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ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების 

(DCFTA) ჯგუფის მესამე შეხვედრის ოქმი. 

 

 

 

შეხვედრის დღის წესრიგი: 

პრეზენტაცია თემაზე –  სურსათის უვნებლობის კუთხით საკანონმდებლო 

დაახლოება, მასთან დაკავშირებული სირთულეები. 

კითხვა –პასუხი | დისკუსია  (ჩართული იყვნენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს,  

სურსათის ეროვნული სააგენტოს, ასევე, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს წარმომადგენლები) 

 

 

ესწრებოდნენ: 

ზვიად ჭუმბურიძე,   „ევროკავშირი–საქართველოს ბიზნეს საბჭოს“ გენერალური 

მდივანი 

გიგი გიგიაძე, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის  მოადგილე  

ლაშა ინაური, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ევროინტეგრაციის დეპარტამენტის 

უფროსი 

კახა სოხაძე, სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე 

მიხეილ სოხაძე, სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე 

მაია ბერუაშვილი, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობისა და 

სურსათის დეპარტამენტის სურსათის უვნებლობის სამმართველოს უფროსი. 

ირაკლი წიქორიძე, სავაჭრო მოლაპარაკებებისა და DCFTA-ს იმპლემენტაციის 

კოორდინაციის სამმართველოს უფროსი. საქათველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტრო. 

ეკატერინე ბურკაძე - მომხსენებელი, სურსათის უვნებლობის ექსპერტი 

 

 

 



გიგი გიგიაძე (საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე): 

მადლობას მოგახსენებთ ამ შეხვედრის ორგანიზებისა და მასში მონაწილეობისთვის. 

სურსათის უვნებლობა, რომელიც დღეს განსახილველი მთავარი თემაა, უმნიშვნელოვანესი 

საკითხია თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების ფარგლებში. მისასალმებელია 

ნამდვილად, რომ ჩვენი სავაჭრო პარტნიორი ხდება ევროკავშირი და ის ანაცვლებს ყველა 

დანარჩენ აქამდე ტრადიციულად დამკვიდრებულ ბაზარს ჩვენი ქვეყნისთვის. ეს არის ის 

მიზანი რომელსაც ემსახურება საქართველოს ხელისუფლების მიერ გადადგმული 

თითოეული ნაბიჯი. ეს არის მაქსიმალური პოლიტიკური ასოციაცია და ეკონომიკური 

ინტეგრაცია ევროკავშირთან.  

თქვენ იცით რომ საქართველოდან უკვე არის პროდუქტები, რომლებიც თავს იმკვიდრებს 

ევროპის ბაზარზე. ევროპელ კოლეგებთან საუბრისას ხშირად აღვნიშნავთ სიამაყით, რომ 

მოცვი და კივი, ჩვენთვის სრულიად არადამახასიათებელი პროდუქტები უკვე თავისუფლად 

იყიდება ევროკავშირის ბაზარზე და არის ძალიან მოთხოვნადი. არის, ასევე, რამდენიმე 

პროდუქტი, რომელმაც სულ ახლახან მიიღო ნებართვა. მაგალითად, თაფლი, დინამიკა არის 

დადებითი და ჩვენ ვართ მაქსიმალურად მონდომებულები და მზად ვართ უყველა საჭირო 

ნაბიჯი გადავდგათ.  

ბატონი სანდრო შეეხო მეტად საჭირო თემას, კომუნიკაციას. თქვენ იცით რომ ქართველი 

მეწარმეები ძალიან მონდომებულები არიან, მაგრამ მათ არ გააჩნიათ საკმარისი ინფორმაცია. 

ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი ხშირად მართავს შეხვედრებს რეგიონებში. მიზნობრივი უწყებებიც 

არიან ჩართულები, რათა მოსახლეობამდე მივიდეს ინფორმაცია თუ რა უპირატესობა და 

სარგებელი აქვს ევროკავშირის ბაზარზე გასვლას. EUGBC-ის გეგმა, რომ საქართველოს 

რეგიონებში გამართოს მსგავსი შეხვედრები, უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი იქნება ამ 

მიმართულებით.  

მინდა გიამბოთ ვიზა ლიბერალიზაციის კუთხით არსებულ დინამიკაზე.  ვეთანხმები 

ბატონო ზვიად ჭუმბურიძის აზრს, რომ შეუძლებელია თავისუფალი ვაჭრობის სარგებელი 

საქართველოს მოქალაქეებმა იგრძნონ თავისუფალი მიმოსვლის გარეშე. ამ ეტაპზე რისი 

თქმაც შემიძლია, ჩვენ ვიმყოფებით გადამწყვეტ ფაზაში. თქვენ ალბათ ისევე როგორც 

მოსახლეობის უმრავლესობა, ადევნებთ თვალს, რომ ევროპარლამენტში სამი დღის წინ 

მიიღეს უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება. ლიბეს კომიტეტში, კერძოდ კი 

მართლმსაჯულებისა და შინაგან საქმეთა კომიტეტის აბსოლიტურმა უმრავლესობამ მხარი 

დაუჭირა საქართველოს საკითხს. რაც ნიშნავს რომ დარჩა მხოლოდ საკითხის პლენარულ 

სესიაზე გატანა, სადაც მათი გადაწყვეტილება საბოლოოდ ჩამოყალიბდება. 

ამავდროულად, მნიშვნელოვანია ევროკავშირის საბჭოს მიმართულება, რომელიც არის 

მეორე პოლიტიკური არხი, რომელიც უნდა შეჯერდეს ჩვენს საკითხზე და აქ ჩვენ კიდევ 

ბევრი სამუშაო გვაქვს მომდევნო 2 თვის განმავლობაში. დარჩენილია რამდენიმე ტექნიკური 

შეხვედრის გამართვა მუდმივი წარმომადგენლების დონეზე და საბოლოოდ მწვანე შუქს 

აუნთებენ ჩვენი საკითხის გადაწყვეტას. ინსტიტუციური ჭიდილი არსებობს თვითონ 

ევროკავშირშიც. ევროპარლამენტსა და ევროკავშირის საბჭო აქვთ პროცედურული 

შეუანხმებლობა, რაც აფერხებს პროეცსის სწრაფ განვითარებას. 



საქართველო არის ევროკავშირისთვის ძალიან ღირებული პარტნიორი და მე მჯერა, რომ ამ 

გარემოებების გათვალისწინებით ეს პროცესი მალე დასრულდება.  

ზვიად ჭუმბურიძე („ევორკავშირი–საქართველოს ბიზნეს საბჭოს“ გენერალური მდივანი): 

როგორც ბატონმა გიგიმ აღნიშნა, ძალიან ბევრი ადამიანია დაინტერესებული ამ თემით და 

გამუდმებით ისმება კითხვა, თუ როდის მივიღებთ თავისუფალ მიმოსვლას. განსაკუთრებით 

ეს ბიზნესმენისთვისაა საჭირო, რადგან წარმოუდგენელია ევროპასთან ბიზნესის კეთება 

თავისუფალი მიმოსვლის გარეშე. ეს არის ძალიან რთული და შრომატევადი პროცესი და 

ჭირდება საზოგადოებისა და ინსტიტუციების მომზადება.  

 

ეკატერინე ბურკაძე (ექსპერტი სურსათის უვნებლობის საკითხებში): 

სურსათის უვნებლობის სფეროში ევრო რეგულაციების ნაწილი უკვე შემუშავებულია, 

ნაწილი კი არა. ძალიან თანმიმდევრულად მიყვებიან მას შესაბამისი უწყებები.  

მთავარი საკითხი არის ჰიგიენის ფუძემდებლური პაკეტი, რომელიც 6 ძირითადი 

პუნქტისგან შედგება. ჩვენ გვაქვს ქვეყანაში კანონმდებლობა სურსათის უვნებლობის, 

მცენარეთა დაცვისა და ცხოველთა ჯანმრთელობის შესახებ, რომელიც მეტ–ნაკლებად 

მოიცავს ამ 6 ძირითად რეგულაციას. მაგრამ, იმისთვის რომ ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობა 

დავუკავშიროთ ევროკავშირისას სხვა ძალიან ბევრი აქტია და კანონქვემდებარე აქტი 

შემუშავდეს. შეიძლება დაჯდეს ერთი ადამიანი და დაწეროს დოკუმენტი, თუმცა ყველაზე 

რთული არის ამ დოკუმენტის პრაქტიკაში გამოყენების შესაძლებლობა. შეასრულოს როგორც 

ბიზნეს ოპერატორმა ისე მისმა მაკონტროლებელმა. მისი დადებითი მხარეები უნდა 

ვიგრძნოთ თითოეულმა ჩვენგანმა როგორც მომხმარებლებმა. თითოეული მათგანი, ვინც აქ 

ვსხედვართ ვართ ერთი სასურსათო ჯაჭვის რგოლები, ანუ სურსათის უვნებლობაში არის 

რგოლი „ფერმიდან სუფრამდე“ და თითოეული ჩვენგანი ვართ ამ ჯაჭვის წევრი. როცა ვართ 

მომხმარებლები და ვიხდით თანხას, გვინდა რომ სახლში ჯანსაღი პროდუქტი მივიტანოთ, 

რომელიც არ გვავნებს. 

ამისთვის ევროკავშირში არის შემუშავებული ესეთი მიდგომა, „საფრთხის ანალიზისა და 

კრიტიკული საკონტროლო წერილების სისტემა“ (HACCP). ანუ, მეწარმემ უნდა იცოდეს მის 

პროდუქტთან დაკავშირებული საფრთხეები და იცოდეს სად გააკონტროლოს რომ ეს 

საფრთხე საბოლოოდ მომხმარებლამდე არ მივიდეს. ევროკავშირის სურსათის უვნებლობა 

ეფუძვნება ამ მთავარი პრინციპს. ნებისმიერი ბიზნეს იპერატორი ვალდებულია, რომ 

გათვალისწინებული ქონდეს ეს სისტემა. ერთადერთი რასაც არ ეხება ეს მოთხოვნა 

ევროკავშირში , არის პირველადი წარმოება. ყავს ძროხა, მოწველის, გააკეთებს ყველს, 

თვითონ მოიხმარს ან ბაზარში მცირე რაოდენობას გაყიდის. მაგრამ, როცა საუბარია 

რამდენიმე ასეული კილოს გაყიდვაზე და მომხმარებელთა ფართო სპექტრზე, მაშინ ამ 

სისტემის დანერგვა აუცილებელია. 

რა კონტროლდება ამ დროს? როგორია შენობა, რამდენად შემოწმებულია წყალი, რამდენად 

გამართულია ვენტილაცია, განათება, როგორ ებძვის მავნებლებს და ა.შ. ასევე, პერსონალის 

ტრენინგი და კვალიფიკაცია. რძეს რომ პასტერიზაცია უნდა გაუკეთდეს, ეს არის 

კრიტიკული წერტილის ერთ–ერთი მაგალითი.  



ჩვენ კანონმდებლობაში, როგორც გითხარით, არის კოდექსი სადაც განსაზღვრულია HACCP-

ის დანერგვა, მაგრამ შემდგომი კანონქვემდებარე აქტი აკონკრეტებს რომ აღნიშნული 

სისტემის დანერგვა ამ მომენტრისთის სავალდებულო არის სასაკლაოებისთვის და რძის 

თერმული გადამუშავებისთვის. ეს სფერო იყო სრულიად უკონტროლო და დიდი 

ძალისხმევა დაჭირდა იმას, რომ ზოგიერთ ბიზნეს ოპერატორს პროცესი შენობაში მაინც 

გადაეტანა. სამწუხაროდ, დღემდე შესაძლებელია რომ საჯარო რეესტრში 15 წუთიანი 

პროცედურის შემდეგ მიიღო წარმოების ნებართვა და თქვა რომ იწყებ გარკვეული 

პროდუქტის წარმოებას. ახლა რეესტრიდან მოდის ინფორმაციაა სააგენტოში, მაგრამ 

შეიძლება კონკრეტული შემთხვევის შემოწმებამდე მისვლას ერთი წელი დაჭირდეს, 

აღნიშნულმა პიროვნებამ კი თუნდაც სარდაფში დაამზადოს უხარისხო პროდუქტი.   

მე როგორც დამოუკიდებელმა ექსპერტმა, ბიზნესთან დაკავშირებით შევიმუშავე ასეთი 

მიდგომა, რომ ბიზნეს ოპერატორს თავად ურჩევნია იყოს ინფორმირებული მომავალ 

საფრთხეებზე და თავიდანვე ისე ააწყოს წარმოება, რომ შემდეგ უკვე დამატებითი 

ძალისხმევა და რესურსი არ დახარჯოს ხარვეზების გამოსწორებაზე. თუ, რა თქმა უნდა, 

სურს ამ ბიზნესში თავის დამკვიდრება. მაგალითად, თუ ჭირდება თანამედროვე 

სავენტილაციო სისტემა, თავიდანვე იზრუნოს ამაზე. ნებისმიერ მეწარმეს ჭირდება 

შესაბამისი განათლება და ინფორმაცია ჰიგიენის შესახებ. თუ პროდუქტი არის მაღალი 

რისკის, სანამ ბიზნეს ოპერატორი საქმიანობას დაიწყებს, მან უკვე უნდა იცოდეს რა 

პროდუქტს უშვებს, რა საფრთხეებს უკავშირდება და მხოლოდ ამის შემდეგ იღებდეს 

ნებართვას.  

ახლახანს ვიმყოფებოდი წინანდალში, სადაც გავეცანი კვების ტექნოლოგიის ცენტრის 

საქმიანობას, სადაც არის მინი საწარმოები, მინი სასაკლაოები, მინი რესტორანი და სხვა. 

ფაქტობრივად, ადამიანი 3 თვეში სწავლობს მთელ სასურსათო ჯაჭვს და რა თქმა უნდა 

ჰიგიენის ნორმებს. როგორ უნდა ჩაიცვას, რა დაიხუროს, როგორ აკეთოს პროდუქტი, რა სად 

ჩაწეროს და ა.შ. ასეთი გადამზადებული კადრებისთვის კი სხვაგვარი სტანდარტით მუშაობა 

მიუღებელი ხდება. იმისტომ, რომ ისწავლა, დანრგა და იცის.  ეს უნდა იყოს ერთიანი ჯაჭვი. 

მაგალითად, სასაკლაოს უნდა რომ HACCP დანერგოს მაგრამ მის გარშემო რესტორანში არ 

არის, მაღაზიაში არ არის და ა.შ. და შესაძლებელია პროდუქტი ამიტომაც გაფუჭდეს, რის 

შემდეგაც ძალიან რთულია მიკვლევადობა თუ რა ეტაპზე გაფუჭდა ის.  

აუცილებელია სახელმძღვანელო დოკუმენტების შემუშავება თითოეული მიმართულებით. 

მაგალითად მაქვს კონკრეტული კვების ობიექტი, ვიღებ სახელმძღვანელოს თუ რა მჭირდება 

ამ შემთხვევაში, რა უნდა დავნერგო, როგორ და ა.შ. ევროკავშირში არის ამის ძალიან კარგი 

პრაქტიკა და ვთვლი რომ ჩვენც გვჭირდება. სახელმძღვანელოები მორგებულია ცალკეულ 

მიმართულებებზე და მასში არის ჩადებული მიკვლევადობის მომენტები. როგორ აწარმოოს 

ჩანაწერები და ა.შ. 

თვითონ რეგისტრაციის პროცესშიც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არსებული პრაქტიკა 

შეიცვალოს. მე მესმის რომ გვინდა ბევრი ბიზნესის გახსნა, მაგრამ არა ადამიანების 

ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის ხარჯზე. ეს პროცედურა ისეთი მაინც უნდა გახდეს, 

როგორც ევროკავშირში არის. უნდა აღვნიშნო, რომ მეწარმეს მაინც უწევს დააჯარიმოს 

სააგენტო 400 ლარით, 1200 ლარით დ მას მაინც უწევს იმ ხარჯების გაღება, რაც 

შესაძლებელია ვენტილაციის დაყენებას ან სხვა საწარმოო ხარჯებს მოახმაროს. მათი 



თავიდანვე ინფორმირებულობის შემთხვევაში თანხა თავიდანვე სწორად იხარჯება და 

სწორი ბიზნეს გეგმა იწერება.   

მაგალითად, ახლახანს ძალიან დიდ საწარმოში ვიყავი, სადაც არც უფიქრიათ რომ 

თანამშრომლებისთვის სველი წერტილი აუცილებელია. ჩემი ვიზიტის შემდეგ მიაშენეს, 

არადა საწარმოს მოწყობაზე დახარჯულია ასიათასობით ლარი. სურსათის უვნებლობის  

მთავარი საკითხია საპირფარეშოების მოწყობა და ხელის დაბანა. ზუსტად იგივე პროექტის 

ფარგლებში დაფინანსდა მეორე საწარმო, სადაც მფლობელმა ერთი ტრენინგი გაიარა 

სურსათის უვნებლობის საკითხებში სრულიად შემთხვევით, როგორც ბენეფიციარმა. 

შედეგად, მას დეტალურად აქვს ნაფიქრი როგორი საწარმო უნდა გააკეთოს, როგორ 

გადაამუშაოს, ვენტილაცია და დრენაჟი როგორ გააკეთოს და ა.შ. აქვს ინფორმაცია და სწორი 

მიდგომა, უჩევნია თავიდანვე სწორად დახარჯოს ფული.  

ჩემს პრეზენტაციაში გამოვყავი და აქაც ვიტყვი სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ 

მოწოდებულ ინორმაციას. არსებობს 5 ძირითადი კრიტიკული შენიშვნა, რის გამოც ათასი 

ლარით ჯარიმდებიან და უჩერდებათ წარმოება ბიზნეს ოპერატორებს: 

ერთერთი მთავარი არის ტემპერატურის შეუნარჩუნებლობა. ანუ, საწარმოს ფიზიკურად არ 

აქვს მაცივარი ან ისეთი კონდიციონერი უყენია, რომ ვერ ნარჩუნდება საჭირო ტემპერატურა. 

ასევე, თუ დარღვეულია ნაკადურობა, რთულია კანონმდებლობით მიხვდე ტერმინ 

„ნაკადურობას“. მარტივად რომ ვთქვათ ხორცს აქვე ჭრის, აქვე ამუშავებს, ფუთავს და 

ყველაფერი ერთ ოთახში ხდება. მას რომ თავიდანვე ცოდნოდა ნაკადურობის შესახებ, არ 

დაჯარიმდებოდა. არის ტექნოლოგიური პროცესის დარღვევის შემთხვევები. ფორმალობის 

არქონა არის ხოლმე ხშირი მიზეზი. ყველაზე კარგი რესტორანი თუ იხურება და არაფერი 

განსაკუთრებული იქ არ მომხდარა. უბრალოდ იმ ადამიანმა შეიძინა ხორცი სადღაც 

დაკლული, და არა  სასაკლაოზე, არ გაუვლია ვეტერინარის შემოწმება და ა.შ.  

მე–5 კრიტიკული დარღვევა არის არასათანადო ჭერი, იატაკი და ა.შ. დანარჩენი შემთხვევები, 

ძირითადად, არაკრიტიკულია, რომელიც ობიექტის დახურვას არ იწვევს. მაგალითად, წყალი 

აქვს მაგარამ ცხელი არა – ეს საკითხი გამოსწორებადია. ბიზნესმა უნდა იცოდეს რა, როდის 

და რა სიხშირით შეამოწმოს. თვითნ წაიღოს ლაბორატორიაში და შეამოწმოს. ამის 

გამკეთებელი ჩვენი ბიზნესის 90 % არ არის. ამიტომ მნიშვნელოვანია შეიქმნას ძალიან 

მარტივ ენაზე დაწერილი სახელმძღვანელოები, რათა ადამიანებმა სწორად გაიგონ 

ყველაფერი. აი აქ ძალიან მნიშვნელოვანია მთავრობის ჩართულობა, რომ საწყის ეტაპზე 

მაინც დაფინანსდეს ლაბორატორიული კვლევები, რომ მიეჩვიოს ბიზნეს ოპერატორი 

მიეჩვიოს წელიწადში 5–ჯერ და შვილს შესაბამისი განათლება მისცეს, რომ შემდეგ საწარმო 

პროცესების მართვაში დაეხმაროს. ალოგიკურია როცა მეღვინე შვილს იურიდიულზე 

აბარებინებს და ღვინის ტექნოლოგად უცხოელი სპეციალისტი ჩამოყავს.  

ძალიან კარგია, რომ დღევანდელ შეხვედრაში ჩართულია ყველა მხარე: ბიზნესი, მთავრობა 

და კერძო სექტორი, რაც საშუალებას იძლევა რომ საინტერესო დისკუსია შედგეს.  

ზვიად ჭუმბურიძე:  

მადლობა საინტერესო პრეზენტაციისთვის. თუ არ შესრულდება ასოცირების შეთანხმებით 

გაწერილი გეგმა, როდის რა უნდა შესრულდეს და რა ვადებში, კვების ობიექტების 



უმრავლესობა დაიხურება. შესაძლოა ობიექტი გარეგნულად მიმზიდველი იყოს, თუმცა 

საკვების კეთების პროცესში იყოს დარღვეული ჰიგიენური ნორმები. გთხოვთ გადავიდეთ 

კითხვა–პასუხის რეჟიმზე, გისმენთ.  

 

 

კითხვა –პასუხი | დისკუსია:  

 

მიხეილ ჭელიძე (მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის პრეზიდენტი): 

თვითონ ევროკავშირში როგორი პრაქტიკაა როცა აფუძვნებენ ორგანიზაციებს. ისინი როგორ 

იგებენ და აფასებენ მათ კომპეტენტურობას.  

ეკატერინე ბურკაძე: 

დიახ, გააჩნია როგორ სურსათზეა საუბარი. თუ არის მაღალი რისკის, ის აუცილებლად 

გადის აღიარების პროცედურას. ანუ ის ვერ განათავსებს პროდუქტს თუ არ აქვს აღიარების 

კოდი, ხოლო ამ აღიარების კოდს ვერ მიიღებს სანამ არ შემოწმდება მისი საწარმოო შენობა და 

არ იქნება აღიარებული. უბრალოდ ეტიკეტსაც კი ვერ გააკეთებს და ვერ გაიტანს პროდუქტს. 

ამასთან ერთად, მათ უკვე კულტურა აქვთ ჩამოყალიბებული. სანამ ბიზნესში შევლენ ეძებენ 

შესაბამის კანონმდებლობას. მაგალითად, ესტონეთში სურსათის ეროვნული სააგენტოს 

საიტზე პირდაპირაა მოცემული მარტივი სახელმზღვანელოები დარგების მიხედვით. გინდა 

აწარმოო მაგალითად ნახევარფაბრიკატები. წერია როგორი HACCP უნდა დანერგო, როგორ 

უნდა მოაწყო იქამდე შენობა, დაიცვა წესები რომ კედელი იყოს რეცხვადი, მწერების 

საწინააღმდეგო საშუალება ჭერზე, ფანჯარაზე ბადე, სათაგური და ა.შ.  

სამწუხაროდ აქ ნაკლი არის ის, რომ თითოეულ ბიზნეს თავისი საფრთხეები და გააჩნია 

ინდივიდუალური საჭიროებები. ყველა ევროპულ სახელმძღვანელოში ამ საკითხთან 

დაკავშირებით მოცემულია სიტყვა „მოქნილობა“, რომ მაკონტროლებელიც, დამგეგმავიც და 

ბიზნესმენის მაქსიმალურად მოქნილად უნდა მიუდგეს ამ თემას. მთავარია, რომ ისე ქონდეს 

ნედლეულს გავლილი წარმოებისა და დამუშავების ციკლი, რომ რისკები მინიმუმამდე 

დავიდეს. 

თემურ გაგნიძე (კლინიკა „უნივერსის“ გენერალური დირექტორი): 

მოგესალმებით, მე წარმოვადგენ კლინიკების ქსელს და ვავითარებთ ფარმაცევტულ 

საქმიანობასაც. მაინტერესებს, თუ არსებობს ფინანსეური მხარდაჭერა იმისთვის, რომ 

ახალგაზრდებს მიეცეთ გარკვეული მიმართულება ბიზნესის დაწყებისთვის. მაგალითად 

რომელ დონორებთან არის წვდომა და ა.შ. როგორი მექანიზმები აქვს ხელისუფლებას ან 

ევროკავშირს? 

ეკატერინე ბურკაძე: 

საბედნიეროდ დღეს მართლა ძალიან კარგი რესურსებია ამ მიმართულებით. არსებობს 

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სსიპ, პროექტების მართვის სააგენტო, რომელთაც 



არაერთი საინტერესო პროექტი აქვთ მრავალი მიმართულებით. თუ დარეკავთ მათ 

საკონტაქტო ნომერზე, ისინი დაგაკვალიანებენ. რაც შეეხება საკონსულტაციო 

მომსახურეობას, მაგალითად სურვილი არის რომ უკვე არსებულ საწარმოში დაინერგოს 

სურსათის უვნებლობის სტანდარტები, ამ მხრივაც არსებობს ფინანსური მხარდაჭერის 

მოპოვების შესაძლებლობა პროექტების მართვის სააგენტოს დახმარებით. EBRD და USAID 

აფინანსებს სერთიფიცირების მიღებისთვის საჭირო ხარჯების 70–80 %–ს. ბოლო წლებში 

ჩვენი განწყობა ძალიან ოპტიმისტურია, რადგან როგორც აღვნიშნე, შესაძლებლობები 

ბევრია.  

რაც შეეხება კვებით დანამატებს, ზუსტად წლევანდელი დაახლოების სიაშია საკვები 

დანამატები, ვიტამინები, მინერალები და ა.შ. წელს დოკუმენტურად დაიდება რეგულაცია 

ამასთან დაკავშირებით და მთავრობა დაამტკიცებს შესაძლებლობისთანავე. მზადდება 

საკმაოდ ვრცელი მოცულობის დოკუმენტები, მათი ეტიკეტირება მომხმარებლების 

ინფორმირებულობა, რაოდენობა გამოყენება  

ლაშა ინაური (სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ევროინტეგრაციის დეპარტამენტის 

უფროსი) : 

პროექტების მართვის სააგენტო ემსახურება მხოლოდ იმ ბენეფიციარებს, რომლებიც 

ჩართული იქნებიან იმ სახელმწიფო პროგრამებში, რომლებიც ჩამოთვალეთ. სახელმწიფოში, 

ასევე, არსებობს მეწარმეობის განვითარების სააგენტო, რომელიც ექვემდებარება 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს. შეგიძლიათ დახმარებისთვის მათაც 

მიმართოთ. ასე რომ, სახელმწიფოს აქვს საკმაო მექანიზმები იმისთვის, რომ საკმარისი 

ინფორმაცია მიაწოდოს მსურველებს.  

მაია ბერუაშვილი (სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის უვნებლობის 

სამმართველოს უფროსი): 

ყველა ინფორმაცია ან საკანონმდებლო ფაზა რომელიც დაკავშირებული არის სურსათის 

უვნებლობასთან, ვეტერინარიასთან ან მცენარეთა დაცვასთან, და ის რაც ბიზნესთან არის 

დაკავშირებული, განთავსდება სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საიტზე, რადგაც ამ 

ყველაფრის შემუშავება ხდება იქ.  

კახა სოხაძე (სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე): 

მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა ასეთი შეხვედრისთვის, სადაც წარმოდგენილი 

არიან საკითხში ჩართული უწყებები. რა თქმა უნდა, ინფორმაცია უპირველესად თავს იყრის 

ჩვენთან, რადგან კონტროლის ოფიციალური განმახორციელებელი ორგანო სურსათის 

ეროვნული სააგენტოა და საზღვარზე შემოსავლების სამსახური. საუბარია სურსათის 

უვნებლობის, ვეტერინარიისა და ფიტოსანიტარიის საკითხებზე.  

არ ვიზიარებ მოსაზრებას რომ სიტუაცია საგანგაშოა. ხშირად ვამბობ, რომ სურსათის 

უვნებლობა საქართველოში სულ რამდენიმე წლის არის. ადრე სხვა ფორმით არსებობდა, მათ 

შორის საბჭოთა პერიოდში. ჩვენი მიზანია ვუზრუნველყოთ  საზოგადოევრივი 

ჯანმრთელობა და მომხმარებლის უფლებების დაცვა. მინდა გითხრათ რომ აუცილებელია 

მეტი ინფორმაცია გავრცელდეს იმ საბაზისო რეგულაციებისა და წესების შესახებ, რომლებიც 

დარეგულირებულია ევროკანონმდებლობის მიხედვით საქართველოში. მთავრობამ და 



ბიზნეს ოპერატორმაც უნდა გამოთქვაას შესაბამისი მზაობა. ჩვენ უკვე წლებია 

ვახორციელებთ შესაბამის შეხვედრებს და ეს არის მუდმივი პროცესი. 

სურსათის უვნებლობა ეს არის საკანონმდებლო ჩარჩოებში არსებული გეგმა, რომლის 

შესრულების პირდაპირი პასუხისმგებლობა გაქვს. რა თქმა უნდა, სხვადასხვა მოთხოვნებია 

მცირე, სახლის პირობების წარმოებასთან და სხვა მოთხოვნებია დიდი საწარმოების 

შემთხვევაში. სახლში დამზადებული საოჯახო პროდუქცია გარკვეულ წესებს უნდა 

დაექვემდებაროს, თუმცა რაც შეეხება უკვე სასურსათო ბაზარზე გასვლას, აქ უკვე უნდა 

გაიცეს შესაბამისი ნებართვა. თუ პირს უნდა, მაგალითად,  ცხოველური წარმოშობის ან რძის 

პროდუქტების წარმოება, ის ექვემდებარება აღიარების სავალდებულო პროცედურებს 

იშვიათი გამონაკლისების გარდა. ასეთი პროდუექტები უკვე მომხმარებელთა დიდ 

რაოდენობაზე ვრცელდება და პირდაპირ კავშირშია ადამიანის ჯანმრთელობასთან. 

გამოვლენილი ინფექციების 70% დაკავშირებულია სურსათთან, რომელსაც ადამიანი იღებს.  

რაც შეეხება სადამსჯელო ღონისძიებებს, ინსპექტირების დროს ხდება როგორც შემოწმება 

ისე სამომავლო რისკების პრევენცია. შემოწმებისას სამწუხაროდ გვიწევს ჩვენთვის 

არასასურველი ქმედებების განხორციელება. სიტუაციის გამოსასწორებლად აუცილებელია 

ცოდნის გავრცელება. ანუ, ბიზნეს ოპერატორმა უნდა იცოდეს რას და როგორ აკეთებს, უნდა 

იცოდეს სურსათის უვნებლობის პრინციპები. ამ ყველაფრის განვითარება უკავშირდება 

ევროპის ბაზარზე გასვლის შესაძლებლობას და მე მიხარია რომ გარკვეული პროდუქტების 

შემთხვევაში (ესენია თხილი, მწვანილი და ა.შ.) ჩვენ ეს შევძელით, თუმცა არსებობს 

რეალური მიზანი, რომ ექსპორტზე ცხოველური პროდუქტები გავიტანოთ. საქართველოს 

უნდა ქონდეს ამბიცია რომ ნებისმიერი დასახელების სასურსათო პროდუქტი გაიტანოს 

ცივილიზებულ ბაზრებზე. ამისთვის სახელმწიფო უწყებებმა და კერძო ორგანიზაციებმა 

უნდა იმუშაონ შეთანხმებულად. 

ზვიად ჭუმბურიძე:  

ბატონო კახა, დაჯარიმების ან გაფრთხილების პროცედურები როგორია? რა შემთხვევაში 

უჩერდება საწარმოს სამუშაო პროცესი?  

კახა სოხაძე: 

შემოწმებები ხორციელდება სასურსათო ჯაჭვის ყველა იმ ეტაპზე, რომელიც ქალბატონმა 

ეკამ ახსენა. ანუ, წარმოებიდან სუფრამდე. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისთვის ერთერთი 

უმნიშვნელოვანესი საკითხია საზოგადოებრივი კვების ობიექტები, ვინაიდან მოწამვლის 

ძირითადი შემთხვევები მოდის ასეთ ობიექტებზე. მათი მომსახურეობა მოსახლეობის დიდ 

რაოდენობაზე ვრცელდება და პროდუქტიც მრავალფეროვანია, რაც მეტ რისკთანაა 

დაკავშირებული და შემოწმებები ხშირად ხორციელდება. 

თუ სტანდარტებს არ აკმაყოფილებს, გადაწყვეტილება მეტწილად დამოკიდებულია 

ინსპექტორზე. ის აფასებს არსებულ მდგომარეობას. თუ ის გამოავლენს რომ იქ რის ისეთი 

მდგომარეობა, რომელმაც შესაძლოა პირდაპირ აისახოს პროდუქტის ხარისხსა და ადამიანის 

ჯანმრთელობაზე, საწარმოს შეიძლება შეუჩერდეს კონკრეტული ხაზის წარმოება. 

მაგალითად, თუ არ არსებობს ხორცის ვარგისიანობის საბუთი, რესტორანში აიკრძალოს იმ 



კერძების დამზადება, რომელიც ხორც–პროდუქტებს შეიცავს. როგორც აღვნიშნე, მოწმდება 

მთელი სასურსათო ჯაჭვი და აქვე, მნიშვნელოვანია მიკვლევადობის მექანიზმი.  

უმთავრესი საკითხია, ასევე, პერსონალის განსწავლულობა, რადგან სასურსათო ბიზნესში 

დასაქმებულია ძალიან ბევრი ადამიანი. ინფრასტრუქტურა რაც უნდა გამართული იყოს, თუ 

პერსონალი არ არის გადამზადებული და მან არ დაიცვა ჰიგიენის წესები, ყველა ცდა ფუჭია.  

 

 

ლია თოდუა ( საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი 

მომხმარებელთა უფლებების დაცვის პროგრამის კოორდინატორი ): 

ჩემი აზრით, აუცილებელია მარტივი სახელმძღვანელოების შემუშავება, რაც დღეს იყო 

ნახსენები. რადგან, ძალიან რთულია ზოგიერთი ტერმინის გაგება და დამატებითი 

კონსულტაციების გავლა ჭირდება. მცირე მეწარმეებს არ აქვთ იმის ფუფუნება რომ იქირაონ 

კერძო ექსპერტი. ელემენტარული ის, რომ არ შეიძლება ალუმინის ჭურჭლის გამოყენება 

არსად არ წერია. უნდა მოვიდეს ინსპექტორი ან კონსულტანტი და გითხრას. თუ ამას არ 

გააკეთებს სახელმწიფო, ეს არის ბიზნეს ასოციაციების საქმე.  

კახა სოხაძე: 

სურსათის ეროვნული სააგენტო მაქსიმალურად ავრცელებს ინფორმაციას, თუმცა, რა თქმა 

უნდა, მნიშვნელოვანია ბიზნეს ასოციაციების ჩართულობა. 

მატი ლამპი (GRM International AB, საკვების უსაფრთხოების საკითხების 

ექსპერტი/პროექტის ხელმძღვანელის მოადგილე):  

მოგესალმებით, მე ვეხმარები სურსათის ეროვნულ სააგენტოს როგორც მოწვეული ექსპერტი 

და ჩვენ ერთად ვმუშაობთ სურსათის უვნებლობის განვითარებაზე საქართველოში. ბატონმა 

კახამ აღნიშნა, რომ ამ მიზნის მიღწევას საქართველოში ისევე ცდილობენ, როგორც ევროპაში. 

თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ეს ცვლილებები მხოლოდ 

ქაღალდზე არ დავტოვოთ და პრაქტიკულად განვახორციელოთ ამ ქვეყანაში.  

რა თქმა უნდა მიდგომები განსხვავდება ევროპაშიც. რიგ ქვეყნებში ინსპექტირების სისტემა 

ძალიან განვითარებულია, ზოგში კი ნაკლებად. მთავარი მიზანი ისაა, რომ წევრ ქვეყნებს 

შორის ეს განსხვავება აღმოიფხვრას. მიზანი რომ სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ 

ევროპული სტანდარტების შესაბამისი საქმიანობა ეროვნული კანონმდებლობის ჩარჩოებში 

შეძლოს, ვერ მიიღწევა წელს, მომავალ წელს ან 2 წლის შემდეგ. ასეთ შედეგს კიდევ 

რამდენიმე წელი დაჭირდება, მაგრამ საბოლოოს თქვენი კანონმდებლობა მიუახლოვდება 

ევროპულს.  

ახლა სურსათის ეროვნული სააგენტოს შიგნით მუშავდება ინსტიტუციური რეფორმა და რა 

თქმა უნდა, სააგენტოს ჭირდება მუდმივი კავშირი ბიზნეს და კერძო ორგანიზაციებთან. 

ყველას გვესმის, რომ სააგენტოს მუშაობა ახლა ვერ იქნება იდეალური, მაგრამ ყველამ ერთად 



უნდა ვიმუშაოთ რომ 2017–18 წლებისთვის მათი საქმიანობა ითვალისწინებდეს ჩართული 

მხარეების ინტერესებს.  

ზვიად ჭუმბურიძე: 

ბატონო ლამპ. ძალიან დიდი მადლობა  თანადგომისთვის. თქვენთან მაქვს ასეთი 

შეთავაზება – სავარაუდოდ, შემოდგომის ბოლოს დავიწყებთ მსგავს შეხვედრებს 

რეგიონებში. ჩვენი თხოვნაა, თუ დრო გექნებათ შემოგვიერთდით და ერთად შევხვდეთ 

რეგიონულ ბიზნეს კომპანიებსა და მეწარმეებს. მთავრობას აქვს აქტიური კამპანია ამ 

მიმართულებით, მაგრამ ეს არაა საკმარისი და საჭიროა ჩვენი ჩართულობაც.  

მატი ლამპი: 

სიამოვნებით შემოგიერთდებით. 

 

 

 

 


