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BACKGOUND  

By signing the Association Agreement and the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA) in 

2014, Georgia laid the foundation for the access to the EU market of up to 500 million consumers for a variety 

of Georgian products and services, free of customs tariffs. It also created preconditions for Georgian firms 

improve their competitiveness for the local, as well as for other export markets by adjusting to the new 

standards and rules of the game. 

Since then, significant amount of work has been carried out to reform the areas envisioned by the Association 

Agenda and the DCFTA Implementation National Action Plan. As a result of this, according to the Report on 

Fulfillment of National Action Plan for 2019, economic integration with Europe is growing. Despite this, 

obstacles remain on the way and a big part of the opportunities remain untapped and Georgia is far from 

realization of the offered potential. 

The recent COVID-19 pandemic heavily influenced big part of life, society and the economy, including trade 

and business. The pandemic brought about significant challenges on the one hand, and opportunities and 

lessons, on the other hand.  Hence, understanding the consequences of the pandemic and re-assessing the 

opportunities is important.  

Pursuant to its mandate and its mission, EBA approached to the private sector and key informants to revisit 

this important aspect of the DCFTA and organize an informed discussion between the public and private 

sectors on this topic. This position paper summarizes the EBA’s view on the subject based on the rigorous 

process of wide involvement of key stakeholders, including:  

 Consultations with the private sector, key informants (up to 50 interviews) 

 A validation workshop with private sector representatives 

 A public-private discussion workshop, with representatives of both private and public organizations. 

The entire process was accompanied by intensive publicity and outreach to all relevant parties, especially to 

the private sector (more than 1,000 emails to relevant businesses, intensive social media campaigning, 

telephone calls), who were invited to be involved into the process. 

 

Based on the above, EBA believes that the DCFTA can play an important role in mitigating the risks 

of the pandemic in several directions, but a systemic, coordinated and sector-specific, and in some 

cases, company-specific approach from all stakeholders is needed to: a) Capitalize on new 

opportunities brought about by the pandemic; b) mitigate the new challenges also brought about by 

the pandemic; c) continuing to take care of the conventionally known obstacles to readiness to trade,  

to unleash the potential of companies. 

Specific evidence, findings and related recommendations are provided in the section below.   
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EVIDENCE AND FINDINGS 

The Pandemic Showed that the DCFTA is an Advantage (More Gain Than Pain) 

According to the survey, the companies, who had DCFTA-compliant standards (such as sanitary and food 

safety standards), found it easy to mitigate the risks of COVID-19 and comply to new regulations which the 

GoG introduced during the pandemic lockdown. This effect was mostly indirect rather than direct - due to the 

existing risk mitigating processes and capacities (human and institutional) already being in place, such 

enterprises had to restrict the existing rules/conditions only slightly. Overall, these companies have increased 

the competitiveness of their enterprises on the market. This represents powerful indirect evidence and is an 

exemplary case for all companies related to the virtues of the DCFTA, other than just access to the EU market. 

FTAs and Diagonal Cumulation Agreements: Opportunities lacking Relevance to Businesses 

New opportunities from diagonal cumulation and FTAs. although generally interesting – are  not considered 

directly relevant for businesses. First of all, the China-Georgia Free Trade Agreement – an opportunity for 

attracting investments from the EU companies operating in China to Georgia. The political situation of 

COVID-19 created more incentives for this shift. However, it is not perceived as a direct benefit to companies, 

indicating the need for better identification of the specific opportunities for businesses.  

Diagonal Cumulation agreements (with Turkey in the past, but now with Ukraine and anticipated with 

Moldova) is a very much unknown topic for Georgian enterprises and key informants alike. Companies having 

trading partner with the countries of Diagonal Cumulation, are more interested. There are concerns within 

Government that this might reduce value-adding in Georgia as a result. This indicates the great need for raising 

awareness about this topic.  

The Counter Trend of Less Trade is Undermining the Whole Idea of DCFTA 

The COVID-19 pandemic is also pushing economies towards more self-sufficiency and import substitution. 

If this trend sustains, this could derail the value of the DCFTA and the virtues of free trade. 

The Pandemic Has Pushed Businesses Towards E-Commerce, but this was not Sustained 

The DCFTA defines the conditions and the general terms for operating electronic commerce. COVID-19 

increased the importance of digitalization: remote management of the business and e-commerce. In many 

cases, companies responded positively to the pandemic by introducing/using e-commerce platforms, but upon 

reopening businesses companies returned to the traditional way of trade (offline). It seems that e-commerce 

is still far from becoming mainstream. 

In terms of the export through e-commerce, companies face several key obstacles and challenges such as 

difficult logistic procedures, absence of the relevant warehouse infrastructure; technical support for payments, 

high bank fees for online payments; the absence of the relevant legislation. 

Opportunities Related to Business in a Different Way  

Among the opportunities for business, Access to the EU market (with average score of 4.1 out of 5) is 

perceived as the most important one among businesses, followed by Fair, predictable and transparent legal 

regulations (3.7), Attraction of investments (3.6), Benefits of financial and technical assistance (3.5) and 

finally Potential access to the EU public procurement (2.1) – the least important opportunity.   
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The DCFTA is Grossly Mispositioned in Perceptions of Georgian Businesses  

According to the survey, the DCFTA is an advantage only for the companies who are trading or just planning 

to trade with Europe. For others, the EU market is not on their agenda due to variety of factors (e.g., difficulty 

of market entry, fierce competition). These are mostly the sectors with commoditized products and services 

which do not have explicit comparative advantages fit with the EU market and other Asian markets are more 

attractive. The DCFTA is not perceived under overall context of trade with the EU. The benefit of the access 

to the market is not that clear to the companies who traded with Europe before the DCFTA under GSP+ regime 

(e.g., natural juices). Finally, the DCFTA is  perceived as being important only for export-orientated firms 

rather than as a means of improving the overall competitiveness of the business sector.  

All of these indicate that the perceptions of the advantages of the DCFTA are not straightforward among 

Georgian businesses and changing attitudes requires complex care. 

However, Obstacles Remain, which Require Systemic and Individual Approach  

 

Among the key obstacles named and scored by the survey respondents, are the following:  

Low qualification of workforce – the typical suspect. A mismatch between the demanded and supplied 

skills and professions is a major known problem of the Georgia’s labor market, caused by the low popularity 

of certain specific professions, a lack of high-quality VET educational programs, the general absence of a 

labor market information system and job anticipation system or an outflow of qualified (or retrained) staff 

from the countryside. 

Laboratories/quality infrastructure - a double-sided problem Expensive laboratory tests are a major 

problem for smaller and medium firms who do not have their own laboratories and testing facilities. This goes 

back to the scale issue - the smaller the enterprises are – the more difficult and expensive is the access to these 

services. Supporting private laboratories in undertaking new testing capacities as well as providing overall 

quality standardization support is a possible solution. 

In some cases (e.g., wine industry), companies mentioned that there are problems with the execution of quality 

inspections due to which, although exporters receive quality approval, the actual quality of export is below 

standards. This undermines the image of Georgian wine’s internationally and thus has a negative impact on 
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the those companies which have high standards. The involvement of international quality inspection 

organizations/companies operating in Georgia would eradicate the abovementioned bad practice. 

Access to finances – standard set of issues. An absence of export credit programs, high interest rates, 

absence of proper guarantee mechanisms, high collateral requirements, administrative document requirements 

are the key obstacles that Georgian SMEs face in relation to access to finance. Large and well-off companies 

found it easy to mobilize funds from their vendor banks. However, this policy is not adjusted to the 

SMEs/start-ups. Although, several programs linked to the DCFTA have allocated grants to financially support 

banks to create more SME oriented products/accessible loans, this is not reflected to businesses in reality. 

After the pandemic, financial institutions became more deliberate and cautious in providing working capital 

loans to the enterprise. In addition to this, noticeable sectoral shifts happened - finance providers are shifting 

away from the most vulnerable sector – tourism. 

High costs of adjustments for the private sector for particular industries. For some industries, the costs 

of adjustments are extremely high (e.g., GMP standards for the pharma sector) and the plan of implementation 

of the standards are perceived short. Therefore, an individual approach is needed for each affected industry. 

Lack of scale is probably the most important root-cause of many other problems. Limited quantities to 

comply to the orders, low bargaining power, involving middle-men in trading with the EU, higher cost of 

inputs and shipments, limited access to credit and so forth – these are the typical problems associated with 

the small-scale business operators, which substantially affect the utilization of the benefits of the DCFTA.  

Other key obstacles. Other obstacles named by Georgian businesses are: the EU market entry barriers, caused 

by limited knowledge of the market and competition as well as complexity of the EU regulations, lack of 

proper execution of the imposed legislation (e.g., competition and IP rights, quality inspections and so forth, 

All of which also influence level of exploiting the offered potential. Of special concern is the problems related 

to transportation and the costs related to it. The companies complained that it is difficult and expensive to 

organize transportation to the clients to the EU.  Absence of direct borders with the EU, as the primary root-

cause behind this, puts Georgia in a disadvantaged position relative to Ukraine and Moldova, when it comes 

to the increasing the share of trade with the EU countries. 

RECOMMENDATIONS  

Stemming from the findings during the consultations with the private sector as well as based on the discussion 

between the private and public sector, EBA is proposing the following recommendations to the GoG and the 

relevant parties in order to leverage the DCFTA in the post pandemic period as a tool to mitigate some of the 

impacts on private sector enterprises. These recommendations are grouped under three general lines: 

a) Capitalize on new opportunities brought about by the pandemic;  

b) Mitigate the new challenges also brought about by the pandemic;  

c) Unlock the potential of DCFTA by continuing to address conventionally known obstacles. 

Capitalize on new opportunities brought about by the pandemic. The pandemic showed that being ready 

for the DCFTA in terms of certifications, quality and safety standards was a clear advantage and a competitive 

edge during the pandemic period. Considering that the pandemic continues, it will make a lot of sense to re-

position the DCFTA from mostly being a tool to trade with the EU towards a means to greater resilience, 

sustainability and competitiveness, especially during such Black Swan events as pandemics. An intensive 

information campaign, showcasing the examples of the cases of individual companies, would be the most 

effective tool for convincing businesses in the virtues of the DCFTA. On top of this, the DCFTA should be 
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positioned in the general context to overall trade preferences with the EU and continuation of the past and a 

way to more integration with the EU (not just a stand-alone agreement). The role of the business and sectoral 

associations is also nonetheless importance in spreading the message. 

Awareness should be raised in relation to the importance of the Diagonal Cumulation Agreements and Free 

Trade Agreements. Identifying the specific opportunities for businesses related to the Diagonal Cumulation 

and Free Trade Agreements as a means to increase trade, value added activity as well as attract more 

investment require more efforts from the side of the GoG. 

The GoG should make sure that the momentum that the e-commerce gained does not slide back. This should 

be done by working out a plan to improve the enabling environment for e-commerce and accelerate processes 

and reforms in this regard, including timely adoption of the law on e-commerce.  

Mitigate the new challenges also brought about by the pandemic; Out of the recent challenges linked with 

the pandemic, access to finance was the most problematic. Especially for SMEs the situation deteriorated 

significantly. Interest rates have increased. Financial institutions became more deliberate in assessing risks of 

various projects. They have almost completely turned away from conventionally highly funded sectors such 

as Tourism. It is necessary to urgently take care of this issue through efforts to reduce the overall risk of the 

county as well as through targeted assistance, especially to the sectors and companies ready to trade with the 

EU, to maintain the pace and not slide back in greater economic integration with the EU. 

Continue to unlock the potential by taking care of conventionally known obstacles. Without concerted 

and integrated action from the side of the GoG in relation to the obstacles towards greater exploitation of the 

DCFTA, the DCFTA will persist as an unexploited opportunity only benefiting some individual firms. The 

GoG should work in coordination with other stakeholders to plan specific actions in relation to these specific 

obstacles such as: 

OBSTACLES RECOMMENDED ACTION 

QUALIFICATION OF WORKFORCE 

AND SKILLS MISMATCH 

Build on the existing Labor Market Strategy and identify the areas which require 
more and urgent attention, considering the pandemic on the one side and the 
opportunities of the DCFTA on the other side. The skills required by the sectors 
which are more ready to trade with the EU, should be given the priority.  

ACCESS TO LABORATORY 

SERVICES AND MORE EFFECTIVE 

QUALITY INSPECTIONS 

Work out a plan to help and increase testing capacities of the private laboratories. 
Consider cooperation with international specialized firms in executing the quality 
inspections. Export-oriented sectors are priorities. 

ACCESS TO FINANCES 

Work with the financial institutions to come up with the specifically designed 
working capital products for the affected industries who traded with the EU.  
In the medium and long-term, elaborate plan to reduce country-specific risks for 
Georgia, which should influence overall interest rates  

HIGH COSTS TO ADJUSTMENTS 

(ESPECIALLY TO PARTICULAR 

COMPANIES) 

Work with individual industries and companies within the industries, to come up a 
renewed and more realistic actionable individual plan to adjust (e.g., GMP 
implementation plans in case of Pharma sector) 

LIMITED TRANSPORT 

CONNECTIVITY WITH THE EU 

Explore the issue of transport connectivity (in particular vis-à-vis the EU countries), 
uncover the key bottlenecks and develop a specific plan of action to facilitate better 
transport linkages with the EU.  

LACK OF SCALE OF ENTERPRISES 
This is a complex objective; therefore, the government should come up with the 
systemic approach to facilitate scaling up of the companies.  

 

John Hugo Freddy Braeckeveldt 
  

Chairman of the European Business Association    
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მიმოხილვა  

2014 წელს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 

სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) გაფორმებით საქართველომ ქართული 

პროდუქტებისა და მომსახურებისთვის საფუძველი ჩაუყარა ევროკავშირის 500 მილიონიანი 

მომხმარებლის ბაზარზე წვდომას საბაჟო გადასახადების გარეშე. ასევე, ამ შეთანხმების 

გაფორმება ქართული კომპანიებისთვის ახალ სტანდარტებთან და თამაშის ახალ წესებთან 

ადაპტაციის გზით ადგილობრივ და სხვა საექსპორტო ბაზრებზე საკუთარი 

კონკურენტუნარიანობის გაუმჯობესების წინაპირობა გახდა.  

შეთანხმების გაფორმების შემდეგ, ასოცირების დღის წესრიგით და DCFTA-ის დანერგვის 

ეროვნული სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული სფეროების რეფორმირების მიზნით 

უამრავი სამუშაო ჩატარდა. შედეგად, ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების 2019 წლის 

ანგარიშის თანახმად, ევროპაში ეკონომიკური ინტეგრაცია იზრდება. მიუხედავად 

აღნიშნულისა, კიდევ არსებობს დაბრკოლებები, ჯერ კიდევ გამოუყენებელია რიგი 

შესაძლებლობებისა, და საქართველო შორს არის შეთავაზების პოტენციალის სრული 

რეალიზაციისაგან. 

ბოლო დროის COVID-19-ის პანდემიამ მძიმე ზემოქმედება მოახდინა ცხოვრებაზე, 

საზოგადოებასა და ეკონომიკაზე, მათ შორის ვაჭრობასა და ბიზნესზე. პანდემიამ, ერთი მხრივ, 

სერიოზული გამოწვევები წარმოშვა, ხოლო მეორე მხრივ, საფუძველი ჩაუყარა ახალ 

შესაძლებლობებსა და გამოცდილებას. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია პანდემიის შედეგების 

გაცნობიერება და შესაძლებლობების გადაფასება.  

ევროპულმა ბიზნეს ასოციაციამ (EBA) მისი მანდატისა და მისიის შესაბამისად მიმართა კერძო 

სექტორს და საკვანძო ინფორმატორებს, რათა მოხდეს DCFTA-ის მნიშვნელოვანი ფაქტორების 

გადახედვა და აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით საჯარო და კერძო სექტორების მიერ 

ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღება. წინამდებარე დოკუმენტში შეჯამებულია EBA-ის 

შეხედულება, რომელიც ეფუძნება საკვანძო დაინტერესებული მხარების უშუალო ჩართულობის 

პროცესს, მათ შორის: 

 

 კონსულტაციები კერძო სექტორთან, საკვანძო დაინტერესებულ მხარებთან (50-მდე 

გასაუბრება) 

 დადასტურების სემინარი კერძო სექტორის წარმომადგენლების მონაწილეობით 

 საჯარო-კერძო დისკუსია როგორც კერძო, ასევე საჯარო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა 

მონაწილეობით. 

 

პროცესი მიმდინარეობდა აქტიური გასაჯაროების და ყველა შესაბამის მხარესთან, 

გასაკუთრებით კი კერძო სექტორთან კომუნიკაციის ფარგლებში (1, 000-ზე მეტი ელექტრონული 

წერილი გაეგზავნა შესაბამის ბიზნესებს, ჩატარდა აქტიური სოციალური-მედია კამპანიები,  
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განხორციელდა სატელეფონო ზარები). კერძო სექტორის წარმომადგენლები მოწველნი იქნენ 

პროცესში მონაწილეობის მისაღებად.  

  

 

ზემოთ ხსენებულის გათვალისწინებით, EBA-ს სჯერა, რომ DCFTA-ს პანდემიის 
რისკების შერბილებაში მნიშვნელოვანი როლის შესრულება შეუძლია სხვადასხვა 

მიმართულებით. მაგრამ, სისტემური, კოორდინირებული და სექტორის შესაბამისი, და 
ზოგიერთ შემთხვევაში, კომპანიის შესაბამისი მიდგომა საჭიროა ყველა 
დაინტერესებულ მხარესთან მიმართებით, რათა: ა) შეჯამდეს პანდემიით გამოწვეული 

ახალი შესაძლებლობები; ბ) თავიდან იქნას არიდებული ახალი გამოწვევები, რომლებიც 

განაპირობა პანდემიამ; გ) გაგრძელდეს ზრუნვა აქამდე არსებულ, კონვენციურ 

გამოწვევებზე, რათა გაიზარდოს ვაჭრობა და მოხდეს კომპანიების პოტენციალის 

რეალიზება.  

კონკრეტული მტკიცებულებები, მიგნებები და საკითხთან დაკავშირებული 

რეკომენდაციები მოცემულია ქვემოთ.  

 

 

მტკიცებულებები და მიგნებები 

პანდემიამ გვაჩვენა, რომ DCFTA არის უპირატესობა (მეტი სარგებელი ვიდრე დანაკარგი) 

კვლევის თანახმად, კომპანიებმა, რომლებიც შესაბამისობაში იყვნენ DCFTA სტანდარტებთან 

(როგორიცაა სანიტარული და საკვების უსაფრთხოების სტანდარტები) მარტივად შეძლეს 

COVID-19-თან დაკავშირებული რისკების თავიდან არიდება და იმ ახალ რეგულაციებთან 

ადაპტირება, რომლებიც პანდემიის პერიოდში იქნა შემოღებული საქართველოს მთავრობის 

მიერ. ეფექტი ხშირ შემთხვევაში არაპირდაპირი იყო- რადგან საწარმოებში უკვე არსებობდა 

რისკების შემცირების პროცესები და შესაძლებლობები (როგორც ადამიანური, ასევე 

ინსტიტუციონალური), და საჭირო გახდა უკვე არსებულ წესებსა და პირობებში მხოლოდ 

უმნიშვნელო შეზღუდვების დამატება. შედეგად, მსგავსი საწარმოების საბაზრო კონკურენცია 

გაიზარდა. ეს არის მნიშვნელოვანი, არაპირდაპირი მტკიცებულება და მაგალითი იმისა  თუ რა 

სარგებელი მოუტანა DCFTA-მ კომპანიებს ევროკავშირის ბაზარზე წვდომის გარდა. 

 

თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმებები და დიაგონალური კუმულაციის შეთანხმებები: 

შესაძლებლობები, მაგრამ შეუსაბამობა ბიზნესთან 

დიაგონალური კუმულაციითა და თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმებებით გაჩენილი ახალი 

შესაძლებლობები მეტწილად საინტერესოა, თუმცა ყოველთვის პირდაპირ არ შეესაბამება 

ბიზნესებს. პირველ რიგში აღსანიშნავია საქართველოს და ჩინეთს შორის გაფორმებული 

თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმება- ეს არის შესაძლებლობა, რომლის ფარგლებშიც ხდება 

საქართველოს მიერ ჩინეთში მოქმედი ევროკავშირის კომპანიების ინვესტიციების მოზიდვა. 

COVID-19-ით გამოწვეულმა პოლიტიკურმა ვითარებამ განაპირობა ამ ინიციატივის ცვლილება.  

პო
ზ

ი
ც

ი
ა 
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ვინაიდან, ეს შესაძლებლობა კომპანიებისთვის პირდაპირი სარგებელის მომტან აქტივობად არ 

აღიქმება, ჩნდება ბიზნესის შესაბამისი სხვა შესაძლებლობების მოძიების საჭიროება. 

დიაგონალური კუმულაციის შეთანხმება (წარსულში თურქეთთან, ხოლო ახლა უკრაინასთან და 

მომავალში მოლდოვასთან) მეტწილად უცნობი საკითხია ქართული საწარმოებისა და წამყვანი 

ინფორმატორებისთვის. კომპანიებს, რომლებსაც ჰყავთ სავაჭრო პარტნიორები დიაგონალურ 

კუმულაციაში მეტად არიან დაინტერესებულნი. არსებობს ვარაუდი, რომ ამ ფაქტორმა 

შეიძლება შეამციროს საქართველოსთვის მსგავსი შეთახმებების მნიშვნელობა. ეს უკანასკნელი 

კი მიუთითებს საკითხთან დაკავშირებით ცნობიერების ამაღლების აუცილებლობაზე. 

 

ვაჭრობის შემცირების ტენდენცია აკნინებს DCFTA-ის არსს 

COVID-19-ის პანდემია ეკონომიკას უბიძგებს თვითუზრუნველყოფისკენ და იმპორტის 

ჩანაცვლებისკენ. თუ მსგავსი ტენდენცია შენარჩუნდება ეს გამოიწვევს DCFTA-ის და 

თავისუფალი ვაჭრობის არსის გაუფასურებას.  

 

პანდემიამ ბიზნესები ელექტრონული კომერციის ფორმატში გადაიყვანა, მაგრამ პროცესი ვერ 

შენარჩუნდა 

DCFTA განსაზღვრავს ელექტრონული კომერციის პირობებსა და ზოგად მოთხოვნებს. COVID-

19-ის პირობებში გაიზარდა ციფრული სამყაროს მნიშვნელობა: ბიზნესის დისტანციური მართვა 

და ელექტრონული კომერცია. ხშირ შემთხვევაში, კომპანიები კარგად შეხვდნენ პანდემიას და 

დაიწყეს ელექტრონული კომერციის პლატფორმების განვითარება/გამოყენება. თუმცა, გახსნის 

შემდეგ კომპანიები დაუბრუნდნენ ვაჭრობის ჩვეულ რითმს (ოფლიან). როგორც ჩანს 

ელექტრონული კომერცია ჯერ კიდევ არ წარმოადგენს მეინსტრიმს.  

რაც შეეხება ელექტრონული კომერციით ექსპორტირებას, კომპანიებს აქვთ რამდენიმე 

ძირითადი დაბრკოლება და გამოწვევა, როგორიცაა გართულებული ლოგისტიკური 

პროცედურები, შესაბამისი სასაწყობო ინფრასტრუქტურის არ არსებობა; გადახდების 

ტექნიკური უზრუნველყოფა, ბანკების მიერ ონლაინ გადახდაზე დაწესებული მაღალი 

ტარიფები; შესაბამისი კანონმდებლობის არ არსებობა.  

 

შესაძლებლობები ბიზნესებს სხვადასხვანაირად ერგება 

ბიზნეს შესაძლებლობების თვალსაზრისით ყველაზე მნიშვნელოვანად მიიჩნევა წვდომა 
ევროკავშირის ბაზარზე (საშუალო ქულა 5-დან 4.1), მეორე ადგილს იკავებს სამართლიანი, 
პროგნოზირებადი და გამჭვირვალე რეგულაციები (3.7), ინვესტიციების მოზიდვა (3.6), 

ფინანსური სარგებელი და ტექნიკური დახმარება (3.5), და ყველაზე ნაკლებად მნიშვნელოვან 

შესაძლებლობად მიიჩნევა პოტენციური წვდომა ევროკავშირის სახელმწიფო შესყიდვებზე (2.1).  
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DCFTA მეტწილად არასწორად აღიქმება ქართული ბიზნესების მიერ 

კვლევის თანახმად, DCFTA უპირატესობას წარმოადგენს მხოლოდ იმ კომპანიებისთვის, 

რომლებიც უშუალოდ ევროპასთან ვაჭრობას გეგმავენ. სხვა კომპანიებისთვის ევროკავშირის 

ბაზარი არ არის დღის წესრიგში, რაც განპირობებულია სხვადასხვა ფაქტორებით (როგორიცაა 

ბაზარზე შესვლის სირთულე, მაღალი კონკურენცია). ძირითადად ეს არის სასაქონლო 

პროდუქტებისა და მომსახურებების სექტორები, რომლებსაც არ აქვთ ევროპის ბაზარზე 

მნიშვნელოვანი კონკურენციის გაწევის შესაძლებლობა და მათთვის ბევრად მიმზიდველია სხვა 

აზიური ბაზრები. DCFTA ევროკაშირთან ვაჭრობის ერთობლივ კონტექსტში არ განიხილება. 

ბაზარზე წვდომის სარგებელი მკაფიო არ არის იმ კომპანიებისთვის, რომლებიც ევროპასთან 

ვაჭრობას აწარმოებდნენ DCFTA-ის გაფორმებამდე, GSP+ რეჟიმის ფარგლებში (მაგალითად, 

ნატურალური წვენები). დაბოლოს, DCFTA არ აღიქმება, როგორც ბიზნეს სექტორის ზოგადი 

კონკურენტუნარიანობის გაუმჯობესების საშუალება, და არ არის მნიშვნელოვანი ექსპორტზე 

ორიენტირებული ფირმებისთვის.  

ყოველივე ზემოაღნიშნული მიუთითებს იმაზე, რომ DCFTA-ის უპირატესობების აღქმა 

გავრცელებული არ არის ქართულ ბიზნესში და საჭიროებს კომპლექსურ ყურადღებას.  

 

თუმცა, რჩება დაბრკოლებები, რომლებიც მოითხოვს სისტემურ და ინდივიდუალურ მიდგომას 

 

კვლევის რესპოდენტების მიერ დასახელებული და შეფასებული საკვანძო დაბრკოლებები 

შემდეგია:  

მუშახელის დაბალი კვალიფიკაცია - ტიპური პრობლემა. საქართველოს შრომის ბაზრის 

მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს შეუსაბამობა მოთხოვნას და მიწოდებულ უნარებს და 

პროფესიებს შორის, რაც განპირობებულა გარკვეული პროფესიების დაბალი პოპულარობით და  

1.64

1.86

2.07

2.43

2.57

2.71

2.79

2.93

3.14

3.57

ე ნ ო ბ რ ი ვ ი  ბ ა რ ი ე რ ი

ე ვ რ ო კ ა ვ შ ი რ ი ს  რ ე გ უ ლ ა ც ი ე ბ ი ს  ა ღ ქ მ ი ს  ს ი რ თ უ ლ ე

ე რ ო ვ ნ უ ლ ი  ს ა მ ა რ თ ლ ე ბ რ ი ვ ი  ჩ ა რ ჩ ო  ჯ ე რ  ა რ  ა რ ი ს  

მ ო რ გ ე ბ უ ლ ი

ს ე რ ტ ი ფ ი ც ი რ ე ბ ი ს  მ ა ღ ა ლ ი  ფ ა ს ი

ბ ა ზ ა რ ზ ე  შ ე ს ვ ლ ი ს  ბ ა რ ი ე რ ე ბ ი  ( ე ვ რ ო კ ა ვ შ ი რ ი ს  

ბ ა ზ რ ი ს  შ ე ზ ღ უ დ უ ლ ი  ც ო დ ნ ა ,  მ ა ღ ა ლ ი  კ ო ნ კ უ რ ე ნ ც ი ა )

მ ა ს შ ტ ა ბ ი ს  ნ ა კ ლ ე ბ ო ბ ა

კ ე რ ძ ო  ს ე ქ ტ ო რ ი ს  კ ო ნ კ რ ე ტ უ ლ ი  ი ნ დ უ ს ტ რ ი ე ბ ი ს  მ ი ე რ  

ც ვ ლ ი ლ ე ბ ე ბ ი ს  გ ა ნ ხ ო რ ც ი ე ლ ე ბ ი ს  მ ა ღ ა ლ ი  ფ ა ს ი

ფ ი ნ ა ნ ს ე ბ ზ ე  წ ვ დ ო მ ა

ლ ა ბ ო რ ა ტ ო რ ი უ ლ ი  ი ნ ფ რ ა ს ტ რ უ ქ ტ უ რ ი ს / ხ ა რ ი ს ხ ი ს  

ი ნ ფ რ ა ს ტ რ უ ქ ტ უ რ ი ს  ა რ  ა რ ს ე ბ ო ბ ა

მ უ შ ა ხ ე ლ ი ს  დ ა ბ ა ლ ი  კ ვ ა ლ ი ფ ი კ ა ც ი ა  

ყველაზე დიდ 

დაბრკოლებას შეესაბამება 5 
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მაღალი ხარისხის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ნაკლებობით, შრომის ბაზრის 

საინფორმაციო სისტემის და სამუშაოს პროგნოზირების სისტემის არ არსებობით, 

კვალიფიციური კადრის (მათ შორის გადამზადებული) ქვეყნის გარეთ გადინებით. 

 

ლაბორატორიები/ხარისხის ინფრასტრუქტურა - ორმხრივი პრობლემა ძვირადღირებული 

ლაბორატორიული კვლევები მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს მცირე და საშუალო 

კომპანიებისთვის, რომელთაც არ აქვთ საკუთარი ლაბორატორიები და ტესტირების 

საშუალებები. ეს საკითხი უკავშირდება მასშტაბის პრობლემას- რაც უფრო პატარაა საწარმო, 

მით უფრო რთული და ძვირია ლაბორატორიულ მომსახურებებზე წვდომა. დამხმარე კერძო 
ლაბორატორიები ტესტირების ახალი შესაძლებლობების განვითარების და ზოგადი ხარისხის 

სტანდარტიზაციის პროცესში შესაძლოა საკითხის მოგვარების საშუალება იყოს. 

ზოგიერთ შემთხვევაში (მაგალითად, ღვინის ინდუსტრია), კომპანიებმა აღნიშნეს, რომ არსებობს 

პრობლემები ხარისხის ინსპექტირების პროცესში. მიუხედავად იმისა, რომ პროდუქცია იღებს 

ხარისხის დამადასტურებელ დოკუმენტს საექსპორტო პროდუქციის ხარისხი მაინც 

სტანდარტებს მიღმაა. აღნიშნული პრობლემა საერთაშორისო დონეზე ულახავს სახელს 

ქართულ ღვინოს და უარყოფით ზეგავლენას ახდენს მაღალი სტანდარტების მქონე 

კომპანიებზე. ხარისხის ინსპექტირების საერთაშორისო ორგანიზაციები/კომპანიები, რომლებიც 

მუშაობენ საქართველოში შეძლებდნენ ზემოთ ხსენებული ცუდი პრაქტიკის აღმოფხვრას. 

 

ფინანსებზე წვდომა - სტანდარტული პრობლემები. ექსპორტის საკრედიტო პროგრამების არ 

არსებობა, მაღალი პროცენტები, შესაბამისი საგარანტიო მექანიზმების არ არსებობა, მაღალი 

თანმდევი მოთხოვნები, ადმინისტრაციული დოკუმენტების მოთხოვნები არის ის ძირითადი 

დაბრკოლებები, რომლებსაც ფინანსების მოძიების პროცესში საქართველოში მცირე და 

საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლები აწყდებიან. დიდი და წარმატებული კომპანიებისთვის 

მარტივია სახსრების მობილიზება პარტნიორი ბანკების დახმარებით. თუმცა, პოლიტიკა არ 

არის მორგებული მცირე და საშუალო ბიზნესსა და სტარტ აპზე. მართალია, რამდენიმე 

პროგრამა, რომელიც DCFTA-ის უკავშირდება გამოყოფს გრანტებს ბანკების მიერ მცირე და 

საშუალო ბიზნესზე ორიენტირებული სესხების ხელშესაწყობად, თუმცა, ეს ძალისხმევა 

რეალობაში ბიზნესებზე არ აისახება. პანდემიის შემდეგ, საწარმოებისთვის სესხის გაცემის 

პროცესში ფინანსური ინსტიტუტები მეტად ფრთხილი და ყურადღებიანი გახდნენ. დამატებით, 

ადგილი ჰქონდა თვალსაჩინო სექტორულ ცვლილებას- ფინანსების პროვაიდერები ერიდებიან 

ყველაზე მოწყვლად სექტორს- ტურიზმს. 

 

კერძო სექტორის კონკრეტული ინდუსტრიების მიერ ცვლილებების განხორციელების მაღალი 

ფასი. ზოგიერთი ინდუსტრიისთვის, ცვლილების ხარჯი ძალიან მაღალია (მაგალითად, GMP 

სტანდარტები ფარმაციის სფეროში), ხოლო დანერგვის გეგმა მოკლევადიანი. შესაბამისად, 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული თითოეული ინდუსტრიისთვის აუცილებელია 

ინდივიდუალური მიდგომის გამოყენება. 
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მასშტაბის ნაკლებობა სავარაუდოდ ბევრი სხვა პრობლემის მთავარი გამომწვევი მიზეზია.  

შეკვეთების შეზღუდული რაოდენობა, ვაჭრობის შეზღუდული შესაძლებლობა, ევროკავშირთან 

ვაჭრობაში შუამავლების ჩართულობა, უზრუნველყოფისა და მიწოდების მაღალი ტარიფები, 

შეზღუდული წვდომა კრედიტებზე და ასე შემდეგ- ეს არის იმ ტიპური პრობლემების 

ჩამონათვალი, რომელსაც მცირე ბიზნესის ოპერატორები აწყდებიან. შედეგად, მსგავსი 

პრობლემები აფერხებს DCFTA-ით გათვალისწინებული სარგებელის მიღებას.  

 

სხვა მნიშვნელოვანი დაბრკოლებები. ქართული ბიზნესების მიერ დასახელებული სხვა 

დაბრკოლებები არის შემდეგი: ევროკავშირის ბაზარზე შესვლასთან დაკავშირებული 

დაბრკოლებები, რომლებიც გამოწვეულია ადგილობრივი ბაზრის და კონკურენციის 

შეზღუდული ცოდნით, ევროკავშირში მოქმედი რეგულაციების კომპლექსურობით, მიღებული 

კანონმდებლობის შეუსრულებლობით (მაგალითად, კონკურენცია და ინტელექტუალური 

საკუთრების უფლებები, ხარისხის ინსპექტირება და სხვა.) აღნიშნულიდან, ყველა 

ზემოქმედებას ახდენს შემოთავაზებული პოტენციალის გამოყენების ხარისხზე. 

განსაკუთრებით საყურადღებო საკითხს წარმოადგენს ტრანსპორტირებასთან და 
ტრანსპორტირების ხარჯებთან დაკავშირებული პრობლემები. კომპანიებმა განაცხადეს, რომ 

ევროკავშირში მყოფი კლიენტებისთვის ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა რთული და 

ძვირია. ევროკავშირთან უშუალო საზღვრის არ არსებობა არის ამ პრობლემის წამყვანი მიზეზი 

და ევროკავშირის ქვეყნებთან ვაჭრობის წილის გაზრდის თვალსაზრისით საქართველოს 

უკრაინასთან და მოლდოვასთან შედარებით არახელსაყრელ პირობებში აყენებს. 

 

რეკომენდაციები 

კერძო სექტორთან ჩატარებული კონსულტაციების შედეგად გამოვლენილ მიგნებებზე, და 

კერძო და საჯარო სექტორთან განხილვების საფუძველზე EBA საქართველოს მთავრობას და 

შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებს სთავაზობს რეკომენდაციებს, რათა პანდემიის შემდგომ 

პერიოდში გაიზარდოს DCFTA-ის როგორც კერძო სექტორის საწარმოებზე ზემოქმედების 

შერბილების ხელსაწყოს მნიშვნელობა. აღნიშნული რეკომენდაციები დაყოფილია სამ ძირითად 

მიმართულებად: 

ა) პანდემიით გამოწვეული ახალი შესაძლებლობების გამოვლენა; 

ბ) პანდემიით გამოწვეული ახალი გამოწვევების შემსუბუქება; 

გ) პოტენციალის გამოვლინების გაგრძელება უკვე ცნობილ დაბრკოლებებზე რეაგირებით. 

 

პანდემიით გამოწვეული ახალი შესაძლებლობების გამოვლენა. პანდემიამ გვაჩვენა, რომ DCFTA-

ისთვის სერტიფიცირების, ხარისხის და უსაფრთხოების სტანდარტების კუთხით მზაობა 

კომპანიებისთვის იყო უპირატესობა და კონკურენტუნარიანი მდგომარეობა პანდემიის 

პერიოდში. იმის გათვალისწინებით, რომ პანდემია გრძელდება გონივრული იქნება DCFTA-ის 

როგორც ძირითადად, ევროკავშირთან ვაჭრობის საშუალებად აღქმიდან, მისი როგორც  



ევროპული ბიზნეს ასოციაციის პოზიცია                              DCFTA-ის როლი COVID-19-თან გამკლავების პროცესში  

                         

   

8 
 

 

ადაპტაციის, მდგრადობის და კონკურენტუნარიანობის ხელშემწყობ იარაღად პოზიციონირება, 

განსაკუთრებით კი ისეთი მოვლენების დროს, როგორიცაა პანდემია. ინტენსიური 

საინფორმაციო კამპანიების წარმოება; ინდივიდუალური კომპანიების მაგალითების 

გასაჯაროება იქნებოდა ბიზნესებისთვის DCFTA-ის სარგებელის დამტკიცების საშუალება. 

გარდა ამისა, DCFTA წარმოდგენილი უნდა იქნას ევროკავშირთან ვაჭრობის  ზოგად 

კონტექსტში, როგორც წარსულის გაგრძელება და ევროკავშირში უფრო აქტიური ინტეგრაციის 

გზა (და არა როგორც მხოლოდ ხელშეკრულება). ამ აზრის გავრცელებაში არანაკლებ 

მნიშვნელოვანია ბიზნესის და სექტორული ასოციაციების როლი. 

ცნობიერება უნდა ამაღლდეს დიაგონალური კუმულაციის და თავისუფალი ვაჭრობის 

შეთანხმებებზე. ბიზნესის შესაბამისი იმ კონკრეტული შესაძლებლობების იდენტიფიცირება, 

რომლებიც დაკავშირებულია დიაგონალური კუმულაციისა და თავისუფალი ვაჭრობის 

შეთანხმებებთან, როგორც ვაჭრობის ზრდის, მნიშვნელოვანი აქტივობის და ინვესტიციების 

მოძიების საშუალებასთან საქართველოს მთავრობის მხრიდან დამატებითი ძალისხმევის 

გამოჩენას მოითხოვს. 

საქართველოს მთავრობა უნდა დარწმუნდეს, რომ ხელიდან არ იქნას გაშვებული 

ელექტრონული კომერციის აღზევება. უნდა მომზადდეს გეგმა, რომელიც ხელს შეუწყობს 
ელექტრონული კომერციის გარემოს, დააჩქარებს პროცესებს და რეფორმებს, მათ შორის  
ელექტრონულ კომერციასთან დაკავშირებული კანონის დროულად მიღებას.  

 

პანდემიით გამოწვეული ახალი გამოწვევების შემსუბუქება. პანდემიასთან დაკავშირებული 

ბოლო დროის გამომწვევებიდან, ფინანსურ რესურსებზე წვდომა ერთერთი ყველაზე 

პრობლემატური საკითხი იყო. ვითარება განსაკუთრებით გაუარესდა მცირე და საშუალაო 

ბიზნესებისთვის. გაიზარდა საპროცენტო განაკვეთი. ფინანსური ინსტიტუტები მეტი 

სიფრთხილით აფასებენ სხვადასხვა პროექტების რისკებს. მათ პრაქტიკულად სრულად აქციეს 

ზურგი ისეთ მაღალი დაფინანსების მქონე სექტორს, როგორიც არის ტურიზმი. დაუყოვნებლივ 

უნდა მოხდეს ამ პრობლემაზე რეაგირება, რისთვისაც ქვეყანაში უნდა შემცირდეს ზოგადი 

რისკის დონე, ასევე მიზანმიმართული დახმარება უნდა აღმოუჩნდეს ევროკავშირთან 

ვაჭრობაში ჩართულ სექტორებს და კომპანიებს, რათა მათ განაგრძონ მუშაობა და უკან არ 

დაიხიონ ევროკავშირში ეკონომიკური ინტეგრაციის გზაზე.  

 

პოტენციალის გამოვლინების გაგრძელება უკვე ცნობილ დაბრკოლებებზე რეაგირებით. 

საქართველოს მთავრობის შეთანხმებული და ინტეგრირებული მოქმედების გარეშე, რომელიც 

მიმართული იქნება DCFTA-ის უკეთ აღქმასთან დაკავშირებული დაბრკოლებების 

აღმოფხვრისკენ, DCFTA დარჩება გამოუყენებელ შესაძლებლობად, რომელიც სასარგებლო 

იქნება მხოლოდ კონკრეტული კომპანიებისთვის. ქვემოთ ჩამოთვლილი დაბრკოლებების 

შესაბამისი, კონკრეტული გეგმის შემუშავების მიზნით საქართველოს მთავრობამ უნდა იმუშაოს 

სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან კოორდინაციაში.   
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დაბრკოლება რეკომენდირებული მოქმედება 

მუშახელის კვალიფიკაციისა და 

უნარების შეუსაბამობა 

არსებული შრომის ბაზრის სტრატეგიის განვითარება და იმ სფეროების 

იდენტიფიცირება, რომლებიც მეტ და დაუყოვნებლივ ყურადღებას 

საჭიროებენ, ერთი მხრივ, პანდემიის და მეორე მხრივ, DCFTA-ის 

შესაძლებლობების გათვალისწინებით. პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს იმ 

სექტორების მიერ მოთხოვნილ უნარებს, რომლებიც მზად არიან 

ევროკავშირთან ვაჭრობის წარმოებისთვის.   

ლაბორატორიულ 

მომსახურებებზე წვდომა და 

ხარისხის უფრო ეფექტური 

ინსპექტირება 

გეგმის შემუშავება, რომელიც ხელს შეუწყობს და გაზრდის კერძო 

ლაბორატორიების ტესტირების შესაძლებლობებს. შესაძლოა 

თანამშრომლობა საერთაშორისო კომპანიებთან, რომლებიც აწარმოებენ 

ხარისხის ინსპექტირებას. პრიორიტეტს წარმოადგენენ ექსპორტზე 

ორიენტირებული სექტორები. 

ფინანსებზე წვდომა 

ფინანსურ ინსტიტუტებთან თანამშრომლობა, რათა შემუშავდეს 

სპეციალური ფინანსური პროდუქტები ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული იმ 

ინდუსტრიებისთვის, რომლებსაც აქვთ სავაჭრო ურთიერთობა 

ევროკავშირთან. 

საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში გეგმის მომზადება, რომელიც 

ხელს შეუწყობს საქართველოსთვის დამახასიათებელი რისკების 

შემცირებას, რომლებიც ზეგავლენას ახდენენ საპროცენტო განაკვეთზე.  

ცვლილებების მაღალი 

ღირებულება (განსაკუთრებით 

კონკრეტული კომპანიებისთვის) 

კონკრეტულ ინდუსტრიებთან და კომპანიებთან მუშაობა, რათა განახლდეს 

და მომზადდეს რეალისტური ინდივიდუალური სამოქმედო გეგმა (მაგ., 

GMP დარეგვის გეგმა ფარმაცევტული სექტორისთვის).  

შეზღუდული სატრანსპორტო 

კავშირი ევროკავშირთან  

სატრანსპორტო კავშირის პრობლემის შესწავლა (კერძოდ კი ევროკავშირის 

ქვეყნებთან), საკვანძო დაბრკოლებების იდენტიფიცირება და 

ევროკავშირთან მიმოსვლის გაუმჯობესების მიზნით კონკრეტული გეგმის 

შემუშავება. 

საწარმოების მასშტაბის სიმცირე 
ეს არის კომპლექსური მიზანი; შესაბამისად, მთავრობამ უნდა გამოიყენოს 

სისტემური მიდგომა, რათა გაიზარდოს საწარმოების მასშტაბები.   

 

 

ჯონ ბრაეკეველდტი 
 

 

ევროპული ბიზნეს ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე 
 


