
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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ან გარიშში წარ მოდგენ ილია ინფორმაც ია შემ

დეგ პროდუქცია ზე: რძე და რძის ნა წარ მი, 

ცხვრის ხორცი და ხორცპროდუქტები, ცო ცხალი 

ცხვარი და ცხვრის მატყლი. კვ ლე  ვა მოიცავს 

ინფორმაც იას სა რე ალ იზაც იო არ ხების, ტექ

ნიკური რეგ ულაც იებ ისა და სტან  დარ ტების შე

სა ხებ ადგილობრივ ბა ზარ ზე (სა ქარ თველოში), 

ევ როკ ავ შირისა და G CCის (სპარ სეთის ყურის  

ქვეყ ნების თა ნამშრო მლობის საბ ჭო) ქვეყ ნებში. 

ან გარიშის მიზან ია ევ როკ ავ შირისა და GCC ის 

ქვეყ ნებში ქართული პროდუქციის (ცოცხალი 

ცხვარი, ცხვრის რძე და რძის პროდუქტები, 

ცხვრის ხორცი და ცხვრის მატყლი) პოტენ

ციალის დად გე ნა. თითოეული ზემ ოხსე ნებული 

სამ იზნე პროდუქტი ინდივიდუალ ურად იქნა 

შეს წავლილი, სა დაც ამ ის შე საძ ლებ ლობა იყო. 

იმ შემ თხვე ვაში, სა დაც მოძიებული მონა ცე მები 

არ იყო სა კ მარისი, პროდუქციის დაჯ გუფე

ბა ხდებ ოდა შე სა ბამის წყარ ოებში მოცემული 

კა ტეგ ორიების მიხედვით (მა გალ ითად, ზოგი

ერთ სტატ ისტიკურ მონა ცე მებში რძე და რძის 

პროდუქტები გა ერ თია ნებ ულია და არ არის 

დაყოფილი როგორც ცხვრის, ძროხის და 

ა.შ.). სა ვაჭრო სტატ ისტიკი ს ა ნალიზის მიზნით, 

სამ იზნე პროდუქტების დაჯ გუფე ბა მ ოხდა სა

ერ თაშორისოდ აღ ია რებული ექვსი, ოთხი ან 

ორნიშნა HS (ჰარ მონიზებული სისტემის) კო

დების მიხედვით. კვ ლე ვა ჩა ტარ და პირვე

ლადი და მეო რადი წყარ ოების მონა ცე მების 

გამ ოყე ნებით. გა ა ნალ იზდა ყვე ლა არ სებული 

კვ ლე ვა ქართული ცხვრის პროდუქტებ თან 

და კ ავ შირებით და ჩა ტარ და ინტერ ვიუები 

სექტორში ჩართულ მხა რე ებ თან, როგორიცაა 

ცხვრის პროდუქტების მწარ მოებ ლები, სამ

თავრობო ინსტიტუტები, ას ოციაც იები და სხვა 

ბიზნესის მხარ დამ ჭერ ი ორგან იზაც იები.

შესავალი 
და 
მეთოდოლოგია 
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ადგილობრივი 
ბაზრის 
მიმოხილვა



წარ მოების მოცულობა  და 
სა რე ალ იზაც იო არ ხები
ცხრილი 1

ცხვრის რაო დენ ობა (2015-2019) 

(000)

 2015 2016 2017 2018 2019

სა ქარ თველო (სულ) 841.6 875.9 855.9 819.1 841.9

იმე რეთი 28.4 27.4 19.6 15.7 14.7

კა ხეთი 474.4 482.0 499.8 496.8 497.3

მცხე თა მთია ნეთი 53.3 61.7 45.4 58.2 50.8

სამ ცხე ჯა ვა ხეთი 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 რეგ იონები 7.7 7.4 6.2 6.5 5.9

წყარო: Geostat 

პირველ ცხრილში წარ მოდგენ ილია ცხვრის 

პოპულაც ია რეგ იონების მიხედვით 2015დან 

2019 წლის ჩათვლით. ცხრილიდან ჩანს, რომ 

აღნიშნული წლების გან მავ ლობაში ცხვ რის 

პოპულაციის სა ერთო რაო დენ ობაში მნიშვ

ნელ ოვანი ცვლილე ბები პრაქ ტიკუ ლად არ 

შეი მჩნე ვა. სტატ ისტიკური მონა ცე მებით ცხვრის 

პოპულაც იის თვალ საზრისით წამ ყვანი რეგ

იონებ ია კა ხეთი და ქვემო ქართლი. ცხვრის 

უმე ტესი ნაწილი კო ნცენ ტრირებ ულია კა ხეთის 

რეგიონში, შემ დეგ მოდის ქვემ ოქარ თლისა 

და სამ ცხე ჯა ვა ხეთის რეგ იონები.  

რაც შე ე ხე ბა ცოცხალი ცხვრის იმპორტს, დიაგ

რა მა 1 გვიჩვე ნებს, რომ ცოცხალი ცხვრის 

იმპორტი 20152019 წლებში მნიშვნელ ოვნად 

გაი ზარ და. იმპორტირებული ცხვრის უმე ტესი 

ნაწილი მოდის რუმინეთ სა  და რუსეთის ფე დე

რაც ია ზე. აღნიშნული ქვეყ ნებ იდან 1644 ტონა 

ცხვრის იმპორტი გან ხორციელ და,  რაც 2019 

წელს ცხვრის მთლიანი იმპორტის 96% ია. 
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დიაგ რა მა 1. ცოცხალი ცხვრის იმპორტი 

პარტნიორი ქვეყ ნების მიხედვით 2019 წელს

წყარო: Intracen Trademap

როგორც უკ ვე აღი ნიშნა, ცოცხალი ცხვრის 

იმპორტი და ახ ლოებით 1000დან 1710 ტონამ

დე გაი ზარ და 20152019 წლებში. 2018 წელს 

დაფ იქსირდა ცოცხალი ცხვრის იმპორტის 

მნი შვნელ ოვანი ზრდა, და ახ ლოებით 5000 

ტონამ დე, რომლის ღი რებ ულე ბაც 7 მლნ აშშ 

დო ლარ ი შე ად გინა. ჩვენი ინფორმაციით, 

რუ  მი ნეთ იდან და რუსეთის ფე დე რაც იიდან 

იმპო რ ტირებული ცხვრის უმე ტესი ნაწილი გა

ნკუთვნილი იყო სა სა კ ლა ოებში შემდგომი და

მ უ შა ვებისთვის.

დიაგ რა მა 2. ცოცხალი ცხვრის იმპორტი 

(2015-2019)

წყარო: Intracen Trademap

რაც შე ე ხე ბა ცოცხალი ცხვრის ექსპორტს, და

ახ ლოებით 14 მილიონი აშშ დოლარის ღი რებ

ულების ცოცხალი ცხვარი გავ იდა ექ სპორტზე 

2019 წელს. ცხვრის უმე ტესი ნაწილი ექ

სპორტირებ ულია აზერ ბაი ჯანში, შემ დეგ მოდის 

საუდის არა ბეთი და ქუვეითი. მცირე რაო

დენობით ცხვარი გადის ყა ტარში, არა ბეთის გა

ერ თია ნებულ სა ამ იროებში და ბაჰ რეინში. 2018 

წელს ცოცხალი ცხვრის ექ სპორტი მნიშვნელ

ოვნად  შემ ცირდა, რაც შეი ძლე ბა გამ ოწვეული 

იყოს უცხოეთის ქვეყ ნებში ქართული ცხვრის 

ხორცზე მოთხოვნის გაზრდით 2018 წელს.

დიაგ რა მა 3. ცოცხალი ცხვრის ექსპორტი 

(2015-2019)

წყარო: Intracen Trademap

დიაგ რა მა 4. ცოცხალი ცხვრის ექსპორტი  

2019 წელს, პარტნიორი ქვეყ ნების 

მიხედვით 
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Chart 3. Export of Live Sheep (2015-2019) 

 

Source: Intracen Trademap 
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ცხრილი 2

ცხვრის და თხის ხორცის წარ მოე ბა რეგ იონების მიხედვით 
(000 ტონა)

 2015 2016 2017 2018 2019
სა ქარ თველო 4.8 4.6 6.7 9.1 5.9
კა ხეთი 2.6 2.6 3.4 4.3 2.8
მცხე თა  მთია ნეთი 0.1 0.2 0.3 0.5 0.3
სამ ცხე ჯა ვა ხეთი 0.5 0.5 0.7 0.9 0.6
ქვემო ქართლი 1.1 0.7 1.5 2.6 1.7
სხვა რეგ იონები 0.6 0.7 0.8 0.7 0.5

წყარო: Geostat 

ხორცის წარ მოების მხრივ წამ ყვან პოზიციებ ზეა 

ფრინველ ისა და პირუტყვის ხორცი, რომელიც 

2019 წელს სა ქარ თველოში ხორცის მთლიანი 

წარ მოების 65%ს (70,000 ტონა) წარ მოად

გენ და. ცხვრისა და თხის ხორცის წილი 

მხოლოდ 5%ია, სა ერთო ჯამში  5,900 ტონა 

2019 წელს. კა ხეთი და ქვემო ქართლი 4500 

ტონით ლიდერ ობენ რეგ იონებში ხორცის წარ

მოების მხრივ, რაც წარ მოად გენს ცხვრისა და 

თხის ხორცის წარ მოების ნა ხე ვარ ზე მეტს სა

ქარ თველოში.

დიაგ რა მა 5. ცხვრის ხორცის იმპორტი სა-

ქარ თველოში 2015-2019 (აშშ დოლარი 

000) წლებში

წყარო: Intracen Trademap

მე5 დიაგ რა მა ზე წარ მოდგენ ილია ცხვრის 

ხო რცის იმპორტი 2015 წლიდან 2020 წლა

მ დე. აშკ ა რა ა, რომ ბა ტკნის კა რკ ასის იმპო

რტი მნიშვნელ ოვნად გაი ზარ და 2019 წელს 
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Chart 5. Sheep meat import in Georgia 2015-2019 (USD 000) 

 

Source: Intracen Trademap 

Chart 6. Export of sheep meat in 2019 (by product) 
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მაშინ, როდე საც ბა ტკნის კა რკ ასის იმპორტი 

პრაქ ტიკუ ლად არ დაფ იქსირებ ულა წინა 

წლებში. 2019 წელს დაფ იქსირდა 82,000 

აშშ დოლარის ღი რებ ულების ცხვრის ხო რცის 

იმპორტი, მათ შორის ცხვრის ხორცის გაყი

ნული ნაჭ რები, ცხვრის ან ბა ტკნის ნედლი,  ან 

გაც იებული ხორცი.  

სა ქარ თველოს სტატ ისტიკის ეროვნული სამ

სახურის მიერ ჩა ტა რებული კვ ლევის თა ნახ

მად, 2019 წელს პირუტყვისა და ფრინველის 

აქტიური სა სა კ ლა ოების რაო დენ ობა იყო 106, 

რომლებიც უმე ტეს წილად კო ნცენ ტრირებული 

იყო კა ხეთ ისა და ქვემო ქართლის რეგ იონებში. 

2019 წელს სა სა კ ლა ოების მიერ წარ მოებული 

ხორცის ოდენ ობამ შე ად გინა 40 329.1 ტონა, 

რომლის 40% იყო საქონლის ხორცი, 40 

329.1%  ფრინველის ხორცი, 16.8%  ღორის 

ხორცი, 3.9% - ცხვრის და თხის ხორცი და 

სხვა სა ხეობის ხორცის უმნიშვნელო წილი.  

მომსახ ურე ბა გა ეწ ია 40.3 ათარ პირს, რომელ

თა 38.6 პროცენტი  შინა მეუ რნეო ბას წარ მოად

გენ და. სა სა კ ლა ოებ ზე  საშ უალოდ 957 პირი 

იყო ყოველ თვიურად და საქ მებული.  მომსახ

ურების ღი რებ ულე ბა ერ თეულ საქ ონელ ზე იყო 

შემ დეგი: პირუტყვის და კვ ლა  24,9 ლარი, 

ცხვარი ან თხა  11,4 ლარი, ხოლო ღორი  

22,4 ლარი. 

ცხვრის გაყინული ნაჭრები, ძვლიანი (კარკასის და ნახევრად კარკასის გარეშე)

ნედლი ან გაცივებული ცხვრის კარკასი და ნახევრად კარკასი (ბატკნების გარდა)

ნედლი ან გაცივებული ბატკნის კარკასი და ნახევრად კარკასი
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ცხრილი 3

ინდიკ ატორის 

და სა ხე ლე ბა
სულ

საი და ნაც

პირუტყვი
ცხვარი 

და თხა
ღორი ფრინველი სხვა

და კლული პირუტყვის და 

ფრინველის მთლიანი 

რაო დენ ობა (სული)

11,523,403 166,625 118,128 118,472 11,084,848 35,330

წარ მოებული ხორცი, სულ 

(სა კ ლავის წონა , კგ)
40,329,080 16,276,884 1,566,358 6,778,091 15,634,322 73,425

სა სა კ ლაოს მიერ 

შესყიდული, შემდგომი 

რე ალ იზაციის მიზნით (კგ)

2,697,249 888,730 173,427 1,533,992 101,100 …

მომსახ ურების საშ უალო 

ღი რებ ულე ბა (ლარ ი/ერ

თეუ ლზე)

21.5 24.9 11.4 22.4 … …

წყარო: Geostat 

ცხვრის ხორცის უმე ტესი წილი ექ სპორტზე 

გა დის ირანში, რომელ საც მოყვე ბა არაბ

თა გა ერ თია ნებული სა ამ იროებ ი და ქუვეითი. 

უმნიშვნელო ოდენობით ექსპორტი ხდე ბა 

ასე  ვე ბაჰ რეინში, აზერ ბაი ჯანში, ომან სა და 

ერაყში. როგორც უკ ვე აღი ნიშნა, 2018 წელს 

შეი ნიშნებ ოდა ცოცხალი ცხვრის ექსპორტის 

მნიშვნელ ოვანი შემ ცირე ბა, რაც აი ხსნე ბა იმა

ვე პერიოდში ხორცის წარ მოებ ისა და ექსპო

რტის გაზრდით. აქ ვე უნდა ითქვას, რომ 2018 

წელს უცხო ქვეყ ნებ იდან დიდი რაო დენო ბით 

ცოცხალი ცხვარი იქნა შემ ოყვანილი შემდგომი 

დამ უშა ვების მიზნით. 

დიაგ რა მა 6. ცხვრის ხორცის ექსპორტი 

2019 წელს (პროდუქციის მიხედვით)

დიაგ რა მა 7. ცხვრის ხორცის ექსპორტი 

(2015-2019)

წყარო: Intracen Trademap

დიაგ რა მა 8. ცხვრის ხორცის ექსპორტი 

პარტნიორი ქვეყ ნების მიხედვით 2019 წელს

წყარო: Intracen Trademap
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Chart 7. Export of sheep meat (2015-2019) 

 

Source: Intracen Trademap 

Chart 8. Export of sheep meat by partner countries in 2019 
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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) 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

2015 2016 2017 2018 2019

Frozen cuts of sheep, with bone in (excluding carcases and half-carcases)

Fresh or chilled lamb carcases and half-carcases

Fresh or chilled sheep carcases and half-carcases (excluding lambs)

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Fresh or chilled lamb 
carcases and half-

carcases

Fresh or chilled sheep 
carcases and half-

carcases (excluding 
lambs)

Fresh or chilled cuts of 
sheep, with bone in 

(excluding carcases and 
half-carcases)

Frozen cuts of sheep, with 
bone in (excluding 
carcases and half-

carcases)

000 USD TONS

ნედლი ან გაცივებული 
ბატკნის კარკასი და 
ნახევრად კარკასი

ნედლი ან გაცივებული 
ცხვრის კარკასი და 
ნახევრად კარკასი 
(ბატკნის გარდა)

ნედლი ან გაცივებული 
ცხვრის ხორცის ნაჭრები 
ძვლებით (კარკასის ან 

ნახევრად კარკასის გარდა)

ცხვრის ხორცის გაყინული 
ნაჭრები ძვლებით (კარკასის 

და ნახევრად კარკასის 
გარდა)

4 
 

 

Chart 7. Export of sheep meat (2015-2019) 

 

Source: Intracen Trademap 

Chart 8. Export of sheep meat by partner countries in 2019 

 

Source: Intracen Trademap 

 

2015 2016 2017 2018 2019
000 USD 88 3,729 23,765 34,539 15,204
TONS 12 757 4,460 6,535 2,842

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

000 USD TONS

IRAN UAE KUWAIT BAHRAIN AZERNAIJA
N OMAN IRAQ

000 USD 12,351 1436 1287 65 58 6 1
TONS 2,418 198 171 45 10 10 1

12,351

1436 1287
65 58 6 1

2,418

198 171 45 10 10 1
0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

000 USD TONS

ირანი ქუვეითი ბაჰრეინი აზერბაიჯანი ომანი ერაყი
გაერთ. არაბთა 

საამიროები

 ტონადოლარი

 ტონა

 ტონა

დოლარი

დოლარი

 ტონადოლარი

 ტონა

დოლარი

9

https://www.geostat.ge/en
https://www.trademap.org/Index.aspx
https://www.trademap.org/Index.aspx


20152019 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 

წყარო: Geostat 

რძის უმეტესი ნაწილი გამოიყენება შემდგომი 

გადამუშავებისთვის და ადგილობრივი მოხმა

რებისთვის. შემდგომი გადამუშავების შედეგად 

მიღებული  პროდუქციის  თვალსაზრისით, სა 

ქარ თველოში ერთერთი ყველაზე პოპულა

რული საქმიანობაა ყველის წარმოება. შეი

ნიშნება გარკვეული თვალსაჩინო პროგრესი 

ყველის ექსპორტის მხრივ უცხო ქვეყნებში, 

თუმცა მნიშვნელოვანი წინსვლა 20152018 

წლებში არ გამოვლენილა. რაც შეეხება ყველის 

ექს პორტს 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 

ერთერთ 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 მი ერ 

ყველის ევროპაში ექსპორტი ამ ეტაპზე შეუძ

ლებელია ევროკავშირის სურ სათის უვ  ნებ   ლო

ბის მოთხოვნების გამო, რომე ლსაც ქართველი 

მწარმოებლები ვერ აკმა ყოფილე ბენ ამჟამად. 

DCFTAის (ევრო კა ვ  ში რთან ღრმა და ყოვ-

ლის მომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივ-

რცის შესახებ შეთა ნხმება) შეთანხმების 

თანახმად, სა ქა რ  თველო ვალდებულია დაუახ

ლო ვოს ქვე ყნის კანონმდებლობა ევრო კავ

შირის კანო ნმდე ბლობას. ეს პროცესი უკვე 

დაწყე ბულია და ამჟამად განვითარების პრო

ცესშია. ქართველ მწარმოებლებს შეუძლიათ 

დამო უკიდებლად მოიპოვონ ყველის ექსპო

რტის უფლება ევროკავშირის ქვეყნებში, თუ 

ისინი შეძლებენ დააკმაყოფილონ ევრო კა

ვშირის სურსათის უვნებლობის სტანდარტები. 

თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ თანამედროვე 

საწარმოო პრაქტიკის შემუშავება და სურსათის 

უვნებლობის სხვადასხვა სტანდარტის და

ნე რგვა ძალიან ძვირია ქართული კომპანი

ებისთვის და აღნიშნული მიზეზების გამო, 

ქართული კომპანიების ინტერესი ევრო კავ

შირის ბაზრის მიმართ ძალიან მცირეა. 

ქართლი წარმოადგენს ცხვრისა და თხის რძის 

წამყვან მწარმოებელ რეგიონებს 7,6 მლნ 

ლიტრით 2019 წელს. 

ცხრილი 4

ცხვრის და თხის რძის წარმოება რეგიონების მიხედვით 
(მლნ. ლიტრი)

 2015 2016 2017 2018 2019

საქართველო 9.8 9.9 10.3 10.0 9.8

კახეთი 5.3 5.2 5.7 5.5 5.3

მცხეთამთიანეთი 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

სამცხეჯავახეთი 0.9 0.8 0.9 0.8 0.8

ქვემო ქართლი 2.3 2.5 2.5 2.3 2.3

სხვა რეგიონები 0.9 0.9 0.8 1.1 1.0
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დიაგრამა 9. ყველის ექსპორტი 2015-2019 

წლებში

წყარო: Intracen Trademap

5 
 

Chart 9. Cheese export 2015-2019 

 

Source: Intracen Trademap 

Chart 10. Export of cheese by partner countries 
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2019 წელს სულ 1800 ტონა მატყლი იქნა 

წარმოებული, რაც მცირედით ნაკლებია  

წინა წლის წარმოებასთან შედარებით. 

მატყლის ნახევარზე მეტი იწარმოება 

კახეთის რეგიონში, შემდეგ მოდის ქვემო 

ცხრილი 5

მატყლის წარმოება რეგიონების მიხედევით 

(000 ტონა)

 2015 2016 2017 2018 2019

საქართველო 2.3 2.0 2.0 1.9 1.8

კახეთი 1.4 1.1 1.1 1.1 1.0

მცხეთამთიანეთი 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

სამცხეჯავახეთი 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1

ქვემო ქართლი 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4

სხვა რეგიონები 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

დიაგრამა 10. ყველის ექსპორტი 

პარტნიორი ქვეყნების მიხედვით

წყარო: Intracen Trademap

ქართლი და სხვა რეგიონები. 2019 წელს 

მატყლის იმპორტის მნიშვნელოვანი ზრდა 

დაფიქსირდა, კერძოდ, 60,000 აშშ დოლარის 

ღირებულების დაახლოებით 55 ტონა მატყლი 

იქნა იმპორტირებული.

აშშ სომხეთი ისრაელი აზერბაიჯანი უზბეკეთი

 ტონადოლარი

 ტონა

დოლარი

 ტონადოლარი

 ტონა

დოლარი
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დიაგრამა 11. მატყლის იმპორტი 

საქართველოში 

 

წყარო: Intracen Trademap

რაც შეეხება ქართული მატყლის ექსპორტს, 

უნდა აღინიშნოს, რომ ეს იყო პირველი ცხო

ველური წარმოშობის პროდუქტი, რომელიც 

ექსპორტზე გავიდა ევროკავშირის ბაზარზე, 

თუმცა ექსპორტი ძირითადად სხვა ქვეყნებში 

ხორციელდება, როგორიცაა ინდოეთი, თურ

ქეთი, აზერბაიჯანი და ა. შ.

დიაგრამა 12. მატყლის ექსპორტი 2015-

2019 წლებში

წყარო: Intracen Trademap

6 
 

Source: Intracen Trademap 

Chart 11. Wool import in Georgia  

 

Source: Intracen Trademap 

Chart 12. Wool export 2015-2019 
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დიაგრამა 13. მატყლის ექსპორტი 

პარტნიორი ქვეყნების მიხედვით 2019 

წელს 

წყარო: Intracen Trademap

7 
 

Source: Intracen Trademap 

Chart 13. Wool export by partner countries in 2019 

 

Source: Intracen Trademap 

Chart 14. EU Sheep Population 2015-2019 

 

Source: Eurostat  
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კანონმდებლობა



რძისა და რძის პროდუქტების მწარმოებლებმა 

/ რეალიზატორებმა და დისტრიბუტორებმა 

უნდა გაითვალისწინონ შემდეგი ტექნიკური 

რეგ ლამენტები:

1. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის No. 

152 დადგენილება რძისა და რძის ნაწარმის 

შესახებ 

2. საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 13 

აპრილის №195 დადგენილება „ადა მიანის 

მიერ უშუალო მოხმარებისთვის გან კუთვნილი 

თერმულად დამუშავებული რძის ანალიზისა 

და გამოკვლევის მეთო დების შე სა ხებ“ 

3. საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 23 

დეკემბრის  N585  დადგენილება „საკვებ  

დანამატების შესახებ ტექნი კური რეგლა

მენტის დამტკიცების თაობაზე“

4. საქართველოს მთავრობის დადგენი

ლე ბა 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

მოშობის სურსათში ნარჩენების მაქსი მა

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

ო ბაზე“

8. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 9 

ნოემბრის №567 დადგენილება სურ  სათში 

ზოგიერთი დამაბინძურებლის (კონტა მი

ნანტის) მაქსიმალურად დასაშვები ზღვრის 

შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკი

ცების თაობაზე

9. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 3 

იანვრის №10 დადგენილება ტექნიკური 

რეგლამენტის  „საცალო ვაჭრობაში და

უფა სოებელი პროდუქციის მიწოდებისა და 

რეალიზაციის ჰიგიენური პირობებისა და 

წესე ბის“ 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 აღიარე ბა

12. „წყლის შესახებ“ საქართველოს კანონი1

1 „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 უვნებ ლო

ბის, საზოგადოების ჯანდაცვის, ცხოვე ლთა 

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 

მატ ყლი.

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 

არა წევრი 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 არა

ცხოველური 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 სა სა

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 

შეიძ ლება შეაჩეროს იმპორტი მესამე ქვეყნე

ბიდან, ცხოველებისა და საზოგადოების ჯან

მ რთელობის დაცვის მიზნით. იმპორტის შეჩ

ერება შეიძლება შეეხოს ექსპორტიორი ქვეყნის 

მთელ ტერიტორიას ან ზოგიერთ რეგიონს (მის 

ნაწილებს).

‒	 ცოცხალი ცხოველების და ცხოველური 

წარ მოშობის პროდუქციის ექსპორტისთვის 

ევროკავშირისგან ავტორიზაციის მიღების 

პროცედურები შემდეგია:  

1. პასუხისმგებელმა ორგანომ (სსიპ სურსათის 

ეროვნული სააგენტო) ოფიციალური გან

ცხა დება უნდა წარადგინოს ჯანდაცვის და 

საკვების უვნებლობის გენერალურ დირე

ქტორატში (DG SANTE).
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განსაზღვრულ დონეს. სურსათის შესაფუთი 

მასალები უსაფრთხო უნდა იყოს გარე

მოსთვისაც. 

რეკომენდაცია: 

გთხოვთ გაითვალისწინეთ, რომ სურსა თის 

შეფუთვა უნდა შეესაბამებოდეს იმპორ

ტიორი ქვეყნის სურსათის შეფუთვის მოთ

ხო ვნებს და იმპორტიორმა შეიძლება მოი

თ  ხოვოს შესაბამისობის სერტიფიკატი. 

სე რ   ტიფიკატი გაიცემა შესაფუთი მასალების 

მწარ  მო ებლის მიერ (ადგილობრივი ან 

იმპო  რ ტირებული).

უფრო ვრცლად: 

ევროპარლამენტის და საბჭოს 94/62/EC 

დირექტივით განსაზღვრული შეფუ თ ვასა 

და შეფუთვის ნარჩენებთან დაკავ ში რე

ბული ზოგადი მოთხოვნები (OJ L365 

31/12/1994)  (CELEX 31994L0062); 

საბჭოს 75/106/EEC (OJ L42 15/02/1975) 

(CELEX 31975L0106) და 80/232/EEC (OJ 

L51 25/02/1980)  (CELEX 31980L0232) 

დირექტივით განსაზღვრული სპეცია ლუ

რი მოთხოვნები შეფუთვის ზომასთან 

დაკავშირებით; 

ევროპარლამენტის და საბჭოს 2007/45/

EC დირექტივით განსაზღვრული სპეცია

ლური წესები პროდუქტების ნომინალუ

რი ოდენობის შესახებ (OJ L247 21/09/ 

2007) (CELEX 32007L0045)

სპეციალური წესები სურსათთან შემხებ

ლობაში მყოფი ნედლეულების შესახებ, 

რომლებიც გათვალისწინებულია ევრო

პარ ლამენტისა და საბჭოს (OJ L338 

13/11/ 2004) რეგულაციში (EC) No 

1935/2004 (CELEX 32004R1935).

2. ამის შემდეგ, ჯანდაცვის და საკვების 

უვნებ ლობის 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 

აუდი ტი, 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.  

საკვების 
შეფუთვა
საკვების შეფუთვის სახეობები ერთ–ერთი ყვე

ლაზე მნიშვნელოვანი საკითხია ევრო კავშირში 

პროდუქციის ექსპორტის დროს. ჩვენს შემთ

ხვევაში, შეფუთვის მოთხოვნები შეეხება ხო

რ ცისა 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 წი ნა სწარ 
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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.

სურსათის 
ეტიკეტირება
ევროკავშირის ეტიკეტირების შესახებ კანონი 

ადგენს წესებს, რომლებიც მომხმარებელს 

ამომწურავ ინფორმაციას აწვდის საკვების 

შესახებ. ევროკავშირის კანონმდებლობის თა

ნა ხმად, 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

ტრი ბუტორის, ან იმპორტიორის, ან ექსპო

რტიორის ან გამყიდველის სახელწოდება 

და მისამართი
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კანონმდებლობა



მესამე ქვეყანა, რომელიც ცხოველების და 

ცხოველური პროდუქტების პოტენციური ექს

პო   რტიორია ევროკავშირში, უნდა აკმაყო ფი

ლებდეს გარკვეულ მოთხოვნებს. ყველაზე 

მნიშვნელოვანია ქვემოთ წარმოდგენილი მო

ნა ცემები: 

•	 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 წე სე

ბი და სამოქმედო გეგმა ექსპორტიორ ქვე

ყანაში (საქართველო) 

•	 პირუტყვის ჯანმრთელობის კონტროლის სი

ს  ტემები 

•	 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

უფრო ვრცლად:

COUNCIL DIRECTIVE 2004/68/EC  ცხო

ველთა ჯანმრთელობის დაცვის წე სები 

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

მო შობის პროდუქტების წარმოებას, გადა

მუშავებას, დისტრიბუციას და მიწო დებას 

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 საზო გა

დო ების 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 

დამ ზადებული პროდუქტების შესატანად 

ადამიანის საკვებად გამოყენებისთვის
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სტანდარტები და 
სერტიფიცირება 



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 

ცხოვე ლების, ხორცისა და ხორცპროდუქტების, 

რძისა და რძის პროდუქტების შემთხვევაში 

სა ჭი როა, რომ საექსპორტო პროდუქტი მთ

ლი ანად წარმოშობილი იყოს ექსპორტიორ 

ქვეყა ნაში (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 

წარმოშობის 
სერტიფიკატი
წარმოშობის სერტიფიკატი არის დოკუმენტი, 

რომელიც ადგენს პროდუქტის წარმომავ ლო

ვეტერინარული სერტიფიკატი საჭიროა 

ცხო ველის და ცხოველური წარმოშობის 

პრო  დუქტებისთვის, 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

კუმენ ტი (CVED) ევროკავშირის საზღვრებზე 

განბაჟების მიზნით. მნიშვნელოვანია, რომ 

საბაჟო სამსახურში წინასწარ გაიგზავნოს 

პროდუქციის ჩამოსვლის ცნობა (შეტყობინება). 

ცოცხალი ცხოველების შემთხვევაში ეს შესა

ძ ლებელია 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

ავა დებულები ბრუცელოზით, ჯილეხით და 

ცო ფით, უნდა იყვნენ ჯანმრთელები და ცხო

ველების მდგომარეობა საფრთხეს არ უნდა 

წარმოადგენდეს. ვეტე რინარული სერტი ფი კა

ტი უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას საქონლის 

დანიშნულების ად გი ლის შესახებ და ახდენდეს 

ცხოველის იდენ ტიფიკაციას. მნიშვნელოვანია, 

რომ სე რთიფიკატს ოფიციალური ვეტერინარი 

აწერ  დეს ხელს.  

ცოცხალი ცხოველები ან ცხოველური წარ

მოშობის პროდუქტები, რომლებიც არ აკმა

ყო ფილებენ სურსათის უვნებლობისა და ჯან

მრთელობის მოთხოვნებს, ვერ მოხვდება 

ევ რო კავშირში.

უფრო ვრცლად: 

Commission Regulation (EC) No 

136/2004  მესამე ქვეყნიდან იმპორტი 

რებული პროდუქციის ვეტერინარული 

შემოწმების პროცედურები სახელმწიფო 

სასაზღვრო საგუშაგოებზე 
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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

ჭი როა საქართველოს საზღვარზე განბა ჟე

ბისთვის. ინვოისი ასევე საჭიროა იმპორ ტიორი 

ქვეყნის საბაჟო სამსახურისთვის.

შეფუთვის სია
შეფუთვის სია საჭიროა საქართველოს საზ

ღვა რზე განბაჟების პროცედურისთვის, თუ 

კო მერციული 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. 

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 

ადას ტურებს, რომ საექსპორტო ტვირთი წარ

მოებულია საქართველოში. როდესაც პრო 

დუქტი არ აკმაყოფილებს წარმოშობის 

მო  თ ხოვნებს, ექსპორტიორებს შეუძლიათ გა

მო ი  ყენონ არაპრეფერენციული წარმოშობის 

სერ ტიფიკატი, რომელიც ასევე ანიჭებს 

პრო დუქტს ეროვნებას, მაგრამ არ აძლევს 

სატარიფო შეღავათებს. საქართველოში წარ

მოშობის სერტიფიკატს გასცემენ სსიპ შემო

სავლების სამსახური და საქართველოს სავა

ჭროსამრეწველო 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
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ბაზრის 
ტენდენციები



ცხრილი 7

ევროკავშირი 28 83.7
დიდი ბრიტანეთი 22.7
ესპანეთი 15.4

რუმინეთი 10.3

საბერძნეთი 8.4

საფრანგეთი 7.1

იტალია 7
სხვა 12.6

წყარო: Eurostat 

დიაგრამა 14. ცხვრის პოპულაცია 

ევროკავშირში  2015-2019 წლებში

წყარო: Eurostat 

ჩვენი ინფორმაციით, ცხოველთა დაავა დე

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 

წლებ ში და ასევე დაახლოებით 2,7 მილიარდი 

აშშ დოლარის ღირებულების ცხვრის ხორცი 

იქნა იმპორტირებული 2018 წელს.  

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 

ხა რისხის საკვები ასოცირდება ჯანმრთე

ლო ბასთან, უსაფრთხოებასთან და უკეთეს 

გემოსთან. ევროკავშირში მოსახლეობის 

მსყი   დ    ვ ელუნარიანობა მაღალია და მო

მხმა    რებლები მზად არიან გადაიხადონ მა

ღალი ხარისხისთვის, განსაკუთრებით ისეთ 

ქვეყნებში, როგორიცაა გერმანია, საფრა 

ნგე თი, ბენელუქსის ქვეყნები, სკანდი

ნა ვი ური ქვეყნები და დიდი ბრიტანეთი 

(Brexitის მიუხედავად, დიდი ბრიტანეთი 

შეგ ვიძ ლია განვიხილოთ, როგორც ევროპის 

ნაწილი, ევროპაში ქართული საექსპორტო 

პოტენციალის განსაზღვრისას). 

EUROSTATის ანგარიშის თანახმად, „სოფ

ლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა და მე

თევ ზეობა და სტატისტიკის 2019 წლის 

გამოცემა” (Agriculture, forestry and Fish

ery and statistics2019 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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Source: Intracen Trademap 

Chart 13. Wool export by partner countries in 2019 

 

Source: Intracen Trademap 

Chart 14. EU Sheep Population 2015-2019 

 

Source: Eurostat  
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https://ec.europa.eu/eurostat/home?
https://ec.europa.eu/eurostat/home?
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Agriculture,_forestry_and_fishery_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Agriculture,_forestry_and_fishery_statistics


დიაგრამა 16. რძის პროდუქტების  იმპორ-

ტი ევროკავშირში (ათასი აშშ დოლარი). 

წყარო: Intracen Trademap

დიაგრამა 17. ცხვრის ან თხის ხორცის  

იმპორტი ევროკავშირში (ათასი აშშ 

დოლარი). 

წყარო: Intracen Trademap

დიაგრამა 18. ცოცხალი ცხვრის იმპორტი 

ევროკავშირში (ათასი აშშ დოლარი). 

წყარო: Intracen Trademap

ევროკავშირის სოფლის მეურნეობის პრო

დუქტების შესახებ მოკლევადიანი ხედვის 

მიხე დვით (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 კგ

მდე 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%) 

ით ვალისწინებს მოთხოვნის შემცირებას საკვე

ბის მომსახურებასა  და საშინაო მოხმარებაზე 

სააღდგომო და რამადანის დღესასწაულების 

დროს და მიწოდების დეფიციტს ლოგისტიკური 

პრობლემებიდან გამომდინარე, რაც კოვიდ

19ის  გამო შექმნილმა კრიზისმა გამოიწვია. 

აღნიშნული ასევე გამოიხატება პირუტყვის სუ

ლა დობის შემცირებით, ადგილობრივი მოთ

ხო  ვნის სტაგნაციით, რეალიზაციის მოცუ ლო

ბის შემცირების რისკით და მშრალი ამინდის 

პოტენციური ზეგავლენით.  

დიაგრამა 15. მატყლის იმპორტი 

ევროკავშირში (ათასი აშშ დოლარი). 

წყარო: Intracen Trademap
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Chart 15. EU Import of Wool (US Dollar thousand).  

Source: Intracen Trademap 

 

Chart 16. EU Import of Dairy Products (US Dollar thousand). 

Source: Intracen Trademap 
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Chart 15. EU Import of Wool (US Dollar thousand).  

Source: Intracen Trademap 

 

Chart 16. EU Import of Dairy Products (US Dollar thousand). 

Source: Intracen Trademap 
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Chart 17. EU Import of Meat of Sheep or Goats (US Dollar thousand).  

Source: Intracen Trademap 

Chart 18. EU Import of Live Sheep (US Dollar thousand). 

Source: Intracen Trademap 

Chart 19. The sheep population of GCC countries 2015-2018 
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Chart 17. EU Import of Meat of Sheep or Goats (US Dollar thousand).  

Source: Intracen Trademap 

Chart 18. EU Import of Live Sheep (US Dollar thousand). 

Source: Intracen Trademap 

Chart 19. The sheep population of GCC countries 2015-2018 
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https://www.trademap.org/Index.aspx
https://www.trademap.org/Index.aspx
https://www.trademap.org/Index.aspx
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/short-term-outlook-summer-2020_en.pdf
https://www.trademap.org/Index.aspx


ცხვრისა 
და ცხვრის 
პროდუქტების 
პოტენციალი 
სპარსეთის 
ყურის 
თანამშრომ-
ლო ბის 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

ესა ბამებოდეს GCC–ს სურსათის უვნებ ლობის 

ზოგად მოთხოვნებს და წესებს. იმპორ ტი

რებული საკვები პროდუქტები, მათ შორის 

ცხო ველური 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 GCCის ქვეყნებშიც, გარდა ზო

გიერთი დამატებითი მოთხოვნებისა, მაგა ლი

თად, ჰალალის სერტიფიკატი. 

ცხოველები, მათ შორის ცხვარი უნდა და

იკლას სასაკლაოზე, რომელსაც ამტკიცებს 

და აკონტროლებს ექსპორტიორი ქვეყნის კო

მპეტენტური ორგანო (სურსათის ეროვ ნული 

სააგენტო საქართველოში). ასევე, სასაკლა

ოები უნდა დამტკიცდეს GCC ის მთავრობების 

მიერ. ხორცი და / ან ხორცპროდუქტები უნდა 

დამუშავდეს სურსათის უვნებლობის აღიარე

ბული სისტემით, რომელიც დაფუძნებულია 

HACCPის (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.

კარგი ვეტერინარული პრაქტიკის გამოყენება 

უნდა მოხდეს ცოცხალ ცხოველებზე, მაგა

ლითად, ვეტერინარული მედიკამენტების, 

ქი მი კატების გამოყენება და ა.შ. რძისა და 

ხო რცის პროდუქტებში ნებისმიერი მსგავსი 

ქიმი კატების ნარჩენები უნდა შეესაბამებოდეს 

GCCის მოთხოვნებს.

საკვები 
პროდუქტების 
ეტიკეტირება
ქვემოთ წარმოდგენილია სავალდებულო ინ

ფო რმაცია, რომელ საკვების ეტიკეტზე უნდა 

იყოს დატანილი: 

‒	 საკვების დასახელება

‒	 მწარმოებლის, შემფუთავის, ან დისტრი

ბუტორის, ან იმპორტიორის, ან ექსპო

რტიორის ან გამყიდველის სახელ წოდება 

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). 
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კანონმდებლობა



ცხოველური წარმოშობის იმპორტირებული 

და / ან ადგილობრივი წარმოების პრო

დუქტები რეგულირდება GSOს (GCCის 

სტან დარტიზაციის ორგანიზაცია) ტექნიკური 

რეგლამენტებით და სტანდარტებით. ტექნი

კური დოკუმენტები არეგულირებენ შემ დეგ 

საკითხებს: სურსათის უვნებლობის მოთხო

ვნები, როგორიცაა ტენიანობა, ქიმიური შემ

ცველობა, დაავადებები, შემადგენლობა, მი

კრო ბიოლოგიური შემადგენლობა. ასევე, 

რე გულაციები ვრცელდება პროდუქციის ნი

მუშის აღებაზე, გადამუშავებაზე, ლაბორა

ტო  რიულ ანალიზსა და წარმოების კარგ 

პრაქტიკაზე. ცხოველური წარმოშობის პროდუქ

ტების შესახებ ყველაზე მნიშვნელოვანი რეგუ

ლაციები GCC– ს ქვეყნებში შემდეგია:   

‒	 GSO 20551: ჰალალის საკვები  ნაწილი 

(1): ზოგადი მოთხოვნები

‒	 GSO 20552: ჰალალის საკვები  ნაწილი 

(2): სახელმძღვანელო მითითებები ჰალა

ლის საკვებზე სერტიფიკატის გამცემი ორ

გა ნოებისთვის და მათი აკრედიტაციის მო

თხოვნები

‒	 GSO 993: ცხოველების დაკვლის მოთხოვ

ნები ისლამური კანონის შესაბამისად

‒	 GSO 2231: საკვებთან შემხებლობაში მყოფი 

ნედლეულის ზოგადი მოთხოვნები  

‒	 GSO CAC/RCP 58: ხორცის ჰიგიენური წე

სების კოდექსი

‒	 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

‒	 GSO 984: პასტერიზებული რძე

‒	 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.

იმპორტის 
ტარიფები
1. ცხვრის ან თხის ხორცი, ნედლი, გაციებული 

ან გაყინული (0204): 05 %, დამოკიდებულია 

კონკრეტული პროდუქტის სახეობაზე

2. ცოცხალი ცხვარი (010410): 0%

3. რძის პროდუქტები (04): 05 %, დამო

კიდებულია კონკრეტული პროდუქტის სახე

ობაზე

4. მატყლი (5101): 5%

30

http://www.puntofocal.gov.ar/notific_otros_miembros/kwt282_t.pdf
https://www.gso.org.sa/store/standards/GSO:608033?lang=en
https://www.gso.org.sa/store/standards/GSO:693260?lang=en
https://www.gso.org.sa/store/standards/GSO:589298/GSO%202231:2012?lang=en
https://dgsm.gso.org.sa/store/standards/GSO:539029?lang=en
https://www.gso.org.sa/store/standards/GSO:486019/GSO%20815:1997
https://www.gso.org.sa/store/standards/GSO:579416/GSO%202206:2012
https://www.gso.org.sa/store/standards/GSO:496627/GSO%201924:2009
https://www.gso.org.sa/store/standards/GSO:477953/GSO%201102:2002
https://www.gso.org.sa/store/standards/GSO:477960/GSO%201103:2002
https://www.gso.org.sa/store/standards/GSO:707924/GSO%202214:2015
https://www.gso.org.sa/store/standards/GSO:518699/GSO%201874:2008
https://www.gso.org.sa/store/standards/GSO:479071/GSO%20174:2006
https://www.gso.org.sa/store/standards/GSO:475530/GSO%20984:1998
https://www.gso.org.sa/store/standards/GSO:486786/GSO%20569:1994
https://www.gso.org.sa/en/


სტანდარტები და 
სერტიფიცირება 



GCC ქვეყნებში პროდუქციის იმპორტზე ნე

ბარ თვის მისაღებად, ექსპორტიორმა უნ 

და წარმოადგინოს ყველა საჭირო დოკუ

მე ნ ტაცია და სერტიფიკატი საექსპორტო 

ბა ზარ ზე შესვლამდე. მნიშვნელოვანია, რომ 

იმპორტიორმა უნდა მოიპოვოს იმპორტის 

ნება რთვა ტვირთის ჩამოსვლამდე მინიმუმ 1 

თვით ადრე. 

GCCის ქვეყნებში ცოცხალი ცხვრის იმპორ

ტისთვის დაწესებული ზოგადი მოთხოვნებით, 

ექსპორტამდე ცხოველებმა უნდა გაიარონ 

ვე ტე რინარული 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 GCCის ვეტერინარულ საკარან

ტინო კანონს, მათ შორის ვეტერინარულ 

სა კა  რანტინო 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 შე სა

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

0204 ცხვრის ან თხის ხორცი, ნედლი, 
გაციებული ან  გაყინული

010410 ცოცხალი ცხვარი

04

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

5101 დაუმუშავებელი მატყლი

წარმოშობის 
სერტიფიკატი
წარმოშობის სერტიფიკატი არის დოკუ მენ

ტი, რომელიც ადგენს პროდუქტის წარმო

მავლობას. წარმოშობის სერტიფიკატის რამ

დე ნიმე 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

მო შობილია 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

‒	 CIM: სარკინიგზო ზედნადები

‒	 Conosament: საზღვაო ტრანსპორტი
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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 შარი ათის 

კანონების შესაბამისად. ჰალალის და კვლის 

სერტიფიკატი ადასტურებს, რომ ცხო ველი 

და კლულია ისლამური შარიათის წესების 

შესაბამისად. 

შენიშვნა: 

გთხოვთ გაითვალისწინეთ, რომ ზო გჯერ 

იმპორტიორები არ იღებენ ინდივი დუა

ლური მასერტიფიცირებლების (ადგი ლო 

ბ რივი მოლა) მიერ გაცემულ ჰალა ლის 

სერტიფიკატს. რეკომენდებულია იმპორ

ტიორთან წინასწარი კონსულტაცია.   

დამატებითი 
დოკუმენტაცია
დამატებითი დოკუმენტაცია დამოკიდებულია 

კონკრეტული იმპორტიორის მოთხოვნაზე, ან 

საერთაშორისო ცვლილებებით გამოწვეულ 

აუცი ლებლობაზე. 

‒	 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 

კო მერციული ინვოისი  არ შეიცავს დეტალურ 

ინფორმაციას ტვირთის შესახებ. შეფუთვის 

სია მოითხოვება იმპორტიორი ქვეყნის საბაჟო 

სამსახურის მიერაც. 

ჰალალის 
სერტიფიკატი 
ისლამური კანონის შესაბამისად, სერთი ფი

კატი გაიცემა ხორცის, ფრინველისა და მათგან 
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ბაზრის 
ტენდენციები  



სურსათის უვნებლობა და სერტიფიკატები 

სპარსეთის ყურის ქვეყნებში ცხოველური 

წარმოშობის პროდუქციით ვაჭრობის წამყვან 

ასპექტებად იქცა. მდგრადი მიწოდება უფრო

და უფრო მოთხოვნადი ხდება რეგიონში, 

ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების, გან

სა კუთრებით ცხვრის ხორცის მოხმარების 

მოცულობის გამო. 

მანძილი საქართველოსთვის ერთერთი მთა

ვარი მიმზიდველი უპირატესობაა ცხოველური 

წარმოშობის პროდუქციის ექსპორტის გასაზ

რდელად სპარსეთის  ყურის რეგიონში. საქა

რ თველო შეიძლება გახდეს უზარმაზარი ბაზ

რის პირდაპირი მიმწოდებელი, სადაც ცხვრის 

ხორცის მოხმარების მოცულობა ყოველ წლი

ურად იზრდება. 

გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის 

ორგანიზაციის სტატისტიკური მონაცემების 

თანახმად, GCC–ის ქვეყნებში ცხვრის პოპუ

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 

ცხვარი). რაც შეეხება ცოცხალი ცხვრის იმპო

რტს GCC–ის ქვეყნებში, 800 მილიონი აშშ 

დოლარის ღირებულების ცოცხალი ცხვარი 

იქნა იმპორტირებული 2018 წელს. იმპორტის 

თვალსაზრისით, ცოცხალი ცხვრის წამყვანი 

იმპორტიორი GCCის ქვეყნებში იყო საუდის 

არაბეთი 518 მილიონი აშშ დოლარის 

ღირებულების ცოცხალი ცხვრის იმპორტით 

2018 წელს. 2018 წელს საუდის არაბეთში 

ცოცხალი ცხვრის ძირითადი ექსპორტიორი 

იყო სუდანი, რუმინეთი და სომალი, მაგრამ 

სტატისტიკური მონაცემებით, რუმინეთმა აქტი

ურად დაიწყო საუდის არაბეთში ექსპორტის 

გაზრდა და 52 მილიონი აშშ დოლარის 

ღირებულების ცოცხალი ცხვრის ექსპორტი უკვე 

განახორციელა 2019 წელს. უნდა აღინიშნოს, 

რომ საუდის არაბეთში რუმინული ცხვრის 

ექსპორტთან დაკავშირებით შეთანხმება 

და ავტორიზაციის პროცესი ცოტა ხნის წინ 

დასრულდა.

დიაგრამა 19. ცხვრის პოპულაცია GCC-ის 

ქვეყნებში 2015-2018 წლებში

ცხრილი 9

ცხვრის პოპულაცია ქვეყნების მიხედვით 

2018 წ.

ქვეყანა ერთეული

საუდის არაბეთი 9,408,766
არაბთა 
გაერთიანებული 
საამიროები

2,147,665

ქუვეითი 684,231

ომანი 605,288

ყატარი 272,485

ბაჰრეინი 38,650

ცხრილი 10

ცხვრის ხორცის წარმოება ქვეყნების 
მიხედვით  2018 წ.

ქვეყანა ტონა

საუდის არაბეთი 88,863

ქუვეითი 41,882

ომანი 30,754

ბაჰრეინი 16,178
არაბთა 
გაერთიანებული 
საამიროები

9,845

ყატარი 8,966

დიაგრამა 20. ცხვრის ხორცის წარმოება 

GCC-ის ქვეყნებში 2015-2018 წლებში

10 
 

 

 

Chart 20. Sheep meat production in GCC countries in 2015-2018 
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დიაგრამა 23. რძის პროდუქტების 

იმპორტი სპარსეთის ყურის ქვეყნებში 

(ათასი აშშ დოლარი)

წყარო: Intracen Trademap

დიაგრამა 24. მატყლის იმპორტი 

სპარსეთის ყურის ქვეყნებში (ათასი აშშ 

დოლარი)

წყარო:Intracen Trademap

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 21. ცხვრის ან თხის ხორცის 

იმპორტი სპარსეთის ყურის ქვეყნებში 

(ათასი აშშ დოლარი)

წყარო: Intracen Trademap

დიაგრამა 22. ცოცხალი ცხვრის იმპორტი 

სპარსეთის ყურის ქვეყნებში (ათასი აშშ 

დოლარი)

წყარო: Intracen Trademap
11 

 

Chart 21. Gulf Countries Import of Meat of Sheep or Goat (US Dollar thousand).  

 

Source: Intracen Trademap 

 

Chart 22. Gulf Countries Import of Live Sheep (US Dollar thousand). 
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Chart 22. Gulf Countries Import of Live Sheep (US Dollar thousand). 
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Chart 23. Gulf Countries Import of Dairy Produce (US Dollar thousand). 

 

Source: Intracen Trademap 
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Chart 24. Gulf Countries Import of Wool (US Dollar thousand). 

 

Source: Intracen Trademap 
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სასარგებლო 
ბმულები
‒	 EU Trade Helpdesk (ევროკავშირის ვაჭრო

ბის დამხმარე სამსახური)

‒	 Intracen Trademap (საერთაშორისო სავაჭ

რო ცენტრი)

‒	 OIE: ცხოველთა ჯანდაცვის მსოფლიო ორ

გა ნიზაცია 

‒	 DG Sante: ჯანდაცვის და სურსათის უვნებ

ლობის გენერალური დირექტორატი

‒	 FAO: გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურ

ნეობის ორგანიზაციები

‒	 GSO: სპარსეთის ყურის ქვეყნების სტანდა

რტების ბაზა

‒	 The Dairy Organization (რძის პროდუქტების 

ორგანიზაცია)

‒	 Matsne: Legislative Herald of Georgia სა

ქარ თველოს საკანონმდებლო მაცნე 

‒	 MEPA: საქართველოს გარემოს დაცვისა და 

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

‒	 MOESD: საქართველოს ეკონომიკისა და 

მდ გ რადი განვითარების სამინისტრო

‒	 RS: საქართველოს შემოსავლების სამსა

ხური 

‒	 EDA: ექსპორტის განვითარების ასოციაცია

‒	 GFA: საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია

‒	 Shepherds Association of Georgia (საქართ

ველოს მეცხვარეთა ასოციაცია)

‒	 Eurostat (ევროკავშირის სტატისტიკის სამ

სა ხური) 
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https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/
https://www.trademap.org/Index.aspx
https://www.oie.int/
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/organisation/dg-sante-dg-health-food-safety_en
http://www.fao.org/home/en/
https://www.gso.org.sa/store
http://www.milkproduction.com/
https://matsne.gov.ge/en
https://mepa.gov.ge/
http://www.economy.ge/
https://www.rs.ge/
https://www.eda.org.ge/
https://gfa.org.ge/
https://www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%90-%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90-Shepherds-Association-of-Georgia-1414103108843031/
https://ec.europa.eu/eurostat/home?

