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Formation of the business environment in Georgia in terms of association with 
the European Union 

 
SUMMARY 

 
The dissertation- "Formation of the business environment in Georgia in terms of 

association with the European Union" consists of the introduction, three chapters, 9 sub-
chapters and the conclusion, with the list of references attached to it. 

The introduction discusses the relevance of the topic, defines its goals, objectives, the 
subject and the object of research, the results and practical significance of the research as well 
as. 

The first chapter of the article - "Business Environment and Features of its 
Formation" discusses the main types of the business environment, factors affecting the 
business environment, trends in modern global processes, methods and processes of their 
creation, the relationship between business environment and globalization as well as, since the 
challenge of each country is to maximally use advantages of globalization and at the same 
time, to minimize the risks that will hinder its formation and development. 

An important role in business development is played by the business environment, 
which the development of the country's economy and the qulity of global competitiveness 
depend on . The main factors operating in the business environment assists the creation of a 
more attractive investment climate, the renewal and expansion of capital, the creation of new 
industries, in order to estimate it,  qualitative and quantitative indicators and statistical 
parameters are used. Statistical parameters include all the natural and statistical advantages of 
the country that make the arrangement of production in the country more attractive, such as: 
advantageous geographical location, the availability of labor, natural, material and intangible 
and financial resources as well, the level of infrastructure development, rational usage of 
intellectual resources, enforcement of innovation and promotion, service sector based on 
knowledge, high-tech manufacturing, intellectual property, interconnection and cooperation in 
business and science fields, research and extensive analysis. 

The second chapter of the document - "Statistical analysis and forecasts of 
economic relations between Georgia and the EU" describes the obligations, responsibilities 
and opportunities assigned by the Association Agreement between Georgia and the EU, what 
positive and negative aspects it consists of, what it gives to Georgia and what impact it will 
have on the population of Georgia in the future, the Association Agreement is the main tool 
for approaching EU standards, which includes the following areas: foreign and security 
policy; Law and Internal Affairs; Deep and comprehensive free trade area, science, regional 
development, deep and universal Free Trade Area, science, regional development. The article 
mainly focuses on the economic significance of the Association Agreement, where the Deep 
and Comprehensive Free Trade Area is based on the principles and norms of the World Trade 
Organization, the main goal of which is the abolition of import duties on goods and unlimited 
access to trade services for entrepreneurs. According to the mentioned agreement, companies 
have the opportunity to establish branches in the EU, provide such services and receive 
services as EU resident companies. 

It is reveled that the Association Agreement will assist acceleration of the process of 
economic reforms, development of regional policies and cooperation in various fields with the 
EU, but it should be noted that the Association Agreement is fraught with difficulties, as it 
requires implementation of large-scale reforms that is protracted and time-taking issue, a 
fortiori, due to the outbreak of Coronavirus and the damage received from its spreading. 

We can note that free-market-oriented economic freedom will inevitably have a 
positive impact on economic performance and create more social welfare. Correct and 
additional evaluation of indicators is a necessary condition for planning a correct economic 
policy.  We can note that free-market-oriented economic freedom will inevitably have a 



4 

positive impact on economic performance and create more social welfare. Correct and 
additional assessment of indicators is a necessary pre-condition for planning a correct 
economic policy. 

The third chapter of the document - "Georgia's investment potential on the path 
to European market integration" includes the main forecasts for public debt management, 
relations between Georgia and the EU, opportunities for new trade markets, as well as 
prospects for growth of Georgia's transit potential, modern global challenges. Investments 
play a key role in achieving the economic development and economic growth of a country. 
Achieving a large volume of investment, both domestic and foreign direct investment, is a key 
goal of Georgia's economic policy, as evidenced by the Association Agreement of Georgia 
with the EU, which includes economic, political, social, and other reforms that will present 
Georgia as a new investment platform. 

It is revealed that the Association Agreement will facilitate international trade, pave 
the way for local producers to enter new markets. In addition, a deep and comprehensive free 
trade area will be attractive for an export platform due to the following circumstances: 
Companies from third countries must export the manufacturing process and once the 
manufacturing process is completed, it can be exported to the EU in accordance with the Free 
Trade Agreement. 

Actual challenges of modern civilization, which manifested themselves in the 
industrial development and scientific and technological progress of the twentieth century are 
presented. The War between Russia and Ukraine made the trends that are taking place in our 
era more noticeable, it became necessary to realize the dangers where it is obligatory to 
significantly improve the level of industrial and technical and technological development. The 
fact of deepening and expanding global integration is inevitable, and its evolution offers new 
forms that require increased attention. The debt management strategy of Georgia is discussed, 
the main indicators and parameters that are reflected in the current year, forecast indicators as 
well as, the importance of the debt management strategy for the full and rapid development of 
the country are highlighted. A vision of debt management during budget adjustments and its 
proper planning is proposed. The main solutions are presented, not only one official data of 
the Ministry of Finance of Georgia are used, as well as from international organizations. 

Due to the relevance of existing issues, the article discusses the main challenges of 
current and modern processes in the world, which are inherently related to the formation of 
the business environment in Georgia in the context of association with the EU. The formation 
of the business environment and the process of creating an investment climate are investigated 
in light of the opportunities provided by the free trade agreement. Recommendations have 
been developed that are based on successful European practice, consideration of the proposed 
recommendations, it will accelerate the development of Georgia's investment platform as an 
attractive country and the development of the benefits received from the Association 
Agreement with the European Union. 

 
 

სადისერტაციო ნაშრომსი ზოგადი დახასიათება 

 თემის აქტუალობა. საქართველოს ეკონომიკის განვითარებისათვის მნიშვნე-

ლოვანია პრიორიტეტული დარგებისა და საბაზრო ინფრასტრუქტურის 

განვითარება, შესაბამისად ეკონომიკის ცალკეული დარგების გაფართოებისა და 

განვითარების საკითხის შესწავლა, რამეთუ ეროვნულ დონეზე ბიზნეს გარემოს და 

გლობალიზაციის გავლენით საწარმოო ძალთა ზრდის მსოფლიოს მასშტაბით 

ანალიზი, ტრანსნაციონალური კომპანიების დივერსიფიკაციის,  ტექნოლოგიებისა 
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და ბიზნესსტრუქტურების დეტალიზაცია დამატებით შანსს აძლევს ნებისმიერ 

ქვეყანას ახლოდან ადევნოს თვალი მიმდინარე პროცესებს და ფეხი აუწყოს 

თანამედროვეობას საინვესტიციო კლიმატის განვითარების კვალდაკვალ. 

 საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების ხელშეკრულება, 

რომლის განუყოფელი ნაწილია ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო 

სივრცის შესახებ შეთანხმება, ჩვენი ქვეყნისთვის ბოლო დროის ყველაზე დიდი 

მიღწევაა. აღნიშნული ხელს შეუწყობს ბიზნეგარემოს გაუმჯობესებასა და 

მიმზიდველი საინვესტიციო კლიმატის შექმნას, როგორც უცხოელი ასევე შიდა 

ინვესტორებისათვის. 

 საქართველოსთვის კარგი შესაძლებლობაა უცხოური ინვესტიციების 

მოსაზიდად ევროკავშირის ბაზარზე წვდომა, რასაც მიმზიდველს ხდის ის ფაქტი, 

რომ ექსპორტი ევროკავშირში გათავისფლებულია საბაჟო მოსაკრებლებისაგან. 

საქართველო მიმზიდველი უნდა იყოს უცხოელი ინვესტორებისთვის სხვადასხვა 

მიზეზების გამო, მათ შორის ევროპულ და აზიურ ბაზრებთან სიახლოვე, ასევე, 

შრომის, ელექტროენერგიის, მომსახურების დაბალი ღირებულება. საქართველომ 

უნდა შეასრულოს ერთგვარი საექსპორტო პლატფორმის როლი, ვინაიდან 

ევროკავშირისკენ მიმართული საქონელი და მომსახურება გათავისუფლებულია 

საბაჟო მოსაკრებლისაგან, ინვესტორები კი გადაწყვეტილებებს ბიზნეს გარემოზე 

დაყრდნობით ღებულობენ. აღნიშნული მიმართულებით კონკრეტული კვლევები 

ნაკლებად არის ჩატარებული. ზემოაღნიშნული მიუთითებს საკვლევი თემის 

აქტუალობაზე და მის მნიშვნელობაზე საქართველოს საინვესტიციო კლიმატის 

გაუმჯობესებასა და განვითარებაში. აქედან გამომდინარე საკვლევ პერიოდად 

აღებულია 2013-2021 წლები. 

 კვლევის მიზანი და ამოცანები.   ნაშრომის მიზანია საქართველოს ბიზნეს 

გარემოს შესწავლა, დეტალური ანალიზი, არსებული პრობლემების გამოვლენა და 

მათი მოგვარების გზების დასახვა. საქართველოს და ევროკავშირს შორის ღრმა და 

ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესაძლებლობების შესწავლა 

და ეკონომიკური ფაქტორების განხილვა, ასევე საქართველოში აღნიშნული 

შესაძლებლობის გამოყენების განსაზღვრის შეფასება. 

 სადისერტაციო ნაშრომის მიზნებიდან გამომდინარე, დასახულია შემდეგი 

ამოცანების გადაწყვეტა: 
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• საქართველოსა და ევროკავშირს შორის აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

პოლიტიკის განხორციელების ეტაპების შესწავლა და შეფასება; 

• ბიზნეს-გარემოს ეფექტიანობის შეფასება ევროკავშირთან ასოცირების 

პირობებში; 

• საქართველოს საინვესტიციო კლიმატის შესწავლა და დეტალური ანალიზი; 

• საგარეო ვაჭრობის სტატისტიკური მონაცემების შესწავლა და შეფასება; 

• ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობით 

მიღებული შესაძლებლობების ანალიზი და შეფასება; 

• საქართველოს, როგორც საინვესტიციო პლატფორმის შეფასება და 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკური ანალიზი. 

• საქართველოს, როგორც აღმოსავლეთისა და დასავლეთის დამაკავ-

შირებელი სატრანსპორტო დერეფნის შესაძლებლობების შესწავლა; 

კვლევის საგანია. საქართველოში ბიზნეს-გარემოს ეფექტის შეფასება 

ევროკავშირთან ასოცირების პირობებში. 

კვლევის ობიექტია საქართველოში ასოცირების ხელშეკრულებითა და 

თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმებით განხორციელებული რეფორმები და 

გამოწვევები. 

 კვლევის თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძვლები. კვლევის თეორი-

ულ საფუძვლებს წარმოადგენს ქართველ და უცხოელ მეცნიერთა ნაშრომები, 

სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის მიერ ჩატარებული და გამოქვეყნებული 

ანალიტიკური ანგარიშები, სტრატეგიული განვითარების დოკუმენტები, 

საერთაშორიო საკანონმდებლო და ადგილობრივ ნორმატიულ-სამართლებრივ 

აქტები, საერთაშორისო ორგანიზაციების  მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები 

და შეფასებები. 

კვლევის მეთოდოლოგიურ საფუძველს წარმოადგენს რაოდენობრივი 

კვლევა, რომელიც მოიცავს ევროკავშირთან ასოცირების პირობებში მიმდინარე 

ცვლილებების,  საინვესტიციო, სატრანსპორტო და საექსპორტო მაჩვენებლების 

ინფორმაციის მოპოვებას, მონაცემების შეგროვებას და ანალიზს. აღნიშნული 

მეთოდი გამოყენებულ იქნა ნაშრომის, როგორც პირველ,  ასევე მოერე და მესამე 

თავში.  

დაკვირვებისა და შედარების მეთოდის გამოყენებით განხორციელდა 
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ევროპისა და აზიის საინვესტიციო გარემოს მართვის, წარმატებული პრაქტკის 

ინფორმაციის მოძიება, მონაცემების შეგროვება და შემდეგში ანალიზი. დაკვირვება 

განხორციელდა წინასწარ შემუშავებული სტრატეგიის მიხედვით, რომლის 

შედეგებიც აღწერილია როგორც მეორე ასევე მესამე თავში.  

 ანალიზის მეთოდის საფუძველზე განხორციელდა მნიშვნელოვანი საკი-

თხების დამუშავება, მოპოვებული ინფორმაციის შეგროვებისა და დახარისხების 

ეტაპზე, აღნიშნული მეთოდი გამოყენებულ იქნა ნაშრომის სამივე თავში. 

მონოგრაფიული კვლების მეთოდით განისაზღვა სამიზნე აუდიტორია, 

შეირჩა კითხვარი საქართველოში ბიზნეს-გარემოს მდგომარეობისა და 

ევროკავშრთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის 

შეთანხმების გამოყენებასთან დაკავშირებით, აღნიშნულიდან გამომდინარე 

საქართველოს მასშტაბით ას ბიზნეს სუბიექტთან ჩავატარეთ ონლაინ გამოკითხვა,  

რომელიც მოიცავდა, როგორც დახურულ ისე ღია ტიპის კითხვარს. მოცემული 

მეთი გამოყენებულია ნაშრომის მეორე თავში.  

 კვლევის ინფორმაციულ წყაროს წარმოადგენს საქართველოს პარლამენტის, 

საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები, საზღვარ-

გარეთის ქვეყნებთან გაფორმებული საერთაშორისო ხელშეკრულებები, საქართვე-

ლო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების დოკუმენტი, სსიპ „შემოსავ-

ლების სამსახურის“, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს და სხვა საჯარო 

დაწესებულებების პუბლიკაცია. 

 კვლევის მეცნიერული სიახლე კვლევის შედეგად მიღებული დასკვნები და 

რეკომენდაციები შეიცავენ მეცნიერული სიახლეების ელემენტებს, რომელიც 

მდგომარეობს შემდეგში: 

• გაანალიზებულია, ევროკავშირთან თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმის პოტენ-

ციალი და საქართველოს საინვესტიციო გარემოს ფორმირება, შემოთავაზე-

ბულია სამოქმედო გეგმა თავისუფალი სავაჭრო სივრცის გამოყენებისთვის; 

• დასაბუთებულია, ევროკავშირთან და ჩინეთთან თავისუფალი სავაჭრო 

სივრცის შესახებ ხელშეკრულების საჭიროება და შემოთავაზებულია 

აღნიშნული შესაძლებლობის სწრაფად გამოყენების გზები; 

• განხილულია, საქართველოს სავაჭრო ბალანსის მდგომარეობა, გამოვ-

ლენილია რიგი პრობლემები და შემოთავაზებულია მათი დაძლევის გზები; 
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• გაანალიზებულია, საქართველოს ტრანსკასპიური დერეფნის პოტენციალი, 

რუსეთ-უკრაინის ომის პირობებში და შემოთავაზებულია საქართველოს  

სატრანსპორტო დერეფნის განვითარების სამოქმედო გეგმები; 

• განხილულია, საქართველოს საგადასახადო კოდექსში განხორციელებული 

ცვლილებები, აქციზის გაზრდისა და დღგ-ს ნაწილში, გამოვლენილია 

მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობები და შემოთავაზებულია მათი მოგვარების 

გზები. 

• დაზუსტებულია, ევროკავშირის მიერ სხვადასხვა ქვეყნებისთვის დაწესე-

ბული მაღალი სატარიფო განაკვეთები, და შემოთავაზებულია მაღალი 

სატარიფო განაკვეთების მქონე ქვეყნების დაინტერესების გზები საინვეს-

ტიციო პლატფორმისთვის. 

• დასაბუთებულია, საინვესტიციო და საექსპორტო პლატფორმისთვის 

„აწარმოე საქართველოს“ დახვეწისა და რეფორმიბის საჭიროება; 

• დიდი ბრიტანეთის, ირლანდიის, სლოვენიის, თურქეთის საინვესტიციო 

ვებპორტალის მაგალითზე დასაბუთებულია, ინვესტორთან ურთიერთობის 

ახალი ელექტრონული პლატფორმის შექმნის აუცილებლობა. 

ნაშრომის თეორიული/პრაქტიკული მნიშვნელობა   

სადისერტაციო ნაშრომი წარმოადგენს საქართველოში ბიზნეს-გარემოს 

ფორმირების შესწავლას ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით აღებული 

ვალდებულებების და მიღებული შესაძლებლობების შესწავლას.  აღნიშნული 

ნაშრომით განხორციელებული კვლევების, ანალიზის და მიგნებების გამოყენება 

შესაძლებელია სხვადასხვა სახელმწიფო ინსტიტუტებისთვის, სამთავრობო საინ-

ვესტიციო პროგრამების დახვეწისა და  სრულყოფისათვის, ამასთან ნაშრომი 

ნაშრომი ხელს შეუწყობს ევროკავშირთან აღებული ვალდებულების საგადასახა-

დო სისტემის ჰარმონიზაციისთვის თანმიმდევრულ რეფორმასა და განსახორცი-

ელებელი ცვლილებების სწორი მიმართულებით იმპლემენტაციას.  

სადისერტაციო ნაშრომის სტრუქტურა: სადისერტაციო ნაშრომი მოიცავს 

141  გვერდს და შედგება , რეზიუმეს, შესავლის, სამი თავის, 9 ქვეთავის, დასკვნისა 

და  გამოყენებული ლიტერატურისგან. 

შესავალი  

ლიტერატურის მიმოხილვა  



9 

თავი 1. ბიზნესის გარემო და მისი ფორმირების თავისებურებები  

1.1. ბიზნესის განვითარება საქართველოში და  გლობალური ტენდენციები

 1.2. საქართველოში  ბიზნესგარემოს ჩამოყალიბება და  გამოწვევები 

1.3. გლობალიზაციის  თანამედროვე გამოწვევები  

თავი 2. საქართველოსა და ევროკავშირის ეკონომიკური ურთიერთობის 

სტატისტიკური ანალიზი და პროგნოზები  

2.1. ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის  გავლენა საინვესტიციო 

კლიმატზე  

2.2. საგადასახადო პოლიტიკის როლი  საინვესტიციო გარემოს ფორმირებაში

 2.3. საქართველო საერთაშორისო რეიტინგებში  COVID 19 ის გამოწვევები 

და ბიზნეს გარემო 

თავი 3. საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალი ევროპის ბაზრის 

ინტეგრაციის გზაზე  

3.1. სახელმწიფო  ვალის მართვა და ძირითადი საპროგნოზო მაჩვენებლები

 3.2. საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობა, როგორც  ახალი 

ბაზრის ათვისების შესაძლებლობა  

3.3. საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალის ზრდის პერსპექტივები 

განუსაზღვრელი გარემოს პირობებში 

დასკვნა 

გამოყენებული ლიტერატურა  

 

სადისერტაციო მოკლე  შინაარსი 

სადისერტაციო ნაშრომი საქართველოში ბიზნეს-გარემოს ფორმირება 

ევროკავშირთან ასოცირების პირობებში ეძღვნება, საქართველოსა და ევროკავშირს 

შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებებს, უპირატესი მნიშვნელობა ენიჭება ღრმა 

და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების შესაძლებლობებსა 

და უპირატესობებს საინვესტიციო პოტენციალის ხელშეწყობის კვალდაკვალ. 

ნაშრომის პირველ თავში - „ბიზნესის გარემო და მისი ფორმირების თავისე-

ბურებები“ განხილულია ბიზნეს გარემოს ძირითადი სახეები, ბიზნეს გარემოზე 

მოქმედი ფაქტორები, თანამედროვე გლობალური პროცესების ტენდენციები, მათი 

წარმოშობის გზები და პროცესები, ასევე ურთიერთკავშირი ბიზნეს გარემოსა და 
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გლობალიზაციიას შორის, რამეთუ ნებისმიერი ქვეყნის გამოწვევაა მაქსიმალურად 

გამოიყენოს გლობალიზაციის უპირატესობები და ამავდროულად მინიმუმადე 

დაიყვანოს რისკები, რომლებიც ხელს შეუშლის მის ფორმირებასა და განვი-

თარებას. 

ბიზნესის განვითარებაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ბიზნეს გარემო, 

რომელზეც დამოკიდებულია ქვეყნის ეკონომიკის განვითარება და გლობალური 

კონკურენტუნარიანობის ხარისხი, ბიზნეს გარემოში მოქმედი ძირითადი 

ფაქტორები ხელს უწყობს მიმზიდველი საინვესტიციო კლიმატის შექმნას, 

კაპიტალის განახლებას და გაფართოებას, ახალი დარგების შექმნას, მისი 

შეფასებისას გამოიყენება ხარისხობრივი და რაოდენობრივი მაჩვენებლები, 

სტატისტიკური პარამეტრები. სტატისტიკური პარამეტრები მოიცავს ქვეყნისთვის 

ყველა იმ ბუნებრივ-სტატისტიკურ უპირატესობას, რაც მიმზიდველს ხდის 

ქვეყანაში წარმოების ორგანიზებას. 

გამოვლენილია, რომ გლობალიზაციის პირობებში ბიზნეს გარემოს გაუმჯო-

ბესება მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს საქართველოს გეოპოლიტიკური როლის 

გაფართოებას, რომელიც დამაკავშირებელი რგოლი იქნება დასავლეთისა და 

აღმოსავლეთის სატრანზიტო ნაკადების. 

ქვეყანაში არსებული ბიზნეს გარემო ასახვას ბიზნესის განვითარების დონეს, 

მხარდაჭერას და საინვესტიციო კლიმატს, რომელიც უცხოელი და ადგილობრივი 

ინვესტორებისთვის მნიშვნელოვანი წინაპირობაა, ასევე პოზიტიურად მოქმედებს 

ისეთი ფაქტორები როგორიც არის ნაკლები კორუფცია, ნაკლები კონფლიქტები და 

მშვიდი პოლიტიკური გარემო. ბიზნეს გარემოზე ზემოქმედება შეიძლება გავაერ-

თიანოთ სამ ძირითად ბიზნესის მიკრო, მაკრო და საერთაშორისო ფაქტორებში. 

ბიზნესის სიმყარეს და მისი განვითარების დონეს განსაზღვრავს სამეწარმეო 

სამართალი და სხვა სამართლებრივი ნორმები, შესაძლებელია ვიგულისხმოთ, 

რომ ბიზნესსა და სამართალს შორის არის ორმხრივი ურთიერთობა, სადაც ერთის 

მხრივ სამართალი აწესრიგებს და არეგულირებს ბიზნესს, მეორე მხრივ კი ბიზნესი 

ახდენს სამართლებრივი ნორმების სრულყოფასა და მის დახვეწას. 

განხილულ იქნა  90-იანი წლების ბოლოს, საქართველოში მიმდინარე პოლი-

ტიკური დაძაბულობისა და სამოქალაქო ომის ეკონომიკური შედეგები, სადაც 

ქვეყნის ეკონომიკა პრაქტიკულად ჩამოიშალა. საქართველოს მშპ-ს ცვლილება 
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1990-1994 წლებში კატასტროფული იყო, 1990 წელს 12,026 მილიარდს შეადგენდა 

და  12%-ით შემცირდა, 1991 წელს 21%-ით, ყველაზე მეტად 1992 წელს 44%-ით 

შემცირდა, 1993 წელს 29%-ით, ხოლო 1994 წელს 10%-ით, რამაც საბოლოოდ 3,389 

მილიარდი ლარი შეადგინა.  ეკონომიკაც ყოველ წლიურად დაახლოებით 20%-ით 

ეცემოდა, მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე 1990 წელს 1660 

დოლარს შეადგენდა, 1994 წლამდე კი 1095 დოლარით შემცირდა და 519 დოლარი 

შეადგინა. 1990 იანი წლებიდან 1994 წლამდე საქართველოში მომხდარმა 

მოვლენებმა საქართველოს ეკონომიკური განვითარება რამოდენიმე ათეული 

წლით უკან დახია, სწორი განვითარების შემთხვევაში საქართველო დღეს 

მოწინავე ადგილზე იქნებოდა თანამედროვე განვითარებად ქვეყნებს შორის. 

 მეოცე საუკუნის ბოლოდან დაიწყო ეკონომიკური რეფორმების გატარება, 

რომლის პირველი ტალღა იყო საკუთრების უფლების აღიარება, ზრუნვა და 

ბიზნესის განვითარებისთვის სათანადო გარემოს შექმნა. 

ხაზგასასმელია ის ფაქტი რომ XXI საუკუნის დასაწყისში, სწორი მიმართუ-

ლებით იქნა გატერებული რეფორმები, რომელმაც გამოიწვია ქვეყნის საერთა-

შორისო რეიტინგების და ცხოვრების დონის მნიშვნელოვნად გაუმჯობესება, აღ-

ნიშნულმა ცვლილებებმა თანამედროვე საქართველოს ეკონომიკის განვითარების 

საფუძველი შექმნა. 

  გლობალიზაციის პროცესში საქართველოს აქვს მცდელობები,  ეკონო-

მიკური პოლიტიკა დაუახლოვოს განვითარებული ქვეყნების  სტანდარტებს, 

თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ მძაფრ კონკურენციაში, ისეთი განვითარებადი ქვეყ-

ნისათვის, როგორიც საქართველოა, გარე ძალების მოქმედება ხშირ შემთხვევაში 

დაუძლეველია და დიდ გავლენას ახდენს სავალუტო და ეკონომიკურ პოლი-

ტიკაზე. 

ვფიქრობთ, რომ გლობალურ-ეკონომიკურ პროცესებში ჩართვა მოითხოვს 

ბაზრის მექანიზმების სრულყოფას და ფუნქციონირებაში ჩაურევლობას, ასევე 

აუცილებელია ისეთი ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება, სადაც ძირითადი 

ორიენტირი იქნება საზოგადოების ინტერესებზე შემუშავებული. აღსანიშნავია 

დამატებით ის გარემოებაც, რომ მსოფლიოში გავრცელებულმა პანდემიამ ახალი 

გლობალური გადაწყობა გამოიწვია, სადაც საჭირო გახდა სახელმწიფოს ჩართვა 

ეკონომიკურ პროცესებში, რომელმაც მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ბიზნეს 
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სუბიექტების და ზოგადად ეკონომიკის გადარჩენის მიმართულებით. 

 ამრიგად მიგვაჩნია, რომ ბიზნეს გარემოზე მოქმედი ძირითადი ფაქტორები, 

თანამედროვე გლობალური პროცესების ტენდენციები, მათი წარმოშობის გზები 

და პროცესები, ასევე ურთიერთკავშირი ბიზნეს გარემოსა და გლობალიზაციიას 

შორის, განვითარებადი ქვეყნების დაკვირვების არეალში უნდა იმყოფებოდეს. 

თანამედროვე მსოფლიოს სახელმწიფოების გამოწვევაა მაქსიმალურად გამოიყე-

ნოს გლობალიზაციის უპირატესობები და ამავდროულად მინიმუმადე დაიყვანოს 

რისკები, რომლებიც ხელს შეუშლის მის ფორმირებასა და განვითარებას. 

 ნაშრომის მეორე თავში - „საქართველოსა და ევროკავშირის ეკონომიკური 

ურთიერთობის სტატისტიკური ანალიზი და პროგნოზები“ აღწერილია, საქარ-

თველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ აღებული ვალდებუ-

ლებების, პასუხისმგებლობისა და შესაძლებლობების შესახებ, თუ რა დადებით და 

შესაძლო ნეგატიურ მხარეებს მოიცავს იგი, რას აძლევს საქართველოს და რა 

ეფექტი ექნება სამომავლოდ საქართველოს მოსახლეობაზე, ასოცირების ხელშეკ-

რულება ევროკავშირის სტანდარტებთან დაახლოების მთავარი ინსტრუმენტია, 

რომელიც მოიცავს შემდეგ მიმართულბებს: საგარეო და უსაფრთხოების 

პოლიტიკა; სამართალი და საშინაო საქმეები; ღრმა და ყოვლისმომცველი 

თავისუფალი სავაჭრო სივრცე, მეცნიერება, რეგიონული განვითარება, ნაშრომში 

ძირითად ყურადღებას ვაქცევთ ასოცირების ხელშეკრულების ეკონომიკურ 

მნიშვნელობას, სადაც ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცე 

დაფუძნებულია მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის პრინციპებზე და ნორმებზე, 

რომლის ძირითადი მიზანია საქონელზე იმპორტის გადასახადის გაუქმება და 

მეწარმეების სავაჭრო სერვისების შეუზღუდავი წვდომა, აღნინშნული შეთანხმების 

საფუძველზე კომპანიებს აქვთ შესაძლებლობა დააფუძნონ ფილიალები ევროკავ-

შირში, გაუწიონს ისეთი სახის მომსახუ-რება და მიიღონ  სერვისები, როგორც 

ევროკავშირის რეზიდენტ კომპანიებს.  

გამოვლენილია, რომ ასოცირების ხელშეკრულება ხელს შეუწყობს ეკონო-

მიკური რეფორმების დაჩქარების პროცესს, რეგიონალური პოლიტიკის შემუშა-

ვებასა და ევროკავშირთან სხვადასხვა დარგობრივი მიმართულებით თანამშრომ-

ლობას, თუმცა უნდა აღვნიშნოთ ის ფაქტიც რომ ასოცირების ხელშეკრულებას თან 

ახლავს გამოწვევები, რადგან მოითხოვს ფართომასშტაბიანი რეფორმების 
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გატარებას, რაც დროში გაწელილი და შრომატევადი საკითხია, მითუმეტეს  

კორონა ვირუსის გავრცელებისა და მისი გავრცელებიდან მიღებული ზიანის გამო.  

გაანალიზებულია ბიზნეს რეიტინგების ინდექსი და ის ფაქტი, რომ ეს 

ინდექსი არ არის კომპლექსური და სრულად ვერ ასახავს განვითარებადი 

ქვეყნების მდგომარეობას. მაჩვენებლების სწორი და დამატებითი შეფასება კი 

წინაპირობაა სწორი ეკონომიკური პოლიტიკის დასაგეგმად. 

ევროკავშირის ეტაპობრივმა გაფართოებამ ევროპის კონტინენტს შეუქმნა 

სტაბილურობის და უსაფრთხოების საფუძველი. დაიხვეწა ევროკავშირის მიერ 

ევროპული საგარეო პოლიტიკა, რაც გულისხმობს მეზობელ ქვეყნებთან მჭიდრო 

პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ურთიერთობას, რომელიც გამყარებული იქნება 

დემოკრატიის, ადამიანების უფლებების, კანონის უზენაესობის, მდგრადი 

განვითარების და  თავისუფალი ბაზრის პრინციპებზე. 

          საქართველო-ევროკავშირს შორის ღრმა და ყოვლის მომცველი შეთანხმებით 

საქართველო გადადის ახალ ეტაპზე, სადაც შეთანხმება საქართველოს აძლევს 

საქონლის, მომსახურებისა და კაპიტალის თავისუფლად გადაადგილების შესაძ-

ლებლობას.  

DCFTA ოფიციალური განმარტების მიხედვით აუქმებს იმპორტის ტარიფებს 

და უზრუნველყოფს ფართო ორმხრივ წვდომას სერვისებით ვაჭრობაზე. კომპა-

ნიებს აქვთ შესაძლებლობა მიიღონ მონაწილეობა სახელმწიფო შესყიდვების ტენ-

დერებში, სადაც ქართული კანონმდებლობა, ნორმები და სტანდარტები სრულად 

ჰარმონიზებული იქნება ევროკავშირის მოთხოვნებთან და რეგულაციებთან.  

 მნიშვნელოვანია პროდუქციის წარმომავლობის შესახებ კანონის აღსრუ-

ლების დახვეწა, რამეთუ იგი ხელს შეუწყობს საქართველოში წარმოების და 

ექსპორტის შესაძლებლობის გაზრდას, კანონმდებლობის და რეგულაციების 

დაახლოება გულისხმობს: 

 საქართველოსთვის რთულად მისაღწევი იქნება მოკლე დროში ევროკავ-

შირის ბაზრის ათვისება და ექსპორტის გაფართოება, მოთხოვნილ სტანდარ-

ტებთან ქართული კანონმდებლობისა და რეგულაციების  მოცულობითი სხვაობე-

ბის გამო, თუმცა უკვე განხორციელებული რეფორმები დადებით დინამიკას 

აჩვენებს. 

 2021 წელს ევროკავშირთან ბრუნვა 19%-ით გაიზარდა, რამაც 3 025 მლნ 



14 

აშშ დოლარი შეადგინა, სადაც მთლიანი ბრუნვის 21%-ი დაიკავა, თუმცა 1%-ით 

შემცირდა 2020 წელთან შედარებით. 

  ჩვენს მიერ ჩატარებული ანალიზით ირკვევა, რომ ექსპორტი ყოველწლი-

ურად სტაბილურად იზრდება, თუმცა 2020 წელს შემცირდა, რაც კოვიდ 

პანდემიასთან დაკავშირებულ შეზღუდვებსა თუ პრობლემებს მოჰყვა. 2021 წელს 

ისევ დაიწყო ექსპორტმა ზრდა, უნდა შევნიშნოთ ის გარემოებაც, რომ ასოცირების 

ხელშეკრულებისა და თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების შემდეგ არ შეიმჩნევა 

მნიშვნელოვად ექსპორტის ზრდა ევროკავშირში, რაც მიუთითებს საქართველოს 

მიერ აღებული ვალდებულებების ნელი ტემპით შესრულებაზე, რომელიც იწვევს 

ზოგიერთი პროდუქციის ევრობაზრის წვდომაზე შეზღუდვას. 

 გამოკვლელულია 2021 წელს ევროკავშირში სასოფლო-სამეურნეო პროდუქ-

ციის ექსპორტი, სადაც საერთო ჯამში ექსპორტის ზრდა შეინიშნება სხვადასხვა 

პროდუქციებზე, მნიშვნელოვანია რეექსპორტის წილი, რაც 4%-ით გაიზარდა და 77,5 

მლნ აშშ დოლარი შეადგინა. ნათლად ჩანს ზოგიერთ საქონელზე  კლება, ზოგიერთზე 

კი ზრდა, შესაბამისად მიგვაჩნია, რომ აუცილებელია ექსპორტის პოტენციალის 

ჯეროვნად ზრდისა და ევროპული ბაზრის სრულად ათვისებისათვის  „საქართვე-

ლოსა და ევროკავშირს შორის შესახებ შეთანხმებით“ აღებული ვალდებულებების 

დროული  შესრულება. 

 ექსპორტის დაბალ დივერსიფიცირებას ნაწილობრივ განაპირობებს ტექნო-

ლოგიების განვითარების დონე და ინოვაციური პრობლემები, ასევე ექსპორტის 

განვითარებას ახალ ბაზრებზე შესვლისთვის აფერხებს ტექნიკური ბარიერები. 

კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ 2013 წლიდან დღემდე 6 467 ბიზნეს 

სუბიექტმა მოახერხა აღნიშნული ბაზრის ათვისება, 2020 წელს შემცირდა 51 

ბიზნეს სუბიექტით, თუმცა ეს გამოწვეული იყო მიმდინარე კოვიდ პანდემიის 

პირობებით, 2021 წელს  გაიზარდა 135 ბიზნეს სუბიექტით და 950-ს შეადგინა, 2021 

წლის ჩათვლის ბიზნეს სუბიექტების რაოდენობა  სამეწარმოო საქმიანობის სახე-

ების  მიხედვით შემდეგია:  ინდივიდუალური მეწარმე - 819, შპს - 5300, სააქციო 

საზოგადოება 339, ამხანაგობა 8, სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 

1, მათ შორის უცხოური საწარმოს ფილიალები 56. 

ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევების საფუძველზე დგინდება, რომ 

გამოკითხულთა 60% არ ფლობს ინფორმაციას ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლის 
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მომცველი სავაჭრო სივრცის შეთანხმების საფუძველსა და უპირატესობებს, 

შეზღუდული რესურსების გამო ვერ ახერხებ არათუ ექსპორტზე გასვლას არამედ 

საკუთარი წარმოების გაფართოებასაც, რაც შეიძლება პანდემიით გამოწვეული 

ეფექტი იყოს. საყურადღებოა ის გარემოებაც, რომ 75% ასახელებს ბიზნეს-გარემოს 

დადებითად თუმცა ამავდროულად ასახელებნ რიგ ნაკლოვანებებს საგადასახადო 

და აუდიტის მონიტორინგის მიმართულებით, ძირითად რეკომენდაციას გასცემენ 

საგადასახადო შეღავათების და რესურსების წვდომაზე მეტ შესაძლებლობას. 

შედარებითი ანალიზის საფუძველზე შესწავლილია ირლანდიის, როგორც 

აშშ-ს ყველაზე მნიშვნელოვანი საინვესტიციო გარემოს და პლატფორმის მქონე 

ქვეყანა. ირლანდიას  ევროპაში  აქვს ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი კორპორაციული 

გადასახადის განაკვეთი 12,5%,  ირლანდიაში კომპანიებს შესაძლებლობა აქვთ 

25%-იანი საგადასახადო შეღავათით სარგებლობის, განსაზღვრული მიმართულე-

ბებით საქმიანობის დროს, გაფორმებული აქვთ ორმაგი დაბეგვრის შესახებ 

შეთანხმებები 60-ზე მეტ ქვეყანასთან, უბაჟო  წვდომა აქვთ ევროპის ბაზარზე, 

ევროზონის კომპანი-ები არ ექვემდებარებიან ვალუტის რყევებს ევროზონაში 

ვაჭრობისას. 

ნაშრომში განხილულია სატარიფო განაკვეთები, რომელიც ნათლად წარმო-

გვიდგენს იმ მიმართულებებსა და ქვეყნებს, სადაც აქტიურად უნდა მუშაობდეს 

ინვესტორების დაინტერესება, ჩვენთვის ერთ-ერთ ძლიერ პარტნიორად აზერ-

ბაიჯანი, ირანი და შემდგომში ყაზახეთი უნდა ჩაითვალოს, ასევე დატვირთვა 

უნდა მოხდეს შუა აზიის ქვეყნებზე, უნდა გაიხსნას აწარმოე საქართველოს 

მარკეტინგის ფილიალები, რომლებიც შეძლებენ ინფორმირებული გახადონ 

ბიზნეს სუბიექტები განხილული შეღავათებისა თუ პერსპექტივების შესახებ. 

საქართველოს ევროკავშირის ტერიტორიაზე სასოფლო-სამეურნეო ნაწარმის 

ექსპორტი ყოველ წლიურად იზრდება, კონკრეტულად კი 2021 წელს თხილის 

ექსპორტი 80 მილიონს შეადგინა და ზრდა არის 12%-ი წინა წელთან შედარებით, 

ასევე ხილ-ბოსტნეულის წვენები - 3.6 მილიონის, ზრდა 6%. 

 საგადასახადო პოლიტიკა ქვეყნის ეკონომიკის ეფექტური ფუნქციონი-

რებისთვის მნიშვნელოვან როლს ასრულებს, თავის მხრივ გადასახადები 

სახელმწიფოს მხრიდან ეკონომიკაზე ზემოქმედების ინსტრუმენტს წარმოადგენს. 

საგადასახადო სისტემა არის კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახა-
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დების, მოსაკრებლების, საგადასახადო მეთოდოლოგიის შედგენის, ცვლილებების, 

გადასახადების ადმინისტრირების ერთობლიობა, იგი იძლევა იმ დინამიკის 

გაცნობის საშუალებას, სადაც ყალიბდება სახელმწიფო და აძლევს გარკვეულ 

მნიშვნელობასა და ფორმას. 

 საქართველოში 2017 წლიდან მოქმედებს მოგების გადასახადის ახალი 

სისტემა, რომელსაც „ესტონურ მოდელს“ უწოდებენ,  აღნიშნული რეფორმებით 

გაიზრდება კომპანიების აქტივები, კაპიტალი წარმოება, ძირითადი საშუალებები, 

რომლებიც ხელს შეუწყოფს  ეფექტურ და მდგრად სამოქმედო გეგმის დასახვას, 

ინვესტიციების განხორციელების მოტივაციას და ჯანსაღი კლიმატის შექმნას.  

ხაზგასმით უნდა აღვნიშნოთ, კვლევის საფუძველზე გამოვლინდა, რომ 

საქართველო ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში აღებულ ვალდებულე-

ბების შესრულებას მოჰყვა შემდეგი სახის სირთულეები, ევროკავშირში თამბაქოს 

ნაწარმზე აქციზის ზრდამ კონტრაბანდის ზრდა გამოიწვია, ხოლო დღგ-ს 

რეფორმებმა  დიდი ოდენობით გადასახადის დამალვის ფაქტები გაზარდა, 

შესაბამისად საქართველოც იგივე პრობლემის წინაშე დადგა. 

გამოიკვეთა, რომ თაღლითობის გზით დღგ-ს დამალვა ევროკავირში 

სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს, ევროპის აუდიტორთა სასამართლოს მიერ 

გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით ეკონომიკურ სფეროში სამართალდამ-

რღვევთა რაოდენობა ძალიან ბევრია და მათი კონტროლიც შესაბამისად რთული 

პროცესია. 2017 წლის ევროკომისიის მიერ გამოქვეყნებულ პრესრელიზში 

აღნიშნულია რომ 2015 წელს ევროკავშირის ქვეყნებმა დამატებული ღირებულების 

გადასახადის სახით 152 მილიარდი ევრო დაკარგეს.  

დღს-ს მთავარ გამოწვევად არის კარუსელური თაღლითობები, ფინანსთა 

სამინისტროს საგამოძიებოს სამსახურის მონაცემებით 2014-2020 წლებში, 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 210-ე მუხლით, საკრედიტო ან 

საანგარიშსწორებო ბარათის დამზადება, გასაღება ან გამოყენება, ასევე ყალბი 

საგადასახადო დოკუმენტის გამოწერისთვის გათვალისწინებულ ფაქტებზე, 

გამოძიება დაიწყო ჯამურად 1 383 საქმეზე. 

ესტონური მოდელის ამოქმედებით შეიქმნა ფისკალური საფრთხეები, 

სადაც ბიუჯეტი მნიშვნელოვან დანაკლისს განიცდიდა, ამ დანაკლისის შევსება კი 

მოხდა აქციზის გაზრდის ხარჯზე, არსებული კანონმდებლობის მიხედვით  
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გადასახადებიდან მხოლოდ აქციზის შემცირება ან გაზრდა არის შესაძლებელი, 

რასაც ითვალისწინებს საქართველოს კონსტიტუცია და „ეკონომიკური თავისუფ-

ლების შესახებ“ ორგანული კანონი და ევროკავშრის დირექტივები 92/83/EEC 

2008/118/EC 2011/64/EU, რომელიც ეხება თამბაქოს აქციზის გადასახადის სტრუქ-

ტურასა და განაკვეთებს. 

საყურადღებოა ის რისკ-ფაქტიც რომ აქციზის გადასახადების ზრდამ 

გამოიწვია ჩრდილოვანი ეკონომიკის გაფართოვება, რომელიც მეტწილად ეხება 

თამბაქოს ნაწარმსა და მის რეალიზაციას. 

შესამჩნევია, რომ საგადასახადო სამართალდარღვევის ფაქტები იზრდება,  

საბიუჯეტო შემოსავლებიც გარკვეულ წილად მცირდება, აღნიშ-ნული მეწარმე-

ებისთვის დამატებით რისკს წარმოადგენს რადგან ბაზარზე შედარებით დაბალ 

ხარისხიანი და დაბალ ფასიანი საქონელი გამოჩნდა, აღნიშნულიდან გამოდინარე 

მივიჩნევთ, რომ აუცილებელია ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, უაქციზო 

საქონლის, შენახვის, გადაზიდვისა და რეალიზაციის გამოვლენის მიზნით 

მონიტორინგის  გაძლიერებასთან დაკავშირებით.  

თანამედროვე გარემოში საქართველოსა და მსოფლიოსთვის COVID -19 და 

მისგან გამოწვეული პანდემია ახალი გამოწვევების და სირთულეების დაძლევის 

პერიოდად იქცა, რომელმაც დიდი გავლენა მოახდინა სხვადასხვა მიმართუ-

ლებებზე. აღნინშნულიდან გამომდინარე საჭირო გახდა რიგი ზომების მიღება, 

რითაც უნდა შემცირებულიყო პანდემიიდან გამომდინარე მძიმე კრიზისი, 

საქართველოში კი ეს ზომები მოიცავდა ქვეყნის საზღვრების ჩაკეტვას, საგანგებო 

მდგომარეობის გამოცხადებას, გადაადგილების, მობილობის შეზღუდვას და სხვა 

რეგულაციებს, რომლებმაც მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინეს  ბიზნესზე, 

შედეგად შემცირდა სხვადასხვა სფეროში წარმოება  ან საერთოდ შეწყდა. 

ჩვენს მიერ განხორციელდა შემდეგი სახის საერთაშორისო რეიტინგების 

ინდექსების შესწავლა: 

Heritage Foundation-ის 2021 წლის „ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი“ 

2021 წლის კვლევის მიხედვით საქართველომ წინა წელთან შედარებით მსოფლიო 

პოზიციაზე იმავე ნიშნულით დაასრულა 180 ქვეყნიდან მე-12 პოზიციაზე, თუმცა 

ევროპის მასშტაბით ერთი პოზიციით გაუარესდა და 45 ქვეყანას შორის მე-7 

ადგილი დაიკავა, ხოლო საქართველოს ეკონომიკური თავისუფლების საერთო 
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ჯამური ქულა არის 77.2. 

2021 წელს 2020 წლის ინდექსთან შედარებით საქართველომ გააუმჯობესა 

მონაცემები 5 კომპონენტში, ესენია სასამართლოს ეფექტიანობა 1,4 ქულით, 

საგადასახადო ტვირთი 2 ქულით, სამთავრობო ხარჯები 3,3 ქულით, ფისკალური 

თავისუფლება 0,5, შრომის თავისუფლება 0,4 ქულით, თუმცა სხვა დანარჩენ 

კრიტერიუმში გაუარესდა, ზოგიერთი კომპონენტი კი იგივე ნიშნულზე დარჩა.  

ბიზნესის თავისუფლების კუთხით საქართველოს 84.9 ქულა აქვს და 2020 

წელთან შედარებით 0.4 ქულით შემცირდა, რომელსაც მსოფლიო ბანკი ბიზნესის 

კეთების (Doing Business) ინდექსზე დაყრდნობით აქვეყნებს. 

ნაშრომის მესამე თავში „საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალი 

ევროპის ბაზრის ინტეგრაციის გზაზე“ მოიცავს სახელმწიფო ვალის მართვის 

ძირითად საპროგნოზო მაჩვენებლებს, საქართველოსა და ევროკავშირს შორის 

ურთიერთობებს, როგორც ახალი სავაჭრო ბაზრის ათვისების შესაძლებლობებს, 

ასევე საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალის ზრდის პერსპექტივებს, 

თანამედროვე გლობალური გამოწვევებს. ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისა 

და ეკონომიკური ზრდის მისაღწევად ძირითად როლს ინვესტიციები ახორცი-

ელებს, ინვესტიციების მაღალი მოცულობის მიღწევა როგორც შიდა და ასევე 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების კუთხით საქართველოს ეკონომიკური 

პოლიტიკის ძირითადი მიზანია, რასაც ადასტურებს საქართველოს მიერ 

ევროკავშირთან გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულება, რომელიც მოიცავს: 

ეკონომიკური, პოლიტიკური, სოციალური და სხვა მიმართულებით რეფორმების 

გატარებას. 

გამოვლენილია, რომ ასოცირების ხელშეკრულება ხელს უწყობს საერთაშო-

რისო ვაჭრობაში ჩართვას, ადგილობრივი მწარმოებლებისთვის ახალი ბაზრისკენ 

გზის გახსნას, ასევე სექსპორტო პლატფორმისთვის ღრმა და ყოვლისმომცველი 

თავისუფალი სავაჭრო სივრცე მიმზიდველი იქნება შემდეგი გარემოებების გამო: 

მესამე ქვეყნებიდან კომპანიებმა უნდა გადმოიტანონ წარმოების პროცესი და 

საწარმოო პროცესის დასრულების შემდეგ შესაძლებელი უნდა გახდეს მისი 

ექსპორტი ევროკავშირში თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების 

მიხედვით. 

განხილულია „საინვესტიციო პლატფორმის” როლი, სადაც ქვეყანაში 



19 

მთლიანად წარმოებულ ტექნოლოგიებსა და პროდუქტებს განსაკუთრებული 

მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს ინვესტორებისათვის, რადგან ტარიფებს შორის 

მაღალი განსხვავებაა და ბაზარზე წვდომის სხვა პირობები არსებობს. თუმცა 

სხვადასხვა დაინტერესებული პირისთვის მიმზიდველი შეიძლება იყოს 

წარმოების პროცესის ბოლო ეტაპის გადმოტანა, მიზანი კი შეიძლება იყოს დაბალი 

ღირებულება, მარტივი წარმოების საშუალება, წარმოშობის წესები და სხვა. 

წარმოდგენილია თანამედროვე ცივილიზაციაში აქტუალური გამო-

წვევები, რომლებმაც თავი იჩინა XX-საუკუნის ინდუსტრიული განვითარების და 

მეცნიერულ ტექნიკური პროგრესში. რუსეთ უკრაინის ომმა   შესამჩნევი გახადა ის 

ტენდენციები, რომელიც მიმდინარეობს ჩვენს ეპოქაში, შესაბამისად აუცილებელი 

გახდა იმ საფრთხეების გაცნობიერება, სადაც სამრეწველო და ტექნიკურ-

ტექნოლოგიური განვითარების დონე მნიშვნელოვნად უნდა დაიხვეწოს. 

გლობალური ინტეგრაციის გაღრმავების და გაფართოვების ფაქტი გარდაუვალია, 

მისი ევოლუცია კი ახალ ფორმებს გვთავაზობს, რაზეც აუცილებელია მეტი 

ყურადღების გამახვილება. განხილულია, საქართველოს ვალის მართვის 

სტრატეგია, ძირითადი მაჩვენებელი და პარამეტრები, რომლებიც ასახულია 

მიმდინარე წელს, ასევე საპროგნოზო ნიშნულები, ხაზგასმულია ვალის მართვის 

სტრატეგიის მნიშვნელობა ქვეყნის განვითარების სრულფასოვან და სწრაფად 

ჩამოყალიბებისათვის, შემოთავაზებულია ვალის მართვის მიმართულებით. 

განხილულია საგარეო სავაჭრო პოლიტიკა, რომელიც  უფრო და უფრო მეტ 

შესაძლებლობებს იძენს საქართველოსთვის. გამომდინარე აქედან, საგარეო ვაჭრო-

ბისათვის ხელშეწყობა შესაბამისი პოლიტიკის გატარებით პრიორიტეტულია 

ჩვენი ქვეყნისთვის. იგი სხვა წყაროებთან ერთად გვაძლევს ძირითად შესაძლებ-

ლობას ქვეყანაში შემოვიდეს უცხოური ვალუტა, რაც თავის მხრივ, დადებით 

ზეგავლენას ახდენს ქვეყნის ეკონომიკის გაჯანსაღებაზე.  

არსებული საკითხების აქტუალობიდან გამომდინარე ნაშრომში განხი-

ლულია უახლესი და თანამედროვე მსოფლიოში მიმდინარე პროცესების ძირი-

თადი გამოწვევები, რომელიც თავისი არსით დაკავშირებულია საქართველოში 

ბიზნეს-გარემოს ფორმირებასთან ევროკავშირთან ასოცირების პირობებში. 

შესწავლილია ბიზნეს-გარემოს ფორმირება და საინვესტიციო კლიმატის შექმნის 

პროცესი, თავისუფალი სავაჭრო სივრცის ხელშეკრუ-ლებით მიღებული 
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შესაძლებლობების ფონზე. შემუშავებულია რეკომენდაციები, რომლებსაც საფუძ-

ვლად უდევს ევროპის წარმატებული პრაქტიკა, შემოთავაზებული რეკომენდა-

ციების გათვალისწინება, დააჩქარებს საქართველოს საინვესტიციო პლატფორმის 

მიმზიდველ ქვეყნად ჩამოყალიბებასა და ევროკავშთან ასოცირების ხელშეკრუ-

ლებით მიღებული უპირატესობების ათვისებას. 

ევრო დირექტივებთან ჰარმონიზაციის პროცესი გულისხმობს საინვეს-

ტიციო ფონდების სრულყოფასაც, აღსანიშნავია ის ფაქტიც რომ დღესდღეისობით 

მოქმედი კანონი საინვესტიციო ფონდების რეგულირებისა და საქმიანობის შესახებ  

ნაწილობრივ დაიხვეწა, საინვესტიციო ფონდების განვითარებისთვის საქართვე-

ლოს მთავრობასა და ეროვნულ ბანკს შორის მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტუ-

რული გარდაქმნები მიმდინარეობს.  

2020 წლის ივლისში საქართველოში მიღებული იქნა კანონი „საინვესტიციო 

ფონდების შესახებ“, რომელიც დაფუძნებულია საერთაშორისოდ აღიარებულ 

რეფორმებზე. იგი მოიცავს ევროპის საბჭოსა და ევროპარლამენტის 2009 წლის 13 

ივლისის დირექტივას-2009/65/EC და ასევე  მოთხოვნებს და რეკომენდაციებს, რაც 

საინვესტიციო ფონდების მმართველი კომპანიებისგან იქნა მიღებული. შევიდა 

ცვლილებები საგადასახადო კოდექსში, სადაც შეიქმნა და დაკონკრეტდა საინვეს-

ტიციო ფონდების დაბეგვრის რეჟიმი. 

სახელმწიფო ვალის შეფარდება მთლიან შიდა პროდუქტთან 2011-2013 პე-

რიოდში დაიკლო, 2013 წელს  დაიწყო ზრდა, სადაც 2016 წლისთვის 41.8 % 

დაფიქსირდა, 2021 წლის ბოლოსთვის ვალმა 30.5 მლრდ ლარს მიაღწია, რაც პროგ-

ნოზირებული მშპ-ის 56%-ია და დაშვებულ ზღვარს, მშპ-ის 60%-ს მიუახლოვდა. 

მიგვაჩნია, რომ ინვესტორთან ურთიერთობა და სახელმწიფო ვალის მართვა 

ეს არის სტრატეგიული მართვის პასუხისმგებლობა, რომელიც აერთიანებს 

ფინანსურ, კომუნიკაციისა და ფასიანი ქაღალდების შესახებ კანონს, ეფექტური 

ურთიერთობის სტილს, სახელმწიფოსა და სხვადასხვა კერძო ორგანიზაციებსა თუ 

პირებთან. სწორედ ამ მოსაზრებიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანია ვალის 

მენეჯმენტის მიზნის ჩამოყალიბება, რაც გულისხმობს: მთავრობის დაფინანსების 

საჭიროებების უზრუნველყოფას, სადაც მისი გადახდის ვალდებულებები 

დაკმაყოფილებულია ყველაზე დაბალ ფასად, სადაც შეფასებულია რისკები და 

სამომავლო პერსპექტივები. 
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სავაჭრო ხელშეკრულებები ეკონომიკური ინტეგრაციისა და პოლიტიკის 

ყველაზე ფართოდ გავრცელებული ინსტრუმენტია, ბოლო წლების განმავლობაში 

განსაკუთრებით გაიზარდა ასეთი ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების 

რაოდენობამ. აღნიშნულიდან გამომდინარე  შესწავლილია ქართულ-ჩინური 

ურთიერთობები, რომელიც ყოველწლიურად ნელი ტემპით, თუმცა წინ მიიწევს, 

მზარდი დინამიკა შეინიშნება ქართული საქონლის ჩინეთში ექსპორტთან 

მიმართებით. აღნიშნული ურთიერთობების გაძლიერებისა და გაღრმავებისკენ 

კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია საქართველოსა და ჩინეთს შორის 

თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმება. აღნიშნული მიმართულებით ახალი 

პლატფორმის შექმნა ჩინეთის მთავრობამ დაანონსა 2013 წელს, სახელწოდებით 

„ერთი სარტყელი ერთი გზის ინიციატივა“, რომელიც რა თქმა უნდა მოიცავს 

„აბრეშუმის გზის ეკონომიკური სარტყელისა“ და  „ოცდამეერთე საუკუნის 

საზღვაო აბრეშუმის გზის“ მოდერნიზებულ  ვერსიას.  

ასეთი ტიპის შეთანხმება თავისი მნიშვნელობით ერთი შეხედვით საქარ-

თველოსთვის იქნება ვაჭრობის ოპტიმიზაციის, ინფრასტრუქტურის განვითარე-

ბის, საინვესტიციო აქტივობების ახალი ერა. მყარი კომუნიკაციისა და ერთობლივი 

თანამშრომლობის შედეგად საქართველო-ჩინეთის თავისუფალი ვაჭრობის 

შესახებ შეთანხმება 2017 წლის 13 მაისს შევიდა ძალაში, რაც გულისხმობს 

საქართველოდან ექსპორტირებული საქონლის და მომსახურების 90%-ზე მეტი 

საბაჟო მოსაკრებლით არ დაიბეგრება და გამოიყენებს 0-პროცენტიან ტარიფს. 

შეთანხმება გულისხმობს არამხოლოდ თავისუფალ ვაჭრობას არამედ 

ინვესტიციების ხელშეწყობასა და საჭირო რესურსების შექმნასა თუ მოზიდვას 

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის. მნიშვნელოვანია რომ ასეთ დროს 

ქვეყანამ გამოიყენოს და აჩვენოს კიდეც ბიზნესის სიმარტივე და ლიბერალური 

საგადასახადო პოლიტიკა, ასევე მნიშვნელოვანია ჩინეთის წარმატებული 

გამოცდილების გაზიარება, ტექნოლოგიებისა თუ პრაქტიკის შესწავლა და 

ათვისების ნაწილში. 

საქართველოს სარკინიგზო აბრეშუმის გზის პერსპექტივის განვითარებაზე 

მოქმედებს სხვადასხვა ფაქტორები, დადებითად აისახება ის გარემოება, რომ 

გარკვეულწილ დაძაბული ვითარებაა რუსეთსა და თურქეთს შორის, ასევე 

რუსეთსა და დასავლეთს შორის, შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე 
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ჩინეთი იძულებულია რუსეთზე გამავალი არხების დივერსიფიკაცია მოახდინოს, 

მისი არასტაბილურობის გამო. სირიაში მიმდინარე კონფლიქტით გამოწვეული 

პრობლემის საპასუხოდ ქვეყნები ცდილობენ ტვირთი ჩრდილოეთით აზერბა-

იჯანი-საქართველო და თურქეთის მიმართულებით გაატარონ ან სამხრეთით 

ინდოეთი და შემდეგ სპარსეთის ყურის გავლით ხმელთუაშაზღვიდან ევროპაში. 

 საქართველოში სარკინიგზო ხაზის სრულად განახლების შემთხვევაში 

აუცილებლად გაიზრდება სატრანზიტო ტვირთების რაოდენობა, სხვადასხვა 

ანალიზის მიხედვით 24 საათის განმავლობაში 150 ათას ტონამდე ტვირთვის 

გადაზიდვა შეეძლება საქართელოს რკინიგზას, რაც წელიწადში  45-54 მილიონ 

ტონამდე აღწევს. გაზრდილი ტვირთის მოცულობა კი რა თქმა უნდა პირდაპირ 

პროპორციულად დაკავშირებულია შემოსავალთან. 

ანალიზის საუძველზე დადგინდა რომ 2020 წელთან შედარებით 

გენერალური ტვირთი 0,931 მლნ ტონით არის შემცირებული, ასევე დაიკლო 

ნაყარი ტვირთის ბრუნვამ 1,061 მლნ ტონით. ნავთობის ტვირთბრუნვაც შემცირდა 

0,120 მლ ტონით, ხოლო კონტეინერების რაოდენობა 82 386 -ით არის გაზრდილი, 

მოცემული ოთხი კომპონენტიდან მხოლოდ ერთი მიმართულებთ არის დადებითი 

მაჩვენებელი. ჯამში საქართველოს პორტებში 15.7 მილიონი ტონა ტვირთბრუნვა 

განხორციელდა, რაც თითქმის 2020 წელთან შედარებით 1.2 მილიონი ტონით არის 

ნაკლები, ხოლო 2019 წელთან შედარებით 1.5 მილიონი ტონით არის 

შემცირებული. 

 მიუხედავად იმისა, რომ ჩინეთს შეუძლია მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს 

ჩვენი ქვეყნის ეკონიმიკის ზრდისთვის, ვთვლით რომ ჩვენი ქვეყნის ყურადღება 

და მთელი რესურსები მიქცეული უნდა იყოს ყაზახეთის, თურქმენეთისა და შუა 

აზიის ქვეყნების მიმართ, სადაც უშუალოდ შუა აზიის ქვეყნების დაინტერესება 

ტრანსკასპიურ მაგისტრალზე გაცილებით დიდია ვიდრე ჩინეთის და ამას აქვს 

მყარი საფუძველი.  ყაზახეთს უკვე აქვს ახალი ხედვა და მცდელობაც კი თავისი 

საექსპორტო და სატრანზიტო ტვირთებისთვის გადაზიდვის ალტერნატიულ 

დერეფანზე, რომელსაც სამხრეთკავკასიური დერეფანი ეწოდება.  

მნიშვნელოვანია, რომ სწორად განვსაზღვროთ საქართველოს სატრანზიტო 

პოტენციალი, სადაც არამხოლოდ ჩვენი, არამედ მსოფლიო ეკონომიკის მონაწილე 

ქვეყნების ინტერესი შეიძლება იყოს, რაც გამოწვეულია კასპიის ზღვაში 
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ნახშირბადოვანი ნედლეულის ძალიან დიდი მარაგით. პოზიტიური მოლოდი-

ნებისა და მიმდინარე დადებითი მაჩვენებლებისა შუა აზიიდან და ჩინეთიდან 

წამოსული ფულადი ნაკადები და ტვირთები არც თუ ისე მასშტაბურია, რომელსაც 

შესაძლებელია მნიშვნელოვანი წილი გააჩნდეს მთლიან მაჩვენებლებში, რაშიც 

საქართველოს ეკონომიკის პარამეტრები ისახება. 

 ცალსახაა ის ეფექტები და შესაძლებლობები, რასაც შუა აზია და ჩინეთი 

იძლევა, რომელსაც საქართველო ჯერჯერობით ვერ უწყობს ფეხს და ვერ ახერხებს 

ამ პოტენციალის ათვისებას სრულფასოვნად.  

 

დასკვნა 

 სადისერტაციო ნაშრომზე მუშაობის შედეგად, ბიზნეს-გარემოზე მოქმედი 

ძირითადი ფაქტორებისა და ანალიზის საფუძველზე გამოტანილია შემდეგი სახის 

დასკვნები და რეკომენდაციები: 

– ევროკავშირთან ასოცირების პირობებში ბიზნეს-გარემოს ეფექტიანობის 

შეფასების მიზნით, „საქართველოს საგადასახადო კოდექსის“, „ეკონომიკური 

თავისუფლების შესახებ“ კანონის, „სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ“ 

კანონის, „საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობისა და გარანტიების შესახებ“ 

კანონის, ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულე-

ბების შესრულების, საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტების ცვლილებების, 

სხვადასხვა სახელმწიფო ინსტიტუტების დადგენილბებისა და ბრძანებების, 

მეცნიერ-ეკონომისტთა შეფასებების, საერთაშორისო ორგანიზაციების და 

სახელმწიფოების მიერ გამოქვეყნებული კვლევებისა და ანალიზის საფუძველზე, 

საჭიროდ მიგვაჩნია შემდეგი რეკომენდაციები: 

– მნიშვნელოვნია, რომ ინვესტიციების მოზიდვა განხორციელდეს 

ექსპორტზე ორიენტირებულ სექტორებში, უნდა დაისახოს პრიორიტეტული 

მიმართულებები, რათა შესაძლებელი იყოს დადებითი გავლენის მოხდენა 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების პროდუქტიულობაზე და მდგრად 

განვითარებაზე. 

– მიგვაჩნია, რომ დროულად უნდა მოხდეს ევროკავშირთან ასოცირების 

ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულებების შესრულება საკანონმდებლო ბაზის 

ჰარმონიზაციისათვის, რომელიც ხელს შეუწყობს საქართველოში წარმოებული 
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პროდუქციის ევროკავშირის ბაზარზე ნულოვანი ტარიფით ექსპორტის ზრდას. 

– ვთვლით, რომ აგროსასურსათო ღირებულების ჯაჭვებში ინვესტიციები 

ხელს შეუწყობს ექსპორტის პოტენციალის სწრაფ ზრდას, ამავდროულად 

მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია სურსათის უსაფრთხოების მიმართულებით აღებული 

ვალდებულებების დროულად დახვეწა, რათა მოხდეს საქართველოში წარმოებუ-

ლი საქონლის სერტიფიკატის გაცემა.  

1) შესამჩნევია, რომ ფართოვდება ექსპორტირებული საქონლის ასორტი-

მენტი, თუმცა ეს პროცესი ნელი ტემპით მიმდინარეობს. ჩატარებულმა ანალიზმა 

ცხადყო,  რომ მიუხედავად ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუ-

ფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმებისა ევროკავშირში საქონლის ექსპორტის 

სწრაფი ზრდა არ გამოუწვევია, ასევე ნაკლები დაინტერესება შეინიშნება მესამე 

ქვეყნებიდან, საქართველოში ბიზნესის წარმოების დაწყების ან გადმოტანის 

მიმართულებით. კვლევის საფუძველზე დადგინდა, გამოკითხულ ბიზნეს 

სუბიექტთა 60% არ ფლობს ინფორმაციას სრულად ევროკავშრთან ღრმა და 

ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შეთანხმების შესაძლებლო-

ბების შესახებ, ბიზნესის ხელშეწყობისთვის ძირითად საკითხს საგადასახადო 

შეღავათებსა და სახელმწიფოს მხარდაჭერას ასახელებენ.  

მიწანშეწონილად მიგვაჩნია, გატარდეს შემდგომი ღონისძიებები: 

– საჭიროა შემუშავდეს ყოვლისმომცველი საინვესტიციო პოლიტიკა, 

საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებასთან და მასთან დაკავში-

რებულ მარეგულირებელ რეფორმებთან ერთად, ქვეყანამ უნდა შეძლოს ერთიანი 

მიდგომით ამ ღონისძიებების კოორდინაციის უზრუნველყოფა. 

– საინვესტიციო პოლიტიკა უნდა მოიცავდეს მარკეტინგულ ძალისხმევას, 

რათა ხაზი გაუსვას ბრენდს „Invest in Georgia“-ს, რომელიც კარგად იქნება 

ცნობილი საერთაშორისო ბიზნეს საზოგადოებისთვის; 

– დაიხვეწოს „აწარმოე საქართველოში“ enterprise georgia-ს სამოქმედო 

გეგმა, შეთავაზებები, ასევე დაარსდეს სხვადასხვა წარმატებულ ქვეყნებში 

ოფისები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ინვესტიციების მოზიდვას და ქართული 

შეთავაზების ინვესტორებთან მიტანას.  

– Made in Georgia ჩვენი ძირითადი „იარაღია“-რომლითაც უნდა მოხდეს, 

ინვესტორების მოზიდვა, რათა საქართველოში წარმოებული საქონლით შეძლონ 
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ევროკავშირის ბაზრის ათვისება, ამისთვის კი უნდა გააქტიურდეს საერთაშორისო 

არენაზე აღნიშნული პროექტის პოპულარიზაცია, სხვადასხვა მასობრივი 

ინფორმაციების თუ ფორუმების სახით; უნდა გაიხსნას აწარმოე საქართველოს 

მარკეტინგის ფილიალები, რომლებიც შეძლებენ ინფორმირებული გახადონ 

ბიზნეს სუბიექტები ზემოთ განხილული შეღავათებისა თუ პერსპექტივების 

შესახებ. 

ანალიზის შედეგებიდან გამომდინარე მიგვაჩნია შემდეგი სახის რეკომენდა-

ციების შესრულება: 

– სახელმწიფომ ხელი უნდა შეუწყოს და სტიმული მისცეს მესამე 

ქვეყნებიდან წარმოების პროცესის გადმოტანის და საწარმოო პროცესის 

დასრულებას, რის შემდეგაც შესაძლებელი გახდება საქონლისა თუ მომსახურების 

ექსპორტი ევროკავშირში თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების 

მიხედვით; 

– უნდა შევთავაზოთ მიზნობრივი წახალისება პოტენციურ ინვესტორებს, 

მათი ჩართულობის პირობით მცირე მწარმოებლებთან და სასოფლო-სამეურნეო 

კოოპერატივებთან. დახმარების გაწევა სურსათის გადამამუშავებლებსა და საცალო 

მოვაჭრეებს მათი მომწოდებლების შესაძლებლობების გასაძლიერებლად, ნაღდი 

ფულის, სახსრების და ტექნიკური დახმარების მიწოდებით პროდუქციის 

მიწოდების სანაცვლოდ;  

2) სტატისტიკური ანალიზის საფუძველზე გამოიკვეთა, აქციზის განაკვე-

თის ცვლილებების უარყოფითი მხარეები, შესამჩნევია, რომ საგადასახადო სამარ-

თალდარღვევის ფაქტები იზრდება, საბიუჯეტო შემოსავლებიც გარკვეულ წილად 

მცირდება, ხოლო ბიზნეს სუბიექტებისთვის აღნიშნული დამატებით რისკს 

წარმოადგენს რადგან ბაზარზე შედარებით დაბალ ხარისხიანი და დაბალ ფასიანი 

საქონელი გამოჩნდა, რომელსაც კონკურენციას  ვერ გაუწვეს. აუცილებელია 

ჰარმონიზაციისა და საგადასახადო შეღავათების დროული შესწორება, თუმცა ეს 

უნდა მოხდეს შესწავლისა და საჭირო გარემო პირობების შექმნის შემდეგ. 

აღნიშნულიდან გამოდინარე მივიჩნევთ, რომ: 

– აუცილებელია ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა, უაქციზო საქონლის, 

შენახვის, გადაზიდვისა და რეალიზაციის გამოვლენის მიზნით მონიტორინგის 

გაძლიერება. 
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– შესაბამისი სამსახურების მიერ გამოვლენილი ყალბი საგადასახადო 

დოკუმენტის გამოწერის და უაქციზო თამბაქოს ნაწარმის შენახვა, რეალიზაციის 

ფაქტების რაოდენობა უმნიშვნელოა, აუცილებელია შეიქმნას ფართო მასშტაბიანი 

კონტროლის სისტემა, თუნდაც თანამშრომლების გაზრდის ხარჯზე, რათა მაქსიმა-

ლურად შემცირდეს საგადასახადო სამართალდარღვევათა რაოდენობის ფაქტები. 

3) ჩინეთთან თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების, 

ევროკავშირთან თავისფალი სავაჭრო შეთანხმების, ჩინეთის მიერ დაწყებული 

მოდერნიზებული პროექტის „ერთი სარტყელი ერთი გზის“ , საქართველოს სარკი-

ნიგზო დერეფნის პერსპექტივების, შუა აზიის ქვეყნების სავაჭრო ინტერესების, 

მიმდინარე გეოპოლიტიკური გადათამაშებისა და საქართველოს, სატრანზიტო 

დერეფნის პოტენციალის შესწავლის მიზნით განხორციელდა სტატისტიკური 

ანალიზი. 

შედარებითი ანალიზის საფუძველზე, შესწავლილ იქნა, ჩრდილოეთის და 

სამხრეთის დერეფნის, ასევე ტრანსკასპიური მარშრუტის ძლიერი და სუსტი 

მხარეები, სადაც ერთმნიშვნელოვნად უპირატეს მდგომარეობაშია საქართველოზე 

გამავალი სატრანზიტო დერეფანი, აღნიშნულ მდგომარეობას ამყარებს, 

ტრანსკასპიური მარშრუტის შემცირებული სატრანზიტო დრო, სტაბილური 

გარემო, ასევე მოლაპარაკებები თურქეთს, საქართველოს, აზერბაიჯანსა და 

ყაზახეთს შორის ერთიანი სტაბილური გარემოს შექმნისთვის.  

ამასთან, მიუხედავად იმისა, რომ ჩინური ინვესტიციების წილი არც ისე 

მნიშვნელოვნად გამოისახება, მას პერსპექტივები აქვს და ამ პოტენციალს სავაჭრო 

შეთანხმებები აღწევს, სადაც თავისუფლად არის შესაძლებელი ჩინური 

კომპანიების საქართველოში გადმოტანა ან წარმოებული პროდუქციის ბოლო 

ეტაპის საქართველოში დასრულება შემდგომში ევროკავშირში ექსპორტის მიზნით 

ნულოვანი ტარიფით.  

– მნიშვნელოვანია ჩინური ინვესტიციების მოსაზიდად ახალი ღრმაწყლო-

ვანი პორტის მშენებლობის გაგრძელება, ამ მოსაზრებას ამყარებს ის გარემოებაც, 

რომ ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობის გამოცხადებულ ტენდერში 

ჩინური კომპანიები მონაწილეობდნენ.   

– საჭიროა შემუშავდეს გეგმა ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრან-

სპორტო მარშრუტის გაძლიერებაზე და ერთიანი ტარიფების შემოღებაზე, 
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აღნიშნული მარშრუტის ასოციაცია უნდა მოიცავს შემდეგ მიზნებს; სატრანზიტო 

და საგარეო ვაჭრობისთვის საქონლის ტვირთბრუნვაში ჩართვას; ინტეგრირებული 

და ლოგისტიკური პროდუქტების განვითარებას; ტექნოლოგიების დანერგვას 

ერთიანი სატრანსპორტო პროცესებისთვის; მარშრუტის კონკურენტუნარიანობის 

ზრდას; სატარიფო პოლიტიკის განხორციელებას, რომელიც იქნება ეფექტური და 

მოქნილი. 

– აუცილებელია რომ შემუშავდეს სტრატეგიული და ტაქტიკური გეგმები 

აღმოსავლეთის ქვეყნებთან ჩვენი სავაჭრო და სატრანზიტო არხების პოზიციის 

გასამყარებლად. გაფორმდეს, რაც შეიძლება მეტი სავაჭრო შეთანხმებები, რათა 

გაიზარდიოს ტვირთბრუნვა და შევთავაზოთ საქართველოში მათი საწარმოების 

გადმოტანა, საგადასახადო შეღავათებისა თუ შემდეგში ევროპის ბაზარზე 

პროდუქციისა და მომსახურების გატანის შესაძლებლობით.     

ზემოაღნიშნული მიგნებების განხორციელების შემთხვევაში, მნიშვნე-

ლოვნად შეიცვლება საქართველოს საინვესტიციო პლატფორმის როლი, რომლის 

ფორმირება ხელს შეუწყობს ინვესტიციების მოზიდვასა და ეკონომიკის მდგრად 

განვითარებას.  
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ნაშრომის აპრობაცია 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულების შესახებ დაცული იქნა ორი 

თემატური სემინარი და სამი კოლოკვიუმი: 

I. კოლოკვიუმი  - ბიზნესის გარემო და მისი ფორმირების თავისებურებები 

II. კოლოკვიუმი - საქართველოსა და ევროკავშირის ეკონომიკური 

ურთიერთობის სტატისტიკური ანალიზი და პროგნოზები; 

III. კოლოკვიუმი - საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალი ევროპის 

ბაზრის ინტეგრაციის გზაზე. 
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