
საქართველო: ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) 
მიმართულებით 
 
 
წელიწადნახევარზე მეტია, რაც ევროკავშირი და საქართველო ჩართული არიან 
ამბიციურ პროცესში, რომელიც "ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 
სავაჭრო სივრცის" (DCFTA)  შექმნას ისახავს მიზნად. ეს საქართველოს 
პოლიტიკური დღის წესრიგის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი 
გახდა. მოდით ავხსნათ, თუ რას შეიძლება ეს ნიშნავს საქართველოსთვის. 
 
რას გულისხმობს ეს ცნება და რას ნიშნავს "ღრმა და ყოვლისმომცველი"? 
 
ტრადიციულად, თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ სტანდარტული შეთანხმებები 
ითვალისწინებს საქონლისა და მომსახურების   ბაზრების ორმხრივ გახსნას.  ამ 
შეთანხმებას კი "ღრმა და ყოვლისმომცველი"იმიტომ ეწოდება, რომ ის ბევრად 
უფრო მეტ საკითხს მოიცავს. ის იქნება "ყოვლისმომცველი", ვინაიდან ის მოიცავს   
ვაჭრობასთან დაკავშირებულ საკითხთა ფართო დიაპაზონს და ასევე  "ღრმა", 
ვინაიდან ის მიზნად ისახავს აღმოფხვრას "საზღვრის მიღმა" არსებული 
დაბრკოლებები ვაჭრობისათვის, რითაც საქართველოსათვის ნაწილობრივ 
გახსნება / გაფართოვდება ევროკავშირის შიდა ბაზარი. 
 
ევროკავშირის შიდა ბაზარი შედგება 28 წევრი სახელმწიფოსაგან. ევროკავშირის 
მოქმედების მთავარი საფუძველია ეკონომიკური ოპერატორების წინაშე მდგარი 
ბარიერების მოხსნა და მაღალი სტანდარტებისა და მომხმარებელთა უფლებების 
დაცვის დამკვიდრება. ევროზონაში არსებული სირთულეების მიუხედავად, 
უმეტესობა თანხმდება, რომ შიდა ბაზრის შექმნამ მის წევრებს უზარმაზარი 
სარგებელი მოუტანა.  
 
თავისუფალი სავაჭრო სივრცე შეძლებისდაგვარად ხელს შეუწყობს საქართველოს 
თანდათანობით ინტეგრაციას  ევროკავშირის შიდა ბაზარზე. შიდა ბაზრის 
საქართველოზე განვრცობა სარგებელს მოუტანს:  

• ადგილობრივ და უცხოელ ინვესტორებსა და მეწარმეებს: უფრო მკაფიოდ 
განსაზღვრული საკანონმდებლო ჩარჩოები გააჩენს ნდობას, ასევე 
სამართლიან და ბიზნესისათვის ხელსაყრელ გარემოს და შეამცირებს 
კორუფციის (მაგ.კონკურენციის გამჭვირვალე წესების მეშვეობით); 

• მომხმარებლებს: ვინაიდან  შიდა ბაზრის წესები შემოიტანს თანამედროვე 
სტანდარტებს სამრეწველო პროდუქციისა და სურსათის უვნებლობის 
სფეროში, ის უზრუნველყოფს პროდუქციის უკეთეს ხარისხს; 

• გამომგონებლებსა და ხელოვანებს: ვინაიდან  მათი იდეები და 
კრეატიულობა უკეთ დაჯილდოვდება ინტელექტუალური საკუთრების 
უფლების დაცვის უფრო მაღალი სტანდარტების წყალობით; 

• ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებას:  ვინაიდან კონკურენციასა 
და გამჭვირვალობაზე დაფუძნებული საჯარო ტენდერების სისტემის 



წყალობით მათი ხარჯები უფრო ეფექტური იქნება და  შესაბამისად, 
დაიზოგება გადასახდების გადამხდელთა ფული.  
 

რას შემატებს DCFTA  ევროკავშირის ბაზრის ამჟამინდელ ხელმისაწვდომობას? 
 
დღეისათვის საქართველო სარგებლობს ევროკავშირის მხრიდან ცალხმრივი 
სავაჭრო შეღავათებით, ე.წ. "პრეფერენციათა განზოგადებული სისტემით" (GSP +). 
ამ სისტემის ფარლებში შეთავაზებული შეღავათები შეზღუდულია DCFTA-სთან 
შედარებით. მას შემდეგ, რაც DCFTA ჩაანაცვლებს GSP+ ს, გაუქმდება ტარიფები 
თითქმის ყველა პროდუქტზე და ამასთანავე ორივე მხარე გადაჭრის 
მარეგულირებელი ბარიერების საკითხს. ეს მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება იქნება 
არსებულ GSP +-სთან  შედარებით, რომელიც ცალხმრივი, დროებითი ხასიათისაა 
და ევროკავშირთან მოლაპარაკებებს არ ექვემდებარება.  
 
რა სარგებლობას მოუტანს DCFTA საქართველოს ბაზარზე დაშვების გარდა? 
 
მნიშვნელოვანი ეკონომიკური სარგებელი: DCFTA-ს მიერ ინიცირებული და 
გაძლიერებული პროგნოზირებადი სამართლებრივი და ინსტიტუციური გარემო 
დიდად გაზრდის საქართველოს, როგორც ეკონომიკური პარტნიორის,   
მიმზიდველობას. ეს ხელს შეუწყობს საქმიან კონტაქტებს ბიზნესის სფეროში და 
წაახალისებს საგარეო და საშინაო ინვესტიციებს. 
 
ძლიერი გარე სტიმული რეფორმების პროცესისათვის :  საქართველო ამჟამად 
ცენტრალიზებული დაგეგმილი ეკონომიკიდან საბაზრო ეკონომიკაზე 
გარდამავალ ეტაპზეა. ეკონომიკური რეფორმები საქართველოში  მომავალშიც 
უნდა გაგრძელდეს, რათა ქვეყანა მდგრადი ეკონომიკური განვითარების გზაზე 
დადგეს.  
 
DCFTA წარმოშობს  გამჭვირვალე გარემოს ეკონომიკური ოპერატორებისათვის, 
რომლებსაც შესაძლებლობა ექნებათ მოამზადონ საკუთარი სტრატეგიები  
ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის დაგეგმილი ვადების 
შესაბამისად.  
 
ბაზრის გახსნა - გამოწვევები, მაგრამ ასევე შესაძლებლობები:  ბაზარზე დაშვების 
ბარიერების ორმხრივი და თანდათანობითი მოხსნა, DCFTA-ის დღის წესრიგის 
შესაბამისად.  ექსპორტის მხრივ, ქართულ მწარმოებლებსა და ექსპორტიორებს 
შესთავაზებენ თავისუფალ წვდომას ევროკავშირის ბაზარზე, ყველა ტიპის 
საქონელის 500 მილიონზე მეტი მაღალი შემოსავლის მქონე მომხმარებლით. 
 
ინვესტიციების წახალისება: 
DCFTA ხელს შეუწყობს  ბიზნესისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნას  და 
ინვესტორების მოზიდვას,  რთული, არაპროგნოზირებადი და ხშირად ცუდად 
განხორციელებული ბიზნეს კანონდებლობის  აღმოფხვრისა და  ან გამარტივების 
გზით.  



 
შეღავათები ქართველ მომხმარებელს:  არსებული საბაჟო ტარიფებისა და 
მარეგულირებელი ბარიერების  თანდათანობითი გაუქმებით გაიზრდება 
მომხმარებლისათვის ხელმისაწვდომი პროდუქტებისა და მომსახურების 
სახეობები და ხარისხი.   ამას გარდა, ბაზარზე დაშვების ლიბერალიზაციიდან 
გამომდინარე კონკურენტული ზეწოლა ხელს  შეუწყობს სპეციალიზაციას, რაც 
ამცირებს ღირებულებას და ხელს უწყობს ინოვაციას. უკეთესი პროდუქტები  
აუმჯობესებს  ცხოვრების საერთო  ხარისხს. 
 
ზოგიერთისათვის, DCFTA ნიშნავს ზედმეტად მძიმე რეგულაციების დაბრუნებას. 
რა შეგვიძლია ვთქვათ ამის საპასუხოდ?  
 
მართალია,რომ DCFTA ძალიან ამბიციური შეთანხმებაა და ის ხელისუფლების მიერ 
მრავალი რეფომის განხორციელებას გულისხმობს. მაგრამ ჩვენ ამას უნდა 
შევხედოთ როგორც გრძელვადიანი სარგებელის მოკლევადიან საფასურს. 
ევროკავშირთან დაახლოების დასჭირდება მოკლევადიანი ხარჯები, მაგრამ ის 
მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს საქართველოს პროდუქციის 
კონკურენტუნარიანობასა და უკეთესი საინვესტიციო გარემოს, რომელიც ხელს 
შეუწყობს უფრო და უფრო მეტი სტაბილური პირდაპირი უცხოური 
ინვესტიციების (FDI) მოზიდვას. ეს კი, თავის მხრივ დადებით გავლენას იქონიებს 
საქართველოს სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებაზე. 
 
 
გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია, რომ ვიფიქროთ უფრო ფართო კონტექსტში.  
სასწორზე არა მხოლოდ საქართველოსა და ევროკავშირს შორის სავაჭრო 
ნაკადების ზრდაა, არამედ ბაზრის განვითარება , მომხმარებელთა დაცვა, 
პროდუქტის ხარისხი , სხვანაირად რომ ვთვათ - ქვეყანის  " მოდერნიზაცია".   
უფრო მეტიც, ეს პროცესი კანონმდებლობისა და სტანდარტების თანდათანობით 
დაახლოებას გულისხმობს. 
 
ევროკავშირი საქართველოსაგან არ ითხოვს ევროკავშირის ბაზრის ყველა წესის 
სრულ განხორციელებას რამდენიმე თვის განმავლობაში. DCFTA-ს ამოქმედების  
შემდეგაც ბევრ სფეროში გარდამავალი  პერიოდია გათვალისწინებული.  
 
რაც მთავარია, ევროკავშირის ვაჭრობასთან დაკავშირებული მარეგულირებელი 
სტანდარტები მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში გამოიყენება,  ამ თვალსაზრისით 
განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს (საქართველოს არსებული ექსპორტის 
გათვალისწინებით ) თურქეთი და ბალკანეთის ქვეყნები; ასე რომ  ამ 
სტანდარტების დაცვა  ხელს შეუწყობს საქართველოს, ივაჭროს არამხოლოდ  
ევროკავშირთან, არამედ  სხვა მნიშვნელოვან პარტნიორებთან. 
 
წყარო: ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში 


