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ანოტაცია. საზოგადოების ინფორმატიზაციის 

სწრაფი ტემპებით ზრდამ ხელი შეუწყო მსოფლიო 

ეკონომიკის სრულ გამჭვირვალობას. მსოფლიო 

გლობალიზაციამ დღის წესრიგში დააყენა ქვეყნის 

საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეფექტიანად 

წარმართვის ფორმებისა და მეთოდების სრულყო-

ფის ამოცანები. მათ შესასრულებლად აუცილებე-

ლია არაერთი ეკონომიკური და პოლიტიკური ღო-

ნისძიების გატარება, რომლებიც უზრუნველყოფენ 

ქვეყნის ეკონომიკის აღმავლობასა და სტაბილუ-

რობას. 

ნაშრომში განხილულია საქართველოში საბაჟო 

საქმის წარმოშობისა და განვითარების, მისი თავი-

სებურებებისა და ერთიანი საბაჟო პოლიტიკის შე-

მუშავების საკითხები. ყურადღება გამახვილებუ-

ლია საბაჟო პოლიტიკაზე, როგორც ეკონომიკაზე 

მარეგულირებელი ზემოქმედების მძლავრ ინსტ-

რუმენტზე, რაც გამოიხატება ბიზნესსექტორის გან-

ვითარებასა და საბიუჯეტო შემოსავლების ზრდაში, 

ქვეყნის ეკონომიკური საზღვრის დაცვაში, საგარეო 

ვაჭრობის ხელშეწყობასა და განვითარებაში.  

საბაჟო საქმიანობაში დაგროვილი გამოცდილე-

ბისა და მოწინავე ქვეყნების საბაჟო პრაქტიკის გათ-

ვალისწინებით ნაშრომში შეფასებულია საბაჟო საქ-

მიანობის უარყოფითი და დადებითი მხარეები. მო-

ცემულია საუკეთესო უცხოური პრაქტიკის ქარ-

თულ რეალობაში დანერგვის წინადადებები.  

 

საკვანძო სიტყვები: ეკონომიკური სუვერენიტე-

ტი; ეკონომიკური უსაფრთხოების დაცვა; ერთი ფან-

ჯრის პრინციპი; საბაჟო ორგანო; საბაჟო პოლიტიკა. 
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შესავალი 

დღეს მიმდინარეობს დისკუსია, თუ რამდენად 

სწორად ხორციელდება საბაჟო ადმინისტრირება, 

მიზანშეწონლია თუ არა იმ სახის ცვლილებები, 

რომლებიც ასე ინტენსიურად მიმდინარეობს საგა-

დასახადო-საბაჟო კანონმდებლობაში და რა მოაქვს 

გადამხდელისათვის აღნიშნულ ცვლილებებსა და 

ინოვაციებს. 

საბაჟო სისტემა, უპირველეს ყოვლისა, გვევლი-

ნება ქვეყნის ეკონომიკური ინტერესების დამცვე-

ლად. მისი მიზანია: 

- საბაჟო ოპერაციების დაბეგვრა დადგენილი 

საბაჟო ტარიფების მიხედვით; 

- ფისკალური აგენტის როლის შესრულება; 

- საქონლის მოძრაობის მოქცევა ტვირთის 

მფლობელისათვის მისაღებ რეჟიმში, სახელმწიფოს 

მიერ დადგენილი წესების შესაბამისად; 

- ბაზრის დაცვა დემპინგის და სხვა არაკეთილ-

სინდისიერი ექსპანსიისაგან; 

- პრაგმატული პროტექციონისტული პოლიტი-

კის გატარება, საგარეო ვაჭრობის პოლიტიკის თანა-

მიმდევრული ლიბერალიზაცია ქვეყნის ეკონომი-

კის მსოფლიო მეურნეობაში სრულად ინტეგრაციის 

უზრუნველსაყოფად.  

  

ძირითადი ნაწილი 

1. საბაჟო საქმიანობის წარმოშობა და განვითარე-

ბის ეტაპები საქართველოში 

საბაჟო საქმიანობას მნიშვნელოვანი ადგილი 

უჭირავს სახელმწიფო მმართველობის სისტემაში. 

იგი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების მნიშვ-

ნელოვანი ბერკეტია და მჭიდროდაა დაკავში-

რებული ეკონომიკური მეცნიერების ისეთ დარ-

გებთან, როგორიცაა ფინანსები, საბანკო საქმე, საგა-

დასახადო საქმე, მიკრო-  მაკროეკონომიკა, სტატის-

ტიკა და სხვა. 

საქართველო უძველესი დროიდან აწარმოებდა 

ვაჭრობას, როგორც მეზობელ ქვეყნებთან, ისე ევრო-

პის სახელმწიფოებთან, მაგრამ რუსეთის მიერ სა-

ქართველოს დაპყრობის შემდეგ ქვეყანა 70 წელი 

ჩამოაშორეს საბაჟო საქმეს.  

XX საუკუნის 90-იან წლებში, მას შემდეგ, რაც სა-

ქართველო გახდა სუვერენული სახელმწიფო, საერ-

თაშორისო სამართლის სუბიექტი, გაეროსა და სხვა 

საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრი, შეიქმნა სა-

ქართველოს რესპუბლიკის საბაჟო სამსახური. 1991 

წლის 15 სექტემბერს საქართველოს რესპუბლიკის 

უმაღლესმა საბჭომ მიიღო კანონი „საქართველოს 

რესპუბლიკის საბაჟოს შესახებ“. საბაჟო საქმემ და სა-

ბაჟო სამსახურმა მნიშვნელოვანი ადგილი დაიმ-

კვიდრა საქართველოს პოლიტ-ეკონომიკურ სისტე-

მაში, აღმასრულებელი ხელისუფლების სტრუქტუ-

რაში. ამავე წლებში შეიქმნა და დამკვიდრდა საბაჟო 

კანონმდებლობა. 

საქართველოს საბაჟო კანონმდებლობა ეტაპებად 

ჩამოყალიბდა ძირითადად გამოიყოფა სამი ეტაპი:  

„პირველი ეტაპი მოიცავს 1990–1991 წლებს, ამ 

დროს შეიქმნა საქართველოს საბაჟო სამსახური, 

მიღებულ იქნა კანონი საქართველოს რესპუბლიკის 

საბაჟოს შესახებ და სხვა ნორმატიული აქტები, რომ-

ლებშიც განისაზღვრა საბაჟო საქმის ძირითადი მი-

მართულებები და პრობლემები, საბაჟოს ფუნქციე-

ბი და ამოცანები. 

მეორე ეტაპი დაკავშირებულია საქართველოს 

პირველი საბაჟო კოდექსის, საბაჟო ტარიფის შესა-

ხებ დეკრეტის, საქართველოს კანონის საბაჟო გადა-
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სახადის შესახებ, დებულებების, ინსტრუქციების 

მიღებასთან. აღნიშნული ეტაპი მოიცავს 1992–1996 

წლებს, რომლისთვისაც დამახასიათებელია საბაჟო 

კანონმდებლობის შექმნა და მისი სრულყოფა [1]. 

მესამე ეტაპი დაიწყო 1997 წელს, როდესაც სა-

ქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა საბაჟო კო-

დექსი, 1998 წელს მიღებულ იქნა ასევე საქართვე-

ლოს კანონები საბაჟო ტარიფების, გადასახადის, 

მოსაკრებლების შესახებ, სხვა კანონქვემდებარე აქ-

ტები და დოკუმენტები [1]. 

2007 წელს შემოსავლების სამსახურის შექმნით, 

რომელშიც გაერთიანდა საბაჟო და საგადასახადო სა-

მსახურები, დაიწყო საბაჟო სისტემის რეფორმირების 

და მოდერნიზაციის ყველაზე მასშტაბური ეტაპი. 

 

2. საბაჟო პოლიტიკა საქართველოში,  

მისი მიზნები და ამოცანები 

წარმოუდგენელია საზოგადოებრივი ცხოვრების 

რომელიმე სფერო პოლიტიკის გარეშე. სწორი პოლი-

ტიკური კურსის შემუშავებას უდიდესი მნიშვნე-

ლობა ენიჭება საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა 

სფეროს ნორმალური ფუნქციონირებისათვის. 

ამდენად, რეალურია მხოლოდ ის პოლიტიკა, 

რომელიც სწორად ასახავს საზოგადოების სხვადა-

სხვა ფენის მიზნებსა და ინტერესებს, როგორც ზე-

მოთ აღვნიშნეთ პოლიტიკა მჭიდრო კავშირშია სა-

ზოგადოების ცხოვრების ყველა დარგთან, მაგრამ 

განსაკუთრებით აღსანიშნავია მისი კავშირი ეკონო-

მიკასთან. 

საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკის ერთ-ერ-

თი უმნიშვნელოვანესი ნაწილია ერთიანი საბაჟო პო-

ლიტიკა. უპირველეს ყოვლისა, ეს იმას ნიშნავს, რომ 

ერთიანია საქართველოს საბაჟო ტერიტორია, რომელ-

ზეც ხორციელდება ერთიანი საბაჟო პოლიტიკა, 

მოქმედებს საერთო საბაჟო რეჟიმები, გადასახადები, 

ტარიფები, საბაჟო კანონმდებლობის აქტები. 

„საქართველოში ხორციელდება ერთიანი საბაჟო 

პოლიტიკა, რომელიც უზრუნველყოფს სახელმწი-

ფო ინტერესების დაცვასა და საერთაშორისო სა-

მართლის წესებით გათვალისწინებული პრინციპე-

ბის, ნორმებისა და სტანდარტების გამოყენებით სა-

ბაჟო საქმის ორგანიზების სრულყოფას. საბაჟო პო-

ლიტიკის გატარება განეკუთვნება საქართველოს 

უმაღლეს სახელმწიფო ორგანოთა განსაკუთრებულ 

გამგებლობას“ [2]. 

ქვეყანაში ერთიანი საბაჟო პოლიტიკის განხორ-

ციელებაზე მიუთითებს ის, რომ საქართველოს ერ-

თიან საბაჟო ტერიტორიაზე მოქმედებს და საბაჟო 

საქმიანობა რეგულირდება უმაღლესი საკანონმდებ-

ლო ორგანოს მიერ მიღებული საბაჟო კოდექსით, 

საგადასახადო კოდექსით და სხვა საკანონმდებლო 

აქტებითა და კანონმდებლობით დადგენილი წესით, 

სამთავრობო დაწესებულებების მიერ მიღებული 

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით. 

საბაჟო საქმის ორგანიზება არის საბაჟო ორგანო-

ების მიერ გასატარებელ იმ ღონისძიებათა ერთობ-

ლიობა, რომლებიც დაკავშირებულია საქართვე-

ლოს საბაჟო ტერიტორიიდან საქონლის გატანასთან 

და საქართველოს საბაჟო კანონმდებლობის გამოყე-

ნებასთან. ცალკეული საკითხების გადაწყვეტისას 

შემოსავლების სამსახურის უფროსის მიერ შესაძ-

ლებელია საბაჟო ორგანოს თანამშრომელზე დელე-

გირებულ იქნეს უფლებამოსილება [3].  

საქართველოს საბაჟო პოლიტიკა ქვეყნის საგა-

რეო და საშინაო პოლიტიკის შემადგენელ ნაწილია, 

რომლის უმთავრესი მიზნებია: 
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 საქართველოს ეკონომიკური სუვერენიტე-

ტის და ეკონომიკური უსაფრთხოების დაცვა; 

 საქართველოს ეკონომიკის განვითარების 

სტიმულირება; 

 შიგა ბაზრის დაცვა; 

 ქვეყნის საგარეო ეკონომიკური ურთიერთო-

ბების სტიმულირება; 

 საქართველოს საშინაო და საგარეო ეკონომი-

კური პოლიტიკის სხვა ამოცანების განხორ-

ციელება; 

საქართველოს ეკონომიკური სუვერენიტეტისა 

და ეკონომიკური უსაფრთხოების დაცვა ქვეყნის სა-

გარეო და საშინაო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი მი-

მართულებაა. დინამიკურად განვითარებადი, საკუ-

თარ და იმპორტირებულ ალტერნატიულ რესურსებ-

ზე, ჯანსაღი კონკურენციის პირობებზე ორიენტი-

რებული ეკონომიკა სახელმწიფოს სუვერენიტეტის, 

მისი დამოუკიდებლობის მთავარი საფუძველია. 

საბჭოთა იმპერიის დაშლის შემდეგ საქართველოს 

შესაძლებლობა მიეცა გამხდარიყო მსოფლიო თანა-

მეგობრობის – გაერთიანებული ერების ორგანი-

ზაციის, მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის და სხვა 

საერთაშორისო და რეგიონალური ორგანიზაციების 

წევრი. ყოველივე ეს საშუალებას აძლევს თავისუ-

ფალ ღია საბაზრო ეკონომიკის პირობებზე ორიენ-

ტირებულ ქვეყანას, თვითონ განახორციელოს ეკო-

ნომიკური საქმიანობა. ყოველგვარი ჩარევის, დის-

კრიმინაციის და შეზღუდვების გარეშე დაამყაროს 

სხვა ქვეყნებთან ურთიერთსასარგებლო და მომგე-

ბიანი საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობები. 

ამავე დროს ქვეყნის ეკონომიკური საზღვრის 

დაცვა, რაც გულისხმობს საქართველოს სახელმწი-

ფო საზღვარზე გადაადგილებული საქონლის, მათ 

შორის ვალუტის, ინტელექტუალური საკუთრებისა 

და სხვა ფასეულობების სრულ აღრიცხვასა და მას-

ზე სახელმწიფო კონტროლის დაწესებას, კანონ-

მდებლობით დადგენილი გადასახადების დარიცხ-

ვას და სახელმწიფო ბიუჯეტში აკუმულირებას, აგ-

რეთვე ეკონომიკურ პროცესებში არაკეთილმოსურ-

ნე გარე ძალების ჩაურევლობის უზრუნველყოფა 

ქვეყნის ეკონომიკური უსაფრთხოების დაცვის მნი-

შვნელოვანი პირობაა. 

„საქართველოს საშინაო და საგარეო ეკონომიკუ-

რი პოლიტიკის სხვა ამოცანების განხორციელება 

ქვეყნის სტაბილური განვითარების, მისი ეკონომი-

კური წინსვლისა და აღმავლობის საფუძველია. მსო-

ფლიო პრაქტიკამ ნათლად დაადასტურა, რომ კერძო 

საკუთრებაზე დამყარებული ღია და თავისუფალი 

საბაზრო ეკონომიკა მაქსიმალური მასტიმულირებე-

ლი ფაქტორია ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისა, 

რომლის ხელშემწყობია სახელმწიფოში დემოკრა-

ტიული ინსტიტუტების განვითარება“ [3]. 

ამ ამოცანების შესასრულებლად საბაჟო სამსახუ-

რი შეიმუშავებს წინადადებებს საქართველოს საბა-

ჟო პოლიტიკის სრულყოფისათვის; უზრუნველ-

ყოფს მის შესრულებას; მონაწილეობს მსოფლიოს 

თანამეგობრობასთან ეკონომიკური ურთიერთობე-

ბის რეგულირების მექანიზმის სრულყოფის, ექს-

პორტის სტიმულირების და უცხოეთის ინვესტიციე-

ბის მოზიდვის უზრუნველყოფისათვის; კომპეტენ-

ციის ფარგლებში შეიმუშავებს წინადადებებს საბაჟო 

გადასახდელებისა და მოსაკრებლების ან სხვა 

გადასახადების დადგენა-გამოყენების შესახებ და 

ორგანიზაციას უწევს ამ გადასახდელების დარიცხ-

ვა-ამოღებას და შესაბამის ბიუჯეტში მათ დროულ 

სრულ აკუმულირებას; შეიმუშავებს საბაჟო ღირებუ-



ბიზნესი მენეჯმენტი და ბუღალტრული აღრიცხვა – Business, Management and Accounting 

 

_____________________________________ 
სტუ-ის შრომები – Works of GTU ISSN 1512-0996 
№3 (525), 2022 66 www.shromebi.gtu.ge 

ლების განსაზღვრის მეთოდიკას; ახორციელებს კა-

ნონმდებლობით დადგენილი წესით ლიცენზიებისა 

და ნებართვების გაცემას, შეჩერებას და გაუქმებას; 

აწარმოებს საქონლის და სატრანსპორტო საშუალე-

ბების საბაჟო გაფორმებას, საბაჟო პროცედურების გა-

მარტივებას ტვირთბრუნვის გაზრდისა და მეწარ-

მეობის სტიმულირების მიზნით. თავისი კომპეტენ-

ციის ფარგლებში ახორციელებს სავალუტო კონტ-

როლის ფუნქციებს და ცალკეული საბაჟო რეჟიმების 

შესაბამისად საბაჟო კონტროლს დაქვემდებარე-

ბული საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალებების 

საბაჟო გაფორმებასა და კონტროლს უზრუნველ-

ყოფს საქართველოს საბაჟო საზღვარზე მგზავრების, 

საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების გადაად-

გილებას წესების დაცვით. თავისი უფლებამოსილე-

ბის ფარგლებში ახორციელებს საბაჟო კანონმდებ-

ლობის დარღვევების წინააღმდეგ ბრძოლას და სა-

ქართველოს კანონმდებლობით მისთვის დაკისრე-

ბულ სხვა ფუნქციებს. 

როგორც აღვნიშნეთ, საბაჟო პოლიტიკა ვითარ-

დება საყოველთაოდ აღიარებულ საერთაშორისო 

სამართლებრივ ნორმებსა და პრაქტიკასთან ჰარმო-

ნიზაციისა და უნიფიკაციის მიმართულებით. სა-

ქართველო საბაჟო პოლიტიკის სფეროში ესწრაფვის 

აქტიურ საერთაშორისო თანამშრომლობას. აღსა-

ნიშნავია ის ფაქტი, რომ დღესდღეობით მსოფლიო 

გადავიდა ისეთ ფაქტორებზე რაც მოითხოვს ნაკ-

ლები დროის ხარჯვას საქმის წარმოებაში, „ერთი 

ფანჯრის“ პრინციპის მეშვეობით გამარტივებულია 

საბაჟო პროცედურები [4]. დაინერგა ელექტრონუ-

ლი დეკლარირების სიტემა, შეიქმნა ერთიანი მომ-

სახურების გარემო, ამოქმედდა მარტივი, ნათელი 

და ცხადი წესები, ინფორმაციის მიმოცვლის და 

დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემა, სა-

დაც ურთიერთობა საბაჟოს წარმომადგენელსა და 

ეკონომიკურ ოპერატორს შორის ხდება ელექტრო-

ნული ფორმით, ინტერნეტის მეშვეობით. 

  

დასკვნა 

მდგრადი პროგრესისა და შედეგის მისაღწევად 

აუცილებელია ბიზნესსექტორის წარმომადგენლებ-

თან ურთიერთობა ყველა არსებული საშუალებით 

და მათი პრობლემების მოსმენა. ასევე მნიშვნელოვა-

ნია შესაბამისი სახელფასო და წახალისების სისტე-

მების შემუშავება, კარიერული განვითარების პროგ-

რამების, ახალი ინფრაქსტუქტურისა და კომფორ-

ტული გარემოს შექმნა საბაჟო ადმინისტრაციის თა-

ნამშრომელთათვის. ყოველივე ზემოაღნიშნული წა-

რმატებით განხორციელდა საქართველოს საბაჟო სი-

სტემაში. განხორციელებული რეფორმების შედეგად 

საბაჟო სისტემა ჩამოყალიბდა სტაბილურად ფუნქ-

ციონირებად სახელმწიფო ინსტიტუტად, რომელსაც 

შეუძლია ქვეყნის ეკონომნიკური უსაფრთხოების 

დაცვა, თითქმის ყოველწლიურად იზრდება ქვეყნის 

ტრანზიტული და საგარეო-სავაჭრო ტვირთბრუნვა.  
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Abstract. Customs policy is the major instrument to impact economy that could have significant influence on bu-

siness development and budget revenues. Considering this characteristic of customs, the article provides narrative re-
garding the role the customs policy could play to defend economic borders and to promote and develop the foreign 
trade.  

Some of the important issues, such as the origin and development of customs affairs in Georgia, elaboration of 
united customs policies and its characteristics are discussed in the article. Answers on aspirations of the relevant 
authorities to advance customs policy are also provided. 

Considering the existing customs experiences and practices, the conclusions have been elaborated to evaluate the 
positive and negative sides of the modern customs affairs. The grounds for experience sharing of advanced foreign 
countries and elaborates practical steps for their implementation in Georgian reality are also provided. Resume:  
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