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 სივრცის შესახებ შე თან ხმე ბა 

DRB და ვე ბის გა დაწ ყვე ტის საბ ჭო 

DSM და ვე ბის მოგ ვა რე ბის მე ქა ნიზ მი 

EaP აღ მო სავ ლეთ პარ ტნიო რო ბა 

EASA ევ რო პის საა ვია ციო უსაფ რთხოე ბის 
 ევ რო პუ ლი საა გენ ტო 

EaTCP აღ მო სავ ლეთ პარ ტნიო რო ბის ტე რი ტო რიუ ლი 
 თა ნამ შრომ ლო ბის პროგ რა მა 

EBRD ევ რო პის რე კონ სტრუქ ციი სა და გან ვი თა რე ბის ბან კი 

EDA ევ რო პის თავ დაც ვის საა გენ ტო 

EEA ევ რო პის გა რე მოს დაც ვი თი საა გენ ტო 

EFTA ევ რო პის თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის ასო ცია ცია 

EIA გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის შე ფა სე ბა 

EIB ევ რო პის საინ ვეს ტი ციო ბან კი 

EMCDDA ნარ კო ტი კე ბი სა და ნარ კო და მო კი დე ბუ ლე ბის 
 მო ნი ტო რინ გის ევ რო პუ ლი ცენ ტრი 

VIII



EMSA ევ რო პის საზ ღვაო უსაფ რთხოე ბის საა გენ ტო 

ENP ევ რო პის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კა 

ETSI  ევ რო პის სა ტე ლე კო მუ ნი კა ციო 
 სტან დარ ტე ბის ინ სტი ტუ ტი 

EU ევ რო კავ ში რი 

FDI პირ და პი რი უც ხოუ რი ინ ვეს ტი ციე ბი 

FSA სა ფი ნან სო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის საა გენ ტო 

FTA თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე თან ხმე ბა 

GATS გე ნე რა ლუ რი შე თან ხმე ბა მომ სა ხუ რე ბით ვაჭრობის შე სა ხებ 

GATT გე ნე რა ლუ რი შე თან ხმე ბა ტა რი ფე ბი სა და ვაჭ რო ბის შე სა ხებ 

GI გეოგ რა ფიუ ლი აღ ნიშ ვნე ბი 

GOST სა ხელ მწი ფო სტან დარ ტი (Gosudarstvenny Standart) 

GPSD პრო დუქ ციის უსაფ რთხოე ბის ზო გა დი დი რექ ტი ვა 

ICT საინ ფორ მა ციო და სა კო მუ ნი კა ციო ტექ ნო ლო გიე ბი 

IMF საერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დი 

INTERREG ევ რო კავ ში რის რე გიონ თა შო რი სი 
 თა ნამ შრომ ლო ბის პროგ რა მა 

IPR ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბი 

MFN უპი რა ტე სი ხელ შეწ ყო ბის რე ჟი მი 

MoU ურ თიერ თგა გე ბის მე მო რან დუ მი 

NBG სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კი 

NGO არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია 

NIF სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის საინ ვეს ტი ციო მე ქა ნიზ მი 

ODIHR დე მოკ რა ტიუ ლი ინ სტი ტუ ტე ბი სა და ადა მია ნის 
 უფ ლე ბე ბის დაც ვის ოფი სი 

OECD ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ შრომ ლო ბი სა და 
 გან ვი თა რე ბის ორ გა ნი ზა ცია 

OSCE ევ რო პის უსაფ რთხოე ბი სა და 
 თა ნამ შრომ ლო ბის ორ გა ნი ზა ცია 

PEM პა ნევ რო პულ–ხმელ თა შუაზ ღვის წარ მო შო ბის 
 წე სე ბის სის ტე მა 

PESI პან -ევ რო პუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რა 

PLLC შეზ ღუ დუ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბის მქო ნე 
 სა ხელ მწი ფო კომ პა ნიე ბი 

SMEs მცი რე და სა შუა ლო სა წარ მოე ბი 
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SPA სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის საა გენ ტო 

SPS სა ნი ტა რუ ლი და ფი ტო სა ნი ტა რუ ლი 
 (სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის) რე გუ ლა ციე ბი 

TBT ვაჭ რო ბა ში ტექ ნი კუ რი ბა რიე რე ბი 
 (სამ რეწ ვე ლო პრო დუქ ციის სტან დარ ტე ბი) 

TRIPS შე თან ხმე ბა ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბის  
 სა ვაჭ რო ას პექ ტე ბის შე სა ხებ 

VLAP სა ვი ზო რე ჟი მის ლი ბე რა ლი ზა ციის სა მოქ მე დო გეგ მა 

WTO მსოფ ლიო სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა ცია 
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წინასიტყვაობა 

წ ი ნამ დე ბა რე სა ხელ მძღვა ნე ლო მიზ ნად ისა ხავს სა ქარ თვე ლო სა და 
ევ რო კავ შირს და მის 28 წევრ სა ხელ მწი ფოს შო რის გა ფორ მე ბუ ლი 
ვრცე ლი და კომ პლექ სუ რი ხელ შეკ რუ ლე ბის - ასო ცი რე ბის შე თან-

ხმე ბის და მი სი გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლის, ღრმა და ყოვ ლის მომ ცვე ლი თა-
ვი სუ ფა ლი სა ვაჭ რო სივ რცის შე სა ხებ შე თან ხმე ბის (DCFTA) - ში ნაარ სის 
გან მარ ტე ბას. მსგავ სად სხვა რთუ ლი ხა სია თის სა მარ თლებ რი ვი ტექ სტე-
ბი სა, შეუძ ლე ბე ლია აღ ნიშ ნუ ლი შე თან ხმე ბა წა კით ხუ ლი და გა გე ბუ ლი 
იქ ნას რო გორც წიგ ნი. შე სა ბა მი სად, ამ პუბ ლი კა ციის მი ზა ნია ყვე ლას-
თვის გა სა გებ ენა ზე იმის გან მარ ტე ბა, თუ რას გუ ლის ხმობს შე თან ხმე ბის 
თი თოეუ ლი თა ვი რო გორც მხა რეე ბის მიერ ნა კის რი ვად ლე ბუ ლე ბე ბის, 
ასე ვე მა თი აღ სრუ ლე ბის პერ სპექ ტი ვის თვალ საზ რი სით. 

სა ხელ მძღვა ნე ლოს ავ ტო რე ბის მი ზა ნია მკით ხველ თა ფარ თო წრეე-
ბის მოც ვა, მათ შო რის, სა ხელ მწი ფო მო ხე ლეე ბის, პარ ლა მენ ტა რე ბის, იუ-
რის ტე ბის, ბიზ ნეს -წრეე ბის და ბიზ ნეს -კონ სულ ტან ტე ბის, ანა ლი ტი კო სე ბის, 
მკვლე ვა რე ბის, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის, უნი ვერ სი ტე ტე ბის პრო ფე-
სორ -მას წავ ლებ ლე ბის, სტუ დენ ტე ბი სა და ჟურ ნა ლის ტე ბის. 

სა ხელ მძღვა ნე ლოს სტრუქ ტუ რა ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის სტრუქ ტუ-
რის იდენ ტუ რია, თუმ ცა ამ დო კუ მენ ტე ბის თა ვე ბი არ არის ერ თმა ნე თის 
იდენ ტუ რი. შე თან ხმე ბა ში ასა ხუ ლი რამ დე ნი მე თა ვი, რო მე ლიც ნაკ ლებ 
ინ ტე რესს იწ ვევს, წი ნამ დე ბა რე სა ხელ მძღვა ნე ლო ში არ არის მი მო ხი ლუ-
ლი, ხო ლო რამ დე ნი მე თა ვის სა თაუ რი მცი რედ შეც ვლი ლია. 

 პუბ ლი კა ცია წარ მოად გენს ერ თის მხრივ ევ რო კავ შირ სა და მის წევრ 
სა ხელ მწი ფოებ სა და მეო რეს მხრივ სა ქარ თვე ლოს, მოლ დო ვა სა და უკ-
რაი ნას შო რის გა ფორ მე ბუ ლი მსგავ სი, მაგ რამ არა იდენ ტუ რი, შე თან-
ხმე ბე ბის შე სა ხებ სა ხელ მძღვა ნე ლოე ბის ტრი ლო გიის ნა წილს. სა მი ვე 
ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი სა ხელ მძღვა ნე ლო ხელ მი საწ ვდო მია ელექ ტრო ნუ ლად 
და მა თი ჩა მოტ ვირ თვა შე საძ ლე ბე ლია უფა სოდ, ინ გლი სურ და ზე მოთ-
ხსე ნე ბუ ლი სა მი ქვეყ ნის ენებ ზე შემ დე გი მი სა მარ თი დან: www.3dcftas.eu. 

 სა ხელ მძღვა ნე ლო ში არის მი თი თე ბე ბი ასო ცი რე ბის დღის წეს რიგ ზე, 
დო კუ მენ ტზე, რო მე ლიც მომ ზა დე ბუ ლია ერ თობ ლი ვად ევ რო კავ ში რი სა 
და სა ქარ თვე ლოს მიერ ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის გან ხორ ციე ლე ბის შე-
ფა სე ბის მიზ ნით და მოი ცავს დე ტა ლურ და გა ნახ ლე ბულ ინ ფორ მა ციას 
შე თან ხმე ბის სხვა დას ხვა თე მა ტი კა ზე. ამ გვა რად, შე თან ხმე ბა და დღის 
წეს რი გი არ უნ და იყოს ერ თმა ნეთ ში აღ რეუ ლი. ორი ვე დო კუ მენ ტის ოფი-
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ცია ლუ რი ტექ სტი ინ გლი სურ და ქარ თულ ენებ ზე ხელ მი საწ ვდო მია შემ დეგ 
ელ -მი სა მარ თზე: www.3dcftas.eu. 

მკით ხველ თა უფ რო ფარ თო წრეე ბის თვის, მათ შო რის სტუ დენ ტე-
ბის თვის, მომ ზად და სა ხელ მძღვა ნე ლოს შე მოკ ლე ბუ ლი და გა სა გებ ენა ზე 
შეს რუ ლე ბუ ლი ვერ სია რო გორც ბეჭ დურ, ასე ვე ელექ ტრო ნულ ფორ მატ ში 
ინ გლი სურ და ქარ თულ ენებ ზე და ხელ მი საწ ვდო მია შემ დეგ ელ -მი სა მარ-
თზე: www.3dcftas.eu. 

სა ხელ მძღვა ნე ლო მკვლე ვარ თა და ექ სპერ ტთა ორ მა გუნ დმა მოამ-
ზა და, კერ ძოდ კი ბრიუ სელ ში მდე ბა რე CEPS-ი სა და თბი ლის ში მდე ბა რე 
„რე ფორ მა ტიქ სის“ ექ სპერ ტებ მა. CEPS-ი და ფუძ ნე ბუ ლია 1983 წელს და 
იგი ევ რო პის სა კით ხებ ზე წამ ყვან ანა ლი ტი კურ /კვლე ვით ცენ ტრად ით-
ვლე ბა; ორ გა ნი ზა ციას გააჩ ნია სა კუ თარ მკვლე ვარ თა ძლიე რი ჯგუ ფი 
და პარ ტნიო რი ინ სტი ტუ ტე ბის ფარ თო ქსე ლი მსოფ ლიოს მას შტა ბით. 
ორ გა ნი ზა ციის მი სიაა სიღ რმი სეუ ლი პო ლი ტი კუ რი კვლე ვე ბის ჩა ტა რე ბა 
და ამ კვლე ვებ ზე დაყ რდნო ბით ევ რო პის წი ნა შე მდგა რი გა მოწ ვე ვე ბის 
გა დაწ ყვე ტის კონ სტრუქ ციუ ლი გზე ბის და სახ ვა. 

რე ფორ მა ტიქ სი საერ თა შო რი სო სა კონ სულ ტა ციო კომ პა ნიაა, რო-
მე ლიც თბი ლის ში მდე ბა რეობს. ორ გა ნი ზა ცია და ფუძ ნე ბუ ლია სა ქარ-
თვე ლოს ყო ფი ლი მა ღა ლი თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის მიერ, რომ ლებ მაც 
ბო ლო ათ წლეუ ლის გან მავ ლო ბა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი წვლი ლი შეი ტა ნეს 
სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი რე ფორ მე ბის შე მუ შა ვე ბა სა და მათ წარ მა-
ტე ბით გან ხორ ციე ლე ბა ში. კომ პა ნია ამ ჟა მად ახორ ციე ლებს სა კონ სულ-
ტა ციო პროექ ტებს ცენ ტრა ლურ და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პა ში, აფ რი კა სა და 
ცენ ტრა ლურ აზია ში. სა ხელ მძღვა ნე ლოს თა ნაავ ტო რე ბი მად ლიე რე ბას 
გა მო ხა ტა ვენ ნი კა გი ლაუ რის მი მართ, მის მიერ რამ დე ნი მე თავ თან და-
კავ ში რე ბით გა კე თე ბუ ლი სა სარ გებ ლო კო მენ ტა რე ბის თვის. 

მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ხელ მძღვა ნე ლოს ში ნაარ სის ნა წი ლი საკ-
მაოდ ტექ ნი კუ რია, ვი მე დოვ ნებთ, რომ მკით ხვე ლი დაა ფა სებს კონ სტან ტინ 
სუ ნერ ბერ გის სა ხა ლი სო ხა სია თის ილუს ტრა ციებს, რომ ლე ბიც წიგ ნის 
ყდას და ყო ვე ლი თა ვის პირ ველ გვერდს ამ შვე ნებს. 

და ბო ლოს, ავ ტო რე ბი მად ლო ბას უხ დიან შვე დე თის საერ თა შო რი სო 
გან ვი თა რე ბის საა გენ ტოს (Sida) მი სი მხარ და ჭე რი სა და პროექ ტის და ფი-
ნან სე ბის თვის. გან სა კუთ რე ბით კი, მი რია პე ტერ სონს და მა რია ლიუნ გმანს 
მათ მიერ პროექ ტის საწ ყი სი ეტა პი დან ვე მხარ და ჭე რის თვის. 

წი ნამ დე ბა რე პუბ ლი კა ცია ში გა მოთ ქმუ ლი მო საზ რე ბე ბი მთლია ნად 
მი სი ავ ტო რე ბის აზრს გა მო ხა ტავს და არ უნ და იყოს აღ ქმუ ლი, რო გორც 
CEPS-ის, რე ფორ მა ტიქ სის, Sida-ს ან ევ რო კავ ში რის მო საზ რე ბე ბი. 
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მოკლე მიმოხილვა

რა?

სა ქარ თვე ლოს და ევ რო კავ შირს შო რის გა ფორ-
მე ბუ ლი ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბა წარ მოად გენს 
ყოვ ლის მომ ცველ ხელ შეკ რუ ლე ბას, რო მე ლი-
თაც მხა რეებს შო რის ურ თიერ თო ბე ბი რე გუ-
ლირ დე ბა. ვაჭ რო ბას თან და კავ ში რე ბულ ას პექ-
ტებს გან სახ ღვრავს ღრმა და ყოვლისმომცველი 
თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შე თან-
ხმე ბა (DCFTA), რო მე ლიც ასო ცი რე ბის შე თან ხმე-
ბის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლია. ევ რო კავ ში რის თვის 
ეს ე.წ. „შე რეუ ლი“ ხა სია თის შე თან ხმე ბაა, რო მე ლიც რო გორც ევ რო კავ შირს, 
ასე ვე მის წევრ ქვეყ ნებს ავალ დე ბუ ლებს. შე თან ხმე ბის ტექ სტი საკ მაოდ 
ვრცე ლია და მას ბევ რი და ნარ თი აქვს. 

შე თან ხმე ბას 2014 წლის 27 ივ ნისს მოე წე რა ხე ლი, რის შემ დე გაც 
იგი სა ქარ თვე ლოს, ევ რო პის პარ ლა მენ ტი სა და ევ რო კავ ში რის 28 წევ რი 
სა ხელ მწი ფოს მიერ იქ ნა რა ტი ფი ცი რე ბუ ლი. შე თან ხმე ბის ეკო ნო მი კუ-
რი ნა წი ლი პი რო ბი თად (conditional application) 2014 წლის 1 სექ ტემ ბრი დან 
ამოქ მედ და, ხო ლო 2016 წლის 1 ივ ლისს იგი სრუ ლად შე ვი და ძა ლა ში. 

მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ შე თან ხმე ბა უაღ რე სად ტექ ნი კუ რი ხა სია თი-
საა, თა ვი სი არ სით იგი სა ქარ თვე ლოს თვის გეო პო ლი ტი კუ რი მნიშ ვნე-
ლო ბი საა, რად გან სა ქარ თვე ლოს ევ რო პულ იდენ ტო ბას ადას ტუ რებს და 
ხაზს უს ვამს ქვეყ ნის სტრა ტე გიულ სა გა რეო პო ლი ტი კის პრიო რი ტეტს, რაც 
ევ რო კავ შირ თან უფ რო მჭიდ რო კავ ში რე ბის დამ ყა რე ბა ში მდგო მა რეობს. 

რატომ?

შე თან ხმე ბის პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი მიზ ნე ბი გა დამ წყვე ტი 
მნიშ ვნე ლო ბი საა სა ქარ თვე ლოს მო მავ ლის თვის და ქვეყ ნის და მოუ კი-
დე ბელ და უსაფ რთხო ევ რო პულ სა ხელ მწი ფოდ ჩა მო ყა ლი ბე ბის თვის. ამ 
მიზ ნე ბის გან საზ ღვრა საკ მაოდ მარ ტი ვა და არის შე საძ ლე ბე ლი. 
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შე თან ხმე ბის პო ლი ტი კუ რი მი ზა ნი სა ქარ თვე ლოს „ევ რო პუ ლი არ-
ჩე ვა ნის“ გან ხორ ციე ლე ბის და მი სი ევ რო კავ შირ თან დაახ ლოე ბის ხელ-
შეწ ყო ბაა. ეს გუ ლის ხმობს ფუნ და მენ ტუ რი ევ რო პუ ლი ღი რე ბუ ლე ბე ბის, 
კერ ძოდ კი, დე მოკ რა ტიი სა და კა ნო ნის უზე ნაე სო ბის დამ კვიდ რე ბას, 
ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის დაც ვის უზ რუნ ველ ყო ფას და ევ რო პუ ლი უსაფ-
რთხოე ბი სა და მარ თლწეს რი გის ნორ მე ბის და ნერ გვას. შე თან ხმე ბა არ 
ეხე ბა სა ქარ თვე ლოს ევ რო კავ შირ ში გა წევ რია ნე ბის სა კითხს, თუმ ცა იგი 
არ გა მო რიც ხავს მო მა ვალ ში ასე თი პერ სპექ ტი ვის არ სე ბო ბას. 

შე თან ხმე ბის ეკო ნო მი კუ რი მი ზა ნია სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის მო-
დერ ნი ზა ციის მხარ და ჭე რა, ევ რო კავ შირ თან და მსოფ ლიოს უმ სხვი ლეს 
სა ვაჭ რო პარ ტნიო რებ თან ვაჭ რო ბის გა ფარ თოე ბის ხელ შეწ ყო ბით და 
ეკო ნო მი კუ რი რე გუ ლი რე ბის ევ რო კავ ში რის საუ კე თე სო პრაქ ტი კის შე-
სა ბა მი სად რე ფორ მი რე ბის გზით. ეს ნა ბი ჯე ბი, სა ბო ლოო ჯამ ში, ხელს 
შეუწ ყობს სა ქარ თვე ლოს და ევ რო კავ ში რის ეკო ნო მი კუ რი ინ ტეგ რა ციის 
უმაღ ლე სი დო ნის მიღ წე ვას. 

როგორ?

აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ყვე ლა სხვა ქვეყ ნე ბის გან სა ქარ თვე ლოს 
ის გა ნას ხვა ვებს, რომ 2003 წლის ვარ დე ბის რე ვო ლუ ციის შემ დგომ 
პე რიოდ ში ქვე ყა ნამ გაა ტა რა ეკო ნო მი კის ლი ბე რა ლი ზა ციის კენ მი მარ-
თუ ლი რა დი კა ლუ რი რე ფორ მე ბი, წარ მა ტე ბით მოა ხერ ხა კო რუფ ციის 
შემ ცი რე ბა და უაღ რე სად ხელ საყ რე ლი ბიზ ნეს -გა რე მოს ჩა მო ყა ლი ბე ბა. 
ამ რი გად, ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბა სა და DCFTA-ს უკ ვე არ სე ბუ ლი მიღ წე-
ვე ბი უდევს სა ფუძ ვლად. 

შე თან ხმე ბა წარ მოად გენს სა ქარ თვე ლოს მო დერ ნი ზა ციის და ევ რო-
პი ზა ციის გეგ მას ევ რო პულ ნორ მებ თან ჰარ მო ნი ზა ციის გზით, რაც, ზო გა-
დად, საუ კე თე სო საერ თა შო რი სო პრაქ ტი კად მოიაზ რე ბა. სა ქარ თვე ლოს 
არ მოუ წევს „ბორ ბლის თა ვი დან გა მო გო ნე ბა“ მთელ რიგ რთულ ტექ ნი-
კურ სფე როებ ში. ქვე ყა ნა წინ და ხე დუ ლად უდ გე ბა ევ რო პულ კა ნონ მდებ-
ლო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის უზ რუნ ველ ყო ფას და იმავ დროუ ლად, თავს 
არი დებს ვალ დე ბუ ლე ბე ბის გა და მე ტე ბუ ლად ან ნაად რე ვად შეს რუ ლე-
ბას. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ სა ქარ თვე ლოს მიერ ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის 
გან ხორ ციე ლე ბის თვალ საზ რი სით საკ მაო მოქ ნი ლო ბაა დაშ ვე ბუ ლი და 
ორი ვე მხა რის თან ხმო ბის შემ თხვე ვა ში, შე საძ ლე ბე ლია დად გე ნი ლი ვა-
დე ბის გაგ რძე ლე ბა, ან სა კა ნონ მდებ ლო მოთ ხოვ ნე ბის გა და სინ ჯვა. რო-
გორც სა ქარ თვე ლოს თვის, ასე ვე ევ რო კავ ში რის თვის ეს პრო ცე სი იქ ნე ბა 
უფ რო მე ტად „სწავ ლე ბა კე თე ბის პრო ცეს ში“ და სა ჭი როე ბის შემ თხვე ვა ში, 
შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა სა კა ნონ მდებ ლო მოთ ხოვ ნე ბის დე ტა ლე ბის კო-
რექ ტი რე ბა. ევ რო კავ ში რის თვის სა ქარ თვე ლოს თან, მოლ დო ვას თან და 
უკ რაი ნას თან გა ფორ მე ბუ ლი ღრმა და ყოვ ლის მომ ცვე ლი თა ვი სუ ფა ლი 
სა ვაჭ რო სივ რცის შე სა ხებ შე თან ხმე ბე ბი წარ მოად გენს სხვა ქვეყ ნებ თან 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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(კო რეა, კა ნა და) გა ფორ მე ბუ ლი სა ვაჭ რო შთან ხმე ბე ბი სა გან გან სხვა ვე ბით 
გან სა კუთ რე ბუ ლად ‘ღრმა’ ხელ შეკ რუ ლებს. 

2014 წლის 1 სექ ტემ ბრი დან ევ რო კავ შირ მა პრაქ ტი კუ ლად სრუ ლად 
გახ სნა თა ვი სი ბა ზა რი სა ქარ თვე ლო დან იმ პორ ტის თვის და გააუქ მა საიმ-
პორ ტო ტა რი ფე ბი. 2006 წლი დან სა ქარ თვე ლომ ცალ მხრი ვად გახ სნა 
თა ვი სი ბა ზა რი მთე ლი მსოფ ლიოს თვის. ეს ნიშ ნავს, რომ ევ რო კავ ში რის 
ბაზ რის გახ სნა ახალ შე საძ ლებ ლო ბებს სთა ვა ზობს სა ქარ თვე ლოს და 
ამავ დროუ ლად არ არის და კავ ში რე ბუ ლი რის კებ თან, რად გა ნაც ქვეყ ნის 
ეკო ნო მი კა უკ ვე ისე დაც მორ გე ბუ ლია საერ თა შო რი სო კონ კუ რენ ციას. 

შე თან ხმე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს თვის ფი ნან სუ რი 
მხარ და ჭე რის უზ რუნ ველ ყო ფა ტექ ნი კუ რი დახ მა რე ბი სა და ინ ვეს ტი ციე ბის 
სა ხით იმ სფე როებ ში, სა დაც რე გუ ლი რე ბას თან შე სა ბა მი სო ბის ხარ ჯე ბი 
მა ღა ლია, ასე ვე, გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია ევ რო კავ ში რის მხრი დან გრან ტე-
ბის, ხო ლო ევ რო პუ ლი სა ფი ნან სო ინ სტი ტუ ტე ბის მხრი დან კი სეს ხე ბის 
გა მო ყო ფა თუ ინ ვეს ტი ციე ბის გან ხორ ციე ლე ბა1.

შე თან ხმე ბა არ წარ მოად გენს ჯა დოს ნურ ჯოხს, რო მე ლიც სა ქარ თვე-
ლოს არ სე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი გა მოწ ვე ვე ბის დაუ ყოვ ნე-
ბელ გა დაჭ რა ში დაეხ მა რე ბა. მიუ ხე და ვად ამი სა, შე თან ხმე ბის დე ბუ ლე ბე ბი 
მი მარ თუ ლია სა ქარ თვე ლოს პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი რე ფორ მე ბის 
უმე ტე სი ნა წი ლის ხელ შეწ ყო ბის კენ. სა ბო ლოო ჯამ ში, შე თან ხმე ბა წარ-
მოად გენს გზამ კვლევს, რო მე ლიც დაეხ მა რე ბა სა ქარ თვე ლოს შეუერ თდეს 
ევ რო პის მთელ რიგ მცი რე, მაგ რამ ღია ეკო ნო მი კის მქო ნე ქვეყ ნებს რო-
მელ თაც უკ ვე მიაღ წიეს, ან შეუძ ლიათ მიაღ წიონ ეკო ნო მი კუ რი და სო ცია-
ლუ რი გან ვი თა რე ბის მა ღალ დო ნეს. 

   * * * *  

ნა წი ლი I. პო ლი ტი კუ რი პრინ ცი პე ბი, კა ნო ნის უზე ნაე სო ბა და 
სა გა რეო პო ლი ტი კა 

ამ ნა წი ლის თა ვე ბი ეხე ბა შე თან ხმე ბის არა -ე კო ნო მი კურ ნა წილს და 
მათ ში ასა ხუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი ფუნ და მენ ტუ რი მნიშ ვნე ლო ბი საა, თუმ ცა, 
თა ვი სი ხა სია თით ძი რი თა დად ხა რის ხობ რი ვია. 

დე  მოკ  რა  ტია, ადა  მია  ნის უფ  ლე  ბე  ბის დაც  ვა და კა  ნო  ნის უზე  ნაე  სო  ბა 
ასო  ცი  რე  ბის შე  თან  ხმე  ბის „არ  სე  ბით ელე  მენ  ტებს“ წარ  მოად  გენს, რო  მელ -
თა უხე  ში დარ  ღვე  ვის შემ  თხვე  ვა  ში შე  თან  ხმე  ბის მოქ  მე  დე  ბა შეიძ  ლე  ბა 
შე  ჩერ  დეს. სა  ქარ  თვე  ლომ, რო  გორც ახალ  მა დე  მოკ  რა  ტიამ, წარ  მა  ტე -
ბით შექ  მნა მთე  ლი რი  გი დე  მოკ  რა  ტიუ  ლი ინ  სტი  ტუ  ტე  ბი. ქვე ყა ნა აგ რძე-
ლებს ძი რეუ ლი რე ფორ მე ბის გა ტა რე ბას მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სფე რო ში. 

1 ეს ინსტიტუტებია ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB) და ევროპის რეკონსტრუქციისა და 
განვითარების ბანკი (EBRD).

3  მოკლე მიმოხილვა 



მიუ ხე და ვად ამი სა, კვლა ვაც რჩე ბა გარ კვეუ ლი პრობ ლე მე ბი შერ ჩე ვი თი 
მარ თლმსა ჯუ ლე ბის, მე დიის თა ვი სუფ ლე ბი სა და სა სა მარ თლოე ბის და-
მოუ კი დებ ლო ბის თვალ საზ რი სით. ვარ დე ბის რე ვო ლუ ციის შემ დეგ სა-
ქარ თვე ლო ში ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის დაც ვის თვალ საზ რი სით არ სე ბუ ლი 
ვი თა რე ბა გაუმ ჯო ბეს და. მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი გან ხორ ციელ და 
სა კა ნონ მდებ ლო დო ნე ზე, თუმ ცა, კა ნონ მდებ ლო ბის აღ სრუ ლე ბა შემ დგომ 
გაუმ ჯო ბე სე ბას სა ჭი როებს. 

სა ქარ თვე ლოს მნიშ ვნე ლო ვა ნი მიღ წე ვე ბი აქვს კო რუფ ციას თან ბრძო-
ლის თვალ საზ რი სით და იგი საერ თა შო რი სო დო ნე ზეა აღია რე ბუ ლი რო-
გორც ლი დე რი ქვე ყა ნა ამ მი მარ თუ ლე ბით. ქვე  ყა  ნა აგ  რძე  ლებს რე  ფორ  მე  ბის 
გა  ტა  რე  ბას კო რუფ ციას თან ბრძო ლის მი მარ თუ ლე ბით, რაც გა დამ წყვე ტი 
მნიშ ვნე ლო ბი საა ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის წარ მა ტე ბით გან ხორ ციე ლე ბი სა 
და სა ქარ თვე ლოს მო მა ვა ლი ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბი სათ ვის. 

ეს რე ფორ მე ბი და კავ ში რე ბუ ლია იმ წი ნა პი რო ბებ თან, რაც ევ რო კავ-
შირ მა წა მოა ყე ნა სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქეე ბი სათ ვის ევ რო კავ შირ ში უვი-
ზო მი მოს ვლის უფ ლე ბის მი ნი ჭე ბას თან და კავ ში რე ბით. ევ რო კო მი სიის 
ინ ფორ მა ციის თა ნახ მად, უვი ზო მი მოს ვლას თან და კავ ში რე ბუ ლი წი ნა პი-
რო ბე ბი სა ქარ თვე ლომ შეას რუ ლა და ევ რო კავ ში რის საბ ჭომ სა ბო ლოო 
გა დაწ ყვე ტი ლე ბა უნ და მიი ღოს მოკ ლე ვა დიან ვი ზი ტებ თან და კავ ში რე ბით 
სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქეე ბის თვის სა ვი ზო მოთ ხოვ ნის გაუქ მე ბის თაო ბა ზე. 

სა გა რეო და უსაფ რთხოე ბის პო ლი ტი კა ევ რო კავ შირ -სა ქარ თვე ლოს 
შო რის თა ნამ შრომ ლო ბის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი კომ პო ნენ ტია რო გორც სა-
ქარ თვე ლოს ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რა ციის სტრა ტე გიუ ლი მიზ ნი დან, ასე ვე, 
რუ სე თის მხრი დან არ სე ბულ საფ რთხეებ თან გამ კლა ვე ბის აუ ცი ლებ ლო-
ბი დან გა მომ დი ნა რე. სა  ქარ  თვე  ლო უერ  თდე  ბა ევ რო კავ ში რის მიერ საერ-
თა შო რი სო დიპ ლო მა ტიის სფე რო ში მი ღე ბულ მთელ რიგ პო ზი ციებს და 
არის ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე აქ ტიუ რი არა- წევ რი პარ ტნიო რი, რო მე ლიც 
მო ნა წი ლეო ბას იღებს ევ რო კავ ში რის რამ დე ნი მე სამ ხედ რო მი სია ში. ევ-
რო კავ ში რის მიერ სა ქარ თვე ლო ში გან ხორ ციე ლე ბულ ყვე ლა ზე მნიშ ვნე-
ლო ვან უსაფ რთხოე ბის ღო ნის ძიე ბას ამ ჟა მად ცხინ ვა ლის რე გიო ნის /სამ-
ხრეთ ოსე თი სა და აფ ხა ზე თის სე პა რა ტის ტუ ლი რე გიო ნე ბის საო კუ პა ციო 
ხა ზის მო ნი ტო რინ გის მიზ ნით შექ მნი ლი სა დამ კვირ ვებ ლო მი სია (EUMM) 
წარ მოად გენს. მი სია 2008 წლის ოქ ტომ ბრი დან, რუ სეთ თან ომის შემ დეგ, 
მოქ მე დებს სა ქარ თვე ლო ში და 2016 წელ  საც აგ  რძე  ლებს მოღ ვა წეო ბას. 

ნაწილი II. ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი 
თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება 

ღრმა და ყოვ  ლის  მომ  ცვე  ლი თა  ვი  სუ  ფა  ლი სა  ვაჭ  რო სივ  რცის შე  სა -
ხებ შე  თან  ხმე  ბა წარ  მოად  გენს ასო  ცი  რე  ბის შე  თან  ხმე  ბის ეკო  ნო  მი  კუ  რი 
ნა  წი  ლის ძი  რი  თად ბირთვს და მოი  ცავს რო  გორც სა  ტა  რი  ფო, ასე  ვე არა- -

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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სა  ტა  რი  ფო ბა  რიე  რებს ვაჭ  რო  ბა  ში და გარ  და ამი  სა, ორი  ვე მხა  რის მიერ 
ნა  კისრ ვალ  დე  ბუ  ლე  ბებს. 

ტა  რი  ფე  ბის გაუქ  მე  ბა თა  ვი  სუ  ფა  ლი სა  ვაჭ  რო სივ  რცის კლა  სი  კურ სა -
ფუძ  ველს წარ  მოად  გენს. სა  ქარ  თვე  ლო გა  მო  ნაკ  ლი  სი შემ  თხვე  ვაა, რად -
გა  ნაც მან ჯერ კი  დევ 2006 წელს ცალ  მხრი  ვად და რა  დი  კა  ლუ  რად გა -
ნა  ხორ  ციე  ლა თა  ვი  სი სა  ვაჭ  რო პო  ლი  ტი  კის ლი  ბე  რა  ლი  ზა  ცია. DCFTA-ს 
გა  ფორ  მე  ბით ევ  რო  კავ  შირ  მა სა  ქარ  თვე  ლოს მიერ გა  ტა  რე  ბუ  ლი ზო  მე  ბის 
სა  პა  სუ  ხოდ, მი  სი მხრი  დან სა  ქარ  თვე  ლო  დან იმ  პორ  ტის ლი  ბე  რა  ლი  ზა -
ცია გა  ნა  ხორ  ციე  ლა და 2014 წლის 1 სექ  ტემ  ბრი  დან ორი  ვე მხა  რე პრაქ -
ტი  კუ  ლად უტა  რი  ფო ექ  სპორ  ტის და იმ  პორ  ტის რე  ჟი  მით სარ  გებ  ლობს. 
სწო  რედ ეს გა  რე  მოე  ბა გა  ნა  პი  რო  ბებს სა  ქარ  თვე  ლოს  თან გა  ფორ  მე  ბუ  ლი 
შე  თან  ხმე  ბის უნი  კა  ლუ  რო  ბას და  ნარ  ჩენ ორ ქვე  ყა  ნას  თან, უკ  რაი  ნა  სა და 
მოლ  დო  ვას  თან, გა  ფორ  მე  ბულ DCFTA-ებ  თან შე  და  რე  ბით. 

 DCFTA-ს ძა  ლა  ში შეს  ვლი  დან პირ  ვე  ლი წლის გან  მავ  ლო  ბა  ში ევ  რო -
კავ  შირ  ში ექ  სპორ  ტის ზრდა არ იყო მა  ღა  ლი, მაგ  რამ რუ  სეთ  სა და უკ  რაი -
ნას  თან სა  ქარ  თვე  ლოს ვაჭ  რო  ბის მნიშ  ვნე  ლო  ვა  ნი შემ  ცი  რე  ბის ფონ  ზე, 
მთლია  ნო  ბა  ში, ვაჭ  რო  ბის სტრუქ  ტუ  რა ძი  რეუ  ლად შეიც  ვა  ლა ევ  რო  კავ  ში -
რის სა  სარ  გებ  ლოდ. DCFTA-ს პო  ზი  ტიუ  რი შე  დე  გე  ბი სა  შუა  ლო და გრძელ -
ვა  დიან პერ  სპექ  ტი  ვა  ში უფ  რო მკა  ფიოდ გა  მოვ  ლინ  დე  ბა, რად  გა  ნაც სა  ქარ -
თვე  ლოს ეკო  ნო  მი  კა უკ  ვე მორ  გე  ბუ  ლია კონ  კუ  რენ  ტულ და ღია სა  ბაზ  რო 
პი  რო  ბებს. ექ  სპორ  ტზე ორიენ  ტი  რე  ბუ  ლი წარ  მოე  ბის გან  ვი  თა  რე  ბას ევ  რო -
კავ  ში  რის სამ  რეწ  ვე  ლო და სა  სოფ  ლო-  სა  მეურ  ნეო პრო  დუქ  ციის ტექ  ნი  კურ 
სტან  დარ  ტებ  თან ეტა  პობ  რი  ვი დაახ  ლოე  ბა შეუწ  ყობს ხელს. 

სა  ქარ  თვე  ლო ამ  ჟა  მად მო  ლა  პა  რა  კე  ბებს აწარ  მოებს ჩი  ნეთ  თან თა -
ვი  სუ  ფა  ლი სა  ვაჭ  რო შე  თან  ხმე  ბის თაო  ბა  ზე და ევ  რო  კავ  შირ  ში ექ  სპორ  ტის 
პერ  სპექ  ტი  ვის გათ  ვა  ლის  წი  ნე  ბით, სა  ქარ  თვე  ლო შე  საძ  ლოა გახ  დეს ჩი  ნუ -
რი პირ  და  პი  რი ინ  ვეს  ტი  ციე  ბის და  ბან  დე  ბის ად  გი  ლი. 

 DCFTA ით  ვა  ლის  წი  ნებს საკ  ვან  ძო ღო  ნის  ძიე  ბებს სწრა  ფი, ეფექ  ტუ  რი და 
გამ  ჭვირ  ვა  ლე სა  ბა  ჟო მომ  სა  ხუ  რე  ბის ხელ  შეწ  ყო  ბის მიზ  ნით. სა  ქარ  თვე  ლო 
წარ  მა  ტე  ბით ახორ  ციე  ლებს მო  ცე  მულ სფე  რო  ში და  კის  რე  ბულ სა  კა  ნონ -
მდებ  ლო და ინ  სტი  ტუ  ციო  ნა  ლურ ვალ  დე  ბუ  ლე  ბებს და ვაჭ  რო  ბის ხელ -
შეწ  ყო  ბის მიზ  ნით, ასო  ცი  რე  ბის შე  თან  ხმე  ბის და DCFTA-ს ხელ  მო  წე  რამ  დე 
დი  დი ხნით ად  რე გაა  ტა  რა მნიშ  ვნე  ლო  ვა  ნი რე  ფორ  მე  ბი სა  ბა  ჟო სფე  რო  ში. 

სამ  რეწ  ვე  ლო და სა  სოფ  ლო-  სა  მეურ  ნეო პრო  დუქ  ციის ევ  რო  პუ  ლი 
ტექ  ნი  კუ  რი რეგ  ლა  მენ  ტე  ბი  სა და სტან  დარ  ტე  ბის მი  ღე  ბა გა  დამ  წყვე  ტი მნიშ -
ვნე  ლო  ბი  საა ქარ  თუ  ლი პრო  დუქ  ციის მო  დერ  ნი  ზა  ციი  სა და კონ  კუ  რენ  ტუ -
ნა  რია  ნო  ბის ამაღ  ლე  ბის  თვის. მთავ  რო  ბამ შეი  მუ  შა  ვა ყოვ  ლის  მომ  ცვე  ლი 
სტრა  ტე  გია და ამ  ბი  ციუ  რი პროგ  რა  მა სამ  რეწ  ვე  ლო სტან  დარ  ტე  ბის და -
ნერ  გვას  თან და  კავ  ში  რე  ბით, რაც ვაჭ  რო  ბა  ში ტექ  ნი  კუ  რი ბა  რიე  რე  ბის (TBT) 
აღ  მოფ  ხვრას შეუწ  ყობს ხელს. ასე  ვე, შე  სა  ბა  მი  სი სტრა  ტე  გია შე  მუ  შავ  და 
სურ  სა  თის უვ  ნებ  ლო  ბის და სა  ნი  ტა  რუ  ლი და ფი  ტო  სა  ნი  ტა  რუ  ლი (SPS) რე -
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ფორ  მე  ბის სფე  რო  ში. აღ  ნიშ  ნუ  ლი სტრა  ტე  გიე  ბი ამ  ბი  ციურ გრძელ  ვა  დიან 
მიზ  ნებს ისა  ხავს და მნიშ  ვნე  ლო  ვა  ნია, რომ სა  ქარ  თვე  ლომ ეტა  პობ  რი  ვად 
გა  ნა  ხორ  ციე  ლოს ევ  რო  პუ  ლი მიდ  გო  მე  ბის და  ნერ  გვა, რა  თა მოკ  ლე  ვა  დიან 
პერ  სპექ  ტი  ვა  ში არ წარ  მოიშ  ვას დი  დი და  ნა  ხარ  ჯე  ბის გა  წე  ვის სა  ჭი  როე  ბა. 
მომ  სა  ხუ  რე  ბის სექ  ტორ  ში სა  ქარ  თვე  ლოს მიერ მსოფ  ლიო სა  ვაჭ  რო ორ -
გა  ნი  ზა  ცია  ში (WTO) აღე  ბუ  ლი სპე  ცი  ფი  კუ  რი ვალ  დე  ბუ  ლე  ბე  ბი უაღ  რე  სად 
ლი  ბე  რა  ლუ  რია და მხო  ლოდ მცი  რე  დი სივ  რცეა დარ  ჩე  ნი  ლი მა  თი შემ -
დგო  მი ლი  ბე  რა  ლი  ზა  ციის  თვის. შე  დე  გად, არ  სე  ბობს გარ  კვეუ  ლი ასი  მეტ -
რია, რად  გა  ნაც სა  ქარ  თვე  ლოს მხრი  დან უფ  რო მე  ტი ლი  ბე  რა  ლი  ზა  ცია 
და ნაკ  ლე  ბი დათ  ქმე  ბია შე  თან  ხმე  ბა  ში, ვიდ  რე ევ  რო  კავ  ში  რის მხრი  დან. 

სა  ქარ  თვე  ლოს სა  ჯა  რო შეს  ყიდ  ვე  ბის სის  ტე  მა  ში მნიშ  ვნე  ლო  ვა  ნი ცვლი -
ლე  ბე  ბი გან  ხორ  ციელ  და ევ  რო  კავ  ში  რის მოთ  ხოვ  ნებ  თან და საუ  კე  თე  სო 
საერ  თა  შო  რი  სო პრაქ  ტი  კას  თან დაახ  ლოე  ბის მიზ  ნით. შე  დე  გად, ევ  რო -
კავ  ში  რის მოთ  ხოვ  ნებ  თან კა  ნონ  მდებ  ლო  ბის დაახ  ლოე  ბის  თვის მხო  ლოდ 
მცი  რე შეუ  სა  ბა  მო  ბე  ბია აღ  მო  საფ  ხვრე  ლი. 2010 წლი  დან სა  ქარ  თვე  ლოს 
შეს  ყიდ  ვე  ბის სის  ტე  მა სრუ  ლად ელექ  ტრო  ნუ  ლია, რაც ხელს უწ  ყობს პრო  ცე -
სის მეტ გამ  ჭვირ  ვა  ლო  ბას და გა  მარ  ტი  ვე  ბას და მნიშ  ვნე  ლოვ  ნად ამ  ცი  რებს 
ად  მი  ნის  ტრა  ციულ და  ნა  ხარ  ჯებს და კო  რუფ  ციას. 

სა  ქარ  თვე  ლოს ინ  ტე  ლექ  ტუა  ლუ  რი სა  კუთ  რე  ბის უფ  ლე  ბა  თა სის  ტე  მა 
(IPR) ძი  რი  თა  დად შე  სა  ბა  მი  სო  ბა  შია საუ  კე  თე  სო საერ  თა  შო  რი  სო პრაქ  ტი -
კა  სა და ევ  რო  კავ  ში  რის კა  ნონ  მდებ  ლო  ბას  თან. IPR-ის სფე  რო  ში სა  ქარ -
თვე  ლოს ერ  თ-ერ  თი პრიო  რი  ტე  ტია პრო  დუქ  ტე  ბის, მა  გა  ლი  თად ქარ  თუ  ლი 
ღვი  ნის, გეოგ  რა  ფიუ  ლი აღ  ნიშ  ვნე  ბი  სა და ად  გილ  წარ  მო  შო  ბის და  სა  ხე  ლე -
ბე  ბის რე  გის  ტრა  ცია და მა  თი დაც  ვა საერ  თა  შო  რი  სო დო  ნე  ზე. 

სა  ქარ  თვე  ლომ ბო  ლო პე  რიოდ  ში გა  ნა  ხორ  ციე  ლა კონ  კუ  რენ  ციის შე -
სა  ხებ კა  ნონ  მდებ  ლო  ბის რე  ფორ  მა და იგი ძი  რი  თა  დად შე  სა  ბა  მი  სო  ბა  შია 
ევ  რო  კავ  ში  რის კონ  კუ  რენ  ციის სფე  როს მა  რე  გუ  ლი  რე  ბელ კა  ნონ  მდებ  ლო -
ბას  თან. სა  ქარ  თვე  ლოს კონ  კუ  რენ  ციის საა  გენ  ტო და  მოუ  კი  დე  ბე  ლია და მას 
მოკ  ვლე  ვის და გა  დაწ  ყვე  ტი  ლე  ბე  ბის მი  ღე  ბის უფ  ლე  ბა  მო  სი  ლე  ბა გააჩ  ნია. 

 ნაწილი III. ეკონომიკური თანამშრომლობა 

ამ ნა  წილ  ში ბევ  რი თა  ვია გაერ  თია  ნე  ბუ  ლი, მაგ  რამ მათ შო  რის მნიშ -
ვნე  ლო  ვა  ნი გან  სხვა  ვე  ბე  ბი არ  სე  ბობს სა  მარ  თლებ  რი  ვი ვალ  დე  ბუ  ლე  ბე  ბის 
მო  ცუ  ლო  ბი  სა და მა  თი ეკო  ნო  მი  კუ  რი მნიშ  ვნე  ლო  ბის თვალ  საზ  რი  სით. 

რაც შეე  ხე  ბა ქვეყ  ნის ეკო  ნო  მი  კურ პო  ლი  ტი  კას, 2004 წელს დაწ  ყე  ბუ -
ლი რე  ფორ  მე  ბის შე  დე  გად სა  ქარ  თვე  ლომ შთამ  ბეჭ  დავ შე  დე  გებს მიაღ -
წია სწრა  ფი ეკო  ნო  მი  კუ  რი ზრდის თვალ  საზ  რი  სით და მნიშ  ვნე  ლოვ  ნად 
გაიუმ  ჯო  ბე  სა პო  ზი  ციე  ბი საერ  თა  შო  რი  სო რეი  ტინ  გებ  ში ბიზ  ნე  სის კე  თე  ბის 
სი  მარ  ტი  ვი  სა და კო  რუფ  ციას  თან ბრძო  ლის თვალ  საზ  რი  სით. მაგ  რამ შემ -
დგომ, ეკო  ნო  მი  კა რამ  დე  ნი  მე გა  რე შო  კის ზე  მოქ  მე  დე  ბის ქვეშ აღ  მოჩ  ნდა - 
თავ  და  პირ  ვე  ლად 2008 წლის რუ  სეთ  თან ომით გა  მოწ  ვეუ  ლი სირ  თუ  ლეე  ბის 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   

6



წი  ნა  შე დად  გა, რა  საც შემ  დეგ გლო  ბა  ლუ  რი ფი  ნან  სუ  რი კრი  ზი  სი მოჰ  ყვა. 
თუმ  ცა, სა  ქარ  თვე  ლოს ეკო  ნო  მი  კა საკ  მაოდ გამ  ძლე აღ  მოჩ  ნდა გა  რე შო -
კე  ბის მი  მართ. ლი  ბე  რა  ლუ  რი მა  რე  გუ  ლი  რე  ბე  ლი სის  ტე  მის არ  სე  ბო  ბამ და 
ეკო  ნო  მი  კის დი  ვერ  სი  ფი  ცი  რე  ბულ  მა სტრუქ  ტუ  რამ გა  ნა  პი  რო  ბა ის, რომ 
სა  ქარ  თვე  ლომ შე  და  რე  ბით სწრა  ფად მოა  ხერ  ხა კრი  ზი  სის დაძ  ლე  ვა. 

ევ  რო  კავ  ში  რი მნიშ  ვნე  ლო  ვან ფი  ნან  სურ დახ  მა  რე  ბას უწევს ქვე  ყა  ნას, 
მათ შო  რის, IMF-ის პა  რა  ლე  ლუ  რად გა  მო  ყოფს სეს  ხებს მაკ  როე  კო  ნო  მი  კუ  რი 
სტა  ბი  ლუ  რო  ბის  თვის, ხო  ლო EIB და EBRD სა  ქარ  თვე  ლოს სა  ბიუ  ჯე  ტო გრან  ტე -
ბით ეხ  მა  რე  ბიან და მნიშ  ვნე  ლო  ვან ინ  ვეს  ტი  ციებს ახორ  ციე  ლე  ბენ ქვე  ყა  ნა  ში.

სა  ქარ  თვე  ლოს ფი  ნან  სუ  რი ბა  ზა  რი ძი  რი  თა  დად წარ  მოდ  გე  ნი  ლია შე -
და  რე  ბით კარ  გად გან  ვი  თა  რე  ბუ  ლი სა  ბან  კო სექ  ტო  რით, მა  შინ რო  დე  საც 
სა  ფი  ნან  სო სის  ტე  მის სხვა სექ  ტო  რე  ბი ნაკ  ლე  ბად გან  ვი  თა  რე  ბუ  ლია. ევ -
რო  კავ  ში  რის კა  ნონ  მდებ  ლო  ბის მოთ  ხოვ  ნე  ბი სა  ქარ  თვე  ლოს  თვის რთუ  ლი 
შე  სას  რუ  ლე  ბე  ლია. ევ  რო  კავ  ში  რის კა  ნონ  მდებ  ლო  ბას  თან დაახ  ლოე  ბა, თუ 
ეს სწო  რად გან  ხორ  ციელ  დე  ბა და ად  გი  ლობ  რი  ვი ბაზ  რის გან  ვი  თა  რე  ბის 
პი  რო  ბე  ბი იქ  ნე  ბა გათ  ვა  ლის  წი  ნე  ბუ  ლი, სა  ქარ  თვე  ლოს ჯან  სა  ღი და გო  ნივ -
რუ  ლი ფი  ნან  სუ  რი სის  ტე  მე  ბის ჩა  მო  ყა  ლი  ბე  ბის შე  საძ  ლებ  ლო  ბას მის  ცემს. 

სა ქარ თვე ლოს გააჩ ნია ამ ბი ცია გახ დეს შა ვი ზღვის, კავ კა სიი სა და 
კას პიის ზღვის რე გიო ნის სატ რან სპორ ტო და ლო ჯის ტი კუ რი ჰა ბი და მოახ-
დი ნოს თა ვი სი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის სრუ ლი ინ ტეგ რი რე ბა საერ თა შო რი სო 
და რე გიო ნა ლურ სატ რან სპორ ტო სის ტე მებ ში. DCFTA მოი ცავს დე ტა ლურ 
მა რე გუ ლი რე ბელ ნორ მებს საზ ღვაო, სახ მე ლე თო, სარ კი ნიგ ზო და ში და 
სა ნაოს ნო ტრან სპორ ტთან და კავ ში რე ბით. 2010 წელს, ევ  რო  კავ  შირ  მა 
და სა ქარ თვე ლომ სა ჰაე რო ტრან სპორ ტის სფე რო ში ერ თია ნი სა ჰაე რო 
სივ რცის შე სა ხებ ხელ შეკ რუ ლე ბას მოა წე რეს ხე ლი. სა ქარ თვე ლოს ხელ-
საყ რე ლი მდე ბა რეო ბა აქვს, რომ მნიშ ვნე ლო ვა ნი სარ გე ბე ლი მიი ღოს 
ევ რო კავ ში რის სატ რან სპორ ტო ქსე ლებ თან ჩი ნე თის ახა ლი აბ რე შუ მის 
გზის მიერ თე ბის შე დე გად. 

სა  ქარ  თვე  ლოს ენერ  გო  სექ  ტორ  მა მნიშ  ვნე  ლო  ვა  ნი ტრან  სფორ  მა  ცია 
გა  ნი  ცა  და - ჩა  მო  ყა  ლიბ  და კონ  კუ  რენ  ტუ  ლი მა  რე  გუ  ლი  რე  ბე  ლი და სა  ტა  რი -
ფო სის  ტე  მა, რაც მიზ  ნად ისა  ხავ  და მნიშ  ვნე  ლო  ვა  ნი ინ  ვეს  ტი  ციე  ბის მო -
ზიდ  ვას და ენერ  გო  რე  სურ  სე  ბის მი  წო  დე  ბის წყა  როე  ბის დი  ვერ  სი  ფი  კა  ციას 
ენერ  გოუ  საფ  რთხოე  ბის უზ  რუნ  ველ  ყო  ფის მიზ  ნით. 2016 წელს სა  ქარ  თვე -
ლო გახ  დე  ბა ენერ  გე  ტი  კუ  ლი გაერ  თია  ნე  ბის ხელ  შეკ  რუ  ლე  ბის წევ  რი, რაც 
ევ  რო  კავ  ში  რის ენერ  გე  ტი  კის პო  ლი  ტი  კას  თან შე  სა  ბა  მი  სო  ბის უზ  რუნ  ველ -
ყო  ფას მოით  ხოვს. მო  ცე  მუ  ლი ნა  ბი  ჯე  ბი და  კავ  ში  რე  ბუ  ლია შე  თან  ხმე  ბით 
გათ  ვა  ლის  წი  ნე  ბულ უაღ  რე  სად ამ  ბი  ციურ გა  რე  მოს  დაც  ვი  თი და კლი  მა  ტის 
ცვლი  ლე  ბის ღო  ნის  ძიე  ბე  ბის პროგ  რა  მას  თან, რო  მე  ლიც მი  მარ  თუ  ლია 
ენერ  გოე  ფექ  ტუ  რო  ბა  ზე, ჰაე  რი  სა და წყლის ხა  რის  ხის და ნარ  ჩე  ნე  ბი  სა 
და სა  ში  ში ქი  მიუ  რი ნივ  თიე  რე  ბე  ბის მარ  თვის გაუმ  ჯო  ბე  სე  ბა  ზე. ზე  მოთ -
ხსე  ნე  ბუ  ლი ღო  ნის  ძიე  ბე  ბი ბიზ  ნე  სის  თვის და  მა  ტე  ბით ხარ  ჯებ  თა  ნა არის 
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და  კავ  ში  რე  ბუ  ლი, თუმ  ცა გრძელ  ვა  დიან პერ  სპექ  ტი  ვა  ში მო  სახ  ლეო  ბის ჯან -
მრთე  ლო  ბის გაუმ  ჯო  ბე  სე  ბას და ეკო  ნო  მი  კურ სარ  გე  ბელს უზ  რუნ  ველ  ყოფს. 

 საინ  ფორ  მა  ციო და სა  კო  მუ  ნი  კა  ციო ტექ  ნო  ლო  გიე  ბის სექ  ტო  რი (ICT), 
რო  მე  ლიც საინ  ფორ  მა  ციო და სა  კო  მუ  ნი  კა  ციო ტექ  ნო  ლო  გიე  ბის ფარ  თო 
სპექტრს მოი  ცავს, წარ  მოად  გენს სა  ქარ  თვე  ლოს ეკო  ნო  მი  კუ  რი რე  ფორ  მე -
ბი  სა და მო  დერ  ნი  ზა  ციის პრო  ცე  სის უაღ  რე  სად მნიშ  ვნე  ლო  ვან და სტრა  ტე -
გიულ მი  მარ  თუ  ლე  ბას. ICT სექ  ტო  რი ბო  ლო პე  რიოდ  ში სწრა  ფად ვი  თარ  დე -
ბო  და. აღ  სა  ნიშ  ნა  ვია ამ პრო  ცე  სის ფარ  გლებ  ში ეფექ  ტუ  რი ელექ  ტრო  ნუ  ლი 
სამ  თავ  რო  ბო სერ  ვი  სე  ბის გან  ვი  თა  რე  ბა. შე  თან  ხმე  ბა ით  ვა  ლის  წი  ნებს ევ -
რო  კავ  ში  რის სა  ბა  ზი  სო მა  რე  გუ  ლი  რე  ბელ ჩარ  ჩოს  თან ეტა  პობ  რივ დაახ -
ლოე  ბას, რაც ძი  რი  თა  დად სა  მი  დან ხუთ წლამ  დე პე  რიოდ  შია და  გეგ  მი  ლი. 

სოფ  ლის მეურ  ნეო  ბას სა  ქარ  თვე  ლოს ეკო  ნო  მი  კის  თვის სო  ცია  ლუ  რი 
მნიშ  ვნე  ლო  ბა გააჩ  ნია. აღ  სა  ნიშ  ნა  ვია, რომ პოს  ტსაბ  ჭო  თა პე  რიო  დის პირ -
ვე  ლი ორი ათ  წლეუ  ლის გან  მავ  ლო  ბა  ში მო  ცე  მულ სექ  ტორ  ში საგ  რძნობ -
ლად შემ  ცირ  და პრო  დუქ  ტიუ  ლო  ბა და ეფექ  ტია  ნო  ბა. 2015–20 წლე  ბის 
სტრა  ტე  გია მიზ  ნად ისა  ხავს სექ  ტორ  ში რე  ფორ  მე  ბის გა  ტა  რე  ბას და მის 
აღორ  ძი  ნე  ბას. ევ  რო  კავ  ში  რი და EIB მნიშ  ვნე  ლო  ვა  ნი მო  ცუ  ლო  ბის ტექ  ნი -
კურ დახ  მა  რე  ბას და საინ  ვეს  ტი  ციო პროექ  ტებს აფი  ნან  სე  ბენ ამ მიზ  ნით. 

სა ქარ თვე ლოს შრო მის კო დექ სის ფუნ და მენ ტუ რი ცვლი ლე ბე ბი 2006 
წლი დან დაიწ ყო, რის შე დე გა დაც შე სა ბა მი სი რე გუ ლი რე ბის მო დერ ნი-
ზა ცია გან ხორ ციელ და და ILO-ს ძი რი თა დი კონ ვენ ციე ბი იქ ნა მი ღე ბუ ლი. 
ხო ლო 2013 წელს გა ტა რე ბუ ლი რე ფორ მე ბის შე დე გად დაი ნერ გა და გან-
ხორ ციელ და ევ რო კავ ში რის ძი რი თა დი მოთ ხოვ ნე ბი შრო მით კა ნონ-
მდებ ლო ბა სა და დის კრი მი ნა ციის დაუშ ვებ ლო ბას თან და კავ ში რე ბით. 
შე თან ხმე ბა ასე ვე ით ვა ლის წი ნებს კა ნონ მდებ ლო ბის დაახ ლოე ბას ისეთ 
სფე როებ ში, რო გო რი ცაა სა მე წარ მეო სფე როს რე გუ ლი რე ბა, კორ პო რა-
ციუ ლი მმარ თვე ლო ბა და მომ ხმა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვა. 

 2004 წლი  დან სა  ქარ  თვე  ლომ მთე  ლი რი  გი რე  ფორ  მე  ბი გაა  ტა  რა 
გა  ნათ  ლე  ბის სექ  ტორ  ში სა  ჯა  რო და კერ  ძო სა  გან  მა  ნათ  ლებ  ლო და  წე  სე -
ბუ  ლე  ბე  ბის ხა  რის  ხი  სა და კონ  კუ  რენ  ტუ  ნა  რია  ნო  ბის ამაღ  ლე  ბის მიზ  ნით. 
შე  თან  ხმე  ბა მხარს უჭერს ზე  მოთ  ხსე  ნე  ბულ რე  ფორ  მებს, კერ  ძოდ კი უმაღ -
ლე  სი გა  ნათ  ლე  ბის სფე  როს, ბო  ლო  ნიის პრო  ცე  სი  სა და პროგ  რა  მა Erasmus+ 
მეშ  ვეო  ბით, რაც სა  შუა  ლე  ბას აძ  ლევს ქარ  თველ სტუ  დენ  ტებს ევ  რო  კავ  ში -
რის უნი  ვერ  სი  ტე  ტებ  თან გაც  ვლით პროგ  რა  მებ  ში მიი  ღონ მო  ნა  წი  ლეო  ბა. 

სა  ქარ  თვე  ლოს ფარ  თო შე  საძ  ლებ  ლო  ბე  ბი აქვს მო  ნა  წი  ლეო  ბა მიი -
ღოს ევ  რო  კავ  ში  რის სხვა  დას  ხვა საა  გენ  ტოს საქ  მია  ნო  ბა  სა და პროგ  რა -
მებ  ში, რის შე  დე  გა  დაც ქვეყ  ნის ინ  სტი  ტუ  ციო  ნა  ლუ  რი შე  საძ  ლებ  ლო  ბე  ბის 
გან  ვი  თა  რე  ბის და ძი  რეუ  ლი პო  ლი  ტი  კუ  რი რე  ფორ  მე  ბის გა  ტა  რე  ბის პო -
ტენ  ცია  ლი იზ  რდე  ბა. მა  გა  ლი  თად, სა  ქარ  თვე  ლოს შეუძ  ლია გახ  დეს ევ  რო -
კავ  ში  რის სა  მეც  ნიე  რო-  კვლე  ვი  თი საქ  მია  ნო  ბის და  ფი  ნან  სე  ბის ერ  თ-ერთ 
უმ  თავ  რე  სი ინ  სტრუ  მენ  ტის, ჰო  რი  ზონ  ტი 2020-ის, მო  ნა  წი  ლე. ევ  რო  კავ  ში -

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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რი მხარ  და  ჭე  რას უწევს სა  ქარ  თვე  ლოს სა  მო  ქა  ლა  ქო სა  ზო  გა  დოებ  რივ 
ორ  გა  ნი  ზა  ციებს, მიაჩ  ნია რა, რომ ისი  ნი დე  მოკ  რა  ტიუ  ლი ცვლი  ლე  ბე  ბის 
ძი  რი  თა  დი მა  მოძ  რა  ვე  ბე  ლი ძა  ლა და ამავ  დროუ  ლად, მთავ  რო  ბის საქ -
მია  ნო  ბა  ზე მო  ნი  ტო  რინ  გის გან  მა  ხორ  ციე  ლე  ბე  ლი ორ  გა  ნი  ზა  ციე  ბი არიან. 

ნა  წი  ლი IV. სა  მარ  თლებ  რი  ვი და ინ  სტი  ტუ  ციო  ნა  ლუ  რი დე  ბუ  ლე  ბე  ბი 

შე  თან  ხმე  ბის გან  ხორ  ციე  ლე  ბა  ზე მო  ნი  ტო  რინ  გი ხორ  ციელ  დე  ბა კომ -
პლექ  სუ  რი და ერ  თობ  ლი  ვი ინ  სტი  ტუ  ციო  ნა  ლუ  რი ჩარ  ჩოს მეშ  ვეო  ბით, რაც 
პო  ლი  ტი  კუ  რი დია  ლო  გის პლატ  ფორ  მის ფუნ  ქცია  საც შეას  რუ  ლებს. ასო -
ცი  რე  ბის საბ  ჭოს შე  თან  ხმე  ბის და  ნარ  თებ  ში ცვლი  ლე  ბე  ბის შე  ტა  ნის ფარ -
თო უფ  ლე  ბა  მო  სი  ლე  ბე  ბი გააჩ  ნია, მაგ  რამ იგი არ არის უფ  ლე  ბა  მო  სი  ლი 
გა  და  სინ  ჯოს შე  თან  ხმე  ბის ძი  რი  თა  დი ნა  წი  ლი. შე  თან  ხმე  ბის გან  ხორ  ციე -
ლე  ბის  თვის შე  მუ  შა  ვე  ბუ  ლია და  ვე  ბის მოგ  ვა  რე  ბის კარ  გად გან  საზ  ღვრუ  ლი 
მე  ქა  ნიზ  მე  ბი. 
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ნაწილი I. პოლიტიკური პრინციპები, 
კანონის უზენაესობა და საგარეო 

პოლიტიკა 



1. პოლიტიკური პრინციპები

შეთანხმების დებულებები 

ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბა სრუ ლად ეფუძ ნე ბა ევ-
რო კავ ში რის თა ნა მედ რო ვე, დე მოკ რა ტიუ ლი 
პო ლი ტი კუ რი ღი რე ბუ ლე ბე ბის მი მართ ერ თგუ-
ლე ბის პრინ ციპს. შე თან ხმე ბის პრეამ ბუ ლა ში 
მხა რეე ბი აღია რე ბენ, რომ „ის საერ თო ღი რე-
ბუ ლე ბე ბი, რომ ლებ საც ეფუძ ნე ბა ევ რო კავ ში რი 
– კერ ძოდ დე მოკ რა ტია, ადა მია ნის უფ ლე ბა თა 
და ფუნ და მენ ტურ თა ვი სუფ ლე ბა თა დაც ვა და 
კა ნო ნის უზე ნაე სო ბა – ასე ვე წარ მოად გენს პო-
ლი ტი კუ რი ასო ცი რე ბის და ეკო ნო მი კუ რი ინ ტეგ რა ციის ქვა კუთ ხედს, რაც 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია წი ნამ დე ბა რე შე თან ხმე ბით.“ 

ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი პრინ ცი პე ბი კი დევ ერ თხე ლა არის ხაზ გას მუ ლი მე-2 
მუხ ლში და მოხ სე ნიე ბუ ლია რო გორც შე თან ხმე ბის „არ სე ბი თი ელე მენ ტე ბი“. 
ეს გან მარ ტე ბა და კავ ში რე ბუ ლია 419-ე მუხ ლთან, რომ ლის შე სა ბა მი სა დაც 
მო ცე მუ ლი პრინ ცი პე ბის დარ ღვე ვის შემ თხვე ვა ში, შე თან ხმე ბის მოქ მე-
დე ბა შეიძ ლე ბა შე ჩერ დეს. პო ლი ტი კუ რი დია ლო გი და თა ნამ შრომ ლო ბა 
„ე როვ ნუ ლი რე ფორ მე ბის“ გა ტა რე ბის სფე რო ში ამა ვე პრინ ცი პე ბის დაც ვით 
უნ და გან ხორ ციელ დეს (მუხ ლი 6). პო ლი ტი კუ რი დია ლო გი სხვა დას ხვა სა-
მი ნის ტროე ბი სა და სხვა სამ თავ რო ბო უწ ყე ბე ბის მა ღა ლი თა ნამ დე ბო ბის 
პი რებ თან რე გუ ლა რუ ლი შეხ ვედ რე ბის ფორ მატ ში უნ და წა რი მარ თოს. 

2014 წლის 17 ნოემ ბერს ერ თობ ლი ვად მი ღე ბულ ასო ცი რე ბის დღის 
წეს რიგ ში (შემ დგომ ში მოხ სე ნიე ბუ ლი რო გორც „დღის წეს რი გი“) უფ რო 
დე ტა ლუ რად და ნათ ლა და არის გა წე რი ლი ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბის გან-
ხორ ციე ლე ბის გზე ბი. პრიო რი ტე ტულ ღო ნის ძიე ბებს მიე კუთ ვნე ბა დე მოკ-
რა ტიის, კა ნო ნის უზე ნაე სო ბის, ადა მია ნის უფ ლე ბე ბი სა და ფუნ და მენ ტუ რი 
თა ვი სუფ ლე ბე ბის დაც ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი ინ სტი ტუ ციო ნა ლუ რი ას-
პექ ტე ბი. მო ცე მუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის დაძ ლე ვის გზე ბი დე ტა ლუ რა და არის 
აღ წე რი ლი ასო ცი რე ბის დღის წეს რიგ ში. 
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ინსტიტუტები, როგორც დემოკრატიის გარანტია. OSCE და ODIHR მიიჩ ნე-
ვენ, რომ ინ სტი ტუ ტე ბის გაძ ლიე რე ბა არ ჩევ ნე ბის დე მოკ რა ტიუ ლად ჩა ტა რე ბის 
ძი რით დი ელე მენ ტია, რაც უზ რუნ ველ ყოფს არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბის აღ მოფ-
ხვრას, რო გორც საარ ჩევ ნო კა ნონ მდებ ლო ბის ისე არ ჩევ ნე ბის პრო ცე სის 
თვალ საზ რი სით. ევ რო კავ შირ -სა ქარ თვე ლოს შო რის 2015 წლის ივ ნი სის შუა 
პე რიოდ ში ადა მია ნის უფ ლე ბა თა სა კით ხებ ზე შემ დგა რი დია ლო გის ფარ გლებ-
ში ევ რო კავ შირ მა „მოუ წო და სა ქარ თვე ლოს 2016 წლის არ ჩევ ნე ბამ დე საკ მა-
რი სი დროით ად რე გაეთ ვა ლის წი ნე ბი ნა OSCE/ODIHR-ის რე კო მენ და ციე ბი”.2

მსგავ სად ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი სა, სა კონ სტი ტუ ციო ცვლი ლე ბე ბი ეროვ-
ნულ დო ნე ზე ფარ თო კონ სულ ტა ციე ბის სა ფუძ ველ ზე უნ და იქ ნას მი ღე-
ბუ ლი და ამავ დროუ ლად სა თა ნა დოდ უნ და იქ ნას გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
პრე მიერ მი ნის ტრის და პრე ზი დენ ტის რო ლე ბი. პო ლი ტი კუ რი სის ტე მის 
ნა ხევ რად -საპ რე ზი დენ ტო სის ტე მი დან სა პარ ლა მენ ტო სის ტე მა ზე გა-
დას ვლის პრო ცეს ში უნ და არ სე ბობ დეს შე კა ვე ბი სა და გა წო ნას წო რე ბის 
ადექ ვა ტუ რი მე ქა ნიზ მე ბი და დე ცენ ტრა ლი ზა ციის სტრა ტე გია შე სა ბა მი სო-
ბა ში უნ და იყოს ევ რო პის საბ ჭოს „ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის 
შე სა ხებ ქარ ტიის“ მოთ ხოვ ნებ თან. 

 სასამართლო რეფორმა. ასო ცი რე ბის დღის წეს რი გი ით ვა ლის წი ნებს 
სა ქარ თვე ლოს სის ხლის სა მარ თლის კო დექ სი სა და სის ხლის სა მარ თლის 
საპ რო ცე სო კო დექ სის რე ფორ მი რე ბას (მაგ. სა მარ თლია ნი სა სა მარ თლო 
გან ხილ ვის უფ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა, და მოუ კი დე ბე ლი გა მო ძიე ბა, არას-
რულ წლო ვან თა მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სის ტე მი სა და საპ რო ცე სო გა რი გე ბის 
სის ტე მის რე ფორ მი რე ბა). გარ და ამი სა, დღის წეს რი გი ით ვა ლის წი ნებს 
2013 წლის პრო კუ რა ტუ რის რე ფორ მის აღ სრუ ლე ბას, პრო კუ რა ტუ რის 
სფე რო ში სის ხლის სა მარ თალ წარ მოე ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის უზ რუნ ველ-
ყო ფას და სა მარ თა ლაღ სრუ ლე ბა ზე ზე დამ ხედ ვე ლო ბის გაძ ლიე რე ბას, 
ად მი ნის ტრა ციუ ლი და კა ვე ბის წე სე ბის გა და სინ ჯვას და სა მარ თალ დამ-
ცა ვი ორ გა ნოე ბი სა და მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სის ტე მის თა ნამ შრომ ლე ბის 
ყოვ ლის მომ ცველ პრო ფე სიულ გა დამ ზა დე ბას. ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლის მი-
საღ წე ვად სა ქარ თვე ლომ სა სა მარ თლო რე ფორ მის სტრა ტე გიი სა და სა-
მოქ მე დო გეგ მის შე მუ შა ვე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა აი ღო, რო მელ შიც ნათ ლად 
იქ ნე ბა გა წე რი ლი რე ფორ მის მიზ ნე ბი.3

2 იხი ლეთ პრეს რე ლი ზი „ევ რო კავ შირ -სა ქარ თვე ლოს შო რის დია ლო გი ადა მია ნის უფ ლე ბა-
თა სა- კით ხებ ზე“, ევ რო პუ ლი სა გა რეო  ქმე დე ბა თა სამ სა ხუ რი, თბი ლი სი, 2015 წლის 15 ივ ნი სი 
(http://eeas.europa.eu/statements-eeas/2015/150615_01_en.htm).
3 იხი ლეთ პრეს რი ლი ზი „მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბი სა და ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის 
დაც ვის ხელ შეწ ყო ბა: ევ რო კავ ში რი მხარს უჭერს სა ქარ თვე ლოს და რე ფორ მე ბის ყოვ ლის-
მომ ცვე ლი პროგ რა მის გან ხორ ციე ლე ბის მიზ ნით 60 მი ლიონ ევ როს გა მო ყოფს“, ევ რო პუ ლი 
სა გა რეო  ქმე დე ბა თა სამ სა ხუ რი, თბი ლი სი, 2015 წლის 14 მაი სი (http://eeas.europa.eu/
delegations/georgia/documents/news/2015/20150514_01_en.pdf).

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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ადამიანის უფლებები და ძირითადი თავისუფლებები. სა ქარ თვე ლოს 
მიერ ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის სფე რო ში გან სა ხორ ციე ლე ბე ლი ღო ნის ძიე-
ბე ბი ასა ხუ ლია ან გა რიშ ში „სა ქარ თვე ლო გარ და მა ვალ ეტაპ ზე.“ ან გა რი ში 
2013 წელს მოამ ზა და ევ რო პის საბ ჭოს ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ყო ფილ მა 
კო მი სარ მა თო მას ჰა მარ ბერ გმა, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 
მრჩევ ლის სტა ტუს ში მოქ მე დებ და. ზე მოაღ ნიშ ნუ ლი ით ვა ლის წი ნებს ყვე-
ლა ზე მოწ ყვლა დი ჯგუ ფე ბი სა და ეროვ ნუ ლი უმ ცი რე სო ბე ბის უფ ლე ბე ბის 
პა ტი ვის ცე მას ეროვ ნულ უმ ცი რე სო ბა თა დაც ვის შე სა ხებ ევ რო პის საბ ჭოს 
ჩარ ჩო კონ ვენ ციის მოთ ხოვ ნე ბის დაც ვით, „მო ქა ლა ქეო ბის არ მქო ნე 
პირ თა შე სა ხებ“ გაე როს კონ ვენ ციის რა ტი ფი კა ცია სა და ეროვ ნულ კა-
ნონ მდებ ლო ბა ში ასახ ვას და ასე ვე, „რე გიო ნა ლუ რი და უმ ცი რე სო ბა თა 
ენე ბის შე სა ხებ ევ რო პულ ქარ ტიას თან“ და კავ ში რე ბით ევ რო პის საბ ჭოს 
რე კო მენ და ციე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბას. ასო ცი რე ბის დრის წეს რი გი ასე ვე 
მოით ხოვს ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს გა დაწ ყვე-
ტი ლე ბე ბის ეფექ ტურ აღ სრუ ლე ბას, სა სა მარ თლო, სა მარ თალ დამ ცავ 
და ად მი ნის ტრა ციის სის ტე მა ში ადა მია ნის უფ ლე ბა თა და ან ტი- დის-
კრი მი ნა ციის სა კით ხებ ზე ცნო ბიე რე ბის ამაღ ლე ბას, სა მო ქა ლა ქო სა-
ზო გა დოე ბის ორ გა ნი ზა ციე ბის მხრი დან ამ პრო ცე სებ ზე მო ნი ტო რინ გის 
უზ რუნ ველ ყო ფას. დღის წეს რიგ ში გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რად ღე ბაა გა-
მახ ვი ლე ბუ ლი სას ტი კი მოპ ყრო ბი სა და წა მე ბის წი ნააღ მდეგ მი მარ თულ 
ღო ნის ძიე ბებ ზე, ეროვ ნუ ლი სტრა ტე გიის და სა მოქ მე დო გეგ მის გა ნახ-
ლე ბა სა, და მა თი გან ხორ ციე ლე ბის თვის ძა ლის ხმე ვის გაძ ლიე რე ბა ზე, 
და ასე ვე სას ჯე ლაღ სრუ ლე ბის სის ტე მის, პო ლი ციის, სამ ხედ რო და სხვა 
და ხუ რუ ლი და წე სე ბუ ლე ბე ბის ეფექ ტია ნი ში და და გა რე მო ნი ტო რინ გის 
შემ დგომ გაძ ლიე რე ბა ზე. 

საქართველოში არსებული ვითარება 

კონსტიტუცია. სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცია ახალ გაზ რდა დე მოკ-
რა ტიის თვის და მა ხა სია თე ბე ლი კონ სტი ტუ ციაა, რად გან მხო ლოდ ორი 
ათ წლეუ ლი გა ვი და მას შემ დეგ, რაც 1995 წელს სა ქარ თვე ლოს კონ სტი-
ტუ ციით გა ნი საზ ღვრა თა ნა მედ რო ვე დე მოკ რა ტიუ ლი სის ტე მის სა ფუძ-
ვლე ბი. პოს ტ-საბ ჭო თა პე რიოდ ში არ სე ბუ ლი არეუ ლო ბის, სა მო ქა ლა ქო 
ომის, ეთ ნო- პო ლი ტი კუ რი და ძა ბუ ლო ბი სა და მარ თვის ტო ტა ლი ტა რუ ლი 
სის ტე მი დან დე მოკ რა ტიულ სის ტე მა ზე გა დას ვლის ფონ ზე გარ და მა ვალ 
ეტაპ თან და კავ ში რე ბუ ლი პრო ცე სე ბი საკ მაოდ რთუ ლად ვი თარ დე ბო და 
და კონ სტი ტუ ცია ში რამ დენ ჯერ მე შე ვი და ცვლი ლე ბე ბი. 

 1995 წლის კონ სტი ტუ ციით ხე ლი სუფ ლე ბის სა მი შტო ჩა მო ყა ლიბ და: 
სა კა ნონ მდებ ლო, აღ მას რუ ლე ბე ლი და სა სა მარ თლო. პირ ვე ლი მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი კონ სტი ტუ ცია ში 2004 წელს იქ ნა შე ტა ნი ლი, რო მელ-
თა შე დე გა დაც პრე ზი დენ ტის ძა ლაუფ ლე ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად გაი ზარ და, 
ხო ლო პარ ლა მენ ტის პო ლი ტი კუ რი და სა კა ნონ მდებ ლო უფ ლე ბა მო სი ლე-

ნაწილი I. პოლიტიკური პრინციპები, 
კანონის უზენაესობა და საგარეო პოლიტიკა 
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ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად შეიკ ვე ცა. იმავ დროუ ლად, 2004 წლის ცვლი ლე ბე ბით 
სა სა მარ თლო პრო კუ რა ტუ რას გა მოე ყო. 

6 წლის შემ დეგ, 2010 წელს, კონ სტი ტუ ცია კვლავ გა დაი სინ ჯა და სის-
ტე მა საპ რე ზი დენ ტო დან ნა ხევ რად -სა პარ ლა მენ ტო სის ტე მად გარ დაიქ-
მნა, რაც 2013 წლის საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნე ბის შემ დეგ შე ვი და ძა ლა ში. 
ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბით პრე მიერ მი ნის ტრი სა და მთავ რო ბის 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ფარ თოვ და, და იმავ დროუ ლად 
ორი ვე ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი გახ და პარ ლა მენ ტის წი ნა შე. 

სა კონ სტი ტუ ციო რე ფორ მე ბის პრო ცე სი დრო თა გან მავ ლო ბა ში დაიხ ვე-
წა. წი ნა წლე ბის გან გან სხვა ვე ბით სა კონ სტი ტუ ციო ცვლი ლე ბე ბის თაო ბა ზე 
ფარ თო კონ სულ ტა ციე ბი იმარ თე ბო და, მათ შო რის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე-
ბის მო ნა წი ლეო ბით და ვე ნე ციის კო მი სიას თან მჭიდ რო თა ნამ შრომ ლო ბით, 
რომ ლის პრაქ ტი კუ ლად ყვე ლა რე კო მენ და ცია იქ ნა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. 

2015–16 წლე ბის გან მავ ლო ბა ში პარ ლა მენ ტი შემ დგომ სა კონ სტი ტუ-
ციო ცვლი ლე ბებ ზე მუ შაობ და, რომ ლე ბიც მი მარ თუ ლი იყო სა კონ სტი ტუ-
ციო სტა ბი ლუ რო ბის გაძ ლიე რე ბა ზე, და სა კონ სტი ტუ ციო ინ სტი ტუ ტე ბის 
(მათ შო რის სა სა მარ თლოს) და მოუ კი დებ ლო ბის გაზ რდა ზე ადა მია ნის 
უფ ლე ბა თა, მათ შო რის უმ ცი რე სო ბე ბის უფ ლე ბე ბის, დაც ვის თვალ საზ რი-
სით არ სე ბუ ლი მდგო მა რეო ბის გაუმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით. ამ მიზ ნით შეიქ მნა 
სა კონ სტი ტუ ციო რე ფორ მე ბის სა ხელ მწი ფო კო მი სია. 

ერ თ-ერთ გა მოწ ვე ვად კვლა ვაც რჩე ბა პრე ზი დენ ტის და პრე მიერ -მი-
ნის ტრის უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გა და ფარ ვა და ამ ინ სტი ტუ ტებს შო რის და-
ძა ბუ ლო ბა, რაც უფ რო მე ტად გან პი რო ბე ბუ ლია ამ ჟა მინ დე ლი მთავ რო ბის 
მმარ თვე ლო ბის სტი ლით და არა კონ სტი ტუ ციუ რი მოწ ყო ბით. ამ ვი თა რე ბას 
კი დევ უფ რო ამ ძაფ რებს ყო ფი ლი პრე მიერ -მი ნის ტრის, ბი ძი ნა ივა ნიშ ვი-
ლის, შეუ ფა რა ვი ზე გავ ლე ნა ქვე ყა ნა ში მიმ დი ნა რე პო ლი ტი კურ პრო ცე სებ ზე. 

მთლია ნო ბა ში, მიუ ხე და ვად არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი სა, სა ქარ თვე ლო 
აგ რძე ლებს რე ფორ მე ბის გა ტა რე ბას დე მოკ რა ტიუ ლი მმარ თვე ლო ბი სა და 
ძლიე რი სა ხელ მწი ფო ინ სტი ტუ ტე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის მიზ ნით. 

სასამართლო. კონ სტი ტუ ცია ნე ბის მიე რი პო ლი ტი კუ რი გავ ლე ნის გან 
თა ვი სუ ფა ლი და და მოუ კი დე ბე ლი სა სა მარ თლოს ფუნ ქციო ნი რე ბის სა-
მარ თლებ რივ სა ფუძ ვლებს აყა ლი ბებს. მიუ ხე და ვად ამი სა, სა სა მარ თლო 
ხე ლი სუფ ლე ბა წლე ბის გან მავ ლო ბა ში კრი ტი კის ობიექტს წარ მოად გენს. 
წი ნა ხე ლი სუფ ლე ბამ წარ მა ტე ბით მიაღ წია კო რუფ ციის შემ ცი რე ბას, ინ-
სტი ტუ ციო ნა ლუ რი ეფექ ტუ რო ბის ამაღ ლე ბას და ინ ფრას ტრუქ ტუ რის 
გან ვი თა რე ბას, მაგ რამ სა სა მარ თლოს და პრო კუ რა ტუ რის პო ლი ტი კუ რი 
და მოუ კი დებ ლო ბის ხა რის ხის თვალ საზ რი სით რე ფორ მე ბის სა ჭი როე ბა 
კვლავ რჩე ბო და. რო გორც წი ნა, ასე ვე ამ ჟა მინ დე ლი მთავ რო ბა ინ ტენ-
სიურ რე ფორ მებს ატა რებს ამ მი მარ თუ ლე ბით, თუმ ცა სა სა მარ თლო სის-
ტე მა ჯერ კი დევ არ შეე სა ბა მე ბა საერ თა შო რი სო სტან დარ ტებს და საუ კე-
თე სო პრაქ ტი კას. მო ცე მულ სფე რო ში სა ჭი როა რე ფორ მე ბის გაგ რძე ლე ბა. 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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მიღ წეულ შე დე გებ ზე დაყ რდნო ბი თა და გა მოთ ქმუ ლი კრი ტი კის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით, 2012 წელს, ახ ლა დარ ჩეულ მა მთავ რო ბამ სა სა მარ თლო რე-
ფორ მა ერ თ-ერთ პრიო რი ტე ტად გა მოაც ხა და და სა სა მარ თლო სის ტე მის 
გამ ჭვირ ვა ლო ბი სა და და მოუ კი დებ ლო ბის ამაღ ლე ბა დაი სა ხა მიზ ნად. შე-
დე გად, სა სა მარ თლო რე ფორ მის ახა ლი ტალ ღა დაიწ ყო. რე ფორ მე ბი ით ვა-
ლის წი ნებ და იუს ტი ციის უმაღ ლე სი საბ ჭოს შე მად გენ ლო ბა ში ცვლი ლე ბებს 
და პარ ლა მენ ტის წევ რე ბის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის და აკა დე მიუ რი 
წრეე ბის წარ მო მად გენ ლე ბით ჩა ნაც ვლე ბას. ახა ლი კა ნო ნის შე სა ბა მი სად 
სა სა მარ თლო, სა კა ნონ მდებ ლო და აღ მას რუ ლე ბე ლი ხე ლი სუფ ლე ბა ერ-
თობ ლი ვად ირ ჩევ ს/ნიშ ნავს იუს ტი ციის უმაღ ლე სი საბ ჭოს ახალ წევ რებს. 
საბ ჭოს შე მად გენ ლო ბა ში 15 წევ რია, საი და ნაც 8 წევრს მო სა მარ თლეე ბი 
ირ ჩე ვენ, 5 წევრს - პარ ლა მენ ტი, ხო ლო 1 წევრს ნიშ ნავს პრე ზი დენ ტი. მიუ-
ხე და ვად იმი სა, რომ ვე ნე ციის კო მი სიას გარ კვეუ ლი შე კით ხვე ბი ჰქონ და 
იუს ტი ციის უმაღ ლე სი საბ ჭოს მოქ მე დი წევ რე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ვა დის 
ამო წურ ვამ დე გა თა ვი სუფ ლე ბა სა და რე ფორ მის დროს თან და კავ ში რე ბით, 
მთლია ნო ბა ში რე ფორ მა პო ზი ტიურ ნა ბი ჯა და იქ ნა მიჩ ნეუ ლი. 

2014 წელს მო სა მარ თლე თა სა კონ კურ სო წე სით შერ ჩე ვა დაი ნერ გა და 
გა მო საც დე ლი ვა დის წარ მა ტე ბით გავ ლის შემ დეგ ისი ნი უვა დოდ ინიშ ნე-
ბიან მო სა მარ თლის თა ნამ დე ბო ბა ზე. რე ფორ მა ასე ვე ით ვა ლის წი ნებ და 
მო სა მარ თლე თა შე ფა სე ბის ობიექ ტუ რი კრი ტე რიუ მე ბის შე მუ შა ვე ბას. 2013 
წლი დან სა სა მარ თლო სხდო მე ბი უფ რო ღია და გამ ჭვირ ვა ლე გახ და. 

კი დევ ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯი იყო სა სა მარ თლო ხე ლი სუფ ლე-
ბის ფარ გლებ ში მო სა მარ თლე თა ში და და მოუ კი დებ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო-
ფა ზე მი მარ თუ ლი ღო ნის ძიე ბე ბი. 2013 წელს შე მო ღე ბუ ლი რე ფორ მე ბის 
პა კე ტი მო სა მარ თლეებს სას ჯე ლე ბის და კის რე ბის სფე რო ში უფ რო მეტ 
მოქ ნი ლო ბას და დის კრე ციას ანი ჭებს და ნა შაულ თა შეკ რე ბი თო ბის სა-
კით ხზე გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის თვალ საზ რი სით. მო სა მარ თლე თა 
პო ლი ტი კუ რი გავ ლე ნის გან და მოუ კი დებ ლო ბის შემ დგო მი ამაღ ლე ბის 
მიზ ნით, 2015 წელს საქ მე თა ელექ ტრო ნუ ლი გა ნა წი ლე ბის სის ტე მა დაი-
ნერ გა, რაც მიზ ნად ისა ხავ და სა მარ თალ წარ მოე ბის და მოუ კი დებ ლო ბის, 
მიუ კერ ძოებ ლო ბის, გამ ჭვირ ვა ლო ბი სა და ეფექ ტუ რო ბის ამაღ ლე ბას. 

მიუ ხე და ვად ამ მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბი სა, 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბა და საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციე ბი კვლავ 
გა მო ხა ტა ვენ კრი ტი კას მო სა მარ თლე თა და პრო კუ რა ტუ რის პო ლი ტი კუ-
რი მი კერ ძოე ბუ ლო ბის თაო ბა ზე. ეს კრი ტი კა ძი რი თა დად პო ლი ტი კუ რი 
ოპო ნენ ტე ბის სა სა მარ თლო წე სით დევ ნის შემ თხვე ვებს უკავ შირ დე ბა, რაც 
კოა ლი ცია ქარ თუ ლი ოც ნე ბის მიერ პრიო რი ტე ტად იქ ნა გა მოც ხა დე ბუ ლი. 
ქარ თუ ლი ოც ნე ბის ხე ლი სუფ ლე ბა ში მოს ვლი დან წი ნა ხე ლი სუფ ლე ბის 
დაახ ლოე ბით 30 წევრს სის ხლის სა მარ თლის და ნა შაუ ლე ბის ჩა დე ნა ში 
წაე ყე ნათ ბრა ლი, ხო ლო 14 და პა ტიმ რე ბუ ლი, ან წი ნას წარ პა ტიმ რო ბა ში 
იქ ნა მო თავ სე ბუ ლი. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ პარ ტია ერ თია ნი ნა ციო ნა ლუ რი 

ნაწილი I. პოლიტიკური პრინციპები, 
კანონის უზენაესობა და საგარეო პოლიტიკა 
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მოძ რაო ბის იმ წევ რე ბის მი მართ, რომ ლებ მაც 2012 წელს პარ ტია და ტო ვეს 
და სხვა პარ ტიებს მიუერ თდნენ, სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი წე სით დევ ნა 
არ წა მოწ ყე ბუ ლა. ზოგ შემ თხვე ვებ ში გა მო ძიე ბა შეწ ყდა მას შემ დეგ, რაც 
ამ პი რებ მა ერ თია ნი ნა ციო ნა ლუ რი მოძ რაო ბა და ტო ვეს. ხე ლი სუფ ლე ბის 
წარ მო მად გენ ლე ბის მიერ პო ლი ტი კუ რი გან ცხა დე ბე ბი უდა ნა შაუ ლო ბის 
პრე ზუმ ფციის დარ ღვე ვით კეთ დე ბა და ისი ნი ნა ციო ნა ლუ რი მოძ რაო ბის 
წევ რებს კრი მი ნა ლე ბად მოიხ სე ნიე ბენ. მო სა მარ თლე თა და მოუ კი დებ-
ლო ბას თან და კავ ში რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნი ეჭ ვე ბი ჩნდე ბა რუს თა ვი 2-ის 
საქ მეს თან და კავ ში რე ბით, რო მე ლიც ერ თ-ერთ ყვე ლა ზე გავ ლე ნია ნი და 
კრი ტი კუ ლი ტე ლე ვი ზიაა, ასე ვე, თავ დაც ვის სა მი ნის ტროს 5 ყო ფი ლი თა-
ნამ შრომ ლის და გე ნე რა ლუ რი შტა ბის წარ მო მად გენ ლე ბის წი ნააღ მდეგ 
აღ ძრულ ე.წ. „კა ბე ლე ბის საქ მეს თან“ და კავ ში რე ბით. 

სა სა მარ თლო რე ფორ მის წარ მა ტე ბა მეტ წი ლად და მო კი დე ბუ ლია 
პრო კუ რა ტუ რის რე ფორ მე ბის წარ მა ტე ბით გან ხორ ციე ლე ბა ზე, რო მე ლიც 
კრი ტი კის მუდ მი ვი ობიექ ტია მი სი პო ლი ტი კუ რი მი კერ ძოე ბუ ლო ბის გა მო. 
2015 წელს, ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის მოთ ხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად, მთავ-
რო ბამ პრო კუ რა ტუ რის შე სა ხებ კა ნონ ში ცვლი ლე ბა თა პა კე ტი შეი მუ შა-
ვა. კა ნო ნი მიზ ნად ისა ხავ და დე პო ლი ტი ზი რე ბუ ლი და და მოუ კი დე ბე ლი 
პრო კუ რა ტუ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბას, რო მე ლიც ასე ვე მოი ცავს გე ნე რა ლუ რი 
პრო კუ რო რის არ ჩე ვის /და ნიშ ვნი სა და თა ნამ დე ბო ბი დან გა თა ვი სუფ ლე-
ბის ახალ წესს. მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ პრე მიერ -მი ნის ტრი აღარ ნიშ ნავს 
გე ნე რა ლურ პრო კუ რორს, მმარ თვე ლი პარ ტია კვლავ ინარ ჩუ ნებს კან დი-
და ტის შერ ჩე ვის უფ ლე ბა მო სი ლე ბას. ძი რი თად ნაკ ლო ვა ნე ბას წარ მოად-
გენს იუს ტი ციის მი ნის ტრის რო ლი შერ ჩე ვის პრო ცეს ში და პრო ფე სიულ 
დამ სა ხუ რე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი კრი ტე რიუ მე ბის უქონ ლო ბა. 

ადამიანის უფლებები. სა ქარ თვე ლო, მსგავ სად ევ რო კავ ში რის სხვა 
წევ რი ქვეყ ნე ბი სა, ევ რო პის საბ ჭოს წევ რია და იგი ვალ დე ბუ ლია დაიც ვას 
ადა მია ნის უფ ლე ბა თა და ძი რი თად თა ვი სუფ ლე ბა თა დაც ვის ევ რო პუ ლი 
კონ ვენ ციის მოთ ხოვ ნე ბი და აღას რუ ლოს სტრას ბურ გის სა სა მარ თლოს 
გან ჩი ნე ბე ბი. ამ ნორ მე ბის პა ტი ვის ცე მა ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის „არ სე-
ბით ელე მენ ტებს“ წარ მოად გენს, რო მელ თა დარ ღვე ვა (რო გორც ზე მოთ 
აღი ნიშ ნა) შეიძ ლე ბა ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის მოქ მე დე ბის შე ჩე რე ბის 
სა ფუძ ვე ლი გახ დეს. 

სა ქარ თვე ლო ში ზო გა დი მდგო მა რეო ბა და დე ბი თია ადა მია ნის უფ ლე ბა-
თა დაც ვის თვალ საზ რი სით, თუმ ცა კვლა ვაც რჩე ბა გარ კვეუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი. 
ეს გა მოწ ვე ვე ბი დე ტა ლუ რა და არის გან ხი ლუ ლი ასო ცი რე ბის დღის წეს რიგ-
ში. ერ თ-ერთ პრობ ლე მას ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს 
გან ჩი ნე ბე ბის აღ სრუ ლე ბის თვალ საზ რი სით არ სე ბუ ლი მდგო მა რეო ბა წარ-
მოად გენს. სა ქარ თვე ლომ ასე ვე უნ და გააძ ლიე როს თა ვი სი ძა ლის ხმე ვა 
დის კრი მი ნა ციი სა და წა მე ბის აღ მოფ ხვრის, უმ ცი რე სო ბა თა უფ ლე ბე ბის 
დაც ვი სა და რე ლი გიის თა ვი სუფ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მი მარ თუ ლე ბით. 
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ისე თი ორ გა ნი ზა ციე ბი, რო გო რი ცაა Human Rights Watch-ი, Freedom House-ი 
და უფ ლე ბა დამ ცველ თა ად გი ლობ რი ვი ჯგუ ფე ბი4 აკ რი ტი კე ბენ მთავ რო ბას 
სა მარ თალ დამ ცა ვი სტრუქ ტუ რე ბის მიერ დარ ღვე ვებ თან და კავ ში რე ბით 
ან გა რიშ გე ბის ნაკ ლე ბო ბი სა და სა ხელ მწი ფო მო ხე ლეე ბის მიერ ჩა დე ნი-
ლი და ნა შაუ ლე ბის გა მო ძიე ბის და მოუ კი დე ბე ლი და ეფექ ტია ნი მე ქა ნიზ მის 
უქონ ლო ბის გა მო.5 გარ და ამი სა, კვლავ პრობ ლე მად რჩე ბა წარ სულ ში 
ჩა დე ნი ლი დარ ღვე ვე ბის გა მო ძიე ბა. ევ რო კავ შირ მა არაერ თგზის გა მო ხა ტა 
კრი ტი კა შერ ჩე ვი თი მარ თლმსა ჯუ ლე ბი სა და პო ლი ტი კუ რი ნიშ ნით სის-
ხლის სა მარ თლებ რი ვი დევ ნის გა მო, მათ შო რის, ყო ფი ლი პრე ზი დენ ტის, 
მი ხეილ საა კაშ ვი ლის, და ოპო ზი ციის წევ რე ბის დევ ნის გა მო. თბი ლი სის 
ყო ფი ლი მე რის, გი გი უგუ ლა ვას, საქ მემ, რო მე ლიც წი ნას წარ პა ტიმ რო ბა ში 
იმ ყო ფე ბო და 9 თვე ზე მე ტი ვა დის გან მავ ლო ბა ში, გან სა კუთ რე ბუ ლი შეშ-
ფო თე ბა გა მოიწ ვია კონ სტი ტუ ციით და ცუ ლი უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის გა მო. 

მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ მე დიის თა ვი სუფ ლე ბა სა ქარ თვე ლოს კონ-
სტი ტუ ციი თა არის და ცუ ლი და სა ქარ თვე ლოს რე გიო ნის სხვა ქვეყ ნებ თან 
შე და რე ბით ყვე ლა ზე პროგ რე სუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბა და თა ვი სუ ფა ლი 
მე დია გააჩ ნია,6 ად გი ლობ რი ვი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციე ბი და საერ-
თა შო რი სო პო ლი ტი კუ რი კო მენ ტა ტო რე ბი აღ შფო თე ბას გა მო ხა ტა ვენ იმ 
პრაქ ტი კის გა მო, რო მე ლიც ზღუ დავს გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბას, კერ ძოდ 
კი 2015 წელს მთავ რო ბის მი მართ კრი ტი კუ ლად გან წყო ბი ლი პო პუ ლა-
რუ ლი ტე ლეარ ხის, რუს თა ვი 2-ის, წი ნააღ მდეგ მიმ დი ნა რე სა მარ თალ-
წარ მოე ბას თან და კავ ში რე ბით. Amnesty International-ის აზ რით, რუს თა ვი 2-ის 
ყო ფილ მა მე წი ლემ ტე ლე ვი ზიის არ სე ბუ ლი მფლო ბე ლე ბის წი ნააღ მდეგ 
საქ მე მთავ რო ბის მხარ და ჭე რით აღ ძრა, ოპო ზი ციის ძი რი თა დი საინ ფორ-
მა ციო სა შუა ლე ბის საქ მია ნო ბი სათ ვის ხე ლის შეშ ლის მიზ ნით.7 2016 წლის 
სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბის წი ნა პე რიოდ ში გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის 
და სა სა მარ თლო ხე ლი სუფ ლე ბის და მოუ კი დებ ლო ბის თვალ საზ რი სით 
არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბის მო ნი ტო რინ გი კვლავ აქ ტუა ლურ სა კით ხად რჩე ბა. 

 2014–20 წლე ბის ადა მია ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის ეროვ ნუ ლი სტრა ტე-
გიი სა და სა მოქ მე დო გეგ მის მი ღე ბა ზო გა დად პო ზი ტიურ ნა ბი ჯად შე ფას-
და, გან სა კუთ რე ბით იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ეს დო კუ მენ ტე ბი დის-
კუ სიი სა და ჩარ თუ ლო ბის სა ფუძ ველ ზე იქ ნა მი ღე ბუ ლი. ზე მოთ ხსე ნე ბულ 
დო კუ მენ ტებ ში ასა ხუ ლი იქ ნა ომ ბუდ სმე ნის ოფი სის, გაე როს ადა მია ნის 
უფ ლე ბა თა უმაღ ლე სი კო მის რის ოფი სის, ეროვ ნუ ლი და საერ თა შო რი სო 

4 ამ ჯგუ ფებს შო რის არიან ადა მია ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის ცენ ტრი და ახალ გაზ რდა ლი დე რე-
ბის გლო ბა ლუ რი აკა დე მია.  
5 იხილეთ Human Rights Watch (https://www.hrw.org/europe/central-asia/georgia). 
6 იხილეთ  Freedom House, “პრესის თავისუფლება  2015”, ვაშინგტონი, 2015 წლის აპრილი (https://
freedomhouse.org/sites/default/files/FreedomofthePress_2015_FINAL.pdf).
7 იხი ლეთ  Amnesty International, “წლიუ რი ან გა რი ში სა ქარ თვე ლოს შე სა ხებ -  2015/2016”, ლონ-
დო ნი,  2016 (https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/georgia/report-georgia/).

ნაწილი I. პოლიტიკური პრინციპები, 
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არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციე ბის და ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ყო ფი ლი კო-
მი სა რის, თო მას ჰა მარ ბერ გის, რე კო მენ და ციე ბი, რო მე ლიც იმ პე რიოდ ში 
სა ქარ თვე ლო ში სა სა მარ თლო რე ფორ მი სა და ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის 
სა კით ხებ ზე ევ რო კავ ში რის სპე ცია ლუ რი მრჩევ ლის სტა ტუს ში მოქ მე დებ-
და. მიუ ხე და ვად ამი სა, კვლავ გა მოწ ვე ვად რჩე ბა ის, რომ ძი რი თა დი 
რე ფორ მე ბი სა კა ნონ მდებ ლო დო ნე ზე გა ტარ და, ხო ლო აღ სრუ ლე ბის 
თვალ საზ რი სით ხარ ვე ზე ბი არ სე ბობს. 

მა გა ლი თად, ევ რო კავ შირ -სა ქარ თვე ლოს სა ვი ზო რე ჟი მის ლი ბე რა-
ლი ზა ციის სა მოქ მე დო გეგ მის ფარ გლებ ში 2014 წელს სა ქარ თვე ლოს პარ-
ლა მენ ტმა ხმა თა დი დი უმ რავ ლე სო ბით დის კრი მი ნა ციის ყვე ლა ფორ მის 
აღ მოფ ხვრის შე სა ხებ კა ნო ნი მიი ღო. კა ნონ პროექ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ-
ლია თა ნას წო რო ბის დაც ვა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი და მოუ კი დე ბე ლი ინ სპექ-
ტო რა ტის შექ მნა, რო მე ლიც OSCE/ODIHR-ის აზ რით დის კრი მი ნა ციის ყვე ლა 
ფორ მის აღ მოფ ხვრის ეფექ ტურ ინ სტრუ მენტს წარ მოად გენს. მიუ ხე და ვად 
ამი სა, ცხა რე დე ბა ტე ბის და მარ თლმა დი დე ბე ლი ეკ ლე სიის რა დი კა ლუ-
რი პო ზი ციის გა მო კა ნო ნი არ ით ვა ლის წი ნებს დის კრი მი ნა ციის აღ მოფ-
ხვრა ზე მი მარ თუ ლი მო ნი ტო რინ გის ეფექ ტურ და ქმე დით სა ვალ დე ბუ ლო 
მე ქა ნიზმს. ამ ჟა მად დის კრი მი ნა ციის აღ მოფ ხვრა ზე მი მარ თუ ლი ზო მე ბის 
გა ტა რე ბა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლია სა ხალ ხო დამ ცვე ლოს ოფი სი. სხვა დას ხვა 
ან გა რი შებ ში კვლავ ფიქ სირ დე ბა რე ლი გიურ უმ ცი რე სო ბა თა და ლგბტ თე-
მის უფ ლე ბა თა დარ ღვე ვე ბი. ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ცენ ტრმა მთავ რო ბა 
გააკ რი ტი კა უმ ცი რე სო ბა თა წი ნააღ მდეგ მი მარ თუ ლი ძა ლა დო ბის აქ ტებ ზე 
არა სა თა ნა დო რეა გი რე ბის გა მო.8 იგი ვე მდგო მა რეო ბაა ასა ხუ ლი სა ხალ-
ხო დამ ცვე ლის წლიურ ან გა რიშ ში, სა დაც საუ ბა რია პა ტიმ რე ბის მი მართ 
არა სა თა ნა დო მოპ ყრო ბის რამ დე ნი მე შემ თხვე ვა ზე, რომ ლებ საც ად გი ლი 
ჰქონ და მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ 2015 წელს პე ნი ტენ ცია ლუ რი სამ სა ხუ რის 
შე სა ხებ ახა ლი კა ნო ნი იქ ნა მი ღე ბუ ლი და რამ დე ნი მე სა კა ნონ მდებ ლო 
აქ ტში, მათ შო რის პა ტიმ რო ბის კო დექ სში, ცვლი ლე ბე ბი იქ ნა შე ტა ნი ლი.9

2015 წლის მაის ში უწ ყე ბა თა შო რის მა სა კოორ დი ნა ციო საბ ჭომ წა მე-
ბის, არაა და მია ნუ რი, სას ტი კი და ღირ სე ბის შემ ლა ხა ვი მოპ ყრო ბის ან დას-
ჯის წი ნააღ მდეგ ბრძო ლის 2015-16 წლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მა დაამ ტკი ცა, 
რო მე ლიც ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ეროვ ნულ სტრა ტე გია ზე დაყ რდნო ბით 
შე მუ შავ და (2014–20). 2015 წელს მთავ რო ბამ სტამ ბო ლის პრო ტო კო ლის 
გან ხორ ციე ლე ბა დაიწ ყო (გაე როს წა მე ბი სა და სხვა სას ტი კი, არაა და მია-
ნუ რი ან ღირ სე ბის შემ ლა ხა ვი მოპ ყრო ბი სა და დას ჯის ეფექ ტუ რი გა მო ძიე-
ბი სა და დო კუ მენ ტი რე ბის სა ხელ მძღვა ნე ლო), რო მე ლიც თან მიმ დევ რულ 
და პრაქ ტი კულ სა ხელ მძღვა ნე ლო წე სებს შეი ცავს წა მე ბის შემ თხვე ვე ბის 
გა მო ძიე ბა სა და დო კუ მენ ტი რე ბას თან და კავ ში რე ბით. მიუ ხე და ვად ამი სა, 

8 იხი ლეთ ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ცენ ტრი, “სა ქარ თვე ლო ში ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის დაც ვის თვალ-
საზ რი სით არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბა“, წლიუ რი ან გა რი ში, თბი ლი სი. 
9 იხი ლეთ See Human Rights Watch, “ქვეყ ნის მი მო ხილ ვა“, ნიუ იორ კი, 2015 წლის იან ვა რი.

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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და ფიქ სირ და პო ლი ციის მიერ ადა მია ნე ბის წა მე ბის შემ თხვე ვე ბი, რომ-
ლე ბიც არ არის სა თა ნა დოდ გა მო ძიე ბუ ლი. 

ბო ლო ათ წლეუ ლის გან მავ ლო ბა ში ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის თვალ-
საზ რი სით არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად გა მოს წორ და. გა ტა რე ბუ ლი 
სა კა ნონ მდებ ლო ზო მე ბის, მიზ ნობ რი ვი პო ლი ტი კი სა და ფი ნან სუ რი ინ ვეს-
ტი ციე ბის წყა ლო ბით ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბი უკეთ არიან ინ ტეგ რი რე ბუ ლი 
სა ზო გა დოებ რივ და პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ში. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ მიუ ხე და-
ვად გრძელ ვა დია ნი პროგ რა მე ბი სა, რომ ლე ბიც მიზ ნად ისა ხავს ეთ ნი კურ უმ-
ცი რე სო ბებ ში სა ხელ მწი ფო ენის ფლო ბის გაუმ ჯო ბე სე ბას, მო ცე მუ ლი სა კით ხი 
კვლავ გა მოწ ვე ვად რჩე ბა და ამ მი მარ თუ ლე ბით მე ტი ძა ლის ხმე ვაა სა ჭი რო. 
სა ქარ თვე ლო მო ნა წი ლეო ბას იღებს ადა მია ნის უფ ლე ბა თა სფე რო ში გაე-
როს „სა ყო ველ თაო პე რიო დულ მი მო ხილ ვა ში“ და ქვე ყა ნამ ამ პრო ცე სის 
ფარ გლებ ში მის მი მართ შე მუ შა ვე ბუ ლი რე კო მენ და ციე ბის უმე ტე სი ნა წი ლი 
შეას რუ ლა. სა ქარ თვე ლო ში ჯერ -ჯე რო ბით არ იქ ნა მიღ წეუ ლი კონ სე სუ სი 
რე გიო ნუ ლი ან უმ ცი რე სო ბა თა ენე ბის შე სა ხებ ევ რო პუ ლი ქარ ტიის რა ტი-
ფი ცი რე ბას თან და კავ ში რე ბით, რომ ლის რა ტი ფი ცი რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა 
სა ქარ თვე ლომ ევ რო პის საბ ჭოს წი ნა შე ჯერ კი დევ 1999 წელს იკის რა. 

 მთავ რო ბა რე გუ ლა რუ ლად აქ ვეყ ნებს გან ცხა დე ბებს ადა მია ნის უფ-
ლე ბა თა მძი მე დარ ღვე ვე ბის შე სა ხებ აფ ხა ზე თი სა და ცხინ ვა ლის (სამ-
ხრეთ ოსე თი) ოკუ პი რე ბულ რე გიო ნებ ში და და ჟი ნე ბით ით ხოვს OSCE/
ODIHR-ის და ადა მია ნის უფ ლე ბა დამ ცვე ლი საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა-
ციე ბის დაშ ვე ბას ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რიებ ზე, მაგ რამ უშე დე გოდ. 

გენდერული თანასწორობა. ქალ თა უფ ლე ბე ბი და გენ დე რუ ლი თა-
ნას წო რო ბა მთავ რო ბის დღის წეს რი გის პრიო რი ტე ტულ სა კით ხებს შო რის 
არის, გან სა კუთ რე ბით მას შემ დეგ, რაც 2014 წლის სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე-
მე ბის მი ხედ ვით 23 ქა ლი დაი ღუ პა ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბის შე დე გად. სა ქარ-
თვე ლოს პრე ზი დენ ტმა 2015 წე ლი ქალ თა წლად გა მოაც ხა და. მა მა კაც თა 
და ქალ თა უფ ლე ბე ბის თა ნას წო რო ბა სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ციით არის 
დად გე ნი ლი, ხო ლო 2010 წელს გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის შე სა ხებ კა-
ნო ნი იქ ნა მი ღე ბუ ლი. კა ნო ნი მიზ ნად ისა ხავს ქალ თა და ცუ ლო ბის და მათ 
პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ში უფ რო აქ ტიუ რი მო ნა წი ლეო ბის ხელ შეწ ყო ბას. 
იგი ასე ვე კრძა ლავს გენ დე რუ ლი ნიშ ნით დის კრი მი ნა ციას და ად გენს 
თა ნას წო რო ბის პრინ ცი პებს, რომ ლე ბიც ქალ თა მი მართ დის კრი მი ნა ციის 
ყვე ლა ფორ მის აღ მოფ ხვრის შე სა ხებ გაე როს კონ ვენ ციი თა არის გათ-
ვა ლის წი ნე ბუ ლი. 2014 წელს სა ქარ თვე ლომ თა ვი სი კა ნონ მდებ ლო ბის 
სტამ ბო ლის კონ ვენ ციას თან ჰარ მო ნი ზა ცია გა ნა ხორ ციე ლა. დას რულ და 
მუ შაო ბა პირ ველ სა კა ნონ მდებ ლო პა კეტ ზე, რო მელ შიც მთელ რიგ სხვა 
ას პექ ტებ თან ერ თად რე გუ ლირ დე ბა „ი ძუ ლე ბი თი ქორ წი ნე ბა“, რო მე ლიც 
სის ხლის სა მარ თლის და ნა შაუ ლად გა მოც ხად და. ამ ჟა მად მიმ დი ნა რეობს 
მუ შაო ბა სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბის მეო რე პა კეტ ზე. 

მიუ ხე და ვად ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბი სა, რომ-

ნაწილი I. პოლიტიკური პრინციპები, 
კანონის უზენაესობა და საგარეო პოლიტიკა 
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ლე ბიც გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის კე ნაა მი მარ თუ ლი, მი სი მიღ წე ვა პრაქ-
ტი კა ში სე რიო ზუ ლი გა მოწ ვე ვა რჩე ბა. მთავ რო ბამ გენ დე რუ ლი თა ნას-
წო რო ბის უწ ყე ბა თა შო რი სი კო მი სია შექ მნა, რომ ლის მი ზა ნია ქვე ყა ნა ში 
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის და ქალ თა გაძ ლიე რე ბის ხელ შეწ ყო ბა. მაგ რამ 
აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ქალ თა, გან სა კუთ რე ბით კი სოფ ლად და იძუ ლე ბით გა-
დაად გი ლე ბულ და კონ ფლიქ ტე ბით და ზა რა ლე ბულ ქალ თა ეკო ნო მი კუ რი 
გაძ ლიე რე ბის თვალ საზ რი სით, ჯერ კი დევ ბევ რი რამ არის გა სა კე თე ბე ლი. 

ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბა ქვე ყა ნა ში სე რიო ზულ პრობ ლე მას წარ მოად-
გენს. მთავ რო ბა სა ზო გა დოებ რი ვი ცნო ბიე რე ბის ამაღ ლე ბის მიზ ნით აქ-
ტიუ რად ატა რებს კამ პა ნიას, რის შე დე გად მნიშ ვნე ლოვ ნად შეიც ვა ლა 
სა ზო გა დოე ბის აღ ქმა ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბა ზე. მა გა ლი თად, 2009 წელს 
მო სახ ლეო ბის 79%-ს მიაჩ ნდა, რომ ოჯა ხუ რი ძა ლა დო ბა ოჯა ხის ში და 
სა კით ხია, ხო ლო 2015 წელს ასე თი ადა მია ნე ბის რიც ხვი 25%-მდე შემ ცირ-
და. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ სა ქარ თვე ლოს გარ კვეულ რე გიო ნებ ში ად რეუ ლი 
ქორ წი ნე ბის პრაქ ტი კა ჯერ კი დევ სე რიო ზულ პრობ ლე მად რჩე ბა. 

ადგილობრივი თვითმმართველობა. ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე-
ლო ბის შე სა ხებ ახა ლი კო დექ სის შე მუ შა ვე ბა ერ თ-ერ თი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი 
ნა ბი ჯია, რო მე ლიც მთავ რო ბამ გა დად გა დე ცენ ტრა ლი ზა ციის პრო ცე სის ფარ-
გლებ ში ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის გაძ ლიე რე ბის და ად გი ლობ-
რი ვი მო სახ ლეო ბის გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მო ნა წი ლეო ბის 
ხელ შეწ ყო ბის მიზ ნით. მთელ რიგ სხვა ინი ცია ტი ვებ თან ერ თად, კო დექ სით 
გაი ზარ და იმ ქა ლა ქე ბის რიც ხვი (შვი დით), რომ ლებ საც თვით მმარ თვე ლი 
ქა ლა ქის სტა ტუ სი მიე ნი ჭათ. გან სხვა ვე ბით მა ნამ დე არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბის-
გან რო დე საც მხო ლოდ თბი ლი სის მე რის არ ჩე ვა ხდე ბო და პირ და პი რი 
წე სით, 2014 წელს მო სახ ლეო ბას 12 დი დი ქა ლა ქის მე რის და 59 მუ ნი ცი-
პა ლი ტე ტის (12 დი დი ქა ლა ქის ფარ გლებს გა რეთ მდე ბა რე) საკ რე ბუ ლოს 
თავ მჯდო მა რის პირ და პი რი წე სით არ ჩე ვის სა შუა ლე ბა ჰქონ დათ. გარ და 
ამი სა, საარ ჩევ ნო კა ნონ მდებ ლო ბა ში ცვლი ლე ბე ბის შე დე გად მე რე ბის და 
მუ ნი ცი პა ლი ტე ტე ბის გამ გებ ლე ბის არ ჩევ ნებ ზე საარ ჩევ ნო ბა რიე რი 30-დან 
50%-მდე გაი ზარ და. აგ რეთ ვე, მთავ რო ბამ გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რად ღე ბა 
დაუთ მო მრა ვალ პარ ტიუ ლი წარ მო მად გენ ლო ბის თე მას და პრო პორ ციუ-
ლი პარ ტიუ ლი სიით არ ცევ ნებ ზე 4%-ია ნი ბა რიე რი დაად გი ნა. ქა ლა ქე ბის 
საკ რე ბუ ლოე ბის უმე ტე სო ბა ში გაი ზარ და პარ ტიუ ლი სიე ბით გა სუ ლი კან დი-
და ტე ბის თვის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ად გი ლე ბი და დაი ნერ გა პო ლი ტი კუ რი 
პარ ტიე ბის თვის სა ხელ მწი ფოს მიერ და მა ტე ბი თი და ფი ნან სე ბის გა მო ყო ფის 
მე ქა ნიზ მი. ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი ინი ცია ტი ვე ბი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯია დე ცენ-
ტრა ლი ზა ციის პრო ცე სის და გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში ად გი-
ლობ რი ვი თე მე ბის მო ნა წი ლეო ბის ხელ შეწ ყო ბის ვალ საზ რი სით. მიუ ხე და ვად 
ამი სა, ახა ლი კო დექ სის პრაქ ტი კა ში გან ხორ ციე ლე ბის ეტაპ ზე მთე ლი რი გი 
ხარ ვე ზე ბი გა მოვ ლინ და. ერ თ-ერ თი ძი რი თა დი გა მოწ ვე ვაა კო მუ ნი კა ციის 
ნაკ ლე ბო ბა ად გი ლობ რივ მო სახ ლეო ბა სა და ხე ლი სუფ ლე ბას შო რის. 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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პო ლი ტი კუ რი პრინ ცი პე ბი - მოკ ლე მი მო ხილ ვა 

დე მოკ რა ტია, ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის პა ტი ვის ცე მა და კა ნო ნის უზე-
ნაე სო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის „არ სე ბით ელე-
მენ ტებს“ წარ მოად გენს, მაგ რამ ეს ას პექ ტე ბი არ არის დე ტა ლუ რად 
ასა ხუ ლი შე თან ხმე ბა ში. მო ცე მუ ლი სა კით ხე ბი უფ რო დე ტა ლუ რად 
ასო ცი რე ბის დღის წეს რიგ შია გა წე რი ლი. 

სა ქარ თვე ლომ, რო გორც ახალ მა დე მოკ რა ტიამ, მნიშ ვნე ლო ვან შე დე გებს 
მიაღ წია დე მოკ რა ტიუ ლი ინ სტი ტუ ტე ბის ჩა მო ყა ლი ბებს თვალ საზ რი სით. 

სა ქარ თვე ლო აგ რძე ლებს ძი რეუ ლი რე ფორ მე ბის გა ტა რე ბას სა სა მარ-
თლო სის ტე მა ში, მაგ რამ გარ კვეუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი რჩე ბა შერ ჩე ვი თი 
მარ თლმსა ჯუ ლე ბის, მე დიის თა ვი სუფ ლე ბი სა და სა სა მარ თლოე ბის 
და მოუ კი დებ ლო ბის თვალ საზ რი სით. 

ვარ დე ბის რე ვო ლუ ციის შემ დეგ სა ქარ თვე ლო ში ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის 
დაც ვის თვალ საზ რი სით არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად გაუმ ჯო-
ბეს და. ძი რეუ ლი ცვლი ლე ბე ბი გა ტარ და სა კა ნონ მდებ ლო დო ნე ზე, თუმ-
ცა კა ნონ მდებ ლო ბის აღ სრუ ლე ბა შემ დგომ გაუმ ჯო ბე სე ბას სა ჭი როებს.

ან ტი დის კრი მი ნა ციუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის მი ღე ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად 
გააუმ ჯო ბე სებს უმ ცი რე სო ბა თა უფ ლე ბე ბის დაც ვას სა ქარ თვე ლო ში. 
შემ დეგ ეტაპ ზე უზ რუნ ველ ყო ფი ლი უნ და იქ ნას კა ნო ნის პრაქ ტი კა ში 
აღ სრუ ლე ბა. 
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2. კანონის უზენაესობა და ადამიანების 
გადაადგილება 

ეს ნა  წი  ლი მოი  ცავს რამ  დე  ნი  მე და  კავ  ში  რე  ბულ 
სა  კითხს, რო  გო  რი  ცაა ორ  გა  ნი  ზე  ბულ და  ნა -
შაულ  თან, კო  რუფ  ციას  თან და ტე  რო  რიზ  მთან 
ბრძო  ლა, საზ  ღვრე  ბის მარ  თვი  სა და ადა  მიან  თა 
გა  დაად  გი  ლე  ბის პო  ლი  ტი  კა, მათ შო  რის, ევ  რო -
კავ  შირ  სა და სა  ქარ  თვე  ლოს შო  რის უვი  ზო მი -
მოს  ვლას  თან და  კავ  ში  რე  ბუ  ლი სა  კით  ხე  ბი. 

ორგანიზებულ დანაშაულთან, 
კორუფციასთან და ტერორიზმთან ბრძოლა

მიუ  ხე  და  ვად იმი  სა, რომ ასო  ცი  რე  ბის შე  თან  ხმე  ბის მხო  ლოდ რამ  დე -
ნი  მე დე  ბუ  ლე  ბა  შია პირ  და  პირ მოხ  სე  ნიე  ბუ  ლი კო  რუფ  ციას  თან ბრძო  ლა 
(მუხ  ლი 4, 17 და თა  ვი VII, რო  მე  ლიც თაღ  ლი  თო  ბას  თან ბრძო  ლას ეძ  ღვნე  ბა), 
ეს თე  მა შე  თან  ხმე  ბის მთელ ტექსტს გას  დევს და შე  სა  ბა  მის დე  ბუ  ლე  ბებ  შია 
ასა  ხუ  ლი. მა  გა  ლი  თად, სა  ხელ  მწი  ფო შეს  ყიდ  ვე  ბის წე  სებ  თან, კონ  კუ  რენ  ციის 
პო  ლი  ტი  კას  თან და სა  ხელ  მწი  ფო დახ  მა  რე  ბას  თან, და ინ  ტე  ლექ  ტუა  ლუ  რი 
სა  კუთ  რე  ბის უფ  ლე  ბებ  თან და  კავ  ში  რე  ბულ დე  ბუ  ლე  ბებ  ში. 

2003 წლის ვარ  დე  ბის რე  ვო  ლუ  ციის შემ  დეგ, სა  ქარ  თვე  ლო  ში კო  რუფ -
ციას  თან ბრძო  ლის თვალ  საზ  რი  სით მდგო  მა  რეო  ბა მნიშ  ვნე  ლოვ  ნად გაუმ -
ჯო  ბეს  და. მთავ  რო  ბამ გააძ  ლიე  რა ან  ტი  კო  რუფ  ციუ  ლი ინ  სტი  ტუ  ციო  ნა  ლუ  რი 
ჩარ  ჩო, შექ  მნა სა  ხელ  მწი  ფო შეს  ყიდ  ვე  ბის და სა  ჯა  რო მო  ხე  ლეე  ბის დეკ -
ლა  რა  ციე  ბის წარ  დგე  ნის ელექ  ტრო  ნუ  ლი სის  ტე  მა (პრინ  ცი  პით „ყვე  ლა 
ყვე  ლა  ფერს ხე  დავს“), შეი  მუ  შა  ვა ელექ  ტრო  ნუ  ლი ხა  ზი  ნი  სა და ელექ  ტრო -
ნუ  ლი ბიუ  ჯე  ტის პროგ  რა  მე  ბი. სა  ხელ  მწი  ფო სერ  ვი  სე  ბის უმე  ტე  სო  ბა ელექ -
ტრო  ნუ  ლია და ეფუძ  ნე  ბა პრინ  ციპს „დუ  მი  ლი თან  ხმო  ბის ნი  შა  ნია“, რა  საც 
კო  რუფ  ციის რის  კი მი  ნი  მუ  მამ  დე და  ყავს და მომ  სა  ხუ  რე  ბის მიმ  წო  დებ  ლის 
მიერ კო  რუმ  პი  რე  ბულ ურ  თიერ  თო  ბებ  ში მო  ნა  წი  ლეო  ბის შე  საძ  ლებ  ლო  ბებს 
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მი  ნი  მუ  მამ  დე ამ  ცი  რებს. ზო  გა  დად, მთავ  რო  ბამ მნიშ  ვნე  ლო  ვა  ნი სა  კა  ნონ -
მდებ  ლო რე  ფორ  მე  ბი გაა  ტა  რა, რი  თაც კო  რუფ  ციას  თან და  კავ  ში  რე  ბუ  ლი 
და  ნა  შაუ  ლე  ბის სა  მარ  თლებ  რი  ვი წე  სით დას  ჯის მყა  რი სა  ფუძ  ვე  ლი შექ  მნა. 
ბო  ლო ათ  წლეუ  ლის გან  მავ  ლო  ბა  ში სა  ქარ  თვე  ლომ მნიშ  ვნე  ლო  ვან პროგ -
რესს მიაღ  წია კო  რუფ  ციას  თან ბრძო  ლის თვალ  საზ  რი  სით და მთავ  რო  ბა 
კვლავ აძ  ლიე  რებს მო  ცე  მუ  ლი მი  მარ  თუ  ლე  ბით წარ  მარ  თულ ძა  ლის  ხმე  ვას. 
სა  ხელ  მწი  ფო შეს  ყიდ  ვე  ბი  სა და სა  ხელ  მწი  ფო მომ  სა  ხუ  რე  ბის სფე  რო  ში 
ინო  ვა  ციუ  რი მიდ  გო  მე  ბის და  ნერ  გვის შე  დე  გად სა  ქარ  თვე  ლომ 2012 წელს 
გაე  როს ჯილ  დო მოი  პო  ვა და მო  ცე  მულ სფე  რო  ში ქვეყ  ნის მიღ  წე  ვე  ბი სა -
ყო  ველ  თაო  და არის აღია  რე  ბუ  ლი. 

2015 წელს, საერ  თა  შო  რი  სო გამ  ჭვირ  ვა  ლო  ბის კო  რუფ  ციის ინ  დექ  სის 
მი  ხედ  ვით, სა  ქარ  თვე  ლომ 168 ქვე  ყა  ნას შო  რის 48-ე ად  გი  ლი დაი  კა  ვა, და 
ევ  რო  კავ  ში  რის რამ  დე  ნი  მე წევრ ქვე  ყა  ნა  ზე უფ  რო მა  ღა  ლი შე  ფა  სე  ბა დაიმ -
სა  ხუ  რა (მაგ. ბულ  გა  რე  თი, სა  ბერ  ძნე  თი, იტა  ლია და რუ  მი  ნე  თი, რომ  ლე  ბიც 
69 ად  გილ  ზე გა  ვიდ  ნენ). 2014 წელს Trace International-ის ბიზ  ნეს  თან და  კავ -
ში  რე  ბუ  ლი მექ  რთა  მეო  ბის რის  კის ინ  დექ  სის მი  ხედ  ვით სა  ქარ  თვე  ლომ 
197 ქვე  ყა  ნას შო  რის მე-11 ად  გი  ლი დაი  კა  ვა და ნორ  ვე  გიას, ნი  დერ  ლან -
დებს, საფ  რან  გეთს, შვეი  ცა  რიას, გაერ  თია  ნე  ბულ სა  მე  ფოს და ავ  სტრიას 
გაუს  წრო.10 2013 წელს გლო  ბა  ლუ  რი კო  რუფ  ციის ბა  რო  მეტ  რის კვლე  ვის 
თა  ნახ  მად მო  სახ  ლეო  ბის მხო  ლოდ 4%-მა აღ  ნიშ  ნა, რომ მათ ქრთა  მი 
გა  დაუხ  დიათ.11 2015 წელს მსოფ  ლიო მარ  თლმსა  ჯუ  ლე  ბის პროექ  ტის კა -
ნო  ნის უზე  ნაე  სო  ბის ინ  დექ  სის შე  სა  ბა  მი  სად სა  ქარ  თვე  ლო აღ  მო  სავ  ლეთ 
ევ  რო  პი  სა და ცენ  ტრა  ლუ  რი აზიის რე  გიო  ნებ  ში პირ  ველ პო  ზი  ციას იკა  ვებს 
„კო  რუფ  ციის არარ  სე  ბო  ბის“ მაჩ  ვე  ნებ  ლის მი  ხედ  ვით.12 

ასო  ცი  რე  ბის შე  თან  ხმე  ბით სა  ქარ  თვე  ლომ სა  ჯა  რო ად  მი  ნის  ტრი  რე  ბის 
სფე  რო  ში რე  ფორ  მე  ბის გა  ტა  რე  ბი  სა და ან  გა  რიშ  ვალ  დე  ბუ  ლი, გამ  ჭვირ  ვა -
ლე და პრო  ფე  სიუ  ლი სა  ჯა  რო სამ  სა  ხუ  რის ჩა  მო  ყა  ლი  ბე  ბის ვალ  დე  ბუ  ლე  ბა 
იკის  რა. ამ რე  ფორ  მის გა  ტა  რე  ბის სა  ჭი  როე  ბა  ზე სა  მო  ქა  ლა  ქო სა  ზო  გა  დოებ -
რი  ვი ორ  გა  ნი  ზა  ციე  ბიც მიუ  თი  თებ  დნენ. 2011 წელს, საერ  თა  შო  რი  სო გამ -
ჭვირ  ვა  ლო  ბა სა  ქარ  თვე  ლომ (TIG), ეროვ  ნუ  ლი ან  ტი  კო  რუფ  ციუ  ლი სის  ტე  მის 
შე  ფა  სე  ბის კვლე  ვა  ში ხა  ზი გაუს  ვა, რომ სის  ტე  მის ძი  რი  თა  დი ნაკ  ლო  ვა  ნე  ბა 
ქო  ნებ  რი  ვი მდგო  მა  რეო  ბის დეკ  ლა  რა  ციებ  ში ასა  ხუ  ლი ინ  ფორ  მა  ციის გა  და -
მოწ  მე  ბის მე  ქა  ნიზ  მის უქონ  ლო  ბა იყო. 2014 წელს სა  ქარ  თვე  ლოს მთავ  რო -
ბამ მუ  შაო  ბა დაიწ  ყო ზე  მოთ  ხსე  ნე  ბუ  ლი სის  ტე  მის და  ნერ  გვა  ზე. იმავ  დროუ -
ლად, სა  ქარ  თვე  ლოს პარ  ლა  მენ  ტმა ად  გი  ლობ  რი  ვი თვით  მმარ  თვე  ლო  ბე  ბის 
სა  ჯა  რო მო  ხე  ლეებ  თან და  კავ  ში  რე  ბით საერ  თა  შო  რი  სო გამ  ჭვირ  ვა  ლო  ბა 

10 იხი ლეთ www.traceinternational.org/trace-matrix/. ბიზ ნე სის  სა ხელ მწი ფოს თან ურ თიერ თო ბე ბი სა და 
სა ხელ მწი ფო მომ სა ხუ რე ბე ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის დო ნის მი ხედ ვით მიჩ ნეუ ლი იქ ნა, რომ ქვე ყა-
ნა ში კო რუფ ციის რის კის ძა ლიან და ბა ლი დო ნეა.  
11 იხილეთ  www.transparency.org/gcb2013/country/?country=georgia
12 იხილეთ  http://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index 
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სა  ქარ  თვე  ლოს რე  კო  მენ  და  ცია გაით  ვა  ლის  წი  ნა და გაა  ფარ  თო  ვა ად  გი -
ლობ  რი  ვი თვით  მმარ  თვე  ლო  ბე  ბის სა  ჯა  რო მო  ხე  ლეე  ბის სია, რომ  ლე  ბიც 
ვალ  დე  ბუ  ლი არიან წა  რად  გი  ნონ ქო  ნებ  რი  ვი მდგო  მა  რეო  ბის დეკ  ლა  რა -
ცია.13 2015 წელს პარ  ლა  მენ  ტმა დაამ  ტკი  ცა ცვლი  ლე  ბე  ბი კა  ნონ  ში სა  ჯა  რო 
სამ  სა  ხურ  ში ინტერესთა შეუ  თავ  სებ  ლო  ბი  სა და კო  რუფ  ციის შე  სა  ხებ. გარ  და 
ამი  სა, შე  მუ  შავ  და ეთი  კის კო  დექ  სის პროექ  ტი და 18 სა  მი  ნის  ტრო  ში ადა  მია -
ნუ  რი რე  სურ  სე  ბის მარ  თვის ავ  ტო  მა  ტი  ზე  ბუ  ლი სის  ტე  მა დაი  ნერ  გა.14

2015 წლის აპ  რილ  ში მთავ  რო  ბამ დაამ  ტკი  ცა გა  ნახ  ლე  ბუ  ლი ან  ტი -
კო  რუფ  ციუ  ლი სტრა  ტე  გია და სა  მოქ  მე  დო გეგ  მა 2015–16 წლე  ბის  თვის 
და ასე  ვე, მო  ნი  ტო  რინ  გის მე  თო  დო  ლო  გია სტრა  ტე  გიის და სა  მოქ  მე  დო 
გეგ  მის გან  ხორ  ციე  ლე  ბის ხელ  შეწ  ყო  ბის მიზ  ნით. ევ  რო  პის საბ  ჭოს და 
OECD-ის შე  ფა  სე  ბით, სა  ქარ  თვე  ლომ ამ ორ  გა  ნი  ზა  ციე  ბის მიერ მი  წო  დე -
ბუ  ლი 15 რე  კო  მენ  და  ციი  დან ყვე  ლა შეას  რუ  ლა ერ  თი რე  კო  მენ  და  ციის 
გარ  და.15 2015 წელს ამ მი  მარ  თუ  ლე  ბით და  მა  ტე  ბი  თი ნა  ბი  ჯე  ბი გა  დაიდ  გა 
და ცვლი  ლე  ბე  ბის პროექ  ტი იქ  ნა მი  ღე  ბუ  ლი, რომ  ლიის მი  ხედ  ვი  თაც, 2017 
წლი  დან სა  ჯა  რო მო  ხე  ლეე  ბის ქო  ნებ  რი  ვი მდგო  მა  რეო  ბის დეკ  ლა  რა  ციებ  ში 
ასა  ხუ  ლი ინ  ფორ  მა  ციის გა  და  მოწ  მე  ბის სის  ტე  მა დაი  ნერ  გე  ბა. გარ  და ამი  სა, 
გათ  ვა  ლის  წი  ნე  ბუ  ლია ინ  ფორ  მა  ტო  რე  ბის მე  ტი და  ცუ  ლო  ბის მე  ქა  ნიზ  მე  ბი. 
საერ  თა  შო  რი  სო გამ  ჭვირ  ვა  ლო  ბა სა  ქარ  თვე  ლომ მთელ რიგ მნიშ  ვნე  ლო -
ვან სა  კით  ხებ  ზეც გაა  მახ  ვი  ლა ყუ  რად  ღე  ბა, რო  მელ  თა გა  დაჭ  რი  სათ  ვის 
მუ  შაო  ბაა სა  ჭი  რო, მათ შო  რის, სა  ჯა  რო ინ  სტი  ტუ  ტებ  ზე არა  ფორ  მა  ლუ  რი 
ზე  გავ  ლე  ნის, მა  ღალ ეშე  ლო  ნებ  ში კო  რუფ  ციის პრე  ვენ  ციის მიზ  ნით და -
მოუ  კი  დე  ბე  ლი ან  ტი  კო  რუფ  ციუ  ლი ორ  გა  ნოს შექ  მნის სა  ჭი  როე  ბის, სა  ჯა  რო 
სამ  სა  ხუ  რის დე  პო  ლი  ტი  ზა  ციის, პო  ლი  ტი  კუ  რად მო  ტი  ვი  რე  ბუ  ლი გა  დაწ -
ყვე  ტი  ლე  ბე  ბის მი  ღე  ბის და ნე  პო  ტიზ  მის აღ  მოფ  ხვრის მიზ  ნით, სა  ჯა  რო 
მო  ხე  ლეე  ბის და  ქი  რა  ვე  ბი  სა და თა  ნამ  დე  ბო  ბი  დან გა  თა  ვი  სუფ  ლე  ბის გამ -
ჭვირ  ვა  ლე პრო  ცე  სის და  ნერ  გვის მი  მარ  თუ  ლე  ბით .16

ადამიანების გადაადგილება და საზღვრის მართვა 

ასო  ცი  რე  ბის შე  თან  ხმე  ბა გან  საზ  ღვრავს სა  ფუძ  ვლებს თან  მიმ  დევ -
რუ  ლი დია  ლო  გის  თვის და თა  ნამ  შრომ  ლო  ბის  თვის კა  ნო  ნიე  რი მიგ  რა -
ციის, ადა  მია  ნე  ბის ტრე  ფი  კინ  გი  სა და უკა  ნო  ნო გა  დაყ  ვა  ნის, საზ  ღვრე  ბის 
მარ  თვის, თავ  შე  საფ  რის უზ  რუნ  ველ  ყო  ფი  სა და დაბ  რუ  ნე  ბის პო  ლი  ტი  კის, 
ადა  მია  ნე  ბის მო  ბი  ლუ  რო  ბი  სა და ევ  რო  კავ  შირ  ში უვი  ზო მი  მოს  ვლის სა -
კით  ხებ  თან და  კავ  ში  რე  ბით. 

13  საერ თა შო რი სო გამ ჭვირ ვა ლო ბა,  “კო რუფ ციის თვალ საზ რი სით არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბა: სომ-
ხე თი, აზერ ბაი ჯა ნი, სა ქარ თვე ლო, მოლ და ვე თი, უკ რაი ნა“. 
14 იხილეთ www.eu-nato.gov.ge/sites/default/files/AA%20NAP%202015%20Summary.pdf. 
15 იხილეთ www.eu-nato.gov.ge/sites/default/files/AA%20NAP%202015%20Summary.pdf.   

16 იხილეთ www.transparency.ge/en/node/5749. 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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შე  თან  ხმე  ბა მხო  ლოდ ადა  მია  ნე  ბის გა  დაად  გი  ლე  ბას  თან და  კავ  ში -
რე  ბულ ზო  გად დე  ბუ  ლე  ბებს შეი  ცავს, მაგ  რამ სა  ვი  ზო რე  ჟი  მის ლი  ბე  რა -
ლი  ზა  ციის სა  მოქ  მე  დო გეგ  მა  ში (VLAP) ეს სა  კით  ხე  ბი დე  ტა  ლუ  რა  და არის 
გან  ხი  ლუ  ლი. შე  თან  ხმე  ბა ადას  ტუ  რებს, რომ სა  ქარ  თვე  ლო ვალ  დე  ბუ  ლია 
სრუ  ლად შეას  რუ  ლოს სა  ვი  ზო მი  მოს  ვლის გა  მარ  ტი  ვე  ბი  სა და რეად  მი  სიის 
შე  თან  ხმე  ბე  ბის მოთ  ხოვ  ნე  ბი და ეტა  პობ  რი  ვად გა  ნა  ხორ  ციე  ლოს სა  ვი  ზო 
რე  ჟი  მის ლი  ბე  რა  ლი  ზა  ციას  თან (უ  ვი  ზო მი  მოს  ვლას  თან) და  კავ  ში  რე  ბუ -
ლი მოთ  ხოვ  ნე  ბი. VLAP-ი მოთ  ხოვ  ნე  ბის ოთხ ბლოკს შეი  ცავს, რომ  ლე  ბიც 
შემ  დეგ სფე  როებს ეხე  ბა: i) დო  კუ  მენ  ტე  ბის უსაფ  რთხოე  ბა, ბიო  მეტ  რუ  ლი 
პას  პორ  ტე  ბის ჩათ  ვლით; ii) საზ  ღვრის ინ  ტეგ  რი  რე  ბუ  ლი მარ  თვა, მიგ  რა -
ცია და თავ  შე  სა  ფა  რი; iii) სა  ზო  გა  დოებ  რი  ვი წეს  რი  გი და უსაფ  რთხოე  ბა; 
iv) სა  გა  რეო ურ  თიერ  თო  ბე  ბი და ფუნ  და  მენ  ტუ  რი უფ  ლე  ბე  ბი. 2015 წლის 
დე  კემ  ბერ  ში ევ  რო  კო  მი  სიამ გა  მოაქ  ვეყ  ნა ბო  ლო ან  გა  რი  ში სა  ქარ  თვე  ლოს 
მიერ VLAP-ის  გან  ხორ  ციე  ლე  ბის შე  ფა  სე  ბის შე  სა  ხებ, სა  დაც ხაზ  გას  მუ  ლი 
იყო, რომ სა  ქარ  თვე  ლომ მნიშ  ვნე  ლო  ვან პროგ  რესს მიაღ  წია სა  ვი  ზო რე -
ჟი  მის ლი  ბე  რა  ლი  ზა  ციას  თან და  კავ  ში  რე  ბუ  ლი კრი  ტე  რიუ  მე  ბის დაკ  მა  ყო -
ფი  ლე  ბის მიზ  ნით, რა  საც შემ  დე  გი დაას  კვნა ერ  თვო  და: „სა  ქარ  თვე  ლოს 
მიერ სა  ვი  ზო რე  ჟი  მის ლი  ბე  რა  ლი  ზა  ციის სა  მოქ  მე  დო გეგ  მის გან  ხორ -
ციე  ლე  ბის შე  ფა  სე  ბის შე  სა  ხებ ან  გა  რიშ  ში ასა  ხუ  ლი პო  ზი  ტიუ  რი შე  ფა  სე  ბის 
და ევ  რო  კავ  შირ  -სა  ქარ  თვე  ლოს შო  რის ურ  თიერ  თო  ბე  ბის ერ  თია  ნო  ბა  ში 
გათ  ვა  ლის  წი  ნე  ბით, კო  მი  სია 2016 წლის და  საწ  ყის  ში, სა  კა  ნონ  მდებ  ლო 
წი  ნა  და  დე  ბას წა  რუდ  გენს საბ  ჭოს და ევ  რო  პარ  ლა  მენტს ბიო  მეტ  რუ  ლი 
პას  პორ  ტე  ბის მქო  ნე სა  ქარ  თვე  ლოს მო  ქა  ლა  ქეე  ბის  თვის ვი  ზის მოთ  ხოვ -
ნის გაუქ  მე  ბის თაო  ბა  ზე ”.17

შე  სა  ბა  მი  სად, 2016 წლის 9 მარტს ევ  რო  კო  მი  სიამ შეს  თა  ვა  ზა ევ  რო -
კავ  ში  რის საბ  ჭოს და ევ  რო  პარ  ლა  მენტს სა  ქარ  თვე  ლოს მო  ქა  ლა  ქეე  ბის -
თვის ვი  ზის მოთ  ხოვ  ნის გაუქ  მე  ბა. საბ  ჭო  სა და პარ  ლა  მენ  ტის მიერ გა  დაწ -
ყვე  ტი  ლე  ბის მი  ღე  ბის შემ  დეგ სა  ქარ  თვე  ლოს მო  ქა  ლა  ქეე  ბი, რომ  ლებ  საც 
ბიო  მეტ  რუ  ლი პას  პორ  ტე  ბი გააჩ  ნიათ, უვი  ზოდ შეძ  ლე  ბენ მოგ  ზაუ  რო  ბას 
შენ  გე  ნის ზო  ნა  ში და ამ ზო  ნას  თან ასო  ცი  რე  ბულ კი  დევ ოთხ ქვე  ყა  ნა  ში. 
წი  ნამ  დე  ბა  რე დო  კუ  მენ  ტის მომ  ზა  დე  ბის პრო  ცეს  ში მო  ცე  მულ სა  კით  ხზე 
სა  ბო  ლოო გა  დაწ  ყვე  ტი  ლე  ბა ჯერ არ იყო მი  ღე  ბუ  ლი. 

ვარ  დე  ბის რე  ვო  ლუ  ციის შემ  დგომ, რო  დე  საც სა  ქარ  თვე  ლომ ღია კა -
რის პო  ლი  ტი  კა გა  მოაც  ხა  და ქვე  ყა  ნა  ში შეს  ვლის სა  ვი  ზო რე  ჟი  მის ლი  ბე -
რა  ლი  ზა  ციის მიზ  ნით, მიგ  რა  ციის მა  რე  გუ  ლი  რე  ბელ კა  ნონ  მდებ  ლო  ბა  ში 
მთე  ლი რი  გი ცვლი  ლე  ბე  ბი იქ  ნა შე  ტა  ნი  ლი. შე  დე  გად, 100-ზე მე  ტი ქვეყ  ნის 
მო  ქა  ლა  ქეს აღარ სჭირ  დე  ბა ვი  ზა ან მუ  შაო  ბის ნე  ბარ  თვა იმის  თვის, რომ 
ქვე  ყა  ნა  ში დაახ  ლოე  ბით 1 წე  ლი დაჰ  ყოს. ამ პე  რიო  დის შემ  დგომ და გან -
სა  კუთ  რე  ბით ბო  ლო ხუ  თი წლის გან  მავ  ლო  ბა  ში, სა  ქარ  თვე  ლოს მიგ  რა  ციის 

17 იხილეთ http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6368_en.htm. 

ნაწილი I. პოლიტიკური პრინციპები, 
კანონის უზენაესობა და საგარეო პოლიტიკა 
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პო  ლი  ტი  კამ მნიშ  ვნე  ლო  ვა  ნი პროგ  რე  სი გა  ნი  ცა  და.18 გარ  და VLAP-ით გათ -
ვა  ლის  წი  ნე  ბუ  ლი ღო  ნის  ძიე  ბე  ბის გან  ხორ  ციე  ლე  ბი  სა, შეიქ  მნა მიგ  რა  ციის 
მარ  თვის სტრუქ  ტუ  რე  ბი და მიგ  რა  ციის სა  კოორ  დი  ნა  ციო უწ  ყე  ბა, ხო  ლო 
მიგ  რა  ციის პო  ლი  ტი  კა მნიშ  ვნე  ლოვ  ნად დაიხ  ვე  წა.19

 2015 წლის დე  კემ  ბერ  ში სა  ქარ  თვე  ლოს მთავ  რო  ბამ 2016–20 წლე  ბის 
მიგ  რა  ციის სტრა  ტე  გია და 2016–17 წლე  ბის სა  მოქ  მე  დო გეგ  მა დაამ  ტკი  ცა, 
რო  მელ  მაც 2013–15 წლე  ბის სტრა  ტე  გია ჩაა  ნაც  ვლა. დაი  ნერ  გა მიგ  რა  ციის 
ერ  თია  ნი ანა  ლი  ტი  კუ  რი სის  ტე  მა,20 სა  დაც მიგ  რა  ციის, ემიგ  რა  ციი  სა და 
ში  და მიგ  რა  ციის თაო  ბა  ზე სხვა  დას  ხვა სა  ხელ  მწი  ფო სტრუქ  ტუ  რის მიერ 
წარ  მოე  ბუ  ლი მო  ნა  ცე  მე  ბია თავ  მოყ  რი  ლი. ასე  თი საერ  თო მო  ნა  ცემ  თა ბა  ზა 
არ  სე  ბუ  ლი რის  კე  ბის იდენ  ტი  ფი  ცი  რე  ბის, შე  საძ  ლე  ბე  ლი რის  კე  ბის პროგ -
ნო  ზი  სა და ევ  რო  კავ  ში  რის სტან  დარ  ტე  ბის შე  სა  ბა  მი  სი სა  პა  სუ  ხო ზო  მე  ბის 
და  სახ  ვის სა  შუა  ლე  ბას იძ  ლე  ვა. შე  დე  გად, მთავ  რო  ბას, VLAP-ის მოთ  ხოვ -
ნე  ბის შე  სა  ბა  მი  სად, უფ  რო ეფექ  ტუ  რად შეუძ  ლია მიგ  რა  ციის მარ  თვა.21

მთავ  რო  ბამ აგ  რეთ  ვე შეი  მუ  შა  ვა თავ  შე  საფ  რის მა  ძიე  ბელ  თა, ლტოლ -
ვილ  თა და ჰუ  მა  ნი  ტა  რუ  ლი სტა  ტუ  სის მქო  ნე პი  რე  ბის ელექ  ტრო  ნუ  ლი მო  ნა -
ცემ  თა ბა  ზა. თავ  შე  საფ  რის მი  ნი  ჭე  ბის მოთ  ხოვ  ნით მი  ღე  ბულ გა  ნაც  ხა  დებ  ზე 
გა  დაწ  ყვე  ტი  ლე  ბე  ბის მი  ღე  ბის პრო  ცეს  ზე მო  ნი  ტო  რინ  გის მიზ  ნით შე  მუ  შავ  და 
ინ  დი  კა  ტო  რე  ბი,22 რაც ხელს უწ  ყობს თავ  შე  საფ  რის მი  ნი  ჭე  ბის, ან უა  რის თქმის 
შე  სა  ხებ გა  დაწ  ყვე  ტი  ლე  ბის მი  ღე  ბის პრო  ცე  სის დაჩ  ქა  რე  ბას. არ  სე  ბი  თად გაუმ -
ჯო  ბეს  და თავ  შე  საფ  რის პი  რო  ბე  ბი, გა  დაწ  ყვე  ტი  ლე  ბე  ბის მი  ღე  ბის პრო  ცე  სი 
და იმიგ რან ტე ბის ნა კა დებ თან და კავ ში რე ბუ ლი ინ ფორ მა ციის და მუ შა ვე ბა.23

სა ქარ თვე ლო აგ რძე ლებს ბრძო ლას ადა მია ნე ბით ტრე ფი კინ გის აღ კვე-
თის მიზ ნით. გარ და პრე ვენ ციუ ლი და სა გა მო ძიე ბო ზო მე ბის გა ტა რე ბი სა, 
მთავ რო ბამ გააუმ ჯო ბე სა თავ შე საფ რე ბი ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთათ ვის, მათ 
შო რის ბავ შვე ბის თვის. კი დევ ერ თი ნა ბი ჯი იყო შრო მის პი რო ბე ბის ინ სპექ-
ტი რე ბის დე პარ ტა მენ ტის შექ მნა, რო მე ლიც 2015 წლი დან ფუნ ქციო ნი რებს.24

ევ რო კავ ში რის ტე რი ტო რია ზე უკა ნო ნოდ მყო ფი და კა ვე ბუ ლი პი რე ბის 
რეად მი სია უხარ ვე ზოდ ხორ ციელ დე ბა. მთავ რო ბამ შე სა ბა მი სი ფი ნან სუ-
რი და ადა მია ნუ რი რე სურ სე ბი გა მო ყო რეად მი სიის პო ლი ტი კის გან ხორ-

18 სა ქარ თვე ლო ში მიგ რა ციის თვალ საზ რი სით არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბა, ევ რო კავ ში რის და ფი ნან-
სე ბით გან ხორ ციე ლე ბუ ლი სა ქარ თვე ლო ში მიგ რა ციის მარ თვის პროექ ტის ფარ გლებ ში მომ ზა-
დე ბუ ლი ან გა რი ში, იხი ლეთ  http://migration.commission.ge/files/enigmma-state-of-migration_e_version.pdf.
19 იქვე. 
20 სისტემის გამოცდა 2016 წლის შუა პერიოდშია დაგეგმილი.
21 კომისიის ანგარიში ევროპის პარლამენტისა და საბჭოსთვის,  http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/
documents/policies/international-affairs/general/docs/fourth_report_georgia_implementation_action_plan_visa_liberalisation_en.pdf.
22 იხილეთ http://www.eu-nato.gov.ge/sites/default/files/AA%20NAP%202015%20Summary.pdf. 
23 ამომ  წუ  რა  ვი ინ  ფორ  მა  ცია ხელ  მი  საწ  ვდო  მია მიგ  რა  ციის სა  კით  ხთა სამ  თავ  რო  ბო კო  მი  სიის ვებ -
გვერ  დზე:  http://migration.commission.ge/
24  იქვე. 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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ციე ლე ბის მიზ ნით. სა ქარ თვე ლო ში, მსგავ სად სხვა ქვეყ ნე ბი სა, უვი ზო მი-
მოს ვლის შე საძ ლებ ლო ბა ევ რო კავ შირ თან უფ რო მჭიდ რო პო ლი ტი კუ რი 
დაახ ლოე ბი სათ ვის მხარ და ჭე რის მო პო ვე ბის ქმე დი თი ინ სტრუ მენ ტია. 
უვი ზო გა დაად გი ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბა სა შუა ლე ბას მის ცემს ბიზ ნეს მე-
ნებს გაეც ნონ საუ კე თე სო პრაქ ტი კას, შეის წავ ლონ ბა ზა რი, დაამ ყა რონ 
ბიზ ნეს პარ ტნიო რუ ლი ურ თიერ თო ბე ბი ევ რო პა ში მოქ მედ ბიზ ნე სებ თან, 
მოი ზი დონ ინ ვეს ტი ციე ბი და თა ნა ბარ პი რო ბებ ში გაუ წიონ კონ კუ რენ ცია 
სხვა ბიზ ნე სებს. სა ვი ზო რე ჟი მის ლი ბე რა ლი ზა ცია სა ქარ თვე ლოს უფ რო 
მიმ ზიდ ველს გახ დის ევ რო პუ ლი ტუ რის ტუ ლი საა გენ ტოე ბი სა და ავია ხა-
ზე ბის თვის. ეს ასე ვე ხელს შეუწ ყობს თა ნამ შრომ ლო ბას მეც ნიე რე ბი სა და 
კულ ტუ რის სფე როებ ში, ხო ლო სტუ დენ ტე ბის თვის უფ რო ფარ თო შე საძ-
ლებ ლო ბე ბი იქ ნე ბა ხელ მი საწ ვდო მი. სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქეე ბის თვის 
უვი ზო მი მოს ვლის უფ ლე ბის მი ნი ჭე ბა ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე ეფექ ტუ რი 
ინ სტრუ მენ ტი იქ ნე ბა რუ სუ ლი პრო პა გან დის მან ქა ნას თან გამ კლა ვე ბის 
თვალ საზ რი სით. ევ რო კავ შირ თან და კავ ში რე ბუ ლი სარ გებ ლის პი რა დად 
გაც ნო ბა სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქეე ბის მიერ ხელს შეუწ ყობს ეროვ ნულ 
დო ნე ზე რე ფორ მე ბის გა ტა რე ბის თვის სა ჭი რო მხარ და ჭე რის მო პო ვე ბას. 

პო ლი ტი კუ რი თვალ საზ რი სით უვი ზო მი მოს ვლა დაეხ მა რე ბა სა-
ქარ თვე ლოს ურ თიერ თო ბე ბის აღ დგე ნა ში ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რიებ ზე 
მცხოვ რებ მო სახ ლეო ბას თან. სა ქარ თვე ლომ გა მო ხა ტა მზად ყოფ ნა ამ 
მო სახ ლეო ბა საც გაუ ზია როს ევ რო პას თან ინ ტეგ რა ციის შე დე გად მი ღე-
ბუ ლი სარ გე ბე ლი და შეს თა ვა ზოს მათ ინ ტეგ რა ცია და არა იზო ლა ცია. 
აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ მოლ დო ვა სა და ევ რო კავ შირს შო რის სა ვი ზო რე ჟი მის 
ლი ბე რა ლი ზა ციის შემ დეგ დნეს ტრის პი რე თის მო სახ ლეო ბა მოლ დო ვას 
პას პორ ტებს იღებს. 

კა ნო ნის უზე ნაე სო ბა და ადა მია ნე ბის გა დაად გი ლე ბა - 
მოკ ლე მი მო ხილ ვა 

სა ქარ თვე ლოს წამ ყვა ნი პო ზი ცია აქვს კო რუფ ციას თან წარ მა ტე ბუ ლი 
ბრძო ლის თვალ საზ რი სით და ქვე ყა ნა აგ რძე ლებს რე ფორ მე ბის გა-
ტა რე ბას მო ცე მუ ლი მი მარ თუ ლე ბით, რაც გა დამ წყვე ტი მნიშ ვნე ლო-
ბი საა ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის წარ მა ტე ბით გან ხორ ციე ლე ბი სა და 
სა ქარ თვე ლოს მო მა ვა ლი ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის თვის. 

სა ქარ თვე ლოს მი ზანს, მოი პო ვოს თა ვი სი ქვეყ ნის მო ქა ლა ქეე ბის თვის 
ევ რო კავ შირ ში უვი ზო მი მოს ვლის უფ ლე ბა, უაღ რე სად დი დი პო ლი ტი კუ-
რი და პრაქ ტი კუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა გააჩ ნია. ევ რო კო მი სიის შე სა ბა მი სად, 
სა ვი ზო რე ჟი მის ლი ბე რა ლი ზა ციას თან და კავ ში რე ბით არ სე ბუ ლი წი ნა პი-
რო ბე ბი დაკ მა ყო ფი ლე ბუ ლია და ამ სა კით ხზე სა ბო ლოო გა დაწ ყვე ტი ლე ბა 
უნ და იქ ნას მი ღე ბუ ლი. 

ნაწილი I. პოლიტიკური პრინციპები, 
კანონის უზენაესობა და საგარეო პოლიტიკა 
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3. საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა

ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბა მიზ ნად ისა ხავს სა ქარ-
თვე ლოს სა გა რეო, უსაფ რთხოე ბი სა და თავ- 
დაც ვის პო ლი ტი კის ევ რო კავ ში რის პო ლი ტი-
კას თან შე სა ბა მი სო ბის ეტა პობ რივ მიღ წე ვას 
ორ მხრივ, რე გიო ნა ლურ და მრა ვალ მხრივ დო-
ნეებ ზე. აქ იგუ ლის ხმე ბა ისეთ სფე როებ ში დაახ-
ლოე ბაც, რომ ლებ საც ევ რო კავ ში რის ერ თია ნი 
სა გა რეო და უსაფ რთხოე ბის პო ლი ტი კა (CFSP) 
და ერ თია ნი უსაფ რთხოე ბი სა და თავ დაც ვის 
პო ლი ტი კა (CSDP) მოი ცავს.

 CFSP მოი ცავს ევ რო კავ ში რის სტრა ტე გიულ ინ ტე რე სებ თან, სა გა რეო 
მიზ ნებ თან, ერ თობ ლივ ქმე დე ბებ თან და ევ რო კავ ში რის წევ რე ბის ერ-
თობ ლივ პო ზი ციებ თან და კავ ში რე ბულ სა კით ხე ბის, და ამ ერ თობ ლი ვი 
პო ზი ციე ბის მი ღე ბა სა და ზო მე ბის გა ტა რე ბას თან და კავ ში რე ბით არ სე-
ბულ პრო ცე დუ რებს. 

 CSDP აქ ტი ვო ბე ბის ფარ თო სპექტრს მოი ცავს, მათ შო რის, ჰუ მა ნი ტა-
რულ, კონ ფლიქ ტე ბის პრე ვენ ციას და სამ შვი დო ბო ოპე რა ციებს და ასე ვე 
საბ რძო ლო შე ნაერ თე ბის ჩარ თვა სა და კონ ფლიქ ტის შემ დგომ სტა ბი ლი-
ზა ცია ზე მი მარ თულ ღო ნის ძიე ბებს. 

შე თან ხმე ბა ადას ტუ რებს მხა რეე ბის ვალ დე ბუ ლე ბას, უზ რუნ ველ ყონ 
სუ ვე რე ნი ტე ტის, ტე რი ტო რიუ ლი მთლია ნო ბის, საზ ღვარ თა ურ ღვე ვო ბი სა 
და და მოუ კი დებ ლო ბის პრინ ცი პე ბის პა ტი ვის ცე მა გაე როს წეს დე ბი სა და 
ეუ თოს ჰელ სინ კის 1975 წლის დას კვნი თი აქ ტის შე სა ბა მი სად. 

სა ქარ თვე ლო 2011 წლი დან ნე ბა ყოფ ლო ბით უერ თდე ბა CFSP-ის 
მთელ რიგ დეკ ლა რა ციებს. 2014 წელს ქვე ყა ნა CFSP დეკ ლა რა ციე ბის 47%-
ს მიუერ თდა. 2015 წელს, სა ქარ თვე ლო ევ რო კავ ში რის 221 გან ცხა დე ბას 
მიუერ თდა, რომ ლე ბიც სხვა დას ხვა საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციას თან 
ერ თობ ლი ვად იქ ნა შე მუ შა ვე ბუ ლი. 
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სა ქარ თვე ლოს პრიო რი ტე ტე ბი. პოს ტ-საბ ჭო თა სივ რცე ში რუ სე თის 
ქმე დე ბე ბით გა მოწ ვეუ ლი სე რიო ზუ ლი უსაფ რთხოე ბის რის კე ბის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით და სა ქარ თვე ლოს, მოლ დო ვა სა და უკ რაი ნის მიერ ევ რო კავ-
შირ თან ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბე ბის ხელ მო წე რის ფონ ზე, სა ქარ თვე ლო 
ხაზს უს ვამს სა მე ზობ ლოს ქვეყ ნებ თან ევ რო კავ ში რის უფ რო ფარ თო და 
სტრა ტე გიუ ლი თა ნამ შრომ ლო ბის აუ ცი ლებ ლო ბას. 

სა ქარ თვე ლოს მიაჩ ნია, რომ რუ სე თის მიერ ბო ლო პე რიოდ ში უკ რაი-
ნის წი ნააღ მდეგ გან ხორ ციე ლე ბუ ლი სამ ხედ რო აგ რე სია წარ მოად გენს 
რუ სე თის სტრა ტე გიის ნა წილს და პა რა ლე ლებს ავ ლებს რუ სეთ -სა ქარ-
თვე ლოს 2008 წლის ომ თან. სა ქარ თვე ლო დაინ ტე რე სე ბუ ლია უკ რაი ნის 
ინ ტეგ რა ცია ში და სავ ლურ ინ სტი ტუ ტებ თან. იმავ დროუ ლად, ქარ თუ ლი 
ოც ნე ბის მთავ რო ბის სტრა ტე გიაა რუ სეთ თან ურ თიერ თო ბე ბის ნორ მა ლი-
ზა ცია. ამ მიზ ნით სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბა ცდი ლობს არ გაა მახ ვი ლოს 
ყუ რად ღე ბა რუ სეთ თან და კავ ში რე ბულ სენ სი ტიურ ას პექ ტებ ზე, მათ შო რის 
საერ თა შო რი სო სან ქციებ ზე. მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ქარ თვე ლომ მხა-
რი დაუ ჭი რა ევ რო კავ ში რის პო ლი ტი კას რუ სე თის მიერ ყი რი მის ანექ სიის 
არა ღია რე ბის თაო ბა ზე, მთავ რო ბა თავს იკა ვებს ევ რო კავ ში რის და აშშ-ს 
მიერ რუ სეთ ზე დონ ბას ში არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბის დეს ტა ბი ლი ზა ციის გა მო 
და წე სე ბულ სან ქციებ ში მო ნა წი ლეო ბის მი ღე ბის გან - პო ზი ცია, რო მე ლიც 
ქარ თულ სა ზო გა დოე ბა ში და ვის სა გა ნია. 

სა ქარ თვე ლო აგ რძე ლებს აქ ტიურ მო ნა წი ლეო ბას და სავ ლე თის უსაფ-
რთხოე ბა ზე მი მარ თულ ოპე რა ციებ ში. ფუნ ქციო ნა ლუ რი თავ სე ბა დო ბის 
მა ღა ლი დო ნის გა მო სა ქარ თვე ლოს შეია რა ღე ბულ ძა ლებს მნიშ ვნე ლო ვა-
ნი წვლი ლი შეაქვთ რო გორც NATO-ს (კო სო ვო ში, ერაყ სა და ავ ღა ნეთ ში),25 
ასე ვე ევ რო კავ ში რის სამ შვი დო ბო ოპე რა ციებ ში. 

CSDP-სთან და კავ ში რე ბულ მი სიებ ში მო ნა წი ლეო ბა და ამ სფე რო ში 
ეროვ ნუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბა სა ქარ თვე ლოს მთავ რო-
ბის პრიო რი ტე ტებს შო რი საა. 2013 წლის ნოემ ბერ ში ევ რო კავ შირ თან 
ე.წ. მო ნა წი ლეო ბის შე სა ხებ ჩარ ჩო- შე თან ხმე ბის გა ფორ მე ბის შემ დეგ 
სა ქარ თვე ლომ შე სა ბა მი სი კა ნონ ქვემ დე ბა რე აქ ტე ბი მიი ღო, რო მელ თა 
სა ფუძ ველ ზეც სა ქარ თვე ლოს შეია რა ღე ბულ ძა ლებს CSDP მი სიებ ში მო-
ნა წი ლეო ბის მი ღე ბა შეუძ ლია. კა ნონ მდებ ლო ბის შემ დგო მი დახ ვე წის 
მიზ ნით მუ შაო ბა ამ ჟა მა დაც გრძელ დე ბა. 

25 სა ქარ თვე ლო მეოთ ხე არა- წევ რი ქვე ყა ნა გახ და, რო მე ლიც მო ნა წი ლეო ბას იღებს  NATO-ს 
სწრა ფი რეა გი რე ბის ძა ლებ ში, რომ ლებ მაც 2014 წლის დე კემ ბერ ში დაას რუ ლეს თა ვიან თი მი სია 
ავ ღა ნეთ ში. ამ ჟა მად სა ქარ თვე ლო ერ თ-ერ თი ქვე ყა ნაა, რო მელ საც რიც ხოვ ნო ბით ყვე ლა ზე დი-
დი წვლი ლი შეაქვს NATO-ს ეგი დით გან ხორ ციე ლე ბულ მტკი ცე მხარ და ჭე რის მი სია ში, რო მე ლიც 
მიზ ნად ისა ხავს ავ ღა ნე თის შეია რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბის წვრთნას, კონ სულ ტი რე ბას და მხარ და ჭე-
რას.  სა ქარ თვე ლო აგ რძე ლებს მა რა გე ბის ტრან ზიტს, რომ ლე ბიც ავ ღა ნე თის შეია რა ღე ბუ ლი 
ძა ლე ბის თვი საა გან კუთ ვნი ლი. გარ და ამი სა, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ ვალ დე ბუ ლე ბა იკის რა 
გაუ წიოს ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბა ავ ღა ნეთს ეროვ ნუ ლი უსაფ რთხოე ბის ძა ლე ბის გაძ ლიე რე ბის 
მიზ ნით (www.nato.int/cps/en/natohq/topics_38988.htm?selectedLocale=en).

ნაწილი I. პოლიტიკური პრინციპები, 
კანონის უზენაესობა და საგარეო პოლიტიკა 

29



პრე მიერ -მი ნის ტრთან არ სე ბუ ლი სა ხელ მწი ფო უსაფ რთხოე ბი სა და 
კრი ზი სე ბის მარ თვის საბ ჭოს აპა რა ტი პა სუ ხის მგე ბე ლია სა ქარ თვე ლოს 
ევ რო კავ ში რის სა მო ქა ლა ქო მი სიებ ში მო ნა წი ლეო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
სა კით ხე ბის კოორ დი ნა ცია ზე (წვრთნე ბი და ა.შ), ხო ლო ევ რო კავ ში რის 
სამ ხედ რო ოპე რა ციებ ში სამ ხედ რო შე ნაერ თე ბის მივ ლი ნე ბა ზე თავ დაც-
ვის სა მი ნის ტროა პა სუ ხის მგე ბე ლი. გარ და ამი სა, თავ დაც ვის სა მი ნის ტრო 
ევ რო კავ შირ -სა ქარ თვე ლოს CSDP სა კით ხებ ზე არ სე ბუ ლი ე.წ. პერ სო ნა ლის 
სა მუ შაო გეგ მის (Staff Work Plan) ფარ გლებ ში აქ ტიუ რად თა ნამ შრომ ლობს 
ევ რო კავ ში რის სა გა რეო საქ მე თა სამ სა ხურ თან. ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი გეგ მა 
2014 წელს შე მუ შავ და და 2015 წელს გა ნახ ლდა. 

ამ ჟა მად, კრი ზი სებ ზე უფ რო სწრა ფი რეა გი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
გან ვი თა რე ბის მიზ ნით მიმ დი ნა რეობს CSDP-ის სამ ხედ რო ოპე რა ციებ ში 
მო ნა წი ლეო ბის და გეგ მვის პრო ცეს ში ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნის მი ზან შე წო-
ნი ლო ბის გან ხილ ვა. გარ და ამი სა, სა ქარ თვე ლო მუ შაობს თა ვი სი მო ნა წი-
ლეო ბის გაზ რდა ზე CSDP-ის სა მო ქა ლა ქო ოპე რა ციებ ში. CSDP ქმე დე ბე ბის 
მრა ვალ ფე როვ ნე ბი სა და შე ძე ნი ლი გა მოც დი ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
მთავ რო ბა მიზ ნად ისა ხავს რე ზერ ვის შექ მნას, რო მე ლიც და კომ პლექ ტე-
ბუ ლი იქ ნე ბა გაწ ვრთნი ლი სა მო ქა ლა ქო პი რე ბის გან, რომ ლე ბიც სა ჭი-
როე ბის შემ თხვე ვა ში მო ნა წი ლეო ბას მიი ღე ბენ შე სა ბა მის მი სიებ ში. 2015 
წელს სა ქარ თვე ლომ თა ვი სი წარ მო მად გე ნე ლი მიავ ლი ნა უკ რაი ნა ში 
ევ რო კავ ში რის სამ რჩევ ლო მი სია ში მო ნა წი ლეო ბის მი სა ღე ბად. 

კონ ფლიქ ტებ თან და კავ ში რე ბუ ლი დიპლომატია. ევ რო კავ შირ მა და 
სა ქარ თვე ლომ რე გიო ნუ ლი კონ ფლიქ ტე ბის მშვი დო ბია ნი მოგ ვა რე ბის 
ხელ შეწ ყო ბის მი მარ თუ ლე ბით თა ნამ შრომ ლო ბის ვალ დე ბუ ლე ბა აი ღეს. 
შე თან ხმე ბა, სა ქარ თვე ლოს სუ ვე რე ნი ტე ტი სა და საერ თა შო რი სოდ აღია რე-
ბულ საზ ღვრებ ში მი სი ტე რი ტო რიუ ლი მთლია ნო ბის სრუ ლი პა ტი ვის ცე მის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, კი დევ ერ თხელ ადას ტუ რებს კონ ფლიქ ტის მშვი დო ბია-
ნი და მდგრა დი მოგ ვა რე ბის აუ ცი ლებ ლო ბას, ასე ვე, კონ ფლიქ ტის შემ დგო-
მი შე რი გე ბის და რეა ბი ლი ტა ციის (მაგ. იძუ ლე ბით გა დაად გი ლე ბულ პირ თა 
დაბ რუ ნე ბა) აუ ცი ლებ ლო ბას. შე თან ხმე ბა ასე ვე აღია რებს საფ რან გე თის 
პრე ზი დენ ტის, ნი კო ლა სარ კო ზის, ძა ლის ხმე ვით რუ სეთ -სა ქარ თვე ლოს 
შო რის ომის შეწ ყვე ტის მიზ ნით 2008 წლის 12 აგ ვის ტოს მი ღე ბუ ლი ექ ვსპუნ-
ქტია ნი შე თან ხმე ბი სა და ჟე ნე ვის საერ თა შო რი სო მო ლა პა რა კე ბე ბის პრო-
ცეს ში მი ღე ბუ ლი გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბის (OSCE, ევ რო კავ ში რი სა და გაე როს 
თა ნა თავ მჯდო მა რეო ბით) სრუ ლად შეს რუ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით 
ძა ლის ხმე ვის გაგ რძე ლე ბის აუ ცი ლებ ლო ბას. ასო ცი რე ბის დღის წეს რი გი 
ით ვა ლის წი ნებს ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის რე გუ ლა რუ ლი 
ორ მხრი ვი კონ სულ ტა ციე ბის გა მარ თვას აფ ხა ზე თი სა და ცხინ ვა ლის რე-
გიო ნის /სამ ხრეთ ოსე თის სე პა რა ტის ტულ ტე რი ტო რიებ თან და კავ ში რე ბით 
და ასე ვე, ად მი ნის ტრა ციუ ლი სა საზ ღვრო ზო ლე ბის მიღ მა ვაჭ რო ბის, მოგ-
ზაუ რო ბი სა და ინ ვეს ტი ციე ბის წა ხა ლი სე ბას. 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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CSDP მისია საქართველოში. ექ ვსპუნ ქტია ნი შე თან ხმე ბის მი ღე ბი დან 
დაუ ყოვ ნებ ლივ, 2008 წლის 1 ოქ ტომ ბერს, ევ რო კავ შირ მა სა ქარ თვე ლო ში 
ევ რო კავ ში რის სა დამ კვირ ვებ ლო მი სია (EUMM) მიავ ლი ნა, რომ ლის მან და-
ტი რა მო დე ნი მე ჯერ გაგ ძელ და და ამ მო მენ ტის თვის 2016 წლის ბო ლომ დეა. 
EUMM-ის მი ზა ნია რუ სე თის და სა ქარ თვე ლოს მიერ ექ ვს-პუნ ქტია ნი შე თან-
ხმე ბის შეს რუ ლე ბის მო ნი ტო რინ გი და კონ ფლიქ ტის გა ნახ ლე ბის პრე ვენ-
ცია. მი სია ასე ვე მიზ ნად ისა ხავს უსაფ რთხოე ბის თვალ საზ რი სით არ სე ბუ ლი 
ვი თა რე ბის გაუმ ჯო ბე სე ბას მას ტა ბი ლი ზი რე ბე ლი ძა ლის ფუნ ქციის შეს რუ-
ლე ბის გზით და მო სახ ლეო ბის მიერ საო კუ პა ციო ხა ზე ბის გა დაკ ვე თის თვის 
უსაფ რთხო გა რე მოს შექ მნას. EUMM-ის შე მად გენ ლო ბა ში დაახ ლოე ბით 
200 შეუია რა ღე ბე ლი მო ნი ტო რი შე დის ევ რო კავ ში რის სხვა დას ხვა წევ რი 
ქვეყ ნი დან. მი სია აფ ხა ზე თის და ცხინ ვა ლის რე გიო ნის /სამ ხრეთ ოსე თის 
საო კუ პა ციო ხა ზე ბის გას წვრივ ახორ ციე ლებს პატ რუ ლი რე ბას. 

მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ EUMM-ს მან და ტის შე სა ბა მი სად სა ქარ თვე-
ლოს მთელს ტე რი ტო რია ზე ყოფ ნის უფ ლე ბა აქვს, აფ ხა ზე თი სა და ცხინ-
ვა ლის რე გიო ნის /სამ ხრეთ ოსე თის დე ფაქ ტო მთავ რო ბებ მა არ დაუშ ვეს 
მო ნი ტო რე ბი მათ მიერ კონ ტრო ლი რე ბულ ტე რი ტო რიებ ზე. 2008 წლის 
ომის შემ დეგ, რუ სე თის მიერ ცხინ ვა ლის რე გიო ნის /სამ ხრეთ ოსე თის 
და მოუ კი დებ ლო ბის აღია რე ბის შემ დეგ ამ უკა ნას კნე ლის უსაფ რთხოე-
ბის ძა ლებ მა, რომ ლებ საც რუ სე თი უჭერ და მხარს, სა ქარ თვე ლოს მიერ 
კონ ტრო ლი რე ბა დი ტე რი ტო რიის სიღ რმე ში გა დას წიეს საო კუ პა ციო ხა ზი, 
რი სი პრე ვენ ციაც EUMM-მა ვერ შეძ ლო. 2015 წლის ივ ლის ში საო კუ პა ციო 
ხა ზი სა ქარ თვე ლოს მიერ კონ ტრო ლი რე ბა დი ტე რი ტო რიის შიგ ნით ისე 
იქ ნა გად მო წეუ ლი, რომ მას თბი ლი სის და შა ვი ზღვის სა ნა პი როს ძი რი-
თად და მა კავ ში რე ბელ E60 გზატ კე ცილ თან მხო ლოდ 500 მეტ რი აშო რებს. 
გარ და ამი სა, ახა ლი ღო ბით BP-ის ოპე რი რე ბის ქვეშ არ სე ბუ ლი ბა ქო- სუფ-
სის მილ სა დე ნის 1.6 კი ლო მეტ რია ნი სეგ მენ ტი ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რიის 
საზ ღვრებ ში მოექ ცა. მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ქარ თვე ლოს და ჟი ნე ბუ ლი 
მოთ ხოვ ნე ბი EUMM-ის ოკუ პი რე ბულ რე გიო ნებ ში დაშ ვე ბის თაო ბა ზე არ 
იქ ნა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი და მი სია არ იქ ნა დაშ ვე ბუ ლი, იგი ერ თა დერ თი 
საერ თა შო რი სო სა დამ კვირ ვებ ლო და ან გა რიშ გე ბის მე ქა ნიზ მია, რო მე-
ლიც ად გილ ზე ფუნ ქციო ნი რებს. 

საქართველოს მონაწილეობა ევროკავშირის CSDP ოპერაციებში. ასო-
ცი რე ბის შე თან ხმე ბით სა ქარ თვე ლომ და ევ რო კავ შირ მა კრი ზი სის მარ თვის 
სფე რო ში თა ნამ შრომ ლო ბის გა ფარ თოე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა იკის რეს, გან-
სა კუთ რე ბით კი, ევ რო კავ ში რის ხელ მძღვა ნე ლო ბით გან ხორ ციე ლე ბუ ლი 
კრი ზი სის მარ თვის ან CSDP-ის ფარ გლებ ში ჩა ტა რე ბულ წვრთნე ბის მი სიებ ში 
სა ქარ თვე ლოს მო ნა წი ლეო ბას თან და კავ ში რე ბით. სა ქარ თვე ლო, ევ რო კავ-
ში რის სამ ხედ რო სამ რჩევ ლო მი სიის ფარ გლებ ში მო ნა წი ლეო ბას იღებს 
სწრა ფი რეა გი რე ბის გუნ დში ცენ ტრა ლუ რი აფ რი კის რეს პუბ ლი კა ში, სა დაც 
241 ადა მია ნი ჰყავს მივ ლი ნე ბუ ლი, და ასე ვე ევ რო კავ ში რის მიერ ორ გა ნი ზე-
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ბუ ლი წვრთნე ბის მი სია ში მა ლი ში. ევ რო პის საბ ჭოს პრე ზი დენ ტმა, დო ნალდ 
ტუს კმა, ხა ზი გაუს ვა სა ქარ თვე ლოს როლს უკ ვე დას რუ ლე ბულ მი სია ში და 
გა ნაც ხა და: „სა ქარ თვე ლოს მო ნა წი ლეო ბა, რო მე ლიც ოპე რა ცია ში მო ნა-
წი ლე კონ ტინ გენ ტის რიც ხოვ ნო ბით მეო რე ად გილ ზე იყო, გა დამ წყვე ტი 
იყო მი სიის წარ მა ტე ბის თვის … ერ თად ჩვენ ძა ლიან მნიშ ვნე ლო ვან მი-
ზანს ვაღ წევთ რო გორც გლო ბა ლუ რი, ასე ვე ევ რო პუ ლი სო ლი და რო ბი სა 
და თა ნამ შრომ ლო ბის სუ ლის კვე თე ბის დამ კვიდ რე ბის მი მარ თუ ლე ბით.”26 
რო გორც ზე მოთ იქ ნა აღ ნიშ ნუ ლი, 2015 წელს სა ქარ თვე ლომ თა ვი სი წარ-
მო მად გე ნე ლი მიავ ლი ნა ევ რო კავ ში რის სამ რჩევ ლო მი სია ში უკ რაი ნა ში. ევ-
რო კავ ში რი სა ქარ თვე ლოს აღია რებს ერ თ-ერთ ყვე ლა ზე აქ ტიურ არა- წევრ 
პარ ტნიორ ქვე ყა ნად, რო მე ლიც მო ნა წი ლეო ბას იღებს CSDP-ის ქმე დე ბებ ში.

სის ხლის სა მარ თლის საერ თა შო რი სო სასამართლო. ასო ცი რე ბის შე-
თან ხმე ბა ადას ტუ რებს გე ნო ცი დის, ომის და ნა შაუ ლი სა და კა ცობ რიო ბის 
წი ნააღ მდეგ და ნა შაუ ლის სა სა მარ თლო წე სით დევ ნის გან ხორ ციე ლე ბის 
აუ ცი ლებ ლო ბას რო გორც ეროვ ნულ, ასე ვე, საერ თა შო რი სო დო ნე ზე. აქე-
დან გა მომ დი ნა რე, შე თან ხმე ბა მოუ წო დებს მხა რეებს სის ხლის სა მარ-
თლის საერ თა შო რი სო სა სა მარ თლოს შე სა ხებ 1998 წელს მი ღე ბუ ლი 
რო მის სტა ტუ ტის შეს რუ ლე ბის კენ. ევ რო კავ შირ -სა ქარ თვე ლოს ასო ცი-
რე ბის დღის წეს რი გი ით ვა ლის წი ნებს სის ხლის სა მარ თლის საერ თა შო-
რი სო სა სა მარ თლოს თან თა ნამ შრომ ლო ბას 2008 წლის აგ ვის ტოს ომის 
გა მო ძიე ბის სა კით ხზე.

მასობრივი განადგურების იარაღი და განიარაღება. სა ქარ თვე ლო და 
ევ რო კავ ში რი შე თან ხმდნენ, ხე ლი შეუწ ყონ მა სობ რი ვი გა ნად გუ რე ბის ია-
რა ღის გაუვ რცე ლებ ლო ბას შე სა ბა მი სი საერ თა შო რი სო ინ სტრუ მენ ტე ბის 
რა ტი ფი ცი რე ბი სა და გან ხორ ციე ლე ბის გზით. თა ნამ შრომ ლო ბა ზე მი მარ-
თუ ლი ძა ლის ხმე ვა მიზ ნად ისა ხავს ეფექ ტუ რი კონ ტრო ლის დამ ყა რე ბას 
და ია რა ღით უკა ნო ნო ვაჭ რო ბის აღ კვე თას (ევ რო კავ ში რის ერ თია ნი 
პო ზი ციის 2008/944/CFSP შე სა ბა მი სად) და ასე ვე საერ თა შო რი სო ტე რო-
რიზ მთან ბრძო ლას (მათ შო რის გაე როს უშიშ როე ბის საბ ჭოს 2001 წლის 
1373-ე რე ზო ლუ ციის შე სა ბა მი სად). 

26 იხი ლეთ “შეხ ვედ რა სა ქარ თვე ლოს და ნა ყო ფებ თან, რომ ლე ბიც EUFOR CAR CSDP მი სია ში 
იღე ბენ მო ნა წი ლეო ბას“  (http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/video/shotlist/meeting-with-georgian-troops-
deployed-under-the-eufor-car-csdp-mission).

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა - მოკლე მიმოხილვა 

სა გა რეო და უსაფ რთხოე ბის პო ლი ტი კა ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე-
ლოს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი კომ პო ნენ ტია 
სა ქარ თვე ლოს ევ რო კავ შირ თან ინ ტეგ რა ციის სტრა ტე გიუ ლი მიზ ნი სა 
და რუ სე თის გან მომ დი ნა რე საფ რთხეებ ზე რეა გი რე ბის სა ჭი როე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით. 

2011 წლი დან სა ქარ თვე ლო საერ თა შო რი სო დიპ ლო მა ტიის სფე რო-
ში ევ რო კავ ში რის მიერ მი ღე ბულ მთელ რიგ პო ზი ციებს მიუერ თდა. 

ევ რო კავ ში რის მიერ სა ქარ თვე ლო ში გან ხორ ციე ლე ბულ ყვე ლა ზე 
მნიშ ვნე ლო ვან უსაფ რთხოე ბის ღო ნის ძიე ბას 2008 წლის ოქ ტომ ბერ ში, 
რუ სეთ -სა ქარ თვე ლოს ომის დას რუ ლე ბის შემ დეგ, ცხინ ვა ლის რე გიო-
ნის /სამ ხრეთ ოსე თი სა და აფ ხა ზე თის სე პა რა ტის ტუ ლი რე გიო ნე ბის 
საო კუ პა ციო ხაზ თან ევ რო კავ ში რის სა დამ კვირ ვებ ლო მი სიის (EUMM) 
არ სე ბო ბა წარ მოად გენს, რო მე ლიც კვლა ვაც გრძელ დე ბა. 

სა ქარ თვე ლო CSDP-ის რამ დე ნი მე სამ ხედ რო მი სია ში იღებს მო ნა წი-
ლეო ბას, კერ ძოდ ცენ ტრა ლუ რი აფ რი კის რეს პუბ ლი კა სა და მა ლი ში, 
და ასე ვე სა მო ქა ლა ქო მი სია ში უკ რაი ნა ში. ამ თვალ საზ რი სით სა-
ქარ თვე ლო ევ რო კავ ში რის ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე აქ ტიუ რი არა- წევ რი 
პარ ტნიო რი ქვე ყა ნაა. 
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ნაწილი II. 
ევროკავშირთან ღრმა და 

ყოვლისმომცველი თავისუფალი 
სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება



4. საქონლის ბაზარზე დაშვება 

თა ვი სუ ფა ლი სა ვაჭ რო სივ რცის შექ მნის თვის 
ძი რი თა დი ამო სა ვა ლი წერ ტი ლი ტა რი ფე ბის 
ლი ბე რა ლი ზა ციაა. სა ქარ თვე ლო უნი კა ლუ რი 
ქვე ყა ნაა იმ თვალ საზ რი სით, რომ 2006 წლი დან 
მან ცალ მხრი ვად და რა დი კა ლუ რად გა ნა ხორ-
ციე ლა სა გა რეო ვაჭ რო ბის პო ლი ტი კის ლი ბე-
რა ლი ზა ცია. 2014 წლის პირ ველ სექ ტემ ბერს 
DCFTA-ს პი რო ბი თად ძა ლა ში შეს ვლის შემ დეგ 
ევ რო კავ შირ მა ასე ვე გა ნა ხორ ციე ლა სა ქარ თვე-

ლო დან იმ პორ ტზე ტა რი ფე ბის ლი ბე რა ლი ზა ცია და ამით დაას რუ ლა თა-
ვი სუ ფა ლი სა ვაჭ რო სივ რცის ძა ლა ში შეს ვლა სა ტა რი ფო ნა წილ ში. 

შეთანხმების დებულებები 

ევ რო კავ შირ -სა ქარ თვე ლოს შო რის, ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის ფარ-
გლებ ში, DCFTA-ის სა შუა ლე ბით, თა ვი სუ ფა ლი სა ვაჭ რო სივ რცე შეიქ მნა, 
რო მე ლიც პი რო ბი თად 2014 წლის პირ ვე ლი სექ ტემ ბრი დან შე ვი და ძა ლა ში. 

ამ გვა რად, ორი ვე მხა რემ გააუქ მა იმ პორ ტის გა და სა ხა დი თით ქმის 
ყვე ლა პრო დუქ ტზე. მოლ დო ვას თან და უკ რაი ნას თან გა ფორ მე ბუ ლი DCFTA-
ე ბი სა გან გან სხვა ვე ბით, სა ქარ თვე ლოს თან გა ფორ მე ბუ ლი შე თან ხმე ბა არ 
ით ვა ლის წი ნებს იმ პორ ტის გა და სა ხა დის გაუქ მე ბის თვის გარ და მა ვალ პე-
რიო დებს. ეს გა მოწ ვეუ ლია მი ხეილ საა კაშ ვი ლის მთავ რო ბის მიერ გა ტა-
რე ბუ ლი ლი ბე რა ლუ რი რე ფორ მე ბით, კერ ძოდ კი, 2006 წელს პრო დუქ ციის 
უმე ტეს ნა წილ ზე იმ პორ ტის ტა რი ფე ბის გაუქ მე ბით, რის შე დე გა დაც სა ქარ-
თვე ლო ში არ სე ბუ ლი უპი რა ტე სი ხელ შეწ ყო ბის რე ჟი მის (MFN) სა შუა ლო 
ტა რი ფი - 1.5% - მსოფ ლიო ში ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე და ბა ლია. გარ და ამი სა, 
DCFTA კრძა ლავს რაო დე ნობ რივ შეზ ღუდ ვებს იმ პორ ტსა და ექ სპორ ტზე, გარ-
და WTO-ს შე სა ბა მი სი წე სე ბით დად გე ნი ლი შემ თხვე ვე ბი სა (მუხ ლი XI GATT).

DCFTA მხო ლოდ სამ გა მო ნაკ ლისს ით ვა ლის წი ნებს სა ქონ ლით ვაჭ-
რო ბის ლი ბე რა ლი ზა ციის სფე რო ში და ეს სა მი ვე გა მო ნაკ ლი სი სოფ ლის 
მეურ ნეო ბის სფე როს პრო დუქ ციას ეხე ბა. პირ ვე ლი, ევ რო კავ ში რი გაავ-
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რცე ლებს წლიურ სა ტა რი ფო ქვო ტას ერ თ-ერთ (ვაჭ რო ბა ში ნაკ ლე ბი 
მნიშ ვნე ლო ბის მქო ნე) სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო პრო დუქ ტზე, კერ ძოდ კი 
ნიორ ზე. სა ქარ თვე ლოს უფ ლე ბა აქვს ყო ველ წლიუ რად 220 ტო ნა ნიო რი 
შეი ტა ნოს ევ რო კავ შირ ში სა ბა ჟო ტა რი ფის გა რე შე. ევ რო კავ ში რის MFN 
სა ბა ჟო გა და სა ხა დის გა ნაკ ვე თი გავ რცელ დე ბა იმ პორ ტზე, რომ ლის მო-
ცუ ლო ბა აღე მა ტე ბა სა ტა რი ფო ქვო ტას. 

მეო რე, გარ კვეუ ლი კა ტე გო რიის ხილ სა და ბოს ტნეულ ზე ევ რო კავ-
შირ ში იმ პორ ტთან და კავ ში რე ბუ ლი „ბა ზარ ზე შეს ვლის ფა სის“ სის ტე მა 
გავ რცელ დე ბა (მაგ. პო მი დო რი, ყა ბა ყი და ატა მი). „ბა ზარ ზე შეს ვლის ფა-
სის” სის ტე მის ფარ გლებ ში სა ბა ჟო გა და სა ხა დი ორი კომ პო ნენ ტის გან შედ-
გე ბა: ად ვა ლო რუ ლი გა და სა ხა დი (ad valorem) და სპე ცი ფიუ რი გა და სა ხა დი. 
DCFTA-ის ფარ გლებ ში გაუქ მე ბუ ლია ად ვა ლო რუ ლი გა და სა ხა დი, რო მე ლიც 
სა ბა ჟო ღი რე ბუ ლე ბის პრო ცენ ტის სა ხი თაა გა მო ხა ტუ ლი. სპე ცი ფიუ რი 
გა და სა ხა დი, რო მე ლიც გა მოი ხა ტე ბა €/100კგ-ზე, და მო კი დე ბუ ლია იმა ზე, 
თუ რამ დე ნად და ბა ლია ევ რო კავ შირ ში იმ პორ ტი რე ბუ ლი პრო დუქ ციის 
სა ბა ჟო ღი რე ბუ ლე ბა (ინ ვოის ში ასა ხუ ლი ღი რე ბუ ლე ბა) ევ რო კავ ში რის 
მიერ დად გე ნილ შე სა ტან ფას ზე. სპე ცი ფიუ რი გა და სა ხა დის ოდე ნო ბა ნუ-
ლის ტო ლია, რო დე საც პრო დუქ ციის სა ბა ჟო ღი რე ბუ ლე ბა უტოლ დე ბა, ან 
აღე მა ტე ბა „ბა ზარ ზე შეს ვლის ფასს”. პრაქ ტი კა ში ეს ნიშ ნავს, რომ უმე ტეს 
შემ თხვე ვა ში სა ქარ თვე ლო დან იმ პორ ტი რე ბულ სა ქო ნელ ზე სფე ცი ფი კუ რი 
გა და სა ხა დი არ გავ რცელ დე ბა რად გან რეა ლუ რად სა ქონ ლის ღი რე ბუ-
ლე ბა „ბა ზარ ზე შეს ვლის ფას ზე“ მა ღა ლია. 

მე სა მე, შე თან ხმე ბის II-C და ნარ თში მო ცე მუ ლი (გა და მუ შა ვე ბუ ლი) სა-
სოფ ლო- სა მეურ ნეო პრო დუქ ციის უმე ტე სო ბა ექ ვემ დე ბა რე ბა „გა ყალ ბე ბის 
სა წი ნააღ მდე გო მე ქა ნიზმს”. ზე მოხ სე ნე ბულ და ნარ თში გან საზ ღვრუ ლია ამ 
პრო დუქ ტე ბის თი თოეუ ლი კა ტე გო რიის სა ქარ თვე ლო დან ევ რო კავ შირ ში 
იმ პორ ტის სა შუა ლო წლიუ რი მო ცუ ლო ბა (ა ნუ მო ცუ ლო ბა, რომ ლის შემ დე-
გაც მე ქა ნიზ მი ამოქ მედ დე ბა). თუ წლის გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თვე ლო დან 
ევ რო კავ შირ ში პრო დუქ ციის იმ პორ ტის მო ცუ ლო ბა მიაღ წევს წი ნამ დე ბა რე 
შე თან ხმე ბის II-C და ნარ თში მი თი თე ბუ ლი მო ცუ ლო ბის 70%-ს, ევ რო კავ ში რი 
ატ ყო ბი ნებს სა ქარ თვე ლოს კონ კრე ტუ ლი პრო დუქ ტე ბის იმ პორ ტის მო ცუ-
ლო ბის შე სა ხებ. რო დე საც პრო დუქ ტის იმ პორ ტი მიაღ წევს წი ნამ დე ბა რე 
შე თან ხმე ბის II-C და ნარ თში მი თი თე ბუ ლი რაო დე ნო ბის 80%-ს, სა ქარ-
თვე ლო წა რუდ გენს ევ რო კავ შირს მყარ და სა ბუ თე ბას იმის შე სა ხებ, რომ 
სა ქარ თვე ლოს აქვს შე საძ ლებ ლო ბა აწარ მოოს პრო დუქ ცია ევ რო კავ შირ ში 
ექ სპორ ტი სათ ვის და ნარ თში მი თი თე ბუ ლი მო ცუ ლო ბის ზე მოთ. ამ შემ თხვე-
ვა ში სა ქარ თვე ლოს შეუძ ლია ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე შეი ტა ნოს დად გე ნილ 
მო ცო ბა ზე მე ტი სა ქო ნე ლი. ამ გვა რად, მო ცე მუ ლი დე ბუ ლე ბა არ ზღუ დავს 
სა ქარ თვე ლოს ექ სპორტს, არა მედ წარ მოად გენს დამ ცავ მე ქა ნიზმს, რა თა 
მე სა მე ქვეყ ნე ბის პრო დუქ ცია გა ყალ ბე ბის გზით არ მოხ ვდეს ევ რო კავ ში რის 
ტე რი ტო რია ზე რო გორც ქარ თუ ლი პრო დუქ ცია. 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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DCFTA ასე ვე კრძა ლავს ექ სპორ ტის გა და სა ხადს და შეი ცავს უმოქ მე-
დო ბის დე ბუ ლე ბას, რომ ლის შე სა ბა მი სა დაც მხა რეებს არ აქვთ უფ ლე ბა 
დაა წე სონ ახა ლი სა ბა ჟო გა და სა ხა დი მეო რე მხა რის ტე რი ტო რია ზე წარ-
მო შო ბილ სა ქო ნელ ზე ან გა ზარ დონ ამ შე თან ხმე ბის ძა ლა ში შეს ვლის 
თა რი ღი სათ ვის არ სე ბუ ლი სა ბა ჟო გა და სა ხა დე ბი. 

სა ქონ ლის წარ მო შო ბის წე სე ბი. მო ცე მუ ლი წე სე ბი ასო ცი რე ბის შე-
თან ხმე ბის პირ ველ ოქ მშია ასა ხუ ლი. წარ მო შო ბის წე სე ბი გან საზ ღვრავს, 
რო დის არის მიჩ ნეუ ლი პრო დუქ ცია მთლია ნად წარ მო შო ბი ლად ხელ შემ-
კვრელ მხა რის ტე რი ტო რია ზე, ან „საკ მა რი სად და მუ შა ვე ბუ ლად ან გა და-
მუ შა ვე ბუ ლად“ იმის თვის, რომ მას ზე გა ცე მუ ლი იქ ნას წარ მო შო ბის სერ-
ტი ფი კა ტი “EUR.1”. ოქ მის და ნარ თი გან საზ ღვრავს ყო ვე ლი პრო დუქ ტის 
„საკ მა რი სად გა და მუ შა ვე ბის“ კრი ტე რიუ მე ბი: i) სა სა ქონ ლო კო დის შეც ვლა 
(მაგ. ჩაით ვლე ბა, რომ ხრახ ნი სა ქარ თვე ლო შია წარ მო შო ბი ლი, თუ იგი 
იმ პორ ტი რე ბუ ლი ფო ლა დის გა ნაა დამ ზა დე ბუ ლი, რო მე ლიც გან სხვა ვე ბუ-
ლი სა ტა რი ფო და სა თაუ რე ბით აღი რიც ხე ბა); ii) მი ნი მა ლუ რი და მა ტე ბუ ლი 
ღი რე ბუ ლე ბა (მაგ. მსუ ბუ ქი ავ ტო მო ბი ლის შემ თხვე ვა ში, მი სი წარ მოე ბის-
თვის გა მო ყე ნე ბუ ლი ყვე ლა მა სა ლის ღი რე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც არ არის 
წარ მო შო ბი ლი ქვე ყა ნა ში, არ უნ და აღე მა ტე ბო დეს ავ ტო მო ბი ლის მთლია-
ნი ღი რე ბუ ლე ბის 40%-ს); iii) კონ კრე ტუ ლი და მუ შა ვე ბის, ან გა და მუ შა ვე ბის 
მოთ ხოვ ნე ბი, რომ ლე ბიც პრო დუქ ციის ყო ველ ცალ კეულ კა ტე გო რიას თან 
და კავ ში რე ბით გა ნი საზ ღვრე ბა; ან iv) პირ ვე ლი სა მი მოთ ხოვ ნის კომ ბი ნა ცია. 

მნიშ ვნე ლო ვა ნია აღი ნიშ ნოს, რომ მო ცე მუ ლი ოქ მის მე-3 მუხ ლი ით-
ვა ლის წი ნებს „დია გო ნა ლურ კუ მუ ლა ციას“ თურ ქეთ თან სამ რეწ ვე ლო სა-
ქო ნელ თან და კავ ში რე ბით, იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ სა ქარ თვე ლოს 
ამ ჟა მად თა ვი სუ ფა ლი სა ვაჭ რო რე ჟი მი გააჩ ნია რო გორც ევ რო კავ შირ თან, 
ასე ვე თურ ქეთ თან. ეს ნიშ ნავს, რომ ქარ თველ მწარ მოე ბელს შეუძ ლია 
აწარ მოოს პრო დუქ ცია თურ ქე თი დან იმ პორ ტი რე ბუ ლი ნედ ლეუ ლი სა გან 
და გა ნა ხორ ციე ლოს ამ პრო დუქ ციის ექ სპორ ტი ევ რო კავ შირ ში „ქარ თუ-
ლი პროდ ქუ ციის“ სა ხით იმ პი რო ბით, რომ პრო დუქ ტმა სა ქარ თვე ლო სა 
და თურ ქეთ ში ერ თად სა ვალ დე ბუ ლო მი ნი მა ლუ რი გა და მუ შა ვე ბა ზე მე ტი 
გა და მუ შა ვე ბა გაია რა. თუმ ცა სა ნამ დია გო ნა ლუ რი კუ მუ ლა ციის მოთ ხოვ ნა 
გავ რცელ დე ბა, სა ქარ თვე ლო და თურ ქე თი ვალ დე ბულ ნი არიან ცვლი ლე-
ბე ბი შეი ტა ნონ ორ მხრივ თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ბა ში 
(FTA), ამ შე თან ხმე ბის ევ რო კავ ში რის წარ მო შო ბის წე სე ბის სის ტე მას თან 
შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნის მიზ ნით. გარ და ამი სა, DCFTA-ით სა ქარ თვე ლომ 
ვალ დე ბუ ლე ბა იკის რა მიუერ თდეს პან -ევ რო პულ–ხმელ თა შუაზ ღვის (PEM) 
კონ ვენ ციას პრე ფე რენ ციუ ლი წარ მო შო ბის წე სე ბის სის ტე მის შე სა ხებ. PEM 
კონ ვენ ცია ბევ რად უფ რო ფარ თო მო ცუ ლო ბის დია გო ნა ლურ კუ მუ ლა ციას 
უშ ვებს ევ რო კავ შირს, თურ ქეთს და ევ რო პის თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის ასო-
ცია ციის (EFTA), ხმელ თა შუაზ ღვის პი რე თის ევ რო პუ ლი სა მე ზობ ლო პო ლი-
ტი კის და და სავ ლეთ ბალ კა ნე თის ქვეყ ნებს შო რის, იმ პი რო ბით, რომ არ სე-

ნაწილი II. ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 
სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება  
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ბობს ამ ქვეყ ნებს შო რის თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე თან ხმე ბე ბი იდენ ტუ რი 
წე სე ბის შემ ცვე ლი წარ მო შო ბის წე სე ბის შე სა ხებ ოქ მე ბის ჩათ ვლით (ა ნუ, 
PEM-ის წარ მო შო ბის წე სე ბის თაო ბა ზე ოქ მით დად გე ნი ლი წე სე ბის მსგავ სი). 

შედეგები საქართველოსთვის 

რო გორც უკ ვე აღი ნიშ ნა, ევ რო კავ შირ -სა ქარ თვე ლოს შო რის DCFTA-ს 
გა ფორ მე ბამ დე, და გა ფორ მე ბის შემ დე გაც სა ქარ თვე ლოს მსოფ ლიო ში 
ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე ლი ბე რა ლუ რი სა გა რეო ვაჭ რო ბის პო ლი ტი კა გააჩ-
ნია, რომ ლის ფარ გლებ ში ნუ ლო ვა ნი ან ძა ლიან და ბა ლი საიმ პორ ტო 
ტა რი ფე ბი, მი ნი მა ლუ რი არა სა ტა რი ფო რე გუ ლი რე ბა, და ვაჭ რო ბის ხელ-
შეწ ყო ბა ზე მი მარ თუ ლი სა ბა ჟო პრო ცე დუ რე ბი არ სე ბობს. 2006 წლი დან 
სა ქარ თვე ლომ მთე ლი რი გი რე ფორ მე ბი გაა ტა რა სა ვაჭ რო რე გუ ლი რე ბის 
დახ ვე წის, ლი ბე რა ლი ზა ციის, გა მარ ტი ვე ბი სა და წარ მა ტე ბით აღ სრუ-
ლე ბის მიზ ნით. შე დე გად, სა ქონ ლის 84% გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლია სა ბა ჟო 
გა და სა ხა დის გან. ტა რი ფე ბის ცალ მხრი ვად ლი ბე რა ლი ზა ციის შემ დეგ, 
სა ქარ თვე ლო ში იმ პორ ტი, და ამას თან ერ თად პირ და პი რი უც ხოუ რი ინ-
ვეს ტი ციე ბის მო ცუ ლო ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად გაი ზარ და. იმ პორ ტის ზრდის 
დი დი წი ლი სწო რედ ინ ვეს ტი ციე ბის ზრდით იყო გა მოწ ვეუ ლი. 

დღეს სა ქარ თვე ლოს თა ვი სუ ფა ლი სა ვაჭ რო რე ჟი მი აქვს ბაზ რებ თან, 
რო მელ თა მო სახ ლეო ბის საერ თო რაო დე ნო ბა 800 მი ლიონს აღე მა ტე-
ბა, მათ შო რის ევ რო კავ შირ თან, დსთ-სთან და თურ ქეთ თან. 2016 წლის 
თე ბერ ვალ ში დას რულ და მო ლა პა რა კე ბე ბი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე-
თან ხმე ბა ზე EFTA-ს ქვეყ ნებ თან, და 2016 წლის ივ ნის ში შე თან ხმე ბა ხელ-
მო წე რი ლი იქ ნა. გარ და ამი სა, 2016 წელს სა ქარ თვე ლომ მო ლა პა რა კე ბე ბი 
დაიწ ყო ჩი ნეთ თან ამა ვე წელს FTA-ს გა ფორ მე ბის მიზ ნით. 

რაც შეე ხე ბა DCFTA მო სა ლოდ ნელ შე დე გებს, ამას თან და კავ ში რე ბით 
რამ დე ნი მე მო დე ლი რე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი კვლე ვა ჩა ტარ და. უკა ნას კნე ლი 
კვლე ვის შე სა ბა მი სად, რო მე ლიც ევ რო პის რე სურს ცენ ტრებ მა „ე კო რის-
მა“ და „კეის მა“ ჩაა ტა რეს (2012),27 მოკ ლე ვა დიან პერ სპექ ტი ვა ში DCFTA-ის 
შე დე გად სა ქარ თვე ლოს ექ სპორ ტი ევ რო კავ შირ ში 9%-ით გაიზ რდე ბა. 
მაგ რამ აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ შე თან ხმე ბის პი რო ბი თად ძა ლა ში შეს ვლი დან 
ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში ვი თა რე ბა გან სხვა ვე ბუ ლი აღ მოჩ ნდა. სა ქარ-
თვე ლოს ექ სპორ ტი ევ რო კავ შირ ში გაი ზარ და, მაგ რამ მხო ლოდ 4%-ით 
(ი ხი ლეთ ცხრი ლი 4.1). მიუ ხე და ვად ამი სა, ეს მო ნა ცე მი შე და რე ბით პო ზი-
ტიუ რია, თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ, რომ სა ქარ თვე ლოს მთლია ნი ექ სპორ ტი 
23%-ით შემ ცირ და. ასე თი მკვეთ რი შემ ცი რე ბის ერ თ-ერ თი მი ზე ზია დსთ-ს 
რე გიონ ში, გან სა კუთ რე ბით რუ სეთ სა და უკ რაი ნა ში, არ სე ბუ ლი ეკო ნო მი-
კუ რი კრი ზი სი. გარ და ამი სა, ქარ თუ ლი ლა რის მნიშ ვნე ლო ვა ნი გაუ ფა სუ-

27 იხი ლეთ „ე კო რი სი“ და „კეი სი“, “ვაჭ რო ბის მდგრა დო ბა ზე ზე გავ ლე ნის შე ფა სე ბა ევ რო კავ-
შირ სა და სა ქარ თვე ლო სა და მოლ და ვე თის რეს პუბ ლი კას შო რის DCFTA-ს შე სა ხებ მო ლა პა-
რა კე ბე ბის მხარ და სა ჭე რად“, რო ტერ და მი,  2012.

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
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რე ბა, რაც DCFTA-ს პი რო ბი თად ძა ლა ში შეს ვლას დაემ თხვა, არ თუ ლებს 
შე თან ხმე ბის სა ქარ თვე ლოს ვაჭ რო ბა ზე რეა ლუ რი ზე გავ ლე ნის შე ფა სე ბას. 

ცხრილი 4.1 სავაჭრო ბრუნვა საქართველოს და ევროკავშირის ქვეყნებს 
შორის (მილიონი აშშ დოლარი), 2008–15

წელი 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

მთლიანი ბრუნვა 7,796 5,633 6,934 9,225 10,413 10,921 11,454 9,933

ბრუნვა 2,099 1,578 1,780 2,476 2,781 2,870 2,993 3,165

ზრდა (%) 16.2 -24.8 12.8 39.1 12.3 3.2 4.3 6

წილი (%) 26.9 28 25.7 26.8 26.7 26.3 26.1 32

მთლიანი ექსპორტი 1,495 1,133 1,677 2,186 2,376 2,909 2,860 2,204

ევროკავშირში ექსპორტი 335 237 309 424 352 607 624 646

ზრდა (%) 24.8 -29.1 30.3 37.1 -16.8 72 2.8 4

წილი (%) 22.4 21 18.5 19.4 14.9 20.9 21.8 29

მთლიანი იმპორტი 6,301 4,500 5,257 7,038 8,036 8,011 8,593 7,729
ევროკავშირიდან 
იმპორტი 

1,764 1,340 1,470 2,052 2,428 2,263 2,369 2,519

ზრდა (%) 14.6 -24 9.7 39.6 18.3 -6.8 4.7 6

წილი (%) 28 29.8 28 29.2 30.2 28.3 27.6 33

ბალანსი -1,429 -1,103 -1,161 -1,621 -2,075 -1,656 -1,745 -1,873

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

სექ ტო რულ დო ნე ზე, სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო პრო დუქ ციის ექ სპორ ტი 
ევ რო კავ შირ ში 2015 წელს 4%-ით შემ ცირ და და 208 მი ლიო ნი აშშ დო ლა-
რი შეად გი ნა. შემ ცი რე ბა ძი რი თა დად შეე ხო ალ კო ჰო ლურ სას მე ლებს 
(შემ ცირ და 44%-ით და 13.7 მი ლიო ნი დო ლა რი შეად გი ნა), ხი ლი სა და 
ბოს ტნეუ ლის წვე ნებს (შემ ცირ და 41%-ით და 3.3 მი ლიო ნი აშშ დო ლა რი 
შეად გი ნა) და ღვი ნოს (შემ ცირ და 10%-ით და 12.5 მი ლიო ნი აშშ დო ლა რი 
შეად გი ნა) (ი ხი ლეთ ცხრი ლე ბი 4.2 და 4.3).

ცხრილი 4.2 ევროკავშირ-საქართველოს შორის ვაჭრობის სტრუქტურა 
სასაქონლო პოზიციების მიხედვით (პირველ ათეულში მოხვედრილი 
პროდუქტების მოცულობები), ევროკავშირში ექსპორტი, 2015
(ათასი აშშ დოლარი) 

HS პროდუქტი
მთლიანი ექსპორტის 

წილი (%)

2603 სპილენძი და კონცენტრატები 153,098 24

ნაწილი II. ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 
სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება  

39



HS პროდუქტი
მთლიანი ექსპორტის 

წილი (%)

0802 თხილი 149,038 23

3102 მინერალური და ქიმიური სასუქები 65,881 10

2208 სპირტიანი სასმელები 13,675 2

2204 ღვინო 12,476 2

2201 მინერალური წყალი 10,703 2

2008
დაკონსერვებული ხილი და 
მცენარეები 

7,665 1

3004 მედიკამენტები 4,736 1

2820 მანგანუმის ოქსიდები 3,604 1

2009
ხილისა და ბოსტნეულისგან 
დამზადებული წვენები 

3,327 1

 სულ 424,203 66

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

ცხრილი 4.3 ევროკავშირ-საქართველოს შორის ვაჭრობის სტრუქტურა 
სასაქონლო პოზიციების მიხედვით (პირველ ათეულში მოხვედრილი 
პროდუქტების მოცულობები), იმპორტი, 2015 

ძირითადი იმპორტი ევროკავშირიდან (ათასი აშშ დოლარი) 

HS პროდუქტი
მთლიანი იმპორტის 

წილი (%)

3004 მედიკამენტები 607,791 24

2710 ნავთობი და ნავთობპროდუქტები 346,441 14

8703 სატრანსპორტო საშუალებები 114,192 5

2603 სპილენძი და კონცენტრატები 37,639 1.5

8704
ძრავიანი სატრანსპორტო 
საშუალებები 
ტვირთების გადასაზიდად

34,061 1.4

8410
ჰიდროტურბინები, წყლის ბორბლები 
და მათი რეგულატორები

24,874 1.0

2208 სპირტიანი სასმელები 24,881 1.0

207 ფრინველის ხორცი 18,061 0.7

8406 ორთქლის ტურბინები 15,704 0.6

3304
კოსმეტიკური საშუალებები ან მაკიაჟის 
საშუალებები და კანის მოსავლელი 
საშუალებები

13,164 0.5

 სულ 1,236,808 49

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
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DCFTA-ს ძა ლა ში შეს ვლის შემ დეგ ექ სპორ ტის სტრუქ ტუ რა ში სა სა-
ქონ ლო პო ზი ციე ბის მი ხედ ვით მნიშ ვნე ლო ვან ცვლი ლე ბებს ად გი ლი არ 
ჰქო ნია. სა ქონ ლის ბა ზარ ზე შეს ვლის ფა სის სის ტე მა და გა ყალ ბე ბის სა წი-
ნააღ მდე გო მე ქა ნიზ მი ჯერ არ გა მო ყე ნე ბუ ლა. DCFTA-სპი რო ბი თად ძა ლა ში 
შეს ვლის შემ დეგ ახა ლი პრო დუქ ტე ბის (გარ და კი ვი სა) ევ რო კავ შირ ში 
ექ სპორ ტი არ გან ხორ ციე ლე ბუ ლა, რაც ძი რი თა დად იმი თა არის გა მოწ-
ვეუ ლი, რომ მო ცე მულ ეტაპ ზე ქარ თუ ლი პრო დუქ ტე ბი ვერ აკ მა ყო ფი ლებს 
ევ რო კავ ში რის სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის მოთ ხოვ ნებს. სა ქარ თვე ლომ უნ და 
უზ რუნ ველ ყოს მი სი კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სო ბა ევ რო კავ ში რის სა ნი-
ტა რუ ლი და ფი ტო სა ნი ტა რუ ლი (SPS) კა ნონ მდებ ლო ბის მოთ ხოვ ნებ თან, 
რა თა ქარ თუ ლი პრო დუქ ცია ევ რო კავ ში რის შე სა ბა მი სი უფ ლე ბა მო სი ლი 
ორ გა ნოე ბის მიერ იქ ნას აღია რე ბუ ლი. სა ქარ თვე ლომ უკ ვე მოამ ზა და და 
ევ რო კო მი სიას თან შეა თან ხმა სა ნი ტა რულ და ფი ტო სა ნი ტა რულ სფე რო ში 
კა ნონ მდებ ლო ბის დაახ ლოე ბის ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შემ ცვე ლი დო კუ მენ ტი, 
რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს ეტა პობ რივ სა კა ნონ მდებ ლო დაახ ლოე ბას 
2026 წლამ დე (უფ რო დე ტა ლუ რი ინ ფორ მა ციის თვის იხი ლეთ მე-8 თა ვი). 

ამავ დროუ ლად, სა ქარ თვე ლოს უც ხოურ ბაზ რებ ზე ექ სპორ ტის საერ-
თო სტრუქ ტუ რა არ სე ბი თად შეიც ვა ლა DCFTA-ს პი რო ბი თად ძა ლა ში შეს-
ვლის შემ დეგ (ი ხი ლეთ ცხრი ლი 4.4). კერ ძოდ, ევ რო კავ ში რის ბა ზარ მა 
დსთ-ს ქვეყ ნე ბის ბა ზა რი ჩაა ნაც ვლა. ევ რო კავ შირ ში ექ სპორ ტის წი ლი 
სა ქარ თვე ლოს მთლიან ექ სპორ ტში 2013 წელს არ სე ბუ ლი 20.9%-ი დან 
2015 წელს 29%-მდე გაი ზარ და (DCFTA-ს გა ფორ მე ბამ დე, და გა ფორ მე ბის 
შემ დგო მი წლე ბი), მა შინ რო დე საც დსთ-ს წი ლი იმა ვე პე რიო დის გან მავ-
ლო ბა ში 55.5%-დან 38%-მდე შემ ცირ და უკ რაი ნა სა და რუ სეთ ში არ სე ბუ ლი 
არა ხელ საყ რე ლი ეკო ნო მი კუ რი ვი თა რე ბის გა მო. 

ცხრილი 4.4 საქართველოს ვაჭრობის სტრუქტურა ქვეყნების, ან რეგიონების 
მიხედვით (მილიონი აშშ დოლარი), 2013 და 2015

2013 2015

ექსპორტი 
($)

ექსპორტი 
(%)

იმპორტი 
($)

იმპორტი 
(%)

ექსპორტი 
($)

ექსპორტი 
(%)

იმპორტი 
($)

იმპორტი 
(%)

ევროკავშირი 607 20.9 2,264 28.3 646 29.3 2,519 33

რუსეთი 190 6.5 584 7.3 163 7 624 8

დსთ-ს სხვა 
ქვეყნები

1,430 49 1,590 20 677 31 1,341 17

ევროპის სხვა 
ქვეყნები 

4 0.1 80.3 1.0 31.1 1.4 80 1

 აშშ 138 4.7 254 3 104 5 252.3 3.2

ჩინეთი 34 1.2 612 7.6 126 5.7 587 7.5

ნაწილი II. ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 
სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება  

41



 მსოფლიოს 
სხვა ქვეყნები 

506 17.6 2,628 32.8 457 20.6 2,325 30.3

სულ 2,909 100 8,011 100 2,204 100 7,729 100

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური

რაც შეე ხე ბა იმ პორ ტის სტრუქ ტუ რას, ევ რო კავ ში რის წი ლი სა ქარ თვე-
ლოს მთლიან იმ პორ ტში 2013 წელს არ სე ბუ ლი 28.3%-ი დან 2015 წელს 
33%-მდე გაი ზარ და (ცხრი ლი 4.4). ამ პე რიო დის გან მავ ლო ბა ში, ევ რო კავ-
ში რი დან იმ პორ ტი 6%-ით გაი ზარ და და 2,519 მი ლიო ნი დო ლა რი შეად გი-
ნა, მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ქარ თვე ლოს უკ ვე ისე დაც ლი ბე რა ლი ზე ბულ 
სა ვაჭ რო რე ჟიმ ში არ სე ბი თი ცვლი ლე ბე ბი არ მომ ხდა რა. 

ხაზ გა სას მე ლია, რომ DCFTA-ით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი დია გო ნა ლუ რი 
კუ მუ ლა ცია უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ქარ თვე ლოს ექ სპორ ტის დი-
ვერ სი ფი კა ციის თვის, იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ სა ქარ თვე ლოს შეზ-
ღუ დუ ლი მო ცუ ლო ბის ნედ ლეუ ლი გააჩ ნია. თურ ქეთ თან დია გო ნა ლუ რი 
კუ მუ ლა ციის რე ჟი მის ამოქ მე დე ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად გაზ რდის DCFTA-სგან 
მი ღე ბულ სარ გე ბელს ექ სპორ ტი სა და ინ ვეს ტი ციე ბის ხელ შეწ ყო ბის თვალ-
საზ რი სით. თურ ქეთ მა უკ ვე გა ნა ხორ ციე ლა ექ სპორ ტზე ორეიენ ტი რე ბუ ლი 
ინ ვეს ტი ციე ბი, მა გა ლი თად ტექ სტი ლის წარ მოე ბა ში. მო სა ლოდ ნე ლია, რომ 
დია გო ნა ლუ რი კუ მუ ლა ციის რე ჟი მის ძა ლა ში შეს ვლის შემ დეგ ეს ბიზ ნე სი 
კი დევ უფ რო გა ფარ თოვ დე ბა, და ახა ლი ინ ვეს ტი ციე ბიც გან ხორ ციელ დე ბა. 

დია გო ნა ლუ რი კუ მუ ლა ციის ამოქ მე დე ბის მიზ ნით სა ქარ თვე ლომ უკ ვე 
დაიწ ყო კონ სულ ტა ციე ბი თურ ქეთ თან 2008 წელს ძა ლა ში შე სულ თა ვი სუ-
ფა ლი ვაჭ რო ბის შე სა ხებ ორ მხრივ შე თან ხმე ბა ში შე სა ბა მი სი ცვლი ლე ბე-
ბის შე ტა ნის მიზ ნით. გარ და ამი სა, 2015 წლის ოქ ტომ ბრის და საწ ყის ში სა-
ქარ თვე ლომ ოფი ცია ლუ რი გა ნაც ხა დი წა რად გი ნა PEM-ის კონ ვენ ციას თან 
მიერ თე ბის თაო ბა ზე. თურ ქე თი, EFTA-ს წევ რი ქვეყ ნე ბი და ევ რო კავ ში რი 
უკ ვე არიან ამ კონ ვენ ციის მხა რეე ბი და რო დე საც სა ქარ თვე ლო კონ ვენ-
ციას მიუერ თდე ბა, ზე მოაღ ნიშ ნულ ქვეყ ნებს შო რის დია გო ნა ლუ რი კუ მუ-
ლა ციის მე ქა ნიზ მი ძა ლა ში შე ვა. 

სა ქარ თვე ლო დაინ ტე რე სე ბუ ლია წარ მა ტე ბით გა ნა ხორ ციე ლოს ისე-
თი პრო დუქ ციის ექ სპორ ტი, რო მე ლიც ჯერ არ შე სუ ლა ევ რო კავ ში რის 
ბა ზარ ზე და ამი ტომ აქ ტიუ რად თა ნამ შრომ ლობს ევ რო კავ შირ თან ისე თი 
საექ სპორ ტო პრო დუქ ციის აღია რე ბა ზე, რო გო რი ცაა თაფ ლი და თევ ზი. 
ამავ დროუ ლად, არ სე ბობს სა ქარ თვე ლოს ევ რო კავ შირ ში ექ სპორ ტის 
უფ რო სწრა ფი ზრდი სა და დი ვერ სი ფი კა ციის შე საძ ლებ ლო ბა. ამ კონ ტექ-
სტში სა ქარ თვე ლოს და ჩი ნეთს შო რის თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე სა ხებ 
ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე ბა უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია, თუ გა ვით ვა-
ლის წი ნებთ ჩი ნე თის ამ ბი ციას გა ნა ვი თა როს თა ვი სი სატ რან სპორ ტო 
კო რი დო რი ევ რო კავ ში რის ბაზ რის მი მარ თუ ლე ბით. ჩი ნე თის პროგ რა მა 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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„ერ თი სარ ტყე ლი ერ თი გზა“ ით ვა ლის წი ნებს კო რი დო რის გან ვი თა რე-
ბას ყა ზა ხეთ სა და კას პიის ზღვი დან ევ რო პის კენ, სამ ხრეთ კავ კა სიი სა და 
თურ ქე თის გავ ლით. სა ქარ თვე ლოს შეუძ ლია მნიშ ვნე ლო ვა ნი სარ გე ბე ლი 
მიი ღოს ამ ინი ცია ტი ვის შე დე გად, მა გა ლი თად შე საძ ლე ბე ლია ექ სპორ ტზე 
ორიენ ტი რე ბუ ლი ჩი ნუ რი ინ ვეს ტი ციე ბის მო ზიდ ვა DCFTA-სა და თურ ქეთ-
თან დია გო ნა ლუ რი კუ მუ ლა ციის გა მო ყე ნე ბის სა ფუძ ველ ზე. 

მო ცე მულ კონ ტექ სტში DCFTA-ს გა ფორ მე ბა სა ქარ თვე ლოს უპი რა ტეს 
ვი თა რე ბა ში აყე ნებს სომ ხეთ თან შე და რე ბით, რო მე ლიც ევ რა ზიულ სა ბა-
ჟო კავ შირს მიუერ თდა, რად გან ზე მოაღ ნიშ ნუ ლი ზღუ დავს სომ ხე თის მიერ 
ჩი ნეთ თან ან რო მე ლი მე სხვა ქვე ყა ნას თან თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე სა-
ხებ ორ მხრი ვი შე თან ხმე ბე ბის გა ფორ მე ბას, მა შინ რო დე საც სა ქარ თვე ლო 
DCFTA-ის შე სა ბა მი სად უფ ლე ბა მო სი ლია გაა ფორ მოს ასე თი შე თან ხმე ბე ბი. 

საქონლის ბაზარზე დაშვება - მოკლე მიმოხილვა 

DCFTA-ს გა ფორ მე ბით სა ქარ თვე ლოს და ევ რო კავ შირს პრაქ ტი კუ ლად 
ტა რი ფე ბის გან თა ვი სუ ფა ლი ექ სპორ ტი სა და იმ პორ ტის გან ხორ ციე-
ლე ბა შეუძ ლიათ. 

DCFTA-ს ამოქმედებიდან პირველი წლის განმავლობაში ევროკავშირში 
ექსპორტის მოცულობა შედარებით უმნიშვნელოდ გაიზარდა. მაგრამ 
მოცემული რუსეთსა და უკრაინასთან საქართველოს სავაჭრო ბრუნვის 
მნიშვნელოვნად შემცირების ფონზე რომ განვიხილოთ, ვნახავთ, რომ 
საქართველოს სავაჭრო სტრუქტურა ევროკავშირის სასარგებლოდ 
შეიცვალა. 

მო სა ლოდ ნე ლია, რომ DCFTA-ს და დე ბი თი ზე გავ ლე ნა მნიშ ვნე ლოვ ნად 
გაიზ რდე ბა სა შუა ლო- და გრძელ ვა დიან პერ სპექ ტი ვა ში, თურ ქეთ თან 
წარ მო შო ბის წე სე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი დია გო ნა ლუ რი კუ მუ ლა-
ციის რე ჟი მის ამოქ მე დე ბას თან და ასე ვე ევ რო კავ ში რის SPS ღო ნის-
ძიე ბე ბი სა და ვაჭ რო ბის ტექ ნი კუ რი ბა რიე რე ბის მა რე გუ ლი რე ბელ 
კა ნონ მდებ ლო ბას თან დაახ ლოე ბას თან ერ თად.

სა ქარ თვე ლო ამ ჟა მად მო ლა პა რა კე ბებს აწარ მოებს ჩი ნეთ თან თა ვი-
სუ ფა ლი სა ვაჭ რო შე თან ხმე ბის თაო ბა ზე, რაც სა ქარ თვე ლო ში ჩი ნუ რი 
ინ ვეს ტი ციე ბის გან ხორ ციე ლე ბის პერ სპექ ტი ვას ქმნის, შემ დგომ ევ-
რო კავ ში რის ბა ზარ ზე ექ სპორ ტის გან ხორ ციე ლე ბის მიზ ნით. 
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5. დაცვითი ზომები ვაჭრობაში

DCFTA-ს მო ცე მუ ლი თა ვი შეი ცავს ვაჭ რო ბის 
დაც ვით ზო მებს, რო მელ თა გა ტა რე ბის უფ ლე-
ბა გააჩ ნიათ ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს 
მეო რე მხა რის იმ პორ ტის მი მართ, თუ იმ პორ-
ტი აზია ნებს და და ზია ნე ბის საფ რთხეს უქ მნის 
ად გი ლობ რივ წარ მოე ბას. კერ ძოდ, მხა რეებს 
უფ ლე ბა აქვთ მი მარ თონ ან ტი დემ პინ გურ, სუბ-
სი დიე ბის სა წი ნააღ მდე გო და დაც ვით ზო მებს. 
DCFTA-ს ზე მოაღ ნიშ ნუ ლი დე ბუ ლე ბე ბი ძი რი თა-
დად WTO-ს შე სა ბა მის წე სებს მოი ცა ვენ. 

ან ტი დემ პინ გუ რი და სა კომ პენ სა ციო ზო მე ბი. DCFTA-ს ან ტი დემ პინ-
გურ და სა კომ პენ სა ციო ზო მებ თან და კავ ში რე ბუ ლი დე ბუ ლე ბე ბი ეფუძ-
ნე ბა 1994 წლის ტა რი ფებ სა და ვაჭ რო ბა ზე ზო გა დი შე თან ხმე ბის (GATT) 
VI მუხლს, WTO-ს ან ტი დემ პინ გის შე თან ხმე ბა სა და WTO-ს სუბ სი დიე ბი სა 
და სა კომ პენ სა ციო ზო მე ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ბას. თუ კომ პა ნია პრო-
დუქ ციის ექ სპორტს უფ რო და ბალ ფა სად ახორ ციე ლებს, ვიდ რე თა ვი სი 
ქვეყ ნის ში და ბა ზარ ზე ყი დის, ით ვლე ბა, რომ იგი დემ პინგს ახორ ციე ლებს. 
WTO-ს შე თან ხმე ბა უფ ლე ბა მო სი ლე ბას ანი ჭებს მთავ რო ბებს დემ პინ გის 
სა წი ნააღ მდე გო ზო მებს მი მარ თონ იმ შემ თხვე ვებ ში, რო დე საც ად გი-
ლობ რივ წარ მოე ბას „არ სე ბი თი“ ზია ნი ად გე ბა. ამი სათ ვის მთავ რო ბამ 
უნ და დაამ ტკი ცოს, რომ დემ პინ გსა აქვს ად გი ლი, ასე ვე უნ და მოამ ზა დოს 
გაან გა რი შე ბა დემ პინ გის თაო ბა ზე (ა ნუ, რამ დე ნად და ბა ლია საექ სპორ ტო 
ფა სი ექ სპორ ტიო რის სა კუ თარ ქვე ყა ნა ში არ სე ბულ სა ბაზ რო ფას თან), 
და დაამ ტკი ცოს, რომ დემ პინ გი ზიანს აყე ნებს მის წარ მოე ბას, ან ასე თი 
ზია ნის მი ყე ნე ბის საფ რთხეს ქმნი. იმ პორ ტიორ ქვე ყა ნას უფ ლე ბა აქვს 
შე მოი ღოს სა კომ პენ სა ციო (დროე ბი თი) ზო მე ბი ად გი ლობ რი ვი წარ მოე-
ბი სათ ვის მი ყე ნე ბუ ლი ზია ნის გა მოს წო რე ბის მიზ ნით. 

DCFTA გარ კვეულ და მა ტე ბით დაც ვით ზო მებ საც შეი ცავს, რომ ლე ბიც 
სცდე ბა WTO-ს შე თან ხმე ბე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ დაც ვით ზო მებს. ასეთ 
ზო მებს მიე კუთ ვნე ბა „სა ზო გა დოებ რი ვი ინ ტე რე სი სა“ და „ნაკ ლე ბი გა და-
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სა ხა დის“ შე სა ხებ წე სე ბი. პირ ვე ლი გუ ლის ხმობს, რომ მხა რემ შე საძ ლოა 
არ გა მოი ყე ნოს ან ტი დემ პინ გუ რი ან სა კომ პენ სა ციო ზო მე ბი თუ ამ გვა რი 
ზო მე ბის გა მო ყე ნე ბა ეწი ნააღ მდე გე ბა სა ზო გა დოებ რივ ინ ტე რესს, მა გა-
ლი თად, თუ ნე გა ტიურ გავ ლე ნას ახ დენს მომ ხმა რებ ლე ბის ინ ტე რებ ზე ან 
და საქ მე ბის მდგო მა რეო ბა ზე. “ნაკ ლე ბი გა და სა ხა დის” წე სი გუ ლის ხმობს, 
რომ (დროე ბი თი) ან ტი დემ პინ გუ რი გა და სა ხა დი არ უნ და აღე მა ტე ბო დეს 
იმ ზღვარს, რაც ადექ ვა ტუ რი იქ ნე ბა ად გი ლობ რი ვი წარ მოე ბის თვის მი-
ყე ნე ბუ ლი ზია ნის აღ მო საფ ხვრე ლად. მო ცე მუ ლი წე სი ხაზს უს ვამს, რომ 
ევ რო კავ ში რის მიდ გო მა ვაჭ რო ბის დაც ვი თი ზო მე ბი სად მი უფ რო ვი თა-
რე ბის გა მოს წო რე ბა ზეა ორიენ ტი რე ბუ ლი, ვიდ რე დას ჯა ზე. 

დაც ვი თი ზო მე ბი პრაქ ტი კუ ლად არა სო დეს ყო ფი ლა გა მო ყე ნე ბუ ლი ევ-
რო კავ შირ -სა ქარ თვე ლოს შო რის სა ვაჭ რო ურ თიერ თო ბებ ში,28 მაგ რამ 2015 
წლის დე კემ ბერ ში ევ რო კო მი სიამ ან ტი დემ პინ გუ რი გა მო ძიე ბა წა მოიწ ყო 
სა ქარ თვე ლო დან ექ სპორ ტი რე ბულ მან გა ნუ მის ოქ სიდ თან და კავ ში რე ბით.29 

დაც ვი თი ზო მე ბი. DCFTA-ს დე ბუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც დაც ვით ზო მებს 
შეე ხე ბა, GATT-ის (1994) XIX მუხ ლის და WTO-ს დაც ვი თი ზო მე ბის შე სა ხებ 
შე თან ხმე ბას ეფუძ ნე ბა. მო ცე მუ ლი წე სე ბით რე გუ ლირ დე ბა, თუ რო დის და 
რო გორ უნ და მი მარ თონ WTO-ს წევ რებ მა დაც ვით ზო მებს (მაგ. რაო დე-
ნობ რივ შეზ ღუდ ვებს, ან მბულ ტა რი ფებ ზე უფ რო მა ღა ლი გა და სა ხა დე ბის 
და კის რე ბას), რა თა ად გი ლობ რი ვი წარ მოე ბის კონ კრე ტუ ლი სექ ტო რი 
დაიც ვან პრო დუქ ციის იმ პორ ტის გაზ რდის გან, რო დე საც ეს უკა ნას კნე-
ლი სე რიო ზუ ლად აზია ნებს ან ზია ნის საფ რთხეს უქ მნის ად გი ლობ რივ 
წარ მოე ბას. ძი რი თა დი გან სხვა ვე ბა ამ დე ბუ ლე ბებს და ან ტი დემ პინ გურ 
დე ბუ ლე ბებს შო რის იმა ში მდგო მა რეობს, რომ მო ცე მულ შემ თხვე ვა ში 
არ არის სა ვალ დე ბუ ლო, რომ დად გინ დეს მიმ წო დე ბე ლი სა წარ მოს, ან 
ქვეყ ნის მიერ „ა რა კე თილ სინ დი სიე რი“ ქმე დე ბის ფაქ ტის არ სე ბო ბა. შე სა-
ბა მი სად, დაც ვი თი ზო მე ბი WTO-ს ყვე ლა წევრ ქვე ყა ნა ზე უნ და გავ რცელ-
დეს, და ქვე ყა ნას, რო მე ლიც ამ ზო მებს აწე სებს, შეიძ ლე ბა კომ პენ სა ციის 
გა დახ და მოუ წიოს სხვა წევ რი ქვეყ ნე ბის თვის, რო მელ თა ვაჭ რო ბა ზეც 
ეს ზო მე ბი უარ ყო ფით ზე გავ ლე ნას ახ დენს. სწო რედ ამით აიხ სნე ბა, რომ 

28 ევ რო კავ შირ მა მხო ლოდ 1990-ია ნი წლე ბის და საწ ყის ში დაა კის რა ან ტი დემ პინ გუ რი ზო მე ბის 
გა ტა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა სა ქარ თვე ლო ში წარ მოე ბულ ფე რო- სი ლი კო- მან გა ნუმ თან და კავ ში-
რე ბით (კო მი სიის 1995 წლის 26 ივ ლი სის გა დაწ ყვე ტი ლე ბა  95/418/EC, რუ სეთ ში, სა ქარ თვე ლო-
ში, უკ რაი ნა ში, ბრა ზი ლია ში და სამ ხრეთ აფ რი კა ში წარ მოე ბულ ფე რო- სი ლი კო- მან გა ნუმ თან 
იმ პორ ტთან და კავ ში რე ბუ ლი ან ტი დემ პინ გურ წარ მოე ბას თან და კავ ში რე ბით და კის რე ბუ ლი 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბის შე სა ხებ რწმუ ნე ბის მი ღე ბი სა, და სა ქარ თვე ლო სო წი ნააღ მდეგ 
წარ მოე ბის შეწ ყვე ტის შე სა ხებ).
29 იხი ლეთ ევ რო კო მი სიის შეტ ყო ბი ნე ბა ან ტი დემ პინ გუ რი წარ მოე ბის წა მოწ ყე ბის თაო ბა ზე 
ბრა ზი ლია ში, სა ქარ თვე ლო ში, ინ დოეთ სა და მექ სი კა ში წარ მოე ბუ ლი მან გა ნუ მის ოქ სი დის იმ-
პორ ტთან და კავ ში რე ბით (2015/C 421/08). პრო ცე დუ რის შემ დე გი ეტა პე ბი შე გიძ ლიათ იხი ლოთ 
ევ რო კო მი სიის ვებ გვერ დზე “მოკ ვლე ვა“ (http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_history.cfm?ref=ong&id=2158
&init=2158&sta=1&en=20&page=1&c_order=date&c_order_dir=Down). 

ნაწილი II. ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 
სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება  
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უმე ტეს წი ლად ან ტი დემ პინ გუ რი ზო მე ბი უფ რო ხში რად გა მოი ყე ნე ბა, ვიდ-
რე დაც ვი თი ზო მე ბი. 

სა ქარ თვე ლოს არ გააჩ ნია ან ტი დემ პინ გურ, სა კომ პენ სა ციო, ან დაც-
ვით ზო მებ თან და კავ ში რე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბა, რად გა ნაც ქვეყ ნის ლი-
ბე რა ლუ რი სა ვაჭ რო და ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის ფარ გლებ ში მიჩ ნეუ-
ლია, რომ უფ რო და ბა ლი ფა სე ბი მომ ხმა რებ ლის ინ ტე რე სებ ში შე დის, 
და ქვე ყა ნა არ ისა ხავს მიზ ნად თა ვი სი სა ვაჭ რო პარ ტნიო რე ბის „დას ჯას“ 
ია ფი იმ პორ ტის გა მო. შე სა ბა მი სად, სა ქარ თვე ლოს არას დროს დაუ წე სე-
ბია ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი ზო მე ბი თა ვი სი სა ვაჭ რო პარ ტნიო რე ბის მი მართ, 
მიუ ხე და ვას იმი სა, რომ ის WTO-ს შე სა ბა მი სი შე თან ხმე ბე ბის მხა რეს წარ-
მოად გენს. სა ქარ თვე ლოს ახ ლან დელ მა მთავ რო ბამ მოამ ზა და კა ნონ-
პროექ ტი ან ტი დემ პინ გურ და დაც ვით ზო მებ თან და კავ ში რე ბით, მაგ რამ 
მა თი მი ღე ბა გაურ კვე ვე ლი ვა დით გა დაი დო. 

დაც ვი თი ზო მე ბი ვაჭ რო ბა ში - მოკ ლე მი მო ხილ ვა 

შე თან ხმე ბა ში ასა ხუ ლია ან ტი დემ პინ გუ რი, სუბ სი დიე ბის სა წი ნააღ მდე-
გო და დაც ვი თი ზო მე ბი იმ პორ ტიო რი ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის სე რიო-
ზუ ლი ზია ნის გან, ან ასე თი საფ რთხის გან და სა ცა ვად, და მო ცე მუ ლი 
დე ბუ ლე ბე ბი WTO-ს წე სებს ეყ რდნო ბა. 

ევ რო კავ შირ -სა ქარ თვე ლოს შო რის სა ვაჭ რო ურ თიერ თო ბე ბის ფარ-
გლებ ში ზე მოაღ ნიშ ნუ ლი ზო მე ბი არ გა მო ყე ნე ბუ ლა. 

სა ქარ თვე ლოს არ გააჩ ნია ან ტი დემ პინ გურ, სა კომ პენ სა ციო, ან დაც ვით 
ზო მებ თან და კავ ში რე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბა. ამ გვა რი მიდ გო მა შე სა ბა-
მი სო ბა შია მის ლი ბე რა ლურ სა ვაჭ რო და ეკო ნო მი კურ პო ლი ტი კას თან. 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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6. სა ბა ჟო სა კით ხე ბი და ვაჭ რო ბის 
ხელ შეწ ყო ბა 

იმის თვის, რომ DCFTA-მ ეფექ ტუ რად იმუ შაოს, 
სა ჭი როა მა ღა ლი ხა რის ხის სა ბა ჟო მომ სა ხუ რე-
ბის უზ რუნ ველ ყო ფა და ტვირ თბრუნ ვის ეფექ-
ტუ რი და სწრა ფი ხელ შეწ ყო ბა, რა თა თა ვი დან 
იქ ნას აცი ლე ბუ ლი პრო ცე დუ რუ ლი შე ფერ ხე-
ბე ბი და კო რუფ ცია. DCFTA-ს მო ცე მუ ლი თა ვი 
მიზ ნად ისა ხავს, გან საზ ღვროს სა ბა ჟო კა ნონ-
მდებ ლო ბა სა და პრო ცე დუ რებ თან და კავ ში რე-
ბუ ლი ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი და ხე ლი შეუწ ყოს 

ევ რო კავ ში რი სა და სა ქარ თვე ლოს სა ბა ჟოებს შო რის საო პე რა ციო დო ნე ზე 
თა ნამ შრომ ლო ბას. 

შე თან ხმე ბის დე ბუ ლე ბე ბი 

სა ბა ჟოს შე სა ხებ თავ ში დე ტა ლუ რად არის მო ცე მუ ლი სა ბა ჟო სფე-
როს თან და კავ ში რე ბუ ლი ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი, სა კა ნონ მდებ ლო ვალ-
დე ბუ ლე ბე ბი და სხვა დას ხვა პრო ცე დუ რუ ლი დე ბუ ლე ბე ბი. 

სა ბა ჟო სფე როს ძი რი თა დი სა კა ნონ მდებ ლო პრინ ცი პე ბი და პრო ცე-
დუ რე ბი. ევ რო კავ ში რი და სა ქარ თვე ლო თან ხმდე ბიან ძი რი თად პრინ ციპ-
ზე, კერ ძოდ, რომ მა თი სა ბა ჟო კა ნონ მდებ ლო ბა და პრო ცე დუ რე ბი უნ და 
იყოს სტა ბი ლუ რი, გამ ჭვირ ვა ლე, არა დის კრი მი ნა ციუ ლი და თაღ ლი თო ბის 
თა ვი დან აცი ლე ბა ზე ორიენ ტი რე ბუ ლი. გარ და ამი სა, მხა რეე ბი მიზ ნად 
ისა ხა ვენ სა ბა ჟო ად მი ნის ტრა ციე ბის მიერ მოთ ხოვ ნილ სა ვალ დე ბუ ლო 
მო ნა ცემ თა და დო კუ მენ ტა ციის შემ ცი რე ბას და გა მარ ტი ვე ბას. 

სა მარ თლებ რივ ან პრო ცე დუ რულ დო ნე ზე, მხა რეე ბი შემ დეგ ვალ-
დე ბუ ლე ბებს იღე ბენ: 

• სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის დაახ ლოე ბა ევ რო კავ ში რის სა ბა-
ჟო კო დექ სთან, თა ნა მედ რო ვე სატ რან ზი ტო პი რო ბე ბის შექ მნა და 
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სა ბა ჟო სამ სა ხუ რებს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბა (ი ხი ლეთ დე ტა ლუ-
რად ქვე მოთ). 

• შე სა ბა მი სი საერ თა შო რი სო ინ სტრუ მენ ტე ბის გავ რცე ლე ბა, მათ შო-
რის მსოფ ლიო სა ბა ჟო ორ გა ნი ზა ციის მიერ შე მუ შა ვე ბუ ლი ინ სტრუ-
მენ ტე ბი სა და კიო ტოს სა ბა ჟო პრო ცე დუ რე ბის გა მარ ტი ვე ბის და 
ჰარ მო ნი ზე ბის შე სა ხებ გა ნახ ლე ბუ ლი კონ ვენ ციის ინ სტრუ მენ ტე ბის. 

• სა ბა ჟო დეკ ლა რი რე ბი სათ ვის ერ თია ნი ად მი ნის ტრა ციუ ლი დო კუ-
მენ ტის გა მო ყე ნე ბა. 

• სა ტა რი ფო კლა სი ფი კა ციის და წარ მო შო ბის წე სე ბის შე სა ხებ წი ნას-
წა რი სა ვალ დე ბუ ლო რე გუ ლა ციე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა. 

• სა ბა ჟო კა ნონ მდებ ლო ბის და პრო ცე დუ რუ ლი მოთ ხოვ ნე ბის დარ-
ღვე ვის თვის და კის რე ბუ ლი ნე ბის მიე რი ჯა რი მის თა ნა ზო მა დო ბი სა 
და არა დის კრი მი ნა ციუ ლო ბის უზ რუნ ველ მყო ფი წე სე ბის შე მო ღე ბა. 

• სა ბა ჟო ან სხვა შე სა ბა მი სი უწ ყე ბის მიერ მი ღე ბუ ლი ად მი ნის ტრა ციუ-
ლი ზო მე ბის და გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბის გა სა ჩივ რე ბის უფ ლე ბის უზ რუნ-
ველ ყო ფის მიზ ნით, ეფექ ტია ნი და არა დის კრი მი ნა ციუ ლი პრო ცე დუ-
რე ბის შე მო ღე ბა. 

• იმ პორ ტის ან ექ სპორ ტის ტა რი ფე ბის ექ ვი ვა ლენ ტუ რი ეფექ ტის მქო ნე 
ად მი ნის ტრა ციუ ლი გა და სახ დე ლე ბის აკ რძალ ვა. გარ და ამი სა, და წე-
სე ბუ ლი გა და სა ხა დე ბი და მო საკ რებ ლე ბი უნ და იყოს გამ ჭვირ ვა ლე 
და მათ შე სა ხებ ინ ფორ მა ციის სა ჯა როო ბა უნ და იყოს უზ რუნ ველ ყო-
ფი ლი, ხო ლო მა თი მო ცუ ლო ბა არ უნ და აღე მა ტე ბო დეს სა ბა ჟო ად მი-
ნის ტრა ციის მიერ უზ რუნ ველ ყო ფი ლი მომ სა ხუ რე ბის ღი რე ბუ ლე ბას. 

სა ბა ჟო კო დექ სი. XIII და ნარ თი ად გენს, რომ სა ქარ თვე ლომ შე თან ხმე-
ბის ძა ლა ში შეს ვლი დან ოთ ხი წლის გან მავ ლო ბა ში უნ და უზ რუნ ველ ყოს 
თა ვი სი კა ნონ მდებ ლო ბის დე ბუ ლე ბე ბის უმე ტე სი ნა წი ლის დაახ ლოე ბა 
ევ რო კავ ში რის სა ბა ჟო კო დექ სის (CCC) დე ბუ ლე ბებ თან, რომ ლე ბიც ასა-
ხუ ლია (EEC) N 2913/92 რე გუ ლა ცია ში. ევ რო კავ ში რის სა ბა ჟო კო დექ სის 
(CCC) მნიშ ვნე ლო ვა ნი დე ბუ ლე ბე ბი შეე ხე ბა ავ ტო რი ზე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი 
ოპე რა ტო რის (AEO) სტა ტუსს, სა ქონ ლის წარ მო მავ ლო ბას, გამ ჭვირ ვა ლო-
ბის წე სებს, სა ბა ჟო კონ ტროლს და პრო ცე დუ რებს, სა ბა ჟო ღი რე ბუ ლე-
ბის დად გე ნის მე თო დებს, სა ბა ჟო დეკ ლა რი რე ბას, სა ქონ ლის გაშ ვე ბას, 
სა ქონ ლის და საწ ყო ბე ბას, თა ვი სუ ფალ ზო ნებს, და სა ქონ ლის დროე ბით 
დაშ ვე ბას. სა ქარ თვე ლოს არ ევა ლე ბა ევ რო კავ ში რის სა ბა ჟო კო დექ სის 
იმ დე ბუ ლე ბე ბის გან ხორ ციე ლე ბა, რო მე ლიც მხო ლოდ ევ რო კავ ში რის 
წევრ ქვეყ ნებს ეხე ბა (მაგ. ევ რო კავ ში რის ერ თიან სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო 
პო ლი ტი კას თან და კავ ში რე ბუ ლი დე ბუ ლე ბე ბი). 

რად გან ევ რო კავ ში რის სა ბა ჟო კო დექ სი მოძ ველ და იმის გა მო, რომ 
იგი ძი რი თა დად პრო ცე დუ რე ბის გან ხორ ციე ლე ბას დო კუ მენ ტურ ფორ მატ ში 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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ით ვა ლის წი ნებ და, 2013 წლის ოქ ტომ ბერ ში ის გაერ თია ნე ბის სა ბა ჟო კო-
დექ სმა ჩაა ნაც ვლა (რე გუ ლა ცია (EU) 952/2013).30 ახა ლი კო დექ სი მიზ ნად 
ისა ხავს დაას რუ ლოს ქა ღალ დის ფორ მატ ში შეს რუ ლე ბუ ლი დო კუ მენ ტე ბის 
ნაც ვლად სა ბა ჟო პრო ცე დუ რე ბის ელექ ტრო ნულ ფორ მატ ში გა დაყ ვა ნის 
პრო ცე სი და რამ დე ნი მე ახალ პრო ცე დუ რას ნერ გავს. ოთ ხი წლის გან მავ-
ლო ბა ში სა ქარ თვე ლომ ასე ვე უნ და გა ნა ხორ ციე ლოს სა ბა ჟო გა და სა ხა დი-
სა გან გა თა ვი სუფ ლე ბის თაო ბა ზე ევ რო კავ ში რის წე სე ბის გან ხორ ციე ლე ბა, 
რო მე ლიც (EC) 1186/2009 რე გუ ლა ცია შია ასა ხუ ლი, და ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი 
სა კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის ან ასე თი დარ ღვე ვის შე სა ხებ ეჭ ვის 
არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში საეჭ ვო სა ქო ნელ თან და კავ ში რე ბით გა სა ტა რე ბე-
ლი ზო მე ბის შე სა ხებ (EU) 608/2013 რე გუ ლა ციის გან ხორ ციე ლე ბა.

სატ რან ზი ტო გა დაად გი ლე ბა. ევ რო კავ ში რი და სა ქარ თვე ლო ეტა პობ-
რი ვად უზ რუნ ველ ყო ფენ სა ბა ჟო ტრან ზი ტის სის ტე მე ბის ურ თიერ თავ სე ბა-
დო ბას, ტრან ზი ტის საერ თო პრო ცე დუ რე ბის შე სა ხებ 1987 წლის 20 მაი სის 
კონ ვენ ციით (CTC) გათ ვა ლის წი ნე ბულ საერ თო სატ რან ზი ტო სის ტე მა ში 
სა ქარ თვე ლოს მო ნა წი ლეო ბის მიზ ნით. მო ცე მუ ლი პრო ცე დუ რა გა მოი-
ყე ნე ბა ევ რო კავ ში რის 28 წევრ ქვე ყა ნას, EFTA-ს ქვეყ ნებს, თურ ქეთს (2012 
წლი დან) და მა კე დო ნიას (2015 წლი დან) შო რის სა ქონ ლის გა დაად გი ლე-
ბის პრო ცეს ში. სა ქარ თვე ლოს ამ ჟა მად CTC-ს დამ კვირ ვებ ლის სტა ტუ სი 
გააჩ ნია, და შე თან ხმე ბის ძა ლა ში შეს ვლი დან 4 წლის ვა და ში იგი კონ ვენ-
ციას უნ და მიუერ თდეს. ამას თან და კავ ში რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯი 
იქ ნე ბა სა ქარ თვე ლოს მიერ CTC-ს ახალ კომ პიუ ტე რი ზე ბულ სატ რან ზი ტო 
სის ტე მას თან მიერ თე ბა და მი სი და ნერ გვა, რაც ეკო ნო მი კურ ოპე რა ტო-
რებს ერ თია ნი სატ რან ზი ტო დეკ ლა რა ციე ბის (NCTS) ელექ ტრო ნუ ლად 
წარ დგე ნის სა შუა ლე ბას მის ცემს.31

სა ბა ჟო ად მი ნის ტრა ციებს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბა. ევ რო კავ ში რი 
და სა ქარ თვე ლო იღე ბენ ვალ დე ბუ ლე ბას, გააძ ლიე რონ თა ნამ შრომ ლო ბა 
სა ბა ჟო სფე რო ში. მათ ევა ლე ბათ გაუ ზია რონ ერ თმა ნეთს ინ ფორ მა ცია 
სა ბა ჟო კა ნონ მდებ ლო ბი სა და პრო ცე დუ რე ბის შე სა ხებ, ითა ნამ შრომ ლონ 
სა ბა ჟო პრო ცე დუ რე ბის ავ ტო მა ტი ზა ციის სფე რო ში, გაც ვა ლონ შე სა ბა მი სი 
ინ ფორ მა ცია, გაუ ზია რონ ერ თმა ნეთს საუ კე თე სო პრაქ ტი კა და მო ნა ცე მე-
ბი, ითა ნამ შრომ ლონ ტექ ნი კუ რი დახ მა რე ბის და გეგ მვა სა და მი წო დე ბის 
პრო ცეს ში და სხვა. DCFTA-ი ით ვა ლის წი ნებს „სა ბა ჟო სა კით ხებ ში ად მი ნის-

30  რე გუ ლა ცია 2013 წლის 30 ნოემ ბერს შე ვი და ძა ლა ში და ჩაა ნაც ვლა რე გუ ლა ცია  (EC) 450/2008. 
2015 წელს ევ რო კო მი სიამ  მიი ღო აქ ტი  უფ ლე ბა მო ნაც ვლეო ბის შე სა ხებ და აქ ტი გან ხორ ციე-
ლე ბის შე სა ხებ, რომ ლი თაც გაერ თია ნე ბის სა ბა ჟო კო დექ სი შე ვი და ძა ლა ში 2016 წლის 1 მაისს. 
31 ევ რო კავ ში რის მე ზო ბე ლი ქვეყ ნე ბის CTC-თან მიერ თე ბის შე სა ხებ იხი ლეთ ევ რო კო მი სიის 
კო მუ ნი კა ცია, 1987 EC-EFTA ერ თია ნი სატ რან ზი ტო პრო ცე დუ რი სა და სა ქონ ლით ვაჭ რო ბას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი პრო ცე დუ რე ბის გა მარ ტი ვე ბის თაო ბა ზე კონ ვენ ციას თან მიერ თე ბის თვის მე-
ზო ბე ლი ქვეყ ნე ბის მომ ზა დე ბის სტრა ტე გია, COM(2010) 0668 სა ბო ლოო ვერ სია, ბრიუ სე ლი, 2010 
წლის 18 ნოემ ბე რი. 

ნაწილი II. ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 
სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება  
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ტრა ციუ ლი ურ თიერ თდახ მა რე ბის“ პრო ცე დუ რებს, რო მე ლიც ასო ცი რე ბის 
შე თან ხმე ბის II ოქ მშია ასა ხუ ლი. პრო ცე დუ რა ში აღ წე რი ლია დე ტა ლუ რი 
ნა ბი ჯე ბი სა ბა ჟო კა ნონ მდებ ლო ბის დარ ღვე ვის, ან ასე თი დარ ღვე ვე ბის 
შე სა ხებ ეჭ ვის არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში ინ ფორ მა ციის გაც ვლას თან და-
კავ ში რე ბით. მხა რეე ბის სა ბა ჟო ად მი ნის ტრა ციებს ასე ვე აქვთ უფ ლე ბა 
„სპონ ტა ნუ რი დახ მა რე ბა“ გაუ წიონ ერ თმა ნეთს. 

 DCFTA ით ვა ლის წი ნებს სა ბა ჟო ქვე კო მი ტე ტის შექ მნას სა ბა ჟო სა და 
ვაჭ რო ბის ხელ შეწ ყო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი თა ვე ბის გან ხორ ციე ლე ბა სა 
და ად მი ნის ტრი რე ბა ზე მო ნი ტო რინ გის მიზ ნით. სა ქარ თვე ლო ვალ დე ბუ-
ლე ბას იღებს გააძ ლიე როს თა ნამ შრომ ლო ბა ბიზ ნეს წრეებ თან სა ბა ჟო 
და ვაჭ რო ბის სა კით ხებ თან და კავ ში რე ბულ სა კა ნონ მდებ ლო ინი ცია ტი ვებ-
თან და პრო ცე დუ რებ თან მი მარ თე ბა ში სა ვაჭ რო წარ მო მად გენ ლებ თან 
რე გუ ლა რუ ლი კონ სულ ტა ციე ბის გა მარ თვის გზით. უზ რუნ ველ ყო ფი ლი 
უნ და იქ ნას სა ბა ჟო კა ნონ მდებ ლო ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბა და სა ჯა როო ბა, 
რამ დე ნა დაც შე საძ ლე ბე ლია ელექ ტრო ნუ ლი სა შუა ლე ბე ბით, და უნ და 
არ სე ბობ დეს კონ სულ ტა ციე ბის მე ქა ნიზ მი ახა ლი ან სა ხეც ვლი ლი სა ბა ჟო 
კა ნონ მდებ ლო ბის თაო ბა ზე დის კუ სიე ბის გა მარ თვის ხელ შეწ ყო ბი სათ ვის. 

გარ და DCFTA-სა, ევ რო კავ შირ მა და სა ქარ თვე ლომ სა ბა ჟო სფე რო ში 
თა ნამ შრომ ლო ბის მიზ ნით სხვა ინ სტრუ მენ ტე ბიც შეი მუ შა ვეს, მათ შო რის 
აღ მო სავ ლეთ პარ ტნიო რო ბის ფარ გლებ შიც. მა გა ლი თად, 2015 წელს ევ-
რო კავ შირ მა და სა ქარ თვე ლომ მიი ღეს სტრა ტე გიუ ლი ჩარ ჩო სა ბა ჟო 
სფე რო ში თა ნამ შრომ ლო ბის თაო ბა ზე.32 მო ცე მუ ლი ინი ცია ტი ვა მიზ ნად 
ისა ხავს სა ბა ჟოებს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბას და DCFTA-თ გათ ვა ლის წი-
ნე ბუ ლი სა ბა ჟო წე სე ბის გან ხორ ციე ლე ბის ხელ შეწ ყო ბას. სტრა ტე გიულ 
ჩარ ჩო ში ყუ რად ღე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლია რის კე ბის მარ თვა სა და თაღ ლი-
თო ბას თან ბრძო ლა ზე, უსაფ რთხო და ეფექ ტუ რი სა ვაჭ რო დე რეფ ნის 
შექ მნა ზე, სა ბა ჟოე ბის მო დერ ნი ზა ცია ში ინ ვეს ტი ციებ სა და ტრან ზი ტის 
გაუმ ჯო ბე სე ბა ზე. ერ თ-ერ თი საინ ტე რე სო მი მარ თუ ლე ბა უკავ შირ დე ბა 
უსაფ რთხო და ეფექ ტურ სა ვაჭ რო დე რეფ ნებს, ვაჭ რო ბი სა და სან დო 
ბიზ ნე სის გა რე მოს მაქ სი მა ლუ რად ხელ შეწ ყო ბის მიზ ნით, სა დაც სა ბა ჟო 
მი წო დე ბის ჯაჭ ვის ერ თ-ერ თი რგო ლის ფუნ ქციას შეას რუ ლებს. მა გა ლი-
თად, ევ რო კავ ში რი და სა ქარ თვე ლო სპე ცია ლუ რი სწრა ფი დე რეფ ნე ბის 
შექ მნას წი ნას წარ და მოწ მე ბუ ლი და დაშ ვე ბუ ლი სა ქონ ლის საზ ღვარ ზე 
სწრა ფი გა დაად გი ლე ბის ხელ შეწ ყო ბის მიზ ნით. ავ ტო რი ზე ბუ ლი ეკო ნო-
მი კუ რი ოპე რა ტო რე ბის (AEO) აღია რე ბა ამ პრო ცე სის ნა წი ლი შეიძ ლე ბა 
იყოს. ევ რო კავ შირ ში ეკო ნო მი კურ ოპე რა ტო რებს შეუძ ლიათ გა ნაც ხა დი 
გაა კე თონ ავ ტო რი ზე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი ოპე რა ტო რის სტა ტუ სის მი სა-
ღე ბად, რა თა ისარ გებ ლონ შემ სუ ბუ ქე ბუ ლი კონ ტრო ლი სა და გა მარ ტი-

32 იხი ლეთ  “სა ბა ჟო სფე რო ში თა ნამ შრომ ლო ბა სა ქარ თვე ლოს თან, მოლ და ვე თის რეს პუბ ლი კა სა 
და უკ რაი ნას თან” (http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/international_customs_agreements/
geomoldukr/index_en.htm).

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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ვე ბუ ლი სა ბა ჟო პრო ცე დუ რე ბის რე ჟი მით. ავ ტო რი ზე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი 
ოპე რა ტო რე ბის სტა ტუ სი სან დო ბიზ ნეს ოპე რა ტო რებს მიე ნი ჭე ბა, რომ-
ლე ბიც უსაფ რთხოე ბი სა და უვ ნებ ლო ბის სტან დარ ტებს აკ მა ყო ფი ლე ბენ. 

გან ხორ ციე ლე ბის პერ სპექ ტი ვე ბი 

სა ბა ჟო მომ სა ხუ რე ბა. 2004 წლი დან სა ქარ თვე ლომ სა ბა ჟო მომ სა ხუ-
რე ბის სფე რო ში შთამ ბეჭ და ვი რე ფორ მე ბი გაა ტა რა და ერ თ-ერ თი ყვე-
ლა ზე კო რუმ პი რე ბუ ლი და რთუ ლი სა ბა ჟო სის ტე მა კონ კუ რენ ტულ სა ბა ჟო 
სის ტე მად გა დააქ ცია და სა ბა ჟო ად მი ნის ტრა ცია ვაჭ რო ბა ში მო ნა წი ლეებს 
ისე ეპ ყრო ბა, რო გორც კლიენ ტებს. სა ქარ თვე ლოს სა ბა ჟო პო ლი ტი კა შე-
სა ბა მი სო ბა შია ქვეყ ნის ამო ცა ნას თან გახ დეს ვაჭ რო ბის, ტრან ზი ტი სა და 
ტრან სპორ ტის თვალ საზ რი სით რე გიო ნუ ლი ჰა ბი ქვეყ ნის ხელ საყ რე ლი 
გეოგ რა ფიუ ლი მდე ბა რეო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. აღ ნიშ ნუ ლი სა ბა ჟო 
პო ლი ტი კის ფარ გლებ ში შემ დე გი რე ფორ მე ბი გა ტარ და: 

• 2007 წელს სა ბა ჟო გა და სა ხა დე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი შემ ცი რე ბა, რის 
შე დე გა დაც სა ქონ ლის 84%-ის იმ პორ ტზე სა ბა ჟო გა და სა ხა დი გაუქ მდა 
და 16 სა ბა ჟო გა და სა ხა დი შემ ცირ და 3-მდე, რო მელ თა გა ნაკ ვე თი 0%, 
5% და 12%-ს შეად გენს (ი ხი ლეთ თა ვი 4); 

• ექ სპორ ტსა და იმ პორ ტთან და კავ ში რე ბით მოთ ხოვ ნი ლი დო კუ მენ-
ტე ბის 54-დან 2-მდე შემ ცი რე ბა; 

• გამ ჭვირ ვა ლო ბის გაზ რდა და ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის და ნერ-
გვა, სა ბა ჟო ოპე რა ციე ბის სრუ ლი ავ ტო მა ტი ზა ციის ჩათ ვლით; 

• სა ბა ჟოს ერ თი ფან ჯრის პრინ ცი პით მუ შაო ბის წარ მა ტე ბით და ნერ გვა, 
რაც სა ბა ჟო პრო ცე დუ რე ბის სწრა ფად და ეფექ ტუ რად გან ხორ ციე-
ლე ბის სა შუა ლე ბას იძ ლე ვა; 

• თა ნა მედ რო ვე გან ბა ჟე ბის ზო ნე ბის შექ მნა, რაც არ სე ბი თად ამარ ტი-
ვებს სა ქონ ლის საზ ღვარ ზე გან ბა ჟე ბას და გან ბა ჟე ბის პრო ცე დუ რის 
სრულ ჯაჭვს მოი ცავს. სა ქონ ლის გაშ ვე ბას სა შუა ლოდ 15 წუ თი სჭირ-
დე ბა მი სი სტან დარ ტუ ლი პრო ცე დუ რით გან ბა ჟე ბის შემ თხვე ვა ში; 

• რის კე ბის მარ თვის სის ტე მის და ნერ გვა რის კის პრო ფი ლებ ზე, შემ-
თხვე ვით შერ ჩე ვა სა და შერ ჩე ვი თო ბის კრი ტე რიუ მებ ზე დაყ რდნო ბით, 
რაც ამარ ტი ვებს გან ბა ჟე ბის პრო ცე დუ რებს. რის კის დო ნის შე სა ბა მი-
სად ელექ ტრო ნუ ლი დეკ ლა რა ციე ბი სხვა დას ხვა რის კის დე რეფ ნებს 
მიე კუთ ვნე ბა; 

• რის კის დო ნის შე სა ბა მი სად სხვა დას ხვა გან ბა ჟე ბის დე რეფ ნის და ნერ-
გვა სა ქონ ლის გაშ ვე ბის პრო ცე დუ რე ბის დახ ვე წის მიზ ნით, კერ ძოდ: 

 ◦ მწვა ნე დე რე ფა ნი, სა დაც სა ქონ ლის გაშ ვე ბა დაუ ყოვ ნებ ლივ ხდე-
ბა და იგი არ ექ ვემ დე ბა რე ბა რაი მე შე მოწ მე ბას, ანუ არ ხდე ბა 
დო კუ მენ ტუ რი შე მოწ მე ბა ან ფი ზი კუ რი დათ ვა ლიე რე ბა. იმ პორ-

ნაწილი II. ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 
სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება  
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ტის დეკ ლა რა ციე ბის დაახ ლოე ბით 82% და ექ სპორ ტის დეკ ლა-
რა ციე ბის დაახ ლოე ბით 91% მწვა ნე დე რე ფან ში ხვდე ბა; 

 ◦ ლურ ჯი დე რე ფა ნი, სა დაც შე მოწ მე ბა ხდე ბა ტვირ თის გაშ ვე ბის 
შემ დეგ (სა ქონ ლის გაშვების შემდგომი შე მოწ მე ბა). იმ პორ ტი სა 
და ექ სპორ ტის დეკ ლა რა ციე ბის დაახ ლოე ბით 2% ლურ ჯი დე-
რეფ ნის გავ ლით მუ შავ დე ბა; 

 ◦ ყვი თე ლი დე რე ფა ნი, სა დაც ტვირ თთან და კავ ში რე ბუ ლი ყვე-
ლა დო კუ მენ ტა ცია სრულ შე მოწ მე ბას გა დის, მაგ რამ ტვირ თის 
ფი ზი კუ რი შე მოწ მე ბა არ ტარ დე ბა. იმ პორ ტის დეკ ლა რა ციე ბის 
დაახ ლოე ბით 9% და ექ სპორ ტის დეკ ლა რა ციე ბის დაახ ლოე ბით 
5% ყვი თე ლი დე რეფ ნის გავ ლით მუ შავ დე ბა; 

 ◦ წი თე ლი დე რე ფა ნი, სა დაც ტვირ თთან და კავ ში რე ბუ ლი ყვე ლა 
დო კუ მენ ტა ცია სრულ შე მოწ მე ბას გა დის და გარ და ამი სა, ტვირ-
თის ფი ზი კუ რი შე მოწ მე ბა ტარ დე ბა. იმ პორ ტის დეკ ლა რა ციე ბის 
დაახ ლოე ბით 7% და ექ სპორ ტის დეკ ლა რა ციე ბის დაახ ლოე ბით 
2% წი თე ლი დე რეფ ნის გავ ლით მუ შავ დე ბა; 

• მო ვაჭ რე თა „ოქ როს სიის“ და ნერ გვა და ამ გვა რი ტვირ თე ბის მწვა ნე 
კო რი დო რის გავ ლით გან ბა ჟე ბა; 

• სა ბა ჟო ინ ფრას ტრუქ ტუ რის რეა ბი ლი ტა ცია და თა ნა მე დე რო ვე ინ-
ფრას ტრუქ ტუ რის შექ მნა და მე ზო ბელ ქვეყ ნებ თან, მა გა ლი თად, თურ-
ქეთ თან, სა ბა ჟო- გამ შვე ბი პუნ ქტე ბის ერ თობ ლი ვი მარ თვის და ნერ გა; 

• სა გა და სა ხა დო და სა ბა ჟო ად მი ნის ტრა ციე ბის გაერ თიან და ერთ 
სტრუქ ტუ რა ში და შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რი შექ მნა. 

ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი რე ფორ მე ბის უმე ტე სი ნა წი ლი DCFTA-ს პი რო ბით 
ძა ლა ში შეს ვლამ დე გან ხორ ციელ და. აქე დან გა მომ დი ნა რე, სა ქარ თვე ლო 
უკ ვე აკ მა ყო ფი ლებს სა ბა ჟო კა ნონ მდებ ლო ბა სა და პრო ცე დუ რებ თან და-
კავ ში რე ბით DCFTA-ში ასა ხულ ძი რი თად პრინ ცი პებს. სა ბა ჟო სფე რო ში 
გა ტა რე ბუ ლი რე ფორ მე ბის, კერ ძოდ კი გამ ჭვირ ვა ლო ბის გაზ რდის, სა-
ბა ჟო გა და სა ხა დე ბის შემ ცი რე ბის, ტვირ თე ბის გაშ ვე ბის პრო ცე დუ რე ბის 
გა მარ ტი ვე ბი სა და ელექ ტრო ნუ ლი პრო ცე დუ რე ბის და ნერ გვის შე დე გად 
სა ბა ჟო ზე კო რუფ ცია აღ მოიფ ხვრა. 

მსოფ ლიო ბან კის მიერ ჩა ტა რე ბუ ლი უახ ლე სი “სა წარ მო თა გა მო-
კით ხვის” (2013) შე სა ბა მი სად, სა ქარ თვე ლომ ყვე ლა ზე მა ღა ლი ქუ ლე ბი 
მიი ღო კო რუფ ციის აღ კვე თის ინ დი კა ტო რის პრაქ ტი კუ ლად ყვე ლა მი მარ-
თუ ლე ბით.33 იმ კომ პა ნიე ბის წი ლი, რომ ლე ბიც მოე ლიან, რომ ქრთა მი 
უნ და გა დაი ხა დონ იმ პორ ტის ლი ცენ ზიის მი სა ღე ბად 0%-ის ტო ლია, მა-

33 ინ ფორ მა ცია ეყ რდნო ბა „სა ქარ თვე ლოს სა წარ მოე ბის გა მო კით ხვა“, მსოფ ლიო ბან კი, ვა შინ-
გტო ნი,  2013 (http://www.enterprisesurveys.org/data/exploreeconomies/2013/georgia#2).

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
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შინ რო დე საც აღ მო სავ ლეთ ევ რო პა სა და ცენ ტრა ლურ აზია ში ეს მაჩ ვე-
ნე ბე ლი 14.6%-ს შეად გენს და კვლე ვით მო ცუ ლი 135 ქვეყ ნის სა შუა ლო 
მაჩ ვე ნე ბე ლი 14.7-ია.

OECD-ს “ვაჭ რო ბის ხელ შეწ ყო ბის ინ დი კა ტო რე ბის” (2014) შე სა ბა მი-
სად, სა ქარ თვე ლოს უკე თე სი მაჩ ვე ნე ბე ლი აქვს ვიდ რე ევ რო პის (OECD-
ის არა- წევ რი), ცენ ტრა ლუ რი აზიის და და ბა ლი- სა შუა ლო შე მო სავ ლის 
მქო ნე ქვეყ ნებს დო კუ მენ ტა ციის გა მარ ტი ვე ბი სა და ჰარ მო ნი ზა ციის, ავ-
ტო მა ტი ზა ციის, სა საზ ღვრო სტრუქ ტუ რებს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბის და 
ინ ფორ მა ციის ხელ მი საწ ვდო მო ბის თვალ საზ რი სით.34

სა კა ნონ მდებ ლო დაახ ლოე ბის პრო ცე სი DCFTA-ს ფარგლებში. DCFTA-ს 
ძა ლა ში შეს ვლამ დე გან ხორ ციე ლე ბულ მა რე ფორ მებ მა შე თან ხმე ბით და-
კის რე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის ეფექ ტუ რად შეს რუ ლე ბის თვის და ევ რო კავ-
ში რის სა ბა ჟო ნორ მებ ზე უხარ ვე ზოდ გა დას ვლის თვის კარ გი სა ფუძ ვე ლი 
შექ მნა. 

სა ქარ თვე ლოს სა ბა ჟო კა ნონ მდებ ლო ბის, პრო ცე დუ რე ბი სა და სის ტე-
მე ბის ევ რო კავ შირ თან დაახ ლოე ბის პრო ცე სი დაწ ყე ბუ ლია და მიმ დი ნა-
რეობს. შე მუ შავ და ახა ლი სა ბა ჟო კა ნონ მდებ ლო ბა, რო მე ლიც შე სა ბა მი სო-
ბა შია ევ რო კავ ში რის სა ბა ჟო რე გუ ლი რე ბას თან, და ამ ჟა მად სა ხელ მწი ფო 
სტრუქ ტუ რებს, კერ ძო სექ ტორ სა და დაინ ტე რე სე ბულ მხა რეებს შო რის 
გან ხილ ვის პრო ცეს შია. DCFTA-ს სა ბა ჟო ქვე კო მი ტე ტის შეხ ვედ რა ზე (2016 
წლის 20-21 აპ რი ლი) სა ქარ თვე ლომ თან ხმო ბა გა მო ხა ტა, გან ხოლ ვის მიზ-
ნით ევ რო კავ ში რი სათ ვის წა რედ გი ნა სა ბა ჟო კო დექ სის პროექ ტი.

სა ქარ თვე ლო მუ შაობს CTC-სთან (ი ხი ლეთ ზე მოთ) და სა ქონ ლით 
ვაჭ რო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ფორ მა ლო ბე ბის გა მარ ტი ვე ბის შე სა ხებ 
კონ ვენ ციას თან მიერ თე ბა ზე. ამ ჟა მად მიმ დი ნა რეობს მუ შაო ბა სა ჭი რო 
სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა ზე, რა თა CTC-ს მხა რე 
სა ხელ მწი ფოებ თან სა ბა ჟო პრო ცე დუ რე ბის გა მარ ტი ვე ბა და NCTS-ს და-
ნერ გვა იქ ნას უზ რუნ ველ ყო ფი ლი. 

შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რი სა ქარ თვე ლო ში ავ ტო რი ზე ბუ ლი ეკო ნო-
მი კუ რი ოპე რა ტო რის ინ სტი ტუ ტის და ნერ გვა ზე მუ შაობს. დას რულ და მუ-
შაო ბა არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბის შე ფა სე ბა სა და ამ ინ სტი ტუ ტის და ნერ გვის 
სა მოქ მე დო გეგ მა ზე. 

მიმ დი ნა რეობს მუ შაო ბა რის კებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სა ბა ჟო კონ ტრო ლის 
სის ტე მის შემ დგო მი დახ ვე წის მიზ ნით და ამ ჟა მად შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს შია 
რე გუ ლა ციე ბი სა ჰაე რო მგზავ რებ ზე წი ნას წა რი ინ ფორ მა ციის /მგზავ რე ბის 
პი რა დი მო ნა ცე მე ბის გაც ვლის შე სა ხებ. 

DCFTA-ს გან ხორ ციე ლე ბის პრო ცეს ში სა ქარ თვე ლო სარ გებ ლობს 
ევ რო კავ ში რის დახ მა რე ბის ისე თი პროექ ტე ბის მეშ ვეო ბით, რო გო რი ცაა 

34 იხი ლეთ “OECD ვაჭ რო ბის ხელ შეწ ყო ბის ინ დი კა ტო რე ბი - სა ქარ თვე ლო“,  OECD, პა რი ზი,  2014 
(http://www.oecd.org/tad/facilitation/Georgia_OECD-Trade-Facilitation-Indicators.pdf).

ნაწილი II. ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 
სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება  
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TAIEX და Twinning, რომ ლე ბიც მი მარ თუ ლია სა ბა ჟო ად მი ნის ტრა ციის შე საძ-
ლებ ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბა ზე, ევ რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნე ბის გა მოც დი-
ლე ბი სა და საუ კე თე სო პრაქ ტი კის გა ზია რე ბა ზე და ასე ვე კა ნონ მდებ ლო-
ბის დაახ ლოე ბა სა და ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გაუმ ჯო ბე სე ბა ზე. სა ქარ თვე ლო 
აქ ტიურ მო ნა წი ლეო ბას იღებს აღ მო სავ ლეთ პარ ტნიო რო ბის ფარ გლებ ში 
არ სე ბუ ლი საზ ღვრე ბის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი მარ თვის ინი ცია ტი ვა ში, ასე-
ვე სხვა დას ხვა სა პი ლო ტე პროექ ტებ ში, პროგ რა მა ში სა ბა ჟო 2020, და 
მსოფ ლიო სა ბა ჟო ორ გა ნი ზა ციის მიერ ორ გა ნი ზე ბულ ტრე ნინ გებ სა და 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაძ ლიე რე ბა ზე მი მარ თულ სე მი ნა რებ ში. 

სა ბა ჟო მომ სა ხუ რე ბა - მოკ ლე მი მო ხილ ვა 

ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბი სა და DCFTA-ს ხელ მო წე რამ დე სა ქარ თვე ლომ 
ვაჭ რო ბის ხელ შეწ ყო ბის მიზ ნით მნიშ ვნე ლო ვა ნი რე ფორ მე ბი გაა ტა რა 
სა ბა ჟო პო ლი ტი კის სფე რო ში. 

DCFTA ით ვა ლის წი ნებს საკ ვან ძო ზო მებს სწრა ფი, ეფექ ტუ რი და გამ-
ჭვირ ვა ლე სა ბა ჟო მომ სა ხუ რე ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით. სა ქარ-
თვე ლო წარ მა ტე ბით ახორ ციე ლებს სა კა ნონ მდებ ლო და ინ სტი ტუ ციო-
ნა ლურ სფე რო ში და კის რე ბულ ვალ დე ბუ ლე ბებს. 

მა  ღა  ლი ხა  რის  ხის გამ  ჭვირ  ვა  ლო  ბი  სა და კარ  გად გან  ვი  თა  რე  ბუ  ლი 
ელექ  ტრო  ნუ  ლი მომ  სა  ხუ  რე  ბის შე  დე  გად სა  ქარ  თვე  ლოს სა  ბა  ჟო კო -
რუფ  ციი  სა  გან თა  ვი  სუ  ფა  ლი და ქვე  ყა  ნა  ში ერ  თ-ერ  თი ყვე  ლა  ზე ეფექ -
ტუ  რი სამ  თავ  რო  ბო უწ  ყე  ბა გახ  და. 

ტვირ თე ბის გაშ ვე ბის კარ გად გან ვი თა რე ბულ მა და მო დერ ნი ზე ბულ მა 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რამ ხე ლი შეუწ ყო სა ბა ჟო პრო ცე დუ რე ბი უფ რო ად ვი-
ლად, სწრა ფად და ია ფად გან ხორ ციე ლე ბას. 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
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7. სამრეწველო საქონლის ტექნიკური 
სტანდარტები 

რად გა ნაც სა ქარ თვე ლო სა და ევ რო კავ შირს 
შო რის სა ბა ჟო ტა რი ფე ბის სრუ ლად გაუქ მე ბაა 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი, ვაჭ რო ბის სფე რო ში არ სე-
ბუ ლი ისე თი არა სა ტა რი ფო ტექ ნი კუ რი ბა რიე-
რე ბი (TBT), რო გო რი ცაა ტექ ნი კუ რი სტან დარ-
ტე ბი და უსაფ რთხოე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
მოთ ხოვ ნე ბი, ვაჭ რო ბა ში ძი რი თა დი ბა რიე რი 
გახ დე ბა. ტექ ნი კუ რი ბა რიე რე ბის აღ მოფ ხვრის 
მიზ ნით სა ქარ თვე ლო გეგ მავს თა ვი სი კა ნონ-
მდებ ლო ბის ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბას-

თან, სტან დარ ტებ თან და პრო ცე დუ რებ თან დაახ ლოე ბას. ეს ხან გრძლი ვი 
და რთუ ლი პრო ცე სი იქ ნე ბა, მაგ რამ იგი ხელს შეუწ ყობს სა ქარ თვე ლოს 
სამ რეწ ვე ლო პრო დუქ ციის პო ტენ ცია ლის გაზ რდას მი სი მო დერ ნი ზა ციი სა 
და საერ თა შო რი სო კონ კუ რენ ტუ ნა რია ნო ბის გაუმ ჯო ბე სე ბის გზით. 

შეთანხმების დებულებები 

ევ რო კავ ში რის სის ტე მის ძი რი თა დი მა ხა სია თებ ლე ბი. მიუ ხე და ვად იმი სა, 
რომ მო ცე მუ ლი სის ტე მა უაღ რე სად რთუ ლია, და დრო თა გან მავ ლო ბა ში 
იც ვლე ბა, მი სი ძი რი თა დი მა ხა სია თებ ლე ბის აღ წე რა მარ ტი ვა დაა შე საძ-
ლე ბე ლი. სამ რეწ ვე ლო სა ქონ ლის ტექ ნი კუ რი სტან დარ ტე ბის სის ტე მა 
ორ სა ფე ხუ რია ნია: 

• პირ   ვე   ლი, არ   სე   ბობს საკ   მაოდ მცი   რე რაო   დე   ნო   ბის ევ   რო   კავ   ში   რის 
ჰარ   მო   ნი   ზე   ბუ   ლი კა   ნონ   მდებ   ლო   ბა, საი   და   ნაც რამ   დე   ნი   მე „ჰო   რი   ზონ  -
ტა   ლუ   რი“ რე   გუ   ლა   ცია ან დი   რექ   ტი   ვა ზო   გად მე   თო   დო   ლო   გიას და 
ინ   სტი   ტუ   ციო   ნა   ლურ ჩარ   ჩოს არე   გუ   ლი   რებს, ხო   ლო დაახ   ლოე   ბით 30 
ჰარ   მო   ნი   ზე   ბუ   ლი დი   რექ   ტი   ვა (შე   მუ   შა   ვე   ბუ   ლი ევ   რო   კავ   ში   რის „ა   ხა   ლი 
მიდ   გო   მის“ და „გლო   ბა   ლუ   რი მიდ   გო   მის“ ფარ   გლებ   ში) „სექ   ტო   რუ   ლი“ 
პრო   დუქ   ციის ისეთ ფარ   თო ჯგუ   ფებს შეე   ხე   ბა, რო   გო   რი   ცაა მან   ქა   ნა-  -
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და   ნად   გა   რე   ბი, ლიფ   ტე   ბი, სა   მე   დი   ცი   ნო მოწ   ყო   ბი   ლო   ბე   ბი და და   ბა   ლი 
დაწ   ნე   ვის მოწ   ყო   ბი   ლო   ბე   ბი. პრო   დუქ   ციის ამ ჯგუ   ფებ   თან და   კავ   ში   რე  -
ბით დი   რექ   ტი   ვებ   ში მხო   ლოდ „ძი  რი  თა  დი მოთ  ხოვ  ნე  ბია“ ასა  ხუ  ლი, 
რომ  ლე  ბიც პრო  დუქ  ციამ ევ  რო  კავ  ში  რის ბა  ზარ  ზე დაშ  ვე  ბამ  დე უნ  და 
დააკ  მა  ყო  ფი  ლოს. ამ მოთ  ხოვ  ნე  ბის დაკ  მა  ყო  ფი  ლე  ბის ზუს  ტი გზე  ბი 
შე  სა  ბა  მის სტან  დარ  ტებ  შია გა  წე  რი  ლი. 

•  მეო  რე, არ  სე  ბობს კონ  კრე  ტულ პრო  დუქ  ციას  თან და  კავ  ში  რე  ბუ  ლი „ჰარ -
მო  ნი  ზე  ბუ  ლი სტან  დარ  ტე  ბი“, რო  მელ  თა რაო  დე  ნო  ბა დაახ  ლოე  ბით 
5,000-ს შეად  გენს35 და სა დაც დე ტა ლუ რად არის გა წე რი ლი, რო გორ 
უნ და იქ ნას დაკ მა ყო ფი ლე ბუ ლი სექ ტო რულ, ცალ კეულ პრო დუქ ტთან 
და კავ ში რე ბულ დი რექ ტი ვებ ში გა წე რი ლი ჯან მრთე ლო ბა სა და უსაფ-
რთხოე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ძი რი თა დი მოთ ხოვ ნე ბი. მო ცე მუ ლი 
სტან დარ ტე ბი ევ რო კო მი სიის მოთ ხოვ ნით არის შე მუ შა ვე ბუ ლი სა მი 
ტექ ნი კუ რი ორ გა ნი ზა ციი დან ერ თ-ერ თის მიერ (CENELEC ელექ ტრო 
მოწ ყო ბი ლო ბე ბის შემ თხვე ვა ში, ETSI სა ტე ლე კო მუ ნი კა ციო მოწ ყო ბი ლო-
ბე ბის შემ თხვე ვა ში, და CEN და ნარ ჩე ნი პრო დუქ ციის უდი დე სი ნა წი ლის 
შემ თხვე ვა ში).36 რო დე საც ევ რო კო მი სია მი სა ღე ბად მიიჩ ნევს შე მო თა-
ვა ზე ბულ სტან დარ ტებს, იგი აქ ვეყ ნებს მათ ევ რო კავ ში რის ოფი ცია ლურ 
ჟურ ნალ ში, რა თა მათ ოფი ცია ლუ რად მიე ნი ჭოთ „ჰარ მო ნი ზე ბუ ლი 
სტან დარ ტე ბის“ სტა ტუ სი, ანუ მიჩ ნეუ ლი იქ ნას, რომ ისი ნი შე სა ბა მი სი 
დი რექ ტი ვის ძი რი თად მოთ ხოვ ნებს აკ მა ყო ფი ლე ბენ. სამ მა ტექ ნი კურ მა 
ორ გა ნი ზა ციამ მთლია ნო ბა ში დაახ ლოე ბით 25,000 სტან დარ ტი შეი მუ შა-
ვა, საი და ნაც 5,000-სს ჰარ მო ნი ზე ბუ ლი სტან დარ ტის სტა ტუ სი გააჩ ნია. 

სექ ტო რუ ლი პრო დუქ ტის დი რექ ტი ვე ბის მი ხედ ვით დაჯ გუ ფე ბუ ლი ჰარ-
მო ნი ზე ბუ ლი სტან და რე ბის მი მო ხილ ვა მო ცე მუ ლია ევ რო კო მი სიის ვებ-
გვერ დზე.37 მა გა ლი თად, ისე თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი კა ტე გო რიის შემ თხვე ვა ში, 
რო გო რი ცაა „მან ქა ნა- და ნად გა რე ბი“, ვებ გვერ დზე მო ცე მუ ლია შე სა ბა მი სი 
დი რექ ტი ვა, რო მე ლიც გან საზ ღვრავს ჯან მრთე ლო ბა სა და უსაფ რთხოე-
ბას თან და კავ ში რე ბულ მოთ ხოვ ნებს და შემ დეგ რამ დე ნი მე ასეუ ლი ჰარ-
მო ნი ზე ბუ ლი სტან დარ ტი კონ კრე ტუ ლი პრო დუქ ტე ბი სა და პრო დუქ ტის 
ნა წი ლე ბი სათ ვის. 

დი რექ ტი ვებ სა და სტან დარ ტებს შო რის ხა რის ხობ რი ვი გან სხვა ვე-
ბა იმა ში მდგო მა რეობს, რომ დი რექ ტი ვე ბი სა ვალ დე ბუ ლო ხა სია თი საა 

35 ავ  ტო  რის გაან  გა  რი  შე  ბა ევ  რო  პუ  ლი სტან  დარ  ტი  ზა  ციის სა  მი ორ  გა  ნი  ზა  ციის 2014 წლის წლიურ 
ან  გა  რიშ  ში ასა  ხულ მო  ნა  ცე  მებ  ზე დაყ  რდნო  ბით;  ასე  ვე იხი  ლეთ  CENELEC (www.cencenelec.eu/Pag-
es/default.aspx) და ETSI (http://www.etsi.org/). 
36 CENELEC გუ ლის ხმობს ელექ ტრო ტექ ნი კუ რი სტან დარ ტი ზა ციის ევ რო პის კო მი ტეტს, ETSI გუ-
ლის ხმობს ევ რო პის სა ტე ლე კო მუ ნი კა ციო სტან დარ ტე ბის ინ სტი ტუტს , ხო ლო  CEN გუ ლის ხმობს 
სტან დარ ტი ზა ციის ევ რო პულ კო მი ტეტს. 
37 იხილეთ ევროკომისიის დოკუმენტი „ჰარმონიზებული სტანდარტების ინდექსები“(http://ec.euro-
pa.eu/growth/single-market/european standards/harmonised-standards/index_en.htm).

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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და ჯან მრთე ლო ბა სა და უსაფ რთხოე ბას თან და კავ ში რე ბულ მოთ ხოვ-
ნებს ად გე ნენ, ხო ლო სტან დარ ტე ბი ამ მოთ ხოვ ნე ბის დაკ მა ყო ფი ლე-
ბის მოი ცა ვენ გზებ სა და სა შუა ლე ბებს გან საზ ღვრა ვენ. ჰარ მო ნი ზე ბუ ლი 
სტან დარ ტე ბი ოფი ცია ლუ რად აღია რე ბუ ლია და მწარ მოებ ლე ბის მიერ 
ნე ბა ყოფ ლო ბით შეს რუ ლე ბას ით ვა ლის წი ნებს. მწარ მოებ ლებს შეუძ ლიათ 
ამ სტან დარ ტე ბით იხელ მძღვა ნე ლონ, ან პრო დუქ ტთან და კავ ში რე ბუ ლი 
სა კუ თა რი სპე ცი ფი კა ციე ბი გა მოი ყე ნონ. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ამ უკა ნას-
კნელ შემ თხვე ვა ში მტკი ცე ბის ტვირ თი მწარ მოე ბელს ეკის რე ბა, ანუ მან 
უნ და დაამ ტკი ცოს, რომ მის მიერ შერ ჩეუ ლი მიდ გო მა შე სა ბა მი სო ბა შია 
დი რექ ტი ვის მოთ ხოვ ნებ თან. ზო გა დად, მო ცე მუ ლი პრო ცე დუ რა უფ რო 
მეტ და ნა ხარ ჯებ თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი, ვიდ რე ევ რო კავ ში რის ჰარ მო-
ნი ზე ბუ ლი სტან დარ ტე ბის გა მო ყე ნე ბა, რაც ავ ტო მა ტუ რად გუ ლის ხმობს 
რო მე ლი მე კონ კრე ტულ დი რექ ტი ვას თან შე სა ბა მი სო ბას. 

ისე თი პრო დუქ ციის ევ რო პულ ბა ზარ ზე შე ტა ნი სას, რო მელ ზეც ევ რო-
პუ ლი ჰარ მო ნი ზე ბუ ლი სტან დარ ტე ბი ვრცელ დე ბა, მწარ მოე ბელ მა ევ რო-
კავ ში რის შე სა ბა მი სო ბის დეკ ლა რა ცია უნ და მოამ ზა დოს და თა ვი სი ხელ-
მო წე რით დაა მოწ მოს. შე სა ბა მი სო ბის დეკ ლა რა ცია ში მწარ მოე ბელ მა უნ და 
დაა დას ტუ როს (ხო ლო ზოგ შემ თხვე ვა ში მე სა მე მხა რემ უნ და შეა ფა სოს), 
რომ პრო დუქ ტი აკ მა ყო ფი ლებს შე სა ბა მი სი დი რექ ტი ვის მოთ ხოვ ნებს, და 
რომ პრო დუქ ციის შე სა ბა მი სო ბის შე ფა სე ბის შე სა ბა მი სი პრო ცე დუ რე ბი 
იქ ნა და ცუ ლი. ევ რო კავ ში რის შე სა ბა მი სო ბის დეკ ლა რა ციის ხელ მო წე რით 
მწარ მოე ბე ლი ვალ დე ბუ ლე ბას იღებს უზ რუნ ველ ყოს პრო დუქ ტის შე სა ბა-
მი სო ბა. ევ რო კავ ში რის მიერ აღია რე ბულ მა ან აკ რე დი ტე ბულ მა შე სა ბა მი-
სო ბის შე ფა სე ბა ზე პა სუ ხის მგე ბელ მა ორ გა ნი ზა ციამ უნ და შეა მოწ მოს პრო-
დუქ ციის შე სა ბა მი სო ბა შე სა ბა მი სი დი რექ ტი ვის მოთ ხოვ ნებ თან და გას ცეს 
შე სა ბა მი სო ბის სერ ტი ფი კა ტი. მხო ლოდ ამის შემ დეგ შეუძ ლია მწარ მოე-
ბელს დაი ტა ნოს პრო დუქ ცია ზე Conformité Européene (CE) ნი შა ნი. პრო დუქ ცია, 
რო მე ლიც აღ ნიშ ნუ ლია CE ნიშ ნით, ევ რო კავ ში რის შე სა ბა მი სი კა ნონ მდებ-
ლო ბის მოთ ხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად წარ მოე ბუ ლად ით ვლე ბა, და ევ რო-
კავ ში რის ბა ზარ ზე თა ვი სუ ფალ მი მოქ ცე ვა ში შეიძ ლე ბა იქ ნას გაშ ვე ბუ ლი. 

ჰო რი ზონ ტა ლუ რი დი რექ ტი ვე ბი. სა ქარ თვე ლომ ვალ დე ბუ ლე ბა აი ღო, 
მიუახ ლო ვოს თა ვი სი სა კა ნონ მდებ ლო პრინ ცი პე ბი და პრაქ ტი კა ევ რო-
კავ ში რის შე სა ბა მი სი ჰო რი ზონ ტა ლუ რი კა ნონ მდებ ლო ბის მოთ ხოვ ნებს. 
DCFTA-ს III-B და ნარ თი შეი ცავს ევ რო კავ ში რის ჰო რი ზონ ტა ლუ რი კა ნონ-
მდებ ლო ბის ჩა მო ნათ ვალს. ზე მოაღ ნიშ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბა მოი ცავს 
ევ რო კავ შირ თან სა კა ნონ მდებ ლო დაახ ლოე ბი სათ ვის სა ჭი რო (ა რას რულ) 
სა ხელ მძღვა ნე ლო პრინ ცი პებს. მო ცე მუ ლი და ნარ თი გარ კვეუ ლი მოქ ნი-
ლო ბის სა შუა ლე ბას უტო ვებს სა ქარ თვე ლოს, რად გა ნაც არ არის მი თი-
თე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბას თან მიახ ლოე ბის მკაც რი ვა დე ბი. მო ცე მულ 
ჩა მო ნათ ვალ ში ასა ხუ ლია ევ რო კავ ში რის ორი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ჰო რი ზონ-
ტა ლუ რი სა კა ნონ მდებ ლო აქ ტი, რომ ლე ბიც 2008 წელს იქ ნა მი ღე ბუ ლი, 

ნაწილი II. ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 
სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება  
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და ცნო ბი ლია რო გორ „ა ხა ლი სა კა ნონ მდებ ლო ჩარ ჩო“, კერ ძოდ კი, 
გა დაწ ყვე ტი ლე ბა 768/2008/EC პრო დუქ ციის რეა ლი ზა ციი სათ ვის საერ თო 
ჩარ ჩო პი რო ბე ბის შე სა ხებ, და რე გუ ლა ცია (EC) 765/2008, რო მე ლიც ად-
გენს აკ რე დი ტა ცია სა და ბაზ რის ზე დამ ხედ ვე ლო ბას თან და კავ ში რე ბულ 
მოთ ხოვ ნებს. გა დაწ ყვე ტი ლე ბა ში გან საზ ღვრუ ლია ზო გა დი პრინ ცი პე ბის 
ჩარ ჩო და მი თი თე ბე ბი პრო დუქ ციის რეა ლი ზა ციას თან და კავ ში რე ბით. იგი 
ად გენს ევ რო კავ ში რის სექ ტო რუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის კრი ტე რიუ მებს და 
შეი ცავს ფუნ და მენ ტა ლუ რი კონ ცეფ ციე ბის დე ფი ნი ციებს (მაგ. რას ნიშ ნავს 
„ბა ზარ ზე გან თავ სე ბა“ და „ჰარ მო ნი ზე ბუ ლი სტან დარ ტე ბი”). გარ და ამი სა, 
მო ცე მულ დო კუ მენ ტში გან საზ ღვრუ ლია მწარ მოებ ლის, იმ პორ ტიო რი სა 
და დის ტრი ბუ ტო რის ვალ დე ბუ ლე ბე ბი, და შე სა ბა მი სო ბის შე ფა სე ბის პრო-
ცე დუ რე ბის რამ დე ნი მე „მო დუ ლი“, რომ ლებ ზეც ქვე მოთ გვექ ნე ბა უფ რო 
დე ტა ლუ რად საუ ბა რი აკ რე დი ტა ციის მოთ ხოვ ნებ თან ერ თად. 

გარ და ამი სა, სა ქარ თვე ლოს ევა ლე ბა უზ რუნ ველ ყოს პრო დუქ ციის 
ზო გა დი უსაფ რთხოე ბის შე სა ხებ 2001/95/EEC დი რექ ტი ვას თან და წუნ დე-
ბულ პრო დუქ ცია ზე პა სუ ხის მგებ ლო ბის შე სა ხებ 85/374/EEC დი რექ ტი ვას-
თან კა ნონ მდებ ლო ბის დაახ ლოე ბა. პრო დუქ ციის ზო გა დი უსაფ რთხოე ბის 
შე სა ხებ დი რექ ტი ვა ბა ზარ ზე გან თავ სე ბულ ნე ბის მიერ პრო დუქ ციას თან 
მი მარ თე ბა ში ზო გა დი უსაფ რთხოე ბის მოთ ხოვ ნებს ად გენს და უსაფ-
რთხოე ბის კრი ტე რიუ მებს გან საზ ღვრავს. სა ქარ თვე ლო ვალ დე ბუ ლია 
უზ რუნ ველ ყოს მწარ მოებ ლე ბის მიერ ამ წე სე ბის დაც ვა და პრო დუქ ციის 
ევ რო კავ ში რის შე სა ბა მის მოთ ხოვ ნებ თან შე სა ბა მი სო ბა ზე მო ნი ტო რინ გის 
გან ხორ ციე ლე ბა. სა ქარ თვე ლოს ვალ დე ბუ ლე ბა ეკის რე ბა გა მოავ ლი ნოს 
პრო დუქ ცია, რო მე ლიც ჯან მრთე ლო ბის და უსაფ რთხოე ბის თვალ საზ რი-
სით სე რიო ზულ რის კებს ქმნის და აკ რძა ლოს ასე თი პრო დუქ ციის ბა ზარ ზე 
გან თავ სე ბა. წუნ დე ბულ პრო დუქ ცია ზე პა სუ ხის მგებ ლო ბის შე სა ხებ დი რექ-
ტი ვა მწარ მოებ ლის ობიექ ტუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბის, ან ბრა ლის გა რე შე 
პა სუ ხის მგებ ლო ბის პრინ ციპს ად გენს იმ შემ თხვე ვებ ში, რო დე საც ზია ნი 
წუნ დე ბუ ლი პრო დუქ ციით არის გა მოწ ვეუ ლი. დი რექ ტი ვა ში ასე ვე გან საზ-
ღვრუ ლია ის შემ თხვე ვე ბი, რო დე საც მწარ მოე ბე ლი გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი 
იქ ნე ბა პა სუ ხის მგებ ლო ბის გან. 

სექტორული დირექტივები. სა ქარ თვე ლო დაუახ ლოებს თა ვის კა ნონ-
მდებ ლო ბას ევ რო კავ ში რის სექ ტო რულ დი რექ ტი ვებს, რომ ლე ბიც DCFTA-ს 
III-A და ნარ თშია ასა ხუ ლი, და რომ ლე ბიც სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის მიერ 
2010 წლის მარ ტში მი ღე ბულ სტრა ტე გიულ დო კუ მენ ტში გან საზ ღვრულ 
პრიო რი ტე ტებს შეე სა ბა მე ბა.38 მო ცე მუ ლი და ნარ თი 21 სექ ტო რულ დი-

38 იხი ლეთ სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის დო კუ მენ ტი „სტან დარ ტი ზა ციის, აკ რე დი ტა ციის, შე სა-
ბა მი სო ბის შე ფა სე ბის, ტექ ნი კუ რი რეგ ლა მენ ტე ბი სა და მეტ რო ლო გიის სტრა ტე გია და სა კა-
ნონ მდებ ლო რე ფორ მე ბი სა და ტექ ნი კუ რი რეგ ლა მენ ტე ბის მი ღე ბის პროგ რა მა“, 2009 წლის 
მაი სი- 2010 წლის მარ ტი (http://gov.ge/files/41_32355_330142_TBTStrategy.pdf), შემ დგომ ში მოხ სე-
ნიე ბუ ლი წი ნამ დე ბა რე დო კუ მენ ტში რო გორც   “TBT სტრა ტე გია და პროგ რა მა“ 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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რექ ტი ვას შეი ცავს (ა ხა ლი და გლო ბა ლუ რი მიდ გო მის ფარ გლებ ში ჰარ-
მო ნი ზე ბუ ლი დი რექ ტი ვე ბი), რომ ლე ბიც პრო დუქ ციის ისეთ ფარ თო ჩა-
მო ნათ ვალ ზე ვრცელ დე ბა, რო გო რი ცაა მან ქა ნა- და ნად გა რე ბი, ლიფ ტე ბი, 
სა თა მა შოე ბის უსაფ რთხოე ბა, სა მე დი ცი ნო მოწ ყო ბი ლო ბე ბი და და ბა-
ლი დაწ ნე ვის მოწ ყო ბი ლო ბე ბი. მო ცე მულ დი რექ ტი ვებ თან დაახ ლოე ბა 
შე თან ხმე ბის ძა ლა ში შეს ვლი დან 4, 5, ან 8 წლის გან მავ ლო ბა ში უნ და 
გან ხორ ციელ დეს. სექ ტო რულ დი რექ ტი ვებ ში გან საზ ღვრუ ლია სა ქონ-
ლის ყო ველ ჯგუფ თან მი მარ თე ბა ში ჯან მრთე ლო ბი სა და უსაფ რთხოე ბის 
მოთ ხოვ ნე ბი და შე სა ბა მი სო ბის შე ფა სე ბის კონ კრე ტუ ლი პრო ცე დუ რე ბი 
(რაც ქვე მოთ არის ახ სნი ლი). სა კა ნონ მდებ ლო დაახ ლოე ბის ამო ცა ნას 
ის გა რე მოე ბა არ თუ ლებს, რომ ამ ჟა მად მო ცე მუ ლი დი რექ ტი ვე ბი გა ნახ-
ლე ბის პრო ცეს შია “ა ხა ლი სა კა ნონ მდებ ლო ჩარ ჩოს” ინი ცია ტი ვის ფარ-
გლებ ში, კერ ძოდ კი პრო დუქ ციის ბა ზარ ზე გან თავ სე ბი სათ ვის საერ თო 
ჩარ ჩო პი რო ბე ბის შე სა ხებ 768/2008/EC გა დაწ ყვე ტი ლე ბის შე სა ბა მი სად, 
რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავს ბა ზარ ზე ზე დამ ხედ ვე ლო ბი სა და შე სა ბა მი-
სო ბის შე ფა სე ბის ხა რის ხის გაუმ ჯო ბე სე ბას (შე სა ბა მი სო ბის წე სე ბის და 
პრო ცე დუ რე ბის შე სა ხებ იხი ლეთ ქვე მოთ).39 მო ცე მუ ლი და ნარ თის გა ნახ-

39 პრო დუქ ციის ჰარ მო ნი ზა ციის შე სა ხებ კა ნონ მდებ ლო ბის პრო დუქ ციის ბა ზარ ზე გან თავ სე-
ბის საერ თო ჩარ ჩო პი რო ბე ბის შე სა ხებ 768/2008/EC გა დაწ ყვე ტი ლე ბას თან შე სა ბა მი სო ბა ში 
მოყ ვა ნის მიზ ნით, 2014 წლის 26 თე ბერ ვალს - ანუ DCFTA-ზე მო ლა პა რა კე ბე ბის დას რუ ლე ბის 
შემ დეგ - ევ რო კავ შირ მა მიი ღო ე.წ. „დაახ ლოე ბის პა კე ტი“.   პა კე ტი 8 დი რექ ტი ვის გან შედ გე ბა: 

• დაბალი ძაბვის შესახებ დირექტივა 2014/35/EU,
• ელექტრომაგნიტური თავსებადობის შესახებ დირექტივა  2014/30/EU,
• ATEX დირექტივა 2014/34/EU პოტენციურად ფეთქებადსაშიშ გარემოში გამოსაყენებელი 

მოწყობილობების და დამცავი სისტემების შესახებ.  
•  ლიფტების შესახებ დირექტივა 2014/33/EU,
• წნევის ქვეშ მყოფი მარტივი ჭურჭლის შესახებ დირექტივა  2014/29/EU,
• საზომი  მოწყობილობების  შესახებ დირექტივა 2014/32/EU,
• არა-ავტომატიზებული ასაწონი მოწყობილობების შესახებ დირექტივა 2014/31/EU  
• სამოქალაქო ასაფეთქებელი მოწყობილობების დირექტივა 2014/28/EU.
• გარდა ამისა, 768/2008/EC გადაწყვეტილებასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის 

მიზნით ქვემოთ ჩამოთვლილ პროდუქციასთან დაკავშირებით მიღებული იქნა 
შემდეგი კანონმდებლობა:   

• პიროტექნიკური მოწყობილობების დირექტივა  2013/29/EU,
• სათამაშოების უსაფრთხოების დირექტივა 2009/48/EU,
• ელექტრო და ელექტრონულ მოწყობილობებში საშიში ნივთიერებების გამოყენების 

შეზღუდვის შესახებ დირექტივა  2011/65/EU,
• რეკრეაციული მცურავი საშუალებების  შესახებ დირექტივა 2013/53/EU,
• რადიო მოწყობილობების შესახებ დირექტივა 2014/53/EU
• წნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობების შესახე დირექტივა 2014/68/EU.
• ქვემოთ ჩამოთვლილ პროდუქციაზეც არსებობს დაახლოებასთან დაკავშირებული 

შემოთავაზებები:  
• სამედიცინო მოწყობილობები  
• გაზის მოწყობილობები  
• საბაგირო გზები   
• პირადი დამცავი აღჭურვილობა.  

ნაწილი II. ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 
სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება  
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ლე ბა შე საძ ლე ბე ლია ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, ვაჭ რო ბის სა კით ხებ ზე ერ თობ ლი ვი კო მი ტე ტის მიერ. 

ევ რო პუ ლი სტან დარ ტე ბი. შე თან ხმე ბა ავალ დე ბუ ლებს სა ქარ თვე ლოს 
მიი ღოს ევ რო პუ ლი სტან დარ ტე ბის კრე ბუ ლი, რო მე ლიც 25,000 ევ რო პულ 
სტან დარტს აერ თია ნებს (ა ნუ, CEN, CENELEC და ETSI-ს მიერ შე მუ შა ვე ბუ ლი 
ყვე ლა სტან დარ ტი 5,000 ჰარ მო ნი ზე ბუ ლი სტან დარ ტის ჩათ ვლით). ნა თე-
ლია, რომ ეს დი დი მო ცუ ლო ბის სა მუ შაოა, მაგ რამ რად გა ნაც შე თან ხმე ბა ში 
არ არის და კონ კრე ტე ბუ ლი ამ სტან დარ ტე ბის და ნერ გვის ვა დე ბი, სა ქარ-
თვე ლოს სა შუა ლე ბა ექ ნე ბა თა ვად გან საზ ღვროს პრიო რი ტე ტე ბი. გარ და 
ამი სა, სა ქარ თვე ლოს ვალ დე ბუ ლე ბა ეკის რე ბა გააუქ მოს ის ეროვ ნუ ლი 
სტან დარ ტე ბი, მათ შო რის GOST სტან დარ ტე ბი (“გოს სტან დარ ტი”, ანუ საბ-
ჭო თა კავ ში რის პე რიო დის სტან დარ ტე ბი), რომ ლე ბიც წი ნააღ მდე გო ბა ში 
მო დის ევ რო პულ სტან დარ ტებ თან. 

სა ქარ თვე ლომ უნ და უზ რუნ ველ ყოს და ხე ლი შეუწ ყოს შე სა ბა მი სი 
ეროვ ნუ ლი ინ სტი ტუ ტე ბის მო ნა წი ლეო ბას ევ რო პულ და საერ თა შო რი-
სო ორ გა ნი ზა ციებ ში, სტან დარ ტი ზა ციი სა და შე სა ბა მი სო ბის შე ფა სე ბის 
სფე რო ში, აკ რე დი ტა ციის სფე როს ჩათ ვლით. კერ ძოდ, სა ქარ თვე ლოს 
ვალ დე ბუ ლე ბა ეკის რე ბა ეტა პობ რი ვად შეას რუ ლოს ევ რო პის სტან დარ-
ტი ზა ციის ისეთ ორ გა ნი ზა ციებ ში წევ რო ბის პი რო ბე ბი, რო გო რი ცაა CEN, 
CENELEC და ETSI.

შე სა ბა მი სო ბი სა და ზე დამ ხედ ვე ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის პრო ცე-
დუ რე ბი. შე თან ხმე ბა ით ვა ლის წი ნებს ორ მხა რეს შო რის ფარ თო თა ნამ-
შრომ ლო ბას ბაზ რის ზე დამ ხედ ვე ლო ბი სა და შე სა ბა მი სო ბის შე ფა სე ბის 
პრო ცე დუ რე ბის სფე რო ში. გრა და ამი სა, მხა რეებ მა ხე ლი უნ და შეუწ ყონ 
თა ნამ შრომ ლო ბას ზე მოაღ ნიშ ნულ სა კით ხებ ზე პა სუ ხის მგე ბელ კერ ძო 
თუ სა ხელ მწი ფო ორ გა ნი ზა ციებს შო რის. 

რო გორც ზე მოთ აღი ნიშ ნა, სა ქარ თვე ლო დაუახ ლოებს თა ვის კა-
ნონ მდებ ლო ბას პრო დუქ ციის ბა ზარ ზე გან თავ სე ბის საერ თო ჩარ ჩო პი-
რო ბე ბის შე სა ხებ 768/2008/EC გა დაწ ყვე ტი ლე ბა ში ასა ხულ პრინ ცი პებს. 
მო ცე მულ გა დაწ ყვე ტი ლე ბა ში გან საზ ღვრუ ლია შე სა ბა მი სო ბის შე ფა სე-
ბის პრო ცე დუ რე ბის რამ დე ნი მე უაღ რე სად რთუ ლი და გან სხვა ვე ბუ ლი 
მო დე ლი (ტექ სტში მოხ სე ნიე ბუ ლი რო გორც „მო დუ ლე ბი“). სექ ტო რულ 
დი რექ ტი ვებ ში, რომ ლე ბიც სა ქონ ლის სხვა დას ხვა ჯგუ ფებ ზე ვრცელ დე ბა, 
გან საზ ღვრუ ლია, თუ შე სა ბა მი სო ბის შე ფა სე ბის პრო ცე დუ რე ბის რო მე ლი 
მო დუ ლი უნ და იქ ნას გა მო ყე ნე ბუ ლი კონ კრე ტულ სა ქო ნელ თან მი მარ თე-
ბა ში. პრო დუქ ციის გარ კვეულ ჯგუ ფებ თან მი მარ თე ბა ში, რომ ლე ბიც სა ზო-
გა დოებ რი ვი ინ ტე რე სე ბის თვის მა ღა ლი რის კის შემ ცვე ლია (მაგ. წნე ვის 
ქვეშ მყო ფი და ნად გა რე ბი/ მოწ ყო ბი ლო ბე ბი, ლიფ ტე ბი და გარ კვეუ ლი 
მან ქა ნა- და ნად გა რე ბი), პრო დუქ ციის ბა ზარ ზე გან თავ სე ბამ დე მი სი შე სა-
ბა მი სო ბის შე ფა სე ბა მე სა მე მხა რემ უნ და ჩაა ტა როს. ასეთ მე სა მე მხა რეებ-
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ში იგუ ლის ხმე ბა ლა ბო რა ტო რიე ბი, ინ სპექ ციე ბი და სერ ტი ფი ცი რე ბა ზე 
პა სუ ხის მგე ბე ლი ორ გა ნოე ბი, რომ ლე ბიც ზო გა დად ცნო ბი ლია, რო გორც 
შე სა ბა მი სო ბის შე ფა სე ბის ორ გა ნოე ბი, ან უფ რო ფორ მა ლუ რად რო გორც 
“ნო ტი ფი ცი რე ბუ ლი ორ გა ნოე ბი”. სა ქარ თვე ლომ უნ და უზ რუნ ველ ყოს მი-
სი უფ ლე ბა მო სი ლი ორ გა ნოე ბის და მოუ კი დებ ლო ბა, ობიექ ტუ რო ბა, მათ 
მიერ კონ ფი დენ ცია ლო ბის პრინ ცი პე ბის დაც ვა და პრო ფე სიო ნა ლუ რო ბა. 
და ბა ლი რის კის პრო დუქ ციას თან და კავ ში რე ბით მწარ მოე ბე ლი უფ ლე ბა-
მო სი ლია თა ვად შეი მუ შაოს „შე სა ბა მი სო ბის დეკ ლა რა ცია“. 

სა ქარ თვე ლო ასე ვე ვალ დე ბუ ლია თა ვი სი კა ნონ მდებ ლო ბა დაუახ ლო-
ვის ზე მოთ ხსე ნე ბულ (EC) 765/2008 რე გუ ლა ციას. ეს უკა ნას კნე ლი ად გენს 
შე სა ბა მი სო ბის შემ ფა სე ბე ლი ორ გა ნოე ბის აკ რე დი ტა ციას თან და ბაზ რის 
ზე დამ ხედ ვე ლო ბას თან და კავ ში რე ბულ მოთ ხოვ ნებს რა თა უზ რუნ ველ ყო-
ფი ლი იქ ნას ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე გან თავ სე ბუ ლი პრო დუქ ციის მიერ ევ-
რო კავ ში რის სექ ტო რუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნილ ჯან მრთე ლო ბი სა 
და უსაფ რთხოე ბის მოთ ხოვ ნე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა. მო ცე მუ ლი რე გუ ლა ცია 
შეი ცავს დე ტა ლურ წე სებს იმის თაო ბა ზე, თუ რო გორ უნ და იყოს ორ გა ნი ზე-
ბუ ლი ეროვ ნუ ლი აკ რე დი ტა ციის ორ გა ნო (ა ნუ, ორ გა ნო, რო მე ლიც აფა სებს, 
თუ რამ დე ნად აკ მა ყო ფი ლებს შე სა ბა მი სო ბის შე ფა სე ბა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი 
ორ გა ნო მის მი მართ არ სე ბულ მოთ ხოვ ნებს). უნ და არ სე ბობ დეს აკ რე-
დი ტა ციის ერ თია ნი ეროვ ნუ ლი ორ გა ნო, რო მე ლიც მიუ კერ ძოე ბე ლი და 
ობიექ ტუ რი იქ ნე ბა და არა კო მერ ციულ სა ფუძ ველ ზე იმუ შა ვებს. 

გარ და ამი სა, სა ქარ თვე ლომ უნ და შექ მნას სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ-
გა ნოე ბი, რომ ლე ბიც პა სუ ხის მგე ბე ლი იქ ნე ბიან ბა ზარ ზე გან თავ სე ბუ ლი 
პრო დუქ ციის ევ რო კავ ში რის ჯან მრთე ლო ბი სა და უსაფ რთხოე ბის მოთ-
ხოვ ნებ თან შე სა ბა მი სო ბის მო ნი ტო რინ გზე და შე მოწ მე ბა ზე, და უზ რუნ ველ-
ყოს მა თი სა თა ნა დო ფუნ ქციო ნი რე ბა. ბაზ რის ზე დამ ხედ ვე ლო ბა ზე პა სუ-
ხის მგე ბე ლი სტრუქ ტუ რე ბი ვალ დე ბუ ლი არიან შეა მოწ მონ პრო დუქ ციის 
მა ხა სია თებ ლე ბი დო კუ მენ ტე ბის შეს წავ ლი სა და პრო დუქ ციის ფი ზი კუ რი 
და ლა ბო რა ტო რიუ ლი შე მოწ მე ბის გზით. ზე მოაღ ნიშ ნულ სტრუქ ტუ რებს 
უნ და ჰქონ დეთ უფ ლე ბა, ამოი ღონ ბაზ რი დან ის პრო დუქ ცია, რო მე ლიც 
სე რიო ზულ რის კებს ქმნის. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ბაზ რი დან პრო დუქ ციის 
ამო ღე ბის გა დაწ ყვე ტი ლე ბა ჯან მრთე ლო ბი სა და უსაფ რთხოე ბის თვალ-
საზ რი სით არ სე ბუ ლი რის კის თა ნა ზო მიე რი უნ და იყოს, ამის შე სა ხებ 
შე სა ბა მის ოპე რა ტორს უდ ნა ეც ნო ბოს, და გარ და ამი სა, არ სე ბობ დეს 
ზუს ტი და სა ბუ თე ბა, რო მელ ზე დაყ რდნო ბი თაც პრო დუქ ცია ბაზ რი დან 
იქ ნა ამო ღე ბუ ლი. გარ და ამი სა, ასეთ შემ თხვე ვა ში სა ქარ თვე ლომ უნ და 
შეატ ყო ბი ნოს ევ რო კო მი სიას შე სა ბა მი სი გა დაწ ყვე ტი ლე ბის თაო ბა ზე და 
ნო ტი ფი კა ცია გაუგ ზავ ნოს სა ხი ფა თო არა- საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბის სწრა ფი 
შეტ ყო ბი ნე ბის სის ტე მას (RAPEX).

 DCFTA ით ვა ლის წი ნებს შე თან ხმე ბის გა ფორ მე ბას სამ რეწ ვე ლო პრო-
დუქ ციის შე სა ბა მი სო ბის შე ფა სე ბა სა და აღია რე ბა ზე (ACAA). ACAA წარ-

ნაწილი II. ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 
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მოად გენს ურ თიერ თა ღია რე ბის შე თან ხმე ბას, რომ ლის გა ფორ მე ბა საც 
ევ რო კავ ში რი სთა ვა ზობს ევ რო პის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის აღ მო სავ ლეთ 
ან სამ ხრეთ რე გიო ნი სა და და სავ ლეთ ბალ კა ნე თის ქვეყ ნებს. ACAA-ს გა-
ფორ მე ბით მხა რეე ბი თან ხმდე ბიან, რომ ACAA-ს და ნარ თებ ში შე ტა ნი ლი 
სამ რეწ ვე ლო პრო დუქ ცია, რო მე ლიც აკ მა ყო ფი ლებს შე თან ხმე ბის მხა რე 
ქვეყ ნის ბა ზარ ზე გან თავ სე ბას თან და კავ ში რე ბულ მოთ ხოვ ნებს, შეიძ ლე ბა 
გან თავ სე ბუ ლი იქ ნას მეო რე ქვეყ ნის ბა ზარ ზე და მა ტე ბი თი შე მოწ მე ბი სა 
და შე სა ბა მი სო ბის შე ფა სე ბის პრო ცე დუ რის ჩა ტა რე ბის გა რე შე. ამ გვა რად, 
ACAA მნიშ ვნე ლო ვა ნი იქ ნე ბა ქარ თვე ლი მწარ მოებ ლე ბის თვის, რო მელ-
თა პრო დუქ ციას თან და კავ ში რე ბი თაც ევ რო კავ ში რი უფ ლე ბა მო სი ლი 
ორ გა ნოს მიერ შე სა ბა მი სო ბის შე ფა სე ბის ჩა ტა რე ბას მოით ხოვს, რად გა-
ნაც ACCA-ს გა ფორ მე ბის შემ დეგ სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი უფ ლე ბა მო-
სი ლი ორ გა ნოს მიერ ჩა ტა რე ბუ ლი შე სა ბა მი სო ბის შე ფა სე ბა საკ მა რი სი 
იქ ნე ბა იმის თვის, რომ მწარ მოე ბელ მა თა ვი სი პრო დუქ ცია ევ რო კავ ში-
რის ბა ზარ ზე გაი ტა ნოს. მაგ რამ ACAA-ს გა ფორ მე ბამ დე სა ქარ თვე ლომ 
სრუ ლად უნ და შეას რუ ლოს ევ რო კავ ში რის დი რექ ტი ვებ თან, მათ შო რის 
ჰარ მო ნი ზე ბულ სტან დარ ტებ თან, და აკ რე დი ტა ციის და შე სა ბა მი სო ბის 
შე ფა სე ბის ინ სტი ტუ ტებ თან და კავ ში რე ბით აღე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი, 
რა ზე დაც ზე მოთ გვქონ და საუ ბა რი. ევ რო კავ ში რის ინ სტი ტუ ტე ბი ზედ მი-
წევ ნით მო ნი ტო რინგს დაამ ყა რე ბენ ამ რე ფორ მე ბის გან ხორ ციე ლე ბა ზე. 
ACAA შედ გე ბა ჩარ ჩო შე თან ხმე ბის გან, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს შე სა-
ბა მი სო ბის შე ფა სე ბის, ვე რი ფი კა ციი სა და აკ რე დი ტა ციის პრო ცე დუ რე ბის 
ევ რო კავ ში რის მოთ ხოვ ნებ ტან ეკ ვი ვა ლენ ტუ რო ბის აღია რე ბას, და ერ თი 
ან მე ტი და ნარ თის გან, რომ ლებ შიც მო ცე მუ ლი იქ ნე ბა შე თან ხმე ბით გათ-
ვა ლის წი ნე ბუ ლი კონ კრე ტუ ლი პრო დუქ ციის ჯგუ ფე ბი. 

განხორციელების პერსპექტივები 

კა ნონ მდებ ლო ბის დაახ ლოე ბა. ვაჭ რო ბა ში ტექ ნი კუ რი ბა რიე რე ბის 
(TBT) აღ მოფ ხვრა ზე მი მარ თუ ლი სტრა ტე გიი სა და პროგ რა მის შე სა ბა-
მი სად (მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბა No. 965, 16.7.2010) 2011 წელს სა ქარ-
თვე ლომ ახა ლი მიდ გო მის ფარ გლებ ში შე მუ შა ვე ბუ ლი 21 დი რექ ტი ვით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სექ ტო რუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბი სა და შე სა ბა მი სი ჰარ-
მო ნი ზე ბუ ლი სტან დარ ტე ბის გან ხორ ციე ლე ბა. 

ვაჭ რო ბა ში ტექ ნი კუ რი ბა რიე რე ბის აღ მოფ ხვრა ზე მი მარ თუ ლი პროგ-
რა მის შე სა ბა მი სად, სა ქარ თვე ლომ მიი ღო ეროვ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბა 
ახა ლი მიდ გო მის ფარ გლებ ში ხუთ სექ ტო რულ დი რექ ტი ვა ზე დაყ რდნო-
ბით, რომ ლე ბიც შემ დეგ პრო დუქ ცია ზე ვრცელ დე ბა: 

• ადა  მია  ნე  ბის გა  და  საყ  ვა  ნად გან  კუთ  ვნი  ლი სა  ბა  გი  რო მოწ  ყო  ბი  ლო  ბე  ბი 
(დად  გე  ნი  ლე  ბა No. 320, 15.8.2011);
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• ლიფ  ტე  ბი (დად  გე  ნი  ლე  ბა No. 289, 20.7.2011);

• წნე  ვის ქვეშ მო  მუ  შა  ვე მოწ  ყო  ბი  ლო  ბე  ბი (დად  გე  ნი  ლე  ბა No. 51, 19.6.2013);

• თხე  ვად ან აი  რად საწ  ვავ  ზე მო  მუ  შა  ვე წყლის ახა  ლი გა  მაც  ხე  ლებ  ლე -
ბის (საქ  ვა  ბე და  ნად  გა  რი) ეფექ  ტუ  რო  ბის მოთ  ხოვ  ნე  ბი (დად  გე  ნი  ლე  ბა 
No. 49, 17.6.2013);

• წნე  ვის ქვეშ მო  მუ  შა  ვე მარ  ტი  ვი ჭურ  ჭე  ლი (დად  გე  ნი  ლე  ბა No. 150, 
19.6.2013); და

• რეკ  რეა  ციუ  ლი მცუ  რა  ვი სა  შუა  ლე  ბე  ბი (დად  გე  ნი  ლე  ბა No. 452, 31.12.2013).

სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბა ასე ვე დაახ ლოე ბუ ლი იქ ნა ევ რო-
კავ ში რის ორ ჰო რი ზონ ტა ლურ დი რექ ტი ვას თან, პრო დუქ ტის ზო გა დი 
უსაფ რთხოე ბი სა და წუნ დე ბულ პრო დუქ ცია ზე პა სუ ხის მგებ ლო ბის შე სა-
ხებ. კერ ძოდ, ამ დი რექ ტი ვე ბის მოთ ხოვ ნე ბი ასა ხუ ლი იქ ნა პრო დუქ ტის 
უსაფ რთხოე ბი სა და სა ქონ ლის თა ვი სუ ფა ლი მი მოქ ცე ვის შე სა ხებ კო დექ-
სში. ბა ზარ ზე გან თავ სე ბულ პრო დუქ ცია ზე ზე დამ ხედ ვე ლო ბა შე სა ბა მი სი 
პრო დუქ ციის ჯგუ ფე ბის თვის გან კუთ ვნილ კა ნონ მდებ ლო ბა სა და ტექ ნი-
კურ რეგ ლა მენ ტებ ზე დაყ რდნო ბით ხორ ციელ დე ბა (ა ნუ, რე გუ ლი რე ბა დი 
სფე როე ბი). 

სტან დარ ტე ბი. 2009 წლი დან (რო დე საც DCFTA-ს მო ლა პა რა კე ბე ბის-
თვის მზა დე ბის პრო ცე სი დაიწ ყო) 2015 წლის სექ ტემ ბრამ დე სა ქარ თვე ლომ 
დაახ ლოე ბით 7,000 საერ თა შო რი სო და ევ რო პუ ლი სტან დარ ტი მიი ღო. 

სა ქარ თვე ლოს სტან დარ ტე ბი სა და მეტ რო ლო გიის ეროვ ნუ ლი საა-
გენ ტოს სტან დარ ტე ბის შე მუ შა ვე ბის წლიუ რი პროგ რა მის მი ღე ბა და გა-
ნახ ლე ბა 2012 წლი დან TBT შე თან ხმე ბის “საუ კე თე სო პრაქ ტი კის კო დექ სის” 
შე სა ბა მი სად ხორ ციელ დე ბა. საერ თა შო რი სო და ევ რო პუ ლი სტან დარ ტე-
ბის ეროვ ნუ ლი სტან დარ ტე ბის სა ხით მი ღე ბა მო ცე მულ სფე რო ში არ სე-
ბუ ლი საუ კე თე სო პრაქ ტი კის დაც ვით გან ხორ ციელ და, რაც გუ ლის ხმობს, 
რომ სტან დარ ტე ბი მიი ღე ბა „თავ ფურ ცე ლის“ მე თო დით (ა ნუ ქარ თულ 
ენა ზე მომ ზა დე ბუ ლი მოკ ლე ანო ტა ცია სტან დარ ტზე, ამ სტან დარ ტის სრუ-
ლად ქარ თულ ენა ზე თარ გმა ნის გა რე შე), ან სტან დარ ტი სრუ ლად ითარ-
გმნე ბა ქარ თუ ლად. 

სა ქარ თვე ლო ში და რე გის ტრი რე ბუ ლი სტან დარ ტე ბის დაახ ლოე ბით 
98% საერ თა შო რი სო, ან ევ რო პუ ლი სტან დარ ტია, ხო ლო დაახ ლოე ბით 
2% ქარ თუ ლი სტან დარ ტია, რაც კონ კრე ტუ ლი ქარ თუ ლი პრო დუქ ციის-
თვის შე მუ შავ და. 

პრო დუქ ციის უსაფ რთხოე ბი სა და სა ქონ ლის თა ვი სუ ფა ლი მი მოქ ცე ვის 
შე სა ხებ კო დექ სის შე სა ბა მი სად სტან დარ ტე ბი ნე ბა ყოფ ლო ბი თია. სა ქარ-
თვე ლო ში შემ დე გი ტი პის სტან დარ ტე ბი შეიძ ლე ბა იქ ნას გა მო ყე ნე ბუ ლი: 

ნაწილი II. ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 
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• საერ თა შო რი სო და რე გიო ნუ ლი (CIS) სტან დარ ტე ბი; 

• ევ რო კავ ში რის ან OECD-ის ნე ბის მიე რი წევ რი ქვეყ ნის სტან დარ ტე ბი; 

• ქარ თუ ლი სტან დარ ტე ბი იმ სფე როე ბის თვის, რომ ლე ბიც არ არის მო-
ცუ ლი ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი სტან დარ ტე ბით; და 

• ქარ თუ ლი მე წარ მე სუ ბიექ ტის სტან დარ ტე ბი. 

ქარ თველ მწარ მოებ ლებს თა ვი სუფ ლად შეუძ ლიათ პრო დუქ ციის 
მე სა მე ქვეყ ნე ბის ბაზ რებ ზე საექ სპორ ტოდ წარ მოე ბა ამ ქვეყ ნე ბის ტექ ნი-
კუ რი სტან დარ ტე ბის დაც ვით. რაც შეე ხე ბა იმ პორტს, აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ 
უკ ვე დაახ ლოე ბით 10 წე ლია, რაც სა ქარ თვე ლო ცალ მხრი ვად აღია რებს 
გარ კვეუ ლი ქვეყ ნე ბის პრო დუქ ციას, თუ შე სა ბა მი სო ბის შე ფა სე ბის დო კუ-
მენ ტე ბი შე სა ბა მი სი სა კა ნონ მდებ ლო პრო ცე დუ რის დაც ვი თაა გა ცე მუ ლი. 
მო ცე მუ ლი ქვეყ ნე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი ასა ხუ ლია სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 
დად გე ნი ლე ბა ში და მათ რიც ხვში შე დის პრო დუქ ტის უსაფ რთზოე ბის უზ-
რუნ ველ ყო ფის თვალ საზ რი სით გან ვი თა რე ბუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის მქო-
ნე ქვეყ ნე ბი, ანუ ძი რი თა დად OECD-სა და ევ რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნე ბი. 

სა ქარ თვე ლო ში ჯერ კი დევ გა მოი ყე ნე ბა GOST სტან დარ ტე ბი, რაც 
ნე ბა ყოფ ლო ბი თია, და ამ სტან დარ ტე ბის გა მო ყე ნე ბა 1998 წელს დსთ-ს 
ქვეყ ნებს შო რის სტან დარ ტი ზა ციის, სერ ტი ფი ცი რე ბი სა და მეტ რო ლო-
გიის სფე რო ში შე თან ხმე ბუ ლი პო ლი ტი კის გან ხორ ციე ლე ბის შე სა ხებ 
ხელ შეკ რუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე ხდე ბა. ქარ თულ კომ პა ნიებს, რომ ლე ბიც 
დაინ ტე რე სე ბუ ლი არიან პრო დუქ ციის ექ სპორ ტით დსთ-ს ქვეყ ნებ ში, 
შეუძ ლიათ გა მოი ყე ნონ GOST სტან დარ ტე ბი. მო ცე მუ ლი სტან დარ ტე ბი 
არ არის მი ღე ბუ ლი რო გორც ქარ თუ ლი სტან დარ ტე ბი, მაგ რამ შეიძ ლე ბა 
გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნას სა ქარ თვე ლო ში ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი დსთ-ს შე თან-
ხმე ბის სა ფუძ ველ ზე. 

შე სა ბა მი სო ბის შე ფა სე ბა. სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის პო ლი ტი კის მი-
ხედ ვით, პრო დუქ ციის შე სა ბა მი სო ბის შე ფა სე ბა აღია რე ბუ ლია, თუ დო კუ-
მენ ტე ბი გა ცე მუ ლია გან ვი თა რე ბუ ლი უსაფ რთხოე ბის ინ ფრას ტრუქ ტუ რის 
მქო ნე ქვეყ ნის მიერ დად გე ნი ლი შე სა ბა მი სი სა მარ თლებ რი ვი პრო ცე დუ-
რის დაც ვით. მო ცე მუ ლი სა კით ხი ასა ხუ ლია პრო დუქ ტის უსაფ რთხოე ბი სა 
და სა ქონ ლის თა ვი სუ ფა ლი მი მოქ ცე ვის შე სა ხებ კო დექ სის 92-ე მუხ ლში, 
რომ ლის შე სა ბა მი სა დაც „პრო დუქ ტის უსაფ რთხოე ბის სა თა ნა დო სტან-
დარ ტე ბი სა და გან ვი თა რე ბუ ლი ხა რის ხის ინ ფრას ტრუქ ტუ რის მქო ნე ქვეყ-
ნებ ში დად გე ნი ლი წე სით გა ცე მუ ლი შე სა ბა მი სო ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი 
დო კუ მენ ტე ბი აღია რე ბუ ლად ით ვლე ბა და მა ტე ბი თი პრო ცე დუ რე ბის გა-
რე შე. ასეთ შემ თხვე ვა ში შე სა ბა მი სო ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი დო კუ მენ ტი 
წარ მოდ გე ნი ლი უნ და იქ ნეს ინ გლი სურ ენა ზე, ან ნო ტა რიუ ლად და მოწ-
მე ბუ ლი ქარ თუ ლი თარ გმა ნით. ასე თი ქვეყ ნე ბის ნუს ხას გან საზ ღვრავს 
სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბა“. 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
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სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხვე ვებ ში, 
შე სა ბა მი სო ბის შე ფა სე ბის გან ხორ ციე ლე ბის უფ ლე ბა აქვს სა ქარ თვე ლო ში 
აკ რე დი ტე ბულ ან ორ მხრი ვი ურ თიერ თა ღია რე ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ბის /
მრა ვალ მხრი ვი ურ თიერ თა ღია რე ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ბის ხელ მომ წერ 
ქვეყ ნებ ში აკ რე დი ტე ბულ შე სა ბა მი სო ბის შემ ფა სე ბელ ორ გა ნოებს. ზე-
მოაღ ნიშ ნუ ლი შე თან ხმე ბე ბი შეე ხე ბა “საერ თა შო რი სო თა ნამ შრომ ლო ბას 
ლა ბო რა ტო რიე ბის კა რე დი ტა ციის სფე რო ში”, “საერ თა შო რი სო აკ რე დი ტა-
ციის ფო რუმს” და “აკ რე დი ტა ციის სფე რო ში ევ რო პულ თა ნამ შრომ ლო ბას”. 

 ქარ თუ ლი მხა რე მუ შაობს სექ ტო რუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის დაახ-
ლოე ბა ზე, და ამ პრო ცე სის დას რუ ლე ბის შემ დეგ, სა ჭი როე ბი სა მებრ გა-
ნი საზ ღვრე ბა კონ კრე ტუ ლი სექ ტო რე ბი, რომ ლებ თან და კავ ში რე ბი თაც 
შეიძ ლე ბა გა ფორ მდეს ACAA შე თან ხმე ბე ბი. 

 აკრედიტაცია. სა ქარ თვე ლოს აკ რე დი ტა ციის სის ტე მის რე ფორ მი რე-
ბა 2005 წელს დაიწ ყო, რო დე საც - საუ კე თე სო საერ თა შო რი სო პრაქ ტი კის 
შე სა ბა მი სად - გან ხორ ციელ და აკ რე დი ტა ციის პრო ცე სის სტან დარ ტი ზა-
ციის გან ინ სტი ტუ ციო ნა ლუ რი გა მო ყო ფა. 

სა ქარ თვე ლო ში აკ რე დი ტა ცია ზე პა სუ ხის მგე ბე ლია აკ რე დი ტა ციის 
ერ თია ნი ეროვ ნუ ლი ორ გა ნო - აკ რე დი ტა ციის ცენ ტრი (GAC), რო მე ლიც 
პრო დუქ ტის უსაფ რთხოე ბი სა და სა ქონ ლის თა ვი სუ ფა ლი მი მოქ ცე ვის შე-
სა ხებ კო დექ სის სა ფუძ ველ ზე შეიქ მნა. აკ რე დი ტა ციის ეროვ ნუ ლი ორ გა ნო 
პა სუ ხის მგე ბე ლია შე სა ბა მი სო ბის შე ფა სე ბის ორ გა ნოე ბის აკ რე დი ტა ცია ზე. 

აკ რე დი ტა ციის ცენ ტრი (GAC) აკ რე დი ტა ციას ორი ვე სფე რო ში, ანუ 
რე გუ ლი რე ბად სფე რო ში (სა დაც აკ რე დი ტა ცია სა ვალ დე ბუ ლოა), და 
არა- რე გუ ლი რე ბად, ე.გ. ნე ბა ყოფ ლო ბით სფე რო ში (სა დაც აკ რე დი ტა ცია 
არ არის სა ვალ დე ბუ ლო) ახორ ციე ლებს საერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის 
შე სა ბა მი სად. მო ცე მუ ლი ორ გა ნო თა ვის საქ მია ნო ბას საერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტის ISO 17011-ის შე სა ბა მი სად ახორ ციე ლებს, და მი სი მი ზა ნია 
აკ რე დი ტა ციის პრო ცე სის ჩა ტა რე ბა საუ კე თე სო პრაქ ტი კი სა და შე სა ბა მი სი 
სპე ცია ლი ზი რე ბუ ლი საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციე ბის სა ხელ მძღვა ნე-
ლო დო კუ მენ ტე ბის შე სა ბა მი სად.40 გარ და ამი სა, აკ რე დი ტა ციის ცენ ტრის 
(GAC) საქ მია ნო ბა პრაქ ტი კუ ლად სრულ შე სა ბა მი სო ბა შია რე გუ ლა ცია (EC) 
765/2008-ის მოთ ხოვ ნებ თან (რა ზე დაც ზე მოთ გვქონ და საუ ბა რი). კერ ძოდ, 
იგი ავ ტო ნო მიუ რი არა კო მერ ციუ ლი ორ გა ნი ზა ციაა, სა ჯა რო სა მარ თლის 
იუ რი დიუ ლი პი რი, და მი სი მიუ კერ ძოებ ლო ბა კა ნო ნი თაა გა რან ტი რე ბუ-
ლი. მო ცე მუ ლი რე გუ ლა ციის მოთ ხოვ ნე ბი აკ რე დი ტა ციის ცენ ტრის ში და 
დო კუ მენ ტებ შია ასა ხუ ლი. 

40 ეს ორ გა ნი ზა ციე ბია აკ რე დი ტა ციის სფე რო ში ევ რო პულ თა ნამ შრომ ლო ბა, საერ თა შო რი სო 
თა ნამ შრომ ლო ბა ლა ბო რა ტო რიე ბის კა რე დი ტა ციის სფე რო ში და საერ თა შო რი სო აკ რე დი-
ტა ციის ფო რუ მი.
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ბაზ რის ზე დამ ხედ ვე ლო ბა. ტექ ნი კუ რი და სამ შე ნებ ლო ზე დამ ხედ ვე-
ლო ბის საა გენ ტო (TCIA) წარ მოად გენს ბაზ რის ზე დამ ხედ ვე ლო ბა ზე პა სუ-
ხის მგე ბელ ძი რი თად ორ გა ნოს. საა გენ ტო უფ ლე ბა მო სი ლია გაა ტა როს 
ყვე ლა სა ჭი რო ზო მა იმ შემ თხვე ვა ში, თუ პრო დუქ ცია სე რიო ზულ რისკს 
ქმნის. ასე თი რის კის არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში საა გენ ტო უფ ლე ბა მო სი ლია 
ამოი ღოს პრო დუქ ცია ბაზ რი დან. 

ტექ ნი კუ რი და სამ შე ნებ ლო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის საა გენ ტო პა სუ ხის მგე-
ბე ლია ტექ ნი კუ რად სა ხი ფა თო ისე თი პრო დუქ ციის ზე დამ ხედ ვე ლო ბა ზე, 
რო გო რი ცაა ამ წეე ბი, წნე ვის ქვეშ მყო ფი მოწ ყო ბი ლო ბე ბი, სა ბა გი რო მოწ-
ყო ბი ლო ბე ბი, ლიფ ტე ბი, გა ზი სა და ნავ თო ბის ძი რი თა დი მილ სა დე ნე ბი და 
მად ნეუ ლის მო პო ვე ბის ძი რი თა დი სა ბა დოე ბი (კა რიე რე ბი და მა ღა როე ბი). 

 დასკვნა. მი ზან შე წო ნი ლია, რომ ევ რო კავ ში რის ტექ ნი კურ რე გუ ლა-
ციებ თან დაახ ლოე ბა ეტა პობ რი ვად და ფრთხი ლად გან ხორ ციელ დეს, 
ად გი ლობ რი ვი წარ მოე ბი სა და სა ქარ თვე ლოს ვაჭ რო ბის სტრუქ ტუ რის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, რად გა ნაც ნაჩ ქა რევ მა და გაუაზ რე ბე ლი სა კა ნონ მდებ-
ლო დაახ ლოე ბამ შეიძ ლე ბა ვაჭ რო ბა ზე შემ ზღუდ ვე ლი ეფექ ტი იქო ნიოს. 
კერ ძოდ, მას შემ დეგ, რაც სა ქარ თვე ლო თა ვის კა ნონ მდებ ლო ბას ევ რო-
კავ ში რის ტექ ნი კურ მოთ ხოვ ნებს დაუახ ლოებს და შე სა ბა მის სფე როებ ში 
ACAA შე თან ხმე ბებს გაა ფორ მებს, ისე თი პრო დუქ ტი (მა გა ლი თად, დსთ-ს 
ქვეყ ნე ბი დან და ჩი ნე თი დან), რო მე ლიც არ არის წარ მოე ბუ ლი ევ რო კავ-
ში რის მოთ ხოვ ნე ბის დაც ვით, ქარ თულ ბა ზარ ზე ვე ღარ დაიშ ვე ბა. ამან 
შეიძ ლე ბა დსთ-დან შე და რე ბით ია ფი იმ პორ ტის შე საძ ლებ ლო ბე ბი შეზ ღუ-
დოს, რაც სა ქარ თვე ლოს მსგავ სი გან ვი თა რე ბა დი ბაზ რის მქო ნე ქვეყ ნე ბის 
მომ ხმა რებ ლე ბის თვის არ არის სა სურ ვე ლი. შე სა ბა მი სად, TBT სფე რო ში 
სა კა ნონ მდებ ლო დაახ ლოე ბის პროგ რა მის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში მთავ-
რო ბამ ფრთხი ლად უნ და გააა ნა ლი ზოს ად გი ლობ რი ვი წარ მოე ბი სა და 
იმ პორ ტის სტრუქ ტუ რა, რა თა დაახ ლოე ბის შე საძ ლე ბე ლი უარ ყო ფი თი 
ეფექ ტე ბი მი ნი მუ მამ დე იქ ნას დაყ ვა ნი ლი.

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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სამ რეწ ვე ლო პრო დუქ ციის ტექ ნი კუ რი სტან დარ ტე ბი - 
მოკ ლე მი მო ხილ ვა 

სამ რეწ ვე ლო პრო დუქ ციის სფე რო ში ევ რო კავ ში რის ტექ ნი კუ რი რე გუ-
ლა ციე ბი სა და სტან დარ ტე ბის მი ღე ბა გა დამ წყვე ტი მნიშ ვნე ლო ბი საა 
ქარ თუ ლი პრო დუქ ციის მო დერ ნი ზა ციი სა და საერ თა შო რი სო კონ კუ-
რენ ტუ ნა რია ნო ბის გაზ რდის თვის. 

 მო ცე მულ სფე რო ში სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მძღვა ნე ლო დო კუ მენტს 
მთავ რო ბის მიერ მი ღე ბუ ლი ყოვ ლის მომ ცვე ლი სტრა ტე გია და სა კა-
ნონ მდებ ლო რე ფორ მე ბის პროგ რა მა წარ მოად გენს. 

სა ქარ თვე ლომ მნიშ ვნე ლო ვან პროგ რესს მიაღ წია ევ რო კავ ში რის 
„ა ხა ლი მიდ გო მის“ დი რექ ტი ვებ თან შე თან ხმე ბულ ვა დებ ში სა კა ნონ-
მდებ ლო დაახ ლოე ბის თვალ საზ რი სით. გარ და ამი სა, ქვე ყა ნამ ყვე ლა 
შე სა ბა მი სი სტან დარ ტი მიი ღო. 

სტან დარ ტი ზა ცია ზე, მეტ რო ლო გია სა და აკ რე დი ტა ცია ზე პა სუ ხის მგე-
ბელ მა სტრუქ ტუ რებ მა მნიშ ვნე ლო ვან შე დე გებს მიაღ წიეს ინ ფრას-
ტრუქ ტუ რის მო დერ ნი ზა ციის, და ში და რე გუ ლი რე ბი სა და პრო ცე დუ-
რე ბის ევ რო კავ ში რის მოთ ხოვ ნებ თან დაახ ლოე ბის თვალ საზ რი სით. 

მი ზან შე წო ნი ლია, რომ ევ რო კავ ში რის ტექ ნი კურ რე გუ ლა ციებ თან დაახ-
ლოე ბა ეტა პობ რი ვად და ფრთხი ლად გან ხორ ციელ დეს, ად გი ლობ რი ვი 
წარ მოე ბი სა და სა ქარ თვე ლოს ვაჭ რო ბის სტრუქ ტუ რის გათ ვა ლის-
წი ნე ბით, რად გა ნაც ნაჩ ქა რევ მა და გაუაზ რე ბელ მა სა კა ნონ მდებ ლო 
დაახ ლოე ბამ შეიძ ლე ბა ვაჭ რო ბა ზე შემ ზღუდ ვე ლი ეფექ ტი იქო ნიოს. 
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8. სურსათის უვნებლობასთან 
დაკავშირებული რეგულაციები 

შე თან ხმე ბის მო ცე მუ ლი თა ვი მიზ ნად ისა ხავს 
სა ნი ტა რულ და ფი ტო სა ნი ტა რულ რე გუ ლი-
რე ბას (SPS) დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი სა სოფ ლო- 
სა მეურ ნეო და სა სურ სა თო პრო დუქ ციით და 
მცე ნა რეე ბით ვაჭ რო ბის ხელ შეწ ყო ბას და ამა ვე 
დროს ადა მია ნე ბის, ცხო ველ თა და მცე ნა რე-
თა სი ცოც ხლი სა ან ჯან მრთე ლო ბის დაც ვას 
(მუხ ლი 181). ამ მიზ ნის მიღ წე ვის ძი რი თა დი 
მე ქა ნიზ მია სა ქარ თვე ლოს სა ნი ტა რუ ლი და 
ფი ტო სა ნი ტა რუ ლი სფე როს მა რე გუ ლი რე ბე ლი 

კა ნონ მდებ ლო ბის ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბას თან თან და თა ნო ბი თი 
დაახ ლოე ბა, იმ პრო ცე დუ რებს მეშ ვეო ბით, რო მელ მაც სა ბო ლოო ჯამ ში ექ-
ვი ვა ლენ ტუ რო ბა უნ და უზ რუნ ველ ყონ. გარ და ამი სა, შე თან ხმე ბის მი ზა ნია 
მიაღ წიოს მხა რე თა შო რის ცხო ველ თა კე თილ დღეო ბის სტან დარ ტებ თან 
და კავ ში რე ბით “ერ თიან მიდ გო მას”. 

შე თან ხმე ბის დე ბუ ლე ბე ბი 

სა კა ნონ მდებ ლო დაახ ლოე ბა. შე თან ხმე ბა ში არ არის გან საზ ღვრუ-
ლი იმ კა ნო ნე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი, რომ ლე ბიც ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ-
ლო ბას თან უნ და იყოს დაახ ლოე ბუ ლი, და ნაც ვლად ამი სა, მო ცე მუ ლი 
თა ვის მოთ ხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად სა ქარ თვე ლომ შე თან ხმე ბის ძა ლა ში 
შეს ვლი დან 6 თვის ვა და ში უნ და წა რად გი ნოს კა ნონ მდებ ლო ბის დაახ-
ლოე ბის „ყოვ ლის მომ ცვე ლი სტრა ტე გია“ (და შე სა ბა მი სად, დაა კონ კრე ტოს 
და ნარ თი XI-B). პრო დუქ ტე ბი, რომ ლე ბიც მო ცუ ლი უნ და იქ ნას სტრა ტე-
გიით, ასა ხუ ლია და ნარ თში IV-A, ცოც ხა ლი ცხო ვე ლე ბი სა და ცხო ვე ლუ რი 
პრო დუქ ტე ბის ჩათ ვლით. 

იმის ხაზ გა სას მე ლად, რომ შე თან ხმე ბა საკ მაოდ მოქ ნი ლია, ყუ რად-
ღე ბა უნ და გა მახ ვილ დეს იმ გა რე მოე ბა ზე, რომ გარ და ეტა პობ რი ვი დაახ-
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ლოე ბი სა, იგი სა მარ თლებ რი ვი თვალ საზ რი სით საკ მაოდ ორაზ რო ვან 
დე ბუ ლე ბას შეი ცავს, რომ ლის შე სა ბა მი სა დაც სა კა ნონ მდებ ლო „დაახ-
ლოე ბის სია წარ მოად გენს წი ნამ დე ბა რე თა ვის გან ხორ ციე ლე ბის სა ხელ-
მძღვა ნე ლო დო კუ მენტს“ (მუხ ლი. 55.4).

ექ ვი ვა ლენ ტუ რო ბა. შე თან ხმე ბა ად გენს სა ქარ თვე ლოს მიერ სექ ტო-
რებ ში ან ქვე სექ ტო რებ ში და სა ქო ნელ თან ან სა ქონ ლის ჯგუ ფებ თან მი მარ-
თე ბა ში გა ტა რე ბუ ლი ზო მე ბის, ან ზო მე ბის ერ თობ ლიო ბის ევ რო კავ ში რის 
შე სა ბა მის ზო მებ თან ექ ვი ვა ლენ ტუ რო ბის აღია რე ბის წე სებს. ეს პრო ცე სი 
ინი ცი რე ბუ ლი უნ და იყოს ექ სპორ ტიო რის მიერ “ექ ვი ვა ლენ ტო ბის ობიექ-
ტუ რი დე მონ სტრი რე ბის” და იმ პორ ტიო რის მიერ “ამ დე მონ სტრი რე ბის 
ობიექ ტუ რი შე ფა სე ბის” სა ფუძ ველ ზე. მო ცე მუ ლი პრო ცე სი ინ ტე რაქ ტიუ ლი 
უნ და იყოს. შე დე გად, იმ პორ ტიო რი მხა რე იღებს გა დაწ ყვე ტი ლე ბას ექ ვი-
ვა ლენ ტუ რო ბის შე სა ხებ, ან აუქ მებს, ან შეა ჩე რებს ექ ვი ვა ლენ ტუ რო ბა,ს 
საერ თა შო რი სოდ აღია რე ბულ სტან დარ ტებ ზე, ან მეც ნიე რუ ლად და სა ბუ-
თე ბულ მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე დაყ რდნო ბით. იმ პორ ტიორ მხა რეს უფ ლე ბა აქვს 
ჩაა ტა როს ექ ვი ვა ლენ ტუ რო ბის გა და მოწ მე ბა, რა ზეც დე ტა ლუ რი წე სე ბი არ-
სე ბობს. იმ შემ თხვე ვებ ში, თუ ექ ვი ვა ლენ ტუ რო ბა აღია რე ბუ ლია, საზ ღვრებ ზე 
ფი ზი კუ რი შე მოწ მე ბა და პრო ცე დუ რე ბი უფ რო გა მარ ტი ვე ბუ ლი იქ ნე ბა. 

ვაჭ რო ბის პი რო ბე ბი. დაახ ლოე ბის პრო ცე სის სრუ ლად დას რუ ლე ბის 
შემ დეგ შე სა ბა მი სი პრო დუქ ციის ან სექ ტო რე ბის თვის დად გე ნი ლი იმ პორ-
ტის პი რო ბე ბი სა ქარ თვე ლოს, რო გორც ექ სპორ ტიო რი ქვეყ ნის მთელ ტე-
რი ტო რია ზე გავ რცელ დე ბა (მუხ ლი 60). მიუ ხე და ვად ამი სა, ევ რო კავ შირ ში 
პრო დუქ ციის ექ სპორ ტით დაინ ტე რე სე ბულ მა სა წარ მოებ მა უნ და გაია რონ 
სერ თი ფი ცი რე ბა სა ქარ თვე ლოს შე სა ბა მი სი უფ ლე ბა მო სი ლი ორ გა ნოს 
მიერ, რაც იმის გა რან ტია იქ ნე ბა, რომ კომ პა ნია აკ მა ყო ფი ლებს ევ რო კავ-
ში რის ჯან მრთე ლო ბას თან და კავ ში რე ბულ მოთ ხოვ ნებს. უფ ლე ბა მო სილ 
ორ გა ნოს უნ და ჰქო დეს უფ ლე ბა კომ პა ნიის მიერ შე სა ბა მი სი პი რო ბე ბის 
შეუს რუ ლებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში ამ უკა ნას კნე ლის საქ მია ნო ბა შეა ჩა როს. 

მავ ნებ ლე ბი და ცხო ველ თა დაა ვა დე ბე ბი. შე თან ხმე ბა დე ტა ლურ დე ბუ-
ლე ბებს შეი ცავს ცხო ველ თა და მცე ნა რე თა დაა ვა დე ბებ თან და მავ ნებ ლებ-
თან ბრძო ლა ზე მი მარ თუ ლი ღო ნის ძიე ბე ბის თაო ბა ზე. ასე ვე მო ცე მუ ლია 
შე სა ბა მი სი დაა ვა დე ბე ბი სა და მავ ნებ ლე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი. ვაჭ რო ბის 
ხელ შეწ ყო ბის მიზ ნით გან საზ ღვრუ ლია გარ კვეუ ლი რე გიო ნე ბის მავ ნებ-
ლე ბის გან თა ვი სუ ფალ რე გიო ნე ბად აღია რე ბის პრო ცე დუ რე ბი, ვაჭ რო ბის 
ხელ შეწ ყო ბის მიზ ნით. გარ და ამი სა, მცე ნა რე თა ან ცხო ველ თა დაა ვა დე-
ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი რის კე ბის შემ თხვე ვა ში დად გე ნი ლია სა ზო გა დოე ბი 
ინ ფორ მი რე ბის პრო ცე დუ რე ბი. 

დაც ვი თი ღო ნის ძიე ბე ბი. იმ შემ თხვე ვა ში, რო დე საც იმ პორ ტიორ მა 
ქვე ყა ნამ შე სა ბა მი სი ზო მე ბი უნ და გაა ტა როს ჯან მრთე ლო ბის თვალ საზ-

ნაწილი II. ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 
სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება  
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რი სით არ სე ბულ სე რიო ზულ საფ რთხე ზე ან რის კზე კონ ტრო ლის და სამ ყა-
რებ ლად, ქვე ყა ნას შეუძ ლია დროე ბი თი იმ პორ ტის შემ ზღუდ ვე ლი ზო მე ბი 
დაა წე სოს, მაგ რამ ეს ზო მე ბი არ სე ბუ ლი რის კის ან საფ რთხის თა ნა ზო მიე-
რი უნ და იყოს, რა თა ვაჭ რო ბის შე ფერ ხე ბა მი ნი მუ მამ დე იქ ნას დაყ ვა ნი ლი. 

ასო ცი რე ბის საბ ჭოს SPS ქვე კო მი ტე ტი. მო ცე მუ ლი ქვე კო მი ტე ტის ამო-
ცა ნაა SPS თა ვის მოთ ხოვ ნე ბის გან ხორ ციე ლე ბის მიმ დი ნა რეო ბის შე ფა-
სე ბა და სა ჭი როე ბის შემ თხვე ვა ში და ნარ თებ ში ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნა. 
გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბი მხა რეებს შო რის კონ სენ სუ სის სა ფუძ ველ ზე მიი ღე ბა. 

იმ პორ ტის წი ნას წა რი პი რო ბე ბი. ევ რო კავ შირს გააჩ ნია სა სოფ ლო- 
სა მეურ ნეო და საკ ვე ბი პრო დუქ ციის მე სა მე ქვეყ ნე ბი დან იმ პორ ტთან 
და კავ ში რე ბუ ლი ყოვ ლის მომ ცვე ლი რე გუ ლა ციე ბი, რა თა უზ რუნ ველ ყო-
ფი ლი იყოს ამ პრო დუქ ციის შე სა ბა მი სო ბა SPS მოთ ხოვ ნებ თან, კერ ძოდ 
კი ცხო ვე ლუ რი წარ მო შო ბის პრო დუქ ტებ ზე კონ ტრო ლის ორ გა ნი ზე ბის 
წე სე ბის შე სა ხებ (EC) 854/2004 რე გუ ლა ციის მი ხედ ვით. მო ცე მუ ლი რე გუ-
ლა ციის შე სა ბა მი სად, კონ კრე ტუ ლი ექ სპორ ტიო რი კომ პა ნია შეიძ ლე ბა 
აღია რე ბუ ლი იქ ნას, რო გორც ევ რო კავ ში რის რე გუ ლა ციე ბის შე სა ბა მი სად 
მწარ მოე ბე ლი კომ პა ნია მა ში ნაც კი, თუ მთლია ნი სექ ტო რი ან კომ პა ნიე ბი, 
რომ ლე ბიც არ ახორ ციე ლე ბენ ექ სპორტს, არ არიან ასე თად მიჩ ნეუ ლი. 

ზე მოაღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მა, რო მე ლიც ცალ კეუ ლი მწარ მოებ ლე ბის 
აღია რე ბას ით ვა ლის წი ნებს ამ ჟა მად გა მოი ყე ნე ბა მთელ რიგ ქვეყ ნებ ში, 
მათ შო რის უკ რაი ნა სა და მოლ და ვეთ ში, სა დაც ბევ რი კომ პა ნია იქ ნა აღია-
რე ბუ ლი, რო გორც ევ რო კავ ში რის მოთ ხოვ ნებ თან შე სა ბა მი სი. მაგ რამ სა-
ქარ თვე ლოს ჯერ მო ცე მუ ლი შე საძ ლებ ლო ბით არ უსარ გებ ლია. ეს იმი თაა 
გან პი რო ბე ბუ ლი, რომ 2006 წლი დან ეკო ნო მი კურ დე რე გუ ლი რე ბა სა და 
კო რუფ ციას თან ბრძო ლა ზე მი მარ თუ ლი რე ფორ მე ბის კონ ტექ სტში მოძ-
ვე ლე ბუ ლი, საბ ჭო თა სტი ლის ინ სტი ტუ ტე ბი გაუქ მდა და SPS პრო ცე დუ რე ბი 
შე ჩე რე ბუ ლი იქ ნა. 2009 წლი დან, DCFTA-სთვის მო სამ ზა დე ბე ლი პრო ცე სის 
ფარ გლებ ში, სა ქარ თვე ლო SPS-ის სფე რო ში ევ რო კავ ში რის მოთ ხოვ ნე ბის 
შე სა ბა მის ინ სტი ტუ ტებს ქმნის და სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის მა რე გუ ლი რე ბელ 
კა ნონ მდებ ლო ბას ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბას უახ ლოებს, თუმ ცა 
აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ეს ხან გრძლი ვი და რთუ ლი პრო ცე სია. 

ევ რო კავ ში რი SPS-ის სფე რო ში მნიშ ვნე ლო ვან ტექ ნი კურ დახ მა რე ბას 
და შე საძ ლებ ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბა ზე მი მარ თულ პროექ ტებს ახორ ციე-
ლებს სხვა დას ხვა ინი ცია ტი ვე ბის ფარ გლებ ში. მა გა ლი თად, “ინ სტი ტუ-
ციო ნა ლუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბა ზე მი მარ თუ ლი ყოვ ლის-
მომ ცვე ლი პროგ რა მის” ფარ გლებ ში (ევ რო კავ ში რის და ფი ნან სე ბაა €2.7 
მი ლიო ნი) და გეგ მი ლია სა ქარ თვე ლოს სურ სა თის ეროვ ნუ ლი საა გენ ტოს 
(NFA) შე საძ ლებ ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბა, თვი ნინ გის პროექ ტი დახ მა რე ბას 
უწევს სა ქარ თვე ლოს შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხურს (€1 მი ლიო ნი) სა საზ ღვრო 
კონ ტრო ლის გაძ ლიე რე ბა ში სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის მი მარ თუ ლე ბით, 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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ხო ლო გაე როს სურ სა თი სა და სოფ ლის მეურ ნეო ბის ორ გა ნი ზა ცია დახ-
მა რე ბას უწევს სა ქარ თვე ლოს მუ შაო ბის გაძ ლიე რე ბა ში ცხო ვე ლებ ში ე.წ. 
თურ ქუ ლი დაა ვა დე ბის კონ ტრო ლის სფე რო ში. 

გან ხორ ციე ლე ბის პერ სპექ ტი ვე ბი 

სა ქარ თვე ლოს სოფ ლის მეურ ნეო ბის სექ ტორ ში მთლია ნი სა მუ შაო 
ძა ლის დაახ ლოე ბით 50%-ია და საქ მე ბუ ლი, მათ შო რის სო ცია ლუ რად 
დაუც ვე ლი მო სახ ლეო ბის დი დი ნა წი ლი. სა ქარ თვე ლოს სოფ ლის მეურ-
ნეო ბის სექ ტორ ში დი დი რაო დე ნო ბის მცი რე ში ნა მეურ ნეო ბე ბია წარ მოდ-
გე ნი ლი, რომ ლე ბიც სა კუ თა რი მოხ მა რე ბის თვის აწარ მოე ბენ პრო დუქ ციას, 
კერ ძოდ: ფერ მერ თა 95% მცი რე ზო მის არის, და მათ მფლო ბე ლო ბა ში 
გააჩ ნიათ სა შუა ლოდ დაახ ლოე ბით 1 ჰექ ტა რი მი წა და 2-3 ძრო ხა თი თო 
ოჯახ ზე. ზე მოაღ ნიშ ნუ ლი მეურ ნეო ბე ბი და ბა ლე ფექ ტუ რო ბით და შეზ ღუ დუ-
ლი მო ცუ ლო ბის შე მო სავ ლე ბით ხა სიათ დე ბა (ა სე ვე იხი ლეთ 22-ე თა ვი). 
ამ ვი თა რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ევ რო კავ ში რის სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის 
სტან დარ ტე ბის და ნერ გვა ეტა პობ რი ვად და წინ და ხე დუ ლად უნ და გან-
ხორ ციელ დეს (რა ზე დაც ქვე მოთ გვექ ნე ბა საუ ბა რი). 

 DCFTA-სთვის მომ ზა დე ბა. DCFTA-ის თაო ბა ზე მო ლა პა რა კე ბე ბის დაწ-
ყე ბამ დე სა ქარ თვე ლოს სა კა ნონ მდებ ლო ჩარ ჩო და გან ხორ ციე ლე ბის 
პრაქ ტი კა არ სე ბი თად გან სხვავ დე ბო და ევ რო კავ ში რის შე სა ბა მი სი კა ნონ-
მდებ ლო ბი სა და საუ კე თე სო საერ თა შო რი სო პრაქ ტი კის გან. შე სა ბა მი სად, 
2009 წელს ევ რო კავ შირ მა წა მოა ყე ნა მოთ ხოვ ნა, რომ სა ქარ თვე ლოს 
შეეს რუ ლე ბი ნა მთე ლი რი გი წი ნა პი რო ბე ბი DCFTA-ის თაო ბა ზე მო ლა პა-
რა კე ბე ბის დაწ ყე ბამ დე, რაც 2011 წლის ბო ლოს მოხ და. 

შე დე გად, 2010 წლის დე კემ ბერ ში მთავ რო ბამ დაამ ტკი ცა სა ნი ტა რუ ლი 
და ფი ტო- სა ნი ტა რუ ლი სფე როს გან ვი თა რე ბის ყოვ ლის მომ ცვე ლი სტრა-
ტე გია და კა ნონ მდებ ლო ბის დაახ ლოე ბის პროგ რა მა, მნიშ ვნე ლოვ ნად 
დახ ვე წა SPS-თან, ვე ტე რი ნა რია სა და მცე ნა რე თა დაც ვას თან და კავ ში-
რე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბა, და მიუახ ლო ვა იგი ევ რო კავ ში რის ძი რი თად 
ჰო რი ზონ ტა ლურ კა ნონ მდებ ლო ბას. 2010 წლის თე ბერ ვლი დან დაიწ ყო 
სურ სა თის მწარ მოე ბე ლი სა წარ მოე ბის, რო გორც იუ რი დიუ ლი პი რე ბის, 
ასე ვე ინ დმე წარ მეე ბის რე გის ტრა ცია. 

2010 წლის ივ ლის ში, სურ სა თის მწარ მოე ბე ლი სა წარ მოე ბის ინ სპექ-
ტი რე ბი სა და მიკ ვლე ვა დო ბის კონ ტრო ლის შე სა ხებ კა ნო ნის დროე ბით 
შე ჩე რე ბუ ლი დე ბუ ლე ბე ბი ამოქ მედ და. თავ და პირ ველ ეტაპ ზე SPS ინ სპექ-
ტი რე ბა ვრცელ დე ბო და მხო ლოდ სურ სა თის მწარ მოე ბელ იმ სა წარ მოებ-
ზე, რომ ლე ბიც ევ რო კავ შირ ში ახორ ციე ლებ დნენ თა ვი სი პრო დუქ ციის 
ექ სპორტს. მეო რე ეტაპ ზე, ანუ 2011 წლის იან ვრი დან, ინ სპექ ტი რე ბა და 
მიკ ვლე ვა დო ბის კონ ტრო ლი სურ სა თის მწარ მოე ბელ ყვე ლა იუ რი დიულ 
პირ ზე გავ რცელ და. ამ ჟა მად სურ სა თის ეროვ ნულ საა გენ ტოს (NFA) უფ-
ლე ბა აქვს გა ნა ხორ ციე ლოს სურ სა თის მწარ მოე ბე ლი ყვე ლა კომ პა ნიის 

ნაწილი II. ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 
სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება  

71



ინ სპექ ტი რე ბა. ინ სპექ ტი რე ბა ბიზ ნეს ოპე რა ტო რე ბის წი ნას წა რი შეტ ყო ბი-
ნე ბის გა რე შე ტარ დე ბა და შე მოწ მე ბე ბი რის კე ბის შე ფა სე ბა ზე დაყ რდნო-
ბით ხორ ციელ დე ბა. უკა ნას კნე ლი მო ნა ცე მე ბით, 2014 წელს სურ სა თის 
ეროვ ნულ მა საა გენ ტომ 5,184 ინ სპექ ტი რე ბა ჩაა ტა რა. 

სა ქარ თვე ლომ მიი ღო სურ სა თის /საკ ვე ბის უვ ნებ ლო ბის, ვე ტე რი ნა-
რიი სა და მცე ნა რე თა დაც ვის კო დექ სი, და მთე ლი რი გი სა მარ თლებ რი ვი 
აქ ტე ბი, რომ ლე ბიც შემ დეგ სფე როებს არე გუ ლი რე ბენ: 

• ზო გა დი ჰი გიე ნის წე სე ბი სურ სა თის /საკ ვე ბის მწარ მოე ბე ლი სა წარ მოე-
ბი სა და დის ტრი ბუ ტო რე ბის თვის; 

• ცხო ვე ლუ რი წარ მო შო ბის საკ ვე ბის სპე ცი ფიუ რი ჰი გიე ნის წე სე ბი; 

• მო ნი ტო რინ გი და სა ხელ მწი ფო კონ ტრო ლი სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის, 
ვე ტე რი ნა რიი სა და მცე ნა რე თა დაც ვის სფე როებ ში; 

• სურ სა თის /საკ ვე ბის გა ნად გუ რე ბის წე სე ბი; 

• სურ სა თის /საკ ვე ბის უვ ნებ ლო ბის სფე რო ში კრი ზი სის მარ თვის გე ნე-
რა ლუ რი გეგ მა. 

DCFTA-ს გან ხორ ციე ლე ბა. კა ნონ მდებ ლო ბის დაახ ლოე ბის პრო ცე სის 
ფარ გლებ ში სა ქარ თვე ლო აგ რძე ლებს რე ფორ მებს SPS სტან დარ ტე ბის 
სფე რო ში, რაც შემ დეგ სა კით ხებს მოი ცავს: 

• სურ სა თის სა წარ მოე ბის აღია რე ბა 

• სურ სა თის ეტი კე ტი რე ბა მომ ხმა რე ბელ თა ინ ფორ მი რე ბის მიზ ნით; 

• სურ სათ ში/ საკ ვებ ში მავ ნებ ლე ბი სა და აგ რო ქი მი კა ტე ბის შემ ცვე ლო-
ბის დო ნის კონ ტრო ლის წე სე ბი; 

• ცხო ველ თა რე გის ტრა ცია და იდენ ტი ფი ცი რე ბა; 

• ცხო ვე ლუ რი წარ მო შო ბის პრო დუქ ცია ზე ოფი ცია ლუ რი კონ ტრო ლი; 

• ცხო ველ თა გა დამ დე ბი დაა ვა დე ბე ბის პრე ვენ ციუ ლი და სა კა რან ტი-
ნო ღო ნის ძიე ბე ბი; 

• და საკ ლა ვად გან კუთ ვნი ლი ცხო ვე ლე ბის ვე ტე რი ნა რუ ლი შე მოწ მე ბა; 

• ვე ტე რი ნა ლუ რი პრე პა რა ტე ბის რე გის ტრა ცია და სა ხელ მწი ფო კონ ტრო ლი; 

• სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის, ვე ტე რი ნა რულ და მცე ნა რე თა დაც ვის სფე-
რო ში მიკ ვლე ვა დო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი მოთ ხოვ ნე ბი; 

• რძის, რძის პრო დუქ ტე ბი სა და თაფ ლის ტექ ნი კუ რი რეგ ლა მენ ტე ბი. 

ამ გვა რად, ევ რო კავ ში რის ძი რი თად ჰო რი ზონ ტა ლურ რე გუ ლა ციებ-
თან დაახ ლოე ბის პრო ცე სი უკ ვე დას რულ და, მაგ რამ დი დი მო ცუ ლო ბის 
სა მუ შაოე ბია გან სა ხორ ციე ლე ბე ლი სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის 
ვერ ტი კა ლურ რე გუ ლა ციებ თან დაახ ლოე ბის მიზ ნით (პრო დუქ ტე ბის კა-
ტე გო რიე ბის მი ხედ ვით). 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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SPS კა ნონ მდებ ლო ბას თან დაახ ლოე ბის პრო ცე სის დას რუ ლე ბის 
ხელ შეწ ყო ბის მიზ ნით, შე თან ხმე ბა ით ვა ლის წი ნებს (მუხ ლი 55), რომ მი-
სი ძა ლა ში შეს ვლი დან არაუგ ვია ნეს 6 თვი სა, სა ქარ თვე ლო წა რად გენს 
ევ რო კავ ში რის იმ სა ნი ტა რუ ლი, ფი ტო სა ნი ტა რუ ლი, ცხო ველ თა კე თილ-
დღეო ბი სა და სხვა სა კა ნონ მდებ ლო აქ ტე ბის სიას (რო გორც ეს გან საზ-
ღვრუ ლია შე თან ხმე ბის IV და ნარ თით), რო მელ საც ის დაუახ ლოებს თა ვის 
კა ნონ მდებ ლო ბას. სია და ყო ფი ლი უნ და იყოს პრიო რი ტე ტულ სფე როე-
ბად და გან საზ ღვროს ის პრო დუქ ცია, რომ ლით ვაჭ რო ბის ხელ შეწ ყო ბაც 
მი ზან შე წო ნი ლია. სა ხე ლი სუფ ლე ბო სტრუქ ტუ რებ მა ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი 
მოთ ხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად შეას წო რეს SPS სა კა ნონ მდებ ლო დაახ ლოე-
ბის 2010 წლის პროგ რა მა. გა ნახ ლე ბუ ლი პროგ რა მა მომ დევ ნო 10 წლის 
გან მავ ლო ბა ში მო ცე მულ სფე რო ში ევ რო კავ ში რის პრაქ ტი კუ ლად ყვე ლა 
რე გუ ლა ციას თან (მთლია ნო ბა ში დაახ ლოე ბით 300) ეტა პობ რივ დაახ-
ლოე ბას ით ვა ლის წი ნებს. პროგ რა მა სა მი ნა წი ლის გან შედ გე ბა: 

• სურ სა თის უვ ნებ ლო ბა – ევ რო კავ ში რის 101 რე გუ ლა ცია; 

• ვე ტე რი ნა რია - ევ რო კავ ში რის 84 რე გუ ლა ცია; 

• მცე ნა რე თა დაც ვა - ევ რო კავ ში რის 87 რე გუ ლა ცია. 

პროგ რა მა ევ რო კავ შირს სა ბო ლოო დამ ტკი ცე ბის თვის 2016 წლის თე ბერ-
ვალ ში წა რედ გი ნა. იგი ევ რო კო მი სიის მიერ დამ ტკიც და, მაგ რამ წიგ ნის წე რის 
მო მენ ტი სათ ვის ჯერ არ არის მი ღე ბუ ლი სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის მიერ. 

სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბა ამ ჟა მად მუ შაობს ცალ კეუ ლი ქარ თუ ლი 
პრო დუქ ტე ბის, მათ შო რის თაფ ლის, აღია რე ბა ზე, მა თი ევ რო კავ ში რის 
წევრ სა ხელ წმი ფოებ ში ექ სპორ ტის მიზ ნით. ცხო ვე ლუ რი წარ მო შო ბის 
პრო დუქ ტე ბის ექ სპორ ტთან და კავ ში რე ბით სა ჭი როა „ექ ვი ვა ლენ ტო ბის 
აღია რე ბის“ მი ღე ბა. შე თან ხმე ბის 57-ე მუხ ლის შე სა ბა მი სად, ექ ვი ვა ლენ-
ტო ბა უნ და იქ ნას აღია რე ბუ ლი ინ დი ვი დუა ლურ SPS ღო ნის ძიე ბებ თან 
ან ღო ნის ძიე ბე ბის ჯგუფ თან მი მარ თე ბა ში, ან სექ ტო რის, ქვე- სექ ტო რის, 
სა ქონ ლის ან სა ქონ ლის ჯგუ ფის თვის გათ ვა ლის წი ნე ბულ სის ტე მას თან 
და კავ ში რე ბით. სა ქარ თვე ლომ უნ და შეატ ყო ბი ნოს ევ რო კავ შირს, რო დე-
საც დაახ ლოე ბა მიღ წეუ ლია ღო ნის ძიე ბას თან, ღო ნის ძიე ბა თა ჯგუფ თან 
ან სის ტე მას თან მი მარ თე ბა ში. ეს ჩაით ვლე ბა რო გორც სა ფუძ ვე ლი სა-
ქარ თვე ლოს თვის მოით ხო ვოს ექ ვი ვა ლენ ტო ბის აღია რე ბის პრო ცე სის 
დაწ ყე ბა. წარ დგე ნილ მოთ ხოვ ნას თან და კავ ში რე ბით კონ სულ ტა ციე ბის 
პრო ცე სი დაუ ყოვ ნებ ლივ უნ და დაიწ ყოს, არაუგ ვია ნეს სა მი თვის ვა და ში. 
ევ რო კავ შირ მა ამ პრო ცე სი 360 დღის ვა და ში უნ და დაას რუ ლოს. 

შე თან ხმე ბა ით ვა ლის წი ნებს სა წარ მოე ბის პი რო ბი თი აღია რე ბის შე-
საძ ლებ ლო ბას.41 ეს სა შუა ლე ბას აძ ლევს იმ სა წარ მოებს, რომ ლე ბიც შე-
სა ბა მი სო ბა ში არიან ევ რო კავ ში რის რე გუ ლა ციებ თან, გა ნა ხორ ციე ლონ 

41 იხილეთ ასოცირების შეთანხმება, დანართი VII, “მწარმოებლების პირობითი აღიარება”.

ნაწილი II. ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 
სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება  
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თა ვი სი პრო დუქ ციის ექ სპორ ტი ევ რო კავ ში რის წევრ სა ხელ მწი ფოებ ში. აღ-
სა ნიშ ნა ვია, რომ სა ქარ თვე ლოს ამ შე საძ ლებ ლო ბით ჯერ არ უსარ გებ ლია. 

„უფ ლე ბა მო სი ლი ორ გა ნოე ბის“ ინ სტი ტუ ციო ნა ლუ რი ინ ფრას ტრუქ ტუ-
რა. სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის სის ტე მის ინ სტი ტუ ციო ნა ლუ რი ჩარ ჩო მთე ლი 
რი გი ინ სტი ტუ ტე ბის გან შედ გე ბა, და მათ შო რის ეფექ ტუ რი კოორ დი ნა ცია 
გა დამ წყვე ტი მნიშ ვნე ლო ბი საა. 

სოფ ლის მეურ ნეო ბის სა მი ნის ტრო პა სუ ხის მგე ბე ლია სურ სა თის უვ ნებ-
ლო ბის სფე რო ში პო ლი ტი კის წარ მოე ბა ზე, ხო ლო შრო მის, ჯან მრთე ლო-
ბი სა და სო ცია ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტრო პა სუ ხის მგე ბე ლია მო ნა წი ლეო ბა 
მიი ღოს სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის პა რა მეტ რე ბი სა და ნორ მე ბის გან საზ ღვრა-
ში და წვლი ლი შეი ტა ნოს კრი ზი სე ბის მარ თვა ში. სოფ ლის მეურ ნეო ბის 
სა მი ნის ტროს დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში არ სე ბუ ლი სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის ეროვ-
ნუ ლი საა გენ ტო პა სუ ხის მგე ბე ლია სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის ზე დამ ხედ ვე-
ლო ბა ზე, მო ნი ტო რინ გსა და კონ ტროლ ზე, მათ შო რის ად გილ ზე გეგ მიუ რი 
და არა გეგ მიუ რი შე მოწ მე ბე ბის ჩა ტა რე ბა ზე, დო კუ მენ ტურ შე მოწ მე ბა ზე, 
ლა ბო რა ტო რიუ ლი ანა ლი ზი სათ ვის ნი მუ შე ბის აღე ბა ზე, მო ნი ტო რინ გსა და 
ზე დამ ხედ ვე ლო ბა ზე. სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის ეროვ ნუ ლი საა გენ ტო ასე ვე 
პა სუ ხის მგე ბე ლია სა ხელ მწი ფო კონ ტრო ლის გან ხორ ციე ლე ბა ზე სურ სა თის /
საკ ვე ბის წარ მოე ბის, გა და მუ შა ვე ბი სა და დის ტრი ბუ ციის ყვე ლა ეტაპ ზე სა-
ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნი ლი მოთ ხოვ ნებ თან შე სა ბა მი სად. 

ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში არ სე ბუ ლი შე მო სავ ლე-
ბის სამ სა ხუ რი პა სუ ხის მგე ბე ლია ქვეყ ნის საზ ღვარ ზე (იმ პორ ტის შემ თხვე-
ვა ში) SPS რე გუ ლა ციებ თან შე სა ბა მი სო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ზე. 

 SPS-ის ინ სტი ტუ ციო ნა ლუ რი სის ტე მის მნიშ ვნე ლო ვან კომ პო ნენტს 
წარ მოად გენს სა ხელ მწი ფო და კერ ძო ლა ბო რა ტო რიე ბი, რომ ლე ბიც 
ტეს ტი რე ბას და ვე რი ფი კა ციას ახორ ციე ლე ბენ. სა ხელ მწი ფო ლა ბო რა-
ტო რიე ბის უმე ტე სო ბა პა სუ ხის მგე ბე ლია ვე ტე რი ნა რულ და დაა ვა დე ბა თა 
კონ ტროლ ზე. რაც შეე ხე ბა კერ ძო ლა ბო რა ტო რიებს, ისი ნი ახორ ციე ლე-
ბენ სურ სა თის, ალ კო ჰო ლუ რი და არა -ალ კო ჰო ლუ რი სას მე ლე ბის შე მოწ-
მე ბას. ლა ბო რა ტო რიე ბი აკ რე დი ტე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს აკ რე დი ტა ციის 
ცენ ტრის მიერ, რო მე ლიც აღია რე ბუ ლი საერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის 
შე სა ბა მი სად მუ შაობს.42 სოფ ლის მეურ ნეო ბის სა მი ნის ტროს ლა ბო რა ტო-

42 აკ რე დი ტა ციის ცენ ტრი ახორ ციე ლებს სხვა დას ხვა სფე როს შე სა ბა მი სო ბის შე ფა სე ბის ორ-
გა ნოე ბის აკ რე დი ტა ციას შემ დე გი სტან დარ ტე ბის მი ხედ ვით:   

• ISO/IEC 17025:2006 - ზოგადი მოთხოვნები ტესტირებისა და კალიბრაციის 
ლაბორატორიების კომპეტენტურობასთან დაკავშირებით;   

• EN 45011 ან ISO/IEC სახელმძღვანელო 65, ზოგადი მოთხოვნები პროდუქციის 
სერტიფიცირების სისტემების მართვაზე პასუხისმგებელ ორგანოებთან მიმართებაში;  

• ISO/IEC 17021 შესაბამისობის შეფასება  – მოთხოვნები მართვის სისტემების აუდიტსა 
და სერტიფიცირებაზე პასუხისმგებელ ორგანოებთან მიმართებაში;   

• ISO/IEC 17024 შესაბამისობის შეფასება  – ზოგადი მოთხოვნები პირების 
სერტიფიცირებაზე პასუხისმგებელ ორგანოებთან მიმართებაში;   

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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რიამ აკ რე დი ტა ცია 2014 წელს გაია რა ამე რი კის ეროვ ნუ ლი აკ რე დი ტა-
ციის საბ ჭო ში.43 ეს ნიშ ნავს, რომ ტეს ტი რე ბის შე დე გე ბი საერ თა შო რი სო 
დო ნე ზე იქ ნე ბა აღია რე ბუ ლი. 

სა კა ნონ მდებ ლო დაახ ლოე ბის პრო ცე სის ძი რი თა დი გა მოწ ვე ვე ბი. 
DCFTA-ს SPS თა ვი ით ვა ლის წი ნებს კა ნონ მდებ ლო ბის დაახ ლოე ბის ამ ბი-
ციურ, ყოვ ლის მომ ცველ და ძვი რად ღი რე ბულ პრო ცესს. შე სა ბა მი სო ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფას თან და კავ ში რე ბუ ლი მა ღა ლი ხარ ჯე ბი გან სა კუთ რე ბით 
სე რიო ზულ გა მოწ ვე ვას წარ მოად გენს მცი რე ბიზ ნე სე ბი სა და ფერ მე რე-
ბის თვის, რო მელ თა წარ მოე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბი შეზ ღუ დუ ლია, და რომ-
ლებ საც არ აქვთ უახ ლოეს მო მა ვალ ში ევ რო კავ შირ ში ექ სპორ ტი რე ბის 
რეა ლუ რი პერ სპექ ტი ვა. მა გა ლი თად, სურ სა თის მწარ მოე ბე ლი კომ პა ნიე-
ბის თვის ზო გა დი ჰი გიე ნის წე სე ბის და ნერ გვა გუ ლის ხმობს, რომ ფერ მე ბი-
სა და სა წარ მოე ბის მი მართ წარ მოე ბის და გეგ მვას თან, სტრუქ ტუ რას თან 
და საო პე რა ციო პრო ცეს თან და კავ ში რე ბით გარ კვეუ ლი მოთ ხოვ ნე ბი 
იქ ნე ბა და წე სე ბუ ლი. რო გორც ზე მოთ აღი ნიშ ნა, სა ქარ თვე ლოს ფერ მე ბის 
95% ძა ლიან მცი რეა, და არ სე ბობს რის კი, რომ ისი ნი ვერ დააკ მა ყო ფი-
ლე ბენ ევ რო კავ ში რის მოთ ხოვ ნებს. 

აღ სა ნიშ ნა ვია, ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბა ით ვა ლის წი ნებს გა-
მო ნაკ ლი სებს ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი მოთ ხოვ ნე ბის გან შემ დე გი სა ხის პრო დუქ-
ცია ზე: ა) პრო დუქ ცია, რომ ლის რეა ლი ზა ცია ად გი ლობ რივ ბა ზარ ზე ხდე ბა; 
ბ) პრო დუქ ცია, რომ ლის წარ მოე ბის პრო ცეს ში ტრა დი ციუ ლი მე თო დე ბი 
გა მოი ყე ნე ბა; გ) გეოგ რა ფიუ ლად რთულ ად გი ლებ ში (მა გა ლი თად სა ქარ-
თვე ლოს მა ღალ მთიან რაიო ნებ ში) წარ მოე ბუ ლი საკ ვე ბი პრო დუქ ცია.

ხაზ გა სას მე ლია, რომ პრაქ ტი კა ში ევ რო კავ ში რის რე გუ ლა ციებ თან 
ქარ თუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის დაახ ლოე ბა ად გი ლობ რი ვი კონ ტექ სტის 
გათ ვა ლის წი ნე ბის გა რე შე ხდე ბა. მა გა ლი თად, სა ქარ თვე ლოს პარ ლა-
მენ ტმა ცვლი ლე ბე ბი შეი ტა ნა სურ სა თის /საკ ვე ბის უვ ნებ ლო ბის, ვე ტე-
რი ნა რიი სა და მცე ნა რე თა დაც ვის კო დექ სში, რო მელ თა შე სა ბა მი სად 
სა კუ თა რი მოხ მა რე ბის თვის ოჯა ხუ რი წარ მოე ბის ფორ მით სა სოფ ლო- 
სა მეურ ნეო საქ მია ნო ბა ში ჩარ თუ ლი ფი ზი კუ რი პი რე ბის სა ხელ მწი ფო 
კონ ტრო ლი 2020 წლის იან ვრი დან დაიწ ყე ბა. სა ხეც ვლილ კა ნონ მდებ-
ლო ბა ში არა ფე რია ნათ ქვა მი სპე ცია ლურ გა მო ნაკ ლი სებ ზე, რომ ლე ბიც 
ზე მოთ ჩა მოთ ვლი ლი პრო დუქ ციის შემ თხვე ვებ შია გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. 
ეს ნიშ ნავს, რომ 2020 წლი დან სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის საა გენ ტოს უფ ლე ბა 
ექ ნე ბა ჩაა ტა როს იმ პი რე ბის შე მოწ მე ბა, ვი საც მა გა ლი თად 2 ქა თა მი და 2 

43 ამე რი კის ეროვ ნუ ლი აკ რე დი ტა ციის საბ ჭო ახორ ციე ლებს ტეს ტი რე ბის, კა ლიბ რა ციის და სა სა-
მარ თლო ექ სპერ ტი ზის აკ რე დი ტა ციას ISO/IEC 17025 სტან დარ ტით; ასე ვე შემ დე გი სტან დარ ტე ბით: 
ISO/IEC 17020 ინ სპექ ტი რე ბის ორ გა ნოე ბი და საა გენ ტოე ბი;  ISO/IEC 17043 პრო ვაი დე რე ბის კომ პე-
ტენ ტუ რო ბის შე მოწ მე ბა;  ISO სა ხელ მძღვა ნე ლო 34, სა ნი მუ შო მა სა ლა მწარ მოებ ლე ბის თვის; და 
მრეწ ვე ლო ბის სექ ტო რე ბის თვის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პროგ რა მე ბი.  საბ ჭო ასე ვე ახორ ციე ლებს 
სერ ტი ფი ცი რე ბა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი ორ გა ნოე ბის აკ რე დი ტა ციას ISO/IEC 17021 სტან დარ ტით. 

ნაწილი II. ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 
სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება  
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ძრო ხა ყავს, და ასე თი პი რე ბი ვალ დე ბუ ლი იქ ნე ბიან თა ვიანთ ში ნა მეურ-
ნეო ბა ში სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის თა ნა მედ რო ვე სის ტე მე ბი და ნერ გონ. 
სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის ეროვ ნუ ლი საა გენ ტო პა სუ ხის მგე ბე ლი იქ ნე ბა ამ 
ში ნა მეურ ნეო ბე ბის საც ხოვ რე ბე ლი სახ ლე ბის შე მოწ მე ბა ზე, რად გა ნაც მათ 
უმე ტე სო ბას არ გააჩ ნია სა მეურ ნეო შე ნო ბა- ნა გე ბო ბე ბი. მიუ ხე და ვად ამი-
სა აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ და სა ხულ ვა დამ დე, ანუ 2020 წლამ დე, საკ მა რი სი 
დროა იმის თვის, რომ მო ცე მუ ლი სა კით ხი კი დევ ერ თხელ იქ ნას გან ხი-
ლუ ლი და ამ კონ კრე ტუ ლი კა ტე გო რიის მე წარ მეე ბის თვის გა მო ნაკ ლი სე ბი 
იქ ნას დაშ ვე ბუ ლი. 

გარ და ამი სა, შე თან ხმე ბა მოით ხოვს, რომ SPS-ის სა კა ნონ მდებ ლო 
დაახ ლოე ბის პროგ რა მა ში ევ რო კავ ში რის 300 რე გუ ლა ცია პრიო რი ტე-
ტულ სფე როე ბად დაი ყოს, რაც ჯერ ჯე რო ბით არ გან ხორ ციე ლე ბუ ლა. რე-
კო მენ დი რე ბუ ლია ამ პრიო რი ტე ტე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა სა ქარ თვე ლოს 
ეროვ ნუ ლი წარ მოე ბის სტრუქ ტუ რი სა, და მი სი ექ სპორ ტის პო ტენ ცია ლის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, რა თა სა ნი ტა რულ და ფი ტო- სა ნი ტა რულ პო ლი ტი კა ში 
ეროვ ნუ ლი კონ ტექ სტი და სა ჭი როე ბე ბი იქ ნას ასა ხუ ლი. 

რაც შეე ხე ბა სა კა ნონ მდებ ლო დაახ ლოე ბის ვა დებს, გარ კვეულ, შე-
და რე ბით რთულ, რე გუ ლა ციებ თან დაახ ლოე ბა და სა ხულ ვა დებ ზე უფ რო 
ად რე ხორ ციელ დე ბა. ამის მა გა ლი თია გენ მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ-
ტის ეტი კე ტი რე ბის შე სა ხებ კა ნო ნი. მი ზან შე წო ნი ლია უფ რო გო ნივ რუ ლი 
მიდ გო მე ბის და ნერ გვა, გან სა კუთ რე ბით ისეთ სფე როებ ში, სა დაც კერ-
ძო სექ ტორ სა და სურ სა თის მწარ მოე ბელ სა წარ მოებს მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ხარ ჯე ბის გა წე ვა მოუ წევთ შე სა ბა მი სო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით და 
გან სა კუთ რე ბით იქ, სა დაც სა ქარ თვე ლოს არ ეკის რე ბა ვალ დე ბუ ლე ბა 
უზ რუნ ველ ყოს კა ნონ მდებ ლო ბის დაახ ლოე ბა რაი მე კონ კრე ტულ ვა და ში. 

სა ქარ თვე ლო ში სურ სა თის უვ ნებ ლო ბა ზე პა სუ ხის მგე ბელ სა ხელ-
მწი ფო სტრუქ ტუ რებს შე მოწ მე ბე ბის ჩა ტა რე ბის თვალ საზ რი სით ფარ თო 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბა გააჩ ნიათ, და კა ნონ მდებ ლო ბის დაახ ლოე ბის პრო ცეს-
თან ერ თად ეს უფ ლე ბა მო სი ლე ბა კი დევ უფ რო გაი ზარ და, რაც კო რუფ-
ციის თვალ საზ რი სით გარ კვეულ რის კებს ქმნის. სა ჭი როა პრე ვენ ციუ ლი 
ზო მე ბის გა ტა რე ბა. მა გა ლი თად, კო რუფ ციის რის კის თა ვი დან აცი ლე ბის 
მიზ ნით მთავ რო ბამ 2010 წელს შეი მუ შა ვა სპე ცია ლუ რი კით ხვა რი, და 
ინ სპექ ტო რე ბი ვალ დე ბუ ლი არიან ჩაა ტა რონ ინ სპექ ტი რე ბა წი ნას წარ 
შე მუ შა ვე ბუ ლი კით ხვა რის გა მო ყე ნე ბით. ნე ბის მიე რი შეუ სა ბა მო ბის გა-
მოვ ლე ნის შემ თხვე ვა ში, ეს სა კით ხი უნ და შე თან ხმდეს ბიზ ნეს ოპე რა ტორ-
თან, და დო კუ მენ ტი ხელ მო წე რი ლი უნ და იქ ნას ბიზ ნეს ოპე რა ტო რი სა და 
სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის საა გენ ტოს ინ სპექ ტო რის მიერ. 

ამ გვა რად, მთლია ნო ბა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი ძა ლის ხმე ვის გა წე ვაა სა ჭი-
რო იმის თვის, რომ სა ქარ თვე ლო ში სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის თა ნა მედ რო ვე 
სის ტე მა უხარ ვე ზოდ დაი ნერ გოს. სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო პრო დუქ ციის ექ-
სპორ ტის მო ცუ ლო ბი სა და მი სი კონ კუ რენ ტუ ნა რია ნო ბის გაზ რდის მიზ ნით 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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სა ქარ თვე ლომ ეტა პობ რი ვად უნ და და ნერ გოს სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის 
ეფექ ტუ რი სის ტე მა და უზ რუნ ველ ყოს შე სა ბა მის რე გუ ლა ციებ თან სა კა ნონ-
მდებ ლო დაახ ლოე ბა. რე ფორ მა ზე მი მარ თუ ლი ძა ლის ხმე ვის პრო ცეს ში 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უნ და იქ ნას ად გი ლობ რი ვი რეა ლო ბის მგრძნო ბია რე 
მხა რეე ბი და ფერ მე რუ ლი წარ მოე ბის სექ ტო რი სათ ვის და მა ხა სია თე ბე-
ლი სო ცია ლუ რი ას პექ ტე ბი. შე სა ბა მი სი ევ რო პუ ლი და საერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბი ასე თი მიდ გო მის სა შუა ლე ბას იძ ლე ვა მა რე გუ ლი რე ბელ 
ჩარ ჩოს თან თან და თა ნო ბი თი დაახ ლოე ბი სა და მცი რე ფერ მე რე ბის გარ-
კვეუ ლი კა ტე გო რიე ბის თვის გა მო ნაკ ლი სე ბის დაშ ვე ბის გზით. 

სურ სა თის უვ ნებ ლო ბა - მოკ ლე მი მო ხილ ვა 
DCFTA-ს მო სამ ზა დე ბელ პე რიო დამ დე სა ქარ თვე ლოს სურ სა თის უვ-
ნებ ლო ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი და ინ სტი ტუ ციო ნა ლუ რი ჩარ ჩოს თვის 
და მა ხა სია თე ბე ლი იყო ნაკ ლე ბი რე გუ ლი რე ბა და SPS სფე რო ზე სა-
ხელ მწი ფო კონ ტრო ლის ფორ მე ბის უდი დე სი ნა წი ლის არარ სე ბო ბა. 
ასე თი მიდ გო მა ეკო ნო მი კის ლი ბე რა ლი ზა ცია სა და კო რუფ ციას თან 
ბრძო ლა ზე მი მარ თუ ლი პო ლი ტი კის ნა წი ლი იყო. 

DCFTA-სთვის მო სამ ზა დე ბე ლი პრო ცე სის ფარ გლებ ში სა ქარ თვე ლომ 
SPS სფე რო ში ევ რო კავ ში რის მოთ ხოვ ნებ თან შე სა ბა მი სი ინ სტი ტუ-
ციო ნა ლუ რი და სა კა ნონ მდებ ლო ჩარ ჩოს და ნერ გვა დაიწ ყო. DCFTA-ს 
ხელ მო წე რის შემ დეგ სა ქარ თვე ლომ შეი მუ შა ვა სტრა ტე გია, რო მე ლიც 
ევ რო კავ ში რის SPS სფე რო ში არ სე ბულ პრაქ ტი კუ ლად ყვე ლა რე გუ ლა-
ციას თან დაახ ლოე ბას ით ვა ლის წი ნებს. 

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ მი ზან შე წო ნი ლია ფრთხი ლი და გო ნივ რუ ლი მიდ-
გო მე ბის და ნერ გვა ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბას თან დაახ ლოე-
ბას თან მი მარ თე ბა ში იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ სა მუ შაო ძა ლის 
თით ქმის ნა ხე ვა რი სოფ ლის მეურ ნეო ბის სექ ტორ შია და საქ მე ბუ ლი და 
მათ შო რის ბევ რი მხო ლოდ სა კუ თა რი მოხ მა რე ბის თვის აწარ მოებს 
პრო დუქ ციას. სა ჭი როა დაი ნერ გოს ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მიდ გო მა, რომ ლის შე სა ბა მი სა დაც მცი რე ფერ-
მე რებ თან და კავ ში რე ბით შე ღა ვა თე ბია დაშ ვე ბუ ლი.

ნაწილი II. ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 
სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება  
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9. მომსახურება 

დი ნა მიუ რი და კონ კუ რენ ტუ ლი მომ სა ხუ რე ბის 
სექ ტო რის გან ვი თა რე ბა უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო-
ვა ნია სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის მო დერ ნი ზა-
ციის თვის. მო ცე მულ თან და კავ ში რე ბით DCFTA 
და ფუძ ნე ბის და მომ სა ხუ რე ბით ვაჭ რო ბის სფე-
რო ში ყოვ ლის მომ ცველ ლი ბე რა ლი ზა ციას ით-
ვა ლის წი ნებს. თუმ ცა, იმავ დროუ ლად, მო ცე მულ 
სფე რო ში შე თან ხმე ბა ში დი დი რაო დე ნო ბის 
დათ ქმე ბია ასა ხუ ლი - უფ რო მე ტად ევ რო კავ-
ში რის, ვიდ რე სა ქარ თვე ლოს მხრი დან. 

შე თან ხმე ბის დე ბუ ლე ბე ბი 

შე თან ხმე ბის დე ბუ ლე ბე ბი სამ ნა წილ შია თავ მოყ რი ლი: i) და ფუძ ნე-
ბა, ii) მომ სა ხუ რე ბით საზ ღვრის მიღ მა ვაჭ რო ბა, და iii) ფი ზი კუ რი პი რე ბის 
დროე ბი თი ყოფ ნა საქ მია ნი მიზ ნე ბის თვის. 

და ფუძ ნე ბა. მო ცე მუ ლი გუ ლის ხმობს, რომ სა წარ მოებს („იუ რი დიულ 
პი რებს“), ან ინ დი ვი დუა ლურ პი რებს („კერ ძო პი რებს“) უფ ლე ბა აქვთ გა-
ნა ხორ ციე ლონ ბიზ ნეს საქ მია ნო ბა მეო რე მხა რის ტე რი ტო რია ზე. სა წარ-
მოებს უფ ლე ბა აქვთ დაა ფუძ ნონ, ან შეი ძი ნონ ფი ლია ლე ბი ან წარ მო მად-
გენ ლო ბე ბი. ფი ზი კურ პი რებს შეუძ ლიათ გა ნა ხორ ციე ლონ ეკო ნო მი კუ რი 
საქ მია ნო ბა თვით და საქ მე ბუ ლის სა ხით, ან დააარ სონ ბიზ ნე სი, რო მელ საც 
ისი ნი აკონ ტრო ლე ბენ. 

შე თან ხმე ბა ით ვა ლის წი ნებს ერ თი მხა რის მიერ მის ტე რი ტო რია-
ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მეო რე მხა რის კომ პა ნიებ ზე ეროვ ნუ ლი რე ჟი მი სა და 
უპი რა ტე სი ხელ შეწ ყო ბის რე ჟი მის გავ რცე ლე ბას. ეს გუ ლის ხმობს, რომ 
ევ რო კავ შირ მა და სა ქარ თვე ლომ ერ თმა ნე თის ტე რი ტო რია ზე მეო რე 
მხა რის მიერ “და ფუძ ნე ბულ” კომ პა ნიებ ზე არ უნ და გაავ რცე ლონ იმა ზე 
ნაკ ლე ბად ხელ საყ რე ლი რე ჟი მი, ვიდ რე სა კუ თარ სა წარ მოებ ზე ან რო-
მე ლი მე მე სა მე ქვეყ ნის სა წარ მოებ ზე, იმის მი ხედ ვით, ამ ორი რე ჟი მი დან 
რო მე ლი უფ რო ხელ საყ რე ლია. 
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თუმ ცა, მომ სა ხუ რე ბის რამ დე ნი მე სექ ტორ თან და კავ ში რე ბით ევ რო-
კავ შირ მა და სა ქარ თვე ლომ დათ ქმე ბი გაა კე თა, რი თაც იზ ღუ დე ბა ეროვ-
ნუ ლი ან უპი რა ტე სი ხელ შეწ ყო ბის რე ჟი მის გავ რცე ლე ბა. ეს დათ ქმე ბი 
შე თან ხმე ბის და ნარ თებ შია ასა ხუ ლი (და ნარ თი XIV-A და E). სა ქარ თვე ლოს 
უფ რო ნაკ ლე ბი დათ ქმე ბი აქვს გა კე თე ბუ ლი, ვიდ რე ევ რო კავ შირს და 
მის წევრ სა ხელ მწი ფოებს (ი ხი ლეთ ცხრი ლი 9.1). სა ქარ თვე ლოს ლი ბე-
რა ლუ რი მიდ გო მა ძი რი თა დად იმ გა რე მოე ბი თაა გან პი რო ბე ბუ ლი, რომ 
ქვე ყა ნას WTO-ს დო ნე ზე მცი რე რაო დე ნო ბის დათ ქმე ბი აქვს გა კე თე ბუ ლი 
(ა ნუ, მომ სა ხუ რე ბით ვაჭ რო ბის სფე რო ში და კის რე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე-
ბე ბის და ნარ თში).44 ვი ნაი დან მომ სა ხუ რე ბის სექ ტო რი სა ქარ თვე ლოს 
ეკო ნო მი კის მნიშ ვნე ლო ვან ნა წილს წარ მოად გენს, ქვე ყა ნამ მომ სა ხუ-
რე ბის ბაზ რის ლი ბე რა ლი ზა ციას მია ნი ჭა უპი რა ტე სო ბა, რა თა უც ხოურ 
კომ პა ნიე ბი სა და ინ ვეს ტო რე ბის თვის სა ქარ თვე ლოს ბა ზარ ზე შეს ვლი სა 
და კომ პა ნიე ბის დაარ სე ბის და გარ კვეულ სექ ტო რებ ში კონ კუ რენ ციის 
შექ მნის შე საძ ლებ ლო ბა მიე ცა, რაც, სა ბო ლოო ჯამ ში ხელს უწ ყობს შე-
სა ბა მი სი სექ ტო რე ბის გან ვი თა რე ბას. მნიშ ვნე ლო ვა ნია აღი ნიშ ნოს, რომ 
DCFTA-ში ასა ხუ ლი ეს დათ ქმე ბი უარ ყო ფი თი დათ ქმე ბის ჩა მო ნათ ვალს 
მიე კუთ ვნე ბა. ეს ნიშ ნავს, რომ ევ რო კავ ში რი და სა ქარ თვე ლო გახ სნიან 
მომ სა ხუ რე ბის ყვე ლა სექ ტორს, გარ და იმ სექ ტო რე ბი სა, რომ ლებ ზეც 
დათ ქმე ბი ვრცელ დე ბა (რო გორც და ნარ თებ შია ასა ხუ ლი). მო ცე მუ ლი 
მიდ გო მა გუ ლის ხმობს, რომ მომ სა ხუ რე ბით ვაჭ რო ბის ლი ბე რა ლი ზა ცია 
ავ ტო მა ტუ რად ვრცელ დე ბა ყვე ლა ახალ მომ სა ხუ რე ბა ზე, რო მე ლიც არ 
არის შე ტა ნი ლი გა მო ნაკ ლი სე ბის ნუს ხა ში. 

სა ქარ თვე ლოს რამ დე ნი მე მნიშ ვნე ლო ვა ნი დათ ქმა აქვს გა კე თე ბუ-
ლი, რო მელ თა შე სა ბა მი სა დაც იგი არ გაავ რცე ლებს ეროვ ნულ რე ჟიმს და 
უპი რა ტე სი ხელ შეწ ყო ბის რე ჟიმს სა კო მუ ნი კა ციო მომ სა ხუ რე ბა ზე, კერ ძოდ 
კი სა ფოს ტო, პროგ რა მე ბის გა და ცე მი სა ან მაუწ ყებ ლო ბის, მშე ნებ ლო ბა სა 
და მას თან და კავ ში რე ბულ საინ ჟინ რო მომ სა ხუ რე ბის სერ ვი სებ ზე (მო-
ცე მულ მომ სა ხუ რე ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი მოთ ხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად 
და საქ მე ბულ თა არა ნაკ ლებ 50% სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქეე ბი უნ და იყ-
ვნენ), აგ რეთ ვე სა გან მა ნათ ლებ ლო, ფი ნან სურ და ტრან სპორ ტის სფე როს 
მომ სა ხუ რე ბებ ზე. 

ევ რო კავ ში რის დათ ქმე ბის ნუს ხა საკ მაოდ ვრცე ლი და რთუ ლია, რად-
გა ნაც ის შეი ცავს რო გორც ევ რო კავ ში რის, ასე ვე მი სი წევ რი ქვეყ ნე ბის 
მიერ გან საზ ღვრულ დათ ქმებს. რაც შეე ხე ბა ჰო რი ზონ ტა ლურ დათ ქმებს 
(ა ნუ, დათ ქმებს, რომ ლე ბიც ყვე ლა სექ ტორ ზე და ქვე სექ ტორ ზე ვრცელ-
დე ბა), ევ რო კავ ში რის ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი დათ ქმა შეე ხე ბა კო-
მუ ნა ლურ მომ სა ხუ რე ბას თან და კავ ში რე ბულ ეკო ნო მი კურ საქ მია ნო ბას, 
სა დაც დაშ ვე ბუ ლია სა ხელ მწი ფო მო ნო პო ლიე ბის არ სე ბო ბა. გარ და ამი სა, 

44  საქართველოს მიერ GATS-ის ფარგლებში გაკეთებული დათქმების მიმოხილვა იხილეთ:  
http://i-tip.wto.org/services/SearchResultGats.aspx. 

ნაწილი II. ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 
სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება  
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რამ დე ნი მე წევ რი ქვეყ ნის დათ ქმე ბი უძ რა ვი ქო ნე ბის შეს ყიდ ვას ეხე ბა. ევ-
რო კავ ში რის და ცალ კეუ ლი წევ რი ქვეყ ნე ბის მიერ გა კე თე ბუ ლი მრა ვალ-
რიც ხვო ვა ნი დათ ქმე ბი ვრცელ დე ბა სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო საქ მია ნო ბა სა 
და მო ნა დი რეო ბა ზე, მე თევ ზეო ბა ზე, ენერ გე ტი კა სა და სამ თო მო პო ვე ბით 
სფე რო ზე, საექ სპერ ტო მომ სა ხუ რე ბა ზე, ფი ნან სურ და სატ რან სპორ ტო 
მომ სა ხუ რე ბა ზე და სხვა. 

შე თან ხმე ბა ასე ვე შეი ცავს უმოქ მე დო ბის დე ბუ ლე ბას, რომ ლის შე სა-
ბა მი სა დაც ევ რო კავ შირს და სა ქარ თვე ლოს ეკ რძა ლე ბათ (და ნარ თში ასა-
ხუ ლი გა მო ნაკ ლი სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით) მეო რე მხა რის ტე რი ტო რია ზე 
სა წარ მოს და ფუძ ნე ბას თან და კავ ში რე ბით მათ სა წარ მოებ თან შე და რე ბით 
დის კრი მი ნა ციუ ლი ხა სია თის ახა ლი რე გუ ლი რე ბის მი ღე ბა. შე თან ხმე ბა 
ასე ვე ით ვა ლის წი ნებს მსუ ბუქ ვალ დე ბუ ლე ბას ინ ვეს ტი ციე ბის დაც ვას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი დე ბუ ლე ბე ბი სა და ინ ვეს ტორ სა და სა ხელ მწი ფოს შო რის 
და ვე ბის გა დაწ ყვე ტის მე ქა ნიზ მებ თან და კავ ში რე ბუ ლი დე ბუ ლე ბე ბის შემ-
დგო მი გა და სინ ჯვის თაო ბა ზე. 

ცხრილი 9.1 მომსახურების სფეროში კომპანიების დაფუძნებასთან 
მიმართებაში ეროვნული რეჟიმის ან უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის 
გავრცელებასთან დაკავშირებული დათქმები 

ევროკავშირის დათქმები საქართველოს დათქმები 

ევროკავშირის 
დათქმები (ყველა 
წევრი ქვეყანა) 

კონკრეტული 
წევრი ქვეყნების 
დათქმები 

 საქართველო

ჰორიზონტალური 
დათქმები 

2 31 4

სექტორული 
დათქმები 

30 98 28

 სულ 161 32

შენიშვნა: კონკრეტული წევრი ქვეყნების დათქმებში იგულისხმება ევროკავშირის 
წევრი ქვეყნების მიერ გაკეთებული დათქმები 

მომ სა ხუ რე ბით საზ ღვრებს მიღ მა ვაჭ რო ბა. DCFTA-ს ის ნა წი ლი, რო მე-
ლიც მომ სა ხუ რე ბით საზ ღვრებს მიღ მა ვაჭ რო ბას შეე ხე ბა, არე გუ ლი რებს 
შე თან ხმე ბის ერ თი მხა რის ტე რი ტო რიი დან მეო რე მხა რის ტე რი ტო რია-
ზე მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბას მიმ წო დებ ლის იმ ქვეყ ნის ტე რი ტო რია ზე 
ყოფ ნის გა რე შე, სა დაც მომ სა ხუ რე ბის იმ პორ ტი ხორ ციელ დე ბა (GATS-ის 
რე ჟი მი 1). ეს ნა წი ლი ასე ვე შეე ხე ბა მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბას საზ ღვარ გა-
რეთ, რო დე საც მომ სა ხუ რე ბის მომ ხმა რე ბე ლი (მაგ. ტუ რის ტი ან პა ციენ ტი) 
მეო რე ქვეყ ნის ტე რი ტო რია ზე იღებს მომ სა ხუ რე ბას (GATS-ის რე ჟი მი 2). 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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ევ რო კავ შირ მა და სა ქარ თვე ლომ მეო რე მხა რის მომ სა ხუ რე ბა სა და 
მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დებ ლებ ზე ეროვ ნუ ლი რე ჟი მი უნ და გაავ რცე ლონ 
და ბა ზარ ზე დაშ ვე ბა უზ რუნ ველ ყონ. მო ცე მუ ლი არ ვრცელ დე ბა აუ დიო-
ვი ზუა ლურ მომ სა ხუ რე ბა ზე, ეროვ ნულ საზ ღვაო კა ბო ტაჟ ზე, ან ეროვ ნულ 
ან საერ თა შო რი სო სა ჰაე რო ტრან სპორ ტის მომ სა ხუ რე ბა ზე.45 და ფუძ ნე-
ბის შე სა ხებ ნა წი ლის გან გან სხვა ვე ბით, მომ სა ხუ რე ბით საზ ღვრებს მიღ მა 
ვაჭ რო ბის შე სა ხებ ნა წი ლი პო ზი ტიუ რი ნუს ხის სა ფუძ ველ ზე მოქ მე დებს. 
ეს ნიშ ნავს, რომ ევ რო კავ ში რი და სა ქარ თვე ლო ბა ზარ ზე დაშ ვე ბი სა და 
ეროვ ნუ ლი რე ჟი მის გავ რცე ლე ბის ვალ დე ბუ ლე ბებს მხო ლოდ და ნარ თში 
შე ტა ნილ მომ სა ხუ რე ბას თან და კავ ში რე ბით ავ რცე ლე ბენ. 

იმ სექ ტო რებ ში, სა დაც ბა ზარ ზე დაშ ვე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა არ სე ბობს, 
სა ქარ თვე ლოაა და ევ რო კავ შირ სა არ აქვთ უფ ლე ბა გაავ რცე ლონ შემ-
დე გი შეზ ღუდ ვე ბი: 

(i) შეზ ღუდ ვე ბი მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დებ ლე ბის რაო დე ნო ბა ზე (მაგ. ქვო-
ტე ბის, მო ნო პო ლიე ბის, მომ სა ხუ რე ბის ექ სკლუ ზიუ რი მიმ წო დებ ლე ბის 
ან ეკო ნო მი კუ რი სა ჭი როე ბის და სა ბუ თე ბის მოთ ხოვ ნის ფორ მით); 

(ii) მომ სა ხუ რე ბის ტრან ზაქ ციას თან ან აქ ტი ვე ბის მთლიან ღი რე ბუ ლე-
ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი შეზ ღუდ ვე ბი, ქვო ტე ბის ან ეკო ნო მი კუ რი სა-
ჭი როე ბის და სა ბუ თე ბის მოთ ხოვ ნის ფორ მით; 

(iii) შეზ ღუდ ვე ბი მომ სა ხუ რე ბის ოპე რა ციე ბის ან წარ მოე ბუ ლი მომ სა ხუ-
რე ბის მთლიან რაო დე ნო ბა ზე, ქვო ტე ბის ან ეკო ნო მი კუ რი სა ჭი როე-
ბის და სა ბუ თე ბის მოთ ხოვ ნის ფორ მით. 

ცხრილი 9.2 მომსახურების საზღვრებს მიღმა მიწოდებასთან მიმართებაში 
ეროვნული რეჟიმის გავრცელებასთან ან ბაზარზე დაშვებასთან 
დაკავშირებული დათქმები46

ევროკავშირი*  საქართველო

რეჟიმი 1 რეჟიმი 2 რეჟიმი 1 რეჟიმი 2

ბიზნეს მომსახურება 74 22 0 0

ტელესაკომუნიკაციო 
მომსახურება 

2 2 0 0

სამშენებლო და საინჟინრო 
მომსახურება 

0 0 0 0

45  სა ჰაე რო ტრან სპორ ტის სფე რო ში ბაზ რის დაშ ვე ბის პი რო ბე ბი ასა ხუ ლია ორ მხრივ შე თან-
ხმე ბა ში საერ თო საა ვია ცო სივ რცის შე სა ხებ (გან მარ ტე ბუ ლია ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის 125-ე 
მუხ ლში).
46 ევროკავშირისა და კონკრეტული წევრი ქვეყნების დათქმები ერთადაა დაჯგუფებული.  წევრი 
ქვეყნების დათქმების რაოდენობაში იგულისხმება ევროკავშირის სხვადასხვა წევრი ქვეყნების 
მიერ გაკეთებული დათქმები.

ნაწილი II. ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 
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ევროკავშირი*  საქართველო

სადისტრიბუციო 
მომსახურება 

12 4 0 0

საგანმანათლებლო 
მომსახურება 

15 8 0 0

გარემოსდაცვითი 
მომსახურება 

8 0 6 0

ფინანსური მომსახურება 33 13 2 0

ჯანდაცვა და სოციალური 
მომსახურება 

3 1 0 0

ტურიზმი და მასთან 
დაკავშირებული 
მომსახურება 

4 0 1 0

რეკრიაციული, კულტურისა 
და სპორტის სფეროების 
მომსახურება 

5 7 0 0

ტრანსპორტის მომსახურება 28 14 5 0

ენერგეტიკის სფეროს 
მომსახურება 

7 1 - -

 სხვა მომსახურება 5 0 - -

 სულ 196 72 14 0

* იგულისხმება ევროკავშირისა და კონკრეტული წევრი ქვეყნების დათქმები 

ლი ბე რა ლი ზე ბუ ლი სექ ტო რე ბის და ქვე სექ ტო რე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი 
და ბა ზარ ზე დაშ ვე ბა სა და ეროვ ნულ რე ჟიმ თან და კავ ში რე ბუ ლი ინ ფორ-
მა ცია დე ტა ლუ რა დაა ასა ხუ ლი და ნარ თში XIV-B (ევ რო კავ ში რი და წევ რი 
სა ხელ მწი ფოე ბი) და და ნარ თში XIV-F (სა ქარ თვე ლო). აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ 
ლი ბე რა ლი ზა ცია ამ ნა წილ შიც, და ფუძ ნე ბის სფე როს მსგავ სად, საკ მაოდ 
ასი მეტ რიუ ლია: სა ქარ თვე ლოს მიერ გა კე თე ბუ ლი დათ ქმე ბის რაო დე ნო ბა 
მცი რეა, მა შინ რო დე საც ევ რო კავ შირ მა დათ ქმე ბის სა კა მოდ დი დი რაო-
დე ნო ბა გან საზ ღვრა (ცხრი ლი 9.2). ეს გან პი რო ბე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს 
ლი ბე რა ლუ რი მიდ გო მე ბით, რაც WTO GATS-ის ვალ დე ბუ ლე ბებ შიც არის 
და ფიქ სი რე ბუ ლი.

ფი ზი კუ რი პი რე ბის დროე ბი თი წარ მო მად გენ ლო ბა საქ მია ნი მიზ-
ნე ბის თვის. ეს ნა წი ლი ეხე ბა მხა რეე ბის მიერ გა ტა რე ბულ ზო მებს მათ 
ტე რი ტო რია ზე ფი ზი კუ რი პი რე ბის კონ კრე ტუ ლი კა ტე გო რიე ბის შეს ვლა სა 
და დროე ბით ყოფ ნას თან და კავ ში რე ბით (GATS-ის რე ჟი მი 4). ასეთ კა ტე-
გო რიებს გა ნე კუთ ვნე ბა ძი რი თა დი პერ სო ნა ლი (სა წარ მოს და ფუძ ნე ბა სა 
და საქ მია ნო ბა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი უფ რო სი პერ სო ნა ლი), დიპ ლო მი რე-

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   

82



ბუ ლი სტა ჟიო რე ბი, ბიზ ნეს მომ სა ხუ რე ბის მი მო წო დებ ლე ბი ან ინ დი ვი-
დუა ლუ რი ექ სპერ ტე ბი. 

ევ რო კავ შირ მა და სა ქარ თვე ლომ უნ და დარ თონ ნე ბა მეო რე მხა რის 
მე წარ მეებს, რომ მათ დაა საქ მონ ამ მეო რე მხა რის ფი ზი კუ რი პი რე ბი, 
მათ მიერ და ფუძ ნე ბულ სა წარ მოებ ში იმ შემ თხვე ვებ ში, რო დე საც ეს და-
საქ მე ბუ ლე ბი წარ მოად გე ნენ ძი რი თად პერ სო ნალს ან დიპ ლო მი რე ბულ 
სტა ჟიო რებს. ძი რი თა დი პერ სო ნა ლის ან დიპ ლო მი რე ბუ ლი სტა ჟიო რე-
ბის დროე ბი თი დროე ბი თი ყოფ ნა შე საძ ლე ბე ლია პე რიო დით, რო მე ლიც 
არ აღე მა ტე ბა 3 წე ლი წადს კორ პო რა ციის შიგ ნით გა დაად გი ლე ბუ ლი 
პი რე ბი სათ ვის, 90 დღეს ნე ბის მიერ 12-თვიან პე რიოდ ში სა წარ მოს და-
ფუძ ნე ბის მიზ ნით ჩა მო სუ ლი ბიზ ნეს ვი ზი ტო რე ბი სათ ვის და 1 წე ლი წადს 
სტა ჟიო რე ბი სათ ვის. თი თოეულ მა მხა რემ უნ და დარ თოს ნე ბა ბიზ ნეს 
მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დებ ლებს, შე მო ვიდ ნენ და დროე ბით დარ ჩნენ მეო-
რე მხა რის ტე რი ტო რია ზე არაუ მე ტეს 90 დღის გან მავ ლო ბა ში ნე ბის მიერ 
12-თვიან პე რიოდ ში. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ამ სამ კა ტე გო რიას თან და კავ-
ში რე ბით (ა ნუ, ძი რი თა დი პერ სო ნა ლი, დიპ ლო მი რე ბუ ლი სტა ჟიო რე ბის 
და ბიზ ნეს მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დებ ლე ბი) ევ რო კავ ში რი და მი სი წევ რი 
სა ხელ მწი ფოე ბი მრა ვალ რიც ხვო ვან დათ ქმებს ად გე ნენ (მთლია ნო ბა ში 
172), რო გო რიც არის, მა გა ლი თად, ეკო ნო მი კუ რი სა ჭი როე ბის და სა ბუ თე-
ბის მოთ ხოვ ნა, რე ზი დენ ტო ბას თან და მო ქა ლა ქეო ბას თან და კავ ში რე ბუ-
ლი მოთ ხოვ ნე ბი. კვლა ვაც, სა ქარ თვე ლოს ბევ რად უფ რო ლი ბე რა ლუ რი 
მიდ გო მა აქვს, და იგი არ ავ რცე ლებს ლი ბე რა ლი ზა ციას მხო ლოდ 31 
ქვე სექ ტორ ზე (ე .ი. ვალ დე ბუ ლე ბა არ არის აღე ბუ ლი).47

DCFTA ასე ვე ით ვა ლის წი ნებს კონ კრე ტულ სექ ტო რებ ში სა კონ ტრაქ-
ტო მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დებ ლე ბის მიერ მი წო დე ბუ ლი სერ ვი სე ბის ლი-
ბე რა ლი ზა ციას. თი თოეულ მა მხა რემ უნ და დარ თოს ნე ბა მეო რე მხა რის 
სა კონ ტრაქ ტო მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დებ ლებს, მია წო დონ მომ სა ხუ რე ბა 
მათ ტე რი ტო რია ზე. მიუ ხე და ვად ამი სა, ლი ბე რა ლი ზა ცია ზე გარ კვეუ ლი 
პი რო ბე ბი და დათ ქმე ბი ვრცელ დე ბა. მა გა ლი თად, ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი პი რო ბაა, რომ იმ იუ რი დიუ ლი პი რის მიერ და საქ მე ბუ ლი ფი ზი-
კუ რი პი რე ბი, რო მელ მაც მიი ღო მომ სა ხუ რე ბის კონ ტრაქ ტი არაუ მე ტეს 12 
თვის ვა დით, დროე ბით უნ და იყ ვნენ ჩარ თუ ლი მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბა ში. 
აგ რეთ ვე, ზე მო თაღ ნიშ ნულ ფი ზი კურ პი რებს უნ და გააჩ ნდეთ სულ მცი-
რე სამ წლია ნი პრო ფე სიუ ლი გა მოც დი ლე ბა საქ მია ნო ბის იმ სექ ტორ ში, 
რო მე ლიც კონ ტრაქ ტის სა განს წარ მოად გენს, უნი ვერ სტი ტე ტის დიპ ლო-
მი ან ექ ვი ვა ლენ ტუ რი დო ნის ცოდ ნის და მა დას ტუ რე ბე ლი კვა ლი ფი კა ცია 
და შე სა ბა მი სი პრო ფე სიუ ლი უნა რე ბი. მო ცე მუ ლი დათ ქმე ბი (ძი რი თა დად 
რე ზი დენ ტო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი და ეკო ნო მი კუ რი სა ჭი როე ბის და სა-

47 ძი რი თა დი პერ სო ნა ლის, დიპ ლო მი რე ბუ ლი სტა ჟიო რე ბის და ბიზ ნეს მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო-
დებ ლე ბის მი მართ გან საზ ღვრუ ლი დათ ქმე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი იხი ლეთ და ნარ თში  XIV-G (სა-
ქარ თვე ლო) და და ნარ თში XIV-C (ევ რო კავ ში რი და წევ რი სა ხელ მწი ფოე ბი). 
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ბუ თე ბის მოთ ხოვ ნე ბი) და ნარ თებ შია ასა ხუ ლი.48 კვლა ვაც, ევ რო კავ ში რის 
დათ ქმე ბი სა ქარ თვე ლოს თან შე და რე ბით უფ რო მრა ვალ რიც ხვო ვა ნია. 
მა შინ რო დე საც ევ რო კავ შირს 18 სექ ტორ თან მი მარ თე ბა ში 73 დათ ქმა აქვს 
გა კე თე ბუ ლი, სა ქარ თვე ლომ ბევ რად ნაკ ლე ბი დათ ქმა გან საზ ღვრა (სულ 14 
დათ ქმა ძი რი თა დად კომ პიუ ტე რუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ში).49 მსგავ სი, 
ან იდენ ტუ რი პი რო ბე ბი და დათ ქმე ბი ვრცელ დე ბა სექ ტო რებ ზე, რომ ლებ-
თა ნაც მი მარ თე ბა ში მხა რეებ მა მოახ დი ნეს ინ დი ვი დუა ლუ რი ექ სპერ ტე ბის 
მიერ მომ სა ხუ რე ბის ლი ბე რა ლი ზა ცია.50

მა რე გუ ლი რე ბე ლი ჩარ ჩო და ში და ბაზ რის რე ჟი მი. DCFTA მოით ხოვს, 
რომ ლი ცენ ზი რე ბა და ლი ცენ ზი რე ბის პრო ცე დუ რე ბი გან ხორ ციელ დეს 
მკა ფიო, გამ ჭვირ ვა ლე და წი ნას წარ დად გე ნი ლი ფორ მით და მოთ ხოვ ნე ბი 
იყოს შე სა ბა მი სი სფე როს პო ლი ტი კის ლე გი ტი მუ რი მიზ ნე ბის თა ნა ზო მიე-
რი. ლი ცენ ზი რე ბას თან და კავ ში რე ბულ გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბის გან ხილ ვის 
მიზ ნით, თი თოეულ მა მხა რემ უნ და შექ მნას სა სა მარ თლო, საარ ბიტ რა ჟო 
ან ად მი ნის ტრა ციუ ლი ორ გა ნოე ბი და პრო ცე დუ რე ბი. მო ცე მუ ლი წე სე ბი 
ასე ვე ვრცელ დე ბა იმ ფი ზი კურ პი რე ბის მი მართ არ სე ბულ საკ ვა ლი ფი-
კა ციო მოთ ხოვ ნებ ზე, რომ ლე ბიც გარ კვეულ მომ სა ხუ რე ბას აწ ვდიან. შე-
თან ხმე ბა ით ვა ლის წი ნებს ფი ზი კუ რი პი რე ბის მიერ კონ კრე ტუ ლი მომ სა-
ხუ რე ბის მი წო დე ბი სათ ვის სა ჭი რო კვა ლი ფი კა ციის და /ან პრო ფე სიუ ლი 
გა მოც დი ლე ბის ორ მხრივ აღია რე ბას. ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს 
ევა ლე ბათ ხე ლი შეუწ ყონ მათ ტე რი ტო რია ზე შე სა ბა მი სი პრო ფე სიუ ლი 
ორ გა ნოე ბის მიერ ხელ შეკ რუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვაჭ რო ბის კო-
მი ტე ტი სათ ვის ორ მხრივ აღია რე ბა ზე რე კო მენ და ციე ბის წარ დგე ნას მოთ-
ხოვ ნე ბის, კვა ლი ფი კა ციის, ლი ცენ ზიე ბი სა და სხვა რე გუ ლა ციე ბის შე სა ხებ. 

მომ სა ხუ რე ბის ოთხ სექ ტორ ში, ანუ i) სა ფოს ტო და კუ რიე რუ ლი მომ-
სა ხუ რე ბა ii) ელექ ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცია iii) ფი ნან სუ რი მომ სა ხუ რე ბა და 
iv) საერ თა შო რი სო საზ ღვაო ტრან სპორ ტი, DCFTA კონ კრე ტულ წე სებს და 
პრო ცე დუ რებს შეი ცავს რე გუ ლი რე ბის სფე რო ში თა ნამ შრომ ლო ბას თან 
და კავ ში რე ბით. სა ქარ თვე ლომ აი ღო ვალ დე ბუ ლე ბა დაუახ ლოოს თა ვი სი 
კა ნონ მდებ ლო ბა ევ რო კავ ში რის ძი რი თად კა ნონ მდებ ლო ბას ზე მოთ ხსე-

48 იხი ლეთ ევ რო კავ ში რის დათ ქმე ბი და ნარ თში  XIV-D და სა ქარ თვე ლოს დათ ქმე ბი და ნარ თში 
XIV-H. 
49 ავ ტო რე ბის სა კუ თა რი გაან გა რი შე ბე ბი.  ევ რო კავ ში რის და ცალ კეუ ლი წევ რი ქვეყ ნე ბის 
დათ ქმე ბი ერ თად არის დაჯ გუ ფე ბუ ლი. წევ რი ქვეყ ნე ბის დათ ქმე ბის რაო დე ნო ბა ში იგუ ლის-
ხმე ბა ევ რო კავ ში რის სხვა დას ხვა წევ რი ქვეყ ნე ბის მიერ გა კე თე ბუ ლი დათ ქმე ბი.  
50 ევ რო კავ ში რის თვის ეს სექ ტო რე ბია:  i) იუ რი დიუ ლი მომ სა ხუ რე ბა ii) სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო 
მომ სა ხუ რე ბა , iii) საინ ჟინ რო მომ სა ხუ რე ბა, iv) კომ პიუ ტე რუ ლი მომ სა ხუ რე ბა v) მე ნეჯ მენ ტის 
სა კონ სულ ტა ციო მომ სა ხუ რე ბა  და vi) სა თარ ჯიმ ნო მომ სა ხუ რე ბა. სა ქარ თვე ლოს თვის  ეს სექ-
ტო რე ბია:  i) ინ ტეგ რი რე ბუ ლი საინ ჟინ რო მომ სა ხუ რე ბა, ii) ურ ბა ნუ ლი და გეგ მა რე ბა და ლან-
დშაფ ტის მოწ ყო ბის მომ სა ხუ რე ბა, iii) კომ პიუ ტე რუ ლი და და კავ ში რე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბა, iv) მე-
ნეჯ მენ ტის სა კონ სულ ტა ციო მომ სა ხუ რე ბა და და კავ ში რე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბა,  და v) სხვა ბიზ ნეს 
მომ სა ხუ რე ბა.  
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ნე ბულ ოთხ სფე რო ში (ა სა ხუ ლია XV და ნარ თში). მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ 
შე თან ხმე ბა მკაც რად არ ავალ დე ბუ ლებს სა ქარ თვე ლოს დაუახ ლოოს 
თა ვი სი კა ნონ მდებ ლო ბა ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბას, შე თან ხმე-
ბა ში ად გენს, რომ „მომ სა ხუ რე ბე ბით ვაჭ რო ბის შემ დგო მი ლი ბე რა ლი-
ზა ციის მიზ ნით მხა რეე ბი აღია რე ბენ სა ქარ თვე ლოს მოქ მე დი და მო-
მა ვა ლი კა ნონ მდებ ლო ბის ეტა პობ რი ვი დაახ ლოე ბის აუ ცი ლებ ლო ბას 
ევ რო კავ ში რის შე სა ბა მის კა ნონ მდებ ლო ბას თან, რო მე ლიც მო ცე მუ ლია 
ამ შე თან ხმე ბის XV-D და ნარ თში“.51 შე თან ხმე ბა ში ასა ხუ ლი დაახ ლოე ბის 
თვალ საზ რი სით მიღ წეუ ლი პროგ რე სი ქვეყ ნის პო ლი ტი კის შემ დგომ ლი-
ბე რა ლი ზა ციას თან არის და კავ ში რე ბუ ლი. ვაჭ რო ბის კო მი ტე ტი უფ ლე ბა-
მო სი ლია გა ნი ხი ლოს და შეც ვა ლოს ზე მოთ ხსე ნე ბულ ოთხ სფე როს თან 
და კავ ში რე ბუ ლი დათ ქმე ბის შემ ცვე ლი და ნარ თე ბი, თუ სა ქარ თვე ლო 
თა ვის მა რე გუ ლი რე ბელ ჩარ ჩოს ევ რო კავ ში რის შე სა ბა მის კა ნონ მდებ-
ლო ბას დაუახ ლოებს. შე თან ხმე ბა ში არ არის და კონ კრე ტე ბუ ლი შემ დგო მი 
ლი ბე რა ლი ზა ციის პო ტენ ციუ რი სფე როე ბი. 

51 იხილეთ მუხლები  103, 113, 122 და 126.

ჩა ნარ თი 9.1 მომ სა ხუ რე ბის სექ ტორ თან მი მარ თე ბა ში ევ რო კავ ში რი-
სა და სა ქარ თვე ლოს ვალ დე ბუ ლე ბე ბი სა და დათ ქმე ბის მი მო ხილ ვა 

ევ რო კავ ში რი
და ფუძ ნე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი დათ ქმე ბი: მნიშ ვნე ლო ვა ნი ჰო რი-
ზონ ტა ლუ რი და სექ ტო რუ ლი დათ ქმე ბი 

მომ სა ხუ რე ბით საზ ღვრებს მიღ მა ვაჭ რო ბის ლი ბე რა ლი ზა ციას თან და-
კავ ში რე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი: მას შტა ბუ რი ლი ბე რა ლი ზა ცია, მაგ რამ 
ამავ დროუ ლად დათ ქმე ბის ვრცე ლი ნუს ხა. 

ძი რი თად პერ სო ნალ თან, დიპ ლო მი რე ბულ სტა ჟიო რებ თან და ბიზ ნეს 
მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დებ ლებ თან და კავ ში რე ბუ ლი დათ ქმე ბი: დათ ქმე-
ბის ვრცე ლი ნუს ხა. 

სა კონ ტრაქ ტო მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დებ ლებ სა და ინ დი ვი დუა ლურ 
ექ სპერ ტებ თან და კავ ში რე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი: დათ ქმე ბის ვრცე-
ლი ნუს ხა. 

ნაწილი II. ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 
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სა ქარ თვე ლო
და ფუძ ნე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი დათ ქმე ბი: მას შტა ბუ რი ლი ბე რა ლი-
ზა ცია და მცი რე რაო დე ნო ბის დათ ქმე ბი. 

მომ სა ხუ რე ბით საზ ღვრებს მიღ მა ვაჭ რო ბის ლი ბე რა ლი ზა ციას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი: თით ქმის სრუ ლი ლი ბე რა ლი ზა ცია. 

ძი რი თად პერ სო ნალ თან, დიპ ლო მი რე ბულ სტა ჟიო რებ თან და ბიზ ნეს 
მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დებ ლებ თან და კავ ში რე ბუ ლი დათ ქმე ბი: მას შტა-
ბუ რი ლი ბე რა ლი ზა ცია. 

სა კონ ტრაქ ტო მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დებ ლებ სა და ინ დი ვი დუა ლურ 
ექ სპერ ტებ თან და კავ ში რე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი: მას შტა ბუ რი ლი ბე-
რა ლი ზა ცია და მცი რე რაო დე ნო ბის დათ ქმე ბი. 

გან ხორ ციე ლე ბის პერ სპექ ტი ვე ბი 

მომ სა ხუ რე ბის სექ ტო რი სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის მნიშ ვნე ლო ვან 
ნა წილს წარ მოად გენს, რო მე ლიც ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში სხვა 
სექ ტო რებ თან შე და რე ბით უფ რო სწრა ფად გან ვი თარ და. ეს გან სა კუთ-
რე ბით ისეთ სექ ტო რებს შეე ხე ბა, რო გო რი ცაა ფი ნან სუ რი მომ სა ხუ რე ბა, 
ტრან სპორ ტი, კო მუ ნი კა ციე ბი და მშე ნებ ლო ბა. 

გარ და ამი სა, მომ სა ხუ რე ბის სექ ტო რი წარ მოად გენს სა ქარ თვე ლოს 
სა გა რეო სა გა დამ ხდე ლო ბა ლან სის მნიშ ვნე ლო ვან ნა წილს. მო ცე მულ 
სექ ტორს მიმ დი ნა რე ან გა რი შე ბის და დე ბით ბა ლან სში მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
და დე ბი თი წვლი ლი შეაქვს, და სა ქონ ლით ვაჭ რო ბა ში არ სე ბულ დე ფი-
ციტს აბა ლან სებს. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ეს პო ზი ტიუ რი ეფექ ტი ძი რი თა-
დად ტუ რიზ მის სექ ტო რის ხარ ჯზე მიიღ წე ვა, ხო ლო სხვა მომ სა ხუ რე ბის 
ექ სპორ ტი საკ მაოდ მცი რეა. 

 თა ვი დან ვე, რო დე საც სა ქარ თვე ლო მსოფ ლიო სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა-
ციას მიუერ თდა, ქვე ყა ნამ მომ სა ხუ რე ბით ვაჭ რო ბის სექ ტორ თან მი მარ-
თე ბა ში ლი ბე რა ლუ რი მიდ გო მა აირ ჩია. ეს ნათ ლად ჩანს სა ქარ თვე ლოს 
GATS-ის ფარ გლებ ში აღე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის და ნარ თში, რო მელ შიც 
ძა ლიან შეზ ღუ დუ ლი რაო დე ნო ბის ჰო რი ზონ ტა ლუ რი და სექ ტო რუ ლი 
დათ ქმე ბია ასა ხუ ლი. შე სა ბა მი სად, თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე თან ხმე ბებ ზე 
მო ლა პა რა კე ბის ფარ გლებ ში სა ქარ თვე ლოს არ გააჩ ნია შემ დგო მი ლი ბე-
რა ლი ზა ციის ფარ თო შე საძ ლებ ლო ბე ბი. სწო რედ ამი თია გან პი რო ბე ბუ ლი 
DCFTA-ში ევ რო კავ ში რი სა და სა ქარ თვე ლოს მიერ გა კე თე ბუ ლი დათ ქმე ბის 
რაო დე ნო ბის თვალ საზ რი სით არ სე ბუ ლი ასი მეტ რია (ი ხი ლეთ ზე მოთ). 
გარ და ამი სა, სა ქარ თვე ლო არ ად გენს რაი მე შეზ ღუდ ვებს ან დის კრი მი-
ნა ციულ რე ჟიმს მომ სა ხუ რე ბის უც ხოელ მომ წო დებ ლებ თან მი მარ თე ბა ში. 
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ვი ნაი დან DCFTA სპე ცია ლურ დე ბუ ლე ბებს შეი ცავს ოთხ სექ ტორ თან 
და კავ ში რე ბით (სა ფოს ტო და კუ რიე რუ ლი მომ სა ხუ რე ბა, ელექ ტრო ნუ-
ლი კო მუ ნი კა ცია, ფი ნან სუ რი მომ სა ხუ რე ბა და საერ თა შო რი სო საზ ღვაო 
ტრან სპორ ტი), საინ ტე რე სოა გან ვი ხი ლოთ სა ქარ თვე ლოს პერ სპექ ტი ვე ბი 
მო ცე მუ ლი მომ სა ხუ რე ბე ბით ვაჭ რო ბის თვალ საზ რი სით. 

რაც შეე ხე ბა სა ფოს ტო და კუ რიე რულ მომ სა ხუ რე ბას, ამ ჟა მად მო ცე-
მუ ლი სექ ტო რის მა რე გუ ლი რე ბე ლი რაი მე სპე ცია ლუ რი კა ნონ მდებ ლო ბა 
არ არ სე ბობს. ბა ზა რი ლი ბე რა ლი ზე ბუ ლია და ღიაა უც ხოუ რი კომ პა ნიე-
ბის თვის. სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბა ამ ჟა მად მუ შაობს მო ცე მუ ლი სფე როს 
მა რე გუ ლი რე ბე ლი კა ნონ მდებ ლო ბის მომ ზა დე ბა ზე, რო მე ლიც ევ რო კავ-
ში რის დი რექ ტი ვე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით იქ ნე ბა შე მუ შა ვე ბუ ლი. ვი ნაი დან 
სა ქარ თვე ლოს სა ფოს ტო მომ სა ხუ რე ბის ბა ზარ ზე ძი რი თა დად უც ხოუ რი 
კომ პა ნიე ბია წარ მოდ გე ნი ლი, ნაკ ლე ბად სა ვა რაუ დოა, რომ ქარ თულ მა 
სა ფოს ტო მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დე ბელ მა კომ პა ნიებ მა ევ რო კავ ში რის 
ბა ზარ ზე შეძ ლონ ოპე რი რე ბა. 

სა კო მუ ნი კა ციო მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ბევ რად უფ რო გან ვი თა რე ბუ-
ლია, რად გან სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბა იმ თა ვით ვე (ა ნუ DCFTA-ს 
ხელ მო წე რამ დე) ძი რი თა დად შე სა ბა მი სო ბა ში იყო ევ რო კავ ში რის კა ნონ-
მდებ ლო ბას თან, და ამ ჟა მად მიმ დი ნა რეობს მუ შაო ბა კა ნონ მდებ ლო ბის 
შემ დგომ დაახ ლოე ბა ზე. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ მო ცე მულ სექ ტორ შიც სა-
ქარ თვე ლოს ბა ზარ ზე ძი რი თა დად უც ხოუ რი, და მათ შო რის ევ რო პუ ლი, 
კომ პა ნიე ბია. შე სა ბა მი სად, მოკ ლე ვა დიან პერ სპექ ტი ვა ში ნაკ ლე ბად სა-
ვა რაუ დოა, რომ მო ცე მუ ლი სექ ტო რის კომ პა ნიებ მა ევ რო პულ ბა ზარ ზე 
გა ნა ხორ ციე ლონ მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტი. 

ფი ნან სუ რი მომ სა ხუ რე ბის სექ ტორ თან და კავ ში რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვია, 
რომ მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ DCFTA შეი ცავს ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო-
ბის ამომ წუ რავ ჩა მო ნათ ვალს, რო მელ საც სა ქარ თვე ლომ თა ვი სი კა ნონ-
მდებ ლო ბა უნ და დაუახ ლოოს, არ არის მკა ფიოდ გან საზ ღვრუ ლი, რო დის 
გაუხ სნის ევ რო კავ ში რი თა ვის ფი ნან სურ ბა ზარს სა ქარ თვე ლოს. შე სა ბა მი-
სად, მო ცე მულ სფე რო შიც საკ მაოდ შეზ ღუ დუ ლი პერ სპექ ტი ვე ბი არ სე ბობს. 

რაც შეე ხე ბა საზ ღვაო ტრან სპორ ტით მომ სა ხუ რე ბას, სა კა ნონ მდებ ლო 
დაახ ლოე ბის ვალ დე ბუ ლე ბე ბი ძი რი თა დად გუ ლის ხმობს სა ქარ თვე ლო ში 
საზ ღვაო ტრან სპორ ტის სფე როს სტან დარ ტე ბის დახ ვე წას და მო დერ ნი-
ზე ბას, რა მაც ხე ლი უნ და შეუწ ყოს ამ მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტის გაზ რდას 
შა ვი ზღვის გავ ლით რუ მი ნეთ ში, ბულ გა რეთ ში და ასე ვე უკ რაი ნა ში. 

ამ გვა რად, მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ ზე მოთ ხსე ნე ბულ ოთხ სექ ტორ ში 
მომ სა ხუ რე ბის ევ რო კავ შირ ში ექ სპორ ტის მხო ლოდ შეზ ღუ დუ ლი შე საძ-
ლებ ლო ბე ბი არ სე ბობს, შე თან ხმე ბის დე ბუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც სა ქარ თვე-
ლოს მომ სა ხუ რე ბის სექ ტო რე ბის რე გუ ლი რე ბას ეხე ბა, ხელს შეუწ ყობს 
მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ში სა ქარ თვე ლო ში საინ ვეს ტი ციო მიმ ზიდ ვე ლო ბის 
გაზ რდას. ასე თი ინ ვეს ტი ციე ბი თა ვის მხრივ გაზ რდიან ამ სექ ტო რე ბის 

ნაწილი II. ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 
სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება  
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კონ კუ რენ ტუ ნა რია ნო ბას, და შე სა ბა მი სად, და დე ბით გავ ლე ნას იქო ნიე ბენ 
ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე სა ქარ თვე ლოს ექ სპორ ტის მო ცუ ლო ბა ზე. 

სა ვა რაუ დოდ, პირ ველ ეტაპ ზე სა ქარ თვე ლო მომ სა ხუ რე ბით ვაჭ რო-
ბის ლი ბე რა ლი ზა ციით გა მოწ ვეულ სარ გე ბელს მიი ღებს ისეთ სექ ტორ ში, 
რო გო რი ცაა საექ სპერ ტო მომ სა ხუ რე ბა, რად გან ევ რო კავ ში რის მოთ ხოვ-
ნე ბი უფ რო მოქ ნი ლია სა ქარ თვე ლო დან მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დებ ლე ბის 
მი მართ. სა ქარ თვე ლო სათ ვის მომ სა ხუ რე ბის ლი ბე რა ლი ზა ციას თან და კავ-
ში რე ბუ ლი ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი და სარ გებ ლია ნი ნა წი ლი ფი ზი კუ რი 
პი რე ბის ევ რო კავ შირ ში საქ მია ნი მიზ ნე ბის თვის დროე ბით ყოფ ნას შეე ხე ბა 
(GATS-ის რე ჟი მი 4). მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ შე საძ ლე ბე ლია ქარ თულ მა 
კომ პა ნიებ მა მა შინ ვე ვერ მიი ღონ სარ გე ბე ლი ამ სფე რო ში ვაჭ რო ბის ლი-
ბე რა ლი ზა ციით, მომ სა ხუ რე ბის ცალ კეულ მა მომ წო დებ ლებ მა და გან სა კუთ-
რე ბით ინ დი დუა ლურ მა ექ სპერ ტებ მა შეიძ ლე ბა მა ლე ვე ისარ გებ ლონ ამ 
შე საძ ლებ ლო ბე ბით. ამავ დროუ ლად, ევ რო კავ ში რის ცალ კეუ ლი დათ ქმე ბი, 
მა გა ლი თად მო ქა ლა ქეო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი და ეკო ნო მი კუ რი სა ჭი-
როე ბის და სა ბუ თე ბის მოთ ხოვ ნე ბი, ზღუ დავს სა ქარ თვე ლო დან მომ სა ხუ რე-
ბის მიმ წო დებ ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბებს. ეს გან სა კუთ რე ბით შეე ხე ბა სა კონ-
ტრაქ ტო მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დებ ლებს და ინ დი ვი დუა ლურ ექ სპერ ტებს. 

მომ სა ხუ რე ბის სექ ტო რი - მოკ ლე მი მო ხილ ვა 

მომ სა ხუ რე ბით ვაჭ რო ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნია ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის, მათ 
შო რის მომ სა ხუ რე ბის სექ ტო რის, გან ვი თა რე ბი სა და კონ კუ რენ ტუ ნა-
რია ნო ბის ამაღ ლე ბის თვის. 

სა ქარ თვე ლოს ვალ დე ბუ ლე ბე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი, რო მე ლიც ქვე ყა ნამ 
WTO-ს წი ნა შე აი ღო, უაღ რე სად ლი ბე რა ლუ რია, და შემ დგო მი ლი ბე-
რა ლი ზა ციის თვის ძა ლიან მცი რე შე საძ ლებ ლო ბებს ტო ვებს. შე დე გად, 
შემ დგომ ლი ბე რა ლი ზა ციას თან და კავ ში რე ბით ასი მეტ რიაა ევ რო კავ-
შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის, და სა ქარ თვე ლოს ბევ რად უფ რო 
მე ტი ლი ბე რა ლი ზა ციის ვალ დე ბუ ლე ბას იღებს და ნაკ ლებ დათ ქმებს 
აწე სებს. 

მოკ ლე ვა დიან პერ სპექ ტი ვა ში სა ქარ თვე ლო დან ევ რო კავ შირ ში მომ-
სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტის გაზ რდის მცი რე შე საძ ლებ ლო ბე ბი არ სე ბობს, 
რაც მათ შო რის სა კა ნონ მდებ ლო დაახ ლოე ბის მოთ ხოვ ნე ბით არის 
გან პი რო ბე ბუ ლი. 

ფი ზი კუ რი პი რე ბის ევ რო კავ შირ ში საქ მია ნი მიზ ნე ბის თვის დროე ბით 
ყოფ ნას თან და კავ ში რე ბუ ლი ლი ბე რა ლი ზა ცია პო ტენ ციუ რად მნიშ-
ვნე ლო ვა ნია სა ქარ თვე ლოს თვის, მაგ რამ ევ რო კავ ში რის მიერ ბაზ რის 
გახ სნას თან და კავ ში რე ბით დი დი რაო დე ნო ბის დათ ქმე ბი არ სე ბობს.

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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10. სახელმწიფო შესყიდვები 

სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვებს ევ რო კავ ში რი სა და 
სა ქარ თვე ლოს თვის დი დი ეკო ნო მი კუ რი მნიშ-
ვნე ლო ბა გააჩ ნია. სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბი 
ევ რო კავ ში რის მშპ-ს დაახ ლოე ბით 18%-ს შეად-
გენს და ქარ თუ ლი კომ პა ნიე ბის თვის უმ ნიშ ვნე-
ლო ვა ნეს პო ტენ ციურ ბა ზარს წარ მოად გენს. 
DCFTA ით ვა ლის წი ნებს მხა რეე ბის სა ხელ მწი ფო 
შეს ყიდ ვე ბის ბაზ რის ეტა პობ რივ და ორ მხრივ 
ლი ბე რა ლი ზა ციას იმ პი რო ბით, რომ სა ქარ თვე-
ლო ევ რო კავ ში რის სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის 

სფე რო ში არ სე ბუ ლი ძი რი თად წე სებს გა ნა ხორ ციე ლებს. სა ქარ თვე ლომ 
უნ და უზ რუნ ველ ყოს სა ქონ ლის, სა მუ შაოე ბი სა და მომ სა ხუ რე ბის სა ხელ მწი-
ფო შეს ყიდ ვე ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბა და ჯან სა ღი კონ კუ რენ ცია, აღ მოფ ხვრას 
კო რუფ ცია და ასე ვე უზ რუნ ველ ყოს სა ხე ლი სუფ ლე ბო ორ გა ნოე ბის მიერ 
გა და სა ხა დის გა დამ ხდე ლე ბის გან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის მაქ სი მა ლუ-
რად ეფექ ტია ნი ხარ ჯვა. 

შე თან ხმე ბის დე ბუ ლე ბე ბი 

DCFTA-ს სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის შე სა ხებ თა ვის შე სა ბა მი სად, მხა-
რეებ მა უნ და უზ რუნ ველ ყონ სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის ბაზ რე ბის ორ-
მხრი ვი ხელ მი საწ ვდო მო ბა ეროვ ნუ ლი რე ჟი მის პრინ ცი პის სა ფუძ ველ ზე 
ეროვ ნულ, რე გიო ნულ და ად გი ლობ რივ დო ნე ზე სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ-
ვე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი სა და კონ ცე სიე ბის თვის, რო გორც ტრა დი ციუ-
ლი სექ ტო რე ბის, ასე ვე კო მუ ნა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ში. ეს თა ვი 
ვრცელ დე ბა ნე ბის მიერ სა ხელ მწი ფო, რე გიო ნა ლურ, ან ად გი ლობ რი ვი 
ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნოებ ზე და კო მუ ნა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სექ ტორ ში 
მოქ მედ სა ხელ მწი ფო მფლო ბე ლო ბა ში არ სე ბულ სა წარ მოებ ზე; ასე ვე 
კერ ძო სა წარ მოებ ზე, რომ ლე ბიც კო მუ ნა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სექ ტორ ში 
მოქ მე დე ბენ სპე ცია ლუ რი ან ექ სკლუ ზიუ რი უფ ლე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე. აღ-
სა ნიშ ნა ვია, რომ თავ დაც ვის სფე როს შეს ყიდ ვებ ზე DCFTA არ ვრცელ დე ბა. 
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DCFTA-ს შეს ყიდ ვე ბის წე სე ბი ვრცელ დე ბა მხო ლოდ იმ ხელ შეკ რუ ლე-
ბებ ზე, რო მელ თა ღი რე ბუ ლე ბა აღე მა ტე ბა ამ შე თან ხმე ბის XVI-A და ნარ-
თით დად გე ნილ მო ნე ტა რულ ზღვრებს (ცხრი ლი 10.1). აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ 
მო ცე მუ ლი მო ნე ტა რუ ლი ზღვრე ბი გა დაი სინ ჯე ბა ვაჭ რო ბის კო მი ტე ტის 
მიერ შე თან ხმე ბის ძა ლა ში შეს ვლის შემ დეგ, რა თა ისი ნი შეე სა ბა მე ბოდ-
ნენ იმ პე რიო დის თვის ევ რო კავ ში რის შე სა ბა მი სი დი რექ ტი ვე ბით გან საზ-
ღვრულ ზღვრებს.52 ამ ჟა მად მიმ დი ნა რეობს მო ლა პა რა კე ბე ბი ზღვრე ბის 
და სად გე ნად და ეს პრო ცე სი ჯერ არ დას რუ ლე ბუ ლა. 

ცხრილი 10.1 მონეტარული ზღვრები საჯარო შესყიდვის წესების 
გავრცელებისთვის 

 კონტრაქტები მონეტარული ზღვრები (€)

ა) ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოების მიერ 
დადებული საქონლის მიწოდების და მომსახურების 
საჯარო ხელშეკრულებებისათვის

130,000

ბ) იმ საქონლის მიწოდებისა და მომსახურების საჯარო 
ხელშეკრულებებისათვის, რომლებსაც არ ფარავს „a“ პუნქტი

200,000

გ) საჯარო სამუშაოების ხელშეკრულებებისა და 
კონცესიების შემთხვევაში

5,000,000

დ) კომუნალური მომსახურების სექტორში სამუშაოებზე 
დადებული ხელშეკრულებების შემთხვევაში 

5,000,000

ე) კომუნალური მომსახურების სექტორში საქონლის 
მიწოდებისა და მომსახურების ხელშეკრულებების 
შემთხვევაში. 

400,000

წყარო: DCFTA-ს დანართი XVI-A 

DCFTA შეი ცავს დე ბუ ლე ბებს შემ დეგ სა კით ხებ ზე: i) ინ სტი ტუ ციო ნა ლუ-
რი რე ფორ მე ბი და შეს ყიდ ვის ხელ შეკ რუ ლე ბის და დე ბა ii) სა ქარ თვე ლოს 
კა ნონ მდებ ლო ბის დაახ ლოე ბა ევ რო კავ ში რის სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის 
მა რე გუ ლი რე ბელ კა ნონ მდებ ლო ბას თან, და iii) ბა ზარ ზე დაშ ვე ბა. 

ინ სტი ტუ ციო ნა ლუ რი რე ფორ მე ბი. სა ქარ თვე ლომ უნ და დაა ფუძ-
ნოს, ან შეი ნარ ჩუ ნოს სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სის ტე მის სა თა ნა დო 
ფუნ ქციო ნი რე ბის და ამ თა ვის პრინ ცი პე ბის გან ხორ ციე ლე ბი სათ ვის აუ-
ცი ლე ბე ლი შე სა ბა მი სი ინ სტი ტუ ციუ რი ჩარ ჩო და მე ქა ნიზ მე ბი. კერ ძოდ, 
სა ქარ თვე ლომ უნ და გან საზ ღვროს ცენ ტრა ლუ რი აღ მას რუ ლე ბე ლი ორ-
გა ნო, რომ ლის ამო ცა ნაა თან მიმ დევ რუ ლი პო ლი ტი კის უზ რუნ ველ ყო ფა 

52  კერძოდ, რეგულაცია (EU) 1336/2013, რომლითაც ცვლილებები იქნა შეტანილი დირექტივაში 
2004/17/EC, 2004/18/EC  და  2009/81/EC კონტრაქტების მინიჭებისთვის მონეტარული ზღვრების 
გავრცელების თაობაზე. 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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და მი სი გან ხორ ციე ლე ბა სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვებ თან და კავ ში რე ბულ 
ყვე ლა სფე რო ში, ასე ვე ამ თა ვით გან საზ ღვრუ ლი პო ლი ტი კის გან ხორ-
ციე ლე ბა. გარ და ამი სა, სა ქარ თვე ლომ უნ და შექ მნას მიუ კერ ძოე ბე ლი და 
და მოუ კი დე ბე ლი ორ გა ნო, რომ ლის ამო ცა ნაა შემ სყიდ ვე ლი სა ხელ მწი ფო 
ორ გა ნოე ბის, ან შემ სყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ციე ბის მიერ ხელ შეკ რუ ლე ბის 
და სა დე ბად გა მარ ჯვე ბუ ლის გა მოვ ლე ნი სას მი ღე ბუ ლი გა დაწ ყვე ტი ლე-
ბე ბის გა და სინ ჯვა და უზ რუნ ველ ყოს სა ჩივ რე ბის გან მხილ ვე ლი ეფექ ტუ-
რი ორ გა ნოს არ სე ბო ბა, რო მე ლიც კონ კრე ტუ ლი კონ ტრაქ ტის მი ღე ბა ში 
დაინ ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბის მიერ წარ დგე ნილ სა ჩივ რებს გა ნი ხი ლავს. აქ 
საუ ბა რია ისეთ პი რებ ზე, რო მელ თაც მიაჩ ნიათ, რომ მათ მი მართ კა ნონ-
მდებ ლო ბის მოთ ხოვ ნე ბი დაირ ღვა. 

შეს ყიდ ვებ ში გა მარ ჯვე ბუ ლის გამოვლენა. DCFTA ასე ვე გან საზ ღვრავს 
„შეს ყიდ ვებ ში გა მარ ჯვე ბუ ლის გა მოვ ლე ნის ძი რი თად სტან დარ ტებს“, რომ-
ლე ბიც უშუა ლოდ გა მომ დი ნა რეობს ევ რო კავ ში რის სა ხელ მწი ფო შეს-
ყიდ ვე ბის კა ნონ მდებ ლო ბი დან და ეყ რდნო ბა არა დის კრი მი ნა ციუ ლო ბის, 
თა ნას წო რი მოპ ყრო ბის, გამ ჭვირ ვა ლო ბის და პრო პორ ციუ ლო ბის პრინ-
ცი პებს. სა ქარ თვე ლომ უნ და უზ რუნ ველ ყოს ზე მოთ ხსე ნე ბულ ძი რი თად 
სტან დარ ტებ თან შე სა ბა მი სო ბა შე თან ხმე ბის ძა ლა ში შეს ვლი დან არაუგ-
ვია ნეს სა მი წლის გან მავ ლო ბა ში. ეს წე სე ბი შეი ცავს გა მოქ ვეყ ნე ბას თან 
და კავ ში რე ბულ ძი რი თად მოთ ხოვ ნებს. სა ქარ თვე ლომ უნ და უზ რუნ ველ-
ყოს და გეგ მი ლი შეს ყიდ ვე ბის თაო ბა ზე ინ ფორ მა ციის გა მოქ ვეყ ნე ბა და 
გა სა ჯა როე ბა, რა თა ბა ზა რი ღია იყოს კონ კუ რენ ციის თვის და დაინ ტე-
რე სე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი ოპე რა ტო რის თვის ხელ მი საწ ვდო მი იყოს ინ-
ფორ მა ცია და გეგ მი ლი შეს ყიდ ვის თაო ბა ზე კონ კურ სის ჩა ტა რე ბამ დე. 
რაც შეე ხე ბა შეს ყიდ ვე ბის პრო ცეს ში გა მარ ჯვე ბუ ლის გა მოვ ლე ნას, ძი რი-
თა დი სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად, გა მარ ჯვე ბუ ლი უნ და გა მოვ ლინ დეს 
გამ ჭვირ ვა ლე და მიუ კერ ძოე ბე ლი პრო ცე დუ რე ბის გა მო ყე ნე ბით, რაც 
ხელს შეუწ ყობს კო რუფ ციუ ლი პრაქ ტი კის აღ კვე თას. უზ რუნ ველ ყო ფი ლი 
უნ და იქ ნას მიუ კერ ძოებ ლო ბა, კერ ძოდ, ხელ შეკ რუ ლე ბის პი რო ბე ბის 
არა დის კრი მი ნა ციუ ლი გა წე რით, ყვე ლა ეკო ნო მი კუ რი ოპე რა ტო რი სათ-
ვის თა ნა ბა რი ხელ მი საწ ვდო მო ბით, სა თა ნა დო ვა დე ბის დად გე ნით და 
გამ ჭვირ ვა ლე და ობიექ ტუ რი მიდ გო მით. შემ სყიდ ველ მა ორ გა ნი ზა ციამ 
არ უნ და დაა წე სოს ისე თი პი რო ბა, რო მე ლიც პირ და პირ ან არა პირ და პირ 
დის კრი მი ნა ციუ ლი მდგო მა რეო ბა ში აყე ნებს მეო რე მხა რის ეკო ნო მი კურ 
ოპე რა ტო რებს, მა გა ლი თად, რო გო რი ცაა მოთ ხოვ ნა, რომ ეკო ნო მი კუ რი 
ოპე რა ტო რი, რო მე ლიც გა მო ხა ტავს შეს ყიდ ვე ბი სად მი ინ ტე რესს, უნ და 
იყოს და ფუძ ნე ბუ ლი იმა ვე ქვე ყა ნა ში, რე გიონ ში ან ტე რი ტო რია ზე, სა დაც 
შემ სყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცია. სა ქარ თვე ლომ უნ და უზ რუნ ველ ყოს, რომ სა-
ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვებ ზე ხელ შეკ რუ ლე ბა გამ ჭვირ ვა ლე პრო ცე დუ რე ბით 
იმ პრე ტენ დენ ტთან, რო მელ მაც ტენ დე რის კრი ტე რიუ მე ბის შე სა ბა მისდ, 
წარ მოად გი ნა ეკო ნო მი კუ რად ყვე ლა ზე მომ გე ბია ნი წი ნა და დე ბა ან ყვე-

ნაწილი II. ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 
სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება  
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ლა ზე და ბა ლი ფა სი. სა ბო ლოო გა დაწ ყვე ტი ლე ბა ეც ნო ბე ბა ყვე ლა გან-
მცხა დე ბელს დაუ ყოვ ნებ ლივ. და მარ ცხე ბულ გან მცხა დე ბელს მოთ ხოვ ნის 
სა ფუძ ველ ზე უნ და ეც ნო ბოს გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მი ზე ზი ისე თი დე ტა ლე ბით, 
რაც საკ მა რი სი იქ ნე ბა ასე თი გა დაწ ყვე ტი ლე ბის გა სა ჩივ რე ბი სათ ვის. 

კა ნონ მდებ ლო ბის დაახ ლოე ბა. DCFTA-ს ეს თა ვი შეი ცავს დე ტა ლურ 
წე სებს სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის კა ნონ მდებ ლო ბის ევ-
რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბას თან ეტა პობ რი ვი დაახ ლოე ბის თაო ბა ზე. 
სა ქარ თვე ლომ უნ და უზ რუნ ველ ყოს თა ვი სი კა ნონ მდებ ლო ბის დაახ ლოე ბა 
2004/18/EC დი რექ ტი ვას თან - სა მუ შაოე ბის, სა ქონ ლის მი წო დე ბი სა და მომ-
სა ხუ რე ბის სფე რო ში სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვის პრო ცეს ში გა მარ ჯვე ბუ ლის 
გა მოვ ლე ნის პრო ცე დუ რე ბის კოორ დი ნა ციის შე სა ხებ და 2004/17/EC დი რექ-
ტი ვას თან - წყლის, ენერ გე ტი კის, ტრან სპორ ტი სა და სა ფოს ტო მომ სა ხუ რე-
ბის სექ ტორ ში მოქ მე დი ორ გა ნი ზა ციე ბის მიერ შეს ყიდ ვე ბის პრო ცე დუ რე ბის 
კოორ დი ნა ციის შე სა ხებ. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ არ არის სა ვალ დე ბუ ლო ამ 
ორი დი რექ ტი ვით დად გე ნი ლი მოთ ხოვ ნე ბის ქარ თულ კა ნონ მდებ ლო ბა ში 
სრუ ლად ასახ ვა და ერ თდოუ ლად აღ სრუ ლე ბა. XVI და ნარ თში ეს დი რექ-
ტი ვე ბი და ყო ფი ლია სა ვალ დე ბუ ლო ელე მენ ტე ბად და იმ ელე მენ ტე ბად, 
რომ ლე ბიც დაახ ლოე ბის სფე როს ფარ გლებს გა რეთ ხვდე ბა. 

2004/18/EC დი რექ ტი ვა მიზ ნად ისა ხავს ბაზ რის გახ სნას სა ხელ მი ფო 
შეს ყიდ ვე ბის თვის და იმის უზ რუნ ველ ყო ფას, რომ სა მუ შაოე ბის, სა ქონ ლის 
მი წო დე ბი სა და მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ში სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვებ ში გა-
მარ ვე ბუ ლის გა მოვ ლე ნა სა მარ თლია ნად გან ხორ ციელ დე ბა. დი რექ ტი ვა 
ასე ვე მიზ ნად ისა ხავს იმის უზ რუნ ველ ყო ფას, რომ ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის 
გა ფორ მე ბის პრო ცე სი იყოს სა მარ თლია ნი და ღია ევ რო კავ ში რის ნე ბის-
მიე რი წევ რი ქვეყ ნის კომ პა ნიის თვის. მო ცე მუ ლი დი რექ ტი ვა ვრცელ დე ბა 
პრაქ ტი კუ ლად ყვე ლა სა ჯა რო კონ ტრაქ ტებ ზე, გარ და კო მუ ნა ლუ რი და 
ტე ლე სა კო მუ ნი კა ციო მომ სა ხუ რე ბის სექ ტო რის ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი სა და 
კონ ცე სიე ბი სა. იგი ავალ დე ბუ ლებს შე თან ხმე ბის მხა რეებს, რომ ეკო ნო-
მი კუ რი ოპე რა ტო რე ბი სად მი მოპ ყრო ბა იყოს თა ნას წო რი, არა დის კრი-
მი ნა ციუ ლი და გამ ჭვირ ვა ლე. დი რექ ტი ვა ით ვა ლის წი ნებს სა ხელ მწი ფო 
შეს ყიდ ვის ოთ ხი ტი პის პრო ცე დუ რას: i) ღია ტენ დე რი (ნე ბის მიერ მხა რეს 
შეუძ ლია სა ტენ დე რო წი ნა და დე ბის წარ დგე ნა) ii) შეზ ღუ დუ ლი ტენ დე რი 
(ნე ბის მიერ მხა რეს შეუძ ლია თხოვ ნის წარ დგე ნა ტენ დერ ში მო ნა წი ლეო-
ბის თაო ბა ზე, ხო ლო შემ სყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცია გა დაწ ყვეტს, თუ რო მე ლი 
მხა რე მიიწ ვიოს სა ტენ დე რო წი ნა და დე ბის წარ სად გე ნად), iii) ერთ პირ თან 
მო ლა პა რა კე ბა (შემ სყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცია პირ და პირ აწარ მოებს მო-
ლა პა რა კე ბებს მიმ წო დე ბელ თან ტენ დე რის პი რო ბე ბის თაო ბა ზე); და iv) 
კონ კუ რენ ტუ ლი დია ლო გი (ძა ლიან რთუ ლი კონ ტრაქ ტე ბის შემ თხვე ვა ში 
ტენ დე რის ორ გა ნი ზა ტორ მა შეიძ ლე ბა კვა ლი ფი ცი რე ბულ კან დი და ტებ-
თან გა ნი ხი ლოს სა ჭი რო მოთ ხოვ ნე ბი და შეს რუ ლე ბის მე თო დე ბი მა ნამ, 
სა ნამ კან დი და ტე ბი სა ბო ლო სა ტენ დე რო წი ნა და დე ბებს წა რად გე ნენ). 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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მო ცე მუ ლი დი რექ ტი ვა გამ ჭვირ ვა ლო ბას თან და კავ ში რე ბით მოით ხოვს 
ყვე ლა სა ხელ მწი ფო ტენ დე რის თაო ბა ზე შეტ ყო ბი ნე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბას 
ევ რო კავ ში რის ოფი ცია ლურ ჟურ ნალ ში და ევ რო კავ ში რის სა ხელ მწი ფო 
შეს ყიდ ვე ბის მო ნა ცემ თა ბა ზა ში - TED.53 ყვე ლა შეტ ყო ბი ნე ბა უნ და შეი-
ცავ დეს იდენ ტურ ინ ფორ მა ციას სა ტენ დე რო წი ნა და დე ბე ბის წარ დგე ნის 
ბო ლო ვა დის, სა ვალ დე ბუ ლო ენ (ებ )ის შე სა ხებ, რო მელ ზეც სა ტენ დე-
რო წი ნა და დე ბე ბი უნ და იქ ნას წარ დგე ნი ლი, ხელ შეკ რუ ლე ბის და დე ბის 
კრი ტე რიუ მე ბის და ქუ ლე ბის მი კუთ ვნე ბის პრინ ცი პის თაო ბა ზე, რა თა 
რო მე ლი მე კან დი და ტი არ იქ ნას ჩა ყე ნე ბუ ლი უპი რა ტეს მდგო მა რეო ბა-
ში. დი რექ ტი ვის დე ბუ ლე ბე ბის უმე ტე სი ნა წი ლი XVI და ნარ თშია ასა ხუ ლი 
სა ვალ დე ბუ ლო მოთ ხოვ ნე ბის სა ხით და შე სა ბა მი სად, სა ქარ თვე ლომ 
უნ და უზ რუნ ველ ყოს ამ მოთ ხოვ ნე ბის შეს რუ ლე ბა. მო ცე მუ ლი დი რექ ტი-
ვის მხო ლოდ რამ დე ნი მე ელე მენ ტი არ არის სა ვალ დე ბუ ლო, კერ ძოდ 
კი კონ კუ რენ ტულ დია ლოგ თან და სტა ტის ტი კურ ვალ დე ბუ ლე ბებ თან და-
კავ ში რე ბუ ლი მოთ ხოვ ნე ბი, ასე ვე დი რექ ტი ვის დას კვნით დე ბუ ლე ბებ ში 
ასა ხუ ლი მოთ ხოვ ნე ბი. 

2004/17/EC დი რექ ტი ვა ეხე ბა წყლის, ენერ გე ტი კის, ტრან სპორ ტი სა 
და სა ფოს ტო მომ სა ხუ რე ბის სექ ტორ ში სა მუ შაო სა და მომ სა ხუ რე ბის მი-
წო დე ბას თან და კავ ში რე ბულ ტენ დერ ში გა მარ ჯვე ბუ ლის გა მოვ ლე ნას. 
მსგავ სად 2004/18/EC დი რექ ტი ვი სა, ეს დი რექ ტი ვაც მოი ცავს სა ხელ მწი ფო 
შეს ყიდ ვე ბის პრო ცეს ში გა მარ ჯვე ბუ ლის გა მოვ ლე ნას ტან და კავ შრე ბულ 
წე სებს და პრო ცე დუ რებს (ღია, შეზ ღუ დუ ლი ტენ დე რის და მო ლა პა რა კე ბის 
გზით), აგ რეთ ვე, გა მოქ ვეყ ნე ბა სა და გამ ჭვირ ვა ლო ბას თან და კავ ში რე ბულ 
მოთ ხოვ ნებს, შერ ჩე ვის კრი ტე რიუ მებს და ტენ დერ ში მო ნა წი ლეო ბის პი-
რო ბებს. დი რექ ტი ვის აღ სრუ ლე ბი სათ ვის სა ვალ დე ბუ ლო დე ბუ ლე ბე ბი 
XVI და ნარ თშია ასა ხუ ლი. და ბო ლოს, სა ქარ თვე ლომ უნ და უზ რუნ ველ ყოს 
თა ვი სი კა ნონ მდებ ლო ბის დაახ ლოე ბა ევ რო კავ ში რის დი რექ ტი ვას თან, 
რო მე ლიც ეხე ბა და ვე ბის გან ხილ ვას (რო მე ლიც კო მუ ნა ლურ მომ სა ხუ-
რე ბა სა და სა ჯა რო სექ ტორ ზე ვრცელ დე ბა). მო ცე მუ ლი დი რექ ტი ვე ბის 
მოთ ხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად, უზ რუნ ველ ყო ფი ლი უნ და იქ ნას შემ სყიდ ვე ლი 
ორ გა ნი ზა ციის, ან შემ სყიდ ვე ლი სა ხე ლი სუფ ლე ბო ორ გა ნოს მიერ მი ღე-
ბუ ლი გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბის გა და ხედ ვის ეფექ ტუ რი მე ქა ნიზ მის არ სე ბო ბა, 
რომ ლის სა ფუძ ველს წარ მოად გენს გა დაწ ყვე ტი ლე ბის შე დე გად ევ რო-
კავ ში რის სა ჯა რო შეს ყიდ ვე ბის შე სა ხებ კა ნონ მდებ ლო ბის დარ ღვე ვა.54

ბა ზარ ზე დაშ ვე ბა. DCFTA-ის თა ვის შე სა ბა მი სად, შეს ყიდ ვე ბის ბაზ-
რის გახ სნა და მო კი დე ბუ ლია ხელ შეკ რუ ლე ბის და ნარ თით გან საზ ღვრულ 

53 იხილეთ “TED – ტენდერების თაობაზე ელექტრონული პუბლიკაცია: დამატება ევროკავშირის 
ოფიციალური ჟურნალისადმი“  (http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do).
54 იხი ლეთ დი რექ ტი ვე ბი 89/665/EEC და 92/13/EEC, შეს წო რე ბუ ლი დი რექ ტი ვით 2007/66/EC, 
რომ ლე ბიც სა ჯა რო ხელ შეკ რუ ლე ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი და ვე ბის გან ხილ ვის პრო ცე დუ რე ბის 
ეფექ ტია ნო ბის გაუმ ჯო ბე სე ბის სა კით ხებს ეხე ბა. 

ნაწილი II. ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 
სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება  
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ევ რო კავ ში რის სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის წე სებ თან სა კა ნონ მდებ ლო 
დაახ ლოე ბი სა და ინ სტი ტუ ციო ნა ლუ რი რე ფორ მე ბის თვალ საზ რი სით 
მიღ წეულ პროგ რეს თან. XVI და ნარ თში ასა ხუ ლია ინ სტი ტუ ციო ნა ლუ რი 
რე ფორ მის, დაახ ლოე ბის და ბა ზარ ზე დაშ ვე ბის საო რიენ ტა ციო გრა ფი კი. 
გან რი გის შე სა ბა მი სად სა ქარ თვე ლომ ევ რო კავ ში რის სა ჯა რო შეს ყიდ ვე-
ბის შე სა ხებ დი რექ ტი ვებ თან დაახ ლოე ბა ხუთ ეტა პად უნ და გა ნა ხორ ციე-
ლოს. გრა ფიკ ში ასე ვე ასა ხუ ლია სა ქარ თვე ლოს და ევ რო კავ ში რის მიერ 
ბა ზარ ზე დაშ ვე ბის მი ნი ჭე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა ვა რაუ დო სფე როე ბი 
(ცხრი ლი 10.2). ყო ველ ეტაპ ზე, ბა ზარ ზე დაშ ვე ბის გან რი გი გუ ლის ხმობს, 
რომ ევ რო კავ შირ მა უნ და უზ რუნ ველ ყოს შეს ყიდ ვე ბის პრო ცეს ში გა მარ-
ჯვე ბუ ლის შერ ჩე ვის პრო ცე დუ რე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბა ქარ თუ ლი კომ-
პა ნიე ბი სათ ვის მიუ ხე და ვად იმი სა, და ფუძ ნე ბუ ლია თუ არა ეს კომ პა ნიე ბი 
ევ რო კავ შირ ში, ევ რო კავ ში რის კომ პა ნიე ბი სათ ვის მი ნი ჭე ბულ რე ჟიმ ზე 
არა ნაკ ლებ ხელ საყ რე ლი პი რო ბე ბით ევ რო კავ ში რის სა ხელ მწი ფო შეს-
ყიდ ვე ბის წე სე ბის მი ხედ ვით და პი რი ქით. მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ გან რი-
გი ით ვა ლის წი ნებს ბაზ რე ბის ერ თდროულ გახ სნას, აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ 
სა ქარ თვე ლომ თა ვი სი სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის ბა ზა რი ევ რო პუ ლი 
კომ პა ნიე ბის თვის DCFTA-ის ძა ლა ში შეს ვლამ დე გახ სნა და შე სა ბა მი სად, 
ევ რო კავ ში რის კომ პა ნიებს უკ ვე შეუძ ლიათ სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო 
შეს ყიდ ვებ ში მო ნა წი ლეო ბის მი ღე ბა. ამავ დროუ ლად, არ არ სე ბობს ამ 
კომ პა ნიე ბის სა ქარ თვე ლო ში რე გის ტრა ციის მოთ ხოვ ნა. შე თან ხმე ბით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია, რომ დაახ ლოე ბის თი თოეულ ეტაპს შეა ფა სებს 
ვაჭ რო ბის კო მი ტე ტი და ევ რო კავ ში რის მიერ ბა ზარ ზე დაშ ვე ბა მოხ დე ბა 
მხო ლოდ მას შემ დეგ, რაც ვაჭ რო ბის კო მი ტე ტი და დე ბი თად შეა ფა სებს 
დაახ ლოე ბის თი თოეუ ლი ეტა პის შე სა ბა მი სად სა ქარ თვე ლოს პროგ რესს 
რო გორც სა კა ნონ მდებ ლო დაახ ლოე ბის ხა რის ხის, ასე ვე მი სი პრაქ ტი კუ-
ლი გან ხორ ციე ლე ბის კუთ ხით. ვაჭ რო ბის კო მი ტე ტი გააგ რძე ლებს შემ დე გი 
ეტა პის შე ფა სე ბას მხო ლოდ მას შემ დეგ, რაც წი ნა ეტაპ ზე გან სა ხორ ციე-
ლე ბე ლი ზო მე ბი იქ ნე ბა გა ტა რე ბუ ლი და მო წო ნე ბუ ლი. 

ეტა პობ რი ვი დაახ ლოე ბის დაწ ყე ბამ დე სა ქარ თვე ლომ ვაჭ რო ბის 
კო მი ტეტს უნ და წა რუდ გი ნოს სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის თა ვით გათ ვა-
ლის წი ნე ბუ ლი მოთ ხოვ ნე ბის გან ხორ ციე ლე ბის ყოვ ლის მომ ცვე ლი სა-
მუ შაო გეგ მა (შემ დგომ ში მოხ სე ნიე ბუ ლი რო გორც „სა ჯა რო შეს ყიდ ვე ბის 
სა მუ შაო გეგ მა“). სა მუ შაო გეგ მა უნ და მოი ცავ დეს ყვე ლა იმ რე ფორ მას, 
რო მე ლიც უკავ შირ დე ბა ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბას თან დაახ ლოე-
ბას და ინ სტი ტუ ციუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაძ ლიე რე ბას. სა მუ შაო გეგ მა 
უნ და შეე სა ბა მე ბო დეს ამ შე თან ხმე ბის XVI და ნარ თით დად გე ნილ ეტა პებს 
და დროის გან რიგს (ცხრი ლი 10.2). ვაჭ რო ბის კო მი ტე ტის მიერ მო წო ნე ბის 
შემ დეგ, აღ ნიშ ნუ ლი სა მუ შაო გეგ მა გა ნი ხი ლე ბა ამ თა ვის გან ხორ ციე ლე-
ბის თვის სა რე კო მენ და ციო დო კუ მენ ტად. 
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ცხრილი 10.2 საჯარო შესყიდვების წესების დაახლოების 
საორიენტაციო განრიგი 

ეტაპი  ღონისძიება

საორიენტაციო 
ვადები (DCFTA-ს 
ძალაში შესვლის 
შემდეგ)

საქართველოს მიერ 
ევროკავშირისთვის 
ბაზარზე დაშვების 
მინიჭება

ევროკავშირის 
მიერ 
საქართველოსთვის 
ბაზარზე დაშვების 
მინიჭება 

1)

„ძირითადი 
სტანდარტების“, 
ინსტიტუციონალური 
რეფორმებისა და 
საჯარო შესყიდვების 
სამუშაო გეგმის 
განხორციელება 

3 წელი 

ცენტრალური 
ხელისუფლების 
ორგანოების 
შესყიდვები

ცენტრალური 
ხელისუფლების 
ორგანოების 
შესყიდვები

2)

2004/18/EC 
დირექტივის 
და 89/665/EEC 
დირექტივის 
ძირითადი 
ელემენტების 
განხორციელება

5 წელი

სახელმწიფო, 
რეგიონალური 
და ადგილობრივი 
ხელისუფლების 
ორგანოებისა და 
საჯარო სამართალს 
დაქვემდებარებული 
ორგანიზაციების 
შესყიდვები

სახელმწიფო, 
რეგიონალური 
და ადგილობრივი 
ხელისუფლების 
ორგანოებისა და 
საჯარო სამართალს 
დაქვემდებარებული 
ორგანიზაციების 
შესყიდვები 

3)

2004/17/EC 
დირექტივის და 92 
/13/EEC დირექტივის 
ძირითადი 
ელემენტების 
განხორციელება

6 წელი

კომუნალური 
მომსახურების 
სექტორში მოქმედი 
ყველა შემსყიდველი 
ორგანიზაციის 
შესყიდვები 

ყველა 
შემსყიდველი 
ორგანიზაციის 
შესყიდვები 

4)

2004/18/EC 
დირექტივის 
“დანარჩენი 
ელემენტების” 
განხორციელება

7 წელი

მომსახურების და 
სამუშაოს შესყიდვა 
და კონცესიები 
ყველა შემსყიდველი 
ორგანიზაციისთვის

მომსახურების 
და სამუშაოს 
შესყიდვა და 
კონცესიები ყველა 
შემსყიდველი 
ორგანიზაციისთვის

5)

2004/17/EC 
დირექტივის 
“დანარჩენი 
ელემენტების” 
განხორციელება

8 წელი

მომსახურების და 
სამუშაოს შესყიდვა 
კომუნალური 
მომსახურების 
სფეროში მოქმედი 
ყველა შემსყიდველი 
ორგანიზაციისთვის

მომსახურების და 
სამუშაოს შესყიდვა 
კომუნალური 
მომსახურების 
სფეროში 
მოქმედი ყველა 
შემსყიდველი 
ორგანიზაციისთვის 

წყარო: DCFTA-ს დანართი XVI.
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აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ DCFTA-ში ასა ხუ ლი ევ რო კავ ში რის სა ხელ მწი ფო 
შეს ყიდ ვე ბის დი რექ ტი ვე ბი გა დაი სინ ჯა და ახა ლი სა კა ნონ მდებ ლო პა-
კე ტით იქ ნა ჩა ნაც ვლე ბუ ლი. 2011 წელს ევ რო კო მი სია გა მო ვი და წი ნა-
და დე ბით, რომ გა და სინ ჯუ ლი ყო 2004/17/EC და 2004/18/EC დი რექ ტი ვე ბი 
და მი ღე ბუ ლი ყო დი რექ ტი ვა კონ ცე სიის ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის შე სა ხებ. ეს 
სა კა ნონ მდებ ლო პა კე ტი 2014 წლის თე ბერ ვალ ში იქ ნა მი ღე ბუ ლი და წევრ 
სა ხელ მწი ფოებს 2016 წლის აპ რი ლამ დე უნ და გა ნე ხორ ციე ლე ბი ნათ ახა-
ლი წე სე ბის ასახ ვა თა ვიანთ ეროვ ნულ კა ნონ მდებ ლო ბა ში.55 სა ხელ მწი ფო 
შეს ყიდ ვე ბის ახა ლი წე სე ბი მიზ ნად ისა ხავს ევ რო კავ ში რის შეს ყიდ ვე ბის 
რე ჟი მის გა მარ ტი ვე ბას, უფ რო მე ტი მოქ ნი ლო ბის და ნერ გვას, ევ რო კავ ში-
რის შეს ყიდ ვე ბის ბაზ რი სად მი ხელ მი საწ ვდო მო ბის გაუმ ჯო ბე სე ბას მცი რე 
და სა შუა ლო სა წარ მოე ბის თვის და სო ცია ლუ რი და გა რე მოს დაც ვი თი 
კრი ტე რიუ მე ბის უფ რო აქ ტიუ რად გათ ვა ლის წი ნე ბას.56 შე თან ხმე ბის ძა-
ლა ში შეს ვლის შემ დეგ, ევ რო კავ ში რის შეს ყიდ ვე ბის ახა ლი დი რექ ტი ვე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბის მიზ ნით, უნ და გა დაი სინ ჯოს XVI და ნარ თი. გარ და ამი სა, 
შეს ყიდ ვე ბის ახა ლი წე სე ბი უნ და აი სა ხოს სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო 
შეს ყიდ ვე ბის სა მუ შაო გეგ მა შიც. მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ მო ცე მუ ლი დი რექ-
ტი ვე ბით არ იც ვლე ბა ევ რო კავ ში რის სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის ძი რი თა დი 
ჩარ ჩო, რაც DCFTA-ის საო რიენ ტა ციო გან რი გის პირ ვე ლი ეტა პის გან მავ-
ლო ბა ში გან სა ხორ ციე ლე ბელ ზო მებ შია ასა ხუ ლი, უნ და გან ხორ ციელ დეს 
ამ დი რექ ტი ვე ბით და ნერ გი ლი ახა ლი მიდ გო მე ბის ასახ ვა DCFTA-ში . 

განხორციელების პერსპექტივები 

საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის განვითარება. 
1998 წლის დე კემ ბერ ში სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის შე სა ხებ პირ ვე ლი კა-
ნო ნის მი ღე ბის შემ დეგ (N1721) სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის 
სის ტე მა და კა ნონ მდებ ლო ბა მუდ მი ვად იხ ვე წე ბო და. სა ხელ მწი ფო შეს-
ყიდ ვე ბის სფე როს ამ ჟა მინ დე ლი სა კა ნონ მდებ ლო ჩარ ჩო, კერ ძოდ კი 
კა ნო ნი სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის შე სა ხებ, 2005 წელს იქ ნა მი ღე ბუ ლი 
და იგი ძა ლა ში 2006 წლის 1 იან ვარს შე ვი და. ძა ლა ში შეს ვლის შემ დეგ 
კა ნო ნი სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის შე სა ხებ დაიხ ვე წა და მას ში მთე ლი 
რი გი ცვლი ლე ბე ბი იქ ნა შე ტა ნი ლი. კა ნო ნის მი ზა ნია ფი ნან სუ რი სახ სრე-
ბის რა ციო ნა ლუ რი გა მო ყე ნე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა, ჯან სა ღი კონ კუ რენ ციის 
ხელ შეწ ყო ბა სა ხელ მწი ფო სა ჭი როე ბე ბის თვის სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ-

55 იხი ლეთ დი რექ ტი ვა 2014/24/EU სა ჯა რო შეს ყიდ ვე ბის შე სა ხებ, და მი სი ჩა მა ნაც ვლე ბე ლი დი-
რექ ტი ვა 2004/18/EC; ასე ვე იხი ლეთ დი რექ ტი ვა  2014/25/EU წყლის, ენერ გე ტი კის, ტრან სპორ ტი სა 
და სა ფოს ტო მომ სა ხუ რე ბის სექ ტო რის კომ პა ნიე ბის მიერ შეს ყიდ ვე ბის გან ხორ ციე ლე ბის შე-
სა ხებ, და მი სი ჩა მა ნაც ვლე ბე ლი დი რექ ტი ვა 2004/17/EC; და დი რექ ტი ვა 2014/23/EU სა კონ ცე სიო 
კონ ტრაქ ტე ბის მი ნი ჭე ბის შე სა ხებ. 
56 სა ჯა რო შეს ყიდ ვე ბის სფე რო ში კო რუფ ციას თან ბრძო ლის საუ კე თე სო საერ თა შო რი სო პრაქ-
ტი კის მი მო ხილ ვა ასა ხუ ლია უკ რაი ნის შე სა ხებ ან გა რიშ ში: http://eupublicprocurement.org.ua/wp-con-
tent/uploads/2015/10/Report-on-anti-corruption-ENG.pdf.  
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რე ბის მი წო დე ბის და სამ შე ნებ ლო სა მუ შაოე ბის სფე რო ში, სა მარ თლია ნი 
და არა დის კრი მი ნა ციუ ლი მოპ ყრო ბა შეს ყიდ ვე ბის პრო ცეს ში მო ნა წი ლე 
სუ ბიექ ტე ბი სად მი, შეს ყიდ ვე ბის პრო ცე სის სა ჯა როო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა, 
სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის ერ თია ნი ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მის და ნერ გვა 
და მის და მი სა ზო გა დოე ბის ნდო ბის ამაღ ლე ბა. სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე-
ბის შე სა ხებ კა ნო ნი ვრცელ დე ბა შემ სყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ციე ბის მიერ 
სა ქონ ლის, მომ სა ხუ რე ბის და სამ შე ნებ ლო სა მუ შაოე ბის შეს ყიდ ვა ზე, რო-
მე ლიც ხორ ციელ დე ბა ცენ ტრა ლუ რი, ავ ტო ნო მიუ რი რეს პუბ ლი კე ბი სა და 
ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბე ბი სა და სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბე ბის 
ბიუ ჯე ტე ბი დან გა მო ყო ფი ლი სახ სრე ბით, ასე ვე სა ხელ მწი ფოს გა რან ტიით 
მი ღე ბუ ლი გრან ტე ბით და სეს ხე ბით. შეს ყიდ ვე ბის პრო ცე სის დი დი ნა წი ლი 
კა ნონ ქვემ დე ბა რე აქ ტე ბით რე გუ ლირ დე ბა. კა ნო ნი მოი ცავს ინ ტე რეს თა 
კონ ფლიქ ტის თა ვი დან აცი ლე ბის პი რო ბებ საც. 

შეს ყიდ ვებ ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი ძი რი თა დი ორ გა ნოა სა ჯა რო სა მარ-
თლის იუ რი დიუ ლი პი რი სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის საა გენ ტო (SPA). შვე-
დუ რი მო დე ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით და შვე დი ექ სპერ ტე ბის რე კო მენ-
და ციე ბის შე სა ბა მი სად, 2012-2014 წლე ბის გან მავ ლო ბა ში სა ხელ მწი ფო 
შეს ყიდ ვე ბის საა გენ ტო თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბი სა და კონ კუ რენ ციის საა-
გენ ტოს თან იყო შერ წყმუ ლი. შე სა ბა მი სად საა გენ ტოს სა ხე ლი შეეც ვა ლა 
და იგი კონ კუ რენ ციი სა და სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის საა გენ ტოს სა ხით 
ჩა მო ყა ლიბ და. მოგ ვია ნე ბით (2014 წელს), საა გენ ტო კვლავ გაი ყო კონ კუ-
რენ ციის საა გენ ტოდ და სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის საა გენ ტოდ. 

სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის შე სა ხებ კა ნო ნის შე სა ბა მი სად, სა ხელ მწი-
ფო შეს ყიდ ვის ხუ თი მე თო დი არ სე ბობს: 

1. ელექ ტრო ნუ ლი ტენ დე რი, რო მე ლიც გა მოი ყე ნე ბა ერ თგვა რო ვა ნი 
ობიექ ტე ბის შეს ყიდ ვის თვის, რო მელ თა ღი რე ბუ ლე ბა ტო ლია, ან აღე-
მა ტე ბა €75,182;57

2. გა მარ ტი ვე ბუ ლი ელექ ტრო ნუ ლი ტენ დე რი, რო მე ლიც გა მოი ყე ნე ბა 
ერ თგვა რო ვა ნი ობიექ ტე ბის შეს ყიდ ვის თვის, რო მელ თა ღი რე ბუ ლე ბა 
€75,182-მდეა. 

3. გა მარ ტი ვე ბუ ლი შეს ყიდ ვა, რო მე ლიც გა მოი ყე ნე ბა €1,880-მდე ღი რე-
ბუ ლე ბის ობიექ ტე ბის შეს ყიდ ვის თვის (საზ ღვარ გა რეთ სა ქარ თვე ლოს 
დიპ ლო მა ტიუ რი წარ მო მად გენ ლო ბე ბის, სა კონ სუ ლო და წე სე ბუ ლე ბე-
ბის და თავ დაც ვას თან, უშიშ როე ბა სა და სა ზო გა დოებ რი ვი წეს რი გის 
დაც ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი შეს ყიდ ვე ბის გან ხორ ციე ლე ბის შემ თხვე-
ვა ში გათ ვალ სი წი ნე ბუ ლია ღი რე ბუ ლე ბის სხვა დას ხვა ზღვა რი); 

4. კონ კურ სი, რო მე ლიც გა მოი ყე ნე ბა დი ზაინ თან და კავ ში რე ბუ ლი პროექ-
ტე ბის ან მომ სა ხუ რე ბის შემ თხვე ვა ში შემ სყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ციის 
გა დაწ ყვე ტი ლე ბით; 

57 ამ თავში გამოყენებულია წერის მომენტში არსებული ლარის და ევროს გაცვლის კურსი - 2.66.

ნაწილი II. ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 
სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება  
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5. კონ სო ლი დი რე ბუ ლი ტენ დე რი, ერ თგვა რო ვა ნი ობიექ ტე ბის ცენ ტრა-
ლი ზე ბუ ლი გზით, სხვა დას ხვა შემ სყიდ ვე ლი ერ თეუ ლის თვის სა ხელ-
მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის საა გენ ტოს მიერ ჩა ტა რე ბუ ლი პრო ცე დუ რა, რომ-
ლის დრო საც ხდე ბა საუ კე თე სო სა ტენ დე რო წი ნა და დე ბის გა მოვ ლე ნა. 

2012–15 წლებ ში შეს ყიდ ვის შე დე გად და დე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის 
წი ლი (ღი რე ბუ ლე ბის მი ხედ ვით) შეს ყიდ ვე ბის კა ტე გო რიე ბის მი ხედ ვით, 
და დე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის მთლიან მო ცუ ლო ბა ში შემ დეგ ნაი რად 
გა მოი ყუ რე ბა: ელექ ტრო ნუ ლი ტენ დე რი - 43.9%; გა მარ ტი ვე ბუ ლი ელექ-
ტრო ნუ ლი ტენ დე რი - 12.6%; გა მარ ტი ვე ბუ ლი შეს ყიდ ვა - 37.5%; კონ კურ სი 
- 0.3%; კონ სო ლი დი რე ბუ ლი ტენ დე რი - 5.7%. ელექ ტრო ნუ ლი ტენ დე რის 
და გა მარ ტი ვე ბუ ლი ელექ ტრო ნუ ლი ტენ დე რის შემ თხვე ვა ში სა ტენ დე რო 
კრი ტე რიუ მი და ბა ლი ფა სია. კონ კურ სის წე სით შეს ყიდ ვის შემ თხვე ვა ში 
ფა სის გარ და სხვა კრი ტე რიუ მე ბი გა მოი ყე ნე ბა და ფა სის თვის მი ნი ჭე ბუ-
ლი შე ფარ დე ბი თი წო ნა შეიძ ლე ბა მერ ყეობ დეს 20-დან 30%-მდე, ხო ლო 
ხა რის ხის თვის კი - 70-დან 80%-მდე.

ელექ ტრო ნუ ლი და გა მარ ტი ვე ბუ ლი ელექ ტრო ნუ ლი ტენ დე რის შემ-
თხვე ვა ში ინ ფორ მა ცია ქარ თულ ენა ზე უნ და გა მოქ ვეყ ნდეს ერ თიან ელექ-
ტრო ნულ სის ტე მა ში. €751,816-ზე მე ტი ღი რე ბუ ლე ბის სა ქონ ლის ან მომ სა-
ხუ რე ბის, ან €1,503,632-ზე მე ტი ღი რე ბუ ლე ბის სამ შე ნებ ლო სა მუ შაოე ბის 
შეს ყიდ ვის შე სა ხებ შეტ ყო ბი ნე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბა სა ვალ დე ბუ ლოა ინ გლი-
სურ ენა ზეც. ზე მოთ ხსე ნე ბულ ზღვრებ ზე უფ რო და ბა ლი ღი რე ბუ ლე ბის 
შეს ყიდ ვის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია შე საძ ლე ბე ლია გან თავ სდეს ინ გლი სურ 
ენა ზეც. ელექ ტრო ნულ ტენ დერს ატა რებს სა ტენ დე რო კო მი სია, რო მე ლიც 
შემ სყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ციის ხელ მძღვა ნე ლის გა დაწ ყვე ტი ლე ბით იქ მნე ბა. 

სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის შე სა ხებ კა ნო ნის შე სა ბა მი სად სა ხელ მწი-
ფო შეს ყიდ ვე ბის საა გენ ტო შეს ყიდ ვებ ში მო ნა წი ლეე ბის შავ და თეთრ 
სიებს აწარ მოებს, რო მე ლიც საა გენ ტოს ვებ გვერ დზე ქვეყ ნდე ბა. შავ სია ში 
აი სა ხე ბა იმ არა კე თილ სინ დი სიერ პირ თა, ტენ დერ ში მო ნა წი ლე თა და მიმ-
წო დე ბელ თა მო ნა ცე მე ბი, რომ ლებ მაც ხელ შეკ რუ ლე ბის შეს რუ ლე ბას თან 
და კავ ში რე ბით მოთ ხოვ ნი ლი გა რან ტია არ წა რად გი ნეს, უა რი გა ნაც ხა დეს 
შემ სყიდ ველ ორ გა ნი ზა ციას თან ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე ბა ზე და /ან არ 
შეას რუ ლეს, ან არა სა თა ნა დოდ შეას რუ ლეს ხელ შეკ რუ ლე ბით და კის რე ბუ-
ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი. შავ სია ში შე ტა ნილ პი რებს სია ში შე ტა ნი დან 1 წლის 
გან მავ ლო ბა ში არა აქვთ უფ ლე ბა, მო ნა წი ლეო ბა მიი ღონ სა ხელ მწი ფო 
შეს ყიდ ვებ ში და გაა ფორ მონ სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვის შე სა ხებ ხელ შეკ-
რუ ლე ბა. თეთრ სია ში აი სა ხე ბა სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვებ ში მო ნა წი ლე იმ 
კვა ლი ფი ციურ მიმ წო დე ბელ თა მო ნა ცე მე ბი, რომ ლე ბიც აკ მა ყო ფი ლე-
ბენ თეთრ სია ში რე გის ტრა ციი სათ ვის კა ნონ ქვემ დე ბა რე ნორ მა ტიუ ლი 
აქ ტით დად გე ნილ კრი ტე რიუ მებს, რომ ლე ბიც არ ყო ფი ლან შე ტა ნი ლი 
სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის შავ სია ში, ან შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის მიერ 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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ბო ლო ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში მათ მი მართ არ მიმ დი ნა რეობს გა-
დახ დი სუუ ნა რო ბის შე სა ხებ საქ მის წარ მოე ბა, არ გააჩ ნიათ და ვა ლია ნე ბა 
სა ხელ მწი ფო ბიუ ჯე ტის წი ნა შე და ბო ლო სა მი წლის გან მავ ლო ბა ში მა თი 
ბრუნ ვა შეად გენ და არა ნაკ ლებ €375,940. სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვებ ში მო ნა-
წი ლე, თეთრ სია ში და რე გის ტრი რე ბულ კვა ლი ფი ციურ მომ წო დებ ლებ ზე 
ვრცელ დე ბა გა მარ ტი ვე ბუ ლი პრო ცე დუ რე ბი. 

შეს ყიდ ვის საერ თო ტერ მი ნო ლო გიის გა მო ყე ნე ბით შე მუ შავ და შეს-
ყიდ ვის ობიექ ტე ბის კა ტა ლო გი. კო დე ბის გა მო ყე ნე ბა უმარ ტი ვებს უც ხოურ 
კომ პა ნიებს ელექ ტრო ნუ ლი ტენ დე რე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბას. 

DCFTA-ის განხორციელების თვალსაზრისით შესასრულებელი სამუშაო. 
სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი კა ნონ-
მდებ ლო ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად დაიხ ვე წა და გა დაი სინ ჯა ევ რო კავ ში რი სა 
და საერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ თან მი სი შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნის 
მიზ ნით. DCFTA-ში ასა ხუ ლი სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვებ თან და კავ ში რე ბუ ლი 
ზე მოაღ ნიშ ნუ ლი სა კა ნონ მდებ ლო და ინ სტი ტუ ციო ნა ლუ რი მოთ ხოვ ნე ბი, 
რე ფორ მე ბის გა ტა რე ბის დე ტა ლურ გზამ კვლევს წარ მოად გენს. სა ქარ-
თვე ლომ უკ ვე მიაღ წია მნიშ ვნე ლო ვან წინ სვლას DCFTA-ის სა ხელ მწო ფო 
შეს ყიდ ვე ბის შე სა ხებ თავ ში ასა ხუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის გან ხორ ციე ლე ბის 
თვალ საზ რი სით, მაგ რამ არ სე ბობს გარ კვეუ ლი სფე როე ბი, რომ ლე ბიც 
ხელ შეკ რუ ლე ბის მოთ ხოვ ნებ თან უნ და იქ ნას მოყ ვა ნი ლი შე სა ბა მი სო ბა ში. 

კა ნონ მდებ ლო ბის დახ ვე წა. სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სფე რო ში არ-
სე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბა შემ დგომ გაუმ ჯო ბე სე ბას სა ჭი როებს, რა თა იგი 
სრულ შე სა ბა მი სო ბა ში იქ ნას მოყ ვა ნი ლი ევ რო კავ ში რის პრინ ცი პებ თან, 
რომ ლე ბიც მათ შო რის შემ დეგ სფე როებს მოი ცავს:

• DCFTA-ს ძი რი თად სტან დარ ტებ თან შე სა ბა მი სო ბა: სა ქარ თვე ლოს 
კა ნონ მდებ ლო ბა შემ დგომ დახ ვე წას სა ჭი როებს, რა თა მას ში უკეთ 
იყოს ასა ხუ ლი თა ნა ბა რი მოპ ყრო ბი სა და თა ნა ზო მიე რე ბის პრინ-
ცი პე ბი. ასე ვე, წი ნა და დე ბის წარ დგე ნის თვის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
ვა დე ბი არ არის საკ მა რი სი. 

• სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის მოც ვის სფე რო. შემ სყიდ ვე ლი ორ გა ნი-
ზა ციე ბის გან მარ ტე ბა უნ და გა დაი სინ ჯოს და შე სა ბა მი სო ბა ში იქ ნას 
მოყ ვა ნი ლი ევ რო კავ ში რის გან მარ ტე ბას თან. გარ და ამი სა, კონ კრე ტუ-
ლად არ არის ნახ სე ნე ბი კო მუ ნა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბა. დაშ ვე ბუ ლი გა-
მო ნაკ ლი სე ბი სრუ ლად არ შეე სა ბა მე ბა ევ რო კავ ში რის დი რექ ტი ვებს. 

• შეს ყიდ ვის პრო ცე დუ რე ბი. სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის შე სა ხებ კა ნონ-
ში ასა ხუ ლი უნ და იქ ნას ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნი-
ლი შეს ყიდ ვის სა ხეე ბი (ღია, შეზ ღუ დუ ლი, მო ლა პა რა კე ბე ბის გზით და 
კონ კურ სი). ასე ვე, შე მო ღე ბულ უნ და იქ ნას ჩარ ჩო ხელ შეკ რუ ლე ბის 
და დე ბის შე საძ ლებ ლო ბა, რა საც გარ კვეუ ლი მოქ ნი ლო ბა ახა სია თებს. 
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• ვა დე ბი და შეტ ყო ბი ნე ბა. სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის შე სა ხებ კა ნო-
ნით გან საზ ღვრუ ლი სა ტენ დე რო წი ნა და დე ბე ბის წარ დგე ნის ვა დე ბი 
უფ რო მოკ ლეა, ვიდ რე ევ რო კავ ში რის დი რექ ტი ვე ბით დად გე ნი ლი 
ვა დე ბი. კა ნონ მდებ ლო ბა ში არ არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი შეტ ყო ბი-
ნე ბის კონ კრე ტუ ლი სა ხეე ბი, მა გა ლი თად წი ნას წა რი ინ ფორ მი რე ბა 
და პე რიო დუ ლი საო რიენ ტა ციო შეტ ყო ბი ნე ბა, რო გორც ეს ევ რო კავ-
ში რის დი რექ ტი ვე ბი თაა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. 

• სა ტენ დე რო დო კუ მენ ტე ბი. სა ტენ დე რო დო კუ მენ ტა ციას თან და კავ-
ში რე ბით სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბა ში უნ და აი სა ხოს ეკო ნო-
მი კუ რი ოპე რა ტო რე ბის სა ვალ დე ბუ ლო და არ ჩე ვი თი გა მო რიც ხვის 
წე სე ბი, რა საც ით ვა ლის წი ნებს ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბა. გა-
და სინ ჯვას სა ჭი როებს შა ვი სიის სის ტე მა. 

• კონ ცე სიე ბი. კა ნო ნი არ შეი ცავს საკ მა რის სა მარ თლებ რივ სა ფუძ ვლებს 
კონ ცე სიებ თან და კავ ში რე ბით. ამ კუთ ხით სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ-
ლო ბის ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბას თან დაახ ლოე ბა, სა ხელ მწი-
ფო შეს ყიდ ვე ბის სა ვა რაუ დო დროის გრა ფი კის მი ხედ ვით გათ ვა ლის-
წი ნე ბუ ლია დაახ ლოე ბის მე-4 ეტაპ ზე (ი ხი ლეთ ცხრი ლი 10.2).

ინ სტი ტუ ციო ნა ლუ რი ჩარ ჩო და და ვე ბის გან ხილ ვა. სა ქარ თვე ლო 
თით ქმის სრულ შე სა ბა მი სო ბა შია DCFTA-ის ინ სტი ტუ ციო ნა ლურ მოთ-
ხოვ ნებ თან, რომ ლე ბიც ზე მოთ იყო გან ხი ლუ ლი. სა ქარ თვე ლოს კარ გად 
გან ვი თა რე ბუ ლი ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი ინ სტი ტუ ციო ნა ლუ რი ჩარ ჩო გააჩ ნია 
სა ჯა რო შეს ყიდ ვე ბის კოორ დი ნა ციის, გან ხორ ციე ლე ბი სა და მო ნი ტო რინ-
გის სფე რო ში და ამ კუთ ხით, წამ ყვა ნი რო ლი და მოუ კი დე ბელ სტრუქ ტუ-
რას - სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის საა გენ ტოს - აქვს მი ნი ჭე ბუ ლი. 

სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის საა გენ ტოს თან შექ მნი ლია და ვე ბის გან-
ხილ ვის საბ ჭო, რომ ლის შე მად გენ ლო ბა ში 6 წევ რი შე დის, საი და ნაც სამ 
წევრს სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის საა გენ ტო ნიშ ნავს, ხო ლო და ნარ ჩენ 
სამ წევრს კი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციე ბი ირ ჩე ვენ. არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ციე ბის ჩარ თვა ამ პრო ცეს ში უზ რუნ ველ ყოფს მეტ გამ ჭვირ ვა-
ლო ბას და და ვე ბის გან ხილ ვის საბ ჭოს და მოუ კი დებ ლო ბას. შეს ყიდ ვე ბის 
სის ტე მას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა ჩივ რე ბი გარ და შემ სყიდ ვე ლი ორ გა ნი-
ზა ციი სა და სა სა მარ თლო სი, ასე ვე შეიძ ლე ბა წა რედ გი ნოს და ვე ბის გან-
ხილ ვის საბ ჭოს. სა ჩივ რის წარ დგე ნა სა და გან ხილ ვას თან და კავ ში რე ბით 
სა ფა სუ რის გა დახ და არ არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. სა ჩივ რე ბის წარ დგე ნა 
ელექ ტრო ნუ ლად ხდე ბა საა გენ ტის ვებ -გვერ დზე შე სა ბა მი სი ფორ მის 
შევ სე ბის გზით. თუ სა ჩივ რის მარ თლზო მიე რე ბა და დას ტურ დე ბა, და ვე ბის 
გან ხილ ვის საბ ჭომ მაქ სი მუმ 10 დღის გან მავ ლო ბა ში უნ და შეატ ყო ბი ნოს 
შემ სყიდ ველ ორ გა ნი ზა ციას დაშ ვე ბუ ლი შეც დო მის თაო ბა ზე და მოით-
ხო ვოს მი სი გა მოს წო რე ბა. გარ და ამი სა, საბ ჭოს შეუძ ლია მოით ხო ვოს 
სა ტენ დე რო კო მი სიის გა დაწ ყვე ტი ლე ბის გა და სინ ჯვა, გაუქ მე ბა, ხო ლო 
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მძი მე დარ ღვე ვის შემ თხვე ვა ში, უფ ლე ბა მო სი ლია საქ მე გა დას ცეს სა მარ-
თალ დამ ცავ სტრუქ ტუ რებს. და ვე ბის გან ხილ ვის საბ ჭოს გა დაწ ყვე ტი ლე ბა 
შეიძ ლე ბა გა სა ჩივ რდეს სა სა მარ თლო ში. 

და ვე ბის გან ხილ ვის საბ ჭოს დაარ სე ბი დან, 2010 წლი დან, 2015 წლამ-
დე პე რიოდ ში საბ ჭოს 2,167 სა ჩი ვა რი წა რედ გი ნა, საი და ნაც 571 სრუ ლად 
იქ ნა დაკ მა ყო ფი ლე ბუ ლი, 864 არ იქ ნა დაკ მა ყო ფი ლე ბუ ლი, 324 ნა წი ლობ-
რივ დაკ მა ყო ფილ და, 35 გა ტა ნილ იქ ნა, 371 დაუშ ვებ ლად იქ ნა მიჩ ნეუ ლი, 
ხო ლო 2 გან ხილ ვის ეტაპ ზეა. იმა ვე პე რიო დის გან მავ ლო ბა ში და ვე ბის 
გან მხილ ვე ლი საბ ჭოს 69 გა დაწ ყვე ტი ლე ბა სა სა მარ თლო ში გა სა ჩივ რდა, 
თუმ ცა წა რუ მა ტებ ლად. 

ელექ ტრო ნუ ლი შეს ყიდ ვე ბი. სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სის ტე მა ში 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი 2010 წლი დან გან ხორ ციელ და, რო დე საც 
სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის ერ თია ნი ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მა დაი ნერ გა. 
შეს ყიდ ვე ბის ტრა დი ციუ ლი სის ტე მა, რო მე ლიც დო კუ მენ ტურ ფორ მატ ში 
იწარ მოე ბო და, სრუ ლად ჩა ნაც ვლდა ახა ლი ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მით, 
რო მელ მაც შეს ყიდ ვე ბის პრო ცე სის გამ ჭვირ ვა ლო ბის ამაღ ლე ბას და მის 
გა მარ ტი ვე ბას შეუწ ყო ხე ლი. გარ და ამი სა, მნიშ ვნე ლოვ ნად შემ ცირ და 
ად მი ნის ტრა ციუ ლი ხარ ჯე ბი და გაი ზარ და ხელ მი საწ ვდო მო ბა. სა ხელ-
მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის ერ თია ნი ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მა უზ რუნ ველ ყოფს 
სა ქარ თვე ლო ში სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სფე რო ში არ სე ბუ ლი ისე თი 
ინ ფორ მა ციის ხელ მი საწ ვდო მო ბას, რო გო რი ცაა წლიუ რი შეს ყიდ ვე ბის 
გეგ მე ბი, ტენ დე რე ბის თაო ბა ზე შეტ ყო ბი ნე ბე ბი და შე სა ბა მი სი დო კუ მენ ტე-
ბი, სა ტენ დე რო წი ნა და დე ბე ბი და სა ტენ დე რო დო კუ მენ ტა ცია, სა ტენ დე რო 
კო მი სიის გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბი, შე სა ბა მი სი კო რეს პონ დენ ცია, ხელ შეკ-
რუ ლე ბე ბი და ხელ შეკ რუ ლე ბებ ში შე ტა ნი ლი ცვლი ლე ბე ბი, ხა ზი ნის მეშ-
ვეო ბით გან ხორ ციე ლე ბუ ლი ან გა რიშ სწო რე ბე ბი და სხვა. რე გის ტრა ცია 
სა ვალ დე ბუ ლოა მხო ლოდ შემ სყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ციი სა და მიმ წო დებ-
ლის სტა ტუ სის მი სა ღე ბად. და რე გის ტრი რე ბა საკ მაოდ მარ ტი ვია და არ 
არის სა ჭი რო ელექ ტრო ნუ ლი ხელ მო წე რის და მა დას ტუ რე ბე ლი ცნო ბის 
წარ დგე ნა. ამ ჟა მად სის ტე მა ში და რე გის ტრი რე ბუ ლია 4,455 შემ სყიდ ვე ლი 
ორ გა ნი ზა ცია და 27,464 მიმ წო დე ბე ლი. შემ სყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ციე ბი 
ვალ დე ბუ ლი არიან სის ტე მის ე.წ. „ე ლექ ტრო ნუ ლი გეგ მე ბის მო დულ ში“ 
გა მოაქ ვეყ ნონ თა ვიან თი წლიუ რი შეს ყიდ ვე ბის გეგ მა. ტენ დერ ში მო-
ნა წი ლეო ბა და წი ნა და დე ბე ბის წარ დგე ნა ელექ ტრო ნუ ლი გზით ხდე ბა. 
სა ქარ თვე ლოს ელექ ტრო ნუ ლი შეს ყიდ ვე ბის სის ტე მამ ბევ რი საერ თა შო-
რი სო ორ გა ნი ზა ციის მა ღა ლი შე ფა სე ბა დაიმ სა ხუ რა. მა გა ლი თად, გაე რომ 
სა ქარ თვე ლოს ელექ ტრო ნუ ლი შეს ყიდ ვე ბის სის ტე მას 71 ქვეყ ნის 471 კან-
დი დატს შო რის მეო რე ად გი ლი მია ნი ჭა 2012 წელს ორ გა ნი ზე ბუ ლი გაე როს 
სა ჯა რო მომ სა ხუ რე ბის და ჯილ დოე ბის ფარ გლებ ში. EBRD-იმ რე გიო ნის 26 
ქვე ყა ნას შო რის სა ქარ თვე ლოს პირ ვე ლი ად გი ლი მია ნი ჭა ელექ ტრო ნუ-
ლი შეს ყიდ ვე ბის სის ტე მის და ნერ გვის თვის. ელექ ტრო ნუ ლი შეს ყიდ ვე ბის 
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სის ტე მის პლატ ფორ მას სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის საა გენ ტო მარ თავს.58

იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ევ რო კავ ში რის დი რექ ტი ვე ბით გათ-
ვა ლის წი ნე ბუ ლი ელექ ტრო ნუ ლი შეს ყიდ ვე ბის ძი რი თა დი მოთ ხოვ ნე ბი 
სა ქარ თვე ლოს მიერ უკ ვე შეს რუ ლე ბუ ლია, სა ქარ თვე ლო შეძ ლებს ახა-
ლი სა მარ თლებ რი ვი მოთ ხოვ ნე ბის შეს რუ ლე ბას დაახ ლოე ბის გან რი გის 
შე სა ბა მი სად. 

შე საძ ლებ ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბა სა ჯა რო შეს ყიდ ვე ბის სფე რო ში. სა-
ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის საა გენ ტო თა ვის სას წავ ლო ცენ ტრში, რო მე ლიც 
2014 წელს დაარ სდა, ატა რებს ტრე ნინ გებს შემ სყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ციე-
ბის თვის. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ სას წავ ლო ცენ ტრის არ სე ბუ ლი შე საძ ლებ-
ლო ბე ბი არ არის საკ მა რი სი და გაძ ლიე რე ბას სა ჭი როებს. და გეგ მი ლია 
გაიდ ლაი ნე ბის, ინ სტრუქ ციე ბი სა და სა ხელ მძღვა ნე ლოს შე მუ შა ვე ბა შემ-
სყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ციე ბის ტრე ნინ გე ბის სა ჭი როე ბე ბის უკეთ დაკ მა ყო-
ფი ლე ბის მიზ ნით. 

58 ხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო პლატფორმა შემდეგ ვებგვერდზე:  
https://tenders.procurement.gov.ge/.

სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბი - მოკ ლე მი მო ხილ ვა 

სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი კა ნონ-
მდებ ლო ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად დაიხ ვე წა და გა დაი სინ ჯა ევ რო კავ ში რი სა 
და საერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ თან მი სი შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნის 
მიზ ნით. არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბი DCFTA-ის ფარ გლებ ში გათ ვა ლის წი ნე-
ბუ ლი სა კა ნონ მდებ ლო დაახ ლოე ბის პრო ცეს ში უნ და აღ მოიფ ხვრას. 

სა ქარ თვე ლოს კარ გად გან ვი თა რე ბუ ლი ინ სტი ტუ ციო ნა ლუ რი ჩარ ჩო 
გააჩ ნია სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის კოორ დი ნა ციის, გან ხორ ციე ლე ბი-
სა და მო ნი ტო რინ გის სფე რო ში და ამ სის ტე მის ფარ გლებ ში წამ ყვა ნი 
რო ლი აქვს და მოუ კი დე ბელ სტრუქტურას, სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის 
სააგენტოს. 

2010 წლიდან საქართველოს სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სის ტე მა სრუ-
ლად ელექ ტრო ნუ ლი გახ და, რა მაც შეს ყიდ ვე ბის პრო ცე სის გამ ჭვირ ვა-
ლო ბის ამაღ ლე ბას და გა მარ ტი ვე ბას, ად მი ნის ტრა ციუ ლი ხარ ჯე ბის მნიშ-
ვნე ლო ვან შემ ცი რე ბა სა და ხელ მი საწ ვდო მო ბის გაზ რდას შეუწ ყო ხე ლი. 

გაე რომ სა ქარ თვე ლოს ელექ ტრო ნუ ლი შეს ყიდ ვე ბის სის ტე მას 71 
ქვეყ ნის 471 კანდიდატს შორის მეორე ადგილი მიანიჭა გაეროს მიერ 
2012 წელს ორგანიზებული გაე როს სა ჯა რო სის ტე მე ბის და ჯილ დოე ბის 
ფარ გლებ ში. EBRD-იმ რეგიონის 26 ქვეყანას შორის საქართველოს 
პირველი ადგილი მიანიჭა ელექტრონული შესყიდვების სისტემის 
დანერგვისთვის. 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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11. ინტელექტუალური საკუთრების 
უფლებები 

დღე ვან დე ლი ცოდ ნა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ეკო ნო-
მი კის პი რო ბებ ში, ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი სა კუთ რე-
ბის უფ ლე ბე ბის დაც ვა მნიშ ვნე ლო ვა ნია არა 
მხო ლოდ ინო ვა ციე ბი სა და კრეა ტიუ ლო ბის 
ხელ შეწ ყო ბის თვის, არა მედ აგ რეთ ვე და საქ-
მე ბის გაზ რდი სა და კონ კუ რენ ტუ ნა რია ნო ბის 
ამაღ ლე ბის თვის. DCFTA-ის მოთ ხოვ ნე ბის შე-
სა ბა მი სად, სა ქარ თვე ლომ უნ და უზ რუნ ველ ყოს 
ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბის 
(IPR) სის ტე მის მო დერ ნი ზა ცია. ეს რე ფორ მე ბი 

ხელს შეუწ ყობს სა ქარ თვე ლო ში სტა ბი ლუ რი სა მარ თლებ რი ვი გა რე მოს 
შექ მნას ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბის დაც ვის თვის, რაც 
უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია უც ხოუ რი ინ ვეს ტი ციე ბის მო ზიდ ვის მიზ ნით. 

შე თან ხმე ბის დე ბუ ლე ბე ბი 

DCFTA-ს თა ვი ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ 
მიზ ნად ისა ხავს ინო ვა ციუ რი და შე მოქ მე დე ბი თი პრო დუქ ტე ბის წარ მოე ბი-
სა და კო მერ ცია ლი ზა ციის ხელ შეწ ყო ბას, ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი სა კუთ რე ბის 
უფ ლე ბე ბის დაც ვი სა და აღ სრუ ლე ბის ადექ ვა ტუ რი დო ნის უზ რუნ ველ-
ყო ფის პი რო ბებ ში. ამ თა ვით გან საზ ღვრუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი ემა ტე ბა 
სა ქარ თვე ლოს ვალ დე ბუ ლე ბებს, რომ ლე ბიც ვაჭ რო ბის მსოფ ლიო ორ-
გა ნი ზა ციის ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბის ვაჭ რო ბას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი ას პექ ტე ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ბა შია (TRIPS შე თან ხმე ბა) 
გან საზ ღვრუ ლი. ვაჭ რო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ციის ეს შე თან ხმე ბა გან-
საზ ღვრავს დაც ვის იმ მი ნი მა ლურ დო ნეს, რაც ყვე ლა წევ რმა სა ხელ მწი-
ფომ უნ და უზ რუნ ველ ყოს ვაჭ რო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ციის სხვა წევ რი 
ქვეყ ნე ბის ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბებ თან მი მარ თე ბა ში. 
DCFTA აღია რებს ვაჭ რო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ციის ამ წე სებს და რამ-
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დე ნი მე სფე რო ში ად გენს ახალ მოთ ხოვ ნებს. ამას სა ქარ თვე ლო ზე მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი გავ ლე ნა აქვს, ვი ნაი დან მან უნ და გაავ რცე ლოს ‘TRIPS-პლუს 
დე ბუ ლე ბე ბი“ ვაჭ რო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ციის ყვე ლა წევრ ქვე ყა ნა ზე 
TRIPS-ის უპი რა ტე სი ხელ შეწ ყო ბის რე ჟი მის შე სა ხებ დე ბუ ლე ბის შე სა ბა-
მი სად (TRIPS მუხ ლი 4). 

DCFTA-ის სხვა თა ვე ბის გან გან სხვა ვე ბით, ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი სა-
კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ თა ვი არ ავალ დე ბუ ლებს სა ქარ თვე ლოს 
დაუახ ლოოს თა ვი სი კა ნონ მდებ ლო ბა ევ რო კავ ში რის ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი 
სა კუთ რე ბის უფ ლე ბებ თან და კავ ში რე ბულ კა ნონ მდებ ლო ბას, რომ ლის 
ჩა მო ნათ ვა ლი შე თან ხმე ბა ზეა თან დარ თუ ლი. თუმ ცა, DCFTA-ის ძი რი თა დი 
ტექ სტი უაღ რე სად დე ტა ლუ რია და მი სი დე ბუ ლე ბე ბის უმე ტე სო ბა ასა ხავს, 
ან ზუს ტად იმეო რებს ევ რო კავ ში რის ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი სა კუთ რე ბის უფ-
ლე ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის რამ დე ნი მე პრინ ციპ სა და 
პრო ცე დუ რას. DCFTA-ში ასა ხუ ლია საავ ტო რო უფ ლე ბებ თან, სა სა ქონ ლო 
ნიშ ნებ თან, გეოგ რა ფიულ აღ ნიშ ვნებ თან (GI) და დი ზაინ თან და კავ ში რე-
ბუ ლი წე სე ბი, მათ შო რის აღ სრუ ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი დე ტა ლუ რი 
დე ბუ ლე ბე ბი. 

საავ ტო რო უფ ლე ბე ბი. მხა რეებ მა უნ და უზ რუნ ველ ყონ რამ დე ნი მე 
საერ თა შო რი სო კონ ვენ ციის და შე თან ხმე ბის მოთ ხოვ ნე ბის დაც ვა (მაგ. 
შემ სრუ ლებ ლე ბის, ფო ნოგ რა მე ბის და მამ ზა დებ ლე ბის და მაუწ ყებ ლო ბის 
ორ გა ნი ზა ციე ბის უფ ლე ბა თა დაც ვის შე სა ხებ რო მის კონ ვენ ცია, ლი ტე რა-
ტუ რის და ხე ლოვ ნე ბის ნა წარ მოებ თა დაც ვის შე სა ხებ ბერ ნის კონ ვენ ცია, 
ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი სა კუთ რე ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ციის ხელ შეკ რუ ლე ბა 
საავ ტო რო უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ). DCFTA-ით დად გე ნი ლია, რომ ლი ტე რა ტუ-
რის და ხე ლოვ ნე ბის ნა წარ მოე ბის ავ ტო რის უფ ლე ბე ბი მი სი გარ დაც ვა ლე-
ბი დან 70 წლის გან მავ ლო ბა ში უნ და იყოს და ცუ ლი. შე თან ხმე ბა ასე ვე შეე-
ხე ბა მაუწ ყებ ლო ბა სა და სა ზო გა დოე ბას თან კო მუ ნი კა ციას, ტექ ნო ლო გიურ 
სა შუა ლე ბე ბის, მარ თვის შე სა ხებ ინ ფორ მა ციის უფ ლე ბე ბის და ხე ლა ხა ლი 
გა ყიდ ვის უფ ლე ბე ბის დაც ვას. უფ ლე ბე ბის კო ლექ ტიუ რი მარ თვის სა კით-
ხზე თა ნამ შრომ ლო ბის შე სა ხებ დე ბუ ლე ბა სცდე ბა TRIPS-ის შე თან ხმე ბის 
ფარ გლებს და უბ რა ლოდ ით ვა ლის წი ნებს (ე.წ. „რბი ლი ვალ დე ბუ ლე ბა“) 
მხა რეე ბის “შემ გრო ვე ბე ლი ორ გა ნი ზა ციე ბის”59  მიერ ერ თმა ნეთ თან შე-
თან ხმე ბე ბის გა ფორ მე ბას ნა წარ მოე ბე ბის და სხვა და ცუ ლი ობიექ ტე ბის 
ხელ მი საწ ვდო მო ბის ხელ შეწ ყო ბი სა და ასე თი ნა წარ მოე ბე ბი სა და და ცუ ლი 
ობიექ ტე ბის გა მო ყე ნე ბი სათ ვის როიალ ტე ბის ურ თიერ თგა და ცე მის მიზ ნით. 

59 კერ ძოდ, ეს არის სტრუქ ტუ რე ბი, რომ ლე ბიც  IPR-ის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ეროვ ნუ ლი კა ნონ მდებ-
ლო ბის სა ფუძ ველ ზეა შექ მნი ლი, და რომ ლე ბიც პა სუ ხის მგე ბე ლი არიან IPR-ის ად მი ნის ტრი რე ბა-
ზე, მაგ. მუ სი კო სე ბის საავ ტო რო უფ ლე ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი როიალ ტის აკ რე ფა ზე პა სუ ხის მგე-
ბე ლი სა ზო გა დოე ბე ბი. 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
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სა სა ქონ ლო ნიშ ნე ბი. DCFTA ძი რი თა დად მოით ხოვს ისე თი საერ-
თა შო რი სო შე თან ხმე ბე ბის გან ხორ ციე ლე ბას, რო გო რე ბი ცაა ნიშ ნე ბის 
საერ თა შო რი სო რე გის ტრა ციის შე სა ხებ მად რი დის შე თან ხმე ბის ოქ მი 
და ნიშ ნე ბის რე გის ტრა ციის მიზ ნით სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის საერ-
თა შო რი სო კლა სი ფი კა ციის შე სა ხებ ნი ცის შე თან ხმე ბა. გარ და ამი სა, 
სა ქარ თვე ლომ უნ და და ნერ გოს სა სა ქონ ლო ნიშ ნე ბის რე გის ტრა ციის 
სა მარ თლია ნი და გამ ჭვირ ვა ლე სის ტე მა, რომ ლის ფარ გლებ შიც სა სა-
ქონ ლო ნიშ ნე ბის შე სა ბა მი სი უწ ყე ბის მიერ მი ღე ბუ ლი ყო ვე ლი სა ბო ლოო 
უარ ყო ფი თი გა დაწ ყვე ტი ლე ბა უნ და იყოს სა თა ნა დოდ და სა ბუ თე ბუ ლი და 
წე რი ლო ბით უნ და ეც ნო ბოს გან მცხა დე ბელს. სა ქარ თვე ლომ ასე ვე უნ და 
უზ რუნ ველ ყოს სა სა ქონ ლო ნიშ ნებ ზე გა ნაც ხა დე ბი სა და რე გის ტრი რე ბუ ლი 
ნიშ ნე ბის ელექ ტრო ნუ ლი მო ნა ცემ თა ბა ზის სა ჯა როდ ხელ მი საწ ვდო მო ბა. 

გეოგ რა ფიუ ლი აღ ნიშ ვნე ბი. შე თან ხმე ბის ტექ სტის შე სა ბა მი სად, სა-
ქარ თვე ლოს ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბის მა რე გუ ლი-
რე ბე ლი კა ნონ მდებ ლო ბა (მაგ. კა ნო ნი სა ქონ ლის ადგილწარმოშობის 
დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნის შესახებ) შე სა ბა მი სო ბა შია 
გეოგ რა ფიუ ლი აღ ნიშ ვნე ბის (GI) რე გის ტრა ცია სა და კონ ტროლ თან და კავ-
ში რე ბულ მოთ ხოვ ნებ თან (და ნარ თი XVII-A) და შე სა ბა მი სად, არ სა ჭი როებს 
შემ დგომ დაახ ლოე ბას ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბას თან. აღ ნიშ ნუ ლი 
გან პი რო ბე ბუ ლია იმით, რომ DCFTA-ის გა ფორ მე ბამ დე სა ქარ თვე ლომ 
ევ რო კავ შირ თან გაა ფორ მა შე თან ხმე ბა გეოგ რა ფიულ აღ ნიშ ვნებ თან 
და კავ ში რე ბით, რო მე ლიც შემ დგომ ინ ტეგ რი რე ბულ იქ ნა DCFTA-ში. და-
ნარ თებ ში ასა ხუ ლია ორი ვე მხა რის სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო პრო დუქ ციის, 
საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბის, ღვი ნი სა და ალ კო ჰო ლუ რი სას მე ლე ბის გეოგ რა-
ფიუ ლი აღ ნიშ ვნე ბის ვრცე ლი ნუს ხა (მაგ. ევ რო კავ ში რის მხრი დან ისე თი 
პრო დუქ ცია, რო გო რი ცაა პრო შუ ტო დი პარ მა, შამ პა ნუ რი და ყვე ლი ფე ტა). 
TRIPS-ის მოთ ხოვ ნებ ზე და მა ტე ბით, და ნარ თში მი თი თე ბუ ლი გეოგ რა-
ფიუ ლი აღ ნიშ ვნე ბი და ცუ ლი უნ და იყოს მსგავ სი პრო დუქ ციის დამ ცა ვი 
აღ ნიშ ვნის ნე ბის მიე რი პირ და პი რი ან არა პირ და პი რი ფორ მით კო მერ-
ციუ ლი გა მო ყე ნე ბის გან. გეოგ რა ფიუ ლი აღ ნიშ ვნე ბის ქვე კო მი ტე ტი მო ნი-
ტო რინგს გაუ წევს ამ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბას და ან გა რიშს წა რუდ გენს 
ვაჭ რო ბის კო მი ტეტს. თა ვის მხრივ, ვაჭ რო ბის კო მი ტე ტი პა სუ ხის მგე ბე ლია 
მო ცე მუ ლი თა ვის და ნარ თებ ში, მათ შო რის გეოგ რა ფიუ ლი აღ ნიშ ვნე ბის 
ჩა მო ნათ ვალ ში, ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნა ზე. 

დი ზაი ნი და პა ტენ ტი. სა ქარ თვე ლომ ასე ვე უნ და უზ რუნ ველ ყოს და-
მოუ კი დებ ლად შექ მნი ლი დი ზაი ნის დაც ვა, რო მე ლიც სიახ ლეს წარ მოად-
გენს და ორი გი ნა ლუ რია. ამ გვა რი დაც ვა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი უნ და იყოს 
რე გის ტრა ციის სა შუა ლე ბით და ექ სკლუ ზიურ უფ ლე ბას უნ და ანი ჭებ დეს 
რე გის ტრი რე ბუ ლი დი ზაი ნის მფლო ბელს შე დე გად, მე სა მე მხა რეს მი სი 
ნე ბარ თვის გა რე შე უფ ლე ბა არ აქვს გა მოი ყე ნოს რე გის ტი რე ბუ ლი დი ზაი-
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ნი, გან სა კუთ რე ბით კი მოახ დი ნოს მი სი დამ ზა დე ბა, გა სა ყი დად შე თა ვა ზე-
ბა, ბა ზარ ზე გან თავ სე ბა, იმ პორ ტი ან ექ სპორ ტი. დაც ვის ხან გრძლი ვო ბა 
უნ და იყოს 25 წე ლი, რო მე ლიც აით ვლე ბა სა რე გის ტრა ციო გა ნაც ხა დის 
შე ტა ნის დღი დან. კონ კრე ტუ ლი წე სე ბია დად გე ნი ლი სა მე დი ცი ნო და მცე-
ნა რე თა დაც ვის პრო დუქ ტე ბის პა ტენ ტებ თან და კავ ში რე ბით. მა გა ლი თად, 
ფარ მა ცევ ტუ ლი მო ნა ცე მე ბის დაც ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი დე ბუ ლე ბე ბი, 
რომ ლე ბიც სცდე ბა TRIPS-ის შე თან ხმე ბით დად გე ნილ მოთ ხოვ ნებს, სა-
ქარ თვე ლოს ავალ დე ბუ ლებს, რომ უზ რუნ ველ ყოს ყოვ ლის მომ ცვე ლი 
სის ტე მის შექ მნა, რა თა გა რან ტი რე ბუ ლი იყოს სა მე დი ცი ნო პრო დუქ ციის 
ბა ზარ ზე გან თავ სე ბის ავ ტო რი ზა ციის მი ღე ბის თვის წარ დგე ნილ მო ნა ცემ-
თა კონ ფი დენ ცია ლო ბა და გაუმ ჟღავ ნებ ლო ბა. 

ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბის აღსრულება. შე თან ხმე ბა 
ით ვა ლის წი ნებს ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბის სა თა ნა დო 
აღ სრუ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას. მო ცე მუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი სცდე ბა 
TRIPS-ის შე თან ხმე ბით დად გე ნილ მოთ ხოვ ნებს. DCFTA-ით გათ ვა ლის წი ნე-
ბუ ლი ხელ შემ წყო ბი ზო მე ბი და ქმე დე ბე ბი სა მარ თლია ნი და თა ნას წო რი 
უნ და იყოს და არ უნ და ქმნი დეს ბა რიე რებს ვაჭ რო ბის თვის. სა მო ქა ლა ქო 
ზო მე ბი სა და პრო ცე დუ რე ბის შე სა ხებ ნა წი ლი, რო მე ლიც ძი რი თა დად 
ევ რო კავ ში რის ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბის აღ სრუ ლე-
ბის დი რექ ტი ვას ეყ რდნო ბა,60 შეი ცავს დე ტა ლურ დე ბუ ლე ბებს ინ ტე ლექ-
ტუა ლუ რი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბის სა სა მარ თლო წე სით აღ სრუ ლე ბის 
პრო ცე დუ რებ თან და კავ ში რე ბით (მაგ. გამ ჭვირ ვა ლო ბა, პრო ცე სუა ლუ რი 
სა მარ თლია ნო ბა, ინ ფორ მა ციის მი ღე ბის უფ ლე ბა, მტკი ცე ბუ ლე ბა თა 
შე ნარ ჩუ ნე ბის ღო ნის ძიე ბე ბი და სა სა მარ თლო გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბის გა-
მოქ ვეყ ნე ბა). სა სა მარ თლო ორ გა ნოებს უნ და შეეძ ლოთ ბაზ რი დან იმ 
პრო დუქ ციის ამო ღე ბა ან გა ნად გუ რე ბა რო მელ ზეც დად გე ნი ლია ინ ტე-
ლექ ტუა ლუ რი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვა. გარ და ამი სა, სა სა-
მარ თლოს ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბის ხელ ყო ფის შე-
სა ჩე რებ ლად უნ და შეეძ ლოს ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის 
დამ რღვე ვის მი მართ აკ რძალ ვის და ჯა რი მის ან კომ პენ სა ციის და კის რე ბა. 
ამას თან, შე თან ხმე ბა შეი ცავს დე ბუ ლე ბებს სა შუა მავ ლო მომ სა ხუ რე ბის 
მიმ წო დებ ლე ბის პა სუ ხის მგებ ლო ბის თაო ბა ზე (მაგ. ონ ლაინ მომ სა ხუ-
რე ბის მიმ წო დებ ლე ბი).61 ეს დე ბუ ლე ბე ბი გად მო ტა ნი ლია ევ რო კავ ში რის 
ელექ ტრო ნუ ლი ვაჭ რო ბის შე სა ხებ დი რექ ტი ვი დან62 და ით ვა ლის წი ნებს 

60 იხილეთ დირექტივა  2004/48 EC ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების აღსრულების 
თაობაზე. 
61 მოცემული დებულებები ასახულია DCFTA-ს თავში „დაფუძნება, მომსახურებით ვაჭრობა და 
ელექტრონული კომერცია (მუხლები 129–133).
62 იხი ლეთ ელექ ტრო ნუ ლი კო მერ ციის შე სა ხებ დი რექ ტი ვა  2000/31/EC ში და ბა ზარ ზე საინ-
ფორ მა ციო სა ზო გა დოე ბის მომ სა ხუ რე ბის, კერ ძოდ ელექ ტრო ნუ ლი კო მერ ციის გარ კვეუ ლი 
სა მარ თლებ რი ვი ას პექ ტე ბის თაო ბა ზე.  

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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„უ საფ რთხო რე ჟიმს“, რომ ლი თაც გარ კვეუ ლი ტი პის სა შუა მავ ლო მომ სა-
ხუ რე ბის მომ წო დებ ლე ბი გარ კვეულ პი რო ბებ ში თა ვი სუფ ლდე ბიან პა სუ-
ხის მგებ ლო ბის გან ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის დარ ღვე ვის 
შემ თხვე ვა ში. 

გან ხორ ციე ლე ბის პერ სპექ ტი ვე ბი 

სა ქარ თვე ლოს ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბის სისტემა. 
სა ქარ თვე ლოს ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი სა კუთ რე ბის სის ტე მა ეტა პობ რი ვად 
ვი თარ დე ბო და. 1992 წელს სა ქარ თვე ლო ში პა ტენ ტე ბის ეროვ ნუ ლი სამ-
სა ხუ რი შეიქ მნა, რო მე ლიც შემ დგომ ში სა ქარ თვე ლოს ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი 
სა კუთ რე ბის ეროვ ნუ ლი ცენ ტრის სა ხით (საქ პა ტენ ტი) ჩა მო ყა ლიბ და. სა-
ქარ თვე ლო პირ ვე ლი ქვე ყა ნა იყო ყო ფი ლი საბ ჭო თა კავ ში რის ქვეყ ნებს 
შო რის, რო მელ მაც ასე თი სტრუქ ტუ რა შექ მნა. საქ პა ტენ ტი და მოუ კი დე ბე ლი 
სა ჯა რო სა მარ თლის იუ რი დიუ ლი პი რია, რო მე ლიც პა სუ ხის მგე ბე ლია ქვე-
ყა ნა ში ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბის დაც ვა ზე და მო ცე მულ 
სფე რო ში პო ლი ტი კის გან საზ ღვრა ზე. საქ პა ტენ ტი პრე მიერ მი ნის ტრის წი ნა-
შეა ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი. საქ პა ტენ ტის მან დატ ში შე დის ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი 
სა კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბის ყვე ლა მი მარ თუ ლე ბა. პირ ვე ლი კა ნონ მდებ ლო ბა 
მო ცე მულ სფე რო ში 1999 წელს იქ ნა მი ღე ბუ ლი. კა ნონ მდებ ლო ბა არე გუ ლი-
რებ და საავ ტო რო უფ ლე ბებ თან, სა სა ქონ ლო ნიშ ნებ თან და გეოგ რა ფიულ 
აღ ნიშ ვნებ თან და კავ ში რე ბულ ას პექ ტებს. მას შემ დეგ კა ნონ მდებ ლო ბამ 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი გა ნი ცა და, სა კა ნონ მდებ ლო ჩარ ჩო შე სა ბა-
მი სო ბა ში იქ ნა მოყ ვა ნი ლი ევ რო კავ ში რის სტან დარ ტებ თან და უფ ლე ბე ბის 
მფლო ბე ლე ბის ეფექ ტურ დაც ვას უზ რუნ ველ ყოფს. 

ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი სა კუთ რე ბის სის ტე მა თან და თა ნო ბით ვი თარ-
დე ბა. საქ პა ტენ ტმა ელექ ტრო ნუ ლი გა ნაც ხა დის სის ტე მა და მო ნა ცემ თა 
ბა ზა და ნერ გა, რის შე დე გა დაც გა ნაც ხა დე ბის წარ დგე ნის პრო ცე სი გა-
მარ ტივ და. ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი სა კუთ რე ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ციას თან 
თა ნამ შრომ ლო ბით, საქ პა ტენ ტმა დაიწ ყო პროექ ტი ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი 
სა კუთ რე ბის სა გან მა ნათ ლებ ლო ცენ ტრის შექ მნა ზე, სა დაც მთე ლი რი გი 
სა გან მა ნათ ლებ ლო ინი ცია ტი ვე ბი ხორ ციელ დე ბა და ამ სფე რო ში შე საძ-
ლებ ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბა ზე მი მარ თუ ლი ღო ნის ძიე ბე ბი ჩა ტარ დე ბა. 
ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბი სა და DCFTA-ს ხელ მო წე რის შე დე გად ინ ტე ლექ-
ტუა ლუ რი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ციის ფარ გლებ ში, 
სა ქარ თვე ლომ კავ კა სიის, ცენ ტრა ლუ რი აზიი სა და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის 
ქვეყ ნე ბის რე გიო ნუ ლი ჯგუ ფი დან გა დაი ნაც ვლა ცენ ტრა ლუ რი ევ რო პი სა 
და ბალ ტიის პი რე თის ქვეყ ნე ბის რე გიო ნა ლურ ჯგუფ ში. ეს პლატ ფორ მა 
სა შუა ლე ბას აძ ლევს სა ქარ თვე ლოს გაი ზია როს ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის 
გა მოც დი ლე ბა ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბის სფე რო ში, რაც 
თა ვის მხრივ ხელს შეუწ ყობს აქ ტიურ დია ლოგს ევ რო კავ შირ თან დაახ-
ლოე ბის თაო ბა ზე. 
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ვი ნაი დან გეოგ რა ფიუ ლი აღ ნიშ ვნე ბის დაც ვა ქვეყ ნის პრიო რი ტეტს 
წარ მოად გენს, სწრა ფად იზ რდე ბა და რე გის ტრი რე ბუ ლი გეოგ რა ფიუ ლი 
აღ ნიშ ვნე ბის და სა ქონ ლის ად გილ წარ მო შო ბის და სა ხე ლე ბე ბის რაო-
დე ნო ბა. მო ცე მულ დო კუ მენ ტზე მუ შაო ბის პე რიო დის თვის, 18 ქარ თუ ლი 
ღვი ნის და 8 მი ნე რა ლუ რი წყლის ად გილ წარ მო შო ბის და სა ხე ლე ბა და 
16 გეოგ რა ფიუ ლი აღ ნიშ ვნა იყო და რე გის ტრი რე ბუ ლი. საქ პა ტენ ტი სა და 
ღვი ნის ეროვ ნუ ლი საა გენ ტოს მიერ ერ თობ ლი ვად დაარ სდა არა სა მე წარ-
მეო (ა რა კო მერ ციუ ლი) იუ რი დიუ ლი პი რი „ქარ თუ ლი ად გილ წარ მო შო ბა“, 
რო მე ლიც მო ნა წი ლეო ბას მიი ღებს სა ქარ თვე ლო ში გეოგ რა ფიუ ლი აღ-
ნიშ ვნე ბის სის ტე მის გან ვი თა რე ბა ში. 

 DCFTA-ისთან მი მარ თე ბით დარ ჩე ნი ლი ღია საკითხები. მიუ ხე და ვად 
იმი სა, რომ სა ქარ თვე ლოს ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბის მა-
რე გუ ლი რე ბე ლი კა ნონ მდებ ლო ბა შე თან ხმე ბის ხელ მო წე რამ დეც ძი რი თა-
დად შე სა ბა მი სო ბა ში იყო ევ რო კავ ში რის სტან დარ ტებ თან, სა ქარ თვე ლოს 
ესა ჭი როე ბა და მა ტე ბი თი რე ფორ მე ბის გა ტა რე ბა მო ცე მულ სფე რო ში, 
რა თა კა ნონ მდებ ლო ბა სრულ შე სა ბა მი სო ბა ში იქ ნას მოყ ვა ნი ლი DCFTA-ს 
მოთ ხოვ ნებ თან. ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი სა კუთ რე ბის სფე როს მა რე გუ ლი რე-
ბელ სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბა ში გან სა ხორ ციე ლე ბე ლი ცვლი ლე-
ბე ბი მოი ცავს (თუმ ცა არ შე მოი ფარ გლე ბა) ქვე მოთ მო ცე მულ სა კით ხებს: 

საავ ტო რო და მო მიჯ ნა ვე უფ ლე ბე ბი. სა ქარ თვე ლოს საავ ტო რო უფ-
ლე ბე ბის სის ტე მა ძი რი თა დად შე სა ბა მი სო ბა შია DCFTA-ს მოთ ხოვ ნებ თან. 
მიუ ხე და ვად ამი სა, სა ჭი როა რამ დე ნი მე სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბის 
გან ხორ ციე ლე ბა, რო მელ თა შე სა ბა მი სა დაც საავ ტო რო უფ ლე ბე ბის დაც-
ვას თან და კავ ში რე ბით გან სხვა ვე ბუ ლი ვა დე ბი იქ ნე ბა დად გე ნი ლი. მა-
გა ლი თად, ფო ნოგ რა მებ თან და კავ ში რე ბით (ა ნუ, ნა წარ მოე ბის აუ დიო 
ჩა ნა წე რი), შემ სრუ ლებ ლის უფ ლე ბე ბი ნა წარ მოე ბის პირ ვე ლი გა მოქ ვეყ-
ნე ბი დან, ან სა ჯა რო წარ დგი ნე ბი დან 70 წლის შემ დეგ ამოი წუ რე ბა (ნაც-
ვლად 50 წლი სა). იგი ვე 70-წლია ნი ვა და გავ რცელ დე ბა ფო ნოგ რა მე ბის 
და მამ ზა დებ ლებ ზე, იმ პი რო ბით, რომ ფო ნოგ რა მა კა ნო ნიე რად იქ ნა გა-
მოქ ვეყ ნე ბუ ლი 50 წლის ვა და ში. 

სა სა ქონ ლო ნიშ ნე ბი. DCFTA-ს სა სა ქონ ლო ნიშ ნე ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის 
მოთ ხოვ ნებ თან შე სა ბა მი სო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით სა ჭი როა სა კა-
ნონ მდებ ლო რე ფორ მე ბის გა ტა რე ბა და ახა ლი დე ბუ ლე ბე ბის შე სა ბა მი-
სად, სა სა ქონ ლო ნიშ ნის რე გის ტრა ცია ზე უა რის სა თა ნა დოდ და სა ბუ თე ბა. 

პატენტები. DCFTA-ის თა ვი ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბე-
ბის თაო ბა ზე ავალ დე ბუ ლებს სა ქარ თვე ლოს და ნერ გოს რე გუ ლა ცია და-
მა ტე ბი თი დაც ვის სერ ტი ფი კა ტის თაო ბა ზე, რომ ლი თაც პა ტენ ტით დაც ვის 
ვა და გაიზ რდე ბა იმ ვა დით, რაც სა ჭი როა ად მი ნის ტრა ციუ ლი პრო ცე დუ რე-
ბის გა სავ ლე ლად პა ტენ ტზე გა ნაც ხა დის შე ტა ნის მო მენ ტი დან შე სა ბა მის 
ბა ზარ ზე პრო დუქ ტის პირ ვე ლად დაშ ვე ბამ დე. მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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ასე თი შე საძ ლებ ლო ბა მა ნამ დეც იყო გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა ქარ თვე ლოს 
კა ნონ მდებ ლო ბით, ახა ლი რე გუ ლა ცია მე ტად იქ ნე ბა შე სა ბა მი სო ბა ში ევ-
რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბას თან. იგი ვე წე სი გავ რცელ დე ბა მცე ნა რე თა 
დაც ვის პრო დუქ ტებ ზე. 

მხა რეე ბი ვალ დე ბულ ნი არიან აღია რონ TRIPS-ის შე თან ხმე ბა სა და 
სა ზო გა დოებ რი ვი ჯან მრთე ლო ბის თაო ბა ზე ვაჭ რო ბის მსოფ ლიო ორ გა-
ნი ზა ციის მი ნის ტე რია ლის დეკ ლა რა ციის მნიშ ვნე ლო ბა და ხე ლი შეუწ ყონ 
მი სი მე-6 პუნ ქტის შეს რუ ლე ბას, რო მე ლიც უკავ შირ დე ბა სა ვალ დე ბუ ლო 
ლი ცენ ზი რე ბას. ამ გვა რად, სა ქარ თვე ლო და ნერ გავს რე გუ ლა ციას, რომ-
ლის შე სა ბა მი სად გარ კვეულ შემ თხვე ვებ ში და პი რო ბებ ში, სპე ცია ლუ რი 
ნე ბარ თვა გაი ცე მა პა ტენ ტით ან სა სარ გებ ლო მო დე ლის სა ხით და ცუ ლი 
გა მო გო ნე ბის გა მო ყე ნე ბა ზე, შე სა ბა მი სი უფ ლე ბის მფლო ბე ლის ნე ბარ თვის 
გა რე შე. DCFTA-ის მოთ ხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად, წამ ლი სა და ფარ მა ცევ ტუ ლი 
საქ მია ნო ბის შე სა ხებ კა ნონ ში ცვლი ლე ბე ბით უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბა 
სა მე დი ცი ნო პრო დუქ ტის ბა ზარ ზე გან თავ სე ბის ავ ტო რი ზა ციის თვის წარ-
დგე ნი ლი მო ნა ცე მე ბის კონ ფი დენ ცია ლუ რო ბა, გაუმ ჟღავ ნებ ლო ბა და მი სი 
გა მო ყე ნე ბის აკ რძალ ვა. გარ და ამი სა, კლი ნი კუ რი კვლე ვე ბის მო ნა ცე მე ბის 
კონ ფი დენ ცია ლუ რო ბა იქ ნე ბა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი პრო დუქ ციის რო მე ლი-
მე წევ რი სა ხელ მწი ფოს ბა ზარ ზე გან თავ სე ბი დან 6 წლის გან მავ ლო ბა ში. 
გარ კვეულ შემ თხვე ვებ ში, ეს ვა და შეიძ ლე ბა 7 წლამ დე გაი ზარ დოს. 

აღ სრუ ლე ბა. ახა ლი დე ბუ ლე ბე ბის ძა ლა ში შეს ვლის შემ დეგ, სა ქარ-
თვე ლო ყოვ ლის მომ ცველ წე სებს შეი მუ შა ვებს ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი სა კუთ-
რე ბის უფ ლე ბე ბის სა მო ქა ლა ქო წე სით აღ სრუ ლე ბის თაო ბა ზე. მო ცე მუ ლი 
ცვლი ლე ბე ბი სრუ ლად ასა ხავს DCFTA-ის თავს სა მო ქა ლა ქო აღ სრუ ლე ბის 
თაო ბა ზე და უზ რუნ ველ ყოფს სან ქციე ბის სის ტე მის ეფექ ტურ ფუნ ქციო ნი-
რე ბას და აღ სრუ ლე ბას. 

შე საძ ლებ ლო ბე ბი და გა მოწ ვე ვე ბი. სა ქარ თვე ლოს თვის, რო გორც 
სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო პრო დუქ ციის ექ სპორ ტიო რი ქვეყ ნის თვის, უაღ რე-
სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია თა ვი სი გეოგ რა ფიუ ლი აღ ნიშ ვნე ბი სა და ად გილ-
წარ მო შო ბის დაც ვა ევ რო კავ ში რის ტე რი ტო რია ზე. ამ თვალ საზ რი სით, 
ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე ქარ თუ ლი გეოგ რა ფიუ ლი აღ ნიშ ვნე ბი სა და ად-
გილ წარ მო შო ბის პრო დუქ ტე ბის ექ სპორ ტი და გან თავ სე ბა მნიშ ვნე ლო ვან 
სარ გე ბელს მოუ ტანს ქარ თველ ფერ მე რებ სა და კომ პა ნიებს. მიუ ხე და ვად 
ამ შე საძ ლებ ლო ბე ბი სა, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია, რომ გან ხორ ციე ლე ბის 
პრო ცეს მა შეიძ ლე ბა გარ კვეუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი შეუქ მნას ქვე ყა ნას. ერ თ-
ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა მოწ ვე ვა შეიძ ლე ბა გახ დეს ქარ თუ ლი მცი რე და 
სა შუა ლო კომ პა ნიე ბის მზაო ბა მოერ გონ ცოდ ნა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ეკო ნო-
მი კუ რი სის ტე მის მოთ ხოვ ნებს. 

 გარ და ამი სა, და გეგ მი ლი სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბებ მა შეიძ ლე ბა 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი სირ თუ ლეე ბი შეუქ მნას ქარ თუ ლი ეკო ნო მი კის გარ კვეულ 
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სეგ მენ ტებს. მა გა ლი თად, ქვეყ ნის თვის, რო მე ლიც ძი რი თა დად იმ პორ-
ტი რე ბულ და არა ად გი ლობ რი ვი წარ მოე ბის გე ნე რი კულ მე დი კა მენ ტებს 
იყე ნებს, უფ ლე ბე ბის ეროვ ნუ ლი ან რე გიო ნუ ლი ამო წურ ვის რე ჟი მის 
და ნერ გვა, რო მელ მაც შეიძ ლე ბა შეზ ღუ დოს პა რა ლე ლუ რი იმ პორ ტის 
შე საძ ლებ ლო ბა, შეიძ ლე ბა საკ მაოდ რთუ ლი აღ მოჩ ნდეს. ამო წურ ვის 
რე ჟი მი გან საზ ღვრავს ტე რი ტო რიას, რო მელ ზეც ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი სა-
კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბი ამოი წუ რე ბა ორი გი ნა ლუ რი პრო დუქ ციის პირ ვე ლი 
გა ყიდ ვის შემ დეგ. უფ ლე ბე ბის ეროვ ნუ ლი ამო წურ ვის რე ჟი მის მი ღე ბით, 
ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბის მფლო ბე ლი შეძ ლებს შეე-
წი ნააღ მდე გოს საზ ღვარ გა რეთ რეა ლი ზა ცია ში არ სე ბუ ლი ორი გი ნა ლი 
პრო დუქ ციის იმ პორ ტი რე ბას. გარ და ამი სა, უფ ლე ბე ბის რე გიო ნუ ლი ამო-
წურ ვის რე ჟი მით ამოი წუ რე ბა ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბი 
პრო დუქ ცია ზე, რო მე ლიც გარ კვეულ რე გიონ ში იყი დე ბა და უფ ლე ბე ბის 
მფლო ბე ლი შეძ ლებს შეე წი ნააღ მდე გოს რე გიო ნის ფარ გლებს გა რე დან 
პრო დუქ ციის იმ პორტს. კი დევ ერ თი დე ბუ ლე ბა, რო მელ მაც შეიძ ლე ბა 
გარ კვეუ ლი სირ თუ ლეე ბი შექ მნას, შეე ხე ბა სა მე დი ცი ნო პრო დუქ ციის კლი-
ნი კუ რი კვლე ვე ბის მო ნა ცე მე ბის ექ სკლუ ზიუ რო ბას. ეს ნიშ ნავს, რომ მხა-
რეებ მა უნ და უზ რუნ ველ ყონ კლი ნი კუ რი კვლე ვე ბის მო ნა ცე მე ბის დაც ვა, 
რო მე ლიც ადას ტუ რებს ახა ლი სამ კურ ნა ლო პრე პა რა ტის უსაფ რთხოე ბას 
და ეფექ ტუ რო ბას და აუ ცი ლე ბე ლია წარ დგე ნილ იქ ნას მა რე გუ ლი რე ბელ 
საა გენ ტო ში ბა ზარ ზე დაშ ვე ბის ავ ტო რი ზა ციის მი ღე ბის მიზ ნით. ამავ-
დროუ ლად აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ რე გუ ლა ცია სა მე დი ცი ნო პრო დუქ ციის 
კლი ნი კუ რი კვლე ვე ბის მო ნა ცე მე ბის გა მო ყე ნე ბას და საშ ვე ბად მიიჩ ნევს 
შე თან ხმე ბის რო მე ლი მე მხა რის ბა ზარ ზე პრო დუქ ციის გან თავ სე ბი დან 
6 წლის შემ დეგ. ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე გან თავ სე ბუ ლი პრო დუქ ციის 
სა ქარ თვე ლო ში შე მოს ვლას ისე დაც საკ მაოდ დი დი დრო ესა ჭი როე ბა, 
რაც ზო გა დად შეიძ ლე ბა 6 წელ ზე მე ტი იყოს და შე სა ბა მი სად, შე საძ ლოა 
მო ცე მულ მა დე ბუ ლე ბამ არ შექ მნას დაბ რკო ლე ბე ბი. 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბი - მოკ ლე მი მო ხილ ვა 

სა ქარ თვე ლოს ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბის დაც ვის 
სის ტე მა ძი რი თა დად შე სა ბა მი სო ბა შია საუ კე თე სო საერ თა შო რი სო 
პრაქ ტი კას თან, შე თან ხმე ბებ თან (მაგ. TRIPS) და ევ რო კავ ში რის კა ნონ-
მდებ ლო ბას თან. 

ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი კა ნონ-
მდებ ლო ბა და მა ტე ბით გა დაი სინ ჯე ბა DCFTA-ში ასახული ინტელექტუალური 
საკუთრების უფლებებთან დაკავშირებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობაში 
მოყვანის მიზნით. მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეეხება სასაქონლო 
ნიშნების სფეროში გამჭვირვალობას, დამატებითი დაცვის სერ ტი ფი-
კატს პა ტენ ტე ბის თვის და ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბის 
აღ სრუ ლე ბას. 

სა ქარ თვე ლო ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბე ბის სფე რო-
ში არ სე ბუ ლი პრიო რი ტე ტე ბის შე სა ბა მი სად ახორ ციე ლებს გეოგ რა-
ფიუ ლი აღ ნიშ ვნე ბი სა და ად გილ წარ მო შო ბის რე გის ტრა ციას და მათ 
საერ თა შო რი სო დო ნე ზე დაცვას. 

სპე ცია ლუ რი ცვლი ლე ბე ბი იქ ნა შე ტა ნი ლი სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ-
ლო ბა ში ინო ვა ციუ რი საქ მია ნო ბის მხარ და ჭე რის მიზ ნით. 
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12. კონკურენციის პოლიტიკა 

კონ კუ რენ ციის ეფექ ტუ რი პო ლი ტი კა და კომ-
პა ნიე ბის მიერ დო მი ნი რე ბუ ლი მდგო მა რეო ბის 
ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბის და მთავ რო ბის მიერ 
კონ კუ რენ ციის შემ ზღუ და ვი სა ხელ მწი ფო დახ-
მა რე ბის (სუბ სი დიის) გა ცე მის კონ ტრო ლი უაღ-
რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია თა ნა მედ რო ვე ეკო ნო-
მი კის ეფექ ტუ რი ფუნ ქციო ნი რე ბის თვის. ასე თი 
პო ლი ტი კა თა ნას წორ გა რე მოს უქ მნის ეკო ნო-
მი კურ ოპე რა ტო რებს და ხელს უწ ყობს და ბა ლი 
ფა სე ბის, უკე თე სი ხა რის ხი სა და მომ ხმა რებ-

ლე ბის თვის უფ რო ფარ თო არ ჩე ვა ნის არ სე ბო ბას და იმავ დროუ ლად 
ამ ცი რებს კო რუფ ციის შე საძ ლებ ლო ბებს. 

შე თან ხმე ბის დე ბუ ლე ბე ბი 

DCFTA-ს კონ კუ რენ ციის სა კით ხე ბი სად მი მიძ ღვნი ლი თა ვი მცი რე მო-
ცუ ლო ბის არის, გან სა კუთ რე ბით უკ რაი ნა სა და მოლ დო ვას თან გა ფორ-
მე ბუ ლი DCFTA-ის იმა ვე თა ვებ თან შე და რე ბით. იგი მხო ლოდ რამ დე ნი მე 
ზო გად დე ბუ ლე ბას მოი ცავს და არ ავალ დე ბუ ლებს სა ქარ თვე ლოს, დაუახ-
ლოოს თა ვი სი კა ნონ მდებ ლო ბა ევ რო კავ ში რის კონ კუ რენ ციის წე სე ბის 
და სის ტე მის მოთ ხოვ ნებს. 

ან ტიტ რას ტუ ლი და შერ წყმე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი კა ნონ მდებ ლო ბა. 
სა ქარ თვე ლოს უნ და გააჩ ნდეს კონ კუ რენ ციის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ყოვ-
ლის მომ ცვე ლი კა ნონ მდებ ლო ბა, რაც ეფექ ტია ნად იქ ნე ბა მი მარ თუ ლი 
კარ ტე ლუ რი შე თან ხმე ბე ბის, შერ წყმე ბი სა და კომ პა ნიე ბის მიერ დო მი ნი-
რე ბუ ლი მდგო მა რეო ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბის კონ ტროლ ზე. კონ კუ რენ-
ციის კა ნო ნე ბის ეფექ ტიან აღ სრუ ლე ბა ზე შე სა ბა მი სი უფ ლე ბა მო სი ლე ბით 
აღ ჭურ ვი ლი ორ გა ნო უნ და იყოს პა სუ ხის მგე ბე ლი და უზ რუნ ველ ყო ფილ 
უნ და იქ ნას სა ჯა როო ბი სა და არა დის კრი მი ნა ციუ ლო ბის დაც ვა პრო ცე-
დუ რუ ლი სა მარ თლია ნო ბის პრინ ცი პი სა და მხა რე თა დაც ვის უფ ლე ბის 
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გათ ვა ლის წი ნე ბით. კა ნონ მდებ ლო ბა ასე ვე უნ და ვრცელ დე ბო დეს სა ხელ-
მწი ფო მო ნო პო ლიებ ზე, სა ხელ მწი ფო სა წარ მოებ ზე, ან ისეთ სა წარ მოებ ზე, 
რომ ლებ საც კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად სპე ცია ლუ რი ან ექ სკლუ ზიუ რი 
უფ ლე ბე ბი აქვთ მი ნი ჭე ბუ ლი. მაგ რამ კონ კუ რენ ციის კა ნონ დებ ლო ბის გავ-
რცე ლე ბა უნ და მოხ დეს ისე, რომ მის მა აღ სრუ ლე ბამ ხე ლი არ შეუ შა ლოს 
ამ სა წარ მოე ბის მიერ მათ ზე და კის რე ბუ ლი ცალ კეუ ლი სა ზო გა დოებ რი ვი 
მნიშ ვნე ლო ბის ამო ცა ნის შეს რუ ლე ბას. 

სა ხელ მწი ფო დახ მა რე ბა. ამ სფე რო ში DCFTA არ ით ვა ლის წი ნებს ახალ 
ვალ დე ბუ ლე ბებს, რომ ლე ბიც სცდე ბა WTO-ს სუბ სი დიე ბი სა და სა კომ პენ-
სა ციო ზო მე ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ბა ში ასა ხულ მოთ ხოვ ნებს. არ სე ბობს 
მოთ ხოვ ნა, რომ ლის შე სა ბა მი სა დაც ევ რო კავ ში რი და სა ქარ თვე ლო 
რე გუ ლა რუ ლად წა რუდ გე ნენ ერ თმა ნეთს ან გა რიშს სა ხელ მწი ფო დახ-
მა რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ვი თა რე ბის თაო ბა ზე. 

ინ სტი ტუ ციო ნა ლუ რი ას პექ ტე ბი. შე თან ხმე ბა ძი რი თა დად არ შეე ხე ბა 
იმას, თუ რა სა ხით უნ და მოხ დეს სა ქარ თვე ლოს კონ კუ რენ ციის პო ლი-
ტი კის ად მი ნის ტრი რე ბა. თა ვად ევ რო კავ შირ ში ამ სფე რო ში რი გი მკაც რი 
ღო ნის ძიე ბე ბია გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. ბევრ წევრ ქვე ყა ნა ში მთავ რო ბა ან 
პარ ლა მენ ტი (ან ორი ვე ერ თად) ნიშ ნავს კონ კუ რენ ციის უწ ყე ბის ხელ-
მძღვა ნე ლებს გარ კვეუ ლი ვა დით (ხუ თი ან ექ ვსი წე ლი), მაგ რამ მა თი 
გა თა ვი სუფ ლე ბა მთავ რო ბის ან პარ ლა მენ ტის დის კრე ციუ ლი გა დაწ ყვე-
ტი ლე ბით არ არის შე საძ ლე ბე ლი. რაც ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნია, ეს უწ-
ყე ბე ბი გა დაწ ყვე ტი ლე ბებს და მოუ კი დებ ლად იღე ბენ, რაც არ სა ჭი როებს 
მთავ რო ბის თან ხმო ბას. 

სა ქარ თვე ლოს კონ კუ რენ ციის პო ლი ტი კა 

კონ კუ რენ ციის პო ლი ტი კის გან ვი თა რე ბის ად რეუ ლი ეტა პი. სა ქარ-
თვე ლოს პარ ლა მენ ტმა კონ კუ რენ ციის სფე რო ში პირ ვე ლი ჩარ ჩო კა ნო ნი 
1996 წელს მიი ღო (მო ნო პო ლიუ რი საქ მია ნო ბი სა და კონ კუ რენ ციის შე სა-
ხებ კა ნო ნი). კა ნო ნი არ შეე სა ბა მე ბო და საერ თა შო რი სო სტან დარ ტებს, 
რად გა ნაც იგი კრძა ლავ და მო ნო პო ლიებს (ნაც ვლად დო მი ნი რე ბუ ლი 
მდგო მა რეო ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბის აკ რძალ ვი სა) და ორიენ ტი რე ბუ ლი 
იყო ფა სე ბის კონ ტროლ ზე. შე სა ბა მი სად, პირ ვე ლი კა ნო ნი უფ რო ან ტი-
მო ნო პო ლიუ რი რე გუ ლა ცია იყო, ვიდ რე კონ კუ რენ ციის შე სა ხებ კა ნო ნი. 
პა სუ ხის მგე ბე ლი უწ ყე ბა იყო ან ტი მო ნო პო ლიუ რი სამ სა ხუ რი, რომ ლის 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბა ში მხო ლოდ დო კუ მენ ტე ბის მოკ ვლე ვა და შეს წავ ლა 
შე დიო და. სამ სა ხურს არ გააჩ ნდა ად გილ ზე მოკ ვლე ვის, ან ად გილ ზე შე-
მოწ მე ბე ბის ჩა ტა რე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა. 

2005 წელს თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბი სა და კონ კუ რენ ციის შე სა ხებ ახა ლი 
კა ნო ნი იქ ნა მი ღე ბუ ლი, რო მელ მაც პირ ვე ლი კა ნო ნი ჩაა ნაც ვლა. ახა ლი 
კა ნო ნი მას შტა ბუ რი რე ფორ მე ბის ფარ გლებ ში იქ ნა მი ღე ბუ ლი, რაც მიზ-
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ნად ისა ხავ და კო რუფ ციის, კერ ძოდ კი, 1996 წლის კა ნო ნის აღ სრუ ლე ბის 
სფე რო ში არ სე ბუ ლი კო რუფ ციის შემ ცი რე ბას. ახა ლი კა ნო ნი ძი რი თა დად 
სა ხელ მწი ფო დახ მა რე ბებ ზე იყო ორიენ ტი რე ბუ ლი და შე სა ბა მი სად არ 
წარ მოად გენ და კონ კუ რენ ციის ჩარ ჩო კა ნონს. კა ნონ ში არ იყო ასა ხუ-
ლი საკ ვან ძო დე ფი ნი ციე ბი დო მი ნი რე ბუ ლი მდგო მა რეო ბის ბო რო ტად 
გა მო ყე ნე ბის, კარ ტე ლუ რი შე თან ხმე ბე ბის და მო ნო პო ლიე ბის შე სა ხებ. 
მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ 2005 წლის კა ნო ნის სა ფუძ ველ ზე თა ვი სუ ფა ლი 
ვაჭ რო ბი სა და კონ კუ რენ ციის საა გენ ტო ჩა მო ყა ლიბ და, მას არ ჰქონ და 
საკ მა რი სი და მოუ კი დებ ლო ბა და არ გააჩ ნდა მოკ ვლე ვის ან ან ტი კონ კუ-
რენ ციუ ლი შე თან ხმე ბე ბის დაუშ ვებ ლო ბის მიზ ნით შე სა ბა მი სი ღო ნის ძიე-
ბე ბის გა ტა რე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა. 

ბო ლო პე რიოდ ში გან ხორ ციე ლე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბი და ევ რო კავ შირ-
ში არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კა. რო გორც უკ ვე აღი ნიშ ნა, ასო ცი რე ბის შე თან ხმე-
ბის კონ კუ რენ ციის პო ლი ტი კის თა ვი არ შეი ცავს კონ კრე ტულ მი თი თე ბებს 
ევ რო კავ ში რის იმ კა ნონ მდებ ლო ბა ზე, რო მელ საც სა ქარ თვე ლომ თა ვი სი 
კა ნონ მდებ ლო ბა უნ და დაუახ ლოოს. ეს ნიშ ნავს, რომ სა ქარ თვე ლოს შე სა-
ბა მის ორ გა ნოებს შე და რე ბით ფარ თო დის კრე ციუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა 
გააჩ ნიათ კონ კუ რენ ციის პო ლი ტი კის გან საზ ღვრი სა და გან ხორ ციე ლე ბის 
თვალ საზ რი სით. მიუ ხე და ვად ამი სა, აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ სა ქარ თვე ლოს 
კონ კუ რენ ციის პო ლი ტი კა ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბი სა და პრაქ-
ტი კის გათ ვა ლის წი ნე ბით შე მუ შავ და. კერ ძოდ, 2012 წლის ახა ლი კა ნო ნი 
თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბი სა და კონ კუ რენ ციის შე სა ხებ შვე დე თის კონ კუ რენ-
ციის საა გენ ტოს ექ სპერ ტებ თან თა ნამ შრომ ლო ბით და ევ რო კავ ში რის 
პრაქ ტი კის გათ ვა ლის წი ნე ბით იქ ნა შე მუ შა ვე ბუ ლი. 

2012 წლის ახალ კა ნონ ში შემ დე გი თე მე ბი იქ ნა და მა ტე ბუ ლი: სა-
ხელ მწი ფო დახ მა რე ბა, დო მი ნი რე ბუ ლი მდგო მა რეო ბის ბო რო ტად გა-
მო ყე ნე ბა, კონ ცენ ტრა ციის ex post რე გუ ლი რე ბა (წი ნას წა რი შეტ ყო ბი ნე ბის 
სა ჭი როე ბის გა რე შე), კარ ტე ლუ რი შე თან ხმე ბე ბი, შე სა ბა მი სი ბა ზა რი, ჯა-
რი მე ბი და სან ქციე ბი. ამას თან, ენერ გე ტი კის, ტე ლე კო მუ ნი კა ციე ბი სა და 
ფი ნან სუ რი მომ სა ხუ რე ბე ბის სექ ტო რებ ზე 2012 წლის კა ნო ნის მი ღე ბამ-
დეც კონ კუ რენ ციის სპე ცია ლუ რი რე გუ ლი რე ბა ვრცელ დე ბო და. საერ თა-
შო რი სო პრაქ ტი კის შე სა ბა მი სად, ეს სექ ტო რე ბი მოიხ სე ნიე ბა რო გორც 
„ა რა- ლი ბე რა ლი ზე ბუ ლი სექ ტო რე ბი“, რად გა ნაც კონ ცენ ტრა ციი სა და 
დო მი ნი რე ბუ ლი მდგო მა რეო ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბის რის კი საკ მაოდ 
მა ღა ლია. შე სა ბა მი სად, გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო ამ სექ ტო რე ბის რე გუ-
ლი რე ბა სპე ცია ლუ რი კა ნონ მდებ ლო ბით და სექ ტო რუ ლი რე გუ ლა ტო-
რე ბის მიერ. 

კონ კუ რენ ციი სა და სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის საა გენ ტო ჩა მო ყა ლიბ-
და და მოუ კი დე ბელ და მთავ რო ბის წი ნა შე ან გა რიშ ვალ დე ბულ სტრუქ ტუ-
რად და მას მოკ ვლე ვის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა მიე ნი ჭა. 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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 2014 წელს კა ნონ ში და მა ტე ბი თი ცვლი ლე ბე ბი იქ ნა შე ტა ნი ლი,63 
რომ ლე ბიც შემ დეგ სფე როებს ეხე ბა: 

• ან ტი კონ კუ რენ ციუ ლი დე ბუ ლე ბე ბი - შე სა ბა მი სი დე ბუ ლე ბე ბი ეხე ბა 
დო მი ნი რე ბუ ლი მდგო მა რეო ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბას, შერ წყმის /
გაერ თია ნე ბე ბის ex ante რე გუ ლი რე ბას, კონ კუ რენ ციის შემ ზღუდ ველ 
ხელ შეკ რუ ლე ბებს, შე თან ხმე ბულ ქმე დე ბებს, კომ პა ნიე ბის მიერ მი ღე-
ბულ გა დაწ ყვე ტი ლე ბებს, შე სა ბა მი სი ბაზ რის გან მარ ტე ბას, გა მო ნაკ-
ლი სებ თან და კავ ში რე ბულ პრინ ცი პებს, თა ნამ შრომ ლო ბის პროგ რა-
მას, ჯა რი მებს და სან ქციებს. კა ნო ნი შე სა ბა მი სო ბა შია ევ რო კავ ში რის 
ფუნ ქციო ნი რე ბის თაო ბა ზე შე თან ხმე ბის 101 და 102-ე მუხ ლებ თან. 

• სა ხელ მწი ფო დახ მა რე ბა - შე სა ბა მი სი დე ბუ ლე ბე ბით რე გუ ლირ დე ბა 
სა ხელ მწი ფო დახ მა რე ბის გა წე ვის პრო ცე დუ რე ბი და de minimis სა-
ხელ მწი ფო დახ მა რე ბა. 

• ინ სტი ტუ ციო ნა ლუ რი დე ბუ ლე ბე ბი - შე სა ბა მი სი დე ბუ ლე ბე ბი ეხე ბა 
ინ სტი ტუ ციო ნა ლურ და მოუ კი დებ ლო ბას, სა გა მო ძიე ბო უფ ლე ბა მო-
სი ლე ბას და გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბას. 

კონ კუ რენ ციი სა და სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის საა გენ ტო გაი ყო და 
ორ და მოუ კი დე ბელ სტრუქ ტუ რად - კონ კუ რენ ციის საა გენ ტოდ და სა ხელ-
მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის საა გენ ტოდ - ჩა მო ყა ლიბ და. კონ კუ რენ ციის საა გენ ტო 
ამ ჟა მად პა სუ ხის მგე ბე ლია მხო ლოდ კონ კუ რენ ციის პო ლი ტი კის გან ხორ-
ციე ლე ბა ზე და მის ფუნ ქციებ ში სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვებ თან და კავ ში რე-
ბუ ლი სა კით ხე ბი აღარ შე დის. კონ კუ რენ ციის საა გენ ტო არის პრე მიერ -
-მი ნის ტრის დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში არ სე ბუ ლი და მოუ კი დე ბე ლი ორ გა ნო, 
რო მე ლიც კონ კუ რენ ციის კა ნონ მდებ ლო ბის აღ სრუ ლე ბა ზეა პა სუ ხის მგე-
ბე ლი. საა გენ ტოს ფარ თო უფ ლე ბა მო სი ლე ბა გააჩ ნია შემ დეგ სფე როებ ში: 
დო მი ნი რე ბუ ლი მდგო მა რეო ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბის შემ თხვე ვე ბი სა 
და კარ ტე ლე ბის, ასე ვე კონ კუ რენ ციის კა ნონ მდებ ლო ბის ნე ბის მიე რი დარ-
ღვე ვის მოკ ვლე ვა (მათ შო რის ex officio გა მო ძიე ბე ბი სა და ად გილ ზე შე მოწ-
მე ბე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა); კონ კუ რენ ციის კა ნონ მდებ ლო ბის დარ ღვე ვის 
შემ თხვე ვებ ში სან ქციე ბის და ჯა რი მე ბის და კის რე ბა; კომ პა ნიე ბის დაშ ლა 
(spin off) და შერ წყმე ბი სა და გაერ თია ნე ბე ბის აკ რძალ ვა ან კონ ტრო ლი. 

კონ კუ რენ ციის საა გენ ტომ უკ ვე გაა ტა რა გარ კვეუ ლი ღო ნის ძიე ბე ბი შერ-
წყმებ სა და გაერ თია ნე ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი მოკ ვლე ვის (2 საქ მე), დო მი-
ნი რე ბუ ლი მდგო მა რეო ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბის (1 საქ მე), კარ ტე ლუ რი 
შე თან ხმე ბის და შე თან ხმე ბუ ლი ქმე დე ბის (1 საქ მე) და სა ხელ მწი ფო დახ მა რე-
ბის შე სა ხებ დე ბუ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის (2 საქ მე) გა მო ძიე ბის მი მარ თუ ლე ბით. 

63 კონ კუ რენ ციის პო ლი ტი კის მა რე გუ ლი რე ბე ლი კა ნონ მდებ ლო ბა შედ გე ბა კონ კუ რენ ციის კა-
ნო ნი სა და კა ნონ ქვემ დე ბა რე აქ ტე ბის გან (ექ ვსი რე გუ ლა ცია კონ კუ რენ ციის შე სა ხებ და ერ თი 
რე გუ ლა ცია სა ხელ მწი ფო დახ მა რე ბის შე სა ხებ).  
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მიუ ხე და ვად 2014 წელს კონ კუ რენ ციის შე სა ხებ კა ნონ ში შე ტა ნი ლი 
ცვლი ლე ბე ბი სა, კა ნონ ში კვლა ვაც არის გარ კვეუ ლი ხარ ვე ზე ბი. დო მი ნი-
რე ბუ ლი მდგო მა რეო ბის გან საზ ღვრე ბა ნე გა ტიუ რი (ნო მი ნა ლუ რი) ფორ-
მუ ლი რე ბი თაა მო ცე მუ ლი, რომ ლის მი ხედ ვით დო მი ნი რე ბუ ლი მდგო მა-
რეო ბა, რო გორც ასე თი, ზღუ დავს კონ კუ რენ ციას. საუ კე თე სო პრაქ ტი კის 
შე სა ბა მი სად, დო მი ნი რე ბუ ლი მდგო მა რეო ბა, რო გორც ასე თი, თა ვის-
თა ვად არ არის უარ ყო ფი თი მოვ ლე ნა და არ იკ რძა ლე ბა კა ნო ნით. ევ-
რო კავ ში რის და საერ თა შო რი სო რე გუ ლა ციე ბით იკ რძა ლე ბა მხო ლოდ 
დო მი ნი რე ბუ ლი მდგო მა რეო ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბა. ბო ლო პე რიოდ ში 
შე ტა ნი ლი ცვლი ლე ბე ბით კა ნო ნი იძ ლე ვა ფა სე ბის რე გუ ლი რე ბის სა მარ-
თლებ რივ სა ფუძ ველს, რაც კონ კუ რენ ციის საა გენ ტოს აძ ლევს სა შუა ლე-
ბას, იმოქ მე დოს რო გორც ფა სე ბის ინ სპექ ტო რატ მა და ამ გზით შეზ ღუ დოს 
სა ბაზ რო კონ კუ რენ ცია. 

ახა ლი კა ნონ მდებ ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია შერ წყმის /გაერ თია-
ნე ბის ex ante (წი ნას წა რი) რე გუ ლი რე ბა. კა ნო ნი მკაცრ პრო ცე დუ რებს 
თვა ლის წი ნებს შერ წყმის /გაერ თია ნე ბის შეტ ყო ბი ნე ბას თან და კავ ში რე ბით 
(მა გა ლი თად, ეკო ნო მი კურ მა აგენ ტებ მა, რო მელ თაც გან ზრა ხუ ლი აქვთ 
შერ წყმა, თა ვად უნ და წა რად გი ნონ ბაზ რის ანა ლი ზი). სა ქარ თვე ლოს ეკო-
ნო მი კა მცი რეა და სა წარ მოე ბის დაახ ლოე ბით 98% მცი რე ან სა შუა ლო 
ზო მი საა. ექ სპორ ტის პო ტენ ცია ლის გაზ რდის მიზ ნით, ზო გი კომ პა ნიის-
თვის უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია სხვა კომ პა ნიებ თან შერ წყმა, ან მა თი 
წი ლის შეს ყიდ ვა. მა გა ლი თად, ლუქ სემ ბურ გის კა ნონ მდებ ლო ბა შერ წყმის /
გაერ თია ნე ბის და კონ ცენ ტრა ციის მხო ლოდ ex post რე გუ ლი რე ბას თვა-
ლის წი ნებს, რაც შე სა ბა მი სო ბა შია ევ რო კავ ში რის რე გუ ლა ციებ თან. 

კონ კუ რენ ციის ახა ლი კა ნონ მდებ ლო ბის აღ სრუ ლე ბა შემ დე გი ძი რი-
თა დი გა მოწ ვე ვე ბის დაძ ლე ვას თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი: 

• კონ კუ რენ ციას თან და კავ ში რე ბუ ლი საქ მეე ბის გან ხილ ვის უფ ლე ბა მო-
სი ლე ბის მქო ნე მო სა მარ თლეებ ში კონ კუ რენ ციის კა ნონ მდებ ლო ბის 
ცოდ ნის და შე სა ბა მი სი გა მოც დი ლე ბის ნაკ ლე ბო ბა (თბი ლი სის სა ქა-
ლა ქო სა სა მარ თლო სა და თბი ლი სის საა პე ლა ციო სა სა მარ თლო ში); 

• კონ კუ რენ ციის საა გენ ტოს შე საძ ლებ ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბა ზე მი მარ-
თუ ლი აქ ტი ვო ბე ბის არა საკ მა რი სი რაო დე ნო ბა; 

• კერ ძო და სა ჯა რო სექ ტო რის და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის ინ-
ფორ მი რე ბუ ლო ბის უკ მა რი სო ბა; 

• ძი რი თად მა რე გუ ლი რე ბელ საა გენ ტოებს შო რის კოორ დი ნა ციის 
ნაკ ლე ბო ბა, რაც ამ ცი რებს კონ კუ რენ ციის საა გენ ტოს მიერ კონ კუ-
რენ ციის პო ლი ტი კის ეფექ ტუ რი გან ხორ ციე ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. 

მთლია ნო ბა ში, სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბა ძი რი თა დად შე სა-
ბა მი სო ბა შია ევ რო კავ ში რის კონ კუ რენ ციის კა ნონ მდებ ლო ბის მთა ვარ 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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პრინ ცი პებ თან. ამავ დროუ ლად სა დაოა, თუ რამ დე ნად შე სა ფე რი სია ევ-
რო კავ ში რის დი დი ში და ბაზ რის თვის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო-
ბა სა ქარ თვე ლოს ბაზ რის თვის, რო მე ლიც დაახ ლოე ბით 100-ჯერ უფ რო 
მცი რეა და ჯერ კი დევ გან ვი თა რე ბის გარ და მა ვალ ეტაპ ზეა. ამ სა კით ხის 
სა თა ნა დოდ შე ფა სე ბა მხო ლოდ მას შემ დეგ გახ დე ბა შე საძ ლე ბე ლი, რო-
დე საც კონ კუ რენ ციის საა გენ ტო უფ რო მეტ გა მოც დი ლე ბას შეი ძენს კონ-
კუ რენ ციის კა ნონ მდებ ლო ბის აღ სრუ ლე ბის სფე რო ში. 

კონ კუ რენ ციის პო ლი ტი კა - მოკ ლე მი მო ხილ ვა 

DCFTA-ის კონ კუ რენ ციას თან და კავ ში რე ბუ ლი დე ბუ ლე ბე ბი საკ მაოდ 
მცი რე რაო დე ნო ბი სა არის და არ მოით ხოვს ევ რო კავ ში რის კონ კუ-
რენ ციის წე სებ სა და პო ლი ტი კას თან სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის 
დაახ ლოე ბას. 

მიუ ხე და ვად ამი სა, სა ქარ თვე ლომ თა ვი სი კა ნონ მდებ ლო ბა დააახ ლო-
ვა ევ რო კავ ში რის კონ კუ რენ ციის კა ნონ მდებ ლო ბის ძი რი თად პრინ-
ცი პებ თან. 

კონ კუ რენ ციის საა გენ ტო და მოუ კი დე ბე ლია და მას მოკ ვლე ვის და გა-
დაწ ყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა გააჩ ნია. 
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13. სტატისტიკა 

თა ნა მედ რო ვე და საერ თა შო რი სო სის ტე მებ-
თან თავ სე ბა დი სტა ტის ტის სის ტე მის არ სე ბო ბა 
უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია პო ლი ტი კის გან საზ-
ღვრი სა და ბიზ ნეს და სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის 
ფუნ ქციო ნი რე ბის თვის. ყვე ლა პოს ტ-საბ ჭო თა 
სა ხელ მწი ფოს მსგავ სი გა მოწ ვე ვე ბი ჰქონ და 
და მათ თა ვიან თი სტა ტის ტი კუ რი სის ტე მე ბის 
ძი რეუ ლი გარ დაქ მნა მოუ წიათ. კერ ძოდ, ამ სა-
ხელ მწი ფოებ მა ძვე ლი სის ტე მე ბი დან, რომ ლე-
ბიც სა ხელ მწი ფოს ინ ტე რე სებს ემ სა ხუ რე ბო და, 

იმ სის ტე მებ ზე გა დას ვლა გა ნა ხორ ციე ლეს, რომ ლე ბიც კერ ძო სექ ტო რი სა 
და სა ზო გა დოე ბის ინ ტე რე სებს ემ სა ხუ რე ბა. უფ რო ტექ ნი კუ რი გან მარ ტე-
ბით - მო ნა ცე მე ბის დი დი მო ცუ ლო ბის შეგ რო ვე ბის ნაც ვლად შერ ჩე ვის 
მე თო დე ბის უფ რო ეფექ ტუ რი გა მო ყე ნე ბა დაიწ ყეს. 

შე თან ხმე ბის დე ბუ ლე ბე ბი 

ევ რო კავ შირ მა აღ მო სავ ლეთ პარ ტნიო რო ბის 6 ქვეყ ნის და ცენ ტრა-
ლუ რი აზიის ქვეყ ნე ბის მო ნა წი ლეო ბით ინ ტენ სიუ რი თა ნამ შრომ ლო ბის 
პროგ რა მე ბი გა ნა ხორ ციე ლა, რა თა აღ ნიშ ნუ ლი ქვეყ ნე ბის თვის დახ მა-
რე ბა გაე წია სტა ტის ტი კის რე ფო რე მის რთულ და გრძელ ვა დიან პრო-
ცეს ში. პროექ ტე ბის უმე ტე სო ბა, რომ ლე ბიც ქვე მო თა არის ჩა მოთ ვლი ლი, 
„ჯგუ ფურ აქ ტი ვო ბებს“ ით ვა ლის წი ნებს EaP-ის ქვეყ ნე ბის თვის, ხო ლო ზოგ 
შემ თხვე ვებ ში, ცენ ტრა ლუ რი აზიის ქვეყ ნე ბის თვი საც. 

უკ რაი ნის, მოლ დო ვა სა და სა ქარ თვე ლოს შემ თხვე ვა ში ეს პრო ცე სი 
კი დევ უფ რო გა ფარ თოე ბუ ლია თა ნამ შრომ ლო ბით და ასო ცი რე ბის შე თან-
ხმე ბით ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბით, რო მელ თა თა ნახ მა დაც ამ ქვეყ ნებ მა 
თა ვიან თი სტა ტის ტი კუ რი სის ტე მე ბი უნ და შეუ სა ბა მონ ევ რო კავ ში რის 
სის ტე მებს, კერ ძოდ კი ევ როს ტა ტის სის ტე მას, რომ ლის სტა ტის ტი კუ რი 
მოთ ხოვ ნე ბის კრე ბუ ლი მოი ცავს დი დი რაო დე ნო ბის რე გუ ლა ციებს. ეს 
უაღ რე სად ამ ბი ციუ რი პროგ რა მაა. ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბას თან 
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შე სა ბა მი სო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის ვა დე ბი არ არის გან საზ ღვრუ ლი, მაგ რამ 
რო გორც ევ რო კავ შირ ში ახ ლად გა წევ რია ნე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე-
ბა აჩ ვე ნებს, ეს გრძელ ვა დია ნი პრო ცე სია. რეა ლის ტუ რად, ევ რო კავ ში რის 
ახალ წევრ ქვეყ ნებს დაახ ლოე ბით 15 წე ლი დას ჭირ დათ გარ და მა ვა ლი 
ეტა პის დას რუ ლე ბის თვის, იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ამ ქვეყ ნებს ევ-
რო კავ ში რის მხრი დან ბევ რად უფ რო მე ტი მხარ და ჭე რა ჰქონ დათ, ვიდ რე 
უკ რაი ნა, მოლ დო ვა და სა ქარ თვე ლო მიი ღებს . 

ევ როს ტატ სა და პარ ტნიორ სა ხელ მწი ფოებს შო რის თა ნამ შრომ ლო-
ბის სტრუქ ტუ რა შემ დე გი სა ხი საა: 

• წე ლი წად ში ერ თხელ სამ დღია ნი სე მი ნა რის ჩა ტა რე ბა სტა ტის ტი კის 
სტრა ტე გიის სა კით ხებ ზე. 

• ორ წლია ნი ციკ ლის გან მავ ლო ბა ში 5 ან 6 ტრე ნინ გის ჩა ტა რე ბა სტა-
ტის ტი კუ რი სის ტე მე ბის სფე რო ში სიახ ლეე ბის და გა მოწ ვე ვე ბის თაო-
ბა ზე 

• შერ ჩეულ მო ნა ცემ თა ჯგუ ფე ბის შეგ რო ვე ბა, სულ დაახ ლოე ბით 300 
(მო ნა ცემ თა ძი რი თა დი ჯგუ ფე ბის შერ ჩე ვა, თუმ ცა მა თი რაო დე ნო ბა 
ნაკ ლე ბია, ვიდ რე ევ რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნე ბი აგ რო ვე ბენ), რო მელ-
თა მი ხედ ვით და ევ როს ტა ტის კით ხვა რე ბის შე სა ბა მი სად, პარ ტნიო რი 
სა ხელ მწი ფოე ბი წა რად გე ნენ მო ნა ცე მებს. შე დე გად ევ როს ტატს ეძ-
ლე ვა უფ ლე ბა გა მოაქ ვეყ ნოს შე და რე ბა დი მო ნა ცე მე ბი. 

• უკ რაი ნის, მოლ დო ვა სა და სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კუ რი სის ტე მე-
ბის სიღ რმი სეუ ლი შე ფა სე ბა (ე.წ. გლო ბა ლუ რი შე ფა სე ბე ბი, იხი ლეთ 
ქვე მოთ). 

•  EaP-ის მრა ვალ მხრი ვი პლატ ფორ მის და სტა ტის ტი კუ რი სის ტე მე ბის 
შე სა ხებ პა ნე ლის ფარ გლებ ში და გეგ მი ლი ღო ნის ძიე ბე ბი, რაც ით ვა-
ლის წი ნებს კონ კრე ტულ თე მებ ზე (მაგ. შრო მი თი ბა ზა რი და მიგ რა-
ცია) წე ლი წად ში დაახ ლოე ბით 2 კონ ფე რენ ციის ჩა ტა რე ბას EaP-ის 
ქვეყ ნე ბის დე და ქა ლა ქებ ში. 

სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კუ რი სის ტე მის გან ვი თა რე ბა 

სა ქარ თვე ლო ში სტა ტის ტი კუ რი საქ მია ნო ბის სა მარ თლებ რი ვი სა-
ფუძ ვლე ბი დად გე ნი ლია კა ნო ნით ოფი ცია ლუ რი სტა ტის ტი კის შე სა ხებ, 
რო მე ლიც 2010 წელს შე ვი და ძა ლა ში. კა ნო ნის მი ზა ნია სტა ტის ტი კის საერ-
თა შო რი სოდ აღია რე ბუ ლი ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბის სა ფუძ ველ ზე ქვე ყა-
ნა ში და მოუ კი დე ბე ლი, ობიექ ტუ რი და სან დო სტა ტის ტი კის წარ მოე ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფა გაე როს და ევ რო პის სტა ტის ტი კის პრაქ ტი კის კო დექ სის 
ფუნ და მენ ტა ლუ რი პრინ ცი პე ბის შე სა ბა მი სად. კა ნო ნი ად გენს, რომ სა ჯა რო 
სა მარ თლის იუ რი დიუ ლი პი რი, საქ სტა ტი, წარ მოად გენს აღ მას რუ ლე ბელ 
საა გენ ტოს, რო მე ლიც პა სუ ხის მგე ბე ლია სტა ტის ტი კის წარ მოე ბას თან და-
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კავ ში რე ბუ ლი ყვე ლა ღო ნის ძიე ბის გან ხორ ციე ლე ბა ზე. საქ სტა ტის საქ მია-
ნო ბას ხელ მძღვა ნე ლობს საბ ჭო. საქ სტა ტის საბ ჭო შედ გე ბა 7 წევ რის გან, 
რომ ლის 5 წევ რი არ არის სა ჯა რო მო ხე ლე, და თავ მჯდო მა რის გან. 

ევ როს ტატ მა 2013 წელს დაას რუ ლა სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კუ რი 
სის ტე მის გლო ბა ლუ რი შე ფა სე ბა მი სი გაე როს და ევ რო პის პრაქ ტი კის 
კო დექ სთან და ევ როს ტა ტის სტა ტის ტი კუ რი მოთ ხოვ ნე ბის კრე ბულ თან 
შე სა ბა მი სო ბის თვალ საზ რი სით.64 ან გა რი შის ძი რი თა დი რე კო მენ და ციე-
ბი შეე ხე ბო და ინ სტი ტუ ციო ნა ლურ ჩარ ჩოს, კერ ძოდ კი სა ქარ თვე ლოს 
ეროვ ნუ ლი სტა ტის ტი კუ რი სამ სა ხუ რის (საქ სტა ტის) და მოუ კი დებ ლო ბას. 

ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი რე კო მენ და ციე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 2015 წელს 
კა ნონ ში ცვლი ლე ბე ბი იქ ნა შე ტა ნი ლი, რომ ლის თა ნახ მად საქ სტა ტის 
საბ ჭოს არა- სა ჯა რო მო ხე ლე წევ რე ბის და ნიშ ვნის პრო ცე დუ რე ბი შეიც-
ვა ლა და ისი ნი ღია კონ კურ სის წე სით ინიშ ნე ბიან. გარ და ამი სა, საქ სტა ტი 
მრჩე ველ თა საბ ჭოს ჩა მოა ყა ლი ბებს. სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბის შე-
სა ბა მი სად, ბიზ ნეს რეს პო დენ ტე ბიც ასე ვე ვალ დე ბულ ნი არიან შეავ სონ 
საქ სტა ტის კით ხვა რე ბი. 

2014 წელს მო სახ ლეო ბი სა და ში ნა მეურ ნეო ბე ბის სა ყო ველ თაო აღ წე-
რა ჩა ტარ და, რომ ლის ფარ გლებ შიც დე მოგ რა ფიუ ლი, სა გან მა ნათ ლებ ლო, 
სა მუ შაო ძა ლის, მიგ რა ციის, ში ნა მეურ ნეო ბე ბი სა და სხვა სტა ტის ტი კუ რი 
მო ნა ცე მე ბი იქ ნა შეგ რო ვე ბუ ლი. ეს იყო პირ ვე ლი აღ წე რა რე გიონ ში, 
რო მე ლიც ციფ რუ ლი რუ კე ბის (გეო საინ ფორ მა ციო სის ტე მე ბის) დახ მა-
რე ბით ჩა ტარ და. 

 2014 წელს საქ სტატ ში ხა რის ხის და მე თო დო ლო გიის ქვე და ნა ყო ფი 
შეიქ მნა. ასე ვე ეროვ ნუ ლი სტა ტის ტი კუ რი საქ მია ნო ბის გაუმ ჯო ბე სე ბის 
მიზ ნით შეიქ მნა უწ ყე ბა თა შო რი სი სა მუ შაო ჯგუ ფი, რომ ლის თვი საც გაც-
ნო ბილ იქ ნა ევ რო პის პრაქ ტი კის კო დექ სი. 

ევ რო კავ ში რი და სა ქარ თვე ლო ათან ხმე ბენ შე თან ხმე ბის გან ხორ-
ციე ლე ბის წლიურ გეგ მას. საქ სტა ტის 2015 წლის სა მოქ მე დო გეგ მა და 
2016 წლის სა მოქ მე დო გეგ მის პროექ ტი ით ვა ლის წი ნებს 2014 წლის სა-
ყო ველ თაო აღ წე რის მო ნა ცე მე ბის გა მო ყე ნე ბას, სა გა რეო ვაჭ რო ბის სტა-
ტის ტი კის წარ მოე ბას, ინ ფორ მა ციის გავ რცე ლე ბის მე თო დე ბის დახ ვე წას 
და კა ნონ მდებ ლო ბის გა და სინ ჯვას მი სი საერ თა შო რი სო და ევ რო პულ 
პრაქ ტი კას თან შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნის მიზ ნით. 

 ევ რო პის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის - აღ მო სავ ლეთ რე გიო ნის (ENP–
East region) 2014–20 წლე ბის პე რიო დის სტა ტის ტი კუ რი თა ნამ შრომ ლო ბის 
სტრა ტე გიის ფარ გლებ ში, სა ქარ თვე ლომ 2015 წლის ოქ ტომ ბერ ში სა მუ შაო 
ძა ლის შე სა ხებ სტა ტის ტი კი სად მი მიძ ღვნილ კონ ფე რენ ციას უმას პინ ძლა. 
2015 წლის ივ ლის ში ევ როს ტა ტის ექ სპერ ტე ბი საქ სტატს ეწ ვივ ნენ ბიზ ნე სის 
შე სა ხებ სტა ტის ტი კის შე ფა სე ბი სა და ევ რო პის სტა ტის ტი კის პრაქ ტი კის 

64 იხი ლეთ http://ec.europa.eu/eurostat/documents/52535/52745/835697_AGA_Report_GE_FINAL+18+04+2013.
pdf/0fd16014-6fcd-4ace-9444-49dce7cfff9b. 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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კო დექ სის მოთ ხოვ ნებ თან შე სა ბა მი სო ბის შეს წავ ლის მიზ ნით. ვი ზი ტის 
შე დე გად მომ ზად და რე კო მენ და ციე ბი, რომ ლე ბიც საქ სტატს 2015 წლის 
დე კემ ბერ ში წა რედ გი ნა. 

 EU TAIEX-ის პროექ ტის მხარ და ჭე რით საქ სტა ტი 2016-19 წლე ბის პე-
რიო დის თვის სტა ტის ტი კუ რი სის ტე მის გან ვი თა რე ბის სა შუა ლო ვა დიან 
სტრა ტე გია ზე მუ შაობს და მას დახ მა რე ბას ლიტ ვის სტა ტის ტი კის სამ სა-
ხუ რის ექ სპერ ტე ბი უწე ვენ. 

ბო ლო ათ წლეუ ლის გან მავ ლო ბა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე დე გე ბია მიღ-
წეუ ლი ეროვ ნუ ლი სტა ტის ტი კის სის ტე მის შე საძ ლებ ლო ბე ბის და ფუნ-
ქციო ნი რე ბის გაუმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით, მაგ რამ ჯერ კი დევ ბე რია გა სა კე თე ბე-
ლი ევ როს ტა ტის სტა ტის ტი კუ რი მოთ ხოვ ნე ბის კრე ბულ თან შე სა ბა მი სო ბის 
უზ რუნ ველ სა ყო ფად.

სტა ტის ტი კის სის ტე მა - მოკ ლე მი მო ხილ ვა 

სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბა იძ ლე ვა მყარ სა ფუძ ველს და მოუ კი-
დე ბე ლი, ობიექ ტუ რი და სან დო სტა ტის ტი კის წარ მოე ბის უზ რუნ ველ-
ყო ფის თვის გაე როს და ევ რო პის სტა ტის ტი კუ რი პრაქ ტი კის კო დექ სის 
ფუნ და მენ ტა ლუ რი პრინ ცი პე ბის შე სა ბა მი სად. 

2010 წელს ეროვ ნუ ლი სტა ტის ტი კუ რი სამ სა ხუ რი, საქ სტა ტი, და მოუ კი-
დე ბელ ორ გა ნოდ ჩა მო ყა ლიბ და. მი სი მუ შაო ბა ეყ რდნო ბა გან ვი თა-
რე ბუ ლი სტა ტის ტი კუ რი სის ტე მე ბის მქო ნე ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბას 
და მას საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციე ბი უწე ვენ დახ მა რე ბას. 

მიუ ხე და ვად ამი სა აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ საქ სტატს უფ რო მე ტი რე სურ სი 
ესა ჭი როე ბა პერ სო ნა ლის შე საძ ლებ ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბის და ოფი-
ცია ლუ რი სტა ტის ტი კის სრულ ყო ფი ლად წარ მოე ბის თვის. 
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 ნაწილი III. 
ეკონომიკური თანამშრომლობა 



14. მაკროეკონომიკური გარემო და 
ფინანსური დახმარება 

მაკ როე კო ნო მი კუ რი გა რე მო 

საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის შემ დეგ სა ქარ-
თვე ლო ში ძი რეუ ლი სო ცია ლუ რი, ეკო ნო მი კუ-
რი და პო ლი ტი კუ რი ცვლი ლე ბე ბი მოხ და და 
ქვეყ ნის მიერ და მოუ კი დებ ლო ბის მო პო ვე ბის 
პირ ვე ლი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ეკო ნო მი კუ რი 
ზრდა ბევ რად უფ რო და ბა ლი იყო, ვიდ რე დსთ-ს 
სხვა ქვეყ ნებ ში (-29% მხო ლოდ 1993 წელს). სა-
გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბი კა ტას ტრო ფუ ლად 
შემ ცირ და და 1993 წელს სა ბიუ ჯე ტო დე ფი ციტ მა 
მშპ-ს 26% შეად გი ნა. 

1995 წელს ეკო ნო მი კურ მა მდგო მა რეო ბამ გაუმ ჯო ბე სე ბა დაიწ ყო, და 
1995–99 წლე ბის პე რიოდ ში ეკო ნო მი კუ რი ზრდის სა შუა ლო მაჩ ვე ნე ბელ მა 
7%-ს მიაღ წია, ხო ლო 2003 წელს ზრდის მაჩ ვე ნე ბე ლი ორ ნიშ ნა გახ და, 
რაც ძი რი თა დად ბა ქო- თბი ლი სი- ჯეი ჰა ნის მილ სა დე ნის მშე ნებ ლო ბით 
იყო გან პი რო ბე ბუ ლი. 

მიუ ხე და ვად გარ კვეუ ლი პროგ რე სი სა პრი ვა ტი ზა ციი სა და სხვა სტრუქ-
ტუ რუ ლი რე ფორ მე ბის თვალ საზ რი სით, 2000 წლის და საწ ყის ში სა ქარ-
თვე ლო კვლა ვაც სე რიო ზუ ლი ეკო ნო მი კუ რი და ფი ნან სუ რი გა მოწ ვე ვე ბის 
წი ნა შე იდ გა. მთავ რო ბამ ვერ შეძ ლო სა ხელ მწი ფო ფი ნან სე ბის კონ სო-
ლი და ცია, რაც ძი რი თა დად მმარ თვე ლო ბი სა და კო რუფ ციის თვალ საზ-
რი სით არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბით იყო გან პი რო ბე ბუ ლი. სა გა და სა ხა დო 
შე მო სავ ლე ბის წი ლი მშპ-ში დსთ-ს ქვეყ ნებს შო რის ყვე ლა ზე და ბა ლი იყო. 
ქვე ყა ნას სე რიო ზუ ლი პრობ ლე მე ბი ჰქონ და სა გა რეო ფი ნან სუ რი ვალ დე ბუ-
ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბის თვალ საზ რი სით და მას მოუ წია პა რი ზის კლუ ბის თვის 
მი მარ თვა ვა ლე ბის რეს ტრუქ ტუ რი ზა ციი სათ ვის. სა ხელ მწი ფო სახ სრე ბის 
დე ფი ცი ტი გან სა კუთ რე ბით მძი მედ აი სა ხა ქვეყ ნის ღა რიბ მო სახ ლეო ბა ზე. 
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2003 წლის ვარ დე ბის რე ვო ლუ ციის შემ დეგ, ახალ მა მთავ რო ბამ ძი-
რეუ ლი რე ფორ მე ბი გაა ტა რა ეკო ნო მი კის ლი ბე რა ლი ზა ციი სა და კერ ძო 
სექ ტო რის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწ ყო ბის მიზ ნით ეკო ნო მი კის მდგრა დი 
გან ვი თა რე ბის მიღ წე ვად. ხელ საყ რე ლი ბიზ ნეს -გა რე მოს ჩა მო ყა ლი ბე ბი-
სა და მაკ როე კო ნო მი კუ რი სტა ბი ლუ რო ბის მიღ წე ვის შე დე გად ქვე ყა ნა ში 
პირ და პი რი უც ხოუ რი ინ ვეს ტი ციე ბის შე მო დი ნე ბა გაძ ლიერ და. ასე თი ინ-
ვეს ტი ციე ბის პი კუ რი მო ცუ ლო ბა 2007 წელს და ფიქ სირ და და 2 მი ლიარ დი 
აშშ დო ლა რი შეად გი ნა (მშპ-ს დაახ ლოე ბით 20%). შე დე გად, ეკო ნო მი კურ-
მა ზრდამ ორ ნიშ ნა ციფრს მიაღ წია და 2005-2007 წლე ბის პე რიოდ ში სა-
შუა ლოდ 10.5% შეად გი ნა (ცხრი ლი 14.1). ლი ბე რა ლი ზა ცია ზე მი მარ თუ ლი 
რე ფორ მე ბი სა და ეკო ნო მი კუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის გაუმ ჯო ბე სე ბის ფონ ზე 
სა ქარ თვე ლომ მო წი ნა ვე პო ზი ციე ბი დაი კა ვა საერ თა შო რი სო რეი ტინ გებ-
ში ბიზ ნე სის კე თე ბის სი მარ ტი ვის და კო რუფ ციის აღ ქმის ინ დექ სის კვლე-
ვებ ში, კერ ძოდ კი, მსოფ ლიო ბან კის ჯგუ ფის მიერ ჩა ტა რე ბუ ლი ბიზ ნე სის 
კე თე ბის სი მარ ტი ვის ან გა რი ში სა და საერ თა შო რი სო გამ ჭვირ ვა ლო ბის 
მიერ ჩა ტა რე ბუ ლი კო რუფ ციის აღ ქმის ინ დექ სის შე სა ბა მი სად. ბიზ ნე სის 
კე თე ბის 2014 წლის ან გა რიშ ში სა ქარ თვე ლო პირ ველ ათეულ ში შე ვი და 
(მე-8 ად გი ლი დაი კა ვა) ბიზ ნე სის წარ მოე ბის სი მარ ტი ვის მი ხედ ვით და 
შე სა ბა მი სად, 2006 წლის ამა ვე ან გა რი შით მი ნი ჭე ბუ ლი 112-ე ად გი ლი დან 
პირ ველ ათეულ ში გა დაი ნაც ვლა.65

ცხრილი 14.1 საქართველოს ძირითადი ეკონომიკური ინდიკატორები, 
2005–16

2005–07 
საშუალო

2008–09 
საშუალო

2010–12 
საშუალო

2013 2014 a) 2015a) 2016b)

მშპ-ს ზრდა (%) 10.5 -0.7 6.6 3.4 2.8 3 3

ინფლაცია (%) 8.9 5.8 4.9 -0.5 3.1 4.0 5.5

საბიუჯეტო დეფიციტი 
(მშპ-ს % )

-3.2 -7.2 -4.2 -2.5 -3.1 -3.7 -3.0

მთლიანი საგარეო 
ვალი (მშპ-ს %)

52.0 70.9 83.6 82.1 83.1 107.3 –

65 იხი ლეთ მსოფ ლიო ბან კი სა და სარ თა შო რი სო სა ფი ნან სო კორ პო რა ციის ან გა რი ში “ბიზ-
ნე სის კე თე ბა” 2014: მცი რე და სა შუა ლო სა წარ მოე ბის რე გუ ლა ციე ბის კვლე ვა, ვა შინ გტო ნი,  
2013 და ბიზ ნე სის კე თე ბა 2006: სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნა, ვა შინ გტო ნი, 2006.

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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2005–07 
საშუალო

2008–09 
საშუალო

2010–12 
საშუალო

2013 2014 a) 2015a) 2016b)

პირდაპირი უცხოური 
ინვესტიციები 
(მილიონ აშშ 
დოლარში) 

1,217 1,111 947 941 1,758 1,351c) –

მიმდინარე ანგარიში  
(მშპ-ს %)

-15.4 -16.3 -11.4 -5.8 -10.5 -11.8 -9.8

a) წინასწარი მონაცემები (გარდა ინფლაციისა და საბიუჯეტო დეფიციტისა) 

b) მოცემულია 2016 წლის საპროგნოზო მონაცემები.

c) მოცემული ციფრი სამი კვარტალის ჯამია. 

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, საქართველოს ეროვნული ბანკი, 
საქსტატი. 

სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის ერ თ-ერ თი ძლიე რი მხა რეა მი სი დი ვერ-
სი ფი ცი რე ბუ ლი სტრუქ ტუ რა, რაც გუ ლის ხმობს, რომ ქვეყ ნის ეკო ნო მი კა 
არ არის და მო კი დე ბუ ლი რო მე ლი მე ერთ სექ ტორ ზე, ან ერთ რო მე ლი მე 
გა რე ბა ზარ ზე. დი ვერ სი ცი ფი რე ბუ ლი ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბა ზე მი-
მარ თუ ლი პო ლი ტი კა დაეხ მა რა სა ქარ თვე ლოს შე და რე ბით უმ ტკივ ნეუ-
ლოდ გამ კლა ვე ბო და რუ სე თის სა ვაჭ რო ემ ბარ გოს, რო მე ლიც რუ სეთ მა 
2006 წელს ცალ მხრი ვად დაა წე სა სა ქარ თვე ლოს სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო 
პრო დუქ ცია ზე. 

მიუ ხე და ვად რუ სეთ თან 2008 წლის ომი სა, რა საც გლო ბა ლუ რი ფი-
ნან სუ რი და ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სი დაერ თო, სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კა 
საკ მაოდ მე დე გი გა მოდ გა ასე თი მას შტა ბუ რი პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო-
მი კუ რი შო კე ბი სად მი. 2008 და 2009 წლე ბის გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თვე-
ლოს ეკო ნო მი კა ში მნიშ ვნე ლო ვან რე ცე სიას ად გი ლი არ ჰქო ნია, თუმ ცა 
სა ბიუ ჯე ტო დე ფი ცი ტი საკ მაოდ გაი ზარ და. სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კამ 
მა ლე ვე დაიწ ყო გა ჯან სა ღე ბა და 2010–12 წლებ ში მშპ-ს ზრდამ სა შუა ლოდ 
6.6% შეად გი ნა (ცხრი ლი 14.1). გლო ბა ლუ რი ფი ნან სუ რი კრი ზი სი სა და 
რუ სეთ -სა ქარ თვე ლოს ომის ფონ ზე საწ ყის ეტაპ ზე უც ხოუ რი ინ ვეს ტი ციე-
ბის მო ცუ ლო ბა შემ ცირ და, მაგ რამ უკა ნას კნე ლი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში 
მნიშ ვნე ლოვ ნად მოი მა ტა და 2014 წელს 1.7 მი ლიარდ დო ლარს მიაღ წია 
(მშპ-ს 10.6%). 

 2015 წლის გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი მაჩ ვე ნებ-
ლე ბი ნაკ ლე ბად შთამ ბეჭ და ვი იყო, რაც ერ თის მხრივ რთუ ლი გა რე ფაქ-
ტო რე ბით, ხო ლო მეო რეს მხრივ კი, 2013 წლის შემ დეგ ლი ბე რა ლუ რი რე-
ფორ მე ბის ტემ პის შე ნე ლე ბით იყო გან პი რო ბე ბუ ლი. რე ფორ მე ბის ტემ პის 
შე ნე ლე ბი სა და სა ვაჭ რო პარ ტნიო რე ბის, გან სა კუთ რე ბით კი რუ სე თის 
გაც ვლი თი კურ სის გაუ ფა სუ რე ბის შე დე გად სა ქარ თვე ლოს ექ სპორ ტის 
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და და საქ მე ბუ ლი მიგ რან ტე ბის მიერ გან ხორ ციე ლე ბუ ლი ფუ ლა დი გზავ ნი-
ლე ბის მო ცუ ლო ბა შემ ცირ და. სა გა რეო ვაჭ რო ბი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ-
ლე ბის შემ ცი რე ბი სა და აშშ დო ლა რის მსოფ ლიო მას შტა ბით გამ ყა რე ბის 
შე დე გად 2015 წელს ლარ მა 20%-ზე მე ტით გა ნი ცა და გაუ ფა სუ რე ბა. ლა რის 
გაუ ფა სუ რე ბის შე დე გად გაი ზარ და საკ რე დი ტო ტვირ თი იმ ადა მია ნე ბის-
თვის, ვი საც დო ლარ ში დე ნო მი ნი რე ბუ ლი სეს ხე ბი ჰქონ დათ აღე ბუ ლი. 

ამ გვა რად, 2015 წელს მშპ-ს ზრდამ მხო ლოდ 3.0% პრო ცენ ტი შეად-
გი ნა, ხო ლო 2016 წლის თვის მო ცე მუ ლი მაჩ ვე ნებ ლის პროგ ნო ზი 3%-ს 
შეად გენს (ცხრი ლი 14.1). მიმ დი ნა რე ან გა რი შის დე ფი ცი ტი 2015 წელს 
საკ მაოდ მა ღა ლი რჩე ბო და და წი ნას წა რი გაან გა რი შე ბე ბით მშპ-ს 11.8% 
უნ და შეედ გი ნა. 2015 წელს ფის კა ლუ რი დე ფი ცი ტი 3.7% იყო, ხო ლო 2016 
წლი სათ ვის შე სა ბა მი სი საპ როგ ნო ზო მაჩ ვე ნე ბე ლი 3.0%-ს შეად გენს. აღ-
სა ნიშ ნა ვია, რომ 2016 წლის მეო რე ნა ხე ვარ ში სა ქარ თვე ლო ში არ ჩევ ნე ბი 
ტარ დე ბა, რა მაც შეიძ ლე ბა ასე ვე მოახ დი ნოს უარ ყო ფი თი გავ ლე ნა ზრდის 
დი ნა მი კა ზე. 

ეკო ნო მი კის ზრდის უფ რო ნე ლი ტემ პე ბის ფონ ზე, მნიშ ვნე ლო ვა ნია, 
რომ ევ რო კავ შირ თან დაახ ლოე ბა წინ და ხე დუ ლად გან ხორ ციელ დეს, რა-
თა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნას, რომ მთავ რო ბი სა და კერ ძო სექ ტო რის მიერ 
ახალ რე გუ ლა ციებ თან თავ სე ბა დო ბის მიმ საღ წე ვად გა სა წე ვი ხარ ჯე ბი არ 
აი სა ხოს უარ ყო ფი თად ეკო ნო მი კის ზრდა ზე. შე სა ბა მი სად, მი ზან შე წო ნი-
ლია კა ნონ მდებ ლო ბის გო ნივ რულ ვა დებ ში დაახ ლოე ბა, ად გი ლობ რი ვი 
რეა ლო ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. 

შე თან ხმე ბის დე ბუ ლე ბე ბი და ევ რო კავ ში რის ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბა 

ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის ტექ სტის მაკ როე კო ნო მი კუ რი თა ნამ შრომ-
ლო ბის სა კით ხე ბი სად მი მიძ ღვნი ლი ნა წი ლი საკ მაოდ მოკ ლე და ცალ სა ხაა. 
შე თან ხმე ბა ით ვა ლის წი ნებს რე გუ ლა რულ დია ლოგს მაკ როე კო ნო მი კუ რი 
პო ლი ტი კის სა კით ხებ ზე. შე თან ხმე ბის მი ხედ ვით, სა ქარ თვე ლო „უნ და მიის
წრა ფო დეს, რომ გა ნა ვი თა როს ქმე დი თი სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა და ეტა პობ
რი ვად დაუახ ლოოს თა ვი სი ეკო ნო მი კუ რი და ფი ნან სუ რი რე გუ ლა ციე ბი 
ევ რო კავ ში რის რე გუ ლა ციებს და იმავ დროუ ლად, უზ რუნ ველ ყოს სწო რი 
მაკ როე კო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის გა ტა რე ბა“ (მუხ ლი 277). თუმ ცა შე თან ხმე
ბა არ ად გენს ასე თი დაახ ლოე ბის კონ კრე ტულ ვა დებს, ან ევ რო კავ ში რის 
იმ კა ნონ მდებ ლო ბას, რო მელ თა ნაც დაახ ლოე ბა უნ და გან ხორ ციელ დეს. 

შე თან ხმე ბა ასე ვე შეი ცავს სა ხელ მწი ფო ფი ნან სე ბის მარ თვის ნა წილს 
(მუხ ლი 279), რო მე ლიც მთლია ნად შეე ხე ბა სა ხელ მწი ფო ფი ნან სე ბის ში და 
ფი ნან სუ რი კონ ტრო ლის სის ტე მას და სა ხელ მწი ფო აუ დი ტის სამ სა ხუ რის 
და მოუ კი დე ბე ლი ინ სტი ტუ ტის სა ხით ფუნ ქციო ნი რე ბას. 

მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ მაკ როე კო ნო მი კურ სფე როს თან და კავ ში რე-
ბით შე თან ხმე ბა ში ასა ხუ ლი დე ბუ ლე ბე ბის მო ცუ ლო ბა საკ მაოდ მცი რეა, 
პრაქ ტი კა ში ევ რო კავ ში რი მნიშ ვნე ლო ვან მაკ რო- სა ფი ნან სო დახ მა რე ბას 
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უწევს სა ქარ თვე ლოს 2014 წლის ივ ლის ში საერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო 
ფონ დსა და სა ქარ თვე ლოს შო რის გა ფორ მე ბუ ლი შე თან ხმე ბის სა ფუძ-
ველ ზე. 2014 წლის დე კემ ბერ ში ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის 
თა ნამ შრომ ლო ბის მე მო რან დუ მი გა ფორ მდა, რომ ლის შე სა ბა მი სა დაც 
ევ რო კავ ში რი სა ქარ თვე ლოს 46 მი ლიონ ევ როს გა მოუ ყოფს, რაც თა ნა-
ბა რი ოდე ნო ბით შედ გე ბა სეს ხი სა და გრან ტის კომ პო ნენ ტე ბი სა გან.66 2015 
წლის იან ვარ ში გრან ტის სა ხით 13 მი ლიო ნი ევ როს ოდე ნო ბის პირ ვე ლი 
ტრან ში იქ ნა გა მო ყო ფი ლი, ხო ლო 2015 წლის აპ რილ ში, სეს ხის სა ხით 10 
მი ლიო ნი ევ როს ოდე ნო ბის პირ ვე ლი ტრან ში. დო კუ მენ ტის მომ ზა დე ბის 
პრო ცეს ში იგეგ მე ბო და 23 მი ლიო ნი ევ როს ოდე ნო ბის მეო რე ტრან შის 
გა მო ყო ფა საერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დის პროგ რა მა სა და თა ნამ-
შრომ ლო ბის მე მო რან დუმ ში ასა ხუ ლი და შე თან ხმე ბუ ლი პო ლი ტი კის 
გან ხორ ციე ლე ბის და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი შე დე გე ბის მიღ წე ვის წი ნა პი რო-
ბით. მე მო რან დუ მის შე სა ბა მი სად, გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია ღო ნის ძიე ბე ბის 
გა ტა რე ბა, რომ ლე ბიც მი მარ თუ ლი იქ ნე ბა სა ჯა რო ფი ნან სე ბის მარ თვის 
გაუმ ჯო ბე სე ბა ზე, სო ცია ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის ეფექ ტია ნო ბის ამაღ ლე ბა-
ზე, ბან კე ბის რე გუ ლი რე ბის გაუმ ჯო ბე სე ბა ზე, ვაჭ რო ბი სა და კონ კუ რენ ციის 
პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა სა და გან ხორ ციე ლე ბა ზე, ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბი-
სა და DCFTA-ის გან ხორ ციე ლე ბის ხელ შეწ ყობ ზე. ამ ქმე დე ბე ბის გა ტა რე ბის 
უარ ყო ფი თი შე ფა სე ბის შემ თხვე ვა ში, კო მი სია უფ ლე ბა მო სი ლია შეა ჩე როს 
მეო რე ტრან შის გა მო ყო ფა მა ნამ, სა ნამ სა ქარ თვე ლო არ მოახ დენს მოთ-
ხოვ ნებ თან შე სა ბა მი სო ბის დე მონ სტრი რე ბას.67

2014–17 წლებ ში ტექ ნი კუ რი და ფი ნან სუ რი თა ნამ შრომ ლო ბის ფარ-
გლებ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია და მა ტე ბი თი გრან ტე ბის გა მო ყო ფა ევ რო-
კავ ში რის ბიუ ჯე ტი დან, რო მელ თა მო ცუ ლო ბა 335-დან 410-მდე მი ლიონ 
ევ როს შეად გენს და მი მარ თუ ლი იქ ნე ბა სა ქარ თვე ლო ში რე ფორ მე ბის 
მხარ და ჭე რა ზე. თა ნამ შრომ ლო ბის ფარ გლებ ში ყუ რად ღე ბა გა მახ ვი ლე-
ბუ ლი იქ ნე ბა ისეთ სფე როებ ზე, რო გო რი ცაა სა ჯა რო ად მი ნის ტრი რე ბა და 
მარ თლმსა ჯუ ლე ბა, სოფ ლის მეურ ნეო ბა და რე გიო ნე ბის გან ვი თა რე ბა, 
ასე ვე და მა ტე ბი თი მხარ და ჭე რის უზ რუნ ველ ყო ფა ზე ასო ცი რე ბის შე თან-
ხმე ბი თა და DCFTA-ით და კის რე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბი სათ ვის 
სა ჭი რო უნა რე ბის გან ვი თა რე ბის მიზ ნით. 

გარ და ამი სა, ევ რო კავ შირ მა გა მო ყო და ფი ნან სე ბა სა მე ზობ ლო საინ-
ვეს ტი ციო ინ სტრუ მენ ტის თვის (NIF), საი და ნაც ძი რი თა დად ევ რო პის საინ-
ვეს ტი ციო ბან კთან, ევ რო პის რე კონ სტრუქ ციი სა და გან ვი თა რე ბის ბან კთან 
და ევ რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნე ბის სა ფი ნან სო ინ სტი ტუ ტებ თან ერ თობ-

66  იხი ლეთ „თა ნამ შრომ ლო ბის შე სა ხებ მე მო რან დუ მი, გა ფორ მე ბუ ლი დო ნო რის სა ხით მოქ-
მედ ევ რო კავ შირს, ბე ნე ფი ცია რის სა ხით მოქ მედ სა ქარ თვე ლო სა  და ბე ნე ფი ცია რის ფი ნან-
სუ რი აგენ ტის სა ხით სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნულ ბანკს შო რის“, რო მელ საც ხე ლის 2014 წლის 
დე კემ ბერ ში მოე წე რა. 

67 ამონარიდი ევროკომისიის დოკუმენტიდან, DG ECFIN.
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ლი ვი საინ ვეს ტი ციო პროექ ტე ბის თვის თა ნა და ფი ნან სე ბის გა მო ყო ფა 
ხორ ციელ დე ბა. NIF-ის საგ რან ტო და ფი ნან სე ბა ინ ვეს ტო რებს უმ სუ ბუ ქებს 
და ფი ნან სე ბის პი რო ბებს. მა გა ლი თად, 2015 წელს KfW-ს მიერ სომ ხე თი სა 
და სა ქარ თვე ლოს თვის გა მო ყო ფი ლი 85 მი ლიო ნი ევ როს მო ცუ ლო ბის 
ინ ვეს ტი ციის გარ და NIF-ი დან 10 მი ლიო ნი ევ რო იყო გა მო ყო ფი ლი გრან-
ტის სა ხით სა ქარ თვე ლო სა და სომ ხე თის ელექ ტრო გა დამ ცემ ქსე ლებს 
შო რის კავ ში რე ბის გაძ ლიე რე ბის მიზ ნით. 

ასე ვე აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ევ რო პის საინ ვეს ტი ციო ბან კი და ევ რო პის 
რე კონ სტრუქ ციი სა და გან ვი თა რე ბის ბან კი სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კა ში 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი მო ცუ ლო ბის ინ ვეს ტი ციებს ახორ ციე ლე ბენ. წმინ და სა-
მარ თლებ რი ვი თვალ საზ რი სით, ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი ფი ნან სუ რი აქ ტი ვო ბე ბი 
არ გა მომ დი ნა რეობს შე თან ხმე ბი დან, მაგ რამ მა თი წვლი ლი მნიშ ვნე ლო-
ვა ნია შე თან ხმე ბის ეფექ ტუ რად გან ხორ ციე ლე ბი სათ ვის. 

ევ რო პის საინ ვეს ტი ციო ბან კი სა ქარ თვე ლო ში დი დი მო ცუ ლო ბის 
ინ ვეს ტი ციებს აბან დებს. ამ ჟა მად ამ ინ ვეს ტი ციე ბი სა და სეს ხე ბის საერ-
თო მო ცუ ლო ბამ 473 მი ლიო ნი ევ რო შეად გი ნა. 2015 წლის გან მავ ლო ბა ში 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ ვეს ტი ციე ბი იქ ნა გან ხორ ციე ლე ბუ ლი ქუ თაი სის ნარ ჩე ნი 
წყლე ბის გა და მუ შა ვე ბის პროექ ტში (100 მი ლიო ნი ევ რო). გარ და ამი სა, 
ორი საკ რე დი ტო ხა ზი გაიხ სნა მცი რე და სა შუა ლო სა წარ მოე ბის თვის (15 
და 40 მი ლიო ნი ევ რო). 

 ევ რო პის რე კონ სტრუქ ციი სა და გან ვი თა რე ბის ბან კი სა ქარ თვე ლო ში 
კი დევ უფ რო დი დი მო ცუ ლო ბის ინ ვეს ტი ციებს ახორ ციე ლებს. მან აქამ დე 
უკ ვე გა მო ყო 1.8 მი ლიარ დი ევ რო 157 პროექ ტის და სა ფი ნან სებ ლად, რო-
მელ თა მთლია ნი ღი რე ბუ ლე ბა 5.1 მი ლიარდ ევ როს შეად გენს. ევ რო პის 
რე კონ სტრუქ ციი სა და გან ვი თა რე ბის ბან კის ინ ვეს ტი ციე ბის დი დი წი ლი 
ენერ გე ტი კი სა და სა ფი ნან სო სექ ტორ ზე მო დის. 
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მაკ როე კო ნო მი კა და ევ რო კავ ში რის მიერ გა მო ყო ფი ლი 
და ფი ნან სე ბა - მოკ ლე მი მო ხილ ვა 

სა ქარ თვე ლო ში ეკო ნო მი კუ რი რე ფორ მე ბი და მოუ კი დებ ლო ბის მო პო-
ვე ბი დან 2003 წელს მომ ხდარ ვარ დე ბის რე ვო ლუ ციამ დე პე რიოდ ში 
უაღ რე სად ნე ლი ტემ პით მიმ დი ნა რეობ და. მთავ რო ბის შემ დგომ მა 
ცვლი ლე ბამ გა ნა პი რო ბა ლი ბე რა ლუ რი რე ფორ მე ბის გა ტა რე ბა, რა-
მაც სწრაფ ეკო ნო მი კურ ზრდას შეუწ ყო ხე ლი. 

რე ფორ მე ბის შე დე გად სა ქარ თვე ლომ შთამ ბეჭ დავ შე დე გებს მიაღ წია 
საერ თა შო რი სო რეი ტინ გე ბის თვალ საზ რი სით და ბიზ ნე სის კე თე ბის 
სი მარ ტი ვი სა და კო რუფ ციის აღ ქმის ინ დექ სის მი ხედ ვით მსოფ ლიოს 
ყვე ლა ზე წარ მა ტე ბუ ლი ქვეყ ნებს შო რის აღ მოჩ ნდა. 

შემ დგომ წლებ ში სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კა ზე რამ დე ნი მე ეკო ნო მი-
კურ მა შოკ მა იქო ნია ზე გავ ლე ნა - კერ ძოდ კი რუ სეთ -სა ქარ თვე ლოს 
2008 წლის ომ მა და გლო ბა ლურ მა ფი ნან სურ მა კრი ზის მა - მაგ რამ 
ქვეყ ნის ეკო ნო მი კა საკ მაოდ მე დე გი აღ მოჩ ნდა ამ შო კე ბის მი მართ 
და სწრა ფად დაიწ ყო გა ჯან სა ღე ბა და ზრდა. 

ევ რო კავ ში რი მნიშ ვნე ლო ვან ფი ნან სურ დახ მა რე ბას უწევს სა ქარ თვე-
ლოს, მათ შო რის საერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დის პა რა ლე ლუ-
რად, მაკ როე კო ნო მი კუ რი სეს ხე ბის და სა ბიუ ჯე ტო გრან ტე ბის სა ხით. 
გარ და ამი სა, ევ რო პის რე კონ სტრუქ ციი სა და გან ვი თა რე ბის ბან კი 
მნიშ ვნე ლო ვან ინ ვეს ტი ციებს აბან დებს სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კა ში, 
მათ შო რის ენერ გე ტი კის სექ ტორ ში. 
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15. ფინანსური მომსახურება 

შე თან ხმე ბა ით ვა ლის წი ნებს სა ქარ თვე ლოს კა-
ნონ მდებ ლო ბის დაახ ლოე ბას ევ რო კავ ში რის 
სა ბან კო, სა დაზ ღვე ვო და ფა სია ნი ქა ღალ დე-
ბის სფე როე ბის მა რე გუ ლი რე ბელ კა ნონ მდებ-
ლო ბას თან. გრძელ ვა დიან პერ სპექ ტი ვა ში ევ-
რო კავ ში რის შე სა ბა მის კა ნონ მდებ ლო ბას თან 
თავ სე ბა დო ბა უნ და იყოს უზ რუნ ველ ყო ფი ლი. 
ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი დაახ ლოე ბა მიზ ნად ისა ხავს 
მომ ხმა რებ ლე ბის თვის ფი ნან სუ რი ბაზ რე ბის 
უსაფ რთხოე ბის და ეფექ ტია ნო ბის უზ რუნ ველ-

ყო ფას, მათ ჯან საღ ფუნ ქციო ნი რე ბას და ფი ნან სუ რი სექ ტო რის თვის ევ რო-
კავ ში რის ბაზ რე ბის გახ სნას, ასე ვე ამ სექ ტო რის კონ კუ რენ ტუ ნა რია ნო ბის 
ამაღ ლე ბას და მის მო დერ ნი ზა ციას. 

შე თან ხმე ბის დე ბუ ლე ბე ბი 

ზო გა დი დე ბუ ლე ბე ბი. შე თან ხმე ბა ავალ დე ბუ ლებს სა ქარ თვე ლოს 
დად გე ნილ ვა დებ ში ეტა პობ რი ვად დაუახ ლოოს თა ვი სი კა ნონ მდებ ლო-
ბა ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბას და საერ თა შო რი სო სა მარ თლებ-
რივ ინ სტრუ მენ ტებს სა ბან კო, სა დაზ ღვე ვო, ფა სია ნი ქა ღალ დე ბი სა და 
აქ ტი ვე ბის მარ თვის სფე როებ ში. სა ქარ თვე ლომ უნ და უზ რუნ ველ ყოს 
თა ვი სი კა ნონ მდებ ლო ბის დაახ ლოე ბა ევ რო კავ ში რის 51 დი რექ ტი ვას-
თან (ჩა მო ნათ ვა ლი მო ცე მუ ლია XV-A და ნარ თში), რაც შე თან ხმე ბუ ლი 
გან რი გის შე სა ბა მი სად დაახ ლოე ბით 5-დან 7 წლამ დე პე რიოდ ში უნ და 
გან ხორ ციელ დეს. სის ტე მუ რი მნიშ ვნე ლო ბის საკ ვან ძო რე გუ ლა ციე ბის 
რაო დე ნო ბა შე და რე ბით მცი რეა და რე გუ ლა ციე ბის უმე ტე სი ნა წი ლი 
ტექ ნი კურ ხა სია თი საა. 

ეროვ ნუ ლი რე ჟი მის გავ რცე ლე ბა. ზო გა დად შე თან ხმე ბა ით ვა ლის-
წი ნებს ეროვ ნუ ლი რე ჟი მის გავ რცე ლე ბას მეო რე მხა რის სა წარ მოე ბის 
და ფუძ ნე ბა ზე და ასე ვე ფი ნან სუ რი მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დებ ლებ ზე. ეს 
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ნიშ ნავს, რომ ორი ვე მხა რე უზ რუნ ველ ყოფს პარ ტნიო რი მხა რის ოპე რა-
ტო რებ ზე ისე თი რე ჟი მის გავ რცე ლე ბას, რო მე ლიც არა ნაკ ლებ ხელ საყ-
რე ლი იქ ნე ბა, ვიდ რე სა კუ თარ ოპე რა ტო რებ ზე გავ რცე ლე ბუ ლი რე ჟი მი. 
ყო ვე ლი ვე ეს შე სა ბა მი სო ბა შია WTO/GATS-ის სტან დარ ტებ თან და პრინ ცი-
პებ თან, რო მელ თა მი ხედ ვი თაც ეროვ ნუ ლი რე ჟი მი გავ რცელ დე ბა მხო-
ლოდ მას შემ დეგ, რაც მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დე ბე ლი კა ნო ნიე რად შე ვა 
ბა ზარ ზე (ა ნუ, ეროვ ნუ ლი რე ჟი მის გავ რცე ლე ბა თა ვის თა ვად არ ნიშ ნავს 
ბა ზარ ზე დაშ ვე ბას, რაც ცალ კე სა კით ხია და ქვე მო თა არის გან ხი ლუ ლი). 
გარ და ამი სა, შე თან ხმე ბა შეი ცავს დე ტა ლურ დე ბუ ლე ბებს მომ სა ხუ რე ბის 
მიმ წო დებ ლე ბის და ძი რი თა დი პერ სო ნა ლის მეო რე მხა რის ტე რი ტო რია-
ზე „დროე ბით ყოფ ნას თან“ და კავ ში რე ბით. 

ბა ზარ ზე დაშ ვე ბა. ევ რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნე ბის მიერ მთე ლი რი გი 
დათ ქმე ბია გა კე თე ბუ ლი (რომ ლე ბიც XIV და ნარ თშია ჩა მოთ ვლი ლი), რო-
მელ თა დი დი უმე ტე სო ბა არ არის არ სე ბი თი ხა სია თის, თუმ ცა მაინც ზღუ-
დავს ბაზ რის გახ სნას. შე თან ხმე ბა ფრთხილ მიდ გო მებს ით ვა ლის წი ნებს 
ევ რო კავ ში რის ბაზ რის შემ დგომ გახ სნას თან და კავ ში რე ბით. კერ ძოდ, 122-ე 
მუხ ლის შე სა ბა მი სად: “მომ სა ხუ რე ბით ვაჭ რო ბის შემ დგო მი ლი ბე რა ლი ზა-
ციის მიზ ნით ... მხა რეე ბი აღია რე ბენ სა ქარ თვე ლოს მოქ მე დი და მო მა ვა ლი 
კა ნონ მდებ ლო ბის ეტა პობ რი ვი დაახ ლოე ბის მნიშ ვნე ლო ბას” საუ კე თე სო 
საერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ თან და ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბას თან. 

საერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბი. შე თან ხმე ბის 116-ე მუხ ლის შე სა ბა მი-
სად, სა ქარ თვე ლო „მაქ სი მა ლუ რად ეც დე ბა“ რომ გა მოი ყე ნოს საერ თა-
შო რი სოდ აღია რე ბუ ლი სტან დარ ტე ბი, მათ შო რის: 

• ბა ზე ლის კო მი ტე ტის „სა ბან კო სექ ტო რის ეფექ ტია ნი ზე დამ ხედ ვე ლო-
ბის ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი“ 

• დაზ ღვე ვის ზე დამ ხედ ვე ლე ბის საერ თა შო რი სო ასო ცია ციის „დაზ ღვე-
ვის ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი“ 

• ფა სია ნი ქა ღალ დე ბის რე გუ ლა ტორ თა საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა-
ციის „ფა სია ნი ქა ღალ დე ბის ბაზ რის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ამო ცა ნე ბი 
და პრინ ცი პე ბი“ 

• ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ შრომ ლო ბი სა და გან ვი თა რე ბის ორ გა ნი ზა ციის 
(OECD) „შე თან ხმე ბა გა და სა ხა დებ თან და კავ ში რე ბით ინ ფორ მა ციის 
გაც ვლა ზე“ 

• დი დი ოცეუ ლის (G20) „სა გა და სა ხო ინ ფორ მა ციის გაც ვლი სა და გამ-
ჭვირ ვა ლო ბის დე ბუ ლე ბა“

• ფი ნან სუ რი ღო ნის ძიე ბე ბის სა მუ შაო ჯგუ ფის „ორ მო ცი რე კო მენ და ცია 
ფუ ლის გა თეთ რე ბა ზე“ და „ცხრა სპე ცია ლუ რი რე კო მენ და ცია ტე რო-
რიზ მის და ფი ნან სე ბა ზე“. 
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ბან კე ბის კა პი ტალ თან და კავ ში რე ბუ ლი მოთ ხოვ ნე ბი. 2008-09 წლე-
ბის ფი ნან სუ რი კრი ზი სის შე დე გად სის ტე მუ რი მნიშ ვნე ლო ბის ბან კე ბის 
კო ლაფ სმა ან ფუნ ქციო ნი რე ბის მოშ ლამ სა ბან კო სის ტე მებ ში კა პი ტა ლის 
რე ზერ ვებ თან და კავ ში რე ბუ ლი მოთ ხოვ ნე ბის გამ კაც რე ბა გა მოიწ ვია. 
შე თან ხმე ბა რამ დე ნი მე საკ ვან ძო დი რექ ტი ვა ზე (რომ ლებ შიც შემ დგომ 
ცვლი ლე ბე ბი გან ხორ ციელ და) მი თი თე ბას შეი ცავს:

• დი რექ ტი ვა 2006/49/EC საინ ვეს ტი ციო კომ პა ნიე ბი სა და საკ რე დი-
ტო ინ სტი ტუ ტე ბის კა პი ტა ლის ადექ ვა ტუ რო ბის თაო ბა ზე, რო მე ლიც 
შემ დგომ ში ჩაა ნაც ვლა ევ რო კავ ში რის 2013 წლის რე გუ ლა ციამ (EU) 
575/2013 საკ რე დი ტო ინ სტი ტუ ტე ბი სა და საინ ვეს ტი ციო კომ პა ნიე ბის 
მი მართ გო ნივ რულ (prudential) მოთ ხოვ ნებ თან და კავ ში რე ბით. 

• დი რექ ტი ვა 2006/48/EC საკ რე დი ტო ინ სტი ტუ ტე ბის საქ მია ნო ბის თაო-
ბა ზე, რო მე ლიც შემ დგომ ში ჩა ნაც ვლე ბუ ლი იქ ნა ევ რო კავ ში რის 2013 
წლის 2013/36/EU დი რექ ტი ვით საკ რე დი ტო ინ სტი ტუ ტე ბის საქ მია ნო-
ბის თაო ბა ზე ინ ფორ მა ციის ხელ მი საწ ვდო მო ბი სა და საკ რე დი ტო ინ-
სტი ტუ ტე ბი სა და საინ ვეს ტი ციო კომ პა ნიე ბის ზე დამ ხედ ვე ლო ბას თან 
და კავ ში რე ბით. 

მო ცე მუ ლი აქ ტე ბით გან ხორ ციელ და ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ-
ლო ბა ში უახ ლე სი გლო ბა ლუ რი სტან დარ ტე ბის, ანუ ე.წ. ბა ზე ლის მა რე-
გუ ლი რე ბე ლი ნორ მე ბის, და ნერ გვა ბან კის კა პი ტა ლის ადექ ვა ტუ რო ბის 
სით ხებ ზე.68 ახა ლი სა კა ნონ მდებ ლო აქ ტე ბი წარ მოად გენს ერ თობ ლიო ბას 
ერ თის მხრივ დი რექ ტი ვე ბი სა, რომ ლე ბიც წევრ სა ხელ მწი ფოებს გარ-
კვეულ დის კრე ციულ უფ ლე ბა მო სი ლე ბას ანი ჭებს იმას თან და კავ ში რე ბით, 
თუ რო გორ უნ და გან ხორ ციელ დეს ეს დე ბუ ლე ბე ბი, ხო ლო მეო რეს მხრივ 
რე გუ ლა ციე ბი სა, რომ ლე ბიც ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბით პირ და პირ 
ვრცელ დე ბა წევრ ქვეყ ნებ ზე და მათ ში ჰარ მო ნი ზა ციას თან და კავ ში რე ბუ-
ლი მოთ ხოვ ნე ბია გან საზ ღვრუ ლი.69 მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ მი ნი მა ლუ რი 
კა პი ტა ლის 8%-ია ნი ზღვა რი უც ვლე ლი დარ ჩა (რო გორც ამას ბა ზე ლის I 
და 2006 წლის დი რექ ტი ვე ბი მოით ხოვ და), კა პი ტა ლის დე ფი ნი ცია გა დაი-
სინ ჯა და რე ზერ ვე ბის და მა ტე ბი თი კა ტე გო რიე ბი გა ნი საზ ღვრა, რი თაც 

68 “ბა ზე ლი  I“ წარ მოად გენ და პირ ველ საერ თა შო რი სო დო ნე ზე შე თან ხმე ბულ სა ბან კო რე გუ-
ლა ციე ბის ერ თობ ლიო ბას, რო მე ლიც საერ თა შო რი სო ან გა რიშ სწო რე ბე ბის ბან კის მიერ შე მუ-
შავ და (მდე ბა რეობს ბა ზელ ში), ხო ლო  “ბა ზე ლი III“ ამ დო კუ მენ ტის უახ ლე სი ვერ სიაა, რო მე-
ლიც 2009 წლის ფი ნან სუ რი კრი ზი სის შე დე გე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით შე მუ შავ და. მიუ ხე და ვად 
იმი სა, რომ მო ცე მუ ლი ნორ მე ბი საერ თა შო რი სოა, ევ რო კავ ში რი მათ კა ნონ მდებ ლო ბა ში ასა-
ხავს, რა თა  მა თი აღ სრუ ლე ბა სა ვალ დე ბუ ლო იყოს. 
69 ახა ლი კა ნონ მდებ ლო ბის დე ტა ლუ რი ანა ლი ზი იხი ლეთ: კა რელ ლე ნო: „ფი ნან სე ბის სა ფუძ-
ვლე ბი: ნორ დერნ რო კი დან სა ბან კო კავ ში რამ დე, ბრიუ სე ლი და ლონ დო ნი:  CEPS და როუ მენ 
და ლი ტელ ფილ დი, 2016. 
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შემ დე გი რე ჟი მე ბი დაი ნერ გა (ბა ზე ლი III და 2013 წლის ახა ლი კა ნო ნე ბი): 

• მი ნი მა ლუ რი კა პი ტა ლის რე ზერ ვის მოთ ხოვ ნა - 8%

• კა პი ტა ლის კონ სერ ვა ციის ბუ ფე რი - 2.5%

• კონ ტრ-ციკ ლუ რი კა პი ტა ლის ბუ ფე რი - 0-2.5%

• კა პი ტა ლის ბუ ფე რი სის ტე მუ რად მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ სტი ტუ ტე ბის-
თვის - 0-3.5%

• სის ტე მუ რი რის კის ბუ ფე რი - 0 %-დან 3 - 5%-მდე.

შე დე გად, კონ კრე ტუ ლი ბან კის ინ დი ვი დუა ლუ რი მა ხა სია თებ ლე ბი დან 
გა მომ დი ნა რე, მოთ ხოვ ნე ბი შეიძ ლე ბა გაორ მაგ დეს, თუმ ცა მცი რე და სა-
შუა ლო ბან კე ბი ძი რი თა დად თა ვი სუფ ლდე ბიან და მა ტე ბი თი მოთ ხოვ ნე-
ბის გან. კა პი ტა ლის რე ზერ ვის მოთ ხოვ ნე ბი და კავ ში რე ბუ ლია უაღ რე სად 
რთულ მე თო დო ლო გია სა და გაან გა რი შე ბას თან, რაც დე ტა ლუ რა და არის 
ასა ხუ ლი ზე მოთ ხსე ნე ბულ რე გუ ლა ციებ ში. გარ და ამი სა, ახა ლი მოთ ხოვ-
ნე ბია დად გე ნი ლი ლიკ ვი დუ რო ბას თან და კავ ში რე ბით სტრე სულ სი ტუა-
ციებ თან გამ კლა ვე ბის მიზ ნით. 

 დაზ ღვე ვა. სა დაზ ღვე ვო სფე რო რე გუ ლირ დე ბა 2009/138/EC დი რექ-
ტი ვით სა დაზ ღვე ვო ბიზ ნე სის დაწ ყე ბი სა და ფუნ ქციო ნი რე ბის შე სა ხებ, 
რო მე ლიც ასე ვე ცნო ბი ლია რო გორც „გა დახ დი სუ ნა რია ნო ბა II“ (Solvency II). 
დი რექ ტი ვა შეი ცავს ფუნ და მენ ტურ დე ბუ ლე ბებს სა დაზ ღვე ვო საქ მია ნო ბის 
გან ხორ ციე ლე ბას თან, ზე დამ ხედ ვე ლო ბა სა და გა დახ დი სუ ნა რია ნო ბას თან 
და კავ ში რე ბით. სა ქარ თვე ლოს დი დი დრო დას ჭირ დე ბა ამ რე ფორ მე ბის 
გა ტა რე ბის თვის (5-დან 8 წლამ დე). 

ფა სია ნი ქა ღალ დე ბი (MiFID). ევ რო კავ შირ მა თან მიმ დევ რუ ლი მა რე გუ-
ლი რე ბე ლი რე ჟი მი შეი მუ შა ვა საინ ვეს ტი ციო ტრან საქ ციე ბის თვის, რომ ლებ-
საც სა ფონ დო ბირ ჟე ბი, სხვა ტრეი დე რუ ლი სის ტე მე ბი და საინ ვეს ტი ციო 
ფირ მე ბი ახორ ციე ლე ბენ. ხო ლო საინ ვეს ტი ციო კომ პა ნიე ბის შემ თხვე ვა ში 
დაი ნერ გა მიდ გო მა, რომ ლის შე სა ბა მი სა დაც ერ თი ავ ტო რი ზა ციით ხდე-
ბა ევ რო კავ ში რის მთელ ტე რი ტო რია ზე საქ მია ნო ბის გან ხორ ციე ლე ბის 
უფ ლე ბის მი ნი ჭე ბა. ძი რი თად რე გუ ლა ციას წარ მოად გენს ფი ნან სუ რი ინ-
სტრუ მენ ტე ბის ბაზ რე ბის დი რექ ტი ვა 2004/39/EC (MiFID), რო მელ საც ამ ყა რებს 
გან მა ხორ ციე ლე ბე ლი დი რექ ტი ვა (2006/73/EC). კი დევ ორი მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
დი რექ ტი ვა შეე ხე ბა ფა სია ნი ქა ღალ დე ბის სა ჯა რო შე თა ვა ზე ბის, ან მა თი 
სა ვაჭ როდ დაშ ვე ბი სათ ვის ემი სიის პროს პექ ტის გა მოქ ვეყ ნე ბას (2003/71/
EC), და ინ საი დე რულ გა რი გე ბებ სა და ბა ზარ ზე მა ნი პუ ლა ციებს (2003/6/EC). 
დი რექ ტი ვე ბის უმე ტე სი ნა წი ლი, რომ ლე ბიც მო ცე მულ თავ შია ასა ხუ ლი, 
ზე მოთ ხსე ნე ბულ სამ ძი რი თად დი რექ ტი ვა ში ცვლი ლე ბებს, ან მათ გან ხორ-
ციე ლე ბას თან და კავ ში რე ბულ დე ტა ლებს არე გუ ლი რებს. 
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საინ ვეს ტი ციო ფონ დე ბი (UCITS). ევ რო კავ ში რის ძი რი თა დი კა ნონ-
მდებ ლო ბა საინ ვეს ტი ციო ფონ დებ თან და კავ ში რე ბით და დი რექ ტი ვა 
2009/65/EC მი მოქ ცე ვა ში არ სე ბულ ფა სიან ქა ღალ დებ ში კო ლექ ტიუ რი 
ინ ვეს ტი ციე ბის შე სა ხებ (UCITS) 2009 წელს გა დაი სინ ჯა 2008 წელს მომ-
ხდა რი მე დო ფის სკან და ლის შე დე გად. ევ რო კავ შირ ში შე სა ბა მი სი ბა ზა რი 
ძა ლიან გა ფარ თოვ და. ამ დე ნად, 2014 წელს ხელ შეკ რუ ლე ბა ში ასა ხუ ლი 
დი რექ ტი ვის ტექ სტი გა დაი სინ ჯა (დი რექ ტი ვა 2014/91/EU).

ფი ნან სუ რი დე რი ვა ტი ვე ბი. ევ რო კავ შირ მა რთუ ლი წე სე ბი შე მოი ღო 
ფი ნან სურ დე რი ვა ტი ვებ თან და კავ ში რე ბით. კერ ძოდ, აღ სა ნიშ ნა ვია რე-
გუ ლა ცია (EU)648/2012 არა სა ბირ ჟო დე რი ვა ტი ვე ბის, მთა ვა რი კონ ტრა-
გენ ტი სა და ვაჭ რო ბის რე პო ზი ტა რის შე სა ხებ (ა სე ვე ცნო ბი ლია სა ხე ლით 
EMIR). ეს მნიშ ვნე ლო ვა ნი რე გუ ლა ციე ბია, რაც ევ რო კავ შირს დი დი ოცეუ-
ლის მიერ 2009 წლის სექ ტემ ბერ ში პიტ სბურ გის სა მიტ ზე და კის რე ბუ ლი 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბის სა შუა ლე ბას აძ ლევ და. რე გუ ლა ციის შე-
სა ბა მი სად ევ რო პულ დე რი ვა ტი ვებ თან და კავ ში რე ბუ ლი ტრან ზაქ ციე ბის 
შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია ფა სია ნი ქა ღალ დე ბის დე პო ზი ტარს უნ და ეც ნო ბოს 
და მი საწ ვდო მი უნ და იყოს სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნოე ბის თვის.

გან ხორ ციე ლე ბის პერ სპექ ტი ვე ბი 

სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სუ რი ბა ზა რი. სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სურ ბა ზარ ზე 
ყვე ლა ზე გან ვი თა რე ბუ ლი სა ბან კო სექ ტო რია, მა შინ რო დე საც ისე თი სფე-
როე ბი, რო გო რი ცაა დაზ ღვე ვა, ფა სია ნი ქა ღალ დე ბის ბირ ჟა, საინ ვეს ტი ციო 
და სა პენ სიო ფონ დე ბი ნაკ ლე ბად გან ვი თა რე ბუ ლია. ამ სექ ტო რებს შო რის 
(გარ და სა ბან კო სი) სა დაზ ღვე ვო სექ ტო რი ყვე ლა ზე უფ რო გან ვი თა რე ბუ ლია. 

მთა ვა რი ინ სტი ტუ ტი, რო მე ლიც სა ფი ნან სო სექ ტო რის რე გუ ლი რე ბა-
ზეა პა სუ ხის მგე ბე ლი, სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კია (NBG), რო მე ლიც 
1991 წელს დაარ სდა. სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კი წარ მოად გენს ერ-
თიან მა რე გუ ლი რე ბელ ორ გა ნოს სა ფი ნან სო სექ ტორ ში, გარ და გარ კვეუ-
ლი გა მო ნაკ ლი სე ბი სა. 2008–09 წლებ ში სა ფი ნან სო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის 
საა გენ ტო (FSA) დაარ სდა, რო გორც სა ფი ნან სო სის ტე მის მა რე გუ ლი რე ბე-
ლი ორ გა ნო, რი თაც მო ცე მუ ლი ფუნ ქცია გა მოე ყო ეროვ ნუ ლი ბან კის უფ-
რო ფარ თო, მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის გან საზ ღვრის ფუნ ქციას. შემ დე გი 
ცვლი ლე ბა 2015 წელს მოხ და, რო დე საც ახა ლი და მოუ კი დე ბე ლი სა ფი ნან-
სო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის საა გენ ტო ჩა მო ყა ლიბ და, და ზე დამ ხედ ვე ლო ბის 
ფუნ ქცია ეროვ ნუ ლი ბან კის ფუნ ქციებს გა მოე ყო. თუმ ცა, ეს რე ფორ მა გა-
სა ჩივ რე ბუ ლი იქ ნა სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო ში 95(1) 
მუხ ლის სა ფუძ ველ ზე. საქ მეს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო იხი ლავს და 
ამ ეტაპ ზე სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კი სა ფი ნან სო სის ტე მის ერ თა-
დერთ მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნოდ რჩე ბა. 

სა ფი ნან სო სის ტე მის ძი რი თა დი მა რე გუ ლი რე ბე ლი ჩარ ჩო რამ დე ნი მე 
კა ნო ნის გან შედ გე ბა, კერ ძოდ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი კო მერ ციუ ლი ბან კე ბის 
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შე სა ხებ, კა ნო ნი ფა სია ნი ქა ღალ დე ბის ბაზ რის შე სა ხებ, კა ნო ნი საინ ვეს-
ტი ციო ფონ დე ბის შე სა ხებ და კა ნო ნი მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ციე ბის 
შე სა ხებ. მო ცე მუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბა ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში დაიხ-
ვე წა პრუ დენ ციუ ლი რე გუ ლი რე ბი სა და სა ფი ნან სო ბაზ რე ბის რე გუ ლი რე ბის 
სფე რო ში არ სე ბუ ლი საერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. 

სა ქარ თვე ლო ში 19 კო მერ ციუ ლი ბან კი ფუნ ქციო ნი რებს, რო მელ თა გან 
სა მი ბან კი ე.წ. „სის ტე მუ რად მნიშ ვნე ლო ვა ნი“ ბან კია და მთლია ნი სა ბან კო 
სექ ტო რის დაახ ლოე ბით ნა ხე ვარ ზე მეტ წილს შეად გენს. ორი ყვე ლა ზე 
მსხვი ლი კო მერ ციუ ლი ბან კი ლონ დო ნის სა ფონ დო ბირ ჟა ზეა და რე გის-
ტრი რე ბუ ლი. სა ქარ თვე ლოს სა ბან კო სექ ტო რი კარ გა დაა გან ვი თა რე ბუ ლი 
და ბო ლო ათ წლეუ ლის გან მავ ლო ბა ში ზრდის კარ გი მაჩ ვე ნებ ლე ბი და ფიქ-
სირ და. 2015 წლის ბო ლოს თვის კო მერ ციუ ლი ბან კე ბის საერ თო აქ ტი ვე ბის 
მო ცუ ლო ბა 2010 წელ თან შე და რე ბით 138%-ით, ხო ლო სეს ხე ბის მთლია ნი 
მო ცუ ლო ბა კი 155%-ით გაი ზარ და. ამავ დროუ ლად ვა და გა და ცი ლე ბუ ლი 
სა სეს ხო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის წი ლი და ბა ლია და 2015 წელს დაახ ლოე ბით 
2.7%-ს შეად გენ და (გაან გა რი შე ბუ ლია IMF-ის მე თო დო ლო გიით). 

სა ქარ თვე ლოს სა დაზ ღვე ვო ბა ზა რი ფორ მი რე ბის ეტაპ ზეა. სა ქარ-
თვე ლოს ბა ზარ ზე 15 სა დაზ ღვე ვო კომ პა ნიაა წარ მოდ გე ნი ლი, საი და ნაც 
3 კომ პა ნია საკ მაოდ მსხვი ლია. ქვე ყა ნა ში არ არის დად გე ნი ლი სა ვალ-
დე ბუ ლო დაზ ღვე ვის კა ტე გო რიე ბი. სა ბაზ რო კა პი ტა ლი ზა ცია საკ მაოდ 
და ბა ლია, და სა ქარ თვე ლომ მხო ლოდ ბო ლო პე რიოდ ში დაიწ ყო ევ რო-
კავ ში რის გა დახ დი სუ ნა რია ნო ბა I-ის (Solvency I) ეტა პობ რი ვი და ნერ გვა 
სა დაზ ღვე ვო კომ პა ნიე ბის გა დახ დი სუ ნა რია ნო ბის მარ ჟი სა და მი ნი მა ლუ-
რი კა პი ტა ლის მი მართ მოთ ხოვ ნე ბის შეს რუ ლე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად. 

სა ფი ნან სო ბაზ რის სხვა სექ ტო რებს საკ მაოდ მცი რე წი ლი უკა ვია, და 
ისი ნი მნიშ ვნე ლო ვან როლს არ ას რუ ლე ბენ. ქვე ყა ნა ში არ სე ბობს ერ თი 
სა ფონ დო ბირ ჟა, ერ თი ცენ ტრა ლუ რი დე პო ზი ტა რი, რვა საბ რო კე რო კომ-
პა ნია და ფა სია ნი ქა ღალ დე ბის სა მი და მოუ კი დე ბე ლი რეეს ტრი. ფა სია ნი 
ქა ღალ დე ბის ბირ ჟის კა პი ტა ლი ზა ციის დო ნე და ბა ლია ამას თან შუა მავ ლე ბის 
გა რე შე ვაჭ რო ბა საკ მაოდ კარ გა და არის გან ვი თა რე ბუ ლი. ბო ლო წლე ბის 
გან მავ ლო ბა ში გა ტა რე ბუ ლი რე ფორ მე ბის შე დე გად, სა ფონ დო ბირ ჟა და ცენ-
ტრა ლუ რი დე პო ზი ტა რი თვით რე გუ ლი რე ბის პრინ ცი პით ფუნ ქციო ნი რე ბენ. 

კერ ძო სა პენ სიო სქე მე ბი ხუ თი კომ პა ნიის მიერ იმარ თე ბა. 2015 წელს, 
ამ კომ პა ნიე ბის მიერ მო ზი დუ ლი ფონ დე ბის საერ თო მო ცუ ლო ბამ მხო-
ლოდ 1.9 მი ლიო ნი ევ რო შეად გი ნა. სა ქარ თვე ლო ში ე.წ. pay-as-you-go სა-
პენ სიო სის ტე მა ფუნ ქციო ნი რებს და სა ვალ დე ბუ ლო კერ ძო სა პენ სიო 
დაზ ღვე ვის სქე მე ბი არ არ სე ბიბს, რად გა ნაც მათ ზე მოთ ხოვ ნა მცი რეა. 

ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის მოთ ხოვ ნე ბი. მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ თა-
ვად შე თან ხმე ბა მიზ ნად ისა ხავს სა ქონ ლით და მომ სა ხუ რე ბით ვაჭ რო ბის 
ლი ბე რა ლი ზა ციას, ხა ზი უნ და გაეს ვას, რომ ევ რო კავ ში რი არ სთა ვა ზობს 
სა ქარ თვე ლოს თა ვი სი სა ფი ნან სო ბაზ რის დაუ ყოვ ნე ბელ, სრულ და უპი-
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რო ბო გახ სნას. შე სა ბა მი სად, კა ნონ მდებ ლო ბის დაახ ლოე ბის პრო ცე სი 
ბაზ რის გახ სნის წი ნა პი რო ბას წარ მოად გენს. 

გარ და კა ნონ მდებ ლო ბის დაახ ლოე ბის და ნარ თი სა, შე თან ხმე ბის 
ფი ნან სუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა კით ხე ბი სად მი მიძ ღვნი ლი ნა წი ლის შე სა-
ბა მი სად, მხა რეე ბი მაქ სი მა ლუ რად ეც დე ბიან და ნერ გონ საერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბი თა ვიანთ სა ფი ნან სო სის ტე მებ ში, რაც საკ მაოდ ზო გა დი 
ხა სია თის ვალ დე ბუ ლე ბაა (116-ე მუხ ლის პა რაგ რა ფი 3). ეს ძი რი თა დად 
იმი თა არის გან პი რო ბე ბუ ლი, რომ მიუ ხე და ვად ამი სა, რომ საერ თა შო-
რი სო სტან დარ ტე ბი მთელ სა ფი ნან სო ბა ზარ ზე ვრცელ დე ბა, რო გორც 
ზე მოთ აღი ნიშ ნა სა ქარ თვე ლო ში მხო ლოდ სა ბან კო სექ ტო რია კარ გად 
გან ვი თა რე ბუ ლი. საერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის მი ღე ბა კი ისეთ სფე-
როებ ში, რომ ლე ბიც ნაკ ლე ბად გან ვი თა რე ბუ ლია, უაღ რე სად რთუ ლი 
იქ ნე ბა და მძი მე ტვირ თად დააწ ვე ბა სექ ტორს. 

სწო რედ ამ მი ზე ზის გა მო, სა ქარ თვე ლომ გან სხვა ვე ბუ ლი ვა დე ბი აირ-
ჩია ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბას თან დაახ ლოე ბის თვის, რაც ორი დან 
რვა წლამ დე პე რიოდს გუ ლის ხმობს. ფუ ლის გა თეთ რე ბის წი ნააღ მდეგ 
დე ბუ ლე ბებ თან დაახ ლოე ბის თვის საკ მაოდ მოკ ლე ვა დაა გან საზ ღვრუ ლი, 
რად გა ნაც სა ქარ თვე ლო ამ მხრივ უკ ვე საკ მაოდ თავ სე ბა დია საერ თა შო რი-
სო სტან დარ ტებ თან, ხო ლო ყვე ლა ზე ხან გრძლი ვი ვა და სა დაზ ღვე ვო სექ-
ტორ ში კა ნონ მდებ ლო ბის დაახ ლოე ბის თვი სა არის გან საზ ღვრუ ლი, რად-
გა ნაც სა ქარ თვე ლოს სა დაზ ღვე ვო სექ ტო რი ნაკ ლე ბად გან ვი თა რე ბუ ლია. 

სა ბან კო სექ ტო რი. სა ქარ თვე ლოს სა ბან კო სექ ტორ ში ბა ზე ლის II/III 
მოთ ხოვ ნე ბია და ნერ გი ლი კა პი ტა ლის ადექ ვა ტუ რო ბის ჩარ ჩოს თან და კავ-
ში რე ბით და ბა ზე ლი I-ის მოთ ხოვ ნე ბი დან ზე მოთ ხსე ნე ბულ მოთ ხოვ ნებ ზე 
თან და თა ნო ბით გა დას ვლა ხდე ბა. ქვეყ ნის სა ბან კო სექ ტორ ში არ სე ბუ-
ლი ვი თა რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ამ მოთ ხოვ ნებ თან შე სა ბა მი სო ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფა ეტა პობ რი ვად ხორ ციელ დე ბა. შე სა ბა მი სად, რად გა ნაც 
ევ რო კავ ში რის ძი რი თად დი რექ ტი ვებ ში ბა ზე ლის პრინ ცი პე ბია ინ კორ პო-
რი რე ბუ ლი, სა ქარ თვე ლომ ამ რე გუ ლა ციებ თან დაახ ლოე ბა ეტა პობ რი ვად 
არ ჩია. გარ და ამი სა, და ნარ თში ასა ხუ ლია პი რო ბა, რომ ლის შე სა ბა მი სა-
დაც სა ქარ თვე ლოს უფ ლე ბა აქვს გა დაა ვა დოს ევ რო კავ ში რის დი რექ ტი-
ვებ ში გან საზ ღვრუ ლი უფ რო თა ნა მედ რო ვე მიდ გო მე ბის და ნერ გვა. 

სა ბან კო სექ ტორ ში კი დევ ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კით ხია დე პო ზი ტე-
ბის დაზ ღვე ვის და ნერ გვა. ამ ჟა მად სა ქარ თვე ლოს არ გააჩ ნია დე პო ზი ტე-
ბის დაზ ღვე ვის სის ტე მა. „სის ტე მუ რად მნიშ ვნე ლო ვან ბან კებს” გარ კვეუ ლი 
დრო დას ჭირ დე ბათ დე პო ზი ტე ბის დაზ ღვე ვის ახა ლი სის ტე მის და ნერ გვის, 
სა დაზ ღვე ვო სის ტე მის შე საძ ლებ ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბი სა და რე ზერ ვე-
ბის გაზ რდის თვის, რა თა მან ეფექ ტუ რად იმოქ მე დოს სა ბან კო სექ ტო რის 
შე საძ ლო კო ლაფ სის შემ თხვე ვა ში. სწო რედ ამი ტო მაც, სა ქარ თვე ლომ 
6-წლია ნი ვა და გან საზ ღვრა თა ვი სი კა ნონ მდებ ლო ბის ევ რო კავ ში რის 
შე სა ბა მის დი რექ ტი ვას თან დაახ ლოე ბის თვის. გარ და ამი სა, დაშ ვე ბუ ლია 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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დი რექ ტი ვის მოთ ხოვ ნე ბი დან გარ კვეუ ლი გა დახ ვე ვე ბი ( დე პო ზი ტე ბის 
გან სხვა ვე ბუ ლი ზღვრე ბი). შე სა ბა მის დი რექ ტი ვას თან ეტა პობ რი ვი დაახ-
ლოე ბის მიზ ნით, სა ქარ თვე ლო იწ ყებს დაზ ღვე ვის სქე მის და ნერ გვას და ამ 
მი მარ თუ ლე ბით რე ფორ მე ბის გა ტა რე ბა მომ დევ ნო ორი წლის გან მავ ლო-
ბა შია და გეგ მი ლი. დე პო ზი ტე ბის დაზ ღვე ვის სის ტე მის გან ხორ ციე ლე ბის 
მიზ ნით შეიქ მნე ბა და მოუ კი დე ბე ლი საა გენ ტო.

დაზ ღვე ვა. მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ მო ცე მულ სფე რო ში ევ რო კავ ში რის 
კა ნონ მდებ ლო ბას თან დაახ ლოე ბა ევ რო კავ ში რის გა დახ დი სუ ნა რია ნო ბის 
შე სა ხებ II დი რექ ტი ვას თან შე სა ბა მი სო ბის უზ რუნ ველ ყო ფას გუ ლის ხმობს, 
სექ ტო რის გან ვი თა რე ბის დო ნი სა და ბაზ რის სუს ტი კა პი ტა ლი ზა ციის გათ-
ვა ლის წი ნე ბით სა ქარ თვე ლო მხო ლოდ 2017 წლი დან დაიწ ყებს გა დახ დი-
სუ ნა რია ნო ბის შე სა ხებ I დი რექ ტი ვის ეტა პობ რივ და ნერ გვას. რაც შეე ხე ბა 
გა დახ დი სუ ნა რია ნო ბის შე სა ხებ II დი რექ ტი ვას, რო მე ლიც სა დაზ ღვე ვო 
კომ პა ნიე ბის ლიკ ვი დუ რო ბის თვის სა ჭი რო კა პი ტა ლის გაან გა რი შე ბას-
თან და კავ ში რე ბით რის კებ ზე და ფუძ ნე ბულ მიდ გო მას ით ვა ლის წი ნებს, 
მას თან დაახ ლოე ბა უაღ რე სად რთუ ლი იქ ნე ბა ქვე ყა ნა ში სა დაზ ღვე ვო 
ბაზ რის კა პი ტა ლი ზა ციის გა რე შე. 

კა ნონ მდებ ლო ბის დაახ ლოე ბის კი დევ ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ას პექ-
ტია სატ რან სპორ ტო სა შუა ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბას თან და კავ ში რე ბით სა-
მო ქა ლა ქო პა სუ ხის მგებ ლო ბის დაზ ღვე ვის სის ტე მის და ნერ გვა. ამ ჟა მად 
სა ქარ თვე ლო ში მსგავ სი სის ტე მა არ არ სე ბობს, რაც რამ დე ნი მე მი ზე ზი თაა 
გან პი რო ბე ბუ ლი. ერ თ-ერ თი მი ზე ზია სა დაზ ღვე ვო ბაზ რის გან ვი თა რე ბის 
და ბა ლი დო ნე, რის გა მოც ასე თი სის ტე მის ეფექ ტუ რად მარ თვა შეუძ-
ლე ბე ლია. მეო რე მი ზე ზი სო ცია ლუ რი ხა სია თი საა, რაც იმა ში მდგო მა-
რეობს, რომ მო სახ ლეო ბა არ არის მზად სა ვალ დე ბუ ლო დაზ ღვე ვის თვის. 
ამ მი ზე ზე ბის გა მო სა ქარ თვე ლო უფ რო გრძელ ვა დიან პერ სპექ ტი ვა ში 
აპი რებს მო ცე მულ დი რექ ტი ვას თან დაახ ლოე ბას და ამ მი მარ თუ ლე ბით 
გარ კვეუ ლი ნა ბი ჯე ბი ეტა პობ რი ვად გან ხორ ციელ დე ბა. პირ ველ ეტაპ ზე 
მოთ ხოვ ნე ბი მხო ლოდ უც ხოურ ავ ტო მო ბი ლებ ზე გავ რცელ დე ბა, ხო ლო 
შემ დეგ ეტა პობ რი ვად ში და კორ პო რა ტიულ, და შემ დეგ ყვე ლა ში და ავ ტო-
მო ბილ ზე. ასე თი სა ხის სა ვალ დე ბუ ლო დაზ ღვე ვა გა მოიწ ვევს სა დაზ ღვე ვო 
ბაზ რის კა პი ტა ლი ზა ციას და ევ რო კავ ში რის გა დახ დი სუ ნა რია ნო ბას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი უფ რო მკაც რი მოთ ხოვ ნე ბის და ნერ გვას. 

კა პი ტა ლის ბა ზა რი. რო გორც ზე მოთ აღი ნიშ ნა, სა ქარ თვე ლოს კა პი-
ტა ლის ბა ზა რი სუს ტა და არის გან ვი თა რე ბუ ლი. გა ტა რე ბუ ლი რე ფორ მე ბის 
შე დე გად ბა ზა რი თვით რე გუ ლი რე ბის პრინ ცი პით ფუნ ქციო ნი რებს. სა ქარ-
თვე ლო კა პი ტა ლის ბაზ რის შემ დგომ გან ვი თა რე ბას გეგ მავს. მო ცე მულ 
სფე რო ში ევ რო კავ ში რის მოთ ხოვ ნებ თან შე სა ბა მი სო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა 
უაღ რე სად რთუ ლი იქ ნე ბა, რად გა ნაც ეს მოთ ხოვ ნე ბი კარ გად გან ვი თა-
რე ბუ ლი კა პი ტა ლის ბაზ რებ ზეა მორ გე ბუ ლი. შე სა ბა მი სად, დაახ ლოე ბის 
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პრო ცე სი გულ დას მით ანა ლიზს და ად გი ლობ რი ვი ბაზ რის კონ ტექ სტის 
გათ ვა ლის წი ნე ბას სა ჭი როებს. 

 იგი ვე გა რე მოე ბაა პროს პექ ტუ სე ბის შედ გე ნას თან და კავ ში რე ბით. 
ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად ფა სია ნი ქა ღალ დე ბის შე-
თა ვა ზე ბა პროს პექ ტუ სის გა რე შე არ უნ და გან ხორ ციელ დეს. გარ და ამი სა, 
ასე თი პროს პექ ტუ სე ბის მომ ზა დე ბა ფა სია ნი ქა ღალ დე ბის გა და ყიდ ვას თან 
და კავ ში რე ბი თაც არის სა ჭი რო. სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა-
მი სად, თუ ფა სია ნი ქა ღალ დე ბის ემი ტენ ტის მიერ ფა სია ნი ქა ღალ დე ბის 
გა მო ტა ნა უც ხო ქვეყ ნის აღია რე ბულ სა ფონ დო ბირ ჟა ზე ხდე ბა, ემი ტენტს 
და მა ტე ბი თი რე გუ ლი რე ბის გა რე შე შეუძ ლია ფა სია ნი ქა ღალ დე ბის გა-
მოშ ვე ბა. გარ და ამი სა, თუ კომ პა ნია ბო ლო ორი წლის გან მავ ლო ბა ში 
რე გუ ლა რუ ლად წა რუდ გენს ან გა რი შებს სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნულ ბანკს, 
პროს პექ ტუს თან და კავ ში რე ბუ ლი მოთ ხოვ ნე ბი ნაკ ლე ბად მკაც რია. აღ-
ნიშ ნულ სფე რო ში ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბას თან დაახ ლოე ბა გუ-
ლის ხმობს, რომ სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით, ამ თვალ საზ რი სით, 
უფ რო მკაც რი მოთ ხოვ ნე ბი უნ და დად გინ დეს. 

ფუ ლის გა თეთ რე ბის აღ კვე თა. სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბა ამ 
სფე რო ში საკ მაოდ კარ გა და არის გან ვი თა რე ბუ ლი. და ნარ თის მო ცე მუ-
ლი ნა წი ლის შე სა ბა მი სად, სა ქარ თვე ლომ ვალ დე ბუ ლე ბა იკის რა, უფ რო 
მოკ ლე ვა დიან პე რიოდ ში (ო რი დან სამ წლამ დე) ეტა პობ რი ვად დაუახ-
ლოვ დეს ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბას, რაც იმი თაა გან პი რო ბე ბუ ლი, 
რომ სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბა აღ ნიშ ნულ სფე რო ში ძი რი თა დად 
უკ ვე შე სა ბა მი სო ბა შია საერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ თან. 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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ფი ნან სუ რი მომ სა ხუ რე ბა - მოკ ლე მი მო ხილ ვა 

სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სუ რი ბა ზა რი წარ მოდ გე ნი ლია შე და რე ბით კარ-
გად გან ვი თა რე ბუ ლი სა ბან კო სექ ტო რით, ხო ლო სა ფი ნან სო სის ტე მის 
სხვა შე მად გე ნე ლი ნა წი ლე ბი ნაკ ლე ბად გან ვი თა რე ბუ ლია. 

ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბა მო ცე მულ სფე რო ში სა ქარ თვე ლოს-
თვის საკ მაოდ რთუ ლად გან სა ხორ ციე ლე ბე ლია და სა ქარ თვე ლო 
შე და რე ბით უფ რო გრძელ ვა დიან გან ხორ ციე ლე ბის პე რიო დებს გან-
საზ ღვრავს ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბას თან დაახ ლოე ბის თვალ-
საზ რი სით. 

ამავ დროუ ლად აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ თუ სა კა ნონ მდებ ლო დაახ ლოე ბის 
პრო ცეს ში სა თა ნა დოდ იქ ნე ბა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ად გი ლობ რი ვი 
ბაზ რის სპე ცი ფი კა, სა ქარ თვე ლოს ჯან სა ღი და მდგრა დი ფი ნან სუ რი 
სის ტე მის გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა ექ ნე ბა. 

ამ თვალ სა ზი რი სით ბაზ რის გახ სნის სა კით ხიც აქ ტუა ლუ რია, რად გან 
ევ რო კავ ში რი თა ვის ბა ზარს სრუ ლად მხო ლოდ მას შემ დეგ გახ სნის, 
რო დე საც სა ქარ თვე ლო კა ნონ მდებ ლო ბის დაახ ლოე ბის პრო ცესს 
დაას რუ ლებს. 

139
ნაწილი III. 
ეკონომიკური თანამშრომლობა  



16. ტრანსპორტი 

ევ რო პუ ლი ინ ტეგ რა ციის და საწ ყი სი დან ვე სატ-
რან სპორ ტო სექ ტო რი ში და ბაზ რის ერ თ-ერთ 
უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს სექ ტორს წარ მოდ გენს. შე დე-
გად, ევ რო კავ შირს მო ცე მულ სფე რო ში კარ გად 
გან ვი თა რე ბუ ლი პო ლი ტი კა და კა ნონ მდებ ლო ბა 
გააჩ ნია. DCFTA მიზ ნად ისა ხავს სა ქარ თვე ლოს-
თან სატ რან სპორ ტო სფე რო ში თა ნამ შრომ-
ლო ბის გა ფარ თოე ბას ეფექ ტუ რი, უსაფ რთხო 
და და ცუ ლი სატ რან სპორ ტო ოპე რა ციე ბის გან-
ხორ ციე ლე ბი სა და სატ რან სპორ ტო სის ტე მე ბის 

თავ სე ბა დო ბის ხელ შეწ ყო ბით. ეს უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ქარ თვე-
ლოს კომ პა ნიე ბის ევ რო კავ ში რის მი წო დე ბის ჯაჭ ვთან ინ ტეგ რა ციი სა და 
ადა მია ნებს შო რის კონ ტაქ ტე ბის გაღ რმა ვე ბის თვის, გან სა კუთ რე ბით იმის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ევ რო კავ ში რი დან სა ქარ თვე ლო ში უვი ზოდ ჩას-
ვლა შე საძ ლე ბე ლია და არ სე ბობს რეა ლუ რი შან სი იმი სა, რომ უახ ლოეს 
მო მა ვალ ში სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქეებს ევ რო კავ შირ ში უვი ზო მი მოს-
ვლის სა შუა ლე ბა მიე ცე მათ. 

შე თან ხმე ბის დე ბუ ლე ბე ბი 

მთლია ნო ბა ში, DCFTA ით ვა ლის წი ნებს ეტა პობ რივ ლი ბე რა ლი ზა ციას 
საგ ზაო, სარ კი ნიგ ზო, საზ ღვაო, სა ჰაე რო და ში და წყლებ ში სატ რან სპორ ტო 
გა დაად გი ლე ბა ზე და ევ რო კავ ში რის წე სებ სა და სტან დარ ტებ თან ეტა პობ-
რივ დაახ ლოე ბას. გარ კვეულ შემ თხვე ვებ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია იმის 
მსგავ სი ცალ კე სპე ცია ლუ რი შე თან ხმე ბე ბის გა ფორ მე ბა, რო გო რიც არის 
ევ რო კავ შირ -სა ქარ თვე ლოს შო რის ერ თია ნი სა ჰაე რო სივ რცის შე სა ხებ 
2010 წლის შე თან ხმე ბა (CAA).

ტრან სპორ ტის სა ხეო ბებს შო რის სა ჰაე რო და საზ ღვაო ტრან სპორ ტი 
(მათ შო რის ინ ტერ -მო და ლუ რი) გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია ევ რო-
კავ შირ თან სატ რან სპორ ტო კავ ში რე ბის და სამ ყა რებ ლად. შე თან ხმე ბის 
ძი რი თა დი ტექ სტი საზ ღვაო გა და ზიდ ვებ თან და კავ ში რე ბულ დე ტა ლურ 
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დე ბუ ლე ბებს შეი ცავს, მა შინ რო დე საც სა მო ქა ლა ქო ავია ციის შემ თხე ვა ში 
იგი CAA-ზე აკე თებს მი თი თე ბას, ხო ლო სხვა სა ხის სატ რან სპორ ტო გა და-
ზიდ ვებ თან და კავ ში რე ბით და ნარ თებ ზე მიუ თი თებს. 

სა ჰაე რო ტრან სპორ ტი. DCFTA ევ რო კავ შირ -სა ქარ თვე ლოს შო რის 
ერ თია ნი სა ჰაე რო სივ რცის შე სა ხებ 2010 წლის შე თან ხმე ბა ზე (CAA) აკე-
თებს მი თი თე ბას, რომ ლის მი ზა ნია ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს 
შო რის სა ჰაე რო ტრან სპორ ტი რე ბის ეტა პობ რი ვი ლი ბე რა ლი ზა ცია და 
მარ შრუ ტე ბი სა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის მორ გე ბა მხა რეე ბის “კო მერ ციუ ლი 
სა ჭი როე ბე ბის და ბა ზარ ზე ორ მხრი ვი დაშ ვე ბის პი რო ბე ბის გათ ვა ლის წი-
ნე ბით“. ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ბა ზარ ზე დაშ ვე ბას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი შეზ ღუდ ვე ბის გაუქ მე ბა ხელს შეუწ ყობს ბა ზარ ზე ახა ლი 
კომ პა ნიე ბის შეს ვლას და ქარ თუ ლი აე რო პორ ტე ბის ოპე რი რე ბის გა ფარ-
თოე ბას. ევ რო კავ ში რის 4 წევ რი ქვეყ ნის გარ და, ყვე ლა წევ რმა ქვე ყა ნამ 
გა ნა ხორ ციე ლა CAA-ს რა ტი ფი ცი რე ბა.

CAA ხელს უწ ყობს რე გუ ლი რე ბის სფე რო ში თა ნამ შრომ ლო ბას და 
რე გუ ლა ციე ბი სა და მიდ გო მე ბის ჰარ მო ნი ზა ციას ავია ციის უსაფ რთხოე ბის, 
სა ჰაე რო ტრან სპორ ტის მარ თვის, კომ პიუ ტე რუ ლი და ჯავ შნის სის ტე მე ბის 
(CRS) და გა რე მოს დაც ვით სფე რო ში (III და ნარ თში ასა ხუ ლი ღო ნის ძიე ბე ბი) 
ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბას თან, არა დის კრი მი ნა ციუ ლი მოპ ყრო ბი-
სა და „ე კო ნო მი კუ რი ოპე რა ტო რე ბის თვის თა ნას წო რი პი რო ბე ბის“ შექ-
მნას თან და კავ ში რე ბულ მოთ ხოვ ნებ თან. CAA ით ვა ლის წი ნებს სა ქარ თვე-
ლოს მიერ თა ვი სი კა ნონ მდებ ლო ბის ეტა პობ რივ დაახ ლოე ბას საა ვია ციო 
ტრან სპორ ტის სფე რო ში არ სე ბულ ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბას თან 
(და ნარ თი II). გარ და მა ვალ ეტაპ თან და კავ ში რე ბუ ლი დე ბუ ლე ბე ბი ით ვა-
ლის წი ნებს სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის ეტა პობ რივ დაახ ლოე ბას 
III და ნარ თში ასა ხულ კა ნონ მდებ ლო ბას თან, ევ რო კო მი სიის მიერ პრო-
ცე სის მიმ დი ნა რეო ბის შე ფა სე ბი სა და ევ რო კავ შირ -სა ქარ თვე ლოს მიერ 
შექ მნი ლი ერ თობ ლი ვი კო მი ტე ტის ცალ კე გა დაწ ყვე ტი ლე ბით მეშ ვეო ბით 
და დას ტუ რე ბის პი რო ბით.70

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ CAA არ ანი ჭებს სა ქარ თვე ლოს ავია გა დამ ზი და-
ვებს სრულ დაშ ვე ბას ში და ბა ზარ ზე. მათ მხო ლოდ სა ქარ თვე ლო სა და 
ევ რო კავ შირს შო რის პირ და პი რი, ან მე ზო ბე ლი ქვეყ ნე ბის შუა ლე დუ რი 
პუნ ქტე ბის გავ ლით ფრე ნე ბის გან ხორ ციე ლე ბის უფ ლე ბა აქვთ ევ რო პის 
ერ თიან სა ჰაე რო სივ რცე ში და ის ლან დიის, ლიხ ტენ შტეი ნის ან შვეი ცა-

70 და დე ბით შე ფა სე ბამ დე ორი ვე მხა რის სა ჰაე რო გა დამ ზი და ვე ბის „მე-5 თა ვი სუფ ლე ბით გათ-
ვა ლის წი ნე ბუ ლი უფ ლე ბე ბი“, გარ და იმ უფ ლე ბე ბი სა, რომ ლე ბიც უკ ვე მი ნი ჭე ბუ ლია სა ქარ თვე-
ლო სა და ევ რო კავ ში რის წევრ ქვეყ ნებს შო რის გა ფორ მე ბუ ლი ორ მხრი ვი შე თან ხმე ბე ბით, არ 
გავ რცელ დე ბა. მე ხუ თე თა ვი სუფ ლე ბა უფ ლე ბას ანი ჭებს ავია ხა ზებს გა დაიყ ვა ნონ მგზავ რე ბი 
თა ვიან თი ქვეყ ნის ტე რი ტო რიი დან მე სა მე ქვეყ ნის ტე რი ტო რია ზე (და ა.შ). მე-5 თა ვი სუფ ლე-
ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ტრან სპორ ტი რე ბის უფ ლე ბე ბი მიზ ნად ისა ხა ვენ ავია ხა ზე ბის გრძე ლი 
მარ შრუ ტე ბის ეკო ნო მი კუ რი სი ცოც ხლი სუ ნა რია ნო ბის ხელ შეწ ყო ბას. 
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რიის სა ჰაე რო სივ რცე ში (და ნარ თი II). ეს არ აძ ლევს ქარ თულ ავია გა დამ-
ზი დავ კომ პა ნიებს უფ ლე ბას, გა ნა ხორ ციე ლონ ფრე ნე ბი ევ რო კავ ში რის 
წევ რი ქვეყ ნე ბის შიგ ნით და ევ რო კავ ში რის ორ წევრ ქვე ყა ნას შო რის 
(კა ბო ტა ჟი) ისე, რომ მარ შრუ ტი არ იყოს და კავ ში რე ბუ ლი სა ქარ თვე ლო ში, 
ან სა ქარ თვე ლო დან ფრე ნას თან. 

სატ რან სპორ ტო მომ სა ხუ რე ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი მოქ მე დი სა-
მარ თლებ რი ვი რე ჟი მი რთუ ლი ხა სია თი საა. ზო გა დად, DCFTA გაით ვა-
ლის წი ნებს CAA-ს მოთ ხოვ ნებს, მი სი ძა ლა ში შეს ვლის შემ დეგ. მა ნამ დე, 
DCFTA არ ავ რცე ლებს ეროვ ნულ და უპი რა ტე სი ხელ შეწ ყო ბის რე ჟიმს 
(MFN) ში და და საერ თა შო რი სო სა ჰაე რო ტრან სპორ ტის მომ სა ხუ რე ბა ზე, 
მიუ ხე და ვად იმი სა, იგი რე გუ ლა რუ ლია თუ არა რე გუ ლა რუ ლი. მიუ ხე და-
ვად ამი სა, მო ცე მუ ლი წე სე ბი დან გა მო ნაკ ლი სე ბია დაშ ვე ბუ ლი შემ დეგ 
შემ თხვე ვებ ში: i) თვით მფრი ნა ვის მოვ ლი სა და შე კე თე ბის მომ სა ხუ რე-
ბა, რომ ლის დრო საც თვით მფრი ნა ვი ამო ღე ბუ ლია ექ სპლუა ტა ციი დან; 
ii) სა ჰა რეო სატ რან სპორ ტო მომ სა ხუ რე ბის გა ყიდ ვა და მარ კე ტინ გი; iii) 
კომ პიუ ტე რუ ლი და ჯავ შნის სის ტე მის (CRS) მომ სა ხუ რე ბა; iv) სახ მე ლე თო 
მომ სა ხუ რე ბა და v) აე რო პორ ტის საქ მია ნო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი მომ-
სა ხუ რე ბა. (DCFTA-ს მუხ ლე ბი 78-79). აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ DCFTA-ში ასა ხუ ლი 
დათ ქმე ბი პე რიო დუ ლად გა დაი სინ ჯე ბა ასო ცი რე ბის საბ ჭოს ტრან სპორ ტის 
სა კით ხებ ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი ქვე კო მი ტე ტის მიერ, და ფუძ ნე ბის პი რო ბე ბის 
ლი ბე რა ლი ზა ციი სა, ასე ვე CAA-ს და DCFTA-ის შო რის სა მარ თლებ რი ვი 
შეუ სა ბა მო ბე ბის აღ მოფ ხვრის მიზ ნით.71

საერ თა შო რი სო საზ ღვაო ტრან სპორ ტი. DCFTA ით ვა ლის წი ნებს ვალ-
დე ბუ ლე ბებს „საერ თა შო რი სო საზ ღვაო ტრან სპორ ტთან მი მარ თე ბა ში 
თი თოეუ ლი მხა რის მიერ კო მერ ციულ საწ ყი სებ ზე ტვირ თებ თან შეუზ ღუ-
და ვი წვდო მის პრინ ცი პის ეფექ ტია ნი გა მო ყე ნე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ზე, 
საერ თა შო რი სო საზ ღვაო მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის თა ვი სუფ ლე ბა ზე, 
ასე ვე, ეროვ ნუ ლი რე ჟი მის გა მო ყე ნე ბა ზე ასე თი მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე-

71 ამ მე ქა ნიზ მმა უნ და აღ მოფ ხვრას ნე ბის მიე რი პრობ ლე მე ბი, რომ ლე ბიც და კავ ში რე ბუ ლი იქ-
ნე ბა სა მარ თლებ რი ვი რე ჟი მე ბის იე რარ ქიას თან CAA-ს ძა ლა ში შეს ვლის შემ დეგ. იმა ვე მიდ გო-
მე ბის გა მო ყე ნე ბით, მუხ ლე ბი 78-79 და კავ ში რე ბუ ლია და ფუძ ნე ბის თა ვი სუფ ლე ბას თან და არა 
მომ სა ხუ რე ბის საზ ღვრებს მიღ მა მი წო დე ბა ზე. რად გა ნაც ასე თი მომ სა ხუ რე ბე ბი ძი რი თა დად 
და ფუძ ნე ბუ ლი კომ პა ნიის მიერ მიე წო დე ბა, შეიძ ლე ბა არ გუ მენ ტის სა ხით აღი ნიშ ნოს, რომ პრაქ-
ტი კა ში DCFTA-ით დად გე ნილ რე ჟიმს მიე ნი ჭე ბა უპი რა ტე სი ძა ლა. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ გარ კვეულ 
შემ თხვე ვებ ში მომ სა ხუ რე ბე ბის მი წო დე ბა და ფუძ ნე ბის გა რე შე ხდე ბა (ტვირ თის გა და ზიდ ვის 
ოპე რა ციე ბის გა დამ ზი და ვის მიერ გან ხორ ციე ლე ბა), რაც ნიშ ნავს, რომ ასეთ შემ თხვე ვებ ზე CAA-ს 
წე სე ბი გავ რცელ დე ბა. DCFTA-ში ასა ხუ ლია ორი საერ თო დათ ქმა, რო მე ლიც ევ რო კავ ში რის ქვეყ-
ნე ბის ტე რი ტო რია ზე ვრცელ დე ბა, რომ ლე ბიც შეე ხე ბიან სა ჰაე რო ტრან სპორ ტის მომ სა ხუ რე ბის 
სფე როს კომ პა ნიე ბის და ფუძ ნე ბას, კერ ძოდ, ერ თი შეე ხე ბა ეკი პა ჟის და ქი რა ვე ბას, ხო ლო მეო რე 
კი  CRS-სს (და ნარ თი XVI-A). CAA-ს შე სა ბა მი სი დე ბუ ლე ბე ბი CRS-ის თაო ბა ზე (მუხ ლი 13) შეე ხე ბიან 
ბა ზარ ზე დაშ ვე ბას, და არ გან საზ ღვრა ვენ კონ კრე ტუ ლად, ამა ში იგუ ლის ხმე ბა და ფუძ ნე ბის გზით, 
თუ მის გა რე შე;  ამან შეიძ ლე ბა გარ კვეუ ლი კო ლი ზია შექ მნას, და ასეთ შემ თხვე ვა ში შეიძ ლე ბა 
დად გეს სა კით ხი იმის შე სა ხებ, უპი რა ტე სი ძა ლა უნ და მიე ნი ჭოს სპე ცია ლურ შე თან ხმე ბას  (ა ნუ 
CAA-ს), თუ უფ რო გვიან მი ღე ბულ შე თან ხმე ბას (ა ნუ DCFTA-ის). 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   

142



ბის ფარ გლებ ში“ და შეი ცავს უმოქ მე დო ბის (stand-still) მთელ რიგ მუხ ლებს 
მხა რეე ბის მიერ ისე თი ქმე დე ბე ბის პრე ვენ ციის მიზ ნით, რომ ლე ბიც ფა რუ-
ლი შეზ ღუდ ვე ბის ტოლ ფა სია, ან დის კრი მი ნა ციუ ლი შე დე გე ბის მომ ტა ნია. 
მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დებ ლე ბის და ფუძ ნე ბის უფ ლე ბა არ ვრცელ დე ბა 
ეროვ ნულ საზ ღვაო კა ბო ტაჟ ზე.72 შე თან ხმე ბის XIV-A და ნარ თის შე სა ბა მი-
სად, ევ რო კავ შირს არ ეკის რე ბა ეროვ ნუ ლი ან უპი რა ტე სი ხელ შეწ ყო ბის 
რე ჟი მის გავ რცე ლე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა და რე გის ტრი რე ბუ ლი კომ პა ნიის 
და ფუძ ნე ბა ზე სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი დრო შის ქვეშ ფლო ტის ოპე-
რი რე ბის მიზ ნით. და პი რი ქით, სა ქარ თვე ლოს არ ეკის რე ბა ეროვ ნუ ლი 
ან უპი რა ტე სი ხელ შეწ ყო ბის რე ჟი მის გავ რცე ლე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა ევ-
რო კავ ში რის საზ ღვაო გა დამ ზი და ვე ბის მიერ მგზავ რე ბის გა დაყ ვა ნა სა 
და საზ ღვაო ტრან სპორ ტის მხარ დამ ჭე რი მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დე ბელ 
მე წარ მეებ ზე (და ნარ თი XIV-D).

 DCFTA-ის ხელ მო წე რით სა ქარ თვე ლომ ვალ დე ბუ ლე ბა იკის რა მიი-
ღოს და გა ნა ხორ ციე ლოს წე სე ბი მეზ ღვაუ რე ბის კვა ლი ფი კა ციის, გე მე ბის 
მგზავ რე ბი სა და ტვირ თე ბის უსაფ რთხოე ბის თაო ბა ზე და ასე ვე ზღვა ში 
უბე დუ რი შემ თხვე ვე ბის დროს მგზავ რე ბის გა დამ ყვა ნე ბის პა სუ ხის მგებ-
ლო ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი სა მარ თლებ რი ვი აქ ტე ბი. გარ და ამი სა, სა ქარ-
თვე ლო ვალ დე ბუ ლია უზ რუნ ველ ყოს თა ვი სი კა ნონ მდებ ლო ბის დაახ-
ლოე ბა გე მე ბის ინ სპექ ტი რე ბის, პორ ტზე სა ხელ მწი ფო კონ ტრო ლის და 
დრო შის სა ხელ მწი ფოს კონ ტრო ლის ვალ დე ბუ ლე ბე ბის თაო ბა ზე. XV-D 
და ნარ თში ასა ხუ ლი ვა დე ბის შე სა ბა მი სად, დაახ ლოე ბა შე თან ხმე ბის ძა-
ლა ში შეს ვლი დან ოთ ხი დან ხუთ წლამ დე პე რიოდ ში უნ და გან ხორ ციელ-
დეს, გარ და საერ თა შო რი სო უსაფ რთხოე ბის მარ თვის კო დექ სი სა73 და 
მეზ ღვაურ თა მი ნი მა ლუ რი სა ვალ დე ბუ ლო ტრე ნინ გის შე სა ხებ,74 რაც სამ 
წე ლი წად ში უნ და იქ ნას და ნერ გი ლი. 

ავ ტო საგ ზაო ტრან სპორ ტი. ქარ თუ ლი კომ პა ნიე ბი, ოპე რა ტო რე ბი 
და მძღო ლე ბი ვალ დე ბულ ნი არიან სრუ ლად დაიც ვან ევ რო კავ ში რის 
კა ნონ მდებ ლო ბა. ამავ დროუ ლად, რვა წევ რმა ქვე ყა ნამ დათ ქმე ბი გაა-
კე თა საგ ზაო ტრან სპორ ტის სექ ტორ ში სა ქარ თვე ლოს თან სრულ ლი ბე-
რა ლი ზა ციას თან და კავ ში რე ბით. ზე მოაღ ნიშ ნუ ლი დათ ქმე ბი ასო ცი რე ბის 
საბ ჭოს ტრან სპორ ტის სა კით ხებ ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი ქვე კო მი ტე ტის მიერ 

72  მუხლი 78-ის შესაბამისად “ შესაბამისი ეროვნული კანონმდებლობის თანახმად კაბოტაჟად 
მიჩნეული საქმიანობის გარდა, ამ თავით განსაზღვრული ეროვნული საზღვაო კაბოტაჟი მოიცავს 
მგზავრების ან საქონლის ტრანსპორტირებას საქართველოს ან ევროკავშირის წევრი ქვეყნის 
ერთ პორტს ან პუნქტს და საქართველოს ან ევროკავშირის წევრი ქვეყნის მეორე პორტს ან 
პუნქტს შორის, მათ შორის კონტინენტურ შელფზე, როგორც არის განსაზღვრული UNCLOS-ს მიერ 
და მოძრაობას, დაწყებულს და დასრულებულს საქართველოს ან ევროკავშირის წევრი ქვეყნის 
ერთსა და იმავე პორტში ან პუნქტში“.  
73 იხილეთ რეგულაცია (EC) 336/2006.
74 იხილეთ დირექტივა  2008/106/EC.
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პე რიო დულ გა და სინ ჯვას ექ ვემ დე ბა რე ბა ბაზ რის ეტა პობ რი ვი ლი ბე რა-
ლი ზა ციის მიზ ნით. 

ეს ავალ დე ბუ ლებს სა ქარ თვე ლოს, უზ რუნ ველ ყოს ეროვ ნუ ლი წე სებ სა 
და სტან დარ ტე ბის დაახ ლოე ბა ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბას თან და 
და ნერ გოს შე სა ბა მი სი მო ნი ტო რინ გის, ინ სპექ ტი რე ბი სა და აღ სრუ ლე ბის 
მე ქა ნიზ მე ბი ევ რო კავ ში რის დი რექ ტი ვე ბი სა და რე გუ ლა ციე ბის სა თა ნა-
დო გან ხორ ციე ლე ბის მიზ ნით. საერ თა შო რი სო ტრან სპორ ტის თვის სა კა-
ნონ მდებ ლო დაახ ლოე ბის მოკ ლე ვა დე ბია გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი, ხო ლო 
სატ რან სპორ ტო სა შუა ლე ბე ბი სა და ოპე რა ტო რე ბის შემ თხვე ვა ში, რომ-
ლე ბიც მხო ლოდ ეროვ ნულ დო ნე ზე ახორ ციე ლე ბენ ტრან სპორ ტი რე ბას, 
დაახ ლოე ბით ორ ჯერ უფ რო მე ტი ვა დაა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ამ პრო-
ცე სი სათ ვის. მა გა ლი თად, პრიო რი ტე ტუ ლო ბა უნ და მიე ნი ჭოს ბა ზარ ზე 
დაშ ვე ბის წე სე ბის გან ხორ ციე ლე ბას. საერ თა შო რი სო სახ მე ლე თო გა-
დამ ზი და ვე ბის ერ თია ნი ეროვ ნუ ლი რეეს ტრის შექ მნა ერ თი წლის გან-
მავ ლო ბა ში უნ და მოხ დეს, ხო ლო სატ რან სპორ ტო სფე როს ეროვ ნუ ლი 
ოპე რა ტო რე ბის თვი სათ ვის ოთ ხი წლის ვა დაა გან საზ ღვრუ ლი.75 გარ და 
ამი სა, საგ ზაო ტრან სპორ ტის სა მუ შაო დრო ზე კონ ტრო ლის დამ ყა რე ბა ზე 
მი მარ თუ ლი ღო ნის ძიე ბე ბის გა ტა რე ბას საერ თა შო რი სო ტრან სპორ ტის 
შემ თხვე ვა ში შე თან ხმე ბის ძა ლა ში შეს ვლის ვა დის თვის უნ და მოხ დეს, 
ხო ლო ეროვ ნუ ლი ტრან სპორ ტის თვის - 5 წლის ვა და ში.76 ტექ ნი კურ პი-
რო ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის გან ხორ ციე ლე ბის ვა და 
(გა ბა რი ტე ბი და წო ნა,77 სიჩ ქა რის შემ ზღუდ ვე ლი მოწ ყო ბი ლო ბე ბი,78 და 
საგ ზაოდ ვარ გი სია ნო ბის შე მოწ მე ბა),79 გარ კვეუ ლი გა მო ნაკ ლი სე ბის გარ-
და, ორ წელს შეად გენს. 

DCFTA-ს XIV-D და ნარ თი არ ავალ დე ბუ ლებს სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ-
ლი ან უპი რა ტე სი ხელ შეწ ყო ბის რე ჟი მის გავ რცე ლე ბას ევ რო კავ ში რის 
მე წარ მეე ბის მიერ საგ ზაო ტრან სპორ ტის მომ სა ხუ რე ბა ზე, მათ შო რის, 
მგზავ რთა გა დაყ ვა ნა ზე, კო მერ ციუ ლი სატ რან სპორ ტო სა შუა ლე ბე ბის ოპე-
რა ტორ თან ერ თად და ქი რა ვე ბა ზე და საგ ზაო ტრან სპორ ტის მხარ დამ ჭერ 
მომ სა ხუ რე ბა ზე. ამ შემ თხვე ვა შიც, უპი რა ტე სი ძა ლა ენი ჭე ბა ორ მხრივ 
შე თან ხმე ბებს საგ ზაო ტრან სპორ ტის სფე რო ში, რომ ლე ბიც უფ ლე ბას ანი-
ჭებს შე თან ხმე ბის მხა რეებს გა ნა ხორ ციე ლონ მგზავ რე ბის და ტვირ თე ბის 
საერ თა შო რი სო გა დაყ ვა ნა/ გა და ტა ნა. 

75 იხი ლეთ რე გუ ლა ცია  (EC) 1071/2009 სატ რან სპორ ტო ოპე რა ტო რე ბის საქ მია ნო ბის გან ხორ-
ციე ლე ბის პი რო ბე ბი.  და ნარ თი XIV-A: ტრან სპორ ტის მე ნე ჯე რის რე ზი დენ ტო ბის მოთ ხოვ ნა. 
76 იხილეთ დირექტივა  2006/22/EC. 
77 იხილეთ დირექტივა  96/53/EC.
78 იხილეთ დირექტივა  92/6/EC.
79 იხილეთ დირექტივა 2009/40/EC.

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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სარ კი ნიგ ზო ტრან სპორ ტი. სა ქარ თვე ლოს 1500 კმ სიგ რძის სარ კი ნიგ ზო 
ქსე ლი გააჩ ნია, რო მე ლიც მთლია ნად ფარ თო ლიან და გია ნია და არ აქვს 
პირ და პი რი კავ ში რი ევ რო კავ ში რის სარ კი ნიგ ზო ქსელ თან. DCFTA მიზ ნად 
ისა ხავს სარ კი ნიგ ზო ტრან სპორ ტის სექ ტო რის რე ფორ მი რე ბას და მგზავ რე-
ბის და ტვირ თე ბის გა დაყ ვა ნა/ გა და ტა ნის ბაზ რის ეტა პობ რივ ლი ბე რა ლი ზა-
ციას. ტრან სპორ ტის სხვა რე ჟი მე ბის მსგავ სად, მო ცე მულ სფე რო შიც სა ჭი-
როა ტექ ნი კუ რი და ტექ ნო ლო გიუ რი ხა რის ხის სტან დარ ტე ბის გაუმ ჯო ბე სე ბა. 
კა ნონ მდებ ლო ბის დაახ ლოე ბის ვა დე ბი საკ მაოდ გრძე ლია (ხუ თი დან რვა 
წლამ დე). მიუ ხე და ვად ამი სა, DCFTA-ის XIV-D და ნარ თი გან საზ ღვრავს, რომ 
სა ქარ თვე ლო არ გაავ რცე ლებს ეროვ ნუ ლი ან უპი რა ტე სი ხელ შეწ ყო ბის 
რე ჟიმს სარ კი ნიგ ზო ტრან სპორ ტის მხარ დამ ჭერ მომ სა ხუ რე ბა ზე, და რომ 
სარ კი ნიგ ზო ინ ფრას ტრუქ ტუ რა სა ხელ მწი ფოს მფლო ბე ლო ბა შია და მას 
რკი ნიგ ზის ექ სპლუა ტა ცია ზე მო ნო პო ლია გააჩ ნია (და ნარ თი XIV-D).

ში და სა ნაოს ნო ტრან სპორ ტი. სა ქარ თვე ლოს ში და სა ნაოს ნო გზე ბის 
სის ტე მა საკ მაოდ მცი რე მას შტა ბის არის და ძი რი თა დად რეკ რია ციუ ლი 
მიზ ნით გა მოი ყე ნე ბა. მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ DCFTA-ში ასა ხუ ლია აღ ნიშ-
ნულ სფე რო ში ევ რო კავ ში რის სტან დარ ტებ თან დაახ ლოე ბის მოთ ხოვ ნე-
ბი - მა გა ლი თად ოპე რა ტო რე ბის კვა ლი ფი კა ცია, ცენ ტრა ლუ რი რეეს ტრი, 
სა ნაოს ნო სა შუა ლე ბე ბის უსაფ რთხოე ბის სტან დარ ტე ბი და სხვა - ამ სფე-
რო ში კა ნონ მდებ ლო ბის დაახ ლოე ბას შე და რე ბით მცი რე პრაქ ტი კუ ლი 
მნიშ ვნე ლო ბა გააჩ ნია. 

გან ხორ ციე ლე ბის პერ სპექ ტი ვე ბი 

ტრან სპორ ტი სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის ერ თ-ერ თი სწრა ფად გან-
ვი თა რე ბა დი სექ ტო რია და 2013-2015 წლე ბის გან მავ ლო ბა ში სექ ტო რის 
რეა ლუ რი წლიუ რი ზრდა 7%-ზე მეტს შეად გენ და. ამა ვე პე რიოდ ში ტრან-
სპორ ტის სექ ტო რის წი ლი მშპ-ში 89%-ით გაი ზარ და. 2015 წელს, ტრან-
სპორ ტის სექ ტო რის წი ლი მშპ-ში 8.1%-ს შეად გენ და და იგი სა ქარ თვე ლოს 
ეკო ნო მი კა ში ზო მით მე ხუ თე სექ ტო რი იყო. 2003–15 წლებ ში ტრან სპორ ტის 
სექ ტო რის პრო დუქ ტიუ ლო ბა ექ ვსჯერ, ხო ლო და საქ მე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 
75%-ით გაი ზარ და. ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ტრან სპორ ტის სექ ტორ ში 
დი დი მო ცუ ლო ბის ინ ვეს ტი ციე ბი გან ხორ ციელ და, რო გორც სა ხელ მწი ფოს, 
ასე ვე EIB, EBRD-ი სა და სხვა საერ თა შო რი სო სა ფი ნან სო ინ სტი ტუ ტე ბის მიერ. 

სა ჰაე რო ტრან სპორ ტი. ტრან სპორ ტის ეს სა ხეო ბა ეკო ნო მი კუ რად 
ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნია ევ რო კავ შირ -სა ქარ თვე ლოს ურ თიერ თო ბე-
ბის თვის. სა ჰაე რო ტრან სპორ ტის სექ ტო რი ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში 
ძა ლიან სწრა ფი ტემ პე ბით ვი თარ დე ბა, რაც სა ქარ თვე ლო ში რა დი კა ლურ 
ლი ბე რა ლი ზა ცია ზე, ინ ტერ ნა ციო ნა ლი ზა ცია სა და მო დერ ნი ზა ცია ზე მი მარ-
თუ ლი რე ფორ მე ბის შე დე გია. სა ჰაე რო ტრან სპორ ტის ლი ბე რა ლი ზა ცია ზე 
მი მარ თუ ლი ღო ნის ძიე ბე ბის შე სა ხებ პრე ზი დენ ტის მიერ 2005 წელს მი ღე-
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ბუ ლი გა დაწ ყვე ტი ლე ბის შე სა ბა მი სად, დაიწ ყო მო ლა პა რა კე ბე ბი არ სე ბულ 
ორ მხრივ სა ჰაე რო შე თან ხმე ბებ ში ცვლი ლე ბე ბის შე სა ნის მიზ ნით და ხე-
ლი მოე წე რა ახალ შე თან ხმე ბებს, რომ ლე ბიც მიზ ნად ისა ხავ და ფრე ნე ბის 
სიხ ში რეებ ზე, ტე ვა დო ბა ზე, ტა რი ფებ ზე, და ნიშ ნუ ლე ბის პუნ ქტებ სა და უფ-
ლე ბა მო სი ლი ავია გა დამ ზი და ვე ბის რაო დე ნო ბა ზე შეზ ღუდ ვე ბის მოხ სნას. 
სა ქარ თვე ლომ ღია ცის პო ლი ტი კა გა ნა ხორ ციე ლა და თა ვი სი სა ჰაე რო 
ტრან სპორ ტის ბაზ რის ლი ბე რა ლი ზა ცია 21 ქვე ყა ნას თან მოახ დი ნა, მათ 
შო რის შვეი ცა რიას თან, თურ ქეთ თან და ამე რი კის შეერ თე ბულ შტა ტებ თან. 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის სა ჰაე რო გა დაყ ვა ნე ბის ბა ზა-
რი კი დევ უფ რო გა ფარ თოვ და 2006 წელს სა ქარ თვე ლოს მიერ ევ რო კავ ში-
რის მო ქა ლა ქეე ბის თვის ქვე ყა ნა ში უვი ზო შეს ვლის უფ ლე ბის მი ნი ჭე ბას თან 
ერ თად. 2015 წლის დე კემ ბერ ში ევ რო კავ შირ მა გა ნაც ხა და თა ვი სი გეგ მის 
თაო ბა ზე გაეუქ მე ბი ნა ვი ზე ბის მოთ ხოვ ნა სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქეე ბის-
თვის. უვი ზო მი მოს ვლის რე ჟი მის მი ნი ჭე ბა 2016 წელს არის მო სა ლოდ ნე ლი. 

 2014 წლის 11 ივ ლისს სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ უწ ყე ბა თა შო რი-
სი საბ ჭო შექ მნა ერ თია ნი სა ჰაე რო სივ რცის შე სა ხებ შე თან ხმე ბის (CAA) 
გან ხორ ციე ლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მის შე მუ შა ვე ბის მიზ ნით. 2014 წლის 
ბო ლოს თვის დას რულ და მუ შაო ბა ევ რო კავ ში რის ავია ციის სფე როს 69 დი-
რექ ტი ვი დან 9 დი რექ ტი ვას თან დაახ ლოე ბა ზე. ცვლი ლე ბე ბი იქ ნა შე ტა ნი-
ლი სა ქარ თვე ლოს სა ჰაე რო კო დექ სშიც. სა ქარ თვე ლოს ეტა პობ რი ვი გა-
დას ვლა III და ნარ თის C ნა წილ ში მი თი თე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის სრუ ლად 
გან ხორ ციე ლე ბა ზე (ა ვია ციის უსაფ რთხოე ბის სფე რო ში) ექ ვემ დე ბა რე ბა 
ევ რო კო მი სიი სა და სა ქარ თვე ლოს შე სა ბა მი სი კომ პე ტენ ტუ რი ორ გა ნოე-
ბის მიერ ერ თობ ლივ შე ფა სე ბას. რო დე საც სა ქარ თვე ლო სრუ ლად უზ რუნ-
ველ ყოფს მო ცე მულ კა ნონ მდებ ლო ბას თან დაახ ლოე ბას, ერ თობ ლი ვი 
კო მი ტე ტი გა დაწ ყვე ტი ლე ბას მიი ღებს ევ რო პის ავია ციის უსაფ რთხოე ბის 
საა გენ ტო ში სა ქარ თვე ლოს ამ ჟა მინ დე ლი დამ კვირ ვებ ლის სტა ტუ სის გან 
გან სხვა ვე ბულ სტა ტუს სა და პი რო ბებ თან და კავ ში რე ბით. აღ სა ნიშ ნა ვია, 
რომ დამ კვირ ვებ ლის სტა ტუ სი სა ქარ თვე ლოს ეხ მა რე ბა ევ რო კავ ში რის 
სა ჰაე რო უსაფ რთხოე ბის კა ნო ნის შე მუ შა ვე ბა სა და სრუ ლი გან ხორ ციე-
ლე ბის თვის მომ ზა დე ბა ში.80

ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი და სხვა რე ფორ მე ბის შე დე გად, ბო ლო 8 წლის 
გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თვე ლოს აე რო პორ ტე ბის აგ რე გი რე ბუ ლი სა შუა ლო 

80 სა ქარ თვე ლოს სა ჰაე რო ხო მალ დე ბი, რომ ლებ საც არ გააჩ ნიათ ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ-
ლო ბის დაც ვით გა ცე მუ ლი შე სა ბა მი სი სერ ტი ფი კა ტი, შეიძ ლე ბო და გა მო ყე ნე ბა ში ყო ფი ლი ყო 
სა ქარ თვე ლოს შე სა ბა მი სი კომ პე ტენ ტუ რი ორ გა ნოს პა სუ ხის მგებ ლო ბის ქვეშ, ეროვ ნუ ლი უსაფ-
რთხოე ბის მოთ ხოვ ნე ბის დაც ვით არაუგ ვია ნეს 2015 წლის 1 იან ვრი სა გარ კვეუ ლი კა ტე გო რიის 
სატ ვირ თო თვით მფრი ნა ვე ბის შემ თხვე ვა ში და არაუგ ვია ნეს 2019 წლის 31 დე კემ ბრი სა გარ კვეუ-
ლი ვერ ტმფრე ნე ბის შემ თხვე ვა ში, რომ ლე ბიც მო ნა წი ლეო ბას იღე ბენ სა მაშ ვე ლო ოპე რა ციებ ში, 
აე რო ფო ტო გა და ღე ბებ ში, წვრთნებ ში, გა დაუ დე ბე ლი ვი თა რე ბე ბის მარ თვა ში, სა სოფ ლო- სა-
მეურ ნეო და ჰუ მა ნი ტა რულ ღო ნის ძიე ბებ ში, იმ პი რო ბით, რომ  ხო მალ დე ბი და ვერ ტმფრე ნე ბი 
აკ მა ყო ფი ლე ბენ საერ თა შო რი სო ავია ციის უსაფ რთხოე ბის სტან დარ ტებს.

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   

146



წლიუ რი ზრდის მაჩ ვე ნე ბელ მა 20%-ს მიაღ წია, ხო ლო წლიუ რი ზრდის 
მაჩ ვე ნებ ლე ბი 8%-ი დან 25%-მდე მერ ყეობ და. 2015 წელს სა ჰაე რო ტრან-
სპორ ტის ნა კა დი ოთ ხჯერ აღე მა ტე ბო და 2005 წლის მო ცუ ლო ბას. სა მი 
საერ თა შო რი სო აე რო პორ ტი (ქვეყ ნის აღ მო სავ ლეთ, ცენ ტრა ლურ და 
და სავ ლეთ ნა წილ ში) მსოფ ლიოს მას შტა ბით 50-ზე მეტ მარ შრუტს ემ სა-
ხუ რე ბა. სა ქარ თვე ლო ში ამ ჟა მად 30 საერ თა შო რი სო ავია გა დამ ზი და ვი 
კომ პა ნია ფუნ ქციო ნი რებს, მათ შო რის და ბალ ბიუ ჯე ტია ნი ავია ხა ზე ბი (მაგ. 
ვი ზეა რი, პე გა სუ სი და ატ ლას ჯე ტი). 2016 წელს ახა ლი ავია კომ პა ნიე ბი 
დაიწ ყე ბენ ოპე რი რე ბას სა ქარ თვე ლოს ბა ზარ ზე. გარ და ამი სა, სა ქარ თვე-
ლო ში ბა ზის გახ სნის შე დე გად (ქუ თაი სის საერ თა შო რი სო აე რო პორ ტი) 
ვი ზეა რი ევ რო კავ ში რის 7 ახალ და ნიშ ნუ ლე ბის ად გი ლას გა ნა ხორ ციე-
ლებს ფრე ნებს. 

საერ თა შო რი სო საზ ღვაო ტრან სპორ ტი.81 სა ქარ თვე ლოს ძი რი თა დი 
საზ ღვაო პორ ტე ბია ბა თუ მი და ფო თი. ეს პორ ტე ბი ტრან სკავ კა სიუ რი 
კო რი დო რის (TRACECA) მნიშ ვნე ლო ვან პუნ ქტებს წარ მოად გენს და რუ მი-
ნე თის პორტ კონ სტან ცა სა და ბულ გა რე თის პორტ ვარ ნას შე მაერ თე ბე ლი 
პორ ტე ბია კას პიის რე გიო ნი სა და ცენ ტრა ლუ რი აზიის იმ ქვეყ ნებ თან, 
რომ ლებ საც არ აქვთ ზღვა ზე გა სას ვლე ლი. ბა ქო- ბა თუ მის სარ კი ნიგ ზო 
ხა ზის და მილ სა დე ნე ბის წყა ლო ბით, ბა თუ მის საზ ღვაო პორ ტი კას პიის 
ნავ თო ბის მნიშ ვნე ლო ვან სატ რან ზი ტო პუნქტს წარ მოად გენს. 

საგ ზაო ტრან სპორ ტი.82 სა ქარ თვე ლოს საგ ზაო ქსე ლი შედ გე ბა 1600 
კმ სიგ რძის ძი რი თა დი მა გის ტრა ლე ბის ან საერ თა შო რი სო გზატ კე ცი ლე-
ბის გან, რომ ლე ბიც კარგ მდგო მა რეო ბა შია სა ხელ მწი ფო სა და ევ რო პუ ლი 
და საერ თა შო რი სო ფი ნან სუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის მიერ საგ ზაო ინ ფრას ტრუქ-
ტუ რა ში გან ხორ ციე ლე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ ვეს ტი ციე ბის შე დე გად. 
მეო რა დი და ად გი ლობ რი ვი მნიშ ვნე ლო ბის გზე ბის გან შემ დგა რი დაახ-
ლოე ბით 20,000 კმ სიგ რძის ქსე ლი შემ დგომ რეა ბი ლი ტა ციას სა ჭი როებს. 
ევ რო კავ ში რის მი მარ თუ ლე ბით მგზავ რე ბის გა დაყ ვა ნა შე და რე ბით მცი რე 
მო ცუ ლო ბი საა. სახ მე ლე თო გზით ტვირ თე ბის გა და ზიდ ვა ძი რი თა დად 
თურ ქე თის გავ ლით ხორ ციელ დე ბა. 

აბ რე შუ მის გზა. ხელ საყ რე ლი გეოგ რა ფიუ ლი მდე ბა რეო ბის გა მო, 
სა ქარ თვე ლო ყვე ლა ზე მოკ ლე კო რი დო რია ევ რო პა სა და აზიას შო რის 
ტვირ თე ბის გა და ზიდ ვის თვის. კერ ძოდ, ამ კონ ტექ სტში შემ დეგ სატ რან-
სპორ ტო პროექ ტებს გააჩ ნია მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფუნ ქცია: 

81 დო კუ მენ ტის მომ ზა დე ბის პე რიო დის თვის, სა ქარ თვე ლოს დას რუ ლე ბუ ლი ჰქონ და ევ რო კავ-
ში რის 6 საზ ღვაო დი რექ ტი ვა სა და რე გუ ლა ციას თან დაახ ლოე ბის პრო ცე სი, და ნა წი ლობ რივ 
დას რუ ლე ბუ ლი იყო მუ შაო ბა 2 და მა ტე ბით დი რექ ტი ვას თან დაახ ლოე ბა ზე მუ შაო ბა (სულ 23).
82 დო კუ მენ ტის მომ ზა დე ბის პე რიო დის თვის, სა ქარ თვე ლოს ნა წი ლობ რივ  დას რუ ლე ბუ ლი ჰქონ-
და 3 საგ ზაო ტრან სპორ ტის დი რექ ტი ვა სა და რე გუ ლა ციას თან დაახ ლოე ბის პრო ცე სი (სულ 10). 
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• ანაკ ლიის ღრმაწ ყლო ვა ნი საზ ღვაო პორ ტის მშე ნებ ლო ბა შავ ზღვა ზე 
უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია და პორტს კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბა 
გააჩ ნია მი სი სტრა ტე გიუ ლი მდე ბა რეო ბის, პა ნა მაქ სის ტი პის გე მე ბის 
მომ სა ხუ რე ბი სათ ვის სა ჭი რო სიმ ძლავ რეე ბის, ერ თი სარ კმლის პრინ-
ცი პით მუ შაო ბის, მარ ტი ვი და სწრა ფი პრო ცე დუ რე ბი სა და მთე ლი 
წლის გან მავ ლო ბა ში უსაფ რთხო ნა ვი გა ციის შე საძ ლებ ლო ბის გა მო. 
ანაკ ლიის პორ ტი ახალ იმ პულსს შეს ძენს TRACECA-ს კო რი დო რის 
კონ კუ რენ ტუ ნა რია ნო ბის ამაღ ლე ბას და და მა ტე ბით ტვირ თებს მოი-
ზი დავს ევ რო პი დან და აზიი დან. ასე ვე გაიზ რდე ბა სა ქარ თვე ლო დან 
ამ მი მარ თუ ლე ბით ტვირ თე ბის ნა კა დე ბი. 2015 წელს გა მოც ხად და 
ინ ტე რეს თა გა მო ხატ ვა წი ნა და დე ბე ბის წარ სად გე ნად, ხო ლო გა მარ-
ჯვე ბუ ლი 2016 წელს გა მოც ხად დე ბა. 

• ბა ქო- თბი ლი სი- ყარ სის ახა ლი და მა კავ ში რე ბე ლი რკი ნიგ ზის პროექ-
ტი, რომ ლის მშე ნებ ლო ბა 2008 წელს დაიწ ყო. იგი აზერ ბაი ჯა ნის, 
სა ქარ თვე ლოს და თურ ქე თის რკი ნიგ ზებს დაა კავ ში რებს და რაც ყვე-
ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნია, სა ქარ თვე ლო სა და ევ რო პას შო რის და მა-
კავ ში რე ბე ლი რკი ნიგ ზა იქ ნე ბა. 

• სა ქარ თვე ლოს რკი ნიგ ზის მო დერ ნი ზა ციის პროექ ტი 2011 წელს დაიწ-
ყო, რაც მიზ ნად ისა ხავს ტვირ თე ბის გა და ტა ნი სა და მგზავ რე ბის გა-
დაყ ვა ნის ოპ ტი მი ზა ციას, ოპე რი რე ბის უსაფ რთხოე ბის გაუმ ჯო ბე სე ბას 
და ტვირ თბრუნ ვის გაზ რდას. 

• აღ მო სავ ლეთ -და სავ ლე თის გზატ კე ცი ლის რეა ბი ლი ტა ცია, რო მე ლიც 
2006 წელს დაიწ ყო, უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ქარ თვე ლოს თვის 
და მე ზო ბე ლი ქვეყ ნე ბის თვის ისე ვე, რო გორც ევ რო კავ ში რის თვის, 
რად გა ნაც იგი სატ რან ზი ტო კო რი დორს წარ მოად გენს ევ რო პა სა და 
ცენ ტრა ლურ აზიას შო რის. მიმ დი ნა რე ეტა პის თვის გზატ კე ცი ლის 
130 კმ დას რუ ლე ბუ ლია და უახ ლოეს მო მა ვალ ში კი დევ 125 კმ-ის 
მშე ნებ ლო ბაა და გეგ მი ლი. აღ მო სავ ლეთ -და სავ ლე თის გზატ კე ცი ლის 
მშე ნებ ლო ბა და რეა ბი ლი ტა ცია მსოფ ლიო ბან კის, აზიის გან ვი თა-
რე ბის ბან კის, ია პო ნიის თა ნამ შრომ ლო ბის საა გენ ტო სა და ევ რო პის 
საინ ვეს ტი ციო ბან კის თა ნა და ფი ნან სე ბით ხორ ციელ დე ბა. 

• ტვირ თე ბის ჩი ნე თი დან ევ რო პა ში რკი ნიგ ზის მეშ ვეო ბით ტრან სპორ-
ტი რე ბა ამ ტვირ თე ბის ჩი ნე თი დან შა ვი ზღვის პორ ტე ბის გავ ლით 
სა ქარ თვე ლო ში და ყოვ ნე ბე ბის გა რე შე და უმოკ ლეს დრო ში ჩა მო-
ტა ნის სა შუა ლე ბას იძ ლე ვა. ტრან ზი ტის თვის სა ჭი რო დრო საზ ღვაო 
ტრან სპორ ტი რე ბის თვის სა ჭი რო 40-45 დღი დან რკი ნიგ ზით ტრან-
სპორ ტი რე ბის შემ თხვე ვა ში 7-9 დღემ დე შემ ცირ და. პირ ვე ლი ტრან-
სპორ ტი რე ბა 2015 წელს გან ხორ ციელ და. 

• აღ მო სავ ლეთ -და სავ ლე თის ჩქა როს ნუ ლი გზატ კე ცი ლის გაუმ ჯო ბე სე ბის 
პროექ ტის ფარ გლებ ში, რო მე ლიც და ფი ნან სე ბუ ლია მსოფ ლიო ბან კის 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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მიერ, და გეგ მი ლია სა ქარ თვე ლო ში ლო გის ტი კუ რი ცენ ტრე ბის შექ მნა. 
გან ხორ ციე ლე ბის მი ზან შე წო ნი ლო ბის კვლე ვა ზე მუ შაო ბის დას რუ-
ლე ბის შემ დეგ სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბა გა მოაქ ვეყ ნებს ინ ტე რეს თა 
გა მო ხატ ვას, კერ ძო- სა ხელ მწი ფო პარ ტნიო რო ბის გზით ლო გის ტი კუ-
რი ცენ ტრე ბის გან ვი თა რე ბის თვის ინ ვეს ტო რის გა მოვ ლე ნის მიზ ნით. 

2015 წლის მარ ტში სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კი სა და მდგრა დი გან-
ვი თა რე ბის სა მი ნის ტრომ და ჩი ნე თის სა ხალ ხო რეს პუბ ლი კის ვაჭ რო ბის 
სა მი ნის ტრომ ხე ლი მოა წე რეს მე მო რან დუმს აბ რე შუ მის გზის ეკო ნო მი-
კუ რი სარ ტყე ლის გან ვი თა რე ბის თვის თა ნამ შრომ ლო ბის თაო ბა ზე. 2016 
წლის თე ბერ ვალ ში დაიწ ყო მო ლა პა რა კე ბე ბი სა ქარ თვე ლო სა და ჩი ნეთს 
შო რის თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე თან ხმე ბის გა ფორ მე ბის თაო ბა ზე და 
ორი ვე მხა რემ გა მო ხა ტა მზად ყოფ ნა ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში დაეს რუ-
ლე ბი ნათ მო ლა პა რა კე ბე ბი. ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი პროექ ტე ბი მნიშ ვნე ლო ვან 
წვლილს შეი ტანს ევ რო კავ შირ თან გა ფორ მე ბუ ლი DCFTA-ის წარ მა ტე ბით 
გან ხორ ციე ლე ბა ში. 

ტრან სპორ ტის სექ ტო რი - მოკ ლე მი მო ხილ ვა 

სა ქარ თვე ლო მიზ ნად ისა ხავს გახ დეს შა ვი ზღვის, კავ კა სიი სა და კას-
პიის ზღვის რე გიო ნის სატ რან სპორ ტო და ლო გის ტი კუ რი კვან ძი და 
მოახ დი ნოს თა ვი სი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის სრუ ლი ინ ტეგ რი რე ბა საერ-
თა შო რი სო და რე გიო ნა ლურ სატ რან სპორ ტო სის ტე მებ ში. სატ რან-
სპორ ტო პო ლი ტი კის მნიშ ვნე ლო ვან ლი ბე რა ლი ზა ციას და ინ ფრას-
ტრუქ ტუ რულ პროექ ტებ ში ინ ვეს ტი ციებს მნიშ ვნე ლო ვა ნი წვლი ლი 
შეაქვს ამ მიზ ნის მიღ წე ვა ში. 

DCFTA-ში გან საზ ღვრუ ლია ევ რო კავ ში რის მა რე გუ ლი რე ბე ლი რე ჟი მი 
საზ ღვაო, სახ მე ლე თო, სარ კი ნიგ ზო და ში და სა ნაოს ნო წყლებ ში ტრან-
სპორ ტი რე ბას თან და კავ ში რე ბით, ასევ, მოთ ხოვ ნე ბი ტრან სპორ ტის 
ოპე რა ტო რე ბის კვა ლი ფი კა ციის, სატ რან სპორ ტო და სა ნაოს ნო სა-
შუა ლე ბე ბის ტექ ნი კუ რი უსაფ რთხოე ბი სა და ინ სპექ ტი რე ბა ზე პა სუ-
ხის მგე ბე ლი ორ გა ნოე ბის საქ მია ნო ბის მი მართ. 

სა ჰაე რო ტრან სპორ ტთან და კავ ში რე ბით DCFTA ევ რო კავ შირ -სა ქარ-
თვე ლოს შო რის 2010 წელს ხელ მო წე რილ ერ თია ნი სა ჰაე რო სივ რცის 
შე სა ხებ შე თან ხმე ბა ზე (CAA) აკე თებს მი თი თე ბას, რო მე ლიც ხელს უწ-
ყობს სა ქარ თვე ლოს სა ჰაე რო ტრან სპორ ტის ბაზ რის ინ ტეგ რი რე ბას 
ევ რო კავ ში რის ბა ზარ თან.

სა ქარ თვე ლო მნიშ ვნე ლო ვან სარ გე ბელს მიი ღებს ჩი ნე თის ახა ლი 
აბ რე შუ მის გზის ინი ცია ტი ვას თან და ევ რო კავ ში რის სატ რან სპორ ტო 
ქსე ლებ თან მიერ თე ბის შე დე გად. 
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17. ენერგეტიკის სექტორი 

ენერ გე ტი კის სექ ტორს სა ქარ თვე ლოს თა ვის 
უდი დე სი ეკო ნო მი კუ რი და გეო პო ლი ტი კუ რი 
მნიშ ვნე ლო ბა აქვს. ქვე ყა ნას მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
პო ტენ ცია ლი გააჩ ნია ჰიდ როე ლექ ტროე ნერ გიის 
სფე რო ში. ამას თან, ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო-
ბა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ ვეს ტი ციე ბი იქ ნა და ბან-
დე ბუ ლი ნავ თო ბი სა და გა ზის მილ სა დე ნებ ში, 
რომ ლე ბიც აზერ ბაი ჯა ნის მილ სა დე ნე ბის გაგ რძე-
ლე ბაა და თურ ქე თი სა და შა ვი ზღვის გავ ლით 

ტრან ზი ტის სა შუა ლე ბას იძ ლე ვა. ამ გა რე მოე ბამ მნიშ ვნე ლოვ ნად შეუწ ყო 
ხე ლი რუ სეთ თან მი მარ თე ბა ში სა ქარ თვე ლოს ენერ გო და მოუ კი დებ ლო ბას. 

შე თან ხმე ბის პო რო ბე ბი 

ენერ გე ტი კის სა კით ხე ბი შე თან ხმე ბის ორი თა ვით რე გუ ლირ დე ბა. 
ერ თი DCFTA-ს ვაჭ რო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი პი რო ბე ბის ნა წი ლია, ხო-
ლო მეო რე კი ენერ გე ტი კის სფე რო ში თა ნამ შრომ ლო ბის უფ რო ფარ თო 
სა კით ხებს ეძ ღვნე ბა. ორი ვე თა ვი შეი ცავს მი თი თე ბას ენერ გე ტი კუ ლი 
თა ნა მე გობ რო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბა ზე, რო მელ საც 2005 წელს მო წე რა ხე-
ლი ევ რო კავ ში რი სა და ბალ კა ნე თის რამ დე ნი მე სა ხელ მწი ფოს შო რის. 
2010 წელს მოლ დო ვა, მოგ ვია ნე ბით კი, 2011 წელს, უკ რაი ნა გახ და ენერ-
გე ტი კუ ლი თა ნა მე გობ რო ბის სრუ ლუფ ლე ბია ნი წევ რი. სა ქარ თვე ლომ 
ასე ვე შეი ტა ნა გა ნაც ხა დი ენერ გე ტი კუ ლი თა ნა მე გობ რო ბის წევ რო ბა ზე, 
მაგ რამ ამ დო კუ მენ ტის მომ ზა დე ბის პრო ცეს ში გა წევ რია ნე ბის სა კით ხზე 
მო ლა პა რა კე ბე ბი ჯერ კი დევ მიმ დი ნა რეობ და და მიერ თე ბის პი რო ბე ბი 
ჯერ არ იყო გა სა ჯა როე ბუ ლი. სა ვა რაუ დოდ, მიერ თე ბის პრო ცე დუ რე ბი 
მა ლე დას რულ დე ბა და 2016 წლის ოქ ტომ ბერ ში ხე ლი მოე წე რე ბა ენერ-
გე ტი კულ თა ნა მე გობ რო ბას თან მიერ თე ბის დო კუ მენტს. 

 DCFTA-ს ვაჭრობასთან დაკავშირებული მოთხოვნები. DCFTA-ს ვაჭ რო-
ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი პი რო ბე ბის შე სა ხებ თავ ში ენერ გე ტი კის სფე რო-
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ზე ვრცელ დე ბა ძი რი თა დი, თა ვი სუ ფალ ვაჭ რო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
მოთ ხოვ ნე ბი. ეს მოთ ხოვ ნე ბი ვრცელ დე ბა ელექ ტროე ნერ გიის, ნედ ლი 
ნავ თო ბი სა და ბუ ნებ რი ვი აი რის სფე როებ ზე. სა ბა ჟო გა და სა ხა დე ბი სა და 
რაო დე ნობ რი ვი შეზ ღუდ ვე ბის და წე სე ბა ენერ გოპ რო დუქ ტე ბის ექ სპორ ტსა 
და იმ პორ ტზე პრაქ ტი კუ ლად იკ რძა ლე ბა. ელექ ტროე ნერ გიის და გა ზის 
ფა სე ბი სამ რეწ ვე ლო მომ ხმა რებ ლე ბის თვის მხო ლოდ სა ბაზ რო ფა სებ ზე 
დაყ რდნო ბით უნ და გა ნი საზ ღვროს. 

ეს თა ვი ასე ვე შეი ცავს თა ნამ შრომ ლო ბის პი რო ბებს ინ ფრას ტრუქ-
ტუ რის გან ვი თა რე ბის, და მოუ კი დე ბე ლი მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნოს შექ-
მნის, ასე ვე, ნახ შირ წყალ ბა დის სა ძიე ბო, მო პო ვე ბით და წარ მოე ბას თან 
და კავ ში რე ბულ სფე როებ ში. 

ენერ გოპ რო დუქ ტე ბის ტრან ზიტ თან და კავ ში რე ბით DCFTA შეი ცავს 
1994 წლის ვაჭ რო ბი სა და ტა რი ფე ბის გე ნე რა ლუ რი შე თან ხმე ბის (GATT) 
მე-5 მუხ ლი სა და ენერ გე ტი კუ ლი ქარ ტიის ხელ შეკ რუ ლე ბის მე-7 მუხ ლის 
დე ბუ ლე ბებს.83 ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი ორი ვე მუხ ლი შეუ ფერ ხე ბე ლი ტრან ზი-
ტის ვალ დე ბუ ლე ბას ად გენს. 

 ენერ გე ტი კულ სფე რო ში თა ნამ შრომ ლო ბის ზო გა დი პი რო ბე ბი. 
მო ცე მუ ლი თა ვი ით ვა ლის წი ნებს თა ნამ შრომ ლო ბას ენერ გე ტი კის პო-
ლი ტი კის პრაქ ტი კუ ლად ყვე ლა სფე რო ში, მათ შო რის ენერ გე ტი კუ ლი 
პო ლი ტი კის სტრა ტე გიე ბის, ენერ გე ტი კის სფე რო ში კრი ზი სე ბის მარ-
თვის მე ქა ნიზ მე ბის, ენერ გე ტი კის ინ ფრას ტრუქ ტუ რის მო დერ ნი ზა ციის, 
ენერ გოე ფექ ტუ რო ბის, ენერ გოუ საფ რთხოე ბის ხელ შეწ ყო ბის, ენერ გიის 
და ზოგ ვის და გა ნახ ლე ბა დი ენერ გიის სა კით ხებ ზე. ზუს ტი ინ ფორ მა ცია 
იმის შე სა ხებ, თუ რო გორ უნ და გან ხორ ციელ დეს ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი, 
შე თან ხმე ბის XXV და ნარ თშია ასა ხუ ლი, რო მე ლიც შეი ცავს ევ რო კავ ში-
რის კა ნონ მდებ ლო ბის ვრცელ ჩა მო ნათ ვალს და სა ქარ თვე ლოს მიერ 
ამ კა ნონ მდებ ლო ბას თან დაახ ლოე ბის გრა ფიკს ად გენს. ეს გრა ფი კი 
უმე ტეს წი ლად სა მი დან ხუ თი წლამ დე ვა დას ით ვა ლის წი ნებს, გარ და იმ 
შემ თხვე ვე ბი სა, რო დე საც ენერ გე ტი კუ ლი თა ნა მე გობ რო ბის ხელ შეკ რუ-
ლე ბა სხვაგ ვა რად გაით ვა ლის წი ნებს. 

ევ რო კავ ში რის ენერ გიის და ზოგ ვი სა და გა რე მოს დაც ვის პო ლი ტი-
კის გრძელ ვა დია ნი მიზ ნე ბის თვის სტრა ტე გიუ ლი მნიშ ვნე ლო ბი საა ენერ-
გოე ფექ ტუ რო ბის დი რექ ტი ვე ბი, კერ ძოდ კი შე ნო ბე ბის ენერ გოე ფექ ტუ-

83 1994 წლის ენერ გე ტი კუ ლი ქარ ტიის ხელ შეკ რუ ლე ბა არ უნ და იქ ნას აღ რეუ ლი 2005 წლის ენერ-
გე ტი კუ ლი თა ნა მე გობ რო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბას თან.  ენერ გე ტი კუ ლი ქარ ტიის ხელ შეკ რუ ლე ბა 
მიზ ნად ისა ხავ და პოს ტ-საბ ჭო თა პე რიო დის ად რეულ ეტაპ ზე სა მარ თლებ რი ვი სა ფუძ ვლე ბის 
შექ მნას ენერ გე ტი კის სფე რო ში ევ რო კავ შირს, რუ სეთს და ყვე ლა ყო ფი ლი საბ ჭო თა კავ ში რის 
შე მად გენ ლო ბა ში შე მა ვალ სა ხელ მწი ფოებ სა და რამ დე ნი მე არა -ევ რო პულ სა ხელ მწი ფოს 
შო რის თა ნამ შრომ ლო ბის ხელ შეწ ყო ბის მიზ ნით. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ რუ სეთს არ მოუხ დე ნია 
ამ ხელ შეკ რუ ლე ბის რა ტი ფი კა ცია. მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ ტრან ზიტ თან და კავ ში რე ბუ ლი 
პი რო ბე ბი რუ სეთ თან მი მარ თე ბა ში სა მარ თლებ რი ვად და ოპე რა ციუ ლი თვალ საზ რი სით უაღ-
რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია.  
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რო ბი სა84 და ენერ გიის სა ბო ლოო მომ ხმა რებ ლე ბის მიერ ეფექ ტუ რად 
გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ დი რექ ტი ვე ბი.85 მა თი და ნერ გვის პე რიო დე ბი თა-
ვად ევ რო კავ შირ შიც საკ მაოდ გრძე ლია და ზოგ შემ თხვე ვებ ში ვა და 2020 
წლის თვი საა დად გე ნი ლი. ორი ვე დი რექ ტი ვა რთუ ლი გან სა ხორ ციე ლე ბე-
ლი აღ მოჩ ნდა ევ რო კავ ში რის ბევ რი წევ რი ქვეყ ნის თვის და შე სა ბა მი სად 
ბო ლო პე რიოდ ში გა დაი სინ ჯა.86 ეს ერ თ-ერ თი მა გა ლი თია მთე ლი რი გი 
შემ თხვე ვე ბი სა, რო დე საც შე თან ხმე ბის ტექ სტი გა ნახ ლე ბას სა ჭი როებს 
ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბა ში შე ტა ნი ლი ცვლი ლე ბე ბის ასახ ვის მიზ-
ნით. ახალ დი რექ ტი ვებს შე მოაქვს ახა ლი ცნე ბა - „თით ქმის ნუ ლო ვა ნი 
ენერ გო და ნა კარ გე ბი“, რაც 2020 წლის თვის სა ვალ დე ბუ ლო იქ ნე ბა ახა ლი 
შე ნო ბე ბის თვის ან შე ნო ბე ბის სა ფუძ ვლია ნი რეა ბი ლი ტა ციის შემ თხვე ვა ში, 
თუმ ცა არ სე ბობს გარ კვეუ ლი მოქ ნი ლო ბის შე საძ ლებ ლო ბა. 

 ენერ გო- მომ ხმა რე ბე ლი პრო დუქ ცია. შე თან ხმე ბის XXV და ნარ თში 
ასა ხუ ლია ორი ჩარ ჩო დი რექ ტი ვა და ენერ გიის მომ ხმა რე ბელ პრო დუქ-
ციას თან და კავ ში რე ბუ ლი დე ტა ლუ რი დი რექ ტი ვე ბი და რე გუ ლა ციე ბი. 
პირ ვე ლი დი რექ ტი ვა ასა ხავს ენერ გო- მომ ხმა რე ბე ლი ისე თი პრო დუქ ციის 
ეკო- დი ზაი ნის მოთ ხოვ ნებს, რო გო რი ცაა საო ჯა ხო ელექ ტრო მოწ ყო ბი ლო-
ბე ბი და მი სი გან ხორ ციე ლე ბა შე თან ხმე ბის ძა ლა ში შეს ვლი დან 3 წლის 
ვა და ში უნ და მოხ დეს.87 მეო რე დი რექ ტი ვა შეე ხე ბა საო ჯა ხო ელექ ტრო-
მოწ ყო ბი ლო ბე ბის მარ კი რე ბას მათ ენერ გო მოხ მა რე ბას თან და კავ ში რე-
ბით და მი სი გან ხორ ციე ლე ბა 2 წლის ვა და ში უნ და გან ხორ ციელ დეს.88 
ეს დი რექ ტი ვე ბი და რე გუ ლა ციე ბი ტექ ნი კურ პი რო ბებს გან საზ ღვრავს, 
რო მელ თა დაკ მა ყო ფი ლე ბის შემ თხვე ვა ში პრო დუქ ცია ზე შეიძ ლე ბა და-
ტა ნი ლი იქ ნას CE შე სა ბა მი სო ბის ნი შა ნი და შე სა ბა მი სად, პრო დუქ ცია 
დაშ ვე ბუ ლი იქ ნას ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე. 

ენერ გე ტი კუ ლი თა ნა მე გობ რო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბა. ასო ცი რე ბის შე თან-
ხმე ბა აღ ნიშ ნავს სა ქარ თვე ლოს მიერ ენერ გე ტი კუ ლი თა ნა მე გობ რო ბის 
წევ რო ბა ზე გა ნაც ხა დის წარ დგე ნის ფაქტს. ამ ჟა მად მიმ დი ნა რეობს მო ლა-
პა რა კე ბე ბი, მაგ რამ დო კუ მენ ტის მომ ზა დე ბის პრო ცეს ში ხელ შეკ რუ ლე ბა 
არ გა ფორ მე ბუ ლა. რო გორც ზე მოთ აღი ნიშ ნა, გა წევ რია ნე ბის დო კუ მენტს 

84 იხილეთ შენობების ენერგოეფექტურობის დირექტივა (2002/91/EC), რომელიც შემდგომში 
ჩაანაცვლა დირექტივამ  2010/31/EU. 
85 იხილეთ ენერგიის საბოლოო მომხმარებლების მიერ ეფექტურად გამოყენების  (2006/32/
EC), რომელიც შემდგომში ჩაანაცვლა დირექტივამ  2012/27/EU.
86 ამ დი რექ ტი ვებ თან და კავ ში რე ბით ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის თვის შექ მნი ლი გა მოწ ვე ვე ბის 
ანა ლი ზი ასა ხუ ლია ტა ნია ზგა ჟევ სკის ნაშ რომ ში „შე ნო ბე ბის ენერ გოე ფექ ტუ რო ბა: შეუს რუ ლე-
ბე ლი და პი რე ბე ბი“, ეგ მონ ტის დო კუ მენ ტი   No. 78, Academia Press,  2015 წლის მაი სი. 
87 იხილეთ შეთანხმებაში მითითებული დირექტივა 2005/32/EC, რომელიც ჩანაცვლებული იქნა 
რეგულაციით (EC) 278/2009. 
88 იხილეთ შეთანხმებაში მითითებული დირექტივა 92/75/EEC, რომელიც ჩანაცვლებული იქნა 
დირექტივით 2010/30/EU. 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   

152



ხე ლი 2016 წლის ოქ ტომ ბერ ში უნ და მოე წე როს. ევ რო კავ ში რის კა ნონ-
მდებ ლო ბა ში ასა ხუ ლი ენერ გე ტი კუ ლი თა ნა მე გობ რო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის 
დე ბუ ლე ბე ბი შემ დეგ ას პექ ტებს შეე ხე ბა: 

• ელექ ტროე ნერ გია და გა ზი, ში და ბაზ რის წე სე ბი, ქსე ლე ბის ხელ მი-
საწ ვდო მო ბა, ტრან სსა საზ ღვრო თა ნამ შრომ ლო ბა და უსაფ რთხოე ბის 
ღო ნის ძიე ბე ბი 

• გა ნახ ლე ბა დი ენერ გიის პო პუ ლა რი ზა ცია 
• ენერ გოე ფექ ტუ რო ბის ღო ნის ძიე ბე ბი 
• ნავ თო ბი, მი ნი მა ლუ რი სა რე ზერ ვო მა რა გე ბის შე სა ხებ დე ბუ ლე ბის 

ჩათ ვლით 
• გა რე მოს დაც ვა (ი ხი ლეთ თა ვი 18).

აღ ნიშ ნუ ლი ას პექ ტე ბი ძი რი თა დად ასა ხუ ლია ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის 
XXV და ნარ თში მო ცე მუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის ჩა მო ნათ ვალ ში. გათ ვა ლის წი-
ნე ბუ ლია გან ხორ ციე ლე ბის სამ წლია ნი პე რიო დი იმ პი რო ბით, რომ მო ცე მუ-
ლი ვა და ძა ლა ში იქ ნე ბა, თუ ენერ გე ტი კულ თა ნა მე გობ რო ბა ში გა წევ რია ნე ბა 
არ მოხ და შე თან ხმე ბის ძა ლა ში შეს ვლი დან ორი წლის გან მავ ლო ბა ში. 

ამ დე ბუ ლე ბებს შო რის გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია ელექ ტროე-
ნერ გიი სა და გაზ მო მა რა გე ბის ქსე ლებ თან და კავ ში რე ბუ ლი წე სე ბი და 
ევ რო კავ ში რის მე სა მე ენერ გო პა კეტ ში გა მო ცალ კე ვე ბას თან /გა ყო ფას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი დი რექ ტი ვე ბი.89 ამ დი რექ ტი ვე ბის შე სა ბა მი სად, ელექ-
ტროე ნერ გიის გა დამ ცე მი ხა ზე ბის და გა ზის მილ სა დე ნე ბის ოპე რა ტო რე ბი 
გა ცალ კე ვე ბუ ლი უნ და იქ ნან ელექ ტროე ნერ გიის მწარ მოებ ლე ბი სა და 
მიმ წო დებ ლე ბის გან და უზ რუნ ველ ყო ფილ უნ და იყოს ელექ ტროე ნერ-
გიის ყვე ლა მწარ მოებ ლე ბი სათ ვის და მიმ წო დებ ლის თვის მი წო დე ბის 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რა ზე დაშ ვე ბა. 

თა ვად ევ რო კავ ში რის წევრ ქვეყ ნებს „ი ზო ლი რე ბუ ლი ბაზ რის“ მუხ ლით 
გარ კვეუ ლი გა მო ნაკ ლი სე ბი აქვთ დაშ ვე ბუ ლი ენერ გე ტი კის მე სა მე დი რექ-
ტი ვი დან (დი რექ ტი ვა 2009/73/EC, მე სა მე ენერ გო პა კე ტი, მუხ ლი 49), კერ ძოდ: 

წევ რი სა ხელ მწი ფოე ბი, რომ ლე ბიც არ არიან პირ და პირ მიერ-
თე ბუ ლი რო მე ლი მე სხვა წევ რის ურ თიერ თდა კავ ში რე ბულ სის-
ტე მას თან და მხო ლოდ ერ თი ძი რი თა დი გა რე მიმ წო დე ბე ლი 
ყავთ, უფ ლე ბა მო სი ლი არიან გა მო ნაკ ლი სით ისარ გებ ლონ მე-4 
(ავ ტო რი ზა ცია), 37-ე (ბაზ რის გახ სნა) და /ან 38-ე (პირ და პი რი ხა ზე-
ბი) მუხ ლე ბის მოთ ხოვ ნე ბი დან. მიმ წო დე ბე ლი, რო მელ საც ბაზ რის 
წი ლის 75%-ზე მე ტი უკა ვია, ძი რი თად მიმ წო დებ ლად იქ ნე ბა მიჩ-
ნეუ ლი. ნე ბის მიე რი ასე თი გა მო ნაკ ლი სის ძა ლა ში ყოფ ნის ვა და 

89 იხილეთ დირექტივა 2009/72/EC ელექტროენერგიის შიდა ბაზრისათვის საერთო წესების შესახებ, 
რომელმაც ჩაანაცვლა დირექტივა  2003/54/EC; და დირექტივა 2009/73/EC ბუნებრივი აირის შიდა 
ბაზრისათვის საერთო წესების შესახებ, რომელმაც ჩაანაცვლა დირექტივა   2003/55/EC.
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ავ ტო მა ტუ რად ამოი წუ რე ბა, რო დე საც მო ცე მულ ქვე პა რაგ რაფ ში 
ასა ხუ ლი რო მე ლი მე ერ თი წი ნა პი რო ბა აღარ გავ რცელ დე ბა. კო-
მი სიას უნ და ეც ნო ბოს ნე ბის მიე რი ასე თი გა მო ნაკ ლი სის თაო ბა ზე. 

პრაქ ტი კა ში, ეს დათ ქმა ვრცელ დე ბა კვიპ როს ზე, ლატ ვია ზე, ეს ტო-
ნეთ ზე და ფი ნეთ ზე. 

აღ ნიშ ნუ ლი დათ ქმა არ არის ასა ხუ ლი ენერ გე ტი კუ ლი თა ნა მე გობ-
რო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბა ში, რად გა ნაც იგი გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო იმ 
ქვეყ ნე ბის თვის, რომ ლებ საც პირ და პი რი სახ მე ლე თო საზ ღვა რი აქვთ 
ევ რო კავ შირ თან. მიუ ხე და ვად ამი სა, სა ქარ თვე ლომ არაერ თგზის ით ხო ვა, 
რომ მო ცე მუ ლი დე ბუ ლე ბა მას ზე გავ რცლე ბუ ლი ყო და მი თი თე ბას აკე-
თებ და (EC) 715/2009 რე გუ ლა ცია ზე, ბუ ნებ რი ვი აი რით ტრან სსა საზ ღვრო 
ვაჭ რო ბის შე სა ხებ. 

გან ხორ ციე ლე ბის პერ სპექ ტი ვე ბი 

სა ქარ თვე ლოს ენერ გო სექ ტო რი. ბო ლო ათ წლეუ ლის გან მავ ლო ბა ში 
სა ქარ თვე ლოს ენერ გო სექ ტორ მა მნიშ ვნე ლო ვა ნი გარ დაქ მნე ბი გა ნი ცა-
და. 2004 წლი დან არაე ფექ ტურ და კო რუმ პი რე ბულ ენერ გო სექ ტორ ში 
მე თო დუ რი რე ფორ მე ბის გან ხორ ციე ლე ბა დაიწ ყო და სექ ტო რის რეს-
ტრუქ ტუ რი ზა ცია ჩა ტარ და, რის შე დე გა დაც ქვე ყა ნა ელექ ტროე ნერ გიის 
სი ტე მა ტუ რი გა თიშ ვე ბის მდგო მა რეო ბი დან გა და ვი და გან ვი თა რე ბის 
ისეთ დო ნე ზე, რო დე საც ელექ ტროე ნერ გიის სექ ტო რი დი დი მო ცუ ლო ბით 
პირ და პირ უც ხოურ ინ ვეს ტი ციებს იზი დავს, და სა ქარ თვე ლო ელექ ტროე-
ნერ გიის ექ სპორტს ახორ ციე ლებს მე ზო ბელ ქვეყ ნებ ში. სა ქარ თვე ლოს-
თვის, რო მელ საც სურ ვი ლი აქვს გახ დეს რე გიო ნუ ლი სატ რან ზი ტო კვან ძი, 
სტა ბი ლუ რი და დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ ლი ენერ გოტ რან ზი ტი გა დამ წყვე ტი 
მნიშ ვნე ლო ბი საა. გარ და ამი სა, 2004 წლი დან რუ სეთ ზე ენერ გო და მო-
კი დე ბუ ლე ბის შემ ცი რე ბა სა ქარ თვე ლოს თვის მთა ვა რი სტრა ტე გიუ ლი 
ამო ცა ნაა და ქვე ყა ნამ ენერ გოუ საფ რთხოე ბის საკ მაოდ მა ღალ დო ნეს 
მიაღ წია ენერ გო მო მა რა გე ბის ალ ტერ ნა ტიუ ლი და დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ-
ლი წყა როე ბის მო ძიე ბის გზით. ამ თვალ საზ რი სით, სა ქარ თვე ლო სათ ვის 
ენერ გო მა ტა რებ ლე ბის უმ თავ რე სი მიმ წო დე ბე ლი აზერ ბაი ჯა ნია. 

გარ და ამი სა, სა ქარ თვე ლოს ენერ გე ტი კის სექ ტორ ში გა ტა რე ბუ ლი 
რე ფორ მე ბის შე დე გად ქვე ყა ნა ში კონ კუ რენ ტუ ლი სა ტა რი ფო სის ტე მა ჩა-
მო ყა ლიბ და, რაც პირ და პი რი უც ხოუ რი ინ ვეს ტი ციე ბის მო ზიდ ვას უწ ყობს 
ხელს. ასე ვე გან ხორ ციელ და სა ხელ მწი ფოს მფლო ბე ლო ბა ში არ სე ბუ ლი 
ელექ ტროე ნერ გიის გე ნე რა ციი სა და სა დის ტრი ბუ ციო ქსე ლე ბის პრი ვა-
ტი ზე ბა, ძი რი თა დად უც ხოურ კომ პა ნიებ ზე. სა ქარ თვე ლოს სატ რან ზი ტო 
პო ტენ ცია ლი და ელექ ტროე ნერ გიის ექ სპორ ტის შე საძ ლებ ლო ბე ბი გაი-
ზარ და, რა საც ხე ლი შეუწ ყო ქვეყ ნის გა ნახ ლე ბა დი ენერ გო რე სურ სე ბის 
პო ტენ ცია ლის, კერ ძოდ კი ჰიდ როე ლექ ტროე ნერ გე ტი კუ ლი პო ტენ ცია ლის 
ეფექ ტუ რად ათ ვი სე ბამ. სა ქარ თვე ლო აგ რძე ლებს მუ შაო ბას ევ რო პულ 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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ენერ გე ტი კულ ინ სტი ტუ ტებ ში გა წევ რია ნე ბის მი მარ თუ ლე ბით. 2009 წლის 
შემ დეგ სა ქარ თვე ლო აღ მო სავ ლეთ პარ ტნიო რო ბის ენერ გოუ საფ რთხოე-
ბის მრა ვალ მხრივ პლატ ფორ მას მიუერ თდა. 2010 წლი დან სა ქარ თვე ლო 
გა ნახ ლე ბა დი ენერ გიის საერ თა შო რი სო საა გენ ტოს წევ რია. რო გორც 
ზე მოთ აღი ნიშ ნა, მიმ დი ნა რეობს მო ლა პა რა კე ბე ბი სა ქარ თვე ლოს ენერ გე-
ტი კულ თა ნა მე გობ რო ბა ში გაერ თია ნე ბის თაო ბა ზე, რო მე ლიც 2016 წელს 
უნ და დას რულ დეს. 2015 წელს სა ქარ თვე ლო ევ რო პის ენერ გე ტი კუ ლი 
ქარ ტიის მუ შაო ბას თავ ჯდო მა რეობ და. 

სა ქარ თვე ლოს ელექ ტროე ნერ გიის სექ ტო რი სწრა ფად ვი თარ დე ბა 
და მიზ ნად ისა ხავს ელექ ტროე ნერ გია ზე ქვეყ ნი სა და რე გიო ნე ბის გაზ-
რდი ლი მოთ ხოვ ნის დაკ მა ყო ფი ლე ბას. მო სახ ლეო ბის თით ქმის 100% 
ელექ ტროე ნერ გიით მა რაგ დე ბა. ელექ ტროე ნერ გიის მოხ მა რე ბის გა და სა-
ხა დე ბის აკ რე ფის მაჩ ვე ნე ბე ლი 2003 წელს არ სე ბუ ლი 50%-ი დან უკ ვე 2008 
წელს თით ქმის 100%-მდე გაი ზარ და. ჰიდ როე ლექ ტროე ნერ გიის სექ ტორ ში 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ ვეს ტი ციე ბის მო ზიდ ვის შე დე გად სა ქარ თვე ლოს ელექ-
ტროე ნერ გიის ექ სპორ ტის პო ტენ ცია ლი საგ რძნობ ლად გაი ზარ და. ელექ-
ტროე ნერ გიის ექ სპორ ტის უდი დე სი წი ლი თურ ქეთ ში ხორ ციელ დე ბა ტა რი-
ფის სტრუქ ტუ რი სა და სა ქარ თვე ლო სა და თურ ქეთ ში ელექ ტროე ნერ გიის 
მოხ მა რე ბის სე ზო ნუ რი სტრუქ ტუ რის გათ ვა ლის წი ნე ბით. სა ქარ თვე ლო 
ელექ ტროე ნერ გიის უმე ტეს ნა წილს ზამ თრის პე რიოდ ში მოიხ მარს მა შინ, 
რო დე საც თურ ქეთ ში ელექ ტროე ნერ გია ზე პი კუ რი მოთ ხოვ ნა ზაფ ხულ შია. 

სა ქარ თვე ლო ამ ჟა მად თა ვი სი ჰიდ როე ნერ გე ტი კუ ლი პო ტენ ცია ლის 
დაახ ლოე ბით 20%-ს ით ვი სებს. გა ნახ ლე ბა დი ენერ გიის ად გი ლობ რი ვი 
წყა როე ბი სა და ჯან სა ღი სა მარ თლებ რი ვი გა რე მოს შექ მნა ზე ორიენ ტი რე-
ბუ ლი პო ლი ტი კის შე დე გად შე საძ ლე ბე ლი გახ და უც ხოე ლი ინ ვეს ტო რე ბის 
მო ზიდ ვა და ქვე ყა ნა ში გან ხორ ციე ლე ბულ პირ და პირ უც ხოურ ინ ვეს ტი-
ციებ ში ენერ გე ტი კა ში ინ ვეს ტი ციე ბის წი ლის გაზ რდა. 2007–15 წლე ბის გან-
მავ ლო ბა ში ენერ გე ტი კის სექ ტორ ში და ბან დე ბუ ლი პირ და პი რი უც ხოუ რი 
ინ ვეს ტი ციე ბი მთლია ნი მო ცუ ლო ბის სა შუა ლოდ 14%-ს შეად გენ და. ენერ-
გე ტი კის სფე რო ში პირ და პირ უც ხოურ ინ ვეს ტი ციე ბის ყვე ლა ზე მა ღა ლი 
მო ცუ ლო ბა 2011–13 წლებ ში და ფიქ სირ და (სა შუა ლოდ 22%), რო დე საც 
რამ დე ნი მე ჰიდ როე ლექ ტრო სად გუ რის მშე ნებ ლო ბის პროექ ტი დაიწ ყო. 
ეს მოჰ ყვა სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის მიერ თურ ქეთ თან ერ თად მა ღა ლი 
ძაბ ვის გა დამ ცე მი ხა ზის მშე ნებ ლო ბის პროექ ტის დაა ნონ სე ბას, რა მაც 
გა მოიწ ვია ქვე ყა ნა ში გა ნახ ლე ბა დი ენერ გიის პროექ ტე ბის წა მოწ ყე ბა 
შემ დგომ თურ ქეთ ში ელექ ტროე ნერ გიის ექ სპორ ტის მიზ ნით. 

 2007 წლი დან ელექ ტროე ნერ გიის წარ მოე ბა 28%-ით გაი ზარ და 
და 2015 წელს 10832 კვ/სთ-ს მიაღ წია. ასეთ ზრდას ხე ლი შეუწ ყო ჰიდ-
როე ლექ ტრო სად გუ რე ბის რეა ბი ლი ტა ციამ, ეფექ ტია ნო ბის გაზ რდამ და 
მთლია ნი გე ნე რა ციის სიმ ძლავ რეე ბის გაუმ ჯო ბე სე ბამ. ელექ ტროე ნერ გიის 
ად გი ლობ რივ მა მოხ მა რე ბამ 2015 წელს 10871 კვ/სთ-ს მიაღ წია. 
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არ სე ბუ ლი ელექ ტროე ნერ გიის გა დამ ცე მი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის რეა ბი-
ლი ტა ციას თან ერ თად დაიწ ყო ახა ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის მშე ნებ ლო ბაც. 
ბო ლო ორი წლის გან მავ ლო ბა ში გან ხორ ციე ლე ბუ ლი პროექ ტე ბი დან ყვე-
ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნია შა ვი ზღვის გა დამ ცე მი ხა ზი, რო მე ლიც სა ქარ თვე-
ლოს და თურ ქე თის ელექ ტრო სის ტე მებს მუდ მი ვი დე ნის გარ დამ სახ (HVDC) 
სად გურ თან აერ თებს და ასე ვე, 500/400 კვ გა დამ ცე მი ხა ზის მშე ნებ ლო ბა. 
მშე ნებ ლო ბა 2011 წელს დაიწ ყო, ხო ლო გა დამ ცე მი ხა ზი ექ სპლუა ტა ცია ში 
2014 წელს შე ვი და, რი თაც ტრან სსა საზ ღვრო გა და ცე მის სიმ ძლავ რე და-
მა ტე ბით 700 მე გა ვა ტით გაი ზარ და. გარ და ამი სა, 2012 წელს დას რულ და 
ახა ლი 500 კი ლო ვა ტია ნი გა დამ ცე მი ხა ზის მშე ნებ ლო ბა, რო მე ლიც სა ქარ-
თვე ლოს და აზერ ბაი ჯანს აკავ ში რებს. ჩა ნარ თში 17.1 ნაჩ ვე ნე ბია ევ რო პის 
და ფი ნან სე ბის წი ლი ზე მოთ ხსე ნე ბულ პროექ ტებ ში. 

ჩა ნარ თი 17.1 ევ რო პუ ლი ინ ვეს ტი ციე ბი სა ქარ თვე ლოს ენერ გო სექ ტორ ში 

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD): გა დამ ცე-
მი ქსე ლის პროექ ტებ ში მთლია ნი ინ ვეს ტი ციე ბის მო ცუ ლო ბა - €285 
მი ლიო ნი; გარ და ამი სა, ჰიდ როე ლექ ტრო სად გუ რე ბის ($97მი ლიო ნი 
და €20 მი ლიო ნი), და დის ტრი ბუ ციის ქსე ლე ბის პროექ ტებ ში და ბან-
დე ბუ ლი ინ ვეს ტი ციე ბი ($25 მი ლიო ნი). მო ცე მუ ლი სახ სრე ბი ძი რი თა-
დად 2010–16 წლე ბის პე რიოდ ში არის გა მო ყო ფი ლი, გარ და ენ გუ რის 
ჰიდ როე ლექ ტრო სად გუ რის პროექ ტი სა, რომ ლის გან ხორ ციე ლე ბაც 
1998 წელს დაიწ ყო.

გერმანიის განვითარების ბანკი (KfW): გადამცემი ხაზის პროექტებში 
მთლია ნი ინ ვეს ტი ციე ბის მო ცუ ლო ბა €238 მი ლიო ნია, ხო ლო ჰიდ როე-
ლექ ტრო სად გუ რე ბის პროექ ტებ ში მთლია ნი ინ ვეს ტი ციე ბის მო ცუ ლო ბა 
- €5 მი ლიო ნი. ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი სახ სრე ბი ძი რი თა დად 2016 წლამ დე 
პე რიო დი სათ ვის იყო გა მო ყო ფი ლი. 

ევ რო პის საინ ვეს ტი ციო ბან კი (EIB): გადამცემი ქსელის პროექტებში 
მთლია ნი ინ ვეს ტი ციე ბის მო ცუ ლო ბა €80 მი ლიო ნი და ჰიდ როე ლექ-
ტრო სად გუ რე ბის პროექ ტებ ში მთლია ნი ინ ვეს ტი ციე ბის მო ცუ ლო ბა 
- €20 მი ლიო ნი. ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი სახ სრე ბი 2010-2016 წლე ბის პე რიო-
დის თვის იყო გა მო ყო ფი ლი. 

ევროკომისია, ევროპის სამეზობლო ინსტრუმენტი: გადამცემი ქსელის 
პროექტებში მთლია ნი ინ ვეს ტი ციე ბის მო ცუ ლო ბა €18 მი ლიო ნი. ინ ვეს-
ტი ციე ბი 2014–16 წლე ბის პე რიოდ ში იყო გან ხორ ციე ლე ბუ ლი. 

ევ რო კავ ში რი: გადამცემი ქსელის პროექტებში მთლია ნი ინ ვეს ტი ციე ბის 
მო ცუ ლო ბა €80 მი ლიო ნი. ინ ვეს ტი ციე ბი 2010–13 წლე ბის პე რიოდ ში 
იყო გა მო ყო ფი ლი. 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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ელექ ტრო სის ტე მის შემ დგო მი გან ვი თა რე ბის მიზ ნით 2015 წელს სა ქარ-
თვე ლოს მთავ რო ბამ 2015-25 წლე ბის თვის გან ვი თა რე ბის 10-წლია ნი გეგ მა 
შეი მუ შავ და. ამ გეგ მის მი ზა ნია ელექ ტრო სის ტე მის უსაფ რთხოე ბის გაძ-
ლიე რე ბა, ელექ ტრო მო მა რა გე ბის ხა რის ხის გაუმ ჯო ბე სე ბა, ად გი ლობ რი ვი 
მომ ხმა რებ ლე ბის თვის ელექ ტროე ნერ გიის მი წო დე ბის სიმ ძლავ რეე ბის გაზ-
რდა და მე ზო ბელ ქვეყ ნებ თან ელექ ტროე ნერ გიის გაც ვლის ხელ შეწ ყო ბა. 

ბუ ნებ რი ვი აი რი. 2001–15 წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ბუ ნებ რი ვი აი რის 
მოხ მა რე ბა თით ქმის 100%-ით გაი ზარ და. ქვე ყა ნა არ არის და მო კი დე-
ბუ ლი ერთ იმ პორ ტიორ ზე. ამას თან, შემ დგო მი ნა ბი ჯე ბი ხორ ციელ დე ბა 
მიმ წო დებ ლე ბის დი ვერ სი ფი კა ციის მი მარ თუ ლე ბით უსაფ რთხოე ბი სა და 
მდგრა დი მი წო დე ბის ხელ შეწ ყო ბის მიზ ნით. 

 სა ქარ თვე ლო მხარს უჭერს ნახ შირ ბა დის რე სურ სე ბის ტრან სპორ ტი-
რე ბის ინი ცია ტი ვას სამ ხრეთ კავ კა სიის გაზ მო მა რა გე ბის დე რე ფა ნით. შაჰ -
-დე ნი ზის პროექ ტის მეო რე ეტა პი 2014 წელს დაიწ ყო, რო მელ შიც სა ქარ-
თვე ლო, რო გორც სატ რან ზი ტო ქვე ყა ნა, მნიშ ვნე ლო ვან როლს ას რუ ლებს. 

ქვეყ ნის სატ რან ზი ტო სიმ ძლავ რის გაზ რდის მიზ ნით, სა ქარ თვე ლო 
მო ნა წი ლეო ბას იღებს აზერ ბაი ჯან -სა ქარ თვე ლო- რუ მი ნე თის ურ თიერ თა-
და მა კავ ში რე ბელ პროექ ტში (AGRI) შა ვი ზღვი დან ევ რო პის მი მარ თუ ლე ბით 
თხე ვა დი გა ზის ტრან სპორ ტი რე ბი სათ ვის. და გეგ მი ლია AGRI პროექ ტის 
ევ რო კო მი სიას თან ერ თობ ლი ვი გან ხორ ციე ლე ბა და პროექ ტის ჩარ თვა 
ევ რო პის სტრა ტე გიუ ლი ინ ვეს ტი ციე ბის ფონ დის მიერ და სა ფი ნან სე ბე ლი 
პროექ ტე ბის სია ში. 

სა ქარ თვე ლოს თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კით ხია ენერ გე ტი კუ ლი თა-
ნა მე გობ რო ბის დი რექ ტი ვე ბი სა და რე გუ ლა ციე ბის გან ხორ ციე ლე ბის შე-
საძ ლებ ლო ბა რეა ლუ რი რე გიო ნა ლუ რი კონ ტექ სტის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
გან სა კუთ რე ბით კი ბუ ნებ რი ვი აი რის ტრან სსა საზ ღვრო ვაჭ რო ბი სა და 
ბუ ნებ რი ვი აი რის ტრან სპორ ტი რე ბის ინ ფრას ტრუქ ტუ რას თან და კავ ში რეე-
ბუ ლი სა კით ხე ბი. გან სხვა ვე ბით უკ რაი ნი სა და მოლ დო ვას გან, სა ქარ თვე-
ლოს არ გააჩ ნია საერ თო საზ ღვრე ბი ენერ გე ტი კუ ლი თა ნა მე გობ რო ბის 
წევრ ქვეყ ნებ თან. ეს ხელს შეუშ ლის ენერ გე ტი კუ ლი თა ნა მე გობ რო ბის 
ხელ შეკ რუ ლე ბის გარ კვეუ ლი დე ბუ ლე ბე ბის გან ხორ ციე ლე ბას, რად გან 
სა ქარ თვე ლოს არც ერ თი მე ზო ბე ლი ქვე ყა ნა (თურ ქე თი, რუ სე თი, სომ-
ხე თი და აზერ ბაი ჯა ნი) სა ვა რაუ დოდ არ აპი რებს უახ ლოეს მო მა ვალ ში 
ენერ გე ტი კულ თა ნა მე გობ რო ბა ში გა წევ რია ნე ბას. ამას თან, სა ქარ თვე ლოს 
ტე რი ტო რია ზე გა მა ვა ლი სატ რან ზი ტო მილ სა დე ნე ბი არ არის გან კუთ ვნი-
ლი უკუ ნა კა დე ბის გა სა ტა რებ ლად. 

შე სა ბა მი სად, ენერ გე ტი კუ ლი თა ნა მე გობ რო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის 
გარ კვეუ ლი პი რო ბე ბი, კერ ძოდ კი 2009/73/EC დი რექ ტი ვის მე-6 მუხ ლი 
(რე გიო ნუ ლი სო ლი და რო ბა), მე-7 მუხ ლი (რე გიო ნუ ლი თა ნამ შრომ ლო ბის 
ხელ შეწ ყო ბა) და 42-ე მუხ ლი (ტრან სსა საზ ღვრო ას პექ ტე ბის მა რე გუ ლი-
რე ბე ლი რე ჟი მი) სა ქარ თვე ლო ზე რეა ლუ რად არ გავ რცელ დე ბა. 
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სა ქარ თვე ლოს ბუ ნებ რი ვი აი რის ბა ზა რი შეიძ ლე ბა და ვა ხა სია თოთ 
რო გორც არა მხო ლოდ იზო ლი რე ბუ ლი, არა მედ ასე ვე გან ვი თა რე ბა დი. 
მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბა ყვე ლა მომ ხმა-
რე ბელს აძ ლევს უფ ლე ბას თა ვად აირ ჩიოს ბუ ნებ რი ვი აი რის მიმ წო დებ-
ლე ბი, ხო ლო მიმ წო დებ ლებს უფ ლე ბა აქვთ აირ ჩიონ მომ ხმა რებ ლე ბი, 
ბუ ნებ რი ვი აი რის მი წო დე ბის შეზ ღუ დუ ლი წყა როე ბი არ იძ ლე ვა სრუ ლად 
კონ კუ რენ ტუ ლი და გან ვი თა რე ბუ ლი ბაზ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბის სა შუა ლე ბას. 
ამას თან, რუ სე თი სა შუა ლო ვა დიან და გრძელ ვა დიან პერ სპექ ტი ვა ში ვერ 
იქ ნე ბა მიჩ ნეუ ლი გა ზის სან დო მი წო დე ბის წყა როდ. 

2007 წლამ დე რუ სე თი სა ქარ თვე ლო ში გა ზის ძი რი თა დი მომ წო დე-
ბე ლი იყო და პრაქ ტი კუ ლად გა ზის 100%-ს აწო დებ და ქვე ყა ნას. თუმ ცა, 
სა ქარ თვე ლოს მი მართ რუ სე თის პო ლი ტი კის გა მო ქვე ყა ნამ თა ვი სი მი-
წო დე ბის წყა როე ბის დი ვერ სი ფი კა ციის კენ აი ღო გე ზი. შე დე გად, აზერ ბაი-
ჯა ნი გა ზის მი წო დე ბის ძი რი თა დი წყა რო გახ და. აზერ ბაი ჯა ნის სხვა დას ხვა 
მიმ წო დებ ლე ბის, მათ შო რის, აზერ ბაი ჯა ნის რეს პუბ ლი კის სა ხელ მწი ფო 
ნავ თო ბის კომ პა ნიის (SOCAR), რო გორც ყვე ლა ზე მსხვი ლი მიმ წო დებ ლის 
მიერ მი წო დე ბუ ლი გა ზის საერ თო მო ცუ ლო ბა ამ ჟა მად სა ქარ თვე ლო ში 
გა ზის საერ თო მოხ მა რე ბის 90%-ს შეად გენს. იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ 
ბუ ნებ რი ვი აი რის მი წო დე ბის შე სა ხებ ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის გა და ხედ ვის, ან 
გა და სინ ჯვის მცდე ლო ბებ მა შეიძ ლე ბა უარ ყო ფი თი ზე გავ ლე ნა იქო ნის 
ქვეყ ნის ენერ გოუ საფ რთხოე ბა ზე, სა ქარ თვე ლომ მო ლა პა რა კე ბე ბი უნ და 
აწარ მოოს, რა თა მას ზე მე სა მე ენერ გო პა კე ტის 49-ე მუხ ლი გავ რცელ დეს 
და სა ქარ თვე ლო მიჩ ნეუ ლი იქ ნას იზო ლი რე ბულ და გან ვი თა რე ბა დი ბაზ-
რის მქო ნე ქვე ყა ნად (დი რექ ტი ვა 2009/73/EC). 

ელექ ტროე ნერ გია. ენერ გე ტი კუ ლი თა ნა მე გობ რო ბის წევ რო ბა კარგ 
პო ტენ ციურ შე საძ ლებ ლო ბებს უქ მნის სა ქარ თვე ლოს, რო მელ საც ევ რო-
პის ქვეყ ნებ თან თურ ქე თის გავ ლით ჰიდ როე ლექ ტროე ნერ გიით ვაჭ რო ბის 
შე სა ნიშ ნა ვი პო ტენ ცია ლი გააჩ ნია და ქვე ყა ნას ასე თი გზით ელექ ტროე-
ნერ გიის მი წო დე ბის უსაფ რთხოე ბის გაზ რდა შეუძ ლია. კერ ძოდ, შა ვი 
ზღვის მა ღა ლი ძაბ ვის გა დამ ცე მი ხა ზი, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლოს თურ ქეთ-
თან აერ თებს, სა შუა ლე ბას მის ცემს ქვე ყა ნას, მოახ დი ნოს თა ვი სი ბაზ რის 
ინ ტეგ რი რე ბა ენერ გე ტი კუ ლი თა ნა მე გობ რო ბის ბა ზარ თან. გარ და ამი სა, 
სა ქარ თვე ლოს შეუძ ლია ენერ გე ტი კუ ლი თა ნა მე გობ რო ბის მხარ და ჭე რით 
ისარ გებ ლოს სა გან გე ბო ვი თა რე ბებ ში. 

მიუ ხე და ვად ამი სა, მსგავ სად ბუ ნებ რი ვი აი რის სექ ტო რი სა, სა ქარ-
თვე ლოს არ შეუძ ლია მიი ღოს კონ კრე ტუ ლი სარ გე ბე ლი ენერ გე ტი კუ ლი 
თა ნა მე გობ რო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის რი გი დე ბუ ლე ბე ბით, რომ ლე ბიც ტრან-
სა საზ ღვრო გა და ცე მას შეე ხე ბა, რად გა ნაც მას არ გააჩ ნია პირ და პი რი 
ურ თიერ თკავ ში რი ენერ გე ტი კუ ლი თა ნა მე გობ რო ბის წევრ ქვეყ ნებ თან. 
აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ თურ ქე თი ამ ჟა მად ელექ ტროე ნერ გიის გა და ცე მის 
სის ტე მის ოპე რა ტო რე ბის ევ რო პის ქსელს უერ თდე ბა (ENTSOE), რის შე-
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დე გა დაც სა ქარ თვე ლოს გრძელ ვა დიან პერ სპექ ტი ვა ში წევ რო ბით გარ-
კვეუ ლი სარ გე ბე ლის მი ღე ბა შეუძ ლია. რე გიო ნულ დო ნე ზე ჰარ მო ნი ზე-
ბუ ლი მიდ გო მე ბის შე მუ შა ვე ბა თურ ქეთ თან ტრან სსა საზ ღვრო ვაჭ რო ბის 
სფე რო ში გამ ჭვირ ვა ლე წე სე ბის და ნერ გვას თან და კავ ში რე ბით ხელს 
შეუწ ყობს სა ქარ თვე ლო ში გე ნე რი რე ბუ ლი ელექ ტროე ნერ გიის გა და ცე მას 
თურ ქე თის ტე რი ტო რია ზე, რაც თვის მხრივ ხელს შეუწ ყობს სა ქარ თვე ლოს 
საექ სპორ ტო პო ტენ ცია ლის რეა ლი ზე ბას არა მხო ლოდ თურ ქეთ ში, არა-
მედ ასე ვე თურ ქე თის გავ ლით ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე ექ სპორ ტი სათ ვის. 

რაც შეე ხე ბა სა ქარ თვე ლოს ელექ ტროე ნერ გიის ბა ზარ ზე ამ ჟა მად 
არ სე ბულ ვი თა რე ბას, სის ტე მა ით ვა ლის წი ნებს ორ მხრი ვი კონ ტრაქ ტე ბის 
გა ფორ მე ბას რამ დე ნი მე მყიდ ველ თან და სა ბი თუ მო რეა ლი ზა ტო რებ თან, 
ხო ლო სა ბო ლოო მომ ხმა რებ ლე ბის თვის ტა რი ფებს და მოუ კი დე ბე ლი 
მა რე გუ ლი რე ბე ლი ად გენს. 

ელექ ტროე ნერ გიის სექ ტორ ში ერ თ-ერთ გა მოწ ვე ვას შეიძ ლე ბა წარ-
მოად გენ დეს ელექ ტროე ნერ გიის ში და ბაზ რის ორ გა ნი ზე ბა ენერ გე ტი კუ ლი 
თა ნა მე გობ რო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის მოთ ხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად (დი რექ-
ტი ვა 2009/72/EC), გან სა კუთ რე ბით კი გე ნე რა ციი სა და დის ტრი ბუ ციის გა-
ცალ კე ვე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი მოთ ხოვ ნე ბი. ენერ გე ტი კუ ლი თა ნა მე-
გობ რო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის შე სა ბა მი სად, გარ და იმ შემ თხვე ვე ბი სა, თუ 
სხვა პი რო ბებ ზე იქ ნე ბა მიღ წეუ ლი შე თან ხმე ბა, სა ქარ თვე ლომ მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი უნ და გაა ტა როს გა და ცე მი სა და დის ტრი ბუ ციის 
ერ თმა ნე თის გან გა ცალ კე ვე ბი სათ ვის (ვერ ტი კა ლუ რი ინ ტეგ რა ცია). ეს 
ზე გავ ლე ნას მოახ დენს ერ თ-ერთ მსხვილ სა დის ტრი ბუ ციო კომ პა ნია ზე 
მაინც, რო მელ საც ქვე ყა ნა ში დის ტრი ბუ ციი სა და გე ნე რა ციის აქ ტი ვე ბი და 
რამ დე ნი მე ჰიდ როე ლექ ტრო სად გუ რი გააჩ ნია. ამას თან, იგი ვე მო ცე მუ ლი 
კომ პა ნია მა ღა ლი ძაბ ვის გა დამ ცემ ხაზს აშე ნებს, რო მე ლიც სა ქარ თვე-
ლოს თურ ქეთ თან აკავ ში რებს. 

გა ნახ ლე ბა დი ენერ გიის წყა როე ბი. გა ნახ ლე ბა დი ენერ გიის წყა როე ბის 
გან ვი თა რე ბა ენერ გე ტი კუ ლი თა ნა მე გობ რო ბის პო ლი ტი კის ერ თ-ერ თი 
უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნი ას პექ ტია, რად გა ნაც იგი ამ ცი რებს წია ღი სეულ 
საწ ვავ ზე და მო კი დე ბუ ლე ბას და აუმ ჯო ბე სებს მო მა რა გე ბის უსაფ რთხოე-
ბას. გა ნახ ლე ბა დი ენერ გიის წყა როე ბის დი რექ ტი ვის მოთ ხოვ ნე ბის შე სას-
რუ ლებ ლად პირ ველ რიგ ში სა ჭი როა გა ნახ ლე ბა დი ენერ გიის ეროვ ნუ ლი 
სა მოქ მე დო გეგ მის შე მუ შა ვე ბა, ხო ლო შემ დეგ კი ეროვ ნუ ლი ინ დი კა ტო-
რე ბის და სახ ვა, რომ ლე ბიც 2020 წლის თვის უნ და იქ ნას მიღ წეუ ლი. 

ასე თი ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მი სა და ეროვ ნუ ლი ინ დი კა ტო რე-
ბის და სახ ვის თვის სა ჭი როა ენერ გო მოხ მა რე ბი სა და ტრან სპორ ტი რე ბის 
არ სე ბულ ტენ დენ ციებ ზე დე ტა ლუ რი კვლე ვის მომ ზა დე ბა. 

მო ცე მუ ლი ეტა პის თვის, სა ქარ თვე ლოს სამ შე ნებ ლო კო დექ სი არ 
შეი ცავს რაი მე მოთ ხოვ ნებს გა ნახ ლე ბა დი ენერ გიის წყა როე ბის დი რექ-
ტი ვას თან და კავ ში რე ბით. დი რექ ტი ვა მოით ხოვს არა მხო ლოდ ახა ლი შე-
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ნო ბე ბის ენერ გოე ფექ ტუ რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფას, არა მედ ასე ვე არ სე ბუ ლი 
შე ნო ბე ბის ენერ გოე ფექ ტუ რო ბის გაუმ ჯო ბე სე ბას და მო ცე მუ ლი პრო ცე სი 
უაღ რე სად დიდ და ნა ხარ ჯებ თა ნა არის და კავ ში რე ბუ ლი. 

ენერ გოე ფექ ტუ რო ბა. ისე ვე რო გორც გა ნახ ლე ბა დი ენეგ როწ ყა როე-
ბის შე სა ხებ დი რექ ტი ვის შემ თხვე ვა ში, ენერ გოე ფექ ტუ რო ბის დი რექ ტი ვის 
გან ხორ ციე ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ძი რი თა დი გა მოწ ვე ვა იმა ში მდგო-
მა რეობს, რომ სა ქარ თვე ლოს ამ ჟა მად არ გააჩ ნია სა მარ თლებ რი ვი ბა ზა, 
ან კონ კრე ტუ ლი პო ლი ტი კა ენერ გოე ფექ ტუ რო ბას თან და კავ ში რე ბით. შე ნო-
ბე ბის უმე ტე სო ბა საბ ჭო თა პე რიოდ ში აშენ და და გათ ბო ბის და იზო ლა ციის 
სის ტე მე ბი ძი რი თა დად მოძ ვე ლე ბუ ლია. ასე ვე აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ახ ლა-
და შე ნე ბულ მა შე ნო ბებ მაც შეიძ ლე ბა არ დააკ მა ყო ფი ლოს ევ რო კავ ში რის 
ენერ გოე ფექ ტუ რო ბის სტან დარ ტი. შე სა ბა მი სად, ფრთხი ლი და ეტა პობ რი ვი 
მიდ გო მე ბის გა მო ყე ნე ბაა მი ზან შე წო ნი ლი, რა თა შე სა ბა მი სო ბას თან და კავ-
ში რე ბუ ლი და ნა ხარ ჯე ბი გო ნივ რულ დო ნემ დე მაინც შემ ცირ დეს. 

ენერ გე ტი კის სექ ტო რი - მოკ ლე მი მო ხილ ვა

სა ქარ თვე ლოს ენერ გო სექ ტორ მა მნიშ ვნე ლო ვა ნი პო ზი ტიუ რი ცვლი-
ლე ბე ბი გა ნი ცა და, რის შე დე გა დაც სა ქარ თვე ლომ თა ვი სი ენერ გო-
მო მა რა გე ბის წყა როე ბის დი ვერ სი ფი კა ცია გა ნა ხორ ციე ლა ენერ გოუ-
საფ რთხოე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით. ამას თან კონ კუ რენ ტუ ლი 
მა რე გუ ლი რე ბე ლი და სა ტა რი ფო სის ტე მა შეიქ მნა სექ ტორ ში მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი ინ ვეს ტი ციე ბის მო სა ზი დად. 

ენერ გო სექ ტორ ში საერ თა შო რი სო ინ სტი ტუ ტებ თან, კერ ძოდ კი ევ-
რო კავ შირ თან ეფექ ტუ რი თა ნამ შრომ ლო ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ქარ-
თვე ლოს თვის იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ქვე ყა ნას გააჩ ნია ამ ბი ცია 
გახ დეს ენერ გო რე სურ სე ბის სატ რან ზი ტო დე რე ფა ნი და შეას რუ ლოს 
რუ სე თის ალ ტერ ნა ტიუ ლი მარ შრუ ტის ფუნ ქცია. 

სა ქარ თვე ლოს გა წევ რია ნე ბა ენერ გე ტი კულ გაერ თია ნე ბა ში შეიძ ლე ბა 
გრძელ ვა დიან პერ სპექ ტი ვა ში სა ქარ თვე ლოს თვის სა სარ გებ ლო აღ-
მოჩ ნდეს. თუმ ცა მოკ ლე ვა დიან პერ სპექ ტი ვა ში ამას შეზ ღუ დუ ლი სარ-
გებ ლის მო ტა ნა შეუძ ლია ქვეყ ნის თვის, რად გა ნაც სა ქარ თვე ლოს მე ზო-
ბე ლი ქვეყ ნე ბი ჯერ არ არიან ენერ გე ტი კუ ლი გაერ თია ნე ბის წევრები. 
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18. გარემოს დაცვა 

შე თან ხმე ბის გა რე მოს დაც ვი სა და კლი მა ტის 
ცვლი ლე ბე ბი სად მი მიძ ღვნი ლი თა ვე ბი უაღ რე-
სად ამ ბი ციუ რია და სა ქარ თვე ლოს თა ნამ შრომ-
ლო ბის ვალ დე ბუ ლე ბას აკის რებს გა რე მოს დაც-
ვი თი პო ლი ტი კის პრაქ ტი კუ ლად ყვე ლა ას პექ ტში. 
ამ მოთ ხოვ ნე ბის გან ხორ ციე ლე ბა ხან გრძლი ვი 
და რთუ ლი პრო ცე სი იქ ნე ბა, რაც იმავ დროუ ლად 
დიდ და ნა ხარ ჯებს მოით ხოვს, მაგ რამ სა ბო ლოო 
ჯამ ში ხელს შეუწ ყობს გა რე მოს ხა რის ხის რა დი-

კა ლურ გაუმ ჯო ბე სე ბას და ეკო ნო მი კის მო დერ ნი ზა ციას. 

შე თან ხმე ბის დე ბუ ლე ბე ბი 

სა ქარ თვე ლო ვალ დე ბუ ლე ბას იღებს ეტა პობ რი ვად დაუახ ლოოს 
თა ვი სი კა ნონ მდებ ლო ბა ევ რო კავ ში რის გა რე მოს დაც ვი თი პო ლი ტი კის 
და კლი მა ტის ცვლი ლე ბე ბის სფე რო ში არ სე ბულ კა ნონ მდებ ლო ბას (ო რი 
ცალ კე თა ვი), რაც მოი ცავს ევ რო კავ ში რის 23 დი რექ ტი ვა სა და 4 რე გუ ლა-
ციას თან დაახ ლოე ბას დაახ ლოე ბით ორი დან ხუ თი წლის ვა და ში. მო ცე-
მუ ლი ჩა მო ნათ ვა ლი ევ რო კავ ში რის გა რე მოს დაც ვით სფე რო ში არ სე ბულ 
პრაქ ტი კუ ლად ყვე ლა კა ნონს და ყვე ლა სფე როს პო ლი ტი კას მოი ცავს, 
ზო გა დი გა რე მოს დაც ვი თი მარ თვის მე თო დე ბი სა და ჰაე რი სა და წყლის 
ხა რის ხის კონ კრე ტუ ლი ას პექ ტე ბის ჩათ ვლით. 

გა რე მოს დაც ვი თი სფე როს მართვა. რამ დე ნი მე დი რექ ტი ვა შეე ხე ბა 
გა რე მოს დაც ვი თი სფე როს მარ თვის პრინ ცი პებ სა და პრაქ ტი კას. საკ-
ვან ძო დე ბუ ლე ბე ბი გა ნა პი რო ბებს სა ქარ თვე ლოს მიერ მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ცვლი ლე ბე ბის გა ტა რე ბის აუ ცი ლებ ლო ბას. 2001/42/EC და 2001/92/EU 
დი რექ ტი ვე ბი მოით ხოვს გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის შე ფა სე ბის ჩა ტა რე ბას 
(EIA) გარ კვეულ და გეგ მილ ღო ნის ძიე ბებ სა და პროგ რა მებ თან მი მარ თე-
ბით, რომ ლე ბიც ზე გავ ლე ნას ახ დე ნენ გა რე მო ზე. დი რექ ტი ვა 2004/35/EC 
ად გენს გა რე მოს და ბინ ძუ რე ბის შემ თხვე ვა ში ფი ნან სუ რი პა სუ ხის მგებ ლო-
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ბის პრინ ციპს, რომ ლის შე სა ბა მი სა დაც და მა ბინ ძუ რე ბე ლი ანაზ ღაუ რებს 
მი ყე ნე ბუ ლი ზია ნის ხარ ჯებს („დამ ბინ ძუ რე ბე ლი იხ დის“ პრინ ცი პი).

მო ცე მუ ლი რე გუ ლა ციე ბი ბიზ ნე სის თვის გარ კვეულ და ნა ხარ ჯებ თან 
არის და კავ ში რე ბუ ლი, თუმ ცა ისი ნი წე სით მიზ ნად ისა ხავს გა რე მო ზე უარ-
ყო ფი თი ზე გავ ლე ნის შემ ცი რე ბის გზით უფ რო მე ტი ხარ ჯე ბის თა ვი დან აცი-
ლე ბას და სა ზო გა დოებ რი ვი ინ ტე რე სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბის ხელ შეწ ყო ბას. 

ჰაე რის ხა რის ხი. ჰაე რის ხა რის ხის ნა წილ ში ევ რო კავ ში რის ხუ თი დი-
რექ ტი ვაა ასა ხუ ლი, მათ შო რის 2008/50/EC და 2004/107/EC დი რექ ტი ვე ბი 
ატ მოს ფე რუ ლი ჰაე რის ხა რის ხი სა და სუფ თა ჰაე რის შე სა ხებ. და ნარ ჩე ნი 
სა კა ნონ მდებ ლო აქ ტე ბი მოით ხოვს ბენ ზი ნის შე ნახ ვი თა და მი სი ტერ მი ნა-
ლე ბი დან ავ ტო გა სა მართ სად გუ რებ ში დის ტრი ბუ ციით გა მოწ ვეუ ლი აქ რო-
ლა დი ორ გა ნუ ლი ნაერ თის (VOC) გაფ რქვე ვის კონ ტროლს (რე გუ ლა ცია (EC) 
1882/2003 და დი რექ ტი ვა 2004/42/EC) და თხე ვა დი საწ ვა ვის გარ კვეულ კა-
ტე გო რიებ ში გო გირ დის შემ ცვე ლო ბის შემ ცი რე ბას (დი რექ ტი ვა 1999/32/EC).

იმ შემ თხვე ვებ ში, რო დე საც კონ კრე ტულ ზო ნა ში ან აგ ლო მე რა ცია ში 
ატ მოს ფე რულ ჰაერ ში არ სე ბუ ლი ნივ თიე რე ბე ბი გა დაა ჭარ ბებს დაშ ვე ბულ 
ზღვრულ ან სა მიზ ნე ნიშ ნულს, სა ხე ლი სუფ ლე ბო ორ გა ნოე ბი ვალ დე ბულ-
ნი არიან, უზ რუნ ველ ყონ ასე თი ზო ნე ბის თვის ჰაე რის ხა რის ხის გეგ მე ბის 
შე მუ შა ვე ბა, დად გე ნი ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბის ფარ გლებ ში ჰაე რის ხა რის ხის 
დაბ რუ ნე ბის მიზ ნით. სატ რან სპორ ტო სექ ტორს და მას თან და კავ ში რე-
ბულ ბიზ ნე სებს უფ რო მა ღა ლი და ნა ხარ ჯე ბის გა წე ვა მოუ წევთ ჰაე რის 
ხა რის ხის გაუმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით. 

წყლის ხა რის ხი და რე სურ სე ბის მარ თვა, საზ ღვაო გა რე მოს მარ თვის 
ჩათ ვლით. ეს ნა წი ლი 6 დი რექ ტი ვას მოი ცავს. საკ ვან ძო დი რექ ტი ვაა 
წყლის პო ლი ტი კის სფე რო ში თა ნა მე გობ რო ბის მოქ მე დე ბი სათ ვის ჩარ ჩოს 
შე მუ შა ვე ბის შე სა ხებ,90 ში და ზე და პი რუ ლი წყლე ბის, მი წის ქვე შა წყლე ბის 
და სა ნა პი რო წყლე ბის დაც ვის მიზ ნით. აღ ნიშ ნუ ლი დი რექ ტი ვა თვით ევ-
რო კავ ში რის მი მართ ით ვა ლის წი ნებს ყვე ლა ტი პის წყლის თვის და დე ბი თი 
სტა ტუ სის მიღ წე ვას 2015 წლის თვის. დი რექ ტი ვის მიდ გო მა მდი ნა რე თა 
აუ ზე ბის მარ თვის პრინ ციპს ეყ რდნო ბა და ამ დე ნად, ქვეყ ნებ მა მდი ნა რე-
თა აუ ზე ბის მარ თვის გეგ მე ბი და დე ტა ლუ რი მარ თვის პროგ რა მე ბი უნ და 
შეი მუ შაონ. გარ და ამი სა, მხა რებ მა უნ და უზ რუნ ველ ყონ, რომ წყლით 
სარ გებ ლო ბის სა ფა სურ მა ხელს შეუწ ყობს მომ ხმა რებ ლე ბის მიერ წყლის 
რე სურ სე ბის ყაი რა თიან ხარ ჯვას. 

 მო ცე მუ ლი სფე როს სხვა საკ ვან ძო დი რექ ტი ვებს მიე კუთ ვნე ბა ნარ ჩე-
ნი წყლე ბის გა და მუ შა ვე ბის დი რექ ტი ვა,91 სას მე ლი წყლის ხა რის ხის დი რექ-

90 იხი ლეთ დი რექ ტი ვა 2000/60/EC, რო მელ შიც ცვლი ლე ბე ბი იქ ნა შე ტა ნი ლი გა დაწ ყვე ტი ლე-
ბით  2455/2001/EC.
91 იხილეთ დირექტივა 91/271/EEC, რომელშიც ცვლილებები იქნა შეტანილი დირექტივით  98/15/
EC და რეგულაცია (EC) 1882/2003.
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ტი ვა92 და საზ ღვაო გა რე მოს დაც ვის პო ლი ტი კის დი რექ ტი ვა,93 რო მელ თა 
გან ხორ ციე ლე ბა სა მი დან რვა წლის ვა და შია და გეგ მი ლი. ეს დი რექ ტი ვე ბი 
გუ ლის ხმობს მოწ ყვლა დი ტე რი ტო რიე ბი სა და აგ ლო მე რა ციე ბის იდენ ტი-
ფი კა ციას, საინ ვეს ტი ციო პროგ რა მე ბის მომ ზა დე ბას ურ ბა ნულ და სახ ლე-
ბებ ში ნარ ჩე ნი წყლე ბის შეკ რე ბა სა და გა და მუ შა ვე ბას თან და კავ ში რე ბით, 
სას მე ლი წყლის სტან დარ ტე ბი სა და საზ ღვაო გა რე მოს დაც ვის სტრა ტე გიის 
შე მუ შა ვე ბას. 

ნარ ჩე ნე ბის მარ თვა. ევ რო კავ ში რის სა მი დი რექ ტი ვა სხვა დას ხვა სა-
ხის ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის სრულ ციკლს მოი ცავს. ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის 
მე თო დებს შო რის ნა გავ საყ რე ლე ბი ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად მი სა ღე ბი არ ჩე-
ვა ნია და ნა გავ საყ რე ლე ბის დი რექ ტი ვის შე სა ბა მი სად (1999/31/EC) მა თი 
გა მო ყე ნე ბა სა ჭი რო მი ნი მუ მამ დე უნ და იქ ნას დაყ ვა ნი ლი. ეს დი რექ ტი ვა 
გან საზ ღვრავს ნარ ჩე ნე ბის სხვა დას ხვა კა ტე გო რიებს და ად გენს ოპე რი რე-
ბის და ნა გავ საყ რე ლე ბის თვის ტე რი ტო რიე ბის შერ ჩე ვის პრო ცე დუ რებს. 
არ სე ბულ მა ნა გავ საყ რე ლებ მა შეიძ ლე ბა ვერ გააგ რძე ლოს ოპე რი რე ბა, 
თუ არ იქ ნე ბა მოყ ვა ნი ლი შე სა ბა მი სო ბა ში დი რექ ტი ვის მოთ ხოვ ნებ თან. 
სა ქარ თვე ლოს 6 წლია ნი ვა და ეძ ლე ვა დი რექ ტი ვის და ნერ გვის თვის. 
დი რექ ტი ვა მო პო ვე ბი თი მრეწ ვე ლო ბის ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის შე სა ხებ 
მოით ხოვს სამ თო- მო პო ვე ბი თი ნარ ჩე ნე ბი სათ ვის მო პო ვე ბის ად გი ლას 
ღმუ ლე ბის მარ თვი სა და მო ნი ტო რინ გის, ნე ბარ თვე ბის სის ტე მის, ფი ნან-
სუ რი გა რან ტიე ბი სა და ინ სპექ ტი რე ბის სის ტე მის და ნერ გვას.94

„დამ ბინ ძუ რე ბე ლი იხ დის“ პრინ ცი პის და ნერ გვა და ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი 
რე გუ ლა ციე ბი მრეწ ვე ლო ბის სფე როს წარ მო მად გენ ლებს მნიშ ვნე ლო ვან 
პა სუ ხის მგებ ლო ბებს აკის რებს, რაც ნიშ ნავს, რომ მათ ნარ ჩე ნე ბის მარ თვას-
თან და კავ ში რე ბუ ლი ხარ ჯე ბი თა ვიან თი პრო დუქ ციის ფას ში უნ და ასა ხონ. 

ბუ ნებ რი ვი ჰა ბი ტა ტე ბი. ბუ ნე ბის დაც ვის სფე როს ორი დი რექ ტი ვა 
არე გუ ლი რებს, კერ ძოდ დი რექ ტი ვა ბუ ნებ რი ვი ჰა ბი ტა ტე ბი სა და ვე ლუ რი 
ფაუ ნი სა და ფლო რის კონ სერ ვა ციის შე სა ხებ, და დი რექ ტი ვა გა რეუ ლი 
ფრინ ვე ლე ბის კონ სერ ვა ციის შე სა ხებ (92/43/EC და 2009/147/EC). მო ცე მუ-
ლი დი რექ ტი ვე ბი გან საზ ღვრავს სპე ცია ლუ რი და ცუ ლი ტე რი ტო რიე ბის 
დად გე ნის პრინ ცი პებ სა და პრო ცე დუ რებს, რაც მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა ხელ-
მძღვა ნე ლო იქ ნე ბა დაინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რეე ბის თვის, მათ შო რის არა-
სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციე ბის თვის. 

სამ რეწ ვე ლო და ბინ ძუ რე ბა და სამ რეწ ვე ლო საფ რთხეე ბი. ეს ნა წი ლი 
ორ დი რექ ტი ვას ით ვა ლის წი ნებს. სამ რეწ ვე ლო ემი სიე ბის დი რექ ტი ვა 

92 იხილეთ დირექტივა 98/83/EC რომელიც  რომელშიც ცვლილებები იქნა შეტანილი დირექტივით  
(EC) 1882/2003.
93 იხილეთ დირექტივა 2008/56/EC.
94 იხილეთ დირექტივა 2006/21/EC და დირექტივა 2004/35/EC, რომლითაც ცვლილებები იქნა 
შეტანილი ზემოთხსენებულ დირექტივაში.
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(2010/75/EU) ვრცელ დე ბა ყვე ლა მრეწ ვე ლო ბა ზე, რო მე ლიც სა ხი ფა თო 
ემი სიე ბის წყა როს წარ მოად გენს: ენერ გე ტი კა, ლი თო ნე ბის წარ მოე ბა, 
მი ნე რა ლე ბი, ქა ღალ დი სა და ცე ლუ ლო ზის წარ მოე ბა, მეფ რინ ვე ლეო ბის 
და მე ღო რეო ბის მსხვი ლი სა წარ მოე ბი, ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის კომ პა ნიე ბი 
და სხვა. დი რექ ტი ვა ში ასა ხუ ლია ასე თი სა წარ მოე ბის თვის ნე ბარ თვე ბის 
გა ცე მი სა და კონ ტრო ლის პრინ ცი პე ბი და ემი სიის ზღვრუ ლი ლი მი ტე ბის 
გან საზ ღვრის წე სე ბი. დი რექ ტი ვა ასე ვე ავალ დე ბუ ლებს “არ სე ბუ ლი საუ-
კე თე სო ტექ ნო ლო გიე ბის” გა მო ყე ნე ბას, რაც გა მო ხა ტუ ლია ისეთ კრი ტე-
რიუ მებ ში, რო გო რი ცაა და ბალ ნარ ჩე ნია ნი ტექ ნო ლო გიე ბის, ნაკ ლე ბად 
მავ ნე მა სა ლე ბის გა მო ყე ნე ბა და ნარ ჩე ნე ბის გა და მუ შა ვე ბის მოთ ხოვ ნე ბი. 

„სე ვე სოს“ დი რექ ტი ვა (96/82/EC) შეე ხე ბა ისე თი სა ხი ფა თო ნივ თიე რე-
ბე ბის კონ ტროლს, რო მელ თა გა მო ყე ნე ბა სა ხი ფა თო შემ თხვე ვე ბის შექ-
მნის რის კის შემ ცვე ლია. რაც შეე ხე ბა რე გუ ლი რე ბას დაქ ვემ დე ბა რე ბულ 
არ სე ბულ და მო მა ვალ სა წარ მოებს, მათ ზე მო ცე მუ ლი დი რექ ტი ვე ბის მოთ-
ხოვ ნებ მა შე საძ ლოა მნიშ ვნე ლო ვანი ფი ნან სუ რი ზე გავ ლე ნა მოახ დი ნონ. 

ქი მიუ რი ნივ თიე რე ბე ბის მარ თვა. მო ცე მულ თავ ში ევ რო კავ ში რის ორი 
რე გუ ლა ციაა. პირ ვე ლი არე გუ ლი რებს სა ხი ფა თო ქი მიუ რი ნივ თიე რე ბე ბის 
ექ სპორტს და იმ პორტს ((EC) 689/2008) და ით ხოვს ექ სპორ ტის გან ხორ ციე-
ლე ბის თაო ბა ზე შეტ ყო ბი ნე ბის, ასე ვე მარ თვი სა და სხვა პრო ცე დუ რე ბის 
და ნერ გვის სა ჭი როე ბას. მეო რე ((EC) 1272/2008) შეე ხე ბა ნივ თიე რე ბე ბი სა 
და ნაერ თე ბის კლა სი ფი კა ციას, ეტი კე ტი რე ბას და შე ფუთ ვას. 

კლი მა ტის ცვლი ლე ბე ბი. კლი მა ტის ცვლი ლე ბე ბის შე სა ხებ ევ რო კავ-
ში რის პო ლი ტი კის ძი რი თა დი ელე მენ ტე ბი ასა ხუ ლია ოზო ნის შრის დამ-
შლე ლი ნივ თიე რე ბე ბი სა და ფტო რი რე ბუ ლი სათ ბუ რი აი რე ბის შე სა ხებ სა-
ქარ თვე ლოს თან გა ფორ მე ბულ შე თან ხმე ბა ში. რე გუ ლა ციე ბი (EC) 842/2006 
და (EC) 1005/2009 მოით ხოვს კომ პე ტენ ტუ რი ეროვ ნუ ლი ორ გა ნოე ბის 
გან საზ ღვრას და ემი სიე ბის შე სა ხებ ან გა რიშ გე ბის სა ვალ დე ბუ ლო ბის 
და ნერ გვას. მთავ რო ბამ უნ და დაა წე სოს აკ რძალ ვა კონ ტროლს დაქ ვემ დე-
ბა რე ბუ ლი ნივ თიე რე ბე ბის წარ მოე ბა ზე, გარ და გარ კვეუ ლი მიზ ნე ბის თვის 
წარ მოე ბა ზე, და ნერ გოს კონ ტროლს დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი ნივ თიე რე ბე ბის 
ექ სპორ ტის და იმ პორ ტის სა ლი ცენ ზიო სის ტე მა გა მო ნაკ ლი სი შემ თვე ვე-
ბის თვის, გან საზ ღვროს კონ ტრო ლი რე ბა დი ნივ თიე რე ბე ბის ამო ღე ბის, 
გა და მუ შა ვე ბის, მოგ რო ვე ბის და გა ნად გუ რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბე ბი. ამას თან, 
უნ და გა ნი საზ ღვროს კონ ტროლს დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი ნივ თიე რე ბე ბის 
გა ჟონ ვის მო ნი ტო რინ გი სა და შე მოწ მე ბის პრო ცე დუ რე ბი. 

გან ხორ ციე ლე ბის პერ სპექ ტი ვე ბი 

გა რე მოს დაც ვი თი მდგო მა რეო ბა სა ქარ თვე ლო ში. 2004 წლი დან სა-
ქარ თვე ლოს მთა ვარ პრიო რი ტეტს ეკო ნო მი კის ლი ბე რა ლი ზა ცია და ეკო-
ნო მი კუ რი ზრდის ხელ შეწ ყო ბა წარ მოად გენ და. რად გან საერ თა შო რი სო 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
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გა რე მოს დაც ვი თი მოთ ხოვ ნე ბის შეს რუ ლე ბა ხში რად დიდ და ნა ხარ ჯებს 
მოით ხოვს, სა ქარ თვე ლომ გარ კვეუ ლი გა რე მოს დაც ვი თი მოთ ხოვ ნე ბის 
შეს რუ ლე ბის გა და ვა დე ბა გა დაწ ყვი ტა. მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ გარ კვეულ 
სფე როებ ში ეს შეიძ ლე ბა რთუ ლი და ძვი რად ღი რე ბუ ლი იყოს, შე თან ხმე ბა 
სა ქარ თვე ლოს შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს დაუახ ლოოს თა ვი სი გა რე მოს-
დაც ვი თი კა ნონ მდებ ლო ბა, რე გუ ლა ციე ბი და გან ხორ ციე ლე ბის პრაქ ტი კა 
საუ კე თე სო საერ თა შო რი სო სტან დარტს. 

გა რე მოს დაც ვი თი პო ლი ტი კი სა და ინ სტი ტუ ციო ნა ლუ რი ჩარ ჩოს 
თვალ საზ რი სით, ბო ლო პე რიოდ ში გარ კვეუ ლი პროგ რე სი იქ ნა მიღ წეუ-
ლი არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კის გაუმ ჯო ბე სე ბის თვალ საზ რი სით. ხორ ციელ-
დე ბა გა რე მოს დაც ვი თი და გეგ მვა და 2012-16 წლე ბის თვის მი ღე ბუ ლია 
ეროვ ნუ ლი გა რე მოს დაც ვი თი სა მოქ მე დო გეგ მა (NEAP 2). მიმ დი ნა რეობს 
მუ შაო ბა NEAP 3-ზე. 

გა რე მო სა და ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის დაც ვის სა მი ნის ტრომ (MENRP) 
მნიშ ვნე ლო ვან პროგ რესს მიაღ წია გა რე მოს დაც ვი თი და ჰიდ რო მე ტეო-
რო ლო გიუ რი მო ნი ტო რინ გის ქსე ლე ბის და ნერ გვი სა და კერ ძოდ კი ზე-
და პი რუ ლი წყლე ბის მო ნი ტო რინ გის სფე რო ში. მო ნი ტო რინ გის სად გუ რე-
ბი დან რეა ლურ დრო ში მი ღე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი ყო ველ დღიუ რად იყ რის 
თავს ცენ ტრა ლურ ოფის ში და გა რე მოს ეროვ ნუ ლი საა გენ ტოს ვებ გვერ-
დზე ქვეყ ნდე ბა. 

ამავ დროუ ლად, 2010 წლის შემ დეგ მცი რე პროგ რე სია გა რე მოს-
დაც ვი თი სტან დარ ტე ბის გა და სინ ჯვის სფე რო ში. ატ მოს ფე რუ ლი ჰაე რის 
სტან დარ ტე ბი კვლა ვაც სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბა ში მე ქა ნი კუ რად 
გად მო ტა ნი ლი საბ ჭო თა სტან დარ ტე ბია. კომ პიუ ტე რუ ლი მო დე ლე ბი, 
რომ ლე ბიც და ბინ ძუ რე ბის სტა ციო ნა რუ ლი წყა როე ბის თვის ემი სიე ბის 
სტან დარ ტე ბის გან სა საზ ღვრად გა მოი ყე ნე ბა, გა ნახ ლე ბას სა ჭი როებს. 

მო ცე მულ სფე რო ში ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვან გა მოწ ვე ვას წარ მოად გენს 
გა რე მო ზე ზე გავ ლე ნის შე ფა სე ბის ან გა რი შე ბის ხა რის ხის გაუმ ჯო ბე სე ბა. ძი-
რი თა დი ხარ ვე ზე ბი და კავ ში რე ბუ ლია გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის შე ფა სე ბის 
მოც ვას თან, ორ გა ნი ზე ბას თან, გამ ჭვირ ვა ლო ბას თან და გა რე მო ზე ზე მოქ-
მე დე ბის პი რო ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი მოთ ხოვ ნე ბის შეს რუ ლე ბას თან. 

2010 წლის შემ დგომ გა რე მოს დაც ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი ახა ლი 
ეკო ნო მი კუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბი არ და ნერ გი ლა. ამავ დროუ ლად აღ სა ნიშ-
ნა ვია, რომ მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ კა ნო ნი გა რე მოს დაც ვის შე სა ხებ 
“ე კო” მარ კი რე ბის და ნერ გვას თან და კავ ში რე ბულ მოთ ხოვ ნებს შეი ცავს, 
ამ მოთ ხოვ ნის შეს რუ ლე ბის თვის სა ჭი რო სა კა ნონ მდებ ლო ჩარ ჩო არ არ-
სე ბობს. კა ნო ნი სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის შე სა ხებ არ შეი ცავს გა რე მოს-
დაც ვით კრი ტე რიუ მებს სა ჯა რო სექ ტორ ში სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის 
შეს ყიდ ვე ბი სას. გარ და ამი სა, წყლის სექ ტორ ში ჯერ არ არის სა თა ნა დოდ 
და ნერ გი ლი „და მა ბინ ძუ რე ბე ლი იხ დის“ და „მო სარ გებ ლე იხ დის“ პრინ ცი-
პე ბი. წყლით სარ გებ ლო ბის თვის და წე სე ბუ ლი სა ფა სუ რი არ უწ ყობს ხელს 
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წყლის რე სურ სე ბის რა ციო ნა ლურ გა მო ყე ნე ბას. ზე და პი რუ ლი წყლე ბით 
სარ გებ ლო ბა ზე სა ფა სუ რი არ არის და კის რე ბუ ლი. 

ბო ლო რამ დე ნი მე წლის გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თვე ლოს ქა ლა ქებ-
ში ჰაე რის ხა რის ხი ერ თ-ერთ უმ თავ რეს გა რე მოს დაც ვით საფ რთხეს 
და გა მოწ ვე ვას წარ მოად გენს. 2008 წლი დან ზო გა დი ტენ დენ ცია მავ ნე 
ნივ თიე რე ბე ბის ჰაერ ში გაფ რქვე ვე ბის თვალ საზ რი სით ნე გა ტიუ რია, და 
პრაქ ტი კუ ლად ყვე ლა სა ხის ემი სიის მაჩ ვე ნე ბე ლი ზრდა დია.95 ჰაე რის 
ხა რის ხის ეროვ ნუ ლი სტან დარ ტე ბი ჯერ კი დევ ზღვრუ ლად და საშ ვე ბი 
კონ ცენ ტრა ციე ბის მაქ სი მა ლურ ლი მი ტებს ეყ რდნო ბა და მა თი პირ და პი რი 
შე და რე ბა მსოფ ლიო ჯან დაც ვის ორ გა ნი ზა ციის ან ევ რო კავ ში რის მიერ 
გა მო ყე ნე ბულ სტან დარ ტებ თან არ არის შე საძ ლე ბე ლი. 

მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ქარ თვე ლო მდი და რია წყლის რე სურ სე ბით, 
რე გიო ნე ბის უმე ტე სო ბა ში უსაფ რთხო სას მე ლი წყლის ხელ მი საწ ვდო მო-
ბის თვალ საზ რი სით ჯერ კი დევ არ სე ბობს პრობ ლე მე ბი. სა ქარ თვე ლოს 
წყალ მო მა რა გე ბის ინ ფრას ტრუქ ტუ რა შემ დგომ რეა ბი ლი ტა ციას სა ჭი-
როებს. მო სახ ლეო ბის მიერ მოხ მა რე ბუ ლი წყლის დაახ ლოე ბით 55-დან 
75%-მდე მი წის ქვე შა წყლე ბია. მუ ნი ცი პა ლუ რი ნარ ჩე ნი წყლე ბი ზე და პი რუ-
ლი წყლე ბის და ბინ ძუ რე ბის ძი რი თა დი წყა როა. ამ ჟა მად სა ქარ თვე ლოს 
მხო ლოდ 41 ქა ლაქ ში არ სე ბობს კა ნა ლი ზა ციის სის ტე მა, ხო ლო ნარ ჩე ნი 
წყლე ბის გა და მა მუ შა ვე ბე ლი ნა გე ბო ბე ბი ძი რი თა დად მწყობ რი დან არის 
გა მო სუ ლი.

2015 წლის იან ვარ ში ძა ლა ში შე ვი და ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის კო დექ სი, 
რომ ლის მი ხედ ვი თაც დგინ დე ბა სამ რეწ ვე ლო ნარ ჩე ნი წყლე ბის გა და მა-
მუ შა ვე ბე ლი სა წარ მოე ბის რე გუ ლა რუ ლი ან გა რიშ გე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა. 
NEAP 2-ში გან საზ ღვრუ ლია ნარ ჩე ნე ბის და რა დიოაქ ტიუ რი ნივ თიე რე ბე ბის 
მარ თვის მაჩ ვე ნებ ლე ბი. სა ხელ მწი ფომ უნ და უზ რუნ ველ ყოს სპე ცია ლუ-
რი ნა გავ საყ რე ლე ბის მოწ ყო ბა სა ხი ფა თო ნარ ჩე ნე ბის თვის, წი ნააღ მდეგ 
შემ თხვე ვა ში, ასე თი ნარ ჩე ნე ბის კა ნო ნიე რი გან თავ სე ბა შეუძ ლე ბე ლი იქ-
ნე ბა. ამ ჟა მად მოქ მე დი 63 მუ ნი ცი პა ლუ რი ნა გავ საყ რე ლი არ შეე სა ბა მე ბა 
მოთ ხოვ ნებს და უარ ყო ფით ზე მოქ მე დე ბას ახ დენს გა რე მო ზე. ნარ ჩე ნე ბის 
შეგ რო ვე ბა სა სოფ ლო და სახ ლე ბებ ში ასე ვე გაუმ ჯო ბე სე ბას სა ჭი როებს. 
ნარ ჩე ნე ბის შეგ რო ვე ბის მუ ნი ცი პა ლუ რი სამ სა ხუ რე ბი მხო ლოდ ურ ბა ნულ 
და სახ ლე ბებ ში არ სე ბობს. არ სე ბუ ლი შე ფა სე ბე ბით, სა ყო ფაც ხოვ რე ბო 
ნარ ჩე ნე ბის მხო ლოდ დაახ ლოე ბით 70%-ის შეგ რო ვე ბა ხდე ბა სა თა ნა დო 
სამ სა ხუ რე ბის მიერ. 

სა ქარ თვე ლოს ფლო რა უაღ რე სად მდი და რია, რა ზე დაც ენ დე მიზ მის 
მა ღა ლი დო ნე მიუ თი თებს. სა ქარ თვე ლოს ფლო რის დაახ ლოე ბით 21% 
(დაახ ლოე ბით 900 სა ხეო ბა) ენ დე მუ რია. ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში 
ახა ლი და ცუ ლი ტე რი ტო რიე ბი ჩა მო ყა ლიბ და. შე დე გად, და ცუ ლი ტე რი-

95 გამონაკლისი მდგომარეობაა  ნატრიუმის ორთოფოსფატსა და გოგირდის ჟანგთან დაკავშირებით. 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
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ტო რიე ბის ჯა მუ რი ფარ თო ბი სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რიის 7.09%-ი დან 
8.62%-მდე გაი ზარ და.

გან ხორ ციე ლე ბის მიმ დი ნა რეო ბა და გეგ მე ბი. გა რე მოს და ბუ ნებ რი ვი 
რე სურ სე ბის დაც ვის სა მი ნის ტრო არის მთა ვა რი ორ გა ნო, რო მე ლიც პა სუ-
ხის მგე ბე ლია გა რე მოს დაც ვით სა კით ხებ ზე. სა მი ნის ტრო ში ჩა მო ყა ლიბ და 
მდგრა დი გან ვი თა რე ბი სა და ევ რო პას თან ინ ტეგ რა ციის პო ლი ტი კის ინ-
სტი ტუ ციუ რი ერ თეუ ლი, რო მე ლიც სა მი ნის ტროს შიგ ნით მა კოორ დი ნი-
რე ბე ლი ერ თეუ ლის ფუნ ქციებს ას რუ ლებს. გარ და ამი სა, ჩა მო ყა ლიბ და 
ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბას თან დაახ ლოე ბის ერ თეუ ლი, რო მე ლიც 
კა ნონ პროექ ტე ბის შე მუ შა ვე ბა ზეა პა სუ ხის მგე ბე ლი. 

გა რე მოს დაც ვი თი მმარ თვე ლო ბა. გა რე მოს დაც ვი თი მმარ თვე ლო ბა 
ყვე ლა გა რე მოს დაც ვით სექ ტორს მოი ცავს. ევ რო კავ ში რის და ფი ნან სე-
ბი თა და გა რე მოს და ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის დაც ვის სა მი ნის ტროს თან 
მჭიდ რო თა ნამ შრომ ლო ბით გან ხორ ციე ლე ბუ ლი პროექ ტის ფარ გლებ ში 
შე მუ შა ვე ბულ საგ ზაო რუ კა ში მთლია ნო ბა ში 8 აქ ტი ვო ბაა იდენ ტი ფი ცი რე-
ბუ ლი. აქე დან 5 აქ ტი ვო ბა კა ნონ მდებ ლო ბის შე მუ შა ვე ბას შეე ხე ბა. 

გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის შე ფა სე ბის დი რექ ტი ვა სა (2011/92/EC) და 
სტრა ტე გიუ ლი გა რე მოს დაც ვი თი შე ფა სე ბის (2001/42/EC) დი რექ ტი ვას თან 
შე სა ბა მი სო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით 2015 წლის ბო ლოს მი ღე ბუ-
ლი იქ ნა ახა ლი კა ნო ნი და ცვლი ლე ბე ბი იქ ნა შე ტა ნი ლი შე სა ბა მის სა კა-
ნონ მდებ ლო აქ ტებ ში. ახა ლი კა ნო ნი უზ რუნ ველ ყოფს ყვე ლა გეგ მას თან, 
პროგ რა მას თან და პროექ ტთან და კავ ში რე ბით, რო მელ საც სა ვა რაუ დოდ 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზე გავ ლე ნა ექ ნე ბა გა რე მო ზე, მათ დამ ტკი ცე ბა სა და ავ-
ტო რი ზა ციამ დე გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის შე ფა სე ბის მომ ზა დე ბას.

შე მუ შავ და გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის შე ფა სე ბის კო დექ სის პროექ ტი 
(რო მე ლიც გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის შე ფა სე ბი სა და სტრა ტე გიუ ლი შე ფა-
სე ბის კა ნონ მდებ ლო ბას შეი ცავს) და მი სი მი ღე ბა 2016 წლის შე მოდ გო მა ზე 
იგეგ მე ბა. სა ქარ თვე ლო ასე ვე ჰიდ როე ლექ ტრო სად გუ რე ბის გან ვი თა რე-
ბის გეგ მებ თან და კავ ში რე ბუ ლი კუ მუ ლა ტიუ რი ზე მოქ მე დე ბის შე ფა სე ბის 
მე თო დო ლო გია ზე მუ შაობს. 

გა რე მოს დაც ვი თი პა სუ ხის მგებ ლო ბის დი რექ ტი ვას თან შე სა ბა მი სო-
ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით96 შე მუ შავ და გა რე მოს დაც ვი თი პა სუ ხის მგებ-
ლო ბის შე სა ხებ კა ნონ პროექ ტის ტექ ნი კუ რი და ვა ლე ბა და კა ნონ ზე მუ შაო-
ბა 2017 წლის თვის უნ და დას რულ დეს. ამ კა ნო ნით უნ და და რე გუ ლირ დეს 
გა რე მოს თვის ზია ნის მი ყე ნე ბის შემ თხვე ვა ში აღ დგე ნა ზე მი მარ თუ ლი 
ზო მე ბი სა და კომ პენ სა ციის გაან გა რი შე ბის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი და ეფექ ტუ რი 
სის ტე მის არარ სე ბო ბა. ასე ვე შე მუ შავ და გა რე მოს დაც ვი თი ინ ფორ მა ციის 
მარ თვის სის ტე მა, მაგ რამ იგი ჯერ არ არის მზად გა მო ყე ნე ბი სათ ვის. 

96 იხილეთ დირექტივა 2004/35/EC.
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ჰაე რის ხა რის ხის დაც ვა. ევ რო კავ ში რის ატ მოს ფე რუ ლი ჰაე რის ხა-
რის ხის დი რექ ტი ვას თან შე სა ბა მი სო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით,97 შე-
მუ შავ და კა ნონ ქვემ დე ბა რე აქ ტი ატ მოს ფე რუ ლი ჰაე რის სტან დარ ტე ბის 
შე სა ხებ. გარ და ამი სა, თბი ლი სის 8 რე გიონ ში რე გუ ლა რუ ლად ტარ დე ბა 
ატ მოს ფე რუ ლი ჰაე რის სინ ჯე ბის პა სიუ რი მე თო დით შე მოწ მე ბა. შე მუ შავ და 
და დაი ნერ გა ატ მოს ფე რულ ჰაერ ში სტა ციო ნა რუ ლი და ბინ ძუ რე ბის წყა-
როე ბი დან ემი სიებ ზე ან გა რი შე ბის მომ ზა დე ბის ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მა. 

ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბა ით ვა ლის წი ნებს სა ქარ თვე ლოს მიერ გო-
ტენ ბურ გის ოქ მის ხელ მო წე რას.98 ამ მოთ ხოვ ნებ თან შე სა ბა მი სო ბის უზ-
რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით ცვლი ლე ბე ბი იქ ნა შე ტა ნი ლი კა ნონ ქვემ დე ბა რე 
აქ ტში საწ ვა ვის ხა რის ხის სტან დარ ტე ბის შე სა ხებ, რა თა 2017 წლის თვის 
სა სურ ვე ლი სტან დარ ტი იქ ნას მიღ წეუ ლი. მომ ზად და კი დევ ერ თი კა ნონ-
ქვემ დე ბა რე აქ ტი ნავ თო ბის მძი მე დის ტი ლა ტე ბი სა და გა ზის ხა რის ხის 
სტან დარ ტე ბის დი რექ ტი ვა 1999/32/EC-ის მოთ ხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად, 
რო მე ლიც საზ ღვაო ტრან სპორ ტის გან ემი სიებს ეხე ბა. 

წყლის ხა რის ხი და წყლის რე სურ სე ბის მარ თვა. ღო ნის ძიე ბა თა რუ კა 
წყლის ხა რის ხი სა და რე სურ სე ბის მარ თვას თან და კავ ში რე ბით არ შეი ცავს 
სას მე ლი წყლის ხა რის ხის დი რექ ტი ვის მოთ ხოვ ნებ თან შე სა ბა მი სო ბას 
(98/83/EC), რად გა ნაც ამა ზე პა სუ ხის მგებ ლო ბა შრო მის, ჯან მრთე ლო ბი სა 
და სო ცია ლუ რი დაც ვის და სოფ ლის მეურ ნეო ბის სა მი ნის ტროებს შო რის 
არის გა ნა წი ლე ბუ ლი. რე გიო ნუ ლი გან ვი თა რე ბი სა და ინ ფრატ რუქ ტუ რის 
სა მი ნის ტრო წარ მარ თავს ურ ბა ნუ ლი ნარ ჩე ნი წყლე ბის გა და მუ შა ვე ბას თან 
და კავ ში რე ბულ ღო ნის ძიე ბებს. 

შე მუ შავ და წყლის რე სურ სე ბის მარ თვის კა ნო ნი და შე სა ბა მი სი კა-
ნონ ქვემ დე ბა რე აქ ტე ბი. სა პი ლო ტე პროექ ტის სა ხით შე მუ შავ და მდი ნა რე 
ჭო რო ხი -ა ჭა რის წყა ლის აუ ზის მარ თვის გეგ მა. მიმ დი ნა რეობს მუ შაო ბა 
ორ მხრივ შე თან ხმე ბა ზე აზერ ბაი ჯან თან მდი ნა რე მტკვრის აუ ზის მარ-
თვას თან და კავ ში რე ბულ თა ნამ შრომ ლო ბა ზე. 

ურ ბა ნუ ლი ჩამ დი ნა რე წყლის გაწ მენ დის დი რექ ტი ვის მოთ ხოვ ნე ბის 
შეს რუ ლე ბის მიზ ნით შე მუ შავ და კა ნონ ქვემ დე ბა რე აქ ტი ჩამ დი ნა რე წყლე-
ბის გაწ მენ დის შე სა ხებ.99

წყალ დი დო ბის რის კე ბის შე ფა სე ბი სა და მარ თვის დი რექ ტი ვის (2007/50/
EC) მოთ ხოვ ნე ბის შეს რუ ლე ბის მიზ ნით მიმ დი ნა რეობს მუ შაო ბა წყალ დი-

97 იხილეთ დირექტივა 2008/50/EC (CAFE) და მასთან დაკავშირებული დირექტივა 2004/107/EC 
(მუხლები 3(1)  და (3)).
98 ოქმი მიზნად ისახავს გრძელვადიან პერსპექტივაში ჯანმრთელობისა და ეკოსისტემების 
დაცვას გაფრქვევების და დანალექების კონცენტრაციების  კრიტიკულ ზღვრებზე უფრო დაბალ 
დონემდე შემცირების გზით. 
99 იხილეთ დირექტივა 91/271/EEC, რომელშიც ცვლილებები იქნა შეტანილი დირექტივით 98/15/
EC და რეგულაციით (EC) 1882/2003.
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დო ბის პროგ ნო ზი რე ბის მო დელ სა და ად რეუ ლი შეტ ყო ბი ნე ბის სის ტე მა ზე 
მდი ნა რე რიო ნის აუ ზის მოწ ყვლა დი თე მე ბის დაც ვის მიზ ნით. 

ნარ ჩე ნე ბის მარ თვა. გან ხორ ციელ და მთე ლი რი გი სა კა ნონ მდებ ლო 
აქ ტე ბის მომ ზა დე ბა ნარ ჩე ნე ბის ჩარ ჩო დი რექ ტი ვის მოთ ხოვ ნე ბის შეს-
რუ ლე ბის მიზ ნით (2008/98/EC). ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის კო დექ სი 2015 წლის 
დე კემ ბერ ში შე ვი და ძა ლა ში. ასე ვე ძა ლა ში შე ვი და კა ნონ ქვემ დე ბა რე აქ ტი 
ნარ ჩე ნე ბის სა ხეე ბი სა და მა ხა სია თებ ლე ბის მი ხედ ვით კლა სი ფი კა ციი სა 
და აღ რიც ხვის და ან გა რიშ გე ბის სა ვალ დე ბუ ლო ბის თაო ბა ზე. 

2016 წლის და საწ ყის ში მი ღე ბუ ლი იქ ნა ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის ეროვ-
ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მა, ნარ ჩე ნე ბის მარ თვის ეროვ ნუ ლი სტრა ტე გია 
და კა ნონ ქვემ დე ბა რე აქ ტე ბი მუ ნი ცი პა ლუ რი და სა ხი ფა თო ნარ ჩე ნე ბის 
შეგ რო ვე ბა სა და გა და მუ შა ვე ბა ზე. 

ბუ ნე ბის დაც ვა. გა რეუ ლი ფრინ ვე ლე ბის დაც ვის მიზ ნით ,92/43/EC და 
2009/147/EC დი რექ ტი ვე ბის მოთ ხოვ ნე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, დაიწ ყო მუ-
შაო ბა ბიომ რა ვალ ფე როვ ნე ბის დაც ვის შე სა ხებ ახალ კა ნონ ზე. კა ნო ნი 
შეი ცავს დე ბუ ლე ბებს ბუ ნებ რი ვი ჰა ბი ტა ტი სა და სა ხეო ბე ბის დაც ვის და 
ბუ ნებ რი ვი ჰა ბი ტა ტის, მათ შო რის გა რეუ ლი ფაუ ნის, ფლო რი სა და გა რეუ-
ლი ფრინ ვე ლე ბის, კონ სერ ვა ციის თაო ბა ზე. კა ნო ნი 2016 წლის ბო ლოს 
უნ და იქ ნას მი ღე ბუ ლი. 

გარ და ამი სა, დაიწ ყო “ზურ მუხ ტის ქსე ლის” გან ხორ ციე ლე ბა. სა ქარ-
თვე ლო მო ნა წი ლეო ბას იღებს ევ რო პის საბ ჭოს პროექ ტში, რო მე ლიც 
მიზ ნად ისა ხავს აღ მო სავ ლეთ პარ ტნიო რო ბის ქვეყ ნებ ში “ზურ მუხ ტის 
ქსე ლის” ჩა მო ყა ლი ბე ბას. ამ პროექ ტის ფარ გლებ ში ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი ამო ცა ნაა გა რეუ ლი ფრინ ვე ლე ბი სა და ბიომ რა ვალ ფე როვ ნე ბით 
მდი და რი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ტე რი ტო რიე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა და მა თი 
მარ თვის პრიო რი ტე ტე ბის გან საზ ღვრა. 

სამ რეწ ვე ლო და ბინ ძუ რე ბა და საფ რთხეე ბი. მო ცე მულ სფე რო ში სა-
ქარ თვე ლოს ჩე ხე თის გან ვი თა რე ბის საა გენ ტო უწევს დახ მა რე ბას, რაც 
მიზ ნად ისა ხავს სამ რეწ ვე ლო ავა რიე ბის პრე ვენ ციას და მარ თვას, სა-
კა ნონ მდებ ლო ჩარ ჩოს შე მუ შა ვე ბას და ტექ ნი კუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
გაძ ლიე რე ბას. მხარ და ჭე რის ფარ გლებ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია ავა რიე ბის 
პრე ვენ ცია ზე ახა ლი კა ნო ნის შე მუ შა ვე ბა „სე ვე სოს“ დი რექ ტი ვის მოთ-
ხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად. გარ და ამი სა, და გეგ მი ლია მე თო დო ლო გიუ რი 
სა ხელ მძღვა ნე ლო პრინ ცი პე ბის შე მუ შა ვე ბა. ევ რო კავ ში რის შე სა ბა მი სი 
დი რექ ტი ვის მოთ ხოვ ნე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით შე მუ შავ და კა ნონ ქვემ დე-
ბა რე აქ ტის პროექ ტი „გარ კვეუ ლი სა ხი ფა თო ქი მიუ რი ნი ვიე რე ბე ბის და 
პეს ტი ცი დე ბის იმ პორ ტი სა და ექ სპორ ტის წე სე ბი სა და წი ნას წარ ინ ფორ-
მი რე ბუ ლი თან ხმო ბის პრო ცე დუ რის და ნერ გვის თაო ბა ზე“. 
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კლი მა ტის ცვლი ლე ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი ღო ნის ძიე ბე ბი. ზო გიერ თი 
ფტო რი რე ბუ ლი სათ ბუ რი აი რე ბის რე გუ ლა ცია (EC) 842/2006-ის შე სა ბა-
მი სად იდენ ტი ფი ცი რე ბულ იქ ნა დაინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რეე ბი, რომ ლე ბიც 
პა სუ ხის მგე ბელ ნი არიან მო ნა ცემ თა შეგ რო ვე ბა ზე გარ კვეუ ლი ფტო რი რე-
ბუ ლი სათ ბუ რი აი რე ბის შე სა ხებ (ნახ შირ წყალ ბა დი, პერ ფლუო რო კარ ბო-
ნე ბი და გო გირ დის ჰექ საფ ტო რი) და გაა ნა ლიზ და მო ნა ცემ თა მარ თვის 
არ სე ბუ ლი სის ტე მის ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი. 

სა ქარ თვე ლო აქ ტიუ რად აწარ მოებს მო ლა პა რა კე ბებს კლი მა ტის 
ცვლი ლე ბე ბის გაე როს ჩარ ჩო კონ ვენ ციას თან მიერ თე ბის თაო ბა ზე, რო-
მელ თან და კავ ში რე ბი თაც გლო ბა ლუ რი შე თან ხმე ბა იქ ნა მიღ წეუ ლი პა რი-
ზის კონ ფე რენ ცია ზე 2015 წლის დე კემ ბერ ში. სა ქარ თვე ლოს და გეგ მი ლი 
აქვს 2030 წლის თვის თა ვი სი სათ ბუ რი აი რე ბის ემი სიე ბის წი ნა პი რო ბის 
გა რე შე 15%-ით შემ ცი რე ბა იმ მაჩ ვე ნე ბელ თან მი მარ თე ბით, რო მე ლიც ამ 
ზო მე ბის გაუ ტა რებ ლად იქ ნე ბო და ამ პე რიო დის თვის. 15%-ია ნი შემ ცი რე-
ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 25%-მდე გაიზ რდე ბა იმ პი რო ბით, თუ მიღ წეუ ლი იქ ნე ბა 
გლო ბა ლუ რი შე თან ხმე ბა ია ფი ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის ხელ მი საწ ვდო-
მო ბი სა და ტექ ნო ლო გიე ბის გა და ცე მის თაო ბა ზე. 

სატ ყეო სექ ტო რი. გა რე მო სა და ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის დაც ვის სა მი-
ნის ტრო ამ ჟა მად ტყის ახალ კო დექ სზე მუ შაობს. ევ რო პის სა მე ზობ ლო სა 
და პარ ტნიო რო ბის ინ სტრუ მენ ტის FLEG II პროგ რა მის ფარ გლებ ში მიმ დი-
ნა რეობს მუ შაო ბა შე სა ბა მი სი კა ნო ნე ბი სა და სა კა ნონ მდებ ლო აქ ტე ბის 
ჰარ მო ნი ზა ცია ზე. გან ხორ ციელ და სა ქარ თვე ლოს ტყეე ბის რუ კე ბის შედ-
გე ნა და ტყეე ბის ზო ნი რე ბის რუ კე ბი ამ ჟა მად ხელ მი საწ ვდო მია. ასე ვე 
მიმ დი ნა რეობს მუ შაო ბა მა რე გუ ლი რე ბელ აქ ტებ ზე არა მერ ქნი თი სატ ყეო 
რე სურ სე ბი სა და მერ ქნი თი მეო რა დი პრო დუქ ტე ბის შე სა ხებ. 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
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გა რე მოს დაც ვა - მოკ ლე მი მო ხილ ვა

ბო ლო პე რიო დამ დე სა ქარ თვე ლომ მი ზან მი მარ თუ ლად გა დაა ვა და 
გარ კვეუ ლი გა რე მოს დაც ვი თი მოთ ხოვ ნე ბის გან ხორ ციე ლე ბა და პრიო-
რი ტე ტად ეკო ნო მი კუ რი ზრდა დაი სა ხა. 

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ შე თან ხმე ბის შე სა ბა მი სად სა ქარ თვე ლომ უაღ რე-
სად ამ ბი ციუ რი პროგ რა მის შეს რუ ლე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა აი ღო გა რე-
მოს დაც ვით და კლი მა ტის ცვლი ლე ბე ბის სფეროში. ეს ვალდებულებები 
კერძო სექტორისთვის დიდ და ნა ხარ ჯებ თან იქ ნე ბა და კავ ში რე ბუ ლი, 
მაგ რამ მა თი გან ხორ ციე ლე ბა გრძელ ვა დიან პერ სპექ ტი ვა ში ჯან მრთე-
ლო ბის მდგო მა რეო ბის გაუმ ჯო ბე სე ბი სა და მნიშ ვნე ლო ვა ნი ეკო ნო მი-
კუ რი სარ გებ ლის თვალ საზ რი სით და დე ბით ეფექტს იქო ნიებს. 

ამ ჟა მად გა რე მოს დაც ვი თი პო ლი ტი კით დად გე ნილ მთელ რიგ სფე-
როებ ში ტარ დე ბა ღონისძიებები, მათ შორის გარემოზე ზემოქმედების 
შეფასების, ჰაერისა და წყლის ხარისხის, და ნარჩენებისა და სახიფათო 
ქიმიური ნივთიერებების სფეროებში. 

მი ზან შე წო ნი ლია კი დევ უფ რო მე ტი ძა ლის ხმე ვა ტყის და ბუ ნებ რი ვი 
ჰა ბი ტა ტე ბის დაც ვის კუთხით. 
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19. ციფრული სექტორი 

ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კი სა და სა ზო გა დოე ბის 
შე სა ხებ თა ვი მოი ცავს მთელ რიგ დე ბუ ლე ბებს, 
კერ ძოდ კი ელექ ტრო ნულ კო მუ ნი კა ცია სა და 
სა ფოს ტო მომ სა ხუ რე ბა ზე, საინ ფორ მა ციო სა-
ზო გა დოე ბა სა და აუ დიო ვი ზუა ლურ პო ლი ტი კა ზე. 
ეს თა ვი ასე ვე ეხე ბა თა ნა მედ რო ვე და კონ კუ-
რენ ტუ ლი ეკო ნო მი კის შექ მნას თან და კავ ში რე-
ბულ სტრა ტე გიულ სა კით ხებს და შე სა ბა მის გა-
მოწ ვე ვებს. 

შე თან ხმე ბის დე ბუ ლე ბე ბი

ელექ ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცია. ელექ ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა ციის სა კით-
ხებს შე თან ხმე ბის 104-113 მუხ ლე ბი არე გუ ლი რებს, რომ ლებ შიც კონ კუ რენ-
ტუ ლი და ეფექ ტუ რად მარ თუ ლი ტე ლე სა კო მუ ნი კა ციო სექ ტო რის ჩა მო ყა-
ლი ბე ბის სა ბა ზო წე სე ბია ასა ხუ ლი. ეს მუხ ლე ბი შეე ხე ბა მა რე გუ ლი რე ბელ 
ორ გა ნოს, მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დებ ლე ბის ავ ტო რი ზა ციას ელექ ტრო ნუ ლი 
სა კო მუ ნი კა ციო მომ სა ხუ რე ბის გან ხორ ციე ლე ბი სათ ვის, მომ სა ხუ რე ბის 
სხვა მომ წო დებ ლებ თან ურ თიერ თჩარ თვა ზე დაშ ვე ბის უფ ლე ბას და ისე-
თი ამო წურ ვა დი რე სურ სე ბის გა ნა წი ლე ბის წე სებს, რო გო რი ცაა რა დიო-
სიხ ში რეე ბი. ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბა, რო მელ საც სა ქარ თვე ლომ 
თა ვი სი კა ნონ მდებ ლო ბა ეტა პობ რი ვად უნ და დაუახ ლოოს სა მი დან ხუ თი 
წლის ვა და ში, შე თან ხმე ბის XV-B და ნარ თშია ასა ხუ ლი. ეს ჩა მო ნათ ვა ლი 
2002 წელს მი ღე ბულ საკ ვან ძო დი რექ ტი ვებს შეი ცავს, რომ ლე ბიც 2009 
წელს გა დაი სინ ჯა. კერ ძოდ: 

• ჩარ ჩო დი რექ ტი ვა 2002/21/EC (ცვლი ლე ბე ბი იქ ნა შე ტა ნი ლი დი რექ-
ტი ვით 2009/140/EC) ელექ ტრო ნუ ლი სა კო მუ ნი კა ციო ქსე ლე ბის შე-
სა ხებ, რო მელ შიც გან საზ ღვრუ ლია ის პრო დუქ ტე ბი, რომ ლებ ზეც 
დი რექ ტი ვა ვრცელ დე ბა. ასე ვე რე გუ ლირ დე ბა ეროვ ნუ ლი მა რე გუ-
ლი რებ ლის ად მი ნის ტრა ციუ ლი და მოუ კი დებ ლო ბის სა ჭი როე ბა. 
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• დი რექ ტი ვა 2002/20/EC (ცვლი ლე ბე ბი იქ ნა შე ტა ნი ლი დი რექ ტი ვით 
2009/140/EC) ელექ ტრო ნუ ლი სა კო მუ ნი კა ციო ქსე ლე ბი სა და მომ სა-
ხუ რე ბე ბის ავ ტო რი ზა ციის შე სა ხებ. 

• დი რექ ტი ვა 2002/19/EC (ცვლი ლე ბე ბი იქ ნა შე ტა ნი ლი დი რექ ტი ვით 
2009/140/EC), რო მე ლიც ად გენს, რომ მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა ბაზ რო ძა-
ლაუფ ლე ბის მქო ნე ოპე რა ტო რებ მა უნ და უზ რუნ ველ ყონ ქსე ლებ-
სა და ინ ფრას ტრუქ ტუ რა ზე ურ თიერ თდაშ ვე ბა და ურ თიერ თჩარ თვა 
არა დის კრი მი ნა ციუ ლი სა ფა სუ რის სა ნაც ვლოდ. 

• უნი ვერ სა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის დი რექ ტი ვა 2002/22/EC (ცვლი ლე ბე-
ბი იქ ნა შე ტა ნი ლი დი რექ ტი ვით 2009/136/EC), რო მე ლიც მოით ხოვს 
მო სარ გებ ლეე ბის ისე თი უფ ლე ბე ბი სა და ინ ტე რე სე ბის გათ ვა ლის-
წი ნე ბას, რო გო რი ცაა ოპე რა ტო რებს შო რის “ნომ რის პორ ტი რე ბა”. 

სა ფოს ტო და სა კუ რიე რო მომ სა ხუ რე ბა. ამ სფე რო ში არ სე ბუ ლი წე-
სე ბის მი ზა ნია სექ ტორ ში ან ტი კონ კუ რენ ციუ ლი პრაქ ტი კის პრე ვენ ცია, 
უნი ვერ სა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დებ ლე ბის თვის ლი ცენ ზიე ბის გა-
ცე მის რე გუ ლი რე ბა და მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნოს და მოუ კი დებ ლო-
ბა. და ნარ თში XV-C რამ დე ნი მე დი რექ ტი ვაა მი თი თე ბუ ლი, რომ ლებ თან 
დაახ ლოე ბაც ხუ თი წლის ვა და ში უნ და გან ხორ ციელ დეს. ევ რო პა ში სა-
კუ რიე რო მომ სა ხუ რე ბა ხში რად კრი ტი კის სა გა ნი ხდე ბა მომ სა ხუ რე ბის 
მა ღა ლი ღი რე ბუ ლე ბის გა მო და მო ცე მუ ლი მი მარ თუ ლე ბით გარ კვეუ ლი 
ზო მე ბის გა ტა რე ბაა და გეგ მი ლი. 

საინ ფორ მა ციო სა ზო გა დოე ბა. აღ ნიშ ნულ სფე რო ში ძი რი თა დი მი-
ზა ნია საინ ფორ მა ციო და სა კო მუ ნი კა ციო ტექ ნო ლო გიე ბის (ICT) ფარ თო 
ხელ მი საწ ვდო მო ბის, ხა რის ხია ნი მომ სა ხუ რე ბი სა და ხელ მი საწ ვდო მი 
ფა სე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა. ტექ სტში ყუ რად ღე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლია „საუ-
კე თე სო პრაქ ტი კის შე სა ხებ ინ ფორ მა ციის გაც ვლა ზე“. 

აუ დიო ვი ზუა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბა. სა ტე ლე ვი ზიო მაუწ ყებ ლო ბას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი ძი რი თა დი წე სე ბი ასა ხუ ლია აუ დიო- ვი ზუა ლუ რი მე დია 
მომ სა ხუ რე ბის დი რექ ტი ვებ ში (2007/65/EC და 2010/13/EU). სა ქარ თვე ლო 
მო ცე მულ დე ბუ ლე ბებ თან დაახ ლოე ბას სა მი წლის ვა და ში უზ რუნ ველ ყოფს. 

ერ თია ნი ციფ რუ ლი ბა ზა რი. ევ რო კავ ში რის ფარ თო ციფ რულ ბა ზარ-
ზე, რო მე ლიც ყვე ლა ზე მოთ ხსე ნე ბულ სფე როს მოი ცავს, ტექ ნო ლო გიუ-
რი ცვლი ლე ბე ბი და გან ვი თა რე ბა უაღ რე სად სწრა ფი ტემ პე ბით ხდე ბა. 
ეს ნიშ ნავს, რომ მო ცე მულ სფე რო ში ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბა 
და რე გუ ლა ციე ბი ასე ვე შე და რე ბით სწრა ფად იც ვლე ბა. ევ რო კო მი სიამ 
მო ცე მულ სფე რო ში შემ დგომ გან ვი თა რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ტენ-
დენ ციე ბი ამომ წუ რა ვად გან საზ ღვრა 2015 წლის პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტში 
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ნაწილი III. 
ეკონომიკური თანამშრომლობა  



„ევ რო პის ერ თია ნი ციფ რუ ლი ბა ზა რი“.100 დო კუ მენ ტში ასა ხუ ლია ღო ნის-
ძიე ბე ბი, რომ ლე ბიც სამ ძი რი თად ჯგუ ფად იყო ფა: i) მომ ხმა რებ ლე ბი სა 
და ბიზ ნე სე ბის თვის უკე თე სი ონ ლაინ წვდო მა; ii) კარ გი მა რე გუ ლი რე ბე-
ლი პი რო ბე ბის შექ მნა გან ვი თა რე ბუ ლი ციფ რუ ლი ქსე ლე ბის თვის და iii) 
ციფ რუ ლი ეკო ნო მი კის შექ მნა ინ ვეს ტი ციე ბის, ურ თიერ თავ სე ბა დო ბი სა 
და სტან დარ ტი ზა ციის გზით. გა ნი საზ ღვრა 16 ღო ნის ძიე ბა, საი და ნაც ზო-
გიერ თთან და კავ ში რე ბით შე თან ხმე ბა ში ასა ხულ დი რექ ტი ვებ ში ცვლი ლე-
ბე ბი უნ და იქ ნას შე ტა ნი ლი, მათ შო რის, ელექ ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა ციის, 
საავ ტო რო უფ ლე ბე ბის რე ჟი მე ბის, მომ ხმა რე ბელ თა დაც ვის, სა კუ რიე რო 
მომ სა ხუ რე ბის, აუ დიო- ვი ზუა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის და პრიო რი ტე ტუ ლი ICT 
სტან დარ ტე ბის გეგ მის დი რექ ტი ვებ ში. 

გან ხორ ციე ლე ბის პერ სპექ ტი ვე ბი 

სა ქარ თვე ლოს ICT სექ ტო რის მი მო ხილ ვა. ICT სექ ტო რი ბო ლო ათ-
წლეუ ლის გან მავ ლო ბა ში მნიშ ვნე ლოვ ნად გან ვი თარ და და დი ვერ სი ფი-
ცი რე ბა გა ნი ცა და. ICT სექ ტო რის გან ვი თა რე ბა გან სა კუთ რე ბით სწრა ფად 
2004 წლი დან დაიწ ყო, რო დე საც ვარ დე ბის რე ვო ლუ ციის შემ დე გად ხე-
ლი სუფ ლე ბა ში მო სულ მა მთავ რო ბამ ICT თა ვის ერ თ-ერთ პრიო რი ტე ტად 
გა მოაც ხა და, რი თაც დაა დას ტუ რა ამ სექ ტო რის კრი ტი კუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა 
ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის თვის. 

2015 წელს ICT სექ ტო რის წი ლი მშპ-ში 2.5%-ს შეად გენ და. 2004 წლი-
დან სექ ტო რის წი ლი მშპ-ში გა ნუხ რე ლად იზ რდე ბო და, თუმ ცა ბო ლო 
პე რიოდ ში სა შუა ლო წლიუ რი ზრდის მაჩ ვე ნე ბე ლი 10%-ი დან (2010–12) 
4%-მდე შემ ცირ და (2013–15).

 2004 წლი დან მთავ რო ბამ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ ვეს ტი ციე ბი გა ნა ხორ-
ციე ლა ICT ინ ფრას ტრუქ ტუ რა ში და სა ზო გა დოე ბის თვის ელექ ტრო ნუ ლი 
მომ სა ხუ რე ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ში. ზოგ მა სა ხელ მწი ფო ინ სტი ტუტ მა, მა-
გა ლი თად ფი ნან სთა სა მი ნის ტრომ, იუს ტი ციის სა მი ნის ტრომ და შრო მის, 
ჯან მრთე ლო ბი სა და სო ცია ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტრომ, მნიშ ვნე ლო ვან 
შე დე გებს მიაღ წია და კერ ძო და იუ რი დიულ პი რებს სხვა დას ხვა სა ხის 
ელექ ტრო ნულ მომ სა ხუ რე ბას წარ მა ტე ბით აწ ვდის. ეს შე დე გე ბი მათ შო-
რის ICT ბაზ რის მა რე გუ ლი რე ბე ლი კა ნონ მდებ ლო ბის ლი ბე რა ლი ზა ციით 
და სა ხელ მწი ფო მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის სფე რო ში ნო ვა ტო რუ ლი გა-
დაწ ყვე ტი ლე ბე ბით იყო გან პი რო ბე ბუ ლი. 

ICT სექ ტორ ში რე ფორ მე ბის გა ტა რე ბა ზე მი მარ თუ ლი ძა ლის ხმე ვის 
შე დე გად, სა ქარ თვე ლომ ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში მნიშ ვნე ლოვ ნად 
გააუმ ჯო ბე სა თა ვი სი პო ზი ცია საერ თა შო რი სო რეი ტინ გე ბის მი ხედ ვით. 
მშპ-ს ზრდას თან, სო ცია ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რეო ბის გაუმ-
ჯო ბე სე ბას თან ერ თად, მნიშ ვნე ლოვ ნად გაი ზარ და მოთ ხოვ ნა ICT პრო-

100 იხილეთ ევროკომისია, კომუნიკაცია COM(2015)192  საბოლოო ვერსია,  2015 წლის 6 მაისი.

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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დუქ ტებ ზე და მომ სა ხუ რე ბა ზე. მა გა ლი თად, ინ ტერ ნეტ მომ ხმა რე ბელ თა 
რაო დე ნო ბა სწრა ფად იზ რდე ბო და და 2010–11 წელს არ სე ბუ ლი 8%-ი დან 
2015-2016 წლე ბის თვის დაახ ლოე ბით 50%-მდე გაი ზარ და. ფიქ სი რე ბუ ლი 
ფარ თო ზო ლო ვა ნი ინ ტერ ნეტ კავ ში რის აბო ნენ ტე ბის რაო დე ნო ბა იმა ვე 
პე რიო დის გან მავ ლო ბა ში 1%-დან 12%-მდე გაი ზარ და. 

მიუ ხე და ვად ამი სა, მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი ფო რუ მის “გლო ბა ლუ-
რი კონ კუ რენ ტუ ნა რია ნო ბის ან გა რი შის“101 შე სა ბა მი სად, ჯერ კი დევ ბევ რი 
სფე როა დარ ჩე ნი ლი, რომ ლებ შიც სა ქარ თვე ლოს თა ვი სი ICT კონ კუ რენ-
ტუ ნა რია ნო ბის ამაღ ლე ბა შეუძ ლია, მათ შო რის, მეც ნიე რე ბის კო მერ-
ცია ლი ზა ცია, სა ქონ ლის ბაზ რი სა და შრო მი თი ბაზ რის ეფექ ტია ნო ბის 
ამაღ ლე ბა, ფი ნან სუ რი ბაზ რის გან ვი თა რე ბა, ტექ ნო ლო გიუ რი მზაო ბა, 
ბიზ ნე სის კე თე ბის დახ ვე წა და ინო ვა ციე ბის და ნერ გვა. 

ქვე ყა ნა ში ინო ვა ციე ბის და ნერ გვის მას შტა ბი ჯერ კი დევ არ არის და-
მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი, ხო ლო კერ ძო სექ ტო რი სა და სა ხელ მწი ფოს მიერ 
სა მეც ნიე რო კვლე ვა სა და გან ვი თა რე ბა ზე მი მარ თუ ლი ინ ვეს ტი ციე ბი 
შე და რე ბით და ბა ლი მო ცუ ლო ბი საა, რაც სხვა დას ხვა საერ თა შო რი სო 
შე ფა სე ბებ სა და რეი ტინ გებ ში აი სა ხა. 

2015 წელს ეკო ნო მი კი სა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტრომ 
“სა ყო ველ თაო ინ ტერ ნე ტი ზა ციის“ პროექ ტი წა მოიწ ყო. 150 მი ლიო ნი დო-
ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის პროექ ტის მი ზა ნია სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა ქა ლაქ სა 
და სო ფელ ში ოპ ტი კურ -ბოჭ კო ვა ნი კა ბე ლის მიყ ვა ნა. ამ ჟა მინ დე ლი შე-
ფა სე ბით, მო სახ ლეო ბის დაახ ლოე ბით 50%-ის თვის ინ ტერ ნე ტი მი საწ-
ვდო მია, საი და ნაც 12%-ს ფიქ სი რე ბუ ლი ფარ თო ზო ლო ვა ნი ინ ტერ ნეტ 
კავ ში რი გააჩ ნია. პროექ ტის წარ მა ტე ბით გან ხორ ციე ლე ბის შე დე გად, 
2017 წლის ბო ლოს თვის ფარ თო ზო ლო ვა ნი ინ ტერ ნეტ კავ ში რი 2,000 სო-
ფელ ში იქ ნე ბა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი და მო სახ ლეო ბის 91%-ს ინ ტერ ნეტ ზე 
წვდო მა ექ ნე ბა. მო ცე მუ ლი ინი ცია ტი ვა ხელს შეუწ ყობს ICT ინ დი კა ტო რე-
ბის გაუმ ჯო ბე სე ბას, და შე სა ბა მი სად, ქვე ყა ნა უკე თეს პო ზი ციას დაი კა ვებს 
საერ თა შო რი სო რეი ტინ გებ ში. 

ელექ ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა ციე ბი. 2005 წელს სა ქარ თვე ლოს პარ ლა-
მენ ტმა ელექ ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა ციე ბის შე სა ხებ კა ნო ნი მიი ღო და მას 
შემ დეგ მთე ლი რი გი ცვლი ლე ბე ბი და რე ფორ მე ბი გა ტარ და. კა ნო ნი გან-
საზ ღვრავს ელექ ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა ციე ბის სექ ტო რის ფუნ ქციო ნი რე ბის 
სა მარ თლებ რივ და ეკო ნო მი კურ სა ფუძ ვლებს, კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მოს 
ჩა მო ყა ლი ბე ბი სა და რე გუ ლი რე ბის პრინ ცი პებს, სა ქარ თვე ლოს კო მუ ნი-
კა ციე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ეროვ ნუ ლი კო მი სიის ფუნ ქციებს (GNCC) და 
მთელ რიგ სხვა ას პექ ტებს. 

101 იხილეთ მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი, “გლობალური კონკურენტუნარიანობის ანგარიში”, 
ჟენევა, 2016 (http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/
#indexId=GCI&economy=GEO).  
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მსოფ ლიო ში კი ბერ -უ საფ რთხოე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე-
ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა ქარ თვე ლომ კი ბერ -უ საფ რთხოე ბის ეროვ ნუ ლი 
სტრა ტე გია შეი მუ შა ვა. დო კუ მენ ტში ასა ხუ ლია კი ბერ -უ საფ რთხოე ბის სფე-
რო ში სა ხელ მწი ფოს პო ლი ტი კა, სტრა ტე გიუ ლი მიზ ნე ბი, სა ხელ მძღვა ნე-
ლო პრინ ცი პე ბი, სა მოქ მე დო გეგ მე ბი და ამო ცა ნე ბი. 

პარ ლა მენ ტმა ასე ვე დაამ ტკი ცა ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის გან ხორ-
ციე ლე ბის ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მა და სა ქარ თვე ლოს და ევ რო კავ-
ში რის მიერ ერ თობ ლი ვად შე მუ შა ვე ბუ ლი ასო ცი რე ბის დღის წეს რი გი. 
გეგ მის შე სა ბა მი სად სა ქარ თვე ლოს კო მუ ნი კა ციე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი 
ეროვ ნუ ლი კო მი სია (GNCC) და ეკო ნო მი კი სა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის 
სა მი ნის ტრო პა სუ ხის მგე ბე ლი არიან სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის ევ-
რო კავ ში რის დი რექ ტი ვებ თან შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნა ზე. კვარ ტა ლუ რად 
მზად დე ბა გან ხორ ციე ლე ბის მიმ დი ნა რეო ბის ან გა რი შე ბი.102

შე თან ხმე ბის ხელ მო წე რას თან ერ თად, სა ქარ თვე ლომ ICT სფე რო ში 
სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კის ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბი გან საზ ღვრა და 
ელექ ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა ციე ბის სფე რო ში არ სე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბი სა 
და რე გუ ლა ციე ბის ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბას თან ეტა პობ რი ვად 
დაახ ლოე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა აი ღო. ქვე მოთ მო ცე მუ ლია ევ რო კავ ში რის 
შე სა ბა მი სი კა ნონ მდებ ლო ბი სა და სა ქარ თვე ლოს მიერ ნა კის რი ვალ დე-
ბუ ლე ბე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი: 

• ელექ ტრო ნუ ლი სა კო მუ ნი კა ციო ქსე ლე ბი სა და მომ სა ხუ რე ბე ბის ზო გა-
დი მა რე გუ ლი რე ბე ლი ჩარ ჩო დი რექ ტი ვა 2002/21/EC-ის მოთ ხოვ ნე ბი 
ასა ხუ ლია და მოუ კი დე ბე ლი ეროვ ნუ ლი მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნოს 
შე სა ხებ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის გა ნახ ლე ბულ ვერ სია ში. ელექ ტრო-
ნუ ლი კო მუ ნი კა ციე ბის შე სა ხებ კა ნო ნის შე სა ბა მი სად, სა ქარ თვე ლოს 
კო მუ ნი კა ციე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ეროვ ნუ ლი კო მი სია (GNCC) ვალ-
დე ბუ ლია ერ თი წლის ვა და ში მოამ ზა დოს მა რე გუ ლი რე ბე ლი აქ ტის 
პროექ ტი ბაზ რის სეგ მენ ტე ბის გან საზ ღვრი სათ ვის და შეი მუ შაოს კონ-
კუ რენ ტუ ნა რია ნო ბის ანა ლი ზის მე თო დო ლო გია. 

• ელექ ტრო ნუ ლი სა კო მუ ნი კა ციო ქსე ლე ბი სა და მომ სა ხუ რე ბე ბის ავ-
ტო რი ზა ციის დი რექ ტი ვა 2002/20/EC-ის, და ელექ ტრო ნულ სა კო მუ ნი-
კა ციო ქსე ლებ თან და მას თან და კავ ში რე ბულ ელე მენ ტებ თან დაშ ვე-
ბი სა და ურ თიერ თჩარ თვის დი რექ ტი ვა 2002/19/EC-ის დე ბუ ლე ბე ბის 
მოთ ხოვ ნე ბი უკ ვე აი სა ხა ელექ ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა ციე ბის შე სა ხებ 
ახალ კა ნონ ში. 

• ამ ჟა მად არ სე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბა არ შეი ცავს დე ბუ ლე ბებს უნი-
ვერ სა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბის შე სა ხებ, რო მე ლიც ასა-
ხუ ლია დი რექ ტი ვა ში 2002/22/EC უნი ვერ სა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის, ასე ვე 

102 იხილეთ ასოცირების შეთანხმების სამოქმედო გეგმის ანგარიშები (www.eu-nato.gov.ge/ge/eu/
association-agreement).

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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ელექ ტრო ნულ სა კო მუ ნი კა ციო ქსე ლებ სა და მომ სა ხუ რე ბას თან და-
კავ ში რე ბით მომ ხმა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ. ელექ ტრო ნუ ლი 
კო მუ ნი კა ციე ბის შე სა ხებ კა ნო ნი დან ამო ღე ბუ ლი იქ ნა მუხ ლი უნი-
ვერ სა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის შე სა ხებ. სა ქარ თვე ლოს კო მუ ნი კა ციე-
ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ეროვ ნუ ლი კო მი სია (GNCC) ვალ დე ბუ ლი იყო 
შეე მუ შა ვე ბი ნა მა რე გუ ლი რე ბე ლი აქ ტი უნი ვერ სა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის 
შე სა ხებ 2005 წელს კა ნო ნის მი ღე ბი დან ერ თი წლის ვა და ში, მაგ რამ 
ამ მი მარ თუ ლე ბით რაი მე ღო ნის ძიე ბე ბი არ გა ტა რე ბუ ლა.103

• ნომ რის პორ ტი რე ბა ასა ხუ ლია სა ქარ თვე ლოს კო მუ ნი კა ციე ბის მა რე-
გუ ლი რე ბე ლი ეროვ ნუ ლი კო მი სიის (GNCC) შე სა ბა მის დად გე ნი ლე ბა ში, 
და 2011 წლის თე ბერ ვლი დან სა ქარ თვე ლოს ოპე რა ტო რე ბის აბო ნენ-
ტე ბის თვის ნომ რის პორ ტი რე ბის მომ სა ხუ რე ბა ხელ მი საწ ვდო მია.104

• სა ქარ თვე ლოს კო მუ ნი კა ციე ბის მა რე გუ ლი რე ბელ ეროვ ნულ კო მი-
სიას (GNCC) ვალ დე ბუ ლე ბა ეკის რე ბა შე თან ხმე ბის ძა ლა ში შეს ვლი-
დან ერ თი წლის ვა და ში შეი მუ შაოს მა რე გუ ლი რე ბე ლი აქ ტი ელექ-
ტრო სა კო მუ ნი კა ციო მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბი სა და მომ ხმა რე ბელ თა 
უფ ლე ბე ბის დაც ვის შე სა ხებ. 

• ელექ ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა ციე ბის სექ ტორ ში პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე-
მე ბის და მუ შა ვე ბი სა და პი რა დი ცხოვ რე ბის კონ ფი დენ ცია ლუ რო ბის 
დაც ვის შე სა ხებ დი რექ ტი ვა 2002/58/EC-ის მოთ ხოვ ნებ თან დაახ ლოე-
ბის მიზ ნით, 2014 წელს ძა ლა ში შე ვი და ცვლი ლე ბე ბი პერ სო ნა ლუ-
რი მო ნა ცე მე ბის დაც ვის მა რე გუ ლი რე ბელ კა ნონ მდებ ლო ბა ში. ამ 
ცვლი ლე ბე ბით ასე ვე გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო პერ სო ნა ლურ მო ნა-
ცემ თა დაც ვის ინ სპექ ტო რის ინ სტი ტუ ტის და ნერ გვა, გა ფარ თოვ და 
ინ სპექ ტო რის მან და ტი სა ზო გა დოებ რი ვი წეს რი გის დაც ვის მიზ ნით 
მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბას თან მი მარ თე ბით. 

• ევ რო კავ ში რის ფარ გლებ ში რა დიო სიხ ში რუ ლი სპექ ტრის პო ლი ტი-
კის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ჩარ ჩოს შე სა ხებ გა დაწ ყვე ტი ლე ბა 676/2002/
EC-ის დე ბუ ლე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით სა ქარ თვე ლოს კო მუ ნი კა-
ციე ბის მა რე გუ ლი რე ბელ ეროვ ნულ კო მი სიას (GNCC) ვალ დე ბუ ლე ბა 
ეკის რე ბა ერ თი წლის ვა და ში შეი მუ შაოს მა რე გუ ლი რე ბე ლი აქ ტი 
რა დიო სიხ ში რუ ლი სპექ ტრის გა ნა წი ლე ბის სა მოქ მე დო გეგ მის თაო-
ბა ზე.105 რა დიო სიხ ში რუ ლი რე სურ სე ბის ეფექ ტუ რად მარ თვის მიზ-
ნით სა ქარ თვე ლოს კო მუ ნი კა ციე ბის მა რე გუ ლი რე ბელ ეროვ ნულ 

103 იხილეთ კანონი ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ (https://matsne.gov.ge/ka/document/
view/29620?publication=24).
104 იხილეთ  GNCC-ს ვებგვერდი (http://gncc.ge/ge/legal-acts/commission/resolutions/saabonento-nomrebis-por-
tabelurobis-debulebis-damtkicebis-shesaxeb-7547.page).
105 იხილეთ  GNCC-ს დადგენილება რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების სამოქმედო 
გეგმის შესახებ (https://matsne.gov.ge/ka/document/view/65320?publication=9).
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კო მი სია გეგ მავს: i) შეი მუ შაოს და გა მოაქ ვეყ ნოს სა რე კო მენ და ციო 
ხა სია თის დო კუ მენ ტი სა ქარ თვე ლო ში რა დიო სიხ ში რეე ბის გა ნა წი ლე-
ბას თან მი მარ თე ბა ში ევ რო კავ ში რის მიდ გო მე ბის და ნერ გვის მი ზან-
შე წო ნი ლო ბის თაო ბა ზე; ii) შეი მუ შაოს ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მა 
რა დიო სიხ ში რუ ლი სპექ ტრის გა ნა წი ლე ბის თაო ბა ზე; iii) შეი მუ შაოს 
ოპ ტი მა ლუ რი მე თო დო ლო გია რა დიო სიხ ში რულ რე სურ სთან და-
კავ ში რე ბუ ლი საწ ყი სი მო საკ რებ ლის მო ცუ ლო ბის გაან გა რი შე ბის და 
ლი ცენ ზიე ბის მოქ მე დე ბის ვა დის გაგ რძე ლე ბის თაო ბა ზე. 

• აუ დიო- ვი ზუა ლუ რი მე დია სერ ვი სე ბის დი რექ ტი ვის 2010/13/EU დე ბუ-
ლე ბე ბი აუ დიო- ვი ზუა ლუ რი მე დია სერ ვი სე ბის შე სა ხებ წევ რი სა ხელ-
მწი ფოე ბის კა ნონ მდებ ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მოთ ხოვ ნე ბის 
შეს რუ ლე ბის კოორ დი ნი რე ბის, რე გუ ლი რე ბის ან ად მი ნის ტრა ციუ ლი 
მოქ მე დე ბე ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ბის ძა ლა ში შეს ვლი დან სა მი წლის 
ვა და ში უნ და იქ ნას და ნერ გი ლი. 

მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ მოთ ხოვ ნე ბის უმე ტე სი ნა წი ლი უკ ვე ასა ხუ-
ლია არ სე ბულ კა ნონ მდებ ლო ბა სა და რე გუ ლა ციებ ში, ან ახ ლო წარ სულ ში 
გან ხორ ციე ლე ბულ სა კა ნონ დმებ ლო ცვლი ლე ბებ ში, ჯერ კი დევ არ სე ბობს 
სფე როე ბი, სა დაც კა ნონ მდებ ლო ბა შემ დგომ დაახ ლოე ბას სა ჭი როებს. 
მთავ რო ბი სა და სა ქარ თვე ლოს კო მუ ნი კა ციე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ეროვ-
ნუ ლი კო მი სიის (GNCC) მოქ მე დე ბე ბი და და გეგ მი ლი ღო ნის ძიე ბე ბი მიუ-
თი თებს, რომ ამ მი მარ თუ ლე ბით მუ შაო ბა გრძელ დე ბა. 

აუ დიო- ვი ზუა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბა. 2006 წელს საერ თა შო რი სო ტე ლე-
კო მუ ნი კა ციე ბის გაერ თია ნე ბის (ITU) შე თან ხმე ბის ხელ მო წე რის შემ დეგ, 
რო მე ლიც სა ტე ლე ვი ზიო მაუწ ყებ ლო ბის ანა ლო გუ რი დან ციფ რულ ზე 
გა დას ვლას შეე ხე ბო და, მთავ რო ბამ თა ვი სი სტრა ტე გია გან საზ ღვრა. 
სტრა ტე გია ციფ რუ ლი ტე ლე ვი ზიის გან ვი თა რე ბას ისა ხავს მიზ ნად. საერ-
თა შო რი სო ტე ლე კო მუ ნი კა ციე ბის გაერ თია ნე ბას თან (ITU) გა ფორ მე ბუ ლი 
შე თან ხმე ბა გან საზ ღვრავს ციფ რულ მაუწ ყებ ლო ბა ზე გა დას ვლის პი რო-
ბებს და ად გენს რა დიო სიხ ში რეე ბის გა მო ყე ნე ბას თან და კოორ დი ნი რე-
ბას თან და კავ ში რე ბულ წე სებს. 

2004 წლის მაუწ ყებ ლო ბის შე სა ხებ კა ნო ნი არ არის სრულ შე სა ბა-
მი სო ბა ში ევ რო კავ ში რის აუ დიო- ვი ზუა ლუ რი მე დია სერ ვი სე ბის სფე როს 
მა რე გუ ლი რე ბელ დი რექ ტი ვას თან. ამ დი რექ ტი ვის მოთ ხოვ ნე ბი შე თან-
ხმე ბის ძა ლა ში შეს ვლი დან სა მი წლის ვა და ში უნ და იყოს და ნერ გი ლი. 

სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლე ბის მხრი დან გარ კვეუ ლი უკ მა ყო ფი ლე ბა 
იქ ნა გა მოთ ქმუ ლი მაუწ ყებ ლო ბის შე სა ხებ კა ნონ ში ბო ლო პე რიოდ ში შე ტა-
ნილ ცვლი ლე ბებ თან და კავ ში რე ბით, რომ ლი თაც სა ქარ თვე ლოს კო მუ ნი კა-
ციე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ეროვ ნუ ლი კო მი სიის (GNCC) წევ რე ბის შერ ჩე ვის 
პრო ცე დუ რე ბი გა დაი სინ ჯა. კერ ძოდ, ამ ცვლი ლე ბე ბის შე სა ბა მი სად, კო მი-

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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სიის წევ რე ბი პარ ლა მენ ტის წევ რე ბის ხმა თა უმ რავ ლე სო ბით აირ ჩე ვიან, 
რის შე დე გა დაც ოპო ზი ციას, ან არა სა პარ ლა მენ ტო პო ლი ტი კურ გაერ თია-
ნე ბებს არა ნაი რი გავ ლე ნა არა აქვთ კო მი სიის წევ რე ბის არ ჩე ვის პრო ცეს ზე. 

სა ფოს ტო და სა კუ რიე რო მომ სა ხუ რე ბა. შე თან ხმე ბის შე სა ბა მი სად, სა-
ფოს ტო მომ სა ხუ რე ბის შე სა ხებ კა ნო ნი უნ და ეფუძ ნე ბო დეს ევ რო კავ ში რის 
სა ფოს ტო მომ სა ხუ რე ბის ში და ბაზ რის გან ვი თა რე ბის და მომ სა ხუ რე ბის 
ხა რის ხის გაუმ ჯო ბე სე ბის საერ თო წე სე ბის დი რექ ტი ვის და ევ რო კავ ში რის 
სა ფოს ტო მომ სა ხუ რე ბის კონ კუ რენ ციის თვის შემ დგო მი გახ სნის დი რექ-
ტი ვის მოთ ხოვ ნებს (დი რექ ტი ვე ბი 97/67/EC და 2002/39/EC, რომ ლი თაც 
ცვლი ლე ბე ბი იქ ნა შე ტა ნი ლი დი რექ ტი ვა ში 97/67/EC).

ეკო ნო მი კი სა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტრომ 2014 წელს 
შეი მუ შა ვა კა ნონ პროექ ტი სა ფოს ტო სექ ტორ ში ახა ლი მა რე გუ ლი რე ბე ლი 
ჩარ ჩოს და ნერ გვის მიზ ნით. კა ნონ პროექ ტის შე სა ბა მი სად სა ქარ თვე ლოს 
კო მუ ნი კა ციე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ეროვ ნუ ლი კო მი სია წარ მოად გენს 
სა ფოს ტო სექ ტო რის მა რე გუ ლი რე ბელ ორ გა ნოს, რო მელ მაც უნ და გა ნა-
ხორ ციე ლოს სა ფოს ტო მომ სა ხუ რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი საქ მია ნო ბის 
ოპე რა ტო რე ბის ავ ტო რი ზა ცია. 

მიუ ხე და ვად ამი სა, კა ნონ პროექ ტში მი თი თე ბუ ლია, რომ მხო ლოდ ერთ 
კომ პა ნიას (სა ქარ თვე ლოს ფოს ტას) მიე ნი ჭე ბა ეროვ ნუ ლი სა ფოს ტო ოპე-
რა ტო რის სტა ტუ სი, რაც ნიშ ნავს, რომ კომ პა ნიას მნიშ ვნე ლო ვა ნი გავ ლე ნა 
ექ ნე ბა ბა ზარ ზე და ყვე ლა სხვა ოპე რა ტორ მა ამ კომ პა ნიის მეშ ვეო ბით უნ და 
გა ნა ხორ ციე ლოს მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბა. კერ ძო კომ პა ნიე ბი და არა სამ-
თავ რო ბო სექ ტო რი ამ გა დაწ ყვე ტი ლე ბის წი ნააღ მდეგ წა ვი და და ამ ტკი-
ცებ დნენ, რომ იგი ეწი ნააღ მდე გე ბა ევ რო კავ ში რის შე სა ბა მი სი დი რექ ტი ვის 
მოთ ხოვ ნებს (2002/39/EC) და გააუა რე სებს სა ქარ თვე ლო ში კონ კუ რენ ციის 
თვალ საზ რი სით არ სე ბულ ვი თა რე ბას. ეკო ნო მი კი სა და მდგრა დი გან ვი-
თა რე ბის სა მი ნის ტრომ შეა ჩე რა კა ნონ პროექ ტის მი ღე ბის პრო ცე დუ რა და 
კერ ძო სექ ტორ სა და არა სამ თავ რო ბო სექ ტორ თან დის კუ სიე ბი დაიწ ყო. 
სა ხეც ვლი ლი კა ნონ პროექ ტის გან ხილ ვის ზუს ტი ვა და არ არის ცნო ბი ლი. 

ზო გა დად, სა ქარ თვე ლოს კო მუ ნი კა ციე ბის მა რე გუ ლი რე ბელ ეროვ-
ნულ კო მი სიას (GNCC) შე თან ხმე ბის გან ხორ ციე ლე ბას თან და კავ ში რე ბით 
დღის წეს რი გი აქვს შე მუ შა ვე ბუ ლი. კერ ძოდ: 

a) სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის ევ რო კავ ში რის ელექ ტრო ნუ ლი კო მუ-
ნი კა ციე ბი სა და მაუწ ყებ ლო ბის შე სა ხებ დი რექ ტი ვებ თან შე სა ბა მი სო ბის 
ანა ლი ზი. 

b) შე სა ბა მის ინ სტი ტუ ტებ თან ერ თად ელექ ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა ციე ბი სა და 
მაუწ ყებ ლო ბის შე სა ხებ კა ნო ნებ ში შე სა ტა ნი ცვლი ლე ბე ბის გან საზ ღვრა. 

c) ელექ ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა ციე ბი სა და მაუწ ყებ ლო ბის სექ ტორ ში კონ კუ-
რენ ტუ ლი გა რე მოს ჩა მო ყა ლი ბე ბის და ICT მომ სა ხუ რე ბე ბის გან ვი თა-
რე ბის ხელ შეწ ყო ბა. 
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ციფ რუ ლი სექ ტო რი - მოკ ლე მი მო ხილ ვა 

მო ცე მუ ლი სექ ტო რი ელექ ტრო ნულ კო მუ ნი კა ციებ სა და მთლიან ICT 
სექ ტორს მოი ცავს და იგი სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის რე ფორ მი რე-
ბი სა და მო დერ ნი ზა ციის პრო ცე სის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს სტრა ტე გიულ 
ნა წილს წარ მოად გენს. 

ICT სექ ტო რი სწრა ფად ვი თარ დე ბა, მათ შო რის სა ხელ მწი ფოს მიერ 
მი წო დე ბუ ლი ელექ ტრო ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ხარ ჯზე. 

შე თან ხმე ბა ით ვა ლის წი ნებს ევ რო კავ ში რის მა რე გუ ლი რე ბელ ჩარ-
ჩოს თან და პრაქ ტი კას თან ეტა პობ რივ დაახ ლოე ბას სა მი დან ხუ თი 
წლის ვა და ში. 

სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბა ნა წი ლობ რივ შე სა ბა მი სო ბა შია ევ-
რო კავ ში რის დი რექ ტი ვებ თან და მიმ დი ნა რეობს მუ შაო ბა დარ ჩე ნილ 
დი რექ ტი ვებ თან დაახ ლოე ბა ზე, ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მის შე სა-
ბა მი სად. 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
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20. მომხმარებელთა დაცვა 

ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბა მიზ ნად ისა-
ხავს ში და ბა ზარ ზე დაშ ვე ბუ ლი პრო დუქ ციი სა და 
მომ სა ხუ რე ბის მოხ მა რე ბი სას მომ ხმა რე ბელ თა 
ჯან მრთე ლო ბი სა და უსაფ რთხოე ბის მა ღა ლი 
ხა რის ხის დაც ვას უსაფ რთხოე ბის მკაცრ ზო-
გად წე სებ სა და სტან დარ ტებ ზე დაყ რდნო ბით. 
წი ნამ დე ბა რე თავ ში გან ხი ლუ ლი მომ ხმა რე ბელ-
თა დაც ვის სფე როს კა ნონ მდებ ლო ბა მოი ცავს 
ფარ თო პრინ ცი პებს და მა თი გან ხორ ციე ლე ბის 

ჰო რი ზონ ტა ლურ ღო ნის ძიე ბებს. მიუ ხე და ვად ამი სა აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ 
ცალ კეუ ლი საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბის, სამ რეწ ვე ლო პრო დუქ ციი სა და მომ სა-
ხუ რე ბის უსაფ რთხოე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი დე ტა ლუ რი მოთ ხოვ ნე ბის 
უმე ტე სი ნა წი ლი ევ რო კავ ში რის ში და ბაზ რის სექ ტო რულ კა ნონ მდებ ლო-
ბა შია ასა ხუ ლი და, შე სა ბა მი სად, სხვა თა ვებ შია გან ხი ლუ ლი. 

შე თან ხმე ბის მოთ ხოვ ნე ბი 

შე თან ხმე ბის მოთ ხოვ ნე ბი, რომ ლე ბიც მომ ხმა რე ბელ თა უფ ლე ბებს 
ეხე ბა მთელ რიგ ზო გად ვალ დე ბუ ლე ბებს შეი ცავს. ამ ვალ დე ბუ ლე ბე ბი დან 
ერ თერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ვალ დე ბუ ლე ბის ამ სახ ვე ლი დე ბუ-
ლე ბის შე სა ბა მი სად, შე თან ხმე ბის მხა რეე ბი: „ი თა ნამ შრომ ლე ბენ, რა თა 
უზ რუნ ველ ყონ მომ ხმა რე ბელ თა დაც ვის მა ღა ლი დო ნე და მიაღ წიონ 
თავ სე ბა დო ბას მომ ხმა რე ბელ თა დაც ვის მათ სის ტე მებს შო რის“ (მუხ-
ლი 345). მთელ რიგ სხვა მოთ ხოვ ნებ თან ერ თად, ეს ასე ვე გუ ლის ხმობს 
ინ ფორ მა ციის გაც ვლას მომ ხმა რე ბელ თა დაც ვის სის ტე მე ბის შე სა ხებ, 
მომ ხმა რე ბელ თა გა ნათ ლე ბას /ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა სა და მა თი შე საძ-
ლებ ლო ბე ბის გაძ ლიე რე ბას, ასე ვე მომ ხმა რე ბელ თა და მოუ კი დე ბე ლი 
ასო ცია ციე ბის საქ მია ნო ბის წა ხა ლი სე ბას (მუხ ლი 346).

სა ქარ თვე ლო იღებს ვალ დე ბუ ლე ბას გან საზ ღვრულ ვა დებ ში ეტა პობ-
რი ვად დაუახ ლოოს თა ვი სი კა ნონ მდებ ლო ბა ევ რო კავ ში რის 19 სა კა ნონ-
მდებ ლო აქტს, რომ ლე ბიც შე თან ხმე ბის XXIX და ნარ თშია მი თი თე ბუ ლი. 
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აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ეს ვა დე ბი უფ რო ხან გრძლი ვია, ვიდ რე მა გა ლი თად 
უკ რაი ნის შემ თხვე ვა ში გან საზ ღვრუ ლი ვა დე ბი (სა მი წლის ნაც ვლად ხუ-
თი წლის ვა და ში). 

მომ ხმა რე ბელ თა დაც ვის პო ლი ტი კის უმ თავ რე სი მი ზა ნი პრო დუქ ტის 
უსაფ რთხოე ბაა. შე თან ხმე ბის შე სა ბა მი სად, სა ქარ თვე ლომ უნ და გა ნა ხორ-
ციე ლოს პრო დუქ ტის ზო გა დი უსაფ რთხოე ბის დი რექ ტი ვის მოთ ხოვ ნე ბი 
(GPSD). ამ დი რექ ტი ვის ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი 2012 წელს უკ ვე ასა ხუ ლი 
იქ ნა სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბა ში, კერ ძოდ კი პრო დუქ ტის უსაფ-
რთხოე ბი სა და თა ვი სუ ფა ლი მი მოქ ცე ვის კო დექ სში. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ 
ევ რო კო მი სიის მიერ 2013 წელს მი ღე ბუ ლი პრო დუქ ტის უსაფ რთხოე ბი სა 
და ბაზ რის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის პა კე ტის შე სა ბა მი სად ევ რო კავ შირ ში ახა ლი 
ზო მე ბი დაი ნერ გა საკ ვე ბი და კოს მე ტი კუ რი პრო დუქ ტე ბის უვ ნებ ლო ბი სა 
და უსაფ რთხოე ბის გაუმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით. 

უსა მარ თლო კო მერ ციუ ლი პრაქ ტი კის, შეც დო მა ში შემ ყვა ნი რეკ ლა-
მის, და კონ ტრაქ ტის უსა მარ თლო პი რო ბე ბის პრაქ ტი კის აღ მოფ ხვრის 
მიზ ნით, სა ქარ თვე ლომ თა ვი სი კა ნონ მდებ ლო ბა უნ და დაუახ ლოოს ევ-
რო კავ ში რის მთელ რიგ დი რექ ტი ვებს, რაც ხუ თი წლის ვა და ში უნ და გან-
ხორ ციელ დეს. იგი ვე ვრცელ დე ბა წე სებ ზე, რომ ლე ბიც ით ვა ლის წი ნებს 
კარ და კარ მე თო დით პრო დუქ ტე ბის რეა ლი ზა ციას თან, სა მოგ ზაუ რო პა-
კე ტებ თან, სა მომ ხმა რებ ლო კრე დი ტებ თან და ფი ნან სუ რი მომ სა ხუ რე ბის 
მი წო დე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი მოთ ხოვ ნე ბის გამ კაც რე ბას. 

მომ ხმა რებ ლებ თა უფ ლე ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი წე სე ბის აღ სრუ ლე-
ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით 2013 წელს ევ რო კავ შირ მა ახა ლი კა ნონ მდებ-
ლო ბა მიი ღო და ვე ბის გა დაწ ყვე ტის ალ ტერ ნა ტიუ ლი სა შუა ლე ბე ბის, მათ 
შო რის და ვე ბის ონ ლაინ გა დაწ ყვე ტის თაო ბა ზე, რაც სა მომ ხმა რებ ლო 
და ვე ბის სა სა მარ თლოს გა რეთ სწრა ფად და და ბა ლი და ნა ხარ ჯე ბით გა-
დაწ ყვე ტას ით ვა ლის წი ნებს. მო ცე მუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბა მა ლე ევ რო კავ-
ში რის მას შტა ბით დაი ნერ გე ბა.106

გან ხორ ციე ლე ბის პერ სპექ ტი ვე ბი 

სა ქარ თვე ლოს, რო გორც პოს ტ-საბ ჭო თა ქვე ყა ნას, შე და რე ბით მცი-
რე გა მოც დი ლე ბა აქვს მომ ხმა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის სფე რო ში. 
ამ ჟა მად ქვე ყა ნა ში არ არ სე ბობს მომ ხმა რე ბელ თა დაც ვის ცალ კე ორ-
გა ნო, მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ რამ დე ნი მე მა რე გუ ლი რე ბელ ორ გა ნო სა 
და სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რა ში არ სე ბობს მომ ხმა რე ბელ თა დაც ვა ზე პა-

106 იხილეთ დირექტივა  2013/11/EU  სამომხმარებლო დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული  
საშუალებების შესახებ, რომელიც გადაისინჯა  რეგულაციით  (EC) 2006/2004, და დირექტივა  
2009/22/EC (სამომხმარებლო დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმების შესახებ და 
რეგულაცია (EU) 524/2013 სამომხმარებლო დავების ონლაინ გადაწყვეტის შესახებ, და  რეგულაცია 
(EC) 2006/2004, რომლითაც იგი გადაისინჯა, ასევე დირექტივა  2009/22/EC (სამომხმარებლო 
დავების ონლაინ გადაწყვეტის წესები). 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   

182



სუ ხის მგე ბე ლი სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თეუ ლე ბი. სა ქარ თვე ლოს ენერ გე ტი-
კი სა და წყალ მო მა რა გე ბის ეროვ ნულ მა რე გუ ლი რე ბელ კო მი სია სა და 
სა ქარ თვე ლოს კო მუ ნი კა ციე ბის მა რე გუ ლი რე ბელ ეროვ ნულ კო მი სია-
ში ფუნ ქციო ნი რებს მომ ხმა რე ბელ თა ომ ბუც მე ნის სამ სა ხუ რე ბი. ორი ვე 
კო მი სია ში მომ ხმა რე ბელ თა დაც ვის გან ყო ფი ლე ბე ბი და წე სე ბუ ლე ბის 
სტრუქ ტუ რუ ლი ნა წი ლია და ისი ნი პა სუ ხის მგე ბელ ნი არიან მომ ხმა რე-
ბელ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვა ზე ტა რი ფე ბის გან საზ ღვრა სა და მომ სა ხუ რე ბის 
ხელ მი საწ ვდო მო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის პრო ცეს ში. სურ სა თის ეროვ ნუ ლი 
საა გენ ტო პა სუ ხის მგე ბე ლია სურ სა თი სა და საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბის ბაზ რის 
ზე დამ ხედ ვე ლო ბა ზე, ხო ლო შრო მის, ჯან მრთე ლო ბი სა და სო ცია ლუ რი 
დაც ვის სა მი ნის ტროს მომ ხმა რე ბელ თა დაც ვის თა ვი სი სტრუქ ტუ რე ბი 
გააჩ ნია, თუმ ცა შეზ ღუ დუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბით. გარ და ამი სა, ში და აუ-
დი ტის ან ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფის სამ სა ხუ რე ბი ასე ვე პა სუ ხის მგე ბელ ნი 
არიან მომ ხმა რე ბელ თა დაც ვა ზე. 

ახა ლი კა ნონ პროექ ტი მომ ხმა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის შე სა ხებ 
მომ ხმა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის ბევ რად უფ რო ვრცელ ჩა მო ნათ ვალს ასა-
ხავს, ვიდ რე 2012 წლის პრო დუქ ტის უსაფ რთხოე ბი სა და თა ვი სუ ფა ლი 
მი მოქ ცე ვის კო დექ სი. ამ კა ნონ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია ევ რო კავ ში რის 
პრო დუქ ტის ზო გა დი უსაფ რთხოე ბის დი რექ ტი ვის მოთ ხოვ ნე ბი (GPSD), 
და მას ში ასა ხუ ლია დე ბუ ლე ბე ბი დის ტან ციუ რი კონ ტრაქ ტე ბის შე სა ხებ, 
შეც დო მა ში შემ ყვა ნი რეკ ლა მი სა და მომ ხმა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დაც-
ვის სფე რო ში არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციე ბის რო ლის შე სა ხებ. ახა ლი 
კა ნო ნი პარ ლა მენტს 2016 წელს უნ და მიე ღო და დაიწ ყო მი სი გან ხილ ვის 
პრო ცე სი. აღ სა ნიშ ნა ვია, კერ ძო სექ ტორ მა გარ კვეუ ლი კრი ტი კა გა მო-
ხა ტა მომ ხმა რე ბელ თა ომ ბუდ სმე ნის პა სუ ხის მგებ ლო ბებ თან და კავ ში-
რე ბით. გარ და ამი სა, კა ნონ პროექ ტი არ შეი ცავს დი რექ ტი ვე ბის მთელ 
რი გი დე ბუ ლე ბებს, რომ ლებ თა ნაც დაახ ლოე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა სა ქარ-
თვე ლომ იკის რა, მა გა ლი თად, სა მოგ ზაუ რო და ტუ რის ტუ ლი პა კე ტე ბის 
შე სა ხებ. მი ზან შე წო ნი ლია მო ცე მუ ლი კა ნონ პროექ ტის კი დევ ერ თხელ 
გა და სინ ჯვა ერ თის მხრივ სა ქარ თვე ლოს თვის და კის რე ბუ ლი ვალ დე ბუ-
ლე ბე ბის, ხო ლო მეო რეს მხრივ მთავ რო ბი სა და ბიზ ნეს სექ ტო რის მიერ ამ 
მოთ ხოვ ნე ბის გან ხორ ციე ლე ბას თან და კავ ში რე ბით გა სა ღე ბი ხარ ჯე ბის, 
გან სა კუთ რე ბით კი, მომ ხმა რე ბელ თა დაც ვის შე სა ხებ თავ ში ასა ხუ ლი 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. ეს ვალ დე ბუ ლე ბე ბი შე თან ხმე ბის 
ძა ლა ში შეს ვლი დან ხუ თი წლის ვა და ში უნ და იყოს და ნერ გი ლი. 

სა ქარ თვე ლო ში მომ ხმა რე ბელ თა დაც ვის თა ნა მედ რო ვე სის ტე მის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბა ევ რო პის საუ კე თე სო პრაქ ტი კის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ინ-
ვეს ტი ციებს, რე სურ სებს და ძა ლის ხმე ვას სა ჭი როებს. სა ქარ თვე ლოს მიერ 
მომ ხმა რე ბელ თა დაც ვის პო ლი ტი კას თან და კავ ში რე ბით და კის რე ბუ ლი 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბი შეიძ ლე ბა ორ კა ტე გო რიად დაი ყოს. პირ ვე ლი მოი ცავს 
მოთ ხოვ ნებს, რომ ლე ბიც ეხე ბა მომ ხმა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის სის-
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ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბას და და კავ ში რე ბუ ლია ად მი ნის ტრა ციულ ხარ ჯებ-
თან, რად გა ნაც უნ და შეიქ მნას შე სა ბა მი სი სა ხელ მწი ფო ინ სტი ტუ ტე ბი, 
რომ ლე ბიც მომ ხმა რე ბელ თა დაც ვა ზე იქ ნე ბიან პა სუ ხის მგე ბე ლი. მეო რე 
და კავ ში რე ბუ ლია ბიზ ნეს სექ ტო რის ხარ ჯებ თან, რად გა ნაც და კის რე ბუ ლი 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბი გა მოიწ ვევს კერ ძო სექ ტორ სა და მომ ხმა რე ბელ თა შო-
რის არ სე ბუ ლი ურ თიერ თო ბე ბი სა და პრაქ ტი კის გა და სინ ჯვას და შეც ვლას. 

მა გა ლი თის სა ხით, სა ქარ თვე ლომ ვალ დე ბუ ლე ბა იკის რა შეც ვა ლოს 
არ სე ბუ ლი წე სე ბი და პრაქ ტი კა ისეთ სფე როებ ში, რო გო რი ცაა სა ბან კო 
სექ ტო რი, ტუ რიზ მი და ტყა ვის ნა წარ მი. სა ბან კო სექ ტორ ში ცვლი ლე ბის აუ-
ცი ლებ ლო ბა მო ტი ვი რე ბუ ლია კლიენ ტე ბის დაც ვით. მა გა ლი თად, კლიენტს 
უნ და ჰქონ დეს შე საძ ლებ ლო ბა გაწ ყვი ტოს საკ რე დი ტო ხელ შეკ რუ ლე ბა 
მი სი ხელ მო წე რი დან 14 კა ლენ და რუ ლი დღის გან მავ ლო ბა ში რაი მე მი-
ზე ზე ბის და სა ხე ლე ბის გა რე შე. ტუ რიზ მის სექ ტორ ში ტურ -ო პე რა ტო რებს 
მომ ხმა რებ ლე ბის წი ნა შე პა სუ ხის მგებ ლო ბა დაე კის რე ბათ კონ ტრაქ ტით 
გათ ვა ლის წი ნე ბულ ვალ დე ბუ ლე ბებ ზე, მიუ ხე და ვად იმი სა, ეს ვალ დე ბუ ლე-
ბე ბი ტუ რო პე რა ტორ მა თა ვად უნ და შეას რუ ლოს თუ მომ სა ხუ რე ბის სხვა 
მიმ წო დებ ლის ვა დე ბუ ლე ბაა. ასე თი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შე დე გად შეიძ ლე ბა 
ისე თი პრო დუქ ტე ბის ღი რე ბუ ლე ბა, რო გო რი ცაა სა მოგ ზაუ რო პა კე ტე ბი, საგ-
რძნობ ლად გაი ზარ დოს. რაც შეე ხე ბა ტყა ვის ნა წარმს, ბიო ციდ დი მე თილ 
ფუ მა რა ტის შემ ცვე ლი პრო დუქ ტე ბი არ უნ და იყოს დაშ ვე ბუ ლი ბა ზარ ზე. 

ასე თი მოთ ხოვ ნე ბის გან ხორ ციე ლე ბის ხარ ჯე ბი ბიზ ნეს სექ ტო რის 
და მთავ რო ბის თვის გან სხვა ვე ბუ ლი იქ ნე ბა, იმის მი ხედ ვით, გან სა ხორ-
ციე ლე ბე ლი ზო მე ბი კონ კრე ტულ პრო დუქ ციას თან არის და კავ ში რე ბუ ლი, 
თუ უფ რო ზო გა დი ან ად მი ნის ტრა ციუ ლი ხა სია თი საა. მა გა ლი თად, ერ თ-
ერ თი მოთ ხოვ ნით იკ რძა ლე ბა „ო რი გი ნა ლუ რი სტი ლის სან თე ბე ლე ბის“ 
ბა ზარ ზე დაშ ვე ბა, თუ ისი ნი არ არიან ბავ შვის თვის უსაფ რთხო, მაგ რამ 
ასეთ შემ თხვე ვა ში მოთ ხოვ ნე ბის შეს რუ ლე ბა არ არის და კავ ში რე ბუ ლი 
დიდ ხარ ჯებ თან, რად გა ნაც ასე თი სან თე ბე ლე ბის დი დი წი ლი ევ რო კავ ში-
რის ქვეყ ნე ბი და ნა არის იმ პორ ტი რე ბუ ლი და ისი ნი უკ ვე აკ მა ყო ფი ლე ბენ 
შე სა ბა მი სო ბის მოთ ხოვ ნებს. ევ რო კავ ში რის იმ აქ ტე ბის გან ხორ ციე ლე ბა, 
რომ ლე ბიც პირ ველ კა ტე გო რიას მიე კუთ ვნე ბა, მნიშ ვნე ლო ვან ად მი ნის-
ტრა ციულ რე სურ სებს სა ჭი როებს, რა თა შე სა ბა მი სი ინ სტი ტუ ტე ბი ჩა მო-
ყა ლიბ დეს, ან მოხ დეს არ სე ბუ ლი ინ სტი ტუ ტე ბის, ასე ვე ფუნ ქციე ბი სა და 
პრო ცე დუ რე ბის ახალ მოთ ხოვ ნებ თან შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვნა ნა. 

 მომ ხმა რე ბელ თა დაც ვის სფე რო ში მცი რე რაო დე ნო ბის არა სამ-
თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციე ბი მუ შაო ბენ, კერ ძოდ კი სა ქარ თვე ლოს მომ-
ხმა რე ბელ თა ფე დე რა ცია, სა ქარ თვე ლოს სტრა ტე გიუ ლი კვლე ვე ბი სა და 
გან ვი თა რე ბის ცენ ტრი და ევ რო პის ფონ დი. სა ქარ თვე ლოს სტრა ტე გიუ-
ლი კვლე ვე ბი სა და გან ვი თა რე ბის ცენ ტრმა სპე ცია ლუ რი ვებ -პორ ტა ლი 
შექ მნა (www.momkhmarebeli.ge), რომ ლის მეშ ვეო ბი თაც მომ ხმა რებ ლებს 
ინ ფორ მა ცია მიე წო დე ბათ, და მათ შე კით ხვებ ზე პა სუ ხე ბის გა ცე მა ხდე ბა. 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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სა ქარ თვე ლოს მომ ხმა რე ბელ თა დაც ვის სფე რო ში მცი რე გა მოც დი-
ლე ბა გააჩ ნია. 

შე თან ხმე ბის შე სა ბა მი სად, სა ქარ თვე ლომ მომ ხმა რე ბელ თა დაც ვის 
სფე რო ში ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბას თან დაახ ლოე ბა შე თან-
ხმე ბის ძა ლა ში შეს ვლი დან ხუ თი წლის ვა და ში უნ და უზ რუნ ველ ყოს. 

ახა ლი კა ნო ნი ძი რი თა დად აკ მა ყო ფი ლებს ევ რო კავ ში რის დი რექ ტი-
ვას პრო დუქ ტის ზო გა დი უსაფ რთხოე ბის შე სა ხებ. 

სა ქარ თვე ლოს ვალ დე ბუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც მოით ხოვს არ სე ბუ ლი 
წე სე ბი სა და პრაქ ტი კის ცვლი ლე ბას, შეე ხე ბა მა გა ლი თად სა ბან კო 
სექ ტორს, ტუ რიზ მსა და ტყა ვის წარ მოე ბას. 
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21. კორპორაციული სამართალი 

სა ქარ თვე ლოს სრულ ყო ფი ლად ფუნ ქციო ნი რე-
ბად სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა ზე გა დას ვლის ხელ-
შეწ ყო ბი სა და ვაჭ რო ბის და ინ ვეს ტი ციე ბის თვის 
სტა ბი ლუ რი გა რე მოს შექ მნის მიზ ნით შე თან ხმე-
ბა შეი ცავს მოკ ლე თავს შემ დეგ სა კით ხებ ზე: i) 
კორ პო რა ციუ ლი სა მარ თლი ii) კორ პო რა ციუ ლი 
მმარ თვე ლო ბა, და iii) ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიც ხვა 
და აუ დი ტი. მო ცე მუ ლი თა ვი მოკ ლე და არამ-
კაცრ დე ბუ ლე ბას შეი ცავს, რომ ლის შე სა ბა მი სად 

სა ქარ თვე ლო მიზ ნად ისა ხავს მო ცე მულ სფე როებ ში ევ რო კავ შირ თან 
თა ნამ შრომ ლო ბას. ამ მიზ ნის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ევ რო კავ ში რი და სა-
ქარ თვე ლო რე გუ ლა რულ დია ლოგს გა მარ თა ვენ ინ ფორ მა ციი სა და 
გა მოც დი ლე ბის გა ზია რე ბის თვის ზე მოხ სე ნე ბულ სამ სფე რო ში რო გორც 
არ სე ბუ ლი სის ტე მე ბის, ისე ახა ლი ტენ დენ ციე ბის თაო ბა ზე. სა ქარ თვე ლო 
იღებს ვალ დე ბუ ლე ბას ეტა პობ რი ვად დაუახ ლოოს თა ვი სი კა ნონ მდებ-
ლო ბა ევ რო კავ ში რის გარ კვეულ კა ნონ მდებ ლო ბა სა და საერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტებს (და ნარ თი XXVIII).

კორ პო რა ციუ ლი სამართალი. მო ცე მულ სფე რო ში ძი რი თა დი მი ზა-
ნია აქ ციო ნერ თა, კრე დი ტორ თა და სხვა და კავ ში რე ბულ მხა რე თა დაც-
ვის გაუმ ჯო ბე სე ბა ევ რო კავ ში რის კორ პო რა ციუ ლი სა მარ თლის სფე როს 
დი რექ ტი ვებ თან დაახ ლოე ბის გზით. 

მნიშ ვნე ლო ვა ნი დი რექ ტი ვა (2009/101/EC),107 რო მელ თა ნაც დაახ-
ლოე ბა ხუ თი წლის ვა და ში უნ და გან ხორ ციელ დეს, მოით ხოვს, რომ შეზ-
ღუ დუ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბის სა ჯა რო კომ პა ნიებ მა (PLLC) უზ რუნ ველ ყონ 
ყო ვე ლი ფი ნან სუ რი წლის თვის მა თი სტრუქ ტუ რის და წეს დე ბის, ბუ ღალ-
ტრუ ლი ბა ლან სის, მო გე ბა- ზა რა ლის, ასე ვე მე სა მე მხა რეე ბის წი ნა შე 
კომ პა ნიის წარ მო მად გენ ლო ბა ზე უფ ლე ბა მო სი ლი პი რე ბის და ნიშ ვნის, 
კომ პა ნიის და ხურ ვის ან ლიკ ვი და ციის შე სა ხებ ინ ფორ მა ციის გამ ჟღავ-

107  დირექტივა შეეხება კომპანიების წევრებისა და მესამე მხარეების ინტერესების დაცვას. 
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ნე ბა. ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის დო კუ მენ ტა ციას თან და კავ ში რე ბით, რაც 
ევ რო კავ ში რის შე სა ბა მი სი დი რექ ტი ვე ბის მოთ ხოვ ნე ბის დაც ვით უნ და 
იწარ მოე ბო დეს, ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბა ით ვა ლის წი ნებს დათ ქმას, რომ-
ლის შე სა ბა მი სა დაც გარ კვეუ ლი კა ტე გო რიის კომ პა ნიე ბი გა თა ვი სუფ ლდე-
ბიან ამ მოთ ხოვ ნე ბის გან, რის შე სა ხე ბაც სა ქარ თვე ლოს მიერ მი ღე ბუ ლი 
გა დაწ ყვე ტი ლე ბა ეც ნო ბე ბა ასო ცი რე ბის საბ ჭოს შე თან ხმე ბის ძა ლა ში 
შეს ვლი დან არაუგ ვია ნეს ერ თი წლის ვა და ში. 

მო ცე მუ ლი ინ ფორ მა ცია აღ რიც ხუ ლი უნ და იყოს ცენ ტრა ლურ რეეს-
ტრში, კო მერ ციულ რეეს ტრში, ან სა წარ მო თა რეეს ტრში გახ სნილ ფაილ-
ში. იგი უნ და გა მოქ ვეყ ნდეს ოფი ცია ლურ ბეჭ დვით ორ გა ნო ში ან სხვა 
სა შუა ლე ბით, და ელექ ტრო ნულ ფორ მატ ში უნ და იყოს ხელ მი საწ ვდო მი. 
აღ ნიშ ნუ ლი დი რექ ტი ვა ასე ვე შეი ცავს კომ პა ნიე ბის გაუქ მე ბის წესს, რას-
თან და კავ ში რე ბი თაც სა სა მარ თლო გა დაწ ყვე ტი ლე ბაა სა ჭი რო. ასე ვე, 
მო ცე მუ ლია იმ გა რე მოე ბე ბის ამომ წუ რა ვი ჩა მო ნათ ვა ლი, რო დე საც შეიძ-
ლე ბა მოთ ხოვ ნი ლი იქ ნას კომ პა ნიის გაუქ მე ბა. 

სა ქარ თვე ლო ში შეზ ღუ დუ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბის სა ჯა რო კომ პა ნიე-
ბის მი მართ (ე.წ. ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი სა წარ მოე ბი) ასო ცი რე ბის შე თან ხმე-
ბის ხელ მო წე რამ დეც საკ მაოდ მა ღა ლი მა რე გუ ლი რე ბე ლი სტან დარ ტე ბი 
ვრცელ დე ბო და. შე სა ბა მი სად, ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი დი რექ ტი ვის მოთ ხოვ ნე ბი 
არ წარ მოადგნს მნიშ ვნე ლო ვან და მა ტე ბით ტვირთს. 

მეო რე მნიშ ვნე ლო ვა ნი დი რექ ტი ვა (77/91/EEC, შეს წო რე ბუ ლი დი-
რექ ტი ვით 2012/30/EU),108 რო მე ლიც სა მი წლის ვა და ში უნ და გან ხორ-
ციელ დეს, შეე ხე ბა შეზ ღუ დუ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბის სა ჯა რო კომ პა ნიე ბის 
კა პი ტა ლის ქო ნა სა და ცვლი ლე ბას და მიზ ნად ისა ხავს აქ ციო ნე რე ბის 
და კრე დი ტო რე ბის დაც ვას. დი რექ ტი ვა მოით ხოვს, რომ წეს დე ბა შეი-
ცავ დეს ისეთ ინ ფორ მა ციას, რო გო რი ცაა კომ პა ნიის მიზ ნე ბი, კა პი ტა ლის 
მო ცუ ლო ბა, და კომ პა ნიის მარ თვა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რე ბის და ნიშ ვნის 
წე სი. გარ და ამი სა, უნ და გა მოქ ვეყ ნდეს სა ვაჭ როდ დაშ ვე ბუ ლი აქ ციე ბის 
(კომ პა ნიის მიერ გა მოშ ვე ბუ ლი აქ ციე ბი) ღი რე ბუ ლე ბის, რაო დე ნო ბი სა 
და აგ რეთ ვე, კა პი ტა ლის თაო ბა ზე ინ ფორ მა ცია. დი რექ ტი ვა ში გან საზ-
ღვრუ ლია ევ რო კავ ში რის შეზ ღუ დუ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბის სა ჯა რო კომ-
პა ნიე ბის (PLLC) მი ნი მა ლუ რი კა პი ტა ლის მოთ ხოვ ნა, რაც 25,000 ევ როს 
ტო ლია, მაგ რამ XXVIII და ნარ თის შე სა ბა მი სად მი ნი მა ლუ რი კა პი ტა ლის 
მოთ ხოვ ნა სა ქარ თვე ლოს შემ თხვე ვა ში გა ნი საზ ღვრე ბა ასო ცი რე ბის საბ-
ჭოს გა დაწ ყვე ტი ლე ბით. მო ცე მუ ლი დი რექ ტი ვა ასე ვე არე გუ ლი რებს დი-
ვი დენ დე ბის გა ნა წი ლე ბას, აქ ციე ბის ემი სიას და შე ძე ნას, და კომ პა ნიის 
კა პი ტა ლის გაზ რდას ან შემ ცი რე ბას. დი რექ ტი ვა ზღუ დავს შეზ ღუ დუ ლი 
პა სუ ხის მგებ ლო ბის სა ჯა რო კომ პა ნიე ბის (PLLC) მიერ სა კუ თა რი აქ ციე ბის 
შე ძე ნის შე საძ ლებ ლო ბას. ამ უკა ნას კნე ლი დე ბუ ლე ბის გან ხორ ციე ლე ბა 

108 მოცემული შეეხება შეზღუდული პასუხისმგებლობის საჯარო კომპანიების დაფუძნებასთან 
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სა ვა რაუ დოდ არ იქ ნე ბა და კავ ში რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ვან პრობ ლე მებ თან, 
მაგ რამ მი ნი მა ლურ კა პი ტალ თან და კავ ში რე ბუ ლი მოთ ხოვ ნის შეს რუ ლე ბა 
შეიძ ლე ბა პრობ ლე მა ტუ რი აღ მოჩ ნდეს. ამ ჟა მად მი ნი მა ლუ რი კა პი ტა ლის 
მოთ ხოვ ნე ბი მხო ლოდ იმ სა ფი ნან სო ინ სტი ტუ ტებ ზე ვრცელ დე ბა, რომ ლე-
ბიც ლი ცენ ზი რე ბულ ნი არიან სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კის, ან სა ქარ-
თვე ლოს დაზ ღვე ვის სა ხელ მწი ფო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რის მიერ. 
მო ცე მუ ლი მოთ ხოვ ნა პრუ დენ ციუ ლი რე გუ ლი რე ბის მიზ ნებს ემ სა ხუ რე ბა. 
სხვა კომ პა ნიე ბის თვის (ა რა- სა ფი ნან სო კომ პა ნიე ბი) შე საძ ლე ბე ლია რთუ-
ლი იყოს მი ნი მა ლუ რი კა პი ტა ლის შე სა ხებ მოთ ხოვ ნის დაკ მა ყო ფი ლე ბა. 

გარ და ამ დი რექ ტი ვე ბი სა, 21.1 ცხრილ ში მო ცე მუ ლი ინ ფორ მა ციის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, XXVIII და ნარ თში ასე ვე ასა ხუ ლია კორ პო რა ციუ ლი სა-
მარ თლის სფე როს რამ დე ნი მე სხვა დი რექ ტი ვა, რომ ლებ თან დაახ ლოე ბა 
სა ქარ თვე ლომ შე თან ხმე ბის ძა ლა ში შეს ვლი დან 3-6 წლის ვა და ში უნ და 
უზ რუნ ველ ყოს. 

ცხრილი 21.1 ევროკავშირის კორპორაციული სამართლის დირექტივები, 
რომლებიც საქართველოზე ვრცელდება. 

ევროკავშირის დირექტივები არსი 

დირექტივა 78/855/EEC შეზღუდული 
პასუხისმგებლობის საჯარო კომპანიების 
შერწყმის შესახებ (ჩანაცვლებული 
დირექტივით 2011/35/EU)

შეეხება ევროკავშირის ცალკეულ 
წევრ ქვეყანაში შეზღუდული 
პასუხისმგებლობის საჯარო 
კომპანიების შერწყმას 

დირექტივა 82/891/EEC შეზღუდული 
პასუხისმგებლობის საჯარო კომპანიების 
გაყოფის შესახებ, რომელშიც ცვლილება შევიდა 
დირექტივით 2007/63/EC და 2009/109/EC

შეეხება ევროკავშირის ცალკეულ 
წევრ ქვეყანაში შეზღუდული 
პასუხისმგებლობის საჯარო 
კომპანიების გაყოფას 

დირექტივა 89/666/EEC ერთი წევრი 
სახელმწიფოს სამართლით დარეგულირებული 
გარკვეული კატეგორიების კომპანიების მიერ 
სხვა წევრ სახელმწიფოებში ფილიალების 
გახსნასთან დაკავშირებით კომპანიის შესახებ 
ინფორმაციის გასაჯაროების მოთხოვნების 
შესახებ 

დირექტივა ადგენს კომპანიების უცხო 
ქვეყნებში დაარსებულ ფილიალებთან 
დაკავშირებული ინფორმაციის 
გასაჯაროების მოთხოვნებს 

დირექტივა 2009/102/EC ერთ-წევრიანი 
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საჯარო 
კომპანიების შესახებ 

ადგენს ერთ-წევრიანი კომპანიის 
დაფუძნების პირობებს (სადაც ყველა 
აქცია ერთ აქციონერს ეკუთვნის) 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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 დირექტივა 2004/25/EC ერთი კომპანიის მიერ 
მეორე კომპანიის აქციების საკონტროლო 
პაკეტის შეძენის შესახებ 

ადგენს მინიმალურ სახელმძღვანელო 
პრინციპებს კომპანიის აქციების 
საკონტროლო პაკეტის შეძენასთან 
დაკავშირებით, როდესაც ამ 
აქციების მთლიანი პაკეტი, ან მისი 
ნაწილი, დაშვებულია სავაჭროდ 
რეგულირებულ ბაზარზე 

დირექტივა 2007/36/EC 2007/36/EC საფონდო 
ბირჟაზე სავაჭროდ ნებადართული აქციების 
ემიტენტ კომპანიებში აქციონერთა გარკვეული 
უფლებების განხორციელების თაობაზე

ადგენს იმ კომპანიების კრებაზე 
აქციონერთა უფლებებით 
სარგებლობის მოთხოვნებს, 
რომლებსაც წარმომადგენლობა 
გააჩნიათ ევროკავშირის წევრ 
ქვეყანაში და დარეგისტრირებული 
არიან ფასიანი ქაღალდების ბირჟაზე 

სა ბუ ღალ ტრო აღ რიც ხვა და აუ დი ტი. ამ სფე რო ში სა ქარ თვე ლო 
იღებს ვალ დე ბუ ლე ბას დაუახ ლოოს თა ვი სი კა ნონ მდებ ლო ბა დი რექ ტი ვას 
78/660/EEC გარ კვეუ ლი კა ტე გო რიის კომ პა ნიე ბის წლიუ რი ან გა რი შე ბის 
შე სა ხებ და დი რექ ტი ვას 83/349/EEC კონ სო ლი დი რე ბუ ლი ან გა რი შე ბის 
შე სა ხებ. მო ცე მუ ლი ორი დი რექ ტი ვა ჩა ნაც ვლე ბუ ლი იქ ნა დი რექ ტი ვით 
2013/34/EU, რო მე ლიც მნიშ ვნე ლოვ ნად ამ ცი რებს და ამარ ტი ვებს კომ-
პა ნიებ ზე და კის რე ბულ ად მი ნის ტრა ციულ ტვირთს და მიზ ნად ისა ხავს 
სხვა დას ხვა წევ რი ქვეყ ნის ფი ნან სუ რი ან გა რი შე ბის თავ სე ბა დო ბის უზ რუნ-
ველ ყო ფას. ახა ლი დი რექ ტი ვა ასე ვე ად გენს სა ვალ დე ბუ ლო მოთ ხოვ ნებს 
სამ თო- მო პო ვე ბი თი და ხე- ტყის ჭრის სა წარ მოე ბის მიერ მთავ რო ბის-
თვის გა დახ დი ლი თან ხე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ციის გა სა ჯა როე ბას თან 
და კავ ში რე ბით. სა ქარ თვე ლო ასე ვე იღებს ვალ დე ბუ ლე ბას, დაუახ ლოოს 
თა ვი სი კა ნონ მდებ ლო ბა (EC) 1606/2002 რე გუ ლა ციას საერ თა შო რი სო სა-
ბუ ღალ ტრო სტან დარ ტე ბის გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ. ამ წე სე ბის შე სა ბა მი სად, 
ევ რო კავ ში რის კომ პა ნიე ბი ვალ დე ბუ ლი არიან აწარ მოონ სა ბუ ღალ ტრო 
ან გა რიშ გე ბა საერ თა შო რი სო სააღ რიც ხვო სტან დარ ტე ბის მოთ ხოვ ნე ბის 
(IAS) და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის საერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის მოთ-
ხოვ ნე ბის დაც ვით (IFRS). ორი ვე ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი სტან დარ ტი შე მუ შა ვე-
ბუ ლია კერ ძო ორ გა ნი ზა ციის, საერ თა შო რი სო სააღ რიც ხვო სტან დარ ტე-
ბის საბ ჭოს, მიერ. და ბო ლოს, სა ქარ თვე ლომ ასე ვე უნ და უზ რუნ ველ ყოს 
2006/43/EC დი რექ ტი ვის გან ხორ ციე ლე ბა, რო მელ შიც გან საზ ღვრუ ლია 
იმ პი რე ბის დამ ტკი ცე ბი სა და რე გის ტრა ციის პი რო ბე ბი, რომ ლე ბიც სა-
ვალ დე ბუ ლო აუ დიტს ატა რე ბენ, ასე ვე პრო ფე სიუ ლი და მოუ კი დებ ლო ბის, 
ობიექ ტუ რო ბის და ეთი კის წე სე ბი, რომ ლე ბიც ამ პი რებ ზე ვრცელ დე ბა 
და მათ ზე სა ხელ მწი ფო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის გან ხორ ციე ლე ბის წე სე ბი. ეს 
დი რექ ტი ვა 2014 წლის აპ რილ ში ჩას წო რე ბუ ლი იქ ნა 2014/56/EU დი რექ-
ტი ვით, რო მე ლიც კი დევ უფ რო აუმ ჯო ბე სებს სა ვალ დე ბუ ლო აუ დი ტის 
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ხა რისხს, აძ ლიე რებს რა სა ვალ დე ბუ ლო აუ დი ტის გან მა ხორ ციე ლე ბე ლი 
პი რე ბის და აუ დი ტის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის და მოუ კი დებ ლო ბას და უფ რო 
ინ ფორ მა ციულს ხდის აუ დი ტის ან გა რი შებს. 

ამ ჟა მად, სა ქარ თვე ლო ში მხო ლოდ შემ დე გი ტი პის კომ პა ნიებს აქვთ 
IFRS-ის გა მო ყე ნე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა: ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი კომ პა ნიე ბი, 
რო მელ თა აქ ციე ბი ივაჭ რე ბა სა ფონ დო ბირ ჟა ზე, კომ პა ნიე ბი, რომ ლე ბიც 
სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კის მიერ ლი ცენ ზი რე ბას ექ ვემ დე ბა რე-
ბიან და კომ პა ნიე ბი, სა დაც პარ ტნიორ თა რაო დე ნო ბა 100-ს აჭარ ბებს. 
ყვე ლა ეს კომ პა ნია ექ ვემ დე ბა რე ბა სა ვალ დე ბუ ლო აუ დიტს. შე სა ბა მი-
სად, ევ რო კავ ში რის შე სა ბა მი სი დი რექ ტი ვე ბი ამ კომ პა ნიებს და მა ტე ბით 
პრობ ლე მებს არ შეუქ მნის. თუმ ცა, სხვა კა ტე გო რიის კომ პა ნიე ბის თვის, 
გან სა კუთ რე ბით მცი რე და სა შუა ლო სა წარ მოე ბის თვის, ამ დი რექ ტი ვე-
ბით მო ცე მუ ლი მოთ ხოვ ნე ბი მძი მე ტვირ თი იქ ნე ბა. გარ და ამი სა, ამ ჟა-
მად სა ქარ თვე ლო ში ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიც ხვი სა და აუ დი ტის სის ტე მა 
თვით რე გუ ლი რე ბის პრინ ცი პით ფუნ ქციო ნი რებს, და მო ცე მულ სფე რო ში 
არ არ სე ბობს სა ხელ მწი ფო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ორ გა ნო. მთავ რო ბა აქ-
ტიუ რად მუ შაობს შე სა ბა მი სი კა ნონ მდებ ლო ბის შე მუ შა ვე ბა ზე, რო მელ შიც 
არა მხო ლოდ იმ კომ პა ნიე ბის კა ტე გო რიე ბი გა ნი საზ ღვრე ბა, რომ ლე ბიც 
ვალ დე ბუ ლი იქ ნე ბიან გა მოი ყე ნონ IFRS და სა ვალ დე ბუ ლო აუ დი ტი, არა-
მედ ასე ვე გა ნი საზ ღვრე ბა სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნოს შექ მნის სა კით ხი. 

კორ პო რა ციუ ლი მმარ თვე ლო ბა. ევ რო კავ ში რი და სა ქარ თვე ლო 
შე თან ხმდნენ თა ნამ შრომ ლო ბა ზე კორ პო რა ციუ ლი მმარ თვე ლო ბის პო-
ლი ტი კის სფე რო ში საერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის მოთ ხოვ ნე ბის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით (ა ნუ, OECD-ის პრინ ცი პე ბი კორ პო რა ციუ ლი მმარ თვე ლო ბის 
თაო ბა ზე) და სა ქარ თვე ლო იღებს ვალ დე ბუ ლე ბას, ეტა პობ რი ვად დაუახ-
ლოოს თა ვი სი კა ნონ მდებ ლო ბა XXVIII და ნარ თში ასა ხულ ევ რო კავ ში-
რის კა ნონ მდებ ლო ბას. მო ცე მულ და ნარ თში ასა ხუ ლია ევ რო კო მი სიის 
2004/913/EC რე კო მენ და ცია სა ფონ დო ბირ ჟა ზე სა ვაჭ როდ დაშ ვე ბუ ლი 
აქ ციე ბის ემი ტენ ტი კომ პა ნიე ბის დი რექ ტორ თა ანაზ ღაუ რე ბის რე ჟი მის 
თაო ბა ზე, და რე კო მენ და ცია 2005/162/EC სა ფონ დო ბირ ჟა ზე სა ვაჭ როდ 
დაშ ვე ბუ ლი კომ პა ნიე ბის არააღ მას რუ ლე ბე ლი ან ზე დამ ხედ ვე ლი დი რექ-
ტო რე ბის რო ლი სა და სა ზე დამ ხედ ვე ლო საბ ჭოს კო მი ტე ტე ბის შე სა ხებ, 
რო მელ ზეც მუ შაო ბა 2008 წლის სა ფი ნან სო კრი ზი სის შემ დეგ დას რულ და 
2009/385/EC რე კო მენ და ციის მოთ ხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად. ზე მოთ ხსე ნე ბუ-
ლი რე კო მენ და ციე ბი წარ მოად გენს სა ხელ მძღვა ნე ლო პრინ ცი პებს დი-
რექ ტორ თა ანაზ ღაუ რე ბის სფე რო ში საუ კე თე სო პრაქ ტი კის თაო ბა ზე. დი-
რექ ტორ თა ანაზ ღაუ რე ბას თან და კავ ში რე ბით მო ცე მუ ლი რე კო მენ და ციე ბი 
მოით ხოვს ბა ლან სის დაც ვას ფიქ სი რე ბულ და ცვა ლე ბად ანაზ ღაუ რე ბას 
შო რის, კერ ძოდ, ანაზ ღაუ რე ბის ცვა ლე ბა დი კომ პო ნენ ტი საქ მია ნო ბის 
შე დე გე ბის გა ზომ ვად კრი ტე რიუ მებ ზე და ფუძ ნე ბით უნ და გა ნი საზ ღვროს. 
გა თა ვი სუფ ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ანაზ ღაუ რე ბა („ოქ როს პა რა შუ ტი“) 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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ასე ვე გარ კვეულ შეზ ღუდ ვებს ექ ვემ დე ბა რე ბა, და არა სა თა ნა დო შეს-
რუ ლე ბის შემ თხვე ვა ში არ უნ და იქ ნას გა დახ დი ლი. სა ფონ დო ბირ ჟა ზე 
და რე გის ტრი რე ბულ მა კომ პა ნიებ მა ასე ვე უნ და გაა სა ჯა როონ თა ვიან თი 
ანაზ ღაუ რე ბის პო ლი ტი კა, შეს რუ ლე ბის კრი ტე რიუ მე ბი და ანაზ ღაუ რე ბის 
ცვა ლე ბა დი კომ პო ნენ ტე ბი. კორ პო რა ციუ ლი მმარ თვე ლო ბის მო ცე მუ ლი 
პრინ ცი პე ბი სა ქარ თვე ლოს თვის სა რე კო მენ და ციო ხა სია თი საა, რად გა ნაც 
არ არის გან საზ ღვრუ ლი ამ რე კო მენ და ციებ თან დაახ ლოე ბის ვა დე ბი (გან-
სხვა ვე ბით კორ პო რა ციუ ლი სა მარ თლის და ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიც ხვი სა 
და აუ დი ტის სფე როებ ში არ სე ბუ ლი რე კო მენ და ციე ბის გან). შე სა ბა მი სად, 
მა თი გან ხორ ციე ლე ბა შეიძ ლე ბა გა და ვად დეს სა ქარ თვე ლოს კერ ძო სექ-
ტორ ზე არა სა სურ ვე ლი ტვირ თის და კის რე ბის თა ვი დან აცი ლე ბის მიზ ნით. 

კორ პო რა ციუ ლი სა მარ თა ლი - მოკ ლე მი მო ხილ ვა 

ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბა სა ქარ თვე ლოს ვალ დე ბუ ლე ბებს აკის რებს 
კორ პო რა ციუ ლი სა მარ თლის, ბუ ღალ ტრუ ლი აღ რიც ხვი სა და აუ დი-
ტის და კორ პო რა ციუ ლი მმარ თვე ლო ბის სფე როებ ში. 

შეზ ღუ დუ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბის სა ჯა რო კომ პა ნიე ბის თვის (PLLC) 
ევროკავშირის შესაბამისი დირექტივების განხორციელება არ შექმნის 
მნიშვნელოვან პრობლემებს. სხვა კა ტე გო რიის კომ პა ნიე ბის თვის, 
გან სა კუთ რე ბით კი მცი რე და სა შუა ლო საწარმოებისთვის, გარ კვეუ-
ლი მოთ ხოვ ნე ბის, კერ ძოდ მი ნი მა ლურ კა პი ტალ თან და კავ ში რე ბუ ლი 
მოთხოვნების, შეს რუ ლე ბა რთუ ლი იქ ნე ბა. 

ზო გა დად, კორ პო რა ციუ ლი სფე როს ამ სტან დარ ტე ბის შეს რუ ლე ბა 
ხელს შეუწ ყობს სა ქარ თვე ლოს ბიზ ნეს გა რე მოს გაუმ ჯო ბე სე ბას, რად-
გა ნაც ეს და დე ბი თად იმოქ მე დებს კომ პა ნიე ბის თვის გამ ჭვირ ვა ლე 
გა რე მოს შექ მნა სა და აქ ციო ნერ თა და კრე დი ტორ თა დაცვაზე. 
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22. სოფლის მეურნეობა 

სოფ ლის მეურ ნეო ბა სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი-
კი სა და სა ზო გა დოებ რი ვი ცხოვ რე ბის მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი სექ ტო რია. სექ ტო რის თვის ჯერ კი დევ 
და მა ხა სია თე ბე ლია დი დი რაო დე ნო ბის მცი რე 
საო ჯა ხო ტი პის მეურ ნეო ბე ბი, და მი წის ნაკ ვე თის 
სა შუა ლო ზო მა დაახ ლოე ბით 0.2 ჰექ ტარს შეად-
გენს. თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გიე ბი და უნა რე ბი 
არა საკ მა რი სა და არის გან ვი თა რე ბუ ლი. მხო-
ლოდ რამ დე ნი მე ისე თი სოფ ლის მეურ ნეო ბის 

პრო დუქ ტია საერ თა შო რი სო დო ნე ზე კონ კუ რენ ტუ ლი, რო გო რი ცაა ღვი ნო 
და თხი ლი, რომ ლე ბიც 2015 წელს სა ქარ თვე ლოს მთლია ნი ექ სპორ ტის 
12.3%-ს შეად გენ და. 

ამ მი ზე ზის გა მო სა ქარ თვე ლომ თა ვი შეი კა ვა ევ რო კავ ში რის ფერ-
მე რო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი პო ლი ტი კის და ნერ გვის გან. მიუ ხე და ვად 
ამი სა, სოფ ლის მეურ ნეო ბი სა და სა სოფ ლო გან ვი თა რე ბის პო ლი ტი კის 
დღის წეს რი გი საკ მაოდ ფარ თოა, და ევ რო კავ შირს მო ცე მულ სფე რო ში 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი დახ მა რე ბის გა წე ვა შეუძ ლია. 

შე თან ხმე ბის დე ბუ ლე ბე ბი 

შე თან ხმე ბა ად გენს, რომ „მხა რეე ბი ითა ნამ შრომ ლე ბენ სოფ ლის 
მეურ ნეო ბი სა და სა სოფ ლო გან ვი თა რე ბის ხელ შეწ ყო ბის მიზ ნით, კერ ძოდ, 
პო ლი ტი კი სა და კა ნონ მდებ ლო ბის ეტა პობ რი ვი თავ სე ბა დო ბის მიღ წე ვის 
მეშ ვეო ბით“. შე თან ხმე ბა ში მო ცე მუ ლია ისე თი ზო გა დი მიზ ნე ბის ჩა მო ნათ-
ვა ლი, რო გო რი ცაა კონ კუ რენ ტუ ნა რია ნო ბის ამაღ ლე ბა, საუ კე თე სო პრაქ-
ტი კის გა ზია რე ბა და თა ნა მედ რო ვე და მდგრა დი სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო 
წარ მოე ბის ხელ შეწ ყო ბა (მუხ ლე ბი 332–334). შე თან ხმე ბა ში გაც ხა დე ბუ-
ლია, რომ მხა რეე ბი ვალ დე ბუ ლე ბას იღე ბენ აწარ მოონ რე გუ ლა რუ ლი 
დია ლო გი შე სა ბა მის სა კით ხებ ზე. 

ტექ სტი მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმ თვალ საზ რი სით, თუ რას არ მოი ცავს იგი: 
გან სხვა ვე ბით უკ რაი ნა სა და მოლ დო ვას თან გა ფორ მე ბუ ლი შე თან ხმე ბე-
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ბი სა, სა ქარ თვე ლო არ იღებს ვალ დე ბუ ლე ბას დაუახ ლოოს ამ სფე როე ბის 
მა რე გუ ლი რე ბე ლი თა ვი სი კა ნონ მდებ ლო ბა ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ-
ლო ბას. იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ სა ქარ თვე ლო ში მცი რე და ნაკ-
ლე ბად გან ვი თა რე ბუ ლი ფერ მე რუ ლი მეურ ნეო ბე ბის დი დი რაო დე ნო ბა 
არ სე ბობს, ქვეყ ნის ეს გა დაწ ყვე ტი ლე ბა გა სა გე ბია, რად გა ნაც ევ რო კავ-
ში რის რე გუ ლა ციე ბის უმე ტე სო ბა არ მიე სა და გე ბა ქარ თულ რეა ლო ბას. 

შე თან ხმე ბის გან ხორ ციე ლე ბის ხელ შეწ ყო ბის მიზ ნით, ევ რო კავ ში რი 
აქ ტიუ რად ახორ ციე ლებს ტექ ნი კუ რი დახ მა რე ბის მთელ რიგ პროექ ტებს. 
მა გა ლი თად, ევ რო კავ შირ მა დაა ფი ნან სა სურ სა თი სა და სოფ ლის მეორ-
ნეო ბის ორ გა ნი სა ციის (FAO) მიერ გან ხორ ციე ლე ბუ ლი მას შტა ბუ რი კვლე ვა, 
რო მე ლიც სა ქარ თვე ლოს სოფ ლის მეურ ნეო ბის სექ ტო რის არ სე ბუ ლი ვი-
თა რე ბის ანა ლიზ სა და შე ფა სე ბა ზე იყო მი მარ თუ ლი.109 კვლე ვის შე დე გად 
გა ნი საზ ღვრა გა სა ტა რე ბე ლი ღო ნის ძიე ბე ბის ფარ თო სპექ ტრი, რომ ლე-
ბიც მი მარ თუ ლია სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო პრო დუქ ციის მი წო დე ბის ჯაჭ ვში 
არ სე ბუ ლი ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი სა და პო ლი ტი კის ხარ ვე ზე ბის აღ მოფ ხვრა ზე. 
ამ ჟა მად ევ რო კავ ში რის ძი რი თა დი პროექ ტე ბი ხორ ციელ დე ბა სოფ ლის 
მეურ ნეო ბი სა და სოფ ლის გან ვი თა რე ბის ევ რო პის სა მე ზობ ლო პროგ რა მის 
ფარ გლებ ში (ENPARD), რო მელ ზეც 2013-2017 წლე ბის თვის გრან ტის სა ხით 
52 მი ლიო ნი ევ როა გა მო ყო ფი ლი. აქე დან, 24.5 მი ლიო ნი ევ რო წარ მოად-
გენს სა ბიუ ჯე ტო დახ მა რე ბას მთავ რო ბის მიერ სოფ ლის მეურ ნეო ბი სა და 
სოფ ლის გან ვი თა რე ბა ზე მი მარ თუ ლი ღო ნის ძიე ბე ბის თვის, ხო ლო 24.5 
მი ლიო ნი ევ რო მოხ მარ დე ბა სხვა დას ხვა პროექ ტებს, რო მე ლიც ასე ვე მოი-
ცავს გრან ტებს მცი რე ფერ მერ თა კოო პე რა ტი ვე ბის თვის. 

შე თან ხმე ბით გან საზ ღვრულ პი რო ბებ თან ერ თად, 2015 წლის მაის ში 
ევ რო პის საინ ვეს ტი ციო ბან კმა (EIB) ხე ლი მოა წე რა გან ზრახ ვა თა დეკ-
ლა რა ციას, რომ ლის შე სა ბა მი სა დაც მას და გეგ მი ლი აქვს სა ფი ნან სო 
ინ სტრუ მენ ტის შექ მნა ღვი ნის წარ მოე ბი სა და მე ბა ღეო ბის სექ ტორ ში 
წარ მოდ გე ნი ლი მცი რე და სა შუა ლო სა წარ მოე ბის და სა ფი ნან სებ ლად, 
რაც ევ რო პის საინ ვეს ტი ციო ბან კის მიერ სა ქარ თვე ლოს სა სოფ ლო- სა-
მეურ ნეო პრო დუქ ციის წარ მოე ბის სფე როს თვის გა მო ყო ფი ლი პირ ვე ლი 
სეს ხი იქ ნე ბა. ამ ინ სტრუ მენ ტის გა მო ყე ნე ბით EIB და საშ ვე ბად მიჩ ნეუ ლი 
პროექ ტე ბის 50%-ს დაა ფი ნან სებს. მო ცე მულ ინი ცია ტი ვას ასე ვე სა ვა-
რაუ დოდ ევ რო კო მი სიაც დაუ ჭერს მხარს და სა მე ზობ ლოს საინ ვეს ტი ციო 
ფონ დი დან გრან ტებს გა მო ყოფს. 

სა ქარ თვე ლოს სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო სექ ტო რი 

სა ქარ თვე ლოს გააჩ ნია პო ტენ ცია ლი, რომ სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო 
წარ მოე ბი სა და ექ სპორ ტის დი ვერ სი ფი კა ცია გა ნა ხორ ციე ლოს. საბ ჭო თა 

109  იხილეთ FAO, “სოფლის მეურნეობის და სასოფლო განვითარების სექტორების შეფასება 
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში: საქართველო”, 2102 (www.eesc.europa.eu/resources/docs/
georgia_assesment_final_en.pdf).
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კავ ში რის დაშ ლის შემ დგომ პე რიოდ ში სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო წარ მოე-
ბა და შე მო სავ ლე ბი მნიშ ვნე ლოვ ნად შემ ცირ და, და სა ქარ თვე ლოს სა-
სოფ ლო- სა მეურ ნეო წარ მოე ბამ რე გიო ნის სხვა ქვეყ ნებ თან შე და რე ბით 
ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი კლე ბა გა ნი ცა და. კერ ძოდ, 1991 წლი დან 2001 
წლამ დე პე რიოდ ში სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო წარ მოე ბა საბ ჭო თა პე რიო-
დის მაჩ ვე ნე ბელ თან მი მარ თე ბა ში 32%-მდე დაე ცა. 2001 წლის შემ დგომ 
პე რიოდ ში, სა ქარ თვე ლოს სოფ ლის მეურ ნეო ბის სექ ტო რი მხო ლოდ 
10%-ით გაი ზარ და, და სა შუა ლო წლიუ რი ზრდა დაახ ლოე ბით 0.7%-ს 
შეად გენ და (2001–15), რაც ბევ რად უფ რო და ბა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლია, ვიდ რე 
ეკო ნო მი კის სხვა სექ ტო რებ ში არ სე ბუ ლი ზრდის მაჩ ვე ნე ბე ლი. 

2010 წლის შემ დეგ სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო სექ ტო რის წი ლი მშპ-ში 
შე და რე ბით დას ტა ბი ლურ და და დაახ ლოე ბით 8-9% შეად გი ნა, რაც შე სა-
ბა მი სო ბა შია მშპ-ში სოფ ლის მეურ ნეო ბის სექ ტო რის წი ლის შემ ცი რე ბი სა 
და მომ სა ხუ რე ბის წი ლის გაზ რდის გლო ბა ლურ ტენ დენ ციას თან. მო ცე-
მუ ლი ტენ დენ ცია ასე ვე შე სა ბა მი სო ბა შია სა ქარ თვე ლოს გან ვი თა რე ბის 
მო დელ თან, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს სა ქარ თვე ლოს სატ რან ზი ტო, სატ-
რან სპორ ტო და მომ სა ხუ რე ბის ჰა ბად ჩა მო ყა ლი ბე ბას. 

სა ქარ თვე ლოს ძი რი თად სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო პრო დუქ ციას მიე კუთ-
ვნე ბა სი მინ დი, კარ ტო ფი ლი, ხორ ბა ლი, ქე რი, ბოს ტნეუ ლი და ხი ლი (ყურ ძე-
ნი, ციტ რუ სე ბი, ვაშ ლი და თხი ლი), ასე ვე გან ვი თა რე ბუ ლია მეც ხო ვე ლეო ბა 
(მსხვილ ფე ხა რქო სა ნი სა ქო ნე ლი, ცხვა რი, თხა, და მეფ რინ ვე ლეო ბა). 

ცხრილი 22.1 სოფლის მეურნეობის წილი მშპ-ში, ნათესი ფართობები და 
პირუტყვის სულადობა 1990–2015

ნათესი ფართობი  
(ათასი ჰექტარი) 

პირუტყვი (ათასი 
სული) 

სოფლის მეურნეობის წილი 
მშპ-ში* (%)

1990 701 1,298 31.6

1995 453 973 44.4

2000 610 1,177 21.9

2005 539 1,190 16.7

2010 256 1,049 8.4

2011 262 1,087 8.8

2012 259 1,128 8.6

2013 310 1,229 9.4

2014 316 1,278 9.3

2015** 293 1,318 9.2

* სოფლის მეურნეობა მოიცავს ნადირობას, სატყეო მეურნეობას და მეთევზეობას 
** წინასწარი მონაცემებით 

წყარო: საქსტატი 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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დიაგრამა 22.1საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორის რეალური 
ზრდის მაჩვენებლები 

* წინასწარი მონაცემებით 

წყარო: საქსტატი 

რო გორც დიაგ რა მა 22.1-ზეა ნაჩ ვე ნე ბი, ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა-
ში სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო სექ ტორ ში მდგო მა რეო ბა დას ტა ბი ლურ და და 
გარ კვეუ ლი ზრდაც აღი ნიშ ნა. სოფ ლის მეურ ნეო ბის სექ ტო რის რეა ლუ რი 
ზრდა, სატ ყეო მეურ ნეო ბი სა და მე თევ ზეო ბის ჩათ ვლით, 2013 წელს 11.3%-
ს შეად გენ და, 2014 წელს - 1.6%-ს, ხო ლო 2015 წელს - 2.9%-ს. 

სოფ ლის მეურ ნეო ბა შე მო სავ ლის ერ თა დერთ წყა როს წარ მოად გენს 
სა ქარ თვე ლოს უმუ შე ვა რი მო სახ ლეო ბის ძა ლიან დი დი ნა წი ლის თვის, 
რო მე ლიც წი ნააღ მდეგ შემ თხვე ვა ში შიმ ში ლის პი რას იქ ნე ბო და და შე-
სა ბა მი სად სექ ტო რი მნიშ ვნე ლო ვან სო ცია ლურ ფუნ ქციას ას რუ ლებს. 
აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო სექ ტორ ში და საქ მე ბუ ლე ბის 
უმე ტე სო ბა სა კუ თა რი მოხ მა რე ბის თვის აწარ მოებს პრო დუქ ციას, და მათ 
არ გააჩ ნიათ საკ მა რი სი რე სურ სე ბი ან უნა რე ბი, რომ პრო დუქ ტიუ ლო ბის 
უფ რო მა ღალ სა ფე ხურს მიაღ წიონ. სა ქარ თვე ლო ში დაახ ლოე ბით 642,200 
სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო ერ თეუ ლია.110 აქე დან, ძი რი თა დად მცი რე საო ჯა ხო 
ტი პის ფერ მე ბი დო მი ნი რე ბენ. ძი რი თა დად კერ ძო მფლო ბე ლო ბა ში არ-
სე ბუ ლი სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო სა ვარ გუ ლე ბის ფრაგ მენ ტა ციის მა ღა ლი 
დო ნე საკ მაოდ აფერ ხებს მო ცე მულ სექ ტორ ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ ვეს-
ტი ციე ბის გან ხორ ციე ლე ბას, რად გა ნაც ინ ვეს ტო რებს მი წე ბის შეს ყიდ ვა 
ცალ კეუ ლი კერ ძო მე სა კუთ რეე ბის გან უწევთ. 

110 იხილეთ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორის  2014 წლის კვლევა 
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სა ქარ თვე ლოს სოფ ლის მეურ ნეო ბის სექ ტორ ში არ არის საკ მა რი სი 
კვა ლი ფი ცი რე ბუ ლი რე სურ სე ბი, კა პი ტა ლი, წვდო მა ვე ტე რი ნა რულ და 
მცე ნა რე თა დაც ვის მომ სა ხუ რე ბა ზე და სა საწ ყო ბე მეურ ნეო ბე ბი და მი წის 
ბა ზა რი არ არის გან ვი თა რე ბუ ლი. სა ქარ თვე ლოს სოფ ლის მეურ ნეო ბის 
სექ ტო რის პრო დუქ ტიუ ლო ბა და ბა ლია (დაახ ლოე ბით სამ ჯერ უფ რო და-
ბა ლი, ვიდ რე ევ რო კავ ში რის გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში). შე სა ბა მი სად, 
არ სე ბობს სოფ ლის მეურ ნეო ბის პრო დუქ ტიუ ლო ბის შემ დგო მი გაზ რდი სა 
და სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო პრო დუქ ციის დი ვერ სი ფი კა ციის პო ტენ ცია ლი. 
ბო ლო 15 წლის გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თვე ლოს საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბის 
უმე ტე სო ბა სხვა ქვეყ ნე ბი დან შე მოაქვს, თუმ ცა საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბის 
იმ პორ ტის წი ლი მთლიან იმ პორ ტში კლე ბა დი ტენ დენ ციით ხა სიათ დე ბა.

ცხრილი 22.2 საკვები პროდუქტების იმპორტი საქართველოში, 2000–15

2000 2005 2010 2013 2014 2015

მთლიანი იმპორტი 
(მილიონი აშშ დოლარი) 

709 2,487 5,257 8,011 8,593 7,729

საკვები პროდუქტების იმპორტი 
(მილიონი აშშ დოლარი) 

130 387 785 1,037 1,011 862

წილი მთლიან იმპორტში (%) 18.4 15.5 14.9 12.9 11.8 11.1

წყარო: საქსტატი 

არ სე ბუ ლი ბაზ რე ბის დი ვერ სი ფი კა ცია და ახა ლი ბაზ რე ბის მო ძიე ბა 
სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი რე ფორ მე ბის ძი რი თად პრიო რი ტე ტულ მი-
მარ თუ ლე ბას წარ მოად გენს. თხი ლის, ალ კო ჰო ლუ რი სას მე ლე ბის, ღვი ნის, 
მი ნე რა ლუ რი წყლე ბის, ციტ რუ სე ბის, ხი ლის და ბოს ტნეუ ლის ექ სპორ ტის 
მო ცუ ლო ბის თვალ საზ რი სით გარ კვეუ ლი ზრდის ტენ დენ ცია გა მოიკ ვე თა, 
რო გორც ეს ნაჩ ვე ნე ბია ცხრილ ში 22.3. 

ცხრილი 22.3 საქართველოდან საკვები პროდუქტების ექსპორტი , 2000–15

2000 2005 2010 2013 2014 2015

 მთლიანი ექსპორტი 
(მილიონი აშშ დოლარი) 

323 865 1,677 2,909 2,860 2,204

საკვები პროდუქტების ექსპორტი 
(მილიონი აშშ დოლარი) 

39 137 153 327 299 280

წილი მთლიან ექსპორტში (%) 12.2 15.8 9.1 11.2 10.4 12.7

წყარო: საქსტატი 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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მთავ რო ბას გაც ნო ბიე რე ბუ ლი აქვს სოფ ლის მეურ ნეო ბა ში ინ ვეს-
ტი ციე ბის გან ხორ ციე ლე ბის და პრო დუქ ტიუ ლო ბის ამაღ ლე ბის მნიშ ვნე-
ლო ბა, რა მიზ ნი თაც 2015 წელს მან სა ქარ თვე ლოს სოფ ლის მეურ ნეო ბის 
გან ვი თა რე ბის 2015-2020 წლე ბის სტრა ტე გია დაამ ტკი ცა და მი სი გან-
ხორ ციე ლე ბა დაიწ ყო. სტრა ტე გია მიზ ნად ისა ხავს ისე თი გა რე მოს ჩა მო-
ყა ლი ბე ბას, რო მე ლიც ხელს შეუწ ყობს საკ ვე ბი პრო დუქ ციის წარ მოე ბის 
სექ ტო რის კონ კუ რენ ტუ ნა რია ნო ბის ამაღ ლე ბას, მა ღა ლი ხა რის ხის სა-
სოფ ლო- სა მეურ ნეო პრო დუქ ციის წარ მოე ბა ში სტა ბი ლუ რი ზრდის მიღ-
წე ვას, სურ სა თის უვ ნებ ლო ბი სა და სა სურ სა თო უსაფ რთხოე ბის უზ რუნ-
ველ ყო ფას და სოფ ლად სი ღა რი ბის აღ მოფ ხვრას რე გიო ნებ ში სოფ ლის 
მეურ ნეო ბის მდგრა დი გან ვი თა რე ბის გზით. 

სოფ ლის მეურ ნეო ბა - მოკ ლე მი მო ხილ ვა 

სოფ ლის მეურ ნეო ბა სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის სო ცია ლუ რად მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი სექ ტო რია და მი სი წი ლი მშპ-ში 9.2%-ს შეადგენს. 

პოს ტ-საბ ჭო თა პე რიო დის პირ ვე ლი ორი ათ წლეუ ლის გან მავ ლო ბა ში 
სა ქარ თვე ლოს სოფ ლის მეურ ნეო ბის სექ ტო რის წარ მოე ბა და შე საძ-
ლებ ლო ბე ბი მნიშ ვნე ლოვ ნად გაუა რეს და. 

 2015–20 წლე ბის სტრა ტე გია მიზ ნად ისა ხავს სოფ ლის მეურ ნეო ბის 
სექ ტო რის რე ფორ მი რე ბას და მი სი აღორ ძი ნე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას. 

ად რეუ ლი პოს ტ-საბ ჭო თა პე რიო დის შემ დგომ სექ ტორ ში არ სე ბუ ლი 
სე რიო ზუ ლი პრობ ლე მე ბი დან გა მომ დი ნა რე მი ზან შე წო ნი ლად არ 
იქ ნა მიჩ ნეუ ლი ევ რო კავ ში რის მა რე გუ ლი რე ბელ მო დელ თან სა ქარ-
თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის ნაად რე ვი დაახ ლოე ბა. 

ევ რო კავ ში რი და ევ რო პის საინ ვე ტი ციო ბან კი (EIB) აფი ნან სე ბენ მნიშ-
ვნე ლო ვან ტექ ნი კურ დახ მა რე ბას და საინ ვეს ტი ციო პროექ ტებს. 
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23. დასაქმება და სოციალური პოლიტიკა 

მო ცე მუ ლი თა ვი მიზ ნად ისა ხავს თა ნამ შრომ ლო ბის 
ხელ შეწ ყო ბას ევ რო კავ ში რის შრო მი თი და სა მუ შაო 
პი რო ბე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი კა ნონ მდებ ლო ბის 
მთელ რიგ სფე როებ ში. 2006 წლის შემ დეგ, სა ქარ-
თვე ლოს შრო მის კო დექ სი ძი რეუ ლად გა დაი სინ ჯა 
და შრო მის საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციის (ILO) 
კონ ვენ ციე ბის დე ბუ ლე ბებ თან შე სა ბა მი სო ბა ში იქ ნა 
მოყ ვა ნი ლი, ხო ლო თა ვად ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბა 
ამ კონ ვენ ციებს ეყ რდნო ბა. 

შე თან ხმე ბის დე ბუ ლე ბე ბი 

შე თან ხმე ბა ით ვა ლის წი ნებს (და ნარ თი XXX) სა ქარ თვე ლოს კა ნონ-
მდებ ლო ბის ეტა პობ რი ვად დაახ ლოე ბას ევ რო კავ ში რის და საქ მე ბი სა და 
სო ცია ლუ რი პო ლი ტი კის კა ნონ მდებ ლო ბას თან შემ დეგ სამ სა ბა ზი სო სფე-
რო ში: შრო მის კა ნონ მდებ ლო ბა, დის კრი მი ნა ციის აკ რძალ ვა და გენ დე რუ-
ლი თა ნას წო რო ბა, ჯან მრთე ლო ბა და უსაფ რთხოე ბა სა მუ შაო ად გილ ზე. 
პირ ვე ლი ორი სფე რო ფა რავს შრო მის კო დექ სის ძი რი თად პრინ ცი პებს. 

შრო მის კა ნონ მდებ ლო ბა. სა ქარ თვე ლომ 4-6 წლიან პე რიოდ ში უნ და 
უზ რუნ ველ ყოს ევ რო კავ ში რის 8 დი რექ ტი ვას თან დაახ ლოე ბა. 

დი რექ ტი ვა ინ დი ვი დუა ლუ რი და საქ მე ბის პი რო ბე ბის თაო ბა ზე (91/533/
EEC) ად გენს დამ საქ მებ ლის ვალ დე ბუ ლე ბას, მია წო დოს ინ ფორ მა ცია და-
საქ მე ბუ ლებს შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პი რო ბე ბის 
ან და საქ მე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ურ თიერ თო ბე ბის შე სა ხებ. დი რექ ტი ვის 
მი ზა ნია და საქ მე ბულ თა და ცუ ლო ბის გაუმ ჯო ბე სე ბა, შრო მი თი ურ თიერ თო-
ბე ბის პი რო ბე ბის თაო ბა ზე გაურ კვევ ლო ბი სა და დაუც ვე ლო ბის თა ვი დან 
აცი ლე ბა და შრო მით ბა ზარ ზე გამ ჭვირ ვა ლო ბის ამაღ ლე ბა. 

 (1999/70/EC) დი რექ ტი ვა ვა დია ნი შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის თაო-
ბა ზე მიზ ნად ისა ხავს ვა დია ნი და საქ მე ბის ხა რის ხის გაუმ ჯო ბე სე ბას დის-
კრი მი ნა ციის დაუშ ვებ ლო ბის პრინ ცი პის გავ რცე ლე ბი სა და ვა დია ნი შრო-
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მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის გაგ რძე ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი დარ ღვე ვე ბის 
თა ვი დან აცი ლე ბის გზით. ძი რი თა დი პრინ ცი პი იმა ში მდგო მა რეობს, რომ 
გა ნუ საზ ღვრე ლი ვა დის შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი შრო მი თი ურ თიერ-
თო ბე ბის ძი რი თად ფორ მას უნ და წარ მოად გენ დნენ და ვა დია ნი შრო მი თი 
ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი მხო ლოდ გა მო ნაკ ლისს უნ და წარ მოად გენ დეს. დი რექ-
ტი ვა (97/81/EC) ნა ხე ვარ გა ნაკ ვეთ ზე და საქ მე ბის შე სა ხებ მიზ ნად ისა ხავს 
ნა ხე ვარ გა ნაკ ვეთ ზე და საქ მე ბუ ლი პი რე ბის მი მართ გაუ მარ თლე ბე ლი 
დის კრი მი ნა ციის აღ მოფ ხვრას და სა მუ შაო პი რო ბე ბის გაუმ ჯო ბე სე ბას. 

 (98/59/EC) დი რექ ტი ვა სამ სა ხუ რი დან კო ლექ ტიუ რი გა თა ვი სუფ ლე ბის 
შე სა ხებ ად გენს მოთ ხოვ ნებს, რომ ლის შე სა ბა მი სა დაც გა თა ვი სუფ ლე ბულ 
და საქ მე ბუ ლებს უნ და მიე წო დოთ ინ ფორ მა ცია გა თა ვი სუფ ლე ბის მი ზე ზე-
ბის, გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი მო მუ შა ვეე ბის რაო დე ნო ბი სა და კა ტე გო რიის და 
სა კომ პენ სა ციო ანაზ ღაუ რე ბის შე სა ხებ. 

დის კრი მი ნა ციის აკ რძალ ვა და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა. და საქ-
მე ბის თა ნას წო რო ბის ჩარ ჩო დი რექ ტი ვა (2000/78/EC) წარ მოად გენს 
ევ რო კავ ში რის შრო მი თი კა ნონ მდებ ლო ბის საკ ვან ძო ნა წილს, რომ ლის 
მი ზა ნია სა მუ შაო ად გილ ზე შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის, სექ სუა ლუ რი 
ორიენ ტა ციის, რე ლი გიის ან მრწამ სის და ასა კის ნიშ ნით ნე ბის მიე რი დის-
კრი მი ნა ციის აღ კვე თა. დი რექ ტი ვა ვრცელ დე ბა რო გორც სა ჯა რო, ასე ვე 
კერ ძო სექ ტორ ზე და და საქ მე ბის ყვე ლა ას პექტს მოი ცავს. მო ცე მულ 
დი რექ ტი ვას თან ერ თობ ლიო ბა ში მოიაზ რე ბა (2004/113/EC) დი რექ ტი ვა 
გენ დე რუ ლი თვალ საზ რი სით თა ნას წორ მოპ ყრო ბა ზე და რა სობ რი ვი 
თა ნას წო რო ბის დი რექ ტი ვა (2000/43/EC).

გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის დი რექ ტი ვა კრძა ლავს ქა ლე ბის ან მა-
მა კა ცე ბის მი მართ დის კრი მი ნა ციულ მოპ ყრო ბას გენ დე რუ ლი ნიშ ნით, ან 
ქა ლე ბის მი მართ უთა ნას წო რო მოპ ყრო ბას ორ სუ ლო ბი სა ან დე დო ბის 
გა მო. იგი ასე ვე კრძა ლავს სექ სუა ლურ ძა ლა დო ბას და შე ვიწ როე ბას. 
დი რექ ტი ვა მხო ლოდ მი ნი მა ლურ მოთ ხოვ ნებს ად გენს და ევ რო კავ ში რის 
წევრ ქვეყ ნებს დის კრე ციუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა ენი ჭე ბათ, და ნერ გონ 
უფ რო მა ღა ლი დო ნის დაც ვა თა ვის კა ნონ მდებ ლო ბა ში.111 დეკ რე ტუ ლი 
შვე ბუ ლე ბის დი რექ ტი ვა (96/34/EC) ით ვა ლის წი ნებს სამ თვია ნი დეკ რე ტუ-
ლი შვე ბუ ლე ბის უფ ლე ბას. ორ სულ და საქ მე ბულ თა დი რექ ტი ვა (92/85/
EEC) კრძა ლავს და საქ მე ბას ჯან მრთე ლო ბი სათ ვის სა ხი ფა თო სა მუ შაო ზე, 
ად გენს შრო მის უსაფ რთხო პი რო ბე ბის მოთ ხოვ ნას, და 14-კვი რიან შვე-
ბუ ლე ბას მშო ბია რო ბამ დე და მშო ბია რო ბის შემ დეგ. 

რა სობ რი ვი თა ნას წო რო ბის დი რექ ტი ვა (2000/43/EC) ად გენს რა-
სობ რი ვი თუ ეთ ნი კუ რი წარ მო მავ ლო ბის მიუ ხე და ვად პირ თა თა ნა ბა რი 

111 დეტალური ანალიზისთვის, იხილეთ სუზან ბარი და საშა პრეჩალი „ევროკავშირის გენდერული 
თანასწორობის კანონმდებლობა - 2013 წლის განახლება“, გენდერული თანასწორობის სამართლის 
სფეროს ევროპელ ექსპერტთა ქსელი, ევროკომისია, მართლმსაჯულების გენერალური 
დირექტორატის დანაყოფი JUST/D/1, თემა - თანასწორი მოპყრობის კანონმდებლობა. 
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მოპ ყრო ბის პრინ ცი პის გან ხორ ციე ლე ბის ვალ დე ბუ ლე ბას. იგი უზ რუნ-
ველ ყოფს დის კრი მი ნა ციის გან დაც ვას და საქ მე ბის, გა ნათ ლე ბის და ტრე-
ნინ გის და სო ცია ლუ რი დაც ვის პრო ცეს ში. დი რექ ტი ვა დის კრი მი ნა ციის 
მსხვერპლს სა სა მარ თლო წე სით ან ად მი ნის ტრა ციულ ორ გა ნოებ ში გა-
სა ჩივ რე ბის უფ ლე ბას ანი ჭებს. 

ჯან მრთე ლო ბა და უსაფ რთხოე ბა სა მუ შაო ად გილ ზე. მო ცე მუ ლი ნა წი-
ლი შეი ცავს მი თი თე ბას ევ რო კავ ში რის 26 კა ნონ ზე, რაც გან პი რო ბე ბუ ლია 
სა ჭი როე ბით გაი მიჯ ნოს ერ თმა ნე თის გან უსაფ რთხოე ბის მოთ ხოვ ნე ბი 
ისეთ გან სა კუთ რე ბით სა ხი ფა თო პრო დუქ ციას თან მი მარ თე ბა ში, რო გო-
რი ცაა კან ცე ნო გე ნუ ლი ან ასა ფეთ ქე ბე ლი ნივ თიე რე ბე ბი, და მოთ ხოვ ნე ბი 
მრეწ ვე ლო ბის ისეთ სფე როებ ში სა მუ შაო პი რო ბე ბის უსაფ რთხოე ბას თან 
და კავ ში რე ბით, რო გო რი ცაა სამ შე ნებ ლო უბ ნე ბი ან მი წის ქვე შა წია ღი სეუ-
ლის მო პო ვე ბა. ამ ტექ ნი კუ რი ხა სია თის დი რექ ტი ვე ბის უმე ტე სო ბას თან 
და კავ ში რე ბით საკ მაოდ ხან გრძლი ვი გან ხორ ციე ლე ბის ვა დაა გათ ვა ლის-
წი ნე ბუ ლი, კერ ძოდ შვი დი დან ათ წლამ დე. 

ზე მოაღ ნიშ ნუ ლის მიუ ხე და ვად, მო ცე მუ ლი დი რექ ტი ვე ბი დან ყვე ლა ზე 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია ჩარ ჩო დი რექ ტი ვა (89/391/EEC) სა მუ შაო ად გილ ზე ჯან-
მრთე ლო ბის და უას ფრთხოე ბის თაო ბა ზე. მო ცე მუ ლი დი რექ ტი ვის გავ-
რცე ლე ბის სფე რო საკ მაოდ ფარ თოა და იგი შეე ხე ბა ყვე ლა სექ ტორს, მათ 
შო რის, მრეწ ვე ლო ბას, სოფ ლის მეურ ნეო ბას, ვაჭ რო ბას და მომ სა ხუ რე ბას. 
დი რექ ტი ვა გან საზ ღვრავს დამ საქ მებ ლის ვალ დე ბუ ლე ბებს, რომ ლე ბიც 
მოი ცავს და საქ მე ბუ ლე ბის თვის ტრე ნინ გე ბის ჩა ტა რე ბას და ინ ფორ მა-
ციის მი წო დე ბას უსაფ რთხოე ბას თან და კავ ში რე ბულ სა კით ხებ ზე, სა ჭი რო 
ზო მე ბის გა ტა რე ბას პირ ვე ლა დი სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის გა წე ვის და სა-
ხან ძრო უსაფ რთხოე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით, და კონ სულ ტა ციე ბის 
ჩა ტა რე ბას და საქ მე ბუ ლებ თან და მათ წარ მო მად გენ ლებ თან ჯან მრთე ლო-
ბა სა და უსაფ რთხოე ბას თან და კავ ში რე ბულ სა კით ხებ ზე. და საქ მე ბუ ლე-
ბი ვალ დე ბულ ნი არიან სწო რად გა მოი ყე ნონ მან ქა ნა- და ნად გა რე ბი და 
ისარ გებ ლონ პერ სო ნა ლუ რი დამ ცა ვი სა შუა ლე ბე ბით, და ინ ფორ მა ცია 
მია წო დონ დამ საქ მებ ლებს ისე თი ვი თა რე ბის შე სა ხებ, რო მე ლიც საფ-
რთხის შემ ცვე ლია. მო ცე მუ ლი დი რექ ტი ვა მხო ლოდ ზო გად პრინ ცი პებს 
ად გენს. სა ქარ თვე ლომ შე და რე ბით მოკ ლე ვა დებ ში უნ და უზ რუნ ველ ყოს 
ამ დი რექ ტი ვას თან დაახ ლოე ბა, კერ ძოდ სა მი წლის ვა და ში, მაგ რამ მო-
ცე მუ ლი დი რექ ტი ვის კონ კრე ტუ ლი გან ხორ ციე ლე ბა ასე ვე და მო კი დე ბუ-
ლია მას თან და კავ ში რე ბუ ლი დი რექ ტი ვე ბის პა კე ტის გან ხორ ციე ლე ბა-
ზე, რომ ლებ თან და კავ ში რე ბით დაახ ლოე ბის უფ რო ხან გრძლი ვი ვა დაა 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი, შვი დი დან ათ წლამ დე. ეს დი რექ ტი ვე ბია სა მუ შაო 
მან ქა ნა- და ნად გა რე ბის და მოწ ყო ბი ლო ბე ბის, პერ სო ნა ლუ რი დამ ცა ვი 
სა შუა ლე ბე ბის, აზ ბეს ტის და ჭარ ბი ხმაუ რის გან დაც ვის სა კით ხე ბის მა-
რე გუ ლი რე ბე ლი დი რექ ტი ვე ბი. 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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გან ხორ ციე ლე ბის პერ სპექ ტი ვე ბი 

 2006 წლამ დე, სა ქარ თვე ლო ში შრო მი თი ურ თიერ თო ბე ბი შრო მის 
კო დექ სით რე გუ ლირ დე ბო და, რო მე ლიც ჯერ კი დევ საბ ჭო თა პე რიოდ ში, 
1973 წელს, იყო მი ღე ბუ ლი. სა ქარ თვე ლომ საბ ჭო თა სის ტე მი დან მემ კვიდ-
რეო ბით მიი ღო უაღ რე სად კო რუმ პი რე ბუ ლი და დის ფუნ ქციუ რი შრო მი თი 
ურ თიერ თო ბე ბის პრაქ ტი კა, რო მე ლიც მოიაზ რებ და მთავ რო ბა სა და საბ-
ჭო თა პე რიო დის პროფ კავ ში რის სა მარ თალ მემ კვიდ რე ერ თპი როვ ნულ 
მმარ თველ მო ნო პო ლის ტურ პროფ კავ ში რებს შო რის „ჩუ მი“ კონ სენ სუ-
სის მე თო დით მუ შაო ბას. არ დაიშ ვე ბო და გა ფიც ვის უფ ლე ბა, უაღ რე სად 
რთუ ლი იყო და საქ მე ბუ ლის გა თა ვი სუფ ლე ბა კომ პა ნიის ლიკ ვი და ციის 
პრო ცეს შიც კი, შრო მი თი კონ ტრაქ ტე ბი ზო გა დად გა ნუ საზ ღვრე ლი ვა დით 
ფორ მდე ბო და, და გან საზ ღვრუ ლი ვა დით გა ფორ მე ბუ ლი კონ ტრაქ ტე ბი 
მხო ლოდ გა მო ნაკ ლი სის სა ხით დაიშ ვე ბო და (მაგ. სე ზო ნუ რი და საქ მე ბის 
შემ თხვე ვა ში). 

2006 წელს სა ქარ თვე ლომ ახა ლი შრო მის კო დექ სი მიი ღო, რი თაც 
სა კა ნონ მდებ ლო ჩარ ჩო საერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ თან დააახ ლო ვა. 
კო დექ სი მიზ ნად ისა ხავ და შრო მი თი ურ თიერ თო ბე ბის ძი რი თა დი პი რო-
ბე ბის გან საზ ღვრას, და ეკო ნო მი კა ში იმ მო მენ ტის თვის არ სე ბუ ლი არა-
ფორ მა ლუ რი და საქ მე ბის საკ მაოდ მა ღა ლი წი ლის შემ ცი რე ბას. 

შრო მის საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციის (ILO) კონ ვენ ციე ბი. შრო მის 
კო დექ სის ცვლი ლე ბი სას სა ქარ თვე ლომ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯი გა დად გა 
ILO-ს კონ ვენ ციებ თან დაახ ლოე ბის მი მარ თუ ლე ბით, რო მელ თა გან სა-
ქარ თვე ლოს 16 კონ ვენ ცია აქვს რა ტი ფი ცი რე ბუ ლი, მათ შო რის 8 ფუ ძემ-
დებ ლუ რი კონ ვენ ცია.112 აღ ნიშ ნუ ლი, მათ შო რის, მოი ცავს გაერ თია ნე ბის 
თა ვი სუფ ლე ბას და კო ლექ ტიუ რი მო ლა პა რა კე ბე ბის წარ მოე ბის უფ ლე ბას, 
იძუ ლე ბი თი შრო მის და ბავ შვთა შრო მის ყვე ლა ფორ მის აღ კვე თას, და 
და საქ მე ბას თან მი მარ თე ბა ში დის კრი მი ნა ციის აღ მოფ ხვრას. 

112 ქვემოთ მოცემულია რატიფიცირებული ILO-ს კონვენციების ჩამონათვალი.  
ფუძემდებლური კონვენციები: C029 – კონვენცია იძულებით შრომის შესახებ;  1930 (No. 29); C087 
- გაერთიანების თავისუფლება, მათ შორის პროფკავშირებში გაერთიანების უფლების შესახებ 
1948 (No. 87); C098 - ორგანიზებისა და კოლექტიური მოლაპარაკებების შესახებ კონვენცია, 1949 
(No. 98); C100 – თანაბარი ანაზღაურების შესახებ კონვენცია, 1951 (No. 100); C105 – იძულებითი 
შრომის აკრძალვის შესახებ კონვენცია, 1957 (No. 105); C111 – დასაქმებასთან მიმართებაში 
დისკრიმინაციის აკრძალვის კონვენცია, 1958 (No. 111); C138 – მინიმალური ასაკის შესახებ 
კონვენცია, 1973 (No. 138); C182 – ბავშვთა იძულებითი შრომის  უკიდურესი ფორმების აკრძალვის 
შესახებ კონვენცია, 1999 (No. 182).
პრიორიტეტული კონვენციები: C122 – დასაქმების პოლიტიკის კონვენცია, 1964 (No. 122).
ტექნიკური (სხვა) კონვენციები:  C052 –  ფასიანი შვებულების შესახებ კონვენცია, 1936 (No. 52); 
C142 – ადამიანური რესურსების განვითარების შესახებ კონვენცია, 1975 (No. 142); C181 – კერძო 
დასაქმების სააგენტოების შესახებ კონვენცია,  1997 (No. 181); C185 – მეზღვაურთა პირადობის 
დამადასტურებელი დოკუმენტების შესახებ კონვენცია (გადასინჯული), 2003 (No. 185); C151– შრომითი 
ურთიერთობების (საჯარო სამსახურის) შესახებ კონვენცია, 1978 (No. 151); C117 – სოციალური 
პოლიტიკის (ძირითადი მიზნების და სტანდარტების) შესახებ კონვენცია, 1962 (No. 117).
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 2006 წელს სა ქარ თვე ლომ ასე ვე ევ რო საბ ჭოს სო ცია ლუ რი ქარ ტიის 
შე სა ბა მი სი მუხ ლე ბის რა ტი ფი ცი რე ბა მოახ დი ნა, რომ ლე ბიც და საქ მე-
ბულ თა უფ ლე ბებს შეე ხე ბა. რო გორც ნაჩ ვე ნე ბია ჩა ნარ თში 23.1, ILO-ს 
მთელ რიგ კონ ვენ ციებ სა და ევ რო კავ ში რის დი რექ ტი ვებს შო რის საკ მაოდ 
მჭიდ რო კავ ში რი არ სე ბობს, და მო ცე მუ ლი კონ ვენ ციე ბის მი ღე ბა უზ რუნ-
ველ ყოფს ევ რო კავ ში რის დი რექ ტი ვე ბის მოთ ხოვ ნებ თან შე სა ბა მი სო ბას. 

ჩა ნარ თი 23.1 ურ თიერ თმი მარ თე ბა ევ რო კავ ში რის და საქ მე ბი სა და 
სო ცია ლურ დი რექ ტი ვებს და ILO-ს კონ ვენ ციებს შო რის 

“გარ კვეუ ლი ურ თიერ თმი მარ თე ბა არ სე ბობს ევ რო კავ ში რის შრო მით 
კა ნონ მდებ ლო ბას, ევ რო პის სო ცია ლურ ქარ ტია სა და ILO-ს კონ ვენ-
ციებს შო რის: ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბა, კერ ძოდ ძი რი თად 
უფ ლე ბა თა ქარ ტია, ით ვა ლის წი ნებს ევ რო პის სო ცია ლუ რი ქარ ტიი სა 
და ILO-ს კონ ვენ ციებს, და თა ვის მხრივ გავ ლე ნას ახ დენს ამ ინ სტრუ-
მენ ტე ბის ში ნაარ სსა და მოთ ხოვ ნე ბის შეს რუ ლე ბის მო ნი ტო რინ გზე. 

ევ რო კავ ში რის ყვე ლა წევ რი სა ხელ მწი ფო ასე ვე ILO-ს წევ რია. ევ რო კავ-
ში რი მხარს უჭერს ILO-ს „ღირ სეუ ლი სა მუ შაოს“ უზ რუნ ველ ყო ფის დღის 
წეს რიგს, რო მე ლიც და საქ მე ბუ ლის უფ ლე ბე ბის, ღირ სეუ ლი და საქ მე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის, სო ცია ლუ რი დაც ვის და და საქ მე ბას თან და კავ ში-
რე ბულ თე მებ ზე სო ცია ლუ რი დია ლო გის გაძ ლიე რე ბა ზეა მი მარ თუ ლი. 

ევ რო კავ ში რის ყვე ლა წევ რმა ქვე ყა ნამ მოახ დი ნა შრო მის ძი რი თა დი 
სტან დარ ტე ბის რა ტი ფი ცი რე ბა, რომ ლე ბიც ასა ხუ ლია ILO-ს ისეთ ფუ-
ძემ დებ ლურ კონ ვენ ციებ ში, რო გო რი ცაა გაერ თია ნე ბის თა ვი სუფ ლე ბა, 
მო ლა პა რა კე ბე ბის კო ლექ ტიუ რი წარ მოე ბა, იძუ ლე ბი თი შრო მა და 
ბავ შვთა შრო მა, თა ნა ბა რი ანაზ ღაუ რე ბა და დის კრი მი ნა ციის აღ მოფ-
ხვრა. ევ რო კავ ში რის წევ რმა ქვეყ ნებ მა ასე ვე მოახ დი ნეს ILO-ს „მმარ-
თვე ლო ბის შე სა ხებ“ კონ ვენ ციე ბის რა ტი ფი ცი რე ბა, რომ ლე ბიც ეხე ბა 
შრო მის ინ სპექ ციას, და საქ მე ბის პო ლი ტი კას და სამ მხრივ კონ სულ-
ტა ციებს, და ასე ვე მთე ლი რი გი სხვა კონ ვენ ციე ბის რა ტი ფი ცი რე ბა. 

მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ ILO-ს სტან დარ ტე ბი ბევ რად უფ რო მეტ სფე-
როს მოი ცავს, ვიდ რე ის სფე როე ბი, სა დაც ევ რო კავ შირს შე სა ბა მი სი 
კა ნონ მდებ ლო ბის შე მუ შა ვე ბის კომ პე ტენ ცია გააჩ ნია, ევ რო კავ ში რის 
კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სი დე ბუ ლე ბე ბი ხში რად სცდე ბა ILO-ს კონ-
ვენ ციებ ში ასა ხულ მი ნი მა ლურ სტან დარ ტებს. ორი ვე ორ გა ნი ზა ციის 
საქ მია ნო ბის ფუ ძემ დებ ლუ რი პრინ ცი პე ბი მსგავ სია. ევ რო კავ ში რის 
დი რექ ტი ვებ სა და ILO-ს კონ ვენ ციებს შო რის ბევ რი მსგავ სე ბა არ სე-
ბობს, და ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბა ამ ყა რებს და მხარს უჭერს 
ILO-ს სტან დარ ტებს. ისე თი სა კით ხე ბის მა რე გუ ლი რე ბელ დი რექ ტი-

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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ვებ ში, რო გო რი ცაა სა მუ შაო დრო და ახალ გაზ რდა და საქ მე ბუ ლე ბი, 
ILO-ს შე სა ბა მი სი სტან დარ ტე ბია გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. 

შრო მის ძი რი თა დი სტან დარ ტე ბის დაც ვა, გან ხორ ციე ლე ბა და აღ-
სრუ ლე ბა, და ILO-ს სხვა კონ ვენ ციე ბის რა ტი ფი ცი რე ბის მხარ და ჭე-
რა, რომ ლე ბიც ღირ სეუ ლი სა მუ შაოს დღის წეს რი გის პრინ ცი პებს 
ეყ რდნო ბიან, წარ მოად გენს ნა წილს იმ ღო ნის ძიე ბე ბი სა, რომ ლე ბიც 
ასა ხუ ლია ევ რო კავ შირ სა და მე სა მე მხა რეებს შო რის გა ფორ მე ბულ 
ორ მხრივ შე თან ხმე ბებ ში, მათ შო რის ევ რო კავ ში რის თა ვი სუ ფა ლი 
ვაჭ რო ბის ახა ლი თაო ბის შე თან ხმე ბებ ში. ამ შე თან ხმე ბებ ში ასე ვე 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია სო ცია ლუ რი პარ ტნიო რე ბის მიერ მო ნი ტო რინ-
გის მე ქა ნიზ მე ბის მუ შაო ბა ში მო ნა წი ლეო ბის მი ღე ბა“. 

წყა რო: ამო ნა რი დი დო კუ მენ ტი დან “შრო მის კა ნონ მდებ ლო ბი სა და და საქ მე ბის 
პი რო ბე ბი. სო ცია ლუ რი ევ რო პის გზამ კვლე ვი,” Vol. 6, ევ რო კო მი სია, და საქ მე ბის, 
სო ცია ლურ სა კით ხთა და ჩარ თუ ლო ბის გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რა ტი, 2014 წლის 
თე ბერ ვა ლი. დე ტა ლუ რი ანა ლი ზის თვის იხი ლეთ “ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბი სა 
და ILO-ს ახა ლი კონ ვენ ციე ბის ანა ლი ზი“, ევ რო კო მი სია, და საქ მე ბის, სო ცია ლურ სა-
კით ხთა და ჩარ თუ ლო ბის გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რა ტი, 2013 წლის ივ ნი სი. 

ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბა ში ILO-ს კონ ვენ ციებ ზე მი თი თე ბა ასა ხუ ლია 
ვაჭ რო ბი სა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის თავ ში, რო მელ თა ნაც სა ქარ თვე-
ლო უკ ვე შე სა ბა მი სო ბა შია მის მიერ შრო მის საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა-
ციის ძი რი თა დი კონ ვენ ციე ბის რა ტი ფი ცი რე ბის შე დე გად. 

2009 წელს ILO-თან თა ნამ შრომ ლო ბით, სა ქარ თვე ლომ ჩა მოა ყა ლი-
ბა სამ მხრი ვი კო მი სია სა ქარ თვე ლოს პროფ კავ შირ თა გაერ თია ნე ბა სა 
და დამ საქ მე ბელ თა ასო ცია ციას თან და საქ მე ბის სა კით ხებ ზე დია ლო გის 
წარ მოე ბის პლატ ფორ მის სა ხით. 

ძი რი თად გა მოწ ვე ვას ILO-ს კონ ვენ ციებ თან მი მარ თე ბა ში წარ მოად-
გენს შრო მის ინ სპექ ციე ბი, კერ ძოდ, შრო მის ინ სპექ ციე ბის შე სა ხებ კონ-
ვენ ცია (CO81) და სოფ ლის მეურ ნეო ბის შე სა ხებ კონ ვენ ცია (C129). ეს სა-
ქარ თვე ლოს თვის სენ სი ტიუ რი სა კით ხე ბია. 2006 წელს მი ღე ბუ ლი შრო მის 
ახა ლი კო დექ სით შრო მის ინ სპექ ცია გაუქ მდა, რად გა ნაც იგი უაღ რე სად 
კო რუმ პი რე ბუ ლი სტრუქ ტუ რა იყო. 2011 წელს მთავ რო ბამ ამ ფუნ ქციე ბის 
ნა წი ლის აღ დგე ნა დაიწ ყო, მაგ რამ მა ნამ დე არ სე ბუ ლი ინ სპექ ციის კო-
რუმ პი რე ბუ ლი პრაქ ტი კი სა და რე პუ ტა ციის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა ქარ თვე-
ლო უაღ რე სი სიფ რთხი ლით უნ და მოე კი დოს აღ ნიშ ნულ სა კითხს. 2005 
წლი დან დაწ ყე ბუ ლი, სა ქარ თვე ლომ თა ვი სი ინ სპექ ტი რე ბის სის ტე მის 
ძი რეუ ლი რე ფორ მი რე ბა გა ნა ხორ ციე ლა, რაც მიზ ნად ისა ხავ და სა ხელ-
მწი ფო ინ სპექ ციე ბის რაო დე ნო ბის შემ ცი რე ბას, ინ სპექ ტი რე ბის წე სე ბის 
გაუმ ჯო ბე სე ბას და მათ გარ დაქ მნას მე ტად ბიზ ნეს ზე ორიენ ტი რე ბულ, კო-
რუფ ციის გან თა ვი სუ ფალ და გამ ჭვირ ვა ლე სის ტე მად. 
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ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბას თან დაახ ლოე ბა. 2013 წელს სა-
ქარ თვე ლომ ცვლი ლე ბე ბი შეი ტა ნა შრო მის კო დექ სში ევ რო კავ ში რის 
შრო მის კა ნონ მდებ ლო ბის, დის კრი მი ნა ციის აღ კვე თი სა და გენ დე რუ ლი 
თა ნას წო რო ბის სა კით ხე ბის მა რე გუ ლი რე ბელ დი რექ ტი ვებ თან შე სა ბა მი-
სო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით. სა კა ნონ მდებ ლო რე ფორ მის შე დე გად, 
დი რექ ტი ვე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ან ტი დის კრი მი ნა ციუ ლი და გენ დე რუ-
ლი თა ნას წო რო ბის ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი (მათ შო რის ორ სუ ლი ქა ლე ბის 
დაც ვა ზე მი მარ თუ ლი ღო ნის ძიე ბე ბი), აგ რეთ ვე გა თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ 
და საქ მე ბუ ლის წი ნას წარ შეტ ყო ბი ნე ბის, კო ლექ ტიუ რი გა თა ვი სუფ ლე-
ბის, ზე გა ნაკ ვე თუ რი სა მუ შაოს ანაზ ღაუ რე ბის და ფიქ სი რე ბუ ლი სა მუ შაო 
საა თე ბის შე სა ხებ სა კით ხე ბი ასა ხუ ლი იქ ნა სა ქარ თვე ლოს შრო მით კა-
ნონ მდებ ლო ბა ში. ძი რი თა დი გა მოწ ვე ვე ბი და კავ ში რე ბუ ლია ვა დია ნი და 
ნა ხე ვარ გა ნაკ ვეთ ზე და საქ მე ბის შე სა ხებ დი რექ ტი ვებ თან, რომ ლე ბიც 
მიჩ ნეუ ლია შემ ზღუდ ვე ლი ხა სია თის მქო ნედ. 

რაც შეე ხე ბა ან ტი დის კრი მი ნა ციულ და გენ დე რულ სა კით ხებ თან 
და კავ ში რე ბულ დი რექ ტი ვებს, რომ ლე ბიც 3-4 წლის ვა და ში უნ და იქ ნას 
და ნერ გი ლი, არ სე ბობს იმის რის კი, რომ გარ კვეუ ლი პრინ ცი პე ბი არას-
წო რად იქ ნე ბა ინ ტერ პრე ტი რე ბუ ლი და გავ რცე ლე ბუ ლი მთავ რო ბის 
მიერ. მა გა ლი თად, ან ტი დის კრი მი ნა ციულ რე გუ ლა ციებ თან და კავ ში რე-
ბით მთავ რო ბა გეგ მავ და დე ბუ ლე ბის მი ღე ბას, რომ ლის შე სა ბა მი სად 
დამ საქ მე ბე ლი ვალ დე ბუ ლი იქ ნე ბო და წე რი ლო ბი თი ახ სნა- გან მარ ტე ბა 
წა რედ გი ნა კან დი და ტე ბის თვის იმ მი ზე ზე ბის თაო ბა ზე, თუ რა ტომ არ 
დააკ მა ყო ფი ლეს მათ ვა კან სიას თან და კავ ში რე ბუ ლი მოთ ხოვ ნე ბი. მო ცე-
მუ ლი დე ბუ ლე ბა სა ბო ლოოდ არ იქ ნა მი ღე ბუ ლი, რად გან დამ საქ მებ ლე ბი 
ამ მოთ ხოვ ნებ თან და კავ ში რე ბულ და მა ტე ბით ბიუ როკ რა ტიულ ტვირთს 
არ ეთან ხმე ბოდ ნენ. 

ჯან მრთე ლო ბი სა და უსაფ რთხოე ბის სა კით ხე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი 
26 დი რექ ტი ვა, რომ ლებ საც სა ქარ თვე ლომ უნ და დაუახ ლოოს თა ვი სი 
კა ნონ მდებ ლო ბა, ყვე ლა ზე დიდ გა მოწ ვე ვას წარ მოად გენს, რად გა ნაც 
ამ დი რექ ტი ვე ბის აღ სრუ ლე ბა დიდ ხარ ჯებ თან იქ ნე ბა და კავ ში რე ბუ ლი, 
მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ დაახ ლოე ბის თვის გა მო ყო ფი ლი ვა და საკ მაოდ 
ხან გრძლი ვია (შვი დი დან ათ წლამ დე). საუ კე თე სო არ ჩე ვა ნი იქ ნე ბო და 
ამ სტან დარ ტებ თან ეტა პობ რი ვი დაახ ლოე ბა, მა გა ლი თად, რო დე საც ეს 
სტან დარ ტე ბი ახალ ინ ვეს ტი ციებ ში იქ ნე ბა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. წი ნააღ-
მდეგ შემ თხვე ვა ში, ხარ ჯე ბის მკვეთ რი ზრდა არა მხო ლოდ დიდ ფი ნან სურ 
ტვირ თთან იქ ნე ბა და კავ ში რე ბუ ლი, არა მედ ასე ვე კომ პა ნიე ბის მიერ ამ 
ხარ ჯე ბის თა ვი დან აცი ლე ბა ზე მი მარ თუ ლი ქმე დე ბე ბის შე დე გად კო რუფ-
ციის რისკს გაზ რდის. ამ დი რექ ტი ვებ თან დაახ ლოე ბის პრო ცე სი ჯერ 
არ დაწ ყე ბუ ლა. მიუ ხე და ვად ამი სა, მიმ დი ნა რეობს ინ სტი ტუ ციო ნა ლუ-
რი რე ფორ მე ბის გა ტა რე ბა სა მუ შაო ად გილ ზე ჯამ რთე ლო ბი სა და უსაფ-
რთხოე ბის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სის ტე მის და ნერ გვის მიზ ნით, და 2015 წელს 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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შრო მის სა მი ნის ტროს თან შრო მის პი რო ბე ბის მო ნი ტო რინ გის სამ სა ხუ რი 
ჩა მო ყა ლიბ და. მო ცე მულ მა სამ სა ხურ მა მო ნი ტო რინ გის პროგ რა მის ფარ-
გლებ ში დაიწ ყო სა ხელ მწი ფო და კერ ძო სა წარ მოებ ში შრო მის პი რო ბე ბის 
ინ სპექ ტი რე ბა. 

და საქ მე ბა და სო ცია ლუ რი პო ლი ტი კა - მოკ ლე მი მო ხილ ვა 

2006 წელს სა ქარ თვე ლომ შრო მის კო დექ სის ძი რეუ ლი რე ფორ მა გა-
ნა ხორ ციე ლა, რის შე დე გა დაც ILO-ს ძი რი თა დი კონ ვენ ციე ბი იქ ნა მი ღე-
ბუ ლი, ხო ლო 2013 წელს გა ტა რე ბუ ლი რე ფორ მე ბის შე დე გად ევ რო კავ-
ში რის შრო მის კა ნონ მდებ ლო ბი სა და ან ტი დის კრი მი ნა ციის სფე როს 
მთე ლი რი გი დი რექ ტი ვე ბის დე ბუ ლე ბე ბის გან ხორ ციე ლე ბა დაიწ ყო. 

ჯან მრთე ლო ბი სა და უსაფ რთო ხე ბის სტან დარ ტე ბის ამ სახ ვე ლი დი-
რექ ტი ვე ბის გან ხორ ციე ლე ბა დიდ ხარ ჯებ თა ნა არის და კავ ში რე ბუ ლი. 
შე სა ბა მი სად, მი ზან შე წო ნი ლია ამ დი რექ ტი ვებ თან ეტა პობ რი ვი დაახ-
ლოე ბა (7-10 წლის ვა და ში), რა თა ბიზ ნეს ზე ზედ მე ტი რე გუ ლი რე ბის 
ტვირ თის და კის რე ბა არ მოხ დეს, რა მაც შეიძ ლე ბა არა ფორ მა ლუ რი 
შრო მი თი ურ თიერ თო ბე ბის წარ მო შო ბა გა მოიწ ვიოს. 
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24. განათლება, ტრენინგი და კულტურა 

განათლება და ტრენინგი 

ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბა გარ კვეულ მიზ ნებს 
სა ხავს გა ნათ ლე ბის სის ტე მის მი მართ, კერ ძოდ 
კი ით ვა ლის წი ნებს მის რე ფორ მი რე ბას და მო-
დერ ნი ზა ციას, და უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სფე-
რო ში ბო ლო ნიის პრო ცე სებ ში ჩარ თვას, რაც 
ხელს შეუწ ყობს უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის ხა რის-
ხი სა და რე ლე ვან ტუ რო ბის გაზ რდას. 

2004 წელს სა ქარ თვე ლომ ბო ლო ნიის პრო-
ცეს თან და კავ ში რე ბუ ლი რე ფორ მე ბის გა ტა რე ბა 
დაიწ ყო, ხო ლო 2005 წელს ოფი ცია ლუ რად მიუერ თდა ბო ლო ნიის პრო-
ცესს, რის შე დე გა დაც სამ -სა ფე ხუ რია ნი უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სის ტე-
მა დაი ნერ გა (ბა კა ლავ რის, მა გის ტრის და დოქ ტო რის კვა ლი ფი კა ციის 
მი ნი ჭე ბით). შემ დგო მი რე ფორ მე ბი იქ ნა წა მოწ ყე ბუ ლი სა ქარ თვე ლოს 
სა გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მის ევ რო პულ და, უფ რო ფარ თოდ, და სავ ლურ 
სტან დარ ტებ თან დაახ ლოე ბის მიზ ნით. სა ქარ თვე ლომ უმაღ ლე სი გა ნათ-
ლე ბის შე სა ხებ ახა ლი კა ნო ნი მიი ღო. დაი ნერ გა ხა რის ხის კონ ტრო ლის 
ახა ლი მე ქა ნიზ მე ბი. უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის და წე სე ბუ ლე ბებს უფ რო მე ტი 
და მოუ კი დებ ლო ბა მიე ნი ჭათ. 

2006 წელს გა ნათ ლე ბის აკ რე დი ტა ციის ეროვ ნუ ლი ცენ ტრი ჩა მო ყა-
ლიბ და, რო მე ლიც სა გან მა ნათ ლებ ლო სფე რო ში ეკ ვი ვა ლენ ტუ რო ბი სა და 
ავ თენ ტუ რო ბის დად გე ნა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი და მოუ კი დე ბე ლი ეროვ ნუ ლი 
ორ გა ნოა. ასე ვე, შეიქ მნა ეროვ ნუ ლი სას წავ ლო გეგ მე ბი სა და შე ფა სე ბის ცენ-
ტრი და მას წავ ლე ბელ თა პრო ფე სიუ ლი გან ვი თა რე ბის ეროვ ნუ ლი ცენ ტრი. 

გა ნათ ლე ბის სის ტე მის რე ფორ მი რე ბის ერ თ-ერ თი უმ ნიშ ვნე ლო ვა-
ნე სი მიღ წე ვაა ერ თია ნი ეროვ ნუ ლი გა მოც დე ბის შე მო ღე ბა, რის შე დე გა-
დაც გაუქ მნდა უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში მი ღე ბის საბ ჭო თა პე რიო დის 
დროინ დე ლი ღრმად კო რუმ პი რე ბუ ლი სის ტე მა. ერ თია ნი ეროვ ნუ ლი 
გა მოც დე ბი ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი წე სით ტარ დე ბა და ტეს ტე ბი კონ ფი დენ-
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ცია ლუ რია, გა მოც და ელექ ტრო ნუ ლი გზით ტარ დე ბა და სის ტე მა გამ ჭვირ-
ვა ლე და ობიექ ტუ რია. 

სა ქარ თვე ლომ მიღ წე ვებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი და ფი ნან სე ბის სის ტე მა 
შე მოი ღო, რო მე ლიც ეყ რდნო ბა პრინ ციპს „ფუ ლი მიყ ვე ბა სტუ დენტს“, 
ანუ სა ხელ მწი ფო აფი ნან სებს სტუ დენტს და არა სა გან მა ნათ ლებ ლო და-
წე სე ბუ ლე ბებს. სა ხელ მწი ფო და ფი ნან სე ბის ოდე ნო ბა და მო კი დე ბუ ლია 
ერ თიან ეროვ ნულ გა მოც დებ ზე სტუ დენ ტის მიერ დაგ რო ვე ბულ ქუ ლებ ზე, 
და უფ რო მა ღა ლი ქუ ლე ბის მქო ნე სტუ დენ ტე ბი მეტ და ფი ნან სე ბას იღე ბენ, 
კერ ძოდ მაქ სი მა ლუ რი და ფი ნან სე ბა სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტებ ში და-
წე სე ბუ ლი ყვე ლა ზე მა ღა ლი გა და სა ხა დის ტო ლია. სტუ დენ ტებს უფ ლე ბა 
აქვთ ეს და ფი ნან სე ბა კერ ძო ან სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტებ ში გა ნათ ლე-
ბის მი ღე ბის მიზ ნით გა მოი ყე ნონ, რაც ნიშ ნავს, რომ უნი ვერ სი ტე ტე ბი ერ-
თმა ნეთს კონ კუ რენ ციას უწე ვენ იმ სტუ დენ ტე ბის მო სა ზი დად, რომ ლებ მაც 
მა ღა ლი ქუ ლე ბი დააგ რო ვეს. ამ კონ კუ რენ ციის შე დე გად ბო ლო წლე ბის 
გან მავ ლო ბა ში უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის ხა რის ხი გაუმ ჯო ბეს და. ამ ჟა მად, 
სტუ დენ ტე ბის დაახ ლოე ბით 40% კერ ძო უმაღ ლეს სა გან მა ნათ ლებ ლო და-
წე სე ბუ ლე ბებ ში სწავ ლობს, და მა თი გა ნათ ლე ბის ღი რე ბუ ლე ბის ნა წილს 
სა ხელ მწი ფო აფი ნან სებს. 

სა ქარ თვე ლომ ასე ვე რე ფორ მე ბი გაა ტა რა პრო ფე სიულ, დაწ ყე ბით 
და სა შუა ლო გა ნათ ლე ბის სფე რო ში, მათ შო რის და ნერ გა ვაუ ჩე რუ ლი 
და ფი ნან სე ბის სის ტე მა, რომ ლის ფარ გლებ ში და ფი ნან სე ბა სტუ დენ ტებს 
ეძ ლე ვათ და არა სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებს, რაც ხელს უწ-
ყობს კონ კუ რენ ციას. ევ რო კავ შირ -სა ქარ თვე ლოს შო რის გა ფორ მე ბუ ლი 
ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბა ხელს უწ ყობს კონ კრე ტუ ლი ზო მე ბის გა ტა რე ბას, 
კერ ძოდ კრე დი ტე ბის ევ რო პუ ლი სის ტე მის და ნერ გვას პრო ფე სიუ ლი გა-
ნათ ლე ბის და ტრე ნინ გის სფე რო ში. თა ნამ შრომ ლო ბაა ასე ვე და გეგ მი ლი 
გამ ჭვირ ვა ლო ბის ამაღ ლე ბი სა და კვა ლი ფი კა ციის ურ თიერ თა ღია რე ბის 
ხელ შეწ ყო ბის სფე რო ში. 

გაც ვლი თი პროგ რა მე ბის სფე რო ში ევ რო კავ ში რის ძი რი თა დი ინ-
სტრუ მენ ტია პროგ რა მა Erasmus+, რომ ლის ფარ გლებ შიც ევ რო კავ ში რი სა 
და მე სა მე ქვეყ ნე ბის თვის 2014-2020 წლებ ში გა მო ყო ფი ლი ბიუ ჯე ტი 4.7 
მი ლიარდ ევ როს შეად გენს. 2014 წლამ დე 847 სტუ დენ ტმა, მკვლე ვარ-
მა და აკა დე მიუ რი წრეე ბის წარ მო მად გე ნელ მა ისარ გებ ლა Erasmus-ის 
პროგ რა მით სტი პენ დიე ბი სა და ტრე ნინ გის, სწავ ლე ბი სა და სას წავ ლო 
ვი ზი ტე ბის და ფი ნან სე ბის შე დე გად, და მომ დევ ნო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში 
მო სა ლოდ ნე ლია ბე ნე ფი ცია რე ბის რაო დე ნო ბის ზრდა. 

სა ქარ თვე ლოს უმაღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო ინ სტი ტუ ტე ბი ევ რო კავ-
ში რის მიერ და ფი ნან სე ბუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაძ ლიე რე ბა ზე მი მარ-
თულ ხუთ პროექ ტში იღე ბენ მო ნა წი ლეო ბას, რო მელ თა საერ თო ბიუ ჯე ტი 
4 მი ლიონ ევ როს აღე მა ტე ბა. ეს პროექ ტე ბი შემ დეგ სფე როებს მოი ცავს: 
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• უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის ინ ტერ დის ციპ ლი ნა რუ ლი რე ფორ მა ტუ რიზ მის 
მე ნეჯ მენ ტი სა და გეო -ინ ფორ მა ციის პრაქ ტი კუ ლი სას წავ ლო გეგ მე ბის 
გან ვი თა რე ბის მიზ ნით 

• სა ქარ თვე ლო ში კურ სდამ თავ რე ბულ თა სას წავ ლო პროგ რა მის შე მუ-
შა ვე ბა მშვი დო ბის კვლე ვე ბის სფე რო ში 

• სტუ დენ ტე ბის მხრი დან ად ვო კა ტი რე ბის ხელ შეწ ყო ბა ომ ბუდ სმე ნის 
თა ნამ დე ბო ბის და ნერ გვის გზით 

• EUCA-INVEST (კავ კა სია სა და ცენ ტრა ლურ აზია ში სა მე წარ მეო საქ მია-
ნო ბა ზე ორიენ ტი რე ბულ უნი ვერ სი ტე ტებ ში ინ ვეს ტი რე ბა 

• მოწ ყვლა დი ჯგუ ფე ბი სა და რე გიო ნე ბის თვის პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბა 
უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის გაუმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით. 

კულ ტუ რა 

სა ქარ თვე ლოს და ევ რო კავ შირს შო რის კულ ტუ რის სფე რო ში თა-
ნამ შრომ ლო ბა ხე ლო ვან თა და ხე ლოვ ნე ბის სფე რო ში გა მოც დი ლე ბის 
გა ზია რე ბა სა და მო ბი ლუ რო ბის პროგ რა მე ბის ფორ მით ხორ ციელ დე ბა. 
სა ქარ თვე ლო აქ ტიურ მო ნა წი ლეო ბას იღებს ევ რო კავ ში რის კრეა ტიუ ლი 
ევ რო პის პროგ რა მა ში, რო მე ლიც კულ ტუ რი სა და კრეა ტიუ ლი ხე ლოვ ნე ბის 
სექ ტო რებ ზეა ორიენ ტი რე ბუ ლი, და 2015 წლის თე ბერ ვალ ში სა ქარ თვე-
ლომ ამ მიზ ნით ევ რო კო მი სიას თან შე თან ხმე ბა გაა ფორ მა. ევ რო კავ შირ მა 
და სა ქარ თვე ლომ UNESCO-ს და ევ რო პის საბ ჭოს პროგ რა მებ ში თა ნამ-
შრომ ლო ბის ვალ დე ბუ ლე ბა იკის რეს ასე ვე, რაც მიზ ნად ისა ხავს კულ ტუ რუ-
ლი მრა ვალ ფე როვ ნე ბის და კულ ტუ რუ ლი და ის ტო რიუ ლი მემ კვიდ რეო ბის 
მხარ და ჭე რას და პო პუ ლა რი ზა ციას. სა ქარ თვე ლომ უკ ვე შეი მუ შა ვა კულ-
ტუ რის სტრა ტე გია 2025 (www.culturepolicy.ge) და მთავ რო ბამ კი დევ ერ თხელ 
გაუს ვა ხა ზი თა ვის ვალ დე ბუ ლე ბას გააძ ლიე როს ინ კლუ ზიუ რი კულ ტუ რუ ლი 
პო ლი ტი კა და კულ ტუ რის სფე როს მო ნა წი ლე თა შე საძ ლებ ლო ბე ბი. 

კულ ტუ რულ თა ნამ შრომ ლო ბა ზე მი მარ თუ ლი პროექ ტე ბი ხორ ციელ-
დე ბა კულ ტუ რუ ლი პროგ რა მა II-ის ფარ გლებ ში, რო მე ლიც აღ მო სავ ლეთ 
პარ ტნიო რო ბის ქვეყ ნებ ზეა მი მარ თუ ლი და 2015 წლის სექ ტემ ბერ ში დაიწ-
ყო. კულ ტუ რუ ლი პროგ რა მა II პირ ვე ლი პროგ რა მის ფარ გლებ ში შე ძე ნილ 
გა მოც დი ლე ბას ეყ რდნო ბა და მი სი მი ზა ნია კულ ტუ რუ ლი პო ლი ტი კის, 
ასე ვე კულ ტუ რის სექ ტო რი სა და მი სი მო ნა წი ლეე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
შემ დგო მი გაძ ლიე რე ბა. იგი მი მარ თუ ლია კულ ტუ რუ ლი და კრეა ტიუ ლი 
ინ დუს ტრიე ბის გან ვი თა რე ბა ზე კულ ტუ რუ ლი, სო ცია ლუ რი და ეკო ნო მი კუ-
რი გან ვი თა რე ბის მხარ და ჭე რი სა და კერ ძო და სა ხელ მწი ფო სექ ტო რებს 
შო რის კავ ში რე ბის გაძ ლიე რე ბა ზე უფ რო ეფექ ტია ნი კულ ტუ რის სექ ტო რის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბის მიზ ნით. 

პროგ რა მის ბიუ ჯე ტი 4.95 მი ლიონ ევ როს შეად გენს და იგი ორი კომ-
პო ნენ ტი სა გან შედ გე ბა. პირ ვე ლი კომ პო ნენ ტი ით ვა ლის წი ნებს ევ რო-

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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კავ ში რის მხარ და ჭე რას შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაძ ლიე რე ბის და კულ ტუ რის 
პო ლი ტი კურ დღის წეს რიგ ში ჩარ თვის მიზ ნით. მეო რე კომ პო ნენ ტი წარ-
მოად გენს ევ რო კავ ში რი სა და ევ რო პის საბ ჭოს ერ თობ ლივ პროექტს, 
რო მე ლიც მი მარ თუ ლია 12 ის ტო რიუ ლი ქა ლა ქის თვის დახ მა რე ბის გა წე-
ვა ზე კულ ტუ რუ ლი მემ კვიდ რეო ბის აღორ ძი ნე ბა ზე მი მარ თუ ლი ურ ბა ნუ ლი 
გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გიე ბის შე მუ შა ვე ბის თის.113 პროექ ტი COMUS, ანუ 
„ის ტო რიულ ქა ლა ქებ ში თე მის მიერ მარ თუ ლი ურ ბა ნუ ლი სტრა ტე გიე-
ბის შე მუ შა ვე ბის“ პროექ ტი მიზ ნად ისა ხავს არა მხო ლოდ კულ ტუ რუ ლი 
მემ კვიდ რეო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას და რეა ბი ლი ტა ციას, არა მედ ასე ვე სო ცია-
ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის ხელ შეწ ყო ბას. 

კულ ტუ რუ ლი პროგ რა მა II-ის ეგი დით სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რი სა და 
ძეგ ლთა დაც ვის სა მი ნის ტრო გეგ მავს გა ნა ხორ ციე ლოს პროექ ტი „მრა-
ვალ ფე როვ ნე ბა კულ ტუ რა სა და კულ ტუ რულ მემ კვიდ რეო ბა ში“, რო მელ შიც 
აღ მო სავ ლეთ პარ ტნიო რო ბის ქვეყ ნე ბის ახალ გაზ რდე ბი მიი ღე ბენ მო ნა-
წი ლეო ბას. გარ და ამი სა, სა მი ნის ტრო აქ ტიურ მო ნა წი ლეო ბას მიი ღებს 
აღ მო სავ ლეთ პარ ტნიო რო ბის კულ ტუ რულ ფო რუმ ში.

გა ნათ ლე ბა, ტრე ნინ გი და კულ ტუ რა - მოკ ლე მი მო ხილ ვა 

2004 წლი დან დაწ ყე ბუ ლი სა ქარ თვე ლომ მთე ლი რი გი რე ფორ მე ბი 
გაა ტა რა გა ნათ ლე ბის სექ ტორ ში, მი სი კონ კუ რენ ტუ ნა რია ნო ბი სა და 
სა ხელ მწი ფო და კერ ძო სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბე ბის ხა რის-
ხის გაუმ ჯო ბე სე ბის და კო რუფ ციის აღ კვე თის მიზ ნით, გან სა კუთ რე ბით 
უმაღ ლეს სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბებ ში. 

ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბა ით ვა ლის წი ნებს რე ფორ მე ბის გა ტა რე ბას 
გა ნათ ლე ბის სფე რო ში, კერ ძოდ კი, უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სფე რო ში 
ბო ლო ნიის პრო ცეს სა და ევ რო პის უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სივ რცე ში 
ინ ტეგ რა ციის გზით და ისე თი პროგ რა მე ბის მეშ ვეო ბით, რო გო რი ცაა 
Erasmus+, რაც სა ქარ თვე ლოს სტუ დენ ტე ბის დიდ რაო დე ნო ბას მოუ-
ტანს სარ გე ბელს. 

სა ქარ თვე ლო მო ნა წი ლეო ბას იღებს ევ რო კავ ში რის კულ ტუ რის პროგ-
რა მა ში ახალ შე თან ხმე ბას 2015 წლის თე ბერ ვალ ში მოა წე რა ხე ლი. 

113 იხილეთ http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/news/2015/20150918_01_en.pdf 

209
ნაწილი III. 
ეკონომიკური თანამშრომლობა  



25. მეცნიერება და ტექნოლოგია 

ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბა გან საზ ღვრავს ფარ თო 
სპექ ტრის მიზ ნებს მეც ნიე რე ბი სა და ტექ ნო ლო
გიე ბის სფე რო ში, რომ ლე ბიც მიზ ნად ისა ხავს 
სა მეც ნიე რო კვლე ვე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის, ადა-
მია ნუ რი რე სურ სე ბის პო ტენ ცია ლის გაძ ლიე რე ბას 
და მეც ნიე რე ბის სფე რო ში ცოდ ნის გა ზია რე ბას. 
აგ რეთ ვე, გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს 
ჩარ თვა ევ რო პის სა მეც ნიე რო- კვლე ვით სივ რცე ში.

2016 წლის აპ რილ ში სა ქარ თვე ლო მიუერ თდა ევ რო კავ ში რის პროგ-
რა მას ჰო რი ზონ ტი 2020, რო მე ლიც ევ რო კავ ში რის სა მეც ნიე რო კვლე ვე-
ბის სფე როს წამ ყვა ნი პროგ რა მაა და მას მნიშ ვნე ლო ვა ნი და ფი ნან სე ბა 
გა მოე ყო 2014-20 წლე ბის პე რიო დის თვის (80 მი ლიარ დი ევ რო). ჰო რი-
ზონ ტი 2020 სთა ვა ზობს მსოფ ლიო კლა სის სა მეც ნიე რო ქსე ლებ ზე და 
სა მეც ნიე რო კვლე ვით გუნ დებ სა და მო ნა ცე მებ ზე წვდო მას, და მო ბი ლუ-
რო ბის გაზ რდას, რაც მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ქარ თვე ლოს მო დერ ნი ზა ციი სა 
და ევ რო პას თან ინ ტეგ რა ციის ხელ შეწ ყო ბის თვის. ჰო რი ზონ ტი 2020 ხელს 
უწ ყობს სა ქარ თვე ლო სა და ევ რო კავ ში რის მიერ ერ თობ ლი ვი სა მეც ნიე-
რო- კვლე ვი თი პროექ ტე ბის გან ხორ ციე ლე ბას, ტრე ნინ გე ბის ჩა ტა რე ბას 
და მეც ნიე რე ბი სა და მკვლე ვა რე ბის მო ბი ლუ რო ბის გაზ რდას. ევ რო კავ-
შირ თან თა ნამ შრომ ლო ბის შე დე გად, სა ქარ თვე ლოს თა ვი სი სა მეც ნიე რო- 
კვლე ვი თი ინ სტი ტუ ტე ბის გაძ ლიე რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა ეძ ლე ვა. ჰო რი-
ზონ ტი 2020-ის ფარ გლებ ში და ფი ნან სე ბის მი ღე ბა სა ბუ ნე ბის მეტ ყვე ლო 
და სო ცია ლუ რი მეც ნიე რე ბის სფე როს პროექ ტებს შეუძ ლიათ (ი ხი ლეთ 
ცხრი ლი 25.1).

სა ქარ თვე ლო უკ ვე მო ნა წი ლეობს ჰო რი ზონ ტი 2020-ის ფარ გლე ბი დან 
და ფი ნან სე ბულ 6 პროექ ტში. ესე ნია: 

• ევ რო კავ ში რის კონ ფლიქ ტე ბის პრე ვენ ციის და სამ შვი დო ბო მი სიე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაძ ლიე რე ბა
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• ევ რო კავ შირ სა და რე გიო ნულ პარ ტნიო რებს შო რის სა მეც ნიე რო- 
კვლე ვით და ინო ვა ციე ბის სფე რო ში თა ნამ შრომ ლო ბის ხელ შეწ ყო ბა 
(შა ვი ზღვის ჰო რი ზონ ტი) 

• საერ თა შო რი სო თა ნამ შრომ ლო ბის ხელ შეწ ყო ბა საინ ფორ მა ციო- სა-
კო მუ ნი კა ციო ტექ ნო ლო გიე ბის (ICT) სფე როს ეროვ ნულ სა კონ ტაქ ტო 
პი რებ ს/ცენ ტრებს შო რის 

• სტრუქ ტუ რუ ლი ცვლი ლე ბე ბის ხელ შეწ ყო ბა სა მეც ნიე რო- კვლე ვით 
ორ გა ნი ზა ციებ ში, კვლე ვი სა და ინო ვა ციე ბის გან ვი თა რე ბის თვის

• ვირ ტუა ლუ რი გა რე მოს ელექ ტრო ნუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გან ვი-
თა რე ბა სამ ხრეთ -აღ მო სავ ლეთ ევ რო პი სა და აღ მო სავ ლეთ ხმელ-
თა შუაზ ღვის პი რე თის ქვეყ ნებ ში 

• მო ნა წი ლეო ბა GÉANT-ში, პა ნევ რო პულ მო ნა ცემ თა ქსელ ში სა ზო გა დოე-
ბის გა ნათ ლე ბი სა და სა მეც ნიე რო კვლე ვე ბის ხელ შეწ ყო ბის მიზ ნით. 

ცხრილი 25.1 ჰორიზონტი 2020-ის ძირითადი თემატური პრიორიტეტები

ბრწყინვალე მეცნიერება ინდუსტრიული ლიდერობა 
საზოგადოებრივი 

გამოწვევები 

ევროპის კვლევების საბჭო 
(ERC)

მომავლის ტექნოლოგიები 

კარიერის განვითარებაზე 
მიმართული მარია 
სკლადოვსკაია-
კიურისაქტივობები 

კვლევითი 
ინფრასტრუქტურა 
(ელექტრონული 
ინფრასტრუქტურის 
ჩათვლით) 

ლიდერობა 
შესაძლებლობების 
განვითარების 
დაინდუსტრიულ 
ტექნოლოგიებში (LEITs): 
ნანოტექნოლოგიები, 
მასალები, 
ბიოტექნოლოგიები, 
წარმოება, ICT და კოსმოსი 

რისკების დაფინანსების 
ხელმისაწვდომობა 

ინოვაციები მცირე და 
საშუალო საწარმოებში

ჯანმრთელობა, 
დემოგრაფიული 
ცვლილებებისურსათის 
უვნებლობა, მდგრადი 
სოფლის მეურნეობა, 
ზღვის კვლევები, 
ენერგეტიკა, 
ტრანსპორტი, კლიმატი 

ევროპა ცვლად 
მსოფლიოში; 
თავისუფლებისა და 
უსაფრთხოების დაცვა 

ჰო რი ზონტ 2020-ში ასო ცი რე ბუ ლი წევ რო ბის შე დე გად, სა ქარ თვე-
ლო შეძ ლებს პროგ რა მა ში მო ნა წი ლეო ბის მი ღე ბას ევ რო კავ ში რის წევ რი 
ქვეყ ნე ბის მსგავ სად, მათ შო რის ფონ დის მმარ თვე ლო ბით სტრუქ ტუ რებ ში 
მო ნა წი ლეო ბის მი ღე ბას. წევ რო ბა ფა სია ნია, და სა წევ რო გა და სა ხა დის 
მო ცუ ლო ბა ქვეყ ნის მშპ-ს პრო პორ ციუ ლია, თუმ ცა მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე ღა-
ვა თე ბია გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. 

სა ქარ თვე ლო უკ ვე მო ნა წი ლეობ და ჰო რი ზონ ტი 2020-ის წი ნა მორ ბედ 
კვლე ვი სა და გან ვი თა რე ბის მეშ ვი დე ჩარ ჩო პროგ რა მა ში (FP7) და კარ გი შე-
დე გე ბი აჩ ვე ნა პროექ ტის გან ხორ ციე ლე ბის თვალ საზ რი სით. 7 წლის გან მავ-
ლო ბა ში, სა ქარ თვე ლოს ინ სტი ტუ ტე ბი მო ნა წი ლეობ დნენ FP7-ს 59 პროექ ტში 
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და მთლია ნო ბა ში 5.49 მი ლიო ნი ევ როს მო ცუ ლო ბის და ფი ნან სე ბა მიი ღეს, 
მათ შო რის შემ დეგ სფე როებ ში პროექ ტე ბის გან სა ხორ ციე ლებ ლად: 

• ჯაჭ ვუ რი რეაქ ციის პროექ ტი გა ნათ ლე ბა ში კვლე ვა ზე ორიენ ტი რე ბუ ლი 
მდგრა დი მიდ გო მე ბის და ნერ გვის თაო ბა ზე 

• მრა ვალ -გი გა ბაი ტია ნი ევ რო პუ ლი სა მეც ნიე რო- კვლე ვი თი და სა გან-
მა ნათ ლებ ლო ქსე ლი და და კავ ში რე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბე ბი 

• ევ რო პუ ლი ქსე ლის ინი ცია ტი ვა, პა ნევ რო პუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რა 
ევ რო პის მკველ ვა რე ბის თვის 

• მო წი ნა ვე მაჩ ვე ნებ ლე ბის მქო ნე გა მოთ ვლი თი ინ ფრას ტრუქ ტუ რა 
მკვლე ვა რე ბის თვის 

• პა ნევ რო პუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რა (PESI) ევ რო პის ბიომ რა ვალ ფე როვ-
ნე ბის მარ თვის თვის

•  ზღვის და ცუ ლი ტე რი ტო რიე ბის ქსე ლე ბის შექ მნა და ზღვის ქა რის 
პო ტენ ცია ლის გა მო ყე ნე ბა 

• თა ნამ შრომ ლო ბა არ სე ბუ ლი სხვაო ბის შევ სე ბის თვის ენერ გე ტი კის 
სფე როს კვლე ვებ სა და ინო ვა ციებს შო რის 

• სა სოფ ლო- სა მეურ ნეო პრო დუქ ციის კვლე ვის შე დე გე ბი და ინო ვა ცია 

• პა ნევ რო პუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რა ოკეა ნეე ბის და ზღვე ბის მო ნა ცემ თა 
მარ თვის თვის. 

იმ შე დე გებ ზე დაყ რდნო ბით, რაც სა ქარ თვე ლომ აჩ ვე ნა, მიჩ ნეულ 
იქ ნა, რომ ქვე ყა ნას ძლიე რი პო ტენ ცია ლი გააჩ ნია ICT სფე რო ში და ისეთ 
სფე როებ ში, რო გო რი ცაა ენერ გე ტი კა, ნედ ლეუ ლი და გა რე მოს თან და-
კავ ში რე ბუ ლი სა კით ხე ბი. 

მეც ნიე რე ბა და ტექ ნო ლო გიე ბი - მოკ ლე მი მო ხილ ვა 

ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია, რომ სა ქარ თვე ლო 
ევ რო კავ ში რის კვლე ვე ბის და ფი ნან სე ბის ძი რი თა დი ინ სტრუ მენ ტის- 
ჰო რი ზონ ტი 2020-ის სრუ ლუფ ლე ბია ნი წევ რი გახ დე ბა. 

7 წლის გან მავ ლო ბა ში, სა ქარ თვე ლოს ინ სტი ტუ ტე ბი ევ რო კავ ში რის 
წი ნა პროგ რა მის (FP7) ფარ გლებ ში მო ნა წი ლეობ დნენ 59 პროექ ტში 
და მიი ღეს მთლია ნი და ფი ნან სე ბა 5.49 მი ლიონ ევ როს ოდე ნო ბით.

სა ქარ თვე ლოს მკვლე ვა რე ბი მა ღა ლი ხა რის ხის ინო ვა ციუ რი კვლე-
ვებს ახორ ციე ლე ბენ ნა ნო ტექ ნო ლო გიე ბის, ბიო ტექ ნო ლო გიე ბის და 
ფარ მა ცევ ტულ, ჯან დაც ვის, სოფ ლის მეურ ნეო ბი სა და საინ ჟინ რო სფე-
როებ ში. მო ცე მუ ლი სფე როე ბის პროექ ტე ბი კარგ და საყ რდენს წარ-
მოად გე ნენ ევ რო კავ შირ თან უფ რო მჭიდ რო თა ნამ შრომ ლო ბის თვის. 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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26. ევროკავშირის სააგენტოები და 
პროგრამები 

ევ რო კავ შირს 46 “საა გენ ტო” გააჩ ნია, რომ ლე ბიც 
ნა ხევ რად -და მოუ კი დე ბე ლი და სპე ცია ლი ზი რე-
ბუ ლი სტრუქ ტუ რე ბია. ისი ნი ევ რო კავ ში რის მიერ 
ფი ნან სდე ბა და მი სი კონ ტრო ლის ქვეშ არიან. 
საა გენ ტოე ბის მა თი ძი რი თა დი მი ზა ნია ევ რო-
კავ ში რის პო ლი ტი კე ბის ფუნ ქციო ნი რე ბის მხარ-
და ჭე რა. გარ და ამი სა, არ სე ბობს დაახ ლოე ბით 
45 „პროგ რა მა“, რო მელ თა უმე ტე სო ბა (მაგ რამ 
არა ყვე ლა მათ გა ნი) ევ რო კო მი სიის მიერ ფი-

ნან სდე ბა და იმარ თე ბა. ამ პროგ რა მე ბი დან დი დი ნა წი ლი, კერ ძოდ კი 
20 საა გენ ტო და 19 პროგ რა მა, რომ ლე ბიც ასა ხუ ლია 26.1 და 26.2 ჩა-
ნარ თებ ში, ღიაა სა ქარ თვე ლოს თვის, რო გორც ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის 
მხა რე ქვეყ ნის თვის. მსხვი ლი შრიფ ტით გა მო ყო ფი ლია საა გენ ტოე ბი და 
პროგ რა მე ბი, რომ ლებ შიც სა ქარ თვე ლო უკ ვე მო ნა წი ლეობს სხვა დას ხვა 
დო ნე ზე (პროექ ტე ბი, სე მი ნა რე ბი, სას წავ ლო ვი ზი ტე ბი და სხვა). 

ჩანართი 26.1 ევროკავშირის სააგენტოები, რომლებიც ღიაა უკრაინისთვის, 
მოლდოვასა და საქართველოსთვის მონაწილეობის მისაღებად*

სამუშაო ადგილზე უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის ევროპის სააგენტო 
(EU-OSHA)
გარე საზღვრებზე საოპერაციო თანამშრომლობის მართვის ევროპული სააგენტო 
(FRONTEX)
ევროპის თავშესაფრის მხარდაჭერის ოფისი (EASO)
ევროპის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტო (EASA)
დაავადებათა პრევენციისა და კონტროლის ევროპული ცენტრი (ECDC)
ევროპის ქიმიური პროდუქციის სააგენტო (ECHA)
ევროპის თავდაცვის სააგენტო (EDA)
ევროპის გარემოს სააგენტო (EEA)
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ევროპის თევზის რეწვის კონტროლის სააგენტო (EFCA)
ევროპის სურსათის უვნებლობის სააგენტო (EFSA)
საცხოვრებელი და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების ევროპული ფონდი 
(EUROFOUND) 
ევროპული GNSS სააგენტო (GSA)
გენდერული თანასწორობის ევროპული ინსტიტუტი (EIGE)
ევროპის საზღვაო უსაფრთხოების სააგენტო (EMSA)
ნარკოტიკებისა და ნარკოდამოკიდებულების მონიტორინგის 
ევროპული ცენტრი (EMCDDA)
ქსელისა და ინფორმაციის უსაფრთხოების ევროპული სააგენტო (ENISA)
ევროპის პოლიციის კოლეჯი (CEPOL)
ევროპის პოლიციის ოფისი (Europol)
ევროკავშირის უსაფრთხოების კვლევების ინსტიტუტი (EUISS)

ევროკავშირის სამართლებრივი თანამშრომლობის ერთეული (EUROJUST)

* მსხვილი შრიფტით გამოყოფილია სააგენტოები, რომლებთანაც საქართველო უკვე 
თანამშრომლობს სხვადასხვა დონეზე (პროექტები, სემინარები, ვიზიტები და სხვა)

ჩანართი 26.2 ევროკავშირის პროგრამები, რომლებიც ღიაა უკრაინისთვის, 
მოლდოვასა და საქართველოსთვის* 

თავშესაფრის, მიგრაციისა და ინტეგრაციის ფონდი 
საწარმოებისა და მცირე და საშუალო საწარმოების კონკურენტუნარიანობა (COSME)
კოპერნიკი, ევროპის დედამიწაზე დაკვირვების პროგრამა 
შემოქმედებითი ევროპა, კულტურისა და კრეატიული სექტორებისპროგრამა 
საბაჟო 2020
Erasmus+
ევროპის საზღვაო და თევზის რეწვის ფონდი 
ევროპის სტატისტიკური პროგრამა 
ევროპის ტერიტორიული თანამშრომლობა 
ევროკავშირის სამოქალაქო დაცვის მექანიზმი 
Fiscalis 2020 (საგადასახადო ადმინისტრაციების მხარდაჭერის პროგრამა) 
პროგრამები გალილეო და EGNOS, გლობალური სატელიტური ნავიგაციის სისტემა 
ჯანმრთელობა ზრდისთვის
ჰერკულესი III თაღლითობის აღკვეთის პროგრამა 
ჰორიზონტი 2020
შიდა უსაფრთხოების ფონდი 
პროგრამა სიცოცხლე  
გარემოს დაცვა და კლიმატის ცვლილება 
პერიკლე 2020, ევროს გაყალბებისგან დაცვის პროგრამა 
SESAR JU, საჰაერო მიმოსვლის მართვის მოდერნიზაცია 

* მსხვილი შრიფტით გამოყოფილია სააგენტოები, რომლებთანაც საქართველო უკვე 
თანამშრომლობს სხვადასხვა დონეზე (პროექტები, სემინარები, ვიზიტები და სხვა) 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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ზე მოხ სე ნე ბულ პროგ რა მებ სა და საა გენ ტოებ ში მო ნა წი ლეო ბა ექ-
სპერ ტე ბის და ად მი ნის ტრა ციუ ლი ორ გა ნოე ბის ევ რო კავ ში რის შე სა ბა მის 
უწ ყე ბებ თან უფ რო ღრმა ინ ტეგ რა ციის სა შუა ლე ბას იძ ლე ვა და ხელს უწ-
ყობს რე ფორ მე ბის გა ტა რე ბას. 

საა გენ ტოებ ში წევ რო ბის თვის სა ჭი როა მო ლა პა რა კე ბე ბის წარ მოე ბა 
შე სა ბა მი სი საერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე ბის მიზ ნით, და 
გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მი ღე ბა პარ ტნიო რის მიერ ფი ნან სუ რი შე ნა ტა ნის მო-
ცუ ლო ბის შე სა ხებ. პროგ რა მებ თან თა ნამ შრომ ლო ბა ხორ ციელ დე ბა პრო-
ტო კო ლის ან ურ თიერ თგა გე ბის მე მო რან დუ მის სა ფუძ ველ ზე, რომ ლი თაც 
გა ნი საზ ღვრე ბა მო ნა წი ლეო ბის პი რო ბე ბი. ევ რო კავ ში რის პროგ რა მებ სა 
და საა გენ ტოებ ში მო ნა წი ლეო ბას თან და კავ ში რე ბით რე გუ ლა რუ ლი დია-
ლო გი და გა და სინ ჯვა ხორ ციელ დე ბა. 

საა გენ ტოე ბის წევ რო ბა და პროგ რა მებ ში მო ნა წი ლეო ბა ქმნის სრულ 
დაშ ვე ბას ინ ფრას ტრუქ ტუ რა ზე და მმარ თველ ორ გა ნოებ ზე, თუმ ცა, ამა ვე 
დროს გარ კვეულ ხარ ჯებ თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი. ფი ნან სუ რი ტვირ თის შემ-
სუ ბუ ქე ბის მიზ ნით, სა ქარ თვე ლოს შეუძ ლია წევ რო ბის ღი რე ბუ ლე ბის 50%-
მდე ევ რო კავ ში რის დახ მა რე ბის ფარ გლებ ში გა მო ყო ფი ლი სახ სრე ბი დან 
და ფა როს. გარ და ამი სა, შე საძ ლე ბე ლია მო ლა პა რა კე ბე ბის წარ მოე ბა 
დროე ბი თი შე ღა ვა თე ბის შე სა ხებ. სხვა დას ხვა პროგ რა მებ ში მო ნა წი ლეო-
ბის პრო ცე სი შეიძ ლე ბა უაღ რე სად კონ კუ რენ ტუ ლი იყოს, მა გა ლი თად, 
ისეთ პროგ რა მებ ში მო ნა წი ლეო ბა, რო გო რი ცაა სა მეც ნიე რო კვლე ვე ბის 
მხარ და ჭე რის პროგ რა მა ჰო რი ზონ ტი 2020, მაგ რამ ქარ თულ ინ სტი ტუ ტებს 
შეუძ ლიათ კონ სორ ციუმ ში შეს ვლა და პარ ტნიო რო ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა 
ევ რო კავ ში რის წევ რი სა ხელ მწი ფოე ბის შე სა ბა მის ინ სტი ტუ ტებ თან. 

სა ქარ თვე ლო ამ ჟა მად შემ დეგ საა გენ ტოებ თან თა ნამ შრომ ლობს 
(პროექ ტე ბის, სე მი ნა რე ბის, სას წავ ლო ვი ზი ტე ბის ფორ მით და ა.შ): 

ევ რო პის საა ვია ციიო უსაფ რთხოე ბის საა გენ ტო (EASA). სა ქარ თვე-
ლოს და EASA-ს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბა ეფუძ ნე ბა სა მო ქა ლა ქო ავია ციის 
უსაფ რთხოე ბის მა ღა ლი დო ნი სა და გა რე მოს თავ სე ბა დო ბის უზ რუნ ველ-
ყო ფის თვალ საზ რი სით არ სე ბულ საერ თო ინ ტე რესს. თა ნამ შრომ ლო ბის 
ფარ გლებ ში ჩა მო ყა ლიბ და რამ დე ნი მე სა მუ შაო ჯგუ ფი, მათ შო რის, პა-
ნევ რო პუ ლი პარ ტნიო რო ბის ჯგუ ფი (EASA–PANEP). 2011 წელს, სა ქარ თვე-
ლომ და ევ რო კავ შირ მა twinning-ის პროექ ტის გან ხორ ციე ლე ბა დაიწ ყეს 
ევ რო კავ ში რის კონ მდებ ლო ბა სა და სტან დარ ტებ თან ჰარ მო ნი ზა ციის 
ხელ შეწ ყო ბის მიზ ნით. 2014 წელს, სა ქარ თვე ლო სა ჰაე რო ნა ვი გა ციის 
უსაფ რთხოე ბის ევ რო პუ ლი ორ გა ნი ზა ციის (EUROCONTROL) მე-40 წევ რი 
გახ და, რაც დაეხ მა რე ბა სა ქარ თვე ლოს სა ჰაე რო ნა ვი გა ციის სის ტე მე ბის 
ევ რო პულ სის ტე მა ში ინ ტეგ რა ციას. 

ევ რო პუ ლი საზ ღვაო უსაფ რთხოე ბის საა გენ ტო (EMSA). სა ქარ თვე-
ლოს და EMSA-ს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბა ხელს შეუწ ყობს საზ ღვაო უსაფ-
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რთხოე ბის მა ღა ლი დო ნის უზ რუნ ველ ყო ფას და ზღვის და ბინ ძუ რე ბის 
პრე ვენ ციას და რეა გი რე ბას. EMSA ატა რებს სე მი ნა რებს და მხარს უჭერს 
პროექ ტებს, რომ ლე ბიც მი მარ თუ ლია გა რე მოს დაც ვა ზე, პორ ტის კონ-
ტროლ ზე, სა ნაოს ნო სა შუა ლე ბე ბის გა დაად გი ლე ბის მარ თვა ზე და სა ხელ-
მწი ფო დრო შის კონ ტროლ ზე. თა ნამ შრომ ლო ბის შე დე გად, სა ქარ თვე ლომ 
მნიშ ვნე ლოვ ნად გააუმ ჯო ბე სა მეზ ღვაურ თა გა ნათ ლე ბა, ტრე ნინ გი და სერ-
ტი ფი ცი რე ბა, და ევ რო კავ ში რის მხრი დან კვლავ მიი ღო სა ქარ თვე ლოს 
მეზ ღვაურ თა სერ ტი ფი კა ტე ბის აღია რე ბის უფ ლე ბა, რო მე ლიც 2010 წლის 
ბო ლოს გაუქ მდა. 

სა მუ შაო ად გილ ზე უსაფრთხოებისა და ჯან მრთე ლო ბის ევროპის 
სააგენტო (EU-OSHA). ამ ჟა მად, სა ქარ თვე ლო მუ შაობს სა კა ნონ მდებ ლო 
ჩარ ჩო ზე სა მუ შაო ად გილ ზე ჯან მრთე ლო ბი სა და უსაფ რთხოე ბის გაუმ-
ჯო ბე სე ბის მიზ ნით და ამას თან და კავ ში რე ბით EU-OSHA დახ მა რე ბას უწევს 
შრო მის, ჯან მრთე ლო ბი სა და სო ცია ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტროს გა მოც დი-
ლე ბის გა ზია რე ბით და რის კე ბის შე ფა სე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაზ რდით. 
თა ნამ შრომ ლო ბა EU-OSHA-სთან გა მომ დი ნა რეობს ასო ცი რე ბის შე თან-
ხმე ბით სა ქარ თვე ლო ზე და კის რე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი დან, დაუახ ლოოს 
თა ვი სი კა ნონ მდებ ლო ბა ევ რო კავ ში რის დი რექ ტი ვე ბის მოთ ხოვ ნებს. 

ევ რო პის თავ დაც ვის საა გენ ტო (EDA). სა ქარ თვე ლოს და EDA-ს შო-
რის თა ნამ შრომ ლო ბის დი დი პო ტენ ცია ლი არ სე ბობს, თუმ ცა, იგი ჯერ 
პრაქ ტი კა ში არ არის რეა ლი ზე ბუ ლი. მთავ რო ბა ამ ჟა მად გა ნი ხი ლავს იმ 
სფე როებს, სა დაც ურ თიერ თსა სარ გებ ლო თა ნამ შრომ ლო ბის დამ ყა რე-
ბაა შე საძ ლე ბე ლი. 

ნარ კო ტი კე ბი სა და ნარ კო და მო კი დე ბუ ლე ბის მო ნი ტო რინ გის ევ რო-
პუ ლი ცენ ტრი (EMCDDA). სა ქარ თვე ლო 2014 წლი დან თა ნამ შრომ ლობს 
EMCDDA-სთან. იუს ტი ციის სა მი ნის ტრო სა და EMCDDA-ს შო რის გა ფორ მე ბუ-
ლი ურ თიერ თგა გე ბის მე მო რან დუ მი მიზ ნად ისა ხავს სა ქარ თვე ლოს თვის 
დახ მა რე ბის გა წე ვას ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბით და კის რე ბუ ლი ვალ დე ბუ-
ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბა ში. მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მეც ნიე რუ ლი 
პრაქ ტი კუ ლი მე თო დო ლო გიე ბის გა მო ყე ნე ბის შე დე გად, სა ქარ თვე ლომ 
მნიშ ვნე ლოვ ნად გააუმ ჯო ბე სა ინ ფორ მა ციის შეგ რო ვე ბა და ანა ლი ზი. 
მხა რეე ბი რე გუ ლა რუ ლად გაც ვლიან ინ ფორ მა ციას ნარ კო ტი კე ბი სა და 
ფსი ქოტ რო პუ ლი ნივ თიე რე ბე ბის უკა ნო ნო გა დაად გი ლე ბის, მა თი წარ-
მოე ბი სა და მოხ მა რე ბის შე სა ხებ. 

პო ლი ციის ევ რო პუ ლი კო ლე ჯი (CEPOL). პო ლი ციის ევ რო პულ კო-
ლეჯ თან თა ნამ შრომ ლო ბა ით ვა ლის წი ნებს გა მოც დი ლე ბის გა ზია რე ბას 
და ევ რო პის წამ ყვა ნი ინ სტი ტუ ტე ბის საუ კე თე სო პრაქ ტი კის და ნერ გვას. 
2013 წლი დან, ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტრო აქ ტიურ მო ნა წი ლეო ბას იღებს 
პო ლი ციის ევ რო პუ ლი კო ლე ჯის გაც ვლით პროგ რა მებ ში, რაც სა შუა ლე ბას 
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აძ ლევს სა მი ნის ტროს წარ მო მად გენ ლებს ეწ ვიონ პარ ტნიო რი ქვეყ ნე ბის 
სა მარ თალ დამ ცავ ორ გა ნოებს მა თი გა მოც დი ლე ბის შეს წავ ლის მიზ ნით. 
პროგ რა მა გა მოც დი ლე ბის გა ზია რე ბის სა შუა ლე ბას იძ ლე ვა უკა ნო ნო მიგ-
რა ციის, ტრე ფი კინ გის, კი ბერ და ნა შაუ ლის, ორ გა ნი ზე ბუ ლი და ნა შაუ ლი სა 
და ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის სფე რო ში. 

ევ რო პის სა მარ თლებ რი ვი თა ნამ შრომ ლო ბის ერ თეუ ლი (EUROJUST). 
2015 წლის იან ვრი დან სა ქარ თვე ლო ოფი ცია ლუ რად იქ ნა ჩარ თუ ლი 
EUROJUST-ის პრიო რი ტე ტუ ლი ქვეყ ნე ბის სია ში, რაც ამ ორ გა ნი ზა ციას-
თან თა ნამ შრომ ლო ბის შე სა ხებ ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე ბის პრო ცე სის 
და საწ ყი სია. 

გა რე საზ ღვრებ ზე საო პე რა ციო თა ნამ შრომ ლო ბის მარ თვის ევროპული 
სააგენტო (FRONTEX). 2013 წელს FRONTEX-მა და სა ქარ თვე ლოს ში ნა-
გან საქ მე თა სა მი ნის ტრომ ხე ლი მოა წე რეს თა ნამ შრომ ლო ბის გეგ მას 
2013–15 წლე ბის პე რიო დის თვის, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს სას წავ ლო 
სე მი ნა რებ ში და ევ რო პის სხვა დას ხვა ქვეყ ნებ ში გა მარ თულ ოპე რა ციებ ში 
მო ნა წი ლეო ბას. 2014–17 წლე ბის გან მავ ლო ბა ში FRONTEX ახორ ციე ლებს 
პროექტს, რო მე ლიც მი მარ თუ ლია საზ ღვრე ბის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი მარ თვის 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბა ზე, და მიზ ნად ისა ხავს სა ქარ თვე ლოს და 
აღ მო სავ ლეთ პარ ტნიო რო ბის ექვს ქვე ყა ნა ში სა საზ ღვრო საა გენ ტოე ბის 
ტრე ნინ გის შე საძ ლებ ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბას. ინ ტეგ რი რე ბუ ლი რის კე ბის 
ანა ლი ზის ერ თია ნი მო დე ლის მე თო დო ლო გია, რო მე ლიც FRONTEX-მა 
შეი მუ შა ვა, ქარ თულ ენა ზე ითარ გმნა. 

ევ რო პის გა რე მოს საა გენ ტო (EEA). სა ქარ თვე ლო და EEA 2010 წლი დან 
თა ნამ შრომ ლო ბენ საერ თო გა რე მოს დაც ვი თი საინ ფორ მა ციო სის ტე მის 
ევ რო პის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის ქვეყ ნებ თან გა ზია რე ბის პროექ ტის 
ფარ გლებ ში (SEIS). 2015 წელს მო ცე მუ ლი პროექ ტი გაგ რძელ და 2016–19 
წლე ბის თვის და მიზ ნად ისა ხავს საუ კე თე სო გა მოც დი ლე ბის გა ზია რე ბას 
გა რე მოს დაც ვი თი ინ ფორ მა ციის ანა ლი ზის, შე ნახ ვი სა და მარ თვის სფე-
რო ში, აგ რეთ ვე, მო ნა ცემ თა ან გა რიშ გე ბის მე ქა ნიზ მე ბის გაძ ლიე რე ბას და 
ეროვ ნუ ლი გა რე მოს დაც ვი თი ან გა რი შე ბის მომ ზა დე ბას. 

ევ რო კავ ში რის პროგ რა მებს შო რის სა ქარ თვე ლო ყვე ლა ზე აქ ტიუ-
რა დაა ჩარ თუ ლი პროგ რა მებ ში ჰო რი ზონ ტი 2020, Erasmus+ (მოხ სე ნიე ბუ-
ლია მეც ნიე რე ბი სა და გა ნათ ლე ბის თავ ში) და შე მოქ მე დე ბი თი ევ რო პის 
პროგ რა მებ ში. შე მოქ მე დე ბი თი ევ რო პა სა შუა ლე ბას აძ ლევს სა ქარ თვე-
ლოს კულ ტუ რი სა და ხე ლოვ ნე ბის სფე როს წარ მო მად გენ ლებს იმუ შაონ 
ევ რო პის სხვა დას ხვა ქვეყ ნებ ში, მოიც ვან ახა ლი აუ დი ტო რიე ბი და გა ნა-
ხორ ციე ლონ პროექ ტე ბი ევ რო პელ პარ ტნიო რებ თან.
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ევ რო კავ ში რის საა გენ ტოე ბი და პროგ რა მე ბი - მოკ ლე მი მო ხილ ვა 

სა ქარ თვე ლოს ევ რო კავ ში რის საა გენ ტოებ სა და პროგ რა მებ ში მო ნა-
წი ლეო ბის, ინ სტი ტუ ციო ნა ლუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბი სა 
და რე ფორ მე ბის გა ტა რე ბის ფარ თო შე საძ ლებ ლო ბე ბი გააჩ ნია. 

სა ქარ თვე ლო იყე ნებს მთელ რიგ შე საძ ლებ ლო ბებს, რაც და კავ ში რე-
ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს მო დერ ნი ზა ციი სა და ევ რო პას თან ინ ტეგ რა ციის 
ხელ შეწ ყო ბა ზე მი მარ თულ ას პექ ტებ თან, მაგ. ჯან მრთე ლო ბი სა და 
უსაფ რთხოე ბის სტან დარ ტე ბის, მარ თლმსა ჯუ ლე ბი სა და პო ლი ციის, 
სა მეც ნიე რო კვლე ვე ბის, გა ნათ ლე ბი სა და კულ ტუ რის სფე როებ ში. 

ევ რო კავ ში რი ფი ნან სურ დახ მა რე ბას გაუ წევს სა ქარ თვე ლოს ამ პროგ-
რა მებ სა და საა გენ ტოებ ში მო ნა წი ლეო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ხარ-
ჯე ბის ანაზ რაუ რე ბის თვის. 
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27. ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობა 

მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ქარ თვე ლოს არ გააჩ-
ნია სახ მე ლე თო საზ ღვა რი ევ რო კავ შირ თან, მას 
აღ მო სავ ლეთ პარ ტნიო რო ბის ორ ქვე ყა ნას თან 
აქვს საერ თო საზ ღვა რი, კერ ძოდ სომ ხეთ თან 
(219 კმ) და აზერ ბაი ჯან თან (428 კმ). ევ რო კავ ში რი 
დახ მა რე ბას უწევს სა ქარ თვე ლო- სომ ხე თის და 
სა ქარ თვე ლო- აზერ ბაი ჯა ნის ტრან სსა საზ ღვრო 
თა ნამ შრომ ლო ბას აღ მო სავ ლეთ პარ ტნიო რო ბის 
ტე რი ტო რიუ ლი თა ნამ შრომ ლო ბის (EaPTC) პროგ-

რა მის მეშ ვეო ბით, რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავს მე ზო ბელ ქვეყ ნებს შო რის 
კავ ში რე ბის დამ ყა რე ბას და გაძ ლიე რე ბას საერ თო გა მოწ ვე ვებ თან გამ-
კლა ვე ბის მიზ ნით. პროგ რა მა ში მო ნა წი ლე მხა რეე ბი არიან ად გი ლობ რი ვი 
და რე გიო ნუ ლი ად მი ნის ტრა ციე ბი, საა ვად მყო ფოე ბი, სა გან მა ნათ ლებ ლო 
და სა თე მო მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დებ ლე ბი, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა-
ციე ბი და მცი რე და სა შუა ლო სა წარ მოე ბი. 

კერ ძოდ, EaPTC მიზ ნად ისა ხავს სომ ხე თი სა და აზერ ბაი ჯა ნის საზ ღვარ-
თან სა ქარ თვე ლოს მიმ დე ბა რე რე გიო ნე ბის სო ცია ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი 
გან ვი თა რე ბის ხელ შეწ ყო ბას სამ პრიო რი ტე ტულ სფე რო ში. პირ ველ რიგ-
ში ის ით ვა ლის წი ნებს საზ ღვრის მიმ დე ბა რედ მცხოვ რე ბი ად გი ლობ რი ვი 
თე მე ბის საც ხოვ რე ბე ლი პი რო ბე ბის გაუმ ჯო ბე სე ბას ერ თობ ლი ვი პროექ-
ტე ბის გან ხორ ციე ლე ბის გზით. მეო რე, პროექ ტი მიზ ნად ისა ხავს საერ თო 
გა მოწ ვე ვე ბის გა დაწ ყვე ტას ისეთ სფე როებ ში, რო გო რი ცაა გა რე მოს დაც ვა, 
და საქ მე ბა და სა ზო გა დოებ რი ვი ჯან დაც ვა. მე სა მე, გა ნათ ლე ბის, სპორ ტი-
სა და კულ ტუ რის სფე რო ში გა მოც დი ლე ბის გა ზია რე ბის გზით, პროგ რა მა 
ხელს უწ ყობს ადა მია ნებს შო რის კავ ში რე ბის დამ ყა რე ბას. 

მო ცე მუ ლი ჩარ ჩოს ფარ გლებ ში კა ხე თი სა და ქვე მო ქარ თლის რე-
გიო ნე ბი თა ნამ შრომ ლო ბენ აზერ ბაი ჯა ნის ორ ეკო ნო მი კურ ზო ნას თან: 
გან ჯა- ქა ზა ხი და შე კი- ზა ქა თა ლა. სა ქარ თვე ლო- სომ ხე თის თა ნამ შრომ-
ლო ბა ში მო ნა წი ლეო ბენ სა ქარ თვე ლოს მხრი დან ქვე მო ქარ თლი სა და 
სამ ცხე- ჯა ვა ხე თის რე გიო ნე ბი, ხო ლო სომ ხე თის მხრი დან ლო რის, ში რა-
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ქი სა და ტა ვუ შის რე გიო ნე ბი. ევ რო კავ ში რის მხრი დან და ფი ნან სე ბის მო-
ცუ ლო ბა სა ქარ თვე ლო- სომ ხე თის თა ნამ შრომ ლო ბის მხარ და ჭე რის თვის 
შეად გენს 1.35 მი ლიონ ევ როს და იგი ვე მო ცუ ლო ბა გან საზ ღვრუ ლია სა-
ქარ თვე ლო -ა ზერ ბაი ჯა ნის თა ნამ შრომ ლო ბის მხარ და სა ჭე რად. მოთ ხოვ ნა 
გრან ტებ ზე მერ ყეობს მი ნი მუმ 20,000 ევ რო დან მაქ სი მუმ 250,000 ევ რომ დე.

2015 წელს, ევ რო კო მი სიამ ტრან სსა საზ ღვრო ტე რი ტო რიუ ლი თა ნამ-
შრომ ლო ბის გუნ დებს 10 გრან ტი გა მოუ ყო სა ქარ თვე ლოს და სომ ხე თის 
სა მიზ ნე საზ ღვრის პი რა რე გიო ნებ ში არ სე ბუ ლი საერ თო გა მოწ ვე ვე ბის 
დაძ ლე ვის მიზ ნით (ი ხი ლეთ ჩა ნარ თი 27.1).

ჩანართი 27.1 საქართველო-სოხეთის ტრანსსასაზღვრო 
თანამშრომლობის პროექტები

• ახალგაზრდების დასაქმების თვალსაზრისით არსებული საერთო 
გამოწვევების გადაჭრა ტრანსასაზღვრო ტურიზმის განვითარების გზით 

• ერთად უმჯობესია: ჯავახეთი-შირაქის ეკორეგიონის კონსერვაციაზე 
მიმართული ერთობლივი ღონისძიებები 

• საველოსიპედო ტურიზმის და ტრანსასაზღვრო ტურიზმის მხარდაჭერა 
• მიმზიდველი მაღალმთიანი რაიონები 
• მყარი ნარჩენების მართვის მომსახურების გაუმჯობესება იჯევანსა და 

ბოლნისში 
• ტრანსსასაზღვრო ეკონომიკური განვითარება 
• საბავშვო ზღაპრები, რომლებიც ნდობის გაზრდას უწყობენ ხელს 
• სატყეო და ენერგეტიკის სფეროს გამოწვევების მდგრადი გადაწყვეტის გზები 
• ახალგაზრდა მოგზაური 

• ახალგაზრდების ხმა ცვლილებისა და განვითარებისთვის

ტრან სა საზ ღვრო ტუ რიზ მი და ახალ გაზ რდუ ლი სა კით ხე ბი. ახალ გაზ-
რდე ბის და საქ მე ბის თვალ საზ რი სით არ სე ბუ ლი საერ თო გა მოწ ვე ვე ბის 
გა დაჭ რა ტრან სა საზ ღვრო ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის გზით ერ თ-ერ თი უმ-
თავ რე სი პროექ ტია, რო მელ მაც ევ რო კო მი სიის მნიშ ვნე ლო ვა ნი მხარ და-
ჭე რა მიი ღო. პროექ ტი 12 თვე გაგ რძელ დე ბა და მის გან სა ხორ ციე ლებ ლად 
183,248 ევ როა გა მო ყო ფი ლი. ტა ვუ შის (სომ ხე თი) და ქვე მო ქარ თლის 
(სა ქარ თვე ლო) რე გიო ნებს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბა მიზ ნად ისა ხავს საზ-
ღვრის მიმ დე ბა რედ მცხოვ რე ბი თე მე ბის ცხოვ რე ბის დო ნის ამაღ ლე ბას 
ტუ რიზ მის გან ვი თა რე ბის, ახალ გაზ რდებს შო რის კონ ტაქ ტე ბის დამ ყა რე-
ბის ხელ შეწ ყო ბის და გა რე მოს დაც ვით პრობ ლე მებ ზე ყუ რად ღე ბის გა-
მახ ვი ლე ბის გზით. პროექ ტის ფარ გლებ ში გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რად ღე ბაა 
გა მახ ვი ლე ბუ ლი ბე ნე ფი ცია რი რე გიო ნე ბის ახალ გაზ რდებ ზე. 

პროექ ტის ფარ გლებ ში სა მიზ ნე რე გიო ნებ ში შეიქ მნე ბა ტუ რის ტუ ლი 
ოფი სე ბის, საინ ფორ მა ციო ცენ ტრე ბი სა და სას ტუმ როე ბის ქსე ლე ბი. შე-
თა ვა ზე ბუ ლი იქ ნე ბა ტრან სა საზ ღვრო ტუ რის ტუ ლი მარ შრუ ტე ბი და ტუ რის-

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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ტუ ლი პა კე ტე ბი, რაც ხელს შეუწ ყობს ტრან სსა საზ ღვრო ტუ რიზ მის გან ვი-
თა რე ბას. პროექ ტი ასე ვე მიზ ნად ისა ხავს ტუ რის ტუ ლი მომ სა ხუ რე ბე ბის 
ად გი ლობ რი ვი მიმ წო დე ბე ლის ხა რის ხის გაუმ ჯო ბე სე ბას და მო ცე მულ 
სექ ტორ ში და საქ მე ბუ ლი ახალ გაზ რდე ბის ტრე ნინგს. მდგრა დი თა ნამ-
შრომ ლო ბა ჩა მო ყა ლიბ დე ბა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოებ რივ ორ გა ნი ზა-
ციებ სა და ახალ გაზ რდებს, ასე ვე, ად გი ლობ რივ და რე გიო ნულ მე დიას 
შო რის. პროექ ტის ფარ გლებ ში და გეგ მილ ღო ნის ძიე ბებს შო რის არის: 
პრო ფე სიუ ლი ტრე ნინ გის ორ გა ნი ზე ბა გი დე ბის თვის, მომ სა ხუ რე ბის ხა-
რის ხის ამაღ ლე ბა ზე და ტუ რის ტუ ლი ად გი ლე ბის გაწ მენ და ზე მი მარ თუ ლი 
აქ ტი ვო ბე ბი. ასე ვე, და გეგ მი ლია ტუ რის ტუ ლი მა სა ლე ბის მომ ზა დე ბა, მო-
ბი ლუ რი აპ ლი კა ციე ბის შე მუ შა ვე ბა და ვი დეოე ბის დამ ზა დე ბა. 

საზ ღვრის პი რა თა ნამ შრომ ლო ბა - მოკ ლე მი მო ხილ ვა 

მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ქარ თვე ლოს არ გააჩ ნია სახ მე ლე თო საზ-
ღვა რი ევ რო კავ შირ თან, ევ რო კავ ში რი მხარს უჭერს სა ქარ თვე ლოს 
ტრან სა საზ ღვრო თა ნამ შრომ ლო ბას აზერ ბაი ჯან სა და სომ ხეთ თან. 

ამ ჟა მად ხორ ციელ დე ბა რამ დე ნი მე მცი რე მას შტა ბის პროექ ტი, რომ-
ლე ბიც გან სა კუთ რე ბით ორიენ ტი რე ბუ ლია ტრან სსა საზ ღვრო ტუ რიზ-
მის და ახალ გაზ რდებს შო რის კავ ში რე ბის მხარ და ჭე რა ზე. 
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28. სამოქალაქო საზოგადოება 

სა ქარ თვე ლოს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბა 
უკ ვე დი დი ხა ნია ქვე ყა ნა ში მიმ დი ნა რე ცვლი-
ლე ბე ბის ერ თ-ერ თი მა მოძ რა ვე ბე ლი ძა ლაა. 
2003 წლის ვარ დე ბის რე ვო ლუ ციის შემ დეგ, სა-
ქარ თვე ლოს არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციე ბის 
ხელ მძღვა ნე ლე ბის დიდ მა ნა წილ მა მთავ რო ბა-
ში დაი კა ვა მა ღა ლი ხელ მძღვა ნე ლი პო ზი ციე ბი. 
ზო გა დად, მე ზო ბელ ქვეყ ნებ თან შე და რე ბით, სა-
ქარ თვე ლოს მთავ რო ბა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა-

დოე ბას თან თა ნამ შრომ ლო ბის თვის უფ რო ღიაა. 
ამ ჟა მად სა ქარ თვე ლო ში დაახ ლოე ბით 20,000 არა სამ თავ რო ბო ორ-

გა ნი ზა ციაა და რე გის ტრი რე ბუ ლი, მაგ რამ აქ ტიუ რი ორ გა ნი ზა ციე ბის რაო-
დე ნო ბა ბევ რად უფ რო მცი რეა. არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციე ბი ისეთ 
სფე როებ ში მუ შაო ბენ, რო გო რი ცაა დე მოკ რა ტია და ადა მია ნის უფ ლე ბე ბი, 
კო რუფ ციას თან ბრძო ლა, არ ჩევ ნე ბი, გან ვი თა რე ბა, სო ცია ლუ რი მომ სა-
ხუ რე ბა, ახალ გაზ რდო ბა და კულ ტუ რა. 

2015 წელს საერ თა შო რი სო ანა ლი ტი კურ -კვლე ვი თი ცენ ტრე ბის ინ-
დექ სის ან გა რი შის მი ხედ ვით, სა ქარ თვე ლო ში გა მოიკ ვე თა 14 ანა ლი-
ტი კუ რი ცენ ტრი, რომ ლე ბიც წარ მა ტე ბით ფუნ ქციო ნი რე ბენ პო ლი ტი კის 
სა კით ხე ბის ფარ თო სპექ ტრთან და კავ ში რე ბუ ლი კვლე ვე ბის, ანა ლი ზი სა 
და სა ზო გა დოე ბის ჩარ თუ ლო ბის კუთ ხით.114

ევ რო კავ ში რი უკ ვე დი დი ხა ნია მხარს უჭერს სა ქარ თვე ლოს სა მო-
ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბას, რო მე ლიც მთავ რო ბა ზე ზე გავ ლე ნი სა და ცვლი-
ლე ბე ბის ხელ შეწ ყო ბის ძი რი თა დი მა მოძ რა ვე ბე ლი ძა ლაა. 2014–2017 
წლებ ში ევ რო კავ ში რის მიერ სა ქარ თვე ლოს თვის დახ მა რე ბის სა ხით გა-
მო ყო ფი ლი ფონ დე ბის 5% სა ქარ თვე ლოს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოებ რი ვი 
ორ გა ნი ზა ციე ბის მხარ და ჭე რის თვი საა გან კუთ ვნი ლი. 

114 იხილეთ ჯეიმს გ.მაკკანი,  “2015 წლის გლობალური ანალიტიკურ-კვლევითი ცენტრების 
ინდექსის ანგარიში”, TTCSP, ანგარიში No. 10, 2016 (http://repository.upenn.edu/think_tanks/10).
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მიუ ხე და ვად ამი სა აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ სა ქარ თვე ლოს სა მო ქა ლა-
ქო სა ზო გა დოე ბის სი სუს ტე მდგო მა რეობს ად გი ლობ რი ვი და ფი ნან სე ბის 
სიმ წი რე ში და შე სა ბა მი სად, გა და ჭარ ბე ბულ და მო კი დე ბუ ლე ბა ში უც ხოურ 
და ფი ნან სე ბა ზე, რაც, თა ვის მხრივ, ეროვ ნუ ლი დღის წეს რი გის არა საკ-
მა რი სად გათ ვა ლის წი ნე ბას იწ ვევს, რად გა ნაც გარ კვეუ ლი ინი ცია ტი ვე ბი 
დამ ფი ნან სე ბე ლი დო ნო რე ბის გან მო დის. 

სა ქარ თვე ლოს და ევ რო კავ ში რის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბებს შო-
რის თა ნამ შრომ ლო ბა ძი რი თა დად სა მი ინი ცია ტი ვის გარ შე მო თა ნამ-
შრომ ლო ბას ით ვა ლის წი ნებს, და ამ მი მარ თუ ლე ბით პრო ცე სე ბი პა რა-
ლე ლუ რად ხორ ციელ დე ბა: სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის მრა ვალ მხრი ვი 
ფო რუ მი (რო მელ შიც აღ მო სავ ლეთ პარ ტნიო რო ბის ექ ვსი ვე ქვე ყა ნა მო-
ნა წი ლებს), სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის ორ მხრი ვი თა ნამ შრომ ლო ბის 
პლატ ფორ მა და DCFTA-ს ფარ გლებ ში შექ მნი ლი მრჩე ველ თა ჯგუ ფი. სა-
მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის ორ მხრი ვი თა ნამ შრომ ლო ბის პლატ ფორ მის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბა ზე მუ შაო ბა ამ ჟა მად მიმ დი ნა რეობს, მაგ რამ სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დოებ რივ ორ გა ნი ზა ციებს შო რის აზ რთა სხვა დას ხვაო ბის გა მო 
გარ კვეულ შე ფერ ხე ბებს აქვს ად გი ლი (ი ხი ლეთ ქვე მოთ). გარ და ამი სა, 
გარ კვეულ გაუ გებ რო ბებს ქმნის ამ ინი ცია ტი ვე ბის სა ხე ლებს შო რის არ-
სე ბუ ლი მსგავ სე ბა და ფუნ ქციე ბის გა და ფარ ვა, რაც და მა ტე ბით გარ კვე ვას 
და მკა ფიოდ ჩა მო ყა ლი ბე ბას სა ჭი როებს. 

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის (მრა ვალ მხრი ვი) ფო რუ მი. ევ რო კავ-
შირ სა და სა ქარ თვე ლოს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბებს შო რის თა ნამ-
შრომ ლო ბის ერ თ-ერ თი ფორ მა ტია აღ მო სავ ლეთ პარ ტნიო რო ბის მრა-
ვალ მხრი ვი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის ფო რუ მი, რო მე ლიც 2009 წელს, 
ანუ ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის ხელ მო წე რამ დე შეიქ მნა. ფო რუმ ში გაერ-
თია ნე ბუ ლი არიან აღ მო სავ ლეთ პარ ტნიო რო ბის ექ ვსი ქვეყ ნის სა მო-
ქა ლა ქო სა ზო გა დოებ რი ვი ორ გა ნი ზა ციე ბი, და ყვე ლა ეს ორ გა ნი ზა ცია 
თა ვი სი ეროვ ნუ ლი პლატ ფორ მით არის წარ მოდ გე ნი ლი. სა ქარ თვე ლოს 
ეროვ ნუ ლი პლატ ფორ მა 2010 წლის ნოემ ბერ ში შეიქ მნა, და იგი 95 სა-
მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოებ რი ვი ორ გა ნი ზა ციის გან შედ გე ბა. პლატ ფორ მის 
წევ რე ბი აქ ტიუ რად მო ნა წი ლეო ბენ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის ფო რუ მის 
ფარ გლებ ში შექ მნი ლი სა მუ შაო ჯგუ ფე ბი სა და ქვე- ჯგუ ფე ბის მუ შაო ბა ში. 

2015 წლის ნოემ ბერ ში, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ და სა ქარ თვე ლოს 
ეროვ ნულ მა პლატ ფორ მამ თა ნამ შრომ ლო ბის მე მო რან დუ მი გაა ფორ მეს, 
და ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის გან ხორ ციე ლე ბის მიზ ნით მთავ რო ბა სა და 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციე ბის სექ ტორს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბის 
გაძ ლიე რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა იკის რეს. სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნულ პლატ-
ფორ მა ში ამ ჟა მად 120 არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციაა გაერ თია ნე ბუ ლი, 
და მის ბა ზა ზე 5 სა მუ შაო ჯგუ ფი ჩა მო ყა ლიბ და, რომ ლე ბიც ქვე- ჯგუ ფე-
ბა დაა და ყო ფი ლი. ზო გი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოებ რი ვი ორ გა ნი ზა ციის 
აზ რით სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი პლატ ფორ მა ზედ მე ტად ბევ რი ორ-
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გა ნი ზა ციის გან შედ გე ბა, საი და ნაც ბევ რი მათ გა ნი არ არის ეფექ ტუ რი, 
და ამა ვე დროს აქ ტიუ რი ორ გა ნი ზა ციე ბის რაო დე ნო ბა ძა ლიან მცი რეა. 
გარ და ამი სა, სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნულ პლატ ფორ მა ში ახა ლი წევ რე ბის 
მი ღე ბის კრი ტე რიუ მებ თან და კავ ში რე ბი თაც გარ კვეუ ლი უთან ხმოე ბა არ-
სე ბობს, გან სა კუთ რე ბით მო ნა წი ლეო ბის კრი ტე რიუ მებ თან და კავ ში რე ბით. 

მიუ ხე და ვად ამი სა, 2016 წლის ეროვ ნუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მა115 ამ თა-
ნამ შრომ ლო ბის შე დე გია, რად გა ნაც ამ გეგ მა ში ასა ხუ ლი რე კო მენ და ციე ბი 
სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი პლატ ფორ მის წევ რე ბი სა და სა ქარ თვე ლოს 
ფონ დი - ღია სა ზო გა დოე ბა (OSGF) კოა ლი ციის მიერ შე მუ შავ და. 

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის (ორ მხრი ვი) თა ნამ შრომ ლო ბის პლატ-
ფორ მა. ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის ორ მხრი ვი 
თა ნამ შრომ ლო ბის პლატ ფორ მის დაარ სე ბას ით ვა ლის წი ნებს (მუხ ლი. 
412(2)). შე თან ხმე ბა ში მო ცე მუ ლია ზო გა დი მიზ ნე ბის გრძე ლი ჩა მო ნათ ვა-
ლი, რაც ით ვა ლის წი ნებს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოებ რივ ორ გა ნი ზა ციებს 
შო რის თა ნამ შრომ ლო ბას სა ქარ თვე ლოს და ევ რო კავ ში რის სა ზო გა დოე-
ბე ბის ცნო ბიე რე ბის ამაღ ლე ბის თვის შე თან ხმე ბის გან ხორ ციე ლე ბა ში 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოებ რი ვი ორ გა ნი ზა ციე ბის ჩარ თვის გზით. 

2015 წელს, OSGF-მა და მის მა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციე ბის კოა-
ლი ციამ გა მოაქ ვეყ ნეს ან გა რი ში „ა სო ცი რე ბის დღის წეს რი გის გან ხორ ციე-
ლე ბის მიმ დი ნა რეო ბის პირ ვე ლი წლის შე ფა სე ბა - პო ლი ტი კის სფე რო ში 
არ სე ბუ ლი პროგ რე სი და შე საძ ლებ ლო ბე ბი“.116 ამ პე რიო დის გან მავ ლო ბა-
ში არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციებ მა გარ კვეუ ლი შეშ ფო თე ბა გა მო ხა ტეს 
ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის გან ხორ ციე ლე ბის პრო ცეს თან და კავ ში რე ბით: 
კერ ძოდ, მა შინ, რო დე საც ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის გარ კვეუ ლი ას პექ ტე ბი 
კონ კრე ტუ ლა და არის გან საზ ღვრუ ლი, მაგ. მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სექ ტორ ში 
გა სა ტა რე ბე ლი რე ფორ მე ბი, სხვა ას პექ ტი ძა ლიან ზო გა დად და ბუნ დოვ-
ნა დაა გან საზ ღვრუ ლი, და რთუ ლია ხარ ვე ზე ბის გა მოვ ლე ნა და სა ხუ ლი 
მიზ ნე ბის მიღ წე ვის თვის. 

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის ორ მხრი ვი თა ნამ შრომ ლო ბის პლატ-
ფორ მის შე მად გენ ლო ბა ზე მუ შაო ბა ამ ჟა მა დაც მიმ დი ნა რეობს. შე თან ხმე-
ბის შე სა ბა მი სად, ევ რო კავ ში რის მხრი დან სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის 
წარ მო მად გენ ლე ბი უნ და მოი ცავ დნენ, ევ რო პის ეკო ნო მი კუ რი და სო ცია-
ლუ რი კო მი ტე ტის წევ რებს, ხო ლო სა ქარ თვე ლოს მხრი დან - სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დოე ბის მრა ვალ მხრი ვი ფო რუ მის ეროვ ნუ ლი პლატ ფორ მის წარ-
მო მად გენ ლებს. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ პლატ ფორ მის სტრუქ ტუ რას თან, შე-
მად გენ ლო ბა სა და მმარ თველ ორ გა ნოებ თან და კავ ში რე ბით აზ რთა სხვა-
დას ხვაო ბა ისევ არ სე ბობს, და ეს სა კით ხე ბი გა დაწ ყვე ტას სა ჭი როე ბენ. 

115 იხილეთ საქართველოს და ევროკავშირს შორის გაფორმებული ასოცირების შეთანხმების 
განხორციელების ეროვნული სამოქმედო გეგმა, და ასოცირების დღის წესრიგი
116 იხილეთ  www.osgf.ge/files/2015/2015/publication/Book_ENG_WEB.pdf. 
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DCFTA-ის მრჩე ველ თა ჯგუ ფი. სა ქარ თვე ლოს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა-
დოე ბა ასე ვე მო ნა წი ლეობს DCFTA-ს გან ხორ ციე ლე ბის მო ნი ტო რინ გში 
მრჩე ველ თა ჯგუ ფის მეშ ვეო ბით. კო მი სიის ვაჭ რო ბის სა კით ხე ბის გე ნე რა-
ლურ მა დი რექ ტო რატ მა ზო გად პრაქ ტი კად და ნერ გა სა მო ქა ლა ქო სა ზო-
გა დოებ რივ ორ გა ნი ზა ციებ თან კონ სულ ტა ციე ბის გა მარ თვა თა ვი სუ ფა ლი 
ვაჭ რო ბის შე თან ხმე ბებ ზე. მრჩე ველ თა ჯგუ ფი მოი ცავს არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ციებს, და დამ საქ მე ბელ თა და და საქ მე ბულ თა გაერ თია ნე ბებს. 
ისი ნი წე ლი წად ში ერ თხელ უნ და შეიკ რი ბონ ერ თია ნი სა მო ქა ლა ქო სა-
ზო გა დოებ რი ვი დია ლო გის ფო რუ მის ფარ გლებ ში ვაჭ რო ბა სა და მდგრად 
გან ვი თა რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კით ხე ბის გან ხილ ვის მიზ ნით. მიუ ხე-
და ვად იმი სა, რომ შე თან ხმე ბა მიზ ნად ისა ხავს DCFTA-ს გან ხორ ციე ლე ბის 
მიმ დი ნა რეო ბის შე სა ხებ აზ რთა გაც ვლის ხელ შეწ ყო ბას, აღ სა ნიშ ნა ვია, 
რომ სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოებ რივ ორ გა ნი ზა ციებს არა საკ მა რი სი ტექ-
ნი კუ რი გა მოც დი ლე ბა გააჩ ნიათ მო ცე მულ სა კით ხებ თან და კავ ში რე ბით. 
თუმ ცა, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის სფე რო ში არის რამ დე ნი მე ექ სპერ ტი, 
რო მე ლიც მო ნა წი ლეო ბას იღებ და ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბი სა და DCFTA-ს 
თაო ბა ზე მო ლა პა რა კე ბე ბის პრო ცეს ში. მიუ ხე და ვად ამი სა, ვი ნაი დან DCFTA 
სხვა დას ხვა სფე როს თან და კავ ში რე ბუ ლი ას პექ ტე ბის ფარ თო სპექტრს 
მოი ცავს, აუ ცი ლე ბე ლია შე სა ბა მი სი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გან ვი თა რე ბა. 

რუ სე თის გავ ლე ნა. ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში რუ სეთ მა გა ზარ და 
თა ვი სი გავ ლე ნა სა ქარ თვე ლო ში გარ კვეუ ლი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოებ-
რი ვი ორ გა ნი ზა ციე ბის და ფი ნან სე ბის მეშ ვეო ბით, რომ ლე ბიც აქ ტიუ რად 
მუ შაო ბენ ევ რო კავ ში რი სა და ნა ტოს წი ნააღ მდეგ დე და ქა ლაქ სა და რე-
გიო ნებ ში. მა თი მი ზა ნია სა ზო გა დოე ბა ში უკ მა ყო ფი ლე ბის და ნეგ რვა ასო-
ცი რე ბის შე თან ხმე ბი სა და DCFTA-ის მი მართ, და სა ზო გა დოებ რივ აზ რზე 
ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნა სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო პო ლი ტი კურ კურ სთან, 
უსაფ რთხოე ბა სა და ეკო ნო მი კას თან მი მარ თე ბა ში. ყვე ლა ზე ხში რად გა-
მოი ყე ნე ბა მი ზან მი მარ თუ ლი ცრუ ინ ფორ მა ციის გავ რცე ლე ბის მე თო დი, 
რომ ლის მეშ ვეო ბი თაც არის მცდე ლო ბა ევ რო კავ ში რის ღი რე ბუ ლე ბე ბი 
წარ მო ჩე ნილ იქ ნას რო გორც სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რულ და რე ლი გიურ 
მემ კვიდ რეო ბას თან სრუ ლიად წი ნააღ მდე გო ბა ში მყო ფი. 

რუ სე თის მიერ და ფი ნან სე ბუ ლი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციე ბის 
ზუს ტი რაო დე ნო ბა უც ნო ბია, რად გა ნაც უმე ტეს შემ თხვე ვებ ში და ფი ნან სე-
ბის წყა როე ბი არ არის გამ ჟღავ ნე ბუ ლი.117 მიუ ხე და ვად ამი სა, მათ საქ მია-
ნო ბა ზე დაკ ვირ ვე ბის შე დე გად შეიძ ლე ბა ით ქვას, რომ ასე თი ორი მსხვი ლი 
ორ გა ნი ზა ცია არ სე ბობს: ევ რა ზიის ინ სტი ტუ ტი და ევ რა ზიუ ლი არ ჩე ვა ნი. 
ეს უკა ნას კნე ლი საერ თა შო რი სო ევ რა ზიუ ლი მოძ რაო ბის პარ ტნიო რია, 
რო მელ საც ალექ სან დრე დუ გი ნი, კრემ ლის ექ სპან სიო ნის ტუ რი პო ლი ტი-

117 დაფინანსების წყაროების გამჟღავნება არ არის სავალდებულო, გარდა იმ შემთხვევებისა, 
როდესაც ამას რომელიმე სახელმწიფო სტრუქტურა მოითხოვს. 
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ნაწილი III. 
ეკონომიკური თანამშრომლობა  



კის აქ ტიუ რი მხარ დამ ჭე რი ხელ მძღვა ნე ლობს. ორი ვე ორ გა ნი ზა ცია უფ რო 
მცი რე არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციებს აფი ნან სებს, რომ ლე ბიც კვა ზი- ნა-
ციო ნა ლის ტუ რი იდეე ბით გა მო დიან და ქსე ნო ფო ბიურ და ჰო მო ფო ბიურ 
იდეო ლო გიას ავ რცე ლე ბენ.118 2013 წელს გორ ჩა კო ვის ფონ დმა, კრემ ლის 
ფა ვო რიტ მა ორ გა ნი ზა ციამ, თბი ლის ში რამ დე ნი მე პროექ ტის გან ხორ ციე-
ლე ბა დაიწ ყო. იგი ად გი ლობ რივ დო ნე ზე არ სე ბუ ლი რუ სულ -ქარ თუ ლი 
სა ზო გა დოებ რი ვი ცენ ტრის მეშ ვეო ბით ახორ ციე ლებს თა ვის პროექ ტებს, 
და რუ სუ ლი ენის უფა სო სწავ ლე ბას სთა ვა ზობს, აწ ყობს შეხ ვედ რებს რუს 
ექ სპერ ტებ თან და სა ზო გა დოებ რივ მოღ ვა წეებ თან, და გან სა კუთ რე ბულ 
აქ ცენტს აკე თებს სტუ დენ ტე ბის ჩარ თვა ზე. 

დე მოკ რა ტიუ ლი ღი რე ბუ ლე ბე ბის დამ კვიდ რე ბა ზე აღე ბუ ლი კურ სის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, მთავ რო ბა თავს იკა ვებს პირ და პი რი ჩა რე ვის გან. ნაც-
ვლად ამი სა, რუ სე თის პრო პა გან დას თან ბრძო ლის მიზ ნით მან გა ზარ და 
თა ვი სი ძა ლის ხმე ვა სტრა ტე გიულ კო მუ ნი კა ცია ზე მთე ლი ქვეყ ნის მას-
შტა ბით და აძ ლიე რებს თა ნამ შრომ ლო ბას სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოებ რივ 
ორ გა ნი ზა ციებ თან, რომ ლე ბიც აქ ტიუ რად არიან ჩარ თუ ლი დე მოკ რა ტიის 
დამ კვიდ რე ბის პრო ცეს ში. 

სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბა - მოკ ლე მი მო ხილ ვა 

სა ქარ თვე ლოს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბა აქ ტიუ რად ეწე ვა დე მოკ-
რა ტიი სა და ადა მია ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის ად ვო კა ტი რე ბას სა ქარ-
თვე ლოს მიერ და მოუ კი დებ ლო ბის აღ დგე ნის საწ ყი სი ეტა პი დან ვე. 

ევ რო კავ ში რი მხარს უჭერს სა ქარ თვე ლოს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოებ-
რივ ორ გა ნი ზა ციებს და ისი ნი დე მოკ რა ტიუ ლი ცვლი ლე ბე ბის მა მოძ-
რა ვე ბელ ძა ლად და მთავ რო ბის საქ მია ნო ბის მო ნი ტო რინ გზე პა სუ-
ხის მგე ბელ ორ გა ნი ზა ციე ბად მიაჩ ნია. 

სა ქარ თვე ლოს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის აზ რით, ასო ცი რე ბის შე-
თან ხმე ბა მთლია ნო ბა ში კარგ სა ფუძ ველს ქმნის ქვე ყა ნა ში დე მოკ-
რა ტიის გაძ ლიე რე ბა ზე მი მარ თუ ლი რე ფორ მე ბის გა ტა რე ბის თვის. 

ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში რუ სეთ მა გა ზარ და თა ვი სი გავ ლე ნა სა-
ქარ თვე ლო ში სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოებ რი ვი ორ გა ნი ზა ციე ბის და ფი-
ნან სე ბის მეშ ვეო ბით, რომ ლე ბიც აქ ტიუ რად მუ შაო ბენ ევ რო კავ ში რი სა 
და ნა ტოს წი ნააღ მდეგ დე და ქა ლაქ სა და რე გიო ნებ ში. 

118 იხილეთ საინიციატივო ჯგუფი „რუსეთის გავლენა საქართველოს არასამთავრობო ორგა-
ნიზაციებსა და მედიაზე“ 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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 ნაწილი IV. 
სამართლებრივი და 

ინსტიტუციონალური დებულებები 



29. დავების მოგვარება 

შე თან ხმე ბა და ვე ბის მოგ ვა რე ბის ორ სხვა დას-
ხვა მე ქა ნიზმს ით ვა ლის წი ნებს (DSM), საი და ნაც 
ერ თი ვრცელ დე ბა ზო გა დად შე თან ხმე ბას თან 
და კავ ში რე ბულ და ვებ ზე, გარ და DCFTA-ს, ხო ლო 
მეო რე, უფ რო დე ტა ლუ რი ხა სია თი საა და თა ვად 
DCFTA-ზე ვრცელ დე ბა. 

ზო გა დი და ვე ბის მოგ ვა რე ბის მე ქა ნიზ მი 

მო ცე მუ ლი მე ქა ნიზ მი საკ მაოდ მარ ტი ვი სა ხი თაა 
ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი შე თან ხმე ბის 421-ე და 422-ე მუხ ლებ ში. ეს მე ქა ნიზ მი 
ვრცელ დე ბა შე თან ხმე ბის არა-DCFTA ნა წი ლებ თან და კავ ში რე ბუ ლი დე ბუ-
ლე ბე ბის გან მარ ტე ბას თან, გა მო ყე ნე ბას თან ან შეს რუ ლე ბას თან და კავ ში-
რე ბულ და ვებ ზე. მო ცე მუ ლი მე ქა ნიზ მი ეყ რდნო ბა ტრა დი ციულ „დიპ ლო-
მა ტიურ“ მიდ გო მას, რომ ლის შე სა ბა მი სად ასო ცი რე ბის საბ ჭოს მო ცე მულ 
პრო ცეს ში ძი რი თა დი რო ლი ენი ჭე ბა. 

მხა რეებს შეუძ ლიათ აა მოქ მე დონ და ვე ბის მოგ ვა რე ბის აღ ნიშ ნუ ლი 
მე ქა ნიზ მი (DSM) მეო რე მხა რი სა და ასო ცი რე ბის საბ ჭოს თვის ოფი ცია ლუ-
რი შეტ ყო ბი ნე ბის წარ დგე ნის გზით. ამის შემ დგომ, მხა რეე ბი ეც დე ბიან 
და ვა მოაგ ვა რონ ასო ცი რე ბის საბ ჭო სა და სხვა შე სა ბა მი სი ორ გა ნოე ბის 
ფარ გლებ ში (ა ნუ, ასო ცი რე ბის კო მი ტე ტი ან რო მე ლი მე შე სა ბა მი სი ქვე კო-
მი ტე ტი) კონ სულ ტა ციე ბის წარ მარ თვის მეშ ვეო ბით. კონ სულ ტა ციე ბის თვის 
გან კუთ ვნი ლი პე რიო დის ამო წურ ვის შემ დეგ, ასო ცი რე ბის საბ ჭოს შეუძ ლია 
და ვის მოგ ვა რე ბა სა კით ხზე სა ვალ დე ბუ ლოდ შე სას რუ ლე ბე ლი გა დაწ ყვე-
ტი ლე ბის მი ღე ბის გზით. ვი ნაი დან ასო ცი რე ბის საბ ჭო გა დაწ ყვე ტი ლე ბას 
„შე თან ხმე ბის“ სა ფუძ ველ ზე იღებს,119 ევ რო კავ შირ მა და სა ქარ თვე ლომ 
უნ და დაა დას ტუ რონ თა ვიან თი თან ხმო ბა და ვის მოგ ვა რე ბის თაო ბა ზე. 

მა ნამ, სა ნამ და ვა არ არის მოგ ვა რე ბუ ლი, იგი გა ნი ხი ლე ბა ასო ცი რე-
ბის საბ ჭოს ყო ველ შეხ ვედ რა ზე. თუ და ვა არ მოგ ვარ და და ვის მოგ ვა რე ბის 

119 იხილეთ საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების 408(3) მუხლი
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შე სა ხებ ოფი ცია ლუ რი მოთ ხოვ ნის შე სა ხებ შეტ ყო ბი ნე ბის თა რი ღი დან 
სა მი თვის გან მავ ლო ბა ში, მომ ჩი ვა ნი მხა რე უფ ლე ბა მო სი ლია მიი ღოს 
„შე სა ბა მი სი ზო მე ბი“, რო გო რი ცაა შე თან ხმე ბის გარ კვეუ ლი ნა წი ლე ბის 
შე ჩე რე ბა, მაგ რამ არა DCFTA-ის (შე თან ხმე ბის „არ სე ბი თი ელე მენ ტე ბის“ 
დარ ღვე ვის გან სა კუთ რე ბუ ლი შემ თხვე ვის გარ და - იხი ლეთ ქვე მოთ). 
შე სა ბა მი სი ზო მე ბის შერ ჩე ვი სას, პრიო რი ტე ტი მიე ნი ჭე ბა იმ ზო მებს, რომ-
ლე ბიც ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად აბ რკო ლებს შე თან ხმე ბის ფუნ ქციო ნი რე ბას.120

„არ სე ბი თი ელე მენ ტე ბის“ შე სა ხებ დე ბუ ლე ბა. ევ რო კავ ში რის მიერ 
გა ფორ მე ბუ ლი სხვა ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბე ბის მსგავ სად, სა ქარ თვე ლო -
ევ რო კავ ში რის შე თან ხმე ბა შეი ცავს შე ჩე რე ბის დე ბუ ლე ბას (მუხ ლი 422(3)), 
რო მე ლიც შე თან ხმე ბის არ სე ბით ელე მენ ტებს უკავ შირ დე ბა (მი თი თე ბუ-
ლია შე თან ხმე ბის მე-2 მუხ ლში). აღ ნიშ ნულ ში იგუ ლის ხმე ბა „დე მოკ რა ტიუ-
ლი პრინ ცი პე ბის, ადა მია ნის უფ ლე ბე ბი სა და ძი რი თა დი თა ვი სუფ ლე ბე ბის 
პა ტი ვის ცე მა“, რო გორც ეს გან საზ ღვრუ ლია რამ დე ნი მე საერ თა შო რი სო 
შე თან ხმე ბი თა და კონ ვენ ციით, და მა სობ რი ვი გა ნად გუ რე ბის ია რა ღის 
გავ რცე ლე ბის აკ რძალ ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბით. 

ამ ფუ ძემ დებ ლუ რი პრინ ცი პე ბის დარ ღვე ვის შემ თხვე ვა ში, მომ ჩი ვან 
მხა რეს შეუძ ლია დაუ ყოვ ნებ ლივ შეა ჩე როს შე თან ხმე ბის მოქ მე დე ბა, მათ 
შო რის DCFTA-ით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უფ ლე ბე ბი და ვალ დე ბუ ლე ბე ბი. 

 პრაქ ტი კა ში ევ რო კავ ში რი იშ ვია თად მი მარ თავს შე თან ხმე ბის მოქ-
მე დე ბის შე ჩე რე ბა ზე მი მარ თუ ლი დე ბუ ლე ბე ბის ამოქ მე დე ბას. თუ პარ-
ტნიო რი ქვეყ ნის ტე რი ტო რია ზე ადა მია ნის უფ ლე ბა თა დარ ღვე ვე ბის 
შემ თხვე ვებ ზე სა ჭი რო გახ დე ბა ევ რო კავ ში რის მხრი დან რეა გი რე ბა, იგი 
დიპ ლო მა ტიუ რი არ ხე ბით მოქ მე დე ბას ამ ჯო ბი ნებს (მაგ. ასო ცი რე ბის 
საბ ჭოს შეხ ვედ რე ბის ან წლიუ რი სა მი ტის ფარ გლებ ში), ან გარ კვეულ შემ-
ზღუდ ველ ზო მებს მი მარ თავს, რო გო რი ცაა ია რაღ ზე ემ ბარ გოს და დე ბა, 
აქ ტი ვე ბის და ყა და ღე ბა ან ვი ზე ბის გა ცე მის აკ რძალ ვა. შე თან ხმე ბის მოქ-
მე დე ბის სრუ ლი შე ჩე რე ბა ან შეწ ყვე ტა მოიაზ რე ბა რო გორც უკი დუ რე სი 
„ბირ თვუ ლი“ ზო მა, რო მე ლის უმ ჯო ბე სია არ იქ ნას გა მო ყე ნე ბუ ლი. 

DCFTA და ვე ბის მოგ ვა რე ბის მე ქა ნიზ მი 

არ ბიტ რა ჟი. DCFTA-ს დე ბუ ლე ბე ბის ინ ტერ პრე ტა ციას თან ან გავ რცე-
ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი და ვე ბის მოგ ვა რე ბის მე ქა ნიზ მი გან ხი ლუ ლია 
DCFTA-ს ცალ კე თავ ში, რო მე ლიც საკ მაოდ ვრცე ლი და დე ტა ლუ რია (მუხ-
ლე ბი 244-270). მე ქა ნიზ მი ძი რი თა დად ეყ რდნო ბა ვაჭ რო ბის მსოფ ლიო 
ორ გა ნი ზა ციის (WTO) და ვე ბის მოგ ვა რე ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ბას. თუ და ვა 

120  სამთვიანი კონსულტაციების პერიოდი და ის პირობა, რომ ზომები არ უნდა ითვალისწინებდნენ 
DCFTA-თ გათვალისწინებული უფლებებისა და ვალდებულებების შეჩერებას, არ ვრცელდება 
შეთანხმების მე-2 მუხლში ასახული არსებითი ელემენტების დარღვევების შემთხვევებზე (რაც 
ქვემოთ იქნება განხილული). 
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ეხე ბა DCFTA-ს დე ბუ ლე ბე ბის ინ ტერ პრე ტა ცია სა და გა მო ყე ნე ბას, მხა რეე ბი, 
უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, ეც დე ბიან შე თან ხმე ბის მიღ წე ვას კონ სულ ტა ციე ბის 
გზით. 

თუ მხა რე თა შო რის და ვა კონ სულ ტა ციე ბის გზით ვერ მოგ ვარ და, 
მომ ჩი ვან მხა რეს შეუძ ლია მოით ხო ვოს საარ ბიტ რა ჟო პა ნე ლის შექ მნა 
და ვის გან ხილ ვის მიზ ნით. საარ ბიტ რა ჟო პა ნე ლი შედ გე ბა 3 არ ბიტ რის-
გან, რომ ლებ საც ურ თიერ თშე თან ხმე ბით შეარ ჩე ვენ მხა რეე ბი. არ ბიტ-
რე ბი უნ და იყ ვნენ და მოუ კი დე ბელ ნი, მოქ მე დებ დნენ ინ დი ვი დუა ლუ რი 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ფარ გლებ ში, არ იღებ დნენ ინ სტრუქ ციებს რო მე ლი მე 
სა ხელ მწი ფო უწ ყე ბის გან და იცავ დნენ ქცე ვის კო დექსს, რო მე ლიც მო ცე-
მუ ლია ამ შე თან ხმე ბის და ნარ თში. რო მე ლი მე ერ თი მხა რე ვერ შეა ჩე რებს 
საარ ბიტ რა ჟო პა ნე ლის შექ მნას, რად გა ნაც თუ მხა რეე ბი ვერ შე თან ხმდნენ 
პა ნე ლის შე მად გენ ლო ბა ზე, არ ბიტ რე ბი წი ლის ყრით იქ ნე ბიან არ ჩეუ ლი 
არ ბიტ რე ბის მუდ მივ მოქ მე დი სიი დან.121

საარ ბიტ რა ჟო პა ნე ლის გა დაწ ყვე ტი ლე ბა ორი ვე მხა რის თვის სა ვალ-
დე ბუ ლოა, და თი თოეულ მა მხა რემ შე სა ბა მი სი ზო მე ბი უნ და გაა ტა როს 
მი სი აღ სრუ ლე ბის მიზ ნით. თუ მხა რე, რომ ლის მი მარ თაც სა ჩი ვა რი იქ ნა 
აღ ძრუ ლი, არ შეას რუ ლებს გა დაწ ყვე ტი ლე ბას და არ უზ რუნ ველ ყოფს სულ 
მცი რე დროე ბით კომ პენ სა ციის შე თა ვა ზე ბას, მეო რე მხა რე უფ ლე ბა მო სი-
ლია შეა ჩე როს DCFTA-ის დე ბუ ლე ბე ბით და კის რე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის 
შეს რუ ლე ბა დარ ღვე ვის თა ნა ზო მიე რი მო ცუ ლო ბით (მაგ. კონ კრე ტულ 
პრო დუქ ტებ ზე MFN ტა რი ფის აღ დგე ნის გზით). რო გორც უკ ვე აღი ნიშ-
ნა, პრაქ ტი კა ში ევ რო კავ ში რი უაღ რე სად იშ ვია თად მი მარ თავს და ვე ბის 
მოგ ვა რე ბის მე ქა ნიზმს თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე თან ხმე ბებ თან და კავ-
ში რე ბუ ლი და ვე ბის მოგ ვა რე ბის მიზ ნით. ნაც ვლად ამი სა, იგი და ვე ბის 
მოგ ვა რე ბას ამ ჯო ბი ნებს დიპ ლო მა ტიუ რი სა შუა ლე ბე ბის (მაგ. სა კით ხის 
გან ხილ ვის გზით ორ მხრივ შეხ ვედ რებ ზე, რო გო რი ცაა, ასო ცი რე ბის საბ-
ჭო ,ან ცალ მხრი ვი გან ცხა დე ბე ბის გა კე თე ბით), ან გარ კვეულ შემ თხვე ვებ ში, 
WTO-ს და ვე ბის მოგ ვა რე ბის შე თან ხმე ბის გა მო ყე ნე ბის გზით. 

DCFTA-ის და ვე ბის მოგ ვა რე ბის მე ქა ნიზ მი არ ზღუ დავს და ვის WTO-ს 
მე ქა ნიზ მით გა დაწ ყვე ტის შე საძ ლებ ლო ბას. თუმ ცა, აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ 
მხა რეებს არა აქვთ უფ ლე ბა ერ თდროუ ლად და ვე ბის გა დაწ ყვე ტის ორი ვე 
მე ქა ნიზმს მი მარ თონ. 

DCFTA-ის და ვე ბის მოგ ვა რე ბის მე ქა ნიზმს რამ დე ნი მე სპე ცი ფი კუ რი 
თვი სე ბა გააჩ ნია. უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, DCFTA-ის ზო გიერ თი ელე მენ ტი, 
რო გო რი ცაა ვაჭ რო ბა ში დაც ვი თი ზო მე ბის და კონ კუ რენ ციის თა ვე ბი, 
წარ მოად გენს გა მო ნაკ ლისს DCFTA-ის და ვე ბის მოგ ვა რე ბის მე ქა ნიზ მი-

121 ვაჭრობის საკითხებზე ასოცირების კომიტეტმა უნდა შეადგინოს სულ მცირე 15 ექსპერტის სია, 
რომლებსაც სურთ და შეუძლიათ არბიტრობა. თითოეული მხარე წარადგენს 5 პირს და შემდეგ, 
ორივე მხარე ირჩევს დამატებით 5 პირს, რომლებიც არ არიან არცერთი მხარის მოქალაქეები 
და აგრეთვე 1 პირს, რომელიც იქნება საარბიტრაჟო პანელის თავმჯდომარე.

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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დან. მეო რე, რაც შეე ხე ბა ენერ გე ტი კის სფე როს და ვებს, DCFTA-ს და ვე ბის 
მოგ ვა რე ბის მე ქა ნიზ მი დაჩ ქა რე ბულ პრო ცე დუ რებს ით ვა ლის წი ნებს, თუ 
და ვის რო მე ლი მე მხა რე მიიჩ ნევს, რომ და ვის გა დაწ ყვე ტა დროუ ლად უნ-
და მოხ დეს გა ზის, ნავ თო ბის ან ელექ ტროე ნერ გიის ტრან სპორ ტი რე ბი სა 
და მი წო დე ბის შეწ ყვე ტის ან შეწ ყვე ტის საფ რთხის არ სე ბო ბის გა მო. ეს 
პრო ცე დუ რა სა შუა ლე ბას აძ ლევს მხა რეებს, სწრა ფი რეა გი რე ბა მოახ დი-
ნონ ენერ გე ტი კის სფე რო ში პო ტენ ციუ რი და ვე ბის შემ თხვე ვა ში. მე სა მე, 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია პრო ცე დუ რა, რომ ლის ფარ გლებ შიც საარ ბიტ რა ჟო 
პა ნე ლი ვალ დე ბუ ლია მი მარ თოს ევ რო კავ ში რის მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სა-
სა მარ თლოს (CJEU) ევ რო კავ ში რის სა მარ თლის დე ბუ ლე ბის ინ ტერ პრე-
ტა ციის და გა მო ყე ნე ბის სა კით ხებ ზე (მაგ. შე თან ხმე ბა ზე თან დარ თუ ლი 
ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბა ზე) სა ვალ დე ბუ ლო ხა სია თის წი ნას წა რი 
გან ჩი ნე ბის მი ღე ბის მიზ ნით.122 ეს პრო ცე დუ რა მიზ ნად ისა ხავს შე თან ხმე-
ბა ზე თან დარ თუ ლი ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბის ერ თგვა რო ვან ინ-
ტერ პრე ტა ციას, მო ცე მულ სფე რო ში CJEU-ს ექ სკლუ ზიუ რი იუ რის დიქ ციის 
შეზ ღუდ ვის გა რე შე. 

მე დია ცია. შე თან ხმე ბა ცალ კე ით ვა ლის წი ნებს უფ რო მსუ ბუქ მე ქა-
ნიზმს (და ნარ თი XIX), ანუ „მე დია ციას“ და არა „არ ბიტ რაჟს“, რო მე ლიც 
მხა რეებ მა შეიძ ლე ბა გა მოი ყე ნონ ბა ზარ ზე დაშ ვე ბის პრობ ლე მე ბის, მათ 
შო რის არა- სა ტა რი ფო ზო მე ბის შემ თხვე ვა ში. აღ ნიშ ნი ლი მე ქა ნიზ მი ით-
ვა ლის წი ნებს ერ თი მე დია ტო რის და ნიშ ვნას, რო მე ლიც უფ ლე ბა მო სი ლია 
გა ნა ხორ ციე ლოს არა სა ვალ დე ბუ ლო ხა სია თის გა დაწ ყვე ტი ლე ბის რჩე ვა 
და შე თა ვა ზე ბა 60 დღის ვა და ში. მე დია ციის მი ზა ნია არა ღო ნის ძიე ბე ბის 
მარ თლზო მიე რე ბის შეს წავ ლა, არა მედ სწრა ფი და ეფექ ტუ რი გა დაწ ყვე-
ტი ლე ბის მო ძებ ნა ბა ზარ ზე დაშ ვე ბის პრობ ლე მე ბის გა და საწ ყვე ტად, და ვის 
მე ქა ნიზ მი სად მი მი მარ თვის გა რე შე. თუ მხა რეე ბი შე თან ხმე ბას მიაღ წე-
ვენ შე თა ვა ზე ბულ სა შუა ლე ბას თან და კავ ში რე ბით, იგი დამ ტკიც დე ბა რო-
გორც ვაჭ რო ბის კო მი ტე ტის გა დაწ ყვე ტი ლე ბა. მე დია ციის მე ქა ნიზ მი არ 
გა მო რიც ხავს და ვის გა დაწ ყვე ტის მე ქა ნიზ მის თვის და არ ბიტ რა ჟის თვის 
მი მარ თვას, თუ შე თან ხმე ბა არ იქ ნა მიღ წეუ ლი. 

გამ ჭვირ ვა ლო ბა. DCFTA ასე ვე შეი ცავს თავს გამ ჭვირ ვა ლო ბის შე სა ხებ 
(მუხ ლე ბი 219 - 226). შე თან ხმე ბის შე სა ბა მი სად, სა ქარ თვე ლომ უნ და „უზ-
რუნ ველ ყოს ეფექ ტია ნი და პროგ ნო ზი რე ბა დი მა რე გუ ლი რე ბე ლი გა რე მოს 
შექ მნა და ეფექ ტია ნი პრო ცე დუ რე ბის და ნერ გვა ეკო ნო მი კუ რი ოპე რა ტო-
რე ბის თვის, მცი რე და სა შუა ლო სა წარ მოე ბის ჩათ ვლით, სა მარ თლებ რი ვი 
სიც ხა დის და პრო პორ ციუ ლო ბის მოთ ხოვ ნე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით“. მა გა-
ლი თად, კა ნო ნე ბი, რე გუ ლა ციე ბი, სა სა მარ თლოს გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბი და 
ად მი ნის ტრა ციუ ლი გან ჩი ნე ბე ბი, რომ ლებ მაც შეიძ ლე ბა გავ ლე ნა იქო ნიონ 
შე თან ხმე ბა ზე (ა ნუ ზო გა დი გა მო ყე ნე ბის ზო მე ბი), დროუ ლად და სა თა ნა დო 
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წე სით უნ და გა სა ჯა როვ დეს. თი თოეუ ლი მხა რე გან საზ ღვრავს სა კონ ტაქ ტო 
პირს, რო მე ლიც პა სუხს გას ცემს დაინ ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბის შე კით ხვებს 
შე თა ვა ზე ბულ ან ძა ლა ში მყოფ ზო გა დი გა მო ყე ნე ბის ზო მებ თან და მათ 
მოქ მე დე ბას თან და კავ ში რე ბით. მო ცე მუ ლი თა ვი ასე ვე შეი ცავს ად მი ნის-
ტრა ციუ ლი და „გან ხილ ვი სა და გა სა ჩივ რე ბის“ პრო ცე დუ რე ბის წე სებს. 
ამ უკა ნას კნე ლის მი ხედ ვით, თი თოეულ მა მხა რემ უნ და ჩა მოა ყა ლი ბოს 
ან უზ რუნ ველ ყოს მიუ კერ ძოე ბე ლი და და მოუ კი დე ბე ლი სა სა მარ თლო, 
ან სხვა და მოუ კი დე ბე ლი ტრი ბუ ნა ლე ბი ან პრო ცე დუ რე ბი, DCFTA-ით მო-
ცულ სფე როებ ში ად მი ნის ტრა ციუ ლი ზო მე ბის სწრა ფი გა და ხედ ვი სა და 
სა ჭი როე ბის შემ თხვე ვა ში, შეს წო რე ბე ბის შე ტა ნის მიზ ნით. 

და ვე ბის მოგ ვა რე ბა, მე დია ცია და გამ ჭვირ ვა ლო ბა - მოკ ლე მი მო ხილ ვა 

და ვე ბის მოგ ვა რე ბის ორი სა ბა ზი სო მე ქა ნიზ მი არ სე ბობს - “ზო გა დი“, 
რო მე ლიც შე თან ხმე ბის ყვე ლა ნა წილ ზე ვრცელ დე ბა, DCFTA-ს გარ და, 
და მეო რე, რო მე ლიც თა ვად DCFTA-ზე ვრცელ დე ბა. 

ზო გა დი მე ქა ნიზ მი ეფუძ ნე ბა მხა რეე ბის მიერ ასო ცი რე ბის საბ ჭოს მეშ-
ვეო ბით ორ მხრი ვად მი სა ღე ბი გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მი ღე ბას, რომ ლის 
მიუღ წევ ლო ბის შემ თხვე ვა ში და ზა რა ლე ბულ მხა რეს შეუძ ლია „შე სა-
ბა მი სი ზო მე ბის“ მი ღე ბა. 

DCFTA-სთან და კავ ში რე ბუ ლი და ვე ბის შემ თხვე ვა ში უფ რო დახ ვე წი ლი 
სის ტე მა არ სე ბობს, რო მე ლიც ორ ალ ტერ ნა ტიულ სა შუა ლე ბას ით ვა-
ლის წი ნებს: არ ბიტ რა ჟის წე სით სა ვალ დე ბუ ლო გა დაწ ყვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბას, ან უფ რო მსუ ბუქ მე ქა ნიზმს - მე დია ციას სა კით ხის ურ თიერ-
თშე თან ხმე ბუ ლი გა დაწ ყვე ტის გზის მო ძიე ბის მიზ ნით. 

გარ და ამი სა, გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია დე ბუ ლე ბა შე თან ხმე ბის „არ სე-
ბი თი ელე მენ ტე ბის“ დარ ღვე ვის თვის (მაგ. ძი რი თა დი პო ლი ტი კუ რი 
პრინ ცი პე ბი), რა შემ თხვე ვა შიც შე საძ ლოა მთლია ნი ხელ შეკ რუ ლე ბის 
მოქ მე დე ბის შე ჩე რე ბა მოხ დეს. 

მიუ ხე და ვად ამი სა, აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ ევ რო კავ ში რი იშ ვია თად მი მარ-
თავს ამ სა შუა ლე ბებს და ცდი ლობს და ვა დია ლო გის გზით გა დაჭ რას. 

DCFTA სა ქარ თვე ლოს ავალ დე ბუ ლებს ბიზ ნე სის წარ მოე ბის ხელ შეწ-
ყო ბის მიზ ნით შექ მნას გამ ჭვირ ვა ლე და პროგ ნო ზი რე ბა დი სა მარ-
თლებ რი ვი გა რე მო. 

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   
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30. ინ სტი ტუ ციო ნა ლუ რი დე ბუ ლე ბე ბი 

სა ქარ თვე ლო -ევ რო კავ ში რის ასო ცი რე ბის შე-
თან ხმე ბის უმე ტე სი ნა წი ლი პი რო ბი თად 2014 
წლის 1 სექ ტემ ბრი დან ამოქ მედ და, ხო ლო შე-
თან ხმე ბა სრუ ლად ძა ლა ში შე ვი და 2016 წლის 
1 ივ ლისს. შე თან ხმე ბა მკა ფიოდ გან საზ ღვრავს 
შე თან ხმე ბის გან ხორ ციე ლე ბის მო ნი ტო რინ გი სა 
და კონ ტრო ლის ინ სტი ტუ ციო ნა ლურ სის ტე მას. 

რა ტი ფი ცი რე ბა და პი რო ბი თი ამოქ მე დე ბა. 2014 
წლის 27 ივ ნისს ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის ხელ-

მო წე რის შემ დეგ, შე თან ხმე ბის სრუ ლად ძა ლა ში შეს ვლის თვის რამ დე ნი-
მე პრო ცე დუ რუ ლი ნა ბი ჯი უნ და გან ხორ ციე ლე ბუ ლი ყო. თან ხმო ბა უნ და 
მიე ცა არა მხო ლოდ ევ რო პის პარ ლა მენტს (რაც 2014 წლის 18 დე კემ ბერს 
მოხ და), არა მედ ევ რო კავ ში რის 28 წევ რი ქვეყ ნის მიერ უნ და მომ ხდა რი-
ყო რა ტი ფი ცი რე ბა, ვი ნაი დან შე თან ხმე ბა „კომ ბი ნი რე ბუ ლი“ ხა სია თი საა, 
ანუ, იგი შეი ცავს დე ბუ ლე ბებს, რომ ლე ბიც ევ რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნე ბის 
კომ პე ტენ ციის ფარ გლებ ში ხვდე ბა. რა ტი ფი ცი რე ბის თვალ საზ რი სით და-
ყოვ ნე ბე ბის თა ვი დან აცი ლე ბის მიზ ნით, ევ რო კავ ში რი და სა ქარ თვე ლო 
შე თან ხმდნენ, რომ შე თან ხმე ბის დე ბუ ლე ბე ბის დი დი ნა წი ლი „პი რო ბი-
თად“ ამოქ მედ დე ბო და 2014 წლის 1 სექ ტემ ბრი დან, კერ ძოდ კი, უმე ტე სი 
დე ბუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც ევ რო გაერ თია ნე ბის კომ პე ტენ ცია ში ხვდე ბა, ანუ 
პრაქ ტი კუ ლად მთლია ნი DCFTA და ზო გა დი პრინ ცი პე ბის, პო ლი ტი კუ რი 
დია ლო გის, კა ნო ნის უზე ნაე სო ბის და სექ ტო რუ ლი თა ნამ შრომ ლო ბის სა-
კით ხე ბის ამ სახ ვე ლი მრა ვა ლი თა ვი. ევ რო კავ ში რის ყვე ლა წევ რი ქვეყ ნის, 
აგ რეთ ვე თა ვად ევ რო კავ ში რის და სა ქარ თვე ლოს მიერ რა ტი ფი ცი რე ბის 
შემ დეგ, შე თან ხმე ბა ძა ლა ში შე ვი და 2016 ლის 1 ივ ლისს. 

ინ სტი ტუ ციო ნა ლუ რი ჩარ ჩო. შე თან ხმე ბა გან საზ ღვრავს ყოვ ლის მომ-
ცველ ინ სტი ტუ ციო ნა ლურ ჩარ ჩოს, რო მელ საც გა დამ წყვე ტი მნიშ ვნე ლო ბა 
ენი ჭე ბა შე თან ხმე ბის მო ნი ტო რინ გის და გან ხორ ციე ლე ბის პრო ცეს ში. 

საკ ვან ძო ინ სტი ტუტს წარ მოად გენს ასო ცი რე ბის საბ ჭო, რომ ლის 
შე მად გენ ლო ბა ში შე დიან ერ თის მხრივ, ევ რო კავ ში რის საბ ჭოს და ევ რო-
კო მი სიის წევ რე ბი და მეო რეს მხრივ, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის წევ რე ბი. 
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ასო ცი რე ბის საბ ჭო შეიკ რი ბე ბა მი ნის ტრე ბის დო ნე ზე რე გუ ლა რუ ლად, არა-
ნაკ ლებ წე ლი წად ში ერ თხელ და იგი წარ მოად გენს საკ ვან ძო ინ სტი ტუტს 
შე თან ხმე ბის გან ხორ ციე ლე ბის მო ნი ტო რინ გის პრო ცეს ში. გარ და ამი სა, 
ასო ცი რე ბის საბ ჭო გა ნი ხი ლავს მხა რეე ბის ურ თიერ თო ბის ყვე ლა მნიშ ვნე-
ლო ვან სა კითხს. მა გა ლი თად, ასო ცი რე ბის საბ ჭოს უკა ნას კნელ შეხ ვედ რა ზე, 
რო მე ლიც 2015 წლის 16 ნოემ ბერს ჩა ტარ და, მათ შო რის, გან ხი ლულ იქ ნა 
შე თან ხმე ბის გან ხორ ციე ლე ბის პრო ცეს ში სა ქარ თვე ლოს მიერ მიღ წეუ ლი 
პროგ რე სი, 2016 წლის ოქ ტომ ბრის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბი, ვი ზა ლი-
ბე რა ლი ზა ცია და უკა ნას კნე ლი მოვ ლე ნე ბი სა ქარ თვე ლოს აფ ხა ზე თი სა 
და ცხინ ვა ლის /სამ ხრეთ ოსე თის რე გიო ნებ ში.123 ასო ცი რე ბის საბ ჭო უფ-
ლე ბა მო სი ლია შე თან ხმე ბის ფარ გლებ ში მიი ღოს „სა ვალ დე ბუ ლო ხა სია-
თის“ გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბი. ეს ნიშ ნავს, რომ ევ რო კავ ში რი (და მი სი წევ რი 
სა ხელ მწი ფოე ბი) და სა ქარ თვე ლო ვალ დე ბულ ნი არიან უზ რუნ ველ ყონ ამ 
გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბის აღ სრუ ლე ბა. ასო ცი რე ბის საბ ჭოს, ასე ვე, შეუძ ლია შეი-
მუ შაოს არა სა ვალ დე ბუ ლო რე კო მენ და ციე ბი. რო გორც გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბი, 
ასე ვე რე კო მენ და ციე ბი მიი ღე ბა მხა რე თა შო რის კონ სენ სუ სის სა ფუძ ველ ზე. 

ასო ცი რე ბის საბ ჭოს დამ ხმა რეა ასო ცი რე ბის კო მი ტე ტი, რო მე ლიც 
შედ გე ბა მხა რე თა მა ღა ლი რან გის წარ მო მად გენ ლე ბის გან. ასო ცი რე ბის 
კო მი ტეტს, თა ვის მხრივ, დახ მა რე ბას უწე ვენ შე სა ბა მი სი ქვე- კო მი ტე ტე ბი. 
ასო ცი რე ბის საბ ჭომ თა ვი სი საქ მია ნო ბის თვის, ასე ვე ასო ცი რე ბის კო მი-
ტე ტი სა და ქვე- კო მი ტე ტე ბის თვის, დაამ ტკი ცა წე სე ბი და პრო ცე დუ რე ბი 
124და ჩა მოა ყა ლი ბა ქვე კო მი ტე ტე ბი თა ვი სუფ ლე ბის, უსაფ რთხოე ბის და 
მარ თლმსა ჯუ ლე ბის და ეკო ნო მი კუ რი და სექ ტო რუ ლი თა ნამ შრომ ლო ბის 
სა კით ხებ ზე.125 შე თან ხმე ბით უკ ვე და ფუძ ნე ბუ ლია ვაჭ რო ბის კო მი ტე ტი, 
რო მე ლიც პა სუ ხის მგე ბე ლია DCFTA-სთან და კავ ში რე ბულ ყვე ლა სა კით-
ხის გან ხილ ვა ზე,126 და ასე ვე შექ მნი ლია რამ დე ნი მე ქვე კო მი ტე ტი (მაგ. 
სა ნი ტა რუ ლი და ფი ტო სა ნი ტა რუ ლი ნორ მე ბის, სა ბა ჟო და ვაჭ რო ბი სა და 
მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა კით ხებ ზე). 

და  ბო ლოს, შე თან ხმე ბა ით ვა ლის წი ნებს სა პარ ლა მენ ტო ასო ცი რე ბის 
კო მი ტე ტის ჩა მო ყა ლი ბე ბას, რო მე ლიც შედ გე ბა ევ რო პარ ლა მენ ტი სა და 
სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წევ რე ბის გან და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე-
ბის პლატ ფორ მის შექ მნას (თა ვი 28).

დი ნა მიუ რი დაახ ლოე ბა. ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი ერ თობ ლი ვი ინ სტი ტუ ტე ბი 
გა დამ წყვეტ როლს ას რუ ლე ბენ სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის (დი ნა-

123 იხილეთ ერთობლივი პრეს-რელიზი, მომზადებული ევროკავშირისა და საქართველოს 
ასოცირების საბჭოს მეორე შეხვედრასთან დაკავშირებით, 2015 წლის 16 ნოემბერი (www.con-
silium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/11/16-joint-press-release-second-association-council-eu-georgia/).
124 იხილეთ ასოცირების საბჭოს გადაწყვეტილება 1/2014 ასოცირების საბჭოს და ასოცირების 
კომიტეტის წესებისა და პროცედურების შესახებ
125 იხილეთ ასოცირების საბჭოს გადაწყვეტილება 2/2014  ორი ქვე-კომიტეტის შექმნის შესახებ
126 იხილეთ საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების მუხლი 408(4)

ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბა: 
რა, რა ტომ და რო გორ?   

234



მიურ) დაახ ლოე ბა ში ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბას თან (ა ნუ, შე თან-
ხმე ბის მრა ვალ და ნარ თში ასა ხუ ლი ევ რო კავ ში რის დი რექ ტი ვე ბის ან რე-
გუ ლა ციე ბის სიის მუდ მი ვი გა და ხედ ვა, ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბა ში 
შე ტა ნი ლი ცვლი ლე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით). რო გორც წი ნა თა ვებ ში აღი-
ნიშ ნა, შე თან ხმე ბის და ნარ თებ ში ასა ხუ ლი ევ რო კავ ში რის დი რექ ტი ვე ბის 
ან რე გუ ლა ციე ბის დი დი ნა წი ლი უკ ვე ჩა ნაც ვლე ბუ ლი ან ჩას წო რე ბუ ლია 
ევ რო კავ ში რის მიერ. შე სა ბა მი სად, შე თან ხმე ბა უფ ლე ბა მო სი ლე ბას ანი ჭებს 
ასო ცი რე ბის საბ ჭოს გა და სინ ჯოს და ცვლი ლე ბე ბი შეი ტა ნოს და ნარ თებ ში 
„ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სი გან ვი თა რე ბის ასახ ვის მიზ-
ნით“.127 აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ რად გა ნაც ასო ცი რე ბის საბ ჭო გა დაწ ყვე ტი ლე-
ბებს კონ სენ სუ სის გზით იღებს, ევ რო კავ შირ მა და სა ქარ თვე ლომ შე თან ხმე-
ბას უნ და მიაღ წიონ და ნარ თებ ში ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნის თაო ბა ზე. DCFTA-ის 
რამ დე ნი მე თავ ში ასა ხუ ლია კონ კრე ტუ ლი დე ბუ ლე ბე ბი ევ რო კავ ში რის 
თან დარ თუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის გა და სინ ჯვის თაო ბა ზე (მაგ. სა ნი ტა რუ ლი 
და ფი ტო სა ნი ტა რუ ლი ზო მე ბის, მომ სა ხუ რე ბის და სა ჯა რო შეს ყიდ ვე ბის თა-
ვე ბი). ასო ცი რე ბის საბ ჭომ სა ვაჭ რო კო მი ტეტს მია ნი ჭა უფ ლე ბა მო სი ლე ბა 
გა და სინ ჯოს ან ცვლი ლე ბე ბი შეი ტა ნოს DCFTA-ის და ნარ თებ ში ექ სპორ ტის 
გა და სა ხა დე ბის, მსუ ბუქ ავ ტო მო ბი ლებ ზე დაც ვი თი ზო მე ბის, ვაჭ რო ბა ში 
ტექ ნი კუ რი ბა რიე რე ბის (TBT), სა ბა ჟო სა და ვაჭ რო ბის ხელ შეწ ყო ბის, მომ-
სა ხუ რე ბის და სა ჯა რო შეს ყიდ ვე ბის თაო ბა ზე.128

მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ ასო ცი რე ბის საბ ჭოს და ნარ თებ ში ცვლი ლე ბე ბის 
შე ტა ნის ფარ თო უფ ლე ბა მო სი ლე ბა გააჩ ნია, მას არა აქვს უფ ლე ბა ცვლი ლე-
ბე ბი შეი ტა ნოს შე თან ხმე ბის ძი რი თად ტეს ტში, ვი ნაი დან შე თან ხმე ბის გა და-
სინ ჯვა გუ ლის ხმობს ხელ მეო რედ რა ტი ფი ცი რე ბის რთუ ლი პრო ცე დუ რე ბის 
გავ ლას ევ რო კავ ში რი სა და სა ქარ თვე ლოს ში და პრო ცე დუ რე ბის დაც ვით. 

127 იხილეთ საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების მუხლი 406(3) და 418
128 იხილეთ ასოცირების საბჭოს გადაწყვეტილება 3/2014 ასოცირების საბჭოს მიერ ვაჭრობის 
საკითხებში ასოცირების კომიტეტისთვის გარკვეული უფლებამოსილებების დელეგირების თაობაზე  

ინ სტი ტუ ციო ნა ლუ რი დე ბუ ლე ბე ბი - მოკ ლე მი მო ხილ ვა 

ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის დე ბუ ლე ბე ბის უმე ტე სი ნა წი ლი პი რო ბი თად 
2014 წლის 1 სექ ტემ ბრი დან ამოქ მედ და, ხო ლო შე თან ხმე ბა სრუ ლად 
ძა ლა ში შე ვი და 2016 წლის 1 ივ ლისს. 

ყოვ ლის მომ ცვე ლი ერ თობ ლი ვი ინ სტი ტუ ციო ნა ლუ რი ჩარ ჩოს მეშ ვეო ბით 
გან ხორ ციელ დე ბა შე თან ხმე ბის შეს რუ ლე ბის ერ თობ ლი ვი მო ნი ტო რინ გი. 
აღ ნიშ ნუ ლი ჩარ ჩო პო ლი ტი კუ რი დია ლო გის პლატ ფორ მას წარ მოად გენს. 

ასო ცი რე ბის საბ ჭოს და ნარ თებ ში ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნის ფარ თო უფ ლე-
ბა მო სი ლე ბა გააჩ ნია, მაგ რამ მას არა აქვს უფ ლე ბა ცვლი ლე ბე ბი შეი ტა-
ნოს შე თან ხმე ბის ძი რი თად ტექ სტში.
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