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1. მანდარინის წარმოება მსოფლიოში და საქართველოში 

1.1. მანდარინის წარმოება საქართველოში 
 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, „საქართველოში 2016 წელს ჩაის და 

ციტრუსის სავარაუდო ფართობის და მოსავლის“ ოპერატიული ინფორმაციის თანახმად 

აჭარის ა/რ-ში ციტრუსი დარგულია 6,802.22 ჰექტარზე (63%), გურიაში 2,646 ჰექტარზე (24%), 

სამეგრელო-ზემო სვანეთში 1,144.5 ჰექტარზე (11%), იმერეთში 230.3 ჰექტარზე (2%). ჯამში 

საქართველოში მანდარინი დარგულია 10,823.02 ჰექტარზე. 

საქართველოში 2016 წლის საქსტატის მონაცემებით მანდარინის ძირითადი მწარმოებელი 

რეგიონებია: აჭარა (60,5% - 2,990 ათასი ნაყოფის მომცემი ძირი), გურია (34,2% - 974 ათასი 

ნაყოფის მომცემი ძირი), სამეგრელო-ზემო სვანეთი (4,7% - 343,8 ათასი ნაყოფის მომცემი ძირი) 

და იმერეთი (0,6% - 67,6 ათასი ნაყოფის მომცემი ძირი).  

წლების მიხედვით, მანდარინის წარმოება საქართველოში არასტაბილურობით 

ხასიათდებოდა. 2016 წელს, 2015 წელთან შედარებით, მანდარინის წარმოება 19.9%-ით არის 

შემცირებული და დაახლოებით 15,600 ტონა შეადგინა.  

 

წყარო: საქსტატი 
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საქართველოში ძირითადად გავრცელებულია მანდარინის შემდეგი ჯიშები: საგვიანო ჯიში 

ფართოფოთლოვანი უნშიუ და საადრეო ჯიში ტიახარა უნშიუ. 2014 წელს, სურსათისა და 

სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის სტატისტიკის მიხედვით (FAO), საქართველოში ერთ 

ჰექტარზე მანდარინის საშუალო მოსავლიანობა დაახლოებით 3.6 ტონას შეადგენდა, 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მონაცემებით აღნიშნული მაჩვენებელი 20 

ტონას შეადგენს. 

დღესდღეობით, საქართველოში მანდარინის ბაღის ტიპიური ზომა საშუალოდ 0.15 ჰა-დან 

0.25 ჰა-მდე მერყეობს. 

საქართველოში მანდარინის მოსავლის აღება ხდება ნოემბერ-დეკემბერში, ხოლო ექსპორტი 

იწყება ნოემბრიდან და გრძელდება თებერვლამდე. 

ცხრილი # 1 საქართველოში მანდარინის კრეფის და ექსპორტის თვეები 
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1.2. მანდარინის წარმოება ხმელთა შუა ზღვის აუზის ქვეყნებში 

1.2.1. მანდარინის წარმოება იტალიაში 
 

იტალიაში მანდარინის ძირითადი მწარმოებელი რეგიონებია: კალაბრია (55% - 18,555 ჰა), 

სიცილია (20% - 6,698 ჰა), აპულია (15% - 5,026 ჰა) და სხვა რეგიონები (11% - 5,026 ჰა), სულ 

იტალიაში 34,145 ჰა. 

2014-2016 წლების მიხედვით, მანდარინის წარმოება იტალიაში შემცირების ტენდენციით 

ხასიათდება. 2016 წლის, მანდარინის წარმოების შემცირება არახელსაყრელი კლიმატური 

პირობებით არის გამოწვეული. 2016 წელს, წინა წელთან შედარებით მანდარინის წარმოება 
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25.2%-ით შემცირდა და 210,000 ტონა შეადგინა. ხოლო 2016 წელს, 2014 წელთან შედარებით 

იგივე მაჩვენებელი 28.7%-ით შემცირდა და 240,000 ტონა შეადგინა.  

 

წყარო: USDA FAS, რეპორტის ნომერი IT1651 

2014 წელს, სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) სტატისტიკის 

მიხედვით იტალიაში ერთ ჰექტარზე მანდარინის საშუალო მოსავლიანობა დაახლოებით 17.4 

ტონას შეადგენს, ხოლო იტალიის სტატისტიკის სამსახურის ინფორმაციაზე დაყრდნობით 

2016 წელს საშუალო მოსავლიანობამ ერთ ჰექტარზე შეადგინა 20,4 ტონა. 

იტალიაში მანდარინის ძირითადი გავრცელებული ჯიშებია: უკურკო კლემენტინი (კომუნი 

და მონრეალი) და მანდარინი (ავანა და ტარდივო დი ჩიაკული). უკურკო კლემენტინის 

შემთხვევაში საშუალო მოსავლიანობა ჰექტარზე შეადგენს 22,48 ტონას, ხოლო მანდარინის 

შემთხვევაში 14,4 ტონას. ჯამური წარმოების 82% მოდის უკურკო კლემენტინზე, დანარჩენი 

18% კი მანდარინზე. 

იტალიაში მანდარინის მწარმოებელ ძირითად რეგიონებში (კალაბრია, სიცილია და აპულია) 

1 ჰექტარზე ნაკლები სამრეწველო ბაღები შეადგენს 3%, 1-2 ჰექტრამდე 8%, 2-5 ჰექტრამდე 14%, 

5-10 ჰექტრამდე 14%, 10-20 ჰექტრამდე 15%, 20-50 ჰექტრამდე 22% და 50 ჰექტარს ზევით 25%. 

მანდარინის მოსავლის აღების პერიოდი იწყება სექტემბრიდან და გრძელდება აპრილამდე. 

ქვეყანაში მანდარინის ექსპორტის პერიოდი გრძელდება მთელი წლის განმავლობაში. 
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ცხრილი # 2 მანდარინის კრეფის და ექსპორტის თვეები იტალიაში 
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წყარო: UN Comtrade 
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მანდარინის ძირითადი საექსპორტო ქვეყნებია: პოლონეთი, გერმანია, უნგრეთი და 

საფრანგეთი.  

2016 წლის მონაცემების მიხედვით, იტალიური მანდარინისთვის მნიშვნელოვან საექსპორტო 

ბაზარს პოლონეთი წარმოადგენს. 2016 წელს, წინა წელთან შედარებით, პოლონეთის ბაზარზე 

გატანილი მანდარინის რაოდენობა დაახლოებით 34.7%-ით (4,732 ტონით) გაიზარდა და 

ღირებულებით გამოსახულებაში დაახლოებით 2,892 ათასი აშშ დოლარი შეადგინა. ხოლო 

2016 წელს, 2013 წელთან შედარებით, იტალიიდან პოლონეთის ბაზარზე გატანილი 

მანდარინის რაოდენობა დაახლოებით 42.7%-ით (5,498 ტონით) გაიზარდა.  

იტალიიდან გერმანიაში მანდარინის ექსპორტი 2016 წელს წინა წელთან შედარებით 

დაახლოებით 30.4%-ით (2,511 ტონით) გაიზარდა და იგი ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

საექსპორტო ბაზარია ქვეყნისთვის. ხოლო 2016 წელს, 2013 წელთან შედარებით ანალოგიური 

მაჩვენებელი თითქმის გაორმაგებულია.  

უნგრეთში 2016 წელს, წინა წელთან შედარებით მანდარინის ექსპორტი გაიზარდა 

დაახლოებით 34.5%-ით (2,058 ტონით). ხოლო საფრანგეთში 2016 წელს, წინა წელთან 

შედარებით მანდარინის ექსპორტი გაზრდილია 33.7%-ით (1,891 ტონით). 2016 წელს, 2013 

წელთან შედარებით საფრანგეთში ექსპორტი გაიზარდა დაახლოებით 2.6-ჯერ.  

 

წყარო: UN Comtrade 
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2013 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით მანდარინის ექსპორტი ღირებულებით გამოსახულებაში 

არასტაბილურობით ხასიათდება. 2016 წელს, მანდარინის ექსპორტმა დაახლოებით 66,552 

ათასი აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 17.4%-ით მეტია.  

 

წყარო: UN Comtrade 

2016 წელს, იტალიიდან ექსპორტირებულია დაახლოებით 94,759 ტონა მანდარინი, რაც 2015 

წელთან შედარებით 11.1%-ით მაღალია. 

წარმოებულ მანდარინს (ექსპორტის გათვალისწინებით) დამატებული იმპორტირებული 

მანდარინი მოხმარდა შიდა ბაზარს, საიდანაც 92% რეალიზებულ იქნა მომხმარებლებზე, 

ხოლო 8% - გადამამუშავებელ საწარმოებზე. 

1.2.2. მანდარინის წარმოება ესპანეთში 
 

ესპანეთის სოფლის მეურნეობის, კვების და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს 2016 წლის 

მონაცემებით მანდარინის ძირითადი მწარმოებელი რეგიონებია: ვალენსია (71% - 77,114 ჰა), 

ანდალუზია (14% - 15,099 ჰა), კატალონია (8% - 9,001 ჰა) და სხვა რეგიონები ( 7% - 7,826 ჰა), 

სულ ესპანეთში მანდარინი დარგულია 109,040 ჰექტარზე. 
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სურათი # 5 მანდარინის ექსპორტი იტალიიდან 
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2014-2016 წლების მიხედვით, მანდარინის წარმოება ესპანეთში არასტაბილურობით 

ხასიათდება. 2016 წელს, 2015 წელთან შედარებით მანდარინის წარმოება დაახლოებით 24%-

ით გაიზარდა და 473,900 ტონა შეადგინა. ხოლო 2016 წელს, 2014 წელთან შედარებით 

ანალოგიური მაჩვენებელი 2.4%-ით გაიზარდა და მხოლოდ 56,300 ტონა შეადგინა.  

 

წყარო: წყარო: USDA FAS, რეპორტის ნომერი SP1637 

2014 წელს, სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) სტატისტიკის 

მიხედვით ესპანეთში ერთ ჰექტარზე მანდარინის საშუალო მოსავლიანობა დაახლოებით 21.1 

ტონას შეადგენს, ხოლო ესპანეთის სოფლის მეურნეობის, კვების და ბუნებრივი რესურსების 

მონაცემებით საშუალო მანდარინის მოსავლიანობა ერთ ჰექტარზე 2016 წელს 22,4 ტონას 

აღემატებოდა. 

ესპანეთში მანდარინის ძირითადი გავრცელებული ჯიშებია: საცუმა, კლემენტინი, 

კლემენტინი-ჰერნანდინა, კლემენვილა, კლაუსელინა, ორტანიქუ და ელენდალე.   

ესპანეთში 5 ჰექტრამდე სამრეწველო ბაღები შეადგენს 51%, 5 ჰა-დან 19,9 ჰა-მდე 27%, 20 ჰა-

დან 49,9 ჰა-მდე 11%, 50 ჰა-დან 99,9 ჰა-მდე 5%, 100 ჰა-დან ზევით 5%. 

მანდარინის მოსავლის აღების პერიოდი იწყება სექტემბრიდან და გრძელდება ივნისამდე. 

ქვეყანაში მანდარინის ექსპორტის პერიოდი გრძელდება მთელი წლის განმავლობაში. 
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ცხრილი # 3 მანდარინის კრეფის და ექსპორტის თვეები ესპანეთში 
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წყარო: UN Comtrade 
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სურათი # 7 ესპანეთიდან მანდარინის ექსპორტი 2016 წელი

გერმანია საფრანგეთი გაერთიანებული სამეფო

პოლონეთი ნიდერლანდები იტალია

ჩეხეთი ბელგია შვედეთი

ავსტრია ფინეთი შვეიცარია

დანია პორტუგალია სხვა ქვეყნები
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მანდარინის ძირითადი საექსპორტო ქვეყნებია: გერმანია, საფრანგეთი, გაერთიანებული 

სამეფო და პოლონეთი.  

2016 წლის მონაცემების მიხედვით, ესპანური მანდარინისთვის მნიშვნელოვან საექსპორტო 

ბაზარს გერმანია წარმოადგენს. 2016 წელს, წინა წელთან შედარებით, გერმანიის ბაზარზე 

გატანილი მანდარინის რაოდენობა დაახლოებით 1.4%-ით (5,567 ტონით) შემცირდა და 

ღირებულებით გამოსახულებაში დაახლოებით 6,527 ათასი აშშ დოლარი შეადგინა. ხოლო 

2016 წელს, 2013 წელთან  შედარებით, ესპანეთიდან გერმანიის ბაზარზე გატანილი 

მანდარინის რაოდენობა დაახლოებით 2.4%-ით (8,989 ტონით) გაიზარდა.  

ესპანეთიდან საფრანგეთში მანდარინის ექსპორტი 2016 წელს წინა წელთან შედარებით 

დაახლოებით 11.8%-ით (33,625 ტონით) შემცირდა და იგი ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

საექსპორტო ბაზარია ქვეყნისთვის.  

გაერთიანებულ სამეფოში 2016 წელს, წინა წელთან შედარებით მანდარინის ექსპორტი 

შემცირდა დაახლოებით 0.6%-ით (924 ტონით). ხოლო პოლონეთში 2016 წელს, წინა წელთან 

შედარებით მანდარინის ექსპორტი გაზრდილია 0.8%-ით (854 ტონით).  

 

წყარო: UN Comtrade 
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2014 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით მანდარინის ექსპორტს ღირებულებით გამოსახულებაში 

შემცირების ტენდენცია გააჩნია. 2016 წელს, მანდარინის ექსპორტმა დაახლოებით 1,425,416 

ათასი აშშ დოლარი შეადგინა,  რაც წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 8.3%-ით ნაკლებია.  

 

წყარო: UN Comtrade 

2016 წელს, ესპანეთიდან ექსპორტირებულია დაახლოებით 1,464,079 ტონა მანდარინი, რაც 

წინა წელთან შედარებით 6.5%-ით დაბალია.   

წარმოებულ მანდარინს (ექსპორტის გათვალისწინებით) დამატებული იმპორტირებული 

მანდარინი მოხმარდა შიდა ბაზარს, საიდანაც 80% რეალიზებულ იქნა მომხმარებლებზე, 

ხოლო 20% - გადამამუშავებელ საწარმოებზე. 

1.2.3. მანდარინის წარმოება თურქეთში 
 

თურქეთში მანდარინის ძირითადი მწარმოებელი რეგიონებია: ხმელთაშუაზღვის (77,8% - 

32,482 ჰა), ეგეოსის (17,8% - 7,444.5 ჰა), დასავლეთ მარმარისის (3,9% - 1,642 ჰა) და სხვა 

რეგიონები (0,5% - 171,6 ჰა), სულ თურქეთში მანდარინი დარგულია 41,740.1 ჰექტარზე. 

2014-2016 წლებში, მანდარინის წარმოება თურქეთში მზარდი ტენდენციით ხასიათდება. 2016 

წელს, წინა წელთან შედარებით მანდარინის წარმოება დაახლოებით 1.9%-ით გაიზარდა და 
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11 
 
 

20,000 ტონა შეადგინა. ხოლო 2016 წელს, 2014 წელთან შედარებით ანალოგიური მაჩვენებელი 

10.4%-ით გაიზარდა და დაახლოებით 100,000 ტონა შეადგინა.  

 

წყარო: USDA FAS, რეპორტის ნომერი TR6056 

2014 წელს, სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) სტატისტიკის 

მიხედვით თურქეთში ერთ ჰექტარზე მანდარინის საშუალო მოსავლიანობა დაახლოებით 25.1 

ტონას შეადგენს, ხოლო 2016 წელს თურქეთის სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით 28.7 

ტონას შეადგენს. 

თურქეთში მანდარინის ძირითადი გავრცელებული ჯიშებია: ოვარი საცუმა, ფრემონტი, ნოვა, 

მურკოტი, მინეოლა, ოკიცუ ვასე, მიხო ვასე, დობიშიბენი, მეიერი, კლემენტინი, რობინზონი 

და ორტანიქუ (საგვიანო ჯიში - მოსავლის აღების პერიოდი მარტი-მაისი). საცუმას ჯიშის 

მანდარინის საშუალო მოსავლიანობა ჰექტარზე შეადგენს 33.9 ტონას, კლემენტინი 34 ტონა, 

სამეფო 34 ტონა და სხვა ჯიშის 21,8 ტონას. 

თურქეთში 0.5 ჰექტრამდე სამრეწველო ბაღები შეადგენს 14%, 0.5-დან 4.9-მდე 33%, 5-დან 9.9-

მდე 8%, 10-დან 19.9-მდე 7%, 20-დან 49.9-მდე 8%, 50-დან 99.9-მდე 9%, 100-დან 249.9-მდე 10%, 

250-დან 499.9-მდე 4%, 500-დან ზევით 7%. 
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მანდარინის მოსავლის აღების პერიოდი იწყება სექტემბრიდან და გრძელდება ივნისამდე. 

ქვეყანაში მანდარინის ექსპორტის პერიოდი გრძელდება მთელი წლის განმავლობაში, ხოლო 

ექსპორტი პიკს ძირითადად დეკემბრის თვეში აღწევს.  

ცხრილი # 4 თურქეთში მანდარინის კრეფის და ექსპორტის თვეები 
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წყარო: UN Comtrade 
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სურათი # 11 თურქეთიდან მანდარინის ექსპორტი 2016 წელი

რუსეთი ერაყი უკრაინა
საუდის არაბეთი ბელარუსი რუმინეთი
მოლდოვა ნიდერლანდები სერბეთი
გაერთიანებული სამეფო გერმანია მაკედონია
სხვა ქვეყნები
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მანდარინის ძირითადი საექსპორტო ქვეყნებია: რუსეთი, ერაყი, უკრაინა და საუდის არაბეთი.  

2016 წელს, თურქული მანდარინისთვის მნიშვნელოვან საექსპორტო ბაზარს რუსეთი 

წარმოადგენს. 2016 წელს, 2015 წელთან შედარებით, რუსეთის ბაზარზე გატანილი მანდარინის 

რაოდენობა დაახლოებით 1.5%-ით (3,939 ტონით) გაიზარდა, თუმცა ღირებულებით 

გამოსახულებაში 6.1%-ით შემცირდა. ხოლო 2016 წელს, 2013 წელთან  შედარებით, რუსეთის 

ბაზარზე გატანილი მანდარინის რაოდენობა დაახლოებით 29.5%-ით (60,605 ტონით) 

გაიზარდა.  

ერაყში მანდარინის ექსპორტი 2016 წელს წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 36.1%-ით 

(50,533 ტონით) გაიზარდა. 

უკრაინაში 2016 წელს, წინა წელთან შედარებით მანდარინის ექსპორტი გაიზარდა 

დაახლოებით 44.6%-ით (28,858 ტონით). ხოლო საუდის არაბეთში 2016 წელს, წინა წელთან 

შედარებით მანდარინის ექსპორტი დაახლოებით 2.2-ჯერ გაიზარდა (17,367 ტონით).  

 

წყარო: UN Comtrade 

2014 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით მანდარინის ექსპორტი, ღირებულებით გამოსახულებაში 

არასტაბილურობით ხასიათდება. 2016 წელს, მანდარინის ექსპორტმა დაახლოებით 322,102 

ათასი აშშ დოლარი შეადგინა,  რაც წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 9.3%-ით მეტია.  
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წყარო: UN Comtrade 

2016 წელს, თურქეთიდან ექსპორტირებულია დაახლოებით 673,255 ტონა მანდარინი, რაც წინა 

წელთან შედარებით 20.3%-ით მაღალია. 

წარმოებულ მანდარინს (ექსპორტის გათვალისწინებით) დამატებული იმპორტირებული 

მანდარინი მოხმარდა შიდა ბაზარს, საიდანაც 99% რეალიზებულ იქნა მომხმარებლებზე, 

ხოლო 1% - გადამამუშავებელ საწარმოებზე. 

წარმოება ექსპორტის ჯაჭვი თურქეთში 

ციტრუსის მიწოდების ჯაჭვის ინტეგრაცია სუსტია იმიტომ, რომ ქვეყანაში დიდი 

რაოდენობით მცირე ციტრუსის მწარმოებელია, რომლებიც არ არიან გაერთიანებულნი 

კოოპერაციაში ან მწარმოებელთა ასოციაციაში. მაშასადამე, შუალედური რგოლი 

მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. არსებობს მრავალი ექსპორტიორი, რომლებთაც თავიანთი 

ბაღებიდან ექსპორტზე გააქვთ პროდუქცია. უმეტეს შემთხვევაში მათ გააჩნიათ „GlobalGap“-ის 

სერტიფიკატი. ექსპორტიორების უმეტესობა იყენებს შუამავლებს, რათა მათ შეაგროვონ 

პროდუქცია. ექსპორტიორი კომპანიები საექსპორტო ციტრუსს ფუთავენ თავიანთ შემფუთავ 

საწარმოებში, ხოლო დანარჩენ პროდუქციას აგზავნიან საბითუმო ბაზარზე ან 

გადამამუშავებელ ინდუსტრიაში. ექსპორტიორები ინვესტიციას ახორციელებენ ახალ 

შემფუთავ საწარმოს შექმნაში ან არსებული ინფრასტრუქტურის მოდერნიზებაში.  
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2007 წელს, თურქეთში დაარსდა ციტრუსის ხელშეწყობის ჯგუფი (Citrus Promotion Group – 

CPG), რომლის მთავარი ამოცანაა ციტრუსის ექსპორტის მხარდაჭერა/წახალისება და აგრეთვე, 

„თურქული პროდუქციის“ მხარდაჭერა მსოფლიო მასშტაბით. აღნიშნულმა ჯგუფმა დაიწყო 

თურქეთის ციტრუსის რეკლამირების აქტივობები რუსეთში და უკრაინაში და გეგმავს მსგავს 

ღონისძიებებს შუა აღმოსავლეთში და ცენტრალური ევროპის ქვეყნებში. აღსანიშნავია, რომ 

აღნიშნულმა ჯგუფმა შექმნა ციტრუსის მხარდამჭერი ფილმი „დიდებული საუკუნე“, 

რომელიც გამიზნული იყო შემდეგ სამიზნე ქვეყნებზე: რუსეთი, პოლონეთი, უკრაინა, 

რუმინეთი, ერაყი და შუა აღმოსავლეთის ქვეყნები. აღნიშნულმა ფილმმა დიდი ყურადღება 

და ინტერესი გამოიწვია სამიზნე ჯგუფის მხრიდან. 5 კვირის განმავლობაში (11 ნოემბერი 2013 

– 15 დეკემბერი 2013) გადიოდა სარეკლამო რგოლები, სადაც ფილმის მთავარი მსახიობი 

უწევდა რეკლამას თურქეთში წარმოებულ ციტრუსს. 

2005 წელს, 9 მწარმოებელთა ორგანიზაცია 1,027 წევრით (რომელსაც თურქეთში 

მწარმოებელთა კავშირს უწოდებენ) მოქმედებდა მწარმოებელთა კავშირის აქტის - 5,200 

უპირატესობით. თუმცა, მათი როლი მიწოდების ჯაჭვში სუსტი იყო. შექმნილი 

კოოპერატივები  ციტრუსის სექტორში არ იყო განსაკუთრებით წარმატებული.  

მარკეტინგული კოოპერატივი სახელწოდებით ნარკობირლიკი - ციტრუსის მწარმოებელთა 

კოოპერატივების კავშირი (Narkobirlik - Citrus Producers Cooperatives Union) შეიქმნა 70-იან 

წლებში და დასაწყობება-შეფუთვის ინფრასტრუქტურა სახელმწიფოს მხრიდან იყო 

უზრუნველყოფილი.  

ბოლო წლებში, მნიშვნელოვანი ინვესტირება განხორციელდა ხილის წვენის გადამუშავების 

სექტორში. კუტრალე (Cutrale) ბრაზილიიდან (მსოფლიო ლიდერი ციტრუსის წვენში), ეტაპ 

ტარიმი (Etap Tarim - ცნობილი ხილის წვენის საწარმო) და ანადოლუ ჯგუფმა (Anadolu Group) 

დაარსეს ერთობლივი საწარმო - ანადოლუ ეტაპ (Anadolu Etap) და გაზარდეს ხილის წვენის 

წარმადობა, რომელიც მოიცავს ციტრუსსაც. 
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1.2.4. მანდარინის წარმოება მაროკოში 
 

მანდარინის ძირითადი მწარმოებელი რეგიონებია: სუსი (31% - 17,101.8 ჰა), გარბი (21% - 11,585 

ჰა), ორიენტალი (17% - 9,378.4 ჰა), ტადლა (17% - 9,378.4 ჰა), ალ ჰაუზი (7% - 3,861.7 ჰა) და სხვა 

(7% - 3,861.7 ჰა), სულ მაროკოში მანდარინი იწარმოება 55,167 ჰექტარზე. 

2014-2016 წლებში, მანდარინის წარმოება მაროკოში მზარდი ტენდენციით ხასიათდება. 2016-

2017 მარკეტინგულ წელს, წინა წელთან შედარებით მანდარინის წარმოება დაახლოებით 

24.5%-ით გაიზარდა და 260,000 ტონა შეადგინა. ხოლო 2016-2017 წელს, 2014-2015 წელთან 

შედარებით ანალოგიური მაჩვენებელი 32%-ით გაიზარდა და დაახლოებით 322,000 ტონა 

შეადგინა.  

 

წყარო: USDA FAS, რეპორტის ნომერი 1617 

2014 წელს, სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის სტატისტიკის მიხედვით 

მაროკოში ერთ ჰექტარზე მანდარინის საშუალო მოსავლიანობა დაახლოებით 20.7 ტონას 

შეადგენს, ხოლო მაროკოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მონაცემებით 24 ტონას 

შეადგენს. 

1 003 291 1 064 241

1 325 246

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

2014/15 2015/16 2016/17
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მაროკოში მანდარინის ძირითადი გავრცელებული ჯიშებია: კლემენტინი (ოქტომბერი - 

იანვარი), ნოურ (დეკემბერი - იანვარი), ორტანიქ (იანვარი - აპრილი), ნოვა (ნოემბერი - 

დეკემბერი) სხვა (ნადორკოტი) (იანვარი - მარტი). 

2017 წლის მონაცემებით მაროკოში სამრეწველო ბაღების 70%-ზე მეტი წარმოადგენს 

ფერმერებს, რომლებსაც 5 ჰექტარზე ნაკლები მიწის ფართობი გააჩნიათ. 

ქვეყანაში მანდარინის ექსპორტის და წარმოების პერიოდი ემთხვევა და გრძელდება 

ოქტომბრიდან აპრილის ჩათვლით.  

ცხრილი # 5 მაროკოში მანდარინის კრეფის და ექსპორტის თვეები 
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წყარო: UN Comtrade 

მანდარინის ძირითადი საექსპორტო ქვეყნებია: რუსეთი, საფრანგეთი, კანადა და 

ნიდერლანდები. 

2016 წელს, მაროკოული მანდარინისთვის მნიშვნელოვან საექსპორტო ბაზარს რუსეთი 

წარმოადგენს. 2016 წელს, 2015 წელთან შედარებით, რუსეთის ბაზარზე გატანილი მანდარინის 

რაოდენობა დაახლოებით 14%-ით (24,661 ტონით) გაიზარდა. 

საფრანგეთში მანდარინის ექსპორტი 2016 წელს წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 163%-

ით (62,282 ტონით) გაიზარდა. 

 

40,9%

20%

11,7%

10,0%

6,0%

2,5%
2,4%

2,0% 1,9% 0,8% 0,4% 0,3% 1,1%

სურათი # 15 მაროკოდან მანდარინის ექსპორტი 2016 წელი

რუსეთი საფრანგეთი
კანადა ნიდერლანდები
აშშ სენეგალი
მავრიტანია გაერთიანებული სამეფო
საუდის არაბეთი შვედეთი
გაერთიანებული არაბეთის ემირატები ლიტვა
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წყარო: UN Comtrade 

2014 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით მანდარინის ექსპორტი, ღირებულებით დიდ ცვლილებებს 

არ განიცდის. 2016 წელს, მანდარინის ექსპორტმა დაახლოებით 299,662 ათასი აშშ დოლარი 

შეადგინა,  რაც წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 2%-ით მეტია.  

 

წყარო: UN Comtrade 
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2016 წელს, მაროკოდან ექსპორტირებულია დაახლოებით 498,716 ტონა მანდარინი, რაც წინა 

წელთან შედარებით 16.5%-ით მაღალია. 

წარმოებული მანდარინი (ექსპორტის გათვალისწინებით) მოხმარდა შიდა ბაზარს, საიდანაც 

სრულად რეალიზებულ იქნა მომხმარებლებზე, მანდარინის გადამუშავება არ ხორციელდება. 

1.2.5. მანდარინის წარმოება ისრაელში 
 

ციტრუსის ძირითადი მწარმოებელი რეგიონებია: ჩრდილოეთ ისრაელი და ხაიფის (27,5% - 

5,120 ჰა), ცენტრალური და თელ-ავივის (34,3% - 6,500 ჰა), იერუსალიმი და სამხრეთის (35,5% 

-  6,700 ჰა), იუდეას და სამარიას (2,7% - 510 ჰა), სულ ისრაელში ციტრუსი გაშენებულია 18,910 

ჰექტარზე საიდანაც მანდარინი დარგულია 9,000 ჰექტარზე. 

2014-2016 წლებში, მანდარინის წარმოება ისრაელში მზარდი ტენდენციით ხასიათდება. 2016-

2017 მარკეტინგულ წელს, წინა წელთან შედარებით მანდარინის წარმოება დაახლოებით 30%-

ით გაიზარდა და 58,400 ტონა შეადგინა. ხოლო 2016-2017 წელს, 2014-2015 წელთან შედარებით 

ანალოგიური მაჩვენებელი 21.5%-ით გაიზარდა და დაახლოებით 44,000 ტონა შეადგინა.  

 

 

წყარო: USDA FAS, 12/22/2016 
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2014 წელს, სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის სტატისტიკის მიხედვით 

ისრაელში ერთ ჰექტარზე მანდარინის საშუალო მოსავლიანობა დაახლოებით 17,9 ტონას 

შეადგენს, ისრაელის სტატისტიკური სამსახურის ინფორმაციაზე დაყრდნობით ეს 

მაჩვენებელი შეადგენს 21,7 ტონას. 

ისრაელში მანდარინის ძირითადი გავრცელებული ჯიშია: ორრი (Orri საგვიანო ჯიში).  

მანდარინის მოსავლის აღების პერიოდი იწყება ოქტომბრიდან და გრძელდება ივნისამდე. 

ქვეყანაში მანდარინის ექსპორტის პერიოდი გრძელდება ნოემბრიდან აგვისტომდე. 

ცხრილი # 6 ისრაელში მანდარინის კრეფის და ექსპორტის თვეები 

         თვე 

პერიოდი 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

კრეფის 
პერიოდი 

            

ექსპორტის 
პერიოდი 

            

 

ისრაელში სამრეწველო ბაღების 19,8% არის 1 ჰექტარზე ნაკლები, 75,7% განაწილებულია 1-

დან 9 ჰექტრამდე, 3,3% 10-დან 49 ჰექტრამდე, 0,4% 50-დან 190 ჰექტრამდე და 0,8% 200 

ჰექტარზე მეტი. 

ისრაელში მცირე საოჯახო (ფერმერული) მეურნეობები ფლობენ მთლიანი ციტრუსის ბაღების 

81%-ს, ხოლო დანარჩენი ციტრუსის ბაღები (დაახლოებით 19%) ეკუთვნით კიბუცებს 

(ფერმერულ კოოპერატივებს). 
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წყარო: UN Comtrade 

მანდარინის ძირითადი საექსპორტო ქვეყნებია: საფრანგეთი, აშშ და რუსეთი. 

2016 წელს, ისრაელის მანდარინისთვის მნიშვნელოვან საექსპორტო ბაზარს საფრანგეთი 

წარმოადგენს. 2016 წელს, 2015 წელთან შედარებით, საფრანგეთის ბაზარზე გატანილი 

მანდარინის რაოდენობა დაახლოებით 62%-ით (16,159 ტონით) გაიზარდა. 

აშშ-ში მანდარინის ექსპორტი 2016 წელს წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 5-ჯერ არის 

გაზრდილი (9,550 ტონით). 
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სურათი # 19 ისრაელიდან მანდარინის ექსპორტი 2016 წელი

საფრანგეთი აშშ რუსეთი

ნიდერლანდები კანადა გაერთიანებული სამეფო

სლოვენია გერმანია ნორვეგია

ფინეთი სხვა ქვეყნები
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წყარო: UN Comtrade 

2014 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით მანდარინის ექსპორტი, ღირებულებით გამოსახულებაში 

მზარდი ტენდენციით ხასიათდება. 2016 წელს, მანდარინის ექსპორტმა დაახლოებით 109,989 

ათასი აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 55.5%-ით მეტია.  
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2016 წელს, ისრაელიდან ექსპორტირებულია დაახლოებით 111,928 ტონა მანდარინი, რაც წინა 

წელთან შედარებით 108%-ით მაღალია. 

წარმოებული მანდარინი (ექსპორტის გათვალისწინებით) მოხმარდა შიდა ბაზარს, საიდანაც 

48.3% რეალიზებულ იქნა მომხმარებლებზე, ხოლო 51.7% - გადამამუშავებელ საწარმოებზე. 

1.2.6. მანდარინის წარმოება საბერძნეთში 
 

მანდარინის ძირითადი მწარმოებელი რეგიონებია: პელოპონესის ნახევარკუნძული (47%  - 

27,218 ჰა), კრეტა (7% - 4,069 ჰა), ეგეოსის კუნძულები (4% - 2,248 ჰა), დანარჩენი რეგიონები 

(42% - 24,259 ჰა), სულ საბერძნეთში მანდარინი გაშენებულია 57,794 ჰექტარზე. 

2012-2014 წლებში, მანდარინის წარმოება საბერძნეთში არასტაბილური ტენდენციით 

ხასიათდება. 2014 წელს, წინა წელთან შედარებით მანდარინის წარმოება დაახლოებით 13%-

ით გაიზარდა და 20,617 ტონა შეადგინა. 

 

წყარო: FAOSTAT 

2014 წელს, სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის სტატისტიკის მიხედვით 

საბერძნეთში ერთ ჰექტარზე მანდარინის საშუალო მოსავლიანობა დაახლოებით 17.2 ტონას 
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სურათი # 22 მანდარინის წარმოება საბერძნეთში 
(ტონა)
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შეადგენს. საბერძნეთის სტატისტიკური სამსახურის ინფორმაციაზე დაყრდნობით ეს 

მაჩვენებელი შეადგენს 20,8 ტონას. 

საბერძნეთში მანდარინის ძირითადი გავრცელებული ჯიში არის კლემენტინი და ორტანიკი. 

საბერძნეთში სამრეწველო ბაღების ზომა იცვლება რეგიონების მიხედვით, პელოპონესის 

ნახევარკუნძულზე საშუალოდ ბაღის ზომა შეადგენს 5,3 ჰექტარს, კრეტაზე - 1,1 ჰექტარს, 

ეგეოსის კუნძულებზე - 0,9 ჰექტარს, ხოლო დანარჩენ რეგიონებში ეს მაჩვენებელი 4 ჰექტარს 

შეადგენს. საშუალოდ საბერძნეთში მანდარინის სამრეწველო ბაღის ზომა შეადგენს 2.8 

ჰექტარს. 

მანდარინის მოსავლის აღების პერიოდი იწყება სექტემბრიდან და გრძელდება ივნისამდე. 

ქვეყანაში მანდარინის ექსპორტის პერიოდი გრძელდება მთელი წლის განმავლობაში, თუმცა 

ივნისიდან აგვისტოს ჩათვლით ექსპორტი მინიმუმამდეა შემცირებული. 

 

ცხრილი # 7 საბერძნეთში მანდარინის კრეფის და ექსპორტის თვეები 
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წყარო: UN Comtrade 

მანდარინის ძირითადი საექსპორტო ქვეყნებია: რუმინეთი, ბულგარეთი და პოლონეთი. 

2016 წელს, ბერძნული მანდარინისთვის მნიშვნელოვან საექსპორტო ბაზარს რუმინეთი 

წარმოადგენს. 2016 წელს, 2015 წელთან შედარებით, რუსეთის ბაზარზე გატანილი მანდარინის 

რაოდენობა დაახლოებით 21%-ით (6,189 ტონით) გაიზარდა. 

ბულგარეთში მანდარინის ექსპორტი 2016 წელს წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 48%-

ით (8,365 ტონით) გაიზარდა. 

პოლონეთში 2016 წელს, წინა წელთან შედარებით მანდარინის ექსპორტი გაიზარდა 

დაახლოებით 45%-ით (4,215 ტონით). 
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სურათი # 23 საბერძნეთიდან მანდარინის ექსპორტი 2016 წელი

რუმინეთი ბულგარეთი პოლონეთი გერმანია უკრაინა

სერბეთი მაკედონია მოლდოვა სხვა ქვეყნები
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წყარო: UN Comtrade 

2014 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით მანდარინის ექსპორტი, ღირებულებით გამოსახულებაში 

მზარდი ტენდენციით ხასიათდება. 2016 წელს, მანდარინის ექსპორტმა დაახლოებით 60,631 

ათასი აშშ დოლარი შეადგინა,  რაც წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 28.5%-ით მეტია.  

 

 

წყარო: UN Comtrade 
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სურათი # 24 მანდარინის ექსპორტი 
საბერძნეთიდან (ათასი აშშ დოლარი)
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სურათი # 25 მანდარინის ექსპორტი 
საბერძნეთიდან (ტონა)
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2016 წელს, საბერძნეთიდან ექსპორტირებულია დაახლოებით 127,514 ტონა მანდარინი, რაც 

წინა წელთან შედარებით 32%-ით მაღალია. 

წარმოებულ მანდარინს (ექსპორტის გათვალისწინებით) დამატებული იმპორტირებული 

მანდარინი მოხმარდა შიდა ბაზარს, საიდანაც 88.2% რეალიზებულ იქნა მომხმარებლებზე, 

ხოლო 11.8% - გადამამუშავებელ საწარმოებზე. 

1.3. მანდარინის წარმოება აზიის ქვეყნებში 

1.3.1. მანდარინის წარმოება ჩინეთში 
 

ჩინეთი წარმოადგენს მსოფლიოში ყველაზე დიდ მანდარინის მწარმოებელ ქვეყანას. 2015-2016 

მარკეტინგული წლების მიხედვით ჩინეთში წარმოებული იქნა 20,2 მილიონი ტონა, რაც 

მსოფლიო წარმოების 70,3% შეადგენს. 

ჩინეთში მანდარინის ძირითადი მწარმოებელი რეგიონებია: გუანდუნი სადაც იწარმოება 20%-

ზე მეტი, ძიანსი (10-20%), ხუბეი (10-20%), ხუნანი (10-20%), ჯეძიანი (5-10%), ფუძიანი (5-10%), 

ხოლო ტანჟერინის შემთხვევაში: გუანსი-ჯუანი სადაც იწარმოება 20%-ზე მეტი, ხუბეი (10-

20%), ხუნანი (10-20%), სიჩუანი (10-20%), ჯეძიანი (5-10%), ფუძიანი (5-10%), გუანდუნი (5-

10%), სულ ჩინეთში მანდარინი გაშენებულია 820,000 ჰექტარზე. 

2014-2016 წლების მიხედვით, მანდარინის წარმოება ჩინეთში მზარდი ტენდენციით 

ხასიათდება. 2016 წელს, წინა წელთან შედარებით მანდარინის წარმოება 4.1%-ით გაიზარდა 

და 800,000 ტონა შეადგინა. ხოლო 2016 წელს, 2014 წელთან შედარებით იგივე მაჩვენებელი 

13.2%-ით გაიზარდა და 2,350,000 ტონა შეადგინა.  
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წყარო: USDA, 2017 წლის იანვრის რეპორტი 

2014 წელს, სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის სტატისტიკის მიხედვით 

ჩინეთში ერთ ჰექტარზე მანდარინის საშუალო მოსავლიანობა დაახლოებით 10.5 ტონას 

შეადგენს, ჩინეთის სტატისტიკური სამსახურის მონაცემების მიხედვით იგივე მაჩვენებელი 

2015-2016 მარკეტინგულ წლებში შეადგინა 24,6 ტონა. 

ჩინეთში სამრეწველო ბაღების ზომა იცვლება რეგიონების მიხედვით, საშუალოდ სამრეწველო 

ბაღის ზომა შეადგენს 0,6 ჰექტარს. 

ჩინეთში მანდარინის ძირითადი გავრცელებული ჯიშებია: საცუმა (60%), პენკან/ლუგან 

(Penkan/Lugan) (30%), დარჩენილი 10% სხვა ჯიშები როგორიცაა ნანფენგ (Nanfeng). 

ქვეყანაში მანდარინის წარმოების და ექსპორტის პერიოდი გრძელდება მთელი წლის 

განმავლობაში. 

 

 

 

17 850 000

19 400 000

20 200 000

16 500 000

17 000 000

17 500 000

18 000 000

18 500 000

19 000 000

19 500 000

20 000 000

20 500 000

2014 2015 2016

სურათი # 26 მანდარინის წარმოება ჩინეთში 
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ცხრილი # 8 ჩინეთში მანდარინის კრეფის და ექსპორტის თვეები 

         თვე 

პერიოდი 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

კრეფის 
პერიოდი 

            

ექსპორტის 
პერიოდი 

            

 

 

წყარო: Comtrade 

მანდარინის ძირითადი საექსპორტო ქვეყნებია: ტაილანდი, ვიეტნამი, მალაიზია, რუსეთი და 

ფილიპინები.  

2016 წელს, ჩინური მანდარინისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან საექსპორტო ბაზარს ტაილანდი 

წარმოადგენს. 2016 წელს, 2015 წელთან შედარებით, ტაილანდის ბაზარზე გატანილი 

მანდარინის რაოდენობა დაახლოებით 24%-ით (24,800 ტონით) გაიზარდა.  
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სურათი # 27 ჩინეთიდან მანდარინის ექსპორტი 2016 წელი

ტაილანდი ვიეტნამი მალაიზია რუსეთი ფილიპინები

ყაზახეთი მიანმარი კანადა სხვა ქვეყნები
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უნდა აღინიშნოს 2016 წელს ექსპორტის მკვეთრი ვარდნა ინდონეზიაში, რომელმაც 2015 

წელთან შედარებით დაახლოებით 70% (40,200 ტონა) შეადგინა. 

რუსეთში მანდარინის ექსპორტი 2016 წელს წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 11%-ით 

(10,925 ტონით) შემცირდა. 

 

წყარო: Comtrade 

2013 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით მანდარინის ექსპორტი ღირებულებით გამოსახულებაში 

არასტაბილურობით ხასიათდება. 2016 წელს, მანდარინის ექსპორტმა 916.103 ათასი აშშ 

დოლარი შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 6.5%-ით ნაკლებია.  
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სურათი # 28 მანდარინის ექსპორტი ჩინეთიდან 
(ათასი აშშ დოლარი)
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წყარო: Comtrade 

2013 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით, კლებადი ტენდენციით ხასიათდება. ჩინეთიდან 

ექსპორტირებულია დაახლოებით 646,500 ტონა მანდარინი, რაც 2015 წელთან შედარებით 7%-

ით ნაკლებია.   

წარმოებულ მანდარინს (ექსპორტის გათვალისწინებით) დამატებული იმპორტირებული 

მანდარინი მოხმარდა შიდა ბაზარს, საიდანაც 96.7% რეალიზებულ იქნა მომხმარებლებზე, 

ხოლო 3.3% - გადამამუშავებელ საწარმოებზე. 

1.3.2. მანდარინის წარმოება იაპონიაში 
 

იაპონიაში მანდარინის ძირითადი მწარმოებელი რეგიონია, ვაკაიამა (28,250 ჰა - 47%), ხოლო 

სულ იაპონიაში მანდარინი გაშენებულია 60,100 ჰექტარზე. 

2014-2016 წლების მიხედვით, მანდარინის წარმოება იაპონიაში შემცირების ტენდენციით 

ხასიათდება. ეს გამოწვეულია უნშიუს ჯიშის მანდარინის პლანტაციების შემცირების გამო, 

რომელმაც თავის პიკს 1975 წელს მიაღწია. შემცირების ძირითადი მიზეზებია ბოლო წლებში 

იაპონიის სოფლის მეურნეობის პოლიტიკა, ასაკოვანი ფერმერები, ფერმერების გამოსვლა 
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სურათი # 29 მანდარინის ექსპორტი ჩინეთიდან 
(ტონა)
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ბიზნესიდან რადგან არ ყავთ მემკვიდრე ვინც გააგრძელებს საქმიანობას და ასევე გადასვლა 

უფრო მეტად ღირებულ კულტურებზე. იაპონიის სოფლის მეურნეობის პოლიტიკის 

შესაბამისად წამახალისებელი ღონისძიებები ტარდებოდა დარგში, რათა ფერმერებს 

რომლებსაც მოჰყავდათ უნშიუს ჯიშის მანდარინი (დაახლოებით 25% ადგილობრივი 

მოხმარების) გადასულიყვნენ სხვა მანდარინის ჯიშებზე. ასევე 2015-2016 მარკეტინგულ 

წლებში შემცირება არახელსაყრელი კლიმატური პირობებით არის გამოწვეული. 2016 წელს, 

წინა წელთან შედარებით მანდარინის წარმოება 10%-ით შემცირდა და 107,000 ტონა შეადგინა. 

ხოლო 2016 წელს, 2014 წელთან შედარებით იგივე მაჩვენებელი 17%-ით შემცირდა და 191,000 

ტონა შეადგინა.  

 

წყარო: USDA, 2017 წლის იანვრის რეპორტი 

2014 წელს, სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის სტატისტიკის მიხედვით 

იაპონიაში ერთ ჰექტარზე მანდარინის საშუალო მოსავლიანობა დაახლოებით 20.4 ტონას 

შეადგენს, იაპონიის სტატისტიკური სამსახურის მონაცემების შესაბამისად აღნიშნული 

მაჩვენებელი იდენტურია. 

იაპონიაში მანდარინის ძირითადი გავრცელებული ჯიშებია: საცუმა (Unshu mikan, Unshu 

orange), რომელიც 1975 წლამდე ვრცელდებოდა მთელს იაპონიაში, ხოლო შემდგომ იაპონიის 

ციტრუსის წარმომადგენლებმა ეროვნული და რეგიონალური სამეცნიერო კვლევითი 
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სურათი # 30 მანდარინის წარმოება იაპონიაში 
(ტონა)
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ცენტრების მეშვეობით შეიმუშავეს ახალი გვიან მსხმოიარე ჯიშები ჩუბაკანი (Chubakan), 

რომლის ძირითადი სახეობებია შირანუი/დეკოპანი (Shiranui/Dekopan) და სეტოკა (Setoka). ამ 

ახალი ჯიშის მოსავლის კრეფის პერიოდია დეკემბრიდან მაისის ჩათვლით. 2015-2016 

მარკეტინგული წლების წარმოებაში ამ ახალ ჯიშს უკვე 17% უკავია (155.000 ტონა).  

იაპონიაში სამრეწველო ბაღების ზომა 1 ჰექტრამდე წარმოადგენს ფერმების 55%, 1-დან 2 

ჰექტრამდე - 25%, ხოლო 2-დან - 20%. 

მანდარინის მოსავლის აღების პერიოდი იწყება ოქტომბრიდან და გრძელდება ივნისამდე. 

ქვეყანაში მანდარინის ექსპორტის პერიოდი გრძელდება მთელი წლის განმავლობაში, თუმცა 

ექსპორტის 93% მოდის ოქტომბრის - იანვრის პერიოდში. 

ცხრილი # 9 იაპონიაში მანდარინის კრეფის და ექსპორტის თვეები 
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წყარო: Comtrade 
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სურათი # 31 იაპონიიდან მანდარინის ექსპორტი 2016 
წელი

კანადა ჩინეთი სხვა აზიის ქვეყნები სინგაპური მალაიზია სხვა ქვეყნები
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მანდარინის ძირითადი საექსპორტო ქვეყნებია: კანადა და ჩინეთი.  

2016 წელს, 2015 წელთან შედარებით, კანადის ბაზარზე გატანილი მანდარინის რაოდენობა 

დაახლოებით 33%-ით (592 ტონით) შემცირდა. 

ჩინეთში მანდარინის ექსპორტი 2016 წელს წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 18%-ით (60 

ტონით) შემცირდა, თუმცა თანხობრივად გაზრდილია 236 ათასი აშშ დოლარით. 

 

 

წყარო: Comtrade 

2013 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით მანდარინის ექსპორტი ღირებულებით გამოსახულებაში 

დიდ ცვლილებებს არ განიცდის. 
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სურათი # 32 მანდარინის ექსპორტი იაპონიიდან 
(ათასი აშშ დოლარი)
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წყარო: Comtrade 

2016 წელს, იაპონიიდან ექსპორტირებულია დაახლოებით 1,870 ტონა მანდარინი, რაც 2015 

წელთან შედარებით 27%-ით ნაკლებია. 

სხვაობას წარმოებულ და ექსპორტირებულ მანდარინს შორის (იმპორტი პრაქტიკულად არ 

ხორციელდება 17,000 ტონა) მოხმარდა ადილობრივ ბაზარს, საიდანაც 2015 - 2016 

მარკეტინგულ წელს 87,000 ტონა გადამამუშავებელი იქნა საწარმოების მიერ, ხოლო 

დანარჩენი 912,121 ტონა მოხმარდა ადგილობრივ ბაზარს. 

წარმოებულ მანდარინს (ექსპორტის გათვალისწინებით) დამატებული იმპორტირებული 

მანდარინი მოხმარდა შიდა ბაზარს, საიდანაც 91.3% რეალიზებულ იქნა მომხმარებლებზე, 

ხოლო 8.7% - გადამამუშავებელ საწარმოებზე. 

1.3.3. მანდარინის წარმოება სამხრეთ კორეაში 
 

სამხრეთ კორეაში მანდარინის ძირითადი მწარმოებელი რეგიონები: ჩეჯუდუ (Jeju) (16.830 ჰა 

- 82%), სულ სამხრეთ კორეაში მანდარინი გაშენებულია 20,523 ჰექტარზე. 
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სურათი # 33 მანდარინის ექსპორტი იაპონიიდან 
(ტონა)
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2014-2016 წლების მიხედვით, მანდარინის წარმოება სამხრეთ კორეაში სტაბილური 

ტენდენციით ხასიათდება. 2016 წლის, მანდარინის წარმოების შემცირება არახელსაყრელი 

კლიმატური პირობებით არის გამოწვეული. 2016 წელს, წინა წელთან შედარებით მანდარინის 

წარმოება 8.8%-ით შემცირდა და 61,731 ტონა შეადგინა. ხოლო 2016 წელს, 2014 წელთან 

შედარებით იგივე მაჩვენებელი 5.5%-ით შემცირდა და 37,235 ტონა შეადგინა.  

 

წყარო: USDA, რეპორტის ნომერი KS1647 

2014 წელს, სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის სტატისტიკის მიხედვით 

სამხრეთ კორეაში ერთ ჰექტარზე მანდარინის საშუალო მოსავლიანობა დაახლოებით 33,9 

ტონას შეადგენს, სამხრეთ კორეის სტატისტიკური სამსახურის ინფორმაციით აღნიშნული 

მაჩვენებელი შეადგენს 30,9 ტონას. 

სამხრეთ კორეაში წლიურად დაახლოებით 20,000 ტონა მანდარინი წარმოებულია 

საზაფხულო სათბურებში, სადაც მოსავლის კრეფის პერიოდია მაისი-სექტემბერი. აღნიშნულ 

სათბურებში მოსავლიანობამ 2015-2016 წლებში ჰექტარზე შეადგინა 81,6 ტონა.  

სამხრეთ კორეაში მანდარინის ძირითადი გავრცელებული ჯიშებია: უნშიუ, თუმცა ბოლო 

წლებში ფერმერები გადადიან უფრო გვიან მსხმოიარე ჯიშებზე ჰალაბონგი (Hallabong), 

ჩეონჰეჰიანგი (Cheonhyehyang), და რედიანგი (Redhyang). 

ქვეყანაში მანდარინის ბაღის ტიპიური ზომა საშუალოდ 0.65 ჰა-ს შეადგენს. 
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სურათი # 34 მანდარინის წარმოება სამხრეთ 
კორეაში (ტონა)
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წყარო: Comtrade 

მანდარინის ძირითადი საექსპორტო ქვეყნებია: კანადა, რუსეთის ფედერაცია და აშშ.  

2016 წელს, 2015 წელთან შედარებით, კანადის ბაზარზე გატანილი მანდარინის რაოდენობა 

დაახლოებით 22%-ით (210 ტონით) შემცირდა. 

რუსეთის ფედერაციაში მანდარინის ექსპორტი 2016 წელს წინა წელთან შედარებით 

დაახლოებით 20%-ით (80 ტონით) გაიზარდა. 

მანდარინის მოსავლის აღების პერიოდი გრძელდება მთელი წლის განმავლობაში. ქვეყანაში 

მანდარინის ექსპორტის პერიოდი გრძელდება სექტემბრიდან ივლისამდე. 

ცხრილი # 10 ს. კორეიდან მანდარინის კრეფის და ექსპორტის თვეები 
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სურათი # 35 მანდარინის წარმოება სამხრეთ 
კორეაში (ტონა)
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წყარო: Comtrade 

2014 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით მანდარინის ექსპორტი ღირებულებით გამოსახულებაში 

კლებულობს. 2016 წელს, მანდარინის ექსპორტმა 2,696 ათასი აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა 

წელთან შედარებით დაახლოებით 21,5%-ით ნაკლებია. 

 

წყარო: Comtrade 
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სურათი # 36 მანდარინის ექსპორტი ს. კორეიდან 
(ათასი აშშ დოლარი)
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სურათი # 37 მანდარინის ექსპორტი ს. კორეიდან 
(ტონა)
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2016 წელს, სამხრეთ კორეიდან ექსპორტირებულია დაახლოებით 2,335 ტონა მანდარინი, რაც 

2015 წელთან შედარებით 18%-ით ნაკლებია. 

ქვეყანაში მანდარინის ექსპორტი ყოველ წლიურად კლებულობს, რის მიზეზია ადგილობრივ 

ბაზარზე მიმზიდველი საცალო ფასები. 

სხვაობას წარმოებულ და ექსპორტირებულ მანდარინს შორის (იმპორტი არ ხორციელდება) 

მოხმარდა ადილობრივ ბაზარს, საიდანაც 2015 - 2016 მარკეტინგულ წელს 95,000 ტონა 

გადამამუშავებელი იქნა საწარმოების მიერ, ხოლო დანარჩენი 537,697 ტონა მოხმარდა 

ადგილობრივ ბაზარს. 

წარმოებული მანდარინი (ექსპორტის გათვალისწინებით) მოხმარდა შიდა ბაზარს, საიდანაც 

85% რეალიზებულ იქნა მომხმარებლებზე, ხოლო 15% - გადამამუშავებელ საწარმოებზე. 

1.4. მანდარინის წარმოება ამერიკის კონტინენტზე 

1.4.1. მანდარინის წარმოება არგენტინაში 
 

არგენტინაში მანდარინის ძირითადი მწარმოებელი რეგიონებია: ენტრე-რიოსი (15,344 ჰა - 

52,5%), კორიენტესი (8,481 ჰა - 29%), მისიონეს (2,966 ჰა - 10%), ხუხუი (1,656 ჰა - 5,6%), სხვა 

რეგიონები (781 ჰა - 2,9%), სულ არგენტინაში მანდარინი დარგულია 29,228 ჰექტარზე. 

2014-2016 წლების მიხედვით, მანდარინის წარმოება არგენტინაში მცირე შემცირების 

ტენდენციით ხასიათდება. 2016 წლის, მანდარინის წარმოების შემცირება არახელსაყრელი 

კლიმატური პირობებით არის გამოწვეული. 2016 წელს, წინა წელთან შედარებით მანდარინის 

წარმოება ანალოგიურ ნიშნულზეა და 350,000 ტონა შეადგინა. ხოლო 2016 წელს, 2014 წელთან 

შედარებით წარმოება 5,5%-ით შემცირდა და 20,000 ტონა შეადგინა.  
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წყარო: USDA, რეპორტი 12/22/2016 

2014 წელს, სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის სტატისტიკის მიხედვით 

არგენტინაში ერთ ჰექტარზე მანდარინის საშუალო მოსავლიანობა დაახლოებით 12 ტონას 

შეადგენს, არგენტინის სტატისტიკური სამსახურის ინფორმაციით აღნიშნული მაჩვენებელი 

შეადგენს 10,9 ტონას. 

არგენტინაში მანდარინის ძირითადი გავრცელებული ჯიშებია: კლემენტინი (Clementina), 

კლემენვილა (Clemenvilla), ელენდალე (Ellendale), მალვასიო (Malvasio), მონტენეგრინა 

(Montenegrina), მურკოტი (Murcott) და ორტანიკი (Ortanique). 

არგენტინაში სამრეწველო ბაღების 74% არის 100 ჰექტრამდე, 15% განაწილებულია 100-დან 200 

ჰექტრამდე, 6% 200-დან 300 ჰექტრამდე, 5% 300 ჰექტარზე მეტი. 

მანდარინის მოსავლის აღების პერიოდი იწყება დეკემბერში და გრძელდება აგვისტომდე.  

ქვეყანაში მანდარინის ექსპორტის პერიოდი მოიცავს თებერვლის თვიდან ივლისის თვის 

ჩათვლით, თუმცა ექსპორტის ლომის წილი მოდის მაისი, ივნისი, ივლისის თვეებზე. 
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სურათი # 38 მანდარინის წარმოება არგენტინაში 
(ტონა)
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ცხრილი # 11 არგენტინაში მანდარინის კრეფის და ექსპორტის თვეები 

         თვე 
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წყარო: Comtrade 

მანდარინის ძირითადი საექსპორტო ქვეყნებია: რუსეთი, ფილიპინები, კანადა და ინდონეზია.  

2016 წელს, არგენტინული მანდარინისთვის მნიშვნელოვან საექსპორტო ბაზარს რუსეთი 

წარმოადგენს. 2016 წელს, 2015 წელთან შედარებით, რუსეთის ბაზარზე გატანილი მანდარინის 

რაოდენობა დაახლოებით 16%-ით (4,591 ტონით) შემცირდა.  
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სურათი # 39 არგენტინიდან მანდარინის ექსპორტი 2016 წელი

რუსეთი ფილიპინები

კანადა ინდონეზია

ნიდერლანდები გაერთიანებული არაბეთის საემიროები

გაერთიანებული სამეფო სინგაპური

საუდის არაბეთი სხვა ქვეყნები
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ფილიპინებში მანდარინის ექსპორტი 2016 წელს წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 22%-

ით (1,420 ტონით) გაიზარდა. 

კანადაში 2016 წელს, წინა წელთან შედარებით თითქმის უცვლელია და შეადგენს 4,240 ტონას. 

 

წყარო: Comtrade 

2013 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით მანდარინის ექსპორტი ღირებულებით გამოსახულებაში 

არასტაბილურობით ხასიათდება. 2016 წელს, მანდარინის ექსპორტმა დაახლოებით 43,738 

ათასი აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით დაახლოებით იგივე 

მაჩვენებელია, თუმცა 2014 წელთან შედარებით 40%-ით ნაკლებია.  
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სურათი # 40 მანდარინის ექსპორტი 
არგენტინიდან (ათასი აშშ დოლარი)
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წყარო: Comtrade 

2016 წელს, არგენტინიდან ექსპორტირებულია დაახლოებით 49,666 ტონა მანდარინი, რაც 2015 

წელთან შედარებით 6,7%-ით დაბალია, მაგრამ თუ შევადარებთ 2014 წლის მაჩვენებელს ის 

44%-ით დაბალია.   

სხვაობას წარმოებულ და ექსპორტირებულ მანდარინს შორის (იმპორტი არ ხორციელდება) 

მოხმარდა ადილობრივ ბაზარს, საიდანაც 2015 - 2016 მარკეტინგულ წელს 110,000 ტონა 

გადამამუშავებელი იქნა საწარმოების მიერ, ხოლო დანარჩენი 190.334 ტონა მოხმარდა 

ადგილობრივ ბაზარს. 

წარმოებული მანდარინი (ექსპორტის გათვალისწინებით) მოხმარდა შიდა ბაზარს, საიდანაც 

63.4% რეალიზებულ იქნა მომხმარებლებზე, ხოლო 36.6% - გადამამუშავებელ საწარმოებზე. 

1.4.2. მანდარინის წარმოება ბრაზილიაში 
 

ბრაზილიაში მანდარინის ძირითადი მწარმოებელი რეგიონებია: საო პაულო (11,354 ჰა - 23%), 

რიო გრანდე (11,101 ჰა - 23%), პარანა (9,626 ჰა - 20%), მინას გერაის (7,918 ჰა - 16%), პარაიბა 
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(2,036 ჰა - 4%), სხვა რეგიონები (6,940 ჰა - 14%), სულ ბრაზილიაში მანდარინი დარგულია 

48,975 ჰექტარზე. 

2012-2015 წლების მიხედვით, მანდარინის წარმოება ბრაზილიაში მზარდი ტენდენციით 

ხასიათდება, გამონაკლისია 2013 წელი. 2015 წელს, წინა წელთან შედარებით მანდარინის 

წარმოება 3,5%-ით გაიზარდა და 34,519 ტონა შეადგინა, ხოლო 2013 წელთან შედარებით 

წარმოება 6,6%-ით არის გაზრდილი, რაც 61,867 ტონა მანდარინს შეადგენს. 

 

წყარო: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Agropecuária, Produção Agrícola Municipal 

2009-2015. 

2014 წელს, სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის სტატისტიკის მიხედვით 

ბრაზილიაში ერთ ჰექტარზე მანდარინის საშუალო მოსავლიანობა დაახლოებით 19.4 ტონას 

შეადგენს, ბრაზილიის სტატისტიკური სამსახურის მონაცემებით აღნიშნული მაჩვენებელი 

შეადგენს 20,4 ტონას. 

ბრაზილიაში მანდარინის ძირითადი გავრცელებული ჯიშებია: პონკან ან თაფლი (Ponkan or 

Chinese Honey Mandarin) და ასევე ბრაზილიაში გამოიყვანეს ახალი ჯიში URSBRS Hada 

რომელიც რეზისტენტულია სხვადასხვა დაავადებებზე და საშუალო მოსავლიანობა შეადგენს 

25-30 ტონა ჰექტარზე. 
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ბრაზილიაში სამრეწველო ბაღების 12% არის 1 ჰექტრამდე, 25% განაწილებულია 1-დან 5 

ჰექტრამდე, 13% 5-დან 10 ჰექტრამდე, 40% 10-დან 100 ჰექტრამდე, 8% 100-დან 500 ჰექტრამდე 

და 2% 500 ჰექტარზე მეტი. 

ქვეყანაში მანდარინის ექსპორტი პრაქტიკულად არ ხორციელდება (ბოლო 4 წლის ექსპორტის 

საშუალო წლიური რაოდენობა 316 ტონას შეადგენს). 

1.4.3. მანდარინის წარმოება მექსიკაში 
 

მექსიკაში ციტრუსის ძირითადი მწარმოებელი რეგიონებია: ვერაკრუსი (160,470 ჰა - 48,3%), 

სან ლუისი (34,681 ჰა - 10,3%), ტამაულიპას (28,812 ჰა - 8,6%), ნუევო ლეონ (23,489 ჰა - 7%),  

პუებლა (16,571 ჰა - 4,9%), სხვა რეგიონები (69,970 ჰა - 20,9%), სულ მექსიკაში ციტრუსი 

დარგულია 333,996 ჰექტარზე. 

2012-2014 წლების მიხედვით, მანდარინის წარმოება მექსიკაში არასტაბილური ტენდენციით 

ხასიათდება. 2014 წლის, მანდარინის წარმოება პრაქტიკულად უცვლელია წინა წელთან 

შედარებით. 2014 წელს, 2012 წელთან შედარებით მანდარინის წარმოება 9,3%-ით გაიზარდა 

და 41,903 ტონა შეადგინა.  

 

წყარო: FAOSTAT 
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2014 წელს, სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის სტატისტიკის მიხედვით 

მექსიკაში ერთ ჰექტარზე მანდარინის საშუალო მოსავლიანობა დაახლოებით 14.6 ტონას 

შეადგენს, მექსიკის სტატისტიკური სამსახურის ინფორმაციის შესაბამისად ციტრუსის 

საშუალო მოსავლიანობა შეადგენს 10,7 ტონას. 

მექსიკაში მანდარინის ძირითადი გავრცელებული ჯიშებია: დანსის (Dancy’s), სანბარსტ 

(Sunburst) და მარკოტ/თაფლი  (Honey/murcott). 

მექსიკაში სამრეწველო ბაღების 52% არის 2 ჰექტრამდე, 23% განაწილებულია 2-დან 5 

ჰექტრამდე, 19% 5-დან 20 ჰექტრამდე და 6% 20 ჰექტარზე მეტი. 

მანდარინის მოსავლის აღების პერიოდი იწყება ოქტომბრიდან და გრძელდება მარტამდე. 

ქვეყანაში მანდარინის ექსპორტის პერიოდი ნოემბრიდან - აპრილამდე ჩათვლით. 

ცხრილი # 12 მექსიკაში მანდარინის კრეფის და ექსპორტის თვეები 
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წყარო: Comtrade 

მანდარინის ძირითადი საექსპორტო ქვეყანს აშშ წარმოადგენს.  

2015 წელს, მექსიკური მანდარინისთვის ძირითად საექსპორტო ბაზარს აშშ წარმოადგენს. 2015 

წელს, 2014 წელთან შედარებით, აშშ-ის ბაზარზე გატანილი მანდარინის რაოდენობა 

დაახლოებით 22%-ით (480 ტონით) გაიზარდა,  

2015 წელს, ასევე პირველად ბოლო წლების მანძილზე მექსიკიდან მანდარინი საექსპორტოდ 

გავიდა კანადაში, თუმცა ძალიან მცირე რაოდენობა (17,3 ტონა). 
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წყარო: Comtrade 

2013 წლიდან 2015 წლის ჩათვლით მანდარინის ექსპორტი ღირებულებით გამოსახულებაში 

არასტაბილურობით ხასიათდება. 2015 წელს, მანდარინის ექსპორტმა დაახლოებით 1,700 

ათასი აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით 2-ჯერ მეტია. ხოლო 2013 წელთან 

შედარებით შემცირებულია 47%-ით. 
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წყარო: Comtrade 

2015 წელს, მექსიკიდან ექსპორტირებულია დაახლოებით 2,649 ტონა მანდარინი, რაც 2014 

წელთან შედარებით 23%-ით მაღალია.   

სხვაობას წარმოებულ და ექსპორტირებულ მანდარინს შორის (იმპორტმა 2014 წელს შეადგინა 

1,717 ტონა) მოხმარდა ადილობრივ ბაზარს, საიდანაც დაახლოებით 10% (49,160.5 ტონა) 

გადამამუშავებელი იქნა საწარმოების მიერ, ხოლო დანარჩენი 442,445 ტონა მოხმარდა 

ადგილობრივ ბაზარს. 

წარმოებულ მანდარინს (ექსპორტის გათვალისწინებით) დამატებული იმპორტირებული 

მანდარინი მოხმარდა შიდა ბაზარს, საიდანაც 90% რეალიზებულ იქნა მომხმარებლებზე, 

ხოლო 10% - გადამამუშავებელ საწარმოებზე. 

1.4.4. მანდარინის წარმოება პერუში 
 

პერუში მანდარინის ძირითადი მწარმოებელი რეგიონებია: ლიმა (8,005 ჰა - 69%), იკა (2,464 ჰა 

- 21%), პუნო (305 ჰა - 3%), სხვა რეგიონები (750 ჰა - 7%), სულ პერუში მანდარინი დარგულია 

11,525 ჰექტარზე. 
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2012-2014 წლების მიხედვით, მანდარინის წარმოება პერუში მზარდი ტენდენციით 

ხასიათდება. 2014 წელს, წინა წელთან შედარებით მანდარინის წარმოება 8%-ით გაიზარდა და 

25,885 ტონა შეადგინა. ხოლო 2014 წელს, 2012 წელთან შედარებით იგივე მაჩვენებელი 20,8%-

ით გაიზარდა და 58,543 ტონა შეადგინა.  

 

წყარო: FAOSTAT 

2014 წელს, სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის სტატისტიკის მიხედვით 

პერუში ერთ ჰექტარზე მანდარინის საშუალო მოსავლიანობა დაახლოებით 25.7 ტონას 

შეადგენს, პერუს სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით აღნიშნული მაჩვენებელი 29,5 ტონას 

შეადგენს. 

პერუში მანდარინის ძირითადი გავრცელებული ჯიშებია: საცუმას ჯიშები (Clausellina, Okitsu, 

Owari), კლემენტინის ჯიშები (Clementinas, Clemenules), ჰიბრიდული ჯიშები (Fortuna, Kara, 

Pixie, Nova), ტანჟორები (Murcott, Ortanique, Tango) და სხვა (Dancy, Malvasio). 

პერუში სამრეწველო ბაღების 6% არის 1 ჰექტრამდე, 28% განაწილებულია 1-დან 3 ჰექტრამდე, 

43% 3-დან 10 ჰექტრამდე, 19% 10-დან 50 ჰექტრამდე, 2% 50-დან 100 ჰექტრამდე და 2% 100 

ჰექტარზე მეტი. 
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მანდარინის მოსავლის აღების პერიოდი იწყება თებერვლიდან და გრძელდება ოქტომბრამდე. 

ქვეყანაში მანდარინის ექსპორტის პერიოდი გრძელდება მარტიდან ოქტომბრამდე. 

ცხრილი # 13 პერუში მანდარინის კრეფის და ექსპორტის თვეები 
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წყარო: Comtrade 
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აშშ გაერთიანებული სამეფო ნიდერლანდები

კანადა რუსეთი ირლანდია

ჩინეთი კოსტა რიკა კოლუმბია

ფინეთი სხვა ქვეყნები
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მანდარინის ძირითადი საექსპორტო ქვეყნებია: აშშ, დიდი ბრიტანეთი, ნიდერლანდები და 

კანადა. 

2016 წელს, პერუს მანდარინისთვის მნიშვნელოვან საექსპორტო ბაზარს აშშ წარმოადგენს. 2016 

წელს, 2015 წელთან შედარებით, აშშ-ს ბაზარზე გატანილი მანდარინის რაოდენობა 

დაახლოებით 21%-ით (7,282 ტონით) გაიზარდა. 

დიდი ბრიტანეთში მანდარინის ექსპორტი 2016 წელს წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 

5%-ით (1,274 ტონით) შემცირდა. 

 

 

წყარო: Comtrade 

2013 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით მანდარინის ექსპორტი ღირებულებით გამოსახულებაში 

მზარდი ტენდენციით ხასიათდება. 2016 წელს, მანდარინის ექსპორტმა დაახლოებით 135,394 

ათასი აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 19,5%-ით მეტია.  
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წყარო: Comtrade 

2016 წელს, პერუდან ექსპორტირებულია დაახლოებით 111,882 ტონა მანდარინი, რაც 2015 

წელთან შედარებით 10%-ით მაღალია.   

წარმოებულ მანდარინს (ექსპორტის გათვალისწინებით) დამატებული იმპორტირებული 

მანდარინი მოხმარდა შიდა ბაზარს, საიდანაც სრულად რეალიზებულ იქნა მომხმარებლებზე, 

გადამუშავება პრაქტიკულად არ ხორციელდება 

1.4.5. მანდარინის წარმოება ამერიკის შეერთებულ შტატებში 
 

მანდარინის ძირითადი მწარმოებელი რეგიონებია: არიზონა (2% - 485 ჰა), კალიფორნია (82% - 

21,043 ჰა) და ფლორიდა (16% - 4,127 ჰა) სულ აშშ-ში მანდარინი გაშენებულია 25,655 ჰექტარზე. 

2014-2016 წლების მიხედვით, მანდარინის წარმოება აშშ-ში მზარდი ტენდენციით 

ხასიათდება. 2015-2016 მარკეტინგულ წელს, 2014-2015 მარკეტინგულ წელთან შედარებით 

მანდარინის წარმოება დაახლოებით 8.3%-ით გაიზარდა და 72,000 ტონა შეადგინა. ხოლო 2015-

2016 მარკეტინგულ წელს, 2013-2014 მარკეტინგულ წელთან შედარებით ანალოგიური 

მაჩვენებელი 27.7%-ით გაიზარდა და მხოლოდ 203,000 ტონა შეადგინა.  
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წყარო: USDA FAS, რეპორტი სექტემბერი 2016 

2014 წელს, სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის სტატისტიკის მიხედვით აშშ-

ში ერთ ჰექტარზე მანდარინის საშუალო მოსავლიანობა დაახლოებით 28.1 ტონას შეადგენს, 

აშშ-ის სტატისტიკური სამსახურის ინფორმაციის შესაბამისად აღნიშნული მაჩვენებელი 

შეადგენს 36,4 ტონას. 

აშშ-ში მანდარინის ძირითადი გავრცელებული ჯიშებია: ტანჟერინი. 

აშშ-ში სამრეწველო ბაღების საშუალო ზომა 2016 წლის მონაცემებით შეადგენს არიზონაში  

534,5 ჰექტარს, კალიფორნიაში 134 ჰექტარს და ფლორიდაში 80,9 ჰექტარს. 

მანდარინის მოსავლის აღების და ექსპორტის პერიოდი ემთხვევა ერთმანეთს, იწყება 

სექტემბერში და გრძელდება მაისამდე. 

ცხრილი # 14 აშშ-ში მანდარინის კრეფის და ექსპორტის თვეები 
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წყარო: UN Comtrade 

მანდარინის ძირითადი საექსპორტო ქვეყნებია: კანადა, იაპონია და ნიდერლანდები.  

2016 წლის მონაცემების მიხედვით, აშშ-ს მანდარინისთვის მნიშვნელოვან საექსპორტო ბაზარს 

კანადა წარმოადგენს. 2016 წელს, წინა წელთან შედარებით, კანადის ბაზარზე გატანილი 

მანდარინის რაოდენობა დაახლოებით 16%-ით (3,884 ტონით) შემცირდა და ღირებულებით 

გამოსახულებაში დაახლოებით 7,071 ათასი აშშ დოლარი შეადგინა. ხოლო 2016 წელს, 2014 

წელთან  შედარებით, აშშ-დან კანადის ბაზარზე გატანილი მანდარინის რაოდენობა 

დაახლოებით იგივე მაჩვენებელია (87 ტონით) შემცირდა.  
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სურათი # 52 აშშ-დან მანდარინის ექსპორტი 2016 წელი
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აშშ-დან იაპონიაში მანდარინის ექსპორტი 2016 წელს წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 

28.8%-ით (2,883 ტონით) გაიზარდა და იგი ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საექსპორტო 

ბაზარია ქვეყნისთვის.  

 

წყარო: UN Comtrade 

2014 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით მანდარინის ექსპორტს ღირებულებით გამოსახულებაში 

არასტაბილურობით ხასიათდება. 2016 წელს, მანდარინის ექსპორტმა დაახლოებით 61,612 

ათასი აშშ დოლარი შეადგინა,  რაც წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 15%-ით ნაკლებია.  

 

წყარო: UN Comtrade 
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2016 წელს, აშშ-დან ექსპორტირებულია დაახლოებით 40,125 ტონა მანდარინი, რაც წინა 

წელთან შედარებით 12.5%-ით დაბალია.   

წარმოებულ მანდარინს (ექსპორტის გათვალისწინებით) დამატებული იმპორტირებული 

მანდარინი მოხმარდა შიდა ბაზარს, საიდანაც 87.3% რეალიზებულ იქნა მომხმარებლებზე, 

ხოლო 12.7% - გადამამუშავებელ საწარმოებზე. 
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2. საქართველოში წარმოებული მანდარინის მაჩვენებლები (2014-2016 წწ)  

2.1. საქართველოდან ექსპორტირებული მანდარინის რაოდენობა 2014 – 2016 
წლებში (ქვეყნებისა და თვეების ჭრილში) 

 

 2014 წელი 

2014 წლის 25 ოქტომბრიდან  31 დეკემბრის ჩათვლით სულ ექსპორტირებულია - 21 214 ტონა   
მანდარინი. დეტალური ინფორმაცია მოცემულია # 15 ცხრილში. 

ცხრილი # 15 მანდარინის ექსპორტი საქართველოდან 2014 წელი 

№ ქვეყანა ტონა 

1 აზერბაიჯანი 1806 

2 ბელორუსია 572 

3 უკრაინა 5098 

4 სომხეთი 1161 

5 რუსეთი 11635 

6 ყაზახეთი 185 

8 დანარჩენი ქვეყნები 757 

სულ 21 214 
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 2015 წელი 

2015 წლის 1 იანვრიდან  2 თებერვლის ჩათვლით ექსპორტირებულია - 904.6 ტონა  მანდარინი. 
დეტალური ინფორმაცია მოცემულია # 16 ცხრილში. 

 

ცხრილი # 16 მანდარინის ექსპორტი საქართველოდან 2015 წელი 

№ ქვეყანა ტონა 

1 აზერბაიჯანი 414.6 

3 უკრაინა 219 

4 სომხეთი 134 

5 რუსეთი 137 

სულ 904.6 
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სურათი # 55 საქართველოდან მანდარინის ექსპორტი 2014 წელი
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 2014-2015 წ.წ. 

2014 წლის 25 ოქტომბრიდან  2015 წლის 2 თებერვლის ჩათვლით ექსპორტირებულია სულ - 
22 118.6 ტონა მანდარინი. დეტალური ინფორმაცია მოცემულია # 17 ცხრილში. 

ცხრილი # 17 საქართველოდან 2014-2015 წლის სეზონზე ექსპორტირებული მანდარინი 

№ ქვეყანა ტონა 

1 აზერბაიჯანი 2220.6 

2 ბელორუსია 572 

3 უკრაინა 5317 

4 სომხეთი 1295 

5 რუსეთი 11772 

6 ყაზახეთი 185 

7 დანარჩენი ქვეყნები 757 

სულ 22 118.6 

აზერბაიჯანი
46%

უკრაინა
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15%

რუსეთი
15%

სურათი # 56 საქართველოდან მანდარინის ექსპორტი 2015 წელი
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ცხრილი # 18 საქართველოდან 2014-2015 წლის სეზონზე საქართველოდან ექსპორტირებული 
მანდარინი 

ქვეყნები ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი იანვარი თებერვალი 

აზერბაიჯანი 38.3 578.7 1189 414.6 0 

ბელორუსია  119.5 452.5  0 

უკრაინა 1 1245.2 3851.8 219 0 

სომხეთი 124.5 616.6 419.9 134 0 

რუსეთი 21.1 2667.2 8946.7 137 0 

ყაზახეთი  88 97  0 

დანარჩენი ქვეყნები  536 221  0 

სულ 184.9 5851.2 15177.9 904.6 0 
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 2015 წელი 

2015 წლის 1 ნოემბრიდან  31 დეკემბრის ჩათვლით სულ ექსპორტირებულია - 24810. 67 ტონა  
მანდარინი. დეტალური ინფორმაცია მოცემულია # 19 ცხრილში. 

 

ცხრილი # 19 საქართველოდან მანდარინის ექსპორტი 2015 წელი 

№ ქვეყანა ტონა 

1 აზერბაიჯანი 228.93 

2 ბელორუსია 219 

3 უკრაინა 3711.38 

4 სომხეთი 769.06 

5 რუსეთი 19381.25 

6 ყაზახეთი 426.95 

8 დანარჩენი ქვეყნები 74.1 

სულ 24810.67 
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 2016 წელი 

2016 წლის 1 იანვრიდან 22 თებერვლის ჩათვლით ექსპორტირებულია - 2896.668 ტონა  
მანდარინი. დეტალური ინფორმაცია მოცემულია # 20 ცხრილში. 

ცხრილი # 20 საქართველოდან მანდარინის ექსპორტი 2016 წელი 

№ ქვეყანა ტონა 

1 აზერბაიჯანი 378.065 

2 ბელორუსია 23 

3 უკრაინა 360.896 

4 სომხეთი 67.581 

5 რუსეთი 2046.826 

6 ყაზახეთი 20.3 

სულ 2896.668 

აზერბაიჯანი
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სურათი # 58 საქართველოდან მანდარინის ექსპორტი 2015 წელი
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 2015-2016 წ.წ. 

2015 წლის 1 ნოემბრიდან 2016 წლის 22 თებერვლის ჩათვლით ექსპორტირებულია სულ - 
27707.34 ტონა მანდარინი. დეტალური ინფორმაცია მოცემულია # 21 ცხრილში. 

ცხრილი # 21 საქართველოდან 2015-2016 წლის სეზონზე ექსპორტირებული მანდარინი 

№ ქვეყანა ტონა 

1 აზერბაიჯანი 607 

2 ბელორუსია 242 

3 უკრაინა 4072,27 

4 სომხეთი 836.644 

5 რუსეთი 21428.07 

6 ყაზახეთი 447.25 

7 დანარჩენი ქვეყნები 74.1 

სულ 27707.34 

 

აზერბაიჯანი
13%

ბელორუსია
1%

უკრაინა
12%

სომხეთი
2%

რუსეთი
71%

ყაზახეთი
1%

სურათი # 59 საქართველოდან მანდარინის ექსპორტი 2016 
წელი
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ცხრილი # 22 საქართველოდან 2015-2016 წლის სეზონზე ექსპორტირებული მანდარინი 

ქვეყნები ნოემბერი დეკემბერი იანვარი თებერვალი 

აზერბაიჯანი 110.515 118.42 93.795 284.27 

ბელორუსია 0 219 23 0 
უკრაინა 307.792 3403.59 277.854 83.042 

სომხეთი 303.401 465.662 31.24 36.341 
რუსეთი 2052.518 17328.73 1472.582 574.224 
ყაზახეთი 32.11 394.84 20.3 0 
დანარჩენი ქვეყნები 0 74.1 0 0 

სულ 2806.336 22004.34 1918.771 977.897 
 

 

 

აზერბაიჯანი
2%

ბელორუსუა
1%

უკრაინა
15%

სომხეთი
3%

რუსეთი
77%

ყაზახეთი
2%

დანარჩენი 
ქვეყნები

0%

სურათი # 60 საქართველოდან 2015-2016 წლის სეზონზე 
ექსპორტირებული მანდარინი
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 2016 წელი 

2016 წლის 1 ოქტომბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით სულ ექსპორტირებულია - 26 156 ტონა 
მანდარინი. დეტალური ინფორმაცია მოცემულია # 23 ცხრილში. 

ცხრილი # 23 საქართველოდან მანდარინის ექსპორტი 2016 წელი 

№ ქვეყანა ტონა 

1 აზერბაიჯანი 12.86 

2 ბელორუსია 57.610 

3 უკრაინა 7324.53 

4 სომხეთი 3019.006 

5 რუსეთი 15143.11 

6 ყაზახეთი 312.077 

7 უზბეკეთი 97.129 

8 მოლდოვა 30.5 

9 ყირგიზეთი 139.125 

10 პოლონეთი 20.052 

სულ 26 156 

 

აზერბაიჯანი
0%

ბელორუსია
0%

უკრაინა
28%

სომხეთი
12% რუსეთი

58%

ყაზახეთი
1%უზბეკეთი

0%

მოლდავა
0%ყირგიზეთი

1%

პოლონეთი
0%

სურათი # 61 საქართველოდან მანდარინის ექსპორტი 2016 წელი
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 2017 წელი 

2017 წლის 1 იანვრიდან 7 თებერვლის ჩათვლით ექსპორტირებულია - 3626,54 ტონა  
მანდარინი. დეტალური ინფორმაცია მოცემულია # 24 ცხრილში. 

ცხრილი # 24 საქართველოდან მანდარინის ექსპორტი 2017 წელი 

№ ქვეყანა ტონა 

1 აზერბაიჯანი 8 

2 ბელორუსია 58,9 

3 უკრაინა 668,01 

4 სომხეთი 100,37 

5 რუსეთი 2791,26 

სულ 3626,54 

    

 

აზერბაიჯანი
0%ბელორუსია

2%

უკრაინა
18%

სომხეთი
3%

რუსეთი
77%

სურათი # 62 საქართველოდან მანდარინის ექსპორტი 
2017 წელი
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 2016-2017 წ.წ. 

2016 წლის 15 ოქტომბრიდან, 2017 წლის 7 თებერვლის ჩათვლით ექსპორტირებულია სულ - 
29782,54 ტონა მანდარინი. დეტალური ინფორმაცია მოცემულია # 25 ცხრილში. 

ცხრილი # 25 საქართველოდან 2016-2017 წლის სეზონზე ექსპორტირებული მანდარინი 

№ ქვეყანა ტონა 

1 აზერბაიჯანი 20,86 
2 ბელორუსია 116,51 
3 უკრაინა 7992,539 
4 სომხეთი 3119,379 
5 რუსეთი 17934,3725 
6 ყაზახეთი 312,077 
7 უზბეკეთი 97,129 
8 მოლდოვა 30,5 
9 ყირგიზეთი 139,125 
10 პოლონეთი 20,052 

სულ 29782,54 

 

 

აზერბაიჯანი
21%

უკრაინა
21%

სომხეთი
8%

რუსეთი
48%

ყაზახეთი
1% დანარჩენი 

ქვეყნები
1%

სურათი # 63 საქართველოდან 2016-2017 წლის სეზონზე 
ექსპორტირებული მანდარინი
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ცხრილი # 26 საქართველოდან 2016-2017 წლის სეზონზე საქართველოდან 
ექსპორტირებული მანდარინი 

ქვეყნები ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი იანვარი თებერვალი 

აზერბაიჯანი  1,12 11,74 8  

ბელორუსია  20,5 37,11 58,9  

უკრაინა  2682,571 4641,959 668,01  

სომხეთი 87,44 1863,411 1068,155 67,43 32,94 

რუსეთი 218,961 6025,122 8899,028 2671,66 119,6 

ყაზახეთი 14,599 159,418 138,06   

უზბეკეთი  56,358 40,771   

მოლდოვა  30,5    

ყირგიზეთი   139,125   

პოლონეთი   20,052   
სულ 321 10839 14996 3474 152,54 

 

ცხრილი # 27 საქართველოდან ექსპორტირებული მანდარინის რაოდენობა 

თვე 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი სულ 

იანვარი  904,6 1918,771 3474 6297,371 

თებერვალი   977,897 152,54 1130,437 

ოქტომბერი 184,9  321  505,9 

ნოემბერი 5851,2 2806,336 10839  19496,536 

დეკემბერი 15177,9 22004,3358 14996  52178,235 
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ოქტომბერი
1%

ნოემბერი
26%

დეკემბერი
69%

იანვარი
4%

სურათი # 64 საქართველოს 2014-2015 წ ციტრუსის სეზონი 
(ექსპორტი თვეების მიხედვით %)

ნოემბერი
10%

დეკემბერი
79%

იანვარი
7%

თებერვალი
4%

სურათი # 65 საქართველოს 2015-2016  წ ციტრუსის სეზონი 
(ექსპორტი თვეების მიხედვით %)
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იანვარი
12%

თებერვალი
1%

ოქტომბერი
1%

ნოემბერი
36%

დეკემბერი
50%

სურათი # 66 საქართველოს 2016-2017 წ ციტრუსის სეზონი

იანვარი
8%

თებერვალი
1%

ოქტომბერი
1%

ნოემბერი
24%

დეკემბერი
66%

სურათი # 67 საქართველოდან 2014-2017 წ ციტრუსის 
ექსპორტი თვეების მიხედვით
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2.2. აჭარაში გადამუშავებული არასტანდარტული მანდარინის რაოდენობა 
2014 – 2016 წლებში (კომპანიებისა და თვეების ჭრილში) 

 

 აჭარაში გადამუშავებული არასტანდარტული მანდარინის რაოდენობა 2014-2015 წწ 

2014-2015 წლის ციტრუსის სეზონზე  შპს Georgian Industrial Asset Management Group-ის მიერ 
მიღებული არასტანდარტული მანდარინის რაოდენობამ ჯამში შეადგინა - 8157,50 ტონა. 

 

 აჭარაში გადამუშავებული არასტანდარტული მანდარინის რაოდენობა 2015-2016 წწ 

2015-2016  წლის ციტრუსის სეზონზე გადამამუშავებელი საწარმოების: შპს TCF GEORGIA და შპს 
Georgian Industrial Asset Management Group-ის მიერ მიღებული არასტანდარტული მანდარინის 
რაოდენობა ჯამში შეადგენს - 9290,8 ტონას (შპს TCF GEORGIA – 3036,66 ტონა; შპს GIAM Group – 
6254,14 ტონა) 

 

 

 

შპს Georgian Industrial Asset Management Group

1460,8

6511,2

153,2 32,3

8157,5

სურათი # 68 საქართველოში გადამუშავებული მანდარინის ნაყოფის 
რაოდენობა თვეების მიხედვით (ტონა) 

ნოემბერი დეკემბერი იანვარი თებერვალი სულ
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 აჭარაში გადამუშავებული არასტანდარტული მანდარინის რაოდენობა 2015-2016 წწ 

2016-2017 წლის ციტრუსის სეზონზე გადამამუშავებელი საწარმოების: შპს TCF GEORGIA და შპს 
Georgian Industrial Asset Management Group-ის მიერ მიღებული არასტანდარტული მანდარინის 
რაოდენობა ჯამში შეადგენს - 14942.9 ტონას (შპს TCF GEORGIA - 3 469,12 ტონა; შპს GIAM Group – 
11 473.94 ტონა) 

 

 

 

 

ნოემბერი დეკემბერი იანვარი თებერვალი სულ 2015-2016 
წწ

87,88

5536,673

629,587

6254,14

262,14

1887,67

870,895

15,955

3036,66

სურათი # 69 საქართველოში გადამუშავებული მანდარინის ნაყოფის 
რაოდენობა თვეების მიხედვით (ტონა)

შპს Georgian Industrial Asset Management Group შპს TCF GEORGIA 
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ცხრილი # 28 საქართველოში საწარმოების მიერ გადამუშავებული მანდარინი 2014-2017 წწ 

საწარმო 2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი სულ 

შპს Georgian Industrial 
Asset Management 
Group 

7971,99 5810,069 9528,46 2574,251 25885.42 

შპს TCF GEORGIA  2149,813 4355,966  6505.78 

 

ნოემბერი დეკემბერი იანვარი სულ 2015-2016 წწ

1319,852

7579,015

2575,076

11473.94

457,148

3011,972 3469,12

სურათი # 70 საქართველოში გადამუშავებული მანდარინის ნაყოფის 
რაოდენობა თვეების მიხედვით (ტონა)

შპს Georgian Industrial Asset Management Group შპს TCF GEORGIA 
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2.3. საქართველოში მანდარინის იმპორტი და სხვა თემატური სტატისტიკა 
2014 – 2016 წლებში 

 

2014-2016 წლებში, საქართველოში მანდარინის იმპორტი ზრდის ტენდენციით ხასიათდება. 

2016 წელს, წინა წელთან შედარებით მანდარინის იმპორტი დაახლოებით 2.7-ჯერ გაიზარდა. 

ხოლო 2016 წელს, 2014 წელთან შედარებით მანდარინის იმპორტი დაახლოებით 3.3-ჯერ არის 

გაზრდილი.  

შპს Georgian 
Industrial Asset 

Management Group
80%

შპს TCF GEORGIA 
20%

სურათი # 71 საქართველოში საწარმოების მიერ 
გადამუშავებული მანდარინი 2014-2017 წწ
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წყარო: საქსტატი 

2014-2016 წლებში, საქართველოში მანდარინის იმპორტი ღირებულებით გამოსახულებაში 

არასტაბილურობით ხასიათდება. 2016 წელს, წინა წელთან შედარებით მანდარინის იმპორტი 

დაახლოებით 2.7-ჯერ გაიზარდა, ხოლო 2016 წელს, 2014 წელთან შედარებით მანდარინის 

იმპორტი დაახლოებით 3.3-ჯერ არის გაზრდილი.  

 

წყარო: საქსტატი 
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სურათი # 72 მანდარინის იმპორტი საქართველოში 
(ტონა)
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სურათო # 73 მანდარინის იმპორტი 
საქართველოში (ათასი აშშ დოლარი)



 
 
 

79 
 
 

ერთი ტონა იმპორტირებული მანდარინის საშუალო ფასი 2014-2016 წლებში შემცირების 

ტენდენციით ხასიათდება და 2016 წელს დაახლოებით 605 აშშ დოლარი შეადგინა, ხოლო 2017 

(იან-აპრ) წელს ერთი ტონა იმპორტირებული მანდარინის საშუალო ფასი დაახლოებით 633 

აშშ დოლარი შეადგინა. 

 

წყარო: საქსტატი 

ქვემოთ გრაფიკზე წარმოდგენილია მანდარინის იმპორტი თვეების მიხედვით 2014-2017 (იან-

აპრ) წლებში. საქართველოში მანდარინის იმპორტის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 

ოქტომბრის თვეში ფიქსირდება.  
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სურათი # 74 ერთი ტონა იმპორტული მანდარინის 
საშუალო ფასი გამოხატული აშშ დოლარებში
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წყარო: საქსტატი 

2014 წლის მონაცემების მიხედვით, საქართველოში მანდარინის ძირითადი იმპორტიორი 

ქვეყანაა თურქეთი.  

 

წყარო: საქსტატი 
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სურათი # 75 საქართველოში მანდარინის იმპორტი თვეების 
მიხედვით, 2014-2017 (იან-აპრ)

2014 წელი 2015 წელი 2016 წელი 2017 წელი (იან-აპრ)

98,1%

1,1% 0,8%

სურათი # 76 საქართველოში მანდარინის იმპორტი 
ქვეყნების მიხედვით - 2014 წელი

თურქეთი ნიდერლანდები სხვა ქვეყნები
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ცხრილი # 29 საქართველოში იმპორტირებული მანდარინი ქვეყნების მიხედვით, 2014 წელი 
ქვეყნები ტონა 

თურქეთი 596.7 
ნიდერლანდები 6.7 

ეგვიპტე 2.9 
საბერძნეთი 1.7 

წყარო: საქსტატი 

2015 წლის მონაცემების მიხედვით, საქართველოში მანდარინის ძირითადი იმპორტიორი 

ქვეყანაა თურქეთი. ხოლო თურქეთის შემდეგ მანდარინის ძირითადი იმპორტიორია ეგვიპტე.   

 

წყარო: საქსტატი 

 

 

 

 

 

8,1%

80,5%

1,7%
3,4%

0,4% 5,9%

სურათი # 77 საქართველოში მანდარინის იმპორტი 
ქვეყნების მიხედვით - 2015 წელი

ეგვიპტე თურქეთი ნიდერლანდები პაკისტანი პერუ სამხრეთ აფრიკა
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ცხრილი # 30 საქართველოში იმპორტირებული მანდარინი ქვეყნების მიხედვით, 2015 წელი 
ქვეყნები ტონა 

თურქეთი 591.1 
ეგვიპტე 59.6 

სამხრეთი აფრიკა 43.0 
პაკისტანი 25.0 

ნიდერლანდები 12.6 

პერუ 3.0 

წყარო: საქსტატი 

2016 წელს, საქართველოში მანდარინი ძირითადად იმპორტირებულ იქნა თურქეთიდან.  

 

წყარო: საქსტატი 

 

 

 

98,6%

1,4%

სურათი # 78 მანდარინის იმპორტი ქვეყნების მიხედვით  2016 
წელი

თურქეთი სხვა ქვეყნები
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ცხრილი # 31 საქართველოში იმპორტირებული მანდარინი ქვეყნების მიხედვით, 2016 წელი 
ქვეყნები ტონა 

თურქეთი 1,980.2 
პაკისტანი 26.6 

ნიდერლანდები 2.2 
წყარო: საქსტატი 

2.4. სტატისტიკური ინფორმაციის ანალიზი. 
 

 მანდარინის ექსპორტის ანალიზი  

2014-2017 წლების, ციტრუსის სეზონების მიხედვით, მანდარინის ექსპორტი ზრდის 

ტენდენციით ხასიათდება. 2016-2017 წლების ციტრუსის სეზონის პერიოდში, სულ 

ექსპორტირებულია 29,783 ტონა მანდარინი, რაც 2015-2016 წლების ციტრუსის სეზონთან 

შედარებით გაზრდილია დაახლოებით 7.5%-ით. ხოლო 2016-2017 წლების ციტრუსის 

სეზონზე 2014-2015 ციტრუსის სეზონთან შედარებით ექსპორტის მოცულობა გაზრდილია 

დაახლოებით 34.6%-ით.  

2014-2017 წლების მონაცემების მიხედვით, საქართველოდან მანდარინის ექსპორტი 

ხორციელდება ოქტომბრის ბოლოდან თებერვლის ჩათვლით.  

2014-2017 წლების მონაცემების მიხედვით, ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია: რუსეთი, 

უკრაინა, სომხეთი და აზერბაიჯანი. საქართველოდან მანდარინი აგრეთვე 

ექსპორტირებულია ბელორუსიაში, ყაზახეთში, უზბეკეთში, მოლდოვაში, ყირგიზეთში და 

პოლონეთში.   

2014-2017 წლებში მანდარინის ექსპორტი აზერბაიჯანში და ბელორუსიაში შემცირების 

ტენდენციით ხასიათდება. ხოლო რუსეთში, უკრაინაში, სომხეთში და ყაზახეთში 

არასტაბილურობით ხასიათდება.  

2014-2017 წლებში საქართველოდან მანდარინის ჯამურმა ექსპორტმა შეადგინა დაახლოებით 

79,609 ტონა, საიდანაც მანდარინის დაახლოებით 64.2% ექსპორტირებულია რუსეთში, ხოლო 

21.8% ექსპორტირებულია უკრაინაში.  
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წყარო: აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 

2014-2017 წლებში, თვეების მიხედვით საქართველოდან ოქტომბრის თვეში ჯამში 

ექსპორტირებულია დაახლოებით 506 ტონა მანდარინი, ხოლო თებერვლის თვეში 

დაახლოებით 1,130 ტონა. 2014-2017 წლებში, მანდარინის მთლიანი ექსპორტის დაახლოებით 

2% გადის ექსპორტზე ოქტომბრის და თებერვლის თვეებში. 2014-2017 წლებში, მაღალი 

ექსპორტი (65.5%) ფიქსირდება დეკემბრის თვეში. მაშასადამე, 2014-2017 წლების მიხედვით, 

საქართველოდან მანდარინის ექსპორტის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დეკემბრის თვეში, 

ხოლო ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი ოქტომბრის თვეში ფიქსირდება. 

აღსანიშნავია, რომ 2014-2017 წლებში მანდარინის ექსპორტი ოქტომბრიდან იზრდება 

დეკემბრის ჩათვლით, ხოლო შემდეგ მცირდება თებერვლის ჩათვლით.  

3,6% 1,2%

21,8%

6,6%

64,2%

1,2% 1,4%
0,0%
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აზერბაიჯანი ბელორუსია უკრაინა სომხეთი რუსეთი ყაზახეთი დანარჩენი 
ქვეყნები

სურათი # 79 საქართველოდან 2014-2017 წლებში 
მანდარინის ჯამური ექსპორტის % განაწილება
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წყარო: აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 

 მანდარინის იმპორტის ანალიზი 

2014-2016 წლებში, მანდარინის იმპორტი წლების მიხედვით ზრდის ტენდენციით ხასიათდება 

და 2016 წელს ქვეყანაში მანდარინის იმპორტმა 2,009 ტონა შეადგინა.  

თურქეთში მანდარინის მოსავლის აღება სექტემბერში/ოქტომბერში იწყება, ხოლო 

საქართველოში მოსავლის აღება ძირითადად ნოემბერში. ოქტომბერში თურქეთიდან 

იმპორტირებულია მანდარინის ყველაზე დიდი რაოდენობა. 2016 წელს, ოქტომბრის თვეში 

სულ იმპორტირებულია დაახლოებით 1,105 ტონა მანდარინი მხოლოდ თურქეთიდან.  

აღსანიშნავია, კიდევ ერთი ტენდენცია 2014-2016 წლებში თვეების მიხედვით სექტემბრიდან-

ნოემბრის ჩათვლით მანდარინის იმპორტიორი საქართველოში მხოლოდ თურქეთი 

ფიქსირდება.  

2014 წელს, თურქეთიდან იმპორტირებული მანდარინის საშუალო ფასი თვეების მიხედვით 

არასტაბილურობით ხასიათდება და საშუალოდ წლიური საიმპორტო ფასი შეადგენს 0.82 აშშ 

დოლარს. 2015 წელს, თურქეთიდან იმპორტირებული მანდარინის საშუალო ფასი თვეების 

მიხედვით არასტაბილურობით ხასიათდება და საშუალოდ წლიური საიმპორტო ფასი 

0,6%
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ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი იანვარი თებერვალი

სურათი # 80 საქართველოდან 2014-2017 წლებში 
მანდარინის ექსპორტის % განაწილება თვეების 

მიხედვით
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შეადგენს 0.62 აშშ დოლარს. 2016 წელს, თურქეთიდან იმპორტირებული მანდარინის საშუალო 

ფასი თვეების მიხედვით არასტაბილურობით ხასიათდება და საშუალოდ წლიური 

საიმპორტო ფასი შეადგენს 0.54 აშშ დოლარს. 

2014 წელს, მარტში ეგვიპტიდან იმპორტირებულია 2.9 ტონა მანდარინი, რომლის 1 კგ 

საშუალო საიმპორტო ფასმა დაახლოებით 1 აშშ დოლარი შეადგინა. 2014 წელს, აპრილისა და 

მაისის თვეებში ნიდერლანდებიდან იმპორტირებულია 6.7 ტონა მანდარინი, რომლის 1 კგ 

საშუალო საიმპორტო ფასმა დაახლოებით 2 აშშ დოლარი შეადგინა. 2014 წელს, დეკემბერში 

საბერძნეთიდან იმპორტირებულია 1.6 ტონა მანდარინი, რომლის 1 კგ საშუალო საიმპორტო 

ფასმა დაახლოებით 0.96 აშშ დოლარი შეადგინა.  

2015 წელს, მარტში ეგვიპტიდან იმპორტირებულია 59.6 ტონა მანდარინი, რომლის 1 კგ 

საშუალო საიმპორტო ფასმა 0.7 აშშ დოლარი შეადგინა. 2015 წელს, მარტში პაკისტანიდან 

იმპორტირებულია 25 ტონა მანდარინი, რომლის 1 კგ საშუალო საიმპორტო ფასმა 

დაახლოებით 0.72 აშშ დოლარი შეადგინა. 2015 წელს, მაისში პერუდან იმპორტირებულია 3 

ტონა მანდარინი, რომლის 1 კგ საშუალო საიმპორტო ფასმა დაახლოებით 1.03 აშშ დოლარი 

შეადგინა. 2015 წელს, აპრილიდან ივნისის ჩათვლით ნიდერლანდებიდან იმპორტირებულია 

12.6 ტონა მანდარინი, რომლის 1 კგ საშუალო საიმპორტო ფასმა დაახლოებით 1.24 აშშ 

დოლარი შეადგინა. 2015 წელს, ივლისში სამხრეთ აფრიკიდან იმპორტირებულია 43 ტონა 

მანდარინი, რომლის 1 კგ საშუალო საიმპორტო ფასმა დაახლოებით 1.47 აშშ დოლარი 

შეადგინა. 

2016 წელს, თებერვალში პაკისტანიდან იმპორტირებულია 26.6 ტონა მანდარინი, რომლის 1 კგ 

საშუალო საიმპორტო ფასმა დაახლოებით 0.67 აშშ დოლარი შეადგინა. 2016 წელს, ივლისში 

ნიდერლანდებიდან იმპორტირებულია 2.2 ტონა მანდარინი, რომლის 1 კგ საშუალო 

საიმპორტო ფასმა დაახლოებით 2.16 აშშ დოლარი შეადგინა. 

აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ 2014-2016 წლებში, გარდა თურქეთისა 

მანდარინის საშუალო საიმპორტო ფასი თვეების მიხედვით თებერვლიდან ივლისის 

ჩათვლით ზრდის ტენდენციით ხასიათდება.  



 
 
 

87 
 
 

2014-2016 წლების მონაცემების მიხედვით, საქართველოში მანდარინის იმპორტის ყველაზე 

მაღალი მაჩვენებელი ოქტომბრის თვეში ფიქსირდება. აღსანიშნავია, რომ 2014-2016 წლებში 

საქართველოში მანდარინის იმპორტი არ განხორციელებულა მხოლოდ აგვისტოს თვეში.  

2014-2016 წლებში, საქართველოში მანდარინი იმპორტირებულია 7 ქვეყნიდან: თურქეთი, 

ეგვიპტე, პაკისტანი, სამხრეთ აფრიკა, ნიდერლანდები, საბერძნეთი და პერუ. 2014-2016 

წლებში მანდარინის იმპორტმა ჯამში შეადგინა დაახლოებით 3,351 ტონა, საიდანაც 94.5% 

იმპორტირებულია თურქეთიდან, ხოლო ამას მოჰყვება ეგვიპტე, პაკისტანი და სამხრეთ 

აფრიკა შესაბამისად 1.9%, 1.5% და 1.3%-ით. ხოლო ნიდერლანდებიდან, საბერძნეთიდან და 

პერუდან იმპორტირებული მანდარინის წილი 1%-ზე ნაკლებია.  

 

წყარო: საქსტატი 

 აჭარაში გადამუშავებული არასტანდარტული მანდარინის ანალიზი 

ციტრუსის სეზონების მიხედვით, აჭარაში გადამუშავებული არასტანდარტული მანდარინი 

ზრდის ტენდენციით ხასიათდება. 2016-2017 წლების ციტრუსის სეზონის პერიოდში, აჭარაში 

სულ გადამუშავებულია 14,943 ტონა არასტანდარტული მანდარინი, რაც 2015-2016 წლების 
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88 
 
 

ციტრუსის სეზონთან შედარებით გაზრდილია დაახლოებით 60.8%-ით. ხოლო 2016-2017 

წლების ციტრუსის სეზონზე 2014-2015 ციტრუსის სეზონთან შედარებით გადამუშავებული 

არასტანდარტული მანდარინის მოცულობა გაზრდილია დაახლოებით 83.2%-ით.  

2016-2017 წლების ციტრუსის სეზონის პერიოდში, აჭარაში არასტანდარტული მანდარინის 

ჩაბარებას შემდეგი ორი საწარმო ახორციელებდა: შპს “Georgian Industrial Asset Management 

Group” და შპს „TCF GEORGIA”. 2014-2015 წლების ციტრუსის სეზონის პერიოდში აჭარაში 

მხოლოდ შპს “Georgian Industrial Asset Management Group” ახორციელებდა არასტანდარტული 

მანდარინის ჩაბარებას. ხოლო შპს „TCF GEORGIA”-მ 2015-2016 წლების ციტრუსის სეზონის 

პერიოდიდან დაიწყო არასტანდარტული მანდარინის ჩაბარება. აღსანიშნავია ისიც, რომ 2014-

2017 წლების პერიოდში, აჭარაში არასტანდარტული მანდარინის დაახლოებით 80% 

ჩაბარებულია შპს “Georgian Industrial Asset Management Group”-ში, ხოლო არასტანდარტული 

მანდარინის დაახლოებით 20% ჩაბარებულია შპს „TCF GEORGIA”-ში.  
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3. მიზნობრივი საექსპორტო ბაზრები და მათი ანალიზი 

3.1. მიზნობრივი ქვეყნების იმპორტის მოკლე ანალიზი და ინფორმაცია 
ფიტოსანიტარულ მოთხოვნებზე 

3.1.1. აზერბაიჯანი 
  

ინფორმაცია იმპორტის შესახებ: 

 

წყარო: UN Comtrade 

შენიშვნა: საქსტატის ინფორმაციაზე დაყრდნობით საქართველოდან ექსპორტირებულ იქნა 

228 ტონა მანდარინი 2015 წელს, რომელიც ზემოთ მოცემულ დიაგრამაზე არ არის ასახული. 

2015 წლის მონაცემების მიხედვით, აზერბაიჯანის ბაზარზე მანდარინის ძირითადი 

იმპორტიორი ქვეყნებია: თურქეთი, პაკისტანი და ეკვადორი.  

72,2%

27,3%

0,4%

სურათი # 82 მანდარინის იმპორტი აზერბაიჯანში 2015 
წელი

თურქეთი პაკისტანი ეკვადორი
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წყარო: UN Comtrade 

შენიშვნა: საქსტატის ინფორმაციაზე დაყრდნობით საქართველოდან ექსპორტირებულ იქნა 

228 ტონა მანდარინი 2015 წელს და 1806 ტონა 2014 წელს, რომელიც ზემოთ მოცემულ 

დიაგრამაზე არ არის ასახული. 

2013 წლიდან 2015 წლის ჩათვლით მანდარინის იმპორტი არასტაბილურობით ხასიათდება. 

2015 წელს, მანდარინის იმპორტმა დაახლოებით 93 ტონა შეადგინა.  

 

წყარო: UN Comtrade 
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2013 წლიდან 2015 წლის ჩათვლით მანდარინის იმპორტი ღირებულებით გამოსახულებაში 

არასტაბილურობით ხასიათდება. 2015 წელს, მანდარინის იმპორტმა დაახლოებით 198 ათასი 

აშშ დოლარი შეადგინა.   

 

წყარო: UN Comtrade 

შენიშვნა: საქსტატის ინფორმაციაზე დაყრდნობით საქართველოდან ექსპორტირებულ იქნა 

228 ტონა მანდარინი 2015 წელს და 1806 ტონა 2014 წელს, რომელიც ზემოთ მოცემულ 

ცხრილში არ არის ასახული. 

ფიტოსანიტარული მოთხოვნები: 

პროდუქციის იმპორტის განხორციელებამდე, აუცილებელია იმპორტიორმა მიმართოს 
სახელმწიფო ფიტოსანიტარული კონტროლის სამსახურს, რომელიც ექვემდებარება 
აზერბაიჯანის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, იმისათვის რომ აიღოს იმპორტის 
საკარანტინო ნებართვა მცენარისა და მცენარეული პროდუქტების შესახებ.   

აპლიკაციაში მითითებული უნდა იყოს: 

ტონა

ღირებუ
ლება, 
ათასი 

აშშ 
დოლარი

საშ. 
ფასი 

1კგ ($)
ტონა

ღირებუ
ლება, 
ათასი 

აშშ 
დოლარი

საშ. 
ფასი 

1კგ ($)
ტონა

ღ ირებუ
ლება, 
ათასი 

აშშ 
დოლარ

ი

საშ. 
ფასი 

1კგ ($)

თურქე
თი

67,4 126,3 1,9

პაკისტა
ნი

25,5 69,0 2,7

ჩინეთი 1,1 0,5 0,5
საქართვ

ელო
31,7 12,7 0,4 1806 228

ეკუადო
რი

0,5 2,8 5,7 0,4 2,3 5,6

საფრანგ
ეთი

0,0 0,2 5,2

სულ 32,8 13,4  0,4 0,5 2,8 5,6 93,3 197,6 2,1

ცხრილი # 32 მანდარინის იმპორტი აზერბაიჯანში 2013-2015 წწ

წლები 
/ 

ქვეყნე
ბი

2013 2014 2015
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- იურიდიული პირისთვის - სახელი, ორგანიზაციულ-იურიდიული ფორმა, 
მისამართი; 

- ინდივიდუალური პირისთვის - გვარი, სახელი, საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია 
პიროვნების შესახებ.  

აპლიკაციასთან ერთად, აუცილებელია შემდეგი დოკუმენტების ჩაბარება: 

- იურიდიული პირის სახელმწიფო რეგისტრაციის სერტიფიკატის ასლი; 
- ინდივიდუალური პირის სერტიფიკატი სამეწარმეო საქმიანობის შესახებ და 

აგრეთვე, მისი რეგისტრაცია, როგორც გადასახადის გადამხდელი; 
- ინფორმაცია იმპორტირებული მცენარისა და მცენარეული პროდუქტების 

შესახებ; 
- პროდუქციის სახელწოდება და რაოდენობა (თითოეული სახეობის მიხედვით); 
- საექსპორტო ქვეყნის დასახელება (ინფორმაცია პროდუქციის წარმომავლობის 

შესახებ); 
- ქვეყანაში პროდუქციის შემოსვლის თარიღი,  სასაზღვრო სადგურის დასახელება, 

საიდანაც შემოდის პროდუქტი (ზღვა ან აეროპორტი, რკინიგზა და სხვა); 
- პროდუქციის საბოლოო დანიშნულების ადგილი და გამოყენების ადგილი; 
- შესაბამისობის მოწმობა, რომელიც ადასტურებს სორტირებისა და თესლის 

ხარისხს.  

ჩაბარებული აპლიკაცია და ზემოთხსენებული დოკუმენტაცია, რომელიც მიღებულია 
სახელმწიფო ფიტოსანიტარული კონტროლის სამსახურის მიერ და რეგისტრირებულია 
სპეციალურ წიგნში გადაიხედება რეგისტრირებიდან 15 დღის პერიოდში.  

თუ იმპორტის საკარანტინო ნებართვაზე უარი მიდის აპლიკანტს, მაშინ აპლიკანტს 
წერილობით აცნობენ მიზეზის შესახებ. თუ აპლიკანტმა წერილში დასმული საკითხები 
მოაგვარა და დოკუმენტები კიდევ ჩააბარა ხელმეორედ, მაშინ აპლიკაცია გადაიხედება 5 
დღის განმავლობაში და იმპორტის საკარანტინო ნებართვაც გაიცემა. იმპორტის 
საკარანტინო ნებართვა ვალიდურია გაცემიდან 3 თვის მანძილზე.  

იმპორტის საკარანტინო ნებართვის გაცემაზე უარის თქმა შეიძლება მოხდეს: 

 თუ ზემოთხსენებული დოკუმენტები არ ჩაბარდება; 
 თუ დოკუმენტი არასწორ ინფორმაციას მოიცავს; 
 როდესაც აკრძალვები და შეზღუდვები დგას საკარანტინო მავნე ორგანიზმების 

წინააღმდეგ, რომლებიც ქმნიან სერიოზულ საფრთხეს აზერბაიჯანის 

რესპუბლიკის ტერიტორიაზე. 
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3.1.2. სომხეთი 
 

ინფორმაცია იმპორტის შესახებ: 

 

წყარო: UN Comtrade 

სომხეთის ბაზარზე მანდარინის ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნებია: საქართველო, ეგვიპტე, 

ირანი და თურქეთი.  

2016 წელს, წინა წელთან შედარებით, საქართველოდან სომხეთში იმპორტირებული 

მანდარინი დაახლოებით 2.3-ჯერ (2,018 ტონით) გაიზარდა და ღირებულებით 

გამოსახულებაში დაახლოებით 863 ათასი აშშ დოლარი შეადგინა.  

2016 წელს, წინა წელთან შედარებით ეგვიპტიდან იმპორტირებული მანდარინი დაახლოებით 

3.9-ჯერ გაიზარდა. ხოლო ირანიდან, 2013-2016 წლებში, იმპოტირებული მანდარინი წლების 

მიხედვით ზრდის ტენდენციით ხასიათდება. 2016 წელს, 2015 წელთან შედარებით 

თურქეთიდან იმპორტირებული მანდარინი დაახლოებით 51.5%-ით გაიზარდა.  

58,4%
13,0%

10,7%

9,3%

8,6%

სურათი # 85 მანდარინის იმპორტი სომხეთში 2016 წელი

საქართველო ეგვიპტე ირანი თურქეთი სხვა ქვეყნები
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წყარო: UN Comtrade 

2013 წლიდან 2015 წლის ჩათვლით მანდარინის იმპორტი შემცირების ტენდენციით 

ხასიათდება. თუმცა, 2016 წელს, მანდარინის იმპორტმა დაახლოებით 6,178 ტონა შეადგინა, 

რაც წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 2.4-ჯერ მაღალია.   

 

წყარო: UN Comtrade 
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2013 წლიდან 2015 წლის ჩათვლით მანდარინის იმპორტს ღირებულებით გამოსახულებაში 

შემცირების ტენდენცია გააჩნია. 2016 წელს, მანდარინის იმპორტმა დაახლოებით 3,446 ათასი 

აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 78.2%-ით მაღალია.  

 

წყარო: UN Comtrade 

ფიტოსანიტარული მოთხოვნები: 

მცენარეთა კარანტინის მთავარი ამოცანებია: 

ა) სომხეთის ტერიტორიაზე მოხდეს იდენტიფიცირება და შემოწმება მცენარეთა კარანტინის 
და რეგულირება არასაკარანტინო მავნე ორგანიზმების და დაავადებების; 

ბ) სომხეთის ტერიტორიაზე განხორციელდეს პრევენცია მცენარეთა კარანტინის მავნე 
ორგანიზმების, დაავადებების; 

გ) უზრუნველყოს შესაბამისობა ფიტოსანიტარული კანონმდებლობის იმპორტირებული 
მცენარეებისა და მცენარეული პროდუქტების.  

მცენარეების საკარანტინო მომსახურების ფუნქციები: 

ტონა

ღირებუ
ლება, 
ათასი 

აშშ 
დოლარი

საშ. 
ფასი 

1კგ ($)
ტონა

ღირებუ
ლება, 
ათასი 

აშშ 
დოლარი

საშ. 
ფასი 

1კგ ($)
ტონა

ღირებუ
ლება, 
ათასი 

აშშ 
დოლარი

საშ. 
ფასი 

1კგ ($)

საქართველო 3440 2065 0,60 1591 962 0,60 3609 1825 0,51
ეგვიპტე 23 18 0,78 204 155 0,76 803 545 0,68
ირანი 6 7 1,17 658 179 0,27

თურქეთი 649 746 1,15 380 393 1,03 576 477 0,83
პაკისტანი 337 390 1,16 327 369 1,13 436 351 0,81

საბერძნეთი 8 6 0,75 84 60 0,71
არ არის 

განსაზღვრული 
ქვეყანა

5 3 0,60

სამხრეთ აფრიკა 9 10 1,11 5 4 0,80
ურუგვაი 0 0 1 1 1,00
ისრაელი 72 87 1,21

პერუ 1 1 1,00
რუსეთი 1 1 1,00
ესპანეთი 44 52 1,18

აშშ 2 2 1,00
სულ 4545 3330 0,7 2549 1934 0,7 6177 3445 0,5

ცხრილი # 33 მანდარინის იმპორტი სომხეთში 2014-2016 წწ

წლები / 
ქვეყნები

2014 2015 2016
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ა) ახორციელებს მცენარეთა საკარანტინო პროგრამებს, რომელიც დამტკიცებულია სომხეთის 
მთავრობის მიერ; 

ბ) ამზადებს საკარანტინო სიას (ჩამონათვალს) და არეგულირებს არა საკარანტინო მავნე 
ორგანიზმებს, რომელიც მცირედ არის გავრცელებული ქვეყანაში;  

გ) აკონტროლებს მცენარეების და მცენარეული პროდუქტების იმპორტს სომხეთში იმისათვის, 
რომ პრევენცია მოახდინოს საკარანტინო მავნე დაავადებების გავრცელებას; 

დ) აკონტროლებს მცენარეებისა და მცენარეული პროდუქტების ექსპორტს; 

ე) ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის გასცემს სერტიფიკატს, რომელიც 
აკმაყოფილებს ფიტოსანიტარულ ნორმებს, რომლებსაც უნდათ მცენარეების და მცენარეული 
პროდუქციის ექსპორტი და იმპორტი. 

სომხეთში მცენარეების და მცენარეული პროდუქციის იმპორტი ნებადართულია მხოლოდ 
სავალდებულო ფიტოსანიტარული შემოწმების ჩატარების შემდეგ.  

სომხეთის საზღვარზე ფიტოსანიტარული შემოწმება ხორცილდება სომხეთის მთავრობის 
დამტკიცებული პროცედურების შესაბამისად. 

საბაჟო შემოწმება მცენარეებისა და მცენარეული პროდუქტების მიიღწევა თუ სერტიფიკატი 
ადასტურებს ფიტოსანიტარული ნორმების შესაბამისობას.  

იმპორტის პროცედურები საბაჟოზე: 

 დოკუმენტები რომელიც ახლავს პროდუქციას  უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას: 
პროდუქციის დასახელება, პროდუქციის რაოდენობა, შეფუთვა და სხვა, რომელიც 
შემოწმებულ იქნება საზღვარზე; 

 მესაზღვრემ შესაძლოა შეამოწმოს ტვირთი, რათა დარწმუნდეს, რომ ტვირთი 
შეესაბამება დოკუმენტში მითითებულ ინფორმაციას; 

 სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციას, რომელსაც არ გააჩნია ექსპორტირებული ქვეყნის 
ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი ჩაუტარდება ლაბორატორიული შემოწმება; 

 საბაჟო გადასახადების გადახდა. 
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3.1.3. ყაზახეთი 
 

ინფორმაცია იმპორტის შესახებ: 

 

წყარო: UN Comtrade 

ყაზახეთის ბაზარზე მანდარინის ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნებია: პაკისტანი, ჩინეთი და 

თურქეთი.  

2016 წელს, 2015 წელთან შედარებით, პაკისტანიდან იმპორტირებული მანდარინი 

დაახლოებით 3.7%-ით (1,001 ტონით) შემცირდა და ღირებულებით გამოსახულებაში 

დაახლოებით 343 ათასი აშშ დოლარი შეადგინა. 

2016 წელს, 2015 წელთან შედარებით ჩინეთიდან მანდარინის იმპორტი დაახლოებით 16.7%-

ით შემცირდა. ხოლო იგივე მაჩვენებელი თურქეთიდან დაახლოებით 5.6-ჯერ არის 

გაზრდილი. 

47,5%

43%

4,2%
0,6%

4,7%

სურათი # 88 ყაზახეთში მანდარინის იმპორტი 2016 წელი

პაკისტანი ჩინეთი თურქეთი საქართველო სხვა ქვეყნები



 
 
 

99 
 
 

 

წყარო: UN Comtrade 

2013 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით მანდარინის იმპორტი შემცირების ტენდენციით 

ხასიათდება. 2016 წელს, მანდარინის იმპორტმა დაახლოებით 56,850 ტონა შეადგინა, რაც წინა 

წელთან შედარებით დაახლოებით 12.1%-ით ნაკლებია.  

 

წყარო: UN Comtrade 
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2013 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით მანდარინის იმპორტს ღირებულებით გამოსახულებაში 

შემცირების ტენდენცია გააჩნია. 2016 წელს, მანდარინის იმპორტმა დაახლოებით 31,452 ათასი 

აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 32.2%-ით ნაკლებია.  

 

წყარო: UN Comtrade 

ფიტოსანიტარული მოთხოვნები: 

იმპორტირებული პროდუქცია საბაჟო კავშირის ტერიტორიაზე ექვემდებარება საკარანტინო 
ფიტოსანიტარულ კონტროლს. 

ფიტოსანიტარული სერტიფიკატის მოპოვებისათვის დოკუმენტაცია წარდგენილ უნდა იყოს 
საბაჟო კავშირის ერთ-ერთ ოფიციალურ ენაზე (ბელარუსული, ყაზახური, რუსული, 
ტაჯიკური და ყირგიზული) და/ან ინგლისურ ენაზე. 

პირველადი საკარანტინო ფიტოსანიტარული კონტროლი იმპორტირებულ პროდუქტზე 
მოიცავს შემდეგ კონტროლის ზომებს: 

1) დოკუმენტურ შემოწმებას; 
2) სატვირთოს შემოწმებას; 
3) პროდუქციის ინსპექტირება ან შემოწმება; 
4) პროდუქციის შემოწმება. 

დოკუმენტური შემოწმების დროს: 

1) უნდა გააჩნდეს პროდუქციის კომერციული და სატრანსპორტო დოკუმენტები; 

ტონა

ღირებუ
ლება, 
ათასი 

აშშ 
დოლარი

საშ. 
ფასი 

1კგ ($)
ტონა

ღირებუ
ლება, 
ათასი 

აშშ 
დოლარი

საშ. 
ფასი 

1კგ ($)
ტონა

ღ ირებუ
ლება, 
ათასი 

აშშ 
დოლარი

საშ. 
ფასი 

1კგ ($)

პაკისტანი 26471 12400 0,47 28008 11745 0,42 27007 11403 0,42
ჩინეთი 39756 31793 0,80 28495 25081 0,88 24417 16984 0,70

თურქეთი 646 405 0,63 427 221 0,52 2392 1066 0,45
ესპანეთი 1191 1007 0,85 2827 2038 0,72 913 680 0,74
მაროკო 1809 1435 0,79 1863 1280 0,69 695 480 0,69
ირანი 1377 667 0,48 1159 549 0,47 562 274 0,49

საქართველო 260 155 0,60 404 213 0,53 342 185 0,54
არგენტინა 584 508 0,87 295 251 0,85 186 151 0,81

საბერძნეთი 17 16 0,94 52 37 0,71 108 72 0,67
სხვა ქვეყნები 743 686 0,92 217 178 0,82 228 158 0,69

სულ 72854 49072 0,6 63747 41593 0,6 56850 31453 0,5

ცხრილი # 34 მანდარინის იმპორტი ყაზახეთში 2014-2016 წწ

წლები / ქვეყნები
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2) პროდუქციის ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი; 
3) ნებართვა იმპორტზე. 

ასევე დოკუმენტაციაში უნდა იყოს მითითებული: 

1) პროდუქციის სახელწოდება; 
2) პროდუქციის წარმომავლობა.  

სატვირთოს დათვალიერება: 

სატვირთოს დათვალიერება წარმოებს ვიზუალური დათვალიერებით და რამდენად 
შეესაბამება ტრანსპორტირებას (მათ შორის კაბინის, სალონის, ბარგის და კონტეინერების 
დათვალიერება). 

სატვირთოს დათვალიერების შედეგად ოფიციალური უწყება ღებულობს გადაწყვეტილებას 
იმპორტირებული პროდუქციის აკრძალვასთან დაკავშირებით.  

პროდუქციის კვლევა: 

პროდუქციის კვლევისას ოფიციალური უწყება ატარებს პროდუქციის ვიზუალურ 
ინსპექტირებას შეფუთვის გახსნის გარეშე. 

პროდუქციის კვლევა მიმდინარეობს: 

1) რამდენად შეესაბამება წარმოების მონაცემები, რომელიც მითითებულია ფიტოსანიტარულ 
სერტიფიკატში და საკარანტინო საგნის იმპორტის ლიცენზია.  

2) საკარანტინო ობიექტების არსებობის ან არარსებობის განსაზღვრა ან მისი დაბინძურების 
ნიშნების განსაზღვრა კონტეინერის ან შეფუთვის ზედაპირზე.  
 
პროდუქციის შემოწმება მოიცავს: 

1) პროდუქციის ვიზუალურ დათვალიერებას; 
2) პროდუქციის ნიმუშების შერჩევას (ტესტს); 
3) შერჩეული ტესტების კვლევას. 

ფიტოსანიტარული მოთხოვნები ბოსტნეულზე, ხილზე და კარტოფილზე 

ბოსტნეულს, ხილს და კარტოფილს უნდა გააჩნდეს: 

1) ეტიკეტირება, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას პროდუქციის სახელწოდების შესახებ, 
ქვეყნის წარმომავლობის შესახებ, ექსპორტიორის და/ან რეექსპორტიორის შესახებ, 
წარმოებული პროდუქციის ადგილმდებარეობის შესახებ; 

2) ორიგინალური შეფუთვა, მანამ სანამ დასრულდება სახელმწიფო კონტროლის 
პროცედურა, რომელიც უკავშირდება მცენარეთა კარანტინს. 
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ბოსტნეულის, ხილის და კარტოფილის ტრანსპორტირებისას აუცილებელია პროდუქტი იყოს 
შეფუთული. 

3.1.4. უზბეკეთი 
 

ინფორმაცია იმპორტის შესახებ: 

 

წყარო: TRADEMAP 

უზბეკეთის ბაზარზე მანდარინის ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნებია: თურქეთი, 

საქართველო და არგენტინა.  

2013-2016 წლებში, თურქეთიდან იმპორტირებული მანდარინი ზრდის ტენდენციით 

ხასიათდება. 2016 წელს, წინა წელთან შედარებით, თურქეთიდან იმპორტირებული 

მანდარინი დაახლოებით 4.1-ჯერ (567 ტონით) გაიზარდა.  

თურქეთის შემდეგ მნიშვნელოვან ბაზარს წარმოადგენს საქართველო. 2016 წელს, წინა 

წელთან შედარებით საქართველოდან იმპორტირებული მანდარინი დაახლოებით 47.5%-ით 

შემცირდა. ხოლო იგივე მაჩვენებელი არგენტინიდან გაზრდილია დაახლოებით 95%-ით. 

88,0%

4,7%
4,6% 2,7%

სურათი # 91 მანდარინის იმპორტი უზბეკეთში 2016 წელი 

თურქეთი საქართველო არგენტინა სხვა ქვეყნები
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წყარო: TRADEMAP 

2013 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით მანდარინის იმპორტი არასტაბილურობით ხასიათდება. 

2016 წელს, მანდარინის იმპორტმა დაახლოებით 852 ტონა შეადგინა, რაც წინა წელთან 

შედარებით დაახლოებით 2.3-ჯერ გაიზარდა.  

 

წყარო: TRADEMAP 

2013 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით მანდარინის იმპორტი ღირებულებით გამოსახულებაში 

არასტაბილურობით ხასიათდება. 2016 წელს, მანდარინის იმპორტმა დაახლოებით 462 ათასი 

აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 2.4%-ჯერ მეტია.  
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წყარო: UN Comtrade 

ფიტოსანიტარული მოთხოვნები: 

უზბეკეთს არ აქვს ერთიანი ეტიკეტირების სისტემა. თუმცა უზბეკეთის კანონმდებლობით 
ადგილობრივი მომხმარებლის დაცვის მიზნით ყველა პროდუქცია, რომელიც იყიდება 
უზბეკეთის ტერიტორიაზე უნდა შეიცავდეს უზბეკურ ენაზე შემდეგ ინფორმაციას: 
პროდუქციის დასახელება; მწარმოებლის სახელი და საკონტაქტო ინფორმაცია; პროდუქციის 
ვადიანობა; მომხმარებლის გზამკვლევი (აუცილებლობის შემთხვევაში) და გაფრთხილება - 
Warning (არსებობის შემთხვევაში).    

თესლის, მცენარეების და მცენარეული პროდუქტების იმპორტი უზბეკეთში ნებადართულია: 

 იმპორტის საკარანტინო ნებართვა, რომელიც გაცემულია უზბეკეთის მხარის მიერ; 
 ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი, რომელიც გაცემულია ექსპორტიორი ქვეყნის მიერ. 

თესლის, მცენარეების და მცენარეული პროდუქტების იმპორტი უზბეკეთში ექვემდებარება 
აუცილებელ შემოწმებას. 

სასაზღვრო ადგილები სადაც ხდება თესლის, მცენარეების და მცენარეული პროდუქტების 
იმპორტი შერჩეულია უზბეკეთის მთავარი სახელმწიფო ინსპექციის მიერ. 

აკრძალულია თესლის, მცენარეთა და მცენარეული პროდუქტების იმპორტი, რომელშიც 
აღმოჩნდა საკარანტინო და სხვა სახიფათო მავნე ორგანიზმები, მცენარეული დაავადებები და 
სარეველები, ასევე ყველა სახის ცოცხალი სოკოების, ბაქტერიების, ვირუსების გამომწვევი 
მცენარეების, მწერების, ტკიპების და საზიანო მცენარეების შემოტანა.  

ტონა

ღირებუ
ლება, 
ათასი 

აშშ 
დოლარი

საშ. 
ფასი 

1კგ ($)
ტონა

ღირებუ
ლება, 
ათასი 

აშშ 
დოლარი

საშ. 
ფასი 

1კგ ($)
ტონა

ღ ირებუ
ლება, 
ათასი 

აშშ 
დოლარი

საშ. 
ფასი 

1კგ ($)

თურქეთი 139 71 0,51 183 91 0,50 750 397 0,53
საქართველო 591 305 0,52 59 26 0,44 40 9 0,23

არგენტინა 20 17 0,85 39 38 0,97
რუსეთი 47 26 0,55 20 12 0,60 10 6 0,60

პოლონეთი 7 3 0,43
ლიტვა 4 8 2,00

ყაზახეთი 13 9 0,69 2 1 0,50
ჩინეთი 134 121 0,90

პაკისტანი 114 46 0,40 58 22 0,38
ყირგიზეთი 20 16 0,80

სულ 1025 569  0,5 373 193 0,5 852 462 0,5

ცხრილი # 35 მანდარინის იმპორტი უზბეკეთში 2014-2016 წწ

წლები / ქვეყნები

2014 2015 2016
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აღნიშნული მავნე ორგანიზმების ან დაავადებების გამოვლენის შემთხვევაში სახელმწიფო 
შემოწმება გასცემს ბრძანებებს ტვირთის მფლობელს შემდგომი ქმედებების შესახებ და 
ტვირთის მფლობელი ვალდებულია ტვირთის განალაგოს ადგილზე ერთი დღე. 

თესლის, მცენარეთა და მცენარეული პროდუქტების იმპორტი უზბეკეთში, რომელიც შეიცავს 
საკარანტინო და სხვა საშიში მავნე ორგანიზმებს, სავალდებულოა/აუცილებელია 
დეკონტამინაცია. ლატენტური დაბინძურების გამოვლენა გარკვეულ შემთხვევებში შეიძლება 
ჩატარდეს ლაბორატორიული ანალიზით. 

3.1.5. ყირგიზეთი 
 

ინფორმაცია იმპორტის შესახებ: 

 

წყარო: UN Comtrade 

84.5%

4,0%

3,3%
0,5%

6,7%

სურათი # 94 ყირგიზეთში მანდარინის იმპორტი 2016 წელი

ჩინეთი ყაზახეთი მაროკო საქართველო სხვა ქვეყნები
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ყირგიზეთის ბაზარზე მანდარინის ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნებია: ჩინეთი, ყაზახეთი და 

მაროკო.  

2016 წელს, წინა წელთან შედარებით, ჩინეთიდან იმპორტირებული მანდარინი დაახლოებით 

12.8%-ით (1,208 ტონით) შემცირდა და ღირებულებით გამოსახულებაში დაახლოებით 3,082 

ათასი აშშ დოლარი შეადგინა.  

2016 წელს, 2015 წელთან შედარებით ყაზახეთიდან მანდარინის იმპორტი  დაახლოებით 24.7-

ჯერ გაიზარდა. ხოლო ანალოგიური მაჩვენებელი მაროკოდან ყირგიზეთში დაახლოებით 

2.3%-ით გაიზარდა.     

 

წყარო: UN Comtrade 

2016 წელს, მანდარინის იმპორტმა დაახლოებით 11,087 ტონა შეადგინა, რაც წინა წელთან 

შედარებით დაახლოებით 3.9%-ით ნაკლებია.  
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წყარო: UN Comtrade 

2016 წელს, მანდარინის იმპორტმა დაახლოებით 4,876 ათასი აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა 

წელთან შედარებით დაახლოებით 55.1%-ით ნაკლებია.  

 

წყარო: UN Comtrade 

ფიტოსანიტარული მოთხოვნები: 

პროდუქცია მაღალი და დაბალი ფიტოსანიტარული რისკით, რომელიც შესაბამისობაში 
მოდის შესაბამის საკარანტინო და ფიტოსანიტარულ მოთხოვნებთან შემოდის იმპორტზე 
ყირგიზეთში სპეციალური აღჭურვილი სასაზღვრო პუნქტების მეშვეობით. 
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სურათი # 96 მანდარინის იმპორტი ყირგიზეთში 
(ათასი აშშ დოლარი)

ტონა

ღირებუ
ლება, 
ათასი 

აშშ 
დოლარი

საშ. 
ფასი 

1კგ ($)
ტონა

ღირებუ
ლება, 
ათასი 

აშშ 
დოლარი

საშ. 
ფასი 

1კგ ($)
ტონა

ღ ირებუ
ლება, 
ათასი 

აშშ 
დოლარი

საშ. 
ფასი 

1კგ ($)

ჩინეთი 10648 9051 0,85 10678 6870 0,64 9470 3788 0,40
თურქეთი 26 22 0,85 13 13 1,00 322 300 0,93

მაროკო 361 334 0,93 370 222 0,60
პაკისტანი 69 59 0,86 149 90 0,60 329 197 0,60
ყაზახეთი 18 15 0,83 444 287 0,65

საქართველო 60 24 0,40
სხვა ქვეყნები 315 295 0,94 298 240 0,81 91 57 0,63

სულ 11058 9427  0,8 11517 7562 0,6 11086 4875 0,4

ცხრილი # 36 მანდარინის იმპორტი ყირგიზეთში 2014-2016 წწ

წლები / ქვეყნები

2014 2015 2016
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ტვირთის დოკუმენტების საბაჟო შემოწმება დასრულდება მხოლოდ მას შემდეგ, როგორც კი 
დასრულდება პროდუქციის საკარანტინო და ფიტოსანიტარული კონტროლი. 

მიუხედავად პროდუქციის წარმოშობის ქვეყნისა ყველა პროდუქცია, რომელიც კვეთავს 
ყირგიზეთის საზღვარს ექვემდებარება საკარანტინო და ფიტოსანიტარულ კონტროლს.  

ყირგიზეთის მთავრობამ შესაძლოა იმპორტირებულ პროდუქციაზე დააწესოს დროებითი 
შეზღუდვა თუ: 

- არსებობს ინფორმაცია, რომ იმპორტირებულ ქვეყანაში ან მის ნაწილში არის 
საკარანტინო ორგანიზმები; 

- საკარანტინო ორგანიზმები იქნა ნაპოვნი პროდუქციის შემადგენლობაში. 

ყირგიზეთის რესპუბლიკაში პროდუქციის იმპორტზე დროებითი შეზღუდვების შემოტანის 

შესახებ რეზოლუციები მიიღება იმპორტირებულ პროდუქციისთვის დამატებითი 

საკარანტინო და ფიტოსანიტარული მოთხოვნების შესაბამისად, რომლებიც უნდა მოიცავდეს: 

-  შეზღუდვების მოქმედების ვადას; 
- შესაბამისი რეზოლუციის ძალაში შესვლის თარიღს. 

რეზოლუცია შესაძლოა მიღებულ იქნას განუსაზღვრელი ვადით, სანამ დროებითი 

შეზღუდვების შემოღების მიზეზები აღმოიფხვრება. 

3.1.6. ტაჯიკეთი 
 

ინფორმაცია იმპორტის შესახებ: 

 

წყარო: TRADEMAP 

84,95%

10,97%

2,19% 1,88%

სურათი # 97 მანდარინის იმპორტი ტაჯიკეთში 2016 წელი

პაკისტანი რუსეთი ჩინეთი თურქეთი
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ტაჯიკეთის ბაზარზე მანდარინის ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნებია: პაკისტანი, რუსეთი, 

ჩინეთი და თურქეთი. რუსეთიდან ხორციელდება მანდარინის რეექსპორტი. 

2016 წელს, 2015 წელთან შედარებით, პაკისტანიდან იმპორტირებული მანდარინი 

დაახლოებით 271 ტონით გაიზარდა. ხოლო იგივე მაჩვენებელი ჩინეთიდან ტაჯიკეთში 

დაახლოებით 180 ტონით არის შემცირებული.  

 

წყარო: TRADEMAP 

2013 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით მანდარინის იმპორტი არასტაბილურობით ხასიათდება. 

2016 წელს, მანდარინის იმპორტმა დაახლოებით 319 ტონა შეადგინა, რაც 2015 წელთან 

შედარებით დაახლოებით 10%-ით გაიზარდა. 
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წყარო: TRADEMAP 

2013 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით, მანდარინის იმპორტი ღირებულებით გამოსახულებაში 

არასტაბილურობით ხასიათდება. 2016 წელს, მანდარინის იმპორტმა დაახლოებით 129 ათასი 

აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 1.8-ჯერ შემცირდა.   

 

წყარო: UN Comtrade 

ფიტოსანიტარული მოთხოვნები: 

სახელმწიფო ორგანოს კომპეტენციებია: 

- წესებისა და სტანდარტების მიღება რათა უზრუნველყოფილ იქნას მცენარეთა 
საკარანტინო დაცვა და სახელმწიფო ფიტოსანიტარული საკარანტინო კონტროლი; 
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სურათი # 99 მანდარინის იმპორტი ტაჯიკეთში 
(ათასი აშშ დოლარი)

ტონა

ღ ირებუ
ლება, 
ათას ი 

აშშ 
დოლარი

საშ. 
ფასი 

1კგ ($)
ტონა

ღ ირებუ
ლება, 
ათას ი 

აშშ 
დოლარი

საშ. 
ფასი 

1კგ ($)
ტონა

ღ ირებუ
ლება, 
ათასი 

აშშ 
დოლარი

საშ. 
ფასი 

1კგ ($)

პაკისტანი 40 12 0,30 271 103 0,38
რუსეთი 104 60 0,58 103 58 0,56 35 19 0,54
ჩინეთი 158 135 0,85 187 177 0,95 7 5 0,71

თურქეთი 10 4 0,40 6 2 0,33
სულ 312 211  0,67 290 235 0,8 319 129 0,4

ცხრილი # 37  მანდარინის იმპორტი ტაჯიკეთში 2014-2016  წწ

წლები / ქვეყნები

2014 2015 2016
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- საკარანტინო ორგანიზმების სიის ჩამოყალიბება და მიღება; 

- საკარანტინო ორგანიზმების კლასიფიკაციის პრინციპების განმარტება და 

ფიტოსანიტარული რისკის ანალიზი განხორციელება საერთაშორისო სტანდარტების 

პრინციპების შესაბამისად; 

- ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატის გაცემა; 

- საკარანტინო იმპორტის ნებართვის გაცემა საერთაშორისო სტანდარტების 

პრინციპების შესაბამისად; 

- საკარანტინო  მასალების ნუსხის მომზადება შესაბამისად საერთაშორისო 

სტანდარტები და დამტკიცების მიზნით ტაჯიკეთის მთავრობისთვის წარდგენა; 
- ფიტოსანიტარული ღონისძიებების გატარება საკარანტინო მავნე ზემოქმედების 

ორგანიზმების წინააღმდეგ; 

- ქვეყანაში მავნე ორგანიზმების კვლევა, რომლებიც არ შედის საკარანტინო მავნე 
ორგანიზმების სიაში და შესაბამისი მავნე ორგანიზმების კლასიფიკაციის შედგენა;  
- საკარანტინო დაქვემდებარებული მასალების საკონტროლო გამოკვლევები; 

- ტაჯიკეთის  ტერიტორიაზე ფიტოსანიტარული სტატუსის განსაზღვრა; 

- საკარანტინო დაქვემდებარებული მასალების დეკონტამინაცია; 

- სააგენტოს ინფორმირება მცენარეთა კარანტინის უზრუნველსაყოფად 
ექსპორტირებულ ქვეყნებში.  

ტაჯიკეთის ტერიტორიაზე იმპორტირებულ პროდუქციას თან უნდა ერთვოდეს 

ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი, რომელიც გაცემულია ექსპორტიორი ქვეყნის შესაბამისი 
სახელმწიფო უწყების მიერ და აგრეთვე საჭიროა იმპორტიორი ქვეყნის საკარანტინო 
ნებართვა.  

კარანტინს დაქვემდებარებული მასალები შესაძლებელია იმპორტირებულ  და გადატანილ 
იქნას ქვეყნის ტერიტორიაზე და შესაბამისობაში უნდა მოდიოდეს წესებთან და 
სტანდარტებთან, რათა უზრუნველყოფილ იქნას მცენარეთა კარანტინი ტაჯიკეთის 
კანონმდებლობით და საერთაშორისო შეთანხმების სტანდარტების შესაბამისად. 

ტაჯიკეთის ტერიტორიაზე იმპორტირებული პროდუქციაზე სავალდებულოა 
განხორციელდეს ფიტოსანიტარული კონტროლი და შემოწმება.  

ტაჯიკეთის ტერიტორიაზე იმპორტი უნდა განხორციელდეს შესაბამისი სასაზღვრო 
პუნქტების მეშვეობით.  

პროდუქცია რომელიც იმპორტირებულია ტაჯიკეთში და დაზიანებულია საკარანტინო მავნე 
ორგანიზმებით შესაძლებელია მოხდეს მისი დეკონტამინაცია ტაჯიკეთის საზღვართან ან 
მისი დანიშნულების ადგილზე.  
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3.1.7. თურქმენეთი 
 

ინფორმაცია იმპორტის შესახებ: 

თურქმენეთის ბაზარზე მანდარინის ძირითადი იმპორტიორი ქვეყანა თურქეთია. 2013-2016 

წლებში, თურქეთიდან იმპორტირებული მანდარინი ზრდის ტენდენციით ხასიათდება. 2016 

წელს, წინა წელთან შედარებით, თურქეთიდან იმპორტირებული მანდარინი დაახლოებით 

88.6%-ით (1,232 ტონით) გაიზარდა და ღირებულებით გამოსახულებაში დაახლოებით 702 

ათასი აშშ დოლარი შეადგინა.  

 

წყარო: TRADEMAP 

2013 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით მანდარინის იმპორტი ზრდის ტენდენციით ხასიათდება. 

2016 წელს, მანდარინის იმპორტმა დაახლოებით 2,622 ტონა შეადგინა, რაც წინა წელთან 

შედარებით დაახლოებით 74.5%-ით მაღალია.  
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წყარო: TRADEMAP 

2013 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით მანდარინის იმპორტს ღირებულებით გამოსახულებაში 

ზრდის ტენდენცია გააჩნია. 2016 წელს, მანდარინის იმპორტმა დაახლოებით 1,418 ათასი აშშ 

დოლარი შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 77.3%-ით მეტია.  

 

წყარო: UN Comtrade 

ფიტოსანიტარული მოთხოვნები: 

სახელმწიფო უწყება მცენარეთა კარანტინის შესახებ უზრუნველყოფს იმპორტირებული 
პროდუქციის საკარანტინო შემოწმებას, ლაბორატორიულ ექსპერტიზას და ფიტოსანიტარულ 
შემოწმებას. აგრეთვე, აღნიშნული სახელმწიფო უწყება გასცემს საკარანტინო ნებართვას 
იმპორტირებულ პროდუქციაზე.  
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სურათი # 101 მანდარინის იმპორტი 
თურქმენეთში (ათასი აშშ დოლარი)

ტონა

ღირებუ
ლება, 
ათასი 

აშშ 
დოლარი

საშ. 
ფასი 

1კგ ($)
ტონა

ღირებუ
ლება, 
ათასი 

აშშ 
დოლარი

საშ. 
ფასი 

1კგ ($)
ტონა

ღ ირებუ
ლება, 
ათასი 

აშშ 
დოლარი

საშ. 
ფასი 

1კგ ($)

თურქეთი 1128 668 0,5 1390 716 0,5 2622 1418 0,5
გაერთიანებული 

არაბეთის 
ემირატები

21 10 0,4 113 84 0,7

სულ 1149 678  0,5 1503 800 0,5 2622 1418 0,5 

ცხრილი # 38 მანდარინის იმპორტი თურქმენეთში 2014-2016 წწ

წლები / ქვეყნები

2014 2015 2016
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სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის იმპორტი თურქმენეთში ნებადართულია თუ არსებობს 
შესაბამისი დოკუმენტაცია პროდუქციაზე.  

თურქმენეთის ტერიტორიაზე აკრძალულია რეგულირებული პროდუქციის იმპორტი თუ ის 
დაინფიცირებულია კარანტინით. 

რეგულირებული პროდუქციის იმპორტი თურქმენეთში ნებადართულია მხოლოდ 
სახელმწიფო საზღვრის სპეციალური ადგილების გადაკვეთის მეშვეობით.  

რეგულირებული პროდუქციის იმპორტი თურქმენეთში აუცილებლად ექვემდებარება 
სახელმწიფო საკარანტინო ფიტოსანიტარიულ კონტროლს, რომელიც მოიცავს საზღვართან 
პროდუქციის პირველად შემოწმებას და აგრეთვე, პროდუქციის მეორად შემოწმებას 
დისლოკაციის (განთავსების) ადგილზე.  

სახელმწიფო საკარანტინო ფიტოსანიტარული კონტროლი ხორციელდება სახელმწიფო 
მემცენარეობის კარანტინის უწყების მიერ.  

რეგულირებული პროდუქციის იმპორტი თურქმენეთში კარანტინით დაინფიცირებული 
დაავადებებით ექვემდებარება დეკონტამინაციას.  

იმპორტირებული პროდუქცია თურქმენეთში უნდა მოიცავდეს შემდეგ დოკუმენტების 
ჩამონათვალს: კონტრაქტი, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას პროდუქციის დასახელების, 
წარმომავლობის, გარიგებისას გამოყენებული ვალუტის, ერთეულის ფასის და მთლიანი ფასის 
შესახებ; ტვირთის მოძრაობის რეპორტი (CMR); პროდუქციის წარმოშობის და ხარისხის 
სერტიფიკატები; საბაჟო დეკლარაცია. 
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3.1.8. უკრაინა 
 

ინფორმაცია იმპორტის შესახებ: 

 

წყარო: UN Comtrade 

უკრაინის ბაზარზე მანდარინის ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნებია: თურქეთი, ესპანეთი, 

იტალია და პაკისტანი.  

2015 წელს, წინა წელთან შედარებით, თურქეთიდან იმპორტირებული მანდარინი 

დაახლოებით 33%-ით (20,579 ტონით) შემცირდა და ღირებულებით გამოსახულებაში 

დაახლოებით 28,955 ათასი აშშ დოლარი შეადგინა.  

თურქეთის შემდეგ მანდარინის მნიშვნელოვან იმპორტიორ ქვეყანას ესპანეთი წარმოადგენს. 

2015 წელს, წინა წელთან შედარებით ესპანეთიდან იმპორტირებული მანდარინი 

დაახლოებით 73.7%-ით შემცირდა. ხოლო იგივე მაჩვენებელი იტალიიდან გაზრდილია 

55,4%

13,7%

10,7%

8,6%

5,8%

3,0% 2,8%
სურათი # 102 უკრაინაში მანდარინის იმპორტი 2015 წელი

თურქეთი ესპანეთი იტალია პაკისტანი

საბერძნეთი საქართველო სხვა ქვეყნები
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დაახლოებით 24.5%-ით. ანალოგიური მაჩვენებელი პაკისტანიდან უკრაინაში  დაახლოებით 

2.2-ჯერ შემცირდა.     

 

წყარო: UN Comtrade 

2015 წელს, მანდარინის იმპორტმა დაახლოებით 112,517 ტონა შეადგინა, რაც წინა წელთან 

შედარებით დაახლოებით 40.5%-ით ნაკლებია.  

 

წყარო: UN Comtrade 
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2015 წელს, მანდარინის იმპორტმა ღირებულებით გამოსახულებაში დაახლოებით 93,025 

ათასი აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 2014 წელთან შედარებით დაახლოებით 61.8%-ით 

ნაკლებია.  

 

წყარო: UN Comtrade 

ფიტოსანიტარული მოთხოვნები: 

უკრაინის კანონმდებლობის 36-ე მუხლი „მცენარეთა კარანტინის შესახებ“, რომელიც 

ეხება იმპორტს და სატრანზიტო ტვირთს უნდა შეესაბამებოდეს/აკმაყოფილებდეს შემდეგ 

მოთხოვნებს:  

- პროდუქცია თავისუფალი უნდა იყოს საკარანტინო ორგანიზმებისგან; 

- პროდუქციას უნდა ახლდეს ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი; 

- პროდუქციის წარმომავლობა არ უნდა იყოს იმ ქვეყნიდან ან არ უნდა იყოს 

ტრანსპორტირებული იმ ზონის გავლით, სადაც არის საკარანტინო რეჟიმი.  

ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი გაცემული უნდა იყოს საექსპორტო ქვეყნის 

შესაბამისი ოფიციალური უწყების მიერ და აგრეთვე, ადასტურებს ტვირთის შესაბამისობას 

უკრაინის ფიტოსანიტარული მოთხოვნებისადმი.   

ტონა

ღ ირებუ
ლება, 
ათასი 

აშშ 
დოლარი

საშ. 
ფასი 

1კგ ($)
ტონა

ღირებუ
ლება, 
ათასი 

აშშ 
დოლარი

საშ.  
ფასი 

1კგ ($)
ტონა

ღ ირებუ
ლება, 
ათასი 

აშშ 
დოლარი

საშ. 
ფასი 

1კგ ($)

თურქეთი 114575 118566 1,03 82904 77559 0,94 62325 48604 0,78
ესპანეთი 34895 37461 1,07 26782 27370 1,02 15419 14659 0,95
იტალია 12428 13094 1,05 9703 9934 1,02 12078 10461 0,87

პაკისტანი 13782 15132 1,10 21067 21077 1,00 9649 9781 1,01
საბერძნეთი 6031 6408 1,06 4910 4981 1,01 6527 4627 0,71
საქართველო 21454 12249 0,57 7039 3890 0,55 3332 1776 0,53

ეგვიპტე 3516 3839 1,09 1290 1278 0,99 1704 1610 0,94
კვიპროსი 2024 2227 1,10 404 414 1,02 544 550 1,01
ისრაელი 3558 3877 1,09 1612 1650 1,02 340 341 1,00

სხვა ქვეყნები 3447 3780 1,10 2429 2396 0,99 602 616 1,02
სულ 215710 216633 1 158140 150549 0,95 112520 93025 0,82

ცხრილი #  39  მანდარინის  იმპორტი უკრაინაში 2014-2016 წწ

წლები / ქვეყნები

2014 2015 2016
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საკარანტინო ორგანიზმები დამტკიცებულია უკრაინის სოფლის მეურნეობის 

პოლიტიკისა და სურსათის სამინისტროს 29.11.2006, №716 ბრძანებით „სია რეგულირებული 

მავნებლების შესახებ“.  

3.1.9. ბელორუსია 
 

ინფორმაცია იმპორტის შესახებ: 

 

წყარო: UN Comtrade 

ბელორუსის ბაზარზე მანდარინის ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნებია: თურქეთი, ესპანეთი, 

იტალია და მაროკო.  
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სურათი # 105 ბელორუსიაში მანდარინის იმპორტი 2016 წელი

თურქეთი ესპანეთი იტალია მაროკო საბერძნეთი საქართველო სხვა ქვეყნები
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2013 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით, თურქეთიდან იმპორტირებული მანდარინი ზრდის 

ტენდენციით ხასიათდება. 2016 წელს, წინა წელთან შედარებით, თურქეთიდან 

იმპორტირებული მანდარინი დაახლოებით 22.7%-ით (2,719 ტონით) გაიზარდა და 

ღირებულებით გამოსახულებაში დაახლოებით 3,342 ათასი აშშ დოლარი შეადგინა. 

თურქეთის შემდეგ მნიშვნელოვან ბაზარს წარმოადგენს ესპანეთი. 2016 წელს, წინა წელთან 

შედარებით ესპანეთიდან იმპორტირებული მანდარინი დაახლოებით 47.3%-ით შემცირდა. 

2016 წელს, 2015 წელთან შედარებით იტალიიდან მანდარინის იმპორტი შემცირდა 

დაახლოებით 12.3%-ით. ხოლო იგივე მაჩვენებელი მაროკოდან დაახლოებით 2.6-ჯერ არის 

შემცირებული. 

 

წყარო: UN Comtrade 

2013 წლიდან 2015 წლის ჩათვლით მანდარინის იმპორტი მზარდი ტენდენციით ხასიათდება. 

ხოლო 2016 წელს ანალოგიური მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით შემცირებულია. 2016 

წელს, მანდარინის იმპორტმა დაახლოებით 47,555 ტონა შეადგინა, რაც წინა წელთან 

შედარებით დაახლოებით 12.5%-ით ნაკლებია.  
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წყარო: UN Comtrade 

2013 წლიდან 2015 წლის ჩათვლით მანდარინის იმპორტს ღირებულებით გამოსახულებაში 

ზრდის ტენდენცია გააჩნია. ხოლო 2016 წელს, მანდარინის იმპორტმა დაახლოებით 46,263 

ათასი აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 13.9%-ით 

ნაკლებია.  
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წყარო: UN Comtrade 

ფიტოსანიტარული მოთხოვნები: 

ფიტოსანიტარია 

საბაჟო კავშირში იმპორტისას საკარანტინო ფიტოსანიტარული კონტროლი 

იმპორტირებული პროდუქცია საბაჟო კავშირის ტერიტორიაზე ექვემდებარება საკარანტინო 
ფიტოსანიტარულ კონტროლს. 

ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი შევსებულ უნდა იყოს საბაჟო კავშირის ერთ-ერთ 
ოფიციალურ ენაზე და/ან ინგლისურ ენაზე. 

ტონა

ღირებუ
ლება, 
ათასი 

აშშ 
დოლარი

საშ. 
ფასი 

1კგ ($)
ტონა

ღირებუ
ლება, 
ათასი 

აშშ 
დოლარი

საშ. 
ფასი 

1კგ ($)
ტონა

ღ ირებუ
ლება, 
ათასი 

აშშ 
დოლარი

საშ. 
ფასი 

1კგ ($)

თურქეთი 6373 5492 0,86 11981 10355 0,86 14700 13696 0,93
ესპანეთი 7468 7140 0,96 12115 13761 1,14 8222 8666 1,05
იტალია 1179 1268 1,08 8633 8428 0,98 7685 7735 1,01
მაროკო 9128 8808 0,96 3530 3400 0,96
რუსეთი 3012 2610 0,87 1304 1233 0,95 2215 1772 0,80

საბერძნეთი 275 238 0,87 1904 1835 0,96 1895 2042 1,08
ცენტრალური 

აფრიკის რელპ.
1648 1543 0,94

გვინეა 38 33 0,87 1313 1262 0,96
ბენინი 952 942 0,99

ბურკინა ფასო 900 890 0,99
გვინეა-ბისო 891 880 0,99
კოტ დიუარი 671 628 0,94

მალი 567 519 0,92
ხორვატია 781 698 0,89 94 83 0,88 491 480 0,98

ლიბანი 368 319 0,87
კამერუნი 173 150 0,87 298 259 0,87
კვიპროსი 143 170 1,19 255 302 1,18

სიერა ლეონე 206 207 1,00
ეგვიპტე 103 95 0,92 319 318 1,00 138 133 0,96

ბურუნდი 121 105 0,87
სამხრეთ აფრიკა 1967 2030 1,03 112 139 1,24

ლიბერია 110 99 0,90
საქართველო 417 336 0,81 181 104 0,57 99 69 0,70
სხვა ქვეყნები 30793 29547 0,96 5508 5374 0,98 169 175 1,04

სულ 50401 47424  0,94 53488 52682 0,98 47556 46262 0,97

ცხრილი # 40 მანდარინის იმპორტი ბელორუსიაში 2014-2016 წწ

წლები / ქვეყნები
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პირველადი საკარანტინო ფიტოსანიტარული კონტროლი იმპორტირებულ პროდუქტზე 
მოიცავს შემდეგ კონტროლის ზომებს: 

1) დოკუმენტურ შემოწმებას; 
2) სატვირთოს შემოწმებას; 
3) პროდუქციის ინსპექტირება ან შემოწმება; 
4) პროდუქციის შემოწმება. 

დოკუმენტური შემოწმების დროს: 

1) უნდა გააჩნდეს პროდუქციის კომერციული და სატრანსპორტო დოკუმენტები; 
2) პროდუქციის ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი; 
3) ნებართვა იმპორტზე. 

ასევე დოკუმენტაციაში უნდა იყოს მითითებული: 

1) პროდუქციის სახელწოდება; 
2) პროდუქციის წარმომავლობა.  

სატვირთოს დათვალიერება: 

სატვირთოს დათვალიერება წარმოებს ვიზუალური დათვალიერებით და რამდენად 
შეესაბამება ტრანსპორტირებას (მათ შორის კაბინის, სალონის, ბარგის და კონტეინერების 
დათვალიერება). 

სატვირთოს დათვალიერების შედეგად ოფიციალური უწყება ღებულობს გადაწყვეტილებას 
იმპორტირებული პროდუქციის აკრძალვასთან დაკავშირებით.  

პროდუქციის კვლევა: 

პროდუქციის კვლევისას ოფიციალური უწყება ატარებს პროდუქციის ვიზუალურ 
ინსპექტირებას შეფუთვის გახსნის გარეშე. 

პროდუქციის კვლევა მიმდინარეობს: 

1) რამდენად შეესაბამება წარმოების მონაცემები, რომელიც მითითებულია ფიტოსანიტარულ 
სერტიფიკატში და საკარანტინო საგნის იმპორტის ლიცენზია.  

2) საკარანტინო ობიექტების არსებობის ან არარსებობის განსაზღვრა ან მისი დაბინძურების 
ნიშნების განსაზღვრა კონტეინერის ან შეფუთვის ზედაპირზე.  
 
პროდუქციის შემოწმება მოიცავს: 

1) პროდუქციის ვიზუალურ დათვალიერებას; 
2) პროდუქციის ნიმუშების შერჩევას (ტესტს); 
3) შერჩეული ტესტების კვლევას. 
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3.1.10. მოლდავეთი 
 

ინფორმაცია იმპორტის შესახებ: 

 

წყარო: UN Comtrade 

მოლდავეთის ბაზარზე მანდარინის ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნებია: თურქეთი და 

საბერძნეთი.  

2016 წელს, 2015 წელთან შედარებით, თურქეთიდან იმპორტირებული მანდარინი 

დაახლოებით 47.1%-ით (1,938 ტონით) გაიზარდა და ღირებულებით გამოსახულებაში 

დაახლოებით 1,589 ათასი აშშ დოლარი შეადგინა.  

იმპორტის მიმართულებით, თურქეთის შემდეგ მნიშვნელოვან ბაზარს საბერძნეთი 

წარმოადგენს. 2016 წელს, წინა წელთან შედარებით საბერძნეთიდან იმპორტირებული 

მანდარინი დაახლოებით 17.7%-ით გაიზარდა. 

59,5%
24,0%

0,2%
16,3%

სურათი # 108 მოლდავეთში მანდარინის იმპორტი 2016 წელი

თურქეთი საბერძნეთი საქართველო სხვა ქვეყნები
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წყარო: UN Comtrade 

2016 წელს, მანდარინის იმპორტმა დაახლოებით 10,177 ტონა შეადგინა, რაც წინა წელთან 

შედარებით დაახლოებით 11.7%-ით მეტია.  

 

წყარო: UN Comtrade 

2016 წელს, მანდარინის იმპორტმა ღირებულებით გამოსახულებაში დაახლოებით 7,149 ათასი 

აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 34.1%-ით მეტია.  
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წყარო: UN Comtrade 

ფიტოსანიტარული მოთხოვნები: 

მოლდოვის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე იმპორტირებული და ტრანზიტული მცენარეები 
ექვემდებარება ფიტოსანიტარულ კონტროლს. ფიტოსანიტარული კონტროლი ხორციელდება 
საიმპორტო ტერიტორიებზე ან აუცილებლობის შემთხვევაში მოლდოვის სასაზღვრო 
პუნქტებში.    

აღსანიშნავია, რომ იმპორტირებული ციტრუსის შეფუთვას უნდა გააჩნდეს შესაბამისი 
წარმომავლობის ნიშანი/მარკა.  

ხილი რომელიც წარმოშობილია აღიარებული ქვეყნიდან უნდა იყოს თავისუფალი 
Xanthomonas campestris-გან; ან ხილი რომელიც წარმოშობილია აღიარებული ქვეყნიდან უნდა 
იყოს თავისუფალი Xanthomonas campestris და აღნიშნული უნდა იყოს ფიტოსანიტარულ 
სერტიფიკატში; ან ოფიციალურმა კონტროლმა და შემოწმებამ არავითარი სიმპტომები 
Xanthomonas campestris არ გამოავლინა პროდუქციის წარმოების დროს ან ვეგეტაციის 
პერიოდში და აღებულმა მოსავალმა ოფიციალური გამოკვლევისას არ აჩვენა არანაირი 
სიმპტომი; ან ხილი ექვემდებარება მკურნალობას როგორიც არის sodium orthophenylphenate, 
და ეს ფაქტი აღნიშნულია ფიტოსანიტარულ სერტიფიკატში;  

ხილი რომელიც წარმოშობილია აღიარებული ქვეყნიდან უნდა იყოს თავისუფალი Cercospora 
angolensis Carv. et Mendes-გან. ან ხილი რომელიც წარმოშობილია აღიარებული ქვეყნიდან 
უნდა იყოს თავისუფალი Cercospora angolensis Carv. et Mendes და აღნიშნული უნდა იყოს 

ტონა

ღირებუ
ლება, 
ათასი 

აშშ 
დოლარი

საშ. 
ფასი 

1კგ ($)
ტონა

ღირებუ
ლება, 
ათასი 

აშშ 
დოლარი

საშ. 
ფასი 

1კგ ($)
ტონა

ღ ირებუ
ლება, 
ათასი 

აშშ 
დოლარი

საშ. 
ფასი 

1კგ ($)

თურქეთი 5379 3627 0,67 4115 2391 0,58 6053 3980 0,66
საბერძნეთი 2482 1868 0,75 2074 1143 0,55 2441 1748 0,72

ესპანეთი 1362 1056 0,78 1954 1150 0,59 777 702 0,90
იტალია 44 33 0,75 241 136 0,56 444 331 0,75

პაკისტანი 523 407 0,78 553 356 0,64 209 154 0,74
კვიპროსი 30 24 0,80 13 7 0,54 80 47 0,59
ხორვატია 57 27 0,47 19 12 0,63 39 48 1,23

სამხრეთ აფრიკა 71 76 1,07 66 72 1,09 39 45 1,15
არგენტინა 184 221 1,20 48 42 0,88 38 44 1,16

საქართველო 63 40 0,63 15 8 0,53 21 13 0,62
სხვა ქვეყნები 171 155 0,91 13 15 1,15 34 36 1,06

სულ 10366 7534 0,72 9111 5332 0,58 10175 7148 0,7

ცხრილი # 41 მანდარინის იმპორტი მოლდოვეთში 2014-2016 წწ

წლები / ქვეყნები

2014 2015 2016
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ფიტოსანიტარულ სერტიფიკატში; ან არავითარი სიმპტომები Cercospora angolensis Carv. et 
Mendes არ დაფიქსირებულა პროდუქციის წარმოების დროს ან ვეგეტაციის პერიოდში და 
აღებულმა მოსავალმა ოფიციალური გამოკვლევისას არ აჩვენა არანაირი სიმპტომი.  

ხილი რომელიც წარმოშობილია აღიარებული ქვეყნიდან არის თავისუფალი Guignardia 
citricarpa Kiely-გან. ან  ხილი რომელიც წარმოშობილია აღიარებული ქვეყნიდან არის 
თავისუფალი Guignardia citricarpa Kiely-სგან და აღნიშნული ფაქტი დაფიქსირებულია 
ფიტოსანიტარულ სერტიფიკატში; ან არავითარი სიმპტომები Guignardia citricarpa Kiely არ 
დაფიქსირებულა წარმოების დროს ან ვეგეტაციის პერიოდში და აღებულმა მოსავალმა 
ოფიციალური გამოკვლევისას არ აჩვენა არანაირი სიმპტომი.  ან ხილის წარმოების ადგილზე 
ჩატარდა Guignardia citricarpa Kiely-ის წინააღმდეგ წამლობა და აღებულმა მოსავალმა 
ოფიციალური გამოკვლევისას არ აჩვენა არანაირი სიმპტომი. 

3.1.11. პოლონეთი 
 

ინფორმაცია იმპორტის შესახებ: 

 

წყარო: UN Comtrade 

პოლონეთის ბაზარზე მანდარინის ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნებია: ესპანეთი, იტალია, 

საბერძნეთი, გერმანია და მაროკო. 
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2013-2016 წლებში, ესპანეთიდან იმპორტირებული მანდარინი შემცირების ტენდენციით 

ხასიათდება. 2016 წელს, წინა წელთან შედარებით, ესპანეთიდან იმპორტირებული მანდარინი 

დაახლოებით 4.7%-ით (4,333 ტონით) შემცირდა და ღირებულებით გამოსახულებაში 

დაახლოებით 5,567 ათასი აშშ დოლარი შეადგინა.  

ესპანეთის შემდეგ მნიშვნელოვან ბაზარს წარმოადგენს იტალია. 2016 წელს, წინა წელთან 

შედარებით იტალიიდან იმპორტირებული მანდარინი დაახლოებით 1.6%-ით გაიზარდა. 

აგრეთვე, პოლონეთში ძირითადად მანდარინი იმპორტირებულია საბერძნეთიდან, 

გერმანიიდან და მაროკოდან. 2016 წელს, 2015 წელთან შედარებით საბერძნეთიდან 

მანდარინის იმპორტი გაიზარდა დაახლოებით 37%-ით. ხოლო იგივე მაჩვენებელი 

გერმანიიდან შემცირებულია დაახლოებით 35.3%-ით. ანალოგიური მაჩვენებელი მაროკოდან 

პოლონეთში გაიზარდა დაახლოებით 22.7%-ით.     

 

წყარო: UN Comtrade 

2013 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით მანდარინის იმპორტი არასტაბილურობით ხასიათდება. 

2016 წელს, მანდარინის იმპორტმა დაახლოებით 138,646 ტონა შეადგინა, რაც წინა წელთან 

შედარებით დაახლოებით 2.9%-ით ნაკლებია.  
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წყარო: UN Comtrade 

2013 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით მანდარინის იმპორტს ღირებულებით გამოსახულებაში 

შემცირების ტენდენცია გააჩნია. 2016 წელს, მანდარინის იმპორტმა დაახლოებით 99,678 ათასი 

აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 7.8%-ით ნაკლებია.  

 

წყარო: UN Comtrade 
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სურათი # 113 მანდარინის იმპორტი პოლონეთში 
(ათასი აშშ დოლარი)

ტონა

ღირებუ
ლება, 
ათასი 

აშშ 
დოლარი

საშ. 
ფასი 

1კგ ($)
ტონა

ღირებუ
ლება, 
ათასი 

აშშ 
დოლარი

საშ. 
ფასი 

1კგ ($)
ტონა

ღირებუ
ლება, 
ათასი 

აშშ 
დოლარი

საშ. 
ფასი 

1კგ ($)

ესპანეთი 101255 92106 0,91 96633 73748 0,76 92300 68181 0,74
იტალია 13938 8021 0,58 19587 9500 0,49 19895 10028 0,50

საბერძნეთი 3605 2372 0,66 5267 2962 0,56 7214 4501 0,62
გერმანია 7110 8784 1,24 9704 10629 1,10 7171 6448 0,90
მაროკო 3027 2748 0,91 3461 2339 0,68 4245 3002 0,71

თურქეთი 1602 1316 0,82 378 186 0,49 1957 1476 0,75
პორტუგალია 1767 2259 1,28 3729 4095 1,10 1545 1622 1,05

სამხრეთ აფრიკა 545 622 1,14 968 1161 1,20 1197 1390 1,16
პერუ 599 814 1,36 1133 1201 1,06 1013 1000 0,99

ჩინეთი 894 896 1,00
საქართველო 20 14 0,70 20 13 0,65
სხვა ქვეყნები 3176 3251 1,02 1802 1605 0,89 1193 1120 0,94

სულ 136644 122307  0,89 142662 107426 0,75 138644 99677 0,71

ცხრილი # 42 მანდარ ინის იმპორტი პოლონეთში 2014-2016 წწ

წლები / ქვეყნები

2014 2015 2016
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ფიტოსანიტარული მოთხოვნები: 

საკვებში არსებული დამაბინძურებლების კონტროლი 

იმისათვის რომ მიღწეულ იქნას მომხმარებლების დაცვა, ევროკავშირში იმპორტი უნდა 
დაექვემდებაროს ევროკავშირის კანონმდებლობას. აუცილებელია ევროკავშირის ბაზარი 
იყოს დაცული და საკვები არ შეიცავდეს დამაბინძურებლებს, რომლებიც ზიანს მიაყენებს 
ადამიანის ჯანმრთელობას.  

დამაბინძურებელი შეიძლება იყოს ხილში და სხვადასხვა ეტაპზე, მაგალითად წარმოების, 
შეფუთვის, ტრანსპორტირების ეტაპზე და აგრეთვე, გარემოდან შეიძლება შეიჭრას 
პროდუქციაში.  

მარკეტინგული სტანდარტი ცოცხალ (Fresh) ხილზე 

ცოცხალი ხილის იმპორტი უნდა დაექვემდებაროს ევროკავშირის ჰარმონიზებულ 
მარკეტინგულ სტანდარტებს. 

მარკეტინგული სტანდარტების შემოწმება 

კომპეტენტური შესაბამისი ორგანოები ახორციელებენ პროდუქციის დოკუმენტურ და 
ფიზიკურ შემოწმებას: მინიმალურ ხარისხობრივ მონაცემებს; მინიმალურ პროდუქციის 
ვადიანობის მონაცემებს და პროდუქციის წარმოშობის აღნიშვნას. 

 

ცხრილი # 43 მინიმალური მოთხოვნები ხარისხზე: 

ჯიშები 
მინიმალური 

წვენის შემცველობა 
(%) 

მინიმალური 
შაქარი/მჟავიანობის 

წილი 
პროდუქციის შეფერილობა 

საცუმა 33 % 6,5:1 

სულ მცირე პროდუქციის 
ზედაპირის ერთი მესამედი 

უნდა იყოს ტიპიური 
შეფერილობის 

კლემენტინი 40 % 7,0:1 

სულ მცირე პროდუქციის 
ზედაპირის ერთი მესამედი 

უნდა იყოს ტიპიური 
შეფერილობის 

სხვა მანდარინის 
სახეობები და 

შესაბამისი 
ჰიბრიდი 

33 % 7,5:1  
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ციტრუსის კლასიფიკაცია: 

ა) უმაღლესი კლასის ციტრუსი 

ის ხასიათდება უმაღლესი ხარისხით და წარმოადგენს კომერციულ ტიპს. ციტრუსი არის 
დეფექტების/ხარვეზების გარეშე. 

ბ) პირველი კლასის ციტრუსი 

ის არის კარგი ხარისხის პროდუქტი და წარმოადგენს კომერციულ ტიპს. მას გააჩნია 
უმნიშვნელო ხარვეზები: 

- ციტრუსის ფორმაზე უმნიშვნელო ხარვეზები;  
- მცირე ხარვეზები შეფერილობაში, რომელიც მოიცავს ციტრუსის უმნიშვნელო დაწვას 

მზისგან;  
- ციტრუსის კანის უმნიშვნელო დეფექტი;  
- კანის უმნიშვნელო დეფექტი, რომელიც ყალიბდება ხილის ფორმირების პერიოდში, 

როგორიც არის მაგალითად პარაზიტის მიერ გამოწვეული დაზიანება;  
- უმნიშვნელო დაზიანება, რომელიც გამოწვეულია სეტყვისგან, სორტირებისას, 

შეფუთვისას, მარკირებისას და სხვა; 
- მცირე ან ნაწილობრივი კანის დაშორება.  

გ) მეორე კლასის ციტრუსი 

აღნიშნულ კლასში არსებული ციტრუსი აკმაყოფილებს მინიმალურ მოთხოვნებს. 
შესაძლებელია არსებობდეს შემდეგი სახის ხარვეზები/დეფექტები: 

- დეფექტები ციტრუსის ფორმაში; 
- ხარვეზები შეფერილობაში, რომელიც მოიცავს ციტრუსის მზისგან დაწვას;  
- ციტრუსის კანის დეფექტი; 
- კანის დეფექტი, რომელიც ყალიბდება ხილის ფორმირების პერიოდში, როგორიც არის 

მაგალითად პარაზიტის მიერ გამოწვეული დაზიანება;  
- დაზიანება, რომელიც გამოწვეულია სეტყვისგან, სორტირებისგან, შეფუთვისგან, 

მარკირებისგან და სხვა;  
- ციტრუსის კანის ზედაპირული ცვლილებები;  
- ციტრუსის უხეში კანი; 
- მცირე ან ნაწილობრივი ციტრუსის კანის დაშორება.  

 

ციტრუსის ზომა 

საცუმას, სხვა მანდარინის ჯიშების და ჰიბრიდების მინიმალური ზომა - დიამეტრი 45 
მილიმეტრი;  
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კლემენტინის მინიმალური ზომა - დიამეტრი 35 მილიმეტრი.  

ციტრუსის ერთგვაროვნება 

ციტრუსი შესაძლებელია დახარისხდეს შემდეგი ზომების შესაბამისად: 
ა) უზრუნველყოფილი რომ იყოს ერთგვაროვნება ზომაში, პროდუქციის ზღვრული დონე არ 
უნდა აღემატებოდეს: 

- 10 მილიმეტრს, 60 მილიმეტრზე ნაკლებ ზომის პროდუქტებზე; 
- 15 მილიმეტრს, 60-დან 80 მილიმეტრამდე ზომის პროდუქტებზე; 
- 20 მილიმეტრს, 80-დან 110 მილიმეტრამდე ზომის პროდუქტებზე; 
- ხოლო თუ პროდუქტის დიამეტრი 110 მილიმეტრზე მეტია, მაშინ არ არის 

განსაზღვრული ზღვრული დონე.  

ა) ერთგვაროვნება 

თითოეულ შეფუთულ პაკეტში არსებული ციტრუსი უნდა იყოს ერთგვაროვანი და უნდა 
მოიცავდეს: ხილს ერთიდაიგივე წარმომავლობის, სახეობის ან კომერციული ტიპის, ხარისხის 
და ზომის, და აგრეთვე ერთიდაიგივე სიმწიფის პერიოდის და განვითარების. 

აგრეთვე, უმაღლესი ხარისხის პროდუქციისთვის უზრუნველყოფილი უნდა იყოს 
პროდუქტის ფერის ერთგვაროვნება. 

ასევე, შესაძლებელია შერეული ციტრუსის სხვადასხვა სახეობების ერთ პაკეტში მოთავსება, 
რომლებიც იქნებიან ერთგვაროვანი ხარისხში და პროდუქციის წარმომავლობაში. 

პაკეტში შეფუთული არსებული პროდუქცია უნდა იყოს გარედან ხილვადი.  

ბ) შეფუთვა 

ციტრუსი შეფუთული უნდა იყოს ისე, რომ დაიცვას შიგნით არსებული პროდუქცია. 

შეფუთვის დროს გამოყენებულ უნდა იყოს სუფთა და ხარისხიანი მასალა, რათა თავიდან 
იქნას აცილებული პროდუქციის ნებისმიერი დაზიანება. მასალის გამოყენება, 
განსაკუთრებით ქაღალდის ან მარკების სავაჭრო ნიშნის გამოყენების შესახებ, არის 
ნებადართული ბეჭდური ან ეტიკეტირების გაკეთება არატოქსიკური მელნით.  

თუ პროდუქცია შეფუთულია აუცილებელია გამოყენებულ იქნას თხელი, მშრალი, ახალი და 
უსუნო ქაღალდი.  

აკრძალულია ისეთი ნივთიერების გამოყენება, რომელიც პროდუქციას განსაკუთრებით მის 
გემოს და სუნს შეუცვლის.  

პროდუქციის მარკირება 

ა) იდენტიფიკაცია: 
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შემფუთავის და/ან დისტრიბუტორის დასახელება და საკონტაქტო ინფორმაცია. 

ბ) პროდუქციის სახეობა: 

პროდუქციას უნდა მიეთითოს  მისი სახეობის სახელწოდება თუ გარედან შეფუთვაში არ ჩანს 
პროდუქცია. 

მანდარინის ჯგუფისთვის: 

- საცუმას: „საცუმას“, რომელსაც ექნება მითითებული მისი სახეობა/ჯიში; 
- კლემენტინს: „კლემენტინს“, რომელსაც ექნება მითითებული მისი სახეობა/ჯიში; 
- სხვა მანდარინი და მათი ჰიბრიდი: მანდარინის ჯიშის დასახელება. 

გ) პროდუქციის წარმომავლობა: 

- მიეთითება წარმომავლობის ქვეყნის დასახელება, შეიძლება აგრეთვე მიეთითოს 
რეგიონი, სადაც არის წარმოებული; 

- იმ შემთხვევაში თუ წარმოდგენილია სხვადასხვა ციტრუსის სახეობები სხვადასხვა 
წარმომავლობის ქვეყნებიდან, მაშინ უნდა მიეთითოს თითოეული ქვეყანა ციტრუსის 
სახეობების ჩამონათვალის გვერდით. 

დ) ციტრუსის კომერციული სპეციფიკაციები: 

- ციტრუსის კლასი; 
- ზომა გამოხატულია შემდეგი ფორმით: 

 მინიმალური და მაქსიმალური ზომა (მილიმეტრებში); 
 ციტრუსის ზომის კოდები. 

პოლონეთისთვის 

კონტროლის პროცედურები: 

იმპორტიორმა ტვირთის შესახებ ინფორმაცია უნდა აცნობოს ინსპექტირების უწყებას, 
რომელიც მოიცავს ინფორმაციას იმპორტიორის შესახებ, პროდუქციის (ქვეყნის) 
წარმომავლობის შესახებ, ნომენკლატურის კოდის შესახებ, პროდუქციის წმინდა და მთლიანი 
წონის შესახებ, ხარისხის კატეგორიის შესახებ და სხვა. აგრეთვე, უნდა წარადგინოს 
დოკუმენტი ან სერტიფიკატი მარკეტინგული სტანდარტების შესაბამისობის შესახებ.  

პროდუქციამ შეიძლება გაიაროს დოკუმენტური შემოწმება, ფიზიკური შემოწმება და/ან 
ნიმუშის ანალიზი, რათა ის აკმაყოფილებს თუ არა და შესაბამისობაში მოდის მარკეტინგულ 
სტანდარტებთან.  

ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი  

მცენარისა და მცენარეული პროდუქტების იმპორტის შემთხვევაში პროდუქციას უნდა 
გააჩნდეს ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი. 
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აღნიშნული დოკუმენტი უნდა ადასტურებდეს მცენარისა და მცენარეული პროდუქციის 
ფიტოსანიტარულ მდგომარეობას და აგრეთვე, რომ გადაზიდული ტვირთი ოფიციალურად 
შემოწმდა, შესაბამისობაშია დებულების მოთხოვნებთან, რათა შევიდეს ევროკავშირში და 
აგრეთვე, პროდუქცია თავისუფალია საკარანტინო მავნებლებისგან და სხვა დამაზიანებელი 
პათოგენისგან.  

ის უნდა იყოს გაცემული მესამე ქვეყნის ოფიციალური უწყებიდან მინიმუმ ერთ 
ევროკავშირის ოფიციალურ ენაზე. ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი გამოშვებულ უნდა იყოს 
მაქსიმუმ 14 დღით ადრე, სანამ პროდუქცია დატოვებს ქვეყანას.  

იმპორტიორს მინიმუმ მოეთხოვება შემდეგი სახის ინფორმაცია: 

 პროდუქტის საიდენტიფიკაციო კოდი (პროდუქტის საიდენტიფიკაციო კოდი 
ევროპულ ინტეგრირებული ტარიფის ნომენკლატურაში);  

 განცხადება, რომელიც მიუთითებს, რომ არსებული პროდუქტი შეიცავს 
ფიტოსანიტარიულ შესაბამისობას;  

 საჭირო ფიტოსანიტარიული დოკუმენტაციის მითითების ნომერ(ებ)ი; 
 იმპორტიორის ოფიციალური სარეგისტრაციო ნომერი. 

ინსპექტირება შეიცავს დოკუმენტურ შემოწმებას, პროდუქციის იდენტობის შემოწმებას და 
ასევე, მცენარეთა ჯანმრთელობის შემოწმებას. 

პოლონეთისთვის 

კონტროლის პროცედურა: 

პოლონეთში მცენარის და მცენარეული პროდუქციის იმპორტი შესაძლებელია 
განხორციელდეს შემდეგი ძირითადი საბაჟო პუნქტების საშუალებით: 

 Szczecin, Swinoujscie, Gdynia and Gdansk (საზღვაო ტრანსპორტი); 
 Braniewo (სარკინიგზო ტრანსპორტი); 
 Bezledy (სარკინიგზო ტრანსპორტი); 
 Kuznica Bialostocka (საგზაო და სარკინიგზო ტრანსპორტი); 
 Bobrowniki (საგზაო ტრანსპორტი); 
 Koroszczyn (საგზაო ტრანსპორტი); 
 Malaszewicze (სარკინიგზო ტრანსპორტი); 
 Dorohusk (საგზაო და სარკინიგზო ტრანსპორტი); 
 Hrubieszow (სარკინიგზო ტრანსპორტი); 
 Hrebenne (საგზაო ტრანსპორტი); 
 Korczowa (საგზაო ტრანსპორტი); 
 Warszawa (საჰაერო ტრანსპორტი). 
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ეტიკეტირება 

ეტიკეტის შემადგენლობა სულ მცირე პოლონურ ენაზე უნდა იყოს წარმოდგენილი. 
ეტიკეტირების შესაბამისობა და ინფორმაციის სიზუსტე შესაძლებელია შემოწმდეს 
ნებისმიერ ეტაპზე (საბაჟო, დისტრიბუტორების საწყობებში, საცალო და საბითუმო 
ბაზრებზე).  

3.1.12. ესტონეთი 
 

ინფორმაცია იმპორტის შესახებ: 

 

წყარო: UN Comtrade 

ესტონეთის ბაზარზე მანდარინის ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნებია: ესპანეთი, იტალია და 

არგენტინა.  

2016 წელს, წინა წელთან შედარებით, ესპანეთიდან იმპორტირებული მანდარინი 

დაახლოებით 23.1%-ით (937 ტონით) შემცირდა და ღირებულებით გამოსახულებაში 

დაახლოებით 477 ათასი აშშ დოლარი შეადგინა.  

2016 წელს, 2015 წელთან შედარებით იტალიიდან მანდარინის იმპორტი გაიზარდა 

დაახლოებით 57.2%-ით. ანალოგიური მაჩვენებელი არგენტინიდან ესტონეთში 

მნიშვნელოვნად გაიზარდა.    

 

51,6%

18,2%

17,8%

12,4%

სურათი # 114 მანდარინის იმპორტი ესტონეთში 2016 
წელი

ესპანეთი იტალია არგენტინა სხვა ქვეყნები
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წყარო: UN Comtrade 

2014 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით მანდარინის იმპორტი შემცირების ტენდენციით 

ხასიათდება. 2016 წელს, მანდარინის იმპორტმა დაახლოებით 7,858 ტონა შეადგინა, რაც წინა 

წელთან შედარებით დაახლოებით 0.1%-ით ნაკლებია.  

 

წყარო: UN Comtrade 
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2013 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით მანდარინის იმპორტი ღირებულებით გამოსახულებაში 

არასტაბილურობით ხასიათდება. 2016 წელს, მანდარინის იმპორტმა დაახლოებით 6,773 

ათასი აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 2.9%-ით მეტია.  

 

წყარო: UN Comtrade 

ფიტოსანიტარული მოთხოვნები: 

საკვებში არსებული დამაბინძურებლების კონტროლი 

იმისათვის რომ მიღწეულ იქნას მომხმარებლების დაცვა, ევროკავშირში იმპორტი უნდა 
დაექვემდებაროს ევროკავშირის კანონმდებლობას. აუცილებელია ევროკავშირის ბაზარი 
იყოს დაცული და საკვები არ შეიცავდეს დამაბინძურებლებს, რომლებიც ზიანს მიაყენებს 
ადამიანის ჯანმრთელობას.  

დამაბინძურებელი შეიძლება იყოს ხილში და სხვადასხვა ეტაპზე, მაგალითად წარმოების, 
შეფუთვის, ტრანსპორტირების ეტაპზე და აგრეთვე, გარემოდან შეიძლება შეიჭრას 
პროდუქციაში.  

მარკეტინგული სტანდარტი ცოცხალ (Fresh) ხილზე 

ცოცხალი ხილის იმპორტი უნდა დაექვემდებაროს ევროკავშირის ჰარმონიზებულ 
მარკეტინგულ სტანდარტებს. 

 

 

ტონა

ღირებუ
ლება, 
ათასი 

აშშ 
დოლარი

საშ. 
ფასი 

1კგ ($)
ტონა

ღირებუ
ლება, 
ათასი 

აშშ 
დოლარი

საშ. 
ფასი 

1კგ ($)
ტონა

ღ ირებუ
ლება, 
ათასი 

აშშ 
დოლარი

საშ. 
ფასი 

1კგ ($)

ესპანეთი 4892 4873 1,00 4990 4053 0,81 4054 3576 0,88
იტალია 1192 1070 0,90 911 742 0,81 1432 1151 0,80

არგენტინა 57 79 1,39 1398 1235 0,88
საბერძნეთი 122 125 1,02 250 165 0,66 352 279 0,79

მაროკო 863 794 0,92 854 710 0,83 210 194 0,92
ჩინეთი 83 79 0,95 112 67 0,60 198 104 0,53

სხვა ქვეყნები 723 940 1,30 750 845 1,13 215 233 1,08
სულ 7932 7960 1 7867 6582 0,83 7859 6772 0,86

ცხრილი # 44 მანდარინის იმპორტი ესტონეთში 2014-2016 წწ

წლები / ქვეყნები

2014 2015 2016
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მარკეტინგული სტანდარტების შემოწმება 

კომპეტენტური შესაბამისი ორგანოები ახორციელებენ პროდუქციის დოკუმენტურ და 
ფიზიკურ შემოწმებას: მინიმალურ ხარისხობრივ მონაცემებს; მინიმალურ პროდუქციის 
ვადიანობის მონაცემებს და პროდუქციის წარმოშობის აღნიშვნას. 

 

ცხრილი # 45 მინიმალური მოთხოვნები ხარისხზე: 

ჯიშები 
მინიმალური 

წვენის 
შემცველობა (%) 

მინიმალური 
შაქარი/მჟავიანობის 

წილი 
პროდუქციის შეფერილობა 

საცუმა 33 % 6,5:1 

სულ მცირე პროდუქციის 
ზედაპირის ერთი 

მესამედი უნდა იყოს 
ტიპიური შეფერილობის 

კლემენტინი 40 % 7,0:1 

სულ მცირე პროდუქციის 
ზედაპირის ერთი 

მესამედი უნდა იყოს 
ტიპიური შეფერილობის 

სხვა მანდარინის 
სახეობები და 

შესაბამისი 
ჰიბრიდი 

33 % 7,5:1  

 

ციტრუსის კლასიფიკაცია: 

ა) უმაღლესი კლასის ციტრუსი 

ის ხასიათდება უმაღლესი ხარისხით და წარმოადგენს კომერციულ ტიპს. ციტრუსი არის 
დეფექტების/ხარვეზების გარეშე. 

ბ) პირველი კლასის ციტრუსი 

ის არის კარგი ხარისხის პროდუქტი და წარმოადგენს კომერციულ ტიპს. მას გააჩნია 
უმნიშვნელო ხარვეზები: 

- ციტრუსის ფორმაზე უმნიშვნელო ხარვეზები;  
- მცირე ხარვეზები შეფერილობაში, რომელიც მოიცავს ციტრუსის უმნიშვნელო დაწვას 

მზისგან;  
- ციტრუსის კანის უმნიშვნელო დეფექტი;  



 
 
 

138 
 
 

- კანის უმნიშვნელო დეფექტი, რომელიც ყალიბდება ხილის ფორმირების პერიოდში, 
როგორიც არის მაგალითად პარაზიტის მიერ გამოწვეული დაზიანება;  

- უმნიშვნელო დაზიანება, რომელიც გამოწვეულია სეტყვისგან, სორტირებისას, 
შეფუთვისას, მარკირებისას და სხვა; 

- მცირე ან ნაწილობრივი კანის დაშორება.  

გ) მეორე კლასის ციტრუსი 

აღნიშნულ კლასში არსებული ციტრუსი აკმაყოფილებს მინიმალურ მოთხოვნებს. 
შესაძლებელია არსებობდეს შემდეგი სახის ხარვეზები/დეფექტები: 

- დეფექტები ციტრუსის ფორმაში; 
- ხარვეზები შეფერილობაში, რომელიც მოიცავს ციტრუსის მზისგან დაწვას;  
- ციტრუსის კანის დეფექტი; 
- კანის დეფექტი, რომელიც ყალიბდება ხილის ფორმირების პერიოდში, როგორიც არის 

მაგალითად პარაზიტის მიერ გამოწვეული დაზიანება;  
- დაზიანება, რომელიც გამოწვეულია სეტყვისგან, სორტირებისგან, შეფუთვისგან, 

მარკირებისგან და სხვა;  
- ციტრუსის კანის ზედაპირული ცვლილებები;  
- ციტრუსის უხეში კანი; 
- მცირე ან ნაწილობრივი ციტრუსის კანის დაშორება.  

ციტრუსის ზომა 

საცუმას, სხვა მანდარინის ჯიშების და ჰიბრიდების მინიმალური ზომა - დიამეტრი 45 
მილიმეტრი;  

კლემენტინის მინიმალური ზომა - დიამეტრი 35 მილიმეტრი.  

ციტრუსის ერთგვაროვნება 

ციტრუსი შესაძლებელია დახარისხდეს შემდეგი ზომების შესაბამისად: 
ა) უზრუნველყოფილი რომ იყოს ერთგვაროვნება ზომაში, პროდუქციის ზღვრული დონე არ 
უნდა აღემატებოდეს: 

- 10 მილიმეტრს, 60 მილიმეტრზე ნაკლებ ზომის პროდუქტებზე; 
- 15 მილიმეტრს, 60-დან 80 მილიმეტრამდე ზომის პროდუქტებზე; 
- 20 მილიმეტრს, 80-დან 110 მილიმეტრამდე ზომის პროდუქტებზე; 
- ხოლო თუ პროდუქტის დიამეტრი 110 მილიმეტრზე მეტია, მაშინ არ არის 

განსაზღვრული ზღვრული დონე.  
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ა) ერთგვაროვნება 

თითოეულ შეფუთულ პაკეტში არსებული ციტრუსი უნდა იყოს ერთგვაროვანი და უნდა 
მოიცავდეს: ხილს ერთიდაიგივე წარმომავლობის, სახეობის ან კომერციული ტიპის, ხარისხის 
და ზომის, და აგრეთვე ერთიდაიგივე სიმწიფის პერიოდის და განვითარების. 

აგრეთვე, უმაღლესი ხარისხის პროდუქციისთვის უზრუნველყოფილი უნდა იყოს 
პროდუქტის ფერის ერთგვაროვნება. 

ასევე, შესაძლებელია შერეული ციტრუსის სხვადასხვა სახეობების ერთ პაკეტში მოთავსება, 
რომლებიც იქნებიან ერთგვაროვანი ხარისხში და პროდუქციის წარმომავლობაში. 

პაკეტში შეფუთული არსებული პროდუქცია უნდა იყოს გარედან ხილვადი.  

ბ) შეფუთვა 

ციტრუსი შეფუთული უნდა იყოს ისე, რომ დაიცვას შიგნით არსებული პროდუქცია. 

შეფუთვის დროს გამოყენებულ უნდა იყოს სუფთა და ხარისხიანი მასალა, რათა თავიდან 
იქნას აცილებული პროდუქციის ნებისმიერი დაზიანება. მასალის გამოყენება, 
განსაკუთრებით ქაღალდის ან მარკების სავაჭრო ნიშნის გამოყენების შესახებ, არის 
ნებადართული ბეჭდური ან ეტიკეტირების გაკეთება არატოქსიკური მელნით.  

თუ პროდუქცია შეფუთულია აუცილებელია გამოყენებულ იქნას თხელი, მშრალი, ახალი და 
უსუნო ქაღალდი.  

აკრძალულია ისეთი ნივთიერების გამოყენება, რომელიც პროდუქციას განსაკუთრებით მის 
გემოს და სუნს შეუცვლის.  

პროდუქციის მარკირება 

ა) იდენტიფიკაცია: 

შემფუთავის და/ან დისტრიბუტორის დასახელება და საკონტაქტო ინფორმაცია. 

ბ) პროდუქციის სახეობა: 

პროდუქციას უნდა მიეთითოს  მისი სახეობის სახელწოდება თუ გარედან შეფუთვაში არ ჩანს 
პროდუქცია. 

მანდარინის ჯგუფისთვის: 

- საცუმას: „საცუმას“, რომელსაც ექნება მითითებული მისი სახეობა/ჯიში; 
- კლემენტინს: „კლემენტინს“, რომელსაც ექნება მითითებული მისი სახეობა/ჯიში; 
- სხვა მანდარინი და მათი ჰიბრიდი: მანდარინის ჯიშის დასახელება. 

გ) პროდუქციის წარმომავლობა: 
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- მიეთითება წარმომავლობის ქვეყნის დასახელება, შეიძლება აგრეთვე მიეთითოს 
რეგიონი, სადაც არის წარმოებული; 

- იმ შემთხვევაში თუ წარმოდგენილია სხვადასხვა ციტრუსის სახეობები სხვადასხვა 
წარმომავლობის ქვეყნებიდან, მაშინ უნდა მიეთითოს თითოეული ქვეყანა ციტრუსის 
სახეობების ჩამონათვალის გვერდით. 

დ) ციტრუსის კომერციული სპეციფიკაციები: 

- ციტრუსის კლასი; 
- ზომა გამოხატულია შემდეგი ფორმით: 

 მინიმალური და მაქსიმალური ზომა (მილიმეტრებში); 
 ციტრუსის ზომის კოდები. 

კონტროლის პროცედურები: 

იმპორტიორმა ტვირთის შესახებ ინფორმაცია უნდა აცნობოს შესაბამის კომპეტენტურ 
უწყებას, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას იმპორტიორის შესახებ, პროდუქციის (ქვეყნის) 
წარმომავლობის შესახებ, პროდუქციის იდენტიფიკაციის შესახებ, პროდუქციის წმინდა და 
მთლიანი წონის შესახებ, ხარისხის კატეგორიის შესახებ და სხვა. აგრეთვე, უნდა წარადგინოს 
დოკუმენტი ან სერტიფიკატი მარკეტინგული სტანდარტების შესაბამისობის შესახებ.  

პროდუქციამ შეიძლება გაიაროს დოკუმენტური შემოწმება, ფიზიკური შემოწმება და/ან 
ნიმუშის ანალიზი, რათა ის აკმაყოფილებს თუ არა და შესაბამისობაში მოდის მარკეტინგულ 
სტანდარტებთან. 

ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი  

მცენარისა და მცენარეული პროდუქტების იმპორტის შემთხვევაში პროდუქციას უნდა 
გააჩნდეს ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი. 

აღნიშნული დოკუმენტი უნდა ადასტურებდეს მცენარისა და მცენარეული პროდუქციის 
ფიტოსანიტარულ მდგომარეობას და აგრეთვე, რომ გადაზიდული ტვირთი ოფიციალურად 
შემოწმდა, შესაბამისობაშია დებულების მოთხოვნებთან, რათა შევიდეს ევროკავშირში და 
აგრეთვე, პროდუქცია თავისუფალია საკარანტინო მავნებლებისგან და სხვა დამაზიანებელი 
პათოგენისგან.  

ის უნდა იყოს გაცემული მესამე ქვეყნის ოფიციალური უწყებიდან მინიმუმ ერთ 
ევროკავშირის ოფიციალურ ენაზე. ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი გამოშვებულ უნდა იყოს 
მაქსიმუმ 14 დღით ადრე, სანამ პროდუქცია დატოვებს ქვეყანას.  

იმპორტიორს მინიმუმ მოეთხოვება შემდეგი სახის ინფორმაცია: 

 პროდუქტის საიდენტიფიკაციო კოდი (პროდუქტის საიდენტიფიკაციო კოდი 
ევროპულ ინტეგრირებული ტარიფის ნომენკლატურაში);  
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 განცხადება, რომელიც მიუთითებს, რომ არსებული პროდუქტი შეიცავს 
ფიტოსანიტარიულ შესაბამისობას;  

 საჭირო ფიტოსანიტარიული დოკუმენტაციის მითითების ნომერ(ებ)ი; 
 იმპორტიორის ოფიციალური სარეგისტრაციო ნომერი. 

ინსპექტირება შეიცავს დოკუმენტურ შემოწმებას, პროდუქციის იდენტობის შემოწმებას და 
ასევე, მცენარეთა ჯანმრთელობის შემოწმებას. 

ეტიკეტირება 

ეტიკეტის შემადგენლობა სულ მცირე ესტონურ ენაზე უნდა იყოს წარმოდგენილი. 
ეტიკეტირების შესაბამისობა და ინფორმაციის სიზუსტე შესაძლებელია შემოწმდეს 
ნებისმიერ ეტაპზე (საბაჟო, დისტრიბუტორების საწყობებში, საცალო და საბითუმო 
ბაზრებზე).  

3.1.13. ლატვია 
 

ინფორმაცია იმპორტის შესახებ: 

 

 

წყარო: UN Comtrade 

ლატვიის ბაზარზე მანდარინის ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნებია: ესპანეთი და იტალია.  

59,0%
27,7%

13,3%

სურათი # 117 მანდარინის იმპორტი ლატვიაში 2016 
წელი

ესპანეთი იტალია სხვა ქვეყნები
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2016 წელს, 2015 წელთან შედარებით, ესპანეთიდან იმპორტირებული მანდარინი 

დაახლოებით 5.4%-ით (455 ტონით) შემცირდა და ღირებულებით გამოსახულებაში 

დაახლოებით 1,138 ათასი აშშ დოლარი შეადგინა. 

იმპორტის მიმართულებით, ესპანეთის შემდეგ მნიშვნელოვან ბაზარს იტალია წარმოადგენს. 

2013 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით, იტალიიდან იმპორტირებულ მანდარინს ზრდის 

ტენდენცია გააჩნია. 2016 წელს, წინა წელთან შედარებით იტალიიდან იმპორტირებული 

მანდარინი დაახლოებით 17.9%-ით (602 ტონით) გაიზარდა. 

 

წყარო: UN Comtrade 

2013 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით, მანდარინის იმპორტი ზრდის ტენდენციით ხასიათდება. 

2016 წელს, მანდარინის იმპორტმა დაახლოებით 14,354 ტონა შეადგინა, რაც წინა წელთან 

შედარებით დაახლოებით 1.5%-ით მეტია.  
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სურათი # 118 მანდარინის იმპორტი ლატვიაში 
(ტონა)
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წყარო: UN Comtrade 

2014 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით მანდარინის იმპორტს ღირებულებით გამოსახულებაში 

შემცირების ტენდენცია გააჩნია. 2016 წელს, მანდარინის იმპორტმა დაახლოებით 10,653 ათასი 

აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 11.4%-ით ნაკლებია.  

 

წყარო: UN Comtrade 

 

13 062 13 463
11 868

10 653

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

2013 2014 2015 2016

სურათი # 119 მანდარინის იმპორტი ლატვიაში 
(ათასი აშშ დოლარი)

ტონა

ღირებუ
ლება, 
ათასი 

აშშ 
დოლარი

საშ. 
ფასი 

1კგ ($)
ტონა

ღირებუ
ლება, 
ათასი 

აშშ 
დოლარი

საშ. 
ფასი 

1კგ ($)
ტონა

ღირებუ
ლება, 
ათასი 

აშშ 
დოლარი

საშ. 
ფასი 

1კგ ($)

ესპანეთი 9963 9800 0,98 8927 7914 0,89 8472 6776 0,80
იტალია 1511 1229 0,81 3367 2400 0,71 3969 2397 0,60
ლიტვა 1163 1239 1,07 679 560 0,82 827 620 0,75

ნიდერლანდები 645 707 1,10 478 480 1,00 638 558 0,87
თურქეთი 142 117 0,82 398 270 0,68 231 152 0,66

პოლონეთი 80 76 0,95 28 25 0,89 111 63 0,57
გერმანია 10 22 2,20 5 11 2,20 67 46 0,69

საბერძნეთი 20 14 0,70 207 152 0,73 29 28 0,97
სხვა ქვეყნები 267 258 0,97 56 55 0,98 10 13 1,30

სულ 13801 13462  0,97 14145 11867 0,83 14354 10653 0,74

ცხრილი #  46 მანდარინის იმპორტი ლატვიაში 2014-2016 წწ

წლები / ქვეყნები

2014 2015 2016
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ფიტოსანიტარული მოთხოვნები: 

საკვებში არსებული დამაბინძურებლების კონტროლი 

იმისათვის რომ მიღწეულ იქნას მომხმარებლების დაცვა, ევროკავშირში იმპორტი უნდა 
დაექვემდებაროს ევროკავშირის კანონმდებლობას. აუცილებელია ევროკავშირის ბაზარი 
იყოს დაცული და საკვები არ შეიცავდეს დამაბინძურებლებს, რომლებიც ზიანს მიაყენებს 
ადამიანის ჯანმრთელობას.  

დამაბინძურებელი შეიძლება იყოს ხილში და სხვადასხვა ეტაპზე, მაგალითად წარმოების, 
შეფუთვის, ტრანსპორტირების ეტაპზე და აგრეთვე, გარემოდან შეიძლება შეიჭრას 
პროდუქციაში.  

მარკეტინგული სტანდარტი ცოცხალ (Fresh) ხილზე 

ცოცხალი ხილის იმპორტი უნდა დაექვემდებაროს ევროკავშირის ჰარმონიზებულ 
მარკეტინგულ სტანდარტებს. 

მარკეტინგული სტანდარტების შემოწმება 

კომპეტენტური შესაბამისი ორგანოები ახორციელებენ პროდუქციის დოკუმენტურ და 
ფიზიკურ შემოწმებას: მინიმალურ ხარისხობრივ მონაცემებს; მინიმალურ პროდუქციის 
ვადიანობის მონაცემებს და პროდუქციის წარმოშობის აღნიშვნას. 

 

ცხრილი # 47 მინიმალური მოთხოვნები ხარისხზე: 

ჯიშები 
მინიმალური 

წვენის 
შემცველობა (%) 

მინიმალური 
შაქარი/მჟავიანობის 

წილი 
პროდუქციის შეფერილობა 

საცუმა 33 % 6,5:1 

სულ მცირე პროდუქციის 
ზედაპირის ერთი 

მესამედი უნდა იყოს 
ტიპიური შეფერილობის 

კლემენტინი 40 % 7,0:1 

სულ მცირე პროდუქციის 
ზედაპირის ერთი 

მესამედი უნდა იყოს 
ტიპიური შეფერილობის 

სხვა მანდარინის 
სახეობები და 

შესაბამისი 
ჰიბრიდი 

33 % 7,5:1  
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ციტრუსის კლასიფიკაცია: 

ა) უმაღლესი კლასის ციტრუსი 

ის ხასიათდება უმაღლესი ხარისხით და წარმოადგენს კომერციულ ტიპს. ციტრუსი არის 
დეფექტების/ხარვეზების გარეშე. 

ბ) პირველი კლასის ციტრუსი 

ის არის კარგი ხარისხის პროდუქტი და წარმოადგენს კომერციულ ტიპს. მას გააჩნია 
უმნიშვნელო ხარვეზები: 

- ციტრუსის ფორმაზე უმნიშვნელო ხარვეზები;  
- მცირე ხარვეზები შეფერილობაში, რომელიც მოიცავს ციტრუსის უმნიშვნელო დაწვას 

მზისგან;  
- ციტრუსის კანის უმნიშვნელო დეფექტი;  
- კანის უმნიშვნელო დეფექტი, რომელიც ყალიბდება ხილის ფორმირების პერიოდში, 

როგორიც არის მაგალითად პარაზიტის მიერ გამოწვეული დაზიანება;  
- უმნიშვნელო დაზიანება, რომელიც გამოწვეულია სეტყვისგან, სორტირებისას, 

შეფუთვისას, მარკირებისას და სხვა; 
- მცირე ან ნაწილობრივი კანის დაშორება.  

გ) მეორე კლასის ციტრუსი 

აღნიშნულ კლასში არსებული ციტრუსი აკმაყოფილებს მინიმალურ მოთხოვნებს. 
შესაძლებელია არსებობდეს შემდეგი სახის ხარვეზები/დეფექტები: 

- დეფექტები ციტრუსის ფორმაში; 
- ხარვეზები შეფერილობაში, რომელიც მოიცავს ციტრუსის მზისგან დაწვას;  
- ციტრუსის კანის დეფექტი; 
- კანის დეფექტი, რომელიც ყალიბდება ხილის ფორმირების პერიოდში, როგორიც არის 

მაგალითად პარაზიტის მიერ გამოწვეული დაზიანება;  
- დაზიანება, რომელიც გამოწვეულია სეტყვისგან, სორტირებისგან, შეფუთვისგან, 

მარკირებისგან და სხვა;  
- ციტრუსის კანის ზედაპირული ცვლილებები;  
- ციტრუსის უხეში კანი; 
- მცირე ან ნაწილობრივი ციტრუსის კანის დაშორება.  

ციტრუსის ზომა 

საცუმას, სხვა მანდარინის ჯიშების და ჰიბრიდების მინიმალური ზომა - დიამეტრი 45 
მილიმეტრი;  

კლემენტინის მინიმალური ზომა - დიამეტრი 35 მილიმეტრი.  
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ციტრუსის ერთგვაროვნება 

ციტრუსი შესაძლებელია დახარისხდეს შემდეგი ზომების შესაბამისად: 
ა) უზრუნველყოფილი რომ იყოს ერთგვაროვნება ზომაში, პროდუქციის ზღვრული დონე არ 
უნდა აღემატებოდეს: 

- 10 მილიმეტრს, 60 მილიმეტრზე ნაკლებ ზომის პროდუქტებზე; 
- 15 მილიმეტრს, 60-დან 80 მილიმეტრამდე ზომის პროდუქტებზე; 
- 20 მილიმეტრს, 80-დან 110 მილიმეტრამდე ზომის პროდუქტებზე; 
- ხოლო თუ პროდუქტის დიამეტრი 110 მილიმეტრზე მეტია, მაშინ არ არის 

განსაზღვრული ზღვრული დონე.  

ა) ერთგვაროვნება 

თითოეულ შეფუთულ პაკეტში არსებული ციტრუსი უნდა იყოს ერთგვაროვანი და უნდა 
მოიცავდეს: ხილს ერთიდაიგივე წარმომავლობის, სახეობის ან კომერციული ტიპის, ხარისხის 
და ზომის, და აგრეთვე ერთიდაიგივე სიმწიფის პერიოდის და განვითარების. 

აგრეთვე, უმაღლესი ხარისხის პროდუქციისთვის უზრუნველყოფილი უნდა იყოს 
პროდუქტის ფერის ერთგვაროვნება. 

ასევე, შესაძლებელია შერეული ციტრუსის სხვადასხვა სახეობების ერთ პაკეტში მოთავსება, 
რომლებიც იქნებიან ერთგვაროვანი ხარისხში და პროდუქციის წარმომავლობაში. 

პაკეტში შეფუთული არსებული პროდუქცია უნდა იყოს გარედან ხილვადი.  

ბ) შეფუთვა 

ციტრუსი შეფუთული უნდა იყოს ისე, რომ დაიცვას შიგნით არსებული პროდუქცია. 

შეფუთვის დროს გამოყენებულ უნდა იყოს სუფთა და ხარისხიანი მასალა, რათა თავიდან 
იქნას აცილებული პროდუქციის ნებისმიერი დაზიანება. მასალის გამოყენება, 
განსაკუთრებით ქაღალდის ან მარკების სავაჭრო ნიშნის გამოყენების შესახებ, არის 
ნებადართული ბეჭდური ან ეტიკეტირების გაკეთება არატოქსიკური მელნით.  

თუ პროდუქცია შეფუთულია აუცილებელია გამოყენებულ იქნას თხელი, მშრალი, ახალი და 
უსუნო ქაღალდი.  

აკრძალულია ისეთი ნივთიერების გამოყენება, რომელიც პროდუქციას განსაკუთრებით მის 
გემოს და სუნს შეუცვლის.  

პროდუქციის მარკირება 

ა) იდენტიფიკაცია: 

შემფუთავის და/ან დისტრიბუტორის დასახელება და საკონტაქტო ინფორმაცია. 
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ბ) პროდუქციის სახეობა: 

პროდუქციას უნდა მიეთითოს  მისი სახეობის სახელწოდება თუ გარედან შეფუთვაში არ ჩანს 
პროდუქცია. 

მანდარინის ჯგუფისთვის: 

- საცუმას: „საცუმას“, რომელსაც ექნება მითითებული მისი სახეობა/ჯიში; 
- კლემენტინს: „კლემენტინს“, რომელსაც ექნება მითითებული მისი სახეობა/ჯიში; 
- სხვა მანდარინი და მათი ჰიბრიდი: მანდარინის ჯიშის დასახელება. 

გ) პროდუქციის წარმომავლობა: 

- მიეთითება წარმომავლობის ქვეყნის დასახელება, შეიძლება აგრეთვე მიეთითოს 
რეგიონი, სადაც არის წარმოებული; 

- იმ შემთხვევაში თუ წარმოდგენილია სხვადასხვა ციტრუსის სახეობები სხვადასხვა 
წარმომავლობის ქვეყნებიდან, მაშინ უნდა მიეთითოს თითოეული ქვეყანა ციტრუსის 
სახეობების ჩამონათვალის გვერდით. 

დ) ციტრუსის კომერციული სპეციფიკაციები: 

- ციტრუსის კლასი; 
- ზომა გამოხატულია შემდეგი ფორმით: 

 მინიმალური და მაქსიმალური ზომა (მილიმეტრებში); 
 ციტრუსის ზომის კოდები. 

კონტროლის პროცედურები: 

იმპორტიორმა ტვირთის შესახებ ინფორმაცია უნდა აცნობოს კომპეტენტურ ოფიციალურ 
უწყებას, რომელიც მოიცავს ინფორმაციას იმპორტიორის შესახებ, პროდუქციის (ქვეყნის) 
წარმომავლობის შესახებ, პროდუქტის იდენტიფიკაციის შესახებ, პროდუქციის წმინდა და 
მთლიანი წონის შესახებ, ხარისხის კატეგორიის შესახებ და სხვა. აგრეთვე, უნდა წარადგინოს 
დოკუმენტი ან სერტიფიკატი მარკეტინგული სტანდარტების შესაბამისობის შესახებ.  

პროდუქციამ შეიძლება გაიაროს დოკუმენტური შემოწმება, ფიზიკური შემოწმება და/ან 
ნიმუშის ანალიზი, რათა ის აკმაყოფილებს თუ არა და შესაბამისობაში მოდის მარკეტინგულ 
სტანდარტებთან.  

ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი  

მცენარისა და მცენარეული პროდუქტების იმპორტის შემთხვევაში პროდუქციას უნდა 
გააჩნდეს ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი. 

აღნიშნული დოკუმენტი უნდა ადასტურებდეს მცენარისა და მცენარეული პროდუქციის 
ფიტოსანიტარულ მდგომარეობას და აგრეთვე, რომ გადაზიდული ტვირთი ოფიციალურად 
შემოწმდა, შესაბამისობაშია დებულების მოთხოვნებთან, რათა შევიდეს ევროკავშირში და 
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აგრეთვე, პროდუქცია თავისუფალია საკარანტინო მავნებლებისგან და სხვა დამაზიანებელი 
პათოგენისგან.  

ის უნდა იყოს გაცემული მესამე ქვეყნის ოფიციალური უწყებიდან მინიმუმ ერთ 
ევროკავშირის ოფიციალურ ენაზე. ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი გამოშვებულ უნდა იყოს 
მაქსიმუმ 14 დღით ადრე, სანამ პროდუქცია დატოვებს ქვეყანას.  

იმპორტიორს მინიმუმ მოეთხოვება შემდეგი სახის ინფორმაცია: 

 პროდუქტის საიდენტიფიკაციო კოდი (პროდუქტის საიდენტიფიკაციო კოდი 
ევროპულ ინტეგრირებული ტარიფის ნომენკლატურაში);  

 განცხადება, რომელიც მიუთითებს, რომ არსებული პროდუქტი შეიცავს 
ფიტოსანიტარიულ შესაბამისობას;  

 საჭირო ფიტოსანიტარიული დოკუმენტაციის მითითების ნომერ(ებ)ი; 
 იმპორტიორის ოფიციალური სარეგისტრაციო ნომერი. 

ინსპექტირება შეიცავს დოკუმენტურ შემოწმებას, პროდუქციის იდენტობის შემოწმებას და 
ასევე, მცენარეთა ჯანმრთელობის შემოწმებას. 

ეტიკეტირება 

ეტიკეტის შემადგენლობა სულ მცირე ლატვიურ ენაზე უნდა იყოს წარმოდგენილი. 
ეტიკეტირების შესაბამისობა და ინფორმაციის სიზუსტე შესაძლებელია შემოწმდეს 
ნებისმიერ ეტაპზე (საბაჟო, დისტრიბუტორების საწყობებში, საცალო და საბითუმო 
ბაზრებზე).  
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3.1.14. ლიტვა 
 

ინფორმაცია იმპორტის შესახებ: 

 

წყარო: UN Comtrade 

ლიტვის ბაზარზე მანდარინის ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნებია: ესპანეთი, ნიდერლანდები, 

იტალია და მაროკო. 

2016 წელს, წინა წელთან შედარებით, ესპანეთიდან იმპორტირებული მანდარინი 

დაახლოებით 46.3%-ით (5,252 ტონით) შემცირდა და ღირებულებით გამოსახულებაში 

დაახლოებით 5,181 ათასი აშშ დოლარი შეადგინა.  

2016 წელს, 2015 წელთან შედარებით ნიდერლანდებიდან მანდარინის იმპორტი შემცირდა 

დაახლოებით 41.9%-ით. ხოლო იგივე მაჩვენებელი იტალიიდან შემცირებულია დაახლოებით 

17.2%-ით. ანალოგიური მაჩვენებელი მაროკოდან ლიტვაში დაახლოებით 2%-ით გაიზარდა.     

30,8%

24,1%12,6%

12,5%

20,0%

სურათი # 120 მანდარინის იმპორტი ლიტვაში 2016 
წელი

ესპანეთი ნიდერლანდები იტალია მაროკო სხვა ქვეყნები
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წყარო: UN Comtrade 

2013 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით მანდარინის იმპორტი არასტაბილურობით ხასიათდება. 

2016 წელს, მანდარინის იმპორტმა დაახლოებით 36,854 ტონა შეადგინა, რაც წინა წელთან 

შედარებით დაახლოებით 21.6%-ით ნაკლებია.  

 

წყარო: UN Comtrade 

2013 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით მანდარინის იმპორტს ღირებულებით გამოსახულებაში 

შემცირების ტენდენცია გააჩნია. 2016 წელს, მანდარინის იმპორტმა დაახლოებით 24,198 ათასი 

აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 29.3%-ით ნაკლებია.  
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წყარო: UN Comtrade 

ფიტოსანიტარული მოთხოვნები: 

საკვებში არსებული დამაბინძურებლების კონტროლი 

იმისათვის რომ მიღწეულ იქნას მომხმარებლების დაცვა, ევროკავშირში იმპორტი უნდა 
დაექვემდებაროს ევროკავშირის კანონმდებლობას. აუცილებელია ევროკავშირის ბაზარი 
იყოს დაცული და საკვები არ შეიცავდეს დამაბინძურებლებს, რომლებიც ზიანს მიაყენებს 
ადამიანის ჯანმრთელობას.  

დამაბინძურებელი შეიძლება იყოს ხილში და სხვადასხვა ეტაპზე, მაგალითად წარმოების, 
შეფუთვის, ტრანსპორტირების ეტაპზე და აგრეთვე, გარემოდან შეიძლება შეიჭრას 
პროდუქციაში.  

მარკეტინგული სტანდარტი ცოცხალ (Fresh) ხილზე 

ცოცხალი ხილის იმპორტი უნდა დაექვემდებაროს ევროკავშირის ჰარმონიზებულ 
მარკეტინგულ სტანდარტებს. 

მარკეტინგული სტანდარტების შემოწმება 

კომპეტენტური შესაბამისი ორგანოები ახორციელებენ პროდუქციის დოკუმენტურ და 
ფიზიკურ შემოწმებას: მინიმალურ ხარისხობრივ მონაცემებს; მინიმალურ პროდუქციის 
ვადიანობის მონაცემებს და პროდუქციის წარმოშობის აღნიშვნას. 

ტონა

ღირებუ
ლება, 
ათასი 

აშშ 
დოლარი

საშ. 
ფასი 

1კგ ($)
ტონა

ღირებუ
ლება, 
ათასი 

აშშ 
დოლარი

საშ. 
ფასი 

1კგ ($)
ტონა

ღ ირებუ
ლება, 
ათასი 

აშშ 
დოლარი

საშ. 
ფასი 

1კგ ($)

ესპანეთი 15478 15426 1,00 16599 14585 0,88 11347 9404 0,83
ნიდერლანდები 11975 16139 1,35 12614 5936 0,47 8892 3715 0,42

იტალია 6125 3710 0,61 5450 3223 0,59 4652 2445 0,53
მაროკო 3504 3268 0,93 4507 3655 0,81 4598 3672 0,80
ჩეხეთი 980 232 0,24 214 39 0,18 1496 490 0,33

პოლონეთი 862 917 1,06 1291 1125 0,87 1265 948 0,75
საბერძნეთი 557 335 0,60 540 343 0,64 1120 850 0,76

გერმანია 129 103 0,80 364 223 0,61 1028 880 0,86
პორტუგალია 110 19 0,17 822 107 0,13 716 69 0,10

ლატვია 799 601 0,75 586 722 1,23 637 739 1,16
ეგვიპტე 466 413 0,89 454 375 0,83 223 196 0,88

თურქეთი 86 65 0,76 302 184 0,61 201 108 0,54
სხვა ქვეყნები 2016 1124 0,56 1080 772 0,71 677 681 1,01

სულ 43087 42352  0,98 44823 31289 0,69 36852 24197 0,65

ცხრილი # 48 მანდარინის იმპორტი ლიტვაში 2014-2016 წწ

წლები / ქვეყნები

2014 2015 2016
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ცხრილი # 49 მინიმალური მოთხოვნები ხარისხზე: 

ჯიშები 
მინიმალური 

წვენის შემცველობა 
(%) 

მინიმალური 
შაქარი/მჟავიანობის 

წილი 
პროდუქციის შეფერილობა 

საცუმა 33 % 6,5:1 

სულ მცირე პროდუქციის 
ზედაპირის ერთი მესამედი 

უნდა იყოს ტიპიური 
შეფერილობის 

კლემენტინი 40 % 7,0:1 

სულ მცირე პროდუქციის 
ზედაპირის ერთი მესამედი 

უნდა იყოს ტიპიური 
შეფერილობის 

სხვა მანდარინის 
სახეობები და 

შესაბამისი 
ჰიბრიდი 

33 % 7,5:1  

 

ციტრუსის კლასიფიკაცია: 

ა) უმაღლესი კლასის ციტრუსი 

ის ხასიათდება უმაღლესი ხარისხით და წარმოადგენს კომერციულ ტიპს. ციტრუსი არის 
დეფექტების/ხარვეზების გარეშე. 

ბ) პირველი კლასის ციტრუსი 

ის არის კარგი ხარისხის პროდუქტი და წარმოადგენს კომერციულ ტიპს. მას გააჩნია 
უმნიშვნელო ხარვეზები: 

- ციტრუსის ფორმაზე უმნიშვნელო ხარვეზები;  
- მცირე ხარვეზები შეფერილობაში, რომელიც მოიცავს ციტრუსის უმნიშვნელო დაწვას 

მზისგან;  
- ციტრუსის კანის უმნიშვნელო დეფექტი;  
- კანის უმნიშვნელო დეფექტი, რომელიც ყალიბდება ხილის ფორმირების პერიოდში, 

როგორიც არის მაგალითად პარაზიტის მიერ გამოწვეული დაზიანება;  
- უმნიშვნელო დაზიანება, რომელიც გამოწვეულია სეტყვისგან, სორტირებისას, 

შეფუთვისას, მარკირებისას და სხვა; 
- მცირე ან ნაწილობრივი კანის დაშორება.  

გ) მეორე კლასის ციტრუსი 

აღნიშნულ კლასში არსებული ციტრუსი აკმაყოფილებს მინიმალურ მოთხოვნებს. 
შესაძლებელია არსებობდეს შემდეგი სახის ხარვეზები/დეფექტები: 
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- დეფექტები ციტრუსის ფორმაში; 
- ხარვეზები შეფერილობაში, რომელიც მოიცავს ციტრუსის მზისგან დაწვას;  
- ციტრუსის კანის დეფექტი; 
- კანის დეფექტი, რომელიც ყალიბდება ხილის ფორმირების პერიოდში, როგორიც არის 

მაგალითად პარაზიტის მიერ გამოწვეული დაზიანება;  
- დაზიანება, რომელიც გამოწვეულია სეტყვისგან, სორტირებისგან, შეფუთვისგან, 

მარკირებისგან და სხვა;  
- ციტრუსის კანის ზედაპირული ცვლილებები;  
- ციტრუსის უხეში კანი; 
- მცირე ან ნაწილობრივი ციტრუსის კანის დაშორება.  

ციტრუსის ზომა 

საცუმას, სხვა მანდარინის ჯიშების და ჰიბრიდების მინიმალური ზომა - დიამეტრი 45 
მილიმეტრი;  

კლემენტინის მინიმალური ზომა - დიამეტრი 35 მილიმეტრი.  

ციტრუსის ერთგვაროვნება 

ციტრუსი შესაძლებელია დახარისხდეს შემდეგი ზომების შესაბამისად: 
ა) უზრუნველყოფილი რომ იყოს ერთგვაროვნება ზომაში, პროდუქციის ზღვრული დონე არ 
უნდა აღემატებოდეს: 

- 10 მილიმეტრს, 60 მილიმეტრზე ნაკლებ ზომის პროდუქტებზე; 
- 15 მილიმეტრს, 60-დან 80 მილიმეტრამდე ზომის პროდუქტებზე; 
- 20 მილიმეტრს, 80-დან 110 მილიმეტრამდე ზომის პროდუქტებზე; 
- ხოლო თუ პროდუქტის დიამეტრი 110 მილიმეტრზე მეტია, მაშინ არ არის 

განსაზღვრული ზღვრული დონე.  

ა) ერთგვაროვნება 

თითოეულ შეფუთულ პაკეტში არსებული ციტრუსი უნდა იყოს ერთგვაროვანი და უნდა 
მოიცავდეს: ხილს ერთიდაიგივე წარმომავლობის, სახეობის ან კომერციული ტიპის, ხარისხის 
და ზომის, და აგრეთვე ერთიდაიგივე სიმწიფის პერიოდის და განვითარების. 

აგრეთვე, უმაღლესი ხარისხის პროდუქციისთვის უზრუნველყოფილი უნდა იყოს 
პროდუქტის ფერის ერთგვაროვნება. 

ასევე, შესაძლებელია შერეული ციტრუსის სხვადასხვა სახეობების ერთ პაკეტში მოთავსება, 
რომლებიც იქნებიან ერთგვაროვანი ხარისხში და პროდუქციის წარმომავლობაში. 

პაკეტში შეფუთული არსებული პროდუქცია უნდა იყოს გარედან ხილვადი.  

 



 
 
 

154 
 
 

ბ) შეფუთვა 

ციტრუსი შეფუთული უნდა იყოს ისე, რომ დაიცვას შიგნით არსებული პროდუქცია. 

შეფუთვის დროს გამოყენებულ უნდა იყოს სუფთა და ხარისხიანი მასალა, რათა თავიდან 
იქნას აცილებული პროდუქციის ნებისმიერი დაზიანება. მასალის გამოყენება, 
განსაკუთრებით ქაღალდის ან მარკების სავაჭრო ნიშნის გამოყენების შესახებ, არის 
ნებადართული ბეჭდური ან ეტიკეტირების გაკეთება არატოქსიკური მელნით.  

თუ პროდუქცია შეფუთულია აუცილებელია გამოყენებულ იქნას თხელი, მშრალი, ახალი და 
უსუნო ქაღალდი.  

აკრძალულია ისეთი ნივთიერების გამოყენება, რომელიც პროდუქციას განსაკუთრებით მის 
გემოს და სუნს შეუცვლის.  

პროდუქციის მარკირება 

ა) იდენტიფიკაცია: 

შემფუთავის და/ან დისტრიბუტორის დასახელება და საკონტაქტო ინფორმაცია. 

ბ) პროდუქციის სახეობა: 

პროდუქციას უნდა მიეთითოს  მისი სახეობის სახელწოდება თუ გარედან შეფუთვაში არ ჩანს 
პროდუქცია. 

მანდარინის ჯგუფისთვის: 

- საცუმას: „საცუმას“, რომელსაც ექნება მითითებული მისი სახეობა/ჯიში; 
- კლემენტინს: „კლემენტინს“, რომელსაც ექნება მითითებული მისი სახეობა/ჯიში; 
- სხვა მანდარინი და მათი ჰიბრიდი: მანდარინის ჯიშის დასახელება. 

გ) პროდუქციის წარმომავლობა: 

- მიეთითება წარმომავლობის ქვეყნის დასახელება, შეიძლება აგრეთვე მიეთითოს 
რეგიონი, სადაც არის წარმოებული; 

- იმ შემთხვევაში თუ წარმოდგენილია სხვადასხვა ციტრუსის სახეობები სხვადასხვა 
წარმომავლობის ქვეყნებიდან, მაშინ უნდა მიეთითოს თითოეული ქვეყანა ციტრუსის 
სახეობების ჩამონათვალის გვერდით. 

დ) ციტრუსის კომერციული სპეციფიკაციები: 

- ციტრუსის კლასი; 
- ზომა გამოხატულია შემდეგი ფორმით: 

 მინიმალური და მაქსიმალური ზომა (მილიმეტრებში); 
 ციტრუსის ზომის კოდები. 
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კონტროლის პროცედურები: 

იმპორტიორმა ტვირთის შესახებ ინფორმაცია უნდა აცნობოს ინსპექტირების უწყებას, 
რომელიც მოიცავს ინფორმაციას იმპორტიორის შესახებ, პროდუქციის (ქვეყნის) 
წარმომავლობის შესახებ, პროდუქტის იდენტიფიკაციის შესახებ, პროდუქციის წმინდა და 
მთლიანი წონის შესახებ, ხარისხის კატეგორიის შესახებ და სხვა. აგრეთვე, უნდა წარადგინოს 
დოკუმენტი ან სერტიფიკატი მარკეტინგული სტანდარტების შესაბამისობის შესახებ.  

პროდუქციამ შეიძლება გაიაროს დოკუმენტური შემოწმება, ფიზიკური შემოწმება და/ან 
ნიმუშის ანალიზი, რათა ის აკმაყოფილებს თუ არა და შესაბამისობაში მოდის მარკეტინგულ 
სტანდარტებთან.  

იმპორტიორმა უნდა შეატყობინოს ტვირთის ჩამოსვლა და მოითხოვოს პროდუქციის 
შემოწმება. ინსპექტირება მოიცავს დოკუმენტურ შემოწმებას, პროდუქციის იდენტობის 
შემოწმებას და ასევე, მცენარეთა ჯანმრთელობის შემოწმებას. 

ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი  

მცენარისა და მცენარეული პროდუქტების იმპორტის შემთხვევაში პროდუქციას უნდა 
გააჩნდეს ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი. 

აღნიშნული დოკუმენტი უნდა ადასტურებდეს მცენარისა და მცენარეული პროდუქციის 
ფიტოსანიტარულ მდგომარეობას და აგრეთვე, რომ გადაზიდული ტვირთი ოფიციალურად 
შემოწმდა, შესაბამისობაშია დებულების მოთხოვნებთან, რათა შევიდეს ევროკავშირში და 
აგრეთვე, პროდუქცია თავისუფალია საკარანტინო მავნებლებისგან და სხვა დამაზიანებელი 
პათოგენისგან.  

ის უნდა იყოს გაცემული მესამე ქვეყნის ოფიციალური უწყებიდან მინიმუმ ერთ 
ევროკავშირის ოფიციალურ ენაზე. ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი გამოშვებულ უნდა იყოს 
მაქსიმუმ 14 დღით ადრე, სანამ პროდუქცია დატოვებს ქვეყანას.  

ეტიკეტირება 

ეტიკეტის შემადგენლობა სულ მცირე ლიტვურ ენაზე უნდა იყოს წარმოდგენილი. 
ეტიკეტირების შესაბამისობა და ინფორმაციის სიზუსტე შესაძლებელია შემოწმდეს 
ნებისმიერ ეტაპზე (საბაჟო, დისტრიბუტორების საწყობებში, საცალო ან საბითუმო 
ბაზრებზე).  
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3.1.15. რუსეთი 
 

ინფორმაცია იმპორტის შესახებ: 

 
წყარო: UN Comtrade 

რუსეთის ბაზარზე მანდარინის ძირითადი იმპორტიორი ქვეყნებია: თურქეთი, მაროკო, 

პაკისტანი და ჩინეთი.  

2016 წელს, წინა წელთან შედარებით, თურქეთიდან იმპორტირებული მანდარინი 

დაახლოებით 3.8%-ით (9,781 ტონით) შემცირდა და ღირებულებით გამოსახულებაში 

დაახლოებით 9,724 ათასი აშშ დოლარი შეადგინა.  

2016 წელს, 2015 წელთან შედარებით მაროკოდან მანდარინის იმპორტი გაიზარდა 

დაახლოებით 12.3%-ით. ხოლო იგივე მაჩვენებელი პაკისტანიდან შემცირებულია 

33,6%

26,9%

12,9%

11,2%

3.9%

11,5%

სურათი # 123 რუსეთში მანდარინის იმპორტი 2016 წელი

თურქეთი მოროკო პაკისტანი ჩინეთი საქართველო სხვა ქვეყნები
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დაახლოებით 3.8%-ით. ანალოგიური მაჩვენებელი ჩინეთიდან რუსეთში შემცირდა 

დაახლოებით 8.6%-ით. 

 

წყარო: UN Comtrade 

2014 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით მანდარინის იმპორტი შემცირების ტენდენციით 

ხასიათდება. 2016 წელს, მანდარინის იმპორტმა დაახლოებით 758,573 ტონა შეადგინა, რაც წინა 

წელთან შედარებით დაახლოებით 1.3%-ით ნაკლებია.  

 

წყარო: UN Comtrade 
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სურათი # 124 მანდარინის იმპორტი რუსეთში 
(ტონა)

810 654
728 221

612 343 599 212

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

2013 2014 2015 2016

სურათი # 125 მანდარინის იმპორტი რუსეთში 
(ათასი აშშ დოლარი)
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2013 წლიდან 2016 წლის ჩათვლით მანდარინის იმპორტს ღირებულებით გამოსახულებაში 

შემცირების ტენდენცია გააჩნია. 2016 წელს, მანდარინის იმპორტმა დაახლოებით 599,212 

ათასი აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით დაახლოებით 2.2%-ით ნაკლებია.  

 

წყარო: UN Comtrade 

ფიტოსანიტარული მოთხოვნები: 

ფიტოსანიტარია 

საბაჟო კავშირში იმპორტისას საკარანტინო ფიტოსანიტარული კონტროლი 

იმპორტირებული პროდუქცია საბაჟო კავშირის ტერიტორიაზე ექვემდებარება საკარანტინო 
ფიტოსანიტარულ კონტროლს. 

ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი შევსებულ უნდა იყოს საბაჟო კავშირის ერთ-ერთ 
ოფიციალურ ენაზე და/ან ინგლისურ ენაზე. 

პირველადი საკარანტინო ფიტოსანიტარული კონტროლი იმპორტირებულ პროდუქტზე 
მოიცავს შემდეგ კონტროლის ზომებს: 

1) დოკუმენტურ შემოწმებას; 
2) სატვირთოს შემოწმებას; 
3) პროდუქციის ინსპექტირება ან შემოწმება; 
4) პროდუქციის შემოწმება. 

 

ტონა

ღირებუ
ლება, 
ათასი 

აშშ 
დოლარი

საშ. 
ფასი 

1კგ ($)
ტონა

ღირებუ
ლება, 
ათასი 

აშშ 
დოლარი

საშ. 
ფასი 

1კგ ($)
ტონა

ღირებუ
ლება, 
ათასი 

აშშ 
დოლარი

საშ. 
ფასი 

1კგ ($)

თურქეთი 286672 206664 0,72 265013 176674 0,67 255233 166950 0,65
მაროკო 222789 210849 0,95 181470 162438 0,90 203779 182311 0,89

პაკისტანი 73914 69079 0,93 101225 87668 0,87 97552 83944 0,86
ჩინეთი 80347 79385 0,99 92087 84607 0,92 84782 75094 0,89

საქართველო 44919 18937 0,42 40349 16904 0,42 29647 11320 0,38
არგენტინა 47003 50570 1,08 28876 30797 1,07 24280 25714 1,06

სამხრეთ აფრიკა 12158 13143 1,08 15315 15412 1,01 14271 15426 1,08
ეგვიპტე 4016 3768 0,94 11847 9700 0,82 12769 9757 0,76

ისრაელი 14488 14749 1,02 16565 15246 0,92 12634 12275 0,97
სხვა ქვეყნები 60282 61076 1,01 15988 12899 0,81 23626 16421 0,70

სულ 846588 728220  0,86 768735 612345 0,79 758573 599212 0,78

ცხრილი # 50 მანდარ ინის იმპორტი რუსეთში 2014-2016 წწ

წლები / ქვეყნები

2014 2015 2016



 
 
 

159 
 
 

დოკუმენტური შემოწმების დროს: 

1) უნდა გააჩნდეს პროდუქციის კომერციული და სატრანსპორტო დოკუმენტები; 
2) პროდუქციის ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი; 
3) ნებართვა იმპორტზე. 

ასევე დოკუმენტაციაში უნდა იყოს მითითებული: 

1) პროდუქციის სახელწოდება; 
2) პროდუქციის წარმომავლობა.  

სატვირთოს დათვალიერება: 

სატვირთოს დათვალიერება წარმოებს ვიზუალური დათვალიერებით და რამდენად 
შეესაბამება ტრანსპორტირებას (მათ შორის კაბინის, სალონის, ბარგის და კონტეინერების 
დათვალიერება). 

სატვირთოს დათვალიერების შედეგად ოფიციალური უწყება ღებულობს გადაწყვეტილებას 
იმპორტირებული პროდუქციის აკრძალვასთან დაკავშირებით.  

პროდუქციის კვლევა: 

პროდუქციის კვლევისას ოფიციალური უწყება ატარებს პროდუქციის ვიზუალურ 
ინსპექტირებას შეფუთვის გახსნის გარეშე. 

პროდუქციის კვლევა მიმდინარეობს: 

1) რამდენად შეესაბამება წარმოების მონაცემები, რომელიც მითითებულია ფიტოსანიტარულ 
სერტიფიკატში და საკარანტინო საგნის იმპორტის ლიცენზია.  

2) საკარანტინო ობიექტების არსებობის ან არარსებობის განსაზღვრა ან მისი დაბინძურების 
ნიშნების განსაზღვრა კონტეინერის ან შეფუთვის ზედაპირზე.  
 
პროდუქციის შემოწმება მოიცავს: 

1) პროდუქციის ვიზუალურ დათვალიერებას; 
2) პროდუქციის ნიმუშების შერჩევას (ტესტს); 
3) შერჩეული ტესტების კვლევას. 
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3.2. მანდარინის ტრანსპორტირების სახეები, მარშრუტები და საჭირო დრო 
 

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში ასახულია მანდარინის ტრანსპორტირების სახე, მარშრუტი, საჭირო დრო და ღირებულება. 
აღნიშნული მონაცემები აღებულ იქნა სხვადასხვა სატრანსპორტო კომპანიებისგან. 

ცხრილი # 51 მანდარინის ტრანსპორტირების ფორმები, მარშრუტი, საჭირო დრო და ღირებულება 
დანიშნულების 

ადგილი 
ტრანსპორტირების სახე ტრანსპორტირების მარშუტები დღეები გადაზიდვის ფასი 

სატრანსპორტო 
კომპანია 

აზერბაიჯანი საავტომობილო ბაქო 2--4 USD 1500-2000 / 
20'HR 

Merani Trans 
LTD 

აზერბაიჯანი საავტომობილო ბაქო 2--3 USD 850-1000 / 
20'HR Silkroad line 

ბელორუსია საავტომობილო/საზღვაო მინსკი (ბორანით ან რუსეთით) 4--6 USD 3000-4500 / 
20'HR 

Merani Trans 
LTD 

ბელორუსია საავტომობილო/საზღვაო მინსკი (ბორანით ან რუსეთით) 10--12 USD 2500-3500 / 
20'HR Silkroad line 

ესტონეთი საზღვაო მუგას ან ტალინის პორტი 25 USD 2036 / 40'HR MSC Georgia LLC 

ესტონეთი საავტომობილო/საზღვაო 
მუგა ან ტალინი (ბორანით ან 
რუსეთით) 

7--10 USD 4000-5000 / 
20'HR 

Merani Trans 
LTD 

თურქმენეთი საავტომობილო აშხაბათი (რუსეთით)  7--10 USD 5000-8000 / 
20'HR 

Merani Trans 
LTD 

ლატვია საზღვაო ლიეპაიას ან რიგის პორტი 25 USD 2036 / 40'HR MSC Georgia LLC 

ლატვია საავტომობილო/საზღვაო 
ლიეპაია ან რიგა (ბორანით ან 
რუსეთით) 

5--10 USD 3500-4500 / 
20'HR 

Merani Trans 
LTD 

ლიტვა საზღვაო კლაიპედას პორტი 25 USD 2036 / 40'HR MSC Georgia LLC 

ლიტვა საავტომობილო/საზღვაო 
კლაიპედა ან ვილნიუსი (ბორანით ან 
რუსეთით) 

6--7 USD 3500-4500 / 
20'HR 

Merani Trans 
LTD 
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მოლდავეთი საავტომობილო/საზღვაო კიშინიოვი (ბორანით) 4--6 USD 3000-4500 / 
20'HR 

Merani Trans 
LTD 

პოლონეთი საზღვაო გდანსკის ან გდინიას პორტი 25 USD 2036 / 40'HR MSC Georgia LLC 

პოლონეთი საავტომობილო/საზღვაო ვარშავა (ბორანით ან რუსეთით) 5--10 USD 3500-5500 / 
20'HR 

Merani Trans 
LTD 

პოლონეთი საავტომობილო/საზღვაო ვარშავა (ბორანით ან რუსეთით) 12--17 EURO 4500 / 20'HR Silkroad line 
რუსეთი საზღვაო ნოვოროსიისკის პორტი 12 USD 1111 / 40'HR MSC Georgia LLC 

რუსეთი საავტომობილო ვლადიკავკაზი 2--20 USD 2000-12000 / 
20'HR 

Merani Trans 
LTD 

რუსეთი საავტომობილო ვლადიკავკაზი 10--15 USD 2500-4500 / 
20'HR Silkroad line 

სომხეთი საავტომობილო ერევანი 1---3 USD 1000-1500 / 
20'HR 

Merani Trans 
LTD 

სომხეთი საავტომობილო ერევანი 2--3 USD 750-900 / 20'HR Silkroad line 

ტაჯიკეთი საავტომობილო დუშანბე (რუსეთით) 10--14 USD 6000-9000 / 
20'HR 

Merani Trans 
LTD 

უზბეკეთი საავტომობილო ტაშკენტი (რუსეთით) 7--10 USD 4500-7000 / 
20'HR 

Merani Trans 
LTD 

უზბეკეთი საავტომობილო ტაშკენტი (რუსეთით) 14--17 USD 6000-6500 / 
20'HR Silkroad line 

უკრაინა საზღვაო ილიჩოვსკის ან ოდესას პორტი 9 USD 861 / 40'HR MSC Georgia LLC 

უკრაინა საავტომობილო/საზღვაო 
ოდესა ან კიევი (ბორანით ან 
რუსეთით) 

3--5 USD 2500-4000 / 
20'HR 

Merani Trans 
LTD 

უკრაინა საავტომობილო/საზღვაო 
ოდესა ან კიევი (ბორანით ან 
რუსეთით) 

10--12 USD 3000-4000 / 
20'HR Silkroad line 

ყაზახეთი საავტომობილო ასტანა (რუსეთით) 7--10 USD 5000-8000 / 
20'HR 

Merani Trans 
LTD 

ყაზახეთი საავტომობილო ასტანა (რუსეთით) 12--15 USD 5000-6000 / 
20'HR Silkroad line 

ყირგიზეთი საავტომობილო ბიშკეკი (რუსეთით) 10--14 USD 6000-9000 / 
20'HR 

Merani Trans 
LTD 



 
 
 

162 
 
 

3.3. ექსპორტის დეტალური ფასწარმოქმნა 
 

ქართული მანდარინის დეტალური ექსპორტის ფასწარმოქმნა სხვადასხვა ქვეყნებში 
მოცემულია ცხრილების სახით ქვემოთ. მანდარინის საბითუმო ფასად აღებულია 0,62 ლარი 
(სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრის მონაცემებით, 
აჭარის რეგიონში ყველაზე გაყიდვადი საშუალო საბითუმო ფასი ოქტომბრის 2016 წლიდან 
იანვრის 2017 წლის ჩათვლით). 

ხარჯი უშუალოდ მანდარინის ბაღიდან დასაფასოებელ საწარმომდე და მისი შემდგომი 
დაფასოება, სორტირება, შეფუთვა და მარკირება აღებულია შპს TCF GEORGIA-ს მონაცემებზე 
დაყრდნობით, რომელიც წარმოადგენს ერთ-ერთ უმსხვილეს მანდარინის ექსპორტიორ 
კომპანიას საქართველოში. 

ტრანსპორტირების ხარჯები, როგორც ნახსენებია 3.2. პუნქტში აღებულია სხვადასხვა 
სატრანსპორტო კომპანიის ფასებიდან (შპს „მერანი ტრანს“, შპს „სილქროუდ ლაინ“ და შპს 
„MSC Georgia“). 

ოფიციალური სტატისტიკური სამსახურებისგან მოპოვებულ იქნა საცალო ფასების (დახლზე 
ფასი) შესახებ ინფორმაცია შემდეგი ქვეყნებიდან: ბელორუსია, ესტონეთი და ლიტვა. 

ზემოაღნიშნული ქვეყნებიდან მოცემულმა საცალო ფასმა საშუალოდ შეადგინა 203%-ით მეტი, 
იმპორტირებული მანდარინის საშუალო ფასზე. შესაბამისად აღნიშნული დაშვება 
გავრცელებულ იქნა სხვა ქვეყნებზე, რომლის ოფიციალური საცალო ფასები ვერ იქნა 
მოპოვებული (უმეტეს შემთხვევაში ოფიციალურმა სტატისტიკურმა სამსახურებმა 
დაადასტურეს, რომ არ აწარმოებენ საცალო ფასების მონიტორინგს). ეს 203%-იანი ფასნამატი 
სავსებით რეალური და ლოგიკურია, რადგან იმპორტის რგოლში მონაწილეობენ რიგ 
შემთხვევებში იმპორტიორი კომპანია, დისტრიბუტორი, სატრანსპორტო კომპანია და საცალო 
ქსელი, რომლებიც ყველა თავის ფასნამატს ადებს პროდუქციას. 

ცხრილი # 52 აზერბაიჯანში ექსპორტის ფასწარმოქმნა (სახმელეთო გადაზიდვა) 
დასახელება ერთეული ლარი

მანდარინის მწარმოებლის საბითუმო ფასი1 ლარი/20ტ 12,400.00 

მანდარინის ხარჯი მანდარინის ბაღიდან დასაფასოებელ საწარმომდე ლარი/20ტ 600.00 

დაფასოების, სორტირების, შეფუთვისა და მარკირების ხარჯები ლარი/20ტ 3,580.00 

ტრანსპორტირების ხარჯები ლარი/20ტ 4,200.00 

ფიტოსანიტარული ხარჯები ლარი/20ტ 200.00 

მანდარინის ფასი ექსპორტირებული ქვეყნის საზღვრამდე ლარი/20ტ 20,980.00 

1 კგ მანდარინის ფასი ექსპორტირებული ქვეყნის საზღვრამდე ლარი/კგ 1.05 

1 კგ მანდარინის ფასი დახლზე2 ლარი/კგ 2.13 
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ცხრილი # 53 ბელორუსიაში ექსპორტის ფასწარმოქმნა (სახმელეთო გადაზიდვა) 
დასახელება ერთეული ლარი

მანდარინის მწარმოებლის საბითუმო ფასი1 ლარი/20ტ 12,400.00 

მანდარინის ხარჯი მანდარინის ბაღიდან დასაფასოებელ საწარმომდე ლარი/20ტ 600.00 

დაფასოების, სორტირების, შეფუთვისა და მარკირების ხარჯები ლარი/20ტ 3,580.00 

ტრანსპორტირების ხარჯები ლარი/20ტ 9,000.00 

ფიტოსანიტარული ხარჯები ლარი/20ტ 200.00 

მანდარინის ფასი ექსპორტირებული ქვეყნის საზღვრამდე ლარი/20ტ 25,780.00 

1 კგ მანდარინის ფასი ექსპორტირებული ქვეყნის საზღვრამდე ლარი/კგ 1.29 

1 კგ მანდარინის ფასი დახლზე2 ლარი/კგ 2.62 
 

ცხრილი # 54 ესტონეთში ექსპორტის ფასწარმოქმნა (სახმელეთო გადაზიდვა) 
დასახელება ერთეული ლარი

მანდარინის მწარმოებლის საბითუმო ფასი1 ლარი/20ტ 12,400.00 

მანდარინის ხარჯი მანდარინის ბაღიდან დასაფასოებელ საწარმომდე ლარი/20ტ 600.00 

დაფასოების, სორტირების, შეფუთვისა და მარკირების ხარჯები ლარი/20ტ 3,580.00 

ტრანსპორტირების ხარჯები ლარი/20ტ 10,800.00 

ფიტოსანიტარული ხარჯები ლარი/20ტ 200.00 

მანდარინის ფასი ექსპორტირებული ქვეყნის საზღვრამდე ლარი/20ტ 27,580.00 

1 კგ მანდარინის ფასი ექსპორტირებული ქვეყნის საზღვრამდე ლარი/კგ 1.38 

1 კგ მანდარინის ფასი დახლზე2 ლარი/კგ 2.80 

   
ცხრილი # 55 ესტონეთში ექსპორტის ფასწარმოქმნა (საზღვაო გადაზიდვა) 

დასახელება ერთეული ლარი
მანდარინის მწარმოებლის საბითუმო ფასი1 ლარი/20ტ 12,400.00 

მანდარინის ხარჯი მანდარინის ბაღიდან დასაფასოებელ საწარმომდე ლარი/20ტ 600.00 

დაფასოების, სორტირების, შეფუთვისა და მარკირების ხარჯები ლარი/20ტ 3,580.00 

ტრანსპორტირების ხარჯები ლარი/20ტ 4,886.00 

ფიტოსანიტარული ხარჯები ლარი/20ტ 200.00 

მანდარინის ფასი ექსპორტირებული ქვეყნის საზღვრამდე ლარი/20ტ 21,666.00 

1 კგ მანდარინის ფასი ექსპორტირებული ქვეყნის საზღვრამდე ლარი/კგ 1.08 

1 კგ მანდარინის ფასი დახლზე2 ლარი/კგ 2.20 
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ცხრილი # 56 თურქმენეთში ექსპორტის ფასწარმოქმნა (სახმელეთო გადაზიდვა) 
დასახელება ერთეული ლარი

მანდარინის მწარმოებლის საბითუმო ფასი1 ლარი/20ტ 12,400.00 

მანდარინის ხარჯი მანდარინის ბაღიდან დასაფასოებელ საწარმომდე ლარი/20ტ 600.00 

დაფასოების, სორტირების, შეფუთვისა და მარკირების ხარჯები ლარი/20ტ 3,580.00 

ტრანსპორტირების ხარჯები ლარი/20ტ 15,600.00 

ფიტოსანიტარული ხარჯები ლარი/20ტ 200.00 

მანდარინის ფასი ექსპორტირებული ქვეყნის საზღვრამდე ლარი/20ტ 32,380.00 

1 კგ მანდარინის ფასი ექსპორტირებული ქვეყნის საზღვრამდე ლარი/კგ 1.62 

1 კგ მანდარინის ფასი დახლზე2 ლარი/კგ 3.29 
 

ცხრილი # 57 ლატვიაში ექსპორტის ფასწარმოქმნა (სახმელეთო გადაზიდვა) 
დასახელება ერთეული ლარი

მანდარინის მწარმოებლის საბითუმო ფასი1 ლარი/20ტ 12,400.00 

მანდარინის ხარჯი მანდარინის ბაღიდან დასაფასოებელ საწარმომდე ლარი/20ტ 600.00 

დაფასოების, სორტირების, შეფუთვისა და მარკირების ხარჯები ლარი/20ტ 3,580.00 

ტრანსპორტირების ხარჯები ლარი/20ტ 9,600.00 

ფიტოსანიტარული ხარჯები ლარი/20ტ 200.00 

მანდარინის ფასი ექსპორტირებული ქვეყნის საზღვრამდე ლარი/20ტ 26,380.00 

1 კგ მანდარინის ფასი ექსპორტირებული ქვეყნის საზღვრამდე ლარი/კგ 1.32 

1 კგ მანდარინის ფასი დახლზე2 ლარი/კგ 2.68 

   
ცხრილი # 58 ლატვიაში ექსპორტის ფასწარმოქმნა (საზღვაო გადაზიდვა) 

დასახელება ერთეული ლარი
მანდარინის მწარმოებლის საბითუმო ფასი1 ლარი/20ტ 12,400.00 

მანდარინის ხარჯი მანდარინის ბაღიდან დასაფასოებელ საწარმომდე ლარი/20ტ 600.00 

დაფასოების, სორტირების, შეფუთვისა და მარკირების ხარჯები ლარი/20ტ 3,580.00 

ტრანსპორტირების ხარჯები ლარი/20ტ 4,886.00 

ფიტოსანიტარული ხარჯები ლარი/20ტ 200.00 

მანდარინის ფასი ექსპორტირებული ქვეყნის საზღვრამდე ლარი/20ტ 21,666.00 

1 კგ მანდარინის ფასი ექსპორტირებული ქვეყნის საზღვრამდე ლარი/კგ 1.08 

1 კგ მანდარინის ფასი დახლზე2 ლარი/კგ 2.20 
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ცხრილი # 59 ლიტვაში ექსპორტის ფასწარმოქმნა (სახმელეთო გადაზიდვა) 
დასახელება ერთეული ლარი

მანდარინის მწარმოებლის საბითუმო ფასი1 ლარი/20ტ 12,400.00 

მანდარინის ხარჯი მანდარინის ბაღიდან დასაფასოებელ საწარმომდე ლარი/20ტ 600.00 

დაფასოების, სორტირების, შეფუთვისა და მარკირების ხარჯები ლარი/20ტ 3,580.00 

ტრანსპორტირების ხარჯები ლარი/20ტ 9,600.00 

ფიტოსანიტარული ხარჯები ლარი/20ტ 200.00 

მანდარინის ფასი ექსპორტირებული ქვეყნის საზღვრამდე ლარი/20ტ 26,380.00 

1 კგ მანდარინის ფასი ექსპორტირებული ქვეყნის საზღვრამდე ლარი/კგ 1.32 

1 კგ მანდარინის ფასი დახლზე2 ლარი/კგ 2.68 

   
ცხრილი # 60 ლიტვაში ექსპორტის ფასწარმოქმნა (საზღვაო გადაზიდვა) 

დასახელება ერთეული ლარი
მანდარინის მწარმოებლის საბითუმო ფასი1 ლარი/20ტ 12,400.00 

მანდარინის ხარჯი მანდარინის ბაღიდან დასაფასოებელ საწარმომდე ლარი/20ტ 600.00 

დაფასოების, სორტირების, შეფუთვისა და მარკირების ხარჯები ლარი/20ტ 3,580.00 

ტრანსპორტირების ხარჯები ლარი/20ტ 4,886.00 

ფიტოსანიტარული ხარჯები ლარი/20ტ 200.00 

მანდარინის ფასი ექსპორტირებული ქვეყნის საზღვრამდე ლარი/20ტ 21,666.00 

1 კგ მანდარინის ფასი ექსპორტირებული ქვეყნის საზღვრამდე ლარი/კგ 1.08 

1 კგ მანდარინის ფასი დახლზე2 ლარი/კგ 2.20 
 

ცხრილი # 61 მოლდოვეთში ექსპორტის ფასწარმოქმნა (სახმელეთო გადაზიდვა) 
დასახელება ერთეული ლარი

მანდარინის მწარმოებლის საბითუმო ფასი1 ლარი/20ტ 12,400.00 

მანდარინის ხარჯი მანდარინის ბაღიდან დასაფასოებელ საწარმომდე ლარი/20ტ 600.00 

დაფასოების, სორტირების, შეფუთვისა და მარკირების ხარჯები ლარი/20ტ 3,580.00 

ტრანსპორტირების ხარჯები ლარი/20ტ 9,000.00 

ფიტოსანიტარული ხარჯები ლარი/20ტ 200.00 

მანდარინის ფასი ექსპორტირებული ქვეყნის საზღვრამდე ლარი/20ტ 25,780.00 

1 კგ მანდარინის ფასი ექსპორტირებული ქვეყნის საზღვრამდე ლარი/კგ 1.29 

1 კგ მანდარინის ფასი დახლზე2 ლარი/კგ 2.62 
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ცხრილი # 62 პოლონეთში ექსპორტის ფასწარმოქმნა (სახმელეთო გადაზიდვა) 
დასახელება ერთეული ლარი

მანდარინის მწარმოებლის საბითუმო ფასი1 ლარი/20ტ 12,400.00 

მანდარინის ხარჯი მანდარინის ბაღიდან დასაფასოებელ საწარმომდე ლარი/20ტ 600.00 

დაფასოების, სორტირების, შეფუთვისა და მარკირების ხარჯები ლარი/20ტ 3,580.00 

ტრანსპორტირების ხარჯები ლარი/20ტ 10,800.00 

ფიტოსანიტარული ხარჯები ლარი/20ტ 200.00 

მანდარინის ფასი ექსპორტირებული ქვეყნის საზღვრამდე ლარი/20ტ 27,580.00 

1 კგ მანდარინის ფასი ექსპორტირებული ქვეყნის საზღვრამდე ლარი/კგ 1.38 

1 კგ მანდარინის ფასი დახლზე2 ლარი/კგ 2.80 

   
ცხრილი # 63 პოლონეთში ექსპორტის ფასწარმოქმნა (საზღვაო გადაზიდვა) 

დასახელება ერთეული ლარი
მანდარინის მწარმოებლის საბითუმო ფასი1 ლარი/20ტ 12,400.00 

მანდარინის ხარჯი მანდარინის ბაღიდან დასაფასოებელ საწარმომდე ლარი/20ტ 600.00 

დაფასოების, სორტირების, შეფუთვისა და მარკირების ხარჯები ლარი/20ტ 3,580.00 

ტრანსპორტირების ხარჯები ლარი/20ტ 4,886.00 

ფიტოსანიტარული ხარჯები ლარი/20ტ 200.00 

მანდარინის ფასი ექსპორტირებული ქვეყნის საზღვრამდე ლარი/20ტ 21,666.00 

1 კგ მანდარინის ფასი ექსპორტირებული ქვეყნის საზღვრამდე ლარი/კგ 1.08 

1 კგ მანდარინის ფასი დახლზე2 ლარი/კგ 2.20 
 

ცხრილი # 64 რუსეთში ექსპორტის ფასწარმოქმნა (სახმელეთო გადაზიდვა) 
დასახელება ერთეული ლარი

მანდარინის მწარმოებლის საბითუმო ფასი1 ლარი/20ტ 12,400.00 

მანდარინის ხარჯი მანდარინის ბაღიდან დასაფასოებელ საწარმომდე ლარი/20ტ 600.00 

დაფასოების, სორტირების, შეფუთვისა და მარკირების ხარჯები ლარი/20ტ 3,580.00 

ტრანსპორტირების ხარჯები ლარი/20ტ 4,800.00 

ფიტოსანიტარული ხარჯები ლარი/20ტ 200.00 

მანდარინის ფასი ექსპორტირებული ქვეყნის საზღვრამდე ლარი/20ტ 21,580.00 

1 კგ მანდარინის ფასი ექსპორტირებული ქვეყნის საზღვრამდე ლარი/კგ 1.08 

1 კგ მანდარინის ფასი დახლზე2 ლარი/კგ 2.19 
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ცხრილი # 65 რუსეთში ექსპორტის ფასწარმოქმნა (საზღვაო გადაზიდვა) 
დასახელება ერთეული ლარი

მანდარინის მწარმოებლის საბითუმო ფასი1 ლარი/20ტ 12,400.00 

მანდარინის ხარჯი მანდარინის ბაღიდან დასაფასოებელ საწარმომდე ლარი/20ტ 600.00 

დაფასოების, სორტირების, შეფუთვისა და მარკირების ხარჯები ლარი/20ტ 3,580.00 

ტრანსპორტირების ხარჯები ლარი/20ტ 2,666.00 

ფიტოსანიტარული ხარჯები ლარი/20ტ 200.00 

მანდარინის ფასი ექსპორტირებული ქვეყნის საზღვრამდე ლარი/20ტ 19,446.00 

1 კგ მანდარინის ფასი ექსპორტირებული ქვეყნის საზღვრამდე ლარი/კგ 0.97 

1 კგ მანდარინის ფასი დახლზე2 ლარი/კგ 1.97 
 

ცხრილი # 66 სომხეთში ექსპორტის ფასწარმოქმნა (სახმელეთო გადაზიდვა) 
დასახელება ერთეული ლარი

მანდარინის მწარმოებლის საბითუმო ფასი1 ლარი/20ტ 12,400.00 

მანდარინის ხარჯი მანდარინის ბაღიდან დასაფასოებელ საწარმომდე ლარი/20ტ 600.00 

დაფასოების, სორტირების, შეფუთვისა და მარკირების ხარჯები ლარი/20ტ 3,580.00 

ტრანსპორტირების ხარჯები ლარი/20ტ 3,000.00 

ფიტოსანიტარული ხარჯები ლარი/20ტ 200.00 

მანდარინის ფასი ექსპორტირებული ქვეყნის საზღვრამდე ლარი/20ტ 19,780.00 

1 კგ მანდარინის ფასი ექსპორტირებული ქვეყნის საზღვრამდე ლარი/კგ 0.99 

1 კგ მანდარინის ფასი დახლზე2 ლარი/კგ 2.01 
 

ცხრილი # 67 ტაჯიკეთში ექსპორტის ფასწარმოქმნა (სახმელეთო გადაზიდვა) 
დასახელება ერთეული ლარი

მანდარინის მწარმოებლის საბითუმო ფასი1 ლარი/20ტ 12,400.00 

მანდარინის ხარჯი მანდარინის ბაღიდან დასაფასოებელ საწარმომდე ლარი/20ტ 600.00 

დაფასოების, სორტირების, შეფუთვისა და მარკირების ხარჯები ლარი/20ტ 3,580.00 

ტრანსპორტირების ხარჯები ლარი/20ტ 18,000.00 

ფიტოსანიტარული ხარჯები ლარი/20ტ 200.00 

მანდარინის ფასი ექსპორტირებული ქვეყნის საზღვრამდე ლარი/20ტ 34,780.00 

1 კგ მანდარინის ფასი ექსპორტირებული ქვეყნის საზღვრამდე ლარი/კგ 1.74 

1 კგ მანდარინის ფასი დახლზე2 ლარი/კგ 3.53 
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ცხრილი # 68 უზბეკეთში ექსპორტის ფასწარმოქმნა (სახმელეთო გადაზიდვა) 
დასახელება ერთეული ლარი

მანდარინის მწარმოებლის საბითუმო ფასი1 ლარი/20ტ 12,400.00 

მანდარინის ხარჯი მანდარინის ბაღიდან დასაფასოებელ საწარმომდე ლარი/20ტ 600.00 

დაფასოების, სორტირების, შეფუთვისა და მარკირების ხარჯები ლარი/20ტ 3,580.00 

ტრანსპორტირების ხარჯები ლარი/20ტ 13,800.00 

ფიტოსანიტარული ხარჯები ლარი/20ტ 200.00 

მანდარინის ფასი ექსპორტირებული ქვეყნის საზღვრამდე ლარი/20ტ 30,580.00 

1 კგ მანდარინის ფასი ექსპორტირებული ქვეყნის საზღვრამდე ლარი/კგ 1.53 

1 კგ მანდარინის ფასი დახლზე2 ლარი/კგ 3.10 
 

ცხრილი # 69 უკრაინაში ექსპორტის ფასწარმოქმნა (სახმელეთო გადაზიდვა) 
დასახელება ერთეული ლარი

მანდარინის მწარმოებლის საბითუმო ფასი1 ლარი/20ტ 12,400.00 

მანდარინის ხარჯი მანდარინის ბაღიდან დასაფასოებელ საწარმომდე ლარი/20ტ 600.00 

დაფასოების, სორტირების, შეფუთვისა და მარკირების ხარჯები ლარი/20ტ 3,580.00 

ტრანსპორტირების ხარჯები ლარი/20ტ 7,800.00 

ფიტოსანიტარული ხარჯები ლარი/20ტ 200.00 

მანდარინის ფასი ექსპორტირებული ქვეყნის საზღვრამდე ლარი/20ტ 24,580.00 

1 კგ მანდარინის ფასი ექსპორტირებული ქვეყნის საზღვრამდე ლარი/კგ 1.23 

1 კგ მანდარინის ფასი დახლზე2 ლარი/კგ 2.49 

   
ცხრილი # 70 უკრაინაში ექსპორტის ფასწარმოქმნა (საზღვაო გადაზიდვა) 

დასახელება ერთეული ლარი
მანდარინის მწარმოებლის საბითუმო ფასი1 ლარი/20ტ 12,400.00 

მანდარინის ხარჯი მანდარინის ბაღიდან დასაფასოებელ საწარმომდე ლარი/20ტ 600.00 

დაფასოების, სორტირების, შეფუთვისა და მარკირების ხარჯები ლარი/20ტ 3,580.00 

ტრანსპორტირების ხარჯები ლარი/20ტ 2,066.00 

ფიტოსანიტარული ხარჯები ლარი/20ტ 200.00 

მანდარინის ფასი ექსპორტირებული ქვეყნის საზღვრამდე ლარი/20ტ 18,846.00 

1 კგ მანდარინის ფასი ექსპორტირებული ქვეყნის საზღვრამდე ლარი/კგ 0.94 

1 კგ მანდარინის ფასი დახლზე2 ლარი/კგ 1.91 
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ცხრილი # 71 ყაზახეთში ექსპორტის ფასწარმოქმნა (სახმელეთო გადაზიდვა) 
დასახელება ერთეული ლარი

მანდარინის მწარმოებლის საბითუმო ფასი1 ლარი/20ტ 12,400.00 

მანდარინის ხარჯი მანდარინის ბაღიდან დასაფასოებელ საწარმომდე ლარი/20ტ 600.00 

დაფასოების, სორტირების, შეფუთვისა და მარკირების ხარჯები ლარი/20ტ 3,580.00 

ტრანსპორტირების ხარჯები ლარი/20ტ 15,600.00 

ფიტოსანიტარული ხარჯები ლარი/20ტ 200.00 

მანდარინის ფასი ექსპორტირებული ქვეყნის საზღვრამდე ლარი/20ტ 32,380.00 

1 კგ მანდარინის ფასი ექსპორტირებული ქვეყნის საზღვრამდე ლარი/კგ 1.62 

1 კგ მანდარინის ფასი დახლზე2 ლარი/კგ 3.29 
 

ცხრილი # 72 ყირგიზეთში ექსპორტის ფასწარმოქმნა (სახმელეთო გადაზიდვა) 
დასახელება ერთეული ლარი

მანდარინის მწარმოებლის საბითუმო ფასი1 ლარი/20ტ 12,400.00 

მანდარინის ხარჯი მანდარინის ბაღიდან დასაფასოებელ საწარმომდე ლარი/20ტ 600.00 

დაფასოების, სორტირების, შეფუთვისა და მარკირების ხარჯები ლარი/20ტ 3,580.00 

ტრანსპორტირების ხარჯები ლარი/20ტ 18,000.00 

ფიტოსანიტარული ხარჯები ლარი/20ტ 200.00 

მანდარინის ფასი ექსპორტირებული ქვეყნის საზღვრამდე ლარი/20ტ 34,780.00 

1 კგ მანდარინის ფასი ექსპორტირებული ქვეყნის საზღვრამდე ლარი/კგ 1.74 

1 კგ მანდარინის ფასი დახლზე2 ლარი/კგ 3.53 
1 აღებულია 1 კგ მანდარინის საბითუმო ფასად 0.62 ლარი 
2 საექსპორტო ფასის 203%, როგორც ფასნამატი დახლამდე 

3.4. მანდარინის საცალო ქსელში სარეალიზაციო ფასები 
 

ქვემოთ მოცემულია ცხრილი, სადაც აღნიშნულია ბოლო სამი წლის მანძილზე საცალო ფასები 
სხვადასხვა ქვეყნებში. პუნქტ 3.3.-ში მოცემულია დეტალური ინფორმაცია საცალო ფასების 
დადგენის შესახებ. 
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3.5. მიზნობრივ ქვეყნებში მომხმარებლის მოთხოვნები მანდარინის მიმართ 
 

ქვემოთ მოცემული ცხრილისთვის ინფორმაცია მოპოვებულ იქნა საქართველოს ერთ-ერთ 
უმსხვილესი საექსპორტო და გადამამუშავებელი კომპანიის (შპს TCF GEORGIA) ფინანსურ 
მენეჯერ, ბ-ნ გია ლომინაძესთან და აგრეთვე რუსეთის ერთ-ერთ ლიდერი კომპანიის (შპს 
Nevskaya Co), როგორც საიმპორტო ასევე რეექსპორტის მიმართულებით, აღმასრულებელ 
დირექტორ, ბ-ნ გენადი ფრენკელთან გასაუბრების შედეგად. 

2014 2015 2016

1 აზერბაიჯანი2 2 27.2 10.3

2 ბელორუსია1 2.9 3.5 3.9

3 ესტონეთი1 4.9 4.8 4.2

4 თურქმენეთი2 2.9 2.6 2.6

5 ლატვია2 4.7 4.1 3.6

6 ლიტვა1 4.3 4.5 4.4

7 მოლდავეთი2 3.5 2.8 3.4

8 პოლონეთი2 4.3 3.7 3.5

9 რუსეთი2 4.2 3.9 3.8

10 სომხეთი2 3.6 3.7 2.7

11 ტაჯიკეთი2 3.3 3.9 2

12 უზბეკეთი2 2.7 2.5 2.6

13 უკრაინა2 4.9 4.6 4

14 ყაზახეთი2 3.3 3.2 2.7

15 ყირგიზეთი2 4.1 3.2 2.1

შენიშვნა : სხვადასხვა  ვალუტის  კურსი 
აღებულია  12.08.2017- ის  მდგომარეობით 
საქართველოს  ეროვნული  ბანკის  მიხედვით .

ცხრილი #  73 მანდარინის საცალო 
ფასები

# ქვეყანა
მანდარინი (ლარი)

1 მოწოდებულია  შესაბამისი  ქვეყნის 
სტატისტიკური  სამსახურის  მიერ .
2 დაანგირუშებულია  საშუალო  ფასი 
იმპორტირებული  მანდარინის  და  აღებულია 
203%, როგორც  ფასნამატი  დახლამდე  ფასის .
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ცხრილი # 74 მომხმარებლის მოთხოვნები მანდარინის მიმართ ქვეყნების მიხედვით 

დასახელება 
ნაყოფის 

ზომა 
ჯიშები შეფუთვა მარკირება 

გემოვნური 
თავისებურებანი 

აზერბაიჯანი 48-52; 52-56; კლემენტინი  მუყაო  არა 
ნაკლებად მჟავე; 
ტკბილი; 

ბელორუსია 
52-56; 56-60; 
60+ 

კლემენტინი, 
საცუმა და სხვა 
ჰიბრიდები 

მუყაო  არა 
ნაკლებად მჟავე; 
ტკბილი; 

ესტონეთი 56-60; 60+ 
საცუმა და სხვა 
ჰიბრიდები 

მუყაო  კი ტკბილი; 

თურქმენეთი 48-52; 52-56; კლემენტინი  მუყაო  არა 
ნაკლებად მჟავე; 
ტკბილი; 

ლატვია 56-60; 60+ 
საცუმა და სხვა 
ჰიბრიდები 

მუყაო  კი ტკბილი; 

ლიტვა 56-60; 60+ 
საცუმა და სხვა 
ჰიბრიდები 

მუყაო  კი ტკბილი; 

მოლდოვეთი 48-52; 52-56; კლემენტინი  მუყაო  კი 
ნაკლებად მჟავე; 
ტკბილი; 

პოლონეთი 56-60; 60+ 
საცუმა და სხვა 
ჰიბრიდები 

მუყაო  კი ტკბილი; 

რუსეთი 
52-56; 56-60; 
60+ 

კლემენტინი, 
საცუმა და სხვა 
ჰიბრიდები 

მუყაო  არა 
ნაკლებად მჟავე; 
ტკბილი; 

სომხეთი 56-60; 60+ 
საცუმა და სხვა 
ჰიბრიდები 

მუყაო  არა 
ნაკლებად მჟავე; 
ტკბილი; 

ტაჯიკეთი 48-52; 52-56; კლემენტინი  მუყაო  არა 
ნაკლებად მჟავე; 
ტკბილი; 

უზბეკეთი 48-52; 52-56; კლემენტინი  მუყაო  არა 
ნაკლებად მჟავე; 
ტკბილი; 

უკრაინა 
52-56; 56-60; 
60+ 

კლემენტინი, 
საცუმა და სხვა 
ჰიბრიდები 

მუყაო  არა 
ნაკლებად მჟავე; 
ტკბილი; 

ყაზახეთი 48-52; 52-56; კლემენტინი  მუყაო  არა 
ნაკლებად მჟავე; 
ტკბილი; 

ყირგიზეთი 48-52; 52-56; კლემენტინი  მუყაო  არა 
ნაკლებად მჟავე; 
ტკბილი; 
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4. ანალიზი, დასკვნები და რეკომენდაციები 

4.1. ანალიზი 
 

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში ასახულია მსოფლიოში მანდარინის უმსხვილესი მწარმოებელი 
ქვეყნები. ამავე ცხრილში მოცემულია სხვადასხვა წყაროების მიხედვით საშუალო საჰექტარო 
მოსავლიანობა ქვეყნების მიხედვით და ექსპორტირებული რაოდენობა. 

 

ტონა %

1 საქართველო 3.6 20 63,000 27,419 43.50%
2 იტალია 17.4 20.4 626,000 94,759 15.10%
3 ესპანეთი 21.1 22.4 2,446,200 1,464,079 59.90%
4 თურქეთი 25.1 28.7 1,060,000 673,255 63.50%
5 მაროკო 20.7 24 1,325,246 498,716 37.60%
6 ისრაელი 17.9 21.7 190,600 111,928 58.70%

7 საბერძნეთი 17.2 20.8 140,240 85,852 61.20%
2015-2016წ 

სეზონის 
წარმოება

8 ჩინეთი 10.5 24.6 20,200,000 646,500 3.20%
2014წ 

წარმოება და 
ექსპორტი

9 იაპონია 20.4 20.4 933,000 1,870 0.20%
10 ს. კორეა 33.9 30.9 635,032 2,335 0.40%
11 არგენტინა 12 10.9 350,000 49,666 14.20%

12 ბრაზილია 19.4 20.4 965,167 316 0.03%
2015წ 

წარმოება და 
ექსპორტი

13 მექსიკა 14.6 10.7 492,039 2,151 0.40%
2014წ 

წარმოება და 
ექსპორტი

14 პერუ 25.7 29.5 339,604 110,285 32.50%
2014წ 

წარმოება და 
ექსპორტი

15 აშშ 28.1 36.4 935,000 40,125 4.30%
2015-2016წ 

სეზონის 
წარმოება

ცხრილი # 75  მანდარინის  წარმოება 2016 წელი ქვეყნების  მიხედვით                                                                        
(საშუალო საჰექტარო მოსავალი, საერთო წარმოება, ექსპორტზე გატანილი)

N
მანდარ ინის 

მწარ მო ებელი 
ქვეყანა

საშუალო 
საჰექტარ ო 
მოსავალი, 

ტ/ჰა (FA O-ს 
2014 წლის 

მო ნაცემები) 

მითითებული 
ქვეყნების 

შესაბამისი 
უწყების 

მო ნაცემები 
ტ/ჰა

წარ მო ებული 
პრ ოდუქცია,  

ტო ნა

საერ თო 
რ აოდენო ბიდან 

ექსპორ ტირ ებული 
პრ ო დუქცია

შენიშვნა
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ცხრილ # 76-ში მოცემულია 15 პოტენციურ საექსპორტო ბაზარზე ქართული მანდარინის 
სავარაუდო ფასი დახლზე, ასევე 2016 წელს სავარაუდო ფასები შესაბამის ქვეყნებში და 
საქართველოდან ტრანსპორტირების ვადები. 

 

ზემოთ მოყვანილი ცხრილის ანალიზის საფუძველზე, შეიძლება დეტალური დასკვნის 
მომზადება თუ რომელი ქვეყნის ბაზარი არის პოტენციურად საინტერესო ქართული 
მანდარინის ექსპორტიორებისთვის. 

ასევე ცხრილში # 74 მოცემულია მომხმარებლის მოთხოვნები მანდარინის მიმართ ქვეყნების 
მიხედვით, საშუალებას გვაძლევს გავაანალიზოთ, მომხმარებლის მოთხოვნები და 
შევაჯეროთ საქართველოში მოყვანილ მანდარინის ზომას, ჯიშებს, შეფუთვას და მარკირებას 
და გემოვნურ თავისებურებებს, რის საფუძველზე შეგვიძლია წარმოებული მანდარინის 
მიხედვით შევარჩიოთ უფრო ეფექტურად მისი შესაბამისი ბაზარი. 

ქვეყანა
ფასი 

დახლზე 
(ლარი)

2016 წ . 
საშუალო  ფასი 

დახლზე 
(ლარი)

ტრანსპორტირების 
დრო  (დღე)

აზერბაიჯანი (სახმელეთო) 2.13 10.28 2--4
ბელორუსია (სახმელეთო) 2.62 3.88 4--12
ესტონეთი (სახმელეთო) 2.8 7--10
ესტონეთი (საზღვაო) 2.2 25
თურქმენეთი (სახმელეთო) 3.29 2.63 7--10
ლატვია (სახმელეთო) 2.68 5--10
ლატვია (საზღვაო) 2.2 25
ლიტვა (სახმელეთო) 2.68 6--7
ლიტვა (საზღვაო) 2.2 25
მოლდოვეთი (სახმელეთო) 2.62 3.41 4--6
პოლონეთი (სახმელეთო) 2.8 5--10
პოლონეთი (საზღვაო) 2.2 25
რუსეთი (სახმელეთო) 2.19 2--20
რუსეთი (საზღვაო) 1.97 12
სომხეთი (სახმელეთო) 2.01 2.71 1--3
ტაჯიქეთი (სახმელეთო) 3.53 1.96 10--14
უზბეკეთი (სახმელეთო) 3.1 2.63 7--17
უკრაინა (სახმელეთო) 2.49 3--12
უკრაინა (საზღვაო) 1.91 9
ყაზახეთი (სახმელეთო) 3.29 2.69 7--15
ყირგიზეთი (სახმელეთო) 3.53 2.13 10--14

4.01

ცხრილი # 76  ქართული მანდარინის  ფასი დახლზე, საშუალო 
მანდარინის  ფასი დახლზე, ტრანსპორტირების  დრო

4.25

3.6

4.39

3.49

3.83
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4.2. დასკვნები 
მანდარინის საშუალო მოსავლიანობა საქართველოში დაბალია და FAO-ს მონაცემების 
მიხედვით დაახლეობით 3.6 ტონას შეადგენს ჰექტარზე, ხოლო საქართველოს სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროს მონაცემების მიხედვით დაახლოებით 20 ტონას. ანალოგიური 
მაჩვენებელი სხვა ქვეყნებში გაცილებით მაღალია. მაგალითად, საშუალო საჰექტარო 
მოსავლიანობა თურქეთში 28,7 ტონას, პერუში 29,5 ტონას, ს. კორეაში 30,9 და აშშ-ში 36,4 ტონას 
შეადგენს. 

საქართველოში მანდარინის საშუალო საჰექტარო მოსავლიანობის დაბალი მაჩვენებელი 
გამოწვეულია მოძველებული და ხშირ შემთხვევაში ამორტიზირებული ნარგავების დიდი 
რაოდენობით. ამ პრობლემის გადასაჭრელად აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ 
ჩაქვის ცისტრუსოვანთა საცდელ-სადემონსტრაციო სანერგე მეურნეობაში 2012 წელს გააშენა 
28 სხვადასხვა ჯიშის მანდარინის სანერგე მეურნეობა. ძალიან მნიშვნელოვანია სანერგე 
მეურნეობაში ფერმერებისთვის ჩატარებული ტრენინგები ციტრუსის მოვლა-მოყვანის 
თანამედროვე ტექნოლოგიებში და ახალი ჯიშის მანდარინის გავრცელებაში.  

საქართველოში მანდარინის ბაღის ტიპიური ზომა 0.15-დან 0.25 ჰა-მდე მერყეობს, ხოლო 
საბერძნეთში მანდარინის საშუალო სამრეწველო ზომა დაახლოებით 2.8-ჰა-ს შეადგენს. 
ბრაზილიაში მანდარინის ბაღის დაახლოებით 10-დან 100 ჰა-მდე დაახლოებით 40 %-ია, 
ისრაელში 75.7% ფლობს მანდარინის ბაღებს, რომელთა ზომა მერყეობს 1-დან 9 ჰა-მდე. 
მაშასადამე, საქართველოში მანდარინის ბაღების ტიპიური ზომა მცირეა ვიდრე ზემოთ 
აღნიშნულ ქვეყნებში.   

მანდარინის კრეფის პერიოდი საქართველოში გრძელდება ძირითადად ორი თვე (ნოემბერი 
და დეკემბერი). ისეთ ქვეყნებში, როგორიც არის ესპანეთი, თურქეთი და საბერძნეთი 
მანდარინის კრეფის პერიოდი სექტემბრიდან გრძელდება მაისამდე. იტალიაში ანალოგიური 
მაჩვენებელი გრძელდება სექტემბრიდან მარტამდე, ხოლო აშშ-ში სექტემბრიდან აპრილამდე. 
ასე, რომ მნიშვნელოვანია მანდარინის საადრეო ჯიშების დარგვა, რათა გაიზარდოს კრეფის 
პერიოდი საქართველოში. 

იქ, სადაც შესაძლებელია მანდარინის ტრანსპორტირება საზღვაო და სახმელეთო 
საშუალებებით გაცილებით უფრო იაფი ჯდება საზღვაო გადაზიდვები. მნიშვნელოვანია 
აღინიშნოს, რომ პოლონეთში, ესტონეთში, ლატვიაში და ლიტვაში მანდარინის ექსპორტი 
საქართველოდან საზღვაო ტრანსპორტის საშუალებით დაახლოებით 25 დღე გრძელდება, 
როცა სახმელეთო გადაზიდვებით საჭიროა 5-დან 10 დღემდე.  

ექსპორტის პოტენციალის შეფასება მოცემულია სურათ # 126-ში. მოცემულია სამი 
კრიტერიუმი რომლის მიხედვით ქვეყნებს მიენიჭათ ქულები. ყველაზე მნიშვნელოვან 
კრიტერიუმად იდენტიფიცირებულია „კონკურენტუნარიანი ფასი“, რომელსაც მიენიჭა 60 
ქულა, შემდგომ „მომხმარებლის მოთხოვნები“ 30 ქულა, ხოლო 10 ქულა მიენიჭა „ბაზრის 
მოცულობას“. სრულად გაფერადებული წრე წარმოადგენს ქულების 100%, ¾ - 75%, ½ - 50%, 



 
 
 

176 
 
 

¼ - 25%, ხოლო წრე ფერის გარეშე წარმოადგენს ქულების 0%. სვეტში სახელწოდებით „ქულა“ 
ჯამდება ქულები ზემოთაღნიშნული სისტემის მიხედვით.  

სურათი # 126 ექსპორტის პოტენციალის შეფასება 

საექსპორტო 
ქვეყანა 

კონკურენტუნა
რიანი ფასი 

მომხმარებლის 
მოთხოვნები 

ბაზრის 
მოცულობა 

ქულა რეიტინგი 

აზერბაიჯანი 
  

    

 

92,5 

 

1 

ბელორუსია 

 
  

 

60 

 

3 

ესტონეთი  

  

 

57,5 

 

4 

თურქმენეთი 

 

  

 

35 

 

9 

ლატვია  

  

 

42,5 

 

7 

ლიტვა  

 

 

 

60 

 

3 

მოლდავეთი 
  

    

 

42,5 

 

9 

პოლონეთი 
 

  

 

47,5 

 

6 
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საექსპორტო 
ქვეყანა 

კონკურენტუნა
რიანი ფასი 

მომხმარებლის 
მოთხოვნები 

ბაზრის 
მოცულობა 

 

ქულა 

 

რეიტინგი 

რუსეთი 
 

  

 

77,5 

 

2 

სომხეთი 
 

  

 

50 

 

5 

ტაჯიკეთი  

  

 

32,5 

 

10 

უზბეკეთი  

  

 

32,5 

 

10 

უკრაინა  

  

 

77,5 

 

2 

ყაზახეთი  

  

 

37,5 

 

8 

ყირგიზეთი 
 

  

 

37,5 

 

8 
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4.3. რეკომენდაციები 
 

რეკომენდაცია # 1 

საქართველოში სხვა ქვეყნებთან შედარებით დაბალია მანდარინის საშუალო საჰექტარო 
მოსავლიანობა, რაც გამოწვეულია მოძველებული და ამორტიზირებული მანდარინის 
ნარგავებით, რაც ხარისხზე და წარმოების რაოდენობაზე აისახება. მანდარინის ბაღების დიდი 
ნაწილი გადაბერებულია და მცირე და შედარებით დაბალი ხარისხის მოსავალს იძლევა. 
აქედან გამომდინარე, არსებული ძველი მანდარინის ჯიშები ახალი, ელიტური ჯიშების  
ნერგებით უნდა ჩანაცვლდეს, რაც ქვეყანაში ხელს შეუწყობს მანდარინის ხარისხისა და 
მანდარინის საჰექტარო მოსავლიანობის ზრდას.  

აუცილებელია ასევე ტრენინგების ჩატარება ფერმერებისთვის ისეთ საკითხებში, როგორიც 
არის მოსავლის აღების (ყუნწის მოჭრის) და მოსავლის შენახვის ტექნოლოგიებში (სამაცივრე 
მეურნეობების განვითარება). 

რეკომენდაცია # 2 

საქართველოში დიდი რაოდენობით მანდარინის მცირე მწარმოებელია, რომლებიც დიდი 
გამოწვევების წინაშე დგანან. მცირე მწარმოებლები არ არიან გაერთიანებულნი 
კოოპერატივებში, რაც მანდარინის წარმოების განვითარების ერთ-ერთი ძირითადი 
წინაპირობა არის. კოოპერატივის შემთხვევაში გაწეული ხარჯები იქნება გაცილებით 
ეფექტური, ასევე შეძლებენ ერთობლივად შექმნან შემნახველი და დამახარისხებელი მცირე და 
საშუალო ზომის საწარმოები. კოოპერატივის შემთხვევაში მათი ინვესტიციების უკუგება 
იქნება გაცილებით მაღალი.  

რეკომენდაცია # 3 

ისეთ ქვეყნებში როგორიც არის თურქეთი და ესპანეთი მანდარინის კრეფის პერიოდი იწყება 
სექტემბრიდან და გრძელდება მაისამდე. საქართველოში მანდარინის კრეფის პერიოდი 
ძირითადად იწყება ნოემბერში და მთავრდება დეკემბრის ბოლოს. აღნიშნულ პერიოდში 
მსოფლიო მასშტაბით მანდარინის ფასი ბაზარზე მინიმალურ ზღვარზეა და აქედან 
გამომდინარე მნიშვნელოვანია საქართველოში მანდარინის საადრეო ჯიშების დარგვა, 
რომელიც გაზრდის მანდარინის კრეფის პერიოდს ქვეყანაში, შესაბამისად ფერმერები და 
ექსპორტიორები უფრო მიმზიდველ ფასად შეძლებენ მის რეალიზაციას. 

რეკომენდაცია # 4 

რადგან მანდარინი საქართველოსთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საექსპორტო პროდუქციაა 
მნიშვნელოვანია საქართველოში დაარსებულ იქნეს მანდარინის წარმოების და ექსპორტის 
ხელშეწყობის ასოციაცია, რომლის მთავარი მიზანი იქნება ქართული მანდარინის წარმოების 
განვითარება და ექსპორტის რეკლამირება და მხარდაჭერა საერთაშორისო მასშტაბით.  
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რეკომენდაცია # 5  

ექსპორტის შეფასების გრაფიკიდან გამომდინარე, სადაც გათვალისწინებულია სხვადასხვა 
კრიტერიუმები (კონკურენტუნარიანი ფასი, მომხმარებლის მოთხოვნები და კონკრეტული 
ქვეყნის ბაზრის მოცულობა), მიღებულია მიზნობრივი ქვეყნების რეიტინგი ქულათა სისტემის 
შესაბამისად (ცხრილი # 77). აღნიშნული რეიტინგით შეიძლება შეფასდეს თუ სად უფრო 
კონკურენტუნარიანი იქნება ქართული მანდარინის რეალიზაცია. ძირითადი ძალისხმევა 
უნდა გაკეთდეს რეიტინგში მყოფ მოწინავე ქვეყნების საექსპორტო მიმართულების 
განვითარებაში, თუმცა ეს არ გამორიცხავს რომ უახლოეს მომავალში სხვადასხვა ფაქტორების 
გამო შეიცვალოს გარემოება და შესაბამისად შეიცვალოს ქვეყნების რეიტინგები. 

 

ცხრილი # 77 მიზნობრივი 
საექსპორტო ქვეყნების 

რეიტინგი 
ქვეყანა რეიტინგი 

აზერბაიჯანი 1 
რუსეთი 2 
უკრაინა 2 
ბელორუსია 3 
ლიტვა 3 
ესტონეთი 4 
სომხეთი 5 
პოლონეთი 6 
ლატვია 7 
ყაზახეთი 8 
ყირგიზეთი 8 
თურქმენეთი 9 
მოლდავეთი 9 
ტაჯიკეთი 10 
უზბეკეთი 10 

 


