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შესავალი 
ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების მოთხოვნებიდან გამომდინარე, საქართველომ 

უნდა უზრუნველყოს ევროკავშირის ყველა შესაბამისი დირექტივის და რეგულაციის დანერგვა, რაც 

ხელს შეუწყობს არა მარტო ევროკავშირში საქართველოს ექსპორტის ზრდას, არამედ დაიცავს 

ადგილობრივ მომხმარებლებსაც. მომხმარებელს უნდა მიეწოდოს სწორი, საკმარისი და გასაგები 

ინფორმაცია პროდუქტის თვისებების და თავისებურებების შესახებ.  მომხმარებელმა უნდა მიიღოს 

ზუსტად ის პროდუქცია, რაც მან აირჩია. პროდუქციის ხარისხის უსაფრთხოების მოთხოვნების და 

მათი კონტროლის მიზანია ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის და მომხმარებელთა 

ინტერესების დაცვა. 

საქართველომ თავისი კანონმდებლობა ევროპულს უნდა დაუახლოოს 2030 წლამდე. 

შესაბამისად, არსებობს სექტორული დაახლოების გეგმები. ევროპასთან დაახლოება, სხვა საკითხების 

გარდა, ევროპულ ხარისხთან, ჯანმრთელობისა და კვების უსაფრთხოების სტანდარტებთან 

დაახლოებასაც ნიშნავს. აღნიშნული სტანდარტები ვრცელდება როგორც სურსათზე, ასევე 

სამრეწველო პროდუქციაზე.  

ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების ნაწილი IV-ის (ვაჭრობა და ვაჭრობასთან 

დაკავშირებულ საკითხები) მე-3 თავი ეხება ტექნიკურ ბარიერებს ვაჭრობაში, სტანდარტიზაციას, 

მეტროლოგიას, აკრედიტაციას და შესაბამისობის შეფასებას. შეთანხმების ეს ნაწილი ითვალისწინებს 

საქართველოს სტანდარტების, ტექნიკური რეგლამენტების, მეტროლოგიის, ბაზრის 

ზედამხედველობის, აკრედიტაციისა და შესაბამისობის შეფასების სისტემების დაახლოებას 

ევროკავშირის შესაბამის სისტემებთან, რაც, თავის მხრივ, გულისხმობს როგორც საკანონმდებლო, 

ასევე ინსტიტუციურ დაახლოებას. ამ მიმართულებით ასოცირების შეთანხმების მოთხოვნების 

ეფექტურად შესრულებისთვის, ქვეყნებს უნდა ჰქონდეთ ბაზრის ზედამხედველობის ეფექტიანი 

სისტემა სამრეწველო პროდუქტებზე, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყნის ბაზარზე უსაფრთხო პროდუქტის 

განთავსებას და ამ გზით ადამიანის სიცოცხლის, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვას. საქართველოს 

შემთხვევაში ეს ყველაფერი განსაზღვრულია სამრეწველო პროდუქტების ბაზარზე 

ზედამხედველობის 2011 წლით სტრატეგიით.  

რეგულაციების მოსალოდნელი ზეგავლენის შესწავლის მიზნით, საქართველოს ეკონომიკისა 

და მდგრადი განვითარების და სოფლის მეურნეობის სამინისტროებთან თანამშრომლობით, კვლევის 

მიზნებისთვის შეირჩა სამი დირექტივა/რეგულაცია. ანგარიშში წარმოდგენილია რეგულაციის 

მოსალოდნელი ზეგავლენის ანალიზი შემდეგ დირექტივებზე: 1) ევროდირექტივა სათამაშოების 

შესახებ; 2) ევროდირექტივა მომხმარებლებისთვის სურსათთან დაკავშირებული ინფორმაციის 

მიწოდების შესახებ; 3) ევროკავშირის რეგულაცია სამშენებლო მასალების შესახებ.  
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მეთოდოლოგია 
 

სამივე კვლევის შემუშავების დროს გამოყენებული იყო პირველადი და მეორადი კვლევის 

მეთოდოლოგია. პირველადი კვლევის ფარგლებში, ჩატარდა პირისპირ ჩაღრმავებული ინტერვიუები 

დაინტერესებულ მხარეებთან, კერძო სექტორის და მთავრობის წარმომადგენლებთან, ასევე 

მომხმარებლებთან.  

მეორადი კვლევის ფარგლებში დამუშავდა სტატისტიკური ინფორმაცია, საერთაშორისო 

გამოცდილება და თემატიკაზე შემუშავებული სხვა ნაშრომები.  

დირექტივების შესაძლო გავლენის შესაფასებლად, შემუშავებულ იქნა გავლენის შეფასების მატრიცა, 

აგრეთვე რიგ შემთვევებში გამოყენებული იყო სიმულაციური ანალიზი და შეფასება.  

თითოეული ნაშრომის განსახილველად ჩატარდა კერძო-საჯარო დისკუსიის ფორმატის დისკუსია. 

საბოლოო ანგარიშების მომზადებისას გათვალისწინებული იყო რეკომენდაციები და შენიშვნები, 

რომლებიც გამოითქვა კერძო-საჯარო დიალოგის ფორმატის განხილვების დროს.  
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ევროდირექტივა სათამაშოების უსაფრთხოების შესახებ  

დირექტივის შესახებ  

სათამაშო არა მხოლოდ ბავშვის გონებრივ და ინტელექტუალურ განვითარებაზე ახდენს 

გავლენას, არამედ გარკვეული რისკებიც მატარებელიცაა. ძირითადი რისკი, რასაც სათამაშო ატარებს, 

უკავშირდება ბავშვების და მათი მშობლების უსაფრთხოებას და ჯანმრთელობას. უფრო 

კონკრეტულად, საუბარია სათამაშოების სხვადასხვა რისკის მატარებელ თვისებებზე: ფიზიკური და 

მექანიკური, აალებადი, ქიმიური, ელექტრონული, რადიაქტიული თუ ჰიგიენასთან დაკავშირებული 

რისკები (ეს პირველ რიგში ეხება 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის განკუთვნილ სათამაშოებს, რადგან 

ისინი ადვილად უნდა იწმინდებოდნენ). ასევე საშიში შეიძლება იყოს ის მასალა, რაშიც სათამაშოა 

შეფუთული, რადგან ხშირ შემთხვევაში, ბავშვები იმ ყუთებით და პაკეტებითაც თამაშობენ, 

რომელშიც სათამაშოა შეფუთული.  

სათამაშოების უსაფრთხოების 2009/48/EC დირექტივამ ჩაანაცვლა მანამდე მოქმედი 

88/378/EEC დირექტივა. 2009/48/EC დირექტივა ევროკავშირის ოფიციალურ გამოცემაში დაიბეჭდა 

2009 წლის 30 ივნისს და ძალაში შევიდა იმავე წლის 20 ივლისს. წევრი სახელმწიფოების 

კანონმდებლობაში დირექტივის იმპლემენტაცია მოხდა 2011 წელს და შესაბამისად, დირექტივა 

გავრცელდა იმ სათამაშოებზე, რომლებიც ბაზარზე განთავსდა 2011 წლის 20 ივლისამდე, ხოლო 

ქიმიური ნივთიერებების მოთხოვნებთან შესაბამისობის პროცედურების სირთულის 

გათვალისწინებით, ქიმიური ნივთიერებების შემცველ სათამაშოებისთვის დირექტივა ძალაში 

შევიდა 2 წლის შემდეგ, 2013 წლის 20 ივლისს. დირექტივამ განსაზღვრა სათამაშოების უსაფრთხოება 

და ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში სათამაშოების წარმოების და თავისუფალი გადაადგილების 

წესი. მაგალითად, წინა დირექტივისგან განსხვავებით, ახალმა დირექტივამ აკრძალა 19 მძიმე 

ქიმიური ელემენტის და 55 ალერგიის გამომწვევი მძაფრი სურნელის მქონე ნივთიერებების 

გამოყენება სათამაშოებში, ხოლო 11 მათგანის შემცველობის შესახებ ინფორმაციის თვალსაჩინოდ 

გამოტანა სავალდებულო გახდა.  

 

დირექტივა 2009/48/EC  

მოსახლეობის 

სამიზნე ჯგუფი 

დირექტივა ვრცელდება იმ სათამაშოებზე, რომლებიც პირდაპირ ან 

არაპირდაპირ განკუთვნილია 14 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის; 

„არაპირდაპირში“ იგულისხმება ისეთი ნივთები, რომლებიც 

შესაძლებელია დამზადებული არ არის როგორც სათამაშო, მაგრამ 

შესაძლებელია მათი სათამაშოდ გამოყენება. მაგალითად, გასაღებზე 

ჩამოსაკიდი რბილი ნივთები, რომლითაც ბავშვმა შეიძლება  ითამაშოს. 

სათამაშოს 

განმარტება 

გადამწყვეტი კრიტერიუმია სათამაშო დანიშნულება, რაც 

დეკლარირებული უნდა იყოს მწარმოებლის მიერ.  

 

სათამაშოს 

ჯგუფები 

 ფუნქციონალური პროდუქტები და სათამაშოები;  

 წყლის სათამაშოები;  

 მოძრავი სათამაშოები;   
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 მოქმედებაში გამოყენებული სათამ 

 აშოები;  

 ქიმიური სათამაშოები;  

 შემეცნებითი სათამაშოები;  

 კოსმეტიკური ნაკრები;  

 სამზარეულოს სათამაშოები.  

დირექტივის გარეთ 

არსებული 

პროდუქცია 

დირექტივის პირველ დანართში  მოცემულია იმ პროდუქტების 

ჩამონათვალი, რომლებზეც დირექტივა არ ვრცელდება. ესენია: საჯარო 

გამოყენებისთვის განკუთვნილი გარე სათამაშო მოწყობილობები; 

სათამაშო ავტომატები; ძრავიანი მანქანები; საკიდები და 

კატაპულტები. 

დირექტივის 

ფარგლებში 

არსებული 

ეკონომიკური 

ოპერატორები 

 სათამაშოს მწარმოებელი;  

 მწარმოებლის ავტორიზებული წარმომადგენელი;  

 იმპორტიორი;  

 დისტრიბუტორი. 

 

ოპერატორების 

ვალდებულებები1. 

 მწარმოებელი ვალდებულია ჩაატაროს სათამაშოს ქიმიური, 

ფიზიკური, მექანიკური, ელექტრო, რადიოაქტიური თუ 

ჰიგიენური ანალიზი.  

 მწარმოებლის ვალდებულებაა შესაბამისობის შეფასება,  რაც 

უნდა განხორცილდეს მესამე მხარის მიერ ჩატარებული 
შეფასებაც შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოების 
გამოყენებით (მაშინ, როდესაც ჰარმონიზებული სტანდარტი არ 

არსებობს; ან არსებობს ნაწილობრივ, მხოლოდ რომელიმე 

დეტალზე; ან ჰარმონიზებული სტანდარტი გამოქვეყნებულია 

გარკვეული შეზღუდვებით; ან მაშინ, როდესაც სათამაშოს 

ქიმიური შემადგენლობის, დანიშნულების, დიზაინის ან 

სტრუქტურის გამო, მწარმოებელი საჭიროდ ჩათვლის მესამე 

მხარის მიერ შეფასებას). ამ შემთხვევაში, მწარმოებელი 

წარუდგენს სათამაშოს მოდელს შესაბამისობის შემფასებელ 

ორგანოს, რომელიც შესაბამისი სერტიფიკატით ადასტურებს 

პროდუქტის ხარისხს და მის შესაბამისობას დირექტივის 

მოთხოვნებთან.2 სერტიფიკატში მინიშნება უნდა იყოს  

2009/48/EC დირექტივაზე, მოცემული უნდა იყოს სათამაშოს 

აღწერილობა (მთ შორის ზომა, ფორმა და ფერი). სერტიფიკატში 

                                                      

1 დირექტივის შესაბამისად, საფრთხის შემცველია ყველა ის სათამაშო, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს ფიზიკური დაზიანება ან გავლენა 

მოახდინოს ჯანმრთელობაზე. ხოლო რისკებად მოიაზრება ზიანის გამომწვევი ყველა შესაძლო რისკი 

2 EC-type examination 
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ასევე მოცემული უნდა იყოს ჩატარებული ცდების 

ჩამონათვალი. 3 

 დაშვებულია მხოლოდ ისეთი სათამაშოების ბაზარზე 

განთავსება, რომელთა ხარისხიც შეესაბამება ამ დირექტივის 

მოთხოვნებს. 

 როგორც მწარმოებელი, ასევე მისი ავტორიზებული 

წარმომადგენელი თუ იმპორტიორი, ვალდებულია 10 წლის 
განმავლობაში შეინახოს ყველა ის დოკუმენტი, რომელიც 
უკავშირდება სათამაშოს შესაბამისობის დადასტურებას თუ სხვა 
ტექნიკურ მოთხოვნებს. მწარმოებელი ვალდებულია მოახდინოს 
უსაფრთხოების შეფასება მანამ, სანამ სათამაშო გავა ბაზარზე. 
ზედამხედველ ორგანოს უფლება აქვს 10 წლის განმავლობაში 

მოითხოვოს ყველა დოკუმენტაცია. იგივე მოთხოვნები აქვთ 

დისტრიბუტორებსაც, რომელთაც არ უნდა დაუშვან ბაზარზე 

უხარისხო პროდუქციის გატანა და, თუ მსგავსი შემთხვევა 

დაფიქსირდა, დისტრიბუტორი ვალდებულია ამის შესახებ 

აცნობოს მწარმოებელს/იმპორტიორს და ბაზრის ზედამხედველ 

ორგანოს. 

დირექტივის 

მოთხოვნები 

 დირექტივა ითხოვს, რომ ბაზარზე განთავსებული ყველა 

სათამაშო შეიცავდეს CE ნიშანდებას4. მათ შორის ის 

სათამაშოებისც, რომლებიც შემოდის არა წევრი 

სახელმწიფოებიდან. სათამაშოები შედის იმ 20-ზე მეტ 

სასაქონლო ჯგუფის ჩამონათვალში, რომლებზეც 

სავალდებულოა მწარმოებლის მიერ CE ნიშანდების მინიჭება 

(CE ნიშანდების მინიჭება ხდება მწარმოებლის, ან მისი 

ავტორიზებული წარმომადგენლის მიერ) და ადასტურებს, რომ 

სათამაშო სრულ შესაბამისობაშია ევროკავშირის 

კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებთან. CE ნიშანდება 
ფაქტიურად არის სათამაშოს პასპორტი ევროკავშირის ბაზარზე, 
მომხმარებლისთვის აღიქმება როგორც ევროკავშირის 
სტანდარტთან შესაბამისობა და განიხილება როგორც 
უსაფრთხოების სიმბოლო. CE ლოგო გააჩნია ევროკავშირის 

ბაზარზე გაყიდული ყველა ტიპის სამომხმარებლო 

პროდუქციის 70%-ს. თუმცა, მწარმოებლის მიერ მხოლოდ 

ნიშანდების მინიჭება არ ნიშნავს იმას, რომ ეს პროდუქტი 

შემოწმებულია ევროკავშირის შესაბამისი ორგანოს მიერ. ანუ, 

შესაძლებელია, რომ სათამაშოს ჰქონდეს CE ნიშანდება მაგრამ 

ის მაინც არ შეესებამებოდეს ევროკავშირის მიერ დადგენილ 

უსაფრთხოების მოთხოვნებს. შესაბამისად, ევროკავშირს 

                                                      

3 დღეის მდგომარეობით, საქართველოში სათამაშოების მიმართულებით აკრედიტირებული ლაბორატორიები არ არის, მაგრამ ეს 

გამოწვეულია არა კომპეტენციის ნაკლებობით არამედ იმით, რომ დღეს ამაზე მოთხოვნა არ არსებობს. როგორც კი მოთხოვნა გაჩნდება, 

მოქმედი ლაბორატორიებიც მიიღებენ შესაბამის აკრედიტაციას. 

4 CE ნიშანდების ძირითადი პრინციპები განსაზღვრულია No 765/2008 რეგულაციით. http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0765&qid=1496749413500&from=EN 
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გააჩნია საჯარო საინფორმაციო მონაცემთა ბაზა, სწრაფი 

შეტყობინების სისტემა (RAPEX)5 სადაც მოცემულია იმ საშიში 

არა-სასურსათო პროდუქტების ჩამონათვალი, რომლებიც 

მომხმარებლის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობისთვის 

რისკის მატარებელია. ეს სისტემა არა მხოლოდ 

მომხმარებლისთვისაა საინტერესო; ის საშუალებას აძლევს 

დისტრიბუტორს რომ ბაზარს მოარიდოს საშიში პროდუქცია.6 

 ყველა სათამაშოს შეფუთვას უნდა ახლდეს გაფრთხილება  

სათამაშოს მოხმარების წესების და შეზღუდვების შესახებ. 

გაფრთხილება განთავსებული უნდა იყოს ადვილად შესამჩნევ 

ადგილზე, გამორჩეული ფერით ან ნიშნით. ასევე სასურველია, 

რომ გაფრთხილება განთავსებული იყოს ინსტრუქციაშიც (თუ 

სათამაშოს ასეთი აქვს). თუ სათამაშო იყიდება შეფუთვის 

გარეშე, გაფრთხილება უნდა განთავსდეს უშუალოდ 

სათამაშოზე. გაფრთხილება უნდა მოიცავდეს ბავშვების 

მინიმალურ ან მაქსიმალურ ასაკს, ვისთვისაც განკუთვნილია 

სათამაშო. მნიშვნელოვანია გაფრთხილების გაკეთება ისეთ 

სათამაშოებზე, რომლებიც განკუთვნილია არის პატარა 

ბავშვებისთვის. მათ გარკვევით უნდა ეწეროთ, რომ 36 თვემდე 

ბავშვებისთვის სათამაშოს გამოყენება აკრძალულია. 

 დირექტივა ავალდებულებს მწარმოებლებს, რომ მათ 

უზრუნველყონ მათ მიერ წარმოებული სათამაშოს 

მიკვლევადობა. ეს შესაძლებელია გაკეთდეს სერიული ნომრის, 

მოდელი ნომრის და/ან სხვა მაიდენტიფიცირებელი ნიშნის 

მეშვეობით. სათამაშოზე ასევე მითითებული უნდა იყოს 

დამამზადებლის დასახელება და საკონტაქტო ინფორმაცია, 

სავაჭრო მარკა ან დასახელება. 

წევრი 

სახელმწიფოების 

დამატებითი 

მოვალეობები 

 დირექტივით ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს დაევალათ 

აკრედიტაციის სამსახურების  მეშვეობით შესაბამისობის 

შემფასებელი ორგანოების გამოვლენის და შეფასების 

პროცედურების განსაზღვრა. წევრ სახელმწიფოებს ასევე 

დაევალათ რეგულაცია (EC) No 765/2008 -ით განსაზღვრული 

წესების შესაბამისად , ბაზრის ზედამხედველობის 

უზრუნველყოფა. საქართველო ასევე ვალდებულია თავისი 

კანონმდებლობა დაუახლოვის ზემოხსენებულ EC) 765/2008 

                                                      

5 European Commission, Rapid Alert System for dangerous non-food products, 

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rape 

x/index_en.htm 
6 ოფიციალური მოთხოვნა, რომ მივუერთდეთ RAPEX-ს არ არსებობს. თუმცა ეს აუცილებლად გასაკეთებელია. საუბარია ტექნიკურ 

უზრუნველყოფაზე, რომ საქართველოს შესაბამისმა სამსახურებმა შეძლონ და ჰქონდეთ წვდომა მონაცემთა ბაზებთან. იგულისხმება, არა 

მომხმარებლებისთვის ღია და საჯარო ინფორმაცია, არამედ ის ინფორმაცია, რომელიც თავდაპირველად ვრცელდება წევრ 

სახელმწიოფებს შორის. მაგალითად, პოტენციური საფრთხის შემცველი სამრეწველო პროდუქცია, რომლის რისკი ჯერ დადასტურებული 

არ არის და მიმდინარეობს ინფორმაციის გაცვლა. ეს იგეგმება „ტვინინგის“ პროექტის ფარგლებში, რომელიც უნდა განხორციელდეს 

ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს მონაწილეობით. 
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რეგულაციას. ეს უკანასკნელი ადგენს შესაბამისობის 

შემფასებელი ორგანოების აკრედიტაციასთან და ბაზრის 

ზედამხედველობასთან დაკავშირებულ მოთხოვნებს რათა 

უზრუნველყოფილი იქნას ევროკავშირის ბაზარზე 

განთავსებული პროდუქციის მიერ ევროკავშირის სექტორული 

კანონმდებლობით დადგენილ ჯანმრთელობისა და 

უსაფრთხოების მოთხოვნების დაკმაყოფილება. მოცემული 

რეგულაცია შეიცავს დეტალურ წესებს იმის თაობაზე, თუ 

როგორ უნდა იყოს ორგანიზებული ეროვნული აკრედიტაციის 

ორგანო (ანუ, ორგანო, რომელიც აფასებს,თუ რამდენად 

აკმაყოფილებს შესაბამისობის შეფასებაზე პასუხისმგებელი 

ორგანო მის მიმართ არსებულ მოთხოვნებს). უნდა არსებობდეს 

აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო, რომელიც 

მიუკერძოებელი და ობიექტური იქნება და არაკომერციულ 

საფუძველზე იმუშავებს. 

 ბაზრის ზედამხედველობის ორგანოს (საქართველოს 

შემთხვევაში  ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის  

სააგენტო) უფლება აქვს შესაბამისობის შემფასებელი 

ორგანოებიდან გამოითხოვოს შეფასების სერტიფიკატი. იმ 

შემთხვევაში, თუ გამოვლენილი იქნება შეუსაბამობა 

დირექტივის მოთხოვნებთან, ზედამხედველი ორგანო ითხოვს 

შეფასების სერტიფიკატის გაუქმებას. 

 წევრი სახელმწიფოები ვალდებული არიან 5 წელიწადში 

ერთხელ ევროკომისიას წარუდგინონ ანგარიში დირექტივის 

გამოყენების შესახებ. ანგარიში მოიცავს სათამაშოების 

უსაფრთხოების მიმართულებით არსებული სიტუაციის 

შეფასებას, ინფორმაციას დირექტივის ეფექტურობის შესახებ 

და ქვეყნების მიერ განხორციელებული ბაზრის 

ზედამხედველობის შესახებ. ევროკომისია ეროვნული 

ანგარიშების მოკლე აღწერილობას ოფიციალურად აქვეყნებს. 

 გარდა ამისა, წევრმა სახელმწიფოებმა შესაძლებელია დააწესონ 

გარკვეული სანქციები ეკონომიკური ოპერატორებისთვის, 

ძირითადად ფულადი ჯარიმები, მაგრამ შესაძლებელია 

ადგილი ჰქონდეს სისხლის სამართლის სანქციებსაც. 

მაგალითად, დიდ ბრიტანეთში, CE ლოგოს არასწორი 

ნიშანდება და შესაბამისი დირექტივის დარღვევა იწვევს 5,000 

ფუნტიან ჯარიმას, ან თავისუფლების აღკვეთას სამ თვემდე 

ვადით7.   

დირექტივის 

დანართები 

 დირექტივის დანართი 1 მოიცავს იმ სათამაშოების 

ჩამონათვალს, რომლებზეც ეს დირექტივა არ ვრცელდება. 

შეიძლება გამოვყოთ რამდენიმე მათგანი: სპორტული 

ინვენტარი („როლერები“, „სკეიტები“ და სხვა, რომლებიც 

                                                      

7 Conformance. CE Marking and Product Safety. http://www.conformance.co.uk/cemarking/basics.php 

http://www.conformance.co.uk/cemarking/basics.php
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განკუთვნულია 20 კგ-ზე დიდი წონის ბავშვებისთვის); 

ველოსიპედები, რომელთა სავარძელი განთავსებულია მიწიდან 

435 მილიმეტრზე მაღლა; ელექტრონულად მოძრავი მანქანები; 

საცურაო და საყვინთავი მოწყობილობები; ფაზლები, 

რომელთაც გააჩნიათ 5000-ზე მეტი დეტალი; სათამაში 

პისტოლეტები და თოფები (არ შედის წყლის პისტოლეტები და 

თოფები) და 120 სმ სიგრძის მშვილდისრები; „ფეიერვერკები“; 

ელექტრონული მოწყობილობები (კომპიუტერები და სათამაშო 

მოწყობილობები); სატყუარები და სხვა. 

 დირექტივის მე-2 დანართში მოცემულია უსაფრთხოების 

სპეციალური მოთხოვნები, რომლებიც თავის მხრივ 

დაყოფილია რისკ–ჯგუფებად. ეს ჯგუფებია: ფიზიკური და 

მექანიკური მოთხოვნები, აალებადობა, ქიმიური მოთხოვნები 

(გაკეთებულია 90-მდე საშიში ქიმიური ნივთიერების 

ჩამონათვალი, მათ შორის ალერგიის გამომწვევი მძაფრი 

სურნელის მქონე ნივთიერებები), ელექტრონული მოთხოვნები, 

ჰიგიენა, რადიოაქტიურობა. დირექტივაში განსაკუთრებით 

ხაზგასმულია კარცინოგენური, მუტაგენური ან 

რეპროდუქციისთვის ტოქსიკური (CMR)8 ნივთიერებების 

შესახებ, რომელთა გამოყენება იკრძალება სათამაშოებში, 

სათამაშოების კომპონენტებში და მიკრო-სტრუქტურულ 

დეტალებში. 

 მე-3 დანართში მოცემულია შესაბამისობის დეკლარაციის 

ფორმა.  

 მე-4 დანართში მოცემულია ტექნიკური დოკუმენტაციის 

ჩამონათვალი, რომელიც სათამაშოს სჭირდება ბაზარზე 

მოსახვედრად.  

 მე-5 დანართში მოცემულია ინფორმაცია, თუ როგორ უნდა 

გაკეთდეს სათამაშოზე გაფრთხილებები. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

8 carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction (CMR) 
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პრობლემის აღწერა 

დღეის მდგომარეობით, საქართველოში სათამაშოების წარმოება, იმპორტი და გაყიდვა 

სპეციალურ, გამკაცრებულ ზედამხედველობას არ ექვემდებარება, რადგან ამ ვალდებულებას არც 

ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს და არც სხვა რომელიმე ორგანოს კანონი 

ჯერ არ ანიჭებს. გარდა ამისა, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს CE 

ნიშანდებით შემოსული პროდუქციის სპეციალურ საბაჟო კონტროლს. იმპორტიორს არა აქვს 

ვალდებულება, საბაჟოზე წარადგინოს დოკუმენტაცია, რომლითაც დგინდება, რომ სათამაშოებზე 

დატანილია CE ნიშანდება და ისინი შეესაბამება ევროკავშირის სტანდარტებს.  

სათამაშოები იყიდება ყველგან, მაღაზიებში, ბაზრობებზე, ქუჩის არა-ორგანიზებულ სავაჭრო 

ადგილებში. სათამაშოს ბაზარზე განთავსებას არ სჭირდება შესაბამისობის დამადასტურებელი 

დოკუმენტაცია. მიუხედავად იმისა, რომ პერიოდულად ვრცელდება ინფორმაცია სათამაშოების 

პოტენციური საფრთხის შესახებ, ქვეყანაში ამ მიმართულებით არაფერი იცვლება9 10.  

საქართველოში მოქმედებს 2012 წელს მიღებული პროდუქტის უსაფრთხოებისა და 
თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი, რომლის მიზნებია ადამიანის სიცოცხლის, ჯანმრთელობის, 

საკუთრებისა და გარემოს დაცვა; უსაფრთხო პროდუქტის ბაზარზე განთავსება და თავისუფალი 

მიმოქცევა; პროდუქტის გადაადგილების და ბაზარზე განთავსების პროცესში 

კონკურენციის უზრუნველყოფა და ხელშეწყობა; რისკის ანალიზსა და შეფასებაზე დამყარებული 

ინსპექტირების სისტემის დანერგვა; სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიის, აკრედიტაციის და 

შესაბამისობის შეფასების სფეროებში საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვა და ევროკავშირის 

კანონმდებლობასთან დაახლოება.  

კოდექსის შესაბამისად, რეგულირებულ სფეროში შესაბამისობის შეფასების განხორციელების 

უფლება აქვს დადგენილი წესით აკრედიტებულ ან სახელმწიფოს მიერ უფლებამოსილ სხვა ორგანოს, 

ასევე საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული ქვეყნების შესაბამისობის 

შემფასებელ ორგანოებს, საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად. 

შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტებია შესაბამისობის დეკლარაცია და შესაბამისობის 

სერტიფიკატი. ხოლო, პროდუქტის უსაფრთხოების სათანადო სტანდარტებისა და განვითარებული 

ხარისხის ინფრასტრუქტურის მქონე ქვეყნებში დადგენილი წესით გაცემული შესაბამისობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტები საქართველოში აღიარებულად ითვლება დამატებითი 

პროცედურების გარეშე. 

კოდექსი აწესებს პროდუქტზე შესაბამისობის ნიშნის დატანის და პროდუქტის ნიშანდების 

წესებს და პირობებს. კოდექსის შესაბამისად, ევროკავშირში მოქმედი მოთხოვნების დაკმაყოფილების 

დამადასტურებელი CE ნიშნის მქონე პროდუქტი საქართველოში დაიშვება დამატებითი 

შესაბამისობის შეფასების პროცედურების გარეშე.  რაც იმას ნიშნავს, რომ ევროკავშირის წევრი 

                                                      

9 ამ ბოლოს გავრცელდა ინფორმაცია საქართველოში შემოსული საფრთხის შემცველი ე.წ. „სპინერების“ შესახებ. სტატიაში საუბარია, 

იმაზე, რომ დიდ ბრიტანეთში 200 000 სპინერი ამოიღეს საცალო ქსელიდან  http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/fidget-

spinners-recall-choking-internal-bleeding-local-authorities-warning-fear-warning-bath-north-a7788026.html  

10 ტელეკომპანია იმედი. გადაცემა „რისკ ფაქტორი“ - შხამი საბავშვო ოთახში https://www.youtube.com/watch?v=drhOwStTp_8 

http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/fidget-spinners-recall-choking-internal-bleeding-local-authorities-warning-fear-warning-bath-north-a7788026.html
http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/fidget-spinners-recall-choking-internal-bleeding-local-authorities-warning-fear-warning-bath-north-a7788026.html
https://www.youtube.com/watch?v=drhOwStTp_8
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ქვეყნებიდან (და არა მხოლოდ – ქვეყნების ჩამონათვალში ასევე შედის აშშ, ავსტრალია, ახალი 

ზელანდია, იაპონია, ისლანდია, შვეიცარია, ისრაელი, მექსიკა და ჩილე) იმპორტირებული და 

რეგულირებულ სფეროს მიკუთვნებული ის პროდუქტი, რომელსაც გააჩნია ამავე ქვეყნების 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისობის შეფასების დამადასტურებელი დოკუმენტები 

და ნიშანდება, საქართველოს ბაზარზე განთავსდება შეზღუდვებისა და შესაბამისობის დამატებითი 

(განმეორებითი) შეფასების პროცედურების გარეშე. ქვეყნების ნუსხა განსაზღვრულია 

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით. 

„სტანდარტიზაციის, აკრედიტაციის, შესაბამისობის შეფასების, ტექნიკური რეგლამენტებისა 

და მეტროლოგიის სფეროში საქართველოს მთავრობის სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 16 ივლისის N 965 განკარგულებით მოხდა პრიორიტეტული 

ეკონომიკური სექტორების და პროდუქცის იდენტიფიცირება. მათ შორის მოხვდა სათამაშოების 

უვნებლობის ევრო დირექტივა, როგორც ერთ-ერთი პრიორიტეტული. 

2011 წელს საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა სამრეწველო პროდუქტების ბაზარზე 

ზედამხედველობის სტრატეგია, სადაც განისაზღვრა ბაზარზე ზედამხედველობის კუთხით 

განსახორციელებელი საკანონმდებლო და ინსტიტუციური ცვლილებები. 

2016 წლის 30 დეკემბერს საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა „სამრეწველო და 

სამომხმარებლო პროდუქტების ბაზარზე ზედამხედველობის მრავალწლიანი სამოქმედო გეგმის 

დამტკიცების შესახებ“ №641 დადგენილება. როგორც დადგენილებაში ვკითხულობთ, 2016 წელს 

ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს ინსტიტუციური განვითარების მიზნით, 

განხორციელდა სააგენტოს თანამშრომლების ტრენინგები ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკის 

შესაბამისად, რამდენიმე სფეროში, მათ შორის სათამაშოებსა და ელექტრო მოწყობილობების 

უსაფრთხოების საკითხებში, შემოწმების მეთოდებში, ვიზუალური, ზედაპირული და 

ლაბორატორიულ შემოწმებებში. დადგენილების შესაბამისად, ბაზარზე ზედამხედველობის 

ეფექტური სისტემის დანერგვისათვის აუცილებელია განისაზღვროს სახელმწიფო 

ზედამხედველობის ორგანო, რომელიც განახორციელებს ზედამხედველობას ევროკავშირის ახალი 

მიდგომის დირექტივების შესაბამისად შემუშავებული ტექნიკური რეგლამენტებით დაფარულ 

პროდუქტებზე და მათ შორის, სათამაშოებზე. ამ ყველაფრის უზრუნველყოფის მიზნით, დაგეგმილია 

სააგენტოში სპეციალური სტრუქტურული ქვედანაყოფის შექმნა. შესაბამისად, სათამაშოების 

დირექტივის მიღებისთვის განსაზღვრულია, რომ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის 

სააგენტო იქნება ბაზრის ზედამხედველობის განმახორციელებელი უწყება. 

დღევანდელი კანონმდებლობით, ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო 

ახორციელებს ობიექტების ინსპექტირებას და, შეუსაბამობის აღმოჩენის შემთხვევაში, გამოსცემს 

შესაბამის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს. არსებითი შეუსაბამობის შემთხვევაში, სააგენტო 

აჯარიმებს ობიექტის მფლობელს, აკეთებს შესაბამის ჩანაწერს ობიექტების უწყებრივ 

რეესტრში, განუსაზღვრავს მას გონივრულ ვადას დარღვევის გამოსწორებისათვის და აკონტროლებს 

შეუსაბამობის გამოსწორებისათვის დათქმული ვადის დაცვას.  

კოდექსის შესაბამისად, მაკონტროლებელი ორგანო, რეგულირებულ სფეროში შესაბამისობის 

შეფასებას კანონმდებლობით განსაზღვრული მოდულების შესაბამისად ახორციელებს. 

მაკონტროლებელი ორგანოს გადასაწყვეტი იქნება, თუ რომელ მოდულში მოხვდება სათამაშოები. 

საქართველოს კანონმდებლობაში მოცემულია 8 მოდული. კონკრეტული ტექნიკური რეგლამენტით 

განისაზღვრება შესაბამისობის შეფასების ის მოდული (ქვემოდული) ან მათი კომბინაცია, რომელიც 

ადგენს მოქმედებათა თანამიმდევრობას შესაბამისობის შეფასებისას, რომლის შედეგები 
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განიხილება , როგორც შესაბამისობის შეფასების ობიექტის დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის 

მტკიცებულება, და რომლის საფუძველზეც გაიცემა შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. 

არსებითი შეუსაბამობის დადგენილ ვადაში გამოუსწორებლობის შემთხვევაში შეუსაბამობა 

იძენს კრიტიკული შეუსაბამობის სტატუსს. ამ შემთხვევაში, გამოიცემა ობიექტის ექსპლუატაციის 

სრული ან ნაწილობრივი შეჩერების აქტი და ობიექტის მფლობელი ჯარიმდება. დადგენილ ვადაში 

ჯარიმის გადაუხდელობა იწვევს დაკისრებული ჯარიმის გასამმაგებას. თუ შეუსაბამობა არ 

გამოსწორდება გასამმაგებული ჯარიმის დაკისრებიდან დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ, 

დაკისრებული ჯარიმა გასამმაგდება. ობიექტის ადგილზე კონტროლის უფლება ასევე აქვთ 

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) და ევროკავშირის წევრ 

ქვეყნებში აკრედიტებულ ინსპექტირების ორგანოებს, რომლებიც ამ მიზნით რეგისტრირდებიან 

აკრედიტაციის ერთიან ეროვნულ ორგანოში – აკრედიტაციის ცენტრში. 

სხადასხვა ტიპის დარღვევებისთვის კოდექსით განსაზღვრულია საჯარიმო სანქციები 

სათამაშოების შემთხვევაშიც; ჯერ მათი ოდენობა დადგენილი არ არის, მაგრამ, ჩვენი ინფორმაციით, 

მზადდება ცვლილება კოდექსში, რომელიც უახლოეს მომავალში წარედგინება საქართველოს 

პარლამენტს.  

2015 წლის საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრმა (CSRDG) 2015 

წელს ჩაატარა მომხმარებელთა დამოკიდებულების კვლევა, რომელმაც აჩვენა, რომ მომხმარებლების 

თითქმის მესამედი სათამაშოების არჩევისას, პროდუქციის ხარისხს აქცევს ყურადღებას. ხოლო 

პროდუქციის „ხარისხში“ (ან უსაფრთხოებაში) მომხმარებლის დარწმუნების ერთ-ერთ საშუალებას 

წარმოადგენს CE ნიშანდება, როგორც იმის მანიშნებელი, რომ პროდუქცია ევროპული ბაზრისთვის 

არის დამზადებული და ამიტომ შესაბამისი „ხარისხის“ იქნება“. 

2016 წელს საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრმა ევროკომისიის 

ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებულ ბაზაში, სადაც ევროკავშირის ბაზარზე გამოვლენილი მავნე 

პროდუქტების სიაა განთავსებული, ის თოჯინები აღმოაჩინა, რომლებიც საქართველოშიც 

იყიდებოდა და სწორედ ამიტომ 2016 წლის 31 ოქტომბერს ცენტრმა გერმანიის ერთ-ერთ 

ლაბორატორიაში გამოკვლევაზე გაგზავნა ათი თოჯინა, რომელთაგან ცხრა ჯანმრთელობისათვის 

მავნე ქიმიურ ნივთიერებას (ფტალატებს) შეიცავდა. მოგვიანებით ორგანიზაციამ კიდევ რამდენიმე 

სახეობის სათამაშო გაგზავნა გამოკვლევაზე და აღმოჩნდა, რომ მათი ნაწილიც ასევე საშიში იყო 

ჯანმრთელობისთვის. 

2016 წლის 7 დეკემბერს CSRDG–მ საქართველოს კონკურენციის სააგენტოში შეიტანა 

განცხადება, რომელიც შეეხებოდა სათამაშოების ბაზარზე რეალიზებული თოჯინების შეუსაბამობას 

ამ თოჯინებზე დატანებულ CE ნიშანდებასთან, რაც მათი მოსაზრებით, წარმოადგენდა 

,,კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონის იმ მუხლის დარღვევას, რომელიც შეეხება 

ეკონომიკური აგენტების არაკეთილსინდისიერ ქმედებას (განცხადებაში საუბარი იყო 8 კომპანიაზე). 

კერძოდ, კომუნიკაციის ნებისმიერი საშუალების გამოყენებით საქონლის შესახებ ისეთი 

ინფორმაციის გადაცემა (მათ შორის, არასათანადო, არაკეთილსინდისიერი, არასარწმუნო ან აშკარად 

ყალბი რეკლამის საშუალებით), რომელიც მომხმარებელს არასწორ წარმოდგენას უქმნის და ამით 

გარკვეული ეკონომიკური ქმედებისაკენ უბიძგებს. 

მოპასუხეების რეაგირება შემდეგი იყო: 

1. ხდება მხოლოდ მიმწოდებლების მიერ შემოტანილი სათამაშოების რეალიზაცია 

მიმწოდებელთან გაფორმებული ნასყიდობის ხელშეკრულების საფუძველზე. ხელშეკრულების 

გაფორმებას წინ უსწრებს სერთიფიკატების გადამოწმება პროდუქციის ხარისხიანობასა და 



 

17 

 

უსაფრთხოებაზე. თუმცა, მაღაზია არ უწევს მის მიერ რეალიზებულ პროდუქციას რეკლამირებას, არ 

აპელირებს სათამაშოების ხარისხზე და შესაბამისად, მომხმარებელი შეცდომაში შეგნებულად არ 

შეჰყავს; 

2. როდესაც იმპორტი მოდის ევროკავშირის ქვეყნებიდან, სათამაშოების ხარისხი არანაირ 

ეჭვს არ იწვევს. ამიტომაც შესაბამისი ტექნიკური დოკუმენტაციის მოთხოვნა არ ხდება; 

3. საქართველოში არ არსებობს შესაბამისი სამართლებრივი ნორმები, რომლებიც 

ავალდებულებს მიღებული სათამაშოების ხარისხის კონტროლს. შესაბამისად, არ არსებობს 

მოთხოვნები იმპორტიორებისთვისაც. ამიტომ, კომპანია არ ახდენს შეფუთვაზე მითითებული 

ნიშნების იდენტიფიცირებას და ევროკავშირის სტანდარტებთან მათი შესაბამისობის დადგენას; 

4. მომხმარებელი ბოლო პერიოდში ყურადღებას აქცევს ხარისხის დამადასტურებელი 

სერტიფიკატების არსებობას. მოპასუხის ინფორმაციით, უხარისხო პროდუქტის კონტროლი უნდა 

განხორციელდეს საქონლის იმპორტის დროს და ეს უნდა რეგულირდებოდეს კანონმდებლობით. 

მოპასუხე ასევე თვალყურს ადევნებს ვებ-გვერდს, სადაც ფიქსირდება ევროპის ბაზარზე 

მოხვედრილი საშიში სათამაშოები;  

განხილვის შედეგად, კონკურენციის სააგენტომ საჩივარი დაუსაბუთებლად ჩათვალა იმის 

გათვალისიწნებით, რომ სათამაშოების ხარისხთან მიმართებით ტექნიკური რეგლამენტი არ არის 

მიღებული. შესაბამისად, სახეზე არ არის ბაზრის ზედამხედველობის უფლებამოსილი ორგანო, 

რომელიც უზრუნველყოფდა საქართველოს ბაზარზე უსაფრთხო სათამაშოების განთავსებას, ბაზრის 

კონტროლს და სამართალდარღვევის გამოვლენის შემთხვევაში, სათანადო ზომების 

განხორციელებას. 

CSRDG–მ ასევე ჩაატარა კვლევა, რომელიც ითვალისწინებდა მცირე რაოდენობის 

პროდუქტების შესყიდვას და შემდგომში მათ შემოწმებას. შეძენილი პროდუქციის უმეტესობა 

შედარებით იაფ, ჩინური წარმოშობის სათამაშოებს შეადგენდა, რომლებიც საქართველოს ბაზარზე 

ფართო სპექტრითაა წარმოდგენილი და წარმოადგენს ყველაზე გავრცელებულ და ხელმისაწვდომ 

პროდუქციას. ჯამში 44 ცალი სათამაშო იქნა შესყიდული, რომლებიც გაიგზავნა გერმანიაში 

შესამოწმებლად, რადგანაც საქართველოში არც ერთ ლაბორატორიას არ აქვს შესაბამისი 

აკრედიტაცია. 44 სათამაშოდან, 21-ში აფლატოქსინების მაღალი დონე გამოვლინდა ევროპულ 

მისაღებ სტანდარტებთან შედარებით. 

 

გავლენის შეფასება 

2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით, საქართველოში 14 წლამდე ასაკის ბავშვების რაოდენობა 710 

ათასზე მეტია, რაც მთელი მოსახლეობის 19%-ს შეადგენს. 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო 

აღწერის მონაცემებით, საქართველოში 1 109 130 შინამეურნეობაა. ხოლო, 397 193 შინამეურნეობას 14 

წლამდე ასაკის ბავშვი ჰყავს, რაც მთლიანი შინამეურნეობების რაოდენობის 36%-ია. 

 დირექტივის ამოქმედებამდე, მნიშვნელოვანია რომ მწარმოებლებმა, იმპორტიორებმა და 

დისტრიბუტორებმა ზუსტად იცოდნენ თუ რა მოთხოვნების დაკმაყოფილება მოუწევთ და რა ტიპის 

დოკუმენტაციის შედგენა და წარდგენა იქნება საჭირო. 

მწარმოებლები. საქსტატის მონაცემებით, 2017 წლის 1 ივნისისთვის საქართველოში 

სათამაშოების 9 მწარმოებელი იყო დარეგისტრირებული. მათგან, 7 შპს, ხოლო 2 ინდივიდუალური 

მეწარმე. ცხრიდან, 8 მეწარმე დარეგისტრირებულია თბილისში, ხოლო ერთი კახეთის მხარეში. ეს 
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მონაცემები ადასტურებს იმ გარემოებას, რომ საქართველოში სათამაშოების ბაზარი თითქმის 

მთლიანად იმპორტულ პროდუქცია აქვს დაკავებული. ამასთან, როგორც მწარმოებლები ამბობენ, 

ადგილობრივად წარმოებული სათამაშოები ძირითადად ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტისგან 

მზადდება, რაც ბუნებრივია დიდი უპირატესობას აძლევს მწარმოებლებს. იმის გათვალისწინებით, 
რომ უსაფრთხო და “ეკოლოგიურად უსაფრთხო“ სათამაშოებზე მოთხოვნა ყოველწლიურად მზარდია 
და ევროდირექტივის ამოქმედების შემდეგ შეიზღუდება იაფფასიანი და უხარისხო სათამაშოების 
ბაზარზე განთავსება, სამომავლოდ ადგილობრივ წარმოება უფრო კონკურენტუნარიანი გახდება და 
უფრო დიდი შესაძლებლობები მიეცემა. აქედან გამომდინარე, დირექტივის შესაძლო გავლენა, უფრო 
მეტად პოზიტიურად უნდა შეფასდეს.  

ერთ-ერთი ადგილობრივი მწარმოებლის ინფორმაციით, სათამაშოების გასაყიდი ფასი 15–35 

ლარის ფარგლებშ მერყეობს. ის სათამაშოს ამზადესბ ხის მასალით და ქაღალდით. როგორც ამბობს,  

არ იყენებს ლაკს. მისი ინფორმაციით, მომხმარებლის პრიორიტეტებია გამძლეობა და სიმტკიცე. იცის, 

რომ საჭირო იქნება სათამაშოების ხარისხის ანალიზი და კონტროლი. მაგრამ ამ ეტაპზე ინფორმაციის 

სიმწირეა (ფასები, რეგულაციები, მავნე ნივთიერებების ჩამონათვალი და ა.შ).  

რა უნდა იცოდეს მწარმოებელმა. სათამაშოს ბაზარზე განთავსებამდე, მიუხედავად იმისა, თუ 

სად საქმიანობს მწარმოებელი, საქართველოში, თუ მის ფარგლებს გარეთ, მან უნდა უზრუნველყოს 

სათამაშოების უსაფრთხოების შეფასება. კერძოდ, ანალიზი უნდა გაუკეთოს სათამაშოს ქიმიურ, 

ფიზიკურ, მექანიკურ, ელექტრონულ, აალების, ჰიგიენურ და რადიოაქტიურ რისკებს. ეს ყველაფერი 

შესაძლებელია შესაბამისობის შეფასების  მეშვეობით. საუბარიამესამე მხარის მიერ ჩატარებული 

შეფასებაზე11. მწარმოებელი მიმართავს შესაბამისობის შემფასებელ ორგანოს, რომელიც თავის მხრივ, 

ამოწმებს სათამაშოს და გამოსცემს შესაბამისობის სერტიფიკატს. 

გარდა ამისა, მწარმოებელმა სისრულეში უნდა მოიყვანოს ყველა ტექნიკური დოკუმენტაცია, 

რომელიც ადასტურებს სათამაშოს შესაბამისობას უსაფრთხოების ძირითად მოთხოვნებთან. 

მწარმოებელი ავსებს და სათამაშოს ასევე თან ურთავს შესაბამისობის დეკლარაციას, რომლითაც ის 

საბოლოო პასუხისმგებლობას იღებს სათამაშოს შესაბამისობასთან დაკავშირებით. 

მწარმოებელი უშუალოდ სათამაშოზე, ან იარლიყის მეშვეობით ან შეფუთვაზე განათავსებს CE 

ნიშანდებას. ის ასევე მიუთითებს საკუთარ დასახელებას, მისამართს და სათამაშოს 

მიკვლევადობისთვის საჭირო სხვა მონაცემებს, მაგალითად პარტიის ნომერი და სერიული ნომერი. 

მწარმოებელმა ასევე უნდა უზრუნველყოს სათამაშოს გამოყენების ინსტრუქციის, უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული ინფორმაციის და შესაბამისი გაფრთხილების თან დართვა მის მიერ წარმოებელ 

სათამაშოზე. 

 დისტრიბუტორები. შედარებით დიდი გამოწვევები ექნებათ სათამაშოებით ვაჭრობით 

დაკავებულ პირებს და იმპორტიორებს.  

 

ცხრილი 1. სათამაშოების ვაჭრობით დაკავებული პირების რაოდენობა საქართველოს მხარეების მიხედვით 2017 

წლის 1 ივნისისთვის 

თბილისი 130 

იმერეთი 23 

                                                      

11 EC-type examination 
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აჭარა 21 

ქვემო ქართლი 15 

კახეთი 12 

სამეგრელო ზემო სვანეთი 12 

სამცხე-ჯავახეთი 9 

შიდა ქართლი 8 

გურია  8 

მცხეთა-მთიანეთი 1 

სულ 239 

წყარო: საქსტატი 

 

 როგორც ცხრილიდან ჩანს, სათამაშოების ვაჭრობით დაკავებული 239 პირიდან 54% 

დარეგისტრირებულია თბილისში. 238-დან 141 ინდივიდუალური მეწარმეა, ხოლო 98 შპს. 

დირექტივის გავლენა ამ მეწარმეებზე შედარებით მეტი იქნება, ვიდრე ადგილობრივ მწარმოებლებზე, 

რადგან მათ მოუწევთ სერტიფიცირებულ სათამაშოებზე გადასვლა. ეს ყველაფერი ერთის მხრივ 

წარმოშობს მათი კომპეტენციის ამაღლების აუცილებლობას, ხოლო მეორეს მხრივ გამოიწვევს მათ 

მიერ გასაყიდი სათამაშოების შესასყიდი ფასის ზრდას. იმის გათვალისიწნებით, რომ მათი 
უმრავლესობა დაკავებულია იაფფასიანი სათამაშოების გაყიდვით, მათ შეეზღუდებათ ასეთი 
სათამაშოებით ვაჭრობა და მოკლევადიან პერიოდში, ეს ყველაფერი მათ შეუმცირებს გაყიდვების 
რაოდენობას და მცირე ზომის ინდივიდუალურ მეწარმეებს გაუჭირდებათ მსხვილი მყიდველებისთვის 
კონკურენციის გაწევა.  

 სათამაშოების ვაჭრობით დაკავებული ერთ-ერთი პირი ამბობს, რომ მაღაზიებს არ გააჩნიათ 

ხარისხის დადასტურების ფორმალური დოკუმენტაცია. თუმცა, ბრენდულ მაღაზიებში სათამაშოების 

უმრავლეაობას გააჩნია CE ნიშანდება. დაბალშემოსავლიან ფენაზე გათვლილი მაღაზიების 

შემთხვევაში ძირითადი ყურადღება ექცევა ფასს  და სახეობების მრავალფეროვნებას. მისი 

ინფორმაციით, მომხმარებლების მხრიდან არ კეთდება აქცენტი უსაფრთხოებაზე.  

რა უნდა იცოდეს დისტრიბუტორმა. დისტრიბუტორმა უნდა უზრუნველყოს ისეთი 

სათამაშოს გავრცელება, რომელზეც განთავსებულია CE ნიშანდება, როგორც მწარმოებლის, ასევე 

იმპორტიორის საიდენტიფიკაციო მონაცემები და რომელსაც ახლავს გამოყენების ინსტრუქცია, 

უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია და შესაბამისი გაფრთხილება. გარდა ამისა, 

დისტრიბუტორებმა უნდა აამოქმედონ შეტყობინების სისტემა. მაგალითად, მათ უნდ 

აუზრუნველყონ მომხმარებლების გაფრთხილება იმ შემთხვევაში, თუ აღმოჩნდება, რომ რომელიმე 

სათამაშო საფრთხის მატარებელია. 
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 იმპორტიორები. რაც შეეხება იმპორტს, სათამაშოების იმპორტით დაკავებულ მეწარმეებს, 

მწარმოებლების მსგავსად, მათი რაოდენობა მცირეა. როგორც 2016 წლის განმავლობაში, ასევე 2017 

წლის პირველ 4 თვეში საქართველოში სათამაშოების იმპორტით დაკავებული იყო 10 შპს. ეს არის 

დიდი ზომის კომპანიები და მათი უმრავლესობა საცალო ვაჭრობითაცაა დაკავებული. მაგალითად, 

2017 წელს, 10 იმპორტიორი კომპანიიდან 6 დაკავებულია საცალო ვაჭრობით12. შეიძლება ითქვას, რომ 
ამ კომპანიების ზომიდან, კავშირებიდან და მათ მიერ ათვისებული ბაზრის ზომიდან გამომდინარე, 
გრძელვადიან პერიოდში მათთვის რთული არ იქნება ხარისხიან და სერტიფიცრებულ სათამაშოებზე 
გადასვლა. ისინი შედარებით მარტივად მოახერხებენ იაფფასიანი და უხარისხო სათამაშოების 
ჩანაცვლებას შედარებით ძვირი, თუმცა მაინც იაფფასიანი სათამაშოებით ჩანაცვლებას. თუმცა, 

მოკლევადიან პერიოდში გაყიდვების შემცირების გამო, მათზე დირექტივის გავლენა ნეგატიური 

იქნება. 

  მაგალითად, ერთ-ერთი იმპორტიორი ამბობს, რომ სათამაშოების საშუალო ფასი: 12 

ლარი, ხოლო ძირითადი მომხმარებელი საშუალო ფენა, ვისთვსიაც მთავარი პრიორიტეტია ჯერ ფასი 

და შემდეგ უსაფრთხოება.  მისი ინფორმაციით, რეალიზაციისთვის საჭირო სპეციალური 

სერთფიკატების აღება საჭირო არაა. ხოლო, სათამაშოებთან დაკავშირებით მომწოდებელ 

(მწარმოებელ) კომპანიაში სათამაშოს უსაფრთხოების დამადასტურებელ დოკუმენტაციას გასცემენ 

მოთხოვნის საფუძველზე და ეს დოკუმენტაცია ასახავს სათამაშოს ქიმიურ შემადგენლობას. 

საინტერესოა, რომ მან არ იცის იმ რეგულაციების შესახებ, რომელიც 2019 წლიდან საქართველოში 

შემოვა და არ იცის, თუ რას ითვალისწინებს ეს რეგულაცია. მას ასევე, არ აქვს ინფორმაცია იმის 

თაობაზე, თუ რამდენად გააძვირებს ან საერთოდ გააძვირებს თუ არა ეს პროცესი სათამაშოს, თუმცა 

დარწმუნებულია, რომ ფასის ზრდა აუცილებლად გამოიწვევს ბრუნვის შემცირებას. შესაბამისად, მას 

აუცილებლად მოუწევს შემოსატანი მოდელების ტიპის და ფასის გადახედვა. 

რა უნდა იცოდეს იმპორტიორმა. უნდა დარწმუნდნენ, რომ მწარმოებელმა გააკეთა 

შესაბამისობის შეფასება და სათამაშო აკმაყოფილებს მასზე წაყენებულ უსაფრთხოების მოთხოვნებს. 

ამისთვის, იმპორტიორებმა უნდა შეამოწმონ ყველა შესაბამისი ტექნიკური დოკუმენტი. პირველ 

რიგში ეს შეეხება მწარმოებლის მიერ შევსებულ შესაბამისობის დეკლარაციას. 

მიუხედვად იმისა, თუ საიდან ხდება სათამაშოს იმპორტი, იმპორტიორი უნდა დარწმუნდეს, 

რომ უშუალოდ სათამაშოზე, ან იარლიყის მეშვეობით ან შეფუთვაზე განათავსებულია CE ნიშანდება. 

შესაბამისად, CE ნიშანდების გარეშე სათამაშოებსი იმპორტი აკრძალული იქნება. იმპორტიორი ასევე 

მიუთითებს საკუთარ დასახელებას, მისამართს და სათამაშოს მიკვლევადობისთვის საჭირო სხვა 

მონაცემებს. გარდა იმისა, რომ სათამაშოზე მითითებული უნდა იყოს საკუთარი დასახელება და 

მისამართი, ასევე უნდა იყოს მწარმოებლის დასახელება, მისამართი და სათამაშოს 

მიკვლევადობისთვის საჭირო სხვა მონაცემები, ასევე გამოყენების ინსტრუქცია, უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებული ინფორმაცია და შესაბამისი გაფრთხილება. 

 ბაზრის ზედამხედველი ორგანო. ამ მიმართულებით ქვეყანას ზედამხედველობის 

ინსტიტუციური გამოცდილება არ გააჩნია. ამჟამად, უსაფრთხოებაზე შემოწმება არ ხდება. ხდება 

მხოლოდ პროდუქტის წარმომავლობის შემოწმება. როგორც უკვე ითქვა, სათამაშოებზე 

ზედამხედველობას განახორციელებს ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო. 

გარდა ამისა,  არ არსებობს სათამაშოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი ჯერჯერობით არ არსებობს.  

ტექნიკური რეგლამენტი მოიცავს სათამაშოების შესაბამისობის შეფასებისათვის აუცილებელ 

პროცედურებს/დოკუმენტებს და შემოწმების წესებს,  რომელიც გაითვალისწინებს და 

                                                      

12 იმპორტის სტატისტიკა მოცემულია მე-3 დანართში 
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დაავალდებულებს როგორც ადგილობრივ მწარმოებელს ასევე იმპორტიორებსაც გაიარონ 

შესაბამისობის შეფასების პროცედურები. აღნიშნული პროცედურები მოიაზრებს წარმოებას და 

რეალიზაციამდე ეტაპებზე მწარმოებელის ვალდებულებას შეამოწმოს და დაადასტუროს, რომ 

პროდუქტი უსაფრთხოა და მოახდინოს ამის დეკლარირება/ დაურთოს სერთიფიკატი. 

შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოები. ამჟამად ლაბორატორიებს არ აქვთ საჭირო აპარატურა 

სათამაშოების შესამოწმებლად. რეგულაციის შემოღების შემთხვევაში, ლაბორატორიები შეეცდებიან 

დანერგონ ანალიზისათვის საჭირო მეთოდები, იყიდონ შესაბამისი აღჭურვილობა, გადაამზადონ 

პერსონალი, იყიდონ რეაქტივები და სტანდარეტები, გაიარონ ლაბორატორიათშორისი გამოცდები, 

დარგთაშორისი შედარებები და შემოწმებები, რათა შეძლონ აღნიშნული გამოკვლევების ჩატარება.  

 ერთ-ერთი ლაბორატორიის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, თითოეულ ორგანული 

ნივთიერებაზე შესამოწმებლად საჭიროა თითო აპარატი. რადგან აპარატმა უნდა იმუშავოს ერთ 

კონკრეტულ დეტექტორზე, აპარატის გადაწყობა სხვა ნივთიერებაზე და სისტემის შეცვლა 

მნიშვნელოვნად (სამჯერაც კი) გაზრდის ანალიზის ღირებულებას.  

ასევე გასათვალისწინებელია, რომ მაღალტექნოლოგიური  აპარატურები ძალიან სწრაფად 

ვითარდება და შესაბამისად რამდენიმე წელში ისევ გაჩნდება არსებული ტექნიკური აღჭურვილობის 

ჩანაცვლების საჭიროება. 

 

მოსალოდნელი გავლენის მატრიცა 

შედეგი დღეს არსებული მდგომარეობა დირექტივის მიღების შემდეგ 

სათამაშოების 

ბიზნესი/ეკონომიკა  

(მაკრო დონეზე)  

ძირითადად იმპორტებული 

პროდუქცია; 

ადგილობრივი მწარმოებლების 

მცირე რაოდენობა.; 

საფრთხის შემცველი პროდუქციის 

სიჭარბე ბაზარზე 

გაზრდილი ადგილობრივი 

წარმოება; 

გაზრდილი კონკურენცია; 

გაზრდილი მოთხოვნა ხარისხიან 

პროდუქციაზე.  

იმპორტიორები 

შემოაქვთ როგორც ევროპული 

სტანდარტების შესაბამისი ასევე 

შეუსაბამო პროდუქციაც; 

გაიზრდება მაღალფასიანი, 

ხარისხიანი პროდუქციის 

იმპორტი 

მწარმოებლები 
არ მოეთხოვება სტანდარტის 

დაცვა;  

ვალდებული იქნება დაიცვას 

სტანდარტი;  

სათამაშოებით 

მოვაჭრეები 

ყიდიან იაფფასიან სათამაშოებს; 

 

შეეზღუდებათ სტანდარტებთან 

შეუსაბამო სათამაშოებით 

ვაჭრობა; 

შესაძლოა მცირე მოვაჭრეებს 

გაუჭირდეთ მსხვილ 

მოვაჭრეებთან კონკურენციის 

გაწევა.  
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მარეგულირებელი 

ამ ეტაპზე სათამაშოების ხარისხის 

შესაბამისობის შემოწმება არ 

ხდება  

მარეგულირებელი მოახდენს 

მონიტორინგს ბაზარზე 

არსებული სათამაშოების 

სტანდარტებთან შესაბამისობაზე 

მომხმარებელი  

რთულია ინფორმაციის მოპოვება 

სათამაშოს უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებით; 

ხელმისაწვდომია ყველა სახის 

სათამაშო; 

ბაზარზე გაიყიდება მხოლოდ 

უსაფრთხო სათამაშო; 

გამარტივდება სათამაშოების 

უსაფრთხოებასთან 

დაკავშირებით ინფორმაციის 

მიღება 

 

 

რეკომენდაციები 

 

1. იურიდიული ჰარმონიზაცია: 
სათამაშოების უვნებლობის დირექტივის მიღება მაქსიმალურად სწრაფ და მისაღებ ვადებში უნდა 

მოხდეს; ის მნიშვნელოვანია როგორც მომხმარებელთა დაცვისთვის (ბავშვებისთვის ზიანის 

მიყენების რისკის შემცირების კუთხით), ისევე თავისუფალი ვაჭრობისა და სამართლიანი 

კონკურენციის უზრუნველსაყოფად. გამომდინარე იქიდან, რომ, ამ ეტაპზე, საქართველოში 

სათამაშოების წარმოების შესაძლებლობები საკმაოდ დაბალია, აღნიშნული დირექტივა 

ნაკლებად რელევანტურია ადგილობრივი წარმოებისა და ექსპორტის კუთხით, თუმცა 

გასათვალისწინებელია შესაძლო რეექსპორტის საკითხები. მნიშვნელოვანია იურიდიული 

ჰარმონიზაციის პროცესში კერძო სექტორის ჩართულობის უზრუნველყოფა და მეტი 

კოორდინაცია საჯარო და კერძო სტრუქურებს შორის.  

 

2. ბაზრის ზედამხედველობის სისტემა:  

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ბაზრის მონიტორინგის ერთიანი სისტემის/ინსტიტუტის 

ჩამოყალიბება, რომელიც ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე ერთი და იგივე წესების გავრცელებას 

უზრუნველყოფს. სტანდარტთან დაკავშირებული საბუთების გადამოწმების ერთ-ერთ გზად 

შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით ან გონივრული ეჭვის შემთხვევაში ნიმუშების 

გადამოწმების პრინციპის დანერგვა არის შესაძლებელი.  

 

3. საინფორმაციო კამპანია (რაც შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც საქართველოს 

მთავრობის, ასევე კერძო სექტორის და არასამთავრობო სექტორის მიერ): 

a. საინფორმაციო მასალის მომზადება (ბეჭდური, ვიდეო) და გავრცელება სათამაშოების 

იმპორტიორებს და მწარმოებლებს შორის. მნიშვნელოვანია ბიზნესისთვის იყოს 

ხელმისაწვდომი ინფორმაცია, თუ რა ტიპის სტანდარტის დაკმაყოფილება მოუწევთ. 

საჭიროა რეგულაციით განსაზღვრული სტანდარტის თარგმნა, რაც მათი 
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მოცულობიდან გამომდინარე ვერ ხერხდება, თუმცა მნიშვნელოვანია ინფორმირების 

ფორმების გამოძებნა. მიზანშეწონილია ინფორმაციის გავცრცელება ახალგაზრდა 

მეწარმეებისთვის, რომლებიც ტექნოპარკის ბაზაზე საქმიანობენ. რეკომენდირებულია 

საჭირო სტანდარტების და რეგულაციის საკითხებთან დაკავშირებით ტრენინგის 

ჩატარებაც.  

b. კამპანია სათამაშოების უვნებლობის შესახებ მომხმარებლებში, (კონკრეტული 

მაგალითების ჩვენება. მაგალითად, ყველაზე საშიში სათამაშოები, ყველაზე ფართოდ 

გავრცელებული საშიში სათამაშო; შესაბამისი სიების მომზადება). მნიშვნელოვანია 

საზოგადოებრივი კამპანიის ერთიანი ხედვის ჩამოყალიბება და სხვადასხვა მხარეების, 

მათ შორის სახალხო დამცველის აპარატის ჩართვა ამ პროცესში. აღსანიშნავია, რომ 

საინფორმაციო კამპანია იმგვარად დაიგეგმოს, რომ არ შეიქმნას საზოგადოებაში 

არასწორი წინასწარგანწყობა, რამაც შეიძლება დაარღვიოს ქვეყნებისადმი თანაბარი 

მიდგომის და კონკურენციის პრინციპები. მაგალითად, რომ ამა თუ იმ ქვეყანაში 

ნაწარმოები სათამაშო აპრიორი არ აკმაყოფილებს სტანდარტს.   

 

4. კერძოს სექტორისთვის და კერძოდ, ლაბორატორიებისთვის მნიშვნელოვანი იქნება არსებული 

ლაბორატორიების აღჭურვა შესაბამისი მოწყობილობებით, რათა მოხდეს რელევანტური 

ტესტირება და დირექტივის მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადასტურება. დამატებით 

მნიშვნელოვანია რეგულაციის სტანდარტის სერთიფიკატის მიმნიჭებელი სტრუქტურის 

მომზადების საკითხიც.  

 

5. სტატისტიკური მონაცემები: 

a. სათამაშოებთან დაკავშირებული ინციდენტების სტატისტიკის ზუსტი წარმოება 

b. დარღვევების სტატისტიკის წარმოება  

 

6. საშუალოვადიანი პერიოდი 

მნიშვნელოვანია ადაპტაციის პროცესის მუდმივი მონიტორინგი დირექტივის შემოღებიდან 

სულ მცირე 12 თვის მანძილზე.  

7. მონაცემთა ბაზის ფორმირება და შეტყობინების სისტემის დანერგვა, რომლის მეშვეობით 

მომხმარებლებს მიუვათ შეტობინებები, ამა თუ იმ სათამაშოს რისკის შემცველობის შესახებ, ან 

მისი საცალო ქსელიდან ამოღების შესახებ. 
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ევროდირექტივა მომხმარებლისთვის სურსათთან 

დაკავშირებული ინფორმაციის მიწოდების შესახებ 

დირექტივის შესახებ 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეგულაცია, რომლის მიღების ვალდებულება საქართველოს 

DCFTA მოთხოვნების შესაბამისად აქვს და რომელიც საქართველოს მთავრობას უკვე დამტკიცებული 

აქვს, მაგრამ ჯერ ამოქმედებული არაა, არის  რეგულაცია Regulation (EU) N 1169/2011 - სურსათთან 

დაკავშირებული ინფორმაციის მიწოდება მომხმარებლისთვის.  ეს არის რამდენიმე მანამდე მოქმედი 

დირექტივისა და რეგულაციის გაერთიანება N 1924/2006, N 1925/2006, 87/250/EEC, 90/496/EEC, 

1999/10/EC, 2000/13/EC, 2002/67/EC, 2008/5/EC და N 608/2004. 

რეგულაციის მიზანია, მომხმარებლებს გარანტირებულად მიეწოდოთ ინფორმაცია მათ მიერ 

მოხმარებული სურსათის შესახებ. ამ მიზნით, რეგულაცია ადგენს ზოგად პრინციპებს, მოთხოვნებს 

და ვალდებულებებს სურსათის ეტიკეტირებასთან დაკავშირებით.  

რეგულაცია ეხება ყველა ტიპის სურსათს (მათ შორის საბითუმო მიმწოდებლებისთვის 

მიწოდებულ სურსათს, საზოგადოებრივი კვების ობიექტებში გაყიდულ სურსათს ან დისტანციურად 

გაყიდულ სურსათს) რომელიც განკუთვნილია საბოლოო მოხმარებისთვის. რეგულაციის თანახმად, 

ინფორმაციის მიწოდებაზე და მის სისწორეზე პასუხისმგებელია მწარმოებელი, რომლის სახელითაც 

იწარმოება სურსათი. იმ შემთხვევაში, თუ წარმოება ევროკავშირის საზღვრებს გარეთ ხდება, 

პასუხისმგებლობა ეკისრება იმპორტიორს. თუ ხდება მწარმოებლის მიერ სურსათის სხვა 

ბიზნესოპერატორზე გადაცემა (დისტრიბუტორი), ინფორმაციის წარდგენის ვალდებულება მაინც 

მწარმოებელზე რჩება. მაგალითად, თუ მწარმოებელი სურსათს აწვდის სხვა ბიზნესოპერატორს და 

სურსათი არ მიეწოდება საბოლოო მომხმარებელს ან საზოგადოებრივი კვების ობიექტს, მწარმოებელი 

ვალდებულია სურსათის მიმღებ ბიზნესოპერატორს მიაწოდოს სათანადო ინფორმაცია, რათა 

სურსათის მიმღებმა ბიზნესოპერატორმა, საჭიროების შემთხვევაში, უზრუნველყოს ტექნიკური 

რეგლამენტით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება. 

სავალდებულოა მომხმარებლისთვის შემდეგი სახის ინფორმაციის მიწოდება: სურსათის 

დასახელება, ინგრედიენტების ჩამონათვალი, ნეტო მასა, ვადიანობა, საჭიროების შემთხვევაში 

გამოყენების ინსტრუქცია, მწარმოებლის დასახელება და მისამართი და კვებითი ღირებულება. გარდა 

ამისა, ყველა ტიპის ალკოჰოლურ სასმელზე მითითებული უნდა იყოს ალკოჰოლის რეალური 

შემცველობა. მნიშვნელოვანია, რომ მომხმრებლისთვის სურსათზე ინფორმაციის მიწოდება 

მნიშნელოვნად ამცირებს თანამედროვე ადამიანის ერთ-ერთ პრობლემას, ჭარბწონიანობას, რადგან 

მომხმარებლებს ეძლევათ საშუალება სწორად შეაფასონ სურსათის შემადგენლობა და თავიდან 

აირიდონ მაღალ კალორიული პროდუქცია. ბევრი ქვეყნის მაგალითი აჩვენებს, რომ ხანგრძლივადიან 

პერიოდში, სურსათის და სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ხარისხის კონტროლი პირდაპირ 

კავშირშია მოსახლეობის ჯანმრთელობასთან და მნიშვნელოვნად შეამცირა ჯანდაცვაზე გაწეული 

ხარჯები. 

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის დაცვის უზრუნველყოფისათვის, სურსათი 

დამაბინძურებლებს (კონტამინანტებს), საკვებ დანამატებს და სხვა ნივთირებებს უნდა შეიცავდეს 
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ტოქსიკოლოგიური თვალსაზრისით მისაღებ (დასაშვებ) დონეზე. ამიტომ, მნიშვნელოვანია 

სურსათზე ყველა შესაბამისი ინფორმაციის განთავსება ზუსტად და მარტივად აღსაქმელად. 

დამატებით სავალდებულო ინფორმაცია უნდა იყოს მითითებული გარკვეული ტიპის სურსათზე, 

მაგალითად ისეთზე, რომელიც შეიცავს დამატკბობლებს, ამონიუმის მარილებს და კოფეინს (მაღალი 

შემცველობით). რეგულაციის შესაბამისად: 

- გარკვეული ტიპის სურსათი თავისუფლდება კვებითი ღირებულების დეკლარირებისგან, 

მაგალითად მწვანილი, სუნელი, არომატიზატორი, ბალახის ჩაი; 

- ისეთი ტიპის სურსათის შემთხვევაში, როგორიცაა ხილი და ბოსტნეული, მინერალური წყალი, 

ძმარი, რძის პროდუქტები, როგორიცაა ყველი, კარაქი, ნაღები და ფერმენტირებული რძე, 

სავალდებულო არ არის ინგრედიენტების მითითება;  

- წარმოდგენილ ინფორმაციას საზოგადოება შეცდომაში არ უნდა შეყავდეს, მაგალითად, არ 

უნდა იყოს მითითებული ისეთი ტიპის განსაკუთრებული მახასიათებლები, ან ეფექტები, 

რომელიც სურსათს არ აქვს. ამ შემთხვევაში ეს ჩაითვლება ინფორმაციის ფალსიფიკაციად, რაც 
არის მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანა სურსათის შესახებ მცდარი ინფორმაციის მიწოდებით, 
რომელიც შესაძლოა აისახოს ეტიკეტზე, თანმხლებ დოკუმენტაციაში, რეკლამაში, 
სერტიფიკატსა და სხვ. ამ დროს ძირითადად ხდება სასურსათო პროდუქტის დასახელების, 
ლოგოტიპის, შემადგენლობის, ინგრედიენტების რაოდენობის, შენახვის პირობების, 
წარმოშობის ქვეყნის, დამამზადებლისა და მისი საფოსტო მისამართის შეცვლა. 

- ინფორმაცია უნდა იყოს ზუსტი და მარტივად აღსაქმელი.  

რეგულაცია 1169/2011 დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 1 ივლისის N 

301 დადგენილებით „ტექნიკური რეგლამენტის - მომხმარებლებისათვის სურსათის შესახებ 

ინფორმაციის მიწოდების თაობაზე დამტკიცების შესახებ.“  ტექნიკური რეგლამენტი ძალაში უნდა 

შევიდეს 2018 წლის 1 სექტემბერს, რაც იმას ნიშნავს, რომ 2018 წლის 1 სექტემბრიდან, სურსათის 

მწარმოებლები ვალდებული იქნებიან შეასრულონ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნები. უნდა 

ითქვას, რომ ამოქმედების 2 წლიანი ვადა სავსებით საკმარისია იმისთვის, რომ სურსათის 

მწარმოებლებმა და იმპორტიორებმა თადარიგი დაიჭირონ და წინასწარ დაამზადონ მათთვის საჭირო 

ეტიკეტების დიდი რაოდენობა. 

ტექნიკური რეგლამენტი ადგენს სურსათის ეტიკეტზე განთავსებულ ინფორმაციასთან 

დაკავშირებულ ზოგად პრინციპებს, მოთხოვნებს და ინფორმაციის წარდგენის პროცედურებს. 

ტექნიკური რეგლამენტი ვრცელდება სახელმწიფო კონტროლის დაქვემდებარებულ სურსათზე, 

რომელიც განკუთვნილია საბოლოო მომხმარებლისათვის, მათ შორის საზოგადოებრივი კვების 

ობიექტების მიერ და, ასევე, საზოგადოებრივი კვების ობიექტებისათვის მიწოდებულ სურსათზე. 

ნებისმიერ სურსათს, რომელიც განკუთვნილია საბოლოო მომხმარებლისათვის ან საზოგადოებრივი 

კვების ობიექტისათვის მისაწოდებლად, თან უნდა ახლდეს ინფორმაცია ამ ტექნიკური რეგლამენტის 

შესაბამისად. ტექნიკური რეგლამენტით განისაზღვრება, რომ სურსათის შესახებ ინფორმაციის 

მიწოდება უნდა მოხდეს ეტიკეტის, სხვა თანმხლები მასალის, ან სხვა ნებისმიერი საშუალებით, მათ 

შორის თანამედროვე ტექნოლოგიური ინსტრუმენტების ან ვერბალური კომუნიკაციის გამოყენებით.  
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პრობლემის აღწერა - საქართველოს კანონმდებლობის მიმოხილვა 

 

სურსათის უვნებლობის ძირითად მარეგულირებელ კანონს წარმოადგენს 

სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსი. 

კოდექსის მიზანია ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის, მომხმარებელთა ინტერესების, 

ცხოველთა ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის, მცენარეთა სიჯანსაღის დაცვა, აგრეთვე 

სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის სფეროებში 

სახელმწიფო რეგულირების ერთიანი პრინციპების განსაზღვრა და სახელმწიფო კონტროლის 

ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება. კოდექსი ვრცელდება სურსათის/ცხოველის საკვების, ცხოველის, 

მცენარის, ცხოველური და მცენარეული პროდუქტების წარმოებაზე, გადამუშავებასა და 

დისტრიბუციაზე, რომლებიც ხორციელდება საქართველოს ტერიტორიაზე, პირველად წარმოებაზე, 

ცხოველთა ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობაზე, მცენარეთა სიჯანსაღეზე, ვეტერინარულ 

პრეპარატებზე, პესტიციდებსა და აგროქიმიკატებზე, აგრეთვე გარემოს დაცვაზე კოდექსის მიზნიდან 

გამომდინარე. 

კოდექსის შესაბამისად, სურსათი არის ადამიანის საკვებად განკუთვნილი ნებისმიერი 

გადამუშავებული, ნაწილობრივ გადამუშავებული ან გადაუმუშავებელი პროდუქტი. სურსათი ასევე 

მოიცავს ყველა სახის სასმელს (მათ შორის, სასმელ წყალს), საღეჭ რეზინს და სურსათში 

გამოსაყენებელ ნებისმიერ ნივთიერებას (წყლის ჩათვლით), რომელიც გამოიყენება სურსათის 

შემადგენლობაში მისი წარმოებისა და გადამუშავების დროს. სურსათი არ მოიცავს: ცხოველის 

საკვებს, ცოცხალ ცხოველებს (გარდა იმ ცხოველებისა, რომლებიც გამზადებულია ბაზარზე 

განსათავსებლად, ადამიანის მიერ მოხმარებისათვის), მცენარეებს (მოსავლის აღებამდე), სამკურნალო 

და ჰომეოპათიურ საშუალებებს, თამბაქოს და თამბაქოს პროდუქტებს, ნარკოტიკულ საშუალებებს და 

ფსიქოტროპულ ნივთიერებებს, კოსმეტიკურ საშუალებებს, ნარჩენებსა და დამაბინძურებლებს. 

კოდექსი ეტიკეტს განმარტავს, როგორც სურსათთან დაკავშირებული ნებისმიერი 

ინფორმაცია, სავაჭრო ნიშანი, დასახელება, ილუსტრაცია ან სიმბოლო, განთვსებული შეფუთვაზე 

ან/და მასთან დაკავშირებულ თანდართულ დოკუმენტზე. სურსათის ეტიკეტირების დღეს მოქმედი 

ზოგადი წესი განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის N441 

დადგენილებით ტექნიკური რეგლამენტის „სურსათის ეტიკეტირებისადმი დამატებითი 

მოთხოვნების შესახებ“ დამტკიცების თაობაზე. დადგენილებამ ჩაანაცვლა მანამდე მოქმედი 

„სურსათის ეტიკეტირებისადმი დამატებითი მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2009 წლის 11 დეკემბრის №2-231 ბრძანება. ცალკეული 

პროდუქტებისთვის კი ეტიკეტირების წესები გაწერილია შესაბამის ტექნიკურ რეგლამენტებში. 

ხოლო გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმის ან მისგან დამზადებული სურსათის 

ეტიკეტირება განსაზღვრულია „სურსათად/ცხოველის საკვებად განკუთვნილი გენეტიკურად 

მოდიფიცირებული ორგანიზმებისა და მათგან წარმოებული გენმოდიფიცირებული პროდუქტის 

ეტიკეტირების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. 

 თუ შევადარებთ ახალ 301-ე დადგენილებას 441 დადგენილებას, ვნახავთ რომ ახალი 

დადგენილებით გარკვეული ახალი მოთხოვნების შემოღება არ ხდება და ეტიკეტის, ანუ 

მომხმარებლისთვის სავალდებულოდ წარსადგენი ინფორმაციის ჩამონათვალი და შინაარსობრივი 
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მხარე არ იცვლება. ახალი დადგენილებით ხდება არსებული წესის ჰარმონიზება ევროპულ 

რეგულაციასთან, იცვლება ეტიკეტის ზომა და ეტიკეტი ფორმა და ფორმატი ხდება ევროპულის 

შესაბამისი. შეიძლება გამოვყოთ 2 ძირითადი განსხვავება ძველ და ახალ წესებს შორის: 

- 441 დადგენილება შეეხება სურსათის მიწოდებას მომხმარებელზე, ხოლო 301 დადგენილებით 

დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტი ფარავს გაცილებით მეტს - სურსათის რეკლამირებას 

და წარდგენას. მათ შორის მასობრივი საინფორმაციო საშუალებების და ეგრედ წოდებული 

ქუჩის „ბილბორდების“ მეშვეობით სურსათის რეკლამირებას; 

- დღეს მოქმედი წესი ამბობს, რომ ეტიკეტზე განთავსებული სავალდებულო ინფორმაცია 

მომხმარებლისთვის უნდა იყოს სრული, გასაგები, შესამჩნევი, ადვილად წასაკითხი. 

დაუშვებელია წარწერის გადაფარვა სხვა წარწერით ან ნახატით. ახალ დადგენილებაში კი 

წერია, რომ შეფუთვაზე და ეტიკეტზე ინფორმაცია განთავსებული უნდა იყოს მკაფიოდ, 

გარკვევით იკითხებოდეს და გამოყენებული შრიფტის ზომა უნდა იყოს ისეთი, როგორც 

განსაზღვრულია რეგულაციის დანართით, უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 1,2 მმ-ს. ხოლო, 

შეფუთული ან ტარაში მოთავსებული სურსათისათვის, რომლის ყველაზე დიდი ზედაპირის 

ფართობი 80 სმ2 -ზე ნაკლებია, კოდექსით განსაზღვრული სავალდებულო ინფორმაციის 

განთავსებისას შრიფტის სიმაღლე უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 0,9 მმ-ს. 

შესაბამისად, დღეს თუ მწარმოებელი და იმპორტიორი თავად წყვეტს ეტიკეტის ზომას, 2018 

წლის 1 სექტემბრიდან უკვე დადგენილ ზომებს უნდა დაექვემდებაროს. იქედან გამომდინარე, რომ 

ეტიკეტების შინაარსობრივი მხარე არ იცვლება, ახალი დადგენილების გავლენის შეფასებისას 

საუბარი არ გვექნება იმაზე, რომ მწარმოებლებს ან იმპორტიორებს მოუწევთ წარმოების პროცესის 

გადახედვა, ან რაიმე ტიპის სიახლის დანერგვა დღეს არსებულ წესთან შედარებით, არამედ 

ვისაუბრებთ ეტიკეტების ზოგად გავლენაზე.  

დღეის მდგომარეობით, საბაჟო საზღვარზე ხორციელდება სურსათზე ეტიკეტის კონტროლი, 

თუმცა საბაჟო საზღვარზე არ არის აუცილებელი ქართული ეტიკეტის არსებობა. ეს ვალდებულება 

სურსათის  მიმართ წარმოიშობა მისი ბაზარზე გატანის (საცალო ან საბითუმო) დროს. ახალი წესის 

შესაბამისადაც შენარჩუნებული იქნება მსგავსი პრაქტიკა. საბაჟო სამსახური ამოწმებს ეტიკეტების 

არსებობას, ხოლო ეტიკეტების შესაბამისობის ვალდებულება დადგება სურსათის ბაზარზე 

განთავსების დროს. 

გარდა ზემოთ მოცემული განსხვავებებისა, ძველ და ახალ დადგენილებებს შორის კიდევ ერთი 

მცირე განსხვავებაა, მაგალითად 441 დადგენილებით, თუ სურსათის მცირე ზომის დაფასოებული 

ერთეულისათვის, რომლის ზედაპირის ფართობი 10 სმ2-ზე ნაკლებია, არ არის სავალდებულო 

ეტიკეტზე პარტიის, ინგრედიენტების ჩამონათვალის, შენახვის ვადისა და გამოყენების ინსტრუქციის 

შესახებ ინფორმაციის განთავსება. 301 დადგენილება ამბობს, რომ თუ სურსათის ზედაპირის 

ფართობი 10 სმ2-ზე ნაკლებია, სავალდებულო ხდება მხოლოდ დასახელების, ალერგიის გამომწვევი 

ინგრედიენტის ან დანამატის, წონის და შენახვის ვადის განთავსება. ხოლო ინგრედიენტების 

ჩამონათვალის შესახებ მომხმარებლის ინფორმირება ხდება სხვა საშუალებით ან უშუალოდ 

მომხმარებლის მოთხოვნის საფუძველზე.  

სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსი 

სახელმწიფო კონტროლს განსაზღრავს, როგორც უფლებამოსილი პირის ქმედება 

სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიის და მცენარეთა დაცვის სფეროებში 
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ბიზნესოპერატორის საქმიანობის შესაბამისობის დასადგენად. კოდექსის შესაბამისად, სურსათის 

ყველა მწარმოებელი უნდა დარეგისტრირდეს ბიზნესოპერატორად. რეგისტრაციის გარეშე 

ბიზნესოპერატორს ეკრძალება საქმიანობის განხორციელება. ხოლო ის ბიზნესოპერატორები, 

რომლებიც ახორციელებენ ცხოველური წარმოშობის სურსათის წარმოებას და გადამუშავებას, 

ექვემდებარებიან სპეციალურ აღიარებას. აღიარება არ არის აუცილებელი ოჯახური 

მწარმოებლისთვის და პირველადი მწარმოებლისთვის.  შესაბამისად, კოდექსის თანახმად 

სახელმწიფო კონტროლი არ ვრცელდება ფიზიკური პირის მიერ სურსათის წარმოებაზე, ასევე 

პირველად წარმოებაზე, რომლებიც ამ კოდექსის შესაბამისად არის ოჯახური წარმოების სუბიექტი.  

 ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად, სურსათის შესახებ სავალდებულო ინფორმაცია უნდა 

მოიცავდეს შემდეგ კატეგორიებს: 

● სურსათის დასახელება (სახეობა) და მისი შემადგენლობა, თვისებები ან სხვა 

მახასიათებლები; 

● სურსათის შემადგენლობის დახასიათება; 

● ვარგისიანობა, შენახვის და უვნებელი გამოყენების ვადა; 

● ჯანმრთელობაზე ზეგავლენა, მათ შორის რისკები და შედეგები, რაც შეიძლება 

უკავშირდებოდეს სურსათის საზიანო და სახიფათო გამოყენებას; 

● ინფორმაცია კვებითი ღირებულების შესახებ. 

უფრო დეტალურად რომ ავხსნათ, მოცემული უნდა იყოს ინგრედიენტების ჩამონათვალი და 

მათი რაოდენობა, განსაკუთრებით ყურადღება უნდა მიექცეს ისეთ ინგრედიენტებს ან დამხმარე 

ტექნოლოგიურ დანამატებს, რომლებიც იწვევენ ალერგიას ან მომეტებულ მგრძნობელობას. 

ინგრედიენტების ჩამონათვალი არ არის სავალდებულო შემდეგი სურსათისათვის: 

- ახალი ხილი და ბოსტნეული, მათ შორის კარტოფილი, რომელიც არ არის გაფცქვნილი, 

დაჭრილი ან მსგავსად გადამუშავებული; 

- გაზირებული წყალი, თუ მის სახელწოდებაში მითითებულია, რომ იგი გაჯერებულია 

ნახშირორჟანგით; 

- ძმარი, რომელიც მიღებულია მხოლოდ ერთი ძირითადი პროდუქტის ფერმენტაციით და 

რომელშიც არ არის გამოყენებული არცერთი სხვა ინგრედიენტი; 

- ყველი, კარაქი, ფერმენტირებული რძე (რძემჟავა პროდუქტი) და ნაღები, რომელსაც არ აქვს 

დამატებული არცერთი ინგრედიენტი, გარდა რძის კომპონენტებისა, საკვები ფერმენტებისა 

და შესაბამისი მიკროორგანიზმებისა, რომელიც აუცილებელია მათი წარმოებისათვის, ხოლო 

ყველის შემთხვევაში, გარდა მოუმწიფებელი და მდნარი ყველისა (გადამუშავებული ყველისა), 

მარილი, რომელიც გამოიყენება მათ დასამზადებლად; 

- სურსათი, რომელიც შედგება მხოლოდ ერთი ინგრედიენტისაგან, თუ სურსათის დასახელება 

ინგრედიენტის დასახელების იდენტურია და სურსათის დასახელება შესაძლებლობას იძლევა 

გარკვევით განისაზღვროს ინგრედიენტი. 

ასევე მოცემული უნდა იყოს სურსათის ნეტო (სუფთა) წონა, შენახვის ან გამოყენების 

ნებისმიერი განსაკუთრებული პირობები, სურსათის მწარმოებელი ან იმპორტიორი 

ბიზნესოპერატორის დასახელება და მისამართი, სურსათის წარმოშობის ქვეყანა ან წარმოშობის 

ადგილი. იმ შემთხვევაში, როდესაც მითითებულია სურსათის წარმოშობის ქვეყანა ან წარმოშობის 

ადგილი, რომელიც განსხვავდება მისი მთავარი, ძირითადი ინგრედიენტის წარმოშობის ქვეყნის ან 

წარმოშობის ადგილისაგან, აუცილებელია მითითებულ იქნეს ერთ-ერთი: 
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ა) მთავარი, ძირითადი ინგრედიენტის წარმოშობის ქვეყანა ან წარმოშობის ადგილი; 

ბ) ძირითადი ინგრედიენტის წარმოშობის ქვეყანა ან წარმოშობის ადგილი სურსათის 

წარმოშობის ქვეყნის ან წარმოშობის ადგილისგან განსხვავებულად. 

ასევე მოცემული უნდა იყოს სურსათის გამოყენების ინსტრუქცია, სპირტის კონცენტრაციის 

მითითება იმ სასმელებისთვის, რომლის მოცულობითი სპირტშემცველობა აღემატება 1,2%-ს. კვებით 

ღირებულებებში იგულისხმება ენერგეტიკული ღირებულება და ცხიმების, ნაჯერი ცხიმოვანი 

მჟავების, ნახშირწყლების, შაქრის, ცილისა და მარილის რაოდენობა. 

 იმ შემთხვევაში, თუ სურსათი საბოლოო მომხმარებელს ან საზოგადოებრივი კვების ობიექტს 

მიეწოდება შეფუთვის გარეშე, ან მათი დაფასოება ხდება რეალიზაციის ადგილებში მომხმარებლის 

თხოვნის საფუძველზე, ან დაუყოვნებლივ გაყიდვის მიზნით, სავალდებულოა მხოლოდ ალერგიის 

გამომწვევი ან მომეტებული მგრძნობელობის მქონე ნივთიერებები ან პროდუქტებით განსაზღვრული 

ნებისმიერი ინგრედიენტის, ან დამხმარე ტექნოლოგიური დანამატის მითითება (ზოგიერთ 

რესტორანს მსგავსი აღნიშვნა აქვს მენიუში). სხვა მონაცემების წარდგენა არ არის სავალდებულო, თუ 

საქართველოს კანონმდებლობით სხვა მოთხოვნები არ არის განსაზღვრული.  

დისტანციური რეალიზაციისას, როდესაც ხდება დაფასოებული სურსათის შეთავაზება 

დისტანციური კომუნიკაციის საშუალებით, სურსათის შესახებ სავალდებულო ინფორმაციის 

მიწოდება უნდა განხორციელდეს მომხმარებლისათვის დამატებითი დანახარჯების დაკისრების 

გარეშე და სურსათის შესახებ სავალდებულო ინფორმაცია ხელმისაწვდომი უნდა იყოს სურსათის 

გადაცემის (მიწოდების) დროს. 

ტექნიკურ რეგლამენტს ახლავს შემდეგი დანართები:  

- ალერგიის გამომწვევი ან მომეტებული მგრძნობელობის მქონე ნივთიერებები ან 

პროდუქტები;   

- სურსათი, რომლის ეტიკეტზე განთავსებული უნდა იქნეს ერთი ან რამდენიმე 

დამატებითი მონაცემი;  

- წარწერის ზომის და ფონტის შესახებ;  

- სურსათის დასახელება და სპეციალური თანმხლები მონაცემები; 

- ინგრედიენტების აღნიშვნა და მითითება;  

- ინგრედიენტების რაოდენობის აღნიშვნა;  

- „ნეტო“ (სუფთა) წონის მითითება;  

- ვარგისიანობის მინიმალური ვადა, „გამოიყენება .... მდე“ ვადა და გაყინვის თარიღი;  

- ხორცის სახეობები, რომელთათვისაც სავალდებულოა წარმოშობის ადგილის ან 

წარმოშობის ქვეყნის აღნიშვნა;  

- სპირტშემცველობა;  

- გამოყენების რეკომენდებული ნორმები;  

- გადაანგარიშების კოეფიციენტი ენერგეტიკული ღირებულების გამოთვლისათვის;  

- კვებითი ღირებულების გამოსახვა და ინფორმაციის წარდგენა. 

კვებითი ღირებულების შესახებ ინფორმაციის წარდგენა არ არის სავალდებულო შემდეგი 

დასახელების სურსათისათვის: 
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- გადაუმუშავებელი სურსათი, რომელიც შეიცავს მხოლოდ ერთ ინგრედიენტს, ან ერთი 

კატეგორიის ინგრედიენტებს; 

- გადამუშავებული სურსათი, რომელიც დაექვემდებარა მხოლოდ მომწიფებას და 

შეიცავს მხოლოდ ერთ ინგრედიენტს, ან ერთი კატეგორიის ინგრედიენტებს; 

- წყალი, რომელიც განკუთვნილია ადამიანის მიერ უშუალოდ გამოყენებისათვის, მათ 

შორის წყლის ის სახეობები, რომელსაც დამატებული აქვს მხოლოდ ნახშირორჟანგი 

და/ან არომატიზატორები; 

- ბალახოვანი მცენარეები (მწვანილი), სუნელ/სანელებლები ან მათი ნარევები; 

- მარილი და მარილის შემცვლელები; 

- სამაგიდე (სასუფრე) დამატკბობლები; 

- ყავისა და ვარდკაჭაჭას ექსტრაქტი, ყავის მარცვლები ან დაფქვილი ყავა, ყავის 

მარცვლები ან დაფქვილი ყავა კოფეინის გარეშე; 

- ბალახოვანი მცენარეები (მწვანილი), და ხილის ნაყენები, ჩაი, ჩაი კოფეინის გარეშე, 

ხსნადი ჩაი ან ჩაის ექსტრაქტი, ხსნადი ჩაი ან ჩაის ექსტრაქტი კოფეინის გარეშე, 

რომლებიც არ შეიცავენ სხვა ინგრედიენტებს, გარდა არომატიზატორებისა, რომლებიც 

არ ცვლიან ჩაის კვებით ღირებულებას; 

- ფერმენტირებული ძმარი ან ძმრის შემცვლელი, რომელსაც ინგრედიენტის სახით 

დამატებული აქვს მხოლოდ არომატიზატორი; 

- არომატიზატორები; 

- საკვებდანამატები; 

- დამხმარე ტექნოლოგიური დანამატები; 

- საკვები ფერმენტები; 

- ჟელატინი; 

- ლაბის(ჟელეს) წარმომქმნელი კომპონენტები; 

- საფუვრები; 

- საღეჭი რეზინი; 

- შეფუთული ან ტარაში (კონტეინერი) მოთავსებული სურსათი, რომლის ზედაპირის 

მაქსიმალური ფართობი ნაკლებია 25 სმ2; 

- სურსათი, უშუალოდ ხელით მომზადებული სურსათის ჩათვლით, რომელიც მცირე 

რაოდენობით მიეწოდება მწარმოებლიდან უშუალოდ მომხმარებელს. სურსათი, 

რომელიც მიეწოდება ადგილობრივ საცალო ვაჭრობის პუნქტს და უშუალოდ 

მიეწოდება საბოლოო მომხმარებელს. 

შესაბამისი დანართის შესაბამისად, ვარგისიანობის მინიმალური ვადის განსაზღვრა არ არის 

სავალდებულო: 

- ახალი ხილისა და ბოსტნეულისათვის, მათ შორის კარტოფილისათვის, რომელიც არ 

დაექვემდებარა გაფცქვნას, დაჭრას ან სხვა მსგავსი სახით დამუშავებას. ეს გამონაკლისი 

არ ვრცელდება გაღივებულ თესლსა და სხვა მსგავს პროდუქტებზე (პარკოსნების ღივი); 

- ღვინის, შემაგრებული ღვინის, შუშხუნა (ცქრიალა) ღვინისა, არომატიზებულ ღვინისა 

და სხვა მსგავსი პროდუქტებისათვის, რომელიც წარმოებულია ხილისაგან, გარდა 

ყურძნისა და სასმელებისა, რომელიც განსაზღვრულია საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული 

სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) 2206 00 კოდის შესაბამისად და წარმოებულია 

ყურძნისაგან ან ყურძნის ტკბილისაგან; 

- სასმელებისათვის, რომელთა მოცულობითი სპირტშემცველობა 10% ან მეტს შეადგენს; 
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- პურფუნთუშეულისა და ფქვილოვანი საკონდიტრო ნაწარმისათვის, რომლებიც მათი 

შემადგენლობის გათვალისწინებით, მოიხმარება წარმოებიდან 24 საათის 

განმავლობაში; 

- ძმრისათვის; 

- სუფრის მარილისათვის; 

- მყარი შაქრისათვის; 

- საკონდიტრო ნაწარმისათვის, რომლებიც პრაქტიკულად სრულად შედგებიან 

არომატიზებული ან/და შეღებილი შაქრებისაგან; 

- საღეჭი რეზინისა და სხვა მსგავსი პროდუქტებისათვის. 

რაც შეეხება დღეს არსებულ სანქციებს, კოდექსის 74-ე „პრიმა“ მუხლის თანახმად 

„სურსათის/ცხოველის საკვების ეტიკეტირების წესის დარღვევა – გამოიწვევს დაჯარიმებას 400 

ლარის ოდენობით. იგივე ქმედება, ჩადენილი განმეორებით 1 წლის განმავლობაში, – გამოიწვევს 

დაჯარიმებას 1200 ლარის ოდენობით. ეტიკეტერიბის წესის დარღვევის გამო დაჯარიმებულთა 2016 

წლის სტატისტიკა მოცემულია ცხრილ 1-ში. 

 

ცხრილი 1. ეტიკეტირების წესის დარღვევის სტატისტიკა, 2016 

ეტიკეტირების წესის დარღვევის გამო დაჯარიმებულები 151 

განმეორებით დაჯარიმებულები 11 

წყარო: სურსათის ეროვნული სააგენტო 

 

აღსანიშნავია, რომ 2017 წლის მხოლოდ 3 თვის განმავლობაში (აპრილი, მაისი, ივნისი) 

ეტიკეტირების წესის დარღვევის გამო დაჯარიმებულთა რაოდენობამ შეადგინა 134, ხოლო მათ შორის 

განმეორებით დაჯარიმდა 11 ბიზნესოპერატორი.   რაც შეეხება 301 დადგენილებით განსაზღვრული 

მომხმარებლისათვის სურსათის მიწოდების შესახებ მოთხოვნების დარღვევას, შესაბამისი სანქციები 

უნდა განისაზღვროს კოდექსში შესატანი ცვლილებების შესაბამისად. 

როგორც ზემოთ ითქვა, საქართველოში მოქმედებს ტექნიკური რეგლამენტი საქონლის 

ხორცისა და საქონლის ხორცის პროდუქტების ეტიკეტირების წესის დამტკიცების შესახებ, რომელიც 

განსაზღვრავს ბაზარზე განთავსებული საქონლის ხორცისა და საქონლის ხორცის პროდუქტების 

წარმოების, გადამუშავებისა და დისტრიბუციის ეტაპებზე სავალდებულო ეტიკეტირებასთან 

დაკავშირებულ ურთიერთობებსა და ბიზნესოპერატორის ვალდებულებებს. ხოლო, რძისა და რძის 

ნაწარმის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი ადგენს ეტიკეტირების მიმართაც. 

 

საერთაშორისო გამოცდილება 

 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 1999 წლის სახელმძღვანელო მომხმარებელთა დაცვის 

შესახებ, ხაზს უსვამს მომხმარებელთა განათლების და ინფორმირებულობის აუცილებლობას, 
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რომელიც მომხმარებელთა დაცვის რამდენიმე ძირითად ასპექტს მოიცავს, მათ შორის პროდუქტების 

ეტიკეტირებას, რაც მომხმარებლების ეკონომიკურ ინტერესების დაცვას და ხელშეწყობას ემსახურება.  

 ევროკავშირში სურსათის ეტიკეტირების რეგულირება წლების განმავლობაში ვითარდებოდა 

და დღეის მდგომარეობით, ის მომხმარებელს უზრუნველყოფს არსებითი, გამოყენებადი, საიმედო და 

მაქსიმალურად დეტალური ინფორმაციით, რაც უზრუნველყოფს სურსათის შერჩევისას 

ინფორმირებული არჩევანის გაკეთებას.  

 ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში 1169/2011 რეგულაციის სრული ჰარმონიზება 2014 წლის 

დეკემბერში მოხდა და მას მერე ამ რეგულაციასთან წინააღდეგობაში მოსული ყველა ეროვნული 

კანონი ბათილია. თუმცა, ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ეტიკეტირების გარკვეული ნაწილი დარჩა 

ეროვნული კანონმდებლების რეგულირების სფეროში. ევროკავშირის ქვეყნებმა სხვადასხვა გზა 

განვლეს ჰარმონიზაციის პერიოდში. 

 ჩეხეთის რესპუბლიკაში აღნიშნული რეგულაცია ძალაში შევიდა 2015 წლის 1 იანვრიდან. 

ჩეხეთის შემთხვევაში რეგულაცია ითვალისწინებს ეტიკეტირებას როგორც წინასწარ დაფასოებული, 

ისე დაუფასოებელი საკვებისთვის. ამ უკანასკნელისთვის, მისი გასაყიდად განკუთვნული ადგილის 

სიახლოვეს უნდა იყოს მითითებული: 

- მწარმოებლის დასახელება; 

- ძირითადი ინგრედიენტის რაოდენობა, თუ მოთხოვნილია კანონით; 

- ხარისხის კლასი, თუ სავალდებულოა სპეციალური რეგულაციების მიხედვით; 

- საკვების იურიდიული დასახელება; 

- წარმოშობის ქვეყანა ან ადგილი; 

- სხვა ინფორმაცია, თუკი ეს შესაბამისობაშია სპეციალურ რეგულაციებთან. 

წინასწარ დაფასოებული საკვების შემთხვევაში, გარდა დირექტივით მოთხოვნილი 

ინფორმაციისა, ეტიკეტი უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას შემდეგის შესახებ: 

- მწარმოებლის დასახელება; 

- საკვების იურიდიული დასახელება; 

- ნეტო რაოდენობა; 

- ინგრედიენტების სია; 

- წარმოშობის ქვეყანა ან ადგილი; 

- საჭიროების შემთხვევაში, შენახვის სპეციალური პირობები; 

- მოხმარების ვადიანობა; 

- ხარისხის კლასი, თუ სავალდებულოა სპეციალური რეგულაციების მიხედვით; 

- სხვა ინფორმაცია, თუკი ეს შესაბამისობაშია სპეციალურ რეგულაციებთან. 

ამასთან, სხვადასხვა ტიპის წინასწარ დაფასოებულ საკვებზე ვრცელდება რიგი დამატებითი 

მოთხოვნებისა, რომლებიც შესაბამისობაში იქნა (ან იქნება) მოყვანილი დირექტივასთან. ასე 

მაგალითად: 

- რძისა და რძის პროდუქტებთან დაკავშირებულ მოთხოვნებზე ახალი დირექტივა ჯერ 

არ არის მიღებული, ის საკანონმდებლო სტადიაზეა; 

- ალკოჰოლური სასმელების შემთხვევაში, თუკი სასმელი შეიცავს 1.2% ალკოჰოლზე 

მეტს, სავალდებულოა ინგრედიენტების სიისა და ინგრედიენტების რაოდენობრივი 

ინდიკატორების მითითება. 



 

33 

 

ინფორმაცია უნდა იყოს ადვილად წასაკითხი და მოყვანილი უნდა იყოს ჩეხურ ენაზე. ამასთან, 

თამბაქოს პროდუქტების ეტიკეტირების წესები ჯერ კიდევ ეროვნული კანონმდებლობით 

რეგულირდებია.  

საკვები პროდუქტების ეტიკეტირებასთან შესაბამისობას აკონტროლებს სოფლის 

მეურნეობისა და საკვები პროდუქტების ინსპექტირების სახელმწიფო სამსახური და სახელმწიფო 

ვეტერინარული ადმინისტრაცია. მაქსიმალური ჯარიმა, რომელიც სუბიექტს შეიძლება დაეკისროს 

მოთხოვნების შეუსრულებლობისთვის არის დაახლოებით 36000 ევრო. ჯარიმის ოდენობა 

ყოველთვის არის დამოკიდებული კანონის დარღვევის ხასიათსა და სერიოზულობაზე, კონკრეტული 

საქმის ფაქტებსა და შესაძლო შედეგებზე. ამგვარი გადაწყვეტილების აპელირება ყოველთვის არის 

შესაძლებელი ადმინისტრაციული სარჩელის მეშვეობით. 

 რუმინეთში ეტიკეტირება დარეგულირებულია 2002 წლის მთავრობის დადგენილებით და 

არეგულირებს იმ სურსათის ეტიკეტირებას, რომელიც განკუთვნილია საბოლოო მოხმარებისთვის 

საცალო ქსელში, რესტორნებში და საზოგადოებრივი კვების სხვა ობიექტებში, საავადმყოფოებში და 

სხვა დაწესებულებებში, რომლებიც უზრუნველყოფენ  საბოოლოო მომხმარებამდე სურსათის 

მიტანას. იგივე დადგენილებით რეგულირდება ბაზარზე სურსათის განთავსების და სურსათის 

რეკლამირების საკითხებიც. 

 რუმინეთის კანომდებლობა აწესებს მთელ რიგ მოთხოვნებს ბიზნესოპერატორებისათვის, 

რათა თავიდან იქნეს აცილებული მომხმარებელთა შეცდომაში შეყვანა. კერძოდ, ეტიკეტმა: 

- მყიდველს არ უნდა მიაწოდოს ყალბი მონაცემები სურსათის შემადგენლობის, რაოდენობის, 

შენახვის ვადის, წარმოშობის თუ სხვა მახასიათებლების შესახებ; 

- ეტიკეტი არ უნდა მიანიშნებდეს სურსათის ისეთ პოზიტიურ გავლენაზე, რაც მას არ გააჩნია; 

- ეტიკეტი არ უნდა ამბობდეს, რომ სურსათს გააჩნია სპეციალური მახაიათებლები, მაშინ 

როდესაც ეს სურსათი ამ ნიშნით არ განსხვავდება სხვა მსგავსი პროდუქტისგან.  

ეტიკეტი უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას: 

- სურსათის დასახელება; 

- ინგრედიენტების რაოდენობა და ჩამონათვალი; 

- სუფთა წონა; 

- შენახვის ვადა; 

- შენახვის პირობები; 

- მწარმოებლის, იმპორტიორის თუ დისტრიბუტორის დასახელება და საკონტაქტო 

ინფორმაცია; 

- სურსათის წარმოშობის ადგილი; 

- გამოყენების ინსტრუქცია; 

- ალკოჰოლის შემცველობა სასმელის შემთხვევაში, თუ სასმელის მოცულობითი 

სპირტშემცველობა აღემატება 1,2%-ს; 

- პარტიის იდენტიფიცირებისთვის აუცილებელი კოდი. 

ზოგიერთი სურსათი განთავისუფლებულია შენახვის მინიმალური ვადის მითითების 

ვალდებულებისგან. ესენია: 
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- ახალი ხილი და ბოსტნეული, მათ შორის კარტოფილი, თუ ისინი გათლილი ან გაფცქვნილი 

არ არის. ეს არ ეხება ხილის და ბოსტნეულის თესლს; 

- ღვინო, ცქრიალა ღვინო, ლიქიორი და სხვა მსგავსი პროდუქტი; 

- 10%-ზე მეტი სპირტშემცველობის ალკოჰოლური სასმელი; 

- გამაგრილებელი სასმელები, ხილის წვენები; 

- პური და სხვა პურფუნთუშეული, რომელიც 24 საათის განმავლობაში მოიხმარება; 

- ძმარი; 

- სუფრის მარილი; 

- შაქრის კრისტალები; 

- საღეჭი რეზინები და სხვა მსგავსი პროდუქტები; 

- ინდივიდუალურად მომზადებული, მცირე ზომის ნაყინი. 

ინგრედიენტების მითითება სავალდებულო არ არის შემდეგი ტიპის სურსათისთვის: 

- ახალი ხილი და ბოსტნეული, მათ შორის კარტოფილი, თუ ისინი გათლილი ან გაფცქვნილი 

არ არის. ეს არ ეხება ხილის და ბოსტნეულის თესლს; 

- კარბონირებული წყალი; 

- ძმარი, რომელიც ექსკლუზიურად მიღებულია ერთი ძირითადი პროდუქტის ფერნენტაციის 

შედეგად, რომელიც თავის მხრივ არ შეიცავს რომელიმე ინგრედიენტს; 

- ყველი, კარაქი, რძე და ხაჭო, რომელსაც არ აქვს დამატებული არცერთი ინგრედიენტი, გარდა 

რძის კომპონენტებისა, საკვები ფერმენტებისა და შესაბამისი მიკროორგანიზმებისა; 

- სურსათი, რომელიც შედგება მხოლოდ ერთი ინგრედიენტისაგან, თუ სურსათის დასახელება 

ინგრედიენტის დასახელების იდენტურია და სურსათის დასახელება შესაძლებლობას იძლევა 

გარკვევით განისაზღვროს ინგრედიენტი. 

რუმინეთში არსებობს ეტიკეტირების სპეციალური მოთხოვნები ისეთ სურსათზე, რომელიც 

დაბალ ტემპერატურაზე გაყინული შეინახება. ასევე სპეციალური მოთხოვნებია სკოლამდელი და 

სასკოლო ასაკის ბავშვებისთვის განკუთვნილ სურსათზე, ტრადიციულ ალკოჰოლურ სასმელებზე, 

ორგანულ პროდუქტებზე და ისეთ სურსათზე, რომლებიც შეიცავს გენმოდიფიცირებულ 

ორგანიზმებს.  

რაც შეეხება ჯარიმებს, სხვადასხვა ტიპის გადაცდომებზე, განსხვავებული ოდენობის 

ჯარიმები მოქმედებს. მაგალითად: 

- სურსათის შენახვის ვადის დარღვევის გამო 1000-დან 2000 ლეიმდე ფიზიკური პირებისთვის 

და 200013-დან 20000 ლეიმდე იურიდიული პირებისთვის; 

- სკოლამდელი და სკოლის ასაკის ბავშვებისთის განკუთვნილი რძის პროდუქტის და 

პუნთუშეულის ეტიკეტირების წესის დარღვევისთვის 1000-დან 2000 ლეიმდე ფიზიკური 

პირებისთვის და 5000-დან 10000-მდე იურიდიული პირებისთვის; 

- ეტიკეტზე ინგრედიენტების, საკვებდანამატების და საღებავების არასათანადოდ 

მითითებისთვის  ფიზიკური პირებისთვის 800-დან 1600 ლეიმდე და იურიდიული 

პირებისთვის 3000-დან 6000 ლეიმდე; 

- ტერმინების „ეკოლოგიური“ ან „ეკო“, „ბიოლოგიური“ ან „ბიო“, „ორგანული“ არასათანადოდ 

გამოყენებისთვის 20000-დან 30000 ლიემდე; 

                                                      

13 1 ლეი უდრის დაახლოებით 0.25 აშშ დოლარს 
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- რისკის მატარებელი სურსათის ეტიკეტზე გაფრთხილების არ დატანის გამო ფიზიკური 

პირებისთვის 1500-დან 2500 ლეიმდე და იურიდიული პირებისთვის 6000-დან 50000 ლეიმდე; 

- გენმოდიფიცირებული და მაიონიზირებელი რადიაციით დამუშავებული საკვების 

ეტიკეტირების წსების დარღვევისთვის ფიზიკური პირებისთვის 1000-დან 2000 ლეიმდე, 

ხოლო იურიდიული პირებისთვის  4000-დან 8000 ლეიმდე. 

აშშ-ში მოქმედებს 1990 წელს მიღებული საკვები პროდუქტების ეტიკეტირების და 

განათლების აქტი14. აქტის მიღებამ 60%-დან 100%-მდე გაზარდა ბაზარზე არსებული შეფუთული და 

ეტიკეტირებული სურსათის პროცენტული მაჩვენებელი15. აქტის ამოქმედების შემდეგ კვლევებმა 

აჩვენეს, რომ ამერიკელი მომხმარებლები უფრო მეტად ინტერესდებოდნენ ისეთი პროდუქციით, 

რომელსაც ჰქონდათ დაბალი კვებითი ღირებულება. შესაბამისად, ამერიკელმა მწარმოებლებმა 

დაიწყეს ასეთი სურსათის წარმოება და ეტიკეტებზე შესაბამისი ინფორმაციის თვალსაჩინოდ ასახვა.  

აშშ-ს ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენეს, რომ მომხმარებლები აქტიურად იყენებენ ეტიკეტზე 

განთავსებულ ინფორმაციას. სუპერმარკეტებში მომხმარებელთა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ 

მომხმარებლების 82% ყურადღებას აქცევს მარცვლეულის კვებით ღირებულებას, ხოლო 86% კარგად 

ინფორმირებულია მარცვლეულის კვებითი ღირებულების შესახებ. სხვა კვლევის შედეგების 

მიხედვით, მომხმარებლების 78%-ს შეუძლია ორი სხვადასხვა პროდუქტი ერთმანეთისგან 

განასხვავოს კვებითი ღირებულებების მიხედვით, მაგრამ მხოლოდ 20%-მა შეძლო დაეთვალა ერთი 

კონკრეტული საკვები პროდუქტის წვლილი მთლიან დღიურ ნორმაში. 

საინტერესოა აშშ-ს სწრაფი კვების რესტორნებში ჩატარებული კვლევის შედეგების გაცნობა. 

კვლევამ აჩვენა, რომ სწრაფი კვების რესტორნებში კალორიების შესახებ ინფორმაციის განთავსებამ 

დიდად არ შეამცირა მომხმარებლების მიერ მაღალ-კალორიული პროდუქტის შეძენის რაოდენობა. 

„სტარბაკსის“ მაგალითმა აჩვენა, რომ მომხმარებლები მხოლოდ 6%-ით ნაკლებ კალორიებს 

მოიხმარდნენ. შეიძლება გაკეთდეს დასკვნა, რომ კალორიების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას 

დაბალ-შემოსავლიან მომხმარებლებზე დიდი გავლენა არ ჰქონია.  

 ირლანდიის სურსათის უვნებლობის სააგენტოს მიერ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ 

მომხმარებლების მხოლოდ 25%  ყოველთვის კითხულობდა  სურსათის ეტიკეტზე განთავსებულ 

ინფორმაციას, 19% პროცენტი ხშირად, 29% ზოგჯერ, 15% იშვიათად და 12% არასდროს. 5 წლით ადრე 

ჩატარებული კვლევის შედეგების მიხედვით კი მხოლოდ 8% კითხულობდა  ეტიკეტს ყოველთვის. 5 

წლიან პერიოდში მსგავსი მომხმარებლების რაოდენობა 8%-დან 25%-მდე გაიზარდა.  

 საინტერესოა, რომ გამოკითხულთა მხოლოდ 23% ფიქრობდა, რომ ეტიკეტზე მოცემული 

ინფორმაცია ხარისხიანი და სრულყოფილია. გამოკითხულთა 37%-ს ყველაზე მეტად აინტერესებდა 

პროდუქტის კვებითი ღირებულება, 35%-ს კალორიების შემადგენლობა, 34%-ს ინგრედიენტები, 13%-

ს ალერგიულად საშიში ნივთიერებების შემცველობა, 11%-ს გამოშვების თარიღი და ვარგისიანობა. 

აღსანიშნავია, რომ თავად ევროკავშირმა ჩაატარა ახალი რეგულაციების გავლენის შეფასება, 

აღნიშნული დირექტივის შემოღებამდე რამდენიმე წლით ადრე. აღნიშნული შეფასების შესაბამისად, 

                                                      

14 The Nutrition Labeling and Education Act (NLEA) 

15 2016 წელს აშშ-ში სურსათის გაყიდვების მთლიანმა მოცულობამ 2 ტრილიონ აშშ-ზე მეტი შეადგინა 
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რეგულაციების შემოღება საკმაოდ ხარჯიანი უნდა ყოფილიყო ევროკავშირის ქვეყნების საკვების 

მწარმოებელი ინდუსტრიებისთვის. ასე, მაგალითად, ნიდერლანდების მრეწველობისთვის 

საინფორმაციო მოთხოვნებისთვის შესაბამისობის (რაც მოიცავდა ინფორმაციის შეგროვებას, 

დამუშავებას, რეგისტრირებას, შენახვასა და მიწოდებას) ხარჯები წელიწადში 940 მლნ ევრო იყო; 

შვედეთისთვის ადმინისტრაციული ხარჯები (ხარჯები, რომლებიც უნდა გაიღოს ბიზნესმა 

რეგულაციაში მოთხოვნილი ინფორმაციის შეგროვების, შენახვის ან გადაცემის პროცესში) შეადგენდა 

913 მლნ ევროს წელიწადში; ადმინისტრაციული ხარჯები დანიისთვის შეადგენდა 554.9 მლნ ევროს, 

და ა.შ. ამასთან, 2012 წელს გაერთიანებულმა სამეფომაც ჩაატარა აღნიშნული რეგულაციის შემოღების 

ეკონომიკური გავლენის მეორადი შეფასება, რომლის მიხედვითაც, საკვების ეტიკეტირების ერთიანი 

რეგულაციის შემოღების შედეგად, გაერთიანებულ სამეფოში საკვებთან დაკავშირებული ჯამური 

წლიური ხარჯი იქნებოდა წლიურად 1 მილიონ გირვანქაზე მეტი (დისკონტირებული 10.2 მლნ 

გირვანქა 9 წლის მანძილზე). თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ აღნიშნული შეფასებები ეხებოდა 

რეგულაციის პრაქტიკულად ნულიდან შემოღებას, მაშინ როდესაც საქართველოში არსებული 

სიტუაცია მკვეთრად განსხვავებულია და საჭირო ცვლილებების რაოდენობა და მასშტაბი გაცილებით 

მცირეა. ამდენად, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ მთლიანობაში სარგებელი საქართველოსთვის 

ხარჯებზე მაღალი იქნება.  
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რეგულაციების განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სახელმწიფო უწყებები 

 

 

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 

 

პოლიტიკის განხორციელების 

ზედამხედველობა 

სურსათის ეროვნული სააგენტო 

 

ბაზრის ზედამხედველობა 

კონკურენციის სააგენტო 

 

არაკეთილსინდისიერ კონკურენციაზე და 

მომხმარებელთა უფლებების დარღვევაზე 

რეაგირება 

სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული 

სააგენტო 

 

სტანდრტების შემუშავება, რეგისტრაცია და 

გავრცელება  

აკრდიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - 

აკრედიტაციის ცენტრი 

 

აკრედიტაციის სამუშაოების შესრულება და 

შესაბამისობის შემფასებელი იურიდიული ან 

ფიზიკური პირების უფლებამოსილების 

ოფიციალურად აღიარება შესაბამისობის 

შეფასების სფეროში განსაზღვრული 

საქმიანობის განსახორციელებლად 

შემოსავლების სამსახური 

 

საბაჟო კონტროლის უზრუნველყოფა 

 

 

 

რეგულაციის გავლენა  

ფართო საზოგადოებაზე 

 

ქართველი მომხმარებლებისთვის მნიშვნელოვანი რეგულაციაა და პირდაპირი გავლენა აქვს 

თითოეულ ქართველ მომხმარებელზე. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ეტიკეტების 

სავალდებულობა ჯერ კიდევ 2014 წლიდან მოქმედებს, ახალი რეგულაციის ამოქმედება ქართველი 

მომხმარებლებისთვის არსებით, დიდ ცვლილებებს არ გამოიწვევს.  

დოკუმენტზე მუშაობისას, გამოვკითხეთ რამდენიმე მომხმარებელი (მათი გამოკითხვის 

შედეგები მოცემულია დანართ 1-ში). გამოკითხვის შედეგები აჩვენებს, რომ მომხმარებლები 
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განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ ინფორმაციას, რომელიც ეტიკეტებზეა დატანილი. 

უმეტესწილად, გამოკითხვის მონაწილეები არ არიან სრულად კმაყოფილი არსებული ეტიკეტირებით 

და სურთ საკვების შესახებ დამატებითი და უფრო მკაფიოდ დატანილი ინფორმაცია იხილონ. 

კერძოდ, პირველ რიგში, მომხმარებლებისთვის პრიორიტეტულია ეტიკეტზე იყოს მითითებული 

პროდუქტის დასახელება, გამოშვების თარიღი და ვარგისიანობის ვადა და წარმოების ქვეყანა. შემდეგ 

მოდის ინგრედიენტების რაოდენობა და ჩამონათვალი და სუფთა წონა. ამავე დროს, შენახვისა და 

გამოყენების წესები და პირობები და მწარმოებლის/იმპორტიორის საკონტაქტო ინფორმაცია 

შედარებით ნაკლებ პრიორიტეტს წარმოადგენს ისევე, როგორც ალკოჰოლის შემცველობა.  

მომხმარებლების აზრით ეტიკეტირებისა და ზუსტი ინფორმაციის მიწოდება პირველ რიგში 

მნიშვნელოვანია სურსათის უვნებლობისა და მომხმარებელთა ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით; 

თანაბარმნიშვნელოვანია მწარმოებლის რეპუტაციის უზრუნველყოფა და ინფორმაციის როლი 

მომხმარებელთა მიერ გადაწყვეტილების მიღების გამარტივებაში; და ბოლოს, მიკვლევადობა 

მომხმარებლებისთვის შედარებით ნაკლებად პრიორიტეტულია.  

2015 წლის მდგომარეობით, საქართველოს მოსახლეობის მიერ სურსათზე გაწეულმა ხარჯებმა 

მთლიანი სამომხმარებლო ხარჯების 44% შეადგინა16. ბიზნეს სტატისტიკის მონაცემებით საკვები 

პროდუქტების (სასმელების ჩათვლით) და თამბაქოს მწარმოებელი კომპანიების ჯამურმა ბრუნვამ 

2016 წელს 3.3 მილიარდი ლარი შეადგინა.    

რაც შეეხება იმპორტს, 2016 წელს საქართველოში 1 მილიარდი აშშ დოლარზე მეტი  

ღირებულების სოფლის მეურნეობის პროდუქციის და სურსათის იმპორტი განხორციელდა, რაც 

მთელი იმპორტის 14%-ზე მეტს შეადგენს. 2016 წელს საქართველოში სურსათის და სოფლის 

მეურნეობის პროდუქციის იმპორტი 105 ქვეყნიდან განხორციელდა. მთელი იმპორტის 56% (596.2 

მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების სურსათის და სოფლის მეურნეობის პროდუქცია) მოდის 3 

ქვეყანაზე - რუსეთი, უკრაინა და თურქეთი. ხოლო თუ ამ 3 ქვეყანას დავამატებთ აზერბაიჯანს, 

ჩინეთს და ბრაზილიას, მივიღებთ რომ საქართველოში სურსათის და სოფლის მეურნეობის 

პროდუქციის იმპორტის 65% ამ 6 ქვეყნიდან შემოდის (ჯამში 688.5 მილიონი აშშ დოლარის 

ღირებულების სურსათი და სოფლის მეურნეობის პროდუქცია). მიუხედავად იმისა, რომ ეს ქვეყნები 

ევროკავშირთან შედარებით რისკის მატარებელი ქვეყნებია, იქედან გამომდინარე, რომ საქართველოს 

საბაჟო საზღვარზე ეტიკეტის გარეშე სურსათი ვერ შემოდის, ამ ქვეყნებიდან შემოსულ სურსათსაც 

ახლავს ეტიკეტი და შესაბამისი ინფორმაცია. თუმცა, რამდენად რეალურად ასახავს მათი ეტიკეტი 

სურსათის შემადგენლობას, ამ კუთხით ევროკავშირის ქვეყნებთან შედარებით, ეს ქვეყნები 

შედარებით მაღალი რისკის მატარებელი არიან. ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ მაგალითად, ბრაზილია 

გლობალური მასშტაბით ხორცის და შაქრის მსხვილ იმპორტიორად ითვლება. ბრაზილიამ 2016 წელს 

12.7 მილიარდი აშშ დოლარის ღირებულების ხორცის იმპორტი განახორციელა. ღირებულების 

მიხედვით, ხორცი ბრაზილიისთვის ტოპ-მესამე საექსპორტო პროდუქციაა.  

რაც შეეხება ევროკავშირს, 2016 წელს ევროკავშირის ქვეყნებიდან საქართველოში 212.2 

მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების სურსათის და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის იმპორტი 

                                                      

16 საქსტატი 
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განხორციელდა (20%). ხოლო ევროკავშირის ქვეყნებს თუ დავუმატებთ შედარებით ნაკლები რისკის 

მატარებელ ქვეყნებს (იაპონია, სამხრეთ კორეა, კანადა, შვეიცარია, ისლანდია, ლიხტენშტეინი, სან 

მარინო, ისრაელი), ამ ქვეყნებიდან ჯამში 238.5 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების სურსათის და 

სოფლის მეურნეობის პროდუქციის იმპორტი განხორციელდა (22%). 

 

გრაფიკი 1. სურსათის და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის იმპორტი საქართველოში 

ქვეყნების ჯგუფების მიხედვით, %, 2016 

 

წყარო: საქსტატი 

 

 

  

 

 

გავლენა და გამოწვევები მწარმოებლებისთვის და იმპორტიორებისთვის  

 

იქედან გამომდინარე, რომ რეგულაციით მხოლოდ ახალი ეტიკეტების დაბეჭდვის 

აუცილებლობა დგება, რეგულაციის განხორციელების ტვირთი ძირითადად ეტეკეტების ბეჭდვის 

ხარჯებს უკავშირდება, თუმცა ტექნიკური რეგლამენტების ამოქმედების 2 წლიანი პერიოდი 

სავსებით საკმარისია იმისთვის, რომ სურსათის მწარმოებლებმა და იმპორტიორებმა, მათ შორის 

მცირე ზომის კომპანიებმა, ეტაპობრივად მოახდინონ ახალი ეტიკეტების დაბეჭდვა. 2016 წელს 

სურსათის და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის იმპორტით დაკავებული იყო 3000-ზე მეტი 

საწარმო. მათგან შესაძლებელია 49 მსხვილი საწარმოს გამოყოფა. ხოლო სურსათის წარმოებით 

6 ქვეყანა
65%

ევროკავშირი

და დაბალი

რისკის მქონე

სხვა ქვეყნები
22%

დანარჩენი

ქვეყნები
13%
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დაკავებული იყო 11206 საწარმო. 2016 წლის მდგომარეობით, საქართველოში წარმოებული სურსათის 

მთლიანმა ღირებულებამ 2.7 მილიარდ ლარზე  მეტი შეადგინა, ხოლო სურსთის წარმოება მშპ-ს 

დაახლოებით 4%-ს შეადგენდა. საქართველოში სულ იწარმოება დაახლოებით 50 დასახელების 

სურსათი. 

 

ცხრილი 2. სურსათის მწარმოებელები საქართველოში 2016 წელს 

სურსათის მწარმოებლები სულ 11206 

მათ შორის ინდ. მეწარმეები 6008 

წყარო:საქსტატი 

 

ანგარიშის მომზადებისას გამოკითხული იქნა რამდენიმე მწარმოებელი, იმპორტიორი, 

დისტრიბუტორი და საზოგადოებრივი კვების ობიექტის წარმომადგენელი. გთავაზობთ მათი 

გამოკითხვის შედეგებს: 

მსხვილი იმპორტიორი, რომელსაც 40-მდე დასახელების, ძირითადად გაყინული პროდუქტი 

შემოაქვს. მისი ინფორმაციით, პროდუქტების ნაწილს შემოტანისას უკვე ქართული ეტიკეტი ახლავს, 

ხოლო ნაწილს კი შეძენის ქვეყნის ენაზე დატანილი ეტიკეტი. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში, ეტიკეტები 

და/ან პროდუქციის აღწერილობა საქართველოში იბეჭდება და იმპორტიორი ინფორმაციას თავად 

აკრავს პროდუქტს.  

იმპორტიორის ინფორმაციით, ეტიკეტზე გაწული ხარჯი იმდენად უმნიშვნელოა, რომ 

რთულად წარმოსადგენია ამან რომელიმე მწარმოებელზე ან დისტრიბუტორზე სერიოზული გავლენა 

იქონიოს. თავის დროზე, როცა ეტიკეტები პირველად შემოვიდა, არანაირი გავლენა არ ჰქონია არც მათ 

და არც სხვა იმპორტიორების მიერ იმპორტირებული პროდუქციის ფასზე. 

ასევე, ყურადსაღებია ის ფაქტი, რომ თავად მაღაზიები ითხოვენ ეტიკეტებს, განსაკუთრებით 

ეს ეხება დიდი ქსელებს. ეტიკეტის და დამატებითი ინფორმაციის გარეშე არც ერთი მაღაზია 

საქონელს არ იღებს. 

იმპორტიორი იცნობს ახალ რეგულაციას და თვლის, რომ 2 წელი სავსებით საკმარისია 

იმისთვის, რომ მეწარმეებმა მოახდინონ ეტიკეტების ბეჭდვა. ისიც არის გასათვალისწინებელი, რომ 

როგორც წესი, წინასწარ დიდი რაოდენობის ეტიკეტების დაბეჭდვა არ ხდება, იმპორტის 

გრძელვადიანი პროგნოზირების სირთულის გამო.  

ბოსტნეულის მწარმოებელი და დისტრიბუტორი მსხვილი კომპანიის წარმომადგენელი 

ამბობს, რომ ეტიკეტების ხარჯი დიდი არ არის და მას გავლენა არ აქვს პროდუქციის 

თვითღირებულებაზე. თვითღირებულებაზე გავლენა აქვს პროდუქციის დაფასოებას და შეფუთვას. 

ითქვა, რომ ეტიკეტის დატანა მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს მის რეალიზაციას. ის კარგად იცნობს 

მოქმედ 441 დადგენილებას, მაგრამ არ იცნობს ახალ 301 დადგენილებას. 
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გამოიკითხა მცირე ზომის ორი ღვინის მწარმოებელი. მათი ინფორმაციით, ღვინის ეტიკეტი 

განსაკუთრებული დიზაინით მზადდება და ხშირ შემთხვევაში, ეტიკეტის დამზადებას გავლენა აქვს 

ფასზე. მათი ინფორმაციით, მათთვის და ზოგიერთი მწარმოებლის შემთხვევაში, ეტიკეტზე გაწეული 

ხარჯი შეიძლება ერთი ბოთლის ღირებულების 3%-მდეც კი ავიდეს.  

პურ-პროდუქტების მწარმოებელი მსხვილი კომპანიის წარმომადგენელი ამბობს, რომ თავის 

დროზე ეტიკეტების შემოღებას და პროდუქტზე დამატებითი ინფორმაციის განთავსებას არანაირი 

გავლენა არ ჰქონია პროდუქტის თვითღირებულებაზე. საუბარია პურზე და პურ-ფუნთუშეულზე. 

ხარჯები ძირითადად უკავშირდება შეფუთვას. მისი ინფორმაციით, ისინი იყენებენ ბევრნაირ 

ეტიკეტს და არცერთი მათგანი არ ცვლის პროდუქციის ღირებულებას. კვებითი ღირებულებების 

დადგენისთვის პროდუქცია იგზავნება ლაბორატორიაში. ლაბორატორიული მომსახურებისთვის 

თავის დროზე მოუწიათ ხარჯების გაწევა, მაგრამ ეს იყო ერთჯერადი ხარჯი და ამას დიდი გავლენა 

არ აქვს პროდუქციის ღირებულებაზე. ორ წელიწადში ერთხელ ლაბორატორიულ შემოწმებას ისედაც 

აკეთებენ. 

ნაწილობრივ იცნობენ ახალ ტექნიკურ რეგლამენტს. გაუგიათ მოთხოვნების შესახებ, თუმცა 

დოკუმენტი არ უნახავთ. 

საშუალო ზომის ყველის მწარმოებელი. ყველს ყიდის მსხვილ სუპერმარკეტებში. ეტიკეტირება 

დაიწყეს 2009 წლიდან, მაშინ როდესაც ეს სავალდებულო არ იყო. პრუდუქციის გასაყიდ ფასზე 

ეტიკეტის გავლენა დამოკიდებულია ეტიკეტის ხარისხზე. რადგან თვლიან რომ კარგი პროდუქცია 

აქვთ, შესაბამისად ამზადებინებენ კარგ ეტიკეტს, რასაც თავის დროზე პროდუქციის 

თვითღირებულებაზე გავლენა ჰქონდა. ახალი დადგენილების ამოქმედება არანაირ ცვლილებებს არ 

გამოიწვევს. უკვე აქვთ ეტიკეტები და შესაბამისად, ზომის და ფონტის ცვლილება უკვე არსებულ 

ეტიკეტების ღირებულებაზე და შესაბამისად, პროდუქციის თვითღირებულებაზე გავლენას არ 

მოახდენს. 

 ახალ რეგულაციას ჯერ არ იცნობენ. ძირითადად, ინფორმაციას იღებენ სურსათის 

სააგენტოდან შეტყობინების სახით ან მსხვილი სუპერმარკეტებიდან, სადაც მათი პროდუქცია 

იყიდება. 

 ქათმის მწარმოებელი მსხვილი კომპანია, რომელსაც აქვს ბრუნვის გაზრდის გეგმები. ამბობენ, 

რომ ეტიკეტების ხარჯი დიდი არ არის და მას გავლენა არ აქვს პროდუქციის თვითღირებულებაზე. 

თვითღირებულებაზე გავლენა აქვს პროდუქციის დაფასოებას და შეფუთვას, რაც საკმაოდ დიდი 

ხარჯია თვითღირებულებაში. ითქვა, რომ ეტიკეტის დატანა მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს მის 

რეალიზაციას. მიესალმებიან გარკვეული სტანდარტებისა და რეგულაციების შემოტანას ამ 

თვალსაზრისით და აქვთ მოლოდინი, რომ ეს რეგულაციები მათ გარკვეულწილად უპირატეს 

მდგომარეობაში ჩააყენებთ, რადგან ხაზს უსვამენ არარეგულირებადი მცირე ბიზნესის არსებობას ამ 

სფეროში. კარგად იცნობს მოქმედ 441 დადგენილებას, მაგრამ არ იცნობდა ახალ 301 დადგენილებას. 

მიუხედავად იმისა, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან საქმიანი ურთიერთობა აქვთ, 

ინფორმაციას პირველი რიგში ისინი იღებენ ინტერნეტიდან და ტელევიზიიდან. 

ჩაის მწარმოებელი მცირე ზომის  კომპანია (კოოპერატივი) ამბობს, რომ ეტიკეტირებისა და 

დაფასოების ხარჯის წილი თვითღირებულებაში განსაკუთრებით დიდია მცირე ბიზნესისთვის. 
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ამასთან, პაკეტირებისა და დაფასოების მასალების ჩამოტანას კომპანია ახდებს თურქეთიდან, რაც ამ 

ხარჯს აძვირებს. 

 კოოპერატივის წარმომადგენელმა ასევე განაცხადა, რომ მიწის და პროდუქციის შემოწმება არ 

მოუხდენია, რადგან ეს ხარჯი მისი კომპანიისთვის ძვირია და ჯერჯერობით ხელმიუწვდომელი იყო. 

საინტერესოა, რომ კოოპერატივის წარმომადგენელი ინფორმაციას უშუალოდ სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი სააგენტოდან იღებს, რადგან კოოპერატივის 

პროგრამაშია ჩართული და შესაბამისი ინფორმაციით რეგულაციების შესახებ მათ მუდმივად 

ამარაგებენ.   

მსხვილი რესტორნის წარმომადგენელი ამბობს, რომ მათთვის უცნობია არსებული 

მოთხოვნების შესახებ და რესტორანი არ ფლობს ინფორმაციას მათ მიერ დამზადებული კერძების 

ალერგიის გამომწვევი ან მომეტებული მგრძნობელობის მქონე ნივთიერებებით ან პროდუქტებით 

განსაზღვრული ნებისმიერი ინგრედიენტის, ან დამხმარე ტექნოლოგიური დანამატის რაოდენობის 

შესახებ. არ იცნობენ ახალ რეგულაციას. 

საერთაშორისო ბრენდის სასტუმროს რესტორნის წარმომადგენელი ამბობს, რომ მათ გააჩნიათ 

სპეციალური ჩანაწერი მინიუში, რომელიც მიუთითებს პროდუქტში ალერგიისთვის საშიში 

ნივთიერების არსებობას. გარდა ამისა, მათ მიერ შეფუთულ პროდუქციას აქვს შესაბამისი მითითება, 

რომ პროდუქტი დამზადებულია ამ კონკრეტული ბრენდის მიერ და მის წარმოებაში 

გათვალისწინებულია უსაფრთხოების ყველა სტანდარტი. არ იცნობენ ახალ რეგულაციას. 

პიცის ქსელის წარმომადგენლის ინფორმაციით, ისინი ალერგიაზე მინიშნებას არ აკეთებენ, 

რადგან მსგავსი პროდუქცია არ აქვთ, მაგრამ რომ ამზადებდნენ, მათი შიდა სტანდარტის შესაბამისად, 

მას აუცილებლად დაიტანენ შეფუთვაზე. პიცერია იღებს მზა პროდუქტს საერთაშორისო ქსელის 

მეშვეობით, რომელსაც შეფუთვაზე დატანილი აქვს ყველა საჭირო ინფორმაცია. წინა გამოკითხულის 

მსგავსად, მათ მიერ შეფუთულ პროდუქციას აქვს შესაბამისი მითითება, რომ პროდუქტი 

დამზადებულია ამ კონკრეტული ბრენდის მიერ და მის წარმოებაში გათვალისწინებულია 

უსაფრთხოების ყველა სტანდარტი. არ იცნობენ ახალ რეგულაციას. 

გამოკითხვის შედეგები აჩვენებს, რომ ეტიკეტებს გავლენა აქვთ მცირე და საშუალო ზომის 

საწარმოებზე და ისიც იმ შემთხვევაში, როდესაც კონკურენციის გამო მწარმოებლები ცდილობენ რაც 

შეიძლება მიმზიდველად გამოიყურებოდეს მათი პოდუქცია.  

საზოგადოებრივი კვების ობიექტების მაგალითები ცხადყოფს, რომ არსებული მოთხოვნების 

აღსრულება ამ ეტაპზე არ ხდება, ხოლო იმისთვის, რომ სამომავლოდ საზოგადოებრივი კვების 

ობიექტები მომზადებული დახვდნენ ახალ მოთხოვნებს, მათ სჭირდებათ შესაბამისი ინფორმაციის 

დროული მიღება და გადამზადება. 

რაც შეეხება რეგულაციის მოთხოვნების განხორციელების სავარაუდო პრობლემებს და 

საკითხებს, რომლებსაც ყურადღება უნდა მიექცეს, შეიძლება რამდენიმე მათგანის გამოყოფა: 

- ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა უკავშირდება სურსათის დასახელებას. საინტერესოა 

საქართველოში თუ არსებობს კანონმდებლობით განსაზღვრული და განმარტებული 

სასურსათო პროდუქციის ყველა დასახელება? ბევრი ქვეყნის გამოცდილება აჩვენებს, რომ 
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არსებობს ტრადიციული პროდუქტები, რომელთაც გააჩნიათ ტრადიციული დასახელება, 

რომელიც შეიძლება კანონმდებლობით არ იყოს განმარტებული; 

- ბევრ ქვეყანაში არსებობს ტრადიციული გემოს მატარებელი საკვები, რომელზეც 

სავალდებულო არ იყო მომხმარებელზე ინფორმაციის წარდენა. სავალდებულოობის 

შემოღებამ კი შეიძლება გამოიწვიოს მსგავსი პროდუქტების დამზადების ტექნოლოგიის 

გადახედვა და შესაბამისად, გემური მახასიათებლების ცვლილებაც; 

- გარდა ამისა, იმისთვის რომ, მომხმარებელმა შესაბამისი პერიოდით შეინახოს პროდუქტი, მის 

ეტიკეტზე მოცემული მინიმალური შენახვის ვადა კარგად გადამოწმებული და 

დადასტურებული უნდა იყოს. ჯერ ერთი, მსგავსი პროდუქტის შენახვის ვადის 

ლაბორატორიული შემოწმება გარკვეულ ხარჯებს უკავშირდება და მეორე, ლაბორატორიაში 

არსებული პირობები ყოველთვის არ ემთხვევა ზოგიერთი მომხმარებლის სახლში არსებულ 

სამაცივრე პირობებს, რაც შესაძლოა გარკვეული რისკის მატარებელი იყოს; 

- პრაქტიკაში სურსათის დამამაზადებლები სურსათში ურევენ სხვადასხვა ინგრედიენტებს და 

არომატიზატორებს. მაგალითად, როცა ხდება მარწყვის, შოკოლადის  ან სხვა რომელიმე 

ხილის არომატიზატორის გამოყენება, ხშირად მაწარმოებლები აწერენ რომ პროდუქტი 

შეიცავს მარწყვს, შოკოლადს ან ხილს. ეს ყველაფერი ხდება მომხმარებლის მიზიდვის მიზნით. 

რეალურად კი, შეიძლება რამდენიმე ასეულ ერთეულ პროდუქტში მხოლოდ ერთ მარწყვი 

იყოს გამოყენებული. ამიტომ, მნიშვნელოვანია, რომ მსგავს შემთხვევბში მომხმარებელი 

შეცდომაში არ იქნეს შეყვანილი და პროდუქტს მიეთითოს, რომ მასში გამოყენებულია 

მარწყვის ან შოკოლადის არომატიზატორი და არა მარწყვი ან შოკოლადი; 

- ინგრედიენტების სიის მითითებისას, მნიშვნელოვანია ინგრედიენტების სრულყოფილი სიის 

მითითება. მთელი რიგი ინგრედიენტები, რომლებსაც მწარმოებლები იყნებენ, თვითონ 

შედგებიან ინგრედიენტებისგან და საკვებდანამატებისგან. ამიტომ, როცა ხდება 

ინგრედიენტების მითითება, აუცილებლად უნდა მიეთითოს ამ ინგრედიენტებში 

გამოყენებული ინგრედიენტების და დანამატების ჩამონათვალიც; 

- იქედან გამომდინარე, რომ დისტრიბუტორების და მომხმარებლების მხრიდან მზარდი 

მოთხოვნაა ისეთ სურსათზე, რომელსაც არ გააჩნია საკვებდანამატები, სურსათის 

მწარმოებლებს ყოველთვის აქვთ ცდუნება, რომ ეტიკეტზე არ დაიტანონ რომელიმე 

საკვებდანამატი ან ინგრედიენტი. ეს ყველა ქვეყანაში დიდი გამოწვევას წარმოადგენს; 

- სურსათის კვებითი ღირებულების განსაზღვრა მოითხოვს პროდუქტში კალორიების, 

ცხიმების, შაქრის, მარილის თუ პროტეინის შემადგენლობის დადგენას. ამ ყველაფრის 

ლაბორატორიული შემოწმება, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებისთვის გარკვეული 

ხარჯების გაწევას მოითხოვს. რაც შეეხება ლაბორატორიების მომსახურების ფასებს, იქედან 

გამომდინარე, რომ ეს ძირითადად ერთჯერადი მომსახურებაა, ის მაღალი არ არის და 

სურსათის წარმოებით დაკავებული მეწარმეს ეს ხარჯები ტვირთად არ უნდა დააწვეს 

(ლაბორატორიებიდან გამოთხოვილი ინფორმაცია მოცემულია დანართ 2-ში); 

- ზოგიერთი პროდუქტის ზომიდან გამომდინარე, შეიძლება დადგეს ეტიკეტის ფორმის და 

ზომის  პრობლემა, მით უმეტეს, იმ შემთხვევაში, თუ ეტიკეტზე ინფორმაცია რამდენიმე ენაზეა 

მოცემული. შესაძლოა რთული იყოს ზოგიერთ პროდუქტზე ყველა საჭირო ინფორმაციის 

ფიზიკური განთავსება, მისი მცირე ზომის გამო; 

- მნიშვნელოვანი იქნება მთელი რიგი გარემოებების გათვალისწინება სურსათის 

ელექტრონულად გაყიდვის შემთხვევაში. მაგალითად, მომხმარებელს უნდა შეეძლოს 

სურსათის შეძენამდე, იქვე, იგივე ვებ-გევრდის მეშვეობით მიიღოს ყველა საჭირო ინფორმაცია 

სურსათის თაობაზე და გარდა ამისა, ის როცა პროდუქტს მიიღებს, პროდუქტს თან უნდა 

ახლდეს იგივე ინფორმაცია ამობეჭდილი სახით; 
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- ბუნებრივია, რომ ყველა მწარმოებელი და იმპორტიორი დაიწყებს სპეციალური ეტიკეტების 

ბეჭდვას. დიდი საწარმოებს ამ მხრივ უდავო უპირატესობა ექნებათ მაღალხარისხიანი და 

მიმზიდველი დიზიანის ეტკეტების დამზადების კუთხით, როცა მცირე ზომის საწარმოების 

შესაძლებლობები ამ მიმართულებით შეზღუდულია. ევროპის ქვეყნების გამოცდილება 

აჩვენებს, რომ ხშირია ეტიკეტების ბეჭდვისას შეცდომების შემთხვევები, რისი გამოსწორება 

(ეტიკეტების თავიდან დაბეჭდვა), დიდი ფინანსურ ტვირთს წარმოადგენს მცირე ზომის 

საწარმოებისთვის; 

- რაც მთავარია, დგება შესაბამისი ზედამხედველი ორგანოს კვალიფიკაციის საკითხიც. 

ზედამხედველი ორგანოს თანამშრომლებს უნდა შეეძლოთ ეტიკეტზე მოცემული 

ინფორმაციის აღქმა და ანალიზი, მათ უნდა ესმოდეთ ცალკეული სურსათის შემადგენლობის 

სპეციფიკაციები, უნდა ერკვეოდნენ ტექნიკურ ტერმინოლოგიაში და ასე შემდეგ; 

- ასევე მნიშვნელოვანია ქვეყანაში კარგად ინფორმირებული მომთხოვნი მომხმარებლების 

არსებობა, რის გარეშეც შეუძლებელია მსგავსი რეფორმის წარმატებაზე საუბარი. მაგალითად, 

მომხმარებელს უნდა შეეძლოს პროდუქტის ეტიკეტზე წაიკითხოს ინფორმაცია მისი კვებითი 

და ენერგეტიკული ღირებულებების შესახებ, რაც სპეციალური ტერმინოლოგიით გადმოიცემა 

ცხიმი (Fat), ნახშირწყლები (Carbohydrate), ცილა (Protein) და სხვა. ამიტომ, მომხმარებლების 

ინფორმირების, ცნობიერების ამაღლების და განთლების მიმართულებით, გარკვეული როლი 

უნდა ითამაშოს მომხმარებელთა ასოციაციებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. 
 

 

 

მოსალოდნელი შედეგების მატრიცა 

შედეგი 
დღეს არსებული 

მდგომარეობა 

დირექტივის მიღების 

შემდეგ 

სურსათის წარმოება 

და/ან 

იმპორტი/ეკონომიკა  

(მაკრო დონეზე)  

უმეტესწილად მსხვილ 

იმპორტიორთა მცირე რაოდენობა; 

ადგილობრივი მწარმოებლების 

რაოდენობა გაცილებით დიდია, 

თუმცა საშუალო მასშტაბი მცირეა 

ეტიკეტირების 

სტანდარტიზაცია; 

მნიშვნელოვანი ცვლილება 

ხარჯებში ან 

წარმოების/იმპორტის მასშტაბში 

მოსალოდნელი არ არის 

იმპორტიორები 

იმპორტიორების მცირე 

რაოდენობისთვის ეტიკეტირება 

დღეს არსებული ნორმებით 

პრობლემას არ წარმოადგენს. 

მნიშვნელოვანი პრობლემები 

ახალ რეგულაციებზე 

გადასვლასთან დაკავშირებით 

მოსალოდნელი არ არის 

მოვაჭრეები 

ამჟამად ყველა მაღაზია მოითხოვს 

შემოტანილი საქონლის 

ეტიკეტირებას 
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მარეგულირებელი  

მარეგულირებელი მოახდენს 

მონიტორინგს ბაზარზე 

ეტიკეტირების ახალ 

სტანდარტებთან შესაბამისობაზე 

მომხმარებელი  

არსებული სტანდარტები ზოგჯერ 

პრობლემატურს ხდის 

ინფორმაციის მიღებას 

ეტიკეტებიდან; მცირე ზომის 

შრიფტი და ორიგინალური 

ტექსტის დაფარვა გარკვეული 

ინფორმაციის დაკარგვას ნიშნავს 

მომხმარებელს მიეწოდება 

სრული და დეტალური 

ინფორმაცია პროდუქციის 

შესახებ, ადვილად აღქმადი 

ფორმით. 

   

 

 

 

 

რეკომენდაციები 

 

იურიდიული ჰარმონიზაცია: 

იმის გათვალისწინებით, რომ ეტიკეტირების იურიდიული მოთხოვნები დღესაც 

მოქმედებს საქართველოში, დირექტივისგან მცირედით განსხვავებული ფორმით, 

იურიდიული ჰარმონიზაცია დიდ სირთულეს არ წარმოადგენს.  

 

საინფორმაციო კამპანია: 

- კამპანია სურსათის უვნებლობის შესახებ მომხმარებლებში და ეტიკეტების 

აუცილებლობის კამპანია ბიზნესოპერატორებისთვის, აქცენტით ეტიკეტირების და 

სურსათზე დამატებითი ინფორმაციის მიწოდების ახალ წესებზე; 

- გზამკვლევების მომზადება და გავრცელება მწარმოებლებისთვის, 

იმპორტიორებისთვის და საზოგადოებრივი კვების ობიეტქებისთვის, იმის თაობაზე, 

თუ როგორ უნდა დამზადდეს ეტიკეტი და სურსათზე დამატებითი ინფორმაცია, რა 

ტიპის ინფორმაცია უნდა განთავსდეს მასზე, რა დოზით და რა ხარისხით; 

- გზამკვლევების მომზადება მომხრებლებისთვის თუ რას უნდა მიაქციონ ეტიკეტზე 

ყურადღება და როგორ უნდა განმარტონ ეტიკეტზე მოცემული ტერმინები. 

მომხმარებელმა უნდა იცოდეს რას ნიშნავს ენერგეტიკული ღირებულება, ასევე უნდა 

იცოდეს, ამა თუ იმ საკვებდანამატის ან ინგრედიენტის მახასიათებლების შესახებ; 
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- ცალკე საინფორმაციო მასალების მიწოდება/ტრენინგის უზრუნველყოფა პროდუქციის 

დისტანციურად გამყიდველთათვის. 

 

სტატისტიკური მონაცემები: 

- საკვებ პროდუქტებთან დაკავშირებული ინციდენტების სტატისტიკის ზუსტი 

წარმოება; 

- დარღვევების სტატისტიკის წარმოება; 

- კვლევების წარმოება იმის თაობაზე, თუ როგორ იყნებს მომხმარებელი სურსათზე 

განთავსებულ ეტიკეტს და დამატებით ინფომაციას.  

 

საშუალოვადიანი პერიოდი. მნიშვნელოვანია ადაპტაციის პროცესის მუდმივი 

მონიტორინგი დირექტივის შემოღებიდან სულ მცირე 12 თვის მანძილზე.  

 

დანართი 1. მომხმარებლების გამოკითხვის შედეგები 

 

მანანა, 73 წლის 

 

1. სურსათის ყიდვისას, კითხულობთ თუ არა ეტიკეტზე და სურსათის შეფუთვაზე მოცემულ 

ინფორმაციას და თუ კითხილობთ, რა ტიპის ინფორმაცია აკლია და ისურვებდით რომ 

ჰქონდეს სურსათს? 

 

ვკითხულობ შემადგენლობას, გამოშვების და შენახვის ვადას, ვიღებ ინფორმაციას 

მწარმოებელზე. ეტიკეტზე და შეფუთვაზე მოცემული ინფორმაცია დღეის მდგომარეობით 

ამომწურავია. 

 

2. თქვენი აზრით, რა ტიპის ინფორმაციის გადატანა არის პირველ რიგში აუცილებელი 

სურსათის ეტიკეტზე? დაალაგეთ პრიორიტეტულობის მიხედვით 

 

- წარმოების ქვეყანა. არის ქვეყნები, რომელთა წაკითხვის შემთხვევაში პროდუტზე სხვა 

დამატებით ინფორმაციას აღარ იღებს  

- გამოშვების თარიღი და ვარგისიანობის ვადა 

- სურსათის შემადგენლობა, ინგრედიენტების რაოდენობა და ჩამონათვალი 

- სუფთა წონა 

- შენახვის და გამოყენების წესები და პირობები 
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- მწარმოებლის ან იმპორტიორის საკონტაქტო ინფორმაცია 

- სურსათის დასახელება 

- ალკოჰოლის შემადგენლობა (ალკოჰოლური სასმელისთვის). 

 

3. როგორ ფიქრობთ, ქვეყნის ეკონომიკისთვის რატომ არის მნიშვნელოვანი სურსათის 

ეტიკეტირება და მომხმარებლისთვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება? რომელი 

ფაქტორებია გადამწყვეტი? დაალაგეთ პრიორიტეტულობის მიხედვით 

 

- მნიშვნელოვანია მწარმოებლისთვის და მისი რეპუტაციისთვის 

- სურსათის უვნებლობა და მომხმარებლის ჯანმრთელობის დაცვა 

- მიკვლევადობა 

- მომხმარებლისთვის გადაწყვეტილების მიღების გაადვილება. 

 

მარიამი, 39 წლის 

 

1. სურსათის ყიდვისას, კითხულობთ თუ არა ეტიკეტზე და სურსათის შეფუთვაზე მოცემულ 

ინფორმაციას და თუ კითხილობთ, რა ტიპის ინფორმაცია აკლია და ისურვებდით რომ 

ჰქონდეს სურსათს? 

 

ვკითხულობ ეტიკეტს. პრობლემა იმაშია, რომ ზოგიერთ პროდუქტს ქართულად არ აწერია. 

ზოგიერთს არ აწერია შენახვის პირობები, ნახევარფაბრიკატებს არ აწერიათ დამზადების წესი, 

ყველა პროდუქტსს არ აწერია კალორიულობა, ზოგიერთ პროდუქტს არ აწერია, თუ როგორ 

უნდა გახსნა პროდუქტის შეფუთვა. აკლია ინფორმაცია იმის თაობაზე შეიცავს თუ არა 

გენმოდიფიცირებულ ორგანიზმს და ემულგატორების და ნიტრატების ჩამონათვალი. 

 

2. თქვენი აზრით, რა ტიპის ინფორმაციის გადატანა არის პირველ რიგში აუცილებელი 

სურსათის ეტიკეტზე? დაალაგეთ პრიორიტეტულობის მიხედვით 

 

- სურსათის დასახელება 

- წარმოების ქვეყანა 

- გამოშვების თარიღი და ვარგისიანობის ვადა 

- სუფთა წონა (ნეტო) 

- სურსათის შემადგენლობა, ინგრედიენტების რაოდენობა და ჩამონათვალი 

- შენახვის და გამოყენების წესები და პირობები 

- მწარმოებლის ან იმპორტიორის საკონტაქტო ინფორმაცია 
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3. როგორ ფიქრობთ, ქვეყნის ეკონომიკისთვის რატომ არის მნიშვნელოვანი სურსათის 

ეტიკეტირება და მომხმარებლისთვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება? რომელი 

ფაქტორებია გადამწყვეტი? დაალაგეთ პრიორიტეტულობის მიხედვით 

 

- სურსათის უვნებლობა და მომხმარებლის ჯანმრთელობის დაცვა 

- მნიშვნელოვანია მწარმოებლისთვის და მისი რეპუტაციისთვის 

- მიკვლევადობა 

- მომხმარებლისთვის გადაწყვეტილების მიღების გაადვილება 

  

გიორგი, 41 წლის 

 

1. სურსათის ყიდვისას, კითხულობთ თუ არა ეტიკეტზე და სურსათის შეფუთვაზე მოცემულ 

ინფორმაციას და თუ კითხილობთ, რა ტიპის ინფორმაცია აკლია და ისურვებდით რომ 

ჰქონდეს სურსათს? 

 

ჩემი ცოლის დამსახურებით უკვე ვკითხულობ და ვფიქრობ შემადგენლობა არ არის 

სრულყოფილად მოცემული. უცხოურ პროდუქციაზე ტექსტი გადაფარულია ქართული 

ეტიკეტით და მისი წაკითხვა შეუძლებელია თუ სპეციალურ ხელსაწყოს (გამადიდებელი) არ 

გამოიყენებ. აგრეთვე შეუძლებელია გაარკვიო პროდუქცია შეესაბამება თუ არა მის 

ღირებულებას, კერძოდ ძვირად ღირებული პროდუქცია თავის ხარისხს. 

2. თქვენი აზრით, რა ტიპის ინფორმაციის გადატანა არის პირველ რიგში აუცილებელი 

სურსათის ეტიკეტზე?დაალაგეთ პრიორიტეტულობის მიხედვით 

 

- სურსათის დასახელება 

- გამოშვების თარიღი და ვარგისიანობის ვადა 

- ინგრედიენტების რაოდენობა და ჩამონათვალი 

- შენახვის და გამოყენების წესები და პირობები 

- სუფთა წონა (ნეტო) 

- წარმოების ქვეყანა 

- მწარმოებლის ან იმპორტიორის საკონტაქტო ინფორმაცია 

- ალკოჰოლის შემადგენლობა (ალკოჰოლური სასმელისთვის). 

 

3. როგორ ფიქრობთ, ქვეყნის ეკონომიკისთვის რატომ არის მნიშვნელოვანი სურსათის 

ეტიკეტირება და მომხმარებლისთვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება? რომელი 

ფაქტორებია გადამწყვეტი?დაალაგეთ პრიორიტეტულობის მიხედვით 
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- სურსათის უვნებლობა და მომხმარებლის ჯანმრთელობის დაცვა 

- მიკვლევადობა 

- მნიშვნელოვანია მწარმოებლისთვის და მისი რეპუტაციისთვის 

- მომხმარებლისთვის გადაწყვეტილების მიღების გაადვილება. 

ნინო, 31 წლის  

1. სურსათის ყიდვისას, კითხულობთ თუ არა ეტიკეტზე და სურსათის შეფუთვაზე მოცემულ 

ინფორმაციას და თუ კითხილობთ, რა ტიპის ინფორმაცია აკლია და ისურვებდით რომ 

ჰქონდეს სურსათს? 

 

ძირითადად ყურადღებას ვაქცევ გამოშვების თარიღს, ვარგისიანობის ვადას და მწარმოებელ 

ქვეყანას. შენახვის პირობებს. კარგი იქნება რძის ნაწარმს უფრო კონკრეტულად ეწეროს 

რამდენად ნატურალურია ესა თუ ის  პროდუქტი. 

 

 

2. თქვენი აზრით, რა ტიპის ინფორმაციის გადატანა არის პირველ რიგში აუცილებელი 

სურსათის ეტიკეტზე? დაალაგეთ პრიორიტეტულობის მიხედვით 

 

- სურსათის დასახელება 

- წარმოების ქვეყანა  

- ინგრედიენტების რაოდენობა და ჩამონათვალი 

- შენახვის და გამოყენების წესები და პირობები  

- სუფთა წონა (ნეტო)  

- ალკოჰოლის შემადგენლობა (ალკოჰოლური სასმელისთვის)  

- გამოშვების თარიღი და ვარგისიანობის ვადა   

- მწარმოებლის ან იმპორტიორის საკონტაქტო ინფორმაცია.  

 

3. როგორ ფიქრობთ, ქვეყნის ეკონომიკისთვის რატომ არის მნიშვნელოვანი სურსათის 

ეტიკეტირება და მომხმარებლისთვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება? რომელი 

ფაქტორებია გადამწყვეტი? დაალაგეთ პრიორიტეტულობის მიხედვით 

 

- სურსათის უვნებლობა და მომხმარებლის ჯანმრთელობის დაცვა  

- მომხმარებლისთვის გადაწყვეტილების მიღების გაადვილება  

- მნიშვნელოვანია მწარმოებლისთვის და მისი რეპუტაციისთვის  

- მიკვლევადობა  
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მარინა, 55 წლის 

 

1. სურსათის ყიდვისას, კითხულობთ თუ არა ეტიკეტზე და სურსათის შეფუთვაზე მოცემულ 

ინფორმაციას და თუ კითხილობთ, რა ტიპის ინფორმაცია აკლია და ისურვებდით რომ 

ჰქონდეს სურსათს? 

 

ვისურვებდი, რომ ეტიკეტი შეიცავდეს ინფორმაციას რამდენად უსაფრთხოა  პროდუქტი და 

შეიცავს თუ არა ის ჯანმრთელობისთვის მავნე ნივთიერებას.     

 

2. თქვენი აზრით, რა ტიპის ინფორმაციის გადატანა არის პირველ რიგში აუცილებელი 

სურსათის ეტიკეტზე?დაალაგეთ პრიორიტეტულობის მიხედვით 

 

- სურსათის დასახელება 

- გამოშვების თარიღი და ვარგისიანობის ვადა 

- შენახვის და გამოყენების წესები და პირობები 

- სუფთა წონა (ნეტო) 

- ალკოჰოლის შემადგენლობა (ალკოჰოლური სასმელისთვის) 

- ინგრედიენტების რაოდენობა და ჩამონათვალი 

-  წარმოების ქვეყანა 

-  მწარმოებლის ან იმპორტიორის საკონტაქტო ინფორმაცია. 

 

3. როგორ ფიქრობთ, ქვეყნის ეკონომიკისთვის რატომ არის მნიშვნელოვანი სურსათის 

ეტიკეტირება და მომხმარებლისთვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება? რომელი 

ფაქტორებია გადამწყვეტი?დაალაგეთ პრიორიტეტულობის მიხედვით 

 

- სურსათის უვნებლობა და მომხმარებლის ჯანმრთელობის დაცვა 

- მიკვლევადობა 

- მომხმარებლისთვის გადაწყვეტილების მიღების გაადვილება 

- მნიშვნელოვანია მწარმოებლისთვის და მისი რეპუტაციისთვის. 

 

ვახტანგი, 45 წლის 

 

1. სურსათის ყიდვისას, კითხულობთ თუ არა ეტიკეტზე და სურსათის შეფუთვაზე მოცემულ 

ინფორმაციას და თუ კითხულობთ, რა ტიპის ინფორმაცია აკლია და ისურვებდით რომ 

ჰქონდეს სურსათს? 
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ყოველთვის ვკითხულობ. ხშირად აკლია ქართული თარგმანი, სრული შემადგენლობა, 

გასაგები/ზუსტი ინფორმაცია ვარგისიანობის ვადის შესახებ ან წარმოების თარიღის შესახებ. 

ხშირად მითითებულია იმპორტიორი და არა მწარმოებელი, ან მწარმოებელი ქვეყანა. 

2. თქვენი აზრით, რა ტიპის ინფორმაციის გადატანა არის პირველ რიგში აუცილებელი 

სურსათის ეტიკეტზე? დაალაგეთ პრიორიტეტულობის მიხედვით 

 

- სურსათის დასახელება 

- გამოშვების თარიღი და ვარგისიანობის ვადა 

- სუფთა წონა (ნეტო) 

- წარმოების ქვეყანა 

- ინგრედიენტების რაოდენობა და ჩამონათვალი 

- მწარმოებლის ან იმპორტიორის საკონტაქტო ინფორმაცია 

- შენახვის და გამოყენების წესები და პირობები 

- ალკოჰოლის შემადგენლობა (ალკოჰოლური სასმელისთვის). 

 

3. როგორ ფიქრობთ, ქვეყნის ეკონომიკისთვის რატომ არის მნიშვნელოვანი სურსათის 

ეტიკეტირება და მომხმარებლისთვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება? რომელი 

ფაქტორებია გადამწყვეტი? დაალაგეთ პრიორიტეტულობის მიხედვით 

 

- მომხმარებლისთვის გადაწყვეტილების მიღების გაადვილება 

- სურსათის უვნებლობა და მომხმარებლის ჯანმრთელობის დაცვა 

- მნიშვნელოვანია მწარმოებლისთვის და მისი რეპუტაციისთვის 

- მიკვლევადობა. 

 

 

დანართი 2. ლაბორატორიების გამოკითხვის შედეგები 

 

ლაბორატორია 1 

 

ლაბორატორიაში კალორაჟის, კვებითი ღირებულების ან დამაბინძურებლების 

(კონტამინანტებს), საკვები დანამატების და სხვა ნივთირებების ტოქსიკოლოგიური თვალსაზრისით 

მისაღები (დასაშვებ) დონის განსასაზღვრად  საშუალოდ თვეში 350-იდან 400-ამდე ნიმუში შემოდის 

შემოწმებაზე – რასაც ძირითადად სეზონურობა ახასიათებს. 

ერთ პროდუქტზე ფასები 20-დან 70-ლარამდე მერყეობს მაჩვენებლების მიხედვით. 

შესაბამისად, ფასი დამოკიდებულია პროდუქტის რაოდენობაზე და მასში განსასაზღვრი 

მაჩვენებლების რაოდენობაზე. ლაბორატორიას შემოწმების წარმოების ტექნიკური პრობლემები არ 
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უდგას და შესაბამის გადაიარაღებას არ საჭიროებს. შესაბამისად, ბევრი სხვა რეგულაციისგან 

განსხვავებით, ამ შემთხვევაში დანახარჯებს არ საჭიროებს ლაბორატორიების შექმნა-გადაიარაღება, 

არამედ - არსებული მომსახურების მიღებაა საჭირო. 

თუმცა, აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგიერთ მწარმოებლისთვის (საუბარია მცირე 

მწარმოებელზე) პრობლემაა ისიც, რომ ნიმუშები ძირითადად თბილისში (ან მსხვილ ცენტრებში) 

განთავსებულ ლაბორატორიებში უნდა იყოს მიწოდებული და ადგილებზე (რეგიონებში) ასეთი 

მომსახურების მიღების შესაძლებლობა ნაკლებადაა.  

 

ლაბორატორია 2 

 

ლაბორატორიიდან გამოვითხოვეთ ინფორმაცია ორი ტიპის პროდუქტის (ძეხვეული და 

ანალოგიური პროდუქტები ხორცისაგან და ყველი) ლაბორატორიული შემოწმების ფასების თაობაზე.  

ძეხვეულის და ანალოგიური პროდუქტების ენერგეტიკული ღირებულების (ცილა, ცხიმი, 

ნახშირწყლები) დადგენის საფასური 100 გრამ პროდუქტში ღირს 170 ლარი. მიკრობიოლოგიური 

ანალიზის ჯამური ფასია 260 ლარი. იდენტიფიცირება ცხენის და ვირის მარკერზე 200-200 ლარი 

ღირს. ხოლო გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმებისა და მათგან მიღებული პროდუქტების 

გამოვლენა-იდენტიფიცირების საფასურია 400 ლარი. 

ყველის შემთხვევაშიც ენერგეტიკული ღირებულების (ცილა, ცხიმი, ნახშირწყლები) დადგენის 

საფასური 100 გრამ პროდუქტში ღირს 170 ლარი, მიკრობიოლოგია 200 ლარი და გენეტიკურად 

მოდიფიცირებული ორგანიზმებისა და მათგან მიღებული პროდუქტების გამოვლენა-

იდენტიფიცირების საფასური ამ შემთხვევაშიც 400 ლარია. 
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ევროკავშირის რეგულაცია სამშენებლო მასალების შესახებ  
დღეის მდგომარეობით მოქმედი ევროკავშირის რეგულაციამ სამშენებლო მასალების შესახებ No 

305/2011 ჩაანაცვლა მანამდე მოქმედი დირექტივა 89/106/EEC. რეგულაცია განსაზღვრავს სამშენებლო 

მასალების წარმოების/დამზადების და ბაზარზე განთავსების პირობებს ევროკავშირის წევრ 

სახელმწიფოებში. ახალ რეგულაციაში წარმოდგენილია სამშენებლო მასალების კონცეფციის უფრო 

ნათელი განმარტება და  CE ნიშნის დეტალური განმარტება, რამაც გაამარტივა პროცედურები. 

მიიჩნევა, რომ ახალი რეგულაცია პოზიტიურად იმოქმედებს მეწარმეებზე ევროკავშირის ქვეყნებში, 

რადგან იქმნება ჰარმონიზებული სტანდარტი.  სამშენებლო მასალების რეგულაცია ძალაში 2013 

წლის 1 ივლისიდან შევიდა და მოიცავს სხვადასხვა ტიპის პროდუქტებს, როგორიცაა ცემენტი, 

არმატურა, კერამიკული ფილები, ბუხრის მასალა, მილები, ხანძარსაწინააღმდეგო აღჭურვილობა, 

საიზოლაციო მასალები, მოსაპირკეთებელი მასალები,  სანიტარული ტექნიკა,  და სხვა. შესაბამისად, 

მიზანი სამშენებლო პროცესში და მის მახლობლად მყოფი ადამიანების უსაფრთხოებაა.   

რეგულაციის გავლენის შესაფასებლად ანგარიშში გამოყენებული იქნა შემდეგი მეთოდოლოგია: 

რეგულაციის მიმოხილვა; საერთაშორისო გამოცდილების ანალიზი  - ევროკავშირის კვლევა 

(განხორციელებულია დირექტივის ამოქმედებიდან 2 წლის მანძილზე); ბოსნია-ჰერცეგოვინას 

გამოცდილება (89/106/EEC დირექტივის გავლენის შესწავლა, მიმდინარეობდა 4 წლის 

განმავლობაში);  სტატისტიკური ანალიზი - სამშენებლო ბაზრის, სამშენებლო მასალის წარმოებისა 

და იმპორტ-ექსპორტის ანალიზი,  ინფორმაციის გამოკითხვა - ინფორმაციისთვის მივმართეთ 

ელექტრონული ფოსტით და სატელეფონო კომუნიკაციით სამშენებლო მასალის 300-მდე 

მწარმოებელს, რომელთაგანაც პირადი კონტაქტებისა და მშენებლობის ინფრასტრუქტურის 

ასოციაციის ჩართულობის გარეშე, არც ერთმა არ გამოხატა სურვილი შესაძლო გავლენების 

კითხვარის შევსებასთან დაკავშირებით; პირისპირი ინტერვიუები - ჩატარებულია 20 ინტერვიუ. 

გამოკითხულთა შორის არიან სამშენებლო მასალის მწარმოებლები - 7 რესპონდენტი; 

ლაბორატორია/აკრედიტაცია - 5 რესპონდენტი; მშენებელი და დეველოპერული კომპანიები - 4 

რესპონდენტი, სამშენებლო პროექტირების მმართველი კომპანია, ეკონომიკის სამინისტროს 

ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო; დამოუკიდებელი ექსპერტები17.     

კვლევის დროს გამოვიყენეთ ასევე ხარჯთაღრიცხვის შედარებითი ანალიზი - გაკეთებულია 262 კვ. 

მეტრი შენობის თეთრი კარკასის მოწყობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა ბაზარზე დღეს არსებული 

ევროპული სტანდარტით და - სატენდერო მასალის სტანდარტით, რათა დაგვედგინა რეგულაციის 

შესაძლო ზეგავლენა მშნებელობისა და უძრავი ქონების ფასებზე18.  

 

 

 

 

                                                      

17 დეტალურად დანართი 1 

18 დეტალურად დანართი 2 
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რეგულაციის მიმოხილვა 

 

რეგულაცია 305/2011 (89/106/EEC)19 

რეგულაციების 

ობიექტი 

რეგულაცია ვრცელდება სამშენებლო მასალებზე და მისი ძირითადი მოთხოვნაა, 

რომ სამშენებლო მასალა ვარგისი და უსაფრთხო იყოს სამშენებლო პროცესისათვის. 

შესაბამისად, რეგულაცია პირდაპირ ან არაპირდაპირ ეხება სამშენებლო მასალების 

მწარმოებლებს, სამშენებლო პროცესში ჩართულ კომპანიებს და მათ 

თანამშრომლებს, სამშენებლო პროცესის მახლობლად მაცხოვრებელ ან მომუშავე 

ადამიანებს.   

სამშენებლო მასალა  

განმარტება 

სამშენებლო მასალაა ყველა ის პროდუქტი, რომელიც წარმოებულია სამშენებლო 

სამუშაოებისათვის როგორც შენობებისათვის, ასევე სხვადასხვა 

ინფრასტრუქტურული ნაგებობისთვის.    

აუცილებელი 

მოთხოვნები  

რეგულაცია ადგენს მოთხოვნებს სამშენებლო პროდუქციის ისეთი 

მახასიათებლების მიმართ, რომელთაც შესაძლოა გავლენა იქონიონ შენობა-

ნაგებობის ფუნქციონირებაზე. რეგულაცია განსაზღვრავს შვიდ ძირითად 

მოთხოვნას სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას:  

- ტექნიკური მდგრადობა და საიმედოობა; 

- ხანძრის შემთხვევაში უსაფრთხოება; 

- ჰიგიენა, ჯანმრთელობა და გარემო; 

- უსაფრთხოება და ხელმისაწვდომობა; 

- ხმაურისგან დაცვა; 

- ენერგოეფექტურობა და ტემპერატურის შენარჩუნება; 

- ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენება. 

შესაბამისად, სამშენებლო პროდუქტების მიმართაც ვრცელდება ისეთი წესები, 

რომლებიც ზემოჩამოთვლილი მოთხოვნების შესრულებას განაპირობებს. 

პროდუქციის ევროკავშირის სტანდარტით და/ან ევროპის შეფასების დოკუმენტის 

(European Assessment Document (EAD) მიხედვით ტესტირება სავალდებულოა. 

რეგულაციის 

ფარგლებში 

მოქცეული 

ეკონომიკური 

ოპერატორები 

● სამშენებლო მასალის მწარმოებელი;  

● სამშენებლო მასალის მომხმარებელი; 

● იმპორტიორი;  

● დისტრიბუტორი; 

● ექსპორტიორი. 

ოპერატორების 

ვალდებულებები 

● მწარმოებელი და/ან მისი წარმომადგენელი ვალდებულია ჩაატაროს 

სამშენებლო მასალის ტესტირება, რათა დადგინდეს მასალის შესაბამისობა 

რეგულაციის მოთხოვნებთან.   

● პროდუქტის შესაბამისობის ტესტირება დამოკიდებულია: ა) მწარმოებელს 

საწარმოში უნდა ჰქონდეს კონტროლის სისტემა, რაც უზრუნველყოფს სამშენებლო 

                                                      

19 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011R0305  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32011R0305
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მასალის შესაბამისობას შესაბამის ტექნიკურ მახასიათებლებთან; ბ) გარკვეული 

პროდუქტების შემთხვევაში, გარდა შიდა კონტროლის სისტემისა, 

სერტიფიცირების ორგანომ (Certification Body) უნდა შეამოწმოს პროდუქტის 

შესაბამისობა ძირითად მოთხოვნებთან.  

● ევროკომისია ინფორმირებული უნდა იყოს  წევრ ქვეყნებში არსებული 

შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოების შესახებ.  შემფასებელი ორგანოები უნდა 

აკმაყოფილებდნენ შემდეგ კრიტერიუმებს: ა) შეეძლოთ ახალი სამშენებლო 

მასალის მოთხოვნებთან შესაბამისობის შეფასება; ბ) მიიღონ თავისუფალი 

გადაწყვეტილება მწარმოებლის ან მისი წარმომადგენლის ინტერესებისგან 

დამოუკიდებლად; გ) შეაჯერონ ყველა მხარის ინტერესი და მიიღონ 

დაბალანსებული გადაწყვეტილება.  

● მწარმოებლის ვალდებულებაა შესაბამისობის შეფასება,  რაც უნდა 

განხორცილდეს მესამე მხარის მიერ ჩატარებული შეფასებაც შესაბამისობის 

შემფასებელი ორგანოების გამოყენებით.  

რეგულაცია ავალდებულებს წევრ სახელმწიფოებს შეიმუშაონ ინტერპრეტაციული 

დოკუმენტები, სადაც განსაზღვრული იქნება სამშენებლო მასალების ტექნიკური 

მახასიათებლები, დონეები და სხვა. მასალის შესაბამისობის შეფასება სწორედ ამ 

დოკუმენტებთან თანხვედრაში უნდა მოხდეს.    

შემფასებელი 

ორგანოები 

 

რეგულაცია განსაზღვრავს შემფასებელი ორგანოების სამ ტიპს, 

რომელთაც განსხვავებული ფუნქციები გააჩნიათ. ეს უწყებები ადგენენ  

სამშენებლო მასალის შესაბამისობას რეგულაციის მოთხოვნებთან.  

1.სერტიფიცირების ორგანო - არის მიუკერძოებელი ორგანო, სამთავრობო ან 

არასამთავრობო, რომელსაც აქვს კომპეტენცია განახორციელოს 

სერტიფიცირება მოცემული წესების, პროცედურების და მენეჯმენტის 

შესაბამისად.  

 

2. ინსპექტირების ორგანო - არის მიუკერძოებელი ორგანო, რომელსაც 

ჰყავს თანამშრომლები და აქვს ექსპერტიზა, რათა სპეციფიური კრიტერიუმების 

მიხედვით  განახორციელოს შემდეგი ფუნქციები: შეფასება, 

მწარმოებლისთვის რეკომენდაციების მიცემა, მწარმოებლის ხარისხის კონტროლის 

აუდიტის ჩატარება, საწარმოში ან ნებისმიერ სხვა ადგილას შესამოწმებლად 

მასალის შერჩევა სპეციალური კრიტერიუმების შესაბამისად.  

3.  ტესტირების ლაბორატორია - არის ლაბორატორია, რომელიც  ზომავს, 

ტესტირებას უკეთებს, ამოწმებს კალიბრს ან სხვა გზებით ადგენს  სამშენებლო 

მასალის მახასიათებლებს. სერტიფიცირების ორგანოს ნებართვით, ზოგ 

შემთხვევაში ინსპექტირების ორგანომ შესაძლოა განახორციელოს ტესტირების 

ლაბორატორიის ფუნქციები, თუ მას ამის შესაძლებლობა გააჩნია.   

რეგულაციაში ასევე გაწერილია მოთხოვნები, რომელთაც ეს ორგანოები უნდა 

აკმაყოფილებდნენ.  

რეგულაციის 

მოთხოვნები 

დოკუმენტი დამატებით არეგულირებს სამშენებლო პროდუქციის ბაზარზე 

განთავსების წესებს, 2013 წლიდან ევროკავშირის ქვეყნებში სამშენებლო 

პროდუქციის ბაზარზე განთავსებისთვის აუცილებელია CE მარკირება. მარკირების 

განუყოფელი ნაწილია ე.წ. მახასიათებლების დოკუმენტი (Declaration of 
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Performance  (DoP)), აღნიშნული დოკუმენტი წარმოადგენს დასტურს, რომ 

პროდუქცია შეესაბამება ჰარმონიზებულ ევროსტანდარტებს. 

რეგულაცია ითხოვს, რომ ბაზარზე განთავსებული ყველა სამშენებლო მასალას 

გააჩნდეს CE ნიშანდება. ნიშანდება აღნიშნავს, რომ მასალა აკმაყოფილებს 

აუცილებელ მოთხოვნებს ანუ ჰარმონიზებულ სტანდარტებს, რაც მასალის 

ევროკავშირის ბაზარზე გაყიდვის საშუალებას იძლევა. კერძოდ, რეგულაციის 

ამოცანაა ევროკავშირის ქვეყნებში სამშენებლო მასალების ჰარმონიზებული 

ტექნიკური სპეციფიკაციების და ტერმინოლოგიის განსაზღვრა.   

საქართველოს შემთხვევაში CE ნიშანდება ყველა პროდუქტზე სავალდებულო არ 

არის.  

რეგულაციის 

დანართები 

● რეგულაციის დანართი 1 მოიცავს აუცილებელ მოთხოვნებს, რომელსაც 

სამშენებლო მასალა უნდა აკმაყოფილებდეს. მაგალითად, მექანიკური მდგრადობა 

და საიმედოობა განიმარტება შემდეგნაირად: სამშენებლო სამუშაოები უნდა 

დაპროექტდეს და განხორციელდეს, იმგვარად რომ გამოირიცხოს შემდეგი: 

(ა) მშენებლობის მთლიანი ან ნაწილობრივი ნგრევა; 

(ბ) დასაშვებზე მეტი დეფორმაციები; 

(გ) სამშენებლო სამუშაოების სხვა ნაწილების დაზიანება, ან სხვა 

დამონტაჟებული აღჭურვილობების დეფორმაცია.  

● რეგულაციის მე-2 დანართში განმარტებულია ის გზები, რომლის 

მიხედვითაც მწარმოებელს აქვს შესაძლებლობა მოახდინოს თავისი პროდუქციის 

დამტკიცება/სერტიფიცირება.  

● მე-3 დანართში მოცემულია მეთოდები, რომლის საშუალებითაც 

ხორციელდება შესაბამისობის კონტროლი და ტესტირება: საწარმოს საწყისი 

შემოწმება, ნიმუშების ტესტირება და სხვა. სერტიფიცირებაში ჩართული 

ორგანოები, CE ნიშანდების ტექნიკური მახასიათებლები და სხვა.  

● მე-4 დანართში მოცემულია ლაბორატორიების, ინსპექციის ორგანოს და 

სერტიფიცირების ორგანოს დამტკიცების პროცედურები.   

 

რეგულაციის ამოქმედებამდე ევროკავშირში მოქმედებდა სამწლიანი ე.წ. გარდამავალი პერიოდი. ამ პერიოდის 

განმავლობაში ევროკომისია აწარმოებდა აქტიურ საინფორმაციო კამპანიას, განსაკუთრებით მცირე და 

საშუალო ზომის საწარმოებისთვის, ამასთან სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლებისთვის და 

სამშენებლო პროდუქციის სხვა მომხმარებლებისთვის.  ამ ეტაპზე მიკრო საწარმოებზე მოქმედებს 

გამარტივებული მიდგომა. ამის მიუხედავად, რეგულაციის ამოქმედებიდან სამი წლის შემდეგ ჩატარებულმა 

კვლევამ გამოავლინა მთელი რიგი პრობლემები, რომლებიც დაკავშირებული იყო რეგულაციის ჯეროვან 

შესრულებასთან. ევროკომისია ახლაც აგრძელებს დაინტერესებულ მხარეებთან მჭიდრო დიალოგის ფორმატში 

მუშაობას, რეგულაციის შესაძლო უარყოფითი გავლენის შესამცირებლად. 

რეგულაციის მოთხოვნების დაკმაყოფილების ევროპული პრაქტიკა ასეთია:  

 
1. პირველ რიგში საჭიროა დირექტივასთან ჰარმონიზებული სტანდარტებიდან  განისაზღვროს ის 

სტანდარტი, რომელიც ადგენს წარმოების მოთხოვნებს მოცემული პროდუქტისათვის.  

2. განსაზღვრა, თუ ევროკავშირის რომელ ქვეყანაში სურს მწარმოებელს პროდუქციის განთავსება, იმის 

დასადგენად, აქვს თუ არა ამ წევრ ქვეყანას დამატებითი მოთხოვნები. 
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3. ჰარმონიზებული ევროსტანდარტის მიხედვით, შესაბამისი ტესტის ჩატარება, რომელიც ამოწმებს 

ეტიკეტს, დოკუმენტაციას და სხვა მოთხოვნებს. 

4. საწარმოო პროცესში საკონტროლი სისტემის ამოქმედება. 

5. ჰარმონიზებული ევროსტანდარტის მიხედვით, სამშენებლო პროდუქციის შესაბამისობა შეიძლება 

საჭიროებდეს აკრედიტებული ორგანოს დასტურს, ან შესაძლოა საკმარისი იყოს თავად მწარმოებლის 

დასტური. 

 

ბაზრის კონტროლის განხორციელების პრაქტიკა  

 

რეგულაციის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს ბაზრის კონტროლი და რეგულაციასთან შესაბამისობის 

შემოწმება. ევროკავშირის ქვეყნებში შექმნილ შესაბამის მარეგულირებელ ორგანოებს აქვთ უფლება 

განახორციელონ ისეთი ქმედებები, როგორიცაა: 

 

● შენობებში შესვლა, შემოწმების ჩატარება, სამშენებლო პროდუქტების ინსპექტირება და ტესტირება; 

● ტექნიკური ინფორმაციის მოთხოვნა, იმის დასადასტურებლად, რომ გამოყენებული სამშენებლო 

პროდუქცია შეესაბამება რეგულაციის მოთხოვნებს; 

● შემოწმების და ინსპექტირების პროცესის გასამარტივებლად, სხვადასხვა დოკუმენტაციის ასლების 

მოთხოვნა; 

● დამატებითი ტესტირებისთვის, სამშენებლო პროდუქტის ნიმუშის აღება; 

● ეკონომიკური ოპერატორის გაფრთხილება და რეკომენდაციების გაცემა.  

განმეორებითი დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში გათვალისწინებულია ჯარიმა 500 ათას ევრომდე ან 

თავისუფლების აღკვეთა.  
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რეგულაციის ეკონომიკური გავლენის შეფასების 

საერთაშორისო გამოცდილება 

კვლევის დროს განხილულ იქნა ევროკავშირის რეგულაციის No 305/2011 გავლენის შეფასება 

ევროკავშირის 28 ქვეყანაში, რომელიც განხორციელდა ევროკომისიის დაკვეთით 2016 წელს - 

რეგულაციის ამოქმედებიდან 2 წლის მანძილზე20. ასევე 2010 წელს ბოსნიის და ჰერცოგოვინას 

უსაფრთხოების ინფრასტრუქტურის პროექტის მიერ განახორციელებული 89/106/EEC დირექტივის 

ბოსნია-ჰერცეგოვინას კანონმდებლობასთან ჰარმონიზების გავლენის შესწავლა, რომელიც ეხება წინა 

დირექტივას, თუმცა საინტერესოა გავლენის შეფასების პრაქტიკის შესასწავლად21.  

 

მნიშვნელოვანია, რომ ორივე წარმოდგენილ შემთხვევაში, დირექტივების ამოქმედების წინაპირობა 

განსხვავებული იყო საქართველოს შემთხვევისგან, რადგან ამ ქვეყნებში უკვე მოქმედებდა წარმოების 

სხვადასხვა ევროპული სტანდარტები; ამიტომ გავლენა, რომელიც რეგულაციას საქართველოს 

შემთხვაში ექნება, სავარაუდოა, რომ გარკვეულ საკითხებში უფრო მეტი სირთულის იყოს.   

 

 2016 წელს ევროკომისიის დაკვეთით განხორციელებული  კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ 

წლის განმავლობაში რეგულაციის შესრულების ხარჯი ევროკავშირის 28 

ქვეყანისთვის  დაახლოებით 2.62 მილიარდი ევროა. ეს თანხა, სამშენებლო სექტორის 

გამოშვების მხოლოდ 0.6 პროცენტია. რაც ნიშნავს, რომ ბიზნესმა დიდი დანაკარგების გარეშე 

შეძლო რეგულაციის მოთხოვნების შესრულება.  

 

კომპანიების უმეტესობამ აღნიშნა, რომ განახორციელა ერთჯერადი ინვესტიცია, ისეთ სფეროებში, 

როგორიცაა წარმოების კონტროლი და საინფორმაციო სისტემები. თუმცა, იქიდან გამომდინარე, რომ 

რეგულაციამდეც ევროკავშირში არსებობდა საკმაოდ მკაცრი სტანდარტები სამშენებლო 

პროდუქციის მიმართ, რთულია იმის განსაზღვრა, თუ ამ ხარჯის რა წილია დაკავშირებული 

უშუალოდ ახალი რეგულაციის შემოღებასთან. საყურადღებოა, რომ მაგალითად მარკირების 

შემთხვევაში, ხარჯების დიდი ნაწილი უკავშირდებოდა საკონსულტაციო მომსახურებას და 

დეტალური ინფორმაციის მიღებას. რეგულაციის ერთ-ერთ მიზანს წარმოადგენდა საზღვართშორისი 

ვაჭრობის გააქტიურება, თუმცა ეს მიზანი ნაკლებად იქნა მიღწეული, რადგან რეგულაციის მიღმა, 

რიგ ქვეყნებს კვლავ გააჩნიათ დამატებითი შიდა მოთხოვნები. 

  

კვლევაში შეფასებულია რეგულაციის გავლენა მწარმოებლებზე, დისტრიბუტორებზე, პროფესიონალ 

და კერძო მომხმარებლებზე:  

 

 

                                                      

20 EUROPEAN COMMISSION. FINAL REPORT: ECONOMIC IMPACTS OF THE CONSTRUCTION PRODUCTS REGULATION (2016) 

HTTP://EC.EUROPA.EU/DOCSROOM/DOCUMENTS/20903  

21 Impacts of introducing the Construction Products Directive (89/106/EEC) into Bosnia-Herzegovina law 

http://www.dei.gov.ba/bih_i_eu/RIA_u_BiH/?id=7581  

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20903
http://www.dei.gov.ba/bih_i_eu/RIA_u_BiH/?id=7581
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სადაც:  

“-” - გავლენა არაა 

“+” - გავლენა შეზღუდულია 

“++” - გავლენა მნიშვნელოვანია 

n/a - კითხვა ვითარებას არ შეესაბამება 

მ პ (გ პ) - გავლენის რეალიზება მოსალოდნელია, შესაბამისად, მოკლევადიან (გრძელვადიან 

პერიოდში) 

(*) კონტრაქტორებს, სავარაუდოდ, მოუწევთ ხარჯების გაწევა CE ნიშანდების დაკვრისა და DoP-ს 

უზრუნველყოფისთვის, თუმცა ისინი, პრინციპში, არ ექვემდებარებიან რეგულაციას. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ეს მატრიცა წარმოადგენს როგორც რაოდენობრივი, ისე ხარისხობრივი 

ელემენტების კომბინაციას და მატრიცაში მოყვანილი გავლენების ინდივიდუალური შედარება, 

ამდენად, აზრს მოკლებულია. აღნიშნული რეიტინგების მინიჭების მიზანია თითოეული ხარჯისა და 

სარგებლის მთლიანი ეფექტის შეფასება ობიექტური და აგრეგირებული ფორმით.  

აღნიშნულ კვლევაში შესწავლილია სამშენებლო მასალების ღირებულების ჯაჭვში არსებული 

სხვადასხვა ეკონომიკური აგენტების მიერ გაღებული ზოგიერთი პირდაპირი და არაპირდაპირი 

რეგულირების ხარჯი, რომელიც რეგულაციის მიღების შედეგს წარმოადგენს. გარდა ამისა, ეს კვლევა 

ასევე ახდენს ფაქტობრივი და პოტენციური სარგებლის იდენტიფიცირებასაც, რომელთა 

მატერიალიზებაა მოსალოდნელი უფრო გრძელვადიან პერიოდში, ჰარმონიზებულ სტანდარტებში 

რელევანტური მნიშვნელოვანი მახასიათებლების შეტანის შემდეგ. ქვემოთ მოყვანილია დეტალური 

ინფორმაცია თითოეული ეკონომიკური აგენტის მიხედვით.  

რაც შეეხება ევროკავშირის მასშტაბით არსებულ გავლენას:  

1. მწარმოებლები - დადგებიან მნიშვნელოვანი ყოველწლიური ადმინისტრაციული წნეხის 

წინაშე და, შედარებით ნაკლებ დონეზე, შესაბამისობის დამოუკიდებელი ხარჯების წინაშეც, რათა 

მოვიდნენ შესაბამისობაში რეგულაციასთან.  

 

კერძოდ, დრო, რომელიც დაკავშირებულია CE ნიშანდებასა და DoP-ს უზრუნველყოფასთან მერყეობს 
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შუალედში 0.04 FTE22 მიკროკომპანიებისთვის 1.3 FTE-მდე, მსხვილი კომპანიებისთვის. მთლიანი 

ადმინისტრაციული წნეხი ევროკავშირის დონეზე შეფასდა 2.62 მილიარდი ევროს ოდენობით - 

ევროკავშირში სამშენებლო მასალების მთლიანი სექტორის სრული ბრუნვის დაახლოებით 0.6%. ეს 

წილი, თავის მხრივ, დამოკიდებულია კომპანიის ზომაზე და მცირდება 1.3%-დან მიკრო-

კომპანიებისთვის, 0.1%-მდე მსხვილი კომპანიებისთვის. გარკვეული ფირმებისთვის (კერძოდ, 

საშუალო და მსხვილი კომპანიებისთვის) მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა, ასევე, შესაბამისობის ხარჯები. 

ერთჯერადი საინვესტიციო ხარჯების გაღება დანადგარ-მოწყობილობების საყიდლად მხოლოდ 

მცირე რაოდენობის ფირმებს მოუწიათ. მთლიანად, ადმინისტრაციული წნეხი და შესაბამისობის 

დამოუკიდებელი ხარჯები, რომლებიც უშუალოდ რეგულაციის მიღების შედეგი იყო, 

მნიშვნელოვნად არ გაზრდილა, შედარებით ანალოგიურ ხარჯებთან 2013 წლამდე.  

 

მეტიც, მწარმოებლებს არ ჰქონიათ რაიმე მნიშვნელოვანი სარგებელი, ხარჯების დაზოგვის კუთხით, 

თუმცა მათ მიერ აღინიშნა გარკვეული სარგებელი, ახალი საბაზრო შესაძლებლობების, 

უსაფრთხოების შესახებ გაუმჯობესებული ინფორმაციისა და მომხმარებელთა ნდობის კუთხით, რაც 

დამოკიდებული იყო რეგულაციის მიღებამდე არსებულ ეროვნულ რეგულატორულ ჩარჩოზე. ახალ 

რეგულაციასთან შესაბამისობაში მოსვლასთან დაკავშირებული ხარჯების შემცირების კუთხით 

მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა DoP-ს ელექტრონული ვერსიის უზრუნველყოფის შესაძლებლობამ. 

შესაძლებელია სარგებლის მატერიალიზება გრძელვადიან პერიოდში, იმ შემთხვევაში, თუ ყველა 

დამატებითი საკანონმდებლო ტესტირებისა და სერტიფიცირების მოთხოვნა გაუქმდება, სამშენებლო 

მასალების ერთიანი ევროპული ბაზრის მხარდაჭერის მიზნით.   

 

2. დისტრიბუტორების - მოვალეობები რეგულაციის ფარგლებში შედარებით მცირეა, რის 

შედეგად მათ მიერ გაწეული ხარჯებიც უფრო მცირეა, თუმცა ეს ხარჯები საკონსულტაციო 

მომსახურებასაც მოიცავდა. დამატებით, ზოგიერთი დისტრიბუტორის ინფორმაციით, გარკვეულ 

დანაზოგსაც ჰქონდა ადგილი, იმის გამო, რომ აღარ იყო საჭირო პროდუქციის თითოეული 

ქვეყნისთვის ცალ-ცალკე ტესტირება. რეგულაციის შედეგად, რეპორტის თანახმად,  

დისტრიბუტორებს ახალი საბაზრო შესაძლებლობები არ გასჩენიათ, თუმცა, სამომავლოდ, ისევე, 

როგორც მწარმოებელთა შემთხვევაში, შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს სარგებლის მატერიალიზებას, 

სამშენებლო მასალების ერთიანი ევროპული ბაზრის შექმნის შემთხვევაში.   

 

3. პროფესიონალი მომხმარებლებისთვის - დამატებითი კონკრეტული ხარჯების შესახებ 

ინფორმაცია არ ყოფილა, გარდა კონტრაქტორებისა. ამ მომხმარებელთა უმეტესობამ განაცხადა, რომ 

საბაზრო შესაძლებლობების ზრდისა და საქონლის ხელმისაწვდომობის შედეგად სარგებელი მიიღეს. 

დამატებით, გამოკითხვებმა ანახა, რომ რეგულაციას არ ჰქონია მნიშვნელოვანი გავლენა სამშენებლო 

მასალების ფასზე. რეგულაციამ, ასევე, გააუმჯობესა ინფორმაციის მიწოდება და მასალების 

შედარების შესაძლებლობა.   
 

4. კერძო მომხმარებლებისთვის  - პირდაპირი ხარჯები, კვლევის შედეგად, არ გაზრდილა. 

ამასთან, კერძო მომხმარებლები იყვნენ რეგულაციის არაპირდაპირი ბენეფიციარები, ნდობისა და 

უსაფრთხოების ზრდის შედეგად. თუმცა, საჭიროა CE ნიშანდებისა და DoP-ის მნიშვნელობის 

                                                      

22 FTE – Full-time-equivalent - ერთეული რომელიც ასახავს ერთი დასაქმებული პირის სრული დატვირთვით 

მუშაობას (სტანდარტულად - 40 სთ კვირაში) 
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უკეთესი კომუნიკაცია, რათა მომხმარებლებმა შეძლონ მიწოდებული ინფორმაციის სრულად 

გამოყენება.  

 

უნდა აღინიშნოს, რომ კონსულტაციების შედეგად მიღებული ინფორმაცია და აზრები არ არის 

შეთანხმებული და ერთიანი კონსენსუსი არ არსებობს. მიუხედავად იმისა, რომ ხარჯების 

იდენტიფიცირება ხდებოდა რაოდენობრივად, სარგებლის შეფასება მხოლოდ ხარისხობრივი იყო, 

რადგან სარგებელი, უმეტესწილად, არამატერიალური ფორმით გვევლინება. შესაბამისად, 

აღნიშნული შედეგების გამოყენებისას გარკვეული სიფრთხილე გვმართებს.  

2010 წელს ბოსნიის და ჰერცეგოვინის უსაფრთხოების ინფრასტრუქტურის პროექტმა განახორციელა 
89/106/EEC დირექტივის ბოსნია-ჰერცეგოვინის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზების გავლენის 
შესწავლა.  

მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული დირექტივა შემდგომში შეიცვალა ჩვენს მიერ განხილული 

რეგულაციით, ეს დოკუმენტი საინტერესოა საერთაშორისო გამოცდილების შესწავლის კუთხით, 

მითუმეტეს, რომ განსხვავებები დირექტივასა და რეგულაციას შორის გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე 

საქართველოში არსებული სტანდარტებსა და რეგულაციას შორის. საინტერესოა, ასევე, აღნიშნულ 

დოკუმენტში მოყვანილი დიდი ბრიტანეთის გამოცდილება დირექტივის სრული მასშტაბით 

შემოღების შემდეგ.  

შესწავლამ აჩვენა, რომ ბოსნია-ჰერცეგოვინაში არსებობს მნიშვნელოვანი ინსტიტუციური 

გამოწვევები, კერძოდ: 

სამშენებლო მასალების შესაბამისობის არსებული იურიდიული ჩარჩო ფრაგმენტირებული და 

არაერთგვაროვანია. შესაბამისად, არსებული რეგულაციური ჩარჩო საჭიროებს არა მხოლოდ 

ჰარმონიზაციას, არამედ დერეგულაციასაც.  

მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირთან ჰარმონიზებული სტანდარტების რეგისტრაცია დაწყებული 

იყო, ეს სტანდარტები არ ყოფილა ფართოდ გავრცელებული შესაბამისობის შეფასების პრაქტიკაში. 

ქვეყანაში არსებული სამშენებლო კომპანიებისა და შესაბამისობის შეფასების ორგანოების უმეტესობა 

ჯერ კიდევ ძველი, იუგოსლავური სტანდარტების საფუძველზე მოქმედებდა.  

გავლენის შესწავლის პერიოდისთვის ქვეყანაში არსებობდა სხვადასხვა სპეციალიზაციის მქონე 

ლაბორატორიებისა და შესაბამისობის შეფასების ორგანოების ფართო რაოდენობა, რომელთაც 

შეეძლოთ სამშენებლო მასალების ტესტირება და შესაბამისი სერთიფიკატების გაცემა. მიუხედავად 

იმისა, რომ ლაბორატორიების უმეტესობა მხოლოდ ყოფილი იუგოსლავიის სტანდატების 

შესაბამისად ახორციელებდა ტესტირებას, მათი ნაწილი საერთაშორისო ქსელებში იყო ჩართული და 

ამდენად დირექტივის შესაბამისი შეფასების დოკუმენტაციის გაცემა შეეძლო.  

საინსპექციო საქმიანობა დელეგირებულია ადგილობრივ დონეებზე, რის შედეგადაც სახეზეა 

მოთხოვნების, წესებისა და აღსრულების პრაქტიკის ფრაგმენტირებული და არათანაბარი სისტემა. 

ამასთან აღსანიშნავია, რომ ახალი მოთხოვნების შესაბამისი საბაზრო ზედამხედველობის 

სტრუქტურა, რომელსაც იმ პერიოდისთვის ჯერ არ გააჩნდა ინსპექტირების უფლება. 

გავლენის შესწავლის ფარგლებში ასევე დადგინდა, რომ ბოსნია-ჰერცეგოვინაში არსებობს 

სამშენებლო მასალების წარმოების კარგად განვითარებული ინდუსტრია, რომელიც ასევე აქტიურად 

მუშაობს ექსპორტზე. ამასთან სამშენებლო მასალების იმპორტი აღემატება ექსპორტს. აღნიშნული 

ინდუსტრია საკმაოდ სეგმენტირებულია ფირმების ზომის მიხედვით; რამდენიმე მსხვილი კომპანიის 

გარდა, სექტორი ძირიადად მცირე და საშუალო ფირმებისგან შედგება. შესწავლის რეკომენდაცია იყო, 
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რომ დირექტივის ამუშავებაზე პასუხისმგებელმა ორგანოებმა უნდა გაითვალისწინონ, რომ მცირე 

კომპანიებისთვის ადაპტირება CE ნიშანდებისადმი უფრო რთულია, ვიდრე მსხვილებისთვის.  

გავლენის შესწავლის კონკურენტუნარიანობის შეფასების კვლევამ აჩვენა, რომ ბოსნია-ჰერცეგოვინის 

სამშენებლო მასალების წარმოების სექტორის ტიპური კომპანიები ფლობდნენ ინფორმაციას 

მოსალოდნელი რეგულაციური ცვლილებების შესახებ. მრავალ კომპანიაში, განსაკუთრებით მსხვილ, 

უცხოური მფლობელობის ან ექსპორტიორების შემთხვევაში, უკვე დაწყებული იყო ადაპტაციის 

პროცესი. მეორეს მხრივ, მცირე და მხოლოდ ადგილობრივ ბაზარზე ორიენტირებული კომპანიები 

მეტი სიფრთხილითა და სკეპტიციზმით ხასიათდებოდა.  

 ბოსნია-ჰერცეგოვინაში ხარჯსარგებლიანობის ანალიზმა ცხადჰყო, რომ ბოსნია-ჰერცეგოვინაში 

დირექტივის ამუშავების ხარჯები საკმაოდ შეზღუდულია, როგორც მაკრო- ისე 

მიკროეკონომიკურ დონეზე. თუმცა, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ადაპტაციის ხარჯები ბოსნიური 

კომპანიებისთვის უფრო მაღალი იქნება ვიდრე ევროკავშირის ქვეყნებისთვის, ამ ხარჯების 

გაღება ღირს, როგორც ბოსნიური სამშენებლო მასალების მწარმოებელი კომპანიების ექსპორტზე 

ორიენტირების, ისე ევროკავშირში ინტეგრირების პოლიტიკური, სავაჭო, ჯანდაცვის, 

უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი სარგებლის გამო.  

როგორც აღინიშნა, ბოსნია-ჰერცეგოვინის გავლენის შეფასებაში მოყვანილი იყო, აგრეთვე, 

სამშენებლო მასალების დირექტივის მოქმედებისა და ზეგავლენის მიმოხილვა გაერთიანებული 

სამეფოსთვის, რომელიც 2008 წელს, დირექტივის მოქმედების 17 წლის შემდეგ დაიწერა. მიმოხილვის 

ძირითადი მიზანი იყო სავალდებულო და არა-სავალდებულო CE ნიშანდების სარგებლიანობის 

შესწავლა. ამ მიმოხილვის შედეგები შესაძლებელია ორი ცხრილის სახით წარმოვადგინოთ.  

 

კომპანიები, რომლებიც დიდი ალბათობით ემხრობიან სავალდებულო CE ნიშანდებას 

დაინტერესებული 

პირი 

გავლენა/კომპანიის მიდგომა 

შედარებით მსხვილი 

კომპანიები 

CE ნიშანდების ხარჯები კონკრეტული მასალების 

კატეგორიისთვის აბსოლუტური მნიშვნელობები დაახლოებით 

მსგავსია ყველაზე დიდი და ყველაზე მცირე კომპანიებისთვის, 

მიუხედავად ბრუნვისა. შესაბამისად, პროდუქტის ტიპზე მოსული 

ხარჯი შედარებით მაღალია მცირე საწარმოებისთვის.  

ევროკავშირში 

ექსპორტიორი 

კომპანიები 

ამ კომპანიებისთვის CE ნიშანდების ხარჯები გამართლებულია, 

რადგან მათი საექსპორტო ბაზარი ფართოვდება და მოიცავს 

ევროპის ეკონომიკური ზონის (EEA) იმ ქვეყნებს, სადაც CE 

ნიშანდება სავალდებულოა.  

მულტიეროვნული 

კომპანიები 

CE ნიშანდების შემოღებამ აღმოფხვრა ადგილობრივი და 

ნებაყოფლობითი ნიშანდებების საჭიროება, რითაც მნიშვნელოვანი 
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დანაზოგი გაუჩნდა მულტიეროვნულ კომპანიებს, მაგალითად 

ცემენტის წარმოების სექტორში. 

კომპანიები, 

რომლებიც უწევენ 

კონკურენციას EEA-ს 

გარედან მოსულ 

იმპორტიორებს 

როგორც წესი, ამგვარი კომპანიები კონკურენციას უწევენ საეჭვო 

ხარისხის/შესაბამისობის პროდუქციას. ამ კომპანიებისთვის 

სავალდებული CE ნიშანდება და ბაზრის პროაქტიული 

ზედამხედველობა ნიშნავს სამართლიანი კონკურენციის 

პირობების გაუმჯობესებას.  

კომპანიები, 

რომელთაც უკვე 

გააჩნიათ ქარხნული 

პროდუქციის 

კონტროლის (Factory 

Production Control - 

FPC) მუშა სისტემა 

ადგილზე 

არსებობს სინერგია ISO 9000 სერტიფიცირებასა და CE 

ნიშანდებას შორის და მწარმოებლებისთვის მომგებიანია ორივეს 

ერთად გამოყენება 
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კომპანიები, რომლებიც დიდი ალბათობით ეწინააღმდეგებიან სავალდებულო CE ნიშანდებას 
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დაინტერესებული პირი გავლენა 

შედარებით მცირე 

კომპანიები 

მცირე კომპანიებისთვის ახალ კანონმდებლობასა და 

სტანდარტებთან და CE ნიშანდების დოკუმენტაციასთან 

გაცნობა ხარჯიანია. ასევე, უფრო ძვირია ამგვარი 

კომპანიებისთვის საკუთარი პროდუქციის თანმდევი მასალების 

და დოკუმენტაციის შეცვლა 

კომპანიები, რომლებიც 

მხოლოდ ადგილობრივ 

ბაზარზე მოღვაწეობენ 

კომპანიები, რომელთა გასაღების ბაზრები 

ადგილობრივი/რეგიონულია და რომელთაც არ აქვთ განზრახვა 

ევროკავშირში ექსპორტირებისა, ვერ ნახავენ საკუთარი 

საქონლის CE ნიშანდებიდან მნიშვნელოვან სარგებელს. თუმცა 

ამ კომპანიების პირდაპირი ხარჯები და გარკვეული 

დახარჯული მენეჯმენტის დრო საკუთარ საქონელზე CE 

ნიშანდების დატანასთან დაკავშირებით საკმაოდ მაღალი 

იქნება. 

კომპანიები, რომელთაც 

არ გააჩნიათ ქარხნული 

პროდუქციის 

კონტროლის (Factory 

Production Control - 

FPC) სისტემა  

მრავალი (განსაკუთრებით მცირე) კომპანიისთვის საბაზრო 

მოთხოვნა, ჰქონდეთ ISO 9001 სერთიფიკატი ან ხარისხის სხვა 

ნებაყოფლობითი ნიშანდება, არ არსებობს. შესაბამისად, ეს 

კომპანიები აღმოჩნდებიან ა) მენეჯმენტის მნიშვნელოვანი შიდა 

ხარჯების წინაშე, თუკი მათთვის სავალდებულო გახდება 

წერილობითი FPC ან ბ) CE ნიშანდების დატანასთან 

დაკავშირებული კომერციულ ლაბორატორიაში ტესტირების 

ხარჯების წინაშე.  

კომპანიები, რომლებიც 

ამ ეტაპზე არ უწევენ 

კონკურენციას 

განვითარებადი 

ქვეყნებიდან მოსულ 

იმპორტიორებს 

ამ სექტორებისთვის სავალდებულო CE ნიშანდების შემოღებას 

არანაირი სარგებელი არ გააჩნია.  

კომპანიები, რომელთა 

მომხმარებლების 

მოთხოვნა ნიშანდების 

მქონე პროდუქციაზე 

დაბალია 

გარკვეული სამშენებლო პროდუქციისთვის ესთეტური 

მოსაზრებები მნიშვნელოვანია, ხოლო უსაფრთხოების 

მოსაზრებები - მინიმალური მნიშვნელობის მატარებელი და 

ამდენად CE ნიშანდება ნაკლებად ღირებულია. 
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კომპანიები, რომელთაც 

გააჩნიათ ხარისხის 

ნიშანდების მიღების დე 

ფაქტო ვალდებულება 

არსებობს მრავალი ფირმა, რომელთა პროდუქციის ექსპორტი 

ხდება ქვეყნებში, სადაც არსებობს რეგულატორული მოთხოვნა 

ხარისხის ნიშანდების არსებობასთან დაკავშირებით 

მიუხედავად CE ნიშანდების ქონისა (მაგალითად: UK: BSI 

Kitemark, გერმანია: Ü-Mark). ასეთი კომპანიები ისედაც გადიან 

ტესტირებისა და სერტიფიცირების ხარჯიან პროცედურებს და 

მათთვის CE ნიშანდებას არ ექნება დამატებითი სარგებელი. 

 

საერთაშორისო გამოცდილების ანალიზმა ცხადჰყო, რომ დირექტივის ზეგავლენის ობიექტების 

რაოდენობა საკმაოდ დიდია, თუმცა დამოკიდებულია მათ მასშტაბზე. მცირე და საშუალო 

ბიზნესისთვის რეგულაცია უფრო ხარჯიანი აღმოჩნდა, ვიდრე - მსხვილისთვის. საბოლოო ჯამში - 

ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისთვის რეგულაციის ამოქმედების ფასი სამშენებლო ბიზნესისა და 

მომხმარებლებისთვის მძიმე ტვირთად არ ქცეულა და წლიურად სამშენებლო სექტორის გამოშვების 

მხოლოდ 0.6 პროცენტი შეადგინა.  

დასკვნები საინტერესოა ჩვენი კვლევის მიზნისთვის, რადგან იგი განსაზღვრავს ზეგავლენის 

ობიექტებს და ზეგავლენის მასშტაბს. თუმცა, იმის გამო, რომ საქართველოში დღეს, რეალურად, 

ფაქტობრივი სტანდარტი ვერ მოქმედებს, ზეგავლენა, შესაძლოა, უფრო მასშტაბური იყოს. ასევე 

გასათვალისწინებელია, რომ ცალკეული საკითხებში (მაგალითად CE ნიშანდებასთან მიმართებაში) 

საქართველოსადმი მოთხოვნები შედარებით ლიბერალურია. 
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სამშენებლო სექტორი საქართველოში  

რეგულაციის შინაარსიდან გამომდინარე, გავლენის შეფასებისას მნიშვნელოვანია ბაზარზე 

არსებული სიტუაციის ანალიზი. რადგან საბოლოო ჯამში გავლენის მთავარი სამიზნე სამშენებლო 

მასალის მომხმარებელი, ანუ სამშენებლო სექტორი და მათი დამკვეთებია (სახელმწიფო, როგორც 

ერთ-ერთი მსხვილი დამკვეთი სამშენებლო სფეროში და კერძო სექტორი), და მათი მომხმარებელიც,  

ცხადია, რომ ზეგავლენა საზოგადოების საკმაოდ ფართო ფენებს შეეხება.  

თუმცა უშუალოდ სამშენებლო გავლენის თვალსაზრისით საქართველოში ზეგავლენის ჯგუფები 

უნდა გავყოთ შემდეგი მიმართულებებით: 

 პროექტირება 

 სამშენებლო მასალების წარმოება 

 დისტრიბუცია, მათ შორის ექსპორტი, იმპორტი 

 მშენებლობა (მომხმარებელი) 

 სერტიფიცირების ორგანოები ლაბორატორიები 

 მაკონტროლებელი ორგანო  

 უძრავი ქონების მომხმარებელი  

 

მშენებლობის სტატისტიკა  

ბოლო წლების სტატისტიკური მაჩვენებლები მეტყველებს, რომ საქართველოს ეკონომიკის 

განვითარებასთან ერთად მშენებლობის წილი მთლიან შიდა პროდუქტში აღმავალი ტრენდით 

ხასიათდებოდა. მიუხედავად 2007-08 წლებში არსებული კრიზისისა, რაც მსოფლიო კრიზისთან და 

აგვისტოს ომთან იყო კავშირში, ბოლო 5 წელი ტრენდი კვლავ აღმავალია და მშენებლობის წილი მშპ–

ში გაიზარდა 6.7%–იდან (2013 წელი), 9.2%–მდე (2017 წლის მეორე კვარტალის მონაცემებით; 2016 

წელს ეს მაჩვენებელი 8.5% იყო). მზარდია დარგში დასაქმებულთა რაოდენობაც, რომელიც 2015–2016 

წლებში 69 970–დან 73 648–მდე, ანუ 5.25%–ით გაიზარდა (ფიგურა 1 და 2).   

სამშენებლო ნებართვების გაცემაც მზარდია – 2014 წელს 9 479 ნებართვა გაიცა, ხოლო 2015 წელს 10 

186. მშენებლობაში საქონლისა და მომსახურების ყიდვების მოცულობა 2015 წელს 3.6 მილიარდი 

ლარი იყო, ხოლო 2016 წელს 4.4 მილიარდ ლარამდე მიაღწია. შესაბამისად, ერთ წელიწადში 800 

მილიონ ლარამდე ზრდაა.  

დივერსიფიცირებულია შემსყიდველი ორგანიზაციების მოცულობა, ანუ, შეიძლება ითქვას, რომ 

მშენებლობაში თითქმის თანაბარი მასშტაბით არის ჩართული როგორც მსხვილი, ისე საშუალო და 

მცირე ბიზნესი.  შესყიდვების მთლიანი რაოდენობიდან 2016 წელს 42% მსხვილმა საწარმოებმა 

შეისყიდეს, 28% საშუალო, ხოლო 30% მცირე საწარმოებმა. ეს ნიშნავს, რომ გავლენის სამიზნე 

ბიზნესის ყველა ზომის საწარმოებია.  ეს მონაცემები ადასტურებს მშენებლობის დარგის სოციალურ 

და ეკონომიკურ მნიშვნელობას.  
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ფიგურა 1მშენებლობის წილი მშპ-ში (1996-2017). წყარო. საქსტატი 

 

 ფიგურა 2 მშენებლობაში დასაქმებულთა საშუალო თვიური ანაზღაურება საქმიანობის სახეების მიხედვით (2015-2017). 

წყარო. საქსტატი.  

ცალკე აღნიშვნის ღირსია სამშენებლო სექტორში ხელფასების მკვეთრი ზრდა: 2017 წლის მეორე კვარტალში,  

2015 წელთან შედარებით, ხელფასები მთლიანად სექტორში 64%–ით გაიზარდა (1188.2 ლარიდან 1951.1 

ლარამდე), რაც, გარკვეულწილად, სექტორში მიმდინარე ბუმზე მიუთითებს.  

პროექტირება  

პროექტირების სფერო საქართველოში დღეს დერეგულირებულია, რაც სამშენებლო ბაზრის 

განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი გახლავთ. საქართველოში ჯერ კიდევ არსებობს ძველი 

პროექტირების სკოლა, რომელიც ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 70-იან-80-იან წლებიდან მსხვილი 
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ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების მეხსიერებას ატარებს. ამას დაემატა ახალი 

თაობა, რომელიც დაახლოებით ანალოგიური სკოლის პრინციპებით არის გაზრდილი. 

მნიშვნელოვანია, რომ დღემდე საქართველოში მშენებლობის დროს (გარდა მსხვილი დასავლური 

ინვესტიციებით მიმდინარე პროექტებისა) პროექტირება კვლავ ძირითადად ე.წ. გოსტის 

სტანდარტებზე დაყრდნობით ხდება.  

რატომ აისახება საქართველოში, განსხვავებით ზემოთ მიმოხილული ევროპული ქვეყნებისგან, 
რეგულაცია პირველ რიგში პროექტირების სფეროზე?    

პროექტის შედგენისას დამპროექტებელი უთითებს ყველა იმ საჭირო მასალას და მათ 

მახასიათებლებს, რომელიც უნდა იყოს გამოყენებული მშენებლობისას. სამშენებლო კომპანია 

ვალდებულია ზუსტად ის მასალები გამოიყენოს რაც მითითებულია საპროექტო დოკუმენტაციაში. 

შესაბამისად, საპროექტო დოკუმენტაციის შემდგენელ დამპროექტებელს უნდა გააჩნდეს შესაბამისი 

კვალიფიკაცია, რომ მასალები მიუთითოს გარკვეული სტანდარტის შესაბამისი (იქნება ეს გოსტი, ISO 

თუ EN). რეგულაციის ამოქმედების შემდეგ, სავალდებული გახდება ჰარმონიზებული 

სტანდარტების გამოყენება და შესაბამისად, საპროექტო ჯგუფებს მოუწევთ სტანდარტების შესწავლა 

და იმ სამშენებლო მასალების  იმგვარად მითითება, როგორც ამას სტანდარტი მოითხოვს. 

ევროკავშირის ქვეყნების შემთხვევაში ეს ნაკლები პრობლემა იყო, რადგან აქ მანამდეც პროექტირება 

ევროპული სტანდარტების შესაბამისად მიმდინარეობდა.  

გავლენა უშუალოდ დამპროექტებლებზე თანხაში გამოთვლადი არ არის თუმცა, ნათელია რომ 

ყოველ საპროექტო ორგანიზაციას მოუწევს ახალი სტანდარტების ათვისება და მათი დანერგვა 

საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების პროცესში.  

აღსანიშნავია, რომ თანამედროვე სამშენებლო მასალების გამოყენების პრაქტიკა და ევროპული 

სტანდარტების ძირეული შესწავლა, ავტომატურად, საპროექტო კომპანიებს შესაძლებლობას მისცემს 

საკუთარი სერვისები  ევროპის ბაზარზე წარმოაჩინოს. 

პრობლემაა დამპროექტებელთა კვალიფიკაცია, რომლებიც ამ ეტაპზე პროექტებს არსებული 

სტანდარტების შესაბამისად ახორციელებენ. ამ სტანდარტების კონვერტირება ევროპულ 

სტანდარტში პროექტის დონეზე საკმაოდ რთული ამოცანაა და დამატებით ცოდნას საჭიროებს, რაც 

დღევანდელ სიტუაციაში, დამპროექტებელთა ისედაც საკმაოდ შეზღუდულ ბაზარზე დეფიციტია. 

ამან, შესაძლოა, საწყის ეტაპზე პროექტების შექმნის პრობლემები გამოიწვიოს და მშენებლობების 

პროცესების გაჭიანურების საფუძველი გახდეს. 

სამშენებლო მასალების წარმოება  

საქსტატის23 მონაცემებით, 2017 წლის 1 ნოემბრისთვის სამშენებლო მასალების 11 ქვემიმართულების 

მიხედვით 3200-მდე საწარმოა რეგისტრირებული. საწარმოები საქართველოს ყველა რეგიონშია 

დარეგისტრირებული. ყველაზე მეტი - 991 საწარმო მშენებლობაში გამოსაყენებელი პლასტმასის 

ნაკეთობების, ფილების და მილების წარმოებითაა დაკავებული, 637 საწარმოა დაკავებული ცემენტის, 

ბეტონის, კირისა და თაბაშირის ნაკეთობების წარმოებით, 460 საწარმოა დაკავებული სამშენებლო 

ქვის მოპოვებით, ღორღიანი და ქვიშოვანი კარიერების დამუშავებით. მონაცემები ადასტურებს, რომ 

რეგულაციას გარკვეული გავლენა ექნება 3000-ზე მეტ საწარმოზე სამშენებლო დარგის სხვადასხვა 

მიმართულებებში და მათში დასაქმებულ  მოქალაქეებზე.  

                                                      

23 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, http://www.geostat.ge/index.php?action=page&p_id=2422&lang=geo; 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის პასუხი წერილზე 11.10.17. 
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ფიგურა 3სამშენებლო მასალების წარმოება (მლნ. ლარი). წყარო: საქსტატი.  

ბრუნვების მაჩვენებლით, სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 

2016 წელს იყო. ამ წელს ყველაზე დიდი წარმოების მაჩვენებელი ორ ძირითად ჯგუფს აქვს - ესაა 

თუჯის, ფოლადისა და ფეროშენადნობების წარმოების ჯგუფი (2016 წლის მონაცემით ბრუნვა 506,2 

მილიონი ლარი) და ცემენტის, ბეტონის, კირისა და თაბაშირის წარმოება (523.4 მილიონი ლარი); 

მესამე ადგილზე 2016 წელს ბეტონის დუღაბის წარმოება იყო (405 მილიონი ლარი);  საინტერესოა, 

რომ 2017 წელს ბრუნვები, მიუხედავად იმისა რომ 10 თვის მონაცემია, ნაწილობრივ შემცირებულია 

და დიდი ალბათობით 2017 წელს ჯამში უფრო დაბალი მაჩვენებელი იქნება მასალის წარმოების, 

ვიდრე - 2016 წელს, თუმცა ტენდენციები ძირითადად შენარჩუნებულია.   

მხოლოდ მასალების წარმოების მიმართულებით, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 

ინფორმაციით, დასაქმებული იყო  2015 წელს - 33 100 ადამიანი;  2016 წელს - 32 750 ადამიანი; ხოლო 

2017 წლის პირველი ორი კვარტალის მონაცემებით კი - 29 628 ადამიანი.   

დასაქმებაში ყველაზე დიდი წვლილი სამშენებლო მასალების წარმოების სფეროში თუჯის, 

ფოლადისა და ფეროშენადნობების წარმოებას შეაქვს (2017 წელს ამ დარგის საწარმოებში 

დასაქმებული იყო 6899 ადამიანი).  

საწარმოთა მოცულობები და ბრუნვა განსხვავდება ერთმანეთისაგან - მცირე, საშუალო და მსხვილი 

საწარმოები.  სავარაუდოდ, რეგულაციის ამოქმედება სხვადასხვანაირად იმოქმედებს სხვადასხვა 

ზომის საწარმოზე.   

მართალია, ევროკავშირის კვლევამ აჩვენა, რომ მწარმოებლების ერთჯერადი დანახარჯები 

რეგულაციის მიღების შემთხვევაში საკმაოდ დაბალი იყო, თუმცა აღსანიშნავია, რომ რეგულაციის 

შემოღების მომენტამდე ევროკავშირში სამშენებლო სფეროში უკვე მოქმედებდა საკმაოდ მკაცრი 
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რეგულაციები. საქართველოში ჩატარებულმა კვლევამ კი აჩვენა, რომ საქართველოში დღეს მკაცრი 

სტანდარტები პრაქტიკაში არ მუშაობს.  

სრული სურათის დანახვა რთულია თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ ცალკეული საწარმოების 

ბრუნვების შესახებ, ცხადია, მონაცემები კონფიდენციალურია. მიუხედავად ამისა, ინტერვიუების 

შედეგად, რომლებიც კვლევის ფარგლებში ჩატარდა, შეიძლება რამდენიმე დასკვნის გაკეთება 

სამშენებლო მასალების წარმოების ბაზართან დაკავშირებით:  

მშენებლობაში ყველაზე დიდი მოხმარება სამ ძირითად პროდუქტზე მოდის: არმატურა (ფოლადის 

კონსტრუქციები), ცემენტი (ბეტონი) და სამშენებლო ბლოკი.  ბაზრის ანალიზმა, როგორც ზემოთაც 

აღვნიშნეთ, აჩვენა, რომ პირველ ორ ჯგუფს ყველაზე დიდი წლიური ბრუნვა აქვს. ფოლადის და 

თუჯის მასალების (არმატურის) წარმოების ბრუნვა დაახლოებით 500 მილიონ ლარს შეადგენს. 

ცემენტის, ბეტონის, კირის, თაბაშირის და ბეტონის დუღაბის კი - 900 მილიონ ლარზე მეტს;   

პირველ ორ სფეროში წარმოების ძირითადი ნაწილი ე.წ. მსხვილ ბიზნესზე  მოდის; 

არმატურის შემთხვევაში ბაზარზე წამყვანია „ჯეოსტილი“, მსხვილი ინდური კომპანია, რომელიც 

უკრაინაშიც ოპერირებს და მსოფლიო ბაზარზეც, რაც ნიშნავს, რომ ამ კომპანიას აქვს სტანდარტების 

დაკმაყოფილების გამოცდილება და პრაქტიკაც;  

რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა, ანუ შპს „რუსთავის ფოლადი“ ასევე მსხვილი კომპანიაა, 

რომელიც ამ ეტაპზე სერთიფიცირებულ პროდუქტს არ უშვებს, თუმცა მოკვლეული ინფორმაციით, 

აქვს პროდუქტის ევროპულ ლაბორატორიებში შემოწმებისა და დადებითი შეფასების მიღების 

გამოცდილება;  

არმატურის და ლითონის მწარმოებელმა შედარებით მცირე კომპანიის „რებასი“ წარმომადგენელმა 

განაცხადა, რომ არმატურას ძირითადად 1982 წლამდე არსებული  გოსტის სტანდარტით აწარმოებენ 

(და არა ახალი გოსტის სტანდარტებით, რომელიც დაახლოებულია ევროსტანდარტთან). მიუხედავად 

იმისა, რომ არმატურის მწარმოებელ კომპანიას ქარხანა გერმანიაშიც აქვს და, შესაბამისად, 

ევროსტანდარტების შესახებ ინფორმაციასაც ფლობს, კომპანიის წარმომადგენელს მიაჩნია, რომ 

სტანდარტის დანერგვა დაკავშირებული  წარმოებაში დამატებით რესურსების მიმართვასთან. 

ამასთან, არ აქვს პასუხი გაძვირდება თუ არა პროდუქტი, რადგან თანამედროვე სამშენებლო მასალები 

ზოგადად იაფდება. ერთის მხრივ არის სხვადასხვა ფაქტორები რაც გააძვირებს პროდუქციას, მაგრამ 

ასევე არის ფაქტორები, რომლების გააიაფებს. ეს ძირითადად დამოკიდებული იქნება, თუ რამდენად 

ინოვაციურია ქვეყანა, და რამდენად მარტივად შეუძლიათ მწარმოებლებს ახალი ტექნოლოგიების თუ 

პროცესების დანერგვა. 

ცემენტისა და ბეტონის წარმოებაში წამყვან ადგილს იკავებს ჰაიდელბერგ ცემენტი, რომელსაც ამ 

ეტაპზე, სხვადასხვა ინფორმაციით, ბაზრის დაახლოებით 80 პროცენტამდე უკავია; ამ ბაზარზე ასევე 

შემოსულია მსხვილი ფრანგული კომპანია „ლაფარჟე“; ასევე ოპერირებენ შედარებით მცირე 

მასშტაბის კომპანიები, მაგალითად „თბილცემენტი“.  

ლაფარჟის წარმომადგენელთან ინტერვიუსას გაირკვა, რომ პროდუქცია რომელსაც „ლაფარჟი“ 

აწარმოებს შეესაბამება ევროპულ სტანდარტს, თუმცა გამომდინარე იქიდან რომ სამშენებლო 

კომპანიები ძველი რუსული სტანდარტის შესაბამის პროდუქციას ითხოვენ „წვრილმანები“ 

მორგებულია „გოსტზე“ (მაგალითად, ნიმუშის ასაღები ყალიბი კუბი). ასევეა ბეტონის შემთხვევაში, 

რომელსაც მიუხედავად იმისა, რომ რეცეპტი რითაც ბეტონს აწარმოებენ ევროპულია, კლასიფიკაციას 

მაინც „გოსტ“-ით ანიჭებენ. თუმცა თუ ევროპული სტანდარტის მინიჭება გახდება აუცილებელი, 

მათთვის ეს პრობლემას არ შექმნის, რადგან ბეტონი იგივე იქნება, მხოლოდ კლასიფიკაცია მიენიჭება 

ევროპული სტანდარტით. 
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მსხვილი მწარმოებლების ნაწილი, განსაკუთრებით თუ უცხოური ინვესტიციითა შექმნილი, 

ცდილობს აწარმოოს ორივე სტანდარტით - მაგალითად „ჰაიდელბერგცემენტ კავკასუსში“ 

განგვიცხადეს, რომ შეუძლიათ აწარმოონ ცემენტი  EN 197-1,  ბეტონი EN 206-1;  ბეტონი გოსტ 26633-

91   და ასევე აქვთ ფიზიკურ მექანიკური თვისებების განმსაზღვრელი სტანდარტები  (ეს 

სტანდარტებიც არის EN და გოსტ სტანდარტები); როგორც „ჰაიდელბერგცემენტ კავკასუსში“, ისე 

„თბილცემენტ გრუპში“ განაცხადეს, რომ ძირითადად ევროსტანდარტით ხელმძღვანელობენ.  

ამბობენ, რომ ტექნიკურ საკითხებში გოსტ სტანდარტსა და EN  სტანდარტებს შორის არის რიგი 

ძირეული სხვაობები. ასევე აღნიშნული იყო, რომ წარმოების სრულყოფისთვის საჭიროა ერთი 

სტანდარტით მუშაობა. თითოეულ მათგანს გააჩნია საკუთარი ლაბორატორია. მაგალითად, 

„ჰაიდელბერგცემენტ კავკასუსის“ ლაბორატორია   აკრედიტირებულია სსტ ISO/IEC 17025:2010 

სტანდარტის მიხედვით. წელიწადში ერთხელ ამოწმებს აკრედიტაციის ცენტრიდან ისპექტორები. 

ასევე ‘ლაფარჟეს’ გააჩნია საკუთარი ლაბორატორია (რომელიც აღჭურვილია იტალიური 

დანადგარებით)  სადაც ამოწმებენ პროდუქციის ხარისხს. გარდა ამისა, ზოგიერთი სამშენებლო 

კომპანია (მაგალითად, M კვადრატი) ლაფარჟის პროდუქციის გადასამოწმებლად მიმართავს სხვა (მაგ: 

ტექნიკური უნივერსიტეტის ან სამხარაულის) ლაბორატორიებს. (შედეგები მცირედი სხვაობით, 

მაგრამ მაინც ემთხვევა ერთმანეთს). ხარისხის დამადასტურებელ ბეჭდით დამოწმებულ 

სერტიფიკატს ლაფარჟი გასცემს, თუმცა მას არც თუ ხშირად ითხოვენ. (მშენებლების 60 პროცენტი 

გამომდინარე იქედან, რომ სახელმწიფო არ ავალდებულებს არ ინტერესდება ხარისხის შესაბამისი 

სერტიფიკატით).  

ყველაზე უფრო დივერსიფიცირებული ამ თვალსაზრისით ბლოკის წარმოებაა. მიუხედავად იმისა, 

რომ აგურის და ბლოკის რამდენიმე მსხვილი ინვესტიციით შექმნილი ბიზნესი არსებობს, 

(მაგალითად კომპანია „ბედეგი“, რომელიც სამშენებლო კონსტრუქციებსაც აწარმოებს, შპს „მეტეხის 

კერამიკა“, რომელიც ბლოკთან ერთად აგურს, კერამიკულ ფილებს აწარმოებს), ამ სფეროში მცირე 

მოცულობის წარმოებების ყველაზე დიდი მაჩვენებელია წარმოდგენილი; შესაბამისად, ერთ-ერთ 

ყველაზე დიდი გავლენა მწარმოებლებიდან რეგულაციას სწორედ ამ პროდუქტის მწარმოებლებზე 

ექნება. 

ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ბაზარზე შემოდის საკმაოდ მსხვილი მოთამაშე რომელიც ევროპული 

სტანდარტების შესაბამის ბლოკის წარმოების ქარხანას აშენებს თბილისში (ლილოს დასახლება). 

ქარხანა განთავსებული იქნება დაახლოებით 5 ჰექტარი მიწის ნაკვეთზე, სახელმწიფოსთან 

შეთანხმების საფუძველზე ინვესტორი ვალდებულია განახორციელოს 30 მილიონი ლარის 

ინვესტიცია და აამუშაოს დიდი წარმადობის თანამედროვე ენერგოეფექტური ევროპული 

სტანდარტების შესაბამისი სამშენებლო ბლოკების წარმოება. ჩვენს მიერ მოპოველი ინფორმაციით, 

ქარხნის მოცულობამ უნდა დააკმაყოფილოს საქართველოს ბაზარი და ასევე გავიდეს ექსპორტზე 

აზერბაიჯანსა და სომხეთში. მსგავსი ტიპის მსხილი მოთამაშის გაჩენა ბაზარზე მნიშვნელოვნად 

შეცვლის არსებულ სიტუაციას და სავარაუდოდ რეგულაციის ამოქმედებამდე კონკურენტ კომპანიებს 

უკვე მოუწევთ გარკვეული ინვესტირების განხორციელება სტანდარტების გაუმჯობესების კუთხით.  

მოსალოდნელია, რომ მცირე საწარმოებისათვის რეგულაციის ამოქმედების შემდეგ შედარებით 

რთული იქნება პირობების დაკმაყოფილება. აღნიშნული,  სერტიფიცირების გამოუცდელობით და შიდა 

ლაბორატორიების არარსებობით, საწარმოო პორცესის არასტანდარტიზირებულობით იქნება 

განპირობებული. საშუალო და მსხვილი საწარმოებისათვის კი პროცესი ნაკლებად რთული იქნება. 

რადგან სერტიფიცირების და ლაბორატორიული შემოწმების გარკვეული ფორმები, რომელთაც 

საშუალო და მსხვილი საწარმოები მიმართავენ საქართველოში უკვე არსებობს. ამასთან, გამოკითხვამ 

გამოავლინა, რომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯებია გადასადგმელი ახალი რეგულაციის დეტალებთან 

დაკავშირებით ინფორმირების გასაზრდელად. 
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მწარმოებელთა გამოკითხვის დროს გამოიკვეთა, რომ მათ არ აქვთ დეტალური ინფორმაცია 

მოსალოდნელ ცვლილებებთან დაკავშირებით.  

რა უნდა იცოდეს მწარმოებელმა? 

სამშენებლო მასალის მწარმოებელს უნდა გააჩნდეს ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ რა კონკრეტულ 

კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს მისი პროდუქტი. კრიტერიუმები სხვადასხვა მასალის 

შემთხვევაში სხვადასხვაა და რეგულაციის ამოქმედებამდე სახელმწიფოს მოუწევს თითოეული 

სამშენებლო მასალის შესახებ ტექნიკური მახასიათებლების შესაბამისი დოკუმენტის მიღება. ზოგადი 

მახასიათებელი, რომელიც ასახულია რეგულაციაში სამშენებლო მასალის სამშენებლო 

სამუშაოებისათვის უსაფრთხოება და ვარგისიანობაა.  

მწარმოებელს უნდა გააჩნდეს ინფორმაცია შემფასებელი ორგანოს შესახებ. კერძოდ, სამშენებლო 

მასალის სერტიფიცირების სტრუქტურის ადგილმდებარეობა და მომსახურების ღირებულება. 

მწარმოებელი მიმართავს შემფასებელ ორგანოს, რომელიც თავის მხრივ შეამოწმებს მასალას და 

ვარგისიანობის შემთხვევაში გასცემს სერტიფიკატს. მწარმოებელს სამშენებლო მასალის 

სერტიფიცირებამდე არ აქვს უფლება განათავსოს მასალა ქართულ ან სხვა ბაზარზე.  

მწარმოებელი უშუალოდ სამშენებლო მასალაზე  ან შეფუთვაზე ამ ეტაპზე არ მოითხოვება  CE 

ნიშანდების განთავსება. მან უნდა  მიუთითოს საკუთარი დასახელება, მისამართი და სამშენებლო 

მასალის  მიკვლევადობისთვის საჭირო სხვა მონაცემები. 

სამშენებლო მასალები - საგარეო ვაჭრობა  

 

სამშენებლო მასალების რეგულაციის No 305/2011 ზეგავლენის სამიზნე, ცხადია, მწარმოებლების 

გარდა არის იმპორტიორი კომპანიები. ზოგადად, საგარეო ვაჭრობაში სამშენებლო მასალების წილი 

არცთუ დაბალია.   

მოულოდნელი არაა, რომ ძირითადად იმპორტის მაჩვენებელი 4-ჯერ და მეტჯერ აღემატება 

ექსპორტის მაჩვენებელს. მთლიან ვაჭრობაში მშენებლობის წილი საშუალოს 5-დან მაქსიმუმ 7 

პროცენტამდეა (ფიგურა 4).  
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 ფიგურა 4 სამშენებლო მასალების წილი ვაჭრობაში (%) (2000-2016). წყარო: საქსტატი.  

ბოლო წლების მანძილზე ცალსახად დაფიქსირდა სამშენებლო მასალების ექსპორტის მკვეთრი კლება, 

როგორც აბსოლუტურ გამოსახულებაში, ისევე მთლიანი ექსპორტთან ფარდობით. იმპორტი ამ მხრივ 

შედარებითი სტაბილურობით ხასიათდება, და რაიმე ზრდის ან კლების ტენდენცია ბოლო პერიოდში 

არ შეინიშნება. მთლიანობაში, შეიძლება ითქვას, რომ სამშენებლო მასალების მნიშვნელობა 

ეკონომიკისთვის საკმაოდ მაღალია. ამდენად, რეგულაციის ამოქმედებამდე მნიშვნელოვანია, რომ 

მწარმოებლებმა, იმპორტიორებმა და დისტრიბუტორებმა ზუსტად იცოდნენ, თუ რა მოთხოვნების 

დაკმაყოფილება მოუწევთ და რა ტიპის დოკუმენტაციის შედგენა და წარდგენაა საჭირო. 
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ფიგურა 5 სამშენებლო მასალების ჯამური ექსპორტი და იმპორტი (ათას აშშ დოლარში). წყარო: საქსტატი.  

 

იმპორტი 

 

2015 წელს 1 016 749,44 ტონა სამშენებლო მასალის იმპორტირება მოხდა, 2016 წელს იმპორტის 

მოცულობა გაიზარდა 1 202 794 ტონამდე. მონაცემები მიუთითებს, რომ სამშენებლო მასალების 

იმპორტის მოცულობა ზრდადია.  015 და 2016 წელს სამშენებლო მასალების იმპორტი მთლიანი 

იმპორტის 5%-იანი წილი შეადგინა. სამშენებლო მასალების ყველაზე მსხვილი  50 იმპორტიორი 

კომპანიიდან უმრავლესობა (70%) თბილისშია რეგისტრირებული. დანარჩენი 30%-დან 2 კომპანია 

ახალციხეში, 8 ბათუმში, 3 რუსთავში, ხოლო 2 ქუთაისშია რეგისტრირებული. მონაცემები 

მიუთითებს, რომ მსხვილი იმპორტიორი კომპანიები დედაქალაქის შემდეგ შედარებით დიდ 

ქალაქებშია კონცენტრირებული.  

 

იმპორტის ანალიზი პროდუქტის მიხედვით აჩვენებს, რომ არის მთელი რიგი პროდუქტი, რომელიც 

საქართველოში, როგორც წესი, არ იწარმოება. მაგალითად, წარმოების მაჩვენებლებში პრაქტიკულად 

არ გვხვდება ისეთი პროდუქტი, როგორიცაა წნელები ნახშირბადიანი ფოლადისაგან, შემდგომი 

დამუშავების გარეშე (35 მილიონი აშშ დოლარის იმპორტი 2017 წლის 10 თვეში), ასევე საკმაოდ დიდი 

მოცულობით გვხვდება ცემენტიც, რომლის წარმოებაც საქართველოში მაღალი მაჩვენებლითაა (22 

მილიონი აშშ დოლარი 2017 წლის 10 თვეში) და ა.შ.  

 

გარდა ამისა, არსებული მონაცემებით ჩანს, რომ სამშენებლო მასალების იმპორტის მნიშვნელოვანი 

ნაწილი მოდის თურქეთიდან. მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთი არ წარმოადგენს ევროკავშირის 

წევრს, მასში მოქმედებს რეგულაცია 305/2011EU, რაც იმას ნიშნავს, რომ შესაბამისი 

იმპორტიორებისთვის რეგულაციის შემოღება არსებულ ვითარებას არ შეცვლის. სიდიდით მეორე 

იმპორტიორი ქვეყანაა უკრაინა, რომელიც აღნიშნულ რეგულაციას უერთდება 2020 წლიდან, რაც იმას 

ნიშნავს, რომ მნიშვნელოვანი პრობლემები არც უკრაინიდან იმპორტიორებს უნდა შეექმნათ, 

მითუმეტეს, რომ ქვეყანაში არსებობს შესაბამისი აკრედიტაციის მქონე სერტიფიკაციის ორგანო.  

ანალოგიური სააგენტოები მოქმედებს ჩინეთსა და რუსეთშიც, რაც ასევე გაუმარტივებს შესაბამის 

იმპორტიორებს რეგულაციის მოთხოვნებს დაცვას. შესაბამისად, იმპორტიორების განაწილებიდან 

გამომდინარე, მთლიანი იმპორტის მხოლოდ 10%–ზე ოდნავ მეტი შეიძლება მოდიოდეს ქვეყნებიდან, 

რომლებშიც რეგულაცია არ მოქმედებს და/ან არ არსებობს სერტიფიცირების შესაბამისი ორგანოები. 

იმპორტიორებს, რომელთაც სამშენებლო მასალები ამ ქვეყნებიდან შემოაქვთ, სავარაუდოდ მოუწევთ 

ალტერნატიული  სერტიფიცირებული სამშენებლო მასალის შემოტანა. არსებული მოკლევადიან 

პერსპექტივაში ამ იმპორტიორებს გარკვეული პრობლემები შეექმნებათ, თუმცა გრძელვადიან 

პერსპექტივაში სერტიფიცირებული სამშენებლო მასალით ჩანაცვლება არ უნდა წარმოადგენდეს 

სირთულეს.  
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ექსპორტი 

 

სამშენებლო მასალების ექსპორტი საქართველოდან კიდევ უფრო ნაკლებად დივერსიფიცირებულია 

და ექსპორტის 95.2% 2015–16 წლებში მხოლოდ 6 ქვეყანაში მიდიოდა, რომელთაგან არც ერთი არ არის 

ევროკავშირის წევრი. ამ ქვეყნებში მხოლოდ უკრაინაში (ექსპორტის 3.03%) იგეგმება აღნიშნული 

რეგულაციის შემოღება (ფიგურა 6).  

 

 

ფიგურა 6 სამშენებლო მასალების ექსპორტი საქართველოდან ქვეყნების მიხედვით 2015-2016 წლებში (პროცენტულ 

გამოსახულებაში). წყარო: საქსტატი.  

 

სამშენებლო მასალის მომხმარებელი - დეველოპერული, სამშენებლო ბიზნესი 

 

სამშენებლო სექტორზე ზეგავლენა ძირითადად სამშენებლო მასალების შესყიდვის და შემდგომ მისი 

შემოწმების პროცესში იკვეთება.  

რესპონდენტების გამოკითხვამ24, დეველოპერულ და სამშენებლო ბიზნესთან დაკავშრებით 

გვაჩვენებს, რომ:  

მსხვილი სამშენებლო კომპანიები ძირითადად სარგებლობენ მსხვილი მომწოდებლებით, რომელთაც 

ენდობიან. მიაჩნიათ, რომ ამ მსხვილი მწარმოებლებისთვის, მათი წარმოების მასშტაბიდან და 

ბრუნვიდან გამომდინარე, ევროპული სტანდარტის დაკმაყოფილება პრობლემა არ არის. ამასთან, 

მსხვილი სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ევროპული სტანდარტის 

                                                      

24 გამოკითხვა ჩატარდა პირისპირ ჩაღრმავებული ინტერვიუს მეთოდით. გამოკითხულ პირთა სია იხილეთ დანართში 1.  
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პროდუქტის შოვნა საქართველოში დღეს საკმაოდ მარტივად არის შესაძლებელი, თუმცა ეს აისახება 

ნაწილობრივ ფასსა და მოწოდების დროზე.   

შედარებით მცირე მასშტაბის სამშენებლო კომპანიებისთვის ხარისხის გაკონტროლების ყველაზე 

მარტივი საშუალება სამშენებლო მასალების სამშენებლო სუპერმარკეტებში შესყიდვაა (ზოგ 

შემთხვევაში თავად სავაჭრო ობიექტშიც არის საჭირო სერტიფიკატის მიღების შესაძლებლობა). 

მშენებელთა ინფორმაციით, ზოგიერთი ქვეყნის პროდუქცია, რომელიც არ გასცემს სერთიფიკატს, 

თვითონ სუპერმარკეტში მოწმდება ლაბორატორიულად და კეთდება ექსპერტიზის დასკვნა. 

სუპერმარკეტში ამ ტიპის ინფორმაციას ყველა წარადგენს. განსხვავებით ბაზრობებისგან, სადაც არ 

იცი რას ყიდულობ და სად წარმოებულს. ამასთან, კორპორატიული კლიენტებისთვის არის 

შეღავათიანი პირობები, მაგ. კონსიგნაცია და ა.შ.  

რაც შეეხება სამშენებლო პროცესს და ეტაპებს, როცა სამშენებლო მასალის ხარისხთან დაკავშირებით 

ხდება გადაწყვეტილების მიღება და შემდგომ შემოწმება: 

პროექტის შეთანხმება ადგილობრივ თვითმმართველობასთან - კონსტრუქციული ნახაზის შექმნა 

(მოიცავს მასალების დეტალურ აღწერას) - კონსტრუქციული ნახაზის ექსპერტიზა აკრედიტირებულ 

სტრუქტურებში (მაგალითად, სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ბიურო) - ნახაზის შეთანხმება 

ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოსთან - მასალის შესყიდვა კონსტრუქციულ ნახაზში 

აღნიშნული სპეციფიკაციების მიხედვით (მოწმდება სერტიფიკატის, ნიშანდების, მწარმოებელი ან 

შემომტანი კომპანიის მიერ განხორციელებული ლაბორატორიული ანალიზის შედეგად) - ნიმუშების 

აღება დამკვეთის სურვილით (არასავალდებულო) - დაზიანების შემთხვევაში მასალების 

სავალდებულო შემოწმება, ექსპერტიზა.  

სამშენებლო ბიზნესის წარმომადგენელთა მოლოდინია რეგულაციასთან დაკავშირებით სამშენებლო 

მასალებსა და ზოგადად მშენებლობის პროცესის ნაწილობრივი გაძვირება, თუმცა, მათი აზრით, 

მთავარი პრობლემა შესაძლოა დაკავშირებული იყოს არა კონსტრუქციული მასალების - არმატურა, 

ცემენტი, არამედ დამხმარე მასალების ფასებსა და, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, 

ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით. რადგან შენობის თეთრი კარკასის მდგომარეობამდე 

ასაშენებლად საშუალოდ საჭიროა 100-მდე დასახელების პროდუქტი; ასევე პრობლემას ხედავენ 

პროექტირების საკითხშიც.  

იმის შესაფასებლად, თუ რა მასშტაბის შეიძლება იყოს ზეგავლენა სამშენებლო კომპანიებზე, 

შეგვიძლიათ განვიხლოთ ერთი მშენებლობის მაგალითი25. დეველოპერული კომპანიის 

კალკულაციით, მშენებლობაში, სადაც მხოლოდ მშენებლობის პროცესის ფასია (და არა მთლიანი 

თვითღრებულება) შეადგენს 2 მილიონ 248 ათას ლარს, რკინა-ბეტონის სამუშაოების ფასი, დღგ-ს 

ჩათვლით არის 1 მილიონ 40 ათასი ლარი; შენობის თეთრ კარკასამდე მიყვანის ფასი კი 1,2 მილიონი. 

რაც ნიშნავს რომ დამხმარე მასალების წილი მშენებლობაში 50%-ზე მეტია. მასალის ხარისხობრივი 

მაჩვენებლების ზრდის შესაბამისად ეს სხვაობა იზრდება - დამხმარე მასალების ფასის სასარგებლოდ.  

დღგ-სა და ხელფასების  გარეშე მხოლოდ მასალების ფასი 2 მილიონ 248 ათასი ლარის ღირებულების 

სამშენებლო სამუშაოებში (და არა მთლიანად მშენებლობაში) არის 940 000 ლარი, რაც 37%-ია. თუ 

გავითვალისწინებთ, რომ შენობის თვითღირებულებაში სამშენებლო სამუშაოების გარდა ერთ-ერთი 

ყველაზე დიდი წილი მიწას, არქიტექტურას, კონსტრუქციულ მომსახურებას და ა.შ. აქვს, ცხადი 

ხდება, რომ სამშენებლო მასალების ფასის წილი მთლიან მშენებლობაში 20%-ზე ნაკლებია. ეს კი 

ცხადჰყოფს, რომ წარმოებაში ინვესტირების აუცილებლობის ან იმპორტის გაძვირების შემთხვევაშიც, 

                                                      

25 მშენებლობის ხარჯთაღრიცხვა მოწოდებულია ერთ-ერთი მშენებელი კომპანიის მიერ.  
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კვადრატულის მშენებლობის ფასზე ეს ცვლილება ვერ აისახება ისეთი მასშტაბით, რომ ამან ბაზარზე 

ფასის მნიშვნელოვანი ცვლილება მოახდინოს. მით უმეტეს, რომ დღეის მდგომარეობით 

მშენებლობაში მოგების მარჟა დიდია (მაგალითად მაშინ, როცა 1 კვადრატული მეტრის 

თვითღირებულებაა 160-დან მაქსიმუმ 250 დოლარამდე, საბაზრო ფასი 450-დან 1400 დოლარამდეა); 

ფასწარმოქმნას კი მარკეტინგული გათვლები განსაზღვრავს. შესაბამისად, მოსალოდნელია, რომ 

მშენებლობაში გაიზარდოს დანაკარგები და არა გაყიდვის ფასი. 

დღეს ამ დანაკარგის ზუსტად პროგნოზირება რთულია. თუმცა თუ ბაზარზე არსებული მასალების 

საშუალებით დავთვლით მაღალი სტანდარტისა და შედარებით ეკონომიკური, (სახელმწიფო 

დაკვეთებზე) გათვლილი მშენებლობის ხარჯთაღრიცხვა შევადარეთ 262,9 კვადრატული მეტრი 

შენობის თეთრ კარკასამდე მშენებლობის მაგალითზე.  

ჩვენ მივმართეთ  სამშენებლო კომპანიას, რომელსაც ვთხოვეთ „საშუალო ხარისხის“ და „მაღალი 

ხარისხის“ მასალების გამოყენებით საშუალო ფართობის სახლის მშენებლობის ხარჯების 

გამოგზავნა26. გარკვეული ცდომილებით, განსხვავება ფასებში სხვადასხვა ხარისხის მასალებს შორის 

შესაძლებელია იყოს მაჩვენებელი იმისა, თუ როგორ შეიცვლება ფასები რეგულაციების ამოქმედების 

შემდეგ.  

მიღებული მონაცემების ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა შემდეგი სურათი: სახლის ელემენტებიდან 

ხარისხის ზრდა ყველაზე უფრო აისახა კედლების წყობის ფასებში, რომლებიც 75.4%-ით გაიზარდა, 

რაც ბლოკების ფასის თითქმის 77%-ით ზრდის ხარჯზე მოხდა. იზოალუმინისა და 

მეტალოპლასტიკის ფასების ზრდის ხარჯზე 48.5%-ით გაიზარდა კარ-ფანჯრის მოწყობის 

ღირებულება. 30.5%-ით გაიზარდა იატაკების მოწყობის ღირებულება, თუმცა, ძირითადად უფრო 

მაღალხარისხიანი კერამოგრანიტის ფილებისა და ლამინატის გამოყენების ხარჯზე. 26%-ით 

გაიზარდა ფასადის შელესვისა და მოპირკეთების ხარჯები, ძირითადად უფრო ხარისხიანი 

ადგილობრივი თლილი ქვის გამოყენების ხარჯზე. მთლიანობაში, სახლის მშენებლობის ხარჯები 

გაიზარდა 24.7%-ით.  

რა თქმა უნდა, რთული სათქმელია, თუ რამდენად შეესაბამება ეს ზრდა, მასალების ღირებულების 

ზრდას რეგულაციის შემოღების შედეგად, თუმცა, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ხარისხის ზრდა 

რეგულაციის შემოღების შედეგად არ იქნება იმაზე ნაკლები, რაც ამ ორ ხარჯთაღრიცხვაში 

დაფიქსირებული განსხვავება და ამდენად, ეს რიცხვები, რაღაც თვალსაზრისით, ფასის ზრდის ქვედა 

ზღვარად შეგვიძლია განვიხილოთ. 

შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოები 

სამშენებლო მასალის სერტიფიცირება საქართველოში ნებაყოფლობითია. მწარმოებელთა გარკვეული 

რაოდენობა მასალის ხარისხის დასადასტურებლად ნებაყოფლობითი სერტიფიცირების ფორმას 

მიმართვას, ამასთან მყიდველი ორგანიზაციები ხშირად მოითხოვენ სერტიფიკატს და პროდუქტის 

(მასალის) ტექნიკურ სპეციფიკაციებს. თუმცა სტანდარტი, რომლის მიხედვითაც სამშენებლო 

მასალები მოწმდება ხშირად ბუნდოვანია და  უწყება, რომელიც შეამოწმებს  სერტიფიკატის ტექნიკურ 

მახასიათებლებთან  შესაბამისობას არ არსებობს.  

სამშენებლო მასალების მწარმოებელ მსხვილ საწარმოებს, ხშირ შემთხვევაში, აქვთ ლაბორატორიები 

მასალის ხარისხის შესამოწმებლად. ევრორეგულაციის ამოქმედების შემდეგ, მსხვილი საწარმოების 

ლაბორატორიებს თუ არ ექნებათ შესაძლებლობა, რეგულაციის მიხედვით განსაზღვრული 

                                                      

26 დეტალური ხარჯთაღრიცხვა მოცემულია დანართში 2.  
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ტექნიკური მახასიათებლების შემოწმების ლაბორატორიების გადაიარაღება მოუწევთ. გარდა 

სტანდარტიზაციის შიდა სისტემის არსებობის აუცილებლობისა, რეგულაცია ავალდებულებს გარე 

შემფასებლის დასკვნის არსებობასაც. შესაბამისად, გაჩნდება დამატებითი მოთხოვნა 

ევროსტანდარტის შემმოწმებელ ორგანოებზე.  

გასულ წელს ევროპული აკრედიტაციის კომიტეტმა (EA MAC)  საქართველოში გაცემული 

აკრედიტაციის შედეგების აღიარების შეთანხმებაზე (EA BLA) ხელი მოაწერა. აღნიშნული შეთანხმება 

EA-ს გენერალურ ასამბლეაზე სლოვენიაში გაფორმდა.   ევროკავშირის აღიარება შემდეგ სფეროებზე 

ვრცელდება: -  გამოცდები და დაკალიბრება (ISO/IEC 17025);  პროდუქტის სერტიფიკაცია (ISO/IEC 

17065); პერსონალის სერტიფიკაცია (ISO/IEC 17024); ინსპექტირება (ISO/IEC 17020); 

სერტიფიცირების სახელმწიფო ორგანოს ინფორმაციით, დღეისთვის საქართველოში არსებობს 20-

მდე აკრედიტირებული სერთიფიცირების კომპანია, რომელიც სამშენებლო პროდუქტების 

შესაბამისობას ამოწმებს. მათ შორისაა სამხარაულის ეროვნული ბიურო, რომელიც თანამედროვე 

დანადგარებითაა აღჭურვილი. როგორც ექსპერტები განგვიმარტავენ, ტექნიკურად ამ 

ლაბორატორების ნაწილისთვის სამშენებლო მასალის ზოგიერთი სტანდარტის შემოწმება 

(მაგალითად მდგრადობა, წყალგამძლეობა და ა.შ) პრობლემას არ წარმოადგენს, თუმცა მათ არ 

გააჩნიათ CE ნიშანდების გაცემის შესაძლებლობა. ისეთი, მაგალითად, როგორიც აქვს კვების 

მრეწველობის ბაზარზე არსებულ რამდენიმე ლაბორატორიას (მაგალითად სოფლის მეურნეობის 

ლაბორატორია (LMA) აკრედიტირებულია ISO 17 025 სტანდარტზე და დანერგილია 9001:2015 

ხარისხის მართვის სისტემა; შპს „ხარისხის ლაბორატორიას“ აქვს  ჰოლანდიის ფედერალური 

აკრედიტაცია ISO/IEC 17025:2010 სტანდარტით; ლაბორატორიაში დანერგილია ISO 9001:2008 

მოთხოვნის შესაბამისი ხარისხის მართვის სისტემა და ა.შ.). ამ ლაბორატორიის გადაიარაღება 2004 

წელს დაიწყო. მხოლოდ 2015-2016 წლებში ლაბორატორიას ევროკავშრის პროექტის ფარგლებში 2,4 

მილიონ ლარამდე ღირებულების აპარატურა გადაეცა, 2017 წელს კი - 1 მილიონი ლარის. ამასთან 

ლაბორატორიას აქვს მიღებული FAO-ს და სხვა დონორების ტექნიკური დახმარებები. 

მნიშვნელოვანია, რომ სამშენებლო სექტორში გადაიარაღების ნულოვანი მაჩვენებლიდან დაწყების 

აუცილებლობა არ დადგება, რადგან ლაბორატორიების ნაწილს საერთაშორისო კლასის დანადგარები 

უკვე გააჩნია, თუმცა გარკვეული ინვესტიციების ჩადება ამ სფეროში მაინც იქნება საჭირო.  

 

სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო სამშენებლო 

მასალების ლაბორატორიულ შემოწმებას ახდენს. თუმცა, რეგულაციის ამოქმედების შემდეგ, 

სამშენებლო მასალების სხვადასხვა ტიპიდან გამომდინარე, ბიუროს  დიდი ალბათობით დამატებითი 

ლაბორატორიული გადაიარაღება და პერსონალის გადამზადება მოუწევთ.  

 

ინტერვიუების შედეგად გამოიკვეთა, რომ არის სერტიფიცირების ორგანიზაციები, რომლებიც 

აკრედიტირებულია ევროსტანდარტების მიხედვით, მაგრამ კონკრეტული სტანდარტები გაიცემა 

მომხმარებლის მოთხოვნის მიხედვით. თუ მომხმარებელს კონკრეტულად გოსტის მიხედვით უნდა 

სერტიფიცირების მიღება ესეც შესაძლებელია. საინტერესოა, რომ აკრედიტირების სამსახურების 

წარმომადგენელთა აზრით, დღეს სამშენებლო ბაზარი საკმაოდ განვითარებულია და მსხვილი 

კომპანიები ძირითადად ევროსტანდარტების დაკმაყოფილებას შეძლებენ. სერტიფიცირების 

ორგანიზაციებს მუდმივად უტარდებათ ტრენინგები, თუმცა ახალ ევრორეგულაციასთან 

დაკავშრებით ასეთი ტრენინგი ჯერჯერობით არ ყოფილა.   
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ასევე გამოიკვეთა, დეველოპერების და ხშირად მწარმოებლების მიერ, სერტიფიკატებსა და 

სამშენებლო მასალების ევროპულ ხარისხზე მითითება, დღეის მდგომარეობით, ძირითადად უფრო 

მარკეტინგული მიზნებით გამოიყენება. ამ მარკეტინგული შინაარსის გადამოწმება ტექნიკური 

მახასიათებლების მიხედვით ყოველთვის არ ხდება.  

 

როგორც რეგულაციის მიმოხილვისას აღინიშნა, რეგულაციის თანახმად, აუცილებელია 

მწარმოებლებს შიდა კონტროლის მექანიზმი ჰქონდეთ, ხოლო შემმოწმებელ ორგანოს 

(ინსპექტირების სამსახური) საკუთარი შესაძლებლობებით ან სხვა ორგანოში უნდა შეეძლოთ  

მასალის შემოწმება. საქართველოში უკვე არსებული ინსტიტუციები - სსიპ სამხარაულის სახელობის 

ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, შიდა ლაბორატორიები, დამოუკიდებელი კომპანიები  

რეგულაციის ადაპტირების პროცესს შედარებით გააიოლებს. თუმცა, უნდა აღინიშნოს რომ 

დამატებითი ტექნიკური და ადამიანური რესურსი რეგულაციის ამოქმედებისას საჭირო იქნება.  

 

ბაზრის ზედამხედველი ორგანო 

ევრო-რეგულაცია განსაზღვრავს სამშენებლო მასალების შესაბამისობის მაკონტროლებელ სამ ტიპს: 

სერტიფიცირების ორგანო, ინსპექტირების ორგანო, ტესტირების ლაბორატორია. საქართველოში ამ 

ეტაპზე არსებობს ორგანიზაციები, რომლებმაც რეგულაციის ამოქმედების შემდეგ, 

შესაბამისი ტექნიკური გადაიარაღების და ადამიანური რესურსის მომზადების შემთხვევაში, 

რეგულაციის გარკვეული ფუნქციები შეასრულონ. მაგალითად, საქართველოს ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან არსებული სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო 

ზედამხედველობის სამსახური - ამ ორგანოს აქვს ბაზრის ზედამხედველობის ფუნქცია, მათ შორის 

სამშენებლო მასალების დირექტივაზე. აღნიშნული გაწერილია ბაზრის ზედამხედველობის 

მრავალწლიან სამოქმედო გეგმაში, რომელიც დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის მიერ.  

როგორც სააგენტოს ხელმძღვანელის მოადგილემ გვითხრა, სააგენტო, ზედამხედველობის 

განხორციელებისას, მასალების წარმოების სტანდარტს, პირველ ეტაპზე დოკუმენტაციის შემოწმებით 

ახორციელებს. მაკონტროლებელი ადგილზე წყვეტს არის თუ არა საჭიროება ლაბორატორიული 

შემოწმების ჩატარების აუცილებლობა. სააგენტო ეჭვის ან ინფორმაციის არსებობის შემთხვევაში 

მიმართავეს ლიცენზირებულ ლაბორატორიას ნიმუშების შესამოწმებლად.   
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სამშენებლო მასალების შესახებ ევრორეგულაციის 

ზეგავლენის შეფასება საქართველოში - დასკვნები და 

ძირითადი მიგნებები 

 

 რაგულაციის გავლენის მასშტაბი 

რეგულაცია ვრცელდება სამშენებლო მასალებზე და მისი ძირითადი მოთხოვნაა, რომ სამშენებლო 

მასალა ვარგისი და უსაფრთხო იყოს სამშენებლო პროცესისათვის. შესაბამისად, რეგულაცია 

პირდაპირ ან არაპირდაპირ ეხება სამშენებლო მასალების მწარმოებლებს, სამშენებლო პროცესში 

ჩართულ კომპანიებს და მათ თანამშრომლებს, სამშენებლო პროცესის მახლობლად მაცხოვრებელ ან 

მომუშავე ადამიანებს.  

რეგულაციის გავლენა პირდაპირ ან ირიბად შეეხება სამშენებლო სფეროში 2017 წლის მდგომარეობით 

დასაქმებულ  75 000-მდე და სამშენებლო მასალების წარმოებაში დასაქმებულ 35 000 ადამიანს; ასევე 

რეგულაციის გავლენის სამიზნეა უძრავი ქონების მფლობელები, შემსყიდველები და მომხმარებლები.  

 

 პროექტირება  

პირველი რიგის ზეგავლენა შეეხება სწორედ პროექტირების სფეროს, რადგან რეგულაციის 

ამოქმედების მომენტისთვის არსებული სამშენებლო პროექტები უკვე უნდა შეესაბამებოდეს 

სამშენებლო პროდუქციის ახალ სტანდარტებს, რაც ნიშნავს, რომ პროექტირების ევროპული 

სტანდარტითან ჰარმონიზება რეგულაციის ამოქმედებამდე უნდა დაიწყოს. (რაც გულისხმობს 

როგორც ახალი პროექტების ევროპული სტანდარტით შექმნას, ასევე ძველი, დამტკიცებული, თუმცა 

ჯერჯერობით განუხორციელებელი პროექტების „კონვერტირებას“ ახალ სტანდარტებში). ეს 

საჭიროებს ერთის მხრივ არსებული პროექტირების კომპანიების გადამზადებას და, მეორეს მხრივ - 

საგანმანათლებლო სისტემაში სამშენებლო სექტორის ევროპული რეგულაციაში განსაზღვრული 

სტანდარტის სწავლების დანერგვას. შესაბამისად, პროექტირების სფეროს ინფორმირების, 

განათლებისა და გადამზადების ღონისძიებები რეგულაციის ამოქმედებისკენ გადასადგმელი 

პირველი რიგის ამოცანებია.   

კვლევის დროს გამოიკვეთა, რომ პროექტირების სფერო არის ის სფერო, რომელმაც შესაძლოა ყველაზე 

მაღალი და სწრაფი სარგებელი მიიღოს ევროპული რეგულაციების სტანდარტებზე გადასვლის 

შემთხვევაში. შესაბამისი სტანდარტების დამკვიდრებისა და შესაბამისი სერტიფიცირების გავლის 

შემთხვევაში, ამ სფეროს ექნება პოტენციალი გახდეს კონკურენტუნარიანი საერთაშორისო საპროექტო 

ბაზარზე - მოცემულობაში, როცა საქართველო ეტაპობრივად უერთდება ევროკავშირის შესყიდვების 

სისტემას, ინტელექტუალური ტრანსფერი კი დროსა და სივრცეში ყველაზე ნაკლები დანახარჯების 

მატარებელია. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ ამ მიმართულებით სახელმწიფომ ყველაზე 

მნიშვნელოვანი აქტივობები განახორციელოს, რაც დაკავშირებული იქნება განათლების 

შესაძლებლობების შექმნასთან და მაპროექტირებლების მიერ საერთაშორისო სერტიფიცირებისა და 

რეგისტრირების პროცესის გავლის ხელშეწყობასთან.  
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 წარმოება  

მონაცემები ადასტურებს, რომ რეგულაციას გარკვეული გავლენა ექნება 3000-ზე მეტ საწარმოზე 

სამშენებლო დარგის სხვადასხვა მიმართულებებში და მათში დასაქმებულ  მოქალაქეებზე. გავლენის 

მასშტაბი დამოკიდებული იქნება წარმოებული პროდუქციის სახეობასა და წარმოების მასშტაბზე.  

მშენებლობაში ყველაზე დიდი მოხმარება სამ ძირითად პროდუქტზე მოდის: არმატურა (ფოლადის 

კონსტრუქციები), ცემენტი (ბეტონი) და სამშენებლო ბლოკი. კვლევამ აჩვენა, რომ პირველი ორი 

პროდუქტის შემთხვევაში ზეგავლენა, ძირითადად, შესაძლოა არცთუ მსხვილი შიდა ინვესტიციების 

საჭიროებაში გამოიხატოს, რადგან ბაზარზე ამ სფეროში სულ რამდენიმე მსხვილი საწარმო ოპერირებს 

და მათ ევროპული სტანდარტით წარმოების და შესაბამისი ინვესტიციების რესურსი გააჩნიათ.  

დივერსიფიცირებულია ბლოკის წარმოება, სადაც მწარმოებელთა უმეტესობა მცირე და საშუალო 

ბიზნესია. სავარაუდოა, რომ მათ მოუწევთ გამსხვილება და ინვესტიციების მოძიება, ან ბაზრის 

დატოვება. ვფიქრობთ, რეგულაციის ამოქმედების მოლოდინმა უკვე მოახდინა ამ მიმართულებით 

ზეგავლენა, რისი მაგალითიც არის „არქი ჯგუფის“ მიერ ლილოს ტერიტორიაზე 30 მილიონიანი 

ინვესტიციის მოზიდვა ევროპული სტანდარტის ბლოკის საწარმოს ასაშენებლად.  

 

 მასალის იმპორტიორები 

იმპორტიორების განაწილებიდან გამომდინარე, (ძირითადი მომწოდებელი თურქეთი რეგულაცია 

უკვე მოქმედებს, უკრაინა - ამოქმედდება 2020 წელს) მთლიანი იმპორტის მხოლოდ 10%–ზე ოდნავ 

მეტი შეიძლება მოდიოდეს ქვეყნებიდან, რომლებშიც რეგულაცია არ მოქმედებს და/ან არ არსებობს 

სერტიფიცირების შესაბამისი ორგანოები. იმპორტიორთა მცირე ნაწილს, მოუწევს მომწოდებლების და 

ქვეყნის შეცვლა, რაც არ იქნება დაკავშირებული განსაკუთრებულ პრობლემებთან და არც ბაზარზე 

აისახება.   

 

 ექსპორტი 

საქართველოდან სამშენებლო მასალების ექსპორტის 95.2% 2015–16 წლებში მხოლოდ 6 ქვეყანაში 

მიდიოდა, რომელთაგან არც ერთი არ არის ევროკავშირის წევრი. ამ ქვეყნებში მხოლოდ უკრაინაში 

(ექსპორტის 3.03%) იგეგმება აღნიშნული რეგულაციის შემოღება, რაც იმას ნიშნავს, რომ რეგულაციის 

ნეგატიური ზემოქმედება ექსპორტიორებზე მინიმალური იქნება. შესაძლოა წარმოიშვას 

ექსპორტირების ახალი შესაძლებლობები, თუმცა ეს პირველი ეტაპის ზეგავლენა ვერ იქნება და 

მნიშვნელოვნად იქნება დამოკიდებული რეგულაციის ქვეშ მყოფი ქვეყნების სამშენებლო ბაზრების 

მდგომაროებაზე. კვლევამ აჩვენა, რომ მაგალითად, ცემენტის შემთხვევაში, საქართველოს ბაზარზე 

არსებული ფასები და რუმინეთსა და ბულგარეთში არსებული ფასები თანაფარდობაშია და დიდი 

პოტენციალი ამ კონკრეტული პროდუქტის შემთხვევაში არ იკვეთება. თუმცა ცალკეული პროდუქტის 

ბაზრების შესწავლამ, შესაძლოა გამოკვეთოს ექსპორტის ზრდის მიმართულებით ახალი 

შესაძლებლობები.   
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 მშენებლები და დეველოპერები - ზეგავლენა სამშენებლო მასალის, 

მშენებლობისა და უძრავი ქონების ფასზე  

 

ბაზარზე დღეს არსებული პროდუქციის საფუძველზე ხარჯთაღრიცხვების შედარებამ აჩვენა, რომ 

კონსტრუქციის მასალებში (ცემენტი, ბეტონი, არმატურა) ფასთა ზრდა ნაკლებად მოსალოდნელია. 

წარმოდგენილი კალკულაციის თანახმად, ევროპული სტანდარტით სახლის მშენებლობაში მასალის 

ხარჯები გაიზარდა 24.7%-ით. რთული სათქმელია, თუ რამდენად შეესაბამება ეს ზრდა, მასალების 

ღირებულების ზრდას რეგულაციის შემოღების შედეგად. ევროპული სტანდარტის ბლოკისა და სხვა 

მაკომპლექტებელი მასალების ადგილობრივი წარმოების ამოქმედების შემთხვევაში, მოსალოდნელია, 

რომ მსგავსი მასალის ფასი დღეს არსებულთან შედარებით შემცირდეს, რაც ამ სხვაობას, სავარაუდოდ, 

შეამცირებს.  

კვლევამ აჩვენა, რომ საშუალოდ, დეველოპერული კომპანიის კალკულაციით, მშენებლობაში 

სამშენებლო მასალების ფასის წილი 20%-ზე ნაკლებია. სამშენებლო მასალებში კი მათგან 

მაკომპლექტებელი მასალების მოცულობა და ფასი კონსტრუქციული მასალის ფასებთან 60/40-ზე 

შეფარდებითაა.  

დღეის მდგომარეობით, მშენებლობაში მოგების მარჟა დიდია (მაგალითად მაშინ, როცა 1 

კვადრატული მეტრის თვითღირებულებაა 160-დან მაქსიმუმ 250 დოლარამდე, საბაზრო ფასი 450-დან 

1400 დოლარამდეა). ფასწარმოქმნას კი მარკეტინგული გათვლები განსაზღვრავს. შესაბამისად, 

ობიექტური გათვლებით, სამშენებლო მასალის 24%-ით გაძვირების შემთხვევაში, მოსალოდნელი 

უნდა იყოს, რომ მშენებლობაში უფრო მეტად გაიზარდოს დანაკარგები და არა გაყიდვის ფასი. უხეში 

გათვლებით, მასალის ფასის ზრდის ზემოთ წარმოდგენილი სცენარის შემთხვევაში, მშენებლობის 

თვითღირებულება, უარეს შემთხვევაში, მაქსიმუმ 5%-ით გაიზრდება. 250 დოლარიანი 

თვითღირებულების შემთხვევაში ეს კვადრატულზე 12,5 დოლარამდეა. არსებული პრაქტიკიდან 

გამომდინარე, თუ დღემდე მიღებული რეგულაციების გავლენას გავითვალისწინებთ, უძრავი 

ქონების ფასის მომატების პერსპექტივა არსებობს, კონკრეტულ მონაცემებზე საუბარი კი ძნელია და 

დამოკიდებული იქნება ბაზარზე. 

 

 სახელმწიფო შესყიდვების გაძვირება და მშენებლობის ხარისხის ზრდა  

მიუხედავად იმისა, გაძვირდება თუ არა ცალკე აღებული პროდუქტი, ექსპერტები ელოდებიან 

სახელმწიფო შესყიდვებში ფასების ზრდას, რაც დაკავშირებული იქნება იმასთან, რომ მასალების 

სტანდარტისა და ხარისხის ხარჯზე ვერ მოხდება განსახორციელებელი სამუშაოს ფასის შემცირება 

ტენდერის დროს. თუ გავითვალისწინებთ, რომ ფასების შემცირების მაჩვენებელი ტენდერების გზით 

10%-დან 30%-მდე და მეტადაც მერყეობდა, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ შესასყიდი სამუშაოების 

დაკონტრაქტებული ღირებულების ზრდაც დაახლოებით ამ მასშტაბით მოხდება. შესაბამისად - 

სავარაუდოა გაიზარდოს სახელმწიფო სამშენებლო სამუშაოების ხარისხიც.   
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 სერტიფიცირება და კონტროლი  

გასულ წელს ევროპული აკრედიტაციის კომიტეტმა (EA MAC)  საქართველოში გაცემული 

აკრედიტაციის შედეგების აღიარების შეთანხმებაზე (EA BLA) ხელი მოაწერა. ევროკავშირის აღიარება 

შემდეგ სფეროებზე ვრცელდება: -  გამოცდები და დაკალიბრება (ISO/IEC 17025);  პროდუქტის 

სერტიფიკაცია (ISO/IEC 17065); პერსონალის სერტიფიკაცია (ISO/IEC 17024); ინსპექტირება (ISO/IEC 

17020); დღეისთვის საქართველოში არსებობს 20-მდე აკრედიტირებული სერთიფიცირების 

კომპანია, რომელიც სამშენებლო პროდუქტების შესაბამისობას ამოწმებს. თუმცა მათ არ გააჩნიათ CE 

ნიშანდების გაცემის შესაძლებლობა.  

რეგულაცია ამ ნიშანდებას არ გულისხმობს, თუმცა შესწავლას საჭიროებს რამდენად ფარავს 

ლაბორატორიების შესაძლებლობები რეგულაციით მოთხოვნილი ყველას სტანდარტის შემოწმებას. 

ამ საკითხის სრულად შესწავლას სერტიფიცირების კომპანიათა და ლაბორატორების დაბალი 

ინფორმირებულობა უშლის ხელს. ინფორმირებულობის შემთხვევაში, მიგვაჩნია, რომ სამშენებლო 

სფეროს მასშტაბი, მოთხოვნის არსებობის პირობებში, შესაბამისი მომსახურების მიწოდების შექმნას 

თავად დაარეგულირებს.   

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან არსებული სსიპ ტექნიკური 

და სამშენებლო ზედამხედველობის სამსახური შესაბამის ტექნიკურ მხარდაჭერას საჭიროებს. ამასთან, 

დამკვიდრებული კონტროლის პრაქტიკა აჩვენებს, რომ სამსახური გასააქტიურებელია არსებული 

რეგულაციების შესრულების მიმართულებითაც, აღსრულების გასაუმჯობესებლად მნიშვნელოვანია 

წერტილოვანი პერმანენტული შემოწმებების ჩატარება, რამაც განსაკუთრებით პირველ ეტაპზე 

რეგულაციის შესრულების პრაქტიკის დანერგვას და ამ მიმართულებით სფეროში დასაქმებულთა უკეთ 

მობილიზებას უნდა შეუწყოს ხელი.      
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რეკომენდაციები  
 

 ინტერპრეტაციული დოკუმენტების შემუშავება: როგორც აღინიშნა, რეგულაცია 

ავალდებულებს წევრ სახელმწიფოებს შეიმუშაონ ინტერპრეტაციული დოკუმენტები, სწორედ 

ამ დოკუმენტების შემუშავებაა პირველი რიგის ამოცანა, რადგან მასალის შესაბამისობის 

შეფასება სწორედ მათ მიმართ უნდა მოხდეს;   

 საინფორმაციო და ტრენინგ–კამპანია: საჭიროა ინტენსიური და ყოვლისმომცველი 

საინფორმაციო პროგრამის ჩატარება, რათა შესაბამისი ეკონომიკური აგენტები მზად იყვნენ 

რეგულაციაზე გადასასვლელად და სრულად ფლობდნენ საჭირო ინფორმაციას შესაბამისობის 

ახალი კრიტერიუმების თაობაზე. სერტიფიცირების ორგანოებისთვის საჭირო იქნება 

შესაბამისი ტრენინგის უზრუნველყოფა; 

 საპროექტო საქმიანობა: საპროექტო საქმიანობაში წარმოქმნილი პრობლემებისგან 

დასაზღვევად შესაძლოა სახელმწიფომ ითანამშრომლოს საგანმანათლებლო 

დაწესებულებებთან (მაგალითად, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი თუ სხვა) და დონორებთან ერთად სტიმულირება გაუწიოს 

საპროექტო საქმიანობის ევროპული სტანდარტების სწავლებას სამშენებლო პროექტების 

მოქმედი და მომავალი ავტორებისთვის, რათა მოხერხდეს არსებული პროექტების 

„კონვერტირება“ ახალ სტანდარტებზე. ამასთან, სახელმწიფომ განახორციელოს მხარდამჭერი 

პროექტები პროექტირების ბიზნესის მიერ ევროპული აკრედიტაციების მისაღებად;     

 მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის: კვების მრეწველობის საწარმოების პრაქტიკის 

გათვალისწინებით, სამშენებლო მასალების წარმოებაში სერტიფიცირების სტანდარტის 

მხარდაჭერის პროექტების მოძიება დონორებთან და განხორციელება მცირე და საშუალო 

ბიზნესისთვის. დამატებით, შესაძლოა მცირე და საშუალო საწარმოებს მიეცეთ უფრო დიდი 

ვადა შესაბამისობის ახალ კრიტერიუმზე გადასასვლელად ან მათთვის შეიქმნას შეღავათიანი 

რეგულაციები, როგორც ეს ევროკავშირის ქვეყნებში მოხდა.  

 შესაბამისობის შემფასებელი (სერტიფიცირების) ორგანოები: უნდა შეფასდეს არსებული 

ლაბორატორიების შესაძლებლობა (როგორც ინფრასტრუქტურის, ისე ცოდნის კუთხით) 

აწარმოონ საჭირო ანალიზი და, საჭიროების შემთხვევაში, (იდეალურ შემთხვევაში, 

ევროკავშირის შესაბამისი ფინანსური თუ ტექნიკური დახმარებით) უზრუნველყოფილ იქნას 

მათ მიერ Ce ნიშანდების გასაცემად საჭირო აკრედიტაციების მოპოვება; მშენებლობის 

სტანდარტების შემოწმებისთვის სახელმწიფოს მიერ მასალების სინჯების ლაბორატორიული 

კვლევების შედეგების მოთხოვნის სტანდარტის დაწესება;  

 მონიტორინგი და სტატისტიკა: უზრუნველყოფილ უნდა იქნას რეგულაციის სამშენებლო 

სექტორზე გავლენის მუდმივი მონიტორინგი. ამ კუთხით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი 

იქნება კერძო–საჯარო დიალოგის ჩარჩოში შეხვედრების მოწყობა. საჭირო იქნება სამშენებლო 

პროდუქციასთან დაკავშირებული რისკების შესახებ მონაცემთა შეგროვება. სტატისტიკისა და 

მონიტორინგის შესაბამისი ანგარიშები ფართოდ ხელმისაწვდომი უნდა იყოს. 



 

86 

 

ზედამხედველობის ორგანოს გააქტიურება და მკაცრი კონტროლის ნების გამოხატვით 

მშენებლობის სფეროში რეგულაციის მოთხოვნების დაკმაყოფილების ხელშეწყობა.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

87 

 

დანართი 1 გამოკითხულთა სია 

სამშენებლო მასალის მწარმოებლები 

1. კომპანია „ჰაიდელბერგცემენტ კავკაზუსი“ (ცემენტი, ბეტონი) – სანდრო რაჩკოვსი (კითხვარი 

შეავსო ლაბორატორიამ) 

2. კომპანია „რებასი“ (არმატურა, მეტალის მასალები) - ივერი ქუცნაშვილი, დამფუძნებელი, 

დირექტორი  

3. კომპანია „თბილცემენტი“ (ცემენტი, ბეტონი)  - პავლე ლოლაძე, დირექტორი  

4. ფ/პ სიკო მეხუზლა  (ქვიშა-ხრეშის მოპოვება) - წარმომადგენელი გიორგი გობრონიძე  

5. კომპანია „დიო“ (კარ-ფანჯრის წარმოება) - ნათია ქუტიძე, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი  

6. კომპანია  „ლაფარჟე“ - ნოდარ ჩაჩხიანი, დირექტორი  

7. კომპანია „არქი ჯგუფი“ - ბლოკის ქარხნის ინვესტიცია  

       ლაბორატორია/აკრედიტაცია 

8. აკრედიტავიის ერთიანი ეროვნული ორგანო, აკრედიტაციის ცენტრი - პაატა გოგოლიძე, 

გენერალური დირექტორი,  მერი დეკანოიძე, ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი  

9. მშენებელთა ინსპექტირების აკრედიტირებულ პირთა ასოციაცია - დიმიტრი მხეიძე, 

თავმჯდომარე   

10. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია - სალომე ქარელი, საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი 

11. კომპანია „მშენებელი 1“ (აკრედიტირებული სასერთიფიკატო ორგანო) - ელზა  მახარობლიძე, 

დირექტორი  

12. სსიპ &quot;საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის სასწავლო, 

სამეცნიერო და საექსპერტო ლაბორატორია&quot;-ს საგამოცდო ლაბორატორია -   ვიტალი 

დვალიშვილი, დირექტორი 

მშენებელი და დეველოპერული კომპანიები 

13. სამშენებლო კომპანია "ანაგი" - გოგა გუგავა, პროექტების მენეჯერი  

14. სამშენებლო კომპანია „დომინანტ კონსტრაქშენი“ - გიორგი გურული, დირექტორი 

15. კომპანია „ნიუ ლაინ გრუპი“ (სარემონტო სამუშაოები) - ლევან შუბითიძე, დამფუძნებელი, 

დირექტორი  

16. დეველოპერული კომპანია „არსი“ - თორნიკე აბულაძე, დირექტორი, 

სამშენებლო პროექტირების მმართველი კომპანია  

17. ირაკლი უკლება - Barnard Howell Partnership International 

ექსპერტები 

18. ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია - ანა საბახტარაშვილი - თავმჯდომარე;  ნათია 

რუსაძე, პროექტების მენეჯერი  

19. სამხარაულის სახელობის ბიურო - ოქროპირ ჩხიკვაძე, ექსპერტი 
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დანართი 2 ხარჯთაღრიცხვის შედარებითი ანალიზი 
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262.9 kv m. Senobis mowyobis samuSaoebi  

  

  

lokaluri xarjTaRricxva # 1 
  

   

        I kompania II kompania 

# samuSaos dasaxeleba ganz. raoden. erT fasi jami erT fasi jami 

  miwis samuSaoebi           0,00 

1 

II kat. gruntis damuSaveba  qvabulSi 

eqskavatoriT muxluxa  svlaze, CamCis 

moc. 0,65kub.m. avtoTviTmclelebze 

datvirTviT 

კბ.მ 325,00 4,60 1495,00 5,25 1706,25 

2 II kat. gruntis damuSaveba xeliT კბ.მ 7,00 3,60 25,20 6,25 43,75 

3 
kldovani gruntis damuSaveba VIIkat. 

momngrevi CaquCebiT 
კბ.მ 70,00 33,60 2352,00 50,00 3500,00 

4 VIIkat. gr. datvirT. avtoTviTm. xeliT კბ.მ 70,00 12,50 875,00 15,00 1050,00 

5 
gruntis transportireba 5km-ze 

350X1.75+45X2.6= 
ტნ 729,50 5,20 3793,40 7,20 5252,40 

6 II kat. gruntis ukuCayra xeliT კბ.მ 7,00 4,60 32,20 12,50 87,50 

  konstruqciuli elementebi             

1 
qviSa-RorRis safuZvlis mowyoba saZirkvlis 

qveS 
კბ.მ 12,00 27,45 329,40 27,45 329,40 

2 qviSa-RoრRis datkepna  კბ.მ 12,00 2,50 30,00 2,50 30,00 

3 mon. r/betonis saZirkveli კბ.მ 33,00 193,86 6397,38 225,50 7441,50 

3,1 a-I klasis armatura tona 0,11 1720,00 184,04 1720,00 184,04 

3,2 a-III klasis armatura tona 1,28 1535,00 1963,27 1652,00 2112,91 

4 mon. r/b kontrforsi kf-1 კბ.მ 1,20 193,86 232,63 225,50 270,60 

4,1 a-I klasis armatura tona 0,00 1720,00 3,44 1720,00 3,44 

4,2 a-III klasis armatura tona 0,11 1535,00 165,78 1652,00 178,42 

5 mon. r/b svetebi  კბ.მ 2,40 193,86 465,26 225,50 541,20 

5,1 a-I klasis armatura tona 0,13 1720,00 220,16 1720,00 220,16 
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5,2 a-III klasis armatura tona 0,23 1535,00 353,05 1652,00 379,96 

6 mon. r/b svetebi  კბ.მ 6,12 193,86 1186,42 225,50 1380,06 

6,1 a-I klasis armatura tona 0,26 1720,00 443,76 1720,00 443,76 

6,2 a-III klasis armatura tona 0,50 1535,00 773,64 1652,00 832,61 

7 monoliTuri r/b kedlebi  კბ.მ 57,00 193,86 11050,02 225,50 12853,50 

7,1 a-I klasis armatura tona 0,05 1720,00 86,00 1720,00 86,00 

7,2 a-III klasis armatura tona 3,54 1535,00 5433,90 1652,00 5848,08 

8 kerdlebis vertikaluri hidroizolacia კვ.მ 150,00 5,20 780,00 7,35 1102,50 

9 
qviSa-RorRis safuZvlis mowyoba pandusis 

qveS 
კბ.მ 4,75 27,45 130,39 27,45 130,39 

10 qviSa-RoeRis datkepna  კბ.მ 4,75 2,50 11,88 2,50 11,88 

11  mon. r/b fila pandusi კბ.მ 1,30 193,86 252,02 225,50 293,15 

11,1 a-III klasis armatura tona 0,06 1535,00 85,96 1652,00 92,51 

12 mon. r/b rigelebi  კბ.მ 22,50 193,86 4361,85 225,50 5073,75 

12,1 a-I klasis armatura tona 0,95 1720,00 1634,00 1720,00 1634,00 

12,2 a-III klasis armatura tona 2,34 1535,00 3584,23 1652,00 3857,42 

13 mon. r/b gadaxurvis fila  კბ.მ 24,50 193,86 4749,57 225,50 5524,75 

13,1 a-I klasis armatura tona 0,03 1720,00 51,60 1720,00 51,60 

13,2 a-III klasis armatura tona 2,79 1535,00 4274,98 1652,00 4600,82 

14 Casatanebeli det. mowyoba   ტნ 0,02 1654,00 38,37 1935,52 44,90 

15 mon. r/b svetebi  კბ.მ 7,40 193,86 1434,56 225,50 1668,70 

15,1 a-I klasis armatura tona 0,23 1720,00 393,02 1720,00 393,02 

15,2 a-III klasis armatura tona 0,54 1535,00 833,81 1652,00 897,37 

16 mon. r/b  kedlebi  კბ.მ 18,60 193,86 3605,80 225,50 4194,30 

16,1 a-I klasis armatura tona 0,02 1720,00 34,40 1720,00 34,40 

16,2 a-III klasis armatura tona 1,07 1535,00 1634,78 1652,00 1759,38 
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17 mon. r/b rigelebi  კბ.მ 14,50 193,86 2810,97 225,50 3269,75 

17,1 a-I klasis armatura tona 0,62 1720,00 1061,24 1720,00 1061,24 

17,2 a-III klasis armatura tona 1,46 1535,00 2238,03 1652,00 2408,62 

18 Casatanebeli det. mowyoba   ტნ 0,06 1654,00 96,26 1935,52 112,65 

19 mon. r/betonis sartyeli ass-1 კბ.მ 0,70 193,86 135,70 225,50 157,85 

19,1 a-I klasis armatura tona 0,01 1720,00 17,20 1720,00 17,20 

19,2 a-III klasis armatura tona 0,03 1535,00 52,19 1652,00 56,17 

20 sartyelSi Casatanebeli det. mowyoba  Cd-1  ტნ 0,01 1654,00 9,10 1935,52 10,65 

21 mon. r/b  fila  კბ.მ 0,50 193,86 96,93 212,00 106,00 

22 a-III klasis armatura ტნ 0,08 1535,00 116,66 225,50 17,14 

23 კიბე 1 და მჩნ-1 და მჩნ-2 მოწყობა კბ.მ 4,90 193,86 949,91 212,00 1038,80 

  a-I klasis armatura ტნ 0,07 1280,00 83,20 1720,00 111,80 

  a-III klasis armatura ტნ 0,34 1280,00 436,48 1535,00 523,44 

  
ლით. კვადრატით  ჩარჩოს მოწყობა 

კიბისათვის (50X4mm) 
grZ.m. 52,80 16,20 855,36 23,55 1243,44 

24 
qviSa-RoრRis საფუძვლის მოწყობა gare 

kibisaTvis 
კბ.მ 3,50 27,45 96,08 27,45 96,08 

  kedlebi           0,00 

1 kedlebis wyoba  blokiT sisq.40sm.                 კბ.მ 57,80 121,00 6993,80 213,50 12340,30 

2 kedlebis wyoba  blokiT sisq.20sm.                 კბ.მ 14,90 121,00 1802,90 213,50 3181,15 

3 
ventSaxtis blokis kedlebis mowyoba  sisq. 

10sm 
კვ.მ 5,80 23,43 135,89 25,36 147,09 

   kar-fanjara           0,00 

1 
izoaluminis fanjrebis  mowyoba                             

(f-006) 
კვ.მ 3,60 245,60 884,16 395,00 1422,00 



 

92 

 

2 
 izoaluminis framugebis  mowyoba   (fr-

001; 002) 
კვ.მ 12,80 245,60 3143,68 395,00 5056,00 

3 
izoaluminis vitraJebis  mowyoba fanjriT   

(f-001;002;003; 004; 005) 
კვ.მ 34,82 286,00 9958,52 425,55 14817,65 

4 izoaluminis vitraJis  mowyoba    (f-007;) კვ.მ 3,42 245,60 839,95 395,00 1350,90 

5 izoaluminis karebis mowyoba (k-001; 002) კვ.მ 11,70 286,00 3346,20 425,55 4978,94 

6 
`m.d.f.~-is   karebis mowyoba (k-003; 

005;007) 
კვ.მ 14,10 252,00 3553,20 332,45 4687,55 

7 
metaloplastikis yru karebis mowyoba  (k -

004; 006) 
კვ.მ 4,20 168,00 705,60 235,00 987,00 

  saxuravi              

1 saxuravis xis konstruqciebiს მოწყობა კბ.მ 7,60 573,47 4358,41 574,00 4362,40 

2 
სახურავის შეფიცვრა 3სმ სისქის 

ფიცრით 
კვ.მ. 293,92 30,50 8964,56 33,00 9699,36 

3 ruberoidis fenilis mowyoba Seficvraze კვ.მ 293,92 9,25 2718,76 11,35 3335,99 

4 
burulis mowyoba კერამიკული 

კრამიტით molartyvis CaTvliT 
კვ.მ 293,92 52,25 15357,32 53,00 15577,76 

5 saxuravis daTbuneba  qvabambiT კვ.მ 293,92 14,72 4326,50 15,33 4505,79 

6 
nivnivebis Seficvra qvemodan 

daTbunebisaTvis (sisqiT 3sm) 
კვ.მ 235,00 23,95 5628,25 35,00 8225,00 

  kibe             

1 Siga kibis xis safexurebis mowyoba საფეხ 22,00 215,00 4730,00 225,00 4950,00 

2 Siga kibis baqanze xis iatakis mowyoba კვ.მ 3,50 90,00 315,00 105,00 367,50 

3 Siga kibis aluminis moajiris mowyoba  მ 15,70 65,00 1020,50 77,52 1217,06 
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  iatakebi             

1 RorRis safuZvlis mowyoba sisqiT 15sm კბ.მ 15,00 27,45 411,75 27,45 411,75 

2 mon. r/b iatakis fila კბ.მ 15,08 193,86 2923,41 212,00 3196,96 

2,1 a-III klasis armatura tona 1,51 1535,00 2317,85 1652,00 2494,52 

3 
I sarTulis  iatakze cementis moWimva sisq. 

40mm  
კვ.მ 150,80 12,49 1883,49 14,00 2111,20 

4 iatakze cementis moWimva sisq. 40mm  კვ.მ 112,10 12,49 1400,13 14,00 1569,40 

5 iatakze keramogranitis filebis dageba  კვ.მ 173,40 34,00 5895,60 52,50 9103,50 

6  laminirebuli iatakis mowyoba კვ.მ 89,50 23,64 2115,78 36,00 3222,00 

  Siga mosaxviTi samuSaoebi             

1 sv.wert.  kedlebis lesva cementis xsnariT  კვ.მ 47,60 15,00 714,00 18,25 868,70 

2 kedlebis lesva gajiT კვ.მ 457,40 15,00 6861,00 7,25 3316,15 

3 
nestgamle  TabaSirmuyaos Sekiduli Weris 

mowyoba sv. wert. 
კვ.მ 9,70 17,25 167,33 17,25 167,33 

4 TabaSirmuyaos Sekiduli Weris mowyoba  კვ.მ 243,90 15,25 3719,48 16,00 3902,40 

5 
kedlebis mopirkeTeba  keramikuli filebiT 

sv.wert. 
კვ.მ 47,60 32,00 1523,20 44,35 2111,06 

6 
TabaSirmuyaos Weris SeRebva 

wyalemulsiuri saRebaviT 
კვ.მ 253,60 9,85 2497,96 11,55 2929,08 

7  kedlebis SefiTxvna da SeRebva კვ.მ 457,40 8,85 4047,99 10,95 5008,53 

  fasadi             

1 fasadis  Selesva qv/cementis xsnariT   კვ.მ 314,80 27,45 8641,26 31,00 9758,80 

3 

fasadis mopirkeTeba adgilobrivi fleTili qviT 

(kibis da terasis moajiris CaTvliT), 

armirebiT 
კვ.მ 136,30 80,00 10904,00 120,00 16356,00 
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4 
fasadis mopirkeTeba qarTuli aguriT, 

armirebiT 
კვ.მ 178,50 80,00 14280,00 95,00 16957,50 

5 armatura  (samagri detalebi) t 1,60 1535,00 2456,00 1652,00 2643,20 

  sxvadasxva samuSaoebi           0,00 

1 

II sarTulis terasis Werze  da saxuravis 

naSverebze xis lamfis mowyoba (Sublis 

CaTvliT) 
კვ.მ 63,30 23,95 1516,04 25,00 1582,50 

2 ლამფის შეღებვა ზეთ. საღებავით კვ.მ 63,30 6,75 427,28 7,35 465,26 

3 
I sarTulis terasaze da pandusze qv.cementis 

moWimva sisq. 30mm  
კვ.მ 50,80 11,23 570,48 14,00 711,20 

4 
terasis  da pandusis mopirkeTeba dakenkil 

bazaltis filebiT (sisqe 40mm) 
კვ.მ 50,80 56,78 2884,42 65,00 3302,00 

5 
gare kibis safexurebis mopirkeTeba bazaltiT 

(I sarT) 
კვ.მ 7,20 56,78 408,82 92,00 662,40 

6 
II sarTulis terasaze qv.cementis moWimva 

sisq. 30mm  
კვ.მ 49,30 11,23 553,64 14,00 690,20 

7 
II sarT. terasis  mopirkeTeba bazaltis filebiT 

(sisqe 40mm) 
კვ.მ 49,30 56,78 2799,25 92,00 4535,60 

8 

II sarTulis terasaze asasvleli gare kibis 

baqnebis mopirkeTeba bazaltiT (sisqe 

40mm) 
კვ.მ 4,90 56,78 278,22 92,00 450,80 

9 

II sarTulis terasaze asasvleli gare kibis 

safexurebis mopirkeTeba bazaltiT (sisqe 

mm) 
კვ.მ 10,00 56,78 567,80 92,00 920,00 

10 xis moajirebis mowyoba                               მ 27,60 12,23 337,55 18,00 496,80 

11 pandusis aluminis moajiris mowyoba  მ 8,00 65,00 520,00 77,00 616,00 

12 
kibis da terasis moajiris Tavze  bazaltis 

qudis mowyoba 
კვ.მ 7,70 56,78 437,21 65,00 500,50 
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13 
Robis svetebis Tavze  bazaltis qudis 

mowyoba 
კვ.მ 0,65 56,78 36,91 65,00 42,25 

14 liTonis WiSkaris montaJi ცალი 1,00 1500,00 1500,00 1800,00 1800,00 

15 liTonis Robis mowyoba მ 2,00 400,00 800,00 550,00 1100,00 

16 WiSkaris da Robis SeRebva zeT. saRebaviT კვ.მ 4,80 5,20 24,96 12,50 60,00 

17 
RorRis fenis mowyoba 

SemonakirwylisaTvis 
კბ.მ 2,00 27,45 54,90 27,45 54,90 

18 
betonis Semonakirwylis da kibeebis 

mowyoba 
კბ.მ 2,60 193,86 504,04 212,00 551,20 

19 a-III klasis armatura kibisaTvis tn 0,17 1535,00 253,28 1652,00 272,58 

  jami       240855,67   292522,87 

  Sida wyalsadeni             

1 
polieTilenis milebis mowyoba Ø=25mm 

PN-10 
მ 3,00 7,40 22,20 8,20 24,60 

2 wyalsadenis milebis mowyoba Ø=25mm მ 8,00 7,40 59,20 8,20 65,60 

3 wyalsadenis milebis mowyoba Ø=20mm მ 12,00 6,25 75,00 7,40 88,80 

4 milebis Tboizolacia  მ 20,00 2,50 50,00 3,35 67,00 

5 ventilebis mowyoba  Ø25 mm ცალი 2,00 7,25 14,50 8,00 16,00 

6 `arko~-s  ventilebis mowyoba ცალი 4,00 10,48 41,92 12,00 48,00 

7 fasonuri nawilebis mowyoba ცალი 36,00 15,00 540,00 25,00 900,00 

8 rezinis Slangi unitazisaTvis L=50sm ცალი 2,00 5,25 10,50 7,50 15,00 

9 filtris mowyoba Ø25mm ცალი 2,00 1,25 2,50 2,50 5,00 

10 
civi wylis Semrevis mowyoba 

pirsabanisaTvis 
ცალი 2,00 35,00 70,00 85,00 170,00 

  jami       885,82   1400,00 

  Sida kanalizacia           0,00 
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1 
plastmasis sakanalizacio milebis Ø=100mm 

mowyoba 
მ 16,00 5,68 90,88 7,20 115,20 

2 
plastmasis sakanalizacio milebis Ø=50mm 

mowyoba 
მ 8,00 3,58 28,64 5,25 42,00 

3 foladis mili Ø=150mm (garcmis) მ 5,00 125,00 625,00 135,00 675,00 

4 garcmis milSi milis gatareba მ 5,00 5,00 25,00 6,00 30,00 

5 samkapebis mowyoba  ცალი 6,00 12,00 72,00 15,00 90,00 

6 
fasonuri nawilebis  (muxli, gadamyvani, 

sacobi, revizia) mowyoba   
ცალი 24,00 1,25 30,00 2,00 48,00 

7 
unitazis mowyoba sifoniT gansakuTrebuli 

saWiroebis mqone pirTaTvis 
კომპლ 2,00 165,00 330,00 350,00 700,00 

8 

tualetis inventaris mowyoba gansakuTrebuli 

saWiroebis mqone pirTaTvis (saxelurebi da 

sxva) 
კომპლ 2,00 185,00 370,00 400,00 800,00 

9 pirsabanis  mowyoba sifoniT კომპლ 2,00 145,00 290,00 290,00 580,00 

10 trapis  Ø=50mm mowyoba ცალი 2,00 7,25 14,50 9,20 18,40 

  jami       1876,02   3098,60 

  el.momarageba               

1 gamanawilebeli karada  MDB             

1.1. karada MDB   კომპლ 1,00 43,63 43,63 55,00 55,00 

1,2 fotorele ცალი 1,00 41,25 41,25 43,00 43,00 

1,3 kontaqtori ცალი 1,00 38,28 38,28 39,20 39,20 

1,4 avtomaturi amomrTveli 2a 1polusa ცალი 1,00 7,35 7,35 8,20 8,20 

1,5 avtomaturi amomrTveli 16a 1polusa ცალი 2,00 11,37 22,74 12,00 24,00 

1,6 avtomaturi amomrTveli 25a 1polusa ცალი 9,00 11,37 102,33 12,00 108,00 

1,7 avtomaturi amomrTveli 25a 3polusa ცალი 1,00 45,05 45,05 55,00 55,00 
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1,8 avtomaturi amomrTveli 32a 3polusa ცალი 1,00 46,68 46,68 51,00 51,00 

1,9 avtomaturi amomrTveli 50a 3polusa ცალი 1,00 59,85 59,85 60,25 60,25 

1,10 avtomaturi amomrTveli 63a 3polusa ცალი 1,00 64,20 64,20 64,50 64,50 

2  karada  DB-1             

2,1 karada DB  -1 კომპლ 1,00 48,00 48,00 53,50 53,50 

2,2 avtomaturi amomrTveli 16a 1polusa ცალი 3,00 11,37 34,11 12,00 36,00 

2,3 avtomaturi amomrTveli 25a 1polusa ცალი 10,00 11,37 113,70 12,00 120,00 

2,4 avtomaturi amomrTveli 50a 3polusa ცალი 1,00 59,85 59,85 60,25 60,25 

  furnitura             

3 erTklaviSiani CamrTveli ცალი 3,00 7,95 23,86 11,25 33,75 

4 orklaviSiani CamrTveli ცალი 6,00 9,30 55,78 13,65 81,90 

5 orklaviSiani gadamrTveli ცალი 4,00 9,30 37,20 13,65 54,60 

6 saStefselo rozeti damiwebis kontaqtiT ცალი 69,00 8,22 567,37 9,15 631,35 

  sanaTebi             

7 Weris Cafluli  sanaTi 1X25vt ცალი 76,00 21,57 1639,29 43,06 3272,56 

8 Weris Cafluli  sanaTi 1X13vt ცალი 4,00 15,25 61,00 33,11 132,44 

   samontaJo masala, kabelebi              

9 ganmaStoebeli yuTi  ცალი 35,00 4,88 170,80 5,22 182,70 

9 iatakis samontaJo yuTi 4 modulze ცალი 2,00 2,25 4,50 2,35 4,70 

10 kabelis montaJi  მ 1020,00 1,25 1275,00 2,08 2121,60 

  damiwebis konturi             

11 damiwebis glinula Ø10mm  galvanizirebuli მ 50,00 8,69 434,32 9,10 455,00 

12 damiwebis Stanga (jvarisebri) ცალი 3,00 40,72 122,17 45,00 135,00 

  jami       5118,31   7883,50 
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  ventilacia             

1 
სპლიტ კონდენციონერი 24000 BTU 

(შიდა და გარე ბლოკით) 
cali 5,00 800,00 4000,00 1125,00 5625,00 

2 
სპლიტ კონდენციონერი 12000 BTU 

(შიდა და გარე ბლოკით) 
cali 2,00 600,00 1200,00 935,00 1870,00 

3 
sayofacxovrebo Camketi ventilatoris 

mowyoba 
ცალი 2,00 50,73 101,46 71,00 142,00 

4 
plastmasis sakanalizacio milebis Ø=100mm 

mowyoba 
მ 11,50 6,48 74,52 7,33 84,30 

5 muxlis mowyoba ცალი 4,00 0,55 2,20 0,91 3,64 

6 

სპილენძის მილი Ø9.53/Ø15.9 

(შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის 

იზოლაციით) 24000 BTU-სთვის 

მ 66,00 46,92 3096,80 52,65 3474,90 

7 

სპილენძის მილი Ø6.35/Ø12.7 

(შესაბამისი დიამეტრის კაუჩუკის 

იზოლაციით) 12000 BTU-სთვის 

მ 36,00 40,36 1452,87 50,05 1801,80 

  jami       9927,85   13001,64 

  თავების ჯამი       ####   317906,61 

  1 kv.m Rirebuleba larSi dRgs gareSe       983,89   1209,23 

  1 kv.m Rirebuleba dolarSi dRg-s gareSe       378,42   465,09 

  zednadebi xarji 1 kv. M 10%     37,84   46,51 

  jami       416,26   511,60 

  mogeba 1 kv.m 10%     41,63   51,16 

  jami       457,89   562,76 

  dRg 18%     82,42   101,30 

  jami 1 m2 is Rirebuleba dolarSi       540,30   664,05 



 

 

 

 


