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ABSTRACT

The paper refers to regulated economic areas. The article discusses the need 
for regulated economic sectors, regulatory legal and existence of regulatory in-
stitutions in those sectors.  Article discusses rationale of regulatory systems and 
question of effectiveness of the regulatory mechanisms, that have been introduced 
during the period of industrialization, is addressed as well. To what extent do these 
regulatory mechanisms respond to the challenges posed by the post-industrial 
era? In particular, the regulations/mechanisms for setting and  introducing tariffs 
in  regulated economic areas (market entry/access, licensing), division of country 
by sectors of competition, funding of regulatory bodies, expediency of  regulating 
competition by Constitution, prohibiting monopolies by law are discussed (criti-
cally assessed). Accordingly, the author’s views on the issues are addressed.  To 
support hes ideas, author brings an example from the recent history of Georgia in 
energy sector from 90’s to early 2000’s. 

Finally,  author’s assessment of the current situation in the regulated economic 
spheres in the country is presented as a conclusion: due to the socio-economic 
situation of Georgia, the country’s scale of economy  and geopolitical challenges, 
the country does not need strict mechanisms to regulate competition in regulated 
economic spheres. (moreover, legal framework/reforms are biased towards more 
regulations with rare exceptions). Reforms should be aimed at easing regulatory 
mechanisms, not tightening them. The system should be designed in such a man-
ner  that the need for artificial regulation of competition becomes less and less (in 
order to regulate competition, state intervention in the field  should be minimal, 
except when it’s unavoidable  . The system should be designed so that there is no 
need for state regulation) - the report said.

Keywords – Competition, regulation, sectoral regulator, regulated economic 
spheres.

REGULATED ECONOMIC AREAS - 
HOSTAGE OR SURVIVOR OF REGULATION
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შე სა ვა ლი
კონკურენციანებისმიერიდარგისათუსფეროს

განვითარების ამოსავალი წერტილია, სწორედ
კონკურენციაქმნისეფექტიანდასწრაფიგანვი
თარებისსტიმულებს/საფუძველს.კონკურენცია
უბიძგებსსაზოგადოებასახალისფეროების (მი
მართულებების,ბაზრების,პროდუქტის),აღმოჩე
ნისა/შექმნისადაგანვითარებისაკენ.მიმართულე
ბები,სადაცმაქსიმალურადუზრუნველყოფილია
თავისუფალიკონკურენციისპირობები,შეიძლება
ითქვას,უკონკურენტოაგანვითარებისთვალსაზ
რისით (სხვა, ნაკლებკონკურენციულსფეროებ

თანშედარებითუფროსწრაფადდადინამიურად
ვითარდება).შესაბამისად,ყველახელისუფლების
ერთერთმთავარპრიორიტეტადსწორედთავისუ
ფალიკონკურენტულიპირობებისშექმნადაგან
ვითარებაამიჩნეული.კონკურენციისპოლიტიკის
სწორადწარმართვაიმდენადაქტუალურიგახდა,
განსაკუთრებითინდუსტრიულხანაში,რომგან
საზღვრული/შემოღებულიიქნაე.წ.რეგულირება
დიეკონომიკურისფეროებისდეფინიცია(დარგები
სადაცითვლება,რომკონკურენციაბუნებრივად
შეზღუდულიაანგანსაზღვრულზემეტიმოთამაშე
ბაზარზეწამგებიანია)სადაცსახელმწიფოჩარევის

რეგულირებადი ეკონომიკური სფეროები - რეგულირებადი ეკონომიკური სფეროები - 
რეგულირების მძევალი თუ რეგულირებით რეგულირების მძევალი თუ რეგულირებით 

გადარჩენილიგადარჩენილი

ლაშა მგელაძე, ეკონომიკისდოქტორი
E.mail:lmgeladze@gmail.com
ტელ:(+995)577229889

ან ოტ აცია
ნაშრომიეხებარეგულირებადეკონომიკურსფეროებს.სტატიაშიგანხილულიარეგულირებადი

ეკონომიკურისფეროებისმარეგულირებელინორმატიულიბაზისადასფეროშიმოქმედიმარეგუ
ლირებელიინსტიტუტებისარსებობისაუცილებლობისსაკითხი.განვითარებულიამსჯელობარე
გულირებისმექანიზმებისმიზანშეწონილობაზე.წამოწეულიაინდუსტრიულერაშიწარმოქმნილი
რეგულირებისმექანიზმებისეფექტიანობისსაკითხი.რამდენადპასუხობსაღნიშნულირეგულირების
მექანიზმებიპოსტინდუსტრიულერაშიწარმოქმნილგამოწვევებს.კერძოდგანხილულია(კრიტიკუ
ლადააშეფასებული)რეგულირებადიეკონომიკურისფეროებშიტარიფებისდადგენისადასისტემაში
ჩართვის(ბაზარზეშესვლის/დაშვების,ლიცენზირების)რეგულაციების/მექანიზმების,ქვეყნისკონ
კურენციისსექტორებადდაყოფის,მარეგულირებელიორგანოებისდაფინანსების,კონკურენციის
კონსტიტუციითრეგულირებისმიზანშეწონილობისადაკანონმდებლობითმონოპოლიურიმდგომარე
ობისდაუშვებლობისსაკითხები.შესაბამისად,წარმოდგენილიაავტორისშეხედულებებიგანხილულ
საკითხებთანმიმართებაში.მოყვანილიამაგალითისაქართველოსუახლესიისტორიიდან1990იან
წლებში(2000იანებისდასაწყისში)ენერგეტიკისსფეროშიარსებულიმდგომარეობისშესახებ.

ბოლოს,დასკვნისსახითწარმოდგენილიაავტორისეულიშეფასებაქვეყანაშირეგულირებად
ეკონომიკურსფეროებშიდღესარსებულმდგომარეობასთანდაკავშირებით:საქართველოსსოცი
ალურეკონომიკურიმდგომარეობიდან,ქვეყნისეკონომიკურიზომისადაგეოპოლიტიკურიგამოწ
ვევებიდანგამომდინარე,ქვეყანასარესაჭიროებარეგულირებადეკონომიკურსფეროებშიდღეს
არსებულიკონკურენციისრეგულირებისმკაცრიმექანიზმები(მითუმეტეს,რომნორმატიულიბაზა/
რეფორმებირეგულირებისკიდევუფროგამკაცრებისკენარისმიმართული,იშვიათიგამონაკლისის
გარდა).რეფორმებიუნდაიყოსმიმართულირეგულირებისმექანიზმებისშემსუბუქებისკენდაარა
გამკაცრებისკენ.სისტემაუნდამოეწყოსისერომკონკურენციისხელოვნურადრეგულირებისსაჭი
როებაუფროდაუფრომცირდებოდეს(კონკურენციისრეგულირებისმიზნით,სფეროშისახელმწიფო
მხრიდანჩარევახდებოდესმინიმალურად,გარდაუვლადაუცილებელშემთხვევებში.სისტემაუნდა
აიგოსისე,რომარუნდაიყოსსახელმწიფორეგულირებისსაჭიროება)აღნიშნულიადასკვნაში.

საკვანძოსიტყვებიკონკურენცია,რეგულირება,სექტორულიმარეგულირებელი,რეგულირე
ბადიეკონომიკურისფეროები.
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შედეგადუნდაშექმნილიყოთავისუფალიკონკუ
რენციისმსგავსიპირობები.აღნიშნულიმიდგომა
შეიძლებაითქვასგაბატონდადამსოფლიომოწი
ნავეპრაქტიკადაცკიიქცა.უფრომეტიც,დროის
სვლასთანერთად,სულუფრომკაცრდებარეგუ
ლირებისმექანიზმები (გარკვეულიგამონაკლისი
შემთხვევებისგარდა),რადგანერთირეგულაციის
შემოღებისშედეგად(ასევე,სისტემისგანვითარე
ბისათუმასშტაბისზრდისშედეგად)იქმნებასხვა
ახალიპრობლემები/გამოწვეევბი,რომლისმოგ
ვარებისთვის, ითვლება,რომკიდევდამატებითი
რეგულაციებისშემოღებაასაჭიროდაა.შ.

აქვეუნდააღინიშნოს,რომთავისუფალიკონკუ
რენციისპროცესშიარასწორადჩარევამშეიძლე
ბაიმხელაზიანიმოუტანოსამათუიმდარგსა,თუ
ზოგადადქვეყანას,რომმისგამოსწორებასწლები
(ათწლეულებიცკი)დასჭირდეს.შესაბამისად,უაღ
რესადმნიშვნელოვანია,როდესაცკონკურენციის
სახელმწიფოს მხრიდანრეგულირებაზე ვსაუბ
რობთ (მათშორის,რეგულირებადეკონომიკურ
სფეროებშირეგულირებისშემოღებაზე)მაქსიმა
ლურადავწონდავწონოთყველაშესაძლორისკიდა
კარგადგავაცნობიეროთ,ხომარჯობიაბაზარზე,
გარკვეულშემთხვევებში,დავტოვოთმაქსიმა
ლურადთავისუფალიგარემო,ვიდრეშემოვიღოთ
რეგულაციები.

ამჯერადსწორედრეგულირებადეკონომიკურ
სფეროებსგვინდაშევეხოთ.გავაანალიზოთდა
განვსაზღვროთ(წარმოვადგინოთჩვენიაზრი)რამ
დენადმნიშვნელოვანია,აუცილებელია,აღნიშნულ
დარგებშირეგულირებისგარკვეულიპროცედურე
ბის/მექანიზმებისშემოღება(ჩვენარგანვიხილავთ
დეტალურადარსებულმდგომაროებას.ამასარც
სტატიისთვისგანსაზღვრულიფორმატიეყოფა
დაარცარსობრივიმნიშვნელობაარაქვს,ჩვენი
აზრით.შევეხებითზოგიერთ,ჩვენიაზრით,ფუნ
დამენტურადმნიშვნელოვანსაკითხს).

სანამ,რეგულირებადეკონომიკურსფეროებში
რეგულირების მექანიზმების ხარვეზებზეგავა
მახვილებთყურადღებას,საინტერესოა,მოკლედ
აღვწეროთქვეყანაში, კონკურენციის პოლიტი
კისფარგლებშიდღესარსებული მდგომარეობა
(ქვეყნაში კონკურენციისძირითადიმარეგული
რებელინორმატიულიბაზაშემდეგიფორმითაა
განსაზღვრული):

1. ქვე ყა ნა ში მო ნო პო ლი ური საქ მი ან ობა აკ
რძა ლუ ლია კონ სტი ტუ ცი ით  „მეწარმეობისთა
ვისუფლებაუზრუნველყოფილია. აკრძალულია
მონოპოლიურისაქმიანობა,გარდაკანონითდაშვე

ბულიშემთხვევებისა.მომხმარებელთაუფლებები
დაცულიაკანონით.“[1,მუხლი26,პუნქტი4].

2. მოქ მე დებს „კონ კუ რენ ცი ის შე სა ხებ“ სა
ქარ თვე ლოს კა ნო ნი, რომ ლის აღ სრუ ლე ბა ზე 
პა სუ ხის მგე ბე ლია სსიპ კონ კუ რენ ცი ის ერ ოვ ნუ
ლი სა აგ ენ ტო. აღნიშნულიკანონიწარმოადგენს
კონკურენციისმარეგულირებელაქტს,ზოგადად
(ერთიან ჩარჩოს).თუმცა ქვეყანაში მოქმედებს
კონკურენციის მარეგულირებელი სექტორული
ნორმატიულიაქტები,რომელიცრიგშემთხვევებ
ში არარისმიმართებაში (არგამომდინარეობს)
კონკურენციის მარეგულირებელზოგადჩარჩო
კანონთან(კონკურენციისშესახებსაქართველოს
კანონთან)

კანონისმიზანსწარმოადგენს:
„საქართველოში ბაზრისლიბერალიზაციის,

თავისუფალივაჭრობისადაკონკურენციისხელ
შეწყობა,კერძოდ:

ა)ეკონომიკურიაგენტებისსაქმიანობაშითა
ნასწორუფლებიანობისპრინციპისდაცვა;

ბ)ბაზარზეეკონომიკურიაგენტისთავისუფა
ლიდაშვებისთვისსათანადოპირობებისშექმნის
უზრუნველყოფა;

გ)ეკონომიკურიაგენტისმიერკონკურენციის
არამართლზომიერიშეზღუდვისდაუშვებლობა,
კერძოდ,დომინანტურიმდგომარეობისბოროტად
გამოყენების,კონკურენციისშემზღუდველიხელ
შეკრულების, გადაწყვეტილებისადაშეთანხმე
ბულიქმედებისაკრძალვადაიმკონცენტრაციის
დაუშვებლობა,რომელიცარსებითადზღუდავს
ეფექტიანკონკურენციას,აგრეთვეარაკეთილსინ
დისიერიკონკურენციისაკრძალვა;

დ)სახელმწიფოხელისუფლების,ავტონომიური
რესპუბლიკისხელისუფლების, მუნიციპალიტე
ტისორგანოს,სხვაადმინისტრაციულიორგანოს
მიერბაზარზეშესვლისადმინისტრაციული, სა
მართლებრივიდადისკრიმინაციულიბარიერების
დაუშვებლობა;

ე)სახელმწიფოხელისუფლების,ავტონომიური
რესპუბლიკისხელისუფლების,მუნიციპალიტეტის
ორგანოს,სხვაადმინისტრაციულიორგანოსმიერ
ეკონომიკურიაგენტისთვისისეთიექსკლუზიური
უფლებამოსილების ან/და შერჩევითი ეკონომ
იკურიუპირატესობისმინიჭებისდაუშვებლობა,
რომელიცარამართლზომიერადზღუდავსკონკუ
რენციას;

ვ)უფლებამოსილიორგანოსმიერგადაწყვე
ტილებისმიღებისასმაქსიმალურისაჯაროობის,
ობიექტურობის, არადისკრიმინაციულობისადა
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გამჭვირვალობისუზრუნველყოფა.[2,მუხლი2]
3.მოქ მე დებს „ერ ოვ ნუ ლი მა რე გუ ლი რე ბე ლი 

ორ გა ნო ებ ის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი.
კანონისმიზანია:
„1....შექმნასმყარისამართლებრივისაფუძველი

დასრულყოფილიინსტიტუციურიგარემოსაქარ
თველოშიმოქმედიეროვნულიმარეგულირებელი
ორგანოების სტაბილურიფუნქციონირებისათ
ვის,რათაეკონომიკისსხვადასხვასფეროშიუზ
რუნველყოფილიქნესლიცენზიის მფლობელთა
დამომხმარებელთაინტერესებისდაბალანსება,
მომსახურებისადასაქონლისეფექტიანიფასწარ
მოქმნადამიწოდება.

2. ესკანონი აწესებს: საქართველოშიმოქმე
დი ეროვნული მარეგულირებელიორგანოების
დამოუკიდებლობას ყოველგვარი პოლიტიკური
ზეწოლისაგან,სახელმწიფოორგანოთათუსხვა
პირთაარასათანადოზემოქმედებისადაარასამარ
თლებრივიჩარევისაგან,აგრეთვენებისმიერისხვა
ქმედებისაგან,რომელმაცშეიძლებახელყოსმათი
დამოუკიდებლობა;კონკრეტულისფეროსსრულ
ყოფილირეგულირებისგანხორციელებისუფლე
ბამოსილებას;პასუხისმგებლობასგადაწყვეტილე
ბათამიღებისპროცედურისგამჭვირვალობისადა
საიმედოობისუზრუნველყოფისათვის;ეროვნული
მარეგულირებელიორგანოებისშექმნის,საქმიან
ობისადაორგანიზებისძირითადპრინციპებს.“[4,
მუხლი1]

4. მოქ მე დებს სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნე ბი „ელ
ექ ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ებ ის შე სა ხებ“ და „მა
უწყებ ლო ბის შე სა ხებ“. კანონებისაღსრულებაზე
კონტროლსდასისტემისკოორდინაციასახორცი
ელებსსაქართველოსკომუნიკაციებისეროვნული
კომისია.

„ელექტრონულიკომუნიკაციებისშესახებკა
ნონისმიხედვით: „კანონიადგენსსაქართველოს
ტერიტორიაზეელექტრონულისაკომუნიკაციო
ქსელებითადასაშუალებებითსაქმიანობის სა
მართლებრივდა ეკონომიკურსაფუძვლებს, ამ
სფეროშიკონკურენტულიგარემოსჩამოყალიბე
ბისადარეგულირებისპრინციპებს, ეროვნული
მარეგულირებელიორგანოს (საქართველოსკო
მუნიკაციებისეროვნულიკომისიის)ფუნქციებს,
ელექტრონულისაკომუნიკაციოქსელებისადა
საშუალებებისფლობის,გამოყენებისადამომსა
ხურებისმიწოდებისდროსფიზიკურდაიურიდიულ
პირთაუფლებებსადამოვალეობებს.“[5,მუხლი1].

„მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოსკა
ნონისმიზანსწარმოადგენს: „...სახელმწიფოჩა

რევისაგანდამოუკიდებელი საზოგადოებრივი
მაუწყებლობისფორმირება;მაუწყებლობისსფე
როშისაქმიანობისრეგულირებაგამჭვირვალობის,
სამართლიანობისადამიუკერძოებლობისპრინცი
პებისშესაბამისად,ეროვნულიმარეგულირებელი
ორგანოსმეშვეობით;სიტყვისადააზრისთავი
სუფლების,მაუწყებელთაშორისკონკურენტული
გარემოსსტიმულირების,მაუწყებელთათანასწო
რობისადადამოუკიდებლობის,სიხშირეებისეფ
ექტიანიგამოყენებისუზრუნველყოფა.“[8,მუხლი
1,პუნქტი2].

5. მოქ მე დებს სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი „ელ ექ ტრო
ენ ერ გე ტი კი სა და ბუ ნებ რი ვი გა ზის შე სა ხებ“. კა
ნონისაღსრულებასადასისტემისმონიტორინგზე
პასუხისმგებელიუწყებაა„საქართველოსენერგე
ტიკისადაწყალმომარაგებისმარეგულირებელი
ეროვნულიკომისია“

კანონისმიზანსწარმოადგენს:
 „ა)კონკურენციისგანვითარებისსაფუძველ

ზედა არსებული არაკონკურენტული ბაზრის
რეგულირების მექანიზმების გამოყენებითუზ
რუნველყოსსაქართველოსელექტროენერგიისა
დაბუნებრივიგაზისბაზრებისადატარიფების
სისტემების ჩამოყალიბებადა ამ საფუძველზე
წყალმომარაგების,ელექტროენერგიისწარმოების,
გადაცემის,დისპეტჩერიზაციისადაგანაწილე
ბის,ელექტროენერგიისსაბითუმომიმწოდებლის
მიერელექტროენერგიისმიწოდების, იმპორტის,
ექსპორტისადამოხმარების,აგრეთვებუნებრივი
გაზისმიწოდების,იმპორტის,ექსპორტის,ტრან
სპორტირების, განაწილებისადა მოხმარების
განსახორციელებლადგაწეული,ეკონომიკურად
მიზანშეწონილიხარჯებისზუსტიასახვატარიფე
ბისსისტემებში;

ბ)შექმნასყველაკატეგორიისმომხმარებლის
სტაბილურიელექტრომომარაგებისათვის,ბუნებ
რივიგაზითმომარაგებისათვისდასასმელიწყლით
მომარაგებისათვისსაჭიროსამართლებრივისა
ფუძველი;

გ)ხელიშეუწყოსადგილობრივიდაუცხოური
ინვესტიციებისმოზიდვასელექტროენერგეტიკის,
ბუნებრივიგაზისადაწყალმომარაგებისდარგების
რეაბილიტაციისადაგანვითარებისმიზნით;

დ)ხელიშეუწყოსჰიდროენერგეტიკული,სხვა
განახლებადი, ალტერნატიულიდა ბუნებრივი
გაზისადგილობრივირესურსებისუპირატესგა
მოყენებას.“[6]

6. მოქ მე დებს  „ფა სი ანი ქა ღალ დე ბის ბაზ რის 
შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი. კანონისაღსრულე
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ბაზეკომპეტენციისფარგლებშიპასუხისმგებელი
უწყებაასაქართველოსეროვნულიბანკი.[9]

კანონისმიზანია:
„საქართველოშიფასიანიქაღალდებისბაზრის

განვითარება,ფასიანიქაღალდებისბაზარზეინ
ვესტორთაინტერესებისდაცვა,ემიტენტთამიერ
ფასიანი ქაღალდების საჯარო შეთავაზებისას
მათიინფორმაციის,აგრეთვეფასიანიქაღალდე
ბითსაჯაროვაჭრობისღიაობისუზრუნველყოფა,
ფასიანიქაღალდებითსაჯაროვაჭრობაშისამარ
თლიანიწესებისადათავისუფალიკონკურენციის
დამკვიდრება.“[85]

7. მოქ მე დებს „სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი ბან კის 
შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნი. კანო
ნისაღსრულებასადასისტემაზემონიტორინგის
ფუნქციასახორციელებსსსიპსაქართველოსერ
ოვნულიბანკი.

ეროვნულიბანკისამოცანას,მათშორის,საფი
ნანსო/საბანკოსფეროში, კონკურენტუნარიანი
გარემოსჩამოყალიბებაწარმოადგენს:

„ეროვნულიბანკისამოცანაასაფინანსოსექტო
რისფინანსურიმდგრადობისადაგამჭვირვალობის
ხელშეწყობა, მომხმარებელთადა ინვესტორთა
უფლებებისდაცვა.ამამოცანისშესასრულებლად
ეროვნული ბანკი ვალდებულია ხელი შეუწყოს
საფინანსო სისტემის სტაბილურდა ეფექტიან
ფუნქციონირებას,კონკურენტუნარიანიგარემოს
ჩამოყალიბებას,სისტემურირისკისკონტროლს,
პოტენციურირისკებისშემცირებას.“ [10მუხლი
47].

8. მოქ მე დებს „კო მერ ცი ული ბან კე ბის საქ მი ან
ობ ის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი.კანონისაღ
სრულებასადასისტემისმონიტორინგზეპასუხის
მგებელიუწყებაასაქართველოსეროვნულიბანკი.

აღნიშნულ კანონშიც მკაფიოდ არის გან
საზღვრულიკონკურენციისდაცვის ვალდებუ
ლება:

,,კომერციულბანკსეკრძალება ისეთიგარი
გებებიდაქმედებები,რომელთაშედეგადაციგი
დამოუკიდებლადანსხვა პირებთან ერთადაღ
მოჩნდებადომინირებულმდგომარეობაშიფულად,
საფინანსოანსაკრედიტობაზარზე,აგრეთვეიმ
გვარიმანიპულაცია,რომელიცდაუმსახურებელ
უპირატესობასმიანიჭებსმასანმესამეპირებს,
შექმნის საბანკო საქმიანობის კონკურენციის
შეზღუდვის,საპროცენტოგანაკვეთებისადასაკო
მისიოგასამრჯელოსფიქსაციისშესაძლებლობას
ანსაშიშროებას.საბანკოსაქმიანობაშისაქართვე
ლოსკანონმდებლობისშესაბამისადკონკურენ

ციისპოლიტიკასახორციელებსეროვნულიბანკი,
რომელიცგანსაზღვრავს ამ სფეროში საბანკო
საქმიანობისდასაშვებპარამეტრებს,შეფასების
კრიტერიუმებსადაზემოქმედებისზომებს.“ [11
მუხლი22პუნქტი1]

ან
„კომერციულიბანკისმაკონტროლებელპირს/

ადმინისტრატორს ეკრძალება ისეთი ქმედების
განხორციელება,რომლისშედეგადკომერციული
ბანკისგანმიღებულიინფორმაციისგამოყენებით
იგიდამოუკიდებლადანსხვა პირებთანერთად
დომინირებულმდგომარეობაშიაღმოჩნდება,ან/
და რომელიცარასაბანკოსექტორშიკონკურენ
ციისშეზღუდვასგამოიწვევს.“[11მუხლი22პუნ
ქტი3]

კანონი პირდაპირ ანიჭებსუფლებამოსილე
ბასეროვნულბანკსგაატაროსშესაბამისიღო
ნისძიებები,თუკომერციულმაბანკმადაარღვია
კონკურენციისშესახებსაქართველოსკანონის
მოთხოვნები:

„ეროვნულიბანკიუფლებამოსილიაკომერცი
ულიბანკის, კომერციულიბანკის ადმინისტრა
ტორისანმაკონტროლებელიპირისმიმართგამო
იყენოსამმუხლითგათვალისწინებულიერთიან
რამდენიმესაზედამხედველოზომაან/დასანქცია
(ფულადიჯარიმა)ერთიანრამდენიმეშემდეგისა
ფუძვლისარსებობისას:

ა)კომერციულმაბანკმა,კომერციულიბანკის
ადმინისტრატორმაანმაკონტროლებელმაპირმა
დაარღვია:

...ა.ვ) „კონკურენციისშესახებ“საქართველოს
კანონისმოთხოვნები.“ [11 მუხლი30პუნქტი ა,
ქვეპუნქტიავ]

9. მოქ მე დებს „დაზღვე ვის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე
ლოს კა ნო ნი. კანონისაღსრულებასადასისტემის
მონიტორინგზეპასუხისმგებელიუწყებაასსიპ„სა
ქართველოსდაზღვევისსახელმწიფოზედამხედვე
ლობისსამსახური“,რომლისერთერთფუნქციას
სფეროშიკონკურენტულიგარემოსუზრუნველყო
ფაზეზრუნვაწარმოადგენს:

„ამკანონისმიზნებისათვისსამსახურისფუნ
ქციებია:დაზღვევისსფეროშისახელმწიფოპოლი
ტიკისგატარება,სადაზღვევობაზრისფინანსური
სტაბილურობისათვისხელისშეწყობა,საკუთარი
კომპეტენციისფარგლებშიმომხმარებელთაუფ
ლებებისდაცვა, სადაზღვევოორგანიზაციების
ქმედობაუნარიანობისადაგადახდისუნარიანობის
უზრუნველყოფა, კონკურენტუნარიანიგარემოს
შექმნა,რისთვისაციგიახორციელებსსადაზღვე
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ვოსაქმიანობისგანზოგადებას, საკუთარიკომ
პეტენციისფარგლებშინორმატიულიდამეთო
დოლოგიურიბაზისშექმნასდამისიშესრულების
კონტროლს, ახალიკანონპროექტებისადასხვა
პროექტების, ასევე არსებულებშიცვლილების
შეტანისთაობაზეპროექტებისშემუშავებას“[12,
მუხლი20,პუნქტი1].

10. მოქ მე დებს „სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის შე სა
ხებ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი“.კანონისაღსრულება
სადასისტემისმონიტორინგზეპასუხისმგებელი
უწყებაასსიპ.„სახელწმიფოშესყიდვებისსააგენ
ტო“.კანონისმიზანსწარმოადგენს„...სახელმწიფო
საჭიროებისათვისაუცილებელისაქონლისწარ
მოების,მომსახურებისგაწევისადასამშენებლო
სამუშაოსშესრულებისსფეროშიჯანსაღიკონკუ
რენციისგანვითარება...“[13,მუხლი2,პუნქტიბ)]

ჩვენ,ამეტაპზე,არშევუდგებითკონკურენციის
მარეგულირებელიკანონმდებლობისდეტალურ
განხილვას.ყურადღებასგავამახვილებთიმმნიშ
ვნელოვან პრინციპებზე,რომელზეცაგებულია
კანონმდებლობადა ჩვენი აზრით, საჭიროებს
დახვეწას.აღნიშნულიმიდგომაგანპირობებულია
შემდეგიგარემოებით:ვფიქრობთ,თუთავიდანვე
არიქნასწორიორიენტირებიგანსაზღვრული,თუ
ჩანასახშივეარგანვსაზღვრეთსწორადკონკურენ
ციისპოლიტიკისპრინციპები(ჩვენქვეყნაშიარსე
ბულისიტუაციიდანგამომდინარე),ვერავაგებთ
სისტემისმარეგულირებელკანონმდებლობასისე,
რომიგიიყოსეფექტიანიდაჩვენიქვეყნისგანვი
თარებაზესწორადორიენტირებული.

გა მოვ ყოთ რამ დე ნი მე მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კითხი: 
1. ჩვე ნი ქვეყ ნის კონ კუ რენ ცი ული პო ლი ტი კა 

მი მარ თუ ლია სის ტე მის სექ ტო რე ბად და ყო ფის კენ.
ზოგადად,კონკურენციულიგარემოსსრულყოფა
ზეზრუნავსკონკურენციისსააგენტო.იქ,სადაც
ითვლებარომკონკურენციაშეზღუდულია,ეგრეთ
წოდებულრეგულირებადეკონომიკურსფეროებში,
კონკურენციასიცავსშესაბამისიმარეგულირე
ბელიორგანო საქართველოსენერგეტიკისადა
წყალმომარაგებისმარეგულირებელიეროვნული
კომისია,საქართველოსკომუნიკაციებისეროვნუ
ლიკომისია,საბანკოსფეროშიეროვნულიბანკი
ანუ,მარტივადრომვთქვათ,კონკურენციისპოლი
ტიკადანაწევრებულია.

დანაწევრებული კონკურენციის პოლიტიკა
იწვევსსისტემისმარეგულირებელიორგანოსდა
ნაწევრებას,რაციწვევს:ფუნქციებისდუბლირე
ბისმაღალალბათობას,კონკრეტულსაქმეებთან
მიმართებაშიგამყოფიხაზისიდენტიფიცირების

გაძნელებას(სადმთავრდებაერთიორგანოსუფ
ლებამოსილებადასადიწყებამეორესფუნქციების
შესრულება); მთელრიგშემთხვევებში, სფეროს
მარეგულირებელსხვადასხვაორგანოებსშორის
თანამშრომლობის აუცილებლობას,რაცკიდევ
უფროხისტსდამოუქნელსხდისსისტემას.ასევე,
ზრდისსტიმულს,რაცშეიძლებამეტიბიუროკრა
ტიულიფუნქციით (დამატებითირეგულირების
მექანიზმებით)იყოსაღჭურვილიესათუისორგა
ნო,რათამეტიგავლენაჰქონდეს,ვიდრესფეროს
მარეგულირებელკოლეგაორგანოსდაა.შ.

ზემოაღნიშნულიდანგამომდინარე,მნიშვნელო
ვანხარვეზადშეიძლებაჩაითვალოსკონკურენცი
ისპოლიტიკისდარგობრივჭრილშიდაქუცმაცება
დასხვადასხვადარგებშიკონკურენციისპოლიტი
კისშესაბამისიმარეგულირებელიინსტიტუტების
საშუალებითგატარება.მიზანშეუწონელია,ქვეყა
ნაში,სადაცბიზნესიფეხსიდგამს,დაქსაქსომისი
მაკონტროლებელისახელმწიფოორგანოებიდა
შექმნარეგულირებისუფრომეტიბიუროკრატი
ულიბარიერები/მექანიზმები.

აქვეუნდააღინიშნოსისიც,რომევროკომისი
ასთანაქტიურიმოლაპარაკებებისადაშეთანხმე
ბისშედეგად,2010წლის3დეკემბერსმთავრობის
#1551განკარგულებითდამტკიცდაკონკურენციის
პოლიტიკისყოვლისმომცველისტრატეგია.სტრა
ტეგიაში,რომელიცევროკომისიასთანშეთანხმე
ბულია,ცალსახადარისაღნიშნული,რომქვეყა
ნაშიკონკურენციისდაცვაზეეკონომიკისყველა
სფეროში(მათშორის,რეგულირებადეკონომიკურ
სფეროებში)პასუხისმგებელიუნდაყოფილიყოერ
თიუწყებაკონკურენციისსააგენტო.[15,თავი4,
ქვეთავი4.2.1]

ასევე,აღსანიშნავიაისიც,რომთავდაპირველ
ეტაპზე,როდესაც1996წლის25ივნისსმიღებულ
იქნაკანონი„მონოპოლიურისაქმიანობისადაკონ
კურენციისშესახებ“,საქართველოსსახელმწიფო
ანტიმონოპოლიურისამსახურისუფლებამოსილე
ბა,კონკურენციისდაცვისკუთხით,ვრცელდებოდა
ეკონომიკისყველასექტორზე.მოგვიანებით,2002
წელს,შესაბამისისაკანონმდებლოცვლილებების
განხორციელებისშედეგად,საქართველოსსახელ
მწიფოანტიმონოპოლიურისამსახურისრეგული
რებისკომპეტენციიდანგამოყვანილიქნაისსფე
როები,სადაცდამოუკიდებელიმარეგულირებელი
ეროვნულიკომისიებიარსებობდნენ(ენერგეტიკის
მარეგულირებელიეროვნულიკომისია; კომუნი
კაციებისეროვნულიკომისია;ნავთობისადაგა
ზისრესურსებისმარეგულირებელისახელმწიფო
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სააგენტო;მოგვიანებითტრანსპორტისსფეროს
მარეგულირებელისააგენტოები).

ზემოაღნიშნულიდანგამომდინარე,მიზანშეწო
ნილადმიგვაჩნიაქვეყანაშიკონკურენციისპოლი
ტიკისზედამხედველობაგანახორციელოსერთმა
პასუხისმგებელმაორგანომ,კონკურენციისსააგ
ენტომ,ეკონომიკისყველასფეროში.მათშორის,
რეგულირებადეკონომიკურსფეროებში.

2. ის ევე, რო გორც ინ სტი ტუ ცი ური ნა წი ლი, 
ნორ მა ტი ული ბა ზაც ნა წი ლობ რივ და ნა წევ რე ბუ
ლი და დაქ საქ სუ ლია.მიუხედავადიმისა,რომ2020
წლის18სექტემბერსძალაშიშევიდაკონკურენცი
ისშესახებსაქართველოსკანონშიცვლილებები,
რომლისმიხედვითკანონმამოიცვაკონკურენციის
თითქმისყველასფეროდაგახდაკონკურენციისმა
რეგულირებელიერთიანი/ზოგადიჩარჩოკანონი,
მთელრიგიერთგვაროვანისაკითხებისრეგული
რებასთანმიმართებაშივხვდებითშეუსაბამობებს/
განსხვავებებს.

აღნიშნულიმნიშვნელოვნადამცირებსსისტე
მისეფექტიანობას. ქმნის არათანმიმდევრულო
ბისდაერთიტიპისნორმებისსხვადასხვაგვარად
დარეგულირებისსიტუაციას/სტიმულს(რაცგან
საკუთრებითკარგადსექტორულმარეგულირებ
ლებთანდაკავშირებულკანონმდებლობაშიჩანს.
მაგ.რეგულირებისსაფასურის,ბიუჯეტისნაშთის
განკარგვისდა ა.შ.დებულებებში). აღნიშნული
კიდევუფროართულებსსისტემისგამჭვირვალო
ბასდამოქნილობას.სისტემახდებაუფრომეტად
ორაზროვანიდაგაურკვეველი/ბუნდოვანი,მცირ
დებადებულებებისსწორადგაგებისალბათობა
მეწარმეების/ეკონომიკურიაგენტებისმხრიდან.
ესიწვევსდაბნეულობას,განვითარებისკენსწრაფ
ვის სტიმულის შემცირებასდა კონკურენციის
შეფერხებას.რაცმთავარია,იზრდებაბიუროკრა
ტიულიპროცედურებიდაწნეხიბიზნესზე (მაგ.
რიგშემთხვევებში,ეკონომიკურაგენტებსუწევთ
კონკურენციისდარღვევისფაქტზერამდენიმე
სხვადასხვასახელმწიფოუწყებასთანურთიერთო
ბადაბიუროკრატიულიპროცედურებისგავლა),
მარეგულირებელიინსტიტუტებისმხრიდან„თითის
ერთმანეთისკენგაშვერის“ (ეს მისი კომპეტენ
ციაა...)ალბათობა;ასევე,იზრდებაძალაუფლების
გამყარების/გაზრდისსურვილითსაკუთარიუწყე
ბისუფრომეტიფუნქციებით (მეტიფუნქციების
„დათრევის“) აღჭურვის მცდელობა/სურვილი.
ძლიერდებაუწყებებსშორისფუნქციებისდუბლი
რებისადაშესაბამისად,გაუგებარისიტუაციების
ზრდისალბათობა.

ზემოაღნიშნულიდანგამომდინარეკონკურენ
ციის მარეგულირებელი ჩარჩო კანონითუნდა
განისაზღვრებაკონკურენციისრეგულირებისძი
რითადიდებულებებიყველასექტორშიდარომელ
თანშესაბამისობაშიცმოვაყველაკონკრეტული/
სპეციფიკურიკონკურენციისმარეგულირებელი
დებულება.

3. ერ ოვ ნუ ლი მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნო ებ ის 
და ფი ნან სე ბის ძი რი თად წყა როს რე გუ ლი რე ბის 
სა ფა სუ რი შე ად გენს. კანონმდებლობისმიხედვით,
ყველაპირი,რომელიცახორციელებსანაპირებს
განახორციელოს საქმიანობა ეროვნული მარე
გულირებელიორგანოსუფლებამოსილებისსფე
როში, ვალდებულიაგადაიხადოსრეგულირების
საფასური[7].

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული
კომისიისელექტრონულიკომუნიკაციებისსფე
როშირეგულირების საფასურისოდენობაა ავ
ტორიზებული პირის მიერგანხორციელებული
დარეგულირებასდაქვემდებარებულისაქონლის
(მომსახურების)მიწოდებისან/დაშესრულებული
სამუშაოსმთლიანიღირებულების(დღგისგარეშე)
0,75პროცენტი[5,მუხლი12,პუნქტი4].

მაუწყებლობის სფეროში კი,რეგულირების
საფასურისოდენობაამაუწყებლისმიერგანხორ
ციელებულიდარეგულირებასდაქვემდებარებუ
ლისაქონლის (მომსახურების)მიწოდებისან/და
შესრულებულისამუშაოსმთლიანიღირებულების
(დღგისგარეშე)0,5პროცენტი[8,მუხლი12,პუნ
ქტი5].აქვეუნდააღინიშნოს,რომკომისიაუფლე
ბამოსილიაწლისგანმავლობაშიდარჩენილინაშთი
მიმართოსსახელმწიფობიუჯეტში [5,მუხლი12,
პუნქტი2].

საქართველოსენერგეტიკისადაწყალმომარა
გებისმარეგულირებელიეროვნულიკომისიისრე
გულირებისსფეროშირეგულირებისსაფასურიგა
ნისაზღვრება„რეგულირებისსაფასურისშესახებ“
საქართველოსკანონისშესაბამისად. „...კომისია
ყოველიწლის15სექტემბრისათვისლიცენზიატებ
ისაგან,იმპორტიორებისაგან,ელექტროენერგიის
საბითუმომიმწოდებლებისადაბუნებრივიგაზის
მიმწოდებლებისაგანმიღებულიმომავალიწლის
საქმიანობისმოცულობისპროგნოზისსაფუძველ
ზე ადგენსრეგულირებისსაფასურს,რომელიც
უზრუნველყოფსკომისიისმომავალისაბიუჯეტო
წლისათვისდაგეგმილიხარჯებისდაფარვას...“[6,
მული19,პუნქტი1].

მიზანშეუწონლადმიგვაჩნია,დაფინანსების
მსგავსიმოდელი.პირიარეგულირებს/აკონტრო
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ლებსსფეროშიმოქმედსაწარმოებსდააღნიშნული
კონტროლისათვისდაფინანსებას/თანხასართმევს
კომპანიებს,რომელსაცაკონტროლებს.მიუხედავ
ადიმისა,რომესმსოფლიოშიფართოდდანერგილი
პრაქტიკაა,ჩვენიაზრით,არასწორია.

საწარმო იხდის კანონმდებლობით გან
საზღვრულგადასახადებსსახელმწიფობიუჯეტ
შიდამასზედაკისრებულიყოველიდამატებითი
გადასახადიდამატებითიწნეხია.სისტემასხდის
ხისტსდაარაეფექტურს, აუარესებსბიზნესგა
რემოსდააქვეითებსბაზარზეშესვლისსტიმულს.
შესაბამისადამცირებსთავისუფალიკონკურენ
ციისმასშტაბს.

თუსახელმწიფოთვლის,რომკონკრეტულსფე
როში ესაჭიროება მაკონტროლებელიორგანო,
იგიუნდადააფინანსოსსახელმწიფობიუჯეტიდ
ან(კომპანიებიიხდიანგადასახადებს,მათშორის,
სახელმწიფოსმიერმსგავსიფუნქციებისგანხორ
ციელებისათვის).დამატებითისაფასურებისშე
მოღება,მითუმეტესიმპირებისათვის,ვისაცაკ
ონტროლებ,მიზანშეუწონელიდაარაეფექტიანია.

ასევე,ესარაპირდაპირწნეხადაწვებამომხმა
რებელს (არადა, კანონმდებლობით, მარეგული
რებელიკომისია  მომხმარებელთაუფლებების
დაცვაზეაორიენტირებული,მისიერთერთიძირი
თადიფუნქციაა),რადგანრეგულირებისსაფასური
ზრდისმომსახურებისღირებულებას.

ამასთან,ქმნისკორუფციისმაღალრისკს,რად
განდიდიასტიმულიიმისა,რომკომისიამმიიღოს
რაოდენობრივადუფრომეტისახსრები.მაგალი
თად,თუბაზარზეახალიკომპანიისშემოსვლის
შემდეგდიდიაალბათობა,რომფასებიგაიაფდეს
დაბაზარზემოთამაშეკომპანიებისბრუნვაშემ
ცირდეს(გაიაფებულიფასისშედეგად),იზრდება
ალბათობა/სტიმულიიმისა,რომკომისიამმხარი
არდაუჭიროსმსგავსიმოვლენებისგანვითარებას.

ასევე,არასწორადმიგვაჩნიაწლისგანმავლო
ბაშიწარმოქმნილინაშთისსახელმწიფობიუჯეტში
დაბრუნებისუფლებამოსილება (ელექტრონული
კომუნიკაციებისშესახებსაქართველოსკანონის
მე12მუხლი).თუმარეგულირებელორგანოსწლის
ბოლოსრჩებააუთვისებელისახსრები,ესნიშნავს,
რომრეგულირების საფასური არის საჭიროზე
მაღალი.ტარიფიუნდა იყოსდაანგარიშებული
გონივრულობისპრინციპითდაუნდაამოდიოდეს
მხოლოდმარეგულირებელიორგანოსფუნქციონ
ირებისათვისაუცილებელიხარჯებისსაჭიროებ
იდან.თუწლისბოლოსნაშთირჩება,მაშინუნდა
შემცირდესშემდგომიწლისრეგულირებისსაფა

სური,როგორცეს „ელექტროენერგეტიკისადა
ბუნებრივიგაზისშესახებ“საქართველოსკანონით
არისგანსაზღვრული(მუხლი19).

ზემოაღნიშნულიდანგამომდინარე, მიზანშე
უწონლადმიგვაჩნია,მარეგულირებელიორგანო
ებისათვისდაფინანსებისწყაროდრეგულირების
საფასურისგანსაზღვრა. ესკიდევუფრომოუქ
ნელს/ხისტსხდისსისტემას,აზარალებსშესაბამის
სფეროშიბიზნესგარემოსდააქვეითებსსაინვესტი
ციომიმზიდველობას;მაღალიაკორუფციისრისკი;
რეგულირებისგადასახადიწნეხადაწვება,ასევე,
მომხმარებელს.

3. სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ითა (მუხ ლი 
26) და უშ ვე ბე ლია მო ნო პო ლი ური საქ მი ან ობა, ხო
ლო ელ ექ ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ებ ის მა რე გუ ლი
რე ბე ლი კა ნონ მდებ ლო ბის თა ნახ მად, და უშ ვე ბე ლია 
ბა ზარ ზე მო ნო პო ლი ური მდგო მა რე ობა[5,მუხლი
4,პუნქტი2,ქვეპუნქტიბ.]. კანონმდებლობისმი
ხედვით: აკრძალულია მონოპოლიური საქმიან
ობა,გარდაკანონითდაშვებულიშემთხვევებისა.
მომხმარებელთაუფლებებიდაცულიუნდაიქნას
კანონით.

უნდა აღინიშნოსრომ, ამერიკულისამართა
ლის პრაქტიკაში მონოპოლიური საქმიანობა
გულისხმობსმდგომარეობისბოროტადგამოყე
ნებას. მიუხედავადაღნიშნულისა, ჩვენი აზრით,
კონსტიტუციისჩანაწერიორაზროვანიადაქმნის
გაუგებრობას.მთელირიგიადამიანებისა,აღნიშ
ნულჩანაწერსაღიქვამს,როგორცმონოპოლიური
მდგომარეობისმიღწევასდაარა,როგორცმდგო
მარეობისბოროტადგამოყენებას.აქვეუნდააღ
ინიშნოსისიც,რომამერიკულისგანგანსხვავებით,
ქართულისამართალიარარის„პრეცედენტული“.
შესაბამისად,მიუხედავადიმისა,რომკონკურენ
ციისსამართალიმეტნაკლებადზოგადჩარჩოდ/
პრეცედენტულადითვლება[წინასწარგანსაზღვრა
იმისა,ესათუისსაქციელიდანაშაულადითვლე
ბათუარაძალიანრთულია(ეკონომიკურიაგენტი
განაჩენისგამოტანამდევერადგენსდამნაშავეა
თუარა)]დაგადაწყვეტილებებისგამოტანისას
ძირითადადმსოფლიოშიარსებულპრაქტიკასდა
პრეცენდენტებსეყრდნობა,მიზანშეუწონელიააღ
ნიშნულიჩანაწერისკანონმდებლობაშიარსებობა.

უნდააღინიშნოსისიც,რომჩანაწერიწინააღ
მდეგობრივხასიათსატარებს.ანუ,ერთისმხრივ
ვკრძალავთმონოპოლიურიმდგომარეობისბორო
ტადგამოყენებას,მეორესმხრივკივაზუსტებთ,
თუესკანონითარარისდაშვებული.გაუგებარია
რატომუნდაიყოსდაშვებულიკანონითმონოპო
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ლიურიმდგომარეობისბოროტადგამოყენება?
პასუხიცალსახაა,მონოპოლიურიმდგომარეობის
ბოროტად გამოყენების გამონაკლისების გან
საზღვრადაუშვებელია.1

ასევე,კონკურენციისპოლიტიკისმსოფლიოში
არსებულიმოწინავე პრაქტიკა მიუთითებს/აქ
ცენტსაკეთებსარამონოპოლიურსაქმიანობაზე,
არამედდომინირებულიმდგომარეობისბოროტად
გამოყენებაზე.

შესაბამისად,მიზანშეუწონლადმიგვაჩნიაკონ
კურენციისრეგულირებისსაკითხისკონსტიტუცი
ითგანსაზღვრა(მითუმეტეს,რომიქვემითითებუ
ლიაგამონაკლისი„გარდაკანონითგანსაზღვრული
შემთხვევებისა“).1.ესსაკითხიარარისკონსტიტუ
ციისსპეციფიკა2.იწვევსგაუგებრობასადაშიშს
ეკონომიკურაგენტებსათუპოტენციურინვესტო
რებში(ჩანასახშივეხაზსუსვამსხელისუფალი,რომ
დაიწყებსბიზნესისკონტროლს,რაც,ჩვენიაზრით,
მართებულიარარის).

რაც შე ეხ ება „ელ ექ ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ებ
ის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის მე4 მუხლის
ჩანაწერსელექტრონულისაკომუნიკაციოქსელე
ბითსაქმიანობაშიმონოპოლიურიმდგომარეობის
დაუშვებლობისშესახებ (აღნიშნულიმიდგომის
მომხრეძალიანბევრიადამიანიგვხვდებადღეს
მათშორისაკადემიურწრეებში)ცალსახადგაუმ
ართლებელია.

ამასთან,მიზანშეუწონელია,მეწარმეს,რომელ
მაცთავისითავდაუზოგავიშრომით,ინოვაციური
პროდუქტებისდანერგვით,მენეჯმენტისმაღალი
ხარისხისმიღწევითდაა.შ.მიაღწიამონოპოლიურ
მდგომარეობას(აქალბათ,უფროდომინირებული
მდგომარეობისმიღწევაუნდავიგულისხმოთდა
არამონოპოლიური,რადგანმონოპოლიურიმდგო
მარეობასაქონლისურთიერთჩანაცვლებადობის
პრინციპიდანგამომდინარე,რეალურცხოვრებაში
ნაკლებადმიღწევადია,ცალკეული,გამონაკლისი
შემთხვევებისგარდა),აიძულოდააქუცმაცოსთა
ვისიბიზნესი.გაუმართლებელია,გაუქროსტიმული
მეწარმესიყოსძალიანწარმატებულითავისისაქ
მიანობისსფეროში.გაუგებარია,პირს,რომელმაც

1თუმონოპოლიურსაქმიანობაშიუბრალოდმონო-
პოლიურიმგომარეობაიგულისხმება(რისიფიქრისსა-
ფუძველსჩანაწერისმეორენაწილი - „გარდაკანონით
განსაზღვრული შემთხვევებისა“, გვაძლევს მაშინ საე-
რთოდგაუმართლებელია/წინააღმდეგობრივია აღნიშ-
ნულისაკითხისკონსტიტუციითრეგულირება-ეწინაა-
ღმდეგებაკონკურენციისთანამედროვერეგულირების
არსს - დასჯადია არა მონოპოლიური/დომინირებული
მდგომარეობა,არამედამმდგომარეობისბოროტადგა-
მოყენება)

თავისიყოჩაღობისგამომიაღწიამონოპოლიურ
მდგომარეობასდაპატიოსნადაწარმოებსთავის
ბიზნესს (ბოროტადარიყენებსთავისმონოპო
ლიურმდგომარეობას),რატომუნდააუკრძალო
საქმიანობადამოსთხოვობიზნესისდაქუცმაცე
ბა. აღნიშნულიაქრობსბიზნესისგანვითარების
სტიმულსდაუბიძგებსეფექტურ/წარმატებულ
მეწარმეებსბაზრიდანგასვლისაკენ.მაგალითად,
კომუნიკაციებისბაზარზემოთამაშერომელიმე
კომპანიამთუგამოიგონამომსახურებისმიწოდე
ბისისეთიმეთოდი/ტექნოლოგია,რომელიცმკვეთ
რად,პირობითადსამჯერ,აიაფებსმისპროდუქტს
დამოიპოვამონოპოლიურიმდგომარეობაბაზარზე
(იმისგამო,რომსხვაკომპანიებისსაქმიანობამ
უბრალოდაზრიდაკარგა, წამგებიანიგახდადა
გავიდნენბაზრიდან),რატომუნდაავუკრძალოთ
საქმიანობა(რასტიმულიუნდაჰქონდესკომპანიას,
რომგააუმჯობესოსთავისიპროდუქტის/მომსახუ
რებისხარისხიისე,რომიყოსსაუკეთესობაზარზე;
გაიმარჯვოსკონკურენციულბრძოლაში).კომპანი
ას,რომელმაცთავისიშრომით,ყველაწესისდაც
ვითმიაღწიამონოპოლიურმდგომარეობას,იხდის
გადასახადებსდაარიყენებსამმდგომარეობასბო
როტად,რატომუნდაშეუზღუდოფუნქციონირება,
დააქუცმაცოანდააკისროსანქციები,გაუგებარია.

მითუმეტეს, მსოფლიოდიდიხანიამივიდაიმ
დასკვნამდე,რომბაზარზემონოპოლიურიანდო
მინირებულიმდგომარეობაარუნდააიკრძალოს.
უნდააიკრძალოსდომინირებულიმდგომარეობის
ბოროტადგამოყენება.ანუკონკურენციისკანონ
მდებლობისმსოფლიოსსაუკეთესოპრაქტიკაუკვე
ითვალისწინებსარამონოპოლიურისაქმიანობის/
მდგომრეობისაკრძალვას,არამედდომინირებული
მდგომარეობისბოროტადგამოყენებისაკრძალვას.

ასევეგვინდააღვნიშნოთ,რომკანონისჩანაწე
რიწინააღმდეგობრივიხასიათისაა:კანონისჩანა
წერისმიხედვითელექტრონულიკომუნიკაციების
სფეროშისაქმიანობის ერთერთმიზანს „ელექ
ტრონულისაკომუნიკაციოქსელებითსაქმიანობ
აშიმონოპოლიურიმდგომარეობისდაუშვებლობა
დამომსახურებისბაზრისლიბერალიზაცია“წარ
მოადგენს[5,მუხლი4პუნქტი2.ქვეპუნქტიბ.].ანუ
ერთისმხრივიკრძალებამონოპოლიურიმდგომა
რეობა,მეორესმხრივკიკანონმდებლობისლიბერა
ლიზაციისმოთხოვნაა.აღნიშნულიმიდგომაქმნის
გაუგებრობას,თუკანონილიბერალიზაციისკენ
მიდის,წესიერმონოპოლისტსრატომუნდააუკრძა
ლომონოპოლიურიმდგომარეობა (უკიდურესად
გაამკაცრორეგულაცია)ბუნდოვანია.
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ზემოაღნიშნულიდანგამომდინარე, მიზანშე
წონილადმიგვაჩნია:1.გაუქმდესკონსტიტუციის
26ემუხლისჩანაწერი,რომელიცმოიცავსმონო
პოლიურისაქმიანობისაკრძალვისმოთხოვნას.2.
კანონმდებლობითაიკრძალოსარამონოპოლიური
საქმიანობა, არამედდომინირებულიმდგომარე
ობისბოროტადგამოყენება.3.გაიმართოსმსჯე
ლობაკონკურენციისკანონმდებლობისშემდგო
მილიბერალიზაციისათვის (დაარადამატებითი
მარეგულირებელიდებულებებისშემოღებისადა
კიდევუფროგამკაცრებისათვის)დააღნიშული
მიმართულებითდაიხვეწოსკონკურენციისმარე
გულირებელიკანონმდებლობა.

4.1 მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა ბაზ რო ძა ლა უფ ლე ბის 
მქო ნე ავ ტო რი ზე ბუ ლი პი რე ბის თვის სპე ცი ფი კუ რი 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბის და კის რე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე
ბა. კანონმდებლობისმიხედვით,თუმომსახურე
ბისბაზრისშესაბამისისეგმენტისკვლევისადა
ანალიზისჩატარებისშედეგად,კომუნიკაციების
მარეგულირებელიორგანოდაადგენს,რომერთან
რამდენიმეავტორიზებულპირსაქვსერთობლივი
მნიშვნელოვანისაბაზროძალაუფლება,იგიმნიშ
ვნელოვანისაბაზროძალაუფლებისხასიათიდან
გამომდინარე,განსაზღვრავსაღნიშნულიპირების
თვისდაკისრებულსპეციფიკურვალდებულებებს
(მაგ.ინფორმაციისგამჭვირვალობისუზრუნველ
ყოფისვალდებულება;დისკრიმინაციისაკრძალვის
ვალდებულება;დანახარჯებისადაშემოსავლების
განცალკევებულადაღრიცხვის ვალდებულება,
კომისიისმიერდამტკიცებულიმეთოდოლოგიური
წესებისშესაბამისად;ელექტრონულისაკომუნიკა
ციოქსელისშესაბამისელემენტებთანდაშვების
ვალდებულება;სატარიფორეგულირებისადახარ
ჯთაღრიცხვისვალდებულება)[5,თავიV].

როგორცზემოთაღვნიშნეთ,მსგავსიმიდგომა
მკვეთრადაუარესებსბიზნესგარემოსდამიმართუ
ლიაეფექტური/ყოჩაღიმეწარმეებისდასჯისაკენ.
თუპირიკარგადშრომობსდასხვა,ბაზარზემოქ
მედ,კომპანიებთანშედარებითუფროეფექტური
დანაყოფიერია,რისშედეგადაცბაზარზედომინან
ტურმდგომარეობასაღწევს,ისჯება.ანუ,შესაძლე
ბელიამისიეფექტიანობისგამომარეგულირებელ
მაკომისიამდააკისროსდამატებითისპეციფიკური
ვალდებულებები,რათაუკეთაკონტროლოსიგი.

აღნიშნულიკიდევუფროაფრთხობსბიზნესს
დაქმნისშთაბეჭდილებას,რომსახელმწიფოყვე
ლაფეხისნაბიჯზედაგდევსდაგაკონტროლებს,
რაცინვესტიციებისმოზიდვისდაახალი,მსხვილი
ბიზნესისწამოწყებისსურვილისგაქრობასიწვევს;

ზრდისრისკს,რომსახელმწიფოსგანანკერძოჩი
ნოვნიკებისაგანმიღებულიგარანტიების(მათთან
გარიგების)გარეშეარწამოიწყოანგანავითარო
ბიზნესი.

ზემოაღნიშნულიდანგამომდინარე,მიზანშეწო
ნილია, მონოპოლიურიმდგომარეობისდაუშვებ
ლობისადაბაზარზედომინანტურიმდგომარეობის
მქონეორგანიზაციებისათვისდამატებითისპე
ციფიკურივალდებულებებისდაკისრებისშესაძ
ლებლობებიმაქსიმალურადიქნასგამორიცხული
კანონმდებლობით.

5. რე გუ ლი რე ბად ეკ ონ ომ იკ ურ სფე რო ებ ში მოქ
მე დებს ტა რი ფე ბის დად გე ნი სა და სის ტე მა ში ჩარ
თვის რე გუ ლა ცი ები (ლი ცენ ზი ები), რაც ზღუ დავს 
კონ კუ რენ ცი ას.რეგულირებადეკონომიკურსფე
როებშიტარიფებიდასისტემაშიჩართვისრეგულა
ციებისდგინდებაშესაბამისიკანონისსაფუძველზე
მარეგულირებელიორგანოსშიდანორმატიული
აქტით/გადაწყვეტილებით.მაგ.„ელექტროენერგი
ისტარიფებისგაანგარიშებისმეთოდოლოგიების
დამტკიცებისშესახებ“(საქართველოსენერგეტი
კისადაწყალმომარაგებისმარეგულირებელიერ
ოვნულიკომისიისდადგენილება№14,2014წლის
30ივლისი),„წყალმომარაგებისტარიფებისგაან
გარიშებისმეთოდოლოგიისდამტკიცებისშესახე“
(საქართველოსენერგეტიკისადაწყალმომარაგე
ბისმარეგულირებელიეროვნულიკომისიისდადგე
ნილება№212017წლის10აგვისტო),„ბუნებრივი
გაზისტარიფებისგაანგარიშებისმეთოდოლოგიის
დამტკიცებისშესახებ“(საქართველოსენერგეტი
კისადაწყალმომარაგებისმარეგულირებელიერ
ოვნულიკომისიისდადგენილება№332014წლის
25დეკემბერი), საქართველოსკომუნიკაციების
ეროვნულიკომისიისგადაწყვეტილება/კვლევა
(მიღებულია2011წლის25იანვარს)[134]„მოძრავი
საკომუნიკაციოქსელისოპერატორისძირითადი
ქსელისსაკომუტაციოტერმინალურელემენტებ
თანდაშვებისადაურთიერთჩართვის(სატელეფო
ნოზარებისწამოწყების/დასრულების)საბითუმო
ბაზრისშესაბამისსეგმენტებზეკონკურენციის
კვლევისადაანალიზისშედეგებისშესახებ”

გვინდააღვნიშნოთ,რომესმეთოდიფართოდ
აპრობირებულიდადანერგილიამსოფლიოსწამ
ყვან ქვეყნებშიდა კარგ პრაქტიკად ითვლება.
გამომდინარეიქიდან,რომრეგულირებადეკონ
ომიკურისფეროებშიშეზღუდულიაეკონომიკურ
აგენტთარაოდენობა,ბუნებრივადარსებობსდო
მინანტი/მონოპოლიურიკომპანიებიდაალბათობა
იმისა,რომთავისუფალიკონკურენციისპირობები
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შეიზღუდოსძალიანმაღალია (კომპანიებისმიერ
დომინანტური/მონოპოლიური მდგომარეობის
ბოროტადგამოყენებისალბათობამაღალია).მიჩ
ნეულია/მიღებულიპრაქტიკაა,რომსახელმწიფომ
უნდაშექმნასბაზარზეთავისუფალიკონკურენცი
ისპირობები(თითქოსბაზარზეოპერირებადიკომ
პანიებიმოქმედებენთავისუფალკონკურენტულ
პირობებში). შესაბამისად, სახელწმიფოიყენებს
ისეთრეგულირებისმექანიზმებსროგორიცაა,სის
ტემაშიჩართვის/ბაზარზეშესვლისლიცენზიები;
საცალოდასაბითუმოფასებისზღვრულიოდენ
ობებისდადგენა;ბაზარზეოპერირებადიკომპა
ნიებისურთიერთჩართვისტარიფებისდადგენა;
სისტემითსარგებლობაზე(იგულისხმებაგამტარი/
გადამცემისაშუალებებიელექტრო,წყლისდაა.შ.)
უარისთქმისადაგანსაკუთრებულიპირობების
დაწესებისშეზღუდვადაა.შ.

რეალურად,შეიძლებაითქვას,რომაღნიშნული
პოლიტიკითსახელმწიფოზღუდავსკონკურენციას
ბაზარზედახელსუშლის/აფერხებსსისტემისგან
ვითარებას.მათშორისაფერხებსბაზარზემეცნი
ერებატევადიპროდუქციისშექმნისადადანერგვის
შესაძლებლობას.ნაცვლადიმისა,რომსახელწმიფო
პოლიტიკამიმართულიიყოსსისტემაშიმიმზიდ
ველიეკონომიკურიგარემოსშექმნისაკენ,რათა,
რაცშეიძლებამეტიპროგრესულიდაეფექტიანი
კომპანიაიქნასშესულიბაზარზე.ითვლება,რომ
ბაზარზებევრიკომპანიის (დადგენილზღვარზე
მეტირაოდენობისკომპანიის)არსებობაგაუმარ
თლებელია,როგორცეკონომიკურადისეუსაფ
რთხოებიდანგამომდინარედააწესებსთამაშის
წესებს.შესაბამისად,თუსახელმწიფომარდაავალა
სისტემაშიჩართულკომპანიებსრაიმეახალიინოვ
აციურიპროდუქტისანმომსახურებისშექმნა/და
ნერგვა,მოტივაციაიმისა,რომბაზარზემოთამაშე
კომპანიებიგანვითარდნენძალიანდაბალია.(მაგ.
მხოლოდსახელმწიფოდავალებისშედეგდაუშვეს
კომპანიებმაერთმანეთისნომრებითავიანთქსე
ლებშინომრისშეუცვლელადჩართვის(ნომრების
პორტაბელურობის)შესაძლებლობა[20]).

ითვლება,რომ,თუსახელმწიფომარმისცააღ
ნიშნულსექტორებშიბიძგიუკეთესიპროდუქტისა
დამომსახურებისდანერგვას,კომპანიებსარაქვთ
მსგავსისგაკეთებისმოტივაცია;კომპანიებირეგუ
ლირებადსექტორებშიისედაცმაღალ/გარანტირე
ბულმოგებასიღებენდაარაინტერესებთგანვითა
რება.სინამდვილეშიკიამასსწორედსახელმწიფო
პოლიტიკაუწყობსხელს.

მაინცროგორხდებაეს:

1. კომპანიამრომმოინდომოსარსებულიინ
ფრასტრუქტურისმაგივრადშექმნასთავისიმათ
შორისლოკალურიინფრასტრუქტურა(მაგალითად
შექმნასელექტროგადამცემი,კავშირგაბმულობის
ანწყლისსისტემაროგორცგლობალურადისელო
კალურადმაგ.მხოლოდრომელიმერაიონისდო
ნეზებიზნესისშემდგომიგანვითარებისმიზნით)
შეეჯახებაბიუროკრატიულმანქანას,რომელიც
არმისცემს მას აღნიშნულისგანხორციელების
საშუალებას.

შესაბამისად, ყველამოთამაშე იძულებულია
ისარგებლოსმხოლოდარსებულიინფრასტრუქტუ
რითრაცზღუდავსკონკურენციასდააქცევსზემო
აღნიშნულიმიდგომისგამართლებისმსხვერპლად
(ინფრასტრუქტურა მორგებულია პირობითად
მხოლოდსამკომპანიაზე.მეოთხესარსებობაგა
უმართლებელიადაამსამსრეგულაციებიჭირდება
რათაარდაიჩაგროსმომხმარებელი/ბაზარზეარ
დაირღვესკონკურენტულიპირობები).

ესამცირებსსახელმწიფოპოლიტიკისმოქნილო
ბისხარისხს.ნაცვლადიმისა,რომსახელმწიფოფიქ
რობდესბუნებრივადშემქნასბაზარზეკონკურენ
ტულიპირობები,მისიპოლიტიკაფოკუსირებულია
კონკრეტულიფორმულებისდახვეწაზერომლის
საშუალებითუფროეფექტიანადხდებაბაზრის
კვლევა;ურთიერთჩართვის,საბითუმოდასაცალო
ტარიფებისდადგენადაა.შ.შესაბამისადსისტემა
ექცევაეკონომეტრიკული/ფორმულებისშემუშავე
ბისადადახვეწისჩარჩოში,რაცკიდევუფროაშორ
ებსმასრეალურიბაზარისგანბაზარზერეალურად
არსებულ/შესაძლებელკონკურენციისგან.

2.სახელმწიფო,კომპანიებსუწესებსურთიერთ
ჩართვისტარიფებისზედაზღვრებსრაცგაუგებ
არიადაკიდევუფროზღუდავსკონკურენციას.

ანუიმისშიშით,რომბაზარზეოპერირებადმა
კომპანიამმეორეკომპანიასარდაიწესოს„ეკონ
ომიკურადგაუმართლებელი(მათშორისდისკრი
მინაციულისხვადასხვაკომპანიებსსხვადასხვა)
ფასი“ მისი ქსელითსარგებლობისათუქსელში
შესასვლელადითვლება,რომსახელმწიფოუნდა
ჩაერიოსპროცესში.

აღნიშნულიმიდგომა ბუნდოვანიადაუფრო
მეტადზღუდავსკონკურენციასადაბაზრისგანვი
თარებას.იგიაქრობსკომპანიებისგანვითარებისა
დაკონკურენციულადმდგრადკომპანიადჩამოყა
ლიბებისსურვილს.

დავუშვათრომბაზარზეოპერირებსკომპანია,
რომელშიცჩართულიამომხმარებელთაუმრავლე
სობა.ესკომპანიადომინანტიაბაზარზედაცდი
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ლობსბაზარზეარშემოუშვასსხვაკომპანიადამი
იღოსმაქსიმალურიმოგება.ამიტომისკონკურენტ
კომპანიებსუწესებსმისქსელშიშესვლის,ჩართვის
მაღალტარიფსრათაკონკურენტკომპანიასგა
უძვირდესმომსახურებადაფასი.ესაღიქმებასა
ხელმწიფოჩარევისარგუმენტად[თუმცადაშვება
თეორიულიადათუსახელმწიფოარჩაერევა ან
არასწორადარჩაერევა,(მაგალითადლიცენზიას
მისცემსმხოლოდერთანორკომპანიას,შეუქმნის
საგადასახადოანსატარიფოშეღავათებსდაა.შ.)
ნებისმიერკონკურენტულადშეზღუდულბაზარ
ზეიმისალბათობა,რომერთიკომპანიაფლობდეს
მომხმარებელთასრულუმრავლესობასძალიან
მცირეა]. ჩვენვთვლით,რომსწორედაღნიშული
მოვლენა ამძაფრებსკონკურენციულბრძოლას
ბაზარზედაქმნისუფროძლიერიდაკონკურენტუ
ლადმყარიკომპანიებისჩამოყალიბების/ბაზარზე
შესვლისსტიმულს(ესმოვლენაარსაჭიროებსსა
ხელმწიფოსმხრიდანჩარევას).

კერძოდ,მომხმარებელი,რომელიცამათუიმ
კომპანიისმომსახურებითსარგებლობსყოველ
თვისცდილობსუკეთესი მომსახურება მიიღოს
რაცშეიძლებადაბალფასად.მიუხედავადიმისა,
რომდომინანტიკომპანიასშეიძლებაფლობდეს
მომხმარებელთაუმრავლესობასდა აწესებდეს
მისქსელშიჩართვისმაღალტარიფს,კონკურენ
ტიკომპანიაეცდებამომხმარებლისსხვაუკეთესი
პირობებისშეთავაზებითგადმობირებას(მაგ.მის
ქსელშიუფრომცირეფასისშეთავაზება;მომსა
ხურებისმიღებისუფრომაღალიხარისხი,მცირე
დროდამდგრადობა; ინოვაციურიპროდუქტის
შეთავაზება,რომელიცმკვეთრადამაღლებსხა
რისხსაიოლებსდააიაფებსპროდუქტსდაა.შ.).
დომინანტიკომპანიისუპირატესიმდგომარეობის
შენარჩუნებაბაზარზე(თუიგიმუდმივადარეცდე
ბახარისხისზრდასადაპროდუქტისეკონომიკურ
ადგამართლებულიფასისდაწესებას)დროებითია.
ამმდგომარეობისდიდიხნითშენარჩუნება (თუ
სახელმწიფოსგანექსკლუზიურიპირობებითარ
სარგებლობსკომპანია)ზემოგებისათუეკონომ
იკურადარაკონკურენტულიპირობებისშენარ
ჩუნებისპირობებშიშეუძლებელია. მიუხედავად
იმისა,რომშეზღუდულიკონკურენციისბაზარზე
ოპერირებს,იგიდაკარგავსმომხმარებელსრადგან
კონკურენტიკომპანიებიშეთავაზებენუკეთესპი
რობებსდამომხმარებელიეტაპობრივადგადაინ
აცვლებსკონკურენტკომპანიებში.

3.სახელმწიფოკომპანიებსუწესებსსაბითუმო
დასაცალოფასისზედაზღვრებს.რაცკიდევუფრო

ზღუდავსკონკურენციასდაამცირებსკონკურენ
ციისგანვითარებისსტიმულს.შეზღუდულჩარ
ჩოებშიგადაჰყავსკონკურენციისგანვითარების
ბუნებრივისტიმულები.

აღნიშნულირეგულაციისშემოღებისაუცილ
ებლობაგანპირობებულიაშემდეგიარგუმენტით:
გამომდინარეიქიდან,რომკომპანიებიბაზარზე
არიანდომინანტურმდგომარეობაშიარშევიდნენ
ერთმანეთთანკარტელურგარიგებაშიდამაქსიმა
ლურიმოგებისმიღებისმიზნითარგაზარდონფასი
არაადეკვატურად(არდააწესონ„ეკონომიკურად
გაუმართლებელიფასი“).

რეალურადესმიდგომაკიდევუფროზღუდავს
კონკურენციასბაზარზედაამცირებსსისტემის
განვითარების (მათშორისკონკურენტულიგან
ვითარების)სტიმულს.კერძოდ:1.მაღალიფასის
დაწესებას აქვსთავისიზღვარი, იგი შეიძლება
გაიზარდოსიქამდესანამმომხმარებელიგადახ
დისუნარიანია.ანუვერგასცდებამომხმარებლის
შესაძლებლობისზღვარს.რაცუფრომეტიმომხმა
რებელიაბაზარზემითმეტიამოგებისგაზრდის
შესაძლებლობა (მეტი მოგების მიღებისშანსი),
შესაბამისად, კომპანიის მიზანირაცშეიძლება
მეტიფასისდაწესებაკიარარის, არამედფასის
იქამდეგაზრდასანამშესაძლებელიიქნებარაც
შეიძლებამეტიმომხმარებელიჰყავდეს(ფასების
იმზღვრამდეგანსაზღვრარომელიცმასძირითად
მომხმარებელსარდააკარგვინებს).2. კომპანიის
მიერმაღალიფასისდაწესება/მოგებისზრდა,იწ
ვევსბაზარზეარსებულითავისუფალიკაპიტალის
მიმართვასამსექტორისაკენ (იქითსადაცმეტი
მოგებისმიღებისშანსია).ანუ,პირობითად,დღეს
თუმობილურბაზარზეოპერირებსსამიკომპანია,
ფასებისზრდისშემთხვევაშიგაჩნდებაბაზარზე
დამატებითიკომპანიებისშესვლისსურვილი.უფ
რომეტიც,შეიძლებაგაჩნდესბაზარზეისეთიკომ
პანიებისშესვლისსურვილი,რომელიცმზადარის
არსებული ინფრასტრუქტურის პარალელურად
თავისიინფრასტრუქტურაგააკეთოს(მათშორის,
მაგალითად,ფიჭურისისტემისმაგივრად,დანერ
გონმობილურიმომსახურებარადიოსიხშირეებზე,
რომელიცუფროუსაფრთხოაჯანმრთელობის
თვის)სექტორში.დღევანდელიმიდგომითკიაღ
ნიშნულისგანხორციელებისსურვილიდაკარგული
აქვსროგორცკერძოსექტორსისესახელმწიფოს
(სტიმულირომმსგავსი კომპანიებისმოსაზიდი
გარემო შექმნას ბაზარზე). 3.დაწესებულიზე
დაზღვარიუზღუდავსკომპანიასმეტიმოგების
მიღებისსაშუალებას,რაცზღუდავსსისტემაში
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რეინვესტირებისმოცულობას.რეინვესტირების
მოცულობისზრდაკითავისმხრივდაკავშირებუ
ლიაუფროეფექტიანიმომსახურების,განახლებუ
ლიტექნოლოგიებისდანერგვისდაშესაბამისად
დანახარჯებისშემცირების (რაცკონკურენტულ
გარემოშიფასისშემცირებისსაწინდარია)შესაძ
ლებლობებთან.ზემოაღნიშნულიმიდგომა,ასევე,
ზღუდავსსისტემისმდგრადობასდაბაზარზეახ
ალიკომპანიებისშესვლისსტიმულს(თუარიქნა
საკმარისიშემოსავალიკომპანიასუბრალოდარ
უღირსბაზარზეშესვლისათვისრესურსებისხარ
ჯვა.საკმარისიტარიფისგათვლაკიფორმულების
საშუალებითარარისეფექტიანი),რაცთავისმხრივ
ზღუდავსკონკურენტულგანვითარებასბაზარზე.

ზემოაღნიშნულიმიდგომისოპონენტებიიტყვი
ან(გარდა,პუნქტებშიმოყვანილიარგუმენტებისა),
რომესყველაფერითეორიაადაპრაქტიკულადამ
ისგანხორციელებაშეუძლებელია/უტოპიაა.ასევე,
სახელმწიფოუსაფრთხოებიდანგამომდინარეესე
მარტივადმსგავსიმიდგომებისდანერგვაშეუძ
ლებელია.ენერგეტიკისადა კავშირგაბმულობის
სისტემების მდგრადობა პირდაპირ კავშირშია
ქვეყნისუსაფრთხოებასთან.შესაბამისად,საჭი
როასახელმწიფოსგანკარგადდარეგულირებული
სისტემადაა.შ.

ოპონენტებისსაპირწონედშეიძლებაითქვას
(გარდაზემოთმოყვანილიარგუმენტებისა),რომ
ყველამიდგომათავდაპირველადთეორიაა(დღეს
არსებული, პრაქტიკაშიდანერგილი მოდელიც
თეორია იყოთავიდან), სანამ არდადგება მისი
პრაქტიკაშიდანერგვისშესაძლებლობა.თუჩა
ნასახი/საფუძველისწორთეორიულმიდგომაზეა
დაფუძნებულიმაშინმისიგანხორციელებასწორ/
ეკონომიკურადდასოციალურადგამართლებულ
დაეფექტიანშედეგსმოიტანს.ხოლოთუსაფუძ
ველიარასწორიაშედეგიცეფექტიანივერიქნება
(როგორცმეცნიერებაში, არასწორიდაშვებას/
საფუძველსმეცნიერულიკვლევაარასწორშედე
გამდემიჰყავსდაპირიქით).

ამასთან,ჩვენკარგადგვესმისქვეყნისუსაფ
რთხოებისდაარსებულიმოდელისდანერგვისარ
გუმენტები.ისიცრომზემოაღნიშნულიმიდგომის
დანერგვამოითხოვსდიდსიფრთხილესდაერთი
ანადგაუმართლებელიამისიგანხორციელება.ჩვენ
ვსაუბრობთ,თუსაითუნდაიყოსსისტემისმოწყო
ბისხედვამიმართულიდაროგორისტიმულებიუნ
დაშექმნასსახელმწიფომ(თუნდაცეტაპობრივად)
სისტემისგანვითარებისათვის.სწორიმიდგომის
ფარგლებშისახელმწიფოუსაფრთხოებისელემ

ენტებიცუფრომყარი,მდგრადიდაპროგრესზე
ორიენტირებულიიქნება.

ჩვენიმოსაზრებისგამყარებისმიზნითგანვიხი
ლავთკონკრეტულირეგულირებადსექტორებსდა
წარმოვადგენთჩვენსმოსაზრებებსრატომარის
არაეფექტიანიამსფეროებისზედმეტადრეგული
რება(მითუმეტესსექტორულიმარეგულირებელი
უწყებისარსებობადასპეციალურიკანონმდებლო
ბითდარეგულირება):

მა გა ლი თად ენ ერ გე ტი კის სექ ტორ ში:
1. გამომუშავებულელექტროენერგიასვერ

ინახავდაიგიაუცილებლადუნდაგაყიდო.წინა
აღმდეგშემთხვევაში,უბრალოდდაკარგავ(შესა
ბამისად,კომპანია,პირველრიგში,თავისთავთან
არისკონკურენციაშითუპროდუქტსდროზეარ
გაყიდისუბრალოდდაკარგავსმას).

2. გამომუშავებული ელექტრო ენერგია
შეიძლებასხვაქვეყანაშიგაიტანოექსპორტზე,
მაგრამ იქაც ვერგაყიდი იმაზე მეტფასში,რა
ფასიც მზად არის, რომ გადაიხადოს იქაურმა
მომხმარებელმა. თან სხვა ქვეყნის ბაზარზე
კონკურენციასაუცილებლადგაგიწევსკონკუ
რენტიიმპორტიორებიდაადგილობრივიმწარ
მოებლები.ასევე,ელექტროენერგიისმიწოდების
საშუალებები,როგორცწესი,შეზღუდულიადა
შესაბამისად,სატარიფოპოლიტიკამოუქნელი/
ხისტი.

3. დღევანდელმსოფლიოშიუკვეარსებობს
ელექტროენერგიისმიღებისროგორცინდივიდუ
ალური(მზისბატარეებისსაშუალებით,რომელიც
უზრუნველყოფსინდივიდუალურად,მთელისახ
ლისმომარაგებასსაჭიროელექტროენერგიით.
მცირეზომის ჰესებიდა ა.შ.), ისეგლობალური
ალტერნატიულისაშუალებები, (ქარის, მზისდა
ა.შ)რაცუზრუნველყოფსკონკურენციას (აქვე
შეიძლებადადგესსაკითხი,რომელექტროენერ
გიის მარტოგამომუშავება არ არის საკმარისი
მისიმიწოდებაცშეზღუდულიაო,მაგრამსწორი
პოლიტიკისფარგლებშიმიწოდებისსაშუალებების
დივერსიფიცირებაცშეიძლება. მითუმეტეს,რომ
ზემოთნახსენებელექტროენერგიისმიღებისინ
დივიდუალურისაშუალებებიარმოითხოვსრაიმე
ერთიანშეზღუდულმიწოდებისსისტემას).

პრაქტიკულიმაგალითიმოყვანილმსჯელობას
თანდაკავშირებითშეიძლებაითქვას,რომუკვე
არსებობს:

1.2016წელსჩილეშიმზისენერგიისჭარბიგა
მომუშავებისგამომისიფასიგანულდა(2016წელს
ჩილეშიმზისენერგიაზემომუშავე29ელექტრო
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სადგურიიყო.ქვეყანამზისელექტროსადგურების
რიცხვისზრდას15ერთეულითაპირებს[47,48]).

2.ფინეთშიქარისგენერატორებისმიერგამო
მუშავებულიელ.ენერგიისგამოტარიფმამკვეთ
რადდაიკლო2020წლის17თებერვალსელექტრო
ენერგიისფასმამინუს20 ევროცენტიშეადგინა
ერთმეგავატსაათელექტროენერგიაზე[49].

3. შვედებმა2019წლიდანუკვედაიწყესმზის
ენერგიისგადასახურისაშუალებებისწარმოება
რომელსაცკრამიტისფორმააქვსდამისიფასიჩვე
ულებრივიგადასახურიმასალისფასისტოლია[50].

4.ილონმასკისკომპანიაTeslaმ2019წლიდან
მზისპანელებისსახურავებისახალი,მესამეთაობ
ის,ვერსიისწარმოებადაიწყო.აღსანიშნავია,რომ
კომპანიისგანცხადებითმათიუახლესიპანელებით
სახურავისმონტაჟიიგივეჯდებარაცსტანდარტუ
ლიმასალითსახლისგადახურვა[51].

5. აღსანიშნავიაასევე,რომკონსალტინგური
კომპანია „WoodMackenzie“ისენერგეტიკისექ
სპერტებისგანცხადებით2023წლისთვის მზის
საშუალებითგამომუშავებულიელექტროენერგია
გაზზეუფროიაფიიქნება[52;53].

6.2020წელისდასაწყისშიმეცნიერებმაუკვეგა
მოიგონესხელსაწყორომელიცშესაძლებელსხდის
ჰაერისგანელექტროენერგიისგამომუშავებას.ამ
ტექნოლოგიისდახვეწისშედეგადსაერთოდდაკარ
გავსაზრსენერგეტიკისსექტორისსპეციფიკური
რეგულირებისსაკითხი[54].

7.ქუთაისშიმზისენერგიისპანელებისმწარმო
ებელიქარხანაგაიხსნა[55].ქარხანაგერმანულმა
კომპანია „ეი სოლარმა“ გახსნა [56],რომელიც
მესამეწელიაუკვეწარმატებითოპერირებსქარ
თულბაზარზე.აღნიშნულიკიდევერთხელმიუთ
ითებსრომშესაბამის ბაზარზე კონკურენციის
შეზღუდვაზესაუბარიუკვეგუშინდელიდღეადა
სისტემისსწორადმოწყობისშემთხვევაშისექტო
რისპეციფიკურ/განსაკუთრებულრეგულირებას
არსაჭიროებს.

შესაბამისად,სახელმწიფოპოლიტიკამიმართუ
ლიუნდაიყოსარამკაცრირეგულირებისკენარამ
ედზემოაღნიშნულიტექნოლოგიებისდანერგვის,
რეგულაციებისმაქსიმალურადშემცირებისადა
ბაზარზემეტიკომპანიებისშესვლისსტიმულების
შექმნისკენ.

სა ინ ტე რე სოა სა ქარ თვე ლოს მა გა ლი თი 
ქვეყნისუახლესისტორიაში (90იანწლებშიდა
2000იანებისდასაწყისში),გვახსოვსმაგალითები,
როცაელექტროენერგიაექსპორტზეგაჰქონდათ
დაქვეყნისმოსახლეობასუკიდურესადშეზღუდუ

ლადმიეწოდებოდა (ესსიტუაციაოპონენტებმა
შეიძლებაგამოიყენონარგუმენტად,რომსწორედ
ამიტომ,რომარმოხდესმსგავსიშემთხვევები,აუც
ილებელიასისტემისრეგულირება).საინტერესოა
აღნიშნულიფაქტზემსჯელობა:

1. მიუხედავადიმისა,რომსისტემასჰყავდა
მარეგულირებელიუწყებაენერგეტიკისსფერო
იყოგაკოტრების/განადგურებისზღურბლზე

2. საქართველოშიდაწესებულირეგულაცი
ებისადამოშლილიინფრასტრუქტურისგამოელ
ექტროენერგიისგაყიდვაწამგებიანიიყო.შესაბამი
სადმწარმოებელიცდილობდაექსპორტზეგატანას
დასაქართველოსმოსახლეობაელექტროენერგიის
გარეშეიყოდარჩენილი(ასევე,სისტემისწამგები
ანობისდამოშლილიინფრასტრუქტურისგამოარ
ცდილობდნენეკონომიკურიაგენტებიბაზარზე
შესვლასანინვესტიციებისგანხორციელებას).

3. როგორცკისისტემაშიდაინერგამეტნაკ
ლებადსწორითამაშისწესები(მათშორისფასის
განსაზღვრისმეტადსწორი/ეფექტიანიმექანიზმი)
დამოწესრიგდაინფრასტრუქტურა,ქვეყნისენერ
გოსისტემაგახდამდგრადიდაელექტროენერგიის
დეფიციტიაღმოიფხვრაქვეყანაში(20042005წლი
დან).

შესაბამისად,განხორციელებული/განსახორცი
ელებელირეფორმების/საქმიანობისპარალელუ
რადთუმოვახდენთელექტროენერგიისროგორც
წარმოებისისემიწოდებისწყაროებისდივერსიფი
ცირებასდაუზრუნველვყოფთკომპანიებისდაშ
ვებისთავისუფლებასარარეგულირების,არამედ,
უბრალოდ,სისტემისთამაშისწესებშიარჩარევის
მეშვეობით,მწარმოებელიდამიმწოდებელიკომპა
ნიებივერშეძლებენფასებისთავისნებაზედაწე
სებას.პირიქით,სისტემაგახდებაუფრომოქნილი,
ეფექტიანიდამივიღებთუკეთესმომსახურებას
შესაძლებლადდაბალ(ბაზარზეარსებულისიტუ
აციიდანგამომდინარეოპტიმალურ)ფასში.

რაც შე ეხ ება კო მუ ნი კა ცი ებ ისა და მა უწყებ ლო
ბის სფე როს.

პოსტინდუსტრიულერაში,მაშინ,როცაკომუ
ნიკაციისუამრავისაშუალებაარსებობს,რატომ
უნდაგვქონდესესეთიმკაცრიმარეგულირებელი
კანონმდებლობადასექტორულიმარეგულირებე
ლიკომუნიკაციებისსექტორშიგაუგებარია. ას
ევე,დასაზუსტებელიამაუწყებლობისსექტორის
არსებულიფორმითრეგულირებისსაჭიროების
საკითხი.რატომ არის მაუწყებლობის ბაზარზე
კონკურენციისხელოვნურიჩარევითრეგულირე
ბისაუცილებლობამაშინ,როცა,დღესდღეობით,
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ინფომრაციისგავრცელების,გადაცემებისშექმნი
სადასაზოგადოებისთვისმიწოდებისსხვადასხვა
ალტერნატივებიარსებობს(როგორცინტერნეტით
ისე„სიხშირულიმაუწყებლობით“).

კომუნიკაციებისადამაუწყებლობისარსებული
ფორმითრეგულირებააზრსკარგავსიმფონზეც,
როცადაგეგმილია,უახლოესმომავალში (2020
2021 წლისთვის) მთელიდედამიწაზე  უფასო
ინტერნეტისმიწოდება  ილონმასკმა2უკვეგა
ნაცხადა,რომიგიაპირებსმთელდედამიწასუფასო
ინტერნეტიმიაწოდოს.მასკისმიერდაფუძნებულმა
კომპანიაSpaceXმაუკვეგაუშვა60თანამგზავრი
ორბიტაზე. პროექტისფარგლებში, იმისათვის,
რომმთელდედამიწასმაღალისიჩქარის1GB/წმ
ინტერნეტიმიეწოდოს,დაგეგმილია,ორბიტაზე
ჯამში,12,000თანამგზავრისგაშვება[44,45,46]

ზემოაღნიშნულიდანგამომდინარევფიქრობთ,
რომკონკურენტულიგარემოსშექმნაშესაძლებე
ლიამათშორისე.წ.რეგულირებადეკონომიკურ
სფეროებშიისე,რომსახელმწიფოსჩარევისადა
რეგულაციებისგარეშე (მინიმალურადჩარევის)
მივიღოთოპტიმალური,ჯანსაღიბაზრისთვისდა
მახასიათებელისიტუაცია.

დას კვნა
დასკვნისსახითვიტყვით,რომ:
1.მიზანშეწონილადმიგვაჩნიაქვეყანაშიკონ

კურენციისპოლიტიკისზედამხედველობაგანა
ხორციელოსერთმაპასუხისმგებელმაორგანომ,
კონკურენციის სააგენტომ, ეკონომიკის ყველა
სფეროში.მათშორის,რეგულირებადეკონომიკურ
სფეროებში.

2.კონკურენციისმარეგულირებელჩარჩოკა
ნონითუნდაგანისაზღვროსკონკურენციისრეგუ
ლირებისძირითადიდებულებებიყველასექტორში
დამასთანშესაბამისობაშიუნდამოვიდესყველა
კონკრეტული/სპეციფიკურიკონკურენციისმარე
გულირებელიდებულება.

2ილონრივიმასკი—ამერიკელიბიზნესმენი,გამო-
მგონებელიდაინვესტორი;SpaceX-ისდამფუძნებელი,
აღმასრულებელიდირექტორიდაწამყვანიდიზაინერი;
Tesla,Inc.-ისთანადამფუძნებელიდააღმასრულებელი
დირექტორი;x.com-ისთანადამფუძნებელი,რომელსაც
დაფუძნებიდან ერთი წლის შემდეგ შეეცვალა სახელი
დადაერქვაPayPal.

3.უნდაგაუქმდესრეგულირებისსაფასური,
რომელიცმარეგულირებელიორგანოებისათვის
დაფინანსებისწყაროსწარმოადგენს.მარეგული
რებელიორგანოებიუნდაგადავიდესსაბიუჯეტო
დაფინანსებაზე.

4.მიზანშეუწონელიაკონკურენციისრეგული
რებისსაკითხისკონსტიტუციითგანსაზღვრა(მი
თუმეტეს,რომიქვემითითებულიაგამონაკლისი
„გარდაკანონითგანსაზღვრულიშემთხვევებისა“).

5.მიზანშეწონილიაგაუქმდეს„ელექტრონული
კომუნიკაციებისშესახებ“საქართველოსკანონით
განსაზღვრულიელექტრონულისაკომუნიკაციო
ქსელებითსაქმიანობაშიმონოპოლიურიმდგომა
რეობისდაუშვებლობისდებულება.

6.გაიმართოსმსჯელობაკონკურენციისკანონ
მდებლობის,მათშორისრეგულირებადიეკონომ
იკურისფეროებისმარეგულირებელიკანონმდებ
ლობის, შემდგომილიბერალიზაციისათვის (და
არადამატებითიმარეგულირებელიდებულებების
შემოღებისადაკიდევუფროგამკაცრებისათვის)
დააღნიშულიმიმართულებითდაიხვეწოსკონკუ
რენციისმარეგულირებელიკანონმდებლობა.

ამ რი გად შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ რე გუ ლი რე ბა დი 
ეკ ონ ომ იკ ური სფე რო ები, დღეს დღე ობ ით შე მო ღე
ბუ ლი რე გუ ლა ცი ებ ის მძე ვა ლია. 

შესაბამისად,საქართველოსსოციალურეკონ
ომიკურიმდგომარეობიდან,ქვეყნისეკონომიკური
ზომისადა გეოპოლიტიკური გამოწვევებიდან
გამომდინარე,ქვეყანასარესაჭიროებარეგული
რებადეკონომიკურსფეროებშიდღესარსებული
კონკურენციისრეგულირებისმკაცრიმექანიზმები
(მითუმეტეს,რომნორმატიულიბაზა/რეფორმები
რეგულირებისკიდევუფროგამკაცრებისკენარის
მიმართული,იშვიათიგამონაკლისისგარდა).რე
ფორმებიუნდაიყოსმიმართულირეგულირების
მექანიზმებისშემსუბუქებისკენდაარაგამკაც
რებისკენ.სისტემაუნდამოეწყოსისერომკონკუ
რენციისხელოვნურადრეგულირებისსაჭიროება
უფროდაუფრომცირდებოდეს (კონკურენციის
რეგულირების მიზნით, სფეროში სახელმწიფო
მხრიდანჩარევახდებოდესმინიმალურად,გარდა
უვლადაუცილებელშემთხვევებში.სისტემაუნდა
აიგოსისე,რომარუნდაიყოსსახელმწიფორეგუ
ლირებისსაჭიროება).
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გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა

1.საქართველოსკონსტიტუცია
2.საქართველოსკანონი„თავისუფალივაჭრობისადაკონკურენციისშესახებ“
3.საქართველოსკანონი„კონკურენციისშესახებ“
4.საქართველოსკანონი„ეროვნულიმარეგულირებელიორგანოებისშესახებ“
5.საქართველოსკანონი„ელექტრონულიკომუნიკაციებისშესახებ“
6.საქართველოსკანონი„ელექტროენერგეტიკისადაბუნებრივიგაზისშესახებ“
7.საქართველოსკანონი„რეგულირებისსაფასურისშესახებ“
8.საქართველოსკანონი„მაუწყებლობისშესახებ“
9.საქართველოსკანონი„ფასიანიქაღალდებისბაზრისშესახებ“
10.საქართველოსორგანულიკანონი„საქართველოსეროვნულიბანკისშესახებ“
11.საქართველოსკანონი„კომერციულიბანკებისსაქმიანობისშესახებ“
12.საქართველოსკანონი.„დაზღვევისშესახებ“
13.საქართველოსკანონი„სახელმწიფოშესყიდვებისშესახებ“
14.საქართველოსკანონი„მონოპოლიურისაქმიანობისადაკონკურენციისშესახებ“,
15.საქართველოსმთავრობის2010წლის3დეკემბრის#1551განკარგულება„კონკურენციისპოლი

ტიკისყოვლისმომცველისტრატეგიისდამტკიცებისშესახებ“
16.საქართველოსენერგეტიკისადაწყალმომარაგებისმარეგულირებელიეროვნულიკომისიის,2014

წლის30ივლისის№14დადგენილება„ელექტროენერგიისტარიფებისგაანგარიშებისმეთოდოლოგიების
დამტკიცებისშესახებ“

17.საქართველოსენერგეტიკისადაწყალმომარაგებისმარეგულირებელიეროვნულიკომისიის2017
წლის10აგვისტოს№21დადგენილება„წყალმომარაგებისტარიფებისგაანგარიშებისმეთოდოლოგიის
დამტკიცებისშესახე“

18.საქართველოსენერგეტიკისადაწყალმომარაგებისმარეგულირებელიეროვნულიკომისიის2014
წლის25დეკემბრის№33დადგენილება„ბუნებრივიგაზისტარიფებისგაანგარიშებისმეთოდოლოგიის
დამტკიცებისშესახებ“

19.საქართველოსკომუნიკაციებისეროვნულიკომისიისგადაწყვეტილება/კვლევა(მიღებულია2011
წლის25იანვარს)[134]„მოძრავისაკომუნიკაციოქსელისოპერატორისძირითადიქსელისსაკომუტაციო
ტერმინალურელემენტებთანდაშვებისადაურთიერთჩართვის(სატელეფონოზარებისწამოწყების/დას
რულების)საბითუმობაზრისშესაბამისსეგმენტებზეკონკურენციისკვლევისადაანალიზისშედეგების
შესახებ”http://www.gncc.ge/ge/legalacts/solutions/2011269.page

20.საქართველოსკომუნიკაციებისეროვნულიკომისიის2010წლის6ივლისის#3დადგენილებით
დამტკიცებულიდებულება„სააბონენტონომრებისპორტაბელურობისშესახებ“.https://matsne.gov.ge/
ka/document/view/1030770?publication=0

21.Karchava,L.andKutaladze,E.,2020.TourismasoneoftheprioritydirectionsinGeorgia/ტურიზმი
როგორცერთერთიპრიორიტეტულიმიმართულებასაქართველოში.TheNewEconomist,15(2,2020),
pp.11.

http://www.neweconomist.com.ge/journal/article/TourismasoneoftheprioritydirectionsinGeorgia
turizmirogorcerTerTiprioritetulimimarTulebasakarTveloSi1603913380

22.Karchava,L.,2014.AgainabouttheinvestmentenvironmentinGeorgiaOrwhatkindofinvestordowe
need?/ისევსაინვესტიციოგარემოსშესახებსაქართველოშიანუროგორიინვესტორიგვჭირდება?.The
NewEconomist,9(3,2014),pp.11.

http://neweconomist.com.ge/journal/article/AgainabouttheinvestmentenvironmentinGeorgiaOrwhat
kindofinvestordoweneed1597473717

23.Karchava,L.,2018.TheoreticalbasicsofbusinesscommunicationandItsconnectionwithothersciences/
ბიზნესკომუნიკაციებისთეორიულისაფუძვლებიდამისიკავშირისხვამეცნიერებებთან.TheNewEcono
mist,13(3,2018),pp.11.

http://neweconomist.com.ge/journal/article/bizneskomunikaciebisTeoriulisapuZvlebidamisikavSiri



#4(59), 2020, Vol. 15, Issue 3.

aaee

TH
E 

N
EW

 E
CO

N
OM

IS
T 

/ 
TH

E 
N

EW
 E

CO
N

OM
IS

T 
/ 
a
x
a
l
i
 
e
k
o
n
o
m
i
s
t
i

a
x
a
l
i
 
e
k
o
n
o
m
i
s
t
i

SCIENCE/SCIENCE/mecnierebamecniereba

27

ISSN 1512-4649ISSN 1512-4649

sxvamecnierebebTan1594468243
24.Karchava,L.,2012.Businesscommunications.Tbilisi,Loi,328.
25.Lomia,E.,2020.„ახალიმსოფლიოწესრიგის“ისტორიულინარატივები.TheNewEconomist,15(1,

2020),pp.11.
26.Lomia,E.,2020.TheEvaluationofRussia’sforeignpolicytowardsGeorgiafollowingthe‘RoseRevolution’.

JournalofLibertyandInternationalaffairs,6(1),pp.112128.
27.Lomia,E.,2017.TheUnitedStatesRussiaRelationsBeforeandAfterRussia’sInterventioninGeorgiaand

Ukraine.
28.LordkipanidzeR.ObjectiveLawsfromWiseCompetitionandMarathonofLifeforStrengthenINTERPOL.

BystudyingofscientificcoursesatHarvard,St.PetersburgandI.JavakhishviliTbilisiUniversities:2021:726.
http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.13704.24320
29.LordkipanidzeR.Practicalapplicationofmy700worksattheResearchgate
http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.26557.49125
30.LordkipanidzeR.Forcreation(withUNassistance)antipandemicandanticonflicteconomiczones“Wealth

Catalyzing”.ThesesonLaw,EconomicPolicyandMoney:IssueN3:2021.
http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28326.96325
31.Mgeladze,L.,2020.FutureEconomyandGeorgia/მომავლისეკონომიკადასაქართველო.TheNew

Economist,15(2,2020),pp.11.
32.Mgeladze,L.,2020.მკვდრადშობილისაჯაროსამსახურისმაკოორდინირებელიინსტიტუტი.The

NewEconomist,15(1,2020),pp.11.
33.Mgeladze,L.,2019.ეროვნულივალუტასაქართველოში,ეკონომიკურიგანვითარებისშემაფერხე

ბელითუხელშემწყობიინსტრუმენტი.TheNewEconomist,14(2,2019),pp.11.
34.LashaTabatadze,,,TheNewVisionofModernManagementTheory”,TheNewEconomist,No12(2020),

Vol15,Issue1;
35.LashaTabatadze,,,TheEvolutionofManagementTheories”,TheNewEconomistNo34(2019),Vol14,

Issue2;
36.სლავაფეტელავა,„კონკურენციისთეორიადაანტიმონოპოლიურირეგულირებასაქართველოში“

გამომცემლობა„ლოი“,თბილისი,2007წელი,276გვ.
37.სლავაფეტელავა,თამარგამსახურდია,„ენერგოდაეკოსამართალი“გამომცემლობა„ლოი“,თბი

ლისი,2010წელი,412გვ.
38.ლაშამგელაძე,„კონკურენციისპოლიტიკისგამოწვევებიდამისისრულყოფისგზები“გამომცემ

ლობა„იურისტებისსამყარო“,თბილისი,2020წ.276გვ.
39.ლაშამგელაძესტატია„კონკურენციისპოლიტიკისპრაქტიკულირეალიზაციისასპექტებისა

ქართველოში“;საერთაშორისორეფერირებადიდარეცენზირებადისამეცნიეროპრაქტიკულიჟურნალი
„ახალიეკონომისტი“2016წ.#3

40.ლაშამგელაძე„კონკურენციისპოლიტკისხარვეზებიდამათიდაძლევისგზები“,პირველისა
ერთაშორისოსამეცნიეროპრაქტიკულიკონფერენცია„კონკურენციისპოლიტიკა:თანამედროვეტენ
დენციებიდაგამოწვევები“,2017წ.(ორგანიზატორები–სსიპსაქართველოსკონკურენციისსააგენტო,
ივანეჯავახიშვილისსახელობისთბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტი,სქართველოსკონკურენციის
ინსტიტუტი,ევროპისრეკონსტრუქციისადაგანვითარებისბანკი).

მოხსენებაგამოქვეყნებულიაშრომებისკრებულში:პირველისაერთაშორისოსამეცნიეროპრაქტი
კულიკონფერენცია„კონკურენციისპოლიტიკა:თანამედროვეტენდენციებიდაგამოწვევები“,თბილისი,
2017წელი.გვ.160168

41.ლაშამგელაძე  „კონკურენციისპრობლემატიკასახელმწიფოშესყიდვებისსისტემაში“,მეორე
საერთაშორისოკონფერენცია„კონკურენციისპოლიტიკა:ტენდენციებიდაგამოწვევები“,2018წ.(ორგა
ნიზატორები–სსიპსაქართველოსკონკურენციისსააგენტო,ივანეჯავახიშვილისსახელობისთბილისის
სახელმწიფოუნივერსიტეტი,ევროკავშირისაქართველოსთვის).

მოხსენებაგამოქვეყნებულიაშრომებისკრებულში:კონკურენციისპოლიტიკისმეორესაერთაშორისო
კონფერენცია„კონკურენციისპოლიტიკა:ტენდენციებიდაგამოწვევები“,თბილისი,2018წელი,გვ.97112



#4(59), 2020, Vol. 15, Issue 3.28

aaee
TH

E 
N

EW
 E

CO
N

OM
IS

T 
/ 

TH
E 

N
EW

 E
CO

N
OM

IS
T 

/ 
a
x
a
l
i
 
e
k
o
n
o
m
i
s
t
i

a
x
a
l
i
 
e
k
o
n
o
m
i
s
t
i

SCIENCE/SCIENCE/mecnierebamecniereba ISSN 1512-4649ISSN 1512-4649

42.ლაშამგელაძესტატია„კონკურენციისპოლიტიკისპრაქტიკულირეალიზაციისასპექტებისა
ქართველოში“;საერთაშორისორეფერირებადიდარეცენზირებადისამეცნიეროპრაქტიკულიჟურნალი
„ახალიეკონომისტი“2016წ.#3

43.ლაშამგელაძე„კონკურენციისევოლუციადაკონკურენციისთანამედროვეპოლიტიკისკრიტი
კოსები“,ყოველკვარტალურირეფერირებადიდარეცენზირებადისაერთაშორისოსამეცნიეროჟურნალი
„ბიზნესინჟინერინგი“,#34.2018წელი,გვ,166170

44. ილონმასკმადედამიწისუფასოინტერნეტითდაფარვადაიწყო  https://reginfo.ge/offload/
item/5336ilonmaskmaupasointernetitplanetisdaparvadaixybo

45.კერძოაეროკოსმოსურმაკომპანიაSpaceXმა,2018წელს,ორითანამგზავრიგაუშვაორბიტაზე,
დედამიწაზეუფასოინტერნეტისდანერგვისპროექტისფარგლებშიhttps://www.palitravideo.ge/yvela
video/skhvadaskhva/93092ufasodastsrafiinternetimsoflioselonmaskisakhaliiniciativa.html

46.კერძოაეროკოსმოსურმაკომპანიაSpaceXმა,2019წელს,ორბიტაზე60თანამგზავრიგაუშვა,
დედამიწაზეუფასოინტერნეტისდანერგვისპროექტისფარგლებშიhttps://www.marketer.ge/spacex
orbitstarlink60/

47.ბლუმბერგისვებგვერდი
https://www.bloomberg.com/news/articles/20160601/chilehassomuchsolarenergyitsgivingit

awayforfree
48.საინფორმაციოვებგვერდი„BUSINESSMEDIAGEORGIA“,„ჩილეშიმზისენერგიისჭარბიგამომუ

შავებისგამო,მისიტარიფიგანულდა“https://www.bm.ge/ka/article/chileshimzisenergiischarbigamo
mushavebisgamomisitarifiganulda/4060

49. ქარის გენერატორების მიერ გამომუშავებული ელექტრო ენერგიის გამოფინეთში ელექ
ტროენერგიისფასმარეკორდულადდაიკლოhttps://www.rosbalt.ru/world/2020/02/18/1828668.
html?fbclid=IwAR3PeSy7x_wH3CeZbO5jkrWPqk3p5KYXgedvnY_wSyVDG_AzZKuStzZ64E

50.შვედებმადაიწყესმზისენერგიისგადასახურისაშუალებებისწარმოებარომელსაცკრამიტის
ფორმააქვს https://buildingtech.org/шведыначалипроизводствосолнечных/?fbclid=IwAR3iKaBGHb
ceruFB8DMDPNKJSytk5omiwYXnGrv5voT9DDvN2WxzXeuaJs

51.ტესლამმესამეთაობისმზისპანელისახურავებიგამოუშვა https://popx.ge/article/4498tesla
mzispanelebissakhuravebiscarmoebasramdenimedgheshidaicqebs?fbclid=IwAR1hfGBUHEoLI7JLIo7YTv
vga2H_mc0KldnPNLl79xs_u3EeuhtSLNt1QhY

52.2023წლისთვისმზისსაშუალებითგამომუშავებულიელექტროენერგიაგაზზეუფროიაფიიქნება
https://buildingtech.org/k2023godusolnechnayaenergiyabudetdeshevlegazapovsemumiru/?fbclid=Iw
AR2OyoMbNl0kEgPmwqJCGoLNqEGbbrDjcaoyhspPxUSJi5qukQAwe_qMCg

53.კონსალტინგურიკომპანიაWoodMackenzieისოფიციალურივებგვერდიhttps://www.woodmac.com
54.გამოგონება:ახალიხელსაწყოელექტროენერგიასჰაერიდანგამოიმუშავებსhttps://www.ameriki

skhma.com/a/galileoelectricitygeneratedfromair/5294977.html?fbclid=IwAR18L3I5deSI4kO9V6D17DltUB
oLN38VtWoXR6n5DlgwPt9C72BDT7L7nts

55.ქუთაისშიმზისენერგიისპანელებისმწარმოებელიქარხანაგაიხსნაhttps://iberiana.wordpress.
com/2020/02/22/kutaisi/?fbclid=IwAR1aZIkStSIYRTjjeLz_SptgLnYidQH7o4k2QimzgBErp1BvklwbCO3yZ8

56.გერმანულიკომპანია„ეისოლარი“სოფიციალურივებგვერდიhttps://aesolar.com


