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ლექცია I 

 

შესავალი 

 

საქართველოს საგარეო ეკონომიკური პოლიტიკის მიზანია ქვეყნის ეკონომიკის 

ციფრიზაციის საფუძველზე ინოვაციური მეწარმეობის უწყვეტი განვითარების 

უზრუნველყოფა. 

დღევანდელ პირობებში საქართველოში წარმოებულ საქონელს აქვს დაბალი 

დამატებული ღირებულება. ამ ეტაპზე შედარებით განვითარებულია მხოლოდ 

გადამამუშავებელი მრეწველობა, რომელიც პირდაპირ არის მიბმული საქართველოში 

მოპოვებულ ბუნებრივ რესურსებზე და სოფლის მეურნეობის ადგილობრივ ნაწარმზე. 

ამის მიზეზია ტექნოლოგიური განვითარებისა და ინოვაციის დაბალი დონე, რაც ამავე 

დროს განაპირობებს ბუნებრივი რესურსების არარაციონალურ გამოყენებას და 

საფრთხეს უქმნის ქვეყნის ბუნებრივ სიმდიდრეს. 

ქვეყანაში დაბალია როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო სექტორის დანახარჯები 

კვლევასა და განვითარებაზე, რაც ასახულია სხვადასხვა საერთაშორისო შეფასებასა და 

რეიტინგში. ინოვაციის გლობალურ ინდექსში(GII 2020)საქართველომსოფლიოში63-

ეადგილზეა,ხოლო2019წლისინოვაციების შესაძლებლობის ინდექსში (ICI) 131 ქვეყანას 

შორის 44-ე ადგილი უკავია.  

 

ცხრილი №1. GII Rankings of Georgia (2018–2020) 

 

წელი ადგილი  ინოვაციების 

შესაძლებლობათა 

(დანერგვის) 

მიხედვით 

ინოვაციების  

დანერგვის 

შედეგების 

მიხედვით 

2020 63 54 71 

2019 48 44 60 

2018 59 53 62 

წყარო: GII Rankings of Georgia (2018–2020). 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020/ge.pdf  

 

საქართველო 2020 წელს ინოვაციების დანერგვის უფრო მაღალ შედეგებს (54 ადგილი) 

ავლენს ვიდრე ინოვაციების შედეგების (71 ადგილი) მიხედვით. 

 

ინოვაციის და ტექნოლოგიური განვითარების დონის ასამაღლებლად 

განსახორციელებელი პოლიტიკის მიმართულებები 
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ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის 

მთავარ ამოცანას ინოვაციური საქმიანობის და უახლესი ტექნოლოგიების გადაცემის და 

დანერგვის კომპლექსური ხელშეწყობა წარმოადგენსროგორც ეროვნულ, ისე რეგიონულ 

დონეზე. სახელმწიფო წაახალისებსგარემოს დაცვაზე ორიენტირებული თანამედროვე 

ტექნოლოგიების დანერგვას და„მწვანე ეკონომიკის“განვითარებას. 

 

სახელმწიფო შეარჩევს და მხარს დაუჭერს ცალკეულ ინოვაციურ და განსაკუთრებული 

(თანმდევი) სოციალურ-ეკონომიკური ეფექტის მქონე სამრეწველო პროექტებს; 

პროექტების განხორციელებისას, საქართველოს მთავრობაიხელმძღვანელებს ისეთი 

პრინციპებით, როგორებიცაა ინოვაციურობა, ექსპერიმენტულობა და მდგრადობა, 

გამჭვირვალობა და წარმატების კრიტერიუმების სიცხადე, სახელმწიფო და კერძო 

სექტორისპარტნიორობა; 

 

კვლევისა და განვითარებისათვის საჭირო ფინანსებზეხელმისაწვდომობის 

გაუმჯობესება და მათი კომერციალიზაციისხელშეწყობა; 

კერძო სექტორის განვითარების და კონკურენტუნარიანობის ასამაღლებლად მთავრობა 

ხელს შეუწყობს კვლევასა და განვითარებას, რაც გულისხმობს გამოყენებითი 

კვლევების წარმოებაში დახმარებას მათი სახელმწიფო დაფინანსების ეფექტიანობის 

ზრდით, ასევე სხვა ინსტრუმენტების შემუშავებით; 

საქართველოს 

მთავრობაუზრუნველყოფსფინანსებზეხელმისაწვდომობისზრდასგანსაკუთრებით 

მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის, რომლებიც, თავის მხრივ, ინოვაციის 

მამოძრავებელ ძალას წარმოადგენენ. ამ კუთხით საქართველოს მთავრობაიზრუნებს 

ინოვაციებისდატექნოლოგიებისსააგენტოსშესაძლებლობებისგაძლიერებაზე; 

კვლევების და განვითარების კომერციალიზაციის მიზნით, გაღრმავდება კავშირი 

კერძო სექტორსა და განათლების, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების 

სისტემასშორისგამოყენებითიკვლევისადაგანვითარებისხარისხისპრაქტიკაში 

დანერგვისადაკომერციალიზაციისეფექტიანობისასამაღლებლად. 

 

ინოვაციისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის განვითარება 

ინოვაციის მხარდასაჭერად საქართველოს მთავრობა ხელს შეუწყობს: 

შესაბამისიინფრასტრუქტურის(ტექნოპარკები,ბიზნესინკუბატორები,რეგიონული 

განვითარების სააგენტოები და საინოვაციო ცენტრები) განვითარებას და სათანადო 

კვალიფიკაციის სამუშაო ძალის მომზადებას, კვლევის და განვითარებისთვის 

აუცილებელი დამხმარე ინფრასტრუქტურის სრულყოფას უმაღლესი სამეცნიერო-

საგანმანათლებლო დაწესებულებების და კვლევითი ლაბორატორიებისთვის,უმაღლესიგანათლებისსისტემაშისწავლისადაკვლევის პროცესების ინტეგრაციას. უმაღლეს საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით 

დაწესებულებებშიამოქმედდებაკვლევითისაქმიანობისშედეგებისმონიტორინგის 

ერთიანისისტემადაშედეგზეორიენტირებულიდაფინანსებისმოდელები. 
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ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვისგაძლიერება 

 

ინოვაციების განვითარებისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს 

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვას. ამ მიზნით, საქართველოს 

მთავრობაუზრუნველყოფსინტელექტუალურისაკუთრებისუფლებებისდაცვასთან 

დაკავშირებული საკანონმდებლო და ინსტიტუციური ბაზის გაუმჯობესებას და 

საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვას „საქართველოსა და ევროკავშირს შორის 

ასოცირებისშესახებშეთანხმების“შესაბამისად. 

 

ეკონომიკაში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მაქსიმალურად 

ფართოდ გამოყენებისხელშეწყობა 

 

საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების მაქსიმალურად ფართოდ გამოყენების 

ხელშეწყობა მნიშვნელოვანია როგორც ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის ზრდისთვის, 

ასევე, მთელი მოსახლეობისთვის. სწორედ ამიტომ, საქართველოს მთავრობა იზრუნებს 

სატელეკომუნიკაციო 

ინფრასტრუქტურისგაუმჯობესებაზე.გარდაამისა,უზრუნველყოფილიიქნება ქვეყნის 

მასშტაბით ინტერნეტზე და საინფორმაციო -საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 

პროდუქტებზეხელმისაწვდობა. 

 

თანამედროვე ტექნოლოგიებზე ორიენტირებული პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების მოზიდვა 

 

ინოვაციებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარების მიზნით, 

საქართველოსმთავრობაწაახალისებსისეთიპირდაპირიუცხოურიინვესტიციების 

შემოდინებას, რომელთა მთავარი ამოცანა მოწინავე ტექნოლოგიების შემოტანა-

დანერგვა, განსაკუთრებით კი გარემოს დაცვაზე ორიენტირებული რესურსდამზოგავი 

ტექნოლოგიების დანერგვა და მწვანე ეკონომიკის განვითარება იქნება. 

 

მოსალოდნელი შედეგები 

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სფეროში საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებული 

პოლიტიკის მთავარ შედეგად მიიჩნევა: კომპანიების მიერმოწინავე ტექნოლოგიების 

ტრანსფერისა და პრაქტიკაში დანერგვის გაძლიერება, სამეცნიერო წრეებსა და ბიზნესს 

შორის კავშირის გამყარება, ინოვაციების დამაკმაყოფილებელი დონის არსებობა, ამის 

შედეგად, ადგილობრივი წარმოების კონკურენტუნარიანობის 

ამაღლება,ქართულიექსპორტისუფრომაღალტექნოლოგიურ

 პროდუქტზე ორიენტაცია, ხოლო 

იმპორტის სტრუქტურის შეცვლა ინოვაციური განვითარების უზრუნველსაყოფად. 

მიზნები ინოვაციისა და ტექნოლოგიების განვითარებისთვის რომლებიც დაისახა 

COVID 19 -ის პანდემიასთან დაკავშირებით ვერ შესრულდა. 
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მაჩვენებელი 

 

საბაზისო 

 

2018 

 

2020 

ცოდნაზედაფუძნებულიეკონომიკისინდექსი(K

EI) (საქართველოსპოზიცია) 

68 55 45 

გლობალური ინოვაციების ინდექსი(GII) 

(საქართველოსპოზიცია) 

73 59  63 

ფაქტორების მთლიანი მწარმოებლურობა (TFP) 2.70 3.00  3.20 

(ყოველწლიური, %)    

ინოვაციების შესაძლებლობის ინდექსი (ICI) 68 53 54 

გლობალური ინფორმაციულიტექნოლოგიების 

ინდექსი(GItI) 

65 58  50 

 

 

საგარეო ეკონომიკური პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ამოცანაა საგარეო ეკონომიკური 

ურთიერთობების განვითარება და გაფართოვება, აგრეთვე საგარეო ვაჭრობის ხელშეწყობით 

ექსპორტის ზრდის უზრუნველყოფა. 

არსებული მდგომარეობა 

2012-2020წლებშისაქართველოსექსპორტიდაახლოებით4.5-ჯერგაიზარდა. მიუხედავად ასეთი 

მასშტაბური ზრდისა, ექსპორტის დივერსიფიკაცია დაბალია, როგორც საექსპორტო 

ქვეყნების, ასევე, საექსპორტო პროდუქტის მიხედვით. ბოლო წლების განმავლობაში 

ქართულმა პროდუქტმა ახალ ბაზრებზე დაიმკვიდრა ადგილი. მნიშვნელოვნად გაიზარდა 

საქართველოდან მომსახურების ექსპორტი. 2012-2020 წლებში საქართველოს მთავარ 

საექსპორტო პროდუქტს შეადგენდა: ავტომობილები (ძირითადად რეექსპორტი), 

ფეროშენადნობები, სპილენძის მადნები, მინერალური წყლები, სასუქები და ზოგიერთი 

აგრარულიპროდუქტი. 

დღეისათვის ექსპორტის ძირითად ნაწილს ნედლეული წარმოადგენს. 

დაბალიაბაზრებისდივერსიფიკაციისტემპი,ხოლოკონკრეტულიპროდუქტისდა ახალ    

ბაზრებზე    შეღწევის  და      დამკვიდრების

 მაჩვენე

ბლები- არადამაკმაყოფილებელი.ექსპორტის პოტენციალის ზრდის და ევროპულ ბაზარზე 

ინტეგრაციისთვის, აუცილებელია, „საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების 

შესახებ შეთანხმებით“ გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება. ეს ხელს 

შეუწყობსქართულისაექსპორტოპროდუქტისევროკავშირისბაზარზეშესვლასადა 

დამკვიდრებას, ასევე, საქართველო-ევროკავშირის სავაჭრო-ეკონომიკური 

ურთიერთობების თვისობრივად ახალ საფეხურზე გადასვლას. ამასთან, მნიშვნელოვანია 

კერძო სექტორის ინფორმირებულობის ამაღლება შეთანხმებით გათვალისწინებულ 

გასატარებელ ღონისძიებებთანდაკავშირებით. 

დიდი ყურადღება დაეთმობა აშშ-სთან სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტიით 
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გათვალისწინებული სავაჭრო-ეკონომიკური კავშირების გაღრმავებას, მათ შორის, ვაჭრობასა 

და ინვესტიციებზე მაღალი დონის დიალოგის ფარგლებში მოლაპარაკებების დაწყებას 

შესაძლო თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე. 

აუცილებელიასაქართველოსსავაჭროპარტნიორქვეყნებთანთავისუფალი ვაჭრობის 

შეთანხმების მაქსიმალური და ეფექტიანი გამოყენება და რეგიონული 

ბაზრებისათვისება,სავაჭროპარტნიორებთანვაჭრობაშიხელოვნურიბარიერების შემცირება. 

ზემოაღნიშნულიტექნოლოგიურიგანვითარებისდონისადაინოვაციისპრობლემებიდიდწი

ლადგანაპირობებსექსპორტისდაბალდივერსიფიცირებულობასდანაწილობრივ - 

ახალბაზრებზედამკვიდრებისსირთულეს.გარდაამისა,კიდევრჩებარიგიფაქტორებისა,რომ

ლებიცაფერხებენექსპორტისგანვითარებასახალბაზრებზეწვდომისთვალსაზრისით. 

კერძოდ, 

ტექნიკურიბარიერებივაჭრობაშიარიძლევაარსებულიპრეფერენციულირეჟიმისეფექტიანა

დგამოყენებისსაშუალებას; 

ექსპორტისწახალისებისდამხმარეინფრასტრუქტურისარარსებობისგამო, 

პოტენციურსაექსპორტობაზრებსარმიეწოდებათსათანადოინფორმაციაქართულიპროდუქ

ტისშესახებ.რიგბაზრებზეშესაღწევადაუცილებელიაუკეთესისავაჭრორეჟიმისარსებობა. 

არასათანადოსავაჭრო-ლოგისტიკურიინფრასტრუქტურაზრდისექსპორტირებისხარჯებს. 

ექსპორტისზრდისხელშეწყობისმიზნითგანსახორციელებელიპოლიტიკის 

მიმართულებებიექსპორტის გაფართოება და დივერსიფიცირება კერძო სექტორის 

პრეროგატივაა. კომპანიების მიერ საექსპორტო ბაზრების და მათ მიმართ არსებული 

მოთხოვნების შეფასებასა და გამოვლენაში საქართველოს მთავრობას შეუძლიაიყოს ქმედითი 

პარტნიორი. მას შეუძლია არსებულ და პოტენციურ სავაჭრო პარტნიორებთან 

საერთაშორისო სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავება და განვითარება, საერთაშორისო 

ბაზრებზე ქართველი ექსპორტიორების ინტერესების დაცვა, ხარისხის ეროვნული 

ინფრასტრუქტურის განვითარება საერთაშორისო მოთხოვნების შესაბამისად, 

საერთაშორისო ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერების შემცირება, ასევე, 

ექსპორტიორებისათვის საექსპორტო ბაზრების შესახებ 

ინფორმაციისმიწოდებადასატრანსპორტოდალოგისტიკურიინფრასტრუქტურის 

განვითარებისხელშეწყობა. 

ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერების შემცირება 

ექსპორტის განვითარების და საერთაშორისო და ევროპულ ბაზრებზე ინტეგრაციისა და 

საქართველოში წარმოებული პროდუქტისა და მომსახურების კონკურენტუნარიანობის 

გასაზრდელად, საქართველოს მთავრობა იზრუნებს ვაჭრობაში ჯერ კიდევ არსებული 

ტექნიკური ბარიერების შემცირებაზე, რაც საქართველოს კანონმდებლობას ევროპულ 

ნორმებთან დააახლოებს. ეს გამოიწვევს ხარისხის ეროვნული ინფრასტრუქტურის 

განვითარებას და ხარისხის ეროვნული ინსტიტუტების ინტეგრაციას საერთაშორისო და 

ევროპულ სისტემებში. საქართველოს მთავრობა უზრუნველყოფს საქართველოს მიერ 

„საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების“ ფარგლებში 

აღებული ვალდებულებების თანმიმდევრულ შესრულებას, მათ შორის, მეტროლოგიის, 

სტანდარტიზაციის, აკრედიტაციის, შესაბამისობის შეფასების, ტექნიკური რეგულირებისა 
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და ბაზარზე ზედამხედველობის ეროვნული სისტემების ევროპულთან შესაბამისობაში 

მოყვანას. 

ზემოაღნიშნულთან ერთად, საქართველოს მთავრობა აქტიურად ითანამშრომლებს 

რეგიონის ქვეყნებთან და არსებულ სავაჭრო პარტნიორებთან ქართველი მეწარმეების 

მეზობელი ქვეყნების ბაზარზე შესვლასთან დაკავშირებული პრობლემების გადასაჭრელად. 

ამ მიზნით, შეიქმნა ექსპორტიორთა ინტერესების დაცვის ცენტრი, რომელიც მოიძიებს 

ინფორმაციას საერთაშორისო ვაჭრობაში ექსპორტზე ორიენტირებული ქართველი 

მეწარმეების პრობლემების შესახებ. 

 

აგრარული პროდუქტის ექსპორტის ხელშეწყობა 

 

საქართველოს მთავრობა ხელს შეუწყობს სექტორის მოდერნიზაციას და 

კონკურენტუნარიანობისზრდას.აგრარულიპროდუქტისექსპორტისპოტენციალის ზრდის 

მიზნით, საერთაშორისო და ევროპული ნორმების შესაბამისად, განვითარდება სურსათის 

უვნებლობის, ვეტერინარიისა და ფიტოსანიტარიის სისტემები „საქართველოსა და 

ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების“ ფარგლებში აღებული 

ვალდებულებების ეტაპობრივი შესრულების გზით.„საქართველო-

ევროკავშირისასოცირებისშესახებშეთანხმებით“აღებული ვალდებულების 

შესასრულებლად, ასევე, სხვა პრეფერენციული სავაჭრო რეჟიმიდან სარგებლის ზრდის და 

საქართველოში წარმოებული აგრარული პროდუქტის საერთაშორისო ბაზრებზე შეღწევის 

და დამკვიდრების მიზნით, საქართველოს მთავრობა უზრუნველყოფს მეწარმეთა 

ინფორმირებულობის ზრდას სურსათის უვნებლობასთან, ვეტერინარიასა და ფიტო-

სანიტარიასთან, „საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების“ 

ფარგლებში გასატარებელ 

ღონისძიებებთანდაკავშირებითსაერთაშორისოდაევროპულბაზრებზეარსებული 

მოთხოვნებისდაექსპორტისშესაბამისიპროცედურებისშესახებ. 

საქართველოს მთავრობა მხარს დაუჭერს პროდუქტის ადგილწარმოშობის დასახელების 

სქემის გაფართოებას და ქართული ბრენდების შემდგომ განვითარებას. 

 

ექსპორტის განვითარების დამხმარე სისტემების შექმნა 

საქართველოში წარმოებული პროდუქტისა და მომსახურების კონკურენტუნარიანობის 

ამაღლების, მათი საერთაშორისო ბაზრებზე დამკვიდრების მიზნით, ხელი შეეწყობა 

ექსპორტის განვითარების დამხმარე სისტემების შექმნას, რაც უზრუნველყოფს 

საქართველოს საექსპორტო პროდუქტისა და საექსპორტო 

ბაზრებისშესახებმეწარმეებისინფორმირებულობას.ამსფეროშიგანსაკუთრებულ როლს 

შეასრულებს სსიპ - მეწარმეობის განვითარების სააგენტო, რომელიც საექსპორტო 

პოტენციალის გაძლიერების მიმართულებით იმუშავებს. სსიპ - მეწარმეობის განვითარების 

სააგენტო მეწარმეებს გააცნობს პოტენციურ საექსპორტო 

ბაზრებს,ამბაზრებზეარსებულმოთხოვნებს,საერთაშორისობაზრებსკიმიაწვდის 

ინფორმაციას საქართველოში წარმოებული პროდუქტისა და მომსახურებისშესახებ. 
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საერთაშორისო სავაჭრო ურთიერთობების განვითარება/გაღრმავება ექსპორტის 

პოტენციალის ზრდის და საქართველოში წარმოებულიპროდუქტის და მომსახურების 

კონკურენტუნარიანობის გასაზრდელად საქართველოს მთავრობა გააღრმავებს 

თანამშრომლობას არსებულ და პოტენციურ სავაჭრო პარტნიორებთან პრეფერენციული 

სავაჭრო რეჟიმის განსავითარებლად. 

გარდა ამისა, გაგრძელდება ინტენსიური მუშაობა აშშ-თან თავისუფალი 

ვაჭრობისშესახებხელშეკრულებისგასაფორმებლადმოლაპარაკებებისდაწყებისადა 

რეგიონულ დონეზე არსებული სავაჭრო კავშირების გაღრმავების მიზნით. საქართველოს 

მთავრობა ითანამშრომლებს მეზობელ სახელმწიფოებთან, რათა 

ქართულპროდუქტსუცხობაზარზეარშეექმნასხელოვნურიბარიერი. 

 

მოსალოდნელი შედეგები 

ზემოაღნიშნულიღონისძიებებისმთავარიშედეგიიქნებაექსპორტისროლის 

ზრდაქვეყნისეკონომიკურიგანვითარებისპროცესში,რაცგულისხმობსგაზრდილ 

ექსპორტს და საექსპორტო პროდუქტის დივერსიფიკაციას, კომპანიების ახალ 

ბაზარზეშეღწევასდადამკვიდრებას.ქართულიბიზნესისსაერთაშორისობაზრების 

კონკურენტულ გარემოში ინტეგრაცია გაზრდის მწარმოებლურობის სტიმულს და, 

შესაბამისად, ხელს შეუწყობს უფრო მაღალი დამატებული ღირებულების მქონე 

პროდუქტისექსპორტს. 

 

მიზნები ექსპორტის ზრდის ხელშეწყობისთვის 

 

მაჩვენებელი

 საბ

აზისო 

2017 2020 

ექსპორტი (საქონელი და 

მომსახურება) მთლიან შიდა 45 

პროდუქტთან მიმართებით(%) 

 

55 

 

65 

საქონლის ექსპორტის წილი 18 

მშპ-სთან მიმართებით(%) 

 

22 

 

30 

ვაჭრობის შესაძლებლობის 

ინდექსი (EnablingTradeIndex 38 

2012) 

 

30 

 

25 

 

ინფრასტრუქტურის განვითარება და სატრანზიტო პოტენციალის მაქსიმალური 

გამოყენება 

არსებული სიტუაცია 

ბოლო წლების განმავლობაში ძირითადი ინფრასტრუქტურის განვითარებაში 
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მნიშვნელოვანი ინვესტიციები განხორციელდა, რამაც ხელი შეუწყო ქვეყნის 

სატრანსპორტო, ენერგო და სხვა ძირითადი ინფრასტრუქტურული სისტემების 

გაუმჯობესებას.მიუხედავადამისა,ინფრასტრუქტურაარარისსაკმარისად 

განვითარებული, რომ უზრუნველყოს კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობის ზრდა 

და ქვეყნის სატრანზიტო პოტენციალის მაქსიმალური გამოყენება. ამასთან, ბოლო 

წლების განმავლობაში განხორციელებული მრავალი კაპიტალური დანახარჯი არ იყო 

გაწეული საუკეთესო ეკონომიკური ეფექტის მქონე ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე. 

საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე, შესაძლებლობა აქვს რეგიონში 

მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს ვაჭრობასა და ტვირთების საერთაშორისო 

გადაზიდვაში. ამასთანავე, ბაზრის მცირე მოცულობიდან 

გამომდინარე,კერძოსექტორისკონკურენტუნარიანობისთვისაუცილებელიამისი 

რეგიონულ და საერთაშორისო ბიზნესში ფართო ჩართულობა, რისი ერთ-ერთი 

წინაპირობაც კარგად განვითარებული სატრანსპორტო და ლოგისტიკური 

ინფრასტრუქტურაა. 

მიუხედავად იმისა, რომ წარსულში საქართველოს სატრანზიტო 

შესაძლებლობებიმუდმივადიზრდებოდა,არსებულიპოტენციალისდიდინაწილი 

დღეისთვისკვლავაუთვისებელია.სხვაალტერნატიულმარშრუტებთანშედარებით, 

მარშრუტი ევროპიდან საქართველოს გავლით აზიამდე და უკუმიმართულებით უფრო 

მოკლეა, თუმცა, ევროპიდან აზიისკენ და უკუმიმართულებით ტვირთების, მხოლოდ, 

მცირე რაოდენობის გადაზიდვა ხორციელდება საქართველოს ტერიტორიისგავლით. 

მიუხედავად საგზაო და სარკინიგზო ინფრასტრუქტურაში განხორციელებული 

ინვესტიციებისა, დღეს არსებული სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის 

გამტარუნარიანობა ვერ უზრუნველყოფს გაზრდილი ტვირთების მომსახურებას; 

გადაზიდვისა და ლოგისტიკური მომსახურების ფასი არაკონკურენტუნარიანია; არ 

არსებობს თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი ლოგისტიკური ცენტრები. 

საქართველოზე გამავალი მარშრუტის კონკურენტუნარიანობას ამცირებს ამ გზაზე 

არსებული მეზობელი ქვეყნების საზღვრების გადაკვეთის განსხვავებული 

პროცედურებიც. 

ექსპორტის კუთხით არსებული პრობლემები ასახულია საერთაშორისო 

შეფასებებში.გლობალურიკონკურენტუნარიანობისინდექსის მიხედვით, საქართველო 

მსოფლიოში 103-ე ადგილზეა საერთაშორისო დისტრიბუციის კონტროლის კომპონენტის 

მიხედვით. ლოგისტიკისგანვითარების ინდექსის (Logistics Performance Index) მიხედვით 

საქართველო 155 ქვეყანას შორის 77-ე ადგილზეიყო. 

ინფრასტრუქტურის განვითარების თვალსაზრისით, კვლავ პრობლემურია სასოფლო-

სამეურნეო ინფრასტრუქტურის განვითარების დონე, რასაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს 

სოფლის მეურნეობის სექტორის, როგორც სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტის პირველადი 

წარმოების, ასევე, მასთან დაკავშირებული 

გადამამუშავებელიმრეწველობისმწარმოებლურობისდაკონკურენტუნარიანობის 

ზრდისთვის. დღეისათვის არასათანადოდაა განვითარებული საირიგაციო და 

სადრენაჟოინფრასტრუქტურა. 
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კერძო სექტორის კონკურეტუნარიანობის ასამაღლებლად და ქვეყნის სატრანზიტო 

პოტენციალის მაქსიმალურად ასათვისებლად აუცილებელია სტაბილური და 

ხელმისაწვდომი ენერგომიწოდება. მიუხედავად იმისა, რომ დღეისათვის, ენერგეტიკის 

სექტორში არსებული მდგომარეობა ეკონომიკის განვითარებისთვის შემაფერხებელ 

ფაქტორად არ მიიჩნევა, აუცილებელია 

ადეკვატურიპოლიტიკისგატარება,რათაენერგეტიკა,მასზეგაზრდილიმოთხოვნის გამო, 

მომავალში არ იქცეს შემაფერხებელ ფაქტორად. 

ქვეყანაში დღეისთვის წარმოებული ენერგია ადგილობრივი მოთხოვნის 

დასაკმაყოფილებლად არასაკმარისია. ამის გამო, ყოველწლიურადაუცილებელიხდება 

ენერგიის იმპორტი. დიდია ბუნებრივი აირის იმპორტის მოცულობა, რაც 

ზრდისენერგიისფასსდაშესაბამისად-წარმოებას.დამოკიდებულებაენერგიისგარე 

წყაროებზე,ასევე,რისკისქვეშაყენებსმიწოდებისსტაბილურობას. 

არსებული ენერგეტიკული სიმძლავრის ზრდის გარეშე იმპორტირებული 

ენერგომატარებლების წილი ენერგიაზე მოთხოვნის ზრდის პარალელურად გაიზრდება. 

ამ დროს ქვეყნის მდიდარი ენერგორესურსები უმეტესწილად გამოუყენებელია. 

ენერგეტიკული მნიშვნელობით გამორჩეულ მდინარეთა (დაახლოებით 300 მდინარე) 

წლიური ჯამური პოტენციური სიმძლავრე 15 ათასი 

მეგავატის,საშუალოწლიურიენერგიაკი50მლრდკვტ.საათისეკვივალენტურია, მათი 

პოტენციალის 80% - აუთვისებელია. გარდა ჰიდრორესურსებისა, ქვეყანაში საკმაოდ 

დიდია ქარისა და მზის ენერგიის პოტენციალი. არსებობს გეოთერმული წყლების მარაგი, 

რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია ძვირადღირებული ენერგოშემცველი 

პროდუქტის იმპორტის შემცირება. ჰიდრორესურსების გამოყენების თვალსაზრისით 

დიდი მნიშვნელობა ენიჭება წყლის რესურსების ეფექტიანმართვას. 

ჰიდრორესურსების ათვისება, მისი სეზონური ხასიათიდან გამომდინარე, ჭარბი 

ენერგიისთვის საექსპორტო ბაზრების და რეგიონალური ვაჭრობის მაქსიმალურად 

განვითარებას მოითხოვს. ამ ეტაპზე ექსპორტის არეალი შეზღუდულია. 

იმპორტის მოცულობის შემცირების და ადგილობრივი რესურსების უკეთ გამოყენების 

გარდა, აუცილებელია, ენერგიაზე ხელმისაწვდომობის სფეროში არსებული 

პრობლემების გადაჭრა. ენერგოგანაწილების ინფრასტრუქტურაში არსებული ტექნიკური 

სირთულეები ვერ უზრუნველყოფს ენერგიის უწყვეტ და ხარისხიან მიწოდებას. 

ენერგოგანაწილების ქსელებთან მიერთების შედარებით რთული ადმინისტრაციული 

პროცედურებისა და საფასურის გამო ენერგია აღარ არის ხელმისაწვდომი. გენერაციის 

გაზრდისთვის საჭირო მაღალი კაპიტალური დანახარჯები ენერგიის საბოლოო 

ტარიფებზე აისახება. ტარიფებზე ნეგატიურად აისახება ენერგიის მიწოდების ბაზარზე 

კონკურენციის არარსებობაც. 

გლობალური კონკურენტუნარიანობის მიხედვით, საქართველო ენერგიის მიწოდების 

ხარისხის მაჩვენებლით 52-ე 

ადგილზეა,ხოლომსოფლიობანკისბიზნესისწარმოების(DoingBusiness)2019წლის 

ანგარიშისმიხედვითელექტროენერგიისხელმისაწვდომობისმაჩვენებლით-54-ე 

ადგილზე. 
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ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და სატრანზიტო პოტენციალის მაქსიმალურად 

გამოყენების მიზნით განსახორციელებელი პოლიტიკის მიმართულებებიკარგად 

განვითარებული სატრანსპორტო, ენერგო, ლოგისტიკური და სასოფლო-სამეურნეო 

ინფრასტრუქტურა ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის და სატრანზიტო პოტენციალის 

ზრდის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია. ამასთან, ლოგისტიკა, როგორც 

თანამედროვე მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზესწრაფად განვითარებადი დარგი, 

შესაძლებლობას უქმნის საქართველოს, მაქსიმალურად გამოიყენოს საკუთარი 

სატრანზიტო და სავაჭრო პოტენციალი. შესაბამისად, სახელმწიფოს პოლიტიკა 

მიმართული იქნება ამ სფეროს შემდგომი განვითარებისკენ ინფრასტრუქტურის 

დახვეწის, ინვესტიციების მოზიდვის და ქვეყნის საერთაშორისო და რეგიონულ 

სატრანსპორტო სისტემებში ინტეგრაციის გზით. 

ენერგეტიკის სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის მთავარი ამოცანა ენერგიის 

იმპორტისშემცირებადაენერგოდამოუკიდებლობისზრდა,საინვესტიციოგარემოს 

გაუმჯობესება და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა იქნება. მეტად 

მნიშვნელოვანია მარეგულირებელი მექანიზმების შემდგომი დახვეწა, რაც,თავის 

მხრივ,ხელსშეუწყობსენერგეტიკისსფეროშიინვესტიციებისმოზიდვასდადარგის 

სწრაფგანვითარებას. 

აღსანიშნავია, რომ ქვეყანაში ინფრასტრუქტურის მშენებლობის/განვითარების 

პროცესშიაუცილებელიაგარემოზემისიშესაძლოზეგავლენისსათანადოშეფასება და 

გათვალისწინება, ზიანის თავიდანასაცილებლად. 

 

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის სრულყოფა და ლოგისტიკური ცენტრების 

განვითარება 

 

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის სრულყოფის და ლოგისტიკური ცენტრების 

განვითარების მიზნით, საქართველოს მთავრობა ხელს შეუწყობს 

სატრანსპორტოსისტემებისსიმძლავრეებისშესაბამისგაზრდასდაგანვითარებას (საგზაო, 

გზისპირა, სარკინიგზო და სანავსადგურე ინფრასტრუქტურა, აეროპორტების 

რეკონსტრუქცია და სატვირთო ტერმინალების მშენებლობა, ლოგისტიკური ცენტრები 

და ა.შ.). პრიორიტეტი მიენიჭება აღმოსავლეთ-

დასავლეთისჩქაროსნულიავტომაგისტრალისდა ბაქო-თბილისი-ყარსის ახალი 

სარკინიგზო ხაზის მშენებლობის დასრულებას, 

ქუთაისისსაერთაშორისოაეროპორტისგანვითარებას(ასაფრენ-დასაფრენიბილიკის სიგრძის 

მომატებას და სატვირთო ტერმინალების მშენებლობას) და ანაკლიის ღრმაწყლოვანი 

ნავსადგურისპროექტს. 

ლოგისტიკური ცენტრების განვითარების მიზნით, ხელი შეეწყობა საერთაშორისო 

სტანდარტების შესაბამისი ინფრასტრუქტურული, მულტიმოდალური და 

ინტერმოდალური გადაზიდვის განვითარებას. 

ეკონომიკის ზრდას, ზოგადად, განაპირობებს შიდა გადაზიდვის, ტურიზმის და ქვეყნის 

შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი მნიშვნელობის საგზაო 
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ინფრასტრუქტურისგანვითარება,მათისაერთაშორისონორმებისმოთხოვნებთან 

შესაბამისობაში მოყვანა, ხანგრძლივი ექსპლუატაციის უზრუნველსაყოფად მოვლა-

შენახვის სამუშაოების სწორადდაგეგმვა. 

 

ინვესტიციების ხელშეწყობა ენერგეტიკის, ტრანსპორტის და ლოგისტიკის 

სფეროში;სახელმწიფოსადაკერძოსექტორსშორისთანამშრომლობისგაძლიერება 

ენერგეტიკისსფეროსგანვითარების, 

სატრანსპორტოპოტენციალისზრდისდაშესაბამისილოგისტიკურიუზრუნველყოფისმიზნ

ით, საქართველოსმთავრობახელსშეუწყობსამსექტორებშიინვესტიციებისმოზიდვას, 

მათშორისსახელმწიფოსდაკერძოსექტორისთანამშრომლობითერთობლივისაინვესტიციო 

პროექტების 

განხორციელებას(PPP);შემუშავდებაქვეყნისათვისპრიორიტეტულენერგეტიკულ, 

სატრანსპორტოდალოგისტიკურპროექტებზესახელმწიფოსმხრიდანფინანსური 

ხელშეწყობის მექანიზმები. განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიენიჭება ისეთ 

ინვესტიციებს, რომლებიც ხელს შუწყობს ქვეყანაში მაღალი დამატებული 

ღირებულებისშექმნას. 

 

კონკურენტული გარემოს ფორმირება და ინფორმაციული სისტემების განვითარება 

 

სატრანსპორტო სისტემის განვითარებისა და ბიზნესის 

კონკურენტუნარიანობისზრდისმიზნით,საქართველოსმთავრობახელსშეუწყობს 

სატრანსპორტო სფეროში კონკურენტული გარემოს ფორმირებას, რაც გულისხმობს 

სატრანსპორტო მომსახურებით დაინტერესებული კომპანიებისთვის ბაზარზე 

დაშვებისთავისუფლებას. 

ხელი შეეწყობა საინფორმაცო სისტემების განვითარებას და ტრანსპორტის სტატისტიკის 

ერთიანი ბაზის ფორმირებას; სატრანსპორტო დოკუმენტების ელექტრონულად 

დამუშავების სისტემის დახვეწას და თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

ფართოდ გამოყენებას. 

საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად გაუმჯობესებული საგზაო 

ინფრასტრუქტურა საავტომობილო გზებზე მაღალი სიჩქარით მოძრაობის 

შესაძლებლობასქმნის.შესაბამისად,აუცილებელიასაგზაოუსაფრთხოებისდონის 

ამაღლება.ამმიზნით,შემუშავდებადაგანხორციელდებასისტემურიღონისძიებები, რაც, 

თავის მხრივ, ახალი საგზაო უსაფრთხოების სტრატეგიის შემუშავებას განაპირობებს. 

 

საერთაშორისო და რეგიონულ სატრანსპორტო სისტემებში ინტეგრაცია სატრანზიტო 

დერეფნის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიზნით, ხელიშეეწყობა საერთაშორისო 

სატრანსპორტო სისტემებში ინტეგრაციას და რეგიონული თანამშრომლობის გაღრმავებას. 

საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი სატრანსპორტო დერეფნის ტრანსევროპულ 

სატრანსპორტო დერეფნის ძირითად ღერძებთან მიერთების მიზნით, განვითარდება 

საზღვაო მაგისტრალები (მათ შორის, საბორნე გადაზიდვები), სახელმწიფოთაშორის 
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დონეზე სატრანზიტო გადაზიდვის განვითარების მიზნით, სატრანზიტო დერეფნის 

მეზობელ ქვეყნებთან (ცალკეულ ტვირთებზე) ჩამოყალიბდება გამჭოლი ტარიფები. 

ამასთან, საქართველოს საერთაშორისო და რეგიონულ სატრანსპორტო სისტემებში 

ინტეგრაციის მიზნით, განხორციელდება „საქართველოსა და ევროკავშირს შორის 

ასოცირების შესახებ შეთანხმებით“ განსაზღვრულიღონისძიებები და საქართველოს 

კანონმდებლობისეტაპობრივი დაახლოება ევროპულნორმებთან. 

 

სასოფლო-სამეურნეო ინფრასტრუქტურის განვითარება 

 

სოფლის მეურნეობის კონკურენტუნარიანობის გასაზრდელად საქართველოს 

მთავრობაუზრუნველყოფსსასოფლო-სამეურნეოინფრასტრუქტურის,მათშორის, 

ირიგაციის და დრენაჟის სისტემების განვითარებას. ირიგაციის და დრენაჟის სისტემების 

გაუმჯობესება განაპირობებს წყლის გამოყენებას, დრენაჟის 

ეფექტიანისისტემების(მათშორის,წვეთოვანირწყვა,გაფრქვევითიირიგაციადა 

სხვა)შექმნა/განვითარებასდამათზეფერმერთახელმისაწვდომობისზრდას,ასევე წარმოების 

თანამედროვე ტექნოლოგიების მიწოდებას ფერმერებისათვის რესურსების  

ოპტიმალურად  გამოსაყენებლად და 

მწარმოებლურობის ასამაღლებლად. 

სოფლის მეურნეობის როგორც მწარმოებლურობის, ასევე კონკურენტუნარიანობის 

ზრდისთვის ხელი შეეწყობა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტის 

გადამამუშავებელი/შემნახველი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მათ შორის, 

ინვესტიციების მოზიდვის გზით, რაც უზრუნველყოფს როგორც ადგილობრივი 

მოთხოვნის დაკმაყოფილებას, ასევე საექსპორტო პოტენციალის ზრდას. 

რეგიონული და ადგილობრივი განვითარების წახალისების და ადგილობრივ დონეზე კერძო 

სექტორის კონკურენტუნარიანობის ასამაღლებლად, საქართველოს მთავრობა 

უზრუნველყოფს ადგილობრივი და შიდა გზების, ასევე სხვა სატრანსპორტო და 

კომუნალური ინფრასტრუქტურისგანვითარებას.მოწესრიგების გარდა ხელს უწყობს 

წყალმოსარგებლეთა შორის სხვადასხვა მიზნით 

(ენერგეტიკული,საირიგაციო,რეკრეაციულიდასხვა)წყლისრესურსებისეფექტიან 

განაწილებას.სახელმწიფო პოლიტიკის მთავარი მიზანი ტრანსპორტირების და 

ლოგისტიკისსფეროებშისაქართველოსრეგიონისლიდერადგადაქცევაა.გაიზრდება როგორც 

მოძრაობის ინტენსივობა და ტვირთბრუნვა, ასევე, გადამუშავებული ტვირთის 

მოცულობა, რაც, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს კერძო სექტორის 

კონკურენტუნარიანობისზრდას. 

სასოფლო-სამეურნეო ინფრასტრუქტურის კუთხით განხორციელებული პოლიტიკის 

შედეგად, გაიზრდება როგორც პირველადი სასოფლო-სამეურნეო წარმოების, ასევე, მასთან 

დაკავშირებული გადამამუშავებელი მრეწველობის მწარმოებლურობა. ამაღლდება 

როგორც ფერმერული მეურნეობების, ასევე, აგრარული პროდუქტის 

კონკურენტუნარიანობა. 
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საპენსიო რეფორმა 

 

საპენსიო რეფორმა, რომელიც ითვალისწინებს სავალდებულო დაგროვებითი საპენსიო

 სისტემისჩამოყალიბებას, ხელს შეუწყობს ქვეყანაში

 დანაზოგების 

მოცულობის ზრდას. აღნიშნული რეფორმა სოციალური უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფისპარალელურად შექმნის დამატებით წყაროს ინვესტირებისათვის. 

იმისათვის, რომ დაგროვებითმა საპენსიო სისტემამ გამოიწვიოს საინვესტიციო 

რესურსებისზრდა,მნიშვნელოვანია,ქვეყანაშიგანვითარდესკაპიტალისბაზრები და ასევე, 

ხელი შეეწყოსკერძო დაზღვევის ოპერაციების სრულყოფას. 

 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 

 

გრძელვადიან საინვესტიციო რესურსებზე ხელმისაწვდომობის 

გასაუმჯობესებლად,საჭიროა,პირდაპირიუცხოურიინვესტიციებისმოზიდვა. პირდაპირი 

უცხოური ინვესტიციების შემოდინება განაპირობებს ინვესტიციების ზრდას, ფინანსური 

რესურსების დივერსიფიკაციას, მათი ვადიანობის ზრდას და ცოდნის და ტექნოლოგიების 

განვითარება/გაფართოებას. შესაბამისად, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა, 

განსაკუთრებით ექსპორტზე ორიენტირებულ ინდუსტრიებში და ხელსაყრელი საინვესტიციო 

კლიმატის უზრუნველყოფა ერთიორადგაზრდისქვეყნისსაინვესტიციომიმზიდველობას. 

 

გრძელვადიანი საინვესტიციო რესურსისწახალისება 

 

მნიშვნელოვანია გრძელვადიანი შიდა და საგარეო საინვესტიციო რესურსის არსებობა 

ქვეყანაში. შიდა დანაზოგების წახალისების პოლიტიკის ფარგლებში საქართველოს 

მთავრობა ხელს შეუწყობს გრძელვადიანი დანაზოგებისა და ინვესტირების 

ინსტრუმენტების, მათ შორის, ობლიგაციებისა და სხვა ფასიანი ქაღალდების გამოშვებას. 

განვითარდება ინსტიტუტები, ასევე, კერძო კაპიტალის და საინვესტიციო ფონდები 

გრძელვადიანი ინვესტიციების განსახორციელებლად. საქართველოს მთავრობისთვის 

პრიორიტეტულია გრძელვადიანი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა. 

 

ლარიზაცია 

დღეისათვის საოჯახო მეურნეობები და მეწარმეები უპირატესობას უცხოურ ვალუტაში 

დაზოგვას ანიჭებენ. ამასთან, უცხოურ და ეროვნულ ვალუტებში გაცემულ სესხებზე 

საპროცენტო განაკვეთის განსხვავების გამო ადგილობრივი მეწარმეები, მათ შორის, 

ექსპორტზე არაორიენტირებული მეწარმეები, არჩევენ სესხი 

უცხოურვალუტაშიაიღონ.ამისშედეგადკერძოსექტორისავალუტორისკისწინაშე დგება, 

რაც ასევე იწვევს ბანკების სასესხო პორტფელის ძლიერ დოლარიზაციას (რომლის 

მაჩვენებელიც მნიშვნელოვნად შემცირდა ბოლო 4 წლის განმავლობაში, 
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მაგრამკვლავბანკისსასესხოპორტფელის63%-სშეადგენს).მცირედასაშუალო 

მეწარმეებისთვის ზედმეტი სავალუტო რისკი ზრდის მათ საკრედიტო რისკებს და 

შესაბამისად, ამცირებს საკრედიტო პოტენციალს. აქედან გამომდინარე, საქართველოს 

მთავრობა და საქართველოს ეროვნული ბანკი, საბაზრო 

ინსტრუმენტებითწაახალისებენლარიზაციას,რათაგაიზარდოსლარშიგაცემული 

გრძელვადიანისესხებისდალარშიგანთავსებულიდეპოზიტებისმოცულობა.ესკი 

მნიშვნელოვნადშეამცირებსმცირედასაშუალობიზნესისრისკებსდაგაზრდისმათ 

ხელმისაწვდომობასფინანსებზე. 

 

მოსალოდნელი შედეგები 

განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად ქვეყანაში გაიზრდება საკრედიტო 

რესურსის მოცულობა და შეიქმნება ფინანსებზე ხელმისაწვდომობისათვის 

გრძელვადიანი და სტაბილური ბაზა. ეს, თავის მხრივ, გააიაფებს საინვესტიციო 

რესურსს და გაზრდის ინვესტიციების მოცულობას 

ეკონომიკაში,რაცპირდაპირაისახებამთლიანიშიდაპროდუქტის,დასაქმებისდა, 

ზოგადად, ქვეყნის კეთილდღეობისზრდაზე. 

 

მიზნები საინვესტიციო რესურსების მობილიზებისთვის 

 

მაჩვენებელი საბა

ზის

ო 

2

0

1

7 

202

0 

შიდა დანაზოგების წილი მშპ-

ში (%) 

10 2

0

-

2

2 

25-

28 

საბანკო დეპოზიტების წილი 

მშპ-ში (%) 

25 3

4 

40 

 

 

ფინანსური შუამავლობის განვითარების ხელშეწყობა არსებული სიტუაცია 

საქართველოში ფინანსური შუამავლობისთვის არსებული რესურსები ძირითადად 

მოკლევადიანია, რაც იწვევს მოკლევადიანი და საშუალოვადიანი 

სესხებისდომინირებასბაზარზედა5წელიწადზეუფროგრძელვადიანიფინანსური 

რესურსების ნაკლებობას. ფინანსური შუამავლებიდან ყველაზე განვითარებული 

საბანკოსექტორია,ხოლოარასაბანკოფინანსურიშუამავლებისაბანკოსექტორის 

აქტივების მხოლოდ 5%-ს და მშპ-ს 4%-ზე ნაკლებს შეადგენს. ფინანსებზე 

ხელმისაწვდომობა განსაკუთრებით დიდ პრობლემას წარმოადგენს მცირე, საშუალო და 
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ახლად შექმნილი ბიზნესისთვის. ახალი, ინოვაციური საწარმოებისთვის და 

ფერმერებისათვისფინანსებზეხელმისაწვდომობაგანსაკუთრებითპრობლემურია 

სესხებისმომსახურებისმაღალიხარჯებისადაუზრუნველყოფისპირობებისგამო, 

რადგან ახალ საწარმოებს ხშირ შემთხვევაში არა აქვთ საკმარისი უზრუნველყოფა ან 

საკრედიტო ისტორია. კომპანიებს, რომლებიც დაკავებული არიან ინოვაციური 

ტექნოლოგიების დანერგვით, არ შეუძლიათ თავიანთი ინტელექტუალური 

საკუთრებისუზრუნველყოფადაგამოყენებაან/დაესარარისსაკმარისიბიზნესის 

წამოწყების დაფინანსებისთვის. მნიშვნელოვანია ასევე სასოფლო-სამეურნეო 

სფეროში საკადასტრო რეფორმის გატარება. სოფლის მეურნეობის ბაზრის ძლიერი 

ფრაგმენტაცია და სუსტი სასოფლო-სამეურნეო ინფრასტრუქტურა ართულებს ამ 

დარგშისაინვესტიციორესურსისმიმართვას.ამასთან,სადაზღვევოპროდუქტების 

განუვითარებლობაარიძლევასხვადასხვაბიზნეს(როგორებიცაამოსავლის,ამინდის ან 

ბუნებრივი კატასტროფებისგან დაზღვევა) და საკრედიტო (უძრავი ქონების და 

საკუთრებისდაზღვევა,გადახდისდაზღვევადასხვა)რისკებისშემცირებისდაკრედიტ

ორებისთვის საკრედიტო პირობების გაუმჯობესების - სესხის ხარჯების 

შემცირების საშუალებას. 

ეკონომიკის სექტორული დივერსიფიცირების ხელშესაწყობად და ფინანსებზე 

ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად, საჭიროა საბანკო და მიკრო-საფინანსო 

ინსტიტუტებისსაქმიანობისდახვეწა.ასევე,აუცილებელიაარასაბანკოფინანსური 

შუამავლობის, განსაკუთრებით, ფინანსური ლიზინგის, ფაქტორინგის და კაპიტალის 

ბაზრების განვითარების საშუალებით გრძელვადიანი დაფინანსების სხვა ფორმების 

განვითარება. 

სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს განუვითარებელი კაპიტალის ბაზრები. 

2012წელსსაქართველოსსაფონდობირჟაზესავაჭროდდაშვებულიკომპანიების 

კაპიტალიზაცია მშპ-ს 2%-ს შეადგენდა, გარიგებათა მოცულობა კი მშპ-ს 3%-ზე 

ნაკლები იყო. გლობალური კონკურენტუნარიანობის 2013-2014 წლების ანგარიშის 

მიხედვით, საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე დაბალიმაჩვენებელიაქვს 

ადგილობრივი კაპიტალის ბაზარზე დაფინანსების მოზიდვის  და ვენჩერულ კაპიტალზეხელმისაწვდომობისმიხედვით.ვენჩერულიდაკერძოკაპიტალისთვის ქვეყნისმიმზიდველობის ინდექსში(2013)საქართველო118 ქვეყნიდან 72-ე ადგილზეა უნდა აღინიშნოს, რომ ეს მაჩვენებელი 

დიდად არ შეცვლილა.. 

ნაკლებად განვითარებული საფონდო ბაზარი შეიძლება დავახასიათოთ 

კომპანიების ბრუნვადი ფასიანი ქაღალდების სიმცირით და ადგილობრივი, 

განსაკუთრებით, კორპორაციული ობლიგაციების ბაზრის განუვითარებლობით. 

ფაქტობრივადარარსებობსარცგირაოთიდაარცსხვაგარანტიითგამყარებული 

ობლიგაციები. აღნიშნული პრობლემები შემდეგი ძირითადი მიზეზებითშეიძლება 

აიხსნას:ა)მსგავსისახისფასიანიქაღალდებიჯერარარისმიმზიდველიფასიანი 

ქაღალდების ემიტენტებისათვის და ინვესტორებისთვის მოცულობის, 

ღირებულებისა და ხარჯების გამო; ბ) სამართლებრივი და მარეგულირებელი 

მექანიზმები არ არის სრულყოფილი და საჭიროებს შემდგომ განვითარებას; გ) 

ფასიანიქაღალდებისემისიისხარჯიშეიძლებაიყოსძალიანმაღალიდასაბანკო 

სესხთან შედარებით ნაკლებად მიმზიდველი; დ) ბაზარი არ არის საკმარისად 
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გამჭვირვალე, რომ მიიზიდოს ინვესტორები, განსაკუთრებით უცხოელი 

ინვესტორები და, შესაბამისად, ფინანსური ბაზრების შესაბამისიკანონმდებლობა 

დახვეწასსაჭიროებს. 

ერთი მხრივ, კომპანიები არ იღებენ გადაწყვეტილებას განათავსონ აქციები ან 

ობლიგაციებისაფონდობაზარზე.კომპანიათაამგვარიქცევისმიზეზებიშეიძლება 

აიხსნასშემდეგიგარემოებებით:ა)პრობლემასწარმოადგენსშესაბამისობისხარჯები. ბევრი 

კომპანია ისტორიულად არ ახორციელებდა რეგულარულ ფინანსურ ანგარიშგებას. 

ამის გამო საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობისთვის დაშვებული კომპანიების მიმართ 

წაყენებულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანის ხარჯი და დრო შეიძლება 

ზედმეტად დიდი იყოს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ამ გადაწყვეტილებას 

კომპანიისთვის აშკარა სარგებელი მოაქვს; ბ) თუ გარიგება საკმარისად დიდი არ 

არის, მაშინ გარიგების ღირებულება საფონდო ბაზარზე 

მაღალია,რაცმასსაბანკოკრედიტთანშედარებითნაკლებადმიმზიდველსხდის;გ)საწა

რმოთაგამოცდილებისსიმცირედამათისაფონდობირჟისსაქმიანობისარცოდნა 

ცუდსასტარტოპირობებშიაყენებსსაქართველოსსაფონდობაზარს. 

მეორემხრივ,დანაზოგებისმფლობელებიდგანანრისკისწინაშედამათთვის 

გადაწყვეტილების მიღება, თავიანთი დანაზოგები დააბანდონ კორპორაციულ 

აქციებსადაობლიგაციებში,ნაკლებადმიმზიდველია,რადგან:ა)საქართველოში 

ჩამოყალიბდა ცუდი ისტორიული გამოცდილება კერძო სექტორის ფასიანი 

ქაღალდებისმიმართ;ბ)კერძოსექტორისმართვისდაგამჭვირვალობისდაბალი 

სტანდარტებიდანაზოგებისმფლობელებსხელსუშლისმიიღონგადაწყვეტილება 

კერძო სექტორში ინვესტირების შესახებ; გ) არასათანადოა სამართლებრივი და 

ინსტიტუციური ბაზა უმნიშვნელო წილის მფლობელი აქციონერების უფლებების 

დაცვისთვის; დ) არასტაბილურია ქართული კომპანიების საქმიანობამენეჯმენტის 

დაბალი ხარისხის, ბიზნესის ტექნოლოგიური განვითარების დაბალი დონის, შრომის 

ბაზარზე მოთხოვნისა და მიწოდების დისბალანსის, ბაზრის არასტაბილურობის 

გამო; ე) არ არის განვითარებული ფინანსური ინსტრუმენტები, ინსტიტუტები და 

კაპიტალისბაზრისინფრასტრუქტურა(საფონდობირჟის,საკრედიტოსარეიტინგო 

კომპანიების, ფინანსური საკონსულტაციო მომსახურების, საინვესტიციო ფონდების, 

ბროკერების,დილერებისდასხვ.ჩათვლით). 

 

ფინანსური შუამავლობის განვითარების მიზნით განსახორციელებელი 

პოლიტიკის მიმართულებები 

სახელმწიფო პოლიტიკის მიზანი საბანკო და არასაბანკო ფინანსური შუამავლობის 

გაუმჯობესება იქნება, რაც ხელს შეუწყობს არსებული დანაზოგების ეკონომიკის 

რეალურ სექტორში მიმართვას. 

ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის რეფორმის წარმატებით განსახორციელებლად 

გაძლიერდება დაკრედიტების ინფრასტრუქტურა, რაც გულისხმობს ისეთი 

სამართლებრივი და ინსტიტუციური რეგულირების შემოღებას, რომელიც 

გააუმჯობესებს საკრედიტო ინფორმაციის ბიუროს საქმიანობას, ასევე 
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ტრანზაქციების დაცულობას, გადახდისუუნარობისა და გაკოტრების 

პროცედურებს. 

არასაბანკო ფინანსური სექტორის, მათ შორის, სამართლებრივ ასპექტში 

განვითარებისთვისსაჭიროა:1)ისეთიარასაბანკოფინანსურიინტიტუტებისთვის, 

როგორებიცაა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, სალიზინგო კომპანიები და 

ფაქტორინგი, სამართლებრივი რეგულირების დახვეწა; 2) ადეკვატური 

სამართლებრივი და ინფრასტრუქტურული უზრუნველყოფა კაპიტალის 

ბაზრებისთვის; 3) ინსტიტუციური ინვესტორების შემოსვლის და ოპერირების 

წახალისება; 4) სარისკო კაპიტალის სხვადასხვა ფორმის განვითარების ხელშეწყობა 

დამწყები, მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერის მიზნით; 5) საინვესტიციო 

პროდუქტებისა და ინსტრუმენტების განვითარება; 6) ვაჭრობასა და აქტივებზე 

დამყარებულიდაფინანსებისსპეციალურიინსტრუმენტებისგანვითარება. 

 

საბანკო სექტორის ფინანსური შუამავლობის გაღრმავება 

 

მნიშვნელოვანია ბანკების მიერ განხორციელებული ფინანსური შუამავლობის 

განვითარება, რადგან სწორედ ბანკები წარმოადგენენ საქართველოში საოჯახო 

მეურნეობისა და მეწარმეებისთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის მთავარ წყაროს. 

ამჟამადმცირედასაშუალომეწარმეებზეგაცემულისესხებისაბანკოსექტორისმიერ 

გაცემული სესხების 20%-ს შეადგენს, მაშინ, როდესაც, მცირე და საშუალო მეწარეები 

საქართველოში დარეგისტრირებული მეწარმეების 92%-სწარმოადგენენ. 

მცირე და საშუალო ბიზნესის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, 

მნიშვნელოვანია საბანკო პროდუქტების ხარისხის და მრავალფეროვნების ზრდა და 

სესხების მომსახურების ხარჯების შემცირება. საკრედიტო ხარჯების შესამცირებლად, 

ასევე,მნიშვნელოვანიადაკრედიტებისინსტრუმენტებისგაუმჯობესება. 

 

არასაბანკო საკრედიტო და საინვესტიციო ინსტიტუტების წახალისება  

 

მნიშვნელოვანია არასაბანკო ფინანსური 

ინსტიტუტების(მიკროსაფინანსოორგანიზაციები, ფინანსური ლიზინგი, ფაქტორინგი) 

განვითარება, საკანონმდებლო რეგულირებების დახვეწა და საერთაშორისო პრაქტიკასთან 

შესაბამისობაშიმოყვანა, რათა გაძლიერდეს მომხმარებლების დაცვა, გაიზარდოს 

არასაბანკო საფინანსო ორგანიზაციების გამჭვირვალობა და მათიმხრიდან

 ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. 

გარდა ამისა, ფინანსური შუამავლობის გაუმჯობესების მხრივ, დიდი 

მნიშვნელობააქვსისეთიფინანსურიინსტიტუტებისგანვითარებას,როგორებიცაა: 

ფინანსური ლიზინგი, სადაზღვევო კომპანიები და საპენსიო ფონდები. საქართველოს 

მთავრობა ხელს შეუწყობს საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის დანერგვას და 

ადმინისტრაციულიბარიერებისაღმოფხვრას.ესღონისძიებებიგანხორციელდება 

ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკისშესაბამისად. 
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დღეისათვის ქვეყანაში არსებობს როგორც სამართლებრივი, ისე ადმინისტრაციული 

ბარიერები, რომლებიც ამ დაწესებულებებს თავიანთი 

პოტენციალისსრულადგამოყენებისსაშუალებასარაძლევს.ქვეყნისეკონომიკური 

პოლიტიკა მიმართული იქნება სწორედ ამ ხარვეზების აღმოფხვრისკენ. კერძოდ, 

სახელმწიფო განახორციელებს ღონისძიებებს, რომლებიც აამაღლებს 

სასამართლოებისა და სხვა ადმინისტრაციული ორგანოების კვალიფიკაციას 

ლიზინგთან მიმართებით და გააძლიერებს სალიზინგო კომპანიების საკუთრების 

უფლებისდაცვას. 

 

საფონდო ბაზრის განვითარების ხელშეწყობა 

საფონდო ბაზრის განვითარების მიზნით, საქართველოს მთავრობა გაატარებს შემდეგ 

ღონისძიებებს: 

ფინანსური განათლების გაუმჯობესება - სახელმწიფო ხელს შეუწყობს ფასიანი 

ქაღალდების ემისიის პოტენციალის მქონე კომპანიებისთვის ინფორმაციის 

მიწოდებას.იგიტექნიკურდახმარებასგაუწევსპოტენციურემიტენტებსმსოფლიოს 

წარმატებული პრაქტიკის გაცნობის და საინვესტიციო სახსრების ფასიანი 

ქაღალდებითმოზიდვისუპირატესობისგანმარტებისგზით. 

ყურადღება უნდა მიექცეს მცირე ინვესტორთა (დანაზოგების მფლობელთა) 

ფინანსური განათლების ზრდას. სახელმწიფო უზრუნველყოფს საზოგადოების 

ინფორმირებულობას როგორც ფასიანი ქაღალდების თავისებურებების, ისე, 

აქციონერთა უფლებების შესახებ. 

გამჭვირვალობის ხელშეწყობა - ფინანსური გამჭვირვალობისწახალისების მიზნით, 

სახელმწიფო ხელს შეუწყობს კომპანიების აღრიცხვის და ანგარიშგების სისტემების 

(ბუღალტერია, აუდიტი) და ინფორმაციის გამჟღავნების პროცესების 

(მათშორის,ინფორმაციამეწილეებისადააქციონერებისშესახებ)საერთაშორისო 

სტანდარტებთანშესაბამისობისზრდას.ამასკიგანამტკიცებსშესაბამისირეფორმა 

ფინანსური ანგარიშგების სფეროში, რომელიც განხორციელდება IFRS-ის შესაბამისად, 

ასევე, აუდიტის რეფორმა, რომელიც მორგებული იქნება აუდიტის საერთაშორისო 

სტანდარტებს (ISA). გაიზრდება საბუღალტრო და აუდიტის სერვისის ხარისხი და 

ხელი შეეწყობა შესაბამისი ფინანსური კონსულტაციების მომსახურების 

განვითარებას, რომელიც კომპანიებს შესაბამისი დოკუმენტების 

მომზადებაშიდაეხმარება. 

საკანონმდებლო რეგულირებების დახვეწა კაპიტალის ბაზრის განვითარებისთვის-

სტრატეგიაითვალისწინებსსახელმწიფოდაკორპორაციული ობლიგაციების ბაზრების 

სწრაფ განვითარებას, შესაბამისი სამართლებრივი უზრუნველყოფით. 

საფონდო ბაზრის განვითარებას უფრო დიდი დრო დასჭირდება. თუმცა,ეს 

რეფორმები უნდა დაიწყოს შესაბამისი საკანონმდებლო აქტების 

დახვეწა/განვითარებით, მათ შორის, ფასიანი ქაღალდების მარეგულირებელი 

ნორმების შესაბამისობაში მოყვანით ფასიანი ქაღალდების კომისიის საერთაშორისო 

ორგანიზაციის(IOSCO)პრინციპებთან. 
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ზემოაღნიშნული ღონისძიებების გატარება განაპირობებს  ბაზრის 

გამჭვირვალობის და ინვესტორთა ნდობის გაზრდას; კორპორაციული მართვის 

გაძლიერებას   და 

ინვესტორების,   მათ შორის, უმნიშვნელო   წილის  მქონე 

ინვესტორების 

ინტერესების უკეთ  დაცვას;  ბაზარზე  პოზიციების

 ბოროტად გამოყენების 

შესაძლებლობის,  მათ შორის,  სპეკულაციური  და 

 ინსაიდერული 

გარიგებებისშემცირებასდასაერთაშორისოსტანდარტებთან და პრაქტიკასთან 

შესაბამისობისგაზრდას. 

კაპიტალის ბაზრის ინფრასტრუქტურის განვითარება - ფინანსებზე 

ხელმისაწვდობომის ზრდის მიზნით, საქართველოს მთავრობა ხელს შეუწყობს 

ქვეყანაში კაპიტალის ბაზრის ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მათ შორის, სავაჭრო 

სისტემის, როგორც საფონდო ბირჟის, ასევე, პირდაპირ ვაჭრობაზე 

დამყარებული(OTC)ვაჭრობისსისტემის,საკრედიტოსარეიტინგომომსახურების, 

რეგულაციების და ბაზრის ზედამხედველობის განვითარებას საერთაშორისო 

სტანდარტებისა და პრაქტიკის და IOSCO-ს პრინციპების შესაბამისად. ეს 

უზრუნველყოფს ემიტენტების ფინანსურ გამჭვირვალობას, გარიგებათა ხარჯების და 

ანგარიშსწორებათა რისკების მინიმიზაციას, სპეკულაციური და ინსაიდერული 

გარიგებებისაღმოფხვრასადაბაზრებზეშეთანხმებულიწესებითსაქმიანობას. 

კაპიტალის ბაზრის ინსტრუმენტების განვითარება - კაპიტალის ბაზრების 

განვითარების მიზნით, საქართველოს მთავრობა გადახედავს არსებულ 

კანონმდებლობას,საჭიროებისამებრ,შეიმუშავებსახალნორმებსადარეგულირებებს. ასევე, 

უზრუნველყოფს კორპორაციული ობლიგაციების, სხვა ვალდებულებითი ფასიანი 

ქაღალდების, კერძო კაპიტალის ინსტრუმენტებისა და სხვა ფინანსური 

ინსტრუმენტებისგანვითარებას. 

 

სარისკო და ვენჩერული კაპიტალის განვითარების ხელშეწყობა 

 

დამწყებიდამაღალირისკისმქონებიზნესის,ასევე,ინოვაციურისაქმიანობის 

დაფინანსებისთვის აუცილებელია ვენჩერული ტიპის დაფინანსებისგანვითარება. 

ვენჩერული კაპიტალია საჭირო ინოვაციური პროექტების დასაფინანსებლადაც. 

საქართველოს მთავრობა ხელს შეუწყობს შესაბამისი საკანონმდებლო და 

ინსტიტუციური გარემოსშექმნას. 

 

მცირე, საშუალო და ახლად შექმნილი ბიზნესისთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის 

ზრდა 

 

მცირე, საშუალო და ახლად შექმნილი ბიზნესის, ასევე, ექსპორტის ხელშეწყობის 
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მიზნით, შეიქმნა სსიპ - მეწარმეობის განვითარების სააგენტო, რომლის მთავარი მიზანია 

მცირე და საშუალო მეწარმეთა უნარების ამაღლება, ფინანსურ 

რესურსებზეხელმისაწვდომობისგაუმჯობესება,მათისაექსპორტოპოტენციალის 

გაძლიერება და ბაზარზე ხელმისაწვდომობის ხელშეწყობა. გარდა ამისა, სსიპ - 

საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების სააგენტოს 

დახმარებით საქართველოს მთავრობა უზრუნველყოფს სამეწარმეო ინოვაციების 

განვითარებას, ინოვაციური ეკოსისტემის გაუმჯობესებას (საჯარო/კერძო 

პარტნიორობის საშუალებით შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნას,როგორიცაა 

ბიზნესინკუბატორები), კვლევასა და განვითარებაში ინვესტირების ზრდას დამათ 

კომერციალიზაციას. მნიშვნელოვანია ინოვაციური მეწარმეობის, ქართული 

კომპანიების ტექნოლოგიური მოდერნიზაციის, ასევე, ექსპორტის 

კონკურენტუნარიანობისამაღლებისდამწარმოებლურობისზრდისხელშეწყობა. 

 

სოფლის მეურნეობის სფეროში მოქმედი ბიზნესისთვის საინვესტიციო რესურსებზე 

ხელმისაწვდომობის ზრდის ხელშეწყობა 

 

დღეისათვის სოფლის მეურნეობის სექტორში ინვესტიციათა მოზიდვის 

პრობლემაძირითადადდაკავშირებულიასუსტადგანვითარებულმიწისბაზართან, 

საფინანსო ინსტრუმენტების, კერძოდ, სალიზინგო და სადაზღვევო სფეროების 

განუვითარებლობასთან და თანამედროვე ფინანსური ინსტრუმენტების, მაგალითად, 

სასაწყობე ჩეკების სისტემის არარსებობასთან. ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის 

ზრდისმიზნით,გარდაზემოაღნიშნულიღონისძიებებისა(რაც,მათშორის,მოიცავს 

მიწის კადასტრის მოწესრიგებას), საფინანსო ინსტიტუტებთან თანამშრომლობით 

დაინერგებადაკრედიტებისახლებურისქემებიდაშემუშავდებაახალისაფინანსო 

პროდუქტები, სასოფლო დაფინანსება გაადვილდება სახელმწიფოს მიერფერმერთა 

ჯგუფებისადაკოოპერატივებისჩამოყალიბებისხელშეწყობისგზით.ინვესტიციების 

წახალისებისა და გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად ფერმერთა რეესტრის 

შექმნაცმოიაზრება. 

 

მოსალოდნელი შედეგი 

განხორციელებული ღონისძიებები განაპირობებს დაფინანსების ინსტრუმენტების 

მრავალფეროვნებას. ახალი ფინანსური ინსტიტუტები საბანკო სექტორთან ერთად 

გაზრდის საფინანსო შუამავლობის და, შესაბამისად, საინვესტიციო რესურსების 

ეფექტიანად განთავსების ხარისხს, რაც, საბოლოოდ, გააუმჯობესებს ფინანსებზე 

ხელმისაწვდომობას. 

 

განხორციელების ჩარჩო 

სტრაგეტია განხორციელდება საქართველოს მთავრობის არსებული ან მომავალში 

მისაღები პოლიტიკის დოკუმენტების, მათ შორის, სახელმწიფო 

ბიუჯეტის,ძირითადიმონაცემებისდამიმართულებებისდოკუმენტის, საქართველოს 



22 
 

 

სამინისტროების, საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატების და საქართველოს 

მთავრობას დაქვემდებარებული შესაბამისი უწყებების მიერ მომზადებული 

სტრატეგიების და სამოქმედო გეგმების მეშვეობით. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ 

წინამდებარე სტრატეგია არ მოიცავს ყველა იმ ღონისძიებას, 

რომელიცსაქართველოსმთავრობისმიერარისდაგეგმილი.იგიფოკუსირებულია 

ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის მთავარი შემაფერხებელი ფაქტორების 

დაძლევაზე. 

სტრატეგიისეფექტიანიგანხორციელებისთვისმნიშვნელოვანიასაქართველოს მთავრობის 

თანამშრომლობა კერძო სექტორსა და სამოქალაქო საზოგადოებასთან, რაც 

გამჭვირვალობის და ანგარიშვალდებულების გარანტი იქნება. სტრატეგიით 

განსაზღვრულიღონისძიებებისკოორდინაციას,ასევე,საქართველოსმთავრობასადა 

დაინტერესებულ მხარეებს შორის თანამშრომლობას უზრუნველყოფს საქართველოს 

მთავრობისადმინისტრაცია. 

 

მონიტორინგი და შეფასება 

სტრატეგიის განხორციელება მოითხოვს შესაბამისი მონიტორინგის და შეფასების 

მექანიზმების შემუშავებას. ამასთან, სტრატეგია არის დოკუმენტი, 

რომელიცსაჭიროებიდანგამომდინარე,მუდმივადუნდაგანახლდესსტრატეგიით 

დასახული მიზნების განსახორციელებლად და ამ მიღწევების სათანადოდ 

შესაფასებლად. 

შესაბამისი სამინისტროების მიერ მომზადებული ანგარიშებისსაფუძველზე, 

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ მომზადდება წლიური ანგარიშები 

სტრატეგიით გათვალისწინებული ღონისძიებების შესრულების თაობაზე. 

საჭიროების შემთხვევაში, საჯარო კონსულტაციები გამოყენებული იქნება 

სტრატეგიის განხორციელებისას მეტი ძალისხმევის გამოვლენისა და კორექტივების 

შესატანად.დიაგრამაზე მოცემულია საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების 

განვითარების შემაფერხებელი ფაქტორები: 
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საქართველოს მთავრობის მიერ 

განხორციელებულიკვლევისშედეგად,სუსტადგანვითარებულიადამიანური 

კაპიტალი და განუვითარებელი საგზაო ინფრასტრუქტურა ეკონომიკური 

ზრდის მთავარ შემაფერხებელ ფაქტორებადშეფასდა. 

 

 

ლექცია  2-3  

2019-2022 წლების საქართველოს საგარეო პოლიტიკის 

ზოგადი დახასიათება 

 

    2019-2022 წლების საქართველოს საგარეო პოლიტიკის სტრატეგია 

განსაზღვრავს ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიულ მიზნებს, 

ამოცანებსა და პრიორიტეტულ მიმართულებებს და მათი განხორციელების 

გზებსა და მექანიზმებს. ეს არის საქართველოს საგარეო პოლიტიკის 

პირველი სტრატეგია, რომელიც საქართველოს მთავრობის მიერ 
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დამტკიცებული ეროვნული დონის დოკუმენტია. სტრატეგია ეფუძნება 

საქართველოს კონსტიტუციას და კანონმდებლობას, ასევე საქართველოს 

მიერ ნაკისრ საერთაშორისო ვალდებულებებს, საერთაშორისო 

შეთანხმებებსა და ხელშეკრულებებს. დოკუმენტი სრულ თანხვედრაშია 

საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტების შესახებ საქართველოს პარლამენტის 

2016 წლის 29დეკემბრის რეზოლუციასა და 2018-2020 წლების სამთავრობო 

პროგრამასთან „თავისუფლება, სწრაფიგანვითარება, კეთილდღეობა“. 

დოკუმენტი შემუშავდა საქართველოს მთავრობის დადგენილებით 

შექმნილი უწყებათაშორისი საბჭოს 

მიერ. საბჭოს შექმნა ემსახურება საქართველოს საგარეო პოლიტიკური 

მიზნების მისაღწევად სამთავრობო უწყებების კომპეტენციებისა და 

სექტორული მიმართულებების განსაზღვრას, ასევე 

პოლიტიკისგანმახორციელებელ უწყებებს შორის კოორდინაციის გაზრდასა 

და ერთიანი სამთავრობო მიდგომის შემუშავებას. 2019-2022  წლები 

სტრატეგიის შემუშავებაში მონაწილეობა მიიღეს სამოქალაქო 

საზოგადოებისა და საექსპერტო წრეებისწარმომადგენლებმა. დოკუმენტის 

მოქმედების ვადად განისაზღვრა ოთხი წელი - 2019-2022 წლები. 

სტრატეგიასთან ერთად დამტკიცდა ერთწლიანი სამოქმედო გეგმაც, 

რომელიც მოიცავს 2019 წლის პერიოდს. მომდევნო სამი წლის 

განმავლობაში, ასევე დამტკიცდება ერთწლიანი სამოქმედო გეგმები.  

 2. საერთაშორისო გარემო თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობათა 

სისტემაში  

დინამიურმა და სწრაფად ცვალებადმა პროცესებმა, გლობალიზაციამ და 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარებამ შესაძლებლობებთან ერთად 

ახალი საფრთხეები და გამოწვევებიც გააჩინა. სახეზეა გლობალური 

უსაფრთხოების განმსაზღვრელი საერთაშორისო შეთანხმებების გადახედვა, 

გამალებული შეიარაღება, მათ შორის მაღალტექნოლოგიური უახლესი 

ტიპის შეიარაღების გავრცელება და კოსმოსის აქტიური მილიტარიზაცია, 

მზარდი კონვენციური და ჰიბრიდული საფრთხეები და საერთაშორისო 

სამართლის პრინციპებისა და ნორმების უგულვებელყოფით, ძალისმიერი 

მეთოდებით მსოფლიოში მშვიდობისა და უსაფრთხოების განმსაზღვრელი 

წესების ცვლილების მცდელობა. ამავდროულად, მულტილატერალიზმი და 

წესებზე დამყარებული საერთაშორისო წესრიგი სულ უფრო დიდი 

გამოწვევების წინაშე დგება. ტერორიზმი, რადიკალიზაცია და 

ძალადობრივი ექსტრემიზმი კვლავ რჩება საერთაშორისო საზოგადოების 

მნიშვნელოვან გამოწვევად. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით პოლიტიკური და 
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ეკონომიკური არასტაბილურობა, შეიარაღებული კონფლიქტები, 

სამოქალაქო ომები და რელიგიურ, ეთნიკურ დასოციალურ ნიადაგზე 

არსებული დაპირისპირებები ქმნის საფუძველს ექსტრემისტული და 

ტერორისტული ჯგუფების გაძლიერებისა და გავლენის გავრცელებისთვის. 

გაზრდილია მასობრივი განადგურების იარაღისა და მისი კომპონენტების 

უკონტროლო გავრცელების საფრთხე, მათ შორის ტერორისტული 

მიზნებისთვის. მნიშვნელოვნად გაზრდილია კიბერსაფრთხეები, ასევე, 

საერთაშორისო ურთიერთობებში განუხრელად იზრდება „რბილი ძალის“ 

როლი, რისთვისაც გამოიყენება პოლიტიკური, ეკონომიკური, 

საინფორმაციო და ტექნოლოგიური საშუალებები. ინფორმაციის 

გავრცელების სისწრაფე და სოციალური ქსელების გაზრდილი როლი, ასევე 

მიზნების მისაღწევად პროპაგანდისტული და დეზინფორმაციული 

მეთოდების გამოყენება ცალკეული ქვეყნებისა და ინსტიტუტების მხრიდან 

დროულად ადაპტირებასა და რეაგირებას მოითხოვს. ბოლო წლებში 

ევროპაში პოპულიზმისა და ევროსკეპტიკური ტენდენციების გაძლიერებამ, 

მიგრაციულმა საფრთხეებმა და რუსეთის აგრესიულმა ქმედებებმა 

დამატებითი კორექტივები შეიტანა კონტინენტის ტრადიციულ 

პოლიტიკურ ლანდშაფტში და წარმოაჩინა პოლიტიკური და უსაფრთხოების 

გარემოს გაუმჯობესების აუცილებლობა. მსოფლიო ეკონომიკაში მიმდინარე 

პროცესები, სავაჭრო ურთიერთობების დარეგულირების მცდელობები და 

ახალი სატრანზიტო-სატრანსპორტო დერეფნების შექმნა ბევრად უფრო 

აადვილებს საქონლისა და მომსახურების მიმოქცევას და ხელს უწყობს 

ეკონომიკური კავშირების გაღრმავებას. გლობალურიმასშტაბით მიმდინარე 

მეოთხე ინდუსტრიული (ციფრული) რევოლუცია ქმნის ახალ 

შესაძლებლობებს, რაც მოითხოვს გარემოსთან სწრაფ ადაპტირებას. 

პარალელურად, იზრდება ინტერესი როგორც ახალი და განახლებადი (მზის, 

ქარის და სხვა) ენერგიის წყაროების მოპოვების, ისე ტრადიციული 

ენერგორესურსების (ნავთობი და ბუნებრივი აირი) ტრანსპორტირების 

ალტერნატიული მარშრუტების მიმართ. თუმცა, იმავდროულად, არსებობს 

ენერგორესურსებისა და მათი ტრანსპორტირების მარშრუტების 

პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენების საფრთხეც. თანამედროვე 

საერთაშორისო სისტემაში არსებული გამოწვევები მნიშვნელოვან გავლენას 

ახდენსაღმოსავლეთ ევროპა-შავი ზღვის რეგიონზე. 2008 წლის აგვისტოში 

რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოში განხორციელებულმა 

ფართომასშტაბიანმა სამხედრო აგრესიამ, რასაც მოყვა 2014 წელს რუსეთის 

მიერ ყირიმის ანექსია და დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონების დროებით 

ოკუპაცია, კიდევ უფრო მეტად გააუარესა უსაფრთხოების გარემო რეგიონში, 
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სადაც ათწლეულების მანძილზე მოუგვარებელი კონფლიქტები სერიოზულ 

გამოწვევად რჩება. რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების - 

აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის/სამხრეთ ოსეთის ოკუპაცია და 

ანექსიისკენ გადადგმული ნაბიჯები, მზარდი მილიტარიზაცია, 

გახშირებული პროვოკაციები, მათ შორის საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ 

მავთულხლართებითა და სხვა ხელოვნური ბარიერებით თავისუფალი 

გადაადგილების შეზღუდვა, საოკუპაციო ხაზსა და ოკუპირებულ 

რეგიონებში უკანონო დაკავებები და გატაცებები, ადამიანის უფლებების 

დარღვევები, ეთნიკური დისკრიმინაცია და სხვადასხვა სახის უკანონო 

შეზღუდვების დაწესება, ასევე რუსეთის მიერ საერთაშორისო 

ვალდებულებების შეუსრულებლობა და საერთაშორისო სამართლის 

პრინციპების უგულვებელყოფა სერიოზულ საფრთხეს უქმნის არა მხოლოდ 

რეგიონის, არამედ მთლიანად ევროპული და ევროატლანტიკური სივრცის 

უსაფრთხოებას. რუსეთის ფედერაცია თავისი საგარეო პოლიტიკური 

მიზნების მისაღწევად, სამხედრო ძალასთან ერთად, სულ უფრო აქტიურად 

იყენებს ჰიბრიდული ომის მეთოდებს და ცდილობს ბიძგი მისცეს 

ცალკეული ქვეყნების საზოგადოების ყველა ფენაში ტრადიციულად 

ჩამოყალიბებული დასავლური ღირებულებების გადახედვის პროცესს. 

მსოფლიოსა და რეგიონში არსებული ტენდენციების გათვალისწინებით, 

საქართველოს საკუთარი ინტერესების დაცვა მოუწევს რთულ, 

არაპროგნოზირებად და ტურბულენტურ გარემოში, სადაც სხვა ნეგატიურ 

ფაქტორებთან ერთად, დიდ როლს ითამაშებს საერთაშორისო მოთამაშეების 

მხრიდან ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა. მიუხედავად ამისა, 

საქართველო, როგორც ევროპული ტიპის დემოკრატია, გლობალური და 

რეგიონული მასშტაბით გააგრძელებს საკუთარი პოზიტიური როლის 

შეტანას მშვიდობის, კანონის უზენაესობის, ადამიანის უფლებათა დაცვისა 

და რეალიზაციის კუთხით. ამავდროულად, არსებული საერთაშორისო 

გარემო საქართველოსთვის გამოწვევებთან ერთად ახალ პოლიტიკურ და 

ეკონომიკურ შესაძლებლობებსაც ქმნის. სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი 

მდებარეობისა და აღმოსავლეთ-დასავლეთის დამაკავშირებელი 

სატრანზიტო და სატრანსპორტო დერეფნის ფუნქციის გონივრული 

გამოყენებით საქართველოს მდგრადი ეკონომიკური განვითარების 

შესაძლებლობა ეძლევა. შექმნილ ვითარებაში პრაგმატული და შედეგზე 

ორიენტირებული საგარეო პოლიტიკის გატარება უზრუნველყოფს ქვეყნის 

სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის განმტკიცებას, 

ინსტიტუციური დემოკრატიის შემდგომ კონსოლიდაციას, მოსახლეობის 

კეთილდღეობასა და საერთო ევროპულ ოჯახში, ასევე, გლობალური 
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მასშტაბით საქართველოსთვის ღირსეული ადგილის დამკვიდრებას.  

 

 

 საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიული მიზნები და ამოცანები. 

მიზანი 1 

 1: სუვერენიტეტი და ტერიტორიული მთლიანობასაქართველოს უმთავრესი 

სტრატეგიული მიზანია ქვეყნის სუვერენიტეტის განმტკიცება და 

ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანი გზით აღდგენა საერთაშორისოდ 

აღიარებული საზღვრების ფარგლებში. ქვეყნის გასამთლიანებლად 

საქართველოს საგარეო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტს 

წარმოადგენს რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარება, 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ე.წ. დამოუკიდებლობის 

არაღიარების უზრუნველყოფა, ქვეყნის დეოკუპაციის, იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა საკუთარ სახლებში უსაფრთხო 

და ღირსეული დაბრუნების, საოკუპაციო ხაზებით გაყოფილ მოსახლეობას 

შორის შერიგებისა და ნდობის აღდგენის ხელშეწყობა, ადგილზე მდგრადი 

მშვიდობისა და უსაფრთხოების მიღწევა. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად 

საგარეო პოლიტიკის ძირითად ამოცანებს წარმოადგენს: 

ამოცანა 1.1:  

რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების 

ფაქტობრივი ანექსიისაკენ მიმართული ნაბიჯების შეკავება და აღკვეთა, 

აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების დეოკუპაცია, კონფლიქტის 

ესკალაციის პრევენცია და ადგილზე მდგრადი მშვიდობისა და 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფა საერთაშორისო ძალისხმევის 

მობილიზებისა და სამშვიდობო მოლაპარაკებების ფორმატების ეფექტიანი 

გამოყენების გზით. აღნიშნულის მისაღწევად აუცილებელ პირობას 

წარმოადგენს რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის თემის საერთაშორისო 

დღის წესრიგში მაღალ დონეზე შენარჩუნება, საერთაშორისო 

თანამეგობრობის ქმედითი მხარდაჭერის მობილიზება და ჟენევის 

საერთაშორისო მოლაპარაკებებში შედეგზე ორიენტირებული დისკუსიის 

წარმართვა, რათა გამოინახოს გზები კონფლიქტით დაზარალებული 

მოსახლეობის უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარული პრობლემების გადაჭრისა 

და კონფლიქტის სრული, მშვიდობიანი მოგვარებისკენ. ამ პროცესში 

უმნიშვნელოვანეს ამოცანად რჩება რუსეთის ფედერაციის მიერ 2008 წლის 12 

აგვისტოს ევროკავშირის შუამავლობით დადებული ცეცხლის შეწყვეტის 

შეთანხმების პირობების სრულად შესრულების უზრუნველყოფა, მათ შორის, 
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საქართველოს მიმართ ძალის არგამოყენების ვალდებულების დადასტურება 

და შესრულება, ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებიდან 

რუსეთის საოკუპაციო ძალების გაყვანა და ადგილზე უსაფრთხოების 

საერთაშორისო მექანიზმების შექმნა. ადგილზე უსაფრთხოებისა 

დასტაბილურობის უზრუნველსაყოფად მნიშვნელოვან პირობად რჩება 

ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის (EUMM) მანდატის სრულად და 

ეფექტიანად შესრულება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, მათ შორის, 

ოკუპირებულ რეგიონებში.  

ამოცანა 1.2:  

საქართველოს ოკუპირებულ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში ისევე, 

როგორც საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორიებზე მცხოვრები 

მოსახლეობის ჰუმანიტარული მდგომარეობისა და ადამიანის უფლებათა 

დაცვის გაუმჯობესება, საერთაშორისო ძალისხმევის მობილიზებისა და 

სამშვიდობო მოლაპარაკებების ფორმატების ეფექტიანი გამოყენების გზით. 

აღნიშნულის მისაღწევად აუცილებელ პირობას წარმოადგენს საერთაშორისო 

თანამეგობრობის რეგულარული ინფორმირება ადგილზე ჰუმანიტარული და 

ადამიანის უფლებათა კუთხით არსებული მძიმე ვითარების შესახებ, 

საერთაშორისო დღის წესრიგში საკითხის შემდგომი გააქტიურება, 

საერთაშორისო ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებათა დაცვის 

მექანიზმების ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დაშვების უზრუნველყოფა.  

ამოცანა 1.3: 

 ეთნიკური წმენდის არაერთი ტალღის შედეგად, საქართველოს 

ოკუპირებულიტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და 

ლტოლვილთა საკუთარ სახლებში უსაფრთხოდა ღირსეული 

დაბრუნებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა. აღნიშნულის 

მისაღწევადუმნიშვნელოვანეს პირობად რჩება საერთაშორისო დღის 

წესრიგში საქართველოს ოკუპირებულიტერიტორიებიდან იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა ფუნდამენტური უფლებების 

დაცვის საკითხის შემდგომი გააქტიურება, საკუთარ სახლებში მათი 

დაბრუნების პირობების შესაქმნელად საერთაშორისო ძალისხმევის 

მობილიზება და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში შედეგიანი 

დისკუსიების წარმართვა.  

ამოცანა 1.4:  

საოკუპაციო ხაზებით გაყოფილ საქართველოს მოსახლეობას შორის 

შერიგების, ნდობის აღდგენისა და ურთიერთობების გაღრმავების 

ხელშეწყობა. საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ საქართველოს 
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სამშვიდობო პოლიტიკის და სამშვიდობო ინიციატივების, მათ შორის 

„ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ“, მტკიცე მხარდაჭერის და მათ 

განხორციელებაში საერთაშორისო საზოგადოების აქტიური და ქმედითი 

ჩართულობის უზრუნველყოფა. შერიგებისა და ნდობის აღდგენის პროცესის 

ეფექტიანად წარმართვისათვის მნიშვნელოვანია, საქართველოს 

მთავრობასთან მჭიდრო თანამშრომლობით, ცალკეული სახელმწიფოებისა და 

საერთაშორისო ორგანიზაციების, მათ შორის, არასამთავრობო 

ორგანიზაციების ქმედითი და შედეგზე ორიენტირებული ჩართულობის 

უზრუნველყოფა.  

ამოცანა 1.5:  

საერთაშორისო არენაზე აფხაზეთისა და ცხინვალის ოკუპირებული 

რეგიონების ე.წ. დამოუკიდებლობის არაღიარების პოლიტიკის შემდგომი 

განმტკიცება და კონსოლიდაცია, ცალკეულ სახელმწიფოებთან და 

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან პროაქტიული მუშაობითა და 

თანამშრომლობის შემდგომი გაძლიერების გზით. უმნიშვნელოვანესია, რომ 

საერთაშორისო თანამეგობრობის ყველა წევრი რეგულარულად იყოს 

ინფორმირებული საქართველოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში 

განხორციელებული ეთნიკური წმენდის, უკანონო ქმედებებისა და 

მიმდინარე ოკუპაციის შესახებ.  

ამოცანა 1.6  

კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარებისათვის სამართლებრივი საფუძვლების 

გამყარება, საერთაშორისო სასამართლოების მიერ საქართველოს 

სასარგებლოდ გადაწყვეტილებების მიღების ხელშეწყობის გზით. უაღრესად 

მნიშვნელოვანია, საერთაშორისო სასამართლოებთან ეფექტიანი 

თანამშრომლობის წარმართვა და საქართველოს პოზიციების გამყარება, 

ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით რუსეთის ფედერაციის უკანონო 

ქმედებებისა და საქართველოს სამშვიდობო ძალისხმევის შესახებ 

დასაბუთებული არგუმენტების წარდგენის გზით. 

ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციაევროკავშირისა და ნატოს 

წევრობა საქართველოს უსაფრთხოების, განვითარებისა და კეთილდღეობის 

უზრუნველყოფის უმთავრესი გარანტია, რომელიც ეფუძნება საქართველოს 

ცივილიზაციურ არჩევანს, არის ფართო საზოგადოებრივი თანხმობის შედეგი 

და გამყარებულია ქვეყნის კონსტიტუციით.  

მიზანი 2: 

 ევროკავშირში გაწევრიანებასაქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება 

წარმოადგენს საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიულ მიზანს, რომელიც სრულად 
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ასახავს ქვეყნის მოსახლეობის ურყევ ნებას, გახდეს დემოკრატიული 

ქვეყნების თანამეგობრობის ღირსეული და სრულუფლებიანი წევრი. 

მნიშვნელოვანი ძალისხმევა მიმართული იქნება საქართველოს ევროკავშირში 

გაწევრიანების პერსპექტივის აღიარებისკენ. აქტიურად წარიმართება მუშაობა 

როგორც არსებული ფორმატების ეფექტური გამოყენების, ისე ახალი 

წინადადებებისა და ინიციატივების შეთავაზების კუთხით. ევროკავშირში 

გაწევრიანების მიზნის მისაღწევად, საგარეო პოლიტიკის ძირითად ამოცანებს 

წარმოადგენს:  

ამოცანა 2.1:  

საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების, მათ შორის ღრმა და 

ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესაძლებლობების 

ეფექტური განხორციელება. ეფექტიანი კოორდინაციის გზით პოლიტიკური 

ინსტიტუტების გაძლიერების, ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით 

შემდგომი პროგრესის მიღწევის, მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმების 

გაგრძელებისა და კორუფციასთან ბრძოლის კუთხით არსებული მიღწევების 

შენარჩუნებისა და გაუმჯობესების უზრუნველყოფა. ევროკავშირთან 

თავისუფალი სავაჭრო სივრცის უფრო მეტად გამოყენება, სოფლის 

მეურნეობისა და სამრეწველო პროდუქტების ექსპორტის გაზრდის გზით. 

ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორში (ტრანსპორტი, ენერგეტიკა, გარემოს 

დაცვა, ციფრული სფერო, ელექტრონული კომუნიკაციები) თანამშრომლობის 

გაღრმავება კონკრეტული და შედეგზე ორიენტირებული ინიციატივებით.  

ამოცანა 2.2: 

სტრატეგიული თანამშრომლობის გაღრმავება უსაფრთხოების პოლიტიკის 

მიმართულებით. უსაფრთხოების საკითხებზე არსებული სტრატეგიული 

დიალოგის შემდგომი გაღრმავება, ტერორიზმთან ბრძოლის, ჰიბრიდული 

საფრთხეების, კიბერუსაფრთხოებისა და საერთო ინტერესების სხვა 

საკითხებზე. თანამშრომლობის განვითარება, მათ შორის ევროკავშირის 

კრიზისის მართვის ოპერაციებში მონაწილეობის, ასევე უსაფრთხოებისა და 

თავდაცვის სფეროში ევროკავშირის ახალ მექანიზმებსა და პროექტებში 

ჩართულობის გზით. 

 ამოცანა 2.3:  

მიგრაციის სფეროში სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის 

გრძელვადიანი ამოცანების მდგრადი განხორციელება, ევროკავშირსა და 

საქართველოს შორის მობილობის ზრდა და ცირკულარული მიგრაციის 

ხელშეწყობა. ევროკავშირის ინსტიტუტებთან, წევრ-ქვეყნებთან და 

სააგენტოებთან თანამშრომლობით, მიგრაციული პოლიტიკისა და მართვის 
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სისტემების დახვეწა და უვიზო მიმოსვლის შეუფერხებლად 

განხორციელების უზრუნველყოფა. სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის 

სამოქმედო გეგმით ნაკისრი ვალდებულებების რეალიზაცია. ევროკავშირის 

წევრ-ქვეყნებთან ლეგალური (მათ შორის ცირკულარული) მიგრაციის 

უზრუნველსაყოფად აქტიური მუშაობა. „პარტნიორობა მობილობისათვის“ 

ფარგლებში შედეგზე ორიენტირებული პროექტების განხორციელება. 

ევროკავშირსა და საქართველოს შორის სტუდენტებისა და მკვლევარების 

მობილობის ხელშეწყობა.  

ამოცანა 2.4:  

ევროკავშირში ინტეგრაციის საგზაო რუკის იმპლემენტაცია. ქვეყნის 

ევროკავშირში გაწევრიანების სტრატეგიული მიზნის მისაღწევად, 

საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობებში ახალი დინამიკის შეტანა; 

არსებული ინსტრუმენტების სრულად გამოყენება და კონკრეტული 

მიმართულებებით ასოცირების შეთანხმების მიღმა ამოცანების 

იდენტიფიცირება და განხორციელება; საქართველოს კანონმდებლობის 

მაქსიმალური დაახლოება ევროკავშირის კანონმდებლობასთან; 

ევროკავშირის პროგრამებსა და სააგენტოებში ჩართულობის ხელშეწყობა. 

ამოცანა 2.5: „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ფარგლებში თანამშრომლობის 

შემდგომი განვითარება. დოკუმენტის „20 შედეგი 2020 წლისათვის“ 

განხორციელება და მონიტორინგი. პარტნიორობის ფარგლებში არსებული 

ორმხრივი და მრავალმხრივი ფორმატების მაქსიმალური გამოყენება. 

ინკლუზიურობასთან ერთად პარტნიორ ქვეყნებს შორის დიფერენციაციისა 

და „მეტი-მეტისთვის“ პრინციპების მხარდაჭერა. პარტნიორობის წევრ 

ასოცირებულ ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის გაძლიერება სამმხრივ 

ფორმატში. ამოცანა 2.6: ევროკავშირის დახმარების ეფექტიანი 

განხორციელების ხელშეწყობა. ევროინტეგრაციის პროცესის მხარდასაჭერად, 

ევროკავშირის დახმარების მაქსიმალური მობილიზება და მისი ეფექტიანად 

გამოყენების ხელშეწყობა. 

მიზანი 3:  

ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში (ნატო) 

გაწევრიანება საქართველოს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის მტკიცე 

და ურყევ მიზანს ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციაში 

გაწევრიანება წარმოადგენს. ნატო-ში გაწევრიანებას საქართველო განიხილავს, 

როგორც ქვეყნის უსაფრთხოების, შემდგომი ინსტიტუციური განვითარების 

და კეთილდღეობის უზრუნველყოფის ერთ-ერთ ძირითად საშუალებას. 

საქართველო სრულად იზიარებს პრინციპებსა და ღირებულებებს, რომლის 
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გარშემოც არიან გაერთიანებული ალიანსის წევრი ქვეყნები. ნატო-ს მისიებსა 

და ოპერაციებში ჩართულობით საქართველო ადასტურებს საკუთარ მზაობას 

და შესაძლებლობას, ქმედითი წვლილი შეიტანოს საერთო ევროატლანტიკურ 

უსაფრთხოებაში. საქართველო, როგორც ნატო-ს სამაგალითო და ერთ-ერთი 

ყველაზე თავსებადი ასპირანტი ქვეყანა, წარმატებით ასრულებს ალიანსის 

წინაშე აღებულ საერთაშორისო ვალდებულებებს. ალიანსის მხრიდან 2008 

წელს ბუქარესტის სამიტზე ოფიციალურად გაცხადებული და არაერთგზის 

დადასტურებულია, რომ „საქართველო გახდება ნატო-ს წევრი“ და ქვეყანას 

გააჩნია ყველა პრაქტიკული მექანიზმი ნატო-ში გასაწევრიანებლად. 

საქართველო, როგორც ასპირანტი ქვეყანა, გააგრძელებს მის ხელთ არსებული 

ყველა პოლიტიკური და პრაქტიკული მექანიზმის (მათ შორის ძირითადი 

ინტეგრაციული მექანიზმების - ნატოსაქართველოს კომისიის, წლიური 

ეროვნული პროგრამისა და ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის) 

მაქსიმალურად ეფექტურად გამოყენებას, რათა მოემზადოს ნატოში 

გაწევრიანებისთვის. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად საგარეო პოლიტიკის 

ძირითად ამოცანებს წარმოადგენს: 

ამოცანა 3.1:  

გაწევრიანებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე ნატო-საქართველოს კომისიის 

ფორმატში პოლიტიკური დიალოგის გაგრძელება და მაქსიმალური 

გააქტიურება. ნატო-ს ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილების შესაბამისად, 

მნიშვნელოვანია ნატო-საქართველოს კომისიის ფორმატში პოლიტიკური 

დისკუსიის მაღალი ინტენსივობის შენარჩუნება. ნატო-ს სამიტებისა და 

მინისტერიალის დონის კომისიის სხდომებზე საქართველოს 

გაწევრიანებასთან დაკავშირებული თემატიკის განხილვა. საქართველოს 

გაწევრიანებასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხთან 

დაკავშირებით დისკუსიების ინიცირება და კონსენსუსის ფორმირებაზე 

მუშაობა. 

 ამოცანა 3.2:  

საქართველოს წლიური ეროვნული პროგრამის, როგორც ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანიინტეგრაციული მექანიზმის ეფექტიანად გამოყენება, ნატო-ში 

გაწევრიანების პროცესის ხელშეწყობის მიზნით. მნიშვნელოვანია, 

საქართველოს, როგორც ასპირანტი ქვეყნის, ხელთ არსებული ინსტრუმენტის 

- წლიური ეროვნული პროგრამის მაქსიმალურად ეფექტიანად გამოყენების 

გაგრძელება. აუცილებელია, წლიური ეროვნული პროგრამით 

განსაზღვრული პრიორიტეტების ჯეროვნად განხორციელება, ალიანსის 

მხრიდან უმაღლესი შეფასების შენარჩუნების მიზნით.  
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ამოცანა 3.3: 

 ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის, როგორც ალიანსთან პრაქტიკული 

თანამშრომლობის ერთ-ერთი ძირითადი ინსტრუმენტის, ეფექტიანი 

გამოყენება. საქართველო გააგრძელებს ნატო- საქართველოს არსებითი 

პაკეტის წარმატებით განხორციელებას ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის 

გაძლიერებისა და ალიანსთან თავსებადობის გაზრდის მიზნით, რაც, თავის 

მხრივ, საქართველოს ნატო-ში გაწევრიანებას ემსახურება. ნატო-

საქართველოს არსებითი პაკეტი თავდაცვის შესაძლებლობების 

აღმშენებლობის (Defence Capacity Building/DCB) ინიციატივის სამაგალითო 

პროექტად დასახელდა და საქართველო გამოხატავს მზადყოფნას, კვლავაც 

გააგრძელოს არსებითი პაკეტის ინიციატივების შემუშავება- 

განხორციელების ფარგლებში მიღებული გამოცდილების გაზიარება DCB 

ინიციატივის სხვა მიმღები ქვეყნებისთვის. არსებითი პაკეტით 

გათვალისწინებული შესაძლებლობების ისევე, როგორც პრაქტიკული 

თანამშრომლობის სხვა ფორმატების, სრულად გამოყენება/ათვისების მიზნით 

გაგრძელდება აქტიური მუშობა ნატო-ს წევრ, პარტნიორ ქვეყნებსა და 

ალიანსის შესაბამის სამსახურებთან.  

ამოცანა 3.4:  

შავი ზღვის უსაფრთხოებაში წვლილის შეტანის მიზნით ალიანსთან 

თანამშრომლობის 

გაძლიერება. საქართველო, როგორც შავი ზღვის უსაფრთხოების 

არქიტექტურის განუყოფელი ნაწილი, გააგრძელებს ალიანსთან სტრატეგიულ 

დისკუსიებში მონაწილეობას და პრაქტიკულ თანამშრომლობას კონკრეტული 

ნაბიჯების შემუშავებისთვის 2016 წლის ვარშავის სამიტზე ნატო-ს მიერ 

გაცხადებული შავი ზღვის უსაფრთხოების პოლიტიკის, 2017 წელს 

საქართველოს მიერ შემუშავებული შავი ზღვის უსაფრთხოების განმტკიცების 

საკითხზე ნატო-სთან თანამშრომლობის თაობაზე წინადადებებისა და 2018 

წლის ბრიუსელის სამიტზე შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხზე 

საქართველო-ნატოს თანამშრომლობის კონკრეტულ ინიციატივებზე 

მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად.  

ამოცანა 3.5:  

საქართველოს მონაწილეობა საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და 

სტაბილურობის უზრუნველყოფაში. საქართველო გააგრძელებს ნატო-ს 

ეგიდით წარმოებულ საერთაშორისო მისიებსა და ნატო-ს საპასუხო ძალებში 

(NATO Response Force/NRF) მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანას 

საერთაშორისო უსაფრთხოების განმტკიცების მიზნით.  
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ამოცანა 3.6: 

 საქართველოს აქტიური მონაწილეობა ნატო-ს წვრთნებსა და სწავლებებში, 

მათ შორის ნატო- საქართველოს ერთობლივი სწავლებების საქართველოში 

მასპინძლობა თავდაცვისუნარიანობის განმტკიცებისა და ალიანსთან 

თავსებადობის გაზრდის მიზნით. საქართველო გააგრძელებს ნატო-ს 

წვრთნებსა და სწავლებებში ჩართულობას და ნატო-ს წევრ და პარტნიორ 

ქვეყნებს თავის ტერიტორიაზე შესთავაზებს წვრთნისა და შეფასების 

ერთობლივ ცენტრში (JTEC) დაგეგმილ წვრთნებში მონაწილეობას 

თავსებადობის ამაღლების მიზნით.  

ამოცანა 3.7:  

ნატო-ს წევრ ქვეყნებთან ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის 

გაღრმავება თავდაცვის შესაძლებლობების გაძლიერების, ალიანსთან 

თავსებადობის გაზრდისა და გაწევრიანების საკითხზე კონსენსუსის მიღწევის 

ხელშეწყობის მიზნით. გაგრძელდება აღნიშნული პროცესის დიპლომატიური 

გზებით ხელშეწყობა როგორც წევრ ქვეყნებთან, ასევე ნატო-ს შესაბამის 

სტრუქტურებთან მჭიდრო თანამშრომლობის გზით. გააქტიურდება ნატო-ს 

წევრ სახელმწიფოებთან ორმხრივ ფორმატში კონსულტაციები და 

საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისა და ქვეყნის თავდაცვისა და 

უსაფრთხოების სფეროში მიღწეული პროგრესის გაზიარება.  

მიზანი 4:  

ინსტიტუციური დემოკრატიის კონსოლიდაცია და საზღვარგარეთ ქვეყნის 

პოზიტიურიიმიჯის განმტკიცება საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთ 

მნიშვნელოვან მიზანს წარმოადგენს ქვეყნის დემოკრატიული მიღწევების 

შემდგომი კონსოლიდაციის ხელშეწყობა და საზღვარგარეთ საქართველოს, 

როგორც დემოკრატიული, პროგრესული რეფორმების გამტარებელი, 

სტაბილური, მდიდარი კულტურისა და მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის 

მქონე ევროპული ქვეყნის იმიჯის განმტკიცება. აღნიშნული მიზნის 

მისაღწევად საგარეო პოლიტიკის ძირითად ამოცანებს წარმოადგენს: 

ამოცანა 4.1: 

 დემოკრატიული ინსტიტუტების შემდგომი განვითარებისა და გაძლიერების 

პროცესშისაერთაშორისო პარტნიორების აქტიური ჩართულობის გაზრდა. 

პარტნიორ სახელმწიფოებთან და წამყვან საერთაშორისო ორგანიზაციებთან 

ინტენსიური თანამშრომლობით ქვეყანაში დემოკრატიული პრინციპებისა და 

ღირებულებების, თანამედროვე მაღალი დემოკრატიული სტანდარტების 

შენარჩუნების უზრუნველყოფა, რაც წარმოადგენს არა მხოლოდ ქვეყნის მიერ 

საერთაშორისოდ აღებული ვალდებულებების შესრულების, არამედ ქვეყნის 
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კეთილდღეობისა და განვითარების აუცილებელ წინაპირობას.  

ამოცანა 4.2:  

დემოკრატიული რეფორმების კუთხით საქართველოს, როგორც რეგიონის 

ლიდერი ქვეყნის იმიჯის განმტკიცება. წარმატებული რეფორმების 

წყალობით საერთაშორისო რეიტინგებში დაკავებული მოწინავე პოზიციებისა 

და მიღწეული პროგრესის შესახებ საერთაშორისო საზოგადოების ფართო 

წრეების ინფორმირება, საქართველოს, როგორც ევროპული დემოკრატიული 

სახელმწიფოს წარმოჩენის მიზნით.  

ამოცანა 4.3:  

წარმატებული რეფორმების ექსპორტი. საქართველოში გატარებული 

წარმატებული რეფორმების გამოცდილების გაზიარება სხვა ქვეყნებისთვის 

და მათ განხორციელებაში დახმარება. ამოცანა 4.4: საქართველოს, როგორც 

მდიდარი კულტურისა და მრავალსაუკუნოვანი ისტორიის მქონე ქვეყნის 

პოპულარიზაცია. საერთაშორისო კულტურულ პროცესებში აქტიური 

ჩართულობის გზით საზღვარგარეთ ქვეყნის შესახებ ცნობადობის კიდევ 

უფრო გაზრდა. 

მიზანი 5:  

მდგრადი ეკონომიკური განვითარებასაგარეო პოლიტიკის სტრატეგიულ 

მიზანს წარმოადგენს მცირე, ეფექტიანი და გამჭვირვალე მთავრობის 

პირობებში, ინკლუზიურობისა და კონკურენტუნარიანობის პრინციპების 

დაცვით საქართველოს მდგრადი ეკონომიკური განვითარება და 

ეკონომიკური მდგომარეობის ინსტიტუციური დემოკრატიის მაღალ 

სტანდარტებთან დაახლოება. ქვეყანაში ინვესტიციების და თანამედროვე 

ტექნოლოგიების/ინოვაციების მოზიდვის ხელშეწყობა. მნიშვნელოვანია 

ქვეყნის სტრატეგიული ადგილმდებარეობისა და მსოფლიო ეკონომიკაში 

არსებული ახალი შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოყენება. აღნიშნული 

მიზნის მისაღწევად საგარეო პოლიტიკის ძირითად ამოცანებს წარმოადგენს:  

ამოცანა 5.1:  

აღმოსავლეთ-დასავლეთის დამაკავშირებელი ჰაბის ფუნქციის განმტკიცება 

და ეროვნული, რეგიონული და საერთაშორისო სატრანსპორტო, 

სატელეკომუნიკაციო, ციფრული, ენერგეტიკული და საინვესტიციო 

პროექტების რეალიზაციის ხელშეწყობა. საქართველოსთვის დიდ 

მნიშვნელობას იძენს აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული 

ავტომაგისტრალის, ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის, ანაკლიის 

ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტისა და ქვეყანაში მიმდინარე სხვა 

პროექტებით შექმნილი შესაძლებლობების მაქსიმალურად გამოყენება და 
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არსებული სატრანსპორტო-სატრანზიტო პოტენციალის სრული რეალიზაცია. 

პრიორიტეტულად რჩება „სამხრეთის ბუნებრივი აირის დერეფნის“ და სხვა 

რეგიონული და საერთაშორისო ენერგეტიკული პროექტების ეფექტური 

განხორციელება/ფუნქციონირება და საქართველოს გავლით, ევროპა-აზიის 

დამაკავშირებელი ციფრული სატრანზიტო ჰაბის ჩამოყალიბება; 

ზემოაღნიშნულ მიმართულებებში პოტენციურ დონორებთან აქტიური 

კონტაქტების დამყარება, ინვესტიციების მოზიდვის და თანამედროვე 

ტექნოლოგიების ქვეყანაში შემოტანის ხელშეწყობა. 

ამოცანა 5.2: 

ლიბერალური სავაჭრო რეჟიმების გაფართოება და ექსპორტის ხელშეწყობა. 

საქართველოსთან თავისუფალი ორმხრივი ვაჭრობის რეჟიმის მქონე 

ქვეყნების რაოდენობის მაქსიმალური ზრდა, გეოგრაფიული არეალის კიდევ 

უფრო გაფართოება და ქართული პროდუქციის ექსპორტის 

ხელშეწყობა/ბაზრების დივერსიფიცირება; 

ამოცანა 5.3: 

 საერთაშორისო თანამშრომლობის სხვადასხვა ფორმატებში – მსოფლიო და 

რეგიონულეკონომიკურ ფორუმებში, ასევე პროფილური საერთაშორისო 

ორგანიზაციების მრავალმხრივ ფორმატებში აქტიური ჩართულობა. 

მსოფლიო ეკონომიკურ საკითხებზე მიმდინარე დიალოგში ჩართვა და 

ეროვნული ეკონომიკის მოდერნიზაციისა და მოწინავე ბაზრების 

ფუნქციონირების ინოვაციური მექანიზმების დანერგვის მიზნით 

საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება. მნიშვნელოვან პრიორიტეტს 

წარმოადგენს თანამშრომლობის გაღრმავება იმგვარ საერთაშორისო 

ორგანიზაციებთან და ფინანსურ ინსტიტუტებთან, როგორიცაა მსოფლიო 

ბანკი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია, 

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი, აზიის განვითარების 

ბანკი, აზიის ინფრასტრუქტურისა და განვითარების ბანკი და სხვა. 

მნიშვნელოვანია წამყვან რეგიონულ და გლობალურ აქტორებთან 

თანამშრომლობა დონორული თანხებისა (გრანტები, შეღავათიანი კრედიტები 

და ტექნიკური დახმარება) და მიზნობრივი პროექტების მოზიდვის მიზნით.  

ამოცანა 5.4:  

შავი ზღვის ეკონომიკური როლის გაძლიერება. სატრანზიტო 

შესაძლებლობების ზრდა, რეგიონის ქვეყნებთან ტვირთბრუნვის 

მოცულობისა და მიმოცვლის სიჩქარის ზრდა, ლოგისტიკური და 

სატრანზიტო ინფრასტრუქტურის გაძლიერების ხელშეწყობა და სხვადასხვა 

რეგიონიდან (მათ შორის ცენტრალური და შორეული აზიის რეგიონებიდან) 
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ტვირთების მოზიდვა. ტურისტული პოტენციალის კიდევ უფრო ეფექტური 

გამოყენება. ევროპასთან ინფრასტრუქტურული ინტეგრაციის ხელშეწყობა. 

მიზანი 6:  

დიასპორასთან კავშირების გაღრმავება და საზღვარგარეთ საქართველოს 

მოქალაქეთაუფლებების დაცვა საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიულ მიზანს 

წარმოადგენს საზღვარგარეთ საქართველოს თითოეული მოქალაქის 

თავისუფლებისა და ღირსების დაცვა, მათთვის თვითრეალიზაციის ფართო 

შესაძლებლობების მიცემა და ერთიანი, ძლიერი და სამშობლოსთან მჭიდრო 

კავშირის მქონე დიასპორის აქტიური ჩართვა ქვეყნის განვითარებაში. 

აღნიშნული მიზნის მისაღწევად საგარეო პოლიტიკის ძირითად ამოცანებს 

წარმოადგენს:  

ამოცანა 6.1:  

დიასპორის ერთიანობის, სიძლიერისა და სამშობლოსთან მჭიდრო კავშირის 

განმტკიცება. თანამემამულეებისა და დიასპორული ორგანიზაციების საერთო 

ინტერესების განხორციელების უზრუნველყოფა. დიასპორის კულტურული 

თვითმყოფადობის შენარჩუნებისა და დიასპორული ორგანიზაციების 

საქმიანობის ხელშეწყობა. სახელმწიფოსა და დიასპორას შორის ორმხრივ 

სარგებლიანობაზე დაფუძნებული მდგრადი კავშირის განვითარება. ქვეყნის 

განვითარებისთვის დიასპორაში არსებული პოტენციალის გამოყენება და 

დიასპორის ჩართულობის გაზრდა. დიასპორის სამშობლოში დაბრუნების 

ხელშეწყობა.  

ამოცანა 6.2:  

საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დაცვა და მათი 

ინტერესებისრეალიზაცია. კვალიფიციური საკონსულო მომსახურების და 

ოპერატიული საკონსულო დაცვისგანხორციელების მიმართულებით 

თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ახალი მექანიზმების დანერგვა. 

საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების უკეთ 

რეალიზებისთვის სამართლებრივი ბაზის შექმნის მიზნით უცხო ქვეყნებთან 

საკონსულო ურთიერთობების გაღრმავება. საზღვარგარეთ საქართველოს 

ახალი საკონსულო დაწესებულებების გახსნის გზით საკონსულო 

საქმიანობის განხორციელების სამოქმედო არეალის გაფართოება. 

საზღვარგარეთ კრიზისულ და საგანგებო სიტუაციებისას უცხოეთში 

მყოფითანამოქალაქეების დახმარება.  
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ლექცია 4-5 

 

ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო 

სივრცის შესახებ შეთანხმება (DCFTA) 

(საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების (AA) 

 ნაწილი) 

აბრევიატურები: 

AA ასოცირების შესახებ შეთანხმება; 

APMA სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო; 

BRC Certification ბრიტანეთის საცალო ვაჭრობის კონსორციუმის სურსათის 

უვნებლობის  

სერტიფიკატი; 

B2B ბიზნესი ბიზნესისთვის; 

BSO ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაცია; 

CSO სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია; 

DCFTA ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ 

შეთანხმება; 

EU ევროკავშირი; 

EC ევროკომისია; 

EaP აღმოსავლეთ პარტნიორობა; 

EEAS ევროპის საგარეო ქმედებათა სამსახური; 

EEN ევროპის მეწარმეთა ქსელი; 

EBRD ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი; 

EE ენერგო ეფექტურობა; 

FTA თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება; 

GATT ტარიფებისა და ვაჭრობის შესახებ 1994 წლის გენერალური შეთანხმება; 

GCCI საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა; 

GCI გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი; 

GITA საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო; 
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GMO გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმები; 

HACCP საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების 

სისტემა; 

ISO სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია; 

NATO ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაცია; 

NFA სურსათის ეროვნული სააგენტო; 

OECD ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია;  

RCDA სოფლად თემთა განვითარების სააგენტო; 

SPS სანიტარული და ფიტოსანიტარული სტანდარტები; 

SMEs მცირე და საშუალო საწარმოები; 

TA ტექნიკური მხარდაჭერა; 

VAT დამატებული ღირებულების გადასახადი; 

WTO ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია.  

ნაწილი I. DCFTA-ის იმპლემენტაცია საქართველოში 

1.1. რა არის DCFTA? 

ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება 

(DCFTA) 

 წარმოადგენს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ 

შეთანხმების (AA) 

 ნაწილს.1 შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2014 წლის 27 ივნისს და ძალაში შევიდა 2016 

წლის პირველი 

 ივლისიდან, ევროკავშირის წევრი 28 სახელმწიფოს მიერ შეთანხმების 

რატიფიცირების შემდეგ.  

DCFTA-სთან ერთად, რომელიც AA-ს მე-4 კარს წარმოადგენს, ასოცირების შესახებ 

შეთანხმება  

გულისხმობს პოლიტიკურ (კარი I-III და პრეამბულა) და სექტორულ (კარი V-VII)  

თანამშრომლობას. შეთანხმების მიზანია პოლიტიკური თანამშრომლობისა და 

ეკონომიკური  

ინტეგრაციის გაღრმავება. საქართველოსთან ერთად აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

(EaP) ორმა  

ქვეყანამ2 − მოლდოვამ და უკრაინამ - ხელი მოაწერეს ევროკავშირთან ასოცირების 

შესახებ 

 შეთანხმებას, რომელიც ასევე შეიცავს DCFTA- ს. 

DCFTA მიზნად ისახავს ურთიერთსარგებლიანობის პრინციპებზე დაფუძნებული 

სავაჭრო  

ურთიერთობების ჩამოყალიბებას და სავაჭრო პარტნიორებს ბაზრებთან წვდომის 
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უკეთეს  

პირობებს სთავაზობს. ამ მიზნით, რეგულაციების დაახლოების გზით, DCFTA 

ბაზრებთან წვდომის  

ხელშეწყობისთვის ორ მხარეს შორის უპირატეს სავაჭრო რეჟიმს ქმნის. მოკლედ რომ 

ვთქვათ,  

DCFTA შესაძლებლობას აძლევს ქართველ მეწარმეებს გაყიდონ თავიანთი სერვისები 

და საქონელი  

ევროკავშირში − ერთ-ერთ უდიდეს გლობალურ ბაზარზე − ტარიფებისა და სხვა 

ბარიერების  

გარეშე. 

საქართველოს საგარეო ვაჭრობის (როგორც ექსპორტის, ისე იმპორტის) 

მნიშვნელოვანი წილი  

ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებზე მოდის და თანდათან იზრდება, როგორც 

მოცულობის, ისე 

 ხარისხის მხრივ. არსებული სტატისტიკური ინფორმაციის მიხედვით, 2016 წელს 

საქართველოს 

 ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი ევროკავშირი იყო და საქართველოს მთლიანი 

სავაჭრო ბრუნვის  

მოცულობის 31%- ს შეადგენდა (აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ DCFTA-ის 

ამოქმედებამდე, ეს ნიშნული  

მხოლოდ 27%-ს შეადგენდა).3  ევროკავშირის შემდეგ ყველაზე დიდი სავაჭრო 

1 „ასოცირების შესახებ შეთანხმება, ერთი მხრივ, საქართველოსა და მეორე მხრივ, 

ევროკავშირსა და 

 ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებასა და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის“ 

ქართულ ენაზე  

ხელმისაწვდომია საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებ გვერდზე, 

<https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2496959>; ინგლისურად ხელმისაწვდომია 

EUR-Lex-ის ვებ  

გვერზე, <http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0830(02)> 

2აღმოსავლეთ პარტნიორობის (EaP) ინიციატივას საფუძველი 2009 წელს ჩაეყარა და 

ფარავს ექვს  

ქვეყანას: სომხეთს, აზერბაიჯანს, ბელარუსს, საქართველოს, მოლდოვასა  და 

უკრაინას. ინიციატივა  

ევროკავშირს, მის წევრ სახელმწიფოებსა და პარტნიორ ქვეყნებს შორის 

ურთიერთობის  

გაღრმავების სპეციალურ პლატფორმას წარმოადგენს. 
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3 EU - Georgia relations, fact sheet, European External Action Service October 11, 2017 

<https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/23634/EU-  

პარტნიორების სიაში არიან ისეთი ქვეყნები, როგორიცაა: კანადა (15%), თურქეთი 

(საშუალოდ  

13%), რუსეთი (საშუალოდ 7%), ჩინეთი (საშუალოდ 6%) და აზერბაიჯანი (5%-ზე 

მეტი).  

საქართველოს წილი ევროკავშირის მთლიანი სავაჭრო ბრუნვის მოცულობაში 

მხოლოდ 0.1%-ს  

შეადგენს და ძირითადად, ბულგარეთი, იტალია და გერმანია ახორციელებენ 

ქართული  

პროდუქტის იმპორტს. 

ევროკავშირსა და საქართველოს შორის შეთანხმებით დამყარებული თავისუფალი 

ვაჭრობის  

სივრცე, სახელიდან გამომდინარე, ყოვლისმომცველია და სცდება ტრადიციული 

ვაჭრობის  

შეთანხმების ჩარჩოებს. DCFTA არეგულირებს ვაჭრობასთან დაკავშირებული 

საკითხების ფართო  

სპექტრს და მოიცავს, როგორც სურსათისა და პროდუქტების უვნებლობის, ისე 

კონკურენციის,  

ინტელექტუალური საკუთრების დაცვისა და საჯარო შესყიდვების რეგულაციების 

სფეროებს. სხვა  

სავაჭრო შეთანხმებებისგან განსხვავებით, DCFTA გულისხმობს საქართველოს 

ვაჭრობის სფეროს  

                    მარეგულირებელი კანონმდებლობის ეტაპობრივ დაახლოებას ევროკავშირის 

შესაბამის კანონმდებლობასთან, 

რეგულაციებთანდაადმინისტრირებისმექანიზმებთან.  

                    4 თავისუნიკალურ, ყოვლისმომცველბუნებასთანერთად DCFTA გამოირჩევაიმითაც, 

რომსხვამიმართულებებითაცგულისხმობსურთიერთობებისგაუმჯობესებას.ევროკავ

შირისთვისსაქართველოაღმოსავლეთპარტნიორობისინიციატივაში5 

მონაწილეღირებულისახელმწიფოა. 

ინიციატივაგულისხმობსპარტნიორისახელმწიფოებისმხარდაჭერასრეფორმებისმრავ

ალიმიმართულებითდამიზნადისახავსპარტნიორებისევროკავშირთანდაახლობასად

აამქვეყნებისმოსახლეობისცხოვრებისხარისხისგაუმჯობესებას. DCFTA 

მოიცავსისეთდებულებებს, 

რომლებიცსაქართველოსკანონმდმებლობისევროკავშირისკანონმდებლობასთანჰარმ

ონიზაციასისახავსმიზნად.6 

ესკიბიზნესგარემოსუფრომეტადპროგნოზირებადსხდისდახელსუწყობსსაქართველო



42 
 

 

სეკონომიკისმოდერნიზებასადაევროპულიინვესტიციებისშემოდინებასქვეყანაში.1,2 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივა არის ევროკავშირის, მისი წევრი 

სახელმწიფოებისა და  

ექვსი პარტნიორი ქვეყნის - სომხეთის, აზერბაიჯანის, ბელარუსის, საქართველოს, 

მოლდოვას  

რესპუბლიკისა და უკრაინის - ერთობლივი ინიციატივა. ის არის ევროპის 

სამეზობლო პოლიტიკის  

კონკრეტული განზომილება. ინიციატივის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის, 

იხილეთ3: 

<https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/419/eastern-partnership_en> 

გიორგი აბაშიშვილი, „ახალი შესაძლებლობა არავის წინააღმდეგ“, ფორბსი, 15 

ივლისი, 2014. 

<http://forbes.ge/news/352/axali-SesaZlebloba-aravis-winaaRmdeg> 

1.2.როგორ ხოციელდება DCFTA-ის იმპლემენტაცია საქართველოში? საქართველოს 

ეკონომიკისა 

 და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დაევალა DCFTA-ის იმპლემენტაციის 

კოორდინაცია და  

მონიტორინგი, რასაც სამინისტრო სხვა სახელმწიფო უწყებებსა და

 ინსტიტუტებთან  

მაგალითად, „აწარმოე საქართველოში“, „საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო 

პალატა“,  

„საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო“ −

 მჭიდრო 

კოორდინაციით ახორციელებს. სამინისტრომ შექმნა ოფიციალური ვებ გვერდი 

(www.dcfta.gov.ge),  

სადაც მუდმივად ახლდება DCFTA-ისთან დაკავშირებული პრაქტიკული და 

საკანონმდებლო  

ინფორმაცია. 

ევროკავშირის მხრიდან ევროკომისია (EC) და ევროპის საგარეო ქმედებათა 

სამსახური (EEAS)  

არიან ის პასუხისმგებელი ინსტიტუტები, რომლებიც აფასებენ საქართველოს 

 
1Georgia%20relations,%20factsheet><http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603836/E 

XPO_STU(2017)603836_EN.pdf> 
2მანანაქველიაშვილი, „ვის, რადაროგორგააქვსევროკავშირისბაზარზეგასაყიდად –  

წარმატებულიისტორიები“, ბათუმელები, 24 მარტი, 2018<http://batumelebi.netgazeti.ge/news/122774/> 
3<https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/419/eastern-partnership_en> 

გიორგიაბაშიშვილი, „ახალიშესაძლებლობაარავისწინააღმდეგ“, ფორბსი, 15 ივლისი, 2014. 

<http://forbes.ge/news/352/axali-SesaZlebloba-aravis-winaaRmdeg> 
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წარმატებას, როგორც,  

ზოგადად, ასოცირების შესახებ შეთანხმებით აღებული ვალდებულების 

შესრულების, ისე,  

კონკრეტულად, DCFTA-ით აღებული ვალდებულებების შესრულების მხრივ. 

მონიტორინგი  

ხორციელდება ასოცირების შესახებ შეთანხმების იმპლემენტაციის ერთობლივი 

ანგარიშების  

მომზადებისა და გამოქვეყნების გზით. რიგით მეორე, უახლესი ანგარიში, რომელიც 

2017 წლის  

ნოემბერში გამოქვეყნდა, ადასტურებს ქვეყნის ნებასა და მზადყოფნას უფრო მეტად 

გააღრმაოს 

 პოლიტიკური ურთიერთობები და ეკონომიკური ინტეგრაცია ევროკავშირთან და 

დადებითად  

აფასებს ამდრომდე საქართველოში მიმდინარე ასოცირების შესახებ შეთანხმების 

იმპლემენტაციის  

პროცესს. 

ასოცირების შესახებ შეთანხმებასა და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 

სავაჭრო სივრცის  

შესახებ შეთანხმებაზე ხელმოწერიდან დაახლოებით ოთხ წელიწადში, საქართველო, 

მართლაც,  

მნიშვნელოვან ნაბიჯებს დგამს სრულფასოვან ევროპულ სახელმწიფოდ 

ჩამოყალიბების გზაზე. ამ  

პერიოდში მთავრობამ სხვა მიმართულებებთან ერთად მნიშვნელოვანი რეფორმები 

გაატარა  

ეკონომიკის, ვაჭრობის, სამოქალაქო საზოგადოების, ადამიანის უფლებებისა და 

ფუნდამენტური  

თავისუფლებების თვალსაზრისით. ამასთან გააძლიერა თანამშრომლობა 

ევროკავშირისა და  

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივაში მონაწილე სახელმწიფოებთან. 

საქართველოს მიერ  

მიღწეული პროგრესი დასტურდება საჯარო სტატისტიკური მონაცემებითა და 

შედარებითი  

საერთაშორისო რეიტინგებით. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე მაჩვენებლის 

მიხედვით  

საქართველო კვლავ განვითარებადი ქვეყნების სიაში რჩება, აშკარაა საქართველოს 

მიერ 

 ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 
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სავაჭრო სივრცის  

შესახებ შეთანხმების იმპლემენტაციის პროცესში მიღწეული პროგრესი4 

წეული პროგრესი. ამის მიუხედავად მნიშვნელოვანია ზოგიერთი საერთაშორისო 

ინდექსისა და 

 შეფასების უფრო დეტალურად განხილვა. 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის 2015-20168 წლების ინდექსის მიხედვით, საქართველო 

ევროპულ  

სტანდარტებთან დაახლოებას ჯერ კიდევ მხოლოდ ვაჭრობის, სამოქალაქო 

საზოგადოების, 

 დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და სხვა სფეროების მიმართულებით 

განაგრძობს. თუმცა,  

როდესაც საქმე ხელშეკრულებების შესრულებას, გადასახადების გადახდასა და 

საბაჟო 

 პროცედურებს ეხება, ინდექსი საქართველოს, როგორც აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

ქვეყნებს  

შორის მოწინავე ქვეყანას, ისე აღწერს. ამასთან საქართველო DCFTA-ის 

ამოქმედებისთანავე გააუქმა 

 ტარიფები ევროკავშირიდან იმპორტირებულ საქონელზე, რითაც სავაჭრო 

პოლიტიკის სრული 

 ლიბერალიზაცია შეძლო. მაშინ, როცა მოლდოვამ და უკრაინამ ანტიდემპინგური 

კანონმდებლობა  

და შესაბამისი ინსტიტუტები აამოქმედეს, საქართველომ უარი თქვა 

ანტიდემპინგური პოლიტიკის  

გატარებაზე. 

თუმცა, ინდექსის ავტორები სამოქალაქო საზოგადოებასთან საქართველოს 

მთავრობის არცთუ 

 საკმარისად მჭიდრო თანამშრომლობის შესახებაც საუბრობენ. კერძოდ, 

აღნიშნულია, რომ  

თანამშრომლობის ხარისხი საერთაშორისო დონორების მიერ დაფინანსებულ 

სამოქალაქო  

საზოგადოების ორგანიზაციებთან გაცილებით მაღალი იყო, ვიდრე იმ 

ორგანიზაციებთან,  

რომელთაც არ ჰყავდათ მსგავსი დონორები. ასეთ ორგანიზაციებთან დიალოგი 

შეფასებულია,  

 
4Association Implementation Report on Georgia, Joint Staff Working Document, European Commission, 

SWD(2017) 371 final, ბრიუსელი, 9.11.2017. 

<https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/association_implementation_report_on_georgia.pdf> 
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როგოროც სუსტი, არარეგულარული ან არარსებულიც კი. ზოგადად, 2015-2016 

წლებში არ  

შეინიშნებოდა პროგრესი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან 

თანამშრომლობის  

მიმართულებით, რაც, „Freedom House“-ის მიხედვით, თუნდაც ორი წლით ადრე 

შესამჩნევი იყო. 

ამასთან, როგორც ინდექსშია აღნიშნული, საქართველო ჩამორჩება სხვა სფეროებშიც. 

მიუხედავად  

იმისა, რომ ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება მთლიანობაში დადებითად არის 

შეფასებული,  

გამოიკვეთა რიგი ადმინისტრაციული დარღვევები. ინდექსში მედიათავისუფლება 

შეფასებულია,  

როგორც საერთაშორისო, ისე შიდაპოლიტიკის პრობლემურ საკითხად, რომელმაც 

კრემლის  

პროპაგანდის მიმართ საქართველოს აღქმადობაც კი დაჩრდილა. 

მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის გლობალური კონკურენტიანობის ინდექსში (GCI) 

2015-2016  

წლებიდან 2016-2017 წლებამდე საქართველომ 7 პოზიციით წაიწია წინ და ახლა 138 

ქვეყანას შორის  

59-ე ადგილს იკავებს. საქართველოს მაჩვენებელი ასევე გაუმჯობესდა 

საერთაშორისო  

გამჭვირვალობის კორუფციის აღქმის ინდექსშიდა ქვეყანამ 2014 წელს 50-ე 

ადგილიდან (176  

ქვეყანას შორის) 2015 წელს 48-ე ადგილზე, ხოლო 2016 წელს 44-ე ადგილზე 

გადაინაცვლა და 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის ყველაზემაღალი შეფასება მიიღო.10 

კიდევ უფრო  

მნიშვნელოვანია საქართველოს მიერ 190 ქვეყანას შორის დაკავებული მე-9 ადგილი 

2017 წლის  

ბიზნესის კეთების სიმარტივის შესახებ ანგარიშში. ეს ყველაფერი ასოცირების 

შესახებ  

შეთანხმებისა და DCFTA-ის იმპლემენტაციის დაწყებიდან საქართველოს მიერ 

მიღწეული  

პსროგრესის მხოლოდ მცირე ნაწილია.5 

 
5Eastern Partnership Index 2015-2016, Eastern Partnership Civil Society Forum, დეკემბერი, 2017. 

<http://www.eap-index.eu/sites/default/files/EaP_Index_2015-16_0.pdf> 
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საქართველოში ასეთი პროგრესის მიღწევა შეუძლებელი იქნებოდა გასული წლების 

განმავლობაში  

კანონების, 12 საკანონმდებლო ცვლილებებისა და რეფორმების განხორციელების 

გარეშე. ვაჭრობის 

 მიმართულებით 2017 წლისთვის საქართველოს კანონმდებლობა დაუახლოვდა 

ევროკავშირის 55-ე  

საკანონმდებლო აქტს სანიტარული და ფიტოსანიტარული ღონისძიებების (SPS) 

კუთხით. ამასთან, 

 10,400-ზე მეტი საერთაშორისო და ევროპული პროდუქტის სტანდარტი − მათი 

შემოწმების  

მეთოდები, საპროცესო კოდექსი, სტანდარტზე დირექტივები და მართვის სისტემის 

სტანდარტები 

 − საქართველოშიც შესაბამის სტანდარტად აღიარეს. 

შედეგად საქართველო შეემატა იმ მესამე ქვეყნების სიას, საიდანაც ევროკავშირში 

თაფლის,  

მატყლის, შავი ზღვის თევზისა და ზღვის თევზის პროდუქტის იმპორტი 

ნებადართულია  

ადამიანთა მოხმარებისთვის. შესაბამისად, მნიშვნელოვნად გაიზარდა 

საქართველოდან ამ 

 პროდუქტების ექსპორტი და შესაბამისად, გაიზარდა მიღებული მოგებაც. 

მაგალითად,  

გაერთიანებულმა სამეფომ, ქართული მატყლი მიიღო და ქართული მატყლისთვის 

პროდუქტის  

მომხმარებლებს შორის ყველაზე მაღალი ფასი ($773/ტონა)13 გადაიხადა. 2017 წელს 

საქართველოს 

 პარლამენტს წარედგინა მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ცვლილებები 

ინტელექტუალური  

საკუთრების დაცვის მიმართულებით. იმავე წელს ხელი მოეწერა მნიშვნელოვან 

შეთანხმებას  

ევროკავშირსა და საქართველოს შორის. იგი ეხებოდა შეფასების დოკუმენტების 

(სერტიფიკატები,  

ლაბორატორიული ტესტირების ჩანაწერები, და 12 2017 წლის ეროვნული სამოქმედო 

გეგმა,  

რომელიც არის ევროკავშირისა და საქართველოს 2017- 2020 წლების ასოცირების 

დღის წესრიგის  

ნაწილი, საქართველოს პარლამენტს ავალდებულებს შეიმუშაოს ან დაამტკიცოს 66 

კანონი და  



47 
 

 

საკანონმდებლო ცვლილება. 2014-2017 წლების განმავლობაში საქართველომ 

დაამტკიცა 70  

საკანონმდებლო ცვლილება, 24 ქვეკანონური აქტი და 6 ახალი კანონი 

კანონმდებლობის  

ევროკავშირთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით.6 მსგავსმა საკანონმდებლო 

რეფორმებმა ხელი  

შეუწყო ბიზნესის განვითარებისთვის უკეთესი პირობების შექმნას. 

საქართველომ მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია ევროკავშირთან საგადასახადო 

თანამშრომლობის  

მიმართულებითაც. 2015 წელს ცვლილებები შევიდა საქართველოს საგადასახადო 

კოდექსში  

ევროკავშირის იმ რეგულაციებთან დაახლოების მიზნით, რომლებიც ეხება  

ურთიერთდამოკიდებულ პირებს, უკუდაბეგვრას, დროებით იმპორტს, საბაზრო 

ფასების  

განაზღვრის პრინციპებსა და დამატებული ღირებულიების გადასახადის (დღგ) 

ერთიანი სისტემის  

გამოყენებას ევროპის საბჭოს დირექტივა 2006/112/EC შესაბამისად. იმავე წელს 

დასრულდა  

ცვლილებების შეტანა კოდექსში, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს 

კანონმდებლობის  

დაახლოებას საბჭოს 2011/64/EU დირექტივასთან წარმოებული თამბაქოს სააქციზო 

გადასახადის  

სტრუქტურისა და გადასახადების შესახებ.15 შედეგად, 2016 წელს OECD-ის 

საგადასახადო  

საკითხებში გამჭვირვალობისა და ინფორმაციის გაცვლის გლობალურ ფორუმზე 

საქართველოს 

 საგადასახადო სისტემა შეფასდა როგორც „მეტწილად შესაბამისი“, რაც ნიშნავს იმას, 

რომ  

საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობა და პრაქტიკა შეესაბამება 

საერთაშორისო  

სტანდარტებს. 

DCFTA-ის დღის წესრიგის იმპლემენტაციასთან ერთად საქართველოს მთავრობა 

აქტიურად  

 
6The Global Competitiveness Report 2016–2017. World Economic Forum. 

<http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016- 

2017_FINAL.pdf> 
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თანამშრომლობს სამოქალაქო საზოგადოებასთან. საქართველო იყო პირველი ქვეყანა 

აღმოსავლეთ  

პარტნიორობის ქვეყნებს შორის, რომელმაც ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და 

ასოცირების  

დღის წესრიგის იმპლემენტაციისთვის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შემუშავებისა 

და  

მონიტორინგის პროცესში სამოქალაქო საზოგადოება ჩართო. 2015-2017 წლებში 

გაიმართა ექვსი  

სექტორული შეხვედრა საქართველოს მთავრობასა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

სამოქალაქო  

საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნულ პლატფორმას შორის, რამაც 2017-

2020 წლების  

ასოცირების დღის წესრიგის მოლაპარაკებების პროცესში სამოქალაქო 

საზოგადოების აქტიური  

ჩართულობა განაპირობა. ამასთან ერთად სამოქალაქო საზოგადოების 

წარმომადგენლები  

აქტიურად თანამშრომლობდნენ ევროკავშირსა და ნატოში საქართველოს 

გაწევრიანების შესახებ  

მთავრობის საკომუნიკაციო სტრატეგიის შემუშავების პროცესში. დაბოლოს, 

მნიშვნელოვანი  

შედეგები იქნა მიღწეული ადამიანის უფლებებისა და ფუნდამენტური  

თავისუფლებების  

მიმართულებით. მაგალითად, ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა 

ევროპული  

კონვენციის N15 და N16 ოქმების რატიფიკაციასთან ერთად, წარმატებით 

განხორციელდა წამების, 

არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის აღკვეთის 2015-2016 

წლების  

სამოქმედო გეგმა. ამასთან 2017 წელს საქართველოს პარლამენტმა მოახდინა 

ძალადობის  

წინააღმდეგ და ოჯახური ძალადობის პრევენციის მიმართულებით სტამბულის 

კონვენციის  

რატიფიცირება. ადამიანის უფლებების პატივისცემის უზრუნველსაყოფად 

გატარებულმა ამ და  

სხვა ზომებმა, უდაოდ, გააუმჯობესა საქართველოს იმიჯი საერთაშორისო არენაზე. 

თუმცა ვაჭრობა, ეკონომიკა და ადამიანის უფლებები მხოლოდ რამდენიმე 

მიმართულებაა,  
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რომელშიც საქართველომ მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია 2014 წლის ასოცირების 

შესახებ  

შეთანხმებისა და DCFTA-ის ხელმოწერის შემდეგ. ზემოთ ჩამოთვლილ მიღწევებთან 

ერთად, ამ  

პერიოდში, საქართველომ ასევე მოიპოვა შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის 

უფლება და  

განახორციელა მნიშვნელოვანი რეფორმები სასამართლო, კანონის უზენაესობის, 

საჯარო  

ადმინისტრირების, საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში 

თანამშრომლობის,  

საზღვრის მართვის, ენერგო უსაფრთხოების, გარემოს დაცვისა და სხვა 

მიმართულებით. 

1.3. რას ნიშნავს DCFTA საქართველოში მოქმედი მცირე და საშუალო 

საწარმოებისთვის და  

რა სახის დახმარებას უზრუნველყოფს ევროკავშირი? 

2017 წლის ზაფხულში საქართველოში ჩატარებულმა მცირე და საშუალო 

საწარმოების  

გამოკითხვამ აჩვენა, რომ მცირე და საშუალო საწარმოების მხოლოდ მწირი ნაწილი 

მონაწილეობს  

ექსპორტში − და კიდევ უფრო ცოტა სუბიექტს აქვს წვდომა ევროკავშირის ერთიან 

ბაზართან. 

 გამოკითხული 559 რეგიონული მცირე და საშუალო საწარმოთა 23% ახორციელებს 

პროდუქტის  

ექსპორტს. ექსპორტიორთაგან მხოლოდ 15% ახდენს საქონლის ექსპორტს 

ევროკავშირის ქვეყნებში,  

ხოლო 27% − როგორც ევროკავშირის წევრ, ისე არაწევრ ქვეყნებში. თუმცა 

ექსპორტიორთაგან  

უმრავლესობა - 58%, საქონლის ექსპორტს ევროკავშირის გარეთ ახორციელებს. 

საქართველოში  

მოქმედი მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის საექსპორტო ქვეყნების სამეული ასე 

გამოიყენება:  

რუსეთი, თურქეთი და უკრაინა.7 

მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებისა და სამოქალაქო საზოგადოების ცნობადობა 

და ჩართულობა ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო 

სივრცის შესახებ შეთანხმების იმპლემენტაციაში, გამოკითხვის შედეგები, 2017 წლის 

 
7Implementation of the EU-Georgia Association Agreement and Association Agenda 2014-2017, ივლისი 

2017 



50 
 

 

ზაფხული.  

ათეულში ევროკავშირის მხოლოდ სამი ქვეყანა მოხვდა: გერმანია (მე-4 ადგილი), 

იტალია (მე-7  

ადგილი) და საფრანგეთი (მე-10 ადგილი) 

ცხრილი 1.  ძირითადი საექსპორტო მიმართულება ქართველი მცირე და საშუალო 

საწარმოების მიერ წამოებულო პროდუქციისთვის(გამოკითხული 559 

საწარმოდან). 

 

 

ექსპორტი ქვეყანაში ექსპორტიორი მცირე და საშუალო 

საწარმოების 

რაოდენობა 

 

1.რუსეთისფედერაცია 38 

2. თურქეთი  36 

1. უკრაინა  28 

2. გერმანია  22 

3. სომხეთი  17 

4. აზერბაიჯანი  16 

5. იტალია  14 

6. აშშ  12 

7. ირანი 12 

8. საფრანგეთი  10 

9. ჩეხეთის რესპუბლიკა  10 

10. პოლონეთი  10 

11. ისრაელი  9 

12. გაერთიანებული სამეფო  9 

13. იაპონია  7 

14. ყაზახეთი  6 

15. ავსტრალია  6 

16. შვეიცარია  6 

17. კატარი  5 

18. ქუვეითი  5 

წყარო:მცირედასაშუალოსაწარმოებისადასამოქალაქოსაზოგადოებისცნობადობადა 

ჩართულობაევროკავშირთანღრმადაყოვლისმომცველითავისუფალისავაჭროსივრცისშესახებ 

შეთანხმებისიმპლემენტაციაში, გამოკითხვისშედეგები, 2017 წლისზაფხული. 
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საქართველოში DCFTA-ისიმპლემენტაციაგავლენასახდენსყველატიპისბიზნესსადაარა 

მხოლოდექსპორტზეორიენტირებულმცირედასაშუალოსაწარმოებზე. მაგალითად, DCFTA-ის 

იმპლემენტაციასაქართველოსავალდებულებსევროკავშირთანშესაბამისობაშიმოიყვანოს 

საქართველოსსანიტარულიდაფიტოსანიტარულიკანონმდებლობა, რაცნიშნავსიმას, რომ 

ქართველმწარმოებლებსშერჩეულისექტორებიდანახალიმოთხოვნებისდაკმაყოფილება 

მოუწევთ.20 ესარამხოლოდგააუმჯობესებსადგილობრივიპროდუქციისხარისხსდა 

უსაფრთხოებასმომხმარებლებისათვის, არამედმსოფლიოექპორტისგაფართობისსაშუალებასაც 

მისცემსქართველმეწარმეებს. 

წარმოებისახალსტანდარტებთანშესაბამისობაშიმოსვლაადგილობრივიმეწარმეებისთვისიოლი 

არიქნება. ამასდასჭირდებადრო, დამატებითიუნარ-ჩვევები, ცოდნადაფინანსური 

ინვესტიციები. საქართველოშიმცირედასაშუალოსაწარმოებისთვისფინანსებზეწვდომა 

განსაკუთრებითპრობლემატურია. სესხისსაშუალოპროცენტიინდ. მეწარმეებისთვის, 

საშუალოდ,  

23%-სშეადგენს, კომპანიებისთვისკი − 15.5%-ს. მთავრობამამპრობლემისგადაჭრა 

ბენეფიციარებისსაკრედიტოპროცენტისსუბსიდირებითსცადა, თუმცაეს 

შესაძლებლობაბევრმცირედასაშუალოსაწარმოსარგამოუყენებია, უმთავრესადიმიტომ, რომ 

მათარაქვთშესაძლებლობაბანკებისმხრიდანწაყენებულიმაღალისაგირავნომოთხოვნები 

დააკმაყოფილონ (ხშირადმოთხოვნილიგირაოსესხისმთლიანიმოცულობისდაახლოებით 220%  

შეადგენს). 

ევროკავშირისაქართველოშიმოქმედმცირედასაშუალოსაწარმოებს EU4Business- ისმეშვეობით 

ეხმარება. ინიციატივამოიცავს 40-მდეპროექტსაღმოსავლეთპარტნიორობისრეგიონშიდა 

ხორციელდებაროგორცრეგიონულ, ისეორმხრივდონეზე. EU4Business-ისინციატივისარგლებში 

ევროკავშირისდახმარებისაქტიურიპორტფოლიოსმთლიანიმოცულობა 300 მილიონევროზე 

მეტია, რამაცხელიშეუწყოპარტნიორიბანკებისმხრიდანდაახლოებით 1.5 მილიარდიევროს 

სესხისგაცემასრეგიონშიმოქმედიმცირედასაშუალოსაწარმოებისთვის.22 ინიციატივა 

U4Business  

ადგილობრივკომპანიებსუზრუნველყოფს: (1) დაფინანსებით, (2) ტრენინგებით, (3) 

ახალაზრებზე 

ექსპორტისმხარდაჭერით. 2009 წლიდანმოყოლებულისაქართველოშიმოქმედმა 63,000-მა 

კომპანიამმიიღო2.1. მილიარდილარის (117 მილიონიევრო) მოცულობისმხარდაჭერასრული 

პოტენციალისრეალიზებისადაეკონომიკურიზრდისხელშეწყობისმიზნით, რამაცასევე 2,450  

ახალისამუშაოადგილიშექმნა (წყარო: EU4Business in Georgia http://www.eu4business.eu/georgia) 

2017 წლისმაისისთვეში EU4Business-მაგამოაქვეყნაანგარიში, რომელშიცჩამოთვლილიაისოცი 

ინიციატივა, რომელიცამჟამადსაქართველოშიხორციელდება. ისმოიცავს 2 ორმხრივპროექტს,  

რომლისჯამურიმოცულობაც 9.5 მილიონიევროადა 14 რეგიონულპროგრამას, 187.5 მილიონი 

ევროსდაფინანსებით.23 სამომავლოდიგეგმებადამატებითსამიპროექტისდაწყება; ამ 

პროექტებისმოკლერეზიუმეგამოქვეყნებულანგარიშშიაწარმოდგენილი. 

1.4. რისიშეთავაზებაშეუძლიათქართველმეწარმეებსევროკავშირისერთიანიბაზრისთვის? 

ევროკავშირისერთიანიბაზარიუზარმაზარტერიტორიასფარავს 512 მილიონზემეტი 

პოტენციურიმომხმარებლით. იგიმოიცავსმსოფლიოსყველაზეგანვითარებულიდამდიდარი 

ქვეყნებისდიდნაწილს. ბუნებრივია, რომეკონომიკები, რომელიცამერთინიბაზრისნაწილს 

წარმოადგენენ, არამარტოაწარმოებენდიდიოდენობისსაექსპორტოპროდუქციას, არამედაქვთ 

მნიშვნელოვანიმოთხოვნილებაციმპორტზე. სხვაარსებითსაკითხებთანერთად, DCFTA 

საქართველოშიმოქმედმეწარმეებსსწორედამბაზარზეწვდომისშესაძლებლობასსთავაზობს. 

ქვემოთმოყვანილცხრილშიმოცემულიამონაცემები, როგორცევროკაცშირისიმპორტზე, ისე 

საქართველოსექსპორტზემათშორისევროკავშირშისხვადასხვაპროდუქტისაკატეგორიების 

http://www.eu4business.eu/georgia
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მიხედვით. 

როგორცზემოთმოყვანილცხრილშიააღწერილი, ევროკავშირისქვეყნებიპარტნიორიქვეყნებიდან 

ახორციელებენსხვადასხვასახისპროდუქციისიმპორტს, მათშორისთევზისპროდუქტების,  

აზოტოვნისასუქების, პლასტმასისადამინისნაწარმის, ფეროშენადნობების, ჯართის, სპილენძის 

კონცენტრატის, ოქროს, ნატურალურიდამინერალურიწყლებისდაა.შ. საქართველოშიამ 

პროდუქციასძირითადადსაშუალოდადიდიზომისკომპანიებიაწარმოებენ. ამასთან,  

ევროკავშირისსახელმწიფოებიისეთიპროდუქციისიმპორტსაცეწევიან, როგორიცაა: ბოსტნეული,  

თხილი, ციტრუსი, ვაშლი, მსხალი, ქლიავი, სიმინდი, ალუბალი/ბალი, ატამი, ხურმა, 

კივიდასხვა 

ხილი, კენკრადაჩირი, ჩაი, სუნელ- სანელებლები, უალკოჰოლოსასმელები, ღვინოდასპირტიან 

სასმელები, თაფლი, თევზიდათევზისპროდუქტები, მწვანილიდაა.შ., რისიწარმოებაცმარტივად 

შეუძლიათსაქართველოშიმოქმედმცირესაწარმოებს. 

 

  ექსპორტი ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე 

 

რა ბარიერები არსებობს საქართველოში მოქმედი მცირე და საშუალო 

საწარმოებისთვის ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე შესასვლელად ? 

 

მიღწეული პროგრესის მიუხედავად, საქართველოში მოქმედი მცირე და საშუალო  

საწარმოებისთვის ჯერ კიდევ არსებობს ბარიერები, რაც მათ ევროკავშირის ერთიან 

ბაზარზე  

შესვლაში უშლის ხელს. 2017 წლის მცირე და საშუალო საწარმოების გამოკითხვისას,  

რესპონდენტებმა დაასახელეს ხუთი მთავარი ბარიერი, რაც მათთვის ევროკავშირის 

ბაზარზე  

ექსპორტს ართულებს, მათ შორისაა: 

• ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოთა შორის პარტნიორების ნაკლებობა; 

• ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე ექსპორტის

 პროცედურების შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობა; 

• მცირე წარმოების მოცულობა, რაც ექსპორტის ეფექტურობას

 ვერ უზრუნველყოფს; 

• რესურსების ნაკლებობა იმისათვის, რომ ექსპორტისთვის

 საკმარისი მოცულობის პროდუქცია აწარმოონ; 

• ევროკავშირში ექსპორტისთვის საჭირო ხარისხის

 დამადასტურებელი სერტიფიკატის არქონა. 

ამასთან ერთად ექსპორტის სხვა ხელისშემშლელი ფაქტორებიც გამოვლინდა,  

კერძოდ: ა) კომპანიების მცირე მასშტაბი; ბ) წარმოების შეუსაბამო სტანდარტები; გ) 

სამიზნე ბაზრის შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობა. 

  ქართული კომპანიების უმეტესობა მცირე ზომისაა. ეს ფაქტი დადასტურდა მცირე და 

საშუალო საწარმოების გამოკითხვის შედეგებითაც,26 რომელიც კონსორციუმმა 
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ჩაატარა. გამოკითხულ საწარმოთა 28%-ს დაქირავებული ჰყავს 5 ან ნაკლები 

თანამშრომელი, 46%-ს 6-დან 15 დასაქმებული ჰყავს, 12%-ს კი 16-დან 30-მდე 

დასაქმებული. გამოკითხულთა მხოლოდ 14%-ს ჰყავს 30 თანამშეომელზე მეტი. 

ზოგადად, ასეთი მცირე ზომის საწარმოებს არ შეუძლიათ იმ ოდენობის პროდუქტის 

წარმოება, რაც ევროკავშირის საცალო ობიექტების ან მწარმოებლების მოთხოვნას 

დააკმაყოფილებს. შესაბამისად, მცირე ზომის საწარმოებისთვის ევროკავშირის 

ბაზარზე მოხვედრის ერთადერთი შესაძლებლობა ევროკავშირის საბითუმოდ 

მოვაჭრეებთან მუშაობაა, რომლებიც მსგავსი პროდუქტის იმპორტს ეწევიან მსოფლიო 

მასშტაბით სხვადასხვა მომწოდებლისგან . თუკი ქართველი მცირე მეწარმეები 

კოოპერატივებს ჩამოაყალიბებენ, მათ მეტი შანსი ექნებათ მიჰყოდონ საკუთარი 

პროდუქცია ევროკავშირში მოქმედ საცალო ვაჭრობის ქსელებს ან გადამამუშავებელი 

კომპანიებს, თუმცა, ამ შემთხვევაში, როცა ბევრი ქართველი მცირე მეწარმე 

მონაწილეობს კოოპერატივში, პროდუქციის მუდმივი სტანდარტის/ხარისხის 

შენარჩუნება უფრო რთულია, რაც, თავის მხრივ, გარკვეულ რისკ-ფაქტორს 

წარმოადგენს.  

 მართლაც, საქართველოში მოქმედი მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის ძირითად 

პრობლემას ხარისხის სტანდარტის დაცვა წარმოადგენს. მცირე და საშუალო 

საწარმოების უმრავლესობას არ აქვს საკმარისი ხარისხის კონტროლის მექანიზმი, 

აუცილებელი სერტიფიცირებისა და სტანდატიზაციის სისტემა. 2017 წლის მცირე და 

საშუალო საწარმოების გამოკითხვის მიხედვით,27 გამოკითხულ საწარმოთა 73%-ს 

არანაირი სერტიფიკატი ან ხარისხის სტანდარტი არ გააჩნია. მცირე და საშუალო 

საწარმოებს შორის, რომელთაც რაიმე ტიპის სერტიფიცირება გაიარეს, მხოლოდ 9%-ს 

აქვს მიღებული შესაბამისობის სერტიფიკატი ყურძნისეული წარმოშობის 

ალკოჰოლიანი სასმელების ექსპორტის შემთხვევაში, 8%-ს − საფრთხის ანალიზისა და 

კრიტიკული საკონტროლო წერტილების სისტემის სეტიფიკატი (HACCP), 5%-ს − 

სტანდატიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ISO სტანდარტი; 3%-ს − ორგანული 

პროდუქციის სერტიფიკატი და 2%-ს სხვა სერტიფიკატი (მათ შორის, „Halal” 

სერტიფიკატი).  გარდა ამისა, ზემოხსენებულ საწარმოების უმრავლესობას არ აქვს 

გაანალიზებული უკვე განხორცილებული საექსპორტო ოპერაციები არ აქვთ კარგად 

გამოკვლეული სამიზნე ბაზრები და არ გააჩნიათ ლოგისტიკური გეგმა, აქვთ მწირი 

ინფორმაცია ახალ ტექნოლოგიებზე, წარმოების სტანდარტებსა და ა. შ., რაც ხელს 

უშლის მცირე და საშუალო საწარმოების ინტერნაციონალიზაციას  

 ამიტომაც ექსპორტზე ფიქრის დაწყებამდე ქართველი მეწარმეები ვალდებულნი 

არიან, საკუთარი პროდუქცია ევროკავშირის პოტენციური მომხმარებლის 

მოთხოვნათა და სტანდარტის შესაბამისად დახვეწონ. 

 

1.1. როგორია ზოგადი სტანდარტები და ხარისხის მოთხოვნები 

ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე  

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის დადებული DCFTA-ის შეთანხმება აღწერს 

კონკრეტულ წესებს, რომლის შესაბამისადაც საქართველოში წარმოებული 
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პროდუქიის ექსპორტი შესაძლებელია ევროკავშირის ბაზარზე. შესაბამისად, მცირე და 

საშუალო საწარმოებს, რომლებსაც სურთ DCFTA-ით მინიჭებული უპირატესობის 

გამოყენება, უნდა განახორციელონ შემდეგი ქმედებები: 

                        ა) შეისწავლონ, აკმაყოფილებს თუ არა მათი პროდუქცია DCFTA-ის 

მიერ დადგენილ ნორმებს; 

                        ბ) განსაზღვრონ, აკმაყოფილებს თუ არა მათი პროდუქტი 

ევროკავშირის ხარისხის სტანდარტებს; 

                        გ) მონახონ კონკრეტული გზები ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე 

გასასვლელად, მაგალითად, ევროკავშირის ერთ ან რამდენიმე წევრ 

ქვეყანაში ადგილობრივი პარტნიორების მოძიების გზით. 

  ასევე საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ გარდა იმპორტირებული პროდუქიის მიმართ 

მკაცრი ზოგადი სტანდარტებისა და პროცედურების (ეს სტანდარტები და პირობები 

აღწერილია ქვემოთ), თითოეულმა პოტენციურმა ევროპელმა მყიდველმა ან 

პარტნიორმა შესაძლოა მოითხოვოს დამატებითი სტანდარტები და პირობები, 

დამატებითი სერტიფიკატები, სოციალური სტანდარტების დანერგვა საწარმოში და 

ა.შ. ამიტომ, რეკომენდებულია პოტენციური მყიდველის ყველა მოთხოვნისა და 

სტანდარტის წინასწარი იდენტიფიცირება და იმის შეფასება, თუ რამდენად არის 

მზად კომპანია განახორციელოს პროდუქციის ექსპორტი და შეძლებს თუ არა იგი 

შესაბამისი მოთხოვნებისა და სტანდარტების დაკმაყოფილებას. ექსპორტიორმა 

თავად უნდა გასცეს პასუხი, რამდენად უღირს საკუთარი პროდუქციის, ხარისხის 

სტანდარტისა თუ წარმოების ციკლის გაუმჯობესება იმისთვის, რომ დააკმაყოფილოს 

პოტენციური ევროპელი მყიდველის მოთხოვნები.  საქონლის წარმოშობის წესები: 

 საქონლის წარმოშობის წესები გამოიყენება იმისათვის, რომ განისაზღვროს 

საერთაშორისო ვაჭრობისთვის განკუთვნილი კონკრეტული პროდუქტის კანონიერი 

წარმოშობის ქვეყანა. წარმოშობის წესები ორ კატეგორიად იყოფა: 

  1) არაპრეფერენციული წარმოშობის წესები გამოიყენება იმისთვის, რომ 

განისაზღვროს უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმი, ანტიდემპინგური და საკომპენსაციო 

ტარიფები, დაცვითი ღონისძიებები, რაოდენობრივი და სატარიფო კვოტები, 

წარმოშობის მარკირება და სავაჭრო სტატისტიკა. არაპრეფერენციული წესების 

თანახმად, ქვეყანა პროდუქტის წარმოშობის ქვეყნად ითვლება იმ შემთხვევაში, თუ 

პროდუქტი მთლიანად მოპოვებული ან წარმოებულია ამ ერთ კონკრეტულ ქვეყანაში. 

არაპრეფერენციული წარმოშობის წესები რეგულირდება მსოფლიო სავაჭრო 

ორგანიზაციის 1994 წლის გენერალური შეთანხმებით ტარიფებისა და ვაჭრობის 

შესახებ და კიოტოს საერთაშორისო კონვენციაზე 1974 წლის დამატებით საბაჟო 

პროცედურების გამარტივებისა და ჰარმონიზაციის შესახებ. 

  2) პრეფერენციული წარმოშობის წესები გამოიყენება პრეფერენციული ტარიფების 

დადგენისას ექსპორტის მიზნებისთვის სპეციალური სავაჭრო რეჟიმის გამოყენებისას. 

ინსტრუმენტები, რომლებითაც პრეფერენციული წარმოშობის წესები რეგულირდება, 

მოიცავს ორმხრივ და მრავალმხრივ შეთანხმებებს თავისუფალი ვაჭრობისა და 
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კონკრეტული ქვეყნების ეროვნული კანონმდებლობების შესაბამისად. 

 საქონლის ევროკავშირში იმპორტირებისას საბაჟო (იმპორტის) გადასახადის 

გამოსათვლელად ისეთი ფაქტორების გათვალისწინებაა საჭირო, როგორიცაა 

საერთაშორისო კონვენციის შესწორების პროტოკოლი საბაჟო პროცედურების 

გამარტივების და ჰარმონიზაციის შესახებ (იხ. http://www.ifrc.org/Docs/idrl/I273EN.pdf ) 

პროდუქციის ფასი, სასაქონლო კოდი, წარმოშობის ქვეყანა, სხვა შესაძლო 

შეზღუდვები და მოთხოვნები კონკრეტული, ინდივიდუალური შემთხვევებიდან 

გამომდინარე. DCFTA იძლევა საშუალებას, თავიდან ავიცილოთ იმპორტის 

გადასახადი, თუკი მოხდება გარკვეული წინაპირობების დაკმაყოფილება (იხ. 

ასოცირების შეთანხმების 26-ე მუხლი). შესაბამისად, საქართველოსა და ევროკავშირს 

შორის სავაჭრო აქტივობების მიზნებისთვის პრეფერენციული წარმოშობის წესები 

გამოიყენება. იმისათვის რომ კომპანიაზე გავრცელდეს პრეფერენციული წარმოშობის 

წესები და კომპანიამ ისარგებლოს არსებული შესაძლებლობით, მან გარკვევით უნდა 

დაამტკიცოს, რომ მის მიერ ევროკავშირში შესატანი საქონელი ნამდვილად 

საქართველოშია წარმოშობილი. 

ქართული წარმოშობის სტატუსის მოსაპოვებლად, პროდუქტის ევროკავშირში 

ექსპორტირების მიზნით, სავალდებულოა ასოცირების შეთანხმების პირველი 

პროტოკოლით გაწერილი პირობების შესრულება. ეს პირობებია: საქონელი 

მთლიანად უნდა იყოს მოპოვებული საქართველოში; საქონელი არ არის მთლიანად 

საქართველოში წარმოებული, მაგრამ მისი წარმოებისთვის გამოყენებული მასალა 

საკმარისი დოზით საქართველოს ტერტორიაზე დამუშავებული. 

   საქართველოში სრულად წარმოშობილ პროდუქციად ჩაითვლება: 

‒ საქართველოს ნიადაგიდან ან ზღვის ფსკერიდან ამოღებული 

მინერალური პროდუქტები; 

‒ საქართველოში მოყვანილი მცენარეული პროდუქტები; 

‒ საქართველოში დაბადებული და გაზრდილი ცოცხალი საქონელი; 

‒ საქართველოში გაზრდილი ცოცხალი საქონლისაგან წარმოებული 

პროდუქცია; 

‒ საქართველოს ტერიტორიაზე ნადირობითა თუ თევზჭერით მიღებული 

პროდუქცია; 

‒ საზღვაო თევზჭერით მიღებული ან სხვაგვარი პროდუქცია ამოღებული 

                             ზღვიდან, საქართველოს დროშის ქვეშ მცურავი საშუალებების 

დახმარებით მათი ტერიტორიული წყლების საზღვრებს გარეთ; 

‒ საქართველოს დროშის ქვეშ მცურავ თევზსარეწში წარმოებული პროდუქცია, 

რომელიც ექსკლუზიურადაა მიღებული “f” ქვეპუნქტში მოხსენიებული 

პროდუქტებიდან; 

‒ საქართველოში მოპოვებული საგნები, რომლებიც გამოიყენება მხოლოდ 

ნედლეულის აღსადგენად, ნახმარი საბურავების ჩათვლით, რომლებიც 
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გამოიყენება მხოლოდ პროტექტორის აღსადგენად ან ნარჩენის სახით ; 

‒ ნარჩენები და ჯართი, რომლებიც მიიღება საქართველოში განხორციელებული 

საწარმოო ოპერაციების შედეგად; 

‒ ტერიტორიული წყლების გარეთ, ზღვის ნიადაგიდან ან ქვენიადაგიდან 

ამოღებული პროდუქცია, თუ ქართული დროშის ქვეშ მცურავ ხომალდს 

აქვს აღნიშნული ნიადაგის ან ქვენიადაგის დამუშავების ექსკლუზიური 

უფლება; 

‒ საქართველოში წარმოებული საქონელი, რომელიც შექმნილია “a-j” ქვეპუნქტებში 

დადგენილი პროდუქციისაგან. 

 (შენიშვნა:  ტერმინები „მცურავი საშუალებები“ და „მცურავი თევზსარეწი“ აღნიშნავს 

მხოლოდ იმ მცურავ საშუალებასა და მცურავ თევზსარეწს, რომელიც: 

რეგისტრირებულია ან აღრიცხულია ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში ან საქართველოში; 

დაცურავს ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ან საქართველოს დროშის ქვეშ;  რომლის, 

სულ მცირე, 50%-ს ფლობენ ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ან საქართველოს 

მოქალაქეები, ან კომპანია, რომლის სათავო ოფისი მდებარეობს ევროკავშირის წევრ 

ქვეყანაში ან საქართველოში და რომლის მენეჯერი ან მენეჯერები, დირექტორთა 

საბჭოს ან სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, ან ამგვარი საბჭოების წევრთა 

უმრავლესობა არის ევროკავშირის ან საქართველოს მოქალაქე და 

რომელშიც,პარტნიორობის ან შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანიების 

შემთხვევაში, კაპიტალის, სულ ცოტა, ნახევარი, ეკუთვნის ევროკავშირის წევრ 

ქვეყანას ან საქართველოს, მათ სახელმწიფო ორგანოებს ან მოქალაქეებს;             

რომლის კაპიტანი და ოფიცრები არიან ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ან საქართველოს 

მოქალაქეები; 

რომლისეკიპაჟის, სულცოტა, 75% 

არისევროკავშირისწევრისახელმწიფოსანსაქართველოსმოქალაქე). 

საქართველოშისაკმარისადდამუშავებულ-გადამუშავებულპროდუქციადჩაითვლებანებისმიერი 

პროდუქცია, რომელიცარარისსაქართველოშიმთლიანადწარმოშობილი, მაგრამაკმაყოფილებს 

ასოცირებისშეთანხმებისპირველიოქმის II დანართშიგაწერილპირობებს. მიუხედავადპირველი 

ოქმის II დანართისმოთხოვნებისა, პროდუქციისწარმოებისასშესაძლებელიაგამოყენებულიიქნეს 

წარმოშობისარმქონემასალა, იმპირობით, რომ: 

‒მისიმთლიანიღირებულებაარაღემატებაპროდუქციისფრანკოქარხნისფასს; 

‒წარმოშობისსტატუსისარმქონემასალისმაქსიმალურიღირებულებისჩამონათვალში (II  

დანართი) მოცემულინებისმიერიპროცენტულობაარარისგადაჭარბებულიამპუნქტის 

გამოყენებით. 

 

(შენიშვნა:არასაკმარისადდამუშავებად-გადამუშავებადმიიჩნევა: 

-კონსერვირების ოპერაციები ტრანსპორტირებისა და შენახვის დროს - 

   -პროდუქციისვარგისიანობისშენარჩუნებისუზრუნველყოფისმიზნით; 

-ფუთებისდაშლადააწყობა; 

-რეცხვა, წმენდა; მტვრის, მჟავის, ზეთის, საღებავისანსხვასახისსაფარებისმოცილება; 
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-ქსოვილისდაუთოებაანდაპრესვა; 

-ღებვისადაგაპრიალებისმარტივიოპერაციები; 

-მარცვლეულისა და ბრინჯის გადარჩევა, ნაწილობრივი ანსრული 

გაუფერულება, გაპრიალებადამომინანქრება (შოკოლადითდაფარვა);) 

 

შაქრისღებვისანშაქრისნატეხისდამზადებისოპერაციები; 

ხილის, თხილისდაბოსტნეულისთლა, კურკისგამოცლადანაჭუჭისმოცილება; 

თლა, მარტივიფქვაანმარტივიჭრა; 

ცრა, გაცხრილვა, გადარჩევა, კლასიფიცირება, დაჯგუფება, მისადაგება 

(ნაკეთობათაკომპლექტებისშედგენისჩათვლით); 

მარტივიმოთავსებაბოთლებში, თუნუქისქილებში, კოლბებში, ჩანთებში, ჩემოდნებში, ყუთებში, 

დამაგრებაბარათებზეანდაფებზედაშეფუთვისსხვამარტივიოპერაციები; 

შტამპების, იარლიყების, ლოგოებისდასხვაგანმასხვავებელინიშნებისმიმაგრებაანბეჭდვა 

პროდუქციაზეანმათშეფუთვაზე; 

პროდუქციისმარტივიშერევა, შერეულიპროდუქტებისარაერთგვაროვნებისმიუხედავად; 

შაქრისშერევანებისმიერმასალასთან; 

სრულინაკეთობისშემადგენელინაწილებისგანაწყობაანპროდუქციისდაშლანაწილებად; 

“a-o” ქვეპუნქტებშიმოცემულიორიანმეტიოპერაციისკომბინირება; 

ცხოველებისდაკვლა. 
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დათქმა: წარმოშობისსტატუსისარმქონემასალა, 

რომლისთვისაცგაცემულიაანშედგენილიაწარმოშობისსერტიფიკატი, 

არდაექვემდებარებასაქართველოსტერიტორიაზენებისმიერისახისსაბაჟომოსაკრებლისდ

აბრუნებასანმისგანგათავისუფლებას. 

იმპორტიორქვეყანაშიწარმოშობისსტატუსისდადასტურებისმიზნითგამოიყენება: 

მოძრაობისსერტიფიკატი EUR. 1, რომელსაცგასცემსშემოსავლებისსამსახური; 

წარმოშობის 

დეკლარაცია (ფორმაიხ. პირველიოქმის IV დანართში), რომელიცდაერთვის

 ანგარიშფაქტურას, 

მიწოდების შეტყობინებას ან ნებისმიერ

 სხვაკომერციულდოკუმენტსდააღწერს 

მოცემულიპროდუქტისსათანადოდეტალებს. 

წარმოშობისდეკლარაციისგამოყენებისუფლებააქვს: 

უფლებამოსილექსპორტიორს (დამატებითიინფორმაციისათვისიხილეთსაქართველოს 

მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრისდადგენილება N42029); 

ნებისმიერ ექსპორტიორს, 6000 ევროს ღირებულებამდე

 საქონელისექსპორტირების 

შემთხვევაში. 

შენიშვნა:უფლებამოსილიექსპორტიორისსტატუსისმქონეპირსწარმოშობისდეკლარაციი

თსარგებლობაშეუძლიასაქონლისღირებულებისმიუხედავად. 

 

 

 

 

(საქართველოსმთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრისდადგენილება N420  

http://www.rs.ge/common/get_doc.aspx?doc_id=7275)  

უფლებამოსილიექსპორტიორისსტატუსისმინიჭებახდებაშემოსავლებისსამსახურში 

გაკეთებულიგანცხადებისსაფუძველზე. 

შენიშვნა: 

წარმოშობისდეკლარაციისშემდგენელიექსპორტიორინებისმიერდროსმზადუნდა 

იყოსექსპორტისქვეყნისსაბაჟოუწყებისათვისპროდუქციისქართულიწარმოშობის 

დამადასტურებელისათანადოდოკუმენტაციისწარსადგენად. 

წარმოშობისსერტიფიკატიძალაშიაგაცემისდღიდანოთხითვისგანმავლობაშიდაამპერიო

დის 
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განმავლობაშიუნდაწარედგინოსიმპორტიორიქვეყნისსაბაჟოუწყებას. 

ევროკავირშიგასატანი 

ყველასახისსოფლისმეურნეობისადასურსათისპროდუქტიუნდაშეესაბამებოდესსანიტარ

იულ 

დაფიტოსანიტარიულსტანდარტებს (SPS). 

სანიტარიულიდაფიტოსანიტარიულიზომებიხშირად 

საჭიროაადამიანთა, ცხოველთადამცენარეთასიცოცხლისანჯანმრთელობისდასაცავად, 

მათ 

შორისიმპორტირებულისაქონლისგანგამოწვეულირისკისგანდასაცავად. 

ყველა სასოფლოსამეურნეო პროდუქტი და სასურსათო პროდუქცია 

 უნდა 

აკმაყოფილებდეს სანიტარულ და ფიტოსანიტარულ  სტანდარტებს

 სანიტარულ 

და  ფიტოსანიტარული  ღონისძიებები ხშირად აუცილებელია 

დამიანების

 ცხოველებისადამცენარეებისსიცოცხლისადაჯანმრთელობისუსაფრთხოების 

უზრუნველსაყოფადმათშორისიმპორტირებულისაქონლისგანწარმოშობილირისკებისთ

ავიდან 

ასაცილებლად. 

როგორშეუძლიათქართველმეწარმეებსსასოფლოსამეურნეოპროდუქციისისეწარმოებარ

ომ 

დააკმაყოფილონევროკავშირისბაზრისმოთხოვნებიდასტანდარტები?

 უპირველესყოვლისა 

მწარმოებლებმა უნდა დაიცვანსაქართველოს სურსათის ეროვნული

 სააგენტოს 

მიერ დაწესებულისტანდარტები.  

ევროპულისუპერმარკეტებისქსელებისულუფროხშირადითხოვენრომმათიმიმწოდებლე

ბი 

აკმაყოფილებდნენსურსათისუსაფრთხოებისისეთსტანდარტსროგორიცაა 

 კარგი 

სასოფლოსამეურნეოპრაქტიკა შესაბამისად პირველადი

 სასოფლოსამეურნეოპროდუქციის 

მწარმოებლებს შეუძლიათ დანერგონ

 დადააკმაყოფილონევროპელიმყიდველების 
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მოთხოვნებიხარისხთანმიმართებითარისკონკრეტულიმეთოდებისერთობლიობარომლი

ც 

უზრუნველყოფსუსაფრთხოდაჯანსაღპროდუქციასმომხმარებლებისადაგადამამუშავებე

ლი 

საწარმოებისთვისასეთისერტიფიკატისმოპოვების (ოფიციალურივებ-გვერდი, 

სურსათის 

ეროვნულისააგენტო, http://nfa.gov.gehttps://www.globalgap.org/uk_en/) მეშვეობითსასოფლო 

სამეურნეოპროდუქციისპირველადმწარმოებლებსშეუძლიათდარწმუნებულნიიყვნენრო

მისინი 

აკმაყოფილებებნევროპელიმყიდველებისმოთხოვნებსამჟამად ევროკავშირი

 ერთიან 

ბაზარზე  დიდი მოთხოვნაა ორგანულპროდუქტებზე 

 ორგანულისაკვებიარის 

მეურნეობისშედეგადმიღებულიპროდუქტი, რომლისწარმოებისას 

 გამოიყენებულია 

ხელოვნურისასუქებიპესტიციდები

 ზრდისმარეგულირებლებიდამსხვილფეხაპირუტყვის 

საკვებიდანამატები ასევე სტანდარტებით აკრძალულია

 გენმოდიფიცირებული 

ორგანიზმებიდან

 მიღებულიგენომოდიფიცირებულიორგანიზმებისანპროდუქტისგამოყენება 

ორგანულიპროდუქიისწარმოებისას . 

იმისთვისრომდაკმაყოფილდესსაჭიროსტანდარტებისურსათისგადამუშავებისპროცესში 

მწარმოებლებმაუნდაგამოიყენონსაფრთხისანალიზისადაკრიტიკულისაკონტროლო 

წერტილებისსისტემა არისსაერთაშორისოდონეზეაღიარებულისისტემასურსათში 

საფრთხისრისკისშემცირებისმიზნითიგიწარმოადგენსსისტემურპრევენციულმიდგომას 

საკვებიპროდუქტებისდამუშავებისპროცესშიარსებულიბიოლოგიურიქიმიურიდაფიზიკ

ური 

საფრთხეებისგანთავისდასაცავად. ესსისტემაასევეაწესებსზომებსუსაფრთხოდონემდე 

რისკებისშესამცირებლად -

ისსისტემისგამოყენებაშესაძლებელიასაკვებიჯაჭვისყველაეტაპზე-  

სურსათისწარმოებისადამომზადებისეტაპიდანმისშეფუთვამდე, 

დისტრიბუციამდედაა.შ. 

სტანდარტიზაციისსაერთაშორისოორგანიზაცია (ISO) 

არისსაერთაშორისოსტანდარტების 

http://nfa.gov.ge/
https://www.globalgap.org/uk_en/
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დამდგენიორგანო. არსებობსსხვადასხვა ISO33 სტანდარტები - ISO 9001 ხარისხისმართვა, 

ISO  

14001, გარემოსმენეჯმენტი, ISO 22000 სურსათისუსაფრთხოებისმართვადასხვ. 

იმისთვის, რომ 

დაკმაყოფილდესსურსათისუსაფრთხოებისსტანდარტები, 

სურსათისმწარმოებელმასაწარმოებმა 

უნდადანერგონ ISO 22000 სტანდარტი. 

2.3. რაარისევროკავშირისერთიანბაზარზეწარმატებისმიღწევისშესაძლოსტრატეგიები? 

საქართველოშიმოქმედიმცირედასაშუალოსაწარმოებითანდათანეცნობიან DCFTA-ისთან 

დაკავშირებულმოთხოვნებსადაშესაძლებლობებს. შესაბამისად, 

მათიზომისადაწარმოებული 

პროდუქციისმოცულობისგათვალისწინებით, 

ევროკავშირისერთიანბაზარზეშესასღწევად 

მიზანშეწონილიაშემდეგისტრატეგიებისგამოყენება:  

ევროკავშირშიდაფუძნებულიდიდიკომპანიებისქვეკონტრაქტორობა; 

მაგალითისთვის, ქართულიკომპანიებითხილსაწვდიან „ფერეროს“. 

ტანსაცმელისმწარმოებლები 

კიპროდუქციასაწარმოებენისეთიმსოფლიობრენდებისთვის, როგორიცაა: Moncler, ZARA, 

PUMA  

დაა.შ. 

- იპოვოთისეთისექტორისადაცკონკურენციადაბალია; 

- არარისდაინტერესებადიდიკომპანიებისმხრიდან 

- სექტორიძალიანრთულიასხვებისთვის; 

ესშეიძლებაიყოსმცირესაწარმო, 

რომელიცაწარმოებსსუვენირებსადაფოლკლორულნივთებს, 

მაგალითად, 

ქართულიეროვნულიტანსაცმელსადასუვენირებს.აწარმოეთნიშურიპროდუქცია 

(მცირემოცულობითადამაღალიდამატებითიღირებულებით). ასეთსექტორშიერთ-ერთი 

წარმატებულიმაგალითიაშინაურიცხოველებისთვისავეჯისადააქსესუარებისწარმოება, 

რაც 

დიდიავეჯისმწარმოებელიკომპანიებისთვისარარისხელსაყრელიდასაკმაოდმცირე 

მასშტაბისაა. ქართულკომპანიასწარმოებულისაქონელისთითქმისმთლიანიმოცულობა 

ევროკავშირისქვეყნებშიგააქვს. გარდაამისაარსებობსისეთისასოფლო-

სამეურნეოპროდუქტი,  
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მაგალითად, ქართულიყველისუნიკალურისახეობა - გუდა, 

რომლისექსპორტიცხორციელდება 

აშშ-შიდარომელსაცმაღალიდამატებულიღირებულებააქვს.- 

ევროკავშირისბრენდებისსახელის 

ქვეშწარმოებაარსებობსრამდენიმეადგილობრივიქართულიკომპანია, 

რომლებიცევროპელი 

მწარმოებლებისბრენდისქვეშდამათიტექნოლოგიებისგამოყენებითოპერირებენ, 

მაგალითად, 

 KNAUF (სამშენებლო/სარემონტომასალები), Schirnhofer (საკვებიპროდუქტები), 

Heildelberg  

Cement, Caparoll (საღებავები/სამშენებლომასალა). 

- ევროპულიინვესტიციებისმოზიდვა 

ბევრმაქართულმაკომპანიამწარმატებითშეძლოევროკავშირიდანინვესტორებისმოზიდვა 

თავისიწარმოებისგასავითარებლად, 

თანამედროვეტექნოლოგიებითაღჭურვისადაევროპული 

სტანდარტისმენეჯმენტისდასანერგად. მაგალითად, FREGO BUS, 

რომელმაცსაქართველოში 

ელექტროავტობუსებისწარმოებადაიწყო. 

2.4. როგორმოვიძიოთბიზნესპარტნიორებიევროკავშირში? 

იმისთვის, 

რომქართულმაკომპანიებმაევროკავშირისერთიანიბაზრისფარგლებშიდაიწყონ 

ეკონომიკურიაქტივობები, 

მათსჭირდებათევროკავშირშიდაფუძნებულიისეთიპარტნიორების 

(მყიდველები, სავაჭროაგენტები, დისტრიბუტორები, გადამამუშავებლები, ა.შ.) 

დახმარება,  

რომელთაცეცოდინებათდაშეეძლებათსათანადორჩევებისმიცემა, 

თუროგორუნდააწარმოონ 

საკუთარიბიზნესიევროკავშირისმიზნობრივქვეყანებში. ამგვარიპარტნიორისარსებობა 

აუცილებელიაბაზრისანალიზისდროს, განსაკუთრებით, 

როდესაცვახდენთადგილობრივი 

მოსახლეობისსამომხმარებლოჩვევებისანალიზს. 

ქართვლმაექსპორტიორმაზუსტადუნდა 

იცოდეს, თუროგორმოარგოსსაკუთარიპროდუქტიმიზნობრივიბაზრისსაჭიროებებსადა 

მოთხოვნებს. 

ინტერნეტიპოტენციურიბიზნესპარტნიორებისმოძებნისსაუკეთესოსაშუალებაა. 
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მრავალსხვადასხვაწყაროსადაპლატფორმასშორის, რომელიცმომხმარებელსსასურველ 

ბიზნესებთანდაკავშირებასსთავაზობს, ყველაზესანდოევროპისმეწარმეთაქსელი EEN-

ია,34  

რომელიცევროკომისიამ 2008 წლესდააფუძნა. EEN ყველაზედიდიმხარდამჭერიქსელია 

მსოფლიოში, რომელსაცსაერთაშორისოწვდომაგააჩნია. ისაქტიურადფუნქციონირებს 

მსოფლიოს 60 ქვეყანაშიდაერთმანეთთანაკავშირებს 3000 ექსპერტს 600-ზემეტი 

ორგანიზაციიდან. 

ქსელიხელსუწყობსმომხმარებელსიპოვოსსაერთაშორისოპარტნიორი, პროდუქციიის 

წარმოებისათუდისტრიბუციისთვის, დაეხმაროსახალიბაზრისათვისებაში, ხეკიშეუწყოს 

წარმოებისთვისსაჭიროტექნოლოგიებისმოპოვებასადაკვლევისადაგანვითარების 

პროექტებისთვისპარტნიორებისმოძიებაში.35 ყველაქვეყანაში EEN-

სჰყავსქსელისადგილობრივი 

საკონტაქტოორგანიზაცია. საქართველოში 3 ასეთისაკონტაქტოორგანიზაციაა:36 

„აწარმოე 

საქართველოში“,37 

„საქართველოსინოვაციებისადატექნოლოგიებისსააგენტო“  (GITA)38   და „საქართველოს 

სავაჭრო-სამრეწველოპალატა“ (GCCI).39 ნებისმიერიქართველიმეწარმე, 

რომელსაცსჭირდება 

რჩევა, დახმარებაანხელშეწყობასაერთაშორისოპარტნიორობისდამყარებაში, ამსამი 

ორგანიზაციიდანერთ-ერთსუნდადაუკავშირდეს.„ევროპისმეწარმეთაქსელი“ (EEN)  

საერთაშორისოპარტნიორისმაძიებელსაწარმოებს  3 ეტაპიანდახმარებასსთავაზობს:40 

ეტაპი 1: 

მერწარმეანკომპანიისწარმომადგენელიუნდადაუკავშირდესსაქართველოშიმყოფ 

ქსელისსაკონტაქტოორგანიზაციას. 

ორგანიზაციისექსპერტიგანიხილავსკომპანიისსაჭიროებებსა 

დამიზნებს, შეაფასებსმზადარისთუარაკომპანიასაერთაშორისოპარტნიორობისთვის, 

რჩევას 

მისცემს, 

თუროგორმოემზადოსმერწარმეანკომპანიასაერთაშორისოსივრცეშიოპერირებისთვის 

დაიპოვისსაუკეთესოგზასკომპანიისთვისშესაბამისიპარტნიორისსანახავად8. ისინიასევე 

დაეხმარებიანმერწარმესანკომპანიას EEN-

ისშესაბამისიბიზნესწინადადებისფორმისშევსებაში. 

 
8მეტიევროპისმეწარმეთაქსელისშესახებ<https://een.ec.europa.eu/about/about> 

35“International Partnerships”, Enterprise Europe Network. <http://een.ec.europa.eu/content/international- partnerships-0> 
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ეტაპი 2: EEN ქსელისექსპერტებიმოიძიებენპოტენციურპარტნიორებსმსოფლიოს 60-

ზემეტ 

ქვეყანაშიმოქმედკოლეგაექსპერტებთანდაკავშირებისგზითდაასევექსელისონლაინმონაც

ემთა 

ბაზისმეშვეობით, 

ორგანიზებასგაუწევენქართულისაწარმოებისდაკავშირებასსაერთაშორისო 

ბიზნესპარტნიორებთან. ასევექართულიკომპანიისმიერშევსებული EEN-

ისბიზნესწინადადების 

ფორმაქვეყნდება EEN-ისვებ-გვერდზე, სადაცამინფრორმაციაზეწვდომააქვსნებისმიერ 

პოტენციურპარტნიორსადამყიდველს. 

ეტაპი 3: მასშემდეგ, რაცკომპანიაიპოვისშესაფერისპარტნიორს, 

„ევროპისმეწარმეთაქსელის“  

ექსპერტიმასუზრუნველყოფსრჩევებითადამხარდაჭერითმოლაპარაკებისმთელიპერიო

დის 

განმავლობაში. ექსპერტიუზრუნველყოფსყველადასახულიმიზნისშესრულებას. 

ქვემოთწარმოდგენილია EEN-ისმონაცემთაბაზაშიერთ-ერთიქართულიკომპანიისმიერ 

განთავსებულიინფორმაცია: 

სახელი ტრადიციულიტკბილეულობის, ჩირის (ხილისადაბოსტნეულის) 

ქართული 

მწარმოებელიკომპანიაეძებსდისტრიბუტორებსადაკომერციულაგენტებსევროპაში 

ბიზნესწინადადებისნომერი (ე.წ. POD Reference)  BOGE20170427001 მოკლეშინაარსი 

ნაციონალურიტკბილეულის, ჩირის (ხილისდაბოსტნეულის) 

დატრადიციულიტკბილეულის 

მწარმოებელიქართულიკომპანიაეძებსახალბაზრებსევროპაში. 

კომპანიაეძებსსადისტრიბუციო 

პარტნიორებსადაკომერციულაგენტებსპროდუქტისახალბაზრებზე, განსაკუთრებით 

ბალტიისპირეთისქვეყნებში, პოლონეთში, გაერთიანებულსამეფოში, გერმანიაში, 

საფრანგეთში,  

ბელგიასადაჩეხეთისრესპუბლიკაშიშესატანად.ENN-ისპროფილისმონაცემთაბაზაზე 

წვდომისთვის,მიყევითბმულს: 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch?shid=32d

b25cb-  

726f-43b0-8b5f-7742d0935799. 

მონაცემთაბაზასხვადასხვაქვეყანაშიპარტნიორებისძიების 

შესაძლებლობასიძლევადააკეთებსკატეგორიზაციასშემდეგიაღწერილობებისმიხედვით:  



65 
 

 

ბიზნესშეთავაზება, ბიზნესმოთხოვნა, კვლევადაგანვითარებისმოთხოვნა, ტექნოლოგიის 

შეთავაზება, ტექნოლოგიისმოთხოვნა. 

აღწერა  

ქართულიკომპანიადაარსდა 2016 წელს. ესარისოჯახურიბიზნესი, განსაკუთრებული 

ცოდნითადაგამოცდილებით. აღნიშნულიქართულიკომპანიააწარმოებსხილისჩირის 15  

სახეობას და ბოსტნეულის ჩირის 10 სახეობას,

 მაღალიტექნოლოგიების 

მეშვეობით. 

არჩევანიმოიცავს: 

ხილი: ანანასი, ნესვი, ქლიავი, ლეღვი, ვაშლი, მსხალი, კომში, ფორთოხალი, ბანანი, კივი, 

ლიმონი, 

ხურმა, მარწყვი, ალუბალი, ყურძენი. ბოსტნეული: გოგრა, სტაფილო, ჭარხალი, 

ბადრიჯანი,  

პომიდორი, ყაბაყი, სალათისფურცლები, ბულგარულიწიწაკა, სოკო, მწვანილი. 

ასევე, წარმოებაშიარისტყლაპი − ტრადიციულიქართულიხილისპიურე, 

რომელიცთხლადარის 

გასწორებულიდაფაზედაგამშრალიამზეზე. ისშეიძლებაიყოსტკბილიანმჟავე. 

მჟავეტყლაპი 

კეთდებატყემლისგან, ტკბილი − გარგრისანატმისგან. 

კომპანიაეძებსპარტნიორებსევროკავშირისწევრქვეყნებში, 

სადაცქართულიტრადიციული 

საკვებიუფროპოპულარულია. 

სწორედამმიზნითეძებსკომაპნიადისტრიბუციისპარტნიორებსა 

დაკომერციულაგენტებს. 

უპირატესობებიდაინოვაცია საქართველოსოპტიმალურიკლიმატურიდანიადაგის 

პირობებისგათვალისწინებითკომპანიასშეუძლიაარამხოლოდ 100%-ითნატურალური, 

არამედ 

მაღალიხარისხის, ვიტამინებითადამინერალებითგაჯერებულიპროდუქტისშეთავაზება.  

ეროვნულიტკბილეულისსაწარმოებლადკომპანიათანამედროვეტექნოლოგიებსიყენებს. 

განვითარებისეტაპი: უკვებაზარზეა IPR სტატუსი: საავტოროუფლება 

(წყარო: EEN-ისმონაცემთაბაზა, 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c5c2c882-a9ed-4d75-9ce8- 

7ef70451a193?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799) 

გარდა ENN-ისა, ქართველმეწარმეებსშეუძლიათგამოიყენონ EUROPAGES,42 რომელიც 

1982  
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წლიდანმოყოლებულიეხმარებაბიზნესებსიპოვონპარტნიორებიდაასევეთავადაციქნენ 

მოძიებულნიპოტენციურპარტნიორებისმიერ. დღესდღეობით EUROPAGES 

არისევროპაში 

ბიზნესებისპირდაპირიდაკავშირების (B2B) ყველაზედიდისაძიებოცნობარი, 

რომელიცმოიცავს 

პარტნიორთაქსელს 20- ზემეტევროპულქვეყანაში (EUROPAGES 

ოფიციალურივებგვერდი:  

https://www.europages.com/). 3 მილიონზემეტიკომპანიაარისდარეგისტრირებული 

EUROPAGES- 

ზედაამსაიტზეკომუნიკაციაშესაძლებელია 26 ენაზე. EUROPAGES-ისსაშუალებით 

შესაძლებელიაევროკავშირისანსხვარომელიმექვეყანისპოტენციურიპარტნიორიკომპანი

ის 

საკონტაქტოინფორმაციისგაგებადამათთანპირდაპირდაკავშირება. EUROPAGES-

ისსაძიებო 

სისტემაშესაძლებელსხდისპოტენციურიპარტნიორებისმოძიებასადაიდენტიფიცირებას 

პროდუქციისტიპისანსამიზნექვეყნის/რეგიონისმიხედვით. ამასთანქართველმეწარმეებს 

შეუძლიათდაუკავშირდნენევროკავშირისწევრიქვეყნებისსავაჭროპალატებსადადარგობ

რივ 

ასოციაციებს. 

სავაჭროპალატებსადადარგობრივასოციაციებსშეუძლიათდააკავშირონქართული 

მეწარმეებიმათწევრკომპანიებთან. 

გარდაზემოთაღნიშნულისა, ევროპელპარტნიორებთანბიზნესკავშირებისგაძლიერება 

შესაძლებელიასაერთაშორისოსავაჭრობაზრობებსადაგამოფენებშიმონაწილეობისგზითა

ც. 

ქართველმამეწარმეებმამსგავსღონისძიებებშიმონაწილეობისთვისუნდამიმართონსააგენ

ტოს 

„აწარმოესაქართველოში“, 

რომელსაცშეუძლიაქართულისაწარმოებისმონაწილეობისხარჯების 

სუბსიდირებაამგვარღონისძიებებში. 

ღონისძიებებისკალენდრისნახვაშესაძლებელიასააგენტოს 

ვებგვერდზე. 

ამასთანევროპელპარტნიორებთანბიზნესკავშირებისდამყარებაშესაძლებელია 

სავაჭრობაზრობებსადასაერთაშორისოგამოფენებშიმონაწილეობითაც. 

ლიტვისმცენარეული 

ჩაისმაგალითიაჩვენებს (ნაწილი III), რომპოტენციურუცხოელპარტნიორებთანსაკუთარი 
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პროდუქციისფიზიკურადგაცნობითადაპირადიკავშირებითშედარებითმარტივდებაბიზ

ნესის 

წარმოება. 

ინვესტიციადადაფინანსებისწყაროებიპროდუქციისწარმოებისშესაძლებლობებისადა 

ტექნოლოგიებისგაუმჯობესებისადაამაღლებისთვისბევრქართულმცირედასაშუალოსაწა

რმოსშესაძლოადასჭირდესდამატებითიინვესტიცია, 

რათაშეძლონთავიანთიპროდუქციის, 

ტექნოლოგიურიციკლისათუსანიტარულინორმებისგაუმჯობესებაიმისთვის, 

რომმათმიერწარმოებულმაპროდუქციამდააკმაყოფილოსარსებულისტანდარტი. 

დღესდღეობითარსებობსრამდენიმე მოქმედი პროგრამა, რომელიც ქართველ

 მეწარმეებს სთავაზობსინვესტიციისშესაძლებლობებსდაეხმარება

 ტექნოლოგიებისადასაწარმოოსაშუალებებისგაუმჯობესებაში. ესპროგრამებია: 

სოფლისმეურნეობისპროექტებისმართვისსააგენტო (APMA). 

ოფიციალურივებგვერდი, აწარმოესაქართველოში:http://tradewithgeorgia.com/ 

სოფლისმეურენობისპროექტებისმართვისსააგენტო, „სააგენტოს 

შესახებ“,<http://apma.ge/page/read/agency/> 

ესსახელმწიფოპროგრამადაარსდა 2012 წელს, საქართველოშოსასოფლომეურნეობის 

განვითარებისხელშეწყობისმიზნით. APMA-სმისიაა, 

ხელიშეუწყოსდასტიმულირებაგაუწიოს 

აგრარულიდარგებისგანვითარებასსაქართველოსრეგიონებში. 

პროექტისმიზანიასაქართველოს 

სასოფლო-სამეურნეოსექტორისკონკურენტუნარიანობისგაზრდა, 

ადგილობრივიპროდუქტციის 

მაღალიხარისხისადასურსათისუვნებლობისუზრუნველყოფა.  

„აწარმოესაქართველოში“ (Enterprise Georgia) . 

სააგენტოდაარსდა წლისმარტშისაქართველოსეკონომიკისადამდგრადიგანვითარების 

სამინისტროსდაქვემდებარებისქვეშ აწარმოესაქართველოშიარის პირველი 

სამთავრობო  ორგანიზაცია რომლის სამუშაო

 მანდატიცგულისხმობსკერძო 

სექტორისგანვითარებისხელშეწყობას განსაკუთრებითმცირედასაშუალოსაწარმოების 

ფინანსურიდატექნიკურიმხარდაჭერისსხვადასხვამექანიზმისა  და

 ექსპორტის 

ხელშეწყობისგზით 

 ამავდროულადსააგენტოწარმოადგენსახალისამთავრობოპროგრამის  
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აწარმოესაქართველოშიშემადგენელნაწილსრომელიცპოპულარიზაციასუწევსადგილობ

რივ 

ნაწარმსდახელსუწყობსქართულიმცირედასაშუალოსაწარმოებისპროდუქტიულობისად

ა 

კონკურენტუნარიანობისზრდას. 

ევროპისრეკონსტრუქციისადაგანვითარებისბანკი (EBRD) ხელსუწყობსკერძოსექტორის 

კონკურენტუნარიანობისამაღლებას, ინოვაციის, 

გაზრდილიდამატებითიღირებულებისადა 

DCFTA-ისვალდებულებებსადასტანდარტებთანდაახლოებას. EBRD 

ეხმარებაადგილობრივ 

კერძოსექტორსქართულიბანკებისმეშვეობითდაფოკუსირებასახდენსმაღალიპოტენციალ

ის 

მქონეისეთსფეროებზე, როგორიცაასოფლისმეურნეობა, 

სასტუმრო/ტურისტულიბიზნესიდა 

ინოვაციებისსფეროები. ასევე EBRD მცირედასაშუალოსაწარმოებსსთავაზობსბიზნეს 

საკონსულტაციომომსახურებას. 

ევროპისსამეზობლოპროგრამა - სოფლისმეურნეობისადასოფლისგანვითარებისათვის -  

(ENPARD)47 საქართველოშიხორციელდება 2013 წლიდან. 

პროგრამისმიზანიაქვეყანაშისოფლის 

მეურნეობისადასასოფლოსექტორისგაძლიერებამთავრობას, 

სამოქალაქოსაზოგადოებასადა 

სოფლისთემსშორისმჭიდროთანამშრომლობისგზით. ENPARD-ისმთლიანიბიუჯეტი 

საქართველოში 2013-2022 წლებისთვისარის 179.5 მილიონიევრო (I ფაზა - 52 

მილიონიევრო, 2014- 

2017 წწ; II ფაზა - 50 მილიონიევრო, 2016-2019 წლები; III ფაზა - 77.5 მილიონიევრო, 

2018-2022).  

ამჟამადევროკავშირიახორციელებს ENPARD II-ისპროგრამას. 

ესპროგრამაორიენტირებულია 

ქვეყანაშისოფლისგანვითარებაზე, ე.წ. LEADER-ისმიდგომისგამოყენებით. 

პროგრამამუშაობს 

შემდეგმუნიციპალიტეტებში: ბორჯომი, ლაგოდეხი, დუშეთი, დედოფლისწყარო, ქედა , 

ხულო,  

თეთრიწყაროდააწარმოესაქართველოში, „მისიადახედვა“,<www.enterprisegeorgia.gov.ge> 

46EBRD  
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საქართველოში, 

ევროპისრეკონსტრუქციისადაგანვითარებისბანკი,<www.ebrd.com/georgia.html> 

47ოფიციალურივებგვერდი ENPARD საქართველოში<http://enpard.ge> 

ახალქალაქი. პროგრამისფარგლებში „ადგილობრივისამოქმედოჯგუფები“ 

საგრანტოპროექტების 

მეშვეობითხელსუწყობენადგილობივითემებისგანვითარებას, ეკონომიკისადასოფლის 

მეურნეობისწინსვლას. 

2.6. ევროკავშირშიექპორტისთვისსაჭიროპრაქტიკულინაბიჯები 

ქართულმასაწარმოებმაუნდაიცოდნენ, რომესპროცესიარარისმარტივიდაკონკრეტული 

შედეგებისმიღწევასშეიძლებადიდიდროდასჭირდეს. ქვემოთმოცემულია 8 ეტაპი, 

რომელთა 

გავლაცმოუწევთკომპანიებს, 

რათაწარმატებულადგანახორციელონპროდუქციისექსპორტი 

ევროკავშირისბაზარზე: 

ჩაატარეთბაზრისკვლევადაშეაფასეთ, რანდენადკონკურენტუნარიანიათქვენმიერ 

წარმოებულიპროდუქციაევროკავშირისმიზნობრივბაზარზე. 

შეაფასეთ, თურამდენადშეესაბამებაკომპანიისმიერწარმოებულიპროდუქციაქართული 

კანონმდებლობისმოთხოვნებსადა ისრეგულაციებს. 

იპოვეთ პოტენციური პარტნიორი მყიდველი შუამავალიდისტრიბუტორი 

გადამამუშავებელია რომელიც მუშაობსევროკავშირის ბაზარზე და 

მოიყვანეთ  თქვენი პროდუქცია

 მისმოთხოვნებთანშესაბამისობაშიგაუგზავნეთ 

პოტენციურპარტნიორსპროდუქციისნიმუშები, რათადარწმუნდეთ, 

რომქვენიპროდუქცია 

აკმაყოფილებსპარტნიორისყველამოთხოვნას. საჭიროებისშემთხვევაშიდახვეწეთთქვენი 

პროდუქციამათიმოთხოვნებისშესაბამისადშეთანხმდითპროდუქციისფასზე, 

რაოდენობასადა 

მიწოდებისგრაფიკზეგაარკვიეთსამართლებრივისაკითხებიდამოამზადეთყველასაჭირო 

დოკუმენტაციაპროდუქციისექსპორტისთვის. 

მოიძიეთტრანსპორტირებისსანდოდაეფექტური 

გზარომელიცსაშუალებასმოგცემთმიაწოდოთთქვენსპარტნიორსპროდუქციასაუკეთესო

ფასად 

დადადგენილვადებშიგააფორმეთთქვენსბიზნესპარტნიორთანკონტრაქტიდადაიწყეთ 

საქმიანობა.  
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ლექცია 6-7 

 

პირდაპირიუცხოურიინვესტიციები 

 

 

პირდაპირიუცხოურიინვესტიციებიარისსაქართველოსეკონომიკის მნიშვნელოვანი 

შემადგენელიმიუხედავადიმისა, რომისგანიცდისკლებას 

2014წლისპიკთანშედარებით. 2014 წელსპუიმშპ-ს 10.6%-სშეადგენდა. 2014 წელს, 

პირდაპირმაუცხოურმაინვესტიციებმა 1,758 მილიონაშშდოლარიშეადგინა, 87%-

ითმეტი, ვიდრე2013 წელს. ესმატებააისახასაწარმოო, 

სატრანსპორტოდასაკომუნიკაციოსექტორში, უფრომეტიინვესტიციებით, 

ხოლოუკანასკნელპერიოდში, სამშენებლოსფეროში. 

უკანასკნელწლებშიადგილობრივინფრასტრუქტურაში 

(ტრანსპორტი,ტელეკომუნიკაცია, ენერგეტიკა, უძრავიქონება) 

დასაყოფაცხოვრებომომსახურეობისსფეროში (ფინანსურიმომსახურება, 

საცალომომსახურებადამშენებლობა) შემოვიდაპირდაპირიუცხოური 

(დაადგილობრივი) 

ინვესტიციებისუმეტესინაწილი.საანგარიშოპერიოდისმანძილზეგაიზარდაიმპორტის

ამშენებლომასალებზე, 

საკვებპროდუქტებზედასამომხმარებლოსაქონლზეშიდამოთხოვნისდაკმაყოფილები

სმიზნით, 

ვინაიდანადგილობრივიწარმოებავერაკმაყოფილებსაღნიშნულმოთხოვნებს. 

აქედანგამომდინარე, 

მნიშვნელოვანიინვესტიციებიგანხორციელდასაწარმოოსექტორში.განხილულიპერი

ოდისმანძილზეუმსხვილესინვესტორებადგვევლინებოდნენნიდერლანდები, 

აზერბაიჯანიდაუკანასკნელხანს, ჩინეთი.  

საქართველოკვლავდაუცველიაგარეშოკებისგან, 

რაცმისპირდაპირუცხოურინვესტიციებთან, 

ფულადგზავნილებთანმჭიდროკავშირშია. 

აგრეთვემიმდინარეანგარიშისბალანსისდეფიციტშიდაქვეყნისმაღალდოლარიზაციაშ

ივლინდება. 2015 წლისმშპ-სზრდამხოლოდ 2%-

ითიყონავარაუდევიშეფერხებებითევროკავშირისქვეყნებში, მეზობელაზერბაიჯანში, 

სომხეთშიდარუსეთისფედერაციაშიპროგნოზირებულირეცესიისმიზეზით. 

აზიისგანვითარებისბანკისმონაცემებისმიხედვით, 2015 

წელსშესაძლებლადმიჩნევდნენმშპ-სზრდას 2.5%-

ით,ვინაიდანსაგარეოპირობებიოდნავუმჯობესდებოდა. 
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რეალურადზრდადაფიქსირდა2.8%-ითვინაიდანარსებობსუფრომკაფიოპოლიტიკა, 

ბაზრებზეგაუმჯობესებულიწვდომადარეფორმებისძლიერიპროგრამა. 

საშუალოვადიანიზრდისპერსპექტივადამოკიდებულიარიგფაქტორებზე, 

როგორებიცაა: ევროკავშირთანეკონომიკურიკავშირებისგაუმჯობესება; 

რუსეთისფედერაციასთანურთიერთობებისგაუმჯობესება(რაცსარგებელსმოუტანსვა

ჭრობასადატურიზმს) დასაქართველო 2020-

შიგანხილულიმტკიცერეფორმებისპროგრამა, 

რაცხელსშეუწყობსკერძოინვესტიციებს. 

ზრდისპერსპექტივააგრეთვედამოკიდებულიასაქართველოსშესაძლებლობებზესარგე

ბელიმიიღოსასოცირებისხელშეკრულებიდან/ღრმადაყოვლისმომცველითავისუფალ

იშეთანხმებიდანევროკავშირთან, 

რაცგააუმჯობესებსბაზრებზეშეღწევასდაწაახალისებსპირდაპირუცხოურინვესტიციე

ბს.დეტალურადგანვიხილოთრაგავლენაიქონიავაჭრობისლიბერალიზებამ,ქვეყნისექ

სპორტსადაიმპორტზე92. 

ამისთვისმოკლედმიმოვიხილოთსაქართველოსსაშუალოსატარიფოგანაკვეთიწლების

მანძილზეWTO-შიგაწევრიანებისშემდეგ. 

ლიბერალიზებამდესაშუალოტარიფიყველასაქონელზეგახლდათ7,0 %, 

ხოლოსოფლისმეურნეობისპროდუქტებზე 11,5 %. 2008 

წლიდანტარიფისაგრძნობლადშემცირდადაჩამოყალიბდაყველასაქონელზე 1,3%-

1,5%-ისშუალედში, სოფლისმეურნეობისპროდუქციაზეკი- 6,4%-

ევროკავშირისზედამხედველობითჩატარებულივაჭრობისმდგრადობისანალიზისმიხ

ედვითმოსალოდნელიამშპ-სპოტენციურიზრდა 4.3%-

ითგრძელვადიანპერსპექტივაში. 

ამასდასჭირდებაშრომისადაკაპიტალისგადანაწილებაუფრომწარმოებლურსექტორებ

ში, რაცგულისხმობსსაკანონმდებლობაზისდახვეწას, 

განსაკუთრებითვაჭრობისხელშეწყობისთვალსაზრისით, 

აგრეთვე,ინტელექტუალურიუფლებებისდაცვისდაგანახლებისთვალსაზრისითდაინ

ვესტირებასადამიანურკაპიტალში. 

მსგავსკვლევებსატარებდნენო. მელოდამ. ვოგთი (1984წ.), ჯ. ბერტოლადარ. ფაინი 

(1991), ა.სანტოს-პაულინო (2002) 

დააღმოაჩინესგანვითარებადქვეყნებშიიმპორტზევაჭრობისლიბერალიზებისდადები

თიგავლენა. არსებობსასევეემპირიულიკვლევები, 

რომელთაშედეგებიარარისცალსახა,მაშინროცან. აჰმედის (2000), ვ. ტომასის (1991), 

სანტოს-პაულინოს (2002) შრომებშიასახულია, 

რომექსპორტიგაუმჯობესებულიაუმეტესგანვითარებადქვეყანაში, 

სხვებმაროგორიცაად. გრიინვეიდად.საბსფორდ (1994), რ. ჯენკინსი (1996) 

ვერაღმოაჩინესმსგავსიტენდენცია. 

MFN ტარიფისსაშუალოარითმეტიკულმასასოფლო-სამეურნეოპროდუქტებისთვის 

7,2%-დან 2009 წელს 6,7%-მდედაიწია 2015 წელს, ხოლოარასასოფლო-

სამეურნეოპროდუქტებისთვის 0,2%-დანგაიზარდა 0,8%-
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მდე.საქართველოსარგააჩნიაკანონმდებლობამოულოდნელიგარემოებებისმიმართ,რ

ოგორიცააანტიდემპინგური, 

საკომპენსაციოდაუსაფრთხოებისზომებიდაამკუთხითარცერთიკანონიჯერარარისმი

ღებული.წყარო: 

დამუშავებულიავაჭრობისმსოფლიოორგანიზაციისმონაცემებზედაყრდნობით 

(WTO. World Trade Report 2006; 2009; 2012; 

2015).შესაბამისადვაჭრობისლიბერალიზაციისწლადავიღოთ 2005-2006 წწდა 

განვიხილოთექსპორტის, იმპორტისდასავაჭრობრუნვისწილიმშპ-ში, ვაჭრობის 

ლიბერალიზაციამდედალიბერალიზაციისშემდეგ.  

ტარიფებისშემცირებამგამოიწვიამშპ-შიიმპორტისადასავაჭრობრუნვის 

ზრდადინამიკაში, თუმცაიგივემაჩვენებელიექსპორტისთვისთითქმისარ 

შეცვლილა. უფრომეტიც, 2005 წლიდან 2008 წლამდეშეიმჩნევაექსპორტისწილის 

შემცირება, რაცსხვადასხვაფაქტორისშედეგია. ერთი-ერთიმთავარიკი, რუსეთის 

მიერემბარგოსდაწესებაგახლდათ (2006წ), რამდენადაცრუსეთისაქართველოს 

მთავარისავაჭროპარტნიორიიყოწლებისმანძილზე. ამფაქტისფონზეცკი 

მომდევნოწლებიდანშეინიშნებაექსპორტისწილისუმნიშვნელომატება. ამასთან 

დაკავშირებით, განვიხილოთაგროპროდუქტებისექსპორტისადაიმპორტისწილის 

ცვლილებასოფლისმეურნეობისპროდუქტებისმთლიანგამოშვებაშიტარიფებისშემცირებამგამოი

წვიამშპ-შიიმპორტისადასავაჭრობრუნვის 

ზრდადინამიკაში, თუმცაიგივემაჩვენებელიექსპორტისთვისთითქმისარ 

შეცვლილა. უფრომეტიც, 2005 წლიდან 2008 წლამდეშეიმჩნევაექსპორტისწილის 

შემცირება, რაცსხვადასხვაფაქტორისშედეგია. ერთი-ერთიმთავარიკი, რუსეთის 

მიერემბარგოსდაწესებაგახლდათ (2006წ), რამდენადაცრუსეთისაქართველოს 

მთავარისავაჭროპარტნიორიიყოწლებისმანძილზე. ამფაქტისფონზეცკი 

მომდევნო წლებიდან შეინიშნება ექსპორტის წილის უმნიშვნელო მატება. ამასთან 

დაკავშირებით, განვიხილოთაგროპროდუქტებისექსპორტისადაიმპორტისწილის 

ცვლილებასოფლისმეურნეობისპროდუქტებისმთლიანგამოშვებაში. 

ფაქტია, რომძირითადადსოფლისმეურნეობაშიმწარმოებლურობა 

შესაძლებელზენაკლებია. მიუხედავადიმისა, 

რომსაქართველოსგააჩნიახელსაყრელიბუნებრივიპირობები 

(როგორიცაანოყიერინიადაგიდაკარგიკლიმატი)სოფლისმეურნეობისპროდუქტებისფართოასორ

ტიმენტისწარმოებისმიზნით, მშპშისოფლისმეურნეობისწილიმუდმივადმცირდება, 

ისევეროგორც, ნათესიფართობების. 

ქვეყანაწლებისმანძილზეგანიცდისსოფლისმეურნეობისპროდუქტებითვაჭრობისდეფიციტს. 

სოფლისმეურნეობისწილიმშპ-შითანდათანგაიზარდა 2013 წელს, 

რაცგამოწვეულიიყომთავრობისგანახლებულიინტერესით 

მისმიმართდასექტორისგაზრდილიმხარდაჭერით. 
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2014 წლისსასოფლო-სამეურნეოპროდუქციისექსპორტიმოიცავს, 

მთლიანისაექსპორტოპროდუქციისდაახლოებით 28,7%-ს. მათშორის: თხილი (22,3%), 

ღვინო(22%), მინერალურიწყალი (16,7%) დასპირტიანისასმელები (11,6%). ძირითად 

საექსპორტობაზრებსწარმოადგენენ: დსთ-სქვეყნები (გარდარუსეთისფედერაციისა) 

(37,7%), რუსეთისფედერაცია (27%) დაევროკავშირის 28 ქვეყანა (26,3%). 

ტრადიციულად, რუსეთისფედერაციაიღებდაქართულისაექსპორტოპროდუქციის 

უმეტესნაწილს, 2006 წლიდანქართულისოფლისმეურნეობისსაექსპორტო 

პროდუქციააკრძალულიქნარუსეთისბაზარზე; 2013 წელსაკრძალვაგაუქმდა 

ზოგიერთპროდუქციაზე - ღვინოსადამინერალურწყალზე. ათვისებისსტადიაშია 

ახალიევროპულიბაზრები. ამისთვისსახელმწიფოახორციელებსორპროგრამას: 

`ქართულისასოფლო-სამეურნეოპროდუქციისწარმოებადა `ქართულიღვინის 

პროდუქციისპოპულარიზებისმიზნითსარეკლამოღონისძიებებისგანხორციელება&ქუოტ;, 

რომლისმიზანიაგაზარდოსქართულისოფლისმეურნეობისპროდუქციისექსპორტი 

ადგილობრივდასაერთაშორისოგამოფენებზემონაწილეობის, მარკეტინგული 

პროგრამებისგანხორციელებისდასაზღვარგარეთსაქართველოსსოფლის 

მეურნეობისსექტორისსაინფორმაციოწარმომადგენლობებისდამისიებისმუშაობის 

გზით. 

საქართველოსაქვსსოფლისმეურნეობისპროდუქტებისსავაჭროდეფიციტი 

(ჭთO-სგანმარტება). 2014 წელსმთლიანიიმპორტირებულისაქონლის 14,8%-ს 

სოფლისმეურნეობისპროდუქციაწარმოადგენდა, მათშორის, ძირითადიპროდუქტი 

იყო: ხორბალიდაჭვავი (12%), თამბაქო (9%), ფრინველისხორცი (6,7%) დაშაქარი 

(5%). იმპორტირებულიპროდუქციისძირითადიმომწოდებლებიარიანდსთ-სქვეყნები 

(გარდარუსეთისფედერაციისა) (27,5%), შემდეგმოდისრუსეთისფედერაცია (21,5%), 

ევროკავშირის 28 ქვეყანა (18,9%), თურქეთი (12,1%) დაბრაზილია (8.4%)93. 

საერთაშორისოდონეზეკონკურენტუნარიანობისამაღლებისთვის 

აუცილებელიადარგისეფექტიანობისზრდა, ჰიგიენისადახარისხისსტანდარტების 

ამაღლება. საქართველოსეკონომიკურიგანვითარებისსტრატეგია (საქართველო 2020) 

სოფლისმეურნეობისპროდუქციისექსპორტისზრდისმიზნითითვალისწინებს 

სწორედსაკვებიპროდუქტებისუვნებლობის, ვეტერინარიულიდაფიტოსანიტარიული 

სისტემებისგანვითარებასსაერთაშორისოდაევროპისნორმებისშესაბამისად 

DCFTA- სვალდებულებებისეტაპობრივიგანხორციელებისგზით. 

ძირითადიპრობლემებიაგროსასურსათოსფეროშიშემდეგიხასიათისაა: 

მცირეზომისმიწისნაკვეთებიდაშესაბამისადმასშტაბისეფექტისშეუძლებლობა, 

კაპიტალისუკმარისობადა, შესაბამისად, სოფლისმეურნეობისტექნიკისნაკლებობა 

დადაბალგანვითარებულისოფლისმეურნეობისინფრასტრუქტურა; დაზღვევის 
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სისტემისგანუვითარებლობა. 

სოფლისმეურნეობისსამინისტრო; საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისამსახური; ვაჭრობის 

მსოფლიოორგანიზაციისანგარიშები.  

მიწისრეფორმადაიწყო 1992 წელსდა 2004 წლამდეპრივატიზებულიქნა 

სოფლისმეურნეობისმიწის 25%94. პრივატიზებისპროცესისპერიოდშიმიწა 

განაწილებულიქნასოფლისმოსახლეობაზე. თუმცა, ფერმერებსარშეუძლიათ 

საკუთარიმიწებისგამოყენებაგარანტისუზრუნველყოფისსახითსაკუთარი 

მეურნეობებისგაფართოვებისანგაუმჯობესებისმიზნით, ხოლოდანაწევრებული 

მეურნეობებიზრდისსაწარმოოხარჯებსდააფერხებსეკონომიკურიმასშტაბების 

ზრდას. 

ბანკები, ტრადიციულად, თავსარიდებდნენსესხებისგაცემასფერმერებზე, 

ხოლოსადაზღვევოკომპანიებსარსურდათნათესებისდაზღვევა. კაპიტალისადა 

რესურსებისნაკლებობახელსუშლიდაფერმერებსსოფლისმეურნეობისტექნიკის 

შეძენასადაშესაბამისადპროდუქტიულობისგაზრდაში. იგივემიზეზთაგამო 

საქართველოსსოფლისმეურნეობისინფრასტრუქტურა, განსაკუთრებითკი 

საირიგაციოდასადრენაჟესისტემა, არისგანვითარებისსტადიაში. სოფლის 

მეურნეობისპროდუქციისთვისსაჭიროგადამამუშავებელი, სასაწყობედა 

ლოჯისტიკურიმეურნეობებისნაკლებობაზიანსაყენებსსოფლისმეურნეობის 

სექტორისგანვითარებას. 

სირთულეებისოფლისმეურნეობისსექტორშიუაროფითადაისახებასოფლის 

დასახლებებისსიღარიბისინდიკატორებზე: ფერმერისსაშუალოწლიურიშემოსავალი 

2013 წელსიყოსაშუალოეროვნულიშემოსავლის 64%-ისექვივალენტი, თუმცაეს 

მნიშვნელოვანიგაუმჯობესებაიყო 2009 წლის 47%-თანშედარებით. კვლავდიდია 

სხვაობასოფლისადაქალაქისმოსახლეობისშემოსავლებსშორის. 

2012 წლამდესოფლისმეურნეობაპრიორიტეტულადარმიიჩნეოდა, 2010 და 

2011 წლებშისახელმწიფომსოფლისმეურნეობაზედახარჯასაერთოდანახარჯების 

მხოლოდ 0,4% და 0,8% შესაბამისად, (ცხრილი 4.5). ესწილი 2012 წელს 3%-მდე 

გაიზარდა. მთავრობისსუბსიდირებითდაიწყოაგროდაზღვევისსაპილოტეპროგრამა, 

თუმცაიგიშორსაასრულყოფილებისგან. რაცაგრომეურნეებისმხრიდანნდობისადა 

ინფორმაციისნაკლებობისშედეგიცაა. 

სოფლისმეურნეობისსექტორშიკონკურენტუნარიანობისზრდისმიზნით, 

მეტადმნიშვნელოვანიასოფლადარასასოფლო-სამეურნეოსამუშაოებისშექმნადა 

ოჯახურიფერმერულიმეურნეობებისადააგროტურიზმისგანვითარება; ფერმერებს 

შორისცოდნისგავრცელებადაეფექტურისასოფლო-სამეურნეომომსახურების 

დანერგვა; უმაღლესიგანათლებისდაპროფესიულისწავლებისხარისხის 
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გაუმჯობესება; სასოფლო-სამეურნეომიწისბაზრებისგანვითარებადამიწისმართვის 

თანამედროვემეთოდებისდანერგვა; საკრედიტოსესხებისადასალიზინგოსისტემის 

შექმნადაგანვითარება; სოფლისმეურნეობისსადაზღვევობაზრისგანვითარება; 

სოფლისმეურნეობისსექტორშიკოოპერირებისგაუმჯობესებადაცნობიერების 

ამაღლებასოფლისმეურნეობაშისაინვესტიციოშესაძლებლობებისშესახებ. 

აღსანიშნავია, რომსოფლისმეურნეობისსამინისტროსმიერშემუშავებულ 

იქნასოფლისმეურნეობისგანვითარებისსტრატეგია 2015-2020, რომელიცმოიცავს: 

სოფლისმეურნეობისსექტორისკონკურენტუნარიანობისგაუმჯობესებას, 

ადგილობრივისაკვებიპროდუქტისრეკლამირებასმარკეტინგისადასხვა 

ხელშემწობიღონისძიებებისმეშვეობით; ინსტიტუციურიმექანიზმების 

გაუმჯობესებას; ნიადაგისნაყოფიერებისგაუმჯობესებას; რეგიონულიდა 

სექტორულიგანვითარებისხელშეწყობას, სასოფლო-სამეურნეოწარმოებისსრული 

ციკლისშექმნითადამისიდამატებულიღირებულებისზრდისგზით; სასურსათო 

უსაფრთხოებისუზრუნველყოფას; სურსათისუვნებლობის, ვეტერინარულიდა 

მცენარეთადაცვისგაუმჯობესებასდაკლიმატისცვლილების, გარემოსდაცვისდა 

ბიომრავალფეროვნებისშენარჩუნებისგათვალისწინებას. 

 

სოფლისმეურნეობისპროდუქტებისიმპორტიხორციელდებასანიტარიულიდა 

ფიტოსანიტარიულიტარიფებისადაზომებისშესაბამისად. საქართველო 

ვალდებულიაგაითვალისწინოსაღნიშნულიტარიფებიყველასახისპროდუქციაზე, 

მათშორის, სოფლისმეურნეობისპროდუქტებზე, საშუალოსავალდებულოტარიფი 

შეადგენს 12,4%-სსასოფლო-სამეურნეოპროდუქციაზე (ჭთO-სგანმარტება). ყველაზე 

მარტივისაშუალო (უპირატესიხელშეწყობისმქონექვეყანა) ტარიფისგანაკვეთი, 

რომელიცგამოიყენებასოფლისმეურნეობისპროდუქტებისმიმართ (ჭთO-ს 

განმარტება) 6,9%-დან 2009 წელსდაეცა 6,7%-მდე 2015 წელს (ცხრილი 2.2, 2.3). 

სპეციალურიტარიფებიგამოიყენება 18,5 სატარიფოხაზისმიმართ Hშ 11-ციფრული 

დონისმიხედვით: 4 ხაზიგანკუთვნილიაძმრისპროდუქტებისათვისდადანარჩენი 

181 ალკოჰოლურისასმელებისათვის. 

საქართველოარიყენებსსატარიფოკვოტებსსოფლისმეურნეობისარცერთი 

პროდუქტისმიმართ. სახელისუფლებოუწყებებისინფორმაციაზედაყრდნობით, 

საქართველოარიყენებსარანაირსახელმწიფოვაჭრობისშეთანხმებებს, სოფლის 

მეურნეობისპროდუქტებისჩათვლით. საქართველომგანაცხადა, რომარ 

უზრუნველყოფდასოფლისმეურნეობისპროდუქციისსაექსპორტოსუბსიდირებას 

2007-2012 წლებში95. ასევე, სახელისუფლებოუწყებებმაგანაცხადეს, რომარ 

განახორციელებდნენსაექსპორტოსუბსიდიებს 2013-2014 წლებში. სოფლის 
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მეურნეობისადაკვებისპროდუქტებიექვემდებარებაშPშ (სანიტარიულდა 

ფიტოსანიტარიულ) კონტროლს. საკვებიპროდუქტებისუვნებლობისშესახებ 

რეგულაციებისდასაზედამხედველოშესაძლებლობებისნაკლებობაართულებს 

საქართველოშიწარმოებულისოფლისმეურნეობისპროდუქტებისექსპორტირებას. 

მთავრობამგანაცხადა, რომისაპირებსშესაბამისიკანონმდებლობისევროკავშირის 

კანონებთანჰარმონიზაციისპროგრამისშემუშავებასმომდევნო 10-15 წლის 

განმავლობაში. 

საქართველოსმთავრობისგანცხადებისშესაბამისად, სოფლისმეურნეობის 

ადგილობრივიმხარდაჭერისყველაზომაშეესაბამება „მწვანეკალათის" მოთხოვნებს, 

მხედველობაშიაშემზღუდავივალდებულებებისგანგამონაკლისიზომები. 2013 წელს 

მთლიანმაადგილობრივმამხარდაჭერამ 427.2 მილიონილარიშეადგინა, რაცმშპ-ს 

95 ვმო-სდოკუმენტი, G/AG/N/GEO/12, 5 ნოემბერი 2013 
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1,6%-ისექვივალენტია, მთლიანისაგადასახადოშემოსავლების 6,4% დაერთობლივი 

სახელმწიფოდანახარჯების 6,4% (ცხრილი 4.6). სახელმწიფოუწყებების 

განცხადებით, ესმხარდაჭერამოიცავსკერძოინვესტიციებსდადაფინანსებას, 

ამრიგად, ისსცილდებასოფლისმეურნეობისსამინისტროშიაკუმულირებული 

ბიუჯეტისსახსრებს (227 მილიონილარი). 

აგროსექტორისგანვითარებასზოგადადაფერხებს: 

ცუდისასოფლოსამეურნეოტექნიკადააგროსექტორისცუდიმენეჯმენტი; კვალიფიციურისამუშაო 

ძალისუკმარისობა, ინოვაციებისადაინვესტიციებისნაკლებობა, 

სამეცნიეროკვლევითიინსტიტუტებისდასაგანმანათლებლოდაწესებულებებისნაკლებობა, 

მარკეტინგულიუნარ-ჩვევებისადაშესაძლებლობებისდაბალიდონე. ესყველაფერი 

კიიწვევს, გლობალურდაგანსაკუთრებითევროკავშირისბაზარზექართული 

პროდუქციისადაბრენდებისდაბალცნობადობასდა, შესაბამისად, გასაღების 

ბაზრებისარადივერსიფიცირებას. ესგანსაკუთრებითეხებამეღვინეობისსექტორს, 

რამდენადაცღვინისსექტორიერთ-ერთიპრიორიტეტულიაქვეყნისსოფლის 

მეურნეობაში. უკანასკნელწლებშისაქართველოსმთავრობამგანახორციელა 

მნიშვნელოვანირეფორმებიდაღონისძიებებიღვინისსექტორშიმსოფლიობაზრებზე 

ქართულიღვინისშესახებცნობადობისამაღლებისმიზნით, კერძოდ: ეროვნული 

საკადასტროსისტემისშექმნა; ქართულიადგილწარმოშობისდასახელებების 

სარეგისტრაციოსისტემისამოქმედებადსთ-სრამდენიმექვეყანაში; ქართული 

მეღვინეობისშესახებკანონმდებლობისჰარმონიზაციასაერთაშორისო 
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რეგულაციებთან; მარკეტინგულიღონისძიებებისგააქტიურებასაერთაშორისო 

ბაზრებზეღვინისმოხმარებისშესახებკვლევისდასაქართველოსმეღვინეობის 

მარკეტინგისსტრატეგიისმონაცემებზედაყრდნობით. მეღვინეობისმარკეტინგის 

სტრატეგიადამტკიცებულიქნა 2014 წელს, რომელიცმიზნადისახავდაორ 

ძირითადსაკითხს: მეღვინეობისსექტორისსტაბილურზრდასდაქართულიღვინის 

ექსპორტისდივერსიფიცირებას. საქართველოსოფიციალურიუწყებებიაწარმოებენ 

ქართულიღვინისრეკლამირებასსემინარებზე, გამოფენებზე, აწყობენღვინის 

დეგუსტაციას. ამღონისძიებებისმთავარიგზავნილიარისის, რომსაქართველოარის 

მეღვინეობისუძველესიქვეყანა 8000 წლიანიღვინისკულტურისისტორიითდა 

ყურძნისადაღვინისასობითსხვადასხვაჯიშისწარმოშობისსამშობლო, ღვინის 

დაყენებისუნიკალურიტრადიციისჩათვლით. ღვინისექსპორტთანდაკავშირებული 

რეალობაასეთია: 1995-2005 წლებშიქართულიღვინის 75% საექსპორტოდრუსეთის 

ფედერაციაშიგადიოდა. 2006-2013 წლებშირუსეთისფედერაციისმიერქართულ 

ღვინისაკრძალვისშემდეგღვინისექსპორტისწილიმთლიანიმეღვინეობისწილთან 

შეფარდებაში 2005 წელს 75%-დან 29%-მდედაეცა 2006 წელს, მხოლოდ 2013 წელს 

მიაღწია 36%-ს. ღვინისექსპორტისწილიმთლიანექსპორტში 2005 წელს 9,4% -დან 

2006 წელს 4,4%-მდედაეცა, და 2014 წელსმიაღწია 6,3%-ს (2013 წელსაკრძალვის 

გაუქმებისშედეგად). შეიცვალააგრეთვემთავარისაექსპორტობაზრები 

განსახილველიპერიოდისმანძილზე: თუ 2009 წლისთვისღვინისექსპორტირუსეთში 

0% იყო, 2014 წლისთვისშეადგინა 61,7%. რაცსაექსპორტიბაზრისდა 

განსაკუთრებითსოფლისმეურნეობისპროდუქტებისგასაღებისბაზრების 

არადივერსიფიცირებულობაზემიუთითებსდამნიშველოვანპრობლემასწარმოადგენს. 

2014 წელსწარმოებისსექტორიმშპ-სდაახლოებით 10.6%-სშეადგენდადა 

14,8%-სასაქმებდა. უმსხვილესწარმოებებადითვლებაკვებისმრეწველობა, 

ალკოჰოლიანიდაუალკოჰოლოსასმელებისწარმოებადალითონისწარმოება. 

ექსპორტი 1.1 მილიარდიაშშდოლარიდან 2009 წელსგაიზარდა 2.9 მილიარდაშშ 

დოლარამდე 2014 წელს, ძირითადად, სამთო, სოფლისმეურნეობისქიმიკატების 

(ფერტილიზატორების), ლითონწარმოების, კვებისმრეწველობის (როგორიცაა, 

მინერალურიწყლებისადათხილისწარმოება), სამშენებლომასალებისადა 

აღჭურვილობისდაგანახლებულისამგზავროტრანსპორტისხარჯზე. 

სექტორილიბერალიზებულიადაღიაასაერთაშორისოვაჭრობისთვის. 

მნიშვნელოვანიპროგრესიგანხორციელდასახელმწიფოსაკუთრებაშიარსებული 

საწარმოებისფართომასშტაბიანიპრივატიზაციის, კორუფციასთანბრძოლის, 

საგადასახადოკოდექსისგამარტივებისდაბიზნესისდაწყებისადალიცენზირების 

მიზნითადმინისტრაციულიპროცედურებისგაუმჯობესებისკუთხით. შედეგად, 2008 

წლისკრიზისამდესექტორშიმოზიდულიქნაპირდაპირიუცხოურიინვესტიციების 

დიდიოდენობა, რასაცმწარმოებლურობისგაუმჯობესებამოჰყვა. 

2010 წელსსაქართველომსაკუთარისაბაჟოდასაგადასახადოტარიფები 

გააერთიანაერთახალსაგადასახადოკოდექსშიგამჭვირვალობისამაღლების 

მიზნით. ახალისაგადასახადოკოდექსიითვალისწინებსსაგადასახადოშეღავათებს 

მიკროდამცირებიზნესისთვის. საერთაშორისოსაფინანსოკომპანიებს (თავისუფალ 

ინდუსტრიულზონაშიმოქმედსაერთაშორისოკომპანიებსადაგადასახადისგან 

გათავისუფლებულსასაწყობემეურნეობისკომპანიებს) კვლავსთავაზობენ 

წამახალისებელზომებსგადასახადებისგანგათავისუფლებისანგადასახადების 

შემცირებისსახით. 
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ოფიციალურიუწყებებისგანცხადებით, საქართველოარეწევაექსპორტის 

სუბსიდირებასდაარცექსპორტისდაფინანსებისინსტრუმენტებიგააჩნია. ექსპორტის 

მხარდაჭერა, ძირითადად, ექსპორტიორებისსაერთაშორისობაზრობებზე 

მონაწილეობისხელშეწყობის, მყიდველთამისიებისდაგეგმვისადასხვადასხვა 

კამპანიებისათუპუბლიკაციებისგამოშვებისფორმითმოქმედებს. საქართველოს 

გეოგრაფიულიმდებარეობისგამოყენებით, რომელიციძლევაალტერნატიული 

სატრანზიტომარშრუტებისშესაძლებლობასცენტრალურიაზიისკენ (გარდა 

ჩინეთისადარუსეთისფედერაციისგავლით), სახელმწიფომშექმნათავისუფალი 

ინდუსტრიულიზონები(FIZ),სადაცინვესტორებსშეუძლიათგანახორციელონ 

საწარმოოსაქმიანობაპროდუქციისტრანზიტისშესაძლებლობების 

გათვალისწინებით. 

 

2008 წელსამოქმედდათავისუფალიინდუსტრიულიზონისრეჟიმი, რაც 

საქონლისგადამუშავების, წარმოებისადაექსპორტირებისთვისახალშეღავათებსა 

დაშესაძლებლობებსაწესებს. კერძოდ: კორპორატიულიმოგების, ქონების, იმპორტის 

გადასახადისადადღგ-სგანგათავისუფლებისჩათვლით. 

ზოგადადთავისუფალიინდუსტრიულიზონებისშექმნამიმართულიაქვეყნის 

ეკონომიკურიზრდისადაგანვითარებისდაჩქარებისკენ, რასაცხელსუწყობს 

ლიბერალურისაგადასახადორეჟიმებიდაგამარტივებულიადმინისტრაციული 

პროცედურებიFIZ-სთვის. ეს, თავისმხრივ, განაპირობებსსაინვესტიციო 

პოტენციალისზრდას, რაცასემნიშვნელოვანიაქვეყნისეკონომიკურიგანვითარების 

დაჩქარებისთვის. პირდაპირიუცხოურიინვესტიციებისშემოდინებასთანახლავს 

თანამედროვეტექნოლოგიებისშემოდინება, რაცთავისმხრივ, ხელსუწყობს 

დასაქმებისშესაძლებლობებსდაკვალიფიციურსამუშაოძალაზემოთხოვნას. ესკი 

ამაღლებსმოსახლეობისსურვილსმიიღონშესაბამისიხარისხისგანათლებადა 

აიმაღლონკვალიფიკაცია. 

 

ექსპორტზეორიენტირებულიწარმოებისგანვითარებამნიშვნელოვანია 

საექსპორტონაკადებისზრდისადაბაზრებისდივერსიფიცირებისთვის, ასევექვეყნის 

საგარეოშოკებისშესამცირებლად. FIZ-ებისგანვითარებამნიშვნელოვანია 

რეგიონებისთვის, ადგილობრივიმოსახლეობისკეთილდღეობისგაზრდის 

თვალსაზრისით, რამდენადაცFIZ-ებირეგიონებშიიქმნება. FIZ-შისაწარმოების 

 

განვითარებადადებითგავლენასმოახდენსტვირთებისინტენსივობისადა 

მოცულობისზრდაზე, რაც, თავისმხრივ, გავლენასიქონიებსტრანსპორტისადა 

მომსახურებისსფეროსგანვითარებაზე. 

ამჟამადსაქართველოშიმოქმედებს 4 FIZ-ი: ქუთაისისFIZ-ი (გაიხსნა 2009 

წელსდაემსახურებავაჭრობასადაასრულებსშესაბამისმომსახურეობებს, მძიმე 

მრეწველობა, სასაწყობემეურნეობა, პროდუქციისშენახვადასამეწარმეო 

საქმიანობა); ფოთისFIZ-ი, აგრეთვეგახსნილია 2009 წელსდაამჟამადიქ 

ფუნქციონირებსმაღალტექნოლოგიურდონეზეაღჭურვილიბიზნესცენტრები, 

ინდუსტრიულიდალოჯისტიკურიპარკები; ყულევისFIZ-ი, გახსნილია 2012 წელს; 

ქუთაისისჰუალინგი, დაფუძნებულია 2015 წელს. 

FIZ-ებთანდაკავშირებითსაქართველოსსაგადასახადოკოდექსი 

განსაზღვრავსსამიტიპისFIZ-ს - საერთაშორისოსაწარმო; თავისუფალისასაწყობე 

საწარმოდასაერთაშორისოსაფინანსოკომპანია. თუმცა, 2011 წელსსაგადასახადო 
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კანონმდებლობაშიგანხორციელებულიცვლილებით, გაუქმდათავისუფალი 

სასაწყობესაწარმოებიდამათნაცვლადშეიქმნასპეციალურისავაჭროკომპანიები, 

რომლებიცგანთავისუფლებულიარიანკორპორატიულისაშემოსავლო 

გადასახადისგანდაახორციელებენსასაწყობესაქმიანობას. 

ესმათსაშუალებასაძლევსგამოიყენონსაქართველოსადისტრიბუციოჰაბად, 

საიდანაცგანახორციელებენსაქონლისმიწოდებასრეგიონისათვის. 

ოფიციალურიუწყებებისგანცხადებით, 

სპეციალურისავაჭროკომპანიებისსქემისწარმატებაგანისაზღვრებამისისტატუ

სისმქონეკომპანიებისრიცხვით. ამჟამად, დაახლოებით 65 

კომპანიასგააჩნიასპეციალურისავაჭროკომპანიებისსტატუსი. ამმხრივ, 

ლიდერობენთურქულიკომპანიები, 

რომლებიცსაქართველოსიყენებენმცირესაწარმოოდანახარჯებისრეგიონად96. 

აღსანიშანვია, თურქულიკომპანიებისმიერსაკუთარი 

ტექსიტილისსფეროშისაწარმოებისგახსნამოსაზღვრეაჭარისრეგიონში. ასევე 

რამდენიმეევროპულმაბრენდმაგადაწყვიტასაკუთარიპროდუქციისწარმოება 

საქართველოში. 

ესგამოწვეულიამიმზიდველიკვალიფიციურიდამცირეხარჯიანი 

სამუშაოძალის, იაფიმიწის, 

მცირეხარჯიანიენერგორესურსებითდაევროკავშირის 

ბაზრებზეპრეფერენციულიშეღწევადობით. საერთოდ, 

ტანსაცმლის/ტექსტილის 

მრეწველობაერთ-ერთისწრაფადმზარდისექტორიასაქართველოსეკონომიკაში. 2014 

წელსყოველწლიურიბრუნვა 12-ჯერ, ხოლო 2003-2014 წლებშიტანსაცმლისადა 

ტექსტილისმრეწველობაშიდასაქმებულთარაოდენობა 65%-ითგაიზარდა. 

საქართველოსგააჩნიატანსაცმლისექსპორტისმაღალიპოტენციალი. 2006 წლიდან 

2014 წლამდეტანსაცმლისექსპორტი 7,6--ჯერგაიზარდა - 11.8 მილიონიაშშ 

დოლარიდან 89.8 მილიონაშშდოლარამდე. მთავარისაექსპორტობაზრებიარის: 

თურქეთი, დსთ-სქვეყნები (რუსეთისფედერაციისჩათვლით) დაევროკავშირი. 

ევროკავშირთან GშP+-დანღრმადაყოვლისმომცველისავაჭროზონისსტატუსზე 

გადასვლისშედეგადმოსალოდნელიამრეწველობისგანვითარებისშემდგომი 

სტიმულაცია. გამიზნულიაინვესტიციებისმიმართვამსუბუქიმრეწველობისკენ, 

ტექსტილისმრეწველობისადაექსპორტისხელშეწყობისმიზნითმთავრობა 

სთავაზობსშემდეგსხვადასხვაპროექტებს: სახელმწიფოპროგრამის `აწარმოე 

საქართველოში" ფარგლებში, ტანსაცმლისმწარმოებელფირმებსუფლებააქვთ 

მონაწილეობამიიღონსესხისსუბსიდირებისპროგრამაშისაკუთარიწარმოების 

გაფართოვებისანშექმნისმიზნით. `აწარმოესაქართველოში" ორგანიზებასუწევს 

ქვეყანაშიშემომსვლელსავაჭრომისიებს, წელიწადშიორჯერ „თბილისისმოდის 

კვირეულის" ფარგლებშიდაეხმარებატანსაცმლისმწარმოებელქართულფირმებს 

საერთაშორისოსავაჭროგამოფენებზემონაწილეობისმიღებაში (2016 წლიდან). 

რაცშეეხებასატრანსპორტომომსახურებას: საგზაოტრანსპორტისუმთავრეს 
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პროექტსწარმოადგენსდასავლეთ-აღმოსავლეთავტობანისმშენებლობადა 

რეაბილიტაცია, (როგორცსტრატეგიულისატრანზიტომარშრუტისევროპასადა 

ცენტრალურაზიასშორის). გაუმჯობესებულსატრანსპორტოკავშირსგადამწყვეტი 

მნიშვნელობააქვსსაქართველოსეკონომიკისთვისმეზობელქვეყნებთანდასხვა 

სავაჭროპარტნიორებთანთანამშრომლობისკუთხით, აგრეთვეიგიგანამტკიცებს 

რეგიონისკონკურენტუნარიანობასდაგაზრდისტრანსპორტისუსაფრთხოებასადა 

შესაძლებლობებს. როგორცევროკავშირისმიერმხარდაჭერილისატრანსპორტო 

დერეფნის (ევროპა-კავკასია-აზია, ტრასეკა) სქემისნაწილი, საქართველომუშაობს 

სატრანსპორტოტარიფებისგაუმჯობესებაზეყველაძირითადისახისტვირთებისთვის; 

თღAჩEჩA-სდერეფნისგანვითარებაკვლავრჩებასაქართველოსსატრანსპორტო 

პოლიტიკისპრიორიტეტად. 2015 წელსდაიგეგმასამშენებლოსამუშაოებისწარმოება 

ცენტრალურიავტობანისდამატებით 129 კილომეტრიანმონაკვეთზე. სამუშაოების 

დასრულებისშემდეგავტობანსექნებაოთხიხაზიდაშეეძლებაყოველდღიურად 

50000 ავტოსატრანსპორტოსაშუალებისგატარება. 

სარკინიგზოტრანსპორტშიმნიშვნელოვანიაბაქო-თბილისი-ყარსისრკინიგზის 

მშენებლობა, რომელიცდაიწყო 2008 წლიდანდაგახდებაახალიეფექტური 

დერეფანიკასპიისზღვიდანევროპისკენთურქეთისგავლით. 

საქართველოს, ხელმოწერილიაქვსორმხრივისახელმწიფოთაშორისო 

ხელშეკრულებებისაზღვაოტრანსპორტთანდაკავშირებით 14 სახელმწიფოსთან. 2013- 

2014 წლებშისაქართველომხელიმოაწერასაზღვაოტრანსპორტთანდაკავშირებულ 

ორმხრივხელშეკრულებებსპოლონეთთან, კორეასთან, თურქეთისრესპუბლიკასთან 

დაკვიპროსთან. ესხელშეკრულებებიმომავალშიწარმოადგენსსაქართველოსადა 

შესაბამისისახელმწიფოსპორტებთანსავაჭროსაზღვაოგადაზიდვების 

განხორციელებისკანონიერსაფუძველს. 

საქართველოაქტიურადთანამშრომლობსსაერთაშორისოსაზღვაო 

ორგანიზაციასთან, საერთაშორისოჰიდროგრაფიულორგანიზაციასთან. 2014 წელს 

საქართველოგახდადუნაისკომისიისდამკვირვებელი. 

შავიზღვისორიმთავარიპორტიმდებარეობსფოთსადაბათუმში, 11 და 12 

მეტრისსიღრმითდატვირთებისდამუშავებისშესაძლებლობით (10 და 17 მილიონი 

ტონატვირთიშესაბამისად). საქართველოსარკინიგზობორნებისმეშვეობით 

უკავშირდებაუკრაინას, რუმინეთს, რუსეთისფედერაციასადაბულგარეთს. 

ტვირთებისსაკონტეინეროგადაზიდვაშეადგენს 44,1%-ს, რომელიცმოიცავს 

დამუშავებულიზოგადისახისტვირთებს, თხევადტვირთებსდანაყარშეუფუთავ 

ტვირთებს. იმპორტირებულიდაექსპორტირებულიტვირთების, დაახლოებით, 40%-ს 

შეადგენსსატრანზიტოტვირთები.. 2014 წელსპორტმაგადაამუშავა 8.6 მილიონი 
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ტონატვირთი. APM თერმინალს-იგეგმავს 100 მილიონიაშშდოლარისჩადებასხუთი 

წლისგანმავლობაშიფოთისპორტისგაფართოებისადამოდერნიზაციისმიზნით. 

ორისხვაპორტიარისსუფსაში (ოპერირებს BP-ი) დაყულევში (ოპერირებს 

აზერბაიჯანულიკომპანიასოკარი, რომელიცმხოლოდნავთობპროდუქტებს 

ამუშავებს). 

 

სახელმწიფოისწრაფვისკონკურენტუნარიანობისზრდისკენ 

ინფრასტრუქტურისგაუმჯობესებესებისგზით. ამმიზნით, უდიდესიმნიშვნელობა 

ენიჭებაანაკლიისახალიღრმასაზღვაოპორტისმშენებლობას, რომელსაც 

აუცილებლადექნებაგარკვეულიკონკურენტულიუპირატესობა: სტრატეგიული 

მდებარეობა; Pანამახ-ისტიპისხომალდებისმიღებისშესაძლებლობა; ერთიფანჯრის 

პრინციპითმომსახურება; მარტივიდასწრაფიპროცედურები, დამთელიწლის 

მანძილზეუსაფრთხონავიგაციისშესაძლებლობა. ახალიპორტისმშენებლობა 

სტრატეგიულადმნიშვლენელოვანიადაგეგმისმიხედვითგამოიწვევსსაქართველოს 

ტვირთბრუნვისმნიშვნელოვანზრდას. 

საქართველოსხელიაქვსმოწერილიორმხრივხელშეკრულებებზესაჰაერო 

მომსახურებისშესახებდაარისევროკავშირთანერთიანისაჰაეროსივრცისშესახებ 

დადებულიშეთანხმებისმხარე. საქართველოარისსაჰაერონავიგაციის 

უსაფრთხოებისევროპისორგანიზაციისწევრი. 

საჰაეროტრანსპორტისლიბერალიზაციისმიზნითსაქართველოახორციელებს 

ღიაცისპოლიტიკასპარტნიორებთანდადებულიორმხრივიხელშეკრულებების 

საფუძველზე. სახელმწიფოსარამარტოსურსუცხოურგადამზიდავებსმიანიჭოს 

შეუზღუდავიფრენისუფლება (ფრენებისსიხშირეებისპირობებისდა 

თვითმფრინავებისტიპებისმიხედვით), ავიახაზებისრაოდენობა, ფრენისწერტილები 

ანსაჰაეროტარიფები, მასაგრეთვესურსუცხოურგადამზიდავებსმიანიჭოს 

კომერციულიგადაზიდვებისგანხორციელებისუფლებასაქართველოსფარგლებს 

შიგნით. საქართველოსსამოქალაქოავიაციისსააგენტოსინფორმაციით, 

საქართველოდანდასაქართველოსკენფრენებს 26 უცხოურიდაერთიადგილობრივი 

ავიაკომპანიაახორციელებს. მნიშვნელოვანიაამმხრივუფროქმედითი 

ღონისძიებებისგანხორციელება. 

დაბოლოს, მილსადენისტრანსპორტი, რომლებიცრეგიონსენერგეტიკული 

ჰაბისფუნქციასანიჭებს. მილსადენებისმეშვეობითხორციელდებაგაზისტრანზიტი 

აზერბაიჯანიდანთურქეთშიდარუსეთისფედერაციიდანსომხეთში, ნავთობის 

ტრანზიტიაზერბაიჯანიდანთურქეთში. საქართველოაგრძელებსნახშირწყალბადის 

რესურსებისტრანსპორტირებასთანდაკავშირებულიინიციატივისმხარდაჭერას 
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სამხრეთისგაზისდერეფნისფარგლებში. მილსადენებიუზრუნველყოფენგაზის 

გატარებასქვეყნისთვისდათამაშობსგარკვეულროლსენერგეტიკული 

უსაფრთხოებისგანმტკიცებაში. მშენებლობისადაოპერირებისდროს 

განხორციელებულიინვესტიციებიუზრუნველყობსდასაქმებისზრდასდათანხების 

მოზიდვასსახელმწიფობიუჯეტშიგადახდილიგადასახადებისსაფუძველზე. 

საქართველოშიგადისორინავთობისმილსადენი: ბაქო-სუფსის 

დამაკავშირებელიხაზისუფსისტერმინალამდეყოველწლიურად 7 მილიონამდე 

ტონანავთობისგატარებისწარმადობითდაბაქო-თბილისი-ჯეიჰანისხაზი, რომელიც 

დაკავშირებულიაყულევთან. აზერბაიჯანულინავთობისმსოფლიოსბაზრებზე 

აღმოსავლეთმარშრუტითგადამქაჩიამორიხაზისგამოყენებისსატრანსპორტო 

ღირებულება, როგორცცნობილია, რუსეთისფედერაციაზეგამავალიჩრდილოეთ 

მარშრუტისღირებულებისმხოლოდნახევარსშეადგენს. ესკონკურენტული 

უპირატესობაროგორცსატრანზიტოფასის, ისებუნებრივიაირისფასის 

თვალსაზრისით, ქვეყნისთვისარისსაგადასახადოშემოსავლებისწყარო. 

საშუალოვადიანპერსპექტივაშისაჭიროაექსპორტისკონკურენტუნარიანობისგაუმჯ

ობესება. ექსპორტისწილიმშპ-შიმხოლოდ 24%-

მდეიყოსაშუალოდ,განხილულიპერიოდისგანმავლობაში. მიუხედავადიმისა, 

რომექსპორტისზრდამ 

უფრომაღალნიშნულსმიაღწია, ექსპორტისკალათისშემადგენლობისადა 

დინამიკისანალიზისშედეგადგამოვლინდამნიშვნელოვანისისუსტეები: საბაზრო 

წილისდაკარგვაძირითადბაზრებსადაპროდუქციაზე; ქვეყნისგანვითარების 

დონისთვისდამახასიათებელიპროდუქციისხარისხისდაბალიდონე, 

დაპროდუქტისდივერსიფიცირებისნაკლებობა, მაშინ, 

როდესაცექსპორტისდომინანტებსწარმოადგენსჯართისექსპორტი, 

მეორადიმანქანებისრეექსპორტი, ღვინისადაგადამუშავებულიპროდუქცია, 

წყალიდატურიზმი. 

თუმცა, კვლავრჩებაგამოკვეთილიპრობლემები: სასაქონლოექსპორტის 

კალათაძირითადადნედლეულისგანშედგება, რაცზღუდავსდასაქმების 

შესაძლებლობებს, მაშინროდესაც, უფროსტიმულირებულიუნდაიყოს 

გადამამუშავებელიმრეწველობისპროდუქციისწარმოება, რომელიცდასაქმებას 

ზრდის, ჯერკიდევშეზღუდულია. საქართველოსექსპორტისმაჩვენებლებიბოლო 

ათიწლისმანძილზემიუთითებს, რომექსპორტიდაგასაყიდისაქონელიარ 

გვევლინებამწარმებლურობისსწრაფიდამდგრადიზრდისწამყვანფაქტორად. 

მიუხედავადიმისა, რომსაქონლისექსპორტიბოლოათწლეულისმანძილზე 

ყოველწლიურად, დაახლოებით 10%-ითიზრდებოდა, მშპ-შიექსპორტისწილიდიდად 

არშეცვლილა (დიაგრამა 4.6, 4.7) 2004 წლიდანდაკვლავრჩებასხვამაღალი 
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ზრდისტემპისმქონემცირეეკონომიკისდონისქვემოთ. 

 

საქართველოშიახალისამრეწველოსტრუქტურებისგანვითარებაშიგადარგობრივი 

სავაჭროკავშირებით. კეთილდღეობისმოსალოდნელიამაღლებაღრმადა 

ყოვლისმომცველივაჭრობისხელშეკრულებიდანგამომდინარედამოკიდებულიიქნება 

საკუთარიმარეგულირებელიპოლიტიკისევროკავშირისშესაბამისპოლტიკასთან 

წარმატებულდაახლოვებაზე, რომლისგანხორციელებაცუკვედაწყებულია, ვაჭრობის 

შემზღუდავიბარიერებისშემცირებაზე, ვაჭრობისადაინვესტიციებისხელშემწყობ 

ნორმატიულდაინსტიტუციონალურჩარჩოებზე, რასაცუნდამოჰყვესსაინვესტიციო 

სფეროშირისკებისშემცირებადაახალისაწარმოოსტრუქტურებისგანვითარება. და 

რაცყველაზემნიშვნელოვანიაუნდამოხდესმაღალიტექნოლოგიებისმწარმოებელ 

ფირმებთანდაახლოვებადამიწოდებისქსელისშექმნა. ასე, რომღრმაეკონომიკური 

რეფორმებისგაგრძელება, ვაჭრობისადაინვესტიციებისხელშემწყობიღონისძიებების 

განხორცილებასაქართველოსთვისკვლავუპირველესამოცანასწარმოადგენს. 

ექსპორტისწილისავაჭრობრუნვასადამშპ-ში, WTO-

შიგაწევრიანებისადავაჭრობისლიბერალიზებისშემდეგ, რომელიცთითმისარშეცვლილა. 

დადებითიმომენტია, ისრომგანვითარებულდა,განსაკურებით, 

ევროკავშირისზოგქვეყანასთანშეინიშნებაშიგადარგობრივივაჭრობისგაძლიერებისტენდენცია, 

იმედიაDCFTA- სფარგლებშიკიდევუფროგაძლიერდება, 

რაცხელსშეუწყობსახალისაწარმოოსტრუქტურისჩამოყალიბებას 

დაარსებულისგანვითარებას. რამდენადაც DჩFთA გულისხმობსსატარიფოდა 

არასატარიფობარიერებისსრულგაუქმებასთითქმისყველაპროდუქტზედა 

მომსახურეობითვაჭრობისარსებითლიბერალიზაციასაც. განსახორციელებელია 

აგრეთვესავაჭრორეგულაციებისფართოსპექტრი, ვინაიდანღრმადა 

ყოვლისმომცველითავისუფალივაჭრობისშეთანხმებაგულისხმობსსაქართველოს 

სავაჭრორეგულაციებისმიახლოებასევროპულრეგულაციებთან. ევროკავშირის 

შეფასებით, გრძელვადიანპერიოდში (5-10 წლისშემდეგაღნიშნულირეგულაციების 

განხორციელებიდან) საქართველოსექსპორტიშესაძლოაგაიზარდოს 12%-ით, ხოლო 

იმპორტი 7.5%-ით, მაშინროდესაც, მშპშესაძლოაიყოს 4.3%-ზემეტი.  

 

სტაბილურიდაპროგნოზირებადირეგულაციურიგარემო, აგრეთვეევროკავშირთან 

თავისუფალივაჭრობასაქართველოსაუცილებლადაქცევსუფრომიმზიდველ 

ქვეყნადპირდაპირიუცხოურიინვესიტიციებისთვის. 

საქართველოსექსპორტინაკლებადგანვითარებულიდა 

დივერსიფიცირებულია, ვიდრეამასქვეყნისგანვითარებისდონემოითხოვს. 

საქართველოშიწარმოებულსაქონელზეირიცხებადაბალიდამატებითიღირებულება, 
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ამჟამად, შედარებითმეტადგანვითარებულიაგადამამუშვებელიმრეწველობა, 

რომელიცდაკავშირებულიაადგილობრივსოფლისმეურნეობისწარმოებასთან. 

ქვეყნისექსპორტშიდომინირებსნედლეულიდაბაზრებისდივერსიფიცირებისდა 

პროდუქციისმწარმოებლებისმიერახალიბაზრებისათვისებისრეიტინგიკვლავ 

დაბალია. სამთავრობოუწყებებთანმიმართებითუნდააღინიშნოს, რომკვლავ 

არსებობსტექნოლოგიურდახვეწილობასთანდაინოვაციებთანდაკავშირებული 

პრობლემები, რაცწარმოადგენსბაზრებისდაბალიდივერსიფიცირებისდაახალ 

ბაზრებზეშეზღუდულიშეღწევადობისუმთავრესმიზეზს. საქართველოსესაჭიროება 

მარეგულირებელიპოლიტიკისგაუმჯობესებაძირითადსავაჭროსაქმიანობაში 

ინოვაციებისხელშეწყობისმიზნით, რათაგაიზარდოსარსებულიპროდუქციის 

ექსპორტიდადივერსიფიცირებულიქნესკერძოსექტორისწარმოებადაექსპორტი. 

ევროკავშირთანეკონომიკურიინტეგრაციისგზაზეჩვენგვექმნებაექსპორტის 

მეტნაკლებადმსგავსისტრუქტურისმქონეგანვითარებულდაგანვითარებად 

ქვეყნებთანკოოპერირებისშესაძლებლობა, კერძოდ: საშუალოდამცირემოცულობის 

ტნკ-ანკოოპერირებისსაშუალება. მართალია, ექსპორტისმსგავსისტრუტურისმქონე 

ქვეყნებიჩვენიკონკურენტებიცაამსოფლიობაზარზე, თუმცაეროვნულისაექსპორტო 

ნაკადებისმუცულობასაშუალებასგვაძლევსეკონომიკურინტერესთაკონფლიქტი 

ავიცილოთთავიდან. თუმცაგვაქვსკომპლიმენტარულისაქონლისდა 

ტექნოლოგიებისწარმოებისკოოპერაციისსაფუძველი. 

 

უკანასკნელიათწლეულებისმანძილზემსოფლიოვაჭრობაშიმიმდინარეობს 

ხარისხობრივიხასიათისძვრები, რომლებიცყოველთვისარიხსნებასაერთაშორისო 

ვაჭრობისტრადიციულითეორიებისპოზიციიდან (რომელიცეყრდნობად. რიკარდოს 

შედარებითიუპირატესობისპრინციპებსდაჰეკშერ-ოლინისწარმოებისფაქტორების 

თეორიას). ,,ვაჭრობისახალმათეორიამ", რომელიცშეიქმნატრადიციულითეორიების 

ალტერნატივისსახით, შეძლონაწილობრივაეხსნა XX საუკუნისმეორენახევრიდან 

საერთაშორისოეკონომიკაშიმიმდინარემოვლენები. ახალითეორია, რომელსაც 

საფუძვლადდაედოტრადიციულითეორიებისდებულებებისსაწინააღმდეგო 

წინაპირობები, არათუუარყოფს, არამედავსებსტრადიციულთეორიებსდა 

წარმოადგენსმისდამატებას. 

 

საერთაშორისოვაჭრობისგანვითარებაშიაქტუალურიტენდენციების 

განსაზღვრისმიზნითმიმოვიხილეთვაჭრობისკლასიკურიდათანამედროვე 

თეორიები, რომლისშედეგადაცგამოვლინდაშემდეგიმომენტები: გამოიკვეთა 

საერთაშორისოვაჭრობისგანვითარებისესათუისმიზეზი, თუმცამისი 
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განვითარებადამოკიდებულიაფაქტორებისადამიზეზთაკომპლექსზე; ისინი 

მოიცავსრიგთეორიულხარვეზსდასუსტწერტილებს; თეორიისრიგიდებულებები 

აქტუალურიასაერთაშორისოვაჭრობისგანვითარებისთვის, მათშორის, 

საქართველოსსაგარეოვაჭრობისგანვითარებისთვისაც. ამასთანავე, მითითებული 

თეორიებისრულადარარისგათვალისწინებულისაქართველოსსაგარეოვაჭრობის 

პოლიტიკაში. 

 

საერთაშორისოვაჭრობისძირითადიმოცულობამოდისგანვითარებულ 

ქვეყნებზე, თუმცა, უკანასკნელწლებშიშეინიშნებამსოფლიოექსპორტშიმათი 

წილისშემცირებისმყარიტენდენციადაშესაბამისად, განვითარებადიქვეყნების (მათ 

შორისსწრაფადგანვითარებადიბაზრების) წილისზრდა. პროგნოზისთანახმად, 2030 

წელსყველაზეკონკურენტუნარიანისახელმწიფოებიიქნებიანაშშ, იაპონია, ჩინეთი, 

გერმანია, სინგაპური, კორეა, ინდოეთი, ტაივანი, მალაიზიადაშვეიცარია. 

საქართველოსსაგარეოეკონომიკურიკომპლექსისთანამედროვემდგომარეობა 

სულაცარშეესაბამებაქვეყნისეკონომიკურპოტენციალსდაარცსტაბილური 

 

ეკონომიკურიზრდისუზრუნველყოფისამოცანებს. ესძირითადადეხებაექსპორტის 

სასაქონლოსტრუქტურისადაბაზრებისდივერსიფიცირებისპრობლემებს. 

თანამედროვეეტაპზექვეყნისსპეციალიზაციაგანისაზღვრებაარამხოლოდ 

ქვეყნისწარმოებისფაქტორებისშეფარდებითიუზრუნველყოფითარამედმისი 

კონკურენტულიუპირატესობებით. უკანასკნელიათწლეულებისტექნიკურმა 

პროგრესმაგანაპირობაშეფარდებითი (რესურსის) უპირატესობებისშემცირება. სხვა 

სიტყვებითრომვთქვათ, რესურსებისფლობაარწარმოადგენსსაკმარისპირობას 

იმისათვის, რომქვეყანამგაიმარჯვოსსხვაქვეყნებთანკონკურენტულბრძოლაში. 

იმისათვის, რომქვეყანამშეძლოსმისიპოტენციალისშესაფერისიადგილისდაკავება 

მსოფლიოეკონომიკაში, უნდაფლობდესარამხოლოდბუნებრივიდაადამიანური 

რესურსებისსაკმარისრაოდენობას, არამედშეძლოსტექნოლოგიურიჩამორჩენის 

დაძლევა. ამმხრივ, საქართველოსგააჩნიადაბალიკონკურენტუნარიანობამსოფლიო 

ბაზარზე, დღეისათვისისძირითადადნედლეულისადანახევარფაბრიკატების 

ექსპორტიორია. რაც, შედეგად, საწარმოოხარჯებისზრდასდაშესაბამისად - 

კონკურენტუნარიანობისშემცირებასიწვევს. 

 

შიგადარგობრივისაერთაშორისოკავშირებისზრდამდაგავლენის 

მნიშვნელობამუკანასკნელიათწლეულებისმანძილზედაგვანახაქვეყნის 

საერთაშორისოსპეციალიზაციისპრიორიტეტებშიმისიგათვალისწინების 
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აუცილებლობა. ესკიძირითადადგანპირობებულიასაერთაშორისოვაჭრობისადა 

კონკურენციისფორმებზეტრანსნაციონალიზაციისგავლენით. რამაც, თავისმხრივ 

იმპულსიმისცაყველანაირიფორმისსაკომპენსაციოგარიგებებისგანვითარებას. ეს 

უკანასკნელიპრინციპულადგანსხვავდებავაჭრობისკლასიკურიფორმებისგან, 

ვინაიდანნაკლებადარისდამოკიდებულისაქონლისადამომსახურეობის 

საერთაშორისობაზარზეფორმირებულმოთხოვნასადამიწოდებაზე. ამრიგად, 

ტრანსნაციონალიზაციამხელიშეუწყოსაკომპენსაციოგარიგებებისსწრაფ 

გავრცელებას, ხოლოამუკანასკნელმაკიხელიშეუწყოსაერთაშორისოვაჭრობის 

მოცულობისზრდასადასტრუქტურისმოდიფიკაციას, ვინაიდანეფუძნებასაქონლის 

ურთიერთგაცვლისპრინციპებს. 

ნაშრომშიმოყვანილიამონაცემები, რომლებიცადასტურებენსაკომპენსაციო 

გარიგებებისსწრაფგავრცელებას, განსაკუთრებით, ოფსეტურიგარიგებების, 

რომლებიცგულისხმობსიმპორტიორისმონაწილეობასმშენებლობაშიან 

მოწყობილობებისწარმოებაში (აწყობაში). საკომპენსაციოგარიგებებისსხვადასხვა 

ფორმებისაერთაშორისოვაჭრობისყველაზეუფროდინამიურადგანვითარებად 

ფორმებადითვლება (სხვადასხვაშეფასებებისმიხედვითმათიწილი 5-დან 40%-მდე 

მერყეობს). ამასთანავე, რთულდებამათიფორმაც, კერძოდ, ნაცვლადპირდაპირი, 

შემხვედრივაჭრობისაინერგებასამიდამრავალმხრივიფინანსურიკომპენსაციების 

პრაქტიკა, გამოდისსპეციალურისაკომპენსაციოობლიგაციებიდაა.შ. ყოველივეეს 

განპირობებულიამსოფლიოვაჭრობაშიაქცენტებისჩანაცვლებით. 

 

საკომპენსაციოგარიგებებშისამრეწველოპროდუქტისროლშიშეიძლება 

ერთობლივიგანვითარებისპროექტებიდატექნიკისადატექნოლოგიისსფეროში 

თანამშრომლობაგამოდიოდეს. საკომპენსაციოგარიგებებისამრეწველო 

პროდუქტებზეწარმოიქმნა, როგორცსაერთაშორისოვაჭრობისგართულებაზე 

საპასუხოქმედება. დღესისგვევლინება, როგორცგამოსავალიპერიოდულად 

გამწვავებულიკრიზისულისიტუაციებიდან. საკომპენსაციოგარიგებებმა 

მნიშვნელოვანადშეცვალესსაერთაშორისოვაჭრობისსქემა. უფროფუნდამენტურ 

ჭრილშისაერთაშორისოვაჭრობამდასაერთაშორისოკონკურენციამსაკომპენსაციო 

გარიგებებისზემოქმედებითგანიცადაისეთიცვლილებები, რომლებმაცთანამედროვე 

მსოფლიოეკონომიკისსტრუქტურისსიღრმეებშიშეაღწია. განვითარებული 

ეკონომიკებისინტეგრაციისფონზეშეიზღუდაქვეყნებისეროვნულისუვერენიტეტები 

დადაქვეითდარეგულირებისეროვნულიპოლიტიკისეფექტიანობა. საერთაშორისო 

ასპექტითამასარგამოუწვევიადეზინტეგრაცია, პირიქით, განაპირობა 

ურთიერთდამოკიდებულებისზრდამსოფლიოეკონომიკაშიცალკეული 
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სახელმწიფოებისროლისცვლილებისგზით. სწორედშემხვედრიდაბარტერული 

ტრანზაქციებისტექნოლოგიებმაკიდევუფროგააძლიერაშიგადარგობრივივაჭრობა 

დაურთიერთდამოკიდებულებაროგორცფირმებს, ისედარგებსშორის. 

ამასთან, აღსანიშნავია, რომარსებობსპრობლემებისაკომპენსაციო (მათ 

შორისბარტერული) გარიგებებისსტატისტიკისწარმოებაში, განსაკუთრებითეს 

ეხებამცირეღიაეკონომიკებს, მათშორისაასაქართველო, სადაცსაკომპენსაციო 

ოპერაციებისსტატისტიკურიარღიცხვათითმისარარსებობს. ასეთიტიპის 

კონტრაქტებისაღრიცხვიანობადაამპროცესებისხელშეწყობააუცილებელია 

ქვეყნებშისავაჭრონაკადებისტენდენციებისკვლევისადასწორიორიენტირების 

დადგენისმიზნით. 

რაცუფროინტენსიურიასავაჭრონაკადებიქვეყნებსშორის, მითუფრო 

ფატალურიამათიშემცირებისშედეგები, განსაკუთრებითმცირეღიაეკონომიკის 

მქონეგანვითარებადიქვეყნებისთვის. ასეთსიტუაციაშიმეტადმნიშვნელოვანია 

საერთაშორისოსაფინანსოდასავაჭროორანიზაციებისროლი. მათუნდაშეიმუშაონ 

ერთიანიპოლიტიკა, რათათავიდანიქნასაცილებულისავაჭროტრენდების 

შემცირებადადაისახოსგრძელვადიანისტრატეგიებიმომავალიუსაფრთხო 

განვითარებისთვის. 

 

მიმდინარეგლობალურიკრიზისებისადაგეოპოლიტიკურიმოსაზრებებიდან 

გამომდინარე, საქართველოსთვისუალტერნატივოარეგიონულგაერთიანებებსადა 

მსოფლიოსავაჭროსისტემებშიინტეგრირებისგზა, რასაცდიდადშეუწყობსხელს 

უახლესისავაჭროტექნოლოგიებისგამოყენება. ჩვენიაზრით, ამპროცესში 

საქართველოცდილობსგააკეთოსსწორიარჩევანისაგარეოვაჭრობისეფექტიანი 

სტრუქტურისადასწორი, საბოლოომიზანზეორიენტირებულისავაჭროპოლიტიკის 

ჩამოყალიბებისკუთხით. 

 

მდგრადიგანვითარებისერთადერთგარანტსურთიერთდამოკიდებულებადა 

თანამშრომლობაწარმოადგენს. მოსახლეობისკეთილდღეობისდონეკიდიდადარის 

დამოკიდებულიქვეყნისსაერთაშორისოვაჭრობაშიჩართვაზედამისმიერსაკუთარი 

შესაძლებლობებისრეალიზებისხარისხზე. ქვეყნებიამპროცესშიერთვებიან 

როგორცსაერთაშორისო, ისერეგიონულდონეზე. რეგიონულითვალსაზრისით 

მნიშვნელოვანიასაქართველოსმონაწილეობადამოუკიდებელსახელმწიფოთა 

თანამეგობრობის (დსთ) ჩარჩოშიარსებულთავისუფალსავაჭროზონაში, შავი 

ზღვისეკონომიკურთანამშრომლობასა (BშEჩ) დადემოკრატიისადაეკონომიკური 

განვითარებისორგანიზაციის (სუამი) თავისუფალსავაჭროზონაში. ორმხრივიდა 
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მრავალმხრივიეკონომიკურითანამშრომლობადამნიშვნელოვანიპროექტების 

განხორციელებაარსებითადგანამტკიცებსრეგიონულიუსაფრთხოებისსისტემას. 

რეგიონულითანამშრომლობაერთიკონკრეტულიგაერთიანებისფარგლებში 

წარმოადგენსყველამონაწილექვეყნისგანვითარებისეფექტიანსაშუალებას. სხვა 

რეგიონებისმაგალითებისგათვალისწინებით, შავიზღვისრეგიონისქვეყნებმაუფრო 

მჭიდროდუნდაითანამშრომლონდაგანამტკიცონეკონომიკურიკავშირები. 

 

 

რეგიონულითანამშრომლობისწახალისება, ყოველმნიშვნელოვანსაკითხზე 

ერთობლივიმუშაობადაძირითადპრობლემებზეძალისხმევისმიმართვასაბოლოო 

ჯამშიხელსშეუწყობსრეგიონისსტაბილურობასადაკეთილდღეობას. საქართველოს 

საექსპორტოდასაიმპორტონაკადებისდივერსიფიცირებისადაზოგადად, საგარეო 

ვაჭრობისგანვითარებისგზაზემნიშვნელოვანიააღნიშნულირეგიონული 

ინტეგრაციებისშესაძლებლობათამაქსიმალურიგამოყენება. 

პრეფერენციულირეგიონულისავაჭროხელშეკრულებებისუპირატესობაისაა, 

რომგანაპირობებსუფროსწრაფშეღწევასბაზარზე, ვიდრეესშესაძლებელია 

მრავალმხრივიმოლაპარაკებებისპროცესისშედეგად. ესშესაძლოა, მნიშვნელოვან 

ფაქტორადიქცესბიზნესისთვის, ვინაიდანპროდუქტისციკლიუფროხანმოკლეა, 

ვიდრემრავალმხრივიმოლაპარაკებებისციკლი, ესფაქტორიხაზგასმითარის 

აღნიშნულიდოჰასგანვითარებისდღისწესრიგში, როგორცპროგრესის 

დამაბრკოლებელიფაქტორი. მზარდირაოდენობითშეთანხმებებისადა 

ხელშეკრულებებისგაფორმებაგვაძლევსპროდუქტისწარმოშობასთანდაკავშირებულ 

უამრავწესს, ვინაიდანმრავალმხრივიურთიერთობები, როგორცწესი, მოიცავს 

ინდივიდუალურმოლაპარაკებებსთითოეულწევრ-ქვეყანასთან, საჭიროებსუმრავი 

დეტალისდამექანიზმისგაანალიზებას. ესარისისბალანსი, რაცაუცილებლად 

უნდაიქნესგათვალისწინებული. ასიმეტრულინტეგრაციაზეგადასვლისთვის. 

ამისსაწინააღმდეგოდ, ვაჭრობისმსოფლიოორგანიზაციადაზოგადად 

სავაჭროსისტემაგვთავაზობსსარგებლისუფროფართოსპექტრს. სხვადასხვა 

სავაჭრორეჟიმისანალიზიიძლევათანამედროვესაერთაშორისოვაჭრობაში 

მრავალმხრივ, რეგიონულდაორმხრივდონეებზემრავალფეროვანიპროცესების 

განსაზღვრისსაშუალებას. ჭთO-სშეთანხმებებითგათვალისწინებულისატარიფო 

შეღავათებისრულადუნდაიქნესგამოყენებულისაგარეო-ეკონომიკურიკავშირების 

მონაწილეებისმიერ, ხოლომსოფლიოშიდაგროვილიშეთანხმებებისმომზადების 

გამოცდილებაგამოყენებულუნდაიქნესსახელმწიფოდაწესებულებებისმიერ 

სავაჭრო-პოლიტიკურისაქმიანობისეფექტიანობისამაღლებისმიზნით. 
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დღეს, ჭთO-სფარგლებშიპროტექციონიზმიდაფრიტრიდერობაეკონომიკური 

პოლიტიკისარაერთმანეთისსაპირისპიროპრინციპებია, არამედქვეყნებსშორის 

ურთიერთობებისრეგულირებისორიერთმანეთთანდაკავშირებულისაშუალებაა. 

მსოფლიოეკონომიკურურთიერთობებშიეროვნულიეკონომიკებისმაქსიმალურად 

ეფექტიანადჩართვისმიზნითაუცილებელიაეკონომიკურირეგულირებისამორი 

საშუალებისოპტიმალურადშერწყმა, აგრეთვესაგარეოეკონომიკისლიბერალიზებისადა 

გონივრულიპროტექციონიზმისდაბალანსება. საერთაშორისოვაჭრობისპოლიტიკის 

სახეობებიარარიანსტატიკურნი, ისინიგანიცდიანევოლოციურგანვითარებასმსოფლიო 

ეკონომიკისგანვითარებასთანერთად - ახალგლობალურდონეზეხდება 

ნეოპროტექციონიზმისრეალიზება. 

საქართველოსეკონომიკურიგანვითარებისთანამედროვეგანვითარების 

ეტაპზესაბაჟო-სატარიფორეგულირებისძირითადამოცანებსწარმოადგენს: 

• ეკონომიკისმოდერნიზებისხელშეწყობამოწინავეუცხოურტექნიკაზედა 

ტექნოლოგიებზექართულიკომპანიებისწვდომისგამარტივებისმეშვეობით; 

• წარმოებისკონკურენტუნარიანობისსტიმულირებაშიდადამსოფლიო 

ბაზრებზე, ამისსაფუძველზესახალხომეურნეობისსტრუქტურისდივერსიფიცირების 

განხორციელებადაქვეყნისგანახლებულისაგარეოვაჭრობისსპეციალიზაციის 

ფორმირებამისიმსოფლიოეკონომიკაშიუფრომეტადეფექტიანიჩართულობის 

მიზნით. 

• დასაქმების, სტაბილურობისადაქვეყნისეკონომიკურიუსაფრთხოების 

უზრუნველმყოფელიწარმოებების (აგრარულისექტორის, კვების, ფარმაცევტური, 

საფეიქრომრეწველობისდასხვადარგების) განვითარებისმიზნითხელსაყრელი 

პირობებისშექმნა; 

• იმპორტისგეოგრაფიულისტრუქტურისოპტიმიზაცია. 

საქართველოსშიგადარგობრივივაჭრობისადაექსპორტისმსგავსების 

კვლევამ, რომელიცჩავატარეთშიგადარგობრივივაჭრობისე.წ. გლუბელ-ლლოიდის 

(GL) ინდექსისადაპარტნიორიქვეყნებისექპსორტისმსგავსებისე.წ. ფინგერკრეინინის (FK) 

ინდექსისგაანგარიშებისგამოყენებით, მოგვცაშემდეგიდასკვნების 

გაკეთებისსაშუალება. 

WTO-შიგაწევრიანებისშემდეგსაქართველომდაიწყოსავაჭროსფეროს 

ლიბერალიზება: 2005-2006წწ-შისაქართველომმოახდინატარიფებისსაგრძნობი 

შემცირება, მოქმედისაშუალოარითმეტიკულიტარიფიყველასაქონელზე 7,0%-დან 

შემცირდადადღეისთვის 1,3-1,5%-ისფარგლებშიმერყეობს. სოფლისმეურნეობის 

 

პროდუქციაზეკისაშუალოტარიფი 11,5%-დანშემცირდადღეისთვისიგი 6,4%-ის 
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ფარგლებშია. ამანგამოიწვიამშპ-შიიმპორტისადასავაჭრობრუნვისზრდა, თუმცა 

იგივემაჩვენებელიექსპორტისთვისთითქმისარშეცვლილა. 2005 წლიდან 2008 

წლამდეექსპორტისწილიშემცირდაკიდეც, რაცსხვაფაქტორებთანერთად 

რუსეთისმიერსაქართველოდანსასაქონლოექსპორტზეემბარგოსდაწესებამ 

განაპირობა (2006წ), რადგანრუსეთისაქართველოსმთავარისავაჭროპარტნიორი 

იყოწლებისმანძილზე. 

საერთაშორისოდონეზეკონკურენტუნარიანობისამაღლებისთვის 

აუცილებელიასაექსპორტოდარგებისეფექტიანობისზრდა, ჰიგიენისადახარისხის 

სტანდარტებისამაღლება. ძირითადიპრობლემებიაგროსასურსათოსფეროში 

შემდეგიხასიათისაა: მცირეზომისმიწისნაკვეთებიდაშესაბამისადმასშტაბის 

ეფექტისშეუძლებლობა, კაპიტალისუკმარისობადა, შესაბამისად, სოფლის 

მეურნეობისტექნიკისნაკლებობადადაბალგანვითარებულისოფლისმეურნეობის 

ინფრასტრუქტურა; დაზღვევისსისტემისგანუვითარებლობა. სოფლისმეურნეობის 

სექტორშიკონკურენტუნარიანობისზრდისმიზნითმეტადმნიშვნელოვანიასოფლად 

არასასოფლო-სამეურნეოსამუშაოებისშექმნადაოჯახურიფერმერული 

მეურნეობებისადააგროტურიზმისგანვითარება; ფერმერებსშორისცოდნის 

გავრცელებადაეფექტურისასოფლო-სამეურნეომომსახურებისდანერგვა; უმაღლესი 

განათლებისდაპროფესიულისწავლებისხარისხისგაუმჯობესება; 

სასოფლოსამეურნეომიწისბაზრებისგანვითარებადამიწისმართვისთანამედროვემეთოდების 

დანერგვა; საკრედიტოსესხებისადასალიზინგოსისტემისშექმნადაგანვითარება; 

სოფლისმეურნეობისსადაზღვევობაზრისგანვითარება; სოფლისმეურნეობის 

სექტორშიკოოპერაციისგაუმჯობესებადაცნობიერებისამაღლებასოფლის 

მეურნეობაშისაინვესტიციოშესაძლებლობებისშესახებ. 

ექსპორტზეორიენტირებულიწარმოებისგანვითარებამნიშვნელოვანია 

საექსპორტონაკადებისზრდისადაბაზრებისდივერსიფიცირებისთვის, ასევექვეყნის 

საგარეოშოკებისშესამცირებლად. მნიშვნელოვანიათავისუფალიინდუსტრიული 

ზონების (FIძ) განვითარებარეგიონებისთვის, რისჩანასახებიცუკვეარსებობს. FIძ-ში 

საწარმოებისგანვითარებადადებითგავლენასმოახდენსტვირთებისინტენსივობისა 

დამოცულობისზრდაზე, რაცთავისმხრივგავლენასიქონიებსტრანსპორტისადა 

მომსახურებისსფეროსგანვითარებაზე. საქართველოსექსპორტისმაჩვენებლები 

 

ბოლოათიწლისმანძილზემიუთითებსიმაზე, რომექსპორტიდაგასაყიდი 

საქონელიარგვევლინებამწარმოებლურობისსწრაფიდამდგრადიზრდისწამყვან 

ფაქტორად. მიუხედავადიმისა, რომსაქონლისექსპორტიბოლოათწლეულის 

მანძილზეყოველწლიურად, დაახლოებით 10%-ითიზრდებოდა, 2004 წლიდანმშპ-ში 
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მისიწილიდიდადარშეცვლილა. სამწუხაროდჩვენიქვეყანაკვლავრჩებასხვა 

მაღალიზრდისტემპისმქონემცირეეკონომიკებისდონეებისქვემოთ. 

საგარეოვაჭრობისმაქსიმალურიდივერსიფიკაციაწარმოადგენს 

სპეციალიზაციისსაპირწონეს, რომელიცუპირატესადუნდაგანიხილებოდეს, რადგან 

იგისაგარეობარზებზემიმდინარეშოკებისდაზღვევისსაფუძველია. საგარეო 

ვაჭრობისსპეციალიაზაციაზეაქცენტიუნდაშეიცვალოსსაგარეოსავაჭრო 

დივერსიფიკაციაზეაქცენტით, განსაკუთრებითევროკავშირისხელშეკრულების 

მოთხოვნათაგათვალისწინებისშედეგად. 

კვლევისშედეგად, შიგადარგობრივივაჭრობისყველაზემაღალიინდექსიდა 

წლებისმანძილზეზრდისტენდენციაგამოვლინდაქვეყნებთან, რომლებიცარარიან 

ძირითადისავაჭროპარტნიორები. კერძოდ: (ბელარუსთან, საუდისარაბეთთან, 

ლიტვასთან, მოლდოვასთან. საქართველოს GL ინდექსისდონეევროკავშირის 

პარტნიორქვეყნებთანმერყეობსსაშუალოდ 40%-სფარგლებში, კეთილდღეობის 

მოსალოდნელიამაღლებაღრმადაყოვლისმომცველივაჭრობისხელშეკრულებიდან 

გამომდინარედამოკიდებულიიქნებასაკუთარიმარეგულირებელიპოლიტიკის 

ევროკავშირისშესაბამისპოლიტიკასთანწარმატებულდაახლოვებაზე, რომლის 

განხორციელებაცუკვედაწყებულია. 

ყველაზემაღალიექსპორტისმსგავსებისგანმსაზღველიინდექსიფიქსირდება 

აშშ-სთან, სომხეთთან, თურქეთთან. დაბალი, თუმცაზრდისტენდენციითხასიათდება 

გერმანისთანექსპორტისმსგავსებისინდექსი, ესპანეთთან, ლიტვასთან, პოლონეთთან, 

რუმინეთთან. ზოგადადგანვითარებულქვეყნებთან, განსაკუთრებითევროკავშირის 

ქვეყნებთან FK ინდექსისსაშუალომაჩვენებელიმერყეობს 41%-სფარგლებშიდა 

ძირითადადზრდისტენდენციითხასიათდება, რაცმიუთითებსსაქართველოს 

საექსპორტონაკადებისუფროეფექტიანიმიწოდებისადასავაჭროლიბერალიზაციის 

გაღრმავებაზე. უმეტესსავაჭროპარტნიორებშისაქართველოსსაექსპორტო 

სტრუქტურაარცისემსგავსიამათისაექსპორტოსტრუქტურების. 

 

საქართველოსექსპორტინაკლებადდივერსიფიცირებულიდადახვეწილია, 

ვიდრეამასქვეყნისგანვითარებისდონემოითხოვს. საქართველოშიწარმოებული 

საქონელზეირიცხებადაბალიდამატებულიღირებულება. ამჟამად, შედარებითმეტად 

განვითარებულიამსუბუქიდაკვებისმრეწველობისისდარგები, რომელიც 

დაკავშირებულიაადგილობრივსოფლისმეურნეობისპროდუქტებისწარმოებასთან. 

ქვეყნისექსპორტშიდომინირებსნედლეული, ხოლობაზრების 

დივერსიფაკიისადაპროდუქციისმწარმოებლებისმიერახალიბაზრებისათვისების 

რეიტინგიკვლავდაბალია. სამთავრობოუწყებებთანდაკავშირებითუნდააღინიშნოს, 
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რომკვლავარსებობსახალიტექნოლოგიურიპროცესებისადაინოვაციების 

დანერგვასთანდაკავშირებულიპრობლემები. ისინიგანაპირობებენბაზრებისდაბალ 

დივერსიფიკაციასდაახალბაზრებზეშეზღუდულიშეღწევადობისუმთავრესმიზეზს 

წარმოადგენენ. 

საქართველოსესაჭიროებასაგარეოვაჭრობისმარეგულირებელიპოლიტიკის 

განახლებადაგაუმჯობესებაძირითადსავაჭროსაქმიანობაშიახალიგამოწვევების 

ხელშეწყობისმიზნით, რათაგაიზარდოსდადივერსიფიცირებულიქნესკერძო 

სექტორისწარმოებადაექსპორტი. 

სავაჭროპოლიტიკისლიბერალიზებისშემდეგ, ასევეკაპიტალისადასამუშაო 

ძალისმოძრაობისლიბერალიზებითსაქართველოშიშესაძლებელიასავაჭრო 

ინფრასტრუქტურისინტეგრაციულიდინამიზმითგანვითარება, თუმცაძალზე 

მნიშვნელოვანიაღრმაინტეგრაციიდანმიღებულიAშესაძლებლობებისგანხილვაც. 

სატარიფოდაარასატარიფოლიბერალიზებასკეთილდღეობისდონისუფრო 

მნიშვნელოვნადამაღლებაშეუძლია. რაცუფრომსგავსიდადახლოვებული 

ეკონომიკურიპოლიტიკააქვთქვეყნებსლიბერალიზებისთვალსაზრისით, მითუფრო 

მეტიამათიპარტნიორობისშედეგადმიღებულისარგებელი. მსგავსებადა 

დაახლოებაკიგულისხმობს, როგორცმოქმედიბარიერებისგაუქმებას, ასევე 

ერთიანიპოლიტიკისშემუშავებას, რაცხელსშეუწყობსვაჭრობისგანვითარებას 

პარტნიორქვეყნებსშორის, ინვესტიციებისგანხორციელებას, დადებითიგარეშე 

ფაქტორებისშექმნასადამწარმოებლურობისზრდას. 

იმპორტისლიბერალიზებისგათვალისწინებით, როდესაცვიხილავთ 

საქართველოსადამისისავაჭროპარტნიორებისვაჭრობისმოდელისდეტალებს, 

აგრეთვევაჭრობისადაწარმოებისსტუქტურას, შეგვიძლიადავასკვნათ, რომ 

 

ვაჭრობისორიენტაციისშეცვლაუფროდაბალანსებულია, ვიდრეახალისავაჭრო 

ურთიერთობებისდამყარებისშესაძლებლობა, როგორცევროკავშირის, ისემსოფლიო 

ბაზარზე. ჩვენიაზრით, საერთაშორისონაკადებისგანვითარებასხელიუნდაშეეწყოს 

როგორცრეგიონულ, ისემსოფლიოდონეზე. Eესგულისხმობს, რომსასურველია 

წინასწარგანხორციელებულიგაანგარიშებებითდადგენილიტენდენციების 

გათვალისწინებითმიმდინარეობდესსაგარეოვაჭრობაშიგადარგობრივივაჭრობის 

მაღალიხარისხისმქონეისეთისაქონლით, როგორიცაა - სასაქონლოჯგუფები 

სამნიშვნადონეზე: ხილიდათხილი; უალკოჰოლოსასმელები; სპილენძის 

მადნებიდაკონცენტრატები; პარფიუმერული, კოსმეტიკურიდატუალეტის 

საშუალებები; ქალისტანსაცმლისნაწილები, ტექსტილისქსოვილები, ხელითან 

მანქანითნაქსოვიტრიკოტაჟიდასხვა. 
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ესდასტურდებაიმით, რომშიგადარგობრივივაჭრობისინდექსიდა 

ექსპორტისმსგავსებისინდექსიცმეტიაიმქვეყნებთან, რომლებიცარარიან 

ძირითადისავაჭროპარტნიორები. ამასთანარშეინიშნებაპროპორციულიცვლილება 

ამორინდექსსშორის. ხშირადმისიმოულოდნელიზრდაანშემცირება 

გამოწვეულიაზოგადადსავაჭრონაკადებისმოულოდნელიცვლილებითუმცირესიდან 

უდიდესზომებამდე, რაცგამოწვეულიაშემთხვევითი, სტოხასტურიდაარატრენდული 

სავაჭრონაკადებითადასავაჭროკავშირებითქვეყნებსშორის (რაცზოგადადსუსტი 

სავაჭროკავშირებით, ექსპორტ-იმპორტისსტრუქტურებისარასაკმარისი 

დივერსიფიკაციითდაეკონომიკურიგანვითარებისდაბალიდონითაა 

განპირობებული). რაც, მთავარიაამისმიზეზიარარისმხოლოდმსოფლიობაზრებზე 

არსებულიბარიერები (როგორცსატარიფო, ისეარასატარიფო). ამაზემეტყველებს 

ექსპორტისწილისავაჭრობრუნვასადამშპ-ში, რაცთითქმისარშეცვლილაჭთO-ში 

გაწევრიანებისადავაჭრობისლიბერალიზებისშემდეგ. 

შიგადარგობრივისაერთაშორისოვაჭრობისფორმებისადამიმართულებიის 

კვლევისსიმწვავეგანსაკუთრებითაქტუალურიამცირეღიაეკონონომიკის 

ქვეყნებისთვის, როგორიცაასაქართველო. სავაჭრონაკადებისახალიფორმებისადა 

ტექნოლოგიებისშესაძლებლობებისკვლევაუნდაგახდესორიენტირიქვეყნის 

შემგომიეკონომიკურიგანვითარებისთვის. 

 

ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის 

შესახებ შეთანხმება (DCFTA) 

(საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების (AA) 

 ნაწილი) 

აბრევიატურები: 

AA ასოცირების შესახებ შეთანხმება; 

APMA სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო; 

BRC Certification ბრიტანეთის საცალო ვაჭრობის კონსორციუმის სურსათის 

უვნებლობის  

სერტიფიკატი; 

B2B ბიზნესი ბიზნესისთვის; 

BSO ბიზნესის მხარდამჭერი ორგანიზაცია; 

CSO სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია; 

DCFTA ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ 

შეთანხმება; 
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EU ევროკავშირი; 

EC ევროკომისია; 

EaP აღმოსავლეთ პარტნიორობა; 

EEAS ევროპის საგარეო ქმედებათა სამსახური; 

EEN ევროპის მეწარმეთა ქსელი; 

EBRD ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი; 

EE ენერგო ეფექტურობა; 

FTA თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება; 

GATT ტარიფებისა და ვაჭრობის შესახებ 1994 წლის გენერალური შეთანხმება; 

GCCI საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა; 

GCI გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი; 

GITA საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო; 

GMO გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმები; 

HACCP საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული საკონტროლო წერტილების 

სისტემა; 

ISO სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია; 

NATO ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაცია; 

NFA სურსათის ეროვნული სააგენტო; 

OECD ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია;  

RCDA სოფლად თემთა განვითარების სააგენტო; 

SPS სანიტარული და ფიტოსანიტარული სტანდარტები; 

SMEs მცირე და საშუალო საწარმოები; 

TA ტექნიკური მხარდაჭერა; 

VAT დამატებული ღირებულების გადასახადი; 

WTO ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია.  

ნაწილი I. DCFTA-ის იმპლემენტაცია საქართველოში 

1.1. რა არის DCFTA? 

ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება 

(DCFTA) 

 წარმოადგენს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ 

შეთანხმების (AA) 

 ნაწილს.1 შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2014 წლის 27 ივნისს და ძალაში შევიდა 2016 

წლის პირველი 

 ივლისიდან, ევროკავშირის წევრი 28 სახელმწიფოს მიერ შეთანხმების 

რატიფიცირების შემდეგ.  

DCFTA-სთან ერთად, რომელიც AA-ს მე-4 კარს წარმოადგენს, ასოცირების შესახებ 
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შეთანხმება  

გულისხმობს პოლიტიკურ (კარი I-III და პრეამბულა) და სექტორულ (კარი V-VII)  

თანამშრომლობას. შეთანხმების მიზანია პოლიტიკური თანამშრომლობისა და 

ეკონომიკური  

ინტეგრაციის გაღრმავება. საქართველოსთან ერთად აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

(EaP) ორმა  

ქვეყანამ − მოლდოვამ და უკრაინამ - ხელი მოაწერეს ევროკავშირთან ასოცირების 

შესახებ 

 შეთანხმებას, რომელიც ასევე შეიცავს DCFTA- ს. 

DCFTA მიზნად ისახავს ურთიერთსარგებლიანობის პრინციპებზე დაფუძნებული  

სავაჭრო ურთიერთობების ჩამოყალიბებას და სავაჭრო პარტნიორებს ბაზრებთან  

წვდომის უკეთესპირობებს სთავაზობს. ამ მიზნით, რეგულაციების დაახლოების  

გზით, DCFTA ბაზრებთან წვდომის ხელშეწყობისთვის ორ მხარეს შორის უპირატეს  

სავაჭრო რეჟიმს ქმნის. მოკლედ რომ ვთქვათ, DCFTA შესაძლებლობას აძლევს 

ქართველ მეწარმეებს გაყიდონ თავიანთი სერვისები და საქონელი ევროკავშირში −  

ერთ-ერთ უდიდეს გლობალურ ბაზარზე − ტარიფებისა და სხვა ბარიერების გარეშე. 

საქართველოს საგარეო ვაჭრობის (როგორც ექსპორტის, ისე იმპორტის)  

მნიშვნელოვანი წილი ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებზე მოდის და თანდათან  

იზრდება, როგორც მოცულობის, ისე ხარისხის მხრივ. არსებული სტატისტიკური  

ინფორმაციის მიხედვით, 2016 წელს საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი  

ევროკავშირი იყო და საქართველოს მთლიანი სავაჭრო ბრუნვის მოცულობის 31%- ს  

შეადგენდა (აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ DCFTA-ის ამოქმედებამდე, ეს ნიშნული  

მხოლოდ 27%-ს შეადგენდა).3  ევროკავშირის შემდეგ ყველაზე დიდი სავაჭრო 

1 „ასოცირების შესახებ შეთანხმება, ერთი მხრივ, საქართველოსა და მეორე მხრივ, 

ევროკავშირსა და 

 ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებასა და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის“ 

ქართულ ენაზე  

ხელმისაწვდომია საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებ გვერდზე, 

<https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2496959>; ინგლისურად ხელმისაწვდომია 

EUR-Lex-ის ვებ  

გვერზე, <http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0830(02)> 

2აღმოსავლეთ პარტნიორობის (EaP) ინიციატივას საფუძველი 2009 წელს ჩაეყარა და 

ფარავს ექვს  

ქვეყანას: სომხეთს, აზერბაიჯანს, ბელარუსს, საქართველოს, მოლდოვასა  და 

უკრაინას. ინიციატივა  
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ევროკავშირს, მის წევრ სახელმწიფოებსა და პარტნიორ ქვეყნებს შორის 

ურთიერთობის  

გაღრმავების სპეციალურ პლატფორმას წარმოადგენს. 

3 EU - Georgia relations, fact sheet, European External Action Service October 11, 2017 

<https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/23634/EU-  

პარტნიორების სიაში არიან ისეთი ქვეყნები, როგორიცაა: კანადა (15%), თურქეთი 

(საშუალოდ  

13%), რუსეთი (საშუალოდ 7%), ჩინეთი (საშუალოდ 6%) და აზერბაიჯანი (5%-ზე 

მეტი).  

საქართველოს წილი ევროკავშირის მთლიანი სავაჭრო ბრუნვის მოცულობაში 

მხოლოდ 0.1%-ს  

შეადგენს და ძირითადად, ბულგარეთი, იტალია და გერმანია ახორციელებენ 

ქართული  

პროდუქტის იმპორტს. 

ევროკავშირსა და საქართველოს შორის შეთანხმებით დამყარებული თავისუფალი 

ვაჭრობის 

სივრცე, სახელიდან გამომდინარე, ყოვლისმომცველია და სცდება ტრადიციული 

ვაჭრობის  

შეთანხმების ჩარჩოებს. DCFTA არეგულირებს ვაჭრობასთან დაკავშირებული 

საკითხების ფართო  

სპექტრს და მოიცავს, როგორც სურსათისა და პროდუქტების უვნებლობის, ისე 

კონკურენციის,  

ინტელექტუალური საკუთრების დაცვისა და საჯარო შესყიდვების რეგულაციების 

სფეროებს. სხვა  

სავაჭრო შეთანხმებებისგან განსხვავებით, DCFTA გულისხმობს საქართველოს 

ვაჭრობის სფეროს  

მარეგულირებელი კანონმდებლობის ეტაპობრივ დაახლოებას ევროკავშირის 

შესაბამისკანონმდებლობასთან, 

რეგულაციებთანდაადმინისტრირებისმექანიზმებთან. 

4 თავისუნიკალურ, ყოვლისმომცველბუნებასთანერთად DCFTA გამოირჩევაიმითაც, 

რომსხვამიმართულებებითაცგულისხმობსურთიერთობებისგაუმჯობესებას.ევროკავ

შირისთვისსაქართველოაღმოსავლეთპარტნიორობისინიციატივაში5 

მონაწილეღირებულისახელმწიფოა. 

ინიციატივაგულისხმობსპარტნიორისახელმწიფოებისმხარდაჭერასრეფორმებისმრავ

ალიმიმართულებითდამიზნადისახავსპარტნიორებისევროკავშირთანდაახლობასად

აამქვეყნებისმოსახლეობისცხოვრებისხარისხისგაუმჯობესებას. DCFTA 

მოიცავსისეთდებულებებს, 

რომლებიცსაქართველოსკანონმდმებლობისევროკავშირისკანონმდებლობასთანჰარმ
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ონიზაციასისახავსმიზნად.6 

ესკიბიზნესგარემოსუფრომეტადპროგნოზირებადსხდისდახელსუწყობსსაქართველო

სეკონომიკისმოდერნიზებასადაევროპულიინვესტიციებისშემოდინებასქვეყანაში.9,10 

 

 

 

 

 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივა არის ევროკავშირის, მისი წევრი 

სახელმწიფოებისა და  

ექვსი პარტნიორი ქვეყნის - სომხეთის, აზერბაიჯანის, ბელარუსის, საქართველოს, 

მოლდოვას  

რესპუბლიკისა და უკრაინის - ერთობლივი ინიციატივა. ის არის ევროპის 

სამეზობლო პოლიტიკის  

კონკრეტული განზომილება. ინიციატივის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის, 

იხილეთ11: 

<https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/419/eastern-partnership_en> 

გიორგი აბაშიშვილი, „ახალი შესაძლებლობა არავის წინააღმდეგ“, ფორბსი, 15 

ივლისი, 2014. 

<http://forbes.ge/news/352/axali-SesaZlebloba-aravis-winaaRmdeg> 

1.2.როგორ ხოციელდება DCFTA-ის იმპლემენტაცია საქართველოში? საქართველოს 

ეკონომიკისა 

 და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დაევალა DCFTA-ის იმპლემენტაციის 

კოორდინაცია და  

მონიტორინგი, რასაც სამინისტრო სხვა სახელმწიფო უწყებებსა და

 ინსტიტუტებთან  

მაგალითად, „აწარმოე საქართველოში“, „საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო 

პალატა“,  

„საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო“ −

 მჭიდრო 

კოორდინაციით ახორციელებს. სამინისტრომ შექმნა ოფიციალური ვებ გვერდი 

 
9Georgia%20relations,%20factsheet><http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/603836/E 

XPO_STU(2017)603836_EN.pdf> 
10მანანაქველიაშვილი, „ვის, რადაროგორგააქვსევროკავშირისბაზარზეგასაყიდად –  

წარმატებულიისტორიები“, ბათუმელები, 24 მარტი, 2018<http://batumelebi.netgazeti.ge/news/122774/> 
11<https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/419/eastern-partnership_en> 

გიორგიაბაშიშვილი, „ახალიშესაძლებლობაარავისწინააღმდეგ“, ფორბსი, 15 ივლისი, 2014. 

<http://forbes.ge/news/352/axali-SesaZlebloba-aravis-winaaRmdeg> 
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(www.dcfta.gov.ge),  

სადაც მუდმივად ახლდება DCFTA-ისთან დაკავშირებული პრაქტიკული და 

საკანონმდებლო  

ინფორმაცია. 

ევროკავშირის მხრიდან ევროკომისია (EC) და ევროპის საგარეო ქმედებათა 

სამსახური (EEAS)  

არიან ის პასუხისმგებელი ინსტიტუტები, რომლებიც აფასებენ საქართველოს 

წარმატებას, როგორც,  

ზოგადად, ასოცირების შესახებ შეთანხმებით აღებული ვალდებულების 

შესრულების, ისე,  

კონკრეტულად, DCFTA-ით აღებული ვალდებულებების შესრულების მხრივ. 

მონიტორინგი  

ხორციელდება ასოცირების შესახებ შეთანხმების იმპლემენტაციის ერთობლივი 

ანგარიშების  

მომზადებისა და გამოქვეყნების გზით. რიგით მეორე, უახლესი ანგარიში, რომელიც 

2017 წლის  

ნოემბერში გამოქვეყნდა, ადასტურებს ქვეყნის ნებასა და მზადყოფნას უფრო მეტად 

გააღრმაოს 

 პოლიტიკური ურთიერთობები და ეკონომიკური ინტეგრაცია ევროკავშირთან და 

დადებითად  

აფასებს ამდრომდე საქართველოში მიმდინარე ასოცირების შესახებ შეთანხმების 

იმპლემენტაციის  

პროცესს. 

ასოცირების შესახებ შეთანხმებასა და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 

სავაჭრო სივრცის  

შესახებ შეთანხმებაზე ხელმოწერიდან დაახლოებით ოთხ წელიწადში, საქართველო, 

მართლაც,  

მნიშვნელოვან ნაბიჯებს დგამს სრულფასოვან ევროპულ სახელმწიფოდ 

ჩამოყალიბების გზაზე. ამ  

პერიოდში მთავრობამ სხვა მიმართულებებთან ერთად მნიშვნელოვანი რეფორმები 

გაატარა  

ეკონომიკის, ვაჭრობის, სამოქალაქო საზოგადოების, ადამიანის უფლებებისა და 

ფუნდამენტური  

თავისუფლებების თვალსაზრისით. ამასთან გააძლიერა თანამშრომლობა 

ევროკავშირისა და  

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივაში მონაწილე სახელმწიფოებთან. 

საქართველოს მიერ  
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მიღწეული პროგრესი დასტურდება საჯარო სტატისტიკური მონაცემებითა და 

შედარებითი  

საერთაშორისო რეიტინგებით. მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე მაჩვენებლის 

მიხედვით  

საქართველო კვლავ განვითარებადი ქვეყნების სიაში რჩება, აშკარაა საქართველოს 

მიერ 

 ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 

სავაჭრო სივრცის  

შესახებ შეთანხმების იმპლემენტაციის პროცესში მიღწეული პროგრესი12 

წეული პროგრესი. ამის მიუხედავად მნიშვნელოვანია ზოგიერთი საერთაშორისო 

ინდექსისა და 

 შეფასების უფრო დეტალურად განხილვა. 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის 2015-20168 წლების ინდექსის მიხედვით, საქართველო 

ევროპულ  

სტანდარტებთან დაახლოებას ჯერ კიდევ მხოლოდ ვაჭრობის, სამოქალაქო 

საზოგადოების, 

 დემოკრატიის, ადამიანის უფლებებისა და სხვა სფეროების მიმართულებით 

განაგრძობს. თუმცა,  

როდესაც საქმე ხელშეკრულებების შესრულებას, გადასახადების გადახდასა და 

საბაჟო 

 პროცედურებს ეხება, ინდექსი საქართველოს, როგორც აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

ქვეყნებს  

შორის მოწინავე ქვეყანას, ისე აღწერს. ამასთან საქართველო DCFTA-ის 

ამოქმედებისთანავე გააუქმა 

 ტარიფები ევროკავშირიდან იმპორტირებულ საქონელზე, რითაც სავაჭრო 

პოლიტიკის სრული 

 ლიბერალიზაცია შეძლო. მაშინ, როცა მოლდოვამ და უკრაინამ ანტიდემპინგური 

კანონმდებლობა  

და შესაბამისი ინსტიტუტები აამოქმედეს, საქართველომ უარი თქვა 

ანტიდემპინგური პოლიტიკის  

გატარებაზე. 

თუმცა, ინდექსის ავტორები სამოქალაქო საზოგადოებასთან საქართველოს 

მთავრობის არცთუ 

 საკმარისად მჭიდრო თანამშრომლობის შესახებაც საუბრობენ. კერძოდ, 

 
12Association Implementation Report on Georgia, Joint Staff Working Document, European Commission, 

SWD(2017) 371 final, ბრიუსელი, 9.11.2017. 

<https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/association_implementation_report_on_georgia.pdf> 
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აღნიშნულია, რომ  

თანამშრომლობის ხარისხი საერთაშორისო დონორების მიერ დაფინანსებულ 

სამოქალაქო  

საზოგადოების ორგანიზაციებთან გაცილებით მაღალი იყო, ვიდრე იმ 

ორგანიზაციებთან,  

რომელთაც არ ჰყავდათ მსგავსი დონორები. ასეთ ორგანიზაციებთან დიალოგი 

შეფასებულია,  

როგოროც სუსტი, არარეგულარული ან არარსებულიც კი. ზოგადად, 2015-2016 

წლებში არ  

შეინიშნებოდა პროგრესი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებთან 

თანამშრომლობის  

მიმართულებით, რაც, „Freedom House“-ის მიხედვით, თუნდაც ორი წლით ადრე 

შესამჩნევი იყო. 

ამასთან, როგორც ინდექსშია აღნიშნული, საქართველო ჩამორჩება სხვა სფეროებშიც. 

მიუხედავად  

იმისა, რომ ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება მთლიანობაში დადებითად არის 

შეფასებული,  

გამოიკვეთა რიგი ადმინისტრაციული დარღვევები. ინდექსში მედიათავისუფლება 

შეფასებულია,  

როგორც საერთაშორისო, ისე შიდაპოლიტიკის პრობლემურ საკითხად, რომელმაც 

კრემლის  

პროპაგანდის მიმართ საქართველოს აღქმადობაც კი დაჩრდილა. 

მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის გლობალური კონკურენტიანობის ინდექსში (GCI) 

2015-2016  

წლებიდან 2016-2017 წლებამდე საქართველომ 7 პოზიციით წაიწია წინ და ახლა 138 

ქვეყანას შორის  

59-ე ადგილს იკავებს.9 საქართველოს მაჩვენებელი ასევე გაუმჯობესდა 

საერთაშორისო  

გამჭვირვალობის კორუფციის აღქმის ინდექსში 

 

 

და ქვეყანამ 2014 წელს 50-ე ადგილიდან (176 ქვეყანას შორის) 2015 წელს 48-ე 

ადგილზე, ხოლო 2016  

წელს 44-ე ადგილზე გადაინაცვლა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს შორის 

ყველაზე  

მაღალი შეფასება მიიღო.10 კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია საქართველოს მიერ 190 

ქვეყანას შორის  
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დაკავებული მე-9 ადგილი 2017 წლის ბიზნესის კეთების სიმარტივის შესახებ 

ანგარიშში. ეს  

ყველაფერი ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და DCFTA-ის იმპლემენტაციის 

დაწყებიდან  

საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესის მხოლოდ მცირე ნაწილია.13 

საქართველოში ასეთი პროგრესის მიღწევა შეუძლებელი იქნებოდა გასული წლების 

განმავლობაში  

კანონების,12 საკანონმდებლო ცვლილებებისა და რეფორმების განხორციელების 

გარეშე. ვაჭრობის 

 მიმართულებით 2017 წლისთვის საქართველოს კანონმდებლობა დაუახლოვდა 

ევროკავშირის 55-ე  

საკანონმდებლო აქტს სანიტარული და ფიტოსანიტარული ღონისძიებების (SPS) 

კუთხით. ამასთან, 

 10,400-ზე მეტი საერთაშორისო და ევროპული პროდუქტის სტანდარტი − მათი 

შემოწმების  

მეთოდები, საპროცესო კოდექსი, სტანდარტზე დირექტივები და მართვის სისტემის 

სტანდარტები 

 − საქართველოშიც შესაბამის სტანდარტად აღიარეს. 

შედეგად საქართველო შეემატა იმ მესამე ქვეყნების სიას, საიდანაც ევროკავშირში 

თაფლის,  

მატყლის, შავი ზღვის თევზისა და ზღვის თევზის პროდუქტის იმპორტი 

ნებადართულია  

ადამიანთა მოხმარებისთვის. შესაბამისად, მნიშვნელოვნად გაიზარდა 

საქართველოდან ამ 

 პროდუქტების ექსპორტი და შესაბამისად, გაიზარდა მიღებული მოგებაც. 

მაგალითად,  

გაერთიანებულმა სამეფომ, ქართული მატყლი მიიღო და ქართული მატყლისთვის 

პროდუქტის  

მომხმარებლებს შორის ყველაზე მაღალი ფასი ($773/ტონა)13 გადაიხადა. 2017 წელს 

საქართველოს 

 პარლამენტს წარედგინა მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ცვლილებები 

ინტელექტუალური  

საკუთრების დაცვის მიმართულებით. იმავე წელს ხელი მოეწერა მნიშვნელოვან 

შეთანხმებას  

 
13Eastern Partnership Index 2015-2016, Eastern Partnership Civil Society Forum, დეკემბერი, 2017. 

<http://www.eap-index.eu/sites/default/files/EaP_Index_2015-16_0.pdf> 
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ევროკავშირსა და საქართველოს შორის. იგი ეხებოდა შეფასების დოკუმენტების 

(სერტიფიკატები,  

ლაბორატორიული ტესტირების ჩანაწერები, და12 2017 წლის ეროვნული სამოქმედო 

გეგმა,  

რომელიც არის ევროკავშირისა და საქართველოს 2017- 2020 წლების ასოცირების 

დღის წესრიგის  

ნაწილი, საქართველოს პარლამენტს ავალდებულებს შეიმუშაოს ან დაამტკიცოს 66 

კანონი და  

საკანონმდებლო ცვლილება. 2014-2017 წლების განმავლობაში საქართველომ 

დაამტკიცა 70  

საკანონმდებლო ცვლილება, 24 ქვეკანონური აქტი და 6 ახალი კანონი 

კანონმდებლობის  

ევროკავშირთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით.14 

 

 

ა.შ.) საერთაშორისო ჰარმონიზაციას.14 მსგავსმა საკანონმდებლო რეფორმებმა ხელი 

შეუწყო 

 ბიზნესის განვითარებისთვის უკეთესი პირობების შექმნას. 

საქართველომ მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია ევროკავშირთან საგადასახადო 

თანამშრომლობის  

მიმართულებითაც. 2015 წელს ცვლილებები შევიდა საქართველოს საგადასახადო 

კოდექსში  

ევროკავშირის იმ რეგულაციებთან დაახლოების მიზნით, რომლებიც ეხება  

ურთიერთდამოკიდებულ პირებს, უკუდაბეგვრას, დროებით იმპორტს, საბაზრო 

ფასების  

განაზღვრის პრინციპებსა და დამატებული ღირებულიების გადასახადის (დღგ) 

ერთიანი სისტემის  

გამოყენებას ევროპის საბჭოს დირექტივა 2006/112/EC შესაბამისად. იმავე წელს 

დასრულდა  

ცვლილებების შეტანა კოდექსში, რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს 

კანონმდებლობის  

დაახლოებას საბჭოს 2011/64/EU დირექტივასთან წარმოებული თამბაქოს სააქციზო 

გადასახადის  

 
14The Global Competitiveness Report 2016–2017. World Economic Forum. 

<http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016- 

2017_FINAL.pdf> 
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სტრუქტურისა და გადასახადების შესახებ.15 შედეგად, 2016 წელს OECD-ის 

საგადასახადო  

საკითხებში გამჭვირვალობისა და ინფორმაციის გაცვლის გლობალურ ფორუმზე 

საქართველოს 

 საგადასახადო სისტემა შეფასდა როგორც „მეტწილად შესაბამისი“, რაც ნიშნავს იმას, 

რომ  

საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობა და პრაქტიკა შეესაბამება 

საერთაშორისო  

სტანდარტებს. 

DCFTA-ის დღის წესრიგის იმპლემენტაციასთან ერთად საქართველოს მთავრობა 

აქტიურად  

თანამშრომლობს სამოქალაქო საზოგადოებასთან. საქართველო იყო პირველი ქვეყანა 

აღმოსავლეთ  

პარტნიორობის ქვეყნებს შორის, რომელმაც ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და 

ასოცირების  

დღის წესრიგის იმპლემენტაციისთვის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შემუშავებისა 

და  

მონიტორინგის პროცესში სამოქალაქო საზოგადოება ჩართო. 2015-2017 წლებში 

გაიმართა ექვსი  

სექტორული შეხვედრა საქართველოს მთავრობასა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

სამოქალაქო  

საზოგადოების ფორუმის საქართველოს ეროვნულ პლატფორმას შორის, რამაც 2017-

2020 წლების  

ასოცირების დღის წესრიგის მოლაპარაკებების პროცესში სამოქალაქო 

საზოგადოების აქტიური  

ჩართულობა განაპირობა. ამასთან ერთად სამოქალაქო საზოგადოების 

წარმომადგენლები  

აქტიურად თანამშრომლობდნენ ევროკავშირსა და ნატოში 

საქართველოსგაწევრიანების შესახებ 

მთავრობის საკომუნიკაციო სტრატეგიის შემუშავების პროცესში.დაბოლოს, 

მნიშვნელოვანი  

შედეგები იქნა მიღწეული ადამიანის უფლებებისა და 

ფუნდამენტურითავისუფლებების 

მიმართულებით. მაგალითად, ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა 

ევროპული  

კონვენციის N15 და N16 ოქმების რატიფიკაციასთან ერთად, წარმატებით 

განხორციელდა წამების, 
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არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის აღკვეთის 2015-2016 

წლების  

სამოქმედო გეგმა. ამასთან 2017 წელს საქართველოს პარლამენტმა მოახდინა 

ძალადობის  

წინააღმდეგ და ოჯახური ძალადობის პრევენციის მიმართულებით სტამბულის 

კონვენციის  

რატიფიცირება. ადამიანის უფლებების პატივისცემის უზრუნველსაყოფად 

გატარებულმა ამ და  

სხვა ზომებმა, უდაოდ, გააუმჯობესა საქართველოს იმიჯი საერთაშორისო არენაზე. 

თუმცა ვაჭრობა, ეკონომიკა და ადამიანის უფლებები მხოლოდ რამდენიმე 

მიმართულებაა,  

რომელშიც საქართველომ მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია 2014 წლის ასოცირების 

შესახებ  

შეთანხმებისა და DCFTA-ის ხელმოწერის შემდეგ. ზემოთ ჩამოთვლილ მიღწევებთან 

ერთად, ამ  

პერიოდში, საქართველომ ასევე მოიპოვა შენგენის ზონაში უვიზო მიმოსვლის 

უფლება და  

განახორციელა მნიშვნელოვანი რეფორმები სასამართლო, კანონის უზენაესობის, 

საჯარო  

ადმინისტრირების, საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში 

თანამშრომლობის,  

საზღვრის მართვის, ენერგო უსაფრთხოების, გარემოს დაცვისა და სხვა 

მიმართულებით. 

1.3. რას ნიშნავს DCFTA საქართველოში მოქმედი მცირე და საშუალო 

საწარმოებისთვის და რა სახის დახმარებას უზრუნველყოფს 

ევროკავშირი? 

2017 წლის ზაფხულში საქართველოში ჩატარებულმა მცირე და საშუალო 

საწარმოების  

გამოკითხვამ აჩვენა, რომ მცირე და საშუალო საწარმოების მხოლოდ მწირი ნაწილი 

მონაწილეობს  

ექსპორტში − და კიდევ უფრო ცოტა სუბიექტს აქვს წვდომა ევროკავშირის ერთიან 

ბაზართან. 

 გამოკითხული 559 რეგიონული მცირე და საშუალო საწარმოთა 23% ახორციელებს 

პროდუქტის  

ექსპორტს. ექსპორტიორთაგან მხოლოდ 15% ახდენს საქონლის ექსპორტს 

ევროკავშირის ქვეყნებში,  

ხოლო 27% − როგორც ევროკავშირის წევრ, ისე არაწევრ ქვეყნებში. თუმცა 
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ექსპორტიორთაგან  

უმრავლესობა - 58%, საქონლის ექსპორტს ევროკავშირის გარეთ ახორციელებს. 

საქართველოში  

მოქმედი მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის საექსპორტო ქვეყნების სამეული ასე 

გამოიყენება:  

რუსეთი, თურქეთი და უკრაინა.15 

მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებისა და სამოქალაქო საზოგადოების ცნობადობა 

და ჩართულობა ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო 

სივრცის შესახებ შეთანხმების იმპლემენტაციაში, გამოკითხვის შედეგები, 2017 წლის 

ზაფხული.  

ათეულში ევროკავშირის მხოლოდ სამი ქვეყანა მოხვდა: გერმანია (მე-4 ადგილი), 

იტალია (მე-7  

ადგილი) და საფრანგეთი (მე-10 ადგილი) 

ცხრილი 1.  ძირითადი საექსპორტო მიმართულება ქართველი მცირე და საშუალო 

საწარმოების მიერ წამოებულო პროდუქციისთვის(გამოკითხული 559 

საწარმოდან). 

 

 

ექსპორტი ქვეყანაში ექსპორტიორი მცირე და საშუალო 

საწარმოების 

რაოდენობა 

 

1.რუსეთისფედერაცია 38 

2.თურქეთი  36 

19. უკრაინა  28 

20. გერმანია  22 

21. სომხეთი  17 

22. აზერბაიჯანი  16 

23. იტალია  14 

24. აშშ  12 

25. ირანი 12 

26. საფრანგეთი  10 

27. ჩეხეთის რესპუბლიკა  10 

28. პოლონეთი  10 

 
15Implementation of the EU-Georgia Association Agreement and Association Agenda 2014-2017, ივლისი 

2017 
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29. ისრაელი  9 

30. გაერთიანებული სამეფო  9 

31. იაპონია  7 

32. ყაზახეთი  6 

33. ავსტრალია  6 

34. შვეიცარია  6 

35. კატარი  5 

36. ქუვეითი  5 

წყარო: მცირე და საშუალო საწარმოებისა და სამოქალაქო საზოგადოების ცნობადობა 

და 

 ჩართულობა ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო 

სივრცის შესახებ  

შეთანხმების იმპლემენტაციაში, გამოკითხვის შედეგები, 2017 წლის ზაფხული. 

საქართველოში DCFTA-ის იმპლემენტაცია გავლენას ახდენს ყველა ტიპის ბიზნესსა 

და არა  

მხოლოდ ექსპორტზე ორიენტირებულ მცირე და საშუალო საწარმოებზე. 

მაგალითად, DCFTA-ის  

იმპლემენტაცია საქართველოს ავალდებულებს ევროკავშირთან შესაბამისობაში 

მოიყვანოს  

საქართველოს სანიტარული და ფიტოსანიტარული კანონმდებლობა, რაც ნიშნავს 

იმას, რომ  

ქართველ მწარმოებლებს შერჩეული სექტორებიდან ახალი მოთხოვნების 

დაკმაყოფილება  

მოუწევთ.20 ეს არა მხოლოდ გააუმჯობესებს ადგილობრივი პროდუქციის ხარისხს 

და  

უსაფრთხოებას მომხმარებლებისათვის, არამედ მსოფლიო ექპორტის გაფართობის 

საშუალებასაც  

მისცემს ქართველ მეწარმეებს. 

წარმოების ახალ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოსვლა ადგილობრივი 

მეწარმეებისთვის იოლი  

არ იქნება. ამას დასჭირდება დრო, დამატებითი უნარ-ჩვევები, ცოდნა და ფინანსური  

ინვესტიციები. საქართველოში მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის ფინანსებზე 

წვდომა  

განსაკუთრებით პრობლემატურია. სესხის საშუალო პროცენტი ინდ. 

მეწარმეებისთვის, საშუალოდ,  

23%-ს შეადგენს, კომპანიებისთვის კი − 15.5%-ს. მთავრობამ ამ პრობლემის გადაჭრა 
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 ბენეფიციარების საკრედიტო პროცენტის სუბსიდირებით სცადა, თუმცა ეს  

შესაძლებლობა ბევრ მცირე და საშუალო საწარმოს არ გამოუყენებია, უმთავრესად 

იმიტომ, რომ  

მათ არ აქვთ შესაძლებლობა ბანკების მხრიდან წაყენებული მაღალი საგირავნო 

მოთხოვნები  

დააკმაყოფილონ (ხშირად მოთხოვნილი გირაო სესხის მთლიანი მოცულობის 

დაახლოებით 220%  

შეადგენს). 

ევროკავშირი საქართველოში მოქმედ მცირე და საშუალო საწარმოებს EU4Business- ის 

მეშვეობით  

ეხმარება. ინიციატივა მოიცავს 40-მდე პროექტს აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

რეგიონში და 

 ხორციელდება როგორც რეგიონულ, ისე ორმხრივ დონეზე. EU4Business-ის 

ინციატივის არგლებში  

ევროკავშირის დახმარების აქტიური პორტფოლიოს მთლიანი მოცულობა 300 

მილიონ ევროზე  

მეტია, რამაც ხელი შეუწყო პარტნიორი ბანკების მხრიდან დაახლოებით 1.5 

მილიარდი ევროს  

სესხის გაცემას რეგიონში მოქმედი მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის.22 

ინიციატივა U4Business  

ადგილობრივ კომპანიებს უზრუნველყოფს: (1) დაფინანსებით, (2) ტრენინგებით, (3) 

ახალ აზრებზე  

ექსპორტის მხარდაჭერით. 2009 წლიდან მოყოლებული საქართველოში მოქმედმა 

63,000-მა  

კომპანიამ მიიღო2.1. მილიარდი ლარის (117 მილიონი ევრო) მოცულობის 

მხარდაჭერა სრული  

პოტენციალის რეალიზებისა და ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობის მიზნით, რამაც 

ასევე 2,450  

ახალი სამუშაო ადგილი შექმნა (წყარო: EUBusiness in Georgia 

http://www.eu4business.eu/georgia) 

2017 წლის მაისის თვეში EU4Business-მა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც 

ჩამოთვლილია ის ოცი  

ინიციატივა, რომელიც ამჟამად საქართველოში ხორციელდება. ის მოიცავს 2 

ორმხრივ პროექტს,  

რომლის ჯამური მოცულობაც 9.5 მილიონი ევროა და 14 რეგიონულ პროგრამას, 

187.5 მილიონი  

ევროს დაფინანსებით.23 სამომავლოდ იგეგმება დამატებით სამი პროექტის დაწყება; 

http://www.eu4business.eu/georgia
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ამ  

პროექტების მოკლე რეზიუმე გამოქვეყნებულ ანგარიშშია წარმოდგენილი. 

1.4. რისი შეთავაზება შეუძლიათ ქართველ მეწარმეებს ევროკავშირის ერთიანი 

ბაზრისთვის? 

ევროკავშირის ერთიანი ბაზარი უზარმაზარ ტერიტორიას ფარავს 512 მილიონზე 

მეტი  

პოტენციური მომხმარებლით. იგი მოიცავს მსოფლიოს ყველაზე განვითარებული და 

მდიდარი  

ქვეყნების დიდ ნაწილს. ბუნებრივია, რომ ეკონომიკები, რომელიც ამ ერთინი ბაზრის 

ნაწილს 

 წარმოადგენენ, არა მარტო აწარმოებენ დიდი ოდენობის საექსპორტო პროდუქციას, 

არამედ აქვთ 

 მნიშვნელოვანი მოთხოვნილებაც იმპორტზე. სხვა არსებით საკითხებთან ერთად, 

DCFTA 

 საქართველოში მოქმედ მეწარმეებს სწორედ ამ ბაზარზე წვდომის შესაძლებლობას 

სთავაზობს. 

ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში მოცემულია მონაცემები, როგორც ევროკაცშირის 

იმპორტზე, ისე  

საქართველოს ექსპორტზე მათ შორის ევროკავშირში სხვადასხვა პროდუქტისა 

კატეგორიების  

მიხედვით. 

როგორც ზემოთ მოყვანილ ცხრილშია აღწერილი, ევროკავშირის ქვეყნები 

პარტნიორი ქვეყნებიდან  

ახორციელებენ სხვადასხვა სახის პროდუქციის იმპორტს, მათ შორის თევზის 

პროდუქტების,  

აზოტოვნი სასუქების, პლასტმასისა და მინის ნაწარმის, ფეროშენადნობების, 

ჯართის, სპილენძის  

კონცენტრატის, ოქროს, ნატურალური და მინერალური წყლების და ა.შ. 

საქართველოში ამ  

პროდუქციას ძირითადად საშუალო და დიდი ზომის კომპანიები აწარმოებენ. 

ამასთან,  

ევროკავშირის სახელმწიფოები ისეთი პროდუქციის იმპორტსაც ეწევიან, 

როგორიცაა: ბოსტნეული,  

თხილი, ციტრუსი, ვაშლი, მსხალი, ქლიავი, სიმინდი, ალუბალი/ბალი, ატამი, ხურმა, 

კივი და სხვა  

ხილი, კენკრა და ჩირი, ჩაი, სუნელ- სანელებლები, უალკოჰოლო სასმელები, ღვინო 

და სპირტიან  
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სასმელები, თაფლი, თევზი და თევზის პროდუქტები, მწვანილი და ა.შ., რისი 

წარმოებაც მარტივად  

შეუძლიათ საქართველოში მოქმედ მცირე საწარმოებს 

 

ნაწილი II. ექსპორტი ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე 

რა ბარიერები არსებობს საქართველოში მოქმედი მცირე და საშუალო 

საწარმოებისთვის ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე შესასვლელად ? 

 

მიღწეული პროგრესის მიუხედავად, საქართველოში მოქმედი მცირე და საშუალო  

საწარმოებისთვის ჯერ კიდევ არსებობს ბარიერები, რაც მათ ევროკავშირის ერთიან 

ბაზარზე  

შესვლაში უშლის ხელს. 2017 წლის მცირე და საშუალო საწარმოების გამოკითხვისას,  

რესპონდენტებმა დაასახელეს ხუთი მთავარი ბარიერი, რაც მათთვის ევროკავშირის 

ბაზარზე  

ექსპორტს ართულებს, მათ შორისაა: 

• ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოთა შორის პარტნიორების ნაკლებობა; 

• ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე ექსპორტის

 პროცედურების შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობა; 

• მცირე წარმოების მოცულობა, რაც ექსპორტის ეფექტურობას

 ვერ უზრუნველყოფს; 

• რესურსების ნაკლებობა იმისათვის, რომ ექსპორტისთვის

 საკმარისი მოცულობის პროდუქცია აწარმოონ; 

• ევროკავშირში ექსპორტისთვის საჭირო ხარისხის

 დამადასტურებელი სერტიფიკატის არქონა. 

ამასთან ერთად ექსპორტის სხვა ხელისშემშლელი ფაქტორებიც გამოვლინდა,  

კერძოდ: ა) კომპანიების მცირე მასშტაბი; ბ) წარმოების შეუსაბამო სტანდარტები; გ) 

სამიზნე ბაზრის შესახებ ინფორმაციის ნაკლებობა. 

ქართული კომპანიების უმეტესობა მცირე ზომისაა. ეს ფაქტი დადასტურდა მცირე და 

საშუალო საწარმოების გამოკითხვის შედეგებითაც,26 რომელიც კონსორციუმმა 

ჩაატარა. გამოკითხულ საწარმოთა 28%-ს დაქირავებული ჰყავს 5 ან ნაკლები 

თანამშრომელი, 46%-ს 6-დან 15 დასაქმებული ჰყავს, 12%-ს კი 16-დან 30-მდე 

დასაქმებული. გამოკითხულთა მხოლოდ 14%-ს ჰყავს 30 თანამშეომელზე მეტი. 

ზოგადად, ასეთი მცირე ზომის საწარმოებს არ შეუძლიათ იმ ოდენობის პროდუქტის 

წარმოება, რაც ევროკავშირის საცალო ობიექტების ან მწარმოებლების მოთხოვნას 

დააკმაყოფილებს. შესაბამისად, მცირე ზომის საწარმოებისთვის ევროკავშირის 

ბაზარზე მოხვედრის ერთადერთი შესაძლებლობა ევროკავშირის საბითუმოდ 

მოვაჭრეებთან მუშაობაა, რომლებიც მსგავსი პროდუქტის იმპორტს ეწევიან მსოფლიო 
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მასშტაბით სხვადასხვა მომწოდებლისგან . თუკი ქართველი მცირე მეწარმეები 

კოოპერატივებს ჩამოაყალიბებენ, მათ მეტი შანსი ექნებათ მიჰყოდონ საკუთარი 

პროდუქცია ევროკავშირში მოქმედ საცალო ვაჭრობის ქსელებს ან გადამამუშავებელი 

კომპანიებს, თუმცა, ამ შემთხვევაში, როცა ბევრი ქართველი მცირე მეწარმე 

მონაწილეობს კოოპერატივში, პროდუქციის მუდმივისტანდარტის/ხარისხის 

შენარჩუნება უფრო რთულია, რაც, თავის მხრივ, გარკვეულ რისკ-ფაქტორს 

წარმოადგენს. 

მართლაც, საქართველოში მოქმედი მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის ძირითად 

პრობლემას ხარისხის სტანდარტის დაცვა წარმოადგენს. მცირე და საშუალო 

საწარმოების უმრავლესობას არ აქვს საკმარისი ხარისხის კონტროლის მექანიზმი, 

აუცილებელი სერტიფიცირებისა და სტანდატიზაციის სისტემა. 2017 წლის მცირე და 

საშუალო საწარმოების გამოკითხვის მიხედვით,27 გამოკითხულ საწარმოთა 73%-ს 

არანაირი სერტიფიკატი ან ხარისხის სტანდარტი არ გააჩნია. მცირე და საშუალო 

საწარმოებს შორის, რომელთაც რაიმე ტიპის სერტიფიცირება გაიარეს, მხოლოდ 9%-ს 

აქვს მიღებული შესაბამისობის სერტიფიკატი ყურძნისეული წარმოშობის 

ალკოჰოლიანი სასმელების ექსპორტის შემთხვევაში, 8%-ს − საფრთხის ანალიზისა და 

კრიტიკული საკონტროლო წერტილების სისტემის სეტიფიკატი (HACCP), 5%-ს − 

სტანდატიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ISO სტანდარტი; 3%-ს − ორგანული 

პროდუქციის სერტიფიკატი და 2%-ს სხვა სერტიფიკატი (მათ შორის, „Halal” 

სერტიფიკატი).გარდა ამისა, ზემოხსენებულ საწარმოების უმრავლესობას არ აქვს 

გაანალიზებული უკვე განხორცილებული საექსპორტო ოპერაციები არ აქვთ კარგად 

გამოკვლეული სამიზნე ბაზრები და არ გააჩნიათ ლოგისტიკური გეგმა, აქვთ მწირი 

ინფორმაცია ახალ ტექნოლოგიებზე, წარმოების სტანდარტებსა და ა. შ., რაც ხელს 

უშლის მცირე და საშუალო საწარმოების ინტერნაციონალიზაციას  

ამიტომაც ექსპორტზე ფიქრის დაწყებამდე ქართველი მეწარმეები ვალდებულნი 

არიან, საკუთარი პროდუქცია ევროკავშირის პოტენციური მომხმარებლის 

მოთხოვნათა და სტანდარტის შესაბამისად დახვეწონ. 

 

როგორია ზოგადი სტანდარტები და ხარისხის მოთხოვნები ევროკავშირის ერთიან 

ბაზარზე.საქართველოსა და ევროკავშირს შორის დადებული DCFTA-ის შეთანხმება 

აღწერს კონკრეტულ წესებს, რომლის შესაბამისადაც საქართველოში წარმოებული 

პროდუქიის ექსპორტი შესაძლებელია ევროკავშირის ბაზარზე. შესაბამისად, მცირე და 

საშუალო საწარმოებს, რომლებსაც სურთ DCFTA-ით მინიჭებული უპირატესობის 

გამოყენება, უნდა განახორციელონ შემდეგი ქმედებები: 

ა) შეისწავლონ, აკმაყოფილებს თუ არა მათი პროდუქცია DCFTA-ის მიერ დადგენილ 

ნორმებს; 

ბ) განსაზღვრონ, აკმაყოფილებს თუ არა მათი პროდუქტი ევროკავშირის ხარისხის 

სტანდარტებს; 

გ) მონახონ კონკრეტული გზები ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე გასასვლელად, 
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მაგალითად, ევროკავშირის ერთ ან რამდენიმე წევრ ქვეყანაში 

ადგილობრივი პარტნიორების მოძიების გზით. 

ასევე საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ გარდა იმპორტირებული პროდუქიის მიმართ 

მკაცრი ზოგადი სტანდარტებისა და პროცედურების (ეს სტანდარტები და პირობები 

აღწერილია ქვემოთ), თითოეულმა პოტენციურმა ევროპელმა მყიდველმა ან 

პარტნიორმა შესაძლოა მოითხოვოს დამატებითი სტანდარტები და პირობები, 

დამატებითი სერტიფიკატები, სოციალური სტანდარტების დანერგვა საწარმოში და 

ა.შ.ამიტომ, რეკომენდებულია პოტენციური მყიდველის ყველა მოთხოვნისა და 

სტანდარტის წინასწარი იდენტიფიცირება და იმის შეფასება, თუ რამდენად არის 

მზად კომპანია განახორციელოს პროდუქციის ექსპორტი და შეძლებს თუ არა იგი 

შესაბამისი მოთხოვნებისა და სტანდარტების დაკმაყოფილებას. ექსპორტიორმა 

თავად უნდა გასცეს პასუხი, რამდენად უღირს საკუთარი პროდუქციის, ხარისხის 

სტანდარტისა თუ წარმოების ციკლის გაუმჯობესება იმისთვის, რომ დააკმაყოფილოს 

პოტენციური ევროპელი მყიდველის მოთხოვნები.საქონლის წარმოშობის წესები: 

საქონლის წარმოშობის წესები გამოიყენება იმისათვის, რომ განისაზღვროს 

საერთაშორისო ვაჭრობისთვის განკუთვნილი კონკრეტული პროდუქტის კანონიერი 

წარმოშობის ქვეყანა. წარმოშობის წესები ორ კატეგორიად იყოფა: 

1) არაპრეფერენციული წარმოშობის წესები გამოიყენება იმისთვის, რომ 

განისაზღვროს უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმი, ანტიდემპინგური და საკომპენსაციო 

ტარიფები, დაცვითი ღონისძიებები, რაოდენობრივი და სატარიფო კვოტები, 

წარმოშობის მარკირება და სავაჭრო სტატისტიკა. არაპრეფერენციული წესების 

თანახმად, ქვეყანა პროდუქტის წარმოშობის ქვეყნად ითვლება იმ შემთხვევაში, თუ 

პროდუქტი მთლიანად მოპოვებული ან წარმოებულია ამ ერთ კონკრეტულ ქვეყანაში. 

არაპრეფერენციული წარმოშობის წესები რეგულირდება მსოფლიო სავაჭრო 

ორგანიზაციის 1994 წლის გენერალური შეთანხმებით ტარიფებისა და ვაჭრობის 

შესახებ და კიოტოს საერთაშორისო კონვენციაზე 1974 წლის დამატებით საბაჟო 

პროცედურების გამარტივებისა და ჰარმონიზაციის შესახებ. 

2) პრეფერენციული წარმოშობის წესები გამოიყენება პრეფერენციული ტარიფების 

დადგენისას ექსპორტის მიზნებისთვის სპეციალური სავაჭრო რეჟიმის გამოყენებისას. 

ინსტრუმენტები, რომლებითაც პრეფერენციული წარმოშობის წესები რეგულირდება, 

მოიცავს ორმხრივ და მრავალმხრივ შეთანხმებებს თავისუფალი ვაჭრობისა და 

კონკრეტული ქვეყნების ეროვნული კანონმდებლობების შესაბამისად. 

საქონლის ევროკავშირში იმპორტირებისას საბაჟო (იმპორტის) გადასახადის 

გამოსათვლელად ისეთი ფაქტორების გათვალისწინებაა საჭირო, 

როგორიცაასაერთაშორისო კონვენციის შესწორების პროტოკოლი საბაჟო 

პროცედურების გამარტივების და ჰარმონიზაციის შესახებ (იხ. 

http://www.ifrc.org/Docs/idrl/I273EN.pdf ) 

პროდუქციის ფასი, სასაქონლო კოდი, წარმოშობის ქვეყანა, სხვა შესაძლო 

შეზღუდვები და მოთხოვნები კონკრეტული, ინდივიდუალური შემთხვევებიდან 
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გამომდინარე. DCFTA იძლევა საშუალებას, თავიდან ავიცილოთ იმპორტის 

გადასახადი, თუკი მოხდება გარკვეული წინაპირობების დაკმაყოფილება (იხ. 

ასოცირების შეთანხმების 26-ე მუხლი). შესაბამისად, საქართველოსა და ევროკავშირს 

შორის სავაჭრო აქტივობების მიზნებისთვის პრეფერენციული წარმოშობის წესები 

გამოიყენება. იმისათვის რომ კომპანიაზე გავრცელდეს პრეფერენციული წარმოშობის 

წესები და კომპანიამ ისარგებლოს არსებული შესაძლებლობით, მან გარკვევით უნდა 

დაამტკიცოს, რომ მის მიერ ევროკავშირში შესატანი საქონელი ნამდვილად 

საქართველოშია წარმოშობილი. 

ქართული წარმოშობის სტატუსის მოსაპოვებლად, პროდუქტის ევროკავშირში 

ექსპორტირების მიზნით, სავალდებულოა ასოცირების შეთანხმების პირველი 

პროტოკოლით გაწერილი პირობების შესრულება. ეს პირობებია: საქონელი 

მთლიანად უნდა იყოს მოპოვებული საქართველოში; საქონელი არ არის მთლიანად 

საქართველოში წარმოებული, მაგრამ მისი წარმოებისთვის გამოყენებული მასალა 

საკმარისი დოზით საქართველოს ტერტორიაზე დამუშავებული. 

საქართველოში სრულად წარმოშობილ პროდუქციად ჩაითვლება: 

‒ საქართველოს ნიადაგიდან ან ზღვის ფსკერიდან ამოღებული 

მინერალური პროდუქტები; 

‒ საქართველოში მოყვანილი მცენარეული პროდუქტები; 

‒ საქართველოში დაბადებული და გაზრდილი ცოცხალი საქონელი; 

‒ საქართველოში გაზრდილი ცოცხალი საქონლისაგან წარმოებული 

პროდუქცია; 

‒ საქართველოს ტერიტორიაზე ნადირობითა თუ თევზჭერით მიღებული 

პროდუქცია; 

‒ საზღვაო თევზჭერით მიღებული ან სხვაგვარი პროდუქცია ამოღებული 

ზღვიდან, საქართველოს დროშის ქვეშ მცურავი საშუალებების დახმარებით მათი 

ტერიტორიული წყლების საზღვრებს გარეთ; 

‒ საქართველოს დროშის ქვეშ მცურავ თევზსარეწში წარმოებული პროდუქცია, 

რომელიც ექსკლუზიურადაა მიღებული “f” ქვეპუნქტში მოხსენიებული 

პროდუქტებიდან; 

‒ საქართველოში მოპოვებული საგნები, რომლებიც გამოიყენება მხოლოდ 

ნედლეულის აღსადგენად, ნახმარი საბურავების ჩათვლით, რომლებიც 

გამოიყენება მხოლოდ პროტექტორის აღსადგენად ან ნარჩენის სახით ; 

‒ ნარჩენები და ჯართი, რომლებიც მიიღება საქართველოში განხორციელებული 

საწარმოო ოპერაციების შედეგად; 

‒ ტერიტორიული წყლების გარეთ, ზღვის ნიადაგიდან ან ქვენიადაგიდან 

ამოღებული პროდუქცია, თუ ქართული დროშის ქვეშ მცურავ ხომალდს 

აქვს აღნიშნული ნიადაგის ან ქვენიადაგის დამუშავების ექსკლუზიური 

უფლება; 
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‒ საქართველოში წარმოებული საქონელი, რომელიც შექმნილია “a-j” ქვეპუნქტებში 

დადგენილი პროდუქციისაგან. 

(შენიშვნა:ტერმინები „მცურავი საშუალებები“ და „მცურავი თევზსარეწი“ 

აღნიშნავსმხოლოდ იმ მცურავ საშუალებასა და მცურავ თევზსარეწს, 

რომელიც:რეგისტრირებულია ან აღრიცხულია ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში ან 

საქართველოში;დაცურავს ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ან საქართველოს დროშის 

ქვეშ;რომლის, სულ მცირე, 50%-ს ფლობენ ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ან 

საქართველოსმოქალაქეები, ან კომპანია, რომლის სათავო ოფისი მდებარეობს 

ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში ან საქართველოში და რომლის მენეჯერი ან მენეჯერები, 

დირექტორთა საბჭოს ან სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, ან ამგვარი 

საბჭოების წევრთა უმრავლესობა არის ევროკავშირის ან საქართველოს მოქალაქე და 

რომელშიც,პარტნიორობის ან შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანიების 

შემთხვევაში, კაპიტალის, სულ ცოტა, ნახევარი, ეკუთვნის ევროკავშირის წევრ 

ქვეყანას ან საქართველოს, მათ სახელმწიფო ორგანოებს ან მოქალაქეებს;რომლის 

კაპიტანი და ოფიცრები არიან ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ან საქართველოს 

მოქალაქეები; 

რომლის ეკიპაჟის, სულ ცოტა, 75% არის ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს ან 

საქართველოს მოქალაქე). 

საქართველოში საკმარისად დამუშავებულ-გადამუშავებულ პროდუქციად ჩაითვლება 

ნებისმიერი  

პროდუქცია, რომელიც არ არის საქართველოში მთლიანად წარმოშობილი, მაგრამ 

აკმაყოფილებს  

ასოცირების შეთანხმების პირველი ოქმის II დანართში გაწერილ პირობებს. 

მიუხედავად პირველი  

ოქმის II დანართის მოთხოვნებისა, პროდუქციის წარმოებისას შესაძლებელია 

გამოყენებული იქნეს  

წარმოშობის არმქონე მასალა, იმ პირობით, რომ: 

‒ მისი მთლიანი ღირებულება არ აღემატება პროდუქციის ფრანკო ქარხნის ფასს; 

‒ წარმოშობის სტატუსის არმქონე მასალის მაქსიმალური ღირებულების 

ჩამონათვალში (II  

დანართი) მოცემული ნებისმიერი პროცენტულობა არ არის გადაჭარბებული ამ 

პუნქტის  

გამოყენებით. 

 

(შენიშვნა: არასაკმარისად დამუშავებად-გადამუშავებად მიიჩნევა: 

-კონსერვირების ოპერაციები ტრანსპორტირებისა და შენახვის დროს - 

-პროდუქციის ვარგისიანობის შენარჩუნების უზრუნველყოფის მიზნით; 

-ფუთების დაშლა და აწყობა; 
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-რეცხვა, წმენდა; მტვრის, მჟავის, ზეთის, საღებავის ან სხვა სახის საფარების 

მოცილება; 

-ქსოვილის დაუთოება ან დაპრესვა; 

-ღებვისა და გაპრიალების მარტივი ოპერაციები; 

-მარცვლეულისა და ბრინჯის გადარჩევა, ნაწილობრივი ანსრული  

გაუფერულება, გაპრიალება და მომინანქრება (შოკოლადით დაფარვა);) 

 

შაქრის ღებვის ან შაქრის ნატეხის დამზადების ოპერაციები; 

ხილის, თხილის და ბოსტნეულის თლა, კურკის გამოცლა და ნაჭუჭის მოცილება; 

თლა, მარტივი ფქვა ან მარტივი ჭრა; 

ცრა, გაცხრილვა, გადარჩევა, კლასიფიცირება, დაჯგუფება, მისადაგება 

(ნაკეთობათა კომპლექტების შედგენის ჩათვლით); 

მარტივი მოთავსება ბოთლებში, თუნუქის ქილებში, კოლბებში, ჩანთებში, 

ჩემოდნებში, ყუთებში, 

დამაგრება ბარათებზე ან დაფებზე და შეფუთვის სხვა მარტივი ოპერაციები; 

შტამპების, იარლიყების, ლოგოების და სხვა განმასხვავებელი ნიშნების მიმაგრება ან 

ბეჭდვა 

პროდუქციაზე ან მათ შეფუთვაზე; 

პროდუქციის მარტივი შერევა, შერეული პროდუქტების არაერთგვაროვნების 

მიუხედავად; 

შაქრის შერევა ნებისმიერ მასალასთან; 

სრული ნაკეთობის შემადგენელი ნაწილებისგან აწყობა ან პროდუქციის დაშლა 

ნაწილებად; 

“a-o” ქვეპუნქტებში მოცემული ორი ან მეტი ოპერაციის კომბინირება; 

ცხოველების დაკვლა. 

დათქმა: წარმოშობის სტატუსის არმქონე მასალა, რომლისთვისაც გაცემულია ან 

შედგენილია წარმოშობის სერტიფიკატი, არ დაექვემდებარება 

საქართველოს ტერიტორიაზე ნებისმიერი სახის საბაჟო მოსაკრებლის 

დაბრუნებას ან მისგან გათავისუფლებას. 

იმპორტიორ ქვეყანაში წარმოშობის სტატუსის დადასტურების მიზნით გამოიყენება: 

მოძრაობის სერტიფიკატი EUR. 1, რომელსაც გასცემს შემოსავლების სამსახური; 

წარმოშობის  

დეკლარაცია (ფორმა იხ. პირველი ოქმის IV დანართში), რომელიც დაერთვის

 ანგარიშფაქტურას, 

მიწოდების შეტყობინებას ან ნებისმიერ სხვა კომერციულ დოკუმენტს და 

აღწერს  
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მოცემული პროდუქტის სათანადო დეტალებს. 

წარმოშობის დეკლარაციის გამოყენების უფლება აქვს: 

უფლებამოსილ ექსპორტიორს (დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ 

საქართველოს  

მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის დადგენილება N42029); 

ნებისმიერ ექსპორტიორს, 6000 ევროს ღირებულებამდე საქონელის 

ექსპორტირების 

 შემთხვევაში. 

შენიშვნა: უფლებამოსილი ექსპორტიორის სტატუსის მქონე პირს წარმოშობის 

დეკლარაციით სარგებლობა შეუძლია საქონლის ღირებულების 

მიუხედავად. 

(საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის დადგენილება N420  

http://www.rs.ge/common/get_doc.aspx?doc_id=7275) 

უფლებამოსილი ექსპორტიორის სტატუსის მინიჭება ხდება შემოსავლების 

სამსახურში  

გაკეთებული განცხადების საფუძველზე. 

შენიშვნა: წარმოშობის დეკლარაციის შემდგენელი ექსპორტიორი ნებისმიერ დროს 

მზად უნდა  

იყოს ექსპორტის ქვეყნის საბაჟო უწყებისათვის პროდუქციის ქართული წარმოშობის  

დამადასტურებელი სათანადო დოკუმენტაციის წარსადგენად. 

წარმოშობის სერტიფიკატი ძალაშია გაცემის დღიდან ოთხი თვის განმავლობაში და 

ამ პერიოდის 

 განმავლობაში უნდა წარედგინოს იმპორტიორი ქვეყნის საბაჟო 

უწყებას.ევროკავირში გასატანი 

ყველა სახის სოფლის მეურნეობისა და სურსათის პროდუქტი უნდა შეესაბამებოდეს 

სანიტარიულ  

და ფიტოსანიტარიულ სტანდარტებს (SPS). სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული 

ზომები ხშირად  

საჭიროა ადამიანთა, ცხოველთა და მცენარეთა სიცოცხლის ან ჯანმრთელობის 

დასაცავად, მათ  

შორის იმპორტირებული საქონლისგან გამოწვეული რისკისგან დასაცავად. 

ყველა სასოფლო სამეურნეო პროდუქტი და სასურსათო პროდუქცია 

 უნდა  

აკმაყოფილებდეს სანიტარულ და ფიტოსანიტარულ  სტანდარტებს

 სანიტარულ   

და  ფიტოსანიტარული  ღონისძიებები ხშირად აუცილებელია  

დამიანების ცხოველებისა და მცენარეების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის 
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უსაფრთხოების  

უზრუნველსაყოფად მათ შორის იმპორტირებული საქონლისგან წარმოშობილი 

რისკების თავიდან  

ასაცილებლად. 

როგორ შეუძლიათ ქართველ მეწარმეებს სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის ისე 

წარმოება რომ  

დააკმაყოფილონ ევროკავშირის ბაზრის მოთხოვნები დასტანდარტები?

 უპირველესყოვლისა 

მწარმოებლებმა უნდა დაიცვანსაქართველოს სურსათის ეროვნული

 სააგენტოს 

მიერ დაწესებულისტანდარტები.  

ევროპული სუპერმარკეტების ქსელები სულ უფრო ხშირად ითხოვენ რომ მათი 

მიმწოდებლები  

აკმაყოფილებდნენ სურსათის უსაფრთხოების ისეთ სტანდარტსროგორიცაა 

 კარგი 

სასოფლო სამეურნეოპრაქტიკა შესაბამისად პირველადი სასოფლო 

სამეურნეოპროდუქციის 

მწარმოებლებს შეუძლიათ დანერგონ დადააკმაყოფილონ ევროპელი 

მყიდველების  

მოთხოვნები ხარისხთან მიმართებით     არის კონკრეტული მეთოდების 

ერთობლიობა რომლიც  

უზრუნველყოფს უსაფრთხო და ჯანსაღ პროდუქციას მომხმარებლებისა და 

გადამამუშავებელი  

 საწარმოებისთვის       ასეთი სერტიფიკატის მოპოვების (ოფიციალური ვებ-გვერდი, 

სურსათის  

ეროვნული სააგენტო, http://nfa.gov.gehttps://www.globalgap.org/uk_en/) მეშვეობით 

სასოფლო  

სამეურნეო პროდუქციის პირველად მწარმოებლებს შეუძლიათ დარწმუნებულნი 

იყვნენ რომ ისინი 

 აკმაყოფილებებნ ევროპელი მყიდველების მოთხოვნებს ამჟამად ევროკავშირი

 ერთიან 

ბაზარზე  დიდი მოთხოვნაა ორგანულ პროდუქტებზე  ორგანული 

საკვები არის 

მეურნეობის შედეგად მიღებული პროდუქტი, რომლის წარმოებისას 

 გამოიყენებულია  

ხელოვნური სასუქები  პესტიციდები ზრდის მარეგულირებლები და 

მსხვილფეხა პირუტყვის  

http://nfa.gov.ge/
https://www.globalgap.org/uk_en/
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საკვები დანამატები ასევე სტანდარტებით აკრძალულია

 გენმოდიფიცირებული  

ორგანიზმებიდან მიღებული გენომოდიფიცირებული ორგანიზმების ან 

პროდუქტის გამოყენება  

ორგანული პროდუქიის წარმოებისას . 

იმისთვის რომ დაკმაყოფილდეს საჭირო სტანდარტები სურსათის გადამუშავების 

პროცესში  

მწარმოებლებმა უნდა გამოიყენონ საფრთხის ანალიზისა და კრიტიკული  

საკონტროლო  

წერტილების სისტემა არის საერთაშორისო დონეზე აღიარებული სისტემა 

სურსათში  

საფრთხის რისკის შემცირების მიზნით იგი წარმოადგენს სისტემურ პრევენციულ 

მიდგომას  

საკვები პროდუქტების დამუშავების პროცესში არსებული ბიოლოგიური ქიმიური 

და ფიზიკური  

საფრთხეებისგან თავის დასაცავად. ეს სისტემა ასევე აწესებს ზომებს უსაფრთხო 

დონემდე  

რისკების შესამცირებლად -ის სისტემის გამოყენება შესაძლებელია საკვები ჯაჭვის 

ყველა ეტაპზე-  

სურსათის წარმოებისა და მომზადების ეტაპიდან მის შეფუთვამდე, 

დისტრიბუციამდე და ა.შ. 

სტანდარტიზაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია (ISO) არის საერთაშორისო 

სტანდარტების 

 დამდგენი ორგანო. არსებობს სხვადასხვა ISO33 სტანდარტები - ISO 9001 ხარისხის 

მართვა, ISO  

14001, გარემოს მენეჯმენტი, ISO 22000 სურსათის უსაფრთხოების მართვა და სხვ. 

იმისთვის, რომ  

დაკმაყოფილდეს სურსათის უსაფრთხოების სტანდარტები, სურსათის 

მწარმოებელმა საწარმოებმა  

უნდა დანერგონ ISO 22000 სტანდარტი. 

2.3. რა არის ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე წარმატების მიღწევის შესაძლო 

სტრატეგიები? 

საქართველოში მოქმედი მცირე და საშუალო საწარმოები თანდათან ეცნობიან 

DCFTA-ისთან  

დაკავშირებულ მოთხოვნებსა და შესაძლებლობებს. შესაბამისად, მათი ზომისა და 

წარმოებული  

პროდუქციის მოცულობის გათვალისწინებით, ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე 
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შესასღწევად  

მიზანშეწონილია შემდეგი სტრატეგიების გამოყენება:  

ევროკავშირში დაფუძნებული დიდი კომპანიების ქვეკონტრაქტორობა; 

მაგალითისთვის, ქართული კომპანიები თხილს აწვდიან „ფერეროს“. ტანსაცმელის 

მწარმოებლები  

კი პროდუქციას აწარმოებენ ისეთი მსოფლიო ბრენდებისთვის, როგორიცაა: Moncler, 

ZARA, PUMA  

და ა.შ. 

- იპოვოთ ისეთი სექტორი სადაც კონკურენცია დაბალია; 

- არ არის დაინტერესება დიდი კომპანიების მხრიდან 

- სექტორი ძალიან რთულია სხვებისთვის; 

ეს შეიძლება იყოს მცირე საწარმო, რომელიც აწარმოებს სუვენირებსა და 

ფოლკლორულ ნივთებს, 

მაგალითად, ქართული ეროვნული ტანსაცმელსა და სუვენირებს.აწარმოეთ ნიშური 

პროდუქცია 

(მცირე მოცულობითა და მაღალი დამატებითი ღირებულებით). ასეთ სექტორში 

ერთ-ერთი  

წარმატებული მაგალითია შინაური ცხოველებისთვის ავეჯისა და აქსესუარების 

წარმოება, რაც 

დიდი ავეჯის მწარმოებელი კომპანიებისთვის არ არის ხელსაყრელი და საკმაოდ 

მცირე  

მასშტაბისაა. ქართულ კომპანიას წარმოებული საქონელის თითქმის მთლიანი 

მოცულობა  

ევროკავშირის ქვეყნებში გააქვს. გარდა ამისა არსებობს ისეთი სასოფლო-სამეურნეო 

პროდუქტი,  

მაგალითად, ქართული ყველის უნიკალური სახეობა - გუდა, რომლის ექსპორტიც 

ხორციელდება  

აშშ-ში და რომელსაც მაღალი დამატებული ღირებულება აქვს.- ევროკავშირის 

ბრენდების სახელის  

ქვეშ წარმოებაარსებობს რამდენიმე ადგილობრივი ქართული კომპანია, რომლებიც 

ევროპელი  

მწარმოებლების ბრენდის ქვეშ და მათი ტექნოლოგიების გამოყენებით ოპერირებენ, 

მაგალითად, 

 KNAUF (სამშენებლო/სარემონტო მასალები), Schirnhofer (საკვები პროდუქტები), 

Heildelberg  

Cement, Caparoll (საღებავები/სამშენებლო მასალა). 

- ევროპული ინვესტიციების მოზიდვა 
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ბევრმა ქართულმა კომპანიამ წარმატებით შეძლო ევროკავშირიდან ინვესტორების 

მოზიდვა  

თავისი წარმოების გასავითარებლად, თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვისა და 

ევროპული 

 სტანდარტის მენეჯმენტის დასანერგად. მაგალითად, FREGO BUS, რომელმაც 

საქართველოში  

ელექტრო ავტობუსების წარმოება დაიწყო. 

2.4. როგორ მოვიძიოთ ბიზნეს პარტნიორები ევროკავშირში? 

იმისთვის, რომ ქართულმა კომპანიებმა ევროკავშირის ერთიანი ბაზრის ფარგლებში 

დაიწყონ  

ეკონომიკური აქტივობები, მათ სჭირდებათ ევროკავშირში დაფუძნებული ისეთი 

პარტნიორების  

(მყიდველები, სავაჭრო აგენტები, დისტრიბუტორები, გადამამუშავებლები, ა.შ.) 

დახმარება,  

რომელთაც ეცოდინებათ და შეეძლებათ სათანადო რჩევების მიცემა, თუ როგორ 

უნდა აწარმოონ  

საკუთარი ბიზნესი ევროკავშირის მიზნობრივ ქვეყანებში. ამგვარი პარტნიორის 

არსებობა  

აუცილებელია ბაზრის ანალიზის დროს, განსაკუთრებით, როდესაც 

ვახდენთადგილობრივი  

მოსახლეობის სამომხმარებლო ჩვევების ანალიზს. ქართვლმა ექსპორტიორმა 

ზუსტად უნდა  

იცოდეს, თუ როგორ მოარგოს საკუთარი პროდუქტი მიზნობრივი ბაზრის 

საჭიროებებსა და 

 მოთხოვნებს. ინტერნეტი პოტენციური ბიზნეს პარტნიორების მოძებნის საუკეთესო 

საშუალებაა. 

 მრავალ სხვადასხვა წყაროსა და პლატფორმას შორის, რომელიც მომხმარებელს 

სასურველ  

ბიზნესებთან დაკავშირებას სთავაზობს, ყველაზე სანდო ევროპის მეწარმეთა ქსელი 

EEN-ია,34  

რომელიც ევროკომისიამ 2008 წლეს დააფუძნა. EEN ყველაზე დიდი მხარდამჭერი 

ქსელია  

მსოფლიოში, რომელსაც საერთაშორისო წვდომა გააჩნია. ის აქტიურად 

ფუნქციონირებს 

 მსოფლიოს 60 ქვეყანაში და ერთმანეთთან აკავშირებს 3000 ექსპერტს 600-ზე მეტი  

ორგანიზაციიდან. 

ქსელი ხელს უწყობს მომხმარებელს იპოვოს საერთაშორისო პარტნიორი, 
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პროდუქციიის  

წარმოებისა თუ დისტრიბუციისთვის, დაეხმაროს ახალი ბაზრის ათვისებაში, ხეკი 

შეუწყოს  

წარმოებისთვის საჭირო ტექნოლოგიების მოპოვებასა და კვლევისა და განვითარების  

პროექტებისთვის პარტნიორების მოძიებაში.35 ყველა ქვეყანაში EEN-ს ჰყავს ქსელის 

ადგილობრივი  

საკონტაქტო ორგანიზაცია. საქართველოში 3 ასეთი საკონტაქტო ორგანიზაციაა:36 

„აწარმოე  

საქართველოში“,37 

„საქართველოს  ინოვაციებისა  და  ტექნოლოგიების  სააგენტო“  (GITA)38   

და„საქართველოს  

სავაჭრო-სამრეწველო პალატა“ (GCCI).39 ნებისმიერი ქართველი მეწარმე, რომელსაც 

სჭირდება  

რჩევა, დახმარება ან ხელშეწყობა საერთაშორისო პარტნიორობის დამყარებაში, ამ 

სამი  

ორგანიზაციიდან ერთ-ერთს უნდა დაუკავშირდეს.„ევროპის მეწარმეთა ქსელი“ 

(EEN)  

საერთაშორისო პარტნიორის მაძიებელ საწარმოებს  3 ეტაპიან დახმარებას 

სთავაზობს:40 

ეტაპი 1: მერწარმე ან კომპანიის წარმომადგენელი უნდა დაუკავშირდეს 

საქართველოში მყოფ  

ქსელის საკონტაქტო ორგანიზაციას. ორგანიზაციის ექსპერტი განიხილავს კომპანიის 

საჭიროებებსა  

და მიზნებს, შეაფასებს მზად არის თუ არა კომპანია საერთაშორისო 

პარტნიორობისთვის, რჩევას  

მისცემს, თუ როგორ მოემზადოს მერწარმე ან კომპანია საერთაშორისო სივრცეში 

ოპერირებისთვის  

და იპოვის საუკეთესო გზას კომპანიისთვის შესაბამისი პარტნიორის სანახავად16. 

ისინიასევე 

დაეხმარებიან მერწარმეს ან კომპანიას EEN-ის შესაბამისი ბიზნეს წინადადების 

ფორმის შევსებაში. 

ეტაპი 2: EEN ქსელის ექსპერტები მოიძიებენ პოტენციურ პარტნიორებს მსოფლიოს 

60-ზე მეტ  

ქვეყანაში მოქმედ კოლეგა ექსპერტებთან დაკავშირების გზით და ასევე ქსელის 

ონლაინ მონაცემთა  

 
16მეტიევროპისმეწარმეთაქსელისშესახებ<https://een.ec.europa.eu/about/about> 

35“International Partnerships”, Enterprise Europe Network. <http://een.ec.europa.eu/content/international- partnerships-0> 
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ბაზის მეშვეობით, ორგანიზებას გაუწევენ ქართული საწარმოების დაკავშირებას 

საერთაშორისო  

ბიზნეს პარტნიორებთან. ასევე ქართული კომპანიის მიერ შევსებული EEN-ის ბიზნეს 

წინადადების  

ფორმა ქვეყნდება EEN-ის ვებ-გვერდზე, სადაც ამ ინფრორმაციაზე წვდომა აქვს 

ნებისმიერ  

პოტენციურ პარტნიორსა და მყიდველს. 

ეტაპი 3: მას შემდეგ, რაც კომპანია იპოვის შესაფერის პარტნიორს, „ევროპის 

მეწარმეთა ქსელის“  

ექსპერტი მას უზრუნველყოფს რჩევებითა და მხარდაჭერით მოლაპარაკების მთელი 

პერიოდის  

განმავლობაში. ექსპერტი უზრუნველყოფს ყველა დასახული მიზნის შესრულებას. 

ქვემოთ წარმოდგენილია EEN-ის მონაცემთა ბაზაში ერთ-ერთი ქართული კომპანიის 

მიერ  

განთავსებული ინფორმაცია: 

სახელი ტრადიციული ტკბილეულობის, ჩირის (ხილისა და ბოსტნეულის) 

ქართული  

მწარმოებელი კომპანია ეძებს დისტრიბუტორებსა და კომერციულ აგენტებს 

ევროპაში 

ბიზნეს წინადადების ნომერი (ე.წ.POD Reference) BOGE20170427001მოკლე შინაარსი 

ნაციონალური ტკბილეულის, ჩირის (ხილის და ბოსტნეულის) და ტრადიციული 

ტკბილეულის  

მწარმოებელი ქართული კომპანია ეძებს ახალ ბაზრებს ევროპაში. კომპანია ეძებს 

სადისტრიბუციო 

პარტნიორებსა და კომერციულ აგენტებს პროდუქტის ახალ ბაზრებზე, 

განსაკუთრებით 

 ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, პოლონეთში, გაერთიანებულ სამეფოში, გერმანიაში, 

საფრანგეთში,  

ბელგიასა და ჩეხეთის რესპუბლიკაში შესატანად.ENN-ის პროფილის მონაცემთა 

ბაზაზე  

წვდომისთვის,მიყევით ბმულს: 

http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch

?shid=32db25cb-  

726f-43b0-8b5f-7742d0935799. მონაცემთა ბაზა სხვადასხვა ქვეყანაში პარტნიორების 

ძიების  

შესაძლებლობას იძლევა და აკეთებს კატეგორიზაციას შემდეგი აღწერილობების 

მიხედვით:  
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ბიზნეს შეთავაზება, ბიზნეს მოთხოვნა, კვლევა და განვითარების მოთხოვნა, 

ტექნოლოგიის  

შეთავაზება, ტექნოლოგიის მოთხოვნა. 

აღწერა  

ქართული კომპანია დაარსდა 2016 წელს. ეს არის ოჯახური ბიზნესი, 

განსაკუთრებული  

ცოდნითა და გამოცდილებით. აღნიშნული ქართული კომპანია აწარმოებს ხილის 

ჩირის 15  

სახეობას და ბოსტნეულის ჩირის 10 სახეობას, მაღალი 

ტექნოლოგიების  

მეშვეობით. 

არჩევანი მოიცავს: 

ხილი: ანანასი, ნესვი, ქლიავი, ლეღვი, ვაშლი, მსხალი, კომში, ფორთოხალი, ბანანი, 

კივი, ლიმონი, 

 ხურმა, მარწყვი, ალუბალი, ყურძენი.ბოსტნეული: გოგრა, სტაფილო, ჭარხალი, 

ბადრიჯანი,  

პომიდორი, ყაბაყი, სალათის ფურცლები, ბულგარული წიწაკა, სოკო, მწვანილი. 

ასევე, წარმოებაში არის ტყლაპი − ტრადიციული ქართული ხილის პიურე, რომელიც 

თხლად არის  

გასწორებული დაფაზე და გამშრალია მზეზე. ის შეიძლება იყოს ტკბილი ან მჟავე. 

მჟავე ტყლაპი  

კეთდება ტყემლისგან, ტკბილი − გარგრის ან ატმისგან. 

კომპანია ეძებს პარტნიორებს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, სადაც ქართული 

ტრადიციული  

საკვები უფრო პოპულარულია. სწორედ ამ მიზნით ეძებს კომაპნია დისტრიბუციის 

პარტნიორებსა  

და კომერციულ აგენტებს. 

უპირატესობები და ინოვაცია საქართველოს ოპტიმალური კლიმატური და 

ნიადაგის  

პირობების გათვალისწინებით კომპანიას შეუძლია არამხოლოდ 100%-ით 

ნატურალური, არამედ  

მაღალი ხარისხის, ვიტამინებითა და მინერალებით გაჯერებული პროდუქტის 

შეთავაზება.  

ეროვნული ტკბილეულის საწარმოებლად კომპანია თანამედროვეტექნოლოგიებს 

იყენებს. 

განვითარების ეტაპი: უკვე ბაზარზეაIPR სტატუსი: საავტორო უფლება 

(წყარო: EEN-ის მონაცემთა ბაზა, 
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http://een.ec.europa.eu/tools/services/PRO/Profile/Detail/c5c2c882-a9ed-4d75-

9ce8- 7ef70451a193?shid=32db25cb-726f-43b0-8b5f-7742d0935799) 

გარდა ENN-ისა, ქართველ მეწარმეებს შეუძლიათ გამოიყენონ EUROPAGES,42 

რომელიც 1982  

წლიდან მოყოლებული ეხმარება ბიზნესებს იპოვონ პარტნიორები და ასევე თავადაც 

იქნენ  

მოძიებულნი პოტენციურ პარტნიორების მიერ. დღესდღეობით EUROPAGES არის 

ევროპაში  

ბიზნესების პირდაპირი დაკავშირების (B2B) ყველაზე დიდი საძიებო ცნობარი, 

რომელიც მოიცავს  

პარტნიორთა ქსელს 20- ზე მეტ ევროპულ ქვეყანაში (EUROPAGES ოფიციალური ვებ 

გვერდი:  

https://www.europages.com/). 3 მილიონზე მეტი კომპანია არის დარეგისტრირებული 

EUROPAGES- 

ზე და ამ საიტზე კომუნიკაცია შესაძლებელია 26 ენაზე. EUROPAGES-ის საშუალებით  

შესაძლებელია ევროკავშირის ან სხვა რომელიმე ქვეყანის პოტენციური პარტნიორი 

კომპანიის  

საკონტაქტო ინფორმაციის გაგება და მათთან პირდაპირ დაკავშირება. EUROPAGES-

ის საძიებო  

სისტემა შესაძლებელს ხდის პოტენციური პარტნიორების მოძიებასა და 

იდენტიფიცირებას  

პროდუქციის ტიპის ან სამიზნე ქვეყნის/რეგიონის მიხედვით.ამასთან ქართველ 

მეწარმეებს  

შეუძლიათ დაუკავშირდნენ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სავაჭრო პალატებსა და 

დარგობრივ  

ასოციაციებს. სავაჭრო პალატებსა და დარგობრივ ასოციაციებს შეუძლიათ 

დააკავშირონ ქართული  

მეწარმეები მათ წევრ კომპანიებთან. 

გარდა ზემოთ აღნიშნულისა, ევროპელ პარტნიორებთან ბიზნეს კავშირების 

გაძლიერება  

შესაძლებელია საერთაშორისო სავაჭრო ბაზრობებსა და გამოფენებში მონაწილეობის 

გზითაც. 

 ქართველმა მეწარმეებმა მსგავს ღონისძიებებში მონაწილეობისთვის უნდა 

მიმართონ სააგენტოს  

„აწარმოე საქართველოში“, რომელსაც შეუძლია ქართული საწარმოების 

მონაწილეობის ხარჯების  

სუბსიდირება ამგვარ ღონისძიებებში. ღონისძიებების კალენდრის ნახვა 



124 
 

 

შესაძლებელია სააგენტოს  

ვებგვერდზე.ამასთან ევროპელ პარტნიორებთან ბიზნეს კავშირების დამყარება 

შესაძლებელია  

სავაჭრო ბაზრობებსა და საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობითაც. ლიტვის 

მცენარეული  

ჩაის მაგალითი აჩვენებს (ნაწილი III), რომ პოტენციურ უცხოელ პარტნიორებთან 

საკუთარი  

პროდუქციის ფიზიკურად გაცნობითა და პირადი კავშირებით შედარებით 

მარტივდება ბიზნესის  

წარმოება. 

1.5. ინვესტიცია და დაფინანსების წყაროები პროდუქციის წარმოების 

შესაძლებლობებისა და  

ტექნოლოგიების გაუმჯობესებისა და ამაღლებისთვის ბევრ ქართულ მცირე და 

საშუალო საწარმოს შესაძლოა დასჭირდეს დამატებითი ინვესტიცია, რათა შეძლონ 

თავიანთი პროდუქციის, ტექნოლოგიური ციკლისა თუ სანიტარული ნორმების 

გაუმჯობესება იმისთვის, რომ მათ მიერ წარმოებულმა პროდუქციამ 

დააკმაყოფილოს არსებული სტანდარტი. დღესდღეობით არსებობს რამდენიმე

 მოქმედი პროგრამა, რომელიც ქართველ მეწარმეებს

 სთავაზობს ინვესტიციის შესაძლებლობებს და ეხმარება ტექნოლოგიებისა და 

საწარმოო საშუალებების გაუმჯობესებაში. ეს პროგრამებია: 

სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო (APMA). 

ოფიციალური ვებ გვერდი, აწარმოე საქართველოში:http://tradewithgeorgia.com/ 

 სოფლის მეურენობის პროექტების მართვის სააგენტო, „სააგენტოს  

შესახებ“,<http://apma.ge/page/read/agency/> 

ეს სახელმწიფო პროგრამა დაარსდა 2012 წელს, საქართველოშო სასოფლო 

მეურნეობის   

განვითარების ხელშეწყობის მიზნით. APMA-ს მისიაა, ხელი შეუწყოს და 

სტიმულირება გაუწიოს  

აგრარული დარგების განვითარებას საქართველოს რეგიონებში. პროექტის მიზანია 

საქართველოს  

სასოფლო-სამეურნეო სექტორის კონკურენტუნარიანობის გაზრდა, ადგილობრივი 

პროდუქტციის  

მაღალი ხარისხისა და სურსათის უვნებლობის უზრუნველყოფა. 

„აწარმოე საქართველოში“ (Enterprise Georgia) . 

სააგენტო დაარსდა წლის მარტში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების  

სამინისტროს დაქვემდებარების ქვეშ აწარმოე საქართველოში  არის
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 პირველი 

სამთავრობო  ორგანიზაცია რომლის სამუშაო მანდატიც 

გულისხმობს  კერძო 

სექტორის განვითარების ხელშეწყობას განსაკუთრებით   მცირე  და საშუალო 

საწარმოების 

ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერის სხვადასხვა მექანიზმისა  და

 ექსპორტის  

ხელშეწყობის გზით  ამავდროულად სააგენტო წარმოადგენს ახალი 

სამთავრობო პროგრამის  

აწარმოე საქართველოში  შემადგენელ ნაწილს რომელიც პოპულარიზაციას უწევს 

ადგილობრივ  

ნაწარმს და ხელს უწყობს ქართული მცირე და საშუალო საწარმოების 

პროდუქტიულობისა და  

კონკურენტუნარიანობის ზრდას. 

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD) ხელს უწყობს კერძო 

სექტორის 

 კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, ინოვაციის, გაზრდილი დამატებითი 

ღირებულებისა და  

DCFTA-ის ვალდებულებებსა და სტანდარტებთან დაახლოებას. EBRD ეხმარება 

ადგილობრივ  

კერძო სექტორს ქართული ბანკების მეშვეობით და ფოკუსირებას ახდენს მაღალი 

პოტენციალის  

მქონე ისეთ სფეროებზე, როგორიცაა სოფლის მეურნეობა, სასტუმრო/ტურისტული 

ბიზნესი და  

ინოვაციების სფეროები. ასევე EBRD მცირე და საშუალო საწარმოებს სთავაზობს 

ბიზნეს  

საკონსულტაციო მომსახურებას. 

ევროპის სამეზობლო პროგრამა - სოფლის მეურნეობისა და სოფლის 

განვითარებისათვის -  

(ENPARD)47 საქართველოში ხორციელდება 2013 წლიდან. პროგრამის მიზანია 

ქვეყანაში სოფლის  

მეურნეობისა და სასოფლო სექტორის გაძლიერება მთავრობას, სამოქალაქო 

საზოგადოებასა და  

სოფლის თემს შორის მჭიდრო თანამშრომლობის გზით. ENPARD-ის მთლიანი 

ბიუჯეტი  

საქართველოში 2013-2022 წლებისთვის არის 179.5 მილიონი ევრო (I ფაზა - 52 

მილიონი ევრო, 2014- 
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2017 წწ; II ფაზა - 50 მილიონი ევრო, 2016-2019 წლები; III ფაზა - 77.5 მილიონი 

ევრო,2018-2022).  

ამჟამად ევროკავშირი ახორციელებს ENPARD II-ის პროგრამას. ეს პროგრამა 

ორიენტირებულია  

ქვეყანაში სოფლის განვითარებაზე, ე.წ. LEADER-ის მიდგომის გამოყენებით. 

პროგრამა მუშაობს  

შემდეგ მუნიციპალიტეტებში: ბორჯომი, ლაგოდეხი, დუშეთი, დედოფლისწყარო, 

ქედა , ხულო,  

თეთრიწყარო დააწარმოე საქართველოში, „მისია და 

ხედვა“,<www.enterprisegeorgia.gov.ge> 46EBRD  

საქართველოში, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების 

ბანკი,<www.ebrd.com/georgia.html> 

47ოფიციალური ვებ გვერდი ENPARD საქართველოში <http://enpard.ge> 

ახალქალაქი. პროგრამის ფარგლებში „ადგილობრივი სამოქმედო ჯგუფები“ 

საგრანტო პროექტების  

მეშვეობით ხელს უწყობენ ადგილობივი თემების განვითარებას, ეკონომიკისა და 

სოფლის  

მეურნეობის წინსვლას. 

 

 ევროკავშირში ექპორტისთვის საჭირო პრაქტიკული ნაბიჯები 

ქართულმა საწარმოებმა უნდა იცოდნენ, რომ ეს პროცესი არ არის მარტივი და 

კონკრეტული შედეგების მიღწევას შეიძლება დიდი დრო დასჭირდეს. ქვემოთ 

მოცემულია 8 ეტაპი, რომელთა გავლაც მოუწევთ კომპანიებს, რათა წარმატებულად 

განახორციელონ პროდუქციის ექსპორტი ევროკავშირის ბაზარზე:ჩაატარეთ ბაზრის 

კვლევა და შეაფასეთ, რანდენად კონკურენტუნარიანია თქვენ მიერ წარმოებული 

პროდუქცია ევროკავშირის მიზნობრივ ბაზარზე.შეაფასეთ, თუ რამდენად 

შეესაბამება კომპანიის მიერ წარმოებული პროდუქცია    ქართული  

კანონმდებლობის მოთხოვნებსა და ის რეგულაციებს. იპოვეთ

 პოტენციურიპარტნიორი მყიდველი შუამავალი 

დისტრიბუტორიგადამამუშავებელია რომელიც მუშაობს ევროკავშირის

 ბაზარზე დამოიყვანეთ  თქვენიპროდუქცია მის მოთხოვნებთან 

შესაბამისობაშიგაუგზავნეთპოტენციურ პარტნიორს პროდუქციის ნიმუშები, რათა 

დარწმუნდეთ, რომ ქვენი პროდუქციააკმაყოფილებს პარტნიორის ყველა მოთხოვნას. 

საჭიროების შემთხვევაში დახვეწეთთქვენი პროდუქცია მათი მოთხოვნების 

შესაბამისად   შეთანხმდით პროდუქციის ფასზე, რაოდენობასა და მიწოდების 

გრაფიკზე   გაარკვიეთ სამართლებრივი საკითხები და მოამზადეთ ყველა 

საჭიროდოკუმენტაცია პროდუქციის ექსპორტისთვის.მოიძიეთ ტრანსპორტირების 

სანდო და ეფექტურიგზა რომელიც საშუალებას მოგცემთ მიაწოდოთთქვენს 
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პარტნიორს პროდუქცია საუკეთესო ფასად  

და დადგენილ ვადებში  გააფორმეთ თქვენს ბიზნეს პარტნიორთან კონტრაქტი და 

დაიწყეთ საქმიანობა. 

 

 

 

 

ლექცია 6-7-8.      საქართველოს საინვესტიციო გარემო 

საინვესტიციო რესურსების მობილიზების მიზნით განსახორციელებელი 

პოლიტიკის მიმართულებები 

 

ინვესტიციებსა და დანაზოგებს შორის სხვაობის დასაფინანსებლად აუცილებელია, 

სახელმწიფომ განახორციელოს ღონისძიებები როგორცდანაზოგების 

ზრდისხელშეწყობის,ისეუცხოურიკაპიტალისშემოდინებისწახალისებისმიზნით. 

ამასთან, დანაზოგების ზრდისთვის მნიშვნელოვანი წინაპირობებია ერთი მხრივ, 

მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, მათ შორის, დანაზოგების მსყიდველობითი 

უნარის სტაბილურობის უზრუნველყოფა და, მეორე მხრივ, გამჭვირვალე და 

ეფექტიანი მექანიზმები ინვესტიციებისა და დანაზოგებისდასაცავად. 

ქვეყნის მდგრადი განვითარების უზრუნველსაყოფად და საერთაშორისო 

მოწყვლადობის შესასუსტებლად, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა შიდა 

დანაზოგებისწახალისებას.დანაზოგებიშედგებაორიძირითადიელემენტისგან- 

სახელმწიფოდაკერძოდანაზოგებისგან.შესაბამისად,მნიშვნელოვანიაროგორც 

სახელმწიფოდანაზოგებისზრდა,ასევე,კერძოდანაზოგებისზრდისხელშეწყობა. 

 

დანაზოგებზე ორიენტირებული ფისკალური პოლიტიკა 

 

სახელმწიფო დანაზოგების გაზრდის მიზნით, საშუალოვადიან პერიოდში 

საქართველოს მთავრობა განახორციელებს ფისკალური კონსოლიდაციის 

თანმიმდევრულპოლიტიკას.კლებადიდამდგრადიდეფიციტისუზრუნველყოფით 

სახელმწიფო გაზრდის დანაზოგების მოცულობას ქვეყანაში. ამასთან, 

შეძლებისდაგვარად,რესურსებიდაიხარჯებასაჯარო-კერძოპარტნიორობისგზით. 

 

დეპოზიტების დაზღვევის დანერგვა 

 

კერძოდანაზოგების სტიმულირების მიზნით,დაინერგება დეპოზიტის 

დაზღვევისგამჭვირვალედანათელისისტემა,რაცშეამცირებსსაბანკოსისტემაში 
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ფულის განთავსების რისკს. სისტემა უნდა ეყრდნობოდეს საუკეთესო საერთაშორისო 

გამოცდილებას. დეპოზიტების დაზღვევის ქმედითი მექანიზმის ჩამოსაყალიბებლად 

საქართველოსმთავრობაითანამშრომლებსსაქართველოსეროვნულბანკთანდა 

საბანკოსექტორთან. 

 

საქართველოს საინვესტიციო პოლიტიკის მიზანია ქვეყანაში ინვესტორთათვის 

საინტერესო ეკონომიკური გარემოს შექმნა, რომელიც ინვესტიციების მოზიდვას 

უზრუნველყოფს. ასეთი გარემო სამართლებრივ-იურიდიული ჩარჩო პირობების 

ჩამოყალიბებით იქმნება.  

საქართველოს კანონმდებლობაში უმნიშვნელოვანესია კანონი ,,ინვესტიციების 

სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ”. ამ კანონის მიზანია ინვესტიციების 

განხორციელების ხელშეწყობა ინვესტიციების დაბანდებისა და სამეწარმეო 

საქმიანობისთვის აუცილებელი პროცედურების გაუმჯობესებითა და დამატებითი 

სამართლებრივი რეჟიმის შექმნით. იგი ვრცელდება ნებისმიერ უცხოურ და 

ადგილობრივ ინვესტიციაზე, რომელსაც დააბანდებენ და გამოიყენებენ 

საქართველოს ტერიტორიაზე.  

ინვესტიციების სახელმწიფო მხარდაჭერას უზრუნველყოფს საქართველოს 

ეროვნული საინვესტიციო სააგენტო, რომელიც არის სახელმწიფოს 

წარმომადგენელი ინვესტორებთან ურთიერთობაში. სააგენტოს საქმიანობის 

კონტროლს ახორციელებს საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო. სააგენტო უწევს 

ინვესტორს მომსახურებას საინვესტიციო საქმიანობისათვის საჭირო ყველა 

ლიცენზიის, ნებართვის აღებაში ან სხვა წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების 

განხორციელებაში. ეს მომსახურება ფასიანია (გამონაკლისს წარმოადგენს 

განსაკუთრებული მნიშვნელობის ინვესტიცია) და მომხასურების საფასურს 

განსაზღვრავს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო.  

უცხოური ინვესტიციების მიმართ არსებული საგადასახადო პოლიტიკა ასევე 

ასახულია რატიფიცირებულ საერთაშორისო ხელშეკრულებებში: „ორმაგი 

დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ“. ამ ხელშეკრულებების მთავარი მიზნებია: 

ინვესტორთათვის გარკვეული სახის გარანტიების შეთავაზება, ორმაგი დაბეგვრის 

გამორიცხვის გზით, საქონლის, მომსახურების, კაპიტალისა და ადამიანების 

გადაადგილების ხელშეწყობა. საქართველოს აღნიშნული ხელშეკრულება 

რატიფიცირებული აქვს ყველა ძირითად ინვესტორ და სავაჭრო პარტნიორ 

ქვეყნასთან(44 ქვეყანა)17. ამ კონვენციების მიხედვით ინვესტორს აქვს იმის 

 
17OECD commentary on Art. 1, Para 7, Model Tax Convention on Income and on Capital , 

Condensed Version. Paris, 2005.  საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო: 

http://www.mof.ge/4793 
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გარანტია, რომ ის საქარველოში ორმაგი დაბეგვრის ქვეშ არ მოექცევა. 

საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით (სტატისტიკური მეთოდოლოგიით),  

პირდაპირი ინვესტორი საწარმოს აქციების არანაკლებ 20 პროცენტს უნდა 

ფლობდეს. მსოფლიო ბანკის მოხსენების „ინვესტიციები საზღვრებს გარეთ 2010“ 

მიხედვით, საქართველო მსოფლიო 87 ქვეყანას შორის ერთ-ერთი ყველაზე 

გახსნილი ქვეყანაა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებისათვის. მსოფლიო ბანკის 

კვლევამ ცხადყო, რომ ყველა ინდიკატორის მიხედვით, საქართველო უცხოური 

კაპიტალის მიმართ სრულიად ღიაა და უცხოური კომპანიის მიმართ არანაირი 

შეზღუდვა არ არსებობს. საქართველოში ბიზნესის დასაწყებად საკმარისია 4 დღე, 

მაშინ, როდესაც სხვა ქვეყნებში ამისთვის გაცილებით მეტი დროა საჭირო 

(მაგალითად, რუსეთში 31 დღე, სომხეთში 18 დღე,თურქეთში კი 8 დღე). აქვე უნდა 

აღინიშნოს, რომ ქართველი ექსპერტების ნაწილი მსოფლიო ბანკს ნაწილობრივ 

ეთანხმება, თუმცა თვლის, რომ ქვეყანაში კვლავ საკმაოდ რთულია ბიზნესის 

წარმოება.  ქართველი ეკონომიკის ექსპერტი სოსო არჩვაძე აცხადებს, რომ გზა 

ინვესტორებისთვის შეიძლება რეალურად გახსნილი იყოს, მაგრამ ეს არ არის 

მთავარი ფაქტორი და ხელისუფლებას ინვესტორების მოსაზიდად ძალიან დიდი 

ძალისხმევა აქვს გასაწევი. მისი აზრით, საქართველოში ბიზნესის წარმოება კვლავ 

რთულია. 

,,რა თქმა უნდა, ბოლო წლებში ბევრი გაკეთდა იმისთვის, რომ საქართველო 

უცხოური ინვესტიციებისთვის მიზმიდველი ქვეყანა გახდეს. გაწეული აგიტაციის 

მიუხედავად, უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ იკლო.მარტივად რომ ვთქვათ, 

კარების ზომის მიხედვით სტუმრად არ დადიან. უნდა იყოს დაინტერესება, რომ 

ადამიანმა ზღურბლს გადააბიჯოს. მთავარია, არა კარების ზომა, არამედ ის, თუ რა 

ხდება ამ კარის მიღმა. ცხადია, ამ მიმართულებით მუშაობა კიდევ იქნება 

გასაძლიერებელი, რომ პოტენციური ინვესტორები ქვეყნიდან არ გარბოდნენ და 

ჰქონდეთ საქართველოში ფულის დაბანდების საშუალება.არა მარტო საწარმოს 

გახსნა და მეწარმეებისთვის ბიუროკრატიული რეჟიმისთვის თავის დაღწევაა 

მნიშვნელოვანი, ათასი კომპონენტია იმისთვის, რომ ბიზნესი წარმატებული იყოს - 

დაწყებული დაბალი საპროცენტო განაკვეთებით და დამთავრებული ბაზარზე 

შესაბამისი ადგილის დამკვიდრების ხელშემწყობი პირობის შექმნით”, - აცხადებს 

სოსო არჩვაძე.* 

საინვესტიციო გარემოს ძირითადი მახასიათებლებს შორის მნიშვნელოვანია 

შემდეგი: არსებული საშემოსავლო (12%) და სოციალური (20%) გადასახადების 

გაერთიანებით ჩამოყალიბდა ერთი საშემოსავლო გადასახადი 20%-ის ოდენობით; 

მოგების გადასახადი შემცირდა 15%-მდე და დღგ-ს განაკვეთი 20%-დან შემცირდა 

18% პროცენტამდე. ამავე დროს მიმდინარეობსსაქართველოსა და ევროკავშირს 

შორის ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში(8 წლიანი გარდამავალი პერიოდი) 

საბაჟო კანონმდებლობისა და საგადასახადო კანონმდებლობის (არაპირდაპირი 

გადასახადების: დღგ, აქციზი) ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოება. 
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ხორციელდება აგრეთვე საბაჟო წესებისა და პროცედურების მოდერნიზაცია. 

ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობა, ლიბერალური და თავისუფალი საბაზრო 

ეკონომიკური პოლიტიკა, მხოლოდ 6 გადასახადი და შემცირებული საგადასახადო 

განაკვეთები, ლიცენზიებისა და ნებართვების მცირე რაოდენობა და 

ადმინისტრაციული პროცედურების სიმარტივე არის საქართველოში ინვესტიციების 

განხორციელების მთავარი მოტივები.  

2006 წლიდან 2014 წლის ჩათვლით საქართველოში განხორციელებულმა 

პირდაპირმა უცხოურმა ინვესტიციებმა სულ 10 972.2 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა. 

2014 წელს ინვესტიციების მოცულობა 1 758,4 მლნ. აშშ დოლარი დაფიქსირდა, რაც 

86,7%-ით აღემატება 2013 წლის ანალოგიურ მონაცემს. წინასწარი მონაცემებით, 

საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 

მოცულობამ 2015 წლის II კვარტალში 354.7 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 

ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია 2008 წლის შემდეგ და 80.8%-ით (158.5 მლნ აშშ 

დოლარი) მეტია 2014 წლის II კვარტალის დაზუსტებულ მაჩვენებელთან 

შედარებით. სექტორების მიხედვით, საქართველოში განხორციელებული 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ყველაზე დიდი წილი ტრანსპორტზე და 

კავშირგაბმულობაზე მოდის, სადაც 207.4 მლნ აშშ დოლარი მოცულობის ინვესტიცია 

განხორციელდა (მთლიანი ინვესტიციების 58.5%), მას მოჰყვება საფინანსო სექტორი - 

41.4 მლნ აშშ დოლარი (მთლიანი ინვესტიციების 11.7%), დამამუშავებელი 

მრეწველობა 29.5 მლნ აშშ დოლარი (მთლიანი ინვესტიციების 8.3%), მშენებლობა – 

24.7 მლნ აშშ დოლარი (მთლიანი ინვესტიციის 7.0%), უძრავი ქონება – 19.6 მლნ აშშ 

დოლარი (მთლიანი ინვესტიციის 5.5%) და სასტუმროები და რესტორნები – 18.2 მლნ 

აშშ დოლარი (5.1%).  2015 წელს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროს მონაცემებით 2015 წლის II კვარტალში, უმსხვილესი 

პირდაპირი უცხოური ინვესტორი ქვეყნების მიხედვით პირველ ადგილზეა 

აზერბაიჯანია (მთლიანის ინვესტიციების - 45.2%), საიდანაც 160.2 მლნ მლნ აშშ 

დოლარის მოცულობის ინვესტიცია განხორციელდა, მეორე ადგილზეა 

ნიდერლანდები (19.1%), საიდანაც 67.7 მლნ აშშ დოლარი განხორციელდა, ხოლო 

მესამე ადგილს თურქეთი იკავებს 41.0 მლნ აშშ დოლარის ინვესტიციით, რაც 

მთლიანი ინვესტიციების 11.5% პროცენტია.  

2015 წლის IIკვარტალის მონაცემებით პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 

განხორციელდა შემდეგ სექტორებში:  ტრანსპორტი და კავშირ.- 45.1%; საფინანსო 

სექტორი-19.1%;  დამამუშ. მრეწველობა-11.5%;  მშენებლობა-9.0% უძრავი ქონება-

5.6%;  სასტუმროები და რესტ.-2.4%; ენერგეტიკა-2.0%; სხვა სექტორები-5.2%. 

უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყნები გახლდათ: აზერბაიჯანი, ნიდერლანდები, 

თურქეთი, გაერთიანებული სამეფო, ლუქსემბურგი, კვიპროსი და საფრანგეთი.18 

 
18*http://for.ge/view.php?for_id=479&cat=1 



131 
 

 

საქართველოში დიდი ბიზნესის ინჟინერინგის საფუძველი მართალია არ არსებობს, 

სამაგიეროდ ჯანდაცვის, ტურიზმის, განათლებისა და მეცნიერების 

განვითარებისთვის საკმაოდ კარგი შესაძლებლობებია. სამწუხაროდ ამ სფეროებში 

პირდაპირი ინვესტიციების მიზერული რაოდენობა მიემართება. საქართველოს 

საინვესტიციო გარემოს სრულყოფის პროცესში უნდა გამოიკვეთოს ის სფეროები, 

რომლებიც განსაკუთრებული ხელშეწყობის რეჟიმით ისარგებლებენ რადგან 

პრიორიტეტად გამოცხადდებიან. ამ მიმართულებით უკვე მიმდინარეობს მუშაობა 

და განსაკუთრებით ეს შეიმჩნევა უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში შესულ 

შესწორებებში და აგრეთვე უმაღლესი სკოლის რეფორმაში რომლის მიზანს 

წარმოადგენს ბოლონიის საგანმანათლებლო სივრცეში გაერთიანება. 

 

 

ლექცია 9-10-11. საქართველოსსახელმწიფოვალისპოლიტიკა 

 

მთავრობისვალისმართვისმიზანიაერთიმხრივ,  

საჭიროფინანსებისმოძიებაადეკვატურირისკებისადახარჯებისფარგლებშიდა, 

მეორემხრივ, მთავრობისფასიანიქაღალდებისბაზრისგანვითარება. 

მთავრობისვალისმართვისსტრატეგიისდოკუმენტიასახავსმთავრობისპოლიტი

კასვალისმართვისმიზნებისმიმართულებითდაწარმოგვიდგენსსამოქმედოგეგმ

ას, რომელიცუნდაგანხორციელდესმთავრობისმიერ, 

მთავრობისვალისპორტფელისსასურველიკომპოზიციისმისაღწევად. 

წარმოდგენილიმთავრობისვალისმართვისსტრატეგიისდოკუმენტიაჯამებსვალ

ისმართვისკუთხითმთავრობისმიზნებსდამიმართულებებს 2019-2021 

წლებისთვის. დოკუმენტიმომზადებულიასაერთაშორისოსავალუტოფონდის 

(IMF) დამსოფლიობანკის (WB) მიერშემუშავებულიმეთოდოლოგიის1 

მიხედვითდამათთანკონსულტაციებისშედეგადმიღებულირეკომენდაციებისდ

ასაერთაშორისოპრაქტიკისგათვალისწინებით. 

არსებულისაშინაოდასაგარეომაკროეკონომიკურივითარებისადაპოტენციურირ

ისკებისგათვალისწინებითსტრატეგიაშიასახულისამოქმედოგეგმაგვთავაზობს

იმნაბიჯებსრომელიცუნდაგადაიდგასმომდევნოწლებში. 

მთავრობისვალისმართვისსტრატეგიისდოკუმენტიშედგებარვანაწილისგან. 

პირველდამეორენაწილშიმოკლედარისაღწერილისესხებისაღებისძირითადიპრ

ინციპები, მიზნებიდაინსტიტუციურისქემა. ასევე, 
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დასმულიასტრატეგიისძირითადიამოცანებიდამიზნები. 

მესამენაწილშიწარმოდგენილიამაკროეკონომიკურიმიმოხილვა,   

რომელიცმოკლედასახავსმაკროვითარებასსაქართველოშიდაზოგადადრეგიონშ

ი.მოცემულნაწილშიაღწერილიამოსალოდნელიმაკრომაჩვენებლები   2019-

2021   წლებისთვის, 

რომლისმიხედვითაცშემუშავებულიასტრატეგიისმოცემულიდოკუმენტი. 

მეოთხედამეხუთენაწილშიშესაბამისადაღწერილიასაქართველოსმთავრობისვალის

პორტფელისარსებულიმდგომარეობადარისკებისანალიზირეფინანსირების, 

საპროცენტოგანაკვეთისდასავალუტორისკებისჭრილში. 

1 http://www.worldbank.org/en/topic/debt/brief/mtds 

ეექვსენაწილშისაუბარიაიმდაფინანსებისწყაროებზერომლისსაშუალებითაცსაქართვე

ლოსმთავრობასშეუძლიაფინანსურისაჭიროებებისთვისრესურსებისმოძიება. ასევე, 

მოყვანილიადაფინანსებისწყაროებისდადებითიდაუარყოფითიმხარეები. 

მეშვიდენაწილშიშემოთავაზებულიასტრატეგიულიმიმართულებებირომელთანაცშე

საბამისობაშიუნდაიყოსვალისმართვისსამომავლოპოლიტიკა, 

რათამოხდესსტრატეგიისფარგლებშიდასახულიმიზნებისმიღწევა. 

დოკუმენტისდასასრულს, მერვენაწილში, 

მოცემულიამთავრობისვალისმართვისსტრატეგიისგანხორციელებისსამოქმედოგეგმა

. 

 შესავალი 

 

მთავრობისვალისმართვისსტრატეგიისდოკუმენტიასახავსსაქართველოსმთავრობისგ

ეგმებს,   

რომლებმაცუნდაუზრუნველყონვალისმართვისეფექტურიპოლიტიკისგატარებადავა

ლისმართვისმიზნებისმიღწევა. 

მთავრობისმხრიდან,  

სესხებისაღებაეფუძნებათაობათაშორისრესურსებისსამართლიანიგადანაწილებისპრ

ინციპს.   აღნიშნულიპრინციპიგულისხმობს,   

რომმთავრობისმიერსესხებისაღებითგანხორციელებულიინვესტიციებიდანმიღებულ

იმომავალითაობისსარგებელიშეესაბამებაიმხარჯებსრომელიცმათუნდაგაიღონსესხი

სმომსახურებისსახით. 

საქართველოსმთავრობისვალისმართვისსტრატეგიაარისსაჯაროდოკუმენტი, 

რაცუზრუნველყოფსმთავრობისვალისმართვისპოლიტიკისგამჭვირვალობასდააღნიშ

ნულსაკითხზეკრედიტორების,  ინვესტორების,  

სარეიტინგოსააგენტოებისდასაზოგადოებისინფორმირებულობისზრდას. 

„სახელმწიფოვალისშესახებ“  საქართველოსკანონისთანახმად,  

საქართველოსსახელითსესხისაღება,  

http://www.worldbank.org/en/topic/debt/brief/mtds
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კრედიტებისათვისსახელმწიფოგარანტიებისგაცემახდებასაქართველოსფინანსთასამ

ინისტროსმიერსაქართველოსმთავრობისთანხმობითდასაქართველოსეროვნულბანკ

თანკონსულტაციით. 

საქართველოსმთავრობაფინანსურრესურსებსიზიდავსორმხრივიდამრავალმხრივიკრ

ედიტორებისაგან2,    ასევე,    

საერთაშორისოდაადგილობრივიბაზრებიდანფასიანიქაღალდებისგამოშვებით. 

მთავრობისმიერფინანსურირესურსებისმოზიდვახდებაინფრასტრუქტურულიკაპიტ

ალურიდანიშნულებისპროექტებისათვისდამთავრობისმიერდაგეგმილირეფორმების

მხარდაჭერისმიზნით,  

რაცმთავრობისრეფორმათაგეგმითგანსაზღვრულიმიმართულებებისმხარდაჭერასემს

ახურება. 

მთავრობამოზიდულიფინანსურირესურსებითაფინანსებსმხოლოდკაპიტალუ

რიდანიშნულებისხარჯებსდაფარავსარსებულფინანსურვალდებულებებს. 

ბიუჯეტისსაოპერაციოსალდომუდმივადდადებითია3.   2019-2021   

წლებისთვის 

 

2 საერთაშორისოსაფინანსოინსტიტუტებიდაპარტნიორიქვეყნები. 

3 

საოპერაციოსალდოწარმოადგენსბიუჯეტისმიმდინარეშემოსავლებსადამიმდ

ინარეხარჯებსშორისსხვაობას. 

საშუალოდსაოპერაციოსალდოშეადგენს 2.7 მლრდლარს (მშპ-ის 5.6%)4, 

რაციმასნიშნავს,   

რომმიმდინარეშემოსავლებისრულადაფინანსებსმიმდინარეხარჯებს. 

აღნიშნულითანხიდანნაწილი   (საშუალოდ   1.3   მლრდლარი)   

მიემართებასესხისძირითადითანხისდასაფარად, დარჩენილითანხა 

(საშუალოდ 1.4 მლრდლარი) 

კისრულადხმარდებაკაპიტალურიხარჯებისდაფინანსებას. თუმცა, 

ქვეყნისგანვითარებისსაჭიროებიდანგამომდინარედამთავრობისმიერდასახუ

ლიეკონომიკურიმიზნისმისაღწევადმეტიმოცულობისინვესტიციისგანხორცი

ელებაასაჭირო. 

სწორედამმიზნითხდებადამატებითსაგარეოდასაშინაოსესხებისაღება. 

გასათვალისწინებელია,  რომსაქართველო,  

ამჟამადარისსაშუალოზედაბალიშემოსავლის (Lower - Middle Income) 

მქონექვეყანა5. თუმცა, 

მოსალოდნელიასაშუალოვადიანპერიოდშისაქართველოსდაწინაურებასაშუა

ლოზემაღალიშემოსავლისმქონექვეყანად. სავარაუდოდ, 

საქართველოსშეღავათიანდაფინანსებაზე6  



134 
 

 

წვდომაექნებასაშუალოვადიანიპერიოდისგანმავლობაში, 

მაგრამგრძელვადიანპერსპექტივაში, ქვეყნისეკონომიკისზრდასთანერთად, 

შეღავათიანისესხებისმოცულობებითანდათანშემცირდება. 

ორმხრივიდამრავალმხრივიკრედიტორებისგანფინანსურრესურსებზეწვდომი

სშემცირებასთანერთად, 

უნდამოხდესმათიჩანაცვლებასაბაზროინსტრუმენტებითმოზიდულიფულად

ისახსრებით.   უმეტესადესმოხდებაადგილობრივიბაზრისმეშვეობით. 

ამასთანავე, 

ფინანსურირესურსებისხელმისაწვდომობისდივერსიფიკაციისმიზნით, 

საშუალოვადიანიპერიოდისთვისსაქართველოსმთავრობაგანიხილავსსაერთაშ

ორისოკაპიტალისბაზარზეცნობადობისშენარჩუნებას.19 

 

2. სტრატეგიის არეალი და მიზნები 

სტრატეგიავრცელდებასაქართველოსმთავრობისვალზე, რომელიცმოიცავს 

„სახელმწიფოვალისშესახებ“ 

საქართველოსკანონითგანსაზღვრულსახელმწიფოვალსეროვნულიბანკისსაერთაშორი

სოსავალუტოფონდისადმივალისგამოკლებით. 

ვალისმართვისსტრატეგიისძირითადიმიზნებია: 

 

 

1. მთავრობისფინანსურისაჭიროებების7 

დაფინანსებისუზრუნველყოფახარჯებისმინიმიზაციითსაშუალოდაგრძელვადიანპერ

იოდში, ადეკვატურირისკების 

ფარგლებში. 

აღნიშნულიმიზანიგულისხმობსმთავრობისვალისმდგრადობისშენარჩუნებასმინიმალ

ურიხარჯებით,  რეფინანსირებისრისკის,  

საპროცენტოგანაკვეთისრისკისადაგაცვლითიკურსისრისკისგათვალისწინებით. 

2. მთავრობისფასიანიქაღალდებისბაზრისგანვითარება. 

აღნიშნულიმიზანიგულისხმობსბაზრისლიკვიდობის, 

გამჭვირვალობისადაპროგნოზირებადობისზრდას. 

მთავრობისფასიანიქაღალდებისბაზრისგანვითარებისქვეშერთ-

ერთმნიშვნელოვანსაკითხადმოიაზრებამიმოქცევაშიარსებულიფასიანიქაღალდებისმ

ოცულობისზრდა, 

რათაგაიზარდოსინვესტორებისინტერესიმთავრობისფასიანიქაღალდებისმიმართდაშე

საბამისად, გაფართოვდესინვესტორთაბაზა. 

 
19ძირითადიმონაცემებისადამიმართულებებისდოკუმენტი https://mof.ge/images/File/2019-BD-Tables-sen- 14-1-new-

BDD.pdf 

 https://data.worldbank.org/country/georgia 

შეღავათიანსესხებსაქვთდაბალისაპროცენტოგანაკვეთისაბაზროპროცენტთანშედარებით. 
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საერთაშორისოსაუკეთესოგამოცდილებისმიხედვით,  

განვითარებულიბაზარიამცირებსბიუჯეტისთვისსესხებისმომსახურებაზეგაწეულხარ

ჯებსდარისკებსსაშუალოდაგრძელვადიანიპერიოდისთვის. 

მთავრობისგანვითარებულიფასიანიქაღალდებისბაზარიხელსშეუწყობსქვეყანაშიკაპი

ტალისბაზრისგანვითარებას,  რაც,  თავისმხრივ,  

შექმნისლარშიდენომინირებულდამატებითფინანსურრესურსსბაზრისმონაწილეების

თვის. 

 

 

ბიუჯეტისდეფიციტისადამთავრობისვალისამორტიზაციისჯამი. 
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3. მაკროეკონომიკური მიმოხილვა 

 

2014-2016 წლებშიარსებულიეკონომიკურიზრდისშენელებისშემდეგ, 2017 

წლისდასაწყისიდანსაქართველოსეკონომიკამსწრაფიგამოცოცხლებადაიწყოდა 2017 წელს 4.8-

პროცენტიანიეკონომიკურიზრდადაფიქსირდა. ეკონომიკურიაქტივობაშენარჩუნდა 

2018  წელსაცდაამპერიოდშიწინასწარმარეალურმაზრდამ  4.8  პროცენტიშეადგინა. 

გასულიპერიოდისმსგავსად, 

საშუალოვადიანპერიოდშიკვლავწმინდაექსპორტიიქნებაეკონომიკურიზრდისმამოძრავებელი, 

ასევემოსალოდნელია, რომმსოფლიოეკონომიკისგაჯანსაღებავაჭრობითიყოსგამოწვეული. 

ზრდისკიდევერთიმნიშვნელოვანიფაქტორიიქნებაინვესტიციები. ამასთან, 

განხორციელებულირეფორმებიდამილსადენისპროექტიორიენტირებულიაქვეყანაშიდანაზოგებისადაი

ნვესტიციებისზრდაზე. 

დიაგრამა 1: რეალური მშპ-ს ზრდა წლების მიხედვით (%) 

 

6.0% 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018წ 

 

 

წყარო: საქსტატი 

რაცშეეხებაფასებისდონეს, 

საქართველოსეროვნულიბანკიმისდევსინფლაციისთარგეთირებისრეჟიმს.  2018  

წლისთვის,  

აქციზისგადასახადისეფექტისამოწურვისშემდეგინფლაციისდონემდასტაბილურებადაიწყო

დამიზნობრივი 3 პროცენტისგარშემომერყეობს. 

რეგიონშიეკონომიკისგაჯანსაღებაკარგადაისახასაქართველოსექსპორტზედა 2018 

წელსექსპორტისზრდამ 22.9 პროცენტიშეადგინა. 

6.2% 6.4% 

4.6% 
4.8% 4.8% 

3.4% 

2.8% 

2.9% 



137 
 

 

ბოლოწლებისგანმავლობაშიტურიზმიეკონომიკისერთ-

ერთყველაზემნიშვნელოვანსექტორადჩამოყალიბდა. ჯამურად, 2018 წელსსაქართველოში 8 

326 ათასივიზიტორიშემოვიდა,  რაც  10.2  პროცენტითმეტია  2017  წელთანშედარებით,  

ხოლოტურიზმიდანმიღებულმაშემოსავალმა  3  202  მლნაშშდოლარიშეადგინადა  18.4 

პროცენტითაღემატებაწინაწლისმაჩვენებელს. 

ბოლოოთხიწლისგანმავლობაშისაქართველოშიშეინიშნებაპირდაპირიუცხოურიინვესტიციებისმნი

შვნელოვანიზრდადასტაბილურადმთლიანიშიდაპროდუქტის 10 პროცენტისგარშემოა. 2018 წელს, 

წინაწელთანშედარებითშეინიშნებაინვესტიციებისკლება, 

რისძირითადმიზეზსაცწარმოადგენსმაგისტრალურიგაზსადენისმშენებლობისპროექტისდასრულე

ბისფაზა, 

რამდენიმესაწარმოსგადასვლასაქართველოსრეზიდენტებისსაკუთრებაშიდაარარეზიდენტიპირდაპ

ირიინვესტორისმიმართვალდებულებებისშემცირება. 

მიუხედავადამისა, აღსანიშნავია FDI-სდივერსიფიკაციისზრდაახალსექტორებშიინვესტირებით.    

მაგალითად,    2015    

წელსდაფიქსირდაჯანმრთელობისდაცვისმიმართულებითგანხორციელებულიინვესტიციებისმკვე

თრიზრდაწინაწლებთანშედარებით. 2016 წელსკი 2015 

წელთანშედარებითგაზრდილიაინვესტიციაკავშირგაბმულობისსექტორში, 

სადაცგანხორციელებულმაპირდაპირმაუცხოურმაინვესტიციებმამთლიანი  FDI-ის  3.8  

პროცენტიშეადგინა.  რაცშეეხება  2017  წელს, 

მნიშვნელოვნადარისგაზრდილიინვესტიციებისაფინანსოდასამშენებლოსექტორში. 2018 

წლისპირველსამკვარტალშიგანხორციელებულიინვესტიციების 19.7 

პროცენტისაფინანსოსექტორშიგანხორციელდა, 17.3 პროცენტი - ტრანსპორტისსექტორში, ხოლო 

15.4 პროცენტი - ენერგეტიკისსექტორში. 

მნიშვნელოვნადიზრდებაფულადიგზავნილებისმოცულობა  2016  წლისმეორენახევრიდან. 2017 

წელსჯამურადფულადიგზავნილები 22.3 პროცენტითმეტიიყო 2016 

წლისიმავეპერიოდთანშედარებით. ფულადიგზავნილებისზრდამნიშვნელოვანია 2018 წელსაც. 
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მიმდინარეანგარიშის

მაღალიდეფიციტისა

ქართველოსეკონომი

კისმოწყვლადობისე

რთ-ერთმთავარწყაროსწარმოადგენს.   ამიტომ,   

საქართველოსმთავრობამშეიმუშავარეფორმებიდანაზოგებისწასახალისებლად, 

მწარმოებლურობისადაექსპორტისზრდისთვისდადანაზოგები-ინვესტიციების „გეპ“-

ისთანდათანობითდასახურად, რაცდაბალანსებულმიმდინარეანგარიშსგულისხმობს. 2017 

წლისბოლოსდგომარეობით,  მიმდინარეანგარიშისდეფიციტიმშპ  -  თანმიმართებაში   8.8%-

იშეადგინა, ხოლო 2018 წლისმოსალოდნელიმნიშვნელობა 7.5%-სშეადგენს (დიაგრამა 2). დიაგრამა 2: 

მიმდინარეანგარიშისბალანსი (%-ადმშპ-თან) 

წყარო: საქართველოსეროვნულიბანკისაშუალოდაგრძელვადიანპერიოდში, 

დაგეგმილიაიმსტრუქტურულირეფორმებისგატარება, 

რომლებიცხელსშეუწყობსდანაზოგებისზრდას, 

რაცთავისმხრივმნიშვნელოვანიამიმდინარეანგარიშისბალანსისგაუმჯობესებისთვის. 

რაცშეეხებასაქართველოსსაკრედიტორეიტინგებს,  2017  

წლისსექტემბერშისარეიტინგოკომპანია Moody’s-მა ”Ba3“-დან ”Ba2“-

მდეგააუმჯობესაქვეყნისრეიტინგიდაპერსპექტივასტაბილურზეშეუნარჩუნა.  კომპანია  S&P-

ისმიხედვით,  საქართველოსსარეიტინგოპოზიცია “BB-” სტაბილურზეა, ხოლო 2019 

წლისთებერვალშიკომპანია Fitch- მა “BB-“ პოზიტიურიდან “BB“ 

სტაბილურამდეგააუმჯობესარეიტინგი. 

სარეიტინგოსააგენტოებისგანცხადებით, 

საქართველოსრეიტინგისგაუმჯობესებაგამოწვეულიაიმით,  

რომსაქართველოსეკონომიკამდგრადიაღმოჩნდა  2014  

წელსრეგიონშიდაწყებულიეკონომიკურიშოკისმიმართ, 

რისშედეგადაცგამოჩნდაქვეყნისეკონომიკისადაინსტიტუტებისსიძლიერე. 

მიმდინარეეკონომიკურირეფორმებიკი, 

რაცსაერთაშორისოსავალუტოფონდისდახმარებითხორციელდება,     

შეამცირებსსაქართველოსძირითადსაკრედიტოსისუსტეებსდადროთაგანმავლობაშიუფრომეტა

დგაზრდისსაკრედიტოსიძლიერეს.  თუმცა,  

რეიტინგისზრდასხელსუშლისსაგარეომოწყვლადობისრისკები. 

მიმდინარეეკონომიკურირეფორმებიდადებითადაღიქმებასარეიტინგოსააგენტოებისმიერ.  

Moody’s  დ  S&P  გამოყოფენფაქტორებს,  

რომელთაცდადებითიწვლილიშეაქვთსაქართველოსრეიტინგისშეფასებაში.    მათშორის,    

ძლიერიინსტიტუტები,    ევროკავშირთანასოცირებისშეთანხმება,    

დივერსიფიცირებულისაექსპორტობაზრები,  სავაჭროშეთანხმებები,  

მიმდინარეანგარიშისმნიშვნელოვანიგაუმჯობესება,  ფისკალურიმდგრადობისგამყარება,  

ლარიზაციისკუთხითარსებულიმნიშვნელოვანიპროგრესი. 

ამასთან, 

სარეიტინგოკომპანიებისმიერდადებითმიმართულებადმიიჩნევასავალუტოფონდთანგაფორმე
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ბული  3-წლიანიპროგრამა,  განათლებისგაუმჯობესება, 

საგზაოინფრასტრუქტურისდაფინანსება,    ეფექტიანისაჯაროადმინისტრირება, 

საერთაშორისოვაჭრობისგაფართოებაგაუმჯობესებულიბიზნესკლიმატი, 

რაცგააძლიერებსკერძოსექტორის, როგორცეკონომიკისმამოძრავებელისექტორისროლს. 

მთავრობისსაშუალოდაგრძელვადიანიგეგმებისგანხორციელებადაფუძნებულიაშემდეგფისკალ

ურდამაკროეკონომიკურდაშვებებზე: 

ცხრილი 1: მთლიანი დაფინანსების საჭიროების, მთავრობის ვალისა და 

მაკროეკონომიკურიმაჩვენებლებისსაპროგნოზომონაცემები2018-2021წლებისთვის 

მაჩვენებლები (მილიონილარი) 2018წ 2019პ 2020პ 2021პ 

ნაერთი ბიუჯეტისშემოსავლები 11,705 12,578 13,402 14,250 

ნაერთი ბიუჯეტისხარჯები 9,561 10,326 10,710 10,979 

მთლიანი სალდო -336 -970 -1,018 -1,029 

ფინანსური აქტივების წმინდა ზრდა 584 213 200 310 

მთლიანიდაფინანსებისსაჭიროება8 2,885 3,317 3,323 4,759 

ნომინალური მშპ (მილიონი ლარი) 41,237 44,601 48,236 52,415 

მთავრობის ვალი (%-ად მშპ-თან) 42.1 41.4 41.5 40.6 

მშპ-ს რეალური ზრდა (%) 4.8 4.5 5.0 5.5 

მშპ-ს დეფლატორი (% ცვლილება) 4.0 3.5 3.0 3.0 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 

 მთავრობის ვალის პორტფელის აღწერა 

2018  წლისბოლოსმდგომარეობით,   წინასწარიმომაცემებით,   

საქართველოსმთავრობისვალისპროცენტულიფარდობამშპ-თანმიმართებაშიშეადგინა 

42.1%, მათშორის 34.2% იყოსაგარეოვალი9. 

 

 

 

 

 

 

 

დიაგრამა 3: მთავრობის ვალის დინამიკა (%-ად მშპ-თან)10 
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მთავრობისმთლიანივალი       საგარეო  ვალი                    

 

წყარო: საქართველოსფინანსთასამინისტრო 
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27% 

4% 

სავალუტორისკი 

 

2018    წლისბოლოსმდგომარეობით,    მთავრობისსაგარეოვალის    35% დენომინირებულია SDR-ში, 

34% აშშდოლარში, 27% ევროში, ხოლოდარჩენილი 4% სხვავალუტებში.    

მთავრობისსაგარეოვალისსაკმაოდმაღალიდივერსიფიკაციისმიუხედავად,  

იგიმაინცმოწყვლადიაგაცვლითიკურსისშოკებისმიმართ.  მთავრობისვალის 81.3% 

დენომინირებულიაუცხოურვალუტაში, რაციმასნიშნავს, 

რომლარისუცხოურივალუტებისმიმართგაუფასურებასექნებაუარყოფითიგავლენამთავრობისვალისმნი

შვნელოვანნაწილზე.  აქედანგამომდინარე,  რისკებისშემცირებისმიზნითსაჭიროამთავრობის ვალის

 პორტფელის დაბალანსება,

 ეროვნულვალუტაშიდენომინირებულისესხებისწილისზრდისმეშვეობით. 

 

საგარეოვალივალუტებისმიხედვით 

 

 

SDR აშშდოლარისხვავალუტა 

ევრო 

 

აშშდოლარი ევროქუვეითურიდინარი 

იაპონურიიენი 

ჩინურიიუანი  

გირვანქასტერლინგი 
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წყარო: საქართველოსფინანსთასამინისტრო 

2017 წელსხელმოწერილისაგარეოსესხებიდან 77% დენომინირებულიიყოევროში, 

20% დოლარში, ხოლოდანარჩენი 3% KWD-ში. ამასთანავე, 2018 

წელსხელმოწერილისაგარეოსესხებიდან 100% დენომინირებულიაევროში. 

საგარეოვალისპორტფელშიევროსწილისზრდაემსახურებასაშუალოდაგრძელვადიანპერიოდშივალისპო

რტფელშისავალუტორისკებისშემცირებას. 

2. 

საქართველოსძირითადისავაჭროპარტნიორებისეკონომიკურიურთიერთობაევროპასთანარისსაკმაოდმა

ღალი, რაციმასნიშნავს, 

რომევროპისეკონომიკურიციკლიარაპირდაპირიგზითაცდაკავშირებულიასაქართველოსეკონომიკასთან

,  აღნიშნულიგარემოებაუფრომეტადამყარებსსესხებისევროშიაღებისარგუმენტს. 

3. 

ევროსდააშშდოლარისლართანნომინალურიგაცვლითიკურსისმერყეობისერთმანეთთანშედარებისასნა

თელია, 

რომსაშუალოდაგრძელვადიანიპერიოდისთვისევროაშშდოლართანშედარებითუფროსტაბილურია.  

აღნიშნულიგარემოებისგამო, მთავრობისმიერსაგარეოსესხისაღებისდროს, ვალუტისშერჩევისას, 

იზრდებაევროსუპირატესობა 

(დიაგრამა 9).დიაგრამა 9: 

ევროსადააშშდოლარისლართანნომინალურიგაცვლითიკურსისპროცენტულიცვლილებისნორმალიზებ

ულისტანდარტულიგადახრები 

ფინანსირებისრისკისშეფასებისერთ-ერთიინდიკატორიასაშუალოშეწონილივადიანობა  (ATM).  2018  

წლისბოლოსმდგომარეობითმთავრობისმთლიანივალისპორტფელზე   ATM-მაშეადგინა   7.3   წელი,   

ხოლოერთიწლისვადაშიდასაფარმამთავრობისვალმამთავრობისმთლიანვალთანმიმართებაში 11.5%. 

აღნიშნულიმაჩვენებლებისხვადასხვატიპისვალზეშემდეგნაირადნაწილდება: 

ა)    კრედიტორულიდაფინანსება:    

საშუალოვადიანობაკრედიტორებისგანმოზიდულდაფინანსებაზეშეადგენს 9.1 წელს, 

რაცსაკმაოდპოზიტიურიმაჩვენებელია. 1 

წლისვადაშიდასაფარიმთავრობისსაგარეოვალიმთავრობისმთლიანსაგარეოვალთანმიმართებაშიშეადგე

ნდა 6.3%-ს. 

ბ)   საგარეოისტორიულივალი:   საშუალოშეწონილივადიანობამოცემულისესხებისთვისშეადგენს  3.1  

წელს.  აღნიშნულიმაჩვენებელინაკლებიასაგარეოვალისსაშუალოშეწონილვადიანობაზე,   

შესაბამისადუარყოფითადმოქმედებსსაგარეოპორტფელისსაშუალოშეწონილვადიანობაზე.  1  

წლისვადაშიდასაფარისაგარეოისტორიულივალიმთავრობისმთლიანსაგარეოისტორიულვალთანმიმარ

თებაშიშეადგენდა 17.1%-ს. 

გ)  ევრობონდი:  საშუალოშეწონილივადიანობაევრობონდისთვისშეადგენს  2.5წელს. 

 

დ) საშინაოვალი: საშუალოვადიანობამმთავრობისსაშინაოვალისთვისშეადგინა 2.6 წელი, 1 

წლისვადაშიდასაფარიმთავრობისსაშინაოვალიმთავრობისმთლიანსაშინაოვალთანმიმართებაშიშეადგე

ნდა 35.8%-ს. 

ამჟამად, 

მთავრობისფასიანიქაღალდებისძირითადიმყიდველებიარიანსაკმაოდვიწროწრისინვესტორები   
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(ძირითადადკომერციულიბანკები).   საერთაშორისოინვესტორებისწილიდაბალიადაშეადგენს 1.9 

პროცენტს. აღნიშნულიგარემოებაზრდისრეფინანსირებისრისკს. 

ამტიპისრისკისშესამცირებლადსაჭიროამოხდესინვესტორთაბაზისდივერსიფიცირება. 

მთავრობისსაგარეოვალისდაფარვისდიაგრამამეტნაკლებადთანაბრადააგანაწილებული (2021 

წლისგამოკლებით), რაც, სხვათანაბარპირობებში, ნიშნავს, 

რომმთავრობისსაგარეოვალისმომსახურებანაკლებადმოწყვლადიარეფინანსირებისრისკისმიმართ. 

2021 წელსსაქართველოსმთავრობასუწევს 500 მილიონიაშშდოლარისმოცულობისევრობონდისდაფარვა. 

ესგარემოებაზრდისრეფინანსირებისრისკს 2021 წლისათვის. 

აღნიშნულიგარემოებისსაპასუხოდდარეფინანსირებისრისკისშესამცირებლად, საქართველოსმთავრობა 

2019 წლისგანმავლობაშიშეიმუშავებსგეგმასარსებულიევრობონდისდაფარვასთანდაკავშირებით. 

დიაგრამა 10: მთავრობისვალისდაფარვა 
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წყარო: საქართველოსფინანსთასამინისტრო 

ცხრილი 3: რეფინანსირების მაჩვენებლები 2018 წლის ბოლოს მდგომარეობით 

რეფინანსირე
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1 წელიწადში 

დასაფარი 

ძირითადი 

თანხა 

(%-

ადმთლიანთან) 

 

6.3 

 

17.1 

 

- 

 

35.8 

 

11.5 

წყარო: საქართველოსფინანსთასამინისტრო 

 

5.3 საპროცენტორისკი 

 
 

საპროცენტორისკისშეფასებახდებამთავრობისვალისპორტფელშიცვლადისაპროცენტოგანაკვეთის

მქონესესხებისდაერთიწლისგანმავლობაშიდასაფარისესხებისსიდიდისმიხედვით. მაშინ, 

როცაცვლადიგანაკვეთებიპოტენციურადუფრონაკლებადხარჯიანიადაამასთანავეკონტრციკლურ

ობითხასიათდება,   იგიქმნისხარჯებისმერყეობისრისკს.   ბუნებრივია,   

ფიქსირებულისაპროცენტოგანაკვეთისშემთხვევაშიასეთირისკიარარსებობს.   შესაბამისად,   

ფიქსირებულისაპროცენტოგანაკვეთიარისუფრომაღალიცვლადიგანაკვეთისმქონესესხებისსაპრო

ცენტოგანაკვეთთანშედარებით 

(დამატებითითვალისწინებსსაპროცენტოგანაკვეთისრისკისპრემიუმს). 

ბოლოწლებისგანმავლობაში,   

მთავრობისვალისპორტფელშიარსებულისესხებისთვისფიქსირებულიდაცვლადისაპროცენტოგანა

კვეთებისწილიშემდეგნაირადიცვლებოდამთავრობისსაგარეოვალისპორტფელისდინამიკააჩვენებ

ს, რომპორტფელშიიზრდებაიმსესხებისწილი,  

რომელთაცერიცხებათცვლადისაპროცენტოგანაკვეთი. 

ევროშიცვლადიგანაკვეთისსესხისაღებამიზანშეწონილიაბიუჯეტისხარჯებისკონტრციკლურობის

უზრუნველსაყოფად. მოსალოდნელია, 

რომსაქართველოსადაევროპისეკონომიკურიციკლებისულუფროდაუახლოვდებაერთმანეთს. 

სავარაუდოდ, 

ესგამოიწვევსსაპროცენტოგანაკვეთისდინამიკისდაახლოვებასაც.ევროშისაპროცენტოგანაკვეთები

სზრდაასოცირდებაუფრომაღალეკონომიკურაქტივობასთანევროპასადასაქართველოში.   

ამშემთხვევაში,   

ევროშისაპროცენტოგანაკვეთისზრდისგამოგამოწვეულიმთავრობისვალისმომსახურებისხარჯისზ

რდადაემთხვევასაქართველოშიეკონომიკურიაღმავლობისეტაპს, 

რაცგამოიწვევსსაბიუჯეტოშემოსავლებისზრდასდაავტომატურადდაასტაბილურებსგაზრდილსაპ

როცენტოხარჯებს.   

საპროცენტოგანაკვეთისხარჯისკონტრციკლურიხასიათიმნიშვნელოვანიარგუმენტიაევროშიცვლა

დისაპროცენტოგანაკვეთისსესხებისზრდისათვის. 

საგარეოკრედიტორებისგანმოზიდულდაფინანსებაზეპროცენტისხელმეორედდაფიქსირებისსაშუა

ლოვადიანობამ (ATR) შეადგინა 4.2 წელი, 

საგარეოისტორიულივალისშემთხვევაშიესმაჩვენებელიარის 3.1 წელი, ევრობონდისთვის - 2.5 

წელი, საშინაოვალისთვის - 2.6 წელი, ხოლომთლიანივალისთვის - 3.7 წელი. 
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1 წლისგანმავლობაში, 

მთავრობისვალზეპროცენტისხელმეორედდაფიქსირებისპროცენტულიმაჩვენებელი, 

მთლიანივალისთვისშეადგენს 42.3%-ს. საგარეოკრედიტორულიდაფინანსებისთვისშეადგენს  

49.2%-ს,  

რაცძირითადადგამოწვეულიასაგარეოსესხებისპორტფელშიცვლადისაპროცენტოგანაკვეთისმქონე

სესხებისწილით. იგივემონაცემიმთავრობისსაშინაოვალისთვისშეადგენს 35.8%-ს, 

მიუხედავადსაშინაოვალისმთლიანპორტფელზეფიქსირებულიპროცენტისდარიცხვისა,     

მისიმნიშვნელოვანინაწილი  1  

წლისგანმავლობაშიიფარებადასაჭიროებსპროცენტისთავიდანდაფიქსირებას,  

ხოლოსაგარეოისტორიულივალისთვისესმაჩვენებელიშეადგენს 17.1%-ს. (ცხრილი 4). 

ცხრილი 4: საპროცენტოგანაკვეთისმაჩვენებლები 2018 წლისბოლოსმდგომარეობით 
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წყარო: საქართველოსფინანსთასამინისტრო 
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6. დაფინანსების წყაროები 

 

 

 

 

 

 

 

სესხისაღებისსაჭიროება (Gross Financing Need) 

შედგებაბიუჯეტისდეფიციტისდაფინანსებისადასესხისძირითადინაწილისდაფარვისათვისს

აჭიროთანხებისაგან. 

მთავრობასაღნიშნულისაჭიროებისდასაფინანსებლადგააჩნიასესხებისმოზიდვისრამდენიმეწ

ყარო (ცხრილი 5). 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 

 

6.1. სესხებიმრავალმხრივიდაორმხრივიკრედიტორებისგან 

 
 

განვითარებისპარტნიორებისგანმიღებულისესხებიწარმოადგენსსაქართველოსმთ

ავრობისვალისყველაზედიდნაწილს. 

კრედიტორებისმხარდაჭერამმნიშვნელოვანიროლიშეასრულაქვეყნისგანვითარებ

ისადაევროპულიღირებულებებისმქონედემოკრატიულ, 

კანონისუზენაესობაზედაფუძნებულიქვეყნისჩამოყალიბებისპროცესში. 

მთავრობაპარტნიორებისგანორისახისსესხებსიღებს: 

პირველიტიპისსესხებიუშუალოდმიბმულიაკონკრეტულიპროექტებისდაფინანსე

ბაზედამეორეტიპისსესხებიგანკუთვნილიამთავრობისრეფორმებისმხარდასაჭერა

დ.   როგორცზემოთაღინიშნა,   

საბოლოოდორივეტიპისსესხიხმარდებამთავრობისკაპიტალურიდანიშნულებისხ

არჯებსან/დაიფარებაარსებულისესხები.  

უცხოურიწყაროებიდანმიღებულისესხებიმიიმართებაქვეყნისინფრასტრუქტური

სრეაბილიტაციისდაქვეყნისგანვითარებისთვისსასიცოცხლოდმნიშვნელოვანიპრ

ტიპი დაფინანსებისწყარო 

საგარეო 
სესხებიმრავალმხრივიდაორმხრივიკრედიტორებისგან  

 მთავრობისფასიანიქაღალდებისგამოშვებასაერთაშორისობაზარზე  

 

 

საშინაო  

 

 

მთავრობისფასიანიქაღალდებისგამოშვებასაშინაობაზარზე  
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ოექტებისდასაფინანსებლად. 

კრედიტორებისფინანსურიმხარდაჭერითარაერთიმნიშვნელოვანიპროექტისგანხ

ორციელებახდებაშესაძლებელი, 

რაცგამოიხატებაროგორცძირითადისატრანზიტომაგისტრალისმოდერნიზებით, 

რომელიცუმნიშვნელოვანესიასაგზაოქსელისგანვითარებისადათანამედროვესტან

დარტებთანშესაბამისობაშიმოყვანისკუთხით, ასევე,  

ენერგეტიკულიდამოუკიდებლობის,  

ენერგოსისტემებისუსაფრთხოებისადასტაბილურობისმიღწევისმიზნითენერგეტი

კისსექტორშიპროექტებისგანხორციელებისფინანსურიმხარდაჭერით;     

სოფლისმეურნეობისსექტორისმხარდასაჭერადსხვადასხვაპროექტებისგანხორციე

ლებით;   ხელმისაწვდომიხდებასასმელიწყალიდაწყალარინებისსისტემები,  

როგორცდიდ,  ისემცირედასაშუალოზომისქალაქებსადასოფლებში, 

რომლებსაცმნიშვნელოვანიპოტენციალიგააჩნიათაგრობიზნესის,  

ტურიზმისადარეგიონულივაჭრობისგანვითარებისკუთხით;  

დააგრეთვესხვადასხვაგადაუდებელიღონისძიებებისათუპროექტებისგანხორციე

ლებისფინანსურიმხარდაჭერით.    ამასთან,    

არანაკლებმნიშვნელოვანიაკრედიტორებისმხარდაჭერარეფორმებისგანხორციელ

ებისკუთხით, 

რომელიცგამოხატულიარისროგორცრეფორმებისგანხორციელებისასექსპერტიზი

თ, ასევეგანხორციელებისცოდნისგაზიარებით. 

2018   წლისგანმავლობაში,   

სახელმწიფობიუჯეტშიაისახაორმხრივიდამრავალმხრივიკრედიტორებისგანმოზ

იდული   1,379.8   მილიონილარისრესურსი. საიდანაც,  924.8  

მილიონილარიგამოიყოპროგრამულისესხებისსახით,  

მიბმულიკონკრეტულსაინვესტიციოპროექტებზე,   ხოლოდანარჩენი   455.0   

მილიონილარიმთავრობისრეფორმებისმხარდამჭერისესხებისსახით.  2019  

წელს,  კრედიტორებისგან 1,686.1 

მილიონილარისოდენობისდაფინანსებისმიღებაამოსალოდნელი. მათშორის, 

1,301.1   მილიონილარიპროგრამულისესხები,   ხოლო   385.0   

მილიონიმთავრობისრეფორმებისმხარდამჭერისესხები.2018   

წლისგანმავლობაში,   

სახელმწიფობიუჯეტშიაისახაორმხრივიდამრავალმხრივიკრედიტორებისგანმოზ

იდული   1,379.8   მილიონილარისრესურსი. საიდანაც,  924.8  

მილიონილარიგამოიყოპროგრამულისესხებისსახით,  

მიბმულიკონკრეტულსაინვესტიციოპროექტებზე,   ხოლოდანარჩენი   455.0   

მილიონილარიმთავრობისრეფორმებისმხარდამჭერისესხებისსახით.  2019  

წელს,  კრედიტორებისგან 1,686.1 

მილიონილარისოდენობისდაფინანსებისმიღებაამოსალოდნელი. მათშორის, 

1,301.1   მილიონილარიპროგრამულისესხები,   ხოლო   385.0   
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მილიონიმთავრობისრეფორმებისმხარდამჭერისესხები. 

ცხრილი6:სასესხოხელშეკრულებებისფარგლებშიჩამოსარიცხისაგარეოდაფინანსებები  

 

მლნ ლარი 2018 წლის ფაქტი 2019 წლის 

 საპროექტო სესხები  

IDA 17.3 13.1 

IBRD 149.1 177.7 

IFAD 9.7 6.7 

EBRD 15.4 132.7 

ADB 281.5 420.6 

EIB 356.5 327.3 

AIIB 11.3 28.0 

CEB 0.0 1.5 

NEFCO 0.0 3.0 

იაპონია 1.6 50.5 

კუვეიტი 7.3 9.2 

გერმანია 32.0 75.8 

საფრანგეთი/SG 23.0 55.0 

სულ: 924.8 1,301.1 

მთავრობისრეფორმებისმხარდამჭერისესხები 

AFD 262.5 180.0 

KfW 147.5 145.0 

EU 45.0 60.0 

სულ: 455.0 385.0 

სულ ჯამი: 1,379.8 1,686.1 

წყარო: საქართველოსფინანსთასამინისტრო 

 

ამჟამად, 

მრავალმხრივიდაორმხრივიკრედიტორებისგანსაქართველოსარგებლობსხელსაყრელისასესხ

ოპირობებით,    რომელიცგამოირჩევადაბალისაპროცენტოგანაკვეთით,   

სესხისხანგრძლივივადიანობითდაასევესაკმაოდხანგრძლივისაშეღავათოპერიოდით. 

განვითარებისპარტნიორებისფინანსურირესურსითგანსახორციელებელპროექტებსთანახლავ

სექსპერტიზა, პროექტისგანხორციელებისგამოცდილება, 

ცოდნისგაზიარებადასამუშაოებისგანხორციელებისმაღალისტანდარტი.   გარდაამისა, 

შემოთავაზებულსესხებს, გარკვეულშემთხვევებშითანახლავსსაინვესტიციოგრანტები. 
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6.2. მთავრობისფასიანიქაღალდებისგამოშვებასაერთაშორისობაზარზე 

 

ევრობონდებისგამოშვება,   

მთავრობისთვისარისკიდევერთისაშუალებაფინანსურირესურსისმოსაზიდად. 

ესსაშუალებააქტუალურიაროდესაცფასიანიქაღალდებისადგილობრივიბაზარიარარისსაკმარ

ისადგანვითარებული.   ასევე, 

როდესაცინფლაციისმოლოდინებიგადაჭარბებულადააშეფასებულიდაადგილობრივბაზარზე

სესხებამაღალხარჯებთანაადაკავშირებული.    სწორედასეთდროს, 

საერთაშორისოკაპიტალისბაზარისაშუალებასაძლევსქვეყანასმოიზიდოსთანხებიფინანსური

საჭიროებისდასფინანსებლად.    ამშესაძლებლობისსრულფასოვნადგამოყენებისთვის,   

მნიშვნელოვანიაგაუმჯობესდესუცხოურიკაპიტალისბაზარზესაქართველოსცნობადობა. 

ამჟამად, საქართველოსაქვსგამოშვებული 500 

მილიონიაშშდოლარისმოცულობისევრობონდი, რომელიცუნდადაიფაროს 2021 წელს. 

აღსანიშნავია, 

რომსამომავლოდევრობონდისგამოშვებისგადაწყვეტილებაზედიდგავლენასმოახდენსგამოშვ

ებისდროსსაშინაოდასაგარეობაზრებზეარსებულიმდგომარეობა. 

6.3. მთავრობისფასიანიქაღალდებისგამოშვებასაშინაობაზარზე 

 

მთავრობისფასიანიქაღალდებისგამოშვებაარისმესამეწყაროფინანსურირესურსისმოსაზიდად

.   იმისთვის,   რომსაშუალოდაგრძელვადიანპერიოდში, 

საქართველოსმთავრობამშედარებითდაბალიდანახარჯებით,  

გონივრულირისკებისფარგლებშიმოიზიდოსფინანსურირესურსები,   

საჭიროაგანვითარდესმთავრობისფასიანიქაღალდებისბაზარი.   როგორცზემოთაღინიშნა,   

მოსალოდნელია,   

რომსამომავლოდსაქართველოსშეუწყდებაწვდომაშეღავათიანკრედიტებზე, 

რომელსაცამჟამადიღებსორმხრივიდამრავალმხრივიკრედიტორებისაგან. 

არსებულიმდგომარეობით,    საქართველოსრეზიდენტებიდან,    

ძირითადადკომერციულიბანკებიფლობენმთავრობისფასიანქაღალდებს. თუმცა, იმისათვის, 

რომგანვითარდესმთავრობისფასიანიქაღალდებისბაზარიუნდამოხდესსაპენსიოფონდების,   

ორმხრივიფონდებისდასხვაკერძოადგილობრივიდაუცხოელიინვესტორებისდაინტერესებად

ამოზიდვა.  უცხოელიინვესტორებისთვის,  ერთ-

ერთიშემაფერხებელიფაქტორიამცირეზომისბაზარიდაგანუვითარებელიმეორადიბაზარი. 

ბაზარზეარსებულილიკვიდობისპრობლემისგამო, 

უცხოელიინვესტორისთვისმარტივიარარისმთავრობისფასიანიქაღალდებისმნიშვნელოვანიმ

ოცულობისგაყიდვა. ამასთანავე, 

ბაზარზეფასიანიქაღალდებისარსებულიმოცულობებივერუზრუნველყოფსმსხვილისაინვესტ

იციოფონდებისდაინტერესებას. შესაბამისად, 

რაცუფროგაიზრდებათითოეულიემისიისმოცულობადამთავრობისფასიანიქაღალდებისჯამუ

რიემისია, მითუფროგაიზრდებაუცხოელიინვესტორებისმხრიდანმოთხოვნა,  
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შემცირდებასაპროცენტოგანაკვეთებიდავალისმომსახურებასთანდაკავშირებულირისკები. 

ზემოხსენებულიშემაფერხებელიფაქტორებისსაპასუხოდ, საქართველოსმთავრობამ  2018  

წლიდანდაიწყოე.წ.  ბენჩმარკბონდებისემისიები14.  

აღნიშნულიინსტრუმენტიგულისხმობსგამსხვილებულიემისიებისგანხორციელებასრეგულა

რულრეჟიმში, რაც, 

ბუნებრივიაგაზრდისინვესტორებისდაინტერესებასსაქართველოსმთავრობისფასიანიქაღალ

დებისმიმართდახელსშეუწყობსბაზრისგანვითარებას. 

სტრატეგიაშიმოცემულიმიზნებისმისაღწევად,  

დაგეგმილიამომავალწლებშიმთავრობისფასიანიქაღალდებისგამოშვებისეტაპობრივიზრდა. 

ასევე, ბენჩმარკბონდებისგამოშვებისპოლიტიკისხელშეწყობისათვის,  

რეფინანსირებისრისკისუკეთსამართავად, 

დაგეგმილიავალდებულებებისმართვისოპერაციებისახალიინსტრუმენტების - 

გამოსყიდვისოპერაციების (Buy-back) დანერგვა. 

მთავრობისფასიანიქაღალდებისბაზრისგანვითარებისთვისდაგეგმილიაპირველადიდილერე

ბისსისტემისდანერგვა,  რაც,  თავისმხრივ,  გაზრდისაქტივობას, როგორცპირველად,  

ისემეორადბაზარზე,  ასევე,  

გაზრდისუცხოელიინვესტორებისინტერესსმთავრობისფასიანიქაღალდებისმიმართ. 

რეგიონში 2014-2015 

წლებშიგანვითარებულმამოვლენებმაუარყოფითიგავლენამოახდინასაქართველოშიმთავრობ

ისფასიანიქაღალდებისსაშინაობაზარზე.  ლარი, რეგიონისსხვავალუტებისმსგავსად,  

მნიშვნელოვნადგაუფასურდააშშდოლართანმიმართებაში.  ამასთანავე,  

უარყოფითმამოლოდინებმა,  სხვაფაქტორებთანერთად, 

გამოიწვიამთავრობისფასიანქაღალდებზესაპროცენტოგანაკვეთებისზრდა. თუმცა, 

აღნიშნულიშოკისშედეგებიდროდადროგანეიტრალდა,   

შესაბამისადშემცირდასაპროცენტოგანაკვეთები.   აღსანიშნავია,   

რომმიმდინარეპერიოდშიცსაპროცენტოგანაკვეთებიინარჩუნებენდაღმავალტენდენციას 

6.4. დაფინანსებისწყაროებისერთმანეთთანშედარება 

 

დაფინანსებისმოსაზიდადსაქართველოსმთავრობაიღებსგადაწყვეტილებასთუროგორიტიპის

ინსტრუმენტიგამოიყენოს. ოპტიმალურიგადაწყვეტილებისმისაღებად, 

საჭიროასხვადასხვაწყაროებისფინანსურიპირობებისერთმანეთთანშედარება. 

თუერთმანეთსშევადარებთსაგარეოსესხებსდასაშინაობაზარზეგამოშვებულმთავრობისფასია

ნიქაღალდებიდანმიღებულფინანსურრესურსებს, ერთიშეხედვითშესაძლოაჩანდეს, 

რომსაგარეოსესხებზესაპროცენტოგანაკვეთებინაკლებია, 

ვიდრემთავრობისსაშინაოფასიანქაღალდებზე,  მაგრამსრულისურათისმისაღებად,  

უნდამოხდესსხვადასხვაფაქტორებისგათვალისწინება, 

როგორიცააგაცვლითიკურსისრისკიდასტერილიზაციისხარჯი. 

ეროვნულვალუტაშისესხისაღებას, 

საგარეოწყაროებიდანმოზიდულიდაფინანსებისგანგანსხვავებით,  
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არაქვსგაცვლითიკურსისრისკი.  ბოლოწლებშიგანვითარებულმამოვლენებმა, კერძოდ, 

აშშდოლარისგლობალურმაგამყარებამ, კიდევერთხელაჩვენა, 

რომაუცილებელიაშემცირდესსავალუტორისკიმთავრობისვალისპორტფელში, 

საგარეოვალისწილისშემცირებითდასანაცვლოდ, 

ეროვნულვალუტაშიდენომინირებულისესხებისწილისზრდით. გარდაამისა, 

მთავრობისფასიანიქაღალდებისგანვითარებულიბაზარიხელსშეუწყობსკაპიტალისბაზრისგა

ნვითარებას.    

მთავრობისფასიანიქაღალდებიშეასრულებენბენჩმარკისროლსკერძოსექტორისფასიანიქაღალ

დებისთვის.   

რაცგაამარტივებსკერძოსექტორისთვისსახსრებისმოზიდვასშედარებითნაკლებიდანახარჯები

თ, ადეკვატურირისკისფარგლებში. 

ადგილობრივბაზარზესესხებისაღებაარაინფლაციურია, რაციმასნიშნავს, 

რომსაშინაობაზარზესესხებითრამოცულობითაცხდებამიმოქცევიდანფულისამოღებაუკანაცი

მავემოცულობითბრუნდებამთავრობისმიერხარჯებისგაღებისდროს. 

აღსანიშნავია, 

რომმთავრობისმხრიდანადგილობრივბაზარზედაგეგმილიმოცულობითსესხებისაღებაარგამ

ოიწვევსკერძოსექტორისდაკრედიტებისშემცირებას („გამოდევნისეფექტი“)  

დაეკონომიკურიზრდისშეფერხებას.  პირიქით,  

მთავრობისფასიანიქაღალდებისადგილობრივიბაზრისგანვითარებაგაზრდისსაშინაოვალისი

ნსტრუმენტებისლიკვიდობას,    

რაცხელსშეუწყობსფინანსურიშუამავლობისეფექტიანობისზრდას, 

შედეგადგაიზრდებალარშიდენომინირებულისესხებისვადიანობა,    

შემცირდებასაპროცენტოგანაკვეთებიდაშესაბამისადგაიზრდებაეკონომიკისდაკრედიტება. 

რაცშეეხებასაერთაშორისოკაპიტალისბაზარზესესხებას, 

მიმდინარეპერიოდშიიგიუფროძვირიავიდრეკრედიტორებისგანაღებულისესხები,  

მაგრამსაშუალოდაგრძელვადიანიპერსპექტივისთვისმნიშვნელოვანიაქვეყნისცნობადობისგა

ზრდასაერთაშორისოკაპიტალისბაზრებზე. 

ცხრილი 7 აჩვენებსდაფინანსებისწყაროებისხარისხობრივშედარებას. 

თითოეულწყაროსაქვსდადებითიდაუარყოფითიმხარეები,  

თუმცაერთიანისურათინათლადმიუთითებსსაშინაობაზარზედაფინანსებისმოზიდვისუპირა

ტესობასსხვაწყაროებთანშედარებით. 

 

7. სტრატეგიულიმიზნები 

 

 

მთავრობისვალისპორტფელისმომავალიხარჯებისდარისკებისშეფასებისმიზნითგაანალიზებუ

ლიქნასესხებისაღებისშემდეგიოთხიალტერნატიულისცენარი 2019-2021 წლებისთვის: 

 მთლიანიფინანსურისაჭიროებისმრავალმხრივიდაორმხრივიკრედიტორებისგანმიღებულისე

სხებითდაფინანსება (სც.1) 
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 მთლიანიფინანსურისაჭიროებისევრობონდებისგამოშვებითდაფინანსება (სც.2) 

 მთლიანიფინანსურისაჭიროებისსაშინაოწყაროებიდანდაფინანსება (სც.3) 

 მთლიანიფინანსურისაჭიროებისროგორცმრავალმხრივიდაორმხრივიკრედიტორებისგან, 

ისესაშინაოწყაროებიდანდაფინანსება (სც.4) 

მოხდაზემოთმოცემულიალტერნატიულიდაფინანსებისსცენარებისსიმულაციასხვადასხვასახის

გაცვლითიკურსისდასაპროცენტოგანაკვეთისშოკებისდაშვებით. სიმულაციისშედეგებმააჩვენა,  

რომხარჯებისადარისკებისმიხედვით,  

სცენარებისშედეგებიმნიშვნელოვნადარგანსხვავდებაერთმანეთისგან,   

მაგრამსიმულაციისშედეგებისმიხედვითსცენარი 3 

(მთლიანიფინანსურისაჭიროებისსაშინაოწყაროებიდანდაფინანსება) 

წარმოადგენსსაუკეთესოვარიანტს. 

მიმდინარეეტაპზე, 

ადგილობრივიბაზრისგანვითარებისდონეარიძლევადაფინანსებისსაჭიროებისსრულადადგილ

ობრივიბაზრიდანდაფინანსებისშესაძლებლობას. ამასთანავე, 

საშუალოვადიანპერიოდშიკრედიტორულიდაფინანსებითდაგეგმილიაისეთიპროექტებისგანხო

რციელება,   

სადაცაღნიშნულიპროექტებისმაქსიმალურიეფექტურიდაწარმატებულიგანვითარებისათვისმნი

შვნელოვანიაგანვითარებისპარტნიორიორგანიზაციებისმონაწილეობა.   შესაბამისად,   2019-

2021 

წლებისგანმავლობაშიმთლიანიფინანსურისაჭიროებისდაფინანსებამოხდებაროგორცსაშინაო, 

ისესაგარეოწყაროებიდან. 

იმისათვის,   რომმიღწეულიქნასსტრატეგიაშიდასახულიმიზნები,  

ქვემოთმოცემულიაშემდეგისტრატეგიულიმიმართულებები 2021 წლისთვის: 

რეფინანსირებისრისკი: 

1. 

საშინაობაზარზემთავრობაგეგმავსმიმოქცევაშიარსებულიფასიანიქაღალდებისკომპოზიციაშისა

შუალოდაგრძელვადიანიქაღალდებისწილისზრდას. 

2. 

საგარეოწყაროებიდანმიღებულისესხებიძირითადადგრძელვადიანიადაასევეაქვთმნიშვნელოვან

ისაშეღავათოპერიოდი.  მომავალში,  სესხებისაღებისდროსგადაწყვეტილებისმიღებისას,    

შენარჩუნდებაარსებულიტენდენციადაუპირატესობამიენიჭებაგრძელვადიანსესხებს. 

3.   საქართველოსმთავრობა 2019 

წლისგანმავლობაშიშეიმუშავებსგეგმასარსებულიევრობონდისდაფარვასთანდაკავშირებით. 

4. რეფინანსირებისრისკისუკეთსამართავად, იგეგმებამთავრობისმთლიანივალისთვის,  1  

წელიწადშიდასაფარისესხისძირითადითანხისპროცენტულმაწილმაარგადააჭარბოს 20%-ს. 

5. რეფინანსირებისრისკისკონტროლისშემდეგიმაჩვენებელიასაშუალოვადიანობა 

(წლებისმიხედვით,  ATM).  ამასთანდაკავშირებითდაგეგმილია,  

რომსაშუალოვადიანობამთავრობისმთლიანივალისთვისარჩამოსცდეს 5.5 წელს. 

საპროცენტოგანაკვეთისრისკი: 
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1.   2018 

წლისბოლოსმდგომარეობითფიქსირებულისაპროცენტოგანაკვეთისმქონემთავრობისვალისწილ

იმთავრობისმთლიანვალშიიყო 60.7%. იმისთვის, 

რომარგაიზარდოსმთავრობისვალისპორტფელისმოწყვლადობასაპროცენტოგანაკვეთისრისკებ

თანმიმართებაშიდაასევეშემცირდესსაპროცენტოხარჯი, 

დაგეგმილიამთავრობისმთლიანვალშიფიქსირებულისაპროცენტოგანაკვეთისმქონესესხებისწი

ლიარჩამოსცდეს 40%-ს. 

2. 

საპროცენტოგანაკვეთისრისკებისშეფასებისშემდეგიმაჩვენებელიამთავრობისვალზეპროცენტის

ხელმეორედდაფიქსირებისსაშუალოვადიანობა (ATR, წლებისმიხედვით).  იმისთვის,  

რომმოხდესსაპროცენტოგანაკვეთისრისკისმართვა, 

დაგეგმილიაპროცენტისხელმეორედდაფიქსირებისსაშუალოვადიანობამთავრობისმთლიანივა

ლისთვისარჩამოსცდეს 2.0 წლისნიშნულს. 

3.   საპროცენტოგანაკვეთისრისკისკიდევერთიმაჩვენებელია 1 წლისგანმავლობაში, 

მთავრობისვალზეპროცენტისხელმეორედდაფიქსირებისპროცენტულიმაჩვენებელი. 

ამასთანდაკავშირებით, 

დაგეგმილიააღნიშნულიმაჩვენებელიმთავრობისმთლიანივალისთვისარგადასცდეს 70%-

ისნიშნულს. 

სავალუტორისკი: 

1. ამჟამად, საქართველოსმთავრობისვალის 81.3% შედგებასაგარეოვალისგანდადანარჩენი  18.7%  

კისაშინაოვალისგან.  იმისათვის,  

რომშემცირდესმთავრობისვალისპორტფელისსავალუტორისკთანდაკავშირებულიმოწყვლადობ

ა,  2021 წლისთვისდაგეგმილიამთავრობისვალშისაშინაოვალისწილმაშეადგინოსსულმცირე 

20%, ხოლოგრძელვადიანპერიოდში, ეტაპობრივადგაიზარდოს 35%-მდე.  

მოცემულისტრატეგიულიმიმართულებებიეფუძნებადაშვებას, 

რომსტრატეგიისპერიოდისგანმავლობაშიარმოხდებასაშინაოთუსაგარეოშოკები,   

რომელიცმნიშვნელოვნადშეცვლისმაკროეკონომიკურგარემოს. 

სესხისაღებისას,   

საბოლოოგადაწყვეტილებაეფუძნებაზემოთგანხილულისიმულაციისშედეგების, 

დამატებითგანხილვისდაანალიზისერთობლიობას. 

სტრატეგიისგანხორციელებისმონიტორინგიდაშეფასებამოხდებაყოველწლიურად, 

რომელსაცუზრუნველყოფსსაქართველოსფინანსთასამინისტროსსახელმწიფოვალისმართვისდეპა

რტამენტი. 

მთავრობისვალისმართვისსტრატეგიისგანხორციელებისსამოქმედოგეგმა 

მთავრობის ვალის მართვის სტრატეგი დასახულიმიზნების

 მისაღწევადგანსაზღვრულიაშემდეგიამოცანებიდაშესაბამისიაქტივობები: 

1. მთავრობისფასიანიქაღალდებისლიკვიდურობისზრდა: 

1.1. 

ბენჩმარკბონდებისმოცულობისდამთავრობისფასიანიქაღალდებისბაზრისმოცულობისეტაპობრივ
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იზრდა 

1.2. ახალიინსტრუმენტებისდანერგვისმიზნით, საერთაშორისოპრაქტიკისშესწავლა 

(სამეცნიეროლიტერატურისშესწავლითდასაერთაშორისოსავალუტოფონდისდამსოფლიობანკისტე

ქნიკურიდახმარებებისგამოყენებით) 

2. მთავრობისფასიანიქაღალდებისბაზრისგანვითარებისმიზნითპირველადიდილერების (PD) 

სისტემისდანერგვა 

2.1. პირველადიდილერებისსისტემისსამუშაოჯგუფისშექმნადამონაწილეების 

როლებისგანსაზღვრა, საპილოტეპერიოდისგანმავლობაში, 

პირველადიდილერებისთვისუფლებებისდავალდებულებებისგანსაზღვრა 

2.2. სისტემისდანერგვისათვისსაჭიროსაკანონმდებლოცვლილებებისინიცირებადაგანხორციელება 

2.3. საპილოტესისტემისარეალისგანსაზღვრა, შემუშავებადადანერგვა 

2.4. პირველადიდილერებისსაპილოტესისტემიდანსრულფასოვანსისტემაზეგადასვლა 

3. 

მთავრობისვალისპორტფელისეფექტურიმართვისმიზნითვალდებულებებისმართვისოპერაციების 

(LMO) დანერგვა 

3.1. გამოსყიდვისოპერაციებთან (buy-back) დაკავშირებითსაერთაშორისოპრაქტიკის 

შესწავლა 

(სამეცნიეროლიტერატურისშესწავლითდასაერთაშორისოსავალუტოფონდისდამსოფლიობანკისტე

ქნიკურიდახმარებებისგამოყენებით) 

3.2. საერთაშორისოორგანიზაციებისრეკომენდაციებისგათვალისწინებით 

შესაბამისისაკანონმდებლოცვლილებებისინიცირებადაგანხორციელება 

3.3. ვალისაღრიცხვისარსებულისისტემებზე, გამოსყიდვისოპერაციებისგანხორციელებისთვის, 

შესაბამისიმოდულისდამატება 

 3.4. გამოსყიდვებისოპერაციებისდანერგვა 

3.5. გაცვლის (Switch) ოპერაციებისდანერგვისშესაძლებლობისშესწავლა 

(სამეცნიეროლიტერატურისშესწავლითდასაერთაშორისოსავალუტოფონდისდამსოფლიობან

კისტექნიკურიდახმარებებისგამოყენებით) 

4. 

მთავრობისფასიანიქაღალდებისინვესტორთაბაზისდივერსიფიცირებისმიზნითინვესტორებთანკომ

უნიკაციისგაუმჯობესება 

4.1. ბაზრისმონაწილეებთანდაპოტენციურინვესტორებთანუწყვეტიდიალოგის 

რეჟიმისდანერგვადაგაღრმავება 

4.2. ინვესტორებთანკომუნიკაციისსტრატეგიისშემუშავება 

4.3. ე.წ. "როუდშოუ"-ებისმოწყობასტრატეგიისშესაბამისად 

4.4. ინვესტორებისთვისრეგულარულისტატისტიკურ-ანალიტიკურიინფორმაციისწარმოება 

4.5. ინვესტორებთანვებინარებისრეგულარულიმოწყობა 

5. 

მთავრობისვალისპორტფელისრისკებისეფექტურიმართვისმიზნითევრობონდისრეფინანსირებისგეგ
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მისშემუშავება. 

5.1. ადგილობრივდაუცხოურინვესტორებთანშეხვედრებისგამართვა 

5.2. კონსულტაციებიეროვნულბანკთან, 

რეფინანსირებისშესაძლოოფციებისქვეყნისოფიციალურსაერთაშორისორეზერვებზეგავლენისშეფას

ებისმიზნით 

5.3. კონსულტაციებისაერთაშორისოსავალუტოფონდთან (IMF) დამსოფლიობანკთან (WB) 

5.4. 

რეფინანსირებისსხვადასხვაოფციებისდანახარჯებისადარისკებისანალიზისაბოლოოგადაწყვეტილე

ბისმიღებისმიზნით 

6. ფიზიკურიპირებისთვისმთავრობისფასიანქაღალდებზეწვდომისგამარტივება 

6.1. დონორებისდაპარტნიორიქვეყნებისდახმარებით,  საუკეთესოპრაქტიკებისშესწავლადა 

6.2. ელექტრონული სისტემის კონცეფციისშემუშავება. წყარო: 

საქართველოსფინანსთასამინისტრო 

ამჟამად, 

მრავალმხრივიდაორმხრივიკრედიტორებისგანსაქართველოსარგებლობსხელსაყრელისასესხოპირობ

ებით,    რომელიცგამოირჩევადაბალისაპროცენტოგანაკვეთით,   

სესხისხანგრძლივივადიანობითდაასევესაკმაოდხანგრძლივისაშეღავათოპერიოდით. 

განვითარებისპარტნიორებისფინანსურირესურსითგანსახორციელებელპროექტებსთანახლავსექსპე

რტიზა, პროექტისგანხორციელებისგამოცდილება, 

ცოდნისგაზიარებადასამუშაოებისგანხორციელებისმაღალისტანდარტი.   გარდაამისა, 

შემოთავაზებულსესხებს, გარკვეულშემთხვევებშითანახლავსსაინვესტიციოგრანტები. 

 

6.2. მთავრობისფასიანიქაღალდებისგამოშვებასაერთაშორისობაზარზე 

 

ევრობონდებისგამოშვება,   

მთავრობისთვისარისკიდევერთისაშუალებაფინანსურირესურსისმოსაზიდად. 

ესსაშუალებააქტუალურიაროდესაცფასიანიქაღალდებისადგილობრივიბაზარიარარისსაკმარისადგ

ანვითარებული.   ასევე, 

როდესაცინფლაციისმოლოდინებიგადაჭარბებულადააშეფასებულიდაადგილობრივბაზარზესესხე

ბამაღალხარჯებთანაადაკავშირებული.    სწორედასეთდროს, 

საერთაშორისოკაპიტალისბაზარისაშუალებასაძლევსქვეყანასმოიზიდოსთანხებიფინანსურისაჭირ

ოებისდასფინანსებლად.    ამშესაძლებლობისსრულფასოვნადგამოყენებისთვის,   

მნიშვნელოვანიაგაუმჯობესდესუცხოურიკაპიტალისბაზარზესაქართველოსცნობადობა. ამჟამად, 

საქართველოსაქვსგამოშვებული 500 მილიონიაშშდოლარისმოცულობისევრობონდი, 

რომელიცუნდადაიფაროს 2021 წელს. აღსანიშნავია, 

რომსამომავლოდევრობონდისგამოშვებისგადაწყვეტილებაზედიდგავლენასმოახდენსგამოშვების

დროსსაშინაოდასაგარეობაზრებზეარსებულიმდგომარეობა. 

6.3. მთავრობისფასიანიქაღალდებისგამოშვებასაშინაობაზარზე 

წყარო: საქართველოსფინანსთასამინისტროამჟამად, 
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მრავალმხრივიდაორმხრივიკრედიტორებისგანსაქართველოსარგებლობსხელსაყრელისასესხოპირ

ობებით,    რომელიცგამოირჩევადაბალისაპროცენტოგანაკვეთით,   

სესხისხანგრძლივივადიანობითდაასევესაკმაოდხანგრძლივისაშეღავათოპერიოდით. 

განვითარებისპარტნიორებისფინანსურირესურსითგანსახორციელებელპროექტებსთანახლავსექსპ

ერტიზა, პროექტისგანხორციელებისგამოცდილება, 

ცოდნისგაზიარებადასამუშაოებისგანხორციელებისმაღალისტანდარტი.   გარდაამისა, 

შემოთავაზებულსესხებს, გარკვეულშემთხვევებშითანახლავსსაინვესტიციოგრანტები. 

წყარო: საქართველოსფინანსთასამინისტრო 

6.4. დაფინანსებისწყაროებისერთმანეთთანშედარება 

დაფინანსებისმოსაზიდადსაქართველოსმთავრობაიღებსგადაწყვეტილებასთუროგორიტიპისინსტ

რუმენტიგამოიყენოს. ოპტიმალურიგადაწყვეტილებისმისაღებად, 

საჭიროასხვადასხვაწყაროებისფინანსურიპირობებისერთმანეთთანშედარება. 

თუერთმანეთსშევადარებთსაგარეოსესხებსდასაშინაობაზარზეგამოშვებულმთავრობისფასიანიქაღ

ალდებიდანმიღებულფინანსურრესურსებს, ერთიშეხედვითშესაძლოაჩანდეს, 

რომსაგარეოსესხებზესაპროცენტოგანაკვეთებინაკლებია, 

ვიდრემთავრობისსაშინაოფასიანქაღალდებზე,  მაგრამსრულისურათისმისაღებად,  

უნდამოხდესსხვადასხვაფაქტორებისგათვალისწინება, 

როგორიცააგაცვლითიკურსისრისკიდასტერილიზაციისხარჯი. 

ეროვნულვალუტაშისესხისაღებას, 

საგარეოწყაროებიდანმოზიდულიდაფინანსებისგანგანსხვავებით,  არაქვსგაცვლითიკურსისრისკი.  

ბოლოწლებშიგანვითარებულმამოვლენებმა, კერძოდ, აშშდოლარისგლობალურმაგამყარებამ, 

კიდევერთხელაჩვენა, 

რომაუცილებელიაშემცირდესსავალუტორისკიმთავრობისვალისპორტფელში, 

საგარეოვალისწილისშემცირებითდასანაცვლოდ, 

ეროვნულვალუტაშიდენომინირებულისესხებისწილისზრდით. გარდაამისა, 

მთავრობისფასიანიქაღალდებისგანვითარებულიბაზარიხელსშეუწყობსკაპიტალისბაზრისგანვითა

რებას.    

მთავრობისფასიანიქაღალდებიშეასრულებენბენჩმარკისროლსკერძოსექტორისფასიანიქაღალდები

სთვის.   

რაცგაამარტივებსკერძოსექტორისთვისსახსრებისმოზიდვასშედარებითნაკლებიდანახარჯებით, 

ადეკვატურირისკისფარგლებში. 

ადგილობრივბაზარზესესხებისაღებაარაინფლაციურია, რაციმასნიშნავს, 

რომსაშინაობაზარზესესხებითრამოცულობითაცხდებამიმოქცევიდანფულისამოღებაუკანაციმავემ

ოცულობითბრუნდებამთავრობისმიერხარჯებისგაღებისდროს. 

აღსანიშნავია, 

რომმთავრობისმხრიდანადგილობრივბაზარზედაგეგმილიმოცულობითსესხებისაღებაარგამოიწვე

ვსკერძოსექტორისდაკრედიტებისშემცირებას („გამოდევნისეფექტი“)  

დაეკონომიკურიზრდისშეფერხებას.  პირიქით,  

მთავრობისფასიანიქაღალდებისადგილობრივიბაზრისგანვითარებაგაზრდისსაშინაოვალისინსტრ
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უმენტებისლიკვიდობას,    რაცხელსშეუწყობსფინანსურიშუამავლობისეფექტიანობისზრდას, 

შედეგადგაიზრდებალარშიდენომინირებულისესხებისვადიანობა,    

შემცირდებასაპროცენტოგანაკვეთებიდაშესაბამისადგაიზრდებაეკონომიკისდაკრედიტება. 

რაცშეეხებასაერთაშორისოკაპიტალისბაზარზესესხებას, 

მიმდინარეპერიოდშიიგიუფროძვირიავიდრეკრედიტორებისგანაღებულისესხები,  

მაგრამსაშუალოდაგრძელვადიანიპერსპექტივისთვისმნიშვნელოვანიაქვეყნისცნობადობისგაზრდა

საერთაშორისოკაპიტალისბაზრებზე. 

ცხრილი 7 აჩვენებსდაფინანსებისწყაროებისხარისხობრივშედარებას. 

თითოეულწყაროსაქვსდადებითიდაუარყოფითიმხარეები,  

თუმცაერთიანისურათინათლადმიუთითებსსაშინაობაზარზედაფინანსებისმოზიდვისუპი

რატესობასსხვაწყაროებთანშედარებით. 

ცხრილი 7: დაფინანსებისწყაროებისშედარებითიუპირატესობები 

მრავალმხრივიდაორმხრივი 

კრედიტორებისგანმიღებულისესხები 

მთავრობისფასიანიქ

აღალდებისგამოშვებ

ასაერთაშორისო 

ბაზარზე 

მთავრობისფასია

ნიქაღალდებისგამ

ოშვებასაშინაო 

ბაზარზე 

რეფინანსირებისრისკი დაბალი მაღალი დაბალი 

საპროცენტოგანაკვეთისრისკი საშუალო დაბალი დაბალი 

გაცვლითიკურსისრისკისარქონა   ✔ 

გამოდევნისეფექტისარქონა ✔ ✔ ✔ 

შეღავათიანიპირობები ✔   

ქვეყნისოფიციალურირეზერვების 

ზრდაზეგავლენა 

✔ ✔  

რეგულაციებიდანგამომდინარე 

შეზღუდვებისარარსებობა 

 ✔ ✔ 

კაპიტალისბაზრისგანვითარების 

ხელშეწყობა 

  ✔ 

ინსტიტუციურიინვესტორთათვისლარშირისკს

მოკლებული 

დაბანდებისშესაძლებლობა 

   

✔ 

საერთაშორისობაზარზეცნობადობის 

ამაღლება 

 ✔  

წყარო: საქართველოსფინანსთასამინისტრო 
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მთავრობისვალისპორტფელისმომავალიხარჯებისდარისკებისშეფასებისმიზნითგაანალიზებულიქ

ნასესხებისაღებისშემდეგიოთხიალტერნატიულისცენარი 2019-2021 წლებისთვის: 

მთლიანიფინანსურისაჭიროებისმრავალმხრივიდაორმხრივიკრედიტორებისგანმიღებულისესხები

თდაფინანსება (სც.1) 

მთლიანიფინანსურისაჭიროებისევრობონდებისგამოშვებითდაფინანსება (სც.2) 

მთლიანიფინანსურისაჭიროებისსაშინაოწყაროებიდანდაფინანსება (სც.3) 

მთლიანიფინანსურისაჭიროებისროგორცმრავალმხრივიდაორმხრივიკრედიტორებისგან, 

ისესაშინაოწყაროებიდანდაფინანსება (სც.4) 

მოხდაზემოთმოცემულიალტერნატიულიდაფინანსებისსცენარებისსიმულაციასხვადასხვასახისგაც

ვლითიკურსისდასაპროცენტოგანაკვეთისშოკებისდაშვებით. სიმულაციისშედეგებმააჩვენა,  

რომხარჯებისადარისკებისმიხედვით,  

სცენარებისშედეგებიმნიშვნელოვნადარგანსხვავდებაერთმანეთისგან,   

მაგრამსიმულაციისშედეგებისმიხედვითსცენარი 3 

(მთლიანიფინანსურისაჭიროებისსაშინაოწყაროებიდანდაფინანსება) 

წარმოადგენსსაუკეთესოვარიანტს. 

მიმდინარეეტაპზე, 

ადგილობრივიბაზრისგანვითარებისდონეარიძლევადაფინანსებისსაჭიროებისსრულადადგილობრ

ივიბაზრიდანდაფინანსებისშესაძლებლობას. ამასთანავე, 

საშუალოვადიანპერიოდშიკრედიტორულიდაფინანსებითდაგეგმილიაისეთიპროექტებისგანხორც

იელება,   

სადაცაღნიშნულიპროექტებისმაქსიმალურიეფექტურიდაწარმატებულიგანვითარებისათვისმნიშვნ

ელოვანიაგანვითარებისპარტნიორიორგანიზაციებისმონაწილეობა.   შესაბამისად,   2019-2021 

წლებისგანმავლობაშიმთლიანიფინანსურისაჭიროებისდაფინანსებამოხდებაროგორცსაშინაო, 

ისესაგარეოწყაროებიდან. 

იმისათვის,   რომმიღწეულიქნასსტრატეგიაშიდასახულიმიზნები,  

ქვემოთმოცემულიაშემდეგისტრატეგიულიმიმართულებები 2021 წლისთვის: 

რეფინანსირებისრისკი: 

1. 

საშინაობაზარზემთავრობაგეგმავსმიმოქცევაშიარსებულიფასიანიქაღალდებისკომპოზიციაშისაშუა

ლოდაგრძელვადიანიქაღალდებისწილისზრდას. 

2. 

საგარეოწყაროებიდანმიღებულისესხებიძირითადადგრძელვადიანიადაასევეაქვთმნიშვნელოვანის
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აშეღავათოპერიოდი.  მომავალში,  სესხებისაღებისდროსგადაწყვეტილებისმიღებისას,    

შენარჩუნდებაარსებულიტენდენციადაუპირატესობამიენიჭებაგრძელვადიანსესხებს. 

3.   საქართველოსმთავრობა 2019 

წლისგანმავლობაშიშეიმუშავებსგეგმასარსებულიევრობონდისდაფარვასთანდაკავშირებით. 

4. რეფინანსირებისრისკისუკეთსამართავად, იგეგმებამთავრობისმთლიანივალისთვის,  1  

წელიწადშიდასაფარისესხისძირითადითანხისპროცენტულმაწილმაარგადააჭარბოს 20%-ს. 

5. რეფინანსირებისრისკისკონტროლისშემდეგიმაჩვენებელიასაშუალოვადიანობა 

(წლებისმიხედვით,  ATM).  ამასთანდაკავშირებითდაგეგმილია,  

რომსაშუალოვადიანობამთავრობისმთლიანივალისთვისარჩამოსცდეს 5.5 წელს. 

საპროცენტოგანაკვეთისრისკი: 

1.   2018 

წლისბოლოსმდგომარეობითფიქსირებულისაპროცენტოგანაკვეთისმქონემთავრობისვალისწილი

მთავრობისმთლიანვალშიიყო 60.7%. იმისთვის, 

რომარგაიზარდოსმთავრობისვალისპორტფელისმოწყვლადობასაპროცენტოგანაკვეთისრისკებთა

ნმიმართებაშიდაასევეშემცირდესსაპროცენტოხარჯი, 

დაგეგმილიამთავრობისმთლიანვალშიფიქსირებულისაპროცენტოგანაკვეთისმქონესესხებისწილ

იარჩამოსცდეს 40%-ს. 

2. 

საპროცენტოგანაკვეთისრისკებისშეფასებისშემდეგიმაჩვენებელიამთავრობისვალზეპროცენტისხ

ელმეორედდაფიქსირებისსაშუალოვადიანობა (ATR, წლებისმიხედვით).  იმისთვის,  

რომმოხდესსაპროცენტოგანაკვეთისრისკისმართვა, 

დაგეგმილიაპროცენტისხელმეორედდაფიქსირებისსაშუალოვადიანობამთავრობისმთლიანივალ

ისთვისარჩამოსცდეს 2.0 წლისნიშნულს.2018 

წლისბოლოსმდგომარეობითფიქსირებულისაპროცენტოგანაკვეთისმქონემთავრობისვალისწილი

მთავრობისმთლიანვალშიიყო 60.7%. იმისთვის, 

რომარგაიზარდოსმთავრობისვალისპორტფელისმოწყვლადობასაპროცენტოგანაკვეთისრისკებთა

ნმიმართებაშიდაასევეშემცირდესსაპროცენტოხარჯი, 

დაგეგმილიამთავრობისმთლიანვალშიფიქსირებულისაპროცენტოგანაკვეთისმქონესესხებისწილ

იარჩამოსცდეს 40%-ს. 

2. 

საპროცენტოგანაკვეთისრისკებისშეფასებისშემდეგიმაჩვენებელიამთავრობისვალზეპროცენტისხ

ელმეორედდაფიქსირებისსაშუალოვადიანობა (Aთღ, წლებისმიხედვით).  იმისთვის,  

რომმოხდესსაპროცენტოგანაკვეთისრისკისმართვა, 
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დაგეგმილიაპროცენტისხელმეორედდაფიქსირებისსაშუალოვადიანობამთავრობისმთლიანივალ

ისთვისარჩამოსცდეს 2.0 წლისნიშნულს. 

3.   საპროცენტოგანაკვეთისრისკისკიდევერთიმაჩვენებელია 1 წლისგანმავლობაში, 

მთავრობისვალზეპროცენტისხელმეორედდაფიქსირებისპროცენტულიმაჩვენებელი. 

ამასთანდაკავშირებით, 

დაგეგმილიააღნიშნულიმაჩვენებელიმთავრობისმთლიანივალისთვისარგადასცდეს 70%-

ისნიშნულს. 

სავალუტორისკი: 

1. ამჟამად, საქართველოსმთავრობისვალის 81.3% შედგებასაგარეოვალისგანდადანარჩენი  18.7%  

კისაშინაოვალისგან.  იმისათვის,  

რომშემცირდესმთავრობისვალისპორტფელისსავალუტორისკთანდაკავშირებულიმოწყვლადობა,  

2021 წლისთვისდაგეგმილიამთავრობისვალშისაშინაოვალისწილმაშეადგინოსსულმცირე 20%, 

ხოლოგრძელვადიანპერიოდში, ეტაპობრივადგაიზარდოს 35%-მდე. 

8. დანართი 

მთავრობისვალისმართვისსტრატეგიისგანხორციელებისსამოქმედოგეგმა 

მთავრობის ვალის მართვის სტრატეგიით დასახული მიზნების

 მისაღწევადგანსაზღვრულიაშემდეგიამოცანებიდაშესაბამისიაქტივობები: 

1. მთავრობისფასიანიქაღალდებისლიკვიდურობისზრდა: 

1.1. 

ბენჩმარკბონდებისმოცულობისდამთავრობისფასიანიქაღალდებისბაზრისმოცულობისეტაპობრივი

ზრდა 

1.2. ახალიინსტრუმენტებისდანერგვისმიზნით, საერთაშორისოპრაქტიკისშესწავლა 

(სამეცნიეროლიტერატურისშესწავლითდასაერთაშორისოსავალუტოფონდისდამსოფლიობანკისტექ

ნიკურიდახმარებებისგამოყენებით) 

2. მთავრობისფასიანიქაღალდებისბაზრისგანვითარებისმიზნითპირველადიდილერების (PD) 

სისტემისდანერგვა 

2.1. პირველადიდილერებისსისტემისსამუშაოჯგუფისშექმნადამონაწილეების 

როლებისგანსაზღვრა, საპილოტეპერიოდისგანმავლობაში, 

პირველადიდილერებისთვისუფლებებისდავალდებულებებისგანსაზღვრა 

2.2. სისტემისდანერგვისათვისსაჭიროსაკანონმდებლოცვლილებებისინიცირებადაგანხორციელება 
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2.3. საპილოტესისტემისარეალისგანსაზღვრა, შემუშავებადადანერგვა 

2.4. პირველადიდილერებისსაპილოტესისტემიდანსრულფასოვანსისტემაზეგადასვლა 

3. მთავრობისვალისპორტფელისეფექტურიმართვისმიზნითვალდებულებებისმართვისოპერაციების 

(LMO) დანერგვა 

3.1. გამოსყიდვისოპერაციებთან (bay-back) დაკავშირებითსაერთაშორისოპრაქტიკის 

შესწავლა 

(სამეცნიეროლიტერატურისშესწავლითდასაერთაშორისოსავალუტოფონდისდამსოფლიობანკისტექ

ნიკურიდახმარებებისგამოყენებით) 

3.2. საერთაშორისოორგანიზაციებისრეკომენდაციებისგათვალისწინებით 

შესაბამისისაკანონმდებლოცვლილებებისინიცირებადაგანხორციელება 3.3. 

ვალისაღრიცხვისარსებულისისტემებზე, გამოსყიდვისოპერაციების 

განხორციელებისთვის, შესაბამისიმოდულისდამატება 3.4. გამოსყიდვებისოპერაციებისდანერგვა 

3.5. გაცვლის (შწიტცჰ) ოპერაციებისდანერგვისშესაძლებლობისშესწავლა 

(სამეცნიეროლიტერატურისშესწავლითდასაერთაშორისოსავალუტოფონდისდამსოფლიობანკისტექ

ნიკურიდახმარებებისგამოყენებით) 

4. 

მთავრობისფასიანიქაღალდებისინვესტორთაბაზისდივერსიფიცირებისმიზნითინვესტორებთანკომ

უნიკაციისგაუმჯობესება 

4.1. ბაზრისმონაწილეებთანდაპოტენციურინვესტორებთანუწყვეტიდიალოგის 

რეჟიმისდანერგვადაგაღრმავება 

4.2. ინვესტორებთანკომუნიკაციისსტრატეგიისშემუშავება 

4.3. ე.წ. "როუდშოუ"-ებისმოწყობასტრატეგიისშესაბამისად 

4.4. ინვესტორებისთვისრეგულარულისტატისტიკურ-ანალიტიკურიინფორმაციისწარმოება 

4.5. ინვესტორებთანვებინარებისრეგულარულიმოწყობა 

5. მთავრობისვალისპორტფელისრისკებისეფექტურიმართვისმიზნითევრობონდის 

რეფინანსირებისგეგმისშემუშავება 

5.1. ადგილობრივდაუცხოურინვესტორებთანშეხვედრებისგამართვა 
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5.2. კონსულტაციებიეროვნულბანკთან, რეფინანსირებისშესაძლოოფციებისქვეყნის 

ოფიციალურსაერთაშორისორეზერვებზეგავლენისშეფასებისმიზნით 

კონსულტაციებისაერთაშორისოსავალუტოფონდთან (IMF) დამსოფლიობანკთან 

(WB). 

რეფინანსირებისსხვადასხვაოფციებისდანახარჯებისადარისკებისანალიზი 

საბოლოოგადაწყვეტილებისმიღებისმიზნით. 

6. ფიზიკურიპირებისთვისმთავრობისფასიანქაღალდებზეწვდომისგამარტივება 

6.1. დონორებისდაპარტნიორიქვეყნებისდახმარებით,  საუკეთესოპრაქტიკებისშესწავლადა  2. 

ელექტრონული სისტემის კონცეფციისშემუშავება.

 

 

მოცემული სტრატეგიული მიმართულებები ეფუძნება დაშვებას, რომ სტრატეგიის პერიოდის 

განმავლობაში   არ   მოხდება   საშინაო   თუ   საგარეო   შოკები,   რომელიც   მნიშვნელოვნად   
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შეცვლის მაკროეკონომიკურ გარემოს. სესხის   აღებისას,   საბოლოო   გადაწყვეტილება   ეფუძნება   

ზემოთ   განხილული სიმულაციის შედეგების, დამატებით განხილვის და ანალიზის 

ერთობლიობას. სტრატეგიის განხორციელების მონიტორინგი და შეფასება მოხდება 

ყოველწლიურად, რომელსაც უზრუნველყოფს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო 

ვალის მართვის დეპარტამენტი.სესხისაღებისსაჭიროება (Gross Financing Need) 

შედგებაბიუჯეტისდეფიციტისდაფინანსებისადასესხისძირითადინაწილისდაფარვისათვისსაჭირო

თანხებისაგან. 

მთავრობასაღნიშნულისაჭიროებისდასაფინანსებლადგააჩნიასესხებისმოზიდვისრამდენიმეწყარო. 

სესხებიმრავალმხრივიდაორმხრივიკრედიტორებისგან 

 

განვითარებისპარტნიორებისგანმიღებულისესხებიწარმოადგენსსაქართველოსმთავრობისვალისყვ

ელაზედიდნაწილს. 

კრედიტორებისმხარდაჭერამმნიშვნელოვანიროლიშეასრულაქვეყნისგანვითარებისადაევროპული

ღირებულებებისმქონედემოკრატიულ, 

კანონისუზენაესობაზედაფუძნებულიქვეყნისჩამოყალიბებისპროცესში. 

მთავრობაპარტნიორებისგანორისახისსესხებსიღებს: 

პირველიტიპისსესხებიუშუალოდმიბმულიაკონკრეტულიპროექტებისდაფინანსებაზედამეორეტიპ

ისსესხებიგანკუთვნილიამთავრობისრეფორმებისმხარდასაჭერად.   როგორცზემოთაღინიშნა,   

საბოლოოდორივეტიპისსესხიხმარდებამთავრობისკაპიტალურიდანიშნულებისხარჯებსან/დაიფარ

ებაარსებულისესხები.  

უცხოურიწყაროებიდანმიღებულისესხებიმიიმართებაქვეყნისინფრასტრუქტურისრეაბილიტაციის

დაქვეყნისგანვითარებისთვისსასიცოცხლოდმნიშვნელოვანიპროექტებისდასაფინანსებლად. 

კრედიტორებისფინანსურიმხარდაჭერითარაერთიმნიშვნელოვანიპროექტისგანხორციელებახდება

შესაძლებელი, რაცგამოიხატებაროგორცძირითადისატრანზიტომაგისტრალისმოდერნიზებით, 

რომელიცუმნიშვნელოვანესიასაგზაოქსელისგანვითარებისადათანამედროვესტანდარტებთანშესაბ

ამისობაშიმოყვანისკუთხით, ასევე,  ენერგეტიკულიდამოუკიდებლობის,  

ენერგოსისტემებისუსაფრთხოებისადასტაბილურობისმიღწევისმიზნითენერგეტიკისსექტორშიპრ

ოექტებისგანხორციელებისფინანსურიმხარდაჭერით;     

სოფლისმეურნეობისსექტორისმხარდასაჭერადსხვადასხვაპროექტებისგანხორციელებით;   

ხელმისაწვდომიხდებასასმელიწყალიდაწყალარინებისსისტემები,  როგორცდიდ,  

ისემცირედასაშუალოზომისქალაქებსადასოფლებში, 

რომლებსაცმნიშვნელოვანიპოტენციალიგააჩნიათაგრობიზნესის,  

ტურიზმისადარეგიონულივაჭრობისგანვითარებისკუთხით;  

დააგრეთვესხვადასხვაგადაუდებელიღონისძიებებისათუპროექტებისგანხორციელებისფინანსური

მხარდაჭერით.    ამასთან,    

არანაკლებმნიშვნელოვანიაკრედიტორებისმხარდაჭერარეფორმებისგანხორციელებისკუთხით, 

რომელიცგამოხატულიარისროგორცრეფორმებისგანხორციელებისასექსპერტიზით, 
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ასევეგანხორციელებისცოდნისგაზიარებით. 

2018   წლისგანმავლობაში,   

სახელმწიფობიუჯეტშიაისახაორმხრივიდამრავალმხრივიკრედიტორებისგანმოზიდული   1,379.8   

მილიონილარისრესურსი. საიდანაც,  924.8  მილიონილარიგამოიყოპროგრამულისესხებისსახით,  

მიბმულიკონკრეტულსაინვესტიციოპროექტებზე,   ხოლოდანარჩენი   455.0   

მილიონილარიმთავრობისრეფორმებისმხარდამჭერისესხებისსახით.  2019  წელს,  

კრედიტორებისგან 1,686.1 მილიონილარისოდენობისდაფინანსებისმიღებაამოსალოდნელი. 

მათშორის,1,301.1   მილიონილარიპროგრამულისესხები,   ხოლო   385.0   

მილიონიმთავრობისრეფორმებისმხარდამჭერისესხები.2018   წლისგანმავლობაში,   

სახელმწიფობიუჯეტშიაისახაორმხრივიდამრავალმხრივიკრედიტორებისგანმოზიდული   1,379.8   

მილიონილარისრესურსი. საიდანაც,  924.8  მილიონილარიგამოიყოპროგრამულისესხებისსახით,  

მიბმულიკონკრეტულსაინვესტიციოპროექტებზე,   ხოლოდანარჩენი   455.0   

მილიონილარიმთავრობისრეფორმებისმხარდამჭერისესხებისსახით.  2019  წელს,  

კრედიტორებისგან 1,686.1 მილიონილარისოდენობისდაფინანსებისმიღებაამოსალოდნელი. 

მათშორის,1,301.1   მილიონილარიპროგრამულისესხები,   ხოლო   385.0   

მილიონიმთავრობისრეფორმებისმხარდამჭერისესხები. 

  საქართველოს   ვალის   მართვის   ეფექტიანობის   ამაღლებისშესაძლებლობები     საგარეო ვალის 

მართვის მიზანია საქართველოსთვის   საგარეო საფინანსორესურსების   მოზიდვასთან   ერთად   

მიმდინარეობდეს   ძველი   დავალიანებისშეზღუდვის ეფექტიანი მექანიზმების შემუშავება და 

მათი სწრაფად ამოქმედება.საგარეო   ვალის   მართვის   პოლიტიკასთან   დაკავშირებული   

პრობლემებისშესამცირებლად   მაქსიმალურად   უნდა   იქნას   გაანალიზებული   

საერთაშორისოგამოცდილება   და   პრაქტიკა.   განვითარებადი   ქვეყნებისთვის   საგარეო   

ვალისწარმატებული მართვისა და რესტრუქტურიზაციის საკითხების ყოველთვის დგასდღის   

წესრიგში.   საგარეო   დავალიანების   ტვირთის   შეზრუდვის   მიზნითმსოფლიოში   წარმატებით   

მოქმედებს   პროგრამა   ,,გარემოს   დაცვა   ვალებისშემთხვევაში  აქვს  ადგილი,  მთლიანი  

შესყიდვები  ხორციელდება  კრედიტორიქვეყნის  მითითებით  და  ძირითადად  უცხოური  

პარტნიორებისგან.  ისინიცდილობენ  საკმაოდ  დიდი  ფასების  დადებას  მომსახურებასა  და  

პროდუქციაზე,შესაბამისად,  დებიტორი  ქვეყნისთვის  პროექტების  კოლოსალური  

თანხებისპირობებშიც ვერ მიიღწევა მაქსიმალური ეფექტი.          საქართველოში  საგარეო  

ვალის(მათ   შორის  რუსეთის   ვალის)  მართვისპოლიტიკის  ეფექტიანობის  ასამაღლებლად  

სასურველია  ჩამოყალიბდესგამჭვირვალე  მართვის  მქონე  ფინანსური  ინსტიტუტი,  რომელიც  

ძირითადადეკონომიკური  განვითარების,  გარემოსდაცვით  და  სოციალურ  

პროგრამებსგანახორციელებს  და  არა  ბიუჯეტის  პერმანენტური  დეფიციტების დაფინანსებას.ამ  

ინსტიტუტმა  ხელი  უნდა  შეუწყოს  გრანტების  მოზიდვას  დაინტერესებულიქვეყნებიდან  და  

საერთაშორისო  არასამთავრობო  ორგანიზაციებიდან.  მსგავსისაფინანსო  ინსტიტუტის  შექმნა  

მომგებიანი  იქნება  საქართველოსთვის.  იგიგანახორციელებს  და  ზედამხედველობას  გაუწევს  

ისეთი  პროგრამებისხორცშესხმას,  რომლებიც  ძირითადად  სოციოეკონომიკური  

პრობლემებისმოგვარებაზე  იქნება  ორიენტირებული.  რა  თქმა  უნდა,  აუცილებელია  

დამუდმივად  უნდა  ხდებოდეს  საფინანსო  ორგანიზაციით  მიღებული  დადებითიეფექტის  
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გამოთვლა,  აგრეთვე  მისი  შედარება  იმ  ორგანიზაციულ  დაადმინისტრაციულ  ხარჯებთან,  

რომელსაც ორგანიზაციის  შექმნა/ფუნქციონირება წარმოშობს. საგარეო ვალის მიმართ (საგარეო  

ვალის  მართვასთან  დაკავშირებით) მომავალში ძალზე  მნიშვნელოვანი   იქნება  სავალუტო  

პოლიტიკის  საკითხის  განხილვაც,რადგან  ამ  სფეროში  ჩვენ  სწორედ   რუსეთში   წარსულში 

(იგულისხმება   1997-1998წწ.   განხორციელებული   სავალუტო   კრიზისები)  მიმდინარე  

პროცესების მძევლები გავხდით და მნიშვნელოვნად დავზარალდით. 

საქართველოს საგარეო ვალი 

 საქართველოს საგარეო ვალია 4474.0 მლნ აშშ დოლარი, იგი მთლიანი შიდა პროდუქტის (16528,5 

მლნ. აშშ დოლარი) 27%-ია, ხოლო ექსპორტის 130 %-ია. იმ შემთხვევაში თუ დავალიანებას 

ექსპორტიდან შემოსავალს შევადარებთ ვხვდებით (SILIC) ქვეყნების ჯგუფში, ხოლო თუ მშპ-ს 

შევადარებთ (LILIC) ქვეყნების ჯგუფში. ამ მაჩვენებლების მიხედვით მძიმე მდგომარეობა არა 

გვაქვს თუმცა ჯერ არასტაბილური ქვეყნების ჯგუფს მივეკუთვნებით. ამავე დროს სხვა 

კრიტერიუმების გათვალისწინებით ამ ტიპის ქვეყნებს საქართველოს ვერ მივაკუთვნებთ. ** 

საგარეო ვალის მართვის მიზანია საქართველოსთვის  საგარეო საფინანსო რესურსების 

მოზიდვასთან ერთად მიმდინარეობდეს ძველი დავალიანების შეზღუდვის ეფექტიანი 

მექანიზმების შემუშავება და მათი სწრაფად ამოქმედება. საგარეო ვალის მართვის პოლიტიკასთან 

დაკავშირებული პრობლემების შესამცირებლად მაქსიმალურად უნდა იქნას გაანალიზებული 

საერთაშორისო გამოცდილება და პრაქტიკა. განვითარებადი ქვეყნებისთვის საგარეო ვალის 

წარმატებული მართვისა და რესტრუქტურიზაციის საკითხების ყოველთვის დგას დღის წესრიგში. 

საგარეო დავალიანების ტვირთის შეზრუდვის მიზნით მსოფლიოში წარმატებით მოქმედებს 

პროგრამა ,,გარემოს დაცვა ვალების ნაცვლად”. საქართველოსთვის პროგრამა ,,გარემოს დაცვა 

ვალების ნაცვლად” მიმზიდველად შეიძლება ჩაითვალოს შემდეგი მიზეზების გამო:  

• უზრუნველყოფს ახალ და დამატებით სახსრებს ადგილობრივ ვალუტაში;  

• დებიტორ ქვეყანაში ეკოლოგიური საქმიანობისთვის შესაძლებელია დამატებითი ფინანსების 

მოძიება, რაც მნიშვნელოვანი იქნება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის;  

• ამ პროგრამით სიღარიბის დაძლევის პროგრამაში ეკოლოგიასთან დაკავშირებული საკითხების 

ჩართვის საშუალება გვაქვს;  

• ეს პროგრამა გარემო პირობების გაუმჯობესების, ჯანმრთელობის დაცვის, ახალი სამუშაო 

ადგილების შექმნის და ადგილობრივი რესურსების გამოყენების საკითხების წინ წამოწევის 

საშუალებას გვაძლევს;  

• პროგრამა `გარემოს დაცვა ვალების სანაცვლოდ~ ისეთი მცირეშემოსავლიანი ქვეყნისთვის 

როგორიც საქართველოა, გარემოს დაცვის კუთხით საერთაშორისო შეთანხმებების შესრულების 

დაწყების საშუალებასაც ჰქმნის (მაგალითად: გაეროს ჩარჩო ხელშეკრულება კლიმატის შეცვლის 
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შესახებ, კონვენცია ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესანარჩუნებლად, ვენის კონვენცია 

ოზონის შრის დაცვის შესახებ); 

• ამ პროგრამით შესაძლებელია ასევე შემცირდეს არსებობის ზღვარზე მყოფი ბუნებრივი 

რესურსების გამოყენებასთან დაკავშირებული პრობლემების რაოდენობა (მაგალითად: 

მიწისქვეშდა და ზედაპირზე არსებული წყლები და ტყეები);  

• ამ პროგრამის სათანადო ორგანიზება ხელს შეუწყობს ქვეყნის ინსტიტუციური შესაძლებლობების 

გაფართოებას და ეკოლოგიური პროგრამების განხორციელებას, რაც მიმართული იქნება 

პროექტების მომზადებასა და სახელმწიფო ფინანსების გამჭირვალედ და ეფექტურად მართვაზე. 

   საქართველოში ეს პროგრამა დიდი რაოდენობის ვალების გაცვლის საშუალებას მოგვცემს. ეს რა 

თქმა უნდა ქვეყანაში ინფლაციის დონის მომატების საშიშროებასაც წარმოშობს, რადგან დიდი 

პროექტების დაფინანსება ადგილობრივ ვალუტაში უნდა მოხდეს. თუმცა ტრანსაქციების სწორი 

ორგანიზებით ამ რისკების გადალახვაც შესაძლებელია. ერთჯერადი გადარიცხვების მაგივრად, 

უნდა იქნას გამოყენებული ნაწილებად გადარიცხვის პრინციპი. კრედიტორებისთვის გაცილებით 

მიმზიდველია გაცვლები `ვალები განვითარების დასახმარებლად~  რადგან მათ რიგი 

მნიშვნელოვანი მახასიათებლები აქვთ. ზემოთ წარმოდგენილი ტიპის ოპერაციები მიმზიდველია 

კრედიტორებისთვის, რადგან გამჭირვალე ტრანსაქციებს მოიცავენ და ჩვეულებრივ ხორციელდება 

ერთჯერად ფულადი გადარიცხვებით. ამ საშუალებათა მართვა საკმაოდ ადვილად შეიძლება 

ჩამოყალიბდეს კონკრეტული შეთანხმების ხელშეკრულებებში. ამ გზით კრედიტორებს შეუძლიათ 

პირდაპირ აკონტროლონ დებიტორის დანახარჯები, ხოლო საბაზისო ბიუჯეტის შემცირებითა და 

შეთანხმებული შესყიდვების საშუალებით(კრედიტორისთვის დასაბრუნებელი თანხით 

დებიტორი ქვეყანა გარკვეულ პროდუქციას კრედიტორ ქვეყანაში ყიდულობს) კრედიტორებს 

საკუთარი თანხების ნაწილობრივ დაბრუნების საშუალება ეძლევათ. უფრო მეტიც `ვალების 

გაცვლა განვითარებისთვის~ კრედიტორს აძლევს დებიტორიH ქვეყანისთვის ვალის ჩამოწერის 

საშუალებას რაიმე დამატებითი საფინანსო რესურსების გადარიცხვის გარეშე. თუმცა 

საქართველოსთვის ასეთი ტიპის ვალების გაცვლა არ უნდა იყოს დიდად მიმზიდველი. მან 

შეიძლება ჩაანაცვლოს ის დახმარებები, რომლებიც საქართველოს უსასყიდლოდ გადაეცემოდა. 

განვითარებისთვის გამოყოფილი სახსრების გასაზრდელად, კი საქართველოს აწყობს, რომ 

ვალების გაცვლა დაფინანსების ახალ წყაროდ მიიჩნიოს, ისე რომ მან ხელი არ შეუშალოს სხვა 

დახმარებებს. თუ იქნება მყარი გარანტია, რომ ამგვარი ვალების გაცვლა არ შეუშლის ხელს 

მომავალში სხვადასხვა უსასყიდლო დახმარებებს, მაშინ იარსებებს შესაძლებლობა, რომ ვალების 

გაცვლა განვითარებისთვის აქტუალური გახდეს საქართველოს მთავრობისათვის.  

კრედიტორებისთვის ყველაზე სასურველია გაცვლები `ვალები აქტივებზე~. განსხვავება 

გაცვლებისა ,,ვალები აქტივებზე“(ვალის სხვა გაცვლებთან შედარებით) დებიტორი ქვეყნისთვის 

არის ის, რომ პირველ შემთხვევაში, სხვა შემთხვევებთან შედარებით, კრედიტორი ქვეყანა 

საკუთარი აქტივების ყველაზე დიდ რაოდენობას იბრუნებს. ეს პროგრამა საკმაოდ 

წარმატებული აღმოჩნდა, ლათინური ამერიკის ქვეყნებში. კრედიტორ ქვეყნებში ვალების 
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რესტრუქტურიზაციის გავლენით გამოწვეული ნეგატიური ეფექტებითა და საკუთარი 

საფინანსო ინსტიტუტების გაუარესებული მდგომარეობის საკომპენსაციოდ, გაცვლები ,,ვალი 

აქტივებზე“ განსაკუთრებით მიმზიდველი აღმოჩნდა. ზოგიერთი კრედიტორი ამ ინსტრუმენტს 

დებიტორ ქვეყანაში სტრატეგიული აქტივების(მაგალითად, ელექტროენერგეტიკის, 

ინფრასტუქტურის, ან სხვა დარგში არაკონკურენციული სეგმენტის) შესაძენად იყენებს. ამ 

ტიპის ტრანსაქციებს აქტიურად მიმართავს რუსეთი ყოფილი საბჭოთა კავშირის წევრ 

ქვეყნებში, რომლებსაც რუსეთის მთავრობასთან ან მთავრობის კონტროლის ქვეშ მყოფ 

ენერგოკომპანიებთან დაგროვილი ვალი გააჩნიათ. იგი მიმზიდველია კრედიტორებისთვის 

წმინდა ეკონომიკური მოსაზრებების გამო, როდესაც გაცვლილი ვალის რაოდენობა ნაკლებია 

ნაყიდი აქტივების ფასზე (ან მისი ტოლია). ამ სტატიაში ჩვენ ვერ მოვიყვანთ და არც გვაქვს 

სარწმუნო და ოფიციალური ინფორმაცია განვაცხადოთ, რომ საქართველოს მნიშვნელოვანი 

სტრატეგიული აქტივები რუსეთს (ქვეყანა, რომელმაც საქართველოს ტერიტორიის 1/3- ის 

ოკუპაცია განახორციელა) შესთავაზეს ვალის სანაცვლოდ, მაგრამ ასეთი ეჭვი ნამდვილად 

არსებობს. მცირეა იმის შესაძლებლობა, რომ საქართველოსთვის მომგებიანი ეკონომიკური 

ტრანსაქციები, ასევე მიმზიდველი იქნება კრედიტორი ქვეყნებისთვის, თუ აქტივების ფასები არ 

იქნება იმაზე დაბალი, ვიდრე ეს თავისუფალ ბაზარზეა. თუ რა თქმა უნდა კრედიტორები ამ 

გარემოებას არ მიიჩნევენ ქველმოქმედებად. საქართველოსთვის ამ ტიპის გაცვლაზე უფრო 

უკეთესი იქნებოდა, მოთხოვნადი აქტივები ბაზარზე გაეყიდა და შემოსული თანხით ვალების 

ეფექტიანი მართვის მექანიზმები შეექმნა. 

საქართველოს საგარეო დავალიანების რესტრუქტურიზაციის პოლიტიკა უნდა ეფუძნებოდეს 

საერთაშორისო გამოცდილების გამოყენებას. ამ თვალსაზრისით უპირველეს ყოვლისა 

გასათვალისწინებელია, რომ კრედიტორ ქვეყნებს განსაკუთრებით იზიდავთ კონკრეტულ 

პროექტებზე მიბმული ვალების პატიება. მიზეზად კი შეიძლება ჩაითვალოს შემდეგი 

გარემოებანი: 

 • ასეთი მოდელი იძლევა გარანტიას, რომ ნაპატიები თანხები ზუსტად დაიხარჯება 

კრედიტორისთვის სასურველ და შეთანხმებულ პროექტის განხორციელებაზე; 

 • პროექტის განხორციელებისას კრედიტორს საშუალება აქვს დებიტორ ქვეყანას გაუწიოს 

რჩევები და რეკომენდაციები. 

 პროექტის შესრულება გამოირჩევა შედარებით დაბალი ადმინისტრაციული და სხვა 

დანახარჯებით, რადგან ცალკე სტრუქტურის შექმნისა და მართვის საჭიროება არ დგება. 

არსებობს ალტერნატივა ამ პროექტების და ვალის ჩამოწერის განხორციელება სპეციალურად 

შექმნილი საფინანსო სტრუქტურის მეშვეობით. მთლიან პროცესს ამ შემთხვევაში ეს 

ინსტიტუტი ანხორციელებს. მას გააჩნია პროცედურები და წესები. განკვარგვის წესები და 

ტრანსაქციები წინასწარ შეთანხმებულია კრედიტორ ქვეყანასთან. პროექტების განხორციელება 

და მის ფარგლებში გაკეთებული შესყიდვები გაცილებით ეფექტურია, რადგან იქმნება 

კონკურენტული გარემო. მსგავსი ინსტიტუციის შექმნა და პროექტების შერჩევა განსაკუთრებით 
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მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის. პროექტების შერჩევა კონკურენციის პირობების 

გათვალისწინებით ხელს უწყობს რესურსების ეფექტიან გამოყენებას და ეკოლოგიური 

შედეგების გაუმჯობესებას. კონკურენციის გარეშე, კი რასაც რესტრუქტურიზაციის მოყვანილი 

პრაქტიკის შემთხვევაში აქვს ადგილი, მთლიანი შესყიდვები ხორციელდება კრედიტორი 

ქვეყნის მითითებით და ძირითადად უცხოური პარტნიორებისგან. ისინი ცდილობენ საკმაოდ 

დიდი ფასების დადებას მომსახურებასა და პროდუქციაზე, შესაბამისად, დებიტორი 

ქვეყნისთვის პროექტების კოლოსალური თანხების პირობებშიც ვერ მიიღწევა მაქსიმალური 

ეფექტი.  

 საქართველოში საგარეო ვალის მართვის  პოლიტიკის ეფექტიანობის ასამაღლებლად სასურველია 

ჩამოყალიბდეს გამჭვირვალე მართვისმქონე ფინანსური ინსტიტუტი, რომელიც ძირითადად 

ეკონომიკური განვითარების, გარემოსდაცვით და სოციალურ პროგრამებს განახორციელებს და 

არა ბიუჯეტის პერმანენტური დეფიციტების დაფინანსებას. ამ ინსტიტუტმა ხელი უნდა შეუწყოს 

გრანტების მოზიდვას დაინტერესებული ქვეყნებიდან და საერთაშორისო არასამთავრობო 

ორგანიზაციებიდან. მსგავსი საფინანსო ინსტიტუტის შექმნა მომგებიანი იქნება 

საქართველოსთვის. იგი განახორციელებს და ზედამხედველობას გაუწევს ისეთი პროგრამების 

განხორციელებას, რომლებიც ძირითადად სოციოეკონომიკური პრობლემების მოგვარებაზე იქნება 

ორიენტირებული. რა თქმა უნდა, აუცილებელია და მუდმივად უნდა ხდებოდეს საფინანსო 

ორგანიზაციით მიღებული დადებითი ეფექტის გამოთვლა, აგრეთვე მისი შედარება იმ 

ორგანიზაციულდა ადმინისტრაციულ ხარჯებთან, რომელსაც ორგანიზაციის 

შექმნა/ფუნქციონირება წარმოშობს.  

სავარეო ვალის მართვასთან დაკავშირებით ძალზე მნიშვნელოვანია სავალუტო პოლიტიკის 

საკითხების განხილვა, მაგრამ ამ სფეროში ჩვენ მსოფლიოში და მეზობელ ქვეყნებში  მიმდინარე 

პროცესების მძევლები გავხდით. იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს ვალუტის ლარის კურსის 

სწრაფი დაცემის ტენდენცია კვლავ გაგრძელდება, (რაც მეზობელ ქვეყნებში მიმდინარე სავალუტო 

კურსების დაცემის ტენდენციის ზემოქმედებით არის გამოწვეული) სასურველი იქნებოდა გარე 

ვალის შიგა ვალში კონვერსია, მაგრამ ეს პროცესი მარტო ჩვენ სურვილზე არ იქნება 

დამოკიდებული.  

ლექცია 13-14 

საქართველოს საგარეო ეკონომიკური პოლიტიკა და ქვეყნის 

კონკურენტუნარიანობა. 

 

1. ორმხრივი დიპლომატია 

საგარეო პოლიტიკის განხორციელებისთვის აქტიურად იქნება გამოყენებული ორმხრივი 

დიპლომატია, როგორც ერთ-ერთი ქმედითი ინსტრუმენტი საერთაშორისო პარტნიორებთან 

პოზიტიური დღის წესრიგის ფორმირებისა და ურთიერთობებში არსებული პოტენციალის 
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მაქსიმალური რეალიზაციისთვის. ორმხრივი დღის წესრიგის სხვა აქტუალურ საკითხებთან 

ერთად, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ცირკულარული მიგრაციის ხელშეწყობასა და 

პარტნიორ ქვეყნებთან აღნიშნული მიმართულებით თანამშრომლობის გაღრმავებას. ამერიკის 

შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის განმტკიცება ამერიკის შეერთებულ 

შტატებთან, როგორც საქართველოს მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან, თანამშრომლობის 

გაღრმავება სასიცოცხლო მნიშვნელობას იძენს საქართველოს სუვერენიტეტის განმტკიცების, 

ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის, დეოკუპაციის, ევროპული და ევროატლანტიკური 

მისწრაფებებისა და ქვეყანაში ინსტიტუციური დემოკრატიის კონსოლიდაციისა და მიმდინარე 

ეკონომიკური რეფორმების მხარდაჭერის კუთხით. საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ 

შტატებს აკავშირებს საერთო ღირებულებები და სტრატეგიული ინტერესები, რომელთა მიღწევა 

გაიოლდება ორმხრივი თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავებით, მათ შორის ისეთი ქმედითი 

ინსტრუმენტების გამოყენებით, როგორიცაა აშშ-საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის 

ქარტიის კომისიით გათვალისწინებული ოთხი სამუშაო ჯგუფი (თავდაცვისა და უსაფრთხოების; 

ეკონომიკის, ენერგეტიკისა და ვაჭრობის; დემოკრატიისა და მმართველობის; ხალხთაშორისი 

ურთიერთობებისა და კულტურული გაცვლების) და ყოველწლიური შემაჯამებელი/ომნიბუს 

შეხვედრები. თანამშრომლობის ძირითადი მიმართულებები და პრიორიტეტები: აშშ-ის კონგრესში 

არსებული საქართველოს მძლავრი ორპარტიული მხარდაჭერის შენარჩუნება. თავდაცვისა და 

უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის კიდევ უფრო გაღრმავება. საქართველოს ეროვნული 

უსაფრთხოების განმტკიცების, თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერების, თავდაცვის 

ძალების ინსტიტუციური განვითარების (მათ შორის, GDRP-ის პროგრამის ეფექტური 

იმპლემენტაცია, ორმხრივი და მრავალმხრივი სამხედრო წვრთნების გაგრძელება და გაფართოება, 

ასევე, ორმხრივი სამართლებრივი ჩარჩოს განვრცობა), ქვეყნის ევროატლანტიკური ინტეგრაციის 

პროცესში აშშ-ის აქტიური ჩართულობის ხელშეწყობა, მათ შორის ახალი ორმხრივი 

ხელშეკრულებების საშუალებით. უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის შემდგომი 

გაღრმავება, მათ შორის, ჰიბრიდულ საფრთხეებსა და ტერორიზმთან ბრძოლისა და მასობრივი 

განადგურების იარაღის გავრცელების პრევენციის მიმართულებებით. აშშ-ს მხრიდან 

საქართველოს ინსტიტუციური დემოკრატიის სფეროში მიმდინარე რეფორმების მხარდაჭერის 

შემდგომი განმტკიცება. „ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციისა“ (MCC) და „აშშ-ს 

განვითარების სააგენტოს” (USAID) ფარგლებში, საქართველოში ეკონომიკური და ინსტიტუციური 

დემოკრატიული რეფორმების წარმატებით განხორციელებაში აშშ-ის მხარდაჭერის (ფინანსური და 

ექსპერტული) უზრუნველყოფის მიმართულებით მუშაობა. ეკონომიკური თანამშრომლობა და 

ვაჭრობა. აშშ-ის აღმასრულებელ და საკანონმდებლო ხელისუფლებასთან, სავაჭრო 

წარმომადგენლის ოფისთან თანამშრომლობა საქართველოს მდგრადი ეკონომიკური 

განვითარების, ასევე ვაჭრობის, სატრანსპორტო და ლოგისტიკური კუთხით რეგიონული ჰაბის 

პოტენციალის განმტკიცების, საქართველოში ამერიკული ინვესტიციების მოზიდვისა და 

თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმების კუთხით პროგრესის მიღწევის მიზნით. აშშ-ში 

საქართველოს პოპულარიზაცია. აშშ-ის პოლიტიკურ დღის წესრიგში საქართველოს საკითხის 

აქტუალურობის შენარჩუნებისა და აშშ-ის საზოგადოებაში ქვეყნის შესახებ ცნობადობის 

ამაღლების მიზნით, აშშ-ის წამყვან აკადემიურ და ბიზნეს-წრეებთან, არასამთავრობო და კვლევით 
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ორგანიზაციებთან, მედიასთან, საქართველოს მხარდამჭერ ჯგუფებთან, აშშ-ში ქართულ 

დიასპორასა და ახალგაზრდულ გაერთიანებებთან აქტიური თანამშრომლობა. კანადა საქართველო 

დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ურთიერთობების განვითარებასა და თანამშრომლობას კანადასთან. 

ორ ქვეყანას შორის არსებული პარტნიორული ურთიერთობების გაღრმავების მიზნით 

მნიშვნელოვანი იქნება მაღალი დონის დიალოგის შენარჩუნება და განვითარება პოლიტიკურ, 

ეკონომიკურ, თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროებში, მათ შორის ერთობლივი წვრთნებისა და 

სამხედრო განათლების კუთხით და სხვა მიმართულებებით. განსაკუთრებული ყურადღება 

დაეთმობა კანადის მხარდაჭერისუზრუნველყოფას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა 

და ოკუპირებული რეგიონების არაღიარების, ასევე, საქართველოს ევროატლანტიკური 

ინტეგრაციის პროცესში. ორმხრივი ეკონომიკური ურთიერთობების, ვაჭრობისა და ინვესტიციების 

წახალისების მიზნით საქართველოსთვის პრიორიტეტულად რჩება კანადასთან „უცხოური 

ინვესტიციების დაცვის შესახებ“ შეთანხმების გაფორმება, რომლის შემდეგაც წარიმართება 

აქტიური კონსულტაციები ქვეყნებს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების 

შესაძლებლობების განხილვის მიზნით. ევროპის ქვეყნებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და 

სტრატეგიულ პარტნიორობაზე ორიენტაცია საქართველოსთვის, როგორც ევროპული 

ქვეყნისთვის, მნიშვნელოვანია ევროპის ქვეყნებთან მჭიდრო და ურთიერთსასარგებლო 

პარტნიორული თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავება და პოლიტიკური, ეკონომიკური, 

თავდაცვისა და უსაფრთხოების, სამართლებრივი, კულტურულ-საგანმანათლებლო, 

ჰუმანიტარული და ხალხთაშორისი ურთიერთობების კიდევ უფრო განმტკიცება. ევროპის 

ქვეყნებთან თანამშრომლობისა და კოორდინირებული მუშაობის გაძლიერება განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია ქვეყნის დეოკუპაციის უზრუნველყოფისა და არაღიარების პოლიტიკის შემდგომი 

კონსოლიდაციისა და საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის 

მხარდაჭერის მიზნით. პრიორიტეტული იქნება საერთო გამოწვევებთან, მათ შორის ჰიბრიდულ 

საფრთხეებთან გამკლავების კუთხით მჭიდრო თანამშრომლობის გაღრმავება, ასევე, 

ცირკულარული მიგრაციის ხელშეწყობა და ორმხრივი დღის წესრიგის სხვა აქტუალური 

საკითხები. საქართველო გააგრძელებს მუშაობას ევროპის წამყვან ქვეყნებთან როგორც არსებული 

ინსტიტუციური ფორმატების გამოყენებით, ისე ახალი ფორმატების შექმნით, უფრო მაღალი 

დონის თანამშრომლობის მიღწევისა და ურთიერთობების სტრატეგიულ ჭრილში გადაყვანის 

მიზნით. პრიორიტეტად რჩება გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკასთან ორმხრივი 

თანამშრომლობის დინამიკის შენარჩუნება და ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავება, მათ შორის 

გერმანიის მხრიდან საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებთან დაკავშირებით ქართული მხარის 

პოზიციების უმაღლეს და მაღალ დონეზე მხარდაჭერის, არაღიარებისა და შერიგების პოლიტიკის 

შემდგომი განმტკიცება, ასევე საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისა და 

რეფორმების განხორციელების პროცესში გერმანიის მეტი ჩართულობის უზრუნველყოფა. ხელი 

შეეწყობა ორმხრივი დარგობრივი თანამშრომლობის განვითარებას, მათ შორის თავდაცვისა და 

უსაფრთხოების მიმართულებით, ცირკულარული მიგრაციის ხელშეწყობას, გერმანული 

ინვესტიციების მოცულობის გაზრდასა და ამ მიზნით თანამშრომლობის ახალი მექანიზმის - 

რეგულარული ეკონომიკური მისიების სათანადოდ გამოყენებას. ყურადღება დაეთმობა გერმანიის 

ფედერალურ მიწებთან დარგობრივი თანამშრომლობის გაღრმავებას. განსაკუთრებული 
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მნიშვნელობა მიენიჭება საფრანგეთის რესპუბლიკასთან „ქართულ-ფრანგული დიმიტრი 

ამილახვრის სახელობის დიალოგის“ ამოქმედებას და ამ პლატფორმით გათვალისწინებული 

თანამშრომლობის მიმართულებების ეფექტიან ფუნქციონირებას. მნიშვნელოვანია გაგრძელდეს 

წარმატებული ორმხრივი თანამშრომლობა თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში, ასევე ხელი 

შეეწყოს საქართველოს რეფორმების სრულფასოვნად წარმოჩენას და საფრანგეთის მხრიდან 

ქვეყნის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის, არაღიარების პოლიტიკისა და 

ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხარდაჭერის შემდგომ კონსოლიდაციას, 

ცირკულარული მიგრაციის ხელშეწყობას. გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკასა და 

საფრანგეთის რესპუბლიკასთან ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავების პარალელურად, ასევე 

განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა გერმანულ-ფრანგულ- ქართული სამმხრივი ფორმატის 

(პოლიტიკური სამკუთხედი) მდგრად და გრძელვადიან, სამივე ქვეყნისათვის სასარგებლო და 

ღირებულ ინსტრუმენტად ჩამოყალიბებას და მისი ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფას 

განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა გაერთიანებული სამეფოს ევროკავშირიდან გასვლის 

შემდგომ თანამშრომლობის ფორმირებას, რაც ახალი რეალობის გათვალისწინებით, მოიცავს 

ურთიერთობების გაღრმავებას და ახალი შესაძლებლობების სრულად ათვისებას ყველა 

მიმართულებით. თანამშრომლობის სამომავლო განვითარება უნდა დაეფუძნოს საქართველოსა და 

გაერთიანებულ სამეფოს შორის ორმხრივი ყოვლისმომცველი სტრატეგიული ხელშეკრულების 

გაფორმებას, რომელიც მოიცავს თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებას. პოლიტიკური 

დიალოგის, თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის, სავაჭრო-ეკონომიკური, 

ინოვაციის, კულტურული, საგანმანათლებლო, სამეცნიერო და ხალხთაშორისი ურთიერთობების 

ინტენსიფიკაციის კუთხით მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს „უორდროპის სტრატეგიული 

დიალოგის“ ფორმატი. ორმხრივ ურთიერთობებში პრიორიტეტულობას შეინარჩუნებს და კიდევ 

უფრო გაძლიერდება შემდეგი მიმართულებები: საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის 

მხარდაჭერა; ქვეყნის დეოკუპაციის, ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების, საოკუპაციო 

ხაზებით გაყოფილი მოსახლეობის შერიგებისა და ნდობის აღდგენის პოლიტიკის საკითხებში 

გაერთიანებული სამეფოს როლის გაძლიერება; საერთო ევროპული და გლობალური საფრთხეების 

და გამოწვევების მიმართულებით ურთიერთობების გააქტიურება; სავაჭრო-ეკონომიკური 

თანამშრომლობის გაფართოება და ბიზნეს კავშირების გაღრმავება; საქართველოს ტერიტორიაზე 

სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტების განხორციელებაში მჭიდრო თანამშრომლობა; 

ცირკულარული მიგრაციის ხელშეწყობა, საქართველოს სახელმწიფო ინსტიტუტების შემდგომი 

განვითარების მიზნით ბრიტანული გამოცდილების გაზიარება. მნიშვნელოვანი ყურადღება 

დაეთმობა ნორდიკულ ქვეყნებთან მიმდინარე დინამიკის შენარჩუნებასა და თანამშრომლობის 

ახალი მექანიზმების ფორმირებას როგორც სავაჭრო-ეკონომიკური, ისე სხვა დარგობრივი 

მიმართულებით. საქართველოს დემოკრატიული ტრანსფორმაციის პროცესში ამ ქვეყნების 

განსაკუთრებული წვლილის გათვალისწინებით, ორმხრივი ურთიერთობების დღის წესრიგში 

აქტუალობას შეინარჩუნებს გამოცდილების გაზიარება საქართველოს მდგრადი ინსტიტუციური 

და ეკონომიკური განვითარების უზრუნველყოფის მიზნით. ასევე, მნიშვნელოვანია გაგრძელდეს 

არსებული წარმატებული თანამშრომლობა თავდაცვისა და უსაფრთხოების მიმართულებით. 

აქტუალურ მიმართულებად რჩება ბენილუქსის ქვეყნებთან ურთიერთობათა შემდგომი 
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განვითარება და გაღრმავება პოლიტიკური, სავაჭრო-ეკონომიკური და კულტურული 

მიმართულებებით. საქართველო დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს იტალიასთან თანამშრომლობის 

შემდგომ განმტკიცებასა და გაღრმავებას, პოლიტიკური, ეკონომიკური და სხვა სექტორული 

მიმართულებებით, ახალი ინიციატივებისა და თანამშრომლობის არსებული ფორმატების 

ეფექტიანი გამოყენების გზით. პრიორიტეტულია ესპანეთის სამეფოსა და პორტუგალიის 

რესპუბლიკასთან არსებული ურთიერთობების შემდგომი განვითარება და თანამშრომლობის 

ახალი მექანიზმების ფორმირება. დღის წესრიგში დარჩება ირლანდიის რესპუბლიკასთან 

თანამშრომლობის ინტენსიფიკაცია როგორც ორმხრივი ურთიერთობების ჭრილში, ასევე 

საქართველოს ევროპული მისწრაფებებისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის 

კონტექსტში. აქტუალურობას შეინარჩუნებს ავსტრიის რესპუბლიკასა და შვეიცარიის 

კონფედერაციასთან თანამშრომლობის ახალი მიმართულებების გამოკვეთა, მათ შორის სავაჭრო-

ეკონომიკური ურთიერთობების გააქტიურებისა და ინვესტიციების შემდგომი მოზიდვის 

კუთხით. უაღრესად მნიშვნელოვანია შვეიცარიის, როგორც საქართველოსა და რუსეთს შორის 

მედიატორის როლი. საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია საბერძნეთთან და კვიპროსთან 

ორმხრივი პოლიტიკური დიალოგის გაძლიერება, დარგობრივი თანამშრომლობის ხელშეწყობა, 

მათ შორის სავაჭრო-ეკონომიკური კუთხით არსებული პოტენციალის სრულფასოვნად ათვისება. 

მნიშვნელოვან პრიორიტეტად რჩება ბალტიის ქვეყნებთან მჭიდრო პარტნიორული 

ურთიერთობები. განსაკუთრებით ფასეულია ესტონეთის, ლატვიისა და ლიეტუვას 

რესპუბლიკების ძალისხმევა საერთაშორისო არენაზე საქართველოს მიმართ მხარდაჭერის 

კონსოლიდირების მიზნით. გაგრძელდება თანამშრომლობა საქართველოს სუვერენიტეტისა და 

ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისა და უსაფრთხოების ხელშეწყობის მხრივ, ასევე, 

გამოცდილების გაზიარება ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციის პროცესში. გაგრძელდება 

მუშაობა აღნიშნული ქვეყნების ჩართულობის ზრდისთვის საქართველოში მიმდინარე 

ინსტიტუციური დემოკრატიის რეფორმებში. საქართველოსთვის პრიორიტეტულია ვიშეგრადის 

ოთხეულის ქვეყნებთან ტრადიციულად მეგობრული ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავება. 

მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობის ფონზე, განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება 

ვიშეგრადის ქვეყნებთან სავაჭრო-ეკონომიკური კავშირების გააქტიურებასა და ინვესტიციების 

განხორციელების ხელშეწყობაზე. საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესია პოლონეთის ძალზედ 

აქტიური პოლიტიკური და პრაქტიკული მხარდაჭერის შენარჩუნება და გაგრძელება. ორი ქვეყნის 

ინტენსიური ურთიერთობებისა და თანამშრომლობის შესაბამისი ფორმატების ფუნქციონირების 

ეფექტიანობის კიდევ უფრო გაძლიერების უზრუნველსაყოფად, აქტიური ძალისხმევა იქნება 

მიმართული პოლონეთთან არსებული „თბილისის კონფერენციის“ გაფართოებისა და 

სტრატეგიული თანამშრომლობის ფორმატად გარდაქმნისკენ. ორმხრივი დღის წესრიგის ერთ-ერთ 

პრიორიტეტად ასევე რჩება ცირკულარული მიგრაციის სამართლებრივი ბაზის ფორმირება. შავი 

ზღვის რეგიონში სტაბილურობისა და უსაფრთხოების მიღწევა და შავი ზღვის ქვეყნებთან 

სავაჭრო- ეკონომიკური თანამშრომლობის კიდევ უფრო განმტკიცება საქართველოსთვის ერთ-

ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია. ამ კონტექსტში, უფრო მეტად გაღრმავდება თანამშრომლობა 

ბულგარეთთან და რუმინეთთან. რუმინეთთან თანამშრომლობის თვალსაზრისით, დიდი 

მნიშვნელობა მიენიჭება სტრატეგიული პარტნიორობის ჩამოყალიბებას. ხელი შეეწყობა შავი 
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ზღვის სატრანზიტო/სატრანსპორტო და საკომუნიკაციო შესაძლებლობების გაძლიერებასა და 

ეკონომიკური როლის ზრდას. მნიშვნელოვანია დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებთან არსებული 

თანამშრომლობის ფორმატების გაღრმავება. დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებისათვის 

ევროკავშირის გაფართოების პერსპექტივისა და ნატო-სთან დაახლოების კუთხით მნიშვნელოვანი 

პროგრესის გათვალისწინებით, განსაკუთრებულ აქტუალობას იძენს აღნიშნულ ქვეყნებთან 

ურთიერთობების გააქტიურება ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე 

გამოცდილების გაზიარების, საქართველოსთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე მხარდაჭერის 

მოპოვების მიზნით, ასევე ორმხრივი თანამშრომლობის ხარისხობრივად ახალ დონეზე გადაყვანა 

პოლიტიკური, სავაჭრო-ეკონომიკური და სხვა მიმართულებებით. მნიშვნელოვანი იქნება 

„აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ასოცირებულ ქვეყნებთან - უკრაინასა და მოლდოვასთან 

თანამშრომლობის აქტიური დინამიკის შენარჩუნება. ერთმანეთის მსგავსი საგარეო პოლიტიკური 

მიზნების, პრობლემებისა და გამოწვევების გათვალისწინებით, განსაკუთრებულ დატვირთვას 

შეიძენს საქართველოსა და უკრაინის სტრატეგიული პარტნიორობა. მნიშვნელოვანი იქნება 

სტრატეგიული პარტნიორობის ოთხივე მექანიზმის (პოლიტიკური, სავაჭრო-ეკონომიკური, 

თავდაცვა და უსაფრთხოება, კულტურულ-ჰუმანიტარული) ეფექტიანი ფუნქციონირების 

უზრუნველყოფა. მნიშვნელოვანი იქნება ევროკავშირთან ასოცირებული წევრების სამმხრივი 

ფორმატების (საქართველო- უკრაინა-მოლდოვა) ფარგლებში თანამშრომლობის გააქტიურება და 

კოორდინირებული პოლიტიკის გატარება. ასევე გაგრძელდება მეგობრული ურთიერთობების 

განვითარება ბელარუსის რესპუბლიკასთან პოლიტიკურ, სავაჭრო-ეკონომიკურ და კულტურულ-

ჰუმანიტარულ სფეროებში თანამშრომლობის გაღრმავების გზით. ქმედითი და დაბალანსებული 

რეგიონული პოლიტიკა საქართველოსთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია სტრატეგიულ 

მოკავშირესთან და ერთ-ერთ საკვანძო სავაჭრო პარტნიორთან, თურქეთის რესპუბლიკასთან 

არსებული ურთიერთობების შემდგომი გაღრმავება და ორმხრივ სარგებელზე ორიენტირებული 

თანამშრომლობის განვითარება. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა ენერგეტიკის, 

ელექტრონული კომუნიკაციების, ეკონომიკურ, სატრანსპორტო/სატრანზიტო, თავდაცვისა და 

უსაფრთხოების სფეროებში თანამშრომლობის განმტკიცებასა და ახალ საფეხურზე აყვანას. 

საქართველოსთვის აზერბაიჯანის რესპუბლიკასთან თანამშრომლობა სტრატეგიული 

მნიშვნელობის მატარებელია. ამ მხრივ გაგრძელდება ყველა არსებული ფორმატით 

ურთიერთობათა შემდგომი განმტკიცება და ახალი ინიციატივების დაყენება. განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია ენერგეტიკის, ელექტრონული კომუნიკაციების, სატრანზიტო და თავდაცვის 

სფეროში თანამშრომლობის შემდგომი განმტკიცება და კასპიის ზღვის სტატუსის განსაზღვრის 

შემდგომ გაჩენილი ახალი შესაძლებლობების მაქსიმალური გამოყენება. დიდი ყურადღება 

მიექცევა აზერბაიჯანის რესპუბლიკასთან მჭიდრო კოორდინაციითა და ერთობლივი 

ძალისხმევით შუა აზიიდან კასპიის ზღვა-შავი ზღვის სატრანსპორტო დერეფანში ტვირთების 

მოზიდვას. ასევე, საქართველოს ძალისხმევა მიმართული იქნება საქართველო-თურქეთი-

აზერბაიჯანის სამმხრივი ფორმატის გაძლიერებისკენ. ტრადიციულად, პრიორიტეტულად რჩება 

სომხეთთან არსებული კეთილმეზობლური ურთიერთობების შენარჩუნება და განმტკიცება და 

სექტორული თანამშრომლობის განვითარება, განსაკუთრებით ქვეყანაში განვითარებული 

პოზიტიური ცვლილებების გათვალისწინებით. საქართველოს უმთავრეს მიზანს, რუსეთის 
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ფედერაციასთან ურთიერთობებში, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების დეოკუპაცია და 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების ე.წ. დამოუკიდებლობის აღიარების გაუქმება 

წარმოადგენს. საქართველო გააგრძელებს რუსეთის ფედერაციასთან სამშვიდობო მოლაპარაკებებს 

ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების ფარგლებში, სადაც გაგრძელდება მოლაპარაკებები რუსეთის 

ფედერაციის მიერ 2008 წლის 12 აგვისტოს ევროკავშირის შუამავლობით დადებული ცეცხლის 

შეწყვეტის შეთანხმების სრულად განხორციელების, მათ შორის, საქართველოს მიმართ ძალის 

არგამოყენების ვალდებულების დადასტურების, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებიდან 

რუსეთის საოკუპაციო ძალების გაყვანის, ადგილზე უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებათა 

დაცვის საერთაშორისო მექანიზმების შექმნისა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და 

ლტოლვილთა უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების საკითხებთან დაკავშირებით. საქართველო 

მაქსიმალურად გამოიყენებს რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს 

პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის 

მოადგილის ორმხრივ ფორმატს. აზიისა და ოკეანეთის ქვეყნებთან ორმხრივი ურთიერთობების 

გაღრმავება საქართველოსთვის პრიორიტეტულად რჩება ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან 

სავაჭრო-ეკონომიკურ, სატრანსპორტო და ენერგეტიკულ, ასევე სამართლებრივ სფეროებში 

მჭიდრო თანამშრომლობა საქონლის, მომსახურებისა და კაპიტალის თავისუფალი 

გადაადგილების უზრუნველყოფისთვის. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა 

სატრანსპორტო/სატრანზიტო და ინფრასტრუქტურული შესაძლებლობების ზრდას და არსებული 

პოტენციალის მაქსიმალურ გამოყენებას. ასევე, მუშაობა გაგრძელდება ჰუმანიტარული და 

კულტურული კავშირების განმტკიცებისა და ამ კუთხით საქართველოს წარმოჩენის მიზნით. 

უაღრესად მნიშვნელოვანია ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან ტრადიციულად მეგობრული 

ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავება და თანამშრომლობის არსებული პოტენციალის 

მაქსიმალური გამოყენება. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა სავაჭრო-ეკონომიკურ და 

სატრანსპორტო-სატრანზიტო მიმართულებით თანამშრომლობის განვითარებასა და თავისუფალი 

ვაჭრობის შესაძლებლობების სრულად გამოყენებას. საქართველო აქტიურად გააგრძელებს 

რეგიონის ერთ-ერთი სწრაფად მზარდი ეკონომიკის მქონე ინდოეთთან მეგობრული 

ურთიერთობების განმტკიცებას სავაჭრო-ეკონომიკური, მათ შორის თავისუფალი ვაჭრობის 

შეთანხმების გაფორმების შესაძლებლობების განხილვის, და სამეცნიერო-კულტურული 

მიმართულებებით. საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია, რომ დაჩქარებული ტემპებით მოხდეს 

ორმხრივი ურთიერთობების ინტენსიფიკაცია პაკისტანის ისლამურ რესპუბლიკასთან სავაჭრო-

ეკონომიკური, მსუბუქი მრეწველობის დარგში, ასევე პაკისტანური ტვირთების სამხრეთ 

კავკასიურ სატრანსპორტო კორიდორში მოზიდვის კუთხით. გაგრძელდება იაპონიასთან ორმხრივ 

და მრავალმხრივ ფორმატებში მეგობრული და მჭიდრო პარტნიორული ურთიერთობები, მათ 

შორის სავაჭრო-ეკონომიკური და ინვესტიციებისა და თანამედროვე ტექნოლოგიების მოზიდვის 

კუთხით. საქართველოსათვის მნიშვნელოვანია კორეის რესპუბლიკასთან არსებული 

თანამშრომლობის პოტენციალის მაქსიმალური გამოყენება სავაჭრო-ეკონომიკური, მათ შორის 

ინვესტიციების მოზიდვის თვალსაზრისით. პრიორიტეტად რჩება კავშირების განვითარება 

სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის რეგიონთან. ვიეტნამის სოციალისტურ რესპუბლიკასთან 

გააქტიურებული ურთიერთობების გათვალისწინებით, მნიშვნელოვანია ორმხრივი 
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თანამშრომლობის ხარისხობრივად ახალ დონეზე გადაყვანის საკითხი. მნიშვნელოვანია ორმხრივი 

პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარება ტაილანდთან. საქართველო დიდ 

მნიშვნელობას ანიჭებს მალაიზიასა და ინდონეზიის რესპუბლიკასთან გააქტიურებულ 

ურთიერთობებს და მიზნად ისახავს არსებული დინამიკის კიდევ უფრო მეტად გაღრმავებას და 

სექტორული თანამშრომლობის განვითარებას. საქართველოსთვის პრიორიტეტულია 

ურთიერთობების შემდგომი განვითარება ავსტრალიის თანამეგობრობასთან და ახალ 

ზელანდიასთან, რომლებიც წარმოადგენენ საქართველოს უმნიშვნელოვანეს პარტნიორებს, 

როგორც ქვეყნის ინსტიტუციური განვითარების, ისე ოკეანეთის რეგიონში საქართველოს საგარეო 

პოლიტიკური პრიორიტეტების მხარდაჭერის თვალსაზრისით. რეგიონში ავსტრალიისა და ახალი 

ზელანდიის გავლენის გათვალისწინებით, საქართველო გააგრძელებს მუშაობას აღნიშნულ 

ქვეყნებთან პოლიტიკური, ეკონომიკური და სხვა სექტორული მიმართულებებით 

თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავების მიზნით. აზიისა და ოკეანეთის რეგიონის სპეციფიკის 

გათვალისწინებით, მნიშვნელოვანია რეგიონის ქვეყნებთან ურთიერთობების ახალი ფორმატებისა 

და მექანიზმების შემუშავება, რაც ხელს შეუწყობს მცირე კუნძულოვან სახელმწიფოებთან 

თანამშრომლობის გააქტიურებას. ახლო აღმოსავლეთისა და აფრიკის ქვეყნებთან ორმხრივი 

ურთიერთობების გაღრმავება ახლო აღმოსავლეთის რეგიონის მზარდი მნიშვნელობიდან 

გამომდინარე, საქართველოსთვის საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად 

რჩება რეგიონის ქვეყნებთან მჭიდრო, ურთიერთსასარგებლო ურთიერთობების დამყარება. 

რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის განმტკიცება კავშირშია საქართველოს ინტერესებთან 

გეოგრაფიული, პოლიტიკური და ეკონომიკური ფაქტორებიდან გამომდინარე. ქართველ და 

ებრაელ ხალხებს შორის ისტორიულად ჩამოყალიბებული ახლო კავშირების გათვალისწინებით, 

აქტიური მუშაობა წარიმართება ისრაელთან სავაჭრო-ეკონომიკურ, სამეცნიერო- კულტურულ, 

პოლიტიკურ და უსაფრთხოების სფეროებში თანამშრომლობის გაღრმავების მიმართულებით. 

საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია ირანის ისლამურ რესპუბლიკასთან კეთილმეზობლური 

ურთიერთობების გაგრძელება. საქართველო გააგრძელებს ირანთან ორმხრივი ურთიერთობების 

წარმართვას ეკონომიკის, კულტურისა და ხალხთაშორისი ურთიერთობების კუთხით. დიდი 

მნიშვნელობა ენიჭება ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის განვითარებას ყურის 

თანამშრომლობის საბჭოს (GCC), ისლამური თანამშრომლობის ორგანიზაციასა (OIC) და არაბულ 

სახელმწიფოთა ლიგაში (LAS) შემავალ ქვეყნებთან ცნობადობის ამაღლების, ტურიზმის, სავაჭრო- 

ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებისა და ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით. 

გაგრძელდება ძალისხმევა, აფრიკის კონტინენტის სახელმწიფოებთან პოზიტიური დღის წესრიგის 

ფორმირებისა და განვითარების მიმართულებით. აქცენტი გაკეთდება პოლიტიკური, სავაჭრო- 

ეკონომიკური, კულტურული და სხვა სახის კავშირების გაღრმავებაზე, ასევე საქართველოს 

დემოკრატიული და ეკონომიკური რეფორმების საუკეთესო გამოცდილებისა და პრაქტიკის 

მათთვის გაზიარებაზე. ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის აუზის ქვეყნებთან ორმხრივი 

ურთიერთობების გაღრმავება საქართველო დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს სამხრეთ ამერიკის, 

ცენტრალური ამერიკისა და კარიბის ზღვის აუზის რეგიონის დიპლომატიური გადაფარვის 

ქვეყნებთან ურთიერთსასარგებლო თანამშრომლობის გაღრმავებას. რეგიონალური ფორმატების 

ფარგლებში თანამშრომლობის პარალელურად, საქართველო აქტიურად იმუშავებს ღია 
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მმართველობის, ელექტრონული მმართველობისა და სახელმწიფო სერვისების განვითარების 

სფეროში ლათინური ამერიკისა და კარიბეთის რეგიონის ქვეყნებისთვის გამოცდილების 

გასაზიარებლად. საქართველოსთვის განსაკუთრებით პრიორიტეტულია თანამშრომლობის 

გაღრმავება ლათინური ამერიკისა და კარიბის ზღვის აუზის სახელმწიფოებთან - ბრაზილიის 

ფედერაციულ რესპუბლიკასთან, არგენტინის რესპუბლიკასთან, მექსიკის შეერთებულ შტატებსა 

და კუბის რესპუბლიკასთან ორმხრივ, რეგიონულ და მრავალმხრივ ფორმატებში. 

 

2. მრავალმხრივი დიპლომატია 

 

 საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მიზნებისა და ამოცანების გათვალისწინებით, უაღრესად 

მნიშვნელოვანია მრავალმხრივი დიპლომატიის აქტიურად გამოყენება და მთელი მსოფლიოს 

მასშტაბით საერთაშორისო და რეგიონულ ორგანიზაციებთან კომპლექსური მუშაობა. აქტიურად 

გაგრძელდება საერთაშორისო და რეგიონულ ორგანიზაციებში სხვადასხვა თანამდებობებზე 

საქართველოს კანდიდატების დანიშვნის ხელშეწყობა. ძალისხმევა მიმართული იქნება გაერო-ს 

საქმიანობაში საქართველოს ჩართულობის შემდგომი გააქტიურებისა და ორგანიზაციის ქმედით 

მუშაობაში მეტი წვლილის შეტანის უზრუნველსაყოფად. გაგრძელდება გაერო-ს ძირითადი 

ორგანოების, მათ შორის უშიშროების საბჭოსა და გენერალური ასამბლეის, საქმიანობასა და 

მაღალი დონის ფორუმებში მონაწილეობა და გაერო-ს შესაბამის სტრუქტურებთან მჭიდრო 

თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავება. აღნიშნული წარმოადგენს მნიშვნელოვან პლატფორმას 

ქვეყნის სუვერენიტეტის განმტკიცებისა და საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების 

ფარგლებში ტერიტორიული მთლიანობის მშვიდობიანი გზით აღდგენის, მათ შორის, რუსეთ- 

საქართველოს კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების, არაღიარების პოლიტიკის 

უზრუნველყოფის, ქვეყნის დეოკუპაციის, იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა 

საკუთარ სახლებში უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების, საოკუპაციო ხაზებით გაყოფილ 

მოსახლეობას შორის შერიგებისა და ნდობის აღდგენის, ადგილზე მდგრადი მშვიდობისა და 

უსაფრთხოების მიღწევისთვის. ამ მხრივ უაღრესად მნიშვნელოვანი იქნება გაერო-ს გენერალური 

ასამბლეის ფარგლებში „აფხაზეთიდან, საქართველო და ცხინვალის რეგიონიდან/სამხრეთი 

ოსეთი, საქართველო იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ“ 

რეზოლუციის ყოველწლიურად მიღება და სხვა შესაძლო ინიციატივებსა, თუ რეზოლუციებზე 

მუშაობა. მუშაობა წარიმართება გაეროს სამდივნოსთან საქართველოს ტერიტორიული 

მთლიანობისა და სუვერენიტეტის დაცვის, აგრეთვე უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარული 

გამოწვევების საპასუხოდ გაეროს შესაბამისი ჩართულობის უზრუნველსაყოფად, მათ შორის 

ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებისა და ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების 

მექანიზმების ფარგლებში. გაეროსთან თანამშრომლობის ფარგლებში მნიშვნელოვანი ყურადღება 

დაეთმობა მდგრადი განვითარების შესახებ გაეროს 2030 დღის წესრიგის შესრულებას, მდგრადი 

განვითარების 17 მიზნის იმპლემენტაციის გაუმჯობესებისა და საქართველოს გამოცდილების 

საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის გაზიარების მიზნით. საქართველო, ასევე განაგრძობს 

გაეროს დღის წესრიგში აქტუალურ სხვა საკითხებზე, მათ შორის გაეროს ქალთა ორგანიზაციის 
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აღმასრულებელი საბჭოს წევრი ქვეყნის რანგში ქალთა უფლებების დაცვაზე, საერთაშორისო 

თანამეგობრობის ძალისხმევაში აქტიურ მონაწილეობას. საქართველო, გაერო-ს ადამიანის 

უფლებათა საბჭოში წევრობის შემდეგაც გააგრძელებს ყოველწლიური რეზოლუციის 

„თანამშრომლობა საქართველოსთან“ ინიცირებასა და მის მხარდამჭერთა რაოდენობის 

შენარჩუნებასა და შემდგომ გაზრდას. ასევე გაგრძელდება მჭიდრო თანამშრომლობა გაერო-ს 

ადამიანის უფლებათა ინსტიტუტებთან, ადამიანის უფლებებისა და ძირითადი თავისუფლებების 

ეფექტიანად დაცვის, მათ შორის, ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა კუთხით 

არსებული მდგომარეობის მონიტორინგის უზრუნველსაყოფად. გაერო-ს ფარგლებში საქართველო 

ითანამშრომლებს როგორც საერთაშორისო თანამეგობრობის წინაშე არსებული გამოწვევების 

განხილვისა და მათზე საპასუხო მექანიზმების შემუშავების მიზნით, ასევე საერთაშორისო 

სამართლის დაცვისა და მსოფლიოში მდგრადი განვითარების ხელშეწყობის მიმართულებით. 

საქართველო გააგრძელებს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების 

შესაბამისად გაერო-ს სახელშეკრულებო და არასახელშეკრულებო ორგანოებში წარსადგენი 

სახელმწიფო ანგარიშების მომზადების კოორდინაციის პროცესს. საქართველოსთვის 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ეუთო-ს მრავალგანზომილებიანი მისიის გახსნას, რომელსაც 

ექნება მონიტორინგის განხორციელების შესაძლებლობა როგორც ოკუპირებული აფხაზეთის, ისე 

ცხინვალის რეგიონში. კვლავაც დიდი ყურადღება დაეთმობა ეუთო-ს საქმიანობის დღის წესრიგში 

ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა შესახებ სპეციალური ღონისძიებების 

გამართვას და აქტიურად გაგრძელდება მუშაობა აღნიშნული საკითხის ეუთო-ს მინისტრთა 

საბჭოს დეკლარაციასა და გადაწყვეტილებებში ასახვის მიზნით. ასევე, მნიშვნელოვანი იქნება 

ეუთო-ში საქართველოს მეგობართა ჯგუფის შემდგომი გაფართოებისა და ჯგუფის მიერ ქვეყნის 

მხარდამჭერი განცხადებების გაგრძელების ხელშეწყობა. მნიშვნელოვანი იქნება ეუთო-ს 

ყოველწლიურ მინისტერიალებსა და კონფერენციებში სამხედრო- პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, 

გარემოს დაცვით და ადამიანური განზომილების სფეროებში ფორმალურ თუ არაფორმალურ 

ღონისძიებებში მონაწილეობა და ქვეყნის ინტერესების დაცვა და გატარება. გაგრძელდება 

აქტიური თანამშრომლობა ეუთო-ს სათანადო ინსტიტუტებთან, მათ შორის დემოკრატიული 

ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისთან, ეროვნულ უმცირესობათა საკითხებში 

უმაღლესი კომისრის ოფისთან და მედიის თავისუფლების საკითხებში ეუთო-ს წარმომადგენლის 

ოფისთან. 2019 წლის მაისიდან 2019 წლის ნოემბრამდე საქართველო იყო ევროპის საბჭოს 

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებათა აღსრულებაზე 

ზედამხედველობის საკითხზე შეხვედრების (CM-DH) თავმჯდომარე, ხოლო 2019 წლის 

ნოემბრიდან 2020 წლის მაისამდე ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარე ქვეყანა. 

საქართველო კვლავ დიდ ყურადღებას დაუთმობს ევროპის საბჭოს მინისტრთა მოადგილეების 

კომიტეტის ყოველკვირეული სხდომების დღის წესრიგში თემის - „ევროპის საბჭო და კონფლიქტი 

საქართველოში“ - შენარჩუნებას. აქტიურად წარიმართება მუშაობა ევროპის საბჭოს მინისტრთა 

კომიტეტის ფარგლებში ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებათა 

დროული აღსრულების მიზნით. გადაიდგმება ნაბიჯები, რათა გაგრძელდეს ევროპის საბჭოს 

გენერალური მდივნის კონსოლიდირებული ანგარიშის „კონფლიქტი საქართველოში“ და ასევე, 

მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტის გადაწყვეტილებების მომზადების პრაქტიკა. საქართველოს 
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ძალისხმევა მიმართული იქნება, ასევე ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციებში 

საქართველოს დეოკუპაციის საკითხების ადეკვატურად ასახვისა და რუსეთის ფედერაციისათვის 

დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების კუთხით პროგრესის მიღწევისკენ. გაგრძელდება 

მუშაობა საქართველოს მიერ ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის სტანდარტების 

შესრულების, ასევე ევროპის საბჭოს სხვადასხვა მონიტორინგის მექანიზმთან თანამშრომლობის 

კუთხით, რომელთა რეკომენდაციებიც მნიშვნელოვანია საქართველოში ადამიანის უფლებათა 

სრულყოფის კუთხით. საქართველო აქტიურად გააგრძელებს მუშაობას სუამ-ის ფარგლებში 

აქტუალური რეგიონული საკითხების განხილვის, ახალი ინიციატივების დაყენების, 

თანამშრომლობის გაღრმავებისა და დემოკრატიული პროცესების ხელშეწყობის კუთხით. 

მნიშვნელოვანია გაგრძელდეს სუამ-ის პარტნიორ ქვეყნებთან და საერთაშორისო 

ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება და ასევე, ჩამოყალიბდეს სუამ-ის ახალი 

ფორმატები გამოცდილების გაზიარებისა და ერთობლივი ურთიერთსასარგებლო პროექტების 

განხორციელების მიზნით.  

საქართველოსთვის პრიორიტეტულია შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის 

(BSEC) არსებული პოტენციალის მაქსიმალური გამოყენება ეკონომიკისა და ვაჭრობის 

მიმართულებით.  

განსაკუთრებული პრიორიტეტი ენიჭება ყურის თანამშრომლობის საბჭოსთან (GCC), ისლამური 

თანამშრომლობის ორგანიზაციასა (OIC) და არაბულ სახელმწიფოთა ლიგასთან (LAS) 

კონსტრუქციული და ფართო სპექტრის თანამშრომლობის შემდგომ გაღრმავებას. 

 აფრიკის კონტინენტის ქვეყნებთან პოლიტიკური, სავაჭრო-ეკონომიკური, კულტურული და სხვა 

ტიპის კავშირების განმტკიცებისა და თანამშრომლობის პოზიტიური დღის წესრიგის ფორმირების 

მიზნით განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა აფრიკის კავშირთან, დასავლეთ აფრიკის 

კავშირთან, სამხრეთ აფრიკის განვითარების თანამეგობრობასთან (SADC) და სხვა რეგიონულ 

გაერთიანებებთან ურთიერთობათა გაღრმავებას. საქართველო დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს 

სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების ასოციაციასთან (ASEAN), აზია-ევროპის ფორუმთან 

(ASEM) და ASEAN-ის საპარლამენტთაშორისო ასამბლეასთან (AIPA) თანამშრომლობის შემდგომ 

განმტკიცებასა და ეკონომიკური კავშირების გაღრმავებას, მათ შორის „სამხრეთ- აღმოსავლეთ 

აზიაში მეგობრობისა და თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულებასთან“ მიერთებით შექმნილი 

შესაძლებლობების გათვალისწინებით.  

გაგრძელდება მუშაობა ლათინური ამერიკისა და კარიბეთის რეგიონულ ორგანიზაციებთან 

თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით. საქართველოს ამ მიმართულებით გააჩნია საკმაოდ 

მძლავრი პოტენციალი, რადგანაც ის არის ცენტრალური ამერიკის ინტეგრაციის სისტემის (SICA) 

მეგობართა ჯგუფის წევრი, აკრედიტებულია კარიბეთის გაერთიანებაში (CARICOM) და 

სარგებლობს დამკვირვებლის სტატუსით ამერიკულ სახელმწიფოთა ორგანიზაციასა (OAS) და 

წყნარი ოკეანეთის ალიანსში (Pacific Alliance).  

გააქტიურდება მუშაობა აღნიშნული რეგიონული ორგანიზაციების სამიტებსა და შეხვედრებში 

საქართველოს პოლიტიკური, ეკონომიკური, სავაჭრო, საგანმანათლებლო, კულტურული, 

ხალხთაშორისი ურთიერთობების გაღრმავებისა და საპარლამენტო კავშირების ხელშეწყობის 
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კუთხით. შესაბამისი ყურადღება მიექცევა სამხრეთ ამერიკის საერთო ბაზრის სისტემასთან 

(Mercosur) საქართველოს შემდგომ დაახლოებას და თანამშრომლობის გაღრმავებას. 

პრიორიტეტულად რჩება ფრანკოფონიის საერთაშორისო ორგანიზაციასა და 

პორტუგალიურენოვანი ქვეყნების თანამეგობრობასთან (CPLP) სხვადასხვა მიმართულებით 

თანამშრომლობის ხელშეწყობა.  

 

3. საერთაშორისო უსაფრთხოებაში წვლილის შეტანა  

 

საქართველოსთვის პრიორიტეტულია მსოფლიოში არსებული საფრთხეების წინააღმდეგ ბრძოლა 

და მათთან დაკავშირებული რისკების პრევენცია, როგორც საერთაშორისო ოპერაციებში 

მონაწილეობის, ისე სათანადო შეთანხმებებსა და კონვენციებთან მიერთებისა და მათი 

განხორციელების გზით. საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის განმტკიცების 

მისიებში მონაწილეობა. საქართველო აქტიურად გააგრძელებს მოკავშირეებთან ერთად 

სხვადასხვა სახის საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობას. განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება 

ნატო-სა და ევროკავშირის სტაბილურობისა და უსაფრთხოების მხარდამჭერ მისიებში 

ჩართულობაზე ეროვნული ინტერესებისა და ქვეყნის უსაფრთხოების გარემოს გათვალისწინებით. 

ახალი ტიპის საფრთხეებთან - საერთაშორისო ტერორიზმთან და ტრანსნაციონალურ 

ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლა და მათი პრევენცია. საქართველო გააგრძელებს 

კონსტრუქციულ თანამშრომლობას საერთაშორისო, მრავალმხრივ და ორმხრივ ფორმატებში 

სხვადასხვა სახის ტრანსნაციონალურ ორგანიზებულ დანაშაულებებთან (ადამიანებით ვაჭრობა, 

ნარკოდანაშაული და ნარკოტრეფიკი, კიბერდანაშაული, იარაღით უკანონო ვაჭრობა და სხვ.) 

ბრძოლისა და პრევენციის კუთხით. ამ მხრივ, პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს 

ევროკავშირის სამართალდაცვით სფეროში თანამშრომლობის სააგენტოს (ევროპოლი), Eurojust-

თან და კრიმინალური პოლიციის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან (ინტერპოლი) აქტიური 

თანამშრომლობა პოლიციის/უსაფრთხოების ატაშეების, მეკავშირე პროკურორების ან/და 

მეკავშირე ოფიცრების ქსელის ეფექტური გამოყენებით. ამასთან, საქართველო, საერთაშორისო 

პარტნიორებთან ერთად, აქტიურად აგრძელებს საერთაშორისო ტერორიზმის წინააღმდეგ 

ბრძოლას, ჩართულია როგორც „დაეში“-ს წინააღმდეგ გლობალური კოალიციის, ისე სხვა 

მრავალმხრივ და ორმხრივ ფორმატებში; წარმოადგენს გაერო-სა და ევროპის საბჭოს შესაბამისი 

კონვენციების/ოქმების წევრ სახელმწიფოს; მნიშვნელოვან ყურადღებას უთმობს პარტნიორ 

სახელმწიფოებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას, მათ შორის, 

კონტრტერორისტული შესაძლებლობების განვითარების, სამართლებრივი ბაზის შემდგომი 

დახვეწა/განვითარების, ინფორმაციის სწრაფი და ოპერატიული მიმოცვლისა და საუკეთესო 

გამოცდილების გაზიარების მიმართულებებით. მაღალი რჩება ოკუპირებული რეგიონებიდან 

ან/და მათი გავლით იარაღის უკანონო ტრანსპორტირებისა და ვაჭრობის, ასევე ფულის 

გათეთრების, სხვადასხვა ფინანსური მაქინაციებისა და სხვა ტრანსნაციონალური და 

ტრანსსასაზღვრო ორგანიზებული დანაშაულების რისკი, რომელთა პრევენციაც 

საქართველოსთვის, ისევე როგორც რეგიონისა და ევროპის უსაფრთხოებისთვის, უაღრესად 
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მნიშვნელოვანია. მასობრივი განადგურების იარაღისა და მისი კომპონენტების უკონტროლო 

გავრცელების პრევენცია. მასობრივი განადგურების იარაღის გავრცელების თვალსაზრისით 

(რისთვისაც შესაძლოა, გამოყენებული იქნას საქართველოს ოკუპირებული რეგიონები) 

საქართველო მაღალი რისკის მქონე რეგიონის მახლობლად მდებარეობს, ამიტომ საჭიროა 

აქტიური ძალისხმევა აღნიშნული მცდელობების აღკვეთისთვის, რაც თავის მხრივ, გულისხმობს 

საერთაშორისო პარტნიორებთან მჭიდრო თანამშრომლობასა და კოორდინირებას. ენერგეტიკული 

უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა. მსოფლიოში ენერგორესურსებზე მზარდი მოთხოვნისა და 

მიწოდების გზების დივერსიფიცირების საჭიროებებიდან გამომდინარე, საქართველოსთვის 

მნიშვნელოვანია საკუთარი, როგორც მნიშვნელოვანი რეგიონული მოთამაშის როლის გაძლიერება 

ენერგორესურსების ტრანსპორტირებისა და ალტერნატიული მარშრუტების განვითარების 

კუთხით. ინტენსიურად გაგრძელდება მუშაობა განახლებადი, ეკოლოგიურად უსაფრთხო 

ენერგიის ათვისების მიმართულებით საერთაშორისო ფონდებისა და საქმიანი წრეების 

მაქსიმალურ ჩართულობაზე. საერთაშორისო მოკავშირეებთან მჭიდრო თანამშრომლობის 

ფარგლებში, საქართველო განაგრძობს გარემოს დაბინძურებასთან ბრძოლას და სხვადასხვა 

სფეროებში შესაბამისი ინიციატივების მხარდაჭერას/განხორციელებას. 

4. ეკონომიკური დიპლომატია 

აქტიური ეკონომიკური დიპლომატია ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური ამოცანების შესრულების 

მნიშვნელოვან მექანიზმს წარმოადგენს და ქვეყნის კეთილდღეობასა და მდგრად ეკონომიკურ 

განვითარებას უწყობს ხელს. მუშაობა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. სხვადასხვა პროფილურ 

საერთაშორისო და რეგიონულ ორგანიზაციებში საქართველოს ინტერესების დაცვა, ასევე 

სხვადასხვა ინიციატივების ინიცირება და მხარდაჭერა. საერთაშორისო ორგანიზაციების, 

ფორუმების, მულტინაციონალური კორპორაციების ფილიალების, წარმომადგენლობების, 

რეგიონული ცენტრების საქართველოში დაფუძნება-განთავსების ხელშეწყობა. 

 

 ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციასთან (OECD) შემდგომი 

დაახლოება და კავშირების განმტკიცება. 

თანამშრომლობა ძირითადად ფოკუსირებული იქნება ინსტიტუციური რეფორმების, ეფექტური 

მმართველობის, სავაჭრო-ფინანსური და პოლიტიკური დიალოგის გაღრმავების 

მიმართულებებზე. ორმხრივი ეკონომიკური ურთიერთობების ხელშეწყობა. აქტიური 

მონაწილეობა სამთავრობათაშორისო ეკონომიკურ კომისიებსა და ბიზნეს ფორუმებში. რეგიონების 

დამეგობრების პროცესის ხელშეწყობა. მუშაობა უცხოეთის ბიზნეს-წრეებთან. უცხოური 

საინვესტიციო კაპიტალის მოზიდვა, ასევე უცხოურ საქმიან წრეებთან აქტიური კავშირები, მათი 

ქართული ბიზნესის წარმომადგენლებთან თანამშრომლობისა და ბიზნეს დელეგაციების 

ვიზიტების ხელშეწყობა, უცხოეთში საინვესტიციო ფონდებთან, ბიზნეს- საკონსულტაციო 

ცენტრებთან, სავაჭრო-სამრეწველო პალატებთან, ბიზნეს ასოციაციებთან და სხვა მსგავს 

ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა. საერთაშორისო არენაზე საქართველოს საინვესტიციო 

შესაძლებლობებისა და ხელსაყრელი ბიზნეს-გარემოს წარმოჩენა. უცხოურ მასმედიაში 

საქართველოსთან დაკავშირებული ინფორმაციის პერიოდულად გავრცელება (ქვეყნის 
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საინვესტიციო და ბიზნეს გარემოს შესაძლებლობების შესახებ). ეკონომიკური დესპანის 

ინსტიტუტის ეფექტური გამოყენება. საქართველოსთვის დიდ მნიშვნელობას იძენს საზღვარგარეთ 

მივლენილი ეკონომიკური დესპანების ეფექტური გამოყენება, რაც ქართული ექსპორტისა და 

ქვეყანაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ზრდის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ქმედითი 

საშუალება იქნება.  

საერთაშორისო ბაზრებზე ქართული პროდუქციის პოზიციების გამყარება, პრეფერენციული 

საექსპორტო პირობების შექმნა და საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირება, ქართული ღვინისა 

და სხვა პროდუქციის პოპულარიზაცია. საზღვარგარეთ გამოფენებში, ფორუმებსა და სხვა ბიზნეს 

ღონისძიებებში მონაწილეობა. საქართველოს, როგორც ტურისტული ქვეყნის იმიჯის განმტკიცება 

და სექტორული ტურიზმის (ბიზნეს და საკონვენციო ტურიზმის, ახალგაზრდული ტურიზმი, 

სარეკრეაციო ტურიზმი, ეკოტურიზმი, ღვინის ტურიზმი, ბალნეოლოგიური და კლიმატური 

ტურიზმი და სხვა) განვითარების ხელშეწყობა. უცხოეთში ქართული ბიზნეს სუბიექტების 

უფლებების დაცვა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა. ინტელექტუალური საკუთრებისა და 

ქართული სავაჭრო ნიშნების დაცვა. პრიორიტეტული იქნება ეკონომიკის ისეთი თანამედროვე 

დარგების განვითარების ხელშეწყობა, როგორიცაა მაღალტექნოლოგიური დარგები და ციფრული 

ეკონომიკა.  

5. კულტურული დიპლომატია 

საზღვარგარეთ ქვეყნის პოზიტიური იმიჯის პოპულარიზაციისა და საქართველოს, როგორც 

უძველესი ისტორიისა და მრავალფეროვანი კულტურის მქონე ქვეყნად წარმოჩენისათვის 

მნიშვნელოვანია აქტიური კულტურული დიპლომატიის წარმოება. საგარეო პოლიტიკური 

პრიორიტეტების განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს ცნობადობის გაზრდა 

საერთაშორისო ასპარეზზე. მნიშვნელოვანია კულტურის კომპონენტის გამოყენებით ორმხრივი 

თანამშრომლობის გააქტიურება და სტრატეგიულ პარტნიორებთან ურთიერთობების გაღრმავება, 

ასევე ქვეყნის სავაჭრო-საინვესტიციო გარემოს და მისი ტურისტული პოტენციალის 

პოპულარიზაციის ხელშეწყობა საზღვარგარეთ ქართული კულტურის დღეების გამართვის, 

საერთაშორისო მასშტაბურ ღონისძიებებში მონაწილეობის გზით. მოხდება როგორც ქართული 

კულტურის მრავალფეროვნების და მრავალსაუკუნოვანი ტრადიციების, ასევე თანამედროვე 

ხელოვნებისა და შემოქმედებითი ინდუსტრიების წარმოჩენა. განხორციელდება აქტიური 

კულინარიული დიპლომატია ქართული სამზარეულოს საერთაშორისო ცნობადობის გაზრდის 

მიზნით. გაგრძელდება საქართველოს ღვინის უძველესი კულტურის ქვეყნად პოზიციონირება. 

საქართველოს, როგორც ევროპული კულტურული სივრცის განუყოფელ ნაწილად წარმოჩენა. 

მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს საქართველოს თანამედროვე ევროპული დემოკრატიის, 

სტაბილური, მდიდარი თვითმყოფადი კულტურის მქონე ქვეყნად წარმოჩენა, რომელიც პატივს 

სცემს დასავლურ ღირებულებებსა და ფასეულობებს, მონაწილეობს მათ პოპულარიზაციასა და 

დაცვაში. ამავდროულად, უნდა გამყარდეს საქართველოს, როგორც საერთაშორისო კულტურული 

პროცესების აქტიური მონაწილისა და კონტრიბუტორის იმიჯი. ევროინტეგრაციის პროცესის 

ხელშეწყობის მიზნით, აუცილებელია ხალხთაშორისი და კულტურათაშორისი დიალოგის 

გაღრმავება და ქართული კულტურისა და ხელოვნების, როგორც ევროპული კულტურის 
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განუყოფელი ნაწილის, წარმოჩენა. ევროპის კულტურულ სივრცესთან დაახლოების მიზნით, 

მნიშვნელოვანია ევროკავშირთან კულტურის სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავება და აქტიური 

მონაწილეობა საერთაშორისო მასშტაბურ ღონისძიებებში (ვენეციის ბიენალე, პრაღის 

კვადრიენალე, საერთაშორისო წიგნის ბაზრობები, კინოფესტივალები და სხვა). ამ მხრივ 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საქართველოს მთავრობის ახალი ინიციატივა „ევროპა 

საქართველოში“ და „საქართველო ევროპაში“. საქართველოს, როგორც რეგიონის კულტურის, 

სპორტის, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ჰაბის პოპულარიზაცია. მნიშვნელოვანია 

საერთაშორისო კულტურული, სამეცნიერო, საგანმანათლებლო და სპორტის სფეროში 

თანამშრომლობის განვითარება და ამ სფეროების ინტერნაციონალიზაციის საშუალებით მათი 

ინსტიტუციონალური გაძლიერების ხელშეწყობა. ასევე, ევროკავშირის კულტურის, სპორტის, 

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო პროგრამებსა და ევროპულ, საერთაშორისო, რეგიონულ 

ქსელებში, პლატფორმებში ქვეყნის ჩართულობის გაფართოება და ქართული განათლების, 

კვლევითი და კულტურული სივრცის საერთაშორისო მიმზიდველობის გაზრდის ხელშეწყობა. 

უცხოეთში ქართული ენის, ლიტერატურის, ქართველი ავტორებისა და მწერლების 

პოპულარიზაცია. ქართული ენისა და ლიტერატურის საზღვარგარეთ პოპულარიზაციის მიზნით 

გაგრძელდება ქვეყნის აქტიური ჩართულობა მნიშვნელოვან საერთაშორისო ღონისძიებებში 

(ენების ევროპული დღე; წიგნის საერთაშორისო ბაზრობები, მათ შორის ფრანკფურტის, 

ლონდონის, ლაიფციგისა და პარიზის წიგნის ბაზრობები და სხვა). ლიტერატურული თარგმანების 

ხელშეწყობა და მისი პოპულარიზაცია ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. ქართველი მწერლების 

შემოქმედების ინტერნაციონალიზაცია და თანამედროვე ლიტერატურულ პროცესებში 

ჩართულობა. ასევე ძალისხმევა მიმართული იქნება საზღვარგარეთ ქართული ენის სწავლებისა და 

ქართული კულტურის კერების გაძლიერებისკენ. საზღვარგარეთ ქართული კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის ხელშეწყობა. ორმხრივ და მრავალმხრივ ფორმატებში გაგრძელდება 

ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა საზღვარგარეთ ქართული არამატერიალური და მატერიალური 

კულტურული მემკვიდრეობის ინვენტარიზაციის, დოკუმენტირების, დაცვისა და 

პოპულარიზაციის უზრუნველყოფის მიზნით.  

საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა.  

გაეროს განათლების, მეცნიერების და კულტურის ორგანიზაციასთან (UNESCO) თანამშრომლობის 

გაღრმავება, სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ფარგლებში კულტურული, სამეცნიერო და 

საგანმანათლებლო თანამშრომლობის განვითარება; მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმობა 

თანამშრომლობას UNESCO-სთან ორგანიზაციის კომპეტენციის სფეროებში შემავალ კონვენციებში, 

პროგრამებსა და პროექტებში ქვეყნის ჩართულობის, ორგანიზაციის არჩევით ორგანოებში ქვეყნის 

წევრობის, ორგანიზაციის ფორმატით გათვალისწინებულ ღონისძიებებში ქვეყნის აქტიური 

მონაწილეობის, საქართველოს კულტურული და ბუნებრივი მემკვიდრეობის ზოგადსაკაცობრიო 

მნიშვნელობისა და არამატერიალური მემკვიდრეობის წარმოჩენის კუთხით. კულტურის 

ეკონომიკის განვითარების მიზნით, გაღრმავდება ევროკავშირის შესაბამის სტრუქტურებთან 

თანამშრომლობა შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების მიმართულებით. მნიშვნელოვანი 

ყურადღება დაეთმობა საერთაშორისო და რეგიონული ორგანიზაციების ეგიდით სახელოვნებო და 
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კულტურული ღონისძიებების მოწყობას. ახალგაზრდების მხარდაჭერა საერთაშორისო დონეზე. 

საქართველო განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს საერთაშორისო თანამშრომლობას, რათა 

ერთობლივი ძალისხმევით ხელი შეეწყოს საქართველოში მცხოვრები ახალგაზრდების 

განვითარებას და კეთილდღეობას. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა თანამშრომლობის 

გაღრმავებას პარტნიორ ქვეყნებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ახალგაზრდების 

საზოგადოებრივ, ეკონომიკურ, კულტურულ, საგანმანათლებლო სფეროებში, აქტიური 

მონაწილეობის შესაძლებლობების შექმნის მიმართულებით, მათი პოტენციალის სრულად 

რეალიზების მიზნით.  

6. სტრატეგიული კომუნიკაციები 

საქართველოს შესახებ საზღვარგარეთ ცნობადობის ამაღლების მიზნით, ასევე, ქვეყნის 

მოსახლეობის მხრიდან საგარეო კურსის მიმართ მაღალი და გაცნობიერებული მხარდაჭერის 

უზრუნველსაყოფად მნიშვნელოვანია სახალხო დიპლომატიის განმტკიცება და სტრატეგიული 

კომუნიკაციების შემდგომი გაძლიერება. საზღვარგარეთ საქართველოს ცნობადობის ამაღლება. 

საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტების განხორციელების ხელშეწყობისა და საზღვარგარეთ 

საქართველოს ცნობადობის ამაღლების მიზნით დაიგეგმება და განხორციელდება თემატური 

საკომუნიკაციო კამპანიები. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად, აქტიურ რეჟიმში გაგრძელდება 

მუშაობა მედია საშუალებებთან, ჟურნალისტებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, 

სამეცნიერო, აკადემიურ და ანალიტიკურ ცენტრებთან. ქვეყნის მასშტაბით საქართველოს საგარეო 

პოლიტიკის პრიორიტეტების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. საგარეო 

პოლიტიკის პრიორიტეტების განხორციელების პროცესის მიმართ მოსახლეობის მხრიდან მაღალი 

მხარდაჭერის შენარჩუნებისა და გაზრდის მიზნით, დაიგეგმება და განხორციელდება 

საინფორმაციო კამპანიები, რომელთა მეშვეობითაც საქართველოს მოსახლეობას მიეწოდება 

სრულყოფილი ინფორმაცია ქვეყნის დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარების, ნატოსა და 

ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესში მიღწეული პროგრესის, ასევე, ამ კუთხით, ქვეყნის წინაშე 

არსებული გამოწვევების შესახებ. საქართველოს მოსახლეობაზე მზარდი ანტიდასავლური 

პროპაგანდის ზეგავლენის პრევენცია და შემცირება. განხორციელდება საინფორმაციო გარემოს 

აქტიური მონიტორინგი და ანალიზი როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საზღვარგარეთ, რათა 

გამოვლენილი იქნას შესაძლო დეზინფორმაციის ფაქტები და დაიგეგმოს შესაბამისი საპასუხო 

ღონისძიებები. სახალხო დიპლომატია. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდება სახალხო 

დიპლომატიის განვითარებასა და ხალხთაშორის კონტაქტების განმტკიცებაზე. მოხდება 

საქართველოსა და პარტნიორი ქვეყნების ქალაქებს, რეგიონებსა და მუნიციპალიტეტებს შორის 

კონტაქტების დამყარება და გაღრმავება. სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის 

უზრუნველყოფა. გაძლიერდება თანამშრომლობა საქართველოში სამოქალაქო სექტორის, 

არასამთავრობო, კვლევითი და აკადემიური ინსტიტუტების წარმომადგენლებთან საგარეო 

პოლიტიკის პრიორიტეტების განხორციელებაში მათი აქტიური ჩართულობის უზრუნველყოფის, 

ასევე ერთიანი, კოორდინირებული და ორგანიზებული ქმედებების გატარების მიზნით.  

7. ინოვაციური და მოქალაქეებზე ორიენტირებული დიპლომატიური სამსახური 
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საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიული მიზნებისა და ამოცანების მიღწევისთვის უაღრესად 

მნიშვნელოვანია დიპლომატიური საქმიანობის ეფექტურად წარმართვა, რაც განხორციელდება 

ინოვაციური მიდგომებითა და ორიენტირებული იქნება ქვეყნის მოქალაქეების კეთილდღეობაზე. 

ამ მიზნით დაგეგმილია: გადაფარვის ქვეყნების რაოდენობის გაზრდა, საზღვარგარეთ ახალი 

წარმომადგენლობების გახსნა და საპატიო კონსულების ინსტიტუტისა და ქსელის შემდგომი 

გაფართოების ხელშეწყობა. გაგრძელდება მუშაობა გადაფარვის ქვეყნების გაზრდისა და 

დარჩენილ ქვეყნებთან დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების მიმართულებით. 

მნიშვნელოვანი ძალისხმევა იქნება მიმართული მსოფლიოს მასშტაბით პრიორიტეტულ 

რეგიონებში ახალი წარმომადგენლობების გახსნაზე. თანამშრომლების განვითარებისა და 

კარიერული ზრდის ხელშეწყობა. დიპლომატების განვითარების, კარიერული ზრდისა და 

მოტივაციის ამაღლების ხელშეწყობა სისტემაში დანერგილი შესრულებული სამუშაოს ობიექტური 

და სამართლიანი შეფასების გზით. პროფესიული განათლებისა და ანალიტიკური 

შესაძლებლობების განვითარება. საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი და საჭიროებებზე 

მორგებული სასწავლო და კვალიფიკაციის ასამაღლებელი პროგრამებით დიპლომატიური 

სამსახურის, სახელმწიფო უწყებებისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების უზრუნველყოფა. 

საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ეფექტიანად დაგეგმვისა და განხორციელების მიზნით 

საგარეო საქმეთა სამინისტროს და სხვა სახელმწიფო უწყებებისთვის ანალიტიკური და კვლევითი 

პროდუქტების მომზადება. გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფა. გენდერული 

თანასწორობის პრინციპების შესაბამისად, ქალთა შესაძლებლობებისა და ჩართულობის გაზრდის 

მეშვეობით გენდერული თანასწორობის დღის წესრიგის გაძლიერება და მხარდაჭერა. 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარება. თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ინოვაციური 

პროგრამების დანერგვა, რაც ხელს შეუწყობს საქმისწარმოების ელექტრონული პროცესის 

გამარტივებას, უზრუნველყოფილი იქნება ინსტიტუციური მეხსიერების გადატანა ციფრულ 

ფორმატში და ჩამოყალიბდება მაღალი რანგის ღონისძიებების მართვის სისტემა. თავი 6. საგარეო 

პოლიტიკის ერთიანი სამთავრობო მიდგომით განხორციელება  

საქართველოს საგარეო პოლიტიკური მიზნების გათვალისწინებით, პრინციპულ მნიშვნელობას 

იძენს პროცესებში მონაწილე სამთავრობო უწყებათა შეთანხმებული, კოორდინირებული, ერთიან 

მიდგომებსა და ხედვაზე დაფუძნებული ქმედებები. სტრატეგიით გათვალისწინებული მიზნებისა 

და სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ამოცანებისა და მათთან დაკავშირებული აქტივობების 

შესრულების/პროგრესის მონიტორინგი განხორციელდება საქართველოს მთავრობის 

დადგენილებით შექმნილი უწყებათაშორისი საბჭოსა და სამუშაო ჯგუფის მეშვეობით. 

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს, როგორც საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიის 

განხორციელების მაკოორდინირებელ უწყებას, შესაბამისი უწყებების მხრიდან წარედგინება 

სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშები, რომლის საფუძველზეც, უწყებათაშორისი საბჭოს 

მიერ აღნიშნული დოკუმენტის განხილვის შემდეგ, მოხდება წლიური ანგარიშების წარდგენა 

საქართველოს მთავრობისთვის. 

 

ინტელექტუალური საკუთრების შესახებ კანონმდებლობაში მიმდინარე ცვლილებები 
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(WTO-ს მოთხოვნებთან შესაბამისობა) 

 

საქართველომცვლილებებიშეიტანააგრეთვეინტელექტუალურისაკუთრების 

შესახებკანონმდებლობაშირეგიონულიდასაერთაშორისომოთხოვნების შესაბამისად. 

ინტელექტუალურისაკუთრებისუფლებისშესახებკანონმდებლობა 

სრულადშეესაბამებასაერთაშორისოსტანდარტებს, ხოლოსაქპატენტი - 

ინტელექტუალურისაკუთრებისეროვნულიცენტრიატარებსზომებს 

ინტელექტუალურისაკუთრებისუფლებისშესახებცნობიერებისამაღლებისდა 

უფლებებისდაცვისგანმტკიცებისმიზნით.  

ამრიგად, WTO-ში გაწევრიანებითადა, ახლაუკვე, DCFTA- ს ფარგლებში 

საქართველომშეძლოდადებითიძვრებიგანეხორციელებინაკანონმდებლობის 

დახვეწისმიმართულებითკერძოდ, ადგილობრივიკანონმდებლობამოგვექცია 

საერთაშორისონორმებისფარგლებში. WTO-ში 

გაწევრიანებისდროსავიღეთსაკმაოდმძიმევალდებულებები, რაც 

საქართველოსბიზნესისადამეცნიერთამიერარაერთგვაროვნადაღიქმებოდა, 

მაგრამვალდებულებისინსტალაციამმოგვცადადებითიშედეგებიანუსაქართველოს 

საგარეოსავაჭრორეჟიმმაევროკავშირთანეკონომიკურინტეგრაციისშეაძლებლობა მოგვცა. 

ამასთანავესაფუძველიგვქონდა, რომდოჰასრაუნდზედამატებითი ვალდებულებებიარაგვეღო. 

 

საქართველოსსაგარეოვაჭრობისტენდენციები 

 

საქართველოამჟამად 120-ზემეტქვეყანასთანაწარმოებსეკონომიკურ ურთიერთობებს, 

რომლებთანაცგასხვავებულისავაჭრორეჟიმებიგააჩნია. 

სავაჭროპარტნიორებისუმრავლესობასთანურთიერთობადღესგანისაზღვრებასაქართველოსწევრობ

ითჭთO-ში, რომელიცსაქართველოსWTO-ს (ვმო-ს) წევრქვეყნებთანუპირატესი 

ხელშეწყობისრეჟიმისსაფუძველზეურთიერთობასავალდებულებს.საერთაშორისოხელშეკრულებე

ბისმოთხოვნებისგათვალისწინებითსაბაჟოტარიფებისადაგადასახადებისშესახებსაქართველოსკან

ონშიშეტანილია ცვლილებები, რომელთათანახმად, საიმპორტო-საბაჟოგადასახადებისმიხედვით 

საქართველოსსავაჭროპარტნიორიქვეყნები 3 ჯგუფადდაიყო: 

1. ქვეყნები, რომლებზეცვრცელდებაუპირატესიხელშეწყობისრეჟიმი (MFN) WTO-ს 

წევრობისანორმხრივიხელშეკრულებისსაფუძველზე 

 

საქართველოსვმო-შიგაწევრიანებამდემსოფლიოს 7 ქვეყანასთანდადებულიჰქონდაორმხრივი 

შეთანხმება MFN რეჟიმისურთიერთმინიჭებისშესახებ, ხოლოვმო-შიგაწევრიანებისშემდეგ, ამ 

ქვეყნებთანესრეჟიმიმოქმედებს, როგორცორმხრივი, ასევემრავალმხრივიშეთანხმებისსაფუძველზე. 

ორგანიზაციაშიგაწევრიანებისასსაქართველომაიღოვალდებულება, 

გაწევრიანებისთანავეიმპორტზესაბაჟოგადასახადებიშესაბამისობაშიმოეყვანაე.წ. 
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,,ბმულტარიფებთან და ქუოტებთან“. ბმულიტარიფიწარმოადგენსWTO-ს წევრქვეყნებთან 

შეთანხმებულ, მაქსიმალურადდასაშვებსაბაჟო-სატარიფოგანაკვეთებს, რომელიც 

შეიძლებადაწესდესWTO-ს წევრიქვეყნებიდანსაქართველოშიიმპორტირებულ 

საქონელზე. არსებულისაბაჟოტარიფებისბმულტარიფებთანშესაბამისობაში მოსაყვანად 2003 

წლისდასაწყისში 1998 წლის 20 აგვისტოსმიღებულკანონში 

,,საბაჟოტარიფებისადაგადასახადებისშესახებ; შევიდაცვლილება, რომლითაც 

სრულადშესრულდაკიდეცWTO-ს წინაშეაღებულივალდებულებები. აღნიშული 

ცვლილებებიგულისხმობსსაქართველოშიიმპორტირებულისაქონლისდაბეგვრასგანსხვავებულისა

ტარიფოდონით - 0-30%-იანდიაპაზონში, ნაცვლადმანამდე მოქმედი 3 სატარიფოდონისა - 0%, 5% 

და 12 %. 

2. ქვეყნები, რომლებზეცარვრცელდებაუპირატესიხელშეწყობისრეჟიმი (MFN) 

ქვეყნები, რომლებიცარარიან ვმო-ს წევრიქვეყნები, ასევემოქმედებს 

,,საბაჟოტარიფისადაგადასახადისშესახებსაქართველოსკანონისდანართი 

ცხრილითგანსაზღვრულისაბაჟოტარიფები, თუმცადაწესებულიაშეზღუდვა მინიმალურტარიფზე, 

რომლისთანახმადამქვეყნებიდანსაქონლისიმპორტი 

იბეგრებაპროდუქციისსაბაჟოღირებულებისარანაკლებ 12%-ით (MFN-თან 

შედარებითსაგრძნობლადგამკაცრებულირეჟიმი). საქართველოსმოცემულისაბაჟო რეჟიმიგააჩნია 

78 ქვეყანასთან, რომლებთანაცარარისდადებული (ანძალაშიარაა შესული) 

ორმხრივიანმრავალმხრივიშეთანხმებებითავისუფალივაჭრობისშესახებ.  

3. ქვეყნები, რომლებთანაცსაქართველოსგააჩნია თავისუფალი ვაჭრობის ზონის რეჟიმი 

(პრეფერენციულივაჭრობა). 

მათშორის: 

ქვეყნები, რომლებთანაცსაქართველოსდადებულიაქვს ,,შეთანხმება თავისუფალივაჭრობისშესახებ. 

აღნიშნულიქვეყნებისსაქონლისიმპორტი 

საქართველოშითავისუფლდებასაბაჟოსატარიფოგადასახადისგან. საქართველო 

მონაწილეობსდსთ-სსივრცეშითავისუფალისავაჭროზონისფორმირებისშესახებ, თუმცა ეს 

მდგომარეობა იცვლება DCFTA-ს შეთანხმების დადების შემდეგ;  

მრავალმხრივშეთანხმებაში (1994 წლის 15 აპრილი), რომელიცითვალისწინებსწევრ 

ქვეყნებსშორისთავისუფალვაჭრობას. ესშეთანხმებარატიფიცირებულიაყველა მონაწილისმიერ, 

რუსეთისფედერაციისგარდა. ამასთანავე, დსთ-სწევრ 8 

ქვეყანასთანსაქართველოსხელმოწერილიაქვს ,,ორმხრივიშეთანხმებათავისუფალი 

ვაჭრობისშესახებ, რომელთაგანძალაშიამხოლოდექვსიდარომლებიცასევე 

ითვალისწინებსსაქონლითადამომსახურებითურთიერთვაჭრობისგანთავისუფლებას 

საბაჟოგადასახადისგან. ესქვეყნებია: აზერბაიჯანი, სომხეთი, რუსეთი, თურქმენეთი, 

ყაზახეთიდაუკრაინა. არსებობსამოღებათანუსხა, რომლებიცმოიცავსიმ პროდუქტთაჩამონათვალს, 

რომლებზეცშეთანხმებაარვრცელდებადადაწესებულია გარკვეულისაბაჟოგადასახადი.  

2008 წლის 1 ნოემბრიდანძალაშიშევიდასაქართველოსადათურქეთსშორის 
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თავისუფალივაჭრობისშესახებშეთანხმება,რომლითაცგაუქმდასამრეწველო 

პროდუქციისიმპორტზედაწესებულისაბაჟოტარიფები. გარკვეულიგამონაკლისები 

არისსასოფლოსამეურნეოპროდუქციაზე.  ქვეყნები, 

რომლებსაცსაქართველოსექსპორტზედაწესებულიაქვთ ასიმეტრიულიპრეფერენციულირეჟიმები, 

ე.წ. პრეფერენციულიანუშეღავათიანი სავაჭრორეჟიმისსპეციალურიფორმა - 

პრეფერენციათაგანზოგადებულისისტემა (GSP), 

რომელიცსაქართველოსმონიჭებულიაქვსსაპასუხოშეღავათებისმოთხოვნის გარეშე. 

საქართველოარისევროკავშირის, აშშ-ს, იაპონიის, კანადის, შვეიცარიისდა 

ნორვეგიისპრეფერენციათაგანზოგადებულისისტემისრეჟიმისბენეფიციარი. და ბოლოს, 2014 

წლისსექტემბერშიხელიმოეწერაევროკავშირთანღრმადა 

ყოვლისმომცველშეთანხმებასსავაჭროზონისშესახებ (DCFTA).  

 

 

 

 

 

ლექცია 13-14. საქართველოსსაგარეოეკონომიკურიპოლიტიკა 

განვითარებული და განვითარებადი ქვეყნების მიმართ და 

ინტეგრაციულ დაჯგუფებებთან. 

 

 
განვითარებადი ქვეყნები წარმოადგენს ისეთ ქვეყნებს, სადაც შედარებით დაბალი ცხოვრების 

დონეა, განუვითარებელია ინდუსტრია და საშუალო ან დაბალი ჰუმანური განვითარების ინდექსი 

გააჩნია. განვითარებაში, ზოგადად, მოიაზრება თანამედროვე ინფრასტრუქტურის ათვისება და 

დანერგვა, დაბალი დამატებითი ღირებულების სექტორებიდან (მაგ. სასოფლო მეურნეობა და 

ბუნებრივი რესურსების წარმოება) გადასვლა უფრო მაღალტექნოლოგიურსა და ინტელექტუალურ 

სფეროებში. განვითარებული ქვეყნები გამოირჩევიან ეკონომიკური ზრდის 

თვითუზრუნველყოფითა და ცხოვრების მაღალი დონით. განვითარების არც ისე მაღალი 

ხარისხით გამოირჩევიან ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების ძირითადი ნაწილი. აღსანიშნავია, 

რომ მათ ეკონომიკური პრობლემების გადასაწყვეტად, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ 

ჩამოაყალიბეს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა, რომელიც პოსტსაბჭოურ ქვეყნებს 

უნდა დახმარებოდა ეკონომიკურ ზრდასა და განვითარებაში 



188 
 

 

დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა (დსთ) არის საერთაშორისო ორგანიზაცია 

(ალიანსი), რომელიც ამჟამად შედგება20 9 ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკისგან, აზერბაიჯანი, 

ბელორუსია, თურქმენეთი (ასოცირებული წევრი), მოლდოვა, სომხეთი, რუსეთი, ტაჯიკეთი, 

უზბეკეთი და ყირგიზეთი. დსთ შეიქმნა საბჭოთა კავშირის დაშლასთან ერთად, თავდაპირველად 

მასში ყველა პოსტ საბჭოური სახელმწიფო იყო გაერთიანებული. საქართველოს მიერ დსთ-ს 

დატოვება მოხდა 2009 წელს.  

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, პოსტსაბჭოურ ქვეყნებში გაჩნდა რიგი პრობლემები 

ეკონომიკური, სოციალური და სხვა მიმართულებებით. აუცილებელი ხდებოდა მათი გადაჭრის 

გზების მოძიება, შესაბამისად მოქმედებდნენ მთავრობებიც და რეფორმებს ატარებდნენ სხვადასხვა 

მიმართულებით, რაც მეტნაკლებად წარმატებისკენ უკვალავდა გზას სხვადასხვა ქვეყანას. 

განვითარებადი ქვეყნების ეკონომიკური ზრდისა და სტაბილურობის მიღწევისთვის დიდი 

მნიშვნელობა აქვს საგარეო ვაჭრობას. ექსპორტის შედეგად ქვეყანაში შემოდის უცხოური ვალუტა, 

რაც  მნიშველოვანი ნაწილია ქვეყანაში შემომავალ მთლიან უცხოურ ვალუტაში. 

საგარეო ეკონომიკური კავშირები დამოკიდებულია სამთავრობო გადაწყვეტილებებზე 

საგარეო ვაჭრობასთან დაკავშირებით, ამაზეა დამოკიდებული უცხოური კაპიტალდაბანდებები და 

ვალუტის ღირებულება. საბოლოოდ სახელმწიფო საგარეო პოლიტიკის წარმართვის მნიშვნელობა 

იზრდება ყველა მიმართულებით. მთავრობები ცდილობენ, რომ მიიღონ ისეთი 

გადაწყვეტილებები, რაც ქვეყნის კეთილდღეობას გააუმჯობესებს.  

ჰუმანური განვითარების ანგარიშში (2018 წლის მონაცემებით) ყოფილი საბჭოთა კავშირის 

ქვეყნები ადგილების მიხედვით შემდეგნაირად არის გადანაწილებული 

• ოლონეთი 33 ადგილი 

• ლიტვა 35 ადგილი 

• ლატვია 41 ადგილი 

• რუსეთი 49 ადგილი 

• ბელორუსია 53 ადგილი 

• ყაზახეთი 58 ადგილი 

• საქართველო 70 ადგილი 

• აზერბაიჯანი 80 ადგილი 

 

დსთ-ს ქვეყნებთან ეკონომიკური თანამშრომლობა 

 

საგარეო ეკონომიკურ პოლიტიკაში მნიშვნელოვანი ამოცანაა დსთ-ს ყოფილ და ამჟამინდელ 

ქვეყნებთან თანამეგობრობის შენარჩუნება, მათთან კაშირები სავაჭრო და სხვა მიმართულებით, 

 
20https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A3%E1%

83%99%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A_%E1%83%A1%E

1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%A4

%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%90_%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%

9B%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83

%90 

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%90_%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%90_%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%90_%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%90_%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%90_%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A3%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%9A_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%90_%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90
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მათი განვითარება დადებითად იმოქმედებს ჩვენი ქვეყნის განვითარებაზეც და მნიშვნელოვანი 

იქნება ერთმანეთის დადებითი მაგალითების გათვალისწინება. საქართველოს ყოფილ დსთ-ს 

ქვეყნებთან სავაჭრო მიმართულებით შემდეგი შედეგები ახასიათებს 

 

 

 

 
21 

 

საგარეო ურთიერთობაში და ქვეყნის საგარეო ეკონომიკურ პოლიტიკაში, შესაბამისი 

მნიშვნელობის გამო მნიშვნელოვანია დავაკვირდეთ დსთ-ს ზოგიერთი ქვეყნის განვითარებას, 

გავიგოთ რა მიმართულებებით შეგვიძლია სხვა ქვეყნების გამოცდილების გაზიარება, რა 

შეგვიძლია ავითვისოთ და გადმოვიტანოთ მათგან, რომელი სფერო მოითხოვს მეტ ყურადღებას. 

მოცემული და სხვა საკითხების განსახილველად შეგვიძლია გავეცნოთ დსთ-ს 

ამჟამინდელიზოგიერთი წევრი ქვეყნის მონაცემებს, რომლის გაანალიზების შემდეგაც შეგვიძლია 

გარკვეული დასკვნები გავაკეთოთ და ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისთვის შესაბამისი ამოცანები 

განვსაზღვროთ. 

 
21https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/35/sagareo-vachroba 

https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/35/sagareo-vachroba
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საქართველოსთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ქვეყნებს, საგარეო ურთიერთობებისა 

თუ ვაჭრობის მიმართულებით ბევრი ქვეყანა წარმოადგენს და ყველა მათგანთან ურთიერთობის 

განვითთარება შესაბამისი მახასიათებლით მნიშვნელოვანია, დსთ-ს ქვეყნებიდან შეგვიძლია 

გამოვყოთ სომხეთი და აზერბაიჯანი, რადგან ისინი წარმოადგენენ ჩვენს მეზობელ 

სახელმწიფოებს და ამიერკავკასიის ქვეყნებს საქართველოსთან ერთად, ასევე მნიშვნელოვანი 

ქვეყნებია სტრატეგიულად ჩვენთვის უკრაინა და მოლდოვა. რადგან ამ ორმა ქვეყანამ 

საქართველოსთან ერთად 2016 წელს ხელი მოაწერა ევროკავშირთან დადებულ ღრმა და 

ყოვლისმომცველ შეთანხმებას. 

განვიხილოთ ამ ქვეყნებიდან თითოეული მათგანის საგარეო ურთიერთობები საგარეო 

ვაჭრობის ჭრილში. 

 

ამიერკავკასიის ქვეყნების (სომხეთი და აზერბაიჯანი) მიერ განხორციელებული საგარეო სავაჭრო 

პოლიტიკა 

 

 ამიერკავკასიის ქვეყნების საგარეო ვაჭრობის განხილვისას უნდა გავითვალისწინოთ, რომ 

საქართველოსა და სომხეთის საგარეო ვაჭრობა და ქვეყნის ეკონომიკურ პოლიტიკური 

განვითარება პირდაპირ დამოკიდებულებაშია ერთმანეთთან. აზერბაიჯანს საგარეო ეკონომიკურ 

პოლიტიკასა და ვაჭრობაში კი უპირატესობას აძლევს ნავთობპროდუქტების რესურსები. 

 საგარეო პოლიტიკის წარმართვის მიმართულებით, ამიერკავკასიის ქვეყნებმა სხვადასხვა მხარე 

აირჩიეს, საქართველომ, მოგვიანებით, მაგრამ მაინც ევროკავშირისკენ აიღო გეზი, სომხეთმა 

საპირისპიროოდ, დსთ და ევრაზიული საბაჟო კავშირი აირჩია, აზერბაიჯანმა კი მკაფიოდ არ 

დააფიქსირა თავისი პრიორიტეტები. საქართვეკინ და სომხეთმა აირჩიეს დაახლოებით ერთნაირი 

მიმართულება საგარეო ვაჭრობაში და ორივე გახდა მსოფილიოს სავაჭრო ორგანიზაციის წევრი. 

 

2.1 აზერბაიჯანის საგარეო სავაჭრო პოლიტიკა 

 

აზერბაიჯანის რესოუბლიკა მდებარეობს სამხრეთ კავკასიის აღმოსავლეთ ნაწილში და 

ამიერკავკასიის ქვეყნებიდან მისი მოსაზღვრეა საქართველო და სომხეთი. ქვეყანა 

გაწევრიანებულია შემდეგ საერთაშორისო ორგანიზაციებში: გაერო, ეუთო, ჯანდაცვის მსოფლიო 

ორგანიზაცია, ევროპის საბჭო, დემოკრატიის თანამეგობრობა, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, 

მსოფლიო ბანკი და სხვა. 

ამჟამად აზერბაიჯანს აქვს დიპლომატიური ურთიერთობა 160 ქვეყანასთან, წარმოადგენს 

მუსლიმ ქვეყანას და ისრაელთან სტრატეგიულ ურთიერთობაშია, ასევე კარგი ურთიერთობა აქვს 

ევროკავშირთან. 

აზერბაიჯანის ეკონომიკა მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ქვეყანასა და სამხრეთ კავკასიის 

რეგიონში, 2007 წელს აზერბაიჯანის მთლიანი შიგა პროდუქტი (მშპ) დაახლოებით 42%-ით 

გაიზარდა და მოაცემებით პირველი ადგილი დაიკავა იმ წელს მსოფლიოში, 2009 წელს წლის 

მონაცემებით აზერბაიჯანი ეკონომიკური ზრდის მიმართულებით დსთ-ს ქვეყნებში ლიდერ 

პოზიციას იკავებდა, თუმცა აზერბაიჯანის ეკონომიკის ასეთი მკვეთრი გაუმჯობესება დიდწილად 
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დამოკიდებულია არა საგარეო ეკონომიკურ პოლიტიკაზე, არამედ მის მიერ ქვეყნის შიგნით 

მოპოვებული ნავთობის ნავთობით. 

2006 წლის შემდეგ აზერბაიჯნში ექსპორტის მოცულობა აღემატება იმპორტის მოცულობას 

დიდწილად, თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს მაჩვენებელი მთლიანად დაკავშირებულია 

ნავთობპროდუქტების ექსპორტთან, რაც თავის მხრივ უკავშირდება მსოფლიო ბაზარზე არსებულ 

ფასს. თუმცა აზერბაიჯანისთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანია სხვა სეგმენტების განვითარება და ამ 

მიმართულებით ცდილობს შესაბამისი სექტორების წინ წამოწევას.  

 

 

 სომხეთის საგარეო სავაჭრო პოლიტიკა 

 

სომხეთის რესპუბლიკა მდებარეობს დასავლეთ აზიაში და ამიერკავკასიის ქვეყნებიდან მისი 

მოსაზღვრეა საქართველო და აზერბაიჯანი. სომხეთის საგარეო პოლიტიკა დამოუკიდებლობის 

მოპოვების შემდეგ ორი სხვადასხვა მიმართულებით მიმდინარეობს, ერთი მხრივ ქვეყანა 

ინარჩუნებს მეგობრულ ურთიერთობას ირანსა და რუსეთთან, თუმცა ამავდროულად ის ატარებს 

მეგობრულ პოლიტიკას ევროპასა და აშშ-სთან. ამასთან სომხების გენოციდისა და მთიანი 

ყარაბაღის კონფლიქტის გამო შეწყვეტილილ აქვთ დიპლომატიური ურთიერთობები 

აზერბაიჯანსა და თურქეთთან. 

 საგარეო ურთიერთობების აღწერისას უნდა გავითვალისწინოთ, რომ სომხეთი ბევრი 

მნივნელოვანი საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრია, მათ შორის გაერო, ევროპის საბჭო, დსთ, 

ნატო-ს პარტნიორობა მშვიდობისთვის, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და სხვა. 

 საგარეო სავაჭრო პოლიტიკის მიმართულებით სომხეთში, დიაგრამმის მიხედვით ექსპორტის 

მოცულობა იზრდება, თუმცა იმპორტს ვერ ასწრებს, შესაბამისად ბალანსი უარყოფითია. სომხეთს 

არ გააჩნია ისეთი ჭარბი ნავთობის ან სხვა პროდუქტის რესურსი, როგორიც აზერბაიჯანს, 

შესაბამისად მისი ექსპორტი დივერსიფიცირებულია პროდუქტების მიხედვით, ვაჭრობა 

მიმდინარეობს მსოფლიოს ბევრ ქვეყანასთან, თუმცა ამ ქვეყნებში ჭარბობს დსთ-ს წევრი ქვეყნები.  

 სომხეთისთვის, ისევე როგორც საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია ახალი საექსპორტო 

ბაზრებისა და პროდუქტების მოძიება. ამისათვის ქვეყანა ცდილობს ინვესტიციების მოძიებას, 

მეტწილად დსთ-ს წევრი ქვეყნებისგან.22 

 

 

სომხეთის სავაჭრო ბალანსი 

 

საქართველოს,სომხეთისადააზერბაიჯანისსაგარეოვაჭრობადაახლოებით იგივე 

ტენდენციებით ვითარდება, როგორც მსოფლიო ვაჭრობა. 

ასოცირებისშეთანხმებამევროკავშირთანცხადიამოახდინასერიოზულიგავლენასაქართველოსსაგარ

ეოვაჭრობისმაჩვენებლებზე, ისევეროგორცევრაზიულსაბაჟოკავშირშიგაწევრიანებამსომხეთზე, 

 
22http://competition25.ge/public/uploads/media/gaganidzeGiorgi.pdf 

http://competition25.ge/public/uploads/media/gaganidzeGiorgi.pdf
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ხოლოაზერბაიჯანისშემთხვევაშიყველაზედიდიზეგავლენამოახდინანავთობპროდუქტებისფასები

სკლებამმსოფლიობაზარზე. გამოხატულიატენდენცია, 

როდესაცსაექსპორტობაზრებშიმცირდებადსთწილი, იზრდებაევროკავშირისწილიდაპირიქით. 

ხდებაგარკვეულიჩანაცვლებასაექსპორტობაზრებშიდაარაახალისაექსპორტოპროდუქტებისფორმი

რება, წამყვანისაექსპორტოპროდუქტებისჯგუფებისამივესახელმწიფოშისტაბილურია. 

ვაჭრობისინტენსივობისანალიზისმიხედვითიკვეთება, 

რომსაქართველოსათვისსულუფრომნიშვნელოვანიხდებაევროკავშირისბაზარი, 

სომხეთისათვისდსთ, ხოლოაზერბაიჯანმაუნდაგანავითაროსახალისაექსპორტოპროდუქტები, 

ანშექმნასუფრომაღალიდამატებულიღირებულებისმქონეპროდუქციანავთობისბაზაზე. 

 

 მოლდოვისა და უკრაინის საგარეო სავაჭრო პოლიტიკა (DCFTA) 

 

DCFTA არის ეკონომიკური რეჟიმი, რომელშიც იგულისხმება ღრმა და ყოვლისმომცველი 

სავაჭრო სივრცე, რაც ევროკავშირთან ეკონომიკური ინტეგრაციის შესაძლებლობას იძლევა. DCFTA 

ხსნის ევროკავშირის ბაზარს წარმოებული პროდუქციისა და მომსახურების მიმართულებით, ამ 

რეჟიმში გაერთიანებით იხსნება კონკრეტული საბაჟო და სატარიფო ბარიერები.  

თავისუფალი ვაჭრობის ღრმა და ყოვლისმომცველი ზონის ინიციატივთ, აღმოსავლეთის 

მიზანია გააძლიეროს ეკონომიკური განვითარება იმ ქვეყნებში, რომლებმაც ხელი მოაწერეს 

ევროკავშირის შეთანხმებას, კერძოდ, საქართველოში, მოლდოვასა და უკრაინაში, განახორციელონ 

მიზნობრივი ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერა მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის (SME) 

ამ სამ ქვეყანაში.  

საქართველოს განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია „აღმოსავლეთპარტნიორობის“ 

ასოცირებულქვეყნებთან - 

უკრაინასადამოლდოვასთანთანამშრომლობისაქტიურიდინამიკისშენარჩუნება. 

ერთმანეთისმსგავსისაგარეოპოლიტიკურიმიზნების, 

პრობლემებისადაგამოწვევებისგათვალისწინებით, 

განსაკუთრებულდატვირთვასშეიძენსსაქართველოსადაუკრაინისსტრატეგიულიპარტნიორობა. 

მნიშვნელოვანიიქნებასტრატეგიულიპარტნიორობისოთხივემექანიზმის (პოლიტიკური, 23სავაჭრო-

ეკონომიკური, თავდაცვადაუსაფრთხოება, კულტურულ-ჰუმანიტარული) 

ეფექტიანიფუნქციონირებისუზრუნველყოფა. 

მნიშვნელოვანიიქნებაევროკავშირთანასოცირებულიწევრებისსამმხრივიფორმატების 

(საქართველო- უკრაინა-მოლდოვა) 

ფარგლებშითანამშრომლობისგააქტიურებადაკოორდინირებულიპოლიტიკისგატარება. 

საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია რეგიონის ქვეყნებთან - უკრაინასა და მოლდოვის 

რესპუბლიკასთან მეგობრული და ურთიერთსასარგებლო, მჭიდრო თანამშრომლობის გაღრმავება. 

ეს ორი სახემწიფო, საქართველოსთან ერთად დღეს დგას ისეთი გამოწვევების წინაშე, რაც 

 
23http://mfa.gov.ge/getattachment/MainNav/ForeignPolicy/ForeignPolicyStrategy/2019-2022-clebis-saqartvelos-
sagareo-politikis-strategia.pdf.aspx 

http://mfa.gov.ge/getattachment/MainNav/ForeignPolicy/ForeignPolicyStrategy/2019-2022-clebis-saqartvelos-sagareo-politikis-strategia.pdf.aspx
http://mfa.gov.ge/getattachment/MainNav/ForeignPolicy/ForeignPolicyStrategy/2019-2022-clebis-saqartvelos-sagareo-politikis-strategia.pdf.aspx
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საფრთხეს უქმნის მათ ტერიტორიულ მთლიანობასა და საზღვრების ურღვევობას, ევროკავშირში 

ინტეგრაციასა და ევროპულ ღირებულებებზე დამყარებული თანამედროვე სახელმწიფოს 

მშენებლობის პროცესის გაღრმავებას. 

საქართველო-უკრაინასა და საქართველო-მოლდოვას შორის არსებული ტრადიციულად 

მეგობრული ურთიერთობებისა და თანამედროვე გამოწვევების კონტრასტის გათვალისწინებით, 

პრიორიტეტულია ევროინტეგრაციის კუთხით ურთიერთდახმარება, წარმატებულ რეფორმებთან 

დაკავშირებით გამოცდილების ურთიერთგაზიარებაზე დაფუძნებული, მჭიდრო პოლიტიკური და 

ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარება და საერთო გამოწვევების წინააღმდეგ, მხარეებს 

შორის, ორმხივ დამრავალმხრივ ფორმატში თანამშრომლობის გაფართოვება. 

 

 

უკრაინის საგარეო სავაჭრო პოლიტიკა 

 

 საბჭოთაკავშირისდაშლისშემდეგ, უკრაინამდასაქართველომგარკვეულწილადმსგავ-

სიპოლიტიკურიეტაპებიგაიარეს. ორხალხსშორისმეგობრობისგანცდა 2003 წლისვარდებისდა 2004-

2005 წლებისნარინჯისფერირევოლუციებისშემდეგკიდევუფროგაძლიერდა. ფინანსური 

მიმართულებით 

 

2013 წელს, უკრაინასაქართველოსსავაჭროპარტნიორებსშორისმე-3 ადგილზეიყო. საქართ-

ველოსექსპორტის 10%, რომლისსაერთოღირებულებამ 192.8 მილიონიაშშდოლარიშეადგინა, უკრა-

ინაშიგაიგზავნა. იმავეწელს, უკრაინამე-5 ადგილზეიყოსაქართველოშიგანხორციელებულიიმპორ-

ტისმიხედვით.  

2008 წლისფინანსურიკრიზისისშემდეგ, უკრაინისეკონომიკამზრდისტემპებისსრულადაღ-

დგენავეღარშეძლოდა 2011 წლიდანზრდასაერთოდშეაჩერა. უკრაინის  მშპ-ს  4%იანიკლებაამოსა-

ლოდნელი5 . მიუხედავადამისა, ბოლოსამიწლისმანძილზესაქართველოსექსპორტიუკრაინაშიმხო-

ლოდიზრდებოდა. მიმდინარეწელსაცკი, იანვარსადათებერვალშისაქართველოდანუკრაინაშიგატა-

ნილისაქონლისღირებულებაგასულიწლისექსპორტისსაშუალოთვიურმაჩვენებელზემაღალია. 

თუმცააქვეუნდააღინიშნოს, რომბევრიფაქტორი, რომელიცუკრაინისადგილობრივბაზარზეიქონი-

ებსხელშესახებგავლენას, მხოლოდრამდენიმეთვისშემდეგაისახებაეკონომიკაზე. 

უკრაინიდანიმპორტსცალსახადმზარდიანკლებადიტენდენციაარახასიათებს; იმპორ-

ტისმთლიანიღირებულებაწლიდანწლამდეიცვლება. ზოგადადუკანასკნელწლებისსაქარმშპ, 

მილიარდიაშშდოლარიმშპ-სწლიურიზრდა, პროცენტულიმაჩვენებელიმშპერთსულმოსახლეზე, 

წლიურიზრდა, პროცენტულიმაჩვენებელისაქართველოშიიმპორტისმოცულობასტაბილურადიზრ-

დება. 2018 წლისიანვარსადათებერვალშიმთლიანიიმპორტისწინასწარიმონაცემებიწინა წლებისშე-

საბამისითვეებისმაჩვენებლებსაღემატება . თუმცა, იმავეთვეებში, იმპორტიუკრაინიდანშემცირ-

დაწინაწლისშესაბამისპერიოდთანშედარებით. პირველი, რითიცესკლებაშეიძლებააიხსნას, კრიზი-

სია, თუმცარეალურისავაჭრობარიერებიჯერჯერობითარიკვეთება. 

სავაჭროგზა 
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მთავარისავაჭროგზასაქართველოსადაუკრაინასშორისშავზღვაზეგადის. საქონლის 60%-

ისგადაზიდვაბორნითხდება. საბორნერეისებსუკრაინულიკომპანია „უკრფერი“ ასრულებსუკრაი-

ნისილიჩოვსკისპორტიდანფოთისდაბათუმისმიმართულებით. ჩვეულებრივ, თითორეისსორდღე-

ნახევარისჭირდებადაკვირაშიერთხელანორჯერსრულდება. აპრილისშუარიცხვებისთვისპორ-

ტისმიმდებარეტერიტორიასათუქალაქდონეცკშირაიმემნიშვნელოვანისეპარატისტულიმოქმედებე-

ბიარშეინიშნებოდა, მაგრამპრორუსულიშეიარაღებულიდაჯგუფებებიშთამბეჭდავისისწრაფი-

თადაეფექტიანობითვრცელდებიანაღმოსავლეთუკრაინულქალაქებში. იმისგათვალისწინებით, 

რომდონეცკიპუტინის „ნოვოროსიას“ ხედვისარეშიხვდება, შანსიიმისა, რომბორნისმიმოსვლასშეე-

შალოსხელი, მაღალია. ჯერჯერობით, საბორნერეისებისშესრულებაშიშეფერხებები, როდე-

საცასეთირამხდება, უკრაინისმხრიდანკორუფციისდასუსტიმენეჯმენტისპრობლემებითარისგა-

მოწვეულიდაარაგაზრდილიუსაფრთხოებისრისკებისგამო. თუმცა, უსაფრთხოებისზომებისგა-

მოფერხდებაუკრაინისაღმოსავლეთრეგიონებშიწარმოებულიპროდუქციისტრანსპორტირებაპორ-

ტისმიმართულებით. 

2014 წლის 21 მარტს, უკრაინისდროებითმამთავრობამხელიმოაწერაევროკავშირთანასოცი-

რებისხელშეკრულებისპოლიტიკურნაწილს; ევროკავშირისგათვლებით, ღრმადაყოვლისმომცვე-

ლითავისუფალივაჭრობისრეჟიმიდაეხმარებაუკრაინელექსპორტიორებს, ყოველწლიურადდაზო-

გონ 487 მილიონიევროევროკავშირშისაბაჟოტარიფებისშემცირებისხარჯზე. 

ესყოველივესაქართველოსთვისნიშნავს, რომ: 

• იქნებაშესაძლებლობა, გაიზარდოსვაჭრობაორმხარესშორის, განსაკუთრებითკი, იმპორტიუკრაინი-

დან; თუმცა, სავაჭრომარშრუტისუსაფრთხოება, განსაკუთრებითბორნისმეშვეობით, შესაძ-

ლოაპრობლემატურიგახდეს. ქართულიპროდუქტებისავარაუდოდგაძვირდებაუკრაინელიმომხმა-

რებლებისთვის. 

• ფულადიგზავნილებიმცირდება, მაგრამარამკვეთრად. თუმცა, პირდაპირიუცხოურიინვესტიციები, 

რომლებიცგასულწელსფულადიგზავნილებისთითქმისნახევარსშეადგენდა, შესაძლოაერთბა-

შადშეჩერდესმოკლევადიანპერსპექტივაში. ვინაიდანუკრაინაარარისსაქართველოსმსხვილიინვეს-

ტორი, პირდაპირიუცხოურიინვესტიციებისნაკადისუარყოფითიმაჩვენებელიცკიარწარმოად-

გენსსერიოზულსაფრთხესსაქართველოსეკონომიკისთვის. 

• არარისმოსალოდნელირაიმესერიოზულიზემოქმედებასაქართველოსფინანსურსექტორზე.  

• სხვადასხვასაერთაშორისორეიტინგებისმიხედვითთუვიმსჯელებთ, უკრაინისკონკურენტულო-

ბარეგიონშიმცირდება, მაგრამსაქართველოუკრაინისხარჯზევერმოიგებს. რეგიონშირუსეთისკი-

დევერთმააგრესიამსაქართველოსეკონომიკისრისკ-ფატორიცგაზარდა. ბევრირამიქნებადამოკიდე-

ბულიიმაზე, თუროგორგაივლისამწელიწადსსაქართველო.  

• რეგიონულიენერგოპოლიტიკაშესაძლოაშეიცვალოსსაქართველოსსასარგებლოდმხოლოდგრძელ-

ვადიანპერსპექტივაში.  

• გავლენასაქართველოსევრო-ატლანტიკურინტეგრაციაზეჯერჯერობითარარისნათელი. ბევ-

რირამდამოკიდებულიაიმაზე, თუროგორდასრულდებაკრიზისიუკრაინაში. 

ქვეყნები, ძირითად შემთხვევაში ჩაკეტილ გარემოში არ მოქმედებენ, ისინი სხვადასხვა 

მიმართულებით თანამშრომლობენ სხვა ქვეყნებთან, ეს იქნება განვითარებული თუ 

განვითარებადი ქვეყანა, თუმცა ყველა ცდილობს განვითარებას, რადგან არ იყოს სხვისი 
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ინტერესების გამტარებელი და წინა პლანზე წამოწიოს საკუთარი ინტერესები, რაც შესაძლებელია 

პირველ რიგში საგარეო ეკონომიკური პოლიტიკის რეგულირებით. 

საქართველოასევემჭიდროდთანამშრომლობსაზერბაიჯანთან საგარეო 

პოლიტიკისადაუსაფრთხოებისსფეროებშიდაევროატლანტიკურიინტეგრაციისპროცესში. 

გარდა ამისა,მნიშვნელოვანიასაქართველოსდააზერბაიჯანისპარტნიორობასუამის 

(საქართველო, უკრაინა, აზერბაიჯანი, მოლდოვა)ფარგლებში. 

აზერბაიჯანისმონაწილეობაევროკავშირის „აღმოსავლეთის პარტნიორობაში“და 

ნატოსპროგრამაში „პარტნიორობამშვიდობისათვის“ 

ხელსუწყობსუსაფრთხოებისინტერესებისჰარმონიზაციასდასხვადასხვასტრატეგიულსაკითხ

ზესაერთოპოზიციებისჩამოყალიბებას. 

საქართველოსმჭიდროპარტნიორობააკავშირებსსომხეთთანორმხრივიინტერესებისყვე

ლასფეროში. საქართველოსმიაჩნია, 

რომსომხეთთანკეთილმეზობლურიურთიერთობებისადაორმხრივადსასარგებლოთანამშრომ

ლობისგაღრმავებაორივესახელმწიფოსეროვნულინტერესებსშეესაბამებადახელსუწყობსორიქ

ვეყნისტრადიციულიმეგობრობისგანმტკიცებას, 

ეკონომიკურკეთილდღეობასდაპოლიტიკურსტაბილურობას.  

საქართველო ესწრაფვის, განამტკიცოს სავაჭრო-ეკონომიკური და სატრანსპორტო 

კავშირები სომხეთთან. ვაჭრობის, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარების, 

ტურიზმის და სხვა სფეროებში თანამშრომლობა ხელს შეუწყობს საქართველოს და სომხეთის 

ეკონომიკურ განვითარებას. 

საქართველომხარსუჭერს სომხეთის აქტიურ მონაწილეობას ევროკავშირის 

„აღმოსავლეთის პარტნიორობაში“დამიესალმებამისუფროაქტიურთანამშრომლობას 

ნატოსთან. საქართველო ასევე მიესალმება იმ ძალისხმევას, რომელიც მიმართული იქნება 

თურქეთსა და სომხეთს შორის ურთიერთობის ნორმალიზაციისა და კეთილმეზობლური 

ურთიერთობების დამყარებისაკენ. 

 

დასკვნები 

როგორც ვხედავთ საქართველოს საგარეო ეკონომიკურ პოლიტიკას არც თუ დიდი ხნის 

ისტორია აქვს. ამავე დროს საქართველოს გეოპოლიტიკური მდებარეობა გარკვეულ წილად 

არასტაბილური და წინააღმდეგობებით დატვირთული ეკონომიკური ინტერესების ქვეშ 

აქცევს მას. ეს პროცესები ქართველ პოლიტიკოსებსა და მთლიანად საზოგადოებას 

განვითარების ტენდენციების მიმართ ბევრ უპასუხო კითხვებს უჩენს. მიუხედავად რთული 

პოლიტიკური და ეკონომიკური მდგომარეობისა რომელშიც საქართველოს სახელმწიფო 

ვითარდება ევროკავშირთან დადებული ასოცირების ხელშეკრულება დიდ იმედებს 

წარმოშობს. საქართველოს საგარეო ეკონომიკური პოლიტიკა უკვე დემოკრატიულ გარემოში  

ყალიბდება რაც ინსტრუმენტების გამოყენების რაციონალურობას განაპირობებს. 

მიუხედავად მნიშვნელოვანი პოზიტიური ცვლილებებისა საგარეო ეკონომიკური პოლიტიკა 
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ჯერ კიდევ შორსაა იმ სასურველი სტანდარტისაგან, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული 

მთლიანობის აღდგენას უზრუნველყოფს.   

ევროკავშირთან დადებული ხელშეკრულებამ საგარეო ეკონომიკურ პოლიტიკაში ახალი 

რეგულაციები დაამკვიდრა. მათი მოქმედების შედეგად უკვე დაიწყო საგარეო სავაჭრო 

ნაკადების სტრუქტურისა და  მიმართულებების ცვლილება. საგარეო სავაჭრო პოლიტიკის 

ახალმა მოთხოვნებმა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ვაჭრობის ზრდის ტენდენცია 

წარმოშვა. 

ლიბერალური საინვესტიციო გარემოს ჩამოყალიბებამ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 

ზრდის საფუძვლები შექმნა. მიმდინარეობს საინვესტიციო ნაკადების განუხრელი ზრდა, 

მაგრამ  მათი სტრუქტურისა და მიმართულებების მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ 

ხორციელდება. 

საქართველოს პოზიცია საგარეო ვალთან დაკავშირებით დამაკმაყოფილებელია, ვალის 

მართვის პოლიტიკის მიზანია საქართველოსთვის პასუხისმგებელი დებიტორის 

რეპუტაციის დამკვიდრება, რაც ქვეყანისთვის  საგარეო საკრედიტო რესურსების სტაბილურ 

მიწოდებას უზრუნველყოფს.  საგარეო ვალის შეზღუდვის შესაძლებლობებს შორის 

სასურველია ვალების გაცვლა მსოფლიოში მოქმედი პროგრამის - `გარემოს დაცვა ვალების 

ნაცვლად~- მიღების საფუძველზე. საგარეო ვალის პოლიტიკა არჩეული პროგრამის 

საშუალებით მიღებულ სახსრების ხარჯვისა დაგანკარგვის ტრანსფარენტულობას უნდა 

უზრუნველყოფდეს. 

საქართველოს საგარეო ეკონომიკური პოლიტიკის წარმატებას საბოლოოდ ქვეყნის 

ეკონომიკურ ინტერესთა ჯგუფების მიერ ნაციონალური სახელმწიფოებრივი ინტერესების 

უპირატესობის აღიარება განსაზღვრავს. 

 

 

 

 

 

 

საქართველო - ჰონგ კონგ, ჩინეთის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ 

შეთანხმება 

სარჩევი 
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პრეამბულა 

თავი 1                  საწყისი დებულებები, ტერმინთა განმარტებები და ინტერპრეტაციები 

თავი 2                  საქონლით ვაჭრობა 

თავი 3                  წარმოშობის წესები 

თავი 4                  საბაჟო პროცედურები და ვაჭრობის ხელშეწყობა 

თავი 5                  ტექნიკური ბარიერები ვაჭრობაში 

თავი 6                  სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ზომები 

თავი 7                  ვაჭრობაში დაცვითი ზომები 

თავი 8                  მომსახურებით ვაჭრობა 

თავი 9                  ელექტრონული კომერცია 

თავი 10                დაფუძნება 

თავი 11                ინტელექტუალური საკუთრება 

თავი 12                კონკურენცია 

თავი 13                გარემოს დაცვა და ვაჭრობა 

თავი 14                გამჭვირვალობა 

თავი 15                ინსტიტუციური დებულებები 

თავი 16                დავების მოგვარება 

თავი 17                ზოგადი დებულებანი და გამონაკლისები 

თავი 18                დასკვნითი დებულებები 

დანართების ჩამონათვალი 

დანართი 2-1      საქართველოს გამონაკლისების ჩამონათვალი 

ნართი 3-1      წარმოშობის სპეციფიკური წესები 

დანართი 3-2      წარმოშობის სერტიფიკატი 

დანართი 8-1      სპეციფიკური ვალდებულების ცხრილები 

ჰონგ კონგ, ჩინეთის სპეციფიკური ვალდებულების ცხრილი 

საქართველოს სპეციფიკური ვალდებულების ცხრილი 

დანართი 8-2      საერთაშორისო საზღვაო ტრანსპორტი 

დანართი 10-1    დათქმების ცხრილები 

ჰონგ კონგ, ჩინეთის დათქმების ცხრილი 

საქართველოს დათქმების ცხრილი 

დანართი 16-1    საარბიტრაჟო ტრიბუნალის საპროცედურო წესები 

პრეამბულა 

საქართველოს მთავრობა (შემდგომში წოდებული, როგორც ,,საქართველო") და ჩინეთის სახალხო 



198 
 

 

რესპუბლიკის სპეციალური ადმინისტრაციული რეგიონის ჰონგ კონგის მთავრობა (შემდგომში 

წოდებული, როგორც ჰონგ კონგი, ჩინეთი), შემდგომში ერთობლივად წოდებულნი, როგორც 

"მხარეები": 

შთაგონებულნი არიან რა მზარდი ორმხრივი ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობებით; 

ამყარებენ რა ურთიერთობებს თავიანთი უფლებებისა და ვალდებულებების საფუძველზე 

მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის დაფუძნების შესახებ მარაკეშის შეთანხმებისა და მის 

ფარგლებში მოლაპარაკებული სხვა შეთანხმებების შესაბამისად, რომელთა მხარეებს მხარეები 

წარმოადგენენ; 

იცავენ რა თავიანთი მთავრობების უფლებებს, გაატარონ რეგულაციები ეროვნული პოლიტიკის 

ამოცანების მისაღწევად; 

სურთ რა, გააძლიერონ პარტნიორობა ეკონომიკურ სფეროში და განახორციელონ  ორმხრივი 

ვაჭრობის შემდგომი ლიბერალიზაცია და ხელი შეუწყონ ინვესტიციებს ეკონომიკური და 

სოციალური სარგებლის მიღების, დასაქმების ახალი შესაძლებლობების შექმნის, თავიანთი 

ხალხისთვის ცხოვრების სტანდარტების გაუმჯობესებისა და ჯანმრთელობის, უსაფრთხოების და 

გარემოს დაცვის  მიზნით; 

კიდევ ერთხელ ადასტურებენ რა თავიანთ  მისწრაფებას  მდგრადი განვითარების მიზნების 

მისაღწევად; 

გადაწყვიტეს რა, შექმნან საქონლისა და მომსახურების გაფართოებული ბაზარი ვაჭრობის 

მარეგულირებელი მკაფიო წესების დადგენის გზით, რომელებიც  უზრუნველყოფენ 

პროგნოზირებად, გამჭვირვალე და თანმიმდევრულ სავაჭრო ჩარჩოს ბიზნესსაქმიანობისთვის; 

სურთ რა, შექმნან ხელსაყრელი პირობები მათ შორის ვაჭრობის განვითარებისა და 

დივერსიფიცირებისთვის და საერთო ინტერესის სფეროებში კომერციული და ეკონომიკური 

თანამშრომლობის ხელშეწყობის მიზნით; 

აღიარებენ რა, რომ მათი ეკონომიკური პარტნიორობის განმტკიცება თავისუფალი ვაჭრობის 

შესახებ შეთანხმების გზით, რომლითაც იხსნება ბარიერები საქონლითა და მომსახურებით 

ვაჭრობისას, ორმხრივ სარგებელს მოუტანს ჰონგ კონგს, ჩინეთს და საქართველოს; 

სწამთ რა, რომ წინამდებარე შეთანხმება გააღრმავებს გლობალურ ბაზარზე თავიანთი კომპანიების 

კონკურენტუნარიანობას და შექმნის მათ შორის ეკონომიკური და სავაჭრო ურთიერთობების 

ხელშეწყობის პირობებს; 

კიდევ ერთხელ ადასტურებენ რა მათ მიერ აღებულ ვალდებულებებს დემოკრატიის, კანონის 

უზენაესობის, ადამიანის უფლებებისა და ფუნდამენტური პოლიტიკისა და ეკონომიკის 

თავისუფლების საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად, და გაერთიანებული ერების წესდებისა 

და ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის პრინციპებსა და მიზნებს; და 

ადასტურებენ რა თავიანთ ვალდებულებებს თავიდან აიცილონ და ებრძოლონ კორუფციას 

საერთაშორისო ვაჭრობასა და ინვესტიციაში და ხელი შეუწყონ გამჭვირვალობისა და კარგი 

მმართველობის პრინციპებს: 

შეთანხმდნენ შემდეგზე: 
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თავი 1 

საწყისი დებულებები, ტერმინთა განმარტებები და ინტერპრეტაციები 

მუხლი 1 

თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შექმნა 

მხარეები, GATT 1994-ის XXIV მუხლისა და GATS-ის V მუხლის შესაბამისად ქმნიან თავისუფალ 

სავაჭრო სივრცეს. 

მუხლი 2 

სხვა შეთანხმებებთან ურთიერთქმედება 

მხარეები ადასტურებენ თავიანთ უფლებებსა და ვალდებულებებს, რომლებიც გამომდინარეობს 

WTO-ს შეთანხმებიდან და მის ფარგლებში მოლაპარაკებული სხვა შეთანხმებებიდან, რომელთა 

მხარესაც ორივე მხარე წარმოადგენს და ნებისმიერი სხვა საერთაშორისო შეთანხმებიდან, 

რომელთა მხარესაც ორივე მხარე წარმოადგენს. 

მუხლი 3 

მოქმედების სფერო 

წინამდებარე შეთანხმება ვრცელდება მხარეთა შესაბამის სივრცეზე; 

 თითოეული მხარე სრულად არის პასუხისმგებელი წინამდებარე შეთანხმების ყველა დებულების 

შესრულებაზე და უნდა მიიღოს მის ხელთ არსებული ყველა გონივრული ზომა, რათა, შესაბამის 

შემთხვევაში, უზრუნველყოს მათი აღსრულება ადგილობრივი ხელისუფლების ან ადგილობრივი 

ორგანოების მიერ. 

მუხლი 4 

ზოგადი განმარტებები 

თუ სხვაგვარად არ არის დადგენილი, წინამდებარე შეთანხმების მიზნებისთვის: 

შეთანხმება ნიშნავს საქართველო – ჰონგ კონგ, ჩინეთის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ 

შეთანხმებას; 

ანტიდემპინგის შეთანხმება ნიშნავს შეთანხმებას 1994 წლის ტარიფებისა და ვაჭრობის შესახებ 

გენერალური შეთანხმების მუხლი VI-ის განხორციელების შესახებ, რომელიც მოცემულია WTO-ს 

შეთანხმების 1A დანართში. 

სივრცე: 

საქართველოსთან მიმართებით ნიშნავს ტერიტორიას, როგორც ეს განსაზღვრულია საქართველოს 

კანონმდებლობით, მათ შორის სახმელეთო ტერიტორიას, მის წიაღსა და საჰაერო სივრცეს მის 

ზემოთ, შიდა წყლებსა და ტერიტორიულ წყლებს, ზღვის ფსკერს, მის წიაღსა და საჰაერო სივრცეს 

მათ ზემოთ, რომელთა მიმართ საქართველო ახორციელებს სუვერენიტეტს, აგრეთვე 

ტერიტორიულ წყლებთან მომიჯნავე მიმდებარე ზონას,  განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ზონას და 

კონტინენტალურ შელფებს, რომელთა მიმართ საქართველო ახორციელებს სუვერენულ უფლებებს 

და/ან იურისდიქციას საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად; და  
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ჰონგ კონგ, ჩინეთთან მიმართებით ნიშნავს ჰონგ კონგის სპეციალურ ადმინისტრაციულ რეგიონს, 

როგორც ეს განსაზღვრულია ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს 1997 წლის 

პირველი ივლისის №221 ბრძანებაში, რომელიც მოიცავს ჰონგ კონგის კუნძულს, კოულუნს და 

ახალ ტერიტორიებს; 

საბაჟო ღირებულებების განსაზღვრის შესახებ შეთანხმება  ნიშნავს 1994 წლის ტარიფებისა და 

ვაჭრობის შესახებ გენერალური შეთანხმების მუხლი VII-ის განხორციელების შესახებ შეთანხმებას, 

რომელიც მოცემულია ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის შეთანხმების 1A დანართში; 

დღეები ნიშნავს კალენდარულ დღეებს; 

არსებული ნიშნავს წინამდებარე შეთანხმების ძალაში შესვლის თარიღისთვის მოქმედს; 

თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების ერთობლივი კომისია ნიშნავს  თავი 15-ის 

(ინსტიტუციური დებულებები) მუხლი 1-ით (ერთობლივი კომისიის დაფუძნება) დაფუძნებულ 

ჰონგ კონგი, ჩინეთი – საქართველოს ერთობლივ კომისიას; 

GATS ნიშნავს გენერალურ შეთანხმებას მომსახურებით ვაჭრობის შესახებ, რომელიც მოცემულია 

ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის (WTO) შეთანხმების 1B დანართში; 

GATT 1994 ნიშნავს 1994 წლის გენერალურ შეთანხმებას ტარიფებისა და ვაჭრობის შესახებ, 

რომელიც მოცემულია ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის  შეთანხმების 1B დანართში; 

ჰარმონიზებული სისტემა გულისხმობს საქონლის აღწერისა და კოდირების ჰარმონიზებული 

სისტემის შესახებ საერთაშორისო კონვენციას, მათ შორის მისი ინტერპრეტაციის ზოგად წესებს, 

ნაწილებისა და თავების შენიშვნებს, ისე როგორც ეს მიღებულ იქნა და გამოიყენება მსოფლიო 

საბაჟო ორგანიზაციის მიერ; 

ზომა ნიშნავს ნებისმიერ კანონს, მარეგულირებელ აქტს, პროცედურას, მოთხოვნასა თუ პრაქტიკას; 

მხარის ფიზიკური პირი ნიშნავს: 

ჰონგ კონგ, ჩინეთისთვის არის ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ჰონგ კონგის სპეციალური 

ადმინისტრაციული რეგიონის მუდმივად მცხოვრები პირი, მისი შიდა კანონმდებლობის 

შესაბამისად; და 

საქართველოსთვის არის ფიზიკური პირი, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად 

არის საქართველოს მოქალაქე; 

წარმოშობის მქონე ნიშნავს წინამდებარე შეთანხმების თავი 3-ის (წარმოშობის წესები) წარმოშობის 

წესების შესაბამისად კვალიფიცირებულს; 

SCM შეთანხმება ნიშნავს შეთანხმებას სუბსიდიებისა და საკომპენსაციო ზომების შესახებ, 

რომელიც მოცემულია WTO-ს შეთანხმების 1A დანართში. 

SPS შეთანხმება ნიშნავს შეთანხმებას სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ზომების გამოყენების 

შესახებ, რომლებიც მოცემულია WTO-ს შეთანხმების 1A დანართში. 

WTO ნიშნავს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციას; და 

WTO შეთანხმება ნიშნავს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის დაფუძნების შესახებ მარაკეშის 

შეთანხმებას, რომელიც გაფორმდა 1994 წლის 15 აპრილს ქ. მარაკეშში. 
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მუხლი 5 

ინტერპრეტაციები 

ამ შეთანხმებაში, თუ კონტექსტი სხვაგვარად არ მოითხოვს: 

ჰონგ კონგ, ჩინეთის შემთხვევაში, სადაც გამოთქმა კვალიფიცირდება ტერმინით „ეროვნული,“ 

ასეთი გამოთქმა უნდა იქნეს ინტერპრეტირებული, როგორც ჰონგ კონგ, ჩინეთთან 

დაკავშირებული; 

ჰონგ კონგ, ჩინეთის შემთხვევაში, ტერმინი „საერთაშორისო შეთანხმება" მოიცავს შეთანხმებას ან 

გარიგებას ჰონგ კონგ, ჩინეთსა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სხვა ნაწილებს შორის; 

ჰონგ კონგ, ჩინეთის შემთხვევაში, ნებისმიერი მითითება საერთაშორისო შეთანხმებაზე, რომლის 

მხარესაც წარმოადგენს მხარე მოიცავს საერთაშორისო შეთახმებას, რომელიც ვრცელდება ჰონგ 

კონგ, ჩინეთზე და ნებისმიერი მითითება მხარის მიერ საერთაშორისო შეთანხმებით აღებულ 

უფლებებზე, ვალდებულებებსა და დაპირებებზე მოიცავს უფლებებს, ვალდებულებებსა და 

დაპირებებს, რომლებიც საერთაშორისო შეთანხმებით ვრცელდება ჰონგ კონგ, ჩინეთზე; და 

როდესაც წინამდებარე შეთანხმების ფარგლებში, რაიმე უნდა შესრულდეს რამდენიმე დღის 

განმავლობაში კონკრეტული თარიღის ან მოვლენის შემდეგ, მანამდე ან ამ თარიღიდან ან 

მოვლენიდან, ეს განსაზღვრული თარიღი ან ის თარიღი, როდესაც კონკრეტული მოვლენა მოხდა, 

ზემოაღნიშნული დღეების გამოთვლაში არ ჩაითვლება. 

თავი 2 

საქონლით ვაჭრობა 

მუხლი 1 

განმარტებები 

წინამდებარე თავის მიზნებისთვის,  საბაჟო გადასახადი მოიცავს ნებისმიერი სახის საბაჟო ან 

იმპორტის გადასახადს და ნებისმიერი ტიპის მოსაკრებელს, ნებისმიერი სახის დამატებითი 

გადასახადის ან მოსაკრებლის ჩათვლით, რომელიც დაწესებულია საქონლის იმპორტთან 

დაკავშირებით, თუმცა არ მოიცავს არცერთი სახის: 

მოსაკრებელს, რომელიც GATT 1994-ის III მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად დაწესებული შიდა 

გადასახადის ეკვივალენტურია და ეხება ერთ-ერთი მხარის ადგილობრივ მსგავს საქონელს ან 

მუხლთან დაკავშირებით, რომლის შესაბამისადაც განხორციელდა იმპორტირებული საქონლის 

წარმოება მთლიანად ან ნაწილობრივ;ანტიდემპინგურ ან საკომპენსაციო გადასახადებს, რომელიც 

დაწესებულია GATT 1994-ის VI მუხლის დებულებების, ანტიდემპინგის შეთანხმების და SCM 

შეთანხმების შესაბამისად; ან 

გადასახდელებს ან სხვა მოსაკრებლებს, რომლებიც მოცემულია GATT 1994-ის VIII მუხლის 1(a) 

ქვეპუნქტში. 

მუხლი 2 

მოქმედების სფერო 

წინამდებარე თავი გამოიყენება მხარეთა შორის საქონლით ვაჭრობასთან დაკავშირებით. 
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მუხლი 3 

ეროვნული რეჟიმი შიდა დაბეგვრასა და მარეგულირებელ აქტებზე 

თითოეული მხარე მეორე მხარის საქონელს ანიჭებს ეროვნულ რეჟიმს GATT 1994-ის III მუხლის 

შესაბამისად. ამ მიზნით, GATT 1994-ის III მუხლი ასახულია წინამდებარე შეთანხმებაში და 

წარმოადგენს მის ნაწილს, mutatis mutandis. 

მუხლი 4 

საბაჟო გადასახადების გაუქმება 

ამ შეთანხმების ძალაში შესვლის თარიღიდან, თითოეული მხარე აუქმებს ყველა საბაჟო 

გადასახადს მეორე მხარის სივრცეში წარმოშობილ პროდუქციაზე, გარდა მე-2 პუნქტით 

გათვალისწინებული შემთხვევებისა.  

 დანართ 2-1-ში (საქართველოს გამონაკლისების ჩამონათვალი) ჩამოთვლილ პროდუქტებზე 

საქართველოში იმპორტისას ვრცელდება უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის საბაჟო გადასახადი. 

არცერთი მხარე არ გაზრდის არსებულ საბაჟო გადასახადს ან შემოიღებს ახალ საბაჟო გადასახადს 

მეორე მხარეში წარმოშობილი საქონლის იმპორტზე, გარდა წინამდებარე შეთანხმებით 

განსაზღვრული შემთხვევებისა.  

 მუხლი 5 

 საქონლის კლასიფიკაცია 

მხარეებს შორის საქონლით ვაჭრობის კლასიფიკაცია უნდა ეფუძნებოდეს თითოეული 

ხელშემკვრელი მხარის სატარიფო ნომენკლატურას „ჰარმონიზებული სისტემის“ შესაბამისად.   

მუხლი 6 

არასატარიფო ზომები 

გარდა წინამდებარე შეთანხმებით განსაზღვრული შემთხვევებისა, არცერთმა მხარემ არ უნდა 

დააწესოს ან შეინარჩუნოს რაიმე სახის არასატარიფო ზომა, მათ შორის აკრძალვა ან შეზღუდვა ან 

მსგავსი ძალის მქონე ზომა მეორე მხარის სივრცეში წარმოშობილი საქონლის იმპორტზე, ან მეორე 

მხარის სივრცეში შესასვლელად განკუთვნილი საქონლის ექსპორტზე ან საექსპორტოდ გასაყიდ 

საქონელზე, გარდა მხარის უფლებებისა და ვალდებულებებისა WTO-ს შეთანხმების შესაბამისად. 

თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ პირველი პუნქტით ნებადართული არასატარიფო 

ზომები არ არის შემუშავებული, მიღებული ან გამოყენებული იმ მიზნით, რომ შექმნას მხარეთა 

შორის ვაჭრობაში არასაჭირო დაბრკოლებები ან არ გამოიწვევს ამგვარ შედეგს. 

მუხლი 7 

 

იმპორტის ლიცენზირება 

 

თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ მეორე მხარეში წარმოშობილი საქონლის მიმართ 

გამოყენებული იმპორტის ლიცენზირების რეჟიმი გამოიყენება WTO-ს  შეთანხმების შესაბამისად, 
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კერძოდ კი, იმპორტის ლიცენზირების პროცედურების შესახებ შეთანხმების დებულებათა 

შესაბამისად, რომელიც მოცემულია WTO-ს შეთანხმების 1A დანართში. 

 

მუხლი 8 

 

იმპორტთან და ექსპორტთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული გადასახდელები და 

ფორმალობები 

 

GATT 1994-ის VIII მუხლის პირველი პუნქტის დებულებების შესაბამისად, თითოეული მხარე 

უზრუნველყოფს, რომ ყველა გადასახადი, მოსაკრებელი, ფორმალობა და მოთხოვნა, რომელიც 

დაწესებულია საქონლის იმპორტსა და ექსპორტზე, უნდა შეესაბამებოდეს  GATT 1994-ის 

ვალდებულებებს. 

 

მუხლი 9 

 

ვაჭრობის მარეგულირებელი აქტების ადმინისტრირება 

 

GATT 1994-ის X მუხლის შესაბამისად, თოთოეული მხარე ერთიანი, მიუკერძოებელი და 

გონივრული ფორმით ახორციელებს ყველა იმ კანონის, მარეგულირებელი აქტის, სასამართლო 

გადაწყვეტილებისა და ადმინისტრაციული გადაწყვეტილების ადმინისტრირებას, რომელიც 

უკავშირდება საბაჟო მიზნებისთვის პროდუქციის კლასიფიკაციასა თუ შეფასებას, ან 

გადასახადების, გადასახდელების ან მოსაკრებლების, ან მოთხოვნების, შეზღუდვების ან 

აკრძალვების განაკვეთებს, რომლებიც დაწესებულია იმპორტსა თუ ექსპორტზე ან შესაბამისად, 

გადასახადების გადარიცხვაზე, ან რომელიც გავლენას ახდენს პროდუქციის გაყიდვაზე, 

დისტრიბუციაზე, ტრანსპორტირებაზე, დაზღვევაზე, დასაწყობებაზე, შემოწმებაზე, გამოფენაზე, 

დამუშავებაზე, შერევასა და სხვა სახით მათ გამოყენებაზე.  

GATT 1994-ის VIII მუხლის შესაბამისად, არცერთი მხარე არ დააწესებს მკაცრ ჯარიმებს საბაჟო 

მარეგულირებელი აქტების ან პროცედურული მოთხოვნების უმნიშვნელო დარღვევებისთვის. 

კერძოდ, არცერთი ჯარიმა საბაჟო დოკუმენტაციაში დაშვებული ისეთი ტიპის შეცდომისთვის, 

რომელიც მარტივად გამოსწორებადია და აშკარად არ არის დაშვებული თაღლითური განზრახვით 

ან უხეში გაუფრთხილებლობით, არ უნდა იყოს იმაზე მეტი, ვიდრე ეს საჭიროა უბრალო 

გაფრთხილებისთვის.   

თავი 2-ის (საქონლით ვაჭრობა) დანართების ჩამონათვალი 

დანართი 2-1 

საქართველოს გამონაკლისების ჩამონათვალი 

თავი 3 
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 წარმოშობის წესები 

ნაწილი1 

წარმოშობის წესები 

მუხლი 1 

ტერმინთა განმარტებები 

 

წინამდებარე თავის მიზნებისათვის: 

 

ჯგუფი, პოზიცია და ქვეპოზიცია, შესაბამისად ნიშნავს “ჰარმონიზებული სისტემის” ჯგუფს 

(ორნიშნა კოდებს), პოზიციას  (ოთხ ნიშნა კოდებს) და ქვეპოზიცია (ექვს ნიშნა კოდებს); 

საბაჟო ღირებულება ნიშნავს ღირებულებას, როგორც ეს განსაზღვრულია  საბაჟო ღირებულების 

განსაზღვრის შესახებ შეთანხმებაში; 

ფრანკო-ქარხნის ფასი ნიშნავს ქარხნის ფასს, გადახდილს პროდუქციაში  მწარმოებლისთვის, 

რომელიც მდებარეობს მხარის ტერიტორიაზე, სადაც სრულდება პროდუქციის საბოლოო 

დამუშავება ან გადამუშავება, იმ პირობით, რომ ფასი მოიცავს ყველა გამოყენებული მასალის ფასს, 

ხელფასებსა და ნებისმიერ სხვა ხარჯსა და სარგებელს, გარდა შიდა გადასახადებისა, რომლებიც 

ანაზღაურებული იქნება ან შეიძლება ანაზღაურებულ იქნეს მიღებული პროდუქციის ექსპორტის 

შემდეგ; 

ურთიერთშემცვლელი მასალები ნიშნავს მასალებს, რომლებიც ურთიერთშემცვლელია 

კომერციული მიზნებისათვის, რომელთა მახასიათებლები არსებითად იდენტურია და რომელთა 

განსხვავება უბრალო ვიზუალური დათვალიერებით შეუძლებელია; 

საყოველთაოდ აღიარებული საბუღალტრო პრინციპები ნიშნავს მხარის აღიარებულ საბუღალტრო 

სტანდარტებს შემოსავლების, გასავალის, ხარჯების, აქტივებისა და პასივების აღრიცხვასთან, 

ინფორმაციის გამჟღავნებასთან და ფინანსური ანგარიშების მომზადებასთან მიმართებით. 

აღნიშნული სტანდარტები შეიძლება შეიცავდეს როგორც ზოგად სახელმძღვანელო პრინციპებს, 

ასევე  დეტალურ  ნორმებს, პრაქტიკასა და წესებს; 

საქონელი გულისხმობს პროდუქტს ან მასალას; 

მასალა გულისხმობს ნებისმიერ ინგრედიენტს, ნაწილს, კომპონენტს, კონსტრუქციების ნაწილებს 

ან საქონელს, რომელიც ფიზიკურად შერეულ იქნა სხვა პროდუქტთან ან გადამუშავებულ იქნა სხვა 

პროდუქტის წარმოებისას; 

წარმოშობის მქონე მასალები გულისხმობს მასალებს, რომელიც წინამდებარე თავის დებულებების 

შესაბამისად კვალიფიცირებულია, წარმოშობილად; 

პროდუქტი გულისხმობს წარმოებულ პროდუქტს იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მისი გამოყენება 

მოგვიანებით განზრახულია სხვა საწარმოო ოპერაციაში; და 

წარმოება გულისხმობს საქონლის მოპოვების ნებისმიერ მეთოდს, მათ შორის მოყვანა, გაზრდა, 

მოპოვება, მოსავლის აღება, თევზაობა, აკვაკულტურა, სოფლის მეურნეობა, ხაფანგით დაჭერა, 
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ნადირობა, დაჭერა, შეგროვება, შეკრება, მოშენება, მოპოვება, წარმოება, საქონლის დამუშავება ან 

აწყობა. 

მუხლი 2 

 

წარმოშობის მქონე საქონელი 

თუ წინამდებარე თავით სხვაგვარად არაა განსაზღვრული, შემდეგი საქონელი ჩაითვლება, 

როგორც მხარეში წარმოშობილი: 

საქონელი, რომელიც მთლიანად მიღებულია ან წარმოებულია მხარეში, როგორც ეს 

განმარტებულია მე-3 მუხლში (მთლიანად მიღებული საქონელი); 

საქონელი, რომელიც წარმოებულია ექსკლუზიურად მხარის სივრცეში წარმოშობილი მასალებით; 

და 

მხარეში წარმოშობის სტატუსის არმქონე მასალებიდან წარმოებული საქონელი, იმ პირობით, რომ 

საქონელი შესაბამისობაშია რეგიონალური ღირებულების მინიმალურ მოთხოვნასთან არანაკლებ 

40%-ით, იმ საქონლის გარდა, რომელიც მოცემულია დანართში 3-1 (პროდუქტის წარმოშობის 

სპეციფიკური წესები), რომელიც უნდა აკმაყოფილებდეს აღნიშნულით გათვალისწინებულ 

მოთხოვნებს.    

მუხლი 3 

მთლიანად მიღებული საქონელი 

მე-2 მუხლის (წარმოშობის მქონე საქონელი) (a) ქვეპუნქტის მიზნებისათვის, შემდეგი საქონელი 

ჩაითვლება, როგორც მთლიანად მიღებული ან წარმოებული მხარეში: 

მხარეში დაბადებული და გაზრდილი ცოცხალი ცხოველები; 

(a) ქვეპუნქტში მითითებული ცოცხალი ცხოველებიდან მიღებული საქონელი; 

მხარეში გაზრდილი, მომკილი, აღებული ან შეგროვებული მცენარე, ბოსტნეული, ხილი და სხვა 

ბოსტნეული პროდუქტები; 

მხარეში განხორციელებული ნადირობით, ხაფანგით  დაჭერით, თევზაობით, აკვაკულტურით, 

შეგროვებით ან დაჭერით მიღებული საქონელი; 

მინერალები და სხვა ბუნებრივი ნივთიერებები, რომლებსაც არ შეიცავს ზემოხსენებული (a)-დან 

(d)-მდე ქვეპუნქტები და რომლებიც მოპოვებული ან მიღებულია მისი ნიადაგიდან, წყლებიდან, 

ზღვის ფსკერიდან ან ზღვის ფსკერის ქვეშ ქვენიადაგიდან. 

საქართველოს ტერიტორიული წყლების, ჰონგ კონგ, ჩინეთის წყლებისა და სხვა  ნებისმიერი 

არახელშემკვრელი მხარის ტერიტორიული წყლების გარეთ წყლებიდან, ზღვის ფსკერიდან ან 

ზღვის ფსკერის ქვეშ ქვენიადაგიდან მოპოვებული საქონელი, იმ შემთხვევაში, თუ მხარეს აქვს 

ამგვარი წყლების, ზღვის ფსკერის ან ზღვის ფსკერის ქვეშ ქვენიადაგის ექსპლუატაციის უფლება, 

შესაბამისი საერთაშორისო შეთახმებების თანახმად, რომლის მხარესაც წარმოადგენს აღნიშნული 

მხარე; 

მხარეში რეგისტრირებული და ამ მხარის დროშის ქვეშ მცურავი ხომალდის ან მხარის მიერ 
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ლიცენზირებული ხომალდის მიერ ჰონგ კონგ, ჩინეთის წყლების გარედან და საქართველოს 

ტერიტორიული წლების გარედან მიღებული საზღვაო თევზჭერის საქონელი და სხვა საზღვაო 

პროდუქტები; 

მხარეში რეგისტრირებული და ამ მხარის დროშის ქვეშ მცურავი გემის ბორტზე ქარხნის მიერ 

დამუშავებული ან დამზადებული საქონელი, რომლებიც ექსკლუზიურადაა მიღებული (g) 

ქვეპუნქტში მითითებული საქონლიდან; 

მხარეში გადამუშავების შედეგად მიღებული ჯართი და ნარჩენები, რომლებიც გამოიყენება 

მხოლოდ ნედლეულის აღსადგენად; 

იქ მოპოვებული გამოყენებული საქონელი, რომლებიც გამოიყენება მხოლოდ ნედლეულის 

აღსადგენად; და 

მხარეში მთლიანად წარმოებული საქონელი, რომლებიც ექსკლუზიურადაა მიღებული (a)-დან (j)-

მდე ქვეპუნქტებში მითითებული საქონლიდან. 

მუხლი 4 

რეგიონალური ღირებულების მინიმალური მოთხოვნა 

რეგიონალური ღირებულების მინიმალური მოთხოვნა (RVC) გამოთვლილი უნდა იქნეს 

შემდეგნაირად: 

სადაც: 

RVC არის რეგიონალური ღირებულების მინიმალური მოთხოვნა, რომელიც გამოხატულია 

პროცენტებში; 

VNM არის წარმოშობის სტატუსის არმქონე მასალების ღირებულება. 

VNM უნდა განისაზღვროს საბაჟო ღირებულების საფუძველზე წარმოშობის სტატუსის არმქონე, 

მათ შორის, დაუდგენელი წარმოშობის მასალების იმპორტის დროს. თუ აღნიშნული ღირებულება 

უცნობია და შეუძლებელია დადგენა, გამოიყენება პირველად დადგენილი ფასი, რომელიც 

გადახდილ იქნა ან გადასახდელია მასალისათვის მხარის სივრცეში. 

თუ პროდუქტი, რომელმაც მოიპოვა წარმოშობის სტატუსი მხარის სივრცეში პირველი პუნქტის 

შესაბამისად, შემდგომ დამუშავებულ იქნა ამ მხარის სივრცეში და გამოყენებულ იქნა, როგორც 

მასალა სხვა პროდუქტის საწარმოებლად, მხედველობაში არ უნდა იქნეს მიღებული ამ მასალის 

წარმოშობის სტატუსის არმქონე კომპონენტი  პროდუქტის წარმოშობის სტატუსის განსაზღვრისას. 

მუხლი 5 

კუმულაცია 

ერთ-ერთი მხარის წარმოშობის მქონე მასალები, რომლებიც გამოიყენება მეორე მხარის სივრცეში 

საქონლის წარმოებისათვის, მიჩნეული უნდა იქნეს ამ უკანასკნელი მხარის სივრცეში 

წარმოშობილად. 

მუხლი 6 

არასაკმარისი დამუშავება ან გადამუშავება 

მიუხედავად მე-2 (c) მუხლისა, საქონელი არ უნდა ჩაითვალოს წარმოშობის მქონედ, თუ მან 
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მხოლოდ გაიარა ერთ ან მეტი ქვემოთ მოცემული ოპერაცია ან დამუშავება: 

კონსერვირების ოპერაციები პროდუქციის ვარგისიანობის  შენარჩუნების უზრუნველყოფის 

მიზნით ტრანსპორტირებისა და შენახვის დროს; 

საგნების ნაწილების მარტივი აწყობა, რათა შეადგინოს მთლიანი საგანი ან პროდუქტების დაშლა 

ნაწილებად; 

შეფუთვის, გახსნის ან ხელახალი შეფუთვის ოპერაციები გაყიდვის ან წარდგენის მიზნებისათვის; 

ცხოველების დაკვლა; 

რეცხვა, წმენდა, მტვრის, ჟანგის, ზეთის, საღებავის ან სხვა სახის საფარების მოცილება; 

ქსოვილის დაუთოება ან დაპრესვა; 

ღებვისა და გაპრიალების მარტივი ოპერაციები; 

მარცვლეულისა და ბრინჯის გარჩევა, ნაწილობრივი ან სრული გაუფერულება, გაპრიალება და 

მომინანქრება; 

შაქრის ღებვის ან შაქრის ნატეხების დამზადების ოპერაციები; 

ხილის, თხილისა და ბოსტნეულის თლა, კურკის გამოცლა და ნაჭუჭის მოცილება; 

თლა, მარტივი ფქვა ან მარტივი ჭრა; 

გაცრა, გაცხრილვა, გადარჩევა, კლასიფიცირება, დაჯგუფება, მისადაგება; (ნაკეთობათა 

კომპლექტების შედგენის ჩათვლით); ჭრა, დასერვა, გატარება, დახვევა ან გორგლის დაშლა; 

მარტივი მოთავსება ბოთლებში, თუნუქის ქილებში, კოლბებში, ჩანთებში, ჩემოდნებში, ყუთებში, 

დამაგრება ბარათებზე ან დაფებზე და შეფუთვის სხვა მარტივი ოპერაციები; 

შტამპების, იარლიყების, ლოგოების და სხვა განმასხვავებელი ნიშნების მიმაგრება ან ბეჭდვა 

პროდუქციაზე ან მათ შეფუთვაზე; 

პროდუქციის მარტივი შერევა, მიუხედავად იმისა, არის ეს სხვადასხვა ტიპის თუ არა; 

წყლით ან სხვა ნივთიერებით მარტივი გაზავება, რომელიც არსებითად არ ცვლის საქონლის 

მახასიათებლებს; ან 

ოპერაციები, რომელთა ერთადერთი მიზანია პორტში ტვირთის დამუშავების გაადვილება. 

იმის დადგენისას, საქონლის მიმართ განხორციელებული დამუშავება ან პროცესი რამდენად უნდა 

ჩაითვალოს პირველ პუნქტში მითითებულ არასაკმარის დამუშავებად ან გადამუშავებად, 

მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული მხარის სივრცეში  საქონლის წარმოებისას 

განხორციელებული ყველა ოპერაცია. 

მუხლი 7 

 

დე მინიმის 

 

საქონელი, რომელიც არ აკმაყოფილებს დანართით 3-1 (პროდუქტის წარმოშობის სპეციფიკური 

წესები) გათვალისწინებულ სატარიფო კლასიფიკაციაში ცვლილების მოთხოვნას, არის 
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წარმოშობის მქონე, თუ წარმოშობის სტატუსის არმქონე მასალის ღირებულება, რომელიც 

გამოყენებულ იქნა საქონლის წარმოებისათვის და არ განუცდია შესაბამისი ცვლილება სატარიფო 

კლასიფიკაციაში, არ აღემატება მოცემული საქონლის ფრანკო ქარხნის ფასის ღირებულების 10%-ს. 

ხსენებული წარმოშობის სტატუსის არმქონე მასალის ღირებულება განსაზღვრული უნდა იქნეს მე-

4 მუხლის (რეგიონალური ღირებულების მინიმალური მოთხოვნა) მე-2 პუნქტის თანახმად. 

 

მუხლი 8 

 

ურთიერთშემცვლელი მასალები 

 

როდესაც წარმოშობის მქონე და წარმოშობის სტატუსის არმქონე ურთიერთშემცვლელი  მასალები 

გამოიყენება საქონლის წარმოებისათვის, შემდეგი ზომები უნდა იქნეს მიღებული, რათა 

განისაზღვროს გამოყენებული  მასალა წარმოშობის სტატუსის მქონეა თუ არა: 

 

მასალების ფიზიკური განცალკევება; ან 

მატერიალურ-ტენიკური მომარაგების მართვის მეთოდი, რომელიც აღიარებულია ექსპორტიორი 

მხარის ბუღალტრული აღრიცხვის საყოველთაოდ მიღებული პრინციპებით და გამოყენებული 

უნდა იქნეს სულ მცირე ერთი ფისკალური წლისათვის. 

მუხლი 9 

 

ნეიტრალური ელემენტები 

 

იმის დადგენისას, საქონელი არის თუ არა წარმოშობის მქონე საქონელი, ნებისმიერი ნეიტრალური 

ელემენტი, როგორც ეს განსაზღვრულია მე-2 პუნქტში, უგულებელყოფილი უნდა იქნეს. 

ნეიტრალური ელემენტი ნიშნავს საქონელს, რომელიც გამოიყენება სხვა საქონლის 

წარმოებისათვის, შემოწმებისა და ინსპექტირებისათვის, მაგრამ თავად არ არის ფიზიკურად 

შერეული ამ საქონელში, მათ შორის: 

საწვავი, ენერგია, კატალიზატორები და გამხსნელი ნივთიერებები; 

მოწყობილობა, ხელსაწყოები და დანადგარები, რომლებიც გამოიყენება საქონლის შემოწმების ან 

ინსპექტირებისათვის; 

ხელთათმანები, სათვალეები, ფეხსაცმელები, ტანსაცმელები, უსაფრთხოების მოწყობილობები და 

ხელსაწყოები; 

ინსტრუმენტები, შტამპები და ყალიბები; 

სათადარიგო ნაწილები და მასალები, რომლებიც გამოიყენება მოწყობილობებისა და შენობების 

ექსპლუატაციისათვის; 
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საპოხი მასალა, საცხი, შემადგენელი ნაწილები და სხვა მასალები, რომლებიც გამოიყენება 

წარმოებაში ან გამოიყენება მოწყობილობებისა და შენობების მუშაობისათვის; და 

ნებისმიერი სხვა საქონელი, რომელიც არ შედის საქონელში, მაგრამ რომლის გამოყენება საქონლის 

საწარმოებლად დასაბუთებულად ჩანს, რომ არის ამ წარმოების ნაწილი. 

მუხლი 10 

 

შეფუთვა, შეკვრები და კონტეინერები 

 

კონტეინერები და შესაფუთი მასალები, რომლებიც გამოიყენება საქონლის 

ტრანსპორტირებისათვის, არ უნდა იქნეს მხედველობაში მიღებული საქონლის წარმოშობის 

განსაზღვრისას. 

შესაფუთი მასალებისა და კონტეინერების წარმოშობა, რომლებშიც შეფუთულია საქონელი 

საცალო გაყიდვისათვის, უგულებელყოფილ უნდა იქნეს საქონლის წარმოშობის განსაზღვრისას, 

იმ შემთხვევაში, თუ  შესაფუთი მასალები და კონტეინერები კლასიფიცირებულია საქონელთან 

ერთად. 

მე-2 პუნქტის მიუხედავად, როდესაც საქონელი ექვემდებარება რეგიონალური ღირებულების 

მინიმალურ მოთხოვნას, მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული საცალო გაყიდვებისთვის 

გამოყენებული შესაფუთი მასალებისა და კონტეინერების, როგორც წარმოშობის მქონე მასალების 

ან წარმოშობის სტატუსის არმქონე მასალების ღირებულება, შესაბამის შემთხვევაში საქონლის 

რეგიონალური ღირებულების მინიმალური მოთხოვნის გამოთვლისას. 

მუხლი 11 

 

აქსესუარები, სათადარიგო ნაწილები და ინსტრუმენტები 

საქონელთან წარმოდგენილი და კლასიფიცირებული  აქსესუარები, სათადარიგო ნაწილები და 

ინსტრუმენტები, მიჩნეული უნდა იქნეს, როგორც საქონლის ნაწილი, თუ: 

მათი ანგარიშ-ფაქტურა გამოწერილია საქონელთან ერთად; და 

მათი რაოდენობა და ღირებულება კომერციულად სტანდარტულია საქონლისათვის. 

როდესაც საქონელი ექვემდებარება დანართით 3-1 (წარმოშობის სპეციფიკური წესები) დადგენილ 

სატარიფო კლასიფიკაციაში ცვლილების კრიტერიუმს, პირველ პუნქტში მითითებული 

აქსესუარები, სათადარიგო ნაწილები და ინსტრუმენტები უგულებელყოფილი უნდა იქნეს 

საქონლის წარმოშობის განსაზღვრისას. 

როდესაც საქონელი ექვემდებარება რეგიონალური ღირებულების მინიმალურ მოთხოვნას, 

მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული პირველ პუნქტში მითითებული აქსესუარების, 

სათადარიგო ნაწილებისა და ინსტრუმენტების, როგორც წარმოშობის მქონე მასალების ან 

წარმოშობის სტატუსის არმქონე მასალების ღირებულება, შესაბამის შემთხვევაში საქონლის 

რეგიონალური ღირებულების მინიმალური მოთხოვნის გამოთვლისას.   
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მუხლი 12 

 

კომპლექტები 

 

კომპლექტები, როგორც ეს განსაზღვრულია „ჰარმონიზებული სისტემის“ ზოგად მე-3 „ზოგად 

წესში,“ განიხილება როგორც წარმოშობის მქონე, როდესაც წარმოშობის მქონეა მისი ყველა 

კომპონენტი. მიუხედავად ამისა, როდესაც კომპლექტი შედგება წრმოშობის მქონე და წარმოშობის 

სტატუსის არმქონე პროდუქტებისგან, მთლიანი კომპლექტი განხილული იქნება, როგორც 

წარმოშობის მქონე იმ პირობით, თუ წარმოშობის სტატუსის არმქონე პროდუქტების ღირებულება 

არ აღემატება კომპლექტის ფრანკო-ქარხნის ფასის 15%-ს. 

 

მუხლი 13 

 

პირდაპირი მიწოდება 

 

წინამდებარე შეთანხმების  შესაბამისად, პრეფერენციული სატარიფო რეჟიმი უნდა მიეცეს 

მხოლოდ წარმოშობის მქონე პროდუქტებს, რომელთა ტრანსპორტირებაც ხება პირდაპირ მხარეთა 

შორის.   

პირველი პუნქტის მიუხედავად, საქონელი, რომლის ტრანსპორტირებაც მოიცავს ერთი ან მეტი 

არახელშემკვრელი მხარის ტრანზიტს, ამ არახელშემკვრელი მხარეების ტერიტორიაზე 

გადაზიდვებით ან 6 თვემდე შენახვით ან აღნიშნულის გარეშე, მიჩნეული უნდა იქნეს, როგორც 

მხარეთა შორის პირდაპირ ტრანსპორტირებულად, იმ პირობით, თუ: 

საქონლის ტრანზიტული შესვლა გამართლებულია გეოგრაფიული მიზეზით ან ექსკლუზიურად 

სატრანსპორტო მოთხოვნების გათვალისწინებით; 

არ გაუვლია რაიმე სხვა ოპერაცია, გარდა  გადმოტვირთვის და ხელახალი დატვირთვის, ან სხვა 

რომელიმე ოპერაცია, რომელიც საჭიროა მათი ვარგისიანობის შენარჩუნებისთვის; და 

არახელშემკვრელი მხარეების ტერიტორიაზე ტრანზიტისას, საქონელი დარჩება საბაჟო 

კონტროლის ქვეშ. 

მე-2 პუნქტის დადგენილი მოთხოვნების დაცვა დადასტურებული უნდა იქნეს იმპორტიორი 

მხარის საბაჟო ორგანოებისათვის არახელშემკვრელი მხარეების საბაჟო დოკუმენტების ან 

იმპორტიორი მხარის საბაჟო ორგანოების მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად ნებისმიერი სხვა 

დოკუმენტების წარდგენით. 

ნაწილი 2 

 წარმოშობის განხორციელების პროცედურები 

მუხლი 14 
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წარმოშობის სერტიფიკატი 

წარმოშობის სერტიფიკატი, როგორც ეს დადგენილია დანართით 3-2 (წარმოშობის სერტიფიკატი), 

გაცემული უნდა იქნეს მხარის უფლებამოსილი ორგანოების მიერ (საქართველოს შემთხვევაში – 

საბაჟო ადმინისტრაცია; ჰონგ კონგ, ჩინეთის შემთხვევაში – ჰონგ კონგ, ჩინეთის ვაჭრობისა და 

ინდუსტრიის დეპარტამენტი ან ჰონგ კონგ, ჩინეთის მთავრობის მიერ აღიარებული 

სერტიფიკაციის ორგანოები) ექსპორტიორის ან მწარმოებლის მოთხოვნით, იმ პირობით, რომ ამ 

თავის დებულებების მიხედვით, საქონელი შეიძლება მიჩნეულ იქნეს, მხარეში წარმოშობის 

მქონედ. 

წარმოშობის სერტიფიკატი უნდა: 

შეიცავდეს სერტიფიკატის უნიკალურ ნომერს; 

მოიცავდეს ერთ ან მეტ საქონელს ერთ საქონლის პარტიაში; 

მიეთითოს, რის საფუძველზე მიიჩნევა საქონელი ამ თავის მიზნებისათვის კვალიფიცირებულად, 

როგორც წარმოშობის სტატუსის მქონე; 

შეიცავდეს უსაფრთხოების მახასიათებლებს, როგორიცაა ხელმოწერების ან შტამპების ნიმუშები, 

ექსპორტიორი მხარის მიერ იმპორტიორი მხარის რეკომენდაციიდან გამომდინარე; და 

შესრულებულ იქნეს ინგლისურ ენაზე. 

წარმოშობის სერტიფიკატი გაიცემა გადაზიდვამდე ან გადაზიდვის დროს. იგი ძალაშია 

ექსპორტიორი მხარის ტერიტორიაზე გაცემის თარიღიდან ერთი წლის განმავლობაში. 

თითოეული მხარე ატყობინებს მეორე მხარის საბაჟო ორგანოებს თითოეული უფლებამოსილი 

ორგანოს სახელს პირველი პუნქტის შესაბამისად, ასევე შესაბამის საკონტაქტო მონაცემებს და 

აწვდის თითოეული უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გამოყენებული შესაბამისი ფორმებისა და 

დოკუმენტების ნებისმიერ უსაფრთხოების მახასიათებლებს ამ ორგანოს მიერ რაიმე 

სერტიფიკატის გაცემამდე. ზემოხსენებულ ინფორმაციაში ნებისმიერი ცვლილების თაობაზე 

დაუყოვნებლივ ეცნობება მეორე მხარის საბაჟო ორგანოს. 

წარმოშობის სერტიფიკატი შეიძლება გაცემულ იქნეს რეტროსპექტულად ერთი წლის 

განმავლობაში, გადაგზავნის თარიღიდან და უნდა ფლობდეს წარწერას „გაცემულია 

რეტროსპექტულად“ და ძალაში დარჩეს გადაგზავნიდან ერთი წლის განმავლობაში, თუ: 

იგი არ იქნა გაცემული გადაზიდვამდე ან გადაზიდვის დროს ფორსმაჟორული გარემოებების, 

უნებლიე შეცდომების, ხარვეზის ან სხვა დასაბუთებული მიზეზების გამო; ან 

აღნიშნული მოთხოვნილ იქნა იმპორტიორი ქვეყნის საბაჟო ორგანოს მიერ, სადაც გაცემულ იქნა 

წარმოშობის სერტიფიკატი, მაგრამ არ იქნა მიღებული იმპორტის დროს. 

ექსპორტიორმა ან მწარმოებელმა შეიძლება წერილობით მიმართოს ექსპორტიორი ქვეყნის 

უფლებამოსილ ორგანოს გასცეს დამოწმებული ასლი იმ პირობით, რომ მანამდე გაცემული 

დოკუმენტის ორიგინალი დადასტურებულ იქნა, რომ არ იყო გამოყენებული. დამოწმებულ ასლზე 

უნდა იყოს წარწერა „ორიგინალი წარმოშობის სერტიფიკატის ნომერი -------, თარიღი -------, 

დამოწმებული ასლი“. დამოწმებული ასლი  ძალაშია ორიგინალი წარმოშობის სერტიფიკატის 
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მოქმედების ვადის განმავლობაში. 

როდესაც ორივე მხარე კმაყოფილია 21-ე მუხლით განსაზღვრული წარმოშობის მონაცემების 

გაცვლის ელექტრონული სისტემის სრული გამოყენებით, მხარეები თანხმდებიან იმ თარიღზე, 

საიდანაც წარმოშობის მონაცემების გაცვლის ელექტრონული სისტემით გაგზავნილი მონაცემები 

ჩაანაცვლებს პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ქაღალდის წარმოშობის სერტიფიკატს. 

მუხლი 15 

წარმოშობის დოკუმენტების შენახვა 

თითოეული მხარე აცნობებს თავის მწარმოებლებს, ექსპორტიორებსა და იმპორტიორებს შეინახონ 

დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებენ საქონლის წარმოშობის სტატუსს, ასევე შეასრულონ ამ 

თავით დადგენილი მოთხოვნები სულ მცირე 3 წლის განმავლობაში ან, თითოეული მხარის შიდა 

კანონმდებლობის შესაბამისად, უფრო დიდხანს. 

თითოეული მხარე ითხოვს, რომ მათმა უფლებამოსილმა ორგანოებმა შეინახონ წარმოშობის 

სერტიფიკატებისა და სხვა დაკავშირებული დამხმარე დოკუმენტები სულ მცირე 3 წლის 

განმავლობაში, ან, თითოეული მხარის შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად, უფრო დიდხანს. 

მუხლი 16 

იმპორტთან დაკავშირებული ვალდებულებები 

თუ წინამდებარე თავით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, იმპორტიორმა, რომელიც ითხოვს 

პრეფერენციულ სატარიფო რეჟიმს, უნდა: 

მიუთითოს საბაჟო დეკლარაციაში, რომ საქონელი კვალიფიცირებულია როგორც წარმოშობის 

მქონე საქონელი; 

ფლობდეს მოქმედ წარმოშობის სერტიფიკატს (a) ქვეპუნქტში მითითებული იმპორტის საბაჟო 

დეკლარაციის გაკეთებისას; და 

იმპორტიორი მხარის საბაჟო ადმინისტრაციის მოთხოვნისას წარადგინოს მოქმედი წარმოშობის 

სერტიფიკატი და საქონლის იმპორტთან დაკავშირებული სხვა დოკუმენტური მტკიცებულება. 

მუხლი 17 

იმპორტის საბაჟო გადასახადების ანაზღაურება ან დეპოზიტი 

როდესაც მე-16 მუხლის შესაბამისად (იმპორტთან დაკავშირებული ვალდებულებები), 

წარმოშობის სერტიფიკატი არ არის წარდგენილი იმპორტიორი მხარის საბაჟოზე იმპორტის 

განხორციელების დროს, იმპორტიორის მოთხოვნისთანავე იმპორტიორი მხარის საბაჟო 

ორგანოებმა შეიძლება დააკისრონ მოქმედი არაპრეფერენციული საბაჟო გადასახადები, ან 

მოითხოვონ აღნიშნულ საქონელზე საბაჟო გადასახადების სრულო ოდენობის ეკვივალენტური 

გარანტია იმ პირობით, თუ იმპორტიორი იმპორტის განხორციელების დროს  ფორმალურად 

განუცხადებს საბაჟო ორგანოებს, რომ აღნიშნული საქონელი კვალიფიცირებულია, როგორც 

წარმოშობის მქონე საქონელი. 

იმპორტიორმა შეიძლება მოითხოვოს ზედმეტად დაკისრებული საბაჟო გადასახადების ან 

გადახდილი გარანტიის ანაზღაურება, თუ ისინი შეძლებენ წარადგინონ მე-16 მუხლით 
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(იმპორტთან დაკავშირებული ვალდებულებები) გათვალისწინებული ყველა საჭირო 

დოკუმენტაცია ექსპორტის განხორციელების დღიდან ერთი წლის განმავლობაში. 

მუხლი 18 

წარმოშობის სერტიფიკატის წარდგენის ვალდებულებისაგან გათავისუფლება 

მე-16 მუხლის (იმპორტთან დაკავშირებული ვალდებულებები) მიუხედავად, მხარემ შეიძლება 

გაათავისუფლოს ნებისმიერი წარმოშობის მქონე საქონლის ტვირთის წარმოშობის სერტიფიკატის 

წარდგენის ვალდებულებისაგან, რომელთა საბაჟო ღირებულება არ აღემატება 600 აშშ დოლარს ან 

მის ეკვივალენტურ ოდენობას ხელშემკვრელი მხარის ვალუტაში. 

პირველ პუნქტში გათვალისწინებული ვალდებულებისაგან გათავისუფლება არ გამოიყენება, 

როდესაც იმპორტიორი მხარის საბაჟო ორგანოების მიერ დადგენილია, რომ იმპორტი 

წარმოადგენს იმპორტის სერიების ნაწილს, რომელიც გონივრულად შეიძლება იქნეს მიჩნეული, 

რომ განხორციელებულ და ორგანიზებულ იქნა წარმოშობის სერტიფიკატის წარდგენის არიდების 

მიზნით. 

მუხლი 19 

წარმოშობის შემოწმება 

წარმოშობის სერტიფიკატი შემდგომი შემოწმება შეიძლება განხორციელდეს შემთხვევითობის 

საფუძველზე ან როდესაც იმპორტიორი მხარის საბაჟო ორგანოებს აქვთ საფუძვლიანი ეჭვი ამ 

დოკუმენტების ავთენტურობასთან, საქონლის წარმოშობის სტატუსთან ამ წინამდებარე თავის 

სხვა მოთხოვნების შესრულებასთან დაკავშირებით. იმპორტიორი ქვეყნის საბაჟო ორგანოებმა 

წარმოშობის შემოწმება შეიძლება განახორციელონ შემდეგი საშუალებებით: 

იმპორტიორისგან დამატებითი ინფორმაციის მოთხოვნით; 

ექსპორტიორი მხარის საბაჟო ადმინისტრაციისაგან ადმინისტრაციული დახმარების თხოვნით, 

რათა განახორციელონ დამოწმება; ან 

ექსპორტიორი მხარის საბაჟო ხელისუფლებისა და ექსპორტიორის ან მწარმოებლის წერილობითი 

ნებართვით შემოწმების ვიზიტის განხორციელება ექსპორტიორი მხარეში, მხარეთა საბაჟო 

ხელისუფლებების მიერ ერთობლივად დადგენილი წესით. 

იმპორტიორი ქვეყნის საბაჟო ორგანომ, რომელიც ექსპორტიორ მხარეს სთხოვს შემოწმებას  1 (b) და 

1 (c) ქვეპუნქტების შესაბამისად, უნდა განახორციელოს ექსპორტიორი მხარის საბაჟო 

ხელისუფლებასთან წერილობით კომუნიკაცია და უნდა მიუთითოს მიზეზები, წარადგინოს 

ნებისმიერი დოკუმენტი და ინფორმაცია, რათა დაასაბუთოს შემოწმების მოთხოვნის მიზანი. 

ამ მუხლის პირველ პუნქტში მითითებულმა იმპორტიორმა, ექსპორტიორმა, მწარმოებელმა ან  

ექსპორტიორმა მხარის საბაჟო ორგანოებმა, რომელიც იღებს მოთხოვნას შემოწმების თაობაზე, 

უნდა უპასუხოს მოთხოვნას დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს შემოწმების თაობაზე 

შუამდგომლობის დაყენების თარიღიდან ექვსი თვისა. 

თუ შემოწმების თაობაზე შუამდგომლობის დაყენების თარიღიდან ექვს თვეში არ იქნება პასუხი 

მიღებული, ან თუ პასუხი არ შეიცავს საკმარის ინფორმაციას დოკუმენტის ან განსახილველი 
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საქონლის წარმოშობის სტატუსის აუთენტურობის დასადგენად, შუამდგომლობის წარმდგენ 

საბაჟო ორგანოს შეუძლია უარი განაცხადოს პრეფერენციულ სატარიფო რეჟიმზე. 

მუხლი 20 

უარი პრეფერენციულ სატარიფო რეჟიმზე 

წინამდებარე თავით გათვალისწინებული შემთხვევების გარდა, იმპორტიორმა მხარემ შეიძლება 

უარი თქვას პრეფერენციული სატარიფო რეჟიმის მოთხოვნაზე, თუ: 

საქონელი არ აკმაყოფილებს წინამდებარე თავით დადგენილ მოთხოვნებს; 

იმპორტიორი, ექსპორტიორი ან მწარმოებელი ვერ ასრულებს წინამდებარე თავით 

გათვალისწინებულ შესაბამის მოთხოვნებს; 

წარმოშობის სერტიფიკატი არ აკმაყოფილებს წინამდებარე თავით დადგენილ მოთხოვნებს; ან 

მე-19 მუხლის (წარმოშობის შემოწმება) მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში. 

პრეფერენციული სატარიფო რეჟიმის მოთხოვნაზე უარის თქმის შემთხვევაში, იმპორტიორი 

მხარის საბაჟო ხელისუფლება ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს იმპორტიორს ასეთი 

გადაწყვეტილების მიზეზები. 

მუხლი 21 

წარმოშობის მონაცემების გაცვლის ელექტრონული სისტემა 

ორივე მხარემ უნდა შექმნას წარმოშობის მონაცემების გაცვლის ელექტრონული სისტემა, რათა 

უზრუნველყონ საბაჟო ადმინისტრაციებს შორის წარმოშობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის 

რეალურ დროში გაცვლა, მათ შორის: 

ინფორმაცია, რომელიც ეხება სერტიფიკატის უნიკალურ ნომერს; 

მე-14 მუხლის (წარმოშობის სერტიფიკატი) მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული წარმოშობის 

სერტიფიკატის მონაცემები, გარდა მე-14 მუხლის (წარმოშობის სერტიფიკატი) 2 (d) ქვეპუნქტისა, 

რომლებიც დადასტურებულია ექსპორტიორი მხარის უფლებამოსილი ორგანოს მიერ. 

ინფორმაცია იმპორტიორი მხარის მიერ მიღებული პრეფერენციული სატარიფო რეჟიმის 

განხორციელების თაობაზე. 

მუხლი 22 

საკონტაქტო პირები 

თითოეული მხარე განსაზღვრავს საკონტაქტო პუნქტებს, რათა უზრუნველყოს ამ თავის ეფექტური 

და ქმედითი იმპლემენტაცია. ყველა ინფორმაცია გაცვლილ უნდა იქნეს მხოლოდ საკონტაქტო 

პირების მეშვეობით. 

თავი 3-ის (წარმოშობის წესები) დანართების ჩამონათვალი 

დანართი 3-1 

წარმოშობის სპეციფიკური წესები 

დანართი 3-2 

წარმოშობის სერტიფიკატი 
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თავი 4 

საბაჟო პროცედურები და ვაჭრობის ხელშეწყობა 

მუხლი 1 

  განსაზღვრებები 

  წინამდებარე თავის მიზნებისთვის: 

 

საბაჟო, საბაჟო კანონმდებლობის განსაზღვრის მიზნებისთვის, ნიშნავს სახელმწიფო სამსახურს, 

რომელიც პასუხისმგებელია საბაჟოსთან დაკავშირებული მარეგულირებელი აქტებისა და 

კანონების ადმინისტრირებაზე და საბაჟო და შიდა გადასახდელების შეგროვებაზე და რომელსაც 

ასევე გააჩნია პასუხისმგებლობა სხვა კანონებისა და მარეგულირებელი აქტების გამოყენებაზე, 

რომელიც ეხება საქონლის იმპორტს, ექსპორტს, ტრანსპორტირებას ან დასაწყობებას. 

საბაჟო ადმინისტრაცია ნიშნავს: 

ჰონგ კონგ, ჩინეთის შემთხვევაში, ჰონგ კონგ, ჩინეთის საბაჟოსა და აქციზის ადმინისტრაციას; და 

საქართველოს შემთხვევაში, შემოსავლების სამსახურს – ფინანსთა სამინისტროს საჯარო 

სამართლის იურიდიულ პირს. 

საბაჟო კანონმდებლობა ნიშნავს იმ საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების 

დებულებებს, რომლებიც ეხება საქონლის იმპორტს, ექსპორტს, ტრანსპორტირებასა და 

დასაწყობებას, და რომელთა ადმინისტრირება და აღსრულება ექსკლუზიურად საბაჟო 

ორგანოების ფუნქციაა, და ნებისმიერ კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტს, რომელსაც საბაჟო 

ორგანოები გამოსცემენ  კანონით მათთვის მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში; 

საბაჟო პროცედურები ნიშნავს რეჟიმს, რომელსაც მხარის საბაჟო ადმინისტრაცია იყენებს საბაჟო 

კონტროლის ქვეშ მყოფი საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ; 

სატრანსპორტო საშუალებები ნიშნავს სხვადასხვა ტიპის საზღვაო, სახმელეთო და საჰაერო 

სატრანსპორტო საშუალებებს, რომლებიც ახორციელებენ მგზავრების ან საქონლის 

ტრანსპორტირებას მხარის სივრცეში ან სივრციდან. 

მუხლი 2 

 

მოქმედების ფარგლები და მიზანი 

 

წინამდებარე თავი ვრცელდება საბაჟო პროცედურებზე, მხარეთა შესაბამის საერთაშორისო 

ვალდებულებებსა და შიდა საბაჟო კანონმდებლობასა და საბაჟო პროცედურებისთვის ზიანის 

მიყენების გარეშე, რომლებიც ეხება მხარეთა შორის საქონლით ვაჭრობასა და მხარეთა შორის 

სატრანსპორტო საშუალებათა მოძრაობას. 

წინამდებარე თავის მიზნებია: 

მხარეთა საბაჟო პროცედურების გამარტივება და ჰარმონიზაცია; 
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მხარეთა შორის ვაჭრობის ხელშეწყობა; და 

საბაჟო ადმინისტრაციებს შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა, წინამდებარე თავის ფარგლებში. 

მუხლი 3 

 

ხელშეწყობა 

 

წინამდებარე თავის შესაბამისად, თითოეული მხარე უზრუნველყოფს თავისი საბაჟო 

პროცედურებისა და წესების პროგნოზირებადობას, თანამიმდევრულობასა და გამჭვირვალობას 

და ვაჭრობის ხელშეწყობას. 

ხარჯებისა და ვაჭრობაში გაუმართლებელი შეფერხებების შემცირების მიზნით, მხარეები 

გამოიყენებენ ეფექტიან საბაჟო პროცედურებს, რომლებიც, საჭიროების შემთხვევაში, ემყარება 

საერთაშორისო სტანდარტებს, კერძოდ, მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციის სტანდარტებსა და 

რეკომენდებულ წესებს, მათ შორის, „საბაჟო პროცედურების გამარტივებისა და ჰარმონიზაციის 

შესახებ“ საერთაშორისო კონვენციის  პრინციპებს (ცვლილებების გათვალისწინებთ), ცნობილი 

„გადასინჯული კიოტოს  კონვენციის“ სახელით. 

მხარეთა შორის საქონლით ვაჭრობის სფეროში აუცილებელი კონტროლის ზომებს, ფორმალობებს 

და დოკუმენტებს მხარეები დაიყვანენ იმ ოდენობამდე, რომელიც აუცილებელი და საჭიროა 

კანონით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვის უზრუნველსაყოფად, რითაც მაქსიმალურად 

გაამარტივებენ შესაბამის  პროცედურებს. 

თითოეული მხარის საბაჟო ადმინისტრაცია პერიოდულად გადასინჯავს თავის საბაჟო 

პროცედურებს მათი გამარტივების შესაძლებლობათა შესწავლისა და საერთაშორისო ვაჭრობის 

ხელშესაწყობად ორმხრივად ხელსაყრელი მექანიზმების გაუმჯობესების მიზნით. 

მუხლი 4 

გამჭვირვალობა 

თითოეული მხარე დაუყოვნებლივ გამოაქვეყნებს, მათ შორის, ინტერნეტში, ზოგადი გამოყენების 

კანონებსა და კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებს, ასევე, შესაძლებლობის ფარგლებში და 

საჭიროების შემთხვევაში, ზოგადი ხასიათის ადმინისტრაციულ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც 

ვრცელდება მხარეთა შორის საქონლით ვაჭრობაზე. 

თითოეული მხარე შექმნის ერთ ან რამდენიმე საინფორმაციო პუნქტს, რომელსაც  დაევალება 

საბაჟო საკითხებთან დაკავშირებით დაინტერესებული პირებისგან შესულ შეკითხვებზე 

პასუხების გაცემა, და ინტერნეტში გამოაქვეყნებს ინფორმაციას ამგვარი შეკითხვების გაგზავნის 

პროცედურების შესახებ. 

პრაქტიკული შესაძლებლობიდან გამომდინარე, და თავისი კანონებისა და კანონქვემდებარე 

ნორმატიული აქტების შესაბამისად, თითოეული მხარე ინტერნეტში წინასწარ გამოაქვეყნებს 

ზოგადი ხასიათის კანონებისა და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების პროექტებს, რომლებიც 

არეგულირებენ მხარეთა შორის ვაჭრობას, იმისათვის რომ საზოგადოებას, განსაკუთრებით, 
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დაინტერესებულ პირებს, მიეცეთ თავიანთი შენიშვნების წარდგენის შესაძლებლობა. 

თითოეული მხარე შეძლებისდაგვარად უზრუნველყოფს სათანადო ინტერვალის დაცვას მხარეთა 

შორის ვაჭრობის სფეროში ზოგადი ხასიათის ახალი ან შეცვლილი კანონებისა და 

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების გამოქვეყნებასა და მათ ძალაში შესვლას შორის. 

თითოეული მხარე უზრუნველყოფს მხარეთა შორის ვაჭრობის სფეროში ზოგადი ხასიათის 

კანონებისა და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების ერთგვაროვან,  მიუკერძოებლ და 

გონივრულ განხორციელებას. 

თითოეულმა მხარემ შეძლებისდაგვარად და საჭიროების შემთხვევაში ინტერნეტის მეშვეობით 

ხელმისაწვდომი უნდა გახადოს და განაახლოს შემდეგი: 

იმპორტის, ექსპორტის და ტრანზიტის პროცედურების აღწერა, მათ შორის გასაჩივრების და 

განხილვის პროცედურები, რომლებიც აცნობებენ მეორე მხარეს, მოვაჭრეებს და სხვა 

დაინტერესებულ მხარეებს იმ პრაქტიკული ნაბიჯების შესახებ, რომელიც საჭიროა იმპორტის, 

ექსპორტის და ტრანზიტისთვის; და 

მის სივრცეში იმპორტის, სივრციდან ექსპორტის და ტრანზიტისთვის საჭირო ფორმები და 

დოკუმენტები. 

როდესაც შესაძლებელია, თითოეულმა მხარემ ხელმისაწვდომი უნდა გახადოს 6(a) პუნქტში 

მითითებული ინფორმაცია, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის ერთ-ერთ ოფიციალურ ენაზე. 

მუხლი 5 

საბაჟო ღირებულების განსაზღვრა 

ერთმანეთს შორის ვაჭრობისას, მხარეები საქონლის საბაჟო ღირებულებას განსაზღვრავენ  GATT-

1994-ის VII მუხლისა და საბაჟო ღირებულების განსაზღვრის შესახებ შეთანხმების დებულებათა 

შესაბამისად. 

მუხლი 6 

ტარიფების კლასიფიკაცია 

ერთმანეთს შორის ვაჭრობისას, მხარეები საქონლის მიმართ გამოიყენებენ საქონლის 

ჰარმონიზებულ სისტემას. 

მუხლი 7 

თანამშრომლობა 

1. თავიანთი კანონებითა და კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებით ნებადართულ ფარგლებში, 

ორივე მხარის საბაჟო ადმინისტრაციები ერთმანეთს გაუწევენ დახმარებას შემდეგ სფეროებში: 

წინამდებარე თავის განხორციელება და მოქმედება; და 

ნებისმიერი სხვა საკითხი, რომელზეც მხარეები შეიძლება შეთანხმდნენ. 

2. თითოეული მხარე შეეცდება მეორე მხარეს დროულად აცნობებს თავის საბაჟო კანონებში, 

კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებსა და პროცედურებში შეტანილი იმ მნიშვნელოვანი 

ცვლილებების შესახებ, რომლებსაც შეუძლია არსებითი ზემოქმედება იქონიოს წინამდებარე 

შეთანხმების მოქმედებაზე. 
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მუხლი 8 

წინასწარი გადაწყვეტილებები 

თითოეული მხარე დადგენილ გონივრულ ვადებში მიაწვდის მე-2(a) ქვეპუნქტში მითითებულ 

პირს წინასწარ წერილობით გადაწყვეტილებებს ტარიფების კლასიფიკაციისა და იმის შესახებ, 

არის თუ არა საქონელი წარმოშობის მქონე წინამდებარე შეთანხმების ფარგლებში. 

საბაჟო კანონმდებლობის შესაბამისად, თითოეული მხარე მიიღებს ან შეინარჩუნებს წინასწარი 

წერილობითი გადაწყვეტილებების გაცემის პროცედურას, რომელიც: 

ადგენს, რომ ექსპორტიორს, იმპორტიორს, ან სათანადო საფუძვლის მქონე ნებისმიერ პირს, ან მის 

წარმომადგენელს შეუძლია განაცხადის შეტანის გზით მოითხოვოს წინასწარი გადაწყვეტილების 

გაცემა განაცხადში მითითებული საქონლის იმპორტირების თარიღამდე. მხარეს შეუძლია 

მოითხოვოს, რომ განმცხადებელს გააჩნდეს იურიდიული წარმომადგენლობა, ან რომ ის 

რეგისტრირებული იყოს მის სივრცეში; 

დეტალურად მიუთითებს იმ ინფორმაციას, რომლის წარდგენაც სავალდებულოა იმისათვის, რომ 

მსვლელობა მიეცეს განაცხადს  წინასწარი გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ; 

ნებას რთავს მხარის საბაჟო ადმინისტრაციას წინასწარი გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ 

განაცხადის შეფასების ნებისმიერ ეტაპზე, განმცხადებლისგან მოითხოვოს დამატებითი 

ინფორმაციის წარდგენა, რომელიც აუცილებელია მისი მოთხოვნის შესაფასებლად; 

უზრუნველყოფს, რომ წინასწარი გადაწყვეტილება ეფუძნებოდეს განმცხადებლის მიერ 

წარდგენილ ფაქტებსა და გარემოებებს და გადაწყვეტილების მიმღები პირის ხელთ არსებულ 

ნებისმიერ სხვა რელევანტურ ინფორმაციას; და 

უზრუნველყოფს განმცხადებლის სახელზე წინასწარი გადაწყვეტილების გაცემას, გამცემი მხარის 

საბაჟო ადმინისტრაციის ოფიციალურ ენაზე, სწრაფი წესით, ყველა სახის აუცილებელი 

ინფორმაციის მიღებიდან 90 დღის ვადაში. 

პირველი პუნქტის მიუხედავად, მხარეს უფლება აქვს, უარი განაცხადოს წინასწარი 

გადაწყვეტილების გაცემაზე და აღნიშნულის შესახებ დაუყოვნებლივ გაუგზავნის შეტყობინებას 

განმცხადებელს, რომელშიც მიუთითებს  წინასწარი გადაწყვეტილების გაცემაზე უარის თქმის 

საფუძველს. 

პირველი პუნქტის მიუხედავად, მხარეს შეუძლია უარი თქვას წინასწარი გადაწყვეტილების 

გაცემაზე, თუ  მე-2(c) პუნქტის შესაბამისად მოთხოვნილი დამატებითი ინფორმაცია დადგენილ 

ვადაში არ იქნა წარდგენილი. 

თითოეული მხარე შეეცდება საჯაროდ ხელმისაწვდომი გახადოს წინასწარ გადაწყვეტილებებთან 

დაკავშირებული ის ინფორმაცია, რომელსაც ის საინტერესოდ მიიჩნევს ვაჭრობაში მონაწილე სხვა 

პირებისთვის, კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვის საჭიროების გათვალისწინებით. 

მხარის საბაჟო კანონმდებლობისა და მე-7 პუნქტის შესაბამისად, თითოეული მხარე შესვლის 

ნებისმიერი პორტიდან თავის სივრცეში შეტანილი საიმპორტო საქონლის მიმართ წინასწარი 

გადაწყვეტილების გამოყენებას დაიწყებს წინასწარი გადაწყვეტილების გაცემის ან წინასწარ 

გადაწყვეტილებაში მითითებული ნებისმიერი სხვა თარიღიდან. მხარე უზრუნველყოფს, რომ 
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წინასწარი გადაწყვეტილების მოქმედების პერიოდში, ყველა სახის იმპორტირებული საქონლის 

მიმართ გამოყენებულ იქნეს ერთნაირი რეჟიმი, მიუხედავად იმპორტიორის ან ექსპორტიორისა, 

თუ ყველა არსებითი ხასიათის ფაქტი და გარემოება ერთმანეთის იდენტურია. 

მხარეს შეუძლია ცვლილებები შეიტანოს ან გააუქმოს წინასწარი გადაწყვეტილება, წინამდებარე 

შეთანხმების შესაბამისად, იმ შემთხვევაში, თუ ცვლილებები შევიდა შესაბამის კანონებში ან 

კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებში; როდესაც წარდგენილ იქნა არასწორი ინფორმაცია, ან არ 

იქნა მიწოდებული შესაბამისი ინფორმაცია; ცვლილება შევიდა არსებით ფაქტში; ან ცვლილება 

შევიდა იმ გარემოებებში, რომლებსაც დაემყარა გადაწყვეტილება. 

მუხლი 9 

 

გადახედვა და გასაჩივრება 

 

თითოეული მხარე, თავისი შიდა კანონებისა და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების 

შესაბამისად, უზრუნველყოფს, რომ იმპორტიორს, ექსპორტიორს ან ნებისმიერი სხვა პირს, 

რომლის მიმართაც ვრცელდება საბაჟო საკითხებთან დაკავშირებით გამოტანილი 

ადმინისტრაციული გადაწყვეტილებები, ჰქონდეს უფლება: 

 

ადმინისტრაციული წესით გაასაჩივროს საბაჟო ადმინისტრაციის მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილებები, და ამ პროცესში უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ადმინისტრაციული 

განხილვის დამოუკიდებლობა გადაწყვეტილების მიმღები პირის ან ორგანოსგან; და 

სასამართლო წესით გაასაჩივროს მიღებული გადაწყვეტილებები თავისი კანონებისა და 

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შესაბამისად. 

მუხლი 10 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება 

თითოეული მხარე გამოიყენებს საინფორმაციო ტექნოლოგიებს საბაჟო ოპერაციების ხელშეწყობის 

მიზნით, თუ ეს ტექნოლოგიები ეკონომიკურად ეფექტური და ეფექტიანია, კერძოდ, უქაღალდო 

(ელექტრონული) ვაჭრობის დანერგვის სფეროში, შესაბამისი საერთაშორისო ორგანიზაციების, მათ 

შორის მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციის ფარგლებში ამ კუთხით არსებული მიღწევების 

გათვალისწინებით. 

მუხლი 11 

რისკების მართვა 

თითოეული მხარე დანერგავს და შეინარჩუნებს რისკების მართვის სისტემას და მის საფუძველზე 

განსაზღვრავს თუ რომელი პირი, საქონელი ან სატრანსპორტო საშუალება ექვემდებარება 

შემოწმებას, და ასევე  შემოწმების დონეს. 

თითოეული მხარე იმუშავებს თავისი საბაჟო პროცედურებში რისკების მართვის მეთოდების 

უფრო ფართოდ გამოყენების მიმართულებით, იმისათვის რომ  გამარტივდეს დაბალი რისკის 
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საქონლის განბაჟება და რესურსები მობილიზდეს მაღალი რისკის საქონელზე. 

რისკების მართვა უნდა განხორციელდეს ისე, რომ  მან არ გამოიწვიოს თვითნებური ან 

გაუმართლებელი დისკრიმინაცია თანაბარი პირობების არსებობის შემთხვევაში ან ფარული 

შეზღუდვების დაწესება საერთაშორისო ვაჭრობაზე. 

მუხლი 12 

საქონლის გაშვება 

მხარეთა შორის ვაჭრობის ხელშეწყობის მიზნით თითოეული მხარე მიიღებს ან შეინარჩუნებს 

გამარტივებულ საბაჟო პროცედურებს საქონლის ეფექტიანად გაშვებისთვის. უფრო მეტი 

სიცხადისთვის, წინამდებარე პუნქტი არ ავალდებულებს  მხარეს საქონლის გაშვებას, თუ არ 

შესრულებულა მისი მოთხოვნები საქონლის გაშვებასთან დაკავშირებით. 

პირველი პუნქტის შესაბამისად, თითოეული მხარე დანერგავს ან განახორციელებს პროცედურებს, 

რომლებიც: 

ითვალისწინებს საქონლის გაშვებას მისი მისვლიდან შეძლებისდაგვარად უმოკლეს ვადებში, იმ 

პირობით, თუ შესრულებულია ყველა სხვა ნორმატიული მოთხოვნები; და 

საჭიროების შემთხვევაში ითვალისწინებს ინფორმაციის ელექტრონული წესით წარდგენას და 

დამუშავებას წინასწარ, საქონლის ფიზიკურად მისვლამდე, საქონლის გაშვების პროცედურის 

დაჩქარების მიზნით. 

თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ საქონლის გაშვების პერიოდი არ იყოს იმაზე უფრო 

ხანგრძლივი, ვიდრე ეს ესაჭიროება საბაჟო კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესრულებას. 

მუხლი 13 

მალფუჭებადი საქონელი 

მალფუჭებადი საქონლის დანაკარგების ან გაფუჭების თავიდან აცილების მიზნით, და იმ 

პირობით, რომ შესრულებულია ყველა სავალდებულო მოთხოვნა, თითოეული მხარე 

მალფუჭებადი საქონელის გაშვებას უზრუნველყოფს: 

ნორმალურ პირობებში უმოკლეს ვადებში; და 

განსაკუთრებულ გარემოებებში – როდესაც ამის გაკეთება მიზანშეწონილია, საბაჟოსა და სხვა 

შესაბამისი უწყებების არასამუშაო საათებში. 

შემოწმებების გრაფიკის შედგენისას, თუ ასეთი საჭიროება არსებობს, თითოეული მხარე 

უპირატესობას მიანიჭებს მალფუჭებად საქონელს. 

თითოეული მხარე თავად უზრუნველყოფს, ან იმპორტიორს მისცემს შესაძლებლობას 

უზრუნველყოს მალფუჭებადი საქონლის შესაბამისი დასაწყობება მის გაშვებამდე. მხარემ 

შეიძლება მოითხოვოს, რომ იმპორტიორის მიერ უზრუნველყოფილი საწყობები აღიარებული ან 

განსაზღვრული იყოს თავისი შესაბამისი ორგანოების მიერ. საქონლის გადაზიდვა საწყობებამდე, 

ასევე ოპერატორებისთვის ამგვარი გადაზიდვის ნებართვების მინიჭება, საჭიროების შემთხვევაში,  

შეიძლება დაექვემდებაროს აღნიშნული შესაბამისი ორგანოების ნებართვას. მხარე, როდესაც ეს 

შესაძლებელია, თავისი შიდა კანონმდებლობისა და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების 
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შესაბამისად, იმპორტიორის მოთხოვნისთანავე, უზრუნველყოფს ნებისმიერი ისეთი პროცედურის 

შესრულებას, რომელიც აუცილებელია ზემოაღნიშნული საწყობებიდან ტვირთის გასაშვებად. 

მალფუჭებადი საქონლის გაშვებისას მნიშვნელოვანი შეფერხების შემთხვევაში, და წერილობითი 

მოთხოვნის საფუძველზე, იმპორტიორი მხარე, როდესაც ეს შესაძლებელია, წარმოადგენს 

ინფორმაციას შეფერხების მიზეზების შესახებ. 

მუხლი 14 

ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორი 

მხარე, რომელიც უზრუნველყოფს ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორის სისტემის 

ფუნქციონირებას ან საერთაშორისო სავაჭრო ნაკადებთან მიმართებაში უსაფრთხოების ზომების 

გატარებას: 

მეორე მხარეს მისცემს შესაძლებლობას გამართოს მოლაპარაკებები უფლებამოსილების ორმხრივი 

აღიარებასა და უსაფრთხოების ზომებთან დაკავშირებით, რომელთა მიზანია საერთაშორისო 

ვაჭრობის ხელშეწყობა, ეფექტიანი საბაჟო კონტროლის უზრუნველყოფასთან ერთად; და 

იხელმძღვანელებს შესაბამისი საერთაშორისო სტანდარტებით, კერძოდ, გლობალური ვაჭრობის 

უსაფრთოხებისა და ხელშეწყობის სფეროში მსოფლიო საბაჟო ორგანიზაციის უსაფრთხო (SAFE) 

ჩარჩო სტანდარტებით. 

მუხლი 15 

თანამშრომლობა სასაზღვრო ორგანოებს შორის 

თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ მისმა ორგანოებმა და სამსახურებმა, რომლებიც 

ახორციელებენ სასაზღვრო კონტროლს იმპორტირებულ, ექსპორტირებულ ან ტრანზიტულ 

საქონელთან მიმართებაში, ითანამშრომლონ ერთმანეთთან და მოახდინონ თავიანთი 

პროცედურების კოორდინაცია ვაჭრობის ხელშეწყობის მიზნით. 

თითოეული მხარე შეეცდება, რამდენადაც შესაძლებელია, შეიმუშაოს ელექტრონული სისტემა 

თავისი საბაჟო ადმინისტრაციისა და სხვა შესაბამისი საბაჟო სამსახურების მიერ მოთხოვნილი  

ინფორმაციის გადაცემის მიზნით, რომელიც ხელს შეუწყობს საქონლისა და სატრანსპორტო 

საშუალებათა საერთაშორისო გადაადგილებას. 

მუხლი 16 

კონსულტაციები 

თითოეული მხარის საბაჟო ადმინისტრაციამ შესაძლოა ნებისმიერ დროს მოითხოვოს მეორე 

მხარის საბაჟო ადმინისტრაციასთან კონსულტაციების გამართვა, წინამდებარე თავის 

განხორციელებასთან ან ამოქმედებასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საკითხზე, იმ შემთხვევაში, 

თუ მომთხოვნი მხარე წარადგენს დასაბუთებულ მოთხოვნას. ამგვარი კონსულტაციები 

გაიმართება შესაბამისი საკონტაქტო პირების მეშვეობით,  მოთხოვნის წარდგენიდან 60 დღის, ან 

ნებისმიერი სხვა პერიოდის განმავლობაში, რომელზეც მხარეები შეთანხმდებიან. 

თუ კონსულტაციების გზით ვერ მოხერხდება შესაბამისი საკითხის გადაწყვეტა, მოთხოვნის 

წარმდგენ მხარეს შეუძლია საკითხი შემდგომი განხილვის მიზნით გადასცეს თავისუფალი 
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ვაჭრობის შეთანხმების ერთობლივი კომისიას. 

წინამდებარე თავის მიზნებისთვის, თითოეული საბაჟო ადმინისტრაცია დანიშნავს ერთ ან 

რამდენიმე საკონტაქტო პირს. საკონტაქტო პირთან დაკავშირებული ინფორმაცია მიეწოდება 

მეორე მხარის საბაჟო ადმინისტრაციას და ასევე ამ ინფორმაციაში შეტანილი ნებისმიერი 

შესწორების შესახებ დაუყოვნებლივ ეცნობება მეორე მხარის საბაჟო ადმინისტრაციას.  

თავი 5 

ტექნიკური ბარიერები ვაჭრობაში 

მუხლი 1 

განმარტებები 

წინამდებარე თავის მიზნებისთვის: 

TBT შეთანხმება ნიშნავს შეთანხმებას ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერების შესახებ, რომელიც 

მოცემულია WTO-ს შეთანხმების 1A დანართში. 

გამოიყენება TBT შეთანხმების პირველ დანართში მოცემული განსაზღვრებები, mutatis mutandis.  

მუხლი 2 

მიზანი 

წინამდებარე თავის მიზნებია: 

მხარეებს შორის საქონლით ვაჭრობის ხელშეწყობა და წახალისება იმის უზრუნველყოფით, რომ 

ტექნიკური რეგლამენტები, სტანდარტები და შესაბამისობის შეფასების პროცედურები არ ქმნიან 

ზედმეტ ტექნიკურ ბარიერებს ვაჭრობაში; 

თანამშრომლობის გაძლიერება, მათ შორის, ინფორმაციის გაცვლა სტანდარტების, ტექნიკური 

რეგლამენტებისა და შესაბამისობის შეფასების პროცედურების მომზადებასთან, მიღებასა და 

გამოყენებასთან დაკავშირებით; 

თითოეული მხარის სტანდარტების, ტექნიკური რეგულაციებისა და შესაბამისობის შეფასების 

პროცედურებთან დაკავშირებით ურთიერთგაგების ხელშეწყობა; და 

TBT შეთანხმების პრინციპების იმპლემენტაციის ხელშეწყობა.  

მუხლი 3 

გამოყენების სფერო 

წინამდებარე თავი გამოიყენება თითოეული მხარის ყველა იმ ტექნიკური რეგლამენტის, 

სტანდარტის და შესაბამისობის შეფასების პროცედურასთან მიმართებით, რომელმაც, შესაძლოა, 

პირდაპირი ან არაპირდაპირი გავლენა იქონიოს მხარეებს შორის საქონლით ვაჭრობაზე. ეს 

უკანასკნელი არ მოიცავს: 

სანიტარიულ და ფიტოსანიტარიულ ზომებს, SPS შეთანხმების დანართი A-ს პირველი პუნქტის 

განმარტების შესაბამისად, რომლებიც განსაზღვრულია ამ შეთანხმების თავი 6-ში (სანიტაირულ 

და ფიტოსანიტარიულ ზომები); და 

შესყიდვების სპეციფიკაციებს, რომელიც მომზადებულია სამთავრობო ორგანოების მიერ, 
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სამთავრობო ორგანოების მიერ პროდუქციის წარმოების ან მოხმარების მიზნით, როგორც ეს 

განსაზღვრულია TBT შეთანხმების მუხლში 1.4. 

მუხლი 4 

TBT შეთანხმების დადასტურება 

მხარეები ადასტურებენ თავიანთ უფლებებსა და ვალდებულებებს ერთმანეთის მიმართ TBT 

შეთანხმების შესაბამისად. 

მუხლი 5 

ტექნიკური რეგლამენტები[1] 

შესაბამისი საერთაშორისო სტანდარტების არსებობის შემთხვევაში, ან როდესაც დასრულების 

ეტაპზეა მისი შემუშავება, თითოეული მხარე ვალდებულია გამოიყენოს ისინი ან მათი შესაბამისი 

ნაწილები, როგორც ტექნიკური რეგლამენტების საფუძველი, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც 

აღნიშნული საერთაშორისო სტანდარტები ან მათი შესაბამისი ნაწილები არ იქნება ეფექტური ან 

ლეგიტიმური მიზნის მისაღწევად, მაგალითად, არსებითი კლიმატური ან გეოგრაფიული 

ფაქტორების ან მნიშვნელოვანი ტექნოლოგიური პრობლემების გათვალისწინებით.  

მუხლი 6 

საერთაშორისო სტანდარტები 

წინამდებარე თავის გამოყენების მიზნებისთვის, სტანდარტიზაციის საერთაშორისო 

ორგანიზაციის (ISO), საერთაშორისო ელექტროტექნიკური კომისიის (IEC), საერთაშორისო 

სატელეკომუნიკაციო კავშირის (ITU) და საკვების რეგულაციების კომისიის (CAC) მიერ 

გამოცემული სტანდარტები შესაძლოა ჩაითვალოს შესაბამის საერთაშორისო სტანდარტებად TBT 

შეთანხმების 2.4. მუხლის შესაბამისად.  

 

მუხლი 7 

 

შესაბამისობის შეფასების პროცედურები 

 

შესაბამისობის შეფასების ეფექტურობის გაზრდისა და ხარჯ-ეფექტურობის 

უზრუნველსაყოფად, თითოეული მხარე, მოთხოვნის საფუძველზე, შეეცდება, ცალკე 

გაფორმებული ორმხრივი შეთანხმების გზით, მოახდინოს იმ შესაბამისობის შეფასების 

შედეგების აღიარება, რომლებიც მიღებულია შესაბამისი  აკრედიტირებული ან/და 

უფლებამოსილი შესაბამისობის შეფასების ორგანოს მიერ მეორე მხარის სივრცეში. 

მხარეები თანხმდებიან, რომ მოთხოვნის საფუძველზე, გაცვლიან ინფორმაციას 

შესაბამისობის შეფასების პროცედურების შესახებ, მათ შორის გამოცდების, 

სერტიფიცირებისა და აკრედიტაციის თაობაზე. 

შესაბამისობის შეფასების ფარგლებში თანამშრომლობისას, მხარეები მხედველობაში 

მიიღებენ შესაბამის საერთაშორისო ან/და რეგიონულ ორგანიზაციაში მონაწილეობას.   
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მუხლი 8 

 

გამჭვირვალობა 

 

თითოეული მხარე ადასტურებს, რომ ხელმისაწვდომს გახდის ახალი ან შეცვლილი 

ტექნიკურ რეგლამენტებს, სტანდარტებისა და შესაბამისობის შეფასების პროცედურების 

შესახებ ინფორმაციას TBT შეთანხმების მიერ დადგენილი შესაბამისი მოთხოვნების 

თანახმად. 

თითოეული მხარე ვალდებულია, წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან 15 სამუშაო დღის 

განმავლობაში, ხელმისაწვდომი გახადოს ის ტექნიკური რეგლამენტები და შესაბამისობის 

შეფასების პროცედურების სრული ტექსტი, არსებულ ენებზე, რომლების ნოტიფიცირებაც 

განახორციელა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში. 

TBT-ს შეთანხმების 2.9 და 5.6 მუხლების შესაბამისად, თითოეული მხარე ვალდებულია მეორე 

მხარეს მისცეს სულ ცოტა 60 დღე შენიშვნების წარსადგენად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც 

ჯანმრთელობის, უსაფრთხოებისა და გარემოს წინაშე წარმოშობილი რისკები ან რისკის საფრთხე 

მოითხოვს გადაუდებელი ქმედებების განხორციელებას. 

თითოეული მხარე ვალდებულია მხედველობაში მიიღოს მეორე მხარის შენიშვნები და, 

მოთხოვნის შემთხვევაში, მიიღოს ზომები მათზე პასუხის გასაცემად. 

მუხლი 9 

ტექნიკური კონსულტაციები 

თუ მხარე თვლის, რომ მეორე მხარის მიერ მიღებული ტექნიკური რეგლამენტი ან შესაბამისობის 

შეფასების პროცედურები ზედმეტ დაბრკოლებას უქმნის მის ექსპორტს, მას უფლება აქვს 

მოითხოვოს ტექნიკური კონსულტაციები. მოთხოვნის მიმღები მხარე ვალდებულია მსგავს 

მოთხოვნას მაქსიმალურად სწრაფად გასცეს პასუხი. 

მოთხოვნის მიმღები მხარე ჩაერთვება ტექნიკურ კონსულტაციებში ორმხრივად შეთანხმებულ 

პერიოდში შესაბამისი შედეგის მიღწევის მიზნით. ტექნიკური კონსულტაციები შესაძლოა 

გაიმართოს მხარეებს შორის ორმხრივად შეთანხმებული ფორმით. 

მუხლი 10 

თანამშრომლობა 

მხარეები თავიანთი შესაბამისი სისტემების ცნობადობის გაზრდისა და ორმხრივი ვაჭრობის 

ხელშეწყობის მიზნით, გააძლიერებენ ტექნიკურ თანამშრომლობას შემდეგ სფეროებში: 

შესაბამის კომპეტენტურ ორგანოებს შორის თანამშრომლობა, ტექნიკური რეგლამენტების, 

სტანდარტების, შესაბამისობის შეფასების პროცედურებისა და კარგი რეგულირების პრაქტიკის 

შესახებ ინფორმაციის გაცვლა; 

მხარეთა შესაბამისობის შეფასების ორგანოებს შორის თანამშრომლობის  წახალისება იმ 

სფეროებში სადაც ეს შესაძლებელია; 
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საერთო ინტერესის მქონე სფეროებში თანამშრომლობა შესაბამისი რეგიონული და საერთაშორისო 

ორგანოების მუშაობის პროცესში, რაც უკავშირდება სტანდარტებისა და შესაბამისობის შეფასების 

პროცედურების შემუშავებასა და გამოყენებას; და 

მხარეებს შორის შეთანხმებული სხვა სფეროები.  

მუხლი 11 

პასუხისმგებელი ორგანო 

თითოეული მხარე გამოყოფს წინამდებარე თავის შესრულების კოორდინაციაზე პასუხისმგებელ 

ორგანოს, ეს ორგანოებია: 

ჰონგ კონგ, ჩინეთის შემთხვევაში ვაჭრობისა და ინდუსტრიის დეპარტამენტი; და 

საქართველოს შემთხვევაში, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 

თითოეული მხარე მეორე მხარეს მიაწვდის მის მიერ გამოყოფილ პასუხისმგებელ ორგანოში 

შესაბამისი თანამდებობის პირის სახელსა და საკონტაქტო ინფორმაციას, მათ შორის, ტელეფონსა 

და ელ-ფოსტას. 

თითოეული მხარე ვალდებულია მეორე მხარეს დროულად შეატყობინოს პასუხისმგებელ 

ორგანოსთან და შესაბამის თანამდებობის პირთან დაკავშირებული ნებისმიერი ცვლილებების 

შესახებ.  

თავი 6 

სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ზომები 

მუხლი 1 

განმარტებები 

წინამდებარე თავის მიზნებისთვის, გამოიყენება SPS შეთანხმების A დანართში მოცემული 

განმარტებები, mutatis mutandis. 

მუხლი 2 

მიზები 

წინამდებარე თავის მიზნებია: 

მხარეებს შორის საქონლით ვაჭრობის ხელშეწყობა და ამავე დროს მათ სივრცეში ადამიანების, 

ცხოველების ან მცენარეების სიცოცხლის ან ჯანმრთელობის დაცვა; 

თითოეულ მხარეში გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა და თითოეული მხარის სანიტარიული და 

ფიტოსანიტარიული ზომების გამოყენებასთან დაკავშირებით საერთო შეთანხმების გაღრმავება; 

მხარეებს შორის სანიტარიულ და ფიტოსანიტარიულ ზომებთან დაკავშირებით თანამშრომლობის 

გაძლიერება, რათა ხელი შეუწყონ ვაჭრობასა და თავიანთ ბაზრებზე დაშვებას; და 

SPS შეთანხმების პრინციპების განხორციელების ხელშეწყობა. 

მუხლი 3 

გამოყენების სფერო 

წინამდებარე თავი გამოიყენება მხარეების მიერ განხორციელებულ ყველა სანიტარიულ და 
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ფიტოსანიტარიულ ზომასთან მიმართებით, რომელმაც, შესაძლოა, პირდაპირი ან არაპირდაპირი 

გავლენა იქონიოს მხარეებს შორის საქონლით ვაჭრობაზე. 

მუხლი 4 

SPS შეთანხმების დადასტურება 

მხარეები ადასტურებენ თავიანთ უფლებებსა და ვალდებულებებს ერთმანეთის მიმართ SPS 

შეთანხმების შესაბამისად.  

 

მუხლი 5 

რისკის შეფასება 

მხარეები უზრუნველყონ, რომ მათი სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ზომები ეფუძნება, 

გარემოების შესაბამისად, ადამიანების, ცხოველების ან მცენარეების სიცოცხლის ან 

ჯანმრთელობის რისკის შეფასებას, როგორც ეს მოცემულია SPS შეთანხმების მე-5 მუხლში, 

შესაბამისი საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ შემუშავებული რისკების შეფასების ტექნიკის 

გათვალისწინებით.  

მუხლი 6 

ჰარმონიზაცია 

მხარეებმა ძალისხმევა არ უნდა დაიშურონ, რათა თავიანთი სანიტარიული და 

ფიტოსანიტარიული ზომები ეფუძნებოდეს საერთაშორისო სტანდარტებს, სახელმძღვანელო 

წესებს ან რეკომენდაციებს, მათი არსებობის შემთხვევაში. 

მხარეებმა, საჭიროების შემთხვევაში, ერთმანეთში უნდა გააძლიერონ კომუნიკაცია, 

თანამშრომლობა და კოორდინაცია მცენარეთა დაცვის საერთაშორისო კონვენციის (IPPC), კოდექს 

ალიმენტარიუსის (Codex) და ცხოველთა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის (OIE) ფარგლებში. 

მუხლი 7 

რეგიონალიზაცია 

მხარეები აღიარებენ რეგიონალიზაციის პრინციპებსა და მის იმპლემენტაციას, როგორც ეს 

მოცემულია SPS შეთანხმების მე-6 მუხლში და შესაბამისი საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ 

შემუშავებულ შესაბამის სტანდარტებსა და სახელმძღვანელო წესებში. 

მუხლი 8 

ეკვივალენტობა 

თითოეული მხარე აღიარებს მეორე მხარის სანიტარიულ და ფიტოსანიტარიულ ზომებს, როგორც 

საკუთარის ეკვივალენტურს, თუ ექსპორტიორი მხარე ობიექტურად წარმოუჩენს მეორე მხარეს, 

რომ მისი ზომები აკმაყოფილებს მეორე მხარის დაცვის შესაბამის დონეს. ამ მიზნით, მოთხოვნის 

შემთხვევაში, იმპორტიორ ქვეყანას მიეცემა სათანადო დაშვება ინსპექტირების, ტესტირებისა და 

სხვა შესაბამისი პროცედურების განსახორციელებლად. 

მუხლი 9 
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გამჭვირვალობა 

თითოეული მხარე ადასტურებს, რომ ხელმისაწვდომს გახდის ინიცირებული ახალი ან შეცვლილი 

სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ზომების შესახებ ინფორმაციას SPS შეთანხმების მიერ 

დადგენილი შეტყობინების ვალდებულების შესაბამისად. 

თითოეული მხარე ვალდებულია, მომთხოვნი მხარის მიერ წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან 

15 სამუშაო დღის განმავლობაში, ხელმისაწვდომი გახადოს ვაჭრობის მსოფლიო 

ორგანიზაციისთვის შეტყობინებული სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ზომების სრული 

ტექსტი, ხელმისაწვდომ ენებზე. 

SPS შეთანხმების მე-7 მუხლთან და B დანართთან დაკავშირებული შეტყობინებების 

ვალდებულებების შესაბამისად, თითოეული მხარე ვალდებულია მეორე მხარეს ინიცირებული 

სანიტარიული ან ფიტოსანიტარიული ზომების შესახებ შენიშვნების წარსადგენად განუსაზღვროს 

სულ მცირე 60 დღე, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ადამიანის ან ცხოველის ჯანმრთელობას, 

სიცოცხლეს ან მცენარის სიჯანსაღეს წარმოეშვა რისკი ან არსებობს ასეთი რისკის წარმოშობის 

საფრთხე, რაც მოითხოვს გადაუდებელი ქმედებების განხორციელებას. 

თითოეული მხარე შეეცდება მხედველობაში მიიღოს მეორე მხარის შენიშვნები და, მოთხოვნის 

შემთხვევაში, გონივრულ ვადებში მოახდინოს მათზე რეაგირება. 

მუხლი 10 

ტექნიკური თანამშრომლობა 

მხარეები თანხმდებიან, რომ შეისწავლიან ერთობლივი ინტერესის სანიტარიულ და 

ფიტოსანიტარიულ საკითხებთან დაკავშირებით ტექნიკური თანამშრომლობის შესაძლებლობებს 

ამ თავის შესაბამისად, რათა გაზარდონ ურთიერთგაგება მხარეთა მარეგულირებელი სისტემების 

შესახებ  და ხელი შეუწყონ ერთმანეთის ბაზარზე დაშვებას. 

თითოეული მხარე, მოთხოვნის საფუძველზე, გაითვალისწინებს ერთობლივი ინტერესის 

სანიტარიულ და ფიტოსანიტარიულ საკითხებთან დაკავშირებულ თანამშრომლობას ამ თავის 

შესაბამისად.  

მუხლი 11 

საკონტაქტო ორგანოები 

თოთოეული მხარე გამოყოფს საკონტაქტო ორგანოს, რომელიც ამ მხარისთვის წარმოადგენს 

წინამდებარე თავის შესრულების კოორდინაციაზე პასუხისმგებელ ორგანოს. საკონტაქტო 

ორგანოებია: 

ჰონგ კონგ, ჩინეთის შემთხვევაში, ვაჭრობისა და ინდუსტრიის დეპარტამენტი;  და 

საქართველოს შემთხვევაში, საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – სურსათის ეროვნული 

სააგენტო. 

თითოეული მხარე მეორე მხარეს მიაწვდის მის მიერ გამოყოფილი პასუხისმგებელი ორგანოს 

სახელს და აღნიშნულ ორგანიზაციაში შესაბამისი თანამდებობის პირის საკონტაქტო 

ინფორმაციას, მათ შორის, ტელეფონსა და ელ-ფოსტას. 
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თითოეული მხარე ვალდებულია მეორე მხარეს დროულად შეატყობინოს საკონტაქტო 

ორგანოსთან და შესაბამის თანამდებობის პირთან დაკავშირებული ნებისმიერი ცვლილებების 

შესახებ. 

თავი 7 

 ვაჭრობაში დაცვითი ზომები 

მუხლი 1 

განმარტებები 

ამ თავის მიზნებისთვის, დაცვითი ზომების შესახებ შეთანხმება ნიშნავს დაცვითი ზომების შესახებ 

შეთანხმებას, რომელიც მოცემულია WTO-ს შეთანხმების 1A დანართში. 

მუხლი 2 

ანტიდემპინგი 

მხარეები შეეცდებიან თავი შეიკავონ ერთმანეთის მიმართ ანტიდემპინგის შეთანხმებით და  GATT 

1994-ის VI მუხლით განსაზღვრული ანტიდემპინგური პროცედურების ინიციირებისგან. 

მხარის მიერ სათანადოდ დასაბუთებული განაცხადის მიღებისას და  ანტიდემპინგური 

შეთანხმების შესაბამისად მოკვლევის დაწყებამდე, მხარე წერილობით ატყობინებს მეორე მხარეს, 

რომლის საქონელიც, სავარაუდოდ, დემპინგს დაექვემდებარა და კონსულტაციებისათვის ადგენს 

30-დღიან ვადას ორივე მხარისთვის მისაღები გამოსავლის მოსაძებნად. მეორე მხარე შეტყობინების 

მიღებიდან 20 დღეში მოითხოვს კონსულტაციების გამართვას და კონსულტაციები ტარდება 

თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების ერთობლივი კომისიის ფარგლებში წინამდებარე 

შეთანხმების 15 თავის დებულებების შესაბამისად (ინსტიტუციური დებულებები). 

მხარის მიერ ანტიდემპინგური ზომის გამოყენების შემთხვევაში, აღნიშნული ზომის გამოყენება 

წყდება მისი დაწესებიდან, არაუგვიანეს ხუთი წლის შემდეგ. 

მხარე არ იწყებს ანტიდემპინგურ მოკვლევას მეორე მხარის იმავე პროდუქტზე ერთი წლის 

განმავლობაში, მას შემდეგ, რაც მიიღებს გადაწყვეტილებას ანტიდემპინგური ზომების 

არგატარების ან გაუქმების თაობაზე ან ზომის გაუქმებიდან ამ მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად. 

თუ მხარე გადაწყვეტს ანტიდემპინგური გადასახადის დაწესებას, მხარე იყენებს „ნაკლები 

გადასახადის“ წესს და გადასახადის ოდენობას განსაზღვრავს იმგვარად, რომ იგი დემპინგის 

ზღვარს არ აღემატებოდეს, თუ ასეთი ნაკლები გადასახადი საკმარისი იქნება ადგილობრივი 

მრეწველობისთვის მიყენებული ზიანის აღმოსაფხვრელად. 

ამ შეთანხმების ძალაში შესვლიდან ხუთი წლის შემდეგ,  თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ 

შეთანხმების ერთობლივ კომისია განიხილავს, საჭიროა თუ არა მათ შორის ანტი-დემპინგური 

ზომების გატარების შესაძლებლობის შენარჩუნება. თუ პირველი განხილვისას მხარეები 

გადაწყვეტენ, რომ ამგვარი შესაძლებლობის შენარჩუნება საჭიროა, შემდგომში განხილვები 

თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების ერთობლივი კომისიის მიერ ყოველ ორ წელიწადში 

ერთხელ ჩატარდება. 

მუხლი 3 
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სუბსიდიები და საკომპენსაციო ზომები 

მხარეები ადასტურებენ თავიანთ ვალდებულებას შეასრულონ GATT 1994-ის XVI მუხლი და SCM 

შეთანხმება. 

პირველი პუნქტის მიუხედავად, ამ შეთანხმების ძალაში შესვლის დღიდან არცერთი მხარე არ 

დაიწყებს ნებისმიერი სახის მოკვლევას ან შემოიღებს ნებისმიერ საკომპენსაციო ზომას, როგორც ეს 

განსაზღვრულია GATT 1994-ის VI მუხლსა და სუბსიდიებისა და საკომპენსაციო ზომების შესახებ 

შეთანხმებაში, მეორე მხარეში წარმოშობილი საქონლის მიმართ. 

მუხლი 3 

გლობალური დაცვითი ზომები 

მხარეები ადასტურებენ თავიანთ უფლებებს და ვალდებულებებს მეორე მხარის მიმართ, GATT 

1994-ის  XIX მუხლის და დაცვითი ზომების შესახებ შეთანხმების შესაბამისად. 

თუ მე-3 პუნქტში სხვაგვარად არ არის განსაზღვრული, წინამდებარე შეთანხმება მხარეებს არ 

ანიჭებს დამატებით უფლებებს ან ვალდებულებებს GATT 1994-ის XIX მუხლის და დაცვითი 

ზომების შესახებ შეთანხმების შესაბამისად განხორციელებულ ქმედებებთან დაკავშირებით. 

მხარე დაუყოვნებლივ წერილობით ატყობინებს მეორე მხარეს, მათ შორის ელექტრონული 

საშუალებებით, ნებისმიერი გლობალური დაცვითი მოკვლევის დაწყებისა და მოკვლევის 

დაწყების მიზეზების შესახებ.  ასეთი შეტყობინება უნდა განხორციელდეს მოკვლევის დაწყებიდან 

არაუგვიანეს შვიდი დღისა. 

თავი 8 

მომსახურებით ვაჭრობა 

ნაწილი I: მოქმედების სფერო და ტერმინთა განმარტებები 

მუხლი 1 

განმარტებები 

წინამდებარე თავის მიზნებისთვის: 

საჰაერო ხომალდის შეკეთებისა და მოვლის მომსახურება გულისხმობს ისეთ ღონისძიებებს, 

რომლებიც ხორციელდება საჰაერო ხომალდზე ან მის ნაწილზე, როცა ეს საჰაერო ხომალდი 

ამოღებულია მომსახურებიდან და არ შეიცავს ეგრეთ წოდებულ “მიმდინარე ტექნიკურ 

მომსახურებას”; 

კომერციული წარმომადგენლობა გულისხმობს ნებისმიერი სახის ბიზნეს ან პროფესიულ 

დაწესებულებას, მათ შორის, შემდეგის მეშვეობით: 

იურიდიული პირის დაფუძნების, შეძენის ან ფუნქციონირების გზით; ან 

მხარის სივრცეში ფილიალის ან წარმომადგენლობის შექმნის ან ფუნქციონირების გზით, 

მხარის სივრცეში მომსახურების მიწოდების მიზნით; 

კომპიუტერული დაჯავშნის სისტემის მომსახურება გულისხმობს კომპიუტერული სისტემების 

საშუალებით უზრუნველყოფილ მომსახურებას, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას საჰაერო 
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გადამზიდავების განრიგის, ხელმისაწვდომობის, მგზავრობის ღირებულებისა და ტარიფის 

გამოყენების წესების შესახებ, რომელთა მეშვეობით შესაძლებელია ჯავშნის გაკეთება ან 

ბილეთების გაცემა; 

კონტროლირებადი გულისხმობს დირექტორთა უმრავლესობის დასახელების ან იურიდიული 

პირის ქმედებების სხვაგვარად სამართლებრივად მართვის უფლებამოსილებას; 

მხარის იურიდიული პირი გულისხმობს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, მოგების 

მიღების ან სხვა მიზნებისათვის შექმნილ ან ორგანიზებულ სახელმწიფო ან კერძო იურიდიულ 

პირს, კორპორაციის, ტრასტის, პარტნიორობის, ერთობლივი საწარმოს, ინდივიდუალური 

მეწარმის ან ასოციაციის ჩათვლით, რომელიც: 

დაფუძნებულია ან სხვაგვარად ორგანიზებულია იმ მხარის კანონმდებლობის შესაბამისად და იმ 

მხარის სივრცეში ეწევა არსებით ბიზნეს საქმიანობას; ან 

კომერციული წარმომადგენლობის საშუალებით მომსახურების მიწოდების შემთხვევაში, 

საკუთრებაშია ან კონტროლდება: 

იმ მხარის ფიზიკური პირების მიერ; ან                      

იმ მხარის იურიდიული პირის მიერ, რომელიც მოცემულია (i) ქვეპუნქტში; 

ზომა გულისხმობს მხარის მიერ გამოყენებულ ნებისმიერ ზომას კანონის, რეგულაციის, წესის, 

პროცედურის, გადაწყვეტილების, ადმინისტრაციული ქმედების ან ნებისმიერი სხვა ფორმით, 

რომელიც მიღებულია: 

ცენტრალური, რეგიონული ან ადგილობრივი მთავრობების და ხელისუფლების მიერ; და 

არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ცენტრალური, რეგიონალური ან ადგილობრივი 

მთავრობების ან ხელისუფლების მიერ დელეგირებული უფლებამოსილების 

განსახორციელებლად; 

მხარეების მიერ მიღებული ზომები, რომლებიც ეხება მომსახურებით ვაჭრობას მოიცავს ქვემოთ 

მოცემულ ზომებს: 

მომსახურების შესყიდვასთან, გადახდასთან ან გამოყენებასთან მიმართებით; 

მომსახურების მიწოდებასთან დაკავშირებით მომსახურების წვდომასა და მის გამოყენებასთან 

მიმართებით, რომლებიც მოითხოვება მხარეების მიერ, რათა შეთავაზებულ იქნეს 

საზოგადოებისათვის; და 

მხარის ფიზიკური პირების, მათ შორის კომერციულ წარმომადგენლობასთან მიმართებით, მეორე 

მხარის სივრცეში მომსახურების მიწოდების მიზნით; 

მომსახურების მონოპოლისტი მიმწოდებელი გულისხმობს ნებისმიერ საჯარო ან კერძო პირს, 

რომელიც მხარის შესაბამის ბაზარზე ავტორიზებულია ან დაფუძნებულია ფორმალურად ან 

ფაქტობრივად ამ მხარის მიერ, როგორც ამ მომსახურების ერთადერთი მიმწოდებელი; 

მხარის პირის საკუთრებაში ქონა გულისხმობს იურიდული პირის 50 პროცენტზე მეტი სააქციო 

კაპიტალის ფლობას; 

მხარის პირი გულისხმობს, მხარის ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს; 
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მომსახურების სექტორი ნიშნავს, სპეციფიკურ ვალდებულებასთან მიმართებით, ამ მომსახურების 

ერთ ან მეტ ან ყველა ქვესექტორს, როგორც ეს მოცემულია მხარის ცხრილში დანართში 8-1 

(სპეციფიკური ვალდებულებების ცხრილები), ან სხვაგვარად ამ მომსახურების სექტორი 

მთლიანად, მისი ყველა ქვე-სექტორით; 

საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურების გაყიდვა და მარკეტინგი გულისხმობს შესაძლებლობებს 

შესაბამისი საჰაერო გადამზიდავისთვის თავისუფლად გაყიდოს და მოახდინოს მისი საჰაერო 

ტრანსპორტის მომსახურების მარკეტინგი, რაც მოიცავს მარკეტინგის ყველა ასპექტს, როგორიცაა 

ბაზრის კვლევა, რეკლამირება და დისტრიბუცია, მაგრამ არ მოიცავს საჰაერო ტრანსპორტის 

მომსახურების ფასის დადგენას და არც შესაბამის პირობებს; 

მომსახურება მოიცავს ნებისმიერ მომსახურებას ნებისმიერ სექტორში, გარდა მომსახურებისა, 

რომელიც მიწოდებულია სამთავრობო უფლებამოსილების განსახორციელებლად; 

მომსახურების მომხმარებელი გულისხმობს ნებისმიერ პირს, რომელიც იღებს ან იყენებს 

მომსახურებას; 

სამთავრობო უფლებამოსილების განხორციელებისათვის მიწოდებული მომსახურება 

გულისხმობს ნებისმიერ მომსახურებას, რომელიც არ არის მიწოდებული არც კომერციულ 

საწყისებზე და არცერთ ან მეტ მომსახურების მიმწოდებელთან კონკურენციით; 

მხარის მომსახურების მიმწოდებელი გულისხმობს მხარის ნებისმიერ პირს, რომელიც აწვდის 

მომსახურებას;[2] 

მომსახურების მიწოდება მოიცავს მომსახურების წარმოებას, დისტრიბუციას, მარკეტინგს, 

გაყიდვასა და მიწოდებას; 

მომსახურებით ვაჭრობა გულისხმობს მომსახურების მიწოდებას: 

ერთი მხარის სივრციდან მეორე მხარის სივრცეში („ტრანსსასაზღვრო მიწოდების რეჟიმი“); 

ერთი მხარის სივრცეში მეორე მხარის მომსახურების მომხმარებლისთვის („საზღვარგარეთ 

მოხმარების რეჟიმი“); 

ერთი მხარის მომსახურების მიმწოდებლის მიერ მეორე მხარის სივრცეში კომერციული 

წარმომადგენლობით („კომერციული წარმომადგენლობის რეჟიმი“); და 

ერთი მხარის მომსახურების მიმწოდებლის მიერ მეორე მხარის სივრცეში პირველი მხარის 

ფიზიკური პირის წარმომადგენლობის საშუალებით („ფიზიკურ პირთა წარმომადგენლობის 

რეჟიმი“ ან „ფიზიკური პირის გადაადგილების რეჟიმი“); 

გადაზიდვის უფლება გულისხმობს განრიგით და დაუგეგმავ სატრანსპორტო მომსახურების 

უფლებას მგზავრების, ტვირთისა და ფოსტის ოპერირების ან/და გადაზიდვის მიზნით, მხარის 

სივრციდან, მის სივრცეში, მის ფარგლებში ან ფარგლებს გარეთ ანაზღაურების ან დაქირავების 

საფუძველზე, რაც მოიცავს გასაწევი მომსახურების ადგილებს, გზებს, რომელთა ოპერირებაც 

უნდა მოხდეს, გასატარებელი ტარიფის ტიპებს, შესაძლებლობებს, რომელიც უნდა იყოს 

უზრუნველყოფილი, დასაკისრებელ ტარიფებსა და მათ პირობებს, ასევე ავიახაზების დანიშვნის 

კრიტერიუმებს, მათ შორის, ისეთებს, როგორებიცაა, ნომერი, საკუთრება და კონტროლი. 
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მუხლი 2 

მოქმედების სფერო 

წინამდებარე თავი ეხება ზომებს, რომლებიც მიღებული ან შენარჩუნებულია მხარეების მიერ და 

გავლენას ახდენს მომსახურებით ვაჭრობაზე. 

წინამდებარე თავი არ ვრცელდება: 

ზომებზე, რომლებიც ეხება საჰაერო მიმოსვლის უფლებებს,  მინიჭების ფორმის მიუხედავად ან 

ზომებზე, რომლებიც ეხება საჰაერო მიმოსვლის უფლებასთან, საჰაერო მიმოსვლის კონტროლისა 

და საჰაერო ნავიგაციის მომსახურების გამოყენებასთან პირდაპირ დაკავშირებულ მომსახურებას, 

გარდა იმ ზომებისა, რომლებიც ეხება შემდეგს: 

საჰაერო ხომალდის შეკეთებისა და მოვლის მომსახურებას; 

საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურების გაყიდვასა და მარკეტინგს; 

კომპიუტერული დაჯავშნის სისტემის (“CRS”) მომსახურებას; 

სახელმწიფო შესყიდვაზე; 

მთავრობის უფლებამოსილების განხორციელებისას მხარის სივრცეში მიწოდებულ 

მომსახურებაზე; 

სუბსიდიებზე, მათ შორის, გრანტებზე, რომლებიც გათვალისწინებულია მხარის ან მისი 

სახელმწიფო საწარმოების მიერ, მათ შორის, მთავრობის მიერ გაცემულ სესხებზე, გარანტიებსა და 

დაზღვევაზე, ან ამგვარი სუბსიდიების მიღებაზე ან მიღების გაგრძელებაზე მიბმულ ნებისმიერ 

პირობებზე, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა ამგვარი სუბსიდიები შეთავაზებული 

ექსკლუზიურად ეროვნული მომსახურების, მომსახურების მომხმარებლების ან მომსახურების 

მიმწოდებლებისთვის, გარდა იმ შემთხვევებისა, რაც გათვალისწინებულია მე-8 მუხლით 

(სუბსიდიები); და    

ზომებზე, რომლებიც ეხება მხარის ფიზიკურ პირებს, რომლებიც ცდილობენ მეორე მხარის 

სამუშაო ბაზარზე შესვლას ან მოქალაქეობასთან, ცხოვრების უფლებასთან ან დასაქმებასთან 

დაკავშირებულ ზომებზე. 

მხარეები მხედველობაში მიიღებენ მრავალმხრივ მოლაპარაკებებს GATS-ის სატრანსპორტო 

მომსახურების შესახებ დანართის გადახედვასთან დაკავშირებით. ამ მრავალმხრივი 

მოლაპარაკებების დასრულებისას, მხარეები განახორციელებენ მიმოხილვას, წინამდებარე 

შეთანხმებაში შესაბამისი ცვლილებების განხილვის მიზნით, იმგვარად, რომ მოხდეს ამ 

მრავალმხრივი მოლაპარაკებების შედეგების გათვალისწინება. 

ნაწილი II: ზოგადი ვალდებულებები და დისციპლინები 

მუხლი 3 

სპეციფიკური ვალდებულებების ცხრილის განსაზღვრა 

თუ მხარე იღებს ვალდებულებებს ამ ნაწილის შესაბამისად, ეს ვალდებულება აღებული მე-4 

(ეროვნული რეჟიმი), მე-5 (ბაზარზე დაშვება) და მე-7 (დამატებითი ვალდებულებები) მუხლების 

შესაბამისად, ასახული უნდა იყოს ცხრილში (თავის „სპეციფიკური ვალდებულებების ცხრილში“). 
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რაც შეეხება სექტორებს, სადაც ამგვარი ვალდებულებები არის აღებული, მისი სპეციფიკური 

ვალდებულებების ცხრილი აკონკრეტებს შემდეგს: 

ბაზარზე დაშვების წესებს, შეზღუდვებსა და პირობებს; 

ეროვნული რეჟიმის შესახებ პირობებსა და კვალიფიკაციებს; 

დამატებით ვალდებულებებთან დაკავშირებულ პირობებს; და 

საჭიროების შემთხვევაში, ასეთი ვალდებულებების შესრულების ვადებს. 

მე-4 მუხლთან (ეროვნული რეჟიმი) და მე-5 მუხლთან (ბაზარზე დაშვება) შეუსაბამო ზომები 

აღინიშნება მე-5 მუხლთან (ბაზარზე დაშვება) დაკავშირებულ სვეტში. ამ შემთხვევაში, აღნიშვნა 

ჩაითვლება ასევე მე-4 მუხლის (ეროვნული რეჟიმი) პირობის ან კვალიფიკაციის 

გათვალისწინებად. 

სპეციფიკური ვალდებულებების ცხრილები თან ერთვის ამ შეთანხმებას დანართი 8-1-ის 

(სპეციფიკური ვალდებულებების ცხრილები) სახით და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს. 

მუხლი 4 

ეროვნული რეჟიმი 

თუ მხარე ამ ნაწილის შესაბამისად იღებს ვალდებულებებს იმ სექტორებში, რომლებიც 

აღნიშნულია მისი სპეციფიკური ვალდებულებების ცხრილში დანართში  8-1 (სპეციფიკური 

ვალდებულებების ცხრილები) და ექვემდებარება მასში მოცემულ ნებისმიერ პირობებსა და 

კვალიფიკაციებს, ამ მხარემ უნდა მიანიჭოს მეორე მხარის მომსახურებას და მომსახურების 

მიმწოდებლებს, მომსახურების მიწოდებაზე მოქმედ ყველა ზომასთან მიმართებით, არანაკლებ 

ხელსაყრელი რეჟიმი, ვიდრე ის ანიჭებს საკუთარ მსგავს მომსახურებას ან მომსახურების 

მომწოდებლებს.[3] 

მხარე შეიძლება აკმაყოფილებდეს პირველი პუნქტის მოთხოვნებს, მეორე მხარის მომსახურებაზე 

ან მომსახურების მიმწოდებლებზე ფორმალურად იდენტური რეჟიმის ან ფორმალურად 

განსხვავებული რეჟიმის გავრცელებით, რასაც ის უწესებს საკუთარ მსგავს მომსახურებას ან 

მომსახურების მომწოდებლებს. 

ფორმალურად იდენტური ან ფორმალურად განსხვავებული რეჟიმი მხარის მიერ ითვლება 

ნაკლებად ხელსაყრელად, თუ იგი ცვლის კონკურენციის პირობებს ამ მხარის მომსახურების ან 

მომსახურების მიმწოდებლების სასარგებლოდ მეორე მხარის მსგავს მომსახურებასთან ან 

მომსახურების მიმწოდებლებთან შედარებით. 

მუხლი 5 

ბაზარზე დაშვება 

მუხლი 1-ის (განმარტებები) (r) პუნქტში მითითებული მიწოდების რეჟიმების საშუალებით 

ბაზარზე დაშვებასთან მიმართებაში, თითოეულმა მხარემ მეორე მხარის მომსახურებას და 

მომსახურების მიმწოდებლებს უნდა მიანიჭოს იმაზე არანაკლებ ხელსაყრელი რეჟიმი, ვიდრე ეს 

არის განსაზღვრული ამ შეთანხმების დანართში 8-1 (სპეციფიკური ვალდებულებების ცხრილები) 

არსებული სპეციფიკური ვალდებულებების ცხრილში შეთანხმებული და დაწესებული ვადების, 



234 
 

 

შეზღუდვებისა და პირობების შესაბამისად.[4] 

იმ სექტორებში, სადაც მხარეები იღებენ ბაზარზე დაშვების ვალდებულებებს,  არც რეგიონული 

დაყოფის საფუძველზე და არც მათ მთელს სივრცეში, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ეს მოცემულია 

წინამდებარე შეთანხმების დანართი 8-1-ის (სპეციფიკური ვალდებულებების ცხრილები) 

სპეციფიკური ვალდებულებების ცხრილებში, მხარეებმა არ უნდა განაგრძონ ან წამოიწყონ 

შემდეგი ზომების გატარება: 

შეზღუდვები მომსახურების მიმწოდებლების რაოდენობაზე, რაოდენობრივი კვოტების, 

მონოპოლიების, მომსახურების ექსკლუზიური მიმწოდებლების ან ეკონომიკური საჭიროებების 

ტესტის მოთხოვნების ფორმით; 

შეზღუდვები მომსახურებასთან დაკავშირებული გარიგებების ან აქტივების მთლიან 

ღირებულებაზე, რაოდენობრივი კვოტების ან ეკონომიკური საჭიროებების ტესტის მოთხოვნის 

ფორმით; 

შეზღუდვები მომსახურების ოპერაციების მთლიან რაოდენობაზე ან მომსახურების შედეგების 

მთლიან მოცულობაზე, გამოსახული დადგენილ რაოდენობრივ ერთეულებში კვოტების ან 

ეკონომიკური საჭიროებების ტესტის მოთხოვნის ფორმით[5]; 

შეზღუდვები ფიზიკური პირების მთლიან რაოდენობაზე, რომლებიც შეიძლება იყვნენ 

დასაქმებული კონკრეტული მომსახურების სექტორში, ან რომლებიც მომსახურების 

მიმწოდებელმა შეიძლება დაასაქმოს და ვინც აუცილებელნი და პირდაპირ დაკავშირებულნი 

არიან კონკრეტული მომსახურების მიწოდებასთან, გამოსახული რაოდენობრივი კვოტებში ან 

ეკონომიკური საჭიროებების ტესტის მოთხოვნის ფორმით; 

ზომები, რომლებიც ზღუდავს ან მოითხოვს კონკრეტული სახის იურიდიულ პირებს ან 

პარტნიორობებს, რომელთა მეშვეობითაც მომსახურების მიმწოდებელს შეუძლია მომსახურების 

მიწოდება; და 

შეზღუდვები უცხოური კაპიტალის მონაწილეობაზე, უცხოური აქციების ან ინდივიდუალური, ან 

აგრეგირებული უცხოური ინვესტიციების საერთო ღირებულების მაქსიმალური პროცენტული 

ლიმიტის სახით. 

მუხლი 6 

 

უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმი 

 

GATS-ის VII მუხლის შესაბამისად მიღებული ზომების შეუზღუდავად, თითოეული მხარე მეორე 

მხარის მომსახურებასა და მომსახურების მიმწოდებლებზე დაუყოვნებლივ და უპირობოდ 

ავრცელებს, ყველა ზომასთან მიმართებაში, რომელიც ვრცელდება მომსახურების მიწოდებაზე, 

არანაკლებ ხელსაყრელ რეჟიმს, ვიდრე ნებისმიერი არაწევრი მხარის მსგავს მომსახურებაზე და 

მომსახურების მიმწოდებლებზე. 

რეჟიმი, რომელსაც აწესებს სხვა არსებული ან მომავალი შეთანხმებები, რომლებსაც დებს მხარე და 
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აცნობებს GATS-ის V მულის ან V bis მულის შესაბამისად, არ წარმოადგენს პირველი პუნქტის 

საგანს. 

თუ მხარე დებს ან შეაქვს ცვლილებები ისეთი სახის შეთანხმებაში, რომელიც მითითებულია 

მეორე პუნქტში, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში იგი შეეცდება გაავრცელოს მასზე 

არანაკლებ ხელსაყრელი პირობები, რომელიც გათვალისწინებულია იმ შეთანხმებით. მხარემ 

მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში უნდა უზრუნველყოს მეორე მხარისათვის ადეკვატური 

შესაძლებლობა, რათა მოილაპარაკონ იმ შეთანხმებით გათვალისწინებულ რეჟიმზე არანაკლებ 

ხელსაყრელი რეჟიმის მოცემულ შეთანხმებაში გათვალისწინების თაობაზე. 

ამ თავის დებულებები არ უნდა განიმარტოს ისე, რომ მხარეებს შეეზღუდოთ მეზობელი 

ქვეყნებისთვის უპირატესობის მინიჭება, სასაზღვრო ზონის ფარგლებში ადგილობრივი 

წარმოებისა და მოხმარების მომსახურების გაცვლის გამარტივების მიზნით. 

მუხლი 7 

დამატებითი ვალდებულებები 

მხარემ შეიძლება ასევე მოილაპარაკოს მომსახურებით ვაჭრობასთან დაკავშირებულ 

ვალდებულებებზე, რომელიც არ ექვემდებარება მე-4 მუხლით (ეროვნული რეჟიმი) და მე-5 

მუხლით (ბაზარზე დაშვება) გათვალისწინებული ვალდებულებების ცხრილში გაწერას, მათ 

შორის, კვალიფიკაციების, სტანდარტების ან ლიცენზირების საკითხებთან დაკავშირებით. ამგვარი 

ვალდებულებები განსაზღვრული უნდა იქნეს მხარის სპეციფიკური ვალდებულებების ცხრილში 

დანართში 8-1 (სპეციფიკური ვალდებულებების ცხრილები). 

ნაწილი III: სხვა დებულებები 

მუხლი 8 

ადგილობრივი რეგულაციები 

იმ სექტორებში, სადაც ნაკისრია სპეციფიკური ვალდებულებები, თითოეული მხარე 

უზრუნველყოფს, რომ ზოგადი გამოყენების ყველა ზომა, რომელიც ეხება მომსახურებით 

ვაჭრობას, მიიღება დასაბუთებულად, ობიექტურად და მიუკერძოებლად. თითოეული მხარე ასევე 

უზრუნველყოფს, რომ სალიცენზიო მოთხოვნებთან და პროცედურებთან, საკვალიფიკაციო 

მოთხოვნებთან და პროცედურებთან და ტექნიკურ სტანდარტებთან დაკავშირებული ზომები  არ 

არის ჩამოყალიბებული, დანერგილი, განხორციელებული, ადმინისტრირებული ან გამოყენებული 

მომსახურებით ვაჭრობისათვის არასაჭირო ბარიერების შექმნის მიზნით. 

(a) თითოეულმა მხარემ უნდა გამოიყენოს ან შექმნას სასამართლო, საარბიტრაჟო ან 

ადმინისტრაციული ორგანოები ან პროცედურები, რომლებიც დაზარალებული მომსახურების 

მიმწოდებლების მოთხოვნის საფუძველზე, განახორციელებენ მომსახურებით ვაჭრობაზე 

გავლენის მქონე ადმინისტრაციული გადაწყვეტილებების დაუყოვნებლივ განხილვას და იქ, სადაც 

გამართლებულია, გაითვალისწინებენ მათი გამოსწორებისათვის საჭირო შესაბამისი 

ღონისძიებების გატარებას. იმ შემთხვევაში, როდესაც ასეთი პროცედურები დამოუკიდებელი არ 

არის იმ უფლებამოსილი ორგანოსაგან, რომელიც იღებს ასეთ ადმინისტრაციულ 

გადაწყვეტილებებს, მხარე უზრუნველყოფს, რომ ეს პროცედურები, პრაქტიკულად, 
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ითვალისწინებდეს ობიექტურ და მიუკერძოებელ განხილვას. 

(b) (a) ქვეპუნქტის დებულება არ უნდა განიმარტოს ისე, რომ მოითხოვოს მხარისგან ისეთი 

ორგანოების ან პროცედურების შექმნა, რომლებიც შეუსაბამო იქნება მის კონსტიტუციურ 

მოწყობასთან ან სამართლებრივ სისტემასთან. 

 

თუ იმ მომსახურების მიწოდებისთვის, რომელზეც ამ შეთანხმების შესაბამისად სპეციფიკური 

ვალდებულება იქნა აღებული, მოითხოვება ავტორიზაცია, თითოეული მხარის კომპეტენტურმა 

ორგანოებმა უნდა უზრუნველყონ შემდეგი: 

არასრული განაცხადის შემთხვევაში, განმცხადებლის მოთხოვნის საფუძველზე, განსაზღვრონ 

ყველა დამატებითი ინფორმაცია, რომელიც საჭიროა განაცხადის შესავსებად და უზრუნველყონ 

ხარვეზების აღმოფხვრის შესაძლებლობა გონივრულ ვადებში; 

გონივრულ ვადაში, მას შემდეგ, რაც მისი შიდა კანონებისა და რეგულაციების შესაბამისად 

განაცხადი ჩაითვლება მიღებულად, განმცხადებელს ეცნობოს გადაწყვეტილება შესაბამისი 

ავტორიზაციის გაცემასთან დაკავშირებით; 

განმცხადებლის მოთხოვნით, გაუმართლებელი დაგვიანების გარეშე, მიაწოდონ ინფორმაცია 

განაცხადის სტატუსის შესახებ; და 

თუ განაცხადი შეჩერებული ან უარყოფილია, რაც შეიძლება დეტალურად მიაწოდონ 

განმცხადებელს ინფორმაცია წერილობით ფორმით და დაგვიანების გარეშე, ამგვარი მოქმედების 

მიზეზების შესახებ. განმცხადებელს ექნება შესაძლებლობა მისი დისკრეციის ფარგლებში 

ხელახლა შეიტანოს განაცხადი. 

იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილ იქნეს, რომ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან და 

პროცედურებთან, ტექნიკურ სტანდარტებთან და სალიცენზიო მოთხოვნებთან დაკავშირებული 

ზომები არ ქმნიან მომსახურებით ვაჭრობის არასაჭირო დაბრკოლებებს, მხარეები ერთობლივად 

განიხილავენ  GATS-ის VI მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად ამ ზომების დაწესების შესახებ 

მოლაპარაკებების შედეგებს, მათი ამ შეთანხმებაში შეტანის მიზნით. მხარეები ითვალისწინებენ, 

რომ ამგვარი დისციპლინები მიზნად ისახავს უზრუნველყონ, რომ ეს მოთხოვნები, მათ შორის: 

ეფუძნება ობიექტურობისა და გამჭვირვალეობის კრიტერიუმებს, როგორიცაა მომსახურების 

მიწოდების კომპეტენცია და უნარი; 

არ არის იმაზე მეტად დამამძიმებელი, ვიდრე აუცილებელია მომსახურების ხარისხის 

უზრუნველსაყოფად; და 

სალიცენზიო პროცედურების შემთხვევაში, ეს პროცედურები თავად არ წარმოადგენს 

შეზღუდვებს მომსახურების მიწოდებაზე. 

(a) სექტორებში, რომლებშიც მხარეს ნაკისრი აქვს სპეციფიკური ვალდებულებები, მე-4 პუნქტში 

მითითებული დისციპლინების შეთანხმებაში გათვალისწინების მიმდინარეობისას, მხარემ არ 

უნდა გამოიყენოს სალიცენზიო და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და ტექნიკური სტანდარტები, 

რომლებიც აუქმებენ ან აუარესებენ ამ შეთანხმების ვალდებულებებს ისეთი გზით, რომელიც: 
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არ არის 4(a), (b) ან (c) ქვეპუნქტებში მოცემულ კრიტერიუმებთან შესაბამისობაში;  და 

არ შეიძლება ყოფილიყო გონივრული მოლოდინი მხარისაგან იმ დროს, როდესაც სპეციფიკური 

ვალდებულებები იმ სექტორებში იქნა აღებული. 

(b) იმის დადგენისას, არის თუ არა მხარე მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ ვალდებულებებთან 

შესაბამისობაში, აუცილებელია ამ მხარის მიერ გამოყენებადი შესაბამისი საერთაშორისო 

ორგანიზაციების საერთაშორისო სტანდარტების მხედველობაში მიღება.[6]     

 

სექტორებში, სადაც ნაკისრია პროფესიულ მომსახურებასთან დაკავშირებული ვალდებულებები, 

თითოეული მხარე უზრუნველყოფს ადეკვატურ პროცედურებს მეორე მხარის პროფესიონალთა 

კომპეტენციის დასადგენად. 

მხარე თავის კანონმდებლობისა და რეგულაციების შესაბამისად, აძლევს ნებას მეორე მხარის 

მომსახურების მიმწოდებლებს, გამოიყენონ საწარმოს სახელი, რომლითაც ვაჭრობენ მეორე მხარის 

სივრცეში. 

სადაც მხარე ინარჩუნებს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან და პროცედურებთან, ტექნიკურ 

სტანდარტებთან და სალიცენზიო მოთხოვნებთან დაკავშირებულ ზომებს, მხარემ საჯაროდ 

ხელმისაწვდომი უნდა გახადოს: 

ინფორმაცია ლიცენზიის ან პროფესიული კვალიფიკაციის მიღებასთან, განახლებასთან ან 

შენარჩუნებასთან დაკავშირებულ მოთხოვნებსა და პროცედურებზე; და 

ინფორმაცია ტექნიკური სტანდარტების შესახებ. 

9. არასამთავრობო ორგანოებთან მიმართებით, რომლებიც არ ახორციელებენ სამთავრობო 

უფლებამოსილებას ან არ ახორციელებენ სავალდებულო შიდა რეგულაციებს, თითოეული მხარე 

წაახალისებს მათ შეასრულონ წინამდებარე მუხლის დებულებები. 

მუხლი 9 

აღიარება 

მომსახურების მომწოდებელთა ავტორიზაციისთვის, ლიცენზირებისთვის ან 

სერტიფიცირებისთვის სტანდარტებისა და კრიტერიუმების მთლიანად ან ნაწილობრივ 

შესრულების მიზნით, აგრეთვე მე-4 პუნქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით, მხარემ შეიძლება 

აღიაროს ან წაახალისოს თავისი შესაბამისი კომპეტენტური ორგანოები, აღიარონ მეორე მხარის 

სივრცეში მიღებული განათლება ან გამოცდილება, შესრულებული მოთხოვნები, გაცემული 

ლიცენზიები ან სერტიფიკატები. ამგვარი აღიარება, რომელიც შეიძლება მიღწეულ იქნეს 

ჰარმონიზაციით ან სხვაგვარად, შეიძლება ეფუძნებოდეს მხარეთა ან მათ კომპეტენტურ ორგანოთა 

შორის შესაბამის ხელშეკრულებას ან შეთანხმებას, ან შეიძლება მინიჭებულ იქნეს 

დამოუკიდებლად. 

თუ მხარე დამოუკიდებლად ან ხელშეკრულების ან შეთანხმების საფუძველზე, აღიარებს არაწევრი 

სახელმწიფოს სივრცეში მიღებულ განათლებას ან გამოცდილებას, შესრულებულ მოთხოვნებს, 

ლიცენზიებს ან სერტიფიკატებს, არაფერი მე-6 მუხლში (უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმი) არ 
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უნდა განიმარტოს ისე, რომ მხარეს მოეთხოვოს გაავრცელოს ეს აღიარება მეორე მხარის სივრცეში 

მიღებულ განათლებაზე ან გამოცდილებაზე, შესრულებულ მოთხოვნებზე, გაცემულ 

ლიცენზიებზე ან სერტიფიკატებზე. 

მხარემ, რომელიც არის მე-2 პუნქტში მითითებული ხელშეკრულების ან შეთანხმების მხარე, 

მიუხედავად იმისა, არსებულია ეს შეთანხმება თუ მომავალი, უნდა მისცეს ადეკვატური 

შესაძლებლობა მეორე მხარეს, მოთხოვნის საფუძველზე, აწარმოოს მოლაპარაკებები ამგვარ 

ხელშეკრულებასთან ან შეთანხმებასთან მიერთების მიზნით, ან მოილაპარაკოს ანალოგიური 

საკითხები მასთან. თუ მხარე დამოუკიდებლად ახორციელებს აღიარებას, მან უნდა მისცეს 

ადეკვატური შესაძლებლობა მეორე მხარეს, რათა მოახდინოს იმის დემონსტრირება, რომ მეორე 

მხარის სივრცეში მიღებული განათლება ან გამოცდილება, შესრულებული მოთხოვნები, 

ლიცენზიები ან სერტიფიკატები ასევე აღიარებულ იქნეს. 

მხარემ არ უნდა მოახდინოს იმგვარი აღიარება, რომელიც შექმნის მეორე მხარესა და არაწევრ 

მხარეთა შორის დისკრიმინაციის საშუალებებს მომსახურების მიმწოდებელთან ავტორიზაციის, 

ლიცენზირების ან სერტიფიკაციის სტანდარტებისა და კრიტერიუმების გამოყენებაში, ან 

შენიღბულ შეზღუდვებს მომსახურებით ვაჭრობაზე. 

მუხლი 10 

 

კვალიფიკაციების აღიარების შესახებ თანამშრომლობა 

 

მხარეები თანხმდებიან, სადაც შესაძლებელია წაახალისონ შესაბამისი ორგანოები მათ სივრცეში, 

რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან პროფესიული და პროფესიულ-ტექნიკური კვალიფიკაციის 

გაცემასა და აღიარებაზე, რათა გააძლიერონ თანამშრომლობა და გამოიკვლიონ შესაძლებლობები 

შესაბამისი პროფესიული და პროფესიულ-ტექნიკური კვალიფიკაციების ორმხრივი 

აღიარებისთვის. 

მხარეებმა, საჭიროების შესაბამისად, შეიძლება განიხილონ შესაბამისი ორმხრივი, 

პლურილატერალური და მრავალმხრივი შეთანხმებები, რომლებიც დაკავშირებულია პროფესიულ 

და პროფესიულ-ტექნიკურ მომსახურებასთან. 

მუხლი 11 

 

ანგარიშსწორება და გადარიცხვები 

 

გარდა მე-17 თავის (ზოგადი დებულებები და გამონაკლისები) მე-6 მუხლში (საგადასახდელო 

ბალანსის დაცვის ზომები) გათვალისწინებული გარემოებებისა, მხარემ არ უნდა გამოიყენოს 

შეზღუდვები საერთაშორისო გადარიცხვებსა და ანგარიშსწორებაზე მიმდინარე 

ტრანზაქციებისთვის, რომლებიც დაკავშირებულია მის სპეციფიკურ ვალდებულებებთან. 

არაფერმა ამ თავში გავლენა არ უნდა იქონიოს მხარეთა, როგორც საერთაშორისო სავალუტო 
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ფონდის წევრთა, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეთანხმების მუხლებით განსაზღვრულ 

უფლებებსა და ვალდებულებებზე, მათ შორის, ვალუტის გაცვლითი მოქმედებების გამოყენება, 

რომელიც შესაბამისობაშია შეთანხმების მუხლებთან, თუ მხარე არ აწესებს შეზღუდვებს 

ნებისმიერი სახის კაპიტალის ტრანზაქციებზე ამგვარ ტრანზაქციებთან დაკავშირებით მისი 

კონკრეტული ვალდებულებების საწინააღმდეგოდ, გარდა მე-17 თავის (ზოგადი დებულებები და 

გამონაკლისები) მე-6 მუხლის (საგადასახდელო ბალანსის დაცვის ზომები) შესაბამისად, ან 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მოთხოვნის საფუძველზე. 

მუხლი 12 

უარი სარგებელზე 

წინასწარი შეტყობინებისა და კონსულტაციების საფუძველზე, მხარემ შეიძლება უარი განუცხადოს 

მეორე მხარის მომსახურების მიმწოდებელს ამ თავში გათვალისწინებულ სარგებლის მინიჭებაზე, 

თუ მომსახურების მიმწოდებელი იურიდიული პირი: 

არის არაწევრი ან უარის მთქმელი მხარის პირების მფლობელობაში ან კონტროლდება მათ მიერ; 

და 

არ აქვს არსებითი ბიზნესოპერაციები მეორე მხარის სივრცეში. 

მუხლი 13 

გამჭვირვალობა 

თითოეულმა მხარემ უნდა უზრუნველყოს: 

მარეგულირებელი გადაწყვეტილებების, მათ შორის, ამგვარი გადაწყვეტილებების საფუძვლების  

დაუყოვნებლივ გამოქვეყნება ან ყველა დაინტერესებული პირისთვის სხვაგვარად 

ხელმისაწვდომობა; და 

საჯარო ქსელთან ან მომსახურებასთან დაკავშირებული მისი ზომების, მათ შორის, 

ნებართვებისათვის დაწესებული მოთხოვნების, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, საჯაროდ 

ხელმისაწვდომობა. 

როდესაც მოითხოვება ლიცენზია, თითოეული მხარე უზრუნველყოფს საჯარო ქსელების ან 

მომსახურების მიმწოდებლების ლიცენზირებასთან დაკავშირებული ყველა ზომის საჯაროდ 

ხელმისაწვდომობას, რომელიც მოიცავს: 

გარემოებებს, რომლის ფარგლებშიც მოითხოვება ლიცენზია; 

ყველა ხელმისაწვდომ სალიცენზიო პროცედურას; 

დროის მონაკვეთს, რომელიც, როგორც წესი, საჭიროა სალიცენზიო განაცხადზე გადაწყვეტილების 

მისაღებად; 

განაცხადის შეტანის ან ლიცენზიის მიღების ღირებულებას ან მოსაკრებელს; და 

ლიცენზიის მოქმედების ვადას. 

თითოეული მხარე საკუთარი კანონმდებლობისა და რეგულაციების შესაბამისად უზრუნველყოფს, 

რომ მოთხოვნის საფუძველზე განმცხადებელმა მიიღოს ინფორმაცია ლიცენზიასთან 

დაკავშირებით უარის თქმის, გაუქმების, განახლებაზე უარის ან სალიცენზიო პირობების 
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დამატების ან შეცვლის მიზეზების თაობაზე. თითოეული მხარე შეძლებისდაგვარად უნდა 

შეეცადოს მიაწოდოს ამგვარი ინფორმაცია წერილობითი ფორმით. 

მუხლი 14 

სუბსიდიები 

მხარეს, რომელსაც მიაჩნია, რომ მეორე მხარის სუბსიდია ზიანს აყენებს მას, შეუძლია მოითხოვოს 

ad hoc კონსულტაციები ამ მხარესთან ამგვარ საკითხებზე. მხარე, რომელსაც მოსთხოვეს 

კონსულტაციები, უნდა დათანხმდეს კონსულტაციებზე. 

2.მხარეები განიხილავენ GATS-ის  XV მუხლის შესაბამისად შეთანხმებულ ნებისმიერ 

დისციპლინას,  მათი ამ თავში ასახვის მიზნით. 

მუხლი 15 

მონოპოლიები და მომსახურების ექსკლუზიური მიმწოდებლები 

თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ მის სივრცეში მონოპოლისტი  მომსახურების 

მიმწოდებლები, შესაბამის ბაზარზე მონოპოლიური მომსახურების მიწოდებისას, არ 

მოქმედებდნენ მე-6 მუხლის (უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმი) და დანართში 8-1 (სპეციფიკური 

ვალდებულების ცხრილები) გათვალისწინებული მხარის ვალდებულებების შეუსაბამოდ. 

თუ მხარის მონოპოლისტი მიმწოდებელი, პირდაპირ ან აფილირებული კომპანიის მეშვეობით, 

კონკურენციაში შედის მისი მონოპოლიზირებული უფლების ფარგლებს მიღმა მომსახურების 

მიწოდებაში და რომელიც წარმოადგენს მხარის სპეციფიკური ვალდებულების საგანს დანართი 8-

1-ში (სპეციფიკური ვალდებულების ცხრილები)  განსაზღვრული ცხრილის შესაბამისად, მხარემ 

უნდა უზრუნველყოს, რომ ამგვარი მომწოდებელი ბოროტად არ გამოიყენებს მის მონოპოლიურ 

მდგომარეობას, რომ იმოქმედოს მის სივრცეში ამგვარი ვალდებულებების შეუსაბამოდ. 

თუ მხარეს აქვს საფუძველი მიაჩნდეს, რომ მეორე მხარის მონოპოლისტი მომსახურების 

მიმწოდებელი მოქმედებს პირველ ან მეორე პუნქტთან შეუსაბამოდ, ამ მხარემ შეიძლება 

მოსთხოვოს მეორე მხარეს, რომელიც აფუძნებს ან უფლებამოსილებას ანიჭებს ამ მიმწოდებელს, 

წარმოადგინოს კონკრეტული ინფორმაცია შესაბამისი ოპერაციების შესახებ. 

თუ ამ შეთანხმების ძალაში შესვლის თარიღის შემდეგ, მხარე გასცემს მონოპოლიის უფლებას იმ 

მომსახურების მიწოდებაზე, რომელზეც ვრცელდება დანართში 8-1 (სპეციფიკური 

ვალდებულების ცხრილები) მოცემული ცხრილით განსაზღვრული სპეციფიკური 

ვალდებულებები, შესაბამისი მხარე აცნობებს მეორე მხარეს  გათვალისწინებული მონოპოლიის 

უფლების გაცემამდე სულ მცირე სამი თვით ადრე, მე-17 მუხლის (ცხრილების ცვლილება) 1(b) და 

ქვეპუნქტის და მე-2 პუნქტის გათვალისწინებით. 

წინამდებარე მუხლი ასევე ვრცელდება ექსკლუზიური მომსახურების მიმწოდებლებზე, თუ მხარე 

ფორმალურად ან ფაქტობრივად: 

ანიჭებს უფლებამოსილებას ან ქმნის მომსახურების მიმწოდებლების მცირე რაოდენობას; და 

არსებითად ხელს უშლის ამ მიმწოდებლებს შორის კონკურენციას მის სივრცეში. 

მუხლი 16 
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სხვა დებულებებიGATS-ის დანართი მომსახურების მიმწოდებელი ფიზიკური პირების 

გადაადგილებაზე, დანართი ფინანსურ მომსახურებაზე და ტელეკომუნიკაციების შესახებ 

დანართი ინკორპორირებულია ამ თავში და წარმოადგენს მის ნაწილს, mutatis mutandis. 

ეს თავი მოიცავს დანართებს, თავისი შინაარსით, რომლებიც წარმოადგენენ ამ თავის განუყოფელ 

და ამ თავის შესაბამისად შეთანხმებულ ყველა მომავალ იურიდიულ ინსტრუმენტს. 

თუ ამ თავით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, ეს თავი ან მის შესაბამისად 

განხორციელებული ნებისმიერი ქმედება არ ახდენს გავლენას ან არ აბათილებს მხარის უფლებებსა 

და ვალდებულებებს, რომელიც მას გააჩნია არსებული შეთანხმებებით, რომელთა მხარესაც ის 

წარმოადგენს. 

მუხლი 17 

ცხრილების ცვლილება 

ერთ-ერთ მხარეს (ამ მუხლში მითითებულია, როგორც „შემცვლელი მხარე“) შეუძლია შეცვალოს ან 

ამოიღოს ნებისმიერი ვალდებულება მისი ცხრილიდან დანართში 8-1 (სპეციფიკური 

ვალდებულების ცხრილები), ნებისმიერ დროს, ვალდებულების ძალაში შესვლიდან 3 წლის 

შემდეგ, იმ შემთხვევაში, თუ:  

იგი აცნობებს მეორე მხარეს (ამ მუხლში მითითებულია, როგორც „ზემოქმედების ქვეშ მხარე“) მისი 

განზრახვის შესახებ, რომ შეცვალოს ან გააუქმოს ვალდებულება, სულ მცირე სამი თვით ადრე 

ამგვარი ცვლილების ან გაუქმების განხორციელებისთვის განსაზღვრულ დღემდე; და 

მოდიფიკაციის შესახებ მხარის მიერ შეტყობინებისას, მხარეებმა უნდა გამართონ კონსულტაციები 

და შეეცადონ შეთანხმების მიღწევას შესაფერის საკომპენსაციო ზომებზე. 

საკომპენსაციო ზომების მიღწევისას, მხარეები ისწრაფვიან შეინარჩუნონ ორმხრივად სასარგებლო 

ვალდებულებების ის დონე, რომელიც არანაკლებ ხელსაყრელია ვაჭრობისთვის, ვიდრე ამ 

მოლაპარაკებამდე იყო განსაზღვრული ცხრილებით. 

თუ შემცვლელ და ზემოქმედების ქვეშ მხარეს შორის სამი თვის განმავლობაში, 1(b) პუნქტის 

შესაბამისად ვერ მოხდა შეთანხმების მიღწევა, ზემოქმედების ქვეშ მხარეს შეუძლია ამ საკითხზე, 

მე-16 თავში (დავების გადაწყვეტა) განსაზღვრული პროცედურების შესაბამისად მიმართოს 

საარბიტრაჟო სასამართლოს, ან თუ შეთანხმებულია მხარეთა შორის, მიმართოს ალტერნატიულ 

საარბიტრაჟო პროცედურას. 

შემცვლელ მხარეს არ შეუძლია შეცვალოს ან გააუქმოს მისი ვალდებულება, სანამ არ განსაზღვრავს 

საკომპენსაციო ზომებს მე-3 პუნქტის მიხედვით საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილების 

შესაბამისად. 

თუ შემცვლელი მხარე განახორციელებს მის მიერ შეთავაზებულ ცვლილებას ან გაუქმებას და არ 

იქნება შესაბამისობაში საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან, ზემოქმედების ქვეშ 

მხარეს შეუძლია შეცვალოს ან გააუქმოს არსებითად ეკვივალენტური სარგებელი სააარბიტრაჟო 

სასამართლოს გადაწყვეტილების შესაბამისად. 

მუხლი 18 
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საკონტაქტო პირები 

თითოეული მხარე წარადგენს ერთ ან მეტ საკონტაქტო პირს, რათა გაადვილდეს მხარეთა შორის 

კომუნიკაცია ამ თავში განსაზღვრულ ნებისმიერ საკითხზე და ასევე მეორე მხარეს წარუდგენს ამ 

საკონტაქტო პირის დეტალებს. მხარეებმა დაუყოვნებლივ უნდა აცნობონ ერთმანეთს თავიანთ 

საკონტაქტო პირების შესახებ დეტალებში ნებისმიერი ცვლილების თაობაზე. 

მუხლი 19 

გადახედვა 

მხარეებმა ამ შეთანხმების ძალაში შესვლის თარიღიდან სამი წლის განმავლობაში და ყოველ 

მომდევნო ხუთ წელიწადში ან სხვაგვარი შეთანხმებით, უნდა გამართონ კონსულტაციები,  ამ 

თავის განხორციელების საკითხის და ასევე მომსახურებით ვაჭრობის შესახებ ორმხრივი 

ინტერესის სხვა საკითხების განსახილველად, მომსახურებით ვაჭრობის შემდგომი 

ლიბერალიზაციის მიზნით ორმხრივად ხელსაყრელ საფუძვლებზე. 

თუ მხარე ცალმხრივად ახდენს იმ ზომების ლიბერალიზაციას, რომლებიც ეხება მეორე მხარის 

მომსახურების მიმწოდებლის ან მიმწოდებლების ბაზარზე დაშვების საკითხს, მეორე მხარეს 

შეუძლია მოითხოვოს კონსულტაციები ამ ზომების განხილვის მიზნით. ამ კონსულტაციების 

შესაბამისად, თუ მხარეები შეთანხმდებიან ამგვარი ლიბერალიზებული ზომების, როგორც ახალი 

ვალდებულების წინამდებარე შეთანხმებაში გათვალისწინებაზე, დანართ 8-1 (სპეციფიკური 

ვალდებულების ცხრილები) გათვალისწინებულ ცხრილში შევა შესაბამისი ცვლილება. 

თავი 8-ის (მომსახურებით ვაჭრობა) დანართების ჩამონათვალი 

დანართი 8-1 

სპეციფიკური ვალდებულების ცხრილები 

 

დანართი 8-2 

საერთაშორისო საზღვაო ტრანსპორტი 

თავი 9 

ელექტრონული კომერცია 

მუხლი 1 

ზოგადი დებულება 

მხარეები აღიარებენ ელექტრონული კომერციის შედეგად გამოწვეულ ეკონომიკურ ზრდასა და 

შესაძლებლობას, მისი გამოყენებისა და განვითარების წახალისების მნიშვნელობას და WTO 

შეთანხმების გამოყენებას იმ ზომებთან მიმართებაში, რომლებიც გავლენას ახდნენ ელექტრონულ 

კომერციაზე. 

მუხლი 2 

თანამშრომლობა ელექტრონული კომერციის სფეროში 

მხარეები თანხმდებიან, რომ ერთმანეთს გაუზიარებენ ინფორმაციას და გამოცდილებას 



243 
 

 

ელექტრონულ კომერციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, რაც ასევე მოიცავს კანონებსა და 

მარეგულირებელ აქტებს, წესებსა და სტანდარტებს და საუკეთესო პრაქტიკას. 

ელექტრონული კომერციის განვითარების მიზნით მხარეები წაახალისებენ თანამშრომლობას 

კვლევით და სასწავლო საქმიანობის სფეროში. 

მხარეები წაახალისებენ ბიზნეს გაცვლებს,  თანამშრომლობის  ღონისძიებებსა და ელექტრონული 

კომერციის ერთობლივ პროექტებს. 

ელექტრონული კომერციის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით მხარეები თანამშრომლობის 

გზით აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ რეგიონულ და მრავალმხრივ ფორმატებში დაგეგმილ 

ღონისძიებებში. 

ამ მუხლით განსაზღვრული თანამშრომლობა უნდა წარიმართოს მხარეების შესაბამისი 

კანონმდებლობის, მარეგულირებელი აქტებისა და კომპეტენციის შესაბამისად. 

თავი 10 

დაფუძნება 

მუხლი 1 

ტერმინთა განმარტებები 

წინამდებარე თავის მიზნებისათვის: 

კომერციული წარმომადგენლობა ნიშნავს ნებისმიერი სახის კომერციულ საწარმოს, რომელიც 

იქმნება: 

იურიდიული პირის დაარსების, შესყიდვის ან შენარჩუნების გზით; ან 

ფილიალის ან წარმომადგენლობის დაარსების ან შენარჩუნების გზით, 

მეორე მხარის სივრცეში ეკონომიკური საქმიანობის განსახორციელებლად. 

 იურიდიული პირი ნიშნავს კომერციული ან სხვა მიზნით შესაბამისი კანონმდებლობის მიხედვით 

სათანადოდ შექმნილ ან სხვაგვარად ორგანიზებულ, კერძო ან სახელმწიფო საკუთრებაში 

არსებულ, ნებისმიერ იურიდიულ პირს, ნებისმიერი კორპორაციის, ტრასტის, ამხანაგობის, 

ერთობლივი საწარმოს, ინდივიდუალური საწარმოს ან ასოციაციის ჩათვლით; 

მეორე მხარის იურიდიული პირი ნიშნავს იურიდიულ პირს, რომელიც დაარსებული ან 

სხვაგვარად ორგანიზებულია ამ მხარის კანონმდებლობის მიხედვით და რომელიმე  მხარეში ეწევა 

არსებით სამეწარმეო საქმიანობას. 

მუხლი 2 

 

რეგულირების სფერო და დაფარვის არეალი[7] 

 

ეს თავი ეხება კომერციულ წარმომადგენლობებს ყველა სექტორში, გარდა ამ ხელშეკრულების მე-8 

თავით (მომსახურებით ვაჭრობა) განსაზღვრული მომსახურების სექტორებისა.[8] 

ეს თავი გავლენას არ ახდენს ინვესტიციებთან დაკავშირებული იმ სხვა საერთაშორისო 
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შეთანხმებების განმარტებებსა თუ მოქმედებაზე, რომლის მხარეებსაც ჰონგ კონგი, ჩინეთი და 

საქართველო წარმოადგენენ[9]. მეტი სიცხადისთვის, კონფლიქტის შემთხვევაში უპირატესობა 

მიენიჭება ორმხრივ შეთანხმებას ინვესტიციების წახალისებასა და დაცვაზე, რომლის მხარეებიც 

იქნებიან მხარეები. 

 მუხლი 3 

ეროვნული რეჟიმი 

მუხლი 4-ის (დათქმები) და 10-1 დანართით (დათქმების ცხრილები) განსაზღვრული დათქმების 

შესაბამისად, თითოეული მხარე მეორე მხარის იურიდიულ და ფიზიკურ პირებს, ასევე ამგვარი 

პირების კომერციულ წარმომადგენლობებს, უწესებს რეჟიმს, რომელიც არანაკლებ ხელსაყრელია, 

ვიდრე ის რეჟიმი, რომელსაც მსგავს სიტუაციებში იგი საკუთარ იურიდიულ და ფიზიკურ პირებს 

და ამგვარი პირების კომერციულ წარმომადგენლობებს უწესებს. 

მუხლი 4 

დათქმები 

მუხლი 3 (ეროვნული რეჟიმი) არ ეხება: 

მხარის მიერ 10-1 დანართის (დათქმების ცხრილები) ჩამონათვალში განსაზღვრულ ნებისმიერ 

დათქმას; 

(a) ქვეპუნქტში მითითებულ დათქმაში შესულ ცვლილებას, იმ პირობით, რომ ცვლილება არ 

ამცირებს მე-3 მუხლთან (ეროვნული რეჟიმი) აღნიშნული დათქმის შესაბამისობას; და 

მხარის მიერ მიღებულ ნებისმიერ ახალ დათქმას, რომელიც შესულია 10-1 დანართში (დათქმების 

ცხრილები) და  გავლენას არ ახდენს წინამდებარე შეთანხმების ფარგლებში ამ მხარისთვის 

გათვალისწინებული ვალდებულებების საერთო დონეზე; 

იმ პირობით, რომ ამგვარი დათქმები წინააღმდეგობაშია მე-3 მუხლთან (ეროვნული რეჟიმი). 

მხარეს ნებისმიერ დროს შეუძლია მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში ან ცალმხრივად, 

მთლიანად ან ნაწილობრივ, გააუქმოს 10-1 დანართით (დათქმების ცხრილები) განსაზღვრული 

დათქმები, მეორე მხარისთვის  წერილობითი შეტყობინების გაგზავნის გზით. 

მხარეს ნებისმიერ დროს შეუძლია ახალი დათქმის დამატება 10-1  დანართში (დათქმების 

ცხრილები) ამ მუხლის პირველი პუნქტის (c) ქვეპუნქტის შესაბამისად, რის შესახებაც წერილობით 

ატყობინებს მეორე მხარეს. ამგვარი შეტყობინების მიღებისას, მეორე მხარემ შეიძლება დათქმასთან 

დაკავშირებით მოითხოვოს კონსულტაციის გამართვა. კონსულტაციის გამართვის მოთხოვნის 

მიღებიდან 30 დღის განმავლობაში, მხარე, რომელიც ამატებს ახალ დათქმას, კონსულტაციებს 

იწყებს კონსულტაციის მომთხოვნ მხარესთან. 

მუხლი 5 

ძირითადი პერსონალი 

თითოეული მხარე შეეცდება, საკუთარი კანონებისა და მარეგულირებელი აქტების შესაბამისად, 

მეორე მხარის ფიზიკურ პირებს, რომელთაც დააფუძნეს ან გეგმავენ დააფუძნონ კომერციული 

წარმომადგენლობა აღნიშნული მხარის სივრცეში, და მეორე მხარის ფიზიკური ან იურიდიული 
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პირების მიერ დაქირავებულ ძირითად პერსონალს მისცეს საკუთარ სივრცეში დროებით შესვლისა 

და დარჩენის უფლება, რათა მათ განახორციელონ კომერციულ წარმომადგენლობასთან 

დაკავშირებული საქმიანობა. 

თითოეული მხარე შეეცდება, საკუთარი კანონმდებლობისა და მარეგულირებელი აქების 

შესაბამისად, ნება დართოს მეორე მხარის ფიზიკურ ან იურიდიულ პირებს და მათ კომერციულ 

წარმომადგენლობას, ამ წარმომადგენლობის საქმიანობასთან დაკავშირებით, აიყვანონ ნებისმიერი 

ძირითადი პერსონალი ფიზიკური ან იურიდიული პირის სურვილისამებრ, მიუხედავად 

ეროვნების და მოქალაქეობისა, იმ პირობით, რომ ასეთ ძირითად პერსონალს მიღებული აქვს 

ნებართვა შევიდეს, დარჩეს და იმუშაოს შესაბამისი ქვეყნის სივრცეში და რომ მისი დასაქმება 

შეესაბამება ამგვარი ძირითადი პერსონალისთვის გაცემული ნებართვის პირობებსა და ვადებს. 

მუხლი 6 

რეგულირების უფლება 

არაფერი ამ თავში არ უნდა იყოს აღქმული ისე, რომ აუკრძალოს მხარეს მიიღოს, შეინარჩუნოს ან 

აღასრულოს ნებისმიერი ზომა, რომელიც შესაბამისობაშია ამ თავთან,  და რომელიც განეკუთვნება 

საზოგადოებრივი ინტერესების საგანს, როგორიცაა ზომები ჯანმრთელობის, უსაფრთხოების ან 

გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად, ან სათანადო ზომები კეთილგონივრული მიზნებისთვის. 

მხარემ არ უნდა თქვას უარი ან სხვაგვარად აარიდოს თავი, ან არ უნდა შესთავაზოს სხვას უარის 

თქმა ან გადახვევა პირველ პუნქტში განსაზღვრული ზომებიდან, მეორე მხარის იურიდიული ან 

ფიზიკური პირების კომერციული წარმომადგებლობების საკუთარ სივრცეში დაფუძნების, 

შესყიდვის, გაფართოების ან შენარჩუნების წახალისებაზე. 

მუხლი 7 

გამჭვირვალობა 

თითოეული მხარე დაუყონებლივ აქვეყნებს, ასაჯაროებს ან მეორე მხარის მოთხოვნის 

საფუძველზე მიაწვდის მას თავის კანონებს, რეგულაციებს, პროცედურებს და სასამართლო 

გადაწყვეტილებებს და საერთო გამოყენების ადმინისტრაციულ გადაწყვეტილებებს, აგრეთვე 

საერთაშორისო შეთანხმებებს, რომლებმაც შესაძლოა გავლენა მოახდინონ, ამ მხარის სივრცეში 

მეორე მხარის იურიდიული და ფიზიკური პირების კომერციულ წარმომადგენლობებზე . 

ეს შეთანხმება არ აიძულებს მხარეს გაამჟღავნოს ან ხელმისაწვდომი გახადოს კონფიდენციალური 

ან კერძო ინფორმაცია, მათ შორის იურიდიული თუ ფიზიკური პირების კომერციული 

წარმომადგენლობის შესახებ ინფორმაცია, რომელიც მისი ეროვნული კანონმდებლობის მიხედვით 

წარმოადგენს კონფიდენციალურ ინფორმაციას ან რომლის გამჟღავნებაც ხელს შეუშლის კანონის 

აღსრულებას ან სხვაგვარად წინააღმდეგობაში მოვა კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვის 

შესახებ მის კანონმდებლობასთან ან ან რომელიც ზიანს მიაყენებს ნებისმიერი ფიზიკური ან 

იურიდიული პირის ლეგიტიმურ კომერციულ ინტერესებს. 

მუხლი 8 

გადახდები და გადარიცხვები 

გარდა მე-17 თავის (ზოგადი დებულებები და გამონაკლისები) მე-6 მუხლით (საგადამხდელო 
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ბალანსის უზრუნველყოფის ზომები) გათვალისწინებული შემთხვევებისა, მხარე არ იყენებს 

შეზღუდვებს მიმდინარე გადახდებისა და კაპიტალის მოძრაობის მიმართ, რომელიც უკავშირდება 

კომერციული წარმომადგენლობის ფარგლებში სექტორებში საქმიანობას გარდა მომსახურების 

სექტორისა. 

ეს თავი  არ ახდენს გავლენას საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) შეთანხმების მუხლებით 

მხარეებისთვის განსაზღრვულ უფლებებსა და ვალდებულებებზე, მათ შორის, IMF შეთანხმების 

მუხლების შესაბამისად სავალუტო კურსთან დაკავშირებული ღონისძიებების გამოყენებაზე, იმ 

პირობით, რომ მხარე არ დააწესებს ისეთ შეზღუდვებს კაპიტალთან დაკავშირებულ 

ტრანზაქციებზე, რომელიც ეწინააღმდეგება ამ თავით მისთვის განსაზღვრულ ვალდებულებებს, 

გარდა მე-17 თავის (ზოგადი დებულებები და გამონაკლისები) მე-6 მუხლით (საგადამხდელო 

ბალანსის უზრუნველყოფის ზომები) გათვალისწინებული შემთხვევებისა, ან IMF-ის მოთხოვნის 

საფუძველზე. 

მუხლი 9 

გადასინჯვა 

ეს თავი ექვემდებარება პერიოდულ გადასინჯვას თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების 

ერთობლივი კომიტეტის ფარგლებში, მხარეთა ვალდებულებების შემდგომი განვითარების 

კუთხით. 

თავი 10-ის (დაფუძნება) დანართების ჩამონათვალი 

დანართი 10-1 

დათქმების ცხრილები 

თავი 11 

ინტელექტუალური საკუთრება 

მუხლი 1 

განმარტებები 

წინამდებარე თავის მიზნებისთვის, თუ საპირისპირო განზრახვა არ წარმოიშვა: 

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები გულისხმობს საავტორო და მომიჯნავე უფლებებს, 

სასაქონლო ნიშნებთან, გეოგრაფიულ აღნიშვნებთან, დიზაინთან, პატენტებთან და ინტეგრალური 

მიკროსქემების  ტოპოლოგიასთან დაკავშირებულ უფლებებს, მცენარეთა ჯიშებიდან გამომდინარე 

უფლებებს, დახურულ ინფორმაციასთან დაკავშირებულ უფლებებს, როგორც ეს განსაზღვრული 

და აღწერილია „ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების ვაჭრობასთან დაკავშირებული 

ასპექტების შესახებ (TRIPS)“ შეთანხმებაში; 

TRIPS-ის შეთანხმება ნიშნავს ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების ვაჭრობასთან 

დაკავშირებული ასპექტების შესახებ შეთანხმებას, რომელიც მითითებულია ვაჭრობის მსოფლიო 

ორგანიზაციის შეთანხმების 1C დანართში, დროდადრო შეტანილი გადასინჯვების ან 

შესწორებების გათვალისწინებით, რომელიც ვრცელდება ორივე მხარეზე, ვაჭრობის მსოფლიო 

ორგანიზაციის გენერალური საბჭოს მიერ გაცემული ნებისმიერ დებულებებთან დაკავშირებული 
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ნებისმიერი გამონაკლისის ჩათვლით. 

მუხლი 2 

მიზანი და პრინციპები 

წინამდებარე თავის მიზანია ვაჭრობიდან და ინვესტიციებიდან მიღებული სარგებლის გაზრდა 

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებათა დაცვისა და აღსრულების გზით. მხარეები აღიარებენ, 

რომ: 

შექმნიან და შეინარჩუნებენ ინტელექტუალური საკუთრების გამჭვირვალე სისტემებს და 

უზრუნველყოფენ ინტელექტუალური საკუთრების უფლებათა ადეკვატურ და ეფექტიან დაცვას 

და აღსრულებას უფლებების მფლობელთათვის და მოსარგებლეთათვის; 

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებათა დაცვა და აღსრულება ხელს უნდა უწყობდეს 

ტექნოლოგიური ინოვაციების პოპულარიზაციასა და ტექნოლოგიების გადაცემასა და 

გავრცელებას; 

ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა ხელს უწყობს ეკონომიკურ და სოციალურ განვითარებას 

და შეუძლია შეამციროს ხარვეზები და დაბრკოლებები საერთაშორისო ვაჭრობაში;   

ინტელექტუალური საკუთრების სისტემები ხელს უნდა უწყობდეს ღია, ინოვაციური და 

ეფექტიანი ბაზრების შექმნას, მათ შორის, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებათა 

ეფექტიანად შექმნას, გამოყენებას, დაცვასა და აღსრულებას, შესაბამისი შეზღუდვებისა და 

გამონაკლისების დაწესებას და უფლებათა მფლობელებს, მოსარგებლეებსა საზოგადოებრივ 

ინტერესს შორის სათანადო ბალანსის მიღწევას; 

ინტელექტუალური საკუთრების სისტემები თავად არ უნდა იქცნენ კანონიერი ვაჭრობის 

ბარიერებად; 

შესაძლებელია საჭირო გახდეს სათანადო ზომების გატარება, იმ პირობით თუ ისინი შეესაბამება 

„ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების  ვაჭრობასთან დაკავშირებული ასპექტების შესახებ 

(TRIPS)“ შეთანხმებისა და წინამდებარე თავის დებულებებს, იმისათვის რომ თავიდან იქნეს 

აცილებული ინტელექტუალური საკუთრების უფლებათა ბოროტად გამოყენება მათი 

მფლობელების მიერ, ან ისეთი მეთოდების გამოყენება, რომლებიც უსაფუძვლოდ ზღუდავს 

ვაჭრობას, ეწინააღმდეგება კონკურენციას, ან უარყოფით ზემოქმედებას ახდენს საერთაშორისო 

დონეზე ტექნოლოგიების გადაცემაზე; და 

შესაძლებელია გატარდეს ზომები, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და კვებით 

უზრუნველყოფის მიზნით, იმ პირობით თუ ისინი შეესაბამება „ინტელექტუალური საკუთრების 

უფლებების  ვაჭრობასთან დაკავშირებული ასპექტების შესახებ“ შეთანხმებისა და წინამდებარე 

თავის დებულებებს. 

მუხლი 3 

ვალდებულებები წარმოადგენს მინიმალურ ვალდებულებებს 

თითოეული მხარე, როგორც მინიმუმ, უზრუნველყოფს წინამდებარე თავის დებულებათა 

ამოქმედებას. მხარეს შეუძლია, თუმცა არ არის ვალდებული, ინტელექტუალური საკუთრების 
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უფლებების დაცვისა და აღსრულების მიზნით გაატაროს უფრო ფართო ზომები, ვიდრე ამას 

წინამდებარე თავი ითვალისწინებს, იმ პირობით, რომ დაცვისა და აღსრულების  ეს დამატებითი 

ზომები წინამდებარე შეთანხმების დებულებებს არ ეწინააღმდეგება. თითოეული მხარე 

თავისუფლად განსაზღვრავს წინამდებარე თავის დებულებათა განხორციელების მეთოდს, თავისი 

საკანონმდებლო სისტემისა და პრაქტიკის შესაბამისად. 

მუხლი 4 

საერთაშორისო შეთანხმებები 

თითოეული მხარე ადასტურებს თავის ვალდებულებას „ინტელექტუალური საკუთრების 

უფლებების ვაჭრობასთან დაკავშირებული ასპექტების შესახებ (TRIPS) შეთანხმების“ ფარგლებში 

და ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული  სხვა საერთაშორისო შეთანხმების 

ფარგლებში, რომლთა მხარესაც ორივე მხარე წარმოადგენს. 

მუხლი 5 

ინტელექტუალური საკუთრება და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა 

მხარეები აღიარებენ TRIPS-ის შეთანხმებისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ დოჰას 

დეკლარაციით გათვალისწინებულ პრინციპებს, რომელიც მიღებულ იქნა 2001 წლის 14 ნოემბერს, 

ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის მინისტრთა კონფერენციის მიერ და ადასტურებენ, რომ 

წინამდებარე თავის დებულებები ზიანს არ აყენებს ზემოაღნიშნულ დეკლარაციას.  

მუხლი 6 

ამოწურვა 

ეს თავი არ ზღუდავს მხარეთა თავისუფლებას, თავად განსაზღვრონ, გამოიყენება თუ არა, და რა 

პირობებში გამოიყენება, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების ამოწურვის რეჟიმი. 

მხარეები თანხმდებიან შემდგომშიც განიხილონ საპატენტო უფლებების ამოწურვასთან 

დაკავშირებული შესაბამისი საკითხები. 

მუხლი 7 

უფლების მოპოვებისა და შენარჩუნების პროცედურები 

თითოეული მხარე ვალდებულია: 

გააგრძელოს მუშაობა ექსპერტიზისა და რეგისტრაციის საკუთარი სისტემების 

გაუმჯობესებისათვის, მათ შორის ექსპერტიზის პროცედურებისა და ხარისხის სისტემების 

გაუმჯობესების გზით; 

განმცხადებელს წერილობით შეატყობინოს ინტელექტუალური საკუთრების უფლების მინიჭებაზე 

ან რეგისტრაციაზე უარის თქმის მიზეზების შესახებ; 

დაინტერესებულ მხარეებს მისცეს შესაძლებლობა, გაასაჩივრონ ინტელექტუალური საკუთრების 

უფლების მინიჭება ან რეგისტრაცია, ან მოითხოვონ ინტელექტუალური საკუთრების არსებული 

უფლების შეწყვეტა, ძალადაკარგულად ან ბათილად ცნობა; და 

მოითხოვოს, რომ გადაწყვეტილებები საჩივართან, შეწყვეტასთან, ძალადაკარგულად ან ბათილად 

ცნობასთან დაკავშირებით იყოს დასაბუთებული და წერილობითი ფორმით. 
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ამ მუხლის მიზნებისთვის, „წერილობითი ფორმა“ და „წერილობითი შეტყობინებების გაგზავნა“ 

შეიძლება მოიცავდეს წერილობით კომუნიკაციას ელექტრონული ფორმით. 

მუხლი 8 

პატენტუნარიანობის საკითხი 

მე-2 და მე-3 პუნქტების გათვალისწინებით, პატენტები გაიცემა ნებისმიერი სახის გამოგონებაზე, 

იქნება ეს პროდუქტი თუ პროცესი, ტექნოლოგიის ყველა სფეროში, იმ პირობით, თუ იგი არის 

ახალი, გააჩნია საგამომგონებლო დონე და სამრეწველო გამოყენებადობა. 

მხარეებს შეუძლიათ პატენტი  არ გასცენ ისეთ გამოგონებებზე, რომლებზეც პატენტი არ გაიცემა 

თავიანთ სივრცეში კომერციული გამოყენებიდან გამომდინარე და ეს აუცილებელია, საჯარო 

წესრიგის ან ზნეობის ნორმების დაცვის მიზნით, ადამიანის, ცხოველის ან მცენარის სიცოცხლისა 

და ჯანმრთელობის დაცვის ჩათვლით, ან გარემოსთვის მნიშვნელოვანი ზიანის თავიდან 

ასაცილებლად, იმ პირობით, რომ გამონაკლისი პატენტის  გაცემის წესიდან არ გამოიყენება 

მხოლოდ იმის გამო, რომ ობიექტის გამოყენება აკრძალულია მათი კანონმდებლობით. 

მხარეებს ასევე შეუძლიათ პატენტი არ გასცენ: 

ადამიანებისა და ცხოველებისათვის გათვალისწინებული მკურნალობის ქირურგიულ, თერაპიულ 

და დიაგნოსტიკურ ხერხებზე; 

მცენარეებსა და ცხოველებზე, გარდა მიკროორგანიზმებისა, აგრეთვე მცენარეთა და ცხოველთა 

ჯიშების გამოყვანის უპირატესად ბიოლოგიურ ხერხებზე,  გარდა არაბიოლოგიური და 

მიკრობიოლოგიური პროცესებისა. 

მუხლი 9 

ცვლილებები, შესწორებები და შენიშვნები საპატენტო განაცხადებთან  დაკავშირებით 

თითოეულმა მხარემ პატენტზე განმცხადებლებს უნდა მისცეს შესაძლებლობა წარმოადგინონ 

ცვლილებები, შესწორებები და შენიშვნები თავიანთ საპატენტო განაცხადებთან დაკავშირებით, 

თითოეული მხარის კანონების, რეგულაციებისა და წესების შესაბამისად. 

მუხლი 10 

გამჭვირვალობა 

ინტელექტუალური საკუთრების სისტემის გამჭვირვალობის ხელშეწყობის მიზნით და 

საზოგადოებრივი მონიტორინგისათვის, ქართული მხარე ინტერნეტში გამოაქვეყნებს და 

ხელმისაწვდომს გახდის რეგისტრირებულ მონაცემთა ბაზებს გამოგონების, სასარგებლო 

მოდელების, მცენარეთა ჯიშების პატენტებზე, ასევე მონაცემებს დიზაინზე, სასაქონლო ნიშნებზე 

და გეოგრაფიულ აღნიშვნებზე. ხოლო ჰონგ-კონგი, ჩინეთი საკუთარი კანონმდებლობის 

შესაბამისად ინტერნეტში საზოგადოებრივი მონიტორინგისათვის ხელმისაწვდომს გახდის 

რეგისტრირებულ მონაცემებს გამოგონების სტანდარტულ პატენტებზე, მოკლევადიან 

პატენტებზე, რეგისტრირებულ დიზაინებზე და სასაქონლო ნიშნებზე, რაც შეიცავს იმ აუცილებელ 

მონაცემებს, რაც შეესაბამება საკუთარი კანონმდებლობას.  

მუხლი 11 
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ნიშნების სახეობები როგორც სასაქონლო ნიშნები 

მხარეები თანხმდებიან, ითანამშრომლონ ნიშნის სახეობების სასაქონლო ნიშნებად, მათ შორის 

ვიზუალურ და ხმოვან ნიშნებად დაცვის მექანიზმებზე.  

მუხლი 12 

საყოველთაოდ ცნობილი სასაქონლო  ნიშნები 

მხარეებმა უნდა უზრუნველყონ  საყოველთაოდ  ცნობილი სასაქონლო ნიშნების დაცვა  როგორც 

მინიმუმ  TRIPS-ის შეთანხმების 16.2 და 16.3 მუხლისა და „სამრეწველო საკუთრების დაცვის 

შესახებ“ პარიზის 1883 წლის 20 მარტის კონვენციის მე-6 bis მუხლის შესაბამისად, პერიოდულად 

მასში შეტანილი ცვლილებებისა და დამატებების გათვალისწინებით, რომლებიც ვრცელდება 

ორივე მხარეზე.  

მუხლი 13 

გეოგრაფიული აღნიშვნები 

თითოეული მხარე აღიარებს, რომ გეოგრაფიული აღნიშვნები შეიძლება დაცულ იქნეს სასაქონლო 

ნიშნის, ან sui generis სისტემის, ან სხვა სამართლებრივი მექანიზმების მეშვეობით.[10] 

წინამდებარე შეთანხმების მიზნებისთვის, „გეოგრაფიული აღნიშვნები“ არის აღნიშვნები, 

რომლებიც მიუთითებს, საქონლის წარმოშობაზე მხარის სივრციდან, ან ამ სივრცეში არსებული 

რეგიონიდან ან ადგილიდან, და რომლის ხარისხი, რეპუტაცია ან სხვა მახასიათებლები 

ძირითადად განპირობებულია მისი წარმოშობის გეოგრაფიული ადგილით. 

TRIPS-ის შეთანხმების 22-ე და 23-ე მუხლებისთვის ზიანის მიუყენებლად, მხარეები მიიღებენ 

ყველა საჭირო ზომას ამ შეთანხმების შესაბამისად, რათა უზრუნველყონ მე-2 პუნქტში 

მითითებული გეოგრაფიული აღნიშვნების  ურთიერთდაცვა. რომლებიც გამოიყენება მხარეთა 

სივრციდან წარმოშობილი საქონლის აღნიშვნის მიზნით. თითოეული მხარე დაინტერესებულ 

მხარეებს უზრუნველყოფს სამართლებრივი საშუალებებით იმისათვის, რომ აღიკვეთოს  ამგვარი 

გეოგრაფიული აღნიშვნების გამოყენება იდენტური ან მსგავსი საქონლისთვის, რომელიც არ არის 

წარმოშობილი იმ ადგილიდან, რომელზეც მიუთითებს კონკრეტული გეოგრაფიული აღნიშვნა. 

მუხლი 14 

სელექციონერთა უფლებები 

მხარეები, თავიანთი კომპეტენტური უწყებების მეშვეობით, ითანამშრომლებენ  სელექციონერთა 

უფლებების ხელშეწყობისა და  მხარდაჭერის  მიზნით,  იმისათვის რომ: 

მოხდეს ორივე მხარის სელექციონერთა უფლებების მარეგულირებელი ადმინისტრაციული 

სისტემების უკეთესი ჰარმონიზება, მათ შორის გაუმჯობესდეს, საერთო ინტერესის სახეობათა 

დაცვა და ინფორმაციის გაცვლა; და 

შემცირდეს სელექციონერთა უფლებების ექსპერტიზის შესაბამის სისტემებს  შორის 

პროცედურების ზედმეტი დუბლირების შემთხვევები. 

მუხლი 15 

საავტორო უფლებების კოლექტიური მართვა 
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თითოეულმა მხარემ  ხელი უნდა შეუწყოს საავტორო უფლებების კოლექტიურ საფუძველზე 

მმართველი შესაბამისი ორგანიზაციების  შექმნას  და დაეხმაროს ამ ორგანიზაციებს, რათა 

უზრუნველყოფილ იქნეს მათი ეფექტიანი, გამჭვირვალე საქმიანობა და საკუთარი წევრების 

მიმართ ანგარიშვალდებულება. 

მუხლი 16 

გენეტიკური რესურსები, ტრადიციული ცოდნა და ფოლკლორი 

თითოეული მხარის საერთაშორისო ვალდებულებებისა და კანონმდებლობის შესაბამისად, 

მხარეები უფლებამოსილნი არიან შეიმუშაონ შესაბამისი ზომები გენეტიკური რესურსების, 

ტრადიციული ცოდნისა და ფოლკლორის დაცვის მიზნით. 

მხარეები თანხმდებიან შეისწავლონ გენეტიკურ რესურსებთან, ტრადიციულ ცოდნასა და 

ფოლკლორთან დაკავშირებული საკითხების მომავალში განხილვის შესაძლებლობა, თავიანთ 

შესაბამის კანონებთან და მრავალმხრივ შეთანხმებებთან მიმართებაში  განვითარებული 

მოვლენების გათვალისწინებით. 

მუხლი 17 

აღსრულება 

თითოეული მხარე იღებს ვალდებულებას აამოქმედოს  ინტელექტუალური საკუთრების 

უფლებათა აღსრულების ეფექტიანი სისტემები იმისათვის, რომ აღმოფხვრას იმ საქონლითა და 

მომსახურებებით ვაჭრობა, რომლითაც ირღვევა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები. 

თითოეული მხარე უზრუნველყოფს TRIPS-ის შეთანხმების შესაბამისად სისხლის სამართლებრივი 

პროცედურებისა და სასჯელის/ჯარიმების გამოყენებას სულ მცირე ისეთ შემთხვევებში, 

როგორიცაა განზრახ სასაქონლო ნიშნის  კონტრაფაქცია ან საავტორო უფლების მეკობრეობა 

ეკონომიკური მასშტაბით. უფლებების განხორციელების სამართლებრივი საშუალებები უნდა 

მოიცავდეს პატიმრობას და/ან ფულად ჯარიმებს, საკმარისს იმისათვის, რომ შემაკავებელი 

ფაქტორის როლი შეასრულოს და თანაზომიერი იყოს იმ სასჯელებთან მიმართებაში, რომლებიც 

გამოიყენება შესაბამისი სიმძიმის დანაშაულებათა შემთხვევებში. 

მუხლი 18 

თანამშრომლობა – ზოგადი ნაწილი 

თითოეული მხარე მეორე მხარის მოთხოვნით, გაუცვლის ინფორმაციას, რომელიც შეეხება: 

შესაბამის ადმინისტრაციაში ინტელექტუალური საკუთრების პოლიტიკას; 

ინტელექტუალური საკუთრების  ეროვნულ სისტემაში შეტანილ  ცვლილებებს და  ამ სისტემების 

განხორციელების პროცესში განვითარებულ მოვლენებს; და 

კანონმდებლობას, პროცედურებსა და პრაქტიკას, რომელიც დაკავშირებულია ინტელექტუალური 

საკუთრების უფლებების მართვასა და აღსრულებასთან. 

თითოეული მხარე, მეორე მხარის მოთხოვნით, განიხილავს კერძო დაინტერესებული მხარეების 

ინტერესთა სფეროში შემავალ ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებთან დაკავშირებულ 

საკითხებს და  კითხვებს. 
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მხარეები შეისწავლიან არსებული შეთანხმებების ფარგლებში თანამშრომლობის გაგრძელების 

შესაძლებლობებს საერთო ინტერესის ისეთ სფეროებში, რომელთა მიზანია ინტელექტუალური 

საკუთრების უფლებათა სისტემის ფუნქციონირების, მათ შორის, ერთმანეთის იურისდიქციის 

ფარგლებში ადმინისტრაციული პროცესების გაუმჯობესება. ამგვარი თანამშრომლობა შეიძლება 

მოიცავდეს, და არა მხოლოდ, შემდეგ სფეროებს: 

საპატენტო ექსპერტიზის სფეროში სამუშაო გამოცდილების გაზიარება; 

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებათა აღსრულება; 

ინტელექტუალურ საკუთრების საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება; 

საპატენტო ექსპერტიზის ხარისხისა და ეფექტიანობის გაუმჯობესება; და 

პატენტის მიღების პროცედურის გამარტივება და მასთან დაკავშირებული ხარჯების შემცირება. 

თითოეული მხარე, მეორე მხარის მოთხოვნით, განიხილავს ყველა კონკრეტულ შემოთავაზებას 

თანამშრომლობის შესახებ, რომელიც უკავშირდება ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების 

დაცვას ან აღსრულებას, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებით ვაჭრობის განვითარებას ან 

კერძო მხარეებს შორის ინტელექტუალური საკუთრების შესახებ დავების მოგვარების 

ალტერნატიული, საარბიტრო და მედიაციის  საშუალებების, გამოყენების ხელშეწყობას (მათ 

შორის, სემინარებისა და სამუშაო შეხვედრების მოწყობის გზით).   

მუხლი 19 

კომუნიკაცია 

თითოეული მხარე განსაზღვრავს საკონტაქტო პირს, იმისათვის, რომ ხელი შეუწყოს მხარეებს 

შორის კომუნიკაციას, ამ თავში განსაზღვრულ საკითხებზე და მიაწვდის მეორე მხარეს შესაბამის 

საკონტაქტო ინფორმაციას. მხარეები დაუყონებლივ აცნობებენ ერთმანეთს საკონტაქტო პირებთან 

დაკავშირებული დეტალების ნებისმიერი ცვლილების შესახებ. 

მხარეს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს მოითხოვოს შეხვედრა მეორე მხარესთან 

ინტელექტუალური საკუთრების შესახებ ამ თავით განსაზღვრულ საკითხებზე. 

მე-2 პუნქტში განსაზღვრული მოთხოვნა, პირველ პუნქტში განსაზღვრულ საკონტაქტო პირს უნდა 

მიეწოდოს მხარეებს შორის შეთანხმებული ნებისმიერი საშუალებით. 

თავი 12 

კონკურენცია 

მუხლი 1 

განმარტებები 

წინამდებარე თავის მიზნებისთვის: 

ანტიკონკურენციული ბიზნესქმედებები ნიშნავს ისეთი ტიპის ბიზნესაქტივობას ან ტრანზაქციას, 

რომელიც არ შეესაბამება წინამდებარე შეთანხმების ფუნქციონირებას, იმდენად, რამდენადაც მან 

შესაძლოა  გავლენა იქონიოს მხარეებს შორის ვაჭრობაზე, კერძოდ: 

საწარმოებს შორის შეთანხმებები, საწარმოების ასოციაციების გადაწყვეტილებები და 

შეთანხმებული ქმედებები,  რომელთა მიზანი ან შედეგია რომელიმე მხარის სივრცეში ან მის 
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მნიშვნელოვან ნაწილზე კონკურენციის შეზღუდვა, დაუშვებლობა ან აკრძალვა; 

ერთი ან რამდენიმე საწარმოს მიერ  დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება, რაც 

გამოიხატება რომელიმე მხარის სივრცეში ან მის მნიშვნელოვან ნაწილზე კონკურენციის 

შეზღუდვაში, დაუშვებლობაში ან აკრძალვაში; 

საწარმოებს შორის კონცენტრაცია, რომელიც იწვევს რომელიმე მხარის სივრცეში ან მის 

მნიშვნელოვან ნაწილზე დომინირებული მდგომარეობის მოპოვებას ან გამყარების და 

მნიშვნელოვნად ზღუდავს ეფექტიან  კონკურენციას. 

კონკურენციის კანონმდებლობა გულისხმობს: 

ჰონგ კონგ, ჩინეთისთვის, კონკურენციის დადგენილებას (ჰონგ კონგის კანონები, თავი 619) და მის 

ქვემდებარე კანონმდებლობას; და 

საქართველოსთვის, „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონს, მის  საფუძველზე მიღებულ 

მარეგულირებელ აქტებსა და ცვლილებებს, ასევე ეკონომიკის რეგულირებადი სფეროების 

კანონმდებლობას. 

მუხლი 2 

მიზანი 

თითოეული მხარე აცნობიერებს, რომ ანტიკონკურენციული ბიზნესქმედებების აკრძალვა, 

კონკურენციის პოლიტიკის განხორციელება და კონკურენციის საკითხებთან დაკავშირებით 

თანამშრომლობა ხელს უწყობს ვაჭრობის ლიბერალიზაციას, ეკონომიკური ეფექტიანობის 

წახალისებასა და  მომხმარებელთა კეთილდღეობას.   

 

მუხლი 3 

კონკურენციის კანონმდებლობა და აღმასრულებელი ორგანოები 

თითოეული მხარე შეინარჩუნებს ან მიიღებს კონკურენციის კანონმდებლობას, რომელიც 

ანტიკონკურენციული ბიზნეს ქმედებების აკრძალვის გზით, ხელს შეუწყობს და დაიცავს ბაზარზე 

კონკურენციას. 

თითოეული მხარე უზრუნველყოფს კონკურენციის შიდა კანონმდებლობის აღსრულებაზე 

პასუხისმგებელი ორგანოს ან ორგანოების არსებობას.  

მუხლი 4 

კანონის აღსრულების პრინციპები 

კონკურენციის კანონის აღსრულების პროცესში თითოეული მხარე უზრუნველყოფს 

გამჭვირვალობის, არადისკრიმინაციულობისა და პროცედურული სამართლიანობის პრინციპების 

დაცვას.   

კონკურენციის კანონის აღსრულების პროცესში, თითოეულმა მხარემ უნდა უზრუნველყოს 

როგორც ამ შეთანხმების მონაწილე, ისე არახელშემკვრელი მხარის მიმართ თანაბარი მოპყრობა 

მსგავს ვითარებაში. 

თითოეული მხარე უზრუნველყოფს პირის უფლებას, თავის დაცვის მიზნით, წარმოადგინოს 
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მოსაზრებები ან მტკიცებულებები, მანამ, სანამ მოკვლევის შედეგად დადგინდება, რომ ქმედება 

არღვევს კონკურენციის კანონმდებლობას, ან სანამ პირს დაეკისრება სანქცია ან სხვა ზომები 

კონკურენციის კანონმდებლობის დარღვევისათვის.  

თითოეული მხარე უზრუნველყოფს იმ პირის შესაძლებლობას, რომელსაც კონკურენციის 

კანონმდებლობის დარღვევისათვის დაეკისრა სანქცია ან სხვა ზომები, მოითხოვოს მათი 

გადახედვა, შესაბამისი მხარის კანონმდებლობისა და მარეგულირებელი აქტების შესაბამისად. 

მუხლი 5 

გამჭვირვალობა 

თითოეული მხარე უზრუნველყოფს თავისი კონკურენციის კანონმდებლობის, მარეგულირებელი 

აქტების, სახელმძღვანელო წესების და ამგვარი კანონმდებლობის ადმინისტრირებასთან 

დაკავშირებული ნებისმიერი სხვა წესის საჯაროობას, გარდა შიდა ოპერაციული პროცედურებისა. 

თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ მისი ყველა საბოლოო ადმინისტრაციული 

გადაწვეტილება, რომლითაც დადგინდება  კონკურენციის კანონმდებლობის დარღვევა, 

გამოცემული იქნება წერილობითი ფორმით და მოიცავს შესაბამის ფაქტებსა და სამართლებრივ 

საფუძველს, რომელსაც გადაწყვეტილება ეფუძნება. 

თითოეული მხარე ეცდება, შიდასახელმწიფოებრივი კანონმდებლობისა და მარეგულირებელი 

აქტების შესაბამისად, გაასაჯაროოს გადაწყვეტილებები და მის აღსასრულებლად გამოცემული 

ბრძანებები, გარდა ნებისმიერი კომერციული საიდუმლოებისა ან სხვა ინფორმაციისა, რომელიც 

შესაბამისი კანონმდებლობით დაცულია საჯარო გამჟღავნებისგან. 

მუხლი 6 

თანამშრომლობა 

მხარეები აღიარებენ, კონკურენციის სფეროში, სამართლიანი კონკურენციის ხელშეწყობის 

მიზნით, თანამშრომლობისა და კოორდინაციის მნიშვნელობას. 

მოთხოვნის შემთხვევაში, მხარეები ითანამშრომლებენ შეტყობინების, კონსულტაციებისა და 

ინფორმაციის გაცვლის გზით. 

მხარეები თანხმდებიან, რომ ითანამშრომლებენ თავიანთი კანონმდებლობისა და 

მარეგულირებელი აქტების შესაბამისად, არსებული ადმინისტრაციული რესურსის ფარგლებში. 

მეტი სიცხადისთვის,  ჰონგ კონგ, ჩინეთის, შემთხვევაში, მისი კომპეტენცია გულისხმობს ისეთ 

უფლებამოსილებებსა და ფუნქციებს, რომელთა განხორციელება მას შეუძლია დამოუკიდებლად 

საკუთარი კანონმდებლობის შესაბამისად. 

მუხლი 7 

 ინფორმაციის კონფიდენციალურობა 

წინამდებარე თავი არ  გულისხმობს მხარეთა კონკურენციის აღმასრულებელი ორგანოების მიერ, 

ისეთი ინფორმაციის გაზიარებას, რომელიც ეწინააღმდეგება მხარის კანონმდებლობას, 

მარეგულირებელ აქტებს, მნიშვნელოვან ინტერესებს ან მე-5 მუხლის (გამჭვირვალობა) მე-3 

პუნქტს. 
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მხარეები უზრუნველყოფენ ნებისმიერი ინფორმაციის კონფიდენციალურობას, რომელიც მეორე 

მხარის მიერ მიეწოდათ,  კონფიდენციალური ინფორმაციის სახით. მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ 

ინფორმაციას: 

ვალდებულია გამოიყენოს იგი მხოლოდ მოთხოვნის დროს განსაზღვრული მიზნებისთვის, თუ 

ინფორმაციის გამცემი მხარისგან მიღებული ექნება შესაბამისი ნებართვა; 

ვალდებულია არ გაამჟღავნოს მიღებული ინფორმაცია ნებისმიერ სხვა ორგანოსთან, ერთეულთან 

ან პირთან, რომელიც არ არის უფლებამოსილი პირი, ინფორმაციის გამცემი მხარის კონკურენციის 

აღმასრულებელი ორგანოსგან; 

ვალდებულია, შეასრულოს ინფორმაციის გამცემი მხარის კონკურენციის აღმასრულებელი 

ორგანის მიერ მოთხოვნილი ნებისმიერი სხვა პირობა.  

მუხლი 8 

ტექნიკური თანამშრომლობა 

მხარეებმა შესაძლოა წაახალისონ ტექნიკური თანამშრომლობა,  მათ შორის, გამოცდილების 

გაზიარება, სასწავლო პროგრამები, სამუშაო შეხვედრები და კვლევითი თანამშრომლობა, 

კონკურენციის პოლიტიკასა და კანონის აღსრულებასთან მიმართებით, კონკურენციის 

აღმასრულებელ ორგანოთა შესაძლებლობების გაზრდის მიზნით.  

მუხლი 9 

კონკურენციის აღმასრულებელი ორგანოების დამოუკიდებლობა 

წინამდებარე თავი არ ზღუდავს თითოეული მხარის დამოუკიდებლობას, კონკურენციის სფეროში 

საკუთარი შიდასახელმწიფოებრივი კანონმდებლობის აღსრულების პროცესში.  

მუხლი 10 

დავების მოგვრება 

არცერთ მხარეს არ აქვს უფლება გამოიყენოს მე-16 თავით (დავების მოგვარება) განსაზღვრული 

დავების მოგვარების პროცედურა წინამდებარე თავით გათვალისწინებულ საკითხებთან 

მიმართებით. წინამდებარე თავის დებულებების ინტერპრეტაციასა თუ იმპლემენტაციასთან 

დაკავშირებული ნებისმიერი განსხვავება ან დავა მხარეებს შორის გადაწყდება მეგობრული 

კონსულტაციების გზით, მე-11 მუხლის (კონსულტაციები) შესაბამისად. 

მუხლი 11 

კონსულტაციები 

მხარეებს შორის ურთიერთგაგების ხელშეწყობის ან ამ თავით გათვალისწინებული კონკრეტული 

საკითხების გადაწყვეტის მიზნით, თითოეული მხარე, მეორე მხარის მოთხოვნის საფუძველზე, 

გამართავს კონსულტაციებს მეორე მხარის მიერ წარმოდგენილ საკითხებთან დაკავშირებით. მხარე 

ვალდებულია, საჭიროების შემთხვევაში, აღნიშნულ მოთხოვნაში მიუთითოს, თუ რა გავლენას 

ახდენს დასმული საკითხი მხარეებს შორის ვაჭრობასა თუ ინვესტიციებზე.  

თავი 13 

 გარემოს დაცვა და ვაჭრობა 
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მუხლი 1 

დაცვის დონეები 

მხარეები ადასტურებენ თითოეული მხარის სუვერენულ უფლებას, განსაზღვროს გარემოს დაცვის 

საკუთარი დონეები და გარემოსდაცვითი განვითარების პრიორიტეტები და მიიღოს ან შეცვალოს 

გარემოსდაცვითი კანონები და პოლიტიკა. 

მუხლი 2 

გარემოსდაცვითი კანონები და მარეგულირებელი აქტები 

მხარეები აღიარებენ, რომ არ არის მართებული ვაჭრობის ან ინვესტიციების წახალისება გარემოს 

დაცვის შესახებ თავიანთ კანონებში, მარეგულირებელ აქტებში, პოლიტიკასა და პრაქტიკაში 

არსებული დაცვის მექანიზმების დასუსტებით ან  შემცირებით. შესაბამისად, არცერთმა მხარემ არ 

უნდა თქვას უარი ან სხვაგვარად გადაუხვიოს მსგავს კანონებს, მარეგულირებელ აქტებს, 

პოლიტიკას და პრაქტიკას იმგვარად, რომ ეს ასუსტებდეს ან ამცირებდეს ამ კანონებით, 

მარეგულირებელი აქტებით, პოლიტიკითა და პრაქტიკით დადგენილ დაცვის დონეს ვაჭრობის ან 

ინვესტიციების წახალისების მიზნით. 

მუხლი 3 

აღსრულება 

წინამდებარე თავის არცერთი ჩანაწერი არ უნდა იქნეს გაგებული ისე, რომ კონკრეტული მხარის 

უწყებას უფლება მიეცეს, მეორე მხარის სივრცეში დაიწყოს  გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული 

კანონმდებლობის  აღსრულება. 

მუხლი 4 

მრავალმხრივი გარემოსდაცვითი შეთანხმებები 

მხარეები აღიარებენ, რომ მრავალმხრივი გარემოსდაცვითი შეთანხმებები  (შემდგომში 

მოხსენებული როგორც „MEAs”) მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ გარემოს დაცვის კუთხით 

გლობალურ და ადგილობრივ დონეზე, და ადასტურებენ თავიანთ ვალდებულებას, ეფექტურად 

მოახდინონ თავიანთ კანონებსა და პრაქტიკაში იმ მრავალმხრივი გარემოსდაცვითი შეთანხმებების 

დებულებათა ასახვა, რომლებიც ორივე მხარის ვალდებულებაა. 

მუხლი 5 

გარემოზე ზემოქმედების გავლენის მიმოხილვა 

მხარეები, საჭიროების შემთხვევაში, ეცდებიან  შეაფასონ წინამდებარე შეთანხმების 

განხორციელებით გამოწვეული ზემოქმედება გარემოზე ამ შეთანხმების ძალაში შესვლიდან 

ნებისმიერ დროს, თავიანთი შესაბამისი წარმომადგენლობითი პროცესებისა და ინსტიტუტების 

მეშვეობით.   

მუხლი 6 

თანამშრომლობა 

აღიარებენ რა გარემოს დაცვის სფეროში თანამშრომლობის მნიშვნელოვნებას  მდგრადი 

განვითარების მიზნების მისაღწევად, მხარეები იღებენ ვალდებულებას, საჭიროების შემთხვევაში, 
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განახორციელონ ერთობლივი ღონისძიებები საერთო ინტერესის სფეროებში. 

მუხლი 7 

დავის მოგვარების გაუვრცელებლობა 

მხარეები არ მიმართავენ მე-16 თავით (დავების მოგვარება) გათვალისწინებულ არბიტრაჟს 

წინამდებარე თავით განსაზღვრულ საკითხებთან დაკავშირებით. 

თავი 14 

გამჭვირვალობა 

მუხლი 1 

საჯაროობა 

თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ ზოგადი გამოყენების კანონები, მარეგულირებელი 

აქტები, პროცედურები და ადმინისტრაციული გადაწყვეტილებები, რომლებმაც შესაძლოა გავლენა 

იქონიონ წინამდებარე შეთანხმებით გათვალისწინებულ რაიმე საკითხზე, დროულად იქნეს 

გამოქვეყნებული, მათ შორის, სადაც შესაძლებელია, ინტერნეტის მეშვეობით, ან საჯარო გახადოს 

სხვა ფორმით, იმგვარად, რომ დაინტერესებულ პირებს და მეორე  მხარეს მიეცეს მისი გაცნობის 

საშუალება. 

მხარეები დროულად გასცემენ პასუხს კონკრეტულ კითხვებს და, მოთხოვნის შემთხვევაში, 

უზრუნველყოფენ ერთმანეთისთვის სრული ინფორმაციის მიწოდებას პირველ პუნქტში 

განმარტებულ საკითხებთან დაკავშირებით. 

წინამდებარე თავით განსაზღვრული დებულებები არ ავალდებულებს მხარეს, მეორე მხარეს 

მიაწოდოს ან მისცეს დაშვება ისეთ კონფიდენციალურ ინფორმაციაზე, რომელიც 

შიდასახელმწიფოებრივი კანონმდებლობის შესაბამისად მიჩნეულია საიდუმლო ინფორმაციად ან 

რომლის გამჟღავნება შეაფერხებს კანონის აღსრულებას ან სხვაგვარად ეწინააღმდეგება 

საზოგადოებრივ ინტერესებს, ან რომელიც ლახავს კონკრეტული საჯარო თუ კერძო საწარმოს 

ლეგიტიმურ კომერციულ ინტერესებს.  

მუხლი 2 

 შეტყობინება და ინფორმაციის მიწოდება 

თითოეული მხარე ეცდება მეორე მხარეს შეატყობინოს ნებისმიერი ზომის შესახებ, რომელმაც, 

მხარის შეხედულებით, შესაძლოა არსებითი გავლენა იქონიოს წინამდებარე შეთანხმების 

შესრულებაზე.  

წინამდებარე მუხლით გათვალისწინებული ინფორმაცია ჩაითვლება მიწოდებულად, როდესაც 

იგი შესაბამისად ეცნობება მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციას ან გახდება საჯარო შესაბამისი 

მხარის კანონმდებლობის თანახმად ან გამოქვეყნდება მის ოფიციალურ, საჯარო და უფასოდ 

ხელმისაწვდომ ვებ-გვერდზე. 

წინამდებარე მუხლის საფუძველზე მიწოდებულმა ნებისმიერმა შეტყობინებამ, გამოხმაურებამ თუ 

ინფორმაციამ არ უნდა მოახდინოს გავლენა იმის  დადგენაზე, შეესაბამება თუ არა ზომა 

წინამდებარე შეთანხმებას. 
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წინამდებარე მუხლით გათვალისწინებული ნებისმიერი შეტყობინება, მოთხოვნა თუ ინფორმაცია 

მეორე მხარეს გადაეცემა წინამდებარე შეთანხმების მე-15 თავის (ინსტიტუციური დებულებები) 

მე-4 მუხლით (საკონტაქტო პუნქტი) განსაზღვრული პასუხისმგებელი ორგანოების მეშვეობით. 

მუხლი 3 

ინკორპორირება 

წინამდებარე შეთანხმების მიზნებისთვის, GATT  1994 შეთანხმების X და GATS შეთანხმების III 

მუხლები, mutatis mutandis, გაერთიანდება წინამდებარე შეთანხმებაში და გახდება მისი ნაწილი. 

თავი 15 

ინსტიტუციური დებულებები 

მუხლი 1 

თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების  ერთობლივი კომისიის დაფუძნება 

მხარეები აფუძნებენ საქართველო – ჰონგ კონგ, ჩინეთის ერთობლივ კომისიას (შემდგომში 

წოდებული, როგორც „თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების ერთობლივი კომისია“), 

რომელიც შედგება თითოეული მხარის წარმომადგენლისგან. მხარეებს წარმოადგენენ მათ მიერ ამ 

მიზნით დანიშნული მაღალი რანგის თანამდებობის პირები. 

მუხლი 2 

თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების ერთობლივი კომისიის ფუნქციები 

თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების ერთობლივი კომისია: 

განიხილავს წინამდებარე შეთანხმების იმპლემენტაციასთან დაკავშირებულ საკითხებს; 

განიხილავს საკითხებს, რომლებიც მის წინაშე დააყენა რომელიმე მხარემ ან კომიტეტმა, ან 

წინამდებარე შეთანხმების საფუძველზე შექმნილმა სამუშაო ჯგუფებმა; 

წინამდებარე შეთანხმების მიზნებიდან გამომდინარე, შეისწავლის შესაძლებლობებს მხარეებს 

შორის მომავალში ვაჭრობის გაფართოვებისა და ინვესტიციების წახალისების მიმართულებით; 

განიხილავს ნებისმიერ შემოთავაზებას წინამდებარე შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის 

კუთხით და მხარეებისთვის გასცემს რეკომენდაციებს; და 

განიხილავს ნებისმიერ სხვა საკითხს, რომელმაც შესაძლოა გავლენა იქონიოს წინამდებარე 

შეთანხმების შესრულებაზე. 

თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების ერთობლივმა კომისიამ, შესაძლოა: 

შექმნას დამატებითი კომიტეტები ან სპეციალური სამუშაო ჯგუფები და, საჭიროების შემთხვევაში, 

რჩევისთვის საკითხი გადასცეს რომელიმე კომიტეტს ან სამუშაო ჯგუფს; 

ხელი შეუწყოს წინამდებარე შეთანხმების შესრულებას საიმპლემენტაციო ღონისძიებების გზით; 

შეეცადოს მოაგვაროს ნებისმიერ უთანხმოება, რომელიც უკავშირდება წინამდებარე შეთანხმების 

განმარტებას ან გამოყენებას, მე-16 თავით (დავების მოგვარება) გათვალისწინებული დავის 

მოგვარების მექანიზმისთვის ზიანის მიუყენებლად. 

შეეცადოს მიიღოს რჩევა არასამთავრობო პირების ან ჯგუფებისგან ნებისმიერ საკითხთან 
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დაკავშირებით, რომელიც ექცევა მისი პასუხისმგებლობის ფარგლებში, თუ ეს ხელს შეუწყობს მას 

დაკისრებული მოვალეობის შესრულებაში; 

მიიღოს სხვა ზომები თავისი ფუნქციების შესასრულებლად, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.   

მუხლი 3 

თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების ერთობლივი კომისიის საპროცედურო წესები 

თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების ერთობლივი კომისია იღებს გადაწყვეტილებებს და 

რეკომენდაციებს მის ფუნქციაში შემავალ ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით, როგორც ეს 

განსაზღვრულია მე-2 მუხლით (თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების ერთობლივი 

კომისიის ფუნქციები), ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე. თუ მხარის წარმომადგენელი  

ერთობლივ კომისიაში დათანხმდა გადაწყვეტილებას მხარის შიდასამართლებრივი მოთხოვნების 

დაკმაყოფილების პირობით, გადაწყვეტილება ძალაში შევა იმ თარიღიდან, როდესაც მხარე 

შეატყობინებს, რომ მისი შიდასამართლებრივი მოთხოვნები დაკმაყოფილდა,  თუ თვითონ 

გადაწყვეტილებაში არ არის მითითებული ძალაში შესვლის უფრო გვიანი თარიღი. მხარემ 

შესაძლოა დროებით გამოიყენოს ერთობლივი კომიტეტის გადაწყვეტილება მის ძალაში 

შესვლამდე, სამართლებრივი მოთხოვნების გათვალისწინებით. 

თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების ერთობლივი კომისია შეიკრიბება შეთანხმების 

ძალაში შესვლიდან ერთი წლის განმავლობაში. შემდგომში საჭიროებიდან გამომდინარე, მაგრამ 

ჩვეულებრივ ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ. ასეთი შეხვედრების თავმჯდომარეობას 

მონაცვლეობით შეითავსებს თითოეული მხარე. FTA ერთობლივი კომისია განსაზღვრავს საკუთარ 

საპროცედურო წესებს. 

მხარეებს ნებისმიერ დროს წერილობითი გზით შეუძლიათ მოითხოვონ FTA ერთობლივი 

კომისიის სპეციალური შეხვედრის გამართვა. აღნიშნული შეხვედრა უნდა გაიმართოს 

წერილობითი თხოვნის მიღებიდან 30 დღის განმავლობაში, თუ მხარეები სხვაგვარად არ 

შეთანხმდნენ. 

FTA ერთობლივი კომისია ჩვეულებრივ შეიკრიბება მაღალი თანამდებობის პირთა დონეზე, თუ 

რომელიმე მხარე არ მოითხოვს შეხვედრის გამართვას უფრო მაღალ დონეზე. 

მე-4 პუნქტის გათვალისწინებით, თითოეული მხარე ვალდებულია ჩამოაყალიბოს FTA 

ერთობლივი კომისიის საკუთარი დელეგაციის შემადგენლობა. 

FTA ერთობლივი კომისიის თავმჯდომარე მხარე უზრუნველყოფს შეხვედრისთვის საჭირო 

ადმინისტრაციულ დახმარებას და ჩაიწერს FTA ერთობლივი კომისიის მიერ მიღებულ ნებისმიერ 

გადაწყვეტილებას, რომლის ასლები გადაეცემა მეორე მხარეს. 

მუხლი 4 

საკონტაქტო ორგანო 

წინამდებარე შეთანხმებით განსაზღვრულ ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით მხარეთა შორის 

კომუნიკაციის ხელშეწყობის მიზნით, თოთოეული მხარე გამოყოფს საკონტაქტო ორგანოს: 

ჰონგ კონგ, ჩინეთის შემთხვევაში, ვაჭრობისა და მრეწველობის დეპარტამენტი; და 
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საქართველოს შემთხვევაში, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. 

თავი 16 

დავების მოგვარება 

მუხლი 1 

თანამშრომლობა 

მხარეებმა ყოველთვის უნდა შეუწყონ ხელი თანამშრომლობას წინამდებარე შეთანხმების 

განმარტებასა და გამოყენებასთან დაკავშირებით და დავის წარმოშობისას ყველანაირად ეცადონ, 

თანამშრომლობისა და კონსულტაციების გზით, მიიღონ ორმხრივად დამაკმაყოფილებელი 

გადაწყვეტილება ნებისმიერ იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელმაც შესაძლოა გავლენა 

მოახდინოს შეთანხმების მოქმედებაზე. 

მუხლი 2 

გამოყენების სფერო 

თუ წინამდებარე შეთანხმებით სხვაგვარად არ არის განსაზღვრული, ნებისმიერ დროს, თუ მხარე 

მიიჩნევს, რომ მეორე მხარის მიერ გატარებული ღონისძიება ეწინააღმდეგება წინამდებარე 

შეთანხმებით მის მიერ ნაკისრ ვალდებულებებს ან  მეორე მხარე ვერ განახორციელებს 

წინამდებარე შეთანხმებით ნაკისრ ვალდებულებებს, გამოიყენება წინამდებარე თავით 

განსაზღვრული დებულებები დავების მოგვარების შესახებ. 

მუხლი 3 

ფორუმის არჩევა 

როდესაც დავა ერთსა და იმავე საკითხთან დაკავშირებით წარმოიშობა წინამდებარე შეთანხმებისა 

და სხვა ხელშეკრულების, მათ შორის, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის ან თავისუფალი 

ვაჭრობის შესახებ სხვა შეთანხმებების ფარგლებში, რომლის მონაწილენიც არიან მხარეები, 

საჩივრის წარმდგენი მხარე უფლებამოსილია აირჩიოს ფორუმი,  სადაც მოხდება დავის მოგვარება. 

მას შემდეგ, რაც საჩივრის წარმდგენი მხარე აირჩევს ფორუმს, წინამდებარე მუხლის პირველი 

პუნქტის შესაბამისად, არჩეული ფორუმი გამორიცხავს ყველა სხვა ფორუმის გამოყენებას.  

მუხლი 4 

კონსულტაციები 

მხარეები ყველანაირად უნდა ეცადონ, ნებისმიერ დავასთან დაკავშირებით, კონსულტაციების 

მეშვეობით მივიდნენ ორივე მხარისთვის დამაკმაყოფილებელ გადაწყვეტილებამდე, წინამდებარე 

მუხლის  დებულებების შესაბამისად. 

კონსულტაციების გამართვის შესახებ მოთხოვნა წარმოდგენილი უნდა იყოს წერილობითი 

ფორმით და უნდა მოიცავდეს მოთხოვნის მიზეზებს, მათ შორის,  სადავო ღონისძიებების 

იდენტიფიკაციას და მოთხოვნის სამართლებრივი საფუძვლის შესახებ მითითებას. საჩივრის 

წარმდგენმა მხარემ, მოთხოვნა უნდა წარუდგინოს მოპასუხე მხარეს. 

კონსულტაციების გამართვის შესახებ მოთხოვნის წარდგენის შემდეგ, მოპასუხე მხარემ უნდა 

უპასუხოს მას, მოთხოვნის მიღების თარიღიდან 10 დღის განმავლობაში და უნდა დაიწყოს 
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მოლაპარაკებები კეთილსინდისიერად: 

მოთხოვნის მიღებიდან არაუმეტეს 15 დღის განმავლობაში ფრიად სასწრაფო საკითხებთან 

დაკავშირებით, მათ შორის, მალფუჭებად საქონელთან დაკავშირებით; 

მოთხოვნის მიღებიდან არაუმეტეს 30 დღის განმავლობაში ყველა სხვა საკითხთან დაკავშირებით, 

ორმხრივად დამაკმაყოფილებელი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით. 

თუ მოპასუხე მხარე არ მოახდენს რეაგირებას ზემოაღნიშნული 10 დღის განმავლობაში, ან არ 

დაიწყებს მოლაპარაკებებს მე-3 პუნქტით განსაზღვრული ვადების განმავლობაში, საჩივრის 

წარმდგენი მხარე უფლებამოსილია პირდაპირ გააკეთოს მოთხოვნა, წინამდებარე თავის 

შესაბამისად, საარბიტრაჟო ტრიბუნალის (შემდგომში „საარბიტრაჟო ტრიბუნალი“) შექმნასთან 

დაკავშირებით. 

კონსულტაციები უნდა იყოს კონფიდენციალური და არ უნდა ზღუდავდეს რომელიმე მხარის 

უფლებებს ნებისმიერ შემდგომ ან სხვა პროცესებში. 

მუხლი 5 

კეთილი სამსახური, მორიგება ან მედიაცია 

მხარეებს შეუძლიათ ნებისმიერ დროს შეთანხმდნენ კეთილი სამსახურის, მორიგებისა და 

მედიაციის პროცედურის გამოყენებაზე. მათ შეუძლიათ მედიაციის პროცესის დაწყება, 

გაგრძელება ან შეწყვეტა ნებისმიერ დროს, მათ შორის წინამდებარე თავით განსაზღვრული 

საარბიტრაჟო ტრიბუნალის პროცედურების მიმდინარეობისას. 

კეთილი სამსახურის, მორიგებისა და მედიაციის პროცედურები, მათ შორის აღნიშნული 

პროცედურების მიმდინარეობისას მხარეების მიერ გაჟღერებული პოზიციები, უნდა იყოს 

კონფიდენციალური  და არ უნდა ზღუდავდეს რომელიმე მხარის უფლებებს ნებისმიერ შემდგომ 

და სხვა პროცესში. 

მუხლი 6 

საარბიტრაჟო ტრიბუნალის ჩამოყალიბება 

მომჩივანი მხარე უფლებამოსილია, საქმის განხილვის მიზნით, წერილობითი ფორმით 

მოითხოვოს საარბიტრაჟო ტრიბუნალის ჩამოყალიბება იმ შემთხვევაში, თუ: 

მე-4 მუხლით (კონსულტაციები) გათვალისწინებული კონსულტაციების მეშვეობით ვერ 

მოგვარდება: 

ფრიად სასწრაფო სადავო საკითხები, მათ შორის, მალფუჭებად საქონელთან დაკავშირებით, 

მოთხოვნის მიღების თარიღიდან 30 დღის განმავლობაში; ან 

სხვა ყველა დანარჩენი საკითხი, მოთხოვნის მიღების თარიღიდან 60 დღის განმავლობაში; ან 

წინამდებარე თავის მე-4 მუხლის (კონსულტაციები) მე-4 პუნქტი ამოქმედდება. 

საჩივრის წარმდგენმა მხარემ, მოთხოვნაში უნდა მიუთითოს, გაიმართა თუ არა კონსულტაციები, 

განსაზღვროს კონკრეტული სადავო ღონისძიება/ღონისძიებები, წარმოადგინოს საჩივრის 

ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძვლების მოკლე მიმოხილვა, საკმარისი იმისათვის, რომ 

ნათლად აღიწეროს პრობლემა და უზრუნველყოს მოთხოვნის ჩაბარება მეორე მხარისთვის. 
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საარბიტრაჟო ტრიბუნალის ჩამოყალიბების თარიღად მიიჩნევა უკანასკნელი არბიტრის დანიშვნის 

თარიღი. 

მუხლი 7 

საარბიტრაჟო ტრიბუნალის შემადგენლობა 

საარბიტრაჟო ტრიბუნალი შედგება სამი წევრისგან. 

საარბიტრაჟო ტრიბუნალის შექმნასთან დაკავშირებული მოთხოვნის წარდგენის თარიღიდან 15 

დღის განმავლობაში, თითოეულმა მხარემ უნდა განსაზღვროს საარბიტრაჟო ტრიბუნალის თითო 

წევრი. 

დავის მხარეებმა, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე, უნდა დანიშნონ მესამე არბიტრი, 

საარბიტრაჟო ტრიბუნალის შექმნასთან დაკავშირებული მოთხოვნის წარდგენის თარიღიდან 30 

დღის განმავლობაში. ამგვარად, დანიშნული არბიტრი უხელმძღვანელებს საარბიტრაჟო 

ტრიბუნალს. 

თუ საარბიტრაჟო ტრიბუნალის შექმნასთან დაკავშირებული მოთხოვნის წარდგენიდან 30 დღის 

განმავლობაში საარბიტრაჟო ტრიბუნალის რომელიმე წევრ(ებ)ი ან თავმჯდომარე არ დანიშნულა 

წინამდებარე მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტების შესაბამისად, დავის რომელიმე მხარის მოთხოვნის 

საფუძველზე, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური დირექტორი უფლებამოსილი 

იქნება დანიშნოს წევრ(ებ)ი შემდგომი 30 დღის განმავლობაში. იმ შემთხვევაში, თუ ვაჭრობის 

მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური დირექტორი არის წინამდებარე დავის რომელიმე მხარის 

მოქალაქე ან გააჩნია მუდმივი ცხოვრების ადგილი დავის რომელიმე მხარის ტერიტორიაზე, 

გენერალური დირექტორის მოადგილე ან მომდევნო რანგის ხელმძღვანელი ოფიცერი, რომელიც 

არ აღმოჩნდება წინამდებარე დავის რომელიმე მხარის მოქალაქე ან არ ექნება მუდმივი 

საცხოვრებელი ადგილი დავის რომელიმე მხარის ტერიტორიაზე, უფლებამოსილი იქნება 

განახორციელოს საარბიტრაჟო ტრიბუნალისთვის საჭირო კანდიდატურის დანიშვნა. 

საარბიტრაჟო ტრიბუნალის თავმჯდომარე არ უნდა იყოს დავის რომელიმე მხარის მოქალაქე, ასევე 

არ უნდა ჰქონდეს მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი დავის რომელიმე მხარის ტერიტორიაზე და 

არ უნდა იყოს დასაქმებული დავის რომელიმე მხარის მიერ. 

თითოეული არბიტრი ვალდებულია: 

ჰქონდეს სპეციალური ცოდნა ან გამოცდილება სამართლის, საერთაშორისო ვაჭრობის, 

წინამდებარე შეთანხმებით განსაზღვრულ სხვა სფეროებში ან ისეთი დავების მოგვარებაში, 

რომელიც გამომდინარეობს საერთაშორისო ვაჭრობის შეთანხმებებიდან; 

მკაცრად იყოს არჩეული ობიექტურობის, საიმედოობის და კეთილგონიერების საფუძველზე; 

არ უნდა ჰქონდეს რაიმე სახის შეხება დავის საგანთან; 

იყოს დამოუკიდებელი და არ უკავშირდებოდეს ან არ იღებდეს ინსტრუქციებს დავის რომელიმე 

მხარისგან; და 

იცავდეს ქცევის კოდექსს იმ წესების შესაბამისად, რომელიც განსაზღვრულია ვაჭრობის მსოფლიო 

ორგანიზაციის დავების განმხილველი ორგანოს მიერ 1996 წლის 11 დეკემბერს მიღებული დავების 



263 
 

 

მოგვარების წესისა და პროცედურების შესახებ შეთანხმების ქცევის წესებში. 

თუ წინამდებარე მუხლის თანახმად დანიშნული არბიტრი გადადგება, ან ვერ შეძლებს 

მოვალეობის შესრულებას, 15 დღის განმავლობაში დაინიშნება შემცვლელი არბიტრი, 

თავდაპირველი არბიტრის დანიშვნისთვის განსაზღვრული შერჩევის პროცედურების თანახმად 

და შემცვლელ არბიტრს ექნება იგივე უფლებამოსილებები და მოვალეობები, რაც თავდაპირველ 

არბიტრს. საარბიტრაჟო ტრიბუნალის საქმიანობა უნდა შეჩერდეს, შემცვლელი არბიტრის 

დანიშვნის განმავლობაში. 

მუხლი 8 

საარბიტრაჟო ტრიბუნალის ფუნქციები 

საარბიტრაჟო ტრიბუნალის ფუნქციას წარმოადგენს დავის საგნის ობიექტური შეფასება, მათ 

შორის, საქმის იურიდიული მხარისა და ფაქტების შესწავლა და წინამდებარე შეთანხმების 

გამოყენებადობისა და მასთან შესაბამისობის შემოწმება. 

იმ შემთხვევაში, თუ საარბიტრაჟო ტრიბუნალის დაასკვნის, რომ სადავო ღონისძიება შეუსაბამოა 

წინამდებარე შეთანხმებასთან ან მოპასუხე მხარემ არ შეასრულა წინამდებარე შეთანხმებით 

ნაკისრი ვალდებულებები, მან უნდა გასცეს რეკომენდაცია, რომ მოპასუხე მხარემ, მოიყვანოს 

სადავო ღონისძიება წინამდებარე შეთანხმებასთან ან შეასრულოს წინამდებარე შეთანხმებით 

ნაკისრი მისი ვალდებულებები. 

საარბიტრაჟო ტრიბუნალმა უნდა განმარტოს წინამდებარე შეთანხმება განმარტებასთან 

დაკავშირებული საერთაშორისო საჯარო სამართლის ჩვეულებითი ნორმების შესაბამისად. 

საერთაშორისო ტრიბუნალს არ შეუძლია, თავის დასკვნებსა და რეკომენდაციებში, გადააჭარბოს ან 

დააკნინოს წინამდებარე შეთანხმებით განსაზღვრული უფლებები და ვალდებულებები. 

მუხლი 9 

საარბიტრაჟო ტრიბუნალის საპროცედურო წესები 

თუ მხარეთა მიერ სხვაგვარად არ არის შეთანხმებული, საარბიტრაჟო საქმის განხილვა უნდა 

წარიმართოს 16-1 დანართით (საარბიტრაჟო ტრიბუნალის საპროცედურო წესები) განსაზღვრული 

საპროცედურო წესების შესაბამისად.წინამდებარე მუხლითა და 16-1 დანართით (საარბიტრაჟო 

ტრიბუნალის საპროცედურო წესები) განსაზღვრული წესების გარდა, საარბიტრაჟო ტრიბუნალი, 

დავის მხარეებთან კონსულტაციით, უფლებამოსილია მიიღოს დამატებითი საპროცედურო 

წესები, რამდენადაც იგი ჩათვლის საჭიროდ, იმ პირობით, რომ აღნიშნული არ ეწინააღმდეგება 

წინამდებარე თავს და 16-1 დანართს (საარბიტრაჟო ტრიბუნალის საპროცედურო წესები). 

საარბიტრაჟო ტრიბუნალმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილებები კონსენსუსის საფუძველზე; იმ 

შემთხვევაში, თუ საარბიტრაჟო ტრიბუნალი ვერ მიაღწევს კონსენსუსს, მან შეიძლება მიიღოს 

გადაწყვეტილება ხმათა უმრავლესობით. არბიტრებმა შესაძლოა წარმოადგინონ განსხვავებული 

მოსაზრებები საკითხებზე, რომელთან დაკავშირებითაც ვერ მოხდა ერთობლივი 

გადაწყვეტილების მიღება. საარბიტრაჟო ტრიბუნალმა უნდა მიუთითოს თავის ანგარიშში 

არბიტრების განსხვავებული მოსაზრებები იმ საკითხებზე, რომელთან დაკავშირებითაც ვერ 

მოხდა ერთობლივი გადაწყვეტილების მიღება ისე რომ არ მოხდეს უმრავლესობისა და 
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უმცირესობის პოზიციებთან დაკავშირებული არბიტრების ვინაობის შესახებ ინფორმაციის 

გამჟღავნება. საარბიტრაჟო ტრიბუნალის ანგარიშით განსაზღვრული ცალკეული არბიტრების 

მოსაზრებები, უნდა იყოს ანონიმური. 

თუ საარბიტრაჟო ტრიბუნალის დაარსების თარიღიდან 20 დღის განმავლობაში დავის მხარეები 

სხვაგვარად არ შეთანხმდებიან, კომპეტენციის ფარგლები განისაზღვრება შემდეგნაირად: 

„შეისწავლოს, წინამდებარე შეთანხმების შესაბამისი დებულებების ფონზე, საარბიტრაჟო 

ტრიბუნალის ჩამოყალიბების შესახებ მოთხოვნაში მითითებული საკითხი, მე-6 მუხლის 

(საარბიტრაჟო ტრიბუნალის ჩამოყალიბება) თანახმად და დასაბუთებასთან ერთად, შეაფასოს 

სამართალი და ფაქტები და, საჭიროების შემთხვევაში მიიღოს რეკომენდაციები დავების 

გადაწყვეტის მიზნით.“ 

დავის მხარეებთან კონსულტაციის შემდეგ, საარბიტრაჟო ტრიბუნალის შექმნის თარიღიდან 15 

დღის განმავლობაში როგორც კი შესაძლებელი იქნება, საარბიტრაჟო ტრიბუნალმა, უნდა 

განსაზღვროს საარბიტრაჟო ტრიბუნალის საპროცესო გრაფიკი. 

თუ მხარეები სხვაგვარად არ შეთანხმდებიან, თოთოეულმა მხარემ უნდა გადაიხადოს თავისი 

არჩეული არბიტრის ხარჯი და მისი საკუთარი დანახარჯები. საარბიტრაჟო ტრიბუნალის 

თავმჯდომარის ხარჯები და საარბიტრაჟო პროცედურის გამართვასთან დაკავშირებული სხვა 

სახის ხარჯები გაღებულ უნდა იქნეს დავის მხარეების მიერ თანაბრად. 

მუხლი 10 

საქმისწარმოების შეჩერება ან შეწყვეტა 

დავის მხარეები შესაძლოა შეთანხმდნენ, რომ საარბიტრაჟო ტრიბუნალმა შეაჩეროს თავისი 

საქმიანობა ნებისმიერ დროს, აღნიშნული შეთანხმების თარიღიდან არაუმეტეს 12 თვის 

პერიოდით. ასეთ შემთხვევაში, დავის მხარეებმა ერთობლივად უნდა შეატყობინონ საარბიტრაჟო 

ტრიბუნალის თავმჯდომარეს. თუ საარბიტრაჟო ტრიბუნალის საქმიანობა შეჩერებულია 12 თვეზე 

მეტი პერიოდით, საარბიტრაჟო ტრიბუნალის უფლებამოსილება წყდება, გარდა იმ შემთხვევისა, 

თუ დავის მხარეების მიერ აღნიშნული სხვაგვარად არის შეთანხმებული. 

დავის მხარეები უფლებამოსილნი არიან, შეთანხმების საფუძველზე, ნებისმიერ დროს შეწყვიტონ 

საარბიტრაჟო ტრიბუნალის  საქმისწარმოება საარბიტრაჟო ტრიბუნალის თავმჯდომარისთვის 

ერთობლივი შეტყობინების გაგზავნის გზით მანამ, სანამ მოხდება დავის მხარეების მიმართ 

საბოლოო ანგარიშის წარდგენა. 

მუხლი 11 

საარბიტრაჟო ტრიბუნალის ანგარიშები 

საარბიტრაჟო ტრიბუნალის ანგარიშები უნდა მომზადდეს დავის მხარეების დაუსწრებლად. 

საარბიტრაჟო ტრიბუნალმა, თავისი ანგარიშები უნდა დააფუძნოს წინამდებარე შეთანხმების 

შესაბამის დებულებებს,  დავის მხარეთა წარდგინებებსა და არგუმენტებზე და დანართი 16-1 

(საარბიტრაჟო ტრიბუნალის საპროცედურო წესები), მე-14 პუნქტის შესაბამისად, საარბიტრაჟო 

ტრიბუნალისთვის მიწოდებულ სხვა სახის ინფორმაციას. 

საარბიტრაჟო ტრიბუნალმა დავის მხარეებს უნდა წარუდგინოს ანგარიშის პროექტი საარბიტრაჟო 
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ტრიბუნალის შექმნის თარიღიდან 90 დღის განმავლობაში, ან გადაუდებელი შემთხვევის დროს, 

მათ შორის მალფუჭებად საქონელთან დაკავშირებით, საარბიტრაჟო ტრიბუნალის შექმნის 

თარიღიდან 30 დღის განმავლობაში. გამონაკლის შემთხვევებში, თუ საარბიტრაჟო ტრიბუნალი 

მიიჩნევს, რომ მას არ შეუძლია ანგარიშის პროექტის წარდგენა მომდევნო  90 დღის ვადაში ან 

გადაუდებელი შემთხვევების დროს, მომდევნო 30 დღის ვადაში, მან უნდა აცნობოს დავის 

მხარეებს წერილობითი ფორმით დაგვიანების მიზეზებისა და იმ მიახლოებითი პერიოდის 

შესახებ, რა ვადაშიც ის წარმოადგენს ანგარიში პროექტს. ანგარიშის პროექტის წარდგენის 

გადავადების პერიოდი არ უნდა აჭარბებდეს 30 დღეს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც 

აღნიშნული დავის მხარეთა მიერ სხვაგვარად არის შეთანხმებული 

საარბიტრაჟო ტრიბუნალმა თავისი ანგარიშის პროექტში უნდა განსაზღვროს: 

დავის საგნის აღწერითი ნაწილი, სადაც თავმოყრილი იქნება დავის მხარეების წინადადებები და 

არგუმენტები; 

საქმის იურიდიული მხარისა და ფაქტების ერთობლიობის საფუძველზე და წინამდებარე 

შეთანხმების შესაბამისი დებულებების გამოყენებასთან დაკავშირებული დასკვნები; 

წინამდებარე შეთანხმებასთან სადავო ღონისძიების შეუთავსებლობაზე ან მოპასუხე მხარის მიერ 

წინამდებარე შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობასთან დაკავშირებული 

დასკვნები და, თუ შესაძლებელია, დავის მოგვარებასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები; და 

წინამდებარე მუხლის (b) და (c) ქვეპუნქტების შესაბამისად მიღებულ დასკვნებსა და 

რეკომენდაციებთან დაკავშირებული დასაბუთება. 

დავის მხარეს შეუძლია საარბიტრაჟო ტრიბუნალს წერილობითი ფორმით წარუდგინოს ანგარიშის 

პროექტთან დაკავშირებით თავისი შენიშვნები  ანგარიშის პროექტის მიღების თარიღიდან 10 დღის 

ვადაში ან დავის მხარეების შეთანხმების საფუძველზე დადგენილ ვადაში. 

დავის მხარეების მიერ წარდგენილი ნებისმიერი შენიშვნის განხილვისა და შემდგომი საჭირო 

შემოწმების შემდეგ, საარბიტრაჟო ტრიბუნალმა უნდა წარუდგინოს თავისი საბოლოო ანგარიში 

დავის მხარეებს 30 დღის განმავლობაში ან გადაუდებელი შემთხვევების დროს 15 დღის ვადაში, 

მას შემდეგ რაც მოხდება ანგარიშის პროექტის წარდგენა დავის მხარეებისთვის, თუ მხარეების 

მიერ აღნიშნული სხვაგვარად არ არის შეთანხმებული. საბოლოო ანგარიშში უნდა იყოს 

განსაზღვრული დავების მხარეების მიერ ანგარიშის პროექტზე წარდგენილი ყველა არგუმენტი და 

ასევე, საარბიტრაჟო ტრიბუნალის შესაბამისი დასკვნები და რეკომენდაციები და მათთან 

დაკავშირებული დასაბუთება. 

საარბიტრაჟო ტრიბუნალის საბოლოო ანგარიში არის საბოლოო და აქვს სავალდებულო ძალა 

დავის მხარეებისთვის იმ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით, რომელსაც ანგარიში ეხება. 

 თუ მხარეები სხვაგვარად არ გადაწყვეტენ, საბოლოო ანგარიში საჯაროდ ხელმისაწვდომი უნდა 

იყოს ანგარიშის წარდგენიდან არაუგვიანეს 15 დღისა კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვის 

პირობით.  

მუხლი 12 

საარბიტრაჟო ტრიბუნალის საბოლოო ანგარიშის განხორციელება 
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თუ თავის ანგარიშში საარბიტრაჟო ტრიბუნალი დაადგენს, რომ სადავო ღონისძიება შეუსაბამოა 

წინამდებარე შეთანხმებასთან ან მოპასუხე მხარემ არ შეასრულა წინამდებარე შეთანხმების 

საფუძველზე ნაკისრი  ვალდებულებები, მოპასუხე მხარემ უნდა აღმოფხვრას შეუსაბამობა ან 

შეასრულოს წინამდებარე შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები. 

მოპასუხე მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა შეასრულოს წინამდებარე მუხლის პირველი პუნქტით 

ნაკისრი ვალდებულებები. თუ დაუყოვნებლივი შესრულება შეუძლებელია, მოპასუხე მხარემ 

უნდა შეასრულოს წინამდებარე მუხლის პირველი პუნქტით ნაკისრი ვალდებულებები გონივრულ 

ვადაში. 

მუხლი 13 

 

გონივრული ვადა 

მე-12 მუხლში (საარბიტრაჟო ტრიბუნალის საბოლოო ანგარიშის განხორციელება) მითითებული 

გონივრული ვადა დავის მხარეთა მიერ ერთობლივად განისაზღვრება. თუ დავის მხარეები ვერ 

შეთანხმდებიან გონივრულ ვადაზე, საარბიტრაჟო ტრიბუნალის საბოლოო ანგარიშის 

წარდგენიდან 30 დღის განმავლობაში, ერთ-ერთ მხარეს შეუძლია გადასცეს საქმე თავდაპირველ 

საარბიტრაჟო ტრიბუნალს, რომელიც განსაზღვრავს გონივრულ ვადას. 

წინამდებარე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, საარბიტრაჟო ტრიბუნალმა დავის მხარეებს 

უნდა განუსაზღვროს გონივრული ვადა  საკითხის გადაცემიდან 30 დღის განმავლობაში. 

გონივრული ვადა, ჩვეულებრივ არ უნდა აღემატებოდეს საარბიტრაჟო ტრიბუნალის ანგარიშის 

წარდგენის თარიღიდან 15 თვეს. გონივრული ვადა შესაძლოა გახანგრძლივდეს დავის მხარეების 

მიერ ერთობლივი შეთანხმებით. 

მუხლი 14 

შესაბამისობის განხილვა 

როდესაც არსებობს უთანხმოება მე-12 მუხლის (საარბიტრაჟო ტრიბუნალის საბოლოო ანგარიშის 

განხორციელება) პირველი პუნქტით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულების მიზნით 

განხორციელებული ზომების არსებობის ან წინამდებარე შეთანხმებასთან  მათი შესაბამისობის 

შესახებ, ამგვარი დავა უნდა მოგვარდეს წინამდებარე თავით გათვალისწინებული საარბიტრაჟო 

პროცედურის თანახმად, მათ შორის, რამდენადაც შესაძლებელია, თავდაპირველ საარბიტრაჟო 

ტრიბუნალთან მიმართვით, იმავე არბიტრების შემადგენლობით. თუ ეს შეუძლებელია, 

თავდაპირველი არბიტრების დანიშვნის წესის შესაბამისად უნდა მოხდეს შემცვლელი 

არბიტრების დანიშვნა და მათი აღჭურვა თავდაპირველი არბიტრების ყველა უფლებამოსილებითა 

და მოვალეობით. 

საარბიტრაჟო ტრიბუნალმა წინამდებარე მუხლის პირველი პუნქტის საკითხთან დაკავშირებით 

თავისი ანგარიში უნდა წარუდგინოს დავის მხარეებს მისთვის საკითხის გადაცემის თარიღიდან 60 

დღის განმავლობაში. როდესაც საარბიტრაჟო ტრიბუნალი დაადგენს, რომ მას არ შეუძლია თავისი 

ანგარიშის წარდგენა მოცემულ ვადაში, მან უნდა აცნობოს დავის მხარეებს წერილობითი ფორმით 

გადავადების მიზეზების შესახებ, იმ სავარაუდო პერიოდის მითითებით, რომლის განმავლობაშიც 
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იგი წარმოადგენს ანგარიშს. ნებისმიერი გადავადება არ უნდა აღემატებოდეს მომდევნო 15 დღეს, 

გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც დავის მხარეები სხვაგვარად შეთანხმდებიან. 

წინამდებარე მუხლისა და 16-1 დანართის (საარბიტრაჟო ტრიბუნალის საპროცედურო წესები) 

დებულებები, რომლებიც ეხება საარბიტრაჟო ტრიბუნალის პროცედურებს, უნდა გამოიყენებოდეს 

mutatis mutandis წინამდებარე მუხლით განსაზღვრული საარბიტრაჟო საქმისწარმოებასთან 

მიმართებით. 

მუხლი 15 

კონცესიის ან სხვა ვალდებულებების შეჩერება 

თუ მე-14 მუხლის (შესაბამისობის განხილვა) თანახმად, საარბიტრაჟო ტრიბუნალი დაადგენს, რომ 

მოპასუხე მხარეს დადგენილ გონივრულ ვადაში ვერ მოჰყავს მე-12 მუხლის (საარბიტრაჟო 

ტრიბუნალის საბოლოო ანგარიშის განხორციელება) პირველი პუნქტით განსაზღვრულ 

ვალდებულებებთან შესაბამისობაში ღონისძიებები, რომლებიც შეუსაბამო იყო წინამდებარე 

შეთანხმებასთან ან მოპასუხე მხარე, წერილობით გამოხატავს, რომ იგი არ მოიყვანს ღონისძიებას 

მე-12 მუხლის (საარბიტრაჟო ტრიბუნალის საბოლოო ანგარიშის განხორციელება) პირველი 

პუნქტით განსაზღვრულ ვალდებულებებთან შესაბამისობაში, ამგვარმა მხარემ, მოთხოვნის 

შემთხვევაში, უნდა აწარმოოს მოლაპარაკებები მოთხოვნის წარმდგენ მხარესთან, რათა 

შეთანხმდნენ კომპენსაციის ორმხრივად მისაღებ ოდენობაზე. თუ დავის მხარეები ვერ მიაღწევენ 

შეთანხმებას კომპენსაციასთან დაკავშირებით ან არ მოხდება მსგავსი სახის მოთხოვნის წარდგენა 

გონივრული ვადის გასვლის თარიღიდან 20 დღის განმავლობაში, საჩივრის წარმდგენი მხარე 

უფლებამოსილია მოპასუხე მხარეს შეუჩეროს კონცესია ან სხვა ვალდებულებები. საჩივრის 

წარმდგენმა მხარემ უნდა აცნობოს მოპასუხე მხარეს, კონცესიის და სხვა ვალდებულებების 

შეჩერებამდე 30 დღით ადრე. შეტყობინება უნდა შეიცავდეს კონცესიის ან სხვა ვალდებულებების 

შეჩერების დონესა და ფარგლებს.კონცესიის ან სხვა ვალდებულებების შეჩერების დონე უნდა იყოს  

ანულირების ან გაუქმების დონის ეკვივალენტური. ეჭვის თავიდან აცილების მიზნით, კონცესიის 

ან სხვა ვალდებულების შეჩერება უნდა შეიზღუდოს წინამდებარე შეთანხმების საფუძველზე 

მოპასუხე მხარის მიმართ ნაკისრი კონცესიითა და ვალდებულებებით. 

იმის გადაწყვეტისას, თუ რა კონცესია ან სხვა ვალდებულებები უნდა შეჩერდეს: 

საჩივრის წარმდგენმა მხარემ, პირველ რიგში, უნდა სცადოს შეაჩეროს კონცესია ან სხვა 

ვალდებულებები იმავე სექტორ(ებ)ში, რომელსაც ზიანი მიადგა ღონისძიებით, რომელიც 

საარბიტრაჟო ტრიბუნალმა მიიჩნია წინამდებარე შეთანხმებიდან გამომდინარე 

ვალდებულებებთან შეუსაბამოდ ან რომელსაც ზიანი მიადგა მოპასუხე მხარის მიერ წინამდებარე 

შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობით, როგორც საარბიტრაჟო 

ტრიბუნალის მიერ იქნა განსაზღვრული; და 

თუ საჩივრის წარმდგენი მხარე მიიჩნევს, რომ  შეუძლებელია ან არაეფექტურია კონცესიის ან სხვა 

ვალდებულებების შეჩერება იმავე სექტორ(ებ)ში, იგი უფლებამოსილია შეაჩეროს კონცესია ან სხვა 

ვალდებულებები სხვა სექტორებში. შეტყობინება, სადაც იგი აცხადებს აღნიშნულ 

გადაწყვეტილებას, უნდა მოიცავდეს მიზეზებს, რომელსაც ის ეფუძნება. 
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მოპასუხე მხარის წერილობითი მოთხოვნისას, თავდაპირველმა საარბიტრაჟო ტრიბუნალმა უნდა 

განსაზღვროს, კონცესიის ან სხვა ვალდებულებების დონე, რომელიც შეჩერდა ან უნდა შეჩერდეს 

საჩივრის წარმდგენი მხარის მიერ, არის თუ არა გადაჭარბებული, მე-2 პუნქტის თანახმად ან 

განსაზღვროს, წინამდებარე მუხლის მე-3 პუნქტით დადგენილი პრინციპები იყო თუ არა დაცული. 

თუ საარბიტრაჟო ტრიბუნალი ვერ დაკომპლექტდება თავისი თავდაპირველი წევრებით, იგი უნდა 

ჩამოყალიბდეს მე-7 მუხლით (საარბიტრაჟო ტრიბუნალის შემადგენლობა) განსაზღვრული 

პროცედურით. 

საარბიტრაჟო ტრიბუნალი წარმოადგენს თავის გადაწყვეტილებას მე-4 პუნქტით 

გათვალისწინებული მოთხოვნიდან 60 დღის განმავლობაში, ან თუ საარბიტრაჟო ტრიბუნალი ვერ 

დაკომპლექტდება თავისი თავდაპირველი წევრებით უკანასკნელი არბიტრის დანიშვნის 

თარიღიდან. 

საჩივრის წარმდგენმა მხარემ  არ უნდა შეაჩეროს კონცესიის ან სხვა ვალდებულებების გამოყენება 

წინამდებარე მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად საარბიტრაჟო ტრიბუნალის მიერ გადაწყვეტილების 

მიღებამდე. 

 წინამდებარე მუხლის პირველ პუნქტში მითითებული კომპენსაცია და ამავე მუხლის მე-2 

პუნქტში მითითებული ვალდებულებების შეჩერება წარმოადგენს დროებით ღონისძიებებს. არც 

კომპენსაცია და არც ვალდებულებების შეჩერება არ უნდა წარმოადგენდეს პრიორიტეტულ 

ღონისძიებას მე-12 მუხლის (საარბიტრაჟო ტრიბუნალის საბოლოო ანგარიშის განხორციელება) 

პირველი პუნქტით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებასთან მიმართებით. 

ვალდებულებების შეჩერების ღონისძიება შესაძლებელია იყოს გამოყენებული მანამ სანამ არ 

მოხდება მე-12 მუხლის (საარბიტრაჟო ტრიბუნალის საბოლოო ანგარიშის განხორციელება) 

პირველი პუნქტით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება ან ორმხრივად 

დამაკმაყოფილებელი გადაწყვეტილების მიღება. 

მუხლი 16 

 

შეჩერების შემდგომი პერიოდი 

მე-15 მუხლით (კონცესიის ან სხვა ვალდებულებების შეჩერება) გათვალისწინებული 

პროცედურების შეუზღუდავად, თუ მოპასუხე მხარე მიიჩნევს, რომ მან აღმოფხვრა შეუსაბამობა, 

რომელიც საარბიტრაჟო ტრიბუნალმა დაადგინა ან შეასრულა წინამდებარე შეთანხმებით ნაკისრი 

ვალდებულება, იგი უფლებამოსილია წერილობითი შეტყობინება გადასცეს საჩივრის წარმდგენ 

მხარეს, აღწერასთან ერთად, თუ როგორ აღმოფხვრა შეუსაბამობა ან თუ როგორ შეასრულა 

წინამდებარე შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულება. იმ შემთხვევაში, თუ საჩივრის წარმდგენი 

მხარე არ ეთანხმება აღნიშნულს, მას შეუძლია საკითხი გადაუგზავნოს თავდაპირველ 

საარბიტრაჟო ტრიბუნალს აღნიშნული წერილობითი შეტყობინების მიღებიდან 45 დღის ვადაში. 

წინააღმდეგ შემთხვევაში, საჩივრის წარმდგენმა მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტოს 

კონცესიის ან სხვა ვალდებულებების შეჩერება. 

საარბიტრაჟო ტრიბუნალმა უნდა გამოსცეს თავისი ანგარიში წინამდებარე მუხლის პირველი 
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პუნქტის შესაბამისად საჩივრის წარმდგენი მხარის მიერ საკითხის გადაცემიდან 60 დღის 

განმავლობაში. თუ საარბიტრაჟო ტრიბუნალი დაასკვნის, რომ მოპასუხე მხარემ აღმოფხვრა 

შეუსაბამობა ან შეასრულა წინამდებარე შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები, მოთხოვნის 

წარმდგენმა მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტოს კონცესიის ან სხვა ვალდებულებების 

შეჩერება. 

მუხლი 17 

კერძო პირთა უფლებები 

არცერთი მხარე არ უნდა ითვალისწინებდეს თავიანთი შიდა კანონმდებლობის თანახმად 

მოქმედების უფლებას, მათ შორის, თავიანთ შესაბამის ეროვნულ სასამართლოებში საქმის აღძვრას 

მეორე მხარის წინააღმდეგ, იმ საფუძვლით, რომ მეორე მხარის მიერ განხორციელებული 

ქმედებები შეუსაბამოა წინამდებარე შეთანხმებასთან. 

თავი 16-ის (დავების მოგვარება) დანართების ჩამონათვალი 

დანართი 16-1 

საარბიტრაჟო ტრიბუნალის საპროცედურო წესები 

თავი 17 

ზოგადი დებულებანი და გამონაკლისები 

მუხლი 1 

ინფორმაციის გამჟღავნება და კონფიდენციალობა 

ამ შეთანხმების დებულებებით მხარეს არ მოეთხოვება, წარადგინოს ან დაუშვას ხელმისაწვდომობა 

კონფიდენციალურ ინფორმაციაზე, რომელიც შიდა კანონმდებლობის შესაბამისად მიჩნეულია 

კონფიდენციალურ ინფორმაციად  ან რომლის გამჟღავნება ხელს შეუშლიდა კანონის აღსრულებას 

ან სხვაგვარად დაუპირისპირდებოდა საზოგადოებრივ ინტერესებს, ან შელახავდა გარკვეული 

საჯარო თუ კერძო დაწესებულებების კანონიერ კომერციულ ინტერესებს. 

თუ ამ შეთანხმებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, თუ მხარე ამ შეთანხმების შესაბამისად  

გადასცემს ინფორმაციას მეორე მხარეს და განსაზღვრავს ამ ინფორმაციას, როგორც 

კონფიდენციალურს, მეორე მხარემ უნდა შეინარჩუნოს ინფორმაციის კონფიდენციალობა. 

მუხლი 2 

ზოგადი გამონაკლისები 

მე-2 (საქონლით ვაჭრობა), მე-3 (წარმოშობის წესები), მე-4 (საბაჟო პროცედურები და ვაჭრობის 

ხელშეწყობა), მე-5 (ტექნიკური ბარიერები ვაჭრობაში), მე-6 (სანიტარიული და 

ფიტოსანიტარიული ზომები), მე-7  (ვაჭრობაში დაცვითი ზომები) თავების და აღნიშნული 

თავების დანართების მიზნებისთვის, GATT 1994-ის XX მუხლი, მათ შორის მისი განმარტებითი 

შენიშვნები, ინკორპორირებულია და წარმოადგენს  ამ შეთანხმების ნაწილს, mutatis mutandis. 

მე-8 თავის (მომსახურებით ვაჭრობა) და მე-10 (დაფუძნება) თავის და აღნიშნული თავების 

დანართების მიზნებისთვის, GATS-ის XIV მუხლი, მათი სქოლიოების ჩათვლით, 

ინკორპორირებულია და წარმოადგენს ამ შეთანხმების ნაწილს, mutatis mutandis.  

მუხლი 3 

უსაფრთხოების მიზნით დაშვებული გამონაკლისები 
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აღნიშნული შეთანხმების მიზნებისთვის, უსაფრთხოებიდან გამომდინარე გამონაკლისების 

გათვალისწინებით GATT 1994-ის XXI მუხლი და GATS-ის XIV bis მუხლი ინკორპორირებულია და 

წარმოადგენს ამ შეთანხმების ნაწილს, mutatis mutandis. 

მუხლი 4 

დაბეგვრა 

წინამდებარე შეთანხმება ზიანს არ აყენებს გადასახადებთან დაკავშირებული სხვა საერთაშორისო 

შეთანხმებების ინტერპრეტაციას ან გამოყენებას, რომელთა მხარეებსაც მხარეები წარმოადგენენ. 

მუხლი 5 

შეთანხმების გადახედვა 

მხარეები განახორციელებენ შეთანხმების ზოგად გადახედვას მისი ამოცანების შემდგომი 

შესრულების მიზნით ამ შეთანხმების ძალაში შესვლიდან სამი წლის მანძილზე და შემდგომ 

მინიმუმ ხუთ წელში ერთხელ, თუ მხარეები სხვაგვარად არ შეთანხმდნენ. გადახედვა მოიცავს, 

მაგრამ არ შემოიფარგლება, ლიბერალიზაციის გაღრმავების და ბაზარზე დაშვების შემდგომი 

გაფართოების განხილვით. 

მუხლი 6 

საგადამხდელო ბალანსის უზრუნველყოფის ზომები 

მხარეები შეეცდებიან თავიდან აიცილონ შეზღუდვების დაწესება საგადამხდელო ბალანსის 

დაცვის უზრუნველსაყოფად. 

როდესაც მხარეს გააჩნია სერიოზული საგადასახდელო ბალანსის და გარეფინანსური 

სირთულეების მდგომარეობა ან დგას ამგვარი საშიშროების წინაშე, მას შეუძლია: 

საქონლით ვაჭრობის შემთხვევაში, GATT 1994-ის და WTO-ს შეთანხმების 1A დანართში 

მოცემული 1994 წლის ტარიფებისა და ვაჭრობის შესახებ გენერალური შეთანხმების 

საგადამხდელო ბალანსის დებულებების განმარტების შესაბამისად, მიიღოს ან შეინარჩუნოს 

შემზღუდველი საიმპორტო ზომები; 

მომსახურებით ვაჭრობის შემთხვევაში, მიიღოს ან შეინარჩუნოს შეზღუდვები მომსახურებით 

ვაჭრობაზე, რაზეც  აღებული აქვს სპეციფიკური ვალდებულებები, მათ შორის, გადასახადებსა და 

ტრანსფერებზე იმ გარიგებებთან მიმართებით, რომლებიც დაკავშირებულია ასეთ 

ვალდებულებებთან; და  

მე-10 თავის (დაფუძნება) ქვეშ დაფუძნების შემთხვევაში, GATS-ის XII მუხლის 1 და 3 პუნქტების 

შესაბამისად, მიიღოს ან შეინარჩუნოს საგადამხდელო ბალანსის უზრუნველყოფის შეზღუდვები.  

მეორე პუნქტის “b” ქვეპუნქტის საფუძველზე მიღებული ან შენარჩუნებული შეზღუდვები: 

უნდა შეესაბამებოდნენ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის სადამფუძნებლო შეთანხმებას; 

არ უნდა უშვებდნენ მეორე მხარის კომერციული, ფინანსური და ეკონომიკური ინტერესების 

ზედმეტად დაზიანებას; 

არ უნდა აღემატებოდნენ იმ საჭიროებებს, რაც აუცილებელია გარემოებებთან გასამკლავებლად, 

როგორც აღწერილია მე-2 პუნქტში; 

უნდა იყოს დროებითი და მათი დასრულება უნდა განხორციელდეს ეტაპობრივად, როგორც კი 

გაუმჯობესდება სიტუაცია, მითითებული მე-2 პუნქტში; და 

უნდა იქნენ გამოყენებული არადისკრიმინაციულ საფუძველზე ისეთნაირად, რომ მეორე მხარეზე, 



271 
 

 

არ გავრცელდეს ნაკლებად ხელსაყრელი მოპყრობა ვიდრე სხვა არახელშემკვრელ მხარეზე. მე-2 

პუნქტის თანახმად მიღებული ან შენარჩუნებული ზომების მოქმედების სფეროს განსაზღვრისას 

მხარეს შეუძლია პრიორიტეტი მიანიჭოს ეკონომიკურ სექტორებს, რომლებიც უფრო 

მნიშვნელოვანია მისი ეკონომიკური განვითარებისთვის. თუმცა, ასეთი შეზღუდვები არ უნდა 

იქნეს მიღებული ან შენარჩუნებული კონკრეტული სექტორის დაცვის მიზნით. 

ნებისმიერი შეზღუდვა, მიღებული ან შენარჩუნებული მხარის მიერ მე-2 პუნქტის თანახმად, ან 

მათში შეტანილი ნებისმიერი ცვლილება ეცნობება მეორე მხარეს ამგვარი ზომების მიღებიდან 14 

დღის განმავლობაში. 

მხარემ, რომელიც ღებულობს ან ინარჩუნებს რაიმე შეზღუდვას მე-2 პუნქტის თანახმად, 

შეტყობინების თარიღიდან 45 დღის განმავლობაში უნდა დაიწყოს კონსულტაციები მეორე 

მხარესთან, რათა გადაიხედოს მის მიერ მიღებული და შენარჩუნებული შეზღუდვები. 

თავი 18 

დასკვნითი დებულებები 

მუხლი 1 

 დანართები 

წინამდებარე შეთანხმების დანართები წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.  

მუხლი 2 

 ძალაში შესვლა 

წინამდებარე შეთანხმება ძალაში შედის მხარეთა მიერ შეთანხმების ძალაში შესვლისთვის 

აუცილებელი შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურების დასრულების შესახებ, უკანასკნელი 

წერილობითი შეტყობინების მიღებიდან 30-ე  დღეს. 

მუხლი 3 

 ცვლილებები 

მხარეთა წერილობითი ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე წინამდებარე შეთანხმებაში 

შესაძლებელია ცვლილებების შეტანა. ნებისმიერი ცვლილება ძალაში შედის წინამდებარე 

შეთანხმების ძალაში შესვლისათვის აუცილებელი პროცედურების შესაბამისად. 

ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის შეთანხმების ან იმ ნებისმიერი საერთაშორისო შეთანხმების 

დებულებებში რაიმე ცვლილების შეტანის შემთხვევაში, რომლებიც ინკორპორირებულია 

წინამდებარე შეთანხმებაში, მხარეები მოითათბირებენ მოახდინონ თუ არა წინამდებარე 

შეთანხმებაში შესაბამისი ცვლილების შეტანა, თუ წინამდებარე შეთანხმება არ ადგენს სხვაგვარად.  

მუხლი 4 

მოქმედების შეწყვეტა 

წინამდებარე შეთანხმება ძალაში რჩება მანამდე, სანამ რომელიმე მხარე წერილობით არ 

შეატყობინებს მეორე მხარეს თავისი განზრახვის შესახებ, შეწყვიტოს მისი მოქმედება. წინამდებარე 

შეთანხმება მოქმედებას შეწყვეტს ასეთი შეტყობინების მიღების დღიდან  180  დღის შემდეგ. 

პირველ პარაგრაფში მოცემული შეტყობინებიდან 30 დღის განმავლობაში, რომელიმე მხარეს 

შეუძლია მოითხოვოს კონსულტაციების გამართვა, რათა გადაწყდეს, შეწყდეს თუ არა წინამდებარე 

შეთანხმების ნებისმიერი დებულების მოქმედება უფრო გვიან, ვიდრე ეს განსაზღვრულია 

პირველი პარაგრაფით. ამგვარი კონსულტაციები დაიწყება მოთხოვნის მეორე მხარისთვის 
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გადაცემიდან 30 დღის განმავლობაში და დასრულდება დებულების მოქმედების შეწყვეტამდე 

პირველი პარაგრაფით დადგენილი წესის შესაბამისად.  

ზემოაღნიშნულის დასტურად, ქვემორე ხელის მომწერნი, რომელთაც შესაბამისი მთავრობების 

მიერ მინიჭებული აქვთ სათანადო უფლებამოსილება, ხელს აწერენ წინამდებარე შეთანხმებას. 

შესრულებულია 2018 წლის 28 ივნისს ჰონგ კონგში ორ ეგზემპლარად ინგლისურ ენაზე. 

საქართველოს მთავრობის სახელით...საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

მინისტრის მოადგილე გენადი არველაძე 

ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სპეციალური ადმინისტრაციული რეგიონის ჰონგ კონგის 

მთავრობის სახელით კომერციისა და ეკონომიკური განვითარების მდივანი ედვარდ იუა თან-ვა 

1 TBT შეთანხმების პირველ დანართში მოცემული ტექნიკური რეგლამენტის განსაზღვრების 

შესაბამისად, სავალდებულო სტანდარტები ასევე ჯდება ტექნიკური რეგლამენტების ფარგლებში. 

2 თუ მომსახურების მიწოდება არ ხორციელდება პირდაპირ იურიდიული პირის მიერ, არამედ 

კომერციული წარმომადგენლობის სხვა ფორმების საშუალებით, როგორებიცაა ფილიალი ან 

წარმომადგენლობა, მომსახურების მიმწოდებელი (ანუ იურიდიული პირი), მიუხედავად ამგვარი 

კომერციული წარმომადგენლობისა, იღებს სხვა მომსახურების მიმწოდებლისთვის ამ თავით 

გათვალისწინებულ მოპყრობის რეჟიმს. ამგვარი რეჟიმი ვრცელდება კომერციულ 

წარმომადგენლობაზე, რომლის საშუალებითაც ხდება მომსახურების მიწოდება და არ არის 

აუცილებელი გავრცელდეს მომსახურების მიმწოდებლის სხვა ნებისმიერ ნაწილზე მხარის 

სივრცის ფარგლებს გარეთ, სადაც ხორციელდება მომსახურების მიწოდება.    

3 ამ მუხლით გათვალისწინებული სპეციფიკური ვალდებულებები არ უნდა განიმარტოს ისე, რომ 

მხარეს მოეთხოვოს შესაბამისი მომსახურების ან მომსახურების მომწოდებლების უცხოური 

ხასიათიდან გამომდინარე კონკურენტული ზიანის ანაზღაურება. 

4 თუ მხარე იღებს ბაზარზე დაშვების ვალდებულებას მომსახურების მიწოდებასთან მიმართებით 

მუხლი 1-ის (განმარტებები) (r)(i) ქვეპუნქტში მითითებული მიწოდების რეჟიმის საშუალებით და 

თუ კაპიტალის ტრანსსასაზღვრო მოძრაობა არის თავად მომსახურების არსებითი ნაწილი, მაშინ 

ეს მხარე ამ შეთანხმების შესაბამისად, ვალდებულია დაუშვას კაპიტალის მოძრაობა. თუ მხარე 

იღებს ბაზარზე დაშვების ვალდებულებას მომსახურების მიწოდებასთან მიმართებით მუხლი 1-ის 

(განმარტებები) (r)(iii) ქვეპუნქტში მითითებული მიწოდების რეჟიმის საშუალებით, მაშინ ეს მხარე, 

ამ შეთანხმების შესაბამისად, ვალდებულია დაუშვას მის სივრცეში კაპიტალის შესაბამისი 

მოძრაობა. 

5 2(c) ქვეპუნქტი არ ვრცელდება მხარის ზომებზე, რომლებიც ზღუდავს წარმოების ხარჯებს 

მომსახურების მიწოდებისთვის. 

6 ტერმინი „შესაბამისი საერთაშორისო ორგანიზაციები“ ეხება საერთაშორისო ინსტიტუტებს, 

რომელთა წევრობაც ღიაა ამ შეთანხმების მხარეების შესაბამისი ორგანოებისათვის. 

7 მიიჩნევა, რომ არაფერი ამ თავში არ უნდა იყოს აღქმული იმგვარად, რომ დააწესოს რაიმე 

ვალდებულება ინვესტიციების დაცვის  საკითხებზე, როგორიცაა: ექსპროპრიაციისგან დაცვა, 

სრული დაცვა და უსაფრთხოება და ინვესტიციების დაცვის სხვა საკითხები. 

8 მიიჩნევა, რომ მე-8 თავის (მომსახურებით ვაჭრობა) მოქმედების სფეროდან სპეციალურად 

ამოღებული მომსახურების სახეები არ ხვდება ამ თავის მოქმედების სფეროში. 
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9 მიიჩნევა, რომ ინვესტიციების დაცვის შეთანხმებებში, რომლის მხარეებიც არიან ჰონგ კონგი, 

ჩინეთი და საქართველო, დავების მოგვარების არცერთი მექანიზმი არ არის გამოყენებადი ამ თავის 

სავარაუდო დარღვევების მიმართ. 

10 ქართული მხარე თანახმაა მიაწოდოს ჰონგკონგ, ჩინეთის მხარეს გეოგრაფიული აღნიშვნების 

სფეროში არსებული ან ახალი კანონმდებლობის ან მისი ცვლილების ინგლისური თარგმანი. 

ხოლო ჰონგკონგ, ჩინეთი თანახმაა, რომ ქართულ მხარეს, ინგლისურ ენაზე, მიაწოდოს არსებული 

ან ახალი კანონმდებლობა ან მისი ცვლილება სასერტიფიკაციო ნიშნის  და კოლექტიური ნიშნის 

შესახებ ამ თავის მე-19 მუხლის (კომუნიკაცია) შესაბამისად, მას მერე, რაც ძალაში შევა ასეთი 

კანონი ან მისი ცვლილება. 

საქართველოსმთავრობასადაჩინეთისსახალხორესპუბლიკისმთავრობასშორისთავისუფალივაჭრო

ბისშესახებშეთანხმება 

პრეამბულა 

საქართველოს (შემდგომშიწოდებული, როგორც „საქართველო“) 

დაჩინეთისსახალხორესპუბლიკისშემდგომშიწოდებული, როგორც „ჩინეთი“) მთავრობები, 

შემდგომშიერთობლივადწოდებულნი, როგორც „მხარეები“: 

შთაგონებულნიარიანრაიმხანგრძლივიმეგობრულიდამზარდიორმხრივიეკონომი

კურიდასავაჭროურთიერთობებით, რომელსაცსაფუძველიჩაეყარა1992 

წელსდიპლომატიურიურთიერთობებისდამყარებისშედეგად; 

ეხმიანებიანრა, 1993 წლის 3 

ივნისისსაქართველოსრესპუბლიკისმთავრობასადაჩინეთისსახალხორესპუბლიკი

სმთავრობასშორისგაფორმებულსავაჭროდაეკონომიკურითანამშრომლობისშესახ

ებშეთანხმებას, 

რომელიცმიზნადისახავსმხარეებსშორისღრმადასტაბილურიეკონომიკურიდასავ

აჭროურთიერთობებისგაძლიერებას; 

ამყარებენრაურთიერთობებსთავიანთიუფლებებისადავალდებულებებისსაფუძვე

ლზემსოფლიოსავაჭროორგანიზაციისდაფუძნებისშესახებმარაკეშისშეთანხმების

შესაბამისად; 

იცავენრათავიანთიმთავრობებისუფლებებსრეგულირებისშესახებეროვნულიპოლ

იტიკისამოცანებისმიღწევისადამათიმოქნილობისშენარჩუნებისმიზნით, 

რათაუზრუნველყოფილიქნესსაზოგადოებრივიკეთილდღეობა; 

სურთრაგააძლიერონპარტნიორობაეკონომიკურსფეროშიდაგანახორციელონორმ

ხრივივაჭრობისშემდგომილიბერალიზაციადახელიშეუწყონინვესტიციებსეკონო

მიკურიდასოციალურისარგებლისმიღების, 

დასაქმებისახალიშესაძლებლობებისშექმნის, 
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თავიანთიხალხისთვისცხოვრებისსტანდარტებისგაუმჯობესებისადაჯანმრთელო

ბის, უსაფრთხოებისდაგარემოსდაცვისმიზნით;     

კიდევ ერთხელ ადასტურებენ რა თავიანთ სწრაფვას მდგრადი განვითარების  

მიმართულებით; 

გადაწყვიტეს რა, რომ შეიქმნას გაფართოებული ბაზარი საქონლისა დამომსახურებისთვის,  

რომელიც აწესებს ვაჭრობის მარეგულირებელ წესებს, რომელიც  

უზრუნველყოფს პროგნოზირებად, გამჭვირვალე და თანმიმდევრულ სავაჭრო 

ჩარჩოს ბიზნესსაქმიანობისთვის; 

სურთ რა შექმნან ვაჭრობის განვითარებისა და დივერსიფიცირებისთვის  

ხელსაყრელი პირობები საერთო ინტერესის სფეროებში კომერციული და  

ეკონომიკური თანამშრომლობის ხელშეწყობის მიზნით; აღიარებენ რა, რომ თავისუფალი 

ვაჭრობის  

შესახებ შეთანხმების გზით ეკონომიკური პარტნიორობის განმტკიცება, რომლითაც  

იხსნება ბარიერები საქონლითა და მომსახურებით ვაჭრობისას,  ორმხრივ სარგებელს 

 მოუტანს მხარეებს; და სწამთ რა, რომ წინამდებარე შეთანხმება გააღრმავებს გლობალურ  

ბაზარზე თავიანთი ფირმების კონკურენტუნარიანობას და შექმნის ეკონომიკური და  

სავაჭრო ურთიერთობების ხელშეწყობის პირობებს; 

 შეთანხმდნენ შემდეგზე:  

          თავი 1 

         მუხლი 1.1. თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შექმნა 

მხარეები, GATT 1994-ის XXIV მუხლისა და GATS-ის V მუხლის შესაბამისად ქმნიან  

თავისუფალ სავაჭრო სივრცეს. 

მუხლი 1.2. სხვა შეთანხმებებთან ურთიერთქმედება 

მხარეები ადასტურებენ თავიანთ უფლებებსა და ვალდებულებებს, რომლებიც 

გამომდინარეობს WTO-ს შეთანხმებიდან და სხვა WTO-ს ფარგლებში მოლაპარაკებული  

შეთანხმებებიდან, რომელთა მხარესაც ორივე მხარე წარმოადგენს და ყველა სხვა 

საერთაშორისო შეთანხმებიდან, რომელთა მხარესაც ორივე მხარე წარმოადგენს. 

მუხლი 1.3. მოქმედების სფერო[1] 

1. საქართველოსთან მიმართებით, წინამდებარე შეთანხმება ვრცელდება 

საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე, როგორც ეს დადგენილია საქართველოს 

შიდასახელმწიფოებრივი კანონმდებლობით, მათ შორის სახმელეთო 
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ტერიტორიაზე, მის წიაღსა და საჰაერო სივრცეზე მის ზემოთ, შიდა წყლებსა და 

ტერიტორიულ წყლებზე, ზღვის ფსკერზე, მის წიაღსა და საჰაერო სივრცეზე მათ 

ზემოთ, რომელთა მიმართ საქართველო ახორციელებს სუვერენიტეტს, აგრეთვე 

ტერიტორიულ წყლებთან მომიჯნავე მიმდებარე ზონაზე, განსაკუთრებულ 

ეკონომიკურ ზონაზე და კონტინენტურ შელფებზე, რომელთა მიმართ 

საქართველო ახორციელებს სუვერენულ უფლებებს და/ან იურისდიქციას 

საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად. 

2. ჩინეთთან მიმართებით, წინამდებარე შეთანხმება ვრცელდება ჩინეთის მთელ 

საბაჟო ტერიტორიაზე, მათ შორის სახმელეთო ტერიტორიაზე, ტერიტორიის 

ზემოთ არსებულ საჰაერო სივრცეზე, შიდა წყლებზე დატერიტორიულ წყლებზე, 

ისევე როგორც მათ ფსკერზე და წიაღისეულზე, და ნებისმიერ 

ტერიტორიაზეტერიტორიული ზღვის ფარგლებს გარეთ, რომელთა მიმართ 

ჩინეთი შესაძლოა ახორციელებდეს სუვერენულ უფლებებს და/ან იურისდიქციას 

საერთაშორისო სამართლისა და მისი შიდასახელმწიფოებრივი კანონმდებლობის 

შესაბამისად; 

3. თითოეული მხარე ვალდებულია სრულად დაიცვას წინამდებარე შეთანხმების 

დებულებები და მიიღოს მის ხელთ არსებული ყველა გონივრული ზომა 

ადგილობრივი მთავრობისა და საკუთარ ტერიტორიაზე მოქმედ ხელისუფლების 

ორგანოთა მიერ აღნიშნული დებულებების შესრულების მიზნით.  

მუხლი 1.4. ზოგადი განმარტებები 

c) GATS ნიშნავსგენერალურშეთანხმებასმომსახურებითვაჭრობისშესახებ, 

რომელიცმოცემულია 

ვაჭრობის მსოფლიოორგანიზაციის (WTO) შეთანხმების 1B დანართში; 

(d) GATT 1994 ნიშნავს 1994 წლისგენერალურშეთანხმებასტარიფებისადავაჭრობისშესახებ,  

რომელიცმოცემულიავაჭრობისმსოფლიოორგანიზაციისშეთანხმების 1B დანართში; 

(e) ზომებინიშნავსნებისმიერშიდასახელმწიფოებრივკანონს, რეგულაციას, 

პროცედურას, მოთხოვნასათუპრაქტიკას; 

(f) WTO ნიშნავსვაჭრობისმსოფლიოორგანიზაციას; და 

(g) WTO 

შეთანხმებანიშნავსვაჭრობისმსოფლიოორგანიზაციისდაფუძნებისშესახებ

მარაკეშის 

შეთანხმებას, რომელიცშესრულდა 1994 წლის 15 აპრილსქ. მარაკეშში. 

თავი 2 
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საქონლითვაჭრობა 

მუხლი 2.1. მოქმედებისსფერო 

წინამდებარეთავიგამოიყენებამხარეთაშორისსაქონლითვაჭრობასთანდაკავშირებით. 

მუხლი 2.2. განმარტებები 

წინამდებარეთავისმიზნებისთვის: 

(a) 

იმპორტისლიცენზირებისპროცედურებისშესახებშეთანხმებანიშნავსშეთანხმებასიმპორტი

სლიცენზირებისპროცედურებისშესახებ, 

რომელიცმოცემულიავაჭრობისმსოფლიოორგანიზაციის (WTO) 

დამფუძნებელიმარაკეშისშეთანხმების 1A დანართში; 

(b) „საბაჟოგადასახადი“ 

მოიცავსნებისმიერისახისსაბაჟოანიმპორტისგადასახადსდანებისმიერიტიპისმოსაკრებელს

, ნებისმიერისახისდამატებითიგადასახადისანმოსაკრებლისჩათვლით, 

რომელიცდაწესებულიასაქონლისიმპორტთანდაკავშირებით, 

თუმცაარმოიცავსარცერთისახის: 

(i) მოსაკრებელს, რომელიც GATT 1994-ის III მუხლისმე-2 

პუნქტისშესაბამისადდაწესებულიშიდაგადასახადისეკვივალენტურიადაეხებაერთ-

ერთიმხარისმსგავსანპირდაპირკონკურენტულანჩანაცვლებადსაქონელს, 

ანისეთიტიპისსაქონელს, 

რომლიდანაცგანხორციელდაიმპორტირებულისაქონლისწარმოებამთლიანადანნაწილობრ

ივ; 

(ii) ანტიდემპინგურანსაკომპენსაციოგადასახადებს, რომელიცდაწესებულიაერთ-

ერთიმხარისშიდასახელმწიფოებრივიკანონმდებლობისშესაბამისადდაგამოიყენება GATT 

1994-ის VI მუხლისდებულებების, GATT 1994-ის VI 

მუხლისგანხორციელებისშესახებშეთანხმებისდა GATT 1994-

ისსუბსიდიებისადასაკომპენსაციოზომებისშესახებშეთანხმებისშესაბამისად; ან 

(iii) გადასახდელებსანსხვამოსაკრებლებს, 

რომლებიცშეესაბამებაგაწეულიმომსახურებისხარჯებს. 

მუხლი 2.3. ეროვნულირეჟიმიშიდადაბეგვრასადარეგულაციებზე 
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თითოეულიმხარეაწესებსეროვნულრეჟიმსმეორემხარისსაქონელთანმიმართებით GATT 

1994-ის III მუხლისშესაბამისად. ამმიზნით, GATT 1994-ის III 

მუხლიასახულიაწინამდებარეშეთანხმებაშიდაწარმოადგენსმისნაწილს, 

შესაბამისიცვლილებებისგათვალისწინებით mutatis mutandis. 

მუხლი 2.4. საბაჟოგადასახადებისგაუქმება 

1. გარდაწინამდებარეშეთანხმებითდადგენილიშემთხვევებისა, 

ამშეთანხმებისძალაშიშესვლისთარიღიდან, 

მხარეებმაუნდაგააუქმონყველასაბაჟოგადასახადიმეორემხარისტერიტორიაზეწარმოშობი

ლპროდუქციაზე (როგორცგანსაზღვრულია 3.2 მუხლში) დანართი I (2.4 

(საბაჟოგადასახადებისგაუქმება) მუხლთანდაკავშირებულიგანრიგი) განრიგისმიხედვით. 

2. 

არცერთმამხარემარუნდაგაზარდოსარსებულისაბაჟოგადასახადიანშემოიღოსახალისაბაჟო

გადასახადიმეორემხარეშიწარმოშობილისაქონლისიმპორტზე, 

გარდაწინამდებარეშეთანხმებითგანსაზღვრულიშემთხვევებისა.  

მუხლი 2.5. საქონლისკლასიფიკაცია 

მხარეებსშორისსაქონლითვაჭრობისკლასიფიკაციაუნდაეფუძნებოდესთითოეულიხელშემ

კვრელიმხარისსატარიფონომენკლატურას 2012 

წლისჰარმონიზებულისისტემისდამასშიშეტანილიშემდგომიცვლილებებისშესაბამისად. 

მუხლი 2.6. არასატარიფოზომები 

გარდაწინამდებარეშეთანხმებითდადგენილიშემთხვევებისა, 

არცერთმამხარემარუნდადააწესოსანშეინარჩუნოსრაიმეტიპისაკრძალვაანშეზღუდვაანმსგა

ვსიძალისმქონეზომა, მათშორის, რაოდენობრივიშეზღუდვები, 

რომელიცუკავშირდებამეორემხარისტერიტორიაზეწარმოშობილისაქონლისიმპორტს, 

ანმეორემხარისტერიტორიაზეშესასვლელადგანკუთვნილისაქონლისექსპორტსანსაექსპორ

ტოდგასაყიდსაქონელსგარდა GATT 1994-ის XI მუხლისშესაბამისად. ამმიზნით, GATT 

1994-ისმუხლიასახულიაწინამდებარეშეთანხმებაშიდაწარმოადგენსმისნაწილს, mutatis 

mutandis. 

მუხლი 2.7. იმპორტისლიცენზირება 

თითოეულიმხარეუზრუნველყოფს, 

რომმეორემხარისტერიტორიაზეწარმოშობილისაქონლისმიმართგამოყენებულიიმპორტის
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ლიცენზირებისრეჟიმიგამოიყენებავაჭრობისმსოფლიოორგანიზაციისშეთანხმებისშესაბამი

სად, კერძოდკი, 

იმპორტისლიცენზირებისპროცედურებისშესახებშეთანხმებისდებულებათაშესაბამისად.  

მუხლი 2.8. ადმინისტრაციულიგადასახდელებიდაფორმალობები 

GATT 1994-ის VIII:1 მუხლისდებულებებისშესაბამისად, 

თითოეულიმხარეუზრუნველყოფს, რომყველაგადასახადიდამოსაკრებელი, 

განურჩევლადმისიტიპისა (GATT 1994-ის VIII:2 

მუხლისთანახმადგამოყენებულისაბაჟოგადასახადების, 

შიდაგადასახადებისანსხვაშიდამოსაკრებლებისეკვივალენტიმოსაკრებლების, ასევე, GATT 

1994-ის VI და VII მუხლების, GATT 1994-ის VI 

მუხლისიმპლემენტაციისშესახებშეთანხმებისადასუბსიდიებისადასაკომპენსაციოზომების

შესახებშეთანხმებისთანახმადგამოყენებულიანტიდემპინგურიდასაკომპენსაციოგადასახა

დებისგარდა), 

რომელიცდაწესებულიასაქონლისიმპორტსათუექსპორტზეანმათთანდაკავშირებით, 

უნდაშეადგენდესგაწეულიმომსახურებისსავარაუდოღირებულებასდაარაპირდაპირარუნ

დაიცავდესშიდაპროდუქტსანფისკალურიმიზნებისთვისიმპორტისათუექსპორტისდაბეგვ

რას. 

მუხლი 2.9. სავაჭრორეგულაციებისადმინისტრირება 

1. GATT 1994-ის X მუხლისშესაბამისად, 

თოთოეულიმხარევალდებულიათანმიმდევრული, 

მიუკერძოებელიდაგონივრულიფორმითგანახორციელოსყველაიმკანონის, რეგულაციის, 

სასამართლოგადაწყვეტილებისადაადმინისტრაციულიგადაწყვეტილებისადმინისტრირებ

ა, რომელიცუკავშირდებასაბაჟომიზნებისთვისპროდუქციისკლასიფიკაციასათუშეფასებას, 

ანგადასახადების, გადასახდელებისანმოსაკრებლების, ანმოთხოვნების, 

შეზღუდვებისანაკრძალვებისგანაკვეთებს, 

რომლებიცდაწესებულიაიმპორტსათუექსპორტზეანშესაბამისად, 

გადასახადებისგადარიცხვაზე, ანრომელიცგავლენასახდენსპროდუქციისგაყიდვაზე, 

დისტრიბუციაზე, ტრანსპორტირებაზე, დაზღვევაზე, დასაწყობებაზე, შემოწმებაზე, 

გამოფენაზე, დამუშავებაზე, შერევასადასხვასახითმათგამოყენებაზე.  

2. GATT 1994-ის VIII მუხლისშესაბამისად, არცერთმხარესარაქვსუფლება, 

დააწესოსმკაცრიჯარიმებისაბაჟორეგულაციებისანპროცედურულიმოთხოვნებისუმნიშვნე

ლოდარღვევებისთვის. კერძოდ, 

არცერთიჯარიმასაბაჟოდოკუმენტაციაშიდაშვებულიისეთიტიპისშეცდომისთვის, 
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რომელიცმარტივადგამოსწორებადიადააშკარადარარისდაშვებულითაღლითურიმიზნითა

ნუხეშიგაუფრთხილებლობით, არუნდაიყოსიმაზემეტი, 

ვიდრეესსაჭიროაუბრალოგაფრთხილებისთვის. 

მუხლი 2.10. დავებისმოგვარება 

მე-13 თავით (დავებისმოგვარება) 

განსაზღვრულიდავებისმოგვარებისდებულებებიგამოიყენებაწინამდებარეთავშიმოცემულ

ყველასაკითხთანმიმართებით. 

თავი 3 

წარმოშობისწესები 

ნაწილი1. წარმოშობისწესები 

მუხლი 3.1. ტერმინთაგანმარტებები 

წინამდებარეთავისმიზნებისათვის: 

„საბაჟოღირებულება“ ნიშნავსღირებულებას, როგორცესგანსაზღვრულია 1994 

წლისტარიფებსადავაჭრობისშესახებგენერალურიშეთანხმების VII 

მუხლისგანხორციელებისშესახებშეთანხმებაში 

(შეთანხმებასაბაჟოღირებულებისგანსაზღვრისშესახებ); 

„ფრანკო-ქარხნისფასი“ ნიშნავსქარხნისფასს, 

გადახდილსპროდუქციაშიმწარმოებლისთვის, 

რომელიცმდებარეობსმხარისტერიტორიაზე, 

სადაცსრულდებაპროდუქციისსაბოლოოდამუშავებაანგადამუშავება, იმპირობით, 

რომფასიმოიცავსყველაგამოყენებულიმასალისფასს, 

ხელფასებსადანებისმიერსხვახარჯსადასარგებელს, გარდაშიდაგადასახადებისა, 

რომლებიცანაზღაურებულიიქნებაანშეიძლებაანაზღაურებულიქნესმიღებულიპროდუქცი

ისექსპორტისშემდეგ; 

„ურთიერთშემცვლელიმასალები“ ნიშნავსმასალებს, 

რომლებიცურთიერთშემცვლელიაკომერციულიმიზნებისათვის, 

რომელთამახასიათებლებიარსებითადიდენტურიადარომელთაგანსხვავებაუბრალოვიზუა

ლურიდათვალიერებითშეუძლებელია; 
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„საყოველთაოდაღიარებულისაბუღალტროპრინციპები“ 

ნიშნავსმხარისაღიარებულსაბუღალტროსტანდარტებსშემოსავლების, გასავალის, 

ხარჯების, აქტივებისადაპასივებისაღრიცხვასთან, 

ინფორმაციისგამჟღავნებასთანდაფინანსურიანგარიშებისმომზადებასთანმიმართებით. 

აღნიშნულისტანდარტებიშეიძლებაშეიცავდესროგორცზოგადსახელმძღვანეოლოებს, 

ასევედეტალურნორმებს, პრაქტიკასადაწესებს; 

„საქონელი“ გულისხმობსპროდუქტსანმასალას; 

„პროდუქტი“ გულისხმობსწარმოებულპროდუქტსიმშემთხვევაშიცკი, 

თუმისიგამოყენებამოგვიანებითგანზრახულიასხვასაწარმოოოპერაციაში; 

„მასალა“ გულისხმობსნებისმიერინგრედიენტს, ნაწილს, კომპონენტს, 

კონსტრუქციებისნაწილებსდა/ანსაქონელს, 

რომელიცფიზიკურადშერეულიქნასხვაპროდუქტთანანგადამუშავებულიქნასხვაპროდუქტ

ისწარმოებისას; 

„წარმოება“ გულისხმობსსაქონლისმოპოვებისნებისმიერმეთოდს, 

მათშორისდაარამხოლოდ, მოყვანა, გაზრდა, მოპოვება, მოსავლისაღება, თევზაობა, 

აკვაკულტურა, სოფლისმეურნეობა, ხაფანგითდაჭერა, ნადირობა, დაჭერა, შეგროვება, 

შეკრება, მოშენება, მოპოვება, წარმოება, საქონლისდამუშავებაანაწყობა; 

„წარმოშობისმქონემასალები“ გულისხმობსმასალებს, რომელიცკვალიფიცირებულია, 

როგორცწინამდებარეთავისდებულებებისშესაბამისადწარმოშობილი; 

„ჰარმონიზებულისისტემა“ გულისხმობს 

„საქონლისაღწერისადაკოდირებისჰარმონიზებულისისტემისშესახებ“ 1983 

წლისსაერთაშორისოკონვენციასადამისშემდგომცვლილებებს. 

მუხლი 3.2. წარმოშობისმქონესაქონელი 

თუწინამდებარეთავითსხვაგარადარააგანსაზღვრული, 

შემდეგისაქონელიშეიძლებაჩაითვალოს, როგორცწარმოშობილიმხარისტერიტორიაზე: 

(a) საქონელი, რომელისმთლიანადმიღებულიაანწარმოებულიამხარისტერიტორიაზე, 

როგორცესგანმარტებულიამე-3 მუხლში (მთლიანადმიღებულიანწარმოებულისაქონელი); 

(b) 

მხარისტერიტორიაზეექსკლუზიურადწარმოშობისმქონემასალებიდანწარმოებულისაქონე

ლი; ან 
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(c) 

მხარისტერიტორიაზეწარმოშობისსტატუსისარმქონემასალებიდანწარმოებულისაქონელი, 

იმპირობით, 

რომსაქონელიშესაბამისობაშიარეგიონალურიმნიშვნელობისკრიტერიუმებთანარანაკლებ 

40%-ით, იმსაქონლისგარდა, რომელიცმოცემულიადანართში II (PSR), 

რომელიცუნდააკმაყოფილებდესაღნიშნულითგათვალისწინებულმოთხოვნებს. 

მუხლი 3.3. ქვეყანაშიმთლიანადმიღებულიანწარმოებულისაქონელი 

მე-2 მუხლის (წარმოშობისმქონესაქონელი) (a) ქვეპუნქტისმიზნებისათვის, 

შემდეგისაქონელიშეიძლებაჩაითვალოს, 

როგორცმთლიანადმიღებულიმხარისტერიტორიაზე: 

(a) მხარისტერიტორიაზედაბადებულიდაგაზრდილიცოცხალიცხოველები; 

(b) (a) ქვეპუნქტშიმითითებულიცოცხალიცხოველებიდანმიღებულისაქონელი; 

(c) მხარისტერიტორიაზეგაზრდილი, მომკილი, 

აღებულიანშეგროვებულიმცენარეულიპროდუქტები; 

(d) მხარისტერიტორიაზეგანხორციელებულინადირობით, ხაფანგითდაჭერით, 

თევზაობით, აკვაკულტურით, შეგროვებითანდაჭერითმიღებულისაქონელი; 

(e) მინერალებიდასხვაბუნებრივინივთიერებები, რომლებსაცარშეიცავსზემოხსენებული 

(a)-დან (d)-მდექვეპუნქტებიდარომლებიცმოპოვებულიანმიღებულიამისინიადაგიდან, 

წყლებიდან, ზღვისფსკერიდანანზღვისფსკერისქვეშქვენიადაგიდან; 

(f) მხარისტერიტორიულიწყლებისგარეთწყლებიდან, 

ზღვისფსკერიდანანზღვისფსკერისქვეშქვენიადაგიდანმოპოვებულისაქონელი, 

იმშემთხვევაში, თუმხარესაქვსამგვარიწყლების, 

ზღვისფსკერისანზღვისფსკერისქვეშქვენიდაგისექსპლუატაციისუფლება, 

შესაბამისისაერთაშორისოშეთახმებებისთანახმად, 

რომლისმხარესაცწარმოადგენსაღნიშნულიმხარე; 

(g) 

მხარისტერიტორიაზერეგისტრირებულიდაამმხარისდროშისქვეშმცურავიხომალდისმიერ

მხარისტერიტორიულიწლებისგარედანმიღებულისაზღვაოთევზჭერისსაქონელიდასხვასა

ზღვაოპროდუქტები; 
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(h) 

მხარისტერიტორიაზერეგისტრირებულიდაამმხარისდროშისქვეშმცურავიგემისბორტზექა

რხნისმიერდამუშავებულიანდამზადებულისაქონელი, 

რომელიცექსკლუზიურადაამიღებული (g) ქვეპუნქტშიმითითებულისაქონლიდან; 

(i) მხარისტერიტორიაზეგადამუშავებისშედეგადმიღებულიჯართიდანარჩენები, 

რომლებიცგამოიყენებამხოლოდნედლეულისაღსადგენად. 

(j) იქმოპოვებულიგამოყენებულისაქონელი, 

რომელიცგამოიყენებამხოლოდნედლეულისაღსადგენად; ან 

(k) მხარისტერიტორიაზემთლიანადწარმოებულისაქონელი, 

რომელიცექსკლუზიურადაამიღებული (a)-დან (j)-

მდექვეპუნქტებშიმითითებულისაქონლიდან. 

მუხლი 3.4. რეგიონალურიღირებულებისმინიმალურიმოთხოვნა (RVC) 

1. რეგიონალურიღირებულებისმინიმალურიმოთხოვნაგამოთვლიილუნდაიქნესშემდეგნაირ

ად: 

2. ფრანკო-ქარხნისფასი - VNM 

RVC= ------------------------------------------------------ x 100% 

ფრანკო-ქარხნისფასი 

სადაც: 

RVC არისღირებულებისმინიმალურიმოთხოვნა, რომელიცგამოხატულიაპროცენტებში; 

დაVNM არისწარმოშობისსტატუსისარმქონემასალებისღირებულება. 

2. VNM 

უნდაგანისაზღვროსსაბაჟოღირებულებისსაფუძველზეწარმოშობისსტატუსისარმქონე, 

მათშორის, გაურკვეველიწარმოშობისმასალებისიმპორტისდროს. 

თუაღნიშნულიღირებულებაუცნობიადაშეუძლებელიადადგენა, 

გამოიყენებაპირველადდადგენილიფასი, 

რომელიცგადახდილიქნაანგადასახდელიამასალისათვისმხარისტერიტორიაზე. 

3. თუპროდუქტი, 

რომელმაცმოიპოვაწარმოშობისსტატუსიმხარისტერიტორიაზეპირველიპუნქტისშესაბამის

ად, 
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შემდგომდამუშავებულიქნაამმხარისტერიტორიაზედაგამოყენებულიქნაროგორცმასალასხ

ვაპროდუქტისსაწარმოებლად, 

მხედველობაშიარუნდაიქნესმიღებულიამმასალისწარმოშობისსტატუსისარქონისკომპონენ

ტიპროდუქტისწარმოშობისსტატუსისგანსაზღვრისას. 

მუხლი 3.5. კუმულაცია 

ერთ-ერთიმხარისწარმოშობისმქონემასალები, 

რომლებიცგამოიყენებამეორემხარისტერიტორიაზესაქონლისწარმოებისათვის, 

მიჩნეულიუნდაიქნესამუკანასკნელიმხარისტერიტორიაზეწარმოშობილად. 

მუხლი 3.6. არასაკმარისიდამუშავებაანგადამუშავება 

1. მიუხედავადმე-2 (c) მუხლისა, საქონელიარუნდაჩაითვალოსწარმოშობისმქონედ, 

თუმანმხოლოდგაიარაერთანმეტიქვემოთმოცემულიოპერაციაანდამუშავება: 

(a) 

კონსერვირებისოპერაციებიპროდუქციისვარგისიანობისშენარჩუნებისუზრუნველყოფისმი

ზნითტრანსპორტირებისადაშენახვისდროს; 

(b) საგნებისნაწილებისმარტივიაწყობა, რათაშეადგინოსმთლიანისაგანი, 

ანპროდუქტებისდაშლანაწილებად; 

(c) შეფუთვის, 

გახსნისანხელახალიშეფუთვისოპერაციებიგაყიდვისანშენახვისმიზნებისათვის; 

(d) ცხოველებისდაკვლა; 

(e) რეცხვა, წმენდა, მტვრის, ჟანგის, ზეთის, საღებავისანსხვასახისსაფარებისმოცილება; 

(f) ქსოვილისდაუთოებაანდაპრესვა; 

(g) ღებვისადაგაპრიალებისმარტივიოპერაციები; 

(h) მარცვლეულისადაბრინჯისგარჩევა, ნაწილობრივიანსრულიგაუფერულება, 

გაპრიალებადამომინანქრება; 

(i) შაქრისღებვისანშაქრისნატეხებისდამზადებისოპერაციები; 

(j) ხილის, თხილისადაბოსტნეულისთლა, კურკისგამოცლადანაჭუჭისმოცილება; 

(k) თლა, მარტივიფქვაანმარტივიჭრა; 
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(l) გაცრა, გაცხრილვა, გადარჩევა, კლასიფიცირება, დაჯგუფება, მისადაგება; 

(ნაკეთობათაკომპლექტებისშედგენისჩათვლით); ჭრა, დასერვა, გატარება, დახვევა, 

ანგორგლისდაშლა; 

(m) მარტივიმოთავსებაბოთლებში, თუნუქისქილებში, კოლბებში, ჩანთებში, ჩემოდნებში, 

ყუთებში, დამაგრებაბარათებზეანდაფებზედაშეფუთვისსხვამარტივიოპერაციები; 

(n) შტამპების, იარლიყების, 

ლოგოებისდასხვაგანმასხვავებელინიშნებისმიმაგრებაანბეჭდვაპროდუქციაზეანმათშეფუ

თვაზე; 

(o) პროდუქციისმარტივიშერევა, მიუხედავადიმისაარისესსხვადასხვატიპისთუარა; 

(p) წყლითანსხვასითხითმარტივიგაზავება, 

რომელიცარსებითადარცვლისსაქონლისმახასიათებლებს; ან 

(q) ოპერაციები, რომელთაერთადერთიმიზანიაპორტშიტვირთისდამუშავებისგაადვილება. 

2. 

მხედველობაშიუნდაიქნესმიღებულიმხარისტერიტორიაზემოცემულისაქონლისწარმოები

სასგანხორციელებულიყველაოპერაცია, 

მიუხედავადიმისააღნიშნულისაქონლისმიერგავლილიოპერაციაანდამუშავებამიჩნეულია

თუარაპირველპუნქტშიმითითებულარასაკმარისიდამუშავებაანგადამუშავებად. 

მუხლი 3.7. დემინიმის 

საქონელი, რომელიცარაკმაყოფილებსდანართით II-A (PSR) 

გათვალისწინებულსატარიფოკლასიფიკაციაშიცვლილებისმოთხოვნას, 

არისწარმოშობისმქონე, თუწარმოშობისსტატუსისარმქონემასალისღირებულება, 

რომელიცგამოყენებულიქნასაქონლისწარმოებისათვისდაარგანუცდიაშესაბამისიცვლილებ

ასატარიფოკლასიფიკაციაში, 

არაღემატებამოცემულისაქონლისფრანკოქარხნისფასისღირებულების 10%-ს. 

ხსენებულიწარმოშობისსტატუსისარმქონემასალისღირებულებაგანსაზღვრულუნდაიქნეს 

3.4. მუხლისმე-2 პუნქტისთანახმად (რეგიონალურიმნიშვნელობისკრიტერიუმები). 

მუხლი 3.8. ურთიერთშემცვლელიმასალები 

როდესაცწარმოშობისმქონედაწარმოშობისსტატუსისარმქონეურთიერთშემცვლელიმასალე

ბიგამოიყენებასაქონლისწარმოებისათვის, შემდეგიზომებიუნდაიქნესმიღებული, 

რათაგანისაზღვროსგამოყენებულიმასალაწარმოშობისსტატუსისმქონეათუარა: 



285 
 

 

(a) მასალებისფიზიკურიგანცალკევება; ან 

(b) მატერიალურ-ტენიკურიმომარაგებისმართვისმეთოდი, 

რომელიცაღიარებულიაექსპორტიორიმხარისბუღალტრულიაღრიცხვისსაყოველთაოდმიღ

ებულიპრინციპებითდაგამოყენებულიუნდაიქნესსულმცირეერთიფისკალურიწლისათვის. 

მუხლი 3.9. ნეიტრალურიელემენტები 

1. იმისდადგენისასსაქონელიარისთუარაწარმოშობისმქონესაქონელი, 

ნებისმიერინეიტრალურიელემენტი, როგორცესგანსაზღვრულიამე-2 პუნქტში, 

უგულებელყოფილუნდაიქნეს. 

2. ნეიტრალურიელემენტინიშნავსსაქონელს, 

რომელიცგამოიყენებასხვასაქონლისწარმოებისათვის, 

შემოწმებისადაინსპექტირებისათვის, 

მაგრამთავადარარისფიზიკურადშერეულიამსაქონელში, მათშორის: 

(a) საწვავი, ენერგია, კატალიზატორებიდაგამხსნელინივთიერებები; 

(b) მოწყობილობა, ხელსაწყოებიდადანადგარები, 

რომლებიცგამოიყენებასაქონლისშემოწმებისანინსპექტირებისათვის; 

(c) ხელთათმანები, სათვალეები, ფეხსაცმელები, ტანსაცმელები, 

უსაფრთხოებისმოწყობილობებიდახელსაწყოები; 

(d) ინსტრუმენტები, შტამპებიდაყალიბები; 

(e) სათადარიგონაწილებიდამასალები, 

რომლებიცგამოიყენებამოწყობილობებისადაშენობებისექსპლუატაციისათვის; 

(f) საპოხიმასალა, საცხი, შემადგენელინაწილებიდასხვამასალები, 

რომლებიცგამოიყენებაწარმოებაშიანგამოიყენებამოწყობილობებისადაშენობებისმუშაობის

ათვის; 

(g) ნებისმიერისხვასაქონელი, რომელიცარშედისსაქონელში, 

მაგრამრომლისგამოყენებასაქონლისსაწარმოებლადდასაბუთებულადჩანს, 

რომარისამწარმოებისნაწილი. 

მუხლი 3.10. შეფუთვა, შეკვრებიდაკონტეინერები 
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1. კონტეინერებიდაშესაფუთიმასალები, 

რომლებიცგამოიყენებასაქონლისტრანსპორტირებისათვისარუნდაიქნესმხედველობაშიმი

ღებულისაქონლისწარმოშობისგანსაზღვრისას. 

2. შესაფუთიმასალებისადაკონტეინერებისწარმოშობა, 

რომლებშიცშეფუთულიასაქონელისაცალოგაყიდვისათვისუგულებელყოფილიუნდაიქნეს

საქონლისწარმოშობისგანსაზღვრისას, იმშემთხვევაში, 

თუშესაფუთიმასალებიდაკონტეინერებიკლასიფიცირებულიასაქონელთანერთად. 

3. მე-2 პუნქტისმიუხედავად, 

როდესაცსაქონელიექვემდებარებარეგიონალურიმნიშვნელობისკრიტერიუმებისმოთხოვნე

ბს, 

მხედველობაშიუნდაიქნესმიღებულისაცალოგაყიდვებისათვისგამოყენებულიშესაფუთიმა

სალებისადაკონტეინერების, 

როგორცწარმოშობისმქონემასალებისანწარმოშობისსტატუსისარმქონემასალებისღირებულ

ება, 

შესაბამისშემთხვევაშისაქონლისრეგიონალურიმნიშვნელობისკრიტერიუმებისგამოთვლის

ას. 

მუხლი 3.11. აქსესუარები, სათადარიგონაწილებიდაინსტრუმენტები 

1. საქონელთანწარმოდგენილიდაკლასიფიცირებულიაქსესუარები, 

სათადარიგონაწილებიდაინსტრუმენტები, მიჩნეულიუნდაიქნეს, 

როგორცსაქონლისნაწილი, თუ: 

(a) მათიანგარიშ-ფაქტურაგამოწერილიასაქონელთანერთად; და 

(b) მათირაოდენობადაღირებულებაკომერციულადსტანდარტულიასაქონლისათვის. 

2. როდესაცსაქონელიექვემდებარება X დანართით (PSR) 

დადგენილსატარიფოკლასიფიკაციაშიცვლილებისკრიტერიუმს, 

პირველპუნქტშიმითითებულიაქსესუარები, 

სათადარიგონაწილებიდაინსტრუმენტებიუგულებელყოფილიუნდაიქნესსაქონლისწარმოშ

ობისგანსაზღვრისას. 

3. 

როდესაცსაქონელიექვემდებარებარეგიონალურიმნიშვნელობისკრიტერიუმებისმოთხოვნე

ბს, მხედველობაშიუნდაიქნესმიღებულიპირველპუნქტშიმითითებულიაქსესუარების, 

სათადარიგონაწილებისადაინსტრუმენტების, 
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როგორცწარმოშობისმქონემასალებისანწარმოშობისსტატუსისარმქონემასალებისღირებულ

ება, 

შესაბამისშემთხვევაშისაქონლისრეგიონალურიმნიშვნელობისკრიტერიუმებისგამოთვლას

ას. 

მუხლი 3.12. კომპლექტები 

კომპლექტები, როგორცესგანსაზღვრულიაჰარმონიზებულისისტემისზოგადმე-3 წესში, 

განიხილებაროგორცწარმოშობისმქონე, 

როდესაცწარმოშობისმქონეამისიყველაკომპონენტი. მიუხედავადიმისა, 

რომკომპლექტიშედგებაწრმოშობისმქონედაწარმოშობისსტატუსისარმქონეპროდუქტებისგ

ან, მთლიანიკომპლექტიგანხილულიიქნება, როგორცწარმოშობისმქონე, იმპირობით, 

თუწარმოშობისსტატუსისარმქონეპროდუქტებისღირებულებაარაღემატებაკომპლექტისფრ

ანკო-ქარხნისფასის 15%-ს. 

მუხლი 3.13. პირდაპირიმიწოდება 

1. წინამდებარეშეთანხმებისშესაბამისად, 

პრეფერენციულისატარიფორეჟიმიუნდამიეცესმხოლოდწარმოშობისმქონეპროდუქტებს, 

რომელთატრანსპორტირებაცხდებაპირდაპირმხარეთაშორის. 

2. პირველიპუნქტისმიუხედავად, საქონელი, 

რომლისტრანსპორტირებაცმოიცავსერთიანმეტიარახელშემკვრელიქვეყნისტერიტორიაზე

ტრანზიტს, 

ამარახელშემკვრელიმხარეებისტერიტორიაზეგადაზიდვებითანსამთვემდეშენახვითანაღნ

იშნულისგარეშე, მიჩნეულიუნდაიქნეს, 

როგორცმხარეთაშორისპირდაპირტრანსპორტირებულად, იმპირობით, თუ: 

(a) 

საქონლისტრანზიტულიშესვლაგამართლებულიაგეოპოლიტიკურიმიზეზითანექსკლუზი

ურადსატრანსპორტომოთხოვნებისგათვალისწინებით; 

(b) არგაუვლიარაიმესხვაოპერაცია, გარდაგადმოტვირთვისადახელახალიდატვირთვისა, 

ანსხვარომელიმეოპერაცია, რომელიცსაჭიროამათივარგისიანობისშენარჩუნებისთვის; და 

(c) 

საქონელიდარჩებასაბაჟოკონტროლისქვეშანარახელშემკვრელიმხარეებისტერიტორიებზე

ტრანზიტისგანმავლობაში. 
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3. მე-2 

პუნქტითდადგენილიმოთხოვნებისდაცვადადასტურებულიუნდაიქნესიმპორტიორიმხარ

ისსაბაჟოორგანოებისათვისარახელშემკვრელიმხარეებისსაბაჟოდოკუმენტების, 

ანიმპორტიორიმხარისსაბაჟოორგანოებისმოთხოვნებისდასაკმაყოფილებლადნებისმიერის

ხვადოკუმენტებისწარდგენით. 

ნაწილი 2. წარმოშობისგანხორციელებისპროცედურები 

მუხლი 3.14. წარმოშობისსერტიფიკატი 

1. წარმოშობისსერტიფიკატი, როგორცესდადგენილია II-B დანართით, 

გაცემულიუნდაიქნესმხარისუფლებამოსილიორგანოებისმიერ (საქართველოსშემთხვევაში 

- საბაჟოადმინისტრაცია; ჩინეთისშემთხვევაში – 

შესვლისადაგასვლისინსპექტირებისადაკარანტინებისორგანიზაციები, 

რომლებიცანგარიშვალდებულნიარიანხარისხისზედამხედველობისგენარალურადმინისტ

რაციასთან, 

ინსპექტირებისდაკარანტინისდაჩინეთისსაერთაშორისოვაჭრობისხელშეწყობისსაბჭროსთ

ანდამისრეგიონალურქვესაბჭოებთან. ექსპორტიორისანმწარმოებლისმოთხოვნით, 

იმპირობით, რომსაქონელიშეიძლებამიჩნეულიქნეს, როგორცამმხარისწარმოშობისმქონედ, 

რომელზედაცვრცელდებაამთავისდებულებები. 

2. წარმოშობისსერტიფიკატიუნდა: 

(a) შეიცავდესსერტიფიკატისუნიკალურნომერს; 

(b) მოიცავდესერთანმეტსაქონელსერთისაქონლისპარტიაში; 

(c) 

მიეთითოსრისსაფუძველზემიიჩნევასაქონელიამთავისმიზნებისათვისკვალიფიცირებულა

დ, როგორცწარმოშობისსტატუსისმქონე; 

(d) შეიცავდესუსაფრთხოებისმახასიათებლებს, 

როგორიცაახელმოწერებისანშტამპებისნიმუშები, 

ექპორტიორიმხარისმიერიმპორტიორიმხარისრეკომენდაციიდანგამომდინარე; და 

(e) შესრულებულიქნესინგლისურენაზე. 

3. წარმოშობისსერტიფიკატიგაიცემაგადაზიდვამდეანგადაზიდვისდროს. 

იგიძალაშიაექსპორტიორიმხარისტერიტორიაზეგაცემისთარიღიდან 1 წლისგანმავლობაში. 
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4. 

თითოეულიმხარეატყობინებსმეორემეორემხარისსაბაჟოორგანოებსთითოეულიუფლებამო

სილიორგანოსსახელს, 

ასევეშესაბამისსაკონტაქტომონაცემებსდააწვდისთითოეულიუფლებამოსილიორგანოსმიე

რგამოყენებულიშესაბამისიფორმებისადადოკუმენტებისნებისმიერუსაფრთხოებისმახასია

თებლებს, ამორგანოსმიერრაიმესერტიფიკატისგაცემამდე. 

ზემოხსენებულინფორმაციაშინებისმიერიცვლილებისთაობაზედაუყოვნებლივეცნობებამე

ორემხარისსაბაჟოორგანოს. 

5. 

წარმოშობისსერტიფიკატიშეიძლებაგაცემულიქნესრეტროსპექტულადერთიწლისგანმავლ

ობაშიგადაგზავნისთარიღიდანდაუნდაფლობდესწარწერას 

„გაცემულიარეტროსპექტულად“ 

დაძალაშიდარჩესგადაგზავნიდანერთიწლისგანმავლობაში, თუ: 

 (a) 

იგიარიქნაგაცემულიგადაზიდვამდეანგადაზიდვისდროსფორსმაჟორულიგარემოებების, 

უნებლიეშეცდომების, ხარვეზისანსხვასაკმარისიმიზეზებისგამო; ან 

(b) აღნიშნულიმოთხოვნილიქნაიმპორტიორიქვეყნისსაბაჟოორგანოსმიერ, 

სადაცგაცემულიქნაწარმოშობისსერტიფიკატიმაგრამარიქნამიღებულიიმპორტისდროს. 

6. წარმოშობისსერტიფიკატისმოპარვის, 

დაკარგვისანშემთხვევითიგანადგურებისშემთხვევაშიექსპორტიორმაანმწარმოებელმაშეიძ

ლებაწერილობითმიმართოსექსპორტიორიქვეყნისუფლებამოსილორგანოსგასცესდამოწმებ

ულიასლი, იმპირობით, 

რომმანამდეგაცემულიდოკუმენტისორიგინალიდადასტურებულიქნა, 

რომარიყოგამოყენებული. დამოწმებულიასლზეუნდაიყოსწარწერა 

„ორიგინალიწარმოშობისსერტიფიკატის, ნომერი -------, თარიღი---------, 

დამოწმებულიასლი“. 

დამოწმებულიასლიძალაშიაორიგინალიწარმოშობისსერტიფიკატისმოქმედებისვადისგანმ

ავლობაში. 

მუხლი 3.15. წარმოშობისდოკუმენტებისშენახვა 

1. თითოეულიმხარესთხოვსთავისმწარმოებლებს, ექსპორტიორებსადაიმპორტიორებს, 

შეინახონდოკუმენტები, რომლებიცადასტურებენსაქონლისწარმოშობისსტატუსს, 



290 
 

 

ასევეშეასრულონამთავითდადგენილიმოთხოვნები, სულმცირე 3 წლისგანმავლობაშიან, 

თითოეულიმხარისშიდაკანონმდებლობისშესაბამისად, უფროდიდხანს. 

2. თითოეულიმხარეითხოვს, 

რომმათმაუფლებამოსილმაორგანოებმაშეინახონწარმოშობისსერტიფიკატებისადასხვადაკ

ავშირებულიდამხმარედოკუმენტებისულმცირე 3 წლისგანმავლობაშიან, 

თითოეულიმხარისშიდაკანონმდებლობისშესაბამისად, უფროდიდხანს. 

მუხლი 3.16. იმპორტთანდაკავშირებულივალდებულებები 

თუსხვარამარარისგათვალისწინებულიწინამდებარეთავით, იმპორტიორმა, 

რომელიცითხოვსპრეფერენციულსატარიფორეჟიმს, უნდა: 

(a) მიუთითოსსაბაჟოდეკლარაციაში, რომსაქონელიკვალიფიცირებულია, 

როგორცწარმოშობისმქონესაქონელი; 

(b) ფლობდესმოქმედწარმოშობისსერტიფიკატს (a) 

ქვეპუნქტშიმითითებულიიმპორტისსაბაჟოდეკლარაციისგაკეთებისას; და 

(c) 

იმპორტიორიმხარისსაბაჟოადმინისტრაციისმოთხოვნისასწარადგინოსმოქმედიწარმოშობი

სსერტიფიკატიდასაქონლისიმპორტთანდაკავშირებულისხვადოკუმენტალურიმტკიცებუ

ლება. 

მუხლი 3.17. იმპორტისსაბაჟოგადასახადებისანაზღაურებაანდეპოზიტი 

1. როდესაც 3.16 მუხლისშესაბამისად (იმპორტთანდაკავშირებულივალდებულებები), 

წარმოშობისსერტიფიკატიარარისწარდგენილიიმპორტიორსაბაჟოზეიმპორტისდროსიმპო

რტიორისმოთხოვნით, 

იმპორტიორიმხარისსაბაჟოორგანოებმაშეიძლებადააკისრონმოქმედიარაპრეფერენციულის

აბაჟოგადასახადები, 

ანმოითხოვონაღნიშნულსაქონელზესაბაჟოგადასახადებისსრულოოდენობისეკვივალენტუ

რიგარანტია, იმპირობით, 

თუიმპორტიორიიმპორტისდროსფორმალურადგანუცხადებსსაბაჟოორგანოებს, 

რომაღნიშნულისაქონელიკვალიფიცირებულია, როგორცწარმოშობისმქონესაქონელი. 

2. 

იმპორტიორმაშეიძლებამოითხოვოსზედმეტადდაკისრებულისაბაჟოგადასახადებისანგადა

ხდილიგარანტიისანაზღაურება, თუისინიშეძლებენწარადგინონმე-16 
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მუხლითგათვალისწინებულიყველასაჭიროდოკუმენტაციადაიმპორტიორიქვეყნისკანონმ

დებლობითგათვალისწინებულვადაში. 

მუხლი 3.18. წარმოშობისსერტიფიკატისწარდგენისვალდებულებისაგანგათავისუფლება 

მე-16 მუხლის (იმპორტთანდაკავშირებულივალდებულებები) მიუხედავად, 

მხარემშეიძლებაგაათავისუფლოსნებისმიერიწარმოშობისმქონესაქონლისტვირთისწარმოშ

ობისსერტიფიკატისწარდგენისვალდებულებისაგან, 

რომელთასაბაჟოღირებულებაარაღემატება 600 

აშშდოლარსანმისეკვივალენტუროდენობასხელშემკვრელიმხარისვალუტაში. 

პირველპუნქტშიგათვალისწინებულივალდებულებისაგანგათავისუფლებაარგამოიყენება, 

როდესაციმპორტიორიმხარისსაბაჟოორგანოებისმიერდადგენილია, 

რომიმპორტიწარმოადგენსიმპორტისსერიებისნაწილს, 

რომელიცგონივრულადშეიძლებაიქნესმიჩნეული, 

რომგანხორციელებულდაორგანიზებულიქნაწარმოშობისსერტიფიკატისწარდგენისარიდე

ბისმიზნით. 

მუხლი 3.19. წარმოშობისშემოწმება 

1. 

წარმოშობისსერტიფიკატიმორიგიშემოწმებაშეიძლებაგანხორციელდესდაუგეგმავადანრო

დესაციმპორტიორიმხარისსაბაჟოორგანოებსაქვთსაფუძვლიანიეჭვიამდოკუმენტებისავთე

ნტურობასთან, 

საქონლისწარმოშობისსტატუსთანამწინამდებარეთავისსხვამოთხოვნებისშესრულებასთან

დაკავშირებით. 

იმპორტიორიქვეყნისსაბაჟოორგანოებმაწარმოშობისშემოწმებაშეიძლებაგანახორციელონშე

მდეგისაშუალებებით: 

(a) იმპორტიორისგანდამატებითიდოკუმენტებისმოთხოვნით; 

(b) 

ექსპორტიორიმხარისსაბაჟოადმინისტრაციისაგანადმინისტრაციულიდახმარებისთხოვნი

თ; ან 

(c) შემოწმებისვიზიტისგანხორციელებითექსპორტიორიმხარისტეროტორიაზე, 

მხარეთამიერერთობლივადდადგენილიწესით. 
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2. იმპორტიორიქვეყნისსაბაჟოორგანომ, რომელიცექსპორტიორმხარესსთხოვსშემოწმებას, 

უნდამიუთითოსმიზეზები, წარადგინოსნებისმიერიდოკუმენტიდაინფორმაცია, 

რათადაასაბუთოსშემოწმება. 

3. ამმუხლისპირველპუნქტშიმითითებულმაიმპორტიორმა, ექსპორტიორმა, 

მწარმოებელმაანექპორტიორმამხარემ, რომელიციღებსმოთხოვნასშემოწმებისთაობაზე, 

უნდაუპასუხოსმოთხოვნასდაუყოვნებლივ, 

შემოწმებისთაობაზეშუამდგომლობისდაყენებისთარიღიდანექვსთვეში. 

4. თუზემოხსენებულპერიოდშიარიქნებაპასუხიმიღებული, 

ანთუპასუხიარშეიცავსსაკმარისინფორმაციასდოკუმენტისანგანსახილველისაქონლისწარმ

ოშობისსტატუსისავთენტურობისდასადგენად, 

შუამდგომლობისწარმდგენმასაბაჟოორგანომშეიძლებაუარიუთხრასპრეფერენციულსატარ

იფორეჟიმზე. 

მუხლი 3.20. უარიპრეფერენციულსატარიფორეჟიმზე 

წინამდებარეთავითგათვალისწინებულიშემთხვევებისგარდა, 

იმპორტიორმამხარემშეიძლებაუარითქვასპრეფერენციულისატარიფორეჟიმისმოთხოვნაზ

ე, თუ: 

(a) საქონელიარაკმაყოფილებსწინამდებარეთავითდადგენილმოთხოვნებს; 

(b) იმპორტიორი, 

ექსპორტიორიანმწარმოებელივერასრულებსწინამდებარეთავითგათვალისწინებულშესაბა

მისმოთხოვნებს; 

(c) წარმოშობისსერტიფიკატიარაკმაყოფილებსწინამდებარეთავითდადგენილმოთხოვნებს; 

ან 

(d) 3.19 მუხლის (წარმოშობისშემოწმება) მე-4 პუნქტითგათვალისწინებულშემთხვევაში. 

მუხლი 3.21. წარმოშობისმონაცემებისგაცვლისელექტრონულისისტემა 

ორივემხარემუნდაშექმნასწარმოშობისმონაცემებისგაცვლისელექტრონულისისტემა, 

რათაუზრუნველყონსაბაჟოადმინისტრაციებსშორისწარმოშობასთანდაკავშირებულიინფო

რმაციისრეალურდროშიგაცვლა, მათშორის: 

a) ინფორმაცია, რომელიცეხებასერტიფიკატისუნიკალურნომერს; 
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b) ექსპორტირებულისაქონლისმონაცემები, 

რომლებიცუფლებამოსილიაექსპორტიორიქვეყნისსაბაჟოსმიერდამტკიცებულპრეფერენცი

ულსატარიფორეჟიმზე; 

c) 

ინფორმაციაიმპორტიორიმხარისმიერმიღებულიპრეფერენციულისატარიფორეჟიმისგანხო

რციელებისთაობაზე. 

მუხლი 3.22. საკონტაქტოპირები 

თითოეულიმხარეგანსაზღვრავსსაკონტაქტოპუნქტებს, 

რათაუზრუნველყოსამთავისეფექტურიდაქმედითიიმპლემენტაცია. 

ყველაინფორმაციაგაცვლილიუნდაიქნესსაკონტაქტოპირებისმეშვეობით. 

თავი 4 

საბაჟოპროცედურებიდავაჭრობისხელშეწყობა 

მუხლი 4.1. მოქმედებისფარგლებიდამიზნები 

1. წინამდებარეთავივრცელდებასაბაჟოპროცედურებზე, 

მხარეთაშესაბამისსაერთაშორისოვალდებულებებსადაშიდასაბაჟოკანონმდებლობასადასაბ

აჟოპროცედურებისთვისზიანისმიყენებისგარეშე, 

რომლებიცეხებამხარეთაშორისსაქონლითვაჭრობასადამხარეთაშორისსატრანსპორტოსაშუ

ალებათამოძრაობაზე. 

2. წინამდებარეთავისმიზნებია: 

(a) მხარეთასაბაჟოპროცედურებისგამარტივებადაჰარმონიზაცია; 

(b) მხარეთაშორისვაჭრობისხელშეწყობა; და 

(c) საბაჟოადმინისტრაციებსშორისთანამშრომლობისხელშეწყობა, 

წინამდებარეთავისფარგლებში. 

მუხლი 4.2. განსაზღვრებები 

წინამდებარეთავისმიზნებისთვის: 

(a) საბაჟოადმინისტრაციანიშნავს: 
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(i) საქართველოსშემთხვევაში, შემოსავლებისსამსახურს - 

ფინანსთასამინისტროსსაჯაროსამართლისიურიდიულიპირს; და 

(ii) ჩინეთისშემთხვევაში, ჩინეთისსახალხორესპუბლიკისსაბაჟოსმთავარადმინისტრაციას. 

(b) 

საბაჟოკანონმდებლობანიშნავსიმსაკანონმდებლოდაკანონქვემდებარენორმატიულიაქტები

სდებულებებს, რომლებიცეხებასაქონლისიმპორტს, ექსპორტს, 

ტრანსპორტირებასადადასაწყობებას, 

დარომელთაამოქმედებადააღსრულებაექსკლუზიურადსაბაჟოორგანოებისფუნქციაა, 

დანებისმიერკანონქვემდებარენორმატიულიაქტს, 

რომელსაცსაბაჟოორგანოებიგამოსცემენკანონითმათთვისმინიჭებულიუფლებამოსილებებ

ისფარგლებში; 

(c) საბაჟოპროცედურებინიშნავსრეჟიმს, 

რომელსაცსაბაჟოადმინისტრაციაიყენებსსაბაჟოკონტროლისქვეშმყოფისაქონლისადასატრა

ნსპორტოსაშუალებებისმიმართ; 

(d) 

საბაჟოღირებულებისგანსაზღვრისშესახებშეთანხმებაგულისხმობსვაჭრობისმსოფლიოორგ

ანიზაციისდაფუძნებისშესახებმარაკეშისშეთანხმების 1A დანართისნაწილის GATT 1994-ის 

VII მუხლისგანხორციელებისშესახებშეთანხმებას; 

 

(e) სატრანსპორტოსაშუალებებინიშნავსსხვადასხვატიპისსაზღვაო, 

სახმელეთოდასაჰაეროსატრანსპორტოსაშუალებებს, 

რომლებიცახორციელებსმგზავრებისდა/ანსაქონლისტრანსპორტირებასმხარისტერიტორია

ზეანტერიტორიიდან. 

მუხლი 4.3. ხელშეწყობა 

1. ვაჭრობისხელშეწყობისმიზნით, 

მხარეებიუზრუნველყოფენთავიანთისაბაჟოპროცედურებისადაწესებისპროგნოზირებადო

ბას, თანამიმდევრულობასადაგამჭირვალობას. 

2. ხარჯებისადავაჭრობაშიგაუმართლებელიშეფერხებებისშემცირებისმიზნით, 

მხარეებიგამოიყენებენეფექტიანსაბაჟოპროცედურებს, რომლებიც, 

საჭიროებისშემთხვევაში, ემყარებასაერთაშორისოსტანდარტებს, კერძოდ, 
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მსოფლიოსაბაჟოორგანიზაციისსტანდარტებსადარეკომენდირებულწესებს, მათშორის, 

„საბაჟოპროცედურებისგამარტივებისადაჰარმონიზაციისშესახებ“ 

გადასინჯულისაერთაშორისოკონვენციის (კიოტოსგადასინჯულიკონვენციის) 

პრინციპებს. 

3. მხარეთაშორისსაქონლითვაჭრობისსფეროშიაუცილებელიკონტროლისზომებს, 

ფორმალობებსდადოკუმენტებსმხარეებიდაიყვანენიმოდენობამდე, 

რომელიცაუცილებელიადასაჭიროაკანონითგათვალისწინებულიმოთხოვნებისდაცვისუზ

რუნველსაყოფად, რითაცმაქსიმალურადგაამარტივებენშესაბამისპროცედურებს. 

4. 

თითოეულიმხარისსაბაჟოადმინისტრაციაპერიოდულადგადასინჯავსთავისსაბაჟოპროცე

დურებსმათიგამარტივებისშესაძლებლობათაშესწავლისადასაერთაშორისოვაჭრობისხელშ

ესაწყობადორმხრივადხელსაყრელიმექანიზმებისგაუმჯობესებისმიზნით. 

მუხლი 4.4. გამჭირვალობა 

1. თითოეულიმხარედაუყოვნებლივგამოაქვეყნებს, მათშორის, ინტერნეტში, 

თავისკანონებსადაკანონქვემდებარენორმატიულაქტებს, ასევე, საჭიროებისშემთხვევაში, 

ზოგადიხასიათისადმინისტრაციულწესებსანპროცედურებს, 

რომლებიცვრცელდებამხარეთაშორისსაქონლითვაჭრობაზე. 

2. თითოეულიმხარეშექმნისერთანრამდენიმესაინფორმაციოპუნქტს, 

რომელსაცდაევალებასაბაჟოსაკითხებთანდაკავშირებითდაინტერესებულიპირებისგანშეს

ულშეკითხვებზეპასუხებისგაცემა, 

დაინტერნეტშიგამოაქვეყნებსინფორმაციასამგვარიშეკითხვებისგაგზავნისპროცედურების

შესახებ. 

3. პრაქტიკულიშესაძლებლობიდანგამომდინარე, 

დათავისიკანონებისადაკანონქვემდებარენორმატიულაქტებისშესაბამისად, 

თითოეულიმხარეინტერნეტშიწინასწარგამოაქვეყნებსზოგადიხასიათისკანონებისადაკანო

ნქვემდებარენორმატიულაქტებისპროექტებს, 

რომლებიცარეგულირებსმხარეთაშორისვაჭრობას, იმისათვისრომსაზოგადოებას, კერძოდ, 

დაინტერესებულპირებსმიეცეთთავიანთიშენიშვნებისწარდგენისშესაძლებლობა. 

4. 

თითოეულიმხარეშეძლებისდაგვარადუზრუნველყოფსსათანადოინტერვალისდაცვასმხარ
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ეთაშორისვაჭრობისსფეროშიზოგადიხასიათისახალიანშეცვლილიკანონებისადაკანონქვემ

დებარენორმატიულიაქტებისგამოქვეყნებასადამათძალაშიშესვლასშორის. 

5. 

თითოეულიმხარეუზრუნველყოფსმხარეთაშორისვაჭრობისსფეროშიზოგადიხასიათისკან

ონებისადაკანონქვემდებარენორმატიულაქტებისერთგვაროვნად, 

მიუკერძოებლადდაგონივრულადგანხორციელებას. 

მუხლი 4.5. საბაჟოღირებულებისგანსაზღვრა 

ერთმანეთსშორისვაჭრობისას, მხარეებისაქონლისსაბაჟოღირებულებასგანსაზღვრავენ 

GATT-1994-ის VII 

მუხლისადასაბაჟოღირებულებისგანსაზღვრისშესახებშეთანხმებისდებულებათაშესაბამის

ად. 

მუხლი 4.6. ტარიფებისკლასიფიკაცია 

ერთმანეთსშორისვაჭრობისას, 

მხარეებისაქონლისმიმართგამოიყენებენსაქონლისაღწერილობისდაკოდირებისჰარმონიზე

ბულისისტემისშესახებსაერთაშორისოკონვენციას. 

მუხლი 4.7. თანამშრომლობა 

1. 

თავიანთიკანონებითადაკანონქვემდებარენორმატიულაქტებითნებადართულფარგლებში, 

ორივემხარისსაბაჟოადმინისტრაციებიერთმანეთსგაუწევენდახმარებასშემდეგსფეროებში: 

(a) წინამდებარეთავისგანხორციელებადაამოქმედება;(b) 

საქართველოსრესპუბლიკისსაბაჟოკომიტეტსადაჩინეთისსახალხორესპუბლიკისსაბაჟოსმ

თავარადმინისტრაციასშორისთანამშრომლობისადაურთიერთდახმარებისშესახებშეთანხმ

ებისდებულებათაგამოყენება; და 

(c) ნებისმიერისხვასაკითხი, რომელზეცმხარეებიშეიძლებაშეთანხმდნენ. 

2. თითოეულიმხარეშეეცდებამეორემხარესდროულადაცნობებსთავისსაბაჟოკანონებში, 

კანონქვემდებარენორმატიულაქტებსადაპროცედურებშიშეტანილიიმმნიშვნელოვანიცვლი

ლებებისშესახებ, 

რომლებსაცშეუძლიაარსებითიზემოქმედებაიქონიოსწინამდებარეშეთანხმებისმოქმედება

ზე. 
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მუხლი 4.8. წინასწარიგადაწყვეტილებები 

1. თითოეულიმხარედადგენილგონივრულვადებშიმიაწვდისმე-2(a) 

ქვეპუნქტშიმითითებულპირსწინასწარწერილობითგადაწყვეტილებებსტარიფებისკლასიფ

იკაციისადაიმისშესახებ, 

წარმოადგენსთუარაწინამდებარეშეთანხმებისმხარისტერიტორიასაქონლისწარმოშობისად

გილს. 

2. 

თითოეულიმხარეაამოქმედებსანშეასრულებსწინასწარიწერილობითიგადაწყვეტილებების

გაცემისპროცედურას, რომელიც: 

(a) ადგენს, რომექსპორტიორს, იმპორტიორს, ანსათანადოსაფუძვლისმქონენებისმიერპირს, 

ანმისწარმომადგენელსშეუძლიაგანაცხადისშეტანისგზითმოითხოვოსწინასწარიგადაწყვეტ

ილებისგაცემაგანაცხადშიმითითებულისაქონლისიმპორტირებისთარიღამდე. 

მხარესშეუძლიამოითხოვოს, 

რომგანმცხადებელსგააჩნდესიურიდიულიწარმომადგენლობა, 

ანრომისრეგისტრირებულიიყოსმისტერიტორიაზე; 

(b) დეტალურადმიუთითებსიმინფორმაციას, 

რომლისწარდგენაცსავალდებულოაიმისათვის, 

რომმსვლელობამიეცესგანაცხადსწინასწარიგადაწყვეტილებისგაცემისშესახებ; 

(c) 

ნებასრთავსმხარისსაბაჟოადმინისტრაციასწინასწარიგადაწყვეტილებისგაცემისშესახებგანა

ცხადისშეფასებისნებისმიერეტაპზე, 

განმცხადებლისგანმოითხოვოსდამატებითიინფორმაციისწარდგენა, 

რომელიცაუცილებელიამისიმოთხოვნისშესაფასებლად; 

(d) უზრუნველყოფს, 

რომწინასწარიგადაწყვეტილებაეფუძნებოდესგანმცხადებლისმიერწარდგენილფაქტებსადა

გარემოებებსდაგადაწყვეტილებისმიმღებიპირისხელთარსებულნებისმიერსხვარელევანტუ

რინფორმაციას; და 

(e) უზრუნველყოფსგანმცხადებლისსახელზეწინასწარიგადაწყვეტილებისგაცემას, 

გამცემისაბაჟოადმინისტრაციისსახელმწიფოენაზე, სწრაფიწესით, 

ყველასახისაუცილებელიინფორმაციისმიღებიდან 90 დღისვადაში. 
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3. ისმხარე, რომელიცუარსაცხადებსწინასწარიგადაწყვეტილებისგაცემაზე, 

აღნიშნულისშესახებგანმცხადებელსდაუყოვნებლივგაუგზავნისშეტყობინებას, 

რომელშიცმიუთითებსწინასწარიგადაწყვეტილებისგაცემაზეუარისთქმისსაფუძველს.4. 

მხარესშეუძლიაუარითქვასწინასწარიგადაწყვეტილებისგაცემაზე, თუმე-2(c) 

პუნქტისშესაბამისადმოთხოვნილიდამატებითიინფორმაციადადგენილვადაშიარიქნაწარდ

გენილი. 

5. 

თითოეულიმხარეშეეცდებასაჯაროდხელმისაწვდომიგახადოსწინასწარგადაწყვეტილებებ

თანდაკავშირებულიისინფორმაცია, 

რომელსაცისსაინტერესოდმიიჩნევსვაჭრობაშიმონაწილესხვაპირებისთვის, 

კონფიდენციალურიინფორმაციისდაცვისსაჭიროებისგათვალისწინებით. 

6. მე-7 პუნქტისშესაბამისად, 

თითოეულიმხარეშესვლისნებისმიერიპორტიდანთავისტერიტორიაზეშეტანილისაიმპორ

ტოსაქონლისმიმართწინასწარიგადაწყვეტილებისგამოყენებასდაიწყებსწინასწარიგადაწყვე

ტილებისგაცემისანწინასწარგადაწყვეტილებაშიმითითებულინებისმიერისხვათარიღიდან. 

მხარეუზრუნველყოფს, რომწინასწარიგადაწყვეტილებისმოქმედებისპერიოდში, 

ყველასახისიმპორტირებულისაქონლისმიმართგამოყენებულიქნესერთნაირირეჟიმი, 

მიუხედავადიმპორტიორისანექსპორტიორისა, 

თუყველაარსებითიხასიათისფაქტიდაგარემოებაერთმანეთისიდენტურია. 

7. მხარესშეუძლიაცვლილებებიშეიტანოსანგააუქმოსწინასწარიგადაწყვეტილება, 

წინამდებარეშეთანხმებისშესაბამისად, იმშემთხვევაშითუ: 

(a) ცვლილებებიშევიდაშესაბამისკანონებშიანკანონქვემდებარენორმატიულაქტებში; 

(b) წარდგენილიქნაარასწორიინფორმაცია, ანარიქნამიწოდებულიშესაბამისიინფორმაცია;  

(c) ცვლილებაშევიდაარსებითფაქტში; ან 

(d) ცვლილებაშევიდაიმგარემოებებში, რომლებსაცდაემყარაგადაწყვეტილება. 

მუხლი 4.9. განხილვადაგასაჩივრება 

თითოეულიმხარე, 

თავისიშიდაკანონებისადაკანონქვემდებარენორმატიულიაქტებისშესაბამისად, 

უზრუნველყოფს, რომიმპორტიორს, ექსპორტიორსანნებისმიერისხვაპირს, 
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რომლისმიმართაცვრცელდებასაბაჟოსაკითხებთანდაკავშირებითგამოტანილიადმინისტრა

ციულიგადაწყვეტილებები, ჰქონდესუფლება: 

(a) 

ადმინისტრაციულიწესითგაასაჩივროსსაბაჟოადმინისტრაციებისმიერმიღებულიგადაწყვე

ტილებები, მიუხედავადიმისა, 

თურომელმათანამდებობისპირმაანორგანომმიიღოესგადაწყვეტილებები; და 

(b) 

სასამართლოწესითგაასაჩივროსმიღებულიგადაწყვეტილებებითავისიკანონებისადაკანონქ

ვემდებარენორმატიულიაქტებისშესაბამისად. 

მუხლი 4.10. საინფორმაციოტექნოლოგიებისგამოყენება 

თითოეულიმხარეგამოიყენებსსაინფორმაციოტექნოლოგიებსსაბაჟოოპერაციებისხელშეწყ

ობისმიზნით, თუესტექნოლოგიებიეკონომიკურადეფექტურიდაეფექტიანია, კერძოდ, 

უქაღალდო (ელექტრონული) ანგარიშსწორებისდანერგვისსფეროში, 

შესაბამისისაერთაშორისოორგანიზაციების, 

მათშორისმსოფლიოსაბაჟოორგანიზაციისფარგლებშიამკუთხითარსებულიმიღწევებისგათ

ვალისწინებით. 

მუხლი 4.11: რისკებისმართვა 

1. 

თითოეულიმხარედანერგავსდაშეინარჩუნებსრისკებისმართვისსისტემასსაბაჟოკონტროლ

ისგანხორციელებისმიზნით, დამისსაფუძველზეგანსაზღვრავსთურომელიპირი, 

საქონელიანსატრანსპორტოსაშუალებაექვემდებარებაშემოწმებას, 

დაასევეშემოწმებისმოცულობას. 

2. 

თითოეულიმხარეიმუშავებსთავისისაბაჟოპროცედურებშირისკებისმართვისმეთოდებისუ

ფროფართოდგამოყენებისმიმართულებით, 

იმისათვისრომგამარტივდესდაბალირისკისსაქონლისგანბაჟებადარესურსებიმობილიზდე

სმაღალირისკისსაქონელზე. 

3. რისკებისმართვაუნდაგანხორციელდესისე, 

რომმანარგამოიწვიოსთვითნებურიანგაუმართლებელიდისკრიმინაციათანაბარიპირობები

სარსებობისშემთხვევაშიანფარულიშეზღუდვებისდაწესებასაერთაშორისოვაჭრობაზე. 
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მუხლი 4.12. საქონლისგაშვება 

1. 

თითოეულიმხარედანერგავსანგანახორციელებსგამარტივებულსაბაჟოპროცედურებსსაქონ

ლისეფექტიანადგაშვებისმიზნით, რაცმხარეთაშორისვაჭრობისხელშეწყობასემსახურება. 

უფრომეტისიცხადისთვის, 

წინამდებარეპუნქტიარავალდებულებსმხარესსაქონლისგაშვებას, 

თუარშესრულებულამისიმოთხოვნებისაქონლისგაშვებასთანდაკავშირებით. 

2. პირველიპუნქტისშესაბამისად, 

თითოეულიმხარედანერგავსანგანახორციელებსპროცედურებს, რომლებიც: 

(a) 

ითვალისწინებსსაქონლისგაშვებასმისიმისვლიდანშეძლებისდაგვარადუმოკლესვადებში, 

იმპირობითთუშესრულებულიაყველასხვანორმატიულიმოთხოვნა; 

(b) 

საჭიროებისშემთხვევაშიითვალისწინებსინფორმაციისელექტრონულიწესითწარდგენასდა

დამუშავებასწინასწარ, საქონლისფიზიკურადმისვლამდე, 

საქონლისგაშვებისპროცედურისდაჩქარებისმიზნით; და 

(c) შეიძლებაიმპორტიორსაძლევდესუფლებასმოიპოვოსსაქონლისგაშვებისნებართვამანამ, 

სანამისშეასრულებსმხარისყველამოთხოვნასიმპორტთანდაკავშირებით, 

იმპირობითთუიმპორტიორიწარმოადგენსსაკმარისდაქმედითგარანტიებსდათუდადგენი

ლია, რომარარსებობსშემდგომიშესწავლის, ფიზიკურიშემოწმების, 

ანრაიმესხვადოკუმენტაციისწარდგენისმოთხოვნა. 

3. თითოეულიმხარეშეეცდებადანერგოსდაგამოიყენოსსისტემა, 

რომლისფარგლებშიცისსაქონელი, რომელსაცგადაუდებელიგანბაჟებაესაჭიროება, 

უზრუნველყოფილიიქნებადაჩქარებულისაბაჟოდამუშავებით. 

4. თითოეულიმხარეუზრუნველყოფს, 

რომსაქონლისგაშვებისპერიოდიარიყოსიმაზეუფროხანგრძლივი, 

ვიდრეესესაჭიროებასაბაჟოკანონმდებლობისმოთხოვნათაშესრულებას. 

მუხლი 4.13. ავტორიზებულიეკონომიკურიოპერატორი 

მხარე, 

რომელიცუზრუნველყოფსავტორიზებულიეკონომიკურიოპერატორისსისტემისფუნქციონ
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ირებასანსაერთაშორისოსავაჭრონაკადებთანმიმართებაშიუსაფრთხოებისზომებისგატარებ

ას: 

(a) 

მეორემხარესმისცემსშესაძლებლობასგამართოსმოლაპარაკებებიუფლებამოსილებისურთი

ერთაღიარებასადაუსაფრთხოებისზომებთანდაკავშირებით, 

რომელთამიზანიასაერთაშორისოვაჭრობისხელშეწყობა, 

ეფექტიანისაბაჟოკონტროლისუზრუნველყოფასთანერთად; და 

(b) იხელმძღვანელებსშესაბამისისაერთაშორისოსტანდარტებით, კერძოდ, 

გლობალურივაჭრობისუსაფრთოხებისადახელშეწყობისსფეროშიმსოფლიოსაბაჟოორგანი

ზაციისჩარჩოსტანდარტებით. 

მუხლი 4.14. თანამშრომლობასასაზღვროორგანოებსშორის 

1. თითოეულიმხარეუზრუნველყოფს, რომმისმაორგანოებმადასამსახურებმა, 

რომლებიცახორციელებენსასაზღვროკონტროლსიმპორტირებულ, 

ექსპორტირებულანტრანზიტულსაქონელთანმიმართებაში, 

ითანამშრომლონერთმანეთთანდამოახდინონთავიანთიპროცედურებისკოორდინაციავაჭრ

ობისხელშეწყობისმიზნით. 

2. თითოეულიმხარეშეეცდება, რამდენადაცშესაძლებელია, 

შეიმუშაოსელექტრონულისისტემათავისისაბაჟოადმინისტრაციისადასხვაშესაბამისისაბაჟ

ოსამსახურებისმიერმოთხოვნილიინფორმაციისგადაცემისმიზნით, 

რომელიცხელსშეუწყობსსაქონლისადასატრანსპორტოსაშუალებათასაერთაშორისოგადაა

დგილებას. 

მუხლი 4.15. კონსულტაციები 

1. 

თითოეულიმხარისსაბაჟოადმინისტრაციამშესაძლოანებისმიერდროსმოითხოვოსმეორემხ

არისსაბაჟოადმინისტრაციასთანკონსულტაციებისგამართვა, 

წინამდებარეთავისგანხორციელებასთანანამოქმედებასთანდაკავშირებულნებისმიერსაკით

ხზე, იმშემთხვევაშითუმომთხოვნიმხარეწარადგენსდასაბუთებულმოთხოვნას. 

ამგვარიკონსულტაციებიგაიმართებაშესაბამისისაკონტაქტოპირებისმეშვეობით, 

მოთხოვნისწარდგენიდან 60 დღის, ანნებისმიერისხვაპერიოდისგანმავლობაში, 

რომელზეცმხარეებიშეთანხმდებიან. 
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2. თუკონსულტაციებისგზითვერმოხერხდებაშესაბამისისაკითხისგადაწყვეტა, 

მოთხოვნისწარმდგენმხარესშეუძლიასაკითხიშემდგომიგანხილვისმიზნითგადასცესმე-14 

თავის (ინსტიტუციურიდებულებები) 14.1 (FTA ერთობლივიკომისია) და 14.2 (FTA 

ერთობლივიკომისიისრეგლამენტი) მუხლებშიმითითებულ FTA ერთობლივკომისიას. 

3. წინამდებარეთავისმიზნებისთვის, 

თითოეულისაბაჟოადმინისტრაციადანიშნავსერთანრამდენიმესაკონტაქტოპირს. 

საკონტაქტოპირთანდაკავშირებულიინფორმაციამიეწოდებამეორემხარეს. 

მასდაუყოვნებლივეცნობებაასევეამინფორმაციაშიშეტანილინებისმიერიშესწორებისშესახე

ბ. 

თავი 5 

სანიტარიულიდაფიტოსანიტარიულიზომები 

მუხლი 5.1. მიზანი 

წინამდებარეთავისმიზნებია: 

a) 

მხარეებსშორისსაქონლითვაჭრობისხელშეწყობადაამავედროსმათტერიტორიებზეადამიან

ების, ცხოველებისანმცენარეებისსიცოცხლისანჯანმრთელობისდაცვა; 

b) 

თითოეულიმხარისტერიტორიაზეგამჭვირვალობისუზრუნველყოფადათითოეულიმხარის

სანიტარიულიდაფიტოსანიტარიულიზომების (შემდგომშიწოდებული, როგორც „SPS 

ზომები“) გამოყენებასთანდაკავშირებითსაერთოშეთანხმებისგაღრმავება; 

c) თანამშრომლობისგაძლიერებამხარეებსშორის; და 

d) ვაჭრობისმსოფლიოორგანიზაციის (WTO) შეთანხმების 1A 

დანართითგანსაზღვრულისანიტარიულიდაფიტოსანიტარიულიზომებისგამოყენებისშესა

ხებშეთანხმების (შემდგომშიწოდებული, როგორც "SPS შეთანხმება") 

პრინციპებისიმპლემენტაციისხელშეწყობა. 

მუხლი 5.2. გამოყენებისსფერო 

წინამდებარეთავიგამოიყენებამხარეებისმიერგანხორციელებულყველა SPS 

ზომებთანმიმართებით, რომელმაც, შესაძლოა, 

პირდაპირიანარაპირდაპირიგავლენაიქონიოსმხარეებსშორისსაქონლითვაჭრობაზე. 
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მუხლი 5.3. განმარტებები 

წინამდებარეთავისმიზნებისთვის, გამოიყენება SPS შეთანხმების A 

დანართშიმოცემულიგანსაზღვრებები. 

მუხლი 5.4. SPS შეთანხმებისდადასტურება 

მხარეებიადასტურებენთავიანთუფლებებსადავალდებულებებსერთმანეთისმიმართ SPS 

შეთანხმებისშესაბამისად.  

მუხლი 5.5. რისკისშეფასება 

მხარეებმაუნდაუზრუნველყონ, რომმათი SPS ზომებიეფუძნება, გარემოებისშესაბამისად, 

ადამიანების, ცხოველებისანმცენარეებისსიცოცხლისანჯანმრთელობისრისკისშეფასებას, 

როგორცესმოცემულია SPS შეთანხმებისმე-5 მუხლში, 

შესაბამისისაერთაშორისოორგანიზაციებისმიერშემუშავებულირისკებისშეფასებისტექნიკ

ისგათვალისწინებით.  

მუხლი 5.6. ჰარმონიზაცია 

1. მხარეებმაძალისხმევაარუნდადაიშურონ, რათათავიანთი SPS 

ზომებიეფუძნებოდესსაერთაშორისოსტანდარტებს, 

სახელმძღვანელოწესებსანრეკომენდაციებს, მათიარსებობისშემთხვევაში. 

2. მხარეებმა, საჭიროებისშემთხვევაში, ერთმანეთშიუნდაგააძლიერონკომუნიკაცია, 

თანამშრომლობადაკოორდინაციამცენარეთადაცვისსაერთაშორისოკონვენციის (IPPC), 

კოდექსალიმენტარიუსის (Codex) დაცხოველთაჯანდაცვისმსოფლიოორგანიზაციის (OIE) 

ფარგლებში. 

მუხლი 5.7. რეგიონალიზაცია 

მხარეებიაღიარებენრეგიონალიზაციისპრინციპებსადამისიმპლემენტაციას, როგორცესმოცემულია 

SPS შეთანხმებისმე-6 

მუხლშიდაშესაბამისისაერთაშორისოორგანიზაციებისმიერშემუშავებულშესაბამისსტანდარტებსა

დასახელმძღვანელოწესებში. 

მუხლი 5.8. ეკვივალენტობა 

თითოეულიმხარეაღიარებსმეორემხარის SPS ზომებს, როგორცსაკუთარისეკვივალენტურს, 

თუექსპორტიორიმხარეობიექტურადწარმოუჩენსმეორემხარეს, 

რომმისიზომებიაკმაყოფილებსმეორემხარისდაცვისშესაბამისდონეს. ამმიზნით, 
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მოთხოვნისშემთხვევაში, იმპორტიორქვეყანასმიეცემასათანადოდაშვებაინსპექტირების, 

ტესტირებისადასხვაშესაბამისიპროცედურებისგანსახორციელებლად. 

მუხლი 5.9. გამჭვირვალობა 

1. თითოეულიმხარეადასტურებს, რომხელმისაწვდომსგახდისინიცირებულიახალიანშეცვლილი 

SPS ზომებისშესახებინფორმაციას SPS 

შეთანხმებისმიერდადგენილიშეტყობინებისვალდებულებისშესაბამისად. 

2. თითოეულიმხარევალდებულია, მომთხოვნიმხარისმიერწერილობითიმოთხოვნისმიღებიდან 15 

სამუშაოდღისგანმავლობაში, ხელმისაწვდომიგახადოსმისთვისცნობილი SPS 

ზომებისსრულიტექსტი, არსებულენებზე. 

3. 

თითოეულიმხარევალდებულიამეორემხარესშენიშვნებისწარსადგენადგანუსაზღვროსსულმცირე 

60 დღეინიცირებულისანიტარიულიანფიტოსანიტარიულიზომების WTO-შიშეტყობინებისშემდეგ, 

გარდაიმშემთხვევებისა, როდესაცადამიანისანცხოველისჯანმრთელობას, 

სიცოცხლესანმცენარისსიჯანსაღესწარმოეშვარისკიანარსებობსასეთირისკისწარმოშობისსაფრთხე, 

რაცმოითხოვსგადაუდებელიქმედებებისგანხორციელებას. 

4. თითოეულიმხარევალდებულიამხედველობაშიმიიღოსმეორემხარისშენიშვნებიდა, 

მოთხოვნისშემთხვევაში, გონივრულვადებშიმოახდინოსმათზერეაგირება. 

მუხლი 5.10. ტექნიკურითანამშრომლობა 

1. მხარეებითანხმდებიან, 

რომშეისწავლიანსანიტარიულდაფიტოსანიტარიულსაკითხებთანდაკავშირებითტექნიკურითანამშ

რომლობისშესაძლებლობებს, 

რათაგაზარდონურთიერთგაგებამხარეთამარეგულირებელისისტემებისშესახებდახელიშეუწყონერ

თმანეთისბაზარზედაშვებას. 

2. თითოეულიმხარე, მოთხოვნისსაფუძველზე, 

გაითვალისწინებსსანიტარიულდაფიტოსანიტარიულსაკითხებთანდაკავშირებულთანამშრომლობ

ას.  

მუხლი 5.11. საკონტაქტოორგანო 

1. თოთოეულიმხარეგამოყოფსსაკონტაქტოორგანოს, 

რომელიცამმხარისთვისწარმოადგენსწინამდებარეთავისშესრულებისკოორდინაციაზეპასუხისმგებ

ელორგანოს. საკონტაქტოორგანოებია: 

a) საქართველოსშემთხვევაში, საჯაროსამართლისიურიდიულიპირი - 

სურსათისეროვნულისააგენტო; და 
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b) ჩინეთისშემთხვევაში, ხარისხისზედამხედველობის, 

ინსპექციისდაკარანტინისგენერალურიადმინისტრაციაანმისიანმისიუფლებამონაცვლე. 

c) 

თითოეულიმხარემეორემხარესგაუზიარებსმისმიერგამოყოფილიპასუხისმგებელიორგანოსსახელს

დააღნიშნულორგანიზაციაშიშესაბამისითანამდებობისპირისსაკონტაქტოინფორმაციას, მათშორის, 

ტელეფონი, ფაქსიმილე, ელ-ფოსტადანებისმიერისხვადეტალი; 

d) 

თითოეულიმხარევალდებულიამეორემხარესდროულადშეატყობინოსსაკონტაქტოორგანოსთანდაშ

ესაბამისთანამდებობისპირთანდაკავშირებულინებისმიერიცვლილებებისშესახებ. 

თავი 6 

ტექნიკურიბარიერებივაჭრობაში 

მუხლი 6.1. მიზანი 

წინამდებარეთავისმიზნებია: 

a) მხარეებსშორისსაქონლითვაჭრობისხელშეწყობადაწახალისებაიმისუზრუნველყოფით, 

რომტექნიკურირეგულაციები, 

სტანდარტებიდაშესაბამისობისშეფასებისპროცედურებიარქმნიანზედმეტტექნიკურბარიერსვაჭრო

ბაში; 

b) თანამშრომლობისგაძლიერება, მათშორის, ინფორმაციისგაცვლასტანდარტების, 

ტექნიკურირეგულაციებისადაშესაბამისობისშეფასებისპროცედურებისმომზადებასთან, 

მიღებასადაგამოყენებასთანდაკავშირებით; 

c) თითოეულიმხარისსტანდარტების, 

ტექნიკურირეგულაციებისადაშესაბამისობისშეფასებისპროცედურებთანდაკავშირებითურთიერთ

გაგებისხელშეწყობა; 

d) ვაჭრობაშიტექნიკურიბარიერებისშესახებვაჭრობისმსოფლიოორგანიზაციის (WTO) 

შეთანხმებისპრინციპებისიმპლემენტაციისხელშეწყობა.  

მუხლი 6.2. გამოყენებისსფერო 

წინამდებარეთავიგამოიყენებათითოეულიმხარისყველაიმტექნიკურრეგულაციასთან, 

სტანდარტთანდაშესაბამისობისშეფასებისპროცედურასთანმიმართებით, რომელმაც, შესაძლოა, 

პირდაპირიანარაპირდაპირიგავლენაიქონიოსმხარეებსშორისსაქონლითვაჭრობაზე. 

ესთავიარვრცელდება: 

a) SPS ზომებზე, რომელიცგანსაზღვრულია V თავში; და 
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b) 

სამთავრობოორგანოებისმიერმომზადებულტექნიკურმოთხოვნებზეშესასყიდიპროდუქტისადმი, 

რომლებიციწარმოებაანგამოიყენებასახელმწიფოორგანოებისათვის, 

როგორცესმოცემულიავაჭრობაშიტექნიკურიბარიერებისშესახებვაჭრობისმსოფლიოორგანიზაციის 

(WTO) შეთანხმებისპირველიმუხლის 1.4. პუნქტში.  

მუხლი 6.3. განმარტება 

წინამდებარეთავისმიზნებისთვის, 

გამოიყენებავაჭრობაშიტექნიკურიბარიერებისშესახებმსოფლიოსავაჭროორგანიზაციის (WTO) 

შეთანხმების 1A დანართისპირველდანართში (შემდგომშიწოდებული, როგორც 

„ვაჭრობაშიტექნიკურიბარიერებისშესახებ (TBT) შეთანხმება“) მოცემულიგანსაზღვრებები.  

მუხლი 6.4. TBT შეთანხმებისდადასტურება 

მხარეებიადასტურებენთავიანთუფლებებსადავალდებულებებსერთმანეთისმიმართ TBT 

შეთანხმებისშესაბამისად. 

მუხლი 6.5. ტექნიკურირეგულაციები[2] 

შესაბამისისაერთაშორისოსტანდარტებისარსებობისშემთხვევაშიანროდესაცდასრულებისეტაპზეამ

ისიშემუშავება, თითოეულიმხარევალდებულიაგამოიყენოსისინიანმათიშესაბამისინაწილები, 

როგორცტექნიკურირეგულაციებისსაფუძველი, გარდაიმშემთხვევებისა, 

როდესაცაღნიშნულისაერთაშორისოსტანდარტებიანმათიშესაბამისინაწილებიარიქნებაეფექტურია

ნლეგიტიმურიმიზნისმისაღწევად, მაგალითად, 

არსებითიკლიმატურიანგეოგრაფიულიფაქტორებისანარსებითიტექნოლოგიურიპრობლემებისგათ

ვალისწინებით.  

მუხლი 6.6. სტანდარტები 

1. ამთავისმიზნებისთვის, სტანდარტიზაციისსაერთაშორისოორგანიზაციის (ISO), 

საერთაშორისოელექტროტექნიკურიკომისიის (IEC), საერთაშორისოსატელეკომუნიკაციოკავშირის 

(ITU) დაკოდექსალიმენტარიუსისკომისიის (CAC) 

მიერგამოცემულისტანდარტებიგანიხილებასაერთაშორისოსტანდარტებად TBT შეთანხმების 2.4. 

მუხლისშესაბამისად. 

2. მხარეებითანხმდებიან, 

რომგააძლიერებენგამოცდილებისდაინფორმაციისგაცვლასსტანდარტიზაციისსფეროში.  

მუხლი 6.7. შესაბამისობისშეფასებისპროცედურები 

1. 

შესაბამისობისშეფასებისეფექტურობისგაზრდისადაღირებულებისეფექტიანობისუზრუნველყოფი
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სმიზნით, თითოეულიმხარე, მოთხოვნისსაფუძველზე, ეცდებაგააძლიეროს, 

სათანადოდაკრედიტირებულიან/დაუფლებამოსილიშესაბამისობისშეფასებისორგანოსმიერმეორემ

ხარისტერიტორიაზეგანხორციელებულიშესაბამისობისშეფასებისშედეგებისაღიარება, 

ორმხრივიაღიარებისთაობაზეგაფორმებულიცალკეშეთანხმებისშესაბამისად. 

2. მხარეებითანხმდებიან, რომ, მოთხოვნისსაფუძველზე, 

გაცვლიანინფორმაციასშესაბამისობისშეფასებისპროცედურებისშესახებ, მათშორისგამოცდების, 

სერტიფიცირებისადააკრედიტაციისშესახებ. 

3. შესაბამისობისშეფასებისფარგლებშითანამშრომლობისას, 

მხარეებიმხედველობაშიმიიღებენშესაბამისსაერთაშორისოან/დარეგიონულორგანიზაციაშიმათმონ

აწილეობას. 

მუხლი 6.8. გამჭვირვალობა 

1. თითოეულიმხარეადასტურებს, 

რომხელმისაწვდომსგახდისინიცირებულიახალიანშეცვლილიტექნიკურირეგულაციების, 

სტანდარტებისადაშესაბამისობისშეფასებისპროცედურებისშესახებინფორმაციას TBT 

შეთანხმებისმიერდადგენილიშესაბამისიმოთხოვნებისთანახმად. 

2. თითოეულიმხარევალდებულია, მეორემხარისწერილობითიმოთხოვნისმიღებიდან 15 

სამუშაოდღისგანმავლობაში, 

მომთხოვნიმხარისათვისხელმისაწვდომიგახადოსმისმიერშეტყობინებულიტექნიკურირეგულაციე

ბისადაშესაბამისობისშეფასებისპროცედურებისსრულიტექსტი, არსებულენებზე. 

3. თითოეულიმხარევალდებულიამეორემხარესშენიშვნებისწარსადგენადმისცესსულცოტა 60 დღე, 

ინიცირებულიტექნიკურირეგულაციებისდაშესაბამისობისშეფასებისპროცედურების WTO-

შიშეტყობინებისშემდეგ, გარდაიმშემთხვევებისა, როდესაცჯანმრთელობის, 

უსაფრთხოებისადაგარემოსწინაშეწარმოშობილირისკებიანრისკისსაფრთხემოითხოვსგადაუდებე

ლიქმედებებისგანხორციელებას. 

4. 

თითოეულიმხარევალდებულიამხედველობაშიმიიღოსმეორემხარისშენიშვნებიდამოთხოვნისშემთ

ხვევაში, სცადოსმათზეპასუხისგაცემა. 

მუხლი 6.9. ტექნიკურიკონსულტაციები 

1. თუმხარეთვლის, 

რომმეორემხარისტექნიკურირეგულაციებიანშესაბამისობისშეფასებისპროცედურებიზედმეტდაბრ

კოლებასუქმნისმისექსპორტს, მასუფლებააქვსმოითხოვოსტექნიკურიკონსულტაციები. 

მოთხოვნისმიმღებიმხარევალდებულიამსგავსმოთხოვნასშესაძლოდსწრაფადგასცესპასუხი. 
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2. 

მოთხოვნისმიმღებიმხარეჩაერთვებატექნიკურკონსულტაციებშიორმხრივადშეთანხმებულიპერიო

დით, შესაბამისიშედეგისმიღწევისმიზნით. 

ტექნიკურიკონსულტაციებიიმართებამხარეებსშორისორმხრივადშეთანხმებულიფორმით. 

მუხლი 6.10. თანამშრომლობა 

თავიანთიშესაბამისისისტემებისშესახებორმხრივიცნობადობისგაზრდისადაორმხრივივაჭრობისხე

ლშეწყობისმიზნით, მხარეებიგააძლიერებენთანამშრომლობასშემდეგსფეროებში: 

a) კომუნიკაციაკომპეტენტურორგანოებსშორის; 

b) ინფორმაციისგაცვლატექნიკურირეგულაციების, სტანდარტების, 

შესაბამისობისშეფასებისპროცედურებისადაკარგიმარეგულირებელიპრაქტიკისშესახებ; 

c) 

მხარეთაშესაბამისობისშეფასებისორგანოებსშორისთანამშრომლობისშეძლებისდაგვარადწახალისე

ბა; 

d) 

საერთოინტერესისმქონესფეროებშითანამშრომლობაშესაბამისირეგიონულიდასაერთაშორისოორგ

ანოებისმუშაობისპროცესში, 

რაცუკავშირდებასტანდარტებისადაშესაბამისობისშეფასებისპროცედურებისგანვითარებასდაგამო

ყენებას; და 

e) მხარეებსშორისშეთანხმებულისხვასფეროები.  

მუხლი 6.11. საკონტაქტოორგანო 

1. თოთოეულიმხარეგამოყოფსსაკონტაქტოორგანოს, 

რომელიცამმხარისთვისწარმოადგენსწინამდებარეთავისშესრულებისკოორდინაციაზეპასუხისმგებ

ელორგანოს. საკონტაქტოორგანოებია: 

a) საქართველოსშემთხვევაში, საქართველოსეკონომიკისადამდგრადიგანვითარებისსამინისტრო; 

და 

b) ჩინეთისშემთხვევაში, ხარისხისზედამხედველობის, 

ინსპექციისდაკარანტინისგენერალურიადმინისტრაციაანმისიანმისიუფლებამონაცვლე. 

2. 

თითოეულიმხარემეორემხარესგაუზიარებსმისმიერგამოყოფილისაკონტაქტოორგანოსსახელსდააღ

ნიშნულორგანიზაციაშიშესაბამისითანამდებობისპირისსაკონტაქტოინფორმაციას, მათშორის, 

ტელეფონი, ელფოსტადანებისმიერისხვადეტალი. 
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3. 

თითოეულიმხარევალდებულიამეორემხარესდროულადშეატყობინოსპასუხიმგებელორგანოსთან

დაშესაბამისთანამდებობისპირთანდაკავშირებულინებისმიერიცვლილებებისშესახებ. 

თავი 7 

ვაჭრობაშიდაცვითიზომები 

ნაწილი A. ვაჭრობაშიზოგადიდაცვითიზომები 

მუხლი 7.1. ანტიდემპინგურიდასაკომპენსაციოზომები 

1. თუამმუხლისმე-3 პუნქტითსხვაგვარადარააგანსაზღვრული, თითოეულიმხარეინარჩუნებს 

WTO-სდამფუძნებელიშეთანხმებისდანართი 1A-ის GATT 1994-ის VI 

მუხლისგანხორციელებისშესახებშეთანხმებაშიგანსაზღვრულუფლებებსდავალდებულებებს. 

2. თითოეულიმხარეინარჩუნებს WTO-სდამფუძნებელიშეთანხმებისდანართი 1A-ის GATT 1994-ის 

VI მუხლისგანხორციელებისშესახებშეთანხმებაშიგანსაზღვრულუფლებებსდავალდებულებებს. 

3. ნორმალურიღირებულებისგანსაზღვრისმიზნით, 

როდესაცხდებადემპინგურიმარჟისგაანგარიშებადემპინგურიმოკვლევისას, 

არცერთიმხარეარგამოიყენებსმეთოდოლოგიას, 

რომელიცდაფუძნებულიამესამექვეყნისღირებულებაზე. 

მუხლი 7.2. გლობალურიდაცვითიზომები 

თითოეულიმხარეინარჩუნებს GATT 1994-ის XIX მუხლისდადაცვითიზომებისშესახებ WTO-

სშეთანხმებაშიგანსაზღვრულუფლებებსდავალდებულებებს.  

ნაწილი B. დროებითიდაცვითიზომები 

მუხლი 7.3. დროებითიდაცვითიზომისგამოყენება 

1. მხოლოდგარდამავალპერიოდში, 

თუამშეთანხმებაშიგანსაზღვრულისაბაჟოგადასახადისშემცირებისანგაუქმებისშედეგად, 

მხარისმიერწარმოებულინებისმიერიპროდუქტისიმპორტიხორციელდებამეორემხარისტერიტორია

ზეისეთიგაზრდილიოდენობით, 

აბსოლუტურგამოსახულებაშიანადგილობრივპროდუქციასთანშედარებით, დაისეთიპირობებით, 

რომელიცარსებითადიწვევსსერიოზულზიანსანქმნისსერიოზულიზიანისგამოწვევისსაფრთხესიმპ

ორტიორიმხარისტერიტორიაზემსგავსიანუშუალოკონკურენციაშიმყოფიპროდუქტებისმწარმოებე

ლიადგილობრივიწარმოებისთვის, 

იმპორტიორმხარესშეუძლიამიიღოსდროებითიდაცვითიზომებიწინამდებარემუხლისმე-2 

პარაგრაფისშესაბამისად. 
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2. იმშემთხვევაში, თუწინამდებარემუხლისპარაგრაფის 1-ისპირობებიდაკმაყოფილებულია, 

მხარესეუძლია: 

(a) 

შეაჩეროსამშეთანხმებითგათვალისწინებულპროდუქტზედაწესებულისაბაჟოგადასახადისნებისმი

ერიგანაკვეთისშემდგომიშემცირება; ან 

(b) გაზარდოსპროდუქტზედაწესებულისაბაჟოგადასახადისგანაკვეთიიმდონემდე, 

რომელიცარაღემატება: 

(i) 

ამშეთანხმებისძალაშიშესვლისთარიღისწინადღესპროდუქტისმიმართგამოყენებულიუპირატესიხე

ლშეწყობის (MFN) რეჟიმისშესაბამისიგადასახადისგანაკვეთს; ან 

(ii) 

დროებითიდაცვითიზომისგამოყენებისდღესპროდუქტისმიმართმოქმედიუპირატესიხელშეწყობი

სრეჟიმის (MFN) განაკვეთს. 

მუხლი 7.4. დროებითიდაცვითიზომებისმოქმედებისსფეროდახანგრძლივობა 

1. 

ამშეთანხმებისძალაშიშესვლისდღიდანკონკრეტულპროდუქტთანდაკავშირებითგარდამავალპერი

ოდშიდროებითიდაცვითიზომისგამოყენებისხანგრძლივობაარუნდააღემატებოდესსამწელს. 

2. არცერთიმხარეარიყენებსანინარჩუნებსდროებითდაცვითზომას: 

(a) გარდაიმშემთხვევისადაიმვადით, 

რომელიცსაჭიროასერიოზულიზიანისთავიდანაცილებისანგამოსწორებისდაზიანისაღმოფხვრისხე

ლშესაწყობად; ან 

(b) ერთწელზემეტივადით, გარდაიმვადისა, რომელიცშეიძლებაგაგრძელდესერთწლამდე, 

თუკომპეტენტურიორგანოებიამთავის B ნაწილით (დროებითიდაცვითიზომა) 

დადგენილიპროცედურებისშესაბამისადდაადგენენ, 

რომდროებითიდაცვითიზომისგამოყენებაკვლავაცაუცილებელია, 

რათათავიდანიქნესაცილებულიანგამოსწორებულისერიოზულიზიანიდახელიშეეწყოსზიანისაღმო

ფხვრასდარომარსებობსმტკიცებულებები, რომწარმოებაუმჯობესდება. 

(c) წინამდებარეპუნქტის „a“ და „b“ ქვეპუნქტებისთვისზიანისმიყენებისგარეშე, 

მიუხედავადმისიხანგრძლივობისა, 

ასეთიღონისძიებაუნდაშეწყდესგარდამავალიპერიოდისდასრულებისთანავე. 
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3. ზიანისაღმოფხვრისხელშეწყობისმიზნით, 

როდესაცდროებითიდაცვითიზომისგამოყენებისვადაგრძელდება, 

მხარერომელიცაგრძელებსზომას, ამგაგრძელებისვადაშიმოახდენსამზომისლიბერალიზაციას. 

4. დროებითიდაცვითიზომებიარგამოიყენებაისეთიპროდუქტისიმპორტისას, 

რომელზეცადრევრცელდებოდაამგვარიზომა. 

5. არცერთმხარესარშეუძლიაგამოიყენოსდროებითიდაცვითიზომაიმპროდუქტისმიმართ, 

რომლისმიმართაცმხარემგამოიყენადაცვითიზომა GATT 1994-ის XIX მუხლისდა WTO-

სდაცვითიზომებისშესახებშეთანხმებისშესაბამისად, 

დაარცერთმხარესარშეუძლიაშეინარჩუნოსდროებითიდაცვითიზომაიმპროდუქტზე, 

რომელიცექვემდებარებამხარისმიერშემოღებულზომას, GATT 1994-ის XIX მუხლისდა WTO-

სდაცვითიზომებისშესახებშეთანხმებისშესაბამისად. 

6. დროებითიდაცვითიზომისშეწყვეტისთანავემხარე, 

რომელსაცშემოღებულიჰქონდადროებითიდაცვითიზომა, 

ამზომისშეწყვეტისდღიდანიყენებსსაბაჟოგადასახადისგანაკვეთს, 

რომელიცმოცემულიაამშეთანხმების 1-A დანართისგრაფიკში, 

თითქოსდროებითიდაცვითიზომაარასოდესყოფილაგამოყენებული. 

მუხლი 7.5. მოკვლევისპროცედურები 

დროებითიდაცვითიზომებიგამოიყენებამხოლოდიმშემთხვევაში, 

როდესაცდაცვითიზომებისშესახებ WTO-

სშეთანხმებითდადგენილიპროცედურებისმიხედვითჩატარებულიმოკვლევააშკარადაჩვენებს, 

რომგაზრდილმაიმპორტმასერიოზულიზიანიგამოიწვიაანქმნისსერიოზულიზიანისგამოწვევისსაფ

რთხეს. 

მუხლი 7.6. პირობითიზომები 

1. კრიტიკულვითარებაში, როდესაცდაგვიანებაგამოიწვევსძნელადგამოსასწორებელზიანს, 

მხარესშეუძლიაგამოიყენოსდროებითიპირობითიდაცვითიზომა, 

თუწინასწარიშეფასებითარსებობსაშკარამტკიცებულებებიიმისა, 

რომგაზრდილიიმპორტიადგილობრივიმრეწველობისთვისსერიოზულზიანსანზიანისმიყენებისსა

ფრთხესიწვევს. 

2. დროებითიზომისგამოყენებამდე, 

ზომისშემომღებიმხარეაცნობებსმეორემხარესამისთაობაზედა, 

მეორემხარისმოთხოვნისსაფუძველზე, 

იწყებსკონსულტაციებსასეთიღონისძიებისგამოყენებისშემდეგ. 
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3. დროებითიპირობითიდაცვითიზომისგამოყენებისხანგრძლივობაარუნდააღემატებოდეს 

200 დღეს, რომლისდროსაც 7.3, 7.4, და 7.5 

მუხლებისშესაბამისიმოთხოვნებიუნდადაკმაყოფილდეს. 

ასეთიდროებითიპირობითიდაცვითიზომაგამოყენებულუნდაიქნესამშეთანხმებითპროდუქ

ტზეგათვალისწინებულიგადასახადისნებისმიერიგანაკვეთისშემდგომიშემცირებისშეჩერებ

ისფორმით, ანსაბაჟოგადასახდელებისგაზრდისფორმით, რაცარუნდააღემატებოდეს 7.2.3 

„b“ მუხლშიმითითებულყველაზედაბალგანაკვეთებს. 

ნებისმიერიდამატებითისაბაჟოგადასახადებიანდაგროვებულიგარანტიებიდაუყოვნებლივა

ნაზღაურდება, თუ 7.5 მუხლშიმითითებულიმოკვლევისშედეგადდადგინდება, 

რომგაზრდილიმპორტსარგამოუწვევია, ანარარსებობდასაფრთხე, 

გამოეწვიასერიოზულიზიანიადგილობრივიწარმოებისთვის. 

4. დროებითიდაცვისნებისმიერიამგვარიპირობითიზომისგამოყენებისპერიოდიჩაითვლება, 

როგორცდროებითიდაცვითიღონისძიებისმოქმედებისპერიოდისანამპერიოდისნებისმიერი

გაგრძელებისნაწილად. 

მუხლი 7.7. შეტყობინებადაკონსულტაციები 

1. მხარევალდებულიადაუყოვნებლივაცნობოსმეორემხარესწერილობით: 

(a) დროებითიდაცვისშესახებდაწყებულიმოკვლევისთაობაზე;  

(b) დასკვნის მომზადების თაობაზე, რომელიც ეხება გაზრდილი იმპორტით გამოწვეულ სერიოზულ 

ზიანს ან ასეთი საშიშროების არსებობას;  

(c) გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე, გამოიყენოს ან გააგრძელოს დროებითი დაცვითი ზომების 

გამოყენება; და 

 

(d) გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე, რომლითაც ხდება დროებითი დაცვითი ზომის 

ლიბერალიზაცია, 7.4.3 

 მუხლის შესაბამისად. 

3. ამ მუხლის 1-ლი პუნქტის „b“ და „c“ ქვეპუნქტებში მითითებული შეტყობინების 

გაგზავნისას მხარე, რომელიც იყენებს დროებითი დაცვითი ზომას, აწვდის მეორე მხარეს 

ყველა შესაბამისი ინფორმაციას, რომელიც უნდა შეიცავდეს მტკიცებულებას გაზრდილი 

იმპორტით გამოწვეული სერიოზული ზიანის ან მისი გამოწვევის საფრთხის შესახებ, 

განსახილველი პროდუქტის ზუსტ აღწერას, შემოთავაზებულ დროებით დაცვის ზომას, 

მისი შემოღების შემოთავაზებულ თარიღს და მის მოსალოდნელხანგრძლივობას. 

დროებითი დაცვითი ზომის გამოყენების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, 7.5 მუხლით 

გათვალისწინებული განსაზღვრების წერილობითი შედეგები, მათ შორის მტკიცებულება, 

რომ ზომის გამოყენების გაგრძელება აუცილებელია სერიოზული ზიანის თავიდან 

აცილების ანგამოსწორების მიზნით და რომ წარმოება უმჯობესდება. ასევე უნდა იქნეს 
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მიწოდებული. 

3. მხარემ, რომელიც სთავაზობს დროებითი დაცვის ღონისძიების გამოყენებას ან გაგრძელებას, უნდა 

უზრუნველყოს ადეკვატური შესაძლებლობა მეორე მხარესთან წინასწარი 

კონსულტაციებისთვის, რათა მოხდეს, კერძოდ, ამ მუხლის მე-2 პუნქტით 

გათვალისწინებული ინფორმაციის განხილვა, დროებითი დაცვით ღონისძიებაზე აზრთა 

გაცვლა და დროებითი დაცვითი ზომის გაგრძელების შემთხვევაში, შეთანხმების მიღწევა 

კომპენსაციის თაობაზე, როგორც ეს ჩამოყალიბებულია 7.8.1 მუხლში. 

4. მხარე ვალდებულია, მეორე მხარეს მიაწოდოს თავისი კომპეტენტური ორგანოების მიერ 

მომზადებული, საჯაროდ ხელმისაწვდომი ანგარიშის ასლი, WTO-ს დაცვითი ზომების 

შესახებ შეთანხმების შესაბამისად, როგორც კი ეს შესაძლებელი იქნება. 

მუხლი 7.8. კომპენსაცია 

1. მხარე, რომელიც აგრძელებს დროებით დაცვით ზომას, მეორე მხარესთან კონსულტაციების გზით, 

სთავაზობს მეორე მხარეს ორმხრივად შეთანხმებულ კომპენსაციას დათმობების სახით, 

რომელთაც არსებითად ეკვივალენტური სავაჭრო ზეგავლენა გააჩნიათ ან დამატებითი 

გადასახადის ეკვივალენტურია, რომელიც მოსალოდნელია ზომის შემოღების შედეგად. 

ასეთი კონსულტაციები უნდა დაიწყოს დროებითი დაცვითი ზომის გაგრძელებიდან 30 

დღის განმავლობაში. 

2. თუ მხარეები ვერ მიაღწევენ შეთანხმებას კომპენსაციის თაობაზე კონსულტაციების დაწყებიდან 30 

დღის განმავლობაში, მაშინ ექსპორტიორ მხარეს შეუძლია, შეაჩეროს არსებითად 

ეკვივალენტური დათმობების გამოყენება იმ მხარის ვაჭრობის მიმართ, რომელიც იყენებს 

დროებით დაცვის ზომას. 

3. მხარემ წერილობით უნდა მიაწოდოს მეორე მხარეს ინფორმაცია დათმობის შეჩერებამდე მინიმუმ 

30 დღით ადრე, ამ მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად. 

4. ზომის გამგრძელებელი მხარის ვალდებულება, უზრუნველყოს კომპენსაცია 1-ლი პუნქტის 

თანახმად და მეორე მხარის უფლება, შეაჩეროს დათმობები ამ მუხლის მე-2 პუნქტის 

თანახმად, გაუქმდება დროებითი დაცვითი ზომის გამოყენების დასრულების დღეს. 

თავი 8 

მომსახურებით ვაჭრობა 

ნაწილი I: მოქმედების სფერო და ტერმინთა განმარტებები 

მუხლი 8.1. მოქმედების სფერო 

1. წინამდებარე თავი ეხება ზომებს, რომლებიც მიღებული ან შენარჩუნებულია მხარეების მიერ და 

გავლენას ახდენს მომსახურებით ვაჭრობაზე. 

2. წინამდებარე თავი არ ვრცელდება: 

(a) ზომებზე, რომლებიც ეხება საჰაერო მიმოსვლის უფლებებს, მინიჭების ფორმის 

მიუხედავად ან  

(b) ზომებზე, რომლებიც ეხება საჰაერო მიმოსვლის უფლებასთან, საჰაერო მიმოსვლის 
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კონტროლისა და საჰაერო ნავიგაციის მომსახურების გამოყენებასთან პირდაპირ 

დაკავშირებულ მომსახურებას, გარდა იმ ზომებისა, რომლებიც ეხება შემდეგს: 

(i) საჰაერო ხომალდის შეკეთებისა და მოვლის მომსახურებას; 

(ii) საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურების გაყიდვასა და მარკეტინგს; 

(iii) კომპიუტერული დაჯავშნის სისტემის (“CRS”) მომსახურებას; 

მხარეები მხედველობაში მიიღებენ მრავალმხრივ მოლაპარაკებებს GATS-ის სატრანსპორტო  

მომსახურების შესახებ დანართის გადახედვასთან დაკავშირებით. ამ მრავალმხრივი 

მოლაპარაკებების  

დასრულებისას, მხარეები განახორციელებენ მიმოხილვას, წინამდებარე შეთანხმებაში შესაბამისი  

ცვლილებების განხილვის მიზნით, იმგვარად, რომ მოხდეს ამ მრავალმხრივი  

მოლაპარაკებების შედეგების გათვალისწინება. 

(b) სახელმწიფო შესყიდვაზე; 

(c) მთავრობის უფლებამოსილების განხორციელებისას მხარის ტერიტორიაზე მიწოდებულ  

(d) მომსახურებაზე; 

(e) მხარის მიერ გაცემულ სუბსიდიებზე ან გრანტებზე, მათ შორის, მთავრობის მიერ 

მხარდაჭერილ  

(f) სესხებზე, გარანტიებსა და დაზღვევაზე; და 

(e) ზომებზე, რომლებიც ეხება მხარის ფიზიკურ პირებს, რომლებიც ცდილობენ მეორე მხარის 

სამუშაო  

ბაზარზე შესვლას ან მოქალაქეობასთან, ცხოვრების უფლებასთან ან დასაქმებასთან დაკავშირებულ  

ზომებზე. 

მუხლი 8.2. ტერმინთა განმარტებები 

წინამდებარე თავის მიზნებისთვის: 

(a) საჰაერო ხომალდის შეკეთებისა და მოვლის მომსახურება გულისხმობს ისეთ 

ღონისძიებებს,  

რომლებიც ხორციელდება საჰაერო ხომალდზე ან მის ნაწილზე, როცა ეს საჰაერო 

ხომალდი  

ამოღებულია მომსახურებიდან და არ შეიცავს ეგრეთ წოდებულ “მიმდინარე ტექნიკურ  

მომსახურებას”; 

(b) კომერციული წარმომადგენლობა გულისხმობს ნებისმიერი სახის ბიზნეს ან პროფესიულ  

დაწესებულებას, მათ შორის, შემდეგის მეშვეობით: 

(i) იურიდიული პირის დაფუძნების, შეძენის ან ფუნქციონირების გზით; ან 

(ii) მხარის ტერიტორიაზე ფილიალის ან წარმომადგენლობის შექმნა ან ფუნქციონირება  

მომსახურების მიწოდების მიზნით; 

(c) კომპიუტერული დაჯავშნის სისტემის მომსახურება გულისხმობს კომპიუტერული 
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სისტემების  

საშუალებით უზრუნველყოფილ მომსახურებას, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას 

საჰაერო  

გადამზიდავების განრიგის, ხელმისაწვდომობის, მგზავრობის ღირებულებისა და 

ტარიფის  

გამოყენების წესების შესახებ, რომელთა მეშვეობით შესაძლებელია ჯავშნის გაკეთება ან 

ბილეთების გაცემა; 

d) კონტროლირებადი გულისხმობს დირექტორთა უმრავლესობის დასახელების ან პირის 

ქმედებების  

სხვაგვარად სამართლებრივად მართვის უფლებამოსილებას; 

(e) მხარის იურიდიული პირი გულისხმობს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, მოგების 

მიღების ან სხვა მიზნებისათვის შექმნილ ან ორგანიზებულ სახელმწიფო ან კერძო 

იურიდიულ პირს, კორპორაციის, ტრასტის, პარტნიორობის, ერთობლივი საწარმოს, 

ინდივიდუალური მეწარმის ან ასოციაციის ჩათვლით, რომელიც: 

(i) დაფუძნებულია ან სხვაგვარად ორგანიზებულია იმ მხარის კანონმდებლობის შესაბამისად და იმ 

მხარის ტერიტორიაზე ეწევა არსებით ბიზნეს საქმიანობას; ან 

 

(ii) კომერციული წარმომადგენლობის საშუალებით მომსახურების მიწოდების შემთხვევაში, 

საკუთრებაშია ან კონტროლდება: 

 (a) იმ მხარის ფიზიკური პირის მიერ; ან 

 (b) იმ მხარის იურიდიული პირის მიერ, რომელიც მოცემულია (i) ქვეპუნქტში; 

(f) ზომა გულისხმობს მხარის მიერ გამოყენებულ ნებისმიერ ზომას კანონის, რეგულაციის, წესის, 

პროცედურის, გადაწყვეტილების, ადმინისტრაციული ქმედების ან ნებისმიერი სხვა 

ფორმით, რომელიც მიღებულია: 

(i) ცენტრალური, რეგიონული ან ადგილობრივი მთავრობების და ხელისუფლების მიერ; და 

(ii) არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ცენტრალური, რეგიონალური ან ადგილობრივი 

მთავრობების ან ხელისუფლების მიერ დელეგირებული უფლებამოსილების 

განსახორციელებლად; 

(g) მხარეების მიერ მიღებული ზომები, რომლებიც ეხება მომსახურებით ვაჭრობას მოიცავს ქვემოთ 

მოცემულ ზომებს: 

(i) მომსახურების შესყიდვასთან, გადახდასთან ან გამოყენებასთან მიმართებით; 

(ii) მომსახურების მიწოდებასთან დაკავშირებით მომსახურების წვდომასა და მის გამოყენებასთან 

მიმართებით, რომლებიც მოითხოვება მხარეების მიერ, რათა შეთავაზებულ იქნეს 

საზოგადოებისათვის; და 

(iii) მხარის ფიზიკური პირების, მათ შორის კომერციულ წარმომადგენლობასთან მიმართებით, 

მეორე  
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მხარის ტერიტორიაზე მომსახურების მიწოდების მიზნით; 

(h) მომსახურების მონოპოლისტი მიმწოდებელი გულისხმობს ნებისმიერ საჯარო ან კერძო პირს,  

რომელიც მხარის შესაბამის ბაზარზე ავტორიზებულია ან დაფუძნებულია ფორმალურად ან  

ფაქტობრივად ამ მხარის მიერ, როგორც ამ მომსახურების ერთადერთი მიმწოდებელი; 

(i) მხარის ფიზიკური პირი გულისხმობს, ფიზიკურ პირს, რომელიც მხარის 

კანონმდებლობისშესაბამისად,საქართველოსთვის, არის ფიზიკური პირი, რომელიც 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად არის საქართველოს მოქალაქე;  

და 

(ii) ჩინეთისთვის, არის ფიზიკური პირი, რომელიც ჩინეთის კანონმდებლობის 

შესაბამისად არის ჩინეთის მოქალაქე; 

(j) საკუთრებაში ქონა გულისხმობს იურიდული პირის 50 პროცენტზე მეტი სააქციო 

კაპიტალის ფლობას; 

(k) მხარის პირი გულისხმობს, მხარის ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს; 

(l) საკვალიფიკაციო პროცედურები გულისხმობს ადმინისტრაციულ პროცედურებს, რომლებიც 

დაკავშირებულია საკვალიფიკაციო მოთხოვნების ადმინისტრირებასთან; 

(m) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები გულისხმობს არსებით მოთხოვნებს, რომელთა შესრულებაც 

მოეთხოვება მომსახურების მიმწოდებელს, სერტიფიკატის ან ლიცენზიის 

მოსაპოვებლად; 

(n) მომსახურების სექტორი ნიშნავს, სპეციფიკურ ვალდებულებასთან მიმართებით, ამ 

მომსახურების  

ერთ ან მეტ ან ყველა ქვესექტორს, როგორც ეს მოცემულია მხარის ცხრილში დანართში 8-E და  

დანართში 8-F, ან სხვაგვარად ამ მომსახურების სექტორი მთლიანად, მისი ყველა ქვესექტორით; 

(o) საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურების გაყიდვა და მარკეტინგი გულისხმობს შესაძლებლობებს  

შესაბამისი საჰაერო გადამზიდავისთვის თავისუფლად გაყიდოს და მოახდინოს მისი საჰაერო  

ტრანსპორტის მომსახურების მარკეტინგი, რაც მოიცავს მარკეტინგის ყველა ასპექტს, როგორიცაა  

ბაზრის კვლევა, რეკლამირება და დისტრიბუცია, მაგრამ არ მოიცავს საჰაერო ტრანსპორტის  

მომსახურების ფასის დადგენას და არც შესაბამის პირობებს; 

(p) მომსახურება მოიცავს ნებისმიერ მომსახურებას ნებისმიერ სექტორში, გარდა მომსახურებისა,  

რომელიც მიწოდებულია სამთავრობო უფლებამოსილების განსახორციელებლად; 

(q) მომსახურების მომხმარებელი გულისხმობს ნებისმიერ პირს, რომელიც იღებს ან იყენებს  

მომსახურებას; 

(r) სამთავრობო უფლებამოსილების განხორციელებისათვის მიწოდებული მომსახურება 

გულისხმობს  
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ნებისმიერ მომსახურებას, რომელიც არ არის მიწოდებული არც კომერციულ საწყისებზე და 

არცერთ ან  

მეტ მომსახურების მიმწოდებელთან კონკურენციით; 

 (s) მხარის მომსახურების მიმწოდებელი გულისხმობს მხარის ნებისმიერ პირს, რომელიც აწვდის  

მომსახურებას;[3] 

(t) მომსახურების მიწოდება მოიცავს მომსახურების წარმოებას, დისტრიბუციას, მარკეტინგს, 

გაყიდვასა და მიწოდებას; 

(u) მომსახურებით ვაჭრობა გულისხმობს მომსახურების მიწოდებას: 

(i) ერთი მხარის ტერიტორიიდან მეორე მხარის ტერიტორიაზე („ტრანსსასაზღვრო მიწოდების 

რეჟიმი“); 

(ii) ერთი მხარის ტერიტორიაზე მეორე მხარის მომსახურების მომხმარებლისთვის 

(„საზღვარგარეთ მოხმარების რეჟიმი“); 

(iii) ერთი მხარის მომსახურების მიმწოდებლის მიერ მეორე მხარის ტერიტორიაზე კომერციული 

წარმომადგენლობით („კომერციული წარმომადგენლობის რეჟიმი“); და 

(iv) ერთი მხარის მომსახურების მიმწოდებლის მიერ მეორე მხარის ტერიტორიაზე პირველი 

მხარის ფიზიკური პირის წარმომადგენლობის საშუალებით („ფიზიკურ პირთა 

წარმომადგენლობის რეჟიმი“ ან „ფიზიკური პირის გადაადგილების რეჟიმი“); 

(v) გადაზიდვის უფლება გულისხმობს განრიგით და დაუგეგმავ სატრანსპორტო მომსახურების 

უფლებას მგზავრების, ტვირთისა და ფოსტის ოპერირების ან/და გადაზიდვის მიზნით, 

მხარის ტერიტორიიდან, მის ტერიტორიაზე, მის ფარგლებში ან ფარგლებს გარეთ 

ანაზღაურების ან დაქირავების საფუძველზე, რაც მოიცავს, გასაწევი მომსახურების 

ადგილებს, გზებს, რომელთა ოპერირებაც უნდა მოხდეს, გასატარებელი ტარიფის 

ტიპებს, შესაძლებლობებს, რომელიც უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, დასაკისრებელ 

ტარიფებსა და მათ პირობებს, ასევე ავიახაზების დანიშვნის კრიტერიუმებს, მათ 

შორის, ისეთებს, როგორებიცაა, ნომერი, საკუთრება და კონტროლი. 

ნაწილი II. ზოგადი ვალდებულებები და დისციპლინები 

მუხლი 8.3. სპეციფიკური ვალდებულებების ცხრილის განსაზღვრა 

 

1. თუ მხარე იღებს ვალდებულებებს ამ ნაწილის შესაბამისად, ეს ვალდებულება აღებული 

მე-8.4, მე-8.5 და მე-8.7 მუხლების შესაბამისად, ასახული უნდა იყოს ცხრილში, რომელსაც 

ეწოდება მისი სპეციფიკური ვალდებულებების ცხრილი. რაც შეეხება სექტორებს, სადაც 

ამგვარი ვალდებულებები არის აღებული, მისი სპეციფიკური ვალდებულებების ცხრილი 

აკონკრეტებს შემდეგს: 

 (a) ბაზარზე დაშვების წესებს, შეზღუდვებსა და პირობებს; 

 (b) ეროვნული რეჟიმის შესახებ პირობებსა და კვალიფიკაციებს; 

 (c) დამატებით ვალდებულებებთან დაკავშირებულ პირობებს; და 
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 (d) საჭიროების შემთხვევაში, ასეთი ვალდებულებების შესრულების ვადებს. 

2. 8.4 და 8.5 მუხლებთან შეუსაბამო ზომები აღინიშნება 8.5 მუხლთან დაკავშირებულ სვეტში. ამ  

შემთხვევაში, აღნიშვნა ჩაითვლება ასევე 8.4 მუხლის პირობის ან კვალიფიკაციის 

გათვალისწინებად.სპეციფიკური ვალდებულებების ცხრილები თან ერთვის ამ შეთანხმებას დანართი  

8-E-ის და დანართი 8-F-ის სახით და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს. 

მუხლი 8.4. ეროვნული რეჟიმი 

1. თუ მხარე იღებს ვალდებულებებს ამ ნაწილის შესაბამისად, იმ სექტორებში, რომლებიც  

აღნიშნულია მის სპეციფიკური ვალდებულებების ცხრილში დანართში 8-E და დანართში 

8-F  

და ექვემდებარება მასში მოცემულ ნებისმიერ პირობებსა და კვალიფიკაციებს, ამ მხარემ 

უნდა  

მიანიჭოს მეორე მხარის მომსახურებას და მომსახურების მიმწოდებლებს, მომსახურების  

მიწოდებაზე მოქმედ ყველა ზომასთან მიმართებით, არანაკლებ ხელსაყრელი რეჟიმი, ვიდრე ის  

ანიჭებს საკუთარ მსგავს მომსახურებას ან მომსახურების მომწოდებლებს.[4] 

2. მხარე შეიძლება აკმაყოფილებდეს პირველი პუნქტის მოთხოვნებს, მეორე მხარის  

მომსახურებაზე ან მომსახურების მიმწოდებლებზე ფორმალურად იდენტური რეჟიმის ან  

ფორმალურად განსხვავებული რეჟიმის გავრცელებით, რასაც ის უწესებს საკუთარ მსგავს  

მომსახურებას ან მომსახურების მომწოდებლებს. 

3. ფორმალურად იდენტური ან ფორმალურად განსხვავებული რეჟიმი მხარის მიერ ითვლება  

ნაკლებად ხელსაყრელად, თუ იგი ცვლის კონკურენციის პირობებს ამ მხარის მომსახურების 

ან მომსახურების მიმწოდებლების სასარგებლოდ მეორე მხარის მსგავს მომსახურებასთან ან 

მომსახურების მიმწოდებლებთან შედარებით. 

მუხლი 8.5. ბაზარზე დაშვება 

1. 8.2(u) მუხლში მითითებული მიწოდების რეჟიმების საშუალებით ბაზარზე დაშვებასთან  

მიმართებაში, თითოეულმა მხარემ მეორე მხარის მომსახურებას და მომსახურების 

მიმწოდებლებს უნდა მიანიჭოს იმაზე არანაკლებ ხელსაყრელი რეჟიმი, ვიდრე ეს არის 

განსაზღვრული ამ შეთანხმების დანართში 8-E და დანართში 8-F არსებული სპეციფიკური 

ვალდებულებების ცხრილში შეთანხმებული და დაწესებული ვადების, შეზღუდვებისა და 

პირობების შესაბამისად.[5] 

2. იმ სექტორებში, სადაც მხარეები იღებენ ბაზარზე დაშვების ვალდებულებებს, მხარეებმა, არც  

რეგიონული დაყოფის საფუძველზე და არც ქვეყნის მთელს ტერიტორიაზე, გარდა იმ შემთხვევისა, 

თუ ეს არის მოცემული წინამდებარე შეთანხმების დანართის 8-E და დანართის 8-F სპეციფიკური 

ვალდებულებების ცხრილებში, არ უნდა განაგრძონ ან წამოიწყონ შემდეგი ზომების გატარება: 

(a) შეზღუდვები მომსახურების მიმწოდებლების რაოდენობაზე, რაოდენობრივი კვოტების,  

მონოპოლიების, მომსახურების ექსკლუზიური მიმწოდებლების ან ეკონომიკური საჭიროებების 

ტესტის მოთხოვნების ფორმით; 

(b) შეზღუდვები მომსახურებასთან დაკავშირებული გარიგებების ან აქტივების მთლიან 
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ღირებულებაზე, რაოდენობრივი კვოტების ან ეკონომიკური საჭიროებების ტესტის მოთხოვნის 

ფორმით; 

(c) შეზღუდვები მომსახურების ოპერაციების მთლიან რაოდენობაზე ან მომსახურების შედეგების  

მთლიან მოცულობაზე, გამოსახულს დადგენილ რაოდენობრივ ერთეულებში კვოტების ან 

ეკონომიკური საჭიროებების ტესტის მოთხოვნის ფორმით[6]; 

(d) შეზღუდვები ფიზიკური პირების მთლიან რაოდენობაზე, რომლებიც შეიძლება იყვნენ  

დასაქმებული კონკრეტული მომსახურების სექტორში, ან მომსახურების მიმწოდებელმა შეიძლება 

დაასაქმოს, რომლებიც აუცილებელია და პირდაპირ დაკავშირებულია კონკრეტული 

მომსახურების მიწოდებასთან, რაოდენობრივი კვოტებში ან ეკონომიკური საჭიროებების ტესტის 

მოთხოვნის ფორმით; 

(e) ზომები, რომლებიც ზღუდავს ან მოითხოვს კონკრეტული ტიპის იურიდიულ პირებს ან  

პარტნიორობებს, რომელთა მეშვეობითაც მომსახურების მიმწოდებელს შეუძლია მომსახურების 

მიწოდება; და 

(f) შეზღუდვები უცხოური კაპიტალის მონაწილეობაზე, მაქსიმალური პროცენტული 

რაოდენობის  

შეზღუდვის სახით უცხოურ აქციონერობაზე ან ინდივიდუალურ ან ერთობლივ უცხოურ 

ინვესტიციებზე. 

მუხლი 8.6. უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმი 

1. GATS-ის VII მუხლის შესაბამისად მიღებული ზომების შეუზღუდავად და იმის გამოკლებით,  

როგორც ეს მოცემულია უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმიდან გამონაკლისების ჩამონათვალში,  

რომელსაც მოიცავს დანართი 8-E და დანართი 8-F, თითოეული მხარე მეორე მხარის  

მომსახურებასა და მომსახურების მიმწოდებლებზე დაუყოვნებლივ და უპირობოდ 

ავრცელებს,  

ყველა ზომასთან მიმართებაში, რომელიც ვრცელდება მომსახურების მიწოდებაზე, არანაკლებ  

ხელსაყრელ რეჟიმს ვიდრე ნებისმიერი არაწევრი მხარის მსგავს მომსახურებაზე და  

მომსახურების მიმწოდებლებზე[7]. 

2. რეჟიმი, რომელსაც აწესებს სხვა არსებული ან მომავალი შეთანხმებები, რომლებსაც დებს 

მხარე  

და აცნობებს GATS-ის V მულის ან V bis მულის შესაბამისად, არ წარმოადგენს პირველი 

პუნქტის საგანს. 

3. თუ მხარე დებს ან შეაქვს ცვლილებები ისეთი ტიპის შეთანხმებაში, რომელიც მითითებულია  

მეორე პუნქტში, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში იგი შეეცდება გაავრცელოს მასზე 

არანაკლებ ხელსაყრელი პირობები, რომელიც გათვალისწინებულია იმ შეთანხმებით. მხარემ 

მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში უნდა უზრუნველყოს მეორე მხარისათვის ადეკვატური 

შესაძლებლობა, რათა მოილაპარაკონ იმ შეთანხმებით გათვალისწინებულ რეჟიმზე არანაკლებ 

ხელსაყრელი რეჟიმის მოცემულ შეთანხმებაში გათვალისწინების თაობაზე. 

4. ამ თავის დებულებები არ უნდა განიმარტოს ისე, რომ მხარეები შეიზღუდონ უპირატესობა  

მიანიჭონ მეზობელ ქვეყნებს, რათა სასაზღვრო ზონის ფარგლებში მოხდეს ადგილობრივი 
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წარმოებისა და მოხმარების მომსახურების გაცვლის გამარტივება. 

 

მუხლი 8.7. დამატებითი ვალდებულებები 

მხარემ შეიძლება ასევე მოილაპარაკოს მომსახურებით ვაჭრობასთან დაკავშირებულ  

ვალდებულებებზე, რომელიც არ ექვემდებარება 8.4 და 8.5 მუხლებით გათვალისწინებულ  

ვალდებულებების ცხრილში გაწერას, მათ შორის, კვალიფიკაციების, სტანდარტების ან  

ლიცენზირების საკითხებთან დაკავშირებით. ამგვარი ვალდებულებები განსაზღვრული უნდა  

იქნეს მხარის სპეციფიკური ვალდებულებების ცხრილებში დანართში 8-E და დანართში 8-F. 

ნაწილი III. სხვა დებულებები 

მუხლი 8.8. ადგილობრივი რეგულაციები 

1. იმ სექტორებში, სადაც ნაკისრია სპეციფიკური ვალდებულებები, თითოეული მხარე  

უზრუნველყოფს, რომ ზოგადი გამოყენების ყველა ზომა, რომელიც ეხება მომსახურებით 

ვაჭრობას, მიიღება დასაბუთებულად, ობიექტურად და მიუკერძოებლად. 

2. (a) თითოეულმა მხარემ უნდა გამოიყენოს ან შექმნას სასამართლო, საარბიტრაჟო ან  

ადმინისტრაციული ორგანოები ან პროცედურები, რომლებიც დაზარალებული 

მომსახურების მიმწოდებლების მოთხოვნის საფუძველზე, განახორციელებენ 

მომსახურებით ვაჭრობაზე გავლენის მქონე ადმინისტრაციული გადაწყვეტილებების 

დაუყოვნებლივ განხილვას და იქ, სადაც გამართლებულია, გაითვალისწინებენ მათი 

გამოსწორებისათვის საჭირო შესაბამისი ღონისძიებების გატარებას. იმ შემთხვევაში, 

როდესაც ასეთი პროცედურები დამოუკიდებელი არ არის იმ უფლებამოსილი 

ორგანოსაგან, რომელიც იღებს ასეთ ადმინისტრაციულ გადაწყვეტილებებს, მხარე 

უზრუნველყოფს, რომ ეს პროცედურები, პრაქტიკულად, ითვალისწინებდეს ობიექტურ და 

მიუკერძოებელ განხილვას. 

(b) (a) ქვეპუნქტის დებულება არ უნდა განიმარტოს ისე, რომ მოითხოვოს მხარისგან ისეთი  

ორგანოების ან პროცედურების შექმნა, რომლებიც შეუსაბამო იქნება მის კონსტიტუციურ 

მოწყობასთან ან სამართლებრივ სისტემასთან. 

3. თუ იმ მომსახურების მიწოდებისთვის, რომელზეც ამ შეთანხმების შესაბამისად 

სპეციფიკური  

ვალდებულება იქნა აღებული, მოითხოვება ავტორიზაცია, თითოეული მხარის 

კომპეტენტურმა ორგანოებმა უნდა უზრუნველყონ შემდეგი: 

(a) არასრული განაცხადის შემთხვევაში, განმცხადებლის მოთხოვნის საფუძველზე, 

განსაზღვრონ  

ყველა დამატებითი ინფორმაცია, რომელიც საჭიროა განაცხადის შესავსებად და 

უზრუნველყონ ხარვეზების აღმოფხვრის შესაძლებლობა გონივრულ ვადებში; 

(b) განმცხადებლის მოთხოვნით, გაუმართლებელი დაგვიანების გარეშე, მიაწოდონ 

ინფორმაცია  
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განაცხადის სტატუსის შესახებ; და 

(c)განმცხადებელს ინფორმაცია წერილობით ფორმით და დაგვიანების გარეშე, ამგვარი 

მოქმედების მიზეზების შესახებ. განმცხადებელს ექნება შესაძლებლობა მისი დისკრეციის 

ფარგლებში ხელახლა შეიტანოს განაცხადი. 

4. იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილ იქნეს, რომ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან და  

პროცედურებთან, ტექნიკურ სტანდარტებთან და სალიცენზიო მოთხოვნებთან 

დაკავშირებული ზომები არ ქმნიან მომსახურებით ვაჭრობის არასაჭირო დაბრკოლებებს, 

მხარეები ერთობლივად განიხილავენ მოლაპარაკებების შედეგებს ამ ზომების დაწესების 

შესახებ GATS-ის VI მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, მათი ამ შეთანხმებაში შეტანის 

მიზნით. მხარეები ითვალისწინებენ, რომ ამგვარი დისციპლინები მიზნად ისახავს 

უზრუნველყონ, რომ ეს მოთხოვნები, მათ შორის: 

(a) ეფუძნება ობიექტურობისა და გამჭვირვალეობის კრიტერიუმებს, როგორიცაა 

მომსახურების  

მიწოდების კომპეტენცია და უნარი; 

(b) არ არის იმაზე მეტად დამამძიმებელი, ვიდრე აუცილებელიამომსახურების ხარისხის  

უზრუნველსაყოფად; და 

 (c) მომსახურების მიწოდებაზე. 

5. (a) სექტორებში, რომლებშიც მხარეს ნაკისრი აქვს სპეციფიკური ვალდებულებები, მე-4 პუნქტში  

     მითითებული დისციპლინების შეთანხმებაში გათვალისწინების მიმდინარეობისას, მხარემ არ  

     უნდა გამოიყენოს სალიცენზიო და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და ტექნიკური სტანდარტები,  

     რომლებიც აუქმებენ ან აუარესებენ ამ შეთანხმების ვალდებულებებს ისეთი გზით, რომელიც: 

(i) არ არის 4(a), (b) ან (c) ქვეპუნქტებში მოცემულ კრიტერიუმებთან შესაბამისობაში; და 

(ii) არ შეიძლება ყოფილიყო გონივრული მოლოდინი მხარისაგან, იმ დროს როდესაც სპეციფიკური  

      ვალდებულებები იმ სექტორებში იქნა აღებული. 

(c) იმის დადგენისას, არის თუ არა მხარე მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ 

ვალდებულებებთან  

შესაბამისობაში, აუცილებელია ამ მხარის მიერ გამოყენებადი შესაბამისი საერთაშორისო 

ორგანიზაციების საერთაშორისო სტანდარტების მხედველობაში მიღება.[8] 

5. სექტორებში, სადაც ნაკისრია პროფესიულ მომსახურებასთან დაკავშირებული ვალდებულებები,  

თითოეული მხარე უზრუნველყოფს ადეკვატურ პროცედურებს მეორე მხარის პროფესიონალთა 

კომპეტენციის დასადგენად. 

6. მხარე თავის კანონმდებლობისა და რეგულაციების შესაბამისად, აძლევს ნებას მეორე მხარის  

მომსახურების მიმწოდებლებს, გამოიყენონ საწარმოს სახელი, რომლითაც ვაჭრობენ მეორე მხარის 

ტერიტორიაზე. 

7. საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, საქართველო რთავს ნებას ჩინეთის მოქალაქეებს  

მიიღონ მონაწილეობა საქართველოს აუდიტორების საკვალიფიკაციო გამოცდებში და 

ჩინეთის იმ მოქალაქეებს, რომლებმაც გაიარეს ამგვარი გამოცდა, უფლებას აძლევს 
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დარეგისტრირდნენ/მიიღონ ლიცენზია და განახორციელონ საქმიანობა საქართველოში 

იმავე პირობებით, რაც გათვალისწინებულია ქართველი მომსახურების 

მომწოდებლებისათვის. 

მუხლი 8.9. აღიარება 

1. მომსახურების მომწოდებელთა ავტორიზაციისთვის, ლიცენზირებისთვის ან  

სერტიფიცირებისთვის სტანდარტებისა და კრიტერიუმების მთლიანად ან ნაწილობრივ 

შესრულების მიზნით, აგრეთვე მე-4 პუნქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით, მხარემ 

შეიძლება აღიაროს ან წაახალისოს მისი შესაბამისი კომპეტენტური ორგანოები, რომ 

აღიარონ მეორე მხარის ტერიტორიაზე მიღებული განათლება ან გამოცდილება, 

შესრულებული მოთხოვნები, გაცემული ლიცენზიები ან სერტიფიკატები. ამგვარი 

აღიარება, რომელიც შეიძლება მიღწეულ იქნეს ჰარმონიზაციით ან სხვაგვარად, შეიძლება 

ეფუძნებოდეს მხარეთა ან მათ კომპეტენტურ ორგანოთა შორის შესაბამის ხელშეკრულებას 

ან შეთანხმებას, ან შეიძლება მინიჭებულ იქნეს დამოუკიდებლად. 

2. თუ მხარე დამოუკიდებლად ან ხელშეკრულების ან შეთანხმების საფუძველზე, აღიარებს 

არაწევრი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე მიღებულ განათლებას ან გამოცდილებას, 

შესრულებულ მოთხოვნებს, ლიცენზიებს ან სერტიფიკატებს, არაფერი 8.6 მუხლში არ უნდა 

განიმარტოს ისე, რომ მხარეს მოეთხოვოს გაავრცელოს ეს აღიარება მეორე მხარის 

ტერიტორიაზე მიღებულ განათლებაზე ან გამოცდილებაზე, შესრულებულ მოთხოვნებზე, 

გაცემულ ლიცენზიებზე ან სერტიფიკატებზე. 

3. მხარემ, რომელიც არის მე-2 პუნქტში მითითებული ხელშეკრულების ან შეთანხმების 

მხარე,  

მიუხედავად იმისა, არსებულია ეს შეთანხმება თუ მომავალი, უნდა მისცეს ადეკვატური 

შესაძლებლობა მეორე მხარეს, მოთხოვნის საფუძველზე, აწარმოოს მოლაპარაკებები ამგვარ 

ხელშეკრულებასთან ან შეთანხმებასთან მიერთების მიზნით, ან მოილაპარაკოს 

ანალოგიური საკითხები მასთან. თუ მხარე დამოუკიდებლად ახორციელებს აღიარებას, მან 

უნდა მისცეს ადეკვატური შესაძლებლობა მეორე მხარეს, რათა მოახდინოს იმის 

დემონსტრირება, რომ მეორე მხარის ტერიტორიაზე მიღებული განათლება ან 

გამოცდილება, შესრულებული მოთხოვნები, ლიცენზიები ან სერტიფიკატები ასევე 

აღიარებული იქნეს. 

4. მხარემ არ უნდა მოახდინოს იმგვარი აღიარება, რომელიც შექმნის მეორე მხარესა და 

არაწევრ  

მხარეთა შორის დისკრიმინაციის საშუალებებს მომსახურების მიმწოდებელთან 

ავტორიზაციის, ლიცენზირების ან სერტიფიკაციის სტანდარტებისა და კრიტერიუმების 

გამოყენებაში, ან შენიღბულ შეზღუდვებს მომსახურებით ვაჭრობაზე. 

მუხლი 8.10. კვალიფიკაციების აღიარების შესახებ თანამშრომლობა 

1. მხარეები თანხმდებიან, სადაც შესაძლებელია წაახალისონ შესაბამისი ორგანოები მათ  

ტერიტორიებზე, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან პროფესიული და პროფესიულ-

ტექნიკური კვალიფიკაციის გაცემასა და აღიარებაზე, რათა გააძლიერონ თანამშრომლობა 
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და გამოიკვლიონ შესაძლებლობები შესაბამისი პროფესიული და პროფესიულ-ტექნიკური 

კვალიფიკაციების ორმხრივი აღიარებისთვის. 

2. მხარეებმა, საჭიროების შესაბამისად, შეიძლება განიხილონ შესაბამისი ორმხრივი,  

პლურილატერალური და მრავალმხრივი შეთანხმებები, რომლებიც დაკავშირებულია 

პროფესიულ და პროფესიულ-ტექნიკურ მომსახურებასთან. 

მუხლი 8.11. ანგარიშსწორება და გადარიცხვები 

1. გარდა მე-16 თავის (ზოგადი დებულებები და გამონაკლისები) 16.6 მუხლში 

(საგადასახდელო  

ბალანსის დაცვის ზომები) გათვალისწინებული გარემოებებისა, მხარემ არ უნდა 

გამოიყენოს შეზღუდვები საერთაშორისო გადარიცხვებსა და ანგარიშსწორებაზე მიმდინარე 

ტრანზაქციებისთვის, რომლებიც დაკავშირებულია სპეციფიკურ ვალდებულებებთან. 

2. არაფერმა ამ თავში გავლენა არ უნდა იქონიოს მხარეთა, როგორც საერთაშორისო 

სავალუტო  

ფონდის წევრთა, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეთანხმების მუხლებით 

განსაზღვრულ უფლებებსა და ვალდებულებებზე, მათ შორის, ვალუტის გაცვლითი 

მოქმედებების გამოყენება, რომელიც შესაბამისობაშია შეთანხმების მუხლებთან, თუ მხარე 

არ აწესებს შეზღუდვებს ნებისმიერი სახის კაპიტალის ტრანზაქციებზე ამგვარ 

ტრანზაქციებთან დაკავშირებით მისი კონკრეტული ვალდებულებების საწინააღმდეგოდ, 

გარდა მე-16 თავის (ზოგადი დებულებები და გამონაკლისები) 16.6 მუხლის 

(საგადასახდელო ბალანსის დაცვის ზომები) შესაბამისად, ან საერთაშორისო სავალუტო 

ფონდის მოთხოვნის საფუძველზე. 

მუხლი 8.12. უარი სარგებელზე 

წინასწარი შეტყობინებისა და კონსულტაციების საფუძველზე, მხარემ შეიძლება უარი განუცხადოს  

მეორე მხარის მომსახურების მიმწოდებელს ამ თავში გათვალისწინებულ სარგებლის მინიჭებაზე, თუ  

მომსახურების მიმწოდებელი იურიდიული პირი: 

 

(a) არის არაწევრი ან უარის მთქმელი მხარის პირების მფლობელობაში ან კონტროლდება მათ მიერ; 

და 

(b) არ აქვს არსებითი ბიზნეს ოპერაციები მეორე მხარის ტერიტორიაზე. 

მუხლი 8.13. გამჭვირვალობა 

1. თითოეულმა მხარემ უნდა უზრუნველყოს: 

(a) მარეგულირებელი გადაწყვეტილებების, მათ შორის, ამგვარი გადაწყვეტილებების 

საფუძვლების  

დაუყოვნებლივ გამოქვეყნება ან ყველა დაინტერესებული პირისთვის სხვაგვარად 

ხელმისაწვდომობა; და 

(b) საჯარო ქსელთან ან მომსახურებასთან დაკავშირებული მისი ზომების, მათ შორის,  

ნებართვებისათვის დაწესებული მოთხოვნების, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, 
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საჯაროდ ხელმისაწვდომობა. 

2.მომსახურების მიმწოდებლების ლიცენზირებასთან დაკავშირებული ყველა ზომის 

საჯაროდ  

ხელმისაწვდომობას, რომელიც მოიცავს: 

(a) გარემოებებს, რომლის ფარგლებშიც მოითხოვება ლიცენზია; 

(b) ყველა ხელმისაწვდომ სალიცენზიო პროცედურას; 

(c) დროის მონაკვეთს, რომელიც, როგორც წესი, საჭიროა სალიცენზიო განაცხადზე გადაწყვეტილების  

მისაღებად; 

(d) განაცხადის შეტანის ან ლიცენზიის მიღების ღირებულებას ან მოსაკრებელს; და 

(e) ლიცენზიის მოქმედების ვადას. 

3. თითოეული მხარე საკუთარი კანონმდებლობისა და რეგულაციების შესაბამისად 

უზრუნველყოფს, რომ მოთხოვნის საფუძველზე განმცხადებელმა მიიღოს ინფორმაცია 

ლიცენზიასთან დაკავშირებით უარის თქმის, გაუქმების, განახლებაზე უარის ან 

სალიცენზიო პირობების დამატების ან შეცვლის მიზეზების თაობაზე. თითოეული მხარე 

შეძლებისდაგვარად უნდა შეეცადოს მიაწოდოს ამგვარი ინფორმაცია წერილობითი 

ფორმით. 

მუხლი 8.14. საკონტაქტო პირები 

თითოეული მხარე წარადგენს ერთ ან მეტ საკონტაქტო პირს, რათა გაადვილდეს მხარეთა შორის  

ამ თავში განსაზღვრულ ნებისმიერ საკითხზე და ასევე მეორე მხარეს წარუდგენს ამ საკონტაქტო 

პირის დეტალებს. მხარეებმა დაუყოვნებლივ უნდა აცნობონ ერთმანეთს თავიანთ საკონტაქტო  

პირების შესახებ დეტალებში ნებისმიერი ცვლილების თაობაზე. 

მუხლი 8.15. ცხრილების მოდიფიცირება 

1. ერთ-ერთ მხარეს (ამ მუხლში მითითებულია, როგორც „შემცვლელი მხარე“) შეუძლია 

შეცვალოს ან  

ამოიღოს ნებისმიერი ვალდებულება მისი ცხრილიდან დანართში 8-E და დანართში 8-F, 

ნებისმიერ დროს, ვალდებულების ძალაში შესვლიდან 3 წლის შემდეგ, იმ შემთხვევაში, 

თუ: 

(a) იგი აცნობებს მეორე მხარეს (ამ მუხლში მითითებულია, როგორც „დაზარალებული 

მხარე“) მისი  

განზრახვის შესახებ, რომ შეცვალოს ან გააუქმოს ვალდებულება, სულ მცირე სამი თვით 

ადრე ამგვარი ცვლილების ან გაუქმების განხორციელებისთვის განსაზღვრულ დღემდე; 

და 

 

(b) მოდიფიკაციის შესახებ მხარის მიერ შეტყობინებისას, მხარეებმა უნდა გამართონ 

კონსულტაციები და შეეცადონ შეთანხმების მიღწევას შესაფერის საკომპენსაციო ზომებზე. 
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2. საკომპენსაციო ზომების მიღწევისას, მხარეები ისწრაფვიან შეინარჩუნონ ორმხრივად 

სასარგებლო  

ვალდებულებების ის დონე, რომელიც არანაკლებ ხელსაყრელია ვაჭრობისთვის, ვიდრე ამ 

მოლაპარაკებამდე იყო განსაზღვრული ცხრილებით. 

3. თუ შემცვლელ და დაზარალებულ მხარეს შორის სამი თვის განმავლობაში, 1(b) პუნქტის 

შესაბამისად ვერ მოხდა შეთანხმების მიღწევა, დაზარალებულ მხარეს შეუძლია ამ 

საკითხზე, მე-15 თავში (დავების გადაწყვეტა) განსაზღვრული პროცედურების 

შესაბამისად მიმართოს საარბიტრაჟო სასამართლოს ან თუ შეთანხმებულია მხარეთა 

შორის, მიმართოს ალტერნატიულ საარბიტრაჟო პროცედურას. 

4. შემცვლელ მხარეს არ შეუძლია შეცვალოს ან გააუქმოს მისი ვალდებულება, სანამ არ 

განსაზღვრავს  

საკომპენსაციო ზომებს მე-3 პუნქტის მიხედვით საარბიტრაჟო სასამართლოს 

გადაწყვეტილების  

შესაბამისად. 

5. თუ შემცვლელი მხარე განახორციელებს მის მიერ შეთავაზებულ ცვლილებას ან გაუქმებას 

და არ იქნება შესაბამისობაში საარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან, 

დაზარალებულ მხარეს შეუძლია შეცვალოს ან გააუქმოს არსებითად ეკვივალენტური 

სარგებელი სააარბიტრაჟო სასამართლოს გადაწყვეტილების შესაბამისად. 

მუხლი 8.16. მონოპოლიები და მომსახურების ექსკლუზიური მიმწოდებლები 

1. თითოეულმა მხარემ უნდა უზრუნველყოს, რომ მის ტერიტორიაზე მონოპოლისტი 

მომსახურების  

მიმწოდებლები, მონოპოლიური მომსახურების მიწოდებაში შესაბამის ბაზარზე, არ 

მოქმედებდნენ დანართში 8-E და დანართში 8-F გათვალისწინებული მხარის 

ვალდებულებების შეუსაბამოდ. 

2. თუ მხარის მონოპოლისტი მიმწოდებელი კონკურენციაში შედის, პირდაპირ ან 

აფილირებული  

კომპანიის მეშვეობით, მომსახურების მიწოდებაში მისი მონოპოლიზირებული უფლების 

ფარგლებს მიღმა და რომელიც წარმოადგენს მხარის სპეციფიკური ვალდებულების საგანს 

მისი დანართით 8-E და დანართით 8-F განსაზღვრული ცხრილის შესაბამისად, მხარემ 

უნდა უზრუნველყოს, რომ ამგვარი მომწოდებელი ბოროტად არ გამოიყენებს მის 

მონოპოლიურ მდგომარეობას, რომ იმოქმედოს მის ტერიტორიაზე ამგვარი 

ვალდებულებების შეუსაბამოდ. 

3. თუ მხარეს აქვს საფუძველი მიაჩნდეს, რომ მეორე მხარის მონოპოლისტი მომსახურების 

მიმწოდებელი  

მოქმედებს პირველ ან მეორე პუნქტებთან შეუსაბამოდ, იმ მხარემ შეიძლება მოთხოვოს 

მეორე მხარეს, რომელიც აფუძნებს ან უფლებამოსილებას ანიჭებს ამ მიმწოდებელს, 

წარმოადგინოს კონკრეტული ინფორმაცია შესაბამისი ოპერაციების შესახებ. 

4. თუ ამ შეთანხმების ძალაში შესვლის თარიღის შემდეგ, მხარე გასცემს მონოპოლიის 
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უფლებას იმ  

მომსახურების მიწოდებაზე, რომელზეც ვრცელდება დანართში 8-E და დანართში 8-F 

მოცემული ცხრილით განსაზღვრული სპეციფიკური ვალდებულებები, შესაბამისი მხარე 

აცნობებს მეორე მხარეს გათვალისწინებული მონოპოლიის უფლების გაცემამდე სულ 

მცირე სამი თვით ადრე და 8.16 მუხლის 1(b) და მე-2 პუნქტების გათვალისწინებით. 

5. ეს მუხლი ასევე ვრცელდება ექსკლუზიური მომსახურების მიმწოდებლებზე, თუ მხარე 

ფორმალურად  

ან ფაქტობრივად, 

(a) ანიჭებს უფლებამოსილებას ან ქმნის მომსახურების მიმწოდებლების მცირე რაოდენობას; და 

(b) არსებითად ხელს უშლის ამ მიმწოდებლებს შორის კონკურენციას მის ტერიტორიაზე. 

 

მუხლი 8.17. გადახედვა 

1. მხარეებმა ამ შეთანხმების ძალაში შესვლის თარიღიდან ორი წლის განმავლობაში და 

ყოველ მომდევნო  

ორი წელიწადში, ან სხვაგვარი შეთანხმებით, უნდა გამართონ კონსულტაციები, ამ თავის 

განხორციელების საკითხის და ასევე მომსახურებით ვაჭრობის შესახებ ორმხრივი 

ინტერესის სხვა საკითხების განსახილველად, მომსახურებით ვაჭრობის შემდგომი 

ლიბერალიზაციის მიზნით ორმხრივად ხელსაყრელ საფუძვლებზე. 

2. თუ მხარე ცალმხრივად ახდენს იმ ზომების ლიბერალიზაციას, რომლებიც ეხება მეორე 

მხარის  

მომსახურების მიმწოდებლის ან მიმწოდებლების ბაზარზე დაშვების საკითხს, მეორე 

მხარეს შეუძლია მოითხოვოს კონსულტაციები ამ ზომების განხილვის მიზნით. ამ 

კონსულტაციების შესაბამისად, თუ მხარეები შეთანხმდებიან ამგვარი ლიბერალიზებული 

ზომების, როგორც ახალი ვალდებულების ამ შეთანხმებაში გათვალისწინებაზე, დანართში 

8-E და დანართში 8-F გათვალისწინებულ ცხრილში შევა შესაბამისი ცვლილება. 

დანართი 8-A 

ფინანსურიმომსახურება 

მუხლი 1. მოქმედებისსფერო 

1. წინამდებარე დანართი ითვალისწინებს მე-8 თავზე (მომსახურებით ვაჭრობა) დამატებით 

ზომებს  

ფინანსურ მომსახურებასთან დაკავშირებით. 

2. წინამდებარე დანართი ეხება ზომებს, რომლებიც გავლენას ახდენენ ფინანსური მომსახურების 

მიწოდებაზე. 

წინამდებარე დანართში მითითება ფინანსური მომსახურების მიწოდებაზე ნიშნავს ფინანსური  

მომსახურების მიწოდებას: 
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(a) ერთ-ერთი მხარის ტერიტორიიდან მეორე მხარის ტერიტორიაზე; 

(b) ერთ-ერთი მხარის ტერიტორიაზე მეორე მხარის მომსახურების მომხმარებელთათვის; 

(c) ერთ-ერთი მხარის მომსახურების მიმწოდებლის მიერ მეორე მხარის ტერიტორიაზე 

კომერციული  

წარმომადგენლობის მეშვეობით; ან 

(d) პირების წარმომადგენლობის მეშვეობით. 

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტებები 

1. წინამდებარე დანართის მიზნებისათვის, „სამთავრობო უფლებამოსილების 

განხორციელებისას  

მიწოდებული მომსახურება“, როგორც ეს მითითებულია წინამდებარე შეთანხმების მე-8 

თავში (მომსახურებით ვაჭრობა), გულისხმობს შემდეგს: 

(a) ცენტრალური ბანკის, ფულად-საკრედიტო ორგანოს ან ნებისმიერი სხვა საჯარო სამართლის  

იურიდიული პირის მიერ, სავალუტო ან ვალუტის გაცვლის კურსის პოლიტიკის 

შესაბამისად განხორციელებული საქმიანობა; 

(b) საქმიანობა, რომელიც წარმოადგენს შიდასახელმწიფოებრივი კანონმდებლობით 

დადგენილი  

სოციალური უზრუნველყოფის ან სახელმწიფო საპენსიო პროგრამის სისტემის ნაწილს; ან 

(c) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიერ მთავრობის სახელით, გარანტიით ან 

ფინანსური  

რესურსებით განხორციელებული სხვა საქმიანობა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ერთ-

ერთი მხარე უშვებს 1(b) ან 1(c) პუნქტებში მითითებული საქმიანობის განხორციელებას მისი 

ფინანსური მომსახურების მიმწოდებლების მიერ საჯარო უწყებასთან ან ფინანსური 

მომსახურების მიმწოდებლებთან კონკურენციით. 

2. მე-8 თავის (მომსახურებებით ვაჭრობა) 8.2 მუხლით (ტერმინთა განმარტებები) 

გათვალისწინებული  

ტერმინის - „სამთავრობო უფლებამოსილების განხორციელებისას მიწოდებული 

მომსახურება“ - განმარტება არ ვრცელდება ამ დანართით მოცულ მომსახურებაზე. 

3. წინამდებარე დანართის მიზნებისათვის: 

(a) ფინანსური მომსახურება არის ერთ-ერთი მხარის ფინანსური მომსახურების მიმწოდებლის მიერ  

      შეთავაზებული ნებისმიერი ფინანსური სახის მომსახურება. ფინანსური მომსახურება მოიცავს ყველა  

     სადაზღვევო და დაზღვევასთან დაკავშირებულ მომსახურებას, ასევე ყველა საბანკო და სხვა 

საფინანსო  

     მომსახურებას (გარდა დაზღვევისა). ფინანსური მომსახურება შეიცავს შემდეგ მოქმედებებს: 

დაზღვევა და დაზღვევასთან დაკავშირებული მომსახურება 

(i) პირდაპირი დაზღვევა (მათ შორის, თანადაზღვევა): 

(A) სიცოცხლის; და 
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(B) არა-საციცოცხლო; 

(ii) გადაზღვევა და რეტროცესია; 

(iii) სადაზღვევო შუამავლობა, როგორიცაა საბროკერო და სააგენტო მომსახურება; 

(iv) დაზღვევის დამხმარე მომსახურება, როგორიცაა კონსულტაცია, აქტუარული, რისკების შეფასება,  

აქტუარული და საჩივრების მოგვარების მომსახურება; 

საბანკო და სხვა საფინანსო მომსახურება (გარდა დაზღვევისა) 

(v) საზოგადოებისგან დეპოზიტებისა და სხვა დაბრუნებადი სახსრების მიღება; 

(vi) ყველა სახის სესხები, მათ შორის, სამომხმარებლო კრედიტი, იპოთეკური კრედიტი, კომერციული  

ტრანზაქციების ფაქტორინგი და დაფინანსება; 

(vii) ფინანსური ლიზინგი; 

(viii)ყველა გადახდისა და ფულის გადაგზავნის მომსახურებები, მათ შორის, საკრედიტო,  

საგადასახადო და სადებეტო ბარათები, სამოგზაურო ჩეკები და საბანკო ჩეკები; 

(ix) გარანტიები და ვალდებულებები; 

(x) ვაჭრობა საკუთარ ხარჯზე ან მომხმარებელთა ხარჯზე ბირჟაზე, ფასიანი ქაღალდების არასაბირჟო  

ბაზარზე შემდეგით: 

(A) ფულადი ბაზრის ინსტრუმენტებით (მათ შორის, ჩეკებით, ობლიგაციებით, სადეპოზიტო  

სერტიფიკატებით); 

(B) უცხოური ვალუტით; 

(C) დერივატული პროდუქტებით, მათ შორის და არა მხოლოდ, ფიუჩერსებითა და ოპციონებით; 

(D) სავალუტო კურსის ან საპროცენტო განაკვეთის ინსტრუმენტებით, მათ შორის, ისეთი  

      პროდუქტებით, როგორებიცაა სვოპები, შეთანხმებები მომავალი საპროცენტო განაკვეთის შესახებ; 

(E) მიმოქცევაში არსებული ფასიანი ქაღალდებით; და 

(F) სხვა სავაჭრო ინსტრუმენტებითა და ფინანსური აქტივებით, მათ შორის, ოქროს/ვერცხლის  

     ზოდებით; 

(xi) ყველა სახის ფასიან ქაღალდებთან დაკავშირებულ საკითხებში მონაწილეობა, მათ შორის, აგენტის  

      სტატუსით ანდერრაითინგი და ფასიანი ქაღალდების განთავსება (საჯაროდ ან კერძოდ) და ამ  

      საკითხებთან დაკავშირებული მომსახურების გაწევა;(xii) ფულის ბაზარზე საბროკერო საქმიანობა; 

(xiii) აქტივების მართვა, როგორიცაა ნაღდი ფულის ან პორტფელის მართვა, ყველა სახის  

      კოლექტიური ინვესტიციის მართვა, საპენსიო ფონდის მართვა, კასტოდიანური, დეპოზიტარული  

     და სატრასტო მომსახურება; 

(xiv) ანგარიშსწორება და კლირინგის მომსახურება ფინანსური აქტივებზე, მათ შორის ფასიან  

        ქაღალდებზე, დერივატულ პროდუქტებზე და სხვა შესაფერის ინსტრუმენტებზე. 

(xv) სხვა ფინანსური მომსახურების მიმწოდებლების მიერ საფინანსო ინფორმაციის, ასევე  
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       საფინანსო მონაცემების დამუშავებისა და მასთან დაკავშირებული კომპიუტერული პროგრამის  

       უზრუნველყოფა და გადაცემა; და 

(xvi) საკონსულტაციო, საშუამავლო და სხვა დამხმარე საფინანსო მომსახურება მე-3(a)(v)-დან  

        3(a)(xv) პუნქტებში ჩამოთვლილ ყველა საქმიანობაზე, რომელიც მოიცავს საკრედიტო  

        ინფორმაციასა და ანალიზს, ინვესტიციებისა და პორტფელის გამოკვლევას და კონსულტაციას,  

       კონსულტაციებს შესყიდვასთან და კორპორატიულ რესტრუქტურიზაციასა და სტრატეგიასთან  

       დაკავშირებით. 

(c) ფინანსური მომსახურების მიმწოდებელი გულისხმობს ერთ-ერთი მხარის ნებისმიერ 

ფიზიკურ  

ან იურიდიულ პირს, რომელსაც სურს მიწოდება ან აწვდის ფინანსურ მომსახურებებს, მაგრამ 

არ მოიცავს საჯარო უწყებას; და 

(d) საჯარო უწყება გულისხმობს: 

(i) ერთერთი მხარის მთავრობას, ცენტრალური ბანკს ან ფულად-საკრედიტო ორგანოს, ან მხარის 

საკუთრებაში ან კონტროლს ქვეშ არსებული დაწესებულებას, რომელიც ძირითადად ეწევა 

სამთავრობო ფუნქციების განხორციელებას ან საქმიანობას სამთავრობო მიზნებისათვის, რაც 

არ მოიცავს უწყებას, რომელიც ეწევა ფინანსური მომსახურებების მიწოდებას კომერციული 

პირობებით; ან 

(ii) კერძო კომპანია, რომელიც ასრულებს ისეთ ფუნქციებს, რომლებსაც როგორც წესი ასრულებს 

ცენტრალური ბანკი ან ფულად-საკრედიტო ორგანო, ხსენებული ფუნქციების 

განხორციელებისას. 

მუხლი 3. შიდასახელმწიფოებრივი რეგულაციები 

1. წინამდებარე თავის ნებისმიერი სხვა დებულების მიუხედავად, მხარეს არ უნდა შეეშალოს ხელი 

მიიღოს ან დაამტკიცოს სათანადო ზომები პრუდენციული მიზეზებისათვის, მათ შორის: 

(a) ინვესტორების, დეპოზიტარების, სადაზღვეო პოლისის მფლობელების, სადაზღვეო პოლისის  

პრეტენდენტის, იმ პირების, რომლებსაც შემნახველის მოვალეობა აკისრიათ საფინანსო 

მომსახურების მიმწოდებლის მიერ, ან ნებისმიერი სხვა საფინანსო ბაზრის მონაწილის დაცვა; 

ან 

(b) ამ მხარის ფინანსური სისტემის მთლიანობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფა. 

2.  იქნეს გამოყენებული, როგორც ამ თავით გათვალისწინებული ამ მხარის ვალდებულებებისა და 

მოვალეობების თავიდან არიდების საშუალება. ეს ზომები არ წარმოადგენენ მომსახურებით 

ვაჭრობაზე შენიღბულ შეზღუდვას და არ ახდენენ მეორე მხარის ფინანსური მომსახურებების 

ან ფინანსური მომსახურებების მიმწოდებლების დისკრიმინაციას მხარის საკუთარ მსგავს 

ფინანსურ მომსახურებასთან ან მსგავს ფინანსური მომსახურების მიმწოდებლებთან 

შედარებით. 

3. წინამდებარე თავში არაფერი არ უნდა იქნეს განმარტებული ისე, რომ მოეთხოვოს მხარე 

მხარეს  
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         საჯარო უწყების მფლობელობაში არსებული ინდივიდუალური მომხმარებლის 

საქმეებთან და       

        ანგარიშებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ან ნებისმიერი კონფიდენციალური 

ინფორმაციის  

        ან დაპატენტებული ინფორმაციის გამჟღავნება. 

მუხლი 4. აღიარება 

1. ერთ-ერთმა მხარემ შეიძლება აღიაროს მეორე მხარის ან არახელშემკვრელი მხარის  

პრუდენციული ზომები, იმის განსაზღვრისას, თუ როგორ უნდა იქნეს გამოყენებული 

ფინანსურ მომსახურებასთან დაკავშირებული ხელშემკვრელი მხარის ზომები. ამგვარი 

აღიარება, რომელიც შეიძლება მიღწეულ იქნეს ჰარმონიზაციის მეშვეობით ან სხვაგვარად, 

შეიძლება ეფუძნებოდეს მეორე მხარესთან ან დაინტერესებულ არახელშემკვრელ მხარესთან 

ხელშეკრულებას ან შეთანხმებას, ან შეიძლება შეთანხმებულ იქნეს დამოუკიდებლად. 

2. მხარე, რომელიც არის პირველ პუნქტში მითითებული ხელშეკრულების ან შეთანხმების 

მხარე,  

მიუხედავად იმისა არსებულია თუ მომავალი, უნდა მისცეს ადეკვატური შესაძლებლობა 

მეორე მხარეს აწარმოოს მოლაპარაკებები ამგვარ ხელშეკრულებასთან, შეთანხმებასთან 

მიერთების მიზნით, ან მოილაპარაკოს ანალოგიური საკითხები მასთან, ისეთ პირობებში, 

სადაც იქნება ეკვივალენტური წესები, კონტროლი, ამ წესების იმპლემენტაცია და, 

მიზანშეწონილობის შემთხვევაში, ხელშეკრულების ან შეთანხმების მხარეთა შორის 

ინფორმაციის გაზიარების შესახებ პროცედურები. 

3. როდესაც ერთ-ერთი მხარე დამოუკიდებლად ახდენს აღიარებას, მან უნდა მიანიჭოს 

ეკვივალენტური  

შესაძლებლობა მეორე მხარეს, რათა აჩვენოს, რომ მე-2 პუნქტში მითითებული 

გარემოებები არსებობს. 

მუხლი 5. გამჭვირვალე რეგულირება 

1. მხარეები აღიარებენ, რომ გამჭვირვალე ღონისძიებები, რომლებიც არეგულირებს 

საფინანსო  

მომსახურების მიმწოდებლების საქმიანობას მნიშვნელოვანია მათი შესაძლებლობების 

ხელშეწყობისათვის, რათა მოიპოვონ დაშვება და იმუშაონ ერთმანეთის ბაზრებზე.  

2. თითოეულმა მხარემ უნდა უზრუნველყოს, რომ ერთერთი მხარის მიერ მიღებული და 

დამტკიცებული  

საერთო გამოყენების წესები დროულად იქნეს გამოქვეყნებული ან საზოგადოებისთვის 

სხვაგვარად ხელმისაწვდომი. 

3. თითოეულმა მხარემ უნდა მიიღოს მისთვის ხელმისაწვდომი გონივრული ზომები, რათა  

უზრუნველყოს მხარის თვითრეგულირებადი ორგანიზაციების[9] მიერ მიღებული და 

დამტკიცებული საერთო გამოყენების წესები დროულად იქნეს გამოქვეყნებული ან 

საზოგადოებისთვის სხვაგვარად ხელმისაწვდომი. 

4. თითოეულმა მხარემ უნდა დაამტკიცოს და შექმნას შესაბამისი მექანიზმები საერთო 
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გამოყენების  

ზომებთან დაკავშირებით, რომელზეც ვრცელდება წინამდებარე დანართი, მეორე მხარის 

დაინტერესებული პირების[10] კითხვებზე პასუხის გაცემისათვის. 

5. თითოეული მხარის მარეგულირებელმა ორგანოებმა ყველასათვის ხელმისაწვდომი უნდა 

გახადონ  

თავიანთი მოთხოვნები, მათ შორის, ფინანსური მომსახურების მიწოდებასთან 

დაკავშირებით განაცხადების შესავსებად მოთხოვნილი ნებისმიერი დოკუმენტები. 

6. თითოეული მხარის მარეგულირებელმა ორგანოებმა 180 დღის განმავლობაში უნდა 

მიიღონ  

ადმინისტრაციული გადაწყვეტილება მეორე მხარის ფინანსური მომსახურების 

მიმწოდებლის შევსებულ განაცხადზე, რომელიც დაინტერესებულია მიაწოდოს 

ფინანსური მომსახურება ამ მხარის ტერიტორიაზე და შეატყობინონ განმცხადებელს 

გადაწყვეტილების თაობაზე, შესაძლებლობის შემთხვევაში წერილობითი ფორმით, 

გაუმართლებელი შეფერხების გარეშე: 

(a) განაცხადიარმიიჩნევადასრულებულად, 

სანამარდასრულდებაყველაშესაბამისიწარმოებადამარეგულირებელიორგანოებიარჩათვლ

იან, რომმიღებულიაყველასაჭიროინფორმაცია; და 

(b) როდესაცშეუძლებელიაგადაწყვეტილებისმიღება 180 დღეში, 

მარეგულირებელმაორგანომდაუყოვნებლივუნდაშეატყობინოსგანმცხადებელსდაშემდეგშ

ეეცადოსმიიღოსგადაწყვეტილებაგონივრულვადაში 

7. წარუმატებელიგანმცხადებლისწერილობითმოთხოვნისშემთხვევაში, 

მარეგულირებელიორგანო,  

რომელმაცუარყოგანაცხადი, 

უნდაშეეცადოსმიაწოდოსგანმცხადებელსინფორმაციაწერილობითიფორმითუარისთქმისმ

იზეზებისთაობაზე. 

მუხლი 6. დავებისმოგვარება 

მე-15 თავის (დავების მოგვარება) შესაბამისად შექმნილი საარბიტრაჟო სასამართლოს არბიტრებს,  

        პროცედურულ საკითხებთან და სხვა საფინანსო საქმეებთან დაკავშირებული დავებისათვის, 

უნდა  

        გააჩნდეთ კონკრეტული სადავო საფინანსო მომსახურების შესაბამისი საჭირო ექსპერტიზა. 

მუხლი 7. კონსულტაციები 

ერთ-ერთმა მხარემ შეიძლება მოითხოვოს კონსულტაციები მეორე მხარესთან წინამდებარე  

შეთანხმებიდან გამომდინარე ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით, რაც გავლენას ახდენს ფინანსურ  

მომსახურებაზე. მეორე მხარემ გულისხმიერად უნდა განიხილოს თხოვნა. 

დანართი 8-B 

ფიზიკურ პირთა გადაადგილება 
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მუხლი 1. მოქმედების სფერო 

1. წინამდებარე დანართი ეხება ერთი მხარის ტერიტორიიდან მეორე მხარის ტერიტორიაზე  

დანართში 8-E და დანართში 8-F (სპეციფიკურ ვალდებულებათა ცხრილი) განსაზღვრულ 

ნებისმიერი კატეგორიის ფიზიკურ პირთა გადაადგილებასთან დაკავშირებულ ზომებს. 

2. წინამდებარე დანართი არ ეხება ზომებს დაკავშირებულს ფიზიკურ პირებთან, რომლებიც  

ცდილობენ მეორე მხარის სამუშაო ბაზარზე შესვლას ან მოქალაქეობასთან, ცხოვრების 

უფლებასთან ან მუდმივ საფუძველზე მუშაობასთან დაკავშირებულ ზომებს. 

3. არაფერი ამ შეთანხმებაში არ ზღუდავს მხარეს ზომების შემოღებაში, რათა დაარეგულიროს 

თავის  

ტერიტორიაზე მეორე მხარის ფიზიკურ პირთა დროებით შესვლა და ყოფნა, მათ შორის 

ზომები საჭირო ტერიტორიული ერთიანობის და საზღვრებზე ფიზიკურ პირთა 

მოწესრიგებული გადაადგილებისთვის, იმის გათვალისწინებით, რომ ასეთი ზომები არ 

გამოიყენება მეორე მხარისთვის ამ დანართით მინიჭებული სარგებლის გაბათილების ან 

შემცირების მიზნით.[11] 

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტებები 

ამ დანართის მიზნებისთვის:  

(a) მხარის ფიზიკური პირი გულისხმობს ფიზიკურ პირს მე-8 თავის (მომსახურებით ვაჭრობა)  

განმარტების მიხედვით. 

(b) დროებითი შესვლა გულისხმობს დანართით 8-E და დანართით 8-F (სპეციფიკურ  

ვალდებულებათა ცხრილი) განსაზღვრული ფიზიკური პირების შესვლას მუდმივად 

დაფუძნების მიზნის გარეშე და მათ შესაბამის ბიზნეს მიზნებთან ნათლად დაკავშირებულ 

საქმიანობაში ჩართვის მიზნით. 

(c) საიმიგრაციო ზომა გულისხმობს ნებისმიერ ზომას, კანონის, რეგულაციის, წესის, 

პროცედურის,  

გადაწყვეტილების, ადმინისტრაციული ქმედების ან ნებისმიერი ფორმით, რომელიც ეხება 

მხარის ტერიტორიაზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა შესვლას და დარჩენას. 

მუხლი 3. მიზნები 

ეს დანართი ასახავს მხარეებს შორის პრეფერენციულ სავაჭრო ურთიერთობებს, მათ ორმხრივ  

სურვილს დანართის 8-E და დანართის 8-F (სპეციფიკურ ვალდებულებათა ცხრილები)  

შესაბამისად ხელი შეუწყონ ფიზიკურ პირთა დროებით შესვლას, ამავდროულად მათ  

ტერიტორიებზე სასაზღვრო უსაფრთხოების და ადგილობრივი სამუშაო ძალისა და მუდმივი  

დასაქმების დაცვის აუცილებლობის აღიარებით. 

მუხლი 4. დროებითი შესვლის უფლების მინიჭებასთან დაკავშირებული ზოგადი პრინციპები  

1. თითოეული მხარე დანართში 8-E და დანართში 8-F (სპეციფიკური ვალდებულებების  

ცხრილები) ადგენს სპეციფიკურ ვალდებულებებს, რომელთაც იღებს ამ ცხრილებით 

განსაზღვრული ფიზიკური პირის კატეგორიასთან მიმართებით. 

2. როცა მხარე პირველი პუნქტის შესაბამისად იღებს ვალდებულებას, ეს მხარე 
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ვალდებულების  

შესაბამისად ანიჭებს მეორე მხარის ფიზიკურ პირს დროებითი შესვლის უფლებას იმის 

გათვალისწინებით, რომ ასეთი ფიზიკური პირი სხვაგვარად აკმაყოფილებს ყველა მოქმედ 

საიმიგრაციო ზომას. 

3. ამ დანართის შესაბამისად მინიჭებული დროებითი შესვლის უფლება არ ანაცვლებს 

პროფესიის  

ან საქმიანობის განხორციელებისთვის მოქმედი კანონმდებლობისა და რეგულაციების 

შესაბამის საჭირო მოთხოვნებს იმ მხარის ტერიტორიაზე, რომელიც გასცემს დროებითი 

შესვლის უფლებას. 

მუხლი 5. გამჭირვალობა 

თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, ფიზიკურ პირთა დროებით შესვლასთან დაკავშირებული  

საიმიგრაციო ზომების ცვლილებისთანავე, ასეთი ცვლილებების დაუყოვნებლივ გამოქვეყნებას და  

ან მათ იმგვარ ხელმისაწვდომობას, რომ მეორე მხარის ფიზიკურ პირებს ჰქონდეთ მათი გაცნობის  

შესაძლებლობა. 

მუხლი 6. შეთანხმების სხვა თავებთან მიმართება 

1. ამ დანართის, აგრეთვე 1-ლი (შესავალი დებულებები და ტერმინთა განმარტებები), მე-13  

(გამჭირვალობა), მე-14 (ინსტიტუციური დებულებები), მე-15 (დავების მოგვარება), მე-16 

(ზოგადი დებულებები და გამონაკლისები) და მე-17 (დასკვნითი დებულებები) თავების გარდა, 

წინამდებარე შეთანხმების არცერთი დებულება არ უწესებს რაიმე ვალდებულებას მხარეს მის 

საიმიგრაციო ზომებთან მიმართებაში ამ დანართის ფარგლებში. 

2. წინამდებარე დანართი არ უნდა იქნეს გაგებული ისე, რომ შემოიღოს ვალდებულებები ამ  

შეთანხმების სხვა თავებთან მიმართებაში. 

დანართი 8-C 

ტრანსპორტი და მასთან დაკავშირებული მომსახურება 

მუხლი 1. მოქმედების სფერო 

1. მხარეები ეცდებიან აამაღლონ ტრანსპორტირებასა და მასთან დაკავშირებული  

ინფრასტრუქტურის განვითარების სფეროში კავშირის დონე, მათი შესაბამისი 

შიდასახელმწიფოებრივი კანონმდებლობების შესაბამისად. 

2. სათანადო შიდასახელმწიფოებრივი კანონმდებლობის შესაბამისად, მხარეები: 

(a) წინ წაწევენ სატრანსპორტო კოორდინაციის მექანიზმის დაარსებას, გაზრდიან საერთაშორისო  

მულტიმოდალური ტრანსპორტის კავშირს და თანდათან ჩამოაყალიბებენ თავსებად და 

სტანდარტულ სატრანსპორტო წესებს, საერთაშორისო ტრანსპორტირების ხელშეწყობის 

მიზნით; 

(b) წინ წაწევენ პორტის ინფრასტრუქტურის მშენებლობას, ააშენებენ შეუფერხებელ სახმელეთო- 

საზღვაო სატრანსპორტო არხებს და ითანამშრომლებენ პორტის განვითარების სფეროში; და 

(c) გააფართოებენ და შექმნიან პლატფორმასა და მექანიზმებს ყოვლისმომცველი  
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თანამშრომლობისთვის სამოქალაქო ავიაციის სფეროში და დააჩქარებენ საავიაციო 

ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას.  

მუხლი 2. სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება 

1. მხარეები სრულად ისარგებლებენ საქართველოს უნიკალური გეოგრაფიული მდებარეობით, და  

ხელს შეუწყობენ პორტების, გზების, რკინიგზის, ლოგისტიკისა და სხვა ინფრასტრუქტურის 

განვითარებას; დაეხმარებიან მხარეთა საწარმოებს ითანამშრომლონ ტრანსპორტისა და მასთან 

დაკავშირებულ სფეროში; გააძლიერებენ ინფორმაციის გაცვლას; ასევე წაახალისებენ და 

მიიღებენ შეთანხმებულ ზომებს უწყვეტი, უსაფრთხო და ეფექტიან ტრანსპორტირებას. 

2. მხარეები გააძლიერებენ აეროპორტების, საჰაერო მიმოსვლის კონტროლის და სხვა  

ინფრასტრუქტურის მშენებლობის დაგეგმარებას, გაზრდიან ინვესტიციებს საავიაციო 

ინფრასტრუქტურაში და ხელს შეუწყობენ საჰაერო ტრანსპორტის კოორდინაციის მექანიზმს, 

უსაფრთხო და შეუფერხებელი საჰაერო ტრანსპორტირების ქსელის შექმნის მიზნით.  

მუხლი 3. საერთაშორისო საზღვაო ტრანსპორტი 

1. ამ დანართის მიზნებისთვის, „საერთაშორისო საზღვაო ტრანსპორტი“ მოიცავს საწყისი  

პუნქტიდან საბოლოო დანიშნულების პუნქტამდე გადაზიდვის და მულტიმოდალური 

გადაზიდვის ოპერაციებს, რაც გულისხმობს ერთზე მეტი სატრანსპორტო სახეობის მეშვეობით 

ერთიანი სატრანსპორტო დოკუმენტით ტვირთების გადაზიდვას ზღვის გამოყენებით და 

აღნიშნული მიზნით სხვა სატრანსპორტო სახეობების მომწოდებლებთან პირდაპირ 

სახელშეკრულებო ურთიერთობაში შესვლის უფლებას. 

2. საერთაშორისო საზღვაო ტრანსპორტისთვის, თითოეული მხარე ანიჭებს მეორე მხარის დროშის  

ქვეშ მცურავ გემებს იმაზე არანაკლებ ხელსაყრელ რეჟიმს, ვიდრე ის ანიჭებს საკუთარ გემებს, 

ნავსადგურში თავისუფალი შესვლასთან, ნავსადგურის ინფრასტრუქტურისა და დამხმარე 

საზღვაო მომსახურების გამოყენებასთან, ასევე მასთან დაკავშირებულ საფასურებთან და 

გადასახდელებთან, საბაჟო საშუალებებთან და დატვირთვა-გადმოტვირთვისთვის 

ნავმისადგომისა და ტექნიკური საშუალებების გამოყოფასთან დაკავშირებით. 

3. თითოეული მხარე ნებას რთავს იმ ცარიელი კონტეინერების გადაადგილებას საქართველოს  

პორტებს და ჩინეთის პორტებს შორის შორის, რომელთა გადაზიდვა არ ხდება ტვირთის სახით 

თანხის გადახდის სანაცვლოდ. 

 

მუხლი 4. თანამშრომლობა საერთაშორისო ტრანსპორტირებისა და ლოგისტიკის სფეროში  

მხარეები სრულად გამოიყენებენ ამ შეთანხმებას საერთაშორისო ტრანსპორტისა და ლოგისტიკის  

  სფეროში თანამშრომლობის ახალი შესაძლებლობების შესწავლის მიზნით.  

დანართი 8-D 

თანამშრომლობა ტრადიციული ჩინური მედიცინის (TCM) სფეროში 

საქართველო და ჩინეთი მოწადინებულნი არიან განამტკიცონ თანამშრომლობა ტრადიციული  

ჩინური მედიცინის (TCM) მომსახურების სფეროში, ასევე, ტრადიციული ჩინური მედიცინის 

მომსახურებით და დამხმარე მედიკამენტებით ვაჭრობის მიმართულებით. მხარეები: 
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(a) შემდგომი თანამშრომლობის შესაძლებლობების გამოვლენის მიზნით, გაცვლიან ინფორმაციას  

და განიხილავენ ტრადიციული ჩინური მედიცინის მომსახურებასთან დაკავშირებულ 

პოლიტიკას, რეგულაციებს და ქმედებებს; 

(b) წაახალისებენ ტრადიციული ჩინური მედიცინის პრაქტიკოსთა აღიარების სისტემის შესახებ  

განხილვებს, მათ შორის, საქართველოს ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად, 

ტრადიციული ჩინური მედიცინის მომსახურების მის ეროვნულ სამედიცინო სისტემაში 

შესაძლო ჩართვას; 

(c) წაახალისებენ ორივე ქვეყანაში მარეგულირებელ, შესაბამის პროფესიულ ორგანოებსა და  

ტრადიციული ჩინური მედიცინის (TCM) პრაქტიკოსების მარეგისტრირებელ ორგანოებს 

შორის თანამშრომლობას, ტრადიციული ჩინური მედიცინის (TCM) პრაქტიკოსების 

კვალიფიკაციების აღიარებისა და აკრედიტაციის შესახებ განმარტებისა და 

კონსულტაციის უზრუნველყოფის მიზნით, ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად; 

(d) წაახალისებენ სამომავლო თანამშრომლობას მხარეთა მარეგულირებელ, 

მარეგისტრირებელ და  

შესაბამის პროფესიულ ორგანოებს შორის ტრადიციული ჩინური მედიცინის (TCM) 

მომსახურებით და დამხმარე მედიკამენტებით ვაჭრობის ხელშეწყობის მიზნით, მხარეთა 

შესაბამისი მარეგულირებელი ჩარჩოს შესაბამისად; და 

(e) წაახალისებენ და ხელს შეუწყობენ ტრადიციული ჩინური მედიცინის კვლევებსა და      

განვითარებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე თანამშრომლობას. 

               დანართი 8-E: ჩინეთი მომსახურების სფეროს სპეციფიკური ვალდებულებების ცხრილი 

               მოხსენიებული მე-8 თავში (მომსახურებით ვაჭრობა) 

               მიწოდების რეჟიმები: (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) საზღვარგარეთ მოხმარება (3)  

    კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა სექტორი 

ან  

    ქვესექტორი.  ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული შეზღუდვები, ეროვნულ 

რეჟიმთან  

    დაკავშირებული შეზღუდვები 

დამატებითი ვალდებულებები 

I. ჰორიზონტალური ვალდებულებები (ცხრილში მოცემული ყველა სექტორი)[12] 

(3)[13] ჩინეთში საწარმოები უცხოური ინვესტიციით მოიცავს უცხოური კაპიტალის საწარმოებს (ასევე 

მოხსენიებულს როგორც მთლიანად უცხოურ საკუთრებაში არსებული საწარმოები) და 

ერთობლივ საწარმოები, რომლებიც ორი სახისაა: ერთობლივი სააქციო საწარმოები და 

საკონტრაქტო ერთობლივი საწარმოები.[14] 

 

 ერთობლივ სააქციო საწარმოში უცხოური ინვესტიციის წილი არ უნდა იყოს ერთობლივი საწარმოს 

რეგისტრირებული კაპიტალის 25 პროცენტზე ნაკლები. 

 ვალდებულება არ არის აღებული ქართული საწარმოს მიერ ფილიალების დაფუძნების მიმართ, თუ 
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სპეციფიკურ ქვესექტორებში სხვაგვარად არ არის განსაზღვრული, ვინაიდან უცხოური 

საწარმოების ფილიალებთან დაკავშირებული კანონები და რეგულაციები შემუშავების 

პროცესშია.  

(3) ვალდებულება არ არის აღებული ადგილობრივი მომსახურების მიმწოდებლებისთვის 

განკუთვნილ ყველა სუბსიდიასთან მიმართებაში, გარდა ჩინეთის მიერ WTO-ში 

გაწევრიანებისას აღებული ვალდებულებისა. 

 დაშვებულია ჩინეთში ქართული საწარმოების მიერ წარმომადგენლობითი ოფისის დაფუძნება, 

მაგრამ ისინი არ უნდა ჩაერთონ მოგების მომტან აქტივობებში გარდა სექტორების 

მიხედვით სპეციფიკური ვალდებულებების CPC 861, 862, 863, 865 კოდების ქვეშ 

წარმომადგენლობითი ოფისებისა. 

 ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში მიწა სახელმწიფო საკუთრებაშია. საწარმოებისა და ფიზიკური 

პირების მიერ მიწის გამოყენება ექვემდებარება ჩამოთვლილ მაქსიმალური ვადის 

შეზღუდვებს: 

(a) 70 წელი საცხოვრებელი მიზნებისათვის; 

(b) 50 წელი სამრეწველო მიზნებისათვის; 

(c) 50 წელი განათლების, მეცნიერების, კულტურის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და 

ფიზიკური განათლების მიზნებისთვის; 

(d) 40 წელი კომერციული, ტურისტული და რეკრეაციული მიზნებისათვის 

(e) 50 წელი ყოვლისმომცველი გამოყენების ან სხვა მიზნებისათვის. 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა იმ ზომებისა, რომლებიც დაკავშირებულია ჩამოთვლილი 

კატეგორიების ფიზიკური პირების შესვლასა და ყოფნასთან: 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა იმ ზომებისა, რომლებიც დაკავშირებულია ბაზარზე 

დაშვების სვეტში მოხსენიებული ფიზიკური პირების კატეგორიების შესვლასა და 

ყოფნასთან. 

(a) ბიზნეს ვიზიტორი[15] დაიშვება მაქსიმუმ 180 დღე; 

(b) მენეჯერი[16], აღმასრულებელი[17] და სპეციალისტი[18], განიმარტება როგორც საქართველოს 

კომპანიის, რომელსაც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში დაფუძნებული აქვს 

წარმომადგენლობითი ოფისი, ფილიალი ან შვილობილი, უფროსი თანამშრომლები 

გადაადგილებულნი კორპორაციის შიგნით, დაიშვებიან თავდაპირველად დარჩენის 

მიზნით სამი წლის ვადით; 

(c) საკონტრაქტო მომსახურების მიმწოდებელი[19]: ჩინეთის შესაბამისი კანონებისა და 

რეგულაციების შესაბამისად, საქართველოს საკონტრაქტო მომსახურების მიმწოდებლებს 

შესაძლოა მიენიჭოთ სამუშაო და დარჩენის ნებართვა კონტრაქტის პირობების 

გათვალისწინებით. ასეთი სამუშაო და დარჩენის ნებართვის თავდაპირველი მოქმედების 

ვადა არ უნდა აღემატებოდეს ოთხ თვეს. საკონტრაქტო მომსახურების მიმწოდებლების 

მიერ გაწეული მომსახურება შემოიფარგლება მხოლოდ ჩამოთვლილით: 
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(1) არქიტექტორული მომსახურება; 

(2) საინჟინრო მომსახურება; 

(3) კომპიუტერული და დაკავშირებული მომსახურება; 

(4) მშენებლობის მომსახურება; 

(5) ტურისტული სააგენტოს და ტურ ოპერატორის მომსახურება; 

(6) სასტუმროები; 

(7) საზღვაო ტვირთის მომსახურება; და 

(8) ტვირთის სარკინიგზო და საგზაო გადაზიდვა. 

II. ვალდებულებები სექტორების მიხედვით 

1. ბიზნეს მომსახურება 

A. პროფესიონალური მომსახურება 

(a) იურიდიული მომსახურება 

(CPC 861, ჩინური სამართლებრივი პრაქტიკის გარდა) 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) ქართულ იურიდიულ ფირმებს იურიდიული მომსახურების მიწოდება შეუძლიათ მხოლოდ 

წარმომადგენლობითი ოფისების სახით. წარმომადგენლობითი ოფისები შეიძლება 

ჩაერთონ მოგების მირების მიზნით საქმიანობაში. 

საქმიანობის სფერო საქართველოს წარმომადგენლობითი ოფისებისათვის შემდეგია: 

(a) კონსულტაციები გაუწიონ კლიენტებს იმ ქვეყნის/რეგიონის სამართალზე, სადაც იურიდიული 

ფირმის იურისტებს იურისტის პროფესიულ საქმიანობაში ჩართვის უფლება აქვთ, და 

საერთაშორისო კონვენციებზე და პრაქტიკაზე; 

(b) კლიენტის ან ჩინური იურიდიული ფირმების დავალებით, გაუმკლავდნენ იურიდიულ 

საკითხებს იმ ქვეყნაში/რეგიონში, სადაც იურიდიული ფირმის იურისტებს იურისტის 

პროფესიულ საქმიანობაში ჩართვის უფლება აქვთ; 

(c) უცხოელი კლიენტების სახელით, დაავალოს ჩინურ იურიდიულ ფირმებს ჩინეთის 

სამართლებრივ საკითხებთან გამკლავება; 

(d) იურიდიული საქმიანობისთვის ჩინურ იურიდიულ ფირმებთან შევიდეს ხანგრძლივ 

მინდობით ურთიერთობაში;  

(e) უზრუნველყოს ინფორმაცია ჩინეთის სამართლებრივი გარემოს გავლენაზე. 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) ყველა წარმომადგენელი ყოველი წლის ექვს თვეს უნდა ცხოვრობდეს ჩინეთში. 

წარმომადგენლობით ოფისში არ უნდა იყვნენ დასაქმებულნი ჩინეთში 

დარეგისტრირებული იურისტები. 
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(1) ჩინეთის კანონების, რეგულაციების და წესების შესაბამისად, ქართულმა იურიდიულმა 

ფირმებმა, რომლებსაც თავიანთი წარმომადგენლობა აქვთ დაფუძნებული ჩინეთის 

(შანხაი) საპილოტე თავისუფალ სავაჭრო სივრცეში, შეიძლება გააფორმონ 

კონტრაქტები ჩინურ იურიდიულ ფირმებთან თავისუფალ სავაჭრო სივრცეში. ასეთ 

ხელშეკრულებებზე დაყრდნობით, ამ ქართულმა და ჩინურმა ფირმებმა შესაძლოა 

გაუგზავნონ ერთმანეთს ადვოკატები იურიდიულ მრჩევლებად. 

ეს ნიშნავს, რომ ჩინურ იურიდიულ ფირმას შეუძლია გააგზავნოს თავისი იურისტი ქართულ 

იურიდიულ ფირმაში ჩინურ სამართალსა და საერთაშორისო სამართალზე 

იურიდიულ მრჩევლად და ქართულ იურიდიულ ფირმას შეუძლია გააგზავნოს თავისი 

იურისტი ჩინურ იურიდიულ ფირმაში უცხოურ და საერთაშორისო სამართალზე 

იურიდიულ მრჩევლად. ორი მხარე თანამშრომლობს თავიანთი საქმიანობის 

ფარგლებში. 

მინდობილობა საქართველოს იურიდიული ფირმის წარმომადგენლობით ოფისს უფლებას აძლევს, 

ორი მხარის შეთანხმების შესაბამისად, პირდაპირ გაუწიოს ინსტრუქცია მინდობილი 

ჩინური ფირმის იურისტებს. 

საქართველოს იურიდიული ფირმის წარომადგენლები უნდა იყვნენ პრაქტიკოსი ადვოკატები 

გაწევრიანებული ადვოკატთა ან იურიდიულ საზოგადოებაში WTO-ს წევრ ქვეყანაში 

ჩინეთის გარეთ სულ ცოტა ორ წლიანი პრაქტიკით. მთავარი წარმომადგენელი უნდა 

იყოს პარტნიორი ან მისი ეკვივალენტი (მაგ. შეზღუდული პასუხისმგებლობის 

კორპორაციის იურიდიული ფირმის წევრი) საქართველოს იურიდიული ფირმაში და 

ჩინეთის გარეთ ჰქონდეს სულ ცოტა სამ წლიანი პრაქტიკა. 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა.  

(2) ჩინეთის კანონების, რეგულაციების და წესების შესაბამისად, ქართულმა იურიდიულმა 

ფირმებმა, რომლებსაც თავიანთი წარმომადგენლობა აქვთ დაფუძნებული ჩინეთის 

(შანხაი) საპილოტე თავისუფალ სავაჭრო სივრცეში, შეიძლება ჩამოაყალიბონ 

კომერციული ასოციაცია შანხაის თავისუფალი სავაჭრო სივრცის ჩინურ იურიდიულ 

ფირმებთან. ამ კომერციული ასოციაციის მოქმედების ფარგლებში, თითოეული მხარის 

იურიდიულ ფირმას აქვს დამოუკიდებელი სამართლებრივი სტატუსი, სახელი, 

ფინანსური ოპერაციები, და სამოქალაქო პასუხისმგებლობები. კომერციული 

ასოციაციის კლიენტურა არ შემოიფარგლება შანხაის თავისუფალი სავაჭრო სივრცით. 

კომერციული ასოციაციის ქართველ იურისტებს არ შეუძლიათ ჩინურ სამართალზე 

გასწიონ პრაქტიკა.  

(a) ბუღალტრული აღრიცხვის, აუდიტორული და ანგარიშწარმოების მომსახურება 

(CPC 862) 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 



339 
 

 

(3) საპარტნიორო ან ინკორპორირებული საბუღალტრო ფირმები შემოიფარგლება ჩინეთის 

ხელისუფლების მიერ სერტიფიცირებული საჯარო ბუღალტრებით (CPAs). 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა. 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა. 

- საქართველოს საბუღალტრო ფირმებს შეუძლიათ მიუერთდნენ ჩინურ ფირმებს და 

გააფორმონ კონტრაქტები სხვა აფილირებულ ფირმებთან WTO-ს სხვა წევრ 

ქვეყნებში. 

- ეროვნული რეჟიმი ვრცელდება საქართველოს ფიზიკური პირებისთვის ლიცენზიის 

მინიჭებაზე, ვისაც ჩაბარებული აქვს სერტიფიცირებული საჯარო 

ბუღალტრების გამოცდა (CPA). 

- საქართველოს აპლიკანტები მათი განაცხადის ჩაბარებიდან 30 დღეში მიიღებენ 

ინფორმაციას შედეგების შესახებ წერილობითი ფორმით. 

- CPC 862-ის მომსახურების მიმწოდებელი საბუღალტრო ფირმები შესაძლოა ჩაერთონ 

საგადასახადო და მენეჯმენტის საკონსულტაციო მომსახურებაში. მათზე არ 

ვრცელდება CPC 865 და 8630-ში მოცემული შეზღუდვები დაფუძნების 

ფორმაზე. 

(c) საგადასახადო მომსახურება 

 (CPC 8630) 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) ქართველ მომსახურების მიმწოდებლებს შეუძლიათ დააფუძნონ მთლიანად უცხოურ 

საკუთრებაში არსებული შვილობილი კომპანიები.  

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა. 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა. 

(d) არქიტექტურული მომსახურება 
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 (CPC 8671) 

(e) საინჟინრო მომსახურება 

 (CPC 8672) 

(f) ინტეგრირებული საინჟინრო მომსახურება (CPC 8673) 

(g) ურბანული დაგეგმარების მომსახურება (გარდა ზოგადი ურბანული დაგეგმარებისა) 

 

 (CPC 8674) 

(1) შეზღუდვა არ არის სქემის დიზაინისთვის. 

 თანამშრომლობა ჩინურ პროფესიულ ორგანიზაციებთან სავალდებულოა გარდა სქემის 

დიზაინისა. 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) დაშვებულია მთლიანად უცხოურ საკუთრებაში არსებული საწარმოები. 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა. 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) საქართველოს მომსახურების მიმწოდებელი უნდა იყოს რეგისტრირებული 

არქიტექტორი/ინჟინერი, ან საწარმო ჩართული არქიტექტორულ/ 

საინჟინრო/ურბანული დაგეგმარების მომსახურებაში. 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა. 

(h) სამედიცინო და სტომატოლოგიური მომსახურება 

 (CPC 9312) 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) 

ქართველმომსახურებისმიმწოდებლებსშეუძლიათდააფუძნონერთობლივისაწარმ

ოსაავადმყოფოანკლინიკაჩინელპარტნიორთანერთადჩინეთისსაჭიროებიდანგამო

მდინარერაოდენობრივიშეზღუდვებისგათვალისწინებით, 

ნებადართულიაუცხოურიკაპიტალისუმეტესობა. 

 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა და შემდგომისა: 

 

 ქართველ ექიმებს საქართველოში გაცემული სერტიფიკატებით შეუძლიათ მიაწოდონ 
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მოკლევადიანი სამედიცინო მომსახურება ჩინეთში, მას შემდეგ რაც მოიპოვებენ 

ლიცენზიას ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ეროვნული ჯანდაცვისა და 

ოჯახის დაგეგმვის კომისიისგან. მომსახურების ვადა არის ექვსი თვე და 

შეიძლება გაგრძელდეს ერთ წლამდე. 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) ერთობლივი საწარმო საავადმყოფოში და კლინიკებში დასაქმებული ექიმებისა და 

სამედიცინო პერსონალის უმრავლესობა უნდა იყვნენ ჩინეთის მოქალაქეები. 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა. 

B. კომპიუტერული და მასთან დაკავშირებული მომსახურება (კომპიუტერული და მასთან 

დაკავშირებული მომსახურება არ მოიცავს ეკონომიკურ საქმიანობას რომელიც 

გულისხმობს კონტენტის უზრუნველყოფას, რისთვისაც საჭიროა 

კომპიუტერული და მასთან დაკავშირებული მომსახურების მიწოდების 

საშუალებად გამოყენება) 

(a) კომპიუტერული ტექნიკის დამონტაჟებასთან დაკავშირებული 

საკონსულტაციო მომსახურება 

(CPC 841) 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა. 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) საჭირო კვალიფიკაცია: სერტიფიცირებული ინჟინერი ან პერსონალი 

ბაკალავრის ხარისხით (ან უფრო მაღალი) და სამი წლის 

გამოცდილება ამ სფეროში. 

(b) პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვის მომსახურება 

 (CPC 842) 

(c) მონაცემთა დამუშავების მომსახურება 

 (CPC 843) 

- ინფუთის მომზადების მომსახურება 

(CPC 8431) 
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(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) მხლოდ ერთობლივი საწარმოს ფორმით, დაშვებულია უცხოური კაპიტალის 

უმრავლესობით მონაწილეობა. 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა. 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) საჭირო კვალიფიკაცია: სერტიფიცირებული ინჟინერი ან პერსონალი 

ბაკალავრის ხარისხით (ან უფრო მაღალი) და სამი წლის 

გამოცდილება ამ სფეროში. 

- მონაცემების დამუშავების და შედეგების შეჯამების მომსახურება 

 (CPC 8432) 

- გაზიარების მომსახურება 

 (CPC 8433) 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა. 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) საჭირო კვალიფიკაცია: სერტიფიცირებული ინჟინერი ან პერსონალი 

ბაკალავრის ხარისხით (ან უფრო მაღალი) და სამი წლის 

გამოცდილება ამ სფეროში. 

D. მომსახურება უძრავი ქონების სფეროში 

(a) საკუთარებაში არსებულ ან ლიზინგით აღებულ ქონებაზე 

 (CPC 821) 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის გარდა შემდეგისა: 

მთლიანად უცხოურ საკუთრებაში საწარმოები არ დაიშვებიან მაღალი 
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სტანდარტის უძრავი ქონების პროექტებში, როგორიცაა 

საცხოვრებელი და სამუშაო ოფისების შენობები, გამონაკლისია 

მაღალი კლასის სასტუმროები. 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა. 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა. 

(b) ანაზღაურების ან კონტრაქტის საფუძველზე 

(CPC 822) 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) მხლოდ ერთობლივი საწარმოს ფორმით, დაშვებულია უცხოური კაპიტალის 

უმრავლესობით მონაწილეობა. 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა. 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა. 

F. სხვა ბიზნეს მომსახურება 

(a) სარეკლამო მომსახურება 

 (CPC 871) 

(1) მხოლოდ ჩინეთში დარეგისტრირებული სარეკლამო აგენტების მეშვეობით, 

რომლებსაც აქვთ უფლება გაწიონ უცხოური სარეკლამო 

მომსახურება. 

(2) მხოლოდ ჩინეთში დარეგისტრირებული სარეკლამო აგენტების მეშვეობით, 

რომლებსაც აქვთ უფლება გაწიონ უცხოური სარეკლამო 

მომსახურება. 

(3) ქართველ მომსახურების მიმწოდებლებს შეუძლიათ დააფუძნონ სარეკლამო 

საწარმო ჩინეთში. დაიშვება მთლიანად უცხოურ საკუთრებაში 

არსებული შვილობილი კომპანიები. 
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(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა. 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა. 

(c) მენეჯმენტის საკონსულტაციო მომსახურება 

 (CPC 865) 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) დაიშვება მთლიანად უცხოურ საკუთრებაში არსებული შვილობილი 

კომპანიები. 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა. 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა. 

(e) ტექნიკური ცდებისა და ანალიზის მომსახურება 

 (CPC 8676)  

 და CPC 749-ით დაფარული ტვირთის შემოწმება, გარდა ტვირთის შემოწმების 

სავალდებულო მომსახურებისა 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) ქართული მომსახურების მიმწოდებლები, რომლებიც ჩართულნი იყვნენ 

საინსპექციო საქმიანობაში საქართველოში სამ წელზე მეტ ხანს, 

შეუძლიათ დააფუძნონ ტექნიკური ტესტირების, ანალიზისა და 

ტვირთის ინსპექტირების ერთობლივი საწარმო არანაკლებ $ 350,000 

რეგისტრირებული კაპიტალით. ნებადართულია მთლიანად უცხოურ 

საკუთრებაში არსებული შვილობილი კომპანიები. 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა. 

(1) შეზღუდვა არ არის 
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(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა. 

(f) სოფლის მეურნეობასთან, სატყეო მეურნეობასთან, ნადირობასა 

დათევზაობასთან დაკავშირებული მომსახურება 

 (CPC 881, 882) 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) მხლოდ ერთობლივი საწარმოს ფორმით, დაშვებულია უცხოური კაპიტალის 

უმრავლესობით მონაწილეობა. 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა. 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა. 

(m) დაკავშირებული სამეცნიერო ტექნიკური საკონსულტაციო მომსახურება 

 (CPC 8675) 

- ნავთობის საბადოების (ზღვაში) სფეროში მომსახურების გეოლოგიური, 

გეოფიზიკური და სხვა სამეცნიერო დაზვერვის მომსახურეობები 

 (CPC 86751) 

 წყალქვეშა კვლევის მომსახურეობები 

(CPC 86752) 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) ნავთობის ექსპლუატაციის სახით ჩინური პარტნიორებთან 

თანამშრომლობით. 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა. 

 1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 



346 
 

 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა.  

 ხმელეთზე ნავთობის საბადოს მომსახურება 

(1) შეზღუდვა არ არის(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) მხოლოდ ნავთობის ექსპლუატაციის ფორმით ჩინეთის ეროვნულ ნავთობის 

კორპორაციასთან  

(CNPC) ან ჩინეთის ნავთობისა & ქიმიური მრეწველობის კორპორაციასთან 

(SINOPEC)  

თანამშრომლობით, ჩინეთის მთავრობის მიერ ნებადართულ განკუთვნილ 

რეგიონებში. 

 ნავთობის კონტრაქტის გასაფორმებლად ქართველმა მომსახურების 

მიმწოდებელმა ჩინეთის  

სახალხო რესპუბლიკაში უნდა დააფუძნოს ფილიალი, შვილობილი კომპანია ან 

 წარმომადგენლობითი ოფისი და გაიაროს სარეგისტრაციო ფორმალობები 

კანონის შესაბამისად. ამ  

ოფისების ადგილსამყოფელი განისაზღვრება CNPC-თან ან SINOPEC-თან 

კონსულტაციებში.  

ქართველმა მომსახურების მიმწოდებელმა საბანკო ანგარიში უნდა გახსნას 

ბანკში, რომელსაც  

ჩინეთის ხელისუფლების მიერ უფლება აქვს მინიჭებული ჩაერთოს უცხოური 

ვალუტის გაცვლის  

საქმიანობაში ჩინეთის ტერიტორიაზე.  

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) ქართველმა მომსახურების მიმწოდებელმა CNPC-ს ან SINOPEC-ს ზუსტად და 

დაუყოვნებლივ  

უნდა მიაწოდოს ანგარიში ნავთობთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე, და 

მონაცემები და ნიმუშები,  

ასევე სხვადასხვა ტექნოლოგიური, ეკონომიკური, საბუღალტრო და 

ადმინისტრაციული 

 ანგარიშები. 

 CNPC-ს ან SINOPEC-ს აქვს მესაკუთრეობა ყველა მონაცემზე, ნიმუშზე, ვაუჩერსა 
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და სხვა ნავთობის  

ოპერაციებთან დაკავშირებულ ინფორმაციაზე. ქართველი მომსახურების 

მიმწოდებლის  

ინვესტიცია უნდა განხორციელდეს აშშ დოლარის ან სხვა მყარი ვალუტის 

მეშვეობით. 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

(p) ფოტოგრაფიული მომსახურება 

 (CPC 875)  

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) მხლოდ ერთობლივი საწარმოს ფორმით, დაშვებულია უცხოური კაპიტალის 

უმრავლესობით  

მონაწილეობა. 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული ჩამონათვალისა. 

(q) შეფუთვასთან დაკავშირებული მომსახურება 

 (CPC 876) 

(1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

(3) ქართველ მომსახურების მიმწოდებლებს შეუძლიათ დააფუძნონ მთლიანად 

უცხოურ  

საკუთრებაში არსებული შვილობილი კომპანიები. 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 
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(3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა. 

(s) საკონფერენციო მომსახურება 

 (CPC 87909) 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) მხლოდ ერთობლივი საწარმოს ფორმით, დაშვებულია უცხოური კაპიტალის 

უმრავლესობით  

მონაწილეობა. 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

(t) თარგმნისა და ინტერპრეტაციის მომსახურება 

(CPC 87905) 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) მხლოდ ერთობლივი საწარმოს ფორმით, დაშვებულია უცხოური კაპიტალის 

უმრავლესობით  

მონაწილეობა. 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) საჭირო კვალიფიკაცია: თარგმნის ან ინტერპრეტაციის სამწლიანი 

გამოცდილება და სამუშაო  
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ენის კარგად ფლობა. 

- მოვლისა და შეკეთების მომსახურება 

(CPC 63, 6112 და 6122) 

- საოფისე მოწყობილობების და აღჭურვილობის, მათ შორის კომპიუტერების 

მოვლისა და  

შეკეთების მომსახურება. 

(CPC 845 და 886) 

- გაქირავებისა და ლიზინგის მომსახურება 

(CPC 831, 832, გარდა CPC 83202) 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) დაიშვება მთლიანად უცხოურ საკუთრებაში არსებული შვილობილი 

კომპანიები. 

აქტივები აშშ $ 5 მილიონის ოდენობით. 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის  

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

2. საკომუნიკაციო მომსახურება  

B. საკურიერო მომსახურება 

 (CPC 75121, გარდა კანონით ჩინეთის ფოსტის ორგანოებისთვის სპეციალურად 

განკუთვნილი  

მომსახურებისა) 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) ქართველ მომსახურების მიმწოდებლებს შეუძლიათ დააფუძნონ მთლიანად 

უცხოურ  

საკუთრებაში არსებული შვილობილი კომპანიები.  

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 
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მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა. 

C. სატელეკომუნიკაციო მომსახურება[20] დამატებითი ღირებულების 

მომსახურება 

 შემდეგის ჩათვლით: 

(h) ელექტრონული ფოსტა 

(i) ხმოვანი ფოსტა 

(j) ონლაინ ინფორმაცია და მონაცემთა ბაზაში ძიება 

(k) ელექტრონული ინფორმაციის გაცვლა 

(l) გაფართოებული/დამატებითი ფაქსიმილური მომსახურება (შენახვის და 

გადამისამართების,  

შენახვისა და მოძიების ჩათვლით 

 

(m) კოდისა და პროტოკოლის გარდაქმნა 

(n) ონლაინ ინფორმაცია ან/და მონაცემთა დამუშავება (ტრანზაქციის 

დამუშავების ჩათვლით) 

(1) იხ. მე-3 რეჟიმი 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) ქართველ მომსახურების მიმწოდებელს შეუძლია დააფუძნოს დამატებითი 

ღირებულების  

სატელეკომუნიკაციო ერთობლივი საწარმო და უცხოური ინვესტიცია ერთობლივ 

საწარმოში არ  

უნდა აჭარბებდეს 50 პროცენტს. 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა. 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 
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მოცემული ჩამონათვალისა. 

ჩინეთი იღებს ვალდებულებებს რომელსაც შეიცავს თანდართული. დოკუმენტი 

დანართ 1-ში. 

ძირითადი სატელეკომუნიკაციო მომსახურება 

- პეიჯერული მომსახურება 

(1) იხ. მე-3 რეჟიმი 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) ქართველ მომსახურების მიმწოდებელს შეუძლია დააფუძნოს ერთობლივი 

საწარმო და  

უცხოური ინვესტიცია ერთობლივ საწარმოში არ უნდა აჭარბებდეს 50 პროცენტს. 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა. 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა. 

ჩინეთი იღებს ვალდებულებებს რომელსაც შეიცავს თანდართული. დოკუმენტი 

დანართ 1-ში. 

მობილური ხმოვანი და ინფორმაცის მომსახურება: 

- ანალოგიური/ციფრული ფიჭური მომსახურება 

- პერსონალური საკომუნიკაციო მომსახურება 

(1) იხ. მე-3 რეჟიმი 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) ქართველ მომსახურების მიმწოდებელს შეუძლია დააფუძნოს მხოლოდ 

ერთობლივი საწარმო და  

უცხოური ინვესტიცია ერთობლივ საწარმოში არ უნდა აჭარბებდეს 49 პროცენტს. 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა. 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა. 
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- შიდა მომსახურება 

(a) ხმოვანი სატელეფონო მომსახურება 

(b) პაკეტური კომუტაციის მონაცემთა გადაცემის მომსახურება 

(c) საარხო კომუტაციის მონაცემთა გადაცემის მომსახურება 

(f) ფაქსიმილური მომსახურება 

(g) კერძო საიჯარო საარხო მომსახურება 

- საერთაშორისო მომსახურება 

(a) ხმოვანი სატელეფონო მომსახურება 

(b) პაკეტური კომუტაციის მონაცემთა გადაცემის მომსახურება 

(c) საარხო კომუტაციის მონაცემთა გადაცემის მომსახურება 

(f) ფაქსიმილური მომსახურება 

(g) დახურული საერთაშორისო მომხმარებელთა ჯგუფის ხმოვანი და 

მონაცემების მომსახურება  

(დაშვებულია კერძო საიჯარო საარხო მომსახურების გამოყენება) 

(1) იხ. მე-3 რეჟიმი 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) ქართველ მომსახურების მიმწოდებელს შეუძლია დააფუძნოს მხოლოდ 

ერთობლივი საწარმო  

და უცხოური ინვესტიცია ერთობლივ საწარმოში არ უნდა აჭარბებდეს 49 

პროცენტს. 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

D. აუდიოვიზუალური მომსახურება 

- ვიდეოს, მათ შორის გასართობი პროგრამების და 

 (CPC 83202), დისტრიბუციის მომსახურება 

- ხმის ჩანაწერების დისტრიბუციის მომსახურება 

(1) შეზღუდვა არ არის 
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(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) ქართველ მომსახურების მიმწოდებელს შეუძლია დააფუძნოს მხოლოდ 

საკონტრაქტო  

დისტრიბუციაში ჩასართავად, გარდა კინოფილმებისა, აუდიო და ვიდეო 

შინაარსის შემოწმების  

ჩინეთის უფლების შეუზღუდავად (იხ. სქოლიო 3). 

 (4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

ჩინეთის ფირმების ადმინისტრირების რეგულაციისთვის ზიანის მიუყენებლად, 

დაშვებულია  

კინოფირის იმპორტი თეატრში გაშვებისთვის უცხო ქვეყნებიდან შემოსავლის 

გაზიარების მიზნით,  

და ასეთი იმპორტის რაოდენობა წელიწადში 20-ია. 

- კინოთეატრის მომსახურება 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) ქართველ მომსახურების მიმწოდებლებს შეუძლიათ ააშენონ და რესტავრაცია 

გაუკეთონ  

კინოთეატრებს, უცხოური ინვესტიცია არ უნდა აჭარბებდეს 49 პროცენტს. 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

(1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  



354 
 

 

ჩამონათვალისა. 

3. მშენებლობა და მასთან დაკავშირებული საინჟინრო მომსახურება 

(CPC 511, 512, 513[21], 514, 515, 

 516, 517, 518[22]) 

(1) ვალდებულება არ არის აღებული* 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) დაშვებულია ერთობლივი საწარმო უცხოური კაპიტალის მეტი წილით. 

 დაიშვება მთლიანად უცხოურ საკუთრებაში არსებული საწარმოები. მთლიანად 

უცხოურ  

საკუთრებაში არსებულმა საწარმოებმა შესაძლოა შეასრულონ მხოლოდ შემდეგი 

ოთხი ტიპის  

სამშენებლო პროექტი: 

 1. მთლიანად უცხოური ინვესტიციით და/ან გრანტით დაფინანსებული 

სამშენებლო პროექტები. 

 2. საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული 

სამშენებლო პროექტები,  

რომელიც სესხის პირობების თანახმად მიენიჭა საერთაშორისო ტენდერით. 

4. ჩინურ-უცხოური ერთობლივი მშენებლობის პროექტები, რომელშიც უცხოური 

ინვესტიცია  

5. ტოლია ან მეტია 50 პროცენტისა; ჩინურ-უცხოური ერთობლივი მშენებლობის 

პროექტები, რომელშიც უცხოური ინვესტიცია 50 პროცენტზე ნაკლებია მაგრამ 

მხოლოდ ჩინური სამშენებლო საწარმოებისთვის ტექნიკურად რთულად 

შესასრულებელია.  

3. ჩინეთის მიერ ინვესტირებული მშენებლობის პროექტები, რომელიც ჩინური 

სამშენებლო  

4. საწარმოებისთვის ტექნიკურად რთულად შესასრულებელია შესაძლოა 

განხორციელებულ იქნეს ჩინური და უცხოური სამშენებლო საწარმოს მიერ 

ერთობლივად, პროვინციის მთავრობის ნებართვის შემდეგ.  

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

1) ვალდებულება არ არის აღებული* 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 
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მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

4. სადისტრიბუციო მომსახურება 

 (დანართ 2-ის განმარტების შესაბამისად) 

A. საკომისიო აგენტების მომსახურება 

(მარილისა და თამბაქოს გარდა) 

B. საბითუმო ვაჭრობის მომსახურება 

(მარილისა და თამბაქოს გარდა) 

(1) ვალდებულება არ არის აღებული 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) დაიშვება მთლიანად უცხოურ საკუთრებაში არსებული საწარმოები. 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

(1) ვალდებულება არ არის აღებული 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა.ქართულ საწარმოებს შეუძლიათ ჩინეთში დამზადებული 

თავიანთი  

პროდუქტების დისტრიბუცია, მათ შორის ბაზარზე დაშვების ან სექტორისა და 

ქვესექტორის  

სვეტში ჩამოთვლილი პროდუქტები, და უზრუნველყონ დანართ 2-ში 

განმარტებული დამხმარე  

მომსახურება. ქართულ მომსახურების მიმწოდებლებს შეუძლიათ უზრუნველყონ 

დაკავშირებული 

დამხმარე მომსახურების სრული სპექტრი, მათ შორის გაყიდვების შემდგომი 

მომსახურება,  

განმარტებული დანართ 2-ში, იმ პროდუქტებისთვის რომლის დისტრიბუციასაც 

ახდენენ. 

C. საცალო ვაჭრობის მომსახურება (თამბაქოს გარდა). 

(1) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა საფოსტო შეკვეთებისა. 

(2) შეზღუდვა არ არის 
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(3) დაიშვება მთლიანად უცხოურ საკუთრებაში არსებული საწარმოები, გარდა 

მაღაზიათა ქსელისა,  

რომლებიც ყიდიან სხვადასხვა ტიპის და ბრენდის პროდუქტს სხვადასხვა 

მიმწოდებლისგან 30-ზე  

მეტი გასაღების ბაზრით. ამგვარი 30-ზე მეტი გასაღების ბაზრით მაღაზიათა 

ქსელში, არ არის  

დაშვებული ფლობა უცხოური კაპიტალის უმეტესობით თუ ეს ქსელი ეწევა 

ჩამოთვლილთაგან  

რომელიმე პროდუქტის დისტრიბუციას: წიგნები, გაზეთები, ჟურნალები, 

ფარმაცევტული  

პროდუქცია, პესტიციდები, ნიადაგის დამულჩვის ლენტები, დამუშავებული 

ნავთობი,  

დასამუშავებელი, ქიმიური სასუქი და ჩინეთის WTO-ში გაწევრიანების 

პროტოკოლის (WT/L/432)  

დანართ 2a-ში ჩამოთვლილი პროდუქტები. მაღაზიათა ქსელის ქართველ 

ოპერატორებს აქვთ  

თავისუფლება აირჩიონ ჩინეთის კანონებისა და რეგულაციების შესაბამისად 

ჩინეთში  

დაფუძნებული პარტნიორი. 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

(1) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა საფოსტო შეკვეთებისა. 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

ქართულ საწარმოებს შეუძლიათ ჩინეთში მათ მიერ წარმოებული პროდუქციის 

დისტრიბუცია,  

მათ შორის ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული შეზღუდვების სვეტში 

გამორიცხული  

პროდუქტების და უზრუნველყონ დაქვემდებარებული მომსახურება დანართ 2-

ის შესაბამისად. 

ქართველ მომსახურების მიმწოდებლებს შეუძლიათ დაკავშირებული 
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დაქვემდებარებული  

მომსახურების სრულად მიწოდება, მათ შორის გაყიდვების შემდგომი 

მომსახურება დანართი 2-ის  

შესაბამისად, იმ პროდუქტებისთვის რომლის დისტრიბუციასაც ახდენენ. 

D. ფრენჩაიზინგი 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

E. საბითუმო და საცალო სავაჭრო მომსახურება ფიქსირებული ლოკაციისგან 

მოშორებით. 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის[23] 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

5. მომსახურება განათლების სფეროში 

 (გარდა სპეციალური საგანმანათლებლო მომსახურებისა. მაგ: სამხედრო, 

პოლიციის,  
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პოლიტიკური და პარტიული სასკოლო განათლება)  

A. დაწყებითი განათლების მომსახურება 

 (CPC 921, ეროვნული სავალდებულო განათლების გარდა CPC 92190) 

B. საშუალო განათლების მომსახურება 

 (CPC 922, ეროვნული სავალდებულო განათლების გარდა CPC 92210) 

C. უმაღლესი განათლების მომსახურება 

 (CPC 923) 

D. ზრდასრულთა განათლება 

 (CPC 924) 

E. სხვა საგანმანათლებლო მომსახურება 

 (CPC 929, მათ შორის ინგლისური ენის შესწავლა) 

(1) ვალდებულება არ არის აღებული 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) ერთობლივი სკოლების დაფუძნება, უცხოური კაპიტალის უმეტესობით 

ნებადართულია. 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა  

და შემდგომისა: 

 მომსახურების ქართველი ინდივიდუალური მიმწოდებლები შეიძლება ჩინეთში 

შევიდნენ 

 მომსახურების მისაწოდებლად ჩინური სკოლის და სხვა საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების  

მოწვევით ან დაქირავებით. 

(1) ვალდებულება არ არის აღებული 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) ვალდებულება არ არის აღებული 

(4) საჭირო კვალიფიკაციები: 

 ბაკალავრის ხარისხი ან უფრო მაღალი; 

და შესაბამისი პროფესიული ტიტული ან სერტიფიკატი, ორწლიანი 

პროფესიული  

გამოცდილებით. 

6. გარემოსდაცვითი მომსახურება 

 (გარდა გარემოს ხარისხის კონტროლისა და დაბინძურების წყაროს 

ინსპექტირების  



359 
 

 

მომსახურებისა) 

A. საკანალიზაციო მომსახურება 

(CPC 9401) 

(1) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა გარემოსდაცვითი საკონსულტაციო 

მომსახურებისა. 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) უცხოელ გარემოსდაცვითი მომსახურების მიმწოდებლებს შეუძლიათ 

მიაწოდონ მომსახურება  

მხოლოდ ერთობლივი საწარმოს მეშვეობით, დაშვებულია უცხოური კაპიტალის 

უმრავლესობით  

მონაწილეობა. 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

  (1)  შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

B. ნარჩენების გატანის მომსახურება 

(CPC 9402) 

(1) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა გარემოსდაცვითი საკონსულტაციო 

მომსახურებისა. 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) უცხოელ გარემოსდაცვითი მომსახურების მიმწოდებლებს შეუძლიათ 

მიაწოდონ მომსახურება  

მხოლოდ ერთობლივი საწარმოს მეშვეობით, დაშვებულია უცხოური კაპიტალის 

უმრავლესობით  

მონაწილეობა. 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

(1) შეზღუდვა არ არის 
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(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული 

 ჩამონათვალისა. 

C. გამონაბოლქვი გაზების გაწმენდის მომსახურება 

(CPC 9404) 

(1) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა გარემოსდაცვითი საკონსულტაციო 

მომსახურებისა. 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) უცხოელ გარემოსდაცვითი მომსახურების მიმწოდებლებს შეუძლიათ 

მიაწოდონ მომსახურება  

მხოლოდ ერთობლივი საწარმოს მეშვეობით, დაშვებულია უცხოური კაპიტალის 

უმრავლესობით  

მონაწილეობა. 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

D. ხმაურის შემცირების მომსახურება 

(CPC 9405) 

(1) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა გარემოსდაცვითი საკონსულტაციო 

მომსახურებისა. 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) უცხოელ გარემოსდაცვითი მომსახურების მიმწოდებლებს შეუძლიათ 

მიაწოდონ მომსახურება  

მხოლოდ ერთობლივი საწარმოს მეშვეობით, დაშვებულია უცხოური კაპიტალის 

უმრავლესობით  

მონაწილეობა. 
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(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

E. გარემოსა და ლანდშაფტის დაცვის მომსახურება 

(CPC 9406) 

(1) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა გარემოსდაცვითი საკონსულტაციო 

მომსახურებისა. 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) უცხოელ გარემოსდაცვითი მომსახურების მიმწოდებლებს შეუძლიათ 

მიაწოდონ მომსახურება  

მხოლოდ ერთობლივი საწარმოს მეშვეობით, დაშვებულია უცხოური კაპიტალის 

უმრავლესობით  

მონაწილეობა. 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

F. სხვა გარემოს დაცვითი მომსახურება  

(CPC 9409) 

(1) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა გარემოსდაცვითი საკონსულტაციო 

მომსახურებისა. 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) უცხოელ გარემოსდაცვითი მომსახურების მიმწოდებლებს შეუძლიათ 
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მიაწოდონ მომსახურება  

მხოლოდ ერთობლივი საწარმოს მეშვეობით, დაშვებულია უცხოური კაპიტალის 

უმრავლესობით  

მონაწილეობა. 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა. 

G. სანიტარული მომსახურება 

(CPC 9403) 

(1) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა გარემოსდაცვითი საკონსულტაციო 

მომსახურებისა. 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) უცხოელ გარემოსდაცვითი მომსახურების მიმწოდებლებს შეუძლიათ 

მიაწოდონ მომსახურება 

 მხოლოდ ერთობლივი საწარმოს მეშვეობით, დაშვებულია უცხოური კაპიტალის 

უმრავლესობით  

მონაწილეობა. 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული 

 ჩამონათვალისა. 

7. ფინანსური მომსახურება 

A. დაზღვევა და დაზღვევასთან დაკავშირებული მომსახურება 

(a) სიცოცხლის, ჯანმრთელობის და პენსიის/ანიუტეტების დაზღვევა 
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 (b) არასიცოცხლის დაზღვევა 

 (c) გადაზღვევა 

 (d) დაზღვევის დამხმარე მომსახურება 

(1) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა შემდეგისა: 

(a) გადაზღვევა; 

(b) საერთაშორისო საზღვაო, საავიაციო და სატრანსპორტო დაზღვევა; და 

(c) ფართომაშტაბიანი კომერციული რისკების, საერთაშორისო საზღვაო, 

საავიაციო და  

სატრანსპორტო დაზღვევის და გადაზღვევის საბროკერო საქმიანობა. 

(2) ვალდებულება არ არის აღებული საბროკერო საქმიანობისთვის. სხვა - 

შეზღუდვა არ არის. 

(3) A. დაფუძნების ფორმა 

ქართულ არასასიცოცხლო დაზღვევის მიმწოდებლებს შეუძლიათ დააფუძნონ 

როგორც ფილიალი  

ასევე მთლიანად საკუთრებაში არსებული შვილობილი; დაფუძნების ფორმასთან 

დაკავშირებული  

შეზღუდვის გარეშე. 

ქართული სიცოცხლის დაზღვევის მიმწოდებლებს შეუძლიათ 50 პროცენტიანი 

წილის ფლობა  

ერთობლივ საწარმოში მათ მიერ არჩეულ პარტნიორთან. 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის, გარდა: 

 - ქართული დაზღვევის ინსტიტუტები არ უნდა ჩაერთონ სახელმწიფო 

დაზღვევის საქმიანობაში,  

გარდა მესამე მხარის ავტო პასუხისმგებლობის დაზღვევისა. 

 ერთობლივი საწარმოს პარტნიორებს შეუძლიათ შეთანხმდნენ მათი 

ჩართულობის პირობებზე,  

იმის გათვალისწინებით, რომ ამ ცხრილში არსებულ ვალდებულებებს არ 

დაარღვევენ. 

 ფართომასშტაბიანი კომერციული რისკების დაზღვევის ბროკერობისთვის და 

გადაზღვევის  

ბროკერობისთვის და საერთაშორისო საზღვაო, ავიაციისა და ტრანსპორტის 

დაზღვევის  

ბროკერობისთვის: დაიშვება მთლიანად უცხოურ საკუთრებაში არსებული 
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შვილობილი  

კომპანიები. სხვა საბროკერო მომსახურებისთვის: ვალდებულება არ არის 

აღებული 

შიდა ფილიალების გახსნა დაშვებულია ქართული სადაზღვევო 

კომპანიებისთვის, რომლებსაც  

დაფუძნებული აქვთ ერთობლივი სადაზღვევო კომპანია ან მთლიანად ფლობს 

შვილობილს  

ჩინეთში. შიდა ფილიალების გახსნა დაშვებულია ფართომასშტაბიანი 

კომერციული რისკების  

დაზღვევის ბროკერობისთვის და გადაზღვევის ბროკერობისთვის და 

საერთაშორისო საზღვაო,  

ავიაციისა და ტრანსპორტის დაზღვევის ბროკერობისთვის, რომლებსაც 

დაფუძნებული აქვთ  

მთლიანად უცხოურ საკუთრებაში მყოფი შვილობილი ჩინეთში. 

B. საქმიანობის სფერო 

 ქართული არასიცოცხლის სადაზღვევო კომპანიებს შეუძლიათ გეოგრაფიული 

შეზღუდვების  

გარეშე უზრუნველყონ “Master policy” (იხ. დანართი 3) დაზღვევა/მასშტაბური 

კომერციული  

რისკის დაზღვევა. ეროვნული რეჟიმის თანახმად, საქართველოს სადაზღვევო 

ბროკერებს  

შეუძლიათ უზრუნველყონ “Master policy” არაუგვიანეს ჩინური ბროკერებისა, 

არანაკლებ  

ხელსაყრელი პირობებით. 

ქართული არასიცოცხლის სადაზღვევო კომპანიებს შეუძლიათ არასიცოცხლის 

დაზღვევის  

მომსახურების სრული სპექტრის მიწოდება უცხოელი და ადგილობრივი 

კლიენტებისთვის. 

 საქართველოს დამზღვევებს შეუძლიათ მიაწოდონ ჯანმრთელობის დაზღვევის,  

ინდივიდუალური/ჯგუფურად დაზღვევის, საპენსიო ფონდების/ ანუიტეტების 

დაზღვევის  

მომსახურება უცხოელ და ჩინელ მომხმარებლებს. საქართველოს დამზღვევებს 

შეუძლიათ  

მიაწოდონ გადაზღვევის მომსახურება სიცოცხლის და არასიცოცხლის 

დაზღვევისთვის  
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ლიალის,ერთობლივი საწარმოს, ან მთლიანად საკუთრებაში მყოფი შვილობილის 

მეშვეობით  

გეოგრაფიული ან რაოდენობრივი შეზღუდვების გარეშე ლიცენზიების რიცხვზე. 

C. ლიცენზია 

 ლიცენზია გაიცემა ეკონომიკური ტესტის საჭიროების ან ლიცენზიების 

რაოდენობრივი  

შეზღუდვის გარეშე. ქართული სადაზღვევო ინსტიტუტის დაფუძნებისთვის 

საჭირო  

კვალიფიკაციები: 

- ინვესტორი უნდა იყოს საქართველოს სადაზღვევო კომპანია 30 წლიანი 

გამოცდილებით WTO-ს  

წევრ ქვეყანაში; 

- უნდა ჰქონდეს წარმომადგენლობითი ოფისი ჩინეთში უწყვეტი ორი წლის 

განმავლობაში;  

- უნდა ჰქონდეს მთლიანი აქტივები აშშ $ 5 მილიარდის ოდენობით განაცხადის 

შეტანამდე, გარდა  

სადაზღვევო ბროკერებისა. 

 სადაზღვევო ბროკერების მთლიანი აქტივები უნდა იყოს 200 მილიონ აშშ $-ზე 

მეტი.  

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

B. საბანკო და სხვა ფინანსური მომსახურება 

(დაზღვევისა და ფასიანი ქაღალდების გარდა) 

საბანკო მომსახურების ჩამონათვალი: 

(a) დეპოზიტებისა და სხვა დაბრუნებადი სახსრების მიღება საზოგადოებისგან; 

(b) ყველა სახის სესხები, მათ შორის სამომხმარებლო სესხები, იპოთეკური 

სესხები, ფაქტორინგი  

და კომერციული გარიგებების დაფინანსება; 

(c) ფინანსური ლიზინგი; 

(d) ყველა სახის საგადახდო და ფულადი გადარიცხვების მომსახურება, მათ 

შორის საკრედიტო,  
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საგადასახადო და სადებეტო ბარათები, სამგზავრო ჩეკები (მათ შორის, 

იმპორტისა და ექსპორტის  

ანგარიშსწორება); 

(e) გარანტიები და ვალდებულებები; 

(f) საკუთარი ან კლიენტთა სახსრებით ვაჭრობა: უცხოური ვალუტა. 

(1) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა ჩამოთვლილისა: 

- ფინანსური ინფორმაციის მიწოდება და გადაცემა, და სხვა ფინანსური 

მომსახურების  

მიმწოდებლების ფინანსური მონაცემების დამუშავება და მასთან 

დაკავშირებული პროგრამები; 

- (a)-დან (k)-მდე ჩამოთვლილი პუნქტების საკონსულტაციო, საშუამავლო და 

სხვა დამხმარე  

ფინანსური მომსახურება, მათ შორის საკრედიტო შემოწმება და ანალიზი, 

ინვესტიციების და 

 პორტფელის გამოკვლევა და კონსულტაცია, კონსულტაცია შესყიდვებზე და 

კორპორაციულ 

 რესტრუქტურიზაციაზე და სტრატეგიაზე. 

(2) შეზღუდვა არ არის 

3)A. გეოგრაფიული დაფარვა უცხოური და ადგილობრივი სავალუტო 

საქმიანობისთვის, არ არის  

გეოგრაფიული შეზღუდვა. 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) გარდა გონივრული ზომებისა, უცხოურმა საფინანსო ინსტიტუტებმა 

შესაძლოა იმუშაონ 

 შეზღუდვების გარეშე ან სათითაო ნებართვის გარეშე უცხოური ინვესტიციით 

საწარმოსთან,  

ჩინეთის არამოქალაქე ფიზიკურ პირთან, ჩინეთის ფიზიკურ პირთან და ჩინეთის 

საწარმოებთან. 

 სხვამხრივ, შეზღუდვა არ არის. 

ფინანსური სალიზინგო მომსახურებისთვის, საქართველოს ფინანსური 

ლიზინგის კორპორაციებმა  

შესაძლოა განახორციელონ ფინანსური ლიზინგის მომსახურება ადგილობრივ 

კორპორაციებთან  

ერთად. 



367 
 

 

B. კლიენტურა უცხოური სავალუტო ბიზნესისთვის, საქართველოს 

მომსახურების მიმწოდებლებმა  

შესაძლოა მიაწოდონ მომსახურება ჩინეთში კლიენტთან დაკავშირებით 

შეზღუდვის გარეშე. 

 ადგილობრივი სავალუტო ბიზნესისთვის, საქართველოს ფინანსურმა 

ინსტიტუტებმა შესაძლოა  

მიაწოდონ მომსახურება ჩინურ საწარმოებს. საქართველოს ფინანსურმა 

ინსტიტუტებმა შესაძლოა  

მიაწოდონ მომსახურება ყველა ჩინელ კლიენტს. ჩინეთის ერთ რეგიონში 

სავალუტო საქმიანობის  

ლიცენზიით საქართველოს ფინანსურმა ინსტიტუტებმა შესაძლოა მოემსახურონ 

კლიენტებს სხვა  

ნებისმიერ რეგიონში, სადაც ასეთი საქმიანობა დაშვებულია. 

C. ლიცენზირება 

 ჩინეთის ფინანსური მომსახურების სექტორში საქმიანობის ავტორიზაციის 

კრიტერიუმები არის  

მხოლოდ გონივრული (ანუ, არ შეიცავს ეკონომიკური საჭიროებების ტესტს ან 

რაოდენობრივ  

შეზღუდვებს ლიცენზიაზე). 

 საქართველოს ფინანსური ინსტიტუტები, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ 

პირობას შეუძლიათ  

დააფუძნონ ქართული ბანკის შვილობილი ჩინეთში: 

- მთლიანი აქტივები სულ ცოტა 10 მილიარდი აშშ $ განაცხადის გაკეთებამდე 

წლის ბოლოსთვის. 

 საქართველოს ფინანსური ინსტიტუტები, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ 

პირობას შეუძლიათ  

დააფუძნონ ქართული ბანკის ფილიალი ჩინეთში:  

- მთლიანი აქტივები სულ ცოტა 20 მილიარდი აშშ $ განაცხადის გაკეთებამდე 

წლის ბოლოსთვის. 

 საქართველოს ფინანსური ინსტიტუტები, რომლებიც აკმაყოფილებენ შემდეგ 

პირობას შეუძლიათ  

დააფუძნონ ჩინურ-უცხოური ერთობლივი ბანკი ჩინეთში: 

- მთლიანი აქტივები სულ ცოტა 10 მილიარდი აშშ $ განაცხადის გაკეთებამდე 

წლის ბოლოსთვის. 

 საჭირო კვალიფიკაციები საქართველოს ფინანსური ინსტიტუტებისთვის 
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სავალუტო  ერთი წელი  

ბიზნეს ოპერაციები ჩინეთში განაცხადის გაკეთებამდე, სხვაგვარად შეზღუდვა არ 

არის. 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა.  

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

- არასაბანკო ფინანსური ინსტიტუტების მიერ ავტომობილების დაფინანსება 

(1) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა შემდეგისა: 

- ფინანსური ინფორმაციის მიწოდება და გადაცემა, და სხვა ფინანსური 

მომსახურების  

მიმწოდებლების მიერ ფინანსური მონაცემების დამუშავება და მასთან 

დაკავშირებული  

პროგრამული უზრუნველყოფა; 

- საკონსულტაციო, საშუამავლო და სხვა დამხმარე ფინანსური მომსახურება (a)-

დან(k)-მდე  

პარაგრაფებში ჩამოთვლილ ყველა ღონისძიებაზე, მათ შორის საკრედიტო 

შემოწმება და ანალიზი,  

ინვესტიციების და პორტფელის გამოკვლევა და კონსულტაცია, კონსულტაცია 

შესყიდვებზე და  

კორპორაციულ რესტრუქტურიზაციაზე და სტრატეგიაზე. 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

(1) ვალდებულება არ არის აღებული 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

- სხვა ფინანსური მომსახურება, როგორც ჩამოთვლილია: 



369 
 

 

(k) ფინანსური ინფორმაციის მიწოდება და გადაცემა, და სხვა ფინანსური 

მომსახურების  

მიმწოდებლების მიერ ფინანსური მონაცემების დამუშავება და მასთან 

დაკავშირებული  

პროგრამული უზრუნველყოფა; 

(l) საკონსულტაციო, საშუამავლო და სხვა დამხმარე ფინანსური მომსახურება (a)-

დან(k)-მდე  

პარაგრაფებში ჩამოთვლილ ყველა ღონისძიებაზე, მათ შორის საკრედიტო 

შემოწმება და ანალიზი,  

ინვესტიციების და პორტფელის გამოკვლევა და კონსულტაცია, კონსულტაცია 

შესყიდვებზე და  

კორპორაციულ რესტრუქტურიზაციაზე და სტრატეგიაზე. 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის. ჩინეთის ფინანსური მომსახურების სექტორში 

საქმიანობის ავტორიზაციის  

კრიტერიუმები არის მხოლოდ გონივრული (ანუ, არ შეიცავს ეკონომიკური 

საჭიროებების ტესტს ან  

რაოდენობრივ შეზღუდვებს ლიცენზიაზე). დაშვებულია ქართული 

ინსტიტუტების ფილიალები. 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

- ფასიანი ქაღალდები 

(1) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა ჩამოთვლილისა: 

 (a) საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ინსტიტუტები შესაძლოა პირდაპირ 

ჩაერთონ (ჩინური 

 შუამავლის გარეშე) B აქციების საქმიანობაში. 

(b) საქართველოს მომსახურების მიმწოდებლები, რომლებიც აკმაყოფილებენ 
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ჩინეთის შესაბამის  

(c) საკანონმდებლო და რეგულაციების მოთხოვნებს, შეუძლიათ ჩინურ 

კვალიფიციურ შიდა  

(d) ინსტიტუციონალურ ინვესტორებს (QDII) მიაწოდონ შემდეგი მომსახურება: 

- QDII-ის ანგარიშისთვის ვაჭრობა; 

- ფასიანი ქაღალდებით ვაჭრობაზე რჩევის მიცემა; 

- პორტფელის მართვის უზრუნველყოფა; 

 - QDII-ის უცხოური აქტივების მართვა. 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3)(a) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა ჩამოთვლილისა: 

 საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ინსტიტუტების ჩინეთის 

წარმომადგენლობითი ოფისები 

 შეიძლება გახდნენ ჩინეთის საფონდო ბირჟის განსაკუთრებული წევრები. 

 საქართველოს მომსახურების მიმწოდებლებმა შესაძლოა დააფუძნონ 

ერთობლივი საწარმო და  

უცხოური ინვესტიცია ერთობლივ საწარმოში არ უნდა აჭარბებდეს 49 პროცენტს, 

შიდა ფასიანი  

ქაღალდების საინვესტიციო ფონდის მართვის საქმიანობისთვის. 

 საქართველოს მომსახურების მიმწოდებლებმა შესაძლოა დააფუძნონ 

ერთობლივი საწარმო და  

უცხოური ინვესტიცია ერთობლივ საწარმოში არ უნდა აჭარბებდეს 49 პროცენტს, 

რათა ჩაერთონ  

(ჩინელი შუამავლის გარეშე) A აქციების ანდერრაითინგსა და B და H აქციების, 

ასევე სამთავრობო  

და კორპორატიული ვალის ანდერრაითინგსა და ვაჭრობაში, ფულადი სახსრების 

ამოქმედებაში. 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

ნებართვის შემდეგ, ქართულ ფინანსური მომსახურების ინსტიტუტებს ჩინეთში 

შეუძლიათ  

მონაწილეობა მიიღონ სექიურიტიზაციის საქმიანობაში (მხოლოდ CSRC-ის მიერ 

ნებადართული  

ფასიან ქაღალდებთან დაკავშირებული მომსახურება) საქმიანობის შესაბამისი 

კვალიფიკაციების  
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შეძენით. ასეთი ნებართვით, ეს ფინანსური მომსახურების ინსტიტუტები 

მიიღებენ ეროვნული  

რეჟიმის მოპყრობას ჩინეთის კანონებისა და რეგულაციების შესაბამისად. 

ფასიანი ქაღალდების ერთობლივ საწარმოებს, რომელსაც ორწლიანი ბიზნეს 

ოპერაციები აქვთ 

 ჩინეთში და აკმაყოფილებენ მარეგულირებელ მოთხოვნებისა და პირობებს, 

ნებართვისთანავე  

შეუძლიათ ჩაერთონ ფასიანი ქაღალდების საბროკერო, საკუთრების სავაჭრო და 

აქტივების  

მართვის საქმიანობაში. 

საქართველოს მომსახურების მიმწოდებლებმა შესაძლოა დააფუძნონ ერთობლივი 

საწარმო და  

უცხოური ინვესტიცია ერთობლივ საწარმოში არ უნდა აჭარბებდეს 49 პროცენტს. 

(c) ჩინეთის ფინანსური მომსახურების სექტორში საქმიანობის 

ავტორიზაციის კრიტერიუმები არის  

(d) მხოლოდ გონივრული (ანუ, არ შეიცავს ეკონომიკური საჭიროებების 

ტესტს ან რაოდენობრივ შეზღუდვებს ლიცენზიაზე). 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

8. ჯანდაცვასთან დაკავშირებული და სოციალური სფეროს მომსახურება 

B. სოციალური მომსახურება 

- მომსახურება მოხუცებულთათვის (CPC 93311 და 93323- ის ნაწილი) 

(1) ვალდებულება არ არის აღებული 

(2) ვალდებულება არ არის აღებული 

(3) ქართულ მომსახურების მიმწოდებლებს შეუძლიათ დააფუძნონ მთლიანად 

უცხოურ 

 საკუთრებაში არსებული მოგების მიზნით ინსტიტუტები მოხუცებულთათვის 

ჩინეთში. 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

(1) ვალდებულება არ არის აღებული 

(2) ვალდებულება არ არის აღებული 

(3) ვალდებულება არ არის აღებული 
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(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

9. ტურიზმი და მოგზაურობასთან დაკავშირებული მომსახურება 

A. სასტუმროები (მათ შორის საცხოვრებელი კორპუსები) და რესტორნები 

 (CPC 641-643) 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) ქართველ მომსახურების მიმწოდებლებს შეუძლიათ ააშენონ, რესტავრაცია 

გაუკეთონ და  

ოპერირება გაუწიონ სასტუმროებსა და რესტორნებს ჩინეთში. 

 დაიშვება მთლიანად უცხოურ საკუთრებაში არსებული შვილობილი კომპანიები. 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

B. ტურისტული სააგენტო და ტურ-ოპერატორები 

 (CPC 7471) 

1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის გარდა იმისა რომ ერთობლივი საწარმო ან მთლიანად 

უცხოურ საკუთრებაში  

მყოფი ტურისტული სააგენტოები და ტურ-ოპერატორები არ შეიძლება ჩაერთონ 

ჩინელების  
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საზღვარგარეთ და ჰონგ კონგ, ჩინეთში, მაკაო ჩინეთში და ჩინეთის ტაიბეიში 

გამგზავრების  

საქმიანობაში. 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

ჩინურ-ქართული ერთობლივი ტურისტული სააგენტოები და ტუროპერატორები, 

რომლებიც  

დარეგისტრირებული და დაფუძნებული არიან ჩინეთის (შანხაი) საპილოტე 

თავისუფალ სავაჭრო  

ზონაში, შესაძლოა ჩაერთონ ჩინელების საზღვარგარეთ და ჰონგ კონგ ჩინეთში და 

მაკაო ჩინეთში  

გამგზავრების საქმიანობაში, იმ პირობით, რომ ეს ჩინურ-ქართული ერთობლივი 

ტურისტული  

სააგენტოები და ტუროპერატორები, აკმაყოფილებენ შესაბამის მოთხოვნებს. 

ჩინურ-ქართული ერთობლივი ტურისტული სააგენტოები და ტუროპერატორები, 

რომლებიც  

დარეგისტრირებული და დაფუძნებული არიან ჩინეთის (ტიანძინი) საპილოტე 

თავისუფალ  

სავაჭრო ზონაში, შესაძლოა ჩაერთონ ჩინელების საზღვარგარეთ და ჰონგ კონგ 

ჩინეთში და მაკაო  

ჩინეთში გამგზავრების საქმიანობაში, იმ პირობით, რომ ეს ჩინურ-ქართული 

ერთობლივი  

ტურისტული სააგენტოები და ტუროპერატორები, აკმაყოფილებენ შესაბამის 

მოთხოვნებს. 

პეკინის მთავრობის მიერ მიღებული შესაბამისი რეგულაციებისა და პოლიტიკის 

შესაბამისად,  

ჩინურ-ქართული ერთობლივი ტურისტული სააგენტოები და ტუროპერატორები, 

რომლებიც  

დარეგისტრირებული და დაფუძნებული არიან პეკინში, შესაძლოა ჩაერთონ 

ჩინელების  

საზღვარგარეთ და ჰონგ კონგ ჩინეთში და მაკაო ჩინეთში გამგზავრების 

საქმიანობაში, იმ პირობით,  

რომ ეს ჩინურ-ქართული ერთობლივი ტურისტული სააგენტოები და 

ტუროპერატორები,  
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აკმაყოფილებენ შესაბამის მოთხოვნებს. 

11. სატრანსპორტო მომსახურება 

A. საზღვაო ტრანსპორტის მომსახურება - საერთაშორისო ტრანსპორტირება 

(ტვირთი და მგზავრები) 

 (CPC 7211 და 7212 გარდა კაბოტაჟისა) 

(1) (a) კონტეინერული გადაზიდვა (მათ შორის მგზავრთა ტრანსპორტირება): 

შეზღუდვა არ არის 

 (b) ნაყარი, სატრამპო და სხვა საერთაშორისო გადაზიდვა (მათ შორის მგზავრთა 

ტრანსპორტირება):  

შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) (a) ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის დროშის ქვეშ ფლოტის ოპერირების 

მიზნით  

დარეგისტრირებული კომპანიის დაფუძნება:  

- საქართველოს მომსახურების მომწოდებლებს შეუძლიათ დააფუძნონ 

ერთობლივი გადამზიდავი  

კომპანიები. 

- უცხოურმა ინვესტიციამ არ უნდა გადააჭარბოს ერთობლივი საწარმოს მთლიანი 

 რეგისტრირებული კაპიტალის 49 პროცენტს. 

- ერთობლივი საწარმოს დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე და გენერალური 

მენეჯერი ინიშნება  

ჩინური მხარის მიერ. 

(b) კომერციული წარმომადგენლობის სხვა ფორმა საერთაშორისო სატრანსპორტო 

მომსახურების  

მომსახურებისთვის: ვალდებულება არ არის აღებული 

(4) (a) გემის ეკიპაჟი: ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ 

სექციაში  

მოცემული ჩამონათვალისა. 

(b) ზემოთ, მე-3 რეჟიმის ქვეშ ჩამოთვლილი ძირითადი პერსონალი დასაქმებული 

კომერციულ  

წარმომადგენლობის მიერ: ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში  

მოცემული ჩამონათვალისა. 

(1) (a) შეზღუდვა არ არის 

(b) შეზღუდვა არ არის 
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 (2) შეზღუდვა არ არის 

(3) (a) შეზღუდვა არ არის 

 (b) ვალდებულება არ არის აღებული 

4) (a) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

(b) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა. 

A: ჩამოთვლილი საპორტო სერვისები ხელმისაწვდომია საერთაშორისო 

ტრანსპორტის  

მომსახურების მიმწოდებლებისთვის გონივრული და არადისკრიმინაციული 

წესებითა და  

პირობებით: 

1. სალოცმანო გაცილება 

2. გემის ჩაბმა და ბუქსირება 

3. მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა, გემის საწვავითა და წყლით 

გამართვა 

4. ნარჩენების შეგროვება, საბალასტე წყლების ჩაღვრა 

5. ნავსადგურის კაპიტნის მომსახურება 

6. სანავიგაციო დახმარება 

7. გემის ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი სანაპირო სამსახურები, მათ შორის 

კომუნიკაციები, წყალი, ელექტრო მომარაგება 

8. გადაუდებელი სარემონტო ობიექტები 

9. ღუზაზე დგომა, ნავმისადგომები და სანავმისადგომე მომსახურება. 

B: 1. საქართველოს კვალიფიციურ საზღვაო ტრანსპორტის მომსახურების 

მიმწოდებლებს 

 შეუძლიათ დააფუძნონ მთლიანად უცხოურ საკუთრებაში მყოფი გემის მართვის 

საწარმოები  

ჩინეთის (შანხაი) საპილოტე თავისუფალ სავაჭრო ზონაში (“Shanghai FTZ”); 

2. საქართველოს კვალიფიციურ საზღვაო ტრანსპორტის მომსახურების 

მიმწოდებლებს შეუძლიათ  

3. დააფუძნონ ერთობლივი გადამზიდავი კომპანიები შანხაის თავისუფალ 

სავაჭრო ზონაში,  

დაშვებულია უცხოური კაპიტალის უმეტესობით ფლობა. 

4. შანხაის თავისუფალ სავაჭრო ზონაში დაფუძნებული ერთობლივი 
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საერთაშორისო გადამზიდავი კომპანიების დირექტორთა საბჭოს 

თავმჯდომარე და გენერალური მენეჯერი შესაძლოა დაინიშნოს ჩინურ და 

ქართულ მხარეთა კონსულტაციების საფუძველზე.  

5. შანხაის თავისუფალ სავაჭრო ზონაში დაფუძნებული ერთობლივი 

საერთაშორისო გადამზიდავი კომპანიის მფლობელობაში გემის ან 

ჩარტერული ხომალდისთვის, რომელიც ეკიპაჟის გარეშეა დაქირავებული, 

ასეთი გემების რეგისტრაცია შესაძლებელია საერთაშორისო გემების 

რეგისტრაციის სისტემის შესაბამისად შანხაის თავისუფალ სავაჭრო ზონაში. 

 დამხმარე მომსახურება 

(a) საზღვაო ტვირთის მომსახურება 

 (CPC 741) 

(1) ვალდებულება არ არის აღებული* 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) მხოლოდ ერთობლივი საწარმოს ფორმით, ნებადართულია მთლიანად 

უცხოური ფლობა. 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა. 

(1) ვალდებულება არ არის აღებული* 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

(c) განბაჟების მომსახურება 

(1) ვალდებულება არ არის აღებული 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

(1) ვალდებულება არ არის აღებული 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული 
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ჩამონათვალისა. 

(d) საკონტეინერო სადგური და სასაწყობო მომსახურება 

(1) ვალდებულება არ არის აღებული* 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) მხოლოდ ერთობლივი საწარმოს ფორმით, ნებადართულია მთლიანად 

უცხოური ფლობა. 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

(1) ვალდებულება არ არის აღებული* 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

(e) საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მომსახურება 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) მხოლოდ ერთობლივი საწარმოს ფორმით, უცხოური ინვესტიცია არ უნდა 

აჭარბებდეს 49  

პროცენტს. 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული 

 ჩამონათვალისა. 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

B. შიდა წყლების ტრანსპორტი 

(b) ტვირთის ტრანსპორტირება 

 (CPC 7222) 

(1) საერთაშორისო გადაზიდვა ნებადართულია მხოლოდ უცხოური გემებისთვის 
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გახსნილ  

პორტებში. 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) ვალდებულება არ არის აღებული 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

(1) ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული შეზღუდვების სვეტში მითითებული 

შეზღუდვები. 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) ვალდებულება არ არის აღებული 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

C. საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურება 

(d) თვითმფრინავის შეკეთებისა და მოვლის მომსახურება 

 (CPC 8868) 

(1) ვალდებულება არ არის აღებული* 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) ქართველ მომსახურების მიმწოდებლებს შეუძლიათ დააფუძნონ ერთობლივი 

საწარმო  

თვითმფრინავის შეკეთების და მოვლისათვის ჩინეთში. ჩინური მხარე უნდა 

ფლობდეს აქციათა  

სულ ცოტა 51 პროცენტს ერთობლივ საწარმოში. 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

(1) ვალდებულება არ არის აღებული* 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

 4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

Sel 

- საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურების გაყიდვა და მარკეტინგი 
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(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) უცხოურ საწარმოებს, როლებიც შედგენილია ორმხრივი საჰაერო 

მომსახურების შესახებ 

 შეთანხმებების შესაბამისად ფუნქციონირებისთვის, შეუძლიათ დააფუძნონ 

ოფისები ჩინეთში. 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

- კომპიუტერული დაჯავშნის სისტემის (CRS) მომსახურება 

(1) (a) კომპიუტერული დაჯავშნის სისტემის უცხოელმა მიმწოდებლებმა 

შესაძლოა მიაწოდონ  

მომსახურება ჩინურ ავიაციის საწარმოებს და აგენტებს ჩინური კომპიუტერული 

დაჯავშნის  

სისტემასთან კავშირის მეშვეობით. 

(b) უცხოური კომპიუტერული დაჯავშნის სისტემის გამოყენებაზე პირდაპირი 

დაშვება  

ექვემდებარება ჩინეთის სამოქალაქო ავიაციის გენერალური ადმინისტრაციის 

(CAAC) ნებართვას. 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) (a) კომპიუტერული დაჯავშნის სისტემის (CRS) უცხოელ პროვაიდერებს 

შეუძლია დააფუძნონ  

ერთობლივი საწარმო ჩინელ კომპიუტერული დაჯავშნის სისტემის (CRS) 

მიმწოდებელთან,  

კომპიუტერული დაჯავშნის სისტემის მომსახურების გაწევის მიზნით. 

(b) ჩინური მხარე ერთობლივ საწარმოში უნდა ფლობდეს აქციათა სულ ცოტა 51 

პროცენტს. 

(c) ერთობლივი საწარმოს დაფუძნებისათვის ლიცენზიის გაცემა ექვემდებარება 

ეკონომიკური  
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საჭიროების ტესტს. 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

E. სარკინიგზო ტრანსპორტის მომსახურება 

F. საგზაო ტრანსპორტის მომსახურება 

- ტვირთის გადაზიდვა რკინიგზით 

 (CPC 7112) 

- ტვირთის საგზაო გადაზიდვა სატვირთო ან მსუბუქი ავტომობილებით. 

 (CPC 7123) 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) სარკინიგზო ტრანსპორტისთვის, დაიშვება მთლიანად უცხოურ საკუთრებაში 

არსებული  

შვილობილი კომპანიები. 

საგზაო ტრანსპორტისთვის, დაიშვება მთლიანად უცხოურ საკუთრებაში 

არსებული შვილობილი  

კომპანიები. 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

F. საგზაო ტრანსპორტის მომსახურება 
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- მგზავრთა ტრანსპორტირება 

(CPC 71213) 

(1) ვალდებულება არ არის აღებული 

(2) ვალდებულება არ არის აღებული 

(3) მხოლოდ ერთობლივი საწარმოს ფორმით, უცხოური ინვესტიცია არ უნდა 

აჭარბებდეს 49  

პროცენტს. მოითხოვება ეკონომიკური საჭიროების ტესტი. 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

(1) ვალდებულება არ არის აღებული 

(2) ვალდებულება არ არის აღებული 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

H. ტრანსპორტის ყველა სახეობის დამხმარე მომსახურება 

- შენახვისა და დასაწყობების მომსახურება 

(CPC 742) 

(1) ვალდებულება არ არის აღებული 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) დაიშვება მთლიანად უცხოურ საკუთრებაში არსებული შვილობილი 

კომპანიები. 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

(1) ვალდებულება არ არის აღებული 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

- ტვირთის გადამზიდავი სააგენტოს მომსახურება 

(CPC 748) 

- სხვა (CPC 749) გარდა ტვირთის ინსპექტირებისა  
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(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) საქართველოს ტვირთის გადამზიდავ სააგენტოს თანმიყოლებული სამწლიანი 

მუშაობის  

შემდეგ შეუძლია დაარსოს ტვირთის გადამზიდავი ერთობლივი საწარმო 

ჩინეთში.დაიშვება  

მთლიანად უცხოურ საკუთრებაში არსებული შვილობილი კომპანიები. 

ერთობლივი საწარმოს 

 საქმიანობის ვადა არ უნდა აჭარბებდეს 20 წელს. ჩინეთში ერთწლიანი 

საქმიანობის შემდეგ, 

 ერთობლივ საწარმოს შეუძლია გახსნას ფილიალები. საქართველოს ტვირთის 

გადამზიდავმა 

 სააგენტომ შეიძლება დააფუძნოს მეორე ერთობლივი საწარმო მას შემდეგ რაც 

პირველის  

საქმიანობის დაწყებიდან გავა 2 წელი.  

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა. 

(1) შეზღუდვა არ არის 

(2) შეზღუდვა არ არის 

(3) შეზღუდვა არ არის 

(4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული 

 ჩამონათვალისა. 

ჩინეთი - უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმიდან გამონაკლისების ჩამონათვალი 

მოხსენიებული 8.6-ე მუხლში (უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმი) 

სექტორი ან ქვესექტორი 

ღონისძიების აღწერა 8.6 მუხლთან მისი შეუთავსებლობის მითითებით 

ქვეყნები, რომლებზედაც ვრცელდება ღონისძიება 

განსაზღვრული ხანგრძლივობა 

გამონაკლისის დაშვების პირობები 

საზღვაო ტრანსპორტი 

საერთაშორისო ტრანსპორტი 

ტვირთი და მგზავრები 
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დაინტერესებულ მხარეებს შეუძლიათ, ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე, 

შექმნან  

იურიდიული პირები ჩვეულებრივ საქმიანობაში ჩართვის მიზნით, ერთობლივი 

საწარმოს ან  

მთლიანად უცხოურ საკუთრებაში არსებული შვილობილის ფორმით, 

ერთობლივი საწარმოს  

შესახებ და გადამზიდავების საკუთრებაში ან მათ მიერ ოპერირებადი უცხოური 

კაპიტალით  

საწარმოსთან დაკავშირებული ჩინეთის კანონების გათვალისწინებით. 

დაუზუსტებელი. 

განუსაზღვრელი. 

ხელშემკვრელ მხარეებს შორის ვაჭრობის არსებული მდგომარეობის მიხედვით. 

ტვირთის გაზიარების ხელშეკრულებები. 

ალჟირი, არგენტინა, ბანგლადეში, ბრაზილია, ტაილანდი, ამერიკის შეერთებული 

შტატები, ზაირი. 

ექვემდებარება აღნიშნული ხელშეკრულებების ხანგრძლივობას 

ხელშემკვრელ მხარეებს შორის ვაჭრობის არსებული მდგომარეობის მიხედვით. 

დანართი 1 

მითითებითი დოკუმენტი 

გავრცელების არეალი 

ქვემოთ მოყვანილია ცნებები და პრინციპები ძირითადი სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურების  

მარეგულირებელ ჩარჩოზე. 

ტერმინთა განმარტებები 

 მომხმარებელი ნიშნავს მომსახურების მომხმარებელს და მიმწოდებელს. 

 არსებითი საშუალებები გულისხმობს საერთო სარგებლობის 

სატელეკომუნიკაციო ქსელის ან  

მომსახურების ელემენტებს, რომლებიც: 

(a) ექსკლუზიურად ან ძირითადად მიწოდებულია ერთი ან შეზღუდული 

რაოდენობის 

(b)  ოპერატორების მიერ; და 

(b) ეკონომიკურად ან ტექნიკურად ვერ ჩანაცვლდება მომსახურების მიწოდების 

მიზნით; 

 მსხვილი ოპერატორი გულისხმობს ოპერატორს, რომელსაც აქვს შესაძლებლობა 

არსებითი 
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 გავლენა მოახდინოს ძირითად სატელეკომუნიკაციო მომსახურების შესაბამის 

ბაზარზე  

ფუნქციონირების (ფასისა და მიწოდების თვალსაზრისით) პირობებზე იმის 

შედეგად, რომ: 

 (a) აკონტროლებს არსებით საშუალებებს; ან 

 (b) იყენებს ბაზარზე საკუთარ პოზიციას. 

1. კონკურენციის დაცვითი ზომები 

1.1 ტელეკომუნიკაციებში კონკურენციის შემზღუდველი ქმედებების თავიდან 

აცილება 

უნდა არსებობდეს შესაბამისი ზომები იმისათვის, რომ იმ ოპერატორებს,  

რომლებიც, მარტო ან ერთობლივად, წარმოადგენენ მსხვილ ოპერატორებს, ხელი  

შეუშალონ კონკურენციის  

 

შემზღუდველი ქმედებების დაწებაში ან გაგრძელებაში.  

1.2 დაცვითი ზომები 

 ზემოთ მითითებული კონკურენციის შემზღუდველი ქმედებები მოიცავს: 

(a) კონკურენციის შემზღუდველ კროს-სუბსიდირებაში მონაწილეობას; 

(b) კონკურენტისგან მოპოვებული ინფორმაციის კონკურენციის შემზღუდველი 

მიზნებისთვის  

გამოყენებას; და 

(c) მომსახურების სხვა ოპერატორებისთვის, არსებით საშუალებებთან 

დაკავშირებული ტექნიკური ინფორმაციისა და მომსახურების 

მიწოდებისთვის აუცილებელი, კომერციულად მნიშვნელოვანი ინფორმაციის 

დროულად მიწოდების ხელშეშლას. 

2. ურთიერთჩართვა 

2.1 ეს ნაწილი ეხება იმ ოპერატორების დაკავშირებას, რომლებიც უზრუნველყოფენ 

საერთო სარგებლობის სატელეკომუნიკაციო ქსელებს ან მომსახურებას, რათა 

მიეცეს საშუალება ერთი ოპერატორის მომხმარებელს დაუკავშირდეს მეორე 

ოპერატორის მომხმარებელს და ჰქონდეს წვდომა მეორე ოპერატორის სერვისებზე, 

სადაც სპეციფიკური ვალდებულებებია აღებული. 

2.2 ურთიერთჩართვის უზრუნველყოფა 

 უზრუნველყოფილია მსხვილი ოპერატორის მიერ სხვა ოპერატორების ქსელში 

ურთიერთჩართვა  

ტექნიკური მიზანშეწონილების დროს. ასეთი ურთიერთჩართვა უნდა 

განხორციელდეს: 
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(a) არადისკრიმინაციული პირობებით (მათ შორის, ტექნიკური სტანდარტები და 

მოთხოვნები) და  

ტარიფებით; ამასთან მიწოდებული მომსახურებს ხარისხი უნდა იყოს 

არანაკლებ ხელსაყრელი, ვიდრე მისი საკუთარი მსგავსი მომსახურების ან 

სხვა მსგავსი სერვისის მიმწოდებელი არააფილირებული ოპერატორის ან 

მისი შვილობილი კომპანიების ან სხვა აფილირებული ოპერატორისთვის 

არის უზრუნველყოფილი; 

(b) დროულად, ვადებში, პირობების (მათ შორის, ტექნიკური სტანდარტები და 

მოთხოვნები) და  

ხარჯზე-ორიენტირებული ტარიფების დაცვით, რომლებიც, ეკონომიკური 

მიზანშეწონილების გათვალისწინებით, უნდა იყოს გამჭვირვალე, 

გონივრული, და საკმარისად გამოცალკევებული, ისე რომ ოპერატორს არ 

მოუწიოს ქსელის იმ კომპონენტებისა თუ საშუალებებისათვის გადახდა, 

რომლებიც არ ესაჭიროება მომსახურების მისაწოდებლად; და 

(c) მოთხოვნისა და დამატებითი ანაზღაურების საფუძველზე, მომხმარებლების  

უმრავლესობისთვის შეთავაზებული ურთიერთჩართვის წერტილისგან 

განსხვავებულ ადგილზე; ანაზღაურება უნდა ასახავდეს დამატებითი 

საშუალებების მოწყობისათვის გაწეულ დანახარჯებს. 

2.3 ურთიერთჩართვის მოლაპარაკებების შესაბამისი პროცედურების საჯაროდ 

ხელმისაწვდომობა 

 მსხვილი ოპერატორის ურთიერთჩართვის მოლაპარაკებების შესაბამისი 

პროცედურების საჯაროდ  

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. 

2.4 ურთიერთჩართვის ხელშეკრულების გამჭვირვალობა 

 უზრუნველყოფილია მსხვილი ოპერატორის მიერ თავისი ურთიერთჩართვის 

ხელშეკრულების ან  

ურთიერთჩართვის ოფერტის გასაჯაროება. 

2.5 ურთიერთჩართვა: დავების მოგვარება 

 მიმწოდებელს, რომელიც ითხოვს ურთიერთჩართვას მსხვილ ოპერატორთან, 

შეუძლია მიმართოს: 

 (a) ნებისმიერ დროს; ან 

 (b) გონივრული ვადის შემდეგ, რომელიც უკვე საჯაროდ 

ცნობილიაადგილობრივ  

დამოუკიდებელ ორგანოს, რომელიც შესაძლოა იყოს მე-5 პუნქტით 

განსაზღვრული  

მარეგულირებელი ორგანო, ურთიერთჩართვის შესაბამის პირობებთან და 

ფასებთან  
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დაკავშირებული დავის გონივრულ დროში გადაწყვეტის მიზნით, იმის 

გათვალისწინებით, რომ ეს  

არ არის დადგენილი ადრე. 

3. უნივერსალური მომსახურება 

 ჩინეთს აქვს უფლება განსაზღვროს უნივერსალური მომსახურების 

ვალდებულებები. ასეთი  

ვალდებულებები არ ჩაითვლება კონკურენციის საზიანოდ, თუ ისინი 

ადმინისტრირდება  

გამჭვირვალე, არადისკრიმინაციული და კონკურენციის კუთხით ნეიტრალურად 

და არ არის  

იმაზე მეტად დამამძიმებელი ვიდრე აუცილებელია ჩინეთის მიერ 

განმარტებული უნივერსალური  

მომსახურებისთვის.  

4. ლიცენზირების პროცედურის საჯარო ხელმისაწვდომობა 

 როდესაც სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მიწოდებისთვის საჭიროა 

ლიცენზია, მხარის  

კომპეტენტურმა ორგანომ საჯაროდ ხელმისაწვდომი უნდა გახადოს: 

(a) ყველა სალიცენზიო პირობა და დროის პერიოდი, რომელიც საჭიროა 

ლიცენზიის განაცხადზე  

გადაწყვეტილების მისაღებად; და 

b) ინდივიდუალური ლიცენზიის ვადები და პირობები. განმცხადებლის 

მოთხოვნის საფუძველზე ეცნობება ლიცენზიის მინიჭებაზე უარის 

მიზეზები. 

5. დამოუკიდებელი მარეგულირებლები 

 მარეგულირებელი ორგანო უნდა იყოს დამოუკიდებელი ნებისმიერი ძირითადი  

სატელეკომუნიკაციო მომსახურების ოპერატორისგან და არ უნდა იყოს 

ანგარიშვალდებული მის  

წინაშე. მარეგულირებელი ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები და 

განხორციელებული  

პროცედურები იქნება მიუკერძოებელი ბაზრის მონაწილეების მიმართ. 

6. შეზღუდული რესურსების განაწილება და გამოყენება 

 თითოეულმა მხარემ, ობიექტურად, დროულად, გამჭვირვალედ და 

არადისკრიმინაციულად უნდა  

განახორციელოს შეზღუდული რესურსების, მათ შორის სიხშირეების, 

ნუმერაციის და გამოყენების  
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უფლებების, განაწილებასა და გამოყენებასთან დაკავშირებული პროცედურები. 

თითოეულმა  

მხარემ საჯაროდ ხელმისაწვდომი უნდა გახადოს ინფორმაცია განაწილებული 

სიხშირული  

დიაპაზონის მიმდინარე სტატუსის შესახებ, თუმცა, არ მოითხოვება სამთავრობო 

გამოყენებისთვის  

გამოყოფილი სიხშირეების დეტალური იდენტიფიკაცია. 

ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია 16 იანვარი 1997. 

 (97-0173) 

ჯგუფი ძირითად ტელეკომუნიკაციებზე 

თავმჯდომარის შენიშვნა 

გადახედვა 

 რამდენიმე დელეგაციის მიერ შემოთავაზებულ იქნა, რომ სასარგებლო იქნებოდა 

ძირითადი  

ტელეკომუნიკაციების მომსახურების ვალდებულებების ცხრილში შეტანაზე 

მოკლე და მარტივი  

შენიშვნა შემუშავება. თანდართული შენიშვნის მიზანია დელეგაციებს დაეხმაროს 

თავიანთი  

ვალდებულებების გამჭვირვალობის და ვალდებულებების უკეთესად აღთქმის 

ხელშეწყობაში. ეს  

შენიშვნა არ არის გამიზნული რათა იქონიოს სავალდებულო სამართლებრივი 

სტატუსი. 

შენიშვნები ძირითადი ტელეკომუნიკაციების მომსახურების ვალდებულებების 

ცხრილში შეტანაზე 

1. თუ სექტორის სვეტში სხვაგვარი შენიშვნა არ არის, მომსახურება სექტორის 

სვეტში შეტანილი ნებისმიერი ძირითადი ტელეკომუნიკაციის: 

(a) მოიცავს ადგილობრივ, საქალაქთაშორისო და საერთაშორისო მომსახურებას 

საჯარო და  

(b) არასაჯარო გამოყენებისთვის; 

 (b) შესაძლოა უზრუნველყოფილ იქნეს ობიექტის საფუძველზე ან გადაყიდვით; 

და 

 (c) შესაძლოა უზრუნველყოფილ იქნეს ტექნოლოგიის ნებისმიერი საშუალებით 

(მაგ.,  

საკაბელო[24], უკაბელო, სატელიტური). 

2. ქვესექტორი (g)  – კერძო საიჯარო საარხო მომსახურება – მომსახურების 
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მიმწოდებლების  

საშუალებას გაყიდონ ან იჯარით გასცენ სერვისის მიწოდებისთვის საჭირო 

ნებისმიერი ტიპის ქსელის სიმძლავრე ჩამოთვლილი ძირითადი 

ტელეკომუნიკაციების მომსახურების ნებისმიერ ქვესექტორში, თუ სექტორის 

სვეტში სხვაგვარად არაა მითითებული. ეს მოიცავს სიმძლავრეს საკაბელო, 

სატელიტურ და უკაბელო ქსელში. 

3. ზემოთ 1 და 2 პარაგრაფების თვალსაზრისით, საჭირო არაა ფიჭური ან 

მობილური  

მომსახურების ცალკე ქვესექტორებად გამოყოფა. თუმცა, რამდენიმე წევრ 

ქვეყანას აქვს ასე გაკეთებული და რამდენიმე შეთავაზებაში მხოლოდ ამ 

ქვესექტორებისთვისაა აღებული ვალდებულებები. აქედან გამომდინარე, 

იმისათვის, რომ თავიდან ავიცილოთ ცხრილებში ფართო ცვლილებები, 

მიზანშეწონილია წევრმა ქვეყნებმა ეს ქვესექტორები ცალკე შეიტანონ 

ცხრილებში. 

ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია S/GBT/W/3 3 თებერვალი 1997 (97-0415) 

 ორიგინალი: ინგლისური 

ჯგუფი ძირითად ტელეკომუნიკაციებზე 

თავმჯდომარის შენიშვნა 

ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები სპექტრის ხელმისაწვდომობაზე 

ბევრ წევრ ქვეყანას აქვს ჩანაწერები თავიანთ ცხრილებში ბაზარზე დაშვების 

შეზღუდვების სვეტში,  

რომელიც მიუთითებს, რომ ვალდებულებები „დამოკიდებულია 

სპექტრის/სიხშირის  

ხელმისაწვდომობაზე“ ან ანალოგიურ ფორმულირებაზე. სპექტრის ფიზიკური 

ბუნებისა და  

შეზღუდვების გათვალისწინებით, გასაგებია, რომ წევრები შესაძლებელია 

ცდილობდნენ  

გამოეყენებინათ ეს ჩანაწერი სპექტრის ლეგიტიმური მართვის პოლიტიკის 

დასაცავად.  

მიუხედავად ამისა, არსებობს ეჭვი, რომ ისეთი სიტყვები როგორიცაა 

„დამოკიდებულია  

სპექტრის/სიხშირის ხელმისაწვდომობაზე“, როგორცაა ჩაწერილი ბევრი წევრი 

ქვეყანის ცხრილში  

ბაზარზე დაშვების შეზღუდვების სვეტში, აღწევს ამ მიზანს. 

სპექტრის/სიხშირის მართვა არ არის, თავისთავად, ზომა, რომლის ასახვაც 

საჭიროა XVI მუხლის  
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ქვეშ. გარდა ამისა, GATS-ის ფარგლებში თითოეულ წევრს აქვს უფლება 

განახორციელოს  

სპექტრის/სიხშირის მართვა, რამაც შესაძლოა გავლენა იქონიოს მომსახურების 

მიმწოდებელთა 

 რიცხვზე, იმის გათვალისწინებით, რომ ეს ხორციელდება VI მუხლის და GATS-

ის სხვა შესაბამისი  

დებულებების თანახმად. ეს მოიცავს რადიოსიხშირული ზოლების განაწილების 

შესაძლებლობას  

არსებული და სამომავლო საჭიროებების გათვალისწინებით. ასევე, წევრები, 

რომლებიც იღებს  

მარეგულირებელ პრინციპებზე დამატებით ვალდებულებებს მითითებითი 

დოკუმენტის  

შესაბამისად, შეზღუდულნი არიან მისი მე -6 პუნქტით. 

შესაბამისად, ჩანაწერი „დამოკიდებულია სპექტრის/სიხშირის 

ხელმისაწვდომობაზე“ უადგილოა  

და ამოღებულ უნდა იყოს წევრი ქვეყნების ცხრილებიდან. 

დანართი 2 

სადისტრიბუციო მომსახურება 

სადისტრიბუციო სავაჭრო მომსახურება შედგება 4 ძირითადი ქვესექტორისგან: 

- საკომისიო აგენტის მომსახურება; 

- საბითუმო ვაჭრობა; 

- საცალო ვაჭრობა; 

- ფრენჩაიზინგი. 

თითოეულ ქვესექტორში ძირითადი გაწეული მომსახურება შეიძლება 

დახასიათდეს, როგორც  

საქონლის გადაყიდვა, რომელსაც თან ახლავს რიგი დამხმარე მომსახურება, მათ 

შორის მარაგების 

 მართვა; შეგროვება, დაფასოება, დიდი პარტიების დაყოფა და მისი დახარისხება 

პატარა  

პარტიებად; ადგილზე მიტანის სერვისი; მაცივრის, შენახვის, დასაწყობების და 

სადგომების  

მომსახურება; გაყიდვების ხელშეწყობა, მარკეტინგი და რეკლამა, მონტაჟი და 

გაყიდვების  

კონტრაქტის საფუძველზე, აგენტის, ბროკერის, აუქციონერის ან სხვა საბითუმო 

გამყიდველების  
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მიერ და მასთან დაკავშირებული დაქვემდებარებული მომსახურებისგან. 

საბითუმო გაყიდვა შედგება საქონლის საცალო გამყიდველებისთვის, საწარმოო, 

კომერციული,  

ინსტიტუციონალური და სხვა პროფესიონალი ბიზნეს-მომხმარებლებისთვის, ან 

სხვა საბითუმო  

მოვაჭრეებისთვის მიყიდვისგან და მათთან დაკავშირებული დაქვემდებარებული  

მომსახურებისგან.საცალო გაყიდვის მომსახურება შედგება საქონლის 

გაყიდვისგან პირადი ან  

საოჯახო მოხმარებისთვის, ფიქსირებული ადგილიდან (მაგალითად, 

მაღაზიიდან, კიოსკიდან და  

ა.შ.) ან ფიქსირებული ადგილიდან შორს და მასთან დაკავშირებული 

დაქვემდებარებული  

მომსახურება. 

ფრენჩაიზინგის მომსახურება მოიცავს პროდუქტის გამოყენების, სავაჭრო 

სახელის ან  

კონკრეტული ბიზნესფორმატის სისტემის გაყიდვას მოსაკრებლის ან ჰონორარის 

სანაცვლოდ. 

პროდუქტისა და სავაჭრო სახელის ფრენჩაიზინგი მოიცავს მოსაკრებლის ან 

ჰონორარის  

სანაცვლოდ სავაჭრო სახელის გამოყენებას და შესაძლოა მოიცავდეს სავაჭრო 

სახელით  

პროდუქტების ექსკლუზიური გაყიდვის ვალდებულებას. ბიზნესფორმატის 

ფრენჩაიზინგი  

მოიცავს მთლიანი ბიზნეს კონცეფციის გამოყენებას მოსაკრებლის ან ჰონორარის 

სანაცვლოდ და  

შესაძლოა მოიცავდეს სავაჭრო სახელის, ბიზნესგეგმის და სასწავლო მასალების 

გამოყენებას და  

მასთან დაკავშირებულ დაქვემდებარებულ მომსახურებას. 

დანართი 3 

დაზღვევა: ,,მასტერ პოლისი”-ის განმარტება 

მასტერ პოლისი არის პოლისი, რომელიც ფართოდ ფარავს ერთი იურიდიული 

პირის სხვადასხვა  

ადგილას განთავსებულ ქონებას და ვალდებულებებს. მასტერ პოლისის გაცემა 

შეუძლია მხოლოდ  

დამზღვევის სათავო ოფისის ბიზნეს დეპარტამენტის მიერ, ან მისი 
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უფლებამოსილი  

ადგილობრივი დონის ფილიალის მიერ. სხვა ფილიალების მიერ მასტერ 

პოლისის გაცემა  

აკრძალულია.  

ძირითადი სახელმწიფო სამშენებლო პროექტები, როგორც მასტერ პოლისის 

დაზღვეული საგანი.  

თუ ძირითადი სახელმწიფო სამშენებლო პროექტების ინვესტორები (მაგ: 

პროექტები, ეროვნული  

განვითარების და რეფორმების კომისიის მიერ ამგვარად გამოცხადებული და 

ჩამოთვლილი)  

აკმაყოფილებენ ჩამოთვლილიდან ერთ-ერთ მოთხოვნას, მათ შეუძლიათ 

შეიძინონ მასტერ პოლისი  

დამზღვევისგან, რომლებიც მდებარეობენ იგივე ადგილას სადაც ინვესტორის 

იურიდიული პირი.  

ინვესტიცია დაზღვეულ საგანში არის მთლიანად ჩინეთიდან (მათ შორის, 

ჩინეთში უცხოური  

ინვესტიცირებული საწარმოებიდან რეინვესტირება), და ინვესტიციის ჯამი 

მთლიანი ინვესტიციის  

15%-ზე მეტს ანგარიშობს.ინვესტიციის ნაწილი საზღვარგარეთიდანაა და ნაწილი 

ჩინეთიდან (მათ  

შორის, ჩინეთში უცხოური ინვესტიცირებული საწარმოებიდან რეინვესტირება), 

და ჩინელი  

ინვესტორის ინვესტიციის ჯამი მთლიანი ადგილობრივი ინვესტიციის 15%-ზე 

მეტს ანგარიშობს. 

იმ პროექტებს, რომლებშიც ინვესტიცია მთლიანად საზღვარგარეთიდანაა 

მოზიდული, ყველა  

დამზღვევმა შეიძლება უზრუნველყოს მასტერ პოლისი.მასტერ პოლისი ფარავს 

ერთი და იმავე 

 იურიდიული პირის სხვადასხვა დასაზღვევ საგანს. იმ დასაზღვევი 

საგანებისთვის, რომლებიც  

სხვადასხვა ადგილასაა განთავსებული და ეკუთვნის ერთსა და იმავე იურიდიულ 

პირს (გარდა 

 ფინანსური, სარკინიგზო, და საფოსტო და ტელეკომუნიკაციების ინდუსტრიები 

და საწარმოებისა),  

მასტერ პოლისი შესაძლოა გაიცეს ჩამოთვლილიდან ერთ-ერთი პირობის 

საფუძველზე.  
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საგადასახადო პრემიის გადახდისთვის, სადაზღვევო კომპანიები 

ინკორპორირებულნი იქ, სადაც  

იურიდიული პირი ან დაზღვევის განმცხადებლის აღრიცხვის ერთეულია 

განთავსებული არიან  

ნებადართული გასცენ მასტერ პოლისი. თუ დაზღვევის საგნის დაზღვევის 

საერთო თანხის 50%-ზე  

მეტი არის დიდი ან საშუალო ზომის ქალაქიდან, მაშინ სადაზღვეოებს ამ 

ქალაქიდან შეუძლიათ  

გასცენ მასტერ პოლისი, იმის მიუხედავად, დაზღვევის ან განმცხადებლის 

იურიდიული პირი ან  

აღრიცხვის ერთეული ამ ქალაქშია განთავსებული თუ არა. 

ჩინეთი  

სადაზღვევო მარეგულირებელი კომისიის მიერ გამორიცხული ავტომობილის 

დაზღვევა,  

კრედიტის დაზღვევა, დამსაქმებლის პასუხისმგებლობის დაზღვევა, კანონით 

განსაზღვრული  

დაზღვევა, და სხვა სადაზღვევო საქმიანობა არ შეიძლება იყოს დაზღვეული ან 

თანადაზღვეული იმ  

სადაზღვევოს მიერ, რომელიც მდებარეობს სხვა ადგილას დაზღვევის საგანია 

განთავსებული, ან  

დაფარული მასტერ პოლისის მიერ. 

დანართი 8-F: საქართველოს მომსახურების სფეროს სპეციფიკური 

ვალდებულებების ცხრილი 

მოხსენიებული მე-8 თავში (მომსახურებით ვაჭრობა) 

მიწოდების რეჟიმები: (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) საზღვარგარეთ 

მოხმარება (3)  

კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი 

ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული შეზღუდვები 

დამატებითი ვალდებულებები 

I. ჰორიზონტალური ვალდებულებები 

 ვალდებულებები მოიცავს ყველა სექტორს 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 
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3) პრივატიზაცია 

ორგანიზაციას, რომელშიც სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობა 25%-ს 

აღემატება, არ შეუძლია  

მყიდველის სახით მონაწილეობის მიღება პრივატიზების პროცესში. 

4) შესვლა და დროებითი ყოფნა 

ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ზომებისა, რომლებიც ეხება სხვა წევრი 

სახელმწიფოების  

იმ მოქალაქეების დროებით შესვლას და დარჩენას, რომლებიც ქვემოთ 

ჩამოთვლილ კატეგორიებს  

განეკუთვნებიან: 

1) ვალდებულება არ არის აღებული სუბსიდიებზე  

2) ვალდებულება არ არის აღებული სუბსიდიებზე 

3) უძრავი ქონების შესყიდვა 

ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა შემდეგისა: 

 i. არასასოფლო-სამეურნეო მიწის შეძენა 

 ii. მომსახურების გაწევისათვის საჭირო შენობების შეძენა 

 iii. სასოფლო-სამეურნეო მიწის ლიზინგი არაუმეტეს 49 წლით და არასასოფლო-

სამეურნეო მიწის  

ლიზინგი არაუმეტეს 99 წლით. 

iv. სასოფლო-სამეურნეო მიწის შეძენა ერთობლივი საწარმოს მეშვეობით 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა იმ ზომებისა, რომლებიც 

დაკავშირებულია ბაზარზე  

დაშვების სვეტში მოხსენიებული ფიზიკური პირების კატეგორიებთან. 

ვალდებულებები მოიცავს ყველა სექტორს 

მომსახურების გამყიდველი - პირი, რომლის საქმიანობის ძირითად ადგილს 

საქართველო არ  

წარმოადგენს და არ იღებს გასამრჯელოს საქართველოში მდებარე წყაროდან, და 

რომელიც  

წარმოადგენს მომსახურების მიმწოდებელს ამ მიმწოდებლის მომსახურების 

გაყიდვასთან  

დაკავშირებულ მოლაპარაკებებში. 

a) ასეთი გაყიდვები არ ხორციელდება ფართო საზოგადოებისთვის პირდაპირი 

მიყიდვის გზით და  

b) მომსახურების აგენტი არ არის ჩართული მომსახურების მიწოდებაში. ამ 

სექციაში  
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დასახელებულ პირთა შესვლის ხანგრძლივობა განისაზღვრება 90 დღის ვადით. 

ვადის  

გახანგრძლივებაზე ნების დართვა ხდება წელიწადში ერთხელ, ამ ვადის 

გასვლიდან ორ თვეში. 

ბიზნეს ვიზიტორი - კომერციული წარმომადგენლობის დაფუძნებაზე 

პასუხისმგებელი პირები:  

პირები, რომლებიც დასაქმებული არიან საწარმოში, რომელსაც საქართველოში 

წარმომადგენლობა  

არ გააჩნია და რომლებიც მანამდე ამავე, საქართველოს საზღვრებს გარეთ 

არსებულ საწარმოში 

 იყვნენ დასაქმებული არანაკლებ ერთი წლის მანძილზე უშუალოდ ადმისიის 

შესახებ განცხადების  

წარდგენის მომენტისთვის და რომლებიც საქართველოში შემოდიან აღნიშნული 

საწარმოს  

კომერციული წარმომადგენლობის დასაფუძნებლად. პირებს, რომლებიც 

პასუხიმგებლები არიან 

 კომერციული წარმომადგენლობის შექმნაზე, ეკრძალებათ ფართო 

საზოგადოებისათვის  

პირდაპირი მიყიდვის გზით გაყიდვების განხორციელება ან მომსახურების 

უშუალო მიწოდება.  

ასეთ პირთა შემოსვლა შეზღუდულია ერთი წლის ვადით.საკონტრაქტო 

მომსახურების  

მიმწოდებლები - გულისხმობს პირებს, რომლებიც დასაქმებული არიან 

საქართველოს საზღვრებს  

გარეთ მდებარე საწარმოში, რომელსაც არ აქვს კომერციული წარმომადგენლობა 

საქართველოში 

 (გარდა იმ საწარმოებისა, რომლებიც ახორციელებენ CPC 872-ის შესაბამისი 

სერვისის მიწოდებას)  

და რომელმაც გააფორმა მომსახურების ხელშეკრულება ისეთ საწარმოსთან, 

რომელიც 

 საქართველოში ახორციელებს არსებით სამეწარმეო საქმიანობას, და რომლებიც 

იყვნენ  

საქართველოს გარეთ არსებული საწარმოს თანამშრომლები არანაკლებ ერთი 

წლის მანძილზე  

უშუალოდ ადმისიის შესახებ განცხადების წარდგენის მომენტისთვის. 

საქართველოს შესაბამისი  
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კანონებისა და რეგულაციების შესაბამისად, ხელშეკრულების მიხედვით, 

მომსახურების  

მიმწოდებელთა შეზღუდული რაოდენობისთვის გაიცემა ქვეყანაში დროებითი 

შესვლის  

ერთჯერადი ნებართვა ოთხი თვის ვადით. 

მომსახურების მიმწოდებელთა რიცხვი დამოკიდებულია ხელშეკრულების 

მიხედვით 

 შესასრულებელ ამოცანათა სიდიდეზე. ცალკეული მომსახურების 

მიმწოდებლები, რომლებიც არ 

 არიან დასაქმებული ასეთ საწარმოში საქართველოს საზღვრებს გარეთ და 

რომლებიც მიჩნეულნი 

 არიან საქართველოს დასაქმების ბაზარზე დაშვების მოსურნე პირებად. 

სტაჟიორები - ერთი მხარის იურიდიული პირის ან მისი ფილიალის მიერ სულ 

მცირე ერთი წლით  

დაქირავებული ფიზიკური პირები, რომლებიც ფლობენ უმაღლეს განათლებას, 

და დროებით  

არიან მივლენილნი ამ იურიდიული პირის მიერ მეორე მხარის ტერიტორიაზე 

დაფუძნებულ  

პირში კარიერული განვითარების მიზნით ან ბიზნეს ტექნიკის ან მეთოდების 

ტრეინინგისთვის. 

 საქართველოს შესაბამისი კანონებისა და რეგულაციების გათვალისწინებით, 

სტაჟიორთა  

დროებითი შესვლისა და დარჩენის ვადა არ აღემატება ერთ წელს. 

კორპორაციის შიგნით გადაადგილებული პირები - წარმოადგენენ მენეჯერებს, 

ხელმძღვანელ  

პირებს და სპეციალისტებს, როგორც ქვემოთ არის განსაზღვრული, რომლებიც 

საქართველოში  

ახორციელებენ მომსახურების მიწოდებას საქართველოში დაფუძნებული 

ფილიალის, შვილობილი 

 კომპანიის, ან აფილირებული კომპანიის მეშვეობით და რომლებიც მანამდე 

იყვნენ თავინათი  

ფირმის თანამშრომლები საქართველოს ფარგლებს გარეთ არანაკლებ ერთი წლის 

განმავლობაში  

ადმისიის შესახებ განაცხადის შეტანის მომენტამდე და რომლებიც წარმოადგენენ: 

 მენეჯერებს – ორგანიზაციის შიგნით მომუშავე პირებს, რომელთა მთავარ 
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ფუნქციებშიც შედის ამ  

ორგანიზაციის, ან მისი დეპარტამენტის ან ქვეგანყოფილების მართვა, აგრეთვე 

სხვა  

მაკონტროლებელი, პროფესიონალი ან მმართველი რგოლის თანამშრომლების 

მიერ  

შესრულებული სამუშაოს კონტროლი და მასზე ზედამხედველობა; მათ აგრეთვე 

აქვთ  

თანამშრომლების აყვანის ან სამსახურიდან გათავისუფლების უფლება, ან 

თანამშრომლად აყვანის  

ან სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილების განსახილველად 

უკან დაბრუნების  

უფლება, აგრეთვე, პირადად გარკვეული ქმედებების განხორციელების უფლება 

(მაგალითად,  

თანამშრომლის დაწინაურება ან შვებულებაში გაშვება), ასევე ორგანიზაციის 

ყოველდღიურ  

საქმიანობაზე დისკრეციული უფლებამოსილების განხორციელების უფლება. 

მენეჯერებს არ  

განეკუთვნებიან უშუალო ხელმძღვანელები, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა 

უშუალო  

ხელმძღვანელობის ქვეშ მყოფი თანამშრომლები თავისუფალი პროფესიის 

ადამიანები არიან; ამ  

კატეგორიაში ასევე არ შედიან ის თანამშრომლებიც, რომელთა მთავარი 

ფუნქციასაც მომსახურების  

უზრუნველყოფისთვის აუცილებელი დავალებების შესრულება წარმოადგენს. 

b) ხელმძღვანელ პირებს – ორგანიზაციის შიგნით მომუშავე პირებს, რომელთა 

მთავარ ფუნქციასაც 

 ორგანიზაციის მენეჯერი პირების ხელმძღვანელობა, ორგანიზაციის მიზნებისა 

და პოლიტიკის  

განსაზღვრა წარმოადგენს; ისინი სარგებლობენ ფართო უფლებამოსილებით 

გადაწყვეტილებების  

მიღებისას და მათზე ხორციელდება მხოლოდ ზოგადი კონტროლი ან 

ხელმძღვანელობა უფრო  

მაღალი რანგის ხელმძღვანელი პირების, დირექტორთა საბჭოს ან აქციონერების 

მხრიდან.  

ხელძღვანელი პირები არ ახორციელებენ ისეთ ფუნქციებს, რომლებიც უშუალოდ 

არის  
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დაკავშირებული ორგანიზაციის მიერ მომსახურების მიწოდებასთან. 

c) სპეციალისტებს – ორგანიზაციაში მომუშავე პირები, რომლებიც მაღალი 

კვალიფიკაციით 

 გამოირჩევიან და ფლობენ უწყვეტ გამოცდილებას და გააჩნიათ 

ორგანიზაციის  

მომსახურების სახეების, სამეცნიერო-კვლევითი აპარატურის, 

ტექნოლოგიების ან მართვის  

მაღალი დონის ცოდნა. 

ამ ნაწილში დასახელებული პირების შემოსვლა შეზღუდულია სამი წლის ვადით, 

რომელიც  

შეიძლება გაგრძელდეს ორი წლით, იმგვარად, რომ ჯამში ქვეყანაში ყოფნის ვადა 

ხუთ წელს არ  

აღემატებოდეს 

II ვალდებულებები სექტორების მიხედვით 

1 ბიზნეს მომსახურება 

A. პროფესიონალური მომსახურება 

a) იურიდიული მომსახურება 

(მათ შორის ეროვნულ და საერთაშორისო სამართალთან დაკავშირებული 

კონსულტაციები) 

(CPC 861) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

b) ბუღალტრული აღრიცხვის მომსახურება, აუდიტორული მომსახურება და 

ანგარიშწარმოება (CPC 862) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 
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4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

c) საგადასახადო საკონსულტაციო მომსახურება (CPC 863) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

d) არქიტექტურული მომსახურება (CPC 8671) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

e) საინჟინრო მომსახურება (CPC 8672) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 



399 
 

 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

f) ინტეგრირებული საინჟინრო მომსახურება (CPC 8673) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

g) ურბანული დაგეგმარების და ლანდშაფტის არქიტექტურული მომსახურება 

(CPC 8674*) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

h) სამედიცინო და სტომატოლოგიური მომსახურება (ტრანსპლანტაციისა და 

აუტოფსიის გარდა) (CPC 9312) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული* 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 
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4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) ვალდებულება არ არის აღებული* 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

i) ვეტერინარული მომსახურება (CPC 932) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

კომპიუტერული და მასთან დაკავშირებული მომსახურება 

a) კომპიუტერული ტექნიკის დამონტაჟებასთან დაკავშირებული 

საკონსულტაციო მომსახურება (CPC 841) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

b) პროგრამული უზრუნველყოფის დანერგვის მომსახურება (CPC 842) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 
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3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

c) მონაცემთა დამუშავების მომსახურება (CPC 843) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

d) მონაცემთა ბაზის შექმნის მომსახურება 

 (CPC 844) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

საოფისე აპარატურისა და მოწყობილობების, მათ შორის კომპიუტერების 

ტექნიკური  

მომსახურებისა და შეკეთების მომსახურება 
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(CPC 845) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

e) მონაცემთა მომზადების მომსახურება 

 (CPC 849 exc.8499) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

C. კვლევისა და განვითარების მომსახურება 

a) კვლევისა და განვითარების მომსახურება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში 

(CPC 851) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 
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4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

b) კვლევისა და განვითრების მომსახურება სოციალურ და ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებებში (CPC 852) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

c) ინტერდისციპლინური კვლევისა და განვითარების მომსახურება (CPC 853) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

D. მომსახურება უძრავი ქონების სფეროში 

a) საკუთარებაში არსებულ ან ლიზინგით აღებულ ქონებაზე (CPC 821) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 
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3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

b) ანაზღაურების ან კონტრაქტის საფუძველზე (CPC 822) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

E. გაქირავების/ლიზინგის მომსახურება ოპერატორის გარეშე 

a) გემებთან დაკავშირებით (CPC 83103) 

 1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

b) საჰარეო ხომალდებთან დაკავშირებით (CPC 83104) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 
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3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

c) სხვა სატრანსპორტო აღჭურვილობასთან დაკავშირებით (CPC 83101 + CPC 

83102 + CPC 83105) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

d) სხვა დანადგარებთან და აღჭურვილობასთან დაკავშირებით (CPC 83106 – CPC 

83109) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

e) ვიდეოკასეტების ან ოპტიკური დისკების ლიზინგი ან გაქირავება 

(CPC 83202) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 
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1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

F. სხვა ბიზნეს მომსახურება 

a) სარეკლამო მომსახურება 

(CPC 871) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

b) ბაზრის კვლევის მომსახურება 

 (CPC 864) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

c) მენეჯმენტის საკონსულტაციო მომსახურება 

(CPC 865) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 
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3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

d) მენეჯმენტის კონსულტაციასთან დაკავშირებული მომსახურება 

(CPC 866) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

) ტექნიკური ცდებისა და ანალიზის მომსახურება 

(CPC 8676) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

f) სოფლის მეურნეობასთან, მონადირეობასა და სატყეო მეურნეობასთან 

დაკავშირებული მომსახურება 
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(CPC 88110) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 g) მეთევზეობასთან დაკავშირებული მომსახურება 

(CPC 882**) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

h) სამთომოპოვებით მრეწველობასთან დაკავშირებული მომსახურება 

(CPC 883**) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 
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მოცემული ჩამონათვალისა 

i) გადამამუშავებელ მრეწველობასთან დაკავშირებული მომსახურება 

(CPC 8841+8842+8843 +8844 8846+8847+8848 +8849+885+886) 

)(1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

j) ენერგო-დისტრიბუციასთან დაკავშირებული მომსახურება 

(CPC 887**) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

k) პერსონალის დასაქმებასა და მიწოდებასთან დაკავშირებული მომსახურება 

(CPC 87205+87206) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 
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3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

m) სამეცნიერო და ტექნიკური საკონსულტაციო მომსახურება 

(CPC 8675) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

o) შენობების გაწმენდის მომსახურება 

(CPC 874) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 p) ფოტოგრაფიული მომსახურება 

(აეროფოტოგრაფიის გარდა CPC 875) 

1) შეზღუდვა არ არის 

) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 
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 1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

q) შეფუთვასთან დაკავშირებული მომსახურება 

(CPC 876) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 r) ბეჭდვასა და გამოცემასთან დაკავშირებული მომსახურება  

CPC 88442) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

s) საკონფერენციო მომსახურება 

(CPC 8790-ის ნაწილი) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 
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4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

t) სხვა 

 პირადი მოხმარებისა და საყოფაცხოვრებო საქონლის შეკეთების მომსახურება 

(CPC 633) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

ლითონის ნაკეთობების, მანქანებისა და დანადგარების შეკეთების მომსახურება 

(CPC 886) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 სხვა ბიზნეს მომსახურება 

(CPC 879, 87909-ის გარდა) 
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1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

2 საკომუნიკაციო მომსახურება 

B. საკურიერო მომსახურება 

 (CPC 7512) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

C. სატელეკომუნიკაციო მომსახურება 

საქართველოს მიერ აღებული ვალდებულებები ეფუძნება გრაფიკში გაწერის 

პრინციპებს, რომელიც  

მოცემულია შემდეგ დოკუმენტებში: „ძირითად სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურებასთან  

დაკავშირებული ვალდებულებების გრაფიკში გაწერის შესახებ შენიშვებს“ 

(S/GBT/W/2/Rev.1) და  

„რადიოსიხშირულ სპექტრთან დაკავშირებული ბაზარზე დაშვების 

შეზღუდვები" (S/GBT/W/3) 

a) ხმოვანი სატელეფონო მომსახურება (CPC7521) 

b) პაკეტური კომუტაციის მონაცემთა გადაცემის მომსახურება 
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 (CPC 7523**) 

c) საარხო კომუტაციის მონაცემთა გადაცემის მომსახურება 

 (CPC 7523**) 

d) სატელექსო მომსახურება 

 (CPC 7523**) 

e) სატელეგრაფო მომსახურება 

 (CPC 7522) 

f) ფაქსიმილური მომსახურება 

 (CPC 7521*+7529*) 

g) კერძო საიჯარო საარხო მომსახურება 

 (CPC 7522*+7523*) 

h) ელექტრონული ფოსტა (CPC 7523*) 

i) ხმოვანი ფოსტა (CPC 7523*) 

j) ონლაინ ინფორმაცია და მონაცემთა ბაზაში ძიება 

 (CPC 7523**) 

k) ელექტრონული ინფორმაციის გაცვლა (EDI) (CPC 7523*) 

l) გაფართოებული/დამატებითი ფაქსიმილური მომსახურება, შენახვის და 

გადამისამართების, შენახვისა და მოძიების ჩათვლით 

 (CPC 7523**) 

m) კოდისა და პროტოკოლის გარდაქმნა 

n) ონლაინ ინფორმაცია ან/და მონაცემთა დამუშავება (ტრანზაქციის დამუშავების 

ჩათვლით) (CPC 843*) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

o) სხვა მობილური მომსახურება 

 ანალოგიური/ციფრული ფიჭური მომსახურება (CPC 75213*) 
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 PCS (პერსონალური საკომუნიკაციო მომსახურება) (CPC 75213*) 

 პეიჯერული მომსახურება (CPC 75291*) 

 მობილურ მონაცემთა გადაცემის მომსახურება (CPC 7523*) 

D. აუდიოვიზუალური მომსახურება 

a) ფილმებისა და ვიდეო კასეტების წარმოებისა და დისტრიბუციის მომსახურება 

 (CPC 9611) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

b) კინო-ფილმის პროდიუსირების მომსახურება 

 (CPC 9612) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

c) რადიოსა და ტელევიზიის მომსახურება, გარდა გადაცემის მომსახურებისა 

 (CPC 9613, 96133-ის გარდა) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 
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მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

e) ხმის ჩაწერა 

 1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

3 მშენებლობა და მასთან დაკავშირებული საინჟინრო მომსახურება 

 A. შენობებთან დაკავშირებული საერთო სამშენებლო სამუშაოები 

 (CPC 512) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა საკონსულტაციო და სამრჩევლო 

მომსახურებისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 1) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა საკონსულტაციო და სამრჩევლო 

მომსახურებისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) მთლიანი პერსონალის არანაკლებ 50 პროცენტი უნდა იყოს საქართველოს 

მოქალაქე 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

B. სამოქალაქო მშენებლობასთან დაკავშირებული სამშენებლო სამუშაოები 
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 (CPC 513) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა საკონსულტაციო და სამრჩევლო 

მომსახურებისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

 4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა საკონსულტაციო და სამრჩევლო 

მომსახურებისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) საერთო პერსონალის არანაკლებ 50 პროცენტი უნდა იყოს საქართველოს 

მოქალაქე 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

D. შენობების მოპირკეთების/დასრულების სამუშაოები 

 (CPC 517) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა საკონსულტაციო და სამრჩევლო 

მომსახურებისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა საკონსულტაციო და სამრჩევლო 

მომსახურებისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) მთლიანი პერსონალის არანაკლებ 50 პროცენტი უნდა იყოს საქართველოს 

მოქალაქე 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

E. სხვა 

 (CPC 511, 515, 518) 

 1) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა საკონსულტაციო და სამრჩევლო 

მომსახურებისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 
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4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა საკონსულტაციო და სამრჩევლო 

მომსახურებისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) მთლიანი პერსონალის არანაკლებ 50 პროცენტი უნდა იყოს საქართველოს 

მოქალაქე 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

4 სადისტრიბუციო მომსახურება 

A. საკომისიო აგენტების მომსახურება 

 (CPC 621) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

B. საბითუმო ვაჭრობის მომსახურება 

 (CPC 622) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 
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C. საცალო ვაჭრობის მომსახურება 

 (CPC 631+ 632 + 611 + 612) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

D. ფრენჩაიზინგი 

 (CPC 8929) 

 1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

5 მომსახურება განათლების სფეროში 

A. დაწყებითი განათლების მომსახურება 

 (CPC 921) 

 ) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 
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3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

B. საშუალო განათლების მომსახურება 

 მხოლოდ კერძო დაფინანსებით 

 (CPC 922**) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

C. უმაღლესი განათლების მომსახურება 

 მხოლოდ კერძო დაფინანსებით 

 (CPC 923**) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

D. ზრდასრულთა განათლება 

 (CPC 924) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 
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4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

6 გარემოსდაცვითი მომსახურება 

A. საკანალიზაციო მომსახურება 

 (CPC 9401) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა საკონსულტაციო და სამრჩევლო 

მომსახურებისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა საკონსულტაციო და სამრჩევლო 

მომსახურებისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

B. ნარჩენების გატანის მომსახურება 

 (CPC 9402) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა საკონსულტაციო და სამრჩევლო 

მომსახურებისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა საკონსულტაციო და სამრჩევლო 

მომსახურებისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 
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4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

C. სანიტარული და მსგავსი მომსახურება 

 (CPC 9403) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა საკონსულტაციო და სამრჩევლო 

მომსახურებისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა საკონსულტაციო და სამრჩევლო 

მომსახურებისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

D. გამონაბოლქვი გაზების გაწმენდის მომსახურება 

 (CPC 9404) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა საკონსულტაციო და სამრჩევლო 

მომსახურებისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა საკონსულტაციო და სამრჩევლო 

მომსახურებისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

E. ხმაურის შემცირების მომსახურება 

 (CPC 9405) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა საკონსულტაციო და სამრჩევლო 

მომსახურებისა 

2) შეზღუდვა არ არის 
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3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა საკონსულტაციო და სამრჩევლო 

მომსახურებისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

F. გარემოსა და ლანდშაფტის დაცვის სხვა მომსახურება (CPC 9406) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა საკონსულტაციო და სამრჩევლო 

მომსახურებისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა საკონსულტაციო და სამრჩევლო 

მომსახურებისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

G. სხვა გარემოს დაცვითი მომსახურება (CPC 9409) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

7 ფინანსური მომსახურება 
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A. დაზღვევა და დაზღვევასთან დაკავშირებული მომსახურება 

a) სიცოცხლის, უბედური შემთხვევის და ჯანმრთელობის დაზღვევასთან 

დაკავშირებული  

მომსახურება (მუშაკთა კომპენსაციის დაზღვევის გარდა) 

 (CPC 81211+81291+ 81212) 

1) ნებადართულია იმ მომსახურების მიმწოდებლებისთვის, რომელთაც 

საქართველოში  

კომერციული წარმომადგენლობა დააარსეს და აქვთ ნებართვა საქართველოში 

რეზიდენტებს პირდაპირ მიაწოდონ სადაზღვევო მომსახურება. 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

b) არასიცოცხლის დაზღვევის მომსახურება 

 (CPC 8129, CPC 81291-ის და CPC 81293-ის გარდა) 

1) ნებადართულია იმ მომსახურების მიმწოდებლებისთვის, რომელთაც 

საქართველოში  

კომერციული წარმომადგენლობა დააარსეს და აქვთ ნებართვა საქართველოში 

რეზიდენტებსპირდაპირ მიაწოდონ სადაზღვევო მომსახურება. 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

- საზღვაო, საავიაციო და სხვა ტრანსპორტის სადაზღვევო მომსახურება 

 (CPC 81293) 
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1) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა პირდაპირი დაზღვევისა, რომელიც 

დაკავშირებულია  

საერთაშორისო ტრანსპორტთან, რაც მოიცავს საქართველოში იმპორტს, 

რომლისთვისაც - არ  

არსებობს.  

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

c) გადაზღვევა და რეტროცესია 

 (CPC 81299) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

d) დაზღვევის დამხმარე მომსახურება, როგორიცაა საკონსულტაციო, 

აქტუარული, რისკის შეფასების და ზარალის დარეგულირების 

მომსახურება (CPC 8140) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

) შეზღუდვა არ არის 
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2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 სადაზღვევო შუამავლობა, როგორიცაა საბროკერო და სააგენტო მომსახურება 

 (CPC 8140) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

B. საბანკო და სხვა ფინანსური მომსახურება 

a) დეპოზიტებისა და სხვა დაბრუნებადი სახსრების მიღება საზოგადოებისგან 

 (CPC 81115-81119) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

 b) ყველა სახის სესხები, მათ შორის სამომხმარებლო სესხები, იპოთეკური 

სესხები, ფაქტორინგი და კომერციული გარიგებების აფინანსება (CPC 

8113) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 



427 
 

 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

c) ფინანსური ლიზინგი 

 (CPC 8112) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

d) ყველა სახის საგადახდო და ფულადი გადარიცხვების მომსახურება (CPC 81339) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

e) გარანტიები და პირობითი ვალდებულებები (CPC 81199) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 
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3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

საკუთარი ან კლიენტთა სახსრებით ბირჟაზე თუ ბირჟის გარეთ ან სხვაგვარად 

ვაჭრობა შემდეგი  

ინსტრუმენტებით: 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

- ფულადი ბაზრის ინსტრუმენტები (მათ შორის ჩეკები, ობლიგაციები, 

სადეპოზიტო სერტიფიკატები, ა.შ.) CPC 81339); 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

- უცხოური ვალუტა; (CPC 81333) 



429 
 

 

- დერივატივები, რომლებიც მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება ფიუჩერსებით 

და ოპციონებით; (CPC 81339) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

- გაცვლით კურსის და საპროცენტო განაკვეთის ინსტრუმენტები, მათ შორის სვოპ 

და ფორვარდულ განაკვეთზე კონტრაქტები, ა.შ. (CPC 81339) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

- მიმოქცევადი ფასიანი ქაღალდები; (CPC 81321)  

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 
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მოცემული ჩამონათვალისა 

- სხვა სავაჭრო ინსტრუმენტები და ფინანსური აქტივები, მათ შორის, ზოდები 

(CPC 81339) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

g) მონაწილეობა, აგენტის სახით, ყველა სახის ფასიანი ქაღალდის გამოშვებაში, 

მათ შორის, ანდერრაითინგსა და განთავსებაში (საჯარო თუ კერძო 

შეთავაზების გზით) და ზემოაღნიშნულთან დაკავშირებული სხვა 

მომსახურების მიწოდება; (CPC 8132) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

h) ფულით ვაჭრობა; (CPC 81339) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში მოცემული 

ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 
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2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

i) აქტივების მართვა, როგორიცაა ნაღდი ფულის ან პორტფელის მართვა, ყველა 

სახის კოლექტიური  

ინვესტიციების მართვა, საპენსიო ფონდის მართვა, კასტოდიანური, 

დეპოზიტარული და სატრასტო  

მომსახურება (CPC 8119 და CPC 81323)1)  

შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

j) ანგარიშსწორების და კლირინგის მომსახურება ფინანსური აქტივებისთვის, მათ 

შორის ფასიანი 

 ქაღალდებისთვის, დერივატივებისა და სხვა სავაჭრო ინსტრუმენტებისთვის 

(CPC 81339 და CPC  

81319) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 
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k) საკონსულტაციო, საშუამავლო და სხვა დამხმარე ფინანსური მომსახურება 

ყველა იმ  

საქმიანობასთან დაკავშირებით, რომელიც მოცემულია ფინანსური მომსახურების 

დანართის მე-5  

(a)(v)-დან (xv)-ის ჩათვლით ქვეპუნქტებში, მათ შორის საკრედიტო ისტორიის 

შემოწმება და  

ანალიზი, ინვესტიციების და პორტფელის გამოკვლევა და კონსულტაცია, 

კონსულტაცია  

შესყიდვებზე და კორპორაციულ რესტრუქტურიზაციასა და სტრატეგიასთან 

დაკავშირებით (CPC  

8131 და CPC 8133) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

l) სხვა ფინანსური მომსახურების მიმწოდებლების მიერ ფინანსური 

ინფორმაციის მიწოდება და  

გადაცემა, ფინანსური მონაცემების დამუშავება და მასთან დაკავშირებული 

პროგრამული  

უზრუნველყოფა 

 (CPC 8131, 842, 844) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 
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4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

8 ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სფეროს მომსახურება 

 ქართული ენის (სახელმწიფო ენის) ცოდნა სავალდებულოა საქართველოში 

მომუშავე  

ფარმაცევტებისთვის. 

A. საავადმყოფოებისა და სამედიცინო დაწესებულებების კონტრაქტის 

საფუძველზე მართვა და  

ექსპლუატაცია ანაზღაურების საფუძველზე 

(CPC 931) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

B. ადამიანის ჯანმრთელობის სხვა სახის მომსახურება 

(CPC 9319, გარდა CPC 93191-სა) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

C. სოციალური მომსახურება 

(CPC 933) 
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1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

9 ტურიზმი და მოგზაურობასთან დაკავშირებული მომსახურება 

A. სასტუმროები და რესტორნები 

 (კატერინგის ჩათვლით) 

 (CPC 641-643) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული* 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) ვალდებულება არ არის აღებული* 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

B. სამოგზაურო სააგენტოების და ტურ-ოპერატორების მომსახურება 

 (CPC 7471) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 
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4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

C. ტურისტული გიდების მომსახურება 

 (CPC 7472) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

10 გამაჯანსაღებელი, კულტურული და სპორტული მომსახურება 

A. გასართობი ხასიათის მომსახურება (თეატრის, ცოცხალი შემსრულებლების და 

ცირკის მომსახურების ჩათვლით) 

(CPC 9619) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

B. ახალი ამბების სააგენტოების მომსახურება 

 (CPC 962) 

 1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 
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მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

C. ბიბლიოთეკების, არქივების, მუზეუმების და სხვა კულტურული მომსახურება 

 (CPC 963) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

D. სპორტული და სხვა სახის სარეკრეაციო მომსახურება (CPC 964) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

11 სატრანსპორტო მომსახურება 

A. საზღვაო სატრანსპორტო მომსახურება 

a) მგზავრების ტრანსპორტირება 

 (CPC 7211) 

b) ტვირთის ტრანსპორტირება 
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 (CPC 7212) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

c) გემის ეკიპაჟით დაქირავება 

 (CPC 7213) 

 1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

d) გემების მოვლა და შეკეთება (CPC 8868**) 
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 1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

e) ჩაბმისა და ბუქსირების მომსახურება 

 (CPC 7214, გარდა საერთაშორისო ჩაბმისა და ბუქსირების მომსახურებისა) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

B. შიდა სანაოსნო გზებზე ტრანსპორტირება 

a) მგზავრთა გადაყვანა (CPC 7221) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 
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b) ტვირთის გადაზიდვა 

 (CPC 7222) 

 1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

c) ხომალდების ეკიპაჟით დაქირავება (CPC 7223) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

d) გემების მოვლა და შეკეთება (CPC 8868**) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 
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e) ჩაბმისა და ბუქსირების მომსახურება 

(CPC 7224) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

f) შიდა სანაოსნო გზებზე ტრანსპორტირების დამხმარე მომსახურება 

(CPC745) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა 

C. საჰაერო ტრანსპორტის მომსახურება 

b) გაყიდვები და მარკეტინგი, კომპიუტერული დაჯავშნის სისტემების 

ჩათვლით 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა 
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1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა 

d) საჰაერო ხომალდის მოვლა და შეკეთება (CPC 8868**) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული* 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა  

1) ვალდებულება არ არის აღებული * 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული  

ჩამონათვალისა 

E. სარკინიგზო ტრანსპორტის მომსახურება(CPC 7111, 7112, 7113) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) სარკინიგზო ინფრასტრუქტურა სახელმწიფო საკუთრებაა და მისი 

ექსპლუატაცია მონოპოლიას წარმოადგენს 

- სარკინიგზო ტრანსპორტი: შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

) შეზღუდვა არ არის 

3) სარკინიგზო ინფრასტრუქტურა სახელმწიფო საკუთრებაა და მისი 

ექსპლუატაცია მონოპოლიას წარმოადგენს 

- სარკინიგზო ტრანსპორტი: შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 
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d) სარკინიგზო ტრანსპორტის მოწყობილობების მოვლა და შეკეთება (CPC 8868**) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

F. საგზაო ტრანსპორტის მომსახურება 

 d) საგზაო ტრანსპორტის მოწყობილობების მოვლა და შეკეთება 

 (CPC 6112+8867) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

e) ტვირთის გადაზიდვის მომსახურება 

 (CPC 7123) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 
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4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

H. ტრანსპორტის ყველა სახეობის დამხმარე მომსახურება 

 a) ტვირთის მომსახურება 

 (CPC 741) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული * 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) ვალდებულება არ არის აღებული * 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

b) დასაწყობების და შენახვის მომსახურება 

 (CPC 742) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული * 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) ვალდებულება არ არის აღებული * 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

c) ტვირთის გადაზიდვის სააგენტოს მომსახურება (CPC 748) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 
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2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

d) ტრანსპორტის სხვა დამხმარე და დამატებითი მომსახურება 

 (CPC 749**) 

- ტვირთების საბროკერო მომსახურება; 

- ანგარიშფაქტურის აუდიტისა და ტვირთის აღწერის საინფორმაციო 

მომსახურება 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

- ტვირთის საინსპექციო მომსახურება 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა ჰორიზონტალურ სექციაში 

მოცემული ჩამონათვალისა 

საქართველო - უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმიდან გამონაკლისების 

ჩამონათვალი 

მოხსენიებული 8.6-ე მუხლში (უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმი) 

სექტორი ან ქვესექტორი 
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ღონისძიების აღწერა 8.6 მუხლთან მისი 

შეუთავსებლობის მითითებით 

ქვეყნები, რომლებზედაც ვრცელდება ღონისძიება 

 განსაზღვრული ხანგრძლივობა 

გამონაკლისის დაშვების პირობები 

სატრანსპორტო მომსახურება 

საგზაო ტრანსპორტის შესახებ ორმხრივი ხელშეკრულებები ნაცვალგების 

საფუძველზე, რომელიც  

შესაბამის ქვეყნებს აძლევს საშუალებას განახორციელონ მგზავრებისა და 

ტვირთების  

საერთაშორისო გადაზიდვები. 

ყველა ქვეყანა, რომელთანაც შეთანხმებები ძალაშია ან შევა ძალაში 

განუსაზღვრელი 

სატრანსპორტო სექტორში ურთიერთობების გაუმჯობესება. გარემოს დაცვა და 

გადაზიდვის 

 უფლებების მოწესრიგება საქართველოს ტეროტორიაზე 

მეთევზეობასთან დაკავშირებული მომსახურება 

თევზჭერის მიზნით საქართველოს ტერიტორიულ წყლებზე დაშვება გაიცემა 

ნაცვალგების  

საფუძველზე. 

ყველა ქვეყანა 

განუსაზღვრელი 

ბუნებრივი რესურსების მოხმარების რეგულირების მიზნით 

ფილმებისა და ვიდეო კასეტების წარმოების მომსახურება 

ორმხრივი შეთანხმება საფრანგეთსა და საქართველოს შორის 

კინემატოგრაფიასთან დაკავშირებით.  

შეთანხმების თანახმად, საქართველოს და საფრანგეთის მიერ ერთობლივად 

შექმნილი ფილმების  

წარმოება შესაძლებელია მხოლოდ საქართველოს, საფრანგეთის და 

ევროკავშირის სხვა ქვეყნების  

მოქალაქეთა მონაწილეობით, ან იმ პირთა მონაწილეობით, რომელთაც აქვთ 

საქართველოს ან  

საფრანგეთის მოქალაქეობა 

საფრანგეთი და ევროკავშირის სხვა ქვეყნები 
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განუსაზღვრელი 

კულტურული ურთიერთობების ხელშეწყობისა და გაუმჯობესების და 

კინემატოგრაფიის პროდუქტების გაცვლის განვითარების მიზნით  

თავი 9 

გარემოს დაცვა და ვაჭრობა 

მუხლი 9.1. დაცვის დონეები 

მხარეები ადასტურებენ თითოეული მხარის სუვერენულ უფლებას, განსაზღვროს 

გარემოს დაცვის  

საკუთარი დონეები და გარემოსდაცვითი განვითარების საკუთარი 

პრიორიტეტები და მიიღოს ან  

შეცვალოს თავისი გარემოსდაცვითი კანონები და პოლიტიკა. 

მუხლი 9.2. გარემოსდაცვითი ზომების, მათ შორის კანონებისა და რეგულაციების 

აღსრულება 

1. მხარეები აღიარებენ, რომ არ არის მართებული ვაჭრობის ან ინვესტიციების 

წახალისება თავიანთ გარემოსდაცვით კანონებში, რეგულაციებში, 

პოლიტიკასა და პრაქტიკაში არსებული დაცვის მექანიზმების დასუსტებით ან 

შემცირებით. შესაბამისად, არცერთმა მხარემ არ უნდა თქვას უარი ან 

სხვაგვარად გადაუხვიოს მსგავს კანონებს, რეგულაციებს, პოლიტიკასა და 

პრაქტიკას ისე, რომ ეს ასუსტებდეს ან ამცირებდეს ამ კანონებით, 

რეგულაციებით, პოლიტიკითა და პრაქტიკით დადგენილ დაცვის დონეს. 

2. წინამდებარე თავი არ ანიჭებს უფლებას მხარეთა შესაბამის უწყებებს 

აღასრულონ  

გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა მეორე მხარის ტერიტორიაზე. 

მუხლი 9.3. მრავალმხრივი გარემოსდაცვითი შეთანხმებები  

მხარეები აღიარებენ, რომ მრავალმხრივი გარემოსდაცვითი შეთანხმებები 

(შემდგომში „MEAs”)  

მნიშვნელოვან როლს თამაშობს გარემოს დაცვის კუთხით გლობალურ და 

ადგილობრივ დონეებზე  

და ადასტურებენ თავიანთ ვალდებულებებს, ეფექტურად განახორციელონ 

თავიანთ  

კანონმდებლობასა და პრაქტიკაში იმ მრავალმხრივი გარემოსდაცვითი 

შეთანხმებების  

ვალდებულებათა ასახვა, რომელთა მხარეებსაც ორივე მხარე წარმოადგენს. 

მუხლი 9.4. გარემოზე ზემოქმედების მიმოხილვა 

მხარეები, საჭიროების შემთხვევაში, შეეცდებიან განიხილონ წინამდებარე 

შეთანხმების  
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განხორციელებით გამოწვეული გარემოზე ზემოქმედება, ამ შეთანხმების ძალაში 

შესვლიდან  

ნებისმიერ დროს, თავიანთი შესაბამისი მონაწილეობითი პროცესებისა და 

ინსტიტუტების  

მეშვეობით. 

მუხლი 9.5. თანამშრომლობა 

აღიარებენ რა გარემოს დაცვის სფეროში თანამშრომლობის მნიშვნელოვნებას 

მდგრადი  

განვითარების მიზნების მისაღწევად, მხარეები იღებენ ვალდებულებას, 

საჭიროების შემთხვევაში,  

განახორციელონ თანამშრომლობითი ღონისძიებები საერთო ინტერესის მქონე 

სფეროებში. 

მუხლი 9.6. კონსულტაციები 

თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების ერთობლივი კომისიის ფარგლებში 

მხარეები  

გამართავენ მხოლოდ კონსულტაციას ამ თავთან დაკავშირებით წარმოშობილ 

ნებისმიერ საკითხზე.  

მხარეები გამართავენ კონსულტაციებს ორმხრივად დამაკმაყოფილებელი 

გადაწყვეტილების  

მიღწევის მიზნით. 

თავი 10 

კონკურენცია 

მუხლი 10.1. მიზანი 

თითოეული მხარე აცნობიერებს, რომ ანტიკონკურენციული ბიზნეს ქმედებების 

აკრძალვა,  

კონკურენციის პოლიტიკის განხორციელება და კონკურენციის საკითხებთან 

დაკავშირებით  

თანამშრომლობა ხელს უწყობს ვაჭრობის ლიბერალიზაციას, ეკონომიკური 

ეფექტიანობის  

წახალისებასა და მომხმარებელთა კეთილდღეობას. 

მუხლი 10.2. განმარტებები 

წინამდებარე თავის მიზნებისთვის: 

1. ანტიკონკურენციული ბიზნეს ქმედებები ნიშნავს ისეთი ტიპის ბიზნეს 

აქტივობას ან  

ტრანზაქციას, რომელიც არ შეესაბამება წინამდებარე შეთანხმების 
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ფუნქციონირებას, იმდენად,რამდენადაც მან შესაძლოა გავლენა იქონიოს 

მხარეებს შორის ვაჭრობაზე, კერძოდ: 

(a) საწარმოებს შორის შეთანხმებები, საწარმოთა ასოციაციების მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილებები და შეთანხმებული ქმედებები, რომელთა მიზანი ან 

შედეგია რომელიმე მხარის ტერიტორიაზე ან მის მნიშვნელოვან ნაწილზე 

კონკურენციის შეზღუდვა, დაუშვებლობა ან აკრძალვა; 

(b) ერთი ან რამდენიმე საწარმოს მიერ დომინირებული მდგომარეობის 

ბოროტად გამოყენება,  

რომელიმე მხარის ტერიტორიაზე ან მის მნიშვნელოვან ნაწილზე; 

(c) საწარმოებს შორის კონცენტრაცია, რომელიც იწვევს რომელიმე მხარის 

ტერიტორიაზე ან მის  

მნიშვნელოვან ნაწილზე დომინირებული მდგომარეობის მოპოვებას ან 

გამყარებას და  

მნიშვნელოვნად ზღუდავს ეფექტიან კონკურენციას. 

2. კონკურენციის კანონმდებლობა გულისხმობს: 

(a) საქართველოსთვის, „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონს, მის 

საფუძველზე მიღებულ  

რეგულაციებსა და ცვლილებებს, ასევე, ეკონომიკის რეგულირებადი სფეროების 

კანონმდებლობას; 

   (ბ)ჩინეთისთვის, ანტიმონოპოლიურ კანონს, მის საფუძველზე მიღებულ 

რეგულაციებსა და  

ცვლილებებს. 

მუხლი 10.3. კონკურენციის კანონმდებლობა და აღმასრულებელი ორგანოები 

1. თითოეული მხარე შეინარჩუნებს ან მიიღებს კონკურენციის 

კანონმდებლობას, რომელიც,  

ანტიკონკურენციული ბიზნეს ქმედებების აკრძალვის გზით, ხელს შეუწყობს 

და დაიცავს ბაზარზე კონკურენციას. 

2. თითოეულმა მხარემ უნდა უზრუნველყოს კონკურენციის 

შიდასახელმწიფოებრივი  

კანონმდებლობის აღსრულებაზე პასუხისმგებელი ორგანოს ან ორგანოების 

არსებობა. 

მუხლი 10.4. კანონის აღსრულების პრინციპები 

1. კონკურენციის კანონის აღსრულების პროცესში, თითოეული მხარე 

უზრუნველყოფს  

გამჭვირვალობის, არადისკრიმინაციულობისა და პროცედურული 

სამართლიანობის პრინციპების დაცვას. 

2. კონკურენციის კანონის აღსრულების პროცესში, თითოეულმა მხარემ უნდა 
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უზრუნველყოს  

როგორც ამ შეთანხმების მონაწილე, ისე არახელშემკვრელი მხარის მიმართ 

თანაბარი მოპყრობა მსგავს ვითარებაში. 

3. თითოეული მხარე უზრუნველყოფს პირის უფლებას, თავის დაცვის მიზნით, 

წარმოადგინოს  

მოსაზრებები ან მტკიცებულებები, მანამ, სანამ მოკვლევის შედეგად 

დადგინდება, რომ ქმედება არღვევს კონკურენციის კანონმდებლობას, ან სანამ 

პირს დაეკისრება სანქცია ან სხვა ზომები კონკურენციის ეროვნული 

კანონმდებლობის დარღვევისათვის. 

4. თითოეული მხარე უზრუნველყოფს იმ პირის შესაძლებლობას, რომელსაც, 

კონკურენციის  

კანონმდებლობის დარღვევისათვის დაეკისრა სანქცია ან სხვა ზომები, 

მოითხოვოს მათი გადახედვა, შესაბამისი მხარის შიდასახელმწიფოებრივი 

კანონმდებლობისა და რეგულაციების შესაბამისად. 

მუხლი 10.5. გამჭვირვალობა 

1. თითოეული მხარე უზრუნველყოფს კონკურენციის შიდასახელმწიფოებრივი 

კანონმდებლობის,  

რეგულაციების, სახელმძღვანელო წესების, ასევე, შესაბამისი კანონებისა და 

რეგულაციების ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სხვა 

წესის საჯაროობას, გარდა შიდა ოპერაციული პროცედურებისა.  

2. თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ მისი ყველა საბოლოო 

ადმინისტრაციული  

გადაწყვეტილება, რომლითაც დადგინდება კონკურენციის კანონმდებლობის 

დარღვევა, გამოცემული იქნება წერილობითი ფორმით და მოიცავს შესაბამის 

ფაქტებსა და სამართლებრივ საფუძველს, რომელსაც გადაწყვეტილება 

ეფუძნება. 

3. ბრძანებები, გარდა ნებისმიერი კომერციული საიდუმლოებისა ან სხვა 

ინფორმაციისა, რომელიც შესაბამისი კანონით დაცულია საჯარო 

გამჟღავნებისგან. 

მუხლი 10.6. თანამშრომლობა 

1. მხარეები აღიარებენ, კონკურენციის სფეროში, სამართლიანი კონკურენციის 

ხელშეწყობის  

მიზნით, თანამშრომლობისა და კოორდინაციის მნიშვნელობას. 

2. მოთხოვნის შემთხვევაში, მხარეები ითანამშრომლებენ შეტყობინების, 

კონსულტაციებისა და  

ინფორმაციის გაცვლის გზით. 

3. მხარეები თანხმდებიან, რომ ითანამშრომლებენ თავიანთი 

შიდასახელმწიფოებრივი  
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კანონმდებლობისა და რეგულაციების შესაბამისად, არსებული 

ადმინისტრაციული რესურსის ფარგლებში. 

მუხლი 10.7. ინფორმაციის კონფიდენციალურობა 

1. წინამდებარე თავი არ გულისხმობს მხარეთა კონკურენციის აღმასრულებელი 

ორგანოების მიერ, ასეთი ინფორმაციის გაზიარებას, თუ ეს ეწინააღმდეგება 

მხარის შიდასახელმწიფოებრივ კანონმდებლობას, რეგულაციებსა და 

მნიშვნელოვან ინტერესებს. 

2. მხარეები უზრუნველყოფენ ნებისმიერი ინფორმაციის 

კონფიდენციალურობას, რომელიც მეორე  

მხარის მიერ მიეწოდათ კონფიდენციალური ინფორმაციის სახით. მხარე, რომელიც 

მიიღებს  

ასეთ ინფორმაციას: 

(a) ვალდებულია გამოიყენოს იგი მხოლოდ მოთხოვნის დროს განსაზღვრული 

მიზნებისთვის, თუ 

 ინფორმაციის გამცემი მხარისგან მიღებული ექნება შესაბამისი ნებართვა; 

(b) ვალდებულია, არ გაამჟღავნოს მიღებული ინფორმაცია ნებისმიერ სხვა 

ორგანოსთან,  

ერთეულთან ან პირთან, რომელიც არ არის უფლებამოსილი პირი, 

ინფორმაციის გამცემი მხარის კონკურენციის აღმასრულებელი ორგანოსგან; 

(c) ვალდებულია, შეასრულოს ინფორმაციის გამცემი მხარის კონკურენციის 

აღმასრულებელი  

ორგანოს მიერ მოთხოვნილი ნებისმიერი სხვა პირობა.  

მუხლი 10.8. ტექნიკური თანამშრომლობა 

მხარეებმა შესაძლოა წაახალისონ ტექნიკური თანამშრომლობა, მათ შორის, 

გამოცდილების  

გაზიარება, სასწავლო პროგრამები, სამუშაო შეხვედრები და კვლევითი 

თანამშრომლობა, კონკურენციის პოლიტიკასა და კანონის აღსრულებასთან 

მიმართებით, კონკურენციის აღმასრულებელ ორგანოთა შესაძლებლობების 

გაზრდის მიზნით. 

მუხლი 10.9. კონკურენციის აღმასრულებელი ორგანოების დამოუკიდებლობა 

წინამდებარე თავი არ ზღუდავს თითოეული მხარის დამოუკიდებლობას, 

კონკურენციის სფეროში  

საკუთარი შიდასახელმწიფოებრივი კანონმდებლობის აღსრულების პროცესში. 

მუხლი 10.10. დავების მოგვარება 

არცერთ მხარეს არ აქვს უფლება, წინამდებარე შეთანხმებით განსაზღვრული 

დავების მოგვარების  
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პროცედურა გამოიყენოს ამ თავით გათვალისწინებულ საკითხებთან 

მიმართებით. წინამდებარე  

თავის დებულებების ინტერპრეტაციასა თუ იმპლემენტაციასთან 

დაკავშირებული ნებისმიერ 

ი განსხვავება ან დავა გადაწყდება მხარეთა შორის მეგობრული კონსულტაციების 

გზით. 

მუხლი 10.11. კონსულტაციები 

მხარეთა შორის ურთიერთგაგების ხელშეწყობის, ან ამ თავით 

გათვალისწინებული კონკრეტული  

საკითხების გადაწყვეტის მიზნით, თითოეული მხარე, მეორე მხარის მოთხოვნის 

საფუძველზე,  

გამართავს კონსულტაციებს მეორე მხარის მიერ წარმოდგენილ საკითხებთან 

დაკავშირებით. მხარე  

ვალდებულია, საჭიროების შემთხვევაში, აღნიშნულ მოთხოვნაში მიუთითოს, თუ 

რა გავლენას  

ახდენს დასმული საკითხი მხარეებს შორის ვაჭრობასა თუ ინვესტიციებზე.  

თავი 11 

ინტელექტუალური საკუთრება 

მუხლი 11.1. მიზანი და პრინციპები 

წინამდებარე თავის მიზანია ვაჭრობიდან და ინვესტიციებიდან მიღებული 

სარგებლის გაზრდა  

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებათა დაცვისა და აღსრულების გზით. 

მხარეები აღიარებენ,  

რომ: 

(a) ინტელექტუალური საკუთრების გამჭვირვალე სისტემების შექმნა და 

შენარჩუნება და  

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებათა ადეკვატური და ეფექტიანი 

დაცვისა და აღსრულების ხელშეწყობა და შენარჩუნება უზრუნველყოფს 

სიცხადეს უფლებების მფლობელთათვის და მოსარგებლეთათვის; 

(b) ინტელექტუალური საკუთრების უფლებათა დაცვა და აღსრულება ხელს 

უნდა უწყობდეს  

ტექნოლოგიური ინოვაციების პოპულარიზაციასა და ტექნოლოგიების 

გავრცელებას; 

(c) ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა ხელს უწყობს ეკონომიკურ და 

სოციალურ განვითარებას და შეუძლია შეამციროს ხარვეზები და 

დაბრკოლებები საერთაშორისო ვაჭრობაში; 
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(d) ინტელექტუალური საკუთრების სისტემები ხელს უნდა უწყობდეს ღია, 

ინოვაციური და  

ეფექტიანი ბაზრების შექმნას, მათ შორის, ინტელექტუალური საკუთრების 

უფლებათა ეფექტიანად შექმნის, გამოყენების, დაცვისა და აღსრულების, 

შესაბამისი შეზღუდვებისა და გამონაკლისების დაწესებისა და უფლებათა 

მფლობელებს, მოსარგებლეებსა საზოგადოებრივ ინტერესს შორის სათანადო 

ბალანსის მიღწევის გზით; 

(e) ინტელექტუალური საკუთრების სისტემები თავად არ უნდა იქცნენ 

კანონიერი ვაჭრობის  

ბარიერებად; 

f) შესაძლებელია საჭირო გახდეს სათანადო ზომების გატარება, იმ პირობით, თუ 

ისინი შეესაბამება  

„ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების ვაჭრობასთან დაკავშირებული 

ასპექტების შესახებ (TRIPS)“ შეთანხმებისა[25] და წინამდებარე თავის 

დებულებებს, იმისათვის რომ თავიდან იქნეს აცილებული ინტელექტუალური 

საკუთრების უფლებათა ბოროტად გამოყენება მათი მფლობელების მიერ, ან 

ისეთი მეთოდების გამოყენება, რომლებიც უსაფუძვლოდ ზღუდავს ვაჭრობას, 

ეწინააღმდეგება კონკურენციას, ან უარყოფით ზემოქმედებას ახდენს 

საერთაშორისო დონეზე ტექნოლოგიების გადაცემაზე; და 

(f) შესაძლებელია გატარდეს ზომები, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა 

და კვებით 

უზრუნველყოფის მიზნით, იმ პირობით თუ ისინი შეესაბამება 

„ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების ვაჭრობასთან დაკავშირებული 

ასპექტების შესახებ“ შეთანხმებისა და წინამდებარე თავის დებულებებს. 

მუხლი 11.2. განმარტებები 

წინამდებარე თავის მიზნებისთვის, თუ საპირისპირო განზრახვა არ წარმოიშვა: 

(a) ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები - ეხება საავტორო და მომიჯნავე 

უფლებებს,  

სასაქონლო ნიშნებთან, გეოგრაფიულ აღნიშვნებთან, დიზაინთან, 

პატენტებთან და ინტეგრალური მიკროსქემების ტოპოლოგიასთან 

დაკავშირებულ უფლებებს, მცენარეთა ჯიშებიდან გამომდინარე უფლებებს, 

დახურულ ინფორმაციასთან დაკავშირებულ უფლებებს, როგორც ეს 

განსაზღვრული და აღწერილია „ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების 

ვაჭრობასთან დაკავშირებული ასპექტების შესახებ (TRIPS)“ შეთანხმებაში; 

(b) მხარის მოქალაქე - შესაბამის უფლებასთან მიმართებაში, მოიცავს მხარის 

იურიდიულ პირსაც,  

რომელიც აკმაყოფილებს დაცვის უფლების მინიჭების კრიტერიუმებს, 

როგორც ეს გათვალისწინებულია TRIPS-ის შეთანხმების მე-1.3 მუხლში 
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მითითებულ შეთანხმებებში; 

(c) TRIPS-ის შეთანხმება - ნიშნავს „ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების 

ვაჭრობასთან  

დაკავშირებული ასპექტების შესახებ“ შეთანხმებას, რომელიც მითითებულია 

ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის შეთანხმების 1C დანართში; და 

(d) WIPO - ნიშნავს ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციას. 

მუხლი 11.3. ვალდებულებები წარმოადგენს მინიმალურ ვალდებულებებს 

თითოეული მხარე, როგორც მინიმუმ, უზრუნველყოფს წინამდებარე თავის 

დებულებათა  

ამოქმედებას. მხარეს შეუძლია, მაგრამ ვალდებული არ არის, ინტელექტუალური 

საკუთრების უფლებების დაცვისა და აღსრულების მიზნით გაატაროს უფრო 

ფართო ზომები, ვიდრე ამას წინამდებარე თავი ითვალისწინებს, იმ პირობით თუ 

დაცვისა და აღსრულების ეს დამატებითი ზომები წინამდებარე შეთანხმების 

დებულებებს არ ეწინააღმდეგება. თითოეული მხარე თავისუფლად განსაზღვრავს 

წინამდებარე თავის დებულებათა განხორციელების მეთოდს, თავისი 

საკანონმდებლო სისტემისა და პრაქტიკის შესაბამისად. 

მუხლი 11.4. საერთაშორისო შეთანხმებები 

თითოეული მხარე ადასტურებს თავის ვალდებულებას TRIPS-ის შეთანხმების 

ფარგლებში და  

ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სხვა 

მრავალმხრივი შეთანხმების  

ფარგლებში, რომლის მხარესაც წარმოადგენს ორივე მხარე. 

მუხლი 11.5. ინტელექტუალური საკუთრება და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობა 

მხარეები აღიარებენ „TRIPS-ის შეთანხმებისა და საზოგადოებრივი 

ჯანმრთელობის შესახებ“ დოჰას  

დეკლარაციით გათვალისწინებულ პრინციპებს, რომელიც მიღებულ იქნა 2001 

წლის 14 ნოემბერს, 

 ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის მინისტრთა კონფერენციის მიერ.  

მუხლი 11.6. ამოწურვა 

ეს თავი არ ზღუდავს მხარეთა თავისუფლებას თავად განსაზღვრონ გამოიყენება 

თუ არა, და რა  

პირობებში, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების ამოწურვის რეჟიმი. 

მხარეები  

თანხმდებიან შემდგომშიც განიხილონ საპატენტო უფლებების ამოწურვასთან 

დაკავშირებული  

შესაბამისი საკითხები. 
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მუხლი 11.7: მოპოვებასა და შენარჩუნების პროცედურები 

თითოეული მხარე: 

(a) გააგრძელებს მუშაობას ექსპერტიზისა და რეგისტრაციის საკუთარი 

სისტემების  

გაძლიერებისათვის, მათ შორის ექსპერტიზის პროცედურებისა და ხარისხის 

სისტემების გაუმჯობესების გზით; 

(b) განმცხადებელს წერილობით შეატყობინებს ინტელექტუალური საკუთრების 

უფლების  

მინიჭებაზე ან რეგისტრაციაზე უარის თქმის მიზეზების შესახებ; 

(c) დაინტერესებულ მხარეებს მისცემს შესაძლებლობას გაასაჩივრონ 

ინტელექტუალური  

საკუთრების უფლების მინიჭება ან რეგისტრაცია, ან მოითხოვონ 

ინტელექტუალური საკუთრების არსებული უფლების გაუქმება, ანულირება 

ან გაბათილება; 

(d) მოითხოვს რომ გადაწყვეტილებები გასაჩივრების, გაუქმების, ანულირების ან 

გაბათილების  

შესახებ იყოს დასაბუთებული და წერილობით; და 

(e) გულისხმობს, რომ წინამდებარე მუხლის მიზნებისთვის, „წერილობითი“ და 

„წერილობითი 

შეტყობინებების გაგზავნა“ ასევე მოიცავს კომუნიკაციას და ტექსტური 

შეტყობინებების გაგზავნას ელექტრონული ფორმით. 

მუხლი 11.8. პატენტუნარიანობის საკითხი 

1. მე-2 და მე-3 პუნქტების გათვალისწინებით, პატენტები გაიცემა ნებისმიერი 

სახის გამოგონებაზე,  

იქნება ეს პროდუქტი თუ პროცესი, ტექნოლოგიის ყველა სფეროში, იმ 

პირობით თუ იგი არის ახალი, გააჩნია საგამომგონებლო დონე და 

სამრეწველო გამოყენებადობა. 

2. მხარეებს შეუძლიათ პატენტუნარიან გამოგონებებთან მიმართებით, 

გამორიცხონ თავიანთ  

ტერიტორიებზე მათი კომერციული გამოყენებისაგან აღკვეთის 

შესაძლებლობა, რაც აუცილებელია საზოგადოებრივი წესრიგისა და ზნეობის 

დასაცავად, მათ შორის, ადამიანის, ცხოველის ან მცენარის სიცოცხლის ან 

ჯანმრთელობის დასაცავად, ან გარემოსთვის მნიშვნელოვანი ზიანის თავიდან 

ასაცილებლად, იმ პირობით, რომ ასეთი გამორიცხვა არ უნდა დაწესდეს 

მხოლოდ იმის გამო, რომ გამოყენება აკრძალულია მათი კანონმდებლობით. 

3. მხარეებს ასევე შეუძლიათ პატენტუნარიანობიდან გამორიცხონ: 

(a) დიაგნოსტიკური, თერაპიული და ქირურგიული მეთოდები ადამიანების ან 

ცხოველების  
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მკურნალობისთვის; 

(c) მცენარეები და ცხოველები, გარდა მიკრო-ორგანიზმებისა, და არსებითად 

ბიოლოგიური  

პროცესები მცენარეების ან ცხოველების გამოყვანისთვის, გარდა არა-

ბიოლოგიური და მიკრობიოლოგიური პროცესებისა. 

მუხლი 11.9. ცვლილებები, შესწორებები და შენიშვნები საპატენტო 

განაცხადებთან დაკავშირებით 

თითოეულმა მხარემ პატენტზე განმცხადებლებს უნდა მისცეს შესაძლებლობა 

წარმოადგინონ  

ცვლილებები, შესწორებები და შენიშვნები თავიანთ საპატენტო განაცხადებთან 

დაკავშირებით, 

 თითოეული მხარის კანონების, რეგულაციებისა და წესების შესაბამისად. 

მუხლი 11.10. გამჭვირვალობა 

ინტელექტუალური საკუთრების სისტემის ტრანსპარენტულობის ხელშეწყობის 

მიზნით,  

თითოეული მხარე ინტერნეტში გამოაქვეყნებს მონაცემთა ბაზებს გაცემულ ან 

რეგისტრირებულ  

გამოგონების პატენტზე, სასარგებლო მოდელზე, მცენარის ჯიშზე, დიზაინზე, 

სასაქონლო ნიშანსა  

და გეოგრაფიულ აღნიშვნაზე. 

მუხლი 11.11. ნიშნების, როგორც სასაქონლო ნიშნების ტიპები 

მხარეები თანხმდებიან ითანამშრომლონ სიმბოლოების სასაქონლო ნიშნებად, 

მათ შორის  

ვიზუალურ და ხმოვან ნიშნებად დაცვის მექნიზმებზე.  

მუხლი 11.12. საყოველთაოდ ცნობილი სასაქონლო ნიშნები 

მხარეებმა უნდა უზრუნველყონ საყოველთაოდ ცნობილი სასაქონლო ნიშნების 

დაცვა როგორც  

მინიმუმ TRIPS-ის შეთანხმების 16.2 და 16.3 მუხლისა და „სამრეწველო 

საკუთრების დაცვის შესახებ“  

პარიზის 1883 წლის 20 მარტის კონვენციის მე-6 bis მუხლის შესაბამისად. 

მუხლი 11.13. გეოგრაფიული აღნიშვნები 

1. თითოეული მხარე აღიარებს, რომ გეოგრაფიული აღნიშვნები შეიძლება 

დაცულ იქნეს  

სასაქონლო ნიშნის, ან sui generis სისტემის, ან სხვა სამართლებრივი 

მექანიზმების მეშვეობით.[26] 
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2. წინამდებარე შეთანხმების მიზნებისთვის, გეოგრაფიული აღნიშვნა არის 

აღნიშვნა, რომელიც  

მიუთითებს, რომ პროდუქტი წარმოიშვა მხარის ტერიტორიაზე, ან ამ 

ტერიტორიაზე არსებულ რეგიონში ან რაიონში, და რომ პროდუქტის 

ხარისხი, რეპუტაცია ან სხვა მახასიათებლები ძირითადად განპირობებულია 

მისი გეოგრაფიული წარმოშობით. 

3. TRIPS-ის შეთანხმების 22-ე და 23-ე მუხლების შეუზღუდავად, მხარეები, 

წინამდებარე 

 შეთანხმების შესაბამისად, მიიღებენ ყველა აუცილებელ ზომას, გეოგრაფიული 

აღნიშვნების ურთიერთდაცვის უზრუნველყოფის მიზნით ამ მუხლის მე-2 

პუნქტის შესაბამისად, რომლებიც გამოიყენება მხარეთა ტერიტორიაზე 

წარმოშობილი საქონლის აღნიშვნის მიზნით. თითოეული მხარე დაინტერესებულ 

მხარეებს უზრუნველყოფს სამართლებრივი საშუალებებით იმისათვის, რომ 

აღიკვეთოს ამგვარი გეოგრაფიული აღნიშვნების გამოყენება იდენტური ან მსგავსი 

საქონლისთვის, რომელიც არ არის წარმოშობილი იმ ადგილიდან, რომელზეც 

მიუთითებს კონკრეტული გეოგრაფიული აღნიშვნა. 

მუხლი 11.14. სელექციონერთა უფლებები 

მხარეები, თავიანთი კომპეტენტური უწყებების მეშვეობით, ითანამშრომლებენ 

სელექციონერთა 

უფლებების ხელშეწყობისა და მხარდაჭერის მიზნით, იმისათვის რომ: 

(a) მოხდეს ორივე მხარის სელექციონერთა უფლებების მარეგულირებელი 

ადმინისტრაციული  

სისტემების უკეთესი ჰარმონიზება, მათ შორის გაუმჯობესდეს , საერთო 

ინტერესის სახეობათა დაცვა და ინფორმაციის გაცვლა; და 

(b) შემცირდეს სელექციონერთა უფლებების ექსპერტიზის შესაბამის სისტემებს 

შორის  

პროცედურების ზედმეტი დუბლირების შემთხვევები. 

მუხლი 11.15. საავტორო უფლებების კოლექტიური ერთობლივი მართვა 

თითოეულმა მხარემ ხელი უნდა შეუწყოს შესაბამისი ორგანოების შექმნას 

საავტორო უფლებების  

კოლექტიური მართვის მიზნით და დაეხმაროს ამ ორგანოებს, რათა 

უზრუნველყოფილ იქნეს მათი 

 ეფექტიანი, გამჭვირვალე საქმიანობა და საკუთარი წევრების მიმართ 

ანგარიშვალდებულება. 

მუხლი11.16. გენეტიკური რესურსები, ტრადიციული ცოდნა და ფოლკლორი 

1. თითოეული მხარის საერთაშორისო ვალდებულებებისა და კანონმდებლობის 

შესაბამისად,  
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მხარეები უფლებამოსილნი არიან შეიმუშაონ შესაბამისი ზომები გენეტიკური 

რესურსების, ტრადიციული ცოდნისა და ფოლკლორის დაცვის მიზნით. 

2. მხარეები თანხმდებიან შეისწავლონ გენეტიკურ რესურსებთან, ტრადიციულ 

ცოდნასა და  

ფოლკლორთან დაკავშირებული საკითხების მომავალში განხილვის 

შესაძლებლობა, თავიანთ შესაბამის კანონებთან და მრავალმხრივ 

შეთანხმებებთან მიმართებაში განვითარებული მოვლენების 

გათვალისწინებით. 

მუხლი 11.17. აღსრულება 

1. თითოეული მხარე კისრულობს ვალდებულებას აამოქმედოს 

ინტელექტუალური საკუთრების  

უფლებათა აღსრულების ეფექტიანი სისტემები იმისათვის, რომ აღმოფხვრილ 

იქნეს იმ საქონლითა და მომსახურებებით ვაჭრობა, რომლითაც ირღვევა 

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები. 

2. თითოეული მხარე უზრუნველყოფს სისხლის სამართლებრივი 

პროცედურებისა და სასჯელების 

TRIPS-ის შეთანხმების შესაბამისად გამოყენებას სულ მცირე ისეთ 

შემთხვევებში, როგორიცაა სასაქონლო ნიშნის განზრახ კონტრაფაქცია ან 

საავტორო უფლების მეკობრეობა კომერციული მიზნით. უფლებების 

განხორციელების სამართლებრივი საშუალებები უნდა მოიცავდეს პატიმრობას 

და/ან ფულად ჯარიმებს, საკმარისს იმისათვის, რომ შემაკავებელი ფაქტორის 

როლი შეასრულოს და თანაზომიერი იმ სასჯელებთან მიმართებაში, რომლებიც 

გამოიყენება შესაბამისი სიმძიმის დანაშაულებათა შემთხვევებში. 

მუხლი 11.18. თანამშრომლობა - ზოგადი ნაწილი 

1. თითოეული მხარე მეორე მხარის მოთხოვნით, გაუცვლის ინფორმაციას, 

რომელიც შეეხება: 

(a) შესაბამის ადმინისტრაციაში ინტელექტუალური საკუთრების პოლიტიკას; 

(b) ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნულ სისტემაში შეტანილ ცვლილებებს 

და ამ სისტემების 

 განხორციელების პროცესში განვითარებულ მოვლენებს; და 

(c) ინტელექტუალური საკუთრების უფლებათა მართვას და აღსრულებას. 

2. თითოეული მხარე, მეორე მხარის მოთხოვნით, განიხილავს კერძო 

დაინტერესებული მხარეების  

ინტერესთა სფეროში შემავალ ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებთან 

დაკავშირებულ 

 საკითხებს და კითხვებს. 

3. მხარეები შეისწავლიან არსებული შეთანხმებების ფარგლებში 



458 
 

 

თანამშრომლობის გაგრძელების  

შესაძლებლობებს საერთო ინტერესის ისეთ სფეროებში, რომელთა მიზანია 

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებათა სისტემის ფუნქციონირების, მათ 

შორის, ერთმანეთის იურისდიქციის ფარგლებში ადმინისტრაციული 

პროცესების გაუმჯობესება. ამგვარი თანამშრომლობა შეიძლება მოიცავდეს, და 

არა მხოლოდ, შემდეგ სფეროებს: 

(a) საპატენტო ექსპერტიზის სფეროში სამუშაო გამოცდილების გაზიარება; 

(b) ინტელექტუალური საკუთრების უფლებათა აღსრულება; 

(c) ინტელექტუალურ საკუთრების საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების 

ამაღლება; 

(d) საპატენტო ექსპერტიზის ხარისხისა და ეფექტიანობის გაუმჯობესება; და 

(e) პატენტის მიღების პროცედურის გამარტივება და მასთან დაკავშირებული 

ხარჯების შემცირება. 

თავი 12 

თანამშრომლობის სფეროები 

მუხლი 12.1. ინვესტიციები 

1. თითოეული მხარე, უცხოურ ინვესტიციებთან დაკავშირებით მათ მიერ 

გატარებული ზოგადი  

პოლიტიკიდან გამომდინარე, ხელს რეუწყობს თავის ტერიტორიაზე მეორე 

მხარის ინვესტორების მიერ ინვესტიციების განხორციელებას და განიხილავს 

ასეთ ინვესტიციებს შესაბამისი შიდასახელმწიფოებრივი კანონმდებლობისა 

და მხარეებს შორის დადებული და ძალაში შესული საერთაშორისო 

შეთანხმებების ფარგლებში. 

2. მხარეები დამატებით შეაფასებენ და აუცილებლობის შემთხვევაში, 

შეეცდებიან გამართონ  

მოლაპარაკებები საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ჩინეთის 

სახალხო რესპუბლიკის მთავრობას შორის გაფორმებულ ინვესტიციების 

წახალისებისა და ურთიერთდაცვის შესახებ შეთანხმების გადახედვის 

მიზნით.  

მუხლი 12.2. ელექტრონული კომერცია 

1. მხარეები აღიარებენ ელექტრონული კომერციის შედეგად გამოწვეულ 

ეკონომიკურ ზრდასა და  

შესაძლებლობას, მისი გამოყენებისა და განვითარების წახალისების 

მნიშვნელობას და WTO-ს შეთანხმების გამოყენებას იმ ზომებთან 

მიმართებით, რომლებიც გავლენას ახდნენ ელექტრონულ კომერციაზე. 

2. მხარეები თანხმდებიან, რომ ერთმანეთს გაუზიარებენ ინფორმაციას და 

გამოცდილებას  
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ელექტრონულ კომერციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, მათ შორის 

კანონებსა და რეგულაციებს, წესებსა და სტანდარტებს და საუკეთესო 

პრაქტიკას. 

3. მხარეები წაახალისებენ თანამშრომლობას კვლევით და სასწავლო 

საქმიანობის სფეროში  

ელექტრონული კომერციის განვითარების მიზნით. 

4. მხარეები ხელს შეუწყობენ ბიზნეს გაცვლებს, წაახალისებენ თანამშრომლობის 

ფარგლებში  

განსახორციელებელ ქმედებებსა და ელექტრონული კომერციის ერთობლივ 

პროექტებს. 

5. მხარეები აქტიურად მიიღებენ მონაწილეობას რეგიონულ და მრავალმხრივ 

ფორმატებში  

დაგეგმილ ღონისძიებებში თანამშრომლობის გზით ელექტრონული 

კომერციის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით. 

თავი 13 

გამჭვირვალობა 

მუხლი 13.1. საჯაროობა 

1. თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ ზოგადი გამოყენების კანონები, 

რეგულაციები,  

პროცედურები და ადმინისტრაციული გადაწყვეტილებები, რომლებმაც 

შესაძლოა გავლენა იქონიონ წინამდებარე შეთანხმებით გათვალისწინებულ 

რაიმე საკითხზე, დროულად იქნეს გამოქვეყნებული, მათ შორის, როდესაც 

მოსახერხებელია, ინტერნეტის მეშვეობით, ან საჯარო გახდეს სხვა ფორმით, 

იმგვარად, რომ დაინტერესებულ მხარეს მიეცეს მისი გაცნობის საშუალება. 

2. მხარეები ვალდებულნი არიან დროულად გასცენ პასუხი კონკრეტულ 

კითხვებს და,  

შემთხვევაში, უზრუნველყონ ერთმანეთისთვის სრული ინფორმაციის 

მიწოდება პირველ პუნქტში განმარტებულ საკითხებთან დაკავშირებით. 

3. წინამდებარე თავით განსაზღვრული არცერთი დებულება არ ავალდებულებს 

მხარეს, მეორე  

მხარეს მიაწოდოს ან მისცეს დაშვება ისეთ საიდუმლო ინფორმაციაზე, 

რომელიც შიდასახელმწიფოებრივი კანონმდებლობის შესაბამისად 

მიჩნეულია საიდუმლო ინფორმაციად ან რომლის გამჟღავნება შეაფერხებს 

კანონის აღსრულებას ან სხვაგვარად ეწინააღმდეგება საჯარო ინტერესებს, ან 

რომელიც ლახავს კონკრეტული საჯარო თუ კერძო საწარმოს ლეგიტიმურ 

კომერციულ ინტერესებს.  

მუხლი 13.2. შეტყობინება და ინფორმაციის მიწოდება 

1. თითოეული მხარე ეცდება მეორე მხარეს მიაწოდოს ნებისმიერი ტიპის 
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ინფორმაცია, რომელმაც,  

მხარის აზრით, შესაძლოა გავლენა იქონიოს წინამდებარე შეთანხმების 

მოქმედებაზე.  

2. წინამდებარე მუხლით გათვალისწინებული ინფორმაცია ჩაითვლება 

მიწოდებულად, როდესაც  

იგი შესაბამისად მიეწოდება მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციას ან გახდება 

საჯარო შესაბამისი მხარის კანონმდებლობის თანახმად ან გამოქვეყნდება მის 

ოფიციალურ, საჯარო და უფასოდ ხელმისაწვდომ ვებ-გვერდზე. 

3. წინამდებარე მუხლით გათვალისწინებული ნებისმიერი შეტყობინება, 

მოთხოვნა თუ 

 ინფორმაცია მეორე მხარეს გადაეცემა წინამდებარე შეთანხმებით 

განსაზღვრული საკონტაქტო ორგანოების მეშვეობით. 

მუხლი 13.3. ინკორპორირება  

წინამდებარე შეთანხმების მიზნებისთვის, GATT შეთანხმების X და GATS 

შეთანხმების III მუხლები,  

mutatis mutandis, გაერთიანდება წინამდებარე შეთანხმებაში და გახდება მისი 

ნაწილი. 

თავი 14 

ინსტიტუციური დებულებები 

მუხლი 14.1. FTA ერთობლივი კომისია 

1. მხარეები აფუძნებენ საქართველო-ჩინეთის ერთობლივ კომისიას (შემდგომში 

წოდებული,  

როგორც „FTA ერთობლივი კომისია“), რომელიც შედგება თითოეული მხარის 

წარმომადგენლებისგან. ამ მიზნით, მხარეებს წარმოადგენენ მათ მიერ 

დანიშნული მაღალი თანამდებობის პირები. 

2. FTA ერთობლივი კომისია: 

a) განიხილავს წინამდებარე შეთანხმების იმპლემენტაციასთან დაკავშირებულ 

საკითხებს; 

b) განიხილავს საკითხებს, რომლებიც მის წინაშე დააყენა რომელიმე მხარემ ან 

კომიტეტმა ან  

წინამდებარე შეთანხმების საფუძველზე შექმნილმა სამუშაო ჯგუფებმა; 

d) წინამდებარე შეთანხმების მიზნებიდან გამომდინარე, შეისწავლის ზომებს 

მხარეებს შორის  

მომავალში ვაჭრობის გაფართოვების და ინვესტიციების წახალისების 

მიმართულებით; 

e) განიხილავს ნებისმიერ შემოთავაზებას წინამდებარე შეთანხმებაში 

ცვლილებების შეტანის  
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კუთხით და მხარეებისთვის გასცემს რეკომენდაციებს; და 

f) განიხილავს ნებისმიერ სხვა საკითხს, რომელმაც შესაძლოა გავლენა 

იქონიოს წინამდებარე  

შეთანხმების შესრულებაზე. 

3. FTA ერთობლივი კომისია უფლებამოსილია; 

a) შექმნას დამატებითი კომიტეტები ან დროებითი სამუშაო ჯგუფები და, 

საჭიროების შემთხვევაში,  

რჩევისთვის საკითხი გადასცეს რომელიმე კომიტეტს ან სამუშაო ჯგუფს; 

b) შემდგომში განახორციელოს წინამდებარე შეთანხმების შესრულება 

საიმპლემენტაციო 

 ღონისძიებების გზით; 

c) შეეცადოს მოაგვაროს ნებისმიერ უთანხმოება, რომელიც უკავშირდება 

წინამდებარე შეთანხმების  

ინტერპრეტაციას ან გამოყენებას; 

d) შეეცადოს მიიღოს რჩევა არასამთავრობო პირების ან ჯგუფებისგან ნებისმიერ 

საკითხთან  

დაკავშირებით, რომელიც ექცევა მისი პასუხისმგებლობის ფარგლებში, თუ ეს 

ხელს შეუწყობს მას  

დაკისრებული მოვალეობის შესრულებაში; 

e) მიიღოს სხვა ზომები თავისი ფუნქციების შესასრულებლად, მხარეთა 

შეთანხმების საფუძველზე. 

მუხლი 14.2. FTA ერთობლივი კომისიის რეგლამენტი 

1. FTA ერთობლივი კომისია იღებს გადაწყვეტილებებს და აკეთებს 

რეკომენდაციებს მის ფუნქციაშიშემავალ ნებისმიერ საკითხთან 

დაკავშირებით, როგორც ეს განსაზღვრულია 14.1 მუხლით, ორმხრივი 

შეთანხმების საფუძველზე. გადაწყვეტილების აღსრულება დამოკიდებულია 

მხარის შიდა სამართლებრივი მოთხოვნების შესრულებაზე. 

2. FTA ერთობლივი კომისია შეიკრიბება რეგულარული სესიების დროს 

წელიწადში ერთხელ, ასევე მხარეთა მოთხოვნით, ნებისმიერ სხვა დროს. FTA 

ერთობლივი კომისიის რეგულარული სესიების თავმჯდომარეობას 

მონაცვლეობით შეითავსებს ორივე მხარე. FTA ერთობლივი კომისიის სხვა 

სესიებს გაუძღვება მასპინძელი მხარე. 

3. FTA ერთობლივი კომისია ჩვეულებრივ შეიკრიბება მაღალი თანამდებობის 

პირთა დონეზე, თუ  

რომელიმე მხარე არ მოითხოვს შეხვედრის გამართვას მინისტრების დონეზე. 

4. მე-3 პუნქტის გათვალისწინებით, თითოეული მხარე ვალდებულია 
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ჩამოაყალიბოს FTA  

ერთობლივი კომისიის საკუთარი დელეგაციის შემადგენლობა. 

5. FTA ერთობლივი კომისიის თავმჯდომარე მხარე უზრუნველყოფს 

სესიისთვის საჭირო  

ადმინისტრაციულ დახმარებას და ჩაიწერს FTA ერთობლივი კომისიის მიერ 

მიღებულ ნებისმიერ გადაწყვეტილებას, რომლის ასლები გადაეცემა მეორე 

მხარეს. 

მუხლი 14.3. საკონტაქტო ორგანო 

წინამდებარე შეთანხმებით განსაზღვრულ ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით 

მხარეთა შორის  

კომუნიკაციის ხელშეწყობის მიზნით, მხარეები გამოყოფენ შემდეგ საკონტაქტო 

ორგანოებს: 

a) საქართველოს შემთხვევაში, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების 

 სამინისტრო; და 

b) ჩინეთის შემთხვევაში, კომერციის სამინისტრო. 

თავი 15 

დავების მოგვარება 

მუხლი 15.1. თანამშრომლობა 

მხარეებმა, ყოველთვის უნდა შეუწყონ ხელი თანამშრომლობას წინამდებარე 

შეთანხმების 

 განმარტებასა და გამოყენებასთან დაკავშირებით და ყველანაირად ეცადონ, 

თანამშრომლობისა და  

როდესაც დავა წარმოიშობა, კონსულტაციების გზით, მიიღონ ორმხრივად 

დამაკმაყოფილებელი  

გადაწყვეტილება ნებისმიერ იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელმაც, შესაძლოა 

გავლენა  

მოახდინოს შეთანხმების მოქმედებაზე. 

მუხლი 15.2. გამოყენების სფერო 

თუ წინამდებარე შეთანხმებით სხვაგვარად არ არის განსაზღვრული, როგორც კი 

მხარე მიიჩნევს,  

რომ მეორე მხარემ ვერ განახორციელა წინამდებარე შეთანხმებით ნაკისრი 

ვალდებულებები,  

გამოიყენება წინამდებარე თავით განსაზღვრული დავის მოგვარების შესახებ 

დებულებები. 

მუხლი 15. 3. ფორუმის არჩევა 
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1. როდესაც დავა, ერთსა და იმავე ღონისძიებასთან დაკავშირებით წარმოიშობა 

წინამდებარე  

შეთანხმების და სხვა შეთანხმებების ფარგლებში, მათ შორის, თავისუფალი 

ვაჭრობის შესახებ  

სხვა შეთანხმებასთან დაკავშირებით, რომლის მონაწილეც არის ორივე მხარე 

ან WTO-ს შეთანხმებებთან მიმართებით, მოთხოვნის წარმდგენი მხარე 

უფლებამოსილია აირჩიოს ფორუმი, სადაც მოხდება დავების მოგვარება. 

2. მას შემდეგ, რაც მოთხოვნის წარმდგენი მხარე შეარჩევს შესაბამის ფორუმს ამ 

მუხლის პირველი  

პარაგრაფის შესაბამისად, არჩეული ფორუმის გამოყენება გამორიცხავს ყველა 

სხვა ფორუმის გამოყენებას. 

მუხლი 15.4. კონსულტაციები 

1. მხარეები ყველანაირად უნდა ეცადონ, ნებისმიერ დავასთან დაკავშირებით, 

კონსულტაციების  

მეშვეობით მიიღონ ორმხრივად დამაკმაყოფილებელი გადაწყვეტილება, 

წინამდებარე მუხლის ან წინამდებარე შეთანხმებაში კონსულტაციებისთვის 

გათვალისწინებული სხვა დებულებების შესაბამისად. 

2. მოთხოვნა კონსულტაციების გამართვის შესახებ წარმოდგენილი უნდა იყოს 

წერილობითი 

 ფორმით და უნდა მოიცავდეს მოთხოვნის მიზეზებს, მათ შორის, საკითხთან 

დაკავშირებული ღონისძიებების იდენტიფიკაციას და მოთხოვნის 

სამართლებრივი საფუძვლის შესახებ მითითებას. მოთხოვნის წარმდგენმა 

მხარემ, მოთხოვნა უნდა ჩააბაროს მოპასუხე მხარეს. 

თუ წარდგენილია მოთხოვნა კონსულტაციების გამართვის შესახებ, მოპასუხე 

მხარემუნდა უპასუხოს მას, აღნიშნულის მიღების თარიღიდან 10 დღის 

განმავლობაში და უნდა დაიწყოს კონსულტაციებში კეთილსინდისიერად, 

მოთხოვნის მიღების დღიდან არაუმეტეს 30 დღის განმავლობაში, ორივე 

მხარისათვის დამაკმაყოფილებელი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით. 

კონსულტაციები გადაუდებელ საკითხებთან დაკავშირებით, მათ შორის, 

მალფუჭებად საქონელთან მიმართებით, უნდა დაიწყოს კონსულტაციების 

გამართვის შესახებ მოთხოვნის მიღებიდან 15 დღის განმავლობაში. 

3. თუ მოპასუხე მხარე არ მოახდენს რეაგირებას ზემოაღნიშნული 10 დღის 

განმავლობაში, ან არ  

დაიწყებს კონსულტაციებს ამ მუხლის მე-3 პარაგრაფით განსაზღვრული 

ვადის განმავლობაში, მოთხოვნის წარმდგენი მხარე უფლებამოსილია 

პირდაპირ გააკეთოს მოთხოვნა საარბიტრაჟო ტრიბუნალის შექმნასთან 

დაკავშირებით. 

4. კონსულტაციები უნდა იყოს კონფიდენციალური და არ უნდა აყენებდეს 
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ზიანს რომელიმე მხარის  

უფლებებს ნებისმიერ შემდგომ პროცესში. 

მუხლი 15.5. საარბიტრაჟო ტრიბუნალის ჩამოყალიბება 

1. იმ შემთხვევაში, თუ 15.4 მუხლით გათვალისწინებული კონსულტაციების 

მეშვეობით ვერ  

მოგვარდება საკითხი, კონსულტაციების გამართვის შესახებ მოთხოვნის 

მიღების თარიღიდან 60 დღის ან გადაუდებელ საკითხებთან, მათ შორის, 

მალფუჭებად საქონელთან დაკავშირებით, 30 დღის განმავლობაში, 

მოთხოვნის წარმდგენი მხარე, უფლებამოსილია, საქმის განხილვის მიზნით, 

წერილობითი ფორმით, მოითხოვოს საარბიტრაჟო ტრიბუნალის 

ჩამოყალიბება. 

მუხლი 15. 6. საარბიტრაჟო ტრიბუნალის შემადგენლობა 

1. საარბიტრაჟო ტრიბუნალი შედგება სამი წევრისგან. 

2. საარბიტრაჟო ტრიბუნალის შექმნიდან 15 დღის განმავლობაში, თითოეულმა 

მხარემ უნდა  

დანიშნოს საარბიტრაჟო ტრიბუნალის თითო წევრი. 

3. დავის მხარეებმა, ურთიერთშეთანხმებით უნდა დანიშნონ მესამე არბიტრი, 

საარბიტრაჟო 

ტრიბუნალის შექმნიდან 30 დღის განმავლობაში. ამგვარად დანიშნული 

არბიტრი ხელმძღვანელობს საარბიტრაჟო ტრიბუნალს. 

4. თუ საარბიტრაჟო ტრიბუნალის რომელიმე წევრ(ებ)ი არ დანიშნულა 

საარბიტრაჟო ტრიბუნალის ჩამოყალიბებიდან 30 დღის განმავლობაში, დავის 

რომელიმე მხარის მოთხოვნის საფუძველზე, ვაჭრობის მსოფლიო 

ორგანიზაციის გენერალური დირექტორი უფლებამოსილი იქნება დანიშნოს 

წევრ(ებ)ი შემდგომი 30 დღის განმავლობაში. თუ ერთი ან მეტი წევრი 

დანიშნულია წინამდებარე პარაგრაფის მიხედვით, ვაჭრობის მსოფლიო 

ორგანიზაციის გენერალური დირექტორი უფლებამოსილი იქნება დანიშნოს 

საარბიტრაჟო ტრიბუნალის თავმჯდომარე. 

5. საარბიტრაჟო ტრიბუნალის თავმჯდომარე არ უნდა იყოს დავის რომელიმე 

მხარის მოქალაქე, 

 ასევე არ უნდა ჰქონდეს მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი დავის რომელიმე 

მხარის ტერიტორიაზე, არ უნდა იყოს დაქირავებული დავის რომელიმე 

მხარის მიერ, არ უნდა ჰქონოდა რაიმე სახის შეხება დავის საგანთან. 

6. ყველა არბიტრს უნდა: 

(a) ჰქონდეს სპეციალური ცოდნა და გამოცდილება სამართლის, საერთაშორისო 

ვაჭრობის,  

წინამდებარე შეთანხმებით განსაზღვრულ სხვა სფეროებში ან ისეთი დავების 
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მოგვარებაში,  

რომელიც გამომდინარეობს საერთაშორისო ვაჭრობის შეთანხმებებიდან; 

(b) იყოს არჩეული მხოლოდ ობიექტურობის, სანდოობის და კეთილგონიერების 

საფუძველზე; 

(c) იყოს დამოუკიდებელი და არ იყოს აფილირებული რომელიმე მხარესთან ან არ 

იღებდეს  

ინსტრუქციებს რომელიმე მხარისგან; და 

(c) იცავდეს ქცევის კოდექსს იმ წესების შესაბამისად, რომელიც განსაზღვრულია 

ვაჭრობის  

მსოფლიო ორგანიზაციის WT/DSB/RC/1 დოკუმენტით. 

6. თუ წინამდებარე მუხლის თანახმად დანიშნული არბიტრი გადადგება ან ვერ 

შეძლებს  

მოვალეობის შესრულებას, 15 დღის განმავლობაში დაინიშნება შემცვლელი 

არბიტრი, თავდაპირველი არბიტრის დანიშვნისთვის განსაზღვრული 

შერჩევის პროცედურების თანახმად და შემცვლელ არბიტრს ექნება იგივე 

უფლებამოსილებები და მოვალეობები, რაც თავდაპირველ არბიტრს. 

საარბიტრაჟო ტრიბუნალის საქმიანობა უნდა შეჩერდეს, შემცვლელი 

არბიტრის დანიშვნის პროცესის განმავლობაში. 

მუხლი 15.7. საარბიტრაჟო ტრიბუნალის ფუნქციები 

1. საარბიტრაჟო ტრიბუნალის ფუნქციას წარმოადგენს დავის საგნის ობიექტური 

შეფასება, მათ  

შორის, საქმის ფაქტების შესწავლა და წინამდებარე შეთანხმების 

გამოყენებადობა და მასთან შესაბამისობა. 

2. იმ შემთხვევაში, თუ საარბიტრაჟო ტრიბუნალის დაასკვნის, რომ ღონისძიება 

შეუსაბამოა  

წინამდებარე შეთანხმებასთან, მან უნდა გასცეს რეკომენდაცია, რომ მოპასუხე 

მხარემ, მოიყვანოს ქმედება შესაბამისობაში წინამდებარე შეთანხმებასთან. 

3. საარბიტრაჟო ტრიბუნალმა უნდა განიხილოს წინამდებარე შეთანხმება 

საერთაშორისო საჯარო 

 სამართლის განმარტებასთან დაკავშირებული ჩვეულებითი ნორმების 

შესაბამისად. 

 საერთაშორისო ტრიბუნალს არ შეუძლია, თავის დასკვნებსა და რეკომენდაციებში, 

გადააჭარბოს  

ან დააკნინოს წინამდებარე შეთანხმებით განსაზღვრული უფლებები და 

ვალდებულებები. 

მუხლი 15.8. საარბიტრაჟო ტრიბუნალის პროცედურული წესები 

1. თუ მხარეთა მიერ სხვაგვარად არ არის შეთანხმებული, საარბიტრაჟო საქმის 
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განხილვა უნდა  

წარიმართოს 15-A დანართით განსაზღვრული პროცედურული წესების 

შესაბამისად. 

2. წინამდებარე მუხლით განსაზღვრული და პირველ პარაგრაფში მითითებული 

წესების გარდა,  

საარბიტრაჟო ტრიბუნალი, დავის მხარეებთან კონსულტაციით, 

უფლებამოსილია მიიღოს დამატებითი პროცედურული წესები, მათ შორის, 

ისეთი, რომელიც უკავშირდება დავის მხარეთა უფლებებს, იქნან მოსმენილნი 

და საქმის განხილვას, რამდენადაც იგი ჩათვლის საჭიროდ, იმ პირობით, რომ 

აღნიშნული არ ეწინააღმდეგება წინამდებარე თავს და 15-A დანართს. 

3. საარბიტრაჟო ტრიბუნალმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილებები კონსენსუსის 

საფუძველზე; იმ  

შემთხვევაში, თუ საარბიტრაჟო ტრიბუნალი ვერ მიაღწევს კონსენსუსს, მან 

შეიძლება მიიღოს გადაწყვეტილება ხმათა უმრავლესობით. არბიტრებმა 

შესაძლოა წარმოადგინონ განსხვავებული მოსაზრებები საკითხებზე, 

რომელთან დაკავშირებითაც ვერ მოხდა ერთობლივი გადაწყვეტილების 

მიღება. საარბიტრაჟო ტრიბუნალის გადაწყვეტილებაში განსაზღვრული 

ცალკეული არბიტრების მოსაზრებები, უნდა იყოს ანონიმური. 

4. თუ საარბიტრაჟო ტრიბუნალის შექმნის თარიღიდან 20 დღის განმავლობაში 

დავის მხარეები  

სხვაგვარად არ შეთანხმდებიან, სამუშაო აღწერილობა განისაზღვრება 

შემდეგნაირად: 

„შეისწავლოს, წინამდებარე შეთანხმების შესაბამისი დებულებების ფონზე, 

მოთხოვნაში  

მითითებული საკითხი საარბიტრაჟო ტრიბუნალის ჩამოყალიბების შესახებ მე-5 

მუხლის  

თანახმად და მიზეზებთან ერთად, კანონის და ფაქტების ერთობლიობის 

საფუძველზე, გააკეთოს  

დასკვნები, დავების გადაწყვეტის მიზნით“. 

5. არბიტრთა ანაზღაურება და საარბიტრაჟო პროცესის წარმართვასთან 

დაკავშირებული სხვა  

ხარჯები გაღებულ უნდა იქნეს დავის მხარეების მიერ, თანაბრად. 

მუხლი 15.9. საქმისწარმოების შეჩერება ან შეწყვეტა 

1. დავის მხარეები შესაძლოა შეთანხმდნენ, რომ საარბიტრაჟო ტრიბუნალმა 

შეაჩეროს თავისი 

 საქმიანობა ნებისმიერ დროს, აღნიშნული შეთანხმების თარიღიდან 

არაუმეტეს 12 თვის პერიოდით. თუ საარბიტრაჟო ტრიბუნალის საქმიანობა 



467 
 

 

შეჩერებულია 12 თვეზე მეტი პერიოდით, საარბიტრაჟო ტრიბუნალის 

უფლებამოსილება წყდება, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ დავის მხარეების მიერ 

აღნიშნული სხვაგვარად არის შეთანხმებული. 

2. დავის მხარეები უფლებამოსილნი არიან შეთანხმების საფუძველზე 

შეწყვიტონ საარბიტრაჟო  

ტრიბუნალის მიერ საქმისწარმოება. 

მუხლი 15.10. საარბიტრაჟო ტრიბუნალის გადაწყვეტილება 

1. საარბიტრაჟო ტრიბუნალმა, თავისი გადაწყვეტილება უნდა დააფუძნოს 

წინამდებარე 

 შეთანხმების შესაბამის დებულებებზე და დავის მხარეთა წარდგინებებსა და 

არგუმენტებზე. 

2. ხელშემკვრელ მხარეებს უნდა წარუდგინოს გადაწყვეტილება, შექმნიდან 120 

დღის განმავლობაში. 

3. გამონაკლის შემთხვევებში, თუ საარბიტრაჟო ტრიბუნალი მიიჩნევს, რომ მას 

არ შეუძლია  

გადაწყვეტილების გამოცემა 120 დღის განმავლობაში, მან უნდა აცნობოს 

დავის მხარეებს წერილობითი ფორმით, დაგვიანების მიზეზების შესახებ, 

მიახლოებითი პერიოდის მითითებით, რა ვადაშიც ის წარმოადგენს 

გადაწყვეტილებას. ნებისმიერი დაგვიანება არ უნდა აჭარბებდეს 30 დღის 

პერიოდს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც აღნიშნული დავის მხარეთა მიერ 

სხვაგვარად არის შეთანხმებული. 

4. გადაუდებელ შემთხვევებში, მათ შორის მალფუჭებად საქონელთან 

დაკავშირებით, საარბიტრაჟო  

ტრიბუნალმა უნდა გამოიყენოს ყოველგვარი ძალისხმევა, რათა წარუდგინოს 

თავისი გადაწყვეტილება მისი შექმნის თარიღიდან 60 დღის განმავლობაში. 

გამონაკლის შემთხვევებში, აღნიშნული ვადა შესაძლოა გაგრძელდეს, 

რომელიც, ნებისმიერ შემთხვევაში, არ უნდა აღემატებოდეს საარბიტრაჟო 

ტრიბუნალის ჩამოყალიბების თარიღიდან 75 დღეს. 

5. საარბიტრაჟო ტრიბუნალის გადაწყვეტილება საბოლოოა და არ აქვს 

სავალდებულო ძალა გარდა  

დავის მხარეებისა და წარმოდგენილი კონკრეტული საქმისა, რომელსაც ეხება 

გადაწყვეტილება. 

6. გადაწყვეტილება ხელმისაწვდომი უნდა იყოს საზოგადოებისათვის 

გადაწყვეტილების  

წარდგენიდან არაუგვიანეს 15 დღისა, კონფიდენციალური ინფორმაციის 

დაცვის პირობით და გარდა იმ შემთხვევისა, თუ დავის მხარე სხვაგვარად 

გადაწყვეტს. 

მუხლი 15.11. საარბიტრაჟო ტრიბუნალის გადაწყვეტილების შესრულება 



468 
 

 

1. თუ თავის გადაწყვეტილებაში საარბიტრაჟო ტრიბუნალი დაადგენს, რომ 

მხარემ არ შეასრულა  

წინამდებარე შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებები, 

გადაწყვეტილება, რამდენადაც ეს შესაძლებელია, უნდა განსაზღვრავდეს, რომ 

მოპასუხე მხარემ აღმოფხვრას შეუსაბამობა. 

2. მოპასუხე მხარემ, დროულად უნდა შეასრულოს საარბიტრაჟო ტრიბუნალის 

გადაწყვეტილებით  

გათვალისწინებული რეკომენდაციები და გადაწყვეტილებები. თუ 

დაუყოვნებლივი შესრულება შეუძლებელია, მოპასუხე მხარემ უნდა 

შეასრულოს რეკომენდაციები და გადაწყვეტილებები გონივრულ ვადაში. 

მუხლი 15.12. გონივრული ვადა 

1. გონივრული ვადა დავის მხარეთა მიერ ერთობლივად განისაზღვრება, იმ 

შემთხვევაში, თუ დავისმხარეები ვერ თანხმდებიან გონივრულ ვადაზე, 

საარბიტრაჟო ტრიბუნალის გადაწყვეტილების გამოტანიდან 30 დღის 

განმავლობაში, ერთ-ერთი მხარე, რამდენადაც ეს შესაძლებელია, გადასცემს 

საქმეს თავდაპირველ საარბიტრაჟო ტრიბუნალს, რომელიც განსაზღვრავს 

გონივრულ ვადას. 

2. საარბიტრაჟო სასამართლომ დავის მხარეებს უნდა წარუდგინოს 

გადაწყვეტილება გონივრული  

ვადის შესახებ საკითხის გადაცემიდან 30 დღის განმავლობაში. როდესაც 

საარბიტრაჟო ტრიბუნალი მიიჩნევს, რომ მას არ შეუძლია აღნიშნული 

გადაწყვეტილების წარდგენა ამ ვადაში, იგი აცნობებს დავის მხარეებს 

წერილობით, გადავადების მიზეზების შესახებ, იმ სავარაუდო პერიოდის 

მითითებით, რომლის განმავლობაშიც იგი წარმოადგენს გადაწყვეტილებას. 

ნებისმიერი გადავადება არ უნდა აღემატებოდეს მომდევნო 15 დღეს, გარდა იმ 

შემთხვევისა, როდესაც დავის მხარეები სხვაგვარად შეთანხმდებიან.  

3. გონივრული ვადა, ჩვეულებრივ არ უნდა აღემატებოდეს საარბიტრაჟო 

ტრიბუნალის  

გადაწყვეტილების გამოტანის თარიღიდან 15 თვეს. გონივრული ვადა 

შესაძლოა გახანგრძლივდეს დავის მხარეების მიერ ერთობლივი შეთანხმებით. 

მუხლი 15.13. შესაბამისობის განხილვა 

1. როდესაც არსებობს უთანხმოება საარბიტრაჟო ტრიბუნალის 

რეკომენდაციებთან  

შესაბამისობისთვის განხორციელებულ ქმედებებსა და წინამდებარე 

შეთანხმების არსებობასა და თანმიმდევრულობათან დაკავშირებით, ამგვარი 

დავა უნდა მოგვარდეს წინამდებარე თავით გათვალისწინებული 

საარბიტრაჟო საქმისწარმოების თანახმად, მათ შორის, რამდენადაც 

შესაძლებელია, თავდაპირველ საარბიტრაჟო ტრიბუნალთან მიმართვით. 
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2. საარბიტრაჟო ტრიბუნალმა თავისი გადაწყვეტილება უნდა წარუდგინოს 

დავის მხარეებს  

მისთვის საკითხის წარდგენის თარიღიდან 60 დღის განმავლობაში. როდესაც 

საარბიტრაჟო ტრიბუნალი დაადგენს, რომ მას არ შეუძლია აღნიშნულის 

წარდგენა მოცემულ ვადაში, მან უნდა აცნობოს დავის მხარეებს წერილობით, 

გადავადების მიზეზების შესახებ, იმ სავარაუდო პერიოდის მითითებით, 

რომლის განმავლობაშიც იგი წარმოადგენს გადაწყვეტილებას. ნებისმიერი 

გადავადება არ უნდა აღემატებოდეს მომდევნო 15 დღეს, გარდა იმ 

შემთხვევისა, როდესაც დავის მხარეები სხვაგვარად შეთანხმდებიან. 

3. მუხლები, რომელიც წინამდებარე შეთანხმებაში ეხება საარბიტრაჟო 

ტრიბუნალის  

პროცედურებს, უნდა გამოიყენებოდეს mutatis mutandis საარბიტრაჟო 

საქმისწარმოებასთან მიმართებით. 

მუხლი 15.14. კონცესიის ან სხვა ვალდებულებების შეჩერება 

3. კონცესიის ან სხვა ვალდებულებების შეჩერების დონე უნდა იყოს აღნიშნული 

შეზღუდვის  

გაუქმების დონის ეკვივალენტური. 

3. იმის გათვალისწინებით, თუ რა კონცესია ან სხვა ვალდებულებები უნდა 

შეჩერდეს: 

(a) მოთხოვნის წარმდგენმა მხარემ, პირველ რიგში, უნდა სცადოს შეაჩეროს 

კონცესია ან სხვა  

ვალდებულებები იმავე სექტორ(ებ)ში, რომელსაც ზიანი მიადგა ღონისძიებით, 

რომელიც საარბიტრაჟო ტრიბუნალმა მიიჩნია წინამდებარე შეთანხმებიდან 

გამომდინარე ვალდებულებებთან შეუსაბამოდ; და 

(b) თუ მოთხოვნის წარმდგენი მხარე მიიჩნევს, რომ არ აირს მოსახერხებელი ან 

არაეფექტურია  

კონცესიის ან სხვა ვალდებულებების შეჩერება იმავე სექტორ(ებ)ში, იგი 

უფლებამოსილია შეაჩეროს კონცესია ან სხვა ვალდებულებები სხვა 

სექტორებში. შეტყობინება, სადაც იგი აცხადებს აღნიშნულ გადაწყვეტილებას, 

უნდა მოიცავდეს მიზეზებს, რომელსაც ის ეფუძნება. 

4. დაინტერესებული მხარის წერილობითი მოთხოვისას, თავდაპირველმა 

საარბიტრაჟო  

ტრიბუნალმა უნდა განსაზღვროს, კონცესიის ან სხვა ვალდებულებების დონე, 

რომელიც უნდა შეჩერდეს მოთხოვნის წარმდგენი მხარის მიერ, არის თუ არა 

გადაჭარბებული, მე-2 პარაგრაფის თანახმად. თუ საარბიტრაჟო ტრიბუნალი 

ვერ დაკომპლექტდება თავისი თავდაპირველი წევრებით, იგი უნდა 

ჩამოყალიბდეს მე-15.6 მუხლით განსაზღვრული პროცედურით. 

5. საარბიტრაჟო ტრიბუნალი წარმოადგენს თავის გადაწყვეტილებას მე-3 
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პარაგრაფით  

გათვალისწინებული მოთხოვნიდან 60 დღის განმავლობაში, ან თუ 

საარბიტრაჟო ტრიბუნალი ვერ დაკომპლექტდება თავისი თავდაპირველი 

წევრებით - უკანასკნელი საარბიტრაჟო ტრიბუნალის შედგენის თარიღიდან. 

6. მოთხოვნის წარმდგენი მხარე არ არის უფლებამოსილი შეაჩეროს კონცესიის 

ან სხვა 

 ვალდებულებების გამოყენება წინამდებარე მუხლის თანახმად საარბიტრაჟო 

ტრიბუნალის მიერ გადაწყვეტილების გამოტანამდე. 

7. კომპენსაციის და კონცესიის ან სხვა ვალდებულებების შეჩერება წარმოადგენს 

დროებით  

ღონისძიებებს და გამოიყენება საჩივრის წარმდგენი მხრიდან, სანამ შეუსაბამო 

ღონისძიებები, შეთანხმებასთან არ იქნება ჩამოშორებული ან შეცვლილი 

ისეთნაირად, რომ შეთანხმებასთან მოყვანილ იქნეს შესაბამისობაში ან, სანამ 

მხარეები მივლენ ორმხრივ, დამაკმაყოფილებელ გადაწყვეტილებამდე. 

მუხლი 15.15. შეჩერების შემდგომი პერიოდი 

1.15.14 მუხლით გათვალილსწინებული პროცედურების შეუზღუდავად, თუ 

მოპასუხე მხარე  

მიიჩნევს, რომ მან აღმოფხვრა შეუსაბამობა, რომელიც საარბიტრაჟო 

ტრიბუნალმა დაადგინა, იგი უფლებამოსილია წერილობითი შეტყობინება 

გადასცეს მოთხოვნის წარმდგენ მხარეს, აღწერასთან ერთად, თუ როგორ 

აღმოფხვრა შეუსაბამობა. იმ შემთხვევაში, თუ განმცხადებელი მხარე არ 

ეთანხმება აღნიშნულს, მას შეუძლია საკითხი გადაუგზავნოს 

თავდაპირველ საარბიტრაჟო ტრიბუნალს აღნიშნული წერილობითი 

შეტყობინების მიღებიდან 45 დღის ვადაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში, 

მოთხოვნის წარმდგენმა მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტოს 

კონცესიის ან სხვა ვალდებულებების შეჩერება. 

2. საარბიტრაჟო ტრიბუნალმა უნდა გამოსცეს თავისი გადაწყვეტილება 

საკითხის გადაცემიდან  

დღის განმავლობაში. თუ საარბიტრაჟო ტრიბუნალი დაასკვნის, რომ მოპასუხე 

მხარემ აღმოფხვრა შეუსაბამობა, მოთხოვნის წარმდგენმა მხარემ 

დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტოს კონცესიის ან სხვა ვალდებულებების 

შეჩერება. 

მუხლი 15.16. კერძო პირთა უფლებები 

არცერთი მხარე არ უნდა ითვალისწინებდეს თავიანთი შიდასახელმწიფოებრივი 

კანონმდებლობის 

 თანახმად წარმოების დაწყების უფლებას, მათ შორის, თავიანთ შესაბამის 

ეროვნულ სასამართლოებში საქმის აღძვრას მეორე მხარის წინააღმდეგ, იმ 

საფუძვლით, რომ მეორე მხარის მიერ განხორციელებული ქმედებები შეუსაბამოა 
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წინამდებარე შეთანხმებასთან. 

დანართი 15-A 

საარბიტრაჟო ტრიბუნალის პროცედურული წესები 

პირველი წერილობითი წარდგინება 

1. მოთხოვნის წარმდგენმა მხარემ უნდა წარადგინოს პირველი წერილობითი 

წარდგინება 

 საარბიტრაჟო ტრიბუნალის დაკომპლექტებიდან არაუგვიანეს 20 დღისა. 

მოპასუხე მხარემ უნდა წარადგინოს პირველი წერილობითი წარდგინება, 

მოთხოვნის წარმდგენი მხარის პირველი წერილობითი წარდგინების 

ჩაბარების თარიღიდან არაუგვიანეს 30 დღისა, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ 

საარბიტრაჟო ტრიბუნალი სხვაგვარად გადაწყვეტს. 

2. მხარემ უნდა წარუდგინოს თავისი პირველი წერილობითი წარდგინების 

ასლი თითოეულ  

არბიტრს და მეორე მხარეს. დოკუმენტის ასლი ასევე წარმოდგენილი უნდა 

იქნეს ელექტრონულ ფორმატში. 

საქმის განხილვები 

3. საარბიტრაჟო ტრიბუნალის თავმჯდომარემ უნდა დათქვას საქმის განხილვის 

თარიღი და დრო  

დავის მხარეებთან და საარბიტრაჟო ტრიბუნალის სხვა წევრებთან 

კონსულტაციით. საარბიტრაჟო ტრიბუნალის თავმჯდომარე წერილობით 

შეატყობინებს დავის მხარეებს საქმის განხილვის თარიღს, დროსა და 

ადგილმდებარეობას. გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ერთ-ერთი მხარე არ 

არის თანახმა, საარბიტრაჟო ტრიბუნალი უფლებამოსილია გადაწყვიტოს, არ 

დანიშნოს სხდომა.  

4. საარბიტრაჟო ტრიბუნალმა შესაძლოა დანიშნოს დამატებითი მოსმენები. 

5. ყველა არბიტრი წარმოდგენილი უნდა იყოს საქმის განხილვაზე. 

6. საარბიტრაჟო ტრიბუნალის მიერ საქმის განხილვა უნდა განხორციელდეს 

დახურულ სხდომაზე. 

დამატებითი წერილობით წარდგინებები 

8. საქმის განხილვიდან 20 დღის განმავლობაში, თითოეული მხარე 

უფლებამოსილია გააკეთოს  

დამატებითი წერილობითი წარდგინება, რომელიც პასუხობს ნებისმიერ 

საკითხს, რაც წარმოიშვა საქმის განხილვის დროს. დამატებითი წერილობითი 

წარდგინებები უნდა განხორციელდეს წინამდებარე წესების მე-2 პარაგრაფის 

თანახმად. 

წერილობითი კითხვები 
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9. საარბიტრაჟო ტრიბუნალი უფლებამოსილია, საქმისწარმოების ნებისმიერ 

დროს, წერილობითი 

 ფორმით დაუსვას დავის მხარეებს შეკითხვები. 

10. მხარემ უნდა მიაწოდოს წერილობითი პასუხი საარბიტრაჟო ტრიბუნალს და 

მეორე მხარეს. 

 თითოეულ მხარეს ეძლევა შესაძლებლობა წარმოადგინოს წერილობითი 

კომენტარები მეორე მხარის პასუხთან დაკავშირებით. 

კონფიდენციალურობა 

11. საარბიტრაჟო საქმისწარმოება და საარბიტრაჟო ტრიბუნალისთვის 

წარდგენილი დოკუმენტები  

უნდა იყოს კონფიდენციალური. წინამდებარე თავი არანაირად არ უშლის 

ხელს დავის მხარეს, გაუმჟღავნოს საკუთარი პოზიციები საზოგადოებას. 

მეორე მხარის მიერ საარბიტრაჟო ტრიბუნალისთვის წარდგენილი 

ინფორმაცია, რომელიც აღნიშნულმა მხარემ განსაზღვრა 

კონფიდენციალურად, განიხილება, როგორც კონფიდენციალური. 

Ex parte კონტაქტი 

11. საარბიტრაჟო ტრიბუნალი არ უნდა შეხვდეს ან დაეკონტაქტოს მხარეს, მეორე 

მხარის გარეშე. 

არცერთ მხარეს არ შეუძლია საქმესთან დაკავშირებით დაეკონტაქტოს რომელიმე 

არბიტრს, 

 მეორე მხარის ან სხვა არბიტრების გარეშე. 

12. არცერთ არბიტრს არ შეუძლია განიხილოს საქმისწარმოებასთან 

დაკავშირებული დავის საგნის  

რაიმე ასპექტი დავის მხარესთან ან ორივე მხარესთან, მეორე მხარის ან სხვა 

არბიტრების გარეშე. 

ექსპერტების როლი 

13. მხარის მოთხოვნით, ან საკუთარი ინიციატივით, საარბიტრაჟო ტრიბუნალი 

უფლებამოსილია  

მოიძიოს ინფორმაცია და ტექნიკური რჩევა ნებისმიერი პირის ან ორგანოსგან, 

რომელსაც იგი მიიჩნევს საჭიროდ. ნებისმიერ ინფორმაცია, ამგვარად 

მოპოვებული, უნდა წარედგინოს დავის მხარეებს კომენტარებისთვის. 

სამუშაო ენა 

15. დავების მოგვარების პროცესის სამუშაო ენაა ინგლისური. 

თავი 16 

ზოგადი დებულებანი და გამონაკლისები 

მუხლი 16.1. ინფორმაციის გამჟღავნება და კონფიდენციალობა 
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2. ამ შეთანხმების დებულებებით მხარეს არ მოეთხოვება, წარადგინოს ან 

დაუშვას  

ხელმისაწვდომობა საიდუმლო ინფორმაციაზე, რომელიც 

შიდასახელმწიფოებრივი კანონმდებლობის შესაბამისად მიჩნეულია 

საიდუმლო ინფორმაციად ან რომლის გამჟღავნება ხელს შეუშლიდა კანონის 

აღსრულებას ან სხვაგვარად დაუპირისპირდებოდა საზოგადოებრივ 

ინტერესებს, ან შელახავდა გარკვეული საჯარო თუ კერძო დაწესებულებების 

კანონიერ კომერციულ ინტერესებს. 

3. თუ ამ შეთანხმებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, თუ მხარე ამ 

შეთანხმების 

 შესაბამისად გადასცემს წერილობით ინფორმაციას მეორე მხარეს და 

განსაზღვრავს ამ ინფორმაციას, როგორც საიდუმლოს, მეორე მხარემ უნდა 

შეინარჩუნოს ინფორმაციის კონფიდენციალობა. ასეთი ინფორმაცია 

გამოყენებულ უნდა იქნეს მხოლოდ აღნიშნული მიზნებისათვის და არ უნდა 

იყოს სხვაგვარად გამჟღავნებული ინფორმაციის მომწოდებელი მხარის 

კონკრეტული ნებართვის გარეშე, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მისი 

გამოყენება ან გამჟღავნება აუცილებელია სამართლებრივი ან 

კონსტიტუციური მოთხოვნების დასაკმაყოფილელად ან სასამართლო 

საქმეთწარმოების მიზნით. 

მუხლი 16.2. ზოგადი გამონაკლისები 

1. მეორე (საქონლით ვაჭრობა), მესამე (წარმოშობის წესები და განხორციელების 

პროცედურები), 

 მეოთხე (საბაჟო პროცედურები და ვაჭრობის ხელშეწყობა), მეხუთე 

(სანიტარული და ფიტოსანიტარული ზომები), მეექვსე (ტექნიკური 

ბარიერები ვაჭრობაში), მეშვიდე (ვაჭრობის დაცვის საშუალებები) თავების და 

აღნიშნული თავების დანართების მიზნებისთვის, GATT 1994-ის XX მუხლი, 

მათ შორის მისი განმარტებითი შენიშვნები, ინკორპორირებულია და 

წარმოადგენს ამ შეთანხმების ნაწილს, mutatis mutandis. 

2. მერვე თავის (მომსახურებით ვაჭრობა) და მისი დანართის მიზნებისთვის, 

GATS-ის XIV მუხლი,მათშორის მისი შენიშვნები (სქოლიო), 

ინკორპორირებულია და წარმოადგენს ამ შეთანხმების ნაწილს, mutatis 

mutandis. 

მუხლი 16.3. უსაფრთხოების მიზნით დაშვებული გამონაკლისები 

აღნიშნული შეთანხმების მიზნებისთვის, უსაფრთხოებიდან გამომდინარე 

გამონაკლისების  

გათვალისწინებით GATT 1994-ის XXI მუხლი და GATS-ის XIVbis მუხლი 

ინკორპორირებულია და  

წარმოადგენს ამ შეთანხმების ნაწილს, mutatis mutandis. 
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მუხლი 16.4.დაბეგვრა 

1. ამ მუხლის მიზნებისათვის, ტერმინი „საგადასახადო ზომები“ არ მოიცავს 

ნებისმიერ საბაჟო ან იმპორტის მოსაკრებლებს. 

2. თუ ამ მუხლით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, ეს შეთანხმება არ 

ვრცელდება 

 საგადასახადო ზომებზე. 

3. ეს შეთანხმება მხოლოდ ანიჭებს უფლებებს ან აკისრებს ვალდებულებებს 

საგადასახადო  

ზომებთან დაკავშირებით, რომელშიც ასევე მინიჭებულია ან დაკისრებულია 

შესაბამისი უფლებები ან მოვალეობები GATT 1994-ის III მუხლის 

შესაბამისად. 

4. მე-3 პუნქტის მიუხედავად, ეს შეთანხმება: 

a) არ ავალდებულებს მხარეს, ამ შეთანხმებაში გამოიყენოს უპირატესი 

ხელშეწყობის რეჟიმის 

 ნებისმიერი ვალდებულება მხარესთან შეთანხმებული შეღავათის მიმართ, 

ნებისმიერი  

საგადასახადო კონვენციის შესაბამისად;[27] 

b) არ ვრცელდება: 

 i. ნებისმიერი საგადასახადო ზომის შეუსაბამო დებულებაზე, რომელსაც იცავს 

მხარე ამ  

შეთანხმების ძალაში შესვლის დღეს 

 ii. ნებისმიერი ასეთი საგადასახადო ზომის გაგრძელებასა ან სწრაფ განახლებაზე, 

 iii. ნებისმიერი ასეთი საგადასახადო ზომის შესწორებაზე იმის 

გათვალისწინებით, რომ ეს  

ცვლილება არ შეამცირებს საგადასახადო ზომის ამ შეთანხმებასთან 

შესაბამისობას, როგორც იგი 

 არსებობდა ამ შესწორებამდე; 

b) ხელს არ უშლის მხარეს, გამოიყენოს ან აღასრულოს ნებისმიერი 

საგადასახადო ზომა, რომელიც  

მიზნად ისახავს სამართლიან ან ეფექტურ დაბეგვრას ან გადასახადების 

ამოღებას; 

c) ხელს არ უშლის მხარეს, გამოიყენოს ან შეასრულოს დებულება, რომელიც 

განსაზღვრავს მიღებას ან გახანგრძლივებულ მიღებას შეღავათისა, რომელიც 

დაკავშირებულია საპენსიო ტრასტში, საპენსიო ფონდში ან სხვა 

ორგანიზაციაში გაკეთებულ შენატანებთან ან მათ შემოსავალთან პენსიის 

დანიშვნის, პენსიით ან მსგავსი შეღავათებით უზრუნველყოფის მიზნით იმის 
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მოთხოვნით, რომ მხარე ასეთ ტრასტზე, ფონდზე ან სხვა ორგანიზაციაზე 

შეინარჩუნებს უწყვეტ იურისდიქციას, რეგულირების ბერკეტს და 

ზედამხედველობას. 

4. ეს შეთანხმება არ ახდენს რაიმე გავლენას ნებისმიერი საგადასახადო 

კონვენციით  

გათვალისწინებულ რომელიმე მხარის უფლებებსა და მოვალეობებზე. 

საგადასახადო ღონისძიებასთან დაკავშირებით ამ შეთანხმებასა და ნებისმიერ 

ასეთ საგადასახადო კონვენციას შორის რაიმე შეუსაბამობის შემთხვევაში, ამ 

უკანასკნელს ენიჭება უპირატესობა ამ შეუსაბამობის კუთხით. რაც შეეხება 

საგადასახადო კონვენციას მხარეთა შორის, ნებისმიერი შეუსაბამობის 

არსებობის დადგენის მიზნით გამართულ ნებისმიერ კონსულტაციაში 

მონაწილეობა უნდა მიიღოს თითოეული მხარის კომპეტენტურმა ორგანომ, 

ამავე საგადასახადო კონვენციის თანახმად. 

მუხლი 16.5. შეთანხმების რევიზია 

მხარეები განახორციელებენ შეთანხმების ზოგად გადახედვას მისი ამოცანების 

შემდგომი 

შესრულების მიზნით ამ შეთანხმების ძალაში შესვლიდან სამი წლის მანძილზე 

და შემდგომ 

 მინიმუმ ხუთ წელში ერთხელ, თუ მხარეები სხვაგვარად არ შეთანხმდნენ. 

გადახედვა მოიცავს 

, მაგრამ არ შემოიფარგლება, ლიბერალიზაციის გაღრმავების და ბაზარზე 

დაშვების შემდგომი  

გაფართოების განხილვით. 

მუხლი 16.6. საგადამხდელო ბალანსის უზრუნველყოფის ზომები 

1. როდესაც მხარე დგას სერიოზული საგადასახდელო ბალანსის და გარე 

ფინანსური  

სირთულეების ან ამასთან დაკავშირებული საშიშროების წინაშე, მას 

შეუძლია: 

a) საქონლით ვაჭრობის შემთხვევაში, GATT 1994-ის და WTO-ს შეთანხმების 1A 

დანართში მოცემული 1994 წლის ტარიფებისა და ვაჭრობის შესახებ 

გენერალური შეთანხმების საგადამხდელო ბალანსის დებულებების 

განმარტების შესაბამისად, , მიიღოს შემზღუდველი საიმპორტო ზომები; 

b) მომსახურებით ვაჭრობის შემთხვევაში, მიიღოს ან შეინარჩუნოს შეზღუდვები 

მომსახურებით  

ვაჭრობაზე, რაზეც აღებული აქვს კონკრეტული ვალდებულებები, მათ შორის 

გადასახადებსა და ტრანსფერებზე იმ გარიგებებთან მიმართებით, რომლებიც 

დაკავშირებულია ასეთ ვალდებულებებთან. 
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2. პირველი პუნქტის “b” ქვეპუნქტის საფუძველზე მიღებული ან შენარჩუნებული 

შეზღუდვები: 

a) უნდა შეესაბამებოდნენ შეთანხმების მუხლებს, რომელიც ეხება საერთაშორისო 

სავალუტო  

ფონდს; 

c) არ უნდა უშვებდნენ მეორე მხარის კომერციული, ფინანსური და 

ეკონომიკური ინტერესების 

 ზედმეტად დაზიანებას; 

d) არ უნდა აღემატებოდნენ იმ საჭიროებებს, რაც აუცილებელია გარემოებებთან 

გასამკლავებლად,  

როგორც აღწერილია 1-ლ პუნქტში; 

e) უნდა იყოს დროებითი და მათი დასრულება უნდა განხორციელდეს 

ეტაპობრივად, როგორც კი 

 გაუმჯობესდება სიტუაცია, მითითებული 1-ლ პუნქტში; და 

f) უნდა იქნენ გამოყენებული არადისკრიმინაციულ საფუძველზე ისეთნაირად, 

რომ მეორე  

მხარეზე, არ გავრცელდეს ნაკლებად ხელსაყრელი მოპყრობა ვიდრე სხვა 

არაწევრი მხარეზე.  

6. შეზღუდვების მოქმედების სფეროს განსაზღვრისას მხარეს შეუძლია პრიორიტეტი 

მიანიჭოს ეკონომიკურ სექტორებს, რომლებიც უფრო მნიშვნელოვანია მისი 

ეკონომიკური განვითარებისთვის. თუმცა, ასეთი შეზღუდვები არ უნდა იქნეს მიღებული 

ან შენარჩუნებული კონკრეტულ სექტორის დაცვის მიზნით. 

7. ნებისმიერი შეზღუდვა, მიღებული ან შენარჩუნებული მხარის მიერ 1-ლი პუნქტის 

თანახმად, ან  

მათში შეტანილი ნებისმიერი ცვლილება დაუყოვნებლივ ეცნობება მეორე მხარეს. 

8. მხარემ, რომელიც ღებულობს ან ინარჩუნებს რაიმე შეზღუდვას 1-ლი პუნქტის თანახმად, 

უნდა  

დაიწყოს კონსულტაციები მეორე მხარესთან, რათა გადაიხედოს მის მიერ გამოყენებული 

შეზღუდვები. 

თავი 17 

დასკვნითი დებულებები 

მუხლი 17.1. დანართები 

წინამდებარე შეთანხმების დანართები წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.  

მუხლი 17.2. ძალაში შესვლა 

წინამდებარე შეთანხმება ძალაში შედის მხარეთა მიერ შეთანხმების ძალაში შესვლისთვის  

აუცილებელი შიდასახელმწიფოებრივი პროცედურების დასრულების შესახებ უკანასკნელი  
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წერილობითი შეტყობინების მიღებიდან 30-ე დღეს. 

მუხლი 17.3. ცვლილებები 

2. მხარეები შესაძლოა შეთანხმდნენ წერილობით ამ შეთანხმების შეცვლაზე. ნებისმიერი 

ცვლილება  

ძალაში შედის წინამდებარე შეთანხმების ძალაში შესვლისათვის აუცილებელი 

პროცედურების  

შესაბამისად. ამგვარი ცვლილება წარმოადგენს წინამდებარე შეთანხმების განუყოფელ 

ნაწილს.  

3. მსოფლიოს სავაჭრო ორგანიზაციის შეთანხმების ან იმ ნებისმიერი საერთაშორისო 

შეთანხმების 

 დებულებებში რაიმე ცვლილების შეტანის შემთხვევაში, რომელთა მხარეებს ორივე 

მხარე წარმოადგენს და რომლებიც ინკორპორირებულია წინამდებარე შეთანხმებაში, 

მხარეები მოითათბირებენ მოახდინონ თუ არა წინამდებარე შეთანხმებაში შესაბამისი 

ცვლილების შეტანა, თუ წინამდებარე შეთანხმება არ ადგენს სხვაგვარად.  

მუხლი 17.4. შეწყვეტა 

37. წინამდებარე შეთანხმება ძალაში რჩება მანამდე, სანამ რომელიმე მხარე, 

წერილობით, არ  

შეატყობინებს მეორე მხარეს თავისი განზრახვის შესახებ შეწყვიტოს მისი 

მოქმედება. წინამდებარე შეთანხმება მოქმედებას შეწყვეტს ასეთი შეტყობინების 

მიღების დღიდან 180 დღის შემდეგ. 

38. პირველ პუნქტში მოცემული შეტყობინებიდან 30 დღის განმავლობაში, ნებისმიერ 

მხარეს შეუძლია მოითხოვოს კონსულტაციების გამართვა, რათა გადაწყდეს, 

შეწყდეს თუ არა წინამდებარე შეთანხმების რომელიმე დებულების მოქმედება 

უფრო გვიან ვიდრე ეს განსაზღვრულია პირველი პუნქტით. ამგვარი 

კონსულტაციები დაიწყება მოთხოვნის მეორე მხარისთვის გადაცემიდან 30 დღის 

განმავლობაში. 

მუხლი 17.5. ავთენტური ტექსტები 

წინამდებარე შეთანხმება შესრულებულია ორ ეგზემპლარად ქართულ, ჩინურ და ინგლისურ  

ენებზე. ყველა ტექსტი თანაბრად ავთენტურია. ნებისმიერი განსხვავების შემთხვევაში  

უპირატესობა ენიჭება ტექსტს ინგლისურ ენაზე. 

ზემოაღნიშნულის დასტურად, ქვემორე ხელის მომწერნი, რომელთაც შესაბამისი 

მთავრობების მიერ მინიჭებული აქვთ სათანადო უფლებამოსილება, ხელს აწერენ 

წინამდებარე 

 შეთანხმებას.შესრულებულია პეკინში, 2017 წლის 13 მაისი, თითოეული მხარე შეინახავს 

თითო  

ასლს ქართულ, ჩინურ და ინგლისურ ენებზე. 
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(ხელმოწერები) 

[1] წინამდებარე მუხლი გამოიყენება მხოლოდ წინამდებარე შეთანხმების განხორციელების  

მიზნით. 

[2]ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერების შესახებ (TBT) შეთანხმების პირველ დანართში 

მოცემული  

ტექნიკური რეგულაციის განსაზღვრების შესაბამისად, სავალდებულო სტანდარტები 

წარმოადგენს  

ტექნიკურ რეგულაციებს. 

[3] თუ მომსახურების მიწოდება იურიდიული პირის მიერ არ ხორციელდება პირდაპირ, 

არამედ 

კომერციული წარმომადგენლობის სხვა ფორმების საშუალებით, როგორებიცაა ფილიალი ან  

წარმომადგენლობა, მომსახურების მიმწოდებელი (ანუ იურიდიული პირი), მიუხედავად 

ამგვარი  

კომერციული წარმომადგენლობისა, იღებს სხვა მომსახურების მიმწოდებლისთვის ამ თავით  

გათვალისწინებულ მოპყრობის რეჟიმს. ამგვარი რეჟიმი ვრცელდება კომერციულ  

წარმომადგენლობაზე, რომლის საშუალებითაც ხდება მომსახურების მიწოდება და არ  

არის აუცილებელი გავრცელდეს მომსახურების მიმწოდებლის სხვა ნებისმიერ ნაწილზე 

მხარის  

ტერიტორიის ფარგლებს გარეთ, სადაც ხორციელდება მომსახურების მიწოდება. 

[4] ამ მუხლით წარმოდგენილი სპეციფიკური ვალდებულებები არ უნდა განიმარტოს ისე, 

რომ  

მოეთხოვოს მხარეს მოახდინოს ნებისმიერი არახელსაყრელი კონკურენტული პირობების  

კომპენსირება, რომელიც გამოწვეულია შესაბამისი მომსახურების ან მომსახურების 

მიმწოდებლის უცხოური წარმომავლობით. 

[5] თუ მხარე იღებს ბაზარზე დაშვების ვალდებულებას მომსახურების მიწოდებასთან 

მიმართებით  

8.2 მუხლის (u)(i) ქვეპუნქტში მითითებული მიწოდების რეჟიმის საშუალებით და თუ 

კაპიტალის  

ტრანსსასაზღვრო მოძრაობა არის თავად მომსახურების არსებითი ნაწილი, მაშინ ეს მხარე ამ 

შეთანხმების შესაბამისად, ვალდებულია დაუშვას კაპიტალის მოძრაობა. თუ მხარე იღებს ბაზარზე  

დაშვების ვალდებულებას მომსახურების მიწოდებასთან მიმართებით 8.2 მუხლის (u)(iii)  

ქვეპუნქტში მითითებული მიწოდების რეჟიმის საშუალებით, მაშინ ეს მხარე ამ შეთანხმების  

შესაბამისად ვალდებულია დაუშვას მის ტერიტორიაზე კაპიტალის შესაბამისი გადატანა. 

[6] 2(c) პუნქტი არ ვრცელდება მხარის ზომებზე, რომლებიც ზღუდავს წარმოების ხარჯებს  
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მომსახურების მიწოდებისთვის. 

[7] ამ მუხლის მიზნებისთვის, ტერმინი „არაწევრი მხარე“ არ მოიცავს ვაჭრობის მსოფლიო  

ჰონგ-კონგი, ჩინეთი; (2) მაკაო, ჩინეთი; და (3) ტაივანის, პენგუს, კინმენის და მატსუს (ჩინეთის  

ტაიპეი) გამოყოფილი საბაჟო ტერიტორია. 

[8] ტერმინი „შესაბამისი საერთაშორისო ორგანიზაციები” ეხება საერთაშორისო ინსტიტუტებს,  

რომელთა წევრობაც ღიაა ამ შეთანხმების მხარეების შესაბამისი ორგანოებისათვის. 

[9] „თვითრეგულირებადი ორგანიზაციები“ არიან ან (a) არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელსაც  

აქვს კანონით მინიჭებული ძალაუფლება, უფლებამოსილება, რათა მართოს საკუთარი წევრები  

ქცევის წესების მიღების, ზედამხედველობისა და აღსრულების გზით მრეწველობაში  

სამართლიანი, ეთიკური და ეფექტური პრაქტიკისათვის ან (b) მხარის კანონებითა და წესებით  

სხვაგვარად განსაზღვრული. 

[10] ჩინეთისათვის ამ მუხლით გათვალისწინებული „დაინტერესებული პირი“ შეიძლება იყოს  

მხოლოდ ის პირები, რომელთა პირდაპირ ფინანსურ ინტერესებზე შეიძლება პოტენციურად 

გავლენა მოახდინოს საერთო გამოყენების წესების მიღებამ; საქართველოსათვის – ნებისმიერი 

ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც ითხოვს საჯარო ინფორმაციას საქართველოს 

შიდასახელმწიფოებრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. 

[11] მხოლოდ ის ფაქტი, რომ მხარე მეორე მხარის ფიზიკური პირებისგან ითხოვს საიმიგრაციო  

ფორმალობის მიღებას, არ შეიძლება განხილულ იქნეს როგორც ამ დანართით მეორე მხარისთვის  

მინიჭებული სარგებლის გაბათილება ან შემცირება. 

[12] სადაც ვალდებულება აღებულია „მთლიანად უცხოურ საკუთრებაში არსებულ საწარმოებთან”  

მიმართებაში, ასევე დაშვებულია ერთობლივ საწარმოში უცხოური კაპიტალის უმრავლესობით ან  

უმცირესობით ფლობა, თუ ჩინეთის კანონებით და რეგულაციებით განსაკუთრებული 

მოთხოვნები  

არაა გათვალისწინებული. 

[13] ამ ცხრილის მიზნებისთვის, შეზღუდვები ან ვალდებულებები რომლებიც მიუთითებს  

„უცხოურ” ან „ქართულ” მონაწილეობაზე ქართული მომსახურების მიმწოდებლის მიერ  

კომპანიაში, საწარმოში, ფირმაში ან სხვა ტიპის კომერციულ წარმომადგენლობაში (იქნება ეს 

„მთლიანად უცხოურ საკუთრებაში”, „უცხოური კაპიტალის უმეტესობით ფლობის”, „უცხოური 

 ინვესტიციის”, „უცხოური საკუთრების”, „უცხოური კაპიტალის უმცირესობით ფლობის” ან  

უხოური მონაწილეობის სხვა ნებისმიერი ფორმით ჩინეთის კანონმდებლობაში აღნიშნული)  

გულისხმობს, რომ არა ჩინური კაპიტალის მტლიანი მონაწილეობა ნებისმიერი წარმოშობით და 

მეპატრონობით, მათ შორის მაგრამ არა ექსკლუზიურად, ქართველის მომსახურების  

მიმწოდებლების მონაწილეობას. ზემოხსენებული უცხოური კაპიტალის მონაწილეობის სახეები არ  

უნდა აჭარბებდეს, კოლექტიურად ან ინდივიდუალურად, ჩინეთის ვალდებულებებს WTO-ში, 
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 გარდა მეტად უპირატესი ვალდებულებებისა ჩინეთ-საქართველოს თავისუფალ ვაჭრობის  

შეთანხმებაში, რამდენადაც დაშვებულია ჩინეთის ამდროინდელი კანონებით, რეგულაციებით და  

წესებით. 

[14] ჩინეთის კანონების, რეგულაციებისა და სხვა ზომების მიხედვით გაფორმებული  

„საკონტრაქტო ერთობლივი საწარმოების“ დამფუძნებელი კონტრაქტის პირობები არეგულირებს  

საკითხებს, როგორიცაა ერთობლივი საწარმოს მართვისა და საქმიანობის, ისევე როგორც  

ერთობლივი საწარმოს მხარეების ინვესტიციების, ან სხვა შენატანების, ფორმა. საკონტრაქტო  

ერთობლივი საწარმოების ყველა მხარის წილობრივი მონაწილეობა არ არის აუცილებელი.  

„საწარმო უცხოური ინვესტიციით“ ცხრილში გულისხმობს „ჩინურ-უცხოური ერთობლივი 

სააქციო საწარმოს შესახებ კანონის“, „ჩინურ-უცხოური საკონტრაქტო ერთობლივი 

საწარმოების შესახებ კანონის“ და „უცხოური კაპიტალის საწარმოების შესახებ კანონის“ 

შესაბამისად ჩამოყალიბებული ან სხვაგვარად ორგანიზებულ საწარმოს. 

[15] “ბიზნეს ვიზიტორი” გულისხმობს საქართველოს ფიზიკურ პირს, ვინც: (a) მომსახურების  

გამყიდველი, რომელიც საქართველოს მომსახურების მიმწოდებლის გაყიდვების 

 წარმომადგენელია და სურს დროებით შესვლა ჩინეთში მომსახურების მიმწოდებლის  

მომსახურების გაყიდვის მიზნით მოლაპარაკებების საწარმოებლად, სადაც ასეთი წარმომადგენელი  

არ ერთვება გაყიდვებში ფართო საზოგადოებისთვის მომსახურების პირდაპირი მიყიდვით ან  

მიწოდებით; ან (b) ქართველი ინვესტორი, ან მისი უფლებამოსილი წარმომადგენელი, რომელსაც  

სურს დროებით შესვლა ჩინეთში ამ ინვესტორის კომერციული წარმომადგენლობის დაფუძნების,  

გაფართოების, მონიტორის, ან განკარგვის მიზნით. 

[16] „მენეჯერი” გულისხმობს ორგანიზაციის ფიზიკურ პირს, რომელიც ხელმძღვანელობს  

ორგანიზაციას, ან მის დეპარტამენტს ან ქვედანაყოფს, ზედამხედველობს და აკონტროლებს სხვა 

 ზედამხედველი, პროფესიონალი ან მენეჯერი დაქირავებულების სამუშაოს, აქვს 

 უფლებამოსილება დაიქირაოს ან გაათავისუფლოს, ან განახორციელოს სხვა დასაქმებასთან  

დაკავშირებული ქმედება (როგორიცაა დაწინაურება ან შვებულების ნებართვა), და ახორციელებს  

დისკრეციულ ძალაუფლებას ყოველდრიურ სამუშაოზე. 

[17] „აღმასრულებელი” გულისხმობს ორგანიზაციის ფიზიკურ პირს ვინც ხელმძღვანელობს  

ორგანიზაციის მენეჯმენტს, ისინი სარგებლობენ ფართო უფლებამოსილებით გადაწყვეტილებების  

მიღებისას და მათზე ხორციელდება მხოლოდ ზოგადი კონტროლი ან ხელმძღვანელობა უფრო  

მაღალი რანგის ხელმძღვანელი პირების, დირექტორთა საბჭოს ან აქციონერების მხრიდან.  

ხელძღვანელი პირები არ ახორციელებენ ისეთ ფუნქციებს, რომლებიც უშუალოდ არის  

დაკავშირებული ორგანიზაციის მიერ მომსახურების მიწოდებასთან. 

[18] „სპეციალისტი” გულისხმობს ორგანიზაციაში მომუშავე პირს, რომელიც მაღალი  

კვალიფიკაციით გამოირჩევა და ფლობს უწყვეტ გამოცდილებას და გააჩნია ორგანიზაციის  
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მომსახურების სახეების, სამეცნიერო-კვლევითი აპარატურის, ტექნოლოგიების ან მართვის მაღალი  

დონის ცოდნა. 

[19] „საკონტრაქტო მომსახურების მიმწოდებელი” გულისხმობს საქართველოს ფიზიკურ პირს 

, ვინც: (a) დასაქმებულია საქართველოს მომსახურების მიმწოდებლის ან საწარმოს მიერ, იქნება ეს  

კომპანია, პარტნიორობა თუ ფირმა, ვინც შედის ჩინეთში დროებით მომსახურების მისაწოდებლად  

მისი დამსაქმებლისა და ჩინეთის მომსახურების მიმღებს შორის კონტრაქტის თანახმად; (b)  

საქართველოს კომპანიის, პარტნიორობის ან ფირმის მიერაა დასაქმებული, რომელსაც ჩინეთში,  

სადაც ხდება მომსახურების მიწოდება, კომერციული წარმომადგენლობა არ ჰყავს; (c)  

ანაზღაურებას ღებულობს დამსაქმებლისგან; და (d) აქვს შესაბამისი მომსახურების  

მიწოდებისთვის საჭირო განათლება და პრფესიული კვალიფიკაცია. 

[20] ჩინეთის ვალდებულებები გაწერილია თანდართულ ფაილებში: ძირითადი  

სატელეკომუნიკაციო ვალდებულებების გაწერისთვის დოკუმენტი (S/GBT/W/2/REV/1) და  

სპექტრის ხელმისაწვდომობის ბაზარზე დაშვების შეზღუდვები (S/GBT/W/3). 

 ყველა საერთაშორისო სატელეკომუნიკაციო მომსახურებამ უნდა გაიაროს ჩინეთის  

ტელეკომუნიკაციების ორგანოს მიერ დადგენილი პუნქტები, რომელიც მოქმედებს, როგორც  

დამოუკიდებელი მარეგულირებელი ორგანო მითითებითი დოკუმენტის მე-5 პუნქტის  

პრინციპების შესაბამისად. 

[21] მომსახურება გრუნტის ამოღების ჩათვლით, რომელიც დაკავშირებულია ინფრასტრუქტურის 

 მშენებლობასთან. 

[22] CPC 518-ის დაფარვა შემოიფარგლება მხოლოდ მშენებლობის და/ან დასანგრევი აპარატების  

ოპერატორით დაქირავება და ლიზინგით, რომელსაც ფლობს და იყენებს უცხოური სამშენებლო  

საწარმო მომსახურების მიწოდებისას. 

* ვალდებულება არ არის აღებული, რადგან ტექნიკურად შეუძლებელია განხორციელება. 

[23] იხილეთ WTO-ში ჩინეთის გაერთიანებაზე სამუშაო ჯგუფის ანგარიშის  

პარაგრაფი 310. 

* ვალდებულება არ არის აღებული, რადგან ტექნიკურად შეუძლებელია 

 განხორციელება. 

* ვალდებულება არ არის აღებული, რადგან ტექნიკურად შეუძლებელია  

განხორციელება. 

[24] მოიცავს ნებისმიერი ტიპის კაბელს. 

[25] მეტი სიცხადისთვის, TRIPS-ის შეთანხმება მოიცავს ნებისმიერ მოქმედ ოქმს შეთანხმებაში  

შესწორებათა შეტანის შესახებ, ასევე მხარეთა შორის TRIPS-ისშეთანხმებისნებისმიერი დებულების  

გაუქმებას, WTO-ს წევრთა მიერ, WTO-ს შეთანხმების შესაბამისად. 
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[26] მხარეებმა ცნობისათვის გაცვალეს გეოგრაფიული აღნიშვნების სფეროში არსებული მათი  

კანონმდებლობის ინგლისური თარგმანი. ნებისმიერი ახალი კანონის და/ან არსებულ  

კანონმდებლობაში შეტანილი ნებისმიერი ცვლილების ძალაში შესვლის შემდეგ, მხარეები  

თანხმდებიან უზრუნველყონ ამ ახალი კანონის და/ან შესწორების ინგლისური ვერსიის  

წარმოდგენა ცნობისთვის. 

[27] ამ შეთანხმების მიზნებისათვის, „საგადასახადო კონვენცია“ ნიშნავს კონვენციას ორმაგი დაბეგვრის  

თავიდან აცილების მიზნით ან დაბეგვრის შესახებ სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებას ან  

შეთანხმებას, რომლის მხარეებს წარმოადგენენ ორივე მხარე. 

 

 


