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შესავალი 

 

ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის საქართველო-ევროკავშირის სამოქმედო 
გეგმით (ENP AP), რომელიც 2006 წლის ნოემბერში დამტკიცდა, მხარეებს შორის 

თანამშრომლობის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებად სავაჭრო ურთიერთობების 

განვითარება დაისახა, რაც ვაჭრობასა და მასთან დაკავშირებულ სფეროებში  

კანონმდებლობისა და მარეგულირებელი პრაქტიკის ჰარმონიზაციის საფუძველზე უნდა 

განხორციელდეს (თავი 4.5. ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხები, ბაზარი და 

მარეგულირებელი რეფორმები).  

რეფორმებს აღნიშნულ სფეროებში ახალი იმპულსი მისცა ევროკავშირსა და 

საქართველოს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის  

(DCFTA) შესახებ მოლაპარაკებათა მოსამზადებელმა ეტაპმა, რომელიც 2009 წლის მარტში 

დაიწყო და 2011 წლის ბოლომდე გაგრძელდა. ამ პერიოდში ქართულმა მხარემ, 

ევროკომისიის შესაბამის სამსახურებთან საკმაოდ რთული დიალოგის შემდეგ, სამ 

პრიორიტეტულ სფეროში (ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერები (TBT), სანიტარული და 

ფიტოსანიტარული კონტროლი (SPS) და კონკურენციის პოლიტიკა) შეიმუშავა 

„ყოვლისმომცველი სტრატეგიები“. გარკვეული ღონისძიებები გატარდა კიდევ ერთ 

პრიორიტეტულ სფეროში - ინტელექტუალური საკუთრების უფლებათა დაცვა (IPR).  
აღნიშნულ სფეროებში მხარეთა პოზიციების დაახლოებას ხელი შეუწყო 

ევროკავშირის მიერ აღმოსავლეთ მეზობელ ქვეყნებთან, მათ შორის საქართველოსთან, 

თანამშრომლობის ახალი ფორმატის - აღმოსავლეთ პარტნიორობის (Eastern Partnership - 
EaP) შექმნამ (2009 წლის მაისი), რაც ასოცირების შესახებ შეთანხმების გაფორმების გზით 

ევროკავშირთან კიდევ  უფრო ღრმა ინტეგრაციის პერსპექტივას ითვალისწინებს. 

ამასთან, EaP-ის ფორმატში DCFTA ასოცირების შესახებ შეთანხმების განუყოფელ 

ნაწილად იქცა.  მოლაპარაკებები ასოცირების შესახებ შეთანხმების თაობაზე  2010 წლის 

ივლისში დაიწყო. 

2011 წლის დეკემბერში ევროკომისიამ საკმარისად მიიჩნია პრიორიტეტულ 

სფეროებში საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებული ღონისძიებები და მიიღო 

გადაწყვეტილება DCFTA-ის შესახებ მოლაპარაკებების დაწყების თაობაზე. ამავე 

პერიოდში ვადა გაუვიდა ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმას, თუმცა, 

ევროკავშირი და საქართველო შეთანხმდნენ ვადის გაგრძელებაზე მანამდე, სანამ 

მოლაპარაკებებში ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზე (DCFTA-ის 

ჩათვლით) არ იქნებოდა მიღწეული მნიშვნელოვანი პროგრესი. ამ მოლაპარაკებების 

დაჩქარებას და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების მიერ  განსახორციელებელი 

შესაბამისი რეფორმების (მათ შორის ვაჭრობასთან დაკავშირებულ სფეროებში) 

მონიტორინგს ისახავდა ერთ-ერთ ძირითად მიზნად აღმოსავლეთ პარტნიორობის 
ორმხრივი და მრავალმხრივი საგზაო რუკები, დამტკიცებული 2012 წლის მაისში. 

DCFTA-ის შესახებ მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა 17 თვის განმავლობაში, 6 რაუნდად. 

2013  წლის ივლისში იგი წარმატებით დასრულდა და დახურულად გამოცხადდა 

მთლიანად ასოცირების შესახებ შეთანმებასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებები.   

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ვილნიუსის სამიტზე (2013 წლის ნოემბერი)  მოხდა 

ასოცირების შესახებ შეთანხმების პარაფირება, რასაც, სავარაუდოდ, ერთი წლის 

განმავლობაში უნდა მოჰყვეს მისი ხელმოწერა. იმის გათვალისწინებით, რომ 

ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხები ევროკავშირის ექსკლუზიურ კომპეტენციას 

წარმოადგენს, DCFTA, სავარაუდოდ,  ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მიერ ასოცირების 
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შესახებ შეთანხმების რატიფიკაციამდე შევა ძალაში. ამისთვის საკმარისი იქნება მხოლოდ 

ევროკავშირის საბჭოს გადაწყვეტილება.  

საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოება ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის 

და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში საზოგადოების დიდ ინტერესს იწვევს, 

რასაც ბოლოდროინდელი სოციოლოგიური გამოკითხვებიც ადასტურებენ: 

გამოკითხულთა 88 პროცენტი მიიჩნევს, რომ ქვეყანა უნდა გახდეს ევროკავშირის წევრი, 

თითქმის 50 პროცენტი კი ისურვებდა ევროკავშირის შესახებ უფრო მეტი ინფორმაციის 

მიღებას.1 აქედან გამომდინარე, ძალზე მნიშვნელოვანია ერთი მხრივ, ევროინტეგრაციის 

პროცესების შესახებ საზოგადოების სრულყოფილი ინფორმირება (მათ შორის, 

მტკივნეული რეფორმების შესახებ, რომელთა განხორციელების ვალდებულებასაც იღებს  

საქართველოს ხელისუფლება), ხოლო მეორე მხრივ - ამ პროცესებში საზოგადოების 

ჩართულობის გაზრდა. 

მიუხედავად ამისა, DCFTA–ის მოლაპარაკებათა მოსამზადებელ ეტაპზე 

მთავრობის მიერ პრიორიტეტულ სფეროებში ევროკომისიის რეკომენდაციების 

შესრულების მიზნით განხორციელებული რეფორმები გამჭვირვალობისა და სამოქალაქო 

სექტორის ჩართულობის საკმაოდ დაბალი ხარისხით ხასიათდებოდა. ვითარება არც  

DCFTA-ის მოლაპარაკებათა დაწყების შემდეგ შეცვლილა: საზოგადოება, მათ შორის 

ექსპერტული, ერთობ მწირ ინფორმაციას ფლობდა ამ მოლაპარაკებების მიმდინარეობის 

შესახებ, რაც  არ აძლევდა მას საშუალებას თავისი წვლილი შეეტანა  საქართველოში 

არსებული მარეგულირებელი ჩარჩოს ევროკავშირის სტანდარტებთან ჰარმონიზაციის 

პროცესში.   

კომუნიკაციის ნაკლებობას მთავრობაც აღიარებს, რასაც ადასტურებს მის მიერ 

სულ ახლახან (2013 წლის სექტემბერი) 2014-2017 წლებისათვის ევროინტეგრაციის 
საკითხთა კომუნიკაციისა და ინფორმაციის შესახებ საქართველოს მთავრობის 
სტრატეგიის დამტკიცება.2 ამ სტრატეგიის განხორციელებაში განსაკუთრებული როლი 

უნდა შეასრულონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომელთაც აქვთ შესაბამისი 

გამოცდილება და ინტელექტუალური რესურსი, თუმცა ხშირად მოკლებული არიან  

ინფორმაციის სათანადო წყაროების წვდომას.  

საზოგადოების დიდი ინტერესი საქართველოს ევროკავშირთან ინტეგრაციის 

მიმართ თავისთავად განაპირობებს ENP AP-ის და აღმოსავლეთ პარტნიორობის 
ორმხრივი და მრავალმხრივი საგზაო რუკების განხორციელებაზე სამოქალაქო 

მონიტორინგის აუცილებლობას, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება, DCFTA–ის ჩათვლით, პარაფირებულია. ამ შეთანხმებათა 

განხორციელებასთან დაკავშირებულ რეფორმათა მიმდინარეობის მიუკერძოებელი 

ექსპერტული შეფასება ხელს შეუწყობს საზოგადოების უკეთ ინფორმირებას და მის 

უფრო აქტიურად ჩართვას პოლიტიკის შემუშავების პროცესებში. სწორედ ამ მიზანს 

ემსახურება წინამდებარე ანგარიში.  

კვლევის ამოცანაა  ENP AP-ის  4.5 თავში - „ვაჭრობასთან დაკავშირებული 

საკითხები, ბაზარი და მარეგულირებელი რეფორმა“ - ჩამოყალიბებული 

ვალდებულებების შესრულებისა და ამ საკითხებზე აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

                                                 
1 ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში. ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი; კავკასიის 
კვლევითი რესურსების ცენტრი (CRRC). 25 დეკემბერი, 2011.  

http://www.crrc.ge/store/downloads/projects/EU_Report_GEO_12Jan2012.pdf 
2 ევროინტეგრაციის საკითხთა კომუნიკაციისა და ინფორმაციის შესახებ საქართველოს მთავრობის სტრატეგია 2014-2017 

წლებისათვის. http://eu-integration.gov.ge/uploads/STRATEGYFINALGE.pdf 

http://www.crrc.ge/store/downloads/projects/EU_Report_GEO_12Jan2012.pdf
http://eu-integration.gov.ge/uploads/STRATEGYFINALGE.pdf
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ორმხრივი და მრავალმხრივი საგზაო რუკების მიხედვით საქართველოს ხელისუფლების 

მიერ 2013 წელს გაწეული საქმიანობის  შეფასება.  

წინამდებარე ანგარიში მოიცავს შემდეგ სფეროებს:  

1. ვაჭრობა;  

2. საბაჟო პროცედურები; 

3. ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები;  

4. ინვესტიციები; 

5. კონკურენციის პოლიტიკა.   

 აღნიშნულ სფეროებში ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის და 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ორმხრივი და მრავალმხრივი საგზაო რუკების ძირითადი 

პრიორიტეტია შესაბამისი კანონმდებლობისა და ინსტიტუციური ჩარჩოს ევროკავშირის 

სტანდარტებთან დაახლოება. ამდენად, კვლევის  ამოცანაა 2013 წელს ქვეყანაში 

მომხდარი საკანონმდებლო, ინსტიტუციური თუ ადმინისტრაციულ პრაქტიკასთან 

დაკავშირებული ცვლილებების  ამ ჭრილში ანალიზი.  

 კვლევაში სხვადასხვა კუთხიდან შუქდება შესაბამის სფეროებში მიმდინარე 

რეფორმები, ასევე მასში აისახება ამ რეფორმებთან დაკავშირებით როგორც სამთავრობო 

სექტორის, ისე ბიზნესწრეების წარმომადგენელთა და დამოუკიდებელ ექსპერტთა 

შეხედულებები.  

 ანგარიში შესავლისა და 5 თავისგან შედგება. თითოეული თავი სრულდება 

დასკვნით და რეკომენდაციებით, რომლებიც, ანგარიშის ავტორთა აზრით, ხელს 

შეუწყობს ვაჭრობასა და მასთან დაკავშირებულ სფეროებში მთავრობის პოლიტიკის 

ეფექტიანობის ზრდას და მის შემდგომ დაახლოებას ევროკავშირის მიდგომებთან.  

ანგარიშის შემუშავებაში მონაწილეობდნენ საქართველოს სტრატეგიისა და 

საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის (GFSIS) უფროსი მეცნიერ 

თანამშრომელი, ამავე ფონდთან არსებული ფინანსური სტაბილურობისა და 

კონკურენტუნარიანობის კვლევის ცენტრის დირექტორი მერაბ კაკულია (შესავალი, 

თავები I და IV) და მოწვეული მკვლევარები: ბონდო ბოლქვაძე (თავი II), ნინო ევგენიძე 

(თავი III) და ირაკლი სოკოლოვსკი  (თავი V). 
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I.  ვაჭრობა 

1. ზოგადი მიმოხილვა 

 

2013 წელი განსაკუთრებული იყო საქართველოს ევროპასთან ინტეგრაციის 

თვალსაზრისით: წარმატებით დასრულდა მოლაპარაკებები ასოცირების შესახებ 
შეთანხმებაზე, რომლის განუყოფელი ნაწილია ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 
სავაჭრო სივრცის (DCFTA) შექმნა. გასული წლის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა 

იყო ასოცირების შესახებ შეთანხმების პარაფირება აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

ვილნიუსის სამიტზე (ნოემბერი, 2013).   

საქართველო-ევროკავშირის  ურთიერთობათა დინამიკას, მათ შორის, ვაჭრობასა 

და მასთან დაკავშირებულ სფეროებში, ბევრად განაპირობებდა ევროპული სამეზობლო 
პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის (ENP AP)  და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ორმხრივი და 
მრავალმხრივი საგზაო რუკების ფარგლებში საქართველოს მიერ აღებული 

ვალდებულებების შესრულება.  

ვაჭრობის სფეროში  ENP AP-ი  მიზნად ისახავს საქართველოსა და ევროკავშირს 

შორის ორმხრივი სავაჭრო ურთიერთობების განმტკიცებას პარტნიორობისა და 
თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების (PCA)  დებულებების გათვალისწინებით და 

ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის (WTO)  წესების  დაცვით.  2013 წელს საქართველოს 

მიერ საგარეო ვაჭრობის სფეროში გატარებული პოლიტიკა სრულად შეესაბამებოდა  

PCA-სა  და WTO-ს  მოთხოვნებს, რაც ხელსაყრელ პირობებს უქმნიდა ორმხრივი სავაჭრო 

ურთიერთობების განვითარებას, განსაკუთრებით - ქართული ექსპორტის ზრდის 

მიმართულებით.  

ENP AP-ის კიდევ ერთი მოთხოვნაა ევროპულ სამრეწველო, აგრეთვე სანიტარულ 

და ფიტოსანიტარულ სტანდარტებთან დაახლოება პრეფერენციების ზოგადი 

სისტემიდან (GSP) სარგებლის გაზრდის მიზნით და ამ გზით საქართველოს საექსპორტო 

საქმიანობის გაუმჯობესება. საანგარიშო პერიოდში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა 

აღნიშნულ სფეროებში ევროსტანდარტებთან  დაახლოებისათვის, რამაც ზოგადად ხელი 

შეუწყო ქართული ექსპორტის ზრდას, თუმცა ჭირს GSP+-ის გამოყენების 

სარგებლიანობის დონეზე  მათი ზემოქმედების შეფასება.  

ENP AP-ი ითვალისწინებს გეოგრაფიული წარმოშობის მაჩვენებლების შესახებ 

(ღვინისა და სპირტიანი სასმელების სექტორის ჩათვლით) ორმხრივი შეთანხმების 

გაფორმებას. ასეთი შეთანხმება ჯერ კიდევ 2012 წელს შევიდა ძალაში. მის დანართში 

მოცემულია ევროკავშირის მიერ აღიარებული 18 დასახელების ქართული ღვინის 

პროდუქციის გეოგრაფიული აღნიშვნა. საანგარიშო პერიოდში ახალი გეოგრაფიული 

აღნიშვნების რეგისტრაცია არ მომხდარა.  

ENP AP-ში ხაზგასმულია იმპორტირებული პროდუქციის (მათ შორის - 

ევროკავშირის არაჰარმონიზებულ სფეროებში) მიმართ დისკრიმინაციისა და 

შეზღუდვების დადგენის და, საჭიროების შემთხვევაში, თანდათანობით მოხსნის 

აუცილებლობა.  2013 წელს ეს მოთხოვნა განუხრელად სრულდებოდა.  

საქართველოს წინაშე მნიშვნელოვან ამოცანებს აყენებს აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის საგზაო რუკებიც. მათგან განსაკუთრებით აღსანიშნავია DCFTA-ის, 
როგორც ასოცირების შესახებ შეთანხმების შემადგენელ ნაწილზე, მოლაპარაკებებში  

არსებითი  პროგრესის მიღწევა ან მათი დასრულება. საანგარიშო პერიოდში ეს  მიზანი, 

როგორც უკვე აღინიშნა, წარმატებით  იქნა მიღწეული: მოხდა არა მხოლოდ DCFTA-ის, 
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არამედ მთლიანად ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზე მოლაპარაკებათა დასრულება და 

მისი პარაფირება.  

ორმხრივი საგზაო რუკა ითვალისწინებს მხარეებს შორის მჭიდრო დიალოგს 

ვაჭრობასა და მასთან დაკავშირებულ სფეროებში მიმდინარე რეფორმების დღის 

წესრიგზე საქართველო-ევროკავშირის ვაჭრობის ქვეკომიტეტის ფორმატში.  2013 წელს 

მხარეებმა იმსჯელეს ასოცირების დღის წესრიგის ჩარჩოზე, რომლის ფარგლებშიც 

მომზადდება  ნიადაგი მომავალ ორ წელიწადში ამ შეთანხმების ძალაში შესვლისათვის. 

 ორმხრივი საგზაო რუკა საქართველოს აკისრებს  ვაჭრობასთან დაკავშირებულ 

ძირითად სფეროებში რეფორმების გაგრძელებისა და ადმინისტრაციულ 

შესაძლებლობათა გაძლიერების ვალდებულებას, მათ შორის, ვაჭრობაში ტექნიკური 

ბარიერებისა (TBT) და სანიტარული და ფიტოსანიტარული ღონისძიებების (SPS) 

სფეროებში. საანგარიშო პერიოდში მნიშვნელოვანი ძვრები აღინიშნა TBT-ის თითქმის 

ყველა მიმართულებით (სტანდარტიზაცია, მეტროლოგია, აკრედიტაცია, შესაბამისობის 

შეფასება), რომლებიც ამ სფეროში ყოვლისმომცველ სახელმწიფო  სტრატეგიასა და 

კანონმდებლობის შესაბამისი ჰარმონიზაციის გეგმას ეყრდნობოდა. დადებითი 

ტენდენციები გამოვლინდა აგრეთვე SPS-ის სფეროშიც, სადაც, DCFTA-ის  
მოლაპარაკებათა ეგიდით, ევროკავშირის რეკომენდაციების შესაბამისად მომზადდა 

ცვლილებები ამ სფეროს ყოვლისმომცველ სტრატეგიასა და ევროკავშირთან 

საკანონმდებლო მიახლოების პროგრამაში, აგრეთვე სურსათის/ცხოველის საკვების 
უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსში.  ამასთან, მკვეთრად 

გაძლიერდა სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლი როგორც ბაზრის 

მონიტორინგის, ისე ადგილზე ინსპექტირების კუთხით.  

ორმხრივი სავაჭრო ურთიერთობების საკითხები ანგარიშში განხილულია 

საქართველოს სავაჭრო პოლიტიკის პრიორიტეტების და ამ სფეროში გამოვლენილი 

საკანონმდებლო ინიციატივებისა და განხორციელებული ინსტიტუციური ცვლილებების  

კონტექსტში.  

2. სახელმწიფო პოლიტიკა და კანონმდებლობა 

2.1. საგარეო ვაჭრობის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის პრიორიტეტები 

 

2013 წელს საგარეო ვაჭრობის სფეროში საქართველოს მთავრობის პოლიტიკის 

ძირითად პრიორიტეტებს წარმოადგენდა „საექსპორტო საბაზრო არეალების 

მნიშვნელოვანი გაფართოება, ევროკავშირსა და აშშ-სთან თავისუფალი ვაჭრობის 

რეჟიმების ამოქმედება, რუსეთის ფედერაციასთან სავაჭრო ურთიერთობების აღდგენა“.3  

საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიკაციის და საქართველოს ეკონომიკის 

გლობალური კონკურენტუნარიანობის უზრუნველსაყოფად მთავრობამ მიზნად დაისახა 

ეკონომიკის სტრუქტურული მოდერნიზება, რომელიც ქვეყნის შედარებითი 

უპირატესობების გონივრულ გამოყენებას უნდა დაეფუძნოს.4 ექსპორტის სტიმულირება 

და იმპორტის ჩანაცვლება სტრუქტურული მოდერნიზების განუყოფელ ნაწილად  

განიხილება.5 

                                                 
3 იხილეთ: სამთავრობო პროგრამა ძლიერი, დემოკრატიული, ერთიანი საქართველოსთვის. ძირითადი დებულებები. საქართველოს 

მთავრობა.  ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2013-2016 წლებისათვის (საბოლოო ვარიანტი).  გვ.  11. 

http://www.mof.ge/BDD  
4 იქვე, გვ.9. 
5 იქვე. 

http://www.mof.ge/BDD
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    იმპორტის ჩანაცვლება არ გულისხმობს სატარიფო თუ არასატარიფო ბარიერების 

შექმნას. ამასთან, მთავრობა საჭიროდ მიიჩნევს ადგილობრივი ბაზრის უხარისხო 

საქონლისა და დემპინგური ფასებისაგან დაცვის ღონისძიებების გატარებას ვაჭრობის 

მსოფლიო  ორგანიზაციის წესდების შესაბამისად.6 

    2013 წელს საქართველოს მთავრობის მნიშვნელოვანი ამოცანა იყო ევროკავშირთან 

„ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის შესახებ შეთანხმებაზე  

მუშაობის  გააქტიურება“,7 რისთვისაც ხელისუფლებამ  პრიორიტეტულად მიიჩნია  

კონკურენციის შესახებ „რეალური კანონმდებლობის შემუშავება“, სტანდარტიზაციისა 

და სერტიფიცირების ევროპულთან თავსებადი მექანიზმების დანერგვა და სურსათის 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, აგრეთვე ცვლილებების განხორციელება შრომის 

კოდექსში.8   

წარმატებით დასრულდა მთავრობის ძალისხმევა როგორც DCFTA-ის, ისე 

მთლიანად ასოცირების შესახებ შეთანხმების (რომლის ნაწილიცაა DCFTA) თაობაზე 

მოლაპარაკებათა პროცესში, რაც აღმოსავლეთ პარტნიორობის ვილნიუსის სამიტზე (2013 

წლის ნოემბერი) აღნიშნული შეთანხმების პარაფირებაში გამოიხატა.  

ოქტომბრის (2013 წელი) საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ საქართველოს 

განახლებულმა მთავრობამ დაადასტურა, რომ  მისი „მიზანია ევროკავშირის ბაზარზე 

ინტეგრაცია, რისი წინაპირობაცაა DCFTA-ის იმპლემენტაცია“.9 ამ მიზნით,  მთავრობა 

აგრძელებს რეფორმებს ხარისხის ეროვნული ინფრასტრუქტურის, სურსათის 

უვნებლობის, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვისა და სახელმწიფო 

შესყიდვების სფეროებში.10  

  სამთავრობო პროგრამით განზრახული იყო მუშაობის გააქტიურება აშშ-სთან 

თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების თაობაზე მოლაპარაკებათა დასაწყებადაც. 

საანგარიშო პერიოდში გაიმართა შეხვედრა აშშ-ის სავაჭრო წარმომადგენელსა და 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილეს შორის, 

რომელზეც გადაწყდა მხარეებს შორის უფრო ინტენსიური დიალოგის დაწყება 

აღნიშნული მოლაპარაკებების მოსამზადებლად. კერძოდ, 2014 წელს საქართველოში 

ჩამოვა აშშ-ის სავაჭრო წარმომადგენელობის მისია, რომელიც, სავარაუდოდ, ქართულ 

მხარესთან ერთად შეიმუშავებს შესაბამის სამოქმედო გეგმას. 

2013 წელს საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ ამოცანას 

წარმოადგენდა რუსეთის ფედერაციასთან სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების  

აღდგენა. რუსეთის მხარესთან თანამშრომლობის შედეგად მოხერხდა ამ ქვეყანაში 

ქართული პროდუქციის, კერძოდ, ღვინის, მინერალური წყლების, ციტრუსისა და 

ზოგიერთი სხვა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტის ექსპორტის დაწყება. შედეგად, 

ქართული ექსპორტი რუსეთის ფედერაციაში  2013 წლის 11 თვეში, წინა წლის შესაბამის 

პერიოდთან შედარებით, თითქმის 4-ჯერ  გაიზარდა.11 

                                                 
6 იხ.: სამთავრობო პროგრამა ძლიერი, დემოკრატიული, ერთიანი საქართველოსთვის. ძირითადი დებულებები. საქართველოს 

მთავრობა.  ქვეყნისძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2013-2016 წლებისათვის (საბოლოო ვარიანტი).  გვ.  17. 

http://www.mof.ge/BDD  
7 იქვე.  
8 იქვე. 
9 სამთავრობო პროგრამა ძლიერი, დემოკრატიული, ერთიანი საქართველოსთვის ძირითადი დებულებები. 

http://www.government.gov.ge/files/38860_38860_851510_mTavrobisprogramafinal18.11.13(1).pdf  
10 იქვე.  
11 იხ.: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი). საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წლის იანვარი-ნოემბერი.  
http://www.geostat.ge/cms/site_images/_files/georgian/bop/FTrade_11_%202013_GEO.pdf  

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2012 წლის იანვარი-ნოემბერი.  
http://www.geostat.ge/cms/site_images/_files/georgian/bop/FTrade_Jan-Nov-2012-GEO.pdf  

http://www.mof.ge/BDD
http://www.government.gov.ge/files/38860_38860_851510_mTavrobisprogramafinal18.11.13(1).pdf
http://www.geostat.ge/cms/site_images/_files/georgian/bop/FTrade_11_%202013_GEO.pdf
http://www.geostat.ge/cms/site_images/_files/georgian/bop/FTrade_Jan-Nov-2012-GEO.pdf
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2.2. საკანონმდებლო ინიციატივები 

 
საგარეო ვაჭრობის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შესაბამისად, 2013 წელს 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ საქართველოს 

შესაბამის უწყებებთან და უცხოელ ექსპერტებთან ერთად შეიმუშავა კანონპროექტი 
ვაჭრობაში დაცვითი ღონისძიების შემოღების შესახებ.12  

ამ კანონის მიზანს წარმოადგენს ადგილობრივი ინდუსტრიის დაცვა 

საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოდინებული გაზრდილი იმპორტისგან, 

რომელიც სერიოზულ ზიანს აყენებს ან ქმნის სერიოზული ზიანის მიყენების საფრთხეს 

მსგავსი და პირდაპირ კონკურენტული საქონლის ადგილობრივი მწარმოებლებისთვის.   

კანონპროექტი WTO-ს პრინციპებისა და ნორმების მიხედვით არის 

შემუშავებული.13 ამასთან, იგი პასუხობს ასოცირების შესახებ შეთანხმების DCFTA-ის 

ნაწილს, რომელშიც ვაჭრობაში დაცვით ღონისძიებებს ცალკე თავი ეძღვნება.14 

კანონპროექტი ოთხი თავისა და 15 მუხლისგან შედგება. დოკუმენტით განისაზღვრება 

დაცვით ღონისძიებათა სახეები, მოკვლევის ორგანოს უფლებამოსილება, სერიოზული 

ზიანის ან სერიოზული ზიანის მიყენების საფრთხის დადგენის პრინციპები, წინასწარი 

და სპეციალური დაცვითი ღონისძიებების შემოღება, მათი ვადები და გადასინჯვა, 

მოკვლევის დაწყების საფუძველი და წარმოება, შეტყობინების (მათ შორის WTO-ს 

დაცვითი ღონისძიებების კომიტეტისთვის) და კონსულტაციების ფორმატი და სხვა 

დებულებები.  

კანონპროექტი ოფიციალურად გამოქვეყნდა  ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროს ვებგვერდზე შენიშვნებისა და წინადადებისათვის. 

ბიზნესწრეების დამოკიდებულება ამ დოკუმენტის მიმართ არაერთგვაროვანია. 

მაგალითად, საერთაშორისო სავაჭრო პალატის თავმჯდომარემ კანონპროექტი შეაფასა, 

როგორც პროტექციონისტური, თუმცა იქვე აღნიშნა, რომ იგი  შეესაბამება ვაჭრობის 

მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ გათვალისწინებულ წესებსა და პროცედურებს.15 

ოპონენტების აზრით, კანონპროექტის დებულებები „უკიდურესად ბუნდოვანი და 

ზოგადია“, რაც მათი თავისუფალი ინტერპრეტაციის და უსამართლოდ გამოყენების 

საშუალებას იძლევა.16  

ამ ტიპის კანონმდებლობა მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში არსებობს და მათ 

გამოყენებაზე  WTO-ს  მხრიდან  მკაცრი მონიტორინგია დაწესებული. 1995 წლის 

მარტიდან 2013 წლის მარტის ჩათვლით ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრმა 47-მა 

ქვეყანამ WTO-ს შესაბამის კომიტეტში 255 ნოტიფიკაცია გააგზავნა ვაჭრობაში დაცვითი 

ღონისძიებების გამოყენების შესახებ. მათი უმეტესობა განვითარებადი ქვეყანა იყო, 

თუმცა  ამგვარ ღონისძიებებს  განვითარებული ქვეყნებიც (მაგ.: აშშ, კანადა, ავსტრალია 

და სხვა) მიმართავდნენ.17  

                                                 
12 იხ.: კანონპროექტი: საქართველოს კანონი ვაჭრობაში დაცვითი ღონისძიების შემოღების შესახებ. 
http://www.economy.ge/uploads/news/giorgi_kvirikashvili/kanonproeqti_09.09.pdf 
13 იხ.: World  Trade Organisation. Safeguard Measures.                                                                                                                                    
http://www.wto.org/english/tratop_e/safeg_e/safeg_e.htm 
14 იხ.: Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one 
part, and Georgia, of the other part.  Title IV. TRADE AND TRADE-RELATED MATTERS. CHAPTER 2. TRADE REMEDIES.  

http://eeas.europa.eu/georgia/assoagreement/pdf/ge-aa-title-iv-trade-related-matters_en.pdf  
15 ფადი ასლი. ახალი პროტექციონისტული კანონმდებლობა საქართველოს ეკონომიურ განვითარებას შეაფერხებს. Commersant.ge 

http://www.commersant.ge/?page=personal&bloger=&id=35 
16 იქვე.  
17 იხ.: World  Trade Organisation. Safeguard Measures. Statistics on safeguard measures.  
http://www.wto.org/english/tratop_e/safeg_e/safeg_e.htm 

http://www.economy.ge/uploads/news/giorgi_kvirikashvili/kanonproeqti_09.09.pdf
http://www.wto.org/english/tratop_e/safeg_e/safeg_e.htm
http://eeas.europa.eu/georgia/assoagreement/pdf/ge-aa-title-iv-trade-related-matters_en.pdf
http://www.commersant.ge/?page=personal&bloger=&id=35
http://www.wto.org/english/tratop_e/safeg_e/safeg_e.htm
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საერთაშორისო პრაქტიკიდან გამომდინარე ძნელია აღნიშნული კანონმდებლობა 

შეაფასო, როგორც პროტექციონისტური, მაგრამ რეგულირების დაბალი კულტურის და 

ინტერესთა საკმაოდ გავლენიანი ჯგუფების პირობებში საქართველოში მართლაც 

არსებობს ვაჭრობაში დაცვითი ღონისძიებების არასათანადოდ გამოყენების გარკვეული 

რისკი. ამ უკანასკნელის განეიტრალების მიზნით აუცილებელია კანონპროექტის 

დახვეწა, რათა თავიდან ავიცილოთ  მისი დებულებების თავისუფალი ინტერპრეტაციის 

და უსამართლოდ გამოყენების  შესაძლებლობა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 

კანონპროექტის იმ დებულებების  სრულყოფა, რომლებიც ადგილობრივი 

ინდუსტრიისთვის სერიოზული ზიანის ან სერიოზული ზიანის მიყენების საფრთხის 

ობიექტური შეფასების  მექანიზმს ეხება.    

2.3. ინსტიტუციური ცვლილებები 

 

2013 წელს საგარეო ვაჭრობის სფეროში განხორციელებული ინსტიტუციური 

ცვლილებებიდან აღსანიშნავია ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 

შესაძლებლობათა გაძლიერება ექსპორტის  ხელშეწყობის სფეროში. სამინისტროს 

ინვესტიციებისა და ექსპორტის პოლიტიკის დეპარტამენტის შესაბამისმა სამსახურმა 

არსებითად დახვეწა თავისი საქმიანობა, განსაკუთრებით - მომხმარებელზე 

ორიენტირებული სერვისების მიმართულებით, რასაც განეკუთვნება: 

1. კომპანიებისთვის  ექსპორტის მზაობის ტესტის და ექსპორტის 

 შესაძლებლობების აუდიტის ჩატარება; 

2. ბაზარზე  შესვლის რეკომენდაციების და მარკეტინგული გეგმის შემუშავება 

(ამ ტიპის მომსახურება 40 ქართულ კომპანიას გაეწია); 

3. ინდივიდუალური საბაზრო კვლევების განხორციელება (საექსპორტო 

ბაზრის, ბაზარზე შესვლის მოთხოვნების,  ტრანსპორტირებისა და საბაჟო 

პროცედურების  და  სხვა ანალიზი);  

4. ტექნიკური დახმარება ქართული პროდუქციის ყველაზე დიდ სავაჭრო 

პორტალზე დარეგისტრირებაში; 

5. უცხოელი თრეიდერებისთვის ცალკეულ სფეროებში მოქმედი ქართული 

კომპანიების საკონტაქტო ინფორმაციის მიწოდება და პირველადი 

კონტაქტის დამყარებაში  ხელშეწყობა; 

6. საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობისთვის მზადებაში დახმარება; 

7. ქართული პროდუქციის სარეკლამო მასალების განთავსება საერთაშორისო 

მედიასაშუალებებით და მისი ცნობადობის ამაღლების ხელშეწყობა.18  

საანგარიშო პერიოდში ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ 

დაიწყო და თითქმის დაასრულა ექსპორტის ხელშეწყობის ახალი სქემის შემუშავება, 

რომელიც მცირე და საშუალო საწარმოთა განვითარების მხარდაჭერის ახალ 

ინსტიტუციურ  ჩარჩოში მოექცევა. კერძოდ,  შემუშავდა საწარმოთა განვითარების 

ეროვნული სააგენტოს კონცეფცია, რომლის საქმიანობის ერთ-ერთი ძირითადი 

მიმართულება იქნება  ექსპორტზე ორიენტირებული ბიზნესის განვითარება. ამ ფუნქციას 

სააგენტო  ოთხი ინსტრუმენტის გამოყენებით განახორციელებს; ესენია: ექსპორტის 

დაფინანსება, პროფესიული ბიზნესკონსულტირება, უცხოურ ბაზრებზე წახალისება 

(მარკეტინგული მხარდაჭერა) და საკვალიფიკაციო ტრენინგები.19 ჩამოთვლილი 

                                                 
18 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ვებგვერდი.  ექსპორტის ხელშეწყობა. 
http://www.economy.ge/ge/services/export-support 
19 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაცია. 

http://www.economy.ge/ge/services/export-support
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ინსტრუმენტებიდან განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს ექსპორტის დაფინასება, რაც  

აქამდე საქართველოში სისტემურად არ განხორციელებულა.  
 

3. ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმით და   აღმოსავლეთ 

პარტნიორობის საგზაო რუკებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება 

 

3.1. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის სავაჭრო ურთიერთობების განმტკიცება 

საქართველოს მიერ PCA-ს ფარგლებში აღებული ვალდებულებების შესრულებით 20 
 

ევროგაერთიანებას და საქართველოს შორის პარტნიორობისა და 
თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებით (PCA) (დაიდო 1996 წელს) ქართული მხარის 

მიერ საქონლით ვაჭრობის სფეროში ნაკისრი ვალდებულებები21 ძირითადად შეესაბამება 

საქართველოს მიერ WTO-ში გაწევრიანების შემდეგ (2000 წელი) აღებულ 

ვალდებულებებს22. ისინი მოიცავენ დებულებებს უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის, 

ტრანზიტის თავისუფლების, საქონლის დროებითი დაშვების, იმპორტზე რაოდენობრივი 

შეზღუდვების აკრძალვის, უსაფრთხოებისა და ანტიდემპინგური და საკომპენსაციო  

ზომების  და სხვა წესების შესახებ.  

2013 წელს ისევე, როგორც წინა წლებში, აღნიშნული ვალდებულებები  

სრულდებოდა და  ხელს უწყობდა  ევროკავშირსა და საქართველოს შორის სავაჭრო 

ურთიერთობების დაუბრკოლებლობასა და ორმხრივ ვაჭრობაში დისკრიმინაციის 

დაუშვებლობას.  

საანგარიშო პერიოდში ევროკავშირი საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო 

პარტნიორად რჩებოდა. მისმა წილმა  საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 2013 

წლის 11 თვეში 27 პროცენტი შეადგინა, ანუ იმდენი, რამდენიც წინა წლის შესაბამის 

პერიოდში. აღსანიშნავია, რომ  იანვარ-ნოემბერში ევროკავშირთან სავაჭრო ბრუნვის 

მოცულობა წლიურ გამოსახულებაში მხოლოდ 2 პროცენტით გაიზარდა23, რაც 

დაკავშირებული იყო ეკონომიკური აქტივობის მნიშვნელოვან შენელებასთან 

საქართველოში, რის გამოც შესუსტდა მოთხოვნა იმპორტულ პროდუქციაზე.  იმპორტი 

ევროკავშირის ქვეყნებიდან, წინა წლის იანვარ-ნოემბერთან შედარებით, 8 პროცენტით 

შემცირდა მაშინ, როდესაც ექსპორტი ევროკავშირში მკვეთრად - 65 პროცენტით 

გაიზარდა. ევროკავშირის წილი საქართველოს იმპორტში 31-დან 29 პროცენტამდე 

შემცირდა, ექსპორტში კი 15-დან 21 პროცენტამდე გაიზარდა. ამის შედეგად, 

ევროკავშირის წილი საქართველოს სავაჭრო დეფიციტში 38-დან 34 პროცენტამდე 

შემცირდა.24 

                                                 
20 ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა. სამოქმედო გეგმა ევროკავშირი-საქართველო, პარაგრაფი  4.5.1. საქონლის მოძრაობა, სავაჭრო 

ურთიერთობები. 
21 იხ.: ევროკავშირი და საქართველო. შეთანხმება პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ, 22 აპრილი 1996 წელი. კარი III.  

http://eu-integration.gov.ge/uploads/PCAGeo.pdf  
22 თუ ამ შეთანხმებით ნაკისრი რომელიმე ვალდებულება არ შეესაბამება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი ქვეყნის 

ვალდებულებებს,  PCA ითვალისწინებს  უარის თქმის შესაძლებლობას მის ფარგლებში აღებულ ამ ვალდებულებაზე.  იხ.: 

სახელმძღვანელო კომენტარები,  ერთი მხრივ, საქართველოსა და, მეორე მხრივ, ევროგაერთიანებებს და მათ წევრ ქვეყნებს შორის 
პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების განხორციელებისთვის. ეკონომიკური პოლიტიკისა და სამართლებრივი 

საკითხების ქართულ-ევროპული საკონსულტაციო ცენტრი, თბილისი, 2000, გვ. 90-91. 
23 უნდა აღინიშნოს, რომ 2012 წლის იანვარ-ნოემბერში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, საქართველო-ევროკავშირის 

სავაჭრო ბრუნვა 16 პროცენტით გაიზარდა. იხ.: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური.  საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 
2012 წლის იანვარი-ნოემბერი. http://www.geostat.ge/cms/site_images/_files/georgian/bop/FTrade_Jan-Nov-2012-GEO.pdf 
24 იხ.: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2013 წლის იანვარი-ნოემბერი.  
http://www.geostat.ge/cms/site_images/_files/georgian/bop/FTrade_11_%202013_GEO.pdf  

http://eu-integration.gov.ge/uploads/PCAGeo.pdf
http://www.geostat.ge/cms/site_images/_files/georgian/bop/FTrade_Jan-Nov-2012-GEO.pdf
http://www.geostat.ge/cms/site_images/_files/georgian/bop/FTrade_11_%202013_GEO.pdf


 15 

3.2. ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წესებთან შესაბამისობა 25 

 
საგარეო ვაჭრობის სფეროში საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკა 2013 წელს 

კვლავ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის (WTO) წინაშე აღებული ვალდებულებების 

შესაბამისად ხორციელდებოდა.   

WTO-ს წესებთან შესაბამისობის მონიტორინგის გაძლიერების მიზნით 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საგარეო ვაჭრობისა და 

საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების დეპარტამენტში ცალკე გამოიყო 

ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციასთან ურთიერთობისა და სავაჭრო მოლაპარაკებების 

სამმართველო (2013 წლის იანვარი).26  

საანგარიშო პერიოდში (იანვარ-ნოემბერი) WTO-ს გაეგზავნა 11 შეტყობინება 

(Notifications), რომლებიც ადასტურებენ, რომ საქართველო არ იყენებს რაოდენობრივ 

შეზღუდვებს ვაჭრობაში (მაგალითად, კვოტებს), არ მიმართავს ექსპორტის 

სუბსიდირებას, აგრეთვე დაცვით, ანტიდემპინგურ და საკომპენსაციო ღონისძიებებს.27  

მართალია, ქვეყანა არ იყენებს ვაჭრობაში დამცავ ზომებს, თუმცა შესაბამისი 

რისკები არსებობს და საჭიროებს განეიტრალებას WTO-ს წინაშე აღებული 

ვალდებულებების ფარგლებში.   

2013 წელს საქართველოში მოქმედ სატარიფო სისტემაში არსებითი ხასიათის  

ცვლილებები არ მომხდარა, თუ არ ჩავთვლით თამბაქოს მზა პროდუქციის იმპორტის 12-

პროცენტიანი გადასახადით დაბეგვრის ძალაში შესვლას (შესაბამისად, 2013 წლის 1 

იანვრიდან და 1 ივლისიდან)28, რომელიც ჯერ კიდევ 2006 წელს იქნა შემოღებული, 

მაგრამ მისი ამოქმედება ყოველწლიურად გადაიდებოდა. ამ გარემოებამ არათანაბარ 

მდგომარეობაში ჩააყენა თამბაქოს მზა პროდუქციის იმპორტიორები; კერძოდ, ისინი, 

ვისაც აღნიშნული პროდუქცია შემოაქვს ქვეყნებიდან, რომლებთანაც საქართველოს უკვე 

აქვს თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი (მაგალითად, უკრაინა), უფრო ხელსაყრელ 

მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ, ვიდრე ისინი, ვინც ჯერ არ სარგებლობს ანალოგიური 

რეჟიმით (მაგალითად, თამბაქოს იმპორტიორები ევროკავშირის ქვეყნებიდან). აქედან 

გამომდინარე, საქართველოს პარლამენტმა, ევროკომისიის თხოვნით,  განიხილა საკითხი 

თამბაქოს მზა პროდუქციაზე იმპორტის 12-პროცენტიანი გადასახადის მოქმედების 

შეჩერების შესახებ DCFTA-ის ძალაში შესვლამდე და სათანადო ცვლილებები შეიტანა 

საგადასახადო კოდექსში.29  

  საანგარიშო პერიოდის ბოლოსთვის იმპორტში სასაქონლო ნომენკლატურის 84 

პროცენტზე ტარიფი კვლავ ნულოვანი იყო30. ვაჭრობაში უპირატესი ხელშეწყობის 

რეჟიმის საშუალო ტარიფი კი საქართველოში 2013 წელს, მსოფლიო მასშტაბით, ერთ-

ერთი ყველაზე დაბალი რჩებოდა.  

 ექსპორტი და რეექსპორტი ქვეყანაში გათავისუფლებული იყო საბაჟო 

გადასახადისგან. ექსპორტი დღგ-თი არ იბეგრება, ნულოვანი განაკვეთით იბეგრება 

                                                 
25 ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა. სამოქმედო გეგმა ევროკავშირი-საქართველო, პარაგრაფი  4.5.1. საქონლის მოძრაობა, სავაჭრო 

ურთიერთობები. 
26 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაცია. 
27საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მონაცემები.  
28 საქართველოს კანონი საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ.  29/12/2012 
29 თეონა მანაგაძე. თამბაქოს მზა ნაწარმი იმპორტის გადასახადისგან თავისუფლდება.  For.ge, 01.10.2013. 
http://www.for.ge/view.php?for_id=27161&cat=1; საქართველოს კანონი საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის 
შესახებ. 27/12/2013. 
30 2011 წლამდე  იმპორტული პროდუქციის სახეობათა 90 პროცენტზე ტარიფები გაუქმებული იყო. 2011 წელს ზოგიერთი სახის 

სამრეწველო   პროდუქციაზე ტარიფების აწევის შემდეგ,  ტარიფი ნულოვანია იმპორტული საქონლის სახეობათა 84 პროცენტზე.  

http://www.for.ge/view.php?for_id=27161&cat=1
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აქციზური საქონლის ექსპორტი (გარდა შავი ან/და ფერადი ლითონების ჯართის 

ექსპორტისა).   

  
3.3. შესაბამის სამრეწველო სტანდართებთან, აგრეთვე სანიტარულ და 

ფიტოსანიტარულ სტანდარტებთან (SPS) და ვეტერინარულ ნორმებთან შესაბამისობის 

გაზრდა GSP-დან სარგებლის გაზრდის მიზნით და ამ გზით საქართველოს საექსპორტო 

საქმიანობის გაუმჯობესება 31 
 

ხარისხის ეროვნული ინფრასტრუქტურის ინტენსიური განვითარება 2013 წელს  

საქართველოს საექსპორტო საქმიანობის გაუმჯობესების მაგისტრალურ მიმართულებად 

რჩებოდა. ევროკავშირის სამრეწველო და სანიტარულ და ფიტოსანტარიულ 

სტანდარტებთან დაახლოება  ვაჭრობაში არასატარიფო ბარიერების გადალახვის 

უზრუნველსაყოფად კვლავ მნიშვნელოვან სახელმწიფოებრივ ამოცანას წარმოადგენდა 

(უფრო დეტალურად ამის შესახებ იხ. პარაგრაფი 3.8).   

  ვაჭრობის ტექნიკური ბარიერების (TBT) სფეროში ყოვლისმომცველი სტრატეგიის 

შესაბამისად, საანგარიშო პერიოდში საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის 

ეროვნული სააგენტო (GEOSTM) აგრძელებდა პრიორიტეტულ სფეროებში ევროპული და 

საერთაშორისო სტანდარტების საქართველოს სტანდარტებად აღიარებას: 2013 წლის 9 

თვეში 156 ასეთი სტანდარტი მიიღეს. ამასთან, ევროკავშირის ახალი და გლობალური 

მიდგომის კიდევ 4 დირექტივა მიიღეს ეროვნულ ტექნიკურ რეგლამენტად.32   

2013 წელს საქართველო განაგრძობდა ევროკავშირის სანიტარულ და 

ფიტოსანიტარულ (SPS) სტანდარტებთან  ჰარმონიზაციას. დაიხვეწა ვეტერინარულ და 

ფიტოსანიტარულ კონტროლს დაქვემდებარებული პროდუქციის ნებართვის გაცემის 

წესი და პირობები; მკვეთრად გაძლიერდა სურსათის უვნებლობის კონტროლი, მათ 

შორის სურსათის მწარმოებელთა ინსპექტირება; განხორციელდა ცხოველთა მასობრივი 

ვაქცინაცია სხვადასხვა ინფექციურ დაავადებათა წინააღმდეგ; გაფართოვდა მცენარეთა 

დაცის ღონისძიებები და სხვა.33 

  ბოლო ორ წელიწადში ევროკავშირის სამრეწველო და სანიტარულ და 

ფიტოსანიტარულ სტანდარტებთან დაახლოების საკმაოდ შთამბეჭდავი დინამიკის 

მიუხედავად,  პრეფერენციული სავაჭრო რეჟიმებით სარგებლობის ეფექტიანობაზე  ამ 

პროცესის უშუალო ზემოქმედების შეფასება ძნელია. საქმე ისაა, რომ  აღნიშნულ 

სტანდარტებთან ქართველი ექსპორტიორების ადაპტაცია მნიშვნელოვან დროს და 

დანახარჯებს მოითხოვს. როგორც აღმოსავლეთ ევროპის და ბალტიის ქვეყნების 

გამოცდილება აჩვენებს, ამ დანახარჯების მოცულობა განსაკუთრებით მაღალია სოფლის 

მეურნეობაში. ასევე შედარებით მაღალია იგი პირველადი ლითონებისა და მადნეულის 

სფეროში.34  

ვაჭრობის პრეფერენციული რეჟიმებიდან, რომლითაც საქართველო საანგარიშო 

პერიოდში სარგებლობდა, განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს ევროკავშირის მიერ 

მონიჭებული GSP+, რომლის მიზანია ევროკავშირის ქვეყნებში ქართული ექსპორტის 

                                                 
31 ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა. სამოქმედო გეგმა ევროკავშირი-საქართველო, პარაგრაფი  4.5.1. საქონლის მოძრაობა, სავაჭრო 

ურთიერთობები. 
32 საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მონაცემები. 
33 სურსათის ეროვნული სააგენტო. ანგარიში. 2013 წლის 6 თვე.  2013 წლის 10 ივლისი. 

http://nfa.gov.ge/files/angarishebi/Report_NFA_6_month,_final.pdf 
34 Volkhart Vincentz. Trade Policy and Georgian Exports. Georgian Economic Trends. September, 2008.  

http://nfa.gov.ge/files/angarishebi/Report_NFA_6_month,_final.pdf
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მოცულობის ზრდა და დივერსიფიკაცია. ჩვენს ხელთ არსებული მონაცემებით,35  

ქართული ექსპორტის მოცულობამ GSP+-ის ფორმატში 2013 წელს  დაახლოებით 232 მლნ. 

აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 74 პროცენტით მეტია წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე. ეს 

ზრდა ძირითადად 4 პროდუქტის - თხილის, ამონიუმის გვარჯილას,  

ფეროსილიკომანგანუმისა და თხილის ფქვილის  ექსპორტის მატებაზე მოდიოდა. 

  SPS-ის სტანდარტები თხილის წარმოებისა და გადამუშავების სექტორში 

თავსებადია ევროკავშირის სტანდარტებთან. DCFTA-ის ფორმატში უფრო მაღალი 

სტანდარტების შემოღების შემთხვევაშიც კი ამ სექტორის წარმომადგენლები არ მოელიან 

სერიოზულ სირთულეებს.36 აღსანიშნავია, რომ საანგარიშო პერიოდში GEOSTM-მა 

გერმანიის ფინანსური მხარდაჭერით ზუგდიდსა და ანაკლიაში ორი მნიშვნელოვანი 

შეხვედრა მოაწყო ბიზნესის წარმომადგენლებთან თხილის სექტორში ხარისხის 

ინფრასტრუქტურაში არსებული პრობლემების გადაჭრის მიზნით. GEOSTM-ის 

მეტროლოგიის ინსტიტუტმა კი ზუგდიდში, სენაკსა და  ახმეტაში დააკალიბრა თხილის 

გადამამუშავებელ საწარმოებში არსებული სასწორები.37  

    რაც შეეხება ფეროსილიკომანგანუმის ექსპორტის ზრდას ევროკავშირში (2013 წელს, 

წინა წელთან შედარებით, იგი 405 პროცენტით გაიზარდა), ეს მოთხოვნის მკვეთრი 

ზრდით იყო გამოწვეული.  ევროკავშირის სამრეწველო სტანდარტებთან დაახლოების 

როლი ამ შემთხვევაში ნაკლებად იკვეთება, თუმცა, როგორც ჩანს, ქართული 

სილიკომანგანუმის ხარისხი  ფაქტობრივად პასუხობს ევროპული ბაზრის სტანდარტებს. 

საანგარიშო პერიოდში რამდენადმე გაფართოვდა GSP+-ის სქემით 

საქართველოდან ევროკავშირში განხორციელებული ექსპორტის სასაქონლო 

ნომენკლატურა. იმავე მონაცემებით, 2013 წელს GSP+-ის ფორმატით საქართველოდან 

ევროკავშირში ექსპორტირებულ იქნა 40 დასახელების პროდუქცია (4-ნიშნა დონეზე) 

მაშინ, როდესაც 2012 წელს - 32. GSP+-ის ფარგლებში  განხორციელებული ექსპორტის  3 

უმსხვილეს სასაქონლო კატეგორიაზე - თხილზე, ამონიუმის გვარჯილასა და 

ფეროსილიკომანგანუმზე ამ რეჟიმით გატანილი საქონლის საერთო მოცულობის 

დაახლოებით 87 პროცენტი მოდიოდა.  

აგრარული პროდუქციის წილი GSP+-ის ფორმატით განხორციელებულ ექსპორტში 

2013 წელს  თითქმის 60 პროცენტს შეადგენდა მაშინ, როდესაც 2012 წელს ეს მაჩვენებელი 

50 პროცენტი იყო. თხილის გარდა, ამ პრეფერენციული რეჟიმით ისარგებლეს ვაშლის 

კონცენტრატის, სოჭის თესლის, ხილის წვენის, თხილისა და დაფნის ზეთის, მწვანილის, 

ჩაის, ხილის ჩირის, ჩურჩხელის და სხვა აგრარული პროდუქციის ექსპორტიორებმა. 

აღსანიშნავია ისიც, რომ საანგარიშო პერიოდში GSP+-ის ფარგლებში ქართველი 

ექსპორტიორების მიერ მიღებულმა სარგებელმა (უტილიზაციის მაჩვენებელი) თითქმის 

10 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც  40 პროცენტით აღემატება წინა წლის შესაბამის 

მაჩვენებელს.  

                                                 
35 ეს მონაცემები ეყრდნობა ექსპორტიორებზე გაცემულ  წარმოშობის სერტიფიკატებს  (ფორმა A),  რომელსაც  გასცემენ  საქართველოს 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო,  საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა და ფინანსთა სამინისტროს 

შემოსავლების სამსახური.  წარმოდგენილი მონაცემები შესაძლოა არ ასახავდეს GSP+-ის ფორმატში ევროკავშირში 

განხორციელებული ექსპორტის ზუსტ მოცულობას. 
36  ECORYS/CASE.  Trade Sustainability Impact Assesment of negotiations of a DCFTA between the EU and Georgia and Republic of Moldova. 

Final Report.  P. A97. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/november/tradoc_150105.pdf 
37 სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია. 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/november/tradoc_150105.pdf
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3.4.  საქართველოსა და ევროკავშირს შორის სოფლის მეურნეობის პროდუქციისა და 

სხვა საკვები პროდუქტების გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვის შესახებ ორმხრივი 
შეთანხმების განხორციელება 38 

 

2012 წელს ძალაში შევიდა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის სოფლის 
მეურნეობის პროდუქციისა და სხვა საკვები პროდუქტების გეოგრაფიული აღნიშვნების 
დაცვის შესახებ შეთანხმება. ხელშეკრულების დანართში მოცემულია 18 დასახელების 

ქართული ღვინის პროდუქციის გეოგრაფიული აღნიშვნა, რომელიც უკვე აღიარებულია 

ევროკავშირის მიერ. საანგარიშო პერიოდში გრძელდებოდა მოლაპარაკებები კიდევ 19 

დასახელების პროდუქციის გეოგრაფიული აღნიშვნების რეგისტრაციაზე, რომელთა 

შორისაა 14 სახეობის რძის ნაწარმი, ძირითადად ყველი (თუშური გუდა, ქართული 

ყველი, იმერული ყველი, მეგრული სულგუნი და სხვა), აგრეთვე მინერალური წყლები 

(ბორჯომი, საირმე, ნაბეღლავი), ჭაჭის არაყი და ჩურჩხელა. აღნიშნული მოლაპარაკებები 

გაჭიანურდა, რაც ნაწილობრივ დაკავშირებული იყო ერთ-ერთი მეზობელი ქვეყნის  

პრეტენზიებთან  პროდუქციის ზოგიერთი სახეობის გეოგრაფიული აღნიშვნის 

კუთვნილებაზე.  

3.5. იმპორტირებული პროდუქციის მიმართ დისკრიმინაციისა და შეზღუდვების 

დადგენა და მოხსნა 39 

 
2013 წელს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 

თანმიმდევრულად ახორციელებდა იმპორტირებული პროდუქციის მიმართ 

დისკრიმინაციისა და შეზღუდვების დადგენის და საჭიროების შემთხვევაში 

თანდათანობით მოხსნის მიზნით კანონმდებლობისა და ადმინისტრაციული 

პროცედურების ანალიზს.  

საანგარიშო პერიოდში, ისე, როგორც წინა წლებში, საქართველოში არ მოქმედებდა 

რაიმე მნიშვნელოვანი არასატარიფო ბარიერი (ლიცენზიები, აკრძალვები და სხვა) გარდა 

იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათი არსებობა აუცილებელია ჯანმრთელობის, გარემოს 

დაცვისა და ეროვნული უშიშროებისათვის.  

არასატარიფო რეგულირებას დაქვემდებარებული საქონლის წილი მთლიან 

სასაქონლო ნომენკლატურაში არ შეცვლილა და დაახლოებით 10 პროცენტს შეადგენდა. 
 

3.6. პროგრესი DCFTA-ის შესახებ მოლაპარაკებებში 40 
 

2013 წელს გრძელდებოდა მოლაპარაკებები ევროკავშირთან ღრმა და 
ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) შესახებ (მოლაპარაკებები 

დაიწყო 2012 წლის თებერვალში). აღმოსავლეთ პარტნიორობის ორმხრივი საგზაო რუკა 

ითვალისწინებდა აღნიშნულ მოლაპარაკებათა პროცესში მნიშვნელოვანი პროგრესის 

მიღწევას ან მათ დასრულებას.  

საანგარიშო პერიოდში გაიმართა მოლაპარაკებათა ორი რაუნდი: მეხუთე - 29-31 

იანვარს თბილისში და მეექვსე - 19-21 მარტს ბრიუსელში. 

                                                 
38 ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა. სამოქმედო გეგმა ევროკავშირი-საქართველო, პარაგრაფი  4.5.1. საქონლის მოძრაობა, სოფლის 

მეურნეობა. 
39 ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა. სამოქმედო გეგმა ევროკავშირი-საქართველო, პარაგრაფი  4.5.1. საქონლის მოძრაობა,  შეზღუდვები 

და გამარტივებული ადმინისტრირება (ევროკავშირის არაჰარმონიზებული სფეროები). 
40 European Commission. Eastern Partnership Roadmap 2012-13: the bilateral dimension. A.3 Establishment of Deep and Comprehensive Free 
Trade Area.  http://ec.europa.eu/world/enp/docs/2012_enp_pack/e_pship_bilateral_en.pdf 

http://ec.europa.eu/world/enp/docs/2012_enp_pack/e_pship_bilateral_en.pdf
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მეხუთე რაუნდზე მხარეებმა  სამუშაო ჯგუფებში განიხილეს შეთანხმების 8 თავი: 

საქონლით ვაჭრობა, ვაჭრობასთან დაკავშირებული ენერგია, ინტელექტუალური 

საკუთრების უფლებები, სანიტარული და ფიტოსანიტარული ღონისძიებები, 

წარმოშობის წესები,  საბაჟო საკითხები და ვაჭრობის ხელშეწყობა, ვაჭრობა და მდგრადი 

განვითარება და მომსახურება.41 მოლაპარაკებათა პროცესში ყველა ამ სფეროში მიაღწიეს 

მნიშვნელოვან პროგრესს. მხარეთა პოზიციები დაახლოვდა ისეთ საკითხებზეც, 

რომლებშიც  მათი  შეხედულებები  მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა.42 ამავე რაუნდზე 

ფაქტობრივად დასრულდა დისკუსია საქონელზე ტარიფების შესახებ.43 

მეექვსე რაუნდზე მხარეებმა შეძლეს შეთანხმების მთელი რიგი თავების 

„წინასწარი დახურვა“, მათ შორის იყო სანიტარული და ფიტოსანიტარული 

ღონისძიებები, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები და ვაჭრობასთან 

დაკავშირებული ენერგია.44 შეთანხმებას მიაღწიეს აგრეთვე ისეთ სფეროებში, როგორიცაა 

ვაჭრობის ტექნიკური ბარიერები, მდგრადი განვითარება, საბაჟო საკითხები და 

ვაჭრობის ხელშეწყობა და საქონლით ვაჭრობაში ტარიფების გაუქმების განრიგი.45 

მეექვსე რაუნდზე ნათელი გახდა, რომ მოლაპარაკებები DCFTA-ის შესახებ 

დასასრულს მიუახლოვდა. დარჩა მხოლოდ მომსახურების სფეროსა და დავების 

გადაწყვეტასთან დაკავშირებული დებულებები, აგრეთვე  წარმოშობის წესების თავი.46 ამ 

საკითხებზე მხარეები ვიდეოკონფერენციების საშუალებით შეთანხმდნენ და 

ოფიციალურად დაასრულეს მოლაპარაკებები.47  

ამრიგად, საქართველომ წარმატებით გაართვა თავი აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

ორმხრივი საგზაო რუკით აღებულ შესაბამის ვალდებულებას.  

 

3.7. მჭიდრო დიალოგი რეფორმების დღის წესრიგზე საქართველო-ევროკავშირის 
ვაჭრობის ქვეკომიტეტის ფორმატში 48 

 

  მხარეებს შორის დიალოგი ვაჭრობასა და მასთან დაკავშირებულ სფეროებში 

მიმდინარე რეფორმების დღის წესრიგზე საქართველო-ევროკავშირის ვაჭრობის 

ქვეკომიტეტის ფორმატშიც მიმდინარეობდა. საანგარიშო პერიოდში ქვეკომიტეტის ერთი 

სხდომა ჩატარდა (თბილისი, 2013 წლის 3 ივნისი), რომელზეც  მნიშვნელოვანი 

ყურადღება დაეთმო ასოცირების დღის წესრიგის მომზადებას.  

სხდომაზე აღინიშნა, რომ ასოცირების დღის წესრიგში შევა ასოცირების შესახებ 
შეთანხმების ვაჭრობასა და მასთან დაკავშირებული საკითხების უმეტესობა. ამასთან, 

აღნიშნულ დოკუმენტში აქცენტი განსაკუთრებით რთულ სფეროებზე გაკეთდება, 

რომლებშიც საქართველომ უნდა გააძლიეროს რეფორმატორული ძალისხმევა. 

ასოცირების დღის წესრიგი მოამზადებს ნიადაგს მომავალ ორ წელიწადში ასოცირების 

                                                 
41 EU-Georgia Trade Insight, Issue 2, February 2013, p. 2. 

http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/newsletters/20130222_trade2_en.pdf 
42 იქვე. 
43 იქვე. 
44 EU-Georgia Trade Insight, Issue 3, June 2013, p. 2.  http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/newsletters/20130619_trade3_en.pdf 
45 იქვე. 
46 იქვე. 
47 EU-Georgia Trade Insight, Issue 4, September 2013, p. 2. 

http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/newsletters/20131023_trade4_en.pdf 
48 European Commission. Eastern Partnership Roadmap 2012-13: the bilateral dimension. A.3 Establishment of Deep and Comprehensive Free 
Trade Area.  http://ec.europa.eu/world/enp/docs/2012_enp_pack/e_pship_bilateral_en.pdf   

რეფორმების გაგრძელება და შესაბამისი ადმინისტრაციული შესაძლებლობების გაძლიერება ვაჭრობასთან დაკავშირებულ 

სხვა სფეროებში, რომლებიც აღმოსავლეთ პარტნიორობის ორმხრივ საგზაო რუკაშია მონიშნული (კონკურენციის პოლიტიკა და  

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებათა დაცვა) წინამდებარე ანგარიშში ცალკეა განხილული. ამიტომ ანგარიშის ამ ნაწილში  

წარმოადგენილია მხოლოდ  SPS-სა  და TBT-ს სფეროებში არსებული ვითარების მოკლე მიმოხილვა.  

http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/newsletters/20130222_trade2_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/newsletters/20130619_trade3_en.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/newsletters/20131023_trade4_en.pdf
http://ec.europa.eu/world/enp/docs/2012_enp_pack/e_pship_bilateral_en.pdf
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შესახებ შეთანხმების ძალაში შესვლისათვის.49 ამ დოკუმენტის პროექტი გასაცნობად 

უკვე გადაეცა ქართულ მხარეს. 

 ვაჭრობის ქვეკომიტეტის სხდომაზე მხარეებმა განიხილეს აგრეთვე  ვაჭრობასა და 

მასთან დაკავშირებულ სფეროებში საქართველოში მიმდინარე რეფორმების 

მდგომარეობა; მათ შორის, ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერების, სანიტარული და 

ფიტოსანიტარული ღონისძიებების, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების 

დაცვის, საჯარო შესყიდვების და კონკურენციის პოლიტიკის სფეროებში მიღწეული 

პროგრესი, როგორც საკანონმდებლო ცვლილებების, ისე ინსტიტუციური მშენებლობის 

თვალსაზრისით. ევროკავშირის მხარემ  მთლიანობაში დადებითად შეაფასა რეფორმების 

დინამიკა აღნიშნულ სფეროებში და ქართული მხარის ყურადღება გაამახვილა ახლო 

მომავლის პრიორიტეტებზე.50 

 

3.8. რეფორმების გაგრძელება და  ადმინისტრაციული შესაძლებლობების გაძლიერება 
ვაჭრობასთან დაკავშირებულ სფეროებში (SPS, TBT) 51 

 

 2013 წელს მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა სანიტარულ და ფიტოსანიტარულ 

ღონისძიებათა (SPS) სფეროში. DCFTA-ის დებულებების გათვალისწინებით, სურსათის 

უვნებლობის ყოვლისმომცველ სტრატეგიასა და საკანონმდებლო მიახლოების 

პროგრამაში ცვლილებების შეტანის მიზნით, შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი (აპრილი, 2013),52 

რომელმაც ევროკავშირის ექსპერტებთან თანამშრომლობით და მათი რეკომენდაციების 

საფუძველზე მოამზადა აღნიშნული ცვლილებების პროექტი. საკანონმდებლო 

მიახლოების პროგრამის მიხედვით, უნდა მოხდეს ქართული კანონმდებლობის 

ევროპულთან დაახლოება 8 წლის განმავლობაში.  

საანგარიშო პერიოდში დასრულდა მუშაობა სურსათის/ცხოველის საკვების 
უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსში ცვლილებების შესახებ 
კანონპროექტზე, რომელიც ამ სფეროში ევროკავშირის რეგულაციებს და მიდგომებს 

ეფუძნება. კანონპროექტის შექმნაში მონაწილეობდნენ როგორც სამინისტროებისა და 

უწყებების, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და უცხოელი 

სპეციალისტები. 53  

საანგარიშო პერიოდში მკვეთრად გაძლიერდა სურსათის უვნებლობის 

სახელმწიფო კონტროლი. სურსათის ბაზრის ოპერატორთა ინსპექტირების  რაოდენობა 

2013 წელს, წინა წელთან შედარებით, 4-ჯერ გაიზარდა, გეგმური ინსპექტირების 

რაოდენობა - თითქმის 2-ჯერ, არაგეგმურის - 5-ჯერ, გადამოწმების კი - 13-ჯერ. 

აღსანიშნავია, რომ ბევრად გაიზარდა აგრეთვე დაჯარიმების ფაქტები.54  

2013 წელს მკვეთრად გაფართოვდა აგრეთვე ცხოველთა დაავადებების 

პროფილაქტიკური ღონისძიებები, კერძოდ, თურქულის, ჯილეხის და ცოფის 

საწინააღმდეგო ვაქცინაცია. პროფილაქტიკის მიზნით თურქულის ვაქცინაცია  2013 წელს  

2-ჯერ მეტ  ცხოველს ჩაუტარდა, ვიდრე 2012 წელს, ჯილეხის - თითქმის 6-ჯერ მეტს. რაც 

შეეხება ანალოგიური მიზნით ცოფის ვაქცინაციას, წინა წელს იგი საერთოდ არ 

                                                 
49 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაცია.  
50 იმავე წყაროს ინფორმაცია.  
51 European Commission. Eastern Partnership Roadmap 2012-13: the bilateral dimension. A.3 Establishment of Deep and Comprehensive Free 
Trade Area.  http://ec.europa.eu/world/enp/docs/2012_enp_pack/e_pship_bilateral_en.pdf 
52 საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2013 წლის 5 აპრილის # 2-97 ბრძანება. 
53 სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია.  
54 იქვე. 

http://ec.europa.eu/world/enp/docs/2012_enp_pack/e_pship_bilateral_en.pdf
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განხორციელებულა, საანგარიშო პერიოდში კი პროფილაქტიკური ვაქცინაცია 110186 

ცხოველს გაუკეთდა.55  

ქვეყნის ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობის ზრდამ ხელი შეუწყო 

საქართველოდან ცოცხალი ცხოველების ექსპორტს, რომელთა რაოდენობამ 2013 წელს, 

წინა წელთან შედარებით, 28 პროცენტით  მოიმატა, მაშინ როდესაც ვაქცინირებულ 

ცხოველთა რაოდენობა 2-ჯერ გაიზარდა.56 აღსანიშნავია, რომ ცხოველთა კიდევ უფრო 

მასშტაბურ იმუნიზაციასა და დიაგნოსტიკურ გამოკვლევას საქართველოში ხელს უშლის 

კვალიფიცირებული ვეტერინარული კადრების დეფიციტი. 

2013 წელს მნიშვნელოვანი ღონისძიებები ტარდებოდა მცენარეთა დაცვის 

მიმართულებითაც. კერძოდ, იტალიური კალიის მასობრივი გავრცელების წინააღმდეგ 

დამუშავდა დიდი ფართობები,  რამაც   ათასობით ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო 

სავარგულები გადაარჩინა განადგურებას.57 

   საანგარიშო პერიოდში ევროკავშირის ყოვლისმომცველი ინსტიტუციური 

მშენებლობის პროგრამის (CIB) მხარდაჭერით გაიზარდა სურსათის ეროვნული 

სააგენტოს ადმინისტრაციული შესაძლებლობები. განსაკუთრებული ყურადღება 

ექცეოდა სააგენტოს პერსონალის ცოდნისა და პრაქტიკული უნარების გაძლიერებას. 

კერძოდ, ჩატარდა ტრენინგები სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო კონტროლის 

სფეროში რისკების ანალიზის და ინსპექტირების, აგრეთვე მცენარეთა დაცვის 

საკითხებზე. გარდა ამისა, სურსათის უვნებლობის კანონმდებლობის WTO-ს და 

ევროკავშირის რეგულაციებთან დაახლოებასა და ჰარმონიზაციაში ტექნიკური 

დახმარების  გასაწევად  სააგენტოში მოკლევადიანი მისიით იმყოფებოდნენ 

კვალიფიცირებული ექსპერტები. CIB-ის ფარგლებში  ხორციელდებოდა აგრეთვე 

სააგენტოს IT შესაძლებლობათა და მთლიანად ფიზიკური ინფრასტრუქტურის 

განვითარება.58 

არსებითი ძვრები შეინიშნებოდა 2013 წელს ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერების 

(TBT) სფეროშიც, რასაც საფუძვლად ედო საქართველოს მთავრობის სტრატეგია 

სტანდარტიზაციის, აკრედიტაციის, შესაბამისობის შეფასების, ტექნიკური 

რეგლამენტებისა და მეტროლოგიის სფეროში და ამ სფეროში საკანონმდებლო რეფორმის 

და ტექნიკური რეგლამენტების მიღების სამთავრობო პროგრამა (TBT პროგრამა).  
  საანგარიშო პერიოდში სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნულმა სააგენტომ 

(GEOSTM-მა) ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერების 
შესახებ შეთანხმების (WTO TBT) შესაბამისად შეიმუშავა სტანდარტების პროგრამა 2013 

წლის პირველი ნახევრისთვის,59 რომლითაც გათვალისწინებული იყო 118 სტანდარტის 

მიღება.60 აქედან მიღებულია 78 სტანდარტი. ივლისში აღნიშნული პროგრამა განახლდა, 

კერძოდ, წლის ბოლომდე დაიგეგმა 125 სტანდარტის მიღება.61 9 თვის განმავლობაში  

უკვე მიღებულია 161 სტანდარტი.62 

                                                 
55 სურსათის ეროვნული სააგენტოს მონაცემები. 
56 იქვე. 
57 სურსათის ეროვნული სააგენტოს მონაცემები. 
58 იქვე. 
59 იხ.: სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორის 2013 წლის 4 აპრილის #24  

განკარგულება. 
60 სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო. სტანდარტების პროგრამა (იანვარი-ივნისი, 2013). 
http://geostm.ge/docs/sst.pdf 
61 სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორის 2013 წლის 30 ივლისის # 55 განკარგულება 
62 სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მონაცემები.  

      აღნიშნული პროგრამებით განისაზღვრება სტანდარტების ის მინიმალური რაოდენობა, რომელიც წლის განმავლობაში ჯამურად  

იქნება მიღებული. წლის ბოლოს შესაძლოა იმაზე მეტი სტანდარტი იყოს მიღებული, ვიდრე  ეს  გაწერილი იყო. 

http://geostm.ge/docs/sst.pdf
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  2013 წელს ინტენსიურად მიმდინარეობდა პრიორიტეტულ სფეროებში ევროპული 

და საერთაშორისო სტანდარტების საქართველოს სტანდარტებად მიღების პროცესი. 

იანვარ-სექტემბერში, როგორც უკვე აღინიშნა, 156 ასეთი სტანდარტი იქნა მიღებული, 

რომელთაგანაც 81 ISO-ს სტანდარტს წარმოადგენდა, 63 -  CEN-ის და 12 – IEC-ის.63  

საანგარიშო  პერიოდში TBT-ის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის  

ევროკავშირის კანონმდებლობასთან შემდგომი ჰარმონიზების მიზნით გრძელდებოდა 

ევროკავშირის ახალი და გლობალური მიდგომის დირექტივების ეროვნულ ტექნიკურ 

რეგლამენტებად მიღების პროცესი; კერძოდ, მიღებულ იქნა კიდევ ოთხი ახალი 

დირექტივა:  

1. დირექტივა 97/23/EC წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობების ტექნიკური 

რეგლამენტის შესახებ (ივნისი, 2013);64 

2. დირექტივა 92/42/EEC  თხევად ან აირად საწვავზე მომუშავე წყლის ახალი 

გამაცხელებლების (საქვაბე დანადგარი) ეფექტურობის მოთხოვნების 

ტექნიკური რეგლამენტის შესახებ (ივნისი, 2013);65  

3. დირექტივა 87/404/EEC  წნევის ქვეშ მყოფი მარტივი ჭურჭლის ტექნიკური 

რეგლამენტის შესახებ (ივნისი, 2013).66 

4. დირექტივა 94/25/EEC  რეკრეაციული მცურავი საშუალებების შესახებ.67 

აღსანიშნავია, რომ 2013 წელს TBT პროგრამით გათვალისწინებული 

დირექტივების ეროვნულ ტექნიკურ რეგლამენტებად მიღების ვადებისა და 

თანმიმდევრობის განსაზღვრა მოხდა ეკონომიკაზე და შესაბამის ინსტიტუტებზე 

აღნიშნული დირექტივების მიღების ზეგავლენის შეფასების (RIA-ს) საფუძველზე, 

რომელიც ევროკავშირის ექსპერტებმა შეასრულეს.  

საანგარიშო პერიოდში საკმაოდ ეფექტიანად ფუნქციონირებდა GEOSTM-ის WTO 
TBT-ის ეროვნული საინფორმაციო ცენტრი. 9 თვის მონაცემებით, ვაჭრობის მსოფლიო 

ორგანიზაციის სამდივნოში გაიგზავნა 6 ნოტიფიკაცია საქართველოში მიღებული 

ტექნიკური რეგლამენტებისა და შესაბამისობის შეფასების პროცედურების შესახებ. 

WTO-ს წევრი ქვეყნების მოთხოვნის საფუძველზე იმავე პერიოდში გაიგზავნა 15 

ნოტიფიცირებული დოკუმენტის სრული ტექსტი. ამასთან, საქართველოს სხვადასხვა 

სახელმწიფო უწყებაში, კომპეტენციის შესაბამისად, ინფორმაციისათვის დაიგზავნა 

WTO-ს წევრი ქვეყნების მიერ მიღებული/მისაღები ტექნიკური რეგლამენტების, 

სტანდარტებისა და შესაბამისობის შეფასების პროცედურების პროექტების შესახებ  367 

ნოტიფიკაცია.68 

  2013 წელს გრძელდებოდა სტანდარტიზაციის ტექნიკური კომიტეტების შექმნა, 

რომელთა ფუნქციაა შესაბამის სფეროებში სტანდარტების მიღება; კერძოდ, შეიქმნა: ტკ-1 

- სტანდარტიზაციის ელექტროტექნიკური კომიტეტი, ტკ-3 - სტანდარტიზაციის 

ტექნიკური კომიტეტი სურსათის სფეროში, ტკ-2 - სტანდარტიზაციის ტექნიკური 

კომიტეტი მენეჯმენტისა და შესაბამისობის შეფასების სფეროში, რომელიც წარმოადგენს 

განახლებულ ტკ-50-ს.  მიმდინარეობდა მუშაობა ტურიზმის სფეროში ტექნიკური 

კომიტეტის შესაქმნელად.69  

                                                 
63 სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მონაცემები.  
64 საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 19 ივნისის დადგენილება # 151. 
65 საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 17 ივნისის დადგენილება # 149. 
66 საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 19 ივნისის დადგენილება # 150. 
67 საქართველოს მთავრობის 2013 წლის  31 დეკემბრის დადგენილება # 452.452. 
68 სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მონაცემები. 
69 სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია. 
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  საანგარიშო პერიოდში GEOSTM-მა მომხმარებლების უკეთ მომსახურების მიზნით 

დანერგა ახალი სერვისი, რაც საშუალებას აძლევს მომხმარებელს სახლიდან ან ოფისიდან 

გაუსვლელად მოიძიოს და იყიდოს მისთვის სასურველი სტანდარტი სააგენტოს 

ოფიციალური ვებგვერდის მეშვეობით.70 ამ ტიპის მომსახურება მნიშვნელოვნად 

ამცირებს სასურველი სტანდარტის შეძენის ხარჯს და მასზე დახარჯულ დროს.  

   2013 წელს GEOSTM-მა მოამზადა და დაამტკიცა სახელმწიფო ეროვნული 

ეტალონების რეგისტრაციის წესი. რეგულარულად მიმდინარეობდა აღნიშნული 

ეტალონების რეგისტრაციის პროცედურები; კერძოდ, რეესტრში შეტანილ იქნა 

სააგენტოს მეტროლოგიის ინსტიტუტის მასის, ელექტრობის, მექანიკის, ფიზიკურ-

ქიმიური გაზომვების, გეომეტრიული გაზომვების და რადიაციული მეტროლოგიის 

ეტალონური განყოფილებების მიერ წარმოდგენილი ეტალონები.   

საანგარიშო პერიოდში მნიშვნელოვანი სამუშაოები ჩატარდა GEOSTM-ის 

მეტროლოგიის ინსტიტუტის ეტალონური ლაბორტორიების პერსონალის კვალიფკაციის 

ამაღლების მიმართულებით. კერძოდ, ევროკავშირის TWINING-ის პროგრამის 

ფარგლებში განხორციელდა მეტროლოგიის ინსტიტუტის თამნამშრომელთა 

სტაჟირებები მეტროლოგიის წამყვან ევროპულ ინსტიტუტებში, ამავე პროგრამის და 

ტექნიკური დახმარების სხვა ორმხრივი და რეგიონული პროექტების ეგიდით 

რეგულარულად  ტარდებოდა  სემინარები და ტრენინგები.71  

2013 წელს გრძელდებოდა მეტროლოგიის ინსტიტუტის ფიზიკური 

ინფრასტრუქტურის განვითარება, კერძოდ, გერმანიასთან ორმხრივი თანამშრომლობის 

ფარგლებში ამოქმედდა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად აღჭურვილი და 

განახლებული ელექტროგაზომვების ეტალონური ლაბორატორია (იანვარი, 2013). 

გერმანულმა მხარემ შეიძინა და დაამონტაჟა ეტალონური აღჭურვილობა, ხოლო 

ქართულმა მხრემ განაახლა ლაბორატორიული ოთახები და დაამონტაჟა 

კლიმატკონტროლის მოწყობილობა. ამასთან, ლაბორატორიის თანამშრომლებმა 

გადამზადება გაიარეს გერმანიაში.72 

 მეტროლოგიის ინსტიტუტში შემუშავდა და დაინერგა საერთაშორისო 

სტანდარტის ISO 17025  შესაბამისი ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა. საერთაშორისო 

აღიარების მიღწევის მიზნით სამ ეტალონურ ლაბორატორიაში - ელექტროგაზომვების, 

მასისა და ტემპერატურის ლაბორატორიაში მეტროლოგიის რეგიონული ორგანიზაციის 

COOMET-ის ექსპერტების მიერ 2013 წლის 15-17 ოქტომბერს ჩატარდა ხარისხის 

მენეჯმენტის სისტემის ე.წ. თანასწორთა შეფასება. სამივე ლაბორატორიამ შემოწმება 

წარმატებით გაიარა.73  

    შეფასების დადებითი შედეგებიდან გამომდინარე მოხდა ქვეყნის  

მეტროლოგიური ინფრასტრუქტურის, ე.წ. CMC74 დაკალიბრების და გაზომვის 

შესაძლებლობების საერთაშორისო აღიარება, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყნის საექსპორტო 

პოტენციალის გაზრდას.      

   საანგარიშო პერიოდში მეტროლოგიის ინსტიტუტი ინტენსიურად ახორციელებდა 

მომხმარებელთა მომსახურებას.  9 თვის მონაცემებით, მაიონიზებელი მეტროლოგიის 

განყოფილებამ დააკალიბრა 33 ხელსაწყო (აქედან 13 - აზერბაიჯანის რესპუბლიკისთვის), 

11 ნიმუშს (ერთეულს) ჩაუტარდა რადიაციული კვლევა. რადიოფიზიკის, ოპტიკის და 

                                                 
70 სიახლე საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნულ სააგენტოში. http://www.geostm.ge/show_news.php?id_news=57 
71 სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია. 
72 იქვე. 
73 იქვე. 
74 იქვე. 

http://www.geostm.ge/show_news.php?id_news=57
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აკუსტიკის განყოფილება სისტემატურად ატარებდა საკონტროლო-სალარო აპარატის 

პროგრამული უზრუნველყოფის გამოცდისა და ხმაურის დონის გაზომვის სამუშაოებს. 

იმავე პერიოდში მეტროლოგიის ინსტიტუტმა მოახდინა  147 727 ერთეული გამზომი 

საშუალების (ელექტრომრიცხველები, გაზის მრიცხველები, წყლის მრიცხველები და 

ალკოტესტერები) პირველადი დამოწმების აღიარება.75 

   2013 წელს მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდა აკრედიტაციის მიმართულებითაც, 

რაშიც  დიდი როლი ითამაშა ევროკავშირის TWINNING-ის პროექტმა. აკრედიტაციის 

ერთიანმა ეროვნულმა ორგანომ - აკრედიტაციის ცენტრმა - აღნიშნულ პროექტში 

ჩართული ევროპელი ექსპერტების რეკომენდაციების და საერთაშორისო პრაქტიკის 

გათვალისწინებით შეიმუშავა აკრედიტაციის ახალი წესები და პროცედურები  (იანვარი, 

2013).76   

აკრედიტაციის ცენტრის მენეჯმენტის სისტემა შესაბამისობაში მოვიდა  

საერთაშორისო სტანდარტის ISO/IEC 17011, EA-ს (European Cooperation for Accreditation), 
ILAC-ის (International Laboratory Accreditation Cooperation) და IAF-ის (International 
Accreditation Forum) მოთხოვნებთან. აღნიშნული ცვლილებები დადებითად შეფასდა 

ევროკავშირის ექსპერტების მიერ (ივლისი, 2013). პროცედურებში გაწერილი ზოგიერთი 

დებულების დახვეწის მიზნით აკრედიტაციის ცენტრს მიეცა მხოლოდ რამდენიმე 

რეკომენდაცია, რაც უკვე განხორციელდა.77 

2013 წელს აკრედიტაციის ცენტრმა, საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით, 

ბაზარს შესთავაზა აკრედიტაციის ორი ახალი მიმართულება; კერძოდ, სამედიცინო 

ლაბორატორიების აკრედიტაციისათვის (ISO/IEC 15189) და აუდიტისა და მენეჯმენტის 

სისტემების სერტიფიკაციის განმახორციელებელი ორგანოებისთვის (ISO/IEC 17021).  
საანგარიშო პერიოდში რეგულარულად ხორციელდებოდა აკრედიტაციის 

ცენტრის ადამიანური რესურსების გაძლიერების ღონისძიებები. კერძოდ, ჩატარდა 40-

მდე ტრენინგი/სემინარი ევროპის ახალი მიდგომის დირექტივებისა და სტანდარტების 

შესაბამისად აკრედიტაციის ცენტრის შემფასებლებისთვის, აკრედიტებული 

შესაბამისობის შემფასებელი პირების წარმომადგენლებისა და აკრედიტაციის 

სამუშაოებში ჩართული მოწვეული ექსპერტებისთვის. 78 

  2013 წლის 9 თვის მონაცემებით, აკრედიტაციის ცენტრმა განახორციელა 29 

აკრედიტაცია და 42 საზედამხედველო ინსპექცია.79 

4. დასკვნები და რეკომენდაციები 
 

2013 წელს  საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკა საგარეო ვაჭრობის და მასთან 

დაკავშირებულ სფეროებში ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის და 

ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის საგზაო რუკების ფორმატში, ქვეყნის მიერ 

აღებული ვალდებულებების ფარგლებში ხორციელდებოდა. ამან ხელი შეუწყო ღრმა და 
ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) შესახებ მოლაპარაკებების 

წარმატებით დასრულებას, რამაც მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ევროკავშირთან 

ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზე (რომლის განუყოფელი ნაწილიცაა DCFTA)  
მოლაპარაკებების ასევე წარმატებით დასრულებაში.  

                                                 
75 სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს მონაცემები.  
76 აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს - აკრედიტაციის ცენტრის ინფორმაცია. 
77 იქვე. 
78 აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანოს - აკრედიტაციის ცენტრის მონაცემები. 
79 იქვე. 
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აღმოსავლეთ პარტნიორობის ვილნიუსის სამიტზე (ნოემბერი, 2013) ასოცირების 
შესახებ შეთანხმების პარაფირების შემდეგ საქართველოს ხელისუფლების წინაშე დგება 

ასოცირების დღის წესრიგის შესახებ ევროკავშირთან  კონსულტაციების გამართვის და ამ 

დოკუმენტის დროულად მიღების ამოცანა, რაც მოამზადებს ნიადაგს ერთი წლის 

განმავლობაში DCFTA-ის ამოქმედების, ხოლო ორ წელიწადში ასოცირების შესახებ 
შეთანხმების ძალაში შესვლისათვის. 

ვაჭრობისა და მასთან დაკავშირებული საკითხების ნაწილში ასოცირების დღის 
წესრიგში მიზანშეწონილია საგნობრივად აისახოს DCFTA-ის ძირითად პრიორიტეტულ 

სფეროებში (TBT, SPS, IPR, კონკურენციის პოლიტიკა და სხვა) გადაუდებელი 

საკანონმდებლო და ინსტიტუციური ცვლილებები და შემუშავდეს მთავრობის მხრიდან 

მათი განხორციელების მონიტორინგის ქმედითი მექანიზმი.  

2013 წელს, წინა წელთან შედარებით, ევროკავშირში ქართული ექსპორტის, მათ 

შორის GSP+-ის ფორმატში, მკვეთრი ზრდა  აღინიშნა, რაშიც ნათლად არ ჩანს ბოლო ორ 

წელიწადში ევროკავშირის სამრეწველო და სანიტარულ და ფიტოსანიტარულ 

სტანდარტებთან დაახლოების როლი. DCFTA-ის ძალაში შესვლის პერსპექტივის 

გათვალისწინებით მიზანშეწონილია განხორციელდეს TBT-ის და SPS-ის სფეროში 

ევროკავშირთან მიღწეული ჰარმონიზაციის გავლენის შეფასება GSP+-ით სარგებლობის 

ეფექტიანობაზე და სათანადო დასკვნების გამოტანა. 

ვაჭრობის ტექნიკური ბარიერების (TBT) სფეროში პრიორიტეტულია  ევროპული 

და საერთაშორისო სტანდარტების საქართველოს სტანდარტებად აღიარების 

გაგრძელება, ევროკავშირის ახალი და გლობალური მიდგომის დირექტივების 

საფუძველზე ახალი ტექნიკური რეგლამენტების მიღება, ხარისხის ეროვნული 

ინფრასტრუქტურის ინსტიტუტების საერთაშორისო ორგანიზაციებში სრულუფლებიანი 

გაწევრიანება და ინდუსტრიული პროდუქციის ბაზრის ზედამხედველობის 

ინსტიტუციური გაძლიერება.  

სანიტარული და ფიტოსანიტარული ღონისძიებების (SPS) სფეროში ახლო 

მომავლის ამოცანებია მთავრობის მიერ შესაბამის ყოვლისმომცველ სტრატეგიასა და 

ევროკავშირთან საკანონმდებლო მიახლოების  პროგრამაში  ცვლილებების დამტკიცება 

ევროკავშირის ექსპერტების რეკომენდაციების გათვალისწინებით და 

სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის 
კოდექსში ცვლილებების შესახებ კანონპროექტის პარლამენტში დროულად წარდგენა, 

განხილვა და მიღება. 

საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ 

შემუშავებული კანონპროექტი ვაჭრობაში დაცვითი ღონისძიების შემოღების შესახებ 
შეესაბამება WTO-ს მოთხოვნებს და ასოცირების შესახებ შეთანხმების DCFTA-ის 
ნაწილის დებულებებს. ამასთან, პარლამენტში განსახილველად წარდგენამდე 

სასურველია კანონპროექტის სრულყოფა ექსპერტების და ბიზნესწრეების 

წარმომადგენლების მონაწილეობით, რათა თავიდან იქნეს აცილებული მისი 

დებულებების თავისუფალი ინტერპრეტაციის და უსამართლოდ გამოყენების  

შესაძლებლობა.  

დროულად უნდა დასრულდეს აგრეთვე მუშაობა კანონპროექტზე 
ანტიდემპინგური ღონისძიებების შემოღების შესახებ, რათა ადგილობრივი 

მწარმოებლები, საჭიროების შემთხვევაში, დაცული იყვნენ უსამართლო 

კონკურენციისგან.  

საანგარიშო პერიოდში თითქმის დასრულდა ექსპორტის ხელშეწყობის ახალი 

სქემის შემუშავება, რომელიც მცირე და საშუალო საწარმოთა განვითარების მხარდაჭერის 
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ახალ ინსტიტუციურ  ჩარჩოში მოექცევა. სასარგებლო იქნება ამ სქემის დეტალური 

განხილვა უცხოელი და ადგილობრივი სპეციალისტების მონაწილეობით. 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია აღნიშნულ სქემაში ექსპორტის დაფინანსების ქმედითი 

მექანიზმის ჩართვა საუკეთესო მსოფლიო პრაქტიკის გათვალისწინებით.  

საანგარიშო პერიოდში არ მომხდარა ევროკავშირის მიერ არც ერთი ქართული 

გეოგრაფიული აღნიშვნის აღიარება სოფლის მეურნეობის პროდუქციისა და სხვა საკვები 
პროდუქტების გეოგრაფიული აღნიშვნების დაცვის შესახებ შეთანხმების შესაბამისად. 

ქართული გეოგრაფიული აღნიშვნების აღიარებასთან დაკავშირებულ საქმიანობას 

მთავრობის მხრიდან მეტი ყურადღება და კოორდინაცია სჭირდება.  
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II. საბაჟო პროცედურები 

1. ზოგადი მიმოხილვა 

 

ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმით (ENP AP) და აღმოსავლეთ 

პარტნიორობის საგზაო რუკებით ნაკისრი ვალდებულებები საქართველოში საბაჟოს 

სფეროში განხორციელებული რეფორმების მნიშვნელოვან საზომს წარმოადგენს. 

აღნიშნული ვალდებულებების შესრულება მიზნად ისახავს საბაჟო კანონმდებლობის 

ჰარმონიზაციას ევროკავშირისა და საერთაშორისო სტანდარტებთან, საბაჟო 

ადმინისტრაციის სტრუქტურულ და ინსტიტუციურ გაჯანსაღებას, ეფექტიანი საბაჟო 

კონტროლის მექანიზმების დანერგვას და ამ კუთხით საერთაშორისო თანამშრომლობის 

გაღრმავებას და სხვა. 

შეიძლება ითქვას, რომ 2013 წელს საბაჟო რეფორმების ტემპი არ შენელებულა, 

თუმცა განსხვავებული იყო პრიორიტეტები. კერძოდ, მეტი აქცენტი კეთდებოდა საბაჟო 

კონტროლის გაძლიერებაზე. მნიშვნელოვან ინიციატივას წარმოადგენდა ახალ საბაჟო 

კოდექსზე მუშაობის დაწყება, რამდენადაც ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი 

თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA-ის) შესაქმნელად ფუნდამენტურად 

მნიშვნელოვანია საბაჟო კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია.  

საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა  მნიშვნელოვანი ინსტიტუციური 

ცვლილებები, რის შედეგადაც ჩამოყალიბდა საბაჟო ადმინისტრაციის ახალი 

სტრუქტურა, რომელიც პასუხობს მიმდინარე პრიორიტეტებს და ამოცანებს. 

მნიშვნელოვნად გადახალისდა მენეჯმენტიც.  

საბაჟო ადმინისტრაციის სხვა პროექტებიდან 2013 წელს აღსანიშნავია 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარების პროექტები: საზღვრის კვეთის 

მონაცემების დამუშავების საფუძველზე რისკის მოდულის დანერგვა, ერთიანი სავაჭრო 

ქსელის შექმნა და არსებულ საგადამხდელო სისტემაში ერთიანი საგადასახადო-

სახაზინო ანგარიშის ჩართვა.  

საანგარიშო პერიოდში დაიწყო თანამშრომლობა საქართველოსა და თურქეთის 

რესპუბლიკას შორის საზღვრების ერთობლივი მართვის სფეროში, რაც აადვილებს 

საზღვარზე საექსპორტო და საიმპორტო საქონლის მოძრაობას და ვაჭრობის 

ხელშეწყობის მნიშვნელოვანი ფაქტორია.  

 2013 წელს საბაჟო ადმინისტრაციის მთავარ გამოწვევად კვლავ რჩებოდა 

პერსონალის ძირითადი ბირთვის გამოუცდელობა და მისი პროფესიული ზრდის 

აუცილებლობა. მიუხედავად იმისა, რომ საბაჟოს თანამშრომელთა საშუალო სტაჟი არ 

აღემატება 2-3 წელს, აღნიშნული სისუსტის გადალახვა მაინც ხეხრდებოდა ზოგადად 

სწორი მენეჯმენტით და საკვანძო პოზიციებზე გამოცდილი თანამშრომლების 

მობილიზებით.  

საანგარიშო პერიოდში მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩებოდა აგრეთვე  კონტროლის 

თანამედროვე მექანიზმების განვითარება, როგორიცაა რისკის მენეჯმენტი და 

გაფორმების შემდგომი საბაჟო აუდიტი.  

წინამდებარე ანგარიშში დეტალურადაა განხილული 2013 წელს საბაჟო 

პროცედურების კუთხით ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმით (ENP 
AP) და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ორმხრივი და მრავალმხრივი საგზაო რუკებით 
განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულების მიმდინარეობა.  
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2. სახელმწიფო პოლიტიკა და კანონმდებლობა 

2.1. საბაჟო პოლიტიკის პრიორიტეტები 

 

საანგარიშო პერიოდში შეიმჩნეოდა საბაჟო პოლიტიკის პრიორიტეტების 

გადახედვა. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული პრიორიტეტები არ  იყო 

დეკლარირებული პროგრამული ხასიათის ოფიციალური დოკუმენტით, მოვლენათა 

განზოგადებული ანალიზის საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ საბაჟო ადმინისტრაცია 

აქცენტს ძირითადად საბაჟო კონტროლის გაძლიერებაზე აკეთებდა. 

უკანასკნელი რამდენიმე წლის განმავლობაში საბაჟო მეტწილად 

ორიენტირებული იყო გადამხდელზე და მისთვის მარტივი გარემოს (საბაჟო 

პროცედურების) ჩამოყალიბებაზე, რომელიც იქნებოდა მაქსიმალურად მოქნილი, 

გააადვილებდა საბაჟო ფორმალობების შესრულებას და უზრუნველყოფდა საბაჟოზე 

დახარჯული დროისა და გაწეული ხარჯების ოპტიმიზაციას. დიდი ყურადღება ექცეოდა 

მომსახურების ხარისხის ამაღლებასა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას. ამასთან, 

გასულ წლებში მომზადებულ ანგარიშებში (მათ შორის უცხოელი საბაჟო ექსპერტების 

მიერ)80 არაერთხელ გამოითქვა ეჭვი იმის თაობაზე, რომ საბაჟო ადმინისტრაციას 

არსებული შესაძლებლობების პირობებში გაუჭირდებოდა პროცედურული 

გამარტივებით გამოწვეული რისკების თავიდან აცილება მაშინ, როცა ადმინისტრაციას 

არ გააჩნია თანამედროვე საბაჟო კონტროლის სათანადოდ განვითარებული მექანიზმები. 

სწორედ ამ გამარტივების ხარჯზე დარღვეული ბალანსის საპირწონედ საბაჟო 

ადმინისტრაცია 2013 წლის განმავლობაში ცდილობდა წონასწორობის უზრუნველყოფას 

პროცედურულ გამარტივებასა და ეფექტიან კონტროლს შორის.  

საბაჟო პოლიტიკის პრიორიტეტების თვალსაჩინოებისთვის შეგვიძლია 

განვიხილოთ რამდენიმე მაგალითი. 2011 წელს მოხდა საბაჟო საწყობების მიმართ 

დაწესებული ტექნიკური და უსაფრთხოების სანებართვო პირობების ლიბერალიზაცია.  

საანგარიშო პერიოდში შეფასდა რა, საბაჟო საწყობის საქმიანობაში არსებული რისკები და 

კონტრაბანდის პოტენციური საფრთხეები, საბაჟო ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა 

გაემკაცრებინა კონტროლი საწყობების საქმიანობაზე. დაწესდა უსაფრთხოების ახალი 

მოთხოვნები, რამაც გამოიწვია კერძო სექტორის საფუძვლიანი უკმაყოფილება, თუმცა 

საბაჟოს გადაწყვეტილება  ძალაში დარჩა. 

კიდევ ერთი მაგალითია ე.წ. კონტეინერების კონტროლის ჯგუფის საქმიანობა, 

რომელშიც შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებთან 

ერთად შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციისა და ცენტრალური 

კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტების თანამშრომლებიც შედიან. 2013 წელს, წინა 

წლებთან შედარებით, მკვეთრად გაიზარდა აღნიშნული ჯგუფის მიერ ფიზიკურად 

შემოწმებული კონტეინერების რაოდენობა (452 კონტეინერი). საანგარიშო პერიოდში 

ჯგუფი აღიჭურვა შემოწმების მაღალტექნოლოგიური საშუალებებით. საკონტეინერო 

გადაზიდვების კონტროლის საკითხებზე 2013 წლის 23-27 სექტემბერს UNODC-ის 

ორგანიზებით ქ. ბათუმში გაიმართა რეგიონული სემინარი, რომელშიც ოცამდე ქვეყნის 

70 წარმომადგენელი მონაწილეობდა.81 შემოწმების ინტენსივობის ადეკვატურად 

გაიზარდა საბაჟო სამართალდარღვევათა გამოვლენის რიცხვი. 

                                                 
80 Bert Cuningham. Customs Administration Reform Strategy. USAID Economic Prosperity Initiative. July 18, 2011. 
81 კონტეინერების კონტროლის სემინარი ბათუმში, 2013 წლის სექტემბერი. 
http://rs.ge/Default.aspx?sec_id=4923&lang=1&gal_id=11&al_id=132# 

http://rs.ge/Default.aspx?sec_id=4923&lang=1&gal_id=11&al_id=132
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საბაჟო კონტროლის გაძლიერების პრიორიტეტულობას ადასტურებს საბაჟო 

ადმინისტრაციის ცენტრალურ აპარატში ინფორმაციის დამუშავების, გაცვლის და 

რისკების მართვის სამმართველოს შექმნა. საბაჟო დეპარტამენტის ხელმძღვანელის 

განცხადებით, რისკის ანალიზის მიმართულების განვითარება საბაჟო ადმინისტრაციის  

ერთ-ერთ მთავარ  ამოცანად დაისახა.  

საანგარიშო პერიოდში დასახული სხვა პრიორიტეტებიდან აღსანიშნავია 

მუშაობის დაწყება ახალ საბაჟო კოდექსზე, რომლის ამოქმედებაც 2014 წლის 

გაზაფხულზე იგეგმება (ვრცლად იხ. პარაგრაფი 2.2), ასევე, კინოლოგიური სამსახურის 

შექმნა, მუშაობის გაგრძელება საბაჟო გამშვები პუნქტების ინფრასტრუქტურის 

განახლების მიმართულებით და ამ პუნქტების თანამედროვე ტექნოლოგიით აღჭურვა. 

წინა წლების მსგავსად, 2013 წელსაც აქტუალურ საკითხად რჩებოდა საბაჟოს 

მოხელეთა პროფესიული მომზადება და გადამზადება.  

საერთო ჯამში უნდა ითქვას, რომ საბაჟო პოლიტიკის 2013 წლის პრიორიტეტები 

თავსებადი იყო ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმასა და აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის საგზაო რუკების მოთხოვნებთან, თუმცა, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, 

საგრძნობლად განსხვავდებოდა საბაჟო ადმინისტრაციის მიერ უკანასკნელი წლებში 

აღებული კურსისგან. 

2.2.  საკანონმდებლო ინიციატივები 

 

საანგარიშო პერიოდში ინტენსიური მუშაობა მიმდინარეობდა ახალ საბაჟო 

კოდექსზე, რომელიც უნდა გამოცალკევდეს საგადასახადო კოდექსიდან. 2013 წლის 

დეკემბრის მდგომარეობით კანონპროექტი ჯერ კიდევ დამუშავების პროცესში იყო და 

სამოქალაქო საზოგადოებისთვის და ბიზნესწრეებისათვის მისი შინაარსი უცნობია. 

მიუხედავად ამისა, კოდექსის პროექტის პარლამენტში განხილვამდე განზრახულია მისი 

ფართომასშტაბიანი საჯარო განხილვა. აღნიშნული გარემოებიდან გამომდინარე, 

წინამდებარე ანგარიშში ვერ მოხერხდა კანონპროექტის შინაარსობრივ ნაწილზე 

დეტალური მსჯელობა. შესაბამისად შემოვიფარგლეთ მხოლოდ პროცესის ზოგადი 

შეფასებით და იმ ძირითადი აქცენტების ხაზგასმით, რომელიც აუცილებლად უნდა 

აისახოს  ამ დოკუმენტში.  

უპირველეს ყოვლისა უნდა აღვნიშნოთ, რომ 2006 წლიდან მოყოლებული ეს უკვე 

მესამე საბაჟო კოდექსია. წინა წლების ანალოგიურ ანგარიშებში არაერთხელ იყო 

აღნიშნული საბაჟო კანონმდებლობის არასტაბილურობის უარყოფითი შედეგების 

შესახებ. დღესდღეობით საბაჟო კოდექსი დამოუკიდებელი სახით არ არსებობს. მას 

შემდეგ, რაც 2010 წელს მოხდა საბაჟო კოდექსის საგადასახადო კოდექსთან შერწყმა, 

საბაჟო სფეროს მარეგულირებელი დებულებების უმეტესი წილი კანონიდან   

კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებში იქნა გადატანილი. ამგვარი ქმედების 

მიზანშეწონილობა თავის დროზე არავის დაუსაბუთებია, რაც მკვეთრად უარყოფითად 

შეფასდა საკანონმდებლო არასტაბილურობის კონტექსტში. კანონქვემდებარე 

ნორმატიული აქტები, როგორც წესი, უფრო განმარტებითი ხასიათის დოკუმენტებია 

მაშინ, როცა კოდექსი უნდა იძლეოდეს საბაჟო სფეროს  ძირითად  მარეგულირებელ 

დებულებებს. სწორედ ეს არის შემოსავლების სამსახურისა და ფინანსთა სამინისტროს 

ამჟამინდელი ხელმძღვანელობის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი: მომზადდეს უფრო 

სტაბილური საკანონმდებლო აქტი, რომელიც განსაზღვრავს საბაჟო სფეროს 

ფუნქციონირების და ამ სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის ფუნდამენტურ პრინციპებს.  
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აუცილებელია საბაჟო კოდექსსა და მეორად კანონმდებლობას შორის 

დარღვეული ბალანსის აღდგენა, თუნდაც ის ძირეულად არ ცვლიდეს საბაჟო 

ადმინისტრაციის მიდგომებს და საერთო სახელმწიფო პოლიტიკას. შედეგად მივიღებთ 

საბაჟო სფეროს საკანონმდებლო ბაზას, რომელიც პასუხობს საერთაშორისო ვაჭრობაში 

არსებულ პრინციპებს, აღიარებულ სტანდარტებს და წესებს, რაც შეესაბამება ENP AP-ის 

და აღმოსავლეთ პარტნიორობის საგზაო რუკების მოთხოვნებს82.  

საბაჟო დეპარტამენტის ხელმძღვანელის განცხადებით, კოდექსის შემუშავების 

პროცესში ჩართულები იყვნენ გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის 

(GIZ-ის) მიერ მოვლინებული ექსპერტები, რომელთა მთავარი ამოცანა იყო  კოდექსის 

პროექტის ევროკავშირის საბაჟო ნორმებთან შესაბამისობის დადგენა. ზემოაღნიშნულის 

მნიშვნელობა განსაკუთრებით იზრდება საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების 

შესახებ შეთანხმების  კარსმომდგარი ხელმოწერის ფონზე.  

მთავარი გამოწვევები, რომელთაც სასურველია პასუხობდეს ახალი საბაჟო 

კოდექსი და თანხვედრაში იყოს ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო 
გეგმასთან83, არის: საბაჟო ღირებულების განსაზღვრის GATT-ის ნორმებთან თავსებადი 

წესები; საბაჟო კონტროლის თანამედროვე ფორმები, როგორიცაა საბაჟო რისკის ანალიზი 

და საბაჟო გაფორმების შემდგომი აუდიტი; საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი 

საბაჟო რეჟიმები და გადამხდელთან პარტნიორობის პრინციპზე დაფუძნებული 

ურთიერთობის რეგულირება. 

2.3. ინსტიტუციური ცვლილებები 

 

საანგარიშო პერიოდი გამოირჩეოდა საბაჟო სფეროში ინსტიტუციური 

ცვლილებებით. პირველ რიგში, მნიშვნელოვანი იყო საბაჟო დეპარტამენტის 

გამსხვილება, რომელშიც გაერთიანდა  საბაჟო საქმიანობის ყველა მიმართულება, მათ 

შორის,  საქონლის გაფორმების, ინფორმაციის დამუშავებისა და საბაჟო რისკის ანალიზის 

და საბაჟო აუდიტის მიმართულებები. დღეისათვის საბაჟო დეპარტამენტი წარმოადგენს 

შემოსავლების სამსახურის ყველაზე მსხვილ სტრუქტურულ ქვედანაყოფს, დაახლოებით 

1500-მდე თანამშრომლით.84 აღნიშნული დეპარტამენტი შეიქმნა სამი სხვადასხვა 

დეპარტამენტის (გაფორმების, საბაჟო და აუდიტის დეპარტამენტების) ბაზაზე, რასაც 

დაემატა ახალი სტრუქტურული ერთეულებიც.  

საბაჟო დეპარტამენტში ჩამოყალიბდა ინფორმაციის დამუშვების, გაცვლისა და 

რისკების მართვის სამმართველო. ცალკე შეიქმნა სანიტარული, ფიტოსანიტარული და 

ვეტერინარული კონტროლის სამმართველო, რაც ხაზს უსვამს ამ მიმართულების 

პრიორიტეტულობას.85 საბაჟო დეპარტამენტში გაერთიანდა გაფორმების შემდგომი 

საბაჟო აუდიტის სამმართველოც.  

 სტრუქტურული ცვლილებები მიზნად ისახავდა საბაჟო საქმიანობის 

ცენტრალიზებულ მართვას, რაც, თავის მხრივ, მენეჯმენტის ოპტიმიზაციაზე იყო 

                                                 
82 ევროპული სამეზობლო პოლიტიკა. სამოქმედო გეგმა ევროკავშირი-საქართველო.  პრიორიტეტული სფერო 2. სამეწარმეო და 
საინვესტიციო  გარემოს გაუმჯობესება გამჭვირვალე პრივატიზების პროცესის    საშუალებით და 
კორუფციასთან ბრძოლის გაგრძელება;   პარაგრაფი  4.5.1. საქონლის მოძრაობა, საბაჟო. 
83 იქვე, პრიორიტეტული სფერო 2. 
84 იხ.: საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 23 მაისის # 303 ბრძანება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - 
შემოსავლების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ. 
85 ფიტოვეტერინარულ სანიტარიული კონტროლის საიმედოობაზე ევროკავშირი ყოველთვის განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებდა. 

მისი  მოთხოვნით რამდენიმე ისეთი წესის დანერგვა გახდა საჭირო, რომელიც გარკვეულ დაბრკოლებას უქმნის ექსპორტ-იმპორტის 

პროცედურების განხორციელებას. კერძოდ, საუბარია ფიტო და ვეტერინარული სერტიფიკატების ორიგინალის ფორმით წარდგენის 

აუცილებლობაზე, მათ შორის, საქართველოში ტრანზიტულად გადაადგილებადი ტვირთებისთვისაც. 
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ორიენტირებული. აღნიშნული ქვედანაყოფები და ერთეულები დაქსაქსული იყო და 

მათი საქმიანობა მაღალი ეფექტიანობით არ გამოირჩეოდა. მაგალითად, საბაჟო 

გაფორმების შემდგომი აუდიტი წარმოადგენდა საგადასახადო აუდიტის დანამატს და 

შეზღუდულ არეალში ფუნქციონირებდა, როგორც საგადასახადო აუდიტის დამხმარე 

რგოლი. რისკების მართვის სამმართველოს რაც შეეხება, ადრეც არაერთხელ აღნიშნულა, 

რომ ამ მიმართულების ეფექტიანობის ზრდისთვის აუცილებელია ინფორმაციის 

დამუშავებისა და რისკის ანალიზის ჯგუფს ჰქონდეს უკეთესი კომუნიკაცია საბაჟო 

პროცედურებზე (საქონლის განბაჟება და სასაზღვრო ოპერაციები) მომუშავე 

ქვედანაყოფებთან. შესამჩნევი იყო, რომ რისკის მართვის ჯგუფი, რომელიც ასევე 

აუდიტის დეპარტამენტის ნაწილი იყო, საბაჟო დეპარტამენტთან ჰარმონიულად ვერ  

თანამშრომლობდა.  

 საბაჟო დეპარტამენტში განხორციელებული სტრუქტურული ცვლილებების 

შედეგად მიღებული ინსტიტუციური ბალანსი, სავარაუდოდ, დადებითად იმოქმედებს 

სისტემის გამართულ ფუნქციონირებაზე. ამასთან, შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი 

სტრუქტურა უკეთესად ემსახურება დასახულ პრიორიტეტს - საბაჟო კონტროლის 

გაძლიერებას.  

3. ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმით და  აღმოსავლეთ 

პარტნიორობის საგზაო რუკებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება 

 

3.1. გამჭვირვალე საბაჟო წესების  შემოღება 86 
 

საანგარიშო პერიოდში მოხდა საბაჟო პროცედურებზე დახარჯული დროის 

გაზომვა. პროექტი ხორციელდებოდა მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციასთან (WCO) 
მჭიდრო თანამშრომლობით და მის მიერ შემუშავებული მეთოდოლოგიის87 

საფუძველზე. პროექტის არსი იმაში მდგომარეობს, რომ საბაჟო ადმინისტრაციამ 

შეიმუშავოს თვითდიაგნოზირების და შეფასების მეთოდი, რაც დაეხმარება მთავარი 

სისუსტეების იდენტიფიცირებაში და განხორციელებული რეფორმების შედეგების 

ანალიზში. საბაჟო პროცედურებზე დახარჯული დროის რეგულარულად გაზომვა 

შეიძლება გამოყებნებულ იქნეს სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულების საქმიანობის 

რეგულარული მონიტორინგისთვის. 

პირველ ეტაპზე განხორციელდა WCO-ის მიერ შემუშავებული მეთოდოლოგიის 

ადაპტირება და საქართველოს საბაჟო სისტემაზე მორგება ადგილობრივი ნიუანსების 

გათვალისწინებით. ამის შემდეგ შემუშავდა კითხვარები და დაიგეგმა დროის გაზომვის 

ამოცანა. საპილოტე პროექტის განხორციელებისთვის შერჩეულ იქნა საბაჟო გამშვები 

პუნქტი „სარფი“ და „თბილისის გაფორმების ეკონომიკური ზონა“, საპილოტე 

პროცედურებად კი - საქონლის მიერ საბაჟო საზღვრის კვეთის და საქონლის განბაჟების 

პროცედურები. მებაჟე ოფიცრებს ჩაუტარდათ აუცილებელი ტრენინგები ინფორმაციის 

მოპოვების და კითხვარების შევსების პროცესის სწორად წარმართვაში (ივლისი, 2013).88 

მოსამზადებელი სამუშოების დასრულების შემდეგ, 2013 წლის ოქტომბერში, ჩატარდა 
                                                 
86 ევროპული სამეზობლო პოლიტიკა. სამოქმედო გეგმა ევროკავშირი-საქართველო.  პრიორიტეტული სფერო 2. სამეწარმეო და 
საინვესტიციო  გარემოს გაუმჯობესება გამჭვირვალე პრივატიზების პროცესის    საშუალებით და 
კორუფციასთან ბრძოლის   გაგრძელება. 
87 საქონლის საბაჟო ფორმალობებზე დახარჯული დროის გაზომვის გზამკვლევი. მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაცია. 

http://www.wcoomd.org/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Facilitation/Instruments%20and%20Tools/Tools/Time%20Release%20Study/T

ime_Release%20_Study_ENG.ashx?db=web 
88 World Customs organization. Media – Newsroom. August 13, 2013. http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2013/august/trs-national-

workshop-for-georgia-revenue.aspx 

http://www.wcoomd.org/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Facilitation/Instruments%20and%20Tools/Tools/Time%20Release%20Study/Time_Release%20_Study_ENG.ashx?db=web
http://www.wcoomd.org/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Facilitation/Instruments%20and%20Tools/Tools/Time%20Release%20Study/Time_Release%20_Study_ENG.ashx?db=web
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2013/august/trs-national-workshop-for-georgia-revenue.aspx
http://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2013/august/trs-national-workshop-for-georgia-revenue.aspx
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ერთკვირიანი დაკვირვება საბაჟო პროცედურებზე და შესაბამისი ინფორმაციის 

შეგროვება. მოპოვებული ინფორმაცია გაანალიზდა სტატისტიკური დამუშავების 

აპრობირებული მეთოდებით. მიღებული შედეგების საფუძველზე გამოტანილ იქნა 

დასკვნები და შემუშავდა რეკომენდაციები.  

საერთო სურათის მიხედვით, როგორც საბაჟო საზღვრის კვეთის, ისე საქონლის 

განბაჟების ოპერაციები მაქსიმალურად შემჭიდროვებულ ვადებში ტარდება. გარკვეულ 

შეფერხებებს ჰქონდა ადგილი ფიტოვეტერინარული კონტროლის და სატრანსპორტო 

საშუალებების სკანირების პროცედურების განხორციელებისას. შემოსავლების 

სამსახურის საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტის ინფორმაციით იგეგმება 

პროექტის საბოლოო ანგარიშის საჯარო პრეზენტაცია და მსოფლიო საბაჟო 

ორგანიზაციაში წარდგენა.  

საბაჟო პროცედურებზე დახარჯული დროის გაზომვის ინსტიტუციონალიზაცია 

პოზიტიურად შეიძლება შევაფასოთ, რადგან ეს არის ინსტრუმენტი, რომლის 

გამოყენებითაც საბაჟო ადმინისტრაციას საშუალება ექნება მიიღოს მაქსიმალურად 

ობიექტური ინფორმაცია სისტემის შიგნით მიმდინარე პროცესებზე და უზრუნველყოს 

მოქნილი და გამჭვირვალე საბაჟო პროცედურების დანერგვა. 

პროცედურულ ნაწილში მნიშვნელოვანია საქონლის ექსპორტის მიზნით 

წარმოშობის სერტიფიკატების გაცემის პრაქტიკა. საბაჟო ორგანოები სერტიფიკატების 

გაცემის ფუნქციას ითავსებს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და 

სავაჭრო-სამრეწველო პალატასთან ერთად. თუმცა, წინა წლებთან შედარებით, საბაჟოზე 

მიმართვიანობა გაიზარდა მას შემდეგ, რაც საბაჟო ადმინისტრაციამ 2013 წელს გააუქმა 

სერტიფიკატის მისაღებად დაწესებული მოსაკრებელი. გარდა ამისა, საბაჟოს აღნიშნული 

მომსახურების შეთავაზება შეუძლია ყველა სერვისცენტრში, ქვეყნის მასშტაბით, რაც 

კიდევ უფრო ხელმისაწვდომს ხდის მომსახურებას. 

 სხვა პროცედურული საკითხებიდან აღსანიშნავია ფიტოსანიტარული და 

ვეტერინარული კონტროლის ღონისძიებების გამკაცრება 2013 წელს. შემოსავლების 

სამსახურის განცხადებით, შემოღებული პრაქტიკა შესაბამისობაშია ევროკავშირის 

სტანდარტებთან და სათანადო რეკომენდაციის საფუძველზეა შემუშავებული, თუმცა 

აქვე უნდა აღინიშნოს კერძო სექტორის უკმაყოფილება კონტროლის გამკაცრებასთან 

დაკავშირებით.  

 

3.2. საბაჟო ღირებულების განსაზღვრის წესების სწორად გამოყენება 89 
 

საბაჟო ღირებულების განსაზღვრა საბაჟო ადმინისტრირების ერთ-ერთი 

ქვაკუთხედია. საანგარიშო პერიოდში IFC-ის საინვესტიციო გარემოს რეფორმის 

პროექტის ფარგლებში მომზადდა საბაჟო ღირებულების ნაწილში საჭიროებათა ანალიზი 

და რეკომენდაციათა კრებული.90 ანალიზი, რომელიც განხორციელდა ევროპელი 

ექსპერტის მიერ, კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს იმ სტანდარტულ სირთულეებს, რასთან 

გამკლავებასაც წლების განმავლობაში ცდილობს შემოსავლების სამსახური.  

ჯერ კიდევ არ ხდება საბაჟო ღირებულების განსაზღვრის მეთოდების 

ზედმიწევნით ზუსტი დაცვა. საბაჟო ღირებულების განსაზღვრის მეთოდოლოგია 

შემუშავებულია GATT-ის  ფორმატში და სავალდებულოა შეასრულოს ვაჭრობის 

                                                 
89 ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა. სამოქმედო გეგმა ევროკავშირი-საქართველო.  პრიორიტეტული სფერო 2. სამეწარმეო  და 
საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება გამჭვირვალე პრივატიზების პროცესის    საშუალებით  და კორუფციასთან
 ბრძოლის გაგრძელება. 
90 Georgia’s customs department – application of customs valuation. IFC.  Investment promotion project in Georgia. July 2013. 
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მსოფლიო ორგანიზაციის ყველა წევრმა ქვეყანამ. ამ მეთოდოლოგიით არსებობს საბაჟო 

ღირებულების განსაზღვრის 6 დასაშვები მეთოდი, რომელთაგანაც პირველი (გარიგების 

ფასის მეთოდი) გამოყენებული უნდა იქნეს, როგორც ძირითადი მეთოდი. არის 

შემთხვევები, როდესაც გარიგების ფასის მეთოდს საბაჟო არ იყენებს იმ მიზეზით, რომ არ 

ენდობა კომერციულ დოკუმენტაციაში (ინვოისი, კონტრაქტი) დაფიქსირებულ 

გარიგების ფასს. იმ შემთხვევებიც კი, როცა გარიგების ფასი გამოიყენება, ხშირად არ 

ხდება ფასის სათანადო კორექტირება საბაჟო ღირებულების განსაზღვრის GATT-ის 

წესების შესაბამისად. 

წინა წლებში ჩატარებულ ანალოგიურ კვლევებშიც არაერთხელ დასმულა საბაჟო 

ღირებულების განსაზღვრის პრობლემა, თუმცა მისი გამომწვევი მიზეზები იმდენად 

ღრმაა, რომ ამ პრობლემის ერთბაშად გადაჭრა შეუძლებელია. სასურველია საბაჟო 

ადმინისტრაციამ ჩამოაყალიბოს სტრატეგიული მიდგომა და საშუალოვადიან 

პერსპექტივაში მაინც მოახერხოს საბაჟო ღირებულების განსაზღვრის წესების 

საერთაშორისო პრაქტიკასთან სრულ შესაბამისობაში მოყვანა. ამ საკითხის დადებითად 

გადაწყვეტაში ძალზე მნიშვნელოვანია პერსონალის სათანადო პროფესიონალური 

განვითარება.  
 

3.3. საბაჟო კონტროლის ახალი მეთოდების დანერგვა და კონტროლის არსებული 
მეთოდების ეფექტიანობის ზრდა 91 

 

საანგარიშო პერიოდში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა საბაჟო კონტროლის 

ეფექტიანობის ზრდის მიმართულებით. ამ თვალსაზრისით საინტერესო წამოწყება იყო 

შემოსავლების სამსახურის სისტემაში კინოლოგიური ქვედანაყოფის ფორმირება, 

რომლის მნიშვნელობას ხაზს უსვამს 2013 წელს გამოვლენილი კონტრაბანდის 

შემთხვევები. თვალშისაცემია კონტრაბანდის მატება,92 განსაკუთრებით ხშირია 

ნარკოტიკული საშუალებებისა და ოქროს უკანონოდ შემოტანის შემთხვევები. აღნიშნულ 

გამოწვევაზე ერთ-ერთ ადეკვატურ პასუხს წარმოადგენს კინოლოგიური ჯგუფის შექმნა 

და გაძლიერება.  

2013 წლის სექტემბერში, შემოსავლების სამსახურის, გაეროს ნარკოტიკებთან და 

დანაშაულთან ბრძოლის ოფისის და WCO-ს ორგანიზებით, ქალაქ ბათუმში გაიმართა 

კონფერენცია-სემინარი საბაჟო საზღვრებზე გადაადგილებადი კონტეინერების 

კონტროლის ეფექტიანობის გაზრდის ღონისძიებების შესახებ. კონტეინერების 

კონტროლის ჯგუფი, რომელიც შედგება როგორც საბაჟოს, ისე შსს-ის 

თანამშრომლებისგან, ფოკუსირებულია კონტრაბანდული საქონლის გამოვლენაზე. 

ჯგუფი აღჭურვილია შემოწმების მაღალტექნოლოგიური  საშუალებებით, აქვს რისკების 

შეფასების სისტემა და სარგებლობს საერთაშორისო თანამშრომლობით სხვადასხვა 

ქვეყნის შესაბამის უწყებებთან, რაც ძირითადად გამოიხატება ოპერატიული 

ინფორმაციის გაცვლით. აღნიშნული კონფერენცია-სემინარის ძირითადი მიზანი იყო 

კონტეინერების კონტროლის სფეროში დაგროვილი გამოცდილების გაზიარება 

სხვადასხვა ქვეყნიდან მოწვეულ სპეციალისტებს შორის. 

 

 

 

                                                 
91 European Commission. Eastern Partnership Roadmap 2012-13: the multilateral dimension. Area B.3. Customs cooperation and trade facilitation. 
Specific Objective 2 – Risk management and fight against fraud. http://ec.europa.eu/world/enp/docs/2012_enp_pack/e_pship_multilateral_en.pdf 
92 შემოსავლების სამსახური.  სიახლეების არქივი.  2013 წელი. http://www.rs.ge/Default.aspx?sec_id=4845&lang=1 

http://ec.europa.eu/world/enp/docs/2012_enp_pack/e_pship_multilateral_en.pdf
http://www.rs.ge/Default.aspx?sec_id=4845&lang=1
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3.4. საბაჟოს საერთო-ადმინისტრაციული პოტენციალის გაძლიერება 93 
 

საბაჟოს საერთო-ადმინისტრაციული პოტენციალის გაძლიერების  ერთ-ერთ 

ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს ადამიანური რესურსების განვითარება. 

საანგარიშო პერიოდში გადაიდგა ნაბიჯები მუდმივი სასწავლო პროგრამების (მათ 

შორის, დისტანციური სწავლების) დასანერგად. მიუხედავად ამისა, საბაჟო 

ადმინისტრაციას ამ მიმართულებით კიდევ ექნება სამუშაო. აუცილებელია უფრო 

სტრატეგიული მიდგომა პრიორიტეტებზე მორგებული ტრეინინგების  რეალისტური 

გეგმის საფუძველზე.  

 

3.5. საბაჟო ადმინისტრაციის აღჭურვა სათანადო საინფორმაციო ტექნოლოგიებით 94 

 

2013 წელს საბაჟოს სათანადო საინფორმაციო ტექნოლოგიებით აღჭურვის 

კონტექსტში პირველ რიგში აღსანიშნავია არსებულ საგადამხდელო სისტემაში ერთიანი 

სახაზინო ანგარიშის ჩართვა. მომავალში ყველა გადასახადი, საბაჟო გადასახადების 

ჩათვლით, გადახდილი იქნება ერთ სახაზინო ანგარიშზე და შემდეგ მოხდება თანხების 

გადანაწილება სხვადასხვა ქვეანგარიშზე. აქამდე არსებული პრაქტიკით გადამხდელს 

უწევდა თითოეული გადასახადის ცალკე ქვეანგარიშებზე გადახდა, რაც ხშირად იყო 

გაუგებრობისა და შეცდომების მიზეზი. იყო შემთხვევები, როცა გადამხდელს ზოგიერთი 

გადასახადის ანგარიშზე ზედმეტი ჰქონდა გადახდილი, ზოგიერთში კი ნაკლები. ერთი 

ანგარიშიდან მეორეზე თანხების გადატანას სჭირდებოდა გარკვეული ფორმალობები და 

დრო.  

ინიციატივა კარგადაა აპრობირებული ბევრი განვითარებული ქვეყნის საბაჟო და 

საგადასახადო ადმინისტრაციების მიერ და ემსახურება გადასახადის გადამხდელების 

ინტერესების დაცვას, შეცდომების და გაუგებრობების თავიდან აცილებას. გარდა ამისა, 

მოსახერხებელიც არის, როცა უამრავი ტრანსაქციის ნაცვლად გადამხდელი აკეთებს 

მხოლოდ ერთს, სისტემა კი ავტომატურად ანაწილებს გადახდილ თანხას სხვადასხვა 

ქვეანგარიშზე. სისტემის შექმნა უკვე დასრულებულია, ხოლო მისი გაშვება დაგეგმილია 

2014 წლის განმავლობაში. 

საანგარიშო პერიოდში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა - 

დაინერგა მონაცემთა დამუშავების ავტომატური სისტემის, ASYCUDA World-ის ახალი 

ვერსია. შემოსავლების სამსახურის საინფორმაციო-ტექნოლოგიური ცენტრის 

სპეციალისტების განცხადებით, ახალ ვერსიას ინფორმაციის მიღების და გაცემის 

უკეთესი შესაძლებლობები აქვს. აღნიშნული პროექტი განხორციელდა IFC-ის 

ტექნიკური დახმარებით და UNCTAD95-თან მჭიდრო თანამშრომლობით. დანერგვის 

პროცესის შემადგენელი ნაწილი იყო საინფორმაციო ტექნოლოგიური ცენტრის 

სპეციალისტების ტრენინგი, რომლებმაც გადამზადება გაიარეს UNCTAD-ში და 

დაეუფლნენ სისტემასთან მუშაობის უნარებს.  

უნდა აღინიშნოს აგრეთვე „ერთიანი სავაჭრო ქსელის“ პროექტის მიმდინარეობა, 

რომლის განხორციელებაც დაიწყო 2012 წლიდან. ეს არის ელექტრონული ინფორმაციის 

გაცვლის სისტემა, რომელიც შეიქმნება იუსტიციის სამინისტროს მონაცემთა გაცვლის 

                                                 
93 ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა. სამოქმედო გეგმა ევროკავშირი-საქართველო.  პრიორიტეტული სფერო 2.  სამეწარმეო  და 
საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება გამჭვირვალე პრივატიზების პროცესის    საშუალებით  და კორუფციასთან 
ბრძოლის გაგრძელება. 
94 იქვე. 
95 UNCTAD-ი ფლობს საავტორო უფლებებს ASYCUDA World-ის პროგრამულ უზრუნველყოფაზე და სისტემასთან დაკავშირებული 

ცვლილება ან დამატება მისი მხარდაჭერით უნდა განხორციელდეს. 
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სააგენტოში. სისტემის მიზანია მინიმუმამდე იქნეს დაყვანილი ქაღალდის 

დოკუმენტბრუნვა და იგი ელექტრონული ინფორმაციის გაცვლით ჩანაცვლდეს. 

პროექტი ხორციელდება კერძო და საჯარო სექტორის პარტნიორობით. შემოსავლების 

სამსახურის ხელმძღვანელობამ აღმასრულებელი კომიტეტის მესამე სხდომაზე96 

განაცხადა, რომ მათი მხრიდან შესასრულებელი სამუშაოები გეგმის მიხედვით 

მიმდინარეობს. მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს ხელმძღვანელის განცხადებით, პროექტი 

დასკვნით ეტაპზეა და ტესტირების პროცესის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში, 

მისი გაშვება 2014 წლის გაზაფხულზე მოხდება. მსგავსი სისტემები საერთაშორისო 

პრაქტიკაში ცნობილია Port Community System-ის სახელით და მსოფლიოს უამრავ 

მაღალგანვითარებულ პორტში (შანხაი, დუბაი, ვალენსია, როტერდამი და სხვა) 

წარმოადგენს ინფორმაციის გაცვლის ოპტიმიზაციის უალტერნატივო გადაწყვეტილებას. 

 

3.6. საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება საბაჟო სფეროში, მათ შორის, 
ევროკავშირის ქვეყნებთან 97 

 

2013 წლის ივნისში ქ. ბათუმში გაიმართა საერთაშორისო ვაჭრობის ხელშეწყობის 

და ერთი სარკმლის პრინციპით მომსახურების დანერგვასთან დაკავშირებული მე-3 

რეგიონალური კონფერენცია.98 შემოსავლების სამსახურთან ერთად კონფერენციის 

ორგანიზატორები იყვნენ: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტრო; ევროპის საპორტო გაერთიანებების ასოციაცია (UNECE), USAID-ის 

ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივის პროექტი და International Rail Transport 
Committee (CIT). კონფერნციაში მონაწილეობდნენ როგორც კერძო, ისე საჯარო სექტორის 

წარმომადგენლები საქართველოდან, აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან, თურქეთიდან, 

უკრაინიდან და ყაზახეთიდან. გარდა ამისა, კონფერენციაზე წარმოდგენილი იყვნენ 

საერთაშორისო ორგანიზაციები: მსოფლიო ბანკი, UNDP, საერთაშორისო საავტომობილო 

გადამზიდავთა ასოციაცია (IRU) და სხვები. 

კონფერენცია მიზნად ისახავდა ვაჭრობის ხელშეწყობის საკითხებში (მათ შორის - 

საბაჟო საკითხებში) მხარეებს შორის ინფორმაციის და გამოცდილების გაცვლას, ახალი 

გამოწვევების წინააღმდეგ ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვას. კონფერენციის 

მთავარი ამოცანა იყო მხარეთა კოორდინაციის დონის ამაღლება როგორც საბაჟო 

რეფორმებზე, ისე ვაჭრობის ხელშეწყობის სხვა საკითხებზე მუშაობისას. გარდა ამისა, 

კონფერნციაზე პრეზენტაციების სახით წარმოდგენილი იყო რეგიონში მოქმედი ყველა 

მსხვილი პორტის, საზღვაო ხაზების, გადამზიდავი კომპანიების და რკინიგზების 

სამომავლო განვითარების გეგმები.  

 
3.7. საზღვრების ინტეგრირებული მართვა 99 

 

საზღვრების ინტეგრირებული მართვის სფეროში საქართველოს საბაჟო 

ნაყოფიერად თანამშრომლობს სასაზღვრო-საპატრულო პოლიციასთან, რომელიც 

სახელმწიფო საზღვრის კიდევ ერთ მაკონტროლებელ უწყებას წარმოადგენს. წლების 

                                                 
96 Minutes of the third steering committee meeting of  Trade Facilitation System, July 10, 2013. USAID Economic Prosperity Initiative.   
97 ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა. სამოქმედო გეგმა ევროკავშირი-საქართველო, პარაგრაფი 4.5.1.  საქონლის მოძრაობა.  საბაჟო. 
98 USAID Economic Prosperity Initiative. Archive. June 2013. http://www.epigeorgia.com/index.php/en/archive/220-3rd-regional-trade-

facilitation-conference 
99 European Commission. Eastern Partnership Roadmap 2012-13: the multilateral dimension. Area B.3. Customs cooperation and trade facilitation.  
Integrated border management.   http://ec.europa.eu/world/enp/docs/2012_enp_pack/e_pship_bilateral_en.pdf ;  ევროპის სამეზობლო 

პოლიტიკა. სამოქმედო გეგმა ევროკავშირი-საქართველო. პარაგრაფი  4.5.1.  საქონლის მოძრაობა.  საბაჟო. 

http://www.epigeorgia.com/index.php/en/archive/220-3rd-regional-trade-facilitation-conference
http://www.epigeorgia.com/index.php/en/archive/220-3rd-regional-trade-facilitation-conference
http://ec.europa.eu/world/enp/docs/2012_enp_pack/e_pship_bilateral_en.pdf
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განმავლობაში ამ ორ უწყებას შორის მკაფიოდ გაიმიჯნა უფლებამოსილებანი და 

ფუნქციები ისე, რომ არც სახელმწიფო უსაფრთხოების ინტერესები დაზარალებულა და 

არც ზედმეტი ბარიერები შექმნილა საბაჟო საზღვრებზე.  

მოსაზღვრე სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებად მხარეზე კოორდინაციის 

ანალოგიური დონე ჯერ კიდევ მიუღწეველია, რაც გარკვეულ პრობლემებს ქმნის 

სახელმწიფოთაშორის თანამშრომლობაში. მიუხედავად ამისა, შეიმჩნევა დაახლოების 

ტენდენციაც. მაგალითად, საქართველო და თურქეთის რესპუბლიკა უკვე მესამე წელია 

მუშაობენ საბაჟო გამშვები პუნქტების ერთობლივი მართვის მოდელზე და 

თანამშრომლობის გაღვრმავებაზე. 2013 წლიდან საპილოტე რეჟიმში ამოქმედდა 

ინფორმაციის გაცვლის პრაქტიკა სარფის საბაჟო გამშვებ პუნქტზე. კერძოდ, 

თურქეთიდან შემომავალი სატრანსპორტო საშუალება, რომელიც იქაური საბაჟოს 

საინფორმაციო სისტემაში დაფიქსირდება, როგორც საექსპორტო, ავტომატურად აისახება 

საქართველოს საბაჟოს მიერ შემუშავებულ პროგრამული უზრუნველყოფის მონაცემთა 

ბაზებში, როგორც საქართველოში საიმპორტო. ეს საქართველოს საბაჟოს უმცირებს 

სამუშაო დატვირთვას და საშუალებას აძლევს უფრო მეტი დრო დაუთმოს რისკების 

გაანალიზებას თურქეთიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე. მსგავსი 

თანამშრომლობა იგეგმება  საქართველოს და თურქეთს შორის არსებულ სხვა საბაჟო 

გამშვებ პუნქტებზეც (ვალე და კარწახი).  

საქართველო-თურქეთს შორის მიღწეული თანამშრომლობის ანალოგიური 

სქემის დანერგვა მიმდინარეობს საქართველოსა და სომხეთის საბაჟო ადმინისტრაციებს 

შორის, თუმცა კონკრეტულ შედეგებზე საუბარი ჯერ ნაადრევია. აღნიშნულ პროექტს 

მხარს უჭერს  და მასში აქტიურადაა ჩართული ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული 

სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში საზღვრების ინტეგრირებული მართვის პროექტი, 

რომელსაც ახორციელებს UNDP. 

საპილოტედ შეირჩა სასაზღვრო გამშვები პუნქტი ნინოწმინდა-ბავრა. აღნიშნულ 

პროექტს მხარს უჭერს და აქტიურად არის ჩართული ევროკავშირის მიერ 

დაფინანსებული სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში საზღვრების ინტეგრირებული მართვის 

პროექტი, რომელსაც ახორციელებს UNDP. 

 

3.8. მუშაობის გაგრძელება ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორების 
სისტემის მოდერნიზების კუთხით 100 

 

საბაჟო სფეროში ევროპასთან ინტეგრაციის პროცესის განვითარება 

დაკავშირებულია ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორების კონცეფციასთან. ეს 

უკანასკნელი გარკვეულწილად უკავშირდება რისკების მენეჯმენტს, თუმცა ბევრად 

უფრო მასშტაბურია თავისი არსით.  

ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორები ევროკავშირის ქვეყნებში მოქმედი 

მაღალი ნდობით აღჭურვილი კომპანიებია, რომლებიც მნიშვნელოვანი შეღავათებით 

სარგებლობენ საბაჟო კონტროლის ნაწილში. 2009 წლიდან საქართველოში ამოქმედდა 

მსგავსი პროექტი, რომელიც ცნობილია „ოქროს სიის“ სახელით. ოქროს სიის წევრი 

კომპანიები საქართველოში სარგებლობენ გარკვეული პრივილეგიებით  საბაჟოსთან 

ურთიერთობაში, მაგრამ ოქროს სიასა და ავტორიზებულ ეკონომიკურ ოპერატორებს 

შორის განსხვავება დიდია:  

                                                 
100 European Commission. Eastern Partnership Roadmap 2012-13: the multilateral dimension. Area B.3. Customs cooperation and trade 
facilitation.  
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1. იმისათვის, რომ კომპანია გახდეს ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორი 

ევროკავშირში, მას უტარდება კომპლექსური აუდიტი, იმის დასადგენად, თუ რამდენად 

არის საფრთხის შემცველი კომპანიის საქმიანობა და დასაშვებია თუ არა, რომ მომავალში 

კომპანიის საქმიანობაში ადგილი ჰქონდეს მნიშვნელოვან დარღვევებს;  

2. კომპანია, რომელიც გაივლის ავტორიზაციას, საერთოდ თავისუფლდება 

საბაჟოსთან პროცედურების შეთანხმების ვალდებულებისგან;  

3. ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორი შეიძლება იყოს არა მხოლოდ 

იმპორტიორი, არამედ ნებისმიერი კომპანია, რომელიც ამა თუ იმ ფორმით ჩართულია 

იმპორტ-ექსპორტის ოპერაციებში.  

საქართველოში მოქმედი ოქროს სიის პროგრამა ზემოხსენებული 3 პუნქტიდან არც 

ერთს არ ითვალისწინებს. შესაბამისად, მიზანშეწონილია ამ მიმართულებით საბაჟო 

ადმინისტრაციამ გააგრძელოს მუშაობა და მაქსიმალურად დაუახლოვდეს 

ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორების ევროპულ კონცეფციას.  

 

3.9. რისკების მართვის სისტემის დანერგვა-გაფართოება საბაჟო კონტროლის 
სხვადახვა მიმართულებით 101 

 

ამ ნაწილში საქართველოს საბაჟოს პირველი შედეგები ჯერ კიდევ 2009 წელს 

ჰქონდა, როცა დაინერგა რისკების ანალიზის და შეფასების პირველი ელექტრონული 

მოდული საბაჟო მონაცემთა ავტომატური დამუშავების პროგრამა ASYCUDA-ში. მას 

შემდეგ რისკის მენეჯმენტის სისტემები არც ისე სახარბიელოდ ვითარდებოდა. იყო 

გარკვეული წინსვლა, მათ შორის, პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვა ფიზიკური 

პირების სასაზღვრო კონტროლის მიზნით, რომელსაც საბაჟო და სასაზღვრო საპატრულო 

პოლიცია ერთობლივად იყენებს. საანგარიშო პერიოდში ამ მიმართულებით ბევრი 

არაფერი გაკეთებულა. აღსანიშნავია მხოლოდ რისკების მართვისა და ინფორმაციის 

დამუშავების სამმართველოს შექმნა საბაჟო დეპარტამენტის ცენტრალურ აპარატში.  

მოდულების შემუშავებაზე უფრო რთული აღმოჩნდა მათი რეგულარული 

განახლება და კრიტერიუმების შერჩევა ისე, რომ პრაქტიკაში მაღალეფექტიანი 

ყოფილიყო. ამ ყველაფერს სჭირდება კომპლექსური ანალიტიკური საქმიანობა, რომელიც 

მოითხოვს ინფორმაციის მიღების, დამუშავების და რისკების განჭვრეტის კარგ უნარებს.  

ამ თვალსაზრისით საქართველოს საბაჟოსთვის ფასდაუდებელი შეიძლება იყოს 

კვალიფიცირებულ უცხოელ სპეციალისტებთან გამოცდილების გაზიარება, 

განსაკუთრებით ანალიტიკური უნარების განვითარების მიზნით. ინფორმაციის ანალიზი 

და რისკების შეფასებაზე დამყარებული კონტროლის გაძლიერება უნდა იყოს 

საქართველოს საბაჟოს ერთ-ერთი ძირითადი საზრუნავი. ამ მიმართულების 

განვითარებით მოკლევადიან პერსპექტივაშიც კი შესაძლებელია მნიშვნელოვანი 

შედეგების მიღწევა. 

 

 

 

                                                 
101 ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა. სამოქმედო გეგმა ევროკავშირი-საქართველო. პარაგრაფი  4.5.1.  საქონლის მოძრაობა.  საბაჟო; 

European Commission. Eastern Partnership Roadmap 2012-13: the multilateral dimension. Area B.3. Customs cooperation and trade facilitation. 
Specific objective #2. 
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4. დასკვნები და რეკომენდაციები 

 

შეიძლება ითქვას, რომ 2013 წლის განმავლობაში საქართველოს საბაჟო 

ადმინისტრაციის მიერ განხორციელებული და წამოწყებული პროექტები 

შესაბამისობაშია როგორც ENP AP-ით, ისე აღმოსავლეთ პარტნიორობის საგზაო რუკებით 
გათვალისწინებულ ვალდებულებებთან, თუმცა, მათი ხარისხობრივი მხარე და 

შედეგიანობა ობიექტურ შეფასებას მოითხოვს დამოუკიდებელი ექსპერტების მხრიდან.  

საბაჟო პოლიტიკის პრიორიტეტად საანგარიშო პერიოდში განისაზღვრა 

კონტროლის გაძლიერება თითქმის ყველა მიმართულებით, რაც დადებითად შეიძლება 

შეფასდეს, თუ ეს კონტროლი  ცივილიზებული, საერთაშორისო პრაქტიკაში 

აპრობირებული ფორმით ხორციელდება და  წინააღმდეგობაში არ მოდის ვაჭრობის 

ხელშეწყობასთან. ამ თვალსაზისით  მიზანშეწონილი იქნება საბაჟო ადმინისტრაციამ 

განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციოს ადამიანური რესურსების პროფესიულ 

განვითარებას.  

2014 წელს დასრულდება მუშაობა ახალი საბაჟო კოდესის პროექტზე, რომელმაც  

უნდა აღადგინოს კანონსა და კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებს შორის დარღვეული 

ბალანსი და გაითვალისწინოს DCFTA-ის  შესაბამისი დებულებები.  

კოდექსის პროექტის პარლამენტში წარდგენამდე აუცილებელია მისი 

ფართომასშტაბიანი საჯარო განხილვა, როგორც კერძო, ისე არასამთავრობო 

სექტორებთან. ამით შესაძლებელი გახდება მათი  ჩართულობის უზრუნველყოფა, რაც 

საბაჟო კანონმდებლობის ეფექტიანობის საწინდარი იქნება.  

2014 წლიდან კოდექსის კვალდაკვალ შეიცვლება მთელი რიგი საბაჟო 

პროცედურებისა, რომელთა ევროკავშირის სტანდარტებთან შესაბამისობა გარდაუვალ 

აუცილებლობას წარმოადგენს. საბაჟო ადმინისტრაციამ უნდა გააანალიზოს, აქვს თუ არა 

საკმარისი რესურსი (ადამიანური, ინფრასტრუქტურული, ფინანსური და ა.შ.) ახალ 

პროცედურებზე მოსარგებად და სად შეიძლება აღმოჩნდეს სისუსტეები.  

გადაუდებელ ძალისხმევას საჭიროებს ისეთი საკითხების მოგვარება, როგორიცაა 

საბაჟო ღირებულების მართებული ადმინისტრირება, საქონლის განბაჟების 

პროცედურების სწორად ორგანიზება, ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორების 

ევროპული კონცეფციის გაზიარება, საბაჟო დავების გადაჭრის ქმედითი სისტემის 

შემუშავება და სხვა.  

საანგარიშო პერიოდში გააქტიურდა მუშაობა საბაჟო კონტროლის გაძლიერების 

კუთხით. მომავალში მიზანშეწონილი იქნება აქცენტი ინფორმაციის დამუშავებასა და 

რისკების ანალიზზე დამყარებულ კონტროლის ფორმებზე გაკეთდეს. 

2014 წლიდან საბაჟო აპირებს ჩაერთოს ერთიან სავაჭრო ქსელში და გადამხდელებს 

გადასახადების ერთიან სახაზინო ანგარიშზე გადახდა შესთავაზოს,  რაც კერძო სექტორს 

დიდ სარგებელს მოუტანს.  

საბაჟო სფეროში საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარებაში მიღწეული 

გარკვეული პროგრესის მიუხედავად,  აუცილებელია გაგრძელდეს მუშაობა საბაჟო 

რისკის მენეჯმენტის და ვაჭრობის ხელშეწყობის ღონისძიებების პროგრამული 

უზრუნველყოფის მიმართულებით; მათ შორის, იუსტიციის სამინისტროს მონაცემთა 

გაცვლის სააგენტოსთან  თანამშრომლობით,  ერთიანი სავაჭრო ქსელის გაფართოების 

კუთხით.  

საზღვრების ინტეგრირებული მართვის მიმართულებით 2013 წელს 

მნიშვნელოვანი პროგრესი იქნა მიღწეული: გაჩნდა საზღვრების ერთობლივი მართვის 
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რეალური პრეცედენტი. საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის ბოლო 

რამდენიმე წლის განმავლობაში მიმდინარე შეთანხმების პროცესის შედეგად 

მნიშვნელოვნად გაიოლდა ორ ქვეყანას შორის საზღვრის კვეთის პროცედურები. 

სასურველია საქართველოს საბაჟო ადმინისტრაციამ იზრუნოს საზღვრების მართვის 

სფეროში თანამშრომლობაზე სხვა მოსაზღვრე ქვეყნებთანაც, განსაკუთრებით 

ოპერატიული ინფორმაციის გაცვლის თვალსაზრისით.  
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III. ინტელექტუალური საკუთრების უფლების დაცვა 

1. ზოგადი მიმოხილვა 

 

ინტელექტუალური საკუთრების უფლების დაცვა ევროკავშირის მიერ შერჩეული 4 

საკვანძო სფეროდან (ვაჭრობის ტექნიკური ბარიერები, სანიტარული და ფიტოსანიტარული 

კონტროლი, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები და კონკურენციის პოლიტიკა) ერთ-

ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია. ეს თემა აქტუალურია საქართველოსა და 

ევროკავშირს შორის 2013 წელს პარაფირებულ ასოცირების შესახებ  შეთანხმებაშიც, 
რომლის IX  თავიც სწორედ ამ სფეროს ეხება. 

წინამდებარე დოკუმენტში შეფასებულია 2013 წელს ინტელექტუალური 

საკუთრების უფლების დაცვის სფეროში საქართველოში არსებული მდგომარეობა 

როგორც საკანონმდებლო, ისე აღსრულების კუთხით; გაანალიზებულია ამ 

მიმართულებით ქვეყანაში წარმოებული პოლიტიკის შესაბამისობა ევროპული 
სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმისა (ENP AP-ის) და აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის ორმხრივი და მრავალმხრივი საგაზაო რუკების  მოთხოვნებთან. 

კვლევამ აჩვენა, რომ საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისთვის საქართველოს 

მთავრობას უკვე შესრულებული ჰქონდა ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის 

სფეროში ევროკავშირის წინაშე ამ ეტაპისთვის ნაკისრი ვალდებულებები. უშუალოდ 

2013 წლის საკანონმდებლო სიახლეებიდან აღსანიშნავია ცვლილებები 

ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებულ სასაზღვრო ღონისძიებათა შესახებ 
საქართველოს კანონში, რომლის მიხედვითაც,  სასაზღვრო ღონისძიებების აღსრულების 

მიზნით ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების რეგისტრაციის პროცედურის 

აღსრულება  საქპატენტიდან საბაჟო სამსახურის კომპეტენციაში დაბრუნდა.  შესაბამისი   

სტატისტიკა   ადასტურებს,   რომ ცვლილებას დადებითი ეფექტი ჰქონდა. 

ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში 2013 წელს მნიშვნელოვანი 

ინსტიტუციური ცვლილებები არ განხორციელებულა. კვლავ პრობლემად რჩება 

საავტორო უფლებათა დაცვის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს ეფექტიანად 

ფუნქციონირების საკითხი.  

კვლევის დროს ასევე გამოიკვეთა, რომ  2013 წელს  ხელშესახები ეფექტი არ 

მოჰყოლია 2012 წელს შექმნილი ტექნოლოგიური გადაცემების ცენტრის 

ფუნქციონირებას. პრობლემურია ინოვაციებსა და ბიზნესს შორის ტექნოლოგიური 

ჯაჭვის შეკვრა. კვლავ დღის წესრიგში დგას უნივერსიტეტების აქტიურად ჩართვა ამ 

პროცესში. ერთადერთი უნივერსიტეტი, სადაც ამ ეტაპისთვის მსგავსი ინსტიტუცია 

შეიქმნა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესინკუბატორია.   

ინტელექტუალური საკუთრების უფლების დაცვის სფეროს სასამართლო 

სტატისტიკა 2008-2013 წლებში ზრდადია, რაც მისასალმებელია; თუმცა ძირითად 

განმცხადებლად კვლავ საავტორო უფლებათა დაცვის ასოციაცია რჩება, რაც იმას ნიშნავს, 

რომ ამ სფეროში დამოუკიდებელი აქტორების როლი მინიმალურია. ამასთან, 

სასამართლო სტატისტიკა ვერ ასახავს ბაზარზე არსებული არალიცენზირებული 

პროდუქციის რეალურ მასშტაბებს. 

      საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის ინფორმაციით, გაზრდილია 

ინტელექტუალური საკუთრების მომხმარებელთა რაოდენობა (კერძოდ, იმ 

მომხმარებელთა რაოდენობა, რომლებიც მუსიკის, ფილმის, კადრის და ა.შ. 

გამოყენებისათვის, სალონში, თუ რესტორანში დაკვრისათვის, ტელევიზიით 
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გაშვებისათვის, მედია, კინო, თუ სხვა პროდუქციის წარმოებაში გამოყენებისათვის 

საავტორო უფლებათა ასოციაციასთან დებს კონტრაქტს და იხდის ინტელექტუალური 

საკუთრების მოხმარებისათვის საავტორო უფლებათა ასოციაციის მიერ განსაზღვრულ 

ღირებულებას), რაც დადებითი ტენდენციის მაჩვენებელია. 

საანგარიშო პერიოდში საკმაოდ აქტიურ საინფორმაციო კამპანიას ეწეოდა 

ინტელექტუალური საკუთრების პოლიტიკის გამტარებელი საქპატენტი, რომლის 

აქტივობები ამ მიმართულებით 2013 წელს პოზიტიურად შეიძლება შეფასდეს. 

2013 წელს გამოიკვეთა ფინანსური პოლიციის გარკვეული ქმედებები 

არალიცენზირებული პროდუქციის ბაზრიდან ამოღების მიზნით, რაც 2010-2011 წლებში 

არ მომხდარა და, შესაბამისად, ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის კუთხით, 

ხელისუფლების ნების არსებობის ერთგვარი დემონსტრირებაა. 

საანგარიშო პერიოდში კვლავ მაღალი იყო საქართველოში ვიდეომეკობრეობის 

მაჩვენებლები. მისასალმებელია, რომ ხელისუფლება ამ პრობლემის დაძლევას 

საკუთარი, ანუ საჯარო სექტორის ლიცენზირებული პროდუქციით უზრუნველყოფის 

მცდელობით იწყებს (აწარმოებს მოლაპარაკებებს კომპანია მაიკროსოფტთან), თუმცა ამ 

ეტაპზე სახელმწიფო უწყებების უმრავლესობა კვლავ მეკობრული პროგრამების 

მომხმარებლად რჩება. 

კვლევამ აჩვენა, რომ საკმაოდ მწირია არალიცენზირებულ და მეკობრულ 

პროდუქციასთან დაკავშირებით არსებული სტატისტიკური კვლევები და მონაცემები, 

რაც სიტუაციის შეფასებას ართულებს. 

არსებული პრობლემების მიუხედავად, კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ 

ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის სფეროში საქართველომ 2013 წელს საკმაოდ 

მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია, რაც გახდა კიდეც საქართველოსა და ევროკავშირს 

შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების პარაფირების ერთ-ერთი წინაპირობა.     

2. სახელმწიფო პოლიტიკა და კანონმდებლობა 

2.1 ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის 
პრიორიტეტები 

 
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების 

პარაფირებული ტექსტის102 მეცხრე თავი მიზნად ისახავს მხარეებს შორის ინოვაციური 

პროდუქტების წარმოებისა და კომერციალიზაციის ხელშეწყობას ადეკვატურად და 

ეფექტურად დაცული ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების  გზით.  

მხარეები თანხმდებიან, რომ უზრუნველყოფენ ინტელექტუალური საკუთრების 

უფლებასთან დაკავშირებული ისეთი საერთაშორისო ხელშეკრულებების ადეკვატურად 

და ეფექტიანად აღსრულებას, როგორიცაა ვაჭრობის მსოფლიო  ორგანიზაციის 
შეთანხმება ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების ვაჭრობასთან 
დაკავშირებუბული ასპექტების შესახებ103 (TRIPS). შეთანხმება, რომელიც 1995 წლის 

პირველი იანვრიდან შევიდა ძალაში, მოიცავს ინტელექტუალური საკუთრების შემდეგ 

ასპექტებს: საავტორო და მომიჯნავე უფლებებს, სასაქონლო ნიშნებს, გეოგრაფიულ 

აღნიშვნებს (საქონლის ადგილწარმოშობის ჩათვლით), სამრეწველო ნიმუშებს,  

პატენტებს. 

                                                 
102 იხ.: Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one 
part, and Georgia, of the other part.  http://eeas.europa.eu/georgia/assoagreement/assoagreement-2013_en.htm    
103 ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია. http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm 

http://eeas.europa.eu/georgia/assoagreement/assoagreement-2013_en.htm
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm
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საავტორო და მომიჯნავე უფლებების სფეროში მხარეები კიდევ ერთხელ 

ადასტურებენ მზადყოფნას დაიცვან ვალდებულებები და უფლებები შემდეგი 

საერთაშორისო შეთანხმებების შესაბამისად: ლიტერატურული და მხატვრული 

ნაწარმოებების დაცვის შესახებ ბერნის კონვენცია (1886 წ.),104 საერთაშორისო კონვენცია, 

შემსრულებლის, ფონოგრამების დამამზადებლის და მაუწყებლობის ორგანიზაციების 

უფლებათა დაცვის შესახებ (რომი, 1961 წ.),105 ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო 

ორგანიზაციის (ისმო) შეთანხმება საავტორო უფლებებზე (1996 წ.)106,  შესრულებებისა და 

ფონოგრამების შესახებ ისმო-ს ხელშეკრულება (1996 წ.107). 

  სასაქონლო ნიშნების სფეროში მხარეები ადასტურებენ შემდეგი 

ვალდებულებების შესრულებას: მადრიდის შეთანხმება ნიშნების საერთაშორისო 

რეგისტრაციის შესახებ (1891 წ.) და ამ შეთანხმებასთან დაკავშირებული ოქმი (1989 წ.)108 

და ნიცის შეთანხმება ნიშნების რეგისტრაციისათვის განკუთვნილი საქონლისა და 

მომსახურების საერთაშორისო კლასიფიკაციის შესახებ (1957 წ.)109.  

შეთანხმების საფუძველზე შექმნილი სისტემა მრავალ ქვეყანაში იძლევა ნიშნის 

დაცვის შესაძლებლობას საერთაშორისო რეგისტრაციის საფუძველზე. საერთაშორისო 

რეგისტრაციაგავლილი ნიშნის დაცვის ვალდებულება ხელშეკრულების ხელმომწერ 

ყველა მხარეზე ვრცელდება.  

დამატებით, ცნობილ სასაქონლო ნიშნებთან დაკავშირებით, მხარეები იღებენ 

ვალდებულებას დაიცვან პარიზის კონვენციის (1967 წ.)110 მუხლი 6bis111112 და TRIPS-ის 

მუხლი 16 (მე-2 და მე-3 პარაგრაფი).  

 სამრეწველო ნიმუშების სფეროში მხარეები თანხმდებიან დაიცვან ჰააგის 
შეთანხმების სამრეწველო ნიმუშების საერთაშორისო დეპონირების შესახებ ჟენევის აქტი 

(1999). 113 
 პატენტების სფეროში მხარეები ადასტურებენ საპატენტო კოოპერაციის 

ხელშეკრულებით (1970წ.) აღებულ ვალდებულებებს114. ამ ხელშეკრულებით 

შესაძლებელი გახდა გამოგონებაზე საპატენტო დაცვის მოთხოვნა ერთდროულად 

რამდენიმე ქვეყანაში, საერთაშორისო საპატენტო განაცხადის წარდგენის საფუძველზე.  

 ამასთან, მხარეები აღიარებენ 2001 წლის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის 

დოჰას მინისტერიალის მიერ მიღებულ დეკლარაციას, რომლის მიხედვითაც, მის წევრ 

ქვეყნებს აქვთ უფლება TRIPS-ის ხელშეკრულებას გვერდი აუარონ, თუ საქმე ეხება 

საზოგადობრივ ჯანდაცვას და მედიკამენტების საყოველთაო ხელმისაწვდომობას. 

კერძოდ, რიგ შემთხვევებში, სახელმწიფოს უფლება აქვს მწარმოებლებს მედიკამენტების 

გენერირებული ვერსიის წარმოების ლიცენზია მისცეს.  

                                                 
104 ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაცია (ისმო). http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/trtdocs_wo001.html 
105 ისმო. http://www.wipo.int/treaties/en/ip/rome/ 
106 ისმო. http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/trtdocs_wo033.html 
107 ისმო. http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wppt/trtdocs_wo034.html 
108 ისმო. http://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/trtdocs_wo015.html საქპატენტი. 

www.sakpatenti.org.ge%2Ffiles%2Fprotocol.doc&ei=X9HLUtidBNHJsgaD2oGIAQ&usg=AFQjCNE1w11W5BkttTbB0Bji0wjefK1W5A&sig2=gusFl

UcXghKlmtf9uSqd0w    
109 ისმო. http://www.wipo.int/treaties/en/classification/nice/trtdocs_wo019.html 
110 ისმო. http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html#P151_21198 
111 „კავშირის ქვეყნები ვალდებულებას იღებენ უარი თქვან რეგისტრაციაზე ან გააუქმონ იგი და აკრძალონ სასაქონლო ნიშნის 

გამოყენება, რომელიც შეადგენს სხვა ნიშნის რეპროდუქციას, იმიტაციას ან თარგმანს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ამ ნიშანთან 

აღრევა, თუ ეს ნიშანი უკვე მიჩნეულია ამ კონვენციის სარგებლობით უფლებამოსილი პირის საყოველთაოდ ცნობილ ნიშნად იმ 

ქვეყნის უფლებამოსილი ორგანოს მიერ, რომელმაც მოახდინა რეგისტრაცია ან სადაც მოხდა გამოყენება, და როგორც საყოველთაოდ 

ცნობილი ნიშანი, გამოიყენება იდენტური ან მსგავსი საქონლისათვის“. 
112 საქპატენტი www.sakpatenti.org.ge/files/paris_convention_full.doc       
113 ისმო. http://www.wipo.int/hague/en/legal_texts/wo_haa_t.htm 
114 ისმო. http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/atoc.htm 

http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/trtdocs_wo001.html
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/rome/
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/trtdocs_wo033.html
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wppt/trtdocs_wo034.html
http://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/trtdocs_wo015.html
http://www.wipo.int/treaties/en/classification/nice/trtdocs_wo019.html
http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html#P151_21198
http://www.sakpatenti.org.ge/files/paris_convention_full.doc
http://www.wipo.int/hague/en/legal_texts/wo_haa_t.htm
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/atoc.htm


 43 

აღსრულების სფეროში წევრი ქვეყნები იხელმძღვანელებენ TRIPS-ის შეთანხმების 

მესამე ნაწილით (ინტელექტუალური საკუთრების უფლებათა აღსულება) და 

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შეთანხმების პარაფირებული 

ტექსტის მესამე ნაწილით.  

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების 

პარაფირებული ტექსტის (მუხლი 17) მიხედვით კი, ინტელექტუალური საკუთრების 

დაცვის კუთხით, საქართველომ უნდა უპასუხოს შემდეგ ძირითად გამოწვევებს: 

ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის კუთხით არსებული კანონის აღსრულება, 

ბრძოლა მეკობრეობისა და კონტრაფაქციული პროდუქციის წინააღმდეგ 

(განსაკუთრებით - საბაჟო ღონისძიებები); საბაჟო პუნქტების ადმინისტრაციული 

შესაძლებლობების ზრდა ამ მიმართულებით; კონტრაფაქციის წინააღმდეგ დაცვისა და 

აღსრულების ეფექტური სტანდარტების შექმნა და დანერგვა, რეგიონული 

თანამშრომლობის გაძლიერება; საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით, საბაჟო 

ოპერაციების, განსაკუთრებით რისკებზე დაფუძნეული საბაჟო კონტროლის სისტემის 

დანერგვა.    

გარდა ამისა, DCFTA-ს მიღებასთან ერთად, საქართველო იღებს გარკვეულ ახალ 

ვალდებულებებს, რომლებიც გულისხმობს ე.წ. TRIPS პლიუსის საქართველოში 

დანერგვას.  

2.2. ცვლილებები კანონმდებლობაში 

 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც 2013 წელს ინტელექტუალური 

საკუთრების დაცვასთან დაკავშირებულ კანონმდებლობაში განხორციელდა, არის 

ცვლილებები ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებულ სასაზღვრო 
ღონისძიებათა შესახებ საქართველოს კანონში. ცვლილების თანახმად, მისი ამოქმედების 

მომენტიდან, სასაქონლო ნიშნებზე სასაზღვრო ღონისძიებების განხორციელების 

მოთხოვნით, განმცხადებელმა უნდა მიმართოს  შემოსავლების სამსახურს. საქპატენტის 

ინფორმაციით, აღნიშნული ცვლილების მიზანია განმცხადებლისათვის/სასაქონლო 

ნიშნის მფლობელისათვის სერვისის მიღების გაადვილება, ე.წ.  „ერთი სარკმლის“ 

პრინციპიდან გამომდინარე.   

აღსანიშნავია, რომ ამ ცვლილებამ ჩაანაცვლა 2011 წელს ინტელექტუალურ 

საკუთრებასთან დაკავშირებულ სასაზღვრო ღონისძიებათა შესახებ საქართველოს 

კანონში შესული ცვლილებები. 2011 წელს საქართველომ გაიზიარა ბულგარეთის, 

მალტის, მაკედონიის გამოცდილება. კერძოდ, საქართველოს კანონმდებლობის 

თანახმად, ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული სასაზღვრო 

ღონისძიებები რეგულირდება არა საბაჟო კოდექსით (როგორც ეს საფრანგეთში, 

გერმანიაში, რუმინეთში, ნორვეგიაში, თურქეთში,  რუსეთში, უკრაინაში, სომხეთსა ან 

ბელარუსშია), არამედ სპეციალური კანონით ინტელექტუალურ საკუთრებასთან 

დაკავშირებულ სასაზღვრო ღონისძიებათა შესახებ. 2011 წლის კანონპროექტით  

ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებზე უფლების მფლობელთა მიერ  სასაზღვრო 

ღონისძიებების განხორციელებაზე მოთხოვნის რეგისტრაცია დაევალება  სსიპ  

ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ ცენტრს – საქპატენტს (მანამდე ამას საბაჟო 

სამსახური ახორციელებდა).   

საქპატენტის ინფორმაციით, აღნიშნული ცვლილების მიზანი იყო 

განმცხადებლისათვის/სასაქონლო ნიშნის მფლობელისათვის სერვისის მიღების 

გაადვილება ე.წ. „ერთი სარკმლის“ პრინციპის გამოყენებით, რამაც მნიშვნელოვნად 
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გაზარდა სასაზღვრო ღონისძიების მოთხოვნით განაცხადების რიცხვი. ვინაიდან, 

კონტრაფაქტის ამოცნობის კუთხით, საბაჟოზე შეიქმნა აღსრულებასთან დაკავშირებული 

პრობლემები, საჭირო გახდა უფლების მფლობელსა და საბაჟო ორგანოებს შორის 

ინფორმაციის გაცვლა, კერძოდ, მოცემული პროდუქტის ნიმუშების წარმოდგენა და სხვ.  

 

საკანონმდებლო ცვლილებებით115 განისაზღვრა შემოსავლების სამსახურის მიერ 

ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტის რეგისტრაციის წესი და პირობები 

(საქპატენტის ნაცვლად სასაზღვრო ღონისძიებაზე მოთხოვნას დაარეგისტრირებს 

შემოსავლების სამსახური). როგორც საქპატენტი ამჯერად განმარტავს, აღნიშნული 

პრაქტიკა დანერგილია ევროკავშირის ყველა ქვეყანაში.116 ამასთანავე, მათი განმარტებით, 

2013 წელს კანონში „ინტელექტუალური საკუთრებასთან დაკავშირებული სასაზღვრო 
ღონისძიებების შესახებ“  შეტანილი ცვლილებები  მიზნად ისახავდა აღნიშნული კანონის 

ჰარმონიზაციას PCA-სა და TRIPS-ის მოთხოვნებთან. 

ცვლილების თანახმად, ასევე ფართოვდება ინტელექტუალური საკუთრების 

კანონით გათვალისწინებულ ობიექტთა წრე. 2013 წლამდე აღნიშნული კანონი არ 

ვრცელდებოდა დიზაინზე განსაკუთრებული უფლებების დარღვევაზე. 2013 წლის 

ცვლილებებმა აღმოფხვრა აღნიშნული ნაკლოვანება. ამასთან, კანონი შესაბამისობაში 

მოვიდა ევროპარლამენტის და საბჭოს 2013 წლის 12 ივნისის N608/2013 

რეგულაციასთან.117 ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტებს, რომელთა დაცვასაც 

განახორციელებს შემოსავლების სამსახური, დაემატება „დიზაინი“. დგინდება დიზაინზე 

განსაკუთრებული უფლებების დარღვევით წარმოებულ პროდუქციაზე სასაზღვრო 

ღონისძიებათა გამოყენების წესი. 

კანონით დაზუსტდა, რომ კონტრაფაქციული საქონელი განადგურდება  საქონლის 

მფლობელსა და უფლების მფლობელს შორის შეთანხმების საფუძველზე, ხოლო 

შეთანხმების ვერმიღწევის შემთხვევაში, მხარეებს შორის დავა განიხილება და 

გადაწყდება სასამართლო წესით. ამასთანავე, სასამართლოსთვის სასარჩელო 

განცხადებით მიმართვისა და საქონლის შეჩერების საფუძვლიანობის მტკიცების 

შესაძლებლობა ექნებათ როგორც უფლების მფლობელს, ისე საქონლის იმპორტიორს 

(ექსპორტიორს). 

აქვე აღსანიშნავია, რომ კანონმა რეგულაციის მიღმა დატოვა ისეთი საკითხი, 

როგორიცაა კანონით გათვალისწინებული უფლებამოსილების განხორციელება 

საპატენტო საქმიანობაზე. TRIPS-ის მოთხოვნები არ ითვალისწინებს ვალდებულებას, 

რომ კანონი ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული სასაზღვრო 
ღონისძიებების შესახებ არეგულირებდეს პატენტებსა და დიზაინზე განსაკუთრებულ 

უფლებებს, თუმცა მსგავსი პირობა გათვალისწინებულია ევროპარლამენტის და საბჭოს 

2013 წლის 12 ივნისის N 608/2013 რეგულაციაში.118 

კიდევ ერთი დეტალი, რომელიც აღსანიშნავია, საბაჟოს მიერ ex-officio პრინციპის 

გამოყენების შესაძლებლობას ეხება. კანონი ინტელექტუალურ საკუთრებასთან 
დაკავშირებული სასაზღვრო ღონისძიებების შესახებ  არ ადგენს ex-officio პრინციპს119, 

შესაბამისად, საბაჟო სამსახურის მოვალეობას არ წარმოადგენს თავად მოახდინოს 

                                                 
115 საქართველოს კანონი ინტელექტუალური საკუთრებასთან დაკავშირებული სასაზღვრო ღონისძიებების შესახებ.  23/06/1999. 
116 საქპატენტის  წერილი 08.01.2014  პასუხი ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის კითხვებზე.  
117  REGULATION (EU) No 608/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL  

of 12 June 2013 . Art.2  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:181:0015:0034:en:PDFOfficial 
118  იქვე. 
119 UNDP Georgia. Study on Counterfeiting and Piracy in Georgia.  23/06/2010, p.22.  

http://www.undp.org.ge/files/24_1046_187891_counterfeiting-piracy-eng.pdf  

http://www.undp.org.ge/files/24_1046_187891_counterfeiting-piracy-eng.pdf
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სამართლებრივი პროცედურების ინიცირება დანაშაულის შესახებ ინფორმაციის მიღების 

საფუძველზე. იმ შემთხვევაში, თუ განხორციელდა რეესტრში შეტანილი 

ინტელექტუალური საკუთრების იმპორტი ან ექსპორტი უფლებების დარღვევით, საბაჟო 

სამსახური იღებს გადაწყვეტილებას ასეთი საქონლის გადაადგილების შეჩერებაზე. 

შესაბამისი სამსახურის გადაწყვეტილება დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს უფლების 

მფლობელს.  

წარმოქმნილი დავის გადასაწყვეტად არსებობს ორი მეთოდი: 1. თუ შეტყობინების 

მიღების შემდგომ უფლების მფლობელი და საქონლის ექსპორტიორი/იმპორტიორი 

შესაბამის სამსახურს წარუდგენენ წერილობით თანხმობას, რომ საქონლის მფლობელი 

უარს აცხადებს შეჩერებულ საქონელზე, მაშინ მოხდება საქონლის განადგურება;  2. იმ 

შემთხვევაში, თუ ვერ მოხდა შეთანხმება, დავა წყდება სასამართლოს გადაწყვეტილების 

საფუძველზე. გამომდინარე აქედან, ნათელია, რომ საბაჟო სამსახურს არ აქვს უფლება 

ისარგებლოს ex-officio პრინციპით. აღნიშნული მოთხოვნა არ არის გათვალისწინებული 

TRIPS-ის მოთხოვნებში, თუმცა ევროკავშირის #1383/2003 რეგულაციით საბაჟო 

სამსახურმა მიზანშეწონილია ისარგებლოს ex-officio პრინციპით120. ამასთანავე მიგვაჩნია, 

რომ კანონში შემოღებული რეგულაცია აღსრულებისთვის წინაღობებს არ ქმნის და ამ 

ეტაპზე ნაკლებად საჭიროებს დამატებით ცვლილებებს.  

ამასთან, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საქართველოს 

ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის - საქპატენტის თავმჯდომარის 

2013 წლის 27 ნოემბრის #01 ბრძანებით დამტკიცებულ იქნა საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირის -  საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული 
ცენტრის - საქპატენტის დასაქმებულთა კონკურსის ჩატარების წესი.  

ინტელექტუალური საკუთრების შესახებ კანონმდებლობა, შეიძლება ითქვას, რომ 

მთლიანად არის ჰარმონიზებული ევროკავშირის წინაშე ნაკისრ ვალდებულებებთან. 

გარდა იმ ახალი ვალდებულებებისა, რომლებიც  DCFTA-ის ხელშეკრულებით არის 

გათვალისწინებული და ე.წ. TRIPS პლიუსის საქართველოში დანერგვას უკავშირდება. 

მთავარი პრობლემა, სფეროს აქტორთა საერთო აღიარებით, ამ კანონმდებლობის 

აღსრულების საკითხებია.  

2.3. ინსტიტუციური ცვლილებები 

 
2013 წელს ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში არსებითი ხასიათის 

ინსტიტუციური ცვლილებები არ განხორციელებულა. ერთადერთი, 2013 წელს 

საქართველოს საპატენტო კანონის პირველ მუხლში შეტანილ იქნა ცვლილება, რომლის 

მიხედვითაც, საქპატენტის თავმჯდომარეს, ნაცვლად პრეზიდენტისა, თანამდებობაზე 

ნიშნავს და ათავისუფლებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. ეს სიახლე 

კანონმდებლობის ახალ კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში მოყვანას ისახავდა მიზნად.    

საანგარიშო  პერიოდში  განახლდა   საავტორო   უფლებათა დაცვის 

უწყებათაშორისი  საკოორდინაციო  საბჭოს  შემადგენლობა (პრემიერ-მინისტრის 2013 

წლის 22 მაისის #107 ბრძანება). საბჭოს ქმედითუნარიანობის გაზრდის მიზნით, მის  

წევრებად განისაზღვრნენ საქართველოს იუსტიციის, ფინანსთა, შინაგან საქმეთა, 

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროების საშუალო რგოლის ხელმძღვანელები. 

                                                 
120 UNDP Georgia.  Study on Counterfeiting and Piracy in Georgia. 23/06/2010, p22.   

http://www.undp.org.ge/files/24_1046_187891_counterfeiting-piracy-eng.pdf  

 

http://www.undp.org.ge/files/24_1046_187891_counterfeiting-piracy-eng.pdf
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საბჭოს მუშაობაში, გარდა მუდმივმოქმედი წევრებისა, მონაწილეობენ საავტორო 

უფლებათა ასოციაციის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. 

საკოორდინაციო საბჭო განახლებული შემადგენლობით ორჯერ შეიკრიბა.  საქპატენტმა 

შეიმუშავა  კონცეფციის პროექტი და სამუშაო გეგმა, რომელიც დაეგზავნათ საბჭოს 

წევრებს შემდგომი რეკომენდაციებისა და შენიშვნებისთვის.  

აქვე უნდა აღინიშნოს გასულ წლებში შექმნილი ზოგიერთ ინსტიტუციის 

ნაკლებეფექტურობა. მაგალითად, დაფუძნებულია საავტორო უფლებათა დაცვის 

უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო. მას თავმჯდომარეობს საქპატენტი, ხოლო 

წევრები არიან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, ფინანსთა სამინისტროს, შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს 

წარმომადგენლები. არსებული ინფორმაციით, საბჭოს შეკრების პერიოდულობა საკმაოდ 

დაბალია (საშუალოდ, წელიწადში ერთხელ).  2013 წელს საბჭო შეიკრიბა ივნისში და 

იმსჯელა ქვეყანაში საავტორო უფლებების დაცვის მიმართულებით გასატარებელ 

ზომებზე. ვფიქრობთ, რომ მსგავსი პერიოდულობა არასაკმარისია აღსრულების 

გაუმჯობესებისთვის აუცილებელი კოორდინაციის  უზრუნველსაყოფად. 

3. ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმითა და აღმოსავლეთ 

პარტნიორობის საგზაო რუკებით  ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება 

 

3.1. ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების შესაბამისობა PCA-სა და WTO-ს 
ინტელექტუალური საკუთრების შესახებ შეთანხმების (TRIPS) მოთხოვნებთან; PCA-ს 

42(2) მუხლში მოცემული კონვენციების აღსრულება 121 
 

ევროგართიანებასა და საქართველოს შორის პარტნიორობისა და 
თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების (PCA-ის) (დაიდო 1996 წელს)  მოთხოვნები122, 

რაც გულისხმობს ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის დონის დაახლოებას 

ევროგაერთიანებაში არსებულ დონესთან, საკანონმდებლო და საერთაშორისო 

ხელშეკრულებებთან მიერთებას, დღეისთვის საკანონმდებლო დონეზე  სრულად არის 

დაკმაყოფილებული. პრობლემად რჩება „დაცვის უფლებების ძალაში შესვლის 

ეფექტური ზომების“ ნაწილში კანონმდებლობის აღსრულებაში არსებული პრობლემები, 

რაც ასახვას ჰპოვებს საქართველოს საერთაშორისო რეიტინგებში (მაგალითად, 

გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსის მიხედვთ) და ადასტურებს, რომ 

ევროგაერთიანებაში არსებული დონის მიღწევა ამ ეტაპზე საკმაოდ არარეალისტურია.  

DCFTA-ის მიხედვით წარმოქმნილი ახალი ვალდებულებები შემდგომი ნაბიჯების 

გადადგმას გულისხმობს საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან:  

                                                 
121 ევროპული სამეზობლო პოლიტიკა. სამოქმედო გეგმა ევროკავშირი-საქართველო, პარაგრაფი  4.5.5. სხვა ძირითადი საკითხები, 

ინტელექტუალური და ინდუსტრიული საკუთრების უფლებები. 
122 ევროკავშირი და საქართველო. შეთანხმება პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ, თავი VI. ინტელექტუალური, 
სამრეწველო და კომერციული საკუთრების დაცვა, მუხლი 42: საქართველო გააგრძელებს ინტელექტუალური, სამრეწველო და 

კომერციული საკუთრების დაცვის გაუმჯობესებას, რათა შეთანხმების ძალაში შესვლის თარიღიდან მეხუთე წლის ბოლოსათვის 

უზრუნველყოს დაცვის ისეთი დონე, როგორიც არსებობს გაერთიანებაში, ამ უფლებების ძალაში შესვლის ეფექტური ზომების 

ჩათვლით; წინამდებარე შეთანხმების ძალაში შესვლის თარიღიდან მეხუთე წლის ბოლოსათვის საქართველო შეუერთდება მე-2 

დანართის პირველ პარაგრაფში აღნიშნულ მრავალმხრივ კონვენციებს ინტელექტუალური, სამრეწველო და კომერციული 

საკუთრების უფლებების შესახებ, რომელთა მონაწილეები არიან გაერთიანების წევრი სახელმწიფოები ან რომლებსაც de facto 

მიმართავენ წევრი სახელმწიფოები ამ კონვენციებში მოცემული შესაბამისი დებულებების თანახმად. http://eu-

nato.gov.ge/ge/eu/agreement    

http://eu-nato.gov.ge/ge/eu/agreement
http://eu-nato.gov.ge/ge/eu/agreement
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1. განსახორციელებელია ცვლილებები საავტორო და მომიჯნავე უფლებების 
შესახებ საქართველოს კანონში, რომლებიც ძირითადად შეეხება შემსრულებელთა და 

ფონოგრამის დამამზადებელთა უფლებების მოქმედების ვადების გაზრდას (50-დან 70 

წლამდე);  

2. განსახორციელებელია ცვლილებები საქართველოს საპატენტო კანონში, 
რომლითაც იმ სამედიცინო პროდუქტებისათვის, რომლებისთვისაც ჩატარდა 

პედიატრიული კვლევები, შეთანხმებით გათვალისწინებული პირობებით, უნდა 

დადგინდეს დაცვის ვადის დამატებით 6 თვით გაგრძელება; დამატებითი დაცვის 

მოწმობის გაცემის შესაძლებობა უნდა გავრცელდეს მცენარეთა დაცვის პროდუქტებზეც;  

3. რიგ საკანონმდებლო აქტებში შესატანია ცვლილებები, რომლითაც 

ჩამოყალიბდება ყოვლისმომცველი სისტემა, რათა კონკრეტული ვადების ფარგლებში (6 

წელი სამედიცინო პროდუქტებზე, 10 წელი მცენარეთა დაცვის პროდუქტებზე) 

გარანტირებული იყოს იმ ინფორმაციის კონფიდენციალურობა, ფარულობა და 

არგამოყენება, რომელიც წარდგენილია სამედიცინო პროდუქტის ბაზარზე განთავსების 

ნებართვის მიღების მიზნით. აღსანიშნავია, რომ სამედიცინო პროდუქტებთან 

მიმართებაში მონაცემთა დაცვის ვადა აითვლება ნებისმიერი მხარის ტერიტორიაზე 

(ევროკავშირში ან საქართველოში) წამლის პირველად რეგისტრაციის მომენტიდან; 

აღსრულების ნაწილში ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების სამოქალაქო 

აღსრულების თავი დეტალურად ადგენს საპროცესო ნორმებს, რომლებიც უნდა აისახოს 

შესაბამის კანონმდებლობაში, ან გაკეთდეს სათანადო მითითება საქართველოს 

საპროცესო კანონმდებლობაში. 

ცხადია, ეს ვალდებულებები ასახვას ჰპოვებს უკვე მომავალი წლების სამოქმედო 

გეგმებში და საქართველოსთვის ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის 

მიმართულებით  ახალი ეტაპი იქნება.  

 

3.2. სასამართლო სისტემის ჯეროვანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და 
აღსრულებაზე მიმართული რესურსების გაზრდა 123 

 
ინტელექტუალური საკუთრების უფლების დაცვის კანონმდებლობის 

აღსრულების პრობლემა საქართველოში ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა ევროპული 
სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში ქვეყნის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების 

შესრულების გზაზე.  

მიუხედავად ამისა, უნდა აღინიშნოს, რომ ბოლო წლების განმავლობაში 

სასამართლო სტატისტიკა ზრდის ტემპით ხასიათდება, რაც მნიშვნელოვანი სიახლეა. 

უზენაესი სასამართლოს მონაცემებით, სასამართლოში შეტანილი განაცხადების 

რაოდენობა 2013 წელს (169 სარჩელი), 2009 წლის მაჩვენებელთან შედარებით (79 

სარჩელი), დააახლოებით 2-ჯერ არის გაზრდილი. თუ 2012 წლის გარკვეულ პასიურობას 

არ ჩავთვლით, ზრდის ეს ტენდენცია 5 წლის განმავლობაში უკვე სტაბილურია.  
ასევე საინტერესოა სასამართლო სტატისტიკის შემდეგი მონაცემები: სამრეწველო 

საკუთრებაზე შეტანილი განაცხადები მნიშვნელოვნად ჩამორჩება საავტორო და 

მომიჯნავე უფლებებზე შეტანილი საჩივრების რაოდენობას. ბოლო სამი წლის დინამიკა 

ასევე გვაჩვენებს, რომ 2013 წელს დამთავრებული დავების რაოდენობა მნიშვნელოვნად 

აღემატება 2012 და 2011 წლების მაჩვენებელს.124  

                                                 
123 ევროპული სამეზობლო პოლიტიკა. სამოქმედო გეგმა ევროკავშირი-საქართველო, პარაგრაფი  4.5.5. სხვა ძირითადი საკითხები, 

ინტელექტუალური და ინდუსტრიული საკუთრების უფლებები. 
124 უზენაესი სასამართლოს წერილი. 27.12.2013. ინტელექტუალური საკუთრების საქმეთა სტატისტიკის შესახებ. 
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ასევე მაღალია განუხილველად დატოვებული საქმეების რაოდენობა. როგორც 

ერთ-ერთ ძირითად მოსარჩელესთან - საქართველოს საავტორო უფლებათა 

ასოციაციასთან - კონსულტაციის შედეგად გაირკვა125, ეს მონაცემი მორიგების მაღალი 

მაჩვენებლის მიზეზით შეიძლება აიხსნას. თუმცა, მეორე მხრივ, საქმეების საკმაოდ დიდი 

ნაწილის მიღებაზე უარის თქმა (35 სარჩელი 169-დან) განმცხადებელთა დაბალი 

კომპეტენციის შედეგიც შეიძლება იყოს. რაც ინტელექტუალური სამართლის სწავლების 

(მათ შორის - ადვოკატთა კორპუსისთვის) დონის ამაღლების  აუცილებლობას აყენებს.  

სასამართლო დავების შედარებით დაბალ ხარისხსა და საქმეების განხილვის 

დროში გახანგრძლივებას რაც შეეხება, 2013 წელს, ვფიქრობთ, შენარჩუნებულია 

ზოგადად ბოლო წლებში არსებული პრობლემები. მაგალითად, ინტელექტუალური 

საკუთრების დაცვაზე სარჩელს განიხილავენ სასამართლოები, რომლებიც თავად 

არალიცენზირებული პროგრამების მომხმარებლები არიან.  

გარდა ამისა, ინტერვიუერები (ინტელექტუალური საკუთრების საკითხებით 

დაინტერესებული აქტორები) მიუთითებენ მოსამართლეთა ინფორმირებულობის 

დაბალ ხარისხზე ინტელექტუალური საკუთრების შესახებ კანონმდებლობასთან 

დაკავშირებით.  

აშშ-ში, თემის სპეციფიკური ხასიათიდან გამომდინარე, მოსამართლეები 

ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებით სულ უფრო ხშირად იყენებენ 

პრეცედენტულ სამართალს. საქართველოში პრობლემებს ქმნის ისიც, რომ არ არსებობს 

პრეცედენტული სამართალი და, ამას გარდა, არ არსებობს თავად პრეცედენტებიც, 

რომელთა გაზიარებაც იქნებოდა შესაძლებელი. 

სასამართლო გადაწყვეტილებები ამ მიმართულებით, ხშირ შემთხვევაში, 

აბსოლუტურად არაპროგნოზირებადია, რაც სასამართლო დავების ზრდის ერთ-ერთი 

შემაფერხებელი ფაქტორია.   

ასევე არ არსებობს სასამართლოს მიერ მომჩივანის მოთხოვნის საფუძველზე 

ექსპერტიზის, მაგალითად, ე.წ. IT აუდიტის დანიშვნის გამარტივებული პრაქტიკა, ისეთი 

ფორმატით, როგორც ეს აშშ-შია. შესაბამისად, ასევე გართულებულია მომჩივანის მიერ 

ინტელექტუალური საკუთრების ხელყოფის ფაქტის დადასტურება, რაც ასევე ხელს არ 

უწყობს სასამართლო პრაქტიკის გააქტიურებას.   

ამიტომ მოულოდნელი აღარ არის, რომ 2013 წელს პროცესების უმეტესობას 

საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაცია აწარმოებდა და კერძო განმცხადებლების 

ან კომპანიების მაჩვენებელი ამ მიმართულებით საკმაოდ დაბალი იყო. კერძოდ, 

ასოციაცია აწარმოებდა 157 პროცესს, აქედან 30 საქმე 2013 წლის 31 დეკემბრისთვის 

კვლავ მიმდინარეობდა, 94 საქმე დასრულდა მორიგებით, 25 საქმე დასრულდა 

ასოციაციის სასარგებლოდ, 8  საქმე დარჩა განუხილველი126; ეს მონაცემი ასევე ხაზს 

უსვამს მსგავსი ასოციაციების და ზოგადად არასამთავრობო აქტორების აქტიურობის 

მნიშვნელობას სასამართლო პრაქტიკის გააქტიურების პროცესში.   

აღსრულების გაუმჯობესების მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯად შეიძლება 

ჩაითვალოს საბაჟო ღონისძიებების სფეროში განხორციელებული საკანონმდებლო 

ცვლილება, რომელზეც საკანონმდებლო ცვლილებების მუხლში დეტალურად 

ვისაუბრეთ. შემოსავლების სამსახურის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, ამ კანონის 

საფუძველზე, 2013 წლის განმავლობაში საბაჟო დეპარტამენტის მიერ დაფიქსირდა 

საქონლის შეჩერების  47 შემთხვევა (სულ შეჩერდა 865586 ლარის საქონელი).  აქედან 25 

                                                 
125 ინტერვიუ საქართველოს საავტორო  უფლებათა ასოციაციის ხელმძღვანელთან გიგა კობალაძესთან. 
126 საქპატენტის  წერილი 08.01.2014.  პასუხი ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის კითხვებზე.  
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შემთხვევაში უფლების მფლობელსა და საქონლის მფლობელს შორის მოხდა შეთანხმება 

საქონლის განადგურების თაობაზე; 15 შემთხვევაში უფლების მფლობელმა მიმართა 

სასამართლოს; 5 შემთხვევაში, უფლების მფლობელის წერილობითი თხოვნის  თანახმად, 

საქონელი გაშვებულ იქნა (არ აღმოჩნდა კონტრაფაქცია). დანარჩენ 2 შემთხვევაში, 

საქონლი 2013 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით,  შეჩერებული იყო საბაჟო 

დეპარტამენტის ბრძანების საფუძველზე. შეჩერებული საქონლის სასაქონლო ნიშნები 

იყო: Nokia, Samsung, Nikai, Galaxy (საყოფაცხოვრებო და კომპიუტერული ტექნიკა),  Coca 
cola და ქალის მაისურები სასაქონლო ნიშნით Onyildiz.  

მოტანილი სტატისტიკა ცხადყოფს, რომ საქართველოში საკმაოდ დაბალია თავად 

მეწარმეების მხრიდან აქტივობა სასაქონლო ნიშნების დაცვის თვალსაზრისით (სულ 

რამდენიმე სასაქონლო ნიშანის უფლების მფლობელი აღმოჩნდა პროაქტიური ამ 

შემთხვევაში). მეორე მხრივ კი, ეს სტატისტიკა დადებით სიგნალებს იძლევა საბაჟოზე 

კანონმდებლობის აღსრულების თვალსაზრისით.   

საქპატენტის ინფორმაციით,127 აღსრულების მიმართულებით საქპატენტი 

აქტიურად თანამშრომლობს სამართალდამცავ ორგანოებთან. მაგალითად, ეხმარება 

გამოძიებას (ფინანსურ პოლიციას) თითოეულ აღძრულ საქმეზე, ექსპერტის რანგში. ამავე 

წერილში აღნიშნულია, რომ სისხლის სამართლის კოდექსის 189-ე და 196-ე მუხლებით 

გათვალისწინებულ დანაშაულებზე აღძრულმა საქმეების რიცხვმა 2013 წელს იმატა.  

მიუხედავად ამისა, არსებული სტატისტიკის შედარება საქართველოში 

მეკობრული პროდუქციის მაჩვენებლებთან128 ცხადყოფს, რომ დანაშაულზე აღძრული 

საქმეების რაოდენობა მნიშვნელოვნად ჩამორჩება ამ დანაშაულის რეალურ მასშტაბებს.  

აღსანიშნავია, რომ 2013 წელი პრაქტიკულად პირველი წელია, როცა საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა მასშტაბური რეიდის 

მეშვეობით დიდი ოდენობით კონტრაფაქციული ვიდეო და აუდიო დისკები ამოიღეს 

ლილოს ბაზრობაზე.129 მიმდინარეობს გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის 

კოდექსის 189-ე მუხლის მეოთხე ნაწილით, რაც ითვალისწინებს თავისუფლების 

აღკვეთას 3 წლამდე ვადით. 

მსგავსი რეიდები მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ კონკრეტულ დანაშაულზე 

რეაგირების, არამედ დანაშაულის პრევენციის თვალსაზრისითაც. მნიშვნელოვანია ასევე 

ის, რომ ეს პროცესი შერჩევით ხასიათს არ ატარებდეს, ასევე პერმანენტული იყოს, რათა 

ინტელექტუალურ საკუთრებაზე უფლებების დაცვის ტრადიციას მყარი საფუძველი 

ჩაუყაროს. 

ამასთან, აუცილებელია გაგრძელდეს 2013 წელს საქპატენტის მიერ უკვე 

დამკვიდრებული პრაქტიკა.  საქპატენტმა, დონორ ორგანიზაციებთან ერთად, ჩაატარა 

არაერთი ტრენინგი და სემინარი ინტელექტუალური საკუთრების აღსრულების 

საკითხებზე, რომელშიც მონაწილეობდნენ საბაჟოს, ფინანსური პოლიციის, 

პროკურატურის, სასამართლოს წარმომადგენლები, ასევე სხვა დაინტერესებული 

პირები.130 

 

                                                 
127 საქპატენტის  წერილი 08.01.2014.  პასუხი ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის კითხვებზე. 
128 Global Software Study,  http://globalstudy.bsa.org/2011/downloads/study_pdf/2011_BSA_Piracy_Study-InBrief.pdf  
129  კონტრაფაქციული ვიდეო და აუდიო დისკები ამოიღეს. ინფო 9. 04/29/2013  http://info9.ge/?l=G&m=108&id=8106&st=260  
130   საქპატენტი. კონკურსი ინფორმაციული ტექნოლოგიების პროგრამული უზრუნველყოფის სფეროში.  9/01/2014. 

http://www.sakpatenti.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=17  

http://globalstudy.bsa.org/2011/downloads/study_pdf/2011_BSA_Piracy_Study-InBrief.pdf
http://info9.ge/?l=G&m=108&id=8106&st=260
http://www.sakpatenti.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=17&info_id=872
http://www.sakpatenti.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=17
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3.3. ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვის სამსახურების 
ერთმანეთთან დაკავშირება 131 

 
ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე საქპატენტი აქტიურად თანამშრომლობს 

როგორც ევროპის ქვეყნების, დსთ-ის, ისე აშშ-ისა და ჩინეთის საპატენტო და სასაქონლო 

ნიშნების უწყებებთან. 2013 წელს მემორანდუმები გაფორმდა მოლდოვის, ჩინეთის, 

ავსტრიის საპატენტო უწყებებთან. თანამშრომლობის ძირითადი მიმართულებებია 

ადამიანური რესურსების განვითარება, გამოცდილების გაზიარება, ტრენინგები და ა.შ.  

ამასთან, საქპატენტმა გააფორმა შეთანხმება ევროპის საპატენტო უწყებასთან 

(EPO), რომელიც ითვალისწინებს უწყებებს შორის ინფორმაციის ურთიერთგაცვლას, 

ექსპერტების გადამზადებას, დაინტერესებული პირებისათვის მიზნობრივი სემინარების 

ორგანიზებას და სხვა საქმიანობას.132 

2012 წელს (სექტემბერი) პრაქტიკულად ამოქმედდა საქპატენტის  და გერმანიის 

საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების ერთობლივი ძალისხმევით შექმნილი 

საქართველოს ტექნოლოგიების გადაცემის ცენტრი.133  ცენტრის მიზანია ტექნიკური 

დახმარება გაუწიოს საქართველოში არსებულ ბიზნესებს და გაზარდოს მათი 

ხელმისაწვდომობა ახალ ტექნოლოგიებზე, ამასთანავე ეხმარება უნივერსიტეტებსა და 

კვლევით ორგანიზაციებს არსებული ტექნოლოგიებისა და გამოგონებების 

კომერციალიზაციაში.  

ცენტრის შექმნა უდავოდ წინგადადგმული ნაბიჯია ბიზნესისა და ინოვაციების 

დაკავშირების კუთხით. თუმცა, რეალურად, მთავარი გამოწვევები ცენტრს ჯერ კიდევ 

წინ აქვს. მაგალითად, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა უნივერსიტეტების 

სამეცნიერო პოტენციალისა და მეწარმეთა დაკავშირება.  

აღსანიშნავია, რომ ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციის 

(WIPO) მიერ გამოქვეყნებული მსოფლიო უნივერსიტეტების ჩამონათვალში, რომელთაც 

WIPO-ს ინტელექტუალური საკუთრების უფლების რეგისტრაციასთან დაკავშირებული 

განაცხადებით მიმართეს134, არ გვხვდება პოსტსაბჭოთა და პოსტსოციალისტური 

ქვეყნების უნივერსიტეტები. ნაწილობრივ ამის მიზეზი ფინანსებია; ნაწილობრივ ის, რომ 

ისინი მხოლოდ ადგილობრივ საპატენტო ორგანიზაციებში ახერხებენ განაცხადის 

წარდგენას; თუმცა გაცილებით მნიშვნელოვანია ამ მხრივ ტრადიციის არარსებობა.  

როგორ უნდა მოხდეს ამ ჯაჭვის შეკვრა? ამ თვალსაზრისით მსოფლიოში საკმაოდ 

წარმატებული მაგალითები არსებობს:135  

საინტერესოა მობილურებისა და ციფრული ტექნოლოგიების მწარმოებელი 

კომპანიის ნოკიას გამოცდილება. კომპანიის კვლევითი ცენტრი მთელი მსოფლიოს 

მასშტაბით მუშაობს უნივერსიტეტებთან IT მიმართულებით კვლევების 

განხორციელებისთვის. ფართოდ გავრცელებული პრაქტიკაა უნივერსიტეტებთან ე.წ. 

ტექნოლოგიური პარკების (ტექნოპარკები) არსებობა. ბიზნესი თავიდანვე აფინანსებს 

კვლევებს, შედეგის მიღწევის შემდეგ აპატენტებს უნივერსიტეტთან ერთად მას და 

ნერგავს პრაქტიკაში;   

                                                 
131 ევროპული სამეზობლო პოლიტიკა. სამოქმედო გეგმა ევროკავშირი-საქართველო, პარაგრაფი  4.5.5. სხვა ძირითადი საკითხები, 

ინტელექტუალური და ინდუსტრიული საკუთრების უფლებები. 
132 საქპატენტის  წერილი 08.01.2014. პასუხი ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის კითხვებზე. 
133 საქართველოს ტექნოლოგიების გადაცემის ცენტრი. http://www.ttcg.ge/?q=ka/node/77  
134 PCT Yearly Review. The International Patent System., p.35 

http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/patents/901/wipo_pub_901_2013.pdf   
135 მეცნიერება და პატენტი. http://www.sakpatenti.org.ge/files/ip_georgia_journal.pdf  

http://www.ttcg.ge/?q=ka/node/77
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/patents/901/wipo_pub_901_2013.pdf
http://www.sakpatenti.org.ge/files/ip_georgia_journal.pdf
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არსებობს სხვა გამოსავალიც: უნივერსიტეტში ინოვაციის სააგენტოს შექმნა 

(მაგალითად, ტექნოლოგიური ტრანსფერის ოფისის); სააგენტო ექსპერტიზას უკეთებს, 

საჭიროების შემთხვევაში, აპატენტებს უნივერსიტეტში შექმნილ სამეცნიერო პროდუქტს 

და შემდეგ პოულობს ლიცენზიის მყიდველს - მეწარმეს. აღსანიშნავია, რომ მსგავსი 

მაგალითები მხოლოდ აშშ-ში ან ევროპაში არ გვხვდება. ინტელექტუალური საკუთრების 

თემით დაინტერესებულებს ხშირად მოჰყავთ ბრაზილიის სახელმწიფო უნივერსიტეტ 

Campinas-ის  წარმატებული მაგალითი.  

სამეცნიერო შედეგების კომერციალიზაციის საინტერესო მაგალითი გვხვდება 

საკმაოდ პრობლემური ეკონომიკის მქონე ქვეყანაში - მექსიკაში (ნაციონალური 

უნივერსიტეტი) და ასევე იტალიაში (მილანის ტექნიკური უნივერსიტეტი). სამეცნიერო 

კვლევათა შედეგების მსგავსი კომერციალიზაცია საშუალებას იძლევა გაძლიერდეს 

უნივერსიტეტის სამეცნიერო პოტენციალი, გაიზარდოს კვლევების დაფინანსება და 

მოცულობა,  მეცნიერების მხარდაჭერა, მიღწეული იყოს მეტი შედეგი და, შესაბამისად, ეს 

აისახოს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაზე.  

აღსანიშნავია, რომ ჯერჯერობით ერთადერთი „სტრუქტურიზებული“ სამსახური 

ამ მიმართულებით შექმნილია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ბიზნესსკოლის ბაზაზე შეიქმნა ბიზნესინკუბატორი - სივრცე, სადაც 

სტუდენტები შეძლებენ განახორციელონ ინოვაციური „სტარტაპ“ პროექტები. პროექტის 

პარტნიორია საქპატენტი, მხარდამჭერები - მიჩიგანის როსს ბიზნესსკოლა და ლიმერიკის 

უნივერსიტეტი. ბიზნესინკუბატორის შექმნის ფაქტი, მიუხედავად იმისა, რომ 

ჯერჯერობით შედეგებზე საუბარი ნაადრევია, უდავოდ მისასალმებელი ფაქტია და ამ 

მიმართულებით ქვეყანაში მოძრაობის დაწყებაზე მოწმობს.136 მნიშვნელოვანია ისიც, რომ 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება 

თანადაფინანსება გაუწიოს გამოყენებით მეცნიერულ კვლევებს, რაც ასევე სამეცნიერო 

ნაშრომების მიგნებების პრაქტიკაში დანერგვას ემსახურება137.  

ამგვარი აქტივობები ქმნის წინაპირობას, რომ ქვეყანაში დაინერგოს 

ტექნოლოგიური ინოვაციებისა და ბიზნესის დამაკავშირებელი ჯაჭვი, რაც საქართველოს 

ხელისუფლების მიერ ბოლო წლებში განხორციელებული პოლიტიკის ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი შედეგიცაა. თუმცა ჯერჯერობით ეს აქტივობა არ ასახულა 

უნივერსიტეტების მიერ ინტელექტუალური საკუთრების უფლებაზე შეტანილი 

განაცხადების რაოდენობაზე. აუცილებელია ამ მიმართლებით აქტივობის გაგრძელება 

და ზემოთ მოყვანილი გამოცდილების გაზიარება.   

 

3.4. ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის სფეროში საზოგადოების უკეთ 
გათვითცნობიერება138 

 
ბოლო წლების მანძილზე ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში პოლიტიკის 

განმახორციელებელი ორგანო - საქპატენტი მნიშვნელოვან აქტივობებს ახორციელებს 

საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების კუთხით. ამ თვალსაზრისით არც 2013 წელი 

იყო გამონაკლისი: სპეციალური ჟურნალის გამოშვება, ტრენინგები, საინფორმაციო 

                                                 
136 ილიას უნივერსიტეტის ბიზნესსკოლის ბაზაზე ბიზნესინკუბატორი შეიქმნა. http://commersant.ge/?page=news&id=3735  
137 ინტერვიუ თსუ სამეცნიერო დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან გიორგი ღვედაშვილთან.   
138  ევროპული სამეზობლო პოლიტიკა. სამოქმედო გეგმა ევროკავშირი-საქართველო, პარაგრაფი  4.5.5. სხვა ძირითადი საკითხები, 

ინტელექტუალური და ინდუსტრიული საკუთრების უფლებები. 

http://commersant.ge/?page=news&id=3735
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შეხვედრები, კონკურსები (მაგალითად, 2013 წლის ყველაზე ინოვაციური 

პროექტისთვის) და ა.შ.139 

საქპატენტთან ერთად ამ მიმართულებით აქტივობებს ახორციელებს ასევე 

საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაცია,140 რომელიც ამ სფეროში მოღვაწე 

უმსხვილესი არასამთავრობო აქტორია. 

მიგვაჩნია, რომ საზოგადოების გათვიცნობიერებულობისა და 

ინფორმირებულობის შეფასების კრიტერიუმი შეიძლება იყოს საავტორო უფლებების 

მფლობელთა და მომხმარებელთა აქტივობები და შესაბამისი სტატისტიკა: 

საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციაში, 2011 წლის მონაცემებით, 500-

მდე ავტორი იყო გაწევრიანებული, დღეს მათი რაოდენობა უკვე 1000-მდეა. საინტერესოა 

ასევე, რომ ჯერ კიდევ 2011 წლის 11 მაისის მდგომარეობით, ასოციაცია ითვლიდა 

დაახლოებით 350 წევრს და ეს მონაცემები არ იყო სისტემატიზირებული.  

საქართველოს საავტორი უფლებათა ასოციაციის წევრთა141 დინამიკა 2010 წლიდან 

მუდმივი ზრდის ტენდენციაზე გვამცნობს, რაც ინფორმირებულობის ზრდის 

დამადასტურებელია. ამის ნიშანია ასევე ის, რომ 2013 წელს გაფორმდა 700 სალიცენზიო 

შეთანხმება მოსარგებლეებსა და ასოციაციას შორის. გასათვალისწინებელია, რომ 1999 

წლიდან 2011 წლამდე გაცემული იყო სულ 650 ლიცენზია. ამ მონაცემის ფონზე 2013 

წლის 700 ლიცენზია შთამბეჭდავად გამოიყურება.  

შედარებით მოკრძალებულია საქპატენტში შესული განაცხადების  სტატისტიკა,142 

რომელიც მოწმობს, რომ განაცხადების წარდგენის პიკი 2008 წელს ემთხვევა. მას შემდეგ 

განაცხადების რაოდენობა სტაბილურად საშუალოა. ის მნიშვნელოვნად ჩამორჩება 

განვითარებული ეკონომიკის მქონე ქვეყნების მონაცემებს, ევროკავშირის სამეზობლო 

პოლიტიკაში ჩართული ქვეყნებიდან კი აღემატება სომხეთისა და აზერბაიჯანის, 

ჩამორჩება  მოლდოვისა და უკრაინის მაჩვენებლებს, რაც ეკონომიკისა და ქვეყნების 

მასშტაბითაც შეიძლება  აიხსნას. 

 

3.5. პატენტის შესახებ ინფორმაციის გამოყენების ქმედითი სისტემის 
ჩამოყალიბება143 

 

საქპატენტში შექმნილია საპატენტო ინფორმაციის გამოყენების ქმედითი სისტემა. 

დაინერგა ახალი ელექტრონული განაცხადების წარდგენის სისტემა. საპატენტო 

ინფორმაცია ხელმისაწვდომია საქპატენტის ვებგვერდის მეშვეობით, ასევე ტარდება 

ტრეინინგები და საჯარო ლექციები ამ მიმართულებით. მომხმარებელთათვის ასევე 

ხელმისაწვდომია WIPO-სა და EPO-ს ადმინისტრირებული მონაცემთა ბაზები, რომელიც 

მოიცავს მსოფლიო საპატენტო ინფორმაციას.  

საქპატენტში მუშაობს ბიბლიოთეკა, სადაც წარმოდგენილია ინტელექტუალური 

საკუთრების ირგვლივ არსებული მრავალფეროვანი ინფორმაცია, მონაცემთა ბაზების 

ჩათვლით, და იგი ხელმისაწვდომია ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის. 

                                                 
139კონკურსი ინფორმაციული ტექნოლოგიების პროგრამული უზრუნველყოფის სფეროში. 9/01/2014 

http://www.sakpatenti.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=17;  
140 ინფორმაცია ასოციაციის საქმიანობის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ მისამართზე: http://www.gca.ge/  
141 ინტერვიუ საავტორო უფლებათა დაცვის ასოციაციის ხელმძღვანელთან გიგა კობალაძესთან.  
142 საქპატენტის წერილი 08.01.2014 პასუხი ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის კითხვებზე. 
143   ევროპული სამეზობლო პოლიტიკა. სამოქმედო გეგმა ევროკავშირი-საქართველო, პარაგრაფი  4.5.5. სხვა ძირითადი საკითხები, 

ინტელექტუალური და ინდუსტრიული საკუთრების უფლებები. 

http://www.sakpatenti.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=17&info_id=872
http://www.sakpatenti.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=17
http://www.gca.ge/
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ამჯერად მნიშვნელოვანი გამოწვევაა ინფორმირების დონის გაზრდა და კვლევით 

ინსტიტუტებთან თანამშრომლობის მყარი სტრუქტურიზებული სისტემის ამოქმედება, 

რაზეც ზემოთ უკვე გვქონდა საუბარი.  

 
 
 
 
 

3.6. საქართველოში მეკობრული და ფალსიფიცირებული საქონლის წარმოების 
შესწავლა და უფლებების მქონე პირებთან ეფექტიანი დიალოგის წარმართვა პროგრესის 

მიღწევა მეკობრეობასთან ბრძოლაში;144 ინტელექტუალური საკუთრების უფლების 
დაცვის განმტკიცება და მეკობრეობასა და ფალსიფიკაციასთან ბრძოლა145 

 

საქპატენტის მიერ მოწოდებული წინასწარი მონაცემებით, საქართველოში 

მეკობრული პროდუქციის მოხმარების მაჩვენებელი 2012-2013 წლებში 

გაუმჯობესებულია.146 აღსანიშნავია, რომ დღეისთვის ბოლო ხელმისაწვდომი 

ოფიციალური სტატისტიკური ინფორმაცია 2011 წლით არის დათარიღებული და იგი 

კვლავ ძალზე მძიმე მდგომარეობაზე გვამცნობს, კერძოდ:  საერთაშორისო ორგანიზაციის 

Business Software Alliance-ის კვლევის „მეკობრული პროგრამული უზურნველყოფის 

შესახებ“ თანახმად, (რომელიც 2012 წლის მაისში გამოქვეყნდა) საქართველო მეკობრული 

პროდუქციის უმსხვილეს მომხმარებლადაა დასახელებული - 91 პროცენტიანი 

მაჩვენებლით. ამის შედეგად ეკონომიკური დანაკარგების კომერციული ღირებულება კი 

52 მილიონ აშშ დოლარს შეადგენს.147  

მიუხედავად ამისა, 2008-2012 წწ-ში არსებული დინამიკა საშუალებას იძლევა 

ვივარაუდოთ, რომ 2012-2013 წწ-ში სტატისტიკური მონაცემების გაუმჯობესების შესახებ 

საქპატენტის მიერ გაკეთებული პროგნოზი რეალურია. თუმცა, 2012 და 2013 წწ-ში ამ 

მიმართულებით ახალი სტატისტიკის არარსებობა და ის ფაქტი, რომ  ახალი კვლევები ამ 

მიმართულებით არ ჩატარებულა, კონკრეტული დასკვნების გამოტანას ართულებს.   

მნიშვნელოვანია, რომ სულ რაღაც ორი წლის წინ მეკობრული პროგრამული 

უზრუნველყოფა გავრცელებული იყო როგორც საზოგადოებრივ, ასევე კერძო სექტორში. 

ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებში არსებული 30 ათასი 

პერსონალური კომპიუტერიდან დაახლოებით 70 პროცენტზე დაყენებული იყო 

მეკობრული ან არალიცენზირებული პროგრამები.   

საქპატენტის ინფორმაციით, 2013 წლის განმავლობაში მეკობრული 

კომპიუტერული პროგრამების საკითხის ირგვლივაც მიმდინარეობდა მოლაპარაკება 

საქართველოს მთავრობასა და კომპანია Microsoft-ს შორის, რაც ითვალისწინებს 

ლიცენზირებული კომპიუტერული პროგრამების დანერგვას სახელმწიფოს ყველა 

სტრუქტურაში. დღეისთვის არსებული ინფორმაციით, ჯერჯერობით მოლაპარაკებები 

დასრულებული არ არის.  

                                                 
144 ევროპული სამეზობლო პოლიტიკა. სამოქმედო გეგმა ევროკავშირი-საქართველო, პარაგრაფი  4.5.5. სხვა ძირითადი საკითხები, 

ინტელექტუალური და ინდუსტრიული საკუთრების უფლებები. 
145European Commission. Eastern Partnership Roadmap 2012-13: the bilateral dimension. A.3 Establishment of Deep and Comprehensive Free 
Trade Area.  http://ec.europa.eu/world/enp/docs/2012_enp_pack/e_pship_bilateral_en.pdf     
146 საქპატენტის წერილი 08.01.2014 პასუხი ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის კითხვებზე. 
147 2011 Global Software Piracy Study’. Business Software alliance. http://globalstudy.bsa.org/2011/downloads/opinionsurvey/survey_georgia.pdf  

http://ec.europa.eu/world/enp/docs/2012_enp_pack/e_pship_bilateral_en.pdf
http://globalstudy.bsa.org/2011/downloads/opinionsurvey/survey_georgia.pdf


 54 

შესაბამისად, კვლავ ძალზე მტკივნეულად დგას ქვეყანაში მეკობრული 

პროგრამების მოხმარების აღმოფხვრის საკითხი, რასაც ქმედითი ნაბიჯების 

განხორციელება სჭირდება. 

ამ საკითხთან დაკავშირებით ექსპერტთა მიდგომა არაერთგვაროვანია, 

სოციალური და საგანმანათლებლო მიზნებიდან გამომდინარე. პრობლემები, რაც 

ექსპერტებს ანტიმეკობრული კანონმდებლობის აღსრულების გზაზე ერთ-ერთ 

წინაღობად მიაჩნიათ, მსგავსია იმ წინაღობებისა, რომლებიც საერთოა 

პოსტსოციალისტური და პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისთვის. 

წლების განმავლობაში საქართველოში იდგა დილემა, რომელიც კომპიუტერისა და 

ინტერნეტსივრცის ზოგად ხელმისაწვდომობას, განათლების და თანამედროვე 

ტექნოლოგიებთან წვდომის შესაძლებლობებს დაუპირისპირებს ინტელექტუალური 

საკუთრების დაცვის ინტერესებს. მაგალითად, ექსპერტები, რომლებიც ამ ეტაპზე 

ანტიმეკობრული კანონმდებლობის აღსრულების მკაცრი მეთოდების წინააღმდეგ 

გამოდიან, ხაზს უსვამენ შემდეგ სოციალურ ფაქტორებს:  

დღეს ლიცენზირებული პროგრამების ფასები ასე გამოიყურება: 1. ოპერაციული 

სისტემა Windows 7 - 200-320 აშშ დოლარი; 2. საოფისე პროგრამების პაკეტი Microsoft 
Office  2007 - 150-680 აშშ დოლარი; 3. გრაფიკული რედაქტორი Photoshop CS4 - 700-1000 

აშშ დოლარი; 4. მუსიკალური რედაქტორი Audition 3 - 350 აშშ დოლარი; 5. 

ვიდეორედაქტორი Vegas Pro - 9 600 აშშ დოლარი; 6. ჩამწერი პროგრამა Nero 9 - 70 -200 

აშშ დოლარი; 7. მრავალენოვანი ლექსიკონი Babylon 8.0 - 40-120 აშშ დოლარი; 8. 

ანტივირუსი Norton 360 Version 4.0 - 80 აშშ დოლარი და ა. შ. საქართველოს მოსახლეობის 

ყოველთვიური საშუალო შემოსავალი ერთ სულზე 808 ლარს148 შეადგენს. სიღარიბის 

ზღვარს მიღმა მყოფთა რაოდენობა კი 800 000 ადამიანს აჭარბებს. სტუდენტების 

დასაქმების მაჩვენებელი საკმაოდ დაბალია და ისინი საზოგადოების ერთ-ერთი ყველაზე 

ღარიბი სოციალური ფენაა.  

არსებობს მოსაზრება, რომ ლიცენზირებული პროგრამების მოხმარების 

აუცილებლობის წინაშე დადგომამ შესაძლოა, მნიშვნელოვნად შეამციროს 

საქართველოში კომპიუტერის მომხმარებელთა რაოდენობა, მათ შორის - ინტერნეტის 

მომხმარებელთა რაოდენობა, რომელიც 2013 წლისთვის მოსახლოების 40 პროცენტს, 

დაახლოებით 1,7 მილიონ ადამიანს შეადგენს149 (სატელეფონო ინტერნეტისა და 

კომპიუტერების მომხმარებელთა ჩათვლით). ეს კი დაკავშირებულია როგორც 

განათლების, ისე თავისუფალი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შეზღუდვასთან, რაც, 

საქართველოს პირობებში, როგორც ეკონომიკური პროგრესის შემაფერხებელია, ისე 

პოლიტიკური, ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული და სოციალური საფრთხეების 

შემცველია. სწორედ ამიტომ, როგორც ხელისუფლება, ისე ექსპერტები ამ თემის 

სენსიტიურობაზე საუბრობენ დღესაც. ზოგადად, ეს ერთგვარი „კონცეპტუალური“ დავის 

საგანიც კია, რაც, ცხადია, ამ ერთი კონკრეტული თემის ფარგლებში ვერ გადაწყდება. 

                                                 
148 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი). შინამეურნეობების შემოსავლები. 
http://www.geostat.ge/?action=page&p_id=181&lang=geo  
149 ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი. ელექტრონული კომუნიკაციის განვითარება საქართველოში. 
http://www.idfi.ge/uploadedFiles/files/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%

A2%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%

E1%83%9A%E1%83%97%E1%83%90%20%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90.pdf 

  

 

 

 

http://www.geostat.ge/?action=page&p_id=181&lang=geo
http://www.idfi.ge/uploadedFiles/files/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A2%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%97%E1%83%90%20%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90.pdf
http://www.idfi.ge/uploadedFiles/files/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A2%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%97%E1%83%90%20%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90.pdf
http://www.idfi.ge/uploadedFiles/files/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A2%20%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%97%E1%83%90%20%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%90.pdf
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ერთი რამ ფაქტია - ეკონომიკის განვითარების კვალდაკვალ აუცილებელია ამ 

მიმართულებით სახელმწიფო ნების ჩამოყალიბება. ასევე არსებობს სხვადასხვა ტიპის 

გამოცდილება, რათა მსგავსი გადაწყვეტილებები შედარებით სოციალურად 

უმტკივნეულოდ იქნეს მიღებული და მნიშვნელოვანია მათი გაზიარება.   

4. დასკვნები და რეკომენდაციები 

 

2013 წელს საქართველოს ხელისუფლება განაგრძობდა მნიშვნელოვანი ნაბიჯების 

გადადგმას ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში 

ინტელექტუალური საკუთრების უფლების დაცვის კუთხით ნაკისრი ვალდებულებების 

შესასრულებლად. ვფიქრობთ, საქპატენტის აქტივობა ამ მიმართულებით დადებითად 

უნდა შეფასდეს. 

ინტელექტუალური საკუთრების შესახებ კანონმდებლობა ჰარმონიზებულია 

ევროკავშირის წინაშე ნაკისრ ვალდებულებებთან, გარდა იმ ახალი ვალდებულებებისა, 

რომლებიც DCFTA-ს ხელშეკრულებით არის გათვალსიწინებული და ე.წ. TRIPS პლიუსის 

საქართველოში დანერგვას უკავშირდება. ეს ცვლილება უახლოესი ორი წლის  

განმავლობაში უნდა განხორციელდეს. 

ქვეყანამ ნაწილობრივ შეძლო ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში 

ევროკავშირის ქვეყნების დონესთან მიახლოვება, თუმცა ძირითად პრობლემად კვლავ 

რჩება კანონმდებლობის აღსრულება.  

აღსრულების გაუმჯობესების თვალსაზრისით, 2013 წელს მნიშვნელოვანი იყო 

ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებულ სასაზღვრო ღონისძიებათა შესახებ 
საქართველოს კანონში შეტანილი საკანონმდებლო ცვლილება, რომელმაც, სხვა 

საკითხების გარდა, კანონის აღსრულების უფლებამოსილების საბაჟო სამსახურისთვის 

გადაცემა გაითვალისწინა.  

2013 წლის სტატისტიკა ცხადყოფს, რომ ამ სიახლემ დადებითი ეფექტი იქონია 

საბაჟოზე კანონის აღსრულების მაჩვენებელზე; თუმცა, ასევე გამოიკვეთა, რომ 

სასაქონლო უფლებათა მფლობელი კომპანიები საკმაოდ პასიურები არიან ამ 

მიმართულებით. რაც  საინფორმაციო და ტრენინგკამპანიების გაგრძელების 

აუცილებლობაზე მიუთითებს.  

2008-2013 წლების ინტელექტუალური დავების სასამართლო სტატისტიკა 

დადებით ტენდენციას  ავლენს. საჩივრების 90 პროცენტზე მეტი საავტორო უფლებათა 

ასოციაციის მიერ არის შეტანილი. ეს მოწმობს ასოციაციის როლის გაზრდაზე 

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვის პროცესში; თუმცა სასამართლო 

სტატისტიკა მოწმობს, რომ პრობლემაა სხვა აქტორთა აქტიურობა, მათ შორის - კერძო 

კომპანიებისა.  

პრობლემატურია სასამართლო პროცესების დროში გაჭიანურება და მათი ნაწილის 

დაუსრულებლობა. აუცილებელია ამ სფეროში როგორც საგანმანათლებლო კამპანიის, 

ისე სასამართლოს მიერ მომჩივანის მოთხოვნის საფუძველზე ექსპერტიზის წარმოება 

(მაგალითად, ე.წ. IT აუდიტის დანიშვნის გამარტივებული პრაქტიკა). გადასადგმელია 

ასევე ნაბიჯები ზოგადად სასამართლოსადმი ნდობის გასაზრდელად.  

მნიშვნელოვანი იყო საქართველოში ტექნოლოგიური გადაცემების ცენტრის 

შექმნა, მაგრამ ცენტრის არსებობას 2013 წელს ქმედითი შედეგები არ მოუტანია. 

გასააქტიურებელია სამუშაო ამ პროცესებში საქართველოს უნივერსიტეტების 

ჩართვისთვის. ჯერჯერობით სამეცნიერო და ტექნოლოგიური ჯაჭვის შეკვრის 
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მაგალითები საქართველოში არ გვხვდება. აუცილებელია მსოფლიოს საუკეთესო 

უნივერსიტეტების გამოცდილების გაზიარება.   

როგორც სასამართლო, ისე საბაჟო სტატისტიკა, ასევე ტექნოლოგიური 

გადაცემების ცენტრის ერთწლიანი გამოცდილება  ცხადყოფს, რომ მეტი ძალისხმევაა 

საჭირო ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის პროცესში კერძო კომპანიების ჩართვის 

სტიმულირებისთვის. შეიძლება გამოყენებულ იქნეს კერძო სექტორისა და საქპატენტის 

მიერ ერთობლივი კამპანიების ჩატარების გამოცდილება ინტელექტუალური 

საკუთრების დაცვის თემატიკაზე მეტი ინფორმირებულობის მიღწევისთვის.   

საქპატენტმა  და საავტორო უფლებათა დაცვის ასოციაციამ 2013 წელს საკმაოდ 

აქტიური კამპანია აწარმოეს საზოგადოებრივი ცნობიერების ასამაღლებლად, თუმცა ამ 

პროცესს ჯერჯერობით გარდამტეხი ზეგავლენა აღსრულების მაჩვენებლის გაზრდაზე არ 

მოუხდენია, რაც აქტივობების შემდეგ გაგრძელების აუცილებლობაზე მეტყველებს.    

აღსრულების გასაუმჯობესებლად უწყებათა კოორდინაციის უზრუნველყოფის 

მიზნით საქართველოში პრემიერ-მინისტრის ბრძანების საფუძველზე შექმნილია 

უწყებათაშორისი კომისია, თუმცა კომისიის შეკრების პერიოდულობა (საშუალოდ 

წელიწადში ერთხელ) მის ეფექტურად მუშაობას აფერხებს.  

აღსრულებაში სახელმწიფოს არასაკმარისი ნების არსებობაზე მოწმობს მეკობრულ 

პროდუქციასთან და ინტელექტუალურ საკუთრებასთან ბრძოლის სისხლის 

სამართლებრივი სტატისტიკაც: 2013 წლის განმავლობაში აღძრული საქმეების 

რაოდენობა აღემატება გასული წლების მაჩვენებელს, თუმცა მნიშვნელოვნად ჩამორჩება 

საქართველოში არსებული მეკობრული პროდუქციის მოხმარების მასშტაბს.  

მიუხედავად იმისა, რომ 2013 წელს მეკობრული პროდუქციის წინააღმდეგ 

მასშტაბური რეიდი განხორციელდა, მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი შერჩევით 

ხასიათს არ ატარებდეს და პერმანენტული იყოს, რათა ინტელექტუალურ საკუთრებაზე 

უფლებების დაცვის ტრადიციას მყარი საფუძველი ჩაეყაროს. 

საქართველო კვლავ მეკობრული პროდუქციის უმსხვილეს მომხმარებელთა შორის 

რჩება, დაახლოებით 90 პროცენტიანი მაჩვენებლით. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო 

წლებში მცირედი გაუმჯობესების ტენდენცია გამოჩნდა, ეს მაინც მეტად შემაშფოთებელი 

მაჩვენებელია. სიტუაციის გაუმჯობესებას სოციალური არგუმენტებიც უქმნიან 

წინაღობას, თუმცა, ამის მიუხედავად, აუცილებელია დადებითი პრეცედენტების შექმნა. 

მაგალითად, როგორც მინიმუმ, სასამართლო სისტემამ და ზოგადად სახელმწიფო 

სტრუქტურებმა უნდა ისარგებლონ ლიცენზირებული პროგრამებით.  

2010-2011 წლების შემდეგ, საქართველოში არ ჩატარებულა საზოგადოებრივი 

აზრის მასშტაბური კვლევები ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებით, არც 

ბოლო წლებში მეკობრული პროდუქციის მოხმარების რეალური სტატისტიკური 

მონაცემები არსებობს. მნიშვნელოვანია ამ მიმართლებით კვლევების ჩატარებაც და 

აღსრულების გზაზე არსებული წინაღობების იდენტიფიცირებაც, რაც სამომავლო 

სტრატეგიის სრულყოფისთვის საფუძველი იქნება.    
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IV. ინვესტიციები 

1. ზოგადი მიმოხილვა 

 

2013 წელს, განსაკუთრებით მის პირველ ნახევარში, საქართველოს ეკონომიკა 

სერიოზული გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდა, რასაც მნიშვნელოვანწილად ინვესტორების 

(როგორც უცხოელი, ისე შიდა) პასიურობა განაპირობებდა. ახალი მთავრობის ძველ 

პრეზიდენტთან დაძაბული თანაარსებობის (ე.წ. კოჰაბიტაციის) ფონზე გამძაფრდა 

ინვესტორების მხრიდან პოლიტიკური რისკების, მათ შორის, რეგულირების 

პოლიტიკასთან დაკავშირებული გაურკვევლობის აღქმა. აღნიშნულ გამოწვევებს 

მთავრობამ საკმაოდ თანმიმდევრული საინვესტიციო პოლიტიკით უპასუხა, რომელიც 

არ იყო დაზღვეული ნაკლოვანებებისგან, მაგრამ მთლიანობაში პასუხობდა ევროპული 
სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმითა და  აღმოსავლეთ პარტნიორობის საგაზაო 
რუკებით  საქართველოს მიერ ნაკისრ ვალდებულებებს.  

ENP AP-ის პრიორიტეტების შესაბამისად, საანგარიშო პერიოდში მთავრობა 

ცდილობდა საინვესტიციო კლიმატის გაუმჯობესებას, რაშიც იგი ძირითად აქცენტს 

საკუთრების უფლების დაცვასა და ინვესტორების ხელისუფლების ზეგავლენისგან 

გათავისუფლებაზე აკეთებდა. ამავე დროს მნიშვნელოვანი ღონისძიებები 

ხორციელდებოდა ინვესტორებისთვის სტაბილური სამართლებრივი გარემოს შექმნის, 

კორუფციის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დაბალ დონეზე შენარჩუნების, 

საგადასახადო ადმინისტრირების ტვირთის და ვადადამდგარი საინვესტიციო 

ვალდებულებების შემსუბუქების მიმართულებით.  

ENP AP-ის  მოთხოვნათა გათვალისწინებით, 2013 წელს დაიხვეწა ინვესტიციების 

ხელშეწყობის ინფრასტრუქტურა, რომელიც ორი მიმართულებით ვითარდებოდა: 

პირველი - კლიენტებთან ურთიერთობების მართვის სისტემის (CRM)  საშუალებით, 

რომლის ფარგლებშიც უცხოელ ინვესტორს შეუძლია სხვადასხვა სახის სერვისებით 

სარგებლობა, მისთვის საინვესტიციო პროექტისა და ადგილობრივი პარტნიორის 

შერჩევით (Matchmaking) დაწყებული, ინვესტირების შემდგომი მომსახურებით 

(Aftercare) დამთავრებული; და მეორე - თანაინვესტირების სისტემის ჩამოყალიბებით, 

რომელმაც მოიცვა სააქციო საზოგადოება საპარტნიორო ფონდი (მისი სუვერენულ 

ფონდად გარდაქმნის პერსპექტივით), სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების 

ფონდი და თანაინვესტირების კერძო ფონდი.  

ENP AP-ით განსაზღვრულ ამოცანათა შორისაა კომპანიებში პირდაპირი და სხვა 

უცხოური ინვესტიციების სახით დაბანდებული კაპიტალის თავისუფალი 

გადაადგილების უზრუნველყოფა, უცხოური ინვესტიციების დაცვა და მოგებისა და 

კაპიტალის ლიკვიდაციისა და რეპატრიაციის გარანტიების შექმნა. საანგარიშო 

პერიოდში, წინა წლების მსგავსად, ამ მხრივ პრობლემები არ ყოფილა, თუ არ ჩავთვლით 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე უცხოელთა, მათ შორის, მათ მიერ 

შექმნილი კომპანიების,  საკუთრების უფლების დროებით (2014 წლის 31 დეკემბრამდე) 

შეჩერებას, რაც წინააღმდეგობაში მოდის ევროკავშირ-საქართველოს ასოცირების შესახებ 
შეთანხმებით გათვალისწინებულ დებულებებთან.  

ENP AP-ი ითვალისწინებს აგრეთვე ინფორმაციის გაცვლას კაპიტალის 

მოძრაობასთან დაკავშირებული დღეისათვის არსებული სამართლებრივი და 

მარეგულირებელი რეჟიმის შესახებ. ოფიციალურ დონეზე ეს პროცესი 2013 წელს 

ინტენსიურად მიმდინარეობდა როგორც DCFTA-ის მოლაპარაკებათა, ისე საქართველო-
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ევროკავშირის ვაჭრობის ქვეკომიტეტის  ფორმატში. გარდა ამისა, გრძელდებოდა 

ქვეყანაში მოქმედი საინვესტიციო კლიმატის, მათ შორის, მარეგულირებელი ჩარჩოს, 

ევროკავშირისა და საერთაშორისო არენაზე წარმოჩენა, თუმცა, წინა წლებისგან 

განსხვავებით, იგი შედარებით მოკრძალებულ ხასიათს ატარებდა.  

ENP AP-ის შესაბამისად, საანგარიშო პერიოდში გრძელდებოდა პარტნიორ 

ქვეყნებთან ორმხრივი შეთანხმებების დადება  ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების 

შესახებ. ანალოგიური შეთანხმება გაფორმდა ხორვატიასთან, რომელიც იმავე პერიოდში 

ევროკავშირის წევრი გახდა. ხორვატია ევროკავშირის 26-ე ქვეყანაა, რომელთანაც 

საქართველოს ამ ტიპის შეთანხმება აქვს დადებული.  

აღსანიშნავია, რომ 2013 წელს მთავრობა დაუბრუნდა პარტნიორ ქვეყნებთან 

ინვესტიციების დაცვის ორმხრივი შეთანხმებების გაფორმების მიზანშეწონილობის 

განხილვის საკითხს. ამგვარი შეთანხმებების დადების გაგრძელება ხელს შეუწყობს 

ქვეყნის საინვესტიციო კლიმატის გაუმჯობესებას.  

2. სახელმწიფო პოლიტიკა და კანონმდებლობა 

2.1. საინვესტიციო პოლიტიკის პრიორიტეტები 

 

2013 წელს საქართველოს ახალი მთავრობის საინვესტიციო პოლიტიკის ძირითად 

პრიორიტეტებს წარმოადგენდა ინვესტორებისთვის სტაბილური სამართლებრივი 

გარემოს შექმნა, მათი გათავისუფლება ხელისუფლების ზეგავლენისგან, საკუთრების 

დაცვის მყარი გარანტიების  უზრუნველყოფა, მეწარმეთა გათავისუფლება 

„ვალდებულებისგან“ დაეფინანსებინათ ხელისუფლების ღონისძიებები და 

განეხორციელებინათ ხელისუფლების მიერ იძულებით თავსმოხვეული 

„ქველმოქმედება“.150  

წინა მთავრობისგან განსხვავებით, რომელიც საინვესტიციო პოლიტიკაში 

ძირითად აქცენტს უცხოურ ინვესტიციებზე აკეთებდა, ახალი მთავრობის მიდგომა  

უფრო დაბალანსებული იყო და გულისხმობდა ხელსაყრელი გარემოს შექმნას  როგორც 

უცხოური, ისე ადგილობრივი (შიდა) ინვესტიციებისთვის.151 მთავრობის კურსი 

მიმართულია „დანაზოგებისა და რეინვესტირების გაზრდისკენ“ , რაც გრძელვადიანი 

მდგრადი ეკონომიკური ზრდის განმსაზღვრელი ფაქტორი უნდა გახდეს.152  

2013 წელს, ხელისუფლების ცვლილებასთან დაკავშირებული პოლიტიკური 

რისკებისა და ეკონომიკის რეგულირების სფეროში გაურკვევლობის153 ფონზე, უცხოელი 

ინვესტორების ნდობის განმტკიცების, ხოლო ადგილობრივი ინვესტორებისთვის 

გრძელვადიანი ფინანსური რესურსების წვდომის უზრუნველყოფის მიზნით, მთავრობამ  

ინვესტიციების მხარდაჭერის ახალი სისტემის შექმნა დაიწყო. ეს სისტემა მოიცავს 

როგორც სახელმწიფო ინსტიტუტებს (მაგალითად, სუვერენული ფონდი), ისე კერძო  

სტრუქტურებს   (მაგალითად, თანაინვესტირების ფონდი).  

მთავრობის ხედვა საანგარიშო პერიოდში ითვალისწინებდა „ხელისუფლებასა და 

კერძო სექტორს შორის მკვეთრი ზღვრის გავლებას და მათ რეალურ ფუნქციურ 

                                                 
150 იხ.: სამთავრობო პროგრამა ძლიერი, დემოკრატიული, ერთიანი საქართველოსთვის. ძირითადი დებულებები. საქართველოს 

მთავრობა.  ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2013-2016 წლებისათვის (საბოლოო ვარიანტი).  გვ.  17. 
151 იქვე, გვ. 10.  
152 იქვე. 
153 იხ.: მერაბ კაკულია. ეკონომიკური ზრდის შენელება საქართველოში: პოლიტეკონომიური ასპექტი. საქართველოს სტრატეგიისა და 
საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი. 2013. http://gfsis.org/index.php/resources/gfsis_publications/view/4738   

http://gfsis.org/index.php/resources/gfsis_publications/view/4738
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გამიჯვნას.“154 ამავე დროს, ხელისუფლება ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობას 

პრიორიტეტულ სფეროებში, როგორიცაა სოფლის მეურნეობა და მცირე და საშუალო 

მეწარმეობა, თავის ერთ-ერთ ძირითად ამოცანად განიხილავდა.155 

2013 წელს აგრარულ სექტორში მთავრობის საინვესტიციო პოლიტიკის წამყვანი 

მიმართულება იყო  ფერმერებისთვის ფულადი სახსრების წვდომის უზრუნველყოფა. 

ამასთან, ხელისუფლებამ მიზნად დაისახა სოფლის მეურნეობის  დაფინანსების 

სტრუქტურაში კერძო ინვესტიციების წილის თანდათანობით ზრდა, სხვა სახის 

დაფინანსების შემცირების ხარჯზე. აგრარულ სფეროში საინვესტციო აქტიურობის 

მხარდასაჭერად დაიგეგმა „სოფლის მეურნეობის განვითარების“ 1-მილიარდიანი 

ფონდის ჩამოყალიბება.156 გარდა ამისა, სახელმწიფომ სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობით 

დაკავებული პირები გაათავისუფლა მოგების გადასახადისგან, თუ ისინი 3 წლის 

განმავლობაში მაინც განახორციელებენ აღნიშნული მოგების რეინვესტირებას.157 

საანგარიშო პერიოდში მთავრობის საინვესტიციო პოლიტიკის მნიშვნელოვან 

ორიენტირს წარმოადგენდა მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობა, 

„რომელიც უზრუნველყოფს კერძო სექტორში ინვესტიციებისა და ინოვაციების 

ზრდას“.158 მთავრობის პროგრამით გათვალისწინებული იყო საოჯახო და მცირე 

ბიზნესის განვითარების ფონდის შექმნა, რომელმაც  განსაკუთრებული ყურადღება უნდა  

მიაქციოს „ბიზნესის დაწყებასა და იმ ახალგაზრდებისათვის კრედიტების 

ხელმისაწვდომობას, რომელთაც სურთ წამოიწყონ ბიზნესი“.159 2013 წელს ეს ფონდი არ 

შექმნილა, თუმცა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ეგიდით 

დასრულების სტადიაშია მუშაობა მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის ახალ 

ინსტიტუციურ ჩარჩოზე, რომლის საფუძველზეც ამოქმედდება საწარმოთა განვითარების 

ეროვნული სააგენტო.160 

2013 წელს ხელისუფლების საინვესტიციო პოლიტიკის ერთ-ერთი ძირითადი 

ამოცანა იყო საკუთრების უფლების და გარიგების დაცულობის უზრუნველყოფა  

სამართლიანი, დეპოლიტიზებული და დამოუკიდებელი სასამართლოს ჩამოყალიბების,  

მისი ეფექტიანობის ამაღლების და გადაწყვეტილებათა დროულად მიღების, 

„ელიტარული“  კორუფციის აღმოფხვრის და სასამართლო სისტემის სახელმწიფო 

ორგანოების ზეგავლენისგან გათავისუფლების გზით.161 მთავრობამ მიზნად დაისახა 

ისეთი პირობების შექმნა, როდესაც „შეუძლებელი იქნება სამართლიანად მოპოვებული 

საკუთრების კონფისკაცია“.162 

2.2. ცვლილებები კანონმდებლობაში 

 
2013 წელს ინვესტიციების სფეროში განხორციელებული საკანონმდებლო 

ცვლილებებიდან განსაკუთრებით აღსანიშნავია საინვესტიციო ფონდების შესახებ 

                                                 
154 იხ.: სამთავრობო პროგრამა ძლიერი, დემოკრატიული, ერთიანი საქართველოსთვის. ძირითადი დებულებები. საქართველოს 

მთავრობა.  ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2013-2016 წლებისათვის (საბოლოო ვარიანტი).  გვ.  10.  
155 იქვე. 
156  იქვე, გვ 13.   

ამ ფონდს უფრო საგნობრივად ანგარიშის 2.3 პარაგრაფში შევეხებით. 

157 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 2013 წლის მუშაობის შედეგები. www.mof.ge  
158 იხ.: სამთავრობო პროგრამა ძლიერი, დემოკრატიული, ერთიანი საქართველოსთვის. ძირითადი დებულებები. საქართველოს 

მთავრობა.  ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2013-2016 წლებისათვის (საბოლოო ვარიანტი).  გვ. 14. 
159  იქვე, გვ. 15. 
160  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაცია. 
161  იხ.: სამთავრობო პროგრამა ძლიერი, დემოკრატიული, ერთიანი საქართველოსთვის. ძირითადი დებულებები. საქართველოს 

მთავრობა.  ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2013-2016 წლებისათვის (საბოლოო ვარიანტი).  გვ. 14. 
162  იქვე. 

http://www.mof.ge/
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საქართველოს კანონის მიღება (ივლისი, 2013). ამ კანონის შემუშავების აუცილებლობა 

განაპირობა საქართველოს ახალი მთავრობის ინიციატივამ უცხოური ინვესტიციების 

მოზიდვისა და ადგილობრივი ინვესტიციების მობილიზების მიზნით საინვესტიციო 

ფონდების მექანიზმის გამოყენების შესახებ. აღნიშნული საკანონმდებლო აქტით 

განისაზღვრება საინვესტიციო ფონდების სახეები, მათი შექმნის წესი და საქმიანობის 

ფორმატი. 

საქართველოს კანონი საინვესტიციო ფონდების შესახებ  10 თავისაგან შედგება. 

მასში მოცემულია ნებადართული საინვესტიციო ფონდების 7 სახეობა (საპაიო-

საინვესტიციო ფონდი, ღია საპაიო-საინვესტიციო ფონდი, ინტერვალური საპაიო-

საინვესტიციო ფონდი, დახურული საპაიო-საინვესტიციო ფონდი, სააქციო-

საინვესტიციო ფონდი, ვენჩურული კაპიტალის საინვესტიციო ფონდი და კერძო 

კაპიტალის საინვესტიციო ფონდი), მათი შექმნის პროცედურა, მოთხოვნები აქტივების 

მმართველი კომპანიის მიმართ და მათი ფუნქციური დატვირთვა.163 აღსანიშნავია, რომ 

კანონის თავდაპირველი ვარიანტი არ შეიცავდა დებულებებს საინვესტიციო ფონდების 

ზედამხედველობის შესახებ, ამიტომ მოგვიანებით კანონში შევიდა ცვლილება, რომლის 

მიხედვითაც  საინვესტიციო ფონდების ზედამხედველობა 2014 წლის 1 მარტამდე 

ეროვნულ ბანკს დაევალა (ნოემბერი, 2013). 

მოცემული კანონის დებულებები შეესაბამება საერთაშორისო პრაქტიკას და 

პრინციპში არ ეწინააღმდეგება ამ სფეროში ევროკავშირის  დირექტივებს და DCFTA-ის 
მოთხოვნებს. ამასთან, კანონში ჯეროვნად არ არის წარმოდგენილი საინვესტიციო 

ფონდების და მმართველი კომპანიების პრუდენციული რეგულირების ძირითადი 

დებულებები და მათი ზედამხედველობის პრინციპები.  

საანგარიშო პერიოდში მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება სააქციო საზოგადოება 

საპარტნიორო ფონდის  ბაზაზე საქართველოს სუვერენული ფონდის ჩამოყალიბების 

შესახებ,164  რაც  გამოიწვია  „საპარტნიორო ფონდის“  ინსტიტუციური მოწყობის 

ნაკლოვანებებმა: ფონდის მენეჯმენტის სტრუქტურა არ შეესაბამება ამ ტიპის 

ორგანიზაციების ფუნქციონირების საერთაშორისო სტანდარტებს, ერთმანეთისგან 

მკვეთრად არ არის გამიჯნული ფონდისთვის გადაცემული სუვერენული აქტივებისა და 

მისი პროექტების რისკები, დაუხვეწავია ფონდსა და მის დამფუძნებელს - სახელმწიფოს - 

შორის ურთიერთობები და სხვა. 

სუვერენული ფონდის ფორმირების ამოცანამ მოითხოვა შესაბამისი კონცეფციისა 

და საკანონმდებლო ბაზის შემუშავება. ამ მიზნით შექმნილი უწყებათაშორისი სამუშაო 

ჯგუფის  რეკომენდაციით მთავრობამ საკონსულტაციოდ იურიდიული კომპანია Reed 
Smith LLP-ი დაიქირავა.165 მისი დახმარებით შემუშავდა კანონპროექტი სააქციო 
საზოგადოება - საქართველოს სუვერენული ფონდის შესახებ, რომელიც  განსახილველად 

პარლამენტს გადაეცა (დეკემბერი, 2013). 

კანონპროექტი 10 მუხლისგან შედგება და განსაზღვრავს ფონდის მიზნებს, 

ურთიერთობებს დამფუძნებელთან და შვილობილ საწარმოებთან, დაფინანსების 

წყაროებს, მმართველობით სტრუქტურას და ანგარიშგებას.166 მთლიანობაში დოკუმენტი 

აკმაყოფილებს მოთხოვნებს, მათ შორის არ ეწინააღმდეგება  ევროკავშირის 

დირექტივებს, თუმცა ზოგადად ასახავს სუვერენული ფონდის მარეგულირებელ ჩარჩოს. 

                                                 
163 იხ.: საქართველოს კანონი საინვესტიციო ფონდების შესახებ. 24/07/2013.  
164 საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2013 წლის 12 მარტის ბრძანება  # 50  
165 საქართველოს მთავრობის  2013 წლის 25 აპრილის განკარგულება # 350 
166 კანონპროექტი სააქციო საზოგადოება - საქართველოს სუვერენული ფონდის შესახებ. 
http://www.parliamentngo.ge/uploads/52b81c1f80_07-2.140%20suverenuli%20fondis%20shesaxeb.pdf 

http://www.parliamentngo.ge/uploads/52b81c1f80_07-2.140%20suverenuli%20fondis%20shesaxeb.pdf


 61 

ფონდის იურიდიული სტატუსის, მმართველობის ორგანიზაციის, 

ანგარიშვალდებულების, საქმიანობის გამჭვირვალობის და სხვა მნიშვნელოვანი 

საკითხები, კანონპროექტის მიხედვით, ფონდის წესდების ფორმატით უნდა 

დარეგულირდეს, რომელიც მთავრობამ კანონის მიღების შემდეგ 6 თვის ვადაში უნდა 

დაამტკიცოს.167 ჩვენი აზრით, კანონპროექტში უშუალოდ უნდა ასახულიყო, თუნდაც 

დეკლარაციული ფორმით, ე.წ. სანტიაგოს პრინციპები - საერთაშორისო სავალუტო 

ფონდის (IMF) და სუვერენული ფონდების საერთაშორისო სამუშაო ჯგუფის (IWG-
SWF) მიერ ჩამოყალიბებულ სარეკომენდაციო ხასიათის 24 პრინციპი.168 

კანონპროექტის დახვეწის თვალსაზრისით სასარგებლო იქნებოდა, რომ პარლამენტში 

წარდგენამდე მომხდარიყო მისი განხილვა უცხოელი და ადგილობრივი ექსპერტების და 

სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა მონაწილეობით. 

 

2.3. ინსტიტუციური ცვლილებები 
 

2013 წელს ახალმა მთავრობამ ინვესტიციების (როგორც უცხოური, ისე შიდა) 

ხელშეწყობის ინსტიტუციურ ჩარჩოში მნიშვნელოვანი ცვლილებები დაგეგმა; კერძოდ, 

გადაწყდა სუვერენული ფონდის, სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდისა და 

თანაინვესტირების კერძო ფონდის შექმნა. 

სუვერენული ფონდი, როგორც უკვე აღინიშნა, სააქციო საზოგადოება 

საპარტნიორო ფონდის ბაზაზე ჩამოყალიბდება. ამ ფონდის შესახებ კანონპროექტის 

მიხედვით,  იგი შექმნის შვილობილ საწარმოებს - სტრატეგიული განვითარების ფონდს 

და სტრატეგიული აქტივების მართვის კომპანიას. პირველი განახორციელებს ფონდის 

საინვესტიციო პორტფელის მართვას, ხოლო მეორე - ფონდისათვის გადაცემული 

სტრატეგიული საწარმოების (საქართველოს რკინიგზა, საქართველოს ნავთობისა და 
გაზის კორპორაცია, საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა და სხვა) ფლობასა და 

მართვას.169  

სუვერენული ფონდის შესახებ კანონპროექტის მიღების შემდეგ ძალაში შევა 

ცვლილებები საქართველოს კანონში ეროვნული საინვესტიციო საგენტოს შესახებ, 
რომლის მიხედვითაც, სუვერენული ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი 

თანამდებობრივად იქნება ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს სამეთვალყურეო საბჭოს 

თავმჯდომარე უკვე გაუქმებული საპარტნიორო ფონდის  აღმასრულებელი დირექტორის 

ნაცვლად.170 აქედან გამომდინარე შენარჩუნდება ინვესტიციების მხარდაჭერის 

ორიარუსიანი სისტემა, რომელშიც ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო სუვერენული 

ფონდის ერთგვარი „ფრონტ ოფისია“, ანუ  ნებისმიერ ინვესტორს დახმარებისთვის 

შეუძლია მიმართოს აღნიშნულ სააგენტოს; ხოლო თუ საინვესტიციო პროექტი 

თანადაფინანსებას მოითხოვს, საკითხი განსახილველად ახლა უკვე სუვერენული 

ფონდის შვილობილ საწარმოს - სტრატეგიული განვითარების  ფონდს გადაეცემა. 

დაგეგმილია, ასევე, სუვერენული ფონდის კიდევ ერთი შვილობილი საწარმოს - 

ინოვაციების ფონდის შექმნა,171 რომელიც ორგანულად შეიძლება ჩაერთოს ამ სისტემაში.  

                                                 
167 კანონპროექტი სააქციო საზოგადოება - საქართველოს სუვერენული ფონდის შესახებ. 
http://www.parliamentngo.ge/uploads/52b81c1f80_07-2.140%20suverenuli%20fondis%20shesaxeb.pdf. 
168 Generally Accepted Principles and Practices (GAPP)—Santiago Principles.. http://www.iwg-swf.org/pubs/eng/santiagoprinciples.pdf 
169 კანონპროექტი სააქციო საზოგადოება - საქართველოს სუვერენული ფონდის შესახებ. 
http://www.parliamentngo.ge/uploads/52b81c1f80_07-2.140%20suverenuli%20fondis%20shesaxeb.pdf 
170 იქვე.  
171 ინტერვიუ საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორთან ირაკლი კოვზანაძესთან. Commersant.ge 
http://commersant.ge/?page=news&id=2288 

http://www.parliamentngo.ge/uploads/52b81c1f80_07-2.140%20suverenuli%20fondis%20shesaxeb.pdf
http://www.iwg-swf.org/pubs/eng/santiagoprinciples.pdf
http://www.parliamentngo.ge/uploads/52b81c1f80_07-2.140%20suverenuli%20fondis%20shesaxeb.pdf
http://commersant.ge/?page=news&id=2288
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მართალია სუვერენული ფონდის შექმნა საანგარიშო პერიოდში ვერ მოესწრო, 

მაგრამ საპარტნიორო ფონდი განაგრძობდა ინსტიტუციურ განვითარებას: გაუმჯობესდა 

მისი კორპორაციული მართვა, გააქტიურდა კომუნიკაცია როგორც პარტნიორებთან, ისე 

საზოგადოებასთან, დაიხვეწა ვებგვერდი. საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტი Fitch-მა  

„საპარტნიორო ფონდს“ დაუდასტურა BB- რეიტინგი  სტაბილური პროგნოზით.172 

2013 წლიდან ფუნქციონირება დაიწყო სოფლისა და სოფლის მეურნეობის 

განვითარების ფონდმა,173 რომელიც აფინანსებს  შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტს 

(დაიწყო 2013 წლის აპრილში). ეს პროექტი საკმაოდ მასშტაბურ საინვესტიციო 

კომპონენტს შეიცავს, კერძოდ, ითვალისწინებს აგროსამრეწველო საწარმოებზე 

საინვესტიციო დანიშნულების გრძელვადიანი შეღავათიანი კრედიტების გაცემას.174 

შეიძლება ითქვას, რომ წლის განმავლობაში პროექტი წარმატებით ხორციელდებოდა,175 

თუმცა თვით ფონდი, როგორც ინსტიტუტი - არაკომერციული იურიდიული პირი, 

ფაქტობრივად არ არსებობს: პროექტს ახორციელებს სოფლის მეურნეობის პროექტების 

მართვის სააგენტო, ხოლო აფინანსებს ძირითადად ორი არასახელმწიფო ფონდი.176  

საანგარიშო პერიოდში ამოქმედდა კიდევ ერთი - თანაინვესტირების ფონდი 

(სექტემბერი, 2013). მიუხედავად იმისა, რომ იგი კერძო ფონდია და ორგანიზებულია, 

როგორც შეზღუდული პარტნიორობა (Limited Partnership) ბრიტანული კანონმდებლობის 

საფუძველზე, მისი როლი ქვეყნის საინვესტიციო პოლიტიკაში ძალზე მნიშვნელოვანია. 

ჯერ ერთი, თანაინვესტირების ფონდი უშუალოდ მთავრობის ინიციატივით 

ჩამოყალიბდა, როგორც ქვეყანაში მასშტაბური გრძელვადიანი კაპიტალური 

დაბანდებების განხორციელების მექანიზმი; მეორე, ქვეყნის ყველაზე ავტორიტეტული 

პოლიტიკური ფიგურა - პრემიერ-მინისტრი (ამჟამად უკვე ყოფილი პრემიერ-მინისტრი) 

თავადაა ფონდის პარტნიორი; მესამე, ფონდის მოცულობა 6 მლრდ. აშშ დოლარია, ხოლო 

5 წლის განმავლობაში იგი 10 მლრდ. აშშ დოლარის მოცულობის ინვესტიციების 

მოზიდვას აპირებს. საქართველოს ეკონომიკის ზომიდან გამომდინარე, ეს კოლოსალური 

მოცულობებია; მეოთხე, ფონდი საქართველოში მოიზიდავს მაღალი კლასის 

სტრატეგიულ ინვესტორებს; მეხუთე, ფონდი განახორციელებს ინვესტიციებს, 

ქვეყნისათვის სტრატეგიულ და კონკურენტულ პროექტებში ისეთ დარგებში, როგორიცაა 

ენერგეტიკა, გადამამუშავებელი მრეწველობა, ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა, 

ლოჯისტიკა და სხვა.177  

ფონდს მართავს საქართველოში დაფუძნებული  კომპანია შპს ჯი სი ეფ 
პარტნიორები (GCF Partners). მას ეყოლება აგრეთვე მრჩეველთა საბჭო, რომლის 

ფუნქციები იქნება: „განიხილოს სესხების გაცემა, პროექტების მიმდინარეობა და 

აუდიტორთა დანიშვნა/გათავისუფლება, ასევე განიხილოს ნებისმიერი სახის შესაძლო 

ინტერესთა კონფლიქტი გენერალურ პარტნიორს, მენეჯერს ან თანაინვესტირების 

                                                 
172 იხ.: სააქციო საზოგადოება საპარტნიორო ფონდის ვებგვერდი, http://www.fund.ge/index.php?page_id=27&p_news=2&lang=geo 
173 საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 24 დეკემბრის განკარგულება # 2051. 
174 პროექტი ითვალისწინებს აგროსამრეწველო საწარმოებზე 1 მილიონ ლარამდე  მოცულობის არა უმეტეს  წლიური 3-პროცენტიანი 

კრედიტების გაცემას არაუმეტეს 7  წლის ვადით. ამ კომპონენტის ფარგლებში მინიმუმ 60 ახალი აგროფირმის გახსნაა დაგეგმილი. იხ.: 

შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტი, http://moa.gov.ge/?p=2617 
175 სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით 8 052 ბენეფიციარზე გაცემულია 221 მლნ. ლარი (ყველა კომპონენტის 

მიხედვით). პროექტის ფარგლებში 53 ახალი  საწარმო დაფინანსდა.  http://news.ge/ge/news/story/73839-sheghavatiani-agrokreditis-

proeqtis-farglebshi-krediti-8-052-ma-mseskhebelma-miigh 
176 მთავრობამ სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდი უკანონოდ დააფუძნა. გურია NEWS. 
http://www.gurianews.com/home/2010-11-26-08-10-05/10827-q--------q.html 
177 Georgian Co-investment Fund. Presentation. September 2013. http://www.gcfund.ge/uploads/other/0/37.pdf 

http://www.fund.ge/index.php?page_id=27&p_news=2〈=geo
http://moa.gov.ge/?p=2617
http://news.ge/ge/news/story/73839-sheghavatiani-agrokreditis-proeqtis-farglebshi-krediti-8-052-ma-mseskhebelma-miigh
http://news.ge/ge/news/story/73839-sheghavatiani-agrokreditis-proeqtis-farglebshi-krediti-8-052-ma-mseskhebelma-miigh
http://www.gurianews.com/home/2010-11-26-08-10-05/10827-q--------q.html
http://www.gcfund.ge/uploads/other/0/37.pdf
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ფონდის დაქვემდებარებაში მყოფ პირებსა და ფონდის პარტნიორებს შორის“.178  ფონდის 

საქმიანობის ერთ-ერთი ძირითადი პრინციპია გამჭვირვალობა და ხელმისაწვდომობა 

(Transparency and Accessibility),179 თუმცა დღეისათვის საზოგადოებას არ აქვს 

სრულყოფილი ინფორმაცია ფონდის მიმდინარე საქმიანობისა და პროექტების შესახებ.180 

თანაინვესტირების ფონდის მიერ განსახილველი პროექტების მინიმალური 

მოცულობა 5 მლნ. აშშ დოლარს შეადგენს,  მისი თანამონაწილეობა კი 25-75 პროცენტის 

ფარგლებშია.181 ასეთი ზომის პროექტების მოძიება საქართველოში ადვილი არ არის, 

თუმცა ფონდში უკვე 80 განაცხადია შესული, რომელთაგანაც 10 დამუშავების 

სტადიაშია.182 თუ გავითვალისწინებთ, რომ საპარტნიორო ფონდის მიერ 

დასაფინანსებელი პროექტების მოცულობა 30 მლნ. ლარია და მხოლოდ სოფლის 

მეურნეობაშია დასაშვები არანაკლებ 5 მლნ. ლარის მოცულობის პროექტები, შეიძლება 

ითქვას, რომ წვრილი და საშუალო პროექტები (აგრარული პროექტების გარდა, 

რომელთაც  სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდი შედარებით 

შეზღუდული მასშტაბით აფინანსებს)  თანაინვესტირების გარეშე რჩება. ამ პრობლემის 

გადასაწყვეტად საანგარიშო პერიოდში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტრო მუშაობდა საწარმოთა განვითარების ეროვნული სააგენტოს 

ინსტიტუციურ ჩარჩოზე, რომლის ფარგლებშიც გათვალისწინებულია 

კვალიფიცირებული ვენჩურული ფონდების  საშუალებით ახალი ბიზნესების (მათ 

შორის ინოვაციურის) ფინანსური მხარდაჭერის მექანიზმის შექმნა.183 

2.4. ევროკავშირის ქვეყნებიდან საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი   
ინვესტიციები 

 

საანგარიშო პერიოდში შემცირდა ევროკავშირის ქვეყნებიდან საქართველოში 

განხორციელებული პირდაპირი ინვესტიციები: 2013 წლის სამ კვარტალში, წინა წლის 

შესაბამის პერიოდთან შედარებით, მათმა მოცულობამ 14 პროცენტით იკლო.184 

აღსანიშნავია, რომ 2012 წლის ანალოგიურ პერიოდში ევროკავშირიდან საქართველოში 

შემოსული პირდაპირი ინვესტიციების მოცულობა, 2011 წლის იმავე პერიოდთან 

შედარებით, 31 პროცენტით შემცირდა. აქედან გამომდინარე,  2013 წელს გრძელდებოდა 

საქართველოში ევროპული პირდაპირი ინვესტიციების კლების ტენდენცია, თუმცა მისი 

ტემპი დაეცა. მიუხედავად ამისა, მათი ხვედრითი წილი საქართველოში 

განხორციელებული პირდაპირი ინვესტიციების მთლიან მოცულობაში, 2013 წლის 9 

თვეში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, 7,5 პროცენტული პუნქტით 

შემცირდა და 37,3 პროცენტი შეადგინა185. 

                                                 
178 ევა ანდერსონი. ახალი 6 მილიარდიანი თანაინვესტირების ფონდი: გამჭვირვალობა წარმატების საწინდარი იქნება. საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა საქართველო. 26 ნოემბერი 2013. http://transparency.ge/blog/akhali-6-miliardiani-tanainvestirebis-pondi-gamchvirvaloba-

tsarmatebis-satsindari-ikneba 
179 Georgian Co-investment Fund. Presentation. September 2013. http://www.gcfund.ge/uploads/other/0/37.pdf 
180 ევა ანდერსონი. ახალი 6 მილიარდიანი თანაინვესტირების ფონდი: გამჭვირვალობა წარმატების საწინდარი იქნება. საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა საქართველო. 26 ნოემბერი 2013. http://transparency.ge/blog/akhali-6-miliardiani-tanainvestirebis-pondi-gamchvirvaloba-

tsarmatebis-satsindari-ikneba 
181 Georgian Co-investment Fund. Presentation. September 2013. http://www.gcfund.ge/uploads/other/0/37.pdf 
182 ევა ანდერსონი. ახალი 6 მილიარდიანი თანაინვესტირების ფონდი: გამჭვირვალობა წარმატების საწინდარი იქნება. საერთაშორისო 
გამჭვირვალობა საქართველო. 26 ნოემბერი 2013. http://transparency.ge/blog/akhali-6-miliardiani-tanainvestirebis-pondi-gamchvirvaloba-

tsarmatebis-satsindari-ikneba 
183 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი გაივითარების სამინისტროს ინფორმაცია. 
184 გაანგარიშებულია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემების საფუძველზე. 
185 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი). საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური 
ინვესტიციები ქვეყნების მიხედვით.  http://www.geostat.ge/cms/site_images/_files/georgian/bop/FDI_Geo-countries.xls  

http://transparency.ge/blog/akhali-6-miliardiani-tanainvestirebis-pondi-gamchvirvaloba-tsarmatebis-satsindari-ikneba
http://transparency.ge/blog/akhali-6-miliardiani-tanainvestirebis-pondi-gamchvirvaloba-tsarmatebis-satsindari-ikneba
http://www.gcfund.ge/uploads/other/0/37.pdf
http://transparency.ge/blog/akhali-6-miliardiani-tanainvestirebis-pondi-gamchvirvaloba-tsarmatebis-satsindari-ikneba
http://transparency.ge/blog/akhali-6-miliardiani-tanainvestirebis-pondi-gamchvirvaloba-tsarmatebis-satsindari-ikneba
http://www.gcfund.ge/uploads/other/0/37.pdf
http://transparency.ge/blog/akhali-6-miliardiani-tanainvestirebis-pondi-gamchvirvaloba-tsarmatebis-satsindari-ikneba
http://transparency.ge/blog/akhali-6-miliardiani-tanainvestirebis-pondi-gamchvirvaloba-tsarmatebis-satsindari-ikneba
http://www.geostat.ge/cms/site_images/_files/georgian/bop/FDI_Geo-countries.xls
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საქართველოში ევროკავშირის ქვეყნების პირდაპირი ინვესტიციების 

სტრუქტურაში კვლავ ყურადღებას  იქცევს ნიდერლანდები, რომლის ინვესტიციების 

მოცულობა 2013 წლის 9 თვეში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, მკვეთრად 

გაიზარდა და ევროკავშირიდან შემოსული ინვესტიციების საერთო მოცულობის 

ნახევარს გადააჭარბა. ნიდერლანდების საინვესტიციო აქტიურობა საქართველოში, სხვა 

ფაქტორებთან ერთად, იმითაც შეიძლება აიხსნას, რომ ამ ქვეყანაში ოფშორულთან 

მიახლოებული საინვესტიციო რეჟიმი მოქმედებს, რაც ხელს უწყობს საქართველოს 

რეზიდენტებს პირდაპირი ინვესტიციები საკუთარ ქვეყანაში ნიდერლანდიდან 

განახორციელონ.  

საანგარიშო პერიოდში საქართველოში მნიშვნელოვან საინვესტიციო აქტიურობას 

ავლენდა ლუქსემბურგიც, სადაც, როგორც ცნობილია, ასევე მოქმედებს ოფშორული 

ტიპის საინვესტიციო რეჟიმი.186 ამ ქვეყნიდან 2013 წლის სამ კვარტალში შემოსული 

ინვესტიციების მოცულობა მხოლოდ 3 მლნ. აშშ დოლარით ნაკლები იყო 

ნიდერლანდების შესაბამის მაჩვენებელზე.  

შეიძლება ითქვას, რომ 2013 წელს ევროკავშირიდან საქართველოში შემოსულ 

ინვესტიციებში წამყვან როლს ასრულებდნენ ის ქვეყნები, საიდანაც 

არარეზიდენტებისთვის ინვესტიციების განხორციელების განსაკუთრებით ხელსაყრელი 

პირობები არსებობს. 

 დარგობრივ ჭრილში, ევროკავშირიდან ყველაზე მეტი ინვესტიცია საანგარიშო 

პერიოდში  (სამი კვარტლის მონაცემებით) ტრანსპორტსა და კავშირგაბმულობაში 

განხორციელდა (საერთო მოცულობის 25,4 პროცენტი). მეორე ადგილზე იყო 

გადამამუშავებელი მრეწველობა (საერთო მოცულობის 18,4 პროცენტი). მესამე ადგილზე 

უძრავი ქონების სექტორი გავიდა (საერთო მოცულობის 15,2 პროცენტი).  დარგების 

პირველ ხუთეულში მოხვდნენ მშენებლობა (საერთო მოცულობის 11,6 პროცენტი) და 

საფინანსო სექტორი (საერთო მოცულობის 10,5 პროცენტი). ეკონომიკის რეალური 

სექტორის დარგებიდან ყველაზე ნაკლები ევროპული პირდაპირი ინვესტიცია  სამთო-

მოპოვებით მრეწველობასა და სოფლის მეურნეობაში შემოვიდა.187 

3. ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმით  და  აღმოსავლეთ 

პარტნიორობის საგზაო რუკებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება 

 

3.1. კაპიტალის თავისუფალი გადაადგილების, მოგების და კაპიტალის 
ლიკვიდაციისა და რეპატრიაციის  უზრუნველყოფა188 

 
საანგარიშო პერიოდში, წინა წლების მსგავსად, საქართველოში არ არსებობდა 

კომპანიების დაფუძნების, მათ შორის უცხოური ინვესტიციებით, ხელისშემშლელი 

ბარიერები; გარანტირებული იყო  კომპანიებში პირდაპირი და სხვა ინვესტიციების 

სახით დაბანდებული კაპიტალის თავისუფალი გადაადგილება;  უზრუნველყოფილი 

იყო უცხოური ინვესტიციების დაცვა და მოგებისა და კაპიტალის ლიკვიდაცია და 

რეპატრიაცია.  

2013 წელს ცვლილებები შევიდა საქართველოს კანონში სასოფლო-სამეურნეო 
დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ, რომელთა თანახმად, დროებით, 2014 წლის 

                                                 
186 იხ: Гела Васадзе. Оффшоры и инвестиции, Business Time Georgia. 

http://btime.ge/page.html?id_node=444&id_file=3754 
187 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები. 
188 ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა. სამოქმედო გეგმა ევროკავშირი-საქართველო,  პარაგრაფი 4.5.3. კაპიტალის მოძრაობა და 
მიმდინარე ანგარიშსწორება,  

http://btime.ge/page.html?id_node=444&id_file=3754
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31 დეკემბრამდე, შეჩერდა უცხოელის, საზღვარგარეთ რეგისტრირებული იურიდიული 

პირის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად უცხოელის მიერ საქართველოში 

რეგისტრირებული იურიდიული პირის საკუთრების უფლება სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწაზე (მათ შორის, მემკვიდრეობით მიღებულზე).189 სამოქალაქო 

საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეს გადაწყვეტილება არ შეესაბამება საქართველოს 

კონსტიტუციას  და უარყოფით გავლენას მოახდენს ქვეყნის საინვესტიციო გარემოზე.190  

საკითხის იურიდიული მხარე სცილდება ჩვენს კომპეტენციას. რაც შეეხება 

ეკონომიკურ მხარეს, მიგვაჩნია, რომ   მიწის რესურსების რაციონალურად გამოყენებისა 

და დაცვის მიზნით ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და სასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების მიწის კადასტრისა და მიწათმოწყობის ერთიანი სისტემის 

მოწესრიგება საკმარისი არგუმენტებია სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკუთრების 

უფლების დროებითი (წელიწადნახევრიანი) შეზღუდვისათვის; მით უმეტეს, რომ  

ევროკავშირის ბევრ ქვეყანაში მიწაზე უცხოელთა საკუთრების უფლება კარგად 

გააზრებულ რეგულაციებს ექვემდებარება, რასაც ევროკავშირ-საქართველოს ასოცირების 
შესახებ შეთანხმების  XIV-A დანართიც ადასტურებს.191 აღსანიშნავია ისიც, რომ  

მოცემული საკანონმდებლო ცვლილება არ ეწინააღმდეგება PCA-ის დებულებებს, 

კერძოდ, ამ შეთანხმების  V დანართის მე-5 პუნქტს.192 მიუხედავად ამისა, ასოცირების 
შესახებ შეთანხმების  XIV-E დანართით ევროპულ-ქართულ ერთობლივ საწარმოებს არ 

ეკრძალებათ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის შეძენა.193 საქართველოს 

სამეწარმეო კანონმდებდებლობა კი ერთობლივ საწარმოს, როგორც ასეთს, არ განმარტავს. 

ამრიგად, ასოცირების შესახებ შეთანხმების  ხელმოწერამდე, რომელიც 2014 წლის 

აგვისტოშია დაგეგმილი, მიზანშეწონილია სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
საკუთრების შესახებ საქართველოს კანონის აღნიშნულ შეთანხმებასთან შესაბამისობაში 

მოყვანა. კერძოდ, უცხოელების მონაწილეობით შექმნილ ერთობლივ საწარმოებზე აღარ 

უნდა გავრცელდეს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე საკუთრების უფლების 

შეზღუდვა, რისთვისაც საჭირო გახდება აღნიშნულ კანონში ერთობლივი საწარმოს 

დეფინიციის განმარტება.  

3.2. საინვესტიციო კლიმატის გაუმჯობესება 194 

 

2013 წელს საინვესტიციო კლიმატზე საქართველოში მნიშვნელოვანი გავლენა 

მოახდინა  მთავრობის ცვლილებამ  2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების 

შედეგად. ხელისუფლების გადაცემის პროცესმა, რომელიც ახალი მთავრობისა და ძველი 

პრეზიდენტის თანაარსებობის (ე.წ. კოჰაბიტაცია) ფონზე მიმდინარეობდა, გაამძაფრა 

პოლიტიკური რისკების აღქმა როგორც უცხოელი, ისე ადგილობრივი ინვესტორების 

                                                 
189 საქართველოს კანონი  სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ  საქართველოს კანონში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე. 28 ივნისი 2013. 
190 უცხოელებისთვის მიწის შეძენის აკრძალვა: კონსტიტუციის დარღვევა და საინვესტიციო გარემოზე უარყოფითი გავლენა. 

Transparency International Georgia. http://transparency.ge/en/node/3221  
191 იხ.: EU-Georgia Association Agreement.. Annex XIV-A List Of Reservations On Establishment (Union). p. 73-75. 
192 იხ.: ევროკავშირი და საქართველო. შეთანხმება პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ, 22 აპრილი 1996 წელი. V დანართი. 

საქართველოს პირობები 23 (4) მუხლთან დაკავშირებით. პუნქტი 5. 

http://eu-integration.gov.ge/uploads/PCAGeo.pdf  
193 იხ.: EU-Georgia Association Agreement.. Annex XIV-E. List Of Reservations On Establishment (Georgia). p. 148. 
194 ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა. სამოქმედო გეგმა ევროკავშირი-საქართველო,  პარაგრაფი 4.5.2. დაფუძნების უფლება, კანონი 
კომპანიების შესახებ და მომსახურება. ეს პარაგრაფი შეიცავს მოთხოვნას PCA-ის VI კარის 49-ე მუხლის (ინვესტიციების ხელშეწყობა 
და დაცვა) საფუძველზე ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შესახებ. 

http://transparency.ge/en/node/3221
http://eu-integration.gov.ge/uploads/PCAGeo.pdf
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მიერ.195 პოლიტიკურ რისკებთან ერთად ინვესტორებს  გაუძლიერდათ რეგულირების 

გაურკვევლობის განცდა, რაც რეგულირების არსებულ სისტემაში ინვესტორისათვის 

არახელსაყრელი ცვლილების შესაძლებლობას გულისხმობს.196 ასეთ ვითარებაში 

ინვესტორების დიდი ნაწილი საანგარიშო პერიოდის დასაწყისში მოლოდინის რეჟიმზე 

(ე.წ. Wait and See) გადავიდა, თუმცა წლის მეორე ნახევარში უცხოელ ინვესტორთა ნდობა 

აღდგა: წინასწარი მონაცემებით, მესამე კვარტალში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან 

შედარებით, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 20 პროცენტით 

გაიზარდა.197 

საანგარიშო პერიოდში ახალი მთავრობის პრიორიტეტული ამოცანა იყო 

ინვესტორების ხელისუფლების ზეგავლენისგან გათავისუფლება, მათ შორის, მათ 

მნიშვნელოვან ნაწილთან არაფორმალური, ხშირად პრივილეგირებული, 

ურთიერთობების მოშლა. წლების მანძილზე დამკვიდრებული „თამაშის წესების“ 

გაუქმებამ ინვესტორებში, განსაკუთრებით ადგილობრივებში, ერთგვარი „პოლიტიკური 

შოკი“ გამოიწვია. მკვეთრად დაეცა მსხვილი ქართული კომპანიების საინვესტიციო 

აქტიურობა და მათი ბრუნვების ზრდის ტემპი.198 წლის მეორე ნახევრიდან ამ მხრივ 

მდგომარეობა საგრძნობლად გამოსწორდა,199 რაც ბიზნესის  ახალ რეალობასთან 

თანდათანობითი ადაპტაციის გამოვლინებად შეიძლება ჩაითვალოს.  

2013 წელს მთავრობა ცდილობდა ინვესტორებისთვის სტაბილური 

სამართლებრივი გარემოს შექმნას და ინვესტიციებთან დაკავშირებული 

კანონმდებლობის საერთაშორისო და ევროპული სამართლის ნორმებთან შემდგომ 

დაახლოებას. ამ მხრივ განსაკუთრებით აღსანიშნავია ცვლილებები შრომის კოდექსში, 

რომლებიც მიზნად ისახავდა დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა უფლებების 

დაბალანსებას და ამ საკანონმდებლო აქტის შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) 
მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანას. აღნიშნულმა ცვლილებებმა, განსაკუთრებით 

მათმა თავდაპირველმა პროექტმა, ეჭვქვეშ დააყენა საქართველოს, როგორც ბიზნესის 

ხელშემწყობი ქვეყნის, რეპუტაცია, თუმცა საბოლოო ჯამში პარლამენტმა ცვლილებების 

შედარებით გაწონასწორებული ვარიანტი დაამტკიცა200 (ივნისი, სექტემბერი 2013), 

რომელიც შეესაბამება  ILO-ს მოთხოვნებს.201 ინვესტორთა და ზოგადად საქმიანი წრეების 

უკმაყოფილება მეტწილად გამოიწვია განსაზღვრული ვადის მქონე შრომითი 

ხელშეკრულებების დადებასა და შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტასთან 

დაკავშირებულმა მუხლებმა (მუხლები 6 და 37), რომელთა ძალაში შესვლის შემდეგ 

                                                 
195 იხ.: მერაბ კაკულია. ეკონომიკური ზრდის შენელება საქართველოში: პოლიტეკონომიური ასპექტი. საქართველოს სტრატეგიისა და 
საერთაშორისო ურთიერთობათა კვლევის ფონდი. 2013, გვ.4. http://gfsis.org/index.php/resources/gfsis_publications/view/4738   
196 იქვე, გვ. 8-10.   

რეგულირების გაურკვევლობის  თვალსაჩინო მაგალითად ზოგიერთი უცხოელი დამკვირვებელი შრომის კოდექსის 
ცვლილებებს მიიჩნევს, რომელთა ირგვლივაც დაინტერესებულ მხარეებთან რთული და გაჭიანურებული დისკუსიები გაიმართა. ამ 

საკითხს ქვემოთ დავუბრუნდებით. 
197 იხ.: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები. 2013 წლის III კვარტალი. 
http://www.geostat.ge/cms/site_images/_files/georgian/bop/FDI_2013Q3-GEO.pdf  
198 მერაბ კაკულია. ეკონომიკური დინამიკა: რეალობა და პერსპექტივა.  კრებულში: საქართველოს მაჯისცემა. ოქტომბრიდან 
ოქტომბრამდე. 2012-2013. ”უნივერსალი”. თბ. 2013, გვ. 56-57.  
199 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2013 წლის ანგარიში. 2014 წლის ძირითადი მიმართულებები. 

www.economy.ge  
200 Tamara Pataraia, Manana Kochladze,Tamar Khidasheli and Kakha Gogolashvili. GEORGIA: Assessment May 2012 – October 2013.  The 
Eastern Partnership Roadmap to the Vilnius Summit An assessment of the roadmap implementation by the Eastern Partnership Civil Society 
Forum. October 2013, p. 7. 

http://www.eap-csf.eu/assets/files/Articles/Web/Roadmapreports/Georgia%20roadmap%20monitoring%20csf%20nov%202013%20(2).pdf  
201 GEORGIA IN TRANSITION. Report on the human rights dimension: background, steps taken and remaining challenges. Assessment and 

recommendations by Thomas Hammarberg.  A report addressed to High Representative and Vice-President Catherine Ashton  
and Commissioner for Enlargement and European Neighbourhood Policy Stefan Füle.  September 2013, p.36. 

http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/virtual_library/cooperation_sectors/georgia_in_transition-hammarberg.pdf  

http://gfsis.org/index.php/resources/gfsis_publications/view/4738
http://www.geostat.ge/cms/site_images/_files/georgian/bop/FDI_2013Q3-GEO.pdf
http://www.economy.ge/
http://www.eap-csf.eu/assets/files/Articles/Web/Roadmapreports/Georgia%20roadmap%20monitoring%20csf%20nov%202013%20(2).pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/virtual_library/cooperation_sectors/georgia_in_transition-hammarberg.pdf
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შრომითი ხელშეკრულებების უმრავლესობა უვადო ხდება, ხოლო დასაქმებულის 

დათხოვნა - ერთობ რთულდება.202 მიუხედავად ამისა,  შეიძლება ითქვას, რომ 

ცვლილებებს შრომის კანონმდებლობაში საქართველოს საინვესტიციო კლიმატი არ 

გაუუარესებია.  

საანგარიშო პერიოდში მთავრობამ საკუთრების უფლების დაცვა  საინვესტიციო 

კლიმატის გაუმჯობესების ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად დაისახა. 

პროკურატურამ აქტიურად დაიწყო წინა წლებში სახელმწიფოს მხრიდან საკუთრების 

უფლების დარღვევის მრავალრიცხოვანი ფაქტების  შესწავლა, რომელთა შესახებაც  

აღნიშნულ უწყებაში 1289 საჩივარი შევიდა.203 მათ განხილვასა და შესაბამის 

სამართლებრივ შეფასებას დიდი დრო და ადამიანური რესურსი სჭირდება, რომ არაფერი 

ვთქვათ სამართლიანობის აღდგენის ფინანსურ მხარეზე.204 ამიტომ საზოგადეოება ვერ 

აღიქვამს ძვრებს მოცემულ სფეროში.205 მიუხედავად ამისა, ანალოგიური ფაქტების  

გამოაშკარავება და დაგმობა სახელმწიფოებრივ დონეზე  მომავალში მათი პრევენციის 

საწინდარია.  

საკუთრების უფლების დაცვის მყარი გარანტიების შექმნისა და ინვესტორების 

სახელმწიფოს ზეწოლისგან გათავისუფლების აუცილებელ პირობად ახალი 

ხელისუფლება სასამართლოს დამოუკიდებლობას მიიჩნევს.  როგორც საერთაშორისო 

დამკვირვებლები აღნიშნავენ, 2013 წელს ამ  მხრივ სერიოზული პროგრესი 

შეინიშნებოდა, რაც  პროკურორებისა და მოსამართლეების შეთანხმებული მოქმედების 

შემთხვევების საგრძნობ შემცირებაში გამოიხატა.206 ამასთან, საერთო სასამართლოების 
შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში შეტანილ იქნა ცვლილება მოსამართლეთა 

თანამდებობაზე უვადოდ გამწესების შესახებ, რაც სასამართლოს დამოუკიდებლობის 

ერთ-ერთ გარანტიად შეიძლება ჩაითვალოს.207 

საანგარიშო პერიოდში საინვესტიციო კლიმატის  გაუმჯობესების მნიშვნელოვან 

ფაქტორს წარმოადგენდა კორუფციის რისკის დაბალი დონის შენარჩუნება. გლობალური 

კორუფციის ბარომეტრის ახალი კვლევის თანახმად, ბოლო 12 თვის განმავლობაში 

ქრთამის გადახდის ფაქტს საქართველოს მოსახლეობის მხოლოდ ოთხი პროცენტი 

ადასტურებდა (2010 წლის ანალოგიური გამოკითხვის თანახმად, ამ კითხვას დადებითად 

გამოკითხულთა სამმა პროცენტმა უპასუხა).  კვლევაში ჩართული 107 ქვეყნიდან 

საქართველოში ქრთამის გადახდის  ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია.208  

2013 წელს გრძელდებოდა ბრძოლა კორუფციული და სამოხელეო დანაშაულის 

წინააღმდეგ. მხოლოდ ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ 

                                                 
202 Nicola Mariani and Archil Giorgadze. Highlights of the recently adopted amendments to the Georgian Labor Code. September 25 2013. 

http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=7d5e5381-d045-4be0-b064-83a9990f99fd 
203 იხ.: GEORGIA IN TRANSITION. Report on the human rights dimension: background, steps taken and remaining challenges. Assessment and 

recommendations by Thomas Hammarberg.  A report addressed to High Representative and Vice-President Catherine Ashton  
and Commissioner for Enlargement and European Neighbourhood Policy Stefan Füle.  September 2013, p.36. 

http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/virtual_library/cooperation_sectors/georgia_in_transition-hammarberg.pdf  
204 იქვე.  
205  საზოგადოების განწყობა საქართველოში: 2013 წლის ნოემბრის კვლევის შედეგები. National Democratic Institute (NDI).  
http://www.ndi.org/files/Georgia-Public-Attitudes-Poll-121813-GEO.pdf 
206 იხ.: GEORGIA IN TRANSITION. Report on the human rights dimension: background, steps taken and remaining challenges. Assessment and 

recommendations by Thomas Hammarberg.  A report addressed to High Representative and Vice-President Catherine Ashton  
and Commissioner for Enlargement and European Neighbourhood Policy Stefan Füle.  September 2013, p.36. 

http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/virtual_library/cooperation_sectors/georgia_in_transition-hammarberg.pdf 
207 საქართველოს კანონი საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე.  
1/11/ 2013. 
208 გლობალური კორუფციის ბარომეტრი. საქართველო. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. 9 ივლისი, 2013. 

http://transparency.ge/corruptionbarometer2013  

        იმავე ფორმატში ჩატარებული კვლევის მიხედვით, მსოფლიოს მასშტაბით ოთხი გამოკითხულიდან ერთ ადამიანზე მეტი 

(გამოკითხულთა 27 პროცენტი) აცხადებს, რომ ბოლო 12 თვის განმავლობაში ქრთამი გადაუხდია.   

http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=7d5e5381-d045-4be0-b064-83a9990f99fd
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/virtual_library/cooperation_sectors/georgia_in_transition-hammarberg.pdf
http://www.ndi.org/files/Georgia-Public-Attitudes-Poll-121813-GEO.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/virtual_library/cooperation_sectors/georgia_in_transition-hammarberg.pdf
http://transparency.ge/corruptionbarometer2013
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გამოვლინდა 81 დანაშაულებრივი ფაქტი, ხოლო სისხლის სამართლებრივი დევნა 

დაიწყო 103 პირის მიმართ.209 მკაცრი ზომები ტარდებოდა „ელიტური კორუფციის“  

ფაქტების გამოსავლენად როგორც ძველი, ისე ახალი ხელისუფლების წიაღში.  

საანგარიშო პერიოდში ხელისუფლება ცდილობდა ურთიერთგაგების და ნდობის 

ატმოსფერო შეექმნა სახელმწიფო ქონების განკარგვასთან დაკავშირებულ  პროექტებში 

ჩართულ ინვესტორებთან. მათი ხელშეწყობის მიზნით მთავრობამ 17 ინვესტორს აპატია 

შეუსრულებელი ვალდებულებებისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლო, რომლის 

საერთო მოცულობამ 16,5 მლნ. აშშ დოლარი და 6,5 ლარზე მეტი შეადგინა. ამ 

გადაწყვეტილებით, ინვესტორებს საშუალება მიეცათ ნაპატიები ჯარიმების თანხები 

შესაბამისი პროექტების განახლებას მოახმარონ.210  

საინვესტიციო კლიმატის გაუმჯობესების მიზნით 2013 წელს მნიშვნელოვანი 

ნაბიჯები გადაიდგა საგადასახადო ადმინისტრირების ტვირთის შესამსუბუქებლად: 

შემცირდა საგადასახადო სანქციები, მათ შორის, გადასახადის დაგვიანებით 

გადახდისათვის დადგენილი საურავის ოდენობა; საგადასახადო დავალიანების 

იძულებითი გადახდევინება დაიწყება მხოლოდ საგადასახადო დავის დასრულების 

შემდეგ; ეტაპობრივად განხორციელდება საგადასახადო შემოწმების, გადასახადის 

გადამხდელისთვის გადასახადის და სანქციის დარიცხვის, აგრეთვე გადასახადის 

გადამხდელის მოთხოვნის წარდგენის 6-წლიანი ხანდაზმულობის ვადის 3 წლამდე 

შემცირება.211 

საანგარიშო პერიოდში ინტენსიურად ფუნქციონირებდა ფინანსთა სამინისტროს 

საგადასახადო დავების განხილვის საბჭო, რომელმაც სამი კვარტლის განმავლობაში 765 

საჩივარზე დაასრულა წარმოება. საბჭოს გადაწყვეტილებების დაახლოებით 60 

პროცენტი მომჩივანთა სასარგებლოდ იქნა მიღებული.212 

ამრიგად, პოლიტიკური რისკების აღქმის გამძაფრებისა და რეგულირების 

გაურკვევლობის განცდის მიუხედავად, რამაც ხელი შეუწყო მაკროეკონომიკური ფონის 

გაუარესებას, 2013 წელი მთლიანობაში გარდამტეხი იყო საინვესტიციო კლიმატის 

გაუმჯობესების გრძელვადიანი მყარი გარანტიების შექმნის თვალსაზრისით.  

 

3.3. ინვესტიციების ხელშეწყობა, მათ შორის, უცხოელი ინვესტორებისთვის 
საინვესტიციო შეთავაზებების მომზადების და ინვესტორების შემდგომი მომსახურების 

გზით  213 
 

2013 წელს საქართველოს მთავრობა განაგრძობდა უცხოური ინვესტიციების  

ხელშეწყობას, რომელსაც ორგანიზაციულად ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს ინვესტიციებისა და ექსპორტის პოლიტიკის დეპარტამენტი და ეროვნული 

საინვესტიციო სააგენტო უზრუნველყოფდნენ. ეს პროცესი რამდენიმე მიმართულებით 

ხორციელდებოდა. 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში დაინერგა კლიენტებთან 

ურთიერთობების მართვის სისტემა (CRM), რომელშიც ფიქსირდება უცხოელი 

                                                 
209 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 2013 წლის მუშაობის შედეგები. 21 დეკემბერი, 2013.  www.mof.ge  
210 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 2013 წლის ანგარიში. 2014 წლის ძირითადი მიმართულებები. 

www.economy.ge  
211 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 2013 წლის მუშაობის შედეგები. 21 დეკემბერი, 2013.  www.mof.ge  
212 დავების განხილვის საბჭომ 765 საჩივარზე წარმოება დაასრულა. For.ge. 08/11/2013. 

http://for.ge/view_news.php?news_id=26126&news_cat=0 
213 ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა. სამოქმედო გეგმა ევროკავშირი-საქართველო,  პარაგრაფი 4.5.2. დაფუძნების უფლება, კანონი 
კომპანიების შესახებ და მომსახურება.  ეს პარაგრაფი შეიცავს მოთხოვნას PCA-ის VI კარის 49-ე მუხლის (ინვესტიციების ხელშეწყობა 
და დაცვა) საფუძველზე ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შესახებ. 

http://www.mof.ge/
http://www.economy.ge/
http://www.mof.ge/
http://for.ge/view_news.php?news_id=26126&news_cat=0
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ინვესტორის ინტერესი და შესაბამისად ხდება ადგილობრივი პარტნიორის შერჩევა 

(Matchmaking). საანგარიში პერიოდში 10 უცხოურ კომპანიას გაეწია დახმარება 

ადგილობრივი პარტნიორის მოძიებაში.214 

ინვესტიციებისა და ექსპორტის პოლიტიკის დეპარტამენტის ეგიდით პოტენციურ 

ინვესტორები ეცნობოდნენ საქართველოში არსებულ ხელსაყრელ საინვესტიციო 

კლიმატს და კონკრეტულ საინვესტიციო შესაძლებლობებს, მათ შორის თავისუფალი 

ინდუსტრიული და ტურისტული ზონების ფარგლებში. 2013 წელს ამგვარი მომსახურება 

400-მდე პოტენციურ ინვესტორს გაეწია.215აღსანიშნავია, რომ სერიოზული ძალისხმევის 

მიუხედავად, ვერ მოხერხდა თავისუფალი ინდუსტრიული და ტურისტული ზონების 

პოტენციალის რეალიზება.216 

საანგარიშო პერიოდში ინტენსიურად ხორციელდებოდა სახელმწიფო 

საკუთრებაში არსებული საინვესტიციოდ მიმზიდველი ობიექტების იდენტიფიცირება, 

მათთან დაკავშირებული ინფორმაციის შეგროვება და ინვესტორისთვის გადაცემა. 

დაინტერესების შემთხვევაში ხდებოდა ობიექტის ადგილზე დათვალიერება. 

პოტენციური ინვესტორის სურვილის შესაბამისად, შესაძლებელი იყო კერძო 

საკუთრებაში მყოფი ობიექტების შეთავაზებაც. ამ ფორმატში ინვესტიციებისა და 

ექსპორტის პოლიტიკის დეპარტამენტი 70-მდე საინვესტიციო პროექტზე მუშაობდა.217 

2013 წელს ინვესტიციების ხელშეწყობის პროცესის მნიშვნელოვან პრიორიტეტს 

წარმოადგენდა ინვესტორების შემდგომი მომსახურება (Aftercare), რომელიც 

გულისხმობს ქვეყანაში უკვე მოქმედი უცხოელი ინვესტორების საკონსულტაციო  და 

სხვა სახის დახმარებას მათ მიერ რეინვესტირების მიზნით. საანგარიშო  პერიოდში 

ინვესტიციებისა და ექსპორტის პოლიტიკის დეპარტამენტის მიერ Aftercare-ის 

ფარგლებში იურიდიული საკითხების გადაწყვეტაში დახმარება გაეწია 4 კომპანიას, 

საკონსულტაციო მომსახურება - 3-ს, საინფორმაციო - 10-ზე მეტს, სხვადასხვა 

მიმართულებით ადვოკატირება კი - 6-ს.218 

 

3.4. ინფორმაციის გაცვლა კაპიტალის მოძრაობასთან დაკავშირებული 
სამართლებრივი და მარეგულირებელი რეჟიმის შესახებ  219 

 
2013 წელს საქართველოს ხელისუფლება რეგულარულად აწოდებდა  ინფორმაციას 

ინვესტიციებთან დაკავშირებული სამართლებრივი და მარეგულირებელი რეჟიმის 

შესახებ როგორც ევროკავშირის და პარტნიორი ქვეყნების ოფიციალურ სტრუქტურებს, 

ისე საქმიან წრეებსა და პოტენციურ ინვესტორებს.  

ინვესტიციების მარეგულირებელი ჩარჩოს შესახებ ევროკავშირთან  ინფორმაციის 

გაცვლის ერთ-ერთ ფორმატს საანგარიშო პერიოდში DCFTA-ის მოლაპარაკებები 

წარმოადგენდა; კერძოდ, მოლაპარაკებების ის ნაწილი, რომელიც ეხებოდა დაფუძნების, 

მომსახურებით ვაჭრობის და ელექტრონული კომერციის შესახებ და მიმდინარე 

გადახდებისა და კაპიტალის მოძრაობის შესახებ თავებს. ეს საკითხები ძირითადად 

                                                 
214 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაცია. 
215 იქვე. 
216 ინტერვიუ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვიტარების მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან.  Commersant. ge 

http://www.commersant.ge/?page=news&id=5515  
217 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაცია. 
218 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაცია. 
219 ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა. სამოქმედო გეგმა ევროკავშირი-საქართველო,  პარაგრაფი 4.5.3. კაპიტალის მოძრაობა და 
მიმდინარე ანგარიშსწორება,  

http://www.commersant.ge/?page=news&id=5515
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მოლაპარაკებათა მეექვსე რაუნდზე (19-21 მარტი, ბრიუსელი) და მომდევნო 

კონსულტაციებზე განიხილებოდა.220 

გარდა ამისა, საქართველო-ევროკავშირის ვაჭრობის ქვეკომიტეტის  სხდომაზე 

(თბილისი, 2013 წლის 3 ივნისი), სხვა საკითხებთან ერთად, მხარეებმა განიხილეს 

საქართველოს საინვესტიციო კლიმატის ისეთი მახასიათებლები, როგორიცაა ბიზნესისა 

და ინვესტიციების მარეგულირებელი სახელმწიფო დაწესებულებათა ინსტიტუციური 

სტაბილურობა, ბიზნესის დეპოლიტიზაცია, სასამართლოს და საზოგადოდ იუსტიციის 

დამოუკიდებლობა და სხვა.221 

საანგარიშო პერიოდში გრძელდებოდა ქვეყანაში მოქმედი საინვესტიციო 

კლიმატის, მათ შორის მარეგულირებელი ჩარჩოს, ევროკავშირის და საერთაშორისო 

არენაზე წარმოჩენა. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს, ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს და სავაჭრო-სამრეწველო პალატის 

ეგიდით 2013 წელს მოეწყო რამდენიმე ბიზნესფორუმი, მათ შორის საქართველო-

ჩეხეთის, საქართველო-შვედეთის, საქართველო-უნგრეთის, საქართველო-შვეიცარიის, 

საქართველო-უკრაინის და საქართველო-ყაზახეთის.222 ევროკომისიის მიერ 

ინიცირებული პროექტის East-Invest-ის ფარგლებში თბილისში ჩატარდა საერთაშორისო 

კონფერენცია, რომელიც მიზნად ისახავდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში კერძო 

სექტორის განვითარებას და ევროკავშირიდან ინვესტიციების ხელშეწყობას.223 

აღსანიშნავია, რომ  წინა წლებისგან განსხვავებით, ქვეყნის საინვესტიციო პოტენციალის 

წარმოჩენა საერთაშორისო დონეზე საანგარიშო პერიოდში შედარებით მოკრძალებულ 

ხასიათს ატარებდა.  

3.5. ორმხრივი შეთანხმებები ინვესტიციების დაცვისა და ორმაგი დაბეგვრის 
თავიდან აცილების შესახებ  224 

 

უცხოელი ინვესტორებისთვის დამატებითი გარანტიების შექმნის მიზნით 

საანგარიშო პერიოდში მთავრობამ დაიწყო პარტნიორ ქვეყნებთან ინვესტიციების დაცვის 

ორმხრივი შეთანხმებების გაფორმების მიზანშეწონილობის განხილვა. ბოლო წლებში 

საქართველოს ამგვარი შეთანხმებები არ დაუდია. ინვესტიციების დაცვის ორმხრივი 

შეთანხმებების გაფორმების შეჩერება გამოიწვია მათ საფუძველზე საერთაშორისო 

არბიტრაჟში საქართველოს მიერ საქმეთა წაგების შემთხვევებმა.225 

დაზუსტებული მონაცემებით 2010 წლის ბოლოსთვის ამ ტიპის შეთანხმება 

საქართველოს 25 ქვეყანასთან ჰქონდა გაფორმებული, რომელთაგანაც 17  ევროკავშირის 

წევრია.226 2013 წელს ინვესტიციების დაცვის ორმხრივი შეთანხმებების გაფორმების 

სურვილი 30-ზე მეტმა ქვეყანამ გამოთქვა.227 მთავრობამ ამ სკითხის შესასწავლად შექმნა 

სპეციალური უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც შევიდნენ ეკონომიკისა და 

                                                 
220 EU-Georgia Trade Insight, Issue 3. June 2013, p. 2.  http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/newsletters/20130619_trade3_en.pdf 
221 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაცია.  
222 იხ.: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ვებგვერდი. http://www.economy.ge/ge/media/news ;  

აგრეთვე: Georgian Chamber of  Commerce & Industry. 

http://www.gcci.ge/?53/%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9

6%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/&pp=5 
223 იქვე.  
224 ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა. სამოქმედო გეგმა ევროკავშირი-საქართველო,  პარაგრაფი 4.5.3. კაპიტალის მოძრაობა და 
მიმდინარე ანგარიშსწორება  და  პარაგრაფი 4.5.5. სხვა ძირითადი სფეროები, დაბეგვრა. 
225 ზაზა წულაძე. რა არის უცხოური ინვესტიციების შემცირების მიზეზი? ამერიკის ხმა. 16.01.2013. 

http://m.amerikiskhma.com/a/1584756.html 
226 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მონაცემები. http://www.justice.gov.ge/index.php?lang_id=geo&sec_id=245 
227 ზაზა წულაძე. რა არის უცხოური ინვესტიციების შემცირების მიზეზი? ამერიკის ხმა. 16.01.2013. 

http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/newsletters/20130619_trade3_en.pdf
http://www.economy.ge/ge/media/news
http://www.gcci.ge/?53/%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/&pp=5
http://www.gcci.ge/?53/%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/&pp=5
http://m.amerikiskhma.com/a/1584756.html
http://www.justice.gov.ge/index.php?lang_id=geo&sec_id=245
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მდგრადი განვითარების, იუსტიციის, ფინანსთა და საგარეო საქმეთა სამინისტროს 

წარმომადგენლები. შემუშავდა ჩარჩოხელშეკრულების ფორმატი, რომლის ფარგლებში 

შესაძლებელი გახდება კონსულტაციების დაწყება პარტნიორ ქვეყნებთან ინვესტიციების 

დაცვის ორმხრივი შეთანხმებების გაფორმების თაობაზე.228 

საქართველოს საინვესტიციო გარემოს მიმზიდველობის მნიშვნელოვან ფაქტორს  

წარმოადგენს ორმხრივი შეთანხმებები ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ. 

აღნიშნული შეთანხმებები ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების 

ორგანიზაციის (OECD) მიერ შემუშავებულ ჩარჩოს ფარგლებში იდება.  2013 წლის 

დასაწყისისთვის საქართველოს ამ ტიპის შეთანხმება 49 ქვეყანასთან ჰქონდა 

გაფორმებული, მათგან  25 ევროკავშირს წარმოადგენდა.229 ამ დროისათვის მსგავსი 

ხელშეკრულებები პარაფირებულია ევროკავშირის წევრ კიდევ ორ ქვეყანასთან 

(კვიპროსი და შვედეთი).  

საანგარიშო  პერიოდში  ანალოგიური შეთანხმება გაფორმდა ხორვატიასთან, 

რომელიც იმავე პერიოდში ევროკავშირის წევრი გახდა. აქედან გამომდინარე, 

შეთანხმებები ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ ევროკავშირის 26 

ქვეყანასთანაა დადებული, დანარჩენ ორთან  კი  პარაფირებულია.  

4. დასკვნები და რეკომენდაციები 

 

საქართველოს განცხადებული საინვესტიციო პოლიტიკის პრიორიტეტები 2013 

წელს სრულად შეესაბამებოდა ქვეყნის მიერ ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის 
სამოქმედო გეგმითა და  აღმოსავლეთ პარტნიორობის საგაზაო რუკებით  ნაკისრ 

ვალდებულებებს.  

  მაკროეკონომიკური ფონის გაუარესების მიუხედავად, 2013 წელი მთლიანობაში 

მნიშვნელოვანი იყო ქვეყნის საინვესტიციო კლიმატის გაუმჯობესების გრძელვადიანი 

გარანტიების შექმნის თვალსაზრისით. ამასთან, ინვესტორების მიერ მოქმედი 

საინვესტიციო კლიმატის უკეთ აღქმის და რეგულირების პოლიტიკის უკეთ 

პროგნოზირების მიზნით აუცილებელია საქართველოს განვითარების  სტრატეგიის -
საქართველო 2020  შემუშავების გაჭიანურებული პროცესის დასრულება, დოკუმენტის 

დროულად განხილვა სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობით და უმოკლეს ვადებში 

მიღება.  

საანგარიშო პერიოდში მიღებული საქართველოს კანონი საინვესტიციო ფონდების 
შესახებ შეესაბამება საერთაშორისო პრაქტიკას და არ ეწინააღმდეგება ამ სფეროში 

ევროკავშირის  დირექტივებს, თუმცა მასში სრულყოფილად არ არის ასახული 

საინვესტიციო ფონდების და მმართველი კომპანიების პრუდენციული რეგულირების და 

ზედამხედველობის ძირითადი დებულებები.  

2013 წელს შემუშავებული და პარლამენტში შესული კანონპროექტი სააქციო 
საზოგადოება - სუვერენული ფონდის შესახებ  მთლიანობაში აკმაყოფილებს 

მოთხოვნებს, მათ შორის არ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის დირექტივებს. ამასთან, 

ფონდის იურიდიული სტატუსის, მმართველობის ორგანიზაციის, 

ანგარიშვალდებულების, საქმიანობის გამჭვირვალობის და სხვა მნიშვნელოვანი 

                                                 
228 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვიტარების სამინისტროს ინფორმაცია. 
229 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო. ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილება. http://www.mof.ge/4793  ამ საიტზე მოცემული 

ინფორმაცია შევსებულია სხვა წყაროებიდან.  

 

http://www.mof.ge/4793
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საკითხები ფონდის წესდებით რეგულირდება. მიზანშეწონილია, რომ აღნიშნული 

საკითხები უშუალოდ კანონით დარეგულირდეს.  

საანგარიშო პერიოდში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა ინვესტიციების 

მხარდაჭერის ინსტიტუციური ჩარჩოს ჩამოყალიბების მიმართულებით, თუმცა 

არსებული საინვესტიციო ფონდები (სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების 

ფონდის გარდა) მცირე და საშუალო ზომის პროექტებში არ მონაწილეობენ.  ამდენად, 

მხარდასაჭერია მთავრობის ინიციატივა საწარმოთა განვითარების ეროვნული სააგენტოს 

შექმნის შესახებ, რომლის ფარგლებშიც გათვალისწინებულია კვალიფიცირებული 

ვენჩურული ფონდების  საშუალებით ახალი ბიზნესების (მათ შორის ინოვაციურის) 

ფინანსური მხარდაჭერა.  

2013 წელს შექმნილი თანაინვესტირების ფონდის ზომიდან და სტრატეგიული 

მნიშვნელობიდან გამომდინარე აუცილებელია მისი საქმიანობის მაქსიმალური 

გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა და სახელმწიფოს მხრიდან ადეკვატური 

ზედამხედველობა საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით. 

წინა წლების მსგავსად, საანგარიშო პერიოდში, მნიშვნელოვანი ძალისხმევის 

მიუხედავად, ვერ მოხერხდა თავისუფალი ინდუსტრიული და ტურისტული ზონების 

პოტენციალის რეალიზება, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ საჭიროა საინვესტიციო 

პოლიტიკის აღნიშნული ინსტრუმენტების  უფრო ღრმა ანალიზი, სუსტი მხარეების 

გამოვლენა და მათ დასაძლევად შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღება.  

ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერამდე და DCFTA-ის ძალაში 

შესვლამდე, რაც 2014 წლის აგვისტოშია დაგეგმილი, მიზანშეწონილია სასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ საქართველოს კანონის აღნიშნულ 

შეთანხმებასთან შესაბამისობაში მოყვანა; კერძოდ, უცხოელების მონაწილეობით 

შექმნილ ერთობლივ საწარმოებზე სასურველია აღარ გავრცელდეს სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწაზე საკუთრების უფლების შეზღუდვა, რისთვისაც საჭირო გახდება 

აღნიშნულ კანონში ერთობლივი საწარმოს დეფინიციის მკაცრად განმარტება. 

წინა წლებისგან განსხვავებით, ქვეყნის საინვესტიციო პოტენციალის წარმოჩენა 

საერთაშორისო დონეზე 2013 წელს შედარებით მოკრძალებულ ხასიათს ატარებდა. 

საჭიროა სახელმწიფოს მხრიდან უფრო მეტი ადამიანური და ფინანსური რესურსების 

მობილიზება, საქართველოს, როგორც ახალი საინვესტიციო მისამართის, 

რეკლამირებისთვის, ახლო მომავალში ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების 

ხელმოწერისა და იმავდროულად DCFTA-ის ძალაში შესვლის პერსპექტივის 

გათვალისწინებით. 

უცხოელი ინვესტორებისთვის დამატებითი გარანტიების შექმნის მიზნით 

მხარდასაჭერია საქართველოს მთავრობის განზრახვა პარტნიორ ქვეყნებთან 

ინვესტიციების დაცვის ორმხრივი შეთანხმებების გაფორმების გაგრძელების შესახებ. 

უნდა დაჩქარდეს ამ ტიპის ხელშეკრულებების დადება ევროკავშირის ქვეყნებთან 

(დარჩენილია 11 ქვეყანა), რაც ხელს შეუწყობს მათი ინვესტიციების შემოდინებას, 

განსაკუთრებით DCFTA-ის ძალაში შესვლის შემდეგ. აუცილებელია აგრეთვე ორმაგი 

დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ ორმხრივი შეთანხმებების გაფორმების 

გაგრძელება, პირველ რიგში ევროკავშირის დარჩენილ 2 ქვეყანასთან, რომლებთანაც 

აღნიშნული ხელშეკრულებები უკვე პარაფირებულია.  
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V. კონკურენციის პოლიტიკა 

1. ზოგადი მიმოხილვა 

 

ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის (ENP AP) მიხედვით,  

საქართველომ უნდა უზრუნველყოს კონკურენციისა და სახელმწიფო დახმარების 

სფეროში საკუთარი კანონმდებლობის დაახლოება ევროკავშირის სამართლის 

პრინციპებთან, მათ შორის, განამტკიცოს თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის 

სააგენტოს დამოუკიდებლობა და მოახდინოს ადმინისტრაციული პოტენციალის 

ოპტიმიზაცია.230  

კონკურენციის კანონმდებლობის ევროპულ ანალოგთან დაახლოება DCFTA-ის 

შესახებ მოლაპარაკებების დაწყების ერთ-ერთ  წინაპირობად განისაზღვრა. 2010 წლის 3 

დეკემბერს საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა კონკურენციის პოლიტიკის 

ყოვლისმომცველი სტრატეგია231 (შემდეგომში სტრატეგია), რომლის მიზანია 

კონკურენციის სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის საუკეთესო სტანდარტებთან 

შესაბამისობაში მოყვანა. სტრატეგიის შესაბამისად საქართველოს მთავრობაში შექმნილმა 

სპეციალურმა ჯგუფმა ევროკავშირის ექსპერტებთან ერთად შეიმუშავა კანონპროექტი 

თავისუფალი ვაჭრობის და კონკურენციის შესახებ, რომელიც 2012 წლის 8 მაისს მიიღო 

საქართველოს პარლამენტმა. კანონი თავისუფალი ვაჭრობის და კონკურენციის შესახებ 

(შემდგომში კანონი) ადგენს თავისუფალი და სამართლიანი კონკურენციის 

არამართლზომიერი შეზღუდვისაგან დაცვის პრინციპებს და განსაზღვრავს 

კონკურენციის დარღვევის აღკვეთის სამართლებრივ საშუალებებსა და საფუძვლებს.  

კანონის მიღება ზოგადად კონკურენციის სფეროში წინგადადაგმულ ნაბიჯად 

ჩაითვალა. თუმცა დოკუმენტის შინაარსს კრიტიკული გამოხმაურება მოჰყვა. ექსპერტთა 

გარკვეული ნაწილის აზრით, კანონში არსებული ნაკლოვანებები კონკურენციის 

პოლიტიკის ამოქმედებას და ეფექტიან განხორციელებას ვერ უზრუნველყოფს. კერძოდ, 

კანონის მნიშვნელოვან ხარვეზად შეფასდა დოკუმენტში მოცემული გამონაკლისები 

კონკურენციის კანონმდებლობიდან (მათ შორის,  საქართველოს მთავრობის მიერ 

განსაზღვრული კონკურენციის სააგენტოს საქმიანობის პრიორიტეტული 

მიმართულებები), კონკურენციის მარეგულირებელი ორგანოს ინკვიზიციური (ex officio) 

უფლებამოსილებების არარსებობა, ასევე ევროპულ კანონმდებლობასთან არასაკმარისი 

შესაბამისობა.232 აღნიშნული ნაკლოვანებების გათვალისწინებით, საქართველოს 

მთავრობამ მიზნად დაისახა კონკურენციის სფეროში არსებული კანონმდებლობის 

დახვეწა და კონკურენციის პოლიტიკის ეფექტიანი ამოქმედებისათვის შესაბამისი 

საკანონმდებლო წინაპირობების შექმნა.  

2013 წლის განმავლობაში საქართველოს მთავრობის საქმიანობა არსებული 

კანონმდებლობაში ცვლილებების პაკეტის მომზადებით და დაინტერესებულ 

ჯგუფებთან შეთანხმებით შემოიფარგლა. კონკურენციის აღსრულების და მისი 

                                                 
230 ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა, სამოქმედო გეგმა ევროკავშირი-საქართველო, პარაგრაფი 4.5.5. სხვა ძირითადი სფეროები, 
კონკურენციის პოლიტიკა. http://eu-nato.gov.ge/sites/default/files/ENPAP.pdf 
231 საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 3 დეკემბრის განკარგულება N1551 კონკურენციის პოლიტიკის ყოვლისმომცველი 
სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ.   
232 იხ.: http://transparency.ge/node/2247, ასევე http://liberali.ge/ge/liberali/articles/112983/, ასევე UNDP-ის პროექტის ფარგლებში 

საქართველოს თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის კანონის თაობაზე შვედი ექსპერტების მიერ 2011 წლის 7 ივნისს 

მომზადებული დასკვნა. 

http://eu-nato.gov.ge/sites/default/files/ENPAP.pdf
http://transparency.ge/node/2247
http://liberali.ge/ge/liberali/articles/112983/
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ეფექტიანი განხორციელების მიზნით საქართველოს მთავრობის მიერ არსებითი 

ნაბიჯები არ გადაგმულა. 2013 წელი ამ თვალსაზრისით  გარდამტეხი არ აღმოჩნდა.  

2. სახელმწიფო  პოლიტიკა და კანონმდებლობა 

2.1. კონკურენციის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის პრიორიტეტები 

 

საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მიერ კონკურენციის სფეროში რეფორმები 

ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმისა (ENP AP) და აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის საგზაო რუკების (საგზაო რუკების) ფარგლებში აღებული 

ვალდებულებების კონტექსტში ხორციელდებოდა. საგზაო რუკების მიხედვით, 

საქართველომ უნდა „გააგრძელოს ვაჭრობასთან დაკავშირებული რეფორმები 

კონკურენციის სფეროში და ამ თვალსაზრისით გააძლიეროს ინსტიტუციური 

შესაძლებლობები“.233 

კონკურენციის სფეროში 2013 წლის განმავლობაში საქართველოს მთავრობის 

ძირითადი პრიორიტეტული მიმართულება კონკურენციის აღსრულებისათვის 

შესაბამისი საკანონმდებლო საფუძველების მომზადება იყო. იმის გათვალისწინებით, 

რომ არსებული კანონი მნიშვნელოვან ხარვეზებს შეიცავს, საქართველოს ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების სამინისტროს (ეკონომიკის სამინისტრო) ინიციატივით და 

ხელმძღვანელობით შემუშავდა საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი. ამასთან, 

ეკონომიკის სამინისტროს ამოცანას წარმოადგენდა მომზადებული საკანონმდებლო 

ინიციატივის საჯარო გაცნობა და მის შინაარსზე ფართო საზოგადოებრივი  შეთანხმების 

მიღწევა. 

საანგარიშო პერიოდში კონკურენციის სფეროში საკანონმდებლო რეფორმებს 

ახალი იმპულსი 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად 

განხორციელებულმა ხელისუფლების ცვლილებამ  მისცა. ახალი მთავრობის ერთ-ერთ 

მნიშვნელოვან პრიორიტეტად კონკურენციის პოლიტიკის გააქტიურება დასახელდა. 

სამთავრობო პროგრამის მიხედვით „განხორციელდება თავისუფალი ვაჭრობისა და 

კონკურენციის ხელშემწყობი პოლიტიკა“ ამასთან „მნიშვნელოვნად გაიზრდება 

ვერტიკალური და ჰორიზონტალური გარიგებების კონტროლის არეალი“. სამთავრობო 
პროგრამა აკონკრეტებს კონკურენციის პოლიტიკის პრიორიტეტულ სექტორებს და 

პოლიტიკის შესრულების კონკრეტულ შედეგებს. კერძოდ, დოკუმენტი აღნიშნავს, რომ  

„საქართველოს ეროვნული ბანკი დააწესებს მკაცრ კონტროლს, რათა არ დაუშვას 

კომერციული ბანკების არაკონკურენტულ გარემოში ჩაყენება და ინტერესთა 

კონფლიქტი“, ასევე „მოხდება საწვავის, ფარმაცევტული პროდუქციისა და სხვა საქონლის 

ფასების კლება, რაც ჯანსაღი კონკურენციის შედეგად მიიღწევა“. აღნიშნული მიზნების 

მიღწევას პროგრამა გეგმავს რეალურად დამოუკიდებელი კონკურენციის სააგენტოს 

ჩამოყალიბებით, რომელსაც „მიენიჭება ბაზრის მონიტორინგის ფუნქცია, რაც შესაბამისი 

კვლევების განხორციელებას გულისხმობს“.234  

სამთავრობო პროგრამის და სხვა ფაქტობრივი გარემოებების გათვალისწინებით, 

სახეზეა საქართველოს მთავრობის მიერ აშკარად გამოხატული პოლიტიკური ნება  

შეიქმნას კონკურენციის სფეროში ეფექტიანი აღსრულების წინაპირობები. ასევე 

                                                 
233  European Commission. Eastern Partnership Roadmap 2012-13: the bilateral dimension. 
http://ec.europa.eu/world/enp/docs/2012_enp_pack/e_pship_bilateral_en.pdf 
234 სამთავრობო პროგრამა ძლიერი, დემოკრატიული, ერთიანი საქართველოსთვის. ძირითადი დებულებები. საქართველოს მთავრობა. 

ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 2013-2016 წლებისათვის (საბოლოო ვარიანტი).  http://www.mof.ge/BDD  

  

http://ec.europa.eu/world/enp/docs/2012_enp_pack/e_pship_bilateral_en.pdf
http://www.mof.ge/BDD
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აღსანიშნავია კონკურენციის პოლიტიკის კოორდინირების თვალსაზრისით 

განხორციელებული ინსტიტუციური ცვლილება. აღნიშნულ სფეროში რეფორმებს, მათ 

შორის საკანონმდებლო ცვლილებების მომზადებას, ხელმძღვანელობს და კოორდინაციას 

უწევს ეკონომიკის სამინისტრო.  
კონკურენციის პოლიტიკის სფეროში რეფორმების წახალისებას საანგარიშო 

პერიოდში დიდად შეუწყო ხელი მოლაპარაკებებმა საქართველოსა და ევროკავშირს 

შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზე (DCFTA-ის ჩათვლით), რომელიც წარმატებით 

დასრულდა 2013 წლის 29 ნოემბერს აღნიშნული შეთანხმების პარაფირებით. ასოცირების 
შესახებ შეთანხმების 204-ე მუხლის მიხედვით, საქართველო ვალდებულია მიიღოს 

კონკურენციის კანონები, რომლებიც ეფექტიანად არეგულირებს კონკურენციის 

შემზღუდავ ხელშეკრულებებს, შეთანხმებულ პრაქტიკას და დომინანტურ 

მდგომარეობაში არსებული საწარმოს კონკურენციის შემზღუდავ გადაწყვეტილებებს და 

განახორციელოს კონცენტრაციაზე (შერწყმაზე) ეფექტიანი კონტროლი.235 საქართველოსა 

და ევროკავშირს შორის 1996 წელს გაფორმებული პარტნიორობისა და თანამშრომლობის 
შესახებ შეთანხმებისაგან (PCA) განსხვავებით, რომელიც კონკურენციის სფეროში 

კანონმდებლობის ჰარმონიზაციას მხოლოდ „საუკეთესო ძალისხმევის“ კონტექსტში 

განიხილავს, ასოცირების შესახებ შეთანხმების  ტექსტში ანალოგიური დებულება 

„მკაცრი ვალდებულების“ ფორმითაა მოცემული. აღნიშნული შეთანხმების ხელმოწერის 

და ძალაში შესვლის შემდეგ საქართველო ვალდებული იქნება უზრუნველყოს 

კონკურენციის კანონმდებლობის ეფექტიანი ამოქმედება.  
 

2.2. საკანონმდებლო ინიციატივები 

 
კონკურენციის პოლიტიკის განხორციელების მიზნით უპირველეს პრიორიტეტად 

საქართველოს მთავრობამ არსებული საკანონმდებლო ბაზის რეფორმირება დაასახელა. 

როგორც უკვე აღინიშნა, 2013 წლის პირველ ნახევარში ეკონომიკის სამინისტრომ 

ადგილობრივ და საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად შეიმუშავა და საზოგადოებას 

წარუდგინა თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონში 
ცვლილების კანონპროექტი (კანონპროექტი), რომელიც ითვალისწინებს მნიშვნელოვან 

ცვლილებებს  კონკურენციის მოქმედ კანონმდებლობაში. დოკუმენტი მიზნად ისახავს 

უზრუნველყოს „თავისუფალი კონკურენციის წესებისა და პრინციპების დაცვაზე 

ქმედითი სახელმწიფო ზედამხედველობის განხორციელება“236 და მისი ევროპულ 

სტანდარტებთან დაახლოება.  

ზოგადად, კანონპროექტი მნიშვნელოვნად ცვლის კანონის მოქმედ დებულებებს 

და მიდგომებს, როგორც კონკურენციის ამკრძალავი პრაქტიკის, ისე მისი აღსრულების 

თვალსაზრისით. კანონპროექტის ძირითად დებულებებზე და მნიშვნელოვან 

ცვლილებებზე, ასევე მათ შეფასებაზე ქვემოთ იქნება საუბარი.  

აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ საანგარიშო პერიოდში კანონპროექტი 
წარმოადგენდა კონკურენციის სფეროში ერთადერთ არსებით საკანონმდებლო 

ინიციატივას. სხვა მნიშვნელოვანი დოკუმენტების ან სამართლებრივი აქტების მიღება 

კონკურენციის პოლიტიკის მიმართულებით არ განხორციელებულა.237 კანონით 

                                                 
235 იხ.: Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one 
part, and Georgia, of the other part. http://eeas.europa.eu/georgia/assoagreement/pdf/ge-aa-title-iv-trade-related-matters_en.pdf 
236კანონპროექტი თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. 
237 შეგვიძლია გამოვყოთ თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ კანონში 2013 წლის 6 სექტემბერს და 20 ნოემბერს 

საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული ცვლილებები, რომელიც ძირითადად განსაზღვრავს კონკურენციის სააგენტოსა და 

ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების თანამშრომლობის ფორმებს.  

http://eeas.europa.eu/georgia/assoagreement/pdf/ge-aa-title-iv-trade-related-matters_en.pdf
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გათვალისწინებული მეორადი კანონმდებლობის ნაწილი შემუშავებულია, თუმცა მისი 

მიღება ახალი საკანონმდებლო ინიციატივის ფონზე გადაიდო.  

კანონპროექტი აფართოებს კონკურენციის წესების მოქმედების სფეროს და შეიცავს 

ექსტრატერიტორიულ დათქმას, რომლის მიხედვით, რეგულირებას ექვემდებარება სხვა 

ქვეყნის იურისდიქციის ფარგლებში ეკონომიკური აგენტების მიერ განხორციელებული 

ქმედება ან შეთანხმება, რომელიც საქართველოს ბაზარზე ზღუდავს კონკურენციას ან 

იწვევს კონკურენციული გარემოს არსებით გაუარესებას. ამასთან, არსებული კანონისგან 

განსხვავებით, კანონპროექტმა გაავრცელა კონკურენციის კანონმდებლობის მოქმედება 

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების მიმართ, იმ შემთხვევაში, როცა ამ 

უფლებების გამოყენება  კონკურენციის შეზღუდვისა და აღკვეთის მიზნით ხდება.  

კანონპროექტმა გააფართოვა დომინირებული მდგომარეობის გამოყენების 

პირობები და დააზუსტა ის კრიტერიუმები, რომელიც მხედველობაში უნდა იყოს 

მიღებული ეკონომიკური აგენტის დომინირებული მდგომარეობის განსაზღვრისას. 

დოკუმენტის მიხედვით ამგვარ კრიტერიუმებს მიეკუთვნება საბაზრო წილი, 

კონკურენტების ფინანსური მდგომარეობა, ბაზარზე შესასვლელი ან წარმოების 

გაფართოების ბარიერები, მყიდველის საბაზრო ძალაუფლება და ვერტიკალური 

ინტეგრაციის ხარისხი238.  

კანონპროექტი იზიარებს დებულებას, რომელის მიხედვით, დომინანტური 

მდგომარეობა per se არ წარმოადგენს არამართლზომიერ მდგომარეობას და მხოლოდ 

კონკურენციის შესაძლო დარღვევის პირველადი ინდიკატორია. ამავდროულად, 

დოკუმენტმა უარი თქვა მნიშვნელოვანი საბაზრო წილის ცნებაზე, როგორც 

დომინირებული მდგომარეობის განსაზღვრის ერთ-ერთ აუცილებელ კრიტერიუმზე.239 

წინასწარ არ არის დადგენილი საბაზრო წილის მინიმალური ოდენობა, რომელიც 

წარმოშობს დომინირებულ მდგომარეობას. აღსანიშნავია ის, რომ ანალოგიურ მიდგომას 

ითვალისწინებს ევროკავშირის პრაქტიკა, რომელიც საკანონმდებლო დონეზე არ აწესებს 

მინიმალურ ზღვარს, როგორც მნიშვნელოვანი საბაზრო ძალაუფლების განსაზღვრის 

ერთ-ერთ კრიტერიუმს.240 თუმცა საწყის ეტაპზე უკეთესი განჭვრეტადობის მიზნით 

რეკომენდებულია საქართველოს კანონმდებლობამ შეინარჩუნოს მნიშვნელოვანი 

საბაზრო წილის ცნება და დომინირებული მდგომარეობის წესები არ გაავრცელოს იმ 

ეკონომიკურ აგენტებზე, რომელთა საბაზრო ძალაუფლება მინიმალურ საბაზრო წილზე 

ქვევით იმყოფება.  

აღსანიშნავია კანონპროექტის დებულება, რომელიც დომინირებული 

მდგომარეობის ბოროტად მრავალგზის გამოყენების შემთხვევაში სტრუქტურული 

ღონისძიებების გამოყენების საშუალებას იძლევა. კერძოდ, კონკურენციის სააგენტო 

უფლებამოსილია ამ სიტუაციაში შესაბამისი ორგანოების წინაშე დასვას ეკონომიკური 

აგენტის იძულებითი დაყოფის საკითხი, თუ არსებობს საწარმოს ორგანიზაციული და 

ტერიტორიული განცალკევების შესაძლებლობა.241 სტრუქტურული ღონისძიების 

(structural remedy) გამოყენება კანონპროექტის სიახლეა. ამ შემთხვევაში კანონპროექტი 

                                                 
238 კანონპროექტი თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე, 5–ე 

მუხლის პირველი პუნქტი.   
239 თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ კანონის მიხედვით, მნიშვნელოვანი წილი განმარტებულია, როგორც შესაბამის 

ბაზარზე ეკონომიკური აგენტის მიერ ბაზრის (საბაზრო ბრუნვის) არანაკლებ 40 პროცენტის ფლობა. 
240 ევროკავშირის სასამართლოს პრაქტიკის მიხედვით, მინიმალური ზღვარი, რომელიც შეფასდა დომინირებულ მდგომარეობად, 

წარმოადგენს საბაზრო წილის 39.9 პროცენტის ფლობას. დეტალურად იხ.: British Airways plc v. Commission (Case C-95/04P) [2006] ECR 

II-2969.    
241 კანონპროექტი თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე, მე–14 

მუხლი.  
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ცდილობს დაუახლოვდეს ევროკავშირის სტანდარტებს.242 თუმცა იმის 

გათვალისწინებით, რომ სტრუქტურული ღონისძიება სანქციის სერიოზულ ფორმას 

წარმოადგენს, უპრიანია კანონმდებელმა მეტი სიცხადით ჩამოაყალიბოს აღნიშნული 

ღონისძიების გამოყენების პირობები. მაგალითად, ბუნდოვანია, თუ რომელი ორგანოა 

კომპეტენტური აღასრულოს და ცხოვრებაში გაატაროს სტრუქტურული ღონისძიება და 

რა ფორმით უნდა განხორციელდეს ამგვარი ღონისძიება.    

კანონპროექტი აზუსტებს დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების 

შემთხვევებს, კერძოდ,243 დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებად 

ჩაითვლება: 

 შესყიდვის ან გაყიდვის არასამართლიანი ფასების ან სხვა არასამართლიანი 

სავაჭრო პირობების პირდაპირ ან არაპირდაპირ დადგენა; 

 წარმოების, ბაზრების ან ტექნოლოგიური განვითარების შეზღუდვა 

მომხმარებელთა ინტერესების საზიანოდ; 

 გარკვეულ სავაჭრო პარტნიორებთან მიმართებით დისკრიმინაციული 

პირობების დაწესება იდენტურ ტრანსაქციებზე, რითაც ხდება მათი არაკონკურენტულ 

მდგომარეობაში ჩაყენება;  

 ხელშეკრულების წინაპირობად გარიგების იმგვარი პირობის დაწესება, 

რომელიც გარიგების მეორე მხარეს დამატებით ისეთ ვალდებულებას აკისრებს, 

რომელიც დაკავშირებული არ არის გარიგების საგანთან.  

კანონპროექტი კრძალავს ეკონომიკური აგენტების მიერ ხელშეკრულებების ან 

შეთანხმებული მოქმედებების განხორცილებას, რომელიც არამართლზომიერად 

ზღუდავს კონკურენციას. ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია კანონპროექტის 
დებულება, რომელიც ახლებურად აყალიბებს ე. წ. de minimis დებულებას. დოკუმენტის 

მიხედვით, კონკურენციის რეგულირება არ გავრცელდება ეკონომიკურ აგენტებს შორის 

დადებულ ისეთ ხელშეკრულებებზე, სადაც:  

 ჰორიზონტალური ხელშეკრულების მხარეთა ერთობლივი წილი შესაბამის 

ბაზარზე არ აღემატება 10 პროცენტს;  

 ვერტიკალური ხელშეკრულების თითოეული მხარის საბაზრო წილი 

შესაბამის ბაზარზე არ აღემატება 15 პროცენტს;  

 ეკონომიკურ აგენტებს შორის დადებული ხელშეკრულება მოიცავს როგორც 

ჰორიზონტალური, ისე ვერტიკალური ხელშეკრულების მახასიათებლებს, რის გამოც 

რთულია მისი კლასიფიკაცია ჰორიზონტალურ ან ვერტიკალურ ხელშეკრულებად, და ამ 

ხელშეკრულების თითოეული მხარის საბაზრო წილი შესაბამის ბაზარზე არ აღემატება 10 

პროცენტს.244 

აღსანიშნავია, რომ ამ საკითხში კანონპროექტი სრულად შეესაბამება ევროკავშირის 

კანონმდებლობას. კერძოდ, de minimis განსაზღვრის წესი თანხვედრაშია 2001 წლის 22 

დეკემბრის ევროკომისიის 2001/C 368/07 შეტყობინების დებულებებთან. ამასთან ერთად, 

კანონპროექტის მიხედვით, de minimis წესი არ გამოიყენება და კონკურენციის 

რეგულირებას დაექვემდებარება ნებისმიერი გარიგება, მიუხედავად მასში მონაწილე 

პირების შესაბამის ბაზარზე არსებული წილისა, თუ ასეთი გარიგება ან გადაწყვეტილება:   

                                                 
242 იხ.: Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 
82 of the Treaty. 
243 კანონპროექტი თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე,  6-ე 

მუხლის, მეორე პუნქტი. 
244  კანონპროექტი თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე, 8-ე 

მუხლის პირველი პუნქტი.  
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 პირდაპირ ან არაპირდაპირ ადგენს ან აფიქსირებს შესყიდვის ან გაყიდვის 

ფასებს ან სხვა სავაჭრო პირობებს;  

 ანაწილებს ბაზრებს ან მიწოდების წყაროებს მომხმარებლის, ტერიტორიული 

ან სხვა ნიშნით; 

 სატენდერო წინადადების შეთანხმებული პირობების დაწესება (სახელმწიფო 

შესყიდვებში მონაწილე ურთიერთშეთანხმებული ეკონომიკური აგენტებისთვის ან 

სხვისთვის მატერიალური გამორჩენის ან უპირატესობის მისაღებად). 

აღნიშნული ჩამონათვალი წარმოადგენს კონკურენციის დარღვევის მძიმე ფორმებს 

(ე. წ. hardcore restrictions), რომელიც მიუხედავად მათი ეკონომიკური შედეგისა, a priori 
ითვლება კონკურენციის შემზღუდავ გარემოებად. თუმცა, მეორე მხრივ, ამ შემთხვევების 

მიმართ de minimis პრინციპის სრული გამორიცხვა გამოიწვევს უმნიშვნელო, მცირე 

გარიგებების ან შეთანხმებული პრაქტიკის დევნას და კონკურენციის მარეგულირებელი 

ორგანოს გადატვირთვას არაარსებითი საკითხებით, რომელთა გავლენა კონკურენციის 

გარემოზე ძალიან მინიმალურია ან სრულად გამორიცხულია.      

მნიშვნელოვან სიახლეებს ითვალისწინებს კანონპროექტი კონცენტრაციის 

რეგულირების თვალსაზრისით. კანონის მიხედვით, კონცენტრაცია არ ექვემდებარება 

წინასწარ და შემდგომ შეტყობინებას, გარდა სატარიფო რეგულირების სფეროებისა, 

სადაც შეტყობინების პროცედურები ხორციელდება სპეციალური ნორმატიული 

აქტებით. შესაბამისად, არსებული მდგომარეობით შეტყობინების ვალდებულებას არ 

გააჩნია არანაირი სამართლებრივი მნიშვნელობა245 და კონკურენციის მარეგულირებელ 

ორგანოს არ აქვს უფლება დააბრკოლოს კონცენტრაციის განხორციელება. 

კანონისაგან განსხვავებით, კანონპროექტს შემოაქვს წინასწარი შეტყობინების (ex 
ante) ვალდებულება იმ შემთხვევაში, თუ კონცენტრაციაში მონაწილე ეკონომიკური 

აგენტის/აგენტების აქტივების ღირებულება, წლიური ბრუნვა (კონცენტრაცის წინა 

ფინანსური წლის მონაცემებით) ან საბაზრო წილი აღემატება „კონცენტრაციის შესახებ 

შეტყობინების წარდგენისა და განხილვის წესით“246 დადგენილ ზღვრულ ოდენობას. 

კონკურენციის მარეგულირებელი ორგანო ვალდებულია ერთი თვის განმავლობაში 

განხილოს კონცენტრაციაში მონაწილე პირების შეტყობინება და მიიღოს 

გადაწყვეტილება მოსალოდნელი გაერთიანების ეფექტის თაობაზე. უარყოფითი დასკვნა 

საჯარო რეესტრის მიერ შერწყმის (კონცენტრაციის) რეგისტრაციაზე უარის თქმის 

საფუძველია.  

აღსანიშნავია კანონპროექტით გათვალისწინებული შემჭიდროებული ვადები, 

რომლის განმავლობაში კონკურენციის სააგენტომ უნდა შეისწავლოს და დაამტკიცოს 

კონცენტრაცია. კონცენტრაციების გამოძიება და კონკურენციის გარემოზე მისი 

სავარაუდო ეკონომიკური ეფექტის შეფასება, ხშირ შემთხვევაში, ბევრ სირთულესთანაა 

დაკავშირებული. მაგალითად, ევროკავშირის კანონმდებლობა ითვალისწინებს 

კონცენტრაციის შესწავლის ორ ფაზას, რომელიც მთლიანობაში შეიძლება 140 სამუშაო 

დღე გაგრძელდეს.247 უპრიანია კანონმდებელმა დააწესოს ისეთი ვადები, რომლის 

განმავლობაში რეალურად იქნება შესაძლებელი კონცენტრაციის ეფექტის ზუსტი 

                                                 
245 თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის  მე-11 მუხლის მესამე პუნქტის დათქმა იმის შესახებ, 

რომ „კონცენტრაცია არ იკრძალება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც იგი იწვევს შესაბამის ბაზარზე კონკურენციის მნიშვნელოვნად 

შეზღუდვას და ხდება დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება“ მხოლოდ ფორმალური მნიშვნელობისაა და 

კონცენტრაციის შეზღუდული აპლიკაციის ძირითად შინაარს არ ცვლის. 
246 თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე კანონპროექტის 

მიხედვით აღნიშნული აქტი მტკიცდება კონკურენციის სააგენტოს შესაბამისი სამართლებრივი აქტით.  
247 იხ.: Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the Control of Concentrations between Undertakings (the EC Merger 
Regulation).  
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დადგენა და სამართლიანი, ეკონომიკურად დასაბუთებული გადაწყვეტილების მიღება. 

სხვა შემთხვევაში, კონცენტრაციის შესწავლის მცირე ვადების გათვალისწინებით, 

აღნიშნულმა რეგულაციამ შესაძლოა მხოლოდ ფორმალური ხასიათი შეიძინოს.  

კანონპროექტი აფართოებს კონკურენციის შემზღუდველი პრაქტიკის 

ჩამონათვალს და ამკვიდრებს არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის ზოგად აკრძალვას. 

ეს უკანსკნელი განმარტებულია, როგორც ქმედება, რომელიც ეწინააღმდეგება საქმიანი 

ეთიკის ნორმებს და ლახავს კონკურენტებისა და მომხმარებელთა ინტერესებს.248 ასეთად 

კანონპროექტი არაამომწურავად განსაზღვრავს ისეთ ქმედებას, როგორიცაა:  

 კონკურენტის რეპუტაციის შელახვა, მისი უსაფუძვლო კრიტიკა ან 

დისკრედიტაცია; 

 კონკურენტის ან მესამე პირის საქონლის ფორმის, შეფუთვის ან გარეგნული 

იერსახის მითვისება; 

 სამეცნიერო-ტექნიკური, საწარმოო ან სავაჭრო ინფორმაციის და 

კომერციული საიდუმლოების მიღება, მოპოვება, გამოყენება ან გავრცელება მისი 

მფლობელის თანხმობის გარეშე; 

 ეკონომიკური აგენტის მიერ მხარის შეცდომაში შესაყვანად გარიგების 

ნამდვილი მიზნის დამალვა და ამით კონკურენციაში უპირატესობის მიღწევა; 

 ბოიკოტისაკენ მოწოდება. 

კანონპროექტის მიხედვით წარმოდგენილი არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის 
ჩამონათვალი არასრულია. ნებისმიერი სხვა მოქმედება, რომელიც ეწინააღმდეგება 

არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის მთავარ პრინციპებს და რომელიც არ არის 

პირდაპირ მითითებული, ასევე შეიძლება მოექცეს რეგულირების ქვეშ. ამავდროულად, 

ბუნდოვანია, ვრცელდება თუ არა კონკურენციის სააგენტოს კომპეტენცია 

არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის ქმედებების მიმართ და ვალდებულია თუ არა 

სააგენტო განიხილოს ამგვარი შემთხვევები. ასევე არ არის ნათელი, რა სახის 

ადმინისტრაციული ზომების ან სანქციის გამოყენება შეუძლია მას ამგვარ შემთხვევებში. 

კანონპროექტით დადგენილი სანქცია249 ვრცელდება მხოლოდ დომინანტური 

მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებისა და კონკურენციის შემზღუდავი 

ხელშეკრულებების მიმართ.  

კანონი წარმოადგენს ძირითად მარეგულირებელ დოკუმენტს კონკურენციის 

სფეროში. ამავდროულად, ის ითვალისწინებს კანონქვემდებარე აქტების მიღებას, 

რომლის საფუძველზე უნდა დაკონკრეტდეს კანონის აღსრულებასთან დაკავშირებული 

რიგი პროცედურული და მატერიალური ხასიათის პირობები. აღნიშნული აქტების 

შემუშავება ევალება საქართველოს მთავრობას და სააგენტოს. კერძოდ, საქართველოს 

მთავრობას უნდა შეემუშავებინა შემდეგი სამართლებრივი აქტები: 1. ინდივიდუალური 

სახელმწიფო დახმარების უმნიშვნელო ოდენობის განსაზღვრის შესახებ (2012 წლის 30 

ივნისამდე); 2. სააგენტოს საქმიანობის პრიორიტეტული მიმართულებების შესახებ (2012 

წლის 1 დეკემბრამდე).  

სააგენტოს უნდა შეემუშავებინა აგრეთვე ნორმატიული დოკუმენტები: 1. 

სახელმწიფო დახმარების გაცემის პროცედურის ზოგადი წესის შესახებ (2012 წლის 30 

ივნისამდე); 2. საქმის მოკვლევის წესისა და პროცედურის შესახებ (2012 წლის 1 

                                                 
248  კანონპროექტი თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე, მე-113 

მუხლის მეორე პუნქტი. 
249 კანონპროექტის თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე  21-ე 

მუხლის მიხედვით ეკონომიკურ აგენტს დაეკისრება ჯარიმა, რომლის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს წინა ფინანსური წლის 

განმავლობაში მისი წლიური ბრუნვის 10 პროცენტს.   
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ნოემბრამდე); 3. განცხადებისა და საჩივრის ფორმების, მათი წარდგენის წესისა და 
განცხადებისა და საჩივრის დასაშვებობასთან დაკავშირებული პროცედურებისა და 
ვადების შესახებ (2012 წლის 1 დეკემბრამდე)250.   

საანგარიშო პერიოდში არ არის მიღებული კანონით გათვალისწინებული არც 

ერთი კანონქვემდებარე აქტი. სააგენტოს მიერ შემუშავდა მის კომპეტენციას 

დაქვემდებარებული აქტები, რომლებიც 2013 წლის მარტში განსახილველად 

გადაეგზავნა საქართველოს მთავრობას. თუმცა დაგეგმილი საკანონმდებლო 

ინიციატივების ფონზე და საქართველოს პარლამენტის მიერ კანონპროექტის 

დამტკიცებამდე გადაწყდა მეორადი კანონმდებლობის მიღების გადავადება. ამასთან 

ერთად აღსანიშნავია, რომ საქართველოს მთავრობამ უარი თქვა კონკურენციის 

სააგენტოს საქმიანობის პრიორიტეტული მიმართულებების შესახებ კანონქვემდებარე 

აქტის მიღებაზე, რომლის მიხედვით, სააგენტოს უნდა შეესწავლა და მოეკვლია მხოლოდ 

ის საქმეები, რომელიც შეესაბამებოდა მთავრობის მიერ დამტკიცებულ პრიორიტეტებს.   

კანონპროექტი ითვალისწინებს დამატებით კანონქვემდებარე აქტებს, რომლებიც 

კონკურენციის სფეროში, მეორადი კანონმდებლობის ფარგლებში შესაბამისმა 

ორგანოებმა უნდა მიიღონ. კერძოდ, 2014 წლის 1 მარტამდე 1. საქართველოს მთავრობამ 

უნდა განსაზღვროს ინდივიდუალური სახელმწიფო დახმარების უმნიშვნელო ოდენობა, 

კონკურენციის შემზღუდველი ხელშეკრულების აკრძალვიდან გამონაკლისები და 

სახელმწიფო დახმარების გაცემის ზოგადი წესი; 2. კონკურენციის სააგენტომ უნდა 

შეიმუშაოს  კონცენტრაციის  შესახებ შეტყობინების წარდგენისა და განხილვის წესი და 

ბაზრის ანალიზის მეთოდური მითითებები. თუმცა, კანონპროექტით 

გათვალისწინებული კანონქვემდებარე აქტების მიღების ვადები უკვე დარღვეულია.251  

2.3. ინსტიტუციური ცვლილებები 

 

ეფექტიანობისა და ადმინისტრაციული შესაძლებლობების გაძლიერების მოტივით 

2011 წლის დეკემბერში კონკურენციის სააგენტო შეერწყა სახელმწიფო შესყიდვების 

სააგენტოს, რის შედეგადაც ჩამოყალიბდა კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების 

სააგენტო252 (სააგენტო).  

საანგარიშო პერიოდში არანაირი ცვლილებები არ განხორციელებულა სააგენტოს 

ინსტიტუციური და ადმინისტრაციული რეფორმირების თვალსაზრისით. არსებული 

მდგომარეობით სააგენტოს პერსონალური შემადგენლობა კონკურენციის განხრით კვლავ 

უმნიშვნელოა და მოიცავს მხოლოდ ექვს თანამშრომელს. მართალია, ასევე 

შესაძლებელია სააგენტოს ანალიტიკური და იურიდიული დეპარტამენტების გამოყენება 

კონკურენციის საკითხებზე, სააგენტოში კონკურენციის მიმართულებით 

გათვალისწინებული ადამიანური რესურსები არასაკმარისია.   

კანონპროექტი ითვალისწინებს მნიშვნელოვან ინსტიტუციურ ცვლილებებს, 

კერძოდ, დაგეგმილია არსებული სააგენტოს რეორგანიზაცია და კონკურენციისა და 

სახელმწიფო შესყიდვების ერთმანეთისაგან გამიჯნვა. კანონპროექტის მიხედვით, 

კონკურენციის დაცვისა და შესრულების უფლებამოსილი ორგანოა დამოუკიდებელი 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - კონკურენციის სააგენტო (კონკურენციის 

                                                 
250  საქართველოს  კანონი თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ, 34-ე მუხლის მე-5 და მე-6 პუნქტები.  
251 მაგალითად, თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 
კანონპროექტის მიხედვით, 2014 წლის 1 იანვრისთვის საქართველოს მთავრობამ უნდა დაამტკიცოს კონკურენციის სააგენტოს 

დებულება და სტრუქტურა. 
252 საქართველოს პრეზინდეტის 2011 წლის 19 დეკემბრის ბრძანებულება #829 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის -
კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს შექმნის შესახებ.  
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სააგენტო)253. კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარეს თანამდებობაზე ნიშნავს და 

თანამდებობიდან ათავისუფლებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, საქართველოს 

პარლამენტთან შეთანხმებით, 5 წლის ვადით.254  

საქართველოს მთავრობის ახლებური მიდგომა კონკურენციის პოლიტიკის მიმართ 

გარკვეულწილად აისახა კონკურენციის მარეგულირებელი ორგანოს კომპეტენციებზე. 

უპირველესად, კანონპროექტი ამკვიდრებს ex officio პრინციპს, რომლის მიხედვით, 

კონკურენციის სააგენტო ვალდებულია აწარმოოს საქმის მოკვლევა არა მხოლოდ 

წარდგენილი განცხადების ან საჩივრის საფუძველზე, არამედ საკუთარი 

ინიციატივითაც255. კანონპროექტი არ ითვალისწინებს სააგენტოს საქმიანობის 

პრიორიტეტების განსაზღვრას და კონკურენციის სააგენტოს წვდომა ამ შემთხვევაში 

ყოვლისმომცველია.   

კონკურენციის სააგენტოს უფლებამოსილება იზრდება კონკურენციის პროცესის 

საჯარო ადვოკატირების მექნიზმების დანერგვით. კანონპროექტის მიხედვით, 

კონკურენციის სააგენტომ უნდა განახორციელოს ეკონომიკის სფეროსთან 

დაკავშირებული გადაწყვეტილებების, სამართლებრივი აქტების, საპრივატიზებო და 

საინვესტიციო პროექტების ექსპერტიზა მათი ამ კანონთან შესაბამისობის დადგენის 

მიზნით.256 ამასთან, მნიშვნელოვანია კანონპროექტმა დააკონკრეტოს, რა ძალის 

მატარებელია საჯარო ადვოკატირების ფარგლებში კონკურენციის სააგენტოს მიერ 

სამართლებრივი აქტების, საპრივატიზებო და საინვესტიციო პროექტების ექსპერტიზა, 

მათი კონკურენციის კანონმდებლობასთან შესაბამისობის თვალსაზრისით.   

უფლებამოსილებების გაფართოების ფონზე, საქართველოს მთავრობა გეგმავს 

კონკურენციის სააგენტოს ახლებურ დაკომპლექტებას. კერძოდ, კანონპროექტის 

განმარტებითი ბარათის მიხედვით, კონკურენციის სააგენტოს ჩამოყალიბება 

დაგეგმილია დაახლოებით 30 თანამშრომლით. კანონი საქართველოს 2014 წლის 

სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ პირდაპირ ითვალისწინებს კონკურენციის სააგენტოს 

ჩამოყალიბების შემთხვევაში მის დაფინანსებას სააგენტოსათვის გათვალისწინებული 

ასიგნებიდან.257 ამასთან, კანონი არ აკონკრეტებს კონკრეტულად იმ თანხების 

მოცულობას, რომელიც გამოყოფილი იქნება კონკურენციის სააგენტოსათვის.  
 

3. ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმით და აღმოსავლეთ    

პარტნიორობის საგზაო რუკებით  ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება 

3.1. კონკურენციის შესახებ ევროკავშირის პრინციპებთან დაახლოება PCA-ის V 

თავის 43-ე და 44-ე მუხლების შესაბამისად258 

 

PCA-ის 43-ე მუხლის მიხედვით, საქართველო ეცდება დააახლოოს საკუთარი 

კანონმდებლობა ევროკავშირის კანონმდებლობასთან. PCA-ის მიხედვით, საქართველო 

                                                 
253 კანონპროექტი თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე,  მე-4 

მუხლი. 
254  კანონპროექტი თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე აწესებს 

კვალიფიციურ მოთხოვნებს კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის მიმართ, კერძოდ, თავმჯდომარეს უნდა ჰქონდეს ეკონომიკის, 

სამართლის ან ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხი, ასევე არანაკლებ 10 წლის მუშაობის 

გამოცდილება, მათ შორის, 5  წლის მუშაობისა მმართველ თანამდებობაზე. 
255  კანონპროექტი თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე, 18-ე 

მუხლის ა პუნქტი. 
256 იქვე, 101 -ე მუხლი.  
257 საქართველოს კანონი თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ,  34-ე მუხლი პირველი პუნქტი.  
258 ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა, სამოქმედო გეგმა ევროკავშირი-საქართველო, პარაგრაფი 4.5.5. სხვა ძირითადი სფეროები, 
კონკურენციის პოლიტიკა. http://eu-nato.gov.ge/sites/default/files/ENPAP.pdf 

http://eu-nato.gov.ge/sites/default/files/ENPAP.pdf
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ვალდებულია გამოიჩინოს დიდი ძალისხმევა კონკურენციისა და სახელმწიფო 

დახმარების წესების ევროკავშირის სტანდარტებთან ჰარმონიზაციისათვის259.  

კანონპროექტის შემუშავება და მისი ინიცირება ზოგადად შეესაბამება PCA-ის 

ფარგლებში აღებულ ვალდებულებებს. კანონპროექტის ძირითადი დებულებები სრულ 

შესაბამისობაშია acquis-ის პრინციპებთან. ამავდროულად, ინიცირებულ ცვლილებებს 

შეუძლია უზრუნველყოს არსებული საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფა და ეფექტიანი 

აღსრულებისათვის შესაბამისი წინაპირობების შექმნა. კერძოდ, მისასალმებელია ის 

გარემოება, რომ კანონპროექტი ამკვიდრებს კონკურენციის რეგულირების 

ყოვლისმომცველობას და არსებულ კანონთან შედარებით აწესებს გამონაკლისების მცირე 

სიას.260 ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ 

კონკურენციის სააგენტოს მოკვლევის უფლებამოსილება არ შეიზღუდება საქართველოს 

მთავრობის ნორმატიული აქტის საფუძველზე დადგენილი პრიორიტეტული 

მიმართულებებით. კანონპროექტი ასევე არ იზიარებს არსებული კანონის ჩანაწერს, 

რომლის მიხედვით, კონკურენციის მოთხოვნები არ ვრცელდება ბაზარზე, რომლის 

საბაზრო ბრუნვა არ აღემატება მთლიანი შიდა პროდუქტის 0,25 პროცენტს.261 

მნიშვნელოვანია კონკურენციის კანონმდებლობის გავრცელება ინტელექტუალური 

საკუთრების უფლებებზე, რომელიც საერთაშორისო პრაქტიკის მიხედვით, ხშირ 

შემთხვევაში კონკურენციის შეზღუდვის პირდაპირ ან არაპირდაპირ ინსტრუმენტად 

გვევლინება.262   

კონკურენციის პოლიტიკის ეფექტურად აღსრულების წინაპირობად შეგვიძლია 

მივიჩნიოთ კონკურენციის კანონმდებლობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. 

კანონპროექტის მიხედვით, იურიდიული ან ფიზიკური პირების მიერ განცხადების ან 

საჩივრის შეტანა კონკურენციის სააგენტოში არ დაექვემდებარება მოსაკრებელს.  

მიუხედავად კანონპროექტის მიერ შემოთავაზებული პოზიტიური 

ცვლილებებისა, გარკვეულწილად პრობლემურია დოკუმენტის საქართველოს 

პარლამენტში განხილვის, მისი მიღების და შემდგომში აღსრულების პერსპექტივა. 

კანონპროექტის წარდგენა და განხილვა 2013 წლის თებერვლიდან დაიწყო. დოკუმენტის 

პარლამენტში ინიცირება 2013 წლის 1 აპრილისათვის იყო დაგეგმილი. მიუხედავად 

ამისა, კანონპროექტის წარდგენა საქართველოს პარლამენტში 2013 წლის განმავლობაში 

რამდენჯერმე გადაიდო და ამ მომენტისათვის მისი ინიცირება არ განხორციელებულა. 

ეკონომიკის სამინისტრო აღნიშნულ ფაქტს იმ გარემოებით ხსნის, რომ დოკუმენტის 

საჯარო განხილვას და დაინტერესებული მხარეებისაგან საბოლოო შეფასებების მიღებას 

გარკვეული დრო დასჭირდა, რაც აისახა კანონპროექტის საპარლამენტო განხილვის 

გეგმებზე.  

კანონპროექტის მიღების დაყოვნება ასევე აფერხებს შესაბამისი მეორადი 

კანონმდებლობის მიღებას. სააგენტომ უკვე შეიმუშავა და საქართველოს მთავრობას 

წარუდგინა სამართლებრივი აქტების პროექტი საქმის მოკვლევის წესისა და 

                                                 
259 ევროკავშირი და საქართველო. შეთანხმება პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ, http://eu-

nato.gov.ge/sites/default/files/PCAGeo.pdf 

 260 თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე კანონპროექტის 

მიხედვით, ერთ-ერთ მცირე გამონაკლისი შეიძლება დადგინდეს შეთანხმების, გადაწყვეტილებებისა და შეთანხმებული ქმედების 

მიმართ, რომელიც ხელს უწყობს საქონლის წარმოების ან მიმოქცევის გაუმჯობესებას, ტექნიკურ-ეკონომიკურ პროგრესს, ამასთანავე 

უზრუნველყოფს მომხმარებლის კეთილდღეობის ზრდას, თუ ისინი: ა) შეთანხმების მონაწილე ეკონომიკურ აგენტებს არ უწესებენ 

შეზღუდვებს, რომლებიც დაკავშირებული არ არის ზემოაღნიშნული მიზნების მიღწევასთან; ბ) ეკონომიკურ აგენტებს საშუალებას არ 

აძლევენ აღკვეთონ კონკურენცია შესაბამისი ბაზრის მნიშვნელოვან ნაწილზე. აღნიშნული გამონაკლისები დგინდება საქართველოს 

მთავრობის შესაბამისი ნორმატიული აქტით, რომელშიც უნდა დაკონკრეტდეს, რა გარემოებების გათვალისწინებით და რა ვადით 

დგინდება ეს გამონაკლისები. 
261 საქართველოს  კანონი თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ,  პირველი მუხლის მეოთხე პუნქტის ვ ქვეპუნქტი. 

 262  Jones A., Sufrin B. EU Competition Law, Text, Cases and Materials. Forth Edition, Oxford University Press, Oxford, 2011, pp: 706-714. 

http://eu-nato.gov.ge/sites/default/files/PCAGeo.pdf
http://eu-nato.gov.ge/sites/default/files/PCAGeo.pdf
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პროცედურის შესახებ, განცხადებისა და საჩივრის ფორმების, მათი წარდგენის წესისა და 

განცხადებისა და საჩივრის დასაშვებობასთან დაკავშირებული პროცედურებისა და 

ვადების შესახებ; თუმცა დაგეგმილი საკანონმდებლო ცვლილებების ფონზე და 

კანონპროექტის მიღებამდე უკვე მომზადებული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების 

მიღება შეჩერებულია.  

3.2. ადმინისტრაციული პოტენციალის ოპტიმიზაცია და სააგენტოს 
დამოუკიდებლობა263  

 

კონკურენციის კანონმდებლობის სრულყოფილი და სწორი განხორციელება 

მნიშვნელოვნადაა დამოკიდებული სააგენტოს ადმინისტრაციული პოტენციალის 

ამაღლებაზე.  

ადმინისტრაციული შესაძლებლობების გაძლიერება განსაკუთრებით 

აქტუალურია კანონპროექტით დაგეგმილი კომპეტენციათა ჩარჩოს გაფართოების ფონზე. 

საჯარო ადვოკატირება, არასამართლიანი კონკურენციის პრაქტიკის შემოღება, 

კონცენტრაციების რეგულირების გამკაცრება, კონცენტრაციის ex ante შეტყობინების 

ვალდებულების შემოღება და კონკურენციის კანონმდებლობიდან გამონაკლისების 

შემცირება მნიშვნელოვნად აფართოებს კონკურენციის სააგენტოს კომპეტენციებს. 

ბუნებრივია, ეს გარემოება გაზრდის მის დატვირთვას კონკურენციის კანონმდებლობის 

აღსრულების პროცესში.  

მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ კანონპროექტით დაგეგმილია 

მოკვლევის/გამოძიების ვადების შემცირება. კერძოდ, დოკუმენტის მიხედვით, 6 თვიდან 

3 თვემდე მცირდება კონკურენციის სააგენტოს მიერ საქმის მოკვლევის დაწყების შემდეგ 

გადაწყვეტილების მიღების ვადა. ასევე შემჭიდროებულია კონკურენციის სააგენტოს 

მიერ კონცენტრაციის შესახებ შეტყობინების განხილვის და დასკვნის გაცემის ვადა. ეს 

უკანასკნელი შეადგენს ერთ თვეს და, საქმის სირთულიდან გამომდინარე, შეიძლება 

გაგრძელდეს ორი კვირით. ცხადია, რომ მოსალოდნელი ცვლილებების ფონზე 

კონკურენციის სააგენტოს აუცილებლად დასჭირდება ადამიანური რესურსების 

არსებითი გაძლიერება.   

საანგარიშო პერიოდში ადმინისტრაციული შესაძლებლობების გაძლიერების 

თვალსაზრისით რაიმე სერიოზული ნაბიჯები არ გადადგმულა. ამ მხრივ გამოსაყოფია 

2013 წელს პოლონეთის მთავრობის ინიციატივითა და მხარდაჭერით პოლონეთში 

ჩატარებული სასწავლო ვიზიტი, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ ეკონომიკის 

სამინისტროსა და საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენლები, ასევე კონკურენციის 

სფეროს ექსპერტები. სასწავლო ვიზიტის მთავარი მიზანი პოლონეთში არსებული 

კონკურენციის პრაქტიკის გაზიარება და საქართველოში კონკურენციის სფეროში 

მიმდინარე რეფორმების ხელშეწყობა იყო. დელეგაცია გაეცნო პოლონეთის 

ანტიმონოპოლიური რეგულირების სახელმწიფო სისტემას, გამართა შეხვედრები 

პოლონეთის კონკურენციის მარეგულირებელ ორგანოში და პოლონეთის სხვადასხვა 

ინსტანციის სასამართლოებში. 2013 წლის მარტში გერმანიის საერთაშორისო 

განვითარების სააგენტოს (GIZ) დაფინანსებით ეკონომიკის სამინისტროს 

წარმომადგენელმა და კონკურენციის საკითხებში ექსპერტმა მონაწილეობა მიიღეს  

კონკურენციის საკითხებზე ბერლინში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაში და 

გერმანიის კონკურენციის სააგენტოს მიერ მოწყობილ სემინარში.  

                                                 
263 ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა. სამოქმედო გეგმა ევროკავშირი-საქართველო, პარაგრაფი 4.5.5. სხვა ძირითადი სფეროები, 
კონკურენციის პოლიტიკა. http://eu-nato.gov.ge/sites/default/files/ENPAP.pdf 

http://eu-nato.gov.ge/sites/default/files/ENPAP.pdf
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ინსტიტუციური გაძლიერების თვალსაზრისით სააგენტო რამდენიმე წელია 

ახორციელებს გრძელვადიანი პროექტს შვედეთის საერთაშორისო განვითარებისა და 

თანამშრომლობის სააგენტოსა (Sida) და შვედეთის კონკურენციის სააგენტოსთან ერთად. 

პროგრამის ფარგლებში წინა წლებში ჩატარდა კონკურენციის საკითხებთან 

დაკავშირებული ტრენინგები საჯარო მოხელეებისა და მოსამართლეების კვალიფიკაციის 

ასამაღლებლად. საანგარიშო წლის განმავლობაში ამგვარი ღონისძიება არ ჩატარებულა. 

ტრენიგების განახლება დაგეგმილია კანონპროექტის მიღებისა და კონკურენციის 
სააგენტოს ჩამოყალიბების შემდეგ.  

კონკურენციის პოლიტიკის ეფექტური ამოქმედების აუცილებელი წინაპირობაა 

სააგენტოს დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფა. ENP AP-ი პირდაპირ უსვამს ხაზს 

კონკურენციის მარეგულირებელი ორგანოს დამოუკიდებლობას. კანონის მიხედვით, 

სააგენტო თავისი საქმიანობის განხორციელებისა და გადაწყვეტილების მიღების დროს 

დამოუკიდებელია.264 სააგენტოს დამოუკიდებლობის პრინციპს ასევე ხაზს უსვამს 

კანონპროექტი.265 ამასთან ერთად, კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარეს 

მინიჭებული აქვს ნორმატიული აქტების მიღების უფლებამოსილება. განსხვავებით 

კანონისაგან, რომელიც სააგენტოს გადაწყვეტილებებს ძირითად შემთხვევებში 

სარეკომენდაციო მნიშვნელობას ანიჭებს, კანონპროექტი ამ თვალსაზრისით ამკვიდრებს 

კონკურენციის სააგენტოს გადაწყვეტილებების სავალდებულოების პრინციპს.266 

მისასალმებელია კონკურენციის სააგენტოს ანგარიშვალდებულების ზრდა. 

კანონპროექტის მიხედვით, ის ვალდებულია ყოველწლიურად 1 მაისს საქართველოს 

პარლამენტს, პრემიერ-მინისტრს და საზოგადოებას წარუდგინოს წლიური ანგარიში 

გაწეული საქმიანობისა და კონკურენციის გარემოს შესახებ.267 

კანონის სრულყოფილად ამოქმედებამდე სააგენტო უარს ამბობს განიხილოს და 

მოიკვლიოს საჩივრებში მითითებული გარემოებები, რაც, თავის მხრივ, სამწუხაროდ, 

კანონმდებლობასთან შესაბამისი მიდგომაა. იმის გათვალისწინებით, რომ კანონის 

ამოქმედება და აღსრულება საანგარიშო პერიოდში არ განხორციელდა, რთულია 

შეფასდეს, რამდენად რეალურად უზრუნველყოფილია სააგენტოს დამოუკიდებლობა.  

 

3.3. სახელმწიფო დახმარების ზოგადი წესების შემუშავება და სახელმწიფო 

დახმარების გაცემის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა 268 
 

საანგარიშო პერიოდში, სხვა დებულებების მსგავსად, სახელმწიფო დახმარების 

შესახებ კანონით გათვალისწინებული ნორმები კვლავ არ იყო ამოქმედებული. დღემდე 

არ არის მიღებული სახელმწიფო დახმარებასთან დაკავშირებული მეორადი 

კანონმდებლობა. კერძოდ, კანონი ითვალისწინებს ორი კანონქვემდებარე აქტის მიღებას: 

ინდივიდუალური სახელმწიფო დახმარების უმნიშვნელო ოდენობის განსაზღვრის 

შესახებ და სახელმწიფო დახმარების გაცემის პროცედურის ზოგადი წესის შესახებ. 

გამომდინარე კანონის დათქმიდან, რომ კანონის დებულებების ამოქმედება უნდა 

განხორციელდეს შესაბამისი მეორადი კანონმდებლობის მიღების შემდეგ, ამ 

                                                 
264 საქართველოს კანონი თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ, მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტი. 
265 კანონპროექტი თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე, მე-17  

მუხლის მეორე პუნქტი.  
266 იქვე, მე-16 მუხლის მეხუთე პუნქტი.  
267 იქვე, 16-ე მუხლის 10-ე პუნქტი.  
268 ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა. სამოქმედო გეგმა ევროკავშირი-საქართველო, პარაგრაფი 4.5.5. სხვა ძირითადი სფეროები, 

კონკურენციის პოლიტიკა. http://eu-nato.gov.ge/sites/default/files/ENPAP.pdf  

http://eu-nato.gov.ge/sites/default/files/ENPAP.pdf
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კანონმდებლობის არარსებობის ფონზე სახელმწიფო დახმარების შესახებ წესების 

ამოქმედება 2013 წლის განმავლობაში არ განხორციელდა.  

საყურადღებოა ის გარემოება, რომ სახელმწიფო დახმარების საკითხს გარკვეულ 

ყურადღებას უთმობს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ 
შეთანხმება.269 კერძოდ, შეთანხმების 206-ე მუხლის მეორე პუნქტის მიხედვით, მხარეებმა 

უნდა უზრუნველყონ სუბსიდიების გამჭვირვალობა. დოკუმენტი ასევე აწესებს 

შეთანხმების მხარის ვალდებულებას ორ წელიწადში ერთხელ მეორე მხარეს 

წარუდგინოს მოხსენება სუბსიდიების გაცემის სამართლებრივი საფუძვლების, ფორმის 

და ბიუჯეტის, ასევე, თუ ეს შესაძლებელია, საქონლის წარმოებასთან დაკავშირებული 

სუბსიდიების მიმღები პირის შესახებ.270 

3.4. საჯარო დიალოგი კონკურენციის სფეროში რეფორმების დღის წესრიგზე 271 

 

აღსანიშნავია მაღალი ხარისხის გამჭვირვალობა, რომელიც თან ახლდა საანგარიშო 

პერიოდში კანონპროექტის მომზადებისა და დამუშავების პროცესს, რაც ასევე 

გარკვეულწილად ხელს უწყობდა საზოგადოების და განსაკუთრებით კონკურენციის 

კანონმდებლობის მთავარი ადრესატების გაცნობიერებას. საზოგადოებრივ 

ორგანიზაციებს, ბიზნესის წარმომადგენლებს და სავაჭრო ასოციაციებს საშუალება 

მიეცათ მონაწილეობა მიეღოთ კანონპროექტის განხილვის პროცესში და მიეწოდებინათ 

საკუთარი შენიშვნები კანონპროექტის ავტორებისათვის. კანონპროექტის ირგვლივ 

შენიშვნები და რეკომენდაციები საქართველოს მთავრობამ ასევე მიიღო მსოფლიოს 

ბანკისაგან და ევროკავშირის ექსპერტებისაგან. მისასალმებელია ეკონომიკის 

სამინისტროს მიდგომა, მიაღწიოს კანონპროექტის ირგვლივ მაქსიმალურად ფართო 

კონსენსუსს და წაახალისოს საჯარო დისკუსია კონკურენციის თემებზე.  

საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა რამდენიმე საჯარო შეხვედრა, რომლებიც დაეთმო 

კანონპროექტის გაცნობას და საჯარო დისკუსიის გამართვას კონკურენციის პოლიტიკისა 

და კანონპროექტის დებულებების ირგვლივ. ამ თვალსაზრისით აღსანიშნავია 

ეკონომიკის სამინისტროსა და სხვა დონორების მიერ 2013 წლის 30 აპრილს 

ორგანიზებული მრგვალი მაგიდა, რომელიც მიეძღვნა საქართველოში, სამხრეთ 

კავკასიასა და ევროკავშირში კონკურენციის კანონმდებლობისა და პოლიტიკის 

საკითხებს.  

2013 წლის 1 მაისს ევროკავშირისა და გერმანიის საერთაშორისო განვითარების 

სააგენტოს (GIZ) დაფინანსებით ჩატარდა საჯარო შეხვედრა, სადაც ბიზნესისა და 

დაინტერესებული ჯგუფების წარმომადგენლებთან ერთად გაიმართა დისკუსია 

კანონპროექტის დებულებებისა და პრინციპების შესახებ.  

 
 
 
 
 

                                                 
269 ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმება არ იყენებს სახელმწიფო დახმარების ცნებას, მის ნაცვლად 

ახსენებს ტერმინს „სუბსიდია“ (subsidy). 
270 Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, 
and Georgia, of the other part. http://eeas.europa.eu/georgia/assoagreement/pdf/ge-aa-title-iv-trade-related-matters_en.pdf 
271 European Commission. Eastern Partnership Roadmap 2012-13: the bilateral dimension. A.3 Establishment of Deep and Comprehensive Free 
Trade Area.  http://ec.europa.eu/world/enp/docs/2012_enp_pack/e_pship_bilateral_en.pdf 

http://eeas.europa.eu/georgia/assoagreement/pdf/ge-aa-title-iv-trade-related-matters_en.pdf
http://ec.europa.eu/world/enp/docs/2012_enp_pack/e_pship_bilateral_en.pdf


 86 

3.5. ვაჭრობასთან დაკავშირებული რეფორმების გაგრძელება კონკურენციის 
სფეროში და ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერება  272 

 

საანგარიშო პერიოდში არსებითი ზომები არ მიღებულა კონკურენციის 

ამკრძალავი ან შემზღუდავი ქმედებების მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ კანონის 

ამოქმედებიდან საკმაოდ დიდი დრო გავიდა, მისი რომელიმე დებულების გამოყენება ან 

კონკურენციის დარღვევის მოქმედების აკრძალვა არსებული საკანონმდებლო ბაზის 

საფუძველზე დღემდე არ განხორციელებულა.  

კანონის გამოყენებას და აღსრულებას კვლავ აბრკოლებს შესაბამისი მეორადი 

კანონმდებლობის არარსებობა. კანონის 34-ე მუხლის მერვე პუნქტის მიხედვით 

სააგენტოს მოკვლევის და გამოძიების უფლებამოსილების განხორციელების წინაპირობაა 

საქმის მოკვლევის წესისა და პროცედურის, ასევე განცხადებისა და საჩივრის ფორმების, 

მათი წარდგენის წესების შესახებ კანონქვემდებარე აქტების მიღება, რაც დღემდე არ 

მომხდარა. შესაბამისად, კონკურენციის დარღვევის ფაქტების წინააღმდეგ კანონით 

დადგენილი მექანიზმების გამოყენებისათვის იქმნება სამართლებრივი დაბრკოლება.   

ეკონომიკის სამინისტროს მიერ 2012 წლის ბოლოს ამოქმედებული 

ანტომონოპოლიური ცხელი ხაზი აღსრულების თვალსაზრისით არ წარმოადგენს 

ქმედით ღონისძიებას. აღნიშნული ხაზი მიზნად ისახავს მცირე და საშუალო ბიზნესის 

ხელშეწყობას იმ შემთხვევაში, თუ ეს უკანასკნელი კარტელური შეთანხმებების ან 

მონოპოლიების გამო ვერ ახერხებს ბიზნსის წარმოებას საქართველოში. შესაბამისი 

საკანონდებლო ბაზის არარსებობის პირობებში აღნიშნული ინიციატივის დანიშნულება 

შეზღუდულია და გარკვეულწილად კონკურენციის სფეროში ემპირიული ინფორმაციის 

შეგროვების ფუნქციით ან კონკრეტულ სფეროში არსებული პრობლემების 

იდენტიფიცირებით შემოიფარგლება273. 

ამავდროულად, საანგარიშო პერიოდში დაფიქსირდა რამდენიმე საინტერესო 

საჩივარი, სადაც მომჩივანი მხარეები მიუთითებდნენ კონკურენციის შეზღუდვის 

პრაქტიკაზე და მოითხოვდნენ შესაბამისი ღონისძიებების მიღებას.274 აღნიშნული 

ფაქტები იძლევა კონკურენციის წესების დარღვევის სავარაუდო შემთხვევების 

მოკვლევის და გამოძიების კარგ საფუძველს. თუმცა, არსებული საკანონმდებლო ჩარჩოს 

ფონზე, სამწუხაროდ,  კანონთან სრულ შესაბამისობაშია ამგვარ განცხადებებზე მოქმედი 

სააგენტოს რეაგირება, სადაც სააგენტო უარს ამბობს შეისწავლოს ან განიხილოს საჩივარი 

იმ მიზეზით, რომ „არ არსებობს შესაბამისი სრულყოფილი კონკურენციის 

მარეგულირებელი სამართლებრივი ბაზა, რომლის საფუძველზე კონკურენციის და 

სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ უნდა შეისწავლოს წერილში დასმული საკითხი“.275   

მიუხედავად აღსრულების მექანიზმების არარსებობისა, სააგენტოს სავარაუდოდ 

შეუძლია გარკვეულწილად განახორციელოს კანონით გათვალისწინებული ის 

უფლებამოსილება, რომელიც კანონის აღსრულებასთან, კერძოდ, კონკურენციის 

                                                 
272 European Commission. Eastern Partnership Roadmap 2012-13: the bilateral dimension. A.3 Establishment of Deep and Comprehensive Free 
Trade Area.  http://ec.europa.eu/world/enp/docs/2012_enp_pack/e_pship_bilateral_en.pdf 
273 აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ ეკონომიკის სამინისტრო არ ფლობს ანტიმონომოპლიური ცხელი ხაზის მეშვეობით მიღებული 

საჩივრების ან ინფორმაციის ზუსტ სტატისტიკას.  
274 მაგალითად, აღსანიშნავია გადამზიდველი კომპანიების 2013 წლის 17 მაისის მიმართვა ფინანსთა მინისტრის, ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების მინისტრის და ბიზნესომბუდსმენისადმი, სადაც მიმართვის ავტორები მიუთითებენ ქ. ფოთში სახელმწიფოს 

მხრიდან სატერმინალო მომსახურების მონოპოლიზაციაზე და მომსახურების არჩევანის უფლების შეზღუდვაზე.   
275 აღნიშნული ფრაზა ამოღებულია წერილიდან, რომლითაც სააგენტომ უპასუხა სწრაფი გადახდის აპარატების ბიზნესის 

მფლობელების განცხადებას, სადაც ისინი მიუთითებდნენ საქართველოს ბანკსა და ქალაქ თბილისის სატრანსპორტო კომპანიას 

შორის საეჭვო ვითარებაში ჩამოყალიბებულ მეტრომანის სისტემაზე, რის შედეგადაც მგზავრობის საფასურის გადახდა მხოლოდ 

საქართველოს ბანკის ტერმინალების საშუალებით გახდა შესაძლებელი.   

http://ec.europa.eu/world/enp/docs/2012_enp_pack/e_pship_bilateral_en.pdf
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დარღვევის ფაქტების მოკვლევასთან ან გამოძიებასთან არ არის დაკავშირებული. ამგვარ 

უფლებამოსილებებს შეიძლება მივაკუთვნოთ ბაზრის სხვადასხვა სეგმენტის კვლევა ან 

არსებული და კანონმდებლობით ხელმისაწვდომი მასალების საფუძველზე 

კონკურენციის დარღვევის სავარაუდო ფაქტებზე შესაბამისი რეკომენდაციების გაცემა.276 

აღნიშნული კომპტეტენციები უკვე ამოქმედებულია კანონის შესაბამისად და მისი 

გამოყენებისათვის სამართლებრივი დაბრკოლება არ არსებობს. 

4. დასკვნები და რეკომენდაციები 

 

ENP AP-ის, სტრატეგიისა და სამოქმედო რუკის შესაბამისად საანგარიშო 

პერიოდში გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა საქართველოში კონკურენციის პოლიტიკის 

ევროკავშირის და საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოებისათვის. აღნიშნულ 

ღონისძიებათა შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია საქართველოს მთავრობის მიერ 

თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის ახალი კანონპროექტის შემუშავება. 

დეკლარირებული პოლიტიკური ნების მიუხედავად, 2013 წლის განმავლობაში 

კონკურენციის სფეროს რეფორმირება ფაქტობრივად არ დაწყებულა. აღნიშნული 

პერიოდი შეგვიძლია დავახასიათოთ, როგორც მოსამზადებელი.   

კანონპროექტზე მუშაობის დასრულება დროში მნიშვნელოვნად გაიწელა. 

დოკუმენტის საკანონმდებლო ორგანოში წარდგენის გაჭიანურება კი საფრთხეს უქმნის 

ბაზარზე  კონკურენციის ისედაც არასახარბიელო მდგომარეობას. შესაბამისად, 

დაუყონებლივ უნდა დასრულდეს კანონპროექტზე მუშაობა და დოკუმენტი წარედგინოს 

საქართველოს პარლამენტს განსახილველად.  

კანონპროექტის მიღებასთან არსებითად არის დაკავშირებული მეორადი 

კანონმდებლობის შემუშავება, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს  კონკურენციის 

სააგენტოს მიერ კანონმდებლობით დადგენილი უფლებამოსილებების განხორციელება. 

ამ კანონმდებლობის მიღებამდე შეუძლებელი იქნება კანონპროექტის სრულყოფილი 

ამოქმედება და მისი პრაქტიკაში გამოყენება. საქართველოს მთავრობამ აქტიურად უნდა 

დაიწყოს მეორადი კანონმდებლობის შემუშავება.  

2013 წლისათვის საქართველოს მთავრობას არ მიუღია ENP AP–ის 

განხორციელების გეგმა. საქართველოს მთავრობის მიერ 2010 წლის დეკემბერში 

დამტკიცებული კონკურენციის სტრატეგია დღევანდელი გადასახედიდან უკვე 

მოძველებულია და არსებით ცვლილებებს საჭიროებს.277 მნიშვნელოვანია, რომ ახალი 

სტრატეგიული დოკუმენტის მეშვეობით საქართველოს მთავრობამ ზუსტად გაწეროს 

კონკურენციის პოლიტიკის თანმიმდევრული განხორციელების ხედვა და ასახოს 

სახელმწიფოს მოკლე- ან საშუალოვადიანი მიდგომა კონკურენციის პოლიტიკის 

განხორცილების მიმართულებით.  

მიუხედავად იმისა, რომ დღემდე არ მომხდარა კანონის სრული ამოქმედება, 

რეკომენდებულია სააგენტომ აქტიურად გამოიყენოს უკვე ძალაში შესული 

უფლებამოსილებები, მათ შორის, განახორციელოს ბაზრის პრობლემურ სეგმენტებზე 

დაკვირვება და კონკურენციის დარღვევის შესახებ რეკომენდაციების გაცემა. აღნიშნული 

მნიშვნელოვნად გაზრდის სააგენტოს ადმინისტრაციულ შესაძლებლობებს და 

                                                 
276 მაგალითად, საქართველოს კანონის თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ მე-18 მუხლის პირველი პუნქტის გ 

ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში სააგენტო უფლებამოსილია მიმართოს საქართველოს მთავრობას რეკომენდაციით 

შესაბამის ბაზარზე შესვლის საკანონმდებლო, ადმინისტრაციული და დისკრიმინაციული ბარიერების არსებობის და 

მათი აღმოფხვრის საჭიროების თაობაზე.  
277 კერძოდ, სტრატეგიით გათვალისწინებული სამოქმედო გეგმის ნაწილის მოქმედების ვადა ამოწურულია. ამასთან ერთად, 

კანონპროექტი კარდინალურად განსხვავებულ მიდგომას ითვალისწინებს სტრატეგიის რიგ პუნქტებთან შედარებით. 
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ინსტიტუციურ მზაობას უზრუნველყოს კონკურენციის პოლიტიკის ეფექტიანი 

შესრულება.  

კანონპროექტის მიხედვით, საქართველოს მთავრობა არ დაუწესებს კონკურენციის 

სააგენტოს საქმიანობის პრიორიტეტულ მიმართულებებს. ის ვალდებულია განიხილოს 

კონკურენციის დარღვევის ან სავარაუდო დარღვევის ნებისმიერი ფაქტი. კონკურენციის 
სააგენტოს მაინც მოუწევს საქმიანობის გარკვეული პრიორიტეტების ჩამოყალიბება. ამ 

შემთხვევაში, რეკომენდებულია კონკურენციის სააგენტომ იხელმძღვანელოს 

საზოგადოებრივი საჭიროებებით და უპირატესობა მიანიჭოს იმ სფეროებს, რომელთა 

მიმართ განსაკუთრებით მაღალია საჯარო ინტერესი.   

კანონპროექტის მიხედვით, მნიშვნელოვნად ფართოვდება კონკურენციის 
სააგენტოს უფლებამოსილება, რასაც თან უნდა სდევდეს მისი პოტენციალის ამაღლება, 

შესაბამისი ადამიანური რესურსებით უზრუნველყოფა და სათანადო მომზადება. 
კონკურენციის საქმეების სირთულის გათვალისწინებით აუცილებელია მნიშვნელოვანი 

ღონისძიებები გატარდეს კონკურენციის სააგენტოს ინსტიტუციური და 

ინტელექტუალური შესაძლებლობების გაძლიერებისათვის.  

ახალი კანონმდებლობის მიღებასთან ერთად დადგება ეკონომიკური აგენტების 

კანონთან შესაბამისობის (compliance) საკითხი. აუცილებელია ისეთი საინფორმაციო 

არხების შექმნა, რომელთა მეშვეობით კანონის უპირველესი მომხმარებლები (სამეწარმეო 

და არასამეწარმეო პირები) მიიღებენ შესაბამის ინფორმაციას კონკურენციის 

კანონმდებლობის კონკრეტული შინაარსისა და მართებული გამოყენების თაობაზე. 

რეკომენდებულია ამ მიმართულებით სახელმძღვანელო დოკუმენტებისა და 

გაიდლაინების შემუშავება, რომლებშიც, კანონის განმარტებასთან ერთად, 

გათვალისწინებული იქნება საილუსტრაციო სიტუაციები და შემთხვევები.  
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გამოყენებული წყაროები 

 

კანონები 
 

1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსი. 
2. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი. 
3. საქართველოს ორგანული კანონი საერთო სასამართლოების შესახებ 
4. საქართველოს კანონი შემოსავლების სამსახურის შესახებ. 
5. საქართველოს კანონი საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობისა და გარანტიების 

შესახებ. 
6. საქართველოს კანონი თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ. 
7. საქართველოს შრომის კოდექსი. 
8. საქართველოს კანონი  ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს შესახებ.  
9. საქართველოს კანონი ინტელექტუალური საკუთრებასთან დაკავშირებული 

სასაზღვრო ღონისძიებების შესახებ.   
10. საქართველოს კანონი  სააქციო საზოგადოება - საპარტნიორო ფონდის შესახებ. 
11. საქართველოს კანონი საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ. 

 
კანონპროექტები 

 

12. კანონპროექტი თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ საქართველოს 
კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე 

13. კანონპროექტი ვაჭრობაში დაცვითი ღონისძიების შემოღების შესახებ. 
14. კანონპროექტი სააქციო საზოგადოება - საქართველოს სუვერენული ფონდის 

შესახებ. 
15. კანონპროექტი თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ 

 
კანონქვემდებარე აქტები 

 
16. საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 5 იანვრის №9 დადგენილება საწყობისა და 

თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვების გაცემის წესების 
შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე. 

17. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 11 ივლისის  №241 ბრძანება 
საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს 
ესნ) დამტკიცების თაობაზე. 

18. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 26 ივლისის  №290 ბრძანება 
საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების 
შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე. 

19. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 23 მაისის №303 ბრძანება საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის დებულების 
დამტკიცების შესახებ. 

20. შემოსავლების სამსახურის უფროსის №2742 ბრძანება საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის სტრუქტურული ერთეულების 
დებულების დამტკიცების თობაზე. 
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21. შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2012 წლის 1 აგვისტოს №12858 ბრძანება 
საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანასთან/საქართველოს 
საბაჟო ტერიტორიიდან გატანასთან და დეკლარირებასთან დაკავშირებული 
პროცედურების განხორციელების თაობაზე. 

22. საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 31 დეკემბრის №429 დადგენილება 
ფიტისანიტარიული სასაზღვრო-საკარანტინო და ვეტერინარული სასაზღვრო-
საკარანტინო კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე. 

23. საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილება საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირის, შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების 
გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ. 

 
მთავრობის პროგრამული დოკუმენტები 

 

24. სამთავრობო პროგრამა ძლიერი, დემოკრატიული, ერთიანი საქართველოსთვის. 
ძირითადი დებულებები.  

25. საქართველოს მთავრობა.  ქვეყნის ძირითადი მონაცემები და მიმართულებები 
2013-2016 წლებისათვის (საბოლოო ვარიანტი).   

26. ევროინტეგრაციის საკითხთა კომუნიკაციისა და  ინფორმაციის შესახებ  
საქართველოს მთავრობის სტრატეგია 2014-2017 წლებისათვის. 

27. საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 16 ივლისის განკარგულება #965 

სტანდარტიზაციის, აკრედიტაციის, შესაბამისობის შეფასების, ტექნიკური 
რეგლამენტებისა და მეტროლოგიის სფეროში საქართველოს მთავრობის 
სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ. 

28. საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 3 დეკემბრის განკარგულება #1551 

კონკურენციის პოლიტიკის ყოვლისმომცველი სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ.  
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სამმართველოს უფროსი 

ანა კვარაცხელია - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს  

ინვესტიციებისა და ექსპორტის პოლიტიკის დეპარტამენტის ექსპორტის პოლიტიკის 

სამმართველოს უფროსი 

ნინო მიქანაძე - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტოს 

მეტროლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი 

ირაკლი სოხაძე - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 

საგარეო ვაჭრობისა და საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების დეპარტამენტის 

საგარეო ვაჭრობის არასატარიფო რეგულირების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი 

სამსონ ურიდია - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის 

საერთაშორისო ურთიერთობათა დეპარტამენტის უფროსი 
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ტატო ურჯუმელაშვილი - კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს  

თავმჯდომარე 

არჩილ ყარაულაშვილი -  ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის 

საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ევროინტეგრაციის 

საკითხთა კოორდინაციის დეპარტამენტის უფროსი 

მანანა შურღულაია -  კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 

კონკურენციის დეპარტამენტის დირექტორი  

გიორგი ჩიტაძე - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული 

სააგენტოს დირექტორის მოადგილე 

ირინა ჯაფარიძე -  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 

საგარეო ვაჭრობისა და საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების დეპარტამენტის 

ევროპულ საქმეთა და ორმხრივი ურთიერთობების სამმართველოს უფროსი 

ანა გობეჩია - საქპატენტის  საერთაშორისო ურთიერთობების და პროექტების მართვის 

განყოფილების დირექტორი 

ირაკლი გვენეტაძე - იუსტიციის სამინისტროს მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს უფროსი 

 

 

სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლები 
 

ნანა ვასაძე - უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის ბიუროს უფროსის მოადგილე 

საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის საკითხებში 

 

დიპლომატიური კორპუსის, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების, 
უმაღლესის სასწავლებლების  წარმომადგენლები 

 
ალექსი ალექსიშვილი - პოლიტიკისა და მართვის საკონსულტაციო ჯგუფის 

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე 

ნატალია ბერუაშვილი - USAID-ის პროგრამის - „ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივა“  

ბიზნესგარემოს გაუმჯობესების კომპონენტის ხელმძღვანელი 

გაგა გაბრიჩიძე - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი 

კახა გოგოლაშვილი - საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების  

კვლევის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი 

კოტე ზალდასტანიშვილი - ევროკავშირი-საქართველოს ბიზნესსაბჭოს გენერალური 

მდივანი 

ნინო მეტრეველი - გერმანიის განვითარების სააგენტოს (GIZ)  პროგრამის - „კერძო 

სექტორის განვითარება  სამხრეთ კავკასიაში“ ყოფილი უფროსი ექსპერტი 

გიორგი ღაღანიძე - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის პროფესორი 

ეკა ავალიანი - IFC-ს საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების პროექტის ხელმძღვანელი 

ნათია კუტივაძე -  საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს უფროსი 

ანალიტიკოსი 

ქეთევან ლაფაჩი -  შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი 
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ბიზნესასოციაციების  წარმომადგენლები 
 
კახა კოხრეიძე - საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის პრეზიდენტი 

ზურაბ შენგელია - საქართველოს ექსპედიტორთა ასოციაციის გენერალური მდივანი 

გია წიფურია - საქართველოს საერთაშორისო საავტომობილო გადამზიდავთა 

ასოციაციის გენერალური მდივანი 

გიგა კობალაძე - საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის თავმჯდომარე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


