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ბიზნესსუბიექტების მონაწილეობით თავისუფალი ვაჭრობის განვითარების 
პერსპექტივები საქართველოში 

თეიმურაზ ბაბუნაშვილი
ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი

საქართველო მსოფლიო თანამეგობრობის სისტემაში მზარდი ინტეგრაციის პირობებში 
სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს ეფექტიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებაში, რო-
მელიც ორიენტირებულია ქართველი მწარმოებლების კონკურენტუნარიანობის გაზრდაზე. არ-
სებული საკითხი დიდ მნიშვნელობას იძენს უცხოელ პარტნიორებთან ურთიერთ ყოვლისმო-
მცველი სავაჭრო ხელშეკრულების გაფორმებიდან გამომდინარე. ამ მხრივ, ღია ეკონომიკის 
განვითარების ობიექტურად არსებულ კანონზომიერებათა ანალიზი დღევანდელ პირობებში 
მიუხედავად არსებული მსოფლიო პანდემიისა, მაინც აქტუალურად გვესახება, ეს პოზიცია ას-
რულებს რა აუცილებელი საინფორმაციო ბაზის როლს ოპტიმალური სახელმწიფო პოლიტიკის 
მუშაობაში და მსოფლიო  ბაზარზე ეგზოგენური ზეგავლენების გათვალისწინებაში.

საკვანძო სიტყვები: სავაჭრო პოლიტიკა, თავისუფალი ვაჭრობა, საერთაშორისო ვაჭრო-
ბა, მსოფლიო თანამეგობრობა, ბიზნესსუბიექტები.

ევროკავშირის სავაჭრო ურთიერთობები ევროკავშირის არაწევრ ქვეყნებთან ხორ-
ციელ დება ევროკავშირის საგარეო ვაჭრობის პოლიტიკის ფარგლებში, ევროკავშირის 
მიერ მოლაპარაკების წარმოებასთან და საერთაშორისო შეთანხმე ბების გაფორმებასთან 
დაკავშირებული კომპეტენციები განსაზღვრულია ევროკავ შირის ფუნქციონირების შესა-
ხებ ხელშეკრულებაში. ევროკავშირის ფუნქციონი რების შესახებ ხელშეკრულების თა-
ნახმად, საერთო საგარეო სავაჭრო პოლიტიკა არის ევროკავშირის ექსკლუზიური კომპე-
ტენცია. ხოლო ევროკავშირის ვაჭრობისა და ინვესტირების სტრატეგია წარმოად გენს 
ევროკავშირის ვაჭრობის პოლიტიკის ძირითად მიზანს სამართლიანი და ღია ვაჭრობის 
გლობალური სისტემის შექმნაში, რაც გულისხმობს სტრატეგიულ პარტნიორ ქვეყნებთან 
ბაზრების გახსნას და მასში მონაწილე ყველა სუბიექტისათვის ერთნაირი წესების დაწე-
სებას, რაც იმის გარანტიას იძლევა, რომ ვაჭრობა უზრუნველყოფს მდგრადი რეგულირე-
ბის სფეროში თანამშრომლობის განვითარებასა და გაღრმავებას.

ევროპის თანამეგობრობის შექმნის დღიდან საგარეო სავაჭრო პოლიტიკა მიჩნეულია, 
როგორც ყველაზე მნიშვნელოვანი და ეფექტური გზა. იგი გახდა ევროკავშირის კომპე-
ტენცია რომის ხელშეკრულების შემდეგ, რომელიც ძალაში შევიდა ჯერ კიდევ 1959 წელს. 
ერთიანი კომერციული პოლიტიკის თანახმად განსაზღვრულია საგარეო ვაჭრობის სამი 
ძირითადი პრინციპი: ერთიანი საგარეო ტარიფი, ერთიანი სავაჭრო შეთანხმებები ქვე-
ყნებთან, რომლებიც არ არიან ევროპის ეკონომიკური გაერთიანების წევრები და მესა-
მე, ყველა წევრი სახელმწიფოს მიერ სავაჭრო ინსტრუმენტების ერთნაირი გამოყენება. 
საერთო პრინციპების ერთგვარო ვანი გამოყენება ხელს შეუშლის მასში მონაწილე ქვე-
ყნებს სხვა სახელმწიფოებთან გააფორმონ სავაჭრო ხელშეკრულებები, ვინაიდან, მხო-
ლოდ რამოდენიმე გადაწყვე ტილება იქნება დელეგირებული ევროკომისიაზე ეგრედწო-
დებული შერეული შეთანხმებისათვის. იმ შემთხვევაში თუ რომელიმე წევრი სახელმწიფო 
დაინტერე სე ბულია არაწევრ სახელმწიფოსთან სავაჭრო შეთანხმების გაფორმებით, მან 
უნდა მოახდინოს გარკვეული პროცედურების განხორციელება ევროკავშირის მეშვეობით, 
რომელიც პასუხისმგებელი იქნება შეთანხმებისა და მოლაპარაკების თაობაზე, თუ წევრი 
ქვეყანა არ იქნება კმაყოფილი შემოთავაზებული შეთანხმებით, მას შესაძლებლობა მიე-
ცემა ვეტოს დადებისა საბჭოში ან ევროპულ პარლამენტში. ამ შემთხვევაში შესაბამისი 
კომისიები გააგრძელებს მოლაპარაკებას, სანამ წევრი ქვეყანა არ მიიღებს დადებით შე-
დეგს. ზემოთ აღნიშნულის გარეშე მოლაპარაკე ბების შედეგად მიღწეულ შეთანხმებას არ 
გაუკეთდება რატიფიცირება.
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ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების გაფორმებისთანავე საქართ ველოს 
მთავრობამ შეიმუშვა „საქართველოს სამოქმედო გეგმა ყოვლის მომცველი სავაჭრო სივ-
რცის შესახებ, რომელშიც მნიშვნელოვანი ადგილი დაეთმო მცირე და საშუალო ბიზნესის 
ხელშეწყობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს, რომელშიც იგულისხმებოა ფინანსებზე 
ხელმისაწვდომობის გამარტივებასთან დაკავშირე ბული საკითხები. აღნიშნული საკითხი 
პრიორიტე ტულად რჩება მთავრობის დღევანდელ სამთავრობო პროგრამაში, რომელიც 
გულისხმობს თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების განხორ ციელებას 
2020-2025 წლების განმავლობაში.

სააგენტო „აწარმოე საქართველოში“, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს ეკონო-
მიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დაქვემდებარებაში შემავალ საჯარო სა-
მართლის იურიდიულ პირს და არის მობილიზებული სამეწარმეო გარემოს გაუჯობესებაში, 
კერძო სექტორის განვითარებაში, მცირე და საშუალო საწარმოების მიერ წარმოებული 
პროდუქციის ექსპორტის ხელშეწყობაში განმახორ ციელებელია, როგორც პირველი სა-
ხელმწიფო უწყება ამ მიმართულებით. ამ სააგენტოს დაფინანსების სამი მიმართულება 
აქვს: პროგრამა „სტარტაპ საქართველო“, მცირე გრანტები და თანადაფინანსების გრანტე-
ბი. შეიძლება ითქვას, რომ მნიშვნელოვნად წინ გადადგმული ნაბიჯია მცირე და საშუალო 
ბიზნესის განვითარების მიმართულებით მთავრობის მიერ შემუშავებული „საქართველოს 
მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების სტრატეგია 2018-2025 წლებისთვის“.

ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის მიღებით დაიწყო ახალი, უფრო ეფექტური და მჭი-
დრო თანამშრომლობის ეტაპი საქართველოსა და ევროკავშირს შორის, რომელიც ითვა-
ლისწინებდა საქაართველოსთვის შემდეგ აუცილებელ ღონის ძიებებს, კერძოდ განეხო-
რციელებინა უფრო მჭიდრო თანამშრომლობა და ინტეგრაცია ვაჭრობისა და ეკონომი-
კური თანამშრომლობის გაღრმავების კუთხით: განეხორციელებინა საქართველოსა და  
ევროპული კანონმდებლობების მაქსიმა ლუ რად დაახლოება, ასევე უნდა გაეგრძელებინა 
არასატარიფო ბარიერების შემცირების პროცესი ვაჭრობის, ინვესტიციების მოზიდვის, 
რომელთა შედეგად გაიზრდებოდა ეკონომიკური სტიმულირება. ევროკავშირთან პარტნი-
ორების ახალი ფორმატის ფარგლებში შემუშავებული ეკონომიკური პირობები განსაკუ-
თრებით მნიშვნელოვანი გახდა საქართველოს და კერძოდ ქვეყნის განვითარებადი ბა-
ზრებისთვის.

ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებამ, რომელიც 
გაფორმდა 2014 წლის 27 ივნისს და სრულად შევიდა ძალაში 2016 წლის 1 ივლისს, დაა-
წესა ახალი პრეფერენციული ვაჭრობის რეჟიმი, ესე იგი ყოვლისმომცველი თავისუფალი 
ვაჭრობის შესახებ სივრცე, რომელიც წარმოადგენდა იმ პერიოდი სათვის  ახალ ინსტრუ-
მენტს, რომელსაც ევროკავშირი დღესაც იყენებს აღმოსა ვლეთ პარტნიორების სამ ქვე-
ყანასთან: საქართველო, მოლდოვა, უკრაინა. ამ შეთანხმების ძირითადი ამოცანაა მოახ-
დინოს ევროკავშირის ისეთი ღირებუ ლებების სტიმუ ლირება, როგორიცაა: დემოკრატია, 
ადამიანის უფლებები, კანონის უზენაესობა, გამართული მმართველობა, საბაზრო ეკონო-
მიკის პრინციპების მდგრადი განვითარება, ევროპის სამეზობლო ქვეყნებთან უფრო მჭი-
დრო პოლიტიკური და ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობა.

საქართველოს მიერ გაფორმებული სხვა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებებისაგან 
განსხვავებით თავისუფალი ვაჭრობა გულისხმობს როგორც საქონლით, ისე მომსახურე-
ბით ვაჭრობის ლიბერალიზაციას. გარდა ამისა, იგი მოიცავს ვაჭრობა სთან დაკავშირებულ 
საკითხთა ფართო არეალს (სურსათის უვნებლობა, ინტელე ქტუალური საკუთრების დაცვა, 
კონკურენტუნარიანობა, ფინანსური მომსახურება) და აგრეთვე ითვალისწინებს ვაჭრობის 
საკითხებთან დაკავშირებით საქართველოს კანონმდებლობის ეტაპობრივ დაახლოებას 
ევროკავშირის კანონმ დებ ლო ბასთან.

საქართველოს მოქმედი ბიზნესსუბიექტების კვლევის შედეგები, რომელიც ჩატარდა 
საერთაშორისო პროექტის ფარგლებში „საქართველო ევროპულ გზაზე“, ჩამოაყალიბა 
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ბიზნესში მონაწილე საწარმოების სტრატეგიის იმპლემენტაციისთვის ეფექტური მოდე-
ლის შექმნა, რომლის ფარგლებში განხორციელდა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და 
კვლევითი ცენტრების კონსორციუმის მიერ „აღმოსავლეთ ევროპის კვლევითი ცენტრის“ 
ხელმძღვანელობით: საქართველოს „ბიზნეს საკონსულტაციო ორგანიზაციების ასოცია-
ცია“ „საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი“ „გლობსეკის პოლიტიკის ინსტიტუტი“, რო-
მელთა კვლევებში ასახულია საქართველოში მოქმედი ბიზნესუბიექტების გამოკითხვის 
შედეგები, რომელიც ასახავს ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე ქართველი მწარმოებლების 
შესვლის პირობებს და ამ მიმართულებით მათთვის არსებულ გამოწვევებს.

მაღალ საბაზრო კონცენტრაციას, ვერტიკალურად და ჰორიზონტალურად ინტე გრი   რე-
ბული სტრუქტურების არსებობას და ბაზარზე შესვლის მაღალ ხარჯებს გარკვეულ პირო-
ბებში შეუძლიათ ქართველი მწარმოებლების ხელშეწყობა შიდა ბაზარზე საკუთარი პოზი-
ციების მოსაპოვებლად. ქართულ ინდუსტრიაში საექსპორტო პოტენციალს ფლობენ ისე-
თი დარგები, როგორიცაა: ქიმიური მრეწველობა; შავი მეტალურგია; აზოტის მრეწველობა; 
ღვინის, მინერალური წყლების, წვენებისა და ხილ-ბოსტნეულის, ასევე სხვა საკვები პრო-
დუქტების წარმოება. თუმცა ეს არ შეიძლება განვიხილოთ, როგორც კონკურენტუნარიანო-
ბის განსაკუთრებული მტკიცებულება, რაც ჩატარებული ანალიზის ფარგლებში, გამოჩნდა, 
რომ ასევე ყურადსაღებია საექსპორტო საქონლის შიდა ბაზარზე არასრულყოფილი კო-
ნკურენცია, რომელიც დადებითდ არ მოქმედებს შიდა ბაზრის კონკურენტუნარიანობაზე, 
რომლის ერთ-ერთი მანიშნებელი შეიძლება იყოს შიდა ბაზარზე დაფიქსირებული ფასე-
ბი, მხოლოდ ბაზარზე არსებული ფასების მიმართ სისტემური და მნიშვნელოვანი გადა-
ჭარბების ფონზე, რიგ შემთხვევებში, თუ ხდება ფასების კლასიფიკაციაში მონაცემების 
არასრული შესაბამისობა, მსოფლიო და შიდა ფასების კორელაცია შეუძლებელი ხდება, 
მაგრამ მაინც შეიძლება შეფასდეს საქართველოში ფასების ელასტიურობა საშუალო ფა-
სების მიმართებაში.

საერთაშორისო ვაჭრობა და სახელმწიფო სავაჭრო რეგულირება დიდ გავლენას ახ-
დენს არამარტო ფასებზე, არამედ შიდა გაყიდვების მოცულობებზე, ამავდროულად შესაძ-
ლებელია გამოვყოთ როგორც ვაჭრობის მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ზეგავლენა, 
რომელიც მოქმედებს დარგის წარმოების სტრუქტურაზე და ჩართულია საგარეო სავაჭრო 
საქმიანობაში. წარმოების სტრუქტურას და მისი ცვლილების კანონზომიერებებს შეიძლე-
ბა თვალი მივადევნოთ კონცენტრაციის მაჩვენებლების გამოყენებით, რომელთა სახით 
საერთაშორისო სტატისტიკურ ფორმებში გამოიყენება რამდენიმე ძირითადი ინდიკატო-
რი, კერძოდ: დარგის საწარმოების რაოდენობა და კონცენტრაციის ინდექსი.

გარემოს ეკონომიკური ანალიზის ბიუროს მიერ ჩატარებულ კვლევებში გამოჩნდა, რომ 
2018-2025 წლებში ბიზნესში მონაწილე საწარმოების მიერ ათვისებული იქნა პროდუქციის 
დარგთაშორის დასახელების ნომენკლატურა, რომლის მიხედვითაც შეიქმნა გარკვეული 
ცვლილებების ტენდენცია წარმოებული პროდუქტის რაო დენო ბასთან წარმოების კონცე-
ნტრაციის გაზრდასთან და შემცირებასთან მიმართებაში.

საქართველოს ეკონომიკის განვითარებისა და ინვესტიციების მოზიდვის ერთ-ერთი 
მნიშვნელოვანი ფაქტორია საჯარო-კერძო პარტნიორობა, რომელიც ფართო გაგებით სი-
ახლეს არ წარმოდგენს, თუმცა, თავად ტერმინი არც თუ ისე დიდი ხნის წინ დამკვიდრდა. 
მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებში საჯარო - კერძო პარტნიო რობა, როგორც სახელ-
მწიფო პოლიტიკის ნაწილი, აქტიურად გამოიყენება. ამგვარი თანამშრომლობა, როგო-
რც წესი, სახელმწიფო სტრუქტურებსა და კერძო სექტორის წარმომადგენლობებს შო-
რის გრძელვადიან პარტნიორულ ურთიერ თობებს ეფუძნება. ასეთი პარტნიორობა ხელს 
უწყობს ინტერესთა ბალან სის დაცვას და შედეგად მიიღება სრულყოფილი, გაწონასწორე-
ბული რეგულაციები და დახვე წილი სახელმწიფო სერვისები. საბოლოოდ კი ყოველივე ეს 
ეკონომიკური ზრდის და განვითარების ხელშემწყობ ფაქტორად გვევლინება. 

იმ პირობებში, როდესაც მაშტაბური ინფრასტრუქტურული პროექტები მნიშვნე ლოვან 
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ფინანსურ რესურსებს მოითხოვენ, განსაკუთრებით ისეთ დარგებში, როგორიცაა: ენე-
რგეტიკა, ტრანსპორტი და მრავალი სხვა, საჯარო-კერძო პარტნიორობა არის მსხვილი 
ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელე ბისათვის ერთ-ერთი საუკეთესო პირ-
დაპირი საშუალება, როდესაც სახელმწიფო და კერძო სექტორი რისკებს ინაწილებენ 
და ამის საფუძველზე საჯარო ინტერესები უფრო დაბალანსებული ხდება. საქართველოს 
საინვესტიციო გარემოს მიმზიდველობის ზრდაზე და ინფრასტრუქტურული პროექტების 
განხორ ციელების ხარისხის გაუმჯობესებაზე საჯარო და კერძო თანამშრომლობის ჩარჩო 
ხელშეკრულება, შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზარზე დაყრდნობით არის უაღრესად 
მნიშვნელოვანი. აღნიშნულმა ცვლილებამ ბევრად უნდა დააჩქაროს მსხვილი ინფრას-
ტრუქტურული პროექტების განხორციელება და ხელი შეუწყოს ინვესტიციების მოზიდვას 
ქვეყანაში, როდესაც განვიხილავთ საჯარო-კერძო პარტნიორების ძირითად პრინციპე-
ბს, უნდა აღინიშნოს საქართველოში ამ მიმართულებით ბოლო წლების განმავლობაში 
განხორციელებული ისეთი პროექტები, რომლებიც ევროპის ქვეყნებში საჯარო-კერძო 
პარტნიორობის ხელშეწყობით ხორციელდება, კერძოდ საქართველოში ჩქაროსნული 
მაგისტრა ლების მშენებლობის კუთხით და რაც უაღრესად მნიშვნელოვანია, რიკოთზე 
მიმდინარე გრანდიოზული ინფრასტრუქტურული პროექტის სისრულეში მოყვანით. ასევე 
აღსანიშნავია არსებული მექანიზმის გამოყენების აქტივობა სოფლის მეურნეობის სფე-
როში. საჯარო კერძო პარტნიორობა გულისხმობს ასევე საჯარო და კერძო სექტორებს 
შორის გრძელვადიან თანამშრომლობას სამართ ლებრივი კონტრაქტების საფუძველზე, 
რომელსაც ხშირ შემთხვევაში, კერძო სექტორი წარმოადგენს მისი კომპეტენციის ფარგ-
ლებში შექმნას მონათესავე პროფილის ბიზნეს სუბიექტებთან კონსორციუმი, რომლებიც 
მსესხებლებსა და ინვესტორებთან ერთად განახორციელებენ იმ სამუშაოების შესრულე-
ბას, რომელიც მათ როგორც შიდა, ასევე საერთაშორისო ბაზარზე გაიყვანს. დღეისათვის 
საჯარო და კერძო სექტორს შორის თანამშრომლობის აღნიშნულ ფორმატს სულ უფრო და 
უფრო მეტი ქვეყნებისთვის მოაქვს სარგებელი, მაგალითისთვის, შეიძლება გამოყენებუ-
ლი იქნას გაერთიანებული სამეფოსა და დასავლეთ ევროპის განვითარებული ქვენების 
მაგალითი, რომელშიც საჯარო-კერძო პარტნიორობას თავისი დიდი წვლილი შეაქვს.

საერთაშორისო ვაჭრობის შესაძლებლობა მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ბიზნე-
სის საქმიანობაზე, როგორც შიდა სასაქონლო ბაზარზე, ასევე რიგ შემთხვევაში საერთა-
შორისო ბაზარზე კომპანიის მიერ წარმოებული პროდუქციის გატანაზე, რაც ძირითადად 
გამოიხატება საფასო პოლიტიკის შესწავლაში ეროვნული ვალუტის კონვერტირებასა და 
უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. საერთაშორისო შედარებების ჩატარებამ მეწარმე 
სუბიექტებს უნდა მისცეს დამატებითი ინფორმაცია აღნიშნული ბაზრების მარკეტინგულ 
საქმიანობასთან დაკავშირებით. ადგილობრივ ბაზარზე საქონლით ვაჭრობის მონაცე-
მების მიხედვით ჩატარებულია მსგავსი ანალიზი, რომლის ფარგლებში მიღებული იქნა 
საინტერესო შედეგები, კერძოდ: ბოლო 10 წლის განმავლობაში შეიმჩნევა მსოფლიო ბა-
ზრის ფასებისა და საქონლის შიდა ფასების დაახლოება, თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ 
ერთიანი ფასის კანონი ყოველთვის არ ასახავს რეალურ სურათს. სამწუხაროდ მსოფლიო 
პანდემიიდან გამომდინარე მოხდა გარკვეული ცვლილებები. ანალიზის პროცესში გამო-
ვლინდა გარკვეული საქონელი, რომელიც გვიჩვენებს როგორც გადაჭარბებულ, ასევე შე-
მცირებულ ფასებს შიდა ბაზარზე გარკვეული საექსპორტო პროდუქციის მიხედვით, როგო-
რც თეორიული, ასევე პრაქტიკული ანალიზი გვიჩვენებს, რომ ეს შეიძლება იყოს გამოწვე-
ული შესაბამისი საქონლის შიდა ბაზარზე არსებული კონკურენციის არასრულყოფილების 
გამოწვევად, საკანონმდებლო ბაზიდან, რომელიც ბაზარზე ფასებს უნდა არეგულირებდეს 
ანტიმონოპოლიური მოთხოვნების მიხედვით, არ უნდა ახდენდეს გარკვეულ ზეგავლენას 
სახელმწიფოს საგარეო ვაჭრობის რეგულირებაზე.

საქართველოს მსოფლიო თანამეგობრობის სისტემაში მზარდი ინტეგრაციის პირო-
ბებში სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს ეფექტიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშა-
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ვება, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს საქართველოში არსებული მცირე და საშუალო ბიზ-
ნესში მონაწილე სუბიექტების მიერ წარმოებული პროდუქციის ევროკავშირის ბაზარზე 
თავისუფალი ვაჭრობის განხორციელება. ეს საკითხი, როგორც ზევით აღვნიშნეთ, დიდ 
მნიშვნელობას იძენს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ყოვლისმომცველი სავაჭ-
რო ხელშეკრუ ლების გაფორმების შემდეგ, რაც გამოიხატება სახელმწიფო პოლიტიკის შე-
მუშავებასა და ევროპულ ბაზარზე ქართული პროდუქციის რეალიზაციის მოთხოვნებთან 
დაკავშირებით.
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SUMMARY

In the context of the growing integration of Georgia into the system of the world community, 
it becomes more and more important to develop an effective state policy that should ensure free 
trade in goods produced by small and medium-sized businesses in Georgia on the EU market. 
This issue becomes of great importance after the conclusion of a comprehensive trade agreement 
between Georgia and the European Union, which is reflected in the development of state policy 
and requirements for the sale of Georgian products on the European market.
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