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საერთაშორისო  და რეგიონული ეკონომიკური ორგანიზაციები 

სალექციო კურსი 

სალექციო კურსი განკუთვნილია  საქართველოს უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებების 

სტუდენტებისთვის და საერთაშორისო და რეგიონული ეკონომიკური ორგანიზაციების მიზნების, 

სტრუქტურის და   საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების შესახებ  სისტემატიზირებული 

ინფორმაციის მიღებით დაინტერესებული ყველა პირისთვის. 

 

შინაარსი: 

შესავალი 

ეკონომიკური თანამშრომლობის მრავალმხრივი რეგულირების სისტემაში მოქმედი საერთაშორისო 

ეკონომიკური ორგანიზაციები 

საერთაშორისო სავალუტო-საფინანსო ორგანიზაციები 

მსოფლიო ვაჭრობის და სავაჭრო-ეკონომიკური პოლიტიკის მარეგულირებელი საერთაშორისო 

ეკონომიკური ორგანიზაციები   

მსოფლიო სასაქონლო ბაზრების მარეგულირებელი საერთაშორისო მთავრობათაშორისო ორგანიზაციები   

რეგიონული  ინტეგრაცია და მსოფლიო ურთიერთობების გლობალიზაცია  

რეგიონული ეკონომიკური ორგანიზაციები გაეროს სისტემაში 

რეგიონული და ეკონომიკური ორგანიზაციები  დასავლეთ და აღ. ევროპასა და აზიაში 

ეკონომიკური ორგანიზაციები ამერიკაში 

აზია– წყნარი ოკეანის და აფრიკის რეგიონული ეკონომიკური ორგანიზაციები 

საერთაშორისო არასამთავრობო სამეწარმეო ორგანიზაციები   
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შესავალი 

საერთაშორისო სამართლებრივი რეგულირების ცნების არსი. საერთაშორისო 

ორგანიზაციების (სო) დაფუძნების განაწესი და მათი ორგანიზაციული სტრუქტურა. 

მსოფლიო სამეურნეო კავშირების საერთაშორისო სამართლებრივი რეგულირების მექანიზმი. 

მსოფლიო სამეურნეო კავშირების მრავალმხრივი რეგულირების მნიშვნელობა  

თანამედროვე პირობებში. საერთაშორისო ეკონომიკური ორგანიზაციების კლასიფიკაცია.  

ნებისმიერი ქვეყნის შიგნით მთავრობა პასუხისმგებელია ეროვნული პოლიტიკური, 

ეკონომიკური, სამართლებრივი, მონეტარული და სხვა გარემოს სტაბილიზაციაზე, რაც 

გავლენას ახდენს ადგილობრივ ბიზნესზე.  ბიზნესი როდესაც კვეთს საზღვრებს და 

საერთაშორისო ბიზნესის სახეს იღებს, მასაც სჭირდება გარკვეული სტაბილური გარემო და 

პროგნოზირებადობა. ამ საჭიროებების უზრუნველსაყოფად სახელმწიფოთაშორისო 

თანამშრომლობის შეთანხმებების საფუძველზე მრავალფეროვანი საერთაშორისო 

პოლიტიკური, ეკონომიკური, სამხედრო და ეკონომიკური ინსტიტუტები ჩამოყალიბდა. 

საერთაშორისო ინსტიტუტების შესახებ ცოდნა აუცილებელია რამდენიმე მიზეზის გამო: 

პირველი, ისინი მოწოდებულნი არიან იზრუნონ ერებს შორის მშვიდობისა და სტაბილური 

ურთიერთობების უზრუნველყოფაზე, რაც მთავარი პირობაა საერთაშორისო ბიზნესის 

განვითარებისთვის; მეორე, ისინი ფლობენ ღირებულ კომერციულ ინფორმაციას ბაზრის 

პირობების, დემოგრაფიის, რესურსების, ქვეყნებს შორის ვაჭრობის შესახებ; მესამე, მათ 

შეიძლება შეასრულონ მარეგულირებელი ფუნქციები. 

საერთაშორისო სამართალი იურიდიული ნორმების განსაკუთრებული სისტემაა, 

რომელიც არეგულირებს დამოუკიდებელი სუბიეტების - სახლმწიფოების საერთაშორისო 

ურთიერთოებებს ერთობლივი უფლებების და ვალდებულებების დაწესების გზით. 

მთავრობათაშორის დონეზე სახელმწიფოთაA მრავალმხრივი ურთიერთობები არ 

რეგულირდება საერთაშორისო სამართლის საფუძველზე. საერთაშორისო სამართალში 

ნორმატიული დოკუმენტების ჩამოყალიბება ხდება საერთაშორისო მოლაპარაკებების და 

საერთაშორისო ჩვევების საფუძველზე. განსაკუთრებული ადგილი საერთაშორისო 

რეგულირებაში დაიკავა გაერომ და მისმა სპეციალიზირებულმა დაწესებულებებმა. 

 საერთაშორისო სამართლის სისტემა მოიცავს: ზოგადად აღიარებულ პრიციპებს; 

ხელშეკრულებებსა და ჩვეულებრივ სამართლებრივ ნორმებს; დარგობრივ სამართალს; 

საერთაშორისო ორგანიზაციების რეზოლუციებს; საერთაშორისო სასამართლო ორგანოების 

გადაწყვეტილებებს. საერთაშორისო სამართლის ნორმის ქვეშ იგულისხმება ქცევის წესი, 

რომელიც აღიარებულია სახელმწიფოების  და საერთაშორისო სამართლის სხვა 

სუბიექტების მიერ როგორც იურიდიული ვალდებულება. საერთაშორისო სამართლებრივი 

სისტემა  საერთაშორისო ურთიერთოებების მონაწილეთა ქცევას აწესრიგებს. 

სამართლებრივი ნორმები და ინსტიტუტები ერთიანდებიან დარგობრივ საერთაშორისო 

სამართალში. მსგავსი საერთაშორისო ურთიერთოებების მთელი კომპლექსი დარგის 

ობიექტს წარმოადგენს. არსებობს სამართლის ისეთი დარგი, როგორიცაა საერთაშორისო 
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ეკონომიკური სამართალი, საერთაშორისო საზღვაო სამართალი, საერთაშორისო საავიაციო 

სამართალი, საერთაშორისო ატომური ენერგიის სამართალი და ა.შ. საერთაშორისო 

სამართალში დარგის გამოცალკევება და განვითარება დაკავშირებულია საერთაშორისო 

ურთიერთობების განსაზღვრული კომპლექსების სამართლებრივი რეგულირების 

ეფექტიანობის ამაღლებასთან. 

 საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმები საერთაშორისო სამართლის სუბიექტების 

მიერ დგინდება. საერთაშორისო ურთიერთობებში არ არის სპეციალური საკანონმდებლო 

ორგანოები, რომელთაც შეუძლიათ სამართლებრივი ნორმების მიღება საერთაშორისო 

სამართლის სუბიექტების მონაწილეობის გარეშე. საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმების 

შემუშავების ერთადერთი გზაა საერთაშორისო სამართლის სუბიექტებს შორის შეთანხმება.  

მკაფიოდ გამოხატულ შეთანხმებებს ეწოდება ხელშეკრულება და, შესაბამისად, მათი 

შინაარსი შეთანხმებულია. 

 ხელშეკრულებას წერილობითი ფორმა აქვს და მასში მკაფიოდ არის 

ჩამოყალიბებული საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმები, რომლის საფუძველზეც 

პროცესების რეგულირება ხორციელდება. 

 საერთაშორისო ორგანიზაცია საერთაშორისო თანამშრომლობის ორგანიზაციულ 

ფორმას წარმოადგენს. საერთაშორისო ორგანიზაციების სისტემა 4000-ზე მეტი 

საერთაშორისო ორგანიზაციისგან შედგება, რომელთგან 300 მთავრობათაშორისი 

ორგანიზაციაა. ამ სისტემის ცენტრში გაერო მოიაზრება. საერთაშორისო ორგანიზაციების 

ფარგლებში საქმიანობის კოორდინაციის მიზნით იქმნება ერთობლივი ორგანოები, 

საკოორდინაციო კომიტეტები და სხვა. საერთაშორისო ორგანიზაციაში სხვადასხვა 

ქვეყნების წარმომადგენლები ერთიანებიან. 

 საერთაშორისო ორგანიზაციების კლასიფიკაცია სხვადასხვაგვარია და 

დამოკიდებულია კრიტერიუმებზე. მათ შორის, 

 მონაწილეების გაწევრიანიების ხასიათის და იურიდიული შინაარსის მიხედვით 

საერთაშორისო ორგანიზაციები არის სახელმწიფოთაშორისი (მთავრობათაშორისი) 

და არასამთავრობო. საერთაშორისო მთავრობათაშორისი ორგანიზაცია 

ხელშეკრულებების საფუძველზე სახელმწიფოთაA გაერთიანებაა, რომელიც ერთიანი 

მიზნის მისაღწევად ყალიბდება. მისთვის დამახასიათებელია დაფუძნების 

დოკუმენტის არსებობა და მუდმივი წევრობა. ისინი მოქმედებენ წევრი-ქვეყნების 

ინტერესების გათვალისწინებით, მათი სუვერენიტეტის დაცვით და გვევლინებიან 

საერთაშორისო სამართლის სუბიექტებად. არასამთავრობო საერთაშორისო 

ორგანიზაციები იქმნება ფიზიკური ან იურიდიული პირების გაერთიანების 

საფუძველზე, რომლებიც ასოციაციების, ან ფედერაციების სახით არსებობენ და 

ერთიანდებიან კონკრეტული წევრების მიზნების მისაღწევად. 
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 მონაწილეთა რაოდენობის მიხედვით არსებობს უნივერსალური და რეგიონული 

საერთაშორისო ორგანიზაციები. 

 კომპეტენციის ხასიათის მიხედვით საერთაშორისო ორგანიზაციები არის ზოგადი და 

სპეციალური. ზოგადი კომპეტენციის ორგანიზაციების საქმიანობა მოიცავს წევრ-

ქვეყნებს შორის ურთიერთოებების ყველა სფეროს, ხოლო სპეციალური  

კომპეტენციის ორგანიზაციაში ხორციელება თანამშრომლობა ერთ სფეროში. 

 უფლებების განვრცობის მიხედვით არსებობს საერთაშორისო და ზეეროვნული 

ორგანიზაციები. პირველ ჯგუფში ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია მოიაზრება, 

ხოლო მეორეში ინტეგრაციის განხორციელების შედეგად წარმოშობილი 

ორგანიზაციები. მათი გადაწყვეტილებები ვრცელდება რეგიონის წევრ იურიდიულ 

და ფიზიკურ პირებზე. 

 წევრობის პირობების მიხედვით საერთაშორისო ორგანიზაციები არის ღია და 

დახურული. ღია საერთაშორისო ორგანიზაციაში გაწევრიანება თავისუფალია, 

დახურულში კი მიღება წარმოებს პირველი დამფუძნებლების მოწვევის მიხედვით. 

საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩამოყალიბება ემყარება სახელმწიფოთა  

შეთანხმებულ ნებაყოფილობას, რომელიც ფიქსირდება ან საერთაშორისო შეთანხმებაში, ან 

უკვე არსებული საერთაშორისო ორგანიზაციის გადაწყვეტილებაში. სახელმწიფოთაშორისი 

საერთაშორისო ორგანიზაციის ჩამოყალიბების თანმიმდევრობა მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: 

1. დაფუძნების დოკუმენტის მიღება; 

2. ორგანიზაციის სტრუქტურის განსაზღვრა; 

3. მთავარი ორგანოს კრების (სხდომის) ჩატარება, რომლის საფუძველზეც ორგანიზაცია 

იწყებს ფუნქციონირებას. 

სახლმწიფოთაშორისი ორგანიზაციის ჩამოყალიბების ყველაზე გავრცელებული 

ვარიანტია _ საერთაშორისო შეთანხმების დადება. იგი მოითხოვს საერთაშორისო 

კონფერენციის მოწვევას, სადაც ხდება იმ შეთანხმების  ტექსტის შემუშავება, რომელიც 

დაფუძნების დოკუმენტად გვევლინება. დაფუძნების დოკუმენტის სახელწოდება შეიძლება 

განსხვავებული იყოს, მაგალითად, კონვენცია, წესდება. დაფუძნების დოკუმენტის მიღების 

თარიღი საერთაშორისო ორგანიზაციის დაფუძნების თარიღად მიიჩნევა. საერთაშორისო 

ორგანიზაციის გადაკეთება ხორციელდება ერთობლივი ნებით დაფუძნების რეზოლუციის 

კენჭისყრის საფუძველზე, რაც ძალაში შედის მისი მიღების შემდეგ. 

საერთაშორისო ორგანიზაციის სტრუქტურის ფორმირებისათვის იქმნება სპეციალური  

მოსამზადებელი ორგანოები, რომელთა დაფუძნებაც ცალკე მიღებული საერთაშორისო 

დოკუმენტის, წესდების დამატების  ან სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის რეზოლუციის 

საფუძველზე ხდება. ამ დოკუმენტებში  ორგანოს შემადგენლობა, კომპეტენცია და 

ფუნქციები განისაზღვრება. მოსამზადებელი ორგანოს საქმიანობა მიმართულია 

ორგანიზაციის მომავალი ორგანოების, პროცედურების, წესების დაპროექტებისკენ, სათავო 

ოფისის ფორმირების, დოკუმენტების და რეკომენდაციების შედგენისკენ. 
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მთავარი ორგანოების მოწვევით  და მათი ფუნქციონირების დაწყებით სრულდება 

ორგანიზაციის საორგანიზაციო სტრუქტურის ფორმირება.  

საერთაშორისო ორგანიზაციების არაწევრ ქვეყნებს შეუძლიათ საერთშორისო 

ორგანიზაციების ორგანოებში თავისი დამკვირვებლის წარგზავნა. შესაძლებელია მუდმივი 

დამკვირვებლის აკრედიტაცია. ორივე შემთხვევა გათვალისწინებული უნდა იყოს სო-ის 

წესებით. 

სო-ის სამართლებრივი ბუნება განისაზღვრება წევრი ქვეყნების საერთო მიზნების, 

პრინციპების, კომპეტენციების და ინტერესების არსებობით. წევრმა სახელმწიფოებმა 

კეთილსინდისიერად უნდა შეასრულონ მასზედ დაკისრებული მოვალეობები. ამგვარად 

სახელმწიფოები ქმნიან სო-ებს, რომლებიც ასევე საერთაშორისო სამართლის სუბიექტებად 

გვევლინებიან. სო-ები იყოფიან თავიაანთი კომპეტენციის ფარგლებში სახელშეკრულებო 

სამართალუნარიანობის მიხედვით. 

სო-ის კომპეტენცია განისაზღვრება დაფუძნების დოკუმენტის მიხედვით და 

გვევლინება  ორგანიზაციის საქმიანობის სფეროდ. სო-ის ფინანსური საშუალებები 

ყალიბდება ძირითადად წევრი-სახელმწიფოების შენატნების ხარჯზე და იხარჯება საერთო 

მიზნების მიხედვით. 

სო-ის ორგანოები წარმოადგენენ მის ორგანიზაციულ სტრუქტურას. ისინი  

დაფუძნების დოკუმენტის მიხედვით ყალიბდებიან და შესაბამისი კომპეტენციის, 

უფლებების და ფუნქციების  მიხედვით იყოფიან. თითოეულ ორგანოს თავისი შიდა 

სტრუქტურა აქვს. დგინდება მათ მიერ გადაწყვეტილების მიღების განაწესი. დაფუძნების  

დოკუმენტში ან სხვა აქტებში მათი იურიდიული სტატუსი განისაზღვრება. ორგანოების 

კომპეტენცია წევრ-ქვეყნებთან შეთანხმების გარეშე არ შეიძლება შეიცვალოს. 

მთავრობათაშორის ორგანოებში არიან წევრი-ქვეყნების წარმომადგენლები, 

რომელთაც  მთავრობის სახელით მოქმედების უფლება აქვთ. 

საპარლამენტთაშორისო ორგანოები ძირითადად რეგიონულ ორგანიზაციებში იქმნება 

და მათი წევრები აირჩევა პირდაპირი არჩევნების გზით, ან სახელმწიფოთა  

პარლამენტების მიერ ხდება წევრების წარდგენა. საპარლამენტო ორგანოები ძირითადად 

რეკომენდაციების გაწევით შემოიფარგლებიან. 

ადმინისტრაციული ორგანოები დაკომპლექტებულია თანამდებობის პირებისგან, 

რომელბიც სო-ის სამსახურში ითვლებიან და მხოლოდ მათ წინაშე არიან პასუხისმგებელნი. 

საარბიტრაჟო, სამართლებრივ ორგანოებსა და ექსპერტთა კომიტეტებში მუშაობენ 

პიროვნებები_სპეციალისტები, რომელთა შორისაც უფლება-მოვალეობები 

გადანაწილებულია. 
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პლენარულ სხდომებს წევრი-ქვეყნების წარმომადგენლები ესწრებიან და 

ორგანიზაციის საქმიანობის საერთო პოლიტიკას, მის პრინციპებს განსაზღვრავენ. 

პლენარულ სხდომებზე  იღებენ   კონვენციის პროექტებს და რეკომენდაციებს; წყვეტენ 

საბიუჯეტო და ფინანსურ საკითხებს; შეაქვთ შესწორებები წესდებაში; განიხილავენ 

გაწევრიანების, უფლებების შეჩერების, პრივილეგიების და ა.შ. საკითხებს. 

შეზღუდული წევრობის ორგანოები ძირითადად გაეროს სპეციალიზებულ 

დაწესებულებებში იქმნება. მათი დაკომპლექტება ისე ხდება, რომ მიღებული 

გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანწილად პასუხობს ყველა ქვეყნის ინტერესს. 

სო-ის ორგანოები ფუნქციების მიხედვით არის: ძირითადი და დამატებითი. 

სხდომების პერიოდულობის მიხედვით: მუდმივი და სასესიო. სო-ის მიერ 

გადაწყვეტილებების მიღებისას ქვეყანა, ან ქვეყანათა ჯგუფი წარადგენს ინიციატივას, 

რომელიც დამხმარე ორგანოს მიერ განიხილება. შემდგომ განმცხადებებლი ორგანიზაციის 

საკითხი განიხილება იმ ორგანოს მიერ, რომელიც იღებს გადაწყვეტილებებს. 

გადაწყვეტილების მიღება ხორციელდება ხმის მიცემით და კენჭისყრით. გადაწყვეტილების 

მიღება შესაძლებელია ერთხმად, უბრალო ან პროფესიული უმრავლესობით. უბალო ან 

პროფესიული უმრავლესობა შეიძლება იყოს აბსოლუტური და შეფარდებითი. 

აბსოლუტური უმრავლესობა მოითხოვს ორგანოს ყველა წევრის აღრიცხვას, ხოლო 

შეფარებითი მხოლოდ დამსწრეთაგან _ ვინ არის მომხრე და ვინ წინააღმდეგი. ზოგიერ 

შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიღებისას გამოიყენება აკლამაციის მეთოდი, როცა 

გამოირიცხება ,,თავის შეკავება”. სო-ის მუშაობაში ყველაზე მეტად გავრცელდა კონსესუსის 

პრინციპი, რაც აგებულია ქვეყნების ინტერესთა შეთანხმებაზე. 

სამართლებრივი სისტემის ორი დამოუკიდებელი სისტემა _ სახელმწიფო და 

საერთაშორისო _ ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირში არიან. ისინი ერთმანეთზე ზეგავლენას 

ახდენენ. საერთაშორისო სამართლის ნორმებით  ქვეყნებისთვის უფლება - ვალდებულებები 

ყალიბდება, ხოლო იმისათვის, რომ საერთაშორისო სამართალი რეალურად განხორციელეს  

საერთაშორისო ნორმებში ჩართულია ეროვნული კანონები და წესები. 

ზოგიერთ სახელმწიფოში რატიფიცირებული საერთაშორისო შეთანხმებები 

ავტომატურად ხდება ეროვნული კანონმდებლობის ნაწილი. ეროვნულ და საერთაშორისო 

კონონმდებლობას შორის არსებული განსხვავებების შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება 

საერთაშორისო ვალდებულებებს. 

II მსოფლიო ომამდე საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთოებების მრავალმხრივ 

რეგულირებას სერიოზული ხასიათი არ ჰქონდა. მოგვიანებით, მსოფლიო სამეურნეო 

კავშირების მრავალმხრივი რეგულირების აუცილებლობა  განპირობებულია შემდეგი 

გარემოებებით: 

- მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაცია; 
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- საინვესტიციო ნაკადების ზრდამ და ტნკ-ის საქმიანობის გაძლიერება; 

- საქონლისა და მომსახურების ნაკადების ზრდა; 

- ეროვნული კანონმდებლობების შეუთავსებლობა; 

- სავალუტო-საფინანსო სტაბილურობის უზრუნველყოფის აუცილებლობა; 

- დარგთაშორისი ეკონომიკური თანამშრომლობის კოორდინაცია; 

- ქვეყნებს შორის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების განსხვავებული 

დონეების არსებობა. 

თანამედროვე პირობებში, როდესაც სამეცნიერო-ტექნიკურმა რევოლუციამ  

ზოგიერთი ეროვნული და რეგიონული პრობლემა გლობალურ პრობლემად გადააქცია, 

აამაღლა საერთაშორისო ეკონომიკური ორგანიზაციების(სეო), უპირველესად კი გაეროს 

როლი მსოფლიო სამეურნეო კავშირების რეგულირებაში. 

თანამედროვე ეტაპზე მსოფლიო სამეურნეო კავშირების რეგულირებამ ხასიათი 

შეიცვალა, რაც განპირობებულია ეკონომიკური აგენტების შემადგენლობის შეცვლით. 

განსაკუთრებული გავლენა იქონიეს უმსხვილესმა ტრანსნაციონალურმა კომპანიებმა(ტნკ). ეს 

პროცესი განაპირობა ინტერნაციონალიზაციის შედეგად პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების ნაკადების გაძლიერებამ, რაც ტნკ-ების განვითარებას უწყობს ხელს. 

საერთაშორისო სავალუტო-საფინანსო ურთიერთოებების განვითარებამ გამოიწვია  

მსოფლიო საფინანსო ბაზრის გადაქცევა ცენტრალურ სტრუქტურად, რომელიც 

განსაზღვრავს არა მარტო ქვეყნების, არამედ რეგიონების ეკონომიკურ და ფინანსურ 

მდგომარეობას. საერთაშორისო და რეგიონულ დონეებზე დაფინანსების სისტემის 

განვითარებამ საერთაშორისო დავალიანების ზრდა განაპირობა. 

 მეცნიერულ–ტექნიკური რევოლუციის საფუძველზე შეიცვალა საწარმოო ძალების 

შინაარსი როგორც განვითარებულ, ისე განვითარებად ქვეყნებში, რამაც გამოიწვია 

ქვეყნების უთანაბრო განვითარება. 

მსოფლიო სამეურნეო პრობლემების რიცხვში შევიდა ბუნებათსარგებლობის და 

ეკოლოგიის პრობლემა, რომელიც სო-ის და რეგიონული  ეკონომიკური ორგანიზაციების 

საქმიანობის მთავარ მიმართულებად იქცა. 

მსოფლიო სამეურნეო კავშირების რეგულირებაში მთავარი მნიშვნელობა ენიჭება 

სამეწარმეო საქმიანობას, რომელიც ემყარება ეროვნული კანონმდებლობების სრულყოფას, 

ფინანსური დახმარების უზრუნველყოფას, მცირე ბიზნესის პროექტების მხარდაჭერას და 

ა.შ. 

ტრანსპორტისა და კავშირის, სატელეკომუნიკაციო  და საინფორმაციო საშუალებების 

განვითარებამ განაპირობა სახელმწიფოთა ურთიერთდამოკიდებულების ზრდა, 

საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთოებების გაღრმავება, საგარეო კომერციული 

ოპერაციების, საერთაშორისო ანგარიშსწორების და ტვირთების საერთაშორისო გადაზიდვის  
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ზრდა. აღნიშნულმა კი, თავის მხრივ,  საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან 

დამატებითი ძალისხმევა მოითხოვა ჩამოთვლილი პროცესების დასარეგულირებლად. 

თანამედროვე ეტაპზე საერთაშორისო რეგულირების ძირითადი ამოცანებია: 

 მსოფლიო ეკონომიკის და სავალუტო-საფინანსო სფეროს  სტაბილური 

განვითარების უზრუნველყოფა; 

 ქვეყნებს შორის სხვადასხვა ფორმით ეკონომიკური თანამშრომლობის 

განვითარება; 

 ქვეყნებს  და დაჯგუფებებს შორის სავაჭრო-ეკონომიკურ ურთიერთობებში 

დისკრიმინაციის აღმოფხვრა; 

 კერძო მეწარმეობის განვითარებაზე ზემოქმედება; 

 მსოფლიო ბაზარის  და კონკრეტული ქვეყნის კრიზისიდან თავის დაღწევა; 

 სახელმწიფოთა მაკროეკონომიკური პოლიტიკის შეთანხმება და კოორდინაცია, 

რაც განპირობებულია რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაციის ობიექტური 

ტენდენციით. 

საერთაშორისო ეკონომიკური ორგანიზაციებს მნიშვნელოვანი გავლენა აქვთ 

სახელმწიფოთაშორის ეკონომიკურ ურთიერთობებზე. ამ სფეროს სამართლებრივი 

რეგულირებისას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს გაეროს სისტემის ორგანიზაციებს. 

მათ მიერ შემუშავბული ნორმები და მექანიზმები გადამწყვეტ როლს თამაშობენ 

სახელმწიფოთა ეროვნული კანონმდებლობების და ეროვნული სამართლებრივი სისტემის 

ფორმირებაში. 

გლობალურ და რეგიონულ დონეებზე საერთაშორისო ეკონომიკური ორგანიზაციების 

მიზნები და ფუნქციებია:  

 სეუ-ის ძირითადი პრობლემების შესწავლა და მათ დასაძლევად ღონისძიებების 

გატარება; 

 ვალუტის სტაბილიზაცის უზრუნველყოფა; 

 სავაჭრო ბარიერების მოხსნა და  სახელმწიფოებს შორის ფართო 

საქონელბრუნვის ხელშეწყობა; 

 კერძო კაპიტალისათვის დამატებითი სახსრების მოძიება ტექნოლოგიური და 

ეკონომიკური პროგრესის სტიმულირების მიზნით; 

 შრომის პირობების და შრომითი ურთიერთობების გაუმჯობესებაზე 

ზემოქმედება; 

 მსოფლიო სამეურნეო კავშირების  სფეროში რეკომენდაციების შემუშავება და 

რეზოლუციების მიღება. 

საერთაშორისო რეგულირება ხორციელდება შემდეგი მიმართულებებით: 

- ეკონომიკური და სამრეწველო თანამშრომლობა; 

- თანამშრომლობა ტრანსპორტის სფეროში; 
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- თანამშრომლობა სავალუტო-საფინანსო სფეროში; 

- თანამშრომლობა მსოფლიო ვაჭრობის სფეროში; 

- თანამშრომლობა ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში; 

- თანამშრომლობა პროდუქციის სტანდარტიზაციისა და სერტიფიკაციის 

სფეროში; 

- თანამშრომლობა ინვესტიციების სფეროში; 

- სამეცნიერო-ტექნიკური  თანამშრომლობა; 

- თანამშრომლობა საერთაშორისო კომერციული პრაქტიკის სფეროში. 

მაგალითად, გაეროს ეკონომიკური და სოციალური განვითარების კომისია ეკონომიკური 

განვითარების საკითხებზე მუშაობს; გაეროს სამრეწველო განვითარების პროგრამა 

მრეწველობის სფეროში თანამშრომლობას არეგულირებს; სავალუტო-საფინანსო სფროში 

საერთაშორისო თანამშრომლობას ახორციელებს  საერთაშორისო სავალუტო ფონდი(სსფ), 

რეკონსტრუქციისა და განვითარების მსოფლიო ბანკი(რგმბ), ასევე რეკონსტრუქციისა და 

განვითარების ევროპული ბანკი(რგებ) და საერთაშორისო ანგარიშსწორების ბანკი; გაეროს 

ფარგლებში ტრანსპორტის განვითარების რეგულირებას ახორციელებს სამოქალაქო ავიაციის  

სპეციალიზებული ორგანიზაცია და საზღვაო ტრანსპორტის ორგანიზაცია; სარკინიგზო 

ტრანსპორტისათვის ფუნქციონირებს ევროპის კონფერენცია სამგზავრო ტარიფების შესახებ, 

საავტომობილო ტრანსპორტის სფეროში კი _ საავტომობილო ტრანსპორტის საერთაშორისო 

კავშირი; მსოფლიო ვაჭრობის საერთაშორისო რეგულირება ხორციელდება გაეროს 

ფარგლებში არსებული სტრუქტურებით: ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია(ვმო), UNCTAD, 

UNSTAL. ცალკეული სასაქონლო ჯგუფების მიხედვით მსოფლიო ვაჭრობის 

დასარეგულირებლად შექმნილია სპეციალური საერთაშორისო ეკონომიკური ორგანიზაციები. 

ვაჭრობის სფეროში ფუნქციონირებენ საერთაშორისო არასამთავრობო საერთაშორისო 

ეკონომიკური ორგანიზაციებიც, მათ შორის, საერთაშორისო სავაჭრო პალატა, საბაჟო 

ტარიფების პუბლიკაციის საერთაშორისო ბიურო; ინტელექტუალუირ საკუთრების მსოფლიო 

ორგანიზაციას ინტელექტუალური სფეროს საერთაშორისო რეგულირებაში წამყვანი ადგილი 

უკავია. 

 სეო-ების კლასიფიკაცია, ასევე, შესაძლებელია ორგანიზაციული პრინციპის და 

მრავალმხრივი რეგულირების სფეროს მიხედვით. 

 ორგანიზაციული პრინციპის მიხედვით სეო-ის კლასიფიკაციას საფუძვლად უდევს 

ქვეყნის მონაწილეობა გაეროში. აქედან გამომდინარე, სეო-ები იყოა სამ ჯგუფად: 

1. გაეროს სისტემის სეო-ები; 

2. გაეროს სისტემის გარეთ ფუნქციონირებადი სეო-ები; 

3. რეგიონული ეკონომიკური ორგანიზაციები. 

მრავალმხრივი რეგულირების სფეროს მიხედვით სეო-ების კლასიფიკაცია ხორციელდება 

შემდეგ ჯგუფებში:  
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1. მსოფლიო მეურნეობის ეკონომიკის და მრეწველობის სფეროს 

მარეგულირებელი ორგანიზაციები; 

2. მსოფლიო ვაჭრობის მარეგულირებელი სეო-ები; 

3. მსოფლიო ეკონომიკის მარეგულირებელი რეგიონული ორგანიზაციები; 

4. სამეწარმეო საქმიანობის მარეგულირებელი რეგიონული  და საერთაშორისო 

ეკონომიკური ორგანიზაციები; 

5. მსოფლიო სამეურნეო კავშირების განვითარებაზე  მოქმედი არასამთავრობო 

სეო-ები. 

 

 

 

თავი 1. ეკონომიკური თანამშრომლობის მრავალმხრივი რეგულირების სისტემაში მოქმედი 

საერთაშორისო ეკონომიკური ორგანიზაციები 

გაერო _ მიზნები და სტრუქტურა; გაეროს სისტემაში მოქმედი ეკონომიკური 

ფუნქციის მატარებელი ორგანიზაციები: გენერალური ასამბლეა; ეკონომიკური და 

სოციალური საბჭო; სამდივნო; გაეროს სპეციალიზებული დაწესებულებები; გაეროს 

სისტემის ორგანიზაციები: 

     გაეროს განვითარების პროგრამა; გაეროს სამრეწველო განვითარების ორგანიზაცია; 

ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო; სურსათისა და სოფლის მეურნეობის 

ორგანიზაცია; სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი; საერთაშორისო 

საზღვაო ორგანიზაცია; სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია; ტურიზმის 

მსოფლიო ორგანიზაცია. 

  ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციების სისტემაში 

შემავალი ორგანიზაციები: ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია; 

,,დიდი რვიანი”; საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტო. 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია1 

გაერო სან–ფრანცისკოს კონფერენციაზე დაფუძნდა 26.06.1945 წელს, ძალაში შევიდა ამავე 

წლის 24 ოქტომბრიდან. გაეროს წესდება მნიშვნელოვანია არამარტო იმით, რომ იგი არის 

კონსტიტუციური დოკუმენტი, რომელიც არეგულირებს საერთაშორისო ორგანიზაციის 

საქმიანობას, არამედ სახელმწიფოთა კოლექტიური უსაფრთხოების ფუნდამენტია სამხედრო, 

ეკონომიკურ, ეკოლოგიურ, პოლიტიკურ, ჰუმანიტარულ და სხვა სფეროებში. გაეროს წევრია 

191 ქვეყანა. 

                                                           
1
 http://www.un.org 

http://www.un.org/


ეკა ლეკაშვილი 

საერთაშორისო და რეგიონული ეკონომიკური ორგანიზაციები  თსუ, 2012 

11  

 

გაეროს ოფიციალური მიზნებია: 

 საერთაშორისო დონეზე მშვიდობისა და უსაფრთხოების მხარდაჭერა 

კოლექტიური ძალების გამოყენების  და კონფლიქტების მშვიდობიანი 

გადაწყვეტის გზით; 

 ქვეყნებს შორის მეგობრული ურთიერთობების განვითარება ერებს  შორის 

თანასწორობის და თვითგამორკვევის პრინციპის საფუძველზე; 

 საერთაშორისო თანამშრომლობის განხორციელება საერთაშორისო ეკონომიკური, 

სოციალური, კულტურული და ჰუმანიტარული ხასიათის პრობლემების 

გადასაწყვეტად ადამიანთა უფლებების და თავისუფლების დაცვის პატივისცემის 

საფუძველზე. 

   გაეროს პრინციპებია: 

- მისი წევრების სუვერენული თანასწორობა; 

- წესდების მიხედვით ნაკისრი ვალდებულებების კეთილსინდისიერი 

შესრულება; 

- მშვიდობიანი საშუალებებით საერთაშორისო  დავების გადაწყვეტა; 

- სახელმწიფოთა შორის ძალისმიერი მეთოდების გამოყენებისგან თავშეკავება; 

- აღნიშნული პრინციპების შესაბამისად ორგანიზაციის წევრების მიერ 

დახმარების გაწევა. 

გაეროს სისტემა შედგება  მთავარი და დამხმარე, სპეციალიზებული  

ორგანიზაციებისაგან, ასევე გაეროს სისტემაში შემავალი ავტონომიური  

დაწესებულებებისაგან. 

გაეროს მთავარი ორგანოებია: გენერალური ასამბლეა, უსაფრთხოების საბჭო,  

ეკონომიკური და სოციალური საბჭო, საერთაშორისო სასამართლო, ოპეკის საბჭო და 

სამდივნო. დამხმარე ორგანოები წესდების შესაბამისად ფუძნდება. გაეროს სისტემა მოიცავს 

პროგრამებს,  საბჭოებს და კომისიებს, რომელთაც განსაზღვრული ფუნქციები აკისრიათ. 

გაეროს წესდების მიხედვით, ორგანიზაციის ერთ–ერთი მთავარი სფეროა 

მრავალმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში საერთაშორისო ეკონომიკური ხასიათის 

პრობლემების გადაწყვეტა. ამ პრობლემათა რიცხვშია: 

 თანამედროვეობის გლობალური ეკონომიკური პრობლემები; 

 განვითარების მიზნისთვის მხარდაჭერა; 

 განვითარებადი და გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნების ეკონომიკური 

განვითარებაზე ზემოქმედება; 

 გარემოს დაცვის პრობლემების საკითხები; 

 განსაკუთრებულ სიტუაციებში ჰუმანიტარული დახმარების გაწევა. 
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გლობალური ეკონომიკური პრობლემები მოიცავს მაკროეკონომიკურ, მოსახლეობის, 

სტატისტიკის, მეცნიერებისა და ტექნიკის, სახელმწიფო მართვისა და ფინანსების 

პრობლემებს. მსოფლიო საზოგადოებრიობის მიერ პრიორიტეტულ მიმართულებად  

დადგინა მდგრადი განვითარების მიღწევის საკითხი, მათ შორის ეკონომიკური, გარემოს 

დაცვითი და სოციალური მიმართულებებით. 

გაეროს მიერ ყოველწლიურად 4–5 მლრდ. დოლარი იხარჯება უღარიბესი ქვეყნების 

დახმარების პროგრამებზე. ორგანიზაციაში მიმდინარეობს მუშაობა გარდამავალი ქვეყნების 

ეკონომიკური განვითარების მხარდასაჭერად. 

გენერალური ასამბლეა (General Assembly)  გაეროს მთავარი ორგანოა. მასში 

წარმოდგენილნი არიან გაეროს ყველა წევრი ქვეყნის წარმომადგენლები. გენერალური 

ასამბლეა(გა)  ვალდებულია  გაეროს წესდების მიხედვით ამ სისტემაში შემავალი 

ორგანიზაციების უფლება–მოვალეობების საკითხები განიხილოს. მისი გადაწყვეტილებების 

შესრულება იურიდიულად სავალდებულო არ არის, თუმცა მნიშვნელოვან როლს 

ასრულებს, რადგანაც გამოხატავს მსოფლიო საზოგაოებრიობის აზრს. გენერალური ასამბლეა 

განსაზღვრავს გაეროს პოლიტიკას, პროგრამს, ამტკიცებს ბიუჯეტს, იწვევს და ატარებს 

კონერენციებს, ახორციელებს სხვადასხვა ღონისძიებებს. 

გაეროს წესდების მიხედვით გა გამოკვლევების ორგანიზებას ახორციელებს და 

რეკომენდაციებს წარადგენს საერთაშორისო თანამშრომლობაზე ზემოქმედების მიზნით. 

გა  მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საერთაშორისო დოკუმენტების შემუშავებაში. 

თავდაპირველად მიიღება დეკლარაცია რაიმე საკითხზე, შემდეგ დეკლარციის საფუძველზე  

საერთაშორისო შეთანხმებების და კონვენციების შემუშავება ხორციელდება. 

გა–ის მიერ მიღებულია 10000 რეზოლუცია  საერთაშორისო სამართლის სფეროში. 

გა–ის სტუქტურაში ეკონომიკურ საკითხებზე მუშაობენ: ეკონომიკური და საფინანსო 

საკითხების კომიტეტი (Economic and Financial Committee); გაეროს კომისია საერთაშორისო 

სავაჭრო სამართლის საკითხებზე (UN Commission on International Trade Low); საერთაშორისო 

სამართლის კომისია (International Low Commission); საინვესტიციო კომიტეტი (Investment 

Committee).  

უშიშროების საბჭო გაეროს პოლიტიკის ძირითადი განმსაზღვრელი ორგანოა, 

რომელიც 15 წევრისაგან შედგება. აქედან 10 უცვლელი წევრი ირჩევა ორი წლის ვადით, 5 

ცვალებადი წევრიდან თითო აფრიკის, აზიის, აღმოსავლეთ ევროპის, ხოლო ორი 

ლათინური ამერიკის ქვეყნებიდანაა. უშიშროების საბჭოს მშვიდობისმყოფელები 

განთავსებულნი არიან მსოფლიოს მრავალ კონფლიქტურ რეგიონში (სუდანი, ლიბერია, 

ჰაიტი, პაკისტანი, კვიპროსი და ა.შ). უშიშროების საბჭოს დაკისრებული აქვს მთავარი 

პასუხისმგებლობა საერთაშორისო მშვიდობისა და უსაფრთხოების შენარჩუნებაზე. 
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სამდივნო  ახორციელებს  ორგანიზაციის ყოველდღიურ საქმიანობას და მისი 

პროექტების ადმინისტრირებას. სამდივნოს ხელმძღვანელობს გენერალური მდივანი. გაეროს 

სამდივნოს შტატში დასაქმებულია მსოფლიოს 170 ქვეყნის 8 600 ადამიანი. მთლიანად 

გაეროში  და მასთან დაკავშირებულ ორგანიზაციებში 52 000 ადამიანი მუშაობს. 

გაერო დიდ საერთაშორისო სამუშაოს ასრულებს მთელს მსოფლიოში ბიზნეს 

გარიგებების ხელშეწყობისთვის. ამის ნათელ მაგალითს წარმოადგენს  საერთაშორისო 

სატელეკომუნიკაციო კავშირი, რომელიც ეხმარება მთავრობებს და კერძო სექტორს 

გლობალური სატელეკომუნიკაციო  ქსელების მომსახურების  უზრუნველყოფაში. 

ეკონომიკური და სოციალური საბჭო (Economic and Social Council) გაეროს ერთ - ერთი 

მთავარი ორგანოა. გენერალურ ასამბლეასთან ერთად იგი პაუხისმგებელია გაეროს 

ფუნქციების შესრულებაზე, რომელიც საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობებს მოიცავს. 

ეკონომიკური და სოციალური საბჭოში (ესს) გაეროს 54 წევრია, რომელთაც ირჩევთ 

გენერალური ასამბლეა. მათ შორის -  11 აზიის, 6 აღმოსავლეთ ევროპის, 10 ლათინური 

ამერიკის და კარიბის ზღვის აუზის, 13 დასავლეთ ევროპის  ქვეყნებიდან და აშშ–დან. ესს  

მუდმივმოქმედი ორგანოა. იგი სესიას მართავს წელიწადში ორჯერ. ესს კოორდინაციას 

უწევს გაეროს სისტემის ეკონომიკურ და სოციალურ სპეციალიზებულ ორგანიზაციებს და 

ამავე სისტემის სხვა ინსტიტუტებს. მის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს  

სარეკომენდაციო ხასიათი აქვთ. 

ესს–ს ფუნქციებია: 

 საერთაშორისო ეკონომიკის და სოციალურ, კულტურის, განათლების და 

ჯანდაცვის  სფეროებში გამოკვლევების ჩატარება და ანგარიშების მომზადება; 

 გლობალური და დარგთაშორისი ხასითის საერთაშორისო და სოციალური 

პრობლემების განხილვა და რეკომენდაციების მომზადება; 

 გა–ის მიერ ეკონომიკურ და სოციალურ სფეროებში განსაზღვრული ერთიანი 

სტრატეგიის და პოლიტიკის განხორციელების შეფასება და კონტროლი; 

 გაეროს კონფერენციებზე მომზადებული და გა–ის/ესს–ს მიერ დამტკიცებული 

დირექტიული გადაწყვეტილებების ოპერატიული განხორციელება; 

 გაეროს სისტემის ეკონომიკურ და სოციალურ სფეროებში მოქმედი 

ორგანიზაციების საერთო კოორდინაცია; 

 გაეროს სისტემის ფარგლებში ოპერატიული საქმიანობის სფეროში 

მრავალმხრივი პოლიტიკის გატარება. 

ესს–ს სისტემაში შექმნილია კომისიები, კომიტეტები და სპეციალური ჯგუფები. მათ 

შორის: 

 6 კომისია: სოციალური განვითარების; ნარკოტიკული საშუალებების; მეცნიერებისა 

და ტექნიკის; განვითრების; მდგრადი განვითარების მხარდაჭერის; სტატისტიკის და ტეკ ჴ 

ბის საკითხებზე. 



ეკა ლეკაშვილი 

საერთაშორისო და რეგიონული ეკონომიკური ორგანიზაციები  თსუ, 2012 

14  

 

5 რეგიონული კომისია: ევროპის; აზია–წყნარი ოკეანის; აფრიკის; ლათინური 

ამერიკის და კარიბის ზღვის აუზის; დასავლეთ აზიის. 

2 მუდმივი კომიტეტი: პროგრამების და კოორდინაციის; არასამთავრობო 

ორგანიზაციების. 

7 ექსპერტთა ორგანო:  განვითარების დაგეგმვის კომიტეტი; დაბეგვრის საკითხებზე 

საერთაშორისო თანამშრომლობის ექსპერტთა სპეციალიზებული ჯგუფი; საშიში ტვირთების 

ტრანსპორტირების კომიტეტი; ეკონომიკური, სოციალური და კულტურის სამართლის 

კომიტეტი; ეროვნული რესურსების კომიტეტი; განვითარების მიზნით ახალი და ენერგიის 

აღდგენადი წყაროებით სარგებლობის კომიტეტი; სახელმწიფო მმართველობის და 

ფინანსების ექსპერტთა შეხვედრა. 

ესს–ს ფარგლებში შექმნილია ტრანსეროვნული კომპანიების კომისია, რომელიც ხელს 

უწყობს ტეკ–ებს შორის  ეფექტიანი საერთაშორისო  ხელშეკრულებების გაფორმებას. 

სამდივნოს 7 დეპარტამენტიდან ერთი–საერთაშორისო ეკონომკური და სოციალური 

საკითხების დეპარტამენტი (Department of International Economic and Social Affairs) მუშაობს 

ეკონომიკურ პრობლემებზე. იგი 1977 წელს შეიქმნა საერთაშორისო ეკონომიკური 

თანამშრომლობის სფეროში პროგრამების შემუშავების, ტენდენციების გამოვლენის, 

მონაცემების ანალიზის და გავრცელების და ა.შ მიზნით. 

გაეროს სისტემაში ეკონომიკურ საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციები 3 ჯგუფად 

იყოფა: 

I - ფონდების, პროგრამების და სამუშაო ორგანოების ჯგუფში  შედის: 

1. კაპიტალის განვითარების ფონდი (UN Capital Development Fund - UNCDF); 

2. გაეროს კონფერენცია ვაჭრობისა და განვითარების შესახებ (UN Conference on 

Trade Development – UNCTAD); 

3. პროექტების მომსახურების ორგანო (UN Office for Project Services – UNOPS); 

4. გაეროს განვითარების პროგრამა (UN Development Programm   - UNDP); 

5. გაეროს გარემოს დაცვის პროგრამა (UN Environment Programm – UNEP); 

6. ნარკოტიკული საშუალებების კონტროლის გაეროს საერთაშორისო პროგრამა 

(UN International Drug Control Programm UNIDCP); 

7. მსოფლიო სასურსათო პროგრამა (World Food Program – WFP). 

 

II - გაეროს სპეციალიზებული დაწესებულებების ჯგუფში შედის: 

1. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია (International Labour  Organization – ILO); 

2. სურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (Food and Agriculture 

Organization – FAO); 
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3. გაეროს ორგანიზაცია განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის საკითხებზე 

(UN Educational  Scientific and Cultural Organization – UNESCO); 

4. სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (International  Civil Aviation 

Organization – ICAO); 

5. მსოფლიო ბანკის ჯგუფი (World Bank Group  - WBG), რომელშიც შედის: 

რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (International Bank 

for Reconstruction and Development – IBRD),  განვითარების საერთაშორისო 

ასოციაცია (International Development Association – IDA), საერთაშორისო საფინანსო 

კორპორაცია (International Finance Corporation – IFC). 

 

გაეროს ასოცირებული ორგანიზაციებია: 

1. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (International Monetary Fund – IMF); 

2. მსოფლიო საფოსტო კავშირი (Universal Postal Union – UPU); 

3. ჯანდაცვის მსოფლი ორგანიზაცია (World Health Organization – WHO); 

4. ტელეკომუნიკაციების საერთშორისო კავშირი (International Telecommunication 

Union – ITU); 

5. მსოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაცია (World Meteorogical Organization – 

WMO); 

6. საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაცია (International  Maritime Organization – 

IMO); 

7. ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაცია (World Intellectual 

Property Organization – WIPO); 

8. სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (International Fund  

for Agricultural Development – IFAD); 

9. გაეროს სამრეწველო განვითარების პროგრამა (UN Industrial Development 

Organizaton – UNIDO). 

III - გაეროსთან დაკავშირებული ავტონომიური ორგანიზაციების რიცხვში შედიან: 

1. ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო (International Atomic Energy  Agency  

- IAEA); 

2. ნარკოტიკული საშუალებების კონტროლის საერთაშორისო საბჭო (International 

Narcotics Control Board – INCB); 

3. საერთაშორისო სავაჭრო ცენტრი (International Trade Center – ITC); 

4. ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია (World Trade Organization – WTO); 

5. ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაცია (World Tourism Organization – WTO). 

    გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)   1965 წელს დაფუძნდა  გაეროს ტექნიკური 

დახმარების და სპეციალური ფონდის გაფართოებული პროგრამების გამთლიანების 

მიზნით. იგი აფინანსებს მრავალდარგობრივ ეკონომიკურ და ტექნიკურ დახმარებას.  
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UNDP – ს მიზნებია: 

- განვითარებადი ქვეყნების დაჩქარებული ეკონომიკური და სოციალური 

განვითარებისთვის სისტემატური დახმარების გაწევა; 

- თანამშრომლობა განვითარებადი ქვეყნების მოსახლობისთვის ეკონომიკური და 

სოციალური კეთილდღეობის მაღალი დონის მისაღწევად. 

UNDP – ს  ტექნიკურ სფეროში თანამშრომლობა მოიცავს: 

- საკონსულტაციო და საექსპერტო მომსახურების წარდგენას, სემინარების 

ორგანიზაციას და ადგილობრივი სპეციალისტების საზღვარგარეთ სწავლებას;  

- სოციალურ–ეკონომიკური განვითარების სფეროში ოპერტიული საქმიანობის 

რეფორმირების ნოვატორული და ეფექტიანი გზების ძიებას; გლობალური 

ფორუმების (გარემოს  და განვითარების საკითხებზე – რიო-დე-ჟანერო, 1992; 

ხალთმოსახლეობა და განვითარება _ კაირო, 1994; სოციალური განვითარება _ 

კოპენჰაგენი, 1995; ქალთა მდგომარეობა – პეკინი, 1995; დასახლებული 

პუნქტები _ სტამბული, 1996)  გადაწყვეტილებების  შესრულების გზების 

ფორმირებას; 

- გაეროს რეზიდენტი–ოორდინატორების საქმიანობის ეფექტიანობის ამაღლებას, 

სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საქმიანობას; 

- ,,მდგრადი Hჰუმანური  განვითარების“ საკვანძო ასპექტებზე ყურადღების 

გამახვილებას; 

- ეროვნული მმართველობითი კადრების მომზადებას; 

- საგანგებო სიტუაციებში დახმარების გაწევას და გრძელვადიანი 

განვითარებისთვის ხელშეწყობას. 

UNDP   დახმარებას  მხოლოდ ქვეყნების მთავრობებს უწევს ან მათი უშუალო 

შუამდგომლობით სარგებლობს. მისი რესურსები ნებაყოფლობითი შენატანების ხარჯზე 

ფორმირდება და ხუთწლიანი მაჩვენებელი მიახლოებით 1 მილიარდ აშშ. დოლარს აღწევს. 

 პროგრამის მმართველო ორგანოა აღმასრულებელი საბჭო, რომელიც 36 წევრი 

სახელმწიფოს წარმომადგენლისგან შედგება, რომელსაც 3 წლის ვადით ირჩევენ 

ეკონომიკური და სოციალური საბჭოს საორგანიზაციო სესიაზე. აღმასრულებელი საბჭო 

გადაწყვეტილებას იღებს კონსესუსის საფუძველზე. საბჭო განიხილავს  და ამტკიცებს 

პროექტებს და პროგრამებს, შეიმუშავებს საერთო სახელმძღვანელო პრინციპებს და 

დირექტივებს  UNDP – ისთვის მთლიანად და ტექნიკური თანამშრომლობის რეგულარული 

პროგრამებისთვის. დღეისათვის პროგრამის საქმიანობაში ჩართულია 150 ზე მეტი ქვეყანა, 

რომლებშიც ხორციელდება 6500 პროექტი. 

UNDP–ის მთავარი თანამდებობის პირია ადმინისტრატორი, რომელიც გაეროს 

განერალური სამდივნოს მიერ ინიშნება. UNDP–ის აღმასრულებელი საბჭოსთან 
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კონსულტაციის საფუძველზე გენერალური ასამბლეა მის კანდიდატურას ამტკიცებს 4 წლის 

ვადით. 

გაეროს სამრეწველო განვითარების ორგანიზაცია (UN Industrial Development Organizaton 

– UNIDO) 1966 წელს, 1986 წლიდან იგი გვევლინება გაეროს სპეციალიზებული 

დაწესებულების სახით. მისი წევრია 168 ქვეყანა.  

UNIDO – ს მიზნებია: 

 გაეროს სისტემაში სამრეწველო განვითარების სფეროში მაკოორდინირებელი 

როლის შესრულება; 

 გლობალურ, რეგიონულ, ეროვნულ და დარგობრივ დონეებზე განვითარებადი 

ქვეყნების სამრეწველო განვითარებაზე ზემოქმედება; 

 განვითარებადი ქვეყნების ინდუსტრიალიზაციაზე ზემოქმედება მათ შორის 

ბუნებრივი რესურსების გადამუშავების და ინფრასტრუქტურის განვითარების 

სფეროში; 

 გარდამავალი და განვითარებადი ქვეყნებისთვის რესტრუქტურიზაციის   და 

მრეწველობაში პრივატიზაციის პროცესში დახმარება; 

 კონკრეტული პროექტების რეალიზაციის გზით განვითარებადი 

ქვეყნებისთვის ტექნიკური დახმარების გაწევა. 

UNIDO – ს  საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: 

 განვითარებადი ქვეყნების ინდუსტრიალიზაციაში მონაწილეობა; აფრიკის 

ქვეყნების პრიორიტეტული ინდუსტრიალიზაცია; 

 განვითარებად ქვეყნებში ერთობლივი საწარმოო, პროგრამირების და მართვის 

მეთოდების დანერგვა; ტექნიკური ინფორმაციის გავრცელება; ბუნებრივი 

რესურსების რაციონალური გამოყენება; ეროვნული კადრების მომზადება; 

კონკრეტული სამრეწველო პროექტებისთვის ფინანსური რესურსების 

მოზიდვა; 

 განვითარებადი ქვეყნებისთვის მრავალმხრივი ტექნიკური დახმარების გაწევა 

მატერიალური და  ფინანსური რესურსების წარდგენის გზით, სამრეწველო 

დანადგარების მიწოდების სახით; საინჟინრო–საკონსულტაციო მომსახურების 

და ტექნოლოგიების წარდგენა; საერთაშორისო ვაჭრობების გამართვა გან–ად 

ქვეყნებში შეკვეთების განთავსების მიზნით; ტექნიკურ–ეკონომიკურად 

დასაბუთებული პროექტების მომზადება. ტექნიკური  თანამშრომლობა 

ხორციელდება შემდეგ სფეროებში: სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაზე 

დამყარებული სამრეწველო დარგები; ქიმიური მრეწველობის დარგები; 

მანქანათმშენებლობა; 

 საერთაშორისო სამრეწველო თანამშრომლობის განვითარებაზე ზემოქმედება 

ტექნოლოგიების შესახებ ინფორმაციის გადაცემის, ინდუსტრიალიზაციის 
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სხვადასხვა ასპექტებზე მიზანმიმართული ოპერატიული კვლევების 

შესრულების გზით. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია შემდეგი საკითხები: 

სტრატეგიის, პოლიტიკის  და გლობალურ ეკონომიკაში ინტეგრირების 

ორგანიზაციული ფორმები; გარემო და ენერგეტიკა; მცირე და საშუალო 

საწარმოები; სიახლეების დანერგვა; მწარმოებლურობა და ხარისხი, როგორც 

კონკურენტუნარიანობის ამაღლების საშუალებები; ინდუსტრიალიზაცია და 

ინვესტიციები და ა.შ; 

 სამრეწველო ობიექტების მშენებლობისას ტექნიკური დახმარების გაწევა  

ექსპერტებისა და კონსულტანტების წარგზავნის გზით; 

 მრეწველობის სფეროს წარმომადგენელთა კონფერენციების, შეხვედრების  და 

თათბირების გზით კონსულტაციების წარმოება. 

სამრეწველო განვითარების პროგრამები მსოფლიოს სხვადასხვა განვითარებადი  

რეგიონებისთვის ხორციელდება და ამ პროცესს სპეციალიზებული ბიურო მართავს. 

UNIDO  თავის საქმიანობას ახორციელებს მთავრობებთან, ორგანიზაციებთან და 

კერძო სექტორთან ერთად. დიდი ყურადღება ექცევა საწარმოების დონეზე სამრეწველო 

თანამშრომლობას.   

UNIDO  მრეწველობის, ბიზნესის და ტექნოლოგიების შესახებ ინფორმაციას 

ავრცელებს INTIBNET–ის ქსელით, რომელიც დაკავშირებულია სამრეწველო და 

ტექნოლოგიური განვითარების ბანკთან. UNIDO–ს მთავარი ორგანოებია: გენერალური 

კონფერენცია; სამრეწველო განვითარების საბჭო; სამდივნო, გენერალური დირექტორი და  

UNIDO–ს წარმომადგენლობები ქვეყნებში. დამხმარე ორგანოებია:  საბიუჯეტო საკითხების 

კომიტეტი და ტექნიკური კომიტეტი. 

გენერალური კონფერენცია ორ წელიწადში  ერთ სესიას მართავს, სადაც 

განისაზღვრება UNIDO–ს სახელმძღვანელო პრინციპები, მტკიცდება ბიუჯეტი და 

ხორციელდება ფინანსების კონტროლი. იგი გენერალურ ასაბლეას ეეს–ს მეშვეობით 

წარუდგენს ყოველწლიურ ანგარიშს. 

UNIDO–ს დაფინანსება ხდება ნებაყოფილობითი შენატანების, სხადასხვა პროექტებში 

UNIDO – ს მონაწილეობის  გზით. ოპერატიული საქმიანობის დაფინანსებისთვის შექმნილია 

გაეროს სამრეწველო განვითარების ფონდი და UNIDO– ს მიზნობრივი ფონდი. 

ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო (International Atomic Energy  Agency  - IAEA) 

1957 წელს შეიქმნა  გაეროს სისტემაში შემავალი ავტონომიური მთავრობათაშორისო 

ორგანიზაციის სახით. მისი წევრია 124 სახლმწიფო.  

IAEA –ს მიზნებია : 

 ატომური ენერგიის განვითარებაზე და მისი მშვიდობიანი მიზნით 

გამოყენებაზე ზემოქმედება; 
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 განიარაღების მსოფლიო პოლიტიკის გატარებაზე ზემოქმედება; 

 სამშვიდობო მიზნებისთვის განკუთვნილი ბირთვული ნივთიერებების და 

დანადგარების საომარი მიზნით გამოუყენლობის გარანტია; 

 ბირთვულ იარაღზე კონრტოლის სისტემის განხორციელება; 

 ატომური ენერგეტიკის სფეროში სამეცნიერო კვლევების ჩატარება და 

შედეგების მშვიდობიანი მიზნით გამოყენება; 

 ატომური მეცნიერების  და ტექნოლოგიების ყველა ასპექტზე ინფორმაციის 

წარდგენა.  

IAEA–ს ინსპექტორების მიერ ხორციელდება ბირთვული ნივთიერებების გამოყენების 

კონტროლი, რომლის საფუძველზეც აგებულია გარანტირების სისტემა. შემოწმება 

ხორციელდება სახელმწიფოსთან შეთანხმების საფუძველზე. მიღებული გარანტიები 

ნებაყოფილობითი ხასიათისაა.  გარანტიების წარდგენის შესახებ შეთანხმებები  118 

სახელმწიფოსთან გაფორმდა, რომელთაგან 102–მა ხელი მოაწერა შეთანხმებას მათი 

გაუვრცელებლობის შესახებ. გარანტირების სისტემა მოიცავს 1. სახელმწიფოს  

ანგარიშვალდებულებას ბირთვული იარაღის და ნივთიერებების, მათი საბადოების  შესახებ 

ინფორმაციის წარდგენას; 2. კონტეინერული სათავსოების ტექნიკური საშუალებების 

კონტროლის შესახებ; 3. საწარმოების აღრიცხვის  ჟურნალის ინსპექციებს. 

IAEA–ს მმართველი ორგანოა გენერალური კონფერენცია. ოპერატიულ მართვას 

ახორციელებს მმართველთა საბჭო, რომელიც  სააგენტოს პროგრამებს აანალიზებს და 

გენერალურ კონფერენციას წარუდგენს შემუშავებულ რეკომენდაციებს. 

სამდივნო, რომელსაც გენერალური მდივანი ხელმძღვანელობს, პასუხისმგებელია 

პროგრამების განხორციელებაზე. სამდივნოს შემადგენლობაში 5 დეპარტამენტია 

გაერთიანებული: გარანტირების; გამოკვლევების; ბირთვული იარაღის და უსაფრთხოების; 

ტექნიკური თანამშრომლობის  და ადმინისტრაციული. 

სურსათის და სოფლის მეურნეობის  ორგანიზაცია (Food and Agriculture Organization – 

FAO) გაეროს სპეციალიზებული ორგანიზაციის სახით შეიქმნა 1945 წელს. მასში 174 წევრი  - 

სახელმწიფოა და ერთი საერთაშორისო ორანიზაცია ევროკავშირის სახით. 

FAO – ს  მიზნებია: 

 სურსათის, სოფლის მეურნეობის, მეტყევეობის და თევზჭერის  პროდუქციის 

წარმოებაზე, გადამუშავებაზე, გასაღებასა და განაწილებაზე ზემოქმედება; 

 სასოფლო რაიონების განვითარებაზე ზემოქმედება; 

 სოფლის მოსახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლება; 

 ხალხთა კვების გაუმჯობესება და შიმშილის აღმოფხვრა; 

 კაპიტალდაბანდებების ზრდა სოფლის მეურნეობაში; განვითარებადი 

ქვეყნებისთვის ტექნოლოგიების გადაცემა და სოფლის  მურნეობის დარგში 

გამოკვლევების ჩატარება; 
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 რესურსების განვითარების ტექნიკური  პროგრამების განხორციელება; 

 სოფლის მეურნეობის, მეტყევეობის და თევზჭერის  წარმოებაში 

საინვესტიციო პროგრამების შემუშავება; 

 სასოფლო–სამეურნეო პოლიტიკის შემუშავებაში კონსულტაციების გაწევა და 

წევრ ქვეყნებზე ინფორმაციის გაცემა აღნიშნულ სფეროში.  

FAO – ს  საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: 

 მდგრადი განვითარების იმ სტრატეგიის რეალიზაციაზე ზემოქმედება, 

რომელიც მიმართულია ბუნებრივი რესურსების, განსაკუთრებით, ტყის, 

ნიადაგის  და წყლის რესურსების შეზღუდული გამოყენებისა და 

რაციონალური მოხმარებისკენ; 

 FAO–ს  წევრების პროგრამების რეგულარული დაფინანსება, 

მთავრობებისათვის კონსულტაციების გაწევა სოფლის მეურნეობის სფეროს 

დაგეგმვის  და პოლიტიკის საკითხებში; 

 ერთობლივი პროგრამების დაფინანსება  და საგანგებო დახმარების 

აღმოჩენა გაეროს სისტემის სხვა ორგანიზაციებთან და არასამთავრობო 

ორგანიზაციებთან ერთად; 

 UNDP–სთან ერთად ტექნიკური თანამშრომლობის პროგრამების 

განხორციელება, სოფლის მოსახლეობისთვის დახმარების გაწევა და 

ტექნიკური დახმარების მექანიზმის ფუნქციის შესრულება; 

 საინვესტიციო პროგრამების  და განვითარების პროექტების შემუშავება 

სხვა ორგანიზაციებთან და ეროვნულ მთავრობებთან ერთად; 

 ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობა  სასურსათო 

კოდექსის კომისიაში ნორმატივების დადგენის მიზნით; 

 საერთაშორისო კონფერენციების მომზადება და ორგანიზება FAO–ს 

საქმიანობის  პრიორიტეტულ საკითხებზე;  

 სოფლის მეურნეობის სხვადასხვა საკითებზე, სასოფლო–სამეურნეო 

პოლიტიკაზე, სურსათით მსოფლიო ვაჭრობაზე  ინფორმაციის შეკრება, 

ანალიზი და გავრცელება.ამ მიზნით რომში  FAO–ს სასფოლო–სამეურნეო 

ინფორმაციის მსოფლიო ცენტრი ფუნქციონირებს, რომელსაც ინფორმაციის 

გლობალური ქსელი აქვს. 

 FAO–ს მმართველი ორგანოა კონფერენცია, რომელიც მოწვევას მართავს ორ 

წელიწადში ერთხელ. კონფერენციის სახელით მოქმედი ორგანოა საბჭო, რომლის 

შემადგენლობაშიც სამი მთავარი  და ხუთი სპეციალიზებული კომიტეტია. საბჭო 

ახორციელებს მსოფლიოში სოფლის მეურნეობის, სურსათის და სასოფლო–სამეურნეო 

სასაქონლო ბაზრების მიმოხილვას. 

სამდივნოს ხელმძღვანელობს გენერალური დირექტორი. სამდივნოში 7 

დეპარტამენტია: სოფლის მეურნობის, თევზჭერის, მეტყევეობის, განვითარების, 
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ეკონომიკური და სოციალური პოლიტიკის, საერთო საკითხების და ინფორმაციის, 

მართვისა და ფინანსების. 

FAO–ს 5 რეგიონული განყოფილება გააჩნია: აფრიკის, აზია–წყნარი ოკეანის, ევროპის, 

ლათინური ამერიკის და კარიბის აუზის, ახლო აღმოსავლეთის. ისინი გაეროს რეგიონულ 

კომისიებთან კოორდინაციაში საქმიანობენ. FAO–ს წარმომადგენლობები გააჩნია 100–ზე მეტ 

ქვეყანაში. მისი საქმიანობის დაფინანსება ხდება წევრი–ქვეყნების შენატანების, წევრების 

სატრასტო ფონდების, მსოფლიო ბანკის საწევროების და UNDP–ს (სამრეწველო 

განვითარების პროგრამის) ხარჯზე.  

სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (International Fund  for 

Agricultural Development – IFAD) გაეროს კონფერენციაზე მიღებული შეთანხმების საფუძველზე 

1976 წელს შეიქმნა. ფონდმა კრედიტების გაცემა  1978 წელს დაიწყო. მასში 160 ქვეყანა 

მონაწილეობს, რომლებიც სამ ჯფუფში ერთიანდებიან: AAA ჯგუფი – 22 ; B ჯგუფი – 12 

დონორი განვითარებადი ქვეყანა; C ჯგუფი –126 განვითარებადი ქვეყანა. 

ფონდის მიზნებია: 

 სურსათის წარმოებისკენ მიმართული პროექტებისა და პროგრამების 

დაფინანსება; 

 ფონდის წევრი ქვეყნებისათვის დახმარების გაწევის და კვების დონის 

ამაღლების მიზნით დამატებითი სახსრების მობილიზაცია; 

 შიმშილისა და სიღარიბის ლიკვიდაცია; დახმარების გაწევა მოსახლეობის 

უღარიბესი ფენებისთვის. 

ფონდის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: 

 შეღავათიანი კრედიტებისა და სესხების წარდგენა სასურსათო წარმოების 

გაფართოების  პროგრამებისა და პროექტების განხორციელების მიზნით; 

 სასოფლო–სამეურნეო რაიონების დასახლებული პუნქტების  განვითარების 

დაფინანსება; 

 სოფლის მაცხოვრებლების და წვრილი ფერმერებისთვის ფინანსური 

დახმარების გაწევა; 

 სხვა საფინანსო ორგანიზაციებთან ერთად პროექტების ერთობლივი 

დაფინანსება. 

ფონდის უმაღლესი ორგანოა მმართველთა საბჭო, რომელიც ფონდის ოპერაციებს 

ხელმძღვანელობს.  იგი პერიოდულად ინფორმაციას წარუდგენს სურსათის მსოფლიო 

საბჭოს თავისი პროგრამების  შესრულების და სამუშაოების შესახებ. ფონდის 

აღმასრულებელი საბჭო ამტკიცებს პროექტების სუბსიდირებასა და დაკრედიტებას. ფონდის 

საქმიანობის დაფინანსება ხდება საწევროების და არაწევრი ქვეყნების სპეციალური 

შენატანების საფუძველზე. 
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საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაცია (International  Maritime Organization – IMO 1958 

წელს შეიქმნა. 1982 წლამდე მას ეწოდებოდა საზღვაო კონსულტაციების მთავრობათაშორისი  

ორგანიზაცია.  IMO  გაეროს სპეციალიზებული დაწესებულებაა. მასში 155 წევრი ქვეყანაა. 

IMO – ს მიზნებია: 

 მთავრობებს შორის ტექნიკურ საკითხებზე საერთაშორისო თანამშრომლობა 

და ინფორმაციის გაცვლა, რომელიც გემების საერთაშორისო სავაჭრო 

მიმოსვლას ეხება; 

 ზღვაზე უსაფრთხოების, საზღვაო ნავიგაციის სტანდარტებისა და ნორმების 

შემუშავება; ზღვის დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა; აღნიშნულ საკითხთან 

დაკავშირებული სამართლებრივი საკითხების განხილვა; 

 გემების საერთაშორისო მიმოსვლასთან დაკავშირებული დისკრიმინაციული 

მოქმედებების და მთავრობების მიერ დადგენილი ზედმეტი დაბრკოლებების  

შემოღებაზე ზემოქმედება. 

IMO–ს საქმიანობის მიმართულებები მისი ძირითადი მიზნების შინაარსიდან 

გამომდინარეობს. აღსანიშნავია, რომ ორგანიზაციასთან ფუნქციონირებენ სამეცნიერო და 

სასაწავლო ცენტრები: მსოფლიო საზღვაო უნივერსიტეტი (შვეცია); საზღვაო ტრანსპორტის 

აკადემია (იტალია); საზღვაო ტრანსპორტის აკადემია (მალტა); საზღვაო სამართლის 

საერთაშორისო ინსტიტუტი (მალტა).  

IMO–ს უმაღლესი ორგანოა ასამბლეა, რომელიც ორგანიზაციის პოლიტიკას 

განსაზღვრავს, იღებს პროგრამებს და ბიუჯეტს, გადაწყვეტილებას ფინანსური ოპერაციების 

გატარებაზე. IMO–ს  საქმიანობას სესიებს შორის წარმართავს ასამბლეის საბჭო, რომელიც 

ორგანიზაციის ორგანოების საქმიანობის კოორდინაციას ახორციელებს. ორგანიზაციაში 5 

კომიტეტია, ხოლო სამდივნო 6 განყოფილებისაგან შედგება.  

სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (International  Civil Aviation 

Organization – ICAO) 1944 წელს შეიქმნა. იგი გაეროს სისტემის სპეციალიზებული 

დაწესებულებაა. მის შემადგენლობაში 185 წევრი სახელმწიფოა.  

ICAO –ს მიზნებია: 

 მსოფლიო სამოქალაქო ავიაციის უსაფრთხო და გეგმაზომიერი განვითარება; 

 სამოქალქო თვითმფრინავების მშენებლობის და მათი ექსპლუატაციის 

ხელშეწყობა; საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციისთვის ავიახაზების, 

აეროპორტების და აერონავიგატორების მოწყობილობების წარმოება; 

 მსოფლიოს მოსახლეობის მოთხოვნების დაკმაყოფილება უსაფრთხო, 

რეგულარული, ეფექტიანი და ეკონომიკური საჰაერო გადაზიდვების 

უზრუველსაყოფად; 
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 საჰაერო გადაზიდვებისთვის ფორმალური, საბაჟო, საიმიგრაციო და 

სანიტარული ნორმების შემცირება მგზავრთა და ტვირთების თავისუფალი 

გადაადგილების უზრუნველსაყოფად; 

 საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის პრობლემების შესწავლა; 

 საერთაშორისო საჰაერო კონვენციის პროექტის მომზადება და ა.შ.  

ICAO–ს უმაღლესი ორგანოა ასამბლეა, რომელიც განსაზღვრავს საქმიანობის 

პრინციპებს, იღებს ბიუჯეტს, აკონტროლებს ორგანიზაციის ტექნიკურ, ეკონომიკურ და 

სამართლებრივ საქმიანობას. ორგანიზაციის აღმასრულებელი ორგანოა საბჭო, რომელიც 33 

ქვეყნის წარმომადგენლისაგან შედგება. იგი ასამბლეის გადაწყვეტილებებს ასრულებს; 

განაგებს ფინანსებს, იღებს საერთაშორისო საჰაერო ნავიგაციის ნორმებს; კრებს, შეისწავლის 

და ავრცელებს ინფორმაციას საჰაერო ნავიგაციის  საკითებზე. იგი არბიტრის როლს 

ასრულებს საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის საკითხებთან დაკავშირებულ დავებში. 

ICAO–ს შემადგენლობაში 7 კომიტეტია. მას გააჩნია 6 რეგიონული ბიურო, რომლებიც 

რეგიონში სამოქალაქო ავიაციის განვითარებას მეთვალყურეობენ. 

ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაცია (World Tourism Organization – WTO) შეიქმნა 1975 

წელს წესდების მიღების საფუძველზე. იგი 1925 წელს დაარსებული მთავრობათაშორისი 

ორგანიზაციის–,,ტურიზმის პროპაგანის ოფიციალური ორგანიზაციის“ 

სამართალმემკვიდრეა. იგი ავტონიმიური ორგანიზაციაა, რომელიც საქმიანობს WTO –ს და 

გაეროს შორის თანამშრომლობის შესახებ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე. 

აქედან გამომდინარე, ის გვევლინება ორგანიზაციად, რომელსაც აქვს პასუხისმგებლობის 

და ცენტრალური ხელმძღვანელი  ორგანოს ფუნქცია ტურიზმის სფეროში. იგი ერთადერთი 

მთავრობათაშორისი ორგანიზაციაა, რომელიც მუშაობს ტურიზმის ყველა ასპექტზე მთელს 

მსოფლიოში.  

WTO –ს წევრები სამ კატეგორიად იყოფიან: 

I – სრულუფლებიანი წევრი სახელმწიფოები, რომელთა რიცხვიც 130–ს აღწევს; 

II _ ასოცირებლი წევრები(4), რომლებიც სხვა ქვეყნების ტერიტორიებად ითვლებიან, 

მაგრამ აქვთ ინდივიდუალურად საგარეო პოლიტიკის წარმართვის შესაძლებლობა; 

III _ მიერთებული წევრები (329) – ტურიზმის საკითხებზე მომუშავე სამთავრობო და 

მთავრობათაშორისი ორგანიზაციები, ასევე კომერციული ორგანიზაციები  და ასოციაციები: 

სასტუმროები, ტურისტული სააგენტოები, რესტორნები, საფინანსო ინსტიტუტები, 

ავიაკომპანიები, მწარმოებლები, კადრების გადამზადების ცენტრები ტურიზმის სფეროში, 

კვლევითი ინსტიტუტები, გამომცემლობები და ა.შ. 

WTO –ს მიზნებია: 
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 ტურიზმის განვითარებაზე ზემოქმედება, რომელიც ხელს უწყობს ქვეყნების 

ეკონომიკურ ზრდას; 

 ტურიზმის სფეროში განვითარებადი ქვეყნების ინტერესების დაცვა; 

 ტურისტული მომსახურების ხარისხის  ამაღლების მიზნით ტექნიკური 

დახმარების გაწევა. 

WTO –ს საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: 

 წევრი ქვეყნებისა და ორგანიზაციებისათვის ტურიზმის სფეროში 

საკონსულტაციო დახმარების გაწევა; 

 ტურიზმის სფეროში რეგიონული თანამშრომლობის  განხორციელებაზე 

ზემოქმედება; 

 გარემოს დაცვის სფეროზე ზემოქმედება; 

 ტურისტული მომსახურების ხარისხის ამაღლების მიზნით ტექნიკური 

თანამშრომლობა; 

 კადრების მომზადებაზე ზემოქმედება; 

 საინფორმაციო საქმიანობის განხორციელება. 

WTO–ს უმთავრეს ამოცანას წარმოადგენს საერთაშორისო ტურიზმის სტატისტიკური 

კვლევები, პროგნოზები, მარკეტინგული საქმიანობა. ეს ინფორმაცია ძალიან 

მნიშვნელოვანია ეროვნული ტურისტული ორგანიზაციების საქმიანობისთვის. WTO 

რეგულარულად წარმოადგენს მსოფლიოში ტურიზმის მდგომარეობის ანგარიშს, რომელშიც 

ასახულია როგორც მიღწევები, ასევე, პრობლემები, რომლებიც ხელს უშლიან ტურიზმის 

განვითარებას.  

WTO–ს საქმიანობის ძირითადი ამოცანებია: 

 ურთიერთთანამშრომლობა განვითარებისთვის (ურთიერთთანამშრომლობის 

გაღრმავება და გაფართოება ტურიზმის სფეროში მსოფლიო რეგიონებისა და 

ქვეყნების განვითარების მიზნით); 

 ადამიანური რესურსების განვითარება (ტურიზმის სფეროსთვის კადრების 

პროფესიული მომზადებისა და სწავლების ხარისხის უზრუნველყოფა); 

 გარემო და დაგეგმვა (გარემოს რაციონალურად გამოყენებისა და დაცვის ზომების 

შემუშავება, რეალიზაცია და დაგეგმვა); 

 ტურიზმის განვითარების ხარისხი (ტურისტული მომსახურების ხარისხის ამაღლება 

და სერვისის  უსაფრთხოების უზრუნველყოფა); 

 სტატისტიკა და მარკეტინგული კვლევები (ტურისტული ბაზრის შესწავლა. 

სტატისტიკური მონაცემების შეკრება, სისტემატიზაცია და ანალიზი; მსოფლიოში 

ტურიზმის განვითარების პროგნოზები); 

 კომუნიკაცია და დოკუმენტაცია (ტურიზმის განვითარებაში მონაწილე ქვეყნებს და 

რეგიონებს შორის კავშირების უზრუნველყოფა, ტურისტული დოკუმენტაციის 

შემუშვება და გავრცელება). 
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უნდა აღინიშნოს, რომ ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის დაფუძნება საკმაოდ 

ხანგრძლივი და რთული პროცესი აღმოჩნდა. ამ მხრივ ნაბიჯი ჯერ კიდევ 20-იან წლებში 

გადაიდგა, როცა 1925 წელს მოწვეულ იქნა ტურიზმის ტრანსპორტით მომსახურების 

სფეროს ოფიციალური ასოციაციების საერთაშორისო კონგრესი. 

ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაცია ჩამოყალიბდა, როგორც  გაერთიანებული ერების 

სპეციალიზებული სააგენტო და წამყვანი საერთაშორისო ორგანიზაცია ტურიზმის სფეროში. 

ის საქმინობს როგორც ტურისტული პოლიტიკის გლობალური ფორუმი და არის 

ტურისტული ნოუ-ჰაუს პრაქტიკული წყარო. იგი გადამწყვეტ როლს თამაშობს 

განვითარებად ქვეყნებში ტურიზმის განვითარებაში. 

WTO ადგენს გლობლაურ ეთიკის ნორმებს, რათა დაიცვას წევრი ქვეყნების 

ინტერესები და ნეგატიური სოციალური ზემოქმედების მინიმიზაციის პირობებში, 

დაეხმაროს ბიზნესს პოზიტიური ეკონომიკისთვის, სოციალური და კულტურული ეფექტის 

მაქსიმიზაციისათვის. 

ორგანიზაციის ოფიციალური ენებია: ინგლისური, ფრანგული, ესპანური და 

რუსული. შტაბი მდებარეობს მადრიდში, ესპანეთში. ორგანიზაციის შტაბი ნებისმიერ დროს 

შეიძლება შეიცვალოს და სხვა ადგილას გადავიდეს გენერალური ასამბლეის 

გადაწყეტილებით. 

წევრობა 

ორგანიზაციის წევრები იყოფიან შემდეგ კატეგორიებად: 

1. სრული წევრები: 

 ორგანიზაციის სრული წევრი შეიძლება გახდეს ნებისმიერი დამოუკიდებელი 

სახელმწიფო; 

 სახელმწიფოები, რომლებიც იყვნენ IUOTO-ს სრული წევრები, უფლებამოსილნი 

არიან გახდნენ WTO-ს სრული წევრები, თუკი ეთანხმებიან ორგანიზაციის წესებს და 

წევრობის პირობებს; 

 სხვა სახელმწიფოებს აქვთ საშუალება გახდნენ სრული წევრები ხმის მიცემის 

საშუალებით, ორგანიზაციის სრული წევრების უმრავლესობის თანხმობით.  

2. ასოცირებული წევრები: 

 ასოცირებული წევრები შეიძლება იყვნენ ნებისმიერი ტერიტორიები ან 

ტერიტორიების ჯგუფები, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან თავიაანთ საგარეო 

ურთიერთობებზე; 

 ტერიტორიები ან ტერიტორიათა ჯგუფები, რომელთა ნაციონალური ტურისტული 

ორგანიზაციები იყვნენ IUOTO–ს სრული წევრები იმ პერიოდში, როდესაც მოხდა 

WTO–დ გადაკეთება, შესაძლებლობა აქვთ გახდნენ ასოცირებული წევრები, 

მოთხოვნის გარეშე, თუკი აკმაყოფილებთ ორგანიზაციის მიზნები და წევრობის 

პირობები; 
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 ტერიტორიები და ტერიტორიათა ჯგუფები შეიძლება გახდნენ ასოცირებული 

წევრები, იმ შემთხვევაში, თუკი მათი კანდიდატურა მოწონებული იქნება იმ 

წევრების მიერ, რომელთაც ეკისრებათ პასუხისმგებლობა საგარეო ურთიერთობებში 

და თუკი მათ აკმაყოფილებთ ორგანიზაციის მიზნები და წევრობის პირობები. 

ასეთი კანდიდატურები დამტკიცებული იქნება გენერალური ასამბლეის დამსწრე 

სრული წევრების 2/3-ის  ხმათა უმრავლესობით. 

3. მიერთებული წევრები: 

 მიერთებული წევრები შეიძლება იყვნენ საერთაშორისო სამთავრობო და 

არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც იჩენენ განსაკუთრებულ ინტერესს 

ტურიზმის სფეროს მიმართ, ან კომერციული ტურისტული დაწესებულებები და 

ასოციაციები, რომელთაც აქვთ რამენაირი კავშირი ორგანიზაციის მიზნებთან და 

საქმიანობასთან; 

 IUOTO-ს ასოცირებულ წევრებს აქვთ საშუალება გახდნენ WTO-ს მიერთებული 

წევრები განცხადების გარეშე, თუკი მათ აკმაყოფილებთ წევრობის პირობები და 

ორგანიზაციის მიზნები; 

 სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს (როგორც სამთავრობო, ისე არასამთავრობო), 

რომლებიც იჩენენ ინტერესს ტურიზმის სფეროს მიმართ, შეუძლიათ გახდნენ 

ორგანიზაციის მიერთებული წევრები, თუკი მათი კანდიდატურა დააკმაყოფილებს 

გენერალური ასამბლეის დამსწრე სრული წევრების 2/3-ის უმრავლესობას და თუკი 

ორგანიზაციის მიზნები და პირობები მისაღებია მათთვის; 

 კომერციული დაწესებულებები, რომელთა ინტერესები უკავშირდება ტურიზმის 

მსოფლიო ორგანიზაციას შეიძლება გახდნენ ორგანიზაციის მიერთებული წევრები, 

თუკი მათი მოთხოვნა დადასტურებული იქნება იმ სახელმწიფოს მიერ, სადაც არის 

მათი შტაბი და მათ გაწევრიანებას ხმას მისცემს გენერალური ასამბლეის დამსწრე 

სრული წევრების 2/3-ის უმრავლესობა და თუკი მათ აკმაყოფილებთ წევრობის 

პირობები; 

 შესაძლოა შეიქმნას მიერთებული წევრების კომიტეტები, რომლებიც ჩამოაყალიბებენ 

თავიანთ წესებს გენერალური ასამბლეის დადასტურებით; 

 მიერთებულ წევრებს შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა, როგორც ინდივიდუალურად, 

ისე ჯგუფურად _ კომიტეტების შექმნით. 

WTO-ს გენერალური ასამბლეა არის მთავარი ყრილობა. ის იმართება ყოველ 2 

წელიწადში ერთხელ, რომ დაამტკიცოს ბიუჯეტი, შეიმუშავოს სხვადასხვა პროგრამები და 

იმსჯელოს ტურიზმის სექტორის არსებით თემებზე. ყოველ 4 წელიწადში ერთხელ 

გენერალური ასამბლეა ირჩევს გენერალურ მდივანს, რომელსაც ევალება გენერალური 

ასამბლეის მიერ მიღებული პროგრამების და საქმიანობის განხორციელება. გენერალური 

ასამბლეა შედგება სრული და ასოცირებული წევრებისგან, შემოერთებული წევრები და 

სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები მონაწილეობას იღებენ დამკვირვებლებად.  



ეკა ლეკაშვილი 

საერთაშორისო და რეგიონული ეკონომიკური ორგანიზაციები  თსუ, 2012 

27  

 

გენერალურ ასამბლეას შეუძლია შეიმუშავოს პროცედურის საკუთარი წესები. მას 

შეუძლია მხედველობაში მიიღოს წევრების ნებისმიერი შეკითხვა და შეთავაზება,  წევრი 

ქვეყნის სტატუსის მიუხედავად.  

გენერალური ასამბლეის  ფუნქციებია: 

 აირჩიოს პრეზიდენტი და ვიცე პრეზიდენტი; 

 აირჩიოს საბჭოს წევრები; 

 მოაწესრიგოს გენერალური სამდივნოს საბჭოს მიერ გაცემული რეკომენდაციების 

მიხედვით; 

 მოაწესრიგოს, ორგანიზაციის ფინანსური რეგულირება; 

 შეადგინოს ძირითადი სახელმძღვანელო (პროტოკილი) ორგანიზაციის 

ადმინისტრაციისთვის; 

 სამდივნოსთვის ჩამოაყალიბოს, შექმნას მარეგულირებელი შტატი; 

 შეარჩიოს კონტროლიორები საბჭოს რეკომენდაციებისთვის; 

 ჩამოაყალიბოს ორგანიზაციის ძირითადი პროგრამა; 

 ყურადღება მიაქციოს ორგანიზაციის ფინანსურ პოლიტიკას და დაამტკიცოს 

ბიუჯეტი; 

 დაიახლოვოს ნებისმიერი ტექნიკური და რეგიონალური ორგანიზაცია, რომელთანაც 

შეიძლება თანამშრომლობა მომავალში; 

 მხედველობაში მიიღოს ყველა ანგარიშის შედეგები ორგანიზაციის და მისი 

ორგანოების შესახებ და მოახდინოს მასზე შესაბამისი რეაგირება; 

 ყველაფერი გააკეთოს იმისთვის, რომ მიაღწიოს ურთიერთშეთანხმებას 

მთავრობასთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. ასევე, ყველანაირი ძალ-ღონე 

უნდა იხმაროს კერძო ორგანიზაციებთან კარგი ურთიერთობების დასამყარებლად; 

 გადაწყვიტოს ორგანიზაციის წევრთა რაოდენობა და ორგანიზაციის სტატუსი. 

გენერალურ ასამბლეას ჰყავს სამდივნო. სამდივნოს უძღვება გენერალური მდივანი. 

გენერალური მდივანი ირჩევა ასამბლეის დამსწრე სრული წევრების უმრავლესობით 4 

წლის ვადით და საბჭოს რეკომენდაციით.  

რეგიონალური კომისიები 

WTO თავის საქმიანობას მსოფლიოს რეგიონებში თავისი წარმომადგენლობების 

მეშვეობით ახორციელებს. WTO-ს ჰყავს 6 რეგიონალური კომისია, აფრიკის, ევროპის, წყნარი 

ოკეანის, აღმოსავლეთ აზიის, შუა აზიისა და სამხრეთ აზიის. შეხვედრები იმართება 

წელიწადში ერთხელ. რეგიონალური წარმომადგენლები ხვდებიან თავიანთი რეგიონების 

ტურიზმის დარგის წარმომადგენლებს, იმისათვის, რომ გამოავლინონ, გააანალიზონ და 

მონახონ გზები ტურიზმის განვითარების პერიოდში წარმოშობილი პრობლემების 

აღმოსაფხვრელად. რეგიონალური კომისიები მონაწილეობას იღებენ ტურისტული 

პროექტების შემუშავებაში, ორგანიზებას უკეთებენ პრაქტიკულ სემინარებს სხვადასხვა 
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ქვეყნების ტურიზმის აქტუალური საკითხებზე.   რეგიონალური კომისიები შედგება 

მოცემული რეგიონის  სრული და ასოცირებული წევრებისგან. მიერთებული წევრები 

ასრულებენ დამკვირვებლის ფუნქციებს. რეგიონალური კომისიები ჩამოყალიბდა 1975 წელს, 

როგორც გენერალური ასამბლეის ფილიალები.  

კომიტეტები 

WTO-ს სპეციალური კომიტეტები, ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებს კონსულტაციებს 

უწევენ მენეჯმენტში და პროგრამების შინაარსში. იგი მოიცავს: პროგრამების, ბიუჯეტის და 

ფინანსების, სტატისტიკის და ტურიზმის მაკროეკონომიკური ანალიზის, საბაზრო 

ინფორმაციის მიწოდებასა და დახმარების, ტურიზმის განვითარების, ხარისხისა და 

ვაჭრობის, WTO-ს საგანმანათლებლო და ბიზნეს საბჭოს და ტურიზმის ეთიკის კომიტეტებს. 

ბიუჯეტი და ხარჯები 

ორგანიზაციის ბიუჯეტი, რომელიც საჭიროა ადმინისტრაციული 

ფუნქციონირებისათვის და ძირითადი პროგრამების განხორციელებისათვის,  ფინანსდება 

სრული, ასოცირებული და მიერთებული წევრების შენატანებით, აგრეთვე სხვა შესაძლო 

წყაროებიდან, რომლებსაც ითვალისწინებს ფინანსური წესები.  

ბიუჯეტი მზადდება გენერალური სამდივნოს მიერ და გადაეცემა საბჭოს და 

გენერალურ ასამბლეას დასამტკიცებლად. ანგარიშები განიხილება 2 დამკვირვებლის მიერ, 

რომლებიც 2 წლით არიან არჩეულნი გენერალური ასამბლეის მიერ და საბჭოსგან 

რეკომენდაცია აქვთ მიღებული. კონტროლიორების არჩევა შესაძლებელია მეორე ვადითაც. 

იმისათვის, რომ კონტროლიორებმა მოახდინონ ანგარიშების ეფექტიანი შემოწმება, უნდა 

გაითვალისწინონ ფინანსური პროცედურები და მენეჯმენტი, საერთაშორისო ფინანსური 

რეგულირება და ძირითადი ფინანსური შეხედულებები ადმინისტრაციული პრაქტიკიდან. 

ბიუჯეტი ფორმულირებული უნდა იყოს აშშ-ს დოლარებში. საწევრო შეიძლება იქნას 

შეტანილი აშშ დოლარში ან სხვა ვალუტებში, ასამბლეის გადაწყვეტილებით. ორგანიზაციის 

წევრებმა საწევროები უნდა შეიტანონ ფინანსური წლის დასაწყისში. 

 

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციების სისტემაში 

შემავალი ორგანიზაციები2 

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია (Organization   for 

Economic Cooperation and Development –OECD) შეიქმნა 1961 წელს წევრი სახელმწიფოების მიერ 

                                                           
2  http://www.oecd.org/ 

 

http://www.oecd.org/
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მისი დაფუძნების კონვენციის რატიფიკაციის საფუძველზე. იგი გვევლინება 1948 წელს 

შექმნილი ევროპის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამართალმემკვიდრედ. 

მისი წევრია 29 ინდუსტრიულად განვითარებული ქვეყანა. მის მუშაობაში მონაწილეობენ 

ევროკომისია, ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაცია, ევრატომი და ქვანახშირისა და 

ფოლადის ევროპული გაერთიანება. 

OECD –ს ოფიციალური მიზნებია: 

 მდგრად ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარებაზე ზემოქმედება. წევრი 

ქვეყნების სავაჭრო და საერთოეკონომიკური პოლიტიკის კოორდინაციის 

ეფექტიანი მეთოდების შემუშავება; 

 მდგრადი ეკონომიკური ზრდის მაღალი ტემპის, ცხოვრების მაღალი დონის, 

დასაქმების  და ფინანსურის სტაბილიზაციის შენარჩუნებაზე ზემოქმედება; 

 მრავალმხრივი არადისკრიმინაციული პრინციპის  საფუძველზე  მსოფლიო 

ვაჭრობის განვითარებაზე ზემოქმედება საერთაშორისო ვალდებულებების 

შესაბამისად; 

 განვითარებადი ქვეყნებისათვის დახმარების გაწევის სტიმულირება და 

კოორდინაცია. 

 

OECD–ს მიერ შემუშავებული იქნა ტეკ–ების მიერ გარიგებების (ოპერაციების) 

განხორციელების ქცევის კოდექსი; ტეკ–ების საფინანსო ანგარიშების  და ოპერატიული 

ინფორმაციის პუბლიკაციის წესები. 

OECD–ს მმართველი ორგანოა საბჭო, რომელშიც ყველა წევრი ქვეყნიდან თითო 

წარმომადგენელია. იგი იღებს სარეკომენდაციო ხასიათის და ზოგჯერ სავალდებულო 

გადაწყვეტილებებსაც, რომელიც არ ვრცელდება იმ სახელმწიფოზე, რომელიც კენჭისყრისას 

უარს ამბობს.  

საბჭოს ექვემდებარება აღმასრულებელი კომიტეტი (14 წევრი). ადმინისტრაციულ და 

ოპერატიულ სამუშაოს ასრულებს სამდივნო გენერალური მდივნის ხელმძღვანელობით. 

OECD–ს შემაგენლობაში 20 სხვადასხვა სპეციალიზებული  კომიტეტია, რომლებიც 

ორგანიზაციის ძირითად პრაქტიკულ სამუშაოს ასრულებენ: განსაზღვრავენ წევრი_ქვეყნების 

საერთო ეკონომიკურ პოლიტიკას; თვალყურს ადევნებენ მათ ეკონომიკურ და ფინანსურ 

მდგომარეობას; ამზადებენ ყოველწლიურ ეკონომიკურ მიმოხილვებს OECD–ს წევრ ყველა 

ქვეყანაზე; შეიმუშავებენ რეკომენდაციებს სახელმწიფოთაშორისი ეკონომიკური პროცესების 

რეგულირების საკითხებზე; ახორციელებენ საკონსულტაციო მომსახურებას წევრი–ქვეყნების 

მთავრობებისთვის. 
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1990 წელს OECD–ს ფარგლებში აღ. ევროპის ქვეყნებთან თანამშრომლობის 

კოორდინაციის მიზნით შეიქმნა გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებთან თანამშრომლობის 

ცენტრი.  

OECD–მ შეიმუშავა ინვესტიციების შესახებ მრავალმხრივი შეთანხმება, რომელიც ღიაა 

არაწევრი ქვეყნებისათვის, თუმცა აზრთა სხვადასხვაობის გამო ხელმოუწერელია.  

OECD–ს ოფიციალური შეთანხმებები აქვს მთელ რიგ საერთაშორისო 

ორგანიზაციებთან: შრომის მსოფლიო ორგანიზაციასთან, ვმო–სთან, სსფ–სთან. 

ორგანიზაციის ფარგლებში შექმნილია რამოდენიმე ავტონომიური ორგანიზაცია 

საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტო; ატომური ენერგიის სააგენტო; განათლების 

სფეროში გამოკვლევებისა და სიახლეების დანერგვის ცენტრი; OECD–ს განვითარების 

ცენტრი. 

,,დიდი რვიანი” 3  (1997 წლამდე ,,დიდი შვიდეული”) ჩამოყალიბდა  1975 წელს 

გლობალური საფინანსო და სავალუტო საკითხების განხილვის მიზნით დასავლეთ ევროპის 

სახელმწიფოთა მთავრობის მეთაურთაA დონეზე. მასში შედიან დიდი ბრიტანეთი, 

გერმანია, იტალია, კანადა, აშშ, კანადა, იაპონია და რუსეთი. მთავრობის მეთაურთაA 

შეხვედრები ტარდება ყოველწლიურად, ხოლო ფინანსთა ინისტრების და ცენტრალური 

ბანკების ხელმძღვანელების დონეზე მოქმედებს მუდმივი ჯგუფები. 

საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტო4 (International Energy Agency - IEA) შეიქმნა 1974 

წელს საერთაშორისო ენერგეტიკული პროგრამის შესაბამისად. მასში OECD–ს ყველა წევრი–

ქვეყანაა ისლანდიისა და მექსიკის გარდა. მის მუშაობაში მონაწილეობს ევროკავშირი. 

IEA –ს მიზნებია: 

 ენერგიის მრავალფეროვანი წყროების მიღების მიზნით თანამშრომლობა; 

ენერგიის ეფექტიანი მოხმარების ამაღლება; 

 წევრი–ქვეყნების ენერგეტიკული და ეკოლოგიური პოლიტიკის 

კოორდინაციაზე ზემოქმედება; 

 ენერგიის მოხმარების სისტემაში არსებული დარღვევების აღმოფხვრა; 

 ენერგეტიკის განვითარების გლობალური საკითხების გადაწყვეტაში 

თანამშრომლობა;  

 ნავთობის მსოფლიო ბაზრის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის 

უზრუნველყოფა. 

IEA–ს ხელმძღვანელი საბჭო, სამდივნო და ექსპერტთა შტატი მართავს ორგანიზაციის 

საქმიანობას. შექმნილია სპეციალური კომიტეტები ცალკეულ ასპექტებზე. 

                                                           
3
 http://www.g8.com/ 

4
 http://www.iea.org 
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თემა 2. საერთაშორისო სავალუტო-საფინანსო ორგანიზაციები5 

მსოფლიო ბანკის ჯგუფი: რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი; 

განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია; საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია; 

საინვესტიციო გარანტიების მრავალმხრივი სააგენტო. 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი _ მიზნები, საქმიანობის მიმართულებები, 

დაკრედიტების მექანიზმი და საქმიანობის პოლიტიკა. 

საერთაშორისო ანგარიშსწორების ბანკი. განვითარების ისლამური ბანკი. 

განვითარების რეგიონული ბანკები და ფონდები. 

 

მსოფლიო ბანკი(World Bank - WB) 

მსოფლიო ბანკი,  როგორც მსოფლიო ბანკის ჯგუფის ნაწილი, ჩამოყალიბდა 1945 

წლის 27 დეკემბერს. შტაბ-ბინა განთავსებულია ვაშინგტონში (აშშ). მსოფლიო ბანკი 

ახორციელებს სოციალურ სექტორზე, სიღარიბის დაძლევაზე, ვალის შემსუბუქებასა და 

ეფექტურ მმართველობაზე მიმართულ პროექტებს. 

მსოფლიო ბანკი განვითარებადი ქვეყნებისათვის ტექნიკური და ფინანსური 

დახმარების მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს. მისი მისიაა დაეხმაროს განვითარებად 

ქვეყნებს ათასწლეულის განვითარების მიზნების მიღწევაში, განახორციელოს ინვესტიციები 

სამუშაო ადგილების შექმნის, მდგრადი განვითარებისათვის შესაბამისი გარემოს 

ფორმირების და განვითარების პროცესის უზრუნველყოფად. 

მსოფლიო ბანკი შედგება ორი ძირითადი ინსტიტუტისაგან _   რეკონსტრუქციისა 

და განვითარების საერთაშორისო ბანკისა (IBRD) და განვითარების საერთაშორისო 

ასოციაციისაგან (IDA). თითოეულ უწყებას გააჩნია განსხვავებული, მაგრამ არსებითი როლი 

გლობალური მასშტაბით სიღარიბის შემცირებაში. კერძოდ, IBRD-ს საქმიანობა 

ფოკუსირებულია საშუალო შემოსავლიან და კრედიტუნარიან ღარიბ ქვეყნებზე, მაშინ როცა 

IDA კონცენტრირებულია მსოფლიოს უღარიბეს ქვეყნებზე. მიზნების მისაღწევად აღნიშნული 

ინსტიტუტები განვითარებად ქვეყნებზე გასცემენ დაბალ პროცენტიან სესხებს, უპროცენტო 

კრედიტებსა და გრანტებს რომლებიც მიმართულია განათლების, ჯანდაცვის, 

ინფრასტრუქტურის, კომუნიკაციების და სხვა მიზნებზე.   

                                                           
5 http://www.worldbank.org/;  http://www.imf.org/external/index.htm;   http://www.worldbank.org/ibrd; 

http://www.worldbank.org/ida;  http://www.miga.org/index_sv.cfm;   http://www.ifc.org/; 

http://www.worldbank.org/icsid/about/about.htm;  http://www.bis.org/;   http://www.isdb.org/ 

http://www.worldbank.org/
http://www.imf.org/external/index.htm
http://www.worldbank.org/ibrd
http://www.worldbank.org/ida
http://www.miga.org/index_sv.cfm
http://www.ifc.org/
http://www.worldbank.org/icsid/about/about.htm
http://www.bis.org/
http://www.isdb.org/
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მსოფლიო ბანკი ქვეყნებს ძირითადად სთავაზობს ორი სახის სესხს: საინვესტიციო 

სესხებს და განვითარების პოლიტიკის მხარდამჭერ სესხებს. პირველის მიზანია 

ეკონომიკური და სოციალური განვითარების პროექტების მხარდაჭერა, ხოლო მეორე  – 

მხარს უჭერს ქვეყნის პოლიტიკურ და ინსტიტუციურ რეფორმებს. ამასთან ბანკი 

შეისწავლის მსესხებელის საპროექტო შემოთავაზების ფინანსურ, სოციალურ და 

გარემოსდაცვით ასპექტებს, რათა დარწმუნდეს პროექტის განხორციელების 

შესაძლებლობაში. 

აღსანიშნავია, რომ დაარსებიდან დღემდე მსოფლიო ბანკი გაფართოვდა და ახლა 

მასთან  ასოცირდება განვითარებაზე ორიენტირებული 5 ინსტიტუტისაგან შემდგარი 

ჯგუფი, რომელსაც მსოფლიო ბანკის ჯგუფს უწოდებენ, ხოლო ამ ინსტიტუტებს 

წარმოადგენენ: რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკი (IBRD), 

განვითარების საერთაშორისო ასოციაცია (IDA), საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია (IFC), 

მრავალმხრივი ინვესტიციების გარანტიის სააგენტო (MIGA) და საინვესტიციო დავების 

მოგვარების საერთაშორისო ცენტრი (ICSID). 

  IBRD-ში გაწევრიანებულია 185 ქვეყანა, IDA-Si - 168 ქვეყანა,  IFC-ის წევრია 182 ქვეყანა, 

MIGA-ში გაწევრიანებულია 173 ქვეყანა, ხოლო ICSID-ის წევრია 143 ქვეყანა. ამასთან,  IBRD-ის 

შეთანხმების მუხლების თანახმად, იმისათვის, რომ ქვეყანა გახდეს ბანკის წევრი, ის ჯერ 

უნდა გაწევრიანდეს საერთაშორისო სავალუტო ფონდში (IMF), ხოლო IDA-ს,  IFC-ს და MIGA-ს 

წევრობის წინაპირობას IBRD-ის წევრობა წარმოადგენს. 

მსოფლიო ბანკის ჯგუფს წევრი-ქვეყნები მართავენ მმართველთა საბჭოსა და 

აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭოს მეშვეობით. მმართველთა საბჭო, მსოფლიო ბანკის 

პოლიტიკას განსაზღვრავს. მმართველები, როგორც წესი, წევრი-ქვეყნების ფინანსთა ან 

განვითარების მინისტრები არიან. ისინი იკრიბებიან წელიწადში ერთხელ, მსოფლიო ბანკის 

ჯგუფის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მმართველთა საბჭოს შეხვედრის დროს. 

საბჭო ვალდებულებების დელეგირებას ახორციელებს ბანკის 24 აღმასრულებელ 

დირექტორზე, რომლებიც წესისამებრ კვირაში ორჯერ იკრიბებიან ბანკის საქმიანობის 

ზედამხედველობის მიზნით. ამ დირექტორთაგან 5 წარმოადგენს იმ წევრ-ქვეყანას, 

რომლებსაც აქციათა უდიდესი რაოდენობა გააჩნია. ეს ქვეყნებია: საფრანგეთი, გერმანია, 

იაპონია, დიდი ბრიტანეთი და აშშ. მსოფლიო ბანკის დანარჩენ წევრ-ქვეყნებს კი 

წარმოადგენს დარჩენილი 19 აღმასრულებელი დირექტორი. თითოეული აღმასრულებელი 

დირექტორი აირჩევა 2 წელიწადში ერთხელ. მსოფლიო ბანკს გააჩნია ხმის მიცემის 

შეწონილი სისტემა. მის ყოველ ახალ წევრს ეძლევა 250 ხმა, რომელსაც ემატება დამატებით 

თითო ხმა ყოველ აქციაზე, რომელსაც ქვეყანა ფლობს ბანკის სააქციო კაპიტალში. 

საქართველო მსოფლიო ბანკის ჯგუფის წევრი, კერძოდ კი  IBRD-ის,  MIGA-ს და ICSID-ს 

წევრი გახდა 1992 წელს. მოგვიანებით, 1993 წელს საქართველო გაწევრიანდა IDA-ში, ხოლო 

შემდგომ 1995 წელს მიუერთდა  IFC-ს. 
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IBRD-ში საქართველოს გააჩნია 1,834 ხმა, რაც მთლიანი ხმების 0.11 %-ია. 

საქართველოსთვის, მსოფლიო ბანკის მისიიდან გამომდინარე, ბანკი მოწოდებულია 

დაეხმაროს ქვეყანას გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდის მიღწევაში, სამუშაო ადგილების 

შექმნაში, სოციალური მომსახურების გაუმჯობესებაში და გარემოს დაცვაში. ამ მიზნით იგი 

ახორციელებს ქვეყნის ფინანსურ დახამარებას, ანალიზსა და კონსულტაციებს, ხოლო მის 

პრიორიტეტულ სფეროებს განეკუთვნება: ინფრასტრუქტურა, განათლება და ეკონომიკური 

რეფორმა. რეფორმების მეორე ეტაპის განხორციელებაში საქართველოს დასახმარებლად 

შემუშავდა 2006-2009 წლებში მსოფლიო ბანკის ჯგუფის ქვეყნის პარტნიორობის სტრატეგია, 

რომელიც აგებულია ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისა და სიღარიბის შემცირების 

პროგრამის (EDPRP) გათვალისწინებით და მიზნად ისახავს: 

 ეკონომიკური ზრდისა და სამუშაო ადგილების შექმნას კერძო სექტორის 

განვითარების შემაფერხებელი ფაქტორების აღმოფხვრითა და ინფრასტრუქტურის, 

საფინანსო სექტორისა და ბაზრების გაუმჯობესებით;  

 ადამიანური განვითარების ხელშეწყობასა და სოციალურ დაცვას უკეთესი 

განათლების, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სისტემების ჩამოყალიბებითა 

და კომუნალური მომსახურების გაუმჯობესებით;  

 კორუფციის შემცირებისა და განვითარების უკეთესად დაგეგმვის მიზნით 

სახელმწიფო სექტორის მართვისა და საბიუჯეტო პროცესების გაძლიერებას;  

IFC-ის მთავარი კომპონენტია სიღარიბის შემცირების მხარდამჭერი კრედიტები (PRSCs) 

საზოგადოებრივი სექტორის რეფორმის მხარდამჭერ პროექტთან ერთად. 

ამ ეტაპზე მომდინარეობს ქვეყნის პარტნიორობის ახალი სტრატეგია 2010-2013 

წლებისათვის.  

1992 წელს საქართველოში მსოფლიო ბანკის საქმიანობის დაწყებიდან დღემდე 

დაფინანსდა 1.1 მლრდ აშშ დოლარის ღირებულების IDA-ს 46 პროექტი. ამჟამად, აქტიურ 

პორტფელს შეადგენს IDA-ს 12 კრედიტი 265 მლნ აშშ დოლარის მთლიანი ღირებულებით. 

აღსანიშნავია, რომ საქართველოში 2008 წლის აგვისტოს ომის საპასუხოდ, მსოფლიო 

ბანკმა 2008 წლის ოქტომბერში საქართველოსთვის დაჩქარებული წესით დაამტკიცა 100 

მლნ აშშ დოლარის ღირებულების თანხა,  ხოლო 2009 წლის 19 მარტს მსოფლიო ბანკმა 

დაამტკიცა IDA-ს 70 მლნ აშშ დოლარის ღირებულების კრედიტი, რათა გაგრძელდეს საწყისი 

20 მლნ აშშ დოლარის ღირებულების მეორადი და ადგილობრივი გზების პროექტი.  

აქვე აღსანიშნავია, რომ დღეისათვის მსოფლიო ბანკი ეხმარება საქართველოს 

მთავრობას კონსულტანტების დაფინანსებაში ჰუდონის ჰიდროელექტროსადგურის 

ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების მომზადების მიზნით. 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) 
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სსფ  არის საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელშიც 184 წევრი  ქვეყანაა. მისი მიზანია 

გააღრმავოს გლობალური მონატერული თანამშრომლობა, შეინარჩუნოს ფინანსური 

სტაბილურობა, ხელი შეუწყოს საერთაშორისო ვაჭრობას და დასაქმების დონის ამაღლებას, 

უზრუნველყოს ეკონომიკური განვითარების მზარდი ტემპი და შეამციროს სიღარიბის დონე.   

სსფ შეიქმნა 1944 წლის ივლისში საერთაშორისო კონფერენციაზე ბრეტონ ვუდში. 

კონფერენციაზე დელეგატები 44 მთავრობიდან შეთანხმდნენ ეკონომიკური თანამშრომლობის 

ჩარჩო ხელშეკრულებაზე, რომლის მიზანი ნაწილობრივ წარმოადგენდა მომავალში თავი 

აერიდებინათ ეკონომიკური პოლიტიკის გატარების განმეორებისგან ისეთი დამანგრეველი 

შედეგებით, როგორიც იყო 1930-იანი წლების დიდი დეპრესია. 1947 წელს მასში შედიოდა 49 

ქვეყანა, ძირითადი კაპიტალი 7,7 მლრდ, დოლარს შეადგენდა. 1975 წლის 1 იანვრისთვის 

მასში მონაწილე ქვეყნების რაოდენობა გაიზარდა 126-მდე, ძირითალი კაპიტალი - 29,2 მლრდ-

მე. სსრკ არ მონაწილეობდა სსფ-ის საქმიანობაში. 

პრაქტიკულად სსფ თანამედროვე სავალუტო სისტემის ინსტიტუციური საფუძველია. 

იგი მოწოდებულია წევრ ქვეყნებს შორის სავალუტო–საანგარიშსწორებო ურთიერთობების 

რეგულირების განსახორციელებლად და მათ ფინანსურ დახმარებას უწევს სავალუტო 

სიძნელეების წარმოშობის დროს უცხოურ ვალუტაში კრედიტების გაცემით. 

1969 წელს სსფ–მ შემოიღო ე.წ. ნასესხობის სპეციალური უფლება(SDR). მისი კურსი 

ყოველდღიურად განისაზღვრება რამდენიმე წამყვანი კონვერტირებადი ვალუტის კურსების 

მიხედვით. იგი ძირითადად სარეზერვო ვალუტაა და სსფ–ს ძირითადი ოპერაციებიც SDR–ში 

აღირიცხება. 

 სსფ ორგანიზებულია სააქციო საზოგადოების პრინციპით და მონაწილე ქვეყნების ხმათა 

რაოდენობა განისაზღვრება ფონდის კაპიტალში მათი წილით. განვითრებული ქვეყნების წილი 

ფონდის კაპიტალის 60.3%–ს შეადგენს, შსაბამისად მათ მიერ იმართება ორგანიზაცია. სსფ–ს 

ოპერაციულ საქმიანობას ხელმძღვანელობს აღმასრულებელი საბჭო (დირექტორთა საბჭო), 

რომელიც ნიშნავს დირექტორ განმკარგულებელს. 

 ფონდის რესურსები იქმნება საწევრო–შენატანებით.კვოტა სსფ–ს წევრი ქვეყნების 

ურთიერთდამოკიდებულების საკვანძო ელემენტია. კვოტიდან გამომდინარე განისაზღვრება 

ფონდის მართვაში ხმები და სესხების მიღების შესაძლებლობები. 

დაკრედიტების ჩვეულებრივი პრაქტიკის მიხედვით, მსესხებელი ქვეყანა ფონდიდან 

ყიდულობს მისთვის აუცილებელ ვალუტას ეროვნული ვალუტით. სესხის ვადის ამოწურვის 

შემდეგ მიდის უკუგაყიდვა.რამდენადაც მსესხებელი არის ქვეყანა, რომელსაც არ გააჩნია 

უცხოური ვალუტა, ეს ოპერაცია კრედიტის სახეს იღებს. ოპერაციებისთვის ფონდი საკომისიოს 

გარიგების თანხის 0.5% სახით იღებს. საპროცენტო განაკვეთი კი ეფუძნება საბაზრო კოტირებას. 

ფონდის საკრედიტო მექნიზმი მოიცავს: 

 სარეზერვო წილების მექანიზმს; 
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 საკრედიტო წილების მექანიზმს; 

 შეთნხმებებს სარეზერვო კრედიტებზე; 

 გაფართოებული და დამატებითი დაფინანსების მექანიზმებს. 

             სარეზერვო წილების მექანიზმი გულისხმობს ფონდიდან ქვეყნის მიერ თავისი ფულის 

დროებით აღებას, საკომისიოს და პროცენტების დარიცხვის და გადახდის გარეშე. 

            საკრედიტო წილების მექანიზმი ფონდის საერთო რესურსების გამოყენების 

მექანიზმია.უცხოურ ვალუტაში გამოხატული თანხები, რომელიც ქვეყნის კვოტის ტოლია, 

შეიძლება მიღებულ იქნას 25% მოცულობით ოთხი ტრანშის სახით.ყოველი ტრანში საკრედიტო 

წილს შეესაბამება. საკრედიტო წილის გაცემა განსაზღვრული პირობების შესრულებას 

მოითხოვს. ამასთან ყოველი მომდევნო ტრანშის მისაღებად მოთხოვნები მკაცრდება. 

             სარეზერვო კრედიტებზე  შეთანხმება ანუ ე. წ. ,,სტენდ–ბაი“ შეთანხმება  გულისხმობს 

ფონდის მიერ განსაზღვრული მაკროეკონომიკური პირობების დაკმაყოფილების შემდეგ 

საკრედიტო ხაზის გახსნას განსაზღვრული თანხის  მოცულობით, შეთანხმების პერიოდში. 

            გაფართოებული და დამატებითი დაფინანსების მექანიზმი საშუალოვადიანი 

პროგრამების დაფინანსებას გულისხმობს საგადასახდელო ბალანსთან დაკავშირებული 

სირთულეების დაძლევის მიზნით. ამ სახის კრედიტების მისაღებად ქვეყანა წარადგენს 

პრობლემების დაძლევის პროგრამას. პროგრამის მოწონების შემთხვევაში ფონდი გასცემს 

კრედიტს. დამატებითი დაფინანსების მექანიზმი გაფართოებულისგან იმით განსხვავდება, რომ 

კრედიტი გაიცემა არა მხოლოდ საკუთარი, არამედ  ფონდის მიერ ნასესხები სახსრებით. 

            დაფინანსების ჩვეულებრივი მექანიზმების გარდა მოქმედებს სპეციალური 

საკომპენსაციო მექანიზმები, რომლის მიზანია ფონდის მიერ მოწონებული რეფორმების 

მხარდაჭერა, საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის სირთულეების დაძლევა, საექსპორტო  

დანაკარგების ანაზღაურება და ა.შ. 

            ფონდს აქვს საგანგებო დახმარების მექანიზმი, რომელიც სტიქიური უბედურებების 

შემთხვევაში გამოიყენება; აგრეთვე დაბალი შემოსავლების ქვყნების დახმარების მექანიზმი (72 

ქვეყანა). 

           სსფ–ს პოლიტიკა მონეტარისტულია, რაც იმას ნიშნავს, რომ განიხილება 

ურთიერთდამოკიდებულ სიდიდეებად ერთი მხრივ ქვეყნის ფულადი მასის სიდიდე, 

ერთობლივი მოთხოვნის მოცულობა და მეორეს მხრივ საგადასახდელო ბალანსის წონასწორობა. 

ფონდი საგადასახდელო ბალანსის გაუწონასწორებლობის ძირითდ მიზეზად  მიიჩნევს 

ქვეყანაში არსებულ ჭარბ ერთობლივ მოთხოვნას, რომელიც გამოწვეულია სახელმწიფო  

ბიუჯეტის დეფიციტით და ფულის მასის უზოო ზრდით. ფონდი ძირითადად ცხრა 

კრიტერიუმის შესრულებას ითხოვს: 
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1. მოვალეთა მაკროეკონომიკური პოლიტიკა მიმართულია საგადასახდელო 

ბალანსის აქტიური სალდოს უზრუნველსაყოფად, რომელიც მიიჩნევა 

ვალის და პროცენტის ძირითდი ნაწილის გადახდის ძირითდ ფაქტორად; 

2. შიდა მოთხოვნის სტაბილიზაცია სახელმწიფო ხარჯების შეზღუდვეის 

ხარჯზე; 

3. სესხების გამოყენება საწარმოო სფეროს დასაფინანსებლად; ვალის 

ძირითადი ნაწილის და პროცენტის გადახდა საწარმოო სფეროში 

მიღებული მოგების ხარჯზე; 

4. უდეფიციტო სახელმწიფო ბიუჯეტის უზრუნველყოფა გაუმართლებელი 

სახელმწიფო ხარჯების შემცირებისა და ინფლაციის შეკავების ხარჯზე; 

5. ეფექტიანი საგადასახადო პოლიტიკის გატარება, რომელიც ხელს შეუწყობს 

ინვესტირებისა და მეწარმეობის განვითრებას; უზრუნველყოფს 

გადასახადების ამოღებას სახელმწიფო ხარჯების დასაფარად; 

6. ფულის მიმოქცევის სტაბილიზაცია, რაც ვარაუდობს დევალვაციის 

გატარებას, ცალკეულ შემთხვევებში კი – ფულის რეფორმას; 

7. საბაზრო მექანიზმებისა და კონკურენციის, როგორც ეკონომიკის 

კონკურენტუნარიანობის დონის ამაღლების საშუალების მაქსიმალური 

გამოყენება; ფასებსა და ხელფასებზე კონტროლის მოხსნა, თავისუფალი 

დაშვება შიდა ბაზარზე და კონკურენცია იმპორტული საქონლის მხრიდან; 

8. ეკონომიკის სტრუქტურული გარდაქმნის განხორციელება; 

9. პოლიტიკური სტაბილურობის უზრუნველყოფა, რადგან ხელისუფლების 

შეცვლას თან სდევს სესხების ჩათვლით ვალდებულებათა მემკვიდრეობის 

საკითხების გადაწყვეტა. 

             აღნიშნულის მიუხედავად, ფონდის საქმიანობას მრავალი პრობლემა ახლავს: მისი 

კონცეფციის მიხედვით ქვეყნების განვითარება ყველა შემთხვევაში ვერ მიდის წარმატებამდე. 

უმართავი ხდება საფინანსო–საკრედიტო კრიზისიები, რაც მსოფლიოს ახალი სავალუტო 

სისტემის ფორმირებისკენ უბიძგებს. 

საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია (IFC): ისტორია, პრინციპები, მიზნები და ამოცანები 

საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია (IFC) მსოფლიო ბანკის ჯგუფის წევრი 

მთავრობათაშორის ორგანიზაციაა, რომელიც ამავე დროს გაეროს სპეციალიზებული 

დაწესებულებაა. IFC შეიქმნა 1956 წელს, როგორც რეკონსტრუქციისა და განვითარების 

საერთაშორისო ბანკის (IBRD) ფილიალი, თუმცა კორპორაცია  ბანკისგან დამოუკიდებელ 

ერთეულს წარმოადგენს. ურთიერთობას საფუძვლად უდევს ხელშეკრულება, რომელიც 

დამტკიცებულია 1957 წელს. IFC-ის წევრი შეიძლება იყოს მხოლოდ რეკონსტრუქციისა და 

განვითარების საერთაშორისო ბანკის წევრი სახელმწიფო. IFC წევრია 182 სახელმწიფო და 

მისი სააქციო კაპიტალი 2.4 მილიარდი აშშ დოლარია. საწყისი კაპიტალის ნომინალური 

ღირებულება შეადგენდა 1 მლრდ აშშ დოლარს, რომელიც დაყოფილი იყო 100 000 აქციად 

და თითოეულის ნომინალური ღირებულება  1000 (ათასი) აშშ დოლარი იყო. ყოველ წევრს 
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ეძლევა 250 ხმა და 1 დამატებითი ხმა ყოველ აქციაზე, რომელსაც ფლობს აღნიშნული 

წევრი.  

კორპორაცია თავის საქმიანობას წარმართავს შემდეგი პრინციპების საფუძველზე: 

1. კორპორაცია არ ახდენს დაფინანსებას ისეთ შემთხვევაში, როდესაც კორპორაციის 

აზრით, არსებობს სხვა პირობები, რომელთა საფუძველზე შესაძლებელია 

მოპოვებულ იქნეს საკმარისი ოდენობის კერძო კაპიტალი; 

2. კორპორაცია არ აფინანსებს ამა თუ იმ წევრის ტერიტორიაზე განთავსებულ 

საწარმოს, თუ თვით წევრი ეწინააღმდეგება ასეთი დაფინანსების 

განხორციელებას; 

3. კორპორაცია არ ავალდებულებს წევრს, რომლის ტერიტორიაზეც განხორციელდა 

დაფინანსება, რათა დაფინანსების შედეგად მიღებული შემოსავლების დახარჯვა 

მოხდეს რომელიმე კონკრეტული ქვეყნის ტერიტორიაზე; 

4. კორპორაცია არ არის პასუხისმგებელი იმ საწარმოს მართვაზე, რომელშიც მან 

განახორციელა ინვესტიციები. კორპორაცია არ სარგებლობს აგრეთვე ხმის 

უფლებით ისეთ საკითხებთან მიმართებაში, რომლებიც კორპორაციის აზრით 

მიეკუთვნება მართვის, კონტროლის სფეროს. 

IFC შეიქმნა განვითარებადი ქვეყნების ეკონომიკის კერძო სექტორში 

კაპიტალდაბანდებათა მიზნით.  

გარდა ზემოთ ჩამოთვლილი ფუნქციებისა, კორპორაცია უფლებამოსილია: 

1. ისესხოს ფულადი სახსრები და განახორციელოს დამატებითი თუ სხვა სახის 

უზრუნველყოფა იმ პირობით, რომ წევრი ქვეყნების ბაზრებზე თავისი სასესხო 

ვალდებულებების აუქციონის წესით გაყიდვამდე, კორპორაცია მიიღებს 

თანხმობას იმ წევრისგან, რომლის ტერიტორიაზეც ტარდება აუქციონი. აგრეთვე 

იმ წევრისგან, რომლის ვალუტაშიც არის გამოსახული სასესხო ვალდებულებები. 

იმ შემთხვევაში, თუ კორპორაციას აღებული აქვს სესხი ბანკიდან, ან საბანკო 

გარანტია, გადაუხდელი სესხის მთლიანი ოდენობა ან კორპორაციის მიერ 

გაცემული გარანტიები არ ექვემდებარება ზრდას, თუ გარკვეული დროისთვის 

კორპორაციის მიერ ნებისმიერი წყაროდან მიღებული სესხის ჯამური ოდენობა 

და შემდგომი გადაუხდელი თანხა გადააჭარბებს ოდენობას, რომელიც 

უთანაბრდება კორპორაციის ხელმოწერით გამოშვებულ და შეუმცირებელი 

სააქციო კაპიტალის და ჭარბი კაპიტალის ოთხმაგ ოდენობას; 

2. განათავსოს ფულადი სახსრები, რომლებიც მოცემული მომენტისთვის არ არის 

საჭირო დაფინანსების ოპერაციებისთვის, ისეთ ვალდებულებებში, რომლებსაც 

მიზანშეწონილად მიიჩნევს. განათავსოს ფულადი სახსრები, რომლებიც გააჩნია 

კორპორაციას საპენსიო თუ სხვა მსგავსი მიზნებისთვის, გასავლიან ფასიან 

ქაღალდებში; 

3. გასცეს გარანტია იმ ფასიან ქაღალდებზე, რომლებშიც ახორციელებს ფულადი 

სახსრების ინვესტირებას, რათა ხელი შეუწყოს მათი გასაღების პროცესს; 
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4. შეიძინოს და გაყიდოს ფასიანი ქაღალდები, რომლებიც გამოცემულია 

კორპორაციის მიერ, ან მისი გარანტიით, ან რომლებშიც განთავსებულია 

კორპორაციის ფულადი სახსრები; 

5. გამოიყენოს მისი საქმიანობისთვის საჭირო სხვა დამხმარე უფლებები, რომლებიც 

ემსახურება კორპორაციის მიზნების მიღწევას. 

 კორპორაციის მთავარი ამოცანაა ხალხს მისცეს შესაძლებლობა სიღარიბის 

დაძლევისა და ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებისათვის: 

 განვითარებად ქვეყნებში ღია და კონკურენტული ბაზრების შექმნის ხელშეწყობით; 

 კერძო სექტორისა და კომპანიებისთვის ხელშეწყობით (თუ მათ აქვთ პრობლემა); 

 მწარმოებლური ბიზნესის შექმნაში დახმარებით და მასთან დაკავშირებული 

აუცილებელი მომსახურების გაწევით; 

 კერძო მეწარმეობის განვითარებისთვის სხვადასხვა ფინანსური სახსრების მოძიებით 

და მობილიზებთ.  

  კორპორაციის შემადგენლობაში შედიან კორპორაციის მმართველი საბჭო, 

დირექტორთა საბჭო, დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე, პრეზიდენტი და სხვა 

თანამდებობის პირები და მოხელეები, რომლებიც ასრულებენ კორპორაციის მიერ მათთვის 

განსაზღვრულ მოვალეობებს. 

IFC უმაღლესი ორგანოა მმართველთა საბჭო, რომლის შემადგენლობაშიც იგივე 

პირები არიან, რომელნიც IBRD-ში. მათ (IFC da IBRD) საერთო პრეზიდენტი და 

აღმასრულებელი დირექტორები ჰყავთ. 

 IFC ახორციელებს ინვესტიციებსა და საკონსულტაციო საქმიანობას გლობალური 

მასშტაბით. მთელი ძალისხმევა მიმართულია განვითარებადი ქვეყნების აღორძინებისკენ, 

რაც ხელსაყრელია ეკონომიკური თვალსაზრისით, ფინანსური, სოციალური თუ 

ეკოლოგიური პრობლემების გადასაჭრელად. IFC თვალსაზრისით ხალხის ეკონომიკური 

კეთილდღეობის გაუმჯობესების საუკეთესო გზა არის ინვესტიციებისა და ეკონომიკური 

საქმიანობისთვის ხელშემწყობი პირობების შექმნა.  

  კორპორაცია ხელშეკრულებებს უშუალოდ კერძო კლიენტურასთან დებს. ქვეყნის 

ხელისუფლება მის საქმიანობაში არ ერევა, კრედიტების ოდენობასა და ვადებს კორპორაცია 

თვითონ არეგულირებს. მას უფლება აქვს შეიძინოს იმ კომპანიის აქციები, რომელსაც 

ყველასგან დამოუკიდებლად აფინანსებს. 

კერძო კაპიტალდაბანდებათა დაფინანსება ხდება უმთავრესად განვითარებად 

ქვეყნებში. იგი სამთავრობო გარანტიებს არ მოითხოვს, თუმცა კრედიტის გაცემის 

აუცილებელი პირობაა დაფინანსებულ პროექტში ადგილობრივი ან საზღვარგარეთის კერძო 

კაპიტალის მონაწილეობა 5-% მოცულობით. კრედიტის გაცემის ვადაა 7-დან 12 წლამდე. 

წლიური პროცენტის განაკვეთის სიდიდე კი მერყეობს 5-დან 10%-მდე 

1995 წელს საქართველო საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციის წევრი გახდა.  
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როგორც ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონული სტრატეგიის ნაწილის, 

საქართველოში IFC–ის პრიორიტეტებია ინვესტირება ინფრასტრუქტურაში, განახლებად 

ენერგიაში, სოფლის მეურნეობაში, მცირე და საშუალო საწარმოებში.  

საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციისა და მსოფლიო ბანკის დახმარებით 1994 

წელს საქართველოში შემუშავდა ანტიკრიზისული პროგრამა და დაიწყო 

ფართომასშტაბიანი რეფორმა, რომლის ძირითადი ამოცანა იყო ქვეყანაში საბაზრო 

მექანიზმის ამუშავება და მსოფლიო ეკონომიკურ სისტემაში ინტეგრაცია. 

მსოფლიო ბანკის/საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის ერთობლივ ანგარიშში 

“ბიზნესის წარმოება 2007: როგორ განვახორციელოთ რეფორმები” საქართველო პირველ 

რეფორმატორად დასახელდა. საერთო მონაცემებით საქართველო ბიზნესის წარმოების 

სიმარტივით 11, ხოლო ბიზნესის დაწყების სიმარტივით 5 ადგილზეა.  

საქართველოში IFC არა მხოლოდ ინვესტირებას ახორციელებს, არამედ 

საკონსულტაციო პროექტებსაც, როგორებიცაა: 

1. ბიზნესის ხელშემწყობი გარემოს პროექტი (2006 წლიდან დღემდე), რომელიც 

გულისხმობს საქართველოში ადმინისტრაციული ბარიერების შემცირებას მცირე 

ბიზნესის ფუნქციონირებისა და მართვის გასაუმჯობესებლად. აღნიშნული პროექტს 

მხარს უჭერენ: კანადის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (CIDA), BP და მისი 

ნავთობისა და გაზის პარტნიორები და თავად IFC.  

2. კორპორაციული მართვის პროექტი (2006 წლიდან დღემდე). პროექტის მიზანია 

საქართველოში არსებული სააქციო საზოგადოებებისა და ბანკების მმართველობითი 

პრაქტიკის დახვეწა, ეხმარება რა მათ რომ იმოქმედონ უფრო ეფექტურად და უფრო 

მარტივად ხელმისაწვდომი იყოს მათთვის კაპიტალი. აღნიშნული პროექტი 

ხორციელდება CIDA-s, BP და მისი ნავთობისა და გაზის პარტნიორების ფონდების 

მიერ.  

3. ენერგო-ეფექტურობის მხარდაჭერის პროგრამა (2008 წლიდან დღემდე). პროექტის 

მთავარი მიზანია ადგილობრივი ფინანსურ ინსტიტუტების, მცირე და საშუალო 

საწარმოებისა და ეკონომიკური პოლიტიკის შემმუშავებლების უკეთ გაცნობიერება 

ენერგო-ეფექტურობის შესაძლებლობის არსებობის შესახებ საქართველოში. პროექტის 

მხარდამჭერები არიან ავსტრიის ტექნიკური დახმარების  ფონდი და IFC. 

4. სურსათის უვნებლობის გაუმჯობესების პროექტი (2010 წლიდან დღემდე). პროექტის 

მიზანია პროდუქციის უვნებლობის პრაქტიკის დახვეწა ქართველ სურსათის 

მწარმოებლებში, ადგილობრივი სურსათის უვნებლობის კანონმდებლობის 

შესაბამისობა ევროკავშირის მოთხოვნებთან და შესაბამისად ადგილობრივი 

მწარმოებლების კონკურენტუნარიანობის ზრდა. პროექტს მხარს უჭერენ BP და მისი 

ნავთობისა და გაზის პარტნიორები და ავსტრიის ფინანსთა სამინისტრო. 
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განვითარების ამერიკათაშორისი ბანკი (IDB) 

განვითარების ამერიკათაშორისო ბანკი დაფუძნდა 1959 წელს. ის შეიქმნა ლათინური 

ამერიკისა და კარიბის ზღვის აუზის ქვეყნებისათვის ეკონომიკური და სოციალური 

განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, მათზე სესხების გაცემის გზით. ბანკის შტაბ–ბინა 

ვაშინგტონში მდებარეობს.  მისი სამუშაო ენებია: ინგლისური, ფრანგული, პორტუგალური 

და ესპანური. 

IDB ბანკის ჯგუფს მართავს მმართველთა საბჭო, რომელიც  წევრი ქვეყნების 

დელეგატებისგან შედგება. ცალკეული განყოფილებების აღმასრულებელი დირექტორები 

აირჩევიან 3 წლის ვადით. ბანკის პრეზიდენტი 5 წლის ვადით აირჩევა მმართველთა 

საბჭოს წევრების მიერ. ის არის ორგანიზაციის მთავარი აღმასრულებელი წარმომადგენელი 

ბანკის ყოველდღიური საქმიანობის განხორციელებისას. მას ეხმარებიან ერთი 

აღმასრულებელი ვიცე-პრეზიდენტი  და ოთხი ვიცე-პრეზიდენტი. 

საბჭოში თითოეული წევრი ქვეყნის ხმა და მნიშვნელობა მასში ფინანსური 

დაფინანსების ქვოტების შესაბამისად განისაზღვრება. ლათინური ამერიკის და კარიბის 26 

ქვეყანა პროცენტული წილის შესაბამისად ხმათა 50.02 პროცენტს ფლობს. მნიშვნელოვანი 

წილი (30.02 პროცენტი), აშშ-ს საკუთრებაა. 

განვითარების ამერიკათაშორისო ბანკი წარმოადგენს ლათინური ამერიკისა და 

კარიბის ზღვის რეგიონის დაფინანსების უმთავრეს წყაროს. ის გასცემს კრედიტებს ბანკის 

წევრის მთავრობებზე, იმ პირობით, რომ მოვალე ვალის დაფარვისას უპირატესობას 

მიანიჭებს, სწორედ ამ ბანკს სხვა კომერციულ ბანკებთან შედარებით. ბანკის შემოსავალი 

შედგება სხვა ბანკებზე ჩვეულებრივი პირობებით გაცემული სესხებიდან მიღებული 

შემოსავლებით და, ასევე, დონორი ქვეყნების მიერ შემოსული შენატანებით. 

განვითარების ამერიკათაშორისო ბანკის სასესხო კაპიტალი შედგება  48 წევრი 

ქვეყნის მიერ დახმარების სახით გაღებული თანხებისგან  და, ასევე, ბანკის 22 პარტნიორი 

ქვეყნების შემოწირულობებისგან. ბანკში 48 წევრი ქვეყანაა, რომელთაგან 26-ს ამ 

ორგანიზაციისაგან კრედიტის მიღების შესაძლებლობა აქვს, დანარჩენ 22-ს კი არა. პირველი 

ჯგუფის ქვეყნებს მიეკუთვნებიან: არგენტინა, ბაჰამა, ბარბადოსი, ბელიზი, Bბოლივია, 

ბრაზილია, ჩილე, კოლუმბია, კოსტა რიკა, დომინიკის რესპუბლიკა, ეკვადორი, ელ 

სალვადორი, გვატემალა, გაიანა, Hჰაიტი, ჰონდურასი, იამაიკა, მექსიკა, ნიკარაგუა, პანამა, 

პარაგვაი, პერუ, სურინამი, ტრინიდადი და ტობაგო, ურუგვაი და  ვენესუელა. ქვეყნების 

მეორე  ჯგუფში, რომლებიც ფაქტიურად ორგანიზაციის დონორი წევრები არიან, შედიან 

ძირითადად ამერიკისა და ევროპის განვითარებული ქვეყნები: ავსტრია, ბელგია, კანადა, 

ჩინეთი, ხორვატია, დანია, ფინეთი, საფრანგეთი, Gგერმანია, ისრაელი, იტალია, იაპონია, 

ჰოლანდია, ნორვეგია, პორტუგალია, კორეის რესპუბლიკა, სლოვენია, ესპანეთი, შვედეთი, 

შვეიცარია, დიდი ბრიტანეთი და, რათქმაუნდა, აშშ. ჯამურად ამ ორგანიზაციის კაპიტალი 

101 მლრდ. დოლარისაგან შედგება, საიდანაც მხოლოდ 4.3 % წარმოადგენს გადახდილს, 
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ანუ გაცემული სესხების სახით, მაშინ როდესაც 95.7% კვლავ  სარეზერვო კაპიტალის 

სახით რჩება. 

ამერიკათაშორისო  განვითარების ბანკის ჯგუფი ეფუძნება ამერიკათაშორისი 

საინვესტიციო კორპორაციისა (Inter-American Corporation - IIC) და მრავალმხრივი 

ინვესტირების ფონდის (Multilateral Investment Fund - MIF)  საქმიანობას. პირველი 

ფოკუსირებულია მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაზე რეგიონში, ხოლო მეორე 

კონცენტრირებულია კერძო სექტორის განვითარებაზე უფრო მეტად მიკროსაწარმოების 

ხელშეწყობის კუთხით, მათი ინვესტირებისა და გარანტირების გამოყოფის გზით. 

ამ ბანკის მიზნებია ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის რეგიონში ხელი 

შეუწყოს ეკონომიკურ ზრდას. ამ მიზნების გათვალისწინებით ის ცდილობს არსებული 

გარემოებებისა და სოციალური ფაქტორების შეთანაწყობის  გზით შეამციროს სიღარიბის 

დონე და სოციალური ფენები დაუახლოვოს ერთმანეთს აღნიშნული რეგიონის ქვეყნებში. 

უფრო კონკრეტულად, მისი სამოქმედო გეგმიდან გამომდინარე, ორგანიზაციის მიზნებია: 

 ხელი შეუწყოს წევრ ქვეყნებს საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობის  

ამაღლებას სხვადასხვა პროგრამების განხორციელების გზით, რომელიც 

ქვეყანას უფრო მიმზიდველს გახდის თანამედროვე გლობალურ პირობებში; 

 სახელმწიფო წყობის მოდერნიზება და გაუმჯობესება სხვადასხვა 

საზოგადოებრივი ინსტიტუტების განვითარების ხელშეწყობის გზით; 

 დაეხმაროს ქვეყნების რეგიონული განვითარების საკითხებში და ამით 

მიაღწიონ ეკონომიკური განვითარებისა და ვაჭრობის უფრო მაღალ დონეებს. 

ამის გარდა, ბანკს გააჩნია ამოცანები, პრიორიტეტები, რომელთა მიღწევასაც ემსახურება. 

ესენია: 

 სიღარიბის დონის შემცირება, ცხოვრების დონის გაუმჯობესების გზით; 

 გლობალური კლიმატური ცვლილებების ფონზე ენერგეტიკული რესურსების 

ალტერნატიული რესურების მონახვა და  მოძიება; 

 ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება ინვესტირების გზით; 

 განათლებისა და პროგრესის, ინოვაციების მაღალ დონეზე დანერგვა; 

 კერძო საკუთრებისათვის, რომლებიც ძალაუფლებით უმცირესობებს წარმოადგენს 

უპირატესი პირობების მინიჭება, 

დასახული მიზნებისა და ამოცანების მისაღწევად ბანკის ხელშეწყობითა და უშუალო 

მონაწილეობით მრავალი პროექტი ხორციელდება ლათინური  ამერიკისა და კარიბის 

ზღვის აუზის ქვეყნებში. პროექტები შეეხება ბანკის წინაშე მდგარ ყველაზე მნიშვნელოვან 

გამოწვევებს. პროექტების განხორციელება რამოდენიმე ეტაპად ხდება: 

 მომზადება; 

 შეფასება-დამტკიცება; 

 დანერგვა-განხორციელება; 
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 შედეგების შეფასება. 

IDB მიერ განხორციელებული პროექტებიდან, რომლებმაც პროგრამების სახე მიიღეს 

აღსანიშნავია: ,,Doing Business with the IDB Group”, ,,Partnering with the IDB Group”, ,,Sharing 

Knowledge with the IDB Group”, ,,Better Conditions for Productivity with the IDB Group”. 

 

განვითარების აზიური ბანკი (ADB) 

    ომის შემდგომ პერიოდში რეგიონის რეაბილიტაციისა და აღმშენებლობის მიზნით 

1960 წელს ჩამოყალიბდა აზიის განვითარების ბანკის (Asian Development Bank) შექმნის 

იდეა. ის ისეთი ფინანსური ინსტიტუტი უნდა ყოფილიყო, რომელიც მოერგებოდა ამ 

რეგიონის სპეციფიკას და ხელს შეუწყობდა რეგიონში ეკონომიკურ ზრდას და 

თანამშრომლობის გაღრმავებას ქვეყნებს შორის. 

    1966 წელის 19 დეკემბერს შეიქმნა განვითარების აზიური ბანკი (ADB) მისი სათავო 

ოფისი განთავსებულ იქნა ფილიპინების დედაქალაქ მანილაში. პირველად გაწევრიანებული 

იყო 31 ქვეყანა. შემდგომ წლებში კი ADB-ის მოქმედების სფერო გაფართოვდა, გაიზარდა 

მისი წევრების რაოდენობაც. 2007 წელს შეჯამებულ იქნა 41 წლიანი ნაყოფიერი 

თანამშრომლობის შედეგები სახელმწიფოებთან და აზიის ხალხებთან. 

   ADB-ის სახსრები ძირითადად შედგება წევრთა შენატანებისაგან, აგრეთვე არსებობს 

სხვა ფონდების სახსრები და შემოწირულობები, რომლებიც თავს იყრის ADB-ში. 

    არსებობს ჩვეულებრივი კაპიტალური რესურსები, რომელიც გაიცემა ქვეყნებზე 

მსოფლიო ბაზრებზე ფორმირებული კრედიტის ფასად, კრედიტს სთავაზობენ საუკეთესო 

პირობებით. 

   აზიის განვითარების ფონდი, შექმნილია ADB-ის წევრი დონორი ქვეყნების მიერ. 

ქვეყნებს სთავაზობს სესხებს ძალიან დაბალი საპროცენტო განაკვეთით, გამოიყოფა აგრეთვე 

გრანტები უღარიბესი ქვეყნებში სიღარიბის დაძლევის მიზნით. 

   ტექნიკური დახმარება წარედგინება მრავალ ქვეყანას, რაც ითვალისწინებს პროექტების 

შემუშავებას, არსებულის გაუმჯობესებას, განვითარების სტრატეგიის შემუშავებას. ამით 

ხელი ეწყობა რეგიონულ თანამშრომლობას. ტექნიკური დახმარება შეიძლება 

დაფინანსებულ იქნას გრანტებით და სესხებით, როგორც სპეციალური ფონდებიდან, ასევე, 

ADB-ის ცენტრალური ბიუჯეტიდან. 

   კაპიტალური რესურსები ხელმისაწვდომია ყველა ქვეყნისათვის და გამიზნულია 

ძირითადად დაბალი და საშუალო შემოსავლების მქონეებზე. პირველი კაპიტალური 

რესურსის სესხი გაიცა 1968 წელს 5 მლნ აშშ დოლარის ოდენობით, შემდგომში კი 

გაცემული კრედიტების მოცულობა გაიზარდა 6.8 მლრდ-მდე. 
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   კაპიტალური რესურსები გამოიყენებოდა მთელი რიგი მიმართულებით: 

 მოდერნიზებულ იქნა ქალაქის და სოფლის სატრანსპორტო სისტემები; 

 ელექტრო ენერგიით უზრუნველყოფის ხარისხი გაიზარდა; 

 ხელმისაწვდომი გახდა სუფთა წყალი და სანიტერული საშუალებები; 

 გარემოს დეგრადაცია შემცირდა; 

 ადგილობრივი მმართველობის ხარისხის გაუმჯობესდა. 

    ჩვეულებრივი კაპიტალური რესურსების სესხების ამღებ ქვეყნებზე მსოფლიოს 

უღარიბეს ადამიანთა 64% მოდის, რომლებიც სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ იმყოფებიან 

(დღეში 1.25 აშშ დოლარი) დღეს ამ რესურსების გამომყენებელი ქვეყნები დგანან მთელი 

რიგი გამოწვევების წინაშე, იმატა პრობლემებმა ენერგეტიკაში, ბუნებრივი რესურსებისა და 

ნედლეულის გამოყენებაში, გარემოს დაცვაში. 

    გარდა ამისა ეკონომიკურმა კრიზისმა უარყოფითი გავლენა მოახდინა ღარიბ 

ქვეყნებზე და უმძიმეს უმძიმეს მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ყველაზე დაუცველი ქვეყნები. 

ამიტომ კოლექტიური რეგიონალური ძალისხმევა აუცილებელია არსებული პრობლემების 

დაძლევისათვის. ჩვეულებრივი კაპიტალური რესურსებით მოსარგებლე ქვეყნებს სჭირდებათ 

დიდი ფინანსური და ადამიანური რესურსები სიღარიბის დაძლევის პროგრამების 

განხორციელებისათვის. 

    როგორც ზევით აღვნიშნეთ, განვითარების აზიური ბანკი არის საერთაშორისო 

საფინანსო ინსტიტუტი, რომლის ამოცანაა დაეხმაროს თავის წევრ ქვეყნებს სიღარიბის 

შემცირებაში და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებაში. ADB-ში შედის 67 ქვეყანა, 

რომლიდანაც 48 არის უშუალოდ რეგიონში და 19 კი მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეებიდან. 

ADB-ის უკანასკნელი წევრია საქართველო, რომელიც რიგით 67-ეა იგი შეუერთდა ADB -ს 

2007 წლის 2 თებერვალს. 

    ADB-ის ძირითადი პარტნიორები არიან მთავრობები, კერძო სექტორის 

წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, განვითარების სააგენტოები. 

    “სტარტეგია 2020” წარმოადგენს გრძელვადიან სტრატეგიას რომელიც მიღებულ იქნა 

2008 წელს, იგი შეიცავს სამ დამატებით სტრატეგიას: ინკლუზიური ზრდის, ეკოლოგიური 

გარემოს და რეგიონალურ სტრატეგიას. 

       ბოლო ორი წელია ქვეყნებს შორის დაიწყო ურთიერთობების ახალი ეტაპი, ADB-

ის მიერ შემუშავებულია განვითარების ახალი პოლიტიკა. 2008 წლის 31 დეკემბრიდან 

მიმდინარეობს კაპიტალის ზრდის პროცესი. 

   ADB-ისათვის აზია წყნარი ოკეანის რეგიონში კერძო სექტორში სიღარიბესთან 

ბრძოლა მნიშვნელოვან პრიორიტეტად რჩება. იგი მხარს უჭერს კერძო სექტორის 

განვითარებას: 
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 ბიზნესისათვის სათანადო პირობების შექმნას, შესაბამისი რეფორმების გატარებით 

და შესაბამისი ეკონომიკური გარემოს შექმნით; 

 სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის აქტიურ პარტნიორული ურთიერთობების 

გაღრმავების ხელშეწყობას; 

 ფინანსური დახმარების გაწევას კერძო საწარმოებისათვის. 

ADB-ს მჭიდრო ურთიერთობა გააჩნია არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, 

პროფკავშირებთან, კვლევით ინსტიტუტებთან. როგორც გამოცდილებამ აჩვენა 

თანამშრომლობა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან აუმჯობესებს ADB-ის 

საქმიანობის ეფექტურობის ხარისხს, მის მდგრადობას რეგიონში. ამ ორგანიზაციებთან 

ერთად მიმდინარეობს ერთობლივი პროგრამების შემუშავება. არსებობს მრავალფეროვანი 

მექანიზმები და საშუალებები, რომელიც გამოიყენება ამ პროექტების რეალიზაციის 

კუთხით. უნდა აღინიშნოს, რომ ADB-ის მიერ გაცემული სესხების 3/4 მოდის 

არასამთავრობო ორგანიზაციებზე. 

    სტარტეგია 2020 არის ADB-ის გრძელვადიანი სტრატეგია რომელიც 2008 წლის 

აპრილში იქნა დამტკიცებული. “სტრატეგია 2020” აყალიბებს კერძო სექტორის ხელშეწყობის 

ახალ მიმართულებებს. ხელს უწყობს გენდერულ თანასწორობას, რომელიც  დიდ 

პრობლემას წარმოადგენს რეგიონისათვის. ეხმარება ქვეყნებს ცოდნის და პარტნიორული 

ურთიერთოებების განვითარებაში, ხელს უწყობს კერძო სექტორისა და საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციების ურთიერთ თანამშრომლობის გაღრმავებას. 

    გამოიყო პრიორიტეტული მიმართულებები, რომელიც დაფინანსებულ უნდა იქნეს 

2012 წლამდე. სესხების 80% მიმართული იქნება: 

 ინფრასტრუქტურაზე; 

 გარემოს პირობების გაუმჯობესებაზე; 

 რეგიონული თანამშრომლობის და ინტეგრაციის გაღრმავებაზე; 

 საფინანსო სექტორის განვითარებაზე; 

 განათლებაზე. 

    2020 წლამდე სესხების 50% მიმართული იქნება კერძო სექტორის განვითარებაზე და 

30% რეგიონული თანამშრომლობის და ინტეგრაციის განვითარებაზე. მნიშვნელოვანი 

ყურადღების ცენტრშია ჯანმრთელობის სფერო, სოფლის მეურნეობის აღორძინება, 

კატასტროფების თავიდან აცილება და გადაუდებელი დახმარებების გაწევა. 

ინკლუზიური განვითარება გულისხმობს ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას 

ღარიბი და ღატაკი მოსახლეობისათვის, რაც მოიცავს როგორც ჯანმრთელობის სფეროს, 

ასევე, განათლებას. გენდერული თანასწორობა მნიშვნელოვან ყურადღებას იპყრობს. ქალთა 

როლის გაძლიერება ხელს უწყობს სოციალურ ინტეგრაციას. ინკლუზიური სოციალური 

განვითარება მოითხოვს სათანადო ყურადღება მიექცეს სოციალურ გარანტიებს, 

განსაკუთრებით შეეხება არანებაყოფლობით განსახლების შემთხვევებს. 
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ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება წარმოადგენს ერთერთ პრიორიტეტულ 

მიმართულებას შემუშავებულ სტრატეგიაში. სიღარიბე, ცუდი საცხოვრებელი პირობები, 

დაუცველობა  ხშირად დაკავშირებულია გარემოს დეგრადაციასთან. ღარიბი ქალაქები და 

სოფლები გარემოს დეგრადაციის მნიშვნელოვანი ზეგავლენის ქვეს იმყოფებიან. სიღარიბეს 

ამწვავებს მთელი რიგი ეკოლოგიური პრობლემები, გადაჭრას საჭიროებს ისეთი პრობლემა 

როგორიცაა სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. 

    ღარიბი მოსახლეობა მუდმივად ბუნებრივი რისკების ქვეშ, როგორიცაა მიწისძვრა, 

ცუნამი, დიდთოვლობა, წყალდიდობა, ასევე არსებობს პრობლემები თავშესაფარი 

პირობებით უზრუნველყოფაზე. 

    ADB-ს გარემოს დეგრადაციასთან დაკავშირებით აქვს სპეციფიკური მიდგომა, 

უპირველეს ყოვლისა, საშიშ და მარგინალურ მდგომარეობასთან. მოსახლეობის გამოყვანა 

და შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფის დაფინანსება. ურბანული ტრანსპორტის 

განვითარება. გარემოს დეგრადაციისაგან მოსახლეობის დაცვისათვის მიმდინარეობს მთელი 

რიგი ღონისძიებების დაფინანსება: ნიადაგის კონსერვაცია, წყალდიდობების “მართვა”, 

ურბანული გარემოს გაუმჯობესება, მდგრადი ეკოსისტემის შემუშავება. 

    რეგიონალური თანამშრომლობა ხელს უწყობს ინკლუზიურ სოციალურ 

განვითარებას. სიღარიბის დაძლევისათვის მნიშვნელოვანია რეგიონალური თანამშრომლობა 

ქვეყნებს შორის, რაც უპირველეს ყოვლისა გულისხმობს საქონელმოძრაობას მათ შორის, 

წახალისებულ უნდა იქნეს საქონლის ექსპორტი ღარიბი ქვეყნებიდან, რაც მათ დამატებით 

შემოსავალს მოუტანს. უნდა განვითარდეს საინფორმაციო მომსახურება და 

ინფრასტრუქტურა. თანამშრომლობა მოიცავს ისეთი პრობლემების გადაწყვეტას, 

როგორიცაა: გლობალური დათბობა, აივ/შიდსი, ფრინველის გრიპი და ა.შ. ამდენად 

რეგიონალურ თანამშრომლობას მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ADB-ის სიღარიბის 

დაძლევის სტრატეგიაში. 

    ADB თანამშრომლობს რეგიონალური ინტეგრაციის ცენტრთან, რომელიც ხელს 

უწყობს რეგიონალური თანამშრომლობის პროგრამების განხორციელებას. 

2009 წელს დაკრედიტების მოცულობა იყო 13 მლრდ აშშ დოლარი (93 პროექტი) 

აქედან 267.2 მლნ ტექნიკური დახმარება, გრანტით დაფინანსდა 1.11 მლრდ აშშ დოლარის 

ღირებულების 64 პროექტი, გარდა ამისა გაიცა 3.16 მლრდ პირდაპირი სესხები. 

    აზიის განვითარების ბანკს საქართველო შეუერთდა 2007 წელს. მიღებული აქვს B1 

განვითარებადი წევრის სტატუსი. საქართველომ ADB-თან ხელი მოაწერა მუდმივ 

თანამშრომლობას. 2008 წლის სექტემბერში მისიამ დაიწყო მნიშვნელოვანი საფინანსო 

ოპერაციები, ეს ოპერაციები დააჩქარა იმ გარემოებამაც, რომ 2008 წელს რუსეთ-

საქართველოს ომის შემდგომ საქართველოს დასჭირდა ფინანსური სახსრები ომისშემდგომი 

რეაბილიტაციისათვის. დონორთა კონფერენციაზე, რომელიც 2008 წლის ოქტომბერში 
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გაიმართა ბრიუსელში, ADB-მა გამოყო 300 მლნ აშშ დოლარიანი დახხმარება საქართველოს 

სახელმწიფოსათვის, რომელიც უნდა გადაეცა 2008-2010 წლებში. 

ADB ასრულებს თავის 3 წლიან დახმარების პროგრამას, ჯერ კიდევ 2008 წელს 

აზიის განვითარების ფონდმა რომელიც შედის ADB-ში საქართველოს დაუმტკიცა 110 მლნ 

დოლარის სესხი, ხოლო შემდგომ, 2009 წელს გასცა 181 მლნ დოლარი. 

     ADB-ში პირველი სესხი 2007 წელს გაიცა კერძო სექტორის დახმარებისათვის, 25 

მლნ აშშ დოლარის ოდენობით. ეს 25 მლნ დოლარი გადაეცა “საქართველოს ბანკს”, 

რომელსაც სესხები უნდა გაეცა მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებზე. 20 მლნ დოლარი 

გადაეცა ბანკ “რესპუბლიკას”, რომელიც დამტკიცებული იქნა 2010 წლის თებერვალში. 

მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებისათვის სესხის გაცემა წარმოადგენს მთავარ მიზანს. 

    2009 წლის 31 დეკემბრის დადგენილებით საქართველოს 363 მლნ დოლარის სესხის 

და 2,1 მლნ ტექნიკური დახმარების სახით გადაეცა. 

    2008 წლის ომის შემდგომ ADB-მა დიდი როლი ითამაშა, რომ საქართველოს 

შეენარჩუნებინა სოციალური ხარჯის დაფინანსება. ADB-მა სწრაფად, უმოკლეს ვადებში 

მოახდინა პირველადი დახმარების საშუალებების გადაცემა პოსტკონფლიქტური 

მდგომარეობის რეაბილიტაციისათვის, საქართველომ ეტაპობრივად მიიღო 150 მლნ აშშ 

დოლარი სესხი, რომელიც გათვალისწინებული იყო 2008-2009 აღდგენის პროგრამაში. 

    აღსანიშნავია, რომ  ამჟამად ხორციელდება მუნიციპალური მომსახურეობის 

განვითარების პროექტი ორ ეტაპად (სულ 70 მლნ აშშ დოლარი) მუნიციპალური 

რეაბილიტაციის პირველი ფაზა მოიცავს: გზების და სასმელი წყლის სისტემების 

რეაბილიტაციას 2 წლის განმავლობაში, პროექტი ხორციელდება საქართველოს 

მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ, რომელიც უშუალოდ ახორციელებს 

დონორების მიერ დაფინანსებულ პროექტებს. არსდებობს ტექნიკური დახმარების 

პროექტების განხორციელების გრძელვადიანი ხედვა, ასევე სუბრეგიონული კორიდორების 

განვითარების პროგრამა, 7 წლის ვადით. 500 მლნ დოლარის ღირებულებით. დამტკიცებულ 

იქნა 2009 წელს. პირველ ეტაპზე საქართველოს 118,8 მლნ დოლარი გადაეცა, რათა 

დაფინანსდეს აჭარის შემოვლითი გზის მშენებლობა. აღმოსავლეთ და დასავლეთ 

გზატკეცილის მშენებლობა მნიშვნელოვანია, რადგანაც ხელს შეუწყობს რეგიონულ 

განვითარებას, სავაჭრო ნაკადებს და ხელი ეწყობა მთლიანობაში საქართველოს 

განვითარებას შავიზღვისპირეთში. დაგეგმილია 2010-2011 წლებში გაბ-ის მიერ გატარდა 

კერძო სექტორის დახმარების პროექტები. 

აფრიკის განვითარების საბანკო ჯგუფი 

   აფრიკის განვითარების საბანკო ჯგუფი შეიქმნა 1964 წელს აფრიკის ეკონომიკური 

და სოციალური განვითარების ხელშეწყობის მიზნით. ჯგუფი შედგება აფრიკის 
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განვითარების ბანკის (ADB), აფრიკის განვითარების ფონდისა (ADF) და ნიგერიის 

სამეურვეო ფონდისაგან (NTF).  

  A აფრიკის განვითარების საბანკო ჯგუფი  უზრუნველყოფს სესხებისა და გრანტების 

გაცემას აფრიკული სახელმწიფოების მთავრობებისა და იმ კერძო კომპანიებისათვის, 

როლებიც ახორციელებენ ინვესტირებას აფრიკის ქვეყნებში. 

  K კოლონიალიზმის პერიოდის დასრულების შემდეგ აფრიკაში, კონტინენტის შიგნით 

ერთიანობის დამყარების მზარდმა სურვილმა საფუძველი ჩაუყარა ორი ქარტიის 

ფორმულირებას: პირველი ეხებოდა აფრიკის ერთობის ორგანიზაციის შექმნას, რომელიც 

დაარსდა 1963 წელს და მეორე, რეგიონული ბანკის შექმნა 

   1963 წლის 4 აგვისტოს 23 აფრიკული ქვეყნის მთავრობამ ხელი მოაწერა შეთანხმებას 

აფრიკის განვითარების ბანკის შექმნის შესახებ. შეთანხმება ძალაში შევიდა 1964 წლის 10 

სექტემბერს. Aაფრიკის განვითარების ბანკმა  ფუნქციონირება დაიწყო 1966 წელს. შტაბ-ბინა 

მდებარეობს კოტ-დივუარის ქალაქ ბიდიანში. თავდაპირველად მხოლოდ აფრიკულ ქვეყნებს 

შეეძლოთ გაწევრიანება ბანკთან, 1982  წლიდან კი ნება დართეს არააფრიკულ ქვეყნებსაც. 

თავისი ორმოცწლიანი ფუნქციონირების მანძილზე აფრიკის განვითარების ბანკმა 

დააფინანსა 2885 პროქეტი, რომლის საერთო ღირებულებამ შეადგინა 47.5 მლრდ. Dდოლარი.  

 

A              აფრიკის განვითარების ფონდი 

აფრიკის საბანკო ჯგუფში აფრიკის განვითარების ბანკთან ერთად შედის აფრიკის 

განვითარების ფონდი  და ნიგერიის სამეურვეო ფონდი. 

   აფრიკის განვითარების  ფონდი  დაარსდა 1972 წელს, ფუნციონირება დაიწყო 1974 

წლიდან. ფონდი უზრუნველყოფს რეგიონში იმ ქვეყნების დაფინანსებას, რომელთაც აქვთ 

დაბალი შემოსავალი და არ ძალუძთ აფრიკის განვითარების ბანკისაგან შეღავათიანი 

სესხის მიღება. აფრიკის განვითარების ფონდის უმთარეს მიზანს წარმოადგენს სიღარიბის 

შემცირება. ფონდის წევრებს შეადგენენ აფრიკის განვითრების ბანკის წევრები და 24 

არააფრიკული ქვეყანა. აქციების უდიდეს წილს ფლობს აშშ_ ხმების საერთო რაოდენობის 

6.5 %. მეორე ადგილზეა იაპონია 5.4% ხმის უფლებით. ფონდის უმაღლესი ორგანოა 

დირექტორთა საბჭო, რომელიც შედგება 6 არააფრიკული და 6 რეგიონული სახელმწიფოს 

აღმასრულებელი დირექტორისაგან. Yყოველ სამ წელიწადში ხდება ფონდის წევრების 

განახლება. Bბოლო განახლება ჩატარდა 2009 წელს. ფონდის კაპიტალის ძირითად წყაროს 

შეადგენს წევრი ქვეყნების შენატანები კვოტების სახით. 1990 წელს შემოწირულობებმა 

შეადგინა 12.58 მლრდ. Dდოლარი. ფონდი გასცემს უპროცენტო სესხებს ორმოცდაათწლიანი 

ვადით. 
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N                   ნიგერიის სამეურვეო ფონდი 

  შეიქმნა 1976 წელს ნიგერიის მთავრობის მიერ. სასტარტო კაპიტალი შეადგენდა 80 

მლნ დოლლარს. Fფონდის მიზანია  აფრიკის განვითარების ნებისმიერი წევრი 

ქვეყნისათვის დახმარების გაწევა. 

ფონდი თავის რესურსებს მიმართავს იმ რეგიონული და ნაციონალური პროექტების 

დასაფინანსებლად, რომელთა მიზანსაც წარმოადგენს დაბალი შემოსავლების მქონე წევრი 

ქვეყნების ეკონომიკური და სოციალური განვითარება. 1990 წელს ფონდის ძირითდმა 

კაპიტალმა შეადგინა 432 მლნ დოლარი.  

ფონდი გასცემს 4 %-იან სესხებს 25 წლის ვადით. 

 

განვითარების აფრიკული ბანკი 

აფრიკის განვითარების ბანკის უმაღლესი ორგანოებს წარმოანგენს აღმასრულებელ 

დირექტორთა საბჭო  და მმართველთა საბჭო. ხმები შეესაბამება წევრი ქყვეყნების 

შენატანებს საწევროს სახით. Bბანკის უდიდესი აქციონერია Nნიგერია (ხმების საერთო 

რაოდენობის 9% ). 

   აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭოში წარმოდგენილია ყველა წევრი ქვეყანა. ისინი 

იღებენ გადაწყვეტილებებს სესხებისა და გრანტების გაცემის თაობაზე, ასევე მათ 

მოვალეობაში შედის აფრიკის განვითარების საბანკო ჯგუფის  პოლიტიკის გატარება. 

  A აგბ-თა ჯგუფში წევრ ქვეყნებს ოფიციალურად წარმოადგენენ ფინანსთა მინისტრები, 

რომლებიც კოორდინაციას უწევს აგბ_ის მმართველთA საბჭო. მმართველები ხვდებიან 

წელიწადში ერთხელ. შეხვედრის მიზანია გადაწყვეტილებების მიღება, სტრატეგიის 

შემუშავება. მმართველები ნიშნავენ წარმომადგენლებს თავიანთი ქვეყნიდან აგბ-თა ჯგუფის 

აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭოს  ოფისებში სამუშაოდ. 

  A აფრიკის განვითარების ბანკი რომელსაც აქვს მრავალმხრივი განვითარების ბანკის 

სტატუსი, ვალდებულია ეკონომიკური განვითარებასა და სოციალურ პროგრესს შეუწყოს 

ხელი აფრიკის რეგიონის ქვეყნებში. Bბანკი განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს 

განათლებაზე, სტრუქტურულ რეფორმებზე, ვალის შემსუბუქებაზე უღარიბესი 

ქვეყნებისათვის. 

  B ბანკის წევრები არიან 53 აფრიკული  და 15 ამერიკული, ევროპული და აზიური 

ქვეყანა. 

   A აფრიკის განვითარების ბანკის ამჟამინდელი, რიგით მეშვიდე, პრეზიდენტი არის 

Dონალდ კაბერუკა, რომელმაც თანამდებობრივი ფიცი დადო 2005 წლის 1 სექტემბერს. ის 



ეკა ლეკაშვილი 

საერთაშორისო და რეგიონული ეკონომიკური ორგანიზაციები  თსუ, 2012 

49  

 

სათავეში უდგას აფრიკის განვითარების ბანკსა და  განვითარების ფონდს. იგი არის 

რვანდას ყოფილი ფინანსთა მინისტრი. 

         აფრიკის განვითარების საბანკო ჯგუფის პროექტები და ამოცანები 

2005-2007 წლებში აგბ-მა შეიმუშავა სტრატეგიული გეგმა, სადაც ინფრასტრუქტურა 

აღიარებულ იქნა პრიორიტეტულ სფეროდ სესხების გასაცემად. 2005 წელს აგბ-მა 

დაამტკიცა 982 მლნ დოლარის ღირებულების 23 ინფრასტრუქტურული პროექტი. 2007 

წელს ინფრასტრუქტურულმა ოპერაციებმა საბანკო პორტფელის 60% შეადგინა. 

  რეგიონული ინფრასტრუქტურის განვითარებას კოორდინაცია უწევს “რვათა 

ჯგუფის“  მიერ შექმნილი აფრიკის ინფრასტრუქტურის კონსორციუმი. 

   აგბ-ის საქმიანობაში უმნიშვნელოვანესი ადგილი უჭირავს რეგიონულ  ინტეგრაციას. 

Aაგბ-ის რეპორტებში ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ ეკონომიკური გაერთიანებები აფრიკას 

აქცევს უფრო კონკურენტუნარიანს გლობალურ ბაზარზე. მათი აზრით ძალთა 

ურთიერთდაკავშირება პატარა აფრიკულ ეკონომიკებს შორის ხელს შეუწყობს უფრო დიდი 

ბაზრის ფორმირებას კონტინენტზე. Aაგბ-ის წევრი ქვეყნები ირწმუნებიან,რომ ბანკი,როგორც 

მრავალმხრივი ინსტიტუტი, მოწოდებულია რეგიონული ინტეგრაციის პროექტების 

დასაფინასებლად. 

აგბ-ი ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს ჯანდაცვას, შემუშავებული აქვს მთელი რიგი 

პროგრამები, რომელთა მიზანია ჯანდაცვასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის 

განვითარება, ბრძოლა ეპიდემიის წინააღმდეგ და ა.შ. 

ბანკი აგრეთვე სესხებს გასცემს სოფლის მეურნეობის, განათლების განვითარების 

მიზნით. 

მიუხედავად იმისა, რომ ბანკი არასაკმარისი რესურსების გამო რეგიონის მოთხოვნას 

ფინანსურ დახმარებაზე მხოლოდ 6%-ით უზრუნველყოფს, მისი მნიშვნელობა 

რეგიონისათვის მაინც ძალიან დიდია. ზოგადად ძალიან დიდი პროგრესი შეინიშნება ბევრ 

სფეროში. Pპირველ რიგში, ეს ეხება დემოკრატიის ზრდას და მაკროეკონომიკური ბალანსის 

ჩამოყალიბებას ბოლო 15 წლის მანძილზე. მართალია ბოლომდე მიღწეული არ არის 

გაეროს ათასწლეულის განვითარების მიზნები სიღარიბის შემცირებასთან დაკავშირებით, 

მაგრამ აფრიკული ქვეყნების უმრავლესობაში შეინიშნება პროგრესი. 

 

თემა 3. მსოფლიო ვაჭრობის  და სავაჭრო ეკონომიკური პოლიტიკის მარეგულირებელი 

საერთშორისო ეკონომიკური ორგანიზაციები 

ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია         
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მთელს მსოფლიოში საერთაშორისო ვაჭრობა ქვეყნების ეკონომიკის განვითარების 

აუცილებელი ფაქტორი და მსოფლიო სამეურნეო კავშირების ერთ-ერთი მთავარი ფორმაა. 

პროცესი, რომელიც დაიწყო შრომის საერთაშორისო დანაწილების განვითარებით, ქვეყნებს 

შორის დამოკიდებულების გაძლიერებით, სულ უფრო ფართოვდებოდა, ღრმავდებოდა და 

თანდათანობით ღებულობდა ინტეგრაციულ ფორმებს. 

მსოფლიოს მრავალს ქვეყანას, რომელსაც გააჩნია შეზღუდული რესურსები და ვიწრო 

შიდა ბაზარი, არ შეუძლია ყველა საქონლის წარმოება ეფექტიანად, რომელიც საჭიროა ქვეყნის 

შიდა მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. ქვეყნებს, რომლებსაც აქვთ  რესურსების საკმარისად 

მდიდარი ბაზა, წარმოების განვითარების მაღალი დონე და ტევადი შიდა ბაზარი,  ნაკლებად 

არიან დამოკიდებულები საგარეო ვაჭრობაზე, თუმცა არ შეუძლიათ საერთაშორისო 

ურთირთობის გარეშე. 

მსოფლიო ბაზარი საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების შედეგად 

უფრო ფართოვდება, თანდათანობით იძენს ახალ ფორმებს  და თვისებებს. ამ პროცესზე 

მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს  საქონლის გადაზიდვის სატრანსპორტო საშუალებების  

განვითარება, რის შედეგადაც ყალიბდება მთელი მსოფლიოს ქვეყნების მზარდი 

ურთიერდამოკიდებულება. 

საერთაშორისო ვაჭრობის გეოგრაფია ხასიათდება განვითარებული  ქვეყნების 

გაბატონებით. რაც შეეხება განვითარებად ქვეყნებს, მსოფლიო ვაჭრობაში მათი წილი მცირედით 

შეიცვალა ბოლო სამი ათწლეულის განმავლობაში, თუმცა ამ ქვეყნებში მიმდინარეობს 

სერიოზული ცვლილებები, რომელიც ვლინდება გაძლიერებული ყურადღების გადატანით 

საგარეო ურთიერთობების ტრადიციული ფორმებიდან თანამედროვე ფორმებისკენ. ქვეყნების 

არათანაბარი განვითარების ტენდენცია ნეგატიურად მოქმედებს საგარეო ვაჭრობაზე, 

აღნიშნული მდგომარეობიდან გამოსავალს წარმოადგენს მოდერნიზაციის დაჩქარება, 

ექსპორტის ზრდა, რომელშიც დაინტერესებულია ეროვნული მეურნეობა და უცხოური 

კაპიტალი. 

1929-1933 წლების “დიდმა დეპრესიამ” ცხადჰყო მაკროეკონომიკური საკითხების 

კოორდინაციის აუცილებლობა მრავალმხრივ დონეზე.  მეორე მსოფლიო ომის წინა პერიოდში 

საერთაშორისო ინსტიტუტების არარსებობამ,  რომლებიც განსაზღვრავდნენ “თამაშის წესებს” 

საერთაშორისო ვაჭრობაში და სავალუტო-საფინანსო სფეროში, უბიძგა თითოეულ ქვეყანას 

სეპარატული ქმედებებისკენ, რამაც მნიშვნელოვნად გააღრმავა მსოფლიო ეკონომიკის კრიზისი.  

მოსალოდნელი ეკონომიკური დაცემის პირობებში შეერთებულ შტატებში იმპორტის 

კონკურენციისგან  თავდაცვის  და ეკონომიკის სტაბილიზაციის მიზნით მიღებულ იქნა ჰოლი-

სმუტის კანონი (მიღებულ იქნა 1930 წლის 17 ივნისს), რომლის თანახმადაც საბაჟო 

გადასახადები თავდაპირველად გაიზარდა 44.7%-ით, ხოლო 1932 წელს კი მან მიაღწია 59.1%-ს.  

ამას მოჰყვა სატარიფო განაკვეთების მნიშვნელოვანი ზრდა უმეტეს დასავლურ ქვეყანაში, რამაც 
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გამოიწვია დამღუპველი ზეგავლენა მსოფლიო ეკონომიკაზე. 1929-1932 წლების განმავლობაში  

მსოფლიო ვაჭრობის მოცულობა შემცირდა თითქმის 60%-ით.6 

სერიოზული და სამწუხაროდ წარუმატებელი მცდელობის მიუხედავად, სავაჭრო 

ურთიერთობების საერთაშორისო რეგულირების მცდელობები გატარდა ჯერ კიდევ მეორე 

მსოფლიო ომამდე. მაგალითად შეგვიძლია მოვიყვანოთ კონვენციები სასაზღვრო 

ფორმალობების (ჟენევა, 1923 წელი) გამარტივების მიზნით; საერთაშორისო სავაჭრო 

არბიტრაჟის შესახებ (1924 წელი);  სამრეწველო საკუთრებების დაცვის შესახებ და სხვა; მას 

ჰქონდა სისტემატური  სახე და, თუმცა  ბოლომდე არ იყო მიყვანილი. 

ომის შემდგომი პერიოდი აღსანიშნავია უნივერსალური საერთაშორისო სავაჭრო 

ორგანიზაციის შექმნის ძალისხმევით, რომელიც საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან და  

მსოფლიო ბანკთან ერთად უნდა გამხდარიყო მესამე “გოდოლად” მსოფლიო სისტემაში. 50-ზე 

მეტი სახელმწიფო იღებდა მონაწილეობას საერთაშორისო სავაჭრო ორგანიზაციის, როგორც 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სპეციალიზირებული სააგენტოს დაარსებასთან 

დაკავშირებულ მოლაპარაკებებში, რომლის ფუნქციებში უნდა შესულიყო  სოციალურ-

ეკონომიკური პრობლემების რეგულირება მრავალმხრივ დონეზე და  რომელსაც უნდა მოეცვა 

სავაჭრო, ეკონომიკური განვითარების, დასაქმების, საერთაშორისო ინვესტიციების და 

მომსახურების, საერთაშორისო-სასაქონლო მოლაპარაკებების პოლიტიკის საკითხები. გეგმის 

თანახმად, ეს ორგანიზაცია უნდა დაარსებულიყო გაერთიანებული ერების კონფერენციაზე 

(ვაჭრობა და დასაქმება) ჰავანაში (კუბა) 1947 წელს7. 

ამასთან, 1945 წლის დეკემბრისთვის 15-მა სახელმწიფომ დაიწყო მოლაპარაკებების 

წარმართვა საბაჟო ტარიფების შემცირებისა და ბმის საკითხზე. მათი სურვილი იყო, რომ მეორე 

მსოფლიო ომის დამთავრებისთანავე მოეხდინათ ვაჭრობის ლიბერალიზაცია და შეემცირებინათ 

1930-იანი წლებიდან შემორჩენილი პროტექციონისტული  ზომები. მოლაპარაკებების პირველი 

რაუნდის შედეგი იყო საერთაშორისო ვაჭრობის წესების პაკეტის ჩამოყალიბება და  45 000 

სატარიფო დათმობა, რომელიც შეეხო მსოფლიო ვაჭრობის 20%-ს (ჯამში 10 მილიარდი 

დოლარი), რომელიც დაახლოებით უდრიდა მსოფლიო მოცულობის ერთ მეხუთედს. 1947 წლის 

30 ოქტომბერში შეთანხმება მიღწეულ იქნა უკვე 23 სახელმწიფოს, მათ შორის: აშშ-ის, კანადას, 

დიდ ბრიტანეთს, საფრანგეთს, ინდოეთს, ბრაზილიას და სხვა ნაკლებად განვითარებულ 

ქვეყნებს შორის. ჰავანას ქარტია მოიცავდა სავაჭრო-პოლიტიკური წესებს ურთიერთშემხვედრი 

ვაჭრობის შესახებ, რომელიც აუცილებლად უნდა დაეცვათ წევრ ქვეყნებს.  ამ წესების კრებულმა 

თანდართული სატარიფო დათმობების სიით მიიღო  ვაჭრობასა და ტარიფებზე გენერალური 

შეთანხმების (GATT) სახელი, რომელიც ძალაში შევიდა 1948 წლის იანვარში.  

GATT (The General Agreement on Tariffs and Trade), რომელიც 1948 წლის მარტში 

ამოქმედდა, თავდაპირველად  შედიოდა 23 ქვეყანა. GATT  ადგენდა წესებს საერთაშორისო 

                                                           
6
 WTO NEWS: SPEECHES — DG PASCAL LAMY, 29 October 2008 

Restoring citizens’ confidence in trade requires sound domestic policies — Lamy 
7
 UNDERSTANDING THE WTO: WORLD TRADE ORGANIZATION, 2008: GATT: ‘provisional’ for almost half a century 
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ვაჭრობის სამართლიანად წარმართვისათვის. იგი გამოიყენებოდა, როგორც საერთაშორისო 

ფორუმი სავაჭრო ბარიერების გაუქმების შესახებ, რაც მოიცავდა იმპორტისა და ექსპორტის 

კვოტირების (რაოდენობრივი შეზღუდვის) გაუქმებას და ტარიფების მნიშვნელოვან შემცირებას. 

თუმცა მისი რატიფიცირება ზოგიერთ საკანონმდებლო ხელისუფლების ორგანოებში  

შეუძლებელი აღმოჩნდა. ყველაზე ძლიერი ოპოზიცია იყო ამერიკის კონგრესზე, მიუხედავად 

იმისა, რომ ამერიკა იყო ფორუმის ერთ-ერთი მამოძრავებელი ძალა. 1950 წელს შეერთებულმა 

შტატებმა განაცხადა, რომ კონგრესი ვერ მოახდენს "ჰავანას ქარტიის" რატიფიცირებას, რის 

შედეგადაც საერთაშორისო სავაჭრო ორგანიზაცია ფაქტიურად ვეღარ ამოქმედდა.  

თავდაპირველად GATT - ის ტექსტი შედგებოდა სამი ნაწილისგან. პირველი ნაწილი 

მოიცავდა ორ მუხლს: საწყის მდგომარეობას უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის შესახებ და 

ურთიერთდათმომების სიას. 

 მეორე ნაწილი ეძღვნებოდა სავაჭრო პოლიტიკას და, თავის მხრივ, წარმოადგენდა 

საერთაშორისო ვაჭრობის წესების კოდექსს. მესამე ნაწილი მოიცავდა საბაჟო კავშირების  და 

თავისუფალი ვაჭრობის ზონების შესახებ დოკუმენტებს და შეთანხმების გამოყენებას მათთან 

დაკავშირებით. 1965 წელს GATT-ის ტექსტი იყო შევსებული მეოთხე ნაწილით - ,,ვაჭრობა და 

განვითარება’’,  რომელიც შეთანხმებაში შევიდა განვითარებადი ქვეყნების მოთხოვნით.   

წლების განმავლობაში GATT-ის ტექსტი განიცდიდა ცვლილებას. მიღებული იქნა მთელი 

რიგი დამხმარე შეთანხმებები, რომლებშიც დეტალურად განმარტებულია GATT-ის ძირითადი 

დებულებები. 

GATT-ის არსებობის მანძილზე ჩატარდა მრავალმხრივ სავაჭრო მოლაპარაკებათა რვა 

რაუნდი, რომელთა შედეგად შეთანხმებათა პაკეტი მნიშვნელოვნად გაფართოვდა და 

ჩამოყალიბდა (ურუგვაის რაუნდზე) ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია (ვმო). 

 

ცხრილი #1.                                       GATT-ის ევოლუცია 

წელი რაუნდის დასახელება და 

ადგილი 

განხილული საკითხები მონაწილე 

ქვეყნების 

რაოდენობა 

1947 ჟენევა ტარიფები 23 

1949 ანესი ტარიფები 13 

1951 ტორკუეი ტარიფები 38 

1956 ჟენევა ტარიფები 26 
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1960-1961 ჟენევა (დილონის რაუნდი) ტარიფები 26 

1964-1967 ჟენევა (კენედის რაუნდი) ტარიფები და ანტიდემპინგური 

ზომები 

62 

1973-1979 ჟენევა (ტოკიოს რაუნდი) ტარიფები, არასატარიფო 

ზომები, "ჩარჩო" შეთანხმებები 

102 

1986-1994 ურუგვაის რაუნდი  ტარიფები, არასატარიფო 

ზომები, მომსახურება, 

ინტელექტუალური 

საკუთრება,  

დავების გადაწყვეტა, საფეიქრო 

მრეწველობა, სოფლის 

მეურნეობა, ვმო-ს 

ჩამოყალიბება და ა.შ.  

123 

1995 - დოჰას რაუნდი?   

 

GATT-ის არსებობის პირველი წლები დაეთმო გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებებსა 

და სატარიფო განაკვეთის შემცირებას. ამავე დროს, მსოფლიო ვაჭრობის ზრდამ აშკარად 

გაუსწრო მსოფლიო სამრეწველო პროდუქციის ზრდას, თუმცა, 1970-იანი წლების შუა 

პერიოდამდე GATT–ის მოლაპარაკებათა რაუნდები კონცენტრირებული იყო ძირითადად 

ტარიფების შემცირებაზე.  

მეექვსე, ანუ კენედის რაუნდზე (1964-1967) მიღწეულ იქნა სატარიფო და არასატარიფო 

ბარიერების შემცირების გადაწყვეტილება როგორც სამრეწველო, ისე სასოფლო-სამეურნეო 

პროდუქციით ვაჭრობაში.  

ტოკიოს რაუნდი გაგრძელდა 1973 წლიდან 1979 წლამდე. მასში მონაწილეობას იღებდა 

102 სახელმწიფო. განხორციელდა სერიოზული ცვლილებები და დამატებები მოქმედ 

შეთანხმებებში, რაც მიმართული იყო არასატარიფო ბარიერებისა და არასამართლიანი ვაჭრობის 

წინააღმდეგ. ამის შედეგად ჩამოყალიბდა მთელი რიგი ახალი შეთანხმებები, რომლებიც 

“ტოკიოს რაუნდის შეთანხმებების” ცნობილია სახელით  და მოიცავენ სუბსიდიების, დემპინგის, 

სამთავრობო შესყიდვების, ვაჭრობაში არსებული ტექნიკური ბარიერების, საბაჟო შეფასების, 

იმპორტის ლიცენზირების, სამოქალაქო თვითმფრინავებით, რძისა და ხორცის პროდუქტებით 

ვაჭრობის საკითხებს. ეს შეთანხმებები ნებაყოფლობითი იყო იმ გაგებით, რომ GATT-ის 

წევრობის მიღწევისათვის არ იყო სავალდებულო მათი მიღება. თუმცა, ბევრმა ხელშემკვრელმა 

მხარემ ეს ვალდებულებები მიიღო. 
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ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციად გარდაქმნის შემდეგ ამ შეთანხმებათა უმრავლესობა 

სავალდებულო გახდა და სრულყოფილად ამოქმედდა. ურუგვაის რაუნდის დროს 

მნიშვნელოვანი შედეგები იქნა მიღწეული საქონლით ვაჭრობის მარეგულირებელი წესების 

ფართო სპექტრთან დაკავშირებით, მათ შორის მნიშვენლოვნად გაძლიერდა ე.წ. 

გამჭვირვალობის მოთხოვნა. მთელი რიგი დამატებითი შეთანხმებების საშუალებით, განიმარტა  

სპეციფიკური მუხლები ადრე მიღებულ ვალდებულებებში საიმპორტო გადასახადების და 

მოსაკრებლების, სახელმწიფო ვაჭრობის, საგადასახდელო ბალანსის, საბაჟო კავშირის და 

თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. 

ასევე, მნიშვნელოვანი შედეგები იქნა მიღწეული დავების მოგვარების სავალდებულო 

პროცედურებთან და წევრი ქვეყნების სავაჭრო პოლიტიკის განხილვასთან დაკავშირებით.  

GATT-ის ძირითადი მიზანი იყო ვაჭრობის ლიბერალიზაცია, სავაჭრო ბარიერების 

შემცირების, მათ შორის პროტექციონისტური ტარიფების დონის დაწევის გზით. აღნიშნულმა 

პოლიტიკამ მნიშვნელოვანი ბიძგი მისცა საერთაშორისო ვაჭრობის განვითარებას, რომელმაც 

დაახლოებით 14-ჯერ იმატა GATT-ის მოქმედების პერიოდში, მსოფლიო საშუალო ტარიფის 

დაახლოებით 10-ჯერ შემცირების ფონზე.8 

ურუგვაის რაუნდის ერთ-ერთი მთავარი მიღწევა იყო 1994 წლის 15 აპრილისთვის 

მარაკეშში (მაროკო)  ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის (ვმო) დაფუძნებასთან დაკავშირებით 

ხელშეკრულებაზე 123 სახელმწიფოს ხელმოწერა. GATT-ი, რომლის ეგიდით დაწყებული იქნა ეს 

მოლაპარაკებები, გარდაიქმნა ვმო-დ, რომელიც ჩამოყალიბდა სრულფასოვანი დამოუკიდებელი 

საერთაშორისო ორგანიზაციის ფორმით. ამასთან GATT-ის პერიოდში დადებულმა ყველა 

შეთანხმებამ GATS-თან და TRIPS-თან ერთად შეადგინა ვმო-ს სამართლებრივი საფუძველი. 

          ვმო მართავს სავაჭრო შეთანხმებებს, რომლებიც მიღებულია მისი წევრი ქვეყნების 

მოლაპარაკების შედეგად:  GATT (ტარიფებისა და ვაჭრობის ძირითადი ხელშეკრულება), GATS 

(გენერალური შეთანხმება მომსახურებით ვაჭრობაზე)  და TRIPS (ინტელექტუალური 

საკუთრებით ვაჭრობა), მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიც არის საავტორო უფლება, სავაჭრო 

ნიშნები, პატენტები, სამრეწველო კონსტრუქციები და სავაჭრო საიდუმლოებები. შეთანხმებები 

ძალაში შევიდა 1995 წლის 1 იანვარს. ამ დროისათვის, GATT-ის ფორმატში არსებულმა 

საერთაშორისო სავაჭრო შეთანხმებამ განიცადა რამდენიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება: 

 ვაჭრობის ეროვნული წესები სულ უფრო მეტად მოდიოდა შესაბამისობაში   ვმო-ს ფართო 

ნორმებთან, პრინციპებსა და ამოცანებთან; 

 დროთა განმავლობაში განვითარებული ინსტიტუციონალური პრაქტიკა მნიშვნელოვნად 

განმტკიცდა ოფიციალური ადმინისტრაციული სტრუქტურის (ორგანიზაციის) 

დაარსებით; 

                                                           
8
 World Trade Organization, “Understanding The WTO”, 2008 
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 სხვადასხვა ცხრილები, კოდექსები და შეთანხმებები, რომლებიც დაემატა 1947 წლის 

GATT-ს ჰარმონიზებული იქნა ვმო-ს ერთიან სისტემაში და მისი განუყოფელი ნაწილი 

გახდა; 

 მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია საქონელზე საიმპორტო ტარიფების შემცირებამ, ხოლო 

გლობალური სავაჭრო სისტემის მასშტაბები გაფართოვდა მასში ისეთი სფეროების 

ჩართვით, როგორიცაა მომსახურება, ინვესტიცია, ინტელექტუალური საკუთრება, 

დავების მოგვარება; 

 ეროვნული სავაჭრო წესების გამჭვირვალობა აღიარებულ იქნა როგორც სამართლიანი 

კონკურენციის განვითარების მნიშვნელოვანი ასპექტი, რომლის უზრუნველყოფისათვის 

ძალისხმევას ვმო-ს ფარგლებში განსაკუთრებული ყურადღება ენიჭება; 

 შეიქმნა დავების მოგვარების სავალდებულო მექანიზმი. 

ვმო-მ გააგრძელა GATT-ის მიერ დაწყებული პოლიტიკა ბაზარზე დაშვების პირობების 

ლიბერალიზაციის და ეკონომიკური დაპირისპირების ურთიერთშეთანხმებული დათმობების 

შეცვლის მიმართულებით. ამ თვალსაზრისით ვმო-მ ბევრი მნიშვნელოვანი და ახალი ფუნქციაც 

შეიძინა, სავაჭრო დავების მოგვარების მექანიზმების ჩათვლით. 

ვმო პასუხისმგებელია მისი შეთანხმებების განხორციელებაზე, ორგანიზაციის წევრთა 

თანამშრომლობის მართვასა და შექმნილი მექანიზმების მოქმედებაზე. ამ ორგანიზაციის 

მთავარი ფუნქციებიდან აღსანიშნავია ის, რომ იგი უზრუნველყოფს საერთაშორისო 

მოლაპარაკებათა ფორუმს, ქმნის დავების მოგვარების მექანიზმს და ეროვნული სავაჭრო 

პოლიტიკის განხილვის სტრუქტურას. ეს ფუნქციები ხელს უწყობენ წევრი ქვეყნების მიერ 

ურთიერთშეთანხმებული გლობალური სავაჭრო პოლიტიკის განვითარებას. 

ვმო არის მთავრობათაშორისო ორგანიზაცია, მისი წევრები სახელმწიფოები არიან. ამა 

თუ იმ ოპერატიული გადაწყვეტილების მიმღები მთავარი ორგანოებია საბჭოები და 

კომიტეტები, ხოლო უმაღლეს ორგანოს, რომელიც პრინციპული მნიშვნელობის 

გადაწყვეტილებებს იღებს, წარმოადგენს წევრი ქვეყნების მინისტრთა კონფერენცია.  

ყველა უმნიშვნელოვანეს საკითხზე გადაწყვეტილების მიღება ხდება წევრი ქვეყნების 

მინისტრთა კონფერენციაზე, რომელიც იმართება ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ. 

კონფერენციებს შორის ვმო-ს საქმიანობას ხელმძღვანელობს გენერალური დირექტორი, 

რომელიც ირჩევა 5 წელიწადში ერთხელ, აგრეთვე ვმო-ს გენერალური საბჭო, რომელსაც 

ექვემდებარება მრავალრიცხოვანი საბჭოები და კომიტეტები. საორგანიზაციო საქმიანობას 

უზრუნველყოფს ვმო-ს სამდივნო, რომელიც მდებარეობს ქ. ჟენევაში (შვეიცარია). გენერალური 

საბჭო მოქმედებს ისევე როგორც სავაჭრო პოლიტიკის მიმოხილვის, აგრეთვე დავების 

მოგვარების ორგანო. 

ვმო-ს სტრუქტურა ჩამოყალიბებულია იმ შეთანხმებათა შესაბამისად, რომლებიც 

წარმოადგენს წევრ-ქვეყნებს შორის მრავალმხრივ ურთიერთობათა სამართლებრივ ბაზას. 

ამჟამად მიმდინარე ე.წ. "დოჰას განვითარების დღის წესრიგის" მრავალმხრივ მოლაპარაკებათა 
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ჩასატარებლად, მუდმივად არსებული კომიტეტების დამატებით ჩამოყალიბებულია "სავაჭრო 

მოლაპარაკებების კომიტეტი", რომელიც ხელმძღვანელობს და თავს უყრის სხვადასხვა 

თემატური კომიტეტისა და ჯგუფის მუშაობას. 

ტარიფებისა და ვაჭრობის შესახებ გენერალურ შეთანხმებას არ გააჩნდა ოფიციალური 

ინსტიტუციონალური ფორმა და ამდენად, მის ძალაუფლებასა და მოქმედ პროცედურებს არ 

ჰქონდა სრულყოფილი საფუძველი. ვმო-ს, როგორც დამოუკიდებელი ინსტიტუტის 

ჩამოყალიბებამ მოაგვარა ეს პრობლემები.  

ვმო-ს სისტემა ითვალისწინებს წევრი ქვეყნების ოთხ ჯგუფს: განვითარებული, 

განვითარებადი, ნაკლებად განვითარებული და გარდამავალი ქვეყნები. 1998 წლის ჟენევის 

მინისტრთა კონფერენციაზე პირველად იქნა მოხსენებული "მცირე ეკონომიკის ქვეყნები" 

განვითარებადი ქვეყნების საერთო ჯგუფში. 

ყველა ქვეყანა, რომელიც გაერთიანებული ერების სისტემის მიერ დადგენილია "ნაკლებ 

განვითარებულად", ასევე არის მიღებული ვმო-ს სისტემაში. არ არსებობს არავითარი 

შეთანხმებული და ზუსტი განსაზღვრება იმის დასადგენად, თუ რომელ ჯგუფში შედიან 

დარჩენილი ქვეყნები. იმის გარკვევა არის თუ არა ქვეყანა "განვითარებადი", ხორციელდება  

"საკუთარი არჩევანის" პრინციპის თანახმად. ქვეყნები, რომლებსაც წარსულში გააჩნდათ 

გეგმიური ეკონომიკა (ქვეყნები, რომლებიც მიეკუთვნებიან ძირითადად აღმოსავლეთ და 

ცენტრალურ ევროპას და ყოფილ საბჭოთა კავშირს) და რომლებიც აყალიბებენ თავისუფალ 

საბაზრო პრინციპებზე და დემოკრატიაზე დაფუძნებულ სისტემას, ითვლებიან გარდამავალი 

ეკონომიკის ქვეყნებად. დანარჩენი წევრი ქვეყნები წარმოადგენენ განვითარებულ ქვეყნებს. 

გადაწყვეტილების მიღება ვმო-ში მიმდინარეობს ოთხ დონეზე: 

 -   უმაღლეს ხელისუფლებას წარმოადგენს მინისტრთა კონფერენცია; 

 -    ყოველდღიურ სამუშაოს მართავს: 

   • გენერალური საბჭო; 

   • დავების მოგვარების ორგანო; 

   • სავაჭრო პოლიტიკის განხილვის ორგანო. 

 -    ვაჭრობის ყველა მნიშვნელოვან სფეროს გააჩნია თავისი საბჭო: 

   • საქონლით ვაჭრობის საბჭო; 

   • მომსახურებით ვაჭრობის საბჭო; 
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   • ინტელექტუალური საკუთრების ვაჭრობასთან დაკავშირებულ 

ასპექტებთან არსებული საბჭო(იხ. სქემა N1)9 

                                                           

9
  
 წყარო: www.wto.org 
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სქემა #1       

 

მინისტრთა კონფერენცია 

გენერალური საბჭო 

გენერალური საბჭო იკრიბება, როგორც:  

დავების მოგვარების ორგანო 

გენერალური საბჭო იკრიბება, როგორც:  

სავაჭრო პოლიტიკის 

მიმოხილვის ორგანო 

საქონლით 

ვაჭრობის საბჭო 

ინტელექტუალური 

საკუთრების ვაჭრობასთან 

დაკავშირებული  საკითხების 

საბჭო 

მომსახურებით 

ვაჭრობის საბჭო 

ვალდებულებები: 

-ვაჭრობა და  გარემოს 

დაცვა 

-ვაჭრობა და განვითარება 

  ნაკლებად 

განვითარებული ქვეყნების  

ქვეკომიტეტი 

-რეგიონალური სავაჭრო  

შეთანხმებები 

-საგადამხდელო ბალანსი 

-ბიუჯეტი, ფინანსები და 

ადმინისტრირება; 

 

სამუშაო შეხვედრები: 

-გაწევრიანებაზე; 

 

სამუშაო ჯგუფები: 

-ვაჭრობა, ვალი და 

ფინანსები; 

-ვაჭრობა და 

ტექნოლოგიების გადაცემა; 

-ურთიერთობა ვაჭრობასა 

და ინვესტიციებს შორის; 

-ურთიერთზემოქმედება 

ვაჭრობასა და 

კონკურენციულ 

პოლიტიკას შორის; 

-გამჭირვალობა 

სახელმწიფო შესყიდვებში. 

ვალდებულებები: 

-ბაზარზე დაშვება; 

-სოფლის მეურნეობა; 

-სანიტარული და ფიტოსანიტარული 

ზომები; 

-ტექნიკური ბარიერები ვაჭრობაშჳ; 

-სუბსიდიები და საკომპენსაციო 

ზომები; 

-ანტი-დემპინგური ზომები; 

-საბაჟო  შეფასება; 

-წარმოშობის წესები; 

-იმპორტის ლიცენზირება; 

-ვაჭრობასთან დაკავშირებული 

საინვესტიციო ზომები; 

-დაცვის მექანიზმები; 

 

სამუშაო  შეხვედრა: 

-სახელმწიფო  სავაჭრო 

 საწამოები 

მრავალმხრივი: 

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების 

შეთანხმებების 

კომიტეტი 

ვალდებულებები: 

-ვაჭრობა ფინანსური 

მომსახურების სფეროში; 

-სპეციფიკური 

ვალდებულებები; 

 

სამუშაო შეხვედრები: 

-ეროვნული რეგულირება; 

-GATT-ის წესები; 

 

 

მრავალმხრივი: 

-სამოქალაქო ავიატექნიკით 

ვაჭრობის კომიტეტი; 

-სახელმწიფო შესყიდვების 

კომიტეტი 
დოჰას განვითარების პროგრამა: 

სავაჭრო მოლაპარაკებების კომიტეტი და 

მისი ორგანოები: 

 

 

 

 

სპეციალური სესიები: 

  მომსახურებით ვაჭრობის საბჭო/ TRIPS-ის 

საბჭო/ დავების მოგვარების ორგანო/ 

სოფლის მეურნეობის კომიტეტი და 

საფეიქრო ნაწარმის ქვეკომიტეტი/  

ვაჭრობისა და განვითარების კომიტეტი/ 

ვაჭრობისა და გარემოს დაცვის კომიტეტი. 

 

მოლაპარაკებათა ჯგუფი: 

  ბაზარზე დაშვება/ წესები/ ხელშეწყობა 

სავაჭრო მოლაპარაკებების 

კომიტეტი 

ინფორმაცია მიეწოდება გენერალურ საბჭოს; 

სავაჭრო მოლაპარაკებების კომიტეტი გადასცემს ინფორმაციას გენერალურ საბჭოს  

მრავალმხრივი კომიტეტები ამცნობენ გენერალურ საბჭოს ან საქონლით ვაჭრობის საბჭოს, თუმც ეს                    

შეთანხმებები  არ არის ხელმოწერილი ვმო-ს ყველა წევრის მიერ; 

გენერალური საბჭო ასევე იკრიბება, როგორც  დავების მოგვარების ორგანო და სავაჭრო პოლიტიკის მიმოხილვის 

ორგანო. 
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არსებობს აგრეთვე მთელი რიგი თემატური სამუშაო ჯგუფები, რომლებიც 

ვალდებულნი არიან წარუდგინონ ანგარიში გენერალურ საბჭოს.  

თითოეულ ამ სამ საბჭოს გააჩნია დამატებითი კომიტეტები. 

         ვმოს-ს მართვა ხორციელდება მონაწილე ქვეყნების მიერ. მათი დელეგატები აქტიურად 

მონაწილეობენ ვმო-ს სხვადასხვა კომიტეტებისა და საბჭოების სხდომებში, რომელიც ტარდება 

მთელი წლის განმავლობაში ვმო-ს შტაბბინაში, ჟენევაში.   

მინისტრთა კონფერენცია წარმოადგენს ვმო-ს უმაღლეს ორგანოს. მასში მონაწილეობას 

იღებს ყველა წევრი ქვეყნის დელეგაცია და იმართება ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ. ამ 

ღონისძიებაზე მიმოიხილება საერთაშორისო ვაჭრობის პრობლემატიკა. წევრებს შესაძლებლობა 

ეძლევათ განამტკიცონ მხარდაჭერა მრავალმხრივი სავაჭრო სისტემისადმი, ასევე თანხმდება 

მომავალი დღის წესრიგი. მინისტრთა კონფერენციას შეუძლია გადაწყვიტოს მრავალმხრივი 

სავაჭრო შეთანხმებების ნებისმიერი საკითხი. ასეთი კონფერენციები გაიმართა სინგაპურში, 

ჟენევაში, სიეტლში, დოჰასა და კანკუნში, ჰონკონგში. 

ვმო-ს სამდივნოს ხელმძღვანელობს გენერალური დირექტორი და ოთხი მოადგილე. ვმო-ს 

სამდივნო შედგება რამდენიმე განყოფილებისგან, რომელთაგან თითოეული პასუხისმგებელია 

კონკრეტულ სფეროებზე და ეხმარება ვმო-ს შესაბამის ორგანოს. თითოეული განყოფილება და 

კომიტეტი იმყოფება გენერალური დირექტორის ოთხი მოადგილიდან ერთ-ერთის, ან 

უშუალოდ გენერალური დირექტორის დაქვემდებარებაში. 

ამჟამად სამდივნოში მუშაობს დაახლოებით 500 თანამშრომელი. სამდივნოს სათავეში 

დგას გენერალური დირექტორი, რომელიც ინიშნება მინისტრთა კონფერენციის მიერ 

არჩევნების გზით. 

მინისტრთა კონფერენციებს შორის ვმო-ს ყოველდღიურ საქმიანობას ხელმძღვანელობს  

შემდეგი სამი ორგანო: 

 გენერალური საბჭო; 

 დავების მოგვარების ორგანო და 

 სავაჭრო პოლიტიკის მიმოხილვის ორგანო. 

 ფაქტიურად ყველა ეს ორგანო წარმოადგენს გენერალურ საბჭოს, თუმცა გვხვდებიან 

სხვადასხვა უფლებამოსილებით. ისინი რეგულარულად იკრიბებიან ყოველ ორ თვეში ერთხელ. 

გენერალური საბჭო მოქმედებს მინისტრთა კონფერენციის სახელით ამ კონფერენციის 

შეკრებებს შორის პერიოდებში, იგი ვალდებულია უშუალოდ მას წარუდგინოს ანგარიში. 

გენერალური საბჭო ასევე იკრიბება როგორც დავების მოგვარების ორგანო. როდესაც იგი 

მოქმედებს როგორც დავების მოგვარების ორგანო, გენერალურ საბჭოს ჰყავს თავმჯდომარე და 
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გააჩნია თავისი პროცედურული წესები. მისი მიზანია შეასრულოს დავების მოგვარების შესახებ 

შეთანხმებით განსაზღვრული ფუნქციები.  

ვმო-ს წევრები შეთანხმდნენ არ განახორციელონ ცალმხრივი ქმედებები შეთანხმებების 

დარღვევასთან დაკავშირებით, არამედ მიმართონ ამ სადაო საკითხით ვმო-ს მრავალმხრივი 

დავების მოგვარების სისტემას და იმოქმედონ მისი გადაწყვეტილებებისა და რეკომენდაციების 

შესაბამისად. დავების მოგვარების პროცედურები ჩამოყალიბებულია დავების მოგვარების 

მარეგულირებელი წესებისა და პროცედურების შესახებ შეთანხმებაში (Dispute Settlement 

Understanding – DSU), რომელიც განამტკიცებს და განავითარებს GATT-ის მიერ დავების 

მოგვარების პრაქტიკას. 

დავების მოგვარების ინსტრუმენტი გადამწყვეტ როლს ასრულებს საერთაშორისო სავაჭრო 

სისტემაში. ეს არის მნიშვნელოვანი ბერკეტი იმაში დასარწმუნებლად, რომ ვმო-ს წევრები 

ახორციელებენ იმ ვალდებულებებს, რომლებიც ჩამოყალიბდა სავაჭრო მოლაპარაკებათა დროს. 

ვმო-ს დავების მოგვარების მექანიზმი არის მრავალმხრივი სავაჭრო სისტემის დაცვისა და 

პროგნოზირების უზრუნველყოფის ძირითადი ელემენტი. წევრები აღიარებენ, რომ იგი იცავს 

მათ უფლებებსა და ვალდებულებებს შეთანხმებით გათვალისწინებულ ფარგლებში, 

გამჭვირვალეს ხდის ამ შეთანხმებათა დებულებებს საერთაშორისო სამართლის მოთხოვნების 

შესაბამისად. 

გენერალური საბჭო იკრიბება როგორც სავაჭრო პოლიტიკის განხილვის ორგანოც, 

რომელსაც ჰყავს თავმჯდომარე და გააჩნია პროცედურული წესები, მისი მიზნია, სავაჭრო 

პოლიტიკის განხილვის მექანიზმით განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად 

განახორციელოს წევრი ქვეყნების სავაჭრო პოლიტიკისა და პრაქტიკის განხილვა. 

სამი სექტორული საბჭო დაფუძნდა საქონლის, მომსახურების და ინტელექტუალური 

საკუთრების საკითხებთან დაკავშირებით. ეს საბჭოები ფუნქციონირებენ გენერალური საბჭოს 

ძირითადი მმართველობის ქვეშ. ისინი იკრიბებიან საჭიროების მიხედვით და ღიაა ვმო-ს ყველა 

წევრის წარმომადგენლებისთვის. ამ საბჭოებს შეუძლიათ აგრეთვე დააარსონ ქვეორგანოები, 

როგორიცაა კომიტეტები და სამუშაო ჯგუფები. 

ეს საბჭო აკონტროლებს საქონლით ვაჭრობის შესახებ მრავალმხრივი შეთანხმებების 

ფუნქციონირებას. ეს შეთანხმებები მოიცავენ ძირითად შეთანხმებას ტარიფებისა და ვაჭრობის 

შესახებ (GATT) და მის შესაბამის გადაწყვეტილებებს, ასევე 12 სხვა შეთანხმებას, რომელიც არის 

GATT-ის დამხმარე შეთანხმებები და მოცემულია ვმო-ს შეთანხმების I დანართში. 

მომსახურებით ვაჭრობის საბჭო აკონტროლებს მომსახურებით ვაჭრობის შესახებ 

გენერალური შეთანხმების (GATS) ფუნქციონირებას. 

TRIPS-ის საბჭო აკონტროლებს ინტელექტუალური საკუთრების უფლებათა ვაჭრობასთან 

დაკავშირებული ასპექტების შესახებ გენერალური შეთანხმების (TRIPS) ფუნქციონირებას. 
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ვმო-ს შეთანხმებით დაფუძნდა სამი მთავარი კომიტეტი: ვაჭრობისა და განვითარების 

კომიტეტი, საგადასახდელო ბალანსის კომიტეტი და ბიუჯეტის, ფინანსებისა და 

ადმინისტრაციის კომიტეტი. ამ კომიტეტების წევრობა ასევე ღიაა ვმო-ს ყველა წევრისათვის. 

გენერალურმა საბჭომ დააფუძნა კიდევ ორი განსხვავებული კომიტეტი, რომლებიც მას 

წარუდგენს მოხსენებას. ეს კომიტეტებია: ვაჭრობისა და გარემოს დაცვის კომიტეტი და 

რეგიონალური სავაჭრო შეთანხმებების კომიტეტი. 

ამრიგად, თუ GATT-ის შექმნამ დააჩქარა საერთაშორისო ვაჭრობის ტემპები და 

გაზარდა მასშტაბები, ვმო-ს შექმნა უკვე ამ პროცესების შეუქცევადობას გულისხმობდა. 

მისი ორგანიზაციული სტრუქტურის დახვეწამ და გამრავალფეროვნებამ ორგანიზაციას 

მიანიჭა უფრო დიდი მნიშვნელობა და აამაღლა მისი როლი საერთაშორისო პოლიტიკაში. 

ვმო-ს წევრთა რაოდენობა და  ამ ქვეყანათა ჩამონათვალი მიუთითებს იმ ფაქტზე, რომ 

ქვეყნების უმრავლესობამ გააცნობიერა ის ფაქტი, რასაც სმიტიდან და რიკარდოდან 

მოყოლებული თითქმის ყველა ეკონომისტი ქადაგებდა: ვაჭრობიდან სარგებელს ყველა 

მონაწილე ღებულობს. ვმო-ს შექმნამ მნიშვნელოვანწილად გაუჩინა სხვა ქვეყნებს 

ურთიერთკონტროლის მექანიზმები და სხვადასხვა ბერკეტების გამოყენებით თვით 

ზესახელმწიფოების პოლიტიკათა კორექტირების საშუალება. 

მრავალმხრივი მოლაპარაკებების ურუგვაის რაუნდის სამართლებრივი დოკუმენტები 

წარმოადგენენ დაახლოებით 60 შეთანხმებიან სიას. თუმცა, რეალურად ისინი იყოფიან 6 

ძირითად ნაწილად მარტივი სტრუქტურის მიხედვით: შეთანხმება ვაჭრობის მსოფლიო 

ორგანიზაციის დაარსების შესახებ, შეთანხმებები საქონლით, მომსახურებით და 

ინტელექტუალური საკუთრებით ვაჭრობის შესახებ, დავების გადაწყვეტა და სახელმწიფოთა 

სავაჭრო პოლიტიკის  მიმოხილვა10. 

შეთანხმებები საქონლითა და მომსახურებით ვაჭრობასთან დაკავშირებით 3 ძირითად 

ნაწილად იყოფიან: 

I.          ტარიფებისა და ვაჭრობის ძირითადი ხელშეკრულება - 

            (GATT - The General Agreement  on Tariffs and Trade); 

გენერალური შეთანხმება მომსახურებით ვაჭრობაზე   - 

(GATS  - The General Agreement   on Trade in Services); 

   ინტელექტუალური საკუთრებით ვაჭრობა - 

   (TRIPS - Trade-Related Aspects of    Intellectual Property Rights), 

                                                           
10

 http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm1_e.htm 

UNDERSTANDING THE WTO: THE AGREEMENTS 

Overview: a navigational guide; Six-part broad outline 
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II.    დამატებითი შეთანხმებები და დანართები, რომლებიც ეხება სპეციფიკურ სექტორებს და 

პრობლემებს; 

III. არსებობს დეტალური და ხანგრძლივ ვალდებულებათა სია, რომელიც მიღებულია 

ცალკეული სახელმწიფოს მიერ, რომელიც საშუალებას აძლევს სპეციფიკურ უცხოურ საქონელსა 

და მომსახურების პროვაიდერებს შეაღწიონ მათ შიდა ბაზრებზე. GATT-ის შემთხვევაში მას აქვს 

საქონლისთვის ბმულ ვალდებულებათა ტარიფის სახე და ზოგიერთი სასოფლო სამეურნეო 

პროდუქციისთვის წარმოადგენს ტარიფებისა და კვოტების კომბინაციას. GATS-ის შემთხვევაში 

ვალდებულებები ადგენენ სპეციფიკური სექტორების შემთხვევაში უცხოური მომსახურების 

პროვაიდერებისთვის, თუ რამდენად დაიშვებიან და ისინი მოიცავენ მომსახურებათა ტიპების 

სიას, სადაც ინდივიდუალური ქვეყანა აცხადებს, რომ არ იყენებს არადისკრიმინაციულობის  

უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმს. 

 ასევე მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს მრავალმხრივ შეთანხმებებში სამოქალაქო 

ავიატექნიკით ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებას და შეთანხმებას სახელმწიფო შესყიდვების 

შესახებ. 

 შეთანხმება სამოქალაქო ავიაციის თვითმფრინავებით ვაჭრობის შესახებ ძალაში შევიდა 

1980 წლის 1 იანვარს. ამჟამად მას ხელს აწერს 21 ქვეყანა (მათ შორის საქართველო). ეს 

შეთანხმება აუქმებს იმპორტის გადასახადს ყველა სამოქალაქო თვითმფრინავზე, ისევე, როგორც 

ყველა სხვა პროდუქციაზე, რასაც მოიცავს ეს შეთანხმება, მათ შორის სამოქალაქო საავიაციო 

ტექნიკაზე, სამოქალაქო თვითმფრინავების აგრეგატებზე, საფრენ იმიტატორებზე, მათ 

ნაწილებსა და კომპონენტებზე. ეს შეთანხმება შეიცავს დებულებებს სამოქალაქო ავიაციის 

თვითმფრინავების შესყიდვისა და  ამ სექტორისადმი მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერის 

შესახებ. 

 სამთავრობო შესყიდვების შესახებ შეთანხმება თავდაპირველად მიღებული იქნა ტოკიოს 

რაუნდის დროს და ძალაში შევიდა 1981 წლის 1 იანვარს. მისი მიზანია დაამკვიდროს 

ლიბერალური, საერთაშორისო კონკურენციაზე დაფუძნებული მიდგომები ამ საკითხთან 

მიმართებაში. 

 შეთანხმება ითვალისწინებს მთელ რიგ წესებს, პროცედურებსა და პრაქტიკას 

სამთავრობო შესყიდვებისათვის იმ მიზნით, რომ გაზარდოს მათი გამჭვირვალობა და 

შეამციროს დისკრიმინაცია უცხოელი მწარმოებლებისა თუ მიმწოდებლების მიმართ 

(დისკრიმინაციის სრულიად გაუქმების მიზნით). ეს შეთანხმება გაუმჯობესდა და გაფართოვდა 

ურუგვაის რაუნდის მოლაპარაკებების დროს. მან გაავრცელა საერთაშორისო კონკურენცია 

ეროვნული და ადგილობრივი ორგანოების გადაწყვეტილებებზე, რომელთა კოლექტიური 

შესყიდვები გლობალურად შეადგენს ასეულობით მილიარდ დოლარს ყოველწლიურად. ახალი 

შეთანხმება ასევე მოიცავს მომსახურებას (მათ შორის სამშენებლო მომსახურება), შესყიდვებს 

ქვეეროვნულ დონეზე (მაგ. სახელმწიფოების პროვინციები, დეპარტამენტები და 

პრეფექტურები) და მუნიციპალური სახსრებით წარმოებულ შესყიდვებს. 
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ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია ადგენს სავაჭრო პოლიტიკის სტრუქტურას. ვმო-ს 

სისტემის ფარგლებში საქონლით ვაჭრობის საკითხებისადმი მიდგომა განისაზღვრება სამი 

ძირითადი პრინციპით:  

- არადისკრიმინაციულობა; 

- ურთიერთშეთანხმება; 

- ბაზარზე შეღწევა;    

არადისკრიმინაციულობა: აღნიშნული პრინციპი ვმო-ს ჩარჩოებში ხორციელდება წევრი 

ქვეყნებისათვის ორი რეჟიმის დაწესებით: უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმი (Most-Favored-

Nation (MFN)) და ეროვნული რეჟიმი (National Treatment (NT)). 

GATT-ის I  მუხლის თანახმად, უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმი საქონელთან 

მიმართებაში ნიშნავს, რომ  ნებისმიერი სახის უპირატესობა, პრივილეგია ან პრიორიტეტი, 

რომელსაც რომელიმე ხელშემკვრელი მხარე ანიჭებს ნებისმიერი სახის პროდუქციას, რომელიც 

წარმოებული იქნება ამ ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე ან განკუთვნილია ნებისმიერი 

სხვა ქვეყნისათვის, დაუყოვნებლივ და უპირობოდ მიენიჭება მსგავს პროდუქციას, რომელიც 

წარმოებული იქნება ან განკუთვნილია ყველა დანარჩენი ხელშემკვრელი ტერიტორიებისათვის. 

ეს მდგომარეობა ვრცელდება ექსპორტზე, იმპორტსა და სატრანზიტო სავაჭრო ოპერაციებზე, 

ასევე, საექსპორტო და საიმპორტო ოპერაციების საერთაშორისო გადახდებზე. უპირატესი 

ხელშეწყობის რეჟიმი ვრცელდება საბაჟო გადასახადებსა და ნებისმიერი სახის მოსაკრებელზე, 

რომლებიც გადაიხდება საერთაშორისო სავაჭრო ოპერაციებიდან, ასევე ეხება მათთან 

დაკავშირებულ ყველა წესს და ფორმალობას11. 

პრივილეგია, რომლითაც სარგებლობს უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის მქონე 

(მიუხედავად იმისა, არის თუ არა ის GATT-ის წევრი) პროდუქცია, უნდა მიენიჭოს ყველა წევრის 

მსგავს პროდუქციას. ეს მიდგომა ვრცელდება მომსახურებაზე და მომსახურების 

მომწოდებლებზე მომსახურებით ვაჭრობის შესახებ გენერალური შეთანხმების (GATS) 

თანახმად, ასევე ეროვნული ინტელექტუალური საკუთრების უფლებათა არსებობა და 

განმტკიცებაზე ვაჭრობასთან დაკავშირებული ინტელექტუალური საკუთრების ასპექტების 

შესახებ შეთანხმებას (TRIPS).  

 გამონაკლისები უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმიდან (MFN):  

 •  საბაჟო კავშირებსა და თავისუფალ სავაჭრო სივრცეებთან დაკავშირებული გამონაკლისები, 

როგორიც არის მაგ. ევროპის საბაჟო კავშირი (EU Customs Union) ან ჩრდილოეთ ამერიკის 

თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმება (NAFTA) (მუხლი XXIV)  

                                                           
11

 GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE; Text of the General Agreement; GENEVA, JULY 
1986: PART I, Article I, General Most-Favoured-Nation Treatment 



ეკა ლეკაშვილი 

საერთაშორისო და რეგიონული ეკონომიკური ორგანიზაციები  თსუ, 2012 

64  

 

 •   მანამდე (GATT-ის ამოქმედებამდე) არსებული პრეფერენციული ზომების დაშვება (მუხლი I) 

 •   ვალდებულებებისგან განთავისუფლება “გამონაკლის შემთხვევებში” (მუხლი XXV) 

 •   გამონაკლისები, რომლებიც ითვალისწინებენ “განსაკუთრებულ და დიფერენციალურ 

რეჟიმს” განვითარებადი ქვეყნებისთვის (GATT-ის ნაწილი IV, მუხლები XVIII და XXXVI-XXXVIII); და 

 •   გამოუყენებადი ან “გაუქმებული” პროცედურები, რომლებიც უფლებას აძლევენ ვმო-ს 

წევრებს უარი უთხრან სხვა წევრებს უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმზე, განსაკუთრებულ 

შემთხვევებში (მუხლი XXXV).12 

 ეროვნული რეჟიმი კრძალავს დისკრიმინაციას უცხოურ და ეროვნულ პროდუქციას, 

მომსახურებას და მომსახურების მომწოდებლებს შორის ისევე, როგორც ინტელექტუალური 

საკუთრების უფლებათა უცხოელ და ეროვნულ მფლობელებს შორის.  

ეროვნული რეჟიმი ფორმულირებულია GATT- ის  III მუხლში, რომლის  თანახმად, 

ეროვნული ზომები საქონელთან მიმართებაში არ უნდა ვრცელდებოდეს იმპორტირებულ ან 

ადგილობრივ საქონელზე ისე, რომ უპირატესობა მიენიჭოს შიდა ბაზარზე წარმოებულ 

პროდუქციას.12 ასევე ერთ-ერთი ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე წარმოებულ საქონელს, 

რომელიც იმპორტირებულია მეორე ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე, უნდა მიენიჭოს იმ 

რეჟიმზე არანაკლებ ხელსაყრელი რეჟიმი, რითაც სარგებლობს ეროვნული წარმოშობის 

საქონელი.13 

გამონაკლისები ეროვნული რეჟიმიდან (NT): 

 •   გამონაკლისები ბაზრის გაუთვალისწინებელი დესტრუქციის (დარღვევის) 

დასაძლევად (იხილეთ განსაკუთრებული ზომების/დაცვის შესახებ დებულებები მუხლში XIX); 

 •  საერთო გამონაკლისები (მუხლი XX); 

 •  ეროვნული უსაფრთხოების გამონაკლისები (მუხლი XXI); 

•  რაოდენობრივი შეზღუდვების გაუქმების შესახებ ვალდებულების გამონაკლისები 

(მუხლი XI); და  

•  გამონაკლისები იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც განიცდიან საგასაახდელო ბალანსის 

დროებით სირთულეებს (მუხლები XII-XV).14 

                                                           
 
12 

GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE; Text of the General Agreement; GENEVA, JULY 1986 
13

 AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE; Text of the General Agreement Article X, Publication and 
14

 AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE; Text of the General Agreement Article X, Publication and 
Administration of Trade Regulations 
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ურთიერთშეთანხმება: ვმო-ს შეთანხმება წამოადგენს სავალდებულო ტიპის კონტრაქტს, 

რომლის თანახმადაც წევრები ნებაყოფლობით სცნობენ იმ უფლებებსა და ვალდებულებებს, 

რომელსაც ისინი აღიარებენ ურთიერთდაინტერესებიდან გამომდინარე. 

ურთიერთშეთანხმებულობის ცნება მიღებულ უნდა იქნეს რაციონალური გზით მილიონობით 

საქონელთან მიმართებაში, რომლითაც ვაჭრობს უამრავი ქვეყანა. ამ საკითხის მოსაგვარებლად 

ქვეყნები იკრიბებიან და განიხილავენ ბაზარზე შეღწევის ვალდებულებებს (ტარიფები 

შემცირებას) იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომლებიც მათ საერთო ინტერესებში შედის. ის 

დათმობები, რომლებიც მიღებულ იქნება, ვრცელდება მრავალმხრივ დონეზეც უპირატესი 

ხელშეწყობის რეჟიმის წესის თანახმად. 

ბაზარზე შეღწევა: ბაზარზე შეღწევა წარმოადგენს უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს 

საერთაშორისო ვაჭრობის წარმატებული განვითარებისთვის და ითვალისწინებს მთელ რიგ 

საკითხებს, მათ შორის ვმო-ს წევრების უფლებებსა და ვალდებულებებს, ლიბერალურ 

მიდგომებს და ასევე გამჭვირვალობის კონცეფციას. ბაზარზე დაშვების ერთ-ერთ ყველაზე 

პირდაპირ გზას წარმოადგენს სავაჭრო პარტნიორთა ვალდებულებები ტარიფების პროგრესული 

შემცირების შესახებ. ეს ვალდებულებები ჩამოყალიბებულია ქვეყნების ინდივიდუალურ 

სატარიფო ცხრილებში. ამ ვალდებულებებით განისაზღვრა ბაზარზე დაშვების პროგნოზირების 

დონე, რითაც განმტკიცდა საერთაშორისო სავაჭრო სისტემის სტაბილურობა. 

გამჭვირვალობა ბაზარზე გარანტირებული შეღწევის მნიშვნელოვანი ელემენტია. იგი  

წარმოადგენს იმ გარანტიას, რომ განსაზღვრული ტიპის ინფორმაცია, რომელიც საერთაშორისო 

ვაჭრობაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ძირითადად ხელმისაწვდომია, რაც მწარმოებლებს 

საშუალებას აძლევს მიიღონ მათთვის საჭირო ინფორმაცია და გაეცნონ იმ კონკურენციულ 

პირობებს, რომელშიც მათ მოუწევთ მოქმედება.  ამ მიზნისათვის, ვმო-ს წევრებს შორის 

განავითარა ნდობაზე აგებული ნოტიფიკაცია და კონსულტაცია, რათა განამტკიცოს ბაზარზე 

შეღწევის გარანტია და პროგრნოზირებადობა და თავიდან აიცილოს სავაჭრო დავები.  

GATT-ის X მუხლის თანახმად: ადგილობრივ და საერთაშორისო ვაჭრობასთან 

დაკავშირებული ზოგადი კანონები, წესები, სასამართლოს დადგენილებები და 

ადმინისტრაციული განკარგულებები, რითაც მოქმედებენ ვაჭრობის საერთაშორისო 

ორგანიზაციის წევრი ქვეყნები, დაუყოვნებლივ უნდა იქნას გამოქვეყნებული. ამასთან ერთად, 

წევრებს მოეთხოვებათ აცნობონ ვმო-ს ნებისმიერი შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილების 

შესახებ15. 

მაშინ როდესაც ბაზარზე ადგილობრივი ბარიერების თავიდან აცილება შეუძლებელია, 

ტარიფი წარმოადგენს ბაზრის დაცვის ერთადერთ და ყველაზე მისაღებ საშუალებას, რადგან იგი 

ყველაზე ნაკლებად უშლის ხელს ვაჭრობას  (რასაც ვერ ვიტყვით რაოდენობრივ შეზღუდვებზე, 
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იმპორტის ლიცენზირებაზე, ნებაყოფლობით შეზღუდვებზე და სხვა სახის ზომებზე).  GATT-ის 

პირველივე დღეებიდან, მის დამფუძნებლებს სჯეროდათ, რომ სატარიფო შემცირების 

პროგრესული რაუნდები შესაძლოა ეფექტური ყოფილიყო ბაზრების ლიბერალიზაციასთან 

დაკავშირებით. ასეთმა მიდგომამ ხელი შეუწყო უფრო უსაფრთხო და პროგნოზირებადი 

კლიმატის შექმნას მწარმოებლებისა და მომხმარებლებისთვის, იმპორტიორებისა და 

ექსპორტიორებისთვის.  

GATT/WTO  აყალიბებს მკაფიო მიდგომას ტარიფებთან დაკავშირებით: 

 თუ ადგილობრივი პროტექცია მინიჭებულია, ქვეყანამ უნდა გამოიყენოს 

მხოლოდ საბაჟო ტარიფი და არა სხვა ზომები; 

 ტარიფების შემცირება უნდა წარმოადგენდეს ვალდებულებას მომავალი ზრდის 

თავიდან ასაცილებლად; 

 მომავალი ზრდის თავიდან აცილების მიზნით, ტარიფების დაბმის 

საშუალებით, ვმო-ს წევრ ქვეყნებს საშუალება ეძლევათ ასევე აწარმოონ 

სატარიფო შემცირებები; 

ვაჭრობის საერთაშორისო ორგანიზაციის სისტემამ აგრეთვე უნდა გაითვალისწინოს 

ისეთი პრობლემები, როგორიცაა:  

- სისტემის შეუსაბამობის პრობლემები - გადაიჭრება არსებული ტექნიკური ბარიერებისა 

და სანიტარული/ფიტოსანიტარული ზომების შესახებ შეთანხმებების ფარგლებში; 

-  უთანხმოება უფლებებთან და ვალდებულებებთან დაკავშირებით - ეს საკითხი იჭრება  

დავების მოგვარების მექანიზმის საშუალებით; 

- ზარალის საკომპენსაციო ზომები, რომელიც გამოწვეულია არაკეთილსინდისიერი 

სავაჭრო პრაქტიკის შედეგად -  ხორციელდება სხვადასხვა დებულებების ფარგლებში, 

რომლებიც მოიცავენ დაცვით ზომებს, ანტიდემპინგს და საკომპენსაციო გადასახადებს, 

სუბსიდიებს და უსაფრთხოების ზომებს; 

-  ზოგიერთი შიდა მგრძნობიარე სექტორთან დაკავშირებული ადგილობრივი საკითხები 

-  ასეთი სექტორები არღვევენ საქონლის შესახებ ძირითად დებულებებს. ისინი მოიცავენ 

სოფლის მეურნეობას და ტანსაცმელს. 

საგარეო ვაჭრობის მაქსიმალურად ლიბერალიზაციის ძირითად პრინციპებთან ერთად 

ვმო-ს შეთანხმებები ითვალისწინებენ შიდა ბაზრის დაცვის შესაძლებლობასაც გარკვეულ 

გარემოებათა არსებობის შემთხვევაში. ამ მიზნით წევრი ქვეყნები შეთანხმდნენ შესაბამისი 

ზომების განხორციელების წესებსა და პროცედურებზე. სავაჭრო ზომების გამოყენების მიზანია 

ადგილობრივი მეწარმეების დაცვა იმპორტის კონკურენციისგან, თუმცა სავაჭრო ზომების 

შესახებ კანონი მრავალი დამკვირვებლისათვის სადავო საკითხს წარმოადგენს. მათი აზრით ეს 

კანონები მოქმედებენ, როგორც პროტექციონისტული იარაღი უცხოური კონკურენციის 

შესასუსტებლად და, რომ მათი საერთო შედეგი აფერხებს ვაჭრობას. 
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ძირითადად ვმო-ს შეთანხმებები მოიცავენ სამ მთავარ დაცვით საშუალებას: 

  დაცვითი ზომები; 

   ანტიდემპინგური რეჟიმი; (VI მუხლი); 

   სუბსიდიები/საკომპესაციო ზომები. (VI, XVI და XXIII მუხლები); 

დაცვითი ზომები გამოიყენება იმ სირთულეებთან დაკავშირებით, რომლებიც შეიძლება 

წარმოიქმნას იმ შემთხვევაშიც კი, თუ დაცულია სამართლიანი ვაჭრობის წესები. 

ანტიდემპინგური და სუბსიდიების საკომპენსაციო ზომები გამოიყენება იმ შემთხვევაში, 

როდესაც სახეზეა არასამართლიანი ვაჭრობა. 

მთავრობები ახორციელებენ დაცვით ზომებს იმისათვის, რომ უზრუნველყონ 

ადგილობრივი მწარმოებლების დროებითი დაცვა იმპორტის გაუთვალისწინებელი ზრდისგან, 

რაც გამოწვეულია ტარიფებისა და სხვა სავაჭრო კონცესიების შემცირების შედეგად  

კონკურენციულ პირობებში მომხდარი ცვლილებების გამო. 

GATT-ის XIX მუხლის 1 ა) ქვეპუნქტის თანახმად: თუ გაუთვალისწინებელი 

გარემოებების და შეთანხმების მონაწილე რომელიმე მხარის მიერ აღებული ამ შეთანხმებით 

ნაკისრი ვალდებულებების (სატარიფო დათმობების ჩათვლით) შესრულების შედეგად, 

რომელიმე საქონელი იმპორტირებულია ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე ისეთი დიდი ოდენობით და 

ისეთი პირობებით, რომ ეს არსებით ზარალს აყენებს ადგილობრივ მეწარმეებს, რომლებიც 

აწარმოებენ მსგავს ან უშუალოდ კონკურირებად საქონელს, ან ქმნიან სერიოზული ზარალის 

მიყენების საფრთხეს, მონაწილე ქვეყანას უფლება აქვს ასეთი საქონლის მიმართ მთლიანად ან 

ნაწილობრივ შეაჩეროს ვალდებულებათა მოქმედება ან გააუქმოს დათმობა, ანდა შეიტანოს 

მასში შესწორება ისეთი სიდიდით და იმ პერიოდის განმავლობაში, რომლებიც საჭიროა ასეთი 

ზარალის გაუქმების ან თავიდან აცილებისთვის. 

ეს ზომები უზრუნველყოფენ ადგილობრივ მეწარმეებს განახლებული დაცვით ისე, რომ 

მათ შეძლონ შიდა ბაზრის ლიბერალიზაციის შედეგებთან ადაპტაცია. დაცვითი ზომები 

მოიცავენ გაზრდილ ტარიფებს ან რაოდენობრივ შეზღუდვებს კონკრეტული პროდუქციის 

იმპორტზე. 

წევრმა ქვეყანამ დამცავი ზომები შეიძება გამოიყენოს მხოლოდ ამ წევრი ქვეყნის 

კომპეტენტური ორგანოების მიერ GATT 1994-ის  X მუხლის (ვაჭრობის რეგულირების წესების 

გამოქვეყნება და გამოყენება) თანახმად, წინასწარგანზრახული და საჯაროდ განცხადებული 

პროცედურების შესაბამისად ჩატარებული მოკვლევის შემდეგ. დაცვის პროცესი დაწვრილებით 

არის გაკონტროლებული და დროში შეზღუდული. ეს ზომები უნდა გამოიყენებოდეს ასევე 

MFN-ის საფუძველზე. არ უნდა იყოს გამოყენებული სპეციფიკური ქვეყნის პროდუქტზე. ასევე, 

განვითარებადი ქვეყნებიდან შემოსული იმპორტი, რაც შეადგენს იმპორტირებული საქონლის 

არაუმეტეს 3%-ს, განთავისუფლებულია დაცვითი ზომების გამოყენებისგან. უფრო მეტიც, 
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წევრმა, რომელიც ახორციელებს ამ ზომას, კომპენსაციის სახით უნდა აანაზღაუროს დაცვითი 

ზომის საწინააღმდეგო ეფექტი სხვა წევრი ქვეყნების საექსპორტო ვაჭრობაზე16. 

GATT/WTO უფლებას აძლევს ქვეყნებს განახორციელონ ცალმხრივი ქმედება, რათა ხელი 

შეუშალონ თავიანთ ბაზრებზე იმპორტის დემპინგს. საქონელი ითვლება დემპინგურად, თუ 

ექსპორტიორების მიერ უცხოელი მომხმარებლისათვის დაწესებული ფასი უფრო ნაკლებია, 

ვიდრე ადგილობრივ ბაზრებზე მომხმარებლებისთვის დაწესებული ფასი. 

GATT-ის VI მუხლის თანახმად შეთანხმების მონაწილე მხარეები აღიარებენ, რომ 

დემპინგის გამოყენება, რომლის დროსაც საქონელი ერთი ქვეყნიდან მეორე ქვეყანაში 

გასაყიდად შედის საქონლის ჩვეულებრივ ღირებულებაზე უფრო დაბალი ფასით ჩაითვლება 

უსამართლოდ, თუ ის მატერიალურ ზარალს აყენებს შეთანხმების მონაწილე მხარის 

მრეწველობას ან ქმნის ასეთი ზარალის გამოწვევის საფრთხეს, ან არსებითად აფერხებს 

ადგილობრივი მრეწველობის განვითარებას 17. 

ქვეყნებს შეუძლიათ გამოიყენონ ანტიდემპინგური გადასახადები იმ საქონელთან 

მიმართებაში, რომელიც იწვევს მატერიალურ ზარალს ადგილობრივი არსებული მრეწველობის 

მიმართ ხელშემკვრელი მხარის ტერიტორიაზე ან სერიოზულად აფერხებს ადგილობრივ 

მრეწველობას. დემპინგის დადგენის შემდეგ, დემპინგური გადასახადები შეიძლება შეფასდეს 

ეროვნული სააგენტოების მიერ  დემპპინგის არსებული ფაქტისა და ზარალის გამოძიების 

საფუძველზე.  ვმო-ს შეთანხმება VI მუხლის განხორციელების შესახებ ითვალისწინებს 

დეტალურ სტანდარტებს, რომლებიც აკონტროლებენ, რომ ნებისმიერი დაწესებული 

დემპინგური გადასახადი თავისთავად არ ქმნიდეს ზედმეტ ბარიერებს ვაჭრობაში. 

დემპინგის გამოსწორების ჩვეულებრივი საშუალება  არის ანტიდემპინგური გადასახადი, 

რომელიც გამოიყენება დემპინგური ფასით იმპორტირებული საქონლის მიმართ. რამდენადაც, 

გადასახადის მიზანი არის დემპინგის შედეგების კომპენსირება, გადასახადის ოდენობა ტოლი 

უნდა იყოს დემპინგურ ფასსა და შიდა ბაზრის ფასს შორის არსებული სხვაობისა. ამ სხვაობას 

ეწოდება დემპინგური სხვაობა. 

დემპინგის შედეგად გამოწვეული ზარალის  ანაზღაურების შესახებ მოთხოვნები და 

კომპენსაციები რეგულირდება ეროვნული მთავრობის მიერ. ვმო-ის დავების მოგვარების 

ორგანოს მიმართავენ იმ შემთხვევაში, თუ ვმო-ის მოთხოვნებთან ეროვნული შესაბამისობა ან 

ანტიდემპინგის შესახებ შეთანხმების შედეგები უგულებელყოფილია. 

სუბსიდია ნიშნავს მთავრობის ან ნებისმიერი სახელმწიფო ორგანოს მიერ 

განხორციელებულ ფინანსურ მხარდაჭერას წევრი ქვეყნის ტერიტორიაზე. არსებობს სუბსიდიის 

                                                           
16

 ურუგვაის რაუნდის ძირითადი შეთანხმებები,  დანართი 1ა.  საქონლით ვაჭრობასთან დაკავშირებული 

მრავალმხრივი შეთანხმებები: "შეთანხმება დამცავი ზომების გამოყენების შესახებ" 

 
17 GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE, Article VI, Anti-dumping and Countervailing Duties 
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რამდენიმე ფორმა. რადგანაც ყველა სუბსიდია შინაარსით ანტიკონკურენციულია და 

უპირატესობა ენიჭება სუბსიდიის მიმღებს, ეროვნული მთავრობა ინარჩუნებს უფლებას 

განამტკიცობს სუბსიდირების განსაზღვრული ფორმები ადგილობრივი ეკონომიკური 

განვითარების ინტერესებში. პრაქტიკულად სუბსიდია შეიძლება გამოყენებული იყოს, როგორც 

ტარიფების შემცვლელი, რათა დაიცვას ადგილობრივი მწარმოებელი კონკურენციისგან ქვეყნის 

შიგნით ან იგი შეიძლება იყოს ის საშუალება, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს ექსპორტიორ 

ფირმებს უცხოურ (მესამე ქვეყნის) ბაზრებზე კონკურენციის დაძლევაში.  

საკომპენსაციო გადასახადები არის იმპორტზე დაწესებული სპეციალური გადასახადები, 

რომლებიც მიზნად ისახავენ სამთავრობო სუბსიდიების მოგებათა ანაზღაურებას 

მწარმოებლებისათვის ან  ექსპორტიორებისთვის. საკომპენსაციო გადასახადი შეიძლება 

გაგებულ იქნას, როგორც სპეციალური გადასახადი, რომელიც წესდება ნებისმიერი სახის 

პრემიის ან სუბსიდიის ნეიტრალიზების მიზნით, რომელიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ აქვს 

მინიჭებული ნებისმიერი საქონლის წარმოებას თუ ექპსორტს. საკომპენსაციო ზომა 

წარმოადგენს სუბსიდიის საპასუხო ზომას, რომელიც გამოიყენება იმ მიზნით, რომ 

ადგილობრივი მწარმოებლები არ დაზარალდნენ სუბსიდირბეული იმპორტისგან. 

ვმო-ის დამფუძნებლები მივიდნენ იმ აზრამდე, რომ ყველა სუბსიდიას არ ჰქონდა 

ერთნაირად უარყოფითი გავლენა ვაჭრობაზე. ვმო-მ ჩამოაყალიბა კლასიფიკაციის სისტემა 

სუბსიდიებისათვის მათი ვაჭრობისთვის ხელშემშლელი ეფექტების მიხედვით:  

 სუბსიდიები, რომლებიც ძირითადად ხელმისაწვდომია ყველა საწარმოსთვის 

ქვეყნის შიგნით, არ ითვლება ვაჭრობის ხელშემშლელ სუბსიდიებად და არ 

ექვემდებარება საკომპენსაციო ზომების გამოყენებას; 

 სუბსიდიები, რომლებიც ფაქტიურად დისკრიმინაციულია, ისევე, როგორც ყველა 

არასასოფლო-სამეურნეო ექსპორტის სუბსიდიები, შეიძლება წარმოადგენდნენ 

კონტრზომების გამოყენების საგანს, თუ ისინი აშკარად უშლიან ხელს ვაჭრობას; 

 სუბსიდიები, რომლებიც პირდაპირ არიან დაკავშირებულნი საექსპორტო 

მწარმოებლურობასთან, ითვლებიან ვაჭრობის ხელშემშლელ საშუალებებად და 

შეიძლება წარმოადგენდნენ კონტრზომების მიღების საგანს. 

ურუგვაის რაუნდის ჩატარებამდე, საერთაშორისო ვაჭრობის მარეგულირებელი GATT-ის 

წესები ვრცელდებოდა მხოლოდ საქონლით ვაჭრობაზე, რამდენადაც სავაჭრო პოლიტიკას 

ტრადიციულად წარმართავდა საქონლით (ძირითადად ფიზიკური პროდუქციით) ვაჭრობა.  

გენერალური შეთანხმება მომსახურებით ვაჭრობაზე GATS (General Agreement on Trade in 

Services) წარმოადგენს მომსახურებით საერთაშორისო ვაჭრობის  მრავალმხრივი წესების 

პირველ და  ერთადერთ  დადგენილებას. GATS-ის დაარსება წარმოადგენს ურუგვაის რაუნდის 

სავაჭრო მოლაპარაკებების  ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მიღწევას (1986-1993). ეს მოხდა 

თითქმის GATT-ის ძალაში შესვლიდან ნახევარი საუკუნის შემდეგ (1947). 
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"მომსახურებით ვაჭრობა" ითვალისწინებს საერთაშორისო ოპერაციებს, რომლებიც 

მოიცავენ ისეთ მრავალფეროვან სფეროებს, როგორიცაა ტურიზმი, საბანკო საქმიანობა, 

დაზღვევა, ტრანსპორტი, ტელეკომუნიკაციები, განათლება, მშენებლობა, საკონსულტაციო 

მომსახურეობა და სხვა. 

ვმო-ის წევრები აღიარებენ მომსახურებით ვაჭრობის მზარდ მნიშვნელობას მსოფლიო 

ეკონომიკის ზრდისა და განვითარების საქმეში. ურუგვაის რაუნის მსვლელობისას, 

განვითარებულმა ქვეყნებმა, რომლებსაც გააჩნიათ ფარდობითი უპირატესობა მომსახურებით 

ვაჭრობაში, განსაკუთრებით შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა, დაჟინებით მოითხოვეს 

მომსახურების ბაზრების ლიბერალიზაცია. განვითარებადმა ქვეყნებმა (განსაკუთრებით 

ინდოეთმა და ბრაზილიამ) წინააღმდეგობა გაუწიეს ამ მოთხოვნას, რადგან მათი 

მომსახურეობის სფეროები არ გამოირჩეოდნენ საკმარისი კონკურენტუნარიანობით. შედეგად, 

GATS, რომელიც შეთანხმდა რაუნდის მსვლელობაში, გაცილებით მეტ გამონაკლისებს შეიცავს 

ძირითადი პრინციპებიდან, ვიდრე GATT და მეტ თავისუფლებას უტოვებს განვითარებად 

ქვეყნებს. 

GATS არის მეტად კომპლექსური შეთანხმება. ძირითადი წესების გარდა, იგი შედგება 

რამდენიმე დანართისაგან, რომლებიც ფარავენ სპეციფიკურ ობიექტებსა და სექტორებს, ასევე 

ვალდებულებათა ცხრილებს თითოეული წევრი ქვეყნისთვის. 

GATS-ს აქვს სამი მთავრი კომპონენტი: 

•  საერთო სტრუქტურა, რომელიც შეიცავს კონცეფციებს, პრინციპებს და წესებს, 

რომლებიც ვრცელდება მომსახურებით ვაჭრობაზე გავლენის მქონე ყველა ღონისძიებაზე  - 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის პრინციპი; 

• დანართები, რომლებიც მოიცავენ წესებს სპეციფიკური სექტორებისა და  

ობიექტებისათვის; 

• თითოეული წევრის სპეციფიკური ვალდებულებები (ცხრილები) ბაზარზე 

დაშვებასთან და ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებით. 

GATS-ში ვმო-ს სავაჭრო შეთანხმების ოთხი ტრადიციულად ძირითადი 

ვალდებულებიდან – უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმი (MFN), ეროვნული რეჟიმი (NT), 

გამჭვირვალობა და ბაზარზე დაშვება – მხოლოდ გამჭვირვალობა და MFN წარმოადგენენ 

საყოველთაო ვალდებულებებს, რომლებიც ვრცელდება შეთანხმების მიერ გათვალისწინებულ 

ყველა მომსახურების სექტორზე; დანარჩენი ორი, კერძოდ, ბაზარზე დაშვება და ეროვნული 

რეჟიმი, წარმოადგენს მოლაპარაკების შედეგად ამა თუ იმ ქვეყნის მიერ აღებულ 

ვალდებულებებს. 

ძირითადი შეთანხმება მომსახურებით ვაჭრობის შესახებ მოიცავს მომსახურებით 

საერთაშორისო ვაჭრობას, გარდა იმ სახის მომსახურეობისა, რომლის მიწოდებაც ხორციელდება 
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სამთავრობო ხელისუფლების მიერ (იგულისხმება ის მომსახურება, რომლის მიწოდება ხდება 

არაკომერციულ საფუძველზე და არ უწევს კონკურენციას კერძო სექტორებს - ჯარი, პოლიცია, 

საბაჟო და სხვა). GATS -ის მონაწილე მხარეებმა შეიმუშავეს ჩამონათვალი, იგი მოიცავს 

მომსახურების 12 სექტორს და 49 ფართო კატეგორიას, რომელსაც თავის მხრივ ქვეკატეგორიების 

და საქმიანობის (მაგ. ბიზნეს-მომსახურეობა – როგორც სექტორი, და “კომპიუტერული და 

მასთან დაკავშირებული მომსახურება” – როგორც კატეგორია) გააჩნია.  

დაახლოებით 160 სახის მომსახურებისგან შემდგარი ჩამონათვალი, რომელიც 

გამოყენებული იქნა მოლაპარაკებებში, დაეფუძნა გაერთიანებული ერების მიერ შემუშავებულ 

ნუსხას, რომელსაც ეწოდება "პროდუქციის ცენტრალური კლასიფიკატორი". 

იგი შეიცავს კონკრეტული სახის მომსახურების ძირითად 11 სექტორს და მე-12-ს (სხვა 

სახის მომსახურება), რომელშიც იგულისხმება ის მომსახურება, რომელიც არ მოხვდა პირველ 11 

სექტორში. 

 კლასიფიკატორში შევიდა: 

  • ბიზნეს-მომსახურება; 

  • საკომუნიკაციო მომსახურება; 

  • მშენებლობა და მასთან დაკავშირებული საინჟინრო მომსახურება; 

  • განაწილების მომსახურება; 

  • საგანმანათლებლო მომსახურება; 

  • გარემოს დაცვითი მომსახურება; 

  • ფინანსური მომსახურება; 

  • ჯანმრთელობის დაცვასთან დაკავშირებული და სოციალური მომსახურება; 

  • ტურიზმთან და მოგზაურობასთან დაკავშირებული მომსახურება; 

  • გართობასთან, კულტურასთან და სპორტთან დაკავშირებული მომსახურება; 

  • სატრანსპორტო მომსახურება; 

  • სხვა სახის მომსახურება (მომსახურება, რომლებსაც სხვა დარგები არ   

     მოიცავენ). 

GATS-ის მონაწილე მხარეებმა ვერ შეძლეს მომსახურების უნივერსალური 

განსაზღვრების მოძებნა და გადაწყდა, რომ შეთანხმებას უბრალოდ უნდა მოეცვა ყველა სახის 

მომსახურება. უფრო მეტიც, საკმაოდ პრობლემური აღმოჩნდა მომსახურების მიწოდების 
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დაყოფა ექსპორტ–იმპორტის ცნებათა ჩარჩოებში. ამიტომ მომსახურების კლასიფიკაცია დაიყო 

იმის მიხედვით, თუ როგორ ხდება კომპანიებისა თუ ინდივიდუალური პირების მიერ მისი 

უზრუნველყოფა. განხილვაში შემოღებულ იქნა მომსახურეობის მიწოდების ოთხი ფორმა.  

GATS - ის წესები ჩამოყალიბებულია GATS-ის მუხლი I: 2-ში მომსახურების მიწოდების 

ამ ოთხი სხვა და სხვა ფორმის გარშემო. 

 მომსახურების მიწოდება საზღვრის გარეთ:      მომსახურების მიწოდება 

ხორციელდება ერთი ქვეყნის კომპანიების მიერ მეორე ქვეყნის კომპანიებისთვის ან 

მომხმარებლისათვის, ამასთან არც მომსახურების მიმწოდებელი და არც მომხმარებელი არ 

გადაადგილდება ქვეყნიდან (მაგალითად, საკონსულტაციო მომსახურება, რომლის მიწოდება 

ხდება საერთაშორისო სატელეფონო კავშირის საშუალებით). 

 მომსახურების მოხმარება საზღვრის გარეთ:     ერთი ქვეყნის კომპანიები ან 

მომხმარებლები გადაადგილდებიან მეორე ქვეყანაში იმ მიზნით, რომ შეიძინონ ან გამოიყენონ 

მომსახურება (მაგ., ტურიზმი, განათლება). 

 კომერციული წარმომადგენლობა:       მომსახურების მიწოდება ხდება ვმო-ის ერთი 

წევრის  წარმომადგენლობის საშუალებით სხვა წევრი ქვეყნის ტერიტორიაზე (საბანკო 

ოპერაციები, რესტორნები და ა.შ.). სხვა სიტყვებით, ერთი ქვეყნის ფირმა აყალიბებს კომერციულ 

დაწესებულებას მეორე ქვეყანაში იმისათვის, რომ განახორციელოს მიწოდება. ასეთმა 

დაწესებულებამ შეიძლება მიიღოს სხვადასხვა ფორმა, მაგ. ჩამოყალიბდეს როგორგ კორპორაცია, 

ფილიალი ან ერთობლივი საწარმო.  

 ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა:        მომსახურების მიწოდება ხდება ფიზიკური 

პირების საზღვარგარეთ დროებით გადაადგილების საშუალებით (აგრეთვე მოიხსენიება 

როგორც დროებითი შესვლა). დროებითი შესვლა შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს მენეჯერებისა 

და სპეციალისტებისათვის კომერციულ დაწესებულებაში სამუშაოდ, უცხოური იურისდიქციის 

ფარგლებში. 

ამგვარად, კომერციული ორგანიზაციებისა და ფიზიკური პირების წარმომადგენლობის 

ინტერესთა გათვალისწინებით, GATS ბევრად სცილდება GATT-ის სფეროს, რომელიც 

ძირითადად შემოიფარგლება ერთი ქვეყნის მიმწოდებლის მიერ მეორე ქვეყნის 

მომხმარებლისათვის საქონლის მიწოდებით.  

GATT-ის მსგავსად GATS-ის ძირითადი მოთხოვნები მოიცავს ისეთ საკითხებს, 

როგორიცაა: 

  • უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმი; 

  • ბაზარზე დაშვება; 

  • ეროვნული რეჟიმი; 

  • გამჭვირვალობა; 
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  • მომსახურების სექტორების ადგილობრივი რეგულირება; 

  • პროგრესული ლიბერალიზაცია. 

მომსახურებათა სპეციფიური ცხრილები კომპლექსურია და ძალიან განსხვავდება GATT- 

ის ცხრილებისგან. წევრების ცხრილები წარმოადგენენ დოკუმენტს, რომელიც მოიცავს: 

 •  მომსახურების სექტორებს, ქვესექტორებს ან საქმიანობებს, რომლებიც 

ექვემდებარებიან სპეციფიკურ ვალდებულებებს, განსაკუთრებით ეროვნული რეჟიმისა და 

ბაზარზე დაშვების ვალდებულებებს (ჩამოთვლილი სექტორები); 

• ბაზარზე დაშვების დონეს, რომელიც გათვალისწინებულია ჩამოთვლილი 

სექტორებისთვის (მაგ. თუ არსებობს შეზღუდვები უცხოურ მესაკუთრეობაზე).  

თანამედროვე საზოგადოებაში ინტელექტუალურ-შემოქმედებითი საქმიანობა 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, ვინაიდან ქვეყნის განვითარების დონის 

განმსაზღვრელ ფაქტორად სწორედ ინტელექტუალური პროდუქციაა აღიარებული. თუ 

წარსულში ქვეყნის სიმდიდრეს კაპიტალით, ბუნებრივი რესურსებით და სამუშაო ძალით 

აფასებდნენ, დღეს მსოფლიო ბაზარზე ის კომპანიები და ფირმები დომინირებენ, რომლებიც 

მეცნიერებატევად, მაღალტექნოლოგიურ პროდუქტს ქმნიან. თანამედროვე ეკონომიკაში სულ 

უფრო მზარდ ადგილს იკავებენ ასევე ხელოვნების დარგებთან დაკავშირებული მრეწველობის 

დარგები.  

ყოველივე ამან შექმნა იმის აუცილებლობა, რომ ინტელექტუალური პროდუქციით 

ვაჭრობის საკითხები დარეგულირებულიყო მრავალმხრივი სავაჭრო სისტემის ჩარჩოებში და 

ურუგვაის რაუნდის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შედეგი გახდა  ინტელექტუალური საკუთრების 

ვაჭრობასთან დაკავშირებული შეთანხმება. 

TRIPS შეთანხმება, რომელიც პრაქტიკულად მთლიანად ეყრდნობა პარიზისა და ბერნის 

კონვენციების პრინციპებს, სახელმწიფოთა წინაშე ახალ მოთხოვნებს აყენებს უპირველეს 

ყოვლისა იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომლებიც ეხება უფლებების დარღვევის წინააღმდეგ 

მიმართულ ღონისძიებებს, ანუ არსებული უფლებების განხორციელებას. ამ თვალსაზრისით, 

TRIPS, ისევე როგორც GATT და GATS, მჭიდროდაა დაკავშირებული ვმო-ს დავების მოგვარების 

მექანიზმთან. 

პარიზის კონვენციამ ჩამოაყალიბა საერთაშორისო საპატენტო სამართლის სამი 

ძირითადი პრინციპი: 

 •    ეროვნული რეჟიმის პრინციპი – კონვენციის მონაწილე ყველა ქვეყანაში სხვა 

მონაწილე ქვეყნის მოქალაქეებს აქვთ ისეთივე დაცვა, როგორც საკუთარ მოქალაქეებს; 
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  •   კონვენციური პრიორიტეტის პრინციპი – საკუთარ ქვეყანაში განაცხადის 

შეტანიდან ერთი წლის ვადაში სხვა წევრ-ქვეყანაში განაცხადის პრიორიტეტულ თარიღად 

პირველი განაცხადის თარიღი განიხილება; 

  •   ეროვნული კანონმდებლობა უნდა აკმაყოფილებდეს სტანდარტებით დადგენილ 

მინიმუმს – პატენტზე უარის საფუძველი არ შეიძლება იყოს დაუსაბუთებელი. 

ბერნის კონვენცია ასევე დაეფუძნა რამოდენიმე ძირითად პრინციპს: 

 •  ეროვნული რეჟიმი;  

 •  უფლებების დაპატენტება ყოველგვარი ფორმალური პროცედურის გარეშე; 

 •  ნაწარმოების წარმოშობის ქვეყანაში დაცვის დამოუკიდებლობა. 

ეროვნული რეჟიმის მოთხოვნა, ვმო-ს წევრებისათვის უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის 

მინიჭების მოთხოვნასთან ერთად, TRIPS-ში, ისევე როგორც GATT-სა და GATS-ში, გვევლინება 

არადისკრიმინაციის პრინციპის ორ მთავარ შედეგად. TRIPS-ში ასახულია ვმო-ისთვის 

დამახასიათებელი სხვა მიდგომებიც, მაგალითად გამჭვირვალობის მოთხოვნა, დავების 

მოგვარების მექანიზმის სავალდებულო გამოყენება და ა.შ. 

პატენტებით და ლიცენზიებით ვაჭრობის რეგულირებასთან ერთად TRIPS მნიშვნელოვან 

ადგილს უთმობს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა სასაქონლო ნიშნები, გეოგრაფიულ აღნიშვნათა 

და ადგილწარმოშობის დასახელებათა გამოყენება, სპეციალურ სასაზღვრო ზომათა 

განხორციელება და ა.შ. 

მთლიანობაში TRIPS-ის შეთანხმების ძირითადი მიზანია ინტელექტუალური 

საკუთრების სფეროში ქმედითი და ეფექტიანი სამართლებრივი დაცვის უზრუნელყოფა. 

აღნიშნული ხელშეკრულება, მატერიალურ-სამართლებრივი ნორმების ფორმირების გზით 

დაცვის დონის დადგენასთან ერთად, განსაზღვრავს იმ ზომებს, რომლებიც უნდა მიიღოს 

ყოველმა წევრმა–ქვეყანამ ამ უფლებების პრაქტიკული რეალიზაციისათვის. 

მეტად მნიშვნელოვანია, რომ ვმო-ის სხვა ხელშეკრულებათა მსგავსად, TRIPS 

ითვალისწინებს განვითარებადი და ნაკლებად განვითარებული ქვეყნების სიძნელეებს და ხაზს 

უსვამს განსხვავებული და დიფერენცირებული მიდგომის აუცილებლობას მათთან 

მიმართებაში. ამ თვალსაზრისით მეტად საყურადღებოა ის მოლაპარაკებები, რომლებიც 

მიმდინარეობს დოჰას განვითარების რაუნდის ჩარჩოებში და მიზნად ისახავს სასიცოცხლოდ 

მნიშვნელოვანი მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის გაზრდას ღარიბი ქვეყნებისათვის. 

აღნიშნული მოლაპარაკებები მიმართულია ეკონომიკურად სუსტ ქვეყნებში ე.წ. "იძულებითი 

ლიცენზირების" საფუძველზე წარმოებული წამლების ექსპორტის შეზღუდვათა შესუსტებაზე. 
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TRIPS, ისევე როგორც GATS, შედარებით ახალი მრავალმხრივი შეთანხმებაა და 

დინამიურ განვითარებას განიცდის, რათა უფრო სრულად ასახოს და დააკმაყოფილოს ვმო-ს 

წევრი–ქვეყნების სხვადასხვა ჯგუფთა ინტერესები. 

ამრიგად, ვმო ჩამოყალიბდა არა როგორც უბრალოდ GATT-ის სამართალ-მემკვიდრე, 

არამედ ქმედით საერთაშორისო ოგრანიზაციად. მან წარმოადგინა საკითხების უფრო 

ფართო სპექტრი და მნიშვნელოვან საკითხებზე გაამახვილა. წინა პლანზე წამოიწია 

საერთაშორისო ვაჭრობის ისეთი ელემენტები, როგორიცაა მომსახურებით ვაჭრობა, 

ინტელექტუალური საკუთრება და აშშ. საისიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო 

განვითარებადი ქვეყნებისათვის (განსაკუთრებით აფრიკის) სოფლის მეორნეობის სფეროში 

მიმდინარე შეთანხმებები, რომელშიც მათ შეფარდებითი უპირატესობა გააჩნდათ 

განვითარებულ ქვეყნებთან შედარებით, ხოლო მძლავრი სახელმწიფოები კი საკუთარი 

მეწარმეების ზეწოლით პროტექციონისტული ბარიერებით იცავდნენ ამ დარგებს. 

 ქვეყნები, რომლებიც წარმოადგენენ 1947 წლის GATT-ის ხელშემკვრელ მხარეებს და, 

რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს ურუგვაის რაუნდის მოლაპარაკებებში, ითვლებიან ვაჭრობის 

მსოფლიო ორგანიზაციის თავდაპირველ წევრებად. მათ მიერ ვმო-ს დამაარსებელი მარაკეშის 

შეთანხმების (XII მუხლი, მიერთება) მიღების თანახმად ნებისმიერი სახელმწიფო და ცალკეული 

საბაჟო ტერიტორია, რომელიც სარგებლობს სრული ავტონომიით საგარეო კომერციული 

საქმიანობის განხორციელებისას შეუძლია ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრობა 

გაწევრიანების პროცესის წარმატებით დასრულების შემდეგ. ვმო-ში გაწევრიანების 

გადაწყვეტილებას იღებს მინისტრთა კონფერენცია. მინსტრთა კონფერენცია ამტკიცებს 

შეთანხმებას მიერთების პირობების თაობაზე ვმო-ს წევრთა ხმების ორი-მესამედის 

უმრავლესობით18. ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების მსურველმა 

სახელმწიფომ ოფიციალური წერილობითი თხოვნით უნდა მიმართოს ვმო-ს გენერალურ 

დირექტორს. აღნიშნულ მიმართვას განიხილავს გენერალური საბჭო, რომელიც შედგება ვმო-ს 

ყველა წევრის წარმომადგენლისგან. საბჭოს გადაწყვეტილებით შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, 

რომლის მონაწილეც შეიძლება იყოს ვმო-ის ნებისმიერი წევრი ქვეყანა და რომელიც  

განილიხავს გაწევრიანების მიმართვას და შემდგომ ამ ინფორმაციას მიაწვდის გენერალურ 

საბჭოს.  განმცხადებელი სახელმწიფო მუშა ჯგუფს წარუდგენს საერთაშორისო ვაჭრობის, 

სამართლებრივი რეჟიმების და მათი გამოყენების სრულ მემორანდუმს, რომელიც დეტალურად 

იქნება განხილული.  სამუშაო ჯგუფის საქმიანობა მიმდინარეობს არაფორმალურ შეხვედებსა და 

კონსულტაციებზე, სადაც განხილიება სუბსიდირების პოლიტიკა, სატარიფო და არასატარიფო 

ბარიერები და ყველა სხვა ის საკითხი, რომელიც მოქმედებს საერთაშორისო ვაჭრობაზე.  

სწორედ ამაზე დაყრდნობით ჩამოყალიბდება აღნიშნული ქვეყნის ვმო-ში გაწევრიანების   

პირობები.  ორმხრივი და მრავალმხრივი მოლაპარაკებების შედეგად იქნება ფორმირებული 

                                                           
18 URUGUAY ROUND AGREEMENT; Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization; 

1994, Article XII: Accession 
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დოკუმენტთა პაკეტი (“accession package”), რომელშიც იქნება გადმოცემული სრული ინფორმაცია 

კანდიდატი-ქვეყნის ვალდებულებების შესახებ. "მიერთების პაკეტი" მოიცავს შემდეგ ძირითად 

დოკუმენტებს: 

 სამუშაო ჯგუფის ანგარიში, რომელიც მოიცავს მოკლე ინფორმაციას კანდიდატი-ქვეყნის 

მიერთების მსვლელობასა და პირობებს და მიერთების ოქმს. 

 ბაზარზე საქონლისა და მომსახურების შეღწევის სპეციფიკური ვალდებულებების 

ცხრილებს, რომელიც შეთანხმებულია კანდიდატ-სახელმწიფოსა და ვაჭრობის მსოფლიო 

ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებს შორის.  

 შემდგომ სამუშაო ჯგუფი "მიერთების პაკეტს" წარუდგენს ვმო-ს გენერალურ საბჭოს ან 

მინისტრთა კონფერენციას. მას შემდეგ, რაც გენერალური საბჭო და მინისტრთა კონფერენცია 

დააკმაყოფილებს აღნიშნულ დოკუმენტთა პაკეტს, გამოქვეყნდება ორი საბოლოო დოკუმენტი: 

 გენერალური საბჭოს გადაწყვეტილება და 

 ახალი წევრის მიერთების ოქმი, მოხსენების დანართი, რომელშიც აღნიშნულია რომ 

სახელმწიფო აღიარებს ვმო-ის შეთანხმებებს, მოყვანილია საბოლოო დადგენილების 

ცხრილები, გეგმები, ოქმის  მიღების დრო და ვმო-ს სრულფასოვანი წევრობის შესახებ 

ინფორმაცია.  

 ამის შემდეგ კანდიდატ-ქვეყანას აქვს უფლება ხელი მოაწეროს მიერთების ოქმს, რომლის 

რატიფიცირებაც უნდა მოხდეს აღნიშნული ქვეყნის პარლამეტში. როგორც წესი, ოქმი ხელის 

მოწერიდან მაქსიმუმ 3 თვის ვადაში შედის ძალაში. ამის შემდეგ  30 დღის განმავლობაში 

განმცხადებელმა სახელმწიფოს  ვმო-ს სამდივნოს უნდა ამცნოს ოქმის რატიფიცირების 

დასრულების შესახებ და იგი გახდება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის სრულუფლებიანი 

წევრი. 

  ვმო-ში შემსვლელმა ქვეყანამ თავიდანვე უნდა გააკეთოს გარკვეული არჩევანი: 

მოახდინოს ბაზრის ლიბერალიზაცია გლობალურ სავაჭრო სისტემაში ინტეგრირების 

სანაცვლოდ, ან გაატაროს ადგილობრივი წარმოების პროტექციონისტული პოლიტიკა, ჩაკეტოს 

შიდა ბაზარი და უარი თქვას ვმო-ს წევრი ქვეყნების ბაზრების საპასუხო გახსნაზე. როგორც 

წესი, ვმო-ში შემსვლელ ქვეყანაში ორივე მიმართულების მომხრეები არსებობს, რადგან 

საზოგადოების სხვადასხვა ფენებს განსხვავებული, ხშირად ურთიერთ საწინააღმდეგო 

ინტერესები გააჩნიათ. ხელისუფლებას ყოველითვის უხდება ინტერესთა გარკვეული ბალანსის 

გამონახვა, რათა ამა თუ იმ ზომით დაკმაყოფილდეს როგორც ადგილობრივ მეწარმეთა, ასევე 

ვაჭრობაში მონაწილე სუბიექტების და მომხმარებელთა ინტერესები. ამგვარი ბალანსის 

გამონახვა საკმაოდ რთული ამოცანაა, რადგან დეტალური ეკონომიკური დასაბუთების და 

პროგნოზის შესაძლებლობები შეზღუდულია, ამასთან ამგვარი პროგნოზი ხშირად ბევრ 

დაშვებებთან არის დაკავშირებული და პირობით ხასიათს ატარებს. 

ვმო-ში გაწევრიანების პროცესი ზოგჯერ ითხოვს პოლიტიკური გადაწყვეტილების 

მიღებას, რომელიც გარკვეულ გლობალურ შეფასებებს ეყრდნობა, ამასთანავე ითვალისწინებს 
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როგორც სხვა ქვეყნების მაგალითებს და გამოცდილებას, ასევე მსოფლიო ეკონომიკური 

სისტემის განვითარების ტენდენციებს. 

1996 წლის 26 ივნისს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური საბჭოს 

სხდომაზე საქართველოს მიენიჭა ვმო-ს დამკვირვებლის სტატუსი. 1996 წლის ივლისში 

საქართველოს მხარემ ოფიციალურად განაცხადა აღნიშნული ორგანიზაციის 

სრულუფლებიანი წევრის სტატუსის მიღების სურვილი, რის შედეგადაც ვმო-ს 

გენერალურმა საბჭომ ჩამოაყალიბა წევრი ქვეყნების სამუშაო ჯგუფი საქართველოს 

გაწევრიანების საკითხზე სამუშაოდ. სრულუფლებიანი წევრის სტატუსის მიღებისათვის 

დაწესებული პროცედურის შესაბამისად 1997 წლის მარტში ვმო-ის სამდივნოს 

ოფიციალურად გადაეგზავნა “მემორანდუმი საქართველოს საგარეო ვაჭრობის რეჟიმის 

შესახებ”19. 

გაწევრიანების პროცესში, რომელიც დაახლოებით სამ წელიწადს გრძელდებოდა, 

გაიმართა 5 ოფიციალური მრავალმხრივი, აგრეთვე ორმხრივ მოლაპარაკებათა რამოდენიმე 

რაუნდი 30-მდე წევრ ქვეყანასთან, სულ 120-მდე შეხვედრა. აღნიშნულ შეხვედრებზე წევრ 

ქვეყნებთან შეთანხმდა ბმული სატარიფო განაკვეთები საქონლის იმპორტზე, საქონლით 

ვაჭრობის ბაზარზე დაშვების პირობები, ვალდებულებები მომსახურებით ვაჭრობის სფეროში. 

გაწევრიანების მუშა ჯგუფის ანგარიშში დაფიქსირდა ის ვალდებულებებიც, რომლებსაც 

საქართველო თანმიმდევრულად შეასრულებდა 5 წლიანი გარდამავალი პერიოდის 

განმავლობაში, საკანონმდებლო-ნორმატიულ ბაზაში სათანადო ცვლილებათა გზით.  

1999 წლის 6 ოქტომბერს ვმო-ს გენერალურმა საბჭომ მოიწონა სამუშაო ჯგუფის 

მოხსენება და ხელი მოეწერა ვმო-ს დამფუძნებელ მარაკეშის შეთანხმებაზე საქართველოს 

მიერთების ოქმს. 2000 წლის 20 აპრილს საქართველოს პარლამენტმა რატიფიკაცია გაუკეთა ვმო-

ში საქართველოს გაწევრიანების ოქმს და 2000 წლის 14 ივნისიდან საქართველო გახდა ვმო-ს 

137-ე სრულუფლებიანი წევრი.  

ვმო-ის დამფუძნებელ მარაკეშის შეთანხმებაზე მიერთების ოქმის ხელმოწერით 

საქართველო მიუერთდა ამ ორგანიზაციის შეთანხმებათა მთლიან პაკეტს, აგრეთვე იკისრა 

ვალდებულებები, რომელიც დაფიქსირებულია ოქმის დანართ დოკუმენტებში. ესენია:  

- საქართველოს ბმული ტარიფების ცხრილები;  

- მომსახურებით ვაჭრობის სფეროში სპეციფიკურ ვალდებულებათა ცხრილები;  

- მიერთების მუშა ჯგუფის ანგარიში.  

                                                           
19

 http://www.iesc.ge/files/wto_report_deliverable_4_3_1final_geo.pdf 

"საქართველო და მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია" 
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ბმული ტარიფების ცხრილები წარმოადგენენ საქონლის იმპორტზე საბაჟო ტარიფის იმ 

მაქსიმალური განაკვეთების ჩამონათვალს, რომელთა გამოყენების უფლებაც გააჩნია 

საქართველოს ვმო-ს წევრების დამატებითი თანხმობის მიღების გარეშე.  

ცხრილები ძირითადად შედგენილია ე.წ. ჰარმონიზირებული სისტემის ექვსნიშნა 

კოდების დონეზე, ხოლო იმ სასაქონლო ჯგუფებში, სადაც უფრო დეტალურ დონეზე ადგილი 

აქვს განსხვავებულ ტარიფებს - ცხრანიშნა დონეზე.  

იმ სასაქონლო პოზიციებზე, სადაც ბმული ტარიფები დაფიქსირდა უფრო დაბალ 

დონეზე, ვიდრე მოქმედი ტარიფი (საინფორმაციო ტექნოლოგიები, ფარმაცევტული 

პროდუქცია, მანქანა-დანადგარები, ზოგიერთი ნედლეული და ა.შ.), საქართველო გაწევრიანების 

დღიდან ვალდებული იყო მოქმედი ტარიფი მოეყვანა ,,ბმულის“ მოთხოვნებთან შესაბამისობაში 

(დაეწესებინა მის დონეზე, ან უფრო დაბალი ტარიფი).  

სასაქონლო პოზიციებზე, სადაც ბმული ტარიფის დონე მოქმედზე მაღალია, 

საქართველოს აქვს უფლება აწიოს საიმპორტო ტარიფი ბმულის დონემდე, თუ ამას 

მიზანშეწონილად მიიჩნევს. მაღალი დონეები გაწევრიანებისას შეთანხმდა ძირითადად 

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციაზე (ალკოჰოლი, ხილის წვენები, გადამამუშავებელი 

მრეწველობის პროდუქცია, თამბაქო და ა.შ.), აგრეთვე მცირე რაოდენობის სამრეწველო 

პროდუქციაზე (სამშენებლო მასალები, მსუბუქი მრეწველობის ნაწარმი და ა.შ.).  

ზოგიერთ პროდუქციაზე ბმული ტარიფები გარდამავალი პერიოდის განმავლობაში (5-6 

წელი) განიცდიან თანდათანობით დაკლებას.  

სატარიფო დაცვის დონის დახასიათებისათვის ჩვეულებრივ იყენებენ ე.წ. ,,საშუალო 

შეწონილი ტარიფის“ მაჩვენებელს, რომელიც ცალკეული სატარიფო დონის სიდიდესთან 

ერთად ითვალისწინებს შესაბამისი სასაქონლო პოზიციის იმპორტის მოცულობას ქვეყნის 

საერთო იმპორტში.  

გაწევრიანების შემდგომ გამოიკვეთა აზრთა სხვადასხვაობა მოქმედ ტარიფში შესატან 

ცვლილებათა თაობაზე. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) რეკომენდაციით სუსტი 

საბაჟო ადმინისტრირების პირობებში საქართველოს მთავრობას თავი უნდა შეეკავებინა საბაჟო 

ტარიფის განაკვეთების ყოველგვარი მომატებისაგან. საკითხის განხილვამ და შესაბამისი 

კანონპროექტის ირგვლივ გამართულმა კონსულტაციებმა გამოიწვია მისი პარლამენტში 

წარდგენის ხანგრძლივი პერიოდით დაგვიანება.  

საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ფინანსთა სამინისტროს მიერ მომზადებული კანონი 

,,საბაჟო ტარიფისა და გადასახადის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებებისა და 

დამატებების შეტანის თაობაზე“, რომლის ამოქმედებით შესრულდება საქართველოს 

ვალდებულებები სატარიფო სფეროში.  
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ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტროს მიერ 2001 წლის იმპორტის 

ბაზაზე ჩატარებული გათვლების თანახმად, იმ შემთხვევაში, თუ საქართველო დააწესებს 

საიმპორტო საბაჟო გადასახადს ,,ბმულის“ დონეზე, საშუალო შეწონილი ტარიფი (თავისუფალი 

ვაჭრობის წილის გათვალისწინებით) შეადგენს 7,2%-ს.  

მომსახურებით ვაჭრობაში სპეციფიკურ ვალდებულებათა ცხრილებით განსაზღვრულია 

ის შეზღუდვები, რომლებიც ექნება მომსახურების ადგილობრივ და უცხოელ მომწოდებლებს.  

შეზღუდვები ორი ტიპისაა:  

- ე.წ. ,,ჰორიზონტალური“, რომელიც ეხება მომსახურების ყველა სექტორს;  

- ე.წ. ,,ვერტიკალური“, რომელიც სპეციფიკურია კონკრეტული სექტორის მიმართ.  

უნდა აღინიშნოს, რომ მომსახურებით ვაჭრობის რეგულირება საქართველოს 

ლიბერალიზებული აქვს, ე.ი. უცხოელ მომწოდებლებს ადგილობრივთან შედარებით 

დაუწესდათ მეტად მცირერიცხოვანი შეზღუდვები (საბანკო-საფინანსო, სადაზღვევო, 

სამშენებლო და ზოგიერთ სხვა სექტორებში).  

გაწევრიანების პროცესში მუშა-ჯგუფის მიერ დეტალურად იქნა განხილული 

საქართველოს ეკონომიკური სფეროს მარეგულირებელი საკანონმდებლო-ნორმატიული და 

სახელშეკრულებლო ბაზა, რათა ვმო-ის წევრი ქვეყნები დარწმუნებულიყვნენ ვმო-ის ნორმებთან 

მის შესაბამისობაში.  

გაწევრიანების მსვლელობაში გატარდა მრავალი საკანონმდებლო ცვლილება, რათა 

მომხდარიყო საქართველოს კანონმდებლობის რაც შეიძლება სრული ჰარმონიზაცია ვმო-ს 

მოთხოვნებთან, ხოლო აუცილებელი სამომავლო ცვლილებები, აგრეთვე ვმო-ს სხვადასხვა 

შეთანხმებების დაცვის პირობები, დაფიქსირდა გაწევრიანების მუშა ჯგუფის ანგარიშში 

ვალდებულებათა სახით. ეს ვალდებულებები შეეხება საკმაოდ ფართო სპექტრის საკითხებს, 

ისეთს, როგორიცაა სამეწარმეო საქმიანობისა და ექსპორტ-იმპორტის ლიცენზირება, 

საგადასახადო სისტემა, სტანდარტიზაცია-სერტიფიკაცია, სანიტარული და ფიტოსანიტარული 

ზომები, სუბსიდიები, ინტელექტუალურ საკუთრებაზე უფლების ვაჭრობასთან 

დაკავშირებული ასპექტები და ა.შ.  

საქართველოს გაწევრიანებას ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში, რომლის წევრ 

ქვეყნებზე მოდის საერთაშორისო ვაჭრობის 95 პროცენტზე მეტი, უკვე მოჰყვა გარკვეული 

დადებითი ძვრები:  

- გაძლიერდა საქართველოს ინტეგრაცია მსოფლიო სავაჭრო სისტემაში, რაც ხელს 

უწყობს ეკონომიკური და პოლიტიკური სტაბილურობის მიღწევას როგორც საქართველოში, 

ასევე მთელს კავკასიის რეგიონში.  
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- საქართველომ მიიღო უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმი 145 (ამჟამად 176) წევრი-ქვეყნის 

ბაზარზე, რაც ნიშნავს, რომ საქართველოდან იმპორტირებულ საქონელს მათ ბაზარზე შეექმნება 

სხვა ქვეყნების საქონელთან შედარებით არანაკლები ხელშეწყობის რეჟიმი. სხვა 

უპირატესობებთან ერთად, ეს გამოიხატება წევრი ქვეყნების მიერ საიმპორტო ტარიფების 

შემცირებაშიც.  

- ვმო-ში გაწევრიანების შედეგად აშშ-მ საქართველოს მოუხსნა ე.წ. ჯექსონ-ვენიკის 

შესწორების მოქმედება და მიანიჭა უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმი მუდმივ ბაზაზე, შემდგომ 

კი - განზოგადებულ პრეფერენციათა სისტემის (GSP) ბენეფიციარის სტატუსი. აღსანიშნავია, 

რომ 2002 წლიდან GSP-ს შეღავათები საქართველოზე გაავრცელეს ასევე პოლონეთმა და 

თურქეთმაც.  

- საბაჟო გადასახადების შემცირება საქართველოში იმპორტირებულ მოწყობილობაზე, 

ნახევარფაბრიკატებსა და ნედლეულზე ხელს შეუწყობს შიდა ინვესტირებისა და წარმოების 

ზრდას და, ამასთან, შესაძლებელს გახდის დაინერგოს მსოფლიოს საუკეთესო ტექნოლოგიები.  

- საქართველოს ვმო-ში გაწევრიანება მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს პირდაპირი 

უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას. საქართველო შეიძლება გადაიქცეს მთავარ საინვესტიციო 

“ხიდად” იმ უცხოური კომპანიებისთვის, რომლებიც მზად არიან დაიწყონ ქვეყანაში წარმოება 

და განახორციელონ ექსპორტი ისეთი მეზობელი ქვეყნების ბაზრებზე, როგორიცაა კავკასიისა 

და შუა აზიის ქვეყნები, რუსეთი, თურქეთი და ასევე უფრო შორს მდებარე ქვეყნებიც. ვმო-ში 

საქართველოს წევრობა აძლევს ინვესტორს იმის გარანტიას, რომ ქვეყანაში არსებობს 

სტაბილური, პროგნოზირებადი და საერთაშორისო ნორმების შესაბამისი ეკონომიკური 

პოლიტიკა, ამასთანვე აქ წარმოებული პროდუქცია უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმითაა 

დაშვებული საგარეო ბაზარზე.  

- საქართველოს ინტერესები საერთაშორისო სავაჭრო ურთიერთობებში დაცულია ვმო-ს 

დავების მოგვარების მრავალმხრივი მექანიზმებით.  

- როგორც ვმო-ს სრულუფლებიანმა წევრმა საქართველომ მიიღო უფლება აწაარმოოს 

ორმხრივი და მრავალმხრივი მოლაპარაკებები ვმო-ში შემსვლელ ქვეყნებთან, რომელთა შორის 

ჩვენი ძირითადი სავაჭრო პარტნიორებიცაა (რუსეთი, უკრაინა, ყაზახეთი და სხვა), ქართული 

პროდუქციისა და მომსახურებისათვის მათ ბაზრებზე დაშვების ხელსაყრელი პირობების 

უზრუნველყოფისათვის.  

- საქართველომ მიიღო საშუალება აქტიურად ჩაერთოს მრავალმხრივ მოლაპარაკებათა 

ახალ ე.წ. ,,განვითარების რაუნდში“, რათა უკეთ წარმოაჩინოს და დაიცვას თავისი ეკონომიკური 

ინტერესები.  

პრეფერენციათა განზოგადებული სისტემა (GSP)  შემუშავდა  გასული საუკუნის 70-იან 

წლებში გაეროს ვაჭრობისა და განვითარების კონფერენციის (UNCTAD) ეგიდით. 
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GSP-ის ძირითადი არსია ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნების მხრიდან 

ეკონომიკურად შედარებით სუსტი ქვეყნებისათვის დახმარება ექსპორტის განვითარებაში.  ამ 

მიზნით განვითარებული ქვეყნები GSP-ით მოსარგებლე ქვეყნებს (GSP-ს ბენეფიციარებს) 

ანიჭებენ გარკვეულ შეღავათებს საგარეო ვაჭრობაში, კერძოდ, აწესებენ ბენეფიციარი 

ქვეყნებიდან ექსპორტირებულ საქონელზე საიმპორტო ტარიფის საბაზო (ჩვეულებრივ) 

განაკვეთებთან შედარებით მცირე განაკვეთებს. ამგვარი შეღავათი, რომელიც ბენეფიციარებს 

ენიჭებათ ცალმხრივ საფუძველზე (ე.ი. საპასუხო შეღავათების მიღების გარეშე), აადვილებს 

მათი საქონლის შეღწევას განვითარებული ქვეყნების ბაზარზე, ზრდის ამ საქონლის 

კონკურენტუნარიანობას და ეხმარება განვითარებად ქვეყნებს თავიანთი საექსპორტო წარმოების 

განვითარებაში. ამ გზით GSP ხელს უწყობს განვითარებადი ქვეყნების ინდუსტრიალიზაციას, 

მათი ექსპორტის მოცულობისა და მისგან მიღებული შემოსავლების ზრდას.  

უნდა აღინიშნოს, რომ GSP-ის პრინციპები განსხვავდება ვაჭრობაზე და ტარიფებზე 

გენერალური შეთანხმების (General Agreement on Tariffs an Trade-GATT) ჩვეულებრივი 

წესებისგან, კერძოდ უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის გამოყენების ნორმებისაგან. ამიტომ, GSP-

ის შემოღებამ მოითხოვა GATT-ის სპეციალური გადაწყვეტილება, რომელიც დაფიქსირდა 

GATT-ის დებულებაში უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ (მიღებულ იქნა 1971 წლის 25 

ივნისს და განახლდა 1979 წლის 28 ნოემბერს).  

გაეროს კონფერენცია ვაჭრობისა და განვითარების შესახებ (UNCTAD-The United Nations 

Conference on Trade and Development) 

ორგანიზაცია ჩამოყალიბდა 1964 წელს გენერალური ასამბლეის ორგანოს სახით. იგი 

მრავალმხრივი სავაჭრო-ეკონომიკური ორგანიზაციაა, რომელშიც 193 სახელმწიფოა 

წარმოდგენილი. მისი შტაბ-ბინა მდებარეობს ჟენევაში (შვეიცარია). 

UNCTAD-ის წევრი შეიძლება გახდეს გაეროს, გაეროს სპეციალიზებული 

დაწესებულებების და ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოს წევრი ნებისმიერი 

სახელმწიფო. კონცეფციის ძირითადი ამოცანებია: 

 საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების საკითხზე 

რეკომენდაციების შემუშავება; 

 ვაჭრობის ასპექტებზე ;მთავრობებსა და რეგიონულ ეკონომიკურ დაჯგუფებებს 

შორის პოლიტიკის შეთანხმება  

 საერთაშორისო ვაჭრობის პრობლემებზე მომუშავე გაეროს სხვა 

დაწესებულებების საქმიანობაზე ზემოქმედების კოორდინაცია. 

UNCTAD-ის შექმნის საკითხი დღის წესრიგში დადგა WTO-ს შექმნის შემდეგ, თუმცა 

დღეს მიღებულია აზრი მსოფლიო საზოგადოებრიობისათვის მისი აუცილებლობის შესახებ, 

რადგანაც ეს ორგანიზაცია მსოფლიო ეკონომიკის განვითარების კონტექსტიდან გამომდინარე, 
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საერთო სავაჭრო-პოლიტიკური პრინციპების შემუშავებას ახორციელებს. WTO-ს კი 

ძირითადად წმინდა სავაჭრო საკითხები რჩება განსახილველი. 

UNCTAD-ის სესიებზე კონსესუსით მიღებული გადაწყვეტილებები ქვეყნებს იურიდიულ 

ვალდებულებებს არ აკისრებს, ამიტომაც დოკუმენტებს ფორმალურად ნაკლებ სავალდებულო 

ხასიათი აქვს. ამგვარი დოკუმენტებია: საერთაშორისო სავაჭრო ურთიერთობების და სავაჭრო 

პოლიტიკის პრინციპები: სახელმწიფოების ეკონომიკური უფლებების და ვალდებულებების 

ქარტია20. 

UNCTAD-ის ჩამოყალიბება დაკავშირებულია იმ ფაქტთან, რომ XX საუკუნის 50-ანი 

წლების დასაწყისიდან განვითარებადმა ქვეყნებმა საერთო პოლიტიკური ხმა შეიძინეს. 

ფაქტიურად, განვითარებადმა ქვეყნებმა მიაღწიეს, რომ აქტუალური გაეხადათ მათთვის 

უმნიშვნელოვანესი საერთაშორისო ვაჭრობისა და ინვესტიციების სფეროს საკითხები. 

ვაჭრობისა და განვითარების გაეროს კონფერენციაში განვითარებულ და განვითარებად 

ქვეყნებს შორის კამათმა დიალოგის “ჩრდილოეთ-სამხრეთი“ სახელწოდება მიიღო. 

“ჩრდილოეთში” იგულისხმებოდნენ მდიდარი განვითარებული სამრეწველო სახელმწიფოები, 

ხოლო “სამხრეთში” – ღარიბი განვითარებადი ქვეყნები. სავაჭრო პოლიტიკისადმი ამ ახალი 

მიდგომით ფაქტიურად განვითარებადი ქვეყნები ითხოვდნენ პირდაპირი დახმარების 

ნაცვლად დახმარებას ნაკლებად შესამჩნევი ფორმით21. 

UNCTAD-ის მიერ შემოღებული იქნა პრეფერენციების ერთიანი სისტემა. იგი 1971 

წლიდან მოქმედებს და ითვალისწინებს ცალმხრივად, ინდუსტრიულად განვითარებული 

ქვეყნების მხრიდან განვითარებად ქვეყნებთან ვაჭრობაში საბაჟო ტარიფების შემცირებას და 

მოხსნას. პრეფერენციების ერთიანი სისტემა მნიშვნელოვან როლს თამაშობს განვითარებადი 

ქვეყნებიდან გადამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქციის ექსპორტის გაფართოებაში. 

UNCTAD-ის უმაღლესი ხელმძღვანელი ორგანოა კონფერენცია, რომელიც იწვევს წევრი 

სახელმწიფოების წარმომადგენლებს. სესია მინისტრების დონეზე 4 წელიწადში ერთხელ 

ტარდება, პოლიტიკის მთავარი მიმართულებების და სამუშაო პროგრამების განსაზღვრის 

მიზნით. 

UNCTAD-ის აღმასრულებელი ორგანოა ვაჭრობისა და განვითარების საბჭო, რომელიც 

უზრუნველყოფს ორგანიზაციის უწყვეტ მუშაობას კონფერენციის სესიებს შორის პერიოდში. 

UNCTAD განიხილავს მსოფლიო მაკროეკონომიკური პოლიტიკის საერთაშორისო შედეგებს, 

მსოფლიოს ქვეყნების ეკონომიკებს შორის ურთიერთდამოკიდებულების საკითხებს, სავაჭრო 

პოლიტიკას, სტრუქტურულ გარდაქმნებს და ეკონომიკურ რეფორმებს. საბჭო სესიას 

წელიწადში ორ  მართავს (გაზაფხულზე და შემოდგომით). გენერალური ასამბლეა 

ეკონომიკური და სოციალური საბჭოს მეშვეობის წარუდგენს საბჭოს UNCTAD-ის ანგარიშს. 

                                                           
20

  “msoflio ekonomika”, Tbilisi, 2001 weli, gv. 439 
21

  h. linderti ,“saerTaSoriso ekonomika” ,2001 weli, gv. 182 
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UNCTAD-ს ხელმძღვანელობს გენერალური სამდივნო, რომლის შემადგენლობაში შედის 

საგარეო ურთიერთობების და პოლიტიკის კოორდინაციის სამსახური და ცხრა განყოფილება 

(ნედლეულის, განვითარებად ქვეყნებს შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის და 

სოციალური პროგრამების და სხვა). 

სამდივნო გაეროს სოციალურ და ეკონომიკურ საბჭოს ორ დამხმარე ორგანოს 

ემსახურება _ საერთაშორისო ინვესტიციების და ტრანსეროვნული კორპორაციების კომისიას 

და განვითარებაში მეცნიერების და ტექნიკის ასპექტების შემსწავლელ კომისიას22. 

UNCTAD-ის ძირითად მიზნებს შეადგენს: 

 საქონლით ვაჭრობა და მისი განვითარება; 

 საქონლით და მომსახურებით ვაჭრობის სრულყოფა; 

 საქონლის და მომსახურების ბაზრებზე შეღწევის საკითხების შესწავლა; 

 სანიტარულ და ვეტერინარულ ღონისძიებებთან, ასევე სატარიფო ბაჟების 

შეფასებასთან, ვაჭრობასთან არსებულ ბარიერებთან დაკავშირებული საკითხების 

შესწავლა; 

 ანტიდემპინგური პრაქტიკის, იმპორტის ლიცენზირების და საქონლით 

(მომსახურებით) ვაჭრობის მონიტორინგის პრობლემების შესწავლა; 

 საქონლის, მომსახურების და სხვადასხვა საწარმოო ფაქტორების თავისუფალი 

გადაადგილებისთვის ხელისშემშლელი ფაქტორების შესწავლა; 

 მსოფლიოს ქვეყნებს შორის ეკონომიკური ურთიერთდამოკიდებულების შესწავლა 

მათი სავაჭრო პოლიტიკის კუთხით; 

 განვითარებად ქვეყნებს შორის ეკონომიკური თანამშრომლობის შესწავლა და 

განვითარების სოციალური პროგრამის შედგენა23. 

განვითარებადი ქვეყნების მოთხოვნები, რომლებიც ფაქტიურად ასახულია UNCTAD-ში, 

ახალი ეკონომიკური წესრიგის სახით ვლინდება. მათ შორისაა: 

1) ნედლეულის ფასების ზრდა – ნედლეულის ექსპორტიორი ქვეყნები, 

ძირითადად განვითარებადი ქვეყნები, თუკი შექმნიან კარტელს, ფაქტიურად ფასების ზრდას 

მიაღწევენ ექსპორტის შემცირებით. 

განვითარებული ქვეყნები ამას მხარს არ უჭერდნენ, რადგან კარტელის შექმნა 

ფაქტიურად მსოფლიო შემოსავლის შემცირებამდე მიიყვანს. 

2) სასაქონლო ფასების სტაბილიზაციის იდეა – ერთი ან რამდენიმე ქვეყნის მიერ 

უნდა ჩამოყალიბებულიყო საკონტროლო ორგანო, რომელიც ყოველთვის მზად იქნებოდა 

შეესყიდა ან გაეყიდა მოცემული საქონლის დიდი რაოდენობა შესაბამისად მიწოდების 

ნამეტის შეწოვის მიზნით და მოთხოვნის მიმდინარე ნამეტის დასაკმაყოფილებლად. 

                                                           
22

   “msoflio ekonomika”, Tbilisi, 2001 weli, gv. 440 
23

  www. unctad/about/history 
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ბუფერული მარაგის მეშვეობით ფასების სტაბილიზაციის არსებითი პრობლემაა 

ფასების გრძელვადიანი ტენდენციის და მათი ტრენდის დონეზე შენარჩუნებისთვის 

საკმარისი მოცულობის რესურსების სწორი პროგნოზი. შედეგი კი დამოკიდებულია იმაზე, 

თუ რომელ მხარესაა რყევა –  მიწოდებისკენკენ თუ მოთხოვნის. საბოლოო დასკვნა ასეთია: 

a) ფასების სტაბილიზაციის პროგრამები იდეალური ფუნქციონირების 

შემთხვევაში მთლიანად მსოფლიოს სარგებლობას მოუტანს; 

b) თუ ფასების არამდგრადობა მოთხოვნის მერყეობით არის გამოწვეული, მაშინ 

რისკის დონე იმპორტიორი ქვეყნების შემთხვევაში უფრო მაღალია, თუმცა 

შესაძლოა მათ მოგება მიიღონ ექსპორტიორთა ხარჯზე ხანგრძლივ 

პერსპექტივაში; 

g) რისკის დონე ექსპორტიორი ქვეყნების შემთხვევაში უფრო მაღალი იქნება, თუ 

რყევის წყარო მიწოდების მხარესაა, თუმცა პერსპექტივაში შესაძლოა მათ 

მოგება მიიღონ იმპორტიორთა ხარჯზე. 

3) სავაჭრო ბარიერები განვითარებადი ქვეყნების სამრეწველო ექსპორტის გზაზე. 

ჯერ კიდევ 50-60-იან წლებში ახალგაზრდა დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა შორის 

სულ უფრო მეტი პოპულარობით სარგებლობდა პოლიტიკა – ინდუსტრიალიზაცია 

იმპორტის ჩანაცვლებით. მისი დადებითი მხარეებია: 

a) ტექნიკური ცოდნისა და პროფესიული ოსტატობის  ზრდა, ახალი ტიპის აზროვნება, 

რომელიც მეტწილად ორიენტირებულია ეკონომიკურ ზრდაზე, ეროვნულ სიამაყეზე და ა.შ.; 

b) ვაჭრობის პირობები გაუმჯობესება – ექსპორტის გაფართოებას შეუძლია გამოიწვიოს 

საექსპორტო ფასების რამდენადმე შემცირება, გარდა ამისა, ახალი საექსპორტო წარმოების 

განვითარება შეიძლება ჩაიშალოს წამყვან იმპორტიორ ქვეყნებში პროტექციონული შედეგების 

გამო; იმპორტის ჩანაცვლებას შიდა წარმოებით კი, პირიქით, მივყავართ განსახილველი 

ქვეყნის სავაჭრო პირობების გაუმჯობესებამდე; 

გ) საკუთარი წარმოებით იმპორტის ჩანაცვლებისას გამოიყენება იაფი და ხელმისაწვდომი 

საბაზრო ინფორმაცია, ანუ ამ შემთხვევაში ინფორმაცია ბაზრის შესახებ უფრო 

ხელმისაწვდომია. 

UNCTAD-მა თავისი არსებობის მანძილზე დღემდე განვლო განვითარების სამი ფაზა: 

I ფაზა: 1960-1970  

- “ახალი საერთაშორისო ეკონომიკური წესრიგის” დამყარების მიზნით, რომელიც 

გულისხმობდა განვითარებადი ქვეყნების ინტერესების დაცვის ზრდას, “ჩრდილოეთ-

სამხრეთის” დიალოგის წარმართვა; 

- GSP (Generalized System of Preference) გენერალური პრეფერენციების სისტემა 

ფუნქციონირებას იწყებს 1968 წლიდან, რის შედეგადაც გაიხსნა ბაზარი განვითარებადი 

ქვეყნების ექსპორტისათვის; 
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- საერთაშორისო სასაქონლო შეთანხმების მიღება, რომელიც მიზნად ისახავდა იმ 

საექსპორტო საქონლის ფასების სტაბილიზაციას, რომელიც მნიშვნელოვანია განვითარებადი 

ქვეყნებისთვის; 

- ყრილობა, რომელიც მიზნად ისახავდა ქცევის წესების შემუშავებას, გაზარდა 

საერთაშორისო ვაჭრობაში განვითარებადი ქვეყნების შესაძლებლობები; 

- მრავალმხრივი შეთანხმებების პრინციპების და წესების შესრულება მიმართული 

ბიზნესის შეზღუდვის საწინააღმდეგოდ.  

ეს  შემდგომში ცნობილი გახდა “ვაჭრობისა და კონკურენციის პოლიტიკის”24 სახით. 

II ფაზა: 1980  – 1990 

- 1980 წ. UNCTAD წარსდგა ეკონომიკური და პოლიტიკური გარემოებების 

ცვლილებების წინაშე, რომელთა შორისაა ეკონომიკური აზროვნების შეცვლა, 

დავალიანების მძიმე კრიზისი; 

- ქვეყნებს შორის ეკონომიკური ურთიერთდამოკიდებულების ზრდა; 

- განვითარებადი ქვეყნების აქტივობის ზრდა მსოფლიო სავაჭრო სისტემაში 

ინტეგრირების მიზნით; 

- განვითარებად ქვეყნებს შორის სავაჭრო პრეფერენციების გლობალური 

სისტემის შესახებ შეთანხმების მიღება 1989 წელს (Global System of Trade 

Preferences among Developing Countries – GSTP)25. 

III ფაზა: 1990 წლიდან დღემდე  

- განვითარების ძირითადი საკითხების განხილვა. ამ მხრივ მნიშვნელოვანია 

1995 წელს ვაჭრობის მსოფლიოს ორგანიზაციის (WTO) ჩამოყალიბება; 

- ბოლო პერიოდში აღინიშნება ვაჭრობის, ინვესტირების და ტექნოლოგიების 

სფეროში ქვეყნების ურთიერთდამოკიდებულების ზრდა. 

 

საერთაშორისო სავაჭრო ცენტრი (Internatonal Trade Center UNCTAD/WTO – ITC) 

ორგანიზაცია შეიქმნა 1964 წელს გენერალური შეთანხმება ტარიფებისა და ვაჭრობის 

შესახებ წევრი სახელმწიფოების გადაწყვეტილებით ვაჭრობის განვითარების ხელშეწყობის 

მიზნით, საერთაშორისო კომერციულ საქმიანობაში საგარეო სავაჭრო ინფორმაციის  და 

კონკრეტული პროექტების განხორციელებისთვის ტექნიკური მომსახურების წარდგენის 

გზით.  შტაბ–ბინა მდებარეობს ჟენევაში. 1986 წელს შეთანხმებას მიუერთდა გაეროს 

კონფერენცია  ვაჭრობისა და განვითარების შესახებ ITC-ში მონაწილის სახით. 1974 წლიდან 

გენერალურმა ასამბლეამ მას  გაეროს და GATT-ის დამხმარე საერთაშორისო ორგანიზაციის 

                                                           
24

  http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID 
25

  http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID 



ეკა ლეკაშვილი 

საერთაშორისო და რეგიონული ეკონომიკური ორგანიზაციები  თსუ, 2012 

86  

 

სტატუსი მიანიჭა. 1995 წლიდან, ვმო-ს ჩამოყალიბების შემდეგ, მისი დასახელება შეიცვალა  

და დაიწყო მოქმედება ვმო–ს დამხმარე ორგანიზაციის სახით. 

 ITC-ს წევრები არიან ვმო-ს  და UNCTAD-ში მონაწილე ქვეყნები. 1973 წლიდან მას 

მიენიჭა გაეროში ვაჭრობის განვითარების სფეროში ტექნიკური დახმარების ფუნქცია, 

უპირველესად, განვითარებადი ქვეყების ექსპორტის განვითარების საკითხში. 1984 წლიდან 

მას აქვს UNIDO-ს აღმასრულებელი სააგენტოს სტატუსი.  

ITC -ს მიზნებია: 

 განვითარებად ქვეყნებში ვაჭრობის სტიმულირების მიზნით ინფრასტრუქტურის 

ჩამოყალიბებაზე ზემოქმედება; 

 საექსპორტო ბაზრების დაპყრობაში დახმარების გაწევა; 

 ვაჭრობაზე ზემოქმედების სპეციალიზებული ეროვნული სამსახურების შექმნა; 

 ვაჭრობის განვითარების სტიმულირება მრავალმხრივ საფუძველზე; 

 კადრების მოზადება;  

 საიმპორტო ოპერაციების ტექნიკის სრულყოფა. 

აღნიშნული მიზნები რეალიზდება ,,ვაჭრობაზე ზემოქმედების და ექსპორტის 

განვითარების პროგრამის “ ფარგლებში. ITC-s მუშაობა ხორციელდება ორი მიმართულებით: I 

– ნაკლებადგანვითარებულ ქვეყნებთან ტექნიკური თანამშრომლობა  და II _ ტექნიკური 

თანამშრომლობა  ეროვნულ სავაჭრო პალატებთან. 

 1973 წელს გაეროს ეკონომიკური და სოციალური საბჭოს მიერ განისაზღვრა  ITC-ს 

საქმიანობის 6 ძირითადი სფერო: 

1. პროდუქციის ხარისხის ამაღლებაზე ზემოქმედება და მარკეტინგული საქმიანობის 

განვითარება; 

2. სავაჭრო ოპერაციების ტექნიკური განხორციელებისათვის მომსახურების გაწევა; 

3. საერთაშორიო ვაჭრობაზე ინფორმაციის წარდგენა; 

4. კადრების მომზადებაზე დახმარების გაწევა; 

5. საიმპორტო ოპერაციების  განხორციელებაში დახმარების გაწევა; 

6. ვაჭრობის განვითარების პროგრამების შემუშავება და მოთხოვნის განსაზღვრა. 

ITC   ყველა მიმართულებებით ყურადღებას უთმობს ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებს. 

ტექნიკური თანამშრომლობის პროექტები ხორციელდება მთავრობების თხოვნის 

საფუძველზე. პროექტების ხანგრძლივობა სხვადასხვაა – რამოდენიმე კვირიდან რამოდენიმე 

წლის ჩათვლით. 1995 წლიდან ITC-ს გაერთიანებული ტექნიკური დახმარების პროგრამა 

მიმართულია აფრიკის ქვეყნებისკენ. 

 ITC -ს საბაზისო პრინციპებს განსაზღვრავს ვმო-ს გენერალური საბჭო  და UNCTAD-ის 

საბჭო. მის მუშაობაზე მთავრობათაშორის კონტროლს ახორციელებს გაერთიანებული 
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საკონსულტაციო ჯგუფი, რომლის წევრებიც არის ვმო-ს და UNCTAD-ის წევრი-

სახელმწიფოების წარმომადგენლები. 

ITC  - ს პრიორიტეტებია:  

1. სიღარიბის აღმოფხვრის მიზნით ვაჭრობის ხელშეწყობა სასოფლო–სამეურნეო 

რაიონებიდან პროდუქციის ექსპორტის ხელშეწყობის გზით; 

2. ნაკლებადგანვითარებული ქვეყნებისთვის დახმარების გაწევა; 

3. განვითარებად ქვეყნებს შორის ვაჭრობის და ეკონომიკური თანამშრომლობის 

განვითარება; 

4. ქალების მონაწილეობა ვაჭრობის განვითარებაში; 

5. საექსპორტო საწარმოების განვითარება; 

6. ექსპორტის განვითარების პროცესში ეკოლოგიური ფაქტორების 

გათვალისწინება; 

7. ადამიანური რესურსების განვითარება. 

ITC-ს მიმდინარე საქმიანობას წარმართავს სამდივნო, რომელსაც დირექტორი 

მართავს. იგი პასუხს აგებს ITC-ს საქმიანობის ხელმძღვანელობაზე.  ცენტრის საქმიანობის 

დაფინანსება ხდება ვმო-ს და UNCTAD-ის რეგულარულ ბიუჯეტში თანაბარი  შენატანების 

საფუძველზე. სამუშაო პროგრამები ფინანსდება გლობალური სატრასტო ფონდის მიერ 

(1995). საქმიანობის მიმართულებებში აქტუალურია ტექნიკური თანამშრომლობა 

გარდამავალი ეკონომიკის განვითარებად ქვეყნებთან. 

 

 

თემა 4. მსოფლიო სასაქონლო ბაზრების მარეგულირებელი მრავალმხრივი 

მთავრობათაშორისი ორგანიზაციები 

მსოფლიო სასაქონლო ბაზრების მარეგულირებელი მრავალმხრივი მთავრობათაშორისი 

ორგანიზაციები და შეთანხმებები. საერთაშორისო ორგანიზაციები საქონელთა ჯგუფის 

მიხედვით (კაკაოს, ყავის, ნატურალური კაუჩუკის, შაქრის); მევენახეობისა და მეღვინეობის 

საერთაშორისო ორგანიზაცია; 

საერთაშორისო საბჭოები (ზეითუნის ზეთის, კალის, ხორბლის); 

საერთაშორისო საკონსულტაციო ორგანიზაციები (ბამბის, ვოლფრამის); 

საერთაშორისო კვლევითი ჯგუფები სანედლეულო საქონლის მიხედვით (კაუჩუკის, 

სპილენძის და თუთიის); 

ნედლეულის მწარმოებელი და ექსპორტიორი ქვეყნების მთავრობათაშორისი 

ორგანიზაციები.ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების ორგანიზაცია. 
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მსოფლიო სასაქონლო ბაზრების მრავალმხრივი რეგულირება გულისხმობს 

მწარმოებელი ქვეყნების მთავრობების,  ნედლეულის ექსპორტიორების  და 

იმპორტიორების  შეთანხმებულ მოქმედებას, რომელიც მიმართულია მსოფლიო სასაქონლო 

ბაზრების სტაბილიზაციისკენ საერთაშორისო მექანიზმების და შესაბამისი საორგანიზაციო 

ფორმების შემუშავების გზით. 

მსოფლიო სასაქონლო ბაზრების მრავალმხრივი რეგულირების მიზნებია: 

 სანედლეულო რესურსების წარმოების და მოხმარების პროპორციული 

განვითარების პრობლემების გადაწყვეტა; 

 სანედლეულო საქონლით საერთაშორისო ვაჭრობის ნორმალიზაცია მსოფლიო 

ბაზარზე ექსპორტიორებსა და მომხმარებლებს  შორის გაცვლის პოლიტიკის 

კოორდინაციის გზით; ფასების სტაბილიზაცია;  

 ურთიერთმისაღები ფასის დაწესება ნედლეულსა და სამრეწველო საქონელზე. 

ბაზრის მრავალმხრივი რეგულირება ნიშნავს მთავრობათაშორისი შეთანხმების 

გაფორმებას, რომელიც შემუშავდება გაეროს  კონფერენციის ვაჭრობისა და განვითარების 

შესახებ ფარგლებში. ამ უკანასკნელის რეალიზაცია ხორციელდება საერთაშორისო სავაჭრო 

ხელშეკრულებების საფუძველზე  საერთაშორისო კვლევითი ჯგუფების საქმიანობით. 

მნიშვნელოვანია საერთაშორისო ვაჭრობა სანედლეულო საქონლით, როგორიცაა კაკაო, ყავა, 

ნატურალური კაუჩუკი, შაქარი, ბამბა, ხორბალი და ა.შ 

 საერთაშორისო სავაჭრო ხელშეკრულებების ძირითადი მიზნებია: 

- კონკრეტული საქონლის წარმოების, მოხმარების და საერთაშორისო ვაჭრობის 

საკითხებთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება; 

- მოცემული საქონლის მსოფლიო ბაზრის კონიუქტურის შესწავლა, ბაზრის 

მონაწილეთა რეგულარული ინფორმირება ბაზარზე არსებული მდგომარეობის 

საკითხზე; 

- ბაზრის შესახებ სტატისტიკური ინფორმაციის შეკრება,  დამუშავება და 

ეკონომიკური მიმოხილვის პუბლიკაცია; 

- მოცემული საქონლით საერთაშორისო ვაჭრობის პრობლემებზე მრავალმხრივი 

კონსულტაციების ორგანიზება; 

- ნედლეულის ექსპორტიორი ქვეყნების საექსპორტო პოტენციალის გაძლიერება 

და  წარმოების გაფართოების ღონისძიებების შემუშავება; შესაბამისი 

ინფრასტრუქტურის განვითარება. 

საერთაშორისო შეთანხმებების ორგანიზაციული ფორმებია საერთაშორისო 

სასაქონლო ორგანიზაციები და საერთაშორისო კვლევითი ჯგუფები. ნედლეულის 

მწარმოებელი და  ექსპორტიორი ქვეყნების შეთანხმებების ორგანიზაციული ფორმებია: 

 ამა თუ იმ ნელეულის მწამოებელი  და მომხმარებელი ქვეყნების 

მთავრობათაშორისი ორგანიზაციები; 
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 სანედლეულო საქონლის მწარმოებლების და ექსპორტიორების საერთაშორისო 

ასოციაციები. 

საერთაშორისო სასაქონლო შეთანმება (სსშ)  მრავალმხრივი  მთავრობათაშორისი   

შეთანხმებაა, რომელიც მიმართულია მსოფლიო სასაქონლო ბაზრებზე ფასების 

სტაბილიზაციისაკენ  ბაზარზე მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის შესაბამისობის  

დარეგულირების კონკრეტული მექანიზმის გამოყენებით. სსშ-ების გაფორმება დაიწყო  II 

მსოფლიო ომის შემდგომ პერიოდში. ასეთი შეთანხმებები იყო შეთანხმება ხორბალზე (1933) 

და შაქარზე (1937). 

UNCTAD-ის I, II და IV სესიებზე მნიშვნელოვანი მსჯელობა მიმდინარეობდა 

ნედლეულით საერთაშორისო სავაჭრო შეთანხმებების შესახებ, რაც გამოიხატა საქონელთაA 

ფართო წრისთვის (18 დასახელების საქონელი) სტაბილიზაციის შეთანხმებების 

გაფორმებაში. მიუხედავად ამისა, სტაბილიზაციის შეთანხმებებმა ეფექტიანად ვერ 

იმოქმედა.  

ნედლეულით საერთაშორისო ვაჭრობის ნორმალიზაციის მიზნით  შეიქმნა 

საერთაშორისაო საფინანსო ორგანიზაციების სანედლეულო საქონლის ერთიანი ფონდი, 

რომელიც მოწოდებულია შეასრულოს მთავარი ინსტრუმენტის როლი სსშ-ის ეფექტიანად 

ამოქმედებაში. 

საერთაშორისო სასაქონლო შეთანხმებები ომისშემდგომი პერიოდიდან სხვადასხვა 

საქონელზე რამდენჯერმე გაფორმდა. მათ შორის ბოლო პერიოდში კაკაოზე – 1993 წელს; 

ყავაზე – 1994 წელს; ბუნებრივ კაუჩუკზე – 1995 წელს; შაქარზე – 1992 წელს; ზეითუნის 

ზეთზე – 1993 წელს; ხორბალზე – 1995 წელს; ტროპიკული ხე-ტყის მასალაზე – 1994 წელს. 

სსშ-ის მთავარი მიზნია ფასების მკვეთრი რყევის შერბილება; ექსპორტიორი - 

ქვეყნების გასაღების ბაზრებით  და მათთვის სტაბილური სავალუტო ამონაგებით 

უზრუნველყოფა. 

სსშ-ები რეგულირების მიზნებიდან და მათი რეალიზაციის მექანიზმებიდან 

გამომდინარე სხვადასხვა ტიპისაა:  

- სტაბილიზაციის სსშ-ები, რომელთა მიზანია ბაზარზე მოთხოვნა-

მიწოდების  შესაბამისობის რეგულირება; ამ მიზნით გამოიყენება 

ისეთი მეთოდები როგორებიცაა, ფასების რყევის საზღვრების 

დაწესება; საექსპორტო კვოტების სისტემის გამოყენება; ბუფერული 

მარაგების  შექმნა; წარმოების სიდიდის რეგულირება. 

- ადმინისტრაციული სსშ-ები, რომელთა მიზანია კონკრეტული 

საქონლის წარმოებისა და მოხმარების დაბალანსება მწარმოებელი 

ქვეყნებისა და მომხმარებელი ქვეყნების საშინაო პოლიტიკის 

საფუძველზე, რომელიც მრავალმხრივი შეთანხმების შედეგად 
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ყალიბდება; შესაბამისი სასაქონლო მსოფლიო ბაზრის კონიუქტურის 

და განვითარების ტენდენციების შესწავლა; ბაზრის მონაწილეების 

რეგულარული ინფორმირება ბაზარზე არსებულ მდგომარეობასთან 

დაკავშირებით; ბაზრების მიმოხილვისთვის სტატისტიკური 

ინფორმაციის შეკრება და დამუშავება; მოცემული საქონლით 

ვაჭრობის პრობლემებზე მრავალმხრივი კონსულტაციების 

ორგანიზაცია. ადმინისტრაციულ შეთანხმებებს მიეკუთვნება 

საერთაშორისო შეთანხმება ხორბალზე; ყავაზე, ბამბაზე, ნიკელზე და 

მრავალი სხვა. 

- შეთანხმებას განვითარების ღონისძიებების მიხედვით შემდეგი 

მიზნები აქვს: ნედლეულის მწარმოებელი ექსპორტიორი ქვეყნის 

საექსპორტო პოტენციალის გაძლიერება და წარმოების გაფართოება; 

შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება; მწარმოებელი ქვეყნის 

მონაწილეობის გაფართოება ნედლეულის გასაღებაში; გარემოს დაცვის 

გაუმჯობესება; ნედლეულის მწარმოებელი ექსპორტიორი ქვეყნების 

განვითარების პროექტების ანალიზი და რეკომენდაციების შემუშავება. 

სსშ-ების მონაწილენი არიან როგორც ექსპორტიორი, ისე იმპორტიორი ქვეყნები. 

განვითარებული ქვეყნები სსშ-ში მონაწილეობენ იმ მიზნით, რომ მწარმოებელ ქვეყნებთან 

ერთად შექმნან კარტელები და ნედლეულის უმთავრესი სახეობების მიხედვით მოახდინონ 

მათი გარანტირებული შემოტანა შიდა ბაზარზე  სტაბილურ ფასად. ამასთან, 

განვითარებული ქვეყნები ამ ხელშეკრულებების საფუძველზე ყოფილ კოლონიებთან 

აგრძელებენ ურთიერთობას. 

1995 წლიდან საერთაშორისო სასაქონლო ორგანიზაციები აქტიურად 

თანამშრომლობენ ვმო–სთან ორგანიზაციების სესიებზე მონაწილეობის ფორმით. 

საერთაშორისო სასაქონლო ორგანიზაციები მოიცავენ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, 

საერთაშორისო საბჭოებს, საერთაშორისო საკონსულტაციო კომიტეტებს და საერთაშორისო 

კვლევით ჯგუფებს.  

საერთაშორისო სასაქონლო ორგანიზაციების მიზანია სსშ-ების შესრულებაზე 

მეთვალყურეობა, ასევე,  მსოფლიო სასაქონლო ბაზრების შესწავლა, კონკრეტულ ბაზრებზე 

მოთხოვნისა და მიწოდების პრობლემების ანალიზი,  რეკომენდაციების შემუშავება 

პრობლემების დასაძლევად. საერთაშორისო სასაქონლო ორგანიზაციები გარკვეულწილად 

ზღუდავენ ცალკეული ქვეყნების თვითნებურ მოქმედებას და ხელს უშლიან კარტელური 

ტიპის საერთაშორისო გაერთიანებების წარმოშობას. 

დღეისათვის გაეროს სისტემაში მოქმედებენ საერთაშორისო ორგანიზაციები 

საქონელთა ჯგუფის მიხედვით (კაკაოს, ყავის, ნატურალური კაუჩუკის, შაქრის); 

საერთაშორისო ორგანიზაციების  საორგანიზაციო სტრუქტურა ერთნაირია. იგი მოიცავს 
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საერთაშორისო საბჭოს, აღმასრულებელ კომიტეტს და აღმასრულებელ დირექტორს, 

რომელთაგან საერთაშორისო საბჭო უმაღლესი ორგანოა. იგი ატარებს რეგულარულ 

სესიებს, სადაც მიიღება შეთანხმების რეალიზაციასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები. 

ხმათა გადანაწილების სისტემა გადაწყვეტილების მიღებისას ემყარება ექსპორტიორი და 

იმპორტიორი ქვეყნების უბრალო თანასწორობას.  აღმასრულებელ კომიტეტი უმაღლესი 

აღმასრულებელი ორგანოა, რომელსაც საბჭო ხელმძღვანელობს  და მის წინაშეა 

ანგარიშვალდებული.  იგი მეთვალყურეობს ბაზრის კონიუქტურის მდგომარეობას და მისი 

რეგულირების მექანიზმებზე მუშაობს. 

კაკაოს საერთაშორისო ორგანიზაცია (International Cocoa Organisaton – ICO) 

ორგანიზაია შეიქმნა 1973 წელს  1972 წლის  კაკაოს შესახებ საერთაშორისო 

ხელშეკრულების საფუძველზე.  შემდგომი ხელშეკრულებები გაფორმდა 1975, 1980, 1986, 

1993 და 2001 წლებში. 2001 წელს შეთანხმება განხილულ და მიღებულ იქნა გაეროს 

კონფერენციაზე. ეს შეთანხმება ღიაა და ძალაში შევიდა 2003 წლის პირველი 

ოქტომბრიდან. იგი შეიქმნა ხელშეკრულების განხორციელებაზე მეთვალყურეობის მიზნით. 

ICO მთავრობათაშორისი ორგანიზაციაა და მოწოდებულია კაკაოს ექსპორტიორ და 

იმპორტიორ ქვეყნებს შორის საერთაშორისო თანამშრომლობის გამყარებისკენ. საერთო 

მიზნების მისაღწევად აქტიურად ჩაერთო კერძო სექტორი. საერთაშორისო შეთანხმება 

მხარს უჭერს სტატისტიკური მასალების შეკრების, დაჯგუფების, ანალიზისა და 

გავრცელების პროცესში სრულ გამჭირვალობას.  

2004 წლის მარტში მასში 30 წევრი-ქვეყანა იყო, რომლებიც წარმოადგენდნენ კაკაოს 

მსოფლიო წარმოების 80%-ს და მისი მსოფლიო მოხმარების 60 %-ს. შეხვედრებში ზოგჯერ 

მონაწილობენ არაწევრი ქვეყნებიც. 

ICO-ს მიზნებია:  

 კაკაოს საკითხზე მსოფლიო ეკონომიკის ყველა სექტორში თანამშრომლობის 

გამყარება და განვითარებაზე ზემოქმედება; 

 კაკაოს მსოფლიო ბაზრის სტაბილიზაცია ყველა მონაწილის ინტერესების 

შესაბამისად; 

  კაკაოს მსოფლიო ბაზრის შესახებ სტატისტიკური ინფორმაციის შეკრება, 

ანალიზი და გავრცელება, აუცილებელი კვლევების ჩატარება; 

 კაკაოს სფეროში სამეცნიერო კვლევების ჩატარება; 

 კაკაოს საკითხზე მსოფლიო ეკონომიკის ყველა სექტორში არსებული 

საკითხების განხილვისთვის ფორუმების ორგანიზება. 

ICO  არის მთავარი გლობალური ფორუმი, რომელიც მოიცავს: კაკაოს შესახებ 

ინფორმაციის შეკრებასა და გავრცელებას, კაკაოს წარმოების, მოხმარებისა და 

დისტრიბუციის ეკონომიკის შესწავლის მხარდაჭერას. აღნიშნულ საკითხებზე ICO-ს 
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საკონსულტაციო ჯგუფი მონაწილეობდა რამდენიმე კონფერენციაზე, სადაც განიხილებოდა 

კაკაოს მსოფლიო ბაზრის კონკრეტული სადავო საკითხები.  შედარებით მცირე, 

ექსპერტების 3 ჯგუფი მუშაობს  ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხების გადასაწყვეტად, 

როგორებიცაა: კაკაოს ხარისხი, კაკაოს გამოკვლევა და შესწავლა და კაკაოს საწარმოთა 

აქციები. 

2005 წელს  ICO-ს წევრი იყო 40 ქვეყანა.  ექსპორტიორი ქვეყნები: ბრაზილია, 

კამერუნი, კოტ-დიუვარი, დომინიკის რესპუბლიკა, ეკვადორი, გაბონი, განა, მალაიზია, 

ნიგერია, ახალი გვინეა, ტრინიდადი, ტოგო და ვენესუელა. იმპორტიორი ქვეყნები: 

ავსტრია, ბელგია, ლუქსემბურგი, კვიპროსი, ჩეხეთის რესპუბლიკა, დანია, ესტონეთი, 

ფინეთი, გერმანია, საბერძნეთი, უნგრეთი, ირლანდია, იტალია, Lლატვია, ლიტვა, მალტა, 

ნიდერლანდები, პოლონეთი, პორტუგალია, სლოვაკეთი, სლოვენია, ესპანეთი, შვედეთი, 

დიდი ბრიტანეთი, ევროკავშირი, რუსეთის ფედერაცია და შვეიცარია. 

ICO-ს სტრუქტურა შემდეგი სახისაა: 

 საბჭო, რომელიც შედგება თავმჯდომარის, საბჭოს პირველი ვიცე-

თავმჯდომარის და მეორე ვიცე - თავმჯდომარისგან; 

 სამდივნო, აღმასრულებელი დირექტორი; 

 აღმასრულებელი კომიტეტი, თავმჯდომარე და ვიცე-თავმჯდომარე; 

 საკონსულტაციო კოლეგია, თავმჯდომარე და ვიცე-თავმჯდომარე; 

 მრჩეველთა ჯგუფი, თავმჯდომარე; 

 ექსპერტთა სამუშაო ჯგუფი, ხარისხის თავმჯდომარე, ფონდის უფროსი; 

 კაკაოს მხარდაჭერის კომიტეტი, თავმჯდომარე; 

 გლობალური კოორდინაციის ჯგუფი, თავმჯდომარე. 

 მრჩეველთა ჯგუფი შეიქმნა უშუალოდ კაკაოს ეკონომიკის საკითხების 

შესასწავლად, რადგან სხვა ფორუმებზე მრავალ საკითხთან ერთად პოლიტიკური 

საკითხებიც წყდება.A  

აღნიშნული ორგანიზაციის მიერ განხორციელდა შემდეგი პროგრამები: 

1. იაპონიაში კაკაოს მოხმარების საერთო მხარდაჭერის პროგრამა; 

2. კაკაოს ხის მერქნის გამოსაკვლევად დახმარების პროექტი; 

3. პროექტი ფიზიკური, ქიმიური და ორგანოლეპტიკური პარამეტრების დასადგენად, 

რომლითაც შესაძლებელია სხვადასხვა ჯიშის კაკაოს დიფერენციაცია; 

4. კაკაოთი ვაჭრობის გაუმჯობესება მის მწარმოებელ ქვეყნებში და ა. შ. 

მზადდება შემდეგი პროექტები: 
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1. კაკაოს ფასის განსაზღვრის რისკისა და მენეჯმენტის პროექტი ფერმერებისთვის; 

2. საერთო მხარდაჭერა კაკაოს მოხმარების პროგრამისთვის რუსეთში; 

3. რესურსების მენეჯმენტი კაკაოს წარმოებისთვის აფრიკაში; 

4. კაკაოს მოყვანის სისტემის განვითარება; 

5. საერთო მხარდაჭერა კაკაოსა და შოკოლადის მოხმარებისთვის ჩინეთში. 

კაკაოს საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაცემებით გაიზარდა კაკაოს მსოფლიო 

წარმოება და მოხმარება. 

ცხრილი 1. კაკაოს მსოფლიო წარმოება და მოხმარება 2003-2004 წლებში, ათასი ტონა 

 2003 წ.,  ათასი ტონა 2004 წ.,  ათასი ტონა 

კაკაოს მსოფლიო 

წარმოება 

3452 3473 

კაკაოს მსოფლიო 

მოხმარება 

3177 3205 

ნამატი/ დეფიციტი 240 233 

ნამატი/ დეფიციტი, ნიშნავს: წმინდა მსოფლიო მოსავალს (გაზრდილ მოსავალს) 

აკლდება 1% წონაში კლების გამო და აკლდება მსოფლიო მოხმარება. 

 

მევენახეობისა და მეღვინეობის საერთაშორისო ორგანიზაცია  

(International  Organization of Vine and Wine-IOVW) 

ღვინის პროდუქტი 5 ათასწლეულზე მეტი ხანია არსებობს და რიგ შემთხვევაში  

შესამჩნევ გავლენას ახდენდა ცივილიზაციის განვითარებაზე. ღვინის აღმოჩენაზე 

პირველობის პრეტენზიას აცხადებენ საბერძნეთი, ჩინეთი, სპარსეთი და, მათ შორის, 

საქართველო. 

მევენახეობა მეღვინეობის მოთხოვნების შესაბამისად ვითარდება, რადგან 

მსოფლიოში წარმოებული ყურძნის მხოლოდ 10 % მოიხმარება პირველადი სახით, 

გადაუმუშავებლად,  6% გამოიყენება ქიშმიშის დასამზადებლად და 84 % - ღვინის 

საწარმოებლად. ბევრ ქვეყანაში ყურძნის მოასვალს ანგარიშობენ არა ყურძნის ტონებით ან 

ცენტებით, არამედ ღვინის დეკალიტრებით ან ჰექტოლიტრებით.  
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მევენახეობისა და მეღვინეობის საერთაშორისო ორგანიზაციის მონაცემებით, 1950-1980 

წლებში მსოფლიოში აღინიშნებოდა ვენახის ფართობების სტაბილური ზრდა, 1986 წელს 

ისინი 12 %-ით შემცირდა, მაგრამ მათი საერთო ფართობი მსოფლიოში უკვე 10 მლნ. ჰა 

აღწევს, თუმცა ნარგავები არათანაბრადაა განლაგებული. ევროპაში თავმოყრილია 

ნარგავების 72%, აზიაში – 13 %, ამერიკაში – 9%, აფრიკაში – 5%, ავსტრალიასა და 

ოკეანეთში – 1 %.  თანამედროვე პერიოდში სულ მევენახეობას ეწევა 75 ქვეყანა, მაგრამ 

განვითარებული მევენახეობის ქვეყნებს სულ მიაკუთვნებენ  21 ქვეყანას. 

2004 წლის 1 იანვარს ძალაში შევიდა შეთანხმება მევენახეობისა და მეღვინეობის 

საერთაშორისო ორგანიზაციის შექმნის შესახებ, რომელიც დაფუძნდა 2001 წლის 3 აპრილს. 

ამ ორგანიზაციამ შეცვალა 1924 წელს დაარსებული მეღვინეობის საერთაშორისო ბიურო, 

რომელსაც მოგვიანებით მევენახეობისა და მეღვინეობის საერთაშორისო ბიურო დაერქვა. ამ 

შეთანხმების მიხედვით მევენახეობისა და მეღვინეობის ორგანიზაციას გადაეცა 

მევენახეობისა და მეღვინეობის საერთაშორისო ბიუროს ყველა უფლება და მოვალეობა. 

ორგანიზაციაში 47 წევრი-სახელმწიფოა: სამხრეთ აფრიკა, ალჟირი, გერმანია, ავსტრალია, 

ავსტრია, ბელგია, ბულგარეთი, ჩილე, კვიპროსი, ხორვატია, ესპანეთი, ფინეთი, საფრანგეთი, 

საქართველო, საბერძნეთი, უნგრეთი, ირლანდია, ისრაელი, იტალია, ლუქსემბურგი, 

მაკედონია, მალტა, მაროკო, მექსიკა, მოლდავეთი, ნიდერლანდები, ახალი ზელანდია, 

ნორვეგია, პერუ, პორტუგალია, ჩეხეთი, რუმინეთი, რუსეთი, სერბეთი, ჩერნოგორია, 

სლოვაკეთი, სლოვენია, შვეიცარია, თურქეთი, ურუგვაი. დამკვირვებლის სტატუსით 

სარგებლობენ არგენტინა, ბოლივია, ბრაზილია, ლიბანი, ტუნისი, უკრაინა. შტაბ-ბინა 

მდებარეობს პარიზში. 

 IOVW-ის წევრი შეიძლება გახდეს სახელმწიფო ან საერთაშორისო ორგანიზაცია. 

შეთანხმებაში გათვალისწინებულია დამკვირვებლის სტატუსით მონაწილეობის 

შესაძლებლობა, მაგრამ ასეთი უფლების მიღება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, 

თუ არსებობს დამკვირვებლის მხრიდან წერილობითი თანხმობა შიდა რეგლამენტთან. 

 IOVW არის მეცნიერულ-ტექნიკური ხასიათის მთავრობათაშორისო ორგანიზაცია, 

აღიარებული კომპეტენციით ისეთ სფეროებში, როგორიცაა მევენახეობა, მეღვინეობა, 

სხვადასხვა სასმელების, ყურძნის, ქიშმიშის და მევენახეობის სხვა პროდუქტების წარმოება. 

 ორგანიზაციის მიზნებია: წევრი-სახელმწიფოების ინფორმირება იმ ღონისძიებების 

შესახებ, რომელთა რეალიზაციის საფუძველზე შეიძლება მხედველობაში მიღებულ იქნას 

მწარმოებელთა, მომხმარებელთა და მევენახეობისა და მეღვინეობის ბაზრის სხვა 

მონაწილეების ინტერესები; სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის დახმარების გაწევა, 

როგორც მთავრობათაშორის, ისე არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც 

ძირითადად სტანდარტიზაციის საკითხებით არიან დაკავებული; არსებული სტანდარტებისა 

და პრაქტიკის საერთაშორისო ჰარმონიზაციისთვის ხელშეწყობა, ასევე, აუცილებლობის 

შემთხვევაში ახალი საერთაშორისო სტანდარტების შემუშავებისთვის ხელშეწყობა, 
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წარმოების პირობების და მევენახეობისა და მეღვინეობის პროდუქციის რეალიზაციის 

გაუმჯობესება, ასევე, მომხმარებელთა ინტერესების უზრუნველყოფის მიზნით. 

  ამ მიზნების მისაღწევად მევენახეობისა და მეღვინეობის საერთაშორისო 

ორგანიზაცია ახორციელებს საქმიანობას შემდეგი მიმართულებებით: რეკომენდაციების 

შემუშავება და მიღება ძირითადად ყურძნის წარმოების პირობების შექმნისათვის, 

მეღვინეობის სფეროში სამეცნიერო მუშაობისათვის, პროდუქციის განსაზღვრისა და 

აღწერისთვის, მარკირებისა და გასაღების პირობების, მეღვინეობის პროდუქციის ანალიზისა 

და შეფასებისთვის. ამას გარდა მევენახეობისა და მეღვინეობის საერთაშორისო 

ორგანიზაცია აკონტროლებს მის მიერ შემუშავებული რეკომენდაციების შესრულებას. 

IOVW წევრ-სახელმწიფოებს განსახილველად წარუდგენს ნებისმიერ წინადადებას, 

რომელიც მიმართულია მევენახეობის პროდუქციის და მის ეტიკეტზე არსებული 

ინფორმაციის ნამდვილობის შესახებ; სამომხმარებლო გარანტიის მიცემისაკენ; 

გეოგრაფიული ნიშნების დაცვისკენ; ასევე, ყურძნის ახალი ჯიშების აღიარების და დაცვის 

სამეცნიერო-ტექნიკური კრიტერიუმების სრულყოფისკენ. 

 IOVW-ში წევრ სახელმწიფოების ხმების განაწილების რთული სისტემა მოქმედებს. 

არსებობს საბაზისო, დამატებითი და შეწონილი ხმები. ყოველი წევრი-სახელმწიფო ფლობს 

მხოლოდ ორ  საბაზისო ხმას. დამატებითი ხმები ემატება საბაზისოს, იქიდან გამომდინარე, 

თუ რა ადგილი უკავია ყოველ სახელმწიფოს მევენახეობისა და მეღვინეობის სექტორში. 

ყოველი წევრი სახელმწიფოს შეწონილ ხმათა რაოდენობა უდრის მისი საბაზისო და 

დამატებითი ხმების ჯამს, თუ ის ასეთებს განაგებს. 

 IOVW-ს საკმაოდ განშტოებული სტრუქტურა გააჩნია: გენერალური ასამბლეა, 

პრეზიდენტი, ვიცე პრეზიდენტი, აღმასრულებელი კომიტეტი, სამეცნიერო-ტექნიკური 

კომიტეტი, რეგლამენტის კომიტეტი, კომისიები, ქვეკომისიები, ექსპერტთა ჯგუფები და 

სამდივნო. 

უმაღლესი  ორგანოა გენერალური ასამბლეა. მის შემადგენლობაში შედიან 

დელეგატები, რომლებიც ინიშნებიან წევრი-სახელმწიფოების მიერ.  IOVW-ს გენერალურ 

ასამბლეაში დელეგატები შეიძლება წარმოდგენილნი იყვნენ ნებისმიერი რაოდენობით. 

გენერალური ასამბლეა წელიწადსი ერთხელ იკრიბება. ასევე შესაძლებელია რიგგარეშე 

სესიების ჩატარება, რომელთა მოწვევა ხდება მაშინ, თუ ამას გადაწყვეტს წევრ-

სახელმწიფოთა 1/3.  ხმის მიცემისას გადაწყვეტილება მიღებულია  იმ შემთხვევაში, თუ  

ხმას აძლევს დამსწრეთა 1/3. გენერალურ ასამბლეას აქვს უფლება თავისი ფუნქციების 

ნაწილი გადასცეს აღმასრულებელ კომიტეტს. ამას გარდა, გენერალური ასამბლეა იღებს 

რეზოლუციებს საერთო, მეცნიერულ-ტექნიკურ, ეკონომიკურ, იურიდიულ საკითხებზე, 

კომისიებისა და ქვეკომისიების მუშაობის დაწყებისა და შეწყვეტის საკითხებზე. 
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აღმასრულებელი კომიტეტი მევენახეობისა და მეღვინეობის საერთაშორისო 

ორგანიზაციის ადმინისტრაციული ორგანოა. მის შემადგენლობაში შედის თითო 

წარმომადგენელი ყოველი წევრი სახელმწიფოდან. კომიტეტს თავისი ადმინისტრაციული 

უფლებამოსილების ნაწილის გადაცემა შეუძლია მევენახეობისა და მეღვინეობის 

საერთაშორისო ორგანიზაციის რეგლამენტის კომიტეტზე. აღმასრულებელი კომიტეტი იღებს 

გადაწყვეტილებებს.  

თუ გენერალური ასამბლეა ან აღმასრულებელი კომიტეტი რეზოლუციების ან 

გადაწყვეტილებების პირველი განხილვისას ვერ აღწევენ კონსესუსს, მაშინ IOVW-ს 

პრეზიდენტი გენერალური ასამბლეის შემდეგ სესიამდე ან აღმასრულებელი კომიტეტის 

სხდომამდე ღებულობს ყველა ზომას წევრ სახელმწიფოებთან კონსულტაციების გზით 

სახელმწიფოთა პოზიციების შესათანხმებლად. თუ კონსესუსის მიღწევა ვერ მოხდა, 

პრეზიდენტი ატარებს ხმის მიცემის პროცედურას პროფესიული უმრავლესობის 

პრინციპით, რაც ნიშნავს 2/3 პლიუს ერთი ხმა დამსწრე, ან წარმომადგენელი ქვეყნებიდან. 

ხმის მიცემა შეიძლება გადაიდოს ერთი წლის ვადით, თუ წევრი სახელმწიფო თვლის, რომ 

მის ქვეყანას ამ გადაწყვეტილებით შეიძლება ზარალი მიადგეს, ან არ ემთხვევა ეროვნულ 

ინტერესებს. პროტესტი უნდა დაფიქსირდეს წერილობითი სახით წევრი სახელმწიფოს 

საგარეო საქმეთა მინისტრის, ან სხვა კომპეტენტური პირის მიერ.  

 IOVW-ის ბიუჯეტის შემუშავება ხდება გენერალური ასამბლეის მიერ. ბიუჯეტის 1/3 –

ის ფორმირება ხდება ორგანიზაციის ყველა წევრ-სახელმწიფოთა ერთნაირი შენატანებიდან. 

დარჩენილი ორი მესამედი ნაწილდება პროპორციულად დამატებით ხმათა რაოდენობაზე. 

 IOVW  ატარებს სხვადასხვა სახის გამოფენებს და კონკურსებს. 2005 წლის ნოემბერში 

ამ ორგანიზაციის ეგიდით იტალიაში ჩატარდა მეღვინეობის პროდუქციის პირველი 

კონკურსი. 

IOVW-ის ოფიციალური ენებია ფრანგული, ესპანური და ინგლისური და, წევრ-

სახელმწიფოთა თხოვნით, იტალიური და გერმანული. 

აღნიშნულ ორგანიზაციაში მონაწილეობა ქვეყანას უფლებას აძლევს ორგანიზაციის 

ოფიციალური, იურიდიული სტანდარტებისა და წესებით ჩაერთოს ღვინისა და ყურძნის 

სხვა პროდუქტებით საერთაშორისო ვაჭრობაში. შესაძლებელია ამ მოთხოვნების გამოყენება 

საარბიტრაჟო დავების დროს.  IOVW-ის  წევრობა იძლევა საზღვარგარეთის გამოცდილების 

ეფექტიანად გამოყენების, ეროვნული ბაზრის დაბალხარისხიანი იმპორტული პროდუქციის 

შემოსვლისაგან დაცვის, სამამულო და საზღვარგარეთის ბაზარზე მარკეტინული 

ღონისძიებების განხორციელების საშუალებას. ორგანიზაციაში წევრობის ოფიციალური 

სტატუსი საგადასახადო და საბაჟო პოლიტიკის კომპეტენტურად გატარების საშუალებას 

იძლევა ღვინისა და საღვინე  მასალების შესყიდვის საკითხში, რაც თავის მხრივ, ხელს 

უწყობს ქვეყნის საშემოსავლო ნაწილის მნიშვნელოვან გაზრდას. 
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2005 წლის 6 დეკემბერს საქართველოს მთავრობამ აცნობა საფრანგეთის მთავრობას 

IOVW-იასთან მიერთების დოკუმენტის რატიფიკაციის შესახებ  და როგორც მევენახეობისა 

და მეღვინეობის საერთაშორისო ბიუროს ყოფილი წევრი, საქართველო ავტომატურად 

გახდა ორგანიზაციის წევრი. 

ნედლეულის მწარმოებელი და ექსპორტიორი ქვეყნების მთავრობათაშორისი 

ორგანიზაციები:  ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების ორგანიზაცია (OPEC) 

OPEC საერთაშორისო ორგანიზაცია,ა რომელშიც წარმოდგენილია 11 ნავთობის 

ექსპორტიორი ქვეყანა: ალჟირი, ინდონეზია, ირანი, ერაყი, ქუვეითი, ლიბია, ნიგერია, 

კატარი, საუდის არაბეთი, გაერთიანებული ემირატები, ვენესუელა. 

OPEC   ჩამოყალიბდა 1960 წელს 14 სექტემბერს ბაღდადში (ერაყი), 5 წევრის მიერ: 

ირანი, ერაყი, ქუვეითი, საუდის არაბეთი და ვენესუელა. იგი დარეგისტრირებულია 1962 

წელს 6 ნოემბერს (UN  Resolution 6363). ნებისმიერი ქვეყანა, რომელიც არის ნავთობის 

წმინდა ექსპორტიორი და რომელსაც აქვს წევრი ქვეყნების მსგავსი ინტერესები, შეუძლია 

გახდეს OPEC-ის წევრი. OPEC-ის 11 წევრი ქვეყნის გაწევრიანების თარიღებია: 

ალჟირი – 1969 წ; ინდონეზია – 1962 წ; ირანი – 1960 წ; ერაყი – 1960 წ; ქუვეითი – 

1960 წ; ლიბია – 1962 წ;Nნიგერია – 1971 წ; კატარი – 1961 წ; საუდის არაბეთი – 1960 წ; 

გაერთიანებული ემირატები – 1967 წ; ვენესუელა – 1960 წ ეკვადორი - ხელახლა 2007 

წლიდან. 

 OPEC არის ყველაზე წარმატებული კარტელი მსოფლიო მასშტაბით არსებულ 

კარტელებს შორის. კერძო თუ სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნისაგან შემდგარმა ვერცერთმა 

კარტელმა ვერ მიარწია ისეთ წარმატებას, როგორსაც მიაღწია OPEC-მა ნავთობის მსოფლიო 

ბაზარზე. OPEC-ის განვითარება შემდეგნაირად მიმდინარეობდა: 

1973 წელს რამოდენიმე თვის მანძილზე OPEC-ის ქვეყნებმა 4-ჯერ აწიეს ფასი 

ნავთობზე  2,59–დან 11,65 დოლარამდე, რის შედეგადაც ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნები 

ერთბაშად მოექცნენ მდიდარ სახელმწიფოთა რიგში. 1973 წლის არაბეთ-ისრაელის ომმა 

დააჩქარა OPEC-ის აღმასვლა. 1973-1974 წლების ,,სანავთობო შოკი” იყო ნავთობის მსოფლიო 

ბაზარზე ძალთა თანაფარდობის თანდათანობითი შეცვლის კულიმინაცია ექსპორტიორ 

სახელმწიფოთა სასარგებლოდ. 1974-1978 წწ-ში ნავთობის ფასი დაეცა დაახლოებით 1/6-ით, 

მაგრამ მაინც მაღალი დარჩა, ვიდრე 1973 წლამდე იყო. შემდეგ OPEC-ის ფასების ზრდის 

მეორე ტალღა წამოვიდა. ეს პროცესი ცნობილია ს1979-1980 წლების მეორე ,,სანავთობო 

შოკის” სახელით, როდესაც ირანის რევოლუციის კვალდაკვალ  და მომხმარებლებში 

პანიკის ზრდის ვითარებაში ფასები ორჯერ გაიზარდა. 

OPEC-ის მიზანია წევრ ქვეყნებს შორის კოორდინირებული პოლიტიკის 

განხორციელება და გადაწყვეტილებების მიღების საკითხში კონსესუსის ძიება. ყოველი 

წევრი ქვეყანა დამოუკიდებელია ნავთობის წარმოების მხრივ.  
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 OPEC არ აკონტროლებს ნავთობის მსოფლიო ბაზარს. OPEC-ის ქვეყნებზე მოდის 

ნავთობის წამოების 40% და ბუნებრივი აირის 15 %. ამასთან, OPEC ახორციელებს ნავთობის 

მსოფლიო ექსპორტის 55%-ს აქედან გამომდინარე, მართალია OPEC მოცემული ბაზრის 

მაკონტროლებელი არ არის, მაგრამ მაინც დიდი გავლენა აქვს მასზე, განსაკუთრებით 

მაშინ, როცა გადაწყვეტს ნავთობის მიწოდების გაზრდას, ან შემცირებას.  

 OPEC-ის წევრი ქვეყნების წარმომადგენლები  წელიწადში ორჯერ იკრიბებიან 

გამოშვების მოცულობების შესათანხმებლად. წევრმა ქვეყნებმა, რომლებიც წარმოდგენილნი 

არიან საპატიო დელეგაციებით,  შეიძლება შეცვალონ ან არ შეცვალონ ნავთობის ფასები. 

OPEC-ის არაწევრი, მაგრამ  ნავთობის მქონე ქვეყნები არიან: აშშ, მექსიკა, კანადა, რუსეთი, 

აზერბაიჯანი, ყაზახეთი, არგენტინა, ბრაზილია, დიდი ბრიტანეთი, ნორვეგია, ტუნისი, 

ეგვიპტე, სირია, ინდოეთი, ავსტრალია, მალაიზია, ჩინეთი, რუმინეთი.  

1976 წელს OPEC-ის წევრმა ქვეყნებმა შექმნეს OPEC-ის საერთაშორისო განვითარების 

ფონდი. ფონდის მიზანია ხელი შეუწყოს თანამშრომლობის გაღრმავებას OPEC-ის წევრ 

ქვეყნებსა და სხვა განვითარებად ქვეყნებს შორის. ფონდის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი 

ღარიბი ქვეყნების დახმარებაა. OPEC-ის ფონდი ბევრ რეგიონში მოქმედებს. მათ შორის 

აზიის, აფრიკის, ევროპის, ლათინური ამერიკის, კარიბისა და ახლო აღმოსავლეთის 

ქვეყნებში. OPEC-ის ფონდმა ბევრი პროექტი დააფინანსა. მათ შორის სასმელი წყლის, 

ენერგეტიკის, სკოლების მშენებლობის, საავადმყოფოების და გზების მშენებლობის და ა.შ. 

აღნიშნულ პროექტებზე ფონდმა დაარსებიდან დაახლოებით 7,5 მილიარდი დოლარი 

გამოყო. 

OPEC-ის ერთ-ერთი მიზანია ტრანსპორტირების ტექნოლოგიების გაუმჯობესება, რათა 

ის ეკოლოგიურად სუფთა, უსაფრთხო და ეფექტიანი იყოს. OPEC-ი დიდ ყურადღებას 

უთმობს ეკოლოგიური უსაფრთხოების პრობლემებს. 

 

თემა 5. ინტეგრაციული პროცესების მიმდინარეობა 

 საქონლისა და მისი წარმოებისათვის საჭირო ფაქტორების საერთაშორისო 

მოძრაობის განვითარება ინტეგრაციული პროცესების გაღრმავებას იწვევს, რაც გულისხმობს 

ქვეყნებს შორის უფრო მეტად საიმედო საწარმოო-სარეალიზაციო კავშირების არსებობას და 

საერთაშორისო ვაჭრობისა და წარმოების ფაქტორთა მოძრაობის გზაზე მრავალრიცხოვანი 

დაბრკოლებების მოხსნას. ეს შესაძლებელია მხოლოდ ისეთი სახელმწიფოთაშორისო 

ინტეგრაციული გაერთიანების ფარგლებში, რომელიც მრავალმხრივ პოლიტიკურ 

ხელშეკრულებებს, შეთანხმებებს ეყრდნობა. 

 XX საუკუნის მეორე ნახევარში ინდუსტრიული ქვეყნების სწრაფი ეკონომიკური 

ზრდის და საერთაშორისო სატრანსპორტო და საკომუნიკაციო საშუალებების სრულყოფის 

შედეგად გაფართოვდა საქონლით და მომსახურებით ვაჭრობა. პროცესს თან დაერთო 
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წარმოების ფაქტორთა საერთაშორისო მოძრაობის სხვა ფორმების განვითარება, რის 

შედეგადაც ქვეყნის საზღვრის გადაკვეთა, საქონლის გარდა, დაიწყეს მის საწარმოებლად 

საჭირო ფაქტორებმა. ამ პროცესის შედეგად მოგება, რომელიც საქონლის ფასშია ჩადებული, 

იქმნება არა მხოლოდ ეროვნული საზღვრების ფარგლებში, არამედ მის გარეთაც. ამგვარად, 

ეკონომიკური ინტეგრაცია საქონლითა და მომსახურეობით საერთაშორისო ვაჭრობის და 

წარმოების ფაქტორების საერთაშორისო მოძრაობის განვითარების კანონზომიერ შედეგს 

წარმოადგენს. 

 ეკონომიკური ინტეგრაცია არის ქვეყნებს შორის ეკონომიკური 

ურთიერთზემოქმედების პროცესი, რომელიც ერთმანეთთან აახლოვებს მათ სამეურნეო 

მექნიზმებს სახელმწიფოთაშორისო შეთანხმებების საფუძველზე და სახელმწიფოთაშორისი 

ორგანოების მიერ რეგულირდება. 

 ინტეგრაციის წარმატებული განვითარებისათვის უნდა არსებობდეს შემდეგი 

წანამძღვრები:  

1) ინტეგრირებული ქვეყნების საბაზრო სიმწიფის ხარისხის და ეკონომიკური 

განვითარების დონის სიახლოვე. ზოგიერთი გამონაკლისის გარდა, სახელმწიფოთაშორისო 

ინტეგრაცია ვითარდება ან ინდუსტრიულ ქვეყნებს, ან განვითარებად ქვეყნებს შორის და 

ინდუსტრიული და განვითარებული ქვეყნების ფარგლებშიც. ინტეგრაციული პროცესები 

უფრო აქტიურად მიმდინარეობს მსგავს ეკონომიკურად განვითარებულ ქვეყნებს შორის. 

ინდუსტრიულ და განვითარებად ქვეყნებს შორის ინტეგრაციული ტიპის გაერთიანებები 

ჩამოყალიბების ადრეულ სტადიაზეა და არ იძლევა ერთმნიშვნელოვანი დასკვნის 

გამოტანის საშუალებას მისი ეფექტიანობის თაობაზე. ამ შემთხვევაში, სამეურნეო 

მექანიზმების თავდაპირველი შეუსაბამობის გამო, გაერთიანება იწყება გარდამავალი 

შეთანხმებების საფუძველზე: ასოციაციის ანუ ნებაყოფლობითი გაერთიანების, სპეციალური 

პარტნიორობის, სავაჭრო პრეფერენციების და ა.შ. საშუალებით, რომელთა მოქმედების ვადა 

გრძელდება მრავალი წლის მანძილზე, სანამ ნაკლებად განვითარებულ ქვეყანაში არ 

შეიქმნება განვითარებული ქვეყნის საბაზრო სიმწიფის მსგავსი მექანიზმები; 

2) ინტეგრირებული ქვეყნების გეოგრაფიული სიახლოვე, ხშირ შემთხვევაში საერთო 

საზღვრები და ისტორიულად ჩამოყალიბებული ეკონომიკური კავშირები. მსოფლიოს 

უმრავლესი ინტეგრაციული გაერთიანება ჩამოყალიბდა მეზობელ სახელმწიფოებთან 

ურთიერთობების საფუძველზე. ისინი განლაგებულნი არიან ხშირ შემთხვევაში ერთ 

კონტინენტზე, უშუალო გეოგრაფიულ სიახლოვეში, აქვთ ერთი სასაუბრო ენა და ერთიანი 

სატრანსპორტო კომუნიკაციები. აღნიშნული ქვეყნები წარმოადგენენ გაერთიანების ბირთვს, 

რომელსაც შემდგომ უერთდებიან სხვა მეზობელი სახელმწიფოები; 

3) საერთო ეკონომიკური და სხვა პრობლემები განვითარების, ფინანსების, 

ეკონომიკის რეგულირების და პოლიტიკური თანამშრომლობის სფეროებში. ეკონომიკური 

ინტეგრაცია მოწოდებულია გადაჭრას იმ კონკრეტული პრობლემების ნაკრები, რომელიც 
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რეალურად დგას ინტეგრაციაში მონაწილე ქვეყნების წინაშე. ამ მიზეზით ის ქვეყნები, 

რომელთა მთავარი პრობლემაც საბაზრო ეკონომიკის ჩამოყალიბებაა, ვერ ინტეგრირდებიან 

იმ სახელმწიფოებთან, რომელთა ბაზრის განვითარებაც ერთიანი ვალუტის შემოღებას 

მოითხოვს; 

4) დემონსტრაციული ეფექტი – ქვეყნებში,  რომლებიც ქმნიან ინტეგრაციულ 

დაჯგუფებებს, დადებითი ეკონომიკური ძვრები მიმდინარეობს, რაც თავისებურ 

ფსიქოლოგიურ ზეგავლენას ახდენს სხვა ქვეყნებზე, რომელნიც თვალყურს ადევნებენ 

მიმდინარე ცვლილებებს; 

5) “დომინოს ეფექტი”. მას შემდეგ, რაც ამა თუ იმ რეგიონის ქვეყნები ქმნიან 

ინტეგრაციულ დაჯგუფებებს, მის ფარგლებს გარეთ დარჩენილი ქვეყნები გარდაუვლად 

განიცდიან სიძნელეებს, რაც გამომდინარეობს ინტეგრაციის წევრი ქვეყნების ორიენტაციის 

შეცვლიდან, ეს კი იწვევს ამ ქვეყნებთან ეკონომიკური კავშირების შესუსტებას. პრობლემის 

თავიდან ასაცილებლად არაწევრი ქვეყნები ინტერესდებიან ინტეგრაციულ გაერთიანებაში 

ჩართვის საკითხით. 

ინტეგრაციის მიზნები 

თანამედროვე საერთაშორისო ეკონომიკაში აღმოცენებული ინტეგრაციული 

დაჯგუფებები მიზნად ისახავენ მსგავსი ამოცანების გადაჭრას: 

1. ეკონომიკური მასშტაბის უპირატესობებით სარგებლობა, რაც ნიშნავს ბაზრის 

მასშტაბების გაფართოებას, დანახარჯების შემცირებას და სხვა უპირატესობების გამოყენებას 

ეკონომიკის მასშტაბის თეორიის საფუძველზე; 

2. ხელსაყრელი საგარეო-პოლიტიკური გარემოს შექმნა. უმრავლესი ინტეგრაციული 

დაჯგუფების მიზანია ურთიერთგაგებისა და თანამშრომლობის შენარჩუნება წევრ ქვეყნებს 

შორის პოლიტიკურ, სამხედრო, სოციალურ, კულტურულ და სხვა არაეკონომიკურ 

სფეროებში. პოლიტიკური პრიორიტეტები ინტეგრაციული დაჯგუფების ფარგლებში 

მყარდება ეკონომიკური ვალდებულებებით; 

3. სავაჭრო პოლიტიკის ამოცანების გადაწყვეტა. რეგიონული ინტეგრაცია ხშირად 

გვევლინება, როგორც მონაწილე ქვეყნების პოზიციათა გამყარების საშუალება ვაჭრობის 

მსოფლიო ორგანიზაციის სავაჭრო შეთანხმების ფარგლებში. რეგიონული ბლოკის 

საშუალებით იქმნება უფრო ხელსაყრელი პირობები ურთიერთშორის ვაჭრობაში, ვიდრე 

მრავალმხრივი სავაჭრო შეთანხმებების დროს; 

4. ეკონომიკის სტრუქტურულ გარდაქმნაზე ზემოქმედება. ქვეყნებს, რომელნიც 

ქმნიან საბაზრო ეკონომიკას, საბაზრო განვითარების მაღალი დონის მქონე ქვეყნებთან 

ინტეგრირებისას ხელი მიუწვდებათ საბაზრო გამოცდილების მიღებაზე. განვითარებული 

ქვეყნები დაინტერესებულნი არიან ინტეგრაციაში ჩართული სხვა ქვეყნების საბაზრო 

რეფორმების დაჩქარებით და სრულფასოვანი ტევადი ბაზრების შექმნით; 
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5. ეროვნული მრეწველობის ახალგაზრდა დარგების მხარდაჭერა. ინტეგრაციული 

დაჯგუფებების შექმნა არ ითვალისწინებს მესამე ქვეყნების მიმართ დისკრიმინაციული 

ზომების გატარებას. იგი განიხილება, როგორც ეროვნული მრეწველობის ახალგაზრდა 

დარგების მხარდამჭერი საშუალება, რადგანაც მათთვის იქმნება უფრო ფართო რეგიონული 

ბაზარი. 

ინტეგრაციის შეფასება 

საერთაშორისო ეკონომიკაში ინტეგრაციის ეფექტი ფასდება იმის მიხედვით თუ რა 

შედეგს გვაძლევს ქვეყნების ეკონომიკური გაერთიანება: მივყავართ თუ არა მას 

თავისუფალი ვაჭრობისკენ და პირიქით, რამდენად ზღუდავს სავაჭრო ნაკადებს. ვაჭრობისა 

და ტარიფების შესახებ გენერალური შეთანხმების (GATT) თანახმად უპირატესი 

ხელშეწყობის რეჟიმის პირობებში შესაძლებელია საბაჟო კავშირის და თავისუფალი 

ვაჭრობის ზონის შექმნა. წესების მიხედვით ინტეგრაციული დაჯგუფების შექმნამდე 

შესაძლებელია გარდამავალი მოლაპარაკებების წარმოება, რომელმაც უნდა მოამზადოს 

საფუძველი საბაჟო კავშირის შესაქმნელად. 

90-ანი წლების დასაწყისში მსოფლიო ბანკის სპეციალისტებმა ჩამოაყალიბეს 

კრიტერიუმების ნუსხა, რომლის მიხედვითაც შეისწავლება ინტეგრაციული დაჯგუფებების 

ეფექტიანი ფუნქციონირების ხარისხი საერთაშორისო ეკონომიკის ინტერესებთან 

მიმართებაში: 1. რეგიონულმა შეთანხმებებმა ეკონომიკის ყველა დარგი უნდა მოიცვას 

გამონაკლისის გარეშე; 2. გარდამავალი პერიოდი არ უნდა აღემატებოდეს 10 წელზე მეტ 

ხანს და უნდა შედგეს ვაჭრობის ლიბერალიზაციის მკვეთრად განსაზღვრული გრაფიკი; 3. 

უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის პირობებში ვაჭრობის ლიბერალიზაცია წინ უნდა 

უსწრებდეს ან თან უნდა სდევდეს ნებისმიერი ახალი ინტეგრაციული დაჯგუფების 

ჩამოყალიბებას, განსაკუთრებით მაშინ, თუ საწყისი ტარიფები საკმაოდ მაღალია; 4. საბაჟო 

კავშირის ფარგლებში შემოღებული ერთიანი საბაჟო ტარიფი არ უნდა აღემატებოდეს 

ყველაზე მცირე ტარიფს შესაბამის დარგში; 5. ინტეგრაციულ დაჯგუფებებში ახალი 

წევრების მიღების წესები ლიბერალური უნდა იყოს და არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს 

გაერთიანების გაფართოებას; 6. საქონლის წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრა უნდა იყოს 

გამჭვირვალე და არ უნდა წარმოადგენდეს დაჯგუფების შიგნით პროტექციონიზმის 

იარაღს; 7. აუცილებელია ინტეგრაციული დაჯგუფების დაბალი ფორმებიდან დროულად 

მოხდეს გადასვლა განვითარების მაღალ ფორმებზე, რაც უზრუნველყოფს წარმოების 

ფაქტორთა რაციონალურ გადანაწილებას და გამოყენებას; 8. ინტეგრაციული გაერთიანების 

ჩამოყალიბების შემდეგ ანტიდემპინგური წესები იკრძალება, ხოლო არაწევრ ქვეყნებთან 

ურთიერთობაში მკაცრად უნდა იყოს განსაზღვრული ვაჭრობის წესი. 

ინტეგრაციის სტატიკური და დინამიკური ეფექტები 

ეკონომიკური ინტეგრაციის თეორიის ფუძემდებლად გვევლინება კანადელი 

მეცნიერი ჯეკობ(იაკობ) ვაინერი, რომელმაც ანალიზის საფუძველში ჩადო ქვეყნებს შორის 
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ვაჭრობის მოცულობის შედარება ინტეგრაციაში გაწევრიანებამდე და გაწევრიანების 

შემდგომ. ვაინერის მიხედვით საბაჟო კავშირის შექმნის შედეგად არსებობს ეკონომიკაში 

მოსალოდნელი ეფექტების ორი სახე: სტატიკური და დინამიკური. 

სტატიკური ეფექტი არის ეკონომიკური შედეგი, რომელიც ვლინდება 

ინტეგრაციული დაჯგუფების შექმნის ადრეულ ეტაპზე მისი უშუალო შედეგის სახით. 

დინამიკური ეფექტი არის ეკონომიკური შედეგი, რომელიც ვლინდება ინტეგრაციული 

დაჯგუფების შექმნის გვიანეულ ეტაპზე, როგორც დაჯგუფების ფუნქციონირების შედეგი. 

სტატიკურ ეფექტებს შორის უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება ვაჭრობის წარმართვის 

(გაუმჯობესების) და ვაჭრობის (შეკვეცის) ეფექტებს. ვაჭრობის გაუმჯობესების ეფექტი 

სახეზეა იმ შემთხვევაში, როდესაც ინტეგრაციული დაჯგუფების, საბაჟო კავშირის შექმნის 

შედეგად შეიძლება წარმოიშვას სიტუაცია, როდესაც საქონელი, რომელიც ტრადიციულად 

შეისყიდებოდა საშინაო ბაზარზე, ხდება ძვირი, ვიდრე უცხოეთში წარმოებული იგივე 

საქონელი. თუ საბაჟო კავშირის შექმნამდე ადგილობრივ მწარმოებელს საიმპორტო ბაჟები 

იცავდა, რაც არამომგებიანს ხდიდა საზღვარგარეთ საქონლის შეძენას, საბაჟო კავშირის 

შექმნის შემდეგ, ტარიფების შეცვლის შედეგად, უცხოური საქონელი სამამულოზე იაფი 

ხდება და იწყება უცხოეთიდან ამ საქონლის შემოტანა, ანუ საბაჟო კავშირის 

ჩამოყალიბების შედეგად იზრდება იმპორტული საქონლის ნაკადი, რაც ვაჭრობის 

გაუმჯობესების მაჩვენებლებში აისახება. 

ვაჭრობის გაუმჯობესება ნიშნავს ადგილობრივი მომხმარებლების გადართვას 

დაბალეფექტიანი საშინაო საქონლის მიღების წყაროდან მაღალეფექტიან საგარეო წყაროზე 

(იმპორტზე), რომელიც შესაძლებელია საბაჟო კავშირის ფარგლებში საიმპორტო ბაჟების 

მოხსნის შედეგად. 

ვაჭრობის შეკვეცის ეფექტი ვაჭრობის გაუმჯობესების ეფექტის საპირისპირო 

მაჩვენებელია, რადგან ამ შემთხვევაში საქონლის მიღების საგარეო წყარო არ გვევლინება 

ყველაზე ეფექტიანად. ინტეგრაციის არაწევრ ქვეყანას, რომლის მიმართაც ვრცელდება 

ერთიანი საბაჟო ტარიფი, შეუძლია მოცემული საქონლის მიწოდება უფრო ნაკლებ ფასად. 

ვაჭრობის შეკვეცა არის ადგილობრივი მომხმარებლების გადართვა ინტეგრაციის გარე 

წყაროდან ინტეგრაციის შიგა, ნაკლებ ეფექტიან წყაროზე, რომელიც წარმოიშობა საბაჟო 

კავშირის ფარგლებში საიმპორტო ტარიფის მოხსნის შედეგად. ზოგადად, ინტეგრაციული 

დაჯგუფების შექმნიდან მიღებული საბოლოო შედეგი განისაზღვრება იმით, თუ როგორია 

შესაბამისობა ვაჭრობის გაუმჯობესებისა და ვაჭრობის შეკვეცის მაჩვენებლებს შორის. 

საბაჟო კავშირის თეორიის წარმოშობამდე აღიარებული იყო, რომ თავისუფალი 

ვაჭრობა, როგორც ვაჭრობის მოდელი, ერთმნიშვნელოვნად უზრუნველყოფს მსოფლიოს 

ყველა ქვეყნის კეთილდღეობის ამაღლებას. საბაჟო კავშირები თავისუფალი ვაჭრობის 

დადებით ეფექტებს აძლიერებენ იმ შემთხვევაში, თუ ინტეგრაციაში მონაწილე წევრების 

ტარიფი მესამე ქვეყნების მიმართ არ მაღლდება. ქვეყნებს შორის საბაჟო კავშირის შექმნის 
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შედეგად ტარიფების მოხსნა განიხილება, როგორც რეგიონის შიგნით თავისუფალი 

ვაჭრობისკენ გადადგმული ნაბიჯი. თუმცა ვაინერის მიერ ჩატარებულმა კვლევებმა 

ცხადყო, რომ ვაჭრობის შეკვეცის ეფექტმა შეიძლება გადაწონოს გაუმჯობესების ეფექტი, 

ამიტომ საბაჟო კავშირი, როგორც სავაჭრო პოლიტიკის მოდელი, არ შეიძლება 

ერთმნიშვნელოვნად დადებით მოვლენად განვიხილოთ საერთაშორისო ეკონომიკაში. არ 

არსებობს თავისუფალი ვაჭრობის პოლიტიკის ალტერნატიული მოდელი, რომლის 

საფუძველზეც საერთაშორისო კეთილდღეობა ერთმნიშვნელოვნად დადებითი იქნება. 

აღნიშნული დასკვნა გამოიტანა ინგლისელმა მეცნიერმა ჯონ მილმა 1955 წელს და მას 

ეწოდება “მეორე უკეთესის” თეორია. ამ თეორიის მიხედვით თავისუფალი ვაჭრობის 

გვერდით, რომელიც იწვევს ერთობლივი კეთილდღეობის ამაღლებას, არ არსებობს სავაჭრო 

პოლიტიკის არც ერთი ვარიანტი, რომელიც განაპირობებს მსგავს შედეგს. 

ინტეგრაციული დაჯგუფების შექმნიდან მიღებული დადებითი ეფექტები ამეტებს 

ნეგატიურს შემდეგი კანონზომიერებების პირობებში: 1) რაც მაღალია საბაჟო ტარიფის 

დონე ინტეგრაციამდე, მით მეტი ალბათობაა იმისა, რომ ვაჭრობის გაუმჯობესების ეფექტი 

გადაწონის შეკვეცის ეფექტს და პირიქით; 2) რაც დაბალია საერთო საბაჟო ტარიფის დონე, 

მესამე ქვეყნების მიმართ, მით ნაკლებია ალბათობა იმისა, რომ ვაჭრობის შეკვეცის ეფექტი 

გადაამეტებს გაუმჯობესების ეფექტს; 3) რაც მეტი ქვეყანა ინტეგრირდება ერთმანეთთან და 

რაც მეტია მათი სიდიდე, მით მეტია ალბათობა, რომ ვაჭრობის გაუმჯობესების ეფექტი 

გადაამეტებს შეკვეცის ეფექტს; 4) რაც უფრო მიახლოებულია ერთმანეთთან ქვეყნების 

ეკონომიკური განვითარების დონე და რაც ძლიერია მათ შორის კონკურენცია, მით მეტია 

ვაჭრობის გაუმჯობესების ეფექტის შეკვეცის ეფექტზე გადამეტების ალბათობა. ამ 

შემთხვევაში თითოეული ქვეყანა ახდენს სპეციალიზაციას იმ საქონლის წარმოებაზე, 

რომელსაც შედარებით ნაკლები დანახარჯებით აწარმოებს და ახორციელებს მის ექსპორტს; 

5) რაც მეტია ვაჭრობის ალბათობა პარტნიორ ქვეყნებს შორის ინტეგრაციის შექმნამდე, მით 

მეტია ვაჭრობის გაუმჯობესების ეფექტის ალბათობა. 

სტატიკური ეფექტების რიცხვში მოიაზრება ინტეგრაციული დაჯგუფების შექმნის 

შედეგად სასაზღვრო და საბაჟო ადმინისტრაციაზე გასავლების შემცირების მაჩვენებელი. 

ინტეგრაციის დინამიკური ეფექტების რიცხვში აღსანიშნავია კონკურენციის ზრდა 

სხვადასხვა ქვეყნის მწარმოებლებს შორის, რომელიც აკავებს ფასების ზრდას, აუმჯობესებს 

საქონლის ხარისხს, სტიმულს აძლევს ახალი ტექნოლოგიების შექმნას და დანერგვას და ა.შ. 

ამასთან ინტეგრაციის შედეგად წევრი ქვეყნები იწყებენ მასშტაბის ეფექტით სარგებლობას, 

რომელიც იძლევა წარმოების გაზრდის საშუალებას დანახარჯების შემცირების 

საფუძველზე.  

 

რეგიონული ინტეგრაციული პროცესების მრავალმხრივი რეგულირება 
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რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაციის ჩარჩოებში მრავალმხრივი ეკონომიკური 

თანამშრომლობის საფუძველზე განხორციელებული სამეურნეო ორგანიზაციული 

რეგულირება წევრი ქვეყნების ეკონომიკური ინტეგრაციის პროცესს უწყობს ხელს. 

ეკონომიკური ინტეგრაცია მიზნად ისახავს ბაზრების გაფართოებისა და ვაჭრობის 

დისკრიმინაციის აღმოფხვრის საფუძველზე სხვადასხვა სახელმწიფოს ეკონომიკურ 

სუბიექტებს შორის განსხვავების წაშლას. ეკონომიკური ინტეგრაციის ხარისხი 

დამოკიდებულია ეკონომიკური თანამშრომლობის ფორმებზე. თანამედროვე პირობებში 

საერთაშორისო ვაჭრობის 60%-ზე მეტი ხორციელდება თავისუფალი ვაჭრობის მოქმედი ან 

დაგეგმილი რეგიონული მექანიზმების ჩარჩოებში. 

 რეგიონული ეკონომიკური ორგანიზაციებისა და დაჯგუფებების ფარგლებში 

ხორციელდება ვაჭრობის ლიბერალიზაციის პროცესი, რომელიც 40-ანი წლების ბოლოს 

დაიწყო და ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის პოზიციების გამყარების მიუხედავად 

დღემდე აქტიურად ვითარდება. რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაციის განსხვავებული 

ფორმები რეგიონული ორგანიზაციების  და დაჯგუფებების ჩარჩოებში 

ურთიერთკავშირების სახეებსა და ხარისხს ახასიათებენ. სრული ეკონომიკური 

ინტეგრაციის პირობებში ფულად-საკრედიტო და სოციალური პოლიტიკის, ეკონომიკური 

განვითარების სტრატეგიის, დაბეგვრის სისტემის უნიფიცირება ხდება; იქმნება 

ზენაციონალური ორგანოები, რომელთა გადაწყვეტილებებიც სავალდებულოა ეკონომიკური 

კავშირის ყველა წევრისთვის. ეკონომიკური კავშირი აგრეთვე გულისხმობს პოლიტიკური 

ინტეგრაციის განსაზღვრულ დონეს, მაგალითად ევროპარლამენტის დაფუძნება ევროპის 

პოლიტიკური გაერთიანებისკენ წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო, რაც ისევე მნიშვნელოვანია, 

როგორც ეკონომიკური ინტეგრაცია. ეკონომიკური ინტეგრაცია ხელს უწყობს რესურსების 

გადანაწილების ეფექტიანობის ამაღლებას, გავლენას ახდენს წარმოებისა და მოხმარების 

სტრუქტურაზე, უზრუნველყოფს ეკონომიას, რომელიც განპირობებულია ცალკეული 

ფირმების წარმოების მასშტაბების ზრდით, ამას გარდა კონკურენციის გაძლიერების 

ხარჯზე იზრდება წარმოების ეფექტიანობა, რაც თავის მხრივ იწვევს მწარმოებელი 

ფირმების გაფართოებას შთანთქმისა და შერწყმის გზით. საბოლოოდ, ეკონომიკურ 

ინტეგრაციას მივყავართ რეგიონული სამეურნეო კომპლექსების შექმნისაკენ. 

XX საუკუნის 90-იანი წლებიდან დაიწყო ქვეყნების ჯგუფებს შორის მჭიდრო 

ეკონომიკური თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებების გაფორმება. დღეისათვის ვმო-ის 

თითქმის ყველა წევრი ქვეყანა ერთი ან რამდენიმე რეგიონული შეთანხმების წევრია. 

რეგიონული ლიბერალიზაცია თავისთავად არ წარმოადგენს მრავალმხრივი სისტემის 

მომხრეთა შეშფოთების მიზეზს, რეგიონულმა ინიციატივებმა შეიძლება არსებითი წვლილი 

შეიტანონ მრავალმხრივი წესებისა და ვალდებულებების განვითარებაში, ძლიერი იმპულსი 

მისცენ ეროვნულ მეურნეობებში ეკონომიკური ზრდის დაჩქარებას უფრო ფართო 

ეკონომიკური სივრცის ფარგლებში, თუმცა აუცილებელია მტკიცე ვალდებულებებით 

გამყარებული პრინციპების მკვეთრი ფორმულირება. ეს უკანასკნელი თავიდან გვაცილებს 

რეგიონული სქემების გარდაქმნას მრავალმხრივი სისტემის დამანგრეველ ცენტრიდანულ 
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ძალებად. ამ პრობლემის გადაწყვეტა კი შეიძლება “ღია რეგიონალიზმის” პრინციპის 

გატარებით, კერძოდ: 1. პრეფერენციული ვაჭრობის ყოველი რეგიონული ზონა უნდა 

შეესაბამებოდეს მრავალმხრივი სისტემის სამართლებრივ მოთხოვნებს; 2. რეგიონული 

გაერთიანებების წევრი ქვეყნების ურთიერთშემხვედრ ვაჭრობაში სავაჭრო ბარიერების 

თანდათანობითი აღმოფხვრა უნდა ხორციელდებოდეს ზუსტად შესაბამის მოცულობასა და 

ვადებში. აღნიშნული პირობების საფუძველზე რეგიონული ლიბერალიზაცია 

შესაბამისობაში მოვა უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის პირობებთან. 

რეგიონული ეკონომიკური ორგანიზაციების საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები 

მდგომარეობს შემდეგში: წევრი ქვეყნების ეკონომიკის განვითარებაში შეთანხმებული 

მოქმედება მდგრადი ზრდის ტემპების, საქონლისა და კაპიტალის თავისუფალი მოძრაობის 

უზრუნველსაყოფად; ეკონომიკის უმნიშვნელოვანესი დარგების განვითარების გეგმებისა და 

პერსპექტივების კოორდინირება მრეწველობის, სოფლის მეურნეობის, ფინანსების, 

ტრანსპორტისა და სხვა სფეროებში; ეკონომიკური დაჯგუფებებისა და ცალკეული 

ქვეყნების ფარგლებში ინვესტიციური და ინოვაციური საქმიანობის სფეროში 

თანამშრომლობა – ცალკეული ფირმების დონეზე მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა; 

კაპიტალისა და სამუშაო ძალის თავისუფალი გადაადგილების უზრუნველყოფა; 

საკუთრების უფლებისა და ბიზნესის წარმოების თავისუფლების დაცვა. 

ეკონომიკური დაჯგუფების ჩარჩოებში მეწარმეობის რეგულირება ხორციელდება 

ორგანიზაციული სტრუქტურების სხვადასხვა დონეზე. უმაღლეს დონეზე – ქვეყნების 

უმაღლეს ხელისუფალთა შეხვედრებისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კოორდინაციის 

გზით; მინისტრების დონეზე – ფუნქციონალური საკითხების გადაწვეტა შესაბამის 

სფეროებში; კომიტეტებისა და სამუშაო ჯგუფების დონეზე – სამეურნეო საქმიანობის 

რეგულირების კონკრეტული საკითხების გადაწყვეტის გზით; ფირმების დონეზე – 

მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის გზით. 

სამეურნეო ინტეგრაცია, როგორც საერთაშორისო ბიზნესის ორგანიზაციის ფორმა, 

აისახება სახელმწიფო პოლიტიკაში და რეალიზდება საერთაშორისო ეკონომიკური 

ორგანიზაციების საქმიანობაში. რეგიონული ეკონომიკური თანამშრომლობის 

ურთიერთდაკავშირებული სისტემა ეყრდნობა ისეთ მნიშვნელოვან ორგანიზაციებს, 

როგორიცაა გაეროს სისტემის სპეციალიზებული ორგანიზაციები, რეგიონული 

ორგანიზაციები, განვითარების ფონდები და რეგიონული ბანკები, მათ შორის 

განვითარების ამერიკათაშორისი ბანკი (1949წ.), განვითარების აფრიკული ბანკი (1964წ.), 

განვითარების აზიური ბანკი (1966წ.) და სხვ. განვითარების რეგიონული ბანკების 

დამახასიათებელი ნიშნებია საერთო მიზნების და დაფინანსების მსგავსი მეთოდების 

არსებობა. დაკრედიტების ობიექტებად  ინფრასტრუქტურის დარგები შეირჩევა. 

განვითარების რეგიონული ბანკების ძირითადი მიზანია განვითარებადი ქვეყნების 

ინტეგრაციისა და ეკონომიკური თანამშრომლობის მიღწევა, მათი საგარეო 

დამოკიდებულების დაძლევა. 
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განვითარების რეგიონული ბანკების პრაქტიკა მოწმობს, რომ ქვეყნების 

სტრუქტურული და დარგობრივი რეფორმების დაკრედიტება დაკავშირებულია 

ხელსაყრელი საინვესტიციო კლიმატის შექმნის აუცილებლობასთან, რაც აღნიშნული 

მოზიდული წყაროების ეფექტიანი გამოყენების ძირითადი პირობაა. კრედიტების 

მისაღებად განიხილება საინვესტიციო პროგრამა, რომელიც მოიცავს შემდეგ საკითხებს: 

ფასწარმოქმნა, დაბეგვრა, სახელმწიფო სექტორის პრივატიზაცია, საკუთრების აქციონერული 

ფორმების განვითარება, ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შექმნა და ა.შ. საბოლოო 

გადაწყვეტილებას იღებს მთავრობა იმ პირობით, თუ რამდენად მისაღებია ბანკი 

კრედიტორის მოთხოვნები და რეკომენდაციები. 

მსოფლიო ბანკისა და განვითარების რეგიონული ბანკებისგან განსხვავებით, 

რომლებიც თანამშრომლობენ როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო სექტორთან და 

ხელმძღვანელობენ დაბანდებების რენტაბელობის გათვალისწინებით, რეკონსტრუქციისა და 

განვითარების ევროპული ბანკი თავის ძალისხმევას კერძო სექტორზე ახდენს, იგი 

მოქმედებს საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის პრაქტიკის მიხედვით და სახელმწიფოს 

მთავრობისაგან კერძო საწარმოებისთვის გამოყოფილ კრედიტებზე გარანტიებს არ ითხოვს. 

საერთაშორისო და რეგიონული ორგანიზაციების ფარგლებში მრავალმხრივი 

თანამშრომლობის ხასიათი რთულდება, იგი მოიცავს ეკონომიკურ, სავალუტო-საფინანსო 

და სამეცნიერო-ტექნიკურ სფეროებს. სირთულეები გამომდინარეობს ქვეყნების 

ეკონომიკური განვითარების დონეებს შორის არსებული განსხვავებიდან; ეკონომიკური 

განვითარების ტემპებს შორის, საფინანსო სფეროს და კაპიტალის ბაზრის განვითარების 

დონეებს შორის არსებული სხვაობიდან, ბუნებრივი რესურსებით და სამუშაო ძალით 

განსხვავებული უზრუნველყოფიდან. 

მსოფლიო მეურნეობრივი კავშირების განვითარების ძირითად მიმართულებებად 

საერთაშორისო ეკონომიკური ორგანიზაციები მიიჩნევენ: სამრეწველო და სანედლეულო 

საქონლის ფასებს შორის ბალანსის დაცვას, განვითარებადი ქვეყნების საექსპორტო 

შემოსავლების სტაბილიზაციის მიზნით მოწინავე ტექნიკისა და ტექნოლოგიების 

განვითარებადი ქვეყნებისათვის ხელმისაწვდომობის პირობების გაუმჯობესებას, ეროვნული 

შემოსავლების სამართლიან გადანაწილებას განვითარებულ და განვითარებად ქვეყნებს 

შორის. 

რეგიონული თანამშრომლობის პოლიტიკა პირველ რიგში მიმართულია რეგიონის 

ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის სტიმულირებისაკენ. ამ პრობლემის გადაწყვეტა 

მნიშვნელოვანწილად დამოკიდებულია ქვეყნების ეკონომიკური და სამრეწველო 

პოლიტიკის კოორდინაციაზე. სამრეწველო პოლიტიკის კოორდინაცია უშუალოდ 

უკავშირდება მართვის რეგიონული სისტემის შექმნას ბუნებრივი რესურსების 

გადამუშავების, ენერგეტიკის და მრეწველობის სხვა დარგებში.  
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ამრიგად, რეგიონული ეკონომიკური თანამშრომლობის სისტემის ფუნქციონირების 

მექნიზმის გაგებას უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს. სავაჭრო და საბაჟო გაერთიანებების 

ჩარჩოებში რეგიონული კოორდინაცია გულისხმობს ეკონომიკური პოლიტიკის შეთანხმებას, 

სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ერთობლივი პროგრამების შემუშავებას, ეროვნული 

მეურნეობების სტრუქტურული გარდაქმნების შესახებ გეგმებისა და პროგრამების 

კოორდინაციას, მესამე მსოფლიოს ქვეყნებთან მიმართებაში სავაჭრო-პოლიტიკური ზომების 

შეთანხმებას. 

 

თემა 7. რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაციის რეგულირება გაეროს ფარგლებში 

თანამედროვე პერიოდში მნიშვნელოვნად გაიზარდა საერთაშორისო რეგიონული 

ორგანიზაციების როლი, რომლებიც გაეროს ფარგლებში ფუნქციონირებენ. ამ 

ორგანიზაციებში სამთავრობო დონეზე კონსესუსის მიღწევის გზით წყდება ეკონომიკური 

პოლიტიკის კოორდინაციისა და წევრი ქვეყნების ინტერესთა ბალანსის საკითხები. გაეროს 

ფარგლებში რეგიონულ საქმიანობას 5 კომისია ეწევა, ისინი თანამშრომლობენ რეგიონული 

კომისიის წევრი ქვეყნების ეკონომიკური და სოციალური განვითარების მიმართულებით, 

ხელს უწყობენ შეთანხმებულ მოქმედებას რეგიონული პოლიტიკის გატარების საქმეში, 

შიდარეგიონული თანამშრომლობის განვითარებას საერთაშორისო და რეგიონულ 

ორგანიზაციებთან, ეხმარებიან ეკონომიკის განვითარების სფეროში პროექტებისა და 

პროგრამების განხორციელებას. 

 

გაეროს რეგიონული კომისიები26 

 

კომისიის დასახელება 
მონაწილე ქვეყნების 

რაოდენობა 
შექმნის თარიღი 

ევროპის ეკონომიკური 

კომისია 

56 1947 წ. 

ეკონომიკური კომისია 

ლათინური ამერიკისა 

და კარიბის 

აუზისთვის 

55 1948 წ. 

                                                           
26

 http://www.un.org/regionalcommissions/ 

http://www.un.org/regionalcommissions/
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ეკონომიკური და 

სოციალური კომისია 

აზიისა და წყნარი 

ოკეანის რეგიონისთვის 

51 1947 წ. 

ეკონომიკური და 

სოციალური კომისია 

დასავლეთ აზიისთვის 

13 1973 წ. 

ეკონომიკური კომისია 

აფრიკისთვის 

53 1958 წ. 

 

ევროპის ეკონომიკური კომისია (UNECE). ევროპის ეკონომიკური კომისია შეიქმნა 

გაეროს ეკონომიკური და სოციალური საბჭოს მიერ 1947 წელს, მას მიენიჭა გაეროს 

მუდმივი ორგანოს სტატუსი. ევროპის ეკონომიკურ კომისიაში 54 ქვეყანა არის 

გაერთიანებული: ავსტრია, აზერბაიჯანი, ალბანეთი, ანდორა, ბელორუსია, ბელგია, 

ბულგარეთი, ბოსნია, ჰერცოგოვინა, სომხეთი, მაკედონია, დიდი ბრიტანეთი, უნგრეთი, 

გერმანია, საქართველო, საბერძნეთი, დანია, ისრაელი, ისლანდია, ირლანდია, ესპანეთი, 

იტალია, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, კანადა, ლატვია, ლიტვა, ლიხტენშტეინი, ლუქსემბურგი, 

მალტა, მოლდავეთი, მონაკო, ნიდერლანდები, ნორვეგია, პოლონეთი, პორტუგალია, 

რუსეთი, რუმინეთი, სან მარინო, სერბია და ჩერნოგორია, სლოვაკეთი, სლოვენია, აშშ, 

ტაჯიკეთი, თურქმენეთი, თურქეთი, უზბეკეთი, უკრაინა, ფინეთი, საფრანგეთი, ხორვატია, 

ჩეხეთი, შვედეთი, შვეიცარია, ესტონეთი. მის საქმიანობაში მეთვალყურეების ან 

კონსულტანტების სახით მონაწილეობის მიღება შეუძლია გაეროს ნებისმიერ ქვეყანას და 

საერთაშორისო ორგანიზაციას. ამგვარი წევრების სტატუსით სარგებლობენ: ევროკავშირი, 

ავსტრალია, ტუნისი და ვატიკანი. ევროპის ეკონომიკური კომისიის საქმიანობა მჭიდროდ 

არის დაკავშირებული საერთო ევროპულ პროცესებთან. ორგანიზაციის პრიორიტეტია 

ევროპის უსაფრთხოებისა და ურთიერთთანამშრომლობის სრულყოფის სფეროში 

რეკომენდაციების შემუშავება. ევროპის ეკონომიკური კომისია მნიშვნელოვან როლს 

თამაშობს გაერთიანებული ერების ქარტიის პრინციპების გატარებაში რეგიონის დონეზე. 

მისი მიზნებია როგორც წევრ ქვეყნებს შორის, ასევე, წევრ სახელმწიფოებსა და სხვა 

ქვეყნებს შორის ეკონომიკური ურთიერთობების გამყარებისა და განვითარებისთვის 

ხელშეწყობა; რეგიონში სამეცნიერო-ტექნიკური და სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის 

კოორდინაცია; მეცნიერებისა და ტექნიკის, ეკონომიკური პროგნოზირებისა და დაგეგმვის, 

ვაჭრობის, ენერგეტიკის, მრეწველობის, ტრანსპორტის, სოფლის მეურნეობის, სტატისტიკის, 
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სტანდარტიზაციისა და სერთიფიკაციის სფეროებში თანამშრომლობა; ეკონომიკურ და 

ტექნიკურ საკითხებზე ინფორმაციისა და სტატისტიკური მონაცემების შეკრება, ანალიზი 

და გავრცელება. 

ევროპის ეკონომიკური კომისიის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია შემდეგი 

სფეროებისთვის მხარდაჭერა: შიდარეგიონული სავაჭრო პოლიტიკის განსაზღვრაში 

თანამშრომლობა, საერთაშორისო სავაჭრო პრაქტიკის სფეროში საკითხების რეგულირება, 

საერთაშორისო ვაჭრობის პროცედურების სრულყოფა, რეგიონში სამეცნიერო-ტექნიკური და 

სამრეწველო თანამშრომლობა, სოფლის მეურნეობის დარგში თანამშრომლობა, 

ტრანსპორტის სფეროში თანამშრომლობა, პროდუქციის სერთიფიკაცია და საერთაშორისო 

სტანდარტების შემუშავება წესებისა და შეთანხმებების გაფორმებისას, საინვესტიციო 

პროექტების რეალიზაცია, გარემოს დაცვისა და ჰაერის დაბინძურების ნორმალიზაციის 

სფეროში თანამშრომლობა, ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობა, საკითხების ფართო 

წრის გარშემო ინფორმაციის გავრცელება, გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში სამეწარმეო 

საქმიანობის მართვის წესების შემუშავება. 

ევროპის ეკონომიკური კომისია ატარებს გამოკვლევებს ეკონომიკურ სფეროში 

განსახილველ საკითხებზე, აგროვებს და ავრცელებს ინფორმაციას, სტატისტიკურ 

მონაცემებს, შეიმუშავებს რეკომენდაციებს წევრი სახელმწიფოებისათვის. პრობლემურ 

საკითხებზე შემუშავებულ რეკომენდაციებს ევროპის ეკონომიკური კომისია ათანხმებს 

გაეროს ეკონომიკური და სოციალური განვითარების კომისიასთან. 

ევროპის ეკონომიკურ კომისიას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება რეგიონულ 

დონეზე საერთაშორისო სამართლებრივი დოკუმენტების შემუშავებისა და მისი 

შესრულების თვალსაზრისით. კომისიის მიერ მიღებული დოკუმენტები სხვადასხვა 

სტატუსით განისაზღვრება და გამოყენების სხვადასხვა სფეროში მოქმედებენ. დოკუმენტის 

სამართლებრივი სტატუსი განისაზღვრება იურიდიული მოსაზრებებით გადასაჭრელი 

ამოცანების მიხედვით. სხვადასხვა საერთაშორისო და რეგიონულ ორგანიზაციებთან 

საქმიანობის ცალკეულ სფეროებში პოლიტიკის კოორდინაციისათვის ფორმდება 

საერთაშორისო კონვენციები და შეთანხმებები, რომელთა შესრულებაც სავალდებულოა 

ხელშემკვრელი მხარეებისთვის. 

ევროპის ეკონომიკური კომისია თანამშრომლობს გაეროს ისეთ ორგანიზაციებთან, 

როგორებიცაა სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია, გაეროს განვითარების პროგრამა, 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, რეკონსტრუქციისა და განვითარების მსოფლიო ბანკი 

და სხვა მრავალ სამთავრობო და არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. 

ევროპის ეკონომიკურ კომისიას და სხვა ორგანიზაციებს შორის თანამშომლობას სხვადასხვა 

ფორმები გააჩნია, მათ შორის: ერთობლივი თათბირების ორგანიზაცია, სამუშაოს 

ცალკეული პროგრამების შემუშავება და შესრულება, სამართლებრივი დოკუმენტების 
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შემუშავება და წარდგენა, შესრულებული და შესასრულებელი სამუშაოს შესახებ 

ინფორმაციის გაცვლა. 

ევროპის ეკონომიკური კომისიის ჩარჩოებში სოფლის მეურნეობის დარგში 

თანამშრომლობა ხორციელდება სოფლის მეურნეობის კომიტეტის ხელმძღვანელობით. 

კომიტეტის საქმიანობაში მონაწილეობენ პრაქტიკულად ყველა ქვეყნის და რიგის 

საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. 

კომიტეტის მუშაობაში სპეციალისტების მონაწილეობის უზრუნველყოფა ევალებათ 

სოფლის მეურნეობის სამინისტროებს. კომიტეტის მუშაობა მიმდინარეობს შემდეგი 

მიმართულებებით: არახელსაყრელ ბუნებრივ კლიმატურ პირობებში მყოფი რაიონების 

განვითარება, წყლის რესურსების და ნიადაგის რაციონალური გამოყენება, სოფლის 

მეურნეობის ენერგომომარაგება, გარემოს დაცვა; ერთობლივი სტანდარტების შემუშავება, 

რომლებიც გამოიყენება ევროპის რეგიონში სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის 

კონკრეტული სახეებით ვაჭრობაში. პრაქტიკული სამუშაოები აღნიშნულ პრობლემებზე 

კომიტეტის სამუშაო ჯგუფებში და ექსპერტების ჯგუფებში მიმდინარეობს,  

ფუნქციონირებს ხარისხისა და სტანდარტიზაციის, საკვები პროდუქტების სტატისტიკის და 

სხვა სამუშაო ჯგუფები. 

შიდა ტრანსპორტის კომიტეტი საერთაშორისო რეგიონულ თანამშრომლობას 

ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროში ახორციელებს. პრაქტიკული სამუშაოები 

ტარდება სამ ძირითად სამუშაო ჯგუფში – საავტომობილო ტრანსპორტის, წყლის და 

სარკინიგზო ტრანსპორტის მიხედვით. შიდა ტრანსპორტის კომიტეტის მუშაობა მოიცავს 

საგზაო მოძრაობისა და უსაფრთხოების, გარემოზე ზეგავლენის, ავტოტრანსპორტის, 

ვაგონების, გემებისა და კონტეინერების საერთაშორისო სტანდარტების შემუშავების, 

საერთაშორისო ვაჭრობის პროცედურების გამარტივების საკითხებს. შემუშავებულ 

საერთაშორისო შეთანხმებებს შორის მნიშვნელოვანია საერთაშორისო შეთანხმებები 

საფრთხის შემცველი ტვირთების შესახებ; შეთანხმება მალფუჭებადი საკვები პროდუქტების 

საერთაშორისო გადაზიდვის და მათი გადაზიდვებისთვის სპეციალური შეთანხმებების 

შესახებ; შეთანხმება საგზაო ნიშნების შესახებ; ტვირთების საერთაშორისო გადაზიდვების 

საბაჟო კონვენცია და სხვა. შიდა სატრანსპორტო კომიტეტის ჩარჩოებში შემუშავებული და 

ხელმოწერილია 50-ზე მეტი კონვენცია და შეთანხმება. 

ევროპის ეკონომიკური კომისიის საქმიანობაში პრიორიტეტულია სავაჭრო-

ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხები. ამ მიზნით შექმნილია ვაჭრობის კომიტეტი, 

რომლის მუშაობაშიც მონაწილეობენ რეგიონის ქვეყნების საგარეო უწყებების 

წარმომადგენლები. აღნიშნული კომიტეტი ყოველწლიურ სესიებზე განსაზღვრავს ვაჭრობის 

გაფართოების პოლიტიკას და განიხილავს შემდეგ საკითხებს: შიდა რეგიონული და 

რეგიონთაშორისი ვაჭრობის პოლიტიკა; ვაჭრობისა და ეკონომიკური თანამშრომლობის 

შესახებ გრძელვადიანი შეთანხმებები; სავაჭრო ბარიერები; ბაზრების, მარკეტინგის 
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მეთოდებისა და საქმიანი კავშირების შესახებ ინფორმაცია; საერთაშორისო ვაჭრობის 

პროცედურების სრულყოფა; მრეწველობის დარგში საერთაშორისო შეთანხმებების 

შემუშავება და ა.შ.  

ევროპის ეკონომიკური კომისია მუდმივად მუშაობს გარემოს დაცვის საკითხებზე. 

1991 წლიდან იგი ევროპის ეკონომიკური კომისიის ყველა კომიტეტის პრიორიტეტულ 

ამოცანად იქცა. კომისია აკონტროლებს და მართავს კომიტეტების წინადადებებს გარემოს 

დაცვის საკითხებთან მიმართებაში და ამ წინადადებების საფუძველზე მთავრობებს 

წარუდგენს რეკომენდაციებს. 

ევროპის ეკონომიკური კომისიის უმაღლესი ორგანოა პლენარული სესია, რომლის 

მუშაობაშიც მონაწილეობენ ევროპის ეკონომიკური კომისიის წევრი ქვეყნების მთავრობების 

ოფიციალური წარმომადგენლები. პლენარულ სესიაზე განიხილება  რეგიონის საერთო 

ეკონომიკური პოლიტიკა და განისაზღვრება კომისიის ყველა ორგანოს სამომავლო 

საქმიანობის გეგმები. პლენარული სესია კომისიის მაკოორდინირებელი ორგანოა, რომლის 

მუშაობაშიც მონაწილეობენ საგარეო საქმეთა და დიპლომატიური სამსახურების 

წარმომადგენლები. 

ევროპის ეკონომიკურ კომისიას და მის დამხმარე ორგანოებს ემსახურება ევროპის 

ეკონომიკური კომისიის სამდივნო, რომელიც გაეროს სამდივნოს შემადგენლობაშიც შედის. 

ევროპის ეკონომიკური კომისიის სამდივნოს შემადგენლობაში შედის: მონაცემთა სისტემის 

ჯგუფი, ეკონომიკური საცნობარო მომსახურების განყოფილება, საერთო ეკონომიკური 

ანალიზის განყოფილება, ეკონომიკური ანალიზისა და პროგნოზირების განყოფილება, 

ვაჭრობისა და ტექნოლოგიების განყოფილება, ენერგეტიკის განყოფილება, ტრანსპორტის 

განყოფილება, დასახლებული პუნქტებისა და გარემოს დაცვის განყოფილება, 

სტატისტიკური განყოფილება, სოფლის მეურნეობის განყოფილება. ევროპის ეკონომიკური 

კომისიის დამხმარე ორგანოებია: უფროს მრჩეველთა ჯგუფები, კომიტეტები, მუშა ჯგუფები 

და ევროპის სტატისტიკოსთა კონფერენცია. 

ევროპის ეკონომიკური კომისია ყოველწლიურად ანგარიშვალდებულია გაეროს 

ეკონომიკური და სოციალური საბჭოს წინაშე, რომელიც ხელმძღვანელობს კომისიის 

მუშაობას, ამტკიცებს სამუშაო პროგრამებს და განიხილავს მოხსენებებს. კომისიის 

ადმინისტრაციული ბიუჯეტი ექვემდებარება გაეროს ბიუჯეტს. კომისიის მდივანს ნიშნავს 

გაეროს გენერალური მდივანი. 

ევროპის ეკონომიკური კომისია არეგულირებს დასავლეთ და აღმოსავლეთ ევროპას 

შორის სავაჭრო-ეკონომიკურ და სამეცნიერო-ტექნიკურ თანამშრომლობას, შექმნილია 

ევროპის ეკონომიკური კომისიის რეფორმების ჯგუფი, რომელიც მუშაობს გარდამავალი 

ეკონომიკის ქვეყნების პრობლემატიკაზე. კომისიის საქმიანობის ახალი მიმართულებაა 

თანამშრომლობის გაღრმავება სუბრეგიონულ დაჯგუფებებთან და ინიციატივებთან. 1997 

წლიდან გააქტიურდა ევროპის ეკონომიკური კომისიის თანამშრომლობა დსთ-სთან და 
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ბისეკთან, გაფართოვდა მისი მონაწილეობა სამხრეღ-აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების 

ერთიანი ინიციატივის შემუშავებასა და რეალიზაციაში და ასევე ცენტრალური აზიის 

ქვეყნების სპეციალურ პროგრამაში. 

       UNECE-ის სტრუქტურა: UNECE-ის უმაღლესი პოლიტიკური ორგანოა სესია, რომელიც 

იკრიბება ორ წელიწადში ერთხელ და იღებს სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებს UNECE-ის 

სამუშაო პროგრამის თაობაზე და პასუხისმგებელია რესურსების გადანაწილებაზე. კომისია 

ირჩევს თავმჯდომარეს და სამ მოადგილეს, რომელთაგან თითოეულს შეუძლია შეცვალოს 

თავმჯდომარე მისი არყოფნის შემთხვევაში. ნიშანდობლივია, რომ 1999 წელს 55-ე სესიის 

თავმჯდომარის მოადგილედ არჩეულ იქნა საქართველოს წარმომადგენელი. 

      2005 წელს რეფორმის განხორციელების შემდგომ შეიქნმა ახალი ორგანო 

აღმასრულებელი კომიტეტი, რომელიც იკრიბება სესიებს შორის შუალედში და 

უფლებამოსილია ზედამხედველობა გაუწიოს კომისიის სესიაზე  მიღებული 

გადაწყვეტილებების განხორციელებას. 

      UNECE-ის გააჩნია 8 სექტორული კომიტეტი, რომელთაც აქვს საკუთარი მუდმივი და  

დამხმარე ორგანოები და რომლებიც პერიოდულად მართავენ შეხვედრებს წლის განმავლობაში: 

 ეკონომიკური თანამშრომლობისა და ინტეგრაციის; 

  გარემოსდაცვითი პოლიტიკის კომიტეტი; 

 სახმელეთო ტრანსპორტის კომიტეტი; 

 ვაჭრობის;  

 ხე-ტყის; 

 მდგრადი ენერგეტიკის კომიტეტი; 

 საცხოვრებლით უზრუნველყოფისა და მიწის მართვის;  

 ევროპელ სტატისტიკოსთა კონფერენცია. 

          UNECE თავისი საქმიანობის ანგარიშს წარუდგენს გაეროს ეკონომიკურ და სოციალურ 

საბჭოს (ECOSOC). 

     UNECE -ის წევრი საქართველო გახდა 1993 წელს. 

      ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის აუზის ქვეყნების კომისია (ECLAC – United 

Nations Commission for latin Amarican and Carribean) 

ორგანიზაცია შეიქმნა 1984 წელს გაეროს ეკონომიკური და სოციალური საბჭოს მიერ. 

იგი რეგიონალურ, სუბრეგიონალურ და შიდა-დარგობრივ პროექტებში აღმასრულებელ 

ორგანოდ გვევლინება. ECLAC ჴის შემადგენლობაში შედის 41 სახელმწიფო და 7 

ასოცირებული წევრი: ანტიგუა და ბარბუდა, არგენტინა, ბაჰამის კუნძულები, ბარბადოსი, 

ბელიზი, ბოლივია, ბრაზილია, დიდი ბრიტანეთი, ვენესუელა, ჰაიტი, გაიანა, გვატემალა, 

ჰონდურასი, გრენადა, დომინიკა, დომინიკის რესპუბლიკა, ესპანეთი, იტალია, კანადა, 
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კოლუმბია, კოსტა-რიკა, კუბა, მექსიკა, ნიდერლანდი, ნიკარაგუა, პანამა, პარაგვაი, პერუ, 

პორტუგალია, სალვადორი, სენტ-ვისენტი და გრენადინი, სენტ-კიტსი და ნევისი, ჩილი, 

ეკვადორი, იამაიკა. Aასოცირებული წევრებია ბრიტანეთის კუნძულები, ვირჯინიის 

კუნძულები, მონსერატი, ნიდერლანდი, არუბა, პუერტო-რიკო. 

M მიზნები : 

 ეკონომიკური განვითარების პროცესის ხელშეწყობა ლათინური ამერიკისა და 

კარიბის ზღვის აუზის ქვეყნებში; 

 ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება როგორც რეგიონში ქვეყნებს შორის, 

ასევე მესამე ქვეყნებთან; 

 რეგიონული განვითარების ეკონომიკური და ტექნიკური პრობლემების შესწავლა; 

 მონაწილეობა წევრი ქვეყნების კოორდინირებული პოლიტიკის შემუშავებაში, 

რომელიც მიმართულია რეგიონის ქვეყნების ეკონომიკური განვითარებისთვის; 

 გაეროს პროგრამების ჩარჩოებში ერთობლივი მუშაობა ტექნიკური დახმარების 

აღმოჩენის პროცესში. 

 

ECLAC  – ის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: 

 ურთიერთიერთთანამშრომლობა წევრი ქვეყნების მთავრობებთან ერთად რეგიონული 

და ნაციონალურ-ეკონომიკური პრობლემების შესწავლისა და ანალიზის პროცესში; 

 ტექნიკური დახმარების აღმოჩენა; 

 რეგიონში მთავრობათაშორისი თათბირების ორგანიზება, მონაწილეობა სემინარებსა 

და კონფერენციებში; 

 ყოველწლიური ანგარიშის მომზადება, ინფორმაციის გავრცელება. 

ECLAC-ის კომპეტენციაში  შედის ეკონომიკური საქმიანობის ყველა სფერო: მრეწველობა, 

სოფლის მეურნეობა, ვაჭრობა, ტრანსპორტი, ტურიზმი, მეცნიერება და ტექნიკა, გარემოს 

დაცვა და ა. შ. 

 

სტრუქტურა : 

ECLAC  – ის ძირითადი ორგანოებია : პლენარული სესია და სამდივნო. დამხმარე 

ორგანოებია: კომიტეტები, რეგიონული კონფერენცია, დაგეგმარების რეგიონალური საბჭო, 

მაღალი დონის სამთავრობო ექსპერტების კომიტეტი, კარიბის აუზის განვითარების 

კომიტეტი. ECLAC-ის ხელმძღვანელი ორგანო არის პლენარული სესია, რომელიც იმართება 

ერთ-ერთ წევრ ქვეყანაში ორ წელიწადში ერთხელ. სამდივნოს მეთაურობს აღმასრულებელი 

მდივანი. სამდივნო შედგება განყოფილებებისგან (მეცნიერებისა და ტექნიკის, ვაჭრობის, 

ტრანსპორტის, განვითარების და ა.შ.) დამხმარე ორგანოები ასრულებენ შემდეგ ფუნქციებს: 
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 მაღალი დონის სამთავრობო ექსპერტები თვალყურს ადევნებენ რეგიონში 

ეკონომიკური განვითარების საერთაშორისო სტრატეგიის განხორციელებას; 

 კარიბის აუზის განვითარების კომიტეტი ხელს უწყობს ნაციონალური ეკონომიკების 

ინტეგრაციას; 

 რეგიონული კონფერენცია დაკავებულია ლათიმური ამერიკისა და კარიბის აუზის 

ქვეყნების განვითარების პროცესში ქალების ჩართვის საკითხებით; 

 დაგეგმვის რეგიონალური საბჭო ამუშავებს დირექტივებს ლათინური ამერიკისა და 

კარიბის აუზის ქვეყნების ეკონომიკური და სოციალური ინსტიტუციისათვის, 

რომელიც შეიქმნა 1962 წელს, საკონსულტაციო დახმარების აღმოჩენისა და რეგიონის 

ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით. 

ECLAC  ფინანსდება გაეროს ბიუჯეტისა და საწევრო შენატანების ხარჯზე. 

 

          აზიისა და წყნარი ოკეანის სოციალური კომისია (CESCAP – Economic and 

Social commission for Asia and Pasific) 

 

კომისია შეიქმნა 1947 წელსეკონომიკური და სოციალური საბჭოს გადაწყვეტილებით, 

როგორც ეკონომიკური და სოციალური განვითარების ცენტრი აზიის და წყნარი ოკეანის 

რეგიონისათვის. CESCAP – ის შემადგენლობაში შედის 49 წევრი სახელმწიფო: ავსტრალია, 

აზერბაიჯანი, სომხეთი, ავღანეთი, ბანგლადეში, ბრუნეი, ბუტანი, ვანუატუ, დიდი 

ბრიტანეთი, ვიეტნამი, ინდოეთი, ინდონეზია, ირანი, ყაზახეთი, კამბოჯა, ყირგიზეთი, 

ჩინეთი, ლაოსი, მალაიზია, მალდივი, მარშალოვის კუნძულები, მონღოლეთი, მიანმა, 

ნაურუ, ნეპალი, ნიდერლანდები, ახალი ზელანდია, პაკისტანი, ახალი გვინეა, კორეის 

რესპუბლიკა, რუსეთი, სამოა, სინგაპური, აშშ, დაჯიკეთი, ტაილანდი, ტონგო, ტულავუ, 

თურქმენეთი, უზბეკეთი, ფიჯი, ფილიპინები, საფრანგეთი, შრი-ლანკა, იაპონია, სამხრეთ 

მარიანის კუნძულები, გუამი, ჰონკონგი. 

   ორგანიზაციის Mმიზნებია:  

 რეგიონის ეკონომიკური და სოციალური განვითარების ხელშეწყობა; 

 წევრი სახელმწიფოების მთავრობების ტექნიკური დახმარების უზრუნველყოფა; 

 რეგიონის ეკონომიკური განვითარების პრობლემების შესწავლა; 

 ვაჭრობის განვითარების ხელშეწყობა, ეკონომიკური კავშირების გამყარება როგორც 

რეგიონის ქვეყნებს შორის, ასევე სხვა ქვეყნებთანაც; 

 საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები; 

 აზიისა და წყნარი ოკეანის ქვეყნების კომპლექსური განვითარება; 

 მრეწველობის, სოფლის მეურნეობის, ტრანსპორტის განვითარება; 

 ნაციონალური პროგრამებისა და განვითარების გეგმების კოორდინაცია; 

 სოციალური განვითარების, განათლების, დასახლების, სამუშაო ძალის მიგრაციის 

საკითხების გადაწყვეტა; 
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 ტექნოლოგიების გადაცემა; 

 მონაწილეობა პროექტების განხორციელებაში. 

         ESCAP–ის ძირითადი ორგანოებია პლენარული სესია, სამდივნო, კონფერენცია, 

საკონსულტაციო საბჭო და კომიტეტები (სოფლის მეურნეობის, ბუნებრივი რესურსების, 

ტრანსპორტის და ა. შ.) 

        ESCAP–ის უმაღლესი ორგანოა სესია, რომელიც იმართება წელიწადში ერთხელ. 

სამდივნო, რომლის სათავეშიც დგას აღმასრულებელი მდივანი, პოლიტიკურად 

ანგარიშვალდებულია ESCAP–თან, ხოლო ადმინისტრაციულად გაეროს გენერალურ 

მდივანთან. სამდივნოს კომპეტენციაში შედის: პროგრამების კოორდინაცია და კონტროლი, 

სოფლის მეურნეობა, მრეწველობა, ვაჭრობა, ტურიზმი, შიდა საზღვაო გზები და ა.შ. 

    კომისიის დამხმარე ორგანოებს წარმოადგენენ კომიტეტები, რომლებიც დაკავებულნი 

არიან ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების შესწავლითა და რეკომენდაციების 

შემუშავებით, ESCAP–ის ეგიდით ფუნქციონირებს ასევე საკონსულტაციო საბჭო. 

         ESCAP–ის კონფერენცია ტარდება მინისტრების დონეზე, კონფერენციის თემები იყო: 

1990 წ.–აზიის და წყნარი ოკეანის რეგიონების განვითარება; 1991 წ.–სოციალური 

განვითარება, 1992 წ.–ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა, 1992 წ.–სამრეწველო წარმოება და 

ტექნოლოგია, 1993 წ.–ურბანიზაცია, 1994 წ.–განვითარების პროცესში ქალების მონაწილეობა. 

     ESCAP  – ის ჩარჩოებში ხორციელდება სუბრეგიონალური თანამშრომლობა ქვეყნების 

მცირე დაჯგუფების მონაწილეობით: 

1. 1976  წ. ESCAP–ის წევრმა 7-მა ქვეყანამ (ბანგლადეში, ჩინეთი, კორეა, ინდოეთი, 

ლაოსი, ახალი გვინეა, შრი-ლანკა) ხელი მოაწერა ბანკოკის შეთანხმებას წევრებს 

შორის ვაჭრობის ლიბერალიზაციის შესახებ; 

2. 1957 წ. ჩამოყალიბდა მეკონგის კომიტეტი (ტაილანდი), რომელიც კოორდინაციას 

უწევს მეკონგში წყლის რესურსების ათვისებასთან დაკავშირებულ პროექტებს; 

3. კორეის რესპუბლიკაში შეიქმნა ფონდი, რომლის მიზანია პროექტების დაფინანსება 

განვითარების კუთხით; 

4. გაეროს ეგიდით შემუშავებულ იქნა სპეციალური პროგრამა ცენტრალური აზიის 

ქვეყნებისთვის, კერძოდ : ყაზახეთის, ყირგიზეთის, ტაჯიკეთის, თურქმენეთის და 

უზბეკეთისათვის. პროგრამის მიზანი არის ტექნიკური დახმარების გაწევა 

აღნიშნული ქვეყნებისათვის საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის პროცესში. ასევე 

ნაციონალური ინსტიტუტების გაძლიერება, ურთიერთობის გაღრმავება რეგიონის 

ქვეყნებს შორის და მათი მჭიდრო ინტეგრაცია დანარჩენ მსოფლიოსთან. Pროგრამა 

კოორდინაციას უწევს ეროვნული და რეგიონული მნიშვნელობის პროექტებს. 
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დასავლეთ აზიის ეკონომიკური და სოციალური კომისია (ESCWA  -  Economic and Social 

Commission for western Asia) 

ორგანიზაცია შეიქმნა 1974 წელს გაეროს ეკონომიკური და სოციალური საბჭოს 

რეზოლუციის საფუძველზე, ESCWA-ს შემადგენლობაში შედის 13 წევრი სახელმწიფო  

ბაჰრეინი, ეგვიპტე, ერაყი, იორდანია, იემენი, კატარი, ქუვეითი, ლიბანი, ომანი, პალესტინა, 

საუდის არაბეთი, სირია. 

    ორგანიზაციის მიზნებია: 

 რეგიონში ეკონომიკური თანამშრომლობისათვის ხელსაყრელი პირობების 

შექმნა; 

 ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება, როგორც რეგიონის ქვეყნებს 

შორის, ასევე სხვა ქვეყნებთანაც; 

 ეკონომიკური და სოციალური საკითხების შესწავლა, წევრი ქვეყნებისთვის 

კონსულტაციების გაწევა; 

საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: 

 თანამშრომლობა ეკონომიკის ყველა დარგში; 

 ეკონომიკური და სოციალური განვითარების პროგრამების ხელშეწყობა; 

 ეკონომიკური განვითარების საკითხში წევრი-ქვეყნების შეთანხმებული 

მოქმედებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა; 

 ეკონომიკური, ტექნიკური და სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება, 

შეფასება და გავრცელება; 

 თანამშრომლობა შესაბამის ნაციონალურ, რეგიონალურ და საერთაშორისო 

ორგანოებთან და ორგანიზაციებთან. 

         ESCWA–ს უმაღლესი ორგანოა ყოველწლიური სესია, რომელიც იმართება 

აღმასრულებელი მდივნის მიერ. Dდამხმარე ორგანოებია: სოფლის მეურნეობის, 

მრეწველობის, ბუნებრივი რესურსების, მეცნიერებისა და ტექნიკის, ტრანსპორტისა და 

კავშირგაბმულობის, სოციალური განვითარების, დემოგრაფიის, სტატისტიკის 

განყოფილებები. 

    ESCWA–ს საქმიანობა ფინანსდება გაეროს ბიუჯეტიდან, ასევე წევრი ქვეყნების 

შენატანებით. 

 

                  აფრიკის ეკონომიკური კომისია  (ECA – Economic Commission for Africa) 

  ორგანიზაცია შეიქმნა 1958 წელს გაეროს ეკონომიკური და სოციალური საბჭოს 

გადაწყვეტილებით, მის შემადგენლობაში შედის 53 წევრი სახელმწიფო. 
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M ორგანიზაციის მიზნებია: 

 აფრიკის კონტინენტზე ეკონომიკური და სოციალური განვითარების პრობლემების 

შესწავლა; 

 კონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება როგორც რეგიონის ქვეყნებს შორის, ასევე 

სხვა ქვეყნებთან; 

 ტექნოლოგიებთან დაკავშირებული პრობლემების შესწავლა, კონსულტაციების გაწევა, 

კადრების პროფესიული მომზადება; 

 რეგიონის განვითარების მიზნით წევრ ქვეყნებს შორის შეტანხმებული პოლიტიკის 

ფორმულირება. 

 ECA–ს საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: პროგრამების განხორციელება 

მრეწველობის, ვაჭრობის, ბუნებრივი რესურსების, ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის, 

ტურიზმის დარგებში; სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობა; პროგრამების 

შემუშავება და განხორციელება სახელმწიფო მართვის, სოციალური განვითარების, 

ცხოვრების დონის ამაღლების მიმართულებით: 

 თანამშრომლობა რეგიონულ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან; 

 მრავალეროვნული ცენტრების შექმნა რეგიონული პროგრამების 

განხორციელების მიზნით. ასეთ ცენტრებს პასუხისმგებლობა ეკისრებათ 

რეგიონის კონკრეტული არეალის მიმართ. სულ 5 ასეთი ცენტრია: კამერუნში 

– ცენტრალური აფრიკისთვის, რუანდაში – აღმოსავლეთ და ჩრდილოეთ 

აფრიკისათვის, ნიგერიაში – დასავლეთ აფრიკისათვის, მაროკოში  – სამხრეთ 

აფრიკისათვის. 

 უმაღლესი ორგანოა მინისტრების კონფერენცია, რომელიც იმართება წელიწადში 

ერთხელ, გარდა ამისა, ტარდება შეხვედრები მინისტრების დონეზე სხვადასხვა 

პრობლემებთან დაკავშირებით. Mმინისტრების კონფერენციის დამხმარე ორგანოა ტექნიკური 

მოსამზადებელი კომიტეტი. მასში შედიან ექსპერტები და სახელმწიფო თანამდებობის 

პირები, რომლებიც შეიმუშავებენ რეკომენდაციებს ECA – ს საქმიანობის ყველა ასპექტში. 

სამდივნო, რომელსაც მართავს აღმასრულებელი მდივანი, ხელმძღვანელობს როგორც 

კონფერენციის, ასევე, დამხმარე ორგანოების საქმიანობას. 

 

           თემა 8. რეგიონული ინტეგრაცია დასავლეთ ევროპაში 

დასავლეთ ევროპული ქვეყნების განვითარებაზე გადამწყვეტი გავლენა აქვს 

სახელმწიფოთაშორის დონეზე განვითარებულ ინტეგრაციულ პროცესებს. ინტეგრაცია ეს 

ობიექტური ეკონომიკური პროცესია, რომელიც ახორციელებს გაერთიანებული ქვეყნების 
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ფარგლებში ჩამოყალიბებული შრომის საერთაშორისო დანაწილების მოთხოვნების 

განხორციელებას. 

დასავლეთ ევროპის ქვეყნების მრავალმხრივი ეკონომიკური ორგანიზაციები 

ცხრილი 1 

ორგანიზაციის 

დასახელება 

წევრთაA რაოდენობა   ჩამოყალიბების წელი 

ევროკავშირი (ეკ) 

ევროპული გაერთიანება 

(ეგ) 

ევროპული სავალუტო 

კავშირი (ესკ) 

ევროპული საინვესტიციო 

ბანკი (ესბ) 

თავისუფალი ვაჭრობის 

ევროპული ასოციაცია 

(თვეა)  

ევროპის ეკონომიკური 

სივრცე (ეეს) 

ბალტიის ზღვის 

სახელმწიფოთა საბჭო  

ტრანსპორტის მინისტრთა 

ევროპული კონფერენცია  

სამოქალაქო ავიაციის 

ევროპული კონფერენცია  

საჰაერო ნავიგაციის 

უსაფრთხოების 

ევროპული ასოციაცია  

ევროპული კოსმოსური 

სააგენტო 

რეკონსტრუქციისა და 

27 

27 

 

17 

 

27 

 

4 

 

12 

 

11 

 

31 

 

33 

 

20 

 

14 

1993 

1993 

 

1992 

 

1985 

 

1960 

 

1992 

 

1992 

 

1952 

 

1955 

 

1963 

 

1975 
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განვითარების ევროპული 

ბანკი  

57 1990 

 

ევროკავშირი 

ევროკავშირის (European Union) საფუძველს წარმოადგენს ევროპის გაერთიანება 

(European Community), რომელსაც საფუძველი ჩაეყარა 1957 წელს და რომელმაც გააერთიანა 

სამი ორგანიზაცია: ეეგ (ევროპის ეკონომიკური გაერთიანება, რომელიც რომის 

ხელშეკრულების საფუძველზე შეიქმნა 1957 წელს), ქვანახშირისა და ფოლადის ევროპული 

გაერთიანება (1951)  და ატომური ენერგიის ევროპული გაერთიანება (1957). 

II  მსოფლიო ომის შემდეგ   ევროპის სახელმწიფოებმა მომავალში მშვიდობიანი თანაარსე-

ბობის გარანტიებისათვის გზებისა და საშუალებების ძიებისას 1951  წელსევროკავშირს საფუძვე-

ლი   ჩაეყარა. იგი ექვსი ქვეყნის – ბელგია, გერმანია, იტალია, ლუქსემბურგი, საფრანგეთი, ნი-

დერლანდები – გაერთიანებით დაიწყო და 1995 წლისათვის უკვე თხუთმეტ წევრ სახელმწიფოს 

(ავსტრია, ბელგია, დანია, ფინეთი, საფრანგეთი, გერმანია, საბერძნეთი, ირლანდია, იტალია, 

ლუქსემბურგი, ნიდერლანდები, პორტუგალია, ესპანეთი, შვედეთი და გაერთიანებული სამეფო) 

ითვლიდა. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები ქმნიან რა პარტნიორულ გაერთიანებას, მათი 

მიზანია ხელი შეუწყონ დემოკრატიის და მშვიდობის  განვითარებას, მოქალაქეთა კეთილდღეო-

ბას და დოვლათის სამართლიან განაწილებას. 

ევროკავშირი სათავეს იღებს რამდენიმე ხელშეკრულებიდან, რომელთა უმთავრესი მიზა-

ნია ომისშემდგომ ევროპაში მშვიდობისა და სტაბილურობის დაცვა და ეკონომიკური ინტეგრა-

ციის მეშვეობით წევრი ქვეყნების ერთობლივი განვითარება. პირველი ხელშეკრულება –ევროპის 

ქვანახშირისა და ფოლადის გაერთიანების შესახებ – დაიდო 1951 წელს, რათა სულ ცოტა ხნის 

წინ საომარ მდგომარეობაში მყოფი ქვეყნების ქვანახშირისა და ფოლადის პროდუქცია ერთიან, 

ზესახელმწიფოებრივ კონტროლს დაქვემდებარებოდა. ამ ხელშეკრულების ძირითადი მიზანი 

იყო ევროპის მრეწველობის აღორძინება. 

ევროპის ქვანახშირისა და ფოლადის გაერთიანების შესახებ ხელშეკრულების წარმატებამ 

წევრ სახელმწიფოებს უბიძგა, დაედოთ ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანების შესახებ ხელ-

შეკრულება ("ევრატომი"), აგრეთვე, ბევრად უფრო მრავალმხრივი ხელშეკრულება ევროპის ეკო-

ნომიკური გაერთიანების შესახებ; ეს ხელშეკრულებები 1957 წელს გაფორმდა. ხელშეკრულება 

ევროპის ეკონომიკური გაერთიანების შესახებ, "რომის ხელშეკრულების" სახელით არის ცნობი-

ლი. იგი  მჭიდრო ეკონომიკური ინტეგრაციის პროგრამას ითვალისწინებდა. ეკონომიკური ინ-

ტეგრაცია დაიწყო თავისუფალი სავაჭრო ზონით, რაც შემდგომში საბაჟო კავშირად გადაიზარდა, 

ხოლო 1993 წლიდან იქცა ერთიან ევროპულ ბაზრად საერთო წესებითა და კანონმდებლობით 

ეკონომიკური ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში. 
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ევროპის კავშირში ინტეგრაციული პროცესების მთავარი მიზნები განსაზღვრულია ძირი-

თადი დოკუმენტებით, როგორებიცაა: 

 რომის შეთანხმება (1957); 

 ერთიანი ევროპული აქტი (1987); 

 მაასტრიხტის შეთანხმება (1992); 

 ამსტერდამის შეთანხმება (1997). 

ევროკავშირის ძირითადი დოკუმენტი დღეისათვის არის 2003 წლის “მიერთების შეთან-

ხმება”, რომელიც ძალაში შევიდა 2004 წლის 1 მაისს. ზემოთაღნიშნული შეთანხმებებით განსაზ-

ღვრული ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების სამართლებრივი, პოლიტიკური, ეკონომიკური 

და სხვა სახის ვალდებულებები ჩამოყალიბდა ერთიან დოკუმენტში, ევროკავშირის კონსტიტუ-

ციის პროექტში. 

ეკ-ის წევრები არიან ავსტრია, ბელგია, ბულგარეთი, დიდი ბრიტანეთი, გერმანია, 

საბერძნეთი, დანია, ირლანდია, ესპანეთი, იტალია, ლუქსემბურგი, ნიდერლანდები, 

პორტუგალია, ფინეთი, საფრანგეთი, შვეცია, კვიპროსი, ჩეხეთის რესპუბლიკა, ესტონეთი, 

უნგრეთი, ლიტვა, ლატვია, მალტა, პოლონეთი, სლოვაკეთი, სლოვენია, რუმინეთი. 

ევროკავშირის, საერთო ფართობია 3 892 ათასი კვ. კმ, მოსახლეობა 492 მლნ-ია და  მშპ  

სსფ-ს მონაცემებით 12 273 ტრილიონი ევროა. სულადობრივი შემოსავალი 7 ათასიდან 78   

ათას დოლარამდე მერყეობს. მშპ-ს წარმოებაში ყველაზე მაღალი ხვედრითი წილით 

წარმოდგენილია მომსახურების სფერო (69.4 %), 25,9% მრეწველობაზე მოდის 28.4%, ხოლო 

2..3 % სოფლის მეურნეობაზე.27 მას მსოფლიო  პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 46% 

გააქვს და 24% შემოაქვს. 

1970-იან წლებში ევროპის ეკონომიკურმა გაერთიანებამ შეიმუშავა საერთო დამოკიდებუ-

ლება საგარეო პოლიტიკის საკითხებისადმი, რაც ევროპის პოლიტიკური თანამშრომლობის სა-

ხელით არის ცნობილი. ევროპის პოლიტიკური თანამშრომლობა ოფიციალურად 1986 წელს მი-

ღებულ ერთიან ევროპულ აქტში გაფორმდა. 1992 წელს დადებულ ხელშეკრულებაში ევროკავ-

შირის შესახებ, რომელსაც "მაასტრიხტის ხელშეკრულებასაც" უწოდებენ, ევროპის პოლიტიკუ-

რი თანამშრომლობა გადაიზარდა უფრო თანმიმდევრულ და მრავლისმომცველ საერთო საგარეო 

და თავდაცვით პოლიტიკად. მაასტრიხტის ხელშეკრულებამ ეკონომიკური ინტეგრაცია კიდევ 

უფრო წინ წასწია ეკონომიკური და მონეტარული ერთიანობის სტრუქტურის შემუშავებითა და 

1999 წელს ერთიანი ევროპული ფულადი ერთეულის, ევროს, შემოღებით. 1997 წელს ევროკავ-

შირმა ახალი, ამსტერდამის ხელშეკრულება დადო. ამ ხელშეკრულების ოთხი მთავარი მიზანია 

მოქალაქეთა დასაქმება და მათი უფლებები, თავისუფლების, უსაფრთხოებისა და სამართლია-

ნობის ზონის შექმნა, მსოფლიო მასშტაბის საქმეებში ევროპის ხმის მომძლავრება და ევროკავში-

რის ინსტიტუციური სტრუქტურების მეტი ეფექტიანობის მიღწევა ევროკავშირის გაფართოების 

გათვალისწინებით.  

                                                           
27

 http://www.cia.gov(2011.30.11) 
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1993 წლის ივნისში ევროპულმა საბჭომ კოპენჰაგენის სამიტზე აღიარა აღმოსავლეთ და 

ცენტრალური ევროპის ქვეყნების უფლება შეუერთდნენ ევროპის კავშირს, თუ დააკმაყოფილე-

ბენ შემდეგ სამ კრიტერიუმს: 

 პოლიტიკური კრიტერიუმი: სტაბილური ინსტიტუტები, რომლებიც წარმოადგე-

ნენ დემოკრატიის, კანონის უზენაესობის, ადამიანის უფლებებისა დაცვისა და უმ-

ცირესობათა პატივისცემის გარანტიას; 

 ეკონომიკური კრიტერიუმი: მოქმედი საბაზრო ეკონომიკა და უნარი მონაწილეობა 

მიიღოს ევროკავშირის ერთიანი პოლიტიკის სფეროებში; 

 გაერთიანების სამართლის გადმოტანა ქვეყნის შიდა სამართალში (ინკორპორირე-

ბა): ევროპის კავშირის სხვადასხვა პოლიტიკური, ეკონომიკური და ფულადი სახის 

მიზნებისადმი ერთგულება. 

მადრიდის ევროპულმა საბჭომ 1995 წლის დეკემბერში დაადასტურა ეს კრიტერიუმები და 

ხაზი გაუსვა განმცხადებელი ქვეყნების ადმინისტრაციული სტრუქტურების ადაპტირების აუ-

ცილებლობას ეტაპობრივი ინტეგრაციის პირობების შესაქმნელად. 

ევროკავშირის დამფუძნებელი ხელშეკრულების 49-ე მუხლის თანახმად, ნებისმიერ ევრო-

პულ ქვეყანას უფლება აქვს, გააკეთოს განაცხადი ევროკავშირში გაწევრიანების სურვილის შესა-

ხებ. 

1997 წლის დეკემბერში ლუქსემბურგის ევროპულმა საბჭომ გადაწყვიტა 1998 წელს მოლა-

პარაკებების დაწყება ექვს ქვეყანასთან: კვიპროსთან, ჩეხეთთან, ესტონეთთან, უნგრეთთან, პო-

ლონეთთან და სლოვენიასთან. ეს ექვსი ქვეყანა ქმნიდა გაფართოების პირველ ტალღას. მეორე 

ტალღა მოიცავდა ხუთ ქვეყანას: ბულგარეთს, ლატვიას, ლიტვას, რუმინეთსა და სლოვაკეთს. 

მოლაპარაკებათა მიმდინარეობა დამოკიდებული იყო აღნიშნული ქვეყნების ეკონომიკურ და 

პოლიტიკურ პროგრესზე. 

2002 წლის დეკემბერში კოპენჰაგენის ევროპულმა საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება ათი აღ-

მოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპული ქვეყნის ევროპის კავშირში მიღების თაობაზე. ეს ქვეყნე-

ბია ესტონეთი, კვიპროსი, ლატვია, ლიტვა, მალტა, პოლონეთი, სლოვაკეთი, სლოვენია, უნგრე-

თი და ჩეხეთი. რაც შეეხება ბულგარეთსა და რუმინეთს, 2007 წლისათვის ეს ორი ქვეყანაც შეუ-

ერთდა ევროპის კავშირს.  

აღსანიშნავია, რომ შვეიცარიამ, ლიხტენშტეინმა და ნორვეგიამ სხვადასხვა დროს განაცხა-

დეს ევროპის კავშირში გაწევრიანების სურვილის შესახებ. მიუხედავად ამისა, 1972 და 1994 

წლებში გამართულ რეფერენდუმებზე ნორვეგიელებმა უარი თქვეს ევროპის გაერთიანებაში გა-

წევრიანებაზე. ლიხტენშტეინისა და შვეიცარიის განაცხადები კი შეჩერდა მას შემდეგ, რაც შვეი-

ცარიამ რეფერენდუმის გზით უარი თქვა ევროპის ეკონომიკურ ზონაში გაწევრიანებაზე. 

ეკონომიკური და სავალუტო კავშირის დაარსებისათვის წევრ სახელმწიფოთა ეკონომიკის 

მდგრადი ურთიერთთავსებადობის მისაღწევად მაასტრიხტის ხელშეკრულება ითვალისწინებს 
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ხუთ კრიტერიუმს, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს თითოეული წევრი სახელმწიფო ეკონომი-

კური და სავალუტო კავშირის მესამე ეტაპზე გადასვლამდე. კომისია და ევროპის ცენტრალური 

ბანკი მუდმივად ამოწმებენ აღნიშნული კრიტერიუმების შესრულებას. ეს კრიტერიუმებია: 

 ბიუჯეტის დეფიციტი არ უნდა აღემატებოდეს მთლიანი შიდა პროდუქტის 3 პრო-

ცენტს; 

 სახელმწიფო ვალი არ უნდა აღემატებოდეს მთლიანი შიდა პროდუქტის 60 პრო-

ცენტს; 

 უნდა შენარუნდეს ფასების სტაბილურობა და ინფლაციის საშუალო მაჩვენებელი 

შემოწმებამდე ერთი წლის განმავლობაში. კერძოდ, ინფლაცია ერთნახევარ პროცენ-

ტზე მეტად არ უნდა აღემატებოდეს სამი ყველაზე წარმატებული წევრი სახელმწი-

ფოს მონაცემებს; 

 უნდა არსებობდეს გრძელვადიანი საპროცენტო განაკვეთი, რომელიც სამი ყველაზე 

წარმატებული ქვეყნის მაჩვენებელს არ უნდა აღემატებოდეს ორ პროცენტზე მეტად; 

 უნდა მოხდეს ევროპულ სავალუტო სისტემაში არსებული სავალუტო გაცვლის 

კურსების მექანიზმით გათვალიწინებული საზღვრების დაცვა ორი წლის განმავ-

ლობაში. ურთიერთთავსებადობის კრიტერიუმების დანიშნულებაა, რომ ეკონომი-

კურმა განვითარებამ ეკონომიკურ და სავალუტო კავშირის შიგნით პრობლემები არ 

შეუქმნას თითოეულ წევრ სახელმწიფოს. ამასთანავე, სახელმწიფო ვალთან და დე-

ფიციტთან დაკავშირებული კრიტერიუმები უნდა სრულდებოდეს მესამე ეტაპის 

დაწყების შემდეგაც. ამ მიზნის მისაღწევად 1997 წელს ამსტერდამის ევროპული 

საბჭოს მიერ მიღებულ იქნა სტაბილურობის პაქტი. 

ევროკავშირის საფინანსო ორგანიზაციებია: ევროპის ცენტრალური ბანკი და ევროპის საინ-

ვესტიციო ბანკი. 

ევროპის კავშირის ბიუჯეტი საკუთარი სახსრებით ფინანსდება 1970 წლიდან. მანამდე ევ-

როგაერთიანების ბიუჯეტი წევრი სახელმწიფოების შენატანებისაგან ყალიბდებოდა. დღეს ევ-

როკავშირის ბიუჯეტის დაფინანსების წყაროებია: 1) გადასახადი სოფლის მეურნეობის პროდუქ-

ტების იმპორტზე; 2) საბაჟო მოსაკრებელი, რომელიც იკრიბება ევროკავშირის საზღვრებზე; 3) 

გადასახადი დღგ-დან, რომელიც შედგენს თითოეული წევრი სახელმწიფოს მიერ აკრეფილი 

დღგ-ის 1%-ს; 4) გადასახადი თითოეული წევრი სახელმწიფოს მთლიან ეროვნულ პროდუქტზე.  

ბიუჯეტის მიღების პროცედურა განსაზღვრულია რომის ხელშეკრულების 272-ე მუხლით 

და მოიცავს რამდენიმე საფეხურს. 

ეკონომიკური და სავალუტო კავშირი წევრი სახელმწიფოების ეკონომიკური და სავალუტო 

პოლიტიკის ჰარმონიზების შედეგად შეიქმნა. მთლიანი პროცესი კი  ერთიანი ვალუტის შემოღე-

ბით დასრულდა. მაასტრიხტის ხელშეკრულების თანახმად, ეკონომიკური და სავალუტო კავში-

რის შექმნამდე წევრმა სახელმწიფოებმა სამი ეტაპი გაიარეს: 
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- პირველი ეტაპი (1 ივლისი 1990 - 31 დეკემბერი 1993) - წევრ სახელმწიფოებს შორის კაპი-

ტალის თავისუფალი მოძრაობა, ეკონომიკური პოლიტიკის მჭიდრო კოორდინაცია და ცენტრა-

ლურ (ეროვნულ) ბანკებს შორის მჭიდრო თანაშრომლობის დამყარება; 

- მეორე ეტაპი (1 იანვარი 1994 - 31 დეკემბერი 1998) - წევრ სახელმწიფოთა ეკონომიკური 

და სავალუტო პოლიტიკის ურთიერთთავსებადობის მიღწევა ფასების სტაბილურობისა და მყა-

რი სახელმწიფო ფინანსების უზრუნველსაყოფად; 

- მესამე ეტაპი (1 იანვარი 1999) – შეიქმნა ევროპის ცენტრალური ბანკი, დაფიქსირდა კურ-

სი ევროპულ ვალუტებს შორის და შემოღებულ იქნა ერთიანი ვალუტა - ევრო. 

ევრო 2001 წლის იანვრამდე მხოლოდ ნომინალურად არსებობდა. 2001 წლის დასაწყისი-

დან კი ევროკავშირის იმ ქვეყნებში, რომლებმაც სურვილი გამოთქვეს შემოეღოთ ერთიანი ვა-

ლუტა, მიმოქცევაში შემოვიდა ევროს ბანკნოტები. ევროზონაში გაერთიანებული სახელმწიფოე-

ბის ფულად პოლიტიკას ევროპის ცენტრალური ბანკი წარმართავს, რომლის უმთავრესი ამოცანა 

ფასების სტაბილურობის შენარჩუნებაა. 

ევროკავშირის ძირითად მიღწევად უნდა ჩაითვალოს ხანგრძლივი მშვიდობის უზრუნ-

ველყოფა წევრ სახელმწიფოებს შორის, რომლებიც ჩართულნი იყვნენ სხვადასხვა შეიარაღებულ 

კონფლიქტებში და დემოკრატიული თანხმობა, რომლის მეშვეობითაც ხორციელდება საერთო 

მიზნები. 

ევროკავშირის ინსტიტუტები 

E ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები შეთანხმდნენ, გარკვეულ სფეროებში გააერთიანონ 

თავიანთი სუვერენიტეტი და რესურსები. პოლიტიკას ამ სფეროებში  ევროკავშირის ინსტიტუ-

ტები ატარებენ.  

კავშირის ძირითად პოლიტიკურ ინსტიტუტებს ეკუთვნის: ევროპის საბჭო, რომლის მიზა-

ნია დასახოს კავშირის პრიორიტეტები და განსაზღვროს სამომავლო პოლიტიკა. საბჭოს სხდომე-

ბი იმართება წელიწადში ორჯერ;  

მინისტრთა საბჭო, გადაწყვეტილებათა მიღების უფლებამოსილებით აღჭურვილი, წევრი 

ქვეყნების წარმომადგენლებისგან შემდგარი ორგანოა. საბჭოს ფარგლებში მრავალი შეხვედრა 

იმართება, მაგალითად, სოფლის მეურნეობის, ტრანსპორტის და სხვა დარგებში. საბჭოს სხდო-

მებში მონაწილეობენ ამ დარგების მინისტრები ყოველი წევრი სახელმწიფოდან და იღებენ გა-

დაწყვეტილებებს მიმდინარე საკითხებზე. მინისტრები კოორდინირებას უწევენ წევრი სახელ-

მწიფოების ეროვნულ პოლიტიკას იმ დარგებში, რომლებზეც მათ პასუხისმგებლობა აკისრიათ;  

ევროკომისია მთავარი აღმასრულებელი ორგანოა, რომელსაც საკანონმდებლო ინიციატი-

ვის უფლებაც აქვს. ევროკომისიას სათავეში 20 ევროკომისარი უდგას. იგი ვალდებულია ზედამ-

ხედველობა გაუწიოს წევრი ქვეყნების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების ადექვატურად შეს-
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რულებას. ევროკომისია ევროკავშირისათვის საერთო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესის 

უშუალო მონაწილეა. კომისიის წევრებს შორის ფუნქციები მკაცრად არის განაწილებული.  

ევროპარლამენტი ევროპის მოქალაქეთა წარმომადგენლობითი ორგანოა, რომელიც პირდა-

პირი გზით არის არჩეული. ის განიხილავს წინადადებებს საკანონმდებლო სფეროში, გადამ-

წყვეტ სიტყვას ამბობს ევროკავშირის ბიუჯეტთან დაკავშირებულ საკითხებზე.  

ევროკავშირის სხვადასხვა ინსტიტუტები სხვადასხვა ქვეყნებში და ქალაქებშია განთავსე-

ბული: ბრიუსელი (ბელგია), სტრასბურგი (საფრანგეთი), ლუქსემბურგი (ლუქსემბურგი), მაინის 

ფრანკფურტი (გერმანია). ევროკავშირს ოფიციალური პოლიტიკური ცენტრი არ აქვს, თუმცა დე-

ფაქტო დედაქალაქად ბრიუსელი ითვლება.  

ევროკავშირში შემდეგი  ფუნქციონირებს შემდეგი ორგანიზაციები:  

 შიდა ბაზრის სრულყოფის სამმართველო (ესპანეთი); 

 ევროპის სავალუტო ინსტიტუტი და ევროპის ცენტრალური ბანკი (გერმანია); 

 ვეტერინარული და ფიტოსანიტარული ინსპექციის ბიურო (ირლანდია); 

 ნარკოტიკების გავრცელების კონტროლის ევროპული სამმართველო 

(პორტუგალია); 

 ევროპოლი (ნიდერლანდები); 

 ჯანდაცვის და შრომის დაცვის ევროპული სააგენტო (ესპანეთი); 

 სამედიცინო პრეპარატების ექსპერტიზის ევროპული სააგენტო (დიდი 

ბრიტანეთი); 

 გარემოს დაცვის ევროპული სააგენტო (დანია); 

 განათლების ევროპული ფონდი (იტალია); 

 პროფესიული განათლების განვითარების ევროპული ცენტრი (საბერძნეთი); 

 ეკ-ს გზავნილებების ცენტრი; ევროპული პატენტების სააპელაციო 

სასამართლო (ბელგია). 

                    ევროკავშირი არის ახალი ტიპის სტრუქტურა, რომელიც არ ჯდება ტრადიციულ 

სამართლებრივ კლასიფიკაციაში. Mმისი პოლიტიკური სისტემა ისტორიულად უნიკალურია, 

იგი 50 წლის მანძილზე ვითარდებოდა. შეთანხმებები ანუ ხელშეკრულებები, რომლებიც 

პირველადი კანონმდებლობის სახელითაა ცნობილი, საფუძვლად უდევს დიდი 

მოცულობის მეორად კნონმდებლობას, რომელსაც უშუალო ზეგავლენა აქვს ევროკავშირის 

მოქალაქეების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. მეორადი კანონმდებლობა ძირითადად შედგება 

ევროკავშირის ინსტიტუტების მიერ მიღებული დებულებებებისაგან, დირექტივებისაგან და 

რეკომენდაციებისაგან.Eკანონმდებლობა ზოგად პოლიტიკასთან ერთად არის იმ 

გადაწყვეტილებების შედეგი, რომლებსაც ინსტიტუტები იღებენ. 

ევროკავშირის ორგანიზაციული სტრუქტურა იყოფა სამ “საყრდენ სვეტად”: პირველი 

წარმოადგენს ევროკავშირის წინამორბედს სამ საერთაშორისო ორგანიზაციათაგან ორს: 
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ევროპული გაერთიანებას (ყოფილ ევროპულ ეკონომიკურ გაერთიანებას) და ატომური 

ენერგიის ევროპულ გაერთიანებას (ევრატომს). Mმესამე ორგანიზაციამ _ ნახშირისა და 

ფოლადის ევროპული გაერთიანება _ შეწყვიტა არსებობა 2002 წელს; მეორე საყრდენს 

წარმოადგენს “საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა”; მესამე საყრდენი არის 

სისხლის სამართლის საქმეებში პოლიციური და სასამართლო თანამშრომლობა. 

ეს “საყრდენი სვეტები” თავიანთი არსის მიხედვით არათანაბარზომიერია: 

ევროპული გაერთიანების როლი არსებითად აჭარბებს სხვა ორი თანამშრომლობის ფორმას. 

იგი წყვეტს საკითხებს საერთო ბაზრის, საბაჟო კავშირის, ერთიანი ვალუტის, საერთო 

სასოფლო-სამეურნეო პოლიტიკისა და საერთო თევზჭერის პოლიტიკის შესახებ. თითოეულ 

საყრდენს ახასიათებს თავისი მექანიზმები, მაგრამ ყველა მათგანი სარგებლობს 

ევროკავშირის ორგანოების ერთიანი სისტემით. 

დღესდღეობით ევროკავშირის, ევროპული გაერთიანებისა და “ევრატომის” წევრობა 

ერთია. კავშირში შესული ყველა სახელმწიფო ავტონომიურად ხდება ყველა ამ 

გაერთიანების წევრი. 

ევროკვშირის ძირითად ორგანოების და ინსტიტუტების აღწერისას აუცილებელია 

გავითვალისწინოთ, რომ სახელმწიფოებისთვის ტრადიციული დაყოფა აღმასრულებელ, 

საკანონმდებლო და სასამართლო ორგანოებად, ევროკავშირისთვის არ არის 

დამახასიათებელი.  

“ევროკავშირის” გაერთიანების ხელშეკრულების შესრულება აკისრია ხუთ ძირითად 

ინსტიტუტს. Eესენია: ევროკავშირის საბჭო, ევროკავშირის კომისია,  ევროკავშირის 

სასამართლო, ევროკავშირის პარლამენტი და აუდიტორთა სასამართლო. ევროკავშირის 

საბჭო და ევროკავშირის კომისია ადმინისტრაციულ შტოს წარმოადგენენ. სასამართლო და 

პარლამენტი კი იურიდიულ და საკანონმდებლო სტრუქტურებს. აუდიტორთა სასამართლო 

კი იკვლევს და აკონტროლებს გაერთიანების ანგარიშგებას. 

ევროკავშირის საბჭო 

ევროკავშირის საბჭო რეალური ძალაუფლების მქონე ინსტიტუტია, რომელიც 

წარმოდგენილია წევრი სახელმწიფოების მთავრობათა წევრებით. საბჭო არის 

გადაწყვეტილებების მიმღები ძირითადი ინსტიტუტი, თუმცა მისი უფლებამოსილებები 

განსაზღვრულია დამფუძნებელი ხელშეკრულების საფუძველზე. Gგარდა ამ 

სახელშეკრულებლო შეზღუდვისა ევროკავშირის საბჭო გადაწყვეტილებას იღებს კომისიის 

შემოთავაზებითა და პარლამენტთან, ეკონომიკურ და სოციალურ კომიტეტთან და, ასევე,    

რეგიონალ კომიტეტთან კონსულტაციის შედეგად. ევროკავშირის საბჭო შედგება 27 

წევრისაგან რომლებიც წევრი ქვეყნების მინისტრები არიან. ძირითადად ევროკავშირის 

საბჭოს შეხვედრებზე იკრიბებიან საგარეო საქმეთა მინისტრები. დანარჩენ შემთხვევებში 
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სვადასხვა მინისტრები იკრიბებიან მათი განსახილველი საკითხების შინაარსიადან 

გამომდინარე.  

ის, თუ რომელ სხდომას რომელი მინისტრი დაესწრება, დამოკიდებულია დღის 

წესრიგის საკითხებზე. თუ, მაგალითად, საბჭომ გარემოსდაცვითი საკითხები უნდა 

განიხილოს, სხდომას დაესწრებიან გარემოს დაცვის მინისტრები ევროკავშირის ყოველი 

წევრი სახელმწიფოდან და სხდომას ,,გარემოსდაცვითი საბჭო” დაერქმევა. ევროკავშირის 

ურთიერთობას მსოფლიოსთან განიხილავს ,,ზოგად საქმეთა და საგარეო ურთიერთობათა 

საბჭო”. თუმცა ამ საბჭოს უფრო ფართო, ზოგადი პოლიტიკის სფეროში პასუხისმგებლობაც 

აკისრია, ამიტომ მის სხდომებს ესწრებიან ის მინისტრები ან სახელმწიფო მდივნები, 

რომლებსაც წევრი სახელმწიფოები გადაწყვეტენ.  

სულ არსებობს ცხრა განსხვავებული სტრუქტურის საბჭო:  

 ზოგად საქმეთა და საგარეო ურთიერთობათა საბჭო;  

 ეკონომიკურ და ფინანსურ საქმეთა საბჭო; 

 მართლმსაჯულებისა და შინაგან საქმეთა საბჭო;  

 დასაქმების, სოციალური პოლიტიკის, ჯანმრთელობის დაცვისა და მომხმარებელთა 

საქმეების საბჭო;  

 კონკურენციასთან დაკავშირებული საკითხების საბჭო (შიდა ბაზარი, მრეწველობა და 

კვლევა); 

 ტრანსპორტის, კავშირგაბმულობისა და ენერგეტიკის საკითხთა საბჭო;  

 სოფლის მეურნეობისა და თევზრეწვის საქმეთა საბჭო;  

 გარემოსდაცვითი საბჭო;  

 განათლების, ახალგაზრდებისა და კულტურის საკითხთა საბჭო.   

ევროკავშირის საბჭოს თითოეული მინისტრი უფლებამოსილია წარმოადგინოს 

საკუთარი მთავრობა. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, მინისტრის ხელმოწერა მთელი მთავრობის 

ხელმოწერის ტოლფასია. Gგარდა ამისა, ევროკავშირის საბჭოს თითოეული მინისტრი 

ანგარიშვალდებულია თავისი ქვეყნის პარლამენტისა და იმ მოქალაქეების წინაშე, 

რომლებსაც პარლამენტი წარმოადგენს. ეს უზრუნველყოფს ევროკავშირის საბჭოს 

გადწყვეტილებათა დემოკრატიულ კანონიერებას. 

ევროკავშირის საბჭოს ექვსი ძირითადი ფუნქცია აკისრია: 

 ევროპული კანონების მიღება. რიგ სფეროებში საკანონმდებლო უფლებამოსილებას 

საბჭო ევროპარლამენტთან იზიარებს;  

 წევრი სახელმწიფოების ზოგადი ეკონომიკური პოლიტიკის კოორდინირება;  

 ევროკავშირსა და ერთ ან მეტ სახელმწიფოს თუ საერთაშორისო ორგანიზაციას 

შორის საერთაშორისო შეთანხმებების დადება;  

 ევროპარლამენტთან ერთად ევროკავშირის ბიუჯეტის დამტკიცება;  
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 ევროკავშირის საერთო საგარეო და უშიშროების პოლიტიკის (GFSP) შემუშავება 

ევროპული საბჭოს მიერ ჩამოყალიბებული სახელმძღვანელო მითითებების 

საფუძველზე; 

 წევრი სახელმწიფოების სასამართლოებსა და პოლიციის ძალებს შორის სისხლის 

სამართლის საკითხებზე თანამშრომლობის კოორდინირება.  

1.  კანონმდებლობა  

ევროკავშირის კანონმდებლობის უმეტეს ნაწილს ერთობლივად იღებენ საბჭო და პარამენტი 

როგორც წესი, საბჭო მოქმედებს მხოლოდ კომისიის მიერ წამოჭრილ წინადადებასთან 

დაკავშირებით, ხოლო კომისიის ჩვეულებრივი ფუნქციაა უზრუნველყოს, რომ 

ევროკავშირის უკვე მიღებული კანონმდებლობა სათანადოდ იქნეს შესრულებული. 

2. წევრი სახელმწიფოების ეკონომიკური პოლიტიკის კოორდინირება  

ევროკავშირის ქვეყნებმა გადაწყვიტეს, რომ მათ უნდა ჰქონდეთ საერთო ეკნომიკური 

პოლიტიკა, რომელიც დაემყარება მჭიდრო თანამშრომლობას მათ ეროვნულ ეკონომიკურ 

პოლიტიკებს შორის. ეს თანამშრომლობა ხორციელდება ეკონომიკისა და ფინანსთა 

მინისტრების მეშვეობით, რომლებიც ერთობლივად ეკონომიკურ და ფინანსურ საქმეთა 

საბჭოს (ECOFIN) ქმნიან.  

3. საერთაშორისო შეთანხმებების დადება 

ყოველწლიურად საბჭო  ოფიციალურად ხელს აწერს რიგ შეთანხმებებს ევროკავშირისა და 

ევროკავშირის ქვეყნებს, აგრეთვე, საერთაშორისო ორგანიზაციებს შორის. ეს შეთანხმებები 

შეიძლება ეხებოდეს ზოგად სფეროებს, მაგალითად, ვაჭრობას, თანამშრომლობას და 

განვითარებას, ანდა შეიძლება არეგულირებდეს კონკრეტულ საკითხებს, მაგალითად, 

ტექსტილის წარმოებას, თევზრეწვას, მეცნიერებასა და ტექნოლოგიას, ტრანსპორტს და ა.შ. 

გარდა ამისა, საბჭოს შეუძლია ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის კონვენციების დადება 

ისეთ სფეროებში, როგორიც არის საგადასახადო სისტემა, კომპანიებთან დაკავშირებული 

კანონმდებლობა ან საკონსულო დაცვა. კონვენციებით შესაძლებელია, აგრეთვე, 

მართლმსაჯულებისა და შინაგან საქმეთა სფეროებში თანამშრომლობის რეგულირება. 

 

4. ევროკავშირის ბიუჯეტის დამტკიცება  

ევროკავშირის წლიურ ბიუჯეტს ერთობლივად ადგენენ საბჭო და ევროპარლამენტი. თუ ეს 

ორი ინსტიტუტი ვერ თანხმდება, წესები ნებას აძლევს საბჭოს, მიიღოს საბოლოო 

გადაწყვეტილება ,,სავალდებულო დანახარჯებთან” დაკავშირებით (ეს, ძირითადად, ეხება 

სოფლის მეურნეობის სფეროში დანახარჯებს და დანახარჯებს, რომლებიც წარმოიშობა 

არაევროკავშირის დადებული საერთაშორისო შეთანხმებების საფუძველზე), ხოლო 

პარლამენტი იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას ,,არასავალდებულო დანახარჯებთან” 
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დაკავშირებით და მას აკისრია მთლიანად ბიუჯეტის საბოლოოდ დამტკიცების 

უფლებამოსილებაც.  

 

5. საერთო საგარეო და უშიშროების პოლიტიკა 

წევრი სახელმწიფოები მუშაობენ საერთო საგარეო და უშიშროების პოლიტიკის 

შესამუშავებლად. Mმაგრამ საგარეო პოლიტიკა, უშიშროება და თავდაცვა ეს ის საკითხებია, 

რომლებთან დაკავშირებითაც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები დამოუკიდებელ 

კონტროლს ინარჩუნებენ. Aამ სფეროებში მათ არ გაუერთიანებიათ საკუთარი ეროვნული 

სუვერენიტეტი, ამიტომ ევროპარლამენტი და კომისია ამ საკითხებთან დაკავშირებით 

მხოლოდ შეზღუდულ როლს თამაშობენ.  

იმისათვის, რომ ევროკავშირს ჰქონოდა შესაძლებლობა, უფრო ეფექტიანი რეაგირება 

მოეხდინა საერთაშორისო კრიზისებზე, ევროპულმა საბჭომ (1999 წლის დეკემბერში 

ჰელსინკიში გამართულ სამიტზე) მიიღო გადაწყვეტილება ევროკავშირში ,,სწრაფი 

რეაგირების შენაერთის” დაარსების შესახებ. Aამ შენაერთში უნდა ყოფილიყო დაახლოებით 

60 000 სამხედრო მოსამსახურე, რომელთა განლაგება მათთვის განკუთვნილ ადგილზე 60 

დღეში იქნება შესაძლებელი. შენაერთი სულ მცირე ერთი წლის განმავლობაში უნდა 

ყოფილიყო ქმედითუნარიანი. 

6. მართლმსაჯულება და შინაგანი საქმეები 

ნარკოტიკები, ტერორიზმი, საერთაშორისო თაღლითობა, ადამიანებით ვაჭრობა 

(ტრეფიკინგი) და ბავშვების სექსუალური ექსპლუატაცია ის პრობლემებია, რომლებიც 

უაღრესად აშფოთებს ევროპელ მოქალაქეებს. Aამიტომ მათთან საბრძოლველადაც მხოლოდ 

საზღვრების მიღმა თანამშრომლობა იქნება ეფექტიანი. თუ ევროპა აპირებს ამის გაკეთებას 

და ყველა მისი მოქალაქისათვის მთელს ევროკავშირში სამოქალაქო მართლმსაჯულაბის 

თანაბარი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას, მაშინ ეროვნულმა სასამართლოებმა, 

პოლიციის ძალებმა, საბაჟო და საიმიგრაციო სამსახურებმა მთელს ევროკავშირში 

ერთობლივად უნდა იმუშაონ. 

ევროკავშირის ყოველ წევრ სახელმწიფოს ბრიუსელში ჰყავს მუდმივი 

წარმომადგენლობა, რომელიც იცავს მის ეროვნულ ინტერესებს. Mმუდმივ წარმომადგენელთა 

კომიტეტს “კორეპერი” ეწოდება და მისი ფუნქციაა საბჭოს სამუშაო საკითხების მომზადება. 

საბჭოში გადაწყვეტილებები კენჭისყრით მიიღება. რაც უფრო დიდია ქვეყანა, მით 

მეტი ხმა აქვს. Aარსებობს სამი სახის კენჭისყრა: 1. ერთულოვნება, როდესაც არცერთი 

მონაწილე არ არის წინააღმდეგი. გამოიყენება კავშირის განვითარებისათვის 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი საკითხების გდაწყვეტისას (მაგ. საგარეო და თავდაცვის 

პოლიტიკა, მიგრაციული პოლიტიკა, ეკონომიკური და სოციალური პოლიტიკა). Yყოველ 
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წევრ სახელმწიფოს ამ სფეროებში ვეტოს უფლება აქვს. 2. კვალიფიციური უმრავლესობა (ეს 

მეთოდი შემოღებულ იქნა ნიცის ხელშეკრულებით), გულისხმობს წევრთა უმრავლესობას 

და სულ მცირე 255 ხმას, (ხმების მაქსიმალური რაოდენობა 345) რაც უნდა მოიცავდეს 

გაერთიანების მოსახლეობის 62%-ს. 3. უბრალო უმრავლესობა. 

 

ხმათა რაოდენობა თითოეული სახელმწიფოსათვის 

 

გაერთიანებული სამეფო, გერმანია, იტალია და საფრანგეთი 29 

ესპანეთი და პოლონეთი 27 

რუმინეთი 14 

ნიდერლანდები 13 

ბელგია, საბერძნეთი, უნგრეთი, ჩეხეთი და პორტუგალია 12 

ავსტრია, ბულგარეთი შვედეთი 10 

დანია, ირლანდია, ლიტვა, სლოვაკეთი და ფინეთი 7 

ესტონეთი, კვიპროსი, ლატვია, ლუქსემბურგი და სლოვენია 4 

მალტა 3 

 

საბჭოს პრეზიდენტი ქვეყანა ექვს თვეში ერთხელ იცვლება. სხვაგვარად რომ 

ვთქვათ, ევროკავშირის ყოველი ქვეყანა მორიგეობით ახორციელებს საბჭოს პროგრამის 

ცონტროლს და თავმჯდომარეობს ყველა შეხვედრას ექვსთვიანი პერიოდის განმავლობაში, 

ხელს უწყობს გადაწყვეტილებების მიღებას და შუამავლობს წევრ სახელმწიფოებს შორის 

კომპრომისების მიღწევას. 

P პრეზიდენტი ქვეყნის მთავრობის წევრები ნახევარი წლის განმავლობაში 

განსაზღვრავენ ევროპულ მინისტრთა საბჭოს სხდომების დღის წესრიგს და 

თვამჯდომარეობენ მათ.  

საბჭოს პრეზიდენტ ქვეყანას დახმარებას უწევს გენერალური სამდივნო, რომელიც 

ამზადებს და უზრუნველყოფს საბჭოს შეუფერხებელ მუშაობას ყველა დონეზე.  
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ევროკავშირის პრეზიდენტობის თანმიმდევრობა 

ქვეყანა პერიოდი 

უნგრეთი 2011 წლის იანვარი-ივნისი 

პოლონეთი 2011 წლის ივლისი-დეკემბერი 

გერმანია 2012 წლის იანვარი-ივნისი 

კვიპროსი 2012 წლის ივლისი-დეკემბერი 

ირლანდია 2013 წლის იანვარი-ივნისი 

ლიტვა 2013 წლის ივლისი-დეკემბერი 

საბერძნეთი 2014 წლის იანვარი-ივნისი 

იტალია 2014 წლის ივლისი-დეკემბერი 

ლატვია 2015 წლის იანვარი-ივნისი 

 

               ევროკავშირის პარლამენტი 

ევროპარლამენტი არის ერთადერთი პირდაპირი გზით არჩეული ინსტიტუტი. 

ევროსაბჭოსთან ერთად იგი ქმნის ევროპული ინსტიტუტების ორდონიან საკანონმდებლო 

ორგანოს და არის მსოფლიოში ერთ-ერთი უძლიერესი კანონმდებელი.  

E ევროპარლამენტი შედგება 785 წევრისაგან და ჰყავს მსოფლიოში ინდოეთის მერე 

მეორე უდიდესი ამომრჩეველთა რაოდენობა, მსოფლიოში უდიდესი ტრანს-ერონული 

ელექტრორატი. 

E ევროპარლამენტი  არის ევროკავშირის პირველი ინსტიტუტი. იგი 1970 წლიდან 

აკონტროლებს ევროკავშირის ბიუჯეტს და ევროკომისიის დანიშვნასთან დაკავშირებითაქვს 

ვეტოს უფლება. 

E ევროპარლამენტი მუშაობს საფრანგეთში, ბელგიასა და ლუქსემბურგში. 

ყოველთვიური პლენარული სესიები, რომლებსაც ევროპარლამენტის ყველა წევრი ესწრება, 

ტარდება სტრასბურგში (საფრანგეთი), სადაცარის პარლამენტის რეზიდენცია. საპარლამენტო 

კომიტეტების შეხვედრები და ნებისმიერი სხვა პლენარული სესიები იმართება ბრიუსელში 

(ბელგია), ლუქსემბურგში კი განლაგებულია ადმინისტრაციული ოფისები (გენერალური 

სამდივნო). 
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ევროპარლამენტი და ევროსაბჭო წარმოადგენენ ორდონიანი საკანონმდებლო 

ორგანოს ორ პალატას. საკანონმდებლო უფლებები მათ შორის თანაბრად არის 

განაწილებული. ზემოხსენებული საქმიანობა დიდად განსხვავდება ეროვნული 

კანონმდებლობისაგან, არც პარლამენტს და არც საბჭოს არა აქვს უფლება გამოვიდეს 

საკანონმდებლო ინიციატივით, ეს ევროკომისიის უფლებაა. მაშინ როცა ევროპარლამენტი 

ამტკიცებს ან უარყოფს ახალ კანონმდებლობას, სწორედ ევროკომისია აკეთებს ახალი 

კანონის მონახაზს. 

E ევროპარლამენტს ასევე გააჩნია დიდი არაპირდაპირი გავლენა არაშემზღუდველი 

რეზოლუციებისა და საკომიტეტო სხდომების სახით. არაპირდაპირი ეფექტი აისახება 

საგარეო პოლიტიკაშიც, პარლამენტი ამტკიცებს განვითარებისკენ მიმართულ ყველა გრანტს. 

   G გადაწყვეტილების ერთობლივად მიღების პროცედურა ამ ორ ორგანოს თანაბარ 

დონეზე აყენებს. 

G გადაწყვეტილების ერთობლივად მიღების პროცედურასთან ერთად, პარლამენტს 

ერთადერთი დემოკრატიული ინსტიტუტის მანდატი სხვა ინსტიტუტებთან შედარებით  

აძლევს საკანონმდებლო პროცესზე მეტი კონტროლის უფლებას. 

სხვა პროცედურები მოიცავს: 

 კოოპერაციას; 

 კონსულტაციას;  

 სანქცირების პროცედურას. 

E ევროპარლამენტი ოფიციალურად ფლობს ევროკავშირის ბიუჯეტის განკარგვის 

უფლებას. Eეს უფლება მან 1970 წელს მიღებული საბიუჯეტო ხელშეკრულების 

საფუძველზე მოიპოვა. 

ევროკავშირის ბიუჯეტი გაყოფილია გათვალისწინებულ და გაუთვალისწინებელ 

ხარჯებად. გათვალისწინებული ხარჯები არის ხარჯები, რომლებიც გამომდინარეობს 

ევროკავშირის ხელშეკრულებებიდან (მათ შორის სოფლის მეურნეობის) და საერთაშორისო 

შეთანხმებებიდან, ბიუჯეტის დანარჩენი ნაწილი გაუთვალისწინებელ ხარჯებზეა 

გათვლილი. გათვალისწინებულ ხარჯებთან დაკავშირებით ევროსაბჭოს ეკუთვნის საბოლოო 

სიტყვა, მაშინ როცა პარლამენტი იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას გაუთვალისწინებელ 

ხარჯებზე. 

ინსტიტუტები ადგენენ საბიუჯეტო ხარჯთაღრიცხვას და კომისია ამტკიცებს მათ 

შემდგარ ბიუჯეტში. Oორივეს, ევროსაბჭოსაც და ევროპარლამენტსაც შეუძლიათ შეიტანონ 

შესწორებები ბიუჯეტში. საბიუჯეტო გეგმის ძალაში შესასვლელად აუცილებელია მასზე 

იყოს ევროპარლამენტის პრეზიდენტის ხელმოწერა.  
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E ევროპარლამენტი ახორციელებს ევროკავშირის სხვა ინსტიტუტების დემოკრატიულ 

მეთვალყურეობას. Eევროკომისიის წარდგენა ხდება ევროსაბჭოს მიერ და ამტკიცებს 

ევროპარლამენტი უმრავლესობის წესით. Pპარლამენტს აქვს აღმასრულებელი ორგანოს 

ხელმძღვანელის კანდიდატურასთან დაჯავშირებით ვეტოს გამოყენების უფლება, მაგრამ 

არა მისი წარდგენის უფლება. Eევროკომისიის პრეზიდენტი შემდეგ წარუდგენს კომისიის 

წევრებს სახელმწიფოებთან შეთანხმებით, რომელთაც ასევე პარლამენტი ამტკიცებს. 

პარლამენტს ასევე უფლება აქვს ხმათა 2/3-ით მოითხოვოს კომისიის გადადგომა ეს 

უფლება პარლამენტს არცერთხელ არ გამოუყენებია. 

არსებობს მეთვალყურეობის შემდეგი სახეები: 

 კომისიისადმი მოთხოვნა, რომ პარლამენტს წარუდგინოს მოხსენებები და უპასუხოს 

პარლამენტის წევრების შეკითხვებს; 

 მოთხოვნა ევროსაბჭოს პრეზიდენტისადმი, რომ მან პრეზიდენტობის დასაწყისში 

წარმოადგინოს თავისი სამოქმედო პროგრამა; 

 პარლამენტის წევრების უფლება კომისიასა და საბჭოს წარუდგინონ საკანონმდებლო 

და პოლიტიკური წინადადებები და უფლება ამ ინსტიტუტების წევრებს დაუსვან 

წერილობითი ან ზეპირი შეკითხვები. 

ევროსაბჭოს პრეზიდენტი ესწრება პარლამენტის პლენარულ სესიებს და 

მონაწილეობს მნიშვნელოვან დებატებში. 

P პარლამენტი მჭიდროდ თანამშრომლობს საბჭოსთან გარკვეულ სფეროებში, 

როგორიცაა მაგალითად, საერთო საგარეო და უშიშროების პოლიტიკა და სასამართლო 

სისტემათა თანამშრომლობა, აგრეთვე, საერთო ინტერესების ისეთ საკითხებზე, როგორიც 

არის თავშესაფრის მიცემა, საიმიგრაციო პოლიტიკა, საერთაშორისო დანაშაულთან ბრძოლა. 

M მაასტრიხტის ხელშეკრულების თანახმად, პარლამენტს სხვა უფლებებიც გააჩნია. 

პარლამენტს შეუძლია შექმნას საგამოძიებო კომიტეტი, შეუძლია ასევე გამოიძახოს 

დაკითხვებზე სხვა ინსტიტუტები და, თუ აუცილებელია, ევროკავშირის კანონმდებლობისა 

და ხელშეკრულებების დარღვევის შემთხვევაში, წარუდგინოს ისინი სასამართლოს. 

G გარდა ამისა, მას აქვს აუდიტორთა ევროპული სასმართლოს წევრების დანიშვნის 

უფლება, ასევე ევროპის ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტის და აღმსრულებელი საბჭოს 

დანიშვნის უფლება, ევროპის ცევტრალური ბანკის პრეზიდენტი ვალდებულია პარლამენტს 

წარუდგინოს ყოველწლიური მოხსენება. ევროპარლამენტის მიერ ირჩევა ასევე ევროპის 

ომბუდსმენი. 

P პარლამენტის წევრები ირჩევიან 5 წლის ვადით საყოველთაო არჩევნების წესით და 

პოლიტიკური ალიანსების მიხედვით ღებულობენ ადგილებს. წევრთა მესამედს ქალები 

შეადგენენ. 
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2009 წლიდან წესები შეიცვალა ლისაბონის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, წევრთა 

რაოდენობა სავარაუდოდ 751 გახდება, ევროპარლამენტის პრეზიდენტს არ  აქვს ხმის 

მიცემის უფლება, ფაქტიურად სახეზე იქნება 750 წევრი.  

ევროპარლამენტში ადგილები განაწილებულია პროპორციული წესით, ანუ რაც 

უფრო დიდია სახელმწიფო, მით უფრო მეტ მოქალაქეს წარმოადგენს თითო პარლამენტის 

წევრი. 

ამჟამად ევროპარლამენტის წევრები ღებულობენ იგივე ხელფასს, რასაც ეროვნული 

პარლამენტის წევრები. 2009 წლიდან ახალი კანონით ევროპარლამენტის ყველა წევრს 

თანაბარ 7000 ევროს აუხდის. 

პარლამენტის მუშაობა ორ ძირითად ეტაპად არის დაყოფილი: 

 პლენარული სესიისთვის მომზადება. Aამას აკეთებენ ევროპარლამენტის 

წევრები სხვადასხვა საპარლამენტო კომიტეტებში, რომლებიც ევროკავშირის 

საქმიანობის ამა თუ იმ სფეროში არიან სპეციალიზებული. Dდებატებზე 

გასატანი საკითხები პოლიტიკური ჯგუფების მიერაც განიხილება. 

 თავად პლენარული სესია. Pპლენარული სესიები, რომლებსაც 

ევროპარლამენტის ყველა წევრი ესწრება, ჩვეულებრივ, სტრასბურგში 

იმართება (თვეში ერთი კვირა), ზოგჯერ კი ბრიუსელში (ორი დღე) ტარდება. 

ამ სესიებზე ევროპარლამენტი იხილავს შეთავაზებულ კანონმდებლობას და 

მთლიან ტექსტთან დაკავშირებული გადაწყვეტილების მიღებამდე კენჭს 

უყრის შესწორებებს.  

დღის წესრიგის სხვა საკითხები შეიძლება იყოს საბჭოს ან კომისიის მიერ 

მოწოდებული ინფორმაციის განხილვა ან კითხვები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება 

ევროკავშირში ან მსოფლიოში 

ევროკავშირის  კომისია 

ევროპული კომისია არის ევროკავშირის ძირითადი მამოძრავებელი ძალა. იგი 

შედგება 27 წევრისაგან თითოეული წევრი სახელმწიფოდან. ისინი დამოუკიდებელნი არიან 

და მოქმედებენ მხოლოდ ევროკავშირის ინტერესებიდან გამომდინარე. Mმათ არა აქვთ 

უფლება მოღვაწეობდნენ სხვაგან. წევრ სახელმწიფოებს უფლება არა აქვთ  ზემოქმედება 

მოახდინონ ევროკომისიის წევრებზე. 

E ევროკომისია ყოველ ხუთ წელიწადში ერთხელ ფორმირდება შემდეგი სახით. 

ევროკავშირის საბჭო სახელმწიფოთა მეთაურების დონეზე სთავაზობს ევროკომისიის 

თავმჯდომარის კანდიდატურას, რომელიც მტკიცდება ევროპარლამენტის მიერ. შემდეგ 

ევროკავშირის საბჭო კომისიის თავმჯდომარეობის კანდიდატთან ერთად აყალიბებს 

ევროკომისიის სავარაუდო შემადგენლობას წევრი ქვეყნების შეხედულებების 



ეკა ლეკაშვილი 

საერთაშორისო და რეგიონული ეკონომიკური ორგანიზაციები  თსუ, 2012 

134  

 

გათვალისწინებით. “კაბინეტის” შემადგენლობა ნებადართული უნდა იყოს 

ევროპარლამენტის მიერ და საბოლოოდ დამტკიცებული ევროკავშირის საბჭოს მიერ. 

კომისიის თითოეული წევრი სათავეში უდგას შესაბამის ქვედანაყოფებს (ეგრეთწოდებულ 

გენერალურ დირექტორატს). 

K კომისია ასრულებს მთავარ როლს ევროკავშირის ყოველდღიურ მოღვაწეობის 

უზრუნველყოფაში, რომელიც მიმართულია ძირითადი შეთანხმებების შესრულებაზე.  

  K კომისია არის აღმასრულებელი ორგანო და გააჩნია 6 ძირითადი ფუნქცია: 

1. ის ასრულებს ზედამხედველის როლს რათა დარწმუნდეს, რომ კავშირში 

მიღებული გადაწყვეტილებებს ასრულებს Yყველა წევრი და საჭიროების 

შემთხვევაში შეუძლია  მიმართოს ევროკავშირის სასამართლოს. 

2. მას  ერთადერთს აქვს საკანონმდებლო ინიციატივის უფლება, რათქმაუნდა ეს 

ინიციატივა წარედგინება საბჭოს გეგმის ან კანონპროექტის სახით. Aასევე 

წინადადებით მიმართავს ევროპის პარლამენტს. 

3. ზოგ შემთხვევაში ის ასრულებს მედიატორის როლს ევროკავშირის საბჭოს 

შეხვედრებზე. ხშირად შეაქვს შესწორებები საკუთარ წინადადებებში, რათა ისინი  

მისაღები იყოს ყველა წევრისათვის. 

4. მოლაპარაკებებს აწარმოებს საერთო პოლიტიკების გარკვეულ საკითხებზე, 

მაგალითად საერთაშორისო ვაჭრობის საკითხებზე. 

5. მას გააჩნია გარკვეული ადმინისტრაციული ძალაუფლება გაერთიანებაში 

მოქმედი წესების კონტროლის თვალსაზრისით. 

6. განაგებს ბიუჯეტს და მართავს ევროკავშირის პროგრამებს. 

K კომისიას გააჩნია მნიშვნელოვანი ავტონომიური უფლებები პოლიტიკის სხვადასხვა 

დარგში., მათ შორის აგრარულ, სავაჭრო, სატრანსპორტო, რეგიონალურ და ა.შ. კომისიას 

ჰყავს აღმასრულებელი აპარატი. კომისიის შტაბბინა მდებარეობს ბრიუსელში კომისიის 

ძირითად სამუშაო ენებად ითვლება ინგლისური, ფრანგული და გერმანული.B 

E ევროკომისია ამზადებს და ახორციელებს ევროკავშირის საბჭოს გადაწყვეტილებებს 

და ზედამხედველობას უწევს მათ შესრულებას. Kკომისიის ფუნქციებს აწესრიგებს 

ევროკავშირის ხელშეკრულების 211-ე მუხლი. Mმას მიეკუთვნება საკანონმდებლო 

ინიციატივის უფლება შეიმუშაოს საკანონმდებლო წინადადება და გადააგზავნოს საბჭოში, 

გააკონტროლოს შემდგომი კანონშემოქმედებითი პროცესი: თვალყური ადევნოს საბჭოს 

მიერ მიღებულ საკანონმდებლო აქტებს; დარღვევის შემთხვევაში კომისია უფლებამოსილია 

ისეთ სფეროებში როგორიცაა სოფლის მეურნეობა, ვაჭრობა, კონკურეცია, ტრანსპორტი, 

ერთიანი შიდა ბაზრის ფუნქციონირება, გარემოს დაცვა და ა.შ იგი თავად არ იღებს 

სტრატეგიულ-პოლიტიკურ ან ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებს. მნიშვნელოვანი 

გადაწყფვეტილებების მომზდებისას კომისია ატარებს კონსულტაციებს წევრი ქვეყნების 

მთავრობებთან და შესაბამის ექსპერტებთან. იგი ეროვნული მთავრობებისაგან 
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დამოუკიდებებლია საბაჟო კავშირის, ერთიანი ბაზრის, ერთიანი სასოფლო-სამეურნეო 

პოლიტიკისა და სტრუქტურული პოლიტიკის განხორციელების სფეროებში. 

კომისიის პრეზიდენტს შემდეგი ფუნქციები აკისრია: 

 წარმოადეგნს ევროკავშირის პოლიტიკის უმნიშვნელოვანეს ინიციატივებს; 

 ხელს უწყობს კომისიის წევრებს შორის უთანხმოებების მოგვარებას და პარლამენტს 

წარუდგენს კომისიის ყოველწლიურ ანგარიშს; 

 წარმოადგენს კომისიას მინისტრების საბჭოში საგარეო საქმეთა მინისტრების 

შეხვედრისას; 

 წარმოადგენს კომისიას ევროპულ საბჭოში; 

 წარმოადგენს კომისიას უმნიშვნელოვანეს საერთაშორისო ფორუმებზე; კერძოდ, 

დიდი შვიდეულის შეხვედრებზე და აშშ-ევროკავშირის შეხვედრებზე, რომელიც ორ 

წელიწადში ერთხელ იმართება. 

K კომისია შედგება გენერალური სამდივნოსაგან და 20-ზე მეტი გენერალური 

დირექტორისაგან, რომლებიც დასაქმებულნი არიან ევროკავშირის ცალკეული 

მიმართულებით. Kკომისიის შტატში ირიცხება 15 ათასი თანამშრომელი. Eეს არის 

ევროკავშირის ყველაზე დიდი დაწესებულება. Mმისი სხდომების ჩატარების ადგილია 

ბრიუსელი. 

ევროპული  სასამართლო 

ევროკავშირის განსაკუთრებულობას, რომელიც განასხვავებს მას სხვა საერთაშორისო 

ორგანიზაციებისაგან, წარმოადგენს საკუთარი სასამართლოს არსებობა. რომელიც უშუალოდ 

არეგულირებს არა მხოლოდ წევრ სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობებს, არამედ მათ 

მოქალაქეებსა და იურიდიულ პირებს შორისაც. ევროკავშირის სამართალი შედგება  

ეგრეთწოდებული პირველადი და მეორადი სამართლისაგან: პირველადი სამართალი _ 

ევროკავშირის  დამფუძნებელი შეთანხმებები და შეთანხმებები, რომლებმაც შეიტანეს მასში 

ცვლილებები. Mმეორადი სამართალი _ ევროკავშირის ორგანოების მიერ გამოცემული 

აქტებია.  

    ევროკავშირის სამართალს გააჩნია პირდაპირი მოქმედების უნარი ევროკავშირის 

ქვეყნების ტერიტორიაზე და პრიორიტეტები ნაციონალურ კანონმდებლობასთან 

შედარებით. ევროკავშირის სამართალს ყოფენ ინსტიტუციონალურ სამართლად (ნორმები, 

რომლებიც რეგლამენტირებას უკეთებენ ევროკავშირის ორგანოების და ინსტიტუტების 

ფუნქციონირებას) და მატერიალური სამართალი (ნორმები, რომლებიც არეგულირებენ 

ევროკავშირის მიზნების რეალიზაციის პროცესს). საამართლომ უზარმაზარი როლი 

შეასრულა ევროკავშირის სამართლის ჩამოყალიბებასა და განვითარებაში. კავშირის 

მრავალი ძირითადი სამართალდამცავი პრინციპები დაფუძნებულია არა საერთაშორისო 

შეთანხმებებზე, არამედ სასამართლოს პრეცენდენტულ გადაწყვეტილებებზე. 



ეკა ლეკაშვილი 

საერთაშორისო და რეგიონული ეკონომიკური ორგანიზაციები  თსუ, 2012 

136  

 

 E ევროპული სასამართლო თავის სხდომებს მართავს ლუქსემბურგში და წარმოადგენს 

ევროკავშირის სასამართლო ორგანოს უმაღლეს ინსტანციას. სასამართლო არეგულირებს 

უთანხმოებებს წევრ სახელმწიფოების შორის; წევრ სახელმწიფოებსა და თვით ევროკავშირს 

შორის; ევროკავშირის ინსტიტუტებს შორის; ევროკავშირსა და ფიზიკურ ან იურიდიულ 

პირებს შორის; მისი ორგანოების  თანამშრონლების ჩათვლით (ამ ფუნქციისთვის  

შექმნილია სამოქალაქო სამსახურის ტრიბუნალი). სასამართლო აძლევს დასკვნებს 

საერთაშორისო შეთანხმებებზე. მას გამოაქვს აგრეთვე დადგენილებები ნაციონალური 

სასამართლოების თხოვნით. ევროკავშირის სასამართლოს გადაწყვეტილების შესრულება 

სავალდებულოა ევროკავშირის ტერიტორიზე. Mმისი იურისდიქცია, როგორც წესი, 

ვრცელდება ევროკავშირის კომპეტენციის სფეროზე. სასამართლოს ფუნქციაა 

ხელშეკრულებებზე დაყრდნობით კანონის შესრულების კონტროლი. Aამსტერდამის 

ხელშეკრულებით სასამრთლოს კომპეტენციას დაემატა:  

 ადამიანთა უფლებების ევროპული კონვენციის შესრულების ზედამხედველობა. 

 იმიგრაციის, თავშესაფრის მიცემის, მოქალაქეთა თავისუფალი გადაადგილების 

საკითხების რეგულირება.  

 პოლიტიკური და იურიდიული თანამშრომლობა კრიმინალურ საკითხებში. 

ევროკავშირის სასამართლო იყენებს 5 სახის ინსტრუმენტს: 

1. რეგულაციები, რომლებსაც თანაბარი Dძალა აქვს ყველა წევრ სახელმწიფოში და არ 

საჭიროებს ეროვნულ კანონმდებლობაში ასახვას;  

2. დირექტივები, ასევე კანონის ძალის მქონე, თუმცა მათი ასახვა ეროვნულ 

კანონმდებლობაში აუცილებელია; 

3. სასამართლოს გადაწყვეტილებები გარკვეულ პრობლემებთან დაკავშირებით, 

წევრების ან კონკრეტული პირების მიმართ;  

4. რეკომენდაციები და შეხედულებები, რომლებიც სავალდებულო ხასიათს არ 

ატარებენ. 

     Mმაასტრიხტის ხელშეკრულების შესაბამისად, სასამართლოს მინიჭებული აქვს უფლება 

დააკისროს ჯარიმები წევრ სახელმწიფოებს, რომლებიც არ ასრულებენ მის დადგენილებებს. 

ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მოქალაქე არის ევროკავშირის მოქალაქე და მასზე 

ვრცელდება ევროკავშირის სამართალი. ეროვნული კანონმდებლობს მხრიდან მისი 

შეზღუდვის შემთხვევაში მოქალაქეს უფლება აქვს სახელმწიფოს უჩივლოს ევროკავშირის 

სასამართლოში. 

     ევროკავშირის ეს ინსტიტუტი იყოფა სამი სახის სასამართლოდ: იუსტიციის 

სასამართლო, პირველი ინსტანციის სასამართლო და სამოქალაქო სამსახურის ტრიბუნალი. 

     სასამართლო შედგება 27 მოსამართლისაგან  (თითო წევრი თითოეული წევრი 

სახელმწიფოსაგან) და 8 გენერალური ადვოკატისაგან. ისინი ინიშნებიან 6 წლიანი ვადით. 
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რომელიც შეიძლება გახანგრძლივდეს. Yყოველ 3 წელიწადში ხდება სასამართლოს 

შემადგენლობის ნახევრის განახლება. მოსამართლეები წევრი სახელმწიფოების თანხმობით 

ინიშნებიან, მაგრამ ისინი არ წარმოადგენენ მათ ქვეყნებს, არამედ დამოუკიდებელი 

სუბიექტები არიან. მოსამართლეებს არა აქვთ სხვაგან მუშაობის უფლება პარალელურად. 

სასამართლოს პრეზიდენს თავად წევრები ირჩევენ 3 წლით. სასამართლოში ფორმირდება 3-

5 მოსამართლისაგან შემდგარი სასამართლო პალატები, მათივე მიერ შერჩეული 

თავმჯომარით, რომლებიც ატარებენ სასამართლო სხდომებს. G”გრანდ” პალატაში შედის 13 

მოსამართლე, რომელსაც სასამართლოს პრეზიდენტი თავმჯდომარეობს. სრული 

შემადგენლობით მოსამართლეების დასწრება ხდება მხოლოდ განსაკუთრებული 

შემთხვევების განხილვისას. სასამართლოს სხდომას ესწრება მოსამართლეთა კენტი 

რაოდენობა. Gგადაწყვეტილება მიღებულად ითვლება როდესაც პალატის 5 წევრიდან 3 

თანხმდება გადაწყვეტილებაზე.  ”გრანდ” პალატის შემთხვევაში 13-დან 9 თანხმობაა 

საჭირო. სრული შემადგენლობის დასწრებისას კი 15-ის. 

აუდიტორთა სასამართლო 

აუდიტორთა სასამართლო დაფუძნდა 1975 წელს პარლამენტის ინიციატივით 

კავშირის ანგარიშგების მონიტორინგის, ბიუჯეტში შემოსავლების და ხარჯების 

კანონიერების შემოწმების მიზნით. Aუდიტორთა სასამართლომ უნდა აკონტროლოს 

ევროკავშირის ინსტიტუტების, ეროვნული, რეგიონული და ადგოლობრივი ინსტიტუტების 

მიერ გაერთიანების ფონდების მართვა, ევროკავშირის დახმარებები კავშირს შიგნით თუ 

გარეთ. 

აუდიტორთა სასამართლო არის დამოუკიდებელი ინსტიტუტი რომელიც 

ზედამხედველის  როლს ასრულებს ევროკავშირის მოქალაქეთა ინტერესების დაცვაში. ის 

ამოწმებს ფინანსური ოპერაციების სისწორეს რათა  უზრუნველყოს ეკონომიკის 

ეფექტიანობა. ის უზრუნველყოფს გამჭვირვალობას და ეხმარება პარლამენტს და საბჭოს 

ბიუჯეტის განაწილებაში. აუდიტორთა სასამართლო 5 უმთავრეს ინსტიტუტს შორის არის. 

Eეს ინსტიტუტი  მიჩნეულია ერთ-ერთ ელემენტად რომელმაც უნდა უზრუნველყოს 

დემოკრატია. აუდიტორთა უშუალო მოვალეობაა ვიზიტები წევრ ქვეყნებში და 

ცენტრალური თუ ადგილობრივი ადმინისტრაციებისათვის აუდიტის ჩატარება. Eეს 

ვიზიტები ორ კვირამდე გრძელდება. 

   დამფუძნებლური ხელეკრულების 246, 248 მუხლებით აუდიტორთა სასამართლოს 

მთავარი ფუნქცია არის ხარჯების კონტროლი და დახმარების გაწევა ევროკავშირისათვის 

ფინანსური საკითხების გაუმჯობესებაში. ის აკონტროლებს გაერთიანების ყველა ორგანოს 

ხარჯს თუ შემოსავალს. Fფინანსური წლის  ბოლოს ამზადებს მოხსენებას ბიუჯეტის 

განაწილების შესახებ, რომელიც იბეჭდება ევროკავშირის ჟურნალში. 

აუდიტორთა სასამართლოში დასაქმებულია  850 მოხელე. დასქმებულთა 50% ქალია, 

თანამშრომლების 63% 44 წლამდე ასაკისაა (მინიმალური ასკი 25, მაქსიმალური _ 60) Mმისი 
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ბიუჯეტია 120 მლრდ. Eევრო, რაც არის 27-ვე ქვეყნის შემოსავლების 1% Dდა ევროკავშირის 

საერთო ბიუჯეტის 0.1%. თუმცა ზოგიერთი ქვეყნის მაგ. რუმინეთის შემოსავალს თითქმის 

უტოლდება. აუდიტორთა სასამართლო დაყოფილია 5 ჯგუფად. თითოეული ბიუჯეტის 

გარკვეულ სექტორს აკონტროლებს. ესენია: 1. ბუნებრივი რესურსების მართვა და დაცვა; 2. 

სტრუქტურული პოლიტიკები, ენერგეტიკა, ტრანსპორტი, კვლევები, საგარეო საქმიანობა; 3. 

საკუთარი რესურსები, საბანკო საქმიანობა, ადმინისტრაციული ხარჯები; 4. კავშირის 

ინსტიტუტები, ორგანოები და შიდა პოლიტიკები; 5. (CEAD coordination, 

communication,evaluation, assurance and development) კოორდინაცია, კომუნიკაცია, შეფასება, 

დაზღვეა და განვითარება. აუდიტორთა სასამართლო ხელმძღვანელობს ბუღალტრული 

აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებით. 

    წევრები ინიშნება 6 წლის ვადით. საბჭო პარლამენტთან კონსულტაციის შემდეგ 

ხმათა უმრავლესობით ამტკიცებს წევრებს. Eეს წევრები შემოთავაზებულია  წევრი 

სახელმწიფოების მიერ. წევრები შეიძლება მეორე ვადით აირჩეს.          

ამრიგად, ევროკავშირი წარმოადგენს თანამედროვე მსოფლიოს უდიდეს 

ინტეგრაციულ გაერთიანებას. Mმან ეტაპობრივად გაიარა ინტეგრაციის ოთხივე საფეხური 

და მიაღწია ინტეგრაციის უმაღლეს ფორმას. დღეს ის წარმოადგენს ქვეყანათა 

თანამშრომლობის ყველაზე წარმატებულ მაგალითს, რომლის განხორციელების სურვილი 

აქვთ სხვა დიდ სახელმწიფოებსაც. Mმაგ: აშშ, კანადა, მექსიკა. ლათინური ამერიკის 

ქვეყნები. ევროკავშირმა შექმნა ერთიანი ევროპული ოჯახი რომლის წევრობისკენ 

მიისწრაფის ყველა ახლოს მდებარე სახელმწიფო, რადგანაც დამოუკიდებლად 

განვითარების მაღალი დონის მიღწევა სულ უფრო რთულდება გლობალიზაციის 

პირობებში. წარმატებაში განსაკუთრებული როლი შეასრულეს ევროკავშირის 

ინსტიტუტებმა, რომლებიც მოქალაქეთა ინტერესებს იცავენ და დემოკრატიის სადარაჯოზე 

დგანან. 

ევროკავშირის ინსტიტუტებმა გაამართლეს თავიანთი არსებობა, მაგრამ საჭიროა 

მათი ადაპტირება კავშირის გაფართოებასთან და იმ მზარდი ამოცანების შესრულებასთან, 

რომლებიც მათ პასუხისმგებლობას წარმოადგენს. სწორედ ამიტომ, ყველამ ვინც კი 

მონაწილეობს ამ უპრეცედენტო პროცესში, თავის თავზე უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა, 

რათა უზრუნველყოს ევროკავშირის ინსტიტუციური სისტემის ქმედითი მუშაობის 

გაგრძელება. საჭიროა რეფორმების კონცენტრირება გადაწყეტილების მიღების პროცესზე. 

ერთსულოვანი კონსესუსის დაჟინებული მოთხოვნა ყველა შემთხვევაში სისტემის 

პარალიზების გამოიწვევს. ერთადერთი სისტემა, რომელიც იმუშავებს _ ეს არის 

უმრავლესობის არჩევნებზე დამყარებული პოლიტიკური და სამართლებრივი სისტემა 

კონტროლისა და დაბალანსების მექანიზმებით. 

ევროკავშირის 27 სახელმწიფო თავისუფლად, მშვიდობიანად, ყოველგვარი 

კონფლიქტების გარეშე ახერხებს თანაცხოვრებას, რაც პირველ რიგში სწორედ ამ 
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ინსტიტუტების დამსახურებაა. ინსტიტუტები დაკომპლექტებულია სხვადასხვა ქვეყნების 

სრულიად განსხვავებული  წარმომადგენლებით, რომელთაც ეროვნული თუ 

ინდივიდუალური ინტერესები გააჩნიათ, მაგრამ ეს არ არის ხელის შემშლელი ფაქტორი 

თანამშრომლობისათვის, პირიქით ეროვული მრავალფეროვნება კიდევ უფრო საიმედოს 

ხდის მათ საქმიანობის შედეგებს. Eეს არის დემოკრატიული თანაცხოვრების საუკეთესო 

მაგალითი. 

ევროგაერთიანების ლისაბონის პროგრამა 

ევროკავშირს სხვა ორგანიზაციებისგან განასხვავებს ის, რომ ეს არის ქვეყანათა 

გაერთიანება, რომლის წევრებმაც საკუთარი სუვერენული უფლებები გადასცეს ამ 

ასოციაციას და რომელსაც, ასევე, შეუძლია დამოუკიდებლად მოქმედება, სუვერენული 

საკანონმდებლო აქტების გამოცემა. 

ამჟამად ევროკავშირის განვითარება განისაზღვრება ლისაბონის ხელშეკრულებით, 

რომელმაც მთლიანად შეიცვალა ევროკავშირის ხელშეკრულების სტრუქტურა.  იგი 6 თავს 

მოიცავს – ზოგადი დებულებები, დემოკრატიული პრინციპები, ინსტიტუტები, მჭიდრო 

თანამშრომლობა, კავშირის საგარეო უფლებამოსილება და საერთო საგარეო და 

უსაფრთხოების პოლიტიკა, გარდამავალი დებულებები. 

ევროკავშირის ფუნქციონირების ხელშეკრულება ეფუძნება ეკონომიკური 

თანამეგობრობის ხელშეკრულებას, ძირითადი ცვლილებები ეხება ევროკავშირის საგარეო 

უფლებამოსილებას, ასევე დამატებულია თავები ენერგეტიკის, სისხლის სამართლის 

სფეროში სასამართლო და საპოლიციო თანამშრომლობის, კოსმოსის, სპორტისა და 

ტურიზმის შესახებ.  ახალი ხელშეკრულების საჭიროება გამოიწვია შმდეგმა გარემოებებმა: 90 –

იანი წლებიდან კავშირის წინაშე ორმაგი გამოწვევა წარმოიშვა: ახალი წევრი ქვეყნების 

მიღება და უფრო ეფექტიანი გადაწყვეტილების მიღების პროცედურების ამოქმედება. 

ევროპის კონსტიტუციის მიზანიც სწორედ კავშირის ინსტიტუტების ეფექტიანობის გაზრდა 

და მათი დემოკრატიზაცია იყო. 

ლისაბონის ხელშეკრულებით ხდება შემდეგი ძირითადი ცვლილებების შეტანა: 

 კავშირი ხდება სამართლებრივი სუბიექტი (legal entity); 

 ხდება სამი სვეტის გაერთიანება; 

 ორმაგი უმრავლესობის ახალი წესის შემოღება (ანუ აქამდე საარჩევნო კვოტები იყო 

მოსახლეობის ოდენობის მიხედვით, ახლა ხდება ქვეყნების რაოდენობის 

გათვალისწინებაც; 

 ევროსაბჭოს სტაბილური საპრეზიდენტო ვადა – 2,5 წელიწადი; 

 ერთობლივი გადაწყვეტილების მიღება და დამტკიცება პარლამენტისა და 

მინისტრთა საბჭოს მიერ, როგორც ჩვულებრივ საარჩევნო სისტემებში; 
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 ახალი თანამდებობის შემოღება – ევროკავშირის საერთო საგარეო და 

უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლესი წარმომადგენელი (შეუერთდა ევროპის 

საგარეო საქმეთა კომისიონერის თანამდებობა) 

 მოქალაქეთა ინიციატივის უფლება. 

გაიზარდა ევროპარლამენტის უფლებამოსილებები: 

• საკანონმდებლო სფეროში – თანაკანონშემოქმედებითი საქმიანობა მინისტრთა საბჭოსთან 

ერთად დაახლოებით 50 სფეროში; 

• საბიუჯეტო სფეროში – ევროპარლამენტს მიეცა მინისტრთა საბჭოს თანასწორი ხმის 

უფლება წლიური ბიუჯეტის მიღების პროცედურაში; 

• პოლიტიკური კონტროლის სფეროში – პარლამენტი ირჩევს კომისიის პრეზიდენტს 

ევროპული საბჭოს წინადადების საფუძველზე. 

ეროვნული პარლამენტების როლი: 

• ლისაბონის ხელშეკრულება განსაზღვრავს ეროვნული პარლამენტების როლს, საზიარო 

კომპეტენციების სფეროებში შემოღებულია „წინასწარი გაფრთხილების მექანიზმი“, 

რომელიც საშუალებას მისცემს ეროვნულ პარლამენტს, რომ განსაზღვროს, თუ როდის არის 

საფრთხეში სუბსიდიარობის პრინციპი ევროკომისიის ინსტიტუტების მოქმედების შედეგად. 

თუ პარლამენტთა ერთ მესამედზე მეტი ასეთ საფრთხეს ხედავს, კომისია ვალდებულია 

გადახედოს თავის გადაწყვეტილებას ან წინადადებას. ეს მექანიზმი თითოეული 

პარლამენტს, ასევე აძლევს უფლებას მიმართონ ევროსასამართლოს სუბსიდიარობის 

პრინციპის დასაცავად. 

• ლისაბონის ხელშეკრულება აარსებს გაზრდილი სამართლებრივი თანამშრომლობის 

პრინციპს სამოქალაქო და სისხლის სამართლებრივ სფეროებში „ურთიერთსანაცვლო 

აღიარების“ პრინციპის მეშვეობით, რომლის მიხედვითაც თითოეული წევრი სახელმწიფო 

აღიარებს, რომ სხვა იურისდიქცების მიერ მიღებული გადაწყვეტილება არის ნამდვილი და 

სავალდებულო ძალის მქონე. 

• ეს განსაკუთრებით შეეხება მტკიცებულების შეგროვების, სამართლიანობის 

ხელმისაწვდომობის, სისხლის სამართლებრივ დევნაში და გადაწყვეტილებების 

აღსრულებაში სახელმწიფოთა თანამშრომლობის სფეროებს. ლისაბონის ხელშეკრულებით 

ასევე გათვალისწინებულია ევროპის პროკურატურის (სამომავლოდ) და ევროჯასტის (2002) 

დაარსება. 

ლისბონის ხელშეკრულება ითვალისწინებს ევროკავშირის ახალ სოციალურ მიზნებს: 

 სრულ დასაქმებასა და სოციალურ პროგრესს; 

 ბრძოლას სოციალური დისკრმინაციის და საზოგადოებიდან გარიყვის წინააღმდეგ; 
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 სამართლიანობის პატივისცემას; 

 სიღარიბის აღმოფხვრას. 

ლისაბონის ხელშეკრულებით ხდება მნიშვნელოვანი ცვლილება საერთო 

უსაფრთხოებისა და ევროპის თავდაცვის პოლიტიკაში. „ურთიერთსანაცვლო თავდაცვის“ 

პირობით თუ ერთ-ერთ ევროკავშირის წევრ ქვეყანაზე ხდება თავდასხმა, სხვა წევრებს 

ევალებათ დახმარების აღმოჩენა. 

„სოლიდარულობის პირობით“ კავშირსა და წევრ ქვეყნებს ევალებათ  დახმარების 

აღმოჩენა ქვეყნისთვის, სადაც ადგილი აქვს ბუნებრივ კატასტროფას ან ტერორისტულ 

თავდასხმას.  ლისბონის ხელშეკრულებით ხდება ევროკავშირის ტერორიზმთან ბრძოლის, 

კონფლიქტის პრევენციის, პოსტ-კონფლიკტური სტაბილიზაციის მისიების გაფართოება. 

„მუდმივი სტრუქტურული თანამშრომლობის“ შემოღებით ყველა წევრი ქვეყანა 

მონაწილეობს ევროპის სამხედრო იარაღის პროგრამაში და დაუყოვნებლივი მოქმედების 

განსახორციელებლად შექმნილ დანაყოფებში. ამრიგად წევრი ქვეყნები მზად არიან 

ევროკავშირის სამხედრო მისიებში სამონაწილეოდ.  ხდება ევროპის თავდაცვის სააგენტოს 

დაარსება. ფაქტობრივად ევროკავშირის მოქმედების მთავარ სფეროებს როგორიცაა 

ეკონომიკური და ინდუსტრიული საქმიანობა ემატება შეიარაღების სფეროც. 

2007 წლის 13 დეკემბერს ევროპელის სახელმწიფო და მთავრობის მეთაურებმა ხელი 

მოაწერეს ლისაბონის ხელშეკრულებას და ამით დაასრულეს მრავალწლიანი 

მოლაპარაკებები ევროკავშირის ინსტიტუციონალურ რეფორმაზე. ლისაბონის 

ხელშეკრულების დადება კონსტიტუციის დებატების შესახებ შედეგად ითვლება. 

კონსტიტუციის შესახებ ხელშეკრულებაზე შეთანხმდნენ ევროსაბჭოს შეხვედრაზე 2004 

წლის 17 და 18 ივნისს და ხელი მოაწერეს რომში 29 ოქტომბერს. 2009 წელს 

ხელშეკრულება შევიდა ძალაში. 

Lლისაბონის ხელშეკრულება არ არის უკვე არსებული ხელშეკრულებების 

შემცვლელი, ის მათ მხოლოდ შესწორებას უკეთებს. როგორც აღვნიშნეთ, ხელშეკრულება 

არის წევრ ქვეყნებს შორის მოლაპარაკების შედეგი მთავრობათაშორის კონფერენციაზე, 

რომელშიც ევროკომისიამ და ევროპარლამენტმაც მიიღეს მონაწილეობა. ძალაში 

შესვლამდე ის უნდა იქნას რატიფიცირებული 27 ქვეყნის მიერ. რატიფიცირების 

საშუალებას ყოველი ქვეყნის კონსტიტუცია თავად ადგენს.A 

წევრი ქვეყნების მიზნების დასახვის შემდეგ, ხელშეკრულება ძალაში შევიდა 2009 

წლის 1 იანვარს, ევროპარლამენტის არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე. Nნიცას 

ხელშეკრულება, რომელიც 2003 წლიდან იყო ძალაში, რჩებოდა ევროკავშირის 

მოქმედების საფუძვლად, სანამ დასრულდებოდა ყველა წევრი ქვეყნის მიერ, ლისაბონის 

ხელშეკრულების რატიფიცირების პროცესი. ახალი ხელშეკრულებით ევროკავშირმა 

მიიღო სამართლებრივი ჩარჩო და საშუალებები, რომლებიც საჭირონი არიან, რათა 
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მომავალი გამოწვევები დაძლეულ იქნას და ასევე შესაძლებელი გახდეს მოქალაქეთა 

მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება. ამასთანავე ხელშეკრულება ითვალისწინებს შემდეგს: 

1. დემოკრატიული და გამჭვირვალე ევროპა, რომელშიც ევროპარლამენტი და 

ეროვნული პარლამენტები დიდ როლს თამაშობენ, და რომელშიც, მოქალაქეებს მეტი 

შესაძლებლობები აქვთ, ავტორიტეტის მოპოვებისა და უფრო ნათელი წარმოდგენა 

ექნებათ, თუ ვინ, რომელ სფეროში, და რა საკითხზეა კომპეტენტური. 

 

2. ძლიერი ევროპარლამენტი – პირდაპირი გზით არჩეული პარლამენტის 

კომპეტენცია კანონმდებლობასთან, ბიუჯეტთან და საერთაშორისო შეთანხმებებთან 

მიმართებაში ფართოვდება. გადაწყვეტილების მიღებაში თანამონაწილეობის უფლების 

გაფართოებით, წარმოიშობა ევროპარლამენტსა და საბჭოს შორის თანასწორუფლებიანობა. 

3. ეროვნული პარლამენტების გაძლიერებული მონაწილეობა  – წევრი ქვეყნების 

პარლამენტებს ექნებათ ევროკავშირის მუშაობაში მონაწილეობის მიღების მეტი 

შესაძლებლობები. მომავალში მეტი ყურადღება მიექცევა იმას, რომ ეკ მხოლოდ მაშინ 

იქნება ქმედუნარიანი, როცა შესაძლებელი იქნება ეკ-ს მაშტაბებით უკეთესი შედეგების 

მიღწევა. ამ “სუბსიდირების პრინციპის” დაცვა გაძლიერებით კონტროლდება ახლად 

შექმნილი განაწესის მიხედვით. აღნიშნული, და ასევე ის ფაქტი, რომ ევროპარლამენტის 

ძალაუფლება იზრდება, წვლილს შეიტანს  ეკ-ს ფუნქციებში დემოკრატიისა და 

ლეგიტიმურობის ზრდაში. 

4. მოქალაქეებისთვის მეტი ხმის უფლების მიცემა – მოქალაქეთა ინიციატივის 

წყალობით, სხვადასხვა წევრი ქვეყნის მილიონ მოქალაქეს ექნებათ შესაძლებლობა, 

მოსთხოვონ კომისიას, ახალი პოლიტიკური წინადადებების დასამტკიცებლად წარდგენა. 

5.   ვის რა ევალება ევროკავშირში – კომპეტენციების ცალსახა იდენტიფიკაციით 

უფრო ნათელი ხდება   წევრ ქვეყნებსა და ეკ-ს შორის ურთიერთობები. 

6. კავშირიდან გასვლის ნებაყოფლობითობა – ლისაბონის ხელშეკრულების თანახმად, 

ყველა წევრი ქვეყანა უფლებამოსილია სურვილის მიხედვით დატოვოს კავშირი. 

7. უფრო ქმედუნარიანი ევროპა – გამარტივებული სამუშაო მეთოდებითა და 

კენჭისყრის წესებით, თანამედროვე ინსტიტუციებით, 27 წევრ ქვეყანაზე გათვლილი 

ქმედითობით დღევანდელი ეკ-ს მთავარ ასპექტებში. 

8. სწრაფი და ეფექტური გადაწყვეტილებების მიღება – კვალიფიციური 

უმრავლესობით გადაწყვეტილების მიღება კომისიაში, ვრცელდება ახალ პოლიტიკურ 

სფეროებზე, რათა ხელი შეუწყოს გადაწყვეტილებების პროცესის უფრო მეტ 

ეფექტურობას. 2014 წლიდან კვალიფიციური უმრავლესობა განისაზღვრება წევრი 

ქვეყნებისა და  მოსახლეობის ორმაგი უმრავლესობის მიხედვით, რითაც გამოხატულ 

იქნება ევროკავშირის ორმაგი ლეგიტიმურობა. Oორმაგი უმრავლესობა იქნება მიღწეული, 

როცა წევრი ქვეყნების 55% , რომელიც ევროპული მოსახლეობის 65% მოიცავს, თანახმა 

იქნება ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით. იმის ასაცილებლად, რომ შეიძლება 

გადაწყვეტილების მიღება წევრი ქვეყნების ძალზედ მცირე რაოდენობის მიერ 
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შეფერხდეს, ხელშემშლელი უმცირესობა უნდა მოიცავდეს მინიმუმ 4 წევრ ქვეყანას, სხვა 

შემთხვევაში კვალიფიციური უმრავლესობა მაშინაც იქნება მიღწეული, როცა 

მოსახლეობის კრიტერიუმი არ შესრულდა.P 

პირველ სამ წელიწადში, ანუ 2017 წლამდე, შეეძლება ერთ წევრს კვლავაც 

მოეთხოვოს სამართლებრივი აქტის მიღება კვალიფიციური უმრავლესობით აქამდე 

მოქმედი ნიცის ხელშეკრულების შესაბამისად. 

9. უფრო სტაბილური და მოქნილი ინსტიტუციები – ლისაბონის ხელშეკრულებით 

პირველად ხდება ევროსაბჭოს პრეზიდენტის არჩევა. Mმისი აღნიშნულ თანამდებობაზე 

ყოფნის ვადა    განისაზღვრება ორნახევარი წლით.  

P პირდაპირი კავშირი იქნება ევროკომისიის პრეზიდენტის არჩევნებსა და 

ევროპარლამენტის არჩევნების შედეგებს შორის.  

G გარდა ამისა,  ხელშეკრულება შეიცავს ახალ დადგენილებებს ევროპარლამენტის 

მომავალ შემადგენლობასა და კომისიის შემცირებაზე, ასევე მჭიდრო ურთიერთობებისა 

და ფინანსური ინსტრუქციების შესახებ უფრო ნათელ წესებზე.  

10. ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება – ლისაბონის ხელშეკრულება აუმჯობესებს 

ევროკავშირის ქმედუნარიანობას ეკ-სთვის და მისი მოსახლეობისთვის პრიორიტეტულ 

პოლიტიკურ სფეროებში. Aამ სფეროებს მიეკუთვნება უპირველესად თავისუფლების, 

დაზღვევის, სამართლის, ტერორიზმის და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროები. 

შედარებით მცირე ზომით, ასევე, ენერგოპოლიტიკის, საყოველთაო ჯანდაცვის, 

მოქალაქეთა დაცვის, კლიმატის ცვალებადობის, საჯარო მომსახურების, კვლევის, 

კოსმოსური მოგზაურობების, სივრცითი კავშირების, სავაჭრო პოლიტიკის, 

ჰუმანიტარული დახმარების, სპორტის, ტურიზმის და ადმინისტრაციული 

თანამშრომლობის სფეროები.  

11. უფლებების და ფასეულობების, თავისუფლების და უსაფრთხოების ევროპა, 

რომელიც ითვალისწინებს სოლიდარობის ახალ ინსტრუმენტების და უკეთ იცავს 

ევროპელ მოსახლეობას.  

12. დემოკრატიული ფასეულობანი – ლისაბონის ხელშეკრულება ასახელებს და 

ადასტურებს ფასეულობებსა და მიზნებს, რომელზეც ეკ არის დაფუძნებული. Eეს 

მიზნები წარმოადგენს ევროპელი მოქალაქეებისთვის ინსტრუმენტს და აჩვენებს მათ, თუ 

რისი შეთავაზება შეუძლია ევროპას თავისი საერთაშორისო პარტნიორებისთვის. 

13. სამოქალაქო უფლებები და “ძირითადი ეფლებების ქარტია” – ლისაბონის 

ხელშეკრულება ეფუძნება, როგორც უკვე არსებულ უფლებებს, ასევე შემოაქვს ახალი 

უფლებები. განსაკუთრებით უზრუნველყოფს თავისუფლების პრინციპებს, რომლებიც 

მოცემულია „ძირითადი უფლებების ქარტიაში“.  აღნიშნულ ქარტიას ხელი მოეწერა 2007 

წლის 12 დეკემბერს. L 

ლისაბონის ხელშეკრულებით, ყველა პიროვნების, სამოქალაქო, პოლიტიკური, 

ეკონომიკური და სოციალური უფლება შეჯამდა “ძირითადი უფლებების ქარტიაში”. Eეს 
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განაპირობებს მის აუცილებლობას და იგი იღებს ისეთივე სამართლებრივ სტატუსს, 

როგორსაც ატარებენ ხელშეკრულებები.  

14. ევროპელ მოქალაქეთა თავისუფლების ხარისხი – ლისაბონის ხელშეკრულება 

გარანტირებს და აძლიერებს “თავისუფლების 4 პრინციპს”, როგორც ევროპელი 

მოქალაქეების პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ თავისუფლებას. 

15. წევრ ქვეყნებს შორის სოლიდარობა – ლისაბონის ხელშეკრულება ითვალისწინებს, 

რომ ეკ და მისი წევრი ქვეყნები ერთად და სოლიდარულად მოქმედებდნენ, როდესაც 

ერთერთი წევრი ქვეყანა ტერორისტული აქტის ან ადამიანის ხელით გამოწვეული 

კატასტროფის მსხვერპლი გახდება. იგივე პრინციპი მოქმედებს ენერგიის სფეროში 

პრობლემების შემთხვევაში. 

16. მეტი უსაფრთხოება ყველა სფეროში  – ევროკავშირი იღებს მეტ კომპეტენციებს 

თავისუფლების, უსაფრთხოების, სამართლის სფეროში, რითიც მისი დანაშაულთან და 

ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის უნარი მნიშვნელოვნად მაღლდება. Aახალი 

დადგენილებები მოქალაქეთა დაცვასთან, ჰუმანიტარულ დახმარებასთან და 

ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ისწრაფვიან იქით, რომ ეკ გახდეს უფრო 

ქმედუნარიანი მოსახლეობის უსაფრთხოების საკითხში. 

17. ევროპა, როგორც “გლობალური მოთამაშე”  – ეს მიღწეულ უნდა იქნას ეკ-ს ყველა 

პოლიტიკური ინსტრუმენტების შეჯამებით, ახალი სტრატეგიების განვითარებასა და 

გადაწყვეტილებების მიღებასთან ერთად. Lლისაბონის ხელშეკრულებით ევროპას 

შეუძლია საერთაშორისო პარტნიორებთან ურთიერთობებში გამოკვეთილი პოზიცია 

დაიკავოს. ხელშეკრულებით შესაძლოა მსოფლიო მაშტაბით სარგებლის მომტანი გახდეს 

ევროპის ეკონომიკური, ჰუმანიტარული, პოლიტიკური და დიპლომატიური სიძლიერე; 

ამასთან, წევრი ქვეყნების განსაკუთრებული საგარეო-პოლიტიკური ინტერესები დაცული 

რჩება. 

18. ევროკავშირის თანამედროვე და ქმედითი ინსტიტუციები – კავშირის 

ინსტიტუციონალური სტრუქტურა ხელშეკრულებით მნიშვნელოვან ცვლილებებს არ 

განიცდის.  ის ეფუძნება კვლავაც სამკუთხედს -  პარლამენტს, კომისიასა და საბჭოს. Dდა 

მაინც, შემოღებულ იქნება გარკვეული ახალი ელემენტები, რომლებმაც ევროპელ 

მოქალაქეთა ინტერესებში ინსტიტუციების ეფექტურობა, კენჭისყრა და გამჭვირვალეობა 

უნდა გააუმჯობესონ. 

EEევროპარლამენტი 

Eევროპარლამენტი წარმოადგენს წევრი ქვეყნების მოქალაქეებს. Lლისაბონის 

ხელშეკრულება აძლიერებს პარლამენტის უფლებამოსილებას საკანონმდებლო, 

საბიუჯეტო და საერთაშორისო ხელშეკრულებებისთვის ნებართვის მიცემის სფეროში. 

ასევე, შეიცვლება პარლამენტის შემადგენლობა: დეპუტატთა რიცხვმა არ უნდა 

გადააჭარბოს 751-ს. (750 დეპუტატი და პრეზიდენტი).  
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წევრ ქვეყნებს შორის ადგილების განაწილება მიიღწევა ”დეგრესიული 

პროპორციულობის” წესის მიხედვით. Eეს ნიშნავს, რომ მოსახლეობით მდიდარი 

ქვეყნები წარმოდგენილ იქნებიან მეტი დეპუტატით, ვიდრე ნაკლებ მოსახლეობიანი 

ქვეყნები. Aმას გარდა, ყოველი წევრი ქვეყნისთვის დეპუტატების რიცხვის მინიმუმი 

არის 6, ხოლო მაქსიმუმი 96.  

ევროსაბჭო 

  ევროსაბჭო ფუნქციონირებს,როგორც პოლიტიკური იმპულსის მომცემი. Mმას აქვს 

კავშირის ერთერთი ინსტიტუციის სტატუსი. მნიშვნელოვანი მოთამაშეა ევროსაბჭოს 

პრეზიდენტი. Mმისი უმთავრესი დავალებაა, ევროსაბჭოს სამუშაოების მომზადება 

უზრუნველყოს და მიაღწიოს კონსენსუსს. Eევროსაბჭოს პრეზიდენტობა არაა 

შეთავსებადი არცერთ სხვა ეროვნულ მანდატთან.  

საბჭო წარმოდგენილია წევრი ქვეყნების მთავრობებით. Aასევე მისი როლიც რჩება 

თითქმის უცვლელი. საბჭო მომავალში ევროპარლამენტთან გაინაწილებს დავალებებს 

საკანონმდებლო და საბიუჯეტო სფეროში, და ასევე საერთო საგარეო და უსაფრთხოების 

პოლიტიკებში, და ეკონომიკური პოლიტიკის კოორდინირებაში ცენტრალურ როლს 

შეასრულებს. 

Gგადაწყვეტილების მიღების პროცესში ლისაბონის ხელშეკრულებით ბევრი რამ 

იცვლება. განსაკუთრებით ის, რომ დადგინდა, გადაწყვეტილების მიღება კვალიფიციური 

უმრავლესობით. Pპრაქტიკაში ეს ნიშნავს, რომ გადაწყვეტილების ამ პრინციპით მიღება 

ლისაბონის ხელშეკრულების ძალაში შესვლის შემდეგ, უამრავ სფეროზე (მიგრაცია და 

კულტურა) გავრცელდება.  

 

E    ევროკომისია 

ევროკომისიის მთავარი ამოცანაა საყოველთაო ევროპული ინტერესების დაცვა. 

ლისაბონის ხელშეკრულებით იცვლება მისი შემადგენლობა. 2014 წლიდან შედგება 

კომისია კომისართა გარკვეული რაოდენობისგან,  რომელიც შეესაბამება ქვეყნების 

რაოდენობის 2/3 (ანუ 18 , მაშინ როცა კავშირი 27 ქვეყნისგან შედგება). ეს  წევრი 

ქვეყნების თანასწორუფლებიანი როტაციის პრინციპით განხორცილედება. Kკომისიის 

წევრების რიცხვი შეიძლება შეიცვალოს ერთხმად ევროსაბჭოს მიერ. 

 Lლისაბონის ხელშეკრულებით ძლიერდება კომისიის პრეზიდენტის როლი: მას 

შეუძლია გაათავისუფლოს თითოეული კომისიის წევრი თანამდებობიდან. ლისაბონის 

ხელშეკრულების ერთერთი უმნიშვნელოვანესი ინსტიტუციური სიახლეა ე.წ. “კავშირის 

დიდი წარმომადგენელი” საგარეო ურთიერთობებისა და უსაფრთხოების პოლიტიკაში და 

კომისიის ვიცეპრეზიდენტი. “დიდი წარმომადგენელი” იკავებს ორ თანამდებობას: 
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ერთის მხრივ, ის არის დავალების მიმცემი საბჭოსთვის საერთო საგარეო და 

უსაფრთხოების პოლიტიკაში და მეორეს მხრივ, კომისიის ვიცეპრეზიდენტი საგარეო 

ურთიერთობებში. Pპირველ შემთხვევაში, ის იქნება წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა 

მინისტრების სისტემატური სესიების თავმჯდომარე.. გარდა ამისა ის წარადგენს კავშირს 

საერთაშორისო ასპარეზზე. ამასთან მას მხარს უჭერს ევროპული საგარეო სამსახური, 

რომელიც საბჭოს და კომისიის მოხელეების, ასევე წევრი ქვეყნების დიპლომატებისგან 

შედგება. 

დანარჩენი ინსტიტუციები 

ამჟამად მოქმედი დადგენილებები ეცბ-სთან დაკავშირებით შენარჩუნდება 

არსებითი ცვლილებების გარეშე.  

ევროსასამართლოს მოქმედების არეალი კი გაფართოვდება (განსაკუთრებით 

ჯარიმისა და პოლიციასთან დაკავშირებით). ამასთან შეტანილი იქნება რამდენიმე 

ტექნიკური ცვლილება პროცესთან დაკავშირებით. 

 კავშირის მოქმედების სისტემა განსაზღვრულია დემოკრატიის 3 პრინციპით: 

1. დემოკრატიული მგავსობა;  

2. რეპრეზენტატიული დემოკრატია;  

3.         პარტიციპაციული დემოკრატია. 

პირველი გულისხმობს ლისაბონის ხელშეკრულების მიხედვით, ინსტიტუციების 

მხრიდან ყოველ მოქალაქეზე ერთნაირ მოპყრობას. ხელშეკრულება აძლიერებს 

რეპრეზენტაციულ დემოკრატიას, იმით რომ, ევროპარლამენტს უფრო მნიშვნელოვან 

როლს ანიჭებს და წევრი ქვეყნების პარლამენტებს უფრო მჭიდროდ აკავშირებს. P 

პარტიციპაციული დემოკრატია მოქალაქეებსა და ინსტიტუციებს შორის 

დიალოგის ფორმებით ვითარდება, მაგ: მოქალაქეთა ინიციატივები. 

აღსანიშნავია რომ, როგორც წევრი ქვეყნების პარლამენტები, ისევე მოქალაქეები 

ინფორმირებულ იქნებიან, თუ როგორ მიიღებენ გადაწყვეტილებას მინისტრთა საბჭოს 

წევრები, როგორც კი მინისტრთა საბჭოს დისკუსიები საკანონმდებლო დისკუსიების 

შესახებ, ფართო საზოგადოებისთვის იქნება ხელმისაწვდომი. 

 ხელშეკრულებაში ყოველი სამოქმედო სფეროსთვის ზუსტად დადგენილია, ვინ 

არის მოქმედებისთვის უფლებამოსილი, კავშირი თუ წევრი ქვეყნები.განასხვავებენ 3 

სახის კომპეტენციას: 

 განსაკუთრებული კომპეტენციები: მხოლოდ კავშირს აქვს უფლებამოსილება 

ბაჟის, საერთო სავაჭრო პოლიტიკის და კონკურენციის სფეროში; 
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 დახმარებისა და კოორდინირების ღონისძიებები: კავშირს შეუძლია წევრი 

ქვეყნების კომპეტენციებს მხოლოდ მხარი დაუჭიროს,მაგ: ფინანსური 

დახმარებით.საქმე ეხება ისეთ სფეროებს, როგორიცაა კულტურა, განათლება 

და ინდუსტრია; 

 ყველა სხვა დანარჩენ სფეროში მოქმედებს ნაწილობრივი კომპეტენცია, მაგ.: 

გარემოს დაცვაში, ტრანსპორტისა და მომხმარებელთა დაცვაში. 

ხელშეკრულებაში უაღრესად მნიშვნელოვანია ენერგომომარაგების თემა. აქ არის 

სპეციალური თავი ენერგიის შესახებ, სადაც დასახულია ენერგოპოლიტიკის 

მნიშვნელოვანი კომპეტენციები და საერთო მიზნები: ენერგობაზრების ფუნქციონირება, 

მომარაგების უსაფრთხოება, ენერგიის ეფექტურობა და დაზოგვა, განვითარება ახალი და 

განახლებადი ენერგიის წყაროებისა. სოლიდარობის პრინციპით გარანტირებულია, მძიმე 

ენერგოკრიზისის დროს ქვეყანაში, სხვა წევრი ქვეყნების მიერ მისი ენერგიით 

მომარაგება. 

Lლისაბონის ხელშეკრულების ძირითადი ბირთვია ევროპელ მოქალაქეთა 

კეთილდღეობა. Aამიტომაც ვითარდება ჯანმრთელობის დაცვის სტრატეგიები. Eეკ-ს 

შეუძლია პაციენტთა დაცვის გასაუმჯობესებლად სამედიცინო ხელსაწყოების ნორმები 

დააწესოს.  

Aამას გარდა, წევრმა ქვეყნებმა უნდა გაამახვილონ ყურადღება ისეთ 

საერთაშორისო საფრთხეებზე, როგორიცაა მაგალითად: ფრინველის გრიპი. თუკი ეს 

საფრთხეები რეალობად იქცევა, მაშინ ხელშეკრულება აძლევს წევრ ქვეყნებს თავისი 

რესურსების თანმიმდევრულად და ურთიერთდაკავშირებულად მობილიზებისა. 

     როგორც აღინიშნა, ლისაბონის ხელშეკრულებაში მნიშვნელოვან როლს 

ასრულებს მომსახურების სექტორის საკითხი. მაგალითად, ტრანსპორტის, სკოლებისა და 

ჯანდაცვის სფეროში ვერ მოხერხდება წარმატებების მიღწევა, მომსახურების სექტორის 

მოწესრიგების გარეშე. 

ხელშეკრულებას ზედ დაერთო სპეციალური პროტოკოლი, რომელშიც 

დადგენილია, თუ როგორ უნდა მოეწყოს მომსახურების სფერო, რომ სასარგებლო 

შედეგები გამოიწვიოს. 

    რეგიონული პოლიტიკა 

ხელშეკრულებაში დადგენილია ეკონომიკური, სოციალური და ტერიტორიული 

ურთიერთდამოკიდებულება ეკ-ში. Lლისაბონის ხელშეკრულება აძლიერებს რეგიონების 

როლს., ეკ-ს მიზანია ტერიტორიული კავშირი. 
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L ლისაბონის ხელშეკრულების კვლევითი პოლიტიკის ბირთვი არის ევროპული 

საკვლევი დაწესებულების დაწესება, რომელშიც მკვლევარები სამეცნიერო ცოდნისა და 

ტექნოლოგიების თავისუფალ ცირკულირებას შეძლებენ.  

ხელშეკრულება აფართოებს ევროპულ სავაჭრო პოლიტიკას პირდაპირ უცხოურ 

ინვესტიციებზე დაყრდნობით. იგი აადვილებს არამატერიალური საკუთრების დაცვას 

მთელ კავშირში. 

 Fფუნქციონირებას განაგრძობს ევროზონა, რომელიც ყველა იმ ქვეყანას მოიცავს, 

რომლებშიც საერთო ვალუტად ევროა აღიარებული. Kკომისიას შეეძლება “პირდაპირი” 

გაფრთხილება მიმართოს წევრი ქვეყნების მიმართ, რომელთა არასაკმარისმა საბიუჯეტო 

დისციპლინამ შეიძლება საფრთხე შეუქმნას ევროზონის გეგმაზომიერ ფუნქციონირებას. 

ხელშეკრულებაში დადგენილია, რომ ყოველ ადამიანს აქვს უფლება პირადი 

მონაცემების დაცვაზე. 

ხელშეკრულებამ უნდა გააუმჯობესოს კავშირის ქმედუნარიანობა ერთიანი 

გასვლით უცხოეთში, პოლიტიკური ველების გაფართოებით. Lლისაბონის 

ხელშეკრულებით ევროკავშირი უფრო ძლიერად და თანმიმდევრულად წარსდგება 

უცხოეთში. Eეკ-ს მოქალაქეები საზღვარგარეთ მიიღებენ უფრო პრაქტიკულ 

დიპლომატიურ და საკონსულო დახმარებას. Lლისაბონის ხელშეკრულება არის რეაქცია 

სხვადასხვა, ევროპელი მოქალაქეების მიერ წარდგენილ მოსაზრებებზე. 

ლისაბონის ხელშეკრულება ასახავს ასევე საფუძველს სტაბილური 

ინსტიტუციური სისტემისა, რომლის დახმარებით გადაწყვეტილების მიღება უფრო 

სწრაფად, გამჭვირვალედ, ძლიერი დემოკრატიული კონტროლით და უკვე მიღებული 

გადაწყვეტილებებისადმი პატივისცემით  ხდება.  

ლისაბონის ხელშეკრულებით პირველად იქმნება სამართლებრივი საფუძველი 

ჰუმანიტარული დახმარებისთვის. მასში გარკვევითაა მოცემული, რომ სიღარიბის 

შემცირება და საბოლოოდ გაუქმება არის კავშირის თანამშრომლობის მთავარი მიზანი. 

ეს მიზანი უნდა იქნას გათვალისწინებული, როცა კავშირი პოლიტიკურ ღონისძიებებს 

ატარებს., რომლებსაც შეიძლება გავლენა მოეხდინათ განვითარებად ქვეყნებზე.  

 Lლისაბონის ხელშეკრულებაში თანამშრომლობა და ჰუმანიტარული დახმარება 

“პარალელური კომპეტენციების სფეროდ” კლასიფიცირდება:  ეს ნიშნავს, რომ კავშირი 

დამოუკიდებელ პოლიტიკას ატარებს, რომლითაც არც წევრი ქვეყნების მიერ გატარებულ 

ღონისძიებებს ეშლებათ ხელი, არამედ ის ეფუძნება კავშირის პოლიტიკას, როგორც 

წევრი ქვეყნების დამატებას. 

ხელშეკრულებით ხელი არ ეშლება წევრი ქვეყნების ცალკეულ საგარეო 

პოლიტიკას, კავშირი მხოლოდ მაშინ ამოქმედდება, როცა ერთიანი გამოსვლა 
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საერთაშორისო დონეზე აუცილებელია. Mმრავალი საგარეო პოლიტიკური თემა უკეთ 

განიხილება, როცა წევრი ქვეყნები ურთიერთთანამშრომლობენ. 

  აღსანიშნავია, რომ სამხედრო გარემოებებში კომპეტენცია წევრ ქვეყნებს რჩებათ. 

ხელშეკრულებაში გათვალისწინებულია, რომ წევრ ქვეყნებს შეუძლიათ სამოქალაქო და 

სამხედრო რესურსები საერთო უსაფრთხოების და თავდაცვის სფეროში გამოიყენონ. 

Yყოველ წევრს აქვს უფლება, ამ ღონისძიებაში მონაწილეობაზე უარი თქვას. Eეს 

ნებაყოფლობითია.  

 ხელშეკრულება წარმოადგენს იმის საფუძველს, რომ ევროკავშირის პოლიტიკა 

უფრო დეზენტრალიზებული და გამჭვირვალე გახდეს, რათა გადაწყვეტილებები 

მოქალაქეებთან ახლოს იქნას მიღებული. Lლოკალური და რეგიონული ასპექტები ეკ-ს 

სამართლებრივ სისტემასთანაა დაკავშირებული. ხელშეკრულების თანახმად კავშირმა 

პატივი უნდა სცეს წევრი ქვეყნების ეროვნულ იდენტიტეტს. Lლისაბონის 

ხელშეკრულებით ხდება კავშირსა და წევრებს შორის უფლებების განაწილების 

ოპტიმიზაცია , იმით რომ, კომპეტენციები ნათლად განისაზღვრება. Aასე უფრო ნაკლები 

ბუნდოვანი ზონები იქნება, რომლებიც მომავალში გაურკვევლობას და 

განუსაზღვრელობას გამოიწვევენ. 

 მომავალში არ წარმოიქმნება ევროპული “სუპერსახელმწიფო”. ხელშეკრულებით 

საქმე ეხება საერთაშორისო ხელშეკრულებას, რომელიც რატიფიცირებულ და 

დადებულია სუვერენული სახელმწიფოების მიერ, და ისინი არიან შეთანხმებულნი, 

ნაწილი მათი სუვერენიტეტისა თანამშრომლობაში გამოიყენონ. Lლისაბონის 

ხელშეკრულებაში დადგენილია, რომ კავშირი წევრი წვეყნების და მოქალაქეთა ნების 

გამოვლინებაა. 

ბალტიის ზღვის სახელმწიფოთა საბჭო (Council of Baltic Sea States) შეიქმნა 1992 წელს 

ბალტიის ზღვის რეგიონის მაკოორდინირებელი ორგანოს სახით. მასში 11 წევრი ქვეყანაა: 

გერმანია, დანია, ისლანდია, ლატვია, ლიტვა, ესტონეთი, ნორვეგია, პოლონეთი, რუსეთის 

ფედერცია, ფინეთი, შვეცია. მასთან თანამშრომლობს ეკ-ს ეკონომიკური 

კომისია.საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: ენერგეტიკის, ტრანსპორტის, ტურიზმის, 

ინფორმაციის გაცვლის, გარემოს დაცვის სფეროებში თანამშრომლობა, ეკონომიკური და 

ტექნიკური დახმარების გაწევა; ტექნიკური დახმარების გაწევა დსთ-ს ქვეყნებისთვის და 

საქართველოსათვის; ეკონომიკის სტრუქტურული გარდაქმნებისთვის ხელშეწყობა 

პოლონეთისა და უნგრეთისთვის; სახელმწიფოს მართვის, მენეჯმენტის, სამართლის და 

ეკონომიკის სფეროში ევროფაკულტეტის (ქ. რიგა) საფუძველზე კვალიფიკაციის ამაღლება. 

ტრანსპორტის მინისტრთა ევროპული კონფერენცია (European Conference of Ministers of 

Transport) 1953 წელს შეიქმნა, მთავარი ოფისი პარიზში მდებარეობს ეუთო–ს შტაბ-ბინაში. 

ეკონომიკური საკითხების სამდივნო შედის ეუთო–ს სამდივნოში, მასში 31 სახელმწიფოა. 

საქართველო სარგებლობს დამკვირვებლის სტატუსით. 
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ორჳჱნიზჱციის მიზანია: საერთაშორისო მნიშვნელობის ევროპული ტრანსპორტის 

განვითარებისთვის ხელშეწყობა; ტრანსპორტის სფეროზე მოქმედი საერთაშორისო 

ორგანიზაციების საქმიანობის კოორდინაცია; ერთიანი სატრანსპორტო პოლიტიკის 

შემუშავება; ერთიანი ეკოლოგიური სატრანსპოტრო სტრატეგიის შემუშავება; 

ინფრასტრუქტურის განვითარების მიმართულებების შემუშავება; სატრანსპორტო 

პრობლემების განსაზღვრა;  გადაზიდვების უსაფრთხოების პრობლემების გადაჭრა; ეკ-ს 

ახალი წევრების ევროპულ სატრანსპორტო ბაზართან  უმტკივნეულო ინტეგრაცია, რაც 

გამოიხატება მოქმედი სატრანსპორტო ნორმების ჰარმონიზაციაში. 

უმაღლესი ორგანოა მინისტრთაA საბჭო, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან  შიდა 

ტრანსპორტის მდგომარეობაზე; ადმინისტრაციული მართვის ორგანოა სამდივნო, რომელის 

შედგება სატრანსპორტო პოლიტიკის, ეკონომიკური კვლევის და დოკუმენტაციის და 

ადმინისტრაციული მართვის განყოფილებებისგან. 

სამოქალაქო ავიაციის ევროპული კონფერენცია (European Civil Aviation Conference) 

შეიქმნა 1955 წელს, სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის და ევროსაბჭოს 

მხარდაჭერით.მასში 33 წევრია. მისი საქმიანობის მიზანია: სამოქალაქო ავიაციის 

შეუფერხებელი განვითარების და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა; სამოქალაქო ავიაციის 

კონკრეტული პრობლემების გადაწყვეტა; საჰაერო ტრანსპორტის ნაკადების კონტროლის 

სისტემის დახვეწა; აეროპორტების ინფრასტრუქტურის დახვეწა; ავიატრანსპორტის 

პოტენციალის  ზრდა ნაკადების მართვის სისტემის უნიფიკაციის გზით; სხვა ანალოგიურ 

რეგიონალურ  ორგანიზაციებთან, სამოქალაქო აეროპორტების საერთაშორისო 

ასოციაციასთან თანამშრომლობა; ნატოს საჰაერო კოსმოსური სივრცით სარგებლობა და ა.შ. 

საჰაერო ნავიგაციის უსაფრთხოების ევროპული ორგანიზაციაჴევროკონტროლი  

(European Organization for the Safely of Air Navigation  - EUROKONTROL) 1963 წელს შეიქმნა 

საჰაერო ნავიგაციის უზრუნველყოფაში თანამშრომლობის 1960 წელს ხელმოწერილი 

საერთაშორისო კონვენციის საფუძველზე. მასში 20 სახელმწიფოა გაერთიანებული. მისი 

მიზნებია: აერონავიგაციის სფეროში წევრი ქვეყნების თანამშრომლობა; ევროპაში 

აერონავიგაციის კონტროლის სისტემის კოორდინაცია; აერონავოგაციის კონტროლის 

ჰარმონიზაციის ევროპული პროგრამის განხორციელება; საჰაერო მოძრაობის მართვის 

ერთიანი ცენტრის შექმნა; ევროპაში აერონავიგაციის კონტროლის მიზნით კვლევების და 

გამოგონებების განხორციელება. 

ევროპის კოსმოსური სააგენტო (European Space Agency) 1980 წელს შეიქმნა, მისი 

წევრია 14 სახელმწიფო. სააგენტოს მიზანია: კოსმოსური გამოკვლევების სფეროში 

თანამშრომლობა და გამოგონებების მშვიდობიანი მიზნით გამოყენება; ევროპის 

Gგრძელვადიანი კოსმოსური პოლიტიკის შემუშავება და რეალიზაცია; კოსმონავტიკაში 

გეგმების და პროგრამების შემუშავება და რეალიზაცია; ევროპის  და ეროვნული 
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კოსმოსური პროგრამების  კოორდინაცია.სამრეწველო პოლიტიკის შემუშავება და 

რეალიზაცია. 

ეკ თანამშრომლობს მრავალ ევროპულ ორგანიზაციებთან, განსაკუთრებით ეკ-ს 

კომისიასთან, გაეროს კოსმოსური ტექნიკის და ტექნოლოგიების გამოყენების პროგრამასთან. 

რეკონსტრუქციისა და განვითარების ევროპული ბანკი (European Bank for Reconstruction 

and Development) შეიქმნა 1990 წელს. ფუნქციონირება დაიწყო 1991 წლიდან. მისი 

დამფუძნებელია 40 ქვეყანა, შემდეგ  წევრთაA რიცხვი 57-მდე გაიზარდა. ბანკში 

ინსტიტუციონალური წევრების სახით შედიან ეკ, ესბ; მჭიდრო კავშირი არსებობს მბ- სთან 

და სსფ-სთან. 1992 წელს რგებ-სთან ხელშეკრულება გააფორმა იაპონიამ, ამიტომაც მან 

მიიღო საერთაშორისო სტატუსი.  

ბანკის მიზნებია:  ოპერაციების განხორციელება განსაკუთრებით ცენტრალურ და აღ. 

ევროპის ქვეყნებში; მხარდაჭერა საბაზრო ეკონომიკაზე გარდამავალ პერიოდში; კერძო 

მეწარმეობის მხარდაჭერა დემოკრატიულ ქვეყნებში; კომეციული და განვითარების ბანკის 

ფუნქციების შეთავსება. 

ბანკი მოითხოვს, რომ საწარმოების მიერ წარმოდგენილ პროექტებს ჰყავდეთ 

ძლიერი სპონსორები და ჰქონდეთ საიმედო ბიზნეს-გეგმები. კომერციულ საფუძველზე 

ბანკი წარადგენს სესხებს საბაზრო განაკვეთების მიხედვით, სადაც გათვალისწინებულია 

რისკები; დაკრედიტების ძირითადი ობიექტებია ერთობლივი  საწარმოები. დაფინანსებას 

ახორციელებს ბანკის კომერციული დეპარტამენტი. პროექტების შერჩევისას 

გათვალისწინებულია ქვეყნის სტრატეგიები და მოცემული საქმიანი წინადადების გავლენა 

ეკოლოგიაზე. 

რგებ ახორციელებს კრედიტებს კომერციული საწარმოებისათვის 10 წლიანი, 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის 15 წლიანი ვადით.არ მოითხოვება სამთავრობო 

გარანტიები. იგი აფინანსებს შემკვეთის დანახარჯების  35% - ს საბაზრო ღირებულებით. 

რგებ-სთან ერთობლივი დაფინანსება შესაძლებელია შეთანხმებული პროპორციებით, 

პარალელური დაფინანსებით, სინდიცირებით (ბანკის დოკუმენტაციით სხვა საფინანსო 

ინსტიტუტების მიერ დაფინანსება). 

ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაციის პროგრამები მიიღება მხოლოდ უშუალოდ 

მთავრობების მიერ. 

ტექნიკური პროექტების დაფინანსების პრიორიტეტული სფეროებია: პრივატიზაცია 

და სტრუქტურული რეფორმები, კონვერსია,  საფინანსო სექტორის განვითარება, 

ენერგეტიკა, ეკონომიკა, სოფლის მეურნეობა, ტრანსპორტი, ტურიზმი, სოციალური სფერო, 

სარემოს დაცვა, ტელეკომუნიკაციები. 
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რგებ ზემოქმედებს საფინანსო ინსტიტუტების სამართლებრივი სისტემის 

გაძლიერებაზე ქვეყნის სამეურნეო პროცესის რეგულირების, საფონდო ბირჟების, 

საინვესტიციო ფონდების  ფუნქციონირების, უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის 

პროცედურების გამარტივების და ა. შ. მიმართულებით. 

რგებ-ს სტრუქტურაში 9 დეპარტამენტია. მისი საწესდებო კაპიტალი 10 მლრდ ევროა. 

კვოტები შემდეგნაირად ნაწილდება ეკ-ს, ეგ-ს, ესბ-ს ქვეყნები – 51%; ცენტრალური და აღ. 

ევროპა - 13,5%; 24, 2% არაევროპული ქვეყნები. ფონდის კაპიტალი ყალიბდება საკუთარი 

და მოზიდული (ნასესხები) სახსრებით. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 15 % აღ. 

ევროპის ქვეყნებში მიდის. ბანკის მიერ გამოყოფილი კრედიტების 70% კერძო სექტორში 

მიემართება.  

 

თემა 9. ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის და აზიის სახელმწიფოთა 

რეგიონული ორგანიზაციები 

დამოუკიდებელ სახელმწიფოთაA თანამეგობრობა – დსთ (Commonwealth of Indipendent States–

CIS) 

 დსთ შეიქმნა 1991 წელს. მისი მიზანი იყო პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, ეკოლოგიურ, 

ჰუმანიტარულ და კულტურულ სფეროებში თანამშრომლობა; ერთიანი ეკონომიკური 

სივრცის ფარგლებში წევრი-ქვეყნების ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარებაზე, 

სახელმწიფოთაშორის თანამშრომლობაზე და ინტეგრაციაზე ზემოქმედება. მისი წევრები 

არიან აზერბაიჯანი, სომხეთი,  რუსეთის ფედერაცია, უკრაინა, მოლდავეთი, ბელორუსია, 

ყაზახეთი, თურქმენეთი, უზბეკეთი, ტაჯიკეთი, ყირგიზეთი. 1993 წელს ქვეყნებმა ხელი 

მოაწერეს შეთანხმებას ეკონომიური კავშირის შექმნის შესახებ, რაც ითვალისწინებს: 

- საქონლის, მომსახურების, წარმოების ფაქტორების თავისუფალ გადაადგილებას; 

- ფულად - საკრედიტო, საბიუჯეტი, ფასების, დაბეგვრის. სავალუტო და საბაჟო 

საკითხებში შეთანხმებული პოლიტიკის გატარებას; 

- თავისუფალი მეწარმეობის და ინვესტიციების წახალისებას, საწარმოო 

კოოპერაციის მხარდაჭერას; 

აღნიშნულ შეთანხმებაზე დაყრდნობით წევრი-სახელმწიფოები ხელმძღვანელობენ 

შემდეგი პრინციპებით: 

 ერთმანეთის საქმეებში ჩაურევლობა, ადამიანთა უფლებებისა და 

თავისუფლების დაცვა; 

 დავების მშვიდობიანი გზით გადაწყვეტა და ერთმანეთის მიმართ 

ეკონომიკური ზეწოლის გამოუყენებლობა; 

 მიღებულ ვალდებულებებზე პასუხისმგებლობა; 
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 იურიდიული და ფიზიკური პირების მიმართ ნებისმიერი სახის 

დისკრიმინაციის გამორიცხვა; 

 მესამე მხარის მიმართ ეკონომიკური აგრესიის საკითხზე კონსულტაციების 

წარმოება. 

ეკონომიკური კავშირის მიზნებია: 

 წევრი ქვეყნების სტაბილური განვითარების პირობების ფორმირება 

მისახლეობის ცხოვრების დონის ამაღლების მიზნით; 

 საბაზრო ურთიერთობების საფუძველზე ერთიანი ეკონომიკური სივრცის 

ეტაპობრივი ფორმირება; 

 ყველა სამეურნეო სუბიექტისთვის თანასწორი შესაძლებლობების და 

გარანტიების შექმნა; 

 საერთო ინტერესის მქონე ეკონომიკური პროექტების ერთობლივი 

განხორციელება; 

 ეკოლოგიური პრობლემების ერთობლივი ძალით მოგვარება და სტიქიური 

უბედურებების და კატასტროფების ლიკვიდაცია. 

მხარეები შეთანხმდნენ, რომ ეკონომიკური კავშირის ჩამოყალიბება უნდა 

განახორციელონ ინტეგრაციის გაღრმავების გზით, ეკონომიკური რეფორმების საშუალებით 

ეტაპობრივად (თავისუფალი ვაჭრობის სახელმწიფოთაშორისი ასოციაცია, საბაჟო კავშირი, 

საერთო ბაზარი, სავალუტო კავშირი). 

1994 წელს  ხელი მოეწერა შეთანხმებას  თვსა-ს შექმნის შესახებ, რაც 

ითვალისწინებდა საბაჟო ტარიფების ეტაპობრივ შემცირებას და მოხსნას; საბაჟო 

პროცედურების გამარტივებას; საბაჟო დოკუმენტაციის უნიფიკაციას საბაჟო სტატისტიკის 

წარმოების გამარტივების მიზნით; თავისუფალი ტრანზიტის პრინციპის დაცვას და სხვა. 

1995 წელს დაიდო შეთანხმება რუსეთის ფედერაციას, ბელარუსსა და ყაზახეთს 

შორის საბაჟო კავშირის შექმნის შესახებ. საერთო ბაზარზე გადასასვლელად წევრმა – 

ქვეყნებმა უნდა შექმნან სამართლებრივი, ეკონომიკური და ორგანიზაციული პირობები 

საქონლისა და წარმოების ფაქტორთა თავისუფალი გადაადგილებისათვის; სამართლიანი 

კონკურენციისათვის, ერთიანი სატრანსპორტო და საკომუნიკაციო სისტემის შექმნისათვის. 

1996 წელს რუსეთის ფედერაციას, ბელორუსს, ყაზახეთსა და ყირგიზეთს შორის  

ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას ეკონომიკურ და ჰუმანიტარულ სფეროებში ინტეგრაციის 

გაღრმავების შესახებ.  

ასევე, რუსეთსა და ბელორუსს შორის გაფორმდა შეთანხმება მათი თანამეგობრობის 

შესახებ, რაც პირველ რიგში გულისხმობს მატერიალური და ინტელექტუალური 

პოტენციალის გამთლიანებას, ცხოვრების დონის ამაღლებას და პიროვნების სულიერი 

განვითარების უზრუნველყოფას. 
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დსთ-ს მართვის სტრუქტურაში შედის: სახელმწიფოს მეთაურთა საბჭო; მთავრობის 

მეთაურთაA საბჭო; საგარეო საქმეთაA მინისტრების საბჭო; თავდაცვის მინისტრთაA საბჭო; 

სასაზღვრო ძალების მეთაურთა საბჭო; პარლამენტთაშორისი ასამბლეა; ეკონომიკური 

სასამართლო. 1999 წლიდან მუდმივი აღმასრულებელი ორგანოა აღმასრულებელი სამდივნო 

და ეკონომიკური საბჭო. 

 დსთ მოქმედებს ”მთავარი ქარტიის” მიხედვით რომელიც სახელმწიფო მეთაურთა მიერ  

მიღებულ იქნა 1993 წლის 22 იანვარს. 

 დსთ არ წარმოადგენს სახელმწიფოს და არ ფლობს ნაციონალურ ძალაუფლებას. 1993 

წელს სახელმწიფოების მეთაურებმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას ეკონომიკური კავშირის 

შექმნის შესახებ, რომელიც ითვალისწინებს შინამეურნეობის ტრანსფორმაციას თანამეგობრობის 

ჩარჩოებში. 

  შეთანხმების საფუძველში დევს მონაწილე ქვეყნების ეკონომიკური სივრცის 

ფორმირების აუცილებლობა, რაც ეფუძნება საქონლის, მომსახურეობის, სამუშაო ძალის, 

კაპიტალის თავისუფალ გადაადგილებას; სამეურნეო საქმიანობის რეგულირების მეთოდების 

დაახლოებას; შესაბამისი პირობების შექმნას საწარმოო კავშირების განვითარებისათვის. 

 ქვეყნებს შორის ურთიერთობა დსთ-ს ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი 

ინსტიტუტების მიერ: სახელმწიფო მეთაურთა საბჭო, მართველობითი საბჭო, 

საპარლემენტთაშორისო ასამბლეა, აღმასრულებელი კომიტეტი, რომელიც წარმოადგენს 

აღმასრულებელი სამდივნოს, დსთ-ს ეკონომიკური კომიტეტის და ეკონომიკური კავშირის 

სამართალ მემკვიდრეს.                    

დსთ-ს ორგანოები 

1. დსთ-ს  აღმასრულებელი კომიტეტი 

2. დსთ-ს საკანონმდებლო ორგანო 

3. სახელმწიფო მეთაურთა საბჭო 

4. საგარეო საქმეთა მინისტრთა საბჭო 

5. სასაზღვრო ჯარების მეთაურთა საბჭო 

6. თავდაცვის მინისტრთა საბჭო 

7. საპარლამენტთაშორისო ასამბლეა 

8. ეკონომიკური სასამართლო 

       დსთ-ს აღმასრულებელი კომიტეტი. 1999 წლის 2 აპრილს სახელმწიფო მეთაურთა 

საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება აღმასრულებელი სამდივნოს, საერთაშორისო ეკონომიკური 

კომიტეტის, ეკონომიკური კავშირის, სამრეწველო ორგანოების სამუშაო აპარატის 

რეორგანიზაცის შესახებ. უნდა ჩამოყალიბებულიყო ერთი აღმასრულებელი, მაკოორდინებელი 

ორგანო - დსთ-ს აღმასრულებელი კომიტეტის სახით. იგი წარმოადგენს ზემოთ აღნიშნული 

ორგანოების სამართალმემკვიდრეს. 
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მისი მთავარი ფუნქციაა: უზრუნველყოს სახელმწიფო მეთაურთა საბჭოს საქმიანობა, 

მინისტრთა და ეკონომიკური საბჭოს საქმიანობა შეიმუშავოს წინადადებები თანამეგობრობის 

სტრატეგიაზე, შეიმუშავოს სამართლებრივი დოკუმენტები,  მოახდინოს განხორციელებული 

გადაწყვეტილებების შედეგების ანალიზი. 

დსთ-ს ფუძემდებლური დოკუმენტები. 1991 წლის დეკემბერში ქ. მინსკში  და 1992 წლის 

იანვარში ქ. მოსკოვში სახელმწიფო მეთაურთა მიერ ხელმოწერილ იქნა შეთანხმება, სადაც 

განსაზღვრული იყო მონაწილე ქვეყნების ორმხრივი ურთიერთობის პრინციპები. ეკონომიკურ 

სფეროში თავდაცვის სფეროში, კოსმოსურ კვლევებში, ჰუმანიტარული პრობლემების 

გადაწყვეტაში თანამშრომლობა. 1992 წლის განმავლობაში მიღებული დოკუმენტები დსთ-ს 

სამართლებრივი დოკუმენტები გახდა. დოკუმენტებიდან მნიშვნელოვანს წარმოადგენს 

დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქარტია. რომელიც მირებულ იქნა 

სახელმწიფო მეთაურთა საბწოს მიერ 1993 წლის 22 იანვარს მინსკში, თანამეგობრობის ქარტიაში 

განსაზღვრულია წევრი ქვეყნებისათვის შესაბამისი პირობები: კოლექტიური 

უსაფრთხოებისათვის, პოლიტიკური თანამშრომლობისათვის მიზნებ და პრინციპები, 

ორმხრივი თანამშრომლობა ეკონომიკურ, სოციალურ და სამართლებრივ სფეროებში. 

თანამეგობრობის წევრი შეუძლია გახდეს ის ქვეყნები რომლებიც მიიღებენ და 

განახორციელებენ თანამეგობრობის მიზნებს და პრინციპებს. საჭირო არის თითოეული წევრი 

ქვეყნის თანხმობა. 

ინტეგრაციული პროცესის განვითარების კვალდაკვალ შემუშავებულ იქნა კონკრეტული 

ღონისძიებები, რათა მომავალში მომხდარიყო თანამშრომლობის გაღრმავება ექვს ძირითად 

სფეროში: ეკონომიკურ, სამხედრო, სამშვიდობო, სასაზღვრო საკითხებში, ჰუმანიტარულ და 

სოციალურ სფეროებში. 

2008 წლის 10 ოქტომბერს, სახელმწიფო მეთაურთა საბჭოს მიერ მიღებულ იქნა ”2020 

წლამდე  დსთ-ს ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია”. 2008 წლის 14 ნოემბერს კი 

დამტკცებულ იქნა მმართველთა საბჭოს მიერ. მიღებული დოკუმენტი მიუთითებს 

თანამეგობრობის ფარგლებში ინტეგრაციული პროცესის ახალ მიმართულებებზე. 

         

ეკონომიკური სასამართლო 

 ეკონომიკური სასამართლო ჩამოყალიბდა 1992 წლის 15 მაისს შეთანხმების საფუძველზე, 

ეკონომიკური სასამართლოს წევრებია: ბელორუსიის რესპუბლიკა, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, 

მოლდავეთი, რუსეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი. 

 ეკონომიკურ სასამართლოს ევალება სხვადასხვა სახის სახელმწიფოთაშორისი 

ეკონომიკური დავების გადაწყვეტა: 
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 დავები, რომლებიც წარმოიქმნება იმ ეკონომიკური ვალდებულებების 

შეუსრულებლობისას, რომელიც მიღებულია სახელმწიფო მეთაურთა საბჭოს, 

მმართველი საბჭოს და სხვა ინსტიტუტების მიერ; 

 სახელმწიფო მოქმედებების ნორმატიულ და სხვა აქტებთან შეუსაბამობის 

შედეგად წარმოშობილი დავები; 

დავები განიხილება ეკონომიკური სასამართლოს მიერ დაინტერესებული მხარე-

სახელმწიფოს განცხადების საფუძველზე. ეკონომიკური სასამართლო მოწოდებულია 

უზრუნველყოს დადებითი შეთანხმებების მიღწევა დაპირისპირებულ მხარეებს შორის. იღებს 

გადაწყვეტილებებს კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, აგრეთვე მოქმედებს უმაღლესი 

მმართველობითი ორგანოების მითითებით. 

დსთ და საქართველო  

საქართველოს დსთ-ის წევრი 1993 წლის დეკემბერში გახდა. ის ორგანიზაციაში ყველაზე 

ბოლოს გაწევრიანდა. 1994 წელს საქართველოს პარლამენტმა შევარდნაძის მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილება დაამტკიცა 

არსებული ინფორმაციით, დსთ-ში ყოფნის პერიოდში საქართველომ ხელი მოაწერა 113 

მრავალმხრივ, არასამხედრო ხასიათის ხელშეკრულებას. 

2008 წლის საქართველოს წინააღმდეგ განახორციელებული სამხედრო აგრესიის 

მიზეზით, საქართველომ მიიღო გადაწყვეტილება დსთ-დან გამოსვლის შესახებ. 

2008 წლის 14 აგვისტოს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო დადგენილებები, რომელთა 

თანახმად საქართველოს მიმართ შეწყვიტა მოქმედება "დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა 

თანამეგობრობის შექმნის შესახებ" 1991 წლის 8 დეკემბრის შეთანხმებამ, დამოუკიდებელ 

სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სახელმწიფოების მეთაურთა საბჭოს 1993 წლის 22 იანვრის 

გადაწყვეტილებით დამტკიცებულმა "დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის 

წესდებამ"  და "ეკონომიკური კავშირის შექმნის შესახებ" 1993 წლის 24 სექტემბრის 

ხელშეკრულებამ. 

აღსანიშნავია, რომ დსთ-ს წესდების მე-9 მუხლის თანახმად დსთ-ს წევრობის შეწყვეტა 

ხდება წერილობითი შეტყობინების დღიდან 12 თვეში, შესაბამისად, 2009 წლის 18 

აგვისტოსათვის დასრულდა დსთ-დან საქართველოს გამოსვლის ფორმალური პროცედურა. 

ამავე დროს, "სახელშეკრულებო სამართლის შესახებ" ვენის 1969 წლის კონვენციის 

შესაბამისად, საქართველოსათვის ძალაში რჩება დსთ-ს ფარგლებში დადებული ის 

საერთაშორისო მრავალმხრივი ხელშეკრულებები, რომლებში მონაწილეობაც არ არის 

შეზღუდული დსთ-ს წევრობით (სულ 75 ხელშეკრულება) მათ შორის შეთანხმება დსთ-ს 

მონაწილე სახელმწიფოთა მოქალაქეების უვიზო მიმოსვლის შესახებ, შეთანხმება თავისუფალი 
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სავაჭრო ზონის შექმნის შესახებ, კონვენცია სამოქალაქო, საოჯახო და სისხლის სამართლის 

საქმეებზე სამართლებრივი დახმარებისა და სამართლებრივი ურთიერთობის შესახებ და ა.შ. 

2009 წლის 19 აგვისტოდან საქართველო ოფიციალურად წყვეტს ურთიერთობას დსთ-

სთან, ამასთან საქართველო რჩება დსთ-ს მრავალმხრივი ეკონომიკური შეთანხმებების 

წევრი.  მათგან მნიშვნელოვანია:  

  თავისუფალი სავაჭრო ზონის შექმნის შესახებ მრავალმხრივი შეთანხმება, რომლის 

ძირითად არსს წარმოადგენს წევრ ქვეყნებს შორის  საქონლის თავისუფალი მოძრაობა 

(საქონლის გადაადგილება ნულოვანი დაბეგვრით).  

 აღნიშნული შეთანხმების სრულფასოვან ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით, საჭიროა 

მხარეებმა იხელმძღვანელონ დსთ-ს საქონლის წარმოშობის სახელმწიფოს განსაზღვრის 

წესებით, რაც გულისხმობს საქონლის წარმოშობის  კრიტერიუმების განსაზღვრას, 

რომლის შესაბამისადაც გაიცემა საქონლის წარმოშობის სერთიფიკატი. 

ეს  სერთიფიკატი უზრუნველყოფს საქონლის მოქცევას თავისუფალი ვაჭრობის 

რეჟიმში.  ხსენებული საკითხის დარეგულირება მიმდინარეობს დსთ-ს წევრ 

ქვეყნებთან ორმხრივ ფორმატში. 

 საქართველო რჩება ასევე თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის მარეგლამენტირებელ, 

სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიისა და სერთიფიკაციის სფეროში შეთანხმებული 

პოლიტიკის წარმოების შესახებ მრავალმხრივი შეთანხმების წევრი. ამ შეთანხმების 

შესაბამისად  წევრი ქვეყნები აღიარებენ ერთმანეთის მიერ საექსპორტო პროდუქციაზე 

მინიჭებულ ხარისხისა და შესაბამისობის სტანდარტებს.   

ტრანსპორტის სფეროში მნიშვნელობა ენიჭება ტვირთის გადაადგილებას სარკინიგზო 

ტრანსპორტით, რისთვისაც საქართველომ მიიღო გადაწყვეტილება დარჩეს: 

 დსთ-ს  ქვეყნების რკინიგზათა თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრი; 

 საერთაშორისო სარკინიგზო სატვირთო შეტყობინების შეთანხმების წევრი 

 შპს "საქართველოს რკინიგზა" რჩება რკინიგზათა საერთაშორისო საბჭოს წევრი. 

საშიში და ფეთქებად საშიში ტვირთის სახელმწიფოთაშორისი გადაზიდვების შესახებ 

შეთანხმების წევრი. 

საქართველო  კვლავ დარჩა:   

 საავტორო და მომიჯნავე უფლებების დაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ 

შეთანხმების წევრი; 

 ყალბი სასაქონლო ნიშნებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების შეტყობინებისა და 

აღკვეთის ზომების შესახებ შეთანხმების წევრი. 

 

ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაცია (Economic Cooperation Organization – ECO) 
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ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაცია 1985 წელს შეიქმნა. იგი არის 

განვითარების რეგიონული თანამშრომლობის ორგანიზაციის მემკვიდრე. მისი მიზანია 

ურთიერთშორის ვაჭრობის განვითარება და მდგრადი ეკონომიკური ზრდისთვის 

პირობების შექმნა. მისი წევრები არიან: აზერბაიჯანი, ავღანეთი, ირანი, ყაზახეთი, 

ყირგიზეთი, პაკისტანი, ტაჯიკეთი, თურქმენეთი, თურქეთი, უზბეკეთი. ორგანიზაციის 

მართვა ხორციელდება დარგობრივი  კომიტეტების მეშვეობით შემდეგი მიმართულებებით: 

სამრეწველო და ტექნიკური თანამშრომლობა; ენერგეტიკა; სოფლის მეურნეობა; 

ტრანსპორტი და კომუნიკაციები; გარემოს დაცვა და ჯანდაცვა; განათლება, მეცნიერებდა 

კულტურა; ნარკოტიკების  უკანონო ბრუნვასთან ბრძოლა  და ა.შ. 

1993 წელს მიღებული იქნა სტამბულის დეკლარაცია გრძელვადიანი 

თანამშრომლობის შესახებ, სადაც ყურადღება გამახვილებულია ტრანსპორტისა და 

კავშირგაბმულობის დარგის განვითარებაზე. თანამშრომლობენ განვითარების ისლამურ 

ბანკთან და აზიისა და წყნარი ოკეანის ეკონომიკურ კომისიასთან. შექმნილია სამეცნიერო -

ტექნიკური ფონდი, რომელიც  უზრუნველყოფს პროექტების სამეცნიერო-ტექნიკურ 

მომზადებას. 

ვაჭრობის გამარტივების მიზნით ხელი მოეწერა ოქმს პრეფერენციული ტარიფების 

მექანიზმების შესახებ.  1993 წელს შეიქმნა სპეციალიზირებული დაწესებულებები: 

ვაჭრობისა და განვითარების ბანკი (თურქეთი); ორგანიზაციის სადაზღვევო კომპანია 

(პაკისტანი); ორგანიზაციის გემთმავალი კომპანია (ირანი); ორგანიზაციის ავიაკომპანია 

(ირანი). 

შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობა (Black Sea Economic Cooperation– BSEC) 

ორგანიზაცია 1992 წლიდან არსებობს, მაგრამ ოფიციალურად 1998 წელს დაარსდა. 

მისი სამდივნი სტამბულში მდებარეობს. მისი წევრები არიან აზერბაიჯანი, ალბანეთი, 

სომხეთი, ბულგარეთი, საბერძნეთი, საქართველო, მოლდავეთი, რუსეთის ფედერაცია, 

რუმინეთი, თურქეთი, უკრაინა. ორგანიზაციის მიზნებია:  

 ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის განვითარება. შეთანხმებულ 

სფეროებში; 

 თანამშრომლობის დივერსიფიკაციის გაფართოება; 

 მეწარმეობისთვის პირობების გაუმჯობესება, ინიციატივის წახალისება. 

ორგანიზაციის საქმიანობის მიმართულებებია: 

 თანამშრომლობა ენერგეტიკის, მინერალური რესურსების მოპოვების და 

დამუშავების, სოფლის  მეურნეობის და ასკ-ს, მეცნიერებისა და ტექნიკის, 

ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების, ტურიზმის, გარემოს დაცვის სფეროში,  

პროდუქციის სტენდარტიზაციის და სერთიფიკაციის, ჯანდაცვის და 
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ფარმაცევტიკის, ვეტერინარული და სანიტარული პროფილაქტიკის, 

ეკონომიკური და კომერციული ინფორმაციის გაცვლის საკითხებში; 

 სამეცნიერო-ტექნიკური თანამშრომლობა, რომლის განვითარების მიზნით 

შეიქმნა შავი ზღვის კვლევის საერთაშორისო ცენტრი, შზეთ-ის სამეცნიერო 

ფონდი, სწავლულთა სამეცნიერო-ტექნიკური გამოკვლევების  და 

ასოციაციების საინფორმაციო ქსელი; 

 მეწარმეობის განვითარებისთვის ხელშეწყობა მცირე და საშუალო ბიზნესის  

წარმომადგენლებს, ინვესტორებს, მეწარმეებს შორის თანამშრომლობის 

გაღრმავების გზით; 

 ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის განვითარებაზე ზემოქმედება, 

ტრანსევროპულ სისტემასთან შეერთება; 

 ორგანიზაციულ დანაშაულთან, ნარკობიზნესთან, იარაღის და რადიაქტიული 

ნივთიერებების  უკანონო რეალიზაციასთან ბრძოლაში შეთანხმებული 

მოქმედება. 

ამასთან, თანამშრომლობა მუშაობს  ბანკების და ფინანსების, ორმაგი დაბეგვრის 

თავიდან აცილების, ინვესტიციების დაცვის, სტატისტიკური ინფორმაციის გაცვლის და ა.შ. 

საკითხებზე. 

1995 წელს   დაფუძნდა შზეთ-ის საბჭო, რომელშიც წევრი ქვეყნების მრეწველთა 

კავშირების და სავაჭრო პალატების წარმომადგენლები შედიან. 

 

ვაჭრობის და განვითარების შავი ზღვის ბანკი (Black Sea  Bank of Trade and Devalopment–BSBTD) 

ბანკი შეიქმნა 1995 წელს 1994 წელს შზეთ-ის წევრების  მიერ მიღებული შეთანხმების 

საფუძველზე. 

ბანკის მიზნებია:  

 შავი ზღვის რეგიონის ეკონომიურ განვითარებაზე ზემოქმედება; 

 ინფრასტრუქტურის პროექტების დაფინანსება; 

 ინვესტიციების მოზიდვა; 

 საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. 

ბანკის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: 

 შზეთ-ს ფარგლებში მრავალმხრივი პროექტების დაკრედიტება; 

 წევრი ქვეყნების ეკონომიკური პრობლემების გადაწყვეტაზე ზემოქმედება; 

 შავი ზღვის აუზის ეკონომიკის განვითარებაზე ზემოქმედება პროექტების 

დაფინანსების გზით. 
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ბანკის საწესდებო კაპიტალი 1 მლრდ. ერთობლივი მოქმედების სპეციალური 

უფლება, ანუ 1 375 მლრდ. აშშ დოლარია.  

ეკონომიკური თანამშრომლობის საერთაშორისო ბანკი (Internatonal Bank for Economic Co – 

operaton–IBEC) 

ბანკი დაარსდა 1963 წელს, თუმცა 1964 წელს დარეგისტრირდა გაეროს სამდივნის 

მიერ. ბანკის წევრები არიან: ბულგარეთი, ვიეტნამი, კუბა, მონგოლეთი, პოლონეთი, 

რუსეთის ფედერაცია, რუმინეთი, სლოვაკეთი, ჩეხეთი.  მანადე მასში შედიოდნენ გდრ და 

უნგრეთი. ბანკი უზრუნველყოფდა ეკონომიკური ურთიერთდახმარების საბჭის (ეუს) 

წევრებს შორის თანამშრომლობას. 1991 წლიდან დაიწყო ბანკის საქმიანობის 

მიმართულებების, ცენტრალიზებული საქონელბრუნვის მომსახურების ცვლილება. 1999 

წლიდან ბანკის ქსელმა 300 ბანკი მოიცვა და დაიწყო კომერციული კლიენტურის  

საანგარიშსწორებო – საკრედიტო მომსახურება. აქცენტი კეთდება ახალი კლიენტურის 

მოზიდვაზე. ბანკი აწარმოებს მსოფლიო პრაქტიკაში არსებული საბანკო ოპერაციების ყველა 

სახეობას. 

საერთაშორისო საინვესტიციო ბანკი (Bank of International Investment) 

ბანკი 1970 წელს შეიქმნა ეუს-ს წევრი ქვეყნების გრძელ- და საშუალოვადიანი 

დაკრედიტების მიზნით. 1991 წლიდან რუბლის ნაცვლად ოპერაციებს ახორციელებს 

კონვერტირებად ვალუტაში. ბანკის წევრები არიან: ბულგარეთი, უნგრეთი. მონგოლეთი, 

პოლონეთი, რუსეთის ფედერაცია, ჩეხეთი, სლოვაკეთი, რუმინეთი, კუბა, ვიეტნამი. ბანკი 

ახლა აკრედიტებს არა მარტო მსხვილ სახელმწიფო წარმოებებს, არამედ სხვადასხვა 

საკუთრების ფორმის საწარმოებს. 1991 წლიდან ბანკი ჩაერთო მსოფლიო ბანკთაშორის 

სატელეკომუნიკაციო სისტემაში. 

 

თემა 10. რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაცია ამერიკაში 

 ამერიკის ქვეყნებში რეგიონული ეკონომიკური ორგანიზაციები ეკონომიკური 

ინტეგრაციის 4 ფორმით გვხვდება: 

1. თავისუფალი ვაჭრობის ზონა _ ჩრდილოამერიკული თავისუფალი ვაჭრობის 

ასოციაცია _ გათვალისწინებულია 15 წლის მანძილზე ურთიერთშორის ვაჭრობაში 

ბაჟების შეცვლა; 

2. საერთო ბაზარი _ სამხრეთის საერთო ბაზარი (მერკოსური); ცენტრალურამერიკული 

საერთო ბაზარი _ გათვალისწინებულია სატარიფო და არასატარიფო ბარიერების 

შეცვლა; კაპიტალის და სამუშაო ძალის თავისუფალი გადაადგილება; ერთიანი 

საგარეო ტარიფის შემოღება;  დარგობრივი ეკონომიკის პოლიტიკის კოორდინაცია; 

სავალუტო – საფინანსო პოლიტიკის კოორდინაცია. 
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3. ეკონომიკური თანამშრომლობა _ ამერიკული სახელმწიფოების ორგანიზაცია; 

ლათინოამერიკული ეკონომიკური სისტემა; ინტეგრაციის ლათინოამერიკული 

ასოციაცია – გათვალისწინებულია  შეთანხმებული ეკონომიკური და სოციალური 

პოლიტიკის გატარება; ეკონომიკურ თანამშრომლობის გავითარებაზე ზემოქმედება; 

სტრატეგიულ საკითხებზე საერთო პოზიციის შემუშავება; 

4. ეკონომიკური კავშირი და საერთო ბაზარი _ კარიბის თანამეგობრობა და კარიბის 

საერთო ბაზარი; ანდის ჯგუფი; აღმოსავლეთ კარიბის სახელმწიფოთაA ორგანიზაცია 

_ გათვალისწინებულია ერთიანი ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება; 

მრეწველობის განვითარებაზე ზემოქმედება; საქონლის, კაპიტალის და ხალხის 

თავისუფალი მოძრაობა; საგარეო პოლიტიკის კოორდინაცია; ეკონომიკის, 

მეცნიერებისა და ტექნიკის დარგებში  თანამშრომლობა; კანონმდებლობის 

ჰარმონიზაცია. 

ამერიკაში სულ 14 ამგვარი ორგანიზაციაა, რომელთაგან მხოლოდ 3 არის 

ორიენტირებული მთლიანად  რეგიონის განვითარებაზე. 

ლათინურ ამერიკაში ინტეგრაციულმა პროცესებმა ბოლო 20 წლის მანძილზე 

მნიშვნელოვანი ცვლილებები განიცადეს. 1960 წელს შექმნილმა ლათვა–მ და 1965 წელს 

ჩამოყალიბებულმა თავისუფალი ვაჭრობის კარიბულმა ასოციაციამ შეიცვალეს სახელი და 

ორიენტაცია. თუ დასაწყისში ისინი იმპორტის ჩანაცვლების სტრატეგიას ატარებდნენ, 

შემდგომ მოუწიათ ბაზრის ტევადობის ზრდის პირობებში  ამ პოლიტიკაზე უარის თქმა. 

ამ ორგანიზაციების რეორგანიზაციის მიზეზი იყო ის, რომ მათ არ ჰქონდათ რეგიონისშიდა 

თანამშრომლობის სტიმულები. ორივე ორგანიზაცია აშშ–სთან ვაჭრობდა უფრო მეტს, 

ვიდრე ერთმანეთს შორის. ლათვა–ს მიზანი – სწრაფვა  ვაჭრობაში ყველა ბარიერის 

მოსპობისკენ, აღმოჩნდა პრაქტიკულად არარეალური. ლათვა–ს ალტერნატივის სახით 1980 

წელს შეიქმნა ლათინოამერიკული ინტეგრაციის ასოციაცია, თუმცა მისი ვაჭრობის 90% 

არარეგიონულ ბრუნვაზე მოდიოდა. ანალოგიური პრობლემები გააჩნდა ანდის ჯგუფის, 

კარიბის თანამეგობრობის და კარიბის საერთო ბაზრის, ცენტრალურამერიკული საერთო 

ბაზრის წევრ ქვეყნებს. 

რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაციის შემდეგი ეტაპი იყო ,,ორივე ამერიკის 

სამეწარმეო პროექტი", რომლის მიხედვითაც დაგეგმილია ჩრდილოეთ და სამხრეთ 

ამერიკის სახელმწიფოებისთვის თავისუფალი ვაჭრობის ზონის შექმნა. ჩრდილოამერიკული 

თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის წევრ ქვეყნებს ემატება ბრაზილია, პარაგვაი, არგენტინა, 

ურუგვაი. 

ამერიკის სახელმწიფოების მიერ შეიქმნა განვითარების ამერიკათაშორისი ბანკი, 

კარიბის განვითარების ბანკი, ეკონომიკური ინტეგრაციის ცენტრალურამერიკული ბანკი, 

ამერიკათაშორისი საინვესტიციო კორპორაცია. (იხ. ცხ. 3) 

ამერიკის სახელმწიფოთა რეგიონალური ეკონომიკური ორგანიზაციები 
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ცხრილი 3 

ორგანიზაციის 

დასახელება 

წევრი ქვეყნების რიცხვი შექმნის წელი 
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აღმოსავლეთკარიბული 

სახელმწიფოების 

ორგანიზაცია 

 

 

ჩრდილოამერიკული 

თავისუფალი ვაჭრობის 

ასოციაცია 

 

სამხრეთის საერთო 

ბაზარი 
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ცენტრალურ ამერიკული 
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ინტეგრაციის 

ცენტრალურამერიკული 
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ამერიკული სახელმწიფოების ორგანიზაცია (Organisation of American States) 

შეიქმნა 1948 წელს. იგი იყო ამერიკული რესპუბლიკების საერთაშორისო კავშირის 

სამართალმემკვიდრე. მისი წევრების არიან: Aანტიგუა და Bარბუდა, არგენტინა, ბაჰამის 

კუნძულები, ბარბადოსი, ბელიზი, Bოლივია, ბრაზილია, ვენესუელა, Hჰაიტი, გაიანა, 

გვატემალა, გონდურასი, გრენადა, დომინიკა, დომინიკას რესპუბლიკა, კანადა, კოლუმბია, 
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კოსტარიკა, კუბა, მექსიკა, ნიკარაგუა, პანამა, პარაგვაი, პერუ, სალვადორი, სენტ – ვინსენტი 

და გრენადინე, სენტ – კისტი და ნევისი, სენტ - ლუსია, აშშ, სურინამი, ტრინიდადი და 

ტიბაგო, ურუგვაი, ეკვადორი, ჩილე, იამაიკა. 1994 წლის უმაღლესი დონის შეხვედრებზე 

მიღებული იქნა ,,დეკლარაცია დემოკრატიის, ვაჭრობის თავისუფლების და ამერიკის 

მდგრადი განვითარების საკითხებში პარტნიორობის მიზნით".  მოლაპარაკებების 

დასრულება 2005 წელს არის მოსალოდნელი და გამიზნულია ვაჭრობის და ინვესტიციების 

თავისუფლება. 

შექმნილია ამერიკათაშორისი სამართლებრივი კომიტეტი (ბრაზილია, რიო დე 

ჟანერო), რომელიც ამ ორგანიზაციასთან არსებობს და სამართლებრივ საკითხებს 

განიხილავს. 

       ამერიკული სახელმწიფოების ორგანიზაცია მსოფლიოს უძველესი რეგიონალური 

ორგანიზაციაა, რომელიც უკავშირდება 1889-1890 წლებში ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ქ. 

ვაშინგტონში ჩატარებულ ამერიკის სახელმწიფოთა პირველ საერთაშორისო კონფერენციას.  

     Oორგანიზაციის წესდება ძალაში შევიდა 1951 წლის დეკემბერში. შემდეგში სხვადასხვა 

წლებში წესდებაში ცვლილებების შეტანა მოხდა ბუენოს აირესის (1967 წელი), ინდოეთის 

(1985 წ.), მანაგუას (1993 წ.) და ვაშინგტონის (1992წ.) შეთანხმებების საფუძველზე. 

ორგანიზაციის წესდების პირველი მუხლის მიხედვით ორგანიზაციის შექმნის მიზანი არის 

„მშვიდობისა და სამართლიანობის დაცვა, რათა ხელი შეეწყოს სოლიდარობას, გააძლიეროს 

თანამშრომლობა, დაიცვას მათი სუვერენიტეტი, ტერიტორიული მთლიანობა და 

დამოუკიდებლობა.“ 28  დღეს ორგანიზაცია მოიცავს ამერიკის 35 დამოუკიდებელ 

სახელმწიფოს ხოლო მუდმივი დამკვირვებლის სტატუსით სარგებლობს 63 ქვეყანა, ისევე 

როგორც ევროკავშირი.  

    თავისი მიზნების განსახორციელებლად ამერიკული სახელმწიფოების   ორგანიზაცია 

იყენებს ოთმხხრივ მიდგომას, რომელიც ეფუძნება შემდეგ პრინციპებს: დემოკრატია, 

ადამიანის უფლებები, უსაფრთხოება და განვითარება.  

    ამერიკული სახელმწიფოების ორგანიზაციის შტაბ-ბინა განთავსებულია ამერიკის 

შეერთებულ შტატებში, ქ. ვაშინგტონში.  

    სხვადასხვა წლებში ორგანიზაციას შეუერთდა შემდეგი 14 ქვეყანა: ბარბადოსი (1967), 

ტრინიდადი და ტობაგო (1967), იამაიკა(1969), გრენადა (1975), სურინამი(1967), დომინიკა, 

სანტა ლუსია (1979), Aანტიგუა და ბარბუდა,  Saint Vincent and the Grenadines  (1981), ბაჰამა 

(1982), St. Kitts & Nevis (1984); კანადა (1990), ბელიზი და გუანა (1991).  

                                                           
28Aამერიკული სახელმწიფოების ორგანიზაციის წესდება  
 http://www.oas.org/dil/treaties_A-41_Charter_of_the_Organization_of_American_States.htm 

http://www.oas.org/en/countries/member_state.asp?sCode=STV#Inicio
http://www.oas.org/en/countries/member_state.asp?sCode=STL#Inicio
http://www.oas.org/dil/treaties_A-41_Charter_of_the_Organization_of_American_States.htm
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ორგანიზაციის მიზნები: წესდების მე-2 მუხლის29 მიხედვით თავისი პრინციპებისა 

და რეგიონალური ვალდებულებების შესასრულებლად ამერიკის სახელმწიფოთა 

ორგანიზაცია თავის საქმიანობაში ისახავს შემდეგ მიზნებს:  

 კონტინენტზე მშვიდობისა და უსაფრთხოების გაძლიერება; 

 დემოკრატიის ხელშეწყობა და გამყარება ჩაურევლობის პრინციპის დაცვით; 

 შესაძლო გართულებების პრევენცია და წევრ ქვეყნებს შორის წარმოშობილი დავების 

მშვიდობიანად გადაწყვეტა; 

 ერთობლივი მოქმედებების განხორციელება რომელიმე წევრ ქვეყანაში აგრესიის 

წარმოშობის შემთხვევაში; 

 წევრი ქვეყნების სამართლებრივი, პოლიტიკური და ეკონომიკური პრობლემების 

მოგვარებაში ჩართვა; 

 ერთობლივი მოქმედებებით წევრი სახელმწიფოების ეკონომიკური, სოციალური და 

კულტურული განვითარების ხელშეწყობა; 

 სიღარიბის აღმოფხვრა, რომელიც წარმოადგენს დაბრკოლებას სრული 

დემოკრატიული განვითარებისთვის; 

 იარაღის მოხმარების ეფექტურ დონეზე შეზღუდვა, რითაც დიდი რაოდენობის 

რესუსრსების გამოთავისუფლება მოხდება ეკონომიკური და სოციალური 

განვითარებისთვის; 

ორგანიზაციის პრინციპები: წესდების მე-3 მუხლის 30  თანახმად ორგანიზაცია თავისი 

საქმიანობის განხორციელებისას ეყრდნობა შემდეგ პრინციპებს: 

 საერთაშორისო სამართალი არის სტანდარტი, რომელსაც წევრი ქვეყნები იყენებენ 

ორმხრივ ურთიერთობებში; 

 ქვეყნების სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის პატივისცემა, ხელშეკრულებებით 

დაკისრებული ვალდებულებების და საერთაშორისო სამართლით 

გათვალისწინებული  ნორმების კეთილსინდისიერად შესრულება; 

 წევრ სახელმწიფოებს შორის ურთოერთობის კეთილსინდისიერად დარეგულირება; 

 ქვეყნების ვალდებულება ითანამშრომლონ ერთმანეთთან თითოეულ წევრ ქვეყანაში 

სოლიდარობის და დემოკრატიის განმტკიცების მიზნით;  

 თითოეულ სახელმწიფოს აქვს უფლება დამოუკიდებლად, გარე ჩარევის გარეშე, 

აირჩიოს თავისი პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური სისტემის მოწყობა და 

ვალდებულია თავი შეიკავოს ყოვლეგვარი ჩარევისაგან სხვა ქვეყნების საქმეებში. 

აქედან გამომდინარე, ამერიკის ქვეყნები შეუძლიან ითანამშრომლონ ერთმანეთთან 

მიუხედავად მათი განსხვავებული პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური 

სისტემებისა; 

 თითოეული წევრი სახელმწიფო თანაბრად არის პასუხისმგებელი აღკვეთოს 

უკიდურესი სიღარიბე და ამით ხელი შეუწყოს დემოკრატიის განვითარებას; 

                                                           
29

  http://www.oas.org/dil/treaties_A-41_Charter_of_the_Organization_of_American_States.htm 
30

 http://www.oas.org/dil/treaties_A-41_Charter_of_the_Organization_of_American_States.htm 

http://www.oas.org/dil/treaties_A-41_Charter_of_the_Organization_of_American_States.htm
http://www.oas.org/dil/treaties_A-41_Charter_of_the_Organization_of_American_States.htm
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 ამერიკის ქვეყნებისთვის მიურებელია ნებისმიერი სახის აგრესიის გამოვლენა და 

ომი: ომში გამარჯვებული ქვეყანას არ ეძლევა არანაირი უფლებები; 

 რომელიმე ერთი ამერიკული სახელმწიფოს მიმართ გაწეული საომარი აგრესია 

აღიქმება აგრესიად ყველა ამერიკული ქვეყნის წინააღმდეგ; 

 ამერიკის ნებისმიერ ორ ან მეტ სახელმწიფოს შორის წარმოშობილი დავა უნდა 

გადაწყდეს მშვიდობიანი მოქმედებების შედეგად; 

 სოციალური თანასწორობა და სოციალური უსაფრთხოება არის ხანგრძლივი და 

მტკიცე მშვიდობის საფუძველი; 

 ეკონომიკური თანამშრომლობა აუცილებელია კონტინენტის ხალხთა საყოველთაო 

კეთილდღეობის მისაღწევად; 

 ამერიკის სახელმწიფოები აღიარებენ პიროვნების ფუნდამენტალურ უფლებებს 

განურჩევლად რასისა, ეროვნებისა, მრწამსისა და სქესისა; 

 კონტინენტის სულიერი ერთობა ეფუძნება თითოეული ქვეყნის კულტურული 

ღირებულებების პატივისცემას; ქვეყნები ვალდებულნი არიან მჭიდრო კავშირი 

ჰქონდეთ ერთმანეთთან საერთო მაღალი მიზნების მისაღწევად; 

 ხალხთა განათლება მიმართული უნდა იყოს სამართლიანობის, მშვიდობისა და 

თავისუფლების განმტკიცებისკენ; 

   ორგანიზაციული სტრუქტურა 31 , რომლის მეშვეობითაც ამერიკის სახელმწიფოთა 

ორგანიზაცია წარმართავს საქმიანობას და ახორციელებს თავის მიზნებს არის შემდეგი 

სახის: 

 გენერალური ასამბლეა; 

 საგარეო საქმეთა მინისტრების საკონსულტაციო კრება; 

 საბჭოები (მუდმივმოქმედი საბჭო და ამერიკათაშორისი საბჭო ინტეგრალური 

განვითარებისათვის); 

 ამერიკათაშორისი იურიდიული კომიტეტი; 

 ადამიანი უფლებათა დაცვის ამერიკათაშორისი კომისია; 

 გენერალური სამდივნო; 

 სპეციალიზირებული კონფერენციები; 

 სპეციალიზირებული ორგანიზაციები; 

 გენერალური ასამბლეის მიერ შექმნილი სხვა ორგანიზაციები.  

   გენერალური ასამბლეა ორგანიზაციის უმაღლესი ორგანოა, რომელიც მოცავს 

დელეგაციებს წევრი ქვეყნიებიდან. გენერალურ ასამბლეაში ყველა წევრ სახელმწიფოს ჰყავს 

წარმომადგენელი და აქვს ერთი ხმის უფლება. 

   მუდმივმოქმედი საბჭო განიხილავს იმ საკითხებს, რომელიც დაევალება მას 

გენერალური ასამბლეის ან საგარეო საქმეთა მინისტრების საკონსულტაციო კრების მიერ. 

                                                           
31

 ix. danarTi  
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საბჭო ასევე მონიტორინგს უწევს ქვეყნებს შორის მეგობრულ ურთიერთობებს; ასევე რიოს 

ხელშეკრულებით დროებით მოქმედებს როგორც საკონსულტაციო ორგანო.  

      პოლიტიკურ საქმეთა სამდივნოს მისიაა განამტკიცოს პოლიტიკური პროცესები 

ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებს შორის, კერძოდ, მხარი დაუჭიროს დემოკრატიის საუკეთესო 

ვარიანტს, რაც თავის მხრივ მშვიდობის, უსაფრთხოების და განვითარების გარანტია. 

თავისი ძალისხმევით სამდივნო აძლიერებს ორგანიზაციის, როგორც ამერიკათაშორისი 

სისტემის ძირითადი პოლიტიკური ფორუმის როლს და აქტიურად ეხმარება წევრ 

სახელმწიფოებს დემოკრატიის შენარჩუნებაში. ახორციელებს რა თავის მიზნებს, 

პოლიტიკურ საქმეთა სამდივნო ზრდის ინსტიტუტების ლეგიტიმურობას პოლიტიკურ 

პროცესებში. 

    სამდივნო შედგება აღმასრულებელი აპარატისა და შემდეგი დამოკიდებული 

ორგანოებისგან: 

 საარჩევნო თანამშრომლობის და სადამკვირვებლო დეპარტამენტი; 

 მდგრადი დემოკრატიისა და სპეციალური მისიების დეპარტამენტი; 

 სახელმწიფოს ეფექტური მართვის დეპარტამენტი. 

     საარჩევნო თანამშრომლობის და სადამკვირვებლო დეპარტამენტი შეიმუშავებს და 

ამტკიცებს მუდმივ, საარჩევნო დაკვირვებების პროფესიონალურ სერვისს და ამ სფეროში 

ტექნიკურ დახმარებას უწევს ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებს. დეპარტამენტი კველებისა და 

ანალიზის საფუძველზე დაყრდნობით ორგანიზებას უწევს სხვადასხვა სადისკუსიო 

ფორუმების გამართვას, რათა დაეხმაროს რეგიონს საარჩევნო ინსტიტუტების 

განვითარებაში, ხელი შეუწყოს არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარებას და ამ პროცესში 

მოქალაქეების აქტიურ ჩართვას.   

       მდგრადი დემოკრატიისა და სპეციალური მისიების დეპარტამენტის მეშვეობით 

ამერიკის სახელმწიფოების ორგანიზაციის პოლიტიკურ საქმეთა სამდივნო კონტროლს 

უწევს რეგიონში პოლიტიკურ და ინსტიტუციონალურ კონფლიქტებს. 

       დეპარტამენტი თავის ძალისხმევას მიმართავს სამი მიმართულებით, ეს არის: 

კონფლიქტების თავიდან აციელბა, კონფლიქტების მართვა და კონფლქტების მოგვარება. 

დეპარტამენტი იყენებს სხვადასხვა მეთოდოლოგიებს პოლიტიკური ანალიზისას, 

უზრუნველყოფს ტექნიკურ მხარდაჭერას კონფლიქტის მხარეებისთვის; კოორდინაციას 

უწევს კონფლიქტების მშვიდობიან მოგვარებას დ ახელს უწყობს მშვიდობიანი 

თანაცხოვრების კულტურის დამკვიდრებას. 

     სახელმწიფოს ეფექტური მართვის დეპარტამენტი დახმარებას უწევს წევრ 

სახელწიფოებს თავიაანთი ინსტიტუციონალური შესაძლებლობების განვითარებაში, რათა 

შემდგომ მათ უკეთესი მომავალი შეუქმნან საკუთარ მოქალაქეებს და ეფექტიანად 

განავითარონ ეროვნული სტრატეგიული გეგმები. მთავარი პრინციპი მდგომარეობს 
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შემდეგში – იმისათვის, რომ დემოკრატია იყოს მდგრადი და ეფექტური პირველ რიგში მან 

ხალხის ცხოვრების პირობები უნდა გააუმჯობესოს, მთავრობა კი ამას ვერ შეძლებს 

კომპეტენტური და პროფესიონალური სახელმწიფო ინსტიტუტების გარეშე. 

      ამერიკის რეგიონი წარმოადგენს  მსოფლიოში დემოკრატიული არჩევნების და 

მთავრობის მშვიდობიანად შეცვლის მაგალითს. ორგანიზაციის წევრი ქვეყნები 

აცნობიერებენ, რომ დემოკრატიის განვითარება განსაზღვრავს სოციალურ და ეკონომიკურ 

განვითარებას, როგორც ორგანიზაციის ქარტია განსაზღვრავს, დემოკრატია და ქვეყნის 

სოციალურ ეკონომიკური განვითარება არის “ურთიერთდამოკიდებული” და “განამტკიცებს 

ერთმანეთს”.  

     ეფექტური მთავრობა არ გულისხმობს მხოლოდ კარგ პოლიტიკურ ლიდერს, არამედ 

ორგანიზებულ და პროფესიონალ სამოქალაქო სამსახურს, რომელიც არის სტრატეგიებისა 

და გეგმების შესაბამისად აღჭურვილი. 

      ამერიკის სახელმწიფოთა ორგანიზაციის მეშვეობით, წევრმა ქვეყნებმა დადეს 

მრავალმხრივი ხელშეკრულებები, რომელიც ხელს უწყობს რეგიონში ურთიერთოებების 

გამყარებას. ასევე მოხდა ქვეყნებისთვის კანონმდებლობის სხვადასხვა სფეროების დახვეწაში 

დახმარება, როგორიცაა მაგალითად, იარაღის უკანონო ვაჭრობის აღკვეთა და 

უნარშეზღუდული ადამიანების უფლებების დაცვა.  

განვითარების ამერიკათაშორისი ბანკი (Inter-American Development Bank-IDB)  

ბანკი 1959 წელს შეიქმნა  ამერიკული სახელმწიფოების ორგანიზაციის  შეთანხმების 

საფუძველზე. მასში 46 სახელმწიფოა, აქედან 28 ლათ. ამერიკის და კარიბის აუზის. ბანკის 

მიზნებია: ლათინური ამერიკის და კარიბის აუზის ქვეყნების სოციალურ – ეკონომიკური 

განვითარების დაჩქარებისთვის ხელშეწყობა; ქვეყნების ეკონომიკაში კერძო და სახელმწიფო 

ინვესტიციებზე ზემოქმედება; წევრი – ქვეყნების თანამშრომლობა საგარეო ვაჭრობის და 

რესურსების ეფექტიანად გამოყენების საკითხში. 

ბანკის საქმიანობა მიმართულია რეგიონში ეკონომიური და სოციალური 

პროექტების, განვითარების რეგიონული გეგმების და პროექტების დაფინანსებისკენ.  

ბანკის შემადგენლობაში 8 დეპარტამენტია: საბანკო ოპერაციების, ფინანსების, 

ეკონომიკური და სოციალური განვითარების, პროექტების ანალიზის, იურიდიული, 

გეგმების და პროგრამების, ადმინისტრაციული და სამდივნო. ბანკს ჰყავს განსაზღვრული 

სოციალური წარმომადგენელი ევროპაში.  

1993 წელს ბანკის წევრმა ქვეყნებმა შექმნეს მრავალმხრივი საინვესტიციო ფონდი; 

ბანკის შემადგენელი ნაწილია ამერიკათაშორისი საინვესტიციო კორპორაცია, რომელიც 1989 

წელს შეიქმნა და აქვს ფილიალები ლათ. ამერიკის 26 ქვეყანაში და საფრანგეთში. 
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ამერიკათაშორისი საინვესტიციო კორპორაცია (Inter-American Investment Corporation-IIC) 

კორპორაცია განვითრების ამერიკათაშორისო ბანკის შემადგენლობაში შედის, თუმცა 

იურიდიულად დამოუკიდებელი ორგანიზაციაა. იგი შეიქმნა ლათ. ამერიკის და კარიბის 

აუზის ქვეყნების ეკონომიკური განვითარების, კერძო სამეწარმეო ბიზნესის ხელშეწყობის 

მიზნით. მასში 34 სახელმწიფოა გაერთიანებული, მათ შორის არარეგიონული ქვეყნები _ 

ავსტრია, გერმანია, ისრაელი, ესპანეთი, იტალია,  ნიდერლანდები. აშშ, საფრანგეთი, 

შვეიცარია, იაპონია. 

 კორპორაციის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: ფინანსური საშუალებების 

მიბილიზება, ინვესტიციების განხორციელება, გარანტიების გაცმა, პროექტების დაფინანსება 

და აქციონერული კაპიტალის შეძენა (საწესდებო კაპიტალის არაუმეტეს 33%). მისი 

ძირითადი კლიენტები არიან წვრილი და საშუალო საწარმოები. სესხის გაცემა საბაზრო 

განაკვეთების მიხედვით ხდება.  

 კორპორაციას აქვს საკუთარი დაფინანსების წყაროები და მმართველობითი 

ორგანოები,  რომელიც ბანკის დაფინანსების წყაროებისგან და ადმინისტრაციისგან 

განსხვავებულია. სააქციო კაპიტალი 200 მლნ. დოლარს შეადგენს.  

ლათინურამერიკული ეკონომიური სისტემა (Latin American Economic Sistem – SELA) 

ორგანიზაცია 1975 წელს შეიქმნა პანამის კონვენციის საფუძველზე წევრი ქვეყნების 

შიდარეგიონული თანამშრომლობის დაჩქარების, ერთიანი სტრატეგიის და პოზიციების 

შემუშავების მიზნით ეკონომიკურ და სოციალურ საკითხებში საერთაშორისო ფორუმებში 

მონაწილეობისას და მესამე ქვეყნებთან მოლაპარაკებების წარმართვისას. მისი ძირითადი 

მიზნებია: შიდა რეგიონულ ვაჭრობაზე ზემოქმედება; თევზჭერის პოტენციალის 

ეფექტიანად გამოყენება და წევრ სახელმწიფოთა შეთანხმებული მოქმედება ამ სფეროში; 

სასუქებით ვაჭრობის განვითარებაზე ზემოქმედება; მეცნიერებისა და ტექნიკის სფეროში 

თანამშრომლობის კოორდინაცია; რეგიონის ფარგლებში ხელოსნობის განვითარება; 

საინფორმაციო ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის მხარდაჭერა. 

 ლათინური ამერიკის და კარიბის ზღვის ეკონომიკური სისტემა არის რეგიონული 

მთავრობათაშორისი ორგანიზაცია, რომელიც აერთიანებს ლათინური ამერიკისა და კარიბის 

ზღვის აუზის 28 ქვეყანას. მისი სათაო ოფისი მდებარეობს ვენესუელაში, კარაკასში. SELA 

შეიქმნა 1975 წლის 17 ოქტომბერს პანამის კონვენციის მიხედვით. მისი წევრები არიან 

არგენტინა, ბაჰამის კუნძულები, ბარბადოსი, ბელიზი, ბოლივია, ბრაზილია, კოლუმბია, კოსტა 

რიკა, კუბა, ჩილე, ეკვადორი, ელ სალვადორი, გრენადა, გვატემალა, გაიანა, ჰაიტი, ჰონდურასი, 

იამაიკა, მექსიკა, ნიკარაგუა, პანამა, პარაგვაი, პერუ, დომინიკის რესპუბლიკა, სურინამი, 

ტრინიდადი და ტობაგო, ურუგვაი და ვენესუელა.  

 ორგანიზაციის ინსტიტუციური დოკუმენტებია: 
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 ლათინური ამერიკის ეკონომიკური სისტემის დამფუძნებელი პანამის კონვენცია; 

 კანონმდებლობა, მიღებული ვენესუელის რესპუბლიკის მთავრობასა და ლათინური 

ამერიკის ეკონომიკური სისტემის თავმჯდომარეებს შორის შეთანხმების საფუძველზე; 

 მოლაპარაკება SELA-ის შეთანხმების დებულებების გაუმჯობესების შესახებ; 

 ლათინური ამერიკის საბჭოს მარეგულირებელი დოკუმენტი; 

 აღმასრულებელი კომიტეტის მარეგულირებელი დოკუმენტი; 

 მუდმივი სამდივნოს მარეგულირებელი დოკუმენტი; 

 დამკვირვებლების მარეგულირებელი დოკუმენტი. 

 

საქმიანობის მთავარი მიმართულებებია: 

 გლობალიზაცია - საერთაშორისო ცვლილებების სცენარის ანალიზი ექსპერტებისა და 

მეცნიერების შეხვედრების ფარგლებში და პოლიტიკის მეთვალყურეობა, რომელიც 

გავლენას ახდენს საერთაშორისო მაკროეკონომიკურ კოორდინაციაზე; 

 ექსტრარეგიონული ურთიერთობები: 

 შეფასება და მეთვალყურეობა ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის ქვეყნების 

ურთიერთობის სხვა ქვეყნებთან და რეგიონებთან - აშშ-სთან, კანადასთან, 

იაპონიასთან, ევროკავშირთან, ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპასთან, აზია-

წყნარი ოკეანის რეგიონთან - რათა გაღრმავდეს ურთიერთგაგება, მიიღონ 

სარგებელი ბიზნესისა და ინვესტიციების შესაძლებლობებიდან და გაზარდონ 

საერთაშორისო თანამშრომლობა; 

 ინიციატივების შემუშავება ბიზნესისა და თანამშრომლობის შესახებ ლათინური 

ამერიკისა და კარიბის ზღვის რეგიონში; 

 სისტემატური კვლევების ჩატარება ამ რეგიონის ეკონომიკურ სისტემებზე 

გლობალური ეკონომიკური გადაწყვეტილებების და პროცესების გავლენის 

კუთხით; 

 პროცესების შეფასება, რომლებიც დაკავშირებულია საერთაშორისო ბიზნესთან, 

კომერციულ, ეკონომიკურ და ფინანსურ მოლაპარაკებებთან რეგიონულ 

განვითარებასა და ინტეგრაციასთან მიმართებაში; 

 საჭიროების შემთხვევაში წევრ-სახელმწიფოებს მოლაპარაკებების წარმოებაში 

დახმარების გაწევა. 

 საერთაშორისო ვაჭრობა - ტენდენციებისა და მოლაპარაკებების ანალიზი მრავალმხრივ 

ვაჭრობაში, განსაკუთრებით ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის გადაწყვეტილებები, 

მომსახურებით ვაჭრობა, ვაჭრობისა და გარემოს პრობლემა; 

 ფინანსები და უცხოური ინვესტიციები - კაპიტალის ნაკადების, რეგიონული უცხოური 

ვალებისა და ადგილობრივი დანაზოგების შესწავლა, მრავალმხრივი ფინანსური 

ინსტიტუტების ანალიზი, გამოცდილებისა და ინფორმაციის გაცვლა ეროვნული 

ფინანსური სისტემის მოდერნიზაციის საკითხებზე; 

 შიდარეგიონული ურთიერთობები: 
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 საერთაშორისო ვაჭრობისა და ინვესტიციების ანალიზი, დაკვირვება 

ინტეგრაციულ მექანიზმებზე - MERCOSUR, ანდის კავშირი, ცენტრალური 

ამერიკის ერთიანი ბაზარი, CARICOM, სამთა ჯგუფი, კარიბის ზღვის ქვეყნების 

ასოციაცია, და ALADI - და ასევე დაკვირვება ამერიკის თავისუფალი ვაჭრობის 

სივრცის (FTAA) შექმნის პროცესზე; 

 ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის ქვეყნების შიდა-რეგიონული 

პროცესების განვითარების, კოორდინაციისა და კონვერგენციის ხელშეწყობა; 

 აღნიშნულ რეგიონში ქვეყნებს შორის ინტეგრაციის ჰარმონიული განვითარების 

უზრუნველყოფის მიზნით შესაბამისი ფაქტორების სისტემატიური ანალიზის 

ჩატარება; 

 სტრატეგიების შემუშავება ოპერატიული მოქმედებების იდენტიფიცირებისათვის, 

რომლებიც შემდგომში ხელს შეუწყობენ მთელს რეგიონში ეკონომიკური 

ინტეგრაციის კოორდინაციასა და კონვერგენციას; 

 წინადადებების შემუშავება ინტეგრაციისათვის ორგანიზაციული სტრუქტურების 

შექმნის მიზნით, რომელიც გააფართოვებს კოორდინაციას და კონვერგენციას 

შიდარეგიონულ პროცესებში. 

 ეკონომიკური და ტექნიკური თანამშრომლობის კუთხით: 

 ხელი შეუწყოს მრავალმხრივი და ორმხრივი თანამშრომლობის მიმდინარეობას 

საერთაშორისო სააგენტოებს, დონორ ქვეყნებსა და რეგიონის ქვეყნებს შორის და 

გახდეს რეგიონული ფოკუსი განვითარებად ქვეყნებს შორის ეკონომიკური და 

ტექნიკური თანამშრომლობისათვის; იგი არის ლათინური ამერიკისა და კარიბის 

ზღვის ქვეყნების ცენტრი განვითარებად ქვეყნებს შორის ტექნიკურ კოოპერაციაში 

(TCDC) გაეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში (UNDP) და ათანხმებს 

პოზიციებს საერთაშორისო ტექნიკური თანამშრომლობის დირექტორების 

ყოველწლიურ შეხვედრებზე; 

 გააძლიეროს გამოცდილებისა და ინფორმაციის ურთიერთგაცვლა ეროვნულ 

პოლიტიკებთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით ისეთის, რომლებიც დიდადაა 

დაკავშირებული მაკროეკონომიკურ კოორდინაციასთან, სიღარიბის წინააღმდეგ 

ბრძოლასთან, სოციალურ მდგომარეობასთან და საერთაშორისო 

კოოპერაციასთან. 

SELA-ის საქმიანობა: 

 ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის აუზის ქვეყნების ეკონომიკური 

სისტემის ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება ლათინური ამერიკის საბჭოს 

შეხვედრა მინისტერიალის დონეზე და რეგულარულად ხდება რეგიონული 

შეხვედრების მოწვევა წევრი-ქვეყნების მაღალი თანამდებობის პირებთან 

კონსულტაციებისა და კოორდინაციისთვის მათი კომპეტენციის სფეროებში 

საერთო პრობლემებთან დაკავშირებით; 
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 SELA აწყობს შეხვედრებს ექსპერტებთან რეგიონული და გლობალური 

ეკონომიკური გამოწვევების სპეციფიკური პრობლემების მოსაგვარებლად, ასევე 

აწყობს ფორუმებს სამთავრობო და არასამთავრობო უწყებების 

წარმომადგენლების მონაწილეობით; 

 იგი ხელს უწყობს მჭიდრო თანამშრომლობას მნიშვნელოვან მთავრობათაშორის 

ორგანიზაციებთან, საზოგადოებრივ ინსტიტუტებთან და კერძო სააგენტოებთან 

რეგიონული და საერთაშორისო მასშტაბით; 

 ორგანიზაცია ატარებს სემინარებს, კურსებსა და სასწავლო ტრენინგებს 

ეკონომიკურ და სოციალურ პრობლემებთან დაკავშირებით ლათინური ამერიკისა 

და კარიბის ზღვის ქვეყნების ინტერესებიდან გამომდინარე, გამიზნულს მაღალი 

რანგის მთავრობის წევრებზე, მეწარმეებზე, დასაქმებულებზე, პარლამენტარებზე, 

აკადემიკოსებსა და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებზე. 

SELA-ის ორგანიზაციული სტრუქტურა: 

ლათინურამერიკული საბჭო არის ორგანიზაციის მთავარი აღმასრულებელი ორგანო. 

ყველა წევრ ქვეყანას ჰყავს ერთი წარმომადგენელი საბჭოში, რომელიც ესწრება შეხვედრებს 

წელიწადში ერთხელ. მისი მოვალეობებია ორგანიზაციის ძირითადი პოლიტიკის განსაზღვრა 

და სპეციფიური დეკლარაციების ფორმულირება გადაწყვეტილებების ფორმით, რომლებიც 

მიღებულია კონსენსუსის საფუძველზე. 

o მუდმივი სამდივნო არის ორგანიზაციის ტექნიკური ადმინისტრირების ორგანო. მისი 

თავმჯდომარეა მუდმივი მდივანი, რომელსაც ლათინოამერიკული საბჭო ირჩევს 

ოთხი წლის ვადით. 

o აღმასრულებელი კომიტეტები არის თანამშრომლობის მოქნილი მექანიზმი, 

რომელიც იქმნება მაშინ, როცა ორზე მეტი წევრი ქვეყანა გამოთქვამს სურვილს 

საერთო პროგრამებისა და პროექტების განხორციელებისათვის კონკრეტულ 

სფეროებში. ეს კომიტეტები უქმდება მიზნის მიღწევისთანავე, ან ხდება სისტემის 

მუდმივი ორგანო. დღესდღეობით მოქმედი მუდმივი ორგანოებია ლათინური 

ამერიკის ტექნოლოგიური ინფორმაციის ქსელი (RITLA) და ლათინური ამერიკის 

თევზჭერის განვითარების ორგანიზაცია (OLDEPESCA). ასევე მოქმედებს 

თანამშრომლობის მექანიზმები, როგორიცაა ლათინური ამერიკის განათლებისა და 

ტექნოლოგიების კომისია (COLCYT), ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის 

ქვეყნების კუსტარული წარმოების თანამშრომლობის პროგრამა (PLACART) და 

ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის ქვეყნების სავაჭრო ინფორმაციისა და 

საერთაშორისო ვაჭრობის ინფორმაციის პროგრამა (PLACIEX). 

SELA-მ არსებობის მანძილზე რამდენიმე მნიშვნელოვანი ეტაპი გაიარა: 

- ლათინური ამერიკის ქვეყნების უფლებების ლეგიტიმაციის დაცვა. ლათინური ამერიკის 

ქვეყნების საბჭოს პირველმა სპეციალურმა შეხვედრამ შეათანხმა ლათინური ამერიკის ქვეყნების 

პოზიცია, 1977 წელს ჩაეტარებინათ ჯგუფის კონფერენცია. შეხვედრაზე გამოითქვა პოზიცია აშშ-

ის თავისუფალი ვაჭრობის აქტის შემზღუდავი და დისკრიმინაციული პუნქტების შესახებ და 
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წევრებმა მოითხოვეს ერთობლივი ზომების მიღება ლათინური ამერიკის ქვეყნებზე ამ აქტის 

უარყოფითი გავლენის წინააღმდეგ და ერთმანეთის დასახმარებლად. 1977 წელს ლათინური 

ამერიკის საბჭოს მესამე რეგულარულ შეხვედრაზე გვატემალის მიმართ გამოიჩინეს მხარდაჭერა 

ამერიკის მხრიდან გვატემალის მიერ საკუთარი სავაჭრო ფლოტის შექმნის მცდელობის 

დაბლოკვის წინააღმდეგ. 1982 წელს არგენტინისა და ბრიტანეთის კონფლიქტის გამო მალვინას 

კუნძულებთან დაკავშირებით არგენტინის დახმარების აღმასრულებელი კომიტეტი შეიქმნა და 

მიღებული იქნა რეზოლუცია არგენტინისათვის ეკონომიკური დახმარების აღმოჩენისა და 

სავაჭრო უპირატესობების მინიჭების თაობაზე. იმავე წლის მერვე რეგულარულ შეხვედრაზე 

მიღებული იქნა სტრატეგია ლათინური ამერიკის ეკონომიკური დაცვისა და 

დამოუკიდებლობის შესახებ, რომელიც ითვალისწინებდა, რომ თუ ლათინური ამერიკის საბჭოს 

წევრ სახელმწიფოს დაეკისრებოდა სანქცია, აუცილებელი ზომები უნდა ყოფილიყო მიღებული 

და განხორციელებული. შეხვედრამ განიხილა ევროპის თანამეგობრობის მიერ არგენტინაზე 

დაკისრებული სანქციები. მეხუთე სპეციალურმა შეხვედრამ მოითხოვა აშშ-ისაგან, მოეხსნა 

სავაჭრო ემბარგო ნიკარაგუას წინააღმდეგ. 

- რეგიონალური ინტეგრაციის ხელშეწყობა. 1982 წელს ლათინური ამერიკის საბჭომ 

კართაგენის შეთანხმების კომიტეტთან ერთად მოაწყო ლათინური ამერიკის სუბ-რეგიონული 

ორგანიზაციის კონფერენცია. კონფერენციამ მიუთითა, რომ წევრმა ქვეყნებმა უნდა მიიღონ 

ზომები შიდარეგიონული ვაჭრობისა და ლათინური ამერიკის ეკონომიკის თანამშრომლობისა 

და ინტეგრაციის გაფართოვებისათვის. მან ასევე დაადგინა ინფორმაციული თანამშრომლობის 

შემჭდროვების საჭიროება ყველა სუბრეგიონულ ორგანიზაციას შორის.  

- უცხოური ვალის პრობლემის გადაწყვეტა ლათინური ამერიკის ქვეყნებში. 1983 წელს 

მეცხრე რეგულარულ შეხვედრაზე მიღებული იქნა რეზოლუცია, რომლის მიხედვითაც 

ლათინური ამერიკის ქვეყნებმა უნდა გააძლიერონ თანამშროლობა და განახორციელონ ერთიანი 

ქმედებები ვალის სიმძიმის შესამსუბუქებლად. შეხვედრაზე ასევე დაგმობილი იქნა აშშ-ის მიერ 

ნიკარაგუაზე დაკისრებული ეკონომიკური სანქციები. 1990 წელს მოხდა ყველა წევრი ქვეყნის 

ფინანსთა მინისტრებისა და ცენტრალური ბანკების პრეზიდენტების შეხვედრა, რომელზეც 

განხილული იქნა რეგიონის უცხოური ვალის საკითხი და გადაწყდა 11 სახელმწიფოს 

მინისტერიალის კომიტეტის შექმნა კოორდინირებული მოქმედებების გატარების მიზნით 

რეგიონის სახელით დებიტორი ქვეყნების მიმართ უცხოური ვალის პრობლემის გადაწყვეტის 

მიზნით ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის ქვეყნებში. 1991 წელს მე-17 რეგულარულ 

შეხვედრაზე გადაწყდა ვალის შესახებ მინისტერიალის კომიტეტის აღდგენა. 

- სოციალური განვითარების ხელშეწყობა. 1983 წელს ლათინური ამერიკის საბჭოს 18-მა 

წევრმა ხელი მოაწერა პროტოკოლს ცენტრალური ამერიკის ეკონომიკური და სოციალური 

განვითარების ხელშეწყობის მოქმედი კომიტეტის შექმნის შესახებ, და გადაწყვიტეს ხელი 

შეეწყოთ ეკონომიკური და სოციალური განვითარების პროცესისათვის ცენტრალურ ამერიკაში, 

რათა უზრუნველეყოთ ეკონომიკური, ტექნიკური და სავაჭრო თანამშრომლობა და რათა 

დახმარებოდნენ და გაეძლიერებინათ რეგიონალური ინტეგრაციული ინსტიტუტები. 1997 წელს 

23-ე რეგულარულ შეხვედრაზე წარმოადგინეს ოფიციალური მონაცემები ეკონომიკური ზრდისა 

და დასაქმების შესახებ, აღნიშნეს, რომ წევრმა ქვეყნებმა მეტად ეფექტიანი ღონისძიებები უნდა 
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გაატარონ სიღარიბის დაძლევისა და დასაქმების პოლიტიკის შექმნის საქმეში, რათა შეამცირონ 

სოციალური უსამართლობა ხანგრძლივი ეკონომიკური განვითარების უზრუნველსაყოფად.  

- კუბის პრობლემის გადაწყვეტა. 1995 წლის 21-ე რეგულარულ შეხვედრაზე მიღებული 

იქნა განცხადება, რომელიც გმობდა აშშ-ის მიერ კუბის ბლოკადას. 1997 წლის 23-ე შეხვედრაზე 

მიღებული იქნა რეზოლუცია, რომელიც მკაცრად აპროტესტებდა ჰოლმს-ბარტონის აქტს და 

აშშ-ის განზრახვას, მოქმედებაში მოეყვანა ეს აქტი, და მოითხოვდა აშშ-ისგან მოეხსნა კუბის 

ბლოკადა დაუყოვნებლივ. ასევე 1998 წლის 24-ე შეხვედრაზე მიღებული იქნა რეზოლუცია, 

რომელიც სასტიკად ეწინააღმდეგებოდა ზემოხსენებულ აქტს და მოითხოვდა აშშ-ისაგან, 

შეეწყვიტა კუბის იზოლაციის პოლიტიკა.  

- ფინანსური კრიზისის გავლენის შემცირება და ახალი ეკონომიკური წყობის შექმნა. 

ბოლო შეხვედრაზე მიღებული იქნა შეთანხმება, რომლის მიხედვითაც ლათინური ამერიკის 

ქვეყნებს უნდა დაეჩქარებინათ მათი ფინანსური ინსტიტუტების რეფორმები და 

გაეძლიერებინათ რეგიონული ინტეგრაციული პროცესის მიმდინარეობა. ყველა ქვეყანამ უნდა 

გააძლიეროს თანამშრომლობა, რათა გაუმკლავდეს გლობალიზაციის პრობლემებს, შექმნას 

მსოფლიო ვაჭრობის ახალი სისტემა, რომელიც იქნება ღია, არადისკრიმინაციული და იზრუნებს 

განვითარებადი ქვეყნების მოთხოვნილებებზე. ეს განცხადება მიმართული იყო განვითარებული 

ქვეყნებისა და საერთაშორისო ფინანსური ორგანიზაციებისადმი, რომელთაც უნდა მიიღონ 

სასარგებლო ზომები ფინანსური კრიზისის უარყოფითი ზემოქმედების შესამცირებლად, WTO-

ის წევრებისაგან, განსაკუთრებით განვითარებული ქვეყნებისაგან მოითხოვეს, არ გაეზარდათ 

ახალი სავაჭრო ბარიერები, რისი მაგალითებიც დღეს უკვე აქტიურად გვხვდება.  

 

ინტეგრაციის ლათინურამერიკული ასოციაცია (Latin American Integration Association – LAIA) 

  შეიქმნა 1980 წელს  მონტევიდეოს შეთანხმების საფუძველზე. მან შეცვალა 

თავისუფალი ვაჭრობის ლათინოამერიკული ასოციაცია, რომელიც 1960 წელს ჩამოყალიბდა. 

მისი წევრია 11 ლათინურამერიკული ქვეყანა: არგენტინა, Bოლივია, ბრაზილია, ვენესუელა, 

კოლუმბია, მექსიკა, პარაგვაი, პერუ, ურუგვაი, ჩილე, ეკვადორი. მისი მიზანია 

ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარებადა აქტივიზაცია ბაზრის გაფართოების 

მიზნით. ილა - ს მიზანია ურთიერთშორის ვაჭრობის დარეგულირება; ერთიანი 

ლათინოამერიკული ბაზრი ეტაპობრივი შექმნა; ეკონომიკური პრეფერენციული ზონების 

ჩამოყალიბება და ა.შ. 

კარიბის თანამეგობრობა და კარიბის საერთო ბაზარი (Caribbean Community and Common 

Market-CARICOM) 

ორგანიზაცია 1973 წელს შეიქმნა, როგორც კარიბის თავისუფალი ვაჭრობის 

ასოციაციის სამართალმემკვიდრე. საერთო ბაზარი კარიბის თანამეგობრობის ძირითადი 

შემადგენელი ნაწილია. მასში 14 ძირითადი  და 3 ასოცირებული წევრი ქვეყანაა. მისი 

მიზანია საერთო ბაზრის ჩამოყალიბება ერთიანი საგარეო ტარიფის მიხედვით; ფისკალური 

ღონისძიებების შეთანხმება; საგარეო პოლიტიკის კოორდინაცია; ქვეყნებს შორის 
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პოლიტიკური და ეკონომიკური თანამშრომლობის  გაღრმავება; ვაჭრობის ლიბერალიზაცია, 

შეზღუდვების მოხსნა საქონლის და წარმოების ფაქტორთა მოძრაობის გზაზე; 

თანამშრომლობა ტურიზმის, ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის, ენერგეტიკის  

სფეროებში. აქვთ რეგიონული სავალუტო კავშირის შექმნის განზრახვა, ერთიანი ვალუტის 

შემოღება, საფინანსო კანონმდებლობის დაახლოვება და სხვა. 

  ორგანიზაცია აქტიურად თანამშრომლობს გაეროსთან, სსფ–სთან, განსაკუთრებით 

ჩათვას–თან მასში შემდგომი გაწევრიანების მიზნით. 

 ორგანიზაციის ფინანსური უზრუნველყოფისათვის შეიქმნა განვითარების კარიბული 

ბანკი (Caribbean Development Bank  CDB)  1970 წელს,  1973 წელს კარიბის საინვესტიციო 

კორპორაცია, ხოლო 1991 წელს კარიბის საინვესტიციო ფონდი. 

აღმოსავლეთკარიბული სახელმწიფოების ორგანიზაცია (Organisation of Eastern Carribbean 

States–OECS) 

 ორგანიზაცია 1981 წელს შეიქმნა ეკონომიკური ინტეგრაციის  და შეთანხმებული 

საგარეო პოლიტიკის გატარების მიზნით. მასში 7 სახელმწიფოა გაწევრიანებული. 

საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: ვაჭრობა და ეკონომიკური განვითარება; ერთიანი 

ბაზრის შექმნა; სავალუტო კავშირის (1991წლიდან) ფარგლებში კაპიტალის თავისუფალი 

გადაადგილება; ბუნებრივი რესურსების და რესურსთსარგებლობის განვითარება; საავიაცო 

გადაზიდვების რეგულირება; სამართლებრივ საკითხებში  და საინფორმაციო მომსახურების 

სფეროში Aთანამშრომლობა. 

 

ჩრდილოამერიკული თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაცია (North American Free  Trade  Area  

NAFTA) 

ასოციაცია შეიქმნა 1994 წლის შეთანხმების საფუძველზე კანადას, აშშ–ს და მექსიკას 

შორის. შეთანხმება მოიცავს ბაზარზე შეღწევადობის საკითხებს, ინვესტიციებს, გარანტიებს, 

მომსახურებას, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს. განისაზღვრა სავაჭრო და 

საინვესტიციო ბარიერების მოხსნა შემდგომი 15 წლის მანძილზე, რომელიც კანადა  - აშშ–ს 

შორის  აღარ არსებობს. 

  თანამშრომლობა მოიცავს ენერგეტიკის სფეროს, რომელიც ითვალისწინებს უცხოური 

კომპანიების მონაწილეობზე უარის თქმას მექსიკის ნავთობის ძიება, მოპოვება,  

გადამუშავებაზე.აკრძალვა ეხება რადიაქტიულ ნივთიერებებს, სატრანსპორტო და 

საკომუნიკაციო სფეროს. შეუზღუდავი მონაწილეობა განისაზღვრა კანადის და აშშ–ს 

კომპანიებისთვის მექსიკის სადაზღვევო და  საბანკო კომპანიებში. მნიშვნელოვანია 

ეკოლოგიური ღონისძიებების ერთობლივად გატარება.  
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       კანადა-ამერიკის შეთანხმება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ გაფორმდა იყო 1988 

წელს, ხოლო NAFTA-მ გააფართოვა ამ შეთანხმების პირობები შემდგომი წევრების 

მოზიდვისთვის, კერძოდ, მექსიკისთვის. NAFTA რატიფიცირებული იქნა 1993 წელს და 

შევიდა ძალაში 1994 წლის 1 იანვარს. 

       NAFTA–ს ძირითადი პირობებია ტარიფების, საბაჟო გადასახადების და სხვა სავაჭრო 

შეზღუდვების თანდათანობით შემცირება სამ წევრს შორის, რამდენიმე ტარიფის 

დაჩქარებულად გაუქმება, დანარჩენის კი - 15 წლის განმავლობაში. NAFTA გარანტიას 

აძლევს საბაჟო ხარჯების გარეშე შემოიტანონ მისი წევრებისთვის საწარმოო და 

სამომხმარებლო საქონლის ფართო ასორტიმენტი. 

       NAFTA ამყარებს პრინციპებს და მიმართულებებს, რომელზეც დაფუძნებულია 

ქვეყანათაშორის შეთანხმებები. ინტეგრაცია ვალდებულებას იღებს ხელი შეუწყოს სამივე 

ქვეყანას დასაქმებასა და ეკონომიკურ ზრდაში, სავაჭრო და საინვესტიციო შესაძლებლობების 

გაფართოებაში და, აგრეთვე, გლობალურ ბაზარზე აშშ-ის, კანადის და მექსიკის 

კონკურენტუნარიანობის ამაღლებაში. 

               NAFTA-ს ორგანიზაციული სტრუქტურა შემდეგი სახისაა: ცენტრალურ ინსტიტუტს 

წარმოადგენს კომისია თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ, რომელშიც შედიან წარმომადგენლები 

მინისტრების დონეზე სამივე მონაწილე ქვეყნიდან. კომისია თვალყურს ადევნებს 

შეთანხმების მოქმედებას და მის შემდგომ მუშაობას, ეხმარება ინტეგრაციის დროს 

აღმოცენებული დავების გადაჭრას. ამასთან, მართავს 30-ზე მეტ კომიტეტს და სამუშაო 

ჯგუფს. 

      მინისტრების შეთანხმებით კომისიას მუშაობაში ეხმარება NAFTA-ს კოორდინირებული 

სამდივნო, რომელიც შეიქმნა 1997 წლის ბოლოს მექსიკო სიტიში. სამდივნოს საქმიანობა 

მიმართულია შეასრულოს მიმდინარე საქმეები კომისიასთან. 

       NAFTA-ს ნორმების განხორციელებისა და მათი ადმინისტრირებისათვის შეიქმნა 30-

ზე მეტი სამუშაო ჯგუფი და კომიტეტი. ისინი მუშაობენ ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა: 

საქონლის წარმომავლობა, საბაჟო, სოფლის მეურნეობის საქონლით ვაჭრობა და სუბსიდიები 

ეკონომიკურ სფეროში, საქონლის სტანდარტიზაცია, სახელმწიფო შესყიდვა და საქმიანი 

ადამიანების გადაადგილება საზღვარგარეთ. ეს სამუშაო ჯგუფები და კომიტეტები კომისიას 

ყოველწლიურად წარუდგენენ ანგარიშს.  

       ჩრდილოეთ ამერიკაში განხორციელებული ვაჭრობის უმეტესი ნაწილი წარმოებს 

გამჭირვალედ, NAFTA-ს მიერ მკაცრად განსაზღვრული ნორმებით, ვაჭრობის მსოფლიო 

ორგანიზაციის (WTO-ვმო-ს) შესაბამისად. 

       NAFTA შექმნისას პოტენციურად ითვალისწინებდა გაფართოებას ახალი 

მონაწილეების შეერთების ხარჯზე. უკვე გაწევრიანებული ქვეყნები ემყარებიან იმ პოზიციას, 

რომ წევრობა უნდა იყოს ღია ყველა ქვეყნისთვის.   
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        პოლიტიკური ხასიათის არგუმენტების გარდა, შეთანხმების ყოველ მონაწილე-

ქვეყანას გააჩნია NAFTA-ში მონაწილეობის საკუთარი ეკონომიკური მიზეზები. ამერიკელი 

ექსპერტების აზრით, ექსპორტის გაზრდა გამოიწვევს სამუშაო ადგილების გაზრდას (ეს 

გათვლები უკვე გამართლდა, მიუხედავად შედარებით მოკლე პერიოდისა). დიდ იმედებს 

ამყარებენ მექსიკის ტერიტორიაზე შრომატევადი, მასალატევადი და სხვა ძვირადღირებული 

წარმოების გატანის პროცესზე, რამაც მნიშვნელოვნად უნდა იმოქმედოს დანახარჯების 

შემცირებაზე და აქედან გამომდინარე, ამააღლოს ამერიკული საქონლის 

კონკურენტუნარიანობა. ამერიკელი პოლიტოლოგები და ეკონომისტები თვლიან, რომ 

NAFTA-ს თავისებურ ტრამპლინად იქცევა ლათინურ ამერიკის ქვეყნების ეკონომიკაში უფრო 

ღრმად შეღწევისათვის. 

       NAFTA-ს განსხვავებულ თავისებურებას წარმოადგენს ის, რომ მოიცავს დიდ 

ტერიტორიას 444 მლნ. მოსახლით, რომელიც აწარმოებს 17 ტრილიონი დოლარი 

ღირებულების საქონელსა და მომსახურებას32 და აქვს ძლიერი ეკონომიკური პოტენციალი, 

განსაკუთრებით აშშ-ის დახმარებით.  ჩრდილოეთ ამერიკულ ინტეგრაციას გააჩნია 

ასიმეტრიული ხასიათი (ასიმეტრია განვითარებაში და ასიმეტრია ინტესიურ სავაჭრო-

ეკონომიკურ ურთიერთობაში), რადგან ერთის მხრივ შეთანხმება დადეს ისეთმა 

განვითარებულმა ქვეყნებმა, როგორიცაა აშშ და კანადა, ხოლო მეორე მხრივ – მექსიკამ, 

რომელსაც გააჩნია დიდი ეკონომიკური და დემოგრაფიული პოტენციალი, მაგრამ 

მიეკუთვნება განვითარებად ქვეყნებს. გარდა ამისა, თავისი პოტენციალით სამხრეთელი 

პარტნიორები მრავალჯერ ჩამორჩებიან აშშ-ის. 

       კანადის ეკონომიკა მჭიდროდ არის დაკავშირებული აშშ-სთან. აშშ-ის წილი კანადის 

საგარეო-სავაჭრო ბრუნვაში შეადგენს დაახლოებით 70%-ს და პირიქით, კანადის წილი 20%-

ს.  კანადის მთავრობა თვლის, რომ NAFTA-ში მონაწილეობა მისცემს შესაძლებლობას უფრო 

ეფექტიანად აწარმოოს მეცნიერებადტევადი პროდუქცია, აამაღლოს შემოსავალი, რადგან 

შრომის ანაზღაურება კანადაში უფრო მაღალია, ვიდრე პარტნიორ ქვეყნებში. აგრეთვე 

აღსანიშნავია, რომ კანადაში არსებობს აშშ-თან ინტეგრაციის გაღრმავების ბევრი 

მოწინააღმდეგე, რადგან ამერიკული ფირმები კანადაში ძალიან აგრესიულნი არიან და 

არსებობს რამდენიმე დარგში ნაციონალური კონტროლის დაკარგვის განსაზღვრული 

საშიშროება. კანადელების შიში გასაგებია კიდევ იმიტომ, რომ ჯერ-ჯერობით არ არის 

შექმნილი ძლიერი იურიდიული ინსტიტუტები, რომელიც გააკონტროლებს ეკონომიკურ 

პროცესებს.  

       დიდი იმედები გააჩნია NAFTA-თან დაკავშირებით მექსიკას. ინტეგრაციულ 

დაჯგუფებაში გაწევრიანებით იგი ელოდება დააჩქაროს თავისი განვითარების ტემპი, 

გაატაროს რეფორმები და უკვე 10-15 წლის შემდეგ დაუახლოვდეს თავისი განვითარების 

                                                           
32

http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements 

(3/18/2010) 

 

http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements
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დონით ინდუსტრიულად განვითარებულ ქვეყნებს. მიღებულ იქნა გადამწყვეტი 

ღონისძიებები კაპიტალის მოძრაობის ლიბერალიზაციისათვის, დაიწყო მისი შემოდინება, 

გაიზარდა უცხოური ინვესტიციების მოცულობა. ამავდროულად, არსებობს საშიშროება, რომ 

მექსიკურ კომპანიებს გაუძნელდებათ შეაკავონ ჩრდილოეთ მეზობლების ზეწოლა, 

განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობაში, სადაც შეიძლება აღმოცენდეს სერიოზული 

პრობლემები. 

       რეალურად ჯერ-ჯერობით ძნელია შევაფასოთ NAFTA-ს ეფექტიანობა, რადგან 

გასულია ძალიან ცოტა დრო, მაგრამ უკვე ახლა თვალსაჩინოა რამდენიმე სამხრეთ 

ამერიკული ქვეყნის მისწრაფება შეუერთდნენ ამ ეკონომიკურ დაჯგუფებას.  

1993 წლიდან 2005 წლამდე პერიოდში NAFTA-ს წევრებს შორის ვაჭრობა გაიზარდა 

173%-ით 297 მილიარდი აშშ დილარიდან 810 მილიარდ აშშ დოლარამდე. 33   ხოლო 

მომავალში შესაძლოა NAFTA-ს გაფართოება, მაგრამ აუცილებელია შეიქმნას განსაზღვრული 

ორგანიზაციული სტრუქტურები და შემუშავდეს თანამშრომლობის მექანიზმი. 

მერკოსური (MERCOSUR) 

       MERCOSUR – უმსხვილესი დაჯგუფებაა სამხრეთ ამერიკაში. მასში შედიან არგეტინა, 

ბრაზილია, პარაგვაი და ურუგვაი, ხოლო ასოცირებული წევრების სახით – ჩილე და 

ბოლივია. MERCOSUR-ში ფორმალურად შესვლას აპირებენ სხვა სამხრეთამერიკული 

სახელმწიფოები: ვენესუელა, კოლუმბია, პერუ და ეკვადორი. 

       გაერთიანება მოიცავს 12 მლნ კმ ტერიტორიას 210 მლნ-იანი მოსახლეობით და მშპ-ის 

ჯამური მოცულობა უახლოვდება 1 ტრილიონ დოლლარს (2004 წლის მონაცემები). იგი 

ევროკავშირის, NAFTA-ს და იაპონიის შემდეგ მეოთხე უდიდესი ეკონომიკაა მსოფლიოში.34 

ეს არის ლათინური ამერიკის ტერიტორიის თითქმის 60%, მოსახლეობის 46% და მშპ-ის 

დაახლოებით 50%. 2007 წლისთვის მოსახლეობა 240 მილიონამდე გაიზარდა, ხოლო მშპ-მ 1,3 

ტრილიონი აშშ დოლარი შეადგინა. MERCOSUR მთლიანად სამხრეთ ამერიკული ექსპორტის 

და იმპორტის 50%-ს ახორციელებს. 35   MERCOSUR–ის გაერთიანებული ბაზრის შექმნის 

პირველ ნაბიჯს წარმოადგენს შეთანხმება თავისუფალ ვაჭრობაზე, რომელიც ხელმოწერილია 

არგენტინისა და ბრაზილიის მიერ 1986 წელს. 1990 წელს ამ შეთანხმებას შეუერთდნენ 

პარაგვაი და ურუგვაი. 

                                                           
33 International Business, The Challenge of Global competition, Ball, McCulloch, Geringer, Minor,McNett,11-th ed. 

2008 

 
34

 M. Lueugeli, Regional Economic Integration, The MERCOSUR Case, London Metropolitan University, Political and 

Economical Environment of International Business, May 2004, p.4 
35 Ivana Termansen, harmonization of Mercosur statistics,IFC Bulletin, No 32, p.59 
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       ინტეგრაციული პროცესების ხელმძღვანელობისთვის შექმნილი იქნა მმართველობის 

ნაციონალური ორგანოები: საერთო ბაზრის საბჭო საგარეო საქმეთა მინისტრების 

შემადგენლობით; აღმასრულებელი ორგანო – საერთო ბაზრის ჯგუფი, მოქმედი მუდმივად, 

შტაბ-ბინა მონტევიდეოში; 10 ტექნიკური კომისია, რომელიც ექვემდებარება საერთო ბაზრის 

ჯგუფს. მის ფუნქციებში შედის საგარეო ვაჭრობის, საბაჟო რეგულირების, ტექნიკური 

ნორმების, სავალუტო-საფინანსო და მაკროეკონომიკური პოლიტიკის, სახმელეთო და 

საზღვაო ტრანსპორტის, სამრეწველო ტექნოლოგიის, სოფლის მეურნეობისა და ენერგეტიკის 

საკითხები. ტარდება ღონისძიებები მონაწილე-ქვეყნებს შორის სავაჭრო კონფლიქტების 

გადასაჭრელად სპეციალური ტრიბუნალის შესაქმნელად. 

       1994 წელს ხელმოწერილი შეთანხმების შესაბამისად 1995 წლის 1 იანვრიდან 

MERCOSUR გადავიდა უფრო მაღალ ინტეგრაციულ დონეზე: თავისუფალი ვაჭრობის 

ზონიდან საბაჟო კავშირზე. შიდაზონურ ვაჭრობაში ყველა მონაწილესათვის შემოიღება 

ერთიანი საგარეო საბაჟო ტარიფი მესამე ქვეყნიდან შემოტანილ პროდუქციაზე (იმპორტზე 

ბაჟების დონე ცალკეული საქონელისათვის მერყეობს 0 დან – 20%მდე). 1997 წლისთვის 

ერთიანი ტარიფი შემოღებული იყო დაახლოებით სასაქონლო ნომენკლატურისთვის 85%-

სათვის. დანარჩენისთვის განსაზღვრულია გარდამავალი პერიოდი 5-10 წლის ვადით, 

რომლის განმავლობაში ქვეყნებმა, შესაბამისად, უნდა აწიონ ან შეამცირონ თავისი ტარიფები 

ერთიან დონემდე. ეს პირველ რიგში ეხება კაპიტალტევად საქონელს და ინფორმატიკისა და 

ტელეკომუნუკაციის საშუალებების პროდუქტებს. მესამე ქვეყნიდან შემოტანილ 

კაპიტალტევად საქონელზე საიმპორტო ბაჟი შეადგენს MERCOSUR-ის მონაწილეებისათვის 

14%. 

       დროებითი გამონაკლისები ერთიანი საგარეო საბაჟო ტარიფებიდან გავრცელდება 

რამოდენიმე საქონელზე. არგეტინისთვის – ეს არის ტანსაცმელი, შავი და ფერადი 

ლითონები, ქაღალდი; ბრაზილიასა და ურუგვაისთვის – რძე და რძის პროდუქტები; 

პარაგვაისთვის ს შაქარი და ა.შ. ყველა ქვეყნისთვის ასეთი გამონაკლისების სია შეადგენს 

300-450 პოზიციას. 

       რაც შეეხება შიდაზონურ საქონელს, ბაჟებისაგან თავისუფლდება 90% მეტი 

ადგილობრივი წარმოების საქონელი. ამ კატეგორიას მიეკუთვნება ის პროდუქტები, სადაც 

“ეროვნული კომპონენტი” შეადგენს საშუალოდ არანაკლებ 60%-ს, ხოლო კაპიტალური 

საქონელისათვის – 80%-ს1. MERCOSUR-ის უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორები არიან 

ევროკავშირი (21%) და NAFTA(20%).36 

       MERCOSUR-ის მსხვილი სამრეწველო კომპანიები ჩართული არიან ინტეგრაციულ 

პროცესებში. კოოპერაცია და თანამშრომლობა, ურთიერთინვესტიციები მნიშვნელოვანად 

გავრცელდა მანქანათმშენებლობის დარგებსა და მეტალურგიაში. არსებობს უამრავი 

                                                           
36

 Ivana Termansen, harmonization of Mercosur statistics,IFC Bulletin, No 32, p.64 
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შეთანხმება, რომლის ფარგლებში ხორციელდება ტექნოლოგიების გაცვლა და გამოშვებული 

პროდუქციის ნომენკლატურის გაფართოება. 

       ინტეგრაციამ და ინვესტიციურმა თანამშრომლობამ მნიშვნელოვან დონეს მიაღწია 

ენეგერტიკაში. 1993 წელს შეთანხმებული პრინციპებით ხორციელდება მონაწილე-ქვეყნების 

პრიორიტეტული დაკმაყოფილება ენერგომატარებლებით. სრულდება მასშტაბური 

ერთობლივი პროექტები: სამხრეთ არგეტინაში მსხვილი გაზ საბადოების ათვისების და 

ჩრდილოეთ ბრაზილიის შტატების საწვავით მომარაგებისთვის გაზგაყვანილობის 

მშენებლობა. აგრეთვე, რეალიზდება MERCOSUR-ის მონაწილე-ქვეყნების ენერგოსისტემების 

გაერთიანების გეგმა. 

       შიდაზონური ვაჭრობა და თანამშრომლობა მრეწველობაში ყოველთვის 

ვითარდებოდა პარალელურად. ინტეგრაციულ პროცესებში ორივე სექტორის ინტერესების 

მჭიდრო კავშირის ერთერთი მნიშვნელოვანი მიზეზია რეგიონულ სასაქონლო ბრუნვის 

დინამიკურობა. ინტეგრაციული პროცესი მოიცავს აგრეთვე ჰუმანიტარულ სფეროს. 

დადებულია შეთანხმება დაწყებითი და საშუალო განათლების ატესტატების, დიპლომების 

და სხვა პასპორტების ურთიერთაღიარების შესახებ. მნიშვნელოვნად გამარტივებულია 

MERCOSUR-ის ტერიტორიაზე  ფიზიკური პირების გადაადგილებისათვის ფორმალურობა.  

რაც შეეხება შრომით ურთიერთობებს, ასუნსონის შეთანხმების თანახმად, ამოქმედდა 

პრინციპი სამუშაო ძალის თავისუფლად გადაადგილების შესახებ MERCOSUR-ის ქვეყნებში 

და ამგვარად შეიქმნა 210 მლნ-ზე მეტი ადამიანური რესურსის ტევადობის შრომის ბაზარი.  

       რეგიონის ყველა ქვეყანა დგას ისეთ პრობლემის წინაშე, როგორიცაა უმუშევრობა, 

სამუშაო ძალის გაიაფება და “სოციალური დემპინგი“. MERCOSUR-ში გაერთიანებულნი 

სახელმწიფოები განსხვავდებიან არა მარტო ეკონომიკური განვითარებით, არამედ 

ტრადიციით, კულტურით, დემოგრაფიით და მოსახლეობის განათლების დონით, რაც 

რათქმა უნდა, ზეგავლენას ახდენს ინტეგრაციის სოციალურ ასპექტზე, უპირველეს ყოვლისა, 

ახალი შრომის ბაზარზე. ყველა ქვეყანას გააჩნია სპეციფიკური შრომის ბაზარი: 

ურუგვაისთვის დამახასითებელია მოსახლეობის განათლების მაღალი დონე და სამუშაო 

ძალის ემიგრაციის ტრადიცია; არგენტინისთვის, პირიქით, დამახასიათებელია იმიგრაცია; 

პარაგვაი განსხვავდება სოფლის მეურნეობის მოსახლეობის მაღალი წილით და შესაბამისად 

არაკვალიფიციური სამუშაო ძალით; ბრაზილიას, MERCOSUR-ის ეკონომიკური ლიდერს, 

გააჩნია ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის პოტენციალი. 

       მთლიანობაში სამხრეთამერიკელი ექსპერტები MERCOSUR-ს წარმატებულ მომავალს 

უწინასწარმეტყველებენ. მონაწილე ქვეყნების განვითარების გზაზე დასაძლევია სირთულეები 

და წინააღმდეგობები, მნიშვნელოვანია განსხვავება ეკონომიკურ პოტენციალში, შესარჩევია 

საბაზრო მექანიზმთან სახელმწიფოს მარეგულირებელი როლის ოპტიმალური შერწყმის 

ვარიანტი, რომელიც ლათინური ამერიკის რეგიონის სპეციფიკის შესაბამისი იქნება. 
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       აქვე აღსანიშნავია იდეა პანამერიკული თავისუფალი ვაჭრობის ზონის შექმნის 

შესახებ, რომლის ინიციატორიც არის აშშ და მხარს უჭერს კონტინენტის უდიდესი ქვეყანა – 

ბრაზილია. მისი საბოლოო მიზანი მსოფლიოში ყველაზე დიდი საერთო ბაზრის 

ფორმირებაა, რომელიც მოიცავს ქვეყნებს უკვე არსებული სუბრეგიონული დაჯგუფებების 

ბაზაზე. 

სამხრეთის საერთო ბაზარი (Southern Common Market) 

 შეიქმნა 1995 წელს  1991 წელს არგენტინის, ბრაზილიის, პარაგვაისა და ურუგვაის 

შორის დადებული შეთანხმების საფუძველზე. მისი მიზანია საბაჟო კავშირის შექმნა და 

მიმდინარეობს კონსულტაციები სხვა ლათინურამერიკულ ქვეყნებთან ზონის გაფართოების 

მიზნით. 

 

ანდის ჯგუფიA(Andean Group Market) 

ჯგუფი 1969 წელს შეიქმნა კარტაჰენის შეთანხმების საფუძველზე. მასში 5 

სახელმწიფოა: ბოლივია, ვენესუელა, კოლუმბია, პერუ, ეკვადორი. ამ სისტემის მეორე 

ნაწილია პოლიტიკური სტრუქტურები, რომლებიც წევრმა ქვეყნებმა შექმნეს. საქმიანობის 

ძირითადი მიმართულებებია: ერთიანი ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება; 

კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია; რეგიონებს შორის მჭიდრო კავშირის დამყარება. ანდის 

ჯგუფის ფარგლებში შეიქმნა კერძო მეწარმეთა კავშირი და შრომის ანდის ინსტიტუტი. 1986 

წელს ჩამოყალიბდა ანდის განვითარების  კორპორაცია (ვენესუელა, კარაკასი); ანდის 

სარეზერვო ფონდი (კოლუმბია, ბოგოტა); სატელეკომუნიკაციო კომპანიების ასოციაცია.  

 1990 წელს მიიღეს ე.წ. ანდის სტრატეგია, რომლის მიზანიც იყო ანდის ეკონომიკური 

სივრცის განვითარება; ანდის ჯგუფის საერთაშორისო კავშირების ზრდა და ლათინური 

ამერიკის განვითარებაში მხარდაჭერა. 1993 წელს ანდის ჯგუფთან ეკ–მ გააფორმა ჩარჩო 

ხელშეკრულება თანამშრომლობის გაღრმავებაზე ანდის ქვეყნების რეგიონული ინტეგრაციის 

გაღრმავების მიზნით. 

ცენტრალურამერიკული საერთო ბაზარი (Central American Common Market –CACM) 

საერთო ბაზარი 1997 წელს შეიქმნა. გაფორმდა ხელშეკრულება თავისუფალი 

ვაჭრობის შესახებ ცენტრალურამერიკულ ქვეყნებსა და დომინიკეს რესპუბლიკას შორის 

ჯანდაცვის, ტურიზმის სფეროში თანამშრომლობის მიზნით. მასში შედის გვატემალა, 

გონდურასი, კოსტარიკა, ნიკარაგუა, პანამა და სალვადორი. 
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ეკონომიკური ინტეგრაციის ცენტრალურამერიკული ბანკი (Central American Bank for Economic 

Integration – CABEI)37 

ბანკი შეიქმნა 1961 წელს ეკონომიკური ინტეგრაციის და კაპიტალდაბანდებების 

რეგიონული პოლიტიკის განხორციელების მიზნით. მასში 5 ქვეყანა : გონდურასი, კოსტა–

რიკა,  სალვადორი, ჰონდურასი, ნიკარაგუა. მისი მიზანია: გრძელვადიანი ინვესტიციების 

დაფინანსება სამრეწველო სფეროში; ცენტრალურამერიკული საერთო ბაზრის განვითარება, 

თანამშრომლობა ეკონომიკის ყველა სფეროში. 

 ბანკის სახსრები მოიცავს საწესდებო კაპიტალს, სარეზერვო კაპიტალს, მოზიდულ 

თანხებს, გარანტიებს, სუბსიდიებს და ა.შ. ბანკი სესხებს გასცემს ზოგადი ფონდის, 

სახელისუფლებო ფონდის, საცხოვრებელთა მშენებლობის ფონდის, სოციალური 

განვითარების ფონდის მეშვეობით. 

 

ენერგეტიკის ლათინურამერიკული ორგანიზაცია (Latin American Energy Organisation – OLADE) 

შეიქმნა 1973 წელს. მასში გაწევრიანდა 25 სახელმწიფო. მისი მიზანია ენერგეტიკის 

სფეროში თანამშრომლობა, კოორდინაცია, კონსულტაცია.  

თემა 11. აზია  - წყნარი ოკეანის სახელმწიფოების რეგიონული ეკონომიკური 

ორგანიზაციები 

აზია–წყნარი ოკეანის რეგიონის სწრაფმა განვითარებამ განაპირობა რეგიონული 

ეკონომიკური თანამშრომლობა და სუბრეგიონული ინსტიტუტების წარმოშობა. აზიის 

ეკონომიკური ინტეგრაციის ძირითადი ფორმაა თანამშრომშრომლობა. პრაქტიკულად ყველა 

მოქმედი რეგიონული ეკონომიკური ორგანიზაციის ძირითადი მიზნებია: ეკონომიკური 

პოლიტიკის შეთანხმებულობა; ეკონომიკური და სოციალური განვითარების სტრატეგიის 

პოლიტიკის კოორდინაცია; ეკონომიკის სფეროებში თანამშრომლობა; რეგიონისშიგა 

ვაჭრობის განვითარება; სამრეწველო თანამშრომლობაზე, კაპიტალის თავისუფალ 

გადაადგილებაზე, ტექნოლოგიის გადაცემაზე, დახმარების წარდგენაზე  ზემოქმედება. 

რეგიონულ ინტეგრაციაში სხვადასხვა განვითარების დონის ქვეყნებია, რაც 

თავისებურს ხდის თანამშრომლობას. მაგ: ტაილანდში  მშპ ერთ სულ მოსახლეზე  20 900 

აშშ დოლარია, ბანგლადეშში – 1600 (2000 წლ.). თანამშრომლობა მოიცავს ყველა დარგს. 

მნიშვნელოვანია ერთობლივი საწარმოების როლი. 

 აღნიშნულ რეგიონში  საერთაშორისო ორგანიზაციის ტრადიციულ ფორმებს ემატება 

ახალი ფორმები, როგორიცაა სამმხრივი ხელშეკრულებები, რომლის ამოცანაც არის 

რეგიონულ ვაჭრობაზე ზემოქმედება და ეროვნული ეკონომიკური უპირატესობების 
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გამოყენება; დისკრიმინაციის მოსპობა მესამე ქვეყნების მიმართ და ინვესტიციისთვის 

ხელსაყრელი პირობების შექმნა. ამგვარმა სამმხრივმა ხელშეკრულებებმა მიიღეს ,, 

ეკონომიკური ზრდის სამკუთხედის" სახელი. მათ ფარგლებში ხორციელდება 

თანამშრომლობა სამი–ოთხი ქვეყნის მოსაზღვრე რაიონების ფარგლებში. ასეთებია: 

- ჰონკონგი, ტაივანი, სამხრეთ კორეა; 

- სინგაპური, სამხრეთ მალაიზია (ჯოჰორი) და ინდონეზიის კუნძულების 

პროვინციები; 

- ჩინეთი, რუსეთი, კორეის სახალხო რესპუბლიკა; 

- ინდონეზია, ჩრდ. მალაიზიის და ტაილანდის პროვინციებს შორის; 

- ბრუნეი, ინდონეზია, მალაიზია, ფილიპინები. 

გაეროს სოციალური და ეკონომიკური განვითარების საბჭომ აზია–წყნარი ოკეანის 

რეგიონისთვის 30 პროექტი წარადგინა, რომლითაც გათვალისწინებული იყო საპორტო 

მეურნეობებში, სამოქალაქო ავიაციაში, საზღვაო საბაჟო სამსახურში  პრობლემური 

ადგილების ლიკვიდაცია. პირველმნიშვნელოვანია ტრანსაზიური ავტომაგისტრალის 

მშენებლობა, ავიაციის ერთიან კოდირებულ სისტემაზე გადასვლა. მიმდინარეობს 

ფინანსების მოძიება ისეთი დარგების გასავითარებლად, როგორებიცაა საფეიქრო, საქსოვი, 

ფარმაცევტული, საიუველირიო, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, თევზჭერა, ხილისა და 

ბოსტნეული მოყვანა და ა.შ. 

ცხრილი 4 

აზია - წყნარი ოკეანის რეგიონის რეგიონული ეკონომიკური ორგანიზაციები 

 

Oორგანიზაციის   

დასახელება 

Qქვეყნების რიცხვი ჩამოყალიბების წელი 

აზია წყნარი ოკეანის 

ეკონომიკური 

თანამშრომლობა  

 

 

სამხრეთ–აღმოსავლეთ 

აზიის სახელმწიფოთა 

ასოციაცია 

 

,,კოლომბოს გეგმა" აზია 

18 

 

 

 

 

9 

 

 

1989 

 

 

 

 

1967 
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წყნარი ოკეანის 

ერთობლივი სოციალური 

და ეკონომიკური 

განვითარებისთვის 

 

წყნარი ოკეანის სამხრეთ 

ნაწილის ქვეყნების 

კომისია 

 

სამხრეთ წყნარი ოკეანის 

ფორუმი 

 

სამხრეთ აზიის 

რეგიონული 

თანამშრომლობის 

ასოციაცია 

 

მწარმოებლურობის 

საკითხების აზიური 

ორგანიზაცია 

 

განვითარების აზიური 

ბანკი 

24 

 

 

 

 

27 

 

 

15 

 

 

7 

 

 

 

18 

 

 

40 

1950 

 

 

 

 

1947 

 

 

1971 

 

 

1985 

 

 

 

1961 

 

 

1974 

 

აზია წყნარი ოკეანის ეკონომიკური თანამშრომლობა  

(Asian – Pasific Economic Cooperation APEC) 

აღმოსავლეთ აზიაში ეკონომიკური ინტეგრაციის განვითარების პერსპექტივები 

მჭიდროდ არის დაკავშირებული აზია-წყნარი ოკეანის ეკონომიკური გაერთიანების 

ჩამოყალიბებასთან. APEC არის სამთავრობათაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც აერთიანებს 

რეგიონის 21 სახელმწიფოს. 
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       APEC – შეიქმნა 1989 წელს ავსტრალიის ინიციატივით წყნარი ოკეანის აუზში 

ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარების მიზნით. თავდაპირველად იგი აერთიანებდა 

12 სახელმწიფოს: ავსტრალია, ბრუნეი, კანადა, ინდონეზია, იაპონია, მალაიზია, ახალი 

ზელანდია, ფილიპინები, სინგაპური, სამხრეთ კორეა, ტაილანდი და ამერიკის შეერთებული 

შტატები. მომდევნო წლებში მას შეუერთდნენ ჩინეთი, ჰონკონგი, ტაივანი, მექსიკა, ჩილე, 

პაპუა–ახალი გვინეა, ხოლო 1998 წელს – ვიეტნამი, პერუ და რუსეთი. 

       APEC-ს ფორმალურად გააჩნია საკონსულტაციო სტატუსი, მაგრამ მასში მოქმედი 

ორგანოების ფარგლებში ხორციელდება ვაჭრობის, საინვესტიციო და ფინანსური საქმიანობის 

წარმოების რეგიონული წესების ჩამოყალიბება. ტარდება აგრეთვე ამა თუ იმ სფეროში 

დარგების მინისტრებისა და ექსპერტების შეხვედრები თანამშრომლობის საკითხების 

გადასაწყვეტად. 

აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონში ინტეგრაციული პროცესების თავისებურებების რიცხვს 

შეიძლება მივაკუთვნოთ შემდეგი: 

 პირველი, ინტეგრაციული პროცესები APEC-ში მიმდინარეობს 

ტრანსნაციონალური კომპანიების მნიშვნელოვანი გავლენით, რაც ქმნის 

საფუძველს სახელმწიფოთაშორისი თანამშრომლობისთვის. ეს ვლინდება 

არასამთავრობო რეგიონული ეკონომიკური ორგანიზაციების ჩამოყალიბებაში, 

როგორებიცაა წყნარი ოკეანის ეკონომიკური საბჭო (1967 წელი) და წყნარი 

ოკეანის ეკონომიკური თანამშრომლობის საბჭო (1980 წელი); 

 მეორე, ინტეგრაციული პროცესი მოიცავს ისეთ ქვეყნებს, რომელთაც გააჩნიათ 

მნიშვნელოვნად განსხავავებული ეკონომიკური განვითარების დონე, 

განსხვავებული კულტურა და სოციალურ-პოლიტიკური სისტემა. APEC-ის 

უნუკალური როლი მდგომარეობს იმაში, რომ მასში გაერთიანებულია მე-20 

საუკუნის ორი ეკონომიკურად უდიდესი ქვეყანა – აშშ და იაპონია, აგრეთვე 

21-ე საუკუნის ეკონომიკური გიგანტი – ჩინეთი. რაც შეეხება იაპონიას, APEC – 

წარმოადგენს ერთადერთ ინტეგრაციულ გაერთიანებას, სადაც 

გაწევრიანებულია ეს ქვეყანა. აუცილებელია ავღნიშნოთ ის ფაქტიც, რომ 

APEC-ში შედიან ჩრდილოეთ კორეის რესპუბლიკა და ტაივანი, რომელთა 

შორის რთული ურთიერთობა მოითხოვს ხელსაყრელ საგარეო პირობებს; 

 მესამე, ინტეგრაცია აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონში მოიცავს სუბრეგიონალურ 

ეკონომიკურ კავშირებს (ASEAN, NAFTA, სამხრეთ-წყნარი ოკეანის ფორუმი და 

ა.შ.) ე.ი. უშვებს სხვადასხვა დონის ინტეგრაციას, მაგალითად საგარეო 

ვაჭრობის ლიბერალიზაციის დონის მიხედვით; 

 მეოთხე, წყნარი ოკეანის “ღია რეგიონალიზმის” იდეოლოგია იხილავს 

რეგიონულ ინტეგრაციას, როგორც ეკონომიკური გლობალიზმის ელემენტს. 

ამასთან ერთად, მსოფლიო ეკონომიკის ევოლუცია ვლინდება, როგორც 

თანდათანობით გაერთიანების და რეგიონულ ეკონომიკურ კავშირების 
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ურთიერთშეჭრის პროცესი. “ღია რეგიონალიზმის” კონცეფცია გულისხმობს, 

აგრეთვე, რომ წყნარი ოკეანის რეგიონის შიგნით მოიხსნება შეზღუდვები 

საქონლის, კაპიტალის, სამუშაო ძალის მოძრაობაზე, მიიღება ვალდებულებები 

პროტექციონიზმის უარყოფის მიმართ, სტიმულირდება შიდარეგიონული 

ეკონომიკური კავშირები. 

       APEC-ის განვითარების პერსპექტივები და ინტეგრაციული პროცესები ამ 

ორგანიზაციის ფარგლებში მომდევნო წლებისთვის იხილება სამ ვარიანტად: 

       პირველი – APEC-ის განვითარება განხორციელდება ბოგორში მიღებული სცენარით 

(1994, ინდონეზია). მის შესაბამისად შეიქმნება თავისუფალი ვაჭრობის ზონა და მოხდება 

ინვესტიციური სფეროს ლიბერალიზაცია 2020 წლამდე (ინდუსტრიულად განვითარებული 

ქვეყნებისთვის 2010 წლამდე), აგრეთვე საბაჟო ტარიფების შემცირება განხორციელდება 

GATT/WTO-ს ფარგლებში მიღებული შეთანხმების შესაბამისად. 

       მეორე – როგორც სპეციალისტები თვლიან, ყველაზე შესაძლებელი ვარიანტია,  

APEC-ს მიენიჭოს ფორუმის ფუნქცია რეგიონში სავაჭრო პრობლემების გადასაწყვეტად. ამ 

შემთხვევაში წარმოიქმნება დავა უკვე არსებული შეთანხმებების შესრულების 

მიმდინარეობის შესახებ, რაც გამოიწვევს ორგანიზაციის დასუსტებას. ამ პირობებში 

გაიზრდება სხვა რეგიონული ინტეგრაციული დაჯგუფებების როლი, იქიდან გამომდინარეც, 

რომ ზოგიერთი ქვეყნის წილი სუბრეგიონულ გაერთიანებებში შედარებით მაღალია და 

ისინი შეიძლება იქცნენ მთლიანად რეგიონში ინტეგრაციული პროცესების დაჩქარებულად 

განვითარების თავისებურ ღერძად. ასე არსებობს “ზრდის სამკუთხედი” - სამხრეთ ჩინეთის 

ეკონომიკური ზონა (კორეის რესპუბლიკა, ჰონკონგი, ტაივანი); “ზრდის ოქროს სამკუთხედი” 

(ინდონეზია, მალაიზია, სინგაპური); ეკონომიკური ზონა იაპონიის ზღვის აუზის ქვეყნების; 

ინდოჩინეთის ეკონომიკური ზონა. 

       მესამე ვარიანტი არ გამორიცხავს პროტექციონისტული განწყობილებების განახლებას 

აშშ-სთან და ევროკავშირთან, რაც შეაფერხებს მსოფლიო ვაჭრობის ლიბერალიზაციას და 

შეიძლება შეზღუდოს ინტეგრაციული პროცესები აზიურ ქვეყნების ფარგლებში. 

სამხრეთ–აღმოსავლეთ აზიის სახელმწიფოთა ასოციაცია (Association of South East Asian Nations – 

ASEAN) 

40 წლის განმავლობაში წარმატებულად მოქმედებს სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის 

ქვეყნების ასოციაცია (ASEAN), რომელშიც შედის ერთ-ერთი აზიური “დრაკონი” – 

სინგაპური, აგრეთვე, ახალი ინდუსტრიული ქვეყნების “ახალი ტალღა” – მალაიზია, 

ინდონეზია, ტაილანდი, ბრუნეი და ფილიპინები. ამ ჯგუფის ფარგლებში 

ურთიერთთანამშრომლობის წარმატება მჭიდროდ უკავშირდება ASEAN-ის უმეტესი 

მონაწილე-ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის მაღალ ტემპს, აგრეთვე, მათი განვითარების 
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თანაბარ დონეებს, ადრეული ისტორიული ტრადიციებით დამყარებულ ურთიერთსავაჭრო 

კავშირებს და თანამშრომლობის დარეგულირებულ ფორმებს. 

       ASEAN შეიქმნა 1967 წელს ბანჰკოკის დეკლარაციის ხელმოწერის შემდეგ და მისი 

მიზანია წევრი-ქვეყნების სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებაზე ზემოქმედება, 

მრეწველობისა და სოფლის მეურნეობის დარგებში თანამშრომლობა, ერთობლივი 

სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების ჩატარება და ა.შ. 1976 წელს მიღებული იქნა შეთანხმება 

სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების მეგობრობისა და თანამშრომლობის შესახებ და 

ASEAN-ის დეკლარაცია. ასოციაციის ფარგლებში თანამშრომლობა ხორციელდება აღნიშნული 

დოკუმენტების საფუძველზე.  

       ASEAN-ის უმაღლეს ორგანოს წარმოადგენს სახელმწიფოს და მთავრობის მეთაურთა 

კონფერენცია, რომელიც 3 წელიწადში ერთხელ ტარდება, ხოლო ცენტრალური 

ხელმძღვანელი ორგანოა საგარეო საქმეთა მინისტრების ყოველწლიური შეხვედრა. ASEAN-ის 

ფარგლებში რამდენიმე სპეციალიზებული დაწესებულება ფუნქციონირებს, როგორიცაა 

სანაოსნო ასოციაცია, საბანკო საბჭო, საფინანსო კორპორაცია და ა.შ. ASEAN-ის სამდივნოს 

გენერალური მდივანი ხელმძღვანელობს, რომელიც სამ წელიწადში ერთხელ ინიშნება. 

       ASEAN-მა 2000 წლისთვის საბაჟო ბარიერები შეამცირა წევრ-ქვეყნებს შორის, 

საშუალოდ 5%-მდე 38 ათასი დასახელების საქონელისათვის. დაგეგმილია თანამშრომლობის 

გაძლიერება უსაფრთხოების, ფინანსების, ტელეკომუნიკაციების, ტურიზმის, ეკოლოგიის, 

სოფლის მეურნეობის, ტრანსპორტის და ჯანდაცვის სფეროებში. პოლიტიკის თვალსაზრისით 

ნავარაუდევია მშვიდობის, თავისუფლების და ნეიტრალიტეტის რეგიონის ჩამოყალიბება, 

თანამშრომლობის გაღრმავება ავსტრალიასთან, კანადასთან, ევროგაერთიანებასთან, 

იაპონიასთან, სამხრეთ კორეასთან და აშშ-სთან. 

,,კოლომბოს გეგმა" აზია წყნარი ოკეანის ერთობლივი სოციალური და ეკონომიკური 

განვითარებისთვის (The Colombo Plan for Cooperative Economic and Sotial Development in Asia and 

the Pacific) 

მიღებული იქნა ერთA თანამეგობრობის წევრი  მინისტრების შეხვედრაზე, რომელიც 

მოიცავს სამხრეთ და სამხრეთ აღ. აზიის სოციალური და ეკონომიკური განვითარების 

ერთობლივ ინიციატივას. მასში 24 სახელმწიფოა: ავსტრალია, ავღანეთი, ბანგლადეში, 

ბუტანი, ინდოეთი, ინდონეზია, ირანი, კამბოჯა, ლაოსი, მალაიზია, მალდივის კუნძულები, 

მიანმა, ახალი ზელანდია, ნეპალი, Pაკისტანი, პაპუა–ახალი გვინეა, კორეის რესპუბლიკა, 

სინგაპური, აშშ, ტაილანდი, ფიჯი, ფილიპინები, შრი–ლანკა, იაპონია. 

 კოლომბოს გეგმის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: 

 ორმხრივ საფუძველზე დახმარების და ტექნიკური დახმარების წარდგენა; 

 ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარებაზე ზემოქმედება; მცირე ბიზნესის, 

განათლების და ტექნიკის სფეროს სტიმულირება; 
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 კადრების მომზადება და ტექნიკური თანამშრომლობა; 

 ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლის პროგამის განხორციელება. 

 

წყნარი ოკეანის სამხრეთ ნაწილის ქვეყნების კომისია (South Pacific Commission – SPC) 

ორგანიზაცია შეიქმნა 1947 წელს ერთიანი პოლიტიკური და ეკონომიკური 

საკითხების შეთანხმების მიზნით. მასში 27 ქვეყანაა. მისი მიზანია: 

 სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის ხელშეწყობა – მცენარეთა დაცვა, 

მეცხოველეობის განვითარება, საქონლის დაავადებებთან ბრძოლა; 

 პრიორიტეტული პროექტების განხორციელება; 

 თევზჭერის განვითარება; 

 სასოფლიო რაიონების განვითარება; 

 ტექნიკური დახმარების გაწევა, ჯანდაცვის, განათლებისა და კულტურის სფეროების 

განვითარებაDAდა ა.შ.  

  მნიშვნელოვანია საქონლის, სამუშაო ძალის და კაპიტალის გადაადგილების 

გათავისუფლება შეზღუდვებისგან.  

 

სამხრეთ წყნარი ოკეანის ფორუმი (South Pacific Forum – SPF) 

ფორუმი შეიქმნა 1979 წელს 15 წევრის მონაწილეობით (ავსტრალია, ვანუატუ, დას. 

სამოა, კირიბატი, კუკის კუნძულები, მარშალის კუნძულები, ნაურუ, ახალი ზელანდია, 

ნიუე, პაპუა–ახალი გვინეა, სოლომონის კუნძულები, ტონგა, თუვალუ, მიკრონეზიის 

შეერთებული შტატები, ფიჯი). ამჟამად 27 წევრია. 

 ფორუმის მიზანია ერთიანი პოზიციების შემუშავება ეკონომიკის, გარემოს დაცვის, 

უსაფრთხოებისდა სხვა გლობალური პრობლემების რეგიონულ პოლიტიკაში. იგი 

ახორციელებს სხვა რეგიონულ ორგანიზაციებთან საქმიანობის კოორდინაციას და 

თანამშრომლობს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, უპირველესად, გაეროს სამრეწველო 

განვითარების პროგრამასთან და ეკ–სთან. ფორუმს აქვს დამკვირვებლის სტატუსი გაეროს 

გენერალურ ასამბლეაში. 

 ფორუმის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: 

 ფორუმის ინსტიტუტების საქმიანობის კოორდინაცია და ჰარმონიზაცია წევრი 

ქვეყნების მთავრობებთან; 

 გარემოს დაცვის სამხრეთწყნარი ოკეანის რეგიონულ პროგრამაში მონაწილეობა; 
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 სამხრეთ წყნარი ოკეანის რეგიონში ეკონომიკური და სავაჭრო თანამშრომლობის 

ხელშეკრულების რეალიზაციაში მონაწილეობა. 

 ფორუმის ფარგლებში შექმნილია ორგანიზაციები: 

1. ,,სამხრეთ წყნარი ოკეანის  ფორუმის მიმართულება", რომელიც გემთმავალი 

მიმართულებების ექსპლოატაციას უზრუნველყოფს; 

2. ფორუმის სააგენტო თევზჭერის საკითხებზე; 

3. მარკეტინგის მხარდაჭერის ფონდი; 

4. სამხრეთ წყნარი ოკეანის სავაჭრო კომისია და ბიურო; 

5. ტურიზმის მთავრობათაშორისი ორგანიზაცია.  

 1989 წელს დამტკიცდა ფორუმის ტელეკომუნიკაციების პროგრამა, რომლითაც 

გათვალისწინებულია სატელეკომუნიკაციეოსაშუალებების განვითარება და  მომსახურების 

წარდგენა ამ სფეროში. 

სამხრეთ აზიის რეგიონული თანამშრომლობის ასოციაცია (South Asian Association for Regional 

Cooparation – SAARC) 

ასოციაცია შეიქმნა 1985 წელს და მასში 7 ქვეყანა გაწევრიანებული: ბანგლადეში, 

ბუტანი, ინდოეთი, მალდივი, ნეპალი, Pპაკისტანი, შრი–ლანკა. მისი მიზანია ეკონომიკურ, 

სამეცნიერო–ტექნიკურ, სოციალურ, კულტურულ სფეროებში თანამშრომლობა; წევრ– 

ქვეყნებში ეკონომიკური ზრდის დაჩქარება და მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლება. 

 ორგანიზაციის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია:  

 თანამშრომლობის პროგრამების საქმიანობის კოორდინაცია და მათი დაფინანსება; 

 სექტორთაშორისი პრიორიტეტების განსაზღვრა, რეგიონული და საგარეო 

რესურსების მობილიზაციის ოპერაციების განხორციელება; 

 ეკონომიკურ, ტექნიკურ და სავაჭრო თანამშრომლობის პროექტების შემუშავება და 

რეალიზაცია; ამ კუთხით ცენტრალური ადგილი უკავია მოქმედების კომპლექსურ 

პროგრამას, რომელიც თანამშრომლობის 12 სფეროს მოიცავს. 

 1995 წელს წევრმა ქვეყნებმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას პრეფერენციული სავაჭრო 

სისტემის შექმნის შესახებ, რომელიც გახდება თავისუფალი ვაჭრობის ზონის საფუძველი. 

 

მწარმოებლურობის საკითხების აზიური ორგანიზაცია (Asian Productivity Organizetion – APO) 
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 შეიქმნა 1961 წელს მთავრობათაშორისე რეგიონული ორგანიზაციიის სახით, 

სამეწარმეო საქმიანობაში მწარმოებლურობის ამაღლების და ეკონომიკური ზრდის 

ხელშEწყობის მიზნით. მასში რეგიონის 18 სახელმწიფოა: ბანგლადეში, ვიეტნამი, ჰონკონგი, 

ინდოეთი, ინდონეზია, ირანი, მალაიზია, მონღოლეთი, ნეპალი, Pპაკისტანი, კორეის 

რესპუბლიკა, სინგაპური, ტაილანდი, ტაივანი, ფიჯი, ფილიპინები, შრი–ლანკა, იაპონია. იგი 

საქმიანობას ახორციელებს წევრ–ქვეყნებში შექმნილი ეროვნული ორგანიზაციების 

მეშვეობით. 

  პრიორიტეტულია მწარმოებლურობის საკითხების ამაღლება მრეწველობის, სოფლის 

მეურნეობის და მომსახურების სფეროებში. 

  მომსახურების და მრეწველობის პროგრამა მოიცავს მწარმოებლურობას და 

სოციალურ–ეკონომიურ განვითარებას; მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას; 

მართვას, ხარისხის კონტროლს; პერსონალის მართვას, მარკეტინგს; ტექნოლოგიების 

მართვას და საინფორმაციო უზრუნველყოფას. 

  სოფლის მეურნეობის პროგრამა მოიცავს სოფლის მეურნეობის  პოლიტიკის 

შემუშავებას და განვითარებას; რესურსებს, ტექნოლოგიას და გარემოს დაცვას; მარკეტინგს 

და სას. სამეურნეო ორგანიზაციას; აგროსამრეწველო კომპლექსს; სოფლის რაიონების 

განვითარებას. 

       ორგანიზაცია თანამშრომლობს სურსათის მსოფლიო ორგანიზაციასთან, შრომის 

მსოფლიო ორგანიზაციასთან, ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების 

ორგანიზაციასთან და ა.შ. 

განვითარების აზიური ბანკი (Asian Development Bank – ADB) 

შეიქმნა 1966 წელს გაეროს აზიისა და შორეული აღმოსავლეთის ქვეყნების 

ეკონომიკური კომისიის ფარგლებში გამართული მოლაპარაკებების შედეგად. იგი 1974 წელს 

გადაკეთდა გაეროს აზია - წყნარი ოკეანის ქვეყნების ეკონომიკურ და სოციალურ 

კომისიად. მისი მიზანია ბანკის წევრი განვითარებადი ქვეუნების ეკონომიკურ 

განვითარებისთვის ხელშეწყობა და თანამშრომლობის გაღრმავება. მასში 56 წევრია, აქედან 

40 რეგიონის და 16 რეგიონის ფარგლებს გარედან, მათ შორის : ავსტია, გერმანია, ბელგია, 

დიდი ბრიტანეთი, დანია, ესპანეთი, იტალია, კანადა, ნიდერლანდები, ნორვეგია, აშშ, 

თურქეთი, ფინეთი, საფრანგეთი, შვეიცარია, შვეცია. 

  ბანკის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: 

რეგიონის განვითარებადი ქვეყნების რეგიონული, სუბრეგიონული და ეროვნული 

პროექტების დაფინანსება, რომელიც მიმართულია ეკონომიკური ზრდისკენ. 

პრიორიტეტულია შემდეგი დარგები: 
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 სოფლის მეურნეობა: ირიგაცია, სასოფლო რაიონების განვითარება, თევზჭერა, 

მესაქონლეობა, მეტყევეობა; 

 ენერგეტიკა: პროექტები ენერგეტიკის სფეროში, ბუნებრივი გაზის და 

ქვანახშირის მოპოვება, ნავთობგადამამუშავებელი საწარმოების და და 

გაზსადენების ქსელის შექმნა; 

 ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა: პორტები და გემები მიმოსვლა, გზები, 

რკინიგზები, აეროპორტები, ტელეკომუნიკაციები; 

 ინფრასტრუქტურა: წყალმომარაგება, სანიტარია, ქალაქის მეურნეობის 

ინფრასტრუქტურა, განათლების და ჯანდაცვის სფეროს პროექტები. 

ბანკი ახორციელებს მცირე და საშუალო ბიზნესის დაფინანსებას სახელმწიფო და 

კერძო კაპიტალის ინვესტირების, უცხოურ კაპიტალნაკადებზე ზემოქმედების, 

პორტფელური ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით. 

 

თავი 12. არაბეთის სახელმწიფოების რეგიონული ეკონომიკური ორგანიზაციები 

  არაბეთის სახელმწიფოებს შორის რეგიონული ეკონომიკური თანამშრომლობა 

ხორციელდება ოთხი ძირითადი რეგიონული ორგანიზაციის ფარგლებში. ეკონომიკური 

ინტეგრაციის მნიშვნელოვანი დონე მიღწეულია არაბეთის ეკონომიკური ერთიანობის 

საბჭოში, რომელიც ერთიანი ბაზრის სახითA წარმოგვიდგება, სადაც მიმდინარეობს 

საქონლის, მომსაურების და სამუშაო ძალის თავისუფალი გადაადგილება. ამ ორგანიზაციის 

ფარგლებში მიმდინარეობს ეკონომიკური პოლიტიკის შეთანხმება, ეკონომიკის ძირითადი 

დარგების განვითარების კოორდინაცია და კანონმდებლობის უნიფიკაცია. მეორე 

რეგიონული ორგანიზაციაა სპარსეთის ყურის არბულ სახელმწიფოთაA თანამშრომლობის 

საბჭო, რომელშიც მიმდინარეობს ეკონომიკური თანამშრომლობა, რაც გამოიხატება წევრი – 

ქვეყნების ეკონომიკური პოლიტიკის კოორდინაციაში. თანამშრომლობა მოიცავს სამეწარმეო 

საქმიანობის სფეროს. გამიზნულია ექვსი წევრი ქვეყნის მიერ მომავალში საერთო ბაზრის 

შექმნა. ეკონომიკური და სოციალური განვითარების არაბული ფონდი მოქმედებს 1968 

წლიდან და ახორციელებს ეკონომიკურ პროექტების, რეგიონისშიგა ვაჭრობის 

დაფინანსებას, აფართოებს ინვესტიციებს, ახორციელებს ტექნიკურ დახმარებას წევრ –

ქვეყნებზე. არაბული სავალუტო ფონდი კი წარადგენს სესხებს და კრედიტებს, 

ახორციელებს საგადასახდელო ბალანსების დაფინანსებას, ახორციელებს სავალუტო 

პოლიტიკის კოორდინაციას და წევრი–ქვეყნების საინვესტიციო საქმიანობას; მონაწილეობას 

იღებს ვაჭრობის ლიბერალიზაციის და დაფინანსების პროგრამებში. ყველა აღნიშნული 

ორგანიზაცია მჭიდროდ თანამშრომლობს ერთმანეთთან. 

 

ცხრილი 5 
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არაბეთის ქვეყნების რეგიონული ორგანიზაციები 

ორგანიზაციის 

დასახელება 

Qქვეყნების რიცხვი შექმნის წელი 

არაბეთის ეკონომიკური 

ერთიანობის საბჭო 

 

სპარსეთის ყურის 
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არაბეთის ეკონომიკური ერთიანობის საბჭო (Concil of Arab Econimic Unity  - CAEU) 

შეიქმნა 1964 წელს  არაბეთის სახელმწიფოების ლიგის წევრების მიერ. მის შემადგენლობაში 

არიან ეგვიპტე, ერაყი, იორდანია, იემენი, ქუვეიტი, ლიბია, მავრიტანია, არაბეთის 

გაერთიანებული საემიროები, პალესტინა, სირია, სომალი, სუდანი. საერთო ბაზრის წევრები 

არიან ეგვიპტე, ერაყი, იორდანია, იემენი, ლიბია, მავრიტანია და სირია. 

საბჭოს მიზნებია: საერთო ბაზრის შექმნა; თავისუფალი სატრნსპორტო მიმოსვლის 

განვითარება; საკუთრების ფლობის უფლების უზრუნველყოფა. 
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 საბჭო საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: ნორმატიული აქტების  შეთანხმება 

და ექსპორტ–იმპორტის ოპერაციების რეგულირების პოლიტიკის უნიფიკაცია; 

სატრანსპორტო გადაზიდვებითვის ხელშეწყობა; ეკონომიკური კანონების უნიფიკაცია; სხვა 

ქვეყნებთან სავაჭრო და საანგარიშსწორებო შეთანხმებების დადება; მრეწველობის, სოფლის 

მეურნეობის, ვაჭრობის ინტერგირება; ეკონომიკური განვითარების სფეროს კოორდინაცია 

ერთობლივი პროექტების და ტექნიკური დახმარებების განხორციელებაში; არაბულ 

სახელმწიფოებში მრავალმხრივი შეთანხმებების გაფორმება კაპიტალდაბანდებების, 

გადასახადების ამოღების, საინვესტიციო დავების გადაჭრის, სოციალური დაზღვევის და 

სოციალური უზრუნველყოფის სფეროებში; თანამშრომლობის განხორციელება  

საერთაშორისო  და რეგიონულ ეკონომიკურ ორგანიზაციებთან; ერთობლივი არაბული 

კომპანიების ჩამოყალიბება (ამგვარი კომპანიები ფუნქციონირებს მომპოვებელ 

მრეწველობაში, სამედიცინო მრეწველობაში, მესაქონლეობაში და სამრეწველო 

ინვესტიციების სფეროში). 

 საბჭოს ფარგლებში სამეწარმეო საქმიანობის კოორდინაციისათვის და მართვის 

სისტემის უზრუნველსაყოფად ცოდნისა და გამოცდილების გასაცვლელად შეიქმნა 

სპეციალიზებული სამეწარმეო გაერთიანებები: 

 საფეიქრო მრეწველობის არაბული კავშირი (სირია); 

 ცემენტის და სამშენებლო მასალების არაბული კავშირი (სირია); 

 შაქრის არაბული ფედერაცია (სუდანი); 

 ქიმიური სასუქების მწარმოებელთაA არაბული ფედერაცია (კუვეიტი); 

 მანქანათმშენებლობის არაბული ფედერაცია (ერაყი); 

 თევზპროდუქტების არაბული ფედერაცია (ერაყი); 

 კვების მრეწველობის არაბული ფედერაცია (ერაყი); 

 გემთმავალთა არაბული ფედერაცია (ერაყი); 

 არაბული კოოპერატიული ფედერაცია (ერაყი); 

 არასახმელეთო ტრანსპორტის არაბული კავშირი (ერაყი); 

 მედიკამენტების და სამედიცინო დანადგარების მწარმოებელთA არაბული ფედერაცია 

(ერაყი). 

 

სპარსეთის ყურის არაბული სახელმწიფოების თანამშრომლობის საბჭო (Cooperation Council 

for the Arab States fo the Gulf – CCG) 

შეიქმნა 1981 წელს. მისი წევრები არიან ბაჰრეინი, კატარი, ქუვეიტი, არაბეთის 

გაერთიანებული საემიროები, ომანი, საუდის არაბეთი. საბჭოს მთავარი ამოცანაა 

ფინანსების, ეკონომიკის, ვაჭრობის, სამართლის, მართვის, ინფორმაციულ, განათლების და 

კულტურის სფეროებში ერთიანი (მსგავსი)  სისტემების ჩამოყალიბება. საბჭო მოწოდებულია 



ეკა ლეკაშვილი 

საერთაშორისო და რეგიონული ეკონომიკური ორგანიზაციები  თსუ, 2012 

194  

 

ზეგავლენა მოახდინოს სამეცნიერო კვლევების განვითარებაზე, ერთობლივი საწარმოების 

ჩამოყალიბებასა და კერძო სექტორის განვითარებაზე.  

  საბჭოს კოლექტიური მოქმედებების ძირითად მიმართულებებს განსაზღვრავს 

უმაღლესი საბჭო, რომელიც წევრი ქვეყნების მეთაურებისაგან შედგება. იგი განსაზღვრავს 

სხვა ქვეყნებთან ურთიერთობების საკითხებს. 

 წევრი–ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების ბაზაზე ფუნქციონირებს   

მინისტრთა საბჭო, რომელიც ამზადებს თანამშრომლობის პერსპექტიული განვითარების 

პროექტებს და რეკომენდაციებს. იგი ხელმძღვანელობს სავაჭრო პალატების  

თანამშრომლობას. 

 საბჭოს მიერ შემუშავებულია განვითარების ერთობლივი გეგმა, რომელიც 

ითვალისწინებს თანამშრომლობას შემდეგი მიმართულებებით: ეკონომიკური და 

სოციალური დაგეგმვა; საფინანსო, ეკონომიკური და სავაჭრო თანამშრომლობა; ტრანსპორტი 

და კავშირგაბმულობა; სამრეწველო წარმოება; ნავთობი; სოციალური და კულტურული 

მომსახურება; სავალუტო–საფინანსო თანამშრომლობა. 

 მიმდინარეობს მუშაობა ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხებზე, რომლის 

საფუძველშიც დევს ნავთობის ექსპორტზე დამოკიდებულების შემცირება, შემოსავლების 

წყაროების დივერსიფიკაცია, სოლიდური სამრეწველო და სასოფლო  - სამეურნეო ბაზის 

ფორმირება. 

 ეკონომიკური თანამშრომლობის მიზნით გაფორმდა ხელშეკრულებები: კომპლექსური 

ეკონომიკური ხელშეკრულება (1982); ერთიანი ინდუსტრიული განვითარების სტრატეგია 

(1985); ერთიანი სასოფლო – სამეურნეო პოლიტიკა (1986) და ა.შ. 

ეკონომიკური და სოციალური განვითარების არაბული ფონდი (Arab Fund for Economic and 

Sotial Development – AFESD) 

ფონდი  შეიქმნა 1968 წლის ხელშეკრულების საფუძველზე, ძალაში შევიდა 1971 

წლიდან. ფონდმა პროექტების დაფინანსების ოპერაციების განხორციელება დაიწყო 1974 

წლიდან. მასში არაბული ლიგის 21 წევრი ქვეყანაა (კომორის კუნძულების გარდა). ფონდის 

საქმიანობის მიმართულებებია: საინვესტიციო ეკონომიკური პროექტების დაფინანსება, 

მთავრობებისთვის, ორგანიზაციებისთვის, კერძო და სახელმწიფო ინსტიტუტებისთვის 

პირობებში სესხებისა და შეღავათების წარდგენა; კერძო და სახელმწიფო ინვესტიციების 

გაფართოება; ტექნიკური დახმარების აღმოჩენა ეკონომიკური სფეროების განვითარების 

მიზნით; არაბულ სახელმწიფოებს შორის ვაჭრობის პროგრამის დაფინანსება. არაბეთის 

განვითარების  ეროვნული და რეგიონული ინსტიტუტების  საქმიანობის კოორდინაცია. 

     ფონდი ატარებს სხდომებს  არაბულ რეგიონულ ორგანიზაციებთან და საერთაშორისო 

საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით. 



ეკა ლეკაშვილი 

საერთაშორისო და რეგიონული ეკონომიკური ორგანიზაციები  თსუ, 2012 

195  

 

 

არაბული სავალუტო ფონდი 

(Arab Monetary Fund  - AMF) 

ფონდი შეიქმნა 1977 წელს. მასში არაბული სახელმწიფოების  ლიგის 20 

სახელმწიფოა ( ჯიბუტის და კომორის კუნძულების გარდა). 

ფონდის  მიზნებია: საგადასახდელო ბალანსების დეფიციტების დაფინანსება წევრ – 

სახელმწიფოებზე კრედიტების გაცემის  გზით; ვალუტის კურსების სტაბილიზაცია და მათი 

კონვერტირებადობა არაბულ ქვეყნებში; არაბული ეკონომიური ინტეგრაციის ტემპების 

დაჩქარება; არაბული ქვეყნების საფინანსო ბაზრების განვითარებაზე ზემოქმედება; 

საერთაშორისო სავალუტო და ეკონომიკურ საკითხებზე პოზიციების კოორდინაცია. 

ფონდის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია:  

 ფონდი წარადგენს ოთხი ტიპის  შეღავათიან სესხებს მოქნილი პირობებით:  

1. ავტომატური სესხები დაფარვის სამწლიანი ვადით; 

2. ჩვეულებრივი სესხები დაფარვის ხუთწლიანი ვადით; 

3.  საკომპენსაციო სესხები სამწლიანი ვადით; 

4.  გაფართოებული სესხები შვიდწლიანი ვადით. 

სესხები გაიცემა სტაბილიზაციის პროგრამების შესაბამისად. 

 აღმასრულებელი დირექტორების საბჭოს მიერ დადგენილი საინვესტიციო 

პოლიტიკის შესაბამისად საინვესტიციო საქმიანობის წარმართვა; 

 არაბული საფინანსო ბაზრებისთვის ტექნიკური დახმარების გაწევა; 

 კადრების მომზადებაზე ზემოქმედება; 

 რეგიონულ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა; 

 არაბულ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა.  

 

აფრიკის ეკონომიკური განვითარების არაბული ფონდი (Arabian Found of Economic 

Development of Africa  - BAEDA) 

 ფონდი შეიქმნა 1973 წელს. ოპერაციებს ახორციელებს 1975 წლიდან. იგი არის 

დამოუკიდებელი საერთაშორისო დაწესებულება  და აქვს საერთაშორისო იურიდიული 

პირის სტატუსი. ბანკი დამოუკიდებელია მართვასა და საფინანსო საქმიანობაში. 
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მისი მიზანია: აფრიკული სახელმწიფოების განვითარებისთვის ფინანსური 

ხელშეწყობა; მათთვის ტექნიკური დახმარების გაწევა; ინვესტიციების ნაკადების წარმართვა 

აფრიკული სახელმწიფოებისკენ. 

 ფონდიდან დახმარების მიღება შეუძლია 41 სახელმწიფოს, რომელიც აფრიკული 

ერთიანობის ორგანიზაციის წევრია, მაგრამ არ არიან არაბულ სახელმწიფოთა ლიგის 

წევრები. დახმარების მიღება შეუძლიათ ქვეყნებს, რეგიონებს, პროვინციებს, კომპანიებს, 

კერძო პირებს, ერთობლივ არაბულ–აფრიკულ საწარმოებს, რომელთაც სჭირდებათ 

ფინანსები კონკრეტული ეკონომიკური პროექტის დასაფინანსებლად. ბანკის წილი 

პროექტის დაფინანსებაში არაუმეტეს 50% - ია, ცალკეულ შემთხვევბში კი - 80%. 

 

თავი 13. აფრიკის სახელმწიფოთა რეგიონული ეკონომიკური ორგანიზაციები 

 აფრიკის Qქვეყნებში რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაცია ხორციელდება ოთხი 

ეკონომიკური კავშირის ფარგლებში, რომელთაგან თითოეული გვევლინება სუბრეგიონული 

ტერიტორიული გაერთიანების სახით. მათ შორისაა: ცენტრალური აფრიკის სახელმწიფოთა, 

დასავლეთ აფრიკის სახელმწიფოთა, სამხრეთ აფრიკის სახელმწიფოთა, აღმოსავლეთ და 

სამხრეთ აფრიკის სახელმწიფოთა კავშირები. არსით ყველა ეს დაჯგუფება ეკონომიკური 

დაჯგუფებაა, რომელსაც საერთო ბაზრის ფორმა აქვს  და რომელიც მოიცავს საქონლის 

კაპიტალის, სამუშაო ძალის თავისუფალ გადაადგილებას. მათ ამავდროულად 

პოლიტიკური დატვირთვაც აქვთ. ეკონომიკურ სფეროში მათი საქმიანობა მიმართულია 

მეურნეობის ძირითად დარგებში ეკონომიკური პოლიტიკის კოორდინაციისაკენ; 

ეკონომიკური განვითარების გეგმების კოორდინაციისა და შეთანხმებულობისაკენ, 

სტრატეგიის ერთობლივი გეგმის შემუშავებისაკენ ინვესტიციების, მეწარმეობის სფეროში. 

 სუბრეგიონული ორგანიზაციები თანამშრომლობენ განვითარების შესაბამის 

ბანკებთან – ცენტრალური აფრიკის, დასავლეთ აფრიკის და აღ. აფრიკის Bბანკებთან. მათი 

მიზანია წევრი – ქვეყნების ეკონომიკურ განვითარებაზე ზემოქმედება, დარგობრივი 

ეკონომიკური პროექტების დაფინანსება, პროექტების ტექნიკურ–ეკონომიკური საფუძვლების 

მომზადება. 

 განვითარების აფრიკული ბანკის  შემადგენლობაში განვითარების აფრიკული 

ფონდია, რომელიც ზემოთჩამოთვლილი სუბრეგიონული განვითარების ბანკებში 

მონაწილეობს და მათთან მჭიდროდ თანამშრომლობს. ყველაზე მრავალრიცხოვანი 

ორგანიზაცია - აფრიკული ერთობის ორგანიზაცია გვევლინება უფრო პოლიტიკურ, ვიდრე 

ეკონომიკურ გაერთიანებად. იგი 1963 წელს შეიქმნა და მისი თავდაპირველი ამოცანა იყო 

კოლონიალიზმის  და რასიზმის მოსპობა აფრიკაში. მისი მიზანია აფრიკის ეკონომიკური 

თანამეგობრობის შექმნა . აფრიკაში ინტეგრაციული პროცესები მტკივნეულად 
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მიმდინარეობს, რაც გამოწვეულია ეროვნული ბაზრების მცირე ტევადობით და რეგიონის 

შიდა ვაჭრობის ძალიან დაბალი დონით. 

ცხრილი 5. 

აფრიკის სახელმწიფოთა რეგიონული ეკონომიკური ორგანიზაციები 

 

ორგანიზაციის 

დასახელება 

წევრი – ქვეყნების რიცხვი შექმნის წელი 

აფრიკის ერთიანობის 

ორგანიზაცია 

ცენტრალური აფრიკის 

საბაჟო და ეკონომიკური 

კავშირი 

ცენტრალური აფრიკის 

განვითარების ბანკი 

 

დასავლეთ აფრიკის 

სახელმწიფოთაA 

ეკონომიკური 

თანამეგობრობა  

 

განვითარების 

სამხრეთაფრიკული 

თანამეგობრობა 

 

აღმოსავლეთ და სამხრეთ 

აფრიკის საერთო ბაზარი 

 

დასავლეთაფრიკული 

ეკონომიკური და 

სავალუტო კავშირი 

53     
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განვითარების 

დასავლეთაფრიკული 

ბანკი 

 

განვითარების აფრიკული 

ბანკ 

 

განვითარების აფრიკული 

ფონდი 

 

განვითარების 

აღმოსავლეთ აფრიკული 

ფონდი 

 

აფრიკის ეკონომიკური 

განვითარების  არაბული 

ბანკი 

 

77 

   

 

 

26 

 

 

3 

 

18                             

 

1994 

 

 

1963 
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1976 

 

 

 

1973 

 

აფრიკის ერთიანობის ორგანიზაცია (Organisation of African Unity  - OAE) 

  ორგანიზაცია შეიქმნა 1963 წელს  წმინდა პოლიტიკური მიზნით. იგი სთავაზობს 

თანამშრომლობის კოორდინაციას ეკონომიკის, ტრანსპორტის, კავშირის, მეცნიერებისა და 

ტექნიკის, სურსათით უზრუნველყოფის სფეროებში. 1991 წელს წევრმა ქვეყნებმა აფრიკის 

ეკონომიკური თანამეგობრობის ხელშეკრულებას მოაწერეს ხელი, რომლის ჩამოყალიბებაც 

34 წლის მანძილზე უნდა განხორციელდეს და გაიაროს 6 არათანაბარი ხანგრძლივობის 

ეტაპი. მისი მიზანია აფრიკის ქვეყნების სოციალურ, ეკონომიკურ, კულტურულ 

განვითარებაზე და თანამეგობრობის ჩამოყალიბებაზე ზემოქმედება. 

 

ცენტრალური აფრიკის საბაჟო და ეკონომიკური კავშირი (Central African Customs and Economic 

Union – CACEU) 
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  კავშირი შეიქმნა 1966 წელს  და გახდა ეკვატორული საბაჟო კავშირის 

სამართალმემკვიდრე. მისი მიზანია წევრი ქვეყნების საერთო ბაზრის ჩამოყალიბება და 

გამყარება. 

კავშირის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: 

 წევრი ქვეყნების საბაჟო, ეკონომიური და საგადასახადო პოლიტიკის უმთავრესი 

პრიორიტეტების განსაზღვრა, განსაკუთრებით ბაჟის საკითხებში მესამე ქვეყნების 

მიმართ და ერთიანი ტარიფის გამოყენებისას; 

 ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება და წევრი ქვეყნების ეკონომიკური ურთიერთობების 

კოორდინაცია; 

 დავების გადაჭრა წევრ–ქვეყნებს შორის ხელშეკრულების საფუძველზე; 

 რეგიონულ აფრიკულ გაერთიანებებთან თანამშრომლობა; 

 საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. 

 1991 წელს მიიღეს რეგიონული რეფორმების პროგრამა, რომელიც მოიცავს მჭიდრო 

თანამშრომლობას მბ–სთან, სსფ–სათან, ეკ–სთან და საფრანგეთთან. იგი ორ ოქმს მოიცავს: 1. 

გადასახადების და საბაჟო საკითხების; 2. ტრანსპორტისა და ტრანზიტის.  1992 წელს 

შეთანხმება გაფართოვდა  და მან მოიცვა მრეწველობა, მეცნიერება, სოფლის მეურნეობა, 

სურსათი, გარემოს დაცვა. 

 1994 წელს გადაწყდა ცენტრალური აფრიკის ეკონომიკური და სავალუტო კავშირის 

შექმნა, რომლის მიზანიც იყო  ეკონომიკური და სავალუტო სფეროს მიღწევევის 

კოორდინაცია და რეალიზაცია, რაც გამოიხატება: ერთიანი ვალუტის გამყარებაში; 

შესაბამის მაკროეკონომიკურ პოლიტიკაში, რომელიც ინვესტიციებს და ეკონომიკურ ზრდას 

უწყობს ხელს. 

 

ცენტრალური აფრიკის განვითარების ბანკი (Central African States Development Bank – CASDB) 

ბანკი შეიქმნა 1975 წელს. მასში 11 სახელმწიფოა, ამათგან 6 აფრიკული ქვეყანა, 2 

ინსტიტუციური ერთეული–განვითარების აფრიკული ბანკი, ცენტრალური აფრიკის 

სახელმწიფოთა ბანკი და სამი არარეგიონული ქვეყანა – გერმანია, ქუვეიტი, საფრანგეთი. 

 ბანკის მიზანია: 

 ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარებაზე ზემოქმედება; 

 ეკონომიკური ინტეგრაციის პროექტების დაფინანსება; 

 პროექტების ტექნიკურ – ეკონომიკური უზრუნველყოფა. 

 ბანკის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: 
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 ეკონომიკის დარგობრივი პროექტების დაფინანსება; 

 პროექტების შემუშავების ეფექტიანობის ზრდა; 

 სხვა საფინანსო ინსტიტუტებთან თანამშრომლობა. 

ბანკის საფინანსო რესურსების მოიცავს: საწესდებო კაპიტალს, კაპიტალის მსოფლიო 

ბაზრიდან მოზიდულ სახსრებს, ბანკის კერძო შემოსავლებს. 1989 წელს ბანკის წევრთაA 

მიერ დაარსდა სასოფლო–სამეურნეო რაიონების  განვითარების ფონდი. 1993 წელს ბანკი 

შეუერდა ცენტრალურ აფრიკულ საბანკო სისტემას  და მასზე ზედამხედველობას 

ახორციელებს ცენტრალური აფრიკის საბანკო კომისია. 

 

დასავლეთ აფრიკის სახელმწიფოთაA ეკონომიკური თანამეგობრობა (Econpmic Community of 

Wrst African States – ECOWAS) 

თანამეგობრობა შეიქმნა 1975 წელს და მასში 16 ქვეყანაა. მისი მიზანია: 

 თანამშრომლობაზე და ინტეგრაციაზე ზემოქმედება, რომელის შდეგიც იქნება 

დასავლეთ აფრიკის ეკონომიკური კავშირი; 

 ეკონომიკური სტაბილურობის მხარდაჭერა და შენარჩუნება; 

 პოლიტიკის კოორდინაცია და სახელმწიფოთაშორისი თანამშრომლობა. 

საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: 

 ეროვნული პოლიტიკის ჰარმონიზაცია და კოორდინაცია;  

 ინტეგრაციული პროგრამების რეალიზაციაზე ზემოქმედება; 

 საერთო ბაზრის შექმნა; 

 ეროვნული საინვესტიციო კანონმდებლობის შემუშავება; 

 ერთობლივი საწარმოების შექმნა; 

 ტექნიკური კომისიის ფარგლებში პროექტებისა და პროგრამების მომზადება 

მრეწველობის, მეცნიერებისა და ტექნიკის, ენერგეტიკის და ა. შ. სფეროებში; 

 რეგიონული ინფრასტრუქტურის განვითარება და მოდერნიზაცია: 

ტრანსდასავლეთაფრიკული ავტომაგისტრალების, რეგიონული ავახაზების, სანაპირო 

თევზჭერის რეგიონული კომპანიის, კომუნიკაციების რეგიონული ქსელის 

ჩამოყალიბება. 

 ორგანიზაციის ფარგლებში შექმნილია თანამშრომლობის, კომპენსაციების და 

განვითარების  ფონდი. 

 

განვითარების სამხრეთაფრიკული თანამეგობრობა (Southern African Development Community  - 

SADC) 



ეკა ლეკაშვილი 

საერთაშორისო და რეგიონული ეკონომიკური ორგანიზაციები  თსუ, 2012 

201  

 

თანამეგობრობა შეიქმნა 1992 წელს და მან შეცვალა განვითარების კოორდინაციის 

სამხრეთაფრიკული კონფერენცია. მისი გადაწყვეტილებები სავალდებულოა 

შესასრულებლად და მათი რეალიზაციისათვის შექმნილია სამართლებრივი ინსტრუმენტები. 

 თანამეგობრობის წევრია11 სახელმწიფო და აქვს პოლიტიკურ–ეკონომიკური მიზნები. 

კერძოდ, ეკონომიკურ ზრდაზე ზემოქმედება და სოციალური მხარდაჭერის უზრუნველყოფა 

რეგიონული ინტეგრაციის გზით; ეროვნული  და რეგიონული პროგრამების და 

სტრატეგიის კოორდინაცია; რეგიონული რესურსების რაციონულ  გამოყენებაზე 

ზემოქმედება; გარემოს დაცვის ეფექტიანობის ზრდა. 

 საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: 

 წევრი–ქვეყნების  პოლიტიკური და სოციალურ–ეკონომიკური სტრატეგიების და 

გეგმების ჰარმონიზაცია; 

 კაპიტალის, სამუშაო ძალის, საქონლისა და მომსახურების მოძრაობის გზაზე 

დაბრკოლებების ლიკვიდაცია; 

 ტექნოლოგიების გადაცემის სფეროს განვითარებაზე ზემოქმედება; 

 რეგიონული თანამშრომლობის გზით წარმოების ეფექტიანობის და მართვის 

სრულყოფა; 

 საერთაშორისო  სახელმწიფო და კერძო რესურსების მოზიდვა რეგიონში. შეირჩევა 

კონკრეტული დარგები, სადაც მიემართება ინვესტიციები და მათი მკაცრი 

კონტროლი ხორციელდება. 

 პასუხისმგებლობა დარგზე ეკისრება სხვადასხვა სახელმწიფოს:  

ტანზანიას – მრეწველობა და ვაჭრობა; 

ანგოლას  – ენერგეტიკა; 

ზამბიას – მომპოვებელი მრეწველობა; 

ზიმბამბეს – სურსათი, სოფლის მეურნეობა, ბუნებრივი რესურსები; 

ნამიბიას – საზღვაო თევზჭერა და საზღვაო რესურსები; 

მალავი – თევზჭერა შიდა წყლებში, სატყეო მეურნეობა, ბუნება; 

მოზამბიკი – ტრანსპორტი, კავშირი, კულტურა , ინფორმაცია; 

ლესოტო – ტურიზმი, გარემოს დაცვა, მიწათსარგებლობა; 

ბოტსვანა – სოფლის მეურნეობის და მესაქონლეობის კვლევა; 

სვაზილენდი – ადამიანური რესურსების განვითარება. 
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აღმასრულებელი ორგანოა სამდივნო, რომელიც პასუხისმგებელია სტრატეგიულ 

დაგეგმვაზე, პროგრამების მართვაზე, ფინანსურ უზრუნველყოფასა და ადმინისტრირებაზე. 

1994 წელს ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას ევროკავშირთან თანამშრომლობაზე 

შემდეგ სფეროებში: რეგიონული ინტეგრაცია, ვაჭრობა, ეკონომიკა, განვითარება, 

ინვესტიციები, გარემოს დაცვა, მეცნიერება და ტექნიკა, ტურიზმი, კულტურა, 

საერთაშორისო დამნაშავეობასთან ბრძოლა, საგარეო პოლიტიკა. 

 

აღმოსავლეთ და სამხრეთ აფრიკის საერთო ბაზარი (Common Market for Eastern and Southern 

Africa – COMESA) 

საერთო ბაზარი შეიქმნა 1994 წელს და არის აღმოსავლეთ და სამხრეთ აფრიკის 

ქვეყნების ვაჭრობის პრეფერენციული ზონის სამართალმემკვიდრე. მისი მიზანია 

ეკონომიკური თანამეგობრობის შექმნა, თუ მიღწეულ იქნა საერთო ბაზრის მიზნები. მასში 

20 სახელმწიფოა გაერთიანებული. 

 გაერთიანების მიზნებია: მდგრადი განვითარების და ზრდის უზრუნველყოფა; 

ერთობლივი მაკროეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება უცხოური ტრანსსასაზღვრო და 

ადგილობრივი ინვესტიციების მოზიდვა; აფრიკის ეკონომიკური თანამეგობრობის 

ჩამოყალიბებისთვის ხელშეწყობა; საერთაშორისო ფორუმებზე ერთობლივი შეთანხმებული 

პოზიციის შემუშავება; სხვა რეგიონულ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან 

თანამშრომლობა; პოლიტიკური მიზნების განხორციელება. 

 საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: 

 სავალუტო–საფინანსო სფეროში თანამშრომლობა, რომელიც გვთავაზობს 

საგადასახდელო კავშირის ფორმირებას ერთიანი ვალუტის (ესაკუ) შემოღების 

პირობით; ვალუტის კონვერტირებადობის უზრუნველყოფა; საბანკო საქმის 

განვითარება და ა.შ; 

 პროდუქციის ხარისხის გარანტიის და სტანდარტიზაციის სფეროში თანამშრომლობა; 

 ადამიანური რესურსების განვითარება; 

 კერძო მეწარმეობის განვითარება: სავაჭრო პალატებს  და სამეწარმეო კავშირებს 

შორის თანამშრომლობა; 

 ინვესტიციების დაცვა; 

 სამუშაო ძალის თავისუფალი გადაადგილება; 

 სამხრეთაფრიკული განვითარების თანამეგობრობასთან თანამშრომლობა და 

საქმიანობის კოორდინაცია. 
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დასავლეთაფრიკული ეკონომიკური და სავალუტო კავშირი (Common Market for Eastern and 

Southern Africa – COMESA) 

   კავშირი შეიქმნა 1994 წელს, როგორც დასავლეთაფრიკული სავალუტო კავშირის 

სამართალმემკვიდრე, რომელიც 1973 წლამდე ფუნქციონირებდა. მის შემადგენლობაში 7 

ქვეყანაა: ბენინი, Bბურკინა–ფასო, კოტდეივუარი, მალი, Nნიგერია, სენეგალი, ტოგო. 

 კავშირის მიზნებში და საქმიანობის ძირითად მიმართულებებში შედის : წევრი 

ქვეყნების ეკონომიკური პოლიტიკის მეშვეობით ეკონომიკური ინტეგრაციის გაღრმავება; 

მრავალმხრივი კონტროლის შემოღება;ერთიანი საბაჟო ტარიფების შემოღების საშუალებით 

საერთო ბაზრის ფორმირება; დარგობრივი ეროვნული ეკონომიკური პოლიტიკის 

კოორდინაცია; კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია; კონკურენტუნარიანობის, ქვეყნების 

ეკონომიკური და სავალუტო პოტენციალის ამაღლება. 

გადაწყვეტილების მიღება ხდება სახელმწიფოს მეთაურთა კონფერენციაზე, რომელიც 

კავშირის უმაღლეს ორგანოდ გვევლინება.  მინისტრთა საბჭო კი იღებს გადაწყვეტილებებს 

დაგეგმვის, ფინანსების და სხვა საკითხებზე.გადაწყვეტილების შესრულების კონტროლი 

ევალება კომისიას, რომელიც მუდმივმოქმედი ორგანოა. ავტონომიურ სპეციალიზებულ 

ინსტიტუტთაA რიცხვშია დას. აფრიკის სახელმწიფოთა ცენტრალური ბანკი, განვითარების 

დასავლეთA აფრიკული ბანკი. 

 

განვითარების დასავლეთაფრიკული ბანკი (West African Economic and Monetary Union – WAMOA) 

ბანკი შეიქმნა 1973 წელს. ოპერირება დაიწყო 1976 წელს. მისი მიზანია 

დასავლეთაფრიკული სავალუტო კავშირის ქვეყნების განვითარების დაფინანსება. მასში 7 

დასავლეთაფრიკული  სახელმწიფო შედის, ასევე 3 ინსტიტუციონალური ერთეული – 

დასავლეთაფრიკული  ქვეყნების ცენტრალური ბანკი, განვითარების გერმანული 

კორპორაცია, ევროპის საინვესტიციო ბანკი, ბელგია და საფრანგეთი.  

ბანკის მიზნებია: 

 წევრი–ქვეყნების დაბალანსებული განვითარებისათვის ხელშეწყობა; 

 დასავლეთ აფრიკის ეკონომიკური ინტეგრაციის რეალიზაცია; 

 პრიორიტეტული პროექტების დაფინანსება. 

ბანკის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები მოიცავს: დარგობრივი ეკონომიკური 

პოლიტიკის კოორდინაციაზე და განვითარებაზე ზემოქმედებას; ნაციონალური რეგიონული 

პროექტების დაფინანსებისთვის კრედიტების გამოყოფას, გარანტიების წარდგენას; 

საწარმოების  და ეროვნული საფინანსო ინსტიტუტების კაპიტალში მონაწილეობას; 

ტექნიკურ- ეკონომიკური საფუძვლების დაფინანსებას; მცირე და საშუალი ბიზნესისთვის 

დახმარების გაწევას; განვითარების რეგიონულ და სუბრეგიონულ ორგანიზაციებთან 
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თანამშრომლობას; გაეროს სისტემის საერთაშორისო ორგანიზაციებთან  თანამშრომლობას, 

ასევე , ეკ –სთან, აზიის ბანკთან, აშშ–სთან, გერმანიასთან და ა.შ.; ორმხრივი კავშირების 

გაღრმავებას ბელგიასთან, გერმანიასთან, დანიასთან, კანადასთან, ნიდერლანდებთან, 

ნორვეგიასთან, ფინეთთან, საფრანგეთთან, შვეიცარიასთან, შვეციასთან და იაპონიასთან. 

განვითარების აფრიკული ბანკი ( West African Development Bank – WADB) 

ბანკი შეიქმნა 1964 წელს, როგორც საერთაშორისო საბანკო ინსტიტუტი, რომელიც 

აფრიკის სახელმწიფოებს ეროვნული და რეგიონული განვითარების პროექტებზე 

წარუდგენს კრედიტებს  სუბსიდირებული პროცენტული განაკვეთით. მასში 77 

სახელმწიფოა, რომელთაგან 53 რეგიონული და 24 არარეგიონული ქვეყანაა. არარეგიონული 

წევრი–ქვეყნების წილი  აქციონერულ კაპიტალში 1998 წლისთვის 40 % გახდა, ხოლო 

რეგიონული წევრებისა შემცირდა 60% - მდე. ბანკის მიზანია: რეგიონული წევრი ქვეყნების 

ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარებაზე ზემოქმედება; საინვესტიცი პროგრამების და 

პროექტების დაფინანსება; სახელმწიფო და კერძო ინვესტიციებზე 

ზემოქმედება;განვითარების პროექტების მომზადებისას წევრი ქვეყნებისთვის ტექნიკური 

დახმარების გაწევა. 

 ბანკის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები მოიცავს: რეგიონული 

ტრანსსასაზღვრო განვითარების პროექტების დაფინანსებას და ,,ბოტ"–ის(მშენებლობა- 

ექსპლუატაცია-სხვა მესაკუთრესთვის გადაცემა) ტიპის სქემის გარიგებებში მონაწილეობას; 

აფრიკის ქვეყნების ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის შემუშავებას; დაფინანსების 

ობიექტების შერჩევისას ტექნიკური და ფინანსური დახმარების გაწევას, ნოუ–ჰაუ–ს 

შეღავათიანი პირობებით გადაცემას; აფრიკული დებიტორი ქვეყნების სავალო 

ვალდებულებების შემცირებისთვის ოპერაციების წარმოებას; არამომგებიან სფეროებში 

პროექტების დაფინანსებას. მაგ. ბანკმა 1997 წელს სოციალურ პროექტებზე 238 

საანგარიშსწორებო ერთეული (ნასესხობის სპეციალური უფლების მსგავსი) გაიღო. 

 90–იან წლებში ბანკი სირთულეების წინაშე აღმოჩნდა, რაც განპირობებული იყო 

არაეფექტიანი საკრედიტი პოლიტიკით, მმართველთაA არაკომპეტენტურობით, კორუფციით. 

1998 წელს გატარდა აქტიური ზომები სტაგნაციის დასაძლევად და საკრედიტო საქმიანობის 

დივერსიფიკაციისთვის.შემუშავდა სპეციალური პროგრამა აფრიკის აგრარული სფეროში 

მოქმედი  მცირე მწარმოებლებისთვის. 

ბანკი დღეს გვევლინება უმსხვილეს პანაფრიკულ ბანკად, განსაკუთრებით მას 

შემდეგ, რაც დაიწყო ,,აფრიკის აღორძინების" საერთაშორისო პროგრამის განხორციელება. 

 

განვითარების აფრიკული ფონდი (African Development Bank – ADB) 
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ფონდი შეიქმნა 1972 წელს. ოპერირება დაიწყო 1974 წლიდან.  იგი იურიდიული 

პირია და შედის განვითარების აფრიკული ბანკის ჯგუფში. მასში 26 წევრია, მათ შორის 14 

ევროპული ქვეყანა, აშშ, კანადა და იაპონია. 

 ფონდის მიზანია: 

 აფრიკის უღარიბესი სახელმწიფოებისთვის (40 ქვეყანა) პროექტების და ტექნიკური 

დახმარებების შეღავათიანი პირობებით წარდგენა; 

 წევრ–ქვეყნებს შორის ვაჭრობის განვითარებისთვის ხელშეწყობა. 

 ფონდის კაპიტალი ძირითადად ფორმირდება დასავლეთის ქვეყნების შენატანების 

ხარჯზე. ფონდი წარადგენს შეღავათიან კრედიტებს სოფლის მეურნეობის, ტრანსპორტის, 

კვების პროდუქტების წარმოების განვითარების მიმართულებით. ახალი პროექტების 

რიცხვშია; გვინეის განათლების სისტემის განვითარების პროექტი – 16,5 მლნ. აშშ დოლ. _ 

50 წლიანი ვადით; მადაგასკარის სტრუქტურული რეფორმების პროექტი – 46,5 მლნ. აშშ 

დოლ;  ტოგო–ს სტრუქტურული რეფორმების პროექტი  - 15, 3 მლნ. აშშ დოლ, რომელიც 

ერთობლივად ფინანსდება იაპონიასთან, სსფ–სა და რგსბ–სთან ერთად 50 წლიანი ვადით. 

განვითარების აღმოსავლეთ აფრიკული ფონდი (African Development Fund – ADF) 

  ფონდი შეიქმნა 1976 წელს. მისი წევრები არიან: კენია, ტანზანია, უგანდა, ასევე 

კორპორატიული ორგანიზაციები, საწარმოები, ინსტიტუტები, რომელთა A შორისაც არის 

განვითარების აფრიკული ბანკი. 

ბანკის მიზანია: წევრი–ქვეყნების განვითარებაზე ზემოქმედება; ეროვნული 

ინსტიტუტების ფორმირებისათვის  ფინანსური და ტექნიკური დახმარების გაწევა. 

ბანკის საქმიანობა მიმართულია მრეწველობის, ექსპორტის განვითარების, ასევე 

პრივატიზაციის განხორციელების  დაფინანსებისკენ; რეგიონის წევრი–ქვეყნებისთვის 

საკონსულტაციო მომსახურების წარდგენისკენ; აღმოსავლეთ აფრიკის კაპიტალის ბაზრის 

განვითარების  ინიციატივის ფინანსური მხარდაჭერისკენ. 

 

 

თავი 14. საერთაშორისო არასამთავრობო ეკონომიკური ორგანიზაციები 

საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციის არსი, მათი მიზნები და ამოცანები; 

მეწარმეთა საერთაშორისო გაერთიანება საერთაშორისო ბიზნესის რეგულირების სფეროში; 

საერთაშორისო სავაჭრო პალატა; აზია- წყნარი ოკეანის სავაჭრო პალატების კონფედერაცია.                             
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საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციის არსი, მათი მიზნები და  ამოცანები 

არასამთავრობო, არასამეწარმეო სექტორი სახელმწიფო და ბიზნეს სფეროებთან ერთად 

საზოგადოებრივი ცხოვრების მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს. მას ,,მესამე სექტორსაც”  

უწოდებენ. არასამთავრობო ორგანიზაცია (NGO) სამოქალაქო ინიციატივების საფუძველზე 

ჩამოყალიბებული ორგანიზაციების ერთობლიობაა.   თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციების 

მთელი რიგი შესაძლებელია წარმოადგენდეს ისეთ გავლენიან გაერთიანებებს, რომელთა 

საქმიანობაც თავისი მასშტაბებით მნიშვნელოვნად სცილდება ცალკეული  რეგიონისა თუ 

მოქალაქეთა ჯგუფების კერძო ინტერესებს. NGO შემოიფარგლება სოციალური, 

კულტურული, გარემოს დაცვის ჯგუფებით, რომელთა საქმიანობა არაკომერციულ ჯგუფებს 

ემსახურება, ანუ არ არის ორიენტირებული მოგების მიღებაზე და განაწილებაზე. მისი 

საწესდებო კაპიტალის დიდი ნაწილი კერძო სახსრებით ფორმირდება.  

  განსახვავებების მიუხედავად, მესამე სექტორის ნებისმიერი არასამთავობო 

ორგანიზაციის საერთო თავისებურებას წარმოადგენს: 

1. მათი დაფუძნების  ფორმალური, ოფიციალური მხარე (შექმნილია საგანგებო 

მიზნით, რეგისტრირებულია სახელმწიფო კანონმდებლობით და აქვს სესაბამისი 

სტატუსი); 

2. იგი არასამთავრობოა (თუმცა არსებობს ორგანიზაციები, რომელთა დაგინანსებაშიც 

მთავრობა მონაწილეობს, ან მთავრობის ინტერესებს ემსახურება არაფორმალურად); 

3. არ ინაწილებს მოგებას (მათ შეუძლიათ შემოსავლის შემომტანი საქმიანობის 

განხორციელბა, მაგრამ მოგება ორგანიზაციის ძირითად მისიას უნდა მოხმარდეს); 

4. დაფუძნებულია თვითმმართველობის პრინციპზე (ისინი თვითონ ირჩევენ  

მმართველობით ორგანოებს); 

5. ფართოდ იყენებს მოხალისეთა შრომას.  
 

დღეისთვის 7000-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია არსებობს. აქედან 900-გაერო-ში 

საკონსულტაციო სტატუსი აქვს. 

საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციების (INGO) უმრავლესობა სპეციალიზებული 

დაწესებულებების რიცხვს მიეკუთვნება, მასში ამა თუ იმ საქონლისა და მომსახურების 

მწარმოებლები (დარგობრივი ასოციაცია) ან განსაზღვრული პროფესიის წარმომადგენლები 

(პროფესიული ასოციაცია და ინსტიტუტი) არიან გაერთიანებულნი. 

INGO-ის ძირითადი მიზნებია: 

- ინფორმაციისა და გამოცდილების გაცვლა; 

- სამეცნიერო გამოკვლევები და ინფორმაციის ძიება; 

- ბბბაზარზე საქონლისა და მომსახურების გადაადგილებაზე 

ზემოქმედება; 

- ხარისხისა და საქმიანი ეთიკის სტანდარტების ჩამოყალიბება; 

- განათლების განვითარებისთვის ხელშეწყობა. 
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INGO-ები არაკომერციულ გაერთიანებებად განიხილება, თუმცა მომსახურების 

ანაზღაურება არა მარტო საწევრო შენატანების, არამედ საბაზრო ფასის მიხედვით 

ხორციელდება. 

INGO-ები მართავენ კონფერენციებს, სემინარებსა და შეკრებებს, აყალიბებენ 

მონაცემთა ბაზას, ახორციელებნ საგამომცემლო, სარეკლამო და ლობისტურ საქმიანობას, 

ატარებენ სერტიფიკაციას საკუთარი ამოცანების გადაჭრის მიზნით. 

პროფესიულ და დარგობრივ INGO-ებს მიეკუთვნება: ბუღალტერთა საერთაშორისო 

საზოგადოება (ჩიკაგო, აშშ), საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაცია (ლონდონი, 

ინგლისი); კვების მრეწველობის და სამომხმარებლო საქონლის საერთაშორისო ასოციაცია 

(ბრუსელი, ბელგია);  სამრეწველო საკუთრების საერთაშორისო ასოციაცია (ციურიხი, 

შვეცია), ტურიზმის მენეჯერთა საერთაშორისო ასოციაცია (ლონდონი, ინგლისი), რეკლამის 

მენეჯერთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაცია (პარიზი, საფრანგეთი) და ა.შ 

INGO-ების  მაგალითია კონსალტინგური მომსახურების საერთაშორისო ორგანიზაცია. 

არნიშნული ორგანიზაციები არსებობს შემდეგი ტიპის: პროფესიული ასოციაციები, 

პროფესიული ინსტიტუტები, საქმიანი თანამშრომლობის ასოციაციები და ერთობლიოვივ 

მომსახურების (მარკეტინგული ასოციაციების) ორგანიზაციები. 

ამჟამად პროფესიული კონსალტინგური ასოციაციები მსოფლიოს 42 ქვეყანაში 

მოქმქდებენ. მათში  გაწევრიანება კორპორატიულია, ანუ ისინი აერთიანებან არა 

ინდივიდუალურ კონსულტანტებს, არამედ კონსალტინგურ ფირმებს. ინდივიდუალური 

კონსულტანტებისთვის გაერთიანების სპეციალური ფორმები არსებობს, რომელთაც 

მენეჯმენტ-კონსალტინგის ინსტიტუტები ეწოდებათ. 

საერთაშორისო კონსალტინგური ფირმები გაწევრიანებულნი არიან ორ წამყვან 

გაერთიანებაში:  

10. ეკონომიკისა და მართვის კონსულტანტთა ასოციაციის ევროპული 

ფედერაცია; 

11. მენეჯმენტ-კონსალტინგური ფირმების ამერიკული ასოციაცია. 

ეკონომიკისა და მართვის კონსულტანტთა ასოციაციების ევროპული ფედერაცია 

შეიქმნა 1960 წელს პარიზში, მაგრამ 1991 წლიდან მისი შტაბ–ბინა გადატანილ იქნა 

ბრუსელში. ამჟამად ევროპულ ფედერაციას 25 წევრი ჰყავს – 17 დასავლეთ ევროპის 

ქვეყნებიდან ეროვნული ასოციაციები, 8 კი ცენტრალური და აღ. ევროპიდან. ფედერაციის 

წევრი ასოციაციები 1200 კონსალტინგურ ფირმას და 12000-ზე მეტ კონსულტანტს 

აერთიანებენ. 

მენეჯმენტ-კონსალტინგური ფირმების ამერიკული ასოციაცია 1926 წელს 

ჩამოყალიბდა და მსოფლიოში უმსხვილეს კონსალტინგურ ასოციაციად გვევლინება. 90-იან 
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წლებში მან საერთაშორისო ორგანიზაცვიის სტატუსი მიიღო, თუმცა ის უფრო მეტად 

ტრანსნაციონალური კავშირია. 

კონსულტანტების პროფესიული ასოციაციების  და ინსტიტუტების ძირითადი 

ამოცანაა მაღალი ხარისხის საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა  და გარანტირება. ამ 

მიზნის მისაღწევად წევრებს კვალიფიკაციის მიმართ მაღალი მოთხოვნები წარედგინებათ, 

გამოცდილების გაცვლა, ტრენინგი და ა.შ. 

მარკეტინგული ასოციაციების მუშაობა ერთიანი საქმიანი ინტერესების საფუძველზე 

ხორციელდება. ისინი აერთიანებენ მცირე და საშუალო კონსალტინგურ ფირმებს 

ერთობლივი  მარკეტინგის, ერთიანი რეკლამის, კლიენტთა გაცვლის, კომპლექსური 

შეკვეთების ერთობლივი განხორციელების მიზნით. 

ამგვარი კონსალტინგური გაერთიანების ტიპიური მაგალითია ევროპის 

კონსულტანტთა ალიანსი, რომლის შტაბ-ბინაც ბრუსელში (ბელგია) მდებარეობს. მისი 

მიზანია: 

- კოსალტინგური ფირმების მხარდაჭერა საერთაშორისო  აქტიურობის 

ზრდის მიზნით; 

- ევროკავშირის მსხვილი საერთაშორისო კონსალტინგური პროექტების 

განხორციელება; 

- ევროკავშირის მხრიდან დაფინანსების მიღება. 

ევროპის კონსულტანტთა ალიანსის წევრები არა მართო ევროპის რეგიონის, არამედ  

მსოფლიოს სხვა რეგიონების ფირმებიც არიან, ისინი ვისაც გარკვეული ინტერესი აქვთ 

ევროპაში. 

კონსულტანტთა მარკეტინგული ასოციაციები განსხვავდება პროფესიულისგან იმით, 

რომ თუ ამ უკანასკნელის ძირითადი ამოცანა პროფესიული სრულყოფაა, მარკეტინგული 

ასოციაციების ამოცანები წმინდა საქმიან ხასიათს ატარებს. 

არსებობს კონსულტანტების გაერთიანებები, სადაც პროფესიული და  

მარკეტინგული ასოციაციის  ნიშნები თანაბრად არის წარმოდგენილი. 

  თანამედროვე ეტაპზე ნათლად ჩანს სხვადასხვა სფეროში (განსაკუთრებით კი 

ბიზნეს-საქმიანობაში) ერთობლივი თანამშრომლობის აუცილებლობა. მსოფლიო 

ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურული კავშირების პრაქტიკაში შექმნილია 

სხვადასხვა ქვეყნის ურთიერთშეთანხმებული მოქმედების სტრატეგიისა და ტაქტიკის 

განმსაზღვრელი უნივერსალური ინსტრუმენტი – საერთაშორისო ორგანიზაციები. ყოველ 

მათგანს აქვს საკუთარი ავტორიტეტი და სპეციფიკური ხასიათი, მოქმედებისა და 

გავლენის სფეროები. მსოფლიო სავაჭრო ნაკადების ფორმირებაში ძირითად როლს 

მხოლოდ რამდენიმე სავაჭრო-ეკონომიკური ორგანიზაცია ასრულებს, მათ შორის 

აღსანიშნავია საერთაშორისო სავაჭრო პალატა. 
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საერთაშორისო სავაჭრო პალატა – ერთადერთი ნამდვილად გლობალური 

მსოფლიო ბიზნეს ორგანიზაცია არის გლობალური ეკონომიკის თვალსაზრისით მსოფლიო 

ბიზნეს-ჭიდილების გამოძახილი, მსოფლიო ეკონომიკური ზრდის, სამუშაო ადგილების და 

კეთილდღეობის ფორმირების წარმმართველი ძალა. იმის გამო, რომ საერთაშორისო 

ინტეგრაციის პირობებში ეროვნული ეკონომიკები ძალიან მჭიდრო კავშირშია ერთმანეთთან 

და განიცდიან ერთმანეთის ზემოქმედებას, სამთავრობო გადაწყვეტილებებს აქვს 

გაცილებით ძლიერი საერთაშორისო არასახარბიელო თუ სახარბიელო შედეგები ვიდრე 

ადრე ჰქონდა. მისი ეროვნული სამდივნოების მეშვეობით საერთაშორისო სავაჭრო პალატა 

პირდაპირ კავშირშია ეროვნულ ეკონომიკებთან მთელს მსოფლიოში. პარიზის 

საერთაშორისო სამდივნო აფინანსებს ბიზნეს მიმოხილვებს იმ სადავო საკითხებზე, 

რომლებიც უშუალო გავლენას ახდენენ საერთაშორისო სავაჭრო ოპერაციებზე.  

საერთაშორისო სავაჭრო პალატა დაარსდა 1919 წელს არასამთავრობო 

ორგანიზაციის სახით. იგი მსოფლიოს კერძო მეწარმეთა ყველაზე ავტორიტეტული 

ორგანიზაციაა. მისი საქმიანობა (რომელიც დღემდე უცვლელი დარჩა) მიმართული იყო 

შემდეგი მიზნების მიღწევისაკენ:  

- ვაჭრობის გაფართოების, ინვესტიციების და ბაზრების, კაპიტალის თავისუფალი 

გადაადგილების გზით მსოფლიოში მეწარმეობის განვითარებაზე ზემოქმედება; 

- საერთაშორისო ვაჭრობის ჰარმონიული განვითარების მიზნით ეკონომიკურ და 

სამართლებრივ სფეროში ეფექტიანი ღონისძიებების გატარება; 

- კერძო სამეწარმეო სისტემის დაცვა.  

 ICC-ს უმაღლესი სახელმძღვანელო ორგანოა საბჭო, რომელიც წელიწადში ორჯერ 

იკრიბება. საბჭოს წევრებს ნიშნავენ ეროვნული კომიტეტები და ჯგუფები. აღმასრულებელ 

საბჭოში 15-დან 21-მდე წევრია. მათ ICC საბჭოზე ირჩევენ. იმის გამო, რომ დღესდღეობით 

ქვეყნის ეკონომიკები მჭიდროდ არიან ინტეგრირებული ერთმანეთში, სახელმწიფოს 

მმართველობით გადაწყვეტილებებს აქვს ბევრად უფრო ძლიერი საერთაშორისო 

გამოხმაურება, ვიდრე ეს ხდებოდა ადრე.  

საერთაშორისო სავაჭრო პალატის მთავარი ფუძემდებელი და სულისჩამდგმელია 

მისი პირველი პრეზიდენტი, საფრანგეთის ვაჭრობის ყოფილი მინისტრი, ეტიენე 

ქლიმენტელი (Etienne Clementel). მისი მმართველობის დროს პარიზში დაარსდა 

ორგანიზაციის საერთაშორისო სამდივნო და აგრეთვე უშუალოდ მისი ძალისხმევით 

ჩამოყალიბდა საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლო (არბიტრაჟი – სამეურნეო 

ურთიერთობის ნიადაგზე წარმოშობილი დავის მეთოდი, რომელიც საბოლოოდ 

შეთანხმებას, შერიგებას გულისხმობს) 1923 წელს. 

საერთაშორისო სავაჭრო პალატამ საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა მას შემდეგ, 

როცა სამამულო ომის დღეებში Atlantic City-ში პირველად შეხვდნენ ერთმანეთს მოკავშირე 
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ქვეყნების ბიზნეს-ლიდერები. ორგანიზაციის თავდაპირველი ბირთვი, რომელიც 

წარმოდგენილი იყო ბელგიის, ბრიტანეთის, საფრანგეთის, იტალიისა და შეერთებული 

შტატების კერძო სექტორებით, კიდევ უფრო გაფართოვდა დაახლოებით 130 ქვეყნის 

კომპანიებსა და ასოციაციების შემოერთებით. წევრები – მსოფლიოს ყველაზე გავლენიანი 

კომპანიები – მოიცავენ მრეწველობისა და მომსახურების ყველა მთავარ სექტორს.  

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის შექმნიდან ერთი წლის შემდეგ 1945 

წელს, საერთაშორისო სავაჭრო პალატას მიენიჭა უმაღლესი დონის საკონსულტაციო 

სტატუსი გაეროში და მის სპეციალიზებულ დაწესებულებაში. მას შემდეგ აღარ არის 

საეჭვო ის, რომ საერთაშორისო ბიზნეს მიმოხილვებს არა აქვთ ფორმალური ხასიათი 

გაეროს სისტემაში ან სამთავრობოთაშორისო შეხვედრებზე, სადაც მიიღება ისეთი 

გადაწყვეტილებები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ბიზნესის მართვის მოწყობაზე. 

საერთაშორისო სავაჭრო პალატის მიღწევები და საქმიანობა თავისი 

სირთულეებით ინარჩუნებს ბიზნესის და ტექნოლოგიების გლობალიზაციის ტემპს. 1920-იან 

წლებში ორგანიზაციამ ძალისხმევა მიმართა რეპარაციებსა და ომის შედეგად 

წარმოშობილი ვალების პრობლემისაკენ. ათწლეულის შემდეგ დეპრესიის წლებში ის ამაოდ 

იბრძოდა შეენარჩუნებინა ძველი იმიჯი პროტექციონიზმისა თუ ეკონომიკის 

ნაციონალიზმისათვის. მას შემდეგ, რაც ომი დაიწყო (1939) სავაჭრო პალატის საქმიანობა 

ინაცვლებს ნეიტრალურ შვედეთში, რათა თავიდან აეცილებინათ საქმიანობის შეწყვეტა. 

სამამულო ომის წლებში საერთაშორისო სავაჭრო პალატა გადაიქცა ღია 

მრავალმხრივი სავაჭრო სისტემის გულმოდგინე დამცველად. გაიზარდა რა ორგანიზაციის 

წევრთა რაოდენობა რომლებიც წარმოადგენენ განვითარებული სამყაროს უფრო მეტ 

ქვეყანას, მიზნების სრულყოფილად განსახორციელებლად პალატას ესაჭიროებოდა 

განვითარებული ქვეყნების მზარდი ღია მსოფლიო ბაზრების ფორმირება. საერთაშორისო 

სავაჭრო პალატა აგრძელებდა იმის მტკიცებას, რომ ვაჭრობა გაცილებით უკეთესია, ვიდრე 

სხვებისგან დახმარების აღმოჩენის იმედად ყოფნაო. 

მას შემდეგ რაც მოხდა საბჭოთა კავშირის დაშლა, დაიწყო კომუნიზმის 

დეზინტეგრაციის ხანა. თავისუფალი საბაზრო სისტემა გახდა ყველაზე მორგებული და 

გამართლებული ფორმა, რის გამოც მისი გავრცელების საზღვრები საგრძნობლად 

გაფართოვდა: ქვეყნების უმრავლესობა, სადაც ეკონომიკის რეგულირებაში 

სახელმწიფოებრივი კონტროლი უკიდურეს ზღვრამდე იყო მისული, დაადგა 

პრივატიზების და ეკონომიკის ლიბერალიზაციის გზას. 21-ე საუკუნეში საერთაშორისო 

სავაჭრო პალატა მყარად იკიდებს ფეხს აზიაში, აფრიკაში, ლათინურ ამერიკაში, შუა 

აზიაში და აგრეთვე, აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპაში. 

საერთაშორისო სავაჭრო პალატის საქმიანობა მოიცავს ფართო სპექტრს, 

დაწყებულს არბიტრაციიდან და სადავო საკითხების რეზოლუციებიდან და 

დამთავრებულს თავისუფალი ვაჭრობის და საბაზრო ეკონომიკის ხელის შემწყობი თუ 
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კორუფციისა და ეკონომიკური დანაშაულობების აღმოფხვრისაკენ მიმართული 

ღონისძიებებით. 

არბიტრაჟი ახლაც განვითარების პროცესშია საერთაშორისოს აარბიტრაჟო 

სასამართლოს გავლენით. 1999 წლიდან საარბიტრჟო სასამართლო ყოველ წლიურად იღებს 

დაახლოებით ხუთასამდე ახალ საქმეს განსახილველად; საერთაშორისო სავაჭრო პალატის 

ups-500 არის წესების კრებული, რომელსაც ბანკები იყენებენ მილიონობით დოლარის 

ღირებულების მსოფლიო ვაჭრობის ყოველ წლიურად  დასაფინანსებლად. პალატის მიერ 

შემუშავებული ინკოტერმსი არის სტანდარტი  საერთაშორისო სავაჭრო განსაზღვრებებისა, 

რომლებიც გამოიყენება  ყოველწლიუად ათასობით კონტრაქტის შესადგენად. პალატის 

მიერ შემუშავებული ხელშეკრულების ნიმუშები ძალიან უადვილებს მუშაობას პატარა 

კომპანიებს; საერთაშორისო სავაჭრო პალატა არის პიონერი კომერციული საქმიანობის  

თვითრეგულაციის ხელშეწყობაში. Mმისი კოდექსი მარკეტინგთან და რეკლამირებასთან 

დაკავშირებით ხშირად არის გამოყენებული ეროვნული კანონმდებლობებისა და 

პროფესიული ასოციაციების კოდექსთა შემუშავებაში. 

საერთაშორისო სავაჭრო პალატა მაქსიმალურად ეხმარება მთავრობებს, რათა 

მიაღწიონ წარმატებებს მსოფლიო ვაჭრობაში. ის აწვდის ბიზნეს-რეკომენდაციებს თვით 

ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციას, ხოლო მართავს მოლაპარაკებებს მთავრობებთან, როცა 

ისინი დგანან ისეთი პრობლემების გადაჭრის წინაშე, როგორიცაა ინტელექტუალური 

საკუთრების დაცვა, სატრანსპორტო პოლიტიკა, ვაჭრობის წესები ან კიდევ გარემოს დაცვა. 

საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ხელმძღვანელი პირები აქვეყნებენ 

მნიშვნელოვან სტატიებს ყველაზე ცნობილ გაზეთებში, იძლევიან ინტერვიუებს რადიოებსა 

და ტელეგადაცემებისათვის ვაჭრობაზე, ინვესტირებაზე თუ სხვა აქტუალურ ბიზნეს 

თემებზე, რაც კიდევ უფრო აძლიერებს მათ მიმართ ნდობის ფაქტორს, მათ იმიჯს. 

წელიწადში ერთხელ მმართველი პირები აწყობენ შეხვედრებს G8 ქვეყნის ლიდერებთან.  

საერთაშორისო სავაჭრო პალატა წარმოადგენს მთავარ ბიზნეს პარტნიორს 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციისა და მისი სპეციალიზებული 

დაწესებულებებისათვის. იგი  UNCTAD – თან (გაეროს კონფერენცია ვაჭრობისა და 

განვითარების შესახებ) ერთად დახმარებას უწევს მსოფლიოს ყველაზე ჩამორჩენილ 

ქვეყნებს საერთაშორისო პირდაპირი ინვესტიციების მოზიდვაში. UNCTAD-თან 

თანამშრომლობით საერთაშორისო სავაჭრო პალატამ  დააარსა საინვესტიციო სათათბირო 

საბჭო (Investment Advisory Council) მესამე სამყაროს ქვეყნებისათვის. იგი მობილიზებულია 

ბიზნეს მხარდაჭერა აღმოუჩინოს ახალ თანამეგობრობას აფრიკის განვითარების საქმეში. 

მის მიერ გამართულ მსოფლიო კონგრესებზე ყოველ ორ წელიწადში ბიზნეს-

აღმასრულებლები განიხილავენ და მსჯელობენ გადაუდებელ საერთაშორისო ეკონომიკურ 

სადაო საკითხებზე.  
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დღესდღეობით საერთაშორისო სავაჭრო პალატის კერძო სექტორის თექვსმეტი 

ექსპერტ-კომისია მოიცავს საერთაშორისო ბიზნესის ყველა სპეციალიზებულ დარგს. მათი 

ჩამონათვალი შეიძლება შემდეგნაირად ჩამოყალიბდეს: დაწყებული საბანკო 

ტექნოლოგიებიდან და დამთავრებული ფინანსურ მომსახურებასა და გადასახადებთან, ან 

მიყოლებული კონკურენციის კანონიდან და გაგრძელებული ინტელექტუალური 

საკუთრების უფლებით, ტელეკომუნიკაციებით თუ ინფორმაციულ ტექნოლოგიებით, ან 

კიდევ – საჰაერო და საზღვაო ტრანსპორტიდან საერთაშორისო ინვესტირებამდე თუ 

სავაჭრო პოლიტიკამდე. 

თვითრეგულაცია არის კომისიების საქმიანობის მთავარი სულის ჩამდგმელი და 

საკვანძო ძაფი. დებულება, რომ ბიზნესი მოქმედებს გაცილებით ეფექტურად სახელმწიფოს 

ინტერვენციის მაქსიმალურად მინიმიზების პირობებში, განსახიერებს საერთაშორისო 

სავაჭრო პალატის სამუშაო კოდექსს. საბაზრო კანონთა კრებულები მოიცავენ 

დასპონსორებას, სარეკლამო გამოცდილებას, საბაზრო და სოციალურ კვლევებს, სავაჭრო 

გამოცდილებას და ინტერნეტ ვაჭრობას. მოყოლებული 1991 პალატის განვითარების 

მხარდამჭერ ბიზნეს პარტიაში წარმოდგენილია 16 პრინციპი საქონლის თავისებრივ 

მდგომარეობაზე, რომელიც მოწონებულ იქნა 2300-ზე მეტი კომპანიისა და ასოციაციის 

მიერ. 

საერთაშორისო სავაჭრო პალატის უმაღლესი სახელმძღვანელო ორგანოა საბჭო, 

რომელიც წელიწადში ორჯერ იკრიბება, საბჭოს წევრებს ნიშნავენ ეროვნული კომიტეტები 

და ჯგუფები. აღმასრულებელ საბჭოში 15-დან 21-მდე წევრია. მათ საერთაშორისო სავაჭრო 

პალატის კრებაზე ირჩევენ. საბჭო პასუხისმგებელია ორგანიზაციის პოლიტიკის 

გატარებაზე. აღმასრულებელი საბჭო წელიწადში მინიმუმ სამ სესიას მართავს. საბჭოს 

გენერალური მდივანი იმავდროულად აღმასრულებელის საბჭოს მდივანიც არის. 

საერთაშორისო შტაბ-ბინა გენერალური მდივნის მეთაურობით ახორციელებს 

ორგანიზაციის მთელი საქმიანობის კოორდინაციას. მასში ფუნქციონირებენ სხვადასხვა 

დეპარტამენტები, მაგალითად, საერთაშორისო საარბიტრაჟო სასამართლო, რომელიც 

ემსახურება საერთაშორისო კომერციული დავების გადაწყვეტას, ასევე სავაჭრო პალატების 

საერთაშორისო ბიურო, ბიზნესის სფერო სამართლის ინსტიტუტი, ეკონომიკურ 

სამსახურთან ბრძოლის სამსახური, გარემოს საკითხების მსოფლიო საბჭო და სხვა. 2004 

წლის განმავლობაში დაფიქსირდა 561 მოთხოვნა დავის გადაწყვეტის თაობაზე 

საარბიტრაჟო სასამართლოში, რომლებიც ეხებოდა 1682 დაწესებულებებსა თუ 

გაერთიანებებს სხვადასხვა ქვეყნებიდან თუ დამოუკიდებელი ტერიტორიებიდან. 

თავდაპირველი ერთგვარი ჩვეულებები და პრაქტიკული გამოცდილებანი 

საფინანსო სფეროში დოკუმენტურად ჩამოყალიბდა 1933 წელს, ხოლო მისი უკანასკნელი 

ვერსია, UCP 500  მოხმარებაში დაინერგა 1994 წლის იანვრიდან. მასში ჩამოყალიბებულ 

წესებს იყენებენ ბანკები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. 2002 წელს UCP 500 ჴში იქნა 
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შეტანილი ცვლილებები და ეწონა EUCP, რომელიც უკვე პასუხობდა ელექტრონული და 

ნახევრად ელექტრონული დოკუმენტების მოთხოვნებს. ამჟამად UCP 600 მოქმედებს. 

    1936 წელს გამოქვეყნდა პირველი ინკოტერმსი ანუ საერთაშორისო კომერციული 

ტერმინების კრებული, რომელშიც განსაზღვრული იყო მიწოდების უნივერსალური 

პირობები, როგორიცაა Ex quay, CIF და FOB და სხვა, ხოლო 1990 წელს მსოფლიოში 

მიმდინარე სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების მოდიფიკაციის გათვალისწინებით 

მიწოდების ზოგიერთი პირობა ამოღებულ იქნა ხმარებიდან (კერძოდ, FOR/FOT  და FOB 

აეროპორტი). ამის გათვალისწინებით ინკოტერმსს ეწოდა ინკოტერმს-90. იგი ძალაში 

შევიდა 1 ივლისიდან. მას შემდეგ საჭიროებისამებრ ინკოტერმსმა კიდევ განიცადა 

ცვლილებები. 2000წლის 1 იანვრიდან კი იწყებს მოქმედებას ინკოტერმს-2000. 

საერთაშორისო კომერციული ტერმინები საერთაშორისო ვაჭრობაში  გამოიყენება 

მიწოდების პირობების სახით. მიწოდების პირობები დაფიქსირებული უნდა იყოს 

“ინვოისში” და კონტრაქტში. თავის მხრივ მიწოდების პირობა გულისხმობს გარკვეული 

ხარჯების დაფიქსირებას გამყიდველის მხრიდან, რაც საფუძველი ხდება გაანგარიშებულ 

იქნას მყიდველის ხარჯები. თუ მაგალითად მიწოდების პირობა არის EXW (ფრანკო ქარხანა 

მითითებულ ადგილზე),ეს იმას ნიშნავს რომ გამყიდველის ვალდებულება ხარჯების 

თვალსაზრისით შეადგენს მხოლოდ იმ ხარჯების გაწევას, რაც დაკავშირებულია 

გამყიდველის ქარხნიდან, საწყობიდან და ა.შ. ნებისმიერი ადგილიდან მიცემული საქონლის 

მყიდველისადმი გადაცემასთან. ე.ი. თუ “ინვოისში” მიწოდების პირობა EXW,  

ეს მომსახურება შესთავაზა სავაჭრო პალატამ, რომელიც დაიწყო 1958 წელს და 

დღესდღეისობით მოქმედებს დაახლოებით 57 ქვეყანაში.  

ბიზნეს სფეროს სამართლის ინსტიტუტი შეიქმნდა 1979 წელს, რათა შეესწავლათ ის 

სადაო საკითხები, რომლებიც დაკავშირებულია საერთაშორისო ბიზნესთან. კანის 

კინოფესტივალზე ყოველ წელს ინსტიტუტი მართავს კონფერენციას აუდიო-ვიზუალურ 

კანონებზე. 

1980-იან წლებში დაარსდა კომერციულ დანაშაულებებთან ბრძოლის სამსახური, 

რომელიც მოიცავს საერთაშორისო საზღვაო ბიუროს (იგი აგვარებს ყოველგვარ საზღვაო 

დანაშაულებებს) და საფინანსო-საინვესტიციო ბიუროს. 

როგორც უკვე ავღნიშნეთ, საერთაშორისო სავაჭრო პალატაში გაერთიანებულია 

ათასობით ყველა ზომის კომპანია 130-ზე მეტი ქვეყნიდან. ისინი ადგენენ წესებსა და 

პოლიტიკას, რომლებიც მასტიმულირებელ გარემოს გარემოს ქმნიან ვაჭრობისა და 

ინვესტირებისათვის. ორგანიზაციაში გაწევრიანება შეუძლიათ: 

 კორპორაციებს და კომპანიებს ნებისმიერი სექტორიდან; 

 ეროვნულ პროფესიულ და სექტორულ ასოციაციებს; 

 ბიზნესმენთა და მეწარმეთა ფედერაციებს; 
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 სავაჭრო პალატებს; 

 ფიზიკურ პირებს რომლებიც დაკავებული არიან საერთაშორისო ბიზნესით; 

 იურდიულ და საკონსულტაციო ფირმებს. 

ორგანიზაციაში გაწევრიანებით ქვეყნებს ეძლევათ საშუალება მიიღონ მონაწილეობა 

საერთაშორისო სავაჭრო პალატის კომისიების საქმიანობაში და სპეციალურ ჯგუფებში, 

რომლებიც დაკომპლექტებული არიან 500-ზე მეტი ბიზნეს ექსპერტისაგან. ისინი 

რეგულარულად იკრიბებიან, რათა კრიტიკულად განიხილონ საერთაშორისო და 

სამთავრობო ორგანიზაციებიდან შემოთავაზებული წინადადებები. წევრები შეისწავლიან, 

აგრეთევე, რა რეალური პრობლემები აქვთ თავიანთ კომპანიებს განვითარების ადრეულ 

ეტაპზე და იგებენ დროს კოლექტიური ჯეროვანი გადაწყვეტილებების მიღებით. ისინი 

ასევე უფლებამოსილნი არიან ჩამოაყალიბონ  პალატის სამოქმედო პოლიტიკა და აირჩიონ 

მისი წარმართვის წესები, ასევე შეიმუშავონ დღის წესრიგი. 

წევრი ორგანიზაციები თუ ქვეყნები არიან მოწინავენი ბიზნესის 

თვითრეგულარიზაციაში. საერთაშორისო სავაჭრო პალატა მსოფლიოში ლიდერია 

საერთაშორისო სავაჭრო საქმიანობაში სავალუტო წესების, სტანდარტებისა და კანონების 

ფორმირების საქმეში, კანონებისა, რომლებიც მისაღებია ყველა ბიზნეს სექტორისათვის და 

დაცულია ათასობით გარიგებებში ყოველდღიურად. 

როგორც უკვე ზემოთ აღვნიშნეთ, წევრი კომპანიები და ბიზნეს ასოციაციები 

წარმოადგენენ საერთაშორისო ვაჭრობისათვის ისეთი ფასდაუდებელი ინსტრუმენტების 

შემქმნელებს, როგორიცაა ინკოტერმისი, ერთგვარი ჩჰვეულებანი და პრაქტიკული 

გამოცდილებანი საბარათოO დაკრეტდიტებისა (UCP 600) და კომპლექტი წინადადებებისა 

თუ რეკომენდაციებისა, იმის თაობაზე თუ როგორ უზრუნველყოთ ინტერნეტით 

ვირტუალური გარიგების საიმედოობა (GUIDEC). 

პალატის პრივილეგირებული თანამშრომლობა უმთავრეს საერთაშორისო 

ორგანიზაციებთან, როგორიცაა გაერო, მისი სპეციალური დაწესებულებები და ვმო, აძლევს 

საშუალებას მას უფრო ეფექტურად წარმოაჩინოს მისი წევრების ინტერესები საერთაშორისო 

არენაზე. წევრები ამუშავებენ სასურველ ბიზნეს პოზიციებს საერთაშორისო 

ორგანიზაციებთან და აგრეთვე, მთავრობებისათვის შესაბამისი ეროვნული კომისიების 

მეშვეობი. და ბოლოს, საერთაშორისო სავაჭრო პალატის შემადგენელ ნაწილად ყოფნა 

წევრებს უქმნის გავლენას და იმიჯს, როგორც ეროვნულ ჩარჩოებში, ასევე, საერთაშორისო 

დონეზე. 

ამრიგად, სამეურნეო ცხოვრების ინტერნაციონალიზაცია მნიშვნელოვნად ზრდის რა 

მსოფლიო ეკონომიკის და საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების რიცხვს, მათი 

გადაწყვეტა მხოლოდ ორმხრივი მოლაპარაკების საფუძველზე მით უფრო შეუძლებელია. 

ისინი მოითხოვენ მრავალი სახელმწიფოს, ზოგ შემთხვევაში კი მსოფლიოს ყველა 

სახელმწიფოს მონაწილეობას, განსაკუთრებით კი კაცობრიობის წინაშე მდგარი 
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გლობალური პრობლემების გადაწყვეტისას. საქმე მხოლოდ რაოდენობრივ მხარეს არ ეხება. 

პრობლემების შინაარსის გართულებამ განაპირობა მუდმივმოქმედი ინსტიტუცონალური 

მექანიზმის აუცილებლობა, რომელიც ოპერატიულ გადაწყვეტილებებზე მუშაობს. 

საერთაშორისო სავაჭრო პალატა წამროადგენს რა ამ პრობლემათაგან ერთ-ერთის, კერძოდ, 

მსოფლიო სავაჭრო ფორმირების წარმმართველ უმთავრეს ინსტრუმენტს, ნამდვილად 

ფასდაუდებელ როლს თამაშობს საერთაშორისო ვაჭრობის განვითარებაში. 
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ინტერნეტ რესურსები: 
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International Trade Centre: www.intracen.org 

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD): www.oecd.org 

United Nations: www.un.org 

Worldbank: www.worldbank.org 

World Trade Organisation (WTO): www.wto.org 

General website for the European Union: europa.eu.int 

European Commission (with links to DGs): europa.eu.int/217omm./index_en.htm 

Eurointernet: eiop.or.at/euroint 

EUR-OP Office for publications: publications.eu.int/index_en.html 

European Research Paper Archive (ERPA): eiop.or.at/erpa 

Eurostat (European Statistical Agency): europa.eu.int/en/217omm./eurostat/serven/home.htm 

Press releases: europa.eu.int/217omm./press_room/index_en.htm 

Centre for Economic Policy Research (CEPR): www.cepr.org 

Bureau of Economic Analysis: www.bea.doc.gov 

Federal Reserve Bank (board of governors): www.federalreserve.gov 

http://www.adb.org/
http://www.greenpeace.org/
http://www.imf.org/
http://www.intracen.org/
http://www.oecd.org/
http://www.un.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.wto.org/
http://www.cepr.org/
http://www.bea.doc.gov/
http://www.federalreserve.gov/
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Federal Interagency Council on Statistical Policy (FedStats): www.fedstats.gov 

National Bureau of Economic Research: www.nber.org 

Japan Statistics Bureau and Statistics Center: www.stat.go.jp/english/index.htm 

Ministry of Economy, Trade and Industry (METI): www.meti.go.jp/english 

 

დამატებითი მისამართები: 

AmosWEB.com (online testing, glossary, etc.) 

Economics Course in International Trade 

Graph Review at Syracuse University 

The Dismal Scientist 

The Wealth of Nations, Adam Smith 

http://www.coca-cola.com 

http://www.cocacola.co.jp 

http://wwwgmacglobalrelocation.com 

Multilateral Organizations 

African Development Bank 

Asian Development Bank 

Asia-Pacific Economic Cooperation 

Bank for International Settlements 

European Union 

Inter-American Development Bank 

International Monetary Fund 

North Atlantic Treaty Organization 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 

United Nations 

World Bank 

World Trade Organization 

 

მონაცემებისთვის: 

Bureau of Economic Analysis 

Currency and Exchange Rate Information from OANDA 

Dr. B’s Wide World of Web Data 

Federal Reserve Economic Data (FRED) 

National Bureau of Economic Research 

Penn World Tables 

Union Bank of Switzerland 

U.S. Central Intelligence Agency World Factbook 1999 

U.S. Federal Government: Fedstats 

White House Economic Statistics Briefing Room 

http://www.fedstats.gov/
http://www.nber.org/
http://www.stat.go.jp/english/index.htm
http://www.meti.go.jp/english
http://www.coca-cola.com/
http://www.cocacola.co.jp/
http://wwwgmacglobalrelocation.com/
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სამთავრობო, სავაჭრო და სხვა ორგანიზაციები: 

Canadian International Trade Tribunal 

Canadian Trade Commissioner Service 

Export-Import Bank of the United States 

Institute for International Economics 

New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade 

U.S. Bureau of Export Administration 

U.S. Department of State 

U.S. International Trade Administration 

U.S. International Trade Commission 

 

ცენტრალური ბანკები: 

Banque de France 

Bank of Canada 

Bank of England 

Bank of Indonesia 

Bank of Japan 

Board of Governors of the Federal Reserve System 

Central Bank of Russia 

Deutsche Bundesbank 

European Central Bank 

Federal Reserve Bank of New York 

Reserve Bank of Australia 

Reserve Bank of India 

Reserve Bank of New Zealand 

South Africa Reserve Bank 

Swiss National Bank 

Other Central Banks 

 

დამატებითი ეკონომიკური ლინკები: 

Directory of Economic, Commodity, and Development Org. 

Dr. Ed Yardeni’s Economics Network 

ECONlinks (Dr. Scott Simkins) 

Everything International (Dr. Lloyd Russow) 

Interesting Sites (Dr. Hal Varian) 

International Governmental Organizations 

Resources for Economists on the Internet 

University of Kansas International Business Resource Connection 
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American Economic Association 

Economicsearch.com 

Federal Reserve Economic Data 

WebEc – World Wide Web Resources in Economics 

EcEdWeb 

Economics America 

Economics at About.com 

The Dismal Scientist 

Dr. Ed Yardeni’s Economics Network 

Economic History Services 

Building a Homepage for Your Economics Class 
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2. ეკონომიკის აქტუალური საკითხები ( თსუ სამეცნიერო საშრომთა კრებული) 

3. საქართველოს ეკონომიკა 

4. Внешнеэкономический бюллетень 

5. Мировая экономика и международние отношения 

6. American Economic Review 

7. International Economic Review 

8. Journal of Political Economy 

9. Journal of International Money and Finance 

10.  The Economist :  www.economist.com 

11. Quarterly journal of Economics 

Financial Times 
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