მალფუჭებადი ხილისა და ბოსტნეულისთვის მანძილი და კომპლექსური 

სატრანსპორტო ლოჯისტიკა (მაგ. უწყვეტი გაგრილება გემით ტრანსპორტირებისას) 

საქართველოდან ევროკავშირში პროდუქციის ექსპორტის მნიშვნელოვან გამოწვევად დარჩება. 

თუმცა, თხილის მაგალითი უჩვენებს, რომ ბაზრის გარკვეული ნიშის დაკავება შეიძლება. 

ევროკავშირის ბაზრის სამომავლო ნიშად შეიძლება მოვიაზროთ სხვა ტიპის კაკალები, ხილი 

წვენები და კენკროვნები. 

გარდა ამისა, რადგან საკვები პროდუქტების ბაზარი თანდათან გლობალური ხდება და ურბანული 

და საშუალო კლასის მოსახლეობა უფრო მეტად მოითხოვს მაღალი ხარისხის საკვებ პროდუქტებს, 

მრავალი ქვეყანა იღებს საკვების უსაფრთხოების სტანდარტებს, რომლებიც ხშირად მგავსია 

ევროკავშირის მიერ შემუშავებულ სტანდარტებსა და რიგ შემთხვევებიში იგივე მოდელს 

ეყრდნობა. ასე რომ, DCFTA-სთან დაკავშირებული ევროკავშირის სტანდარტებთან შესაბამისობაში 

მოსვლისთვის საჭირო ინვესტიციები, ასევე, გაზრდის ევროკავშირის არაწევრი სახელმწიფოების 

ბაზრებზე წვდომას. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ეს გააძლიერებს შიდა აგრო და საკვები 

პროდუქტების წარმოების პოზიციებს საქართველოში იმპორტთან მიმართებაში, რადგან 

საქართველოს მოსახლეობა თანდათან, ასევე, მომთხოვნი გახდება. 

საქართველოს საკვები პროდუქტების სტანდარტების ადაპტირება ევროკავშირის სისტემასთან და 

მათი გატარება მოითხოვს არამარტო კანონებსა და რეგულაციებში ხარვეზების გასწორებას, არამედ 

კერძო და საჯარო ინვესტიციებს საკვები პროდუქტების საკვლევ ლაბორატორიებში და მსგავს 

ინფრასტრუქტურაში. ამ ტიპის ინვესტიციების განსახორციელებლად საქართველოს შეუძლია 

ისარგებლოს ევროკავშირისგან და სხვა დონორებისგან, როგორებიც არიან მსოფლიო ბანკი და 

EBRD, ტექნიკური თანადგომით. 
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