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ევროკავშირსა და საქართველოში
კარტელებისა და სახელმწიფო
დახმარების რეგულირება
• კონკურენციის სამართალი:
კარტელები
სახელმწიფო დახმარება
 დომინანტი პოზიციის ბოროტად გამოყენება
კონცენტრაცია/შერწყმა

კარტელი ასოცირების შეთანხმება
მუხლი 204
ანტიტრასტული და შერწყმების მარეგულირებელი კანონმდებლობა და
მისი განხორციელება
1. მხარეებს მათ შესაბამის ტერიტორიაზე უნდა გააჩნდეთ ყოვლისმომცველი
კონკურენციის კანონები, რომლებიც ეფექტიანად იქნება მიმართული
ანტიკონკურენციულ შეთანხმებებზე,
შეთანხმებულ ქმედებებსა
და
დომინირებული საბაზრო ძალაუფლების მქონე კომპანიების ერთპიროვნულ
ანტიკონკურენციულ ქმედებაზე და რომლებიც ითვალისწინებს შერწყმების
ეფექტიან კონტროლს, თავისუფალი კონკურენციის მნიშვნელოვანი
შეზღუდვისა და დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების
თავიდან აცილების მიზნით.
2. მხარეებს უნდა გააჩნდეთ ამ მუხლის პირველ პუნქტში მითითებული
კონკურენციის კანონების ეფექტიან აღსრულებაზე პასუხისმგებელი და
შესაბამისი უფლებამოსილებით აღჭურვილი ორგანო.
3.
მხარეები
აცნობიერებენ
თავიანთი
კონკურენციის
კანონების
გამოყენებისას საჯაროობისა და არადისკრიმინაციულობის დაცვის
მნიშვნელობას პროცედურული სამართლიანობის პრინციპისა და მხარეთა
დაცვის უფლების გათვალისწინებით.

ევროკავშირის ფუნქციონირების
შეთანხმების (TFEU) 101 მუხლი

1. rogorc erTian bazarTan Seusabamo akrZalulia: ekonomikur
agentebs Soris SeTanxmeba, ekonomikuri agentebis asociaciebis
gadawyvetileba da SeTanxmebuli praqtika, romelmac SeiZleba
gavlena iqonios wevr saxelmwifoebs Soris vaWrobaze da romlis
mizani aris an romelsac Sedegad mohyveba erTian bazarze
konkurenciis Tavidan acileba, SezRudva an damaxinjeba da
gansakuTrebiT ki isini, romlebic:
a) pirdapir an arapirdapir adgenen gasayid an Sesasyid fass an
sxva savaWro pirobebs;
b) zRudaven an akontroleben warmoebas (produqcias), bazrebs,
teqnikur
ganviTarebas
an
investicias;
g)
hyofen
bazrebs
an
miwodebis
wyaroebs;
d) garkveul savaWro partiorebTan mimarTebaSi eqvivalenturi
garigebebis SemTxvevaSi awesebs gansxvavebul pirobebs, riTac
xdeba
maTi
arakonkurentul
mdgomareobaSi
Cayeneba;
e) awesebs garigebis iseT pirobas, romelic garigebis sxva mxares
damatebiT iseT valdebulebas akisrebs, romelic dakavSirebuli
ar aris garigebis saganTan arc bunebiT da arc komerciuli
gamoyenebiT.
2. nebismieri SeTanxmeba an gadawyvetileba, romelic am muxliT
aris akrZaluli, avtomaturad baTilia.

ევროკავშირის ფუნქციონირების
შეთანხმების (TFEU) 101-ე მუხლი
3. პირველი პარაგრაფით მოცემული დებულებები შეიძლება არ იქნეს
გამოყენებული იმ შემთვევაში თუ:
- ეკონომიკურ აგენტებს შორის ნებისმიერი შეთანხმება ან შეთანხმების
კატეგორია
- ეკონომიკური
აგენტების
ნებისმიერი
გადაწყვეტილება
ან
გადაწყვეტილების კატეგორია
- ეკონომიკური აგენტების ნებისმიერი შეთანხმებული პრაქტიკა ან
შეთანხმებული პრაქტიკის კატეგორია
1.
აუმჯობესებს საქონლის წარმოებას ან დისტრიბუციას ან ტექნიკურ ან
ეკონომიკურ პროგრესს და
2.
მომხმარებელზე გადადის სარგებლის სამართლიანი წილი
თუმცა

1.
2.

ეკონომიკური აგენტებს არ უწესებს ისეთ შეზღუდვებს, რომლებიც არ
არის ამ მიზნების მისაღწევად აუცილებელი და
არ აძლევს ეკონომიკურ აგენტებს კონკურენციის აღმოფხვრის
შესაძლებლობას განსაზღვრული პროდუქტის არსებით ნაწილში.

„კონკურენციის შესახებ“ კანონი
• 7 მუხლი - TFEU 101.1.2 მუხლი: 1. აკრძალვები; 2.
ავტომატურად ბათილობა
• 8 მუხლი - კონკურენციის უმნიშვნელოდ
შემზღუდველი შეთანხმება - დე მინიმის წესი
• 9 მუხლი - TFEU 101.3. მუხლი; კონკურენციის
შემზღუდველი შეთანხმების აკრძალვიდან
გამონაკლისები - 4 კუმულატიური პირობა;
საქართველოს მთავრობის დადგენილება #526
<https://admin.competition.ge/uploads/6a139dabee
554853b01080aa259d7ec0.pdf>

101.1 muxli

• akrZalvebis
CamonaTvali
ar
aris
amomwuravi.
imisaTvis, rom 101.1 muxli gamoyenebuli iqnas
saWiroa dadgindes:
1. ekonomikuri
agentebis
an
ek.
agentebis
asociaciebis arseboba
2. SeTanxmebis, gadawyvetilebis an
SeTanxmebuli
praqtikis arseboba
3. mizani an/da Sedegi (romlis mizani aris an
romelsac
Sedegad
mohyveba
erTian
bazarze
konkurenciis
Tavidan
acileba, SezRudva
an
damaxinjeba)
4. konkurenciaze SesamCnevi/mniSvnelovani Sedegi
5. wevr saxelmwifoebis vaWrobaze SesamCnevi Sedegi
evropis marTlmsajulebis sasamarTlom ganacxada,
rom SeTanxmeba SeiZleba ar iqnes akrZaluli Tu misi
Sedegi bazarze umniSvneloa.

ekonomikuri agenti undertaking
• cneba
ar
aris
gansazRvruli
TFEU-ში,
Tumca
ganmartebulia sxvadasxva gadawyvetilebaSi. magaliTad,
Höfner and Elser v. Macrotron saqmeze ECJ-m ganacxada, rom
sawarmos koncefcia moicavs yvela warmonaqmns, romelic
CarTulia ekonomikur saqmianobaSi, miuxedavad misi
samarTlebrivi statusisa da dafinansebisa.
• evropuli antitrestuli samarTlis mixedviT, nebismieri
gaerTianeba, romelic CarTulia ekonomikur saqmianobaSi,
es ki aris saqmianoba, romelic moicavs saqonlis an
momsaxurebis SeTavazebas mocemul bazarze, miuxedavad
misi samarTlebrivi statusisa da im gzisa, romliTac is
finansirdeba, SeiZleba
miiCneul
iqnes
ekonomikur
agentad. ek. agentis kvalifikaciisaTvis mogebis miRebis
ganzraxva ar aris saWiro, arc sajaro/xelisuflebis
organoebi definiciiT arian gamoricxulni da isinic
SeiZleba moxvdnen ek. agentebis definiciaSi.

Eekonomikuri agenti
• bazarze saqonels an momsaxurebas warmodgena
• mogebis miReba, Tumca mogebis miRebis mizani ar iyos
gadamwyveti
• 101 muxli ar gamoiyeneba erTi ekonomikuri warmonaqmnis
mimarT
(mSobel
da
Svilobil
kompaniebs
Soris
gaformebuli SeTanaxmebebis mimarT,
Tu Svilobil
kompaniaSi mSobel kompanias aqvs imdeni wili (an
wesdebiT
an
SeTanxmebiT
gansazRvruli
aqvs
xmis
gadamwyveti gavlena mniSvnelovan sakiTxebze an vetos
ufleba),
rom
Svilobil
kompanias
ar
SeuZlia
damoukideblad imoqmedos (gadamwyveti gavlena moaxdinos
mSobelma kompaniam Svilobil kompaniaze),
magaliTad
100%. rogorc wesi, 50 % wilze ukve SeiZleba 101 muxlis
gamoyeneba)
• ECJ-m ganacxada, rom 101 muxli, rogorc
gamoiyeneba sajaro dawesebulebebis mimarT

wesi,

ar

SeniSvna: igive wesebi gamoiyeneba prini palisa da misi
agentis mimarT

samarTlebrivi statusi
• ეკონომიკური
აგენტების
სამართლებრივი
სტატუსს ყურადღება არ ექცევა. შესაბამისად,
ფიზიკური პირები (ინდ. მეწარმეები), იურიდიული
პირები, სახელმწიფო და საჯარო დაწესებულებებიც
კი შეიძლება განისაზღვრონ როგორც ეკონომიკური
აგენტები გარკვეულ სიტუაციებში, მიუხედავად
იმისა, ისინი მიაწოდებენ საჯარო მომსახურებას ან
ასრულებენ საჯარო სამსახურის ვალდებულებას.
• კომპანიები,
ამხანაგობები,
ინდივიდები,
სპორტული ორგანიზაციები, სავაჭრო ასოციაციები,
სასოფლო
სამეურნეო
კოოპერატივები,
შემგროვებელი საზოგადოებები, პროფესიული
ორგანიზაციები
და
სხვა,
როგორც
წესი,
კვალიფიცირდება როგორც ეკონომიკური აგენტი.

SeTanxmeba, gadawyvetileba an
SeTanxmebuli praqtika
• 101-ე
მუხლი
კრაძალავს
ერთობლივ
და
არა
ინდივიდუალურ მოქმდებას. ის საჭიროებს „საიდუმლო
მორიგების“
(collusion)
ელემენტების
არსებობას
დამოუკიდებლ ეკონ. აგენტებს შორის.
•konkurenciis
normebis
moTxovnaa
TiToeulma
ekonomikurma
operatorma
gansazRvros
Tavisi
politika damoukideblad (fasi, warmoeba, saqoneli,
bazrebi, inovacia, investicia da sxva)
• akrZalulia
kompaniebs
Soris
raime
saxis
TanamSromloba an farul (saidumlo) garigebaSi
Sesvla, rac konkurenciis normebs SezRudavs

• Tumca,
SeuZliaT
gonivrulad
Seewyon
konkurentebis arsebul an samomavlo yofaqcevas
(paraleluri yofaqceva)

SeTanxmeba
• es aris ekonomikur operatorebs Soris neba-survilis damTxveva
politikis ganxorcielebaze, miznis miyolaze an bazarze erTiani
yofaqcevis miRebaze. Tu ra formiT iqneba mocemuli mxareebis nebasurvili umniSvneloa, ramdenadac igi warmoadgens mxareebis ganzraxvis
zust gamoxatulebas.
• sawarmoebma unda gamoxaton TavianTi erToblivi ganzraxva imoqmedon
konkretuli mimarTulebiT bazarze.
• aucilebelia
mtkicebulebis
კორესპონდენცია)

arseboba

(წერილობითი

შეთანხმება,

• SeiZleba arsebobdes werilobiTi formiT an SeiZleba iyos zepiri
SeTanxmebac, aseve e.w. jeltmenebis SeTanxmeba
• SeiZleba iyos saxelmwifos samarTlis normebiT waxalisebuli an
damtkicebuli an SeiZleba ZalaSi Sevides xelisuflebis organoebTan
konsultaciis Semdeg. imunitetiT ar sargeblobs!!
• SeiZleba Sedgebodes qveSeTanxmebebisagan
• SexvedrebSi monawileobis miReba - Tu ar moxdeba masze ganxiluli
sakiTxebisagan ‘sajaro distancireba’ miiCneva, rom mxare, romelic
monawileobda, aris SeTanxmebis monawile da mxedvelobaSi iRebs
ganxilul sakiTxebs Tavis saqmianobaSi, თუ ამის საწინააღდმდეგოს არ
დაამტკიცებს.
• Tu
dileri
an distributori
misdevs mwarmoeblis
politikas
gauprotesteblad, es warmoadgens mxridan Cum/mdumare Tanxmobas da
amdenad warmoadgens SeTanxmebas.

erTi saerTo/mTliani SeTanxmeba
• ramdenadac bevri karteli kompleqsur da xangrZliv farul
SeTanxmebas warmoadgens zogierTi firma tovebs SeTanxmebas
an xelaxla uerTdeba kartels droTa ganmalobaSi.
• konkurenciis
samsaxurebisTvis
rTulia
calkeuli
SeTanxmebebis
an
SeTanxmebuli
praqtikis
seriebis
damtkiceba. amdenad, rodesac saqme gvaqvs rTul kartelebTan,
romelic moicavs sxvadasxva donis TanamSromlobas, erTiani
klasifikacia gamoiyeneba SeTanxmebebisa da SeTanxmebul
praqtikis Soris koordinaciis dasadgenad.
• komisias
ar
moeTxoveba
kartelis
TiToeuli
wevris
monawileobis zusti donis dadgena. mas SeuZlia daeyrdnos
erTi, saerTo SeTanxmebis koncefcias.
• kartelis zogierTi monawile yvela SeTanxmebas ar eswreba
da ar yofila CarTuli gadawyvetilebebis miRebis yvela
aspeqtSi, Tumca maT brali daedoT erT saerTo SeTanxmebaSi
monawileobis miRebaSi.
• magaliTi: Polypropylene case 1988

SexvedrebSi monawileobis miReba
• regularul
SexvedrebSi
monawileobis
miReba
da
daswrebac
ki
sadac
konkurenciis
sawinaaRmdego
SeTanxmeba iqneba miRebuli an ganxiluli konkurenciis
normebis darRvevad iTvleba, Tu ar iqneba dadgenili, rom
ekonomikur agents ar hqonda konkurenciis sawinaaRmdego
gazraxva, rodesac is daeswro Sexvedras da sxva
monawileebma icodnen amis Sesaxeb.
• amdenad, Cans, rom monawile mdumared iRebs SemoTavazebas
Sevides konspiraciul garigebaSi, Tuki igi ar moaxdens
miRebuli
gadawyvetilebisagan
(an
ginxiluli
sakiTxebisagan) sajaro distancirebas. monawile/damswre
unda sajarod/naTlad gaemijnos maT.
• gasasamarTlebelad ar gamodgeba is faqti, rom monawiles
realurad ar ganuxorcielebia is gadawyvetileba (an
sakiTxebi) ან mxedvelobaSi ar miuRia Sexvedraze
mowodebuli informacia.
• ar unda daeswroT konkurentebis Sexvedrebs, sadac
sensatiuri sakiTxebi ganixileba!!
• Tanamonawileoba aseve warmoadgens samarTaldarRvevaSi
pasiuri saxis monawileobas, rac imis saSualebas misces
konkurenciis organoebs, rom dasajos ekonomikuri agenti
erTi SeTanxmebis konteqstSi (magaliTad, iuridiuli
kompania konsultacias uwevs kartels).

sawarmoebis asociacia
• muxli
gamoiyeneba
sawarmoebis
asociaciebis
mimarTac, Tu maTi gadawyvetilebiT darRveulia
konkurenciis samarTlis normebi.
• 101-e
muxli
gamoiyeneba
aramarto
ekonomikuri
agentebis pirdapir koordinirebuli
moqmedebebis
mimarT, aramed aseve maTi institucionalizirebuli
TanamSromlobis mimarTac.
• asociacia
Sedgeba
msgavsi
ti pis
sferoSi/industriaSi momuSave sawarmoebisagan. igi
pasuxismgeblobas iRebs warmoadginos da daicvas
wevrebis
erTiani
interesi
sxva
ekonomikuri
operatorebis,
samTavrobo
struqturebisa
da
zogadad saxelmwifos winaSe.
1. savaWro asociaciebi
2. profesiuli asociaciebi (advokatTa asociacia,
buRalterTa asociacia, arqiteqtorebis asociacia,
sxva)

asociaciebis gadawyvetileba
• ZiriTadad sawarmoebi erTiandebian savaWro asociaciebSi, rac
ufro advils xdis maTTvis SeTanxmdnen erTobliv savaWro
politikaze (magaliTad, erTiani fasebis siaze, minimaluri
gayidvis fasze, gayidvebis kvotebze, erTian reklamaze).
• asociaciis wevrebis mier ganxorcielebuli saqmianoba SeiZleba
iyos daxasiaTebuli rogorc gadawyvetileba an SeTanxmeba an
SeTanxmebuli praqtika.
• xSiria SemTxvevebi, rodesac asociacia iRebs rekomendaciebs
Tavisi wevrebisaTvis SeiZleba iyos arasavaldebulo.
• asociaciebis mier xSirad xdeba konfidencialuri informaciis
Segroveba da gavrceleba. ამით შეიძლება განხორციელდეს
gadawyvetilebis Sesrulebis monitoringis funqcia.
• asociaciis mier aseve xSirad xdeba SemuSaveba sertificirebis
sqemis, romelic iTvaliswinebs arawevrebis garicxvas biznesidan
an ucxouri sawarmoebis ar SeSvebas bazarze.
• gadawyvetilebad SeiZleba CaiTvalos asociaciis wesdeba da
vaWrobis wesebic.

SeTanxmebuli praqtika
• farTo cnebaa da moicavs TanamSromlobis
garda SeTanxmebisa an gadawyvetilebisa.

sxvadasxva

formebs

• mxareebs Soris pirdapiri an arapirdapiri kontaqti, romelic
miznad isaxavs winaswar im gaurkvevlobebis aRmofxvras, rac
ukavSirdeba konkurentebis samomavlo yofaqcevas. აmdenad, es
yofaqceva xels uwyobs maTi komerciuli saqmianobis koordinacias.
• precendentul samarTalSi ganmartebulia rogorc sawarmoebs
Soris koordinacia, romelic Segnebulad anacvlebs konkurenciis
riskebs praqtikuli TanamSromlobiT. Tumca, SeTanxmeba rogorc
aseTi ar arsebobs.
• ar arTmevs ekonomikur operatorebs uflebas gonivrulad Seewyon
konkurentebis arsebul an samomavlo yofaqcevas. Tumca, gamoricxavs
maT Soris raime saxis pirdapir an arapirdap kontaqts, romlis
mizani aris an Sedegad mohyveba bazarze faqtiuri an pontenciuri
konkurentis yofaqcevaze gavlenis moxdena an misi im yofaqcevis
gamxela konkurentisaTvis, romelic man miiRo an ganizraxa miiRos
bazarze.
• უbralo (შეთანხმების გარეშე) paraleluri yofaqceva koordinaciis
elementebis
gareSe
ar
warmoadgens
SeTanxmebul
praqtikas
(magaliTad, fasebis gaTanabreba, erTdruli fasebis zrda).

SeTanxmebuli praqtika
• saWiroebs urTierT TanamSromlobas/koordinacias an
kontaqts
• koncefcia ar saWiroebs faqtiuri gegmis SemuSavebas
• SeTanxmebuloba saWiroa praqtikulad ganxorcieldes
bazarze
• Sexvedrebi da informaciis gacvla
• evropis marTlmsajulebis sasamarTlom daadastura,
rom SeTanxmebuli praqtika SeiZleba gamomdinareobdes
aramarto regularulad Semdgari Sexvedrebisagan,
romelic
xangrZlivi
periodis
ganmavlobaSi
mimdinareobda
xolme,
aramed
aseve
erTjeradi
informaciis gacvliT an erTjeradi Sexvedrisaganac.
Case
C-8/08
T-Mobile
(http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0008:EN:HT
ML)

mizani an Sedegi (gancalkevebulad)
• Tu mizani aris konkurenciis Tavidan acileba,
SezRudva an damaxinjeba maSin aRar aris saWiro
misi Sedegis Semowmeba. Tumca, Sedegis Sefaseba
saWiroa jarimebis odenobis gansazRvrisaTvis.
• miznisa
da
Sedegis
dasadgenad
saWiroa
SeTanxmebis
ekonomikuri
da
samarTlebrivi
analizi.
• zogierTi SeTanxmeba Seicavs mZime SezRudvebs,
magaliTad fasis fiqsacias, warmoebis SezRudvas
an bazris gayofas. aseve vertikaluri SeTanxmebebi
_ minimaluri gadayidvis fasis fiqsacias an
dilerisaTvis absolituri teritoriuli dacvis
uzrunvelyofas
an
paraleluri
vaWrobis
SezRudvis sxva formebs. am SezRudvebs zogadad
aqvs konkurenciis SezRudvis mizani.

შესამჩნევი შედეგი
• imisaTvis, rom qmedeba iyos akrZaluli 101-e
saWiroa, rom man man iqonios SesamCnevi Sedegi

muxliT

• Commission Notice on agreements of minor importance which do not
appreciably restrict competition under Article 81(1) of the Treaty
establishing the European Community (deminimis) [2001] (
(umniSvnelo SeTanxmebebi):

1.

horizontaluri SeTanxmebis mxareebis gaerTianebuli
wili bazarze ar unda aRematebodes 10%

2.

xolo arakonkurentebs Soris SeTanaxmebis SemTxvevaSi
TiToeli mxaris wili ar unda iyos 15%-ze meti

3.

Tu
konkurencia
bazarze
SezRudulia
iseTi
SeTanxmebebis
erToblivi
efeqtiT
romelic
gaformebulia
sxvadasxva
mimwodeblebsa
da
distributorebs Soris maSin gamoiyenba 5%

• Tu SeTanxmeba iTvaliswinebs mZime
procentebi ar imuSavebs (11 muxli).

SezRudvebs

es

შესამჩნევი შედეგი
• komisiis 2004 wlis saxelmZRvanelo princi pebis
Sesabamisad,
romelic
exeba
vaWrobis
koncefciaze gavlenas TFEU-is 81-e da 82-e
muxlebis mixedviT (Commission guidelines on the
effect on trade concept contained in article 101 and 102 of
the treaty) SeTanxmebebs ar SeuZliaT SesamCnevi
gavlena iqonion wevr saxelmwifoebs Soris
vaWrobaze, Tu Sesabamisi kumulatiuri pirobebi
iqneba dakmayofilebuli, kerZod
1. mxareebis erTiani sabazro wili ar aRemateba
5%, da
2. horizontaluri
SeTanxmebebis
SemTxvevaSi
evrokavSirSi maTi erTiani wliuri brunva ar
aRemateba 40 milion evros
3. vertikaluri
SeTanxmebebis
SemTxvevaSi
evrokavSirSi maTi erTiani wliuri brunva ar
aRemateba 40 milion evros

ჰორიზონტალური ურთიერთობები:
1. ფასის ან სხვა სავაჭრო პირობების ფიქსაცია
2. წარმოების შეზღუდვა
3. ბაზრების გაყოფა
4. დისკრიმინაციული პირობები
5. შებოჭვა-კომპლექტაცია
6. მანიპულაციური ტენდერები
• სისხლის სამართლის კოდექსის 1951 მუხლი.

ფასის ფიქსაცია
• ყველაზე მძიმე შეზღუდვას წარმოადგენს
• ყველაზე გავრცელებული თანამშრომლობის ფორმაა
• ფასებზე
კონკურენცია
ბაზარზე
მოქმედი
ეკონომიკური აგენტების კონკურენტული ქცევის
ფუნდამენტურ ასპექტად მიიჩნევა.
• ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლომ
ჯერ
კიდევ
1977
წლის
25
ოქტომბრის
გადაწყვეტილებაში საქმეზე #26/76 განაცხადა, რომ
ფასის კონკურენცია იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ
მისი შეზღუდვა დაუშვებელია.

შესასყიდი/გასაყიდი ფასის ფიქსაცია
• ევროკავშირის ფუნქციონირების შესახებ შეთანხმების 101-ე
მუხლი უკანონოდ აცხადებს ყველა შეთანხმებას, რომელიც
პირდაპირ ან არაპირდაპირ ზღუდავს ფასის კონკურენციას.
• ფასის პირდაპირი შეზღუდვა შეიძლება მოხდეს ეკონომიკური
აგენტების მიერ შემუშავებული ერთიანი ფასის სისტემის
მეშვეობით.
• რაც შეეხება ფასის არაპირდაპირ შეზღუდვას, ეს შეიძლება
მოხდეს ეკონომიკური აგენტების დავალდებულებით არ
შესთავაზონ ფასდაკლება ან ისინი შეთანხმდნენ ერთიან
ფასდაკლებაზე.

სხვა სავაჭრო პირობა
• რეკლამა
• ხარისხი
• გადახდები - მთლიანი გადახდა თუ ნაწილ-ნაწილ
• მომსახურება - მიტანა
• გარანტია - შეკეთება და გამოცვლა

წარმოების შეზღუდვა
• ეკონომიკურმა აგენტებმა შეიძლება დიდი მოგება
მიიღონ
წარმოების
შეზღუდვის
შეთანხმების
შედეგადაც.
კერძოდ,
შეთანხმებაში
მონაწილე
თითოეულ ეკონომიკურ აგენტს დაუდგენენ წარმოების
კვოტას.
• ხშირია შემთხვევები, როდესაც კარტელის წევრები
თანხმდებიან კვოტის სისტემაზე, რომლის მიხედვითაც
თითოეული მათგანი ბაზარს გარკვეულ პერიოდში
მიაწვდის პროდუქციის განსაზღვრულ ნაწილს.
• ეკონომიკური აგენტები ასევე შეიძლება შეთანხმდნენ,
რომ არ განახორციელებენ ინვესტიციას და არ
მოახდენენ ბაზარზე არსებული საქონლის ან/და
წარმოების პროცესის განვითარებას.

წარმოების შეზღუდვა
• წარმოების შეზღუდვა ავტომატურად ქმნის დისბალანსს
მიწოდებასა და მოთხოვნას შორის, რაც საბოლოოდ ფასის
მატებას იწვევს.
• როგორც წესი, ჭარბ წარმოებას მოყვება ფასის შემცირება, მაშინ
როდესაც წარმოების შემცირება ფასის ზრდას იწვევს.
• საქმეების უმრავლესობა, რომელიც ფასის ფიქსაციას ეხება,
ასევე მოიცავს წარმოების შეზღუდვასაც, რადგან წარმოების
კონტროლის განხორციელების გარეშე ხშირად შეუძლებელია
ფასის ფიქსაცია.

ბაზრის და მომხმარებლების
განაწილება

• კონკურენციის
აღმოფხვრა
დამოუკიდებელ
ეკონომიკურ აგენტებს შორის შეიძლება მოხდეს
არამარტო ფასის ფიქსაციის, არამედ ასევე სხვა
ხერხითაც. მაგალითად, თუ ეკონომიკური აგენტები
შეთანხმდებიან,
რომ
გაინაწილებენ
ბაზარს
ერთმანეთს შორის გეოგრაფიული ტერიტორიების
მიხედვით ე.წ. “შინაურული” ბაზრის პრინციპის
დაცვით და თითოეული ეკონომიკური აგენტი
გაყიდვას განახორციელებს მხოლოდ იმ ქვეყანაში,
სადაც აწარმოებს პროდუქციას.
• ფირმებმა ასევე შესაძლებელია გაიყონ ბაზარი
ერთმანეთს შორის მყიდველის ტიპების მიხედვით.
მაგალითად, ერთი ეკონომიკური აგენტი მიაწვდის
სავაჭრო ობიექტებს, მეორე კი – საჯარო
დაწესებულებებს.

დისკრიმინაციული პირობები
• დისკრიმინაციულ პირობებში იგულისხმება, მაგალითად ერთი
და იგივე საქონლისა და მომსახურების მიყიდვა სხვადასხვა
სავაჭრო პარტნიორისათვის განსხვავებულ ფასად, მაშინ
როდესაც მათი წარმოების ღირებულება იდენტურია.
• დისკრიმინაციულ პირობად ითვლება ასევე ერთი და იგივე
საქონლისა და მომსახურების მიყიდვა სხვადასხვა სავაჭრო
პარტინორისათვის იდენტურ ფასად, მაშინ როდესაც მათი
წარმოების ღირებულება განსხვავებულია.
• განსხვავებულ ფასად მიყიდვა შეიძლება გამართლებული იქნეს
სხვადასხვა გარემოებით. მაგალითად, განსხვავებული ფასი
შეიძლება
გამომდინარეობდეს
ტრანსპორტირების
განსხვავებული ხარჯიდან.
• ბუნებრივია, თუ ერთ საცალო მოვაჭრეს მწარმოებელი მიაწვდის
უფრო დაბალ ფასად ვიდრე მეორეს, პირველ მოვაჭრეს
შეეძლება მიიზიდოს დაბალ ფასად უფრო მეტი კლიენტი, რაც
მეორე მოვაჭრეს კონკურენციულად წამგებიან მდგომარეობაში
ჩააყენებს.

შებოჭვა-კომპლექტაცია
• პრაქტიკაში გავრცელებულია შებოჭვა-კომპლექტაციის ორი სახეობა:
1. უბრალო შებოჭვა, როდესაც ძირითადად შესაძლებელია ორი
პროდუქტის მხოლოდ ერთად შეძენა. მაგალითად, როდესაც
ვყიდულობთ ფეხსაცმელს, ჩვენ ვიძენთ ორ პროდუქტს ერთად –
ფეხსაცმელს და ზონარს. რეალურად, ძნელად წარმოსადგენია
ფეხსაცმლის ყიდვა ზონრის გარეშე. თუმცა, ზონარის ცაკლე შეძენა
შესაძლებელია.
2. შერეული შებოჭვა-კომპლექტაციას ადგილი აქვს მაშინ, როდესაც
ორი განსხვავებული პროდუქტი იყიდება ცალ-ცალკე, თუმცა
როდესაც მათი ერთად შეთავაზება ხდება გასაყიდად, ისინი
იყიდება ფასდაკლებით. მაგალითად, თუ ვიტამინი A იყიდება 10
ლარად და ვიტამინი B - ასევე 10 ლარად, მათი ერთად, კომპლექტში
გაყიდვის შემთხვევაში კი ისინი იყიდება 15 ლარად.
• შებოჭვა-კომპლექტაციის ძირითადი პრობლემა კონკურენციის
სამართლის კუთხით იმაში მდგომარეობს, რომ ეკონომიკურ
აგენტებმა ეს პრაქტიკა შეიძლება გამოიყენონ ერთი ბაზრიდან
მეორე ბაზარზე პოზიციის გასაძლიერებლად, რაც საბოლოოდ
კონკურენტის ბაზრიდან გაძევებას ისახავს მიზნად.

მანიპულაციური ტენდერები
• ერთ-ერთი გავრცელებული თანამშრომლების ფორმაა სახელმწიფო
ტენდერებში მონაწილეობის დროს.
• იმის ნაცვლად, რომ მათ ყველაზე შესაძლო დაბალი ფასის სატენდერო
წინადადებით უპასუხონ ტენდერის გამომცხადებელს, ტენდერში
მონაწილე მხარეები თანხმდებიან იმაზე, თუ ვინ იქნება მათ შორის
ტენდერში გამარჯვებული.
• ტენდერში მონაწილე ეკონომიკური აგენტის მიერ შეტანილი
სატენდერო წინადადება უნდა იყოს მისი ინდივიდუალური
ეკონომიკური კალკულაციის შედეგი და ტენდერში მონაწილე სხვა
ეკონომიკური აგენტი არ უნდა ფლობდეს კონკურენტის სატენდერო
წინადადების შესახებ ინფორმაციას, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ეს
გამოიწვევს კონკურენციის შეზღუდვას.

• კონსოლიდირებული ტენდერები

სისხლის სამართლის კოდექსი
• დანაშაული სამეწარმეო ან სხვა ეკონომიკური საქმიანობის წინააღმდეგ
მუხლი 195 1 . სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობის წესის დარღვევა
1. „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ
პროცედურებში მონაწილეობისას შესყიდვებში მონაწილე სუბიექტების მიერ წინასწარი
შეთანხმება ან სხვა გარიგება თავისთვის ან სხვისთვის მატერიალური გამორჩენის ან
უპირატესობის მიღების მიზნით, რამაც შემსყიდველი ორგანიზაციის კანონიერი
ინტერესის არსებითი დარღვევა გამოიწვია, –
ისჯება ჯარიმით ან შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე ანდა
თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.
2. იგივე ქმედება, ჩადენილი არაერთგზის, –
ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე.
შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედებისათვის იურიდიული პირი ისჯება
საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ან ლიკვიდაციით და ჯარიმით.
• 2010 წლის 16 ივლისი

• 2017 წლის 1 ივლისი

ჯგუფური განთავისუფლება
მთავრობის დადგენილება #526

1. ეს დადგენილება ვრცელდება იმ ვერტიკალურ
ხელშეკრულებებზე, რომელიც გულისხმობს:
ა) შეთანხმებას დისტრიბუტორ ეკონომიკურ აგენტთა
შორის;
ბ) შეთანხმებას ავტოტრანსპორტის სექტორში მოქმედ
ეკონომიკურ აგენტთა შორის.
2.
ჰორიზონტალური
ან/და
ვერტიკალური
ხელშეკრულებების შემთხვევაში, დადგენილება
ვრცელდება:
ა)
ტექნოლოგიური
ტრანსფერის
შესახებ
ხელშეკრულებაზე;
ბ) სპეციალიზაციის შესახებ ხელშეკრულებაზე;
გ)
საერთო
კვლევების
წარმოების
შესახებ
ხელშეკრულებაზე.

მტკიცებულება და მტკიცების ტვირთი
• სამართალდარღვევის ჩადენის მტკიცების ტვირთი აწევს კონკურენციის
ორგანოს, ხოლო ოთხი კუმულატიური პირობის შესრულების
მტკიცების ტვირთი კი აწევს შესაბამის ეკონომიკურ აგენტებს.
• კარტელის დასადგენად ხშირად პირდაპირ მტკიცებულებებთან ერთად
გამოიყენება
არაპირდაპირი
მტკიცებულებებიც,
როგორიცაა
მაგალითად:
1. კომუნიკაციური მტკიცებულება და
2. ეკონომიკური მტკიცებულება (ორ კატეგორიად იყოფა: ქცევით და
სტრუქტურულ მტკიცებულებად.).
“საავტომობილო საწვავის ბაზარზე კონკურენციის სააგენტოს 2015
წელს
მიღებული
გადაწყვეტილების
ანალიზი”,
ჟურნალი
„მართმსაჯულება
და
კანონი“,
2016
წლის
#3,
<http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/martlmsajuleba-da-kanoni2016w-n3.pdf>. 59-97 გვ.

vertikaluri SeTanxmeba
• SeTanxmeba dadebulia firmebs Soris, romlebic operireben
warmoebisa da miwodebis jaWvis sxvadasxva doneze.
• vertikaluri
SeTanxmebebi
uzrunvelyofs
kavSirs
sadistribucio
jaWvSi
nedleulidan
saboloo
momxmareblamde.
• vertikaluri SeTanxmebis mxareebi ZiriTadad awarmoeben
damatebiT produqtebs an momsaxurebas da ara konkurent
produqtebsa da momsaxurebas.
• vertikalur SeTanxmebebs SeiZleba hqondes konkurenciis
sasargeblo (mag. inovaciuri distribuciis meTodi), aseve
konkurenciis sawinaaRmdego Sedegebi.
• ზოგადად ჰorizonataluri SezRudvebi ufro sazianoa vidre
vertikaluri.

absoluturi teritoriuli dacva
• komisiis azriT atd saWiroa gansazRvruli
periodiT
im
distributoris
dasacavad,
romelic ganicdis mniSvnelovan danaxarjebs
(xSirad daubrunebels) raTa man daiwyos an/da
ganaviTaros axali brendi an arsebuli brendi
axal bazarze შეიტანოს. am SemTxvevaSi sxva
distributorebisTvis
pasiuri
gayidvebis
akrZalva mis teritoriaze an gansazRvrul
klientebis jgufze ar arRvevs 101.1 muxls Tu
es akrZlava grZeldeba 2 wlis vadiT, mas
Semdeg
rac
es
distributori
daiwyebs
saxelSekrulebo saqonelis an momsaxurebis
gayidvas.

ფასების ფიქსაცია
• SezRudva exeba saqonlisa da momsaxurebis gasayid
fass. kerZod, mimwodebels ar aqvs ufleba daudginos
distributors gasayidi saqonlisa an momsaxurebis
minimaluri fasi an moaxdinos gadasayisi fasis
fiqsacia.
• Tumca, mas SeuZlia ganusazRvros maqsimaluri fasi
an
misces
sarekomendacio
fasebi,
imis
gaTvaliswinebiT, rom es ar gautoldeba fiqsirebul
an minimalur fass zewolis an sxvadasxva stimulis
meSveobiT.

regulacia No 330/2010
• anTavisuflebs vertikalur SeTanxmebebs,
romlebic:
1. ar Seicavs mZime SezRudvebs
2. TiToeul mxares aqvs araumetes bazris
30%
•

Tu
romelime
kriteriums
ar
akmayofilebs maSin xdeba analizi 101-ე
muxlis mixedviT.

ganTavisuflebis SeuZlebloba
ganTavisufleba ar gamoiyeneba im SeTanaxmebebis
mimarT, romlebic Seicaven gansazRvrul SezRudvebs,
im SemTxvevaSi Tu Sesabamisi bazris 50% meti
dafarulia
msgavsi
vertikaluri
SezRudvebis
qseliT (magaliTad, SerCeviTi distribuciis dros,
radgan es iwvevs bazris daxurvas).

სრული საქონლის შესყიდვის აკრძალვა
• ხელშეკრულება pirdapir an arapirdapir არ უნდა
აველდებულებდეს myidvels iyidos momwodeblisagan
an am momwodeblis mier miTiTebul sxva sawarmodan
myidvelis mTliani saxelSekrulebo saqonelis an
momsaxurebis 80% meti.
• მაგალითი იყო ბელგიაში ლუდის ბაზარზე

თანამშრომლობის პროგრამა
მუხლი 331 . თანამშრომლობის პროგრამა
• პირი სრულად ან ნაწილობრივ გათავისუფლდება ამ კანონის დარღვევისთვის ჯარიმის
დაკისრებისგან, თუ იგი დააკმაყოფილებს ყველა შემდეგ პირობას:
ა) წერილობით აღიარებს ამ კანონის მე-7 მუხლით გათვალისწინებულ შეთანხმებაში
მონაწილეობას;
ბ) სააგენტოს ზეპირად ან/და წერილობით წარუდგენს ამ კანონის მე-7 მუხლით
გათვალისწინებული შეთანხმების შესახებ მისთვის ცნობილ, საქმისთვის მნიშვნელოვან
ინფორმაციასა და მტკიცებულებას მანამ, სანამ ეს ინფორმაცია და მტკიცებულება
სააგენტოსთვის სხვა წყაროდან გახდება ცნობილი;
გ) საქმის მოკვლევის პროცესში უწყვეტად და შეუზღუდავად ითანამშრომლებს
სააგენტოსთან;
დ) შეწყვეტს კანონის საწინააღმდეგო შეთანხმებაში მონაწილეობას, გარდა იმ
შემთხვევისა, როდესაც სააგენტო მიიჩნევს, რომ პირის მიერ ამ შეთანხმებაში
მონაწილეობის გაგრძელება საქმის მოკვლევას ხელს შეუწყობს;
ე) არ გაანადგურებს საქმისთვის მნიშვნელოვან დოკუმენტსა და მტკიცებულებას;
ვ) არ გაამჟღავნებს ინფორმაციას თანამშრომლობის პროგრამაში მონაწილეობის თაობაზე.
• არ ვრცელდება კანონის მე-7 მუხლით გათვალისწინებული შეთანხმების ერთადერთ
ორგანიზატორზე ან/და ინიციატორზე, აგრეთვე იმ პირზე, რომელმაც სხვა პირს
აღნიშნულ შეთანხმებაში მონაწილეობა აიძულა.
• https://admin.competition.ge/uploads/fb1db852bfe14a5ba8689a10cb3a2a15.pdf

სახელმწიფო დახმარება ასოცირების შეთახმება
მუხლი 206
სუბსიდიები
1.
ამ მუხლის მიზნისთვის „სუბსიდია” არის ღონისძიება, რომელიც აკმაყოფილებს
სუბსიდიებისა და საკომპენსაციო ზომების შესახებ შეთანხმების პირველი მუხლით
განსაზღვრულ პირობებს მიუხედავად იმისა, სუბსიდია გაცემულია საქონლის
წარმოებისათვის თუ მომსახურების მიწოდებისათვის და რომელიც განსაზღვრულია
აღნიშნული შეთანხმების მე-2 მუხლით.
2.
თითოეულმა მხარემ უნდა უზრუნველყოს საჯაროობა სუბსიდიების სფეროში. ამ
მიზნის მისაღწევად, თითოეულმა მხარემ მეორე მხარეს 2 წელიწადში ერთხელ უნდა
მიაწოდოს ანგარიში იმ სუბსიდიის სამართლებრივი საფუძვლის, ფორმის, ოდენობის
ან ბიუჯეტის და სადაც შესაძლებელია, სუბსიდიის მიმღების შესახებ, რომელიც
გაცემულია მისი მთავრობის ან ნებისმიერი საჯარო დაწესებულების მიერ საქონლის
წარმოებასთან მიმართებაში. ანგარიში წარდგენილად ითვლება, თუ შესაბამისი
ინფორმაცია განთავსებულია თითოეული მხარის მიერ საჯაროდ ხელმისაწვდომ ვებგვერდზე.
3.
მეორე მხარის მოთხოვნის საფუძველზე მხარემ დროულად უნდა მიაწოდოს
ინფორმაცია და გასცეს პასუხი ცალკეულ სუბსიდიასთან დაკავშირებულ კითხვებს,
თუ სუბსიდია ეხება მომსახურების მიწოდებას.

WTO Agreement on Subsidies and
Countervailing Measures
სუბსიდიას იარსებებს თუ:
ა. 1. ფინანსური დახმარებას აქვს ადგილი მთავრობის მიერ ან რომელიმე
საჯარო დაწესებულების მიერ, ე.ი. თუ:
I.
მთავრობის/სახელმწიფოს პრაქტიკა მოიცავს ფონდების პირდაპირ
ტრანსფერს (მაგალითად, გრანტს, სესხს, აქციების/კაპიტალის
გადაცემას), თანხების ან ვალდებულებების პოტენციურ პირდაპირ
ტრანსფერს (მაგალითად, სესხის გარანტია);
II.
მთავრობის შემოსავალი, რომელიც მისაღებია, უარი იქნა ნათქვამი ან
არ არის ამოღებული (ფისკალური სტიმულები, როგორიც არის
საგადასახადო კრედიტი);
III. მთავრობა ახდენს მოწოდების ისეთი საქონლის ან მომსახურების,
რომელიც ზოგად ინფრასტრუქტურას არ წარმოადგენს ან ყიდულობს
საქონელს;
IV. მთავრობა იხდის დაფინანსების მექანიზმით, ან ანდობს ან
მიმართულებას აძლევს კერძო დაწესებულებებს განახორციელოს ერთი
ან მეტი ფუნქცია, რომელიც მოცემულია I-III პუნქტებში, რაც
ჩვეულებრივ სახელმწიფო ფუნქციას წარმოადგენს და ეს პრაქტიკა
არანაირად განსხვავდება იმ პრაქტიკისაგან, რომელსაც იყენებს
მთავრობა; ან
ა. 2. არსებობს რაიმე ფორმით შემოსავალის ან ფასის დახმარება 1994 წლის
GATT შეთანხმების მე-16 მუხლის მნიშვნელობით; და
ბ. სარგებელი არის გადასული.
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1. სახელმწიფო დახმარება, გაცემული წევრი სახელმწიფოს მიერ ან
სახელმწიფო რესურსების მეშვეობით ნებისმიერი ფორმით, რომელიც
ამახინჯებს კონკურენციას ან რომელიც საფრთხეს შეიცავს კონკურენციის
დამახინჯების
რომელიმე
კონკრეტული
ეკონომიკური
აგენტების
დახმარებით ან რომელიმე განსაზღვრული საქონლის წარმოების
დახმარებით, შიდა ბაზართან შეუსაბამოა, რამდენადაც მას შეუძლია გავლენა
მოახდინოს წევრ სახელმწიფოებს შორის ვაჭრობაზე.
2. შემდეგი სახის სახელმწიფო დახმარება თავსებადია შიდა ბაზართად:
ა. სოციალური ხასიათის, გაცემული ინდივიდუალურ მომხმარებლებზე, იმის
გათვალისწინებით რომ ეს დახმარება გაცემული პროდუქტის წარმოშობის
დისკრიმინაციის გარეშე;
ბ.
სახელმწიფო
უბედურებებისა
გამოსასწორებას;

დახმარება,
რომელიც
ითვალისწინებს
და
განსაკუთრებული
მოვლენების

სტიქიური
შედეგების

გ. დახმარება გაცემული გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის რომელიმე
რეგიონის ეკონომიკური განვითარებისათვის, რაც გამომდინარეობს
გერმანიის გაყოფიდან და ითვალისწინებს არახელსაყრელი მდგომარეობის
საკომპენსაციოდ (5 წელი მოქმედება ლისაბონის შეთანხმების შეთანხმების
ძალაში შესვლიდან).
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3. შემდეგი სახელმწიფო დახმარება შეიძლება ჩაითვალოს შიდა ბაზართან შესაბამისად:
ა. დახმარება, რომელიც გაიცემა იმ რეგიონების ეკონომიკური განვითარების
წახალისებისათვის, სადაც ცხოვრების დონე არანორმალურად დაბალია ან სადაც
სერიოზული პრობლემა არსებობს დასაქმების;
ბ. სახელმწიფო დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს ევროპული საერთო ინტერესის
მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელებას ან წევრი სახელმწიფოსთვის სერიზოული
ეკონომიკური კრიზისის გასამკლავებლად;
გ. რომელიმე ეკონომიკური აქტივობების ან ეკონომიკური რეგიონის განვითარების
წახალისებისათვის, თუ ასეთი დახმარება უარყოფით გავლენას არ მოახდენს სავაჭრო
პირობებზე ერთიანი ევროპის ინტერესის საწინააღმდეგოდ;
დ. დახმარება, რომელიც ითვალისწინებს კულტურის ან კულტურული მემკვიდრეობის
კონსერვაციის წახალისებას, იმ შემთხვევაში თუ ეს დახმარება არ ახდენს გავლენას
ევროკავშირში სავაჭრო პირობებზე და კონკურენციაზე ერთიანი ევროპის ინტერესის
საწინააღმდეგოდ;
ე. ასეთი კატეგორიის სხვა დახმარებები, რომლებიც განსაზღვრული უნდა იყოს საბჭოს
მიერ კომისიის წარდგინებით.

სახელმწიფო დახმარების გაცემის
მიზანი ევროკავშირში
• განსაზღვრული
საბაზრო
ჩავარდნის/პრობლემის
არსებობა
• ეს პრობლემა სახელმწიფო ჩარევის გარეშე ვერ
მოგვარდება
• უნდა არსებობდეს კონკრეტული გეგმა პრობლემის
მოგვარების
ევროკავშირში არსებობს “good aid”-ს დეფინიცია,
რომლის
ძირითადი
კრიტერიუმი
არადისკრიმინაციულობაა.

“კონკურენციის შესახებ” საქართველოს
კანონის მე-12-15 მუხლები;
საქართველოს მთავრობის დადგენილება
2014 წლის #529 “ინდივიდუალური
სახელმწიფო დახმარების უმნიშვნელო
ოდენობისა და სახელმწიფო დახმარების
გაცემის ზოგადი წესის დამტკიცების
შესახებ” (ცვლილებები შევიდა 2020 წელს)

ირლანდიური საქმე - Apple წინააღმდეგ
• კომისიამ 30.09.2012 წ. დაადგინა, რომ ირლანდიამ
Apple-ს
მისცა
გადაჭარბებული
საგადასახადო
სარგებელი
13
მილიარდ
ევრომდე.
ეს
კი
ევროკავშირის სახელმწიფო დახმარების ნორმების
მიხედვით უკანონოა, რადგან აღნიშნული კომპანია
იხდიდა მნიშვნელოვნად ნაკლებ გადასახადს ვიდრე
სხვა კომპანიები. ირლანდიამ უნდა აანაზღაუროს
უკანონო დახმარება.
• http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2923_en.htm
• http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/253200/2
53200_1851004_666_2.pdf

მაგალითები
• საყოველთაო ჯანდაცვა
• სკოლების და ბაღების მშენებლობა
• დენის, გაზის, წყლის მიყვანა ქალაქიდან მოშორებულ
დასახლებებში
• საფოსტო მომსახურების მიწოდება ქალაქიდან მოშორებულ
დასახლებებისათვის
• SGEI (Services of General Economic Interests)
• http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/public_services_en.h
tml
• http://ec.europa.eu/competition/publications/cpn/2012_1_9_en.pdf

მუხლი 12. სახელმწიფო დახმარება
1. აკრძალულია სახელმწიფო დახმარება, რომელიც აფერხებს კონკურენციას ან ქმნის
მისი შეფერხების საშიშროებას, გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული
გამონაკლისებისა.

2. შეიძლება დაშვებულ იქნეს სახელმწიფო დახმარება, რომელიც არ საჭიროებს
სააგენტოსთან შეთანხმებას, თუ ის:
ა) გაიცემა ინდივიდუალური მომხმარებლისათვის სოციალური დახმარების სახით, იმ
პირობით, რომ დახმარება არ გამოიწვევს შესაბამისი საქონლის/მომსახურების
მწარმოებლის დისკრიმინაციას;

ბ) მიზნად ისახავს სტიქიური მოვლენის ან ფორსმაჟორული გარემოების შედეგების
აღმოფხვრას;
გ) მიზნად ისახავს გარემოსდაცვითი ღონისძიების განხორციელებას;
დ) მიზნად ისახავს საქართველოს საკანონმდებლო აქტით ან საქართველოს
საერთაშორისო შეთანხმებით გათვალისწინებული უფლების განხორციელებას ან
მოვალეობის შესრულებას;
ე) გაიცემა ინდივიდუალური სახელმწიფო დახმარების სახით, უმნიშვნელო ოდენობით.
ინდივიდუალური სახელმწიფო დახმარების უმნიშვნელო ოდენობა განისაზღვრება
საქართველოს მთავრობის დადგენილებით;

ვ) მიზნად ისახავს მნიშვნელოვანი სახელმწიფო პროექტის განხორციელებას, თუ ამის
თაობაზე საქართველოს მთავრობას მიღებული აქვს გადაწყვეტილება.
3. სააგენტოსთან შეთანხმებით შეიძლება დაშვებულ იქნეს სახელმწიფო დახმარება,
რომელიც მნიშვნელოვნად არ ზღუდავს კონკურენციას ან არ ქმნის მისი მნიშვნელოვნად
შეზღუდვის საშიშროებას და რომელიც გაიცემა:

ა) გარკვეული რეგიონების ეკონომიკური განვითარებისათვის;

12.2.ვ მუხლით გაცემული სახელმწიფო
დახმარებები
• ჰუმანითი ჯორჯია
• ლოპოტა
1... მოწონებულ იქნეს „სს „საპარტნიორო ფონდის“ მიერ სესხის
გაცემის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23
სექტემბრის №2036 განკარგულებით გათვალისწინებულ სესხის
ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ შეთანხმება.
2. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 272 მუხლის
მე-3 ნაწილის შესაბამისად, ამ განკარგულების გამოცემის მიზნით
წარმოდგენილი დოკუმენტაცია (გარდა საქართველოს მთავრობის
განკარგულების პროექტისა) და ინფორმაცია (მათ შორის, პროექტის
განმარტებითი
ბარათი)
მიჩნეულ
იქნეს
კომერციულ
საიდუმლოებად.

მუხლი 14. ინდივიდუალური სახელმწიფო
დახმარების უმნიშვნელო ოდენობა
1. ინდივიდუალური სახელმწიფო დახმარების უმნიშვნელო ოდენობა, რომელიც სააგენტოსთან
შეთანხმებას არ საჭიროებს, განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით.
2. უმნიშვნელო ოდენობის ინდივიდუალური სახელმწიფო დახმარების გამცემი ორგანო ვალდებულია
ყოველწლიურად, საანგარიშო წლის მომდევნო წლის 1 თებერვლამდე, მიაწოდოს სააგენტოს
ინფორმაცია გაცემული უმნიშვნელო ოდენობის ინდივიდუალური სახელმწიფო დახმარების
ოდენობის, გაცემის ვადისა და მიმღები ეკონომიკური აგენტის/ეკონომიკური აგენტების თაობაზე.
3. სააგენტო უზრუნველყოფს ამ მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად მიღებული ინფორმაციის
უმნიშვნელო ოდენობის ინდივიდუალური სახელმწიფო დახმარებების რეესტრში შეტანას.
4. თუ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული უმნიშვნელო ოდენობის ინდივიდუალური
სახელმწიფო დახმარებების რეესტრის წარმოების პროცესში სააგენტო დაადგენს, რომ გაცემული
ინდივიდუალური სახელმწიფო დახმარების ოდენობა აღემატება საქართველოს კანონმდებლობით
განსაზღვრულ ინდივიდუალური სახელმწიფო დახმარების უმნიშვნელო ოდენობას, იგი ამზადებს
სათანადო დასკვნას და მას უგზავნის როგორც სახელმწიფო დახმარების გამცემ ორგანოს, ისე მის
ზემდგომ ორგანოს (არსებობის შემთხვევაში).
• საქმეები: https://competition.ge/decisions/state-aid
 ა(ა)იპ
„ფერმერული
მეურნეობის
განვითარების
ცენტრისათვის“ გასაცემი სახელმწიფო დახმარების კონკურენციის კანონმდებლობასთან
შესაბამისობის
დადგენის
თაობაზე.
სახელმწიფო
დახმარების
გაცემა იგეგმებოდა რეგიონის ეკონომიკური განვითარებისთვის (მევენახეობა/ხეხილის მოშენება და
ა.შ.).

 ა(ა)იპ
„ფერმერული
მეურნეობის
განვითარების
ცენტრისათვის“ გასაცემი სახელმწიფო დახმარების კონკურენციის კანონმდებლობასთან
შესაბამისობის
დადგენის
თაობაზე.
სახელმწიფო
დახმარების
გაცემა იგეგმებოდა რეგიონის ეკონომიკური განვითარებისთვის (სასათბურე მეურნეობის მოწყობა
და სხვ.).

მუხლი 15. გაცემული სახელმწიფო დახმარების გასაჩივრება
• თუ
გაცემული
სახელმწიფო
დახმარება
მნიშვნელოვნად
ზღუდავს
შესაბამის
ბაზარზე
კონკურენციას ან/და დარღვეულია კონკურენციის
სფეროში
საქართველოს
კანონმდებლობა
სახელმწიფო დახმარების გაცემის პროცედურასთან
დაკავშირებით, პირს, რომელსაც უშუალოდ მიადგა
ზიანი,
შეუძლია
სასამართლოში
გაასაჩივროს
გაცემული სახელმწიფო დახმარება

საქართველოს მთავრობის
2014 წლის 1 სექტემბერის
დადგენილება №529 (შევიდა ცვლილებები 2020
წელს)
ინდივიდუალური სახელმწიფო დახმარების
უმნიშვნელო ოდენობისა და სახელმწიფო
დახმარების გაცემის ზოგადი წესის
დამტკიცების შესახებ

ამ წესის მიზანია:
ა)

სახელმწიფო
დახმარების
გაცემის
პროცედურის
არადისკრიმინაციულობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა;
ბ)
სახელმწიფო დახმარების უფლებამოსილ ორგანოსთან
შეთანხმების პროცედურის დადგენა;
გ) სახელმწიფო დახმარების
კანონთან და ამ დოკუმენტით
გათვალისწინებულ დებულებებთან შეუსაბამობის გამოვლენის
შემთხვევაში,
შესაბამისი ორგანოს, საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის – კონკურენციის სააგენტოს (შემდგომში სააგენტო) უფლებამოსილების განსაზღვრა;
დ) კანონით გათვალისწინებული ინდივიდუალური სახელმწიფო
დახმარების უმნიშვნელო ოდენობის განსაზღვრა.
• ეს წესი ვრცელდება მხოლოდ იმ სახელმწიფო დახმარებაზე,
რომლის გაცემას, კანონის მე-12 მუხლის მე-3 პუნქტის
შესაბამისად, ესაჭიროება სააგენტოსთან შეთანხმება და რომელიც
გაიცემა შემდეგი მიზნით:
ა) გარკვეული რეგიონების ეკონომიკური განვითარებისთვის;
ბ) კულტურისა და კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნების
ხელშეწყობისთვის.

მუხლი 3.
სახელმწიფო დახმარების ფორმა და სახელმწიფო
დახმარების გაცემის პრინციპები

1. სახელმწიფო დახმარებად ითვლება საბიუჯეტო
სახსრების ან სახელმწიფო რესურსების გადაცემით
ან სხვა შეღავათის დაწესებით ეკონომიკური
აგენტისთვის
შერჩევითი
ეკონომიკური
უპირატესობის მინიჭება, ნებისმიერი ფორმით.
2. სახელმწიფო დახმარების გაცემისას დაცული
უნდა
იყოს
არასდისკრიმინაციულობისა
და
გამჭვირვალობის პრინციპები.
3. ეს წესი არ ვრცელდება კანონის მე-12 მუხლის მე-2
პუნქტით
გათვალისწინებულ
შემთხვევებზე,
გარდა ამავე პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული
შემთხვევისა. (12.2.ე. ინდივიდუალური სახელმწიფო
დახმარების სახით, უმნიშვნელო ოდენობით)

მუხლი 7. ინდივიდუალური სახელმწიფო
დახმარების უმნიშვნელო ოდენობა
1. ინდივიდუალური
სახელმწიფო
დახმარების უმნიშვნელო
ოდენობად ითვლება დახმარება, რომლის მოცულობა ერთ
ეკონომიკურ აგენტთან მიმართებით, ჯამურად, ზედიზედ 3
ფისკალური წლის განმავლობაში არ აღემატება 400 000 ლარს, გარდა
ამ მუხლის მე-2 − მე-4 პუნქტებით დადგენილი შემთხვევებისა.
2. სახმელეთო ტრანსპორტით ტვირთის გადაზიდვის სფეროში
მოქმედ
ერთ
ეკონომიკურ
აგენტთან
მიმართებით,
ინდივიდუალური სახელმწიფო დამხარება, ჯამურად, ზედიზედ 3
ფისკალური
წლის
განმავლობაში არ უნდა აღემატებოდეს 200 000 ლარს.
3.
ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული სახელმწიფო
დახმარება არ შეიძლება იქნეს გამოყენებული სახმელეთოსატვირთო ტრანსპორტის შესყიდვისათვის.

სახელმწიფო დახმარების ფორმებია
ა) გადასახადებისგან გათავისუფლება, მათი
შემცირება ან გადავადება;
ბ) ვალის ჩამოწერა, რესტრუქტურიზაცია;
გ) სესხის ხელსაყრელი პირობებით გაცემა;
დ) საოპერაციო აქტივების გადაცემა;
ე) ფულადი დახმარების გაწევა;
ვ) მოგების მიღების გარანტია;
ზ) შეღავათები;
თ) სხვა.
(2014 წლის ვერსიით იყო ეს
ჩამონათვალი)

მადლობას გიხდით ყურადღებისათვის!
კითხვები თუ გაქვთ??
საკონტაქტო ინფორმაცია:
smenabdishvili@gmail.com
ტელ: 599244542

