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ABSTRACT 

The development of democracy has completely changed the international community. 

People became more loyal to each other, which led to the formation of libelous approaches in 

everyday life. Capitalism has changed the characteristics of modern business, it involves the 

accumulation of wealth and capital, while the free trade system is concerned with the 

exchange of wealth or goods and services. Free market principles have changed over the 

years. As a result, the rules and approaches to trade goods and services have changed. That 

put the world in front of a new challenge in the 21st century. 

The growth of trade between countries was caused by the structural transformation of 

the economy. By producing surplus goods in the agricultural sector, resources were created, 

which led to the investment of surplus capital in other sectors of the economy, which led to 

increased rates of urbanization. Excess goods were produced at the expense of more efficient 

use of resources. The market of any single country did not allow to fully absorb the produced 

goods. Accordingly, the main concern of capitalist countries has become active participation 

in international trade. As structural transformation took hold in Great Britain, the country 

had to take revolutionary steps toward trade liberalization. The successes achieved by the 

British policies were so attractive that international trade liberalization even became a trend. 

However, the First and Second World Wars forced countries to return to the old, Keynesian 

type of economy. 

In our opinion, the culprit for the collapse of the existing order was not only the war 

but also the fact that there was no relevant international organization that managed the 

process and called on the country's governments to take care not only of their own 

population but also to contribute to the well-being of the world population. Therefore, the 

creation of the World Trade Organization (WTO) was considered a step forward by the 

international community. The mentioned organization establishes international norms, 

which must be fulfilled by the member countries. 

That is why, first of all, we considered it necessary to study the structure, goals, and 

objectives of the World Trade Organization (WTO). Although the primary goal of the World 

Trade Organization (WTO) has been to increase access to markets between countries in 

recent times since 1990 the number of free trade agreements (FTAs) has increased 

dramatically. Agreements of the mentioned type are considered by economic policymakers 

and researchers as the key ideology of modern international trade. And yet what caused the 

increase in the number of free trade agreements (FTA)?! Globalization has led to the greater 

interconnection between markets around the world and increased communication and 

awareness of business opportunities in far-flung corners of the world. More investors can 

access new investment opportunities and explore new markets at greater distances than 

before. Potential risks and profit opportunities are more accessible thanks to improved 

communication technologies. For a part of some countries of the world, it was considered 

impossible to take advantage of these opportunities under the conditions of the level of trade 

liberalization proposed by the World Trade Organization (WTO). 

Because the subject of our study is the analysis of the Free Trade Agreements (FTA) 

established by Georgia and the challenges raised in front of Georgia as a result of their 
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implementation. We have analyzed the advantages and disadvantages of bilateral free trade 

agreements (FTA). Differences between Free Trade and Free Trade Agreements (FTAs). We 

got acquainted with the works of modern researchers who studied the results of the 

implementation of free trade agreements (FTA) in Georgia. Regarding several issues, notes 

were prepared, which, in our opinion, are caused by the researchers' lack of knowledge of the 

tax and customs legislation of Georgia. That is why we studied the tax and customs codes of 

Georgia in depth. By-law normative acts and methodical guidelines. 

While working on the thesis, research was conducted using the interview method. 

According to this, the volume of unscrupulous trade in Georgia is quite large. According to 

the legislation of the World Trade Organization (WTO), there are two tools that can be used 

to protect the domestic market and maintain a competitive business environment. These 

instruments are customs value controls and anti-dumping legislation, both of which have 

been introduced recently. We tried to find out how effective these changes were and what 

challenges business organizations faced with these changes. Based on the received 

conclusions, appropriate recommendations were prepared. Based on the study of the 

legislation in force in Georgia and the European experience, we have developed a guide that 

will help businesses and organizations to implement anti-dumping measures. 

In order for the company to benefit from the tax benefits determined by the free trade 

agreements (FTA), it is necessary to obtain the corresponding certificate of origin, for this, it 

is necessary, first of all, that the goods meet the rules for determining the country of origin 

specified in the agreement. To our surprise, a large number of business organizations are not 

familiar with the above-mentioned rules. Consequently, they cannot take advantage of the 

benefits offered by free trade agreements (FTAs). That is why we are coming up with a 

completely innovative initiative to create an online country of origin calculator. Which, in 

our opinion, will have a positive impact on business entities, will allow them to properly plan 

their business activities, and make international markets more accessible to them. 

ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალობა. თითოეული ჩვენგანისათვის ალბათ  წარმოუდგენელია 

ცხოვრება  გლობალური ინტეგრაციის გარეშე. საერთაშორისო ჩართულობისა და 

ურთიერთ თანამშრომლობის თანამედროვე შედეგების მიზეზები ალბათ უფრო 

შორეულ წარსულში უნდა ვეძიოთ. გლობალიზაციის წარსული იყო გრძელი და 

კომპლექსური პროცესი, ხოლო უკანასკნელი ცვლილებები არის მხოლოდ ერთ-ერთი 

და მნიშვნელოვანი მიმართულება. გლობალური ინტეგრაცია არის მიმდინარე 

დეკადის ფენომენი. მაშინ როდესაც გლობალიზაციას მხოლოდ ისტორიული 

განვითარება გააჩნდა და მას არსებითი გავლენები არ ჰქონდა ქვეყნების ცხოვრებაზე, 

თუმცა ამ პირველ ნაბიჯებს მოჰყვა პროცესები, რომლებმაც შეუქცევადი განვითარება 
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პოვა. საერთაშორისო ინტეგრაციამ გამოიწვია ფუნდამენტური ცვლილებები მეორე 

მსოფლიო ომის შემდეგ, შედეგად, ეროვნული ეკონომიკის განვითარება 

დამოკიდებულია გლობალურ მდგომარეობაზე კონსოლიდირებულად  რეგიონულ 

ინტეგრაციასთან. გლობალური და რეგიონული ინტეგრაცია ერთად წარმოაჩენენ 

საერთაშორისო ინტეგრაციას. შედეგად საერთაშორისო ინტეგრაცია არის ახალი 

მიმართულება გლობალურ პროცესებში და საერთაშორისო კოოპერაციაში რაც 

ბიზნეს ორგანიზაციების და ეკონომიკის მოქმედების ახალ სტრუქტურას   და ჩარჩოს 

ქმნის. 

თავის მხრივ ეკონომიკური გლობალიზაცია არის ფენომენი რომელიც 

სხვადასხვა ურთიერთ დაკავშირებული მიმართულებით მოქმედებს : 1) საქონლით 

და მომსახურებით საერთაშორისო  ვაჭრობა, 2) ფინანსური და კაპიტალის ბაზრების 

გლობალიზაცია, 3) ტექნოლოგიების და კომუნიკაციების გლობალიზაცია და 4) 

წარმოების გლობალიზაცია. ეს კონცეფცია მხოლოდ წარმოაჩენს გლობალიზაციის 

მიმართულებებს, თუმცა გლობალიზაცია კომპლექსური პროცესია, რომელიც 

მოიცავს სოციალურ ასპექტებს, როგორც კულტურულს, პოლიტიკურს და 

ეკოლოგიურს.    

ვინაიდან გლობალიზაციის თანამედროვე ეტაპზე, ეკონომიკის განვითარება 

წარმოუდგენელია - ვაჭრობის ლიბერალიზაციისა და საერთაშორისო ბაზრებზე 

საქონლის აქტიური ბრუნვის გარეშე, სწორედ ამიტომ საქართველომაც აირჩია ეს 

კურსი, განსაკუთრებული ნაბიჯები ამ მიმართულებით 2000 წლის შემდეგ გადაიდგა, 

როცა საქართველოს მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის (WTO) წევრი გახდა, სწორედ 

ამიტომ მეტად მნიშვნელოვანია და შეიძლება ითქვას აუცილებელიც კი განვიხილოთ 

საქართველოს მიერ მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის (WTO)  კანონმდებლობის 

იმპლემენტაციის პროცესი. გავაანალიზოთ თუ რა მიმართულებით ვითარდება 

პროცესები მსოფლიოში და რა გამოწვევების წინაშე დგას ჩვენი ქვეყანა. შესაბამისად 

აღვიქვათ საერთაშორისო ორგანიზაციების როლი ამ პროცესში, მათი ხედვები 

არსებული გამოწვევების აღმოფხვრის მიმართულებით.  ჩვენი ქვეყნის მიერ აღებული 

ვალდებულებების შესწავლა პირველ რიგში გვაძლევს საშუალებას სწორად 
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დავგეგმოთ სამომავლო პოლიტიკა საერთაშორისო ვაჭრობის კუთხით. მეორეს მხრივ 

ჩვენ შეგვეძლება სრულად აღვიქვათ ის შესაძლებლობები და პრივილეგიები, რასაც 

მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის (WTO) წევრობა სთავაზობს არა მხოლოდ 

საქართველოს, არამედ ყველა წევრ ქვეყანას.  

საერთაშორისო საზოგადოებისათვის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის (WTO) 

ფარგლებში მიღწეული ბაზრის თავისუფლების დონე საკმარისი არ აღმოჩნდა. 

ამიტომაც გაფორმდა ბილატერალური სავაჭრო შეთანხმებები.  

საქართველოს აქვს რამდენიმე  თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება 

გაფორმებული, კერძოდ: პოსტ საბჭოთა ქვეყნებთან, თურქეთის რესპუბლიკასთან, 

ევროკავშირთან გაფორმებული ღრმა და ყოვლისმომცველი შეთანხმება და ჩინეთის 

სახალხო რესპუბლიკასთან გაფორმებული ხელშეკრულება. გამოვიყენებთ 

მათემატიკურ მოდელებს, იმ დარგების გამოსავლენად, რომლებმაც ამ შეთანხმებების 

საფუძველზე იხეირეს და შედარებით წარუმატებელი დარგების შემთხვევაში 

შევეცდებით დავადგინოთ ეს გამოწვეული იყო სავაჭრო პარტნიორების მხრიდან 

ვაჭრობის შემზღუდველი ნაბიჯებით, თუ კონკურენტუნარიანობის დაბალი დონით.  

ასევე გაგაცნობთ ჩვენს ხედვას, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას რათა 

საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფის შედეგად მოხდეს სამართლიანი ბიზნეს გარემოს 

შეთავაზება ყველა ვაჭრობაში ჩართული პირისთვის.  

საკვლევი პრობლემა. საქართველოს მიერ გაფორმებული საერთაშორისო 

სავაჭრო ხელშეკრულებები ჩვენს ქვეყანას რიგი გამოწვევების წინაშე აყენებს. 

მსოფლიოში არაკეთილსინდისიერი ვაჭრობის მოცულობა კოლოსალურად დიდია. 

ჩვენ შევისწავლეთ საქართველოს მიერ გაფორმებული თავისუფალი ვაჭრობის 

ხელშეკრულებები (FTA) და მათი ამოქმედებით მიღებული შედეგები. რადგან 

არსებობს არაკეთილსინდისიერი პრობლემად მიგვაჩნია საქართველოში საქონლის 

დემპინგური ფასებით იმპორტი.  მიზნად დამისახეთ შეგვემუშავებინა 

სახელმძღვანელო, სადაც გაწერილი იქნებოდა ყველა ის ნიუანსი, რომლის 

გათვალისწინებაც აუცილებელია დემპინგური პრობლემის მოსაგვარებლად.  

თუმცა დემპინგური გამოძიებების ჩატარება რთულია და რიგ შემთხვევაში 
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შეუძლებელიც კი. ასევე არის შემთხვევები, როდესაც საქონლის დემპინგი ვერ 

დადასტურდება თუმცა აშკარაა რომ  რიგი ბიზნეს ოპერატორების მხრიდან ხდება 

არასწორად განსაზღვრული საბაჟო ღირებულებით საქონლის იმპორტი. აღნიშნული 

პრობლემა ვერ გადაწყდება საბაჟო ორგანოს მხრიდან კონტროლის განხორციელების 

გარეშე. აღნიშნულ პრობლემასთან ბრძოლის მეთოდები საბაჟო ორგანოს 

ამოქმედებული აქვთ თუმცა ჩვენ გამოვავლინეთ რიგი ხარვეზები, რომლებიც ხელს 

უშლიან სასურველი შედეგის მიღებას. 

საერთაშორისო  ვაჭრობის ადმინისტრირების გამოწვევა არა მხოლოდ 

საკითხების ზედამხედველობით და რეგულაციების გატარებით არის შესაძლებელი, 

არამედ აუცილებელია დაინერგოს ბიზნესის ხელშეწყობის რიგი ღონისძიებები. ჩვენს 

ამოცანას წარმოადგენდა გამოგვევლინა ფაქტორები, რომლებიც ხელს უშლიან 

საქონლის ექსპორტიორებს თავისუფალი ვაჭრობით მისაღები სარგებლის ათვისებაში 

და შეგვექმნა მოდელი, რომელიც ხელს შეუწყობდა ქართულ წარმოებას 

საერთაშორისო ბაზრებში პოზიციონირებაში.   

კვლევის მიზანი და ამოცანები. კვლევის მიზანს წარმოადგენს საქართველოს, 

ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში (WTO) გაწევრიანების შედეგად, საერთაშორისო 

სავაჭრო ნაკადების ცვლილების ზეგავლენის გაანალიზება ქვეყნის განვითარების 

პროცესებზე. ასევე მეგობარ ქვეყნებთან არსებული თავისუფალი ვაჭრობის 

ხელშეკრულებების (FTA) შედეგად მიღებული შედეგების კვლევა და 

ჩამოყალიბებული ვაჭრობის სტრუქტურის  გაანალიზება, ასევე ძირითადი 

ამოცანების დასახვა. 

მოცემული მიზნის რეალიზებისთვის დავისახეთ შევასრულოთ შემდეგი 

ამოცანები: 

1. თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულებების (FTA), მნიშვნელობის განსაზღვრა, 

თანამედროვე გლობალური ეკონომიკის პირობებში; 

2. თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულებების შედეგად მიღებული შედეგების 

თანამედროვე კვლევის ინსტრუმენტების შესწავლა, მათი გამოყენებით 

საქართველოს ეკონომიკის და ბიზნესის სტრუქტურის კვლევა; 



8 

 

3. მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის (WTO) საზღვრებში მოქმედი სავაჭრო 

რეჟიმებისა და შესაძლებლობათა გამოვლენა და შედარებითი ანალიზი; 

4. თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულებებში საქართველოს მონაწილეობის 

რეალური შედეგების გაანალიზება და შეფასება; 

5. საქართველოში მოქმედი სატარიფო პოლიტიკის ანალიზი. საბაჟო და 

საგადასახადო კანონმდებლობის შესწავლა, რათა სწორად იქნეს წარმოჩენილი ის 

გავლენები, რომლებიც თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებებს (FTAs) აქვთ 

ადგილობრივ ბიზნეს ოპერაციებზე; 

6. მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის (WTO) ხელშეკრულებათა საფუძველზე 

სავაჭრო პროცედურების გამარტივების პოლიტიკის დახასიათება და მისი 

შედეგების ანალიზი საქართველოში; 

7. საქართველოში მიმდინარე საკანონმდებლო ბაზის ცვლილების შედეგად 

მიღებული გავლენების კვლევა საგარეო ვაჭრობაზე; 

8. ნაშრომში განხილულია დემპინგი და მისი უარყოფითი გავლენა ბიზნეს 

გარემოზე. მიგვაჩნია, რომ რადგან  ანტიდემპინგური კანონმდებლობა ახალი 

დანერგილია,  მისი იმპლემენტაციის პერიოდში შეიქმნება რიგი 

წინააღმდეგობები, რომელთა დაძლევაც მოუწევთ ბიზნეს ორგანიზაციებს, 

გადაწყვეტენ რა მის გამოყენებას საკუთარი სიმართლის დასადასტურებლად; 

ანტიდემპინგურ გადასახადს და საქონლის საბაჟო ღირებულების სწორად 

განსაზღვრას ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ამ ეტაპზე ანალოგი 

არ გააჩნია; 

9. აუცილებლად მივიჩნიეთ, გვეპოვა ის საქონელი, რომელიც დაბალი 

ღირებულებით შემოდის საქართველოს საბაჟო საზღვარზე. ვინაიდან ჩვენს 

ინტერესს წარმოადგენს თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ საქართველოს მიერ 

დადებული ხელშეკრულებების ანალიზი, აუცილებელი გახდა იმ ქვეყნების 

იდენტიფიცირება, საიდანაც საქონელი დაბალი ღირებულებით შემოდის. ამან 

მოგვცა საშუალება დაგვედგინა, საქართველოს სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნებიდან 
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რამდენად ხშირია საქონლის დაბალი ფასით იმპორტის განხორციელების 

შემთხვევები; 

10. ვინაიდან დემპინგური გადასახადის დაწესებას თავისი დროში გაწელილი 

ბიუროკრატიული საკანონმდებლო პროცედურები გააჩნია, აუცილებლად 

მივიჩნიეთ ბიზნესისათვის აღგვეწერა მიმდინარე წელს ძალაში შესული 

საკანონმდებლო ინიციატივებიც. რა თქმა უნდა, კანონი იძლევა ზოგად 

ინფორმაციას და დეტალურად ვერ განიხილავს ყველა ნიუანსს. საქართველოს 

კანონი „ვაჭრობაში ანტიდემპინგური ღონისძიების შემოღების“ შესახებ 

სავალდებულოს ხდის  ანტიდემპინგური გამოძიების განაცხადის შევსებისას. 

ჩვენს მიზანს წარმოადგენს დავასაბუთოთ აქვს თუ არა დემპინგური ფასებით 

საქონლის იმპორტს საქართველოში ადგილი და ნათლად წარმოაჩენს მისგან 

გამოწვეულ ზიანს;  

11. გადავწყვიტეთ ჩამოგვეყალიბებინა სამოქმედო გეგმა ბიზნეს ოპერატორებისთვის, 

სადაც აღწერილი იქნებოდა ის ნაბიჯი, რომელიც ბიზნესს მისცემს საშუალებას 

აწარმოოს სრულფასოვანი ანტიდემპინგური მოქმედებები. გამოვყავით მაკრო და 

მიკრო ეკონომიკური ინდიკატორები, რომელთა ცვალებადობასაც იწვევს 

დემპინგი; 

12. მიმდინარე წლიდან მოქმედებს კანონი, რომელიც საშუალებას იძლევა მებაჟესა და 

იმპორტიორს შორის ელექტრონული ურთიერთობის გზით მოხდეს 

წარმოდგენილი საქონლის საბაჟო ღირებულების სისწორის შემოწმება და 

რეალური ფასის დადგენა. ჩვენს ამოცანას წარმოადგენდა, დაგვედგინა ამ კანონის  

იმპლემენტაციის რეალური შედეგები. კვლევის ფარგლებში გამოვლინდა, რომ 

ბიზნესი არ არის მზად ითანამშრომლოს საბაჟო უწყებებთან. ამ პრობლემის 

გადაჭრა ცალკე ამოცანაა, რომელიც არამხოლოდ ამ საკითხს მოაგვარებს, არამედ 

ჩვენი აზრით, შეამცირებს დემპინგური საქონლის მოცულობასაც ქვეყნის 

ბაზარზე.  

კვლევის საგანს წარმოადგენს საქართველოს საგარეო ვაჭრობის გრძელვადიანი 

ცვლილებები და შედეგები მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში (WTO) გაწევრიანების 
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საფუძველზე. საქართველოს და მეგობარ სახელმწიფოებს შორის არსებული სავაჭრო 

ხელშეკრულებების (FTA)  შედეგად მიღებული გამოცდილების და წარმოჩენილი 

გამოწვევების ანალიზის საფუძველზე სწორი სატარიფო პოლიტიკის შემუშავება, 

რომელსაც შეუძლია ქვეყანაში ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება და ადგილობრივი 

წარმოების კონკურენტუნარიანობის გაზრდა. 

კვლევის ობიექტია საქართველოს საგარეო ვაჭრობა. განსაკუთრებული 

ყურადღება ექცევა იმ ქვეყნებთან თანამშრომლობას, ვისთანაც საქართველოს 

თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულება აკავშირებს. 

კვლევის თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძვლები. კვლევის თეორიული 

ბაზას შეადგენს უცხოელი და ქართველი ავტორების მეცნიერული პუბლიკაციები, 

მათ შორის ფუნდამენტური მონოგრაფიული ნამუშევრები, პერიოდული 

პუბლიკაციები, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების კვლევები, 

განვითარებული ქვეყნების სახელმწიფო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ 

ჩატარებული კვლევების შედეგები, საკვლევ თემატიკისადმი მიძღვნილი 

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციებისა და სემინარების მეთოდოლოგიური 

მასალები, ნორმატიული დოკუმენტები. ქვემოთ საუბარი გვექნება ასევე დასმული 

პრობლემების გადაწყვეტის გზებზე, რომელიც ეყრდნობა განვითარებული ქვეყნების 

გამოცდილებას, მათ მიერ გამოყენებული ნაბიჯების ანალიზს და პრაქტიკაზე 

დამყარებული ცოდნის ექსტრაპოლაციას.  

ჩვენს მიერ არჩეული მეთოდოლოგიის ფარგლებში გამოყენებული გვაქვს 

შემდეგი ძირითადი მეცნიერული მიდგომები: 

სისტემური, ანუ თეორიული და პრაქტიკული ცოდნის მეცნიერულ-

სოციალური მიმართულება, რომლის საფუძველს ობიექტის, როგორც სისტემის, 

შესწავლა უდევს საფუძვლად; 

კომპლექსური. ამ მეთოდის გამოყენება ჩვენ კვლევის საწყის ეტაპზე დავიწყეთ, 

კვლევის დასასრულს მისი გამოყენება აღარ დაგვჭირდა. ჩვენ იგი გამოვიყენეთ 

საკვლევი ობიექტების ფუნქციურ და გარეგნულ მთლიანობაზე წარმოდგენის 

შესაქმნელად. შესასწავლი საკითხი იმდენად ვრცელია, რომ კომპლექსური მიდგომის 
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ყოველ ეტაპზე გამოყენება არ მოგვცემდა საშუალებას თემა ყოფილიყო 

ორიენტირებული კონკრეტული ამოცანების გადაჭრაზე, საკითხისადმი ასეთმა 

მიდგომამ შეამცირა დასმული ამოცანების რაოდენობა და ასევე მათი გადაჭრის 

გზები. რამაც მოგვცა საშუალება საკითხი აბსტრაქტულიდან გაგვეხადა 

კონკრეტული; 

ინტეგრირებული მიდგომა, საკვლევი საკითხი იმდენად ახალია, რომ 

აუცილებლობას წარმოადგენდა თეორიული საკითხიდან  თანდათანობითი 

გადასვლა პრაქტიკაზე (ამ მეთოდის გამოყენების თავისებურება ჩვენს შემთხვევაში 

იყო ის, რომ ზოგიერთი დასკვნა გავაკეთეთ თეორიულად, საკუთარი 

გამოცდილებაზე დაყრდნობით, ხოლო შემდეგ გავამყარეთ პრაქტიკული 

მაგალითებით და კვლევის შედგებით); 

მრავალფუნქციური მიდგომა, რომელიც გვადგებოდა კვლევის როგორც 

თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ ეტაპებზე და ლოგიკური ანალიზისა და 

ინტერვიუირების მეთოდთან ერთად გამოყენების შემთხვევაში, გვაძლევდა 

საშუალებას, შეგვექმნა საკვლევი ობიექტის მრავალმხრივი სახე; 

ემპირიული კვლევის მეთოდები, მათგან უმთავრესი - დაკვირვება, 

ექსპერიმენტი, გაზომვა და შედარება გამოყენებულია კვლევის ორივე ყველა ეტაპზე, 

თუმცა სხვადასხვა ინტენსიურობით. პირველ თავში თავმოყრილი კვლევა 

ძირითადად ეფუძნება სტატისტიკურ ინფორმაციას და მხოლოდ რიგ შემთხვევაში 

ინტერვიუს მეთოდით მიღებული მონაცემების ანალიზს, რაც გამოწვეულია იმ 

ფაქტით, რომ ანტიდემპინგური გადასახადის ცნება ახალი მიმართულებაა ქართული 

საგადასახადო სისტემისთვის. ეს  მკვეთრად ამცირებს ინტერვიუს მეთოდის 

გამოყენების როლს. საქართველოში ანტიდემპინგური ინსტრუმენტები მხოლოდ 

რამდენიმე თვის დანერგილია, შესაბამისად გასაკვირი არაა, რომ როგორც მებაჟე 

ოფიცრებს, ისე ბიზნეს მენეჯერებს  ნაკლები ცოდნა გააჩნია ამ მეთოდის პრაქტიკაში 

გამოყენების შესახებ, რამაც თითქმის შეუძლებელი გახადა ინტერვიუირების 

მეთოდის გამოყენება, მაშინ როცა, საბაჟო ღირებულების სწორად განსაზღვრის 

მეთოდური სახელმძღვანელოს განხილვისას სტატისტიკური მონაცემების თავმოყრა 
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თითქმის შეუძლებელი იყო, შესაბამისად დასახული მიზნების მისაღწევად 

მაქსიმალურად შევეცადეთ გამოკითხვის საშუალებით გადაგვეწყვიტა თეორიულად 

დასმული აზრის სისწორე;  

ლოგიკური ანალიზისა და ინტერვიუირების მეთოდი, რომელიც 

გამოყენებულია საკვლევი კომპანიების კვლევის პროცესში და შედეგების 

კრიტიკულად გააზრებისა და შეფასების ეტაპებზე, რადგან კვლევის ობიექტის 

შესახებ საქართველოში არ არის მაღალი ცნობადობა ლოგიკური ანალიზი 

წარმოადგენდა ჩვენს შეუცვლელ იარაღს (ჩვენი კვლევის ფარგლებში ინტერვიუს 

როლზე  ზემოთ უკვე ვისაუბრეთ); 

შედარებითი ანალიზი - ეყრდნობა ისეთ ცნობილ მეთოდს, როგორიცაა 

ანალოგია.  

შემოსავლების სამსახური საბაჟო დეპარტამენტის მებაჟე-ოფიცრების და 

გადამხდელების გამოკითხვა, გამოყენებული გვაქვს კვლევის პროცესში, რომლის 

დროსაც გროვდებოდა რაოდენობრივი და თვისებრივი ხასიათის მონაცემები; 

ძირითადი მეცნიერული სიახლეები: გამოვლენილია თავისუფალი ვაჭრობის 

ხელშეკრულებების როლი საქართველოს ბიზნეს გარემოს ჩამოყალიბებაში და მის 

განვითარებაში. აღწერილია ის პრობლემები, რომლებიც ხელს უშლის თავისუფალი 

ვაჭრობით მისაღები სარგებლის ათვისებას.  

შესწავლილია - მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის (WTO) სტრუქტურა და 

ამოცანები. ორგანიზაციის ეგიდით შემუშავებული საკანონმდებლო ბაზა და მისი 

გავლენა საერთაშორისო ეკონომიკასა და ბიზნესზე. ნაშრომში ხაზია გასმული 

ბილატერალური სავაჭრო ხელშეკრულებების ჩამოყალიბების მიზეზებზე და ასეცე 

მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის (WTO) როლზე ამ პროცესში. საქართველოს 

რამდენიმე ქვეყანასთან აქვს გაფორმებული თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება 

(FTA), სწორედ ამიტომ კვლევის დროს ძირითადი ყურადღება დაეთმო თავისუფალი 

ვაჭრობის ხელშეკრულებების (FTA) სტრუქტურას და მათი ამოქმედებით მიღებულ 

ეკონომიკურ შედეგებს.  

ვინაიდან მსოფლიოში არაკეთილსინდისიერი ვაჭრობის მოცულობა 
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კოლოსალურად დიდია შევისწავლეთ ამ პრობლემასთან ბრძოლის თანამედროვე 

მიდგომები.  ერთის მხრივ შევისწავლეთ დემპინგი და მისი უარყოფითი გავლენები 

ბიზნეს გარემოზე, ხოლო მეორეს მხრივ საქონლის საბაჟო ღირებულების სწორად 

განსაზღვრის წესები და მნიშვნელობა. 

გამოკვლეულია - საქართველოს საერთაშორისო ვაჭრობის სტრუქტურა. 

თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების (FTA) როლი სავაჭრო ნაკადების შექმნაში 

და სავაჭრო ნაკადების გადართვაში. საქართველოში ანტიდემპინგური 

კანონმდებლობა 2022 წელს შევიდა ძალაში. ასევე ახალი ამოქმედებულია „საქონლის 

საბაჟო ღირებულების კონტროლის პროცედურული სახელმძღვანელო.“ 

გამოძიებულია აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგები და წამოჭრილი 

პრობლემების გადაჭრის გზები.   

დადგენილია - თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების (FTA) გავლენა 

საქართველოს ეკონომიკაზე, რომელიც ზომიერი დადებითობით ხასიათდება. ასევე 

დადგინდა არაჯანსაღი ბიზნეს გარემოს გამომწვევი ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, 

არაკეთილსინდისიერი ვაჭრობის დიდი მოცულობა.  

დამტკიცებულია - პრობლემათა გადაჭრას შემაფერხებელი გარემოებები, 

რომელიც არა საკანონმდებლო ხარვეზებზე, არამედ ბიზნეს ოპერატორების მხრიდან, 

აღნიშნული კანონმდებლობის არასათანადო ცოდნაზე და საგადასახადო 

სტრუქტურასთან არასწორ თანამშრომლობაზე მიგვითითებს.  

შემუშავებულია - პრობლემათა გადაჭრის თანამედროვე მიდგომები. 

ევროპული გამოცდილების გათვალისწინებით და საქართველოში მოქმედი 

კანონმდებლობის საფუძველზე, შევიმუშავეთ პროცედურული სახელმძღვანელო. 

მიგვაჩნია, რომ აღნიშნული მეთოდოლოგიური მითითებები აამაღლებს ბიზნეს 

სექტორის ცნობიერებას და მათ საქმიანობას გახდის ეფექტურს.  

ჩვენს მიერ შემუშავებული იქნა სრულიად ინოვაციური მიდგომა, რაც 

გულისხმობს საქონლის წარმოშობის ქვეყნის გამომთვლელის შექმნას, რომელიც 

ონლაინ რეჟიმში მისცემს ბიზნეს ოპერატორს საშუალებას, განსაზღვროს მის მიერ 

წარმოებული საქონელი აკმაყოფილებს თუ არა თავისუფალი ვაჭრობის 
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შეთანხმებებით (FTA) დადგენილ წარმოშობის წესებს. აღნიშნული წარმოშობის 

ქვეყნის გამომთვლელის დანერგვა, მათ მისცემთ საშუალება სწორად განსაზღვრონ 

მიზნობრივი ბაზრები. რაც თავის მხრივ შეამცირებს მარკეტინგზე დახარჯულ 

თანხებს და დროს.  

სადისერტაციო ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

პირველი საერთაშორისო სავაჭრო კოოპერაცია ჩამოყალიბდა მსოფლიო 

სავაჭრო ორგანიზაციის (WTO) გარშემო. 1995 წელს, საერთაშორისო ვაჭრობის 

ლიბერალიზაციის   იდეის გარშემო გაერთიანდა 76 ქვეყანა.  მსოფლიო სავაჭრო 

ორგანიზაცია (WTO) მუდმივად ცდილობდა არ დაეკარგა სიძლიერე და გაემყარებინა 

პოზიციები. სწორედ ამიტომ შეთანხმებულ არეალს დაემატა ისეთი საკითხები, 

როგორებიცაა: სერვისებით ვაჭრობა, უცხოური პირდაპირი ინვესტიციები, 

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვა და სახელმწიფო შესყიდვები.  

აღსანიშნავია, რომ მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია (WTO) არის ყველაზე 

უფრო ღია და არადისკრიმინაციული საერთაშორისო ორგანიზაცია. ამიტომ 

პარადოქსულია, რომ ამ ფონზე იზრდება ბილატერალური და რეგიონური 

თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებების რაოდენობა. ამიტომ არსებობს 

ვარაუდი, რომ ქვეყნებს გარდა ბაზარზე ხელმისაწვდომობის გაზრდისა, სხვა 

მიზნებიც გააჩნიათ. 

განვითარებულმა სახელმწიფოებმა საკუთარი გავლენის სფეროების 

გასაძლიერებლად დაიწყეს რეგიონური და ბილატერალური სავაჭრო შეთანხმებების 

ჩამოყალიბება.  თუმცა თქმა იმისა, რომ მხოლოდ გეოპოლიტიკურმა თამაშებმა 

განაპირობა აღნიშნული პროცესის ასეთი ტემპებით გაზრდა არ იქნება სწორი. 

მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციამ (WTO) ვერ შეძლო საკუთარი მიზნების 100%-ით 

შესრულება ურუგვაის რაუნდის მოლაპარაკებების ჩავარდნამ გამოიწვია 

ბილატერალური თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებების (FTA) რაოდენობის ზრდა. 

რიგმა ქვეყნებმა რეგიონული სავაჭრო შეთანხმებების კვალდაკვალ აუცილებლად 

მიიჩნიეს ბილატერალური შეთანხმებების დადება. თავისუფალი ვაჭრობის 

შეთანხმებებს (FTAs) ორი ძირითადი დატვირთვა აქვთ. პირველი, სოციალურ 
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ეკონომიკური, რომელიც მიზნად ისახავს მოსახლეობის ცხოვრების დონის ზრდას 

ადგილობრივი პროდუქციის ექსპორტირების გაზრდის საშუალებით და მეორე, 

იმპორტირებულ პროდუქციაზე საბაჟო გადასახადის შემცირებით მიღებული 

ფასდათმობის საშუალებით ისინი პროდუქციას იაფად ყიდულობენ.   

სანამ ვინერის (viner) მოდელი  ჩამოყალიბდებოდა, მიიჩნევდნენ რომ 

რეგიონური სავაჭრო შეთანხმებები უზრუნველყოფდნენ კეთილდღეობის გაზრდას, 

რადგან ისინი შეიცავდნენ ვაჭრობის ლიბერალიზაციის მუხლებს. ვინერის 

მოდელიმა დაარღვია ეს მითი. მან აჩვენა, რომ რეგიონურ სავაჭრო შეთანხმებებს 

შესაძლოა ჰქონდათ უარყოფითი გავლენა კეთილდღეობაზე. ამ პერიოდიდან 

ეკონომიკურ და ბიზნეს ლიტერატურაში არ წყდება დავა თავისუფალი ვაჭრობის 

შეთანხმებების (FTAs) გარშემო.  

ნაშრომი „საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ადმინისტრირების გამოწვევები 

საერთაშორისო ხელშეკრულებების გლობალურ სისტემაში“ შედგება სამი 

ქვეთავისგან. პირველ ქვეთავში მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის (WTO) 

სტრუქტურა და ამოცანებია განხილული. ჩვენს მიერ შესწავლილ იქნა საერთაშორისო 

ვაჭრობის ჩამოყალიბების და განვითარების ეტაპები. შედეგად ჩამოგვიყალიბდა 

აზრი, რომ მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის (WTO) შექმნა საერთაშორისო ბიზნეს 

განვითარებისათვის გარდაუვალი მოცემულობა იყო. დღემდე განუსაზღვრელია მისი 

როლი არა მხოლოდ საერთაშორისო ვაჭრობის ლიბერალიზაციის მიმართულებით, 

არამედ მსოფლიო მშვიდობისა და მდგრადი ეკონომიკური ზრდისათვის. GATT-მა და 

მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციამ (WTO) შექმნეს ძლიერი და განვითარებული 

სავაჭრო სისტემა, რომელმაც საერთაშორისო დონეზე საქონლის გადაადგილება 

უპრეცენდენტო მოცულობით გაზარდა. რომ არა მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია 

(WTO) არ მოხდებოდა სამართლიანი და ხელმისაწვდომი სავაჭრო პირობების შექმნა, 

როგორც განვითარებული ისე განვითარებადი ქვეყნებისთვის. მსოფლიო სავაჭრო 

ორგანიზაციამ (WTO) გახსნა სავაჭრო საზღვრები და ქვეყნები თანაბარი 

კონკურენციის პირობებში დააყენა.  

მას შემდეგ რაც საქართველო მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის (WTO) წევრი 
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ქვეყანა გახდა, მან აიღო ვალდებულება, რომ მისი ბაზარი გახდებოდა ლიბერალური. 

კანონების მთელი ჯგუფის ცვლილება და დაახლოება განხორციელდა საერთაშორისო 

მოთხოვნებთან, რათა გაზრდილიყო ბიზნესის დაცულობის ინდექსი და ქვეყანა 

გამხდარიყო მიმზიდველი საერთაშორისო ინვესტორებისათვის. თავის მხრივ 

არადისკრიმინაციული და სამართლიანი ბიზნეს გარემო, ზრდის ბიზნეს 

პროგნოზირების შესაძლებლობებს.  

პოსტ-საბჭოთა საქართველო აქტიურად ცდილობდა ჩართულიყო 

საერთაშორისო ურთიერთობებში. იგი ერთის მხრივ მსოფლიო სავაჭრო 

ორგანიზაციის (WTO) წევრია, რითაც მან აიღო რიგი პასუხისმგებლობები და მეორეს 

მხრივ, აქვს გაფორმებული რამდენიმე ხელშეკრულება, თავისუფალი ვაჭრობის 

შესახებ. დღემდე საქართველოს აქვს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები (FTAs) 

გაფორმებული პოსტ-საბჭოთა ქვეყნებთან, თურქეთთან, ევროკავშირთან და 

ჩინეთთან. აქტიურად მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ინდოეთთან და ისრაელთან.  

ეკონომისტების აზრით, ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების უპირატესი 

ორიენტირი უნდა გახდეს უარყოფითი სავაჭრო ბალანსის თანდათანობითი 

შემცირება და 2025 წლისათვის დადებითი სალდოს მიღწევა, რაც უნდა 

განხორციელდეს, ერთი მხრივ, იმპორტ შემცვლელი წარმოების განვითარების 

სტიმულირებითა და მეორე მხრივ, ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალის 

მაქსიმალურად ეფექტური რეალიზაციით. ცალსახად, ხელშეკრულებები 

თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ იმ მიზნით იდება, რომ ადგილობრივი წარმოების ის 

დარგები  გაიზარდოს, რომლებიც ორიენტირებულები არიან ექსპორტზე.  

მეორე ქვეთავის განხილვის თემა სწორედაც, რომ  საერთაშორისო სავაჭრო 

ხელშეკრულებების (FTA)  განხილვას და მიღებული შედეგების ანალიზს დაეთმო.  

იგი შედგება სამი ნაწილისგან: 1. საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ზოგად ანალიზი. 

2. საქართველოში მოქმედი საბაჟო და საგადასახადო სისტემა. 3. საქართველოსა და 

უცხო ქვეყნებს შორის გაფორმებული  თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებების (FTA) 

ანალიზი ცალ-ცალკე. 

შეთანხმების მიზანს წარმოადგენს „დსთ“-ს ქვეყნებს შორის საბაჟო ტარიფის 
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ეტაპობრივ შემცირებას და შემდეგ მოხსნას, რაც ხელს შეუწყობდა ქვეყნების 

ეკონომიკის განვითარებას, შეთანხმების წესების თანახმად „დსთ“ -ს ქვეყნებში 

ქართული საქონლის გატანისას, გაიცემოდა საქონლის პრეფერენციული წარმოშობის 

სერტიფიკატი CT-1, რომლის საფუძველზეც ხდებოდა, ქართული საქონლის დსთ-ს 

ქვეყნებში იმპორტისას საქონლის იმპორტის გადასახადისაგან გათავისუფლება, 

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო აღარაა დსთ-ს წევრი ქვეყნა, სახელშეკრულებო 

სამართლის შესახებ 1969 წლის ვენის კონვენციის თანახმად, საქართველოსთვის 

ძალაში დარჩა დსთ-ს ფარგლებში დადებული რიგი ხელშეკრულებები, მათ შორის 

შეთანხმება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ.  

2006 წელს რუსეთმა საქართველოში წარმოებულ სოფლის მეურნეობის 

პროდუქციას ემბარგო დაუწესა. რასაც მოჰყვა ექსპორტის მოცულობის მკვეთრი 

შემცირება. საქართველოს სახელმწიფომ გადაწყვიტა მოლაპარაკებები, თავისუფალი 

ვაჭრობის ხელშეწყობის მიზნით  ეწარმოებინა სხვა მეგობარ სახელმწიფოებთან.  

საქართველოს და თურქეთს ურთიერთობის დიდხნიანი გამოცდილება აქვთ. 

თურქეთის რესპუბლიკა იყო პირველი, რომელმაც ცნო საქართველოს 

დამოუკიდებლობა. ამასთან მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ 90-იანი წლების 

თურქეთის სამეზობლო პოლიტიკა მიზნად ისახავდა მშვიდობას და მაქსიმალურად 

ცდილობდა რეგიონში შენარჩუნებულიყო სიწყნარე. თავის მხრივ საქართველოს 

სახელმწიფოსთვისაც  უმნიშვნელოვანესი იყო სტაბილური გარემოს არსებობა. ამ 

ასპექტში მათი მიზნები დაემთხვა, რამაც მომავალში ბევრი საერთო სტრატეგიული 

პროექტის შემუშავება განაპირობა. 

2007 წლის 21 ნოემბრის გაფორმდა ხელშეკრულება „საქართველოსა და 

თურქეთის რესპუბლიკას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ“. შეთანხმების 

თანახმად, სამრეწველო პროდუქტებზე საბაჟო გადასახადები იმპორტზე ორმხრივად 

უქმდება წინამდებარე შეთანხმების ძალაში შესვლისთანავე. რაც შეეხება სასოფლო-

სამეურნეო პროდუქტებს, თურქეთმა აირჩია წასულიყო გადასახადის შემცირების 

მიმართულებით  ან  გამოეყენებინა  საბაჟო გადასახადებისგან გათავისუფლების 

მუხლი, თუმცა  სატარიფო კვოტების გათვალისწინებით. სანაცვლოდ ქართულმა 
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მხარემ გააუქმა ტარიფები საქართველოში იმპორტზე თურქეთიდან წარმოშობილ 

სოფლის მეურნეობის პროდუქტებზე, გარდა პროდუქციის შეზღუდული 

რაოდენობისა. საქართველომ 15 დასახელების საქონლის გადასახადის 

განთავისუფლებაზე თქვა უარი, ხოლო თურქეთმა 22 დასახელების საქონელსა და 8 

სასაქონლო ჯგუფის (მოიცავს რამდენიმე დასახელების საქონელს) საქონელზე 

სრულად ან ნაწილობრივ. რაც აჩვენებს, რომ თურქეთის სახელმწიფო უფრო მეტად 

იცავდა თავს იმპორტირებული პროდუქციისაგან, ვიდრე საქართველო. ანუ 

არათანაბარი თამაშის წესები იქნა დადგენილი.  

საქართველოს ასევე დიდხნიანი ურთიერთობა გააჩნია ევროკავშირთან. ჩვენი 

ქვეყანა სამხრეთ კავკასიაში ჩამოყალიბდა ევროპული ლიბერალური მიდგომების 

მომხრე ქვეყანად. თუმცა მიგვაჩნია, რომ საქართველოს შემთხვევა ორი 

თვალსაზრისით უნიკალურია. ერთის მხრივ, საქართველოს საკუთარი სავაჭრო 

პოლიტიკა უფრო ღიაა ევროკავშირის მიმართ, ვიდრე  პირიქით, და საქართველომ 

მიაღწია მმართველობის რეფორმებს იმავე დონეს, რომელზეცაა ზოგიერთი ძველი და 

ახალი ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო. მეორეს მხრივ, კომისია დაჟინებით 

მოითხოვს წინაპირობების კომპლექსურ შესრულებას ევროკავშირში გაწევრიანების 

მოლაპარაკებების დაწყებამდე, რაც მას არ გაუკეთებია სხვა მეზობელი ქვეყნების 

(აღმოსავლეთი ან სამხრეთი) მიმართ. თუ ორივე ფაქტორს  მხედველობაში მივიღებ 

დავასკვნით,  რომ კომისიის მიდგომა საოცრად ანომალიურია. თუმცა, საქართველო 

არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო რეფორმატორი ქვეყანა ევრო გაერთიანების 

აღმოსავლეთ და სამხრეთ მეზობლებს შორის. რამაც საქართველო აქცია DCFTA-ს 

პროექტის განხორციელებისათვის მიმზიდველ ქვეყნად.  

სავარაუდოა, ასევე თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება საქართველოსა და 

ჩინეთს შორის აბრეშუმის გზის განვითარების მიზნით დაიდო. სარკინიგზო 

გადაზიდვები ჩინეთიდან საქართველოს გავლით ევროპაში და პირიქით ამცირეს 

ტრანსპორტირების დროს. რაც დადებითად უნდა აისახოს საქართველოს 

სატრანზიტო დერეფნის განვითარებაზე. 

ინტერვიუს მეთოდით ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით 
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თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულები (FTA) კომპანიებს აძლევს სტიმულ იმუშაონ 

უფრო გამჭვირვალედ. თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში 

არაკეთილსინდისიერი ვაჭრობის მოცულობა საკმაოდ დიდია. სწორედ ამიტომ  

მესამე ქვეთავში განხილულია აღნიშნული პრობლემის გადაჭრის ჩვენეული გზები, 

რომლებიც ეყრდნობა მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის (WTO) კანონმდებლობას. 

მიგვაჩნია რომ ანტიდემპინგური კანონმდებლობის და საქონლის საბაჟო 

ღირებულების სწორად განსაზღვრის წესების ამოქმედებას და მათ განვითარებას 

ალტერნატივა არ გააჩნიათ.  მათი იმპლემენტაციის შემაფერხებელი მიზეზები ალბათ 

უპირველეს ყოვლისა ბიზნეს ორგანიზაციების დაბალი ცნობადობაა, რადგან 

აღნიშნული კანონმდებლობები შემუშავებულია ევროპული კანონმდებლობის 

საფუძვლებზე. შესაბამისად იპოვო წუნი საკანონმდებლო აქტებში თითქმის 

შეუძლებელია. ჩვენს მიერ, საერთაშორისო პრაქტიკისა საფუძველზე  შემუშავდა 

ანტიდემპინგური ღონისძიებების განხორციელების სახელმძღვანელო. ასევე, 

თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებების (FTA) შესახებ ცნობადობის ამაღლებისა და 

საერთაშორისო ვაჭრობით მაქსიმალური შედეგის მისაღწევად შევქმენით 

წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრულ ელექტრონული კალკულატორის კონცეფცია.  

დასკვნა 
 

საქართველო საერთაშორისო ვაჭრობაში 90-იანი წლების შემდეგ აქტიურად 

ჩაერთო. დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ დაგვიანდა სახელმწიფო 

ინსტიტუტების ჩამოყალიბება და მათი აქტიურად ამუშავება. დაშვებულ იქნა 

რამდენიმე უპატიებელი შეცდომა, კერძოდ, დაწესდა გადასახადები, რომლებიც 

ადგილობრივ მწარმოებლებს მძიმე ტვირთად დააწვათ. ეკონომიკური 

ტრანსფორმაცია, რომელმაც განვითარებულ ქვეყნებში მე-18 საუკუნეში დაიწყო, 

ეყრდნობოდა სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკას და ნამეტი 

პროდუქციის საზღვარგარეთ გაყიდვას. მიღებული შემოსავლით კი ადგილობრივი 

სამრეწველო წარმოების განვითარება უნდა მომხდარიყო. საქართველოში ეს პროცესი 

ვერ დაიწყო, რადგან ექსპორტზე გადასახადი იმაზე მაღალი იყო ვიდრე 

იმპორტირებულ საქონელზე. რამაც ადგილობრივი მეწარმეების 
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კონკურენტუნარიანობა შეამცირა, შედეგად კი მათი უმეტესობა, მითუმეტეს წვრილი 

მეწარმე, გაკოტრდა. ცუდ დღეში ჩავარდა ასევე სოფელი, მცირე მიწათმფლობელი, 

რომლებსაც თანამედროვე, კაპიტალისტური ეკონომიკის პირობებში, ისედაც უჭირთ 

ფუნქციონირება. პრობლემური აღმოჩნდა გადასახადების ადმინისტრირებაც. 

საქართველოში ფეხი მოიკიდა კორუფციამ, რაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხის 

მითვისების შესაძლებლობებს ზრდიდა. ამ სიტუაციიდან თავის დასაღწევად, 

ქვეყანამ გადაწყვიტა გამხდარიყო დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის 

წევრი. იგი იმედოვნებდა, რომ ამ ნაბიჯით შესაძლებელი გახდებოდა ტერიტორიული 

ერთიანობის აღდგენა. რისი მიღწევაც სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა. მას შემდეგ, რაც 

ევრო გაერთიანება გააქტიურდა კავკასიის რეგიონში, რუსეთი სადამსჯელო მანქანაც 

ამოქმედდა. პირველ ეტაპზე ამ ნაბიჯმა დიდი დარტყმა მიაყენა ქვეყანას. მას შემდეგ 

რაც 2006 წელს საქართველოს რუსეთის სახელმწიფომ ემბარგო დააწესა ქართულ 

პროდუქციაზე, აუცილებელი გახდა ახალი სავაჭრო პარტნიორების მოძებნა.  2012 

წლიდან ქართულ-რუსული ურთიერთობები დათბა, რამაც ქვეყნებს შორის ვაჭრობის 

გაზრდა გამოიწვია, თუმცა გამოცოცხლებული სავაჭრო ურთიერთობები არ 

ემყარებოდა ინსტიტუციურად გამყარებულ გარანტიებს. 

გამოსავალი თითქოს თურქეთთან ხელშეკრულების გაფორმება უნდა 

ყოფილიყო, თუმცა თურქეთის მოსახლეობის დიდი ნაწილი მუსულმანია, რომლებიც 

არ მოიხმარენ ღვინოს, შესაბამისად რუსეთის ბაზრის მიერ უარყოფილი ღვინის 

გასაღებისთვის, ალტერნატიული ბაზარი მოძიებულ ვერ იქნა. თურქეთსა და 

საქართველოს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ (FTA) დადებული 

ხელშეკრულება მოიაზრებდა გამონაკლისებს (სასოფლო სამეურნეო 

პროდუქციისათვის), რომელზეც არ გავრცელდებოდა პრეფერენცია. ევროკავშირის 

ბაზარი კი, რომელიც თითქოს დახმარების ხელს გვიწვდიდა თავის ბაზარზე 

მხოლოდ იმ პროდუქციის მიმოქცევის უფლებას იძლევა, რომელიც აკმაყოფილებს 

ევროპაში არსებულ სტანდარტებს. ქართველი მწარმოებლები კი ამ სტანდარტის 

დასაკმაყოფილებლად მზად არ იყვნენ. იმავდროულად გაჩნდა საფუძვლიანი ეჭვი, 

რომ ქართველი მწარმოებლების უმრავლესობა ვერ გაყიდდა საქონელს ქართულ 
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ბაზრებზე,  ევროკავშირის ნორმების დაცვის აუცილებლობის გამო. გადარჩენის 

მიზნით, მწარმოებლები შეეცდებიან პროდუქცია გაეყიდათ უცხოურ ბაზრებზე, რაც 

ხელოვნურად გაზრდის საქართველოდან ექსპორტს ევროკავშირის არაწევრ 

ქვეყნებში. სწორედ ამიტომ იზრდება საქართველოდან ექსპორტი იმ ქვეყნებში, 

ვისთანაც ჩვენს ქვეყანას არ აქვს შეთანხმება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. ასევე 

მნიშვნელოვნად იზრდება ექსპორტის მოცულობა ჩინეთში. არის ვარაუდი, რომ მალე 

ამოქმედდება შეთანხმება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ  ისრაელთან   და 

ინდოეთთან. რაც კიდევ უფრო მეტი გამოწვევების წინაშე დააყენებს საქართველოს.  

ასევე დიდია იმპორტიორების რაოდენობა, რომლებიც 

არაკეთილსინდისიერად (მაგ: დემპინგური ფასებით ვაჭრობა) ცდილობენ საქონლის 

თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვებას და  მაშინ, როცა საქართველოს აქვს რამდენიმე 

დასახელების გადასახადი იმპორტზე (საქართველოს  სოფლის მეურნეობის 

პროდუქციაზე  აქვს დაწესებული ადვალური გადასახადები და არა სეზონური. 

სამრეწველო პროდუქციის მხოლოდ მცირე ნაწილი იბეგრება) და ასევე მცირეა 

სასაზღვრო ბარიერები საერთაშორისო ვაჭრობაში. დღის წესრიგში დგება იმ 

მექანიზმების ამოქმედება, რომლებიც ერთის მხრივ დაიცავს ადგილობრივ 

მეწარმეებს არა კეთილსინდისიერი ვაჭრობისგან და მეორეს მხრივ საქონლის 

მომხმარებლებს დაბალხარისხიანი საქონლის მოხმარებისგან. გლობალიზაციის 

ზრდასთან ერთად იზრდება საერთაშორისო ვაჭრობის მოცულობაც. რამაც მკვეთრად 

გაზარდა იმპორტიორების და ექსპორტიორების რაოდენობა. ვიზიარებთ რა აზრს 

იმის შესახებ, რომ ნებისმიერი ქვეყანა არაკეთილსინდისიერ ვაჭრობას და მისგან 

გამოწვეულ უარყოფით შედეგებს აწყდება, ჩვენს უმთავრეს მიზნად დავისახეთ 

შეგვესწავლა მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის  (WTO) კანონმდებლობა და 

შეგვემუშავებინა ის დაცვის მექანიზმები, რომლებიც დადებით გავლენას იქონიებს 

ჩვენი ქვეყნის ბიზნეს გარემოზე. მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციას  (WTO) ვაჭრობის 

ლიბერალიზაციაზე აქვს გეზი აღებული. თავის მხრივ, გაზრდილია ბილატერალური 

და რეგიონული სავაჭრო შეთანხმებების რაოდენობა.  რეგიონული სავაჭრო 

შეთანხმებების საერთო ტრენდის მიხედვით გამოყენებულ უნდა იქნეს დაცვის 



22 

 

თითზე ჩამოსათვლელი წესები და მათი გამოყენებაც უნდა იზღუდებოდეს. ასევე 

ეჭვგარეშეა, რომ პრეფერენციული სავაჭრო შეთანხმებების მიზანი არის სატარიფო 

ბარიერების შემცირება. ბოლო წლების ტრენდია, რომ პრეფერენციული სავაჭრო 

შეთანხმებები ითვალისწინებენ ვაჭრობაში დაცვის მექანიზმებს (მაგალითად: 

ანტიდემპინგი, საკომპენსაციო გადასახადი).  

კვლევის ეტაპზე მოძიებულ და შესწავლილ ყველა მასალაში, ესაა მონოგრაფია, 

საგაზეთო სტატია, თუ ესე, აღწერილია, რომ მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის  

(WTO) შეთანხმებით ვაჭრობის დაცვის მექანიზმები დაშვებულია, თუ ისინი არ 

ეწინააღმდეგებიან შეთანხმების წესებს.  

ჩატარებული კვლევის სტატისტიკური ინფორმაციის შესწავლამ და მისმა 

ანალიზმა გვიჩვენა, რომ საქართველოში იმპორტირებული საქონლის ნაწილი 

მართლაც დემპინგური ფასების მატარებელია. კვლევის შედეგების მიხედვით, 

განსაკუთრებით დიდი წნეხის ქვეშ მრეწველობა იმყოფება. ამ დარგში დემპინგის 

არსებობის დასადასტურებლად დამატებით მოვახდინეთ სტატისტიკის ეროვნული 

სააგენტოს მონაცემთა ბაზების შესწავლაც. ეკონომიკური საქმიანობის მიხედვით 

დასაქმების დონის ცვლილების ანალიზმა აჩვენა, რომ მრეწველობის დარგში 

უკანასკნელი წლების მანძილზე დასაქმებულთა რაოდენობა მცირდება.   

კვლევის ინტერვიუების მეთოდის გამოყენებით კი დასტურდება საქონლის 

რეალურზე დაბალი საბაჟო ღირებულებით იმპორტის პრეცედენტები. თუმცა 

ინტერვიუს საფუძველზე შეუძლებლად მიგვაჩნია იმის განსაზღვრა, რომელი 

დარგები განიცდიან დემპინგურ წნეხს. სამწუხაროა თუმცა ფაქტია, რომ 

საქართველოს სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნები აქტიურად იყენებენ დემპინგურ ფასებს, 

რაც ზიანს აყენებს ქართულ წარმოებას. ამიტომ საქართველოს მთავრობის მიერ 

ამოქმედებული ანტიდემპინგური კანონმდებლობა მიზანშეწონილად მივიჩნიეთ.  

თუმცა, ბუნდოვანია ანტიდემპინგური გადასახადის დაწესების სამომავლო 

გავლენები ქვეყნის ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე, ამიტომ უპირობოდ აუცილებლად 

ვთვლით ანტიდემპინგური ნაბიჯების გადადგმამდე მისი დადებითი და უარყოფითი 

მხარეების კარგად შესწავლას. პროცესის უმტკივნეულოდ წარმართვის მიზნით ჩვენ 
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ჩამოვაყალიბეთ შეკითხვების სია, რომლებზეც პასუხის გაცემა დაეხმარება ქვეყანას 

იმის გადაწყვეტაში, მოცემული საქონლისათვის გადასახადის დაწესება დადებით 

გავლენას მოახდენს საზოგადოების კეთილდღეობაზე თუ დააზარალებს საერთო 

საზოგადოებრივ ინტერესებს.  

მიზნობრივი პროდუქტებისათვის ანტიდემპინგური გადასახადი ზრდის 

მომხმარებელთა ფასებს და შესაბამისად მცირდება იმპორტის მოცულობა. ეს 

გადასახადი შესაძლებელია შემოღებულ იქნეს ადგილობრივი წარმოების დაცვის 

მიზნით, თუმცა მხოლოდ იმ საქონლისთვის, რომლის იმპორტის მოცულობა დიდია, 

ხოლო ფასები - დაბალი.  

საბაჟო პოლიტიკის შედეგები განისაზღვრება იმის მიხედვით, ბიზნესს 

ოპერატორი საქონლის ექსპორტიორია, ადგილობრივი მწარმოებელი თუ 

იმპორტიორი. კანონმდებლობის ამოქმედება წნეხის ქვეშ მოაქცევს იმ ექსპორტიორ 

კომპანიებს, რომლებიც საქართველოში საქონლის გაყიდვისას იყენებენ დემპინგურ 

ფასებს. დიდია ალბათობა იმისა, რომ იმპორტიორები გაზრდილი საბაჟო და 

საგადასახადო ფორმალობების თავიდან აცილების მიზნით მოძებნიან ახალ 

მომწოდებლებს, რაც დროის და ფინანსურ დანახარჯებთან იქნება დაკავშირებული.  

დადებითი ეფექტი ექნება იმ მწარმოებლებზე, რომლებიც ზარალდებოდნენ 

დემპინგური ფასებიდან გამომდინარე. გრძელვადიან პერიოდში ისარგებლებენ 

პროდუქციის მომხმარებლები. რადგან დემპინგის საბოლოო მიზანი ადგილობრივი 

წარმოების შემცირება და გამოთავისუფლებული ბაზრის წილის ათვისებაა. რაც 

გრძელვადიან პერიოდში მონოპოლისტურ უპირატესობას აძლევს დემპინგურ 

საქონელს და მასზე ფასიც მონოპოლიური ფასდადების პრინციპებით 

განისაზღვრება. დემპინგის ჩანასახშივე აღმოფხვრა იძლევა საშუალებას თავიდან 

იქმნეს აცილებული სამომავლო ფასების ზრდა. 

მოქმედი ანტიდემპინგური კანონმდებლობის მიხედვით, აუცილებელია 

დარგში მოქმედი მწარმოებლების ორმოცდაათმა პროცენტმა მოითხოვოს 

დემპინგური გამოძიების დაწყება. ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით 

განისაზღვრა  დარგები სადაც აშკარაა დემპინგური ფასებით საქონლის იმპორტი. ამ 
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დარგებში მოქმედი ფირმების რაოდენობა კი რამდენიმე ათეულს აღწევს. ხშირ 

შემთხვევაში რამდენიმე ასეულსაც კი უტოლდება. შესაბამისად ძალიან რთულია 

მათი საკმარისი რაოდენობით შეკრება და ერთი მიზნის გარშემო გაერთიანება. 

სწორედ ამიტომ, აუცილებელია აღნიშნული ზღვარის დაწევა, სულ მცირე 

განახევრება. თუმცა აღნიშნული საკითხი სრულად ამ ცვლილებითაც ვერ 

მოგვარდება, თუ არ შეიქმნა და გაძლიერდა მწარმოებელთა კავშირები, რომელთა 

მხარდაჭერაც სახელმწიფო ორგანიზაციების მხრიდან ნაკლებადაა შესაძლებელი, 

ამიტომ აუცილებლად მიგვაჩნია არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობა.  

თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებების იმპლემენტაცია, აუცილებელს ხდის 

განხორციელდეს ინსტიტუციების ტრანსფორმაცია, რასაც ბევრ ქვეყანაში ჰქონდა 

ადგილი. სახელმწიფო ორგანომ უკვე გაწერა სამოქმედო გეგმა, რომლის მიხედვითაც 

ვაჭრობაში ანტიდემპინგური ღონისძიებების შემოღების, გამოუყენებლობის, 

გადახედვის ან გაუქმების პასუხისმგებელი ორგანოა სსიპ - „საქართველოს 

კონკურენციის სააგენტო“. ხოლო შემოღებული გადასახადის გადახდევინებას 

უზრუნველყოფს „საბაჟო დეპარტამენტი“.    

ანტიდემპინგური გადასახადი სხვადასხვანაირ გავლენას ახდენენ ფირმებზე. 

დიდი ფირმები, როგორც წესი ნაკლებ სენსიტიურები არიან ახალ 

კანონმდებლობასთან ადაპტირების კუთხით, ვიდრე პატარა კომპანიები. ინტერვიუს 

მეთოდის საფუძველზე მცირე ზომის ბიზნეს ორგანიზაციები მივიჩნიეთ იმ 

კრიტიკულ მასად, რომლებიც ცდილობენ შემცირებული საბაჟო ღირებულებით 

მოახდინონ საქონლის დეკლარირება. სახელმწიფოს მხრიდან დაინერგა საქონლის 

საბაჟო ღირებულების სწორად განსაზღვრის ახალი მიდგომები. თუმცა ბიზნესი მზად 

არ აღმოჩნდა ამ გამოწვევის მისაღებად. რაღა თქმა უნდა, ისინი ერთის მხრივ  

ცდილობენ დამალონ რეალური ფასი, მეორეს მხრივ კი საქონლის ექსპორტიორი 

ფირმები არ აწვდიან მათთვის საჭირო დოკუმენტაციას. უმთავრეს პრობლემად 

მივიჩნიეთ კვალიფიციური კადრის სიმცირე. გამოცდილი საბაჟო წარმომადგენლები 

ცდილობენ საქმე არ დაიჭირონ ცუდი რეპუტაციის კომპანიებთან, რომლებიც თავის 

მხრივ, თანხის დაზოგვის მიზნით საბაჟოსთან ურთიერთობას ავალებენ რიგით 
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თანამშრომელს, რომელსაც არც პრაქტიკული და არც საკანონმდებლო ცოდნა არ 

გააჩნია ამ სფეროში.  ამიტომ, მიგვაჩნია, რომ საქართველოში უნდა გაძლიერდეს 

საბაჟო ბროკერის ინსტიტუტი, რომელიც იქნება გარანტორი საბაჟო ფორმალობების 

სწორად განხორციელებაზე. ისინი უზრუნველყოფენ ასევე სწორი ინფორმაციის 

თავმოყრას, რის საფუძველზეც შესაძლებელი იქნება სათანადო დაცვის მექანიზმების 

შემოღება, რაც მისცემს ქართულ ბიზნეს საშუალებას განავითაროს ადგილობრივი 

წარმოება. შესაძლებელია ვიდავოთ იმ საკითხზე, არის თუ არა საქართველო მზად 

ანტიდემპინგური გადასახადის ამოქმედებისათვის, თუმცა ევროპასთან ასოცირების 

ხელშეკრულება ჩვენგან მოითხოვს ამ და სხვა ნაბიჯების სავალდებულო გადადგმას. 

ამიტომ სხვა ახალი ბიზნეს რეალობა იქნება და ვიმედოვნოთ, რომ ბიზნესი სწორად 

აღიქვამს ან ინსტრუმენტის გამოყენების წესებს და მისი დანერგვის აუცილებლობას.  

მიგვაჩნია, რომ წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრის წესები არის რთული და 

კომპლექსური, რადგან ისინი თამაშობენ ადგილობრივი ბაზრის დაცვის როლს. 

თუმცა საქართველოში თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებების (FTA) 

არაეფექტურობას სხვა მიზეზები განაპირობებენ. ერთის მხრივ დაბალია ბიზნესმენთა 

ინფორმირების დონე თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებების (FTA) თაობაზე, 

რაც ხელს უშლის სავაჭრო ნაკადების შექმნას.  

მეორე ფაქტორია თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებების (FTA) 

გამოყენების საფუძველზე ლიმიტირებული ან მცირე სარგებლის მიღება. 

ბიზნესმენები არ იყენებენ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებებს (FTA) თუ ისინი 

დარწმუნებულები არ არიან, რომ აღნიშნული გაზრდის მათი მოგებას. თავისუფალი 

ვაჭრობის ხელშეკრულებებით (FTA) მისაღები სარგებელი მაშინ არის მცირე, 

როდესაც წარმოშობის სერტიფიკატის აღება არის დაკავშირებული დიდი ოდენობით 

ხარჯებთან. დანახარჯებს ზრდის ის გარემოება, რომ წარმოშობის ქვეყნის 

განსაზღვრის წესები არის მკაცრი და მრავალფეროვანი.  სწორედ ამიტომ, 

საერთაშორისო პრაქტიკის მიხედვით, ქვეყნები ცდილობენ, რომ მათ  მიერ 

სხვადასხვა ქვეყნებთან გაფორმებული თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები (FTA) 

ერთი პრინციპის მიხედვით იყვნენ შედგენილნი, რადგან სხვადასხვა შეთანხმებები 



26 

 

წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრის განსხვავებულ დათქმებს ითვალისწინებენ. ამიტომ 

უპირველესი ყურადღება წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრის წესების ნორმალიზებას 

ექცევა. სტანდარტიზაციის მიზნით მიმდინარეობს პარტნიორ ქვეყნებთან 

მოლაპარაკებების საფუძველზე უკვე გაფორმებული ხელშეკრულებების 

თანდათანობითი კორექტირება. მიგვაჩნია, რომ ამ კუთხით საქართველომაც უნდა 

იმუშაოს. სამწუხაროდ ეს პროცესი რთული და დროში ძალიან გაწელილი 

პროცედურა იქნება, რადგან საქართველოს არ აქვს საერთაშორისო ეკონომიკურ-

პოლიტიკური ძლიერი გავლენის სფეროები. თუმცა ჩვენი ქვეყნის წინაშე არსებული 

გამოწვევები არც ჩვენი პარტნიორი ქვეყნისთვისაა უცხო და მათაც ისევე უნდა 

აღელვებდეთ ეს საკანონმდებლო ლაფსუსები, როგორც ჩვენ. რადგან ინტერესები 

საერთოა ვვარაუდობთ, რომ ცვლილებების დაწყება გარდაუვალი და აუცილებელი 

პროცესია.  საქართველოსა და თურქეთს შორის ბოლო წლებში თავისუფალი 

ვაჭრობის შეთანხმებაში (FTA) შეტანილი ცვლილებები ხომ უფრო ჩვენი ქვეყნების 

ევროინტეგრაციის შედეგია, ვიდრე რომელიმე ცალკე აღებული ქვეყნის ინტერესების 

საფუძველზე  ლობირებული გარდაქმნები. 

პრეფერენციული წარმოშობის სერტიფიკატის გაცემა მოითხოვს 

ექსპორტიორის მხრიდან დეტალური და უტყუარი ინფორმაციის წარდგენას. რიგ 

შემთხვევაში ფირმებს უწევთ შეცვალონ საქონლის წარმოების სტრუქტურა რათა 

დააკმაყოფილონ ხელშეკრულებებით გაწერილი მოთხოვნები. ინტერვიუს მეთოდით 

ჩატარებული კვლევის საფუძველზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს 

მთავრობას შეუძლია დაეხმაროს ექსპორტიორებს და იმპორტიორებს თავისუფალი 

ვაჭრობის შეთანხმებების (FTA) შესახებ აუცილებელი ინფორმაციის მიწოდებაში.  

ამისათვის ჩვენ უპირველეს ყოვლისა ჩამოვაყალიბეთ საქონლის წარმოშობის 

განმსაზღვრელი ონლაინ გამომთვლელის კონცეფცია. ამ ინსტრუმენტს შეუძლია 

გაზარდოს ექსპორტიორი კომპანიების შესაძლებლობები  წინასწარ, სტრატეგიული 

გეგმების საფუძველზე განსაზღვრონ საქართველოს რომელ პარტნიორ ქვეყანაში 

შეუძლიათ მოახდინონ საქონლის ექსპორტი ქართული წარმოშობის პრეფერენციული 

სერტიფიკატით. რაც მათ საშუალებას მისცემთ სწორად განსაზღვრონ მიზნობრივი 
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ბაზრები, შეიმუშაონ და გაატარონ მაქსიმალურად შედეგიანი მარკეტინგული 

სვლები. ასევე აუცილებლად მიგვაჩნია იმპორტიორი ფირმებისათვის მომზადდეს 

საინფორმაციო ხასიათის ვიდეო რგოლები, სადაც სრულად იქნება აღწერილი 

წარმოშობის სერტიფიკატის საშუალებით მისაღები საიმპორტო ფასდათმობების 

შესახებ ინფორმაცია. რისთვისაც აუცილებლად მიგვაჩნია უპირველეს ყოვლისა 

ამაღლდეს ცნობადობა საქართველოს საბაჟო და საგადასახადო კოდექსის მიმართ. 

რადგან არ მოხდეს იმპორტიორების მიერ იმ საქონლის პრეფერენციული წარმოშობის 

სერტიფიკატში თანხის გადასხა, რომელიც საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 

მიხედვით ისედაც არ იბეგრება. შესაბამისად წარმოშობის სერტიფიკატის წარდგენა 

არ ახდენს არანაირ გავლენას იმპორტის გადასახდელების მოცულობაზე. 

ეკონომიკურ ლიტერატურაში თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებების სხვადასხვა  

უარყოფით მხარეებს განიხილავენ. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ჩინეთის 

სახელმწიფოს ინტერესია საქართველოს ბუნებრივ რესურსების იმპორტის მოცულობა 

გაზარდოს მათ ქვეყანაში. ზოგადად თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებების (FTA) 

ერთ-ერთ უარყოფით მხარეს წარმოადგენს გარემოს დაბინძურების და სასარგებლო 

წიაღისეულის უკონტროლო მოპოვების ზრდა. განვითარებადი ქვეყნებში ექსპორტის 

წახალისების მიზნით ხშირად უარს ამბობენ გარემოსდაცვითი კანონების 

გამკაცრებაზე, რასაც საბოლოოდ სავალალო მდგომარეობამდე მივყავართ. ჩვენი 

აზრით, საქართველომ აუცილებლად უნდა გაამკაცროს მონიტორინგი ისეთი 

ბუნებრივი რესურსების ხარჯვაზე, როგორიცაა ხე-ტყე, სასარგებლო წიაღისეული და 

სხვა ამოწურვადი ბუნებრივი რესურსები. ასევე სტატისტიკურ ინფორმაციაზე 

დაყრდნობით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებების (FTA) 

კვალდაკვალ, რიგ დარგებში შეინიშნება დასაქმებულთა რაოდენობის შემცირება. რა 

თქმა უნდა ბაზრის დაცვის საკანონმდებლო მექანიზმების ამოქმედება, დიდ 

გავლენას მოახდენს, ადგილობრივი წარმოების მდგრად განვითარებაზე. თუმცა 

მხოლოდ საკანონმდებლო ინიციატივები არ იქნება საკმარისი ძირეული 

გარდატეხისთვის. აუცილებელია, რომ შეიქმნას  ბიზნეს გარემო, რომელიც 

განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის  უზრუნველყოფს  დაფინანსების 



28 

 

წყაროებს. რაც მისცემს კომპანიებს და რეგიონს საშუალებას, რომ გახდნენ უფრო 

კონკურენტუნარიანები. შესაბამისად ბიზნესი შეძლებს თავისუფალი ვაჭრობის 

შეთანხმებებით განსაზღვრული სიკეთეების მაქსიმალურად ათვისებას. 

ნაშრომის აპრობაცია 
 

სადისერტაციო ნაშრომის თემაზე ფაკულტეტის საგამოცდო კომისიაში დაცულ 

იქნა სამი კოლოკვიუმი  

კოლოკვიუმები: 

კოლოკვიუმი 1. „მსოფლიო ვაჭრობის ორგანიზაცია და მისი გავლენა მონაწილე 

ქვეყნებსა და მსოფლიო ბაზარზე.“ 

კოლოკვიუმი 2. „საერთაშორისო ვაჭრობის ზეგავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე.“ 

კოლოკვიუმი 3. „ეფექტური სავაჭრო პოლიტიკის  ძირითადი მიმართულებები 

საქართველოში“ 

სადისერტაციო ნაშრომის თემაზე გამოქვეყნდა  სამი სტატია:  

ჩეჩელაშვილი მ., ბექაური გ., კორონავირუსის პანდემიის გავლენა B2B 

ბაზარზე, საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო - 

პრაქტიკული ჟურნალი „მოამბე“ N 46, თბილისი 2022 წელი 

ჩეჩელაშვილი მ., ბექაური გ., საბაჟო ლოჯისტიკის კონცეფცია,  საერთაშორისო 

რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკა“, N 12 

თბილისი 2022 წელი 

ბექაური გ., საერთაშორისო ვაჭრობა და საბაჟო ფორმალობები საქართველოში,  

საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი 

„ეკონომიკა“, N 11 თბილისი 2022 წელი 

კონფერენციები: 

ბექაური გ.  „საბაჟო კანონმდებლობის ცვლილება COVID-19 პანდემიით 

გამოწვეული კრიზისის კვალდაკვალ“. V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის 

შრომების კრებული, თემაზე „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე 

გამოწვევები“, თბილისი 2021 წელი. (გვ. 17-21) 

 


