ცხვრისა და ცხვრის პროდუქტების
პოტენციალი ევროკავშირის და
სპარსეთის ყურის ქვეყნებში

აღნიშნული კვლევის მომზადება შესაძლებელი გახდა ლისბეტ
რაუსინგისა და პიტერ ბოლდვინის საქველმოქმედო ფონდი
არკადიას მხარდაჭერით.

აკრონიმები
 EU: ევროკავშირი
GCC: სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭოს ქვეყნები (ბაჰრეინი, ქუვეითი,
ომანი, ყატარი, საუდის არაბეთი და არაბთა გაერთიანებული საამიროები)

NFA: სურსათის ეროვნული სააგენტო
BSO: ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციები
HS Code: სასაქონლო (საბაჟო) კოდი
MEPA: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
MOESD: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
EDA: ექსპორტის განვითარების ასოციაცია
GFA: საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია
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შესავალი
და
მეთოდოლოგია
ანგარიშში წარმოდგენილია ინფორმაცია შემ

კატეგორიების მიხედვით (მაგალითად, ზოგი

დეგ პროდუქციაზე: რძე და რძის ნაწარმი,

ერთ სტატისტიკურ მონაცემებში რძე და რძის

ცხვრის ხორცი და ხორც-პროდუქტები, ცოცხალი

პროდუქტები გაერთიანებულია და არ არის

ცხვარი და ცხვრის მატყლი. კვლევა მოიცავს
ინფორმაციას სარეალიზაციო არხების, ტექ
ნიკური რეგულაციებისა და სტანდარტების შე
სახებ ადგილობრივ ბაზარზე (საქართველოში),

დაყოფილი როგორც ცხვრის, ძროხის და
ა.შ.). სავაჭრო სტატისტიკის ანალიზის მიზნით,
სამიზნე პროდუქტების დაჯგუფება მოხდა სა

ევროკავშირისა და GCC-ის (სპარსეთის ყურის

ერთაშორისოდ აღიარებული ექვსი, ოთხი ან

ქვეყნების თანამშრომლობის საბჭო) ქვეყნებში.

ორნიშნა HS (ჰარმონიზებული სისტემის) კო

ანგარიშის მიზანია ევროკავშირისა და GCC- ის

დების მიხედვით. კვლევა ჩატარდა პირვე

ქვეყნებში ქართული პროდუქციის (ცოცხალი

ლადი და მეორადი წყაროების მონაცემების

ცხვარი, ცხვრის რძე და რძის პროდუქტები,

გამოყენებით. გაანალიზდა ყველა არსებული

ცხვრის ხორცი და ცხვრის მატყლი) პოტენ
ციალის დადგენა. თითოეული ზემოხსენებული
სამიზნე პროდუქტი ინდივიდუალურად იქნა
შესწავლილი, სადაც ამის შესაძლებლობა იყო.

კვლევა

ქართული

დაკავშირებით

და

ცხვრის

პროდუქტებთან

ჩატარდა

ინტერვიუები

სექტორში ჩართულ მხარეებთან, როგორიცაა

იმ შემთხვევაში, სადაც მოძიებული მონაცემები

ცხვრის პროდუქტების მწარმოებლები, სამ

არ იყო საკმარისი, პროდუქციის დაჯგუფე

თავრობო ინსტიტუტები, ასოციაციები და სხვა

ბა ხდებოდა შესაბამის წყაროებში მოცემული

ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაციები.
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ადგილობრივი
ბაზრის
მიმოხილვა

წარმოების მოცულობადა
სარეალიზაციო არხები
ცხრილი 1
ცხვრის რაოდენობა (2015-2019)
(000)
2015

2016

2017

2018

2019

საქართველო (სულ)

841.6

875.9

855.9

819.1

841.9

იმერეთი

28.4

27.4

19.6

15.7

14.7

კახეთი

474.4

482.0

499.8

496.8

497.3

მცხეთა-მთიანეთი

53.3

61.7

45.4

58.2

50.8

სამცხე-ჯავახეთი

69.0

71.8

70.7

56.0

63.5

ქვემო ქართლი

185.2

203.7

193.4

167.3

188.2

შიდა ქართლი

23.6

22.0

20.7

18.7

21.4

სხვა რეგიონები

7.7

7.4

6.2

6.5

5.9

წყარო: Geostat
პირველ ცხრილში წარმოდგენილია ცხვრის
პოპულაცია რეგიონების მიხედვით 2015-დან
2019 წლის ჩათვლით. ცხრილიდან ჩანს, რომ
აღნიშნული წლების განმავლობაში ცხვრის
პოპულაციის საერთო რაოდენობაში მნიშვ
ნელოვანი ცვლილებები პრაქტიკულად არ
შეიმჩნევა. სტატისტიკური მონაცემებით ცხვრის
პოპულაციის თვალსაზრისით წამყვანი რეგ
იონებია კახეთი და ქვემო ქართლი. ცხვრის
უმეტესი ნაწილი კონცენტრირებულია კახეთის
რეგიონში, შემდეგ მოდის ქვემო-ქართლისა
და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონები.
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რაც შეეხ
 ება ცოცხალი ცხვრის იმპორტს, დიაგ
რამა 1 გვიჩვენებს, რომ ცოცხალი ცხვრის
იმპორტი 2015-2019 წლებში მნიშვნელოვნად
გაიზარდა. იმპორტირებული ცხვრის უმეტესი
ნაწილი მოდის რუმინეთსა და რუსეთის ფედე
რაციაზე. აღნიშნული ქვეყნებიდან 1644 ტონა
ცხვრის იმპორტი განხორციელდა, რაც 2019
წელს ცხვრის მთლიანი იმპორტის 96% -ია.

რაც შეეხ
 ება ცოცხალი ცხვრის ექსპორტს, და
ახლოებით 14 მილიონი აშშ დოლარის ღირებ
ულების ცოცხალი ცხვარი გავიდა ექსპორტზე
2019 წელს. ცხვრის უმეტესი ნაწილი ექ
სპორტირებულია აზერბაიჯანში, შემდეგ მოდის
საუდის არაბეთი და ქუვეითი. მცირე რაო
დენობით ცხვარი გადის ყატარში, არაბეთის გა
ერთიანებულ საამიროებში და ბაჰრეინში. 2018
წელს ცოცხალი ცხვრის ექსპორტი მნიშვნელ
ოვნად შემცირდა, რაც შეიძლება გამოწვეული
იყოს უცხოეთის ქვეყნებში ქართული ცხვრის

დიაგრამა 1. ცოცხალი ცხვრის იმპორტი
პარტნიორი ქვეყნების მიხედვით 2019 წელს

Chart 1. Import of live sheep in 2019 by partner countries
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წყარო:
Intracen Trademap
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Chart 4. Export of live sheep in 2019 by partner countries
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ცხრილი 2

ცხვრის და თხის ხორცის წარმოება რეგიონების მიხედვით
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წყარო: Geostat
ხორცის წარმოების მხრივ წამყვან პოზიციებზეა
ფრინველისა და პირუტყვის ხორცი, რომელიც
2019 წელს საქართველოში ხორცის მთლიანი
წარმოების 65%-ს (70,000 ტონა) წარმოად
გენდა. ცხვრისა და თხის ხორცის წილი
მხოლოდ 5%-ია, საერთო ჯამში - 5,900 ტონა
2019 წელს. კახეთი და ქვემო ქართლი 4500
ტონით ლიდერობენ რეგიონებში ხორცის წარ
მოების მხრივ, რაც წარმოადგენს ცხვრისა და
თხის ხორცის წარმოების ნახევარზე მეტს სა
ქართველოში.

მაშინ, როდესაც ბატკნის კარკასის იმპორტი
პრაქტიკულად

არ

დაფიქსირებულა

წინა

წლებში. 2019 წელს დაფიქსირდა 82,000
აშშ დოლარის ღირებულების ცხვრის ხორცის
იმპორტი, მათ შორის ცხვრის ხორცის გაყი
ნული ნაჭრები, ცხვრის ან ბატკნის ნედლი, ან
გაციებული ხორცი.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამ
სახურის მიერ ჩატარებული კვლევის თანახ
მად, 2019 წელს პირუტყვისა და ფრინველის

დიაგრამა 5. ცხვრის ხორცის იმპორტი სა
ქართველოში 2015-2019 (აშშ დოლარი
000) წლებში

აქტიური სასაკლაოების რაოდენობა იყო 106,
რომლებიც უმეტესწილად კონცენტრირებული
იყო კახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონებში.
2019 წელს სასაკლაოების მიერ წარმოებული

Chart 5. Sheep meat import in Georgia 2015-2019 (USD 000)
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Chart 6. Export of sheep meat in 2019 (by product)
14000
12000

მე-5 დიაგრამაზე წარმოდგენილია ცხვრის
ხორცის იმპორტი 2015 წლიდან 2020 წლა
მდე. აშკარაა, რომ ბატკნის კარკასის იმპო
რტი მნიშვნელოვნად გაიზარდა 2019 წელს
10000
8000
6000
4000
2000
0

8

Fresh or chilled lamb
carcases and halfcarcases

Fresh or chilled sheep
carcases and halfcarcases (excluding
lambs)
000 USD

Fresh or chilled cuts of Frozen cuts of sheep, with
sheep, with bone in
bone in (excluding
(excluding carcases and
carcases and halfhalf-carcases)
carcases)
TONS

მომსახურება გაეწია 40.3 ათარ პირს, რომელ
თა 38.6 პროცენტი შინამეურნეობას წარმოად
გენდა. სასაკლ
 აოებზე საშუალოდ 957 პირი
იყო ყოველთვიურად დასაქმებული.

მომსახ

ურების ღირებულება ერთეულ საქონელზე იყო
შემდეგი: პირუტყვის დაკვლა - 24,9 ლარი,
ცხვარი ან თხა - 11,4 ლარი, ხოლო ღორი 22,4 ლარი.
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საიდანაც
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დასახელება

სულ
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ცხვრის ხორცის უმეტესი წილი ექსპორტზე
გადის ირანში, რომელსაც მოყვება არაბ
თა გაერთიანებული საამიროები და ქუვეითი.
უმნიშვნელო ოდენობით ექსპორტი ხდება
ასევე ბაჰრეინში, აზერბაიჯანში, ომანსა და
ერაყში. როგორც უკვე აღინიშნა, 2018 წელს
შეი
ნიშნებოდა ცოცხალი ცხვრის ექსპორტის
Chart 5. Sheep meat import in Georgia 2015-2019 (USD 000)
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ვე პერიოდში ხორცის წარმოებისა და ექსპო
რტის გაზრდით. აქვე უნდა ითქვას, რომ 2018
წელს უცხო ქვეყნებიდან დიდი რაოდენობით
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2015-2019 წლებში ცხვრის და თხის რძის
წარმოებაში ცვლილებები პრაქტიკულად არ
მომხდარა. 2019 წელს წარმოებული იქნა 9.8
მილიონი ლიტრი, რაც ემთხვევა 2015 წლის
წარმოების მაჩვენებელს. კახეთი და ქვემო

ქართლი წარმოადგენს ცხვრისა და თხის რძის
წამყვან მწარმოებელ რეგიონებს 7,6 მლნ
ლიტრით 2019 წელს.
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ცხვრის და თხის რძის წარმოება რეგიონების მიხედვით
(მლნ. ლიტრი)
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რძის უმეტესი ნაწილი გამოიყენება შემდგომი
გადამუშავებისთვის და ადგილობრივი მოხმა
რებისთვის. შემდგომი გადამუშავების შედეგად
მიღებული პროდუქციის თვალსაზრისით, სა
ქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულა
რული საქმიანობაა ყველის წარმოება. შეი
ნიშნება გარკვეული თვალსაჩინო პროგრესი
ყველის ექსპორტის მხრივ უცხო ქვეყნებში,
თუმცა მნიშვნელოვანი წინსვლა 2015-2018
წლებში არ გამოვლენილა. რაც შეეხება ყველის
ექსპორტს 2019 წელს, მნიშვნელოვანი ზრდა
დაფიქსირდა და ექსპორტის ღირებულებამ
შეადგინა 615,000 აშშ დოლარი 103 ტონის
ოდენობით. აშშ წამყვანი პარტნიორია ყველის
ექსპორტის კუთხით, 300 000 აშშ დოლარის
ღირებულების 50 ტონა ყველის ექსპორტით
2019 წელს. 2019 წელს ქართული ყველის
ერთ-ერთ მთავარ საექსპორტო ბაზარს წარ
მოადგენდა ასევე სომხეთი.
უნდა აღინიშნოს, რომ ქართველმა ექსპო
რტიორებმა შეძლეს გუდის ყველის ექსპორტი
აშშ–ში, რომელიც ძირითადად ცხვრის რძის
გან იწარმოება. ქართველი მეწარმეების მიერ
ყველის ევროპაში ექსპორტი ამ ეტაპზე შეუძ

10

ლებელია ევროკავშირის სურსათის უვნებლო
ბის მოთხოვნების გამო, რომელსაც ქართველი
მწარმოებლები ვერ აკმაყოფილებენ ამჟამად.
DCFTA-ის (ევროკავში
 რთან ღრმა და ყოვ
ლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივ
რცის შესახებ შეთანხმება) შეთანხმების
თანახმად, საქართველო ვალდებულია დაუახ
ლოვოს ქვეყნის კანონმდებლობა ევროკავ
შირის კანონმდებლობას. ეს პროცესი უკვე
დაწყებულია და ამჟამად განვითარების პრო
ცესშია. ქართველ მწარმოებლებს შეუძლიათ
დამოუკიდებლად მოიპოვონ ყველის ექსპო
რტის უფლება ევროკავშირის ქვეყნებში, თუ
ისინი შეძლებენ დააკმაყოფილონ ევროკა
ვშირის სურსათის უვნებლობის სტანდარტები.
თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ თანამედროვე
საწარმოო პრაქტიკის შემუშავება და სურსათის
უვნებლობის სხვადასხვა სტანდარტის და
ნერგვა ძალიან ძვირია ქართული კომპანი
ებისთვის და აღნიშნული მიზეზების გამო,
ქართული კომპანიების ინტერესი ევროკავ
შირის ბაზრის მიმართ ძალიან მცირეა.
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კანონმდებლობა

რძისა და რძის პროდუქტების მწარმოებლებმა
/ რეალიზატორებმა და დისტრიბუტორებმა
უნდა გაითვალისწინონ შემდეგი ტექნიკური
რეგლამენტები:
1. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის No.
152 დადგენილება რძისა და რძის ნაწარმის
შესახებ
2. საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 13
აპრილის №195 დადგენილება „ადამიანის
მიერ უშუალო მოხმარებისთვის განკუთვნილი
თერმულად დამუშავებული რძის ანალიზისა
და გამოკვლევის მეთოდების შესახებ“
3. საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 23
დეკემბრის N585 დადგენილება „საკვებ
დანამატების შესახებ ტექნიკური რეგლა
მენტის დამტკიცების თაობაზე“
4. საქართველოს
მთავრობის
დადგენი
ლება N301 - ტექნიკური რეგლამენტის მომხმარებლისათვის სურსათის შესახებ
ინფორმაციის მიწოდების თაობაზე დამტკი
ცების შესახებ
5. საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 18
იანვრის №22 დადგენილება „ტექნიკური
რეგლამენტი ცოცხალ ცხოველებსა და
ცხოველური წარმოშობის სურსათში ზოგი
ერთი ნივთიერებისა (სუბსტანციის) და
მათი ნარჩენების მონიტორინგის წესის
დამტკიცების შესახებ“
6. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 18
დეკემბრის №639 დადგენილება „ფარმა
კოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების,
მათი კლასიფიკაციისა და ცხოველური წარ
1

მოშობის სურსათში ნარჩენების მაქსიმა
ლური ზღვრის შესახებ ტექნიკური რეგლა
მენტის დამტკიცების თაობაზე“
7. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 10
ნოემბრის №581 დადგენილება „სურსათის
მიკრობიოლოგიური მაჩვენებლების შესახებ
ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თა
ობაზე“
8. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 9
ნოემბრის №567 დადგენილება სურსათში
ზოგიერთი დამაბინძურებლის (კონტამი
ნანტის) მაქსიმალურად დასაშვები ზღვრის
შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკი
ცების თაობაზე
9. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 3
იანვრის №10 დადგენილება ტექნიკური
რეგლამენტის - „საცალო ვაჭრობაში და
უფასოებელი პროდუქციის მიწოდებისა და
რეალიზაციის ჰიგიენური პირობებისა და
წესების“ დამტკიცების შესახებ
10.საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 7
მარტის №90 დადგენილება ცხოველური
წარმოშობის სურსათის ჰიგიენის სპეცია
ლური წესის შესახებ
11. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 26
დეკემბრის №722 დადგენილება „ბიზნეს
ოპერატორის აღიარების წესის დამტკიცების
შესახებ“, რომელიც ავალდებულებს ცხოვე
ლური წარმოშობის სურსათის წარმოებას
ან / და გადამუშავებასთან დაკავშირებულ
საწარმოებს მიიღონ სახელმწიფო აღიარება
12. „წყლის შესახებ“ საქართველოს კანონი1

„წყლის შესახებ“ საქართველოს კანონი მნიშვნელოვანი რეგულაციაა რძის პროდუქტების მრეწველობისთვის, რადგან ქარხნები წყლის მომხმარებლები
არიან. რძის პროდუქტების მრეწველობა ხელს უწყობს სამრეწველო ჩამდინარე წყლების ჩადინებას ზედაპირულ წყლებში - ძირითადად მდინარე
მტკვარში.
მომავალში მრეწველობის ყველა დარგისთვის, მათ შორის რძის პროდუქტების მრეწველობისთვისაც სავალდებულო იქნება სამრეწველო ემისიების
შესახებ კანონის მოთხოვნების (ის ჯერ კიდევ დამუშავების პროცესშია და მხოლოდ კანონპროექტია ხელმისაწვდომი) შესრულება, ასოცირების
ხელშეკრულების - დანართი XXVI - გარემო - 2010 წლის 24 ნოემბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს დირექტივა 2010/75 / EU სამრეწველო ემისიების
შესახებ თანახმად. აღნიშნული დირექტივის დებულებები შეეხება შემდეგს:
− ეროვნული კანონმდებლობის მიღება და კომპეტენტური ორგანოს / პირების დანიშვნა; (განრიგი: დირექტივის ეს დებულებები უნდა შესრულდეს
წინამდებარე შეთანხმების ძალაში შესვლიდან ოთხი წლის განმავლობაში)
− დანადგარების იდენტიფიცირება, რომლებიც ნებართვას საჭიროებს
(განრიგი: დირექტივის ეს დებულებები უნდა შესრულდეს წინამდებარე შეთანხმების ძალაში შესვლიდან ექვსი წლის განმავლობაში. დირექტივის
პირველი დანართის 6 (3), 6 (4) და 6 (6) პუნქტებით განსაზღვრული ინსტალაციისთვის მოხდება განსხვავებულ ბარიერებზე შეთანხმდება ასოცირების
საბჭოსთან. ასეთი გადაწყვეტილების შესახებ ასოცირების საბჭოს წინადადება წარედგინება ხელშეკრულების ძალაში შესვლიდან ოთხი წლის
განმავლობაში)
− ინტეგრირებული სანებართვო სისტემის დანერგვა (მუხლები 4–6, მე –12, მე –17 (2), 21 – ე და 24 – ე და IV დანართი);
(განრიგი: დირექტივის ეს დებულებები უნდა შესრულდეს ამ შეთანხმების ძალაში შესვლიდან ექვსი წლის განმავლობაში; დირექტივის I დანართის 6 (3),
6 (4) და 6 (6) პუნქტებით განსაზღვრული ინსტალაციების ვადაა ასოცირების საბჭოს გადაწყვეტილებიდან მაქსიმუმ ექვსი წელი)
− შესაბამისობის მონიტორინგის მექანიზმის შექმნა (მუხლები 8, 14 (1) (დ) და 23 (1))
(განრიგი: დირექტივის ეს დებულებები უნდა შესრულდეს წინამდებარე შეთანხმების ძალაში შესვლიდან ექვსი წლის განმავლობაში)
BAT–ის განხორციელება BREF–ების BAT დასკვნების გათვალისწინებით (მე–14 მუხლის მე–3 პუნქტებიდან მე–6 პუნქტამდე და მე–15 მუხლის
მე–2–დან 4–მდე)
(განრიგი: დირექტივის ეს დებულებები უნდა შესრულდეს წინამდებარე შეთანხმების ძალაში შესვლიდან 12 წლის განმავლობაში).
წყარო: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0830(02)
ახალმა გარემოსდაცვითმა რეგულაციებმა შეიძლება გაზარდოს პროდუქტის ღირებულება, მაგრამ გარემოს მაღალი ხარისხი ასევე აისახება თავად
პროდუქტის ხარისხზე. მწვანე მარკირება მომხმარებლებში სულ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება.
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ცხვრის და
ცხვრის
პროდუქტების
პოტენციალი
ევროკავშირის
ბაზარზე

სურსათის
უვნებლობის
მოთხოვნები
ცოცხალი ცხოველებისა და ცხოველური
წარმოშობის პროდუქტების იმპორტი მკაც
რად კონტროლდება ევროკავშირის შესაბა
მისი ორგანოების მიერ, რადგან მსგავსი
პროდუქცია განიხილება, როგორც მაღალი
რისკის მქონე პროდუქტები. ცოცხალი ცხოვე
ლებისა და ცხოველური წარმოშობის სხვა
პროდუქტების იმპორტი შესაბამისობაში უნდა
იყოს ევროკავშირის სურსათის უვნებლო
ბის, საზოგადოების ჯანდაცვის, ცხოველთა
ჯანმრთელობის და სხვა სათანადო რეგულა
ციებთან.
შენიშვნა:
გთხოვთ გაითვალისწინეთ, რომ საქარ
თველოს ჯერ არ აქვს ევროკავშირისგან
ცოცხალი საქონლის, ხორცპროდუქტებისა
და რძის პროდუქტების ექსპორტის ნებარ
თვა. ცხოველური წარმოშობის პროდუ
ქტები, რომლის ექსპორტიც ამჟამად ნებად
ართულია საქართველოდან, არის შემდეგი:
თაფლი, შავი ზღვის თევზი (ქაფშია) და
მატყლი.
ზოგადი წესები, რომლის დაცვაც აუცილებელია
ევროკავშირში პირუტყვისა და ცხოველური
წარმოშობის პროდუქციის იმპორტის დროს:
‒ ექსპორტიორ მესამე ქვეყანას უნდა ჰქონდეს
მიღებული ევროკავშირის კომპეტენტური
ორგანიზაციების მიერ გაცემული უფლება
მოსილება. ზოგიერთ შემთხვევაში, პირუტ
ყვის ექსპორტის უფლებამოსილება შეიძ
ლება მიენიჭოს არა მთელ ქვეყანას, არამედ
გარკვეულ ნაწილს ან ტერიტორიას, მაგრამ
მხოლოდ კომისიის მიერ აუდიტის ჩატარების
შემდგომ, რომლის მიზანია შეამოწმოს
შესაბამისობაშია თუ არა ყველა მოთხოვნა.
დეტალური ინფორმაცია ევროკავშირის
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არაწევრი ქვეყნების პოზიტიურ სიაში დამა
ტების პრინციპების შესახებ მოცემულია შემ
დეგ ბმულზე: Commission Regulation (EU)
No 206/2010
‒ გადამუშავებული კვების პროდუქტების შემ
თხვევაში, გადამამუშავებელი კომპანი
ები დამტკიცებული უნდა იყოს მესამე
ქვეყნის იურიდიული ორგანოების მიერ.
საქართველოში მსგავსი დაწესებულებაა
სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო,
რომელიც პასუხისმგებელია საქართველოში
წარმოებული ყველა ცხოველური თუ არაცხოველური პროდუქტების ვეტერინარულ
და უვნებლობის შემოწმებებსა და სერტი
ფიცირებაზე
‒ ჰიგიენური სერტიფიკატი უნდა გასცეს შესა
ბამისმა ოფიციალურმა ორგანიზაციამ და
ხელი მოაწეროს ექსპორტიორ ქვეყანაში
მოღვაწე ვეტერინარებმა
‒ თითოეული ტვირთი უნდა შემოწმდეს სასა
ზღვრო შემოწმების პუნქტში (BIP), დანი
შნულების ქვეყანაში
‒ მესამე ქვეყანას უნდა ჰქონდეს დამტკი
ცებული ნარჩენების მართვის გეგმა - res
idue plan
ცხოველების დაავადების შემთხვევის გამო
ვლენისას, ევროკავშირის ხელისუფლებამ
შეიძლება შეაჩეროს იმპორტი მესამე ქვეყნე
ბიდან, ცხოველებისა და საზოგადოების ჯან
მრთელობის დაცვის მიზნით. იმპორტის შეჩ
ერება შეიძლება შეეხოს ექსპორტიორი ქვეყნის
მთელ ტერიტორიას ან ზოგიერთ რეგიონს (მის
ნაწილებს).
‒ ცოცხალი

ცხოველების და ცხოველური
წარმოშობის პროდუქციის ექსპორტისთვის
ევროკავშირისგან ავტორიზაციის მიღების
პროცედურები შემდეგია:

1. პასუხისმგებელმა ორგანომ (სსიპ სურსათის
ეროვნული სააგენტო) ოფიციალური გან
ცხადება უნდა წარადგინოს ჯანდაცვის და
საკვების უვნებლობის გენერალურ დირე
ქტორატში (DG SANTE).

2. ამის შემდეგ, ჯანდაცვის და საკვების
უვნებლობის გენერალური დირექტორატი
უგზავნის ოფიციალურ კითხვარს პასუხის
მგებელ დაწესებულებას, რათა დარწმუნდეს,
რომ ვეტერინარული და უვნებლობის მო
მსახურება მესამე ქვეყანაში შეესაბამება
ევროკავშირის მოთხოვნებს. კითხვარი შევ
სებული და წარმოდგენილი უნდა იყოს სურ
სათის ეროვნული სააგენტოს მიერ.
3. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ უნდა
წარმოადგინოს ნარჩენების მონიტორინგის
გეგმა.
4. უფლებამოსილების მინიჭებამდე, ევროკავ
შირის კომისიამ შეიძლება ჩაატაროს
აუდიტი, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც
პოტენციური რისკი მაღალია.
5. დამაკმაყოფილებელი შედეგების შემთხვე
ვაში, ჯანდაცვის და საკვების უვნებლობის
გენერალური
დირექტორატი
ამზადებს
განცხადებას მესამე ქვეყნის პოზიტიურ სიაში
დამატებასთან დაკავშირებით. თავის მხრივ,
მესამე ქვეყანამ ჯანდაცვის და საკვების
უვნებლობის გენერალურ დირექტორატში
უნდა წარადგინოს უფლებამოსილი კომპა
ნიების სია.
6. საბოლოო გადაწყვეტილების დამტკიცება
და ხელმოწერა უნდა მოხდეს ევროკავშირის
28 წევრი ქვეყნის მიერ.

განსაზღვრულ დონეს. სურსათის შესაფუთი
მასალები უსაფრთხო უნდა იყოს გარე
მოსთვისაც.
რეკომენდაცია:
გთხოვთ გაითვალისწინეთ, რომ სურსათის
შეფუთვა უნდა შეესაბამებოდეს იმპორ
ტიორი ქვეყნის სურსათის შეფუთვის მოთ
ხოვნებს და იმპორტიორმა შეიძლება მოი
თხოვოს შესაბამისობის სერტიფიკატი.
სერტიფიკატი გაიცემა შესაფუთი მასალების
მწარმოებლის მიერ (ადგილობრივი ან
იმპორტირებული).

უფრო ვრცლად:

ევროპარლამენტის და საბჭოს 94/62/EC
დირექტივით განსაზღვრული შეფუთვ
 ასა
და შეფუთვის ნარჩენებთან დაკავშირე
ბული ზოგადი მოთხოვნები (OJ L-365
31/12/1994) (CELEX 31994L0062);

საბჭოს 75/106/EEC (OJ L-42 15/02/1975)
(CELEX 31975L0106) და 80/232/EEC (OJ
L-51 25/02/1980) (CELEX 31980L0232)
დირექტივით განსაზღვრული სპეციალუ
რი მოთხოვნები შეფუთვის ზომასთან
დაკავშირებით;

ევროპარლამენტის და საბჭოს 2007/45/

საკვების
შეფუთვა
საკვების შეფუთვის სახეობები ერთ–ერთი ყვე
ლაზე მნიშვნელოვანი საკითხია ევროკავშირში
პროდუქციის ექსპორტის დროს. ჩვენს შემთ
ხვევაში, შეფუთვის მოთხოვნები შეეხება ხო
რცისა და რძის პროდუქტებს. საკვებთან
შეხებაში არსებული ნედლეული - შესაფუთი
მასალების დასამზადებლად გამოყენებული
ნედლეული უნდა იყოს უსაფრთხო ადამიანის
ჯანმრთელობისათვის და ნედლეულის საკვებ
თან შერევა არ უნდა აღემატებოდეს წინასწარ

EC დირექტივით განსაზღვრული სპეცია
ლური წესები პროდუქტების ნომინალუ
რი ოდენობის შესახებ (OJ L-247 21/09/
2007) (CELEX 32007L0045)

სპეციალური

წესები სურსათთან შემხებ
ლობაში მყოფი ნედლეულების შესახებ,
რომლებიც გათვალისწინებულია ევრო
პარლამენტისა და საბჭოს (OJ L-338
13/11/2004) რეგულაციში (EC) No
1935/2004 (CELEX 32004R1935).
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სურსათის
ეტიკეტირება
ევროკავშირის ეტიკეტირების შესახებ კანონი
ადგენს წესებს, რომლებიც მომხმარებელს
ამომწურავ ინფორმაციას აწვდის საკვების
შესახებ. ევროკავშირის კანონმდებლობის თა
ნახმად, პროდუქტის მწარმოებელი პასუხის
მგებელია ადგილობრივი საკვები პრო
დუქტის ეტიკეტის შინაარსზე, იმპორტირებული
პროდუქტის შემთხვევაში, პასუხისმგებელი
მხარე იმპორტიორია. საკვები პროდუქტის
შესახებ ინფორმაცია უნდა შეესაბამებოდეს
სიმართლეს, უნდა იყოს მკაფიო, გასაგები და
მომხმარებელი არ უნდა შეიყვანოს შეცდომაში.
ქვემოთ წარმოდგენილია ის ძირითადი
ინფორმაცია, რომელიც თან უნდა ახლდეს
საკვებ პროდუქტებს (ხორცი და რძე):

‒ საკვების დასახელება
‒ მწარმოებლის, შემფუთველის, ან დის
ტრიბუტორის, ან იმპორტიორის, ან ექსპო
რტიორის ან გამყიდველის სახელწოდება
და მისამართი
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‒ შემადგენლობის ჩამონათვალი (თუ შეიცავს
რამე დამატებით ინგრედიენტს)
‒ ნეტო მოცულობა
‒ ვარგისიანობის მინიმალური ვადა
‒ შენახვის პირობები
‒ წარმოშობის ქვეყანა
‒ გამოყენების ინსტრუქცია
‒ პარტიის ნომერი
‒ კვებითი ღირებულება

ეტიკეტის შინაარსი უნდა იყოს იმპორტიორი
ქვეყნის მშობლიურ ენაზე. ნებადართულია
ალტერნატიული (დამატებითი) ენის გამო
ყენებაც, მაგრამ რეკომენდებულია წინასწარი
კონსულტაცია იმპორტიორთან.

კანონმდებლობა

მესამე ქვეყანა, რომელიც ცხოველების და
ცხოველური პროდუქტების პოტენციური ექს
პორტიორია ევროკავშირში, უნდა აკმაყოფი
ლებდეს გარკვეულ მოთხოვნებს. ყველაზე
მნიშვნელოვანია ქვემოთ წარმოდგენილი მო
ნაცემები:
• ვეტერინარული მომსახურება და მომსა
ხურების გამწევი დაწესებულებების კომპეტე
ნცია ექსპორტიორ ქვეყანაში (საქართველო)
• კანონმდებლობა ცხოველების და ცხოვე
ლური წარმოშობის პროდუქტების შესახებ
ექსპორტიორ ქვეყანაში (საქართველო)
• ცხოველთა დაავადებების პრევენციის წესე
ბი და სამოქმედო გეგმა ექსპორტიორ ქვე
ყანაში (საქართველო)
• პირუტყვის ჯანმრთელობის კონტროლის სი
სტემები
• ევროკავშირის კომისიებსა და ცხოველ
თა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზა
ციასთან (OIE) ცხოველთა დაავადებების
შესახებ ანგარიშგების სიხშირე და რეგულა
რობა
• ჯანმრთელობისა და სურსათის უსაფრთ
ხოების კონტროლის სისტემები მესამე
ქვეყნებში ცხოველური წარმოშობის პრო
დუქციის წარმოების, შენახვის, ტრანსპო
რტირებისა და დამუშავებისთვის
• პირუტყვის ჯანმრთელობის მდგომარეობა
მესამე ქვეყანაში
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უფრო ვრცლად:

COUNCIL

DIRECTIVE 2004/68/EC - ცხო
ველთა ჯანმრთელობის დაცვის წესები
კონკრეტული ცოცხალი ჩლიქოსანი ცხო
ველების სახელმწიფოში იმპორტის და
ტრანზიტის შემთხვევაში
Council Directive 2002/99/EC - ქმნის
სამართლებრივ საფუძველს ცხოველთა
ჯანმრთელობის ყველა წესისთვის, რო
მელიც არეგულირებს ცხოველური წარ
მოშობის პროდუქტების წარმოებას, გადა
მუშავებას, დისტრიბუციას და მიწოდებას
მოხმარებისთვის
Regulation (EC) No 178/2002, Reg
ulation (EC) No 852/2004, Regula
tion (EC) No 853/2004, Regulation
(EC) No 854/2004 და Regulation
(EC) 882/2004 ქმნის სამართლებრივ
საფუძველს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის
წესებისთვის, ვაჭრობის და ევროკავშირში
წარდგენის მიზნით
2007/777/EC - ცხოველების და საზოგა
დოების ჯანმრთელობის პირობები და
მესამე ქვეყნიდან იმპორტისთვის გარკვე
ული ხორცპროდუქტებისა და ადამიანის
საკვებად გამოსაყენებელი დამუშავებული
კუჭების, ნაწლავების, შარდის ბუშტის
სერტიფიკატის ნიმუშები
Commission Regulation (EU) No 605/2010
- ცხოველების და საზოგადოების ჯანდაცვა
და ვეტერინარული სერტიფიცირების პი
რობები ევროკავშირში ნედლი რძის,
რძის პროდუქტების, ხსენის და ხსენზე
დამზადებული პროდუქტების შესატანად
ადამიანის საკვებად გამოყენებისთვის

სტანდარტები და
სერტიფიცირება

ვეტერინარული
სერტიფიკატი
საჭიროა
ცხოველის და ცხოველური წარმოშობის
პროდუქტებისთვის,
მათი
ევროკავშირის
საზღვარზე შესატანად. სერთიფიკატი უნდა
გაიცეს ექსპორტიორი ქვეყნის კომპეტენტური
დაწესებულების მიერ. ვეტერინარული სერთი
ფიკატი საქართველოში გაიცემა სსიპ სურსათის
ეროვნული სააგენტოს მიერ და ადასტურებს,
საექსპორტო ტვირთის უვნებლობას.
იმპორტიორმა კომპანიამ ასევე უნდა მოამზა
დოს საერთო ვეტერინარული შესვლის დო
კუმენტი (CVED) ევროკავშირის საზღვრებზე
განბაჟების მიზნით. მნიშვნელოვანია, რომ
საბაჟო სამსახურში წინასწარ გაიგზავნოს
პროდუქციის ჩამოსვლის ცნობა (შეტყობინება).
ცოცხალი ცხოველების შემთხვევაში ეს შესა
ძლებელია გაკეთდეს ხელით ან ელექ
ტრონულად, ჩამოსვლამდე ერთი სამუშაო
დღით ადრე, TRACES, (ევროკავშირის ინტეგ
რირებული ვეტერინარული მიკვლევადობის
სისტემა) სისტემით (TRACES, the EU’s
integrated veterinary traceability system).
ცოცხალი ცხოველები არ უნდა იყვნენ და
ავადებულები ბრუცელოზით, ჯილეხით და
ცოფით, უნდა იყვნენ ჯანმრთელები და ცხო
ველების მდგომარეობა საფრთხეს არ უნდა
წარმოადგენდეს. ვეტერინარული სერტიფიკა
ტი უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას საქონლის
დანიშნულების ადგილის შესახებ და ახდენდეს
ცხოველის იდენტიფიკაციას. მნიშვნელოვანია,
რომ სერთიფიკატს ოფიციალური ვეტერინარი
აწერდეს ხელს.
ცოცხალი ცხოველები ან ცხოველური წარ
მოშობის პროდუქტები, რომლებიც არ აკმა
ყოფილებენ სურსათის უვნებლობისა და ჯან
მრთელობის მოთხოვნებს, ვერ მოხვდება
ევროკავშირში.

წარმოშობის
წესები
წარმოშობის წესები მნიშვნელოვანია პარტ
ნიორ ქვეყანასთან შეღავათიანი სავაჭრო
რეჟიმებით სარგებლობისთვის. 2014 წლის 1
სექტემბრიდან ევროკავშირმა და საქართვე
ლომ ხელი მოაწერეს ასოცირების შეთანხმებას
(DCFTA), რომელიც ასევე შეიცავს თავისუფა
ლი ვაჭრობის ხელშეკრულებას. ცოცხალი
ცხოველების, ხორცისა და ხორცპროდუქტების,
რძისა და რძის პროდუქტების შემთხვევაში
საჭიროა, რომ საექსპორტო პროდუქტი მთ
ლიანად წარმოშობილი იყოს ექსპორტიორ
ქვეყანაში (საქართველოში). იგივე წესი ვრცე
ლდება ცხვრის მატყლზე იმ შემთხვევაში, თუ
ექსპორტზე გადის ძირითადი პროდუქტის
სახით. გთხოვთ, იხილოთ ცოცხალი ცხვრისა
და ცხვრის პროდუქტების საბაჟო/სასაქონლო
კოდები:
ცხრილი 6
კოდი

აღწერა

0204

ცხვრის ან თხის ხორცი, ნედლი,
გაციებული ან გაყინული

010410

ცოცხალი ცხვარი

04

რძის პროდუქტები; ფრინველის
კვერცხები; ნატურალური
თაფლი; ცხოველური წარმო
შობის საკვებად ვარგისი
პროდუქტები

5101

დაუმუშავებელი მატყლი

უფრო ვრცლად:

Commission

Regulation (EC) No
136/2004 - მესამე ქვეყნიდან იმპორტი
რებული პროდუქციის ვეტერინარული
შემოწმების პროცედურები სახელმწიფო
სასაზღვრო საგუშაგოებზე

22

წარმოშობის
სერტიფიკატი
წარმოშობის სერტიფიკატი არის დოკუმენტი,
რომელიც ადგენს პროდუქტის წარმომავლო

ბას. წარმოშობის სერტიფიკატის რამდენიმე
ტიპი არსებობს და დამოკიდებულია დანიშ
ნულების ქვეყანასა და ამ ქვეყანასთან არსებულ
სავაჭრო რეჟიმზე. ევროკავშირის წევრი
ქვეყნებისათვის ქართველი ექსპორტიორები
იყენებენ EUR.1 ტიპის სერთიფიკატს, რაც
ადასტურებს, რომ საექსპორტო ტვირთი წარ
მოებულია საქართველოში. როდესაც პრო
დუქტი
არ
აკმაყოფილებს
წარმოშობის
მოთხოვნებს, ექსპორტიორებს შეუძლიათ გა
მოიყენონ არაპრეფერენციული წარმოშობის
სერტიფიკატი,
რომელიც
ასევე
ანიჭებს
პროდუქტს ეროვნებას, მაგრამ არ აძლევს
სატარიფო შეღავათებს. საქართველოში წარ
მოშობის სერტიფიკატს გასცემენ სსიპ შემო
სავლების სამსახური და საქართველოს სავა
ჭრო-სამრეწველო პალატა.

სატრანსპორტო
დოკუმენტაცია
სატრანსპორტო დოკუმენტაცია განსხვავდება
ტრანსპორტის ტიპის მიხედვით, რომლითაც
ხდება ტვირთის გადატანა. სატრანსპორტო დო
კუმენტაცია გაიცემა სატრანსპორტო კომპანიის
მიერ. იხილეთ დოკუმენტაციის ტიპები:
‒ CMR: საგზაო ტრანსპორტისთვის
‒ AWB: ავიაზედნადები
‒ CIM: სარკინიგზო ზედნადები
‒ Conosament: საზღვაო ტრანსპორტი
‒ ATA Carnet: დროებითი იმპორტისთვის, ან
ნიმუშისთვის, ა.შ.
‒ TIR Carnet: როდესაც სატრანსპორტო საშუ
ალება რამდენიმე საზღვარს კვეთს

ჰიგიენური
სერტიფიკატი

ჰიგიენური სერტიფიკატი ადასტურებს პრო
დუქტის უვნებლობას და მას გასცემს სსიპ სურ
სათის ეროვნული სააგენტო.

კომერციული
ინვოისი და
ხელშეკრულება
კომერციული ინვოისი ან ხელშეკრულება სა
ჭიროა საქართველოს საზღვარზე განბაჟე
ბისთვის. ინვოისი ასევე საჭიროა იმპორტიორი
ქვეყნის საბაჟო სამსახურისთვის.

შეფუთვის სია
შეფუთვის სია საჭიროა საქართველოს საზ
ღვარზე განბაჟების პროცედურისთვის, თუ
კომერციული ინვოისი არ შეიცავს დეტალურ
ინფორმაციას ტვირთის შესახებ. შეფუთვის
სია მოითხოვება იმპორტიორი ქვეყნის საბაჟო
სამსახურის მიერაც.

დამატებითი
დოკუმენტაცია
დამატებითი დოკუმენტაცია დამოკიდებულია
კონკრეტული იმპორტიორის მოთხოვნაზე, ან
საერთაშორისო ცვლილებებით გამოწვეულ
აუცილებლობაზე.
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ბაზრის
ტენდენციები

ევროპელი მომხმარებლების მნიშვნელოვანი
ნაწილი სულ უფრო ხშირად ეძებს ჯან
საღ და ნატურალურ პროდუქტებს. მომხმა
რებელთა მოტივაცია მაღალი ხარისხის პრო
დუქციის შეძენისას არის ის, რომ პრემიუმ
ხარისხის საკვები ასოცირდება ჯანმრთე
ლობასთან, უსაფრთხოებასთან და უკეთეს
გემოსთან.
ევროკავშირში
მოსახლეობის
მსყიდველუნარიანობა მაღალია და მო
მხმარებლები მზად არიან გადაიხადონ მა
ღალი ხარისხისთვის, განსაკუთრებით ისეთ
ქვეყნებში, როგორიცაა გერმანია, საფრა
ნგეთი,
ბენელუქსის
ქვეყნები,
სკანდი
ნავიური ქვეყნები და დიდი ბრიტანეთი
(Brexit-ის მიუხედავად, დიდი ბრიტანეთი
შეგვიძლია განვიხილოთ, როგორც ევროპის
ნაწილი, ევროპაში ქართული საექსპორტო
პოტენციალის განსაზღვრისას).
EUROSTAT-ის ანგარიშის თანახმად, „სოფ
ლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა და მე
თევზეობა და სტატისტიკის 2019 წლის
გამოცემა” (Agriculture, forestry and Fish
ery and statistics-2019 eddition”) - 2017
წელს ცხვრისა და თხების რაოდენობა
100 მილიონს შეადგენდა. გაერთიანებულ
სამეფოზე, ესპანეთსა და რუმინეთზე მოდი
ოდა ევროკავშირის ცხვრის დიდი ნაწი
ლი (დაახლოებით 58%), საბერძნეთსა და
ესპანეთზე კი თხების რაოდენობის უმეტესობა.
2019 წელს ცხვრის პოპულაცია უმნიშვნელოდ
შემცირდა. მიახლოებით 83,7 მილიონი ცხვა
რი იყო 2019 წელს, რაც დაახლოებით 1,7
მილიონით ნაკლებია 2017 წლის მონაცემზე
და პრაქტიკულად იგივე რაოდენობაა, რაც
2018 წელს.
ცხვრის პოპულაცია ევროკავშირში 2019 წელს.
(მილიონი ცხვარი)
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Chart 13. Wool export by partner countries in 2019
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დიაგრამა 14. ცხვრის პოპულაცია
Source: Intracen Trademap
ევროკავშირში 2015-2019 წლებში
Chart 14. EU Sheep Population 2015-2019
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ჩვენი ინფორმაციით, ცხოველთა დაავადე
ბებმა, ისევე როგორც სტრუქტურულმა და
პოლიტიკურმა ცვლილებებმა დააჩქარა ცხვ
რისა და თხის პოპულაციის შემცირება ბოლო
წლების განმავლობაში. ევროკავშირში ცხვრის
პოპულაციის შემცირებით, ცოცხალი ცხვრისა
და ცხვრის ხორცის იმპორტი მნიშვნელოვნად
გაიზარდა. 193 მლნ. და 219 მლნ. აშშ
დოლარის ღირებულების ცოცხალი ცხვრის
იმპორტი განხორციელდა 2017 და 2018
წლებში და ასევე დაახლოებით 2,7 მილიარდი
აშშ დოლარის ღირებულების ცხვრის ხორცი
იქნა იმპორტირებული 2018 წელს.
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ევროკავშირის სოფლის მეურნეობის პრო
დუქტების შესახებ მოკლევადიანი ხედვის
მიხედვით (short term outlook), რომელიც
ევროკომისიამ 2020 წელს მოამზადა, ევრო
კავშირში მოსალოდნელია ყველა სახეობის
ხორცის წარმოების შემცირება: ღორის ხორცი
(+ 0,5%), საქონლის ხორცი -1,7%, ფრინველი
-2,0%, ცხვარი და თხა -1,5%. ხორცის წლიური
მოხმარება ასევე შეიძლება შემცირდეს 65,4 კგმდე ერთ სულ მოსახლეზე 2020 წელს (-2,5%),
რაც გამოწვეულია მომხმარებელთა მხრიდან
მოთხოვნის შემცირებით იზოლაციის პერიოდ
ში და შემცირებული შიდა ხელმისაწვდომობით,
რომელიც არ კომპენსირდება იმპორტით.
2020 წელს ცხვრისა და თხის ხორცის წარ
მოების მოსალოდნელი შემცირება (-1,5%)
ითვალისწინებს მოთხოვნის შემცირებას საკვე
ბის მომსახურებასა და საშინაო მოხმარებაზე
სააღდგომო და რამადანის დღესასწაულების
დროს და მიწოდების დეფიციტს ლოგისტიკური
პრობლემებიდან გამომდინარე, რაც კოვიდ19-ის გამო შექმნილმა კრიზისმა გამოიწვია.
აღნიშნული ასევე გამოიხატება პირუტყვის სუ
ლადობის შემცირებით, ადგილობრივი მოთ
ხოვნის სტაგნაციით, რეალიზაციის მოცულო
ბის შემცირების რისკით და მშრალი ამინდის
პოტენციური ზეგავლენით.

2018

2019

EU

დიაგრამა 16. რძის პროდუქტების იმპორ
ტი ევროკავშირში (ათასი აშშ დოლარი).

Source: Intracen Trademap

Chart 16. EU Import of Dairy Products (US Dollar thousand).
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წყარო: Intracen Trademap
დიაგრამა 17. ცხვრის ან თხის ხორცის
იმპორტი ევროკავშირში (ათასი აშშ
დოლარი).
Chart 17. EU Import of Meat of Sheep or Goats (US Dollar thousand).
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18. EU Import of Live Sheep (US Dollar thousand).
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Chart 19. The sheep population of GCC countries 2015-2018
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EU

2018

2019

ცხვრისა
და ცხვრის
პროდუქტების
პოტენციალი
სპარსეთის
ყურის
თანამშრომ
ლობის საბჭოს
ქვეყნებში

საკვების
უვნებლობის
მოთხოვნები
ყველა სახის იმპორტირებული სურსათი
GCC–ის ქვეყნებში (სპარსეთის ყურის თანამ
შრომლობის საბჭო: ბაჰრეინი, ქუვეითი,
ომანი, ყატარი, საუდის არაბეთი და არაბ
თა გაერთიანებული საამიროები) უნდა შე
ესაბამებოდეს GCC–ს სურსათის უვნებლობის
ზოგად მოთხოვნებს და წესებს. იმპორტი
რებული საკვები პროდუქტები, მათ შორის
ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები და
ცოცხალი ცხოველები კონკრეტული ქვეყნის
საბაჟოზე ექვემდებარება კონტროლს. ნების
მიერი სახის გადამუშავებული საკვები, ხორ
ცისა და რძის პროდუქტების ჩათვლით, უნ
და გადამუშავდეს საერთაშორისო დონეზე
დამტკიცებული სურსათის უვნებლობის სის
ტემების შესაბამისად. მსგავსი მოთხოვნები
მოქმედებს GCC-ის ქვეყნებშიც, გარდა ზო
გიერთი დამატებითი მოთხოვნებისა, მაგალი
თად, ჰალალის სერტიფიკატი.
ცხოველები, მათ შორის ცხვარი უნდა და
იკლას სასაკლაოზე, რომელსაც ამტკიცებს
და აკონტროლებს ექსპორტიორი ქვეყნის კო
მპეტენტური ორგანო (სურსათის ეროვნული
სააგენტო საქართველოში). ასევე, სასაკლა
ოები უნდა დამტკიცდეს GCC -ის მთავრობების
მიერ. ხორცი და / ან ხორცპროდუქტები უნდა
დამუშავდეს სურსათის უვნებლობის აღიარე
ბული სისტემით, რომელიც დაფუძნებულია
HACCP-ის (საფრთხის ანალიზი და კრიტი
კული საკონტროლო წერტილები) პრინციპებზე.
ხორცი და ხორცპროდუქტები დამზადებული
უნდა იყოს დაავადების არ მქონე ცოცხალი
ცხოველებისგან.
რძე და სხვა რძის პროდუქტები უნდა იყოს მი
ღებული ჯანმრთელი ცხოველებისგან, რომ
ლებიც ექვემდებარებიან ოფიციალურ ვეტერი
ნარულ შემოწმებას ექსპორტიორ ქვეყანაში.
რძის პროდუქტები უნდა დამუშავდეს სურსათის
უვნებლობის მენეჯმენტის სისტემების შესაბამი
სად, როგორიცაა HACCP ან მსგავსი.
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კარგი ვეტერინარული პრაქტიკის გამოყენება
უნდა მოხდეს ცოცხალ ცხოველებზე, მაგა
ლითად, ვეტერინარული მედიკამენტების,
ქიმიკატების გამოყენება და ა.შ. რძისა და
ხორცის პროდუქტებში ნებისმიერი მსგავსი
ქიმიკატების ნარჩენები უნდა შეესაბამებოდეს
GCC-ის მოთხოვნებს.

საკვები
პროდუქტების
ეტიკეტირება
ქვემოთ წარმოდგენილია სავალდებულო ინ
ფორმაცია, რომელ საკვების ეტიკეტზე უნდა
იყოს დატანილი:
‒ საკვების დასახელება
‒ მწარმოებლის, შემფუთავის, ან დისტრი
ბუტორის, ან იმპორტიორის, ან ექსპო
რტიორის ან გამყიდველის სახელწოდება
და მისამართი
‒ შემადგენლობის ჩამონათვალი (თუ შეიცავს
რამე დამატებით ინგრედიენტს)
‒ წმინდა მოცულობა
‒ ვარგისიანობის მინიმალური ვადა
‒ შენახვის პირობები
‒ წარმოშობის ქვეყანა
‒ გამოყენების ინსტრუქცია
‒ პარტიის ნომერი
‒ კვებითი ღირებულება
ეტიკეტირების ენა უნდა იყოს არაბული. იმპო
რტიორთან წინასწარი შეთანხმებით შესაძ
ლებელია ალტერნატიული ენის გამოყენება
(დამატებით).

კანონმდებლობა

ცხოველური წარმოშობის იმპორტირებული
და / ან ადგილობრივი წარმოების პრო
დუქტები რეგულირდება GSO-ს (GCC-ის
სტანდარტიზაციის ორგანიზაცია) ტექნიკური
რეგლამენტებით და სტანდარტებით. ტექნი
კური დოკუმენტები არეგულირებენ შემდეგ
საკითხებს: სურსათის უვნებლობის მოთხო
ვნები, როგორიცაა ტენიანობა, ქიმიური შემ
ცველობა, დაავადებები, შემადგენლობა, მი
კრობიოლოგიური
შემადგენლობა.
ასევე,
რეგულაციები ვრცელდება პროდუქციის ნი
მუშის აღებაზე, გადამუშავებაზე, ლაბორა
ტორიულ ანალიზსა და წარმოების კარგ
პრაქტიკაზე. ცხოველური წარმოშობის პროდუქ
ტების შესახებ ყველაზე მნიშვნელოვანი რეგუ
ლაციები GCC– ს ქვეყნებში შემდეგია:

‒ GSO 984: პასტერიზებული რძე

‒ GSO 2055-1: ჰალალის საკვები - ნაწილი
(1): ზოგადი მოთხოვნები

იმპორტის
ტარიფები

‒ GSO 2055-2: ჰალალის საკვები - ნაწილი
(2): სახელმძღვანელო მითითებები ჰალა
ლის საკვებზე სერტიფიკატის გამცემი ორ
განოებისთვის და მათი აკრედიტაციის მო
თხოვნები

‒ GSO 569: რძის და რძის პროდუქტების
სინჯების აღების მეთოდები
რეკომენდაცია:
ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების
იმპორტირების შესახებ ყველა შესაბამისი
რეგულაცია შეგიძლიათ იხილოთ GSO–ს
სტანდარტების ვებგვერდზე უმეტეს შემ
თხვევაში, კონკრეტულ სტანდარტებსა და
რეგულაციებზე წვდომა ფასიანია.

1. ცხვრის ან თხის ხორცი, ნედლი, გაციებული
ან გაყინული (0204): 0-5 %, დამოკიდებულია
კონკრეტული პროდუქტის სახეობაზე

‒ GSO 993: ცხოველების დაკვლის მოთხოვ
ნები ისლამური კანონის შესაბამისად

2. ცოცხალი ცხვარი (010410): 0%

‒ GSO 2231: საკვებთან შემხებლობაში მყოფი
ნედლეულის ზოგადი მოთხოვნები

3. რძის პროდუქტები (04): 0-5 %, დამო
კიდებულია კონკრეტული პროდუქტის სახე
ობაზე

‒ GSO CAC/RCP 58: ხორცის ჰიგიენური წე
სების კოდექსი

4. მატყლი (5101): 5%

‒ GSO 815: ნედლი ხორცის მომზადების,
ტრანსპორტირების,
გადამუშავების
და
შენახვის ჰიგიენური წესების კოდექსი
‒ GSO 2206: მზა ხორცი - მარილის ხსნარით
და თერმულად დამუშავებული ხორცი
‒ GSO 1924: გამომშრალი ხორცი
‒ GSO 1102: რძის მუყაოს კონტეინერები
‒ GSO 1103: რძის მუყაოს კონტეინერების
ტესტირების მეთოდები
‒ GSO 2214: რძისა და რძის პროდუქტების
ჰიგიენური წესების კოდექსი
‒ GSO 1874: რძის ცხიმის პროდუქტები
‒ GSO 174: ნედლი რძე
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სტანდარტები და
სერტიფიცირება

GCC ქვეყნებში პროდუქციის იმპორტზე ნე
ბართვის მისაღებად, ექსპორტიორმა უნ
და წარმოადგინოს ყველა საჭირო დოკუ
მენტაცია და სერტიფიკატი საექსპორტო
ბაზარზე შესვლამდე. მნიშვნელოვანია, რომ
იმპორტიორმა უნდა მოიპოვოს იმპორტის
ნებართვა ტვირთის ჩამოსვლამდე მინიმუმ 1
თვით ადრე.
GCC-ის ქვეყნებში ცოცხალი ცხვრის იმპორ
ტისთვის დაწესებული ზოგადი მოთხოვნებით,
ექსპორტამდე ცხოველებმა უნდა გაიარონ
ვეტერინარული შემოწმება და ასევე უნდა შე
ეძლოთ მგზავრობა. ცხოველები ასევე უნდა
აკმაყოფილებდნენ ჰიგიენურ სერტიფიკატში
მითითებულ ყველა სხვა კრიტერიუმს. ცოცხა
ლი ცხვრის თითოეული გადაზიდვა უნდა შეესა
ბამებოდეს GCC-ის ვეტერინარულ საკარან
ტინო კანონს, მათ შორის ვეტერინარულ
საკარანტინო მოთხოვნებს.

წარმოშობის
წესები
წარმოშობის წესები მნიშვნელოვანია პარტნი
ორ ქვეყანასთან შეღავათიანი სავაჭრო რეჟი
მების გამოსაყენებლად. საქართველოსა და
სპარსეთის ყურის ქვეყნებს შორის არ არსე
ბობს შეღავათიანი სავაჭრო შეთანხმება და
ქართველ ექსპორტიორებს არ აქვთ შესა
ძლებლობა გამოიყენონ სატარიფო უპირა
ტესობები სპარსეთის ყურის რეგიონში პრო
დუქციის ექსპორტის დროს.
გთხოვთ იხილოთ ცოცხალი ცხვრისა და
ცხვრის პროდუქტების HS (ჰარმონიზებული
სისტემის) კოდები:
ცხრილი 8
კოდი

აღწერა

010410

ცოცხალი ცხვარი

04

რძის პროდუქტები; ფრინველის
კვერცხები; ნატურალური თა
ფლი; ცხოველური წარმოშობის
საკვებად ვარგისი პროდუქტები

5101

დაუმუშავებელი მატყლი

წარმოშობის
სერტიფიკატი
წარმოშობის სერტიფიკატი არის დოკუმენ
ტი, რომელიც ადგენს პროდუქტის წარმო
მავლობას. წარმოშობის სერტიფიკატის რამ
დენიმე ტიპი არსებობს და დამოკიდებულია
დანიშნულების ქვეყანასა და ამ ქვეყანასთან
არსებულ სავაჭრო რეჟიმზე. სპარსეთის ყუ
რის რეგიონის ქვეყნებისათვის, ქართველმა
ექსპორტიორებმა უნდა გამოიყენონ წარმო
შობის არაპრეფერენციული სერტიფიკატი,
რომელიც ადასტურებს, რომ პროდუქტი წარ
მოშობილია საქართველოში, თუმცა სერტი
ფიკატს ვერ იყენებენ სატარიფო შეღავათების
მისაღებად.

სატრანსპორტო
დოკუმენტაცია
სატრანსპორტო დოკუმენტაცია განსხვავდება
ტრანსპორტის ტიპის მიხედვით, რომლითაც
ხდება ტვირთის გადატანა. სატრანსპორტო
დოკუმენტაცია გაიცემა სატრანსპორტო კომპა
ნიის მიერ. იხილეთ დოკუმენტაციის ტიპები:
‒ CMR: საგზაო ტრანსპორტისთვის
‒ AWB: ავიაზედნადები

0204

32

ცხვრის ან თხის ხორცი, ნედლი,
გაციებული ან გაყინული

‒ CIM: სარკინიგზო ზედნადები
‒ Conosament: საზღვაო ტრანსპორტი

‒ ATA Carnet: დროებითი იმპორტისთვის, ან
ნიმუშისთვის, ა.შ.
‒ TIR Carnet: როდესაც სატრანსპორტო საშუ
ალება რამდენიმე საზღვარს კვეთს

ჰიგიენური
სერტიფიკატი
ჰიგიენური სერტიფიკატი ადასტურებს პრო
დუქტის უვნებლობას და მას გასცემს სსიპ სურ
სათის ეროვნული სააგენტო.

კომერციული
ინვოისი და
ხელშეკრულება
კომერციული ინვოისი ან ხელშეკრულება სა
ჭიროა საქართველოს საზღვარზე განბაჟე
ბისთვის. ინვოისი ასევე საჭიროა იმპორტიორი
ქვეყნის საბაჟო სამსახურისთვის.

შეფუთვის სია

შეფუთვის სია საჭიროა საქართველოს საზ
ღვარზე განბაჟების პროცედურისთვის, თუ
კომერციული ინვოისი არ შეიცავს დეტალურ
ინფორმაციას ტვირთის შესახებ. შეფუთვის
სია მოითხოვება იმპორტიორი ქვეყნის საბაჟო
სამსახურის მიერაც.

ნაწარმოებ პროდუქტებზე, აგრეთვე ცხო
ველური წარმოშობის გადამუშავებულ საკვებზე,
რძის პროდუქტების ჩათვლით. სერტიფიკატი
გაიცემა წარმოშობის ქვეყანაში ადგილობრივ
მოლათა ან ოფიციალურად აკრედიტირებული
საერთაშორისო კომპანიების მიერ. სერთი
ფიკატი ადასტურებს, რომ ცხოველური წარ
მოშობის პროდუქტები არის ჰალალი საკვები
და დამზადებულია ისლამური შარიათის
კანონების შესაბამისად. ჰალალის დაკვლის
სერტიფიკატი ადასტურებს, რომ ცხოველი
დაკლულია ისლამური შარიათის წესების
შესაბამისად.
შენიშვნა:
გთხოვთ გაითვალისწინეთ, რომ ზოგჯერ
იმპორტიორები არ იღებენ ინდივიდუა
ლური მასერტიფიცირებლების (ადგილო
ბრივი მოლა) მიერ გაცემულ ჰალალის
სერტიფიკატს. რეკომენდებულია იმპორ
ტიორთან წინასწარი კონსულტაცია.

დამატებითი
დოკუმენტაცია
დამატებითი დოკუმენტაცია დამოკიდებულია
კონკრეტული იმპორტიორის მოთხოვნაზე, ან
საერთაშორისო ცვლილებებით გამოწვეულ
აუცილებლობაზე.

ჰალალის
სერტიფიკატი

ისლამური კანონის შესაბამისად, სერთიფი
კატი გაიცემა ხორცის, ფრინველისა და მათგან
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ბაზრის
ტენდენციები
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Chart 20. Sheep meat production in GCC countries in 2015-2018
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დიაგრამა 20. ცხვრის ხორცის წარმოება
Chart
20. Sheep meat production
in GCC countries 2015-2018
in 2015-2018
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ასპექტებად იქცა. მდგრადი მიწოდება უფრო
და უფრო მოთხოვნადი ხდება რეგიონში,
ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების, გან
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ხორცის მოხმარების მოცულობა ყოველწლი
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ლაცია დაახლოებით 13 მილიონს შეადგენდა
2018 წელს. საუდის არაბეთსა და არაბეთის
გაერთიანებულ საემიროებზე მოდის GCC–
ის ცხვრის დიდი ნაწილი (87%). პოპულაცია
მცირედით შემცირდა 2018 წელს, 2017
წელთან შედარებით (-600,000 ერთეული
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GCC–ის ქვეყნებში ცხვრის ხორცის წარმოების
თვალსაზრისით, საუდის არაბეთი ცხვრის
ხორცის მწარმოებელი ყველაზე დიდი ქვე
ყანაა, რომელსაც მოსდევს ქუვეითი და ომანი.
საერთო ჯამში, GCC- ის ქვეყნების მიერ, 2018
წელს 196,488 ტონა ცხვრის ხორცი იქნა
წარმოებული.

დიაგრამა 23. რძის პროდუქტების
იმპორტი სპარსეთის ყურის ქვეყნებში
(ათასი აშშ დოლარი)
Chart 23. Gulf Countries Import of Dairy Produce (US Dollar thousand).
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დიაგრამა 21. ცხვრის ან თხის ხორცის
იმპორტი სპარსეთის ყურის ქვეყნებში
(ათასი აშშ დოლარი)
Chart 21. Gulf Countries Import of Meat of Sheep or Goat (US Dollar thousand).
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სპარსეთის ყურის ქვეყნებში (ათასი აშშ
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Chart 24. Gulf Countries Import of Wool (US Dollar thousand).
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Chart 22. Gulf Countries Import of Live Sheep (US Dollar thousand).
0
1200000

2014

2015

2016

2017

2018

2500
2000
1500
1000

Chart 22. Gulf Countries Import of Live Sheep (US Dollar thousand).
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დიაგრამა 22. ცოცხალი ცხვრის იმპორტი
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სასარგებლო
ბმულები
‒ EU Trade Helpdesk (ევროკავშირის ვაჭრო
ბის დამხმარე სამსახური)

‒ Matsne: Legislative Herald of Georgia სა
ქართველოს საკანონმდებლო მაცნე

‒ Intracen Trademap (საერთაშორისო სავაჭ
რო ცენტრი)

‒ MEPA: საქართველოს გარემოს დაცვისა და
სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

‒ OIE: ცხოველთა ჯანდაცვის მსოფლიო ორ
განიზაცია

‒ MOESD: საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების სამინისტრო

‒ DG Sante: ჯანდაცვის და სურსათის უვნებ
ლობის გენერალური დირექტორატი

‒ RS: საქართველოს შემოსავლების სამსა
ხური

‒ FAO: გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურ
ნეობის ორგანიზაციები

‒ EDA: ექსპორტის განვითარების ასოციაცია

‒ GSO: სპარსეთის ყურის ქვეყნების სტანდა
რტების ბაზა
‒ The Dairy Organization (რძის პროდუქტების
ორგანიზაცია)

‒ GFA: საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია
‒ Shepherds Association of Georgia (საქართ
ველოს მეცხვარეთა ასოციაცია)
‒ Eurostat (ევროკავშირის სტატისტიკის სამ
სახური)
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