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წინასიტყვაობა

კონკურენციის კანონმდებლობა სამართლისა და ეკონომიკის ერთგვარი სინთეზია, 

რომელიც, ჯანსაღი კონკურენტული გარემოს შექმნითა და სამართლიანი კონკურენციის 

დამკვიდრებით, უდიდეს როლს ასრულებს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში. 

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში 25 წელზე მეტია არსებობს კონკურენციის 

კანონმდებლობა, 2014 წელს განხორციელებული ძირეული რეფორმის შესაბამისად, 

ქვეყანა გადავიდა ევროკავშირის მოთხოვნებთან დაახლოებულ, ახალ სტანდარტზე 

და პირველად ჩამოყალიბდა აღნიშნული კანონმდებლობის აღმასრულებელი 

დამოუკიდებელი ორგანო,  საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს სახით.

შესაბამისი აღმასრულებელი ორგანოს მხრიდან კონკურენციის პოლიტიკის 

წარმართვის პროცესში, უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ევროკავშირის ქვეყნებში 

ათწლეულების მანძილზე დაგროვილი გამოცდილების გაზიარებას. კანონმდებლობის 

აღსრულებასთან ერთად, კონკურენციის სააგენტოსთვის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ 

მიმართულებას კონკურენციის ადვოკატირება წარმოდგენს, რომლის ძირითადი 

მიზანიც კონკურენციის საკითხებზე საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებაა. 

ამ მიმართულებით, განსაკუთრებული აქცენტი უნდა გაკეთდეს კანონმდებლობაში 

მოცემული თუ პრაქტიკაში დანერგილი პროფესიული ტერმინების სწორად გამოყენებასა 

და დამკვიდრებაზე, რათა მოხდეს ამ ტერმინების ერთგვაროვანი აღქმა როგორც 

აღმასრულებელი ორგანოს, ასევე ბიზნესის და საზოგადოების მხრიდან. განახლებული 

კანონმდებლობის მოქმედების ხუთი წლის მიწურულს, კიდევ უფრო მეტ მნიშვნელობას 

იძენს კონკურენციის სფეროში მოქმედი, აქტუალური საერთაშორისო ტერმინების 

შესატყვისი ქართული ანალოგების დამკვიდრება და მათი ორაზროვანი განმარტების 

პრევენცია.

სწორედ ამ მიზნის მიღწევის პირველ მცდელობას წარმოადგენს წინამდებარე 

განმარტებითი ლექსიკონი, რომელიც მოიცავს კონკურენციასთან დაკავშირებული 

ძირითადი ტერმინების ქართულ-ინგლისურ ვერსიებს და მათ განმარტებებს. 

განმარტებები ეყრდნობა როგორც ქართულ, ასევე ევროკავშირის კანონმდებლობას, 

კონკურენციის სფეროში არსებულ სამეცნიერო ლიტერატურასა და სხვადასხვა 

საერთაშორისო ლექსიკონებს. 

ლექსიკონი განკუთვნილია ნებისმიერი დაინტერესებული პირისათვის, განსაკუთრებით  -  

ეკონომისტებისა და იურისტების, სტუდენტების, აკადემიური სექტორისა და პრაქტიკოსი 

მუშაკებისათვის. იმედს ვიტოვებთ, რომ დოკუმენტში მოცემული განმარტებები 

კონკურენციის საკმაოდ რთული და კომპლექსური ტერმინების აღქმას გაუადვილებს 

მკითხველს.

წინამდებარე ლექსიკონი მომზადდა და გამოიცა ევროკავშირის მხარდაჭერით, 

რისთვისაც მადლობას ვუხდით ევროკავშირის ექსპერტებს  და საქართველოს 

კონკურენციის სააგენტოს თანამშრომლებს, რომლებმაც, ლექსიკონის შემდგენლებთან 

ერთად, მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს დოკუმენტზე მუშაობის პროცესში.



გაწეული სამუშაოსათვის განსაკუთრებულ მადლობას ვუხდით ლექსიკონის 

შემდგენლებს: ქეთი ზუკაკიშვილს (ევროპის კოლეჯი, ბელგია, აკადემიური ასისტენტი  

ევროკავშირის     კონკურენციის   სამართლის მიმართულებით),  ქეთევან ლაფაჩს 

(ეკონომიკის დოქტორი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი), 

იურატე სოვიენეს (ევროკავშირის პროექტის „საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს 

მხარდაჭერა“, წამყვანი ექსპერტი კონკურენციის დარგში) და ლიანა ჯაფარიძეს 

(ოქსფორდის უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის დოქტორანტი, 

კონკურენციის სამართლის ტუტორი).

ხაზგასასმელია, რომ ლექსიკონში გამოყენებული ტერმინების ქართული ვერსიები, 

ენობრივი სისწორის  თვალსაზრისით, შეთანხმებულ იქნა სახელმწიფო ენის დეპარტა- 

მენტთან. მადლობას ვუხდით დეპარტამენტის ხელმძღვანელობასა და ექსპერტებს, 

ლექსიკონზე მუშაობის პროცესში გაწეული უანგარო დახმარებისათვის.

მართალია კონკურენციის ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი პირველად 

გამოიცემა საქართველოში, თუმცა, იმედს ვიტოვებთ, რომ ეს არ იქნება უკანასკნელი 

გამოცემა. საქართველოს კონკურენციის სააგენტო, საკუთარი ძალებითა თუ ექსპერტების 

დახმარებით, მომავალშიც გააგრძელებს წინამდებარე დოკუმენტის სრულყოფაზე 

მუშაობას, ისევე, როგორც კონკურენციის სამართლის შესახებ სხვადასხვა გზამკვლევი 

დოკუმენტების გამოცემას. ამდენად, ჩვენთვის უდიდესი მნიშვნელობა აქვს თითოეული 

მკითხველის კრიტიკულ მოსაზრებას,  რომელიც  ლექსიკონის გაუმჯობესებისკენ იქნება 

მიმართული.

პროფესორი ნოდარ ხადური

27.08.2019
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დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენციის კანონმდებლობის აღსრულება (Competition Enforcement)

ეკონომიკური აგენტი (Undertaking)

დარღვევა (Infringement)

მოულოდნელი შემოწმება (Unannounced Inspection/Dawn raid)

წყარო: „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 18.1, ქვეპუნქტი „ე“; Regulation 1/2003; 
EC Antitrust Manual of Procedures; Whish & Bailey, Competition Law (9th  ed), 281-284.

ადგილზე შემოწმება (Onsite Inspection) - კონკურენციის ორგანოს 
ერთ-ერთი უფლებამოსილება, კონკურენციის კანონმდებლობის 
სავარაუდო დარღვევასთან დაკავშირებით, შეამოწმოს ეკონომიკური 
აგენტი მისი საქმიანობის ადგილზე. აღნიშნული შემოწმება შეიძლება 
მოიცავდეს კომპანიის ადგილსამყოფელის დათვალიერებას, კომერციულ 
დოკუმენტებთან, სატელეფონო ქსელთან, კომპიუტერულ  სისტემასთან 
წვდომას და ა.შ. ეკონომიკური აგენტის ადგილზე შესამოწმებლად 
საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს სასამართლოს ნებართვა  
ესაჭიროება. ევროკავშირის კანონმდებლობა ასევე იცნობს ადგილზე 
შემოწმების სპეციფიკურ სახეს - მოულოდნელ შემოწმებას.
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ალტერნატიული დანახარჯები - Alternative Costs/Opportunity Costs 
- დანახარჯის ერთ-ერთი სახეობა, რომელიც რესურსის გამოყენების 
დანახარჯს ზომავს მისი საუკეთესო ალტერნატიული გამოყენების 
მიხედვით. საქონლის წარმოების ალტერნატიული დანახარჯი უდრის 
ამ უკანასკნელის წარმოებაში სხვა საქონლის (ალტერნატივის) 
წარმოების ნაცვლად ჩადებული რესურსების ოდენობას. თუ საქონელი 
იწარმოება რამდენიმე ალტერნატივის სანაცვლოდ, ალტერნატიული 
დანახარჯი საქონლის საუკეთესო ალტერნატივის ღირებულების ტოლია. 
ალტერნატიული დანახარჯების ცოდნა ეკონომიკურ აგენტებს საკუთარი 
რესურსების ეფექტიან განაწილებაში ეხმარება.

დაკავშირებული ტერმინები:

დანახარჯი (Cost)

ზღვრული დანახარჯი (Marginal Cost)

მუდმივი დანახარჯები (Fixed Costs)

სრული დანახარჯი (Total Cost)

ცვლადი დანახარჯები (Variable Costs)

აუნაზღაურებელი დანახარჯები (Sunk Costs)

წყარო: OECD Glossary; მენქიუ, ეკონომიკის პრინციპები, 71-73.

ანტიმონოპოლიური/ანტიტრასტული (Antimonopoly/Antitrust) 
-  ფართო გაგებით, ტერმინი „ანტიმონოპოლიური/ანტიტრასტული“ 

კონკურენციის სამართლისა და პოლიტიკის ერთ-ერთი გავრცელებული 

დასახელებაა. „ანტიტრასტი“ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან 

მომდინარეობს, სადაც ანტიტრასტული კანონმდებლობა ბაზარს იცავს 

უკანონო შეზღუდვების, მონოპოლიებისა და არაკეთილსინდისიერი 

კომერციული ქმედებებისგან. შედარებისთვის, ევროკავშირში 

ანტიტრასტად იწოდება, ერთი მხრივ, კონკურენციის შემზღუდველი 

შეთანხმებების, ხოლო მეორე მხრივ, დომინანტური მდგომარეობის 

ბოროტად გამოყენების მარეგულირებელი წესები. 

საქართველოში  ტერმინი „ანტიმონოპოლიური“ ძირითადად 1992-2005 

წლებში მოქმედ კანონმდებლობაში გამოიყენებოდა. ანტიმონოპოლიური 
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დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენციის პოლიტიკა (Competition Policy) 

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმება (Anticompetitive Agreement)

დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება (Abuse of Dominant Position)

არაკეთილსინდისიერი კონკურენცია (Unfair Competition)

მონოპოლისტური კონკურენცია (Monopolistic Competition)

სამართლის უმთავრეს ფუნქციას წარმოადგენდა მბრძანებლურ-

ადმინისტრაციული ეკონომიკიდან საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის 

პროცესში ბაზრის დემონოპოლიზაცია და როგორც საჯარო, ისე კერძო 

სექტორში ახალი მონოპოლიების შექმნის დაუშვებლობა. დღეისათვის, 

გამოიყენება ტერმინი - კონკურენციის სამართალი და პოლიტიკა.

წყარო: OECD Glossary; TFEU, მუხლები 101-102; „მონოპოლიური საქმიანობისა და კონკურენციის 
შესახებ“ საქართველოს კანონი; Federal Trade Commission - https://www.ftc.gov/tips-advice/competi-
tion-guidance/guide-antitrust-laws/antitrust-laws.

არაკეთილსინდისიერი კონკურენცია (Unfair Competition) - 
ეკონომიკური აგენტების მიერ განხორციელებული, საქმიანი ეთიკის 

ნორმების საწინააღმდეგო და კონკურენტებისა და მომხმარებლების 

ინტერესების შემლახავი ქმედებები. 

არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის მაგალითებია: კონკურენტის 

საქონლის შესახებ არასწორი წარმოდგენის შემქმნელი ინფორმაციის 

გავრცელება; მისი რეპუტაციის შელახვა, უსაფუძვლო კრიტიკა და 

დისკრედიტაცია; კონკურენტის ან მესამე პირის საქონლის ფორმის, 

შეფუთვის  ან გარეგნული იერსახის მითვისება; კომერციული საიდუმლო- 

ების არაავტორიზებული სახით მიღება, მოპოვება, გამოყენება ან 

გავრცელება; კონკურენტის თანამშრომლის მოსყიდვა იმ მიზნით, რომ ამ 

უკანასკნელმა საკუთარი დამქირავებლის ინტერესების საწინააღმდეგოდ 

იმოქმედოს და ა.შ.  

არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის ნორმების გამოყენება ხდება 

მაშინაც, როდესაც შელახულია მხოლოდ ერთი კონკრეტული კონკურენტის, 

მომხმარებლის ან მათი მცირე ჯგუფის ინტერესები. რიგ იურისდიქციებში 

(მაგალითად, ევროკავშირში), არაკეთილსინდისიერი კონკურენცია 
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დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენცია (Competition)

კონკურენციის პოლიტიკა (Competition Policy)

მომხმარებელი (Consumer)

წყარო: “კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 113; EC Unfair Commercial Practices Directive; EC 
Misleading and Comparative Advertising Directive.

კონკურენციის სამართლისა და პოლიტიკის ნაწილად არ განიხილება. 

ევროკავშირისგან განსხვავებით, საქართველოში მსგავსი ქმედებების 

აღკვეთა კონკურენციის კანონმდებლობისა და პოლიტიკის ერთ-ერთი 

მიმართულებაა.

არასამართლიანად მაღალი ფასი (Excess Price) - ეკონომიკური 

აგენტის მიერ დომინანტური მდგომარეობის ან საბაზრო ძალაუფლების 

გამოყენებით დადგენილი ფასი, რომელიც კონკურენტულ ფასს 

მნიშვნელოვნად აღემატება.

ფასების ცვლილება მოთხოვნასა და მიწოდებას შორის საბაზრო 

წონასწორობის მიღწევის მექანიზმია. მიწოდების დროებითი დეფიციტი 

ან მოთხოვნის დროებითი ზრდა იწვევს ფასების ზრდას, ხელს უწყობს 

წარმოებას და ბაზარზე ახალ მიმწოდებელთა შესვლას. ამდენად, 

პრაქტიკაში, რთულია დადგინდეს ზღვარი, რომლის მიღმაც ფასი 

შეიძლება განხილულ იქნეს, როგორც არასამართლიანად მაღალი. 

ამასთან, სხვადასხვა კომპანიებს, ბაზრებს ან ქვეყნებს შორის ფასების 

ან/და მოგების  შედარებას ართულებს მრავალი სამართლებრივი და 

ეკონომიკური განსხვავება. იმ შემთხვევაში, თუ ფასი არ წარმოადგენს 

კონკურენციის შეზღუდვის (მაგალითად, ფასის ფიქსირებაზე შეთანხმების 

ან დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების) ან ბაზრის 

ჩავარდნის შედეგს, სახელმწიფოს მიერ ფასების კონტროლის მცდელობა 

ეწინააღმდეგება  კონკურენციის პოლიტიკის არსს. 

ფასის ფიქსირება კონკურენციის კანონმდებლობის ერთ-ერთი მძიმე 

დარღვევაა. ამასთან, არასამართლიანად მაღალი ფასის დაწესება 

დომინანტი ეკონომიკური აგენტის მიერ მიიჩნევა დომინანტური 

პოზიციის ბოროტად გამოყენებად. ევროკავშირის პრაქტიკაში, 
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დაკავშირებული ტერმინები:

დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება (Abuse of Dominant Position)

საბაზრო ძალაუფლება (Market Power)

ბაზრის ჩავარდნა (Market Failure)

ფასის დადგენა (ფიქსირება) (Price Fixing)

წყარო: OECD Glossary; Case 27/76 - United Brands.

არასამართლიანად მაღალს უწოდებენ ფასს, რომელიც გონივრულად 

არ არის დაკავშირებული შეთავაზებული საქონლის ეკონომიკურ 

ღირებულებასთან. არასამართლიანად მაღალი ფასის არსებობა დგინდება 

ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, დეტალური ანალიზის საფუძველზე.

არაფასისმიერი ქმედებები (Non-pricing Practices/Abuses) - 
დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების ერთ-ერთი 

კატეგორია, რომლის დროსაც საბაზრო ფასებით პირდაპირი მანიპული- 

რება არ ხდება. შესაბამისად, არაფასისმიერი ქმედებების დადგენის 

პროცესში ეკონომიკური აგენტის მიერ საქონლის წარმოებასთან თუ 

მომსახურების მიწოდებასთან დაკავშირებული ხარჯებისა და ბაზარზე 

არსებული ფასების დეტალური ანალიზი საჭირო არაა. 

არაფასისმიერ ქმედებებს განეკუთვნება მიბმა, მიწოდებაზე 

უარი, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებთან დაკავშირებით 

განხორციელებული დარღვევები და სხვა მსგავსი ქმედებები. 

აღნიშნული ქმედებები კანონდარღვევად მიიჩნევა, რადგან მათი 

მეშვეობით შესაძლებელია კონკურენტების ბაზრიდან განდევნა ან/და 

მომხმარებელთა ინტერესების შელახვა. 

ევროკავშირში, არაფასისმიერი გზით დომინანტური მდგომარეობის 

ბოროტად გამოყენების ერთ-ერთი უახლესი სახეა ე.წ. შერჩევითი 

დამოკიდებულება. ხსენებული დარღვევა დადგინდა, მაგალითად, Google 

Shopping-ის საქმეზე, რომელშიც ევროკომისიამ მიიჩნია, რომ Google-ის 

საძიებო სისტემა უპირატესობას ანიჭებდა საკუთარი კომპანიის სავაჭრო 

ვებგვერდს, სხვა მსგავს ვებგვერდებთან შედარებით. 
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დაკავშირებული ტერმინები:

დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება (Abuse of Dominant Position)

ფასისმიერი ქმედებები (Pricing Practices/Abuses)

მიბმა (Tying)

მიწოდებაზე უარი (Refusal to Supply)

კონკურენციის კანონმდებლობის დარღვევა, რომელიც დაკავშირებულია

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებთან (Competition Infringement 

Involving Intellectual Property Rights)

წყარო: Whish & Bailey, Competition Law (9th  ed), 697-731; Case AT.39740 — Google Search (Shopping), Sum-
mary Decision.

არსებითი საშუალება (Essential Facility) - ნებისმიერი საშუალება, 

ფიზიკური ან ელექტრონული ინფრასტრუქტურა ან სისტემა, ასევე 

ინტელექტუალური საკუთრების რიგი უფლებები, რომელიც აუცილებელია 

პროდუქციის ან მომსახურების მომხმარებლისთვის მისაწოდებლად 

ან შეუცვლელია კონკურენტებისთვის (ზედა ან ქვედა დონის) ბაზარზე 

საქმიანობის პროცესში. საშუალება შეუცვლელად ითვლება, თუ მისი 

ანალოგის შექმნა შეუძლებელი ან უკიდურესად რთულია ფიზიკური, 

გეოგრაფიული, სამართლებრივი, ეკონომიკური ან სხვა მსგავსი 

შეზღუდვების გამო. 

მაგალითად, არსებითი საშუალებაა სახელმწიფო ელექტროგადამცემი 

სისტემა, რომელიც გამოიყენება ელექტროენერგიის მწარმოებელთა მიერ 

საბოლოო მომხმარებლისათვის მისაწოდებლად. ვინაიდან ცალკეული 

მწარმოებლებისათვის  შეუძლებელია საკუთარი გამანაწილებელი ქსელის 

მშენებლობა, ისინი დამოკიდებულნი არიან არსებულ ინფრასტრუქტურაზე. 

ანალოგიურად, არსებითი საშუალებებია გაზსადენები და ნავთობ- 

სადენები, სარკინიგზო მაგისტრალები, აეროპორტები და პორტები. მსგავს 

საშუალებად მიიჩნევა პატენტი, როდესაც ამ უკანასკნელით დაცული 

უფლებების გამოყენების გარეშე ვერ ხდება გარკვეული პროდუქციის 

წარმოება ან მომხმარებლისათვის მიწოდება. ევროკავშირის პრაქტიკაში, 

არსებით საშუალებად მიჩნეულ იქნა რიგი ტექნოლოგიური მიღწევებიც, 
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დაკავშირებული ტერმინები:

დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება (Abuse of Dominant Position) 

კონკურენციის კანონმდებლობის დარღვევა, რომელიც დაკავშირებულია 

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებთან (Competition Infringement Involv-

ing Intellectual Property Rights)

მიწოდებაზე უარი (Refusal to Supply)

წვდომის შეზღუდვა (Foreclosure)

ზედა დონის ბაზარი (Upstream Market)

ქვედა დონის ბაზარი (Downstream Market)

მაგალითად, Microsoft-ის საოპერაციო სისტემა Windows-თან 

ურთიერთჩართვისთვის საჭირო ინფორმაცია.

არსებით საშუალებაზე წვდომის შეზღუდვა ან აკრძალვა განიხილება, 

როგორც  დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება, იმ 

შემთხვევაში, თუ ეს ქმედება ზღუდავს კონკურენციას ზედა/ქვედა დონის 

ბაზარზე. დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების ამ სახეს 

მიწოდებაზე უარი ეწოდება.

წყარო: EC Glossary; Whish & Bailey, Competition Law (9th  ed), 717-723.
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დაკავშირებული ტერმინები:

დანახარჯი (Cost)

ზღვრული დანახარჯი (Marginal Cost)

მუდმივი დანახარჯები (Fixed Costs)

სრული დანახარჯი (Total Cost)

ცვლადი დანახარჯები (Variable Costs)

ალტერნატიული დანახარჯები (Alternative Costs/Opportunity Costs)

წყარო: OECD Glossary; Whish & Bailey, Competition Law (9th  ed), 733.

აქტივები (Assets) - ნებისმიერი ქონება, რომლის ღირებულების 

გამოხატვაც შესაძლებელია ფულად ერთეულში (მაგალითად, საბაზრო 

ღირებულების სახით). აქტივები შეიძლება მოიცავდეს როგორც ფიზიკურ 

ქონებას (მიწას, შენობებს და ა.შ.), ისე უფლებებსა და მოთხოვნის 

უფლებებს (მაგალითად, ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ანაზღაურების 

მოთხოვნის უფლებას) და სხვა არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეებს 

(ნოუ-ჰაუს, გუდვილს).

საქართველოს კონკურენციის სამართალში, ეკონომიკური აგენტის 

აქტივები მხედველობაში მიიღება კონცენტრაციის ანალიზისას, 

სახელმწიფო დახმარების არსებობის დადგენისას და სხვა. მაგალითად, 

კონცენტრაციის შესახებ შეტყობინების ვალდებულების წარმოშობის ერთ-

ერთი საფუძველია მისი მონაწილე მხარეების აქტივების ღირებულების 

გარკვეული ზღვრის გადალახვა. კონცენტრაციის განხორციელების ერთ-

ერთი ფორმაა ეკონომიკური აგენტის აქტივების წილის შეძენა, ხოლო 

აუნაზღაურებელი დანახარჯები (Sunk Costs) - მუდმივი 

დანახარჯების სპეციფიკური სახე, რომელიც ეკონომიკურმა აგენტმა 

უნდა გაიღოს შესაბამის ბაზარზე შესასვლელად და რომლის ამოღებაც 

შეუძლებელია ბაზრიდან გასვლის შემთხვევაში. აუნაზღაურებელია, 

მაგალითად, ახალი პროდუქტის რეკლამირებაზე გაწეული დანახარჯები, 

სხვა პროდუქტის საწარმოებლად გამოუსადეგარი საწარმოო დანადგა- 

რების შესაძენად გაღებული დანახარჯები და სხვა.
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დაკავშირებული ტერმინები:

კონცენტრაცია (Concentration) 

ბრუნვის ზღვარი (Turnover Threshold)

სახელმწიფო დახმარება (State Aid)

აქტივების გარკვეული კატეგორიის (საოპერაციო აქტივების) სრულად ან 

მნიშვნელოვანწილად ფლობა განსაზღვრავს, თუ ვის ხელშია ეკონომი- 

კური აგენტის კონტროლი. საოპერაციო აქტივების სახელმწიფოსაგან 

გადაცემა ითვლება სახელმწიფო დახმარების ერთ-ერთ სახედ.

აქტივების ნაწილობრივი გასხვისება (Divestiture) - ეკონომიკური 

აგენტის მიერ საქმიანობის გარკვეული მიმართულების, ფილიალის 

ან შვილობილი კომპანიის გაყიდვა. აქტივების გასხვისება შესაძლოა 

საწარმოს მოუხდეს რესტრუქტურიზაციისას, კონკრეტულ პროდუქტებზე 

ან ბაზრებზე კონცენტრირების მიზნით. განასხვავებენ ნებაყოფლობით 

და იძულებით გასხვისებას. ეს უკანასკნელი სახეზეა მაშინ, როდესაც 

გასხვისება სასამართლოს ან კონკურენციის ორგანოს მოთხოვნის 

საფუძველზე ხდება.

კონკურენციის სამართალში, აქტივების ნაწილობრივი გასხვისება 

გამოიყენება აღსრულების პროცესში, ეფექტიანი კონკურენციის 

შენარჩუნების მიზნით და ის წარმოადგენს სტრუქტურული ღონისძიების 

ერთ-ერთ სახეს. კერძოდ, იმ შემთხვევაში, თუ კონცენტრაცია შეიცავს 

ეფექტიანი კონკურენციის არსებითად შეზღუდვის რისკს, მონაწილე 

მხარეებმა შესაძლოა ნებაყოფლობით ან კონკურენციის ორგანოს 

მოთხოვნით გაასხვისონ აქტივების ნაწილი ტრანზაქციის უარყოფითი 

კონკურენტული ეფექტის გამოსარიცხად. აქტივების გასხვისება შესაძლოა 

ეკონომიკის ცალკეულ სფეროში ბაზრის კონცენტრაციის შემცირების 

მიზანს ემსახურებოდეს.

წყარო: Business Dictionary - http://www.businessdictionary.com/definition/asset.html; „კონკურენციის შესახებ” 
საქართველოს კანონი, მუხლი 3, ქვეპუნქტი „ს“ და მუხლი 11.1, ქვეპუნქტი “ბ“.
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დაკავშირებული ტერმინები:

კონცენტრაცია (Concentration) 

სტრუქტურული ან ქცევითი ღონიძიებები (Structural or Behavioral Remedies)

კონცენტრაციაზე თანხმობა (Approve Concentration)

შვილობილი კომპანია (Subsidiary)

ეფექტიანი კონკურენციის არსებითი შეზღუდვის ტესტი (Significant Impediment 

to Effective Competition Test - SIEC)

წყარო: OECD Glossary; EC Remedies Notice; EU Commisison, Explanatory Note on Divestitures; Whish & 
Bailey, Competition Law (9th ed), 910-911.

აქტიური გაყიდვები (Active Sales) - გაყიდვების სტრატეგია, რომლის 

დროსაც დისტრიბუტორები აქტიურად სთავაზობენ საკუთარ პროდუქციას 

ან მომსახურებას სხვა დისტრიბუტორის ექსკლუზიურ მომხმარებელთა 

ჯგუფს მიკუთვნებულ, ან ამ უკანასკნელთათვის ექსკლუზიურად 

გამოყოფილ ტერიტორიაზე მყოფ მომხმარებლებს. აქტიური გაყიდვები 

შესაძლოა განხორციელდეს სხვადასხვა ფორმით: პირდაპირი (საფოსტო) 

შეტყობინებით ან ვიზიტებით; აქტიური მიმართვით მედიაში ან ინტერნეტ-

რეკლამით; სხვა დისტრიბუტორის ექსკლუზიურ ტერიტორიაზე საწყობის 

მოწყობით ან სადისტრიბუციო ობიექტის განთავსებით და ა.შ.

კონკურენციის სამართალში, აქტიური გაყიდვების ფორმისა და 

შედეგების ანალიზი მნიშვნელოვანია ვერტიკალური შეთანხმებების 

კონკურენტული ეფექტის შეფასებისას. მაგალითად, დისტრიბუციის 

ხელშეკრულებაში მწარმოებელმა შესაძლოა გაითვალისწინოს 

დისტრიბუტორისათვის აქტიური გაყიდვების უფლების შემზღუდველი 

დებულებები, როგორც მწარმოებლის მიერ საკუთარი თავისთვის, ისე სხვა 

დისტრიბუტორისთვის ექსკლუზიურად მიკუთვნებულ ტერიტორიასთან 

მიმართებით. ასეთი შეთანხმებები შესაძლოა კონკურენტულ რისკებს 

შეიცავდეს, თუმცა  შესაძლებელია მათზე გავრცელდეს ვერტიკალური 

შეთანხმებებისათვის დაწესებული  ჯგუფური გამონაკლისები.
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დაკავშირებული ტერმინები:

ვერტიკალური შეთანხმება  (Vertical Agreement) 

ვერტიკალური შეზღუდვები (Vertical Restraints)

პასიური გაყიდვები (Passive Sales) 

ჯგუფური გამონაკლისი (Block Exemption)

წყარო: EC Glossary; EC Guidelines on Vertical Restraints; EC Guidance on By Object Restrictions.
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ბაზარზე შესვლა/ბაზრიდან გასვლა (Market Entry/Exit the Market) - 
ბაზარზე შესვლად განიხილება შესაბამის ბაზარზე კონკურენციის გაწევის 

მსურველი ეკონომიკური აგენტის ქმედებათა ერთობლიობა, რომელთა 

მეშვეობითაც ხდება ამ ბაზარზე საქონლის ან მომსახურების შეთავაზება. 

ამის საპირისპიროდ, ბაზრიდან გასვლა ეწოდება შესაბამის ბაზარზე უკვე 

დამკვიდრებული ეკონომიკური აგენტის მხრიდან კონკურენციის გაწევის 

შეწყვეტას. ბაზრიდან გასვლა შეიძლება იყოს ეკონომიკური აგენტის 

ინდივიდუალური გადაწყვეტილების შედეგი, მოგების დაბალი დონის, 

შიდა რესტრუქტურიზაციის ან სხვა მიზეზების გამო. ამავდროულად, 

კომპანია ბაზრიდან შეიძლება გავიდეს სხვა ეკონომიკური აგენტების 

კონკურენციის შემზღუდველი ქმედებების შედეგად. 

ეკონომიკურ თეორიაში, ბაზარზე შესვლისა და ბაზრიდან გასვლის 

სიმარტივე განიხილება, როგორც ჯანსაღი კონკურენციის არსებობის ერთ-

ერთი კომპონენტი. მაგალითად, სრულყოფილი კონკურენციის პირობებში, 

ბაზარზე შესვლა და ბაზრიდან გასვლა ყველა მსურველისათვის მარტივი 

და უდანახარჯოა (ე.ი. არ არსებობს შესაბამის ბაზარზე შესვლის/ბაზრიდან 

გასვლის ბარიერები).

კონკურენციის სამართალში, დარღვევად შეიძლება ჩაითვალოს  

როგორც კონკურენტისათვის ბაზარზე შესვლაში ხელის შეშლა, ისე მისი 

ბაზრიდან კანონსაწინააღმდეგო ქმედებებით განდევნა. მაგალითად, 

კონკურენციის შემზღუდველად ითვლება შეთანხმებები, რომელთა 

ფარგლებშიც ხდება ბაზარზე შესვლის მსურველი ეკონომიკური 

აგენტისთვის ანაზღაურების შეთავაზება შესვლის დაყოვნების სანაცვლოდ. 

კონკურენციის კანონმდებლობის დარღვევად ითვლება ისეთი ქმედებებიც, 

რომელთა მიზანი ან შედეგია ეფექტიანი კონკურენტის ბაზრიდან გასვლის 

გამოწვევა (მაგალითად, მარჟის შეზღუდვა ან მიწოდებაზე უარი).
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დაკავშირებული ტერმინები:

(ბაზარზე) შესვლის ბარიერები (Entry Barriers)

შესაბამისი ბაზარი (Relevant Market)

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმება (Anticompetitive Agreement)

მარჟის შეზღუდვა (Margin Squeeze)

მიწოდებაზე უარი (Refusal to Supply)

წყარო: Business Dictionary - http://www.businessdictionary.com/definition/market-entry.html; Financial Dictio-
nary - https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/market+exit; Whish & Bailey, Competition Law (9th  ed),  
8, 773, 812-183.

(ბაზარზე) შესვლის ბარიერები (Entry Barriers) - შესაბამის 

ბაზარზე ეკონომიკური აგენტების შესვლის დამაბრკოლებელი ან 

გამომრიცხავი გარემოებები. ბარიერები, შესაძლოა, გამომდინარეობდეს 

კონკრეტული ბაზრის სტრუქტურიდან (მაგალითად, შესაბამის ბაზარზე 

შესვლის აუნაზღაურებელი დანახარჯები ძალიან მაღალია, მომხმარებელი 

არსებული პროდუქტის/ბრენდისადმი ლოიალურია და ა.შ.) ან ბაზარზე 

მოქმედი ეკონომიკური აგენტების ქცევიდან (მაგალითად, დომინანტი 

ეკონომიკური აგენტის მიერ ბაზარზე წვდომის შეზღუდვა). აღნიშნული 

ბარიერების წყარო შესაძლოა იყოს სახელმწიფოც (მაგალითად, 

სალიცენზიო მოთხოვნების დაწესება). 

კონკურენციის სამართალში, შესაბამის ბაზარზე შესვლის ბარიერების 

შეფასება ხდება მთელი რიგი ღონისძიებების განხორციელებისას, 

მაგალითად, შესაბამისი ბაზრის განსაზღვრისას. ბარიერის დაძლე- 

ვისათვის საჭირო დროის განსაზღვრა ასევე მნიშვნელოვანია პოტენციური 

კონკურენტების დადგენის პროცესში - რაც უფრო მოკლე დროში შეუძლია 

ეკონომიკურ აგენტს ბაზარზე შესვლის ბარიერის გადალახვა, მით მეტია 

მისგან კონკურენციის გაწევის ალბათობა. შესაბამისად, ბაზარზე შესვლის 

ბარიერების სიმცირე, მთელ რიგ შემთხვევებში, ეფექტიანი კონკურენციის 

ერთ-ერთი გარანტიაა. 

პრაქტიკაში, როგორც წესი, ნაკლებად პრობლემურად მიიჩნევენ 

ბაზრის სტრუქტურიდან გამომდინარე ბარიერებს, თუ ეს უკანასკნელნი 

ბაზრის ბუნებრივი განვითარების შედეგია. შედარებისთვის, ეკონომიკური 
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დაკავშირებული ტერმინები:

პოტენციური კონკურენცია (Potential Competition) 

(შესაბამისი) ბაზრის განსაზღვრა (Market Definition)

ბაზარზე შესვლა/ბაზრიდან გასვლა (Market Entry/Exit the Market)

წვდომის შეზღუდვა (Foreclosure)

აუნაზღაურებელი დანახარჯები (Sunk Costs)

წყარო: EC Glossary; OECD Glossary; OECD Policy Brief on Barriers to Entry; ბრძანება №30/09-3, მუხლები 
5, 16 და 22; EC Relevant Market Notice.

აგენტების და სახელმწიფოს მიერ დაწესებული ბარიერები, როგორც წესი, 

კონკურენციის ორგანოების მხრიდან მკაცრ შეფასებას ექვემდებარება, 

კონკურენციის კანონმდებლობასთან მათი თავსებადობის კუთხით.

ბაზრები ნულოვანი ფასით (Zero-price Markets) - ორმხრივი 

ან მრავალმხრივი ბაზრის სახე, რომელიც გულისხმობს ბაზრის 

მომხმარებელთა ერთი კატეგორიისათვის შესაბამისი საქონლის/

მომსახურების ნულოვან ფასად შეთავაზებას. ეს ნიშნავს, რომ 

მომხმარებელი საქონლის ან მომსახურების საფასურს არ იხდის ფულადი 

ფორმით. ამავდროულად, მომხმარებელი მომსახურების მიღების 

პროცესში შესაძლოა პირად მონაცემებს გასცემდეს. მსგავსი ბაზრების 

ყველაზე გავრცელებული სახეა ონლაინ პლატფორმები (მაგალითად,  

Google, Amazon, Facebook და სხვა), რომლებიც მომხმარებელს 

სთავაზობს მრავალგვარ უფასო მომსახურებას მათ პირად მონაცემებზე 

(სახელზე, საკონტაქტო ინფორმაციაზე, საკრედიტო ბარათის ნომერზე  

და მსგავს ინფორმაციაზე) წვდომის სანაცვლოდ.

საქონლის/მომსახურების ნულოვან ფასად შეთავაზებას შესაძლოა 

რამდენიმე მიზეზი ჰქონდეს. მაგალითად, მიმწოდებელს შეიძლება 

სურდეს მომხმარებელთა ბაზის შექმნა და მათთვის შემდგომში ფასიანი 

პროდუქტების შეთავაზება; შესაძლოა ხდებოდეს მომხმარებლების 

პირადი მონაცემების დაგროვება და ალგორითმების საშუალებით მათ 

გემოვნებაზე მორგებული რეკლამის შეთავაზება; ასევე, შესაძლოა 

წესდებოდეს ე.წ. საცდელი პერიოდი მომხმარებლის მოსაზიდად, 
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დაკავშირებული ტერმინები:

შესაბამისი ბაზარი (Relevant Market) 

(შესაბამისი) ბაზრის განსაზღვრა (Market Definition)

ორმხრივი ბაზარი (Two-sided Market)

მრავალმხრივი ბაზარი (Multi-sided Market)

რომლის გასვლის შემდგომ გათვალისწინებულია ფასიან მომსახურებაზე 

გადასვლა ან არჩევანის შეთავაზება უფასო და ე.წ. „პრემიუმ“ (ფასიან) 

მომსახურებას შორის და ა.შ.

ბაზრები ნულოვანი ფასით თანამედროვე ეკონომიკის მნიშვნელოვანი 

ნაწილია. ამავდროულად, კონკურენციის კანონმდებლობის აღსრულების 

კუთხით, ისინი რიგი თავისებურებებით ხასიათდება. ასეთ ბაზრებთან 

მიმართებით რთულია კონკურენციის სამართლის აღსრულების 

„კლასიკური“ მეთოდების გამოყენება (მაგალითად, შესაბამისი ბაზრის 

განსაზღვრა, დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების 

ფასისმიერი სახეების ანალიზი და ა.შ.). შედეგად, მსგავსი ბაზრების 

შეფასებისას, კონკურენციის ორგანოები ასევე იყენებენ ახლებურ, 

არასტანდარტულ მეთოდებს.

წყარო: OECD, Secreatariat Note - Quality Considerations in the Zero-price Economy.

ბაზრიდან განდევნის მიზნით განხორციელებული ქმედება 
(Exclusionary Practice) - დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად 

გამოყენების ერთ-ერთი კატეგორია, რომელიც კონკურენტების ბაზრიდან 

განდევნის მიზნით კონკურენციის შემზღუდველ ქმედებებს აერთიანებს. 

მაგალითად, კონკრეტული პროდუქციის მწარმოებელი დომინანტი 

კომპანიის გადაწყვეტილება, არ მიაწოდოს საქონელი კლიენტს, რომელიც 

ამავე საქონლის დისტრიბუციის ბაზარზე მისი კონკურენტია, ჩაითვლება 

ბაზრიდან კონკურენტის განდევნის მიზნით განხორციელებულ ქმედებად. 

ზემოთ აღწერილ პრაქტიკას განასხვავებენ დომინანტური მდგომარეობის 

ბოროტად გამოყენების მეორე კატეგორიისგან - მომხმარებელთა 

ინტერესების საწინააღმდეგო ქმედებისგან. აღსრულების პროცესში, 
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დაკავშირებული ტერმინები:

დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება (Abuse of Dominant Position)

მომხმარებელთა ინტერესების საწინააღმდეგო ქმედება (Exploitative Practice)

კონკურენციის კანონმდებლობის აღსრულება (Competition Enforcement)

მათი არსებობის ფაქტის დამტკიცება განსხვავებულ ანალიზს მოითხოვს. 

კერძოდ, ბაზრიდან განდევნის მიზნით განხორციელებული ქმედების 

დასადგენად მოწმდება, ხომ არ იწვევს კონკრეტული ქმედება ბაზრიდან 

ისეთი კონკურენტების განდევნას, რომლებიც ჯანსაღი კონკურენციის 

პირობებში თავისუფლად შეძლებდნენ ბაზარზე დარჩენას. ამ დროს 

აუცილებელი არაა მომხმარებელთათვის მიყენებული ზიანის ფაქტის 

დამტკიცება, რადგან იგულისხმება, რომ მომხმარებელი (ირიბად) 

ზარალდება კონკურენციის კანონსაწინააღმდეგო შეზღუდვის შედეგად. 

შედარებისთვის, მომხმარებელთა ინტერესების საწინააღმდეგო  

ქმედების დადგენისას მხედველობაში მიიღება მომხმარებლისათვის 

უშუალოდ (პირდაპირ) მიყენებული ზიანი.

წყარო: Whish & Bailey, Competition Law (7th ed), 201-204; EC Guidance on Article [102] Enforcement Priorities.

ბაზრის მონიტორინგი (Sector Inquiry/Market Monitoring) -  
კონკურენციის კანონმდებლობით გათვალისწინებული ერთ-ერთი 

ინსტრუმენტი, რომლის მეშვეობითაც აღმასრულებელი ორგანოს მხრიდან 

ხდება კონკრეტული საქონლის ან მომსახურების ბაზრების გამოკვლევა. 

ბაზრის მონიტორინგი ხშირად გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როდესაც 

კონკრეტული ბაზარი ეფექტიანად ვერ ფუნქციონირებს ან კონკურენციის 

ორგანოებს სურთ ბაზრების შესახებ ამომწურავი ინფორმაციის მიღება. 

მონიტორინგი მოიცავს შესაბამისი ბაზრის ანალიზს: მისი სტრუქტურის, 

კონცენტრაციის დონის,  საბაზრო ძალაუფლების, შესვლის ან/და გასვლის 

ბარიერებისა და სხვა პარამეტრების დადგენას.

მონიტორინგის პროცედურა განსხვავდება იურისდიქციების მიხედვით. 

მაგალითად, ევროკავშირში, მონიტორინგის ფარგლებში შესაძლებელია 
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დაკავშირებული ტერმინები:

შესაბამისი ბაზარი (Relevant Market) 

მოკვლევა (Investigation) 

ინფორმაციის გამოთხოვა (Request for Information)

ბაზარზე შესვლა/ბაზრიდან გასვლა (Market Entry/Exit the Market)

საბაზრო ძალაუფლება (Market Power)

ინფორმაციის გამოთხოვა სუბიექტთა ფართო სპექტრისგან, რომლებსაც, 

ხშირ შემთხვევაში, გააჩნიათ ამ ინფორმაციის წარდგენის ვალდებულება. 

საქართველოს კონკურენციის სააგენტო აქტიურად იყენებს ინფორმაციის 

მოძიების ალტერნატიულ წყაროებს: მომხმარებელთა გამოკითხვას, 

საჯარო დაწესებულებებში არსებულ ინფორმაციას და სხვა.

ბაზრის მონიტორინგის ფარგლებში მიღებული ინფორმაცია 

მუშავდება კონკურენტული გარემოს დეტალური შესწავლის მიზნით. 

მონიტორინგი დროში შეზღუდული პროცედურა არაა და შეიძლება 

გაგრძელდეს რამდენიმე წლის განმავლობაში. შედეგები აისახება ბაზრის  

მონიტორინგის ანგარიშში. 

თუ ბაზრის მონიტორინგისას მოძიებული ინფორმაციის ანალიზის 

საფუძველზე გაჩნდა ეჭვი, რომ ადგილი აქვს ბაზარზე კონკურენციის 

შეზღუდვას (მაგალითად, კონკურენციის შემზღუდველ შეთანხმებას ან 

დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებას), კონკურენციის 

ორგანო უფლებამოსილია დაიწყოს აღსრულების უფრო მკაცრი  

პროცედურა - მოკვლევა.

წყარო: European Commission - http://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries.html; „კონკურენციის 
შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 172, ქვეპუნქტი „ბ”;  ბრძანება №30/09-3, მუხლი 2.1, ქვეპუნქტი „კ”.
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ბაზრის სტრუქტურა (Market Structure) - შესაბამის ბაზარზე 

კონკურენციისათვის დამახასიათებელი რაოდენობრივი და თვისობრივი 

მაჩვენებლების ერთობლიობა. ეს მაჩვენებლებია - ბაზრის მონაწილეთა 

რაოდენობა, მათი საბაზრო წილი და საბაზრო ძალაუფლების დონე, 

ინოვაციური პოტენციალი ბაზარზე, შეთავაზებული საქონლის/

მომსახურების მომხმარებელთა მახასიათებლები (რაოდენობა, 

ძალაუფლება, ლოიალურობა, განსხვავებული ჯგუფები და ა.შ.) და 

სხვა ნებისმიერი ფაქტორი, რომელიც გავლენას ახდენს მოქმედი 

და პოტენციური კონკურენტების ქცევაზე და განსაზღვრავს ბაზარზე 

კონკურენციის ხარისხს.

ბაზრის ძირითადი სტრუქტურებია - მონოპოლია, ოლიგოპოლია, 

მონოპოლისტური კონკურენცია და სრულყოფილი კონკურენცია. 

მონოპოლია და ოლიგოპოლია, როგორც წესი, კონკურენტული რისკებით 

ხასიათდება, რომელთა განეიტრალებაც შესაძლოა საჭირო გახდეს 

კონკურენციის კანონმდებლობის აღსრულებით.

ბაზრის სტრუქტურას ასევე შესაძლოა განსაზღვრავდეს სამიზნე 

მომხმარებლების განსხვავებული ჯგუფების რაოდენობაც. ამ მხრივ,  

გარდა ტრადიციული ბაზრებისა, გამოყოფენ ე.წ. ორმხრივ და მრავალ- 

მხრივ ბაზრებს. აღნიშნული ბაზრების ერთ-ერთი სახეა ბაზრები ნულოვანი  

ფასით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრაქტიკაში, ასევე ცალკე 

გამოიყოფა ინოვაციური ბაზრები, რომლებიც ხასიათდება დინამიკურობის 

მაღალი ხარისხით და მუდმივად ცვალებადი სტრუქტურით 

(მიმწოდებლებისა და მომხმარებლების რაოდენობისა და მათი საბაზრო 

ძალაუფლების მხრივ).

ბაზრის სტრუქტურის შეფასება, როგორც წესი, იწყება ბაზარზე 

კონცენტრაციის დონის - ე.ი. კონკრეტული საქონლის ან მომსახურების 

ბაზარზე მსხვილი ეკონომიკური აგენტების შედარებითი პოზიციების - 

დადგენით. მაღალკონცენტრირებულად ითვლება შესაბამისი ბაზარი, 

რომლის ფარგლებში მოქმედ ერთ ან რამდენიმე ეკონომიკურ აგენტზე 

მოდის ეკონომიკური აქტივობის დიდი ნაწილი. ბაზარზე კონცენტრაციის 



35

დაკავშირებული ტერმინები:

სრულყოფილი კონკურენცია (Perfect Competition)

მონოპოლია (Monopoly)

მონოპოლისტური კონკურენცია (Monopolistic Competition)

ოლიგოპოლია (Oligopoly)

ბაზრები ნულოვანი ფასით (Zero-price Markets)

ორმხრივი ბაზარი (Two-sided Market)

მრავალმხრივი ბაზარი (Multi-sided Market)

ჰერფინდალ-ჰირშმანის ინდექსი (Herfindahl-Hirschman Index (HHI))

ლინდას ინდექსი (Linda Index)

მაღალი დონე საბაზრო ძალაუფლების ერთ-ერთი ინდიკატორი შეიძლება 

იყოს. პრაქტიკაში, არსებობს კონცენტრაციის გასაზომი რამდენიმე გზა, 

რომელთა შორის ყველაზე გავრცელებულია ჰერფინდალ-ჰირშმანის 

ინდექსი, ასევე არსებობს ლინდას ინდექსი და ა.შ.

წყარო: OECD Glossary; Whish & Bailey, Competition Law (9th  ed), 7-8; OECD, Secreatariat Note - Quality Consid-
erations in the Zero-price Economy; OECD, Roundtable - Two-Sided Markets; OECD, Wismer & Rasek - Multi-sided 
Markets.

ბაზრის ჩავარდნა (Market Failure) -  სიტუაცია, როდესაც ბაზარზე 

არ ხდება რესურსების ეფექტიანი განაწილება, რაც სამთავრობო ჩარევის, 

მათ შორის, რეგულირების საფუძველს ქმნის.

ბაზრის ჩავარდნის მრავალი წყარო არსებობს. კონკურენციის  

პოლიტიკის მიზნებისათვის, ყველაზე მნიშვნელოვანია საბაზრო 

ძალაუფლება, რომელიც შესაძლებელია მოპოვებული იქნას როგორც 

კანონიერი (ჯანსაღი კონკურენციის), ისე კანონსაწინააღმდეგო 

გზით (მაგალითად, კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმებით). 

სტანდარტულად, თუ ბაზრის ჩავარდნა გამოწვეულია ბაზრის მონაწილე-

თა კანონსაწინააღმდეგო ქცევით, ეს იძლევა კონკურენციის ორგანოს  

მხრიდან აღსრულების შესაბამისი ღონისძიებების (მაგალითად, 

მოკვლევისა და დაჯარიმების) განხორციელების საფუძველს. 

არსებობს ბაზრის ჩავარდნის სხვა სახეებიც (მაგალითად, გარეგანი 

ეფექტები ან საზოგადოებრივი საქონელი), რომლებიც შეიძლება 
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დაკავშირებული ტერმინები: 

საბაზრო ძალაუფლება (Market Power)

გარეგანი ეფექტები (Externalities)

ბუნებრივი მონოპოლია (Natural Monopoly) 

რეგულირება (Regulation)

საზოგადოებრივი საქონელი (Public Goods)

კონკურენციის კანონმდებლობის აღსრულება (Competition Enforcement)

ამართლებდნენ ბაზრის რეგულირებას ან ობიექტების სახელმწიფო 

საკუთრებაში გადასვლას. თუ ჩავარდნა გამოწვეულია უშუალოდ ბაზრის 

სპეციფიკით (მაგალითად, ბუნებრივი მონოპოლიით), როგორც წესი, 

უპირატესობა ენიჭება ბაზრის რეგულირებას.

წყარო: OECD Glossary; Veljanovski, Economic Principles of Law; The New Palgrave Dictionary of Economics; 
მენქიუ, ეკონომიკის პრინციპები, 196-197; Whish & Bailey, Competition Law (9th  ed), 16-17.

ბრენდთაშორისი კონკურენცია (Inter-brand Competition) - 

კონკურენცია ეკონომიკურ აგენტებს შორის, რომლებმაც შექმნეს 

სასაქონლო ნიშნები და მარკები, რათა განასხვავონ საკუთარი საქონელი 

ან მომსახურება იმავე საბაზრო სეგმენტზე შეთავაზებული სხვა 

პროდუქციისგან. მაგალითად, კომპიუტერული ტექნიკის  ორ მწარმოებელს 

შორის წარმოებს ბრენდთაშორისი კონკურენცია. თითოეულ ბრენდს 

შეიძლება ჰყავდეს მომხმარებელი, რომელიც უპირატესობას ანიჭებს და 

უფრო ხშირად ან უფრო მაღალ ფასად იძენს მას. 

ბრენდთაშორისი კონკურენციის ანალიზი განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია ვერტიკალური შეთანხმებების კონკურენტული 

ეფექტის შეფასებისას. მაგალითად, შიდაბრენდული კონკურენციის 

შეზღუდვისას, ვერტიკალური შეთანხმებები მაინც შეიძლება მიეკუთვნოს 

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმებებიდან გამონაკლისებს, იმ 

მოტივით, რომ ისინი წაახალისებენ ბრენდთაშორის კონკურენციას.  

თავის მხრივ, ბრენდთაშორისი კონკურენციის შემზღუდველი  

ვერტიკალური შეთანხმებები იშვიათად მიეკუთვნება ხსენებულ 



37

დაკავშირებული ტერმინები:

კონცენტრაცია (Concentration) 

წლიური ბრუნვა (Annual Turnover)

დაკავშირებული ტერმინები:

შიდაბრენდული კონკურენცია (Intra-brand Competition) 

ვერტიკალური შეთანხმება (Vertical Agreement) 

ვერტიკალური შეზღუდვები (Vertical Restraints)

გამონაკლისები კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმებების აკრძალვიდან 

(Exemptions from the Prohibition of Restrictive Agreements) 

წყარო: EC Glossary; OECD Glossary; Whish & Bailey, Competition Law (7th ed), 624.

ბრუნვის ზღვარი (Turnover Threshold) - ეკონომიკურ აგენტთა 

წლიური ბრუნვის მინიმალური ოდენობა, რომელიც გამოიყენება 

კონცენტრაციების კონტროლის სფეროში, როგორც კონკურენციის 

ორგანოსთვის კონცენტრაციის შესახებ შეტყობინების ვალდებულების 

ერთ-ერთი წინაპირობა. ბრუნვის ზღვარს ქვემოთ განხორციელებული 

ტრანზაქციები, როგორც წესი, არ ექცევა კონკურენციის ორგანოების 

ინტერესის სფეროში. ევროკავშირსა და საქართველოში, ბრუნვის 

ზღვრების ოდენობა სტატიკურია და დადგენილია კანონმდებლობით. 

შედარებისთვის, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კონცენტრაციების 

კონტროლის მიზნებისთვის, პერიოდულად ხდება ბრუნვის ზღვრების 

გადახედვა.

წყარო: EC Glossary; ბრძანება N30/09-4, მუხლი 3; EU Merger Regulation; EC Consolidated Jurisdictional Notice.

გამონაკლისებს და შესაბამისად, კონკურენციის ორგანოსგან გაცილებით 

უფრო ფრთხილი შეფასების საგანია.



38

დაკავშირებული ტერმინები:

ბუნებრივი მონოპოლია (Natural Monopoly) - ბაზრის ჩავარდნის 
ერთ-ერთი სახე, რომელიც არსებობს კონკრეტულ ბაზრებზე, სადაც ერთ 
ეკონომიკურ აგენტს შეუძლია მოემსახუროს ბაზარს გაცილებით დაბალი 
დანახარჯით, ვიდრე ორი ან მეტი ეკონომიკური აგენტის ნებისმიერ 
კომბინაციას. ბუნებრივი მონოპოლიის წარმოქმნა განპირობებულია 
წარმოების ტექნოლოგიის თავისებურებებითა და საბაზრო მოთხოვნებით 
და არა მთავრობის ან კონკურენტების ქმედებებით.

ბუნებრივი მონოპოლიები არსებობს ცალკეული სეგმენტების სახით, 
ისეთ დარგებში, როგორიცაა ენერგეტიკა, რკინიგზა, კომუნიკაციები 
და სხვა. იმის გამო, რომ წარმოების ეფექტიანობა მოითხოვს მხოლოდ 
ერთი კომპანიის არსებობას, როგორც წესი, ბუნებრივი მონოპოლიები 
სახელმწიფო რეგულირების საგანია. რეგულირება შეიძლება მოიცავდეს 
ფასების, მომსახურების ხარისხისა და ბაზარზე შესვლის პირობების 
განსაზღვრას. 

მაგალითად, რკინიგზის სექტორში შესაძლოა სახელმწიფო გარკვეული 
პერიოდულობით აცხადებდეს კონკურსს იმ ეკონომიკური აგენტებისათვის, 
რომლებსაც სურთ რკინიგზის ინფრასტრუქტურის მართვაში აღება. 
კონკურსში მონაწილეობის მიზნით, ეკონომიკური აგენტები უნდა 
დათანხმდნენ სახელმწიფოს მიერ შემოთავაზებულ მინიმალურ პირობებს 
(მაგალითად, პირობებს რკინიგზის ინფრასტრუქტურით სარგებლობის 
ანაზღაურებასთან, მატარებლების განრიგის შედგენისას სამართლი- 
ანობის პრინციპის დაცვასთან, სარეაბილიტაციო სამუშაოების 
ჩატარებასთან და სხვა მსგავს საკითხებთან დაკავშირებით). კონკურსში, 
როგორც წესი, იმარჯვებს ეკონომიკური აგენტი, რომელიც წარმოადგენს 
საუკეთესო პირობებს, იმ დათქმით, რომ ამ უკანასკნელის მიერ 
შემოთავაზებული პირობები, სულ მცირე, სახელმწიფოს მიერ დადგენილი 
პირობების ანალოგიურია.

წყარო: OECD Glossary; Body of Knowledge on Infrastructure Regulation - http://regulationbodyofknowledge.
org/market-structure-and-competition/competition-market/.

რეგულირება (Regulation)
ბაზრის ჩავარდნა (Market Failure)

შესაბამისი ბაზარი (Relevant Market)

მონოპოლია (Monopoly)
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გადადინების ეფექტი (Spillover Effect) - ორ ან რამდენიმე 

ეკონომიკურ აგენტს შორის შეთანხმების ან კონცენტრაციის გვერდითი 

ეფექტი. კერძოდ, ეკონომიკურ აგენტებს შორის შეთანხმებამ ან 

კონცენტრაციამ შესაძლოა გავლენა მოახდინოს იმ ბაზარზე, ან ბაზრებზე, 

რომლებსაც ეს ტრანზაქცია არ ეხება. ამის მაგალითია ისეთი ერთობლივი 

საწარმოს შექმნა, რომლის მიზანი ან შედეგია მშობელი კომპანიების 

კონკურენტული ქცევის კოორდინაცია, მაშინ როდესაც ეს უკანასკნელნი 

ინარჩუნებენ დამოუკიდებლობას და როგორც წესი, ერთმანეთს 

კონკურენციას უნდა უწევდნენ.

გადადინების ეფექტის შეფასება კონკურენციის სამართლის  

აღსრულების პროცესის შემადგენელი ნაწილია. მაგალითად, 

კონცენტრაციების კონკურენტული ეფექტის შეფასებისას, კონკურენციის 

ორგანო, სხვა საკითხებთან ერთად, აანალიზებს იმასაც, ექნება თუ არა 

მოცემულ კონცენტრაციას (მაგალითად, სრულად ფუნქციონირებადი 

ერთობლივი საწარმოს შექმნას) გადადინების ეფექტი მომიჯნავე შესაბამის 

ბაზრებზე.

წყარო: EC Glossary; EU Merger Regulation; Whish & Bailey, Competition Law (9th  ed), 902-904.

დაკავშირებული ტერმინები:

შესაბამისი ბაზარი (Relevant Market) 

კონცენტრაცია (Concentration) 

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმება (Anticompetitive Agreement)

სრულად ფუნქციონირებადი ერთობლივი საწარმო (Full-function Joint Venture)

მშობელი კომპანია (Parent Company)
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გამონაკლისები კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმებების 
აკრძალვიდან (Exemptions from the Prohibition of Restrictive 
Agreements) - ზოგიერთ სახელმწიფოში, სადაც კონკურენციის 
შემზღუდველი შეთანხმებები აკრძალულია, კანონმდებლობით ასევე 
გათვალისწინებულია ამ აკრძალვიდან გამონაკლისები, რომლებიც 
გამორიცხავს კანონდარღვევის დადგენას. შესაბამისად, გამონაკლისს 
მიკუთვნებულ შეთანხმებებს გააჩნიათ იურიდიული ძალა. 

საქართველოსა და ევროკავშირში, აკრძალვიდან გამონაკლისი 
მოქმედებს, თუკი შეთანხმება ოთხ კუმულატიურ პირობას აკმაყოფილებს: 

1. ხელს უწყობს წარმოების ან/და მიწოდების გაუმჯობესებას ან 
ტექნიკურ-ეკონომიკურ პროგრესს;

2. უზრუნველყოფს მომხმარებელთა კეთილდღეობის ზრდას;
3. შეთანხმების მონაწილე ეკონომიკურ აგენტებს არ უწესებს წინა ორი 

პირობის შესრულებასთან დაუკავშირებელ შეზღუდვებს; 
4. ამ ეკონომიკურ აგენტებს არ აძლევს შესაბამის ბაზარზე ან მის 

ნაწილზე კონკურენციის სრულად აღკვეთის საშუალებას. 
დამატებით, როგორც ევროკავშირში, ისე საქართველოში მიღებულია 

შესაბამისი აქტები, რომლებიც შეთანხმებათა გარკვეული ჯგუფებისათვის 
აწესებენ ე.წ. „უსაფრთხო თავშესაფრებს“ (Safe Harbours) - ადგენენ 
გამონაკლისების სპეციფიკურ პირობებს და აკონკრეტებენ მათი 
დაკმაყოფილების კრიტერიუმებს. მსგავს აქტებს ჯგუფურ გამონაკლისებს 
უწოდებენ. ევროკავშირის პრაქტიკაში, შეთანხმებები, რომლებიც არ 
მიეკუთვნება ჯგუფურ გამონაკლისებს, შესაძლოა მაინც ჩაითვალოს 
გამონაკლისად, ზემოთ ჩამოთვლილი ოთხი კუმულატიური წინაპირობის 
დაკმაყოფილების შემთხვევაში (ე.წ. ინდივიდუალური გამონაკლისები). 
საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობა მსგავს გამონაკლისებს არ 
ითვალისწინებს.

კონკურენციის კანონმდებლობის აღსრულების პროცესში, კონკუ- 
რენციის შემზღუდველი შეთანხმების მტკიცების ტვირთი ეკისრება 
კონკურენციის ორგანოს, ხოლო ოთხი საგამონაკლისო პირობის  

მოთხოვნის დაცვის დადასტურება შეთანხმებაში მონაწილე ეკონომიკურ 

აგენტებს ევალება. 
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დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმება (Anticompetitive Agreement) 

ჯგუფური გამონაკლისი (Block Exemption) 

კონკურენციის კანონმდებლობის აღსრულება (Competition Enformecemt)

წყარო: TFEU, მუხლი 101(3);  EC Article [101(3)] Guidelines; „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს 
კანონი, მუხლი 9; დადგენილება N526.

განსაკუთრებული ან ექსკლუზიური უფლებები (Special or  
Exclusive Rights) - ევროკავშირის კანონმდებლობაში დამკვიდრებული 

ტერმინი, რომელიც აღნიშნავს კომპეტენტური სახელმწიფო 

დაწესებულებების მიერ ეკონომიკური აგენტ(ებ)ისთვის საკანონმდებლო, 

მარეგულირებელი ან ადმინისტრაციული გზით მინიჭებულ უფლებებს, 

რომელთა შედეგად კონკრეტული ეკონომიკური საქმიანობის 

განხორციელება შეუძლია მხოლოდ ერთ ან რამდენიმე პირს/საწარმოს, 

რაც მნიშვნელოვნად ზღუდავს სხვა პირთა/საწარმოთა შესაძლებლობას, 

განახორციელონ იგივე საქმიანობა. განსაკუთრებულად/ექსკლუზიურად 

არ ჩაითვლება ობიექტური კრიტერიუმებისა და გამჭვირვალე  

პროცედურის  საფუძველზე  გაცემული  უფლებები.

მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ არ შეზღუდოს კონკურენცია 

ცალკეული საწარმოებისთვის ექსკლუზიური ან განსაკუთრებული 

უფლებების მინიჭებით. ამავდროულად, რიგ შემთხვევებში, შესაძლოა 

ასეთი უფლებების მინიჭება იყოს ლეგიტიმური მიზნის მიღწევის 

პროპორციული საშუალება. შესაბამისად, ევროკავშირსა და საქართველოს 

შორის ასოცირების შეთანხმება მხარეებს არ ზღუდავს, რომ შექმნან ან 

შეინარჩუნონ სახელმწიფო მონოპოლიები, სახელმწიფო საწარმოები 

ან მიანიჭონ საწარმოს განსაკუთრებული ან ექსკლუზიური უფლებები 

საკუთარი კანონმდებლობის შესაბამისად. 

ასოცირების შეთანხმებიდან გამომდინარე, შეთანხმების თითოეულმა 

მხარემ უნდა უზრუნველყოს კომერციულ სახელმწიფო მონოპოლიებზე, 

სახელმწიფო საწარმოებზე და განსაკუთრებული ან ექსკლუზიური 

უფლებების მქონე ეკონომიკურ აგენტებზე კონკურენციის კანონმდებ- 

ლობის გავრცელება ისე, რომ კანონების აღსრულებამ ხელი არ შეუშალოს 
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გარეგანი ეფექტები (Externalities) – ერთი პირის ზემოქმედება 

მეორის კეთილდღეობაზე, საბაზრო სისტემისგან დამოუკიდებელი 

სიტუაცია, როდესაც საქონლისა და მომსახურების წარმოება ან მოხმარება 

იწვევს ისეთ დანახარჯებს ან სარგებელს მესამე პირებისათვის (და არა 

უშუალოდ მწარმოებლის ან მომხმარებლისათვის), რომლებიც არ აისახება 

მიწოდებული საქონლის და/ან მომსახურების ფასში ან დანახარჯებში. 

საქონლის/მომსახურების ფასში აუსახავ დანახარჯს უარყოფით გარეგან 

ეფექტს უწოდებენ, ხოლო სარგებელს - დადებით გარეგან ეფექტს.

უარყოფითი გარეგანი ეფექტის ნათელი მაგალითია გარემოს 

დაბინძურება. ქარხნის მიერ ახლომდებარე მდინარეში ქიმიკატების 

ჩაღვრას შეუძლია თევზის დახოცვა და მცენარეული საფარის განადგურება, 

რაც უარყოფითად იმოქმედებს  მეთევზეზე და მის მეზობელ ფერმერებზე. 

ამის საპირისპიროდ, დადებითი გარეგანი ეფექტი შეიძლება წარმოიშვას 

გზის მშენებლობიდან, რომელიც ქმნის ახალ სივრცეს ბინათმშენებლობის, 

განვითარებისა და ტურიზმისათვის და სხვა. 

ეკონომიკურ თეორიაში, გარეგანი ეფექტები ბაზრის ჩავარდნის ერთ-

ერთ სახედაა მიჩნეული. შესაბამისად, ხშირ შემთხვევაში, სწორედ 

გარეგანი ეფექტები იწვევს ბაზრის ფუნქციონირებაში მთავრობის ჩარევას, 

მათ შორის, რეგულაციების შემოღებას.

ამ საწარმოებისთვის დაკისრებული ცალკეული საზოგადოებრივი 

მნიშვნელობის ამოცანების შესრულებას.

დაკავშირებული ტერმინები:

მონოპოლია (Monopoly) 

კონკურენცია (Competition)

კონკურენციის კანონმდებლობის აღსრულება (Competition Enforcement)

წყარო: OECD Glossary; მენქიუ, ეკონომიკის პრინციპები, 196-197.

დაკავშირებული ტერმინები:

ბაზრის ჩავარდნა (Market Failure) 

რეგულირება (Regulation)

წყარო: EU Utilities Directive; Whish & Bailey, Competition Law (7th ed), 224-226; EU Telecommunications 
Terminal Equipment Directive, article 1(4); ასოცირების შეთანხმება, მუხლი 205.



დაკავშირებული ტერმინები:

ზღვრული დანახარჯი (Marginal cost)

მუდმივი დანახარჯები (Fixed Costs)

სრული დანახარჯი (Total Cost)

ცვლადი დანახარჯები (Variable Costs)

ალტერნატიული დანახარჯები (Alternative Costs/Opportunity Costs)

აუნაზღაურებელი დანახარჯები (Sunk Costs)

დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება (Abuse of Dominant Position)

მტაცებლური ფასის დაწესება (Predatory Pricing)
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დანახარჯი (Cost) - ეკონომიკური აგენტის მიერ გამოყენებული 
წარმოების საშუალებებისა და რესურსების შეძენის სანაცვლოდ გაღებული 
ღირებულება (შრომითი დანახარჯი, ნედლეულის შეძენის დანახარჯი, 
კაპიტალური დანახარჯები და ა.შ.).

კონკურენციის სამართალში დანახარჯების გამოთვლა ძალიან 
მნიშვნელოვანია როგორც კონკურენციის ორგანოების მიერ 
კანონმდებლობის აღსრულების პროცესში, ასევე სასამართლოში, 
კონკურენციის სამართლიდან გამომდინარე დავებში. დანახარჯების 
გამოთვლა არსებით ხასიათს იძენს დომინანტური მდგომარეობის 
ბოროტად გამოყენების საქმეებში, ფასისმიერი დარღვევების დადგენისას. 

მაგალითად, მტაცებლური ფასების დაწესებით დომინანტური 
მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების შესახებ ადმინისტრაციული 
წარმოებისას, კონკურენციის ორგანომ უნდა დაამტკიცოს, რომ დომინანტი 
ეკონომიკური აგენტი ბაზარზე საქონლის განთავსებას ახორციელებდა 
თვითღირებულებაზე დაბალ ფასად, რისთვისაც მხედველობაში იღებს 
საქონლის წარმოებასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა დანახარჯს.  
ამასთან, ეკონომიკურ აგენტს შეუძლია დანახარჯების შესახებ  
ინფორმაციის წარმოდგენით გაამართლოს საკუთარი ქმედებები, 
რომლებსაც კონკურენციის ორგანო სავარაუდო კანონდარღვევად 
მიიჩნევს.

წყარო: OECD Glossary; Encyclopedia Britannica - https://www.britannica.com/topic/cost; EC Guidance on  
Article [102] Enforcement Priorities; Whish & Bailey, Competition Law (9thed), 733-735; Geradin, Layne-Farrar & 
Petit, EU Competition Law and Economics, 96.
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დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენციის კანონმდებლობის აღსრულება (Competition Enforcement)

ჯარიმის დაკისრება (Impose Fine)

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმება (Anticompetitive Agreement)

დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება (Abuse of Dominant Position)

კონცენტრაცია (Concentration)

დარღვევა (Infringement) - კონკურენციის კანონმდებლობის 

დარღვევა, რომლის არსებობაც დგინდება აღსრულების შესაბამისი 

პროცედურით და რომლის დადასტურების შემთხვევაშიც, დამრღვევი პირი 

კანონით გათვალისწინებულ ფარგლებში სანქცირებას ექვემდებარება. 

პირის ქმედებას, რომელსაც დარღვევის ნიშნები აქვს, ხსენებული 

პროცედურის მეშვეობით დადასტურებამდე, სავარაუდო დარღვევა  

(Alleged Infringement) ეწოდება. 

დარღვევა შესაძლოა იყოს როგორც არსებითი, ისე პროცედურული 

ხასიათის. არსებითი დარღვევის მაგალითებია: კონკურენციის 

შემზღუდველი შეთანხმება, დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად 

გამოყენება, შეტყობინებას დაქვემდებარებული კონცენტრაციის 

განხორციელება შეტყობინების გარეშე და ა.შ. პროცედურული ხასიათის 

დარღვევაა, მაგალითად, კონკურენციის ორგანოს მიერ მოთხოვნილი 

ინფორმაციის მიუწოდებლობა. 

წყარო: “კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონი; Regulation 1/2003;

დაჯგუფება  (Bundling) -  დაჯგუფება პროდუქტების მიბმასთან 

გადაჯაჭვული ცნებაა, რომელიც გულისხმობს ორი ან მეტი პროდუქტის 

ერთ შეკვრად და ერთიან ფასად გაყიდვას. დაჯგუფებად მიიჩნევა ისეთი 

სიტუაციაც, როდესაც პროდუქტების ყიდვა ცალ-ცალკეც შესაძლებელია, 

თუმცა მათი ერთად შეძენის შემთხვევაში, მოქმედებს ფასდაკლება. 

პროდუქტების დაჯგუფებამ შესაძლოა გაზარდოს მწარმოებლის 

ეფექტიანობა, რაც ნაწილობრივ შეიძლება აისახოს  უფრო დაბალ ჯამურ 

ფასში, ვიდრე განსხვავებული პროდუქტების ცალ-ცალკე მიწოდების 

შემთხვევაში. ამავდროულად, დაჯგუფებამ შესაძლოა ეკონომიკური 
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დაკავშირებული ტერმინები:

მიბმა (Tying) 

დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება (Abuse of Dominant Position)

წვდომის შეზღუდვა (Foreclosure)

ეფექტიანობა (Efficiency)

საბაზრო ძალაუფლება (Market Power)

აგენტებისთვის გაართულოს ბაზრის სხვადასხვა სასაქონლო სეგმენტზე 

შესვლა. შესაბამისად, პროდუქტების დაჯგუფების კონკურენტული ეფექტის 

ანალიზი კომპლექსურია და ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ცალკე 

შეფასებას საჭიროებს. 

კონკურენციის სამართალში, დაჯგუფებას განსაკუთრებული ყურადღება 

ექცევა მაშინ, როდესაც ეს უკანასკნელი ხორციელდება დომინანტი 

ეკონომიკური აგენტის მიერ. გამომდინარე იქიდან, რომ მსგავსი საბაზრო 

ძალაუფლების მქონე პირის მხრიდან პროდუქტების დაჯგუფებამ 

შესაძლოა გამოიწვიოს კონკურენტი ეკონომიკური აგენტებისთვის ბაზარზე 

წვდომის შეზღუდვა ან ბაზრიდან განდევნა, შესაძლებელია, დაჯგუფება 

დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებად ჩაითვალოს.

წყარო: OECD Glossary; Whish & Bailey, Competition Law (7th ed), 689. 

დემპინგი (Dumping) - საერთაშორისო ფასისმიერი დისკრიმინაციის 

ერთ-ერთი ფორმა, როდესაც კომპანია საქონელს იმპორტიორ ქვეყანაში 

ყიდის იმაზე დაბალ ფასად (ნორმალურ ღირებულებაზე დაბალ ფასად), 

ვიდრე საკუთარი (ექსპორტიორი) ქვეყნის ბაზარზე. 

ყველაზე მარტივ შემთხვევებში, დემპინგი დგინება საქონელზე 

ადგილობრივ და ექსპორტიორ ქვეყნებში არსებული ფასების შედარებით. 

თუმცა, უმრავლეს შემთხვევაში, აუცილებელია კომპლექსური 

გამოთვლების ჩატარება ექსპორტიორ ქვეყანაში ვაჭრობის ჩვეულებრივ 

პირობებში მსგავსი საქონლის შესადარი ფასისა („ნორმალური 

ღირებულება“) და იმპორტიორ ქვეყანაში გასაყიდი ფასის („საექსპორტო 

ფასი“) დასადგენად, რის შემდეგაც ხდება ამ ორი მაჩვენებლის 
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შედარება. დემპინგს უარყოფითი ეფექტი აქვს იმპორტიორი ქვეყნის 

საბაზრო კონკურენციაზე, ძირითადად, შიდა წარმოების საზიანოდ და 

ექსპორტიორის სასარგებლოდ. დემპინგი საერთაშორისო ვაჭრობაში 

არაკეთილსინდისიერ ქმედებად მიიჩნევა და მთავრობები იღებენ ზომებს 

მისი უარყოფითი შედეგების დასაბალანსებლად. 

დემპინგზე რეაგირების მექანიზმები, ე.წ. ანტიდემპინგური ზომები, 

დეტალურადაა დარეგულირებული ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის 

წესებით. აღნიშნული წესების თანახმად, იმპორტიორ სახელმწიფოს 

უფლება აქვს, დემპინგური ფასებით იმპორტზე დააწესოს ანტიდემპინგური 

ტარიფი, როდესაც დემპინგი მნიშვნელოვნად ვნებს ან საფრთხეს უქმნის 

ადგილობრივ წარმოებას, ან როდესაც დემპინგის შედეგია ადგილობრივი 

წარმოების მნიშვნელოვანი შეფერხება. ანალოგიურად, დეტალურად 

რეგულირდება დემპინგის დადგენისა და დემპინგის საწინააღმდეგო 

ზომების შემოღების პროცესი. 

საქართველოს, როგორც ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრ 

სახელმწიფოს, ეკისრება ხსენებული წესების დაცვის ვალდებულება, 

რაც ასევე განმტკიცებულია საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების 

შეთანხმებით. 

პრაქტიკაში ტერმინ „დემპინგს“ არასწორად იყენებენ ქვეყნის შიდა 

ბაზარზე ეკონომიკური აგენტის მიერ საქონლის თვითღირებულებაზე 

დაბალ ფასად გაყიდვის აღსანიშნავად. თუმცა, კონკურენციის სამართალ- 

ში ხსენებული ქმედებისთვის დამკვიდრებული ტერმინია „მტაცებლური  

ფასის დაწესება“.

დაკავშირებული ტერმინები:

ფასისმიერი დისკრიმინაცია (Price Discrimination)

მტაცებლური ფასის დაწესება (Predatory Pricing) 

წყარო: OECD Glossary;  ასოცირების შეთანხმება, მუხლი 41; GATT 1994, მუხლი VI; WTO Antidumping 
Agreement; EU Antidumping Regulation; WTO - https://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_info_e.htm.
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დაკავშირებული ტერმინები:

კონცენტრაცია (Concentration)

შერწყმა (Merger)

ჰოლდინგური კომპანია (Holding Company)

კონგლომერატი (Conglomerate)

ბაზარზე შესვლა/ბაზრიდან გასვლა (Market Entry/Exit the Market)

მასშტაბის ეფექტი (Economies of Scale)

მიწოდების ჯაჭვი (Supply Chain)

დივერსიფიკაცია (Diversification) - მოქმედი ეკონომიკური 

აგენტის საქმიანობის სფეროს გაფართოება სასაქონლო ან მომსახურების 

ჯაჭვის სხვა საფეხურზე ან სხვა ბაზარზე. დივერსიფიკაციას მრავალი 

ფაქტორი განაპირობებს, მათ შორის: წარმოებისა და ტექნოლოგიების 

ურთიერთკავშირით სარგებლის მიღება; მასშტაბის ეფექტი; რისკის 

შემცირება; შემოსავლების სტაბილიზაცია; ბიზნესის ციკლურობის 

პრობლემების აცილება და სხვა.

კონკურენციის სამართალში, დივერსიფიკაცია წახალისებულია, 

რადგან ეს უკანასკნელი შესაბამის ბაზრებზე ახალი კონკურენტების 

შესვლასა და არსებული კონკურენციის გაძლიერებას გულისხმობს. 

ამავდროულად, რიგ შემთხვევებში, დივერსიფიკაციის ფაქტი ან მისი 

შედეგები შესაძლოა კონკურენციის ორგანოს განხილვის საგანი გახდეს. 

მაგალითად, თუ ეკონომიკურ აგენტს უკავია დომინანტური მდგომარეობა 

რომელიმე შესაბამის ბაზარზე, ყურადღება ექცევა იმას, რომ არ მოხდეს 

მისი ბოროტად გამოყენება დივერსიფიკაციის შედეგად ათვისებულ ახალ 

ბაზრებზე. დივერსიფიკაცია შესაძლოა კონკურენციის ორგანოს განხილვის 

საგანი გახდეს კონგლომერატული კონცენტრაციების განხორციელების 

პროცესშიც.

წყარო: OECD Glossary.  
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დომინანტური მდგომარეობა (Dominant Position) - ეკონომიკური 

აგენტის უნარი, იმოქმედოს კონკურენტების, კლიენტების, მიმწოდებლე- 

ბისა და საბოლოო მომხმარებლისაგან დამოუკიდებლად. ეკონომიკურ 

აგენტს, რომელიც ფლობს შესაბამის საბაზრო ძალაუფლებას, 

შესაძლებლობა აქვს დააწესოს კონკურენტულზე მაღალი ფასი, გააუარე- 

სოს საქონლის ხარისხი ან შეაფერხოს ინოვაციები კონკურენტულ ბაზარზე.

როგორც საქართველოს, ისე ევროკავშირის კონკურენციის 

კანონმდებლობით, დომინანტური მდგომარეობის ქონა არ ითვლება 

კანონსაწინააღმდეგოდ, რადგანაც იგი შესაძლოა მოპოვებული იყოს 

სამართლიანი კონკურენციის პირობებში - მაგალითად, უკეთესი 

პროდუქტის შექმნითა და წარმატებული გაყიდვების სტრატეგიის 

განხორციელებით. ამავდროულად, დაუშვებელია კომპანიების მიერ 

დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება. 

პრაქტიკაში ცნობილია კონკრეტულ ბაზარზე ეკონომიკური კავშირებით  

გადაჯაჭვული ორი ან მეტი დამოუკიდებელი ეკონომიკური აგენტის 

ერთობლივი დომინანტობის შემთხვევებიც. ამ სიტუაციას ჯგუფური 

(კოლექტიური/ოლიგოპოლიური) დომინანტობა ეწოდება.

კონკურენციის სამართლის აღსრულების პროცესში, შესაბამის ბაზარზე 

ეკონომიკური აგენტის მიერ დომინანტური მდგომარეობის დადგენა 

მისი ბოროტად გამოყენების შეფასების წინაპირობაა. დომინანტური 

მდგომარეობის დადგენისას მხედველობაში მიიღება ეკონომიკური  

აგენტისა და მისი კონკურენტების საბაზრო წილები, მოქმედი  

კონკურენტების მხრიდან მომავალი კონკურენტული წნეხი, ბაზარზე 

შესვლის ბარიერები, პოტენციური კონკურენცია, მყიდველის 

დამაბალანსებელი ძალაუფლება და სხვა ფაქტორები. 

საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით, სხვა მტკიცებულებების 

არარსებობის შემთხვევაში, ეკონომიკური აგენტი არ ჩაითვლება 

დომინანტად, თუ შესაბამის ბაზარზე მისი წილი არ აღემატება 40%-ს.

ორი ან მეტი ეკონომიკური აგენტიდან თითოეული ჩაითვლება 

დომინანტად, თუ ის არ განიცდის მნიშვნელოვან კონკურენციას სხვა 
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დაკავშირებული ტერმინები:

დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება (Abuse of Dominant Position) 

(შესაბამისი) ბაზრის განსაზღვრა (Market Definition)

საბაზრო ძალაუფლება (Market Power)

საბაზრო წილი (Market Share)

(ბაზარზე) შესვლის ბარიერები (Entry Barriers)

ეკონომიკური აგენტებისაგან მათი ნედლეულის წყაროებსა და გასაღების 

ბაზრებზე შეზღუდული ხელმისაწვდომობის, ბაზარზე შესვლის ბარიერე- 

ბისა და სხვა ფაქტორების გათვალისწინებით და იმავდროულად:  

ა) არაუმეტეს 3 ეკონომიკური აგენტის ერთობლივი წილი 50 პროცენტს 

აღემატება, ამასთანავე, თითოეულის საბაზრო წილი არანაკლებ 15 

პროცენტია; ბ) არაუმეტეს 5 ყველაზე მნიშვნელოვანი წილის მქონე 

ეკონომიკური აგენტის ერთობლივი წილი 80 პროცენტს აღემატება, 

ამასთანავე, თითოეულის საბაზრო წილი არანაკლებ 15 პროცენტია.

წყარო: EC Glossary; OECD Glossary; Whish & Bailey, Competition Law (9th  ed), 583-594; „კონკურენციის 
შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 3, ქვეპუნქტი „ი“ და მუხლი 5; Case 322/81 – Michelin I, paras. 22-57.

დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება (Abuse 
of Dominant Position) - შესაბამის ბაზარზე დომინანტი ეკონომიკური 

აგენტის მიერ ისეთი ქმედებების განხორციელება, რომლებიც სცდება 

ჯანსაღი კონკურენციის ფარგლებს და ხელს უშლის ბაზარზე კონკურენციის 

არსებული დონის შენარჩუნებას ან მის ზრდას, მათ შორის, მომხმარებლის 

საზიანოდ.

კონკურენციის მსგავსი შეზღუდვა შესაძლოა განხორციელდეს 

სხვადასხვა ფორმით, მათ შორის, მომხმარებელთა ინტერესების 

შელახვით ან კონკურენტების ბაზრიდან განდევნის გაუმართლებელი 

ხერხების გამოყენებით. თუმცა, კონკრეტულად რა მიიჩნევა დომინანტური 

მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებად, დამოკიდებულია სხვადასხვა 

ქვეყნის კანონმდებლობაზე.

საქართველოს კონკურენციის კანონმდებლობით იკრძალება 

დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება, თუმცა დაშვებულია 
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წყარო: „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 6; TFEU, მუხლი 102; C-209/10 - Post 
Danmark; European Commission - http://ec.europa.eu/competition/consumers/abuse_en.html.

დომინანტური მდგომარეობის ქონა, რადგან ეს უკანასკნელი შესაძლოა 

მიღწეულ იქნეს ჯანსაღი კონკურენციით. 

დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების კონკრეტული 

სახეებია: საქონელზე ან მომსახურებაზე არასამართლიანად მაღალი 

ფასის დაწესება; კონკურენტების კლიენტთა გადაბირება საქონლის 

ან მომსახურების თვითღირებულებაზე დაბალ ფასად შეთავაზებით 

(მტაცებლური ფასის დაწესება); მომხმარებლის იძულება პოპულარულ, 

მოთხოვნად საქონელთან ან მომსახურებასთან ერთად შეისყიდოს 

მასთან ხელოვნურად დაკავშირებული სხვა საქონელი ან მომსახურება, 

რითაც საფუძველი ეცლება კონკურენციას ამ საქონლის ან მომსახურების 

ბაზარზე (მიბმა ან დაჯგუფება); გარკვეული კლიენტებისთვის საქონლის 

ან მომსახურების მიყიდვაზე უარის თქმა (მიწოდებაზე უარი); სპეციალური 

ფასდათმობების შეთავაზება ისეთი კლიენტებისთვის, რომლებიც 

მოთხოვნის სრულ ოდენობას ან მის უდიდეს ნაწილს იძენენ დომინანტი 

კომპანიისგან (კონკურენციის საწინააღმდეგო ფასდათმობები) და სხვა.

დაკავშირებული ტერმინები:

დომინანტური მდგომარეობა (Dominant Position)

მიბმა (Tying)

დაჯგუფება (Bundling)

ფასდათმობები (Rebates) 

მტაცებლური ფასის დაწესება (Predatory Pricing)

არასამართლიანად მაღალი ფასი (Excess Price)

მიწოდებაზე უარი (Refusal to Supply)
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დუოპოლია (Duopoly) - ბაზრის სტრუქტურა, სადაც მხოლოდ ორი 

მიმწოდებელია. იმ შემთხვევაში, თუ ეს ორი ეკონომიკური აგენტი ფასზე ან 

წარმოების მოცულობაზე შეთანხმდება, დუოპოლიას მონოპოლიის მსგავსი 

შედეგი ექნება. დუოპოლია ხშირად მიიჩნევა, როგორც ოლიგოპოლიის 

გამარტივებული ფორმა. 

კონკურენციის კანონმდებლობის აღსრულების პროცესში დუოპოლიურ 

ბაზრებს განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა, რათა არ მოხდეს 

ბაზრის მონაწილეთა ხელში აკუმულირებული ძალაუფლების ბოროტად 

გამოყენება.

წყარო: OECD Glossary.

დაკავშირებული ტერმინები:

ბაზრის სტრუქტურა (Market Structure) 

მონოპოლია (Monopoly)

ოლიგოპოლია (Oligopoly)

მონოპოლისტური კონკურენცია (Monopolistic Competition)



დაკავშირებული ტერმინები:

შესაბამისი ბაზარი (Relevant Market) 

საწარმო (Entreprise)

დარღვევა (Infringement)

დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება (Abuse of Dominant Position)

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმება (Anticompetitive Agreement)

კონცენტრაცია (Concentration)
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ეკონომიკური აგენტი (Undertaking) - ნებისმიერი პირი, რომელიც 

ახორციელებს ეკონომიკურ საქმიანობას - ე.ი. მოცემულ ბაზარზე საქონლის 

ან მომსახურების მიწოდებას - ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის, 

რეზიდენტობისა და დაფინანსების წყაროს მიუხედავად. ეკონომიკურ 

აგენტებად ჩაითვლება ისეთი საწარმოებიც, რომლებზეც პირდაპირ ან 

ირიბ კონტროლს ახორციელებენ საჯარო უწყებები, მფლობელობის, 

ფინანსური მონაწილეობის ან მმართველობის წესის გამო. 

ეკონომიკური აგენტი კონკურენციის პროცესის მთავარი სუბიექტია 

და სწორედ მასზე ვრცელდება კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

მთელი რიგი შეზღუდვები და რეგულაციები (მაგალითად, კონკურენციის 

შემზღუდველი შეთანხმებების, დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად 

გამოყენების, კონცენტრაციის კანონმდებლობის გვერდის ავლით 

განხორციელების დაუშვებლობა და ა.შ.). შესაბამისად, ხსენებულ 

დარღვევებთან დაკავშირებით აღსრულების პროცესის საწყის ეტაპზე 

ყოველთვის ხდება იმის გარკვევა, სავარაუდო დარღვევაში მონაწილე 

სუბიექტი წარმოადგენს თუ არა ეკონომიკურ აგენტს. თუ პასუხი 

უარყოფითია, მაშინ აღსრულების პროცესი წყდება, რადგან სახეზე არ არის 

კანონით გათვალისწინებული, დარღვევაზე პასუხისმგებელი სუბიექტი.

წყარო: „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 3, ქვეპუნქტი „ა“; კონკურენციის 
სააგენტო - ძირითადი ვალდებულებების გზამკვლევი 2017, 4-5; EC Glossary; EC Merger Regulation; 
Ezrachi, EU Competition Law, 1-33.
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ელასტიკურობა (Elasticity) - ეკონომიკაში, ტერმინი „ელასტიკურობა“, 

როგორც წესი, გამოიყენება მოთხოვნის ან მიწოდების დამოკიდებულების 

გასაზომად რომელიმე ფაქტორის ცვლილებაზე. მაგალითად, მოთხოვნის 

ელასტიკურობა გამოხატავს, თუ როგორ იცვლება საქონელზე მოთხოვნა 

სხვა ეკონომიკური მაჩვენებლების (ფასი ან მომხმარებლის შემოსავალი) 

ცვლილების საპასუხოდ.

დაკავშირებული ტერმინები:

მოთხოვნის ელასტიკურობა ფასის მიხედვით (Price Elasticity of Demand)

წყარო: OECD Glossary; მენქიუ, ეკონომიკის პრინციპები, გვ. 116.

ერთიანი ეკონომიკური სუბიექტი (Single Economic Entity) - 

რამდენიმე ფიზიკური ან/და იურიდიული პირის ერთობა, რომლებიც, 

მათი იურიდიული დამოუკიდებლობის მიუხედავად, ისე მჭიდროდ არიან 

დაკავშირებულნი ერთმანეთთან, რომ კონკურენციის კანონმდებლობის 

აღსრულების პროცესში განიხილებიან, როგორც ერთი ეკონომიკური 

სუბიექტი.

ევროკავშირის პრაქტიკაში, ხსენებული მჭიდრო კავშირი სახეზეა, 

როდესაც ერთიან ეკონომიკურ სუბიექტში შემავალი ერთი იურიდიული 

პირი სრულად ფლობს მეორეს ან სხვაგვარად შეუძლია მის საბაზრო 

გადაწყვეტილებებზე არსებითი ზეგავლენის მოხდენა. ერთი ეკონომიკური 

აგენტის მიერ მეორის სრული (ე.ი. აქციების/წილების 100%-ით) ფლობისას 

მოქმედებს კონტროლის არსებობის გაბათილებადი პრეზუმფცია. თუ 

სრული ფლობა სახეზე არაა, საჭიროა დადგინდეს, არსებობს თუ არა 

კონტროლის ელემენტები (მაგალითად, სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებზე 

არსებითი გავლენის მოხდენის რეალური შესაძლებლობა).

ერთიანი ეკონომიკური სუბიექტის არსებობის ფაქტის დადგენას 

მასში შემავალი პირებისთვის კონკრეტული შედეგები მოჰყვება. 

მაგალითად, ხსენებულ სუბიექტს მიკუთვნებულ ეკონომიკურ აგენტებს 

შორის არსებულ შეთანხმებებზე არ ვრცელდება კონკურენციის 
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შემზღუდველი შეთანხმებების მარეგულირებელი კანონმდებლობა. ეს 

იმითაა გამოწვეული, რომ კონკურენციის კანონმდებლობა არეგულირებს 

ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი ეკონომიკური აგენტების შეთანხმებებს. 

ერთიან ეკონომიკურ სუბიექტში შემავალი ფიზიკური/იურიდიული პირები 

კი არ სარგებლობენ მსგავსი დამოუკიდებლობით.

ევროკავშირის პრაქტიკაში, თუ ერთიან ეკონომიკურ სუბიექტში 

შემავალმა ერთ-ერთმა იურიდიულმა პირმა მონაწილეობა მიიღო 

კონკურენციის შემზღუდველ შეთანხმებაში, დარღვევა შეიძლება 

დაუდგინდეს მის მაკონტროლებელ პირსაც. მსგავსი წესი ვრცელდება 

დარღვევის შემთხვევაში დაჯარიმებაზეც.

დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმება (Anticompetitive Agreement)

დარღვევა (Infringement)

ჯარიმის დაკისრება (Impose Fine) 

წყარო: Ezrachi, EU Competition Law, 2, 20-31.

ერთობლივი კონტროლი (Joint Control) - ევროკავშირის 

სამართალში, ერთობლივი კონტროლი აღნიშნავს სიტუაციას, როდესაც 

ორ და მეტ ეკონომიკურ აგენტს აქვს შესაძლებლობა, არსებითი გავლენა 

მოახდინოს მესამე (მ.შ. მათგან დამოუკიდებელ იურიდიულ პირზე) 

ეკონომიკური აგენტის საბაზრო გადაწყვეტილებებზე. ამ შემთხვევაში, 

არსებითი გავლენა აღნიშნავს ისეთი გადაწყვეტილების მიღების ან 

დაბლოკვის შესაძლებლობას, რომლებიც განსაზღვრავს ეკონომიკური 

აგენტის სტრატეგიულ კომერციულ ქცევას. ერთპიროვნული კონტროლის- 

გან განსხვავებით, როდესაც ერთი ეკონომიკური აგენტის სტრატეგიული 

გადაწყვეტილებები დამოკიდებულია ერთ მფლობელზე/აქციონერზე, 

ერთობლივი კონტროლის დროს ეკონომიკური აგენტის კომერციული 

პოლიტიკის განსაზღვრისთვის საჭიროა რამდენიმე მფლობელს/ 

აქციონერს შორის კოორდინაცია. ერთობლივი კონტროლი შესაძლოა 

მოპოვებული იყოს იურიდიულად ან ფაქტობრივად. 



55

დაკავშირებული ტერმინები:

ერთპიროვნული კონტროლი (Sole Control) 

კონტროლის მოპოვება (Acquisition of Control)

სტრატეგიული ქცევა (Strategic Behavior)

კონცენტრაცია (Concentration)

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმება (Anticompetitive Agreement)

კონკურენციის სამართალში, ერთობლივი კონტროლი მნიშვნელოვანია 

აღსრულების არაერთ ეტაპზე. მაგალითად, კონკურენციის შემზღუდველ 

შეთანხმებაში მონაწილეობის ფაქტის დადგენისას, კონტროლის 

განმახორციელებელ  ეკონომიკურ აგენტებს შესაძლოა პასუხი მოეთხოვოთ 

აღნიშნულ დარღვევაზე, რადგან მათ გარეშე შეთანხმებაში მონაწილე 

ეკონომიკური პირი ვერ მიიღებდა შესაბამის გადაწყვეტილებას. ასევე, 

კონცენტრაციის დროს, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ერთობლივი 

კონტროლის ობიექტის საშუალებით არ მოხდეს მაკონტროლებელ 

სუბიექტთა საბაზრო ქცევის კოორდინაცია და ა.შ.

წყარო: EC Consolidated Jurisdictional Notice; Whish & Bailey, Competition Law (9th  ed), 856-857.

ერთობლივი მოგების მაქსიმიზაცია (Joint Profit Maximization) 
- სიტუაცია, როდესაც ბაზარზე მოქმედი ეკონომიკური აგენტები ერთობლი- 

ვად მოქმედებენ ისე, როგორც მონოპოლია და იღებენ ჯგუფის ერთობლივი 

მოგების გაზრდაზე ორიენტირებულ გადაწყვეტილებებს ფასწარმოქმნისა 

და წარმოების მოცულობის შესახებ. 

ერთობლივი მოგების მაქსიმიზაცია ყოველთვის არ არის ფარული 

გარიგების ან შეთანხმებული ქმედების შედეგი. ეკონომიკური აგენტები 

შესაძლოა საბაზრო სტრატეგიებს აყალიბებდნენ ერთმანეთისგან 

დამოუკიდებლად, თუმცა კონკურენტების რეაქციის გათვალისწინებით 

და ამრიგად უზრუნველყოფდნენ  ერთობლივი  მოგების  მაქსიმიზაციას. 

ერთობლივი მოგების მაქსიმიზაცია, რომელიც მიიღწევა კონკურენტებთან 

შეთანხმების გარეშე, არაა კონკურენციის სამართლით დასჯადი ქმედება.
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დაკავშირებული ტერმინები:

ფარული გარიგება (Collusion)

მონოპოლია (Monopoly)

ეკონომიკური აგენტი (Undertaking)

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმება (Anticompetitive Agreement)

წყარო: OECD Glossary; Whish & Bailey, Competition Law (9th  ed), 578-581. 

ერთობლივი საწარმო (Joint Venture) - ფიზიკურ ან იურიდიულ 

პირთა გაერთიანება, რომელიც იქმნება კონკრეტული კომერციული 

პროექტის განსახორციელებლად ან სხვა მსგავსი ეკონომიკური მიზნით. 

ერთობლივი საწარმოს შექმნას ხშირად ამართლებენ კონკრეტული 

კომერციული პროექტის სარისკო ხასიათითა და განსახორციელებელი 

ინვესტიციის სიდიდით. ერთობლივი საწარმო განსაკუთრებული 

კონკურენტული რისკების შემცველია იმ შემთხვევაში, თუ მას ქმნიან 

კონკურენტი ეკონომიკური აგენტები. კონკურენციის პოლიტიკის კუთხით, 

პრობლემურია რისკების განაწილების, კაპიტალური ხარჯებისა და  

ცოდნის/გამოცდილების გაზიარების პოტენციურ სარგებელსა და 

კონკურენციის შემცირების პოტენციურ ზიანს შორის სწორი ბალანსის 

პოვნა. 

ევროკავშირის კონკურენციის კანონმდებლობის მიხედვით, 

ერთობლივად იწოდება საწარმოები, რომლებიც ერთობლივად 

კონტროლდება ორი ან მეტი ეკონომიკური აგენტის მიერ. პრაქტიკაში, 

ერთობლივი საწარმოები მოიცავს საქმიანობათა ფართო სპექტრს, 

რომელთა შორისაა თანამშრომლობა კონკრეტული ფუნქციების 

(მაგალითად, კვლევა და განვითარება, წარმოება ან დისტრიბუცია) 

განსახორციელებლად. ერთობლივი საწარმოები, რომლებიც აკმაყოფი- 

ლებენ ევროკავშირის შერწყმების რეგულაციით დადგენილ პირობებს, 

განიხილება როგორც კონცენტრაცია. ამის მსგავსად, საქართველოს 

კონკურენციის კანონმდებლობით, ერთობლივი საწარმოს შექმნა, თუ 

იგი ხანგრძლივად ასრულებს დამოუკიდებელი ეკონომიკური აგენტის 

ყველა ფუნქციას, ჩაითვლება კონცენტრაციად. ასეთ საწარმოს სრულად 
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დაკავშირებული ტერმინები:

კონცენტრაცია (Concentration)

შერწყმა (Merger) 

კონტროლის მოპოვება (Aquisition of Control)

ერთობლივი კონტროლი (Joint Control)

სრულად ფუნქციონირებადი ერთობლივი საწარმო (Full-function Joint Venture)

ფუნქციონირებადი ერთობლივი საწარმო ეწოდება და მასზე ვრცელდება 

კონკურენციის ორგანოსათვის სავალდებულო შეტყობინებისა და 

კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადობის შეფასების წესები.

წყარო: OECD Glossary; EC Glossary; EU Merger Regulation; EC Consolidated Jurisdictional Notice.

ერთპიროვნული კონტროლი (Sole Control) - სიტუაცია, როდესაც 

ერთ ეკონომიკურ აგენტს სხვებისგან დამოუკიდებლად აქვს  

შესაძლებლობა, არსებითი გავლენა მოახდინოს მეორე ეკონომიკური 

აგენტის სტრატეგიულ  საბაზრო  გადაწყვეტილებებზე. 

ევროკავშირის პრაქტიკაში, განასხვავებენ დადებით და უარყოფით 

ერთპიროვნულ კონტროლს. პირველ შემთხვევაში, ერთპიროვნულად 

მაკონტროლებელ ეკონომიკურ აგენტს თავად შეუძლია კონტროლირებული 

ეკონომიკური აგენტის სტრატეგიული გადაწყვეტილებების განსაზღვრა. 

მსგავსი ძალაუფლება, როგორც წესი, მოიპოვება საკონტროლო პაკეტის 

შეძენით. მეორე შემთხვევაში, მაკონტროლებელ ეკონომიკურ აგენტს 

შეუძლია კონტროლირებული ეკონომიკური აგენტის სტრატეგიულ 

კომერციულ გადაწყვეტილებებზე ვეტოს დადება, მაგრამ არ აქვს 

კონტროლირებული ეკონომიკური აგენტის საბაზრო სტრატეგიის 

დადგენის უფლებამოსილება. მსგავსი სიტუაცია იქმნება, მაგალითად, 

როდესაც ორი მაკონტროლებელი თანაბარ (50%/50%) წილებს ფლობს 

კონტროლირებულ სუბიექტში.

გარდა ამისა, ცნობილია ასევე ფაქტობრივი კონტროლის შემთხვევე- 

ბიც, ანუ სიტუაციები, როდესაც მინორიტარი აქციონერი აკონტროლებს 

კომპანიის სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებს. მაგალითად, მინორიტარი 
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აქციონერი ინტენსიურად მონაწილეობს გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესში (აქციონერთა სხდომებში), მაშინ როდესაც სხვა აქციონერები, 

მასზე მცირე წილებს ფლობენ ან/და პასიურები არიან. შედეგად, 

ეკონომიკური აგენტის სტრატეგიას წყვეტს მინორიტარი აქციონერი. 

ევროკავშირის პრაქტიკაში, თუ ტრანზაქციის შედეგად ერთი  

ეკონომიკური აგენტი მოიპოვებს მეორეზე ერთპიროვნულ კონტროლს, 

გარიგება ითვლება კონცენტრაციად და ბრუნვის ზღვრების 

დაკმაყოფილების შემთხვევაში, ექვემდებარება კონცენტრაციის 

შეტყობინებისა და განხილვის წესებს.

წყარო: EC Consolidated Jurisdictional Notice.

დაკავშირებული ტერმინები:

კონცენტრაცია (Concentration)

კონტროლის მოპოვება (Aquisition of Control)

ბრუნვის ზღვარი (Turnower Treshold)

ერთობლივი კონტროლი (Joint Control)

სტრატეგიული ქცევა (Strategic Behavior)

ეფექტი ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის ვაჭრობაზე  
(Effect on Trade Between EU Member States) - ევროკავშირის 

კონკურენციის სამართლის რიგი დებულებების მოქმედების აუცილებელი 

წინაპირობა. კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმებებისა და დომინან- 

ტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების შესახებ ევროკავშირის 

კანონმდებლობა გამოიყენება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი 

განსახილველი ქმედება პირდაპირ ან ირიბად ახდენს რეალურ ან 

პოტენციურ გავლენას ევროკავშირის მინიმუმ ორ წევრ ქვეყანას 

შორის ვაჭრობაზე. თუკი ქმედებას არ აქვს ეფექტი ევროკავშირის 

წევრ ქვეყნებს შორის ვაჭრობაზე, მასზე არ იმოქმედებს ევროკავშირის 

კონკურენციის წესები, თუმცა შესაძლოა გავრცელდეს კონკურენციის 

ეროვნული კანონმდებლობა. შესაბამისად, ეს კრიტერიუმი განასხვავებს 

ევროკავშირისა და წევრი ქვეყნების კონკურენციის შიდა კანონმდებლო- 

ბის მოქმედების სფეროს.
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დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენციის კანონმდებლობის აღსრულება (Competition Enforcement)

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმება (Anticompetitive Agreement)

დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება (Abuse of Dominant Position)

წყარო: EC Guidelines on the Effect on Trade Concept.

ეფექტიანობა (Efficiency) - ფართო გაგებით, ეფექტიანობა აღნიშნავს 

საზოგადოების უნარს, შეზღუდული რესურსებიდან მაქსიმალური შედეგი 

მიიღოს. ეკონომიკური ეფექტიანობა გულისხმობს გარკვეული პროდუქტის 

დამზადებას საწარმოო საშუალებების ყველაზე მცირე შესაძლო 

დანახარჯებით. ეკონომიკურ თეორიაში მიიჩნევა, რომ კონკურენცია 

წაახალისებს ეკონომიკური აგენტების სწრაფვას ეფექტიანობისკენ. 

თავის მხრივ, ეფექტიანობის ზრდა კონკურენციის სამართლისა და 

პოლიტიკის ერთ-ერთი მიზანია. კონკურენციის პრაქტიკაში განასხვავებენ 

ეფექტიანობის სამ სახეს. ესენია: განაწილების (Allocative), წარმოების 

(Productive) და დინამიკური (Dynamic) ეფექტიანობა. 

განაწილების ეფექტიანობის (იგივე „ეფექტიანობა პარეტოს მიხედვით“ 

ან „პარეტო-ეფექტიანობა“) პირობებში, რესურსები ისეა განაწილებული, 

რომ შეუძლებელია ერთი პირის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობე- 

სება სხვა პირ(ებ)ის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუარესების გარეშე.  

ამ დროს მომხმარებლის დანაზოგი მაქსიმალურ მაჩვენებელს აღწევს. 

განაწილების ეფექტიანობის შეფასებისას ყურადღება ექცევა, რომ 

ეფექტიანობის ზრდის შედეგად მიღებული დანაზოგი ოპტიმალურად 

გადანაწილდეს საზოგადოებაში (მათ შორის, მწარმოებლებს/

მიმწოდებლებსა და მომხმარებლებს შორის).

წარმოების (ანუ ტექნიკური) ეფექტიანობა სახეზეა წარმოების 

საშუალებების ისეთი გამოყენებისას, როდესაც გარკვეული ოდენობის 

პროდუქცია იწარმოება მინიმალური შესაძლო დანახარჯებით. ეს 

შესაძლოა განხორციელდეს მასშტაბის ეფექტის მიღწევის, წარმოებების 
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დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენციის პოლიტიკა (Competition Policy) 

დანახარჯი (Cost)

მასშტაბის ეფექტი (Economies of Scale)

მომხმარებლის დანაზოგი (Consumer Surplus)

გაერთიანების, საწარმოთა სპეციალიზაციის, ტრანსპორტირების 

დანახარჯების შემცირების ან სხვა მსგავსი გზებით. ამავდროულად, ამ 

შემთხვევაში, მხედველობაში არ მიიღება წარმოებული პროდუქციის 

ოპტიმალური განაწილების საკითხი. 

როგორც წარმოების, ისე განაწილების ეფექტიანობა ზომავს 

საბაზრო მდგომარეობას დროის კონკრეტულ მომენტში. ამ მხრივ ისინი 

განსხვავდება დინამიკური ეფექტიანობისგან, რომელიც მხედველობაში 

იღებს ეფექტიანობის ოპტიმიზაციას გრძელვადიან პერსპექტივაში, 

ინოვაციისა და ახალი პროდუქტების გამოგონების გზით. 

კონკურენციის პრაქტიკაში, ტერმინი „ეფექტიანობა“ ასევე გვხვდება 

მრავლობით ფორმაში (Efficiencies), როდესაც ეს უკანასკნელი აღნიშნავს 

შეთანხმების ან კონცენტრაციის შედეგად მიღწეულ, მომხმარებლისთვის 

სასარგებლო გაუმჯობესებებს.

წყარო: OECD Glossary; Veljanovski, Economic Principles of Law; Rompuy, Economic Efficiency; Whish & 
Bailey, Competition Law (9th  ed), 5-7, 897-898.

ეფექტის დოქტრინა (Effects Doctrine) - დოქტრინა, რომლის 

მიხედვითაც ადგილობრივი კონკურენციის კანონმდებლობა მოქმედებს 

ექსტრატერიტორიალურად, ანუ ვრცელდება უცხოური კომპანიების მიერ 

კონკრეტული იურისდიქციის ფარგლებს გარეთ ჩადენილ ქმედებაზე ან 

განხორციელებულ ტრანზაქციაზე, თუკი მათ აქვთ ეფექტი ადგილობრივ 

ბაზარზე.  

ეფექტის დოქტრინა სათავეს იღებს ამერიკის შეერთებული შტატების 

ანტიტრასტული სამართლიდან. დოქტრინის ამოქმედებისთვის საჭიროა,  

რომ   უცხოური კომპანიის საბაზრო ქცევას პირდაპირი, არსებითი და 

ზომიერად განჭვრეტადი ეფექტი ჰქონდეს აშშ-ში ვაჭრობაზე. შედარების- 



61

დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენციის კანონმდებლობის აღსრულება (Competition Enforcement)

ეფექტი ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის ვაჭრობაზე 

(Effect on Trade Between EU Member States)

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმება (Anticompetitive Agreement)

თვის, ევროკავშირი თავიდან მისდევდა უფრო ვიწრო, ე.წ. იმპლემენტაციის 

დოქტრინას, რომლის მიხედვითაც უცხო ქვეყნის ეკონომიკური აგენტებ- 

ის მიერ მისი იურისდიქციის ფარგლებს გარეთ ჩადენილ ქმედებებზე 

ვრცელდებოდა ევროკავშირის კონკურენციის სამართალი, თუ აღნიშნული 

ქმედებები სრულად ან ნაწილობრივ განხორციელდა ევროკავშირში 

(მაგალითად, კარტელის შემთხვევაში, ადგილი ჰქონდა სულ მცირე ერთ 

გარიგებას მაინც ევროკავშირის ტერიტორიაზე). უახლესი მიდგომით, 

ევროკავშირის კონკურენციის წესები შეიძლება გავრცელდეს უცხო  

ქვეყნის კომპანიების მიერ ევროკავშირის გარეთ ჩადენილ ქმედებებზე,  

თუ მათ დაუყოვნებლივი, განჭვრეტადი და არსებითი ეფექტი აქვთ 

ვაჭრობაზე ევროკავშირში. აღნიშნული პირობები დაკმაყოფილებულია, 

მაგალითად, იმ შემთხვევაში, თუ კონკურენციის შემზღუდველი ქმედება 

სრულად განხორციელდა ევროკავშირის გარეთ, თუმცა მის შედეგად 

დამზადებული საქონელი ან შეთავაზებული მომსახურება გაიყიდა 

ევროკავშირში. 

კონკურენციის წესების ექსტრატერიტორიულობის საკითხი 

დარეგულირებულია საქართველოშიც. კერძოდ, ქვეყნის ფარგლებს გარეთ 

ჩადენილ ქმედებაზე საქართველოს კონკურენციის კანონმდებლობა 

ვრცელდება, თუ ის გავლენას ახდენს შიდა ბაზარზე არსებულ  

კონკურენციაზე და ზღუდავს მას, ან/და არსებითად აუარესებს  

კონკურენტულ გარემოს. ამასთან, აკრძალულია მხოლოდ ის 

კონცენტრაციები, რომლებიც არსებითად ზღუდავენ ეფექტიან 

კონკურენციას საქართველოს ან მისი მნიშვნელოვანი ნაწილის  

სასაქონლო ან მომსახურების ბაზარზე.

წყარო:OECD, EU Submission - Roundtable on Cartel Jurisdiction Issues; Ezrachi, EU Competition Law, 630-
638; „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 3, ქვეპუნქტი „ბ“, მუხლები 11.4 და 11.5.
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ეფექტიანი კონკურენციის არსებითი შეზღუდვის ტესტი  
(Significant Impediment to Effective Competition  Test - SIEC) 
- ტესტი, რომლის მეშვეობითაც დგინდება ბაზარზე კონკურენტულ 

გარემოსთან კონცენტრაციის თავსებადობის საკითხი. კერძოდ, 

კონცენტრაცია დასაშვებია, თუ ის არსებითად არ ზღუდავს ეფექტიან 

კონკურენციას შესაბამის ბაზარზე. ტესტის მიზანია, ერთმანეთისგან 

გაიმიჯნოს კონცენტრაციის დადებითი და უარყოფითი შედეგები, მოხდეს 

პირველის წახალისება და მეორის აღკვეთა. 

ეკონომიკური კუთხით, კონცენტრაციას მრავალი დადებითი შედეგი 

შეიძლება მოჰყვეს. მაგალითად, შერწყმამ შეიძლება გამოიწვიოს 

მასშტაბის ეფექტი და დანახარჯების შემცირება, რაც აისახება საქონლის 

ფასის კლებასა და ხარისხის გაუმჯობესებაში. მწარმოებელი ეკონომიკური 

აგენტის მიერ დისტრიბუტორის შეძენამ შესაძლოა გააუმჯობესოს 

პროდუქციის დისტრიბუციის ხარისხი. ერთობლივი საწარმოს შექმნით 

შესაძლოა ინვესტიცია ჩაიდოს ისეთ ძვირადღირებულ და რისკიან 

სფეროებში, როგორიცაა კვლევა და განვითარება და სხვა. ამავდროულად, 

იმის გათვალისწინებით, რომ კონცენტრაცია გულისხმობს ბაზარზე 

ეკონომიკური აგენტების რაოდენობის შემცირებას, რიგ შემთხვევებში კი 

- ერთი ან რამდენიმე მათგანის მიერ საბაზრო ძალაუფლების მოპოვებას, 

მას შედეგად შეიძლება მოჰყვეს ეფექტიანი კონკურენციის არსებითი 

შეზღუდვა. 

ევროკავშირის პრაქტიკაში, ევროკომისია კონცენტრაციის ეკონომიკურ 

ანალიზს იწყებს ნეიტრალური პოზიციიდან და მხედველობაში 

იღებს კონცენტრაციის შემდგომ ბაზრის სტრუქტურის მოსალოდნელ 

ცვლილებებს. ეფექტიანი კონკურენციის არსებითი შეზღუდვის დადგენა 

სავარაუდოა, მაგალითად, თუ: კონცენტრაციის მხარეები არიან უშუალო 

კონკურენტები, მოიპოვებენ მნიშვნელოვან საბაზრო წილს, შეძლებენ 

კონკურენტების გაფართოების შეჩერებას ან ბაზრიდან განდევნას; 

ბაზარს გამოაკლდება მნიშვნელოვანი კონკურენტული წნეხით ან 

ინოვაციებით გამორჩეული ეკონომიკური აგენტი; ბაზარზე შესვლის 
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ბარიერების გამო, მომხმარებელს გაუჭირდება სხვა მიმწოდებელზე 

გადართვა; შემცირდება მომხმარებლისთვის შეთავაზებული პროდუქციის 

არჩევანი; კონცენტრაციის შედეგად ბაზარზე გაიოლდება კონკურენციის 

შემზღუდველი ქმედებების განხორციელება და სხვა. ეფექტიანი 

კონკურენციის არსებითად შემზღუდველი კონცენტრაციები დაუშვებელია. 

ამავდროულად, ევროკომისიას შეუძლია, თანხმობა მისცეს პრობლემური 

კონცენტრაციების განხორციელებაზე, შესაბამისი ღონისძიებების 

დაკისრების შემთხვევაში, რომლებიც გააბათილებენ მათ კონკურენტულ 

რისკებს.

დაკავშირებული ტერმინები:

კონცენტრაცია (Concentration)

მასშტაბის ეფექტი (Economies of Scale)

ეფექტიანობა (Efficiency)

ერთობლივი საწარმო (Joint Venture)

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმება (Anticompetitive Agreement)

ექსკლუზიური დისტრიბუცია (Exclusive Distribution) - სისტემა, 

რომლის საფუძველზეც ერთი ეკონომიკური აგენტი მეორეს ანიჭებს 

ექსკლუზიურ უფლებას, გარკვეული ტერიტორიის ფარგლებში თავისი 

საქონლის ან მომსახურების დისტრიბუციაზე. ექსკლუზიურ დისტრიბუტორს  

ეკრძალება მოქმედება აღნიშნული ტერიტორიის ფარგლებს გარეთ 

(განსაკუთრებით კი, სხვა ექსკლუზიური დისტრიბუტორისთვის  

გამოყოფილ ტერიტორიაზე).

ხსენებულ სისტემაში ჩართვა ხდება ექსკლუზიური დისტრიბუციის 

შესახებ ხელშეკრულების (ვერტიკალური ხელშეკრულების ერთ-ერთი 

სახე) დადების ან ვერტიკალური ინტეგრაციის გზით. ექსკლუზიური 

დისტრიბუციის ყველაზე გავრცელებული ფორმებია: ერთიანი ბრენდინგი 

ან/და ექსკლუზიური ტერიტორიული უფლებები, როდესაც ერთადერთი 

დისტრიბუტორია უფლებამოსილი მიმწოდებლის პროდუქციის გაყიდვაზე 

კონკრეტული ტერიტორიის ფარგლებში. ექსკლუზიური დისტრიბუცია 

წყარო: EU Merger Regulation; EC Horizontal Merger Guidelines; Whish & Bailey, Competition Law (9th  ed),  
832-842, 885-886; „კონკურენციის შესახებ” საქართველოს კანონი, მუხლები 11.4 და 11.5.



დაკავშირებული ტერმინები:

ვერტიკალური შეთანხმება (Vertical Agreement)

შერჩევითი დისტრიბუცია (Selective Distribution)

ბრენდთაშორისი კონკურენცია (Inter-brand Competition)

შიდაბრენდული კონკურენცია (Intra-brand Competition)

აქტიური გაყიდვები (Active Sales)

პასიური გაყიდვები (Passive Sales)

ფასდათმობები (Rebates)
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კომერციული არჩევანია. ასეთი უფლების მინიჭებით მიმწოდებელი, 

როგორც წესი, მიზნად ისახავს დისტრიბუტორის წახალისებას, 

უზრუნველყოს საქონლის პოპულარიზაცია და მომხმარებელთა უკეთ 

მომსახურება. დისტრიბუტორის საბაზრო ძალაუფლება, ძირითადად, 

შეზღუდულია ბრენდთაშორისი კონკურენციით.

ექსკლუზიურ დისტრიბუციას აქვს როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი 

მხარეები. ექსკლუზიური დისტრიბუციის მეშვეობით ხდება დისტრიბუტორ- 

თა სპეციალიზაცია, მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება და მეტი 

ყურადღება ექცევა ბრენდთაშორის კონკურენციას. ამავდროულად, 

თუ შესაბამის ბაზარზე ექსკლუზიური დისტრიბუციის სისტემა ბაზრის 

მონაწილეთა დიდი ნაწილის მიერ გამოიყენება, ამან შეიძლება შეასუსტოს 

კონკურენცია და როგორც წარმოების, ისე დისტრიბუციის ბაზრებზე  

ფარულ გარიგებებს შეუწყოს ხელი. ექსკლუზიური გარიგებები  

(მაგალითად, ფასდათმობები ექსკლუზიურობის სანაცვლოდ) განსაკუთ- 

რებულ კონკურენტულ რისკს შეიცავს, თუ მისი ერთ-ერთი  

მხარე მაინც, დომინანტი ეკონომიკური აგენტია. 

ევროკავშირის კონკურენციის კანონმდებლობა, რიგ შემთხვევებში, 

ახორციელებს ექსკლუზიური დისტრიბუციის დადებითი მხარეების 

წახალისებას და ცდილობს მისი უარყოფითი შედეგების გამორიცხვას. 

მაგალითად, დაშვებულია ექსკლუზიური დისტრიბუციის შეთანხმებით 

აქტიური გაყიდვების შეზღუდვა, თუმცა კანონსაწინააღმდეგოდ ითვლება, 

დამატებით, პასიური გაყიდვების აკრძალვა.

წყარო: EC Glossary; EC Guidelines on Vertical Restraints; EC Guidance on Article [102] Enforcement Priorities; 
დადგენილება N526, მუხლი 6-9.
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ვერტიკალური ინტეგრაცია (Vertical Integration) - ინტეგრაციის 

სახე, რომლის შედეგადაც ერთი ეკონომიკური აგენტის მიერ ხორციელ- 

დება საწარმოო პროცესის სხვადასხვა საფეხურის ფლობა და კონტროლი. 

მაგალითად, ვერტიკალური ინტეგრაციაა ნავთობის გადამამუშავებელი 

ქარხნის მფლობელი კომპანიის მიერ ქვედა დონის ბაზარზე, 

ნავთობპროდუქტებით საცალო ვაჭრობის ქსელის, ხოლო ზედა დონის 

ბაზარზე - ნავთობის მილსადენების ფლობა. ვერტიკალური ინტეგრაცია 

მიიღწევა ახალი ინვესტიციებით ან ვერტიკალური კონცენტრაციით. 

ვერტიკალური ინტეგრაციის ლეგიტიმური მიზნებია ეფექტიანობის  

ზრდა, დანახარჯების შემცირება, ახალ ბაზრებზე შესვლა და სხვა. 

კონკურენციის სამართალში, ვერტიკალური ინტეგრაცია შეიძლება 

მიჩნეულ იქნეს კონცენტრაციის ერთ-ერთ სახედ (ვერტიკალურ 

კონცენტრაციად) და დაექვემდებაროს კონკურენციის ორგანოსთვის 

წინასწარი შეტყობინების ვალდებულებას. ვერტიკალური ინტეგრაცია 

კონცენტრაციის შედარებით ნაკლებად პრობლემური სახეა, რადგან ამ 

დროს მთელი რიგი დადებითი საბაზრო ეფექტების მიღწევა შეიძლება. 

ამავდროულად, ის შეიძლება დაუშვებლად ჩაითვალოს, თუ ინტეგრაციის 

შედეგად არსებობს რომელიმე (წარმოების ან დისტრიბუციის) 

ბაზარზე წვდომის შეზღუდვის ალბათობა. ამასთან, ვერტიკალურად 

ინტეგრირებული დომინანტი ეკონომიკური აგენტის ცალკეული ქმედებები 

შეიცავს მომეტებულ კონკურენტულ რისკებს. მაგალითად, სწორედ ასეთ 

ეკონომიკურ აგენტს შეუძლია დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად 

გამოყენება, მარჟის შეზღუდვის, მიწოდებაზე უარის ან სხვა მსგავსი 

ქმედების სახით.
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დაკავშირებული ტერმინები:

კონცენტრაცია (Concentration)

ზედა დონის ბაზარი (Upstrem Market)

ქვედა დონის ბაზარი (Downstream Market)

წვდომის შეზღუდვა (Foreclosure)

დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება (Abuse of Dominant Position)

მიწოდებაზე უარი (Refusal to Supply)

წყარო: OECD Glossary; EC Non-horizontal Merger Guidelines; EC Guidance on Article [102] Enforcement 
Priorities.

ვერტიკალური შეზღუდვები (Vertical Restraints) - კონკურენციის 

შემზღუდველი მეთოდების ერთობლიობა, რომლებიც ვერტიკალური 

შეთანხმებებით მიიღწევა. ისინი შეიძლება საქონლის ან მომსახურების 

გაყიდვის ფასს ან პირობებს შეეხებოდეს. ვერტიკალურ შეზღუდვებს 

განეკუთვნება, მაგალითად, ექსკლუზიური, შერჩევითი დისტრიბუციის და 

ფრენშაიზინგის ხელშეკრულებები.

ვერტიკალური შეზღუდვები ხშირად ეფექტიანობის მიღწევის  

საშუალებაა. კერძოდ, ის ხელს უწყობს არაფასისმიერ კონკურენციას, 

საქონლისა და მომსახურების ხარისხისა და არჩევანის ზრდას, მათ 

შორის, „უბილეთო მგზავრობის“  პრობლემის გადაჭრასა და ეკონომიკური 

აგენტების ახალ ბაზრებზე შესვლას. ამავდროულად, ვერტიკალური 

შეზღუდვები ბაზრის რომელიმე დონეზე შესვლის ბარიერების ზრდისა 

და კონკურენტებისთვის წვდომის შეზღუდვის, ბრენდთაშორისი ან 

შიდაბრენდული კონკურენციის შემცირებისა და სხვა სახის კონკურენტულ 

რისკებს შეიცავს. 

მაგალითად, ექსკლუზიური დისტრიბუციის პირობებში, ერთადერთი 

პირი იღებს კონკრეტულ ბაზარზე საქონლის რეალიზაციის უფლებას. 

ეკონომიკურ ლიტერატურაში დებატების საგანია, იწვევს თუ არა ეს 

მონოპოლიურ ძალაუფლებას. პარალელური ვაჭრობის პირობებში, 

დისტრიბუტორის საბაზრო ძალაუფლება შეზღუდულია შიდაბრენდული 

კონკურენციით, ხოლო ნებისმიერ შემთხვევაში - ბრენდთაშორისი 
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დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმება (Anticompetitive Agreement)

ვერტიკალური შეთანხმება (Vertical Agreement)

უბილეთო მგზავრობა (Free Riding)

ფრენშაიზინგი (Franchising)

ბრენდთაშორისი კონკურენცია (Inter-brand Competition)

შიდაბრენდული კონკურენცია (Intra-brand Competition)

კონკურენციით. ამავდროულად, ვერტიკალური შეზღუდვებით ხდება 

დისტრიბუტორის წახალისება, უზრუნველყოს პროდუქტის პოპულარიზაცია 

და მომხმარებლებს უკეთესი მომსახურება შესთავაზოს. 

შესაბამისად, კონკურენციის კანონმდებლობის აღსრულების პროცესში, 

ვერტიკალური შეზღუდვების შეფასებისას, მხედველობაში მიიღება მათი 

როგორც სასარგებლო, ასევე კონკურენციის საწინააღმდეგო მხარეები.

წყარო: EC Glossary; EC Guidelines on Vertical Restraints.

ვერტიკალური შეთანხმება (Vertical Agreement) -  შეთანხმება 

წარმოებისა და განაწილების სხვადასხვა საფეხურზე მოქმედ ორ ამ მეტ 

ეკონომიკურ აგენტს შორის, რომელიც ეხება მხარეთა მიერ კონკრეტული 

საქონლის ან მომსახურების ყიდვის ან/და გაყიდვის პირობებს. 

ვერტიკალური შეთანხმებები კონკურენციის სამართლის განხილვის 

საგანია, რადგან, გარკვეულ შემთხვევებში, მათ შესაძლოა წარმოების 

(ზედა დონის) ან დისტრიბუციის (ქვედა დონის) ბაზარზე კონკურენციის 

შეზღუდვა გამოიწვიონ.

თუ ვერტიკალური შეთანხმებები უშუალოდ მიზნად არ ისახავს 

კონკურენციის შეზღუდვას, ისინი ჰორიზონტალურ შეთანხმებებზე ნაკლებ 

პრობლემურად მიიჩნევა, რადგან ეს შეთანხმებები არ იდება კონკურენ- 

ტებს შორის და არ იწვევს საბაზრო ძალაუფლების აკუმულირებას. 

ვერტიკალურ შეთანხმებებთან ასევე ასოცირდება რიგი დადებითი საბაზრო 

ცვლილებები, როგორიცაა: ბრენდული საქონლის ბაზრებზე ეფექტიანობის 

გაზრდა (მწარმოებლის მხრიდან დისტრიბუტორებისთვის ამ საქონელთან 
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დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმება (Anticompetitive Agreement)

ჰორიზონტალური შეთანხმება (Horizontal Agreement)

ვერტიკალური შეზღუდვები (Vertical Restraints)

დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება (Abuse of Dominant Position)

წვდომის შეზღუდვა (Foreclosure)

(ბაზარზე) შესვლის ბარიერები (Entry Barriers)

ზედა დონის ბაზარი (Upstream Market)

ქვედა დონის ბაზარი (Downstream Market)

გამონაკლისები კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმებების აკრძალვიდან 

(Exemptions from the Prohibition of Restrictive Agreements)

დაკავშირებული მომსახურების ხარისხის სტანდარტიზაციასთან 

დაკავშირებული ვერტიკალური შეთანხმებებით), ახალ ბაზრებზე შესვლის 

შესაძლებლობის შექმნა (ვერტიკალური შეთანხმების შედეგად მოზიდული 

კაპიტალის საშუალებით), დისტრიბუციის საფეხურზე ფასების კლება და 

ა.შ. ამავდროულად, ვერტიკალურ შეთანხმებებს შესაძლებელია მოჰყვეს 

რიგი უარყოფითი შედეგებიც, მაგალითად, ზედა ან ქვედა დონის ბაზარზე 

ეკონომიკურ აგენტთა ქცევის კოორდინაცია, ბაზარზე შესვლის ბარიერების 

ზრდა და სხვა. როდესაც ვერტიკალური შეთანხმების ერთ-ერთ მხარეს 

შესაბამის ბაზარზე დომინანტური მდგომარეობა უკავია, მისმა ბოროტად 

გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ბაზრის რომელიმე დონეზე მოქმედი 

ან/და პოტენციური კონკურენტებისათვის წვდომის შეზღუდვა ან მათი 

ბაზრიდან განდევნა.

საქართველოს კონკურენციის კანონმდებლობით, ცალკეული 

ვერტიკალური შეთანხმებების მიმართ დადგენილია კონკურენციის 

შემზღუდველი ხელშეკრულების აკრძალვიდან გამონაკლისები, რაც 

მიზნად ისახავს დადებითი შედეგების მქონე ვერტიკალური შეთანხმე- 

ბების წახალისებას.

წყარო: EC Glossary; Whish & Bailey, Competition Law (9th  ed), 637-642; დადგენილება N526; 
„კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 9.



დაკავშირებული ტერმინები:

ქვედა დონის ბაზარი (Downstream Market)

მიწოდების ჯაჭვი (Supply Chain)

საბაზრო ძალაუფლება (Market Power)

წვდომის შეზღუდვა (Foreclosure)

შესაბამისი ბაზარი (Relevant Market)

დომინანტური  მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება (Abuse of Dominant Position) 

ვერტიკალური შეთანხმება (Vertical Agreement)
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ზედა დონის ბაზარი (Upstream Market) - ბაზარი, რომლის 

ფარგლებშიც ხდება წარმოებისა და რეალიზაციის ჯაჭვის ქვედა რგოლის 

ფუნქციონირებისათვის საჭირო საქონლით/მომსახურებით ვაჭრობა. 

მაგალითად, ნებისმიერი ნედლეულის ბაზარი წარმოადგენს ზედა დონის 

ბაზარს იმ ბაზრებთან მიმართებით, რომლებზეც ხდება აღნიშნული 

ნედლეულისგან წარმოებული საქონლით ვაჭრობა. კომპიუტერული 

ტექნიკის შემთხვევაში, კონკრეტული მოწყობილობის წარმოების 

ბაზრებისათვის ზედა დონის ბაზარია იმ მიკროსქემის ბაზარი, რომლებიც 

გამოიყენება აღნიშნული ტექნიკის საწარმოებლად. ციფრულ სივრცეში, 

აგრეგირებული პერსონალური მონაცემებით ვაჭრობის ბაზრები ზედა 

დონის ბაზრებია იმ მომსახურების ბაზრებისათვის, რომლებზეც ხდება 

ამ მონაცემების საფუძველზე შექმნილი მომსახურებების (მაგალითად, 

პერსონიფიცირებული რეკლამების) შეთავაზება და ა.შ.

კონკურენციის კანონმდებლობის აღსრულებისას, ზედა დონის ბაზრის 

განსაზღვრა და მასზე საბაზრო ძალაუფლების არსებობის ფაქტის დადგე- 

ნა ვერტიკალური შეთანხმებების, ვერტიკალური კონცენტრაციებისა და 

დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების რიგი შემთხვევების 

(მაგ. მარჟის შეზღუდვისა და მიწოდებაზე უარის) ანალიზის არსებითი 

ნაწილია.

წყარო: EC Glossary; Whish & Bailey, Competition Law (9th  ed), 697-784.
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დაკავშირებული ტერმინები:

დანახარჯი (Cost)

მუდმივი დანახარჯები (Fixed Costs)

სრული დანახარჯი (Total Cost)

ცვლადი დანახარჯები (Variable Costs)

ალტერნატიული დანახარჯები (Alternative costs/Opportunity costs)

აუნაზღაურებელი დანახარჯები (Sunk Costs)

ზეპირი განხილვა (Oral Hearing) - კონკურენციის კანონმდებლობის 

აღსრულების პროცედურული ეტაპი, რომლის ფარგლებშიც მხარეებს 

ეძლევათ უფლება, კონკურენციის ორგანოს წარმომადგენლებთან 

გამოხატონ საკუთარი შეხედულებები აღსრულების პროცესში 

მოძიებულ მასალებთან, მიღწეულ შუალედურ შედეგებთან, პროცესის 

პროცედურულ სამართლიანობასთან და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან  

დაკავშირებით. 

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს პრაქტიკაში, ზეპირი განხილვა 

(„სხდომა“) მოკვლევის პროცედურის დასკვნით ეტაპზე იმართება. 

პროცედურის დაწყებამდე, მხარეებს/დაინტერესებულ პირებს, როგორც 

წესი, ეგზავნებათ სააგენტოს წერილობითი პოზიცია, იმ გათვლით, რომ ამ 

უკანასკნელთ ჰქონდეთ მისი გაცნობისა და შენიშვნების მომზადებისთვის 

საკმარისი დრო.

წყარო: EC Antitrust Manual of Procedures; ბრძანება N30/09-5, მუხლები 17-19.

დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენციის კანონმდებლობის აღსრულება (Competition Enforcement)

მოკვლევა (Investigation)

ზღვრული დანახარჯი (Marginal Cost) - პროდუქციის ყოველი 

დამატებითი ერთეულის გამოსაშვებად გაწეული დანახარჯი. ზღვრული 

დანახარჯი ცვლადი დანახარჯების ფუნქციაა, რადგან მუდმივი დანახარ- 

ჯები არ იცვლება პროდუქციის გამოშვების მოცულობის ცვლილებასთან 

ერთად. როგორც წესი, ზღვრული დანახარჯი მცირდება წარმოების 

მოცულობის ზრდასთან ერთად.

წყარო: Whish & Bailey, Competition Law (9thed), 733.
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თანამშრომლობის პროგრამა (Leniency Programme) - 

პროგრამა, რომელიც გულისხმობს კონკურენციის კანონმდებლობის 

დარღვევის შემთხვევაში გათვალისწინებული ჯარიმის დაკისრებისგან 

იმ ეკონომიკური აგენტების სრულ ან ნაწილობრივ გათავისუფლებას, 

რომლებიც თანამშრომლობენ კონკურენციის ორგანოებთან, კონკურენ- 

ციის შემზღუდველი შეთანხმებების მოკვლევის პროცესში. როგორც 

წესი, თანამშრომლობის პროგრამის მონაწილეები აღიარებენ კანონით 

აკრძალულ შეთანხმებაში მონაწილეობას, კონკურენციის ორგანოს 

აწვდიან მათ ხელთ არსებულ ყველა ინფორმაციას/მტკიცებულებას და 

უწყვეტად და შეუზღუდავად თანამშრომლობენ მოკვლევის პროცესში. 

სანაცვლოდ, თანამშრომლობის პროგრამის მონაწილეები მიიღებენ 

შეღავათებს ჯარიმის შემცირების ან გაუქმების სახით.

თანამშრომლობის პროგრამით გათვალისწინებული შეღავათები 

არ ვრცელდება კანონსაწინააღმდეგო შეთანხმების ერთადერთ 

ორგანიზატორზე ან/და ინიციატორზე, აგრეთვე იმ პირზე, რომელმაც სხვა 

პირებს შეთანხმებაში მონაწილეობის მიღება აიძულა. ამასთან, პირი, 

რომელიც ეცდება შეღავათის მიღებას, ვალდებულია: არ გაამჟღავნოს 

ინფორმაცია თანამშრომლობის პროგრამაში მონაწილეობის შესახებ, არ 

გაანადგუროს მტკიცებულებები და დოკუმენტები, შეწყვიტოს შეთანხმებაში 

მონაწილეობა, ან გააგრძელოს იგი მხოლოდ კონკურენციის ორგანოს 

თანხმობით და კომპეტენციის ფარგლებში დაეხმაროს კონკურენციის 

ორგანოს საქმის მოკვლევის პროცესში.

წყარო: EC Glossary; EC Leniency Notice; „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 331; 
ბრძანება N30-09/2.

დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენციის კანონმდებლობის აღსრულება (Competition Enforcement)

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმება (Anticompetitive Agreement)

მოკვლევა (Investigation)

ჯარიმის დაკისრება (Impose Fine)



72 წყარო: EC Article [101(3)] Guidelines; Case T-112/99 - M6 and others, para. 124; EC Ancillary Restraints 
Notice.

თანმდევი შეზღუდვა (Ancillary Restraint) - ევროკავშირის 

სამართალში, თანმდევი შეზღუდვა ეწოდება კონკურენციის ისეთ 

შეზღუდვას, რომელიც არ წარმოადგენს მხარეთა შორის დადებული 

და კონკურენციის კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მყოფი 

შეთანხმების ძირითად საგანს, თუმცა პირდაპირ დაკავშირებულია და 

აუცილებელია შეთანხმების შესრულებასთან და ამასთანავე, შეთანხმებით 

გათვალისწინებული მიზნ(ებ)ის მიღწევის პროპორციული საშუალებაა. 

ასეთ შემთხვევაში, რადგან მთავარი შეთანხმება არ ზღუდავს 

კონკურენციას, არც მისი თანმდევი შეზღუდვა მიიჩნევა კანონდარღვევად. 

მაგალითად, თუკი მხარეები დებენ ერთობლივი კვლევისა და 

განვითარების ხელშეკრულებას, მხარეთა ვალდებულება, რომ იმავე 

სფეროში დამოუკიდებლად ან სხვა პარტნიორებთან ერთად არ 

განახორციელონ მსგავსი კვლევა, თანმდევ შეზღუდვად ჩაითვლება. 

კონცენტრაციისას, მაგალითად, როდესაც ეკონომიკურ აგენტზე  

კონტროლი ერთი მესაკუთრისგან მეორეზე გადადის, მყიდველს 

შეუძლია გამყიდველს კონკურენციის გაწევისგან თავშეკავების 

დროებითი ვალდებულება დაუწესოს. იმ შემთხვევაში, თუ კონკურენციის 

ორგანო კონცენტრაციას დასაშვებად ჩათვლის, აღნიშნული თანმდევი  

შეზღუდვაც დასაშვები იქნება.

დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმება (Anticompetitive Agreement)

კონცენტრაცია (Concentration)

კონტროლის მოპოვება (Acquisition of Control)



დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმება (Anticompetitive Agreement) 

დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება (Abuse of Dominant Position) 

ფასისმიერი დისკრიმინაცია (Price Discrimination)

საბაზრო ძალაუფლება (Market Power)
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იდენტურ ტრანზაქციებზე განსხვავებული პირობების გამოყენება 
(Applying Dissimilar Conditions to Equivalent Transactions) 
- კონკურენციის კანონმდებლობით გათვალისწინებული დარღვევის 

ერთ-ერთი სახე, როდესაც ერთპიროვნული ან ერთობლივი საბაზრო 

ძალაუფლების გამოყენების შედეგად ხდება ისეთი სავაჭრო პარტნიორე- 

ბის დისკრიმინაცია, რომლებთან მიმართებითაც უნდა ხორციელდებოდეს 

იდენტური ტრანზაქციები (მაგალითად, დადებულია ხელშეკრულებები 

ერთნაირი პროდუქტის ან მომსახურების მიწოდებაზე და დისკრიმინაციის 

ობიექტური გამართლება არ არსებობს). მსგავსი დარღვევა შესაძლოა 

განხორციელდეს როგორც კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმებების, 

ისე დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების შედეგად.

ხსენებული დარღვევის ყველაზე გავრცელებული ფორმაა ფასისმიერი 

დისკრიმინაცია. ევროკავშირში, იდენტურ ტრანზაქციებზე განსხვავებული 

პირობების გამოყენებად ასევე მიიჩნევა მომხმარებელთა განსხვავება 

ეროვნული ნიშნით, ანუ იმის მიხედვით, თუ ევროკავშირის რომელ წევრ 

სახელმწიფოში ცხოვრობენ ან საქმიანობენ ისინი. მსგავსი ქმედება 

დასჯადია, რადგან ითვლება, რომ ის ხელს უწყობს შიდა ბაზრის ერთიანი 

სივრცის ეროვნულ ბაზრებად დაყოფას და შესაბამისად, ეწინააღმდეგება 

ევროკავშირის დამფუძნებელი ხელშეკრულებების მიზნებს.

წყარო: TFEU, მუხლები 101-102; Whish & Bailey, Competition Law (7th ed), 748-751; Faull & Nikpay, The EU 
Law of Competition, 524-534.
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ინფორმაციის გამოთხოვა (Request for Information) - 

კონკურენციის ორგანოს ერთ-ერთი უფლებამოსილება, რომლის 

მეშვეობითაც ხდება აღსრულების პროცესის სწორად და ეფექტიანად 

წარმართვისათვის საჭირო ინფორმაციის მოძიება. 

ევროკავშირში ტერმინი „ინფორმაციის გამოთხოვა“ გამოიყენება 

ევროკომისიის ერთ-ერთი უფლებამოსილების - ნებისმიერი ეკონომიკური 

აგენტისგან ინფორმაციის წერილობით გამოთხოვის აღსანიშნავად. 

ევროკომისია სარგებლობს დისკრეციული უფლებამოსილებით, 

 წერილობით გამოითხოვოს ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელსაც 

კონკრეტული კანონდარღვევის მოკვლევისას საჭიროდ მიიჩნევს. 

ინფორმაციის წერილობით გამოთხოვისას, არ მჟღავნდება სხვა 

ეკონომიკური აგენტების მიერ მიწოდებული კონფიდენციალური 

ინფორმაცია. ინფორმაციის მიუწოდებლობა, ისევე, როგორც არასრული ან 

არასწორი ინფორმაციის მიწოდება, იწვევს ჯარიმის დაკისრებას. 

საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით, კონკურენციის სააგენტო 

უფლებამოსილია გამოითხოვოს ინფორმაცია ადმინისტრაციული 

წარმოების (მაგალითად, მოკვლევის, კონცენტრაციის შეფასების, 

ბაზრის მონიტორინგის) პროცესში. ინფორმაციის გამოთხოვა ხდება 

როგორც ადმინისტრაციულ წარმოებაში მონაწილე, ისე სხვა პირებისგან -  

შესაბამისი ბაზრის მონაწილეებისა და საჯარო დაწესებულებებისაგან.

დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენციის კანონმდებლობის აღსრულება (Competition Enforcement)

მოკვლევა (Investigation)

ბაზრის მონიტორინგი (Sector Inquiry/Market Monitoring)

ჯარიმის დაკისრება (Impose Fine)

წყარო: EC Antitrust Manual of Procedures; „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლები 18, 
25 და 32.
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კარტელი (Cartel) - შეთანხმება ორ ან მეტ კონკურენტ ეკონომიკურ 

აგენტს შორის, რომელიც მიზნად ისახავს კონკურენციის პარამეტრებზე 

გავლენის მოხდენას სხვადასხვა ფორმით, მათ შორის: ფასების ან სხვა 

სავაჭრო პირობების ფიქსირებით, წარმოების ან გაყიდვების კვოტების 

დაწესებით, ბაზრების განაწილებით, იმპორტის ან ექსპორტის შეზღუდვით 

ან/და კონკურენციის შემზღუდველი ქმედებებით კარტელის გარეთ 

დარჩენილი კონკურენტი ეკონომიკური აგენტების წინააღმდეგ. 

კარტელი იქმნება მასში მონაწილე ეკონომიკური აგენტების მიერ 

(მონოპოლიური) საბაზრო ძალაუფლების მოპოვების მიზნით. შედეგად, 

მათ შესაძლებლობა ეძლევათ, შეზღუდონ წარმოება, გაზარდონ 

ფასები და მიიღონ მეტი შემოსავალი. ამ პირობებში, მომხმარებლები 

იძულებულნი არიან, გადაიხადონ უფრო ძვირი და მიიღონ უფრო დაბალი 

ხარისხის საქონელი და მომსახურება, ვიდრე კონკურენტული ბაზრის 

პირობებში. ამავდროულად, კარტელი აზარალებს ეკონომიკასაც, რადგან 

კონკურენციის შეზღუდვის პირობებში ფერხდება შესაბამისი ბაზრის 

საერთო მოცულობის ზრდა და  ბაზარზე ახალი ეკონომიკური აგენტების 

შემოსვლა, შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს კარტელში არამონაწილე 

კონკურენტების ბაზრიდან განდევნას, იკლებს ინოვაცია და შედეგად, 

მომხმარებელს ნაკლებად უჩნდება სურვილი, შეიძინოს შესაბამისი 

პროდუქტი, ან ფასის მატების გამო, ნაკლებად აქვს ამის შესაძლებლობა.

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, როგორც საქართველოს, ისე 

ევროკავშირის კონკურენციის სამართალში კარტელი მიიჩნევა ერთ-ერთ 

უმძიმეს კანონდარღვევად და ისჯება მსხვილი ჯარიმებით. ზოგიერთ 

სახელმწიფოში (მაგალითად, აშშ, დიდი ბრიტანეთი) კარტელისთვის 

დაწესებულია სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობაც. დარღვევის 

სიმძიმის გათვალისწინებით, კონკურენციის ორგანოს მნიშვნელოვანი 
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დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმება (Anticompetitive Agreement)

თანამშრომლობის პროგრამა (Leniency Programme)

ჯარიმის დაკისრება (Impose Fine)

ბაზარზე შესვლა/ბაზრიდან გასვლა (Market Entry/Exit the Market)

ფასის დადგენა (ფიქსირება) (Price Fixing)

მტკიცების ტვირთი აკისრია. ამასთან, მათი ფარული ხასიათის 

გამო, კარტელების გამოვლენა მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება 

და კონკურენციის ორგანოები სხვადასხვა გზებს მიმართავენ, რათა 

წაახალისონ ეკონომიკური აგენტების თანამშრომლობა საქმის შესწავლის 

პროცესში.

წყარო: European Commission - http://ec.europa.eu/competition/cartels/overview/index_en.html; EC Glossary; 
OECD Glossary; EC Leniency Notice; Whish & Bailey, Competition Law (9th  ed), 520-524.

კარტელში მონაწილეობის აღიარება (Acknowledging Involvement  
in Cartel) - კარტელში მონაწილეობის აღიარება გულისხმობს 

კანონდამრღვევი ეკონომიკური აგენტის მიერ კონკურენციის ორგანოსთვის 

კანონდარღვევაში მონაწილეობის ნათლად და უდავოდ დადასტურებას. 

საქართველოს, ისევე როგორც ევროკავშირის კონკურენციის სამართალში, 

კარტელში მონაწილეობის აღიარებით კანონდამრღვევმა ეკონომიკურმა 

აგენტმა შესაძლოა გარკვეული შეღავათებით ისარგებლოს. 

ევროკავშირის პრაქტიკაში, კარტელში მონაწილეობის აღიარება 

შეიძლება მოხდეს როგორც ევროკომისიის მიერ მოკვლევის დაწყებამდე, 

ისე მოკვლევის დაწყების შემდგომ. პირველ შემთხვევაში, აღიარება 

მოკვლევის დაწყების საფუძველი ხდება. აღიარება მოკვლევის პროცესში 

შეიძლება მოკვლევის შეწყვეტის საფუძველი გახდეს, იმ პირობით, 

რომ მხარეები სრულყოფილად ითანამშრომლებენ ევროკომისიასთან, 

შეწყვეტენ კარტელში მონაწილეობას და გადაიხდიან გარკვეულ ჯარიმას 

(რომელიც ნაკლებია მოკვლევის შედეგად კარტელში მონაწილეობის 

ფაქტის დადასტურების შემთხვევაში დაკისრებულ ჯარიმაზე). კარტელში 

მონაწილეობის აღიარების შემთხვევაში, პროცედურა სრულდება უფრო 

სწრაფად და იზოგება ადმინისტრაციული რესურსი. 
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დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმება (Anticompetitive Agreement)

კარტელი (Cartel)

თანამშრომლობის პროგრამა (Leniency Program)

ჯარიმის დაკისრება (Impose Fine)

მოკვლევა (Investigation)

წყარო: EC Settlement Notice; EC Leniency Notice; OECD Glossary; ბრძანება N30/09-2.

კონგლომერატი (Conglomerate) - ეკონომიკური აგენტი, რომელიც 

ეკონომიკურ საქმიანობას რამდენიმე ერთმანეთისგან დამოუკიდებელ 

დარგში ახორციელებს. კონგლომერატი შესაძლოა წარმოიქმნას 

კონცენტრაციის შედეგად, ან სხვადასხვა სფეროში ინვესტირებით, 

რისკების შემცირების, რესურსების ეფექტიანი განაწილების ან სხვა 

მიზეზთა გამო.

კონკურენციის სამართალში, კონგლომერატებთან დაკავშირებული 

საკითხები ყველაზე აშკარად იკვეთება კონცენტრაციების კონკურენტულ 

გარემოსთან თავსებადობის საკითხის განხილვისას. კერძოდ, როგორც 

ევროკავშირის, ისე საქართველოს კანონმდებლობა იცნობს ტერმინს 

„კონგლომერატული კონცენტრაცია“. ხსენებული კონცენტრაცია გულის- 

ხმობს ისეთი ეკონომიკური აგენტების გაერთიანებას, რომლებიც არც 

ჰორიზონტალურ და არც ვერტიკალურ დამოკიდებულებაში არ არიან 

ერთმანეთთან. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ესაა კონცენტრაცია ორ  

ან მეტ ეკონომიკურ აგენტს შორის, რომლებიც არც ერთმანეთის 

კონკურენტები არიან და არც ერთი და იმავე პროდუქტის წარმოებისა და 

დისტრიბუციის სხვადასხვა ეტაპზე არიან წარმოდგენილნი. 

კონგლომერატული კონცენტრაციის შეფასებისას, კონკურენციის 

ორგანოები, როგორც წესი, იკვლევენ - ხომ არ მოჰყვება ხსენებულ 

ტრანზაქციას ე.წ. „პორტფელის ეფექტი“. უფრო კონკრეტულად, თუ 

კონცენტრაციამდე არსებული ეკონომიკური აგენტები აწარმოებენ 
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დაკავშირებული ტერმინები:

კონცენტრაცია (Concentration)

წვდომის შეზღუდვა (Foreclosure)

ეკონომიკური აგენტი (Undertaking)

ურთიერთშემავსებელი საქონელი (Complementary Goods)

ან ყიდიან ურთიერთშემავსებელ პროდუქტებს, მათი წარმოების ან 

დისტრიბუციის ერთი კომპანიის ხელში მოქცევისას შეიქმნება ე.წ. 

პორტფელი - პროდუქტთა ჯგუფი, რომელიც ერთდროულად გამოიყენება. 

იმ შემთხვევაში, თუ მსგავსი პორტფელის თავმოყრა მოხდება საბაზრო 

ძალაუფლების მქონე ეკონომიკური აგენტის ხელში, იზრდება ბაზრების 

ჯვარედინი სუბსიდირებისა და კონკურენტების ბაზრიდან განდევნის 

რისკი. მაგალითად, სასმელების მსხვილი კომპანიის მიერ მარილიანი 

ჩხირების მწარმოებელი ფირმის შეძენის შემთხვევაში, შესაძლოა 

საბაზრო ძალაუფლების გამოყენებით, ამ ორი პროდუქტის დაჯგუფება 

ან სხვა ფორმით მათი გაყიდვების ერთმანეთთან დაკავშირება. ამ 

შემთხვევაში, კონკურენტებს შესაძლოა შეეზღუდოთ ბაზარზე წვდომა. 

იმის გათვალისწინებით, რომ მსგავსი ქმედება ძვირი და რთულად 

განსახორციელებელია, პრაქტიკაში ასეთი საქმეები ძალიან ცოტაა.

წყარო: OECD Glossary; EC Non-horizontal Merger Guidelines; Whish & Bailey, Competition Law (7th ed), 879-880.

კონკურენტულ გარემოზე ზეგავლენის შეფასება (Competition 
Impact Assessment) - კონკურენციის ორგანოს მიერ ეკონომიკის 

სფეროში საჯარო დაწესებულებების მიერ მისაღები აქტების წინასწარი 

ანალიზი, კონკურენციაზე ამ უკანასკნელთა სავარაუდო ზეგავლენის 

შეფასების მიზნით. ასეთი ანალიზი საჭიროა, რადგან საჯარო 

დაწესებულებების მიერ მიღებული რიგი აქტები გავლენას ახდენენ  

ბაზარზე არსებულ კონკურენციაზე. შესაბამისად, კონკურენციის 

ორგანოები ახალი ინიციატივების შემუშავების ადრეულ ფაზაშივე 

აფასებენ კონკურენტულ გარემოზე მათ ზეგავლენას და განიხილავენ 

ალტერნატივებს, რათა შეამცირონ აქტების მიღების გამოწვეული 
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დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენციის პოლიტიკა (Competition Policy)

კონკურენციის კანონმდებლობის აღსრულება (Competition Enforcement)

კონკურენციის ადვოკატირება (Competition Advocacy)

შესაძლო უარყოფითი ეფექტი კონკურენციაზე. კონკურენტულ გარემოზე  

ზეგავლენის შეფასების ფარგლებში გაცემულ რეკომენდაციებს დიდი 

ყურადღება ექცევა მათი იურიდიული ძალის მიუხედავად (ე.ი. იმის 

მიუხედავად, წარმოშობენ თუ არა ეს აქტები მათში მოცემული დასკვნების 

გათვალისწინების ვალდებულებას). 

საქართველოს კანონმდებლობით, კონკურენტულ გარემოზე  

ზეგავლენის შეფასება კონკურენციის ადვოკატირების ერთ-ერთი 

მიმართულებაა და გულისხმობს კონკურენციის ორგანოს მიერ ეკონომიკის 

სფეროსთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების ან აქტების პროექტების 

შეფასებას, კონკურენციის კანონმდებლობასთან მათი შესაბამისობის 

დადგენის მიზნით. 

პრაქტიკაში, კონკურენტულ გარემოზე ზეგავლენის შეფასებას ასევე 

უწოდებენ კონკურენციის ორგანოების მიერ საკუთარი საქმიანობის 

შედეგების იმგვარ შეფასებასაც, რომლის დროსაც გამოიანგარიშება, თუ 

რა სარგებელი მოიტანა დროის გარკვეულ მონაკვეთში კონკურენციის 

კანონმდებლობის აღსრულებამ. აღნიშნული შეფასება, ერთი მხრივ, 

ეხმარება კონკურენციის ორგანოს კონკურენციის ადვოკატირების  

პროცესში, რადგან აძლევს მას საკუთარი მუშაობის შედეგების 

რაოდენობრივი (დათვლადი) სახით გამოსახვის შესაძლებლობას, 

ხოლო მეორე მხრივ, უჩვენებს, თუ როგორ შეიძლება შიდა პროცესების 

ოპტიმიზაცია იმგვარად, რომ აღსრულება გაცილებით ეფექტიანი გახდეს.

წყარო: „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 101; OECD, Competition Impact Assessment 
Guide; Competition and Consumer Commission of Singapore - https://www.cccs.gov.sg/tools-and-resources/compe-
tition-impact-of-government-initiative/competition-impact-self-assessment;  International Competition Network - http://
www.internationalcompetitionnetwork.org/working-groups/current/advocacy/benefits/carps.aspx.
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კონკურენტული უპირატესობა (Competitive Advantage) -  

რესურსი, უნარი ან სხვა პირობა, რომელიც ეკონომიკურ აგენტს 

შესაძლებლობას აძლევს, აწარმოოს იმავე ღირებულების საქონელი 

ფაქტობრივ ან პოტენციურ კონკურენტებზე უფრო დაბალ ფასად 

ან მომხმარებლისთვის უფრო მისაღები ფორმით. კონკურენტული 

უპირატესობის შედეგად ეკონომიკური აგენტი ყიდის მეტ საქონელს ან 

მომსახურებას, ან იღებს უფრო დიდ მოგებას, ვიდრე მისი კონკურენტები 

ბაზარზე. კონკურენტული უპირატესობა დამოკიდებულია სხვადასხვა 

ფაქტორზე, როგორიცაა: ხარჯების სტრუქტურა, მისაწოდებელი პროდუქციის 

ან/და მომსახურების ხარისხი, მომხმარებლებთან ურთიერთობის ფორმა 

და სხვა. 

კონკურენციის სფეროში კონკურენტული უპირატესობის მოპოვებაზე 

ზრუნვა წახალისებულია, რადგან ითვლება, რომ სწორედ აღნიშნული 

უპირატესობის ძიების საფუძველზე ხდება დანახარჯების (და 

შედეგად საქონლის/მომსახურების ფასის) შემცირება, ხარისხის 

გაუმჯობესება და მომხმარებლისათვის სიახლის შეთავაზება - ანუ, 

ბაზარზე ნარჩუნდება ჯანსაღი კონკურენცია. ამის გამო, კონკურენ- 

ტული უპირატესობის გამოყენების შედეგად მიღწეული საბაზრო წინსვლა 

კანონმდებლობით აკრძალული არ არის. მაგალითად, კონკურენტული 

უპირატესობის შედეგად დომინანტური მდგომარეობის მოპოვება და 

შენარჩუნება/გაძლიერება არ ითვლება კონკურენციის საწინააღმდეგო 

ქმედებად.

წყარო: Mazzeo & McDevitt, Business Strategy and Antitrust Policy.

დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენცია (Competition)

ეფექტიანობა (Efficiency)

დომინანტური მდგომარეობა (Dominant Position)
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კონკურენცია (Competition) - მდგომარეობა, როდესაც ეკონომიკურ 

აგენტებს ბაზარზე არ აქვთ ვაჭრობის პირობების კარნახის შესაძლებლობა 

და შესაბამისად, მოქმედებენ, როგორც ფასის მიმღებნი. სამართლებრივი 

განმარტებით, კონკურენცია არის მეტოქეობა ეკონომიკურ აგენტებს 

შორის, რომლებიც, მომხმარებლებისთვის უკეთესი სავაჭრო პირობების 

შეთავაზებით, ცდილობენ შესაბამის ბაზარზე უპირატესობის მოპოვებას. 

მეტოქეობა ეკონომიკურ აგენტებს უბიძგებს ფასის შემცირების, წარმოების 

ზრდის, ხარისხის გაუმჯობესების, ეფექტიანობის ამაღლების, ან ახალი 

და უკეთესი საქონლის ან/და მომსახურების შეთავაზებისკენ. სწორედ 

მეტოქეობა აძლევს წარმატებულ ეკონომიკურ აგენტებს შესაძლებლობას, 

გადაიბირონ წარუმატებელი კონკურენტების კლიენტები. შედეგად,  

ბაზარზე იკლებს ფასები, იზრდება პროდუქციის ხარისხი და ინოვაცია. 

სწორედ ამის გამო, კონკურენცია ბაზრისა და ზოგადად ეკონომიკის 

სტიმულატორად მიიჩნევა და ეს პროცესი დაცულია შესაბამისი 

კანონმდებლობით.

წყარო: „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 3, ქვეპუნქტი „ა“; Veljanovski, Economic 
principles of Law (Economic Glossary); UK Merger Assessment Guidelines.

დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენციის პოლიტიკა (Competition Policy)

ეფექტიანობა (Efficiency)

ეკონომიკური აგენტი (Undertaking)

კონკურენციის ადვოკატირება (Competition Advocacy) - 

კონკურენციის პოლიტიკის ერთ-ერთი მიმართულება, რომელიც ემსახურე- 

ბა კონკურენტული გარემოს გაუმჯობესების ხელშეწყობას. ამ 

მიმართულებით, კონკურენციის ორგანოების საქმიანობის მიზანია 

კონკურენციის მნიშვნელობის ფართო საზოგადოებისათვის უკეთესად 

გაცნობა და მისი გაჯანსაღების ხელშეწყობა სხვადასხვა გზით, მათ 

შორის, სხვა საჯარო სტრუქტურებთან ურთიერთობითა და კონკურენტული 

გარემოს თანმდევი სიკეთეების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების 

ამაღლებით. 

ადვოკატირებად მიიჩნევა კონკურენციის ორგანოს ფაქტობრივად 
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ყველა საქმიანობა, რომელიც სცდება კანონმდებლობის აღსრულების 

ფარგლებს. გამოყოფენ ადვოკატირების ორ ძირითად მიმართულებას: 

(1) ურთიერთობა სხვა მარეგულირებელ და კანონშემოქმედებითი 

უფლებამოსილების მქონე საჯარო უწყებებთან; (2) ურთიერთობა 

ფართო საზოგადოებასთან კონკურენციის შესახებ საზოგადოებრივი 

ცნობიერების ამაღლების მიზნით. ეს უკანასკნელი მოიცავს საზოგადოების 

(მომხმარებლების, ბიზნესის, არასამთავრობო ორგანიზაციების, 

მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების) ინფორმირებას იმის შესახებ, 

თუ რა ეკონომიკური სარგებელი მოაქვს ბაზარზე ჯანსაღ კონკურენციას. 

ადვოკატირების ფარგლებში ასევე ხდება საზოგადოების ცნობიერების 

ამაღლება კონკურენციის პოლიტიკის როლის, მიზნებისა და შედეგების 

შესახებ.

წყარო: International Competition Network - https://www.internationalcompetitionnetwork.org/working-groups/
advocacy/ 

დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენციის პოლიტიკა (Competition Policy)

კონკურენციის კანონმდებლობის აღსრულება (Competition Enforcement)

კონკურენციის გაუწევლობის პირობა (Non-competition Clause) - 

ხელშეკრულების ერთ-ერთი პირობა, რომელიც ხელშეკრულების ერთ 

ან ყველა მხარეს აკისრებს პირდაპირ ან არაპირდაპირ ვალდებულებას, 

(დამოუკიდებლად) არ აწარმოოს ან გაყიდოს ისეთი საქონელი ან 

მომსახურება, რომელიც კონკურენციას გაუწევს ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებულ საქონელს ან მომსახურებას. ასეთი ვალდებულების 

დაკისრებით, ხელშეკრულების მხარეს აქვს გარანტია, რომ ხელშეკრუ- 

ლების საგანი სამომავლოდ თავისუფალი იქნება შიდაბრენდული 

კონკურენციის წნეხისგან.  შესაბამისად, კონკურენციის გაუწევლობის 

პირობა კანონიერი შეთანხმების თანმდევ შეზღუდვად შეიძლება 

ჩაითვალოს.

ზოგიერთ შემთხვევაში, ხსენებული პირობა შესაძლოა საჭირო იყოს 

ახალ ბაზარზე დასამკვიდრებლად, ინტელექტუალური საკუთრების 
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დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმება (Anticompetitive Agreement)

გამონაკლისები კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმებების აკრძალვიდან 

(Exemptions from the Prohibition of Restrictive Agreements)

თანმდევი შეზღუდვა (Ancillary Restraint)

შიდაბრენდული კონკურენცია (Intra-brand Competition)

უფლებების დასაცავად ან სხვა კანონიერი მიზნების შესასრულებლად. 

ასეთ დროს, კონკურენციის გაუწევლობის პირობა კონკურენციის 

შემზღუდველი ხელშეკრულებებიდან გამონაკლისად შეიძლება იყოს 

მიჩნეული. თუმცა, გამონაკლისის დაწესების შემთხვევაშიც კი, აღნიშნული 

პირობა არ შეიძლება უვადოდ მოქმედებდეს.

წყარო: დადგენილება N526; EU Guidelines on Vertical Restraints. 

კონკურენციის კანონმდებლობის აღსრულება (Competition  
Enforcement) - კონკურენციის კანონმდებლობის დაცვის უზრუნველყოფა 

აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლების ორგანოების მიერ, 

რაც მიზნად ისახავს ბაზარზე ჯანსაღი კონკურენციის დამკვიდრებასა 

და შენარჩუნებას. ამისთვის კანონმდებლობით გათვალისწინებულია 

რიგი მექანიზმები (მაგალითად, მოკვლევა, კონცენტრაციების წინასწარი 

კონტროლი და სხვა), რომელთა მეშვეობითაც ხორციელდება ეკონომი- 

კური აგენტების საბაზრო ქცევის ანალიზი, კონკურენციის საწინააღმდეგო 

ქმედებების გამოვლენა და მათი პრევენცია. 

პროცედურული კუთხით, განასხვავებენ კონკურენციის 

სამართლის საჯარო და კერძო აღსრულებას. საჯარო აღსრულება 

გულისხმობს კანონმდებლობით გათვალისწინებული მექანიზმების 

გამოყენებას შესაბამისი აღმასრულებელი ორგანოს მიერ, როგორც 

წესი, ადმინისტრაციული წარმოების ჩატარებისა და შედეგების 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტში ასახვის გზით. საჯარო 

აღსრულებისას, კონკურენციის კანონმდებლობა ითვალისწინებს წინასწარ 

და შემდგომ კონტროლს. წინასწარი (Ex-ante) კონტროლი მიმართულია 



84

დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენციის პოლიტიკა (Competition Policy)

კონკურენციის ადვოკატირება (Competition Advocacy)

სასამართლო კონტროლი (Judicial Reveiw)

მოკვლევა (Investigation)

ჯერ კიდევ განუხორციელებელი ქმედებების კონკურენტული ეფექტის 

შეფასებაზე (მაგალითად, კონცენტრაციების კონტროლი და გასაცემი 

სახელმწიფო დახმარების შეფასება). შემდგომი (Ex-post) კონტროლი 

კი მიმართულია უკვე განხორციელებული ქმედებების კონკურენციის 

საწინააღმდეგო ეფექტის გამოვლენა-აღკვეთაზე (მაგალითად, 

სავარაუდო კანონდარღვევის მოკვლევისა და კანონდამრღვევი 

ეკონომიკური აგენტების სანქცირების უფლებამოსილებები). თავის  

მხრივ, კერძო აღსრულება გულისხმობს კერძო პირებს შორის კონკურენ- 

ციის კანონმდებლობიდან გამომდინარე დავის წარმოებას სასამართლო- 

ში, აღმასრულებელი ორგანოსთვის მიმართვის გარეშე.

საქართველოში, კონკურენციის საჯარო აღსრულებას უზრუნველყოფენ 

ძირითადი აღმასრულებელი ორგანო - საქართველოს კონკურენციის 

სააგენტო - და, კომპეტენციის ფარგლებში, მარეგულირებელი ორგანოები: 

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია, საქართველოს 

ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული  

კომისია და საქართველოს ეროვნული ბანკი. საჯარო აღსრულების 

კანონიერებას უზრუნველყოფს სასამართლოც, აღმასრულებელი 

ორგანოების გადაწყვეტილებების გასაჩივრების შემთხვევაში. 

კონკურენციის სამართლის კერძო აღსრულებას ყოველთვის  

უზრუნველყოფს სასამართლო.

წყარო: EC Glossary; EC Ancillary Restraints Notice; EC Antitrust Manual of Procedures; Regulation 1/2003; EU  
Merger Regulation; Whish & Bailey, Competition Law (9th  ed), 255-305; „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს 
კანონი, თავი V. 
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კონკურენციის კანონმდებლობის დარღვევა, რომელიც 
დაკავშირებულია ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებთან 
(Competition Infringement Involving Intellectual Property 
Rights) - ინტელექტუალური საკუთრებისა (პატენტი, საავტორო უფლება, 

სავაჭრო ნიშანი და სხვა) და კონკურენციის სამართლის თანაკვეთა 

კომპლექსური საკითხია. ინტელექტუალური საკუთრების უფლების 

მფლობელს აქვს მისი გამოყენების მონოპოლიური ძალაუფლება 

გარკვეული  დროის განმავლობაში და განსაზღვრულ ტერიტორიაზე, რაც 

მას შესაბამისი საქონლის იმიტაციის ან/და უნებართვო გავრცელების 

შეზღუდვის საშუალებას აძლევს. შედეგად, ინტელექტუალური საკუთრების 

უფლებების დაცვა უზრუნველყოფს სხვა პირების მიერ ე.წ. „უბილეთო 

მგზავრობის“ პრევენციას და  წარმოადგენს  სტიმულს კვლევებისა და 

განვითარებისათვის.

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების სამართალი და 

კონკურენციის სამართალი მომიჯნავე და ურთიერთშემავსებელი 

დარგებია. კონკურენციის სამართალი ახალისებს საბაზრო კონკურენციას, 

რომლის შედეგადაც იქმნება და მომხმარებელს მიეწოდება ინოვაციური 

საქონელი ან მომსახურება. ამავდროულად, კონკურენციის სამართალი 

კრძალავს ინტელექტუალური საკუთრების უფლების მფლობელის მიერ 

კონკურენციის არასამართლიანი შეზღუდვის საშუალებას, რადგან 

მონოპოლიური ძალაუფლებისთვის გამოყოფილი დროის გასვლის შემდეგ 

საქონელს ჯანსაღი კონკურენციის რეჟიმში აბრუნებს. კონკურენციის 

სამართალი ასევე უზრუნველყოფს, რომ ამ უფლების მფლობელებმა 

საკუთარი ძალაუფლება მომიჯნავე ბაზრებზე არ გამოიყენონ და 

კონკურენტებს მათზე წვდომა არ შეუზღუდონ. 

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებთან დაკავშირებულ 

დარღვევებში, ხშირად გამოიყოფა ზედა და ქვედა დონის ბაზრები. 

მაგალითად, შესაძლებელია, ქვედა დონის ბაზარზე გასაყიდი საქონლის 

საწარმოებლად საჭირო ტექნოლოგია დაცული იყოს ინტელექტულური 

საკუთრების უფლებით. ბაზრის განსაზღვრისას, მხედველობაში 
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მიიღება კონკურენცია ზედა დონის ბაზარზე, ტექნოლოგიის სხვადასხვა 

მიმწოდებლებს შორის. კერძოდ, კონკურენციის ორგანოები ადგენენ, თუ 

რამდენად ჩანაცვლებადია სხვადასხვა (ინტელექტუალური საკუთრების 

უფლებით დაცული) ტექნოლოგია. 

აღსრულების კუთხით, გასათვალისწინებელია, რომ ინტელექტუალური 

საკუთრების უფლების ქონა მფლობელს თავისთავად არ ანიჭებს 

დომინანტურ მდგომარეობას. მაგალითად, ინტელექტუალური საკუთრება 

მფლობელს ანიჭებს უფლებით დაცული ტექნოლოგიის საფუძველზე 

გარკვეული პროდუქტის წარმოების ექსკლუზიურ უფლებას. ამასთან, თუ 

იმავე პროდუქტის დასამზადებლად შესაძლებელია სხვა ტექნოლოგიის 

გამოყენებაც, ინტელექტუალური საკუთრების უფლების მფლობელი არ 

ჩაითვლება დომინანტად. შესაბამისად, დომინანტური მდგომარეობა 

დგინდება ყოველ კონკრეტულ საქმეში, შესაბამისი ანალიზის 

საფუძველზე. თუ ინტელექტუალური საკუთრების უფლების მქონე პირს 

უკავია დომინანტური მდგომარეობა, მაშინ მესამე პირებისათვის მის 

ლიცენზირებაზე უარის თქმა (ობიექტური გამართლების არარსებობის 

შემთხვევაში) შესაძლებელია კონკურენციის კანონმდებლობის დარღვე- 

ვად ჩაითვალოს. მსგავსი შემთხვევები ხშირია, მაგალითად, ფარმაცევტულ  

და კომპიუტერული ტექნოლოგიების დარგებში.

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებით დომინანტური 

მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების საკითხი ასევე აქტუალურია ისეთ 

სფეროებში, სადაც წამყვანი როლი უკავია (ტექნიკურ) სტანდარტებს. 

მაგალითად, ტელეკომუნიკაციის სფეროში ტექნიკური სტანდარტები 

გამოიყენება სხვადასხვა მოწყობილობის გამართული ფუნქციონირების 

უზრუნველსაყოფად. თუმცა, თუ სტანდარტად აღიარებული ტექნოლოგია 

დაცულია პატენტით, მფლობელს შეუძლია ბოროტად გამოიყენოს ეს 

მდგომარეობა და პატენტით სარგებლობაზე ძალიან მაღალი სალიცენზიო 

გადასახადი დააწესოს. მსგავს შემთხვევებს არეგულირებს კონკურენციის 

სამართალი, რომელიც სტანდარტისთვის აუცილებელი პატენტის (Stan-

dard-essential patent) მფლობელის მიერ დომინანტური მდგომარეობის 

ბოროტად გამოყენებას კრძალავს. 



87

კონკურენციის კანონმდებლობა შეიძლება დაირღვეს ინტელექტუალური 

საკუთრების მფლობელსა და მესამე პირებს შორის კონკურენციის 

შემზღუდველი შეთანხმებებითაც. მაგალითად, თუ საავტორო უფლების 

მქონე ეკონომიკური აგენტი ლიცენზირების დროს ხელოვნურად ყოფს 

ბაზრებს ან/და გარკვეულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ მომხმარებლებს 

გაუმართლებლად უზღუდავს წვდომას უფლებით დაცულ ნაწარმოებზე  

(ე.წ. “Geoblocking”), ის შეიძლება არღვევდეს კონკურენციის 

კანონმდებლობას. გარდა ამისა, კონკურენციის კანონმდებლობის 

დარღვევად შეიძლება ჩაითვალოს ბრენდირებული ფარმაცევტული 

პროდუქციის მწარმოებელი კომპანიის მიერ არაბრენდირებული და 

შედარებით იაფი ალტერნატიული მედიკამენტების (ე.წ. „ჯენერიკების“) 

მწარმოებლებთან შეთანხმება, საზღაურის სანაცვლოდ ბაზარზე 

შესვლისგან თავის შეკავების შესახებ (ე.წ. “Pay for delay agreements”). 

ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული საკითხები 

რელევანტურია კონცენტრაციების კონტროლის დროსაც. კერძოდ, 

ეკონომიკური აგენტების გაერთიანებისას ფასდება გარიგების  

სამომავლო ეფექტი კონკურენციის სხვადასხვა პარამეტრებზე, მათ  

შორის, ინოვაციაზე. იმის გათვალისწინებით, რომ ინოვაციური 

პროდუქციისა თუ მომსახურების დიდი ნაწილი გარკვეული ფორმით 

დაცულია ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებით, კონკურენციის 

ორგანოები ამ ფაქტორს მხედველობაში იღებენ კონცენტრაციის 

კონკურენტული ეფექტის შეფასებისას.

წყარო: Faull & Nikpay, 1490-1520; EC Glossary; OECD Glossary;  WIPO -http://www.wipo.int/export/sites/
www/shared/images/icon/new/pdf.svg.

დაკავშირებული ტერმინები:

დარღვევა (Infringement)

დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება (Abuse of Dominant Position)

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმება (Anticompetitive Agreement)

კონცენტრაცია (Concentration)

ზედა დონის ბაზარი (Upstream Market)

ქვედა დონის ბაზარი (Downstream Market)

უბილეთი მგზავრობა (Free Riding)
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კონკურენციის მძიმე ფორმით შეზღუდვა (Hardcore Restriction) 
- კონკურენციის სერიოზული  შეზღუდვა, რომელიც, როგორც წესი, არ 

ქმნის არანაირ სასარგებლო ეფექტს. შესაბამისად, სახელმწიფოების 

უმრავლესობაში ამ კატეგორიის შეზღუდვა მნიშვნელოვან კანონ- 

დარღვევად მიიჩნევა. 

ევროკავშირის პრაქტიკაში, ჰორიზონტალურ შეთანხმებებში, 

კონკურენციის მძიმე ფორმით შეზღუდვის ყველაზე აშკარა მაგალითებია 

კონკურენტებს შორის შეთანხმება ფასის ფიქსირებაზე, ბაზრების 

განაწილებაზე, საქონლის წარმოების, რეალიზაციის ან შეძენის  

მოცულობის შეზღუდვაზე. ვერტიკალურ შეთანხმებებში კონკურენციის 

მძიმე ფორმით შეზღუდვად განიხილება, მაგალითად, შეთანხმება 

სარეალიზაციო ფასის შენარჩუნებაზე და სრული ტერიტორიული დაცვა. 

ევროკავშირში ამ ტიპის  შეზღუდვებს ასევე ეწოდება „შავ სიაში მყოფი 

დებულებები“, რაც დაუშვებელს ხდის მათზე ჯგუფური გამონაკლისების 

წესის გავრცელებას. მსგავსი მიდგომა მოქმედებს საქართველოშიც.

წყარო: EC Glossary; Whish & Bailey, Competition Law (9th  ed), 520-570.

დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმება (Anticompetitive Agreement)

გამონაკლისები კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმებების აკრძალვიდან 

(Exemptions from the Prohibition of Restrictive Agreements) 

კარტელი (Cartel)

სარეალიზაციო ფასის შენარჩუნება (Resale Price Maintenance)

სრული ტერიტორიული დაცვა (Absolute Teritorial Protection)
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კონკურენციის პოლიტიკა (Competition Policy) - ეკონომიკური 

პოლიტიკის მიმართულება, რომელიც, კონკურენციის დაცვითა და 

კონკურენციის საწინააღმდეგო ქმედებების აღკვეთით, ბაზარზე 

თავისუფალი და ჯანსაღი კონკურენტული გარემოს შექმნა-შენარჩუნებას 

ემსახურება. 

კონკურენციის პოლიტიკა ეფუძნება იდეას, რომ კონკურენტული ბაზარი 

მომხმარებლისთვის დაბალი ფასის, პროდუქტის მრავალფეროვნებისა და 

ინოვაციის საწინდარია. მიიჩნევა, რომ ხსენებული ტიპის ბაზარი უცხოური 

ინვესტიციების მოზიდვას ახალისებს. საბოლოო ჯამში, ითვლება, რომ 

კონკურენცია ხელს უწყობს ეკონომიკურ ზრდასა და კეთილდღეობას, 

რაც მომგებიანია როგორც სახელმწიფოსთვის, ისე ბიზნესისა და 

მომხმარებლებისათვის. სწორედ აქედან გამომდინარეობს კონკურენციის 

პოლიტიკის განსაკუთრებული მნიშვნელობა და როლი ქვეყნის  

ეკონომიკურ პოლიტიკაში.

კონკურენციის პოლიტიკა შესაბამისი მიზნების მიღწევის სხვადასხვა 

გზებს ითვალისწინებს, ყველაზე ფართოდ გავრცელებულ ინსტრუმენტებს 

მიეკუთვნება კონკურენციის შემზღუდველ შეთანხმებებთან ბრძოლა, 

დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების აღკვეთა, 

კონცენტრაციების კონკურენტული ეფექტის შეფასება და სახელმწიფო 

დახმარებების კონტროლი. გარდა ამისა, ზოგიერთ სახელმწიფოს, შიდა 

საჭიროებების შესაბამისად, შესაძლოა დამატებითი ინსტრუმენტები 

გააჩნდეს. მაგალითად, საქართველოში კონკურენციის პოლიტიკის 

ნაწილია არაკეთილსინდისიერი კონკურენციის შემცველი ქმედებების 

გამოვლენა-აღმოფხვრა და სახელმწიფო ორგანოების მხრიდან 

კონკურენციის შეზღუდვის ფაქტების აკრძალვა. კონკურენციის პოლიტი- 

კის ინსტრუმენტია კონკურენციის ადვოკატირებაც.
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დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმება (Anticompetitive Agreement)

დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება (Abuse of Dominant Position)

კონცენტრაცია (Concentration)

არაკეთილსინდისიერი კონკურენცია (Unfair Competition)

სახელმწიფო დახმარება (State Aid)

კონკურენციის ადვოკატირება (Competition Advocacy)

წყარო: Whish & Bailey, Competition Law (9th  ed), 1-4; “კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონი, 
თავი II-III; OECD, Toolkit – Investment; Encyclopedia Britannica - https://www.britannica.com/topic/competi-
tion-policy.

კონკურენციის შეზღუდვის მიზანი/შედეგი (Anticompetitive  
Object/Effect) - კონკურენციის შეზღუდვის მიზნის არსებობა ან შედეგის 

დადგომა კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმების დადასტურების 

ერთ-ერთი წინაპირობაა. შეთანხმება ვერ ჩაითვლება კონკურენციის 

შემზღუდველად, თუკი მას არ აქვს კონკურენციის შეზღუდვის მიზანი ან 

არ მოჰყვება მსგავსი შედეგი.

თუ შეთანხმება თავის თავში მოიცავს კონკურენციისთვის ზიანის 

მიყენების საკმარის პოტენციალს, მიიჩნევა, რომ მას აქვს კონკურენციის 

შეზღუდვის მიზანი  (Restriction of competition by object). ასეთ 

შეთანხმებებად, როგორც წესი, ითვლება ფასებთან (ფასის ფიქსირება, 

სამომავლო ფასის შესახებ ინფორმაციის გაცვლა), ასევე ბაზრის 

გადანაწილებასთან, საქონლის წარმოების შემცირებასთან, პოტენციური 

კონკურენტ(ებ)ის მხრიდან შესაბამის ბაზარზე შესვლის დაყოვნებასთან 

და მსგავს დარღვევებთან დაკავშირებული შეთანხმებები. 

შედარებისთვის, კონკურენციის შემზღუდველი შედეგის მქონე 

შეთანხმებების შემთხვევაში, ზიანი/ზიანის მიყენების პოტენციალი 

თავიდანვე აშკარა არაა. შესაბამისად, საჭიროა სრულყოფილი 

ეკონომიკური ანალიზი იმის გამოსაკვლევად, ზღუდავს თუ არა მსგავსი 

შეთანხმება კონკურენციას (Restriction of competition by effect). 

ანალიზისას მხედველობაში მიიღება როგორც უკვე დამდგარი უარყოფითი 

შედეგი, ისე მისი დადგომის ალბათობა.

პრაქტიკაში, შეთანხმებების კონკურენციის ჭრილში შეფასებისას, ჯერ 
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დგინდება, ხომ არ აქვს ამ უკანასკნელს კონკურენციის საწინააღმდეგო 

მიზანი, ხოლო მსგავსი მიზნის არარსებობის შემთხვევაში, ან როდესაც 

ასეთი მიზანი ცალსახად არ ჩანს, ხდება შეთანხმების შედეგის ანალიზი.

წყარო: Whish & Bailey, Competition Law (9th  ed), 121-123, 132-133.

დაკავშირებული ტერმინები:

დარღვევა (Infringement)

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმება (Anticompetitive Agreement)

ფასის დადგენა (ფიქსირება) (Price Fixing)

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმება (Anticompetitive 
Agreement) - კონკურენციის სამართლის დარღვევის ერთ-ერთი სახე 

- ეკონომიკური აგენტების ნებათა ნებისმიერი ფორმით გამოხატული 

თანხვედრა, რომლის მიზანი ან შედეგი შესაბამის ბაზარზე კონკურენციის 

შეზღუდვაა. ასეთ შეთანხმებებს განეკუთვნება კონკურენტებს შორის 

შეთანხმება ვაჭრობის ისეთ პარამეტრებზე, რომლებთან დაკავშირებითაც, 

ჯანსაღი კონკურენციის პირობებში, მათ დამოუკიდებლად უნდა მიიღონ 

გადაწყვეტილებები (მაგ. ფასი, ხარისხი, ინოვაცია და ა.შ.). მსგავს 

შეთანხმებებს მოსდევს ფასის ზრდა, წარმოების შემცირება და სხვა 

არასასურველი ეკონომიკური შედეგები. 

კონკურენციის შემზღუდველად ითვლება ისეთი შეთანხმებები, 

რომლის მეშვეობითაც ხდება: შესყიდვის/გაყიდვის ფასების პირდაპირ 

ან არაპირდაპირ დადგენა (ფიქსირება); წარმოების, ბაზრების, 

ტექნოლოგიური განვითარების ან ინვესტიციების შეზღუდვა; ბაზრების 

ან მიწოდების წყაროების მომხმარებლის, ტერიტორიული ან სხვა 

ნიშნით გადანაწილება; გარკვეული სავაჭრო პარტნიორების მიმართ 

იდენტურ ტრანზაქციებზე განსხვავებული პირობების გამოყენება; 

გარიგების მხარისათვის გარიგებასთან საგნობრივად და კომერციულად 

არადაკავშირებული ვალდებულების დაკისრება. ასეთი შეთანხმებები 

ბათილია (არ წარმოშობს იურიდიულ შედეგებს), თუ მათზე არ ვრცელდება 

კანონმდებლობით დადგენილი გამონაკლისები.

პრაქტიკაში განასხვავებენ კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმე- 
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ბების რამდენიმე კატეგორიას, რაც აღსრულების ეტაპზე აადვილებს 

აღნიშნული შეთანხმებების კონკურენციის საწინააღმდეგო ხასიათის 

ანალიზს. კერძოდ, განასხვავებენ: 

1. შეთანხმებებს, რომლებიც მიზნად ისახავენ კონკურენციის 

შეზღუდვას და შეთანხმებებს, რომლებსაც შედეგად მოჰყვებათ 

მსგავსი შეზღუდვა; 

2. ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ შეთანხმებებს; 

3. კონკურენციის მძიმე ფორმით შემზღუდველ შეთანხმებებსა და 

შეთანხმებებს, რომლებიც მსგავს შეზღუდვებს არ შეიცავენ.

წყარო: OECD Glossary; TFEU, მუხლი 101; “კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლები 
7-9; Whish & Bailey, Competition Law (9th  ed), 119-121, 520-521.

დაკავშირებული ტერმინები:

კარტელი (Cartel)

ფასის დადგენა (ფიქსირება) (Price Fixing)

კონკურენციის შეზღუდვის მიზანი/შედეგი (Anticompetitive Object/Effect)

ჰორიზონტალური შეთანხმება (Horizontal Agreement)

ვერტიკალური შეთანხმება (Vertical Agreement)

კონკურენციის მძიმე ფორმით შეზღუდვა (Hardcore Restriction)

იდენტურ ტრანზაქციებზე განსხვავებული პირობების გამოყენება (Applying 

Dissimilar Conditions to Equivalent Transactions)

გამონაკლისები კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმებების აკრძალვიდან 

(Exemptions from the Prohibition of Restrictive Agreements)

კონტროლის მოპოვება (Acquisition of Control) - ევროკავშირისა 

და საქართველოს კონკურენციის სამართალში, ეკონომიკურ აგენტზე ან 

მის ნაწილზე კონტროლის მოპოვება კონცენტრაციის ერთ-ერთი სახეა. 

კონტროლი შეიძლება იყოს პირდაპირი ან ირიბი. მისი მოპოვება ხდება 

ფასიანი ქაღალდების ან აქტივების წილის შეძენით, ხელშეკრულებით 

ან სხვა ნებისმიერი საშუალებით, რომელიც ერთ ეკონომიკურ აგენტს (ან 

მათ ჯგუფს) ანიჭებს მეორის სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებზე არსებითი 
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დაკავშირებული ტერმინები:

კონცენტრაცია (Concentration)

შერწყმა (Merger)

ბაზრის სტრუქტურა (Market Structure)

სრულად ფუნქციონირებადი ერთობლივი საწარმო (Full-function Joint Venture)

გავლენის მოხდენის შესაძლებლობას. 

კონტროლის ცნება კონკურენციის სამართლის მიზნებისთვის უფრო 

ფართოა, ვიდრე კორპორაციულ სამართალში. მაგალითად, კონკურენციის 

სამართლის მიზნებისთვის, კონტროლის მოპოვების ფაქტის დასადგენად 

არ არის აუცილებელი ერთი კომპანია ფლობდეს მეორის საკონტროლო 

პაკეტს. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მინორიტარული წილის შემძენი შეძლებს 

სტრატეგიული გადაწყვეტილებების დაბლოკვას (ვეტოს უფლება), 

ის კომპანიის კონტროლს მოიპოვებს. შედეგად, ასეთი ტრანზაქცია 

კონცენტრაციად ჩაითვლება. 

კონცენტრაციად მიიჩნევა მხოლოდ ის ტრანზაქციები, რომლებიც 

ხანგრძლივად ცვლიან ბაზრის სტრუქტურას. ამდენად, კონტროლის 

მოპოვება მხოლოდ დროებით (მაგალითად, ფინანსური ინსტიტუტის 

მიერ კომპანიის აქციებზე კონტროლის მოპოვება მცირე ხნით, შემდგომი 

გაყიდვის მიზნით) კონცენტრაციად არ ჩაითვლება.

წყარო: EU Consolidated Jurisdictional Notice; EU Merger Regulation; „კონკურენციის შესახებ“ 
საქართველოს კანონი, მუხლი 3, ქვეპუნქტი „მ“ და მუხლი 11.1, ქვეპუნქტი „ბ“.

კონცენტრაცია (Concentration) - ტრანზაქცია, რომლის შედეგადაც 

ხდება ორი ან მეტი ეკონომიკური აგენტის გაერთიანება კანონმდებლობით 

დადგენილი სხვადასხვა გზით. ევროკავშირის სამართალში, 

კონცენტრაციად მიიჩნევა: 

1. ორი ან მეტი დამოუკიდებელი ეკონომიკური აგენტის შერწყმა; 

2. ერთი ეკონომიკური აგენტის მიერ მეორეზე (სრულად ან ნაწილობრივ) 

კონტროლის მოპოვება; 

3. სრულად ფუნქციონირებადი ერთობლივი საწარმოს შექმნა. 
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საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით, ზემოაღნიშნული სამი 

ფორმის გარდა, გათვალისწინებულია კონცენტრაციის კიდევ ერთი სახე 

-  ერთი და იმავე პირის სხვადასხვა ეკონომიკური აგენტის მმართველ 

ორგანოებში მონაწილეობა. როგორც ევროკავშირში, ასევე საქართველოში 

განასხვავებენ კონცენტრაციის ორ ძირითად სახეს: ჰორიზონტალურ და 

არაჰორიზონტალურ კონცენტრაციას.

ჰორიზონტალურია კონცენტრაცია, თუ ის ხორციელდება ერთსა და 

იმავე ბაზარზე მოქმედ (ანუ კონკურენტ) ეკონომიკურ აგენტებს შორის. 

ჰორიზონტალურ კონცენტრაციებს (განსაკუთრებით, თუ მათი ზომა 

მნიშვნელოვანია) შეუძლიათ შეზღუდონ კონკურენცია შესაბამის ბაზარზე. 

ამდენად, ისინი ხშირად ხდებიან კონკურენციის ორგანოების  განხილვის 

საგანი. 

არაჰორიზონტალურია კონცენტრაცია, რომელიც ხორციელდება 

არაკონკურენტ ეკონომიკურ აგენტებს შორის. არაჰორიზონტალური 

კონცენტრაციები, თავის მხრივ, იყოფა ორ ქვეკატეგორიად: 

1. ვერტიკალური კონცენტრაცია, ანუ კონცენტრაცია წარმოებისა 

და დისტრიბუციის სხვადასხვა საფეხურზე მოქმედ ეკონომიკურ 

აგენტებს შორის. მაგალითად: ფოლადის საწარმოს შერწყმა რკინის 

მომპოვებელ კომპანიასთან.  რიგ შემთხვევებში, ვერტიკალური 

კონცენტრაცია, შესაძლოა ზრდიდეს ეკონომიკურ  ეფექტიანობას 

და არ იწვევდეს საბაზრო ძალაუფლების კონცენტრაციას; 

2. კონგლომერატული კონცენტრაცია, ანუ ერთმანეთთან სრულიად 

დაუკავშირებელი საქმიანობის მქონე ეკონომიკური აგენტების 

(მაგალითად, ავტომანქანების საწარმოსა და კვების პროდუქტების 

მწარმოებელი კომპანიის) კონცენტრაცია. კონგლომერატული 

კონცენტრაცია კონცენტრაციის ყველაზე ნაკლებად პრობლემურ 

სახედ განიხილება.

პროცედურულად, კონცენტრაციათა გარკვეული კატეგორია წინასწარ 

კონტროლს ექვემდებარება. ეს გულისხმობს, რომ კონკურენციის 

ორგანოს უნდა წარედგინოს კონცენტრაციის შესახებ შეტყობინება, ხოლო 



95

პროცედურის ფარგლებში დადებითი დასკვნის მიღებამდე ტრანზაქციის 

განხორციელება აკრძალულია. 

კონცენტრაციების ეფექტის შეფასებისას გასათვალისწინებელია 

როგორც მათი კონკურენტული რისკები, ასევე შესაძლო დადებითი 

შედეგი. მაგალითად, შერწყმას, მასშტაბის ეფექტის შედეგად, შესაძლოა 

მოჰყვეს დანახარჯების შემცირება, რაც შესაძლოა აისახოს პროდუქტის 

ფასის კლებასა და ხარისხის გაუმჯობესებაში; მწარმოებელი ეკონომიკური 

აგენტის მიერ დისტრიბუტორის შეძენამ შესაძლოა გააუმჯობესოს 

პროდუქტის მიწოდების ხარისხი; ერთობლივი საწარმოს შექმნით 

შესაძლოა ინვესტიცია ჩაიდოს ისეთ ძვირადღირებულ და რისკიან 

სფეროებში, როგორიცაა კვლევა და განვითარება და სხვა. სწორედ 

ამიტომ, კონცენტრაციების დიდი ნაწილი არ განიხილება კონკურენციის 

შემზღუდველად. ამავე დროს, კონცენტრაციას შესაძლოა უარყოფითი 

შედეგებიც მოჰყვეს. კერძოდ, ჰორიზონტალური კონცენტრაცია, 

როგორც წესი, გულისხმობს შესაბამის ბაზარზე ეკონომიკური აგენტების 

რაოდენობის შემცირებას და ერთი ან რამდენიმე ეკონომიკური აგენტის 

საბაზრო ძალაუფლების ზრდას. არაჰორიზონტალურ კონცენტრაციას 

შესაძლოა მოჰყვეს მოქმედი ან პოტენციური კონკურენტებისთვის 

ბაზარზე წვდომის შეზღუდვა. კონკურენციის ორგანოები კონცენტრაციის 

კონკურენტულ ეფექტს აფასებენ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, 

დეტალური ეკონომიკური ანალიზის შედეგად.

წყარო: Whish & Bailey, Competition Law (9th  ed), 836-840; EU Merger Regulation; EC Horizontal Merger Guide-
lines; EC Non-horizontal Merger Guidelines; „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლები  
11-111; ბრძანება N30/09-4, მუხლები 2-3.

დაკავშირებული ტერმინები:

კონცენტრაციაზე თანხმობა (Approve Concentration)

შერწყმა (Merger)

კონტროლის მოპოვება (Acquisition of Control)

სრულად ფუნქციონირებადი ერთობლივი საწარმო (Full-function Joint Venture)

ეფექტიანი კონკურენციის არსებითი შეზღუდვის ტესტი (Significant Impediment 

to Effective Competition Test - SIEC)

სტრუქტურული ან ქცევითი ღონისძიებები (Structural or Behavioral Remedies)

წვდომის შეზღუდვა (Foreclosure)
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კონცენტრაციაზე თანხმობა (Approve Concentration) - 
კონკურენციის ორგანოს მიერ, შესაბამისი პროცედურის დაცვით, წინასწარ 
შეტყობინებას დაქვემდებარებული კონცენტრაციის განხორციელებაზე 
დადებითი დასკვნის გაცემა, რაც გულისხმობს, რომ კონცენტრაცია 
კონკურენტულ გარემოსთან თავსებადია. როგორც ევროკავშირში, 
ასევე საქართველოში, აღნიშნული დასკვნის გაცემამდე დაგეგმილი 
კონცენტრაციის განხორციელება იკრძალება. თუ კონცენტრაცია 
მაინც განხორციელდა, ევროკომისიას აქვს მისი შედეგების გაუქმების 
(მაგალითად, კონცენტრაციის შედეგად გაერთიანებული ეკონომიკური 
აგენტების იძულებითი დაყოფის) უფლებამოსილება. 

რიგ იურისდიქციებში (მაგალითად, ევროკავშირში) კონცენტრაციაზე 
თანხმობა შეიძლება იყოს უპირობო ან პირობადადებული. ამ უკანასკნელს 
მაშინ აქვს ადგილი, თუ კონცენტრაცია უმეტესწილად თავსებადია 
კონკურენტულ გარემოსთან, თუმცა მისი გარკვეული ელემენტები 
პრობლემურია. ასეთ შემთხვევაში, კონცენტრაციაში მონაწილე 
ეკონომიკურ აგენტებს შესაძლოა დაუწესდეთ სტრუქტურული (მაგალითად, 
წარმოების ნაწილის გასხვისების) ან ქცევითი (მაგალითად, გარკვეული 
საბაზრო მოქმედებებისგან თავის შეკავების) ღონისძიებები. 

კონცენტრაცია უნდა განხორციელდეს იმ ფარგლებში და პირობებით, 
რა სახითაც მოხდა მისი შეტყობინება და შესაბამისად, თანხმობის გაცემა. 
წინააღმდეგ შემთხვევაში, უნდა მოხდეს მისი თავიდან შეტყობინება. 
მაგალითად, თუ თანხმობა გაიცა ორი ეკონომიკური აგენტის შერწყმაზე 
(ე.წ. „ორმხრივი შერწყმა“), მაგრამ შეტყობინების განხილვის პროცესში 
აღმოჩნდა, რომ ეკონომიკურად უფრო მომგებიანია შერწყმაში მესამე 
ეკონომიკური აგენტის ჩართვაც (ე.წ. „სამმხრივი შერწყმა“), ეს ვერ  
მოხდება ორმხრივ შერწყმაზე გაცემული თანხმობის საფუძველზე -  
საჭიროა მესამე ეკონომიკურ აგენტთან დაკავშირებით ცალკე  
შეტყობინების გაკეთება და თანხმობის მოპოვება.

წყარო: Whish & Bailey, Competition Law (9thed), 878, 907-913; EU Merger Regulation. 

დაკავშირებული ტერმინები:

კონცენტრაცია (Concentration)

შერწყმა (Merger) 

სტრუქტურული ან ქცევითი ღონისძიებები (Structural or Behavioral Remedies)
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ლინდას ინდექსი (Linda index) -  საბაზრო კონცენტრაციის ერთ-

ერთი მაჩვენებელი, რომელიც ფართოდ გამოიყენება ევროკომისიის მიერ 

წარმოებული სტატისტიკური კვლევების დროს. ინდექსის გამოსათვლელად 

პირველ  რიგში განისაზღვრება შემდეგი თანაფარდობა:

სადაც: 

Ai  არის i მოწინავე ეკონომიკური აგენტების მთლიანი საბაზრო წილი K 
მსხვილ ეკონომიკურ აგენტებს შორის;

Ak  არის K ეკონომიკური აგენტების მთლიანი საბაზრო წილი. K 

შესაძლოა იყოს ეკონომიკური აგენტის ნებისმიერი რიცხვი 2-სა და n-ს 

შორის; 

Qi     წარმოადგენს თანაფარდობას i  მოწინავე ეკონომიკური აგენტების 

საშუალო საბაზრო წილსა და K-i ეკონომიკური აგენტების საშუალო 

საბაზრო წილს შორის.

ლინდას კონცენტრაციის ინდექსი  გამოხატულია შემდეგი ფორმულით:

შესაბამისად, ლინდას ინდექსი წარმოადგენს 1/K-ჯერ Qi საშუალოს. 

ლინდას ინდექსის გამოყენება სასარგებლოა იმისათვის, რომ გაივლოს 

ზღვარი ოლიგოპოლისტ ეკონომიკურ აგენტებსა და ბაზარზე მოქმედ 
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დანარჩენ ეკონომიკურ აგენტებს შორის. ამ შემთხვევაში ინდექსის 

გამოთვლა ხდება ეკონომიკური აგენტების ისეთი ქვე-სიმრავლისთვის, 

როდესაც K=2, შემდეგ K=3, K=4 და ასე შემდეგ, ვიდრე ინდექსი არ 

მიაღწევს მინიმუმ მნიშვნელობას (რაც ნიშნავს იმას რომ K+1 ეკონომიკური 

აგენტისათვის გამოთვლილი შესაბამისი ინდექსი მეტია K ეკონომიკური 

აგენტისათვის გამოთვლილ ინდექსზე). სწორედ ეს წერტილი წარმოადგენს 

ოლოგოპოლიური ბაზრის საზღვარს.

წყარო: P. Jacquemin and H. W. de Jong, “European Industrial Organisation”, p. 47-48

დაკავშირებული ტერმინები:

ჰერფინდალ-ჰირშმანის ინდექსი (Herfindahl-Hirschman Index (HHI))

კონცენტრაცია (Concentration)

საბაზრო წილი (Market Share) 

ოლიგოპოლია (Oligopoly)
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მარჟის შეზღუდვა (Margin Squeeze) - დომინანტური მდგომარეობის 

ბოროტად გამოყენების ერთ-ერთი სახე, რომელიც კონკურენტების 

ბაზრიდან განდევნისკენაა მიმართული. მარჟის შეზღუდვად ითვლება 

ვერტიკალურად ინტეგრირებული დომინანტი ეკონომიკური აგენტის 

მიერ ქვედა დონის ბაზარზე საქონლის წარმოებისთვის აუცილებელ 

საშუალებაზე ისეთი მაღალი, ხოლო საბოლოო პროდუქტზე ისეთი 

დაბალი ფასის დაწესება, რომ ეფექტიან კონკურენტებს აღარ რჩებათ 

კონკურენციის გაწევის შესაძლებლობა და უწევთ ქვედა დონის ბაზრიდან 

გასვლა. მარჟის შეზღუდვის კუმულაციური პირობებია: (ა) ეკონომიკური 

აგენტი, რომელიც ზედა დონის ბაზარზე საქმიანობს, აწარმოებს ქვედა 

დონის ბაზარზე გასაყიდი საქონლის წარმოებისთვის ან მომსახურების 

გაწევისთვის აუცილებელ საშუალებას, რომლის ჩანაცვლება სხვა 

პროდუქციით ან/და სხვა საწარმოების მიერ ეკონომიკურად შეუძლებელია; 

(ბ) იგივე ეკონომიკური აგენტი ყიდის ასეთ საშუალებას ქვედა დონის 

ბაზარზე მოქმედ საწარმოებზე; (გ) დომინანტი ეკონომიკური აგენტი ასევე 

პირდაპირ მონაწილეობს ქვედა დონის ბაზარზე და, შესაბამისად, ამ 

ბაზარზე თავისივე მომხმარებლების კონკურენტია.

მარჟის შეზღუდვა ხშირია ისეთ დარგებში, რომელთა ლიბერალიზაცია 

ახლახან მოხდა და სადაც ჯერ კიდევ დომინირებენ ყოფილი კანონისმიერი 

მონოპოლისტები. მაგალითად, მარჟის შეზღუდვას ადგილი აქვს, როდესაც 

სატელეკომუნიკაციო ქსელის მფლობელი (დომინანტი) კომპანია, რომელიც 

ასევე საქმიანობს მომხმარებლისთვის სატელეფონო/ინტერნეტის 

მიწოდების ბაზარზე, ისეთ მაღალ ფასს უწესებს სხვა მიმწოდებლებს 

ქსელის მოხმარებისთვის და ისეთ დაბალ ფასად ყიდის მომსახურებას 

საბოლოო მომხმარებელზე, რომ შეუძლებელია სხვა მიმწოდებელს 

დარჩეს მოგების გონივრული მარჟა. შედეგად, კონკურენტი მიმწოდებელი 
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იძულებულია, გავიდეს ბაზრიდან, რის შედეგადაც შეიძლება გაიზარდოს 

ფასი ან შემცირდეს ხარისხი. მარჟის შეზღუდვის კონკურენტული პრობლემა 

სწორედ ქვედა დონის ბაზარზე მომხმარებელთა საზიანოდ კონკურენციის 

შეზღუდვაში მდგომარეობს. 

მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირისა და საქართველოს კონკურენ- 

ციის სამართალში მარჟის შეზღუდვა კანონდარღვევად მიიჩნევა, არსებობს 

სახელმწიფოები (მაგალითად, ამერიკის შეერთებული შტატები), სადაც ეს 

ქმედება არ წარმოადგენს ანტიტრასტული კანონმდებლობის დარღვევას.

წყარო: OECD, Roundtable - Margin Squeeze.

დაკავშირებული ტერმინები:

დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება (Abuse of Dominant Position)

ფასისმიერი ქმედებები (Pricing Practices/Abuses)

ბაზრიდან განდევნის მიზნით განხორციელებული ქმედება (Exclusionary Practice)

ზედა დონის ბაზარი (Upstream Market)

ქვედა დონის ბაზარი (Downstream Market)

მასშტაბის ეფექტი (Economies of Scale) - წარმოების ეფექტიანობის 

მიღწევის ერთ-ერთი საშუალება, რომელსაც ადგილი აქვს, როდესაც 

ეკონომიკური აგენტის მიერ ერთი სახის პროდუქტის წარმოებისას, 

წარმოებული ერთეული პროდუქციის საშუალო დანახარჯები მისი 

წარმოების მოცულობის ზრდის პარალელურად მცირდება. მაგალითად, 

დიდი ზომის სატვირთო მანქანის ხარჯი არ იცვლება იმის მიუხედავად, 

თუ რა რაოდენობის პროდუქციას განვათავსებთ მასზე. ამდენად, მისი 

სრულად დატვირთვით მიიღწევა მასშტაბის ეფექტი. 

მასშტაბის ეფექტის მიღწევა შესაძლებელია მრავალი გზით, მათ 

შორის, ეკონომიკურ აგენტებს შორის შეთანხმებით ან კონცენტრაციის 

განხორციელებით. შეთანხმება შესაძლებელია მიწოდების ჯაჭვის 

ნებისმიერ დონეზე, მათ შორის, როგორც წარმოებისა და დისტრიბუციის 

დროს, ასევე კვლევისა და განვითარების პროცესში. 

მასშტაბის ეფექტის შეფასება კონკურენციის კანონმდებლობის 
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დაკავშირებული ტერმინები:

ეფექტიანობა (Efficiency)

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმება (Anticompetitive Agreement)

გამონაკლისები კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმებების აკრძალვიდან 

(Exemptions from the Prohibition of Restrictive Agreements) 

დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება (Abuse of Dominant Position)

კონცენტრაცია (Concentration)

საბაზრო ძალაუფლება (Market Power)

მიწოდების ჯაჭვი (Supply Chain)

აღსრულების განუყოფელი ნაწილია. მაგალითად, საბაზრო ძალაუფლების 

მქონე ეკონომიკური აგენტის მიერ მასშტაბის ეფექტის მიღწევის უნარი 

მხედველობაში მიიღება ბაზარზე შესვლის ბარიერების ანალიზისას. 

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმებებიდან გამონაკლისების 

შემთხვევაში, მასშტაბის ეფექტი შეიძლება გამოყენებულ იქნას იმის 

დასტურად, რომ შეთანხმებას ბაზრისთვის დადებითი შედეგი მოაქვს. 

მასშტაბის ეფექტი მხედველობაში მიიღება დომინანტური მდგომარეობის 

ბოროტად გამოყენების საქმეებშიც. მაგალითად, კონკურენციის ორგანო 

აფასებს, ბაზრიდან კონკურენტების გასვლა დომინანტური მდომარეობის 

ბოროტად გამოყენების შედეგია, თუ დომინანტი ეკონომიკური აგენტის 

ეფექტიანობის (მათ შორის, მასშტაბის ეფექტის) საფუძველზე დაწეული 

ფასის პირობებში, კონკურენტებმა ვეღარ შეძლეს კონკურენციის გაწევა. 

მასშტაბის ეფექტი მხედველობაში მიიღება კონცენტრაციის შეფასების 

დროსაც, მაგალითად, წვდომის შეზღუდვის უნარის ან კონცენტრაციის 

შედეგად წარმოშობილი ტექნიკურ-ეკონომიკური პროგრესის 

შესაფასებლად.

წყარო: OECD Glossary; EC Article [101(3)] Guidelines; EC Non-horizontal Merger Guidelines; EC Horizontal 
Merger Guidelines.
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მიბმა (Tying) - კომერციული პრაქტიკა, როდესაც ერთი პროდუქტის 

ან მომსახურების ყიდვა შესაძლებელია მხოლოდ მეორე პროდუქტთან 

ან მომსახურებასთან ერთად. ასეთმა ქმედებამ შეიძლება გამოიწვიოს 

კონკურენციის შეზღუდვა, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ 

პროდუქტების ან მომსახურებების მიბმა, მათი ბუნების ან კომერციული 

გამოყენების გამო, ობიექტურად გამართლებული არ არის. 

ევროკავშირის პრაქტიკაში, განასხვავებენ ტექნიკურ და 

სახელშეკრულებო მიბმას. ტექნიკური მიბმის დროს ორი პროდუქტი 

სრულყოფილად ფუნქციონირებს მხოლოდ ერთობლიობაში და 

შეუძლებელია მიბმით დაკავშირებული პროდუქტის სხვა, კონკურენტების 

მიერ ბაზარზე შეთავაზებული საქონლით ჩანაცვლება. სახელშეკრულებო 

მიბმას ადგილი აქვს მაშინ, როდესაც „მთავარი პროდუქტის“ 

გამყიდველთან მყიდველი იღებს სახელშეკრულებო ვალდებულებას, 

მისგან ასევე შეიძინოს მეორე (ე.წ. მიბმით დაკავშირებული) პროდუქტი 

და არა, მაგალითად, კონკურენტების საქონელი. 

მიბმა კონკურენტულ რისკებს შეიცავს როგორც კონკურენციის 

შემზღუდველი შეთანხმებების, ასევე დომინანტური მდგომარეობის 

ბოროტად გამოყენების კუთხით. პირველ შემთხვევაში, მიბმამ შესაძლოა 

შეამციროს კონკურენცია და ხელი შეუწყოს კონკურენტულზე მაღალი 

ფასის დაწესებას ან წვდომის შეზღუდვას ერთ-ერთ ან ორივე შესაბამის 

ბაზარზე. ამდენად, რიგ შემთხვევებში, მიბმა შესაძლოა განხილულ 

იქნეს, როგორც კონკურენციის ვერტიკალური შეზღუდვა. ამასთან, 

დომინანტი ეკონომიკური აგენტის მიერ პროდუქტების მიბმის შედეგად 

მისმა კონკურენტებმა შესაძლოა ვეღარ შეძლონ ბაზარზე წვდომა. მიბმამ 

ასევე შესაძლოა შექმნას ბაზარზე შესვლის ხელოვნური ბარიერები ისეთი 

კომპანიებისათვის, რომლებიც ვაჭრობენ მიბმით დაკავშირებული არა 

ყველა, არამედ მხოლოდ ცალკეული პროდუქტებით. 



103

დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმება (Anticompetitive Agreement)

ვერტიკალური შეზღუდვა (Vertical Restraint)

დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება (Abuse of Dominant Position)

წვდომის შეზღუდვა (Foreclosure)

(ბაზარზე) შესვლის ბარიერები (Entry Barriers)

წყარო: EC Glossary; OECD Glossary; EC Guidance on Article [102] Enforcement Priorities; EC Guidelines on 
Vertical Restraints.

მიწოდებაზე უარი (Refusal to Supply) - სიტუაცია, როდესაც 

ერთი ეკონომიკური აგენტი უარს ამბობს მეორეს მიჰყიდოს საქონელი, 

ან გაყიდვაზე თანხმდება მხოლოდ ზედმეტად მაღალ ფასად ან აწესებს 

ისეთ (არაფასისმიერ) პირობებს, რომლებიც მიუღებლად მიიჩნევა. 

მიწოდებაზე უარის შედეგად, შესაძლოა გამოირიცხოს ბაზარზე დომინანტი 

ეკონომიკური აგენტის კონკურენტების შესვლა, რითაც კონკურენციას 

მიადგება ზიანი. გარდა ამისა, მიწოდებაზე უარმა შეიძლება შეზღუდოს 

კონკურენცია იმ ბაზრებზე, სადაც დომინანტი ეკონომიკური აგენტის 

საქონელი ან მომსახურება არსებით საშუალებას წარმოადგენს. 

შედეგად, მიუხედავად იმისა, რომ კონკურენციის სამართალი აღიარებს 

ხელშეკრულების თავისუფლების პრინციპს, გარკვეულ შემთხვევებში, 

დომინანტი ეკონომიკური აგენტის მიერ მიწოდებაზე უარი შესაძლოა 

კონკურენციის კანონმდებლობის დარღვევად ჩაითვალოს. საქართველოსა 

და ევროკავშირის კონკურენციის კანონმდებლობით, დომინანტი 

ეკონომიკური აგენტის მიერ მიწოდებაზე უარი კანონსაწინააღმდეგო 

ქმედებაა. 

მიწოდებაზე უარი, როგორც წესი, შეიცავს კონკურენტულ რისკებს, 

თუ დომინანტი ეკონომიკური აგენტი, რომელიც საქმიანობას ეწევა 

როგორც ზედა, ასევე ქვედა დონის ბაზრებზე, უარს ამბობს ზედა დონის 

პროდუქციის (მაგალითად, ნედლეულის) მიწოდებაზე იმ ეკონომიკური 

აგენტებისთვის, რომლებიც ქვედა დონის ბაზარზე (მაგალითად, 
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გადამუშავებისა და დისტრიბუციის ბაზარზე) მისივე კონკურენტები 

არიან. ხსენებული ქმედება შეიძლება გამოიხატოს სხვადასხვა ფორმით, 

მაგალითად: საქონლის ან მომსახურების, ინტელექტუალური საკუთრების, 

ტექნიკური (ურთიერთჩართვის ან სხვა ტიპის) ინფორმაციის ან არსებით 

ინფრასტრუქტურასთან წვდომაზე უარის თქმით. ამასთან, სავარაუდო 

კანონდამრღვევ ეკონომიკურ აგენტს შეუძლია დაასაბუთოს მიწოდებაზე 

უარის ობიექტური აუცილებლობა ან ქმედებით გამოწვეული ტექნიკურ-

ეკონომიკური პროგრესის უპირატესობა კონკურენციის შეზღუდვასთან 

შედარებით. აღსრულების პროცესში აუცილებელია საქმის გარემოებების 

დეტალური ეკონომიკური ანალიზი.

წყარო: Faull & Nikpay, The EU Law of Competition, 464-466; OECD, Roundtable - Refusals to Deal; EC Guid-
ance on Article [102] Enforcement Priorities.

დაკავშირებული ტერმინები:

დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება (Abuse of Dominant Position)

არაფასისმიერი ქმედებები (Non-pricing Practices/Abuses)

ზედა დონის ბაზარი (Upstream Market)

ქვედა დონის ბაზარი (Downstream Market)

მიწოდების ჯაჭვი (Supply Chain) - პირთა, ორგანიზაციათა, 

ტექნოლოგიის, ინფორმაციის, აქტივობისა და რესურსების მონაწილეობით 

საქონლის/მომსახურების მწარმოებლიდან მომხმარებლამდე მიტანა. 

მიწოდების ჯაჭვი მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, როგორიცაა 

ბუნებრივი რესურსებისა და საწარმოო საშუალებების, ან შემადგენელი 

ნაწილების გარდაქმნა დასრულებულ პროდუქტად, რომლის მიწოდებაც 

შესაძლებელია მომხმარებლისთვის. კონკურენციის კუთხით, განსა- 

კუთრებით საინტერესოა ისეთი შემთხვევები, როდესაც მიწოდების ჯაჭვის 

ორი ან მეტი რგოლის თავმოყრა ხდება ერთი პირის (ვერტიკალური 

ინტეგრაციის გზით) ან ურთიერთშეთანხმებული ეკონომიკური აგენტების 

(ვერტიკალური შეთანხმებების გზით) ხელში. ამ დროს, კონკურენციის 

ორგანოები ცდილობენ, უზრუნველყონ, რომ მსგავსმა შემთხვევებმა არ 

გამოიწვიოს მიწოდების ჯაჭვის ამა თუ იმ დონ(ეებ)ის შესაბამის ბაზარზე 

არსებული კონკურენციის შეზღუდვა.
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დაკავშირებული ტერმინები:

მომხმარებელი (Consumer)

ვერტიკალური შეთანხმება (Vertical Agreement)

ვერტიკალური ინტეგრაცია (Vertical Integration)

წყარო: Bidgoli, The Handbook of Technology Management;  Supply Chain Management Definitions and  
Glossary; EC Guidelines on Vertical Restraints; EC Non-horizontal Merger Guidelines. 

მოთხოვნის ელასტიკურობა ფასის მიხედვით (Price Elasticity of  
Demand) - განისაზღვრება, როგორც მოთხოვნის რაოდენობის პროცენტუ- 

ლი ცვლილების თანაფარდობა ფასის პროცენტულ ცვლილებასთან. 

ფასის მიხედვით მოთხოვნის ელასტიკურობა შეგვიძლია დავაჯგუფოთ 

სამ მსხვილ კატეგორიად: ელასტიკური, არაელასტიკური და უნიტარული. 

თუ ელასტიკურობის კოეფიციენტი მეტია ერთზე, მაშინ მიჩნეულია რომ 

მოთხოვნა ელასტიკურია. თუ ელასტიკურობის კოეფიციენტი ერთზე  

ნაკლებია, მაშინ იგულისხმება, რომ მოთხოვნა არაელასტიკურია. 

მოთხოვნის უნიტარული ელასტიკურობის დროს კი, ადგილი აქვს 

მოთხოვნისა და ფასის  პროპორციულ ცვლილებას. 

მოთხოვნის ელასტიკურობა ფასის მიხედვით დამოკიდებულია 

სხვადასხვა ფაქტორზე, რომელთაგან განსაკუთრებით აღსანიშნავია 

შემდეგი:

- პირველადი მოთხოვნილებისა და ფუფუნების საგნები: როგორც 

წესი, პირველადი მოთხოვნილების საგნები უფრო მეტად არაელასტიკურია, 

ხოლო ფუფუნების საგნები შედარებით მაღალი ელასტიკურობით 

ხასიათდება;

- ჩამნაცვლებელი პროდუქტები: საქონელს, რომელსაც ურთიერთ- 

ჩამნაცვლებელი პროდუქტები ჰყავს, უფრო მაღალი ელასტიკურობა 

ახასიათებს, ვინაიდან მომხმარებლისათვის ადვილია ერთი პროდუქტი- 

დან მეორეზე გადართვა პირველ პროდუქტზე  ფასის ზრდის შემთხვევაში;

- ბაზრის პროდუქციული საზღვრები: ვიწროდ შემოსაზღვრულ  

ბაზარს ახასიათებს უფრო მეტად ელასტიკური მოთხოვნა ფართოდ 

შემოსაზღვრულ ბაზართან შედარებით, რამდენადაც ვიწროდ 

განსაზღვრული საქონლის კატეგორიისათვის ჩამნაცვლებლის მოძიება 
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შედარებით მარტივია;

- დრო: რაც მეტია დროის პერიოდი, საქონელს მოთხოვნის უფრო 

მაღალი ელასტიკურობა ახასიათებს. 

კონკურენციის კანონმდებლობის აღსრულების პროცესში, მოთხოვნის 

ელასტიკურობის გამოთვლა შესაძლოა საჭირო გახდეს შესაბამისი 

ბაზრის განსაზღვრისას. კერძოდ, თუ კონკრეტულ პროდუქტზე მოთხოვნა 

ელასტიკურია, ივარაუდება, რომ ამ პროდუქტს  მომხმარებლის თვალში  აქვს 

ალტერნატივები. ასეთ შემთხვევაში, შესაბამისი ბაზრის პროდუქციული 

საზღვრები მოიცავს არა მარტო ამ ერთ კონკრეტულ პროდუქტს, არამედ მის 

ჩამნაცვლებლებსაც. ამის საპირისპიროდ, თუ ამავე პროდუქტზე მოთხოვნა 

არაელასტიკურია, მაშინ მიიჩნევა, რომ შესაბამისი ბაზრის პროდუქციული 

საზღვრები ვიწროა და მოიცავს მხოლოდ ამ ერთ კონკრეტულ პროდუქტს. 

გარდა ამისა, მოთხოვნის ელასტიკურობა ფასის მიხედვით მხედველობაში 

მიიღება ეკონომიკური აგენტის საბაზრო ძალაუფლების შეფასების 

დროსაც. ელასტიკური მოთხოვნის არსებობისას ნაკლებად სავარაუდოა 

ეკონომიკური აგენტის საბაზრო ძალაუფლების დადასტურება.

წყარო: OECD Glossary; Geradin, Layne-Farrar & Petit, EU Competition Law and Economics, 86-87; მენქიუ, 
ეკონომიკის პრინციპები, 116; https://opentextbc.ca/principlesofeconomics/chapter/5-1-price-elasticity-of-de-
mand-and-price-elasticity-of-supply/

დაკავშირებული ტერმინები:

შესაბამისი ბაზარი (Relevant Market)

(შესაბამისი) ბაზრის განსაზღვრა (Market Definition)

საბაზრო ძალაუფლება (Market Power)

ჩანაცვლებადობა (Substitutability)

მოკვლევა (Investigation) - პროცედურა, რომელსაც კონკურენციის 

ორგანოები ახორციელებენ კონკურენციის კანონმდებლობის დარღვევის 

გამოვლენა-აღკვეთის მიზნით. 

საქართველოს კონკურენციის კანონმდებლობით დადგენილია 

მოკვლევის დაწყების საფუძვლები (ეკონომიკური აგენტის მოთხოვნა 

ან სააგენტოს საკუთარი ინიციატივა); მოკვლევის ვადები; სააგენტოს 

უფლებამოსილებები მოკვლევის პროცესში (მაგალითად, ფიზიკური 
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და იურიდიული პირებისგან ინფორმაციის გამოთხოვა, სასამართლოს 

თანხმობით ეკონომიკური აგენტის ადგილზე შემოწმება, მოკვლევის 

პროცესში ექსპერტების ჩართვა); მოკვლევის საფუძველზე კანონ- 

დარღვევის დადგენისა და დაჯარიმების წესი და სხვა. ევროკომისია 

მოკვლევის პროცესში უფრო ფართო უფლებამოსილებებით 

სარგებლობს. კერძოდ, მას შეუძლია საგამოძიებო მოქმედებების 

დაწყება, თანამშრომლობა სხვა აღმასრულებელ ორგანოებთან და 

სასამართლოებთან აღსრულების პროცესში, შუალედური ზომების 

მიღება, ინფორმაციის გამოთხოვა, ეკონომიკური აგენტის მოულოდნელი 

შემოწმება, მოკვლევის შედეგად დარღვევის შესახებ გადაწყვეტილების 

გამოტანა, კანონდამრღვევი ეკონომიკური აგენტის დაჯარიმება და ა.შ.

წყარო: „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლები 18 და 25; ბრძანება №30/09-5;  
Regulation 1/2003; EC Antitrust Manual of Procedures; Whish & Bailey, Competition Law (9th ed), 277-284.

დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენციის კანონმდებლობის აღსრულება (Competition Enforcement)

ინფორმაციის გამოთხოვა (Request for Information)

შუალედური ზომები (Interim Measures)

ადგილზე შემოწმება (Onsite Inspection)

ჯარიმის დაკისრება (Impose Fine)

მოულოდნელი შემოწმება (Unannounced Inspection/Dawn Raid)

მომხმარებელი (Consumer) - შესაბამის ბაზარზე საქონლის/

მომსახურების შემძენი სუბიექტი. კონკურენციის პოლიტიკის ერთ-ერთი 

ძირითადი ამოცანაა ბაზარზე ჯანსაღი კონკურენციის დაცვა, რათა 

მომხმარებელმა მიიღოს დანაზოგი.

ევროკავშირის კონკურენციის პრაქტიკაში, ტერმინს აქვს ორი - ფართო 

და ვიწრო - განმარტება. ფართო გაგებით, ტერმინი „მომხმარებელი“ 

გულისხმობს ნებისმიერ სუბიექტს, რომელიც შესაბამის ბაზარზე იძენს 

საქონელს ან სარგებლობს მომსახურებით. აღნიშნული სუბიექტი შესაძლოა 

იყოს როგორც ე.წ. საბოლოო მომხმარებელი (ანუ, პირი რომელიც პირადი 

მოხმარებისთვის იძენს საქონელს), ისე ე.წ. შუალედური მომხმარებელი 
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(ანუ, პირი რომელიც საქონლის შეძენას ახორციელებს მისი შემდგომ 

ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენების მიზნით). აღნიშნული გაგებით, 

ტერმინი „მომხმარებელი“ „კლიენტის“ სინონიმია. ვიწრო გაგებით, 

„მომხმარებელი“ აღნიშნავს მხოლოდ საბოლოო მომხმარებელს. 

ამ მნიშვნელობით, ტერმინი „მომხმარებელი“ ასევე გამოიყენება 

მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სამართალშიც.

კონკურენციის სამართლის მიზნებისათვის, საქართველოში მიღებულია 

ტერმინის ფართო განმარტება. ამასთანავე, ტერმინის ვიწრო გაგებით 

გამოყენებისას, კონკურენციის კანონმდებლობა იყენებს ფრაზას 

„საბოლოო მომხმარებელი“.

წყარო: EC Article [101(3)] Guidelines; ბრძანება N30/09-3, მუხლი 2.1, ქვეპუნქტი „ზ“.

დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენციის პოლიტიკა (Competition Policy)

შესაბამისი ბაზარი (Relevant Market)

მომხმარებლის დანაზოგი (Consumer Surplus)

მომხმარებელთა ინტერესების საწინააღმდეგო ქმედება  
(Exploitative Practice) - დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად 

გამოყენების ერთ-ერთი კატეგორია, რომელიც მიზნად ისახავს ან 

შედეგად იწვევს მომხმარებელთა ინტერესების პირდაპირ შელახვას, 

კონკურენციის საწინააღმდეგო საშუალებების გამოყენებით. მაგალითად, 

კონკრეტულ საქონელზე ან მომსახურებაზე არაკონკურენტულად მაღალი 

ფასის ან არასამართლიანი სავაჭრო პირობების დაწესება, რის შედეგადაც 

მომხმარებელს მოუწევს კონკურენტულთან შედარებით მეტი ხარჯის 

გაღება, ჩაითვლება მომხმარებლის ინტერესების შეზღუდვად.

მომხმარებელთა ინტერესების საწინააღმდეგო ქმედებას განასხვავებენ 

დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების მეორე კატეგორი- 

ისგან - ბაზრიდან განდევნის მიზნით განხორციელებული ქმედებისაგან. 

მართალია, ორივე მათგანი კონკურენციის საწინააღმდეგოდ ითვლება, 
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დაკავშირებული ტერმინები:

ბაზრიდან განდევნის მიზნით განხორციელებული ქმედება (Exclusionary Practice)

დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება (Abuse of Dominant Position)

მომხმარებელი (Consumer)

მაგრამ, აღსრულების პროცესში, მათი დადგენა განსხვავებულ ანალიზს 

მოითხოვს. მომხმარებელთა ინტერესების საწინააღმდეგო ქმედებები 

ხასიათდება მომხმარებლისათვის უშუალოდ მიყენებული ზიანით. 

შედარებისთვის, ბაზრიდან განდევნის მიზნით განხორციელებული 

ქმედების არსებობისას, ხდება იმის შემოწმება, ხომ არ იწვევს 

კონკრეტული ქმედება ბაზრიდან ეფექტიანი კონკურენტების განდევნას, 

რომლებიც, ჯანსაღი კონკურენციის პირობებში, შეძლებდნენ ბაზარზე 

დარჩენასა და კონკურენციის გაწევას. ამ დროს აუცილებელი არაა 

მომხმარებელთათვის მიყენებული ზიანის ფაქტის დადგენა, რადგან 

იგულისხმება, რომ მომხმარებელი (ირიბად) ზარალდება კონკურენციის 

კანონსაწინააღმდეგო შეზღუდვის შედეგად.

წყარო: Whish & Bailey, Competition Law (9th ed), 207-29; EC Guidance on Article [102] Enforcement Priorities.

მომხმარებლის დანაზოგი (Consumer Surplus) - მომხმარებლის 

დანაზოგი მომხმარებლის კეთილდღეობის საზომია და აღნიშნავს 

საქონლის ან მომსახურების ჭარბ საზოგადოებრივ ღირებულებას, მასში 

გადახდილ ფასთან მიმართებით. მომხმარებლის დანაზოგის გამოთვლი- 

სას, მხედველობაში მიიღება განსხვავება ორ მაჩვენებელს შორის:  

(1) მაქსიმალური ფასი, რომლის გადასახდელადაც მომხმარებელი მზადაა 

ცალკეული საქონლის ან მომსახურების მიღების სანაცვლოდ; (2) იმავე 

საქონლის ან მომსახურების საბაზრო ფასი, ან ღირებულება, რომელსაც 

მომხმარებელი რეალურად იხდის მის მისაღებად. მომხმარებლის 

დანაზოგი სახეზეა, როდესაც პირველი მაჩვენებელი მეტია მეორეზე.
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დაკავშირებული ტერმინები:

მწარმოებლის დანაზოგი (Producer Surplus)

მომხმარებელი (Consumer)

მონოპოლია (Monopoly) - ბაზრის სტრუქტურის ერთ-ერთი სახე, 

რომელიც გულისხმობს, რომ შესაბამის ბაზარზე მხოლოდ ერთი 

გამყიდველი ანუ მიმწოდებელია. ეკონომიკურ თეორიაში, მონოპოლია 

სრულყოფილი კონკურენციის საპირისპირო მდგომარეობად ითვლება. 

მონოპოლიის პირობებში, წარმოების მოცულობა ნაკლები, ხოლო ფასი - 

უფრო მეტია, ვიდრე ეს კონკურენციის პირობებში იქნებოდა. მიუხედავად 

იმისა, რომ მონოპოლისტის ფასწარმოქმნაც გარკვეულწილად შეზღუ- 

დულია ბაზარზე არსებული მოთხოვნით, ის, როგორც წესი, მოქმედებს, 

როგორც ფასის დამდგენი და არა როგორც ფასის მიმღები (რასაც ადგილი 

აქვს კონკურენტული ბაზრის შემთხვევაში).  გარდა ამისა, მონოპოლისტი 

იღებს კონკურენტულზე მაღალ მოგებას. შედეგად, მომხმარებელი იხდის 

უფრო მაღალ ფასს და ადგილი აქვს კეთილდღეობის აუნაზღაურებელ 

დანაკარგს.

მონოპოლიის შენარჩუნება დიდწილად დამოკიდებულია ბაზარზე 

შესვლის ბარიერების არსებობაზე. ბაზარზე შესვლისა და ბაზრიდან 

გასვლის სიმარტივის შემთხვევაში, მონოპოლიის არსებობა ნაკლებად 

სავარაუდოა. მონოპოლია განსხვავდება საბაზრო ძალაუფლებისგან. ეს 

უკანასკნელი მოიცავს ყველა სიტუაციას, როდესაც ეკონომიკური აგენტების 

წინაშეა მოთხოვნის დაღმავალი მრუდი, რაც მათ საშუალებას აძლევს, 

დააწესონ კონკურენტულ ნიშნულზე მაღალი ფასი. საბაზრო ძალაუფლება 

შესაძლოა არსებობდეს როგორც მონოპოლიის, ასევე ოლიგოპოლიისა და 

მონოპოლისტური კონკურენციის პირობებში.

კონკურენციის პოლიტიკის მიზნებისთვის, ტერმინი „მონოპოლია“ 

ზოგჯერ გამოიყენება ისეთი ბაზრის აღსანიშნავადაც, სადაც სრული 

100%-იანი საბაზრო წილი  ერთ ეკონომიკურ აგენტს არ უკავია. სხვა- 

დასხვა ქვეყნები სამართლებრივად განსხვავებულად განმარტავენ  
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დაკავშირებული ტერმინები:

ბაზრის სტრუქტურა (Market Structure)

საბაზრო ძალაუფლება (Market Power)

(ბაზარზე) შესვლის ბარიერები (Entry Barriers)

მონოფსონია (Monopsony)

ოლიგოპოლია (Oligopoly)

სრულყოფილი კონკურენცია (Perfect Competition)

მონოპოლისტური კონკურენცია (Monopolistic Competition)

ამ ტერმინს. მაგალითად, ამერიკის შეერთებულ შტატებში მონოპოლიზაცია 

ანტიტრასტული კანონმდებლობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარღვევაა. 

საქართველოში მონოპოლიური საქმიანობა აკრძალულია კონსტიტუციით, 

გარდა კანონით დაშვებული შემთხვევებისა. 

მონოპოლიის მსგავს სიტუაციას მოთხოვნის მხრივ, ე.ი. როდესაც 

ბაზარზე არსებობს ერთადერთი მყიდველი, მონოფსონია ეწოდება.

წყარო: საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 26, პუნტი 4; OECD Glossary; Tirole, The theory of Industrial 
Organization; Schmalensee & Willig, Handbook of Industrial Organization; Walker & Bishop, The Economics of EC 
Competition Law, 26-28; Varian, Intermediate Microeconomics – A Modern Approach, 440-455; Mankiw, Principles of 
Microeconomics, 311-312. 

მონოპოლისტური კონკურენცია (Monopolistic Competition) - 
არასრულყოფილი კონკურენციის მქონე საბაზრო სტრუქტურის ერთ-ერთი 

სახე, რომელშიც მრავალი ეკონომიკური აგენტი ყიდის მსგავს, მაგრამ 

არა იდენტურ საქონელს. სრულყოფილი კონკურენციის მსგავსად, ამ 

შემთხვევაშიც ბაზარზე საქმიანობს მრავალი გამყიდველი და ბაზარზე 

შესვლა/ბაზრიდან გასვლა შედარებით მარტივია. თუმცა, თუ სრულყოფილი 

კონკურენციის შემთხვევაში პროდუქცია ერთგვაროვანია, მონოპოლისტური 

კონკურენციის პირობებში წარმოებული პროდუქცია დიფერენცირებულია. 

მონოპოლისტური კონკურენციის არსებობისას თითოეული ეკონომი- 

კური აგენტი ხასიათდება მოთხოვნის დაღმავალი მრუდით, რაც მას 

გარკვეულ საბაზრო ძალაუფლებას ანიჭებს. ამით ეკონომიკური აგენტი 

ემსგავსება მონოპოლისტს, თუმცა მონოპოლისტისაგან განსხვავებით, მისი 

მოთხოვნის მრუდი უფრო მეტად ელასტიკურია. მართალია წარმოებული 

პროდუქცია დიფერენცირებულია, თუმცა მას მაინც ჰყავს ჩამნაცვლებლები, 
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ამიტომ მოთხოვნის მრუდის დახრილობა მსგავსი პროდუქციის ფასებზეა 

დამოკიდებული. საბაზრო წონასწორობის წერტილში მონოპოლისტური 

კონკურენტების ეკონომიკური მოგება მცირეა ან ნულის ტოლია.

მონოპოლისტური კონკურენცია ყველაზე გავრცელებულ საბაზრო 

სტრუქტურას წარმოადგენს, განსაკუთრებით მომსახურების ინდუსტრიაში. 

ეფექტიანობის ასპექტში მონოპოლისტური კონკურენცია არ არის 

პარეტო ოპტიმალური (ვინაიდან საბაზრო წონასწორული ფასი მეტია 

ზღვრულ დანახარჯზე). ეს არაეფექტურობა განპირობებულია სხვადასხვა 

სახეობის პროდუქციის წარმოებით. თუმცა, ვინაიდან ბაზარზე საქმიანობს 

მრავალი ეკონომიკური აგენტი და ბაზარზე შესვლა/ბაზრიდან გასვლა 

მარტივია, მონოპოლისტური კონკურენცია, როგორც წესი, კონკურენციის 

პოლიტიკისათვის  პრობლემას არ წარმოადგენს.

წყარო: OECD Glossary.

დაკავშირებული ტერმინები:

ბაზრის სტრუქტურა (Market Structure) 

ბაზარზე შესვლა/ბაზრიდან გასვლა (Market Entry/Exit the Market)

საბაზრო ძალაუფლება (Market Power)

სრულყოფილი კონკურენცია (Perfect Competition)

მონოპოლია (Monopoly)

მონოპოლიური ფასი (Monopoly Price) - მონოპოლიის პირობებში 

არსებული ფასი, რომელიც ზღვრულ დანახარჯზე მეტია. გამომდინარე 

იქიდან, რომ მონოპოლისტი არ განიცდის კონკურენტულ წნეხს, მის მიერ 

შეთავაზებული საქონლის ან მომსახურების ფასი აღემატება კონკურენტუ- 

ლი ბაზრის ფარგლებში არსებულ ფასს. ეკონომიკურ თეორიაში არსებობს 

განსხვავებული მოსაზრებები მონოპოლიური ფასის დაწესებასთან 

დაკავშირებით, რაც სხვადასხვა სახელმწიფოებში სამართლებრივი 

მიდგომების განსხვავებებსაც განაპირობებს. მაგალითად, ერთ-ერთი 

მოსაზრების თანახმად, კონკურენციის პოლიტიკის კუთხით, მონოპო- 

ლიური ფასის დაწესება ნებადართული უნდა იყოს, რადგან ასეთ 

შემთხვევაში მონოპოლისტს შეუძლია მიღებული მოგებით დააფინანსოს 
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დაკავშირებული ტერმინები:

მონოპოლია (Monopoly)

სრულყოფილი კონკურენცია (Perfect Competition)

მომხმარებელთა ინტერესების საწინააღმდეგო ქმედება (Exploitative Practice)

არასამართლიანად მაღალი ფასი (Excess Price)

რისკიანი კვლევა ან განვითარება და განახორციელოს ინოვაციური 

პროექტები. აღნიშნულის საპირისპიროდ, რიგი სახელმწიფოები კრძალავენ 

მომხმარებელთა ინტერესების საწინააღმდეგო ქმედებებს, მათ შორის, 

არასამართლიანად მაღალი ფასის დაწესებას.

წყარო: Varian, Intermediate Microeconomics – A Modern Approach, 440-455; Whish & Bailey, Competition Law 
(7th ed), 719-720.

მონოფსონია (Monopsony) - ბაზრის სტრუქტურა, როდესაც სახეზეა 

მხოლოდ ერთი მყიდველი. როდესაც ბაზარზე საქმიანობას ახორციელებს 

მხოლოდ რამდენიმე გამყიდველი, ამ შემთხვევაში სახეზეა ოლიგოფსონია. 

საზოგადოდ, როდესაც მყიდველები ფლობენ გარკვეულ ძალაუფლებას 

მათ მიერ შესყიდული პროდუქტის ფასზე, იგულისხმება რომ მათ გააჩნიათ 

მონოფსონიური ძალაუფლება. 

მონოფსონია (ან ოლიგოფსონია) ხშირ შემთხვევაში არ წარმოადგენს 

პრობლემურ საკითხს კონკურენციის პოლიტიკისათვის, მიუხედავად 

იმისა, რომ გულისხმობს არასაკმარის კონკურენციას. მისი მნიშვნელობა 

უფრო მეტად აქტუალური ხდება მაშინ, როდესაც იგი შერწყმულია 

მონოპოლიასთან ან ოლიგოპოლიასთან. ეკონომიკური აგენტის 

მონოპოლიური ძალაუფლების შეფასებისას, მნიშვნელოვანია იმის 

განსაზღვრა, თუ რამდენად ხდება ასეთი ძალაუფლების დაბალანსება 

მყიდველთა ძალაუფლებით. მონოპოლისტი ეკონომიკური აგენტის უნარი, 

გაზარდოს ფასები, შესაძლოა შემცირდეს ან სრულად განეიტრალდეს 

მონოფსონიური ან ოლიგოფსონიური მყიდველების ზეგავლენით.

მონოფსონიური ძალაუფლების  არსებობა ასევე მნიშვნელოვანია 

ვერტიკალური ინტეგრაციისა და შერწყმის შემთხვევებისას. საზოგადოდ 

მიღებულია, რომ როდესაც სახეზეა მონოფსონიური ძალაუფლება, ამ 
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დაკავშირებული ტერმინები:

მონოპოლია (Monopoly)

ოლიგოპოლია (Oligopoly)

სრულყოფილი კონკურენცია (Perfect Competition)

საბაზრო ძალაუფლება (Market Power)

ვერტიკალური ინტეგრაცია (Vertical Integration)

შერწყმა (Merger)

შემთხვევაში ხდება ვერტიკალური ინტეგრაციის  სტიმულირება. უფრო 

მეტიც, გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში, შესაძლოა 

იმის ჩვენებაც, რომ ვერტიკალურმა ინტეგრაციამ, თუნდაც ინტეგრაცია 

განხორციელდეს მონოპოლისტსა და მონოფსონისტს შორის (ორმხრივი 

მონოპოლია), შესაძლოა გაზარდოს ეკონომიკური ეფექტიანობა.

წყარო: OECD Glossary.

მოულოდნელი შემოწმება (Unannounced  Inspection/Dawn Raid) 
- ეკონომიკური აგენტის ადგილზე შემოწმების ერთ-ერთი სახე, როდესაც 

შემოწმება ხდება წინასწარი გაფრთხილების გარეშე. ევროკავშირში 

მოულოდნელი შემოწმება ძირითადად გამოიყენება მაშინ, როდესაც 

ევროკომისიას აქვს უტყუარი ინფორმაცია (მაგალითად, თანამშრომლობის 

პროგრამის ფარგლებში მოპოვებული აღიარება) კონკრეტული ეკონომიკური 

აგენტ(ებ)ის საქმიანობის ადგილას არსებული დოკუმენტაციის შესახებ, 

რომლის  მეშვეობითაც  შესაძლებელია აღნიშნული ეკონომიკური აგენტ(ებ)-

ის მიერ კონკურენციის შემზღუდველ შეთანხმებაში მონაწილეობის  

ფაქტის გამოვლენა ან დადასტურება. მოულოდნელ შემოწმებასთან 

დაკავშირებით, ევროკომისიის უფლებამოსილებები მოიცავს:  სავარაუდო 

კანონდამრღვევი ეკონომიკური აგენტის საქმიანობის ტერიტორიაზე 

შესვლას; ამ უკანასკნელის საკუთრებაში ან მფლობელობაში არსებული 

ტრანსპორტის ჩხრეკას; ბიზნესის წარმოებასთან დაკავშირებული 

ნებისმიერი ჩანაწერის გასინჯვისა და მათი ასლების გადაღება-

გამოთხოვის უფლებას, მისი ფორმატის მიუხედავად; ახსნა-განმარტებების 



115

მოთხოვნას ჩანაწერებთან დაკავშირებით და სხვა. მოულოდნელი 

შემოწმების შედეგად ამოღებული ინფორმაცია შესაძლოა მოკვლევის 

დაწყების საფუძველი გახდეს.

წყარო: Regulation 1/2003; EC Antitrust Manual of Procedures. 

მოქმედი კონკურენტი (Actual Competitor) - მოქმედი კონკურენტები 

ეწოდებათ ერთსა და იმავე შესაბამის ბაზარზე მოქმედ ეკონომიკურ 

აგენტებს. მოქმედ კონკურენტად ასევე შეიძლება ჩაითვალოს 

ეკონომიკური აგენტი, რომელსაც შესაბამის საქონელზე ფასის მცირე 

და მუდმივი ზრდის საპასუხოდ შეუძლია დაუყოვნებლივ გადაერთოს 

ამ საქონლის წარმოებაზე და ბაზარზე განათავსოს იგი მნიშვნელოვანი 

დამატებითი ხარჯების ან რისკების გარეშე (მიმწოდებლის მხრიდან 

დაუყოვნებელი ჩანაცვლებადობა). მოქმედ კონკურენტებს შორის 

შეთანხმება ან კონცენტრაცია განსაკუთრებული კონკურენტული რისკის 

მატარებელია. ამდენად, ეკონომიკური აგენტების მოქმედ კონკურენტებად 

მიჩნევამ დიდი გავლენა შეიძლება მოახდინოს კონკრეტული მოკვლევის 

ან კონცენტრაციის შედეგებზე.

წყარო: EC Glossary; EC Relevant Market Notice.

დაკავშირებული ტერმინები:

შესაბამისი ბაზარი (Relevant Market)

კონკურენცია (Competition)

პოტენციური კონკურენტი (Potential Competitor)

კონცენტრაცია (Concentration)

დაკავშირებული ტერმინები:

ადგილზე შემოწმება (Onsite Inspection)

კონკურენციის კანონმდებლობის აღსრულება (Competition Enforcement)

მოკვლევა (Investigation)

თანამშრომლობის პროგრამა (Leniency Programme)
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მრავალმხრივი ბაზარი  (Multi-sided Market) - ბაზარი, სადაც 

ეკონომიკური აგენტი მოქმედებს, როგორც პლატფორმა, რომლის 

ფარგლებშიც ხდება საქონლის ან/და მომსახურების შეთავაზება 

მომხმარებელთა რამდენიმე ჯგუფისათვის, იმის გათვალისწინებით, 

რომ მომხმარებელთა ერთი ჯგუფის მოთხოვნის ოდენობის ცვლილება 

დამოკიდებულია მომხმარებელთა დანარჩენი ჯგუფების მოთხოვნის 

ოდენობის ცვლილებაზე და პირიქით. 

მრავალმხრივი ბაზრის ყველაზე გავრცელებული სახეა ე.წ. 

მრავალმხრივი (ონლაინ) პლატფორმები. პლატფორმის მომხმარებელთა 

თითოეული ჯგუფის მოქმედებამ შესაძლოა გავლენა მოახდინოს 

პლატფორმის დანარჩენი მომხმარებლების ჯგუფების ქცევაზე და 

შესაბამისად, გამოიწვიოს პლატფორმის ქსელის ზრდა ან შემცირება. 

შესაბამისად, „პლატფორმათაშორისი ქსელური ეფექტის“ შეფასება 

მრავალმხრივი პლატფორმების ანალიზის ამოსავალი წერტილია. 

მრავალმხრივი ბაზრები/პლატფორმები ასევე ხასიათდება არა-

ნეიტრალური ფასწარმოქმნით (ფასწარმოქმნა გავლენას ახდენს 

პლატფორმის გავრცელების დონეზე). ამავდროულად, როგორც წესი, 

ხსენებული ბაზრები ერთ-ერთი მიმართულებით (ანუ, მომხმარებელთა 

ერთ-ერთი კატეგორიისთვის) ნულოვანი ფასის მქონეა.

მრავალმხრივი პლატფორმის მაგალითია დაჯავშნის კომპლექსური 

ვებგვერდები, სადაც ერთდროულად შეიძლება თვითმფრინავის 

ბილეთების შეძენა და სასტუმროს დაჯავშნა. ასეთი პლატფორმა 

ემსახურება ერთდროულად სამი სახის მომხმარებელს - ავიაკომპანიებს, 

სასტუმროს მეპატრონეებსა და ზემოაღნიშნული ორი სახის კომპანიის 

კლიენტებს. მრავალმხრივი პლატფორმაა ონლაინ ვიდეო ვებგვერდებიც, 

რომლებიც ემსახურება მინიმუმ სამი სახის მომხმარებელს: ვიდეო- 

მასალის განმათავსებლებს, რეკლამის განმათავსებლებს და მაყურებელს. 

მრავალმხრივი ბაზრების ანალიზი მნიშვნელოვანია კონკურენციის 

პოლიტიკის წარმართვისას, რადგან ეს უკანასკნელნი ყოველთვის 



117

არ ემორჩილებიან „კლასიკური“ ბაზრის ფუნქციონირების წესებს. 

მაგალითად, სადავოა მრავალმხრივ ბაზრებთან დაკავშირებულ საქმეებზე 

შესაბამისი ბაზრის განსაზღვრის წესი. ბაზრის განსაზღვრის სირთულიდან 

გამომდინარე, გართულებულია აღსრულების მთელი რიგი  პროცედურებიც 

(მაგალითად, კონცენტრაციების შეფასება, საბაზრო ძალაუფლების/

დომინანტური მდგომარეობის დადგენა და სხვა).

წყარო: Lafontaine & Slade, Exclusive Contracts and Vertical Restraints; OECD, Wismer & Rasek - Multi-Sided 
Markets; OECD, Rethinking Multi-sided Markets.

დაკავშირებული ტერმინები:

(შესაბამისი) ბაზრის განსაზღვრა (Market Definition)

ორმხრივი ბაზარი (Two-sided Market)

ქსელური ეფექტი (Network Effect)

ბაზრები ნულოვანი ფასით (Zero-price Markets) 

მტაცებლური ფასის დაწესება (Predatory Pricing) - სტრატეგია, 

რომლის თანახმადაც დომინანტი ეკონომიკური აგენტი ამცირებს ფასს და 

(გააზრებულად) უარს ამბობს მოგების გარკვეულ ნაწილზე მცირე ვადით, 

რათა ბაზრიდან განდევნოს კონკურენტები ან ხელი შეუშალოს ბაზარზე 

მათ შემოსვლას. თუკი ეს სტრატეგია გაამართლებს და კონკურენტები 

დატოვებენ ბაზარს ან თავს შეიკავებენ ბაზარზე შემოსვლისგან, 

დომინანტი ეკონომიკური აგენტი, გრძელვადიან პერსპექტივაში, კვლავ 

გაზრდის ფასს და მიიღებს მაღალ მოგებას. ეკონომიკურ ლიტერატურაში 

მტაცებლური ფასის რაციონალობისა და ეფექტიანობის შესახებ აზრთა 

სხვადასხვაობაა, რაც სხვადასხვა იურისდიქციაში ამ ქმედების მიმართ 

განსხვავებულ მიდგომასაც განაპირობებს. 

ევროკავშირისა და საქართველოს კონკურენციის კანონმდებლობის 

თანახმად, დომინანტი ეკონომიკური აგენტის მიერ მტაცებლური ფასის 

დაწესება დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებად მიიჩნევა. 

ევროკავშირის პრაქტიკაში გავრცელებული პრეზუმფციის თანახმად, 

მტაცებლურია ფასი, რომელიც საშუალო ცვლად დანახარჯზე ნაკლებია. 

ხსენებული ქმედება მიიჩნევა ბაზრიდან კონკურენტების განდევნისკენ 
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დაკავშირებული ტერმინები:

დანახარჯი (Cost)

ზღვრული დანახარჯი (Marginal Cost)

სრული დანახარჯი (Total Cost)

ცვლადი დანახარჯები (Variable Costs)

ალტერნატიული დანახარჯები (Alternative Costs/Opportunity Costs)

აუნაზღაურებელი დანახარჯები (Sunk Costs)

მიმართულად, რადგან სხვაგვარად, ეკონომიკურად უფრო რაციონალური 

იქნებოდა პროდუქტის წარმოებისგან თავის შეკავება, ვიდრე საშუალო 

ცვლად დანახარჯზე დაბალ ფასად მისი გაყიდვა. საშუალო ცვლად 

დანახარჯზე უფრო მაღალი, მაგრამ საშუალო სრულ დანახარჯზე დაბალი 

ფასის შემთხვევაში, საჭიროა დამატებითი ელემენტების გათვალისწინება. 

ამასთან, ეკონომიკურ აგენტს კონკურენტების ბაზრიდან განდევნის 

ნაცვლად, შესაძლოა დარჩენილი საქონლის მარაგების სრულად 

რეალიზაციის სურვილი ან სხვა ლეგიტიმური მოტივები ამოძრავებდეს, 

რომლებიც კონკურენციის ორგანომ მხედველობაში უნდა მიიღოს.

წყარო: EC Glossary; OECD Glossary; Faull & Nikpay, The EU Law of Competition, 397.

დაკავშირებული ტერმინები:

ფასისმიერი ქმედებები (Pricing Practices/Abuses) 

დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება (Abuse of Dominant Position)

ბაზრიდან განდევნის მიზნით განხორციელებული ქმედება (Exclusionary Practice)

მუდმივი დანახარჯები (Fixed Costs) - დანახარჯები, რომლებიც 

არ იცვლება გამოშვებული პროდუქციის რაოდენობის ან მიწოდებული 

მომსახურების მოცულობის ცვლილების  მიხედვით (მაგალითად: ქონების 

გადასახადი, უძრავი ქონების შეძენის საფასური ან იჯარის გადასახადი, 

სესხის პროცენტი და სხვა).

წყარო: Whish & Bailey, Competition Law (9th  ed), 733.
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დაკავშირებული ტერმინები:

დომინანტური მდგომარეობა (Dominant Position)

საბაზრო ძალაუფლება (Market Power)

ქვედა დონის ბაზარი (Downstream Market)

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმება (Anticompetitive Agreement)

კონკურენციის შეზღუდვის მიზანი/შედეგი (Anticompetitive Object/Effect)

მონოფსონია (Monopsony)

მყიდველის ძალაუფლება (Buyer Power) - ერთი ან მეტი მყიდველის 

უნარი, მოიპოვოს ხელსაყრელი სავაჭრო პირობები მიმწოდებლებისაგან. 

მყიდველის ძალაუფლება კონკურენტული ანალიზის მნიშვნელოვანი 

ელემენტია, რადგან ძლიერ მყიდველებს  ძლიერი გამყიდველების საფასო 

პოლიტიკაზე გავლენის მოხდენა, ანუ შესაბამის ბაზარზე „ძალაუფლებათა 

ბალანსის“ მიღწევა შეუძლიათ. თუმცა, მყიდველის ძალაუფლება ნებისმიერ 

შემთხვევაში დადებით ეფექტს არ იწვევს. თუ ძლიერი მყიდველი ხვდება 

სუსტ გამყიდველს, შედეგი შესაძლოა უარესი იყოს, ვიდრე  ძალაუფლების 

არმქონე მყიდველის შემთხვევაში იქნებოდა. მყიდველის ძალაუფლების 

შედეგები დამოკიდებულია იმაზეც, აქვს თუ არა მყიდველს, თავის მხრივ, 

საბაზრო ძალაუფლება ქვედა დონის ბაზარზე.

პრაქტიკაში, მყიდველის ძალაუფლების შეფასება აღსრულების 

რამდენიმე პროცედურის შემადგენელი ნაწილია. მაგალითად, ის 

გამოიყენება შესაბამის ბაზარზე დომინანტური მდგომარეობის დადგენი- 

სას. თუ შესაბამის ბაზარზე არსებობს ძლიერი გამყიდველი, მაგრამ 

მყიდველის ძალაუფლება ქმნის „ძალაუფლებათა ბალანსს“, შესაძლოა 

ჩაითვალოს, რომ მყიდველს არ უკავია დომინანტური მდგომარეობა 

შესაბამის ბაზარზე. მყიდველის ძალაუფლება შესაძლოა მიიღწეს 

მყიდველთა შეთანხმების საფუძველზეც. მსგავსი შეთანხმება 

კონკურენციის საწინააღმდეგოა, თუ მას აქვს კონკურენციის შეზღუდვის 

მიზანი ან შედეგი (მაგალითად, თუ სახეზეა შესყიდვის ფასის ფიქსირება 

მყიდველების მიერ).

წყარო: EC Glossary; EC Non-horizontal Merger Guidelines.
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მშობელი კომპანია (Parent Company) - კომპანია, რომელიც 

ფლობს ერთ ან რამდენიმე სხვა კომპანიას. ეს უკანასკნელნი შვილობილ 

კომპანიებად იწოდებიან. მშობელი კომპანია შეიძლება იყოს ჰოლდინგური 

კომპანია, მაგრამ ის კარგავს ამ სტატუსს, თუკი აქტიურად ერევა 

შვილობილი კომპანიების საქმიანობაში.

მწარმოებლის დანაზოგი (Producer Surplus) - გამყიდველისათვის 

საქონელში გადახდილი ღირებულებისა და გამყიდველის დანახარჯების 

სხვაობა. მწარმოებლის დანაზოგი ზომავს გამყიდველის მიერ ბაზარზე 

საქმიანობით მიღებულ სარგებელს. 

წყარო: OECD Glossary.
წყარო:  Mankiw, Principles of Microeconomics, 143.

დაკავშირებული ტერმინები:

შვილობილი კომპანია (Subsidiary) 

ჰოლდინგური კომპანია (Holding Company)

დაკავშირებული ტერმინები:

მომხმარებლის დანაზოგი (Consumer Surplus)
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ოლიგოპოლია (Oligopoly) - ბაზრის სტრუქტურის ერთ-ერთი სახე, 

რომელიც ხასიათდება მცირე რაოდენობის მსხვილი მიმწოდებლებით, 

რომლებიც აცნობიერებენ ურთიერთდამოკიდებულებას სტრატეგიული 

გადაწყვეტილებების მიღებისას, მაგალითად, ფასებთან, წარმოების 

მოცულობასთან ან ხარისხთან დაკავშირებით. შედეგად, ოლიგოპოლიური 

ბაზრის ყოველი მონაწილე ითვალისწინებს სხვა მონაწილეთა შესაძლო 

საპასუხო რეაქციას მის ნებისმიერ ქცევაზე. ოლიგოპოლიური ბაზრის 

შეფასება რთული და კომპლექსურია, თუმცა, ნებისმიერ შემთხვევაში, 

ოლიგოპოლიის შეფასებისას მთავარი საკითხია იმის დადგენა, თუ როგორ 

მოქმედებენ ეკონომიკური აგენტები, როდესაც აანალიზებენ თავიანთ 

ურთიერთდამოკიდებულებას.  

კონკურენციის კუთხით, მნიშვნელოვანია, ერთი მხრივ, ლეგიტიმური 

ოლიგოპოლიური ქცევისა და, მეორე მხრივ, ფარული გარიგების 

განსხვავება. მაგალითად, დამატებითი მტკიცებულებების გარეშე, 

კონკურენციის შემზღუდველ შეთანხმებულ ქმედებად არ ჩაითვლება 

ეკონომიკური აგენტების პარალელური ქცევა, რაც ოლიგოპოლიური 

ბაზრის განჭვრეტადობით შეიძლება იყოს გამოწვეული. გარდა ამისა, 

ევროკავშირის კონკურენციის კანონმდებლობა ასევე იცნობს ჯგუფური 

დომინანტური მდგომარეობის ცნებასაც, რაც სწორედ ოლიგიპოლიურ 

ბაზრებს უკავშირდება. ამასთან, ოლიგოპოლიური ბაზრის სტრუქტურა 

მნიშვნელოვან როლს თამაშობს კონცენტრაციების ანალიზის დროსაც. 

მაგალითად, პრობლემურად მიიჩნევა ოლიგოპოლიურ ბაზარზე 

მნიშვნელოვანი კონკურენტების კონცენტრაცია, რომლებიც წარსულში 

ერთმანეთზე კონკურენტულ წნეხს ახორციელებდნენ. 
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დაკავშირებული ტერმინები:

ბაზრის სტრუქტურა (Market Structure)

მონოპოლია (Monopoly)

სრულყოფილი კონკურენცია (Perfect Competition)

მონოპოლისტური კონკურენცია (Monopolistic Competition)

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმება (Anticompetitive Agreement)

ფარული გარიგება (Collusion)

კონცენტრაცია (Concentration)

ორმხრივი ბაზარი (Two-sided Market) - ორმხრივია ბაზარი, 

რომლის ფარგლებშიც მიმწოდებლები საქონელს ან მომსახურებას 

ერთდროულად სთავაზობენ მომხმარებლთა ორ ურთიერთდამოკიდებულ 

ჯგუფს. ორმხრივ ბაზრებს ხშირად ორმხრივ პლატფორმებს უწოდებენ. 

ორმხრივი პლატფორმის მომხმარებელთა ჯგუფებს შორის ადგილი 

აქვს არაპირდაპირ ქსელურ ეფექტებს. ამასთან, აღნიშნული ბაზრები 

ხასიათდება არანეიტრალური ფასწარმოქმნით (ფასწარმოქმნა გავლენას 

ახდენს პლატფორმის გავრცელების დონეზე). 

ორმხრივი პლატფორმებია, მაგალითად: რეკლამაზე დამოკიდებული 

მედია (ჟურნალები, ტელევიზიები და სხვა), რომელიც ერთდროულად 

ემსახურება მკითხველს ან მაყურებელს და რეკლამის განმათავსებელს; 

გადახდის სისტემები (ნაღდი ფული, საბანკო ბარათები და სხვა), 

რომელიც მომსახურებას უწევს როგორც მყიდველს, ასევე გამყიდველს; 

კომპიუტერული პროგრამების პლატფორმები, რომელიც ერთდროულად 

ემსახურება აპლიკაციების შემქმნელებს,  მომხმარებლებს და სხვა.

ორმხრივი ბაზრების ანალიზი ყოველთვის არ ემორჩილება 

„კლასიკური“ ბაზრის ფუნქციონირების წესებს. მაგალითად, ორმხრივი 

ბაზრის არსებობისას შესაძლებელია,  რომ მომხმარებელთა ერთი 

ჯგუფისათვის საქონლის ან მომსახურების შეთავაზება მოხდეს ნულოვანი 
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ფასით. ეს თავისთავად ართულებს შესაბამისი ბაზრის განსაზღვრას. 

ასევე არსებობს აზრთა სხვადასხვაობა ორმხრივ ბაზრებზე ცალკეული 

ქმედებების კონკურენტული ეფექტის შეფასების შესახებ. მაგალითად, 

არ არსებობს კონსენსუსი, თუ როგორ უნდა გაიზომოს ან რა კუთხით 

უნდა იქნას მხედველობაში მიღებული ეფექტიანობის ზრდა ბაზრის ერთ-

ერთ მხარეს, როდესაც ბაზრის მეორე მხარეს კონკურენციის შეზღუდვას 

აქვს ადგილი. საერთაშორისო დონეზე, გამოწვევად რჩება სხვადასხვა 

იურისდიქციებში ერთობლივი მიდგომების არარსებობა.

წყარო:  OECD, Roundtable on Two-sided Markets.  

დაკავშირებული ტერმინები:

(შესაბამისი) ბაზრის განსაზღვრა (Market Definition)

მრავალმხრივი ბაზარი (Multi-sided Market)

ქსელური ეფექტი (Network Effect)

ბაზრები ნულოვანი ფასით (Zero-price Markets)
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პარალელური ვაჭრობა (Parallel Trade) - საქონლით ვაჭრობა, 

რომელსაც ადგილი აქვს კონკრეტული ეკონომიკური აგენტის მიერ 

შექმნილი ოფიციალური სადისტრიბუციო ქსელის გარეთ. პარალელური 

ვაჭრობის მოტივაცია ჩნდება მაშინ, როდესაც მწარმოებლები სხვადასხვა 

ქვეყნებისათვის განსხვავებულ ფასებს აწესებენ, ეყრდნობიან რა ეროვნულ 

განსხვავებას მომხმარებელთა ქცევაში. მსგავსი სიტუაციის საპასუხოდ, 

პარალელურად მოვაჭრეები ყიდულობენ პროდუქტს იქ, სადაც ის იყიდება 

უფრო დაბალ ფასად და ყიდიან უფრო მაღალფასიან ბაზრებზე. ამგვარად 

წარმოქმნილ საქონლის მიმოქცევას პარალელური ვაჭრობა ეწოდება. 

ევროკავშირში პარალელური ვაჭრობა წახალისებული და დაცულია, რადგან 

ის ხელს უწყობს ეროვნულ ბაზრებს შორის განსხვავებების აღმოფხვრასა 

და შიდა ბაზრის ინტეგრაციას. შედეგად, ეკონომიკური აგენტების 

მიერ პარალელური ვაჭრობისთვის ხელოვნური ბარიერების შექმნა, 

როგორც წესი, კონკურენციის კანონმდებლობის დარღვევად ჩაითვლება. 

ეკონომიკურ თეორიაში ხშირად ამგვარ მოვლენას „არბიტრაჟი“ ეწოდება. 

წყარო: EC Glossary; ბლანშარი „მაკროეკონომიკა“.

დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმება (Anticompetitive Agreement)

სრული ტერიტორიული დაცვა (Absolute Teritorial Protection)

პასიური გაყიდვები (Passive Sales) - გაყიდვები ინდივიდუალური 

მომხმარებლებისათვის პირდაპირი შეთავაზების გარეშე, მათი მოთხოვ- 

ნის საპასუხოდ, საქონლისა და მომსახურების მიწოდების ჩათვლით. 

ზოგადი რეკლამა ან წახალისება, რომელიც აღწევს სხვა დისტრიბუტორთა 

ექსკლუზიურ ტერიტორიებზე მყოფ მომხმარებლებამდე ან მომხმარე- 

ბელთა ჯგუფებამდე, ხოლო იმავდროულად წარმოადგენს გონივრულ გზას 
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დაკავშირებული ტერმინები:

დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება (Abuse of Dominant Position)

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმება (Anticompetitive Agreement)

კარტელი (Cartel)

სტრუქტურული ან ქცევითი ღონისძიებები (Structural or Behavioral Remedies)
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მომხმარებლებამდე მისაღწევად თავად გამყიდველისთვის განსაზღვრულ 

(ექსკლუზიურ) ტერიტორიაზე, განიხილება, როგორც პასიური გაყიდვა. 

პასიური გაყიდვების სახედ შეიძლება ასევე ჩაითვალოს ონლაინ-

გაყიდვები.

წყარო: EC Guidelines on Vertical Restraints; EC Guidance on By Object Restrictions.

დაკავშირებული ტერმინები:

აქტიური გაყიდვები (Active Sales)

მომხმარებელი (Consumer)

პირობითი ვალდებულება (Commitment) - ევროკავშირის 

კონკურენციის სამართალში „პირობითი ვალდებულება“ ეწოდება 

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმებებისა (კარტელების გარდა) და 

დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების შესახებ მიმდინარე 

ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში, წარმოებაში მონაწილე 

ეკონომიკური აგენტების ნებაყოფლობით შეთავაზებას.  კერძოდ, სავარაუ- 

დო კანონდამრღვევ ეკონომიკურ აგენტებს აქვთ შესაძლებლობა, 

აიღონ პირობითი ვალდებულებები ევროკომისიის მიერ გამოკვეთილი 

კონკურენტული პრობლემების გადასაწყვეტად. იმ შემთხვევაში, 

თუ პირობით ვალდებულებებს მისაღებად მიიჩნევს, ევროკომისია 

დაამტკიცებს მათ, რაც ეკონომიკურ აგენტებს ავალდებულებს, დადგენილ 

ვადაში შეასრულონ ისინი. ამ პროცედურის ფარგლებში, როგორც წესი, 

ევროკომისია არ ადგენს კანონდარღვევას და არც სანქციას იყენებს. 

შესაბამისად, პირობითი ვალდებულებები კონკურენტული პრობლემების 

გადაჭრის მოქნილ გზას წარმოადგენს.

წყარო: Regulation 1/2003; EC Glossary.
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პოტენციური კონკურენტი (Potential Competitor) - ეკონომიკური 

აგენტი განიხილება პოტენციურ კონკურენტად, თუ არსებობს მტკიცებულება, 

რომ მას შეუძლია და, დიდი ალბათობით, განახორციელებს საჭირო 

დამატებით ინვესტიციებს ან გაიღებს სხვა აუცილებელ დანახარჯებს 

შესაბამის ბაზარზე შესასვლელად, ამავე ბაზარზე ფასების მცირე და 

მუდმივი ზრდის საპასუხოდ. ეს შეფასება უნდა ეფუძნებოდეს რეალისტურ 

საფუძვლებს, მხოლოდ ბაზარზე შესვლის თეორიული შესაძლებლობა 

საკმარისი არ არის. საჭიროა, რომ ბაზარზე შესვლა საკმარისად 

სწრაფად მოხდეს იმისათვის, რომ პოტენციური შესვლის საფრთხე 

ბაზრის მონაწილეების ქცევის შეზღუდვის საფუძველს წარმოადგენდეს. 

ჩვეულებრივ, ეს ნიშნავს, რომ ბაზარზე შესვლა უნდა მოხდეს  მოკლე 

ვადაში. საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, პოტენციური 

კონკურენტი არის დაინტერესებული ეკონომიკური აგენტი, რომელსაც  

აქვს დასაბუთებული განზრახვა შესაბამის ბაზარზე შესასვლელად.

კონკურენციის კანონმდებლობის აღსრულების პროცესში, პოტენციური 

კონკურენტების განსაზღვრას დიდი მნიშვნელობა აქვს. მაგალითად, 

ევროკავშირში ხსენებული სახის კონკურენტები მხედველობაში არ 

მიიღებიან შესაბამისი ბაზრის განსაზღვრისას, თუმცა მათგან მომდინარე 

კონკურენტული წნეხი ბაზარზე მოქმედი ეკონომიკური აგენტების საბაზრო 

ძალაუფლების  შეფასებისას ერთ-ერთი ფაქტორია.

წყარო: “კონკურენციის შესახებ” საქართველოს კანონი, მუხლი 3, ქვეპუნქტი „დ“; EC Glossary; EC 
Relevant Market Notice; EC Guidelines on Vertical Restraints.

დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენცია (Competition)

მოქმედი კონკურენტი (Actual Competitor)

ბაზარზე შესვლა/ბაზრიდან გასვლა (Market Entry/Exit the Market)

(შესაბამისი) ბაზრის განსაზღვრა (Market Definition)

საბაზრო ძალაუფლება (Market Power)
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პოტენციური კონკურენცია (Potential Competition) - კონკურენტული  

წნეხი შესაბამის ბაზარზე მოქმედ ეკონომიკურ აგენტებზე, რომელსაც 

იწვევს ახალი ეკონომიკური აგენტების ამ ბაზარზე შესვლის სურვილი ან/

და ამის გონივრულ ვადებში განხორციელების პოტენციალი. შესაბამის 

ბაზარზე ახალი შემსვლელები შეიძლება მოიზიდოს ამ კონკრეტულ 

ბაზარზე ნორმალურზე მაღალმა მოგებამ, რაც (სავარაუდოდ) შეზღუდული 

კონკურენციიდან გამომდინარეობს. 

კონკურენციის კანონმდებლობის აღსრულების პროცესში, პოტენციური 

კონკურენციის ანალიზი ხორციელდება ბაზარზე მოქმედი კომპანიების 

საბაზრო ძალაუფლების შეფასებისას. როგორც წესი, დამატებითი 

ეკონომიკური აგენტების ბაზარზე შესვლით იზრდება მიწოდების ოდენობა, 

მცირდება ფასი და გამოირიცხება ნორმალურზე მაღალი მოგება. 

შესაბამისად, ბაზარზე შესვლის რეალურ შესაძლებლობას გარკვეული 

„დისციპლინის ეფექტი“ აქვს მოქმედი კონკურენტების ქცევაზე. ამ 

უკანასკნელთათვის პოტენციური კონკურენცია იკლებს, როდესაც ბაზარზე 

შესვლის ბარიერები მაღალია. შესაბამისად, პოტენციური კონკურენციის 

არსებობა ავტომატურად არ ნიშნავს, რომ ბაზარზე მოქმედ ეკონომიკურ 

აგენტ(ებ)ს არ უკავია დომინანტური მდგომარეობა, ან არ მოხდება ამ 

მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება.

წყარო:  EC Glossary; EC Relevant Market Notice; OECD Glossary.

დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენცია (Competition)

მოქმედი კონკურენტი (Actual Competitor)

პოტენციური კონკურენტი (Potential Competitor)

საბაზრო ძალაუფლება (Market Power)

(ბაზარზე) შესვლის ბარიერები (Entry Barriers)

დონინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება (Abuse of Dominant Position)
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რეგულირება (Regulation) - ფართო გაგებით, რეგულირება 

გულისხმობს საჯარო ორგანოების მიერ ქცევის წესების დადგენას, 

რომელთა მიზანია კერძო სექტორის წარმომადგენლების (ფიზიკური და 

იურიდიული პირების) ეკონომიკური ქცევის გარკვეულ ჩარჩოებში მოქცევა, 

ხოლო აღსრულება უზრუნველყოფილია სანქციების გამოყენებით. 

არსებობს რეგულირების მრავალი ინსტრუმენტი, ხოლო მისი ყველაზე 

ხშირი სამიზნეა ფასი, წარმოების მოცულობა, მოგება, სტანდარტები 

და სხვა. რეგულირების მიზანშეწონილობის დასაბუთება ხდება ისეთი 

არგუმენტებით, როგორიცაა: ბაზრის ჩავარდნა, პოტენციური საბაზრო 

ძალაუფლების შეზღუდვა, ეფექტიანობის ზრდა და სხვა.

პრაქტიკაში გავრცელებულია ისეთი დარგების რეგულირება, 

რომლებშიც, ბაზრის თავისებურებებიდან გამომდინარე, დერეგულირების 

პირობებში ვერ იქმნება ჯანსაღი კონკურენტული გარემო. ასეთ სექტორებს, 

როგორ წესი, მიეკუთვნება კომუნიკაციების, ენერგეტიკის, ფინანსური/

საბანკო და სადაზღვევო სექტორები. ზოგიერთ ქვეყანაში რეგულირებულია 

ასევე სარკინიგზო, საფოსტო და სხვა მსგავსი სექტორებიც. ხსენებული 

რეგულაციების აღსრულება ევალებათ დარგის შესაბამის მარეგულირებელ 

ორგანოებს. ამ ბაზრებზე კონკურენციის პარამეტრების მარეგულირებელი 

კანონმდებლობის შემოღების შემთხვევაში, აუცილებელი ხდება 

დარგობრივ მარეგულირებლებსა და კონკურენციის ორგანოებს შორის 

თანამშრომლობა. იმ შემთხვევაში, თუ სპეციალური რეგულაციებით 

ეკონომიკურ აგენტებს ევალებათ გარკვეული ქმედებების განხორციელება, 

რომლებიც ამავდროულად წარმოადგენს კონკურენციის წესების 

დარღვევას, ისინი ამგვარი საკანონმდებლო ვალდებულების არგუმენტით 

გათავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისგან. ამასთან, სახელმწიფოს მიერ 

კონკრეტული ქმედების მხოლოდ წახალისება (როდესაც ეკონომიკური 

აგენტები ინარჩუნებენ ავტონომიური გადაწყვეტილების მიღების 
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შესაძლებლობას) ვერ იქნება კონკურენციის წესების დარღვევისთვის 

პასუხისმგებლობის აცილების საფუძველი. 

დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენცია (Competition)

კონკურენციის პოლიტიკა (Competition Policy)

ბაზრის ჩავარდნა (Market Failure)

ეფექტიანობა (Efficiency)

საბაზრო ძალაუფლება (Market Power)

წყარო: OECD Glossary; Whish & Bailey, Competition Law (7th  ed.), 137-138.

რეკომენდებული ან შეთავაზებული ფასი (Recommended or  
Suggested Price) - კომერციული საქმიანობისას შესაძლოა მიმწოდებ- 

ლებმა დისტრიბუტორებს შესთავაზონ პროდუქტის შემდგომი გაყიდვის 

ფასი. გარკვეულ შემთხვევებში, მიმწოდებლები ასევე მიუთითებენ 

მაქსიმალურ გასაყიდ ფასზე, რათა საცალო მოვაჭრეების მიერ საკუთარი 

მარჟის ზრდის ხარჯზე გაყიდვების საერთო რაოდენობის შემცირება 

აირიდონ თავიდან. კონკურენციის კანონმდებლობა თავისთავად არ 

კრძალავს ფასის რეკომენდაციას ან შეთავაზებას. ამავე დროს, არაერთ 

სახელმწიფოში აკრძალულია  მინიმალური გასაყიდი ფასის დაწესება. 

ამდენად, რეკომენდებული ან შეთავაზებული ფასი შეიძლება ჩაითვალოს 

კონკურენციის შემზღუდველ ქმედებად იმ შემთხვევაში, თუ ის რეალურად 

ფასის უკანონო ფიქსირების შეფარულ საშუალებას წარმოადგენს. 

ევროკავშირში, რეკომენდებული ან შეთავაზებული ფასის შეფასებისას 

მხედველობაში მიიღება მიმწოდებლებს შორის კონკურენციის შემცირების 

ან ფარული გარიგების რისკიც.

დაკავშირებული ტერმინები:

სარეალიზაციო ფასის შენარჩუნება (Resale Price Maintenance)

ფარული გარიგება (Collusion)

საცალო მოვაჭრე (Retailer)

ფასის დადგენა (ფიქსირება) (Price Fixing)

წყარო: OECD Glossary; EC Guidelines on Vertical Restraints.
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რწმუნებული (Trustee) - ევროკავშირში რწმუნებული ეწოდება 

იურიდიულ ან ფიზიკური პირს,  რომელიც ინიშნება კონცენტრაციების დროს 

დაკისრებული ღონისძიებების ზედამხედველობისა და იმპლემენტაციის 

მიზნით. რწმუნებული, ევროკომისიის თანხმობით, ინიშნება კონცენტრა- 

ციის იმ მხარეების მიერ, რომლებმაც ევროკომისიას შესთავაზეს  

შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელება (მაგალითად, აქტივების 

ნაწილობრივი გასხვისება). რწუნებულის უფლება-მოვალეობები 

გაწერილია სპეციალური შეთანხმებით. პრაქტიკაში, რწმუნებულს ეძლევა 

უფლება, მხარეებს შესთავაზოს, საჭიროების შემთხვევაში კი - აიძულოს, 

კონცენტრაციის პირობების სრულყოფილი შესრულებისთვის საჭირო 

ღონისძიებების განხორციელება. მას ასევე აქვს უფლებამოსილება, 

მხარ(ეებ)ის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესაბამისად, გაასხვისოს 

ბიზნესის ნაწილი, თუ თავად მხარეებმა ვერ შეძლეს ამის დადგენილ 

დროში გაკეთება.

წყარო: EC Glossary; EU Commission, Explanatory Note on Divestitures.

დაკავშირებული ტერმინები:

კონცენტრაცია (Concentration)

სტრუქტურული ან ქცევითი ღონისძიებები (Structural or Behavioral Remedies)

პირობითი ვალდებულებები (Commitments) 

აქტივების ნაწილობრივი გასხვისება (Divestiture)



დაკავშირებული ტერმინები:

საბაზრო წილი (Market Share)

ბაზრის სტრუქტურა (Market Structure) 

კარტელი (Cartel)

დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება (Abuse of Dominant Position)

(ბაზარზე) შესვლის ბარიერები (Entry Barriers)
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საბაზრო ძალაუფლება (Market Power) - კონკურენციის პოლიტიკის 

ერთ-ერთი მთავარი ცნება, რომელიც აღნიშნავს ეკონომიკური აგენტის 

(ან მათი ჯგუფის) უნარს, დააწესოს და შეინარჩუნოს იმაზე მაღალი 

ფასი, ვიდრე ეს შესაძლებელი იქნებოდა სრულყოფილი კონკურენციის 

პირობებში. საბაზრო ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების შედეგად, 

კომპანია კონკურენტულზე მაღალ მოგებას იღებს (მოკლე ვადით მაინც), 

ამავდროულად კი მცირდება წარმოება და ეკონომიკური კეთილდღეობა. 

საბაზრო ძალაუფლება განისაზღვრება ბაზრის სტრუქტურის ანალიზის 

პროცესში, რაც საჭიროებს იგივე ან მასთან ჩანაცვლებადი საქონლის სხვა 

მწარმოებლების შესაძლებლობების შესწავლას. საბაზრო ძალაუფლების 

შეფასებისათვის ასევე აუცილებელია ბაზარზე შესვლის ბარიერების,  

ზრდის პოტენციალისა და ინოვაციების შეფასება. საბაზრო ძალაუფლების 

ანალიზი  შეიძლება  ისეთ ხარისხობრივ კრიტერიუმებსაც მოიცავდეს, 

როგორიცაა: ფინანსური რესურსები, ვერტიკალური ინტეგრაციის ხარისხი 

ან შესაბამისი საწარმოს პროდუქციის მრავალფეროვნება. კონკურენციის 

კანონმდებლობა კრძალავს საბაზრო ძალაუფლების კანონსაწინააღმდეგო 

გზებით (მაგალითად, კარტელი) მოპოვებას და მის ბოროტად გამოყენებას.

წყარო: ბრძანება №30/09-3; EC Glossary; OECD Glossary; Landes & Posner, Market Power in Antitrust Cases.
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საბაზრო წილი (Market Share) - შესაბამის ბაზარზე ეკონომიკური 

აგენტის შეფარდებითი ზომის მაჩვენებელი, რომელიც გამოხატავს 

წარმოების, გაყიდვების ან საწარმოო სიმძლავრეების საერთო მოცულობაში 

კომპანიის წილის პროპორციას. მოგებასთან ერთად, საბაზრო წილის 

გაზრდა განსაკუთრებით ხშირად მოიხსენიება ეკონომიკური აგენტების 

მიზნებს შორის, რაც განპირობებულია იმით, რომ საბაზრო ეკონომიკაში 

საბაზრო  წილი, მასშტაბის ეფექტი და  მოგება ხშირად დადებითი ურთიერთ- 

კავშირით ხასიათდება. 

საბაზრო წილის გამოთვლა კონკურენტული ანალიზის ერთ-ერთი 

პირველი ეტაპია. საბაზრო წილი საბაზრო ძალაუფლების შესაფასებლად 

გამოიყენება. თუმცა, ბაზრის მნიშვნელოვანი წილის ფლობა ყოველთვის 

არ არის საკმარისი პირობა იმისათვის, რომ დადგინდეს ეკონომიკური 

აგენტის საბაზრო ძალაუფლება. მაგალითად, იმ შემთხვევაში, თუ ბაზარზე 

შესვლის ბარიერები დაბალია და ბაზარზე ახალ მონაწილეთა შესვლის 

საფრთხე აფერხებს საბაზრო ძალაუფლების გამოყენებას, ითვლება, 

რომ ბაზრის მონაწილეები (მათ შორის, დიდი წილის მქონენიც) საკმარის 

კონკურენტულ წნეხს განიცდიან და შესაბამისად, საბაზრო ძალაუფლება 

სახეზე არაა. ანალიზისას აუცილებელია დაკვირვება არა მხოლოდ 

ეკონომიკური აგენტის აბსოლუტურ საბაზრო წილზე, არამედ საბაზრო 

წილზე კონკურენტებთან მიმართებაშიც.

წყარო: ბრძანება №30/09-3, EC Glossary; OECD Glossary; EC Relevant Market Notice.

დაკავშირებული ტერმინები:

საბაზრო ძალაუფლება (Market Power)

(ბაზარზე) შესვლის ბარიერები (Entry Barriers)

მასშტაბის ეფექტი (Economies of Scale)
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საბითუმო მოვაჭრე (Wholesaler) - მიწოდების ჯაჭვის შუამავალი 

რგოლი, რომელიც  ყიდულობს დიდი რაოდენობით საქონელს და ყიდის 

მას უფრო მცირე პარტიებად დისტრიბუტორებზე ან საცალო მოვაჭრეებზე. 

წყარო: EC Glossary; Ezrachi, EU Competition Law, 5-19.

დაკავშირებული ტერმინები:

მიწოდების ჯაჭვი (Supply Chain) 

საცალო მოვაჭრე (Retailer)

საერთაშორისო თანამშრომლობა (International Cooperation) 
- ორი ან მეტი ქვეყნის კონკურენციის ორგანოს თანამშრომლობა 

კონკურენციის პოლიტიკის წარმართვისა და კანონმდებლობის აღსრულე- 

ბის სფეროში, რომელიც ძირითადად არაფორმალური ურთიერთობებით 

ხორციელდება, თუმცა ზოგჯერ დაფუძნებულია თანამშრომლობის 

შესახებ ფორმალურ შეთანხმებებზე. საერთაშორისო თანამშრომლობის 

მიზნებია: ინფორმაციის ურთიერთგაცვლა საქმეებთან დაკავშირებით, 

რომლებიც კონკურენციის ორგანოების ორმხრივი ინტერესის საგანია; 

ურთიერთდახმარება აღსრულების პროცესში; მიდგომათა კოორდინაცია 

ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა - შესაბამისი ბაზრის განსაზღვრა, 

სტრუქტურული და ქცევითი ღონისძიებები და სხვა. 

გარდა მიმდინარე საქმეებთან დაკავშირებული თანამშრომლობისა, 

კონკურენციის ორგანოები თანამშრომლობენ აგრეთვე  მრავალმხრივი 

და საერთაშორისო ფორუმების ფარგლებში, როგორიცაა: კონკურენციის 

საერთაშორისო ქსელი (ICN), ეკონომიკური თანამშრომლობისა და 

განვითარების ორგანიზაციის (OECD) კონკურენციის  კომიტეტი და 

კონკურენციის რეგიონალური ცენტრი (OECD-GVH RCC),  გაეროს 

ვაჭრობისა და განვითარების კონფერენციის (UNCTAD) კონკურენციის 

სფეროს ექსპერტთა სამთავრობოთაშორისო ჯგუფი, მსოფლიო სავაჭრო 

ორგანიზაციის (WTO) კონკურენციისა და ვაჭრობის სამუშაო ჯგუფი 

და სხვა. ამ შემთხვევაში, საერთაშორისო თანამშრომლობის მიზანია 
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კონკურენციის პოლიტიკის თემატიკაზე მოსაზრებების ურთიერთგაცვლა, 

საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარება და კონსენსუსის წახალისება, 

კონკურენციის პოლიტიკის განვითარების მიზნით რეკომენდაციების 

შემუშავება და სხვა. ევროკავშირში, ევროკომისიასა და ევროკავშირის 

ქვეყნების კონკურენციის ორგანოებს შორის მჭიდრო თანამშრომლობა 

ხდება კონკურენციის ევროპული ქსელის (ECN) ფარგლებში.

საქართველოს კონკურენციის სააგენტო აქტიურად მონაწილეობს 

როგორც ორმხრივი, ისე მრავალმხრივი თანამშრომლობის 

საერთაშორისო ინიციატივებში. ამასთან, სააგენტოს გაფორმებული 

აქვს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი არაერთი ქვეყნის 

კონკურენციის ორგანოსთან.

წყარო: EC Glossary; საქართველოს კონკურენციის სააგენტო - competition.ge; European Commission - 
http://ec.europa.eu/competition/ecn/index_en.html; OECD - http://www.oecd.org/competition/. 

დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენციის ადვოკატირება (Competition Advocacy)

კონკურენციის კანონმდებლობის აღსრულება (Competition Enforcement)

სტრუქტურული ან ქცევითი ღონისძიებები (Structural or Behavioral Remedies)

(შესაბამისი) ბაზრის განსაზღვრა (Market Definition)

საზოგადოებრივი საქონელი (Public Goods) - არაგამორიცხვადი და 

არამეტოქეობაუნარიანი საქონელი, რომლის წარმოებაც არ ანაზღაურდება. 

შესაბამისად, კერძო ორგანიზაციებს არ აქვთ მისი წარმოების ეკონომიკური 

მოტივაცია, ხოლო მომხმარებელს შეუძლია იგი გამოიყენოს საფასურის 

გადახდის გარეშე, რაც, თავის მხრივ, შესაძლოა ,,უბილეთო მგზავრობის 

პრობლემას“ ქმნიდეს. საზოგადოებრივი საქონლის მაგალითია 

სახელმწიფო თავდაცვა ან ქუჩის განათება. რაციონალური, უკიდურესად 

ინდივიდუალისტური ადამიანი, რომელიც მხოლოდ მის მოგებასა და 

დანახარჯს აღიქვამს, მოტივირებული იქნება, იყოს ამ მომსახურების 

მიმღები ,,უბილეთო მგზავრი“, თუმცა, არ ექნება მოტივაცია აწარმოოს იგი. 

შესაბამისად, საზოგადოებრივი საქონელი ბაზრის ჩავარდნის ერთ-ერთი 

სახეა და სახელმწიფო რეგულირების საჭიროების აშკარა მაგალითია.
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დაკავშირებული ტერმინები:

ბაზრის ჩავარდნა (Market Failure)

რეგულირება (Regulation)

უბილეთო მგზავრობა (Free Riding)

წყარო: OECD Glossary; მენქიუ, ეკონომიკის პრინციპები, 291-299.

სარეალიზაციო ფასის შენარჩუნება (Resale Price Maintnance) 
- მიმწოდებლისა და დისტრიბუტორის შეთანხმება საქონლის ან 

მომსახურების მომხმარებლისთვის მისაყიდ ფასზე. კონკურენციის 

კუთხით, განსაკუთრებული რისკის შემცველია მინიმალური სარეალიზაციო 

ფასის დადგენა, რადგან ის მიმწოდებელს ბაზარზე გარკვეულ კონტროლს 

ანიჭებს და ხელს უშლის დისტრიბუტორებს შორის კონკურენციას, შედეგად 

კი - მარჟისა და საბოლოო ფასის შემცირებას. მეორე მხრივ, სარეალიზაციო 

ფასის შენარჩუნებას შეიძლება ჰქონდეს საქონლის რეპუტაციის დაცვის, 

დისტრიბუტორთა შორის არაჯანსაღი ფასისმიერი კონკურენციის თავიდან 

არიდების ან სხვა სახის ლეგიტიმური მიზეზები. შედეგად, სხვადასხვა 

იურისდიქციაში გასაყიდი ფასის შენარჩუნების მიმართ მიდგომა 

განსხვავებულია. მაგალითად, ევროკავშირში სარეალიზაციო ფასის 

შენარჩუნება წარმოადგენს კონკურენციის მძიმე ფორმით შეზღუდვას.

სარეალიზაციო ფასის შენარჩუნებად მიიჩნევა შეთანხმება, რომლის 

პირდაპირი ან არაპირდაპირი შედეგია ფიქსირებული ან მინიმალური 

ფასის დადგენა. აღნიშნული ფასი შენარჩუნებული უნდა იქნეს 

დისტრიბუტორის მიერ  საქონლის ან მომსახურების მომხმარებლისათვის 

მიყიდვისას. ისეთი სახელშეკრულებო დებულებების ან შეთანხმებული 

ქმედებების შემთხვევაში, რომლებიც პირდაპირ აწესებს შემდგომი 

გაყიდვის ფასს, შეზღუდვა მკაფიოდ გამოკვეთილია. თუმცა სარეალიზაციო 

ფასის შენარჩუნება შეიძლება მიღწეულ იქნას არაპირდაპირი გზებითაც, 

მაგალითად: სადისტრიბუციო მარჟის ფიქსირებით, დისტრიბუტორისთვის 

წინასწარ გათვალისწინებული ფასიდან ფასდათმობის მაქსიმალური 

ოდენობის დადგენით, დადგენილი სარეალიზაციო ფასიდან გადამხვევი 
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დისტრიბუტორის გაფრთხილებით, დაშინებით, ან  უფრო მკაცრი ზომების 

გამოყენებით (როგორიცაა: ჯარიმა, მიწოდების შეწყვეტა ან დაგვიანებით 

მიწოდება, კონტრაქტის შეწყვეტა).

წყარო: OECD Glossary; EC Guidelines on Vertical Restraints.

დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმება (Anticompetitive Agreement)

კონკურენციის მძიმე ფორმით შეზღუდვა (Hardcore Restriction)

ვერტიკალური შეზღუდვა (Vertical Restraint)

ფასდათმობები (Rebates)

სასამართლო კონტროლი (Judicial Review) - ზოგადი ტერმინი, 

რომელიც აღნიშნავს კონკურენციის ორგანოების გადაწყვეტილებების 

სასამართლოში გასაჩივრების შესაძლებლობასა და სასამართლოს მიერ 

ამ საქმეების განხილვას. 

ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლო კონკურენციის 

სფეროში გამოტანილ გადაწყვეტილებებზე აწარმოებს კანონმდე- 

ბლობასთან შესაბამისობის კონტროლს, ე.ი. უფლებამოსილია განიხილოს 

და შეაფასოს ევროკომისიის გადაწყვეტილების ნებისმიერი ნაწილის 

კანონმდებლობასთან თავსებადობა. ამასთან, სანქციების ნაწილში 

სასამართლო სარგებლობს „სრული იურისდიქციით“, რაც გულისხმობს 

ჯარიმის როგორც გაზრდის, ისე შემცირების უფლებამოსილებას თავად 

სასამართლოს მიერ. 

ევროკავშირის მსგავსად, კონკურენციის ორგანოების მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილებების კანონმდებლობასთან შესაბამისობის კონტროლს 

საქართველოშიც საერთო სასამართლოები ახორციელებენ. საქართველოს 

კონკურენციის სააგენტოს გადაწყვეტილებების პირველადი გასაჩივრება 

შესაძლებელია თბილისის საქალაქო სასამართლოში.

წყარო:  “კონკურენციის შესახებ” საქართველოს კანონი, მუხლი 28; Whish & Bailey, Competition Law 
(9th ed), 300-305.

დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენციის კანონმდებლობის აღსრულება (Competition Enforcement)

ჯარიმის დაკისრება (Impose Fine)
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საქმის  გაძღოლა (Case Handling) - ევროკავშირის კონკურენციის 

სამართალში დამკვიდრებული ტერმინი, რომელიც გულისხმობს 

კონკურენციის ორგანოს მიერ საქმის ადმინისტრაციულ წარმოებას. 

ევროკომისიის კონკურენციის დირექტორატის თანამშრომლებს, რომლებიც 

კონკურენციის კანონმდებლობის აღსრულებისა და კონცენტრაციების 

კონტროლის კუთხით მუშაობენ, “Case Handler”-ებად მოიხსენიებენ.

წყარო: EC Antitrust Manual of Procedures.

დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენციის კანონმდებლობის აღსრულება (Competition Enforcement)

კონცენტრაცია (Concentration)

საქმის მასალებზე წვდომა (Access to File) - ცალკეული ფიზიკური 

ან იურიდიული პირების უფლება, გაეცნონ საქმის მასალებს კონკურენციის 

ორგანოს მიერ საქმის წარმოების პროცესში. საქმის მასალებზე წვდომა 

წარმოადგენს მხარეთა თანასწორობის პრინციპის გამოვლინებას 

და დაცვის უფლების უზრუნველყოფის მნიშვნელოვან პროცედურულ 

გარანტიას. საქართველოს კანონმდებლობით, მხარეთა მოთხოვნის 

შემთხვევაში, მოკვლევის პროცესში მათთვის გარანტირებულია საქმის 

მასალებზე წვდომა. ევროკავშირის სამართალში, ეს უფლება ეძლევათ 

მხარეებს, რომელთა მიმართ ევროკომისია აპირებს უარყოფითი 

გადაწყვეტილების მიღებას. საქმის მასალებზე წვდომა დაიშვება 

ევროკომისიაში მიმდინარე ადმინისტრაციული პროცედურის დროს და 

მოიცავს საქმესთან დაკავშირებულ ყველა დოკუმენტს, ევროკომისიის 

შიდა დოკუმენტების, სხვა ეკონომიკური აგენტების კომერციული 

საიდუმლოებისა და სხვა კონფიდენციალური ინფორმაციის გარდა. სხვა 

დაინტერესებულ პირებზე საქმის მასალებზე წვდომის უფლება საერთოდ 

არ ვრცელდება ან ეს უფლება მკვეთრად შეზღუდულია.

წყარო: “კონკურენციის შესახებ” საქართველოს კანონი; EC Notice on Access to File.

დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენციის კანონმდებლობის აღსრულება (Competition Enforcement)

მოკვლევა (Investigation)
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საქონლის დიფერენცირება (Product Differentiation) - საქონელი 

ითვლება დიფერენცირებულად, თუ ისინი ფიზიკურად განსხვავდებიან, 

ან არსებობს რეალური ან მყიდველების მიერ აღქმული თვისებები, 

რომლებიც განაპირობებს კონკრეტული საქონლის წარმატებას კონკურენტი 

ეკონომიკური აგენტის საქონელთან შედარებით. ეკონომიკური აგენტები 

მიმართავენ საქონლის დიფერენცირებას იმისათვის, რომ დააწესონ 

მაღალი ფასები ან/და გაზარდონ გაყიდვები. საქონლის დიფერენცირების 

ზოგადი ეკონომიკური შედეგი ფასისმიერი კონკურენციის შესუსტებაა. 

ამ კუთხით, საქონლის დიფერენცირება მონოპოლისტური კონურენციის  

ერთ-ერთ ნიშან-თვისებად ითვლება.

დიფერენცირება შესაძლებელია გარეგნული ნიშნით, ხარისხით, 

ვარგისიანობის ვადით, დამატებითი მომსახურებით (გარანტიები, გაყიდ- 

ვის შემდგომი მომსახურება, ინფორმაცია), გეოგრაფიული მდებარეობით 

და სხვა. საკუთარი საქონლის განსხვავებულობის წარმოსაჩენად 

ეკონომიკური აგენტები ხშირად ერთვებიან სარეკლამო და გაყიდვების 

წამახალისებელ ღონისძიებებში. დიფერენცირებული საქონელი 

განსხვავდება ჰეტეროგენული პროდუქტებისგან, რომლებიც ადვილად 

ჩანაცვლებადი არ არის. თავის მხრივ, დიფერენცირებული საქონელი 

ჩანაცვლებადობის გარკვეული ხარისხით ხასიათდება. კონკურენციის 

კანონმდებლობის აღსრულების პროცესში, საქონლის დიფერენცირება 

მხედველობაში მიიღება, მაგალითად, შესაბამისი ბაზრის განსაზღვრისას 

და საბაზრო წილების გამოთვლისას.

წყარო: OECD Glossary; Mankiw, Principles of Microeconomics, 348-356; EC Relevant Market Notice;  
Walker & Bishop, The Economics of EC Competition Law, 84-88.

დაკავშირებული ტერმინები:

ჩანაცვლებადობა (Substitutability)

(შესაბამისი) ბაზრის განსაზღვრა (Market Definition)

მონოპოლისტური კონკურენცია (Monopolistic Competition)

საბაზრო წილი (Market Share)
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საჩივარი (Complaint) - კანონიერი ინტერესის მქონე ფიზიკური ან 

იურიდიული პირის მიმართვა კონკურენციის ორგანოსთვის კონკურენციის 

კანონმდებლობის დარღვევის ფაქტის მოკვლევის, დადგენის ან/და 

აღკვეთის მოთხოვნით. საჩივარი კონკურენციის კანონმდებლობის 

დარღვევის შესახებ მოკვლევის დაწყების საფუძველი შეიძლება გახდეს. 

საქართველოს კონკურენციის სააგენტოში საჩივრის წარდგენა შეუძლია 

პირს, რომელსაც მიაჩნია, რომ კონკურენციის შესახებ კანონმდებლობის 

დარღვევის შედეგად მას უშუალოდ ადგება ქონებრივი ზიანი.

 ევროკავშირის პრაქტიკაში საჩივარი შეიძლება იყოს ფორმალური, 

არაფორმალური ან ანონიმური. ფორმალური საჩივარი უნდა 

აკმაყოფილებდეს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს და იგი 

ევროკომისიას აკისრებს ვალდებულებას, დაადგინოს კანონდარღვევა ან 

უარყოს ფორმალური საჩივარი. ამასთან, ფორმალური საჩივრის ავტორს 

ენიჭება გარკვეული პროცედურული უფლებები. 

არაფორმალურად მიიჩნევა საჩივარი, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს 

კანონმდებლობით დადგენილ ფორმალურ და მატერიალურ მოთხოვნებს, 

მაგრამ ევროკომისიას აწვდის ინფორმაციას ბაზარზე კონკურენციის 

კანონმდებლობის შესაძლო დარღვევის შესახებ. კომისია უფლებამოსილია 

აღნიშნულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, საკუთარი ინიციატივით დაიწყოს 

საქმის მოკვლევა.

ანონიმურია საჩივარი, რომლის ავტორს არ სურს ვინაობის გამხელა 

კონკურენციის კანონმდებლობის სავარაუდო დამრღვევისთვის, მაგრამ 

ევროკომისიას ანონიმურად დარჩენის თხოვნასთან ერთად, აწვდის 

ინფორმაციას კონკურენციის კანონმდებლობის შესაძლო დარღვევის 

თაობაზე. არაფორმალური ან ანონიმური საჩივრის ავტორებს არ ენიჭებათ 

ფორმალური მომჩივნის მსგავსი პროცედურული უფლებები. 

ევროკავშირში ასევე არსებობს შესაძლებლობა, პირმა ევროკომისიას 

კონკურენციის სავარაუდო დარღვევის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდოს 

დაშიფრული სისტემის მეშვეობით, სრული ანონიმურობის გარანტიით. 

ამ შემთხვევაში, თავად ევროკომისიასაც არ აქვს ინფორმაცია პირის 

ვინაობის შესახებ.
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დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენციის კანონმდებლობის აღსრულება (Competition Enforcement) 

დარღვევა (Infringement)

მოკვლევა (Investigation)

საცალო მოვაჭრე (Retailer) - ეკონომიკური აგენტი მიწოდების 

ჯაჭვის ბოლოში, რომელიც ყიდულობს პროდუქტს მწარმოებლისგან 

ან საბითუმო მოვაჭრისაგან და ყიდის მას საბოლოო მომხმარებელზე. 

კონკურენციის სამართლის მიზნებისათვის, საცალო მოვაჭრე ითვლება 

ეკონომიკურ აგენტად და მასზე ვრცელდება შესაბამისი კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული ყველა აკრძალვა (კონკურენციის შემზღუდველ 

ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ შეთანხმებებში მონაწილეობის 

დაუშვებლობა, დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების 

დაუშვებლობა და ა.შ.).

დაკავშირებული ტერმინები:

საბითუმო მოვაჭრე (Wholesaler)

მიწოდების ჯაჭვი (Supply Chain)

წყარო: EC Glossary.

საწარმო (Enterprise)  - ტერმინი „საწარმო“ აღნიშნავს ბიზნეს 

ერთეულს, რომელიც ახორციელებს სამეწარმეო საქმიანობას და 
გამოიყენება, როგორც  „ეკონომიკური აგენტის“, „კომპანიის“  ან „ფირმის“ 
სინონიმი. 

საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, სამეწარმეო საქმიანობად 
მიიჩნევა მართლზომიერი და არაერთჯერადი საქმიანობა, რომელიც 

ხორციელდება მოგების მიზნით, დამოუკიდებლად და ორგანიზებულად. 
მეწარმე სუბიექტებს კი მიეკუთვნებიან: ინდივიდუალური მეწარმე, 
სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (სპს), კომანდიტური 
საზოგადოება (კს), შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს), 

სააქციო საზოგადოება (სს, კორპორაცია) და კოოპერატივი.

წყარო: „კონკურენციის შესახებ” საქართველოს კანონი, მუხლი 3, ქვეპუნქტი „მ“; ბრძანება N30/09-1; 
EC Notice on Handling of Complaints; EC Notice on Access to File; European Commission http://ec.europa.eu/
competition/cartels/whistleblower/index.html. 
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დაკავშირებული ტერმინები:

ეფექტიანობა (Efficiency)

კარტელი (Cartel)

ბუნებრივი მონოპოლია (Natural Monopoly) 

მონოპოლისტური კონკურენცია (Monopolistic Competition)

ზღვრული დანახარჯი (Marginal Cost)

წყარო: „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 1(2) და 2(1); OECD Glossary.

დაკავშირებული ტერმინები:

ეკონომიკური აგენტი (Undertaking)

საწარმოო სიმძლავრეების სიჭარბე (Excess Capacity) - სიტუაცია, 

რომლის დროსაც კომპანია აწარმოებს მისთვის გათვალისწინებულზე 

ნაკლებ პროდუქციას. საწარმოო სიმძლავრეების სიჭარბე არსებობს 

მაშინ, როდესაც ზღვრული დანახარჯი საშუალო დანახარჯზე ნაკლებია 

და წარმოებული საქონლის ერთეულის ზღვრული დანახარჯის შემცირება 

ჯერ კიდევ შეიძლება, საქონლის და მომსახურების წარმოების მოცულობის 

გაზრდით. საწარმოო სიმძლავრეების სიჭარბე არის ბუნებრივი 

მონოპოლიის ან მონოპოლისტური კონკურენციის მახასიათებელი. იგი 

წარმოიქმნება იმის გამო, რომ მოთხოვნის ზრდასთან ერთად, ეკონომიკურ 

აგენტებს უწევთ მეტი ინვესტიციის გაკეთება და სიმძლავრეების ზრდა 

ერთბაშად ან განუყოფელ ნაწილებად. ამასთან, საწარმოო სიმძლავრეების 

სიჭარბის შენარჩუნება შესაძლოა კომერციული სტრატეგიის ნაწილი იყოს, 

რომელიც ბაზარზე ახალი ეკონომიკური აგენტის შესვლის თავიდან 

აცილებას ემსახურება. კონკურენციის პოლიტიკა წაახალისებს საწარმოო 

შესაძლებლობების რაციონალურად გამოყენებას, თუმცა აკრძალულია 

კონკურენტებს შორის წარმოების შემცირებაზე შეთანხმება, თუნდაც 

ხსენებული მიზნით.

წყარო: OECD Glossary; EC Article [101(3)] Guidelines; Whish & Bailey, Competition Law (7th ed.), 124.



142

საწარმოს კონტროლი (Control of Enterprise)  - ზოგადად, კონტროლი 

საწარმოზე განიხილება, როგორც ინდივიდთა ან ინვესტორთა ჯგუფის 

მიერ ეკონომიკური აგენტის ხმის უფლების მქონე ჩვეულებრივი აქციების 

უმრავლესობის ფლობა. რიგ შემთხვევებში, ფაქტობრივი კონტროლის 

განხორციელება შესაძლებელია მაშინაც, როდესაც ინვესტორი ფლობს 

ხმის უფლების მქონე აქციების მსხვილ პაკეტს, რომელიც ნაკლებია  

50%-ზე, თუკი დარჩენილი აქციები მრავალი წვრილი ინვესტორის 

(მინორიტარი აქციონერების) მფლობელობაშია. საწარმოთა კონტროლი 

ასევე შესაძლოა განხორციელდეს, როდესაც ერთი და იგივე პირი 

სხვადასხვა საწარმოს მმართველობით ორგანოებში მონაწილეობს ან 

როდესაც საწარმოები დაკავშირებულნი არიან იმგვარად, როგორც ეს 

ხდება კონგლომერატების შემთხვევაში.

ევროკავშირის და საქართველოს კონკურენციის სამართალში ტერმინი 

„კონტროლი“ გამოიყენება სპეციფიკური მნიშვნელობით და გულისხმობს 

ნებისმიერი ფორმით (მაგალითად, აქციების/წილის ფლობით, უფლებების 

ან ხელშეკრულებების გზით) ერთი საწარმოს მიერ მეორის სტრატეგიულ 

გადაწყვეტილებებზე არსებითი გავლენის მოხდენის შესაძლებლობას. 

კონტროლი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კონცენტრაციების სფეროში 

და კონკურენციის კანონმდებლობის დარღვევის გამო ეკონომიკური 

აგენტის პასუხისმგებლობის განსაზღვრისას.

წყარო:  „კონკურენციის შესახებ” საქართველოს კანონი, მუხლი 3, ქვეპუნქტი „მ“; OECD Glossary; 
EU Merger Regulation.

დაკავშირებული ტერმინები:

კონტროლის მოპოვება (Acquisition of Control)

ერთპიროვნული კონტროლი (Sole Control)

ერთობლივი კონტროლი (Joint Control)

კონცენტრაცია  (Concentration)

ერთიანი ეკონომიკური სუბიექტი (Single Economic Entity)
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სახელმწიფო დახმარება (State Aid) - ევროკავშირის და 

საქართველოს კანონმდებლობაში დამკვიდრებული ტერმინი, რომელიც 

მოიცავს სახელმწიფოს მიერ ეკონომიკური აგენტების სუბსიდირების 

ცალკეულ ფორმებს. სახელმწიფო დახმარებად ჩაითვლება შერჩევითად, 

ერთი ან მეტი საწარმოსთვის, სახელმწიფო რესურსებიდან მინიჭებული 

უპირატესობა (მაგალითად, სესხის ხელსაყრელი პირობებით გაცემა, 

საოპერაციო აქტივების გადაცემა, ფულადი დახმარების გაწევა, მოგების 

მიღების გარანტიის მიცემა, შეღავათების მინიჭება და სხვა). სახელმწიფო 

დახმარებამ შესაძლოა გამოიწვიოს კონკურენტული მდგომარეობის 

ხელოვნური ცვლილება დახმარების მიმღებ ეკონომიკურ აგენტებსა და 

მათ კონკურენტებს შორის, რაც, თავის მხრივ, უარყოფითად აისახება 

ბაზარზე არსებულ კონკურენციაზე. ამდენად, სახელმწიფო დახმარება, 

რიგ შემთხვევებში, კონკურენციის ორგანოების დაინტერესების საგანია.

ევროკავშირში სახელმწიფო დახმარება აკრძალულია, კანონ- 

მდებლობით დადგენილი გამონაკლისების გარდა. სახელმწიფო 

დახმარების გასაცემად, როგორც წესი, საჭიროა ევროკომისიის წინასწარი 

თანხმობა. სახელმწიფო დახმარება რეგულირდება საქართველოს 

კანონმდებლობითაც. რიგ შემთხვევებში, სახელმწიფო დახმარების 

გაცემამდე სავალდებულოა კონკურენციის სააგენტოს წინასწარი 

თანხმობა.

წყარო: „კონკურენციის შესახებ” საქართველოს კანონი, მუხლი 3, ქვეპუნქტი „ს“ და მუხლი 12; OECD, 
Roundtable - Competition, State Aids and Subsidies; European Commission http://ec.europa.eu/competition/
state_aid/overview/index_en.html.

დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენცია (Competition)

კონკურენციის პოლიტიკა (Competition Policy)

ეკონომიკური აგენტი (Undertaking)
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სრულად ფუნქციონირებადი ერთობლივი საწარმო (Full-function  
Joint Venture) - ორი ან მეტი ეკონომიკური აგენტის მიერ შექმნილი 

ისეთი ერთობლივი საწარმო, რომელიც ხანგრძლივად ასრულებს 

დამოუკიდებელი ეკონომიკური აგენტის ფუნქციებს. სრულად 

ფუნქციონირებადი ერთობლივი საწარმო საქართველოს და ევროკავშირის 

კანონმდებლობაში მიიჩნევა კონცენტრაციის ერთ-ერთ სახედ. 

ევროკავშირის შერწყმების რეგულაციის მიხედვით, მსგავს საწარმოს 

უნდა გააჩნდეს საოპერაციო დამოუკიდებლობა, მათ შორის, შესაბამისი 

ადამიანური და ფინანსური რესურსის სახით (მაგალითად, ცალკე 

მენეჯმენტი და საბუღალტრო აღრიცხვა) და დაფუძნებიდან საწყისი 

პერიოდის შემდგომ, მშობელი კომპანიის მიერ დაკისრებულის გარდა,  

სხვა ფუნქციებსაც ახორციელებდეს. სრულად ფუნქციონირებადი 

ერთობლივი საწარმო გარკვეულწილად დისტანცირებულია 

დამფუძნებლებისგან (მაგალითად, მის მიერ წარმოებული პროდუქციის 

დიდ ნაწილს იძენენ სხვა ეკონომიკური აგენტები და არა დამფუძნებლები) 

და გათვლილია გრძელვადიან საქმიანობაზე.

წყარო: „კონკურენციის შესახებ” საქართველოს კანონი, მუხლი 11; Whish & Bailey, Competition Law 
(9th ed), 857-859; EU Merger Regulation; EC Consolidated Jurisdictional Notice.

დაკავშირებული ტერმინები:

კონცენტრაცია (Concentration)

შერწყმა (Merger)

კონტროლის მოპოვება (Acquisition of Control)

ეკონომიკური აგენტი (Undertaking)

სრული დანახარჯი (Total Cost) - სრული დანახარჯი წარმოადგენს 

მუდმივი და ცვლადი დანახარჯების ჯამს. საშუალო სრული დანახარჯი 

კი განისაზღვრება, როგორც სრული დანახარჯი გაყოფილი გამოშვებული 

პროდუქციის რაოდენობაზე. საშუალო სრული დანახარჯის გამოთვლისას, 

რამდენიმე პროდუქტის წარმოების საერთო ხარჯი მხედველობაში მიიღება 

თითოეული პროდუქტისთვის ცალ-ცალკე. 
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დაკავშირებული ტერმინები:

დანახარჯი (Cost)

მუდმივი დანახარჯები (Fixed Costs)

ზღვრული დანახარჯი (Marginal Cost)

ცვლადი დანახარჯები (Variable Costs)

ალტერნატიული დანახარჯები (Alternative Costs/Opportunity Costs)

აუნაზღაურებელი დანახარჯები (Sunk Costs)

წყარო: კონკურენციის სააგენტო, ძირითადი ვალდებულებების გზამკვლევი 2017; Whish & Bailey,  
Competition Law (9th ed), 734.

სრული ტერიტორიული დაცვა (Absolute Territorial Protection) 
- მწარმოებლების/მიმწოდებლების ქმედება, რომელიც  დაკავშირებულია 

მათი საქონლის შემდგომ გაყიდვასთან და რომელსაც მოსდევს ბაზრების 

ან ტერიტორიების  გაყოფა. სრული ტერიტორიული დაცვის შემთხვევაში 

მწარმოებელი ერთადერთ დისტრიბუტორს ანიჭებს საქონლით ვაჭრობის 

უფლებას გარკვეულ ტერიტორიაზე. ამავდროულად, სხვა დისტრიბუტორებს 

ეკრძალებათ როგორც აქტიური, ასევე პასიური გაყიდვები იმავე 

ტერიტორიაზე. ევროკავშირში სრული ტერიტორიული დაცვა კონკურენციის 

სამართლის ერთ-ერთი მძიმე ფორმის დარღვევად მიიჩნევა. აღნიშნული 

ქმედება აკრძალულია საქართველოს კანონმდებლობითაც.

წყარო: „კონკურენციის შესახებ” საქართველოს კანონი, მუხლი 7; EC Glossary; EC Article [101(3)] Guidelines. 

დაკავშირებული ტერმინები:

ვერტიკალური შეთანხმება (Vertical Agreement)

კონკურენციის მძიმე ფორმით შეზღუდვა (Hardcore Restriction)

აქტიური გაყიდვები (Active Sales)

პასიური გაყიდვები (Passive Sales)
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სრულყოფილი კონკურენცია (Perfect Competition) - ბაზრის 

თეორიული და იდეალური სტრუქტურა, რომლის დროსაც ეკონომიკური 

ეფექტიანობა და შედეგად, საზოგადოების სოციალური კეთილდღეობა 

უმაღლეს მაჩვენებელს აღწევს. სრულყოფილი კონკურენციის პირობებში 

საქონლის ფასი ზღვრული დანახარჯის ტოლია და ხდება ყველაზე დაბალი 

შესაძლო დანახარჯებით წარმოება (პარეტო-ეფექტიანობა). 

შესაბამის ბაზარზე სრულყოფილი კონკურენციის არსებობისათვის 

საჭიროა სრულდებოდეს შემდეგი პირობები: 

1. არსებობდეს მიმწოდებლებისა და მომხმარებლების უსასრულო 

რაოდენობა - შესაბამისად, ბაზრის არც ერთ მონაწილეს არ 

შეეძლოს ფასებზე გავლენის მოხდენა; 

2. ბაზარზე შეთავაზებული ყველა პროდუქტი იდენტური იყოს; 

3. მიმწოდებლები და მომხმარებლები ფლობდნენ სრულყოფილ 

ინფორმაციას ბაზარზე არსებულ პირობებთან დაკავშირებით; 

4. არ არსებობდეს ბაზარზე შესვლის და ბაზრიდან გასვლის ბარიერები 

- შედეგად, ბაზრის მონაწილეები სურვილის შემთხვევაში 

უპრობლემოდ შედიოდნენ ბაზარზე და გადიოდნენ ბაზრიდან; 

5. მომხმარებლისათვის არ არსებობდეს ტრანსპორტირების, ძებნისა 

და შესაძენი პროდუქტის შეცვლასთან დაკავშირებული სხვა 

ხარჯები (switching costs).

სრულყოფილი კონკურენციის თეორიაში ასევე ივარაუდება, რომ ბაზრის 

მონაწილეების მიერ მიღებული ყველა გადაწყვეტილება რაციონალურია. 

როდესაც ხსენებული პირობები კმაყოფილდება ყველა შესაბამის ბაზარზე, 

ეკონომიკა სრულყოფილად კონკურენტულია.  

გამომდინარე იქიდან, რომ ზემოხსენებული პირობების დაკმაყოფილება 

ფაქტობრივად შეუძლებელია, სრულყოფილი კონკურენცია რჩება 

თეორიულ მოდელად. მიუხედავად ამისა, აღნიშნულ თეორიას მაინც დიდი 

მნიშვნელობა აქვს კონკურენციის პოლიტიკაში, განსაკუთრებით მისი 

მთავარი მიზნების განსაზღვრისას.
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დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენცია (Competition)

ბაზრის სტრუქტურა (Market Structure)

მტაცებლური ფასის დაწესება (Predatory Pricing) 

(ბაზარზე) შესვლის ბარიერები (Entry Barriers)

ერთობლივი მოგების მაქსიმიზაცია (Joint Profit Maximization)

წყარო: Whish & Bailey, Competition Law (9th ed), 5-10; OECD Glossary. 

დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენცია (Competition)

კონკურენციის პოლიტიკა (Competition Policy)

მონოპოლია (Monopoly)

ეფექტიანობა (Efficiency)

ბაზარზე შესვლა/ბაზრიდან გასვლა (Market Entry/Exit the Market)

ზღვრული დანახარჯი (Marginal Cost)

სტრატეგიული ქცევა (Strategic Behavior) - ეკონომიკური 

აგენტების ქმედებები, რომელთა მიზანია  ზემოქმედება  იმ საბაზრო 

გარემოზე, რომელშიც ისინი საქმიანობენ და ერთვებიან კონკურენციაში. 

სტრატეგიული ქცევა, ერთი მხრივ, მოიცავს კომპანიების ქმედებებს, 

რომლებიც მათი მოქმედი ან პოტენციური კონკურენტებისგან 

კონკურენტული წნეხის შემცირებისკენაა მიმართული. ეს ქმედებები 

მიზნად ისახავს კონკურენტებისთვის ზიანის მიყენებას და, შედეგად, 

საკუთარი მოგების ზრდას. აღნიშნულის მაგალითებია: მტაცებლური ფასის 

დაწესება, ბაზარზე შესვლის ხელოვნური ბარიერების შექმნა და სხვა.

მეორე მხრივ, სტრატეგიული ქცევა შეიძლება იყოს თანამშრომლობისკენ 

მიმართულიც. ასეთად მიიჩნევა მეტოქეებზე ზემოქმედება 

თანამშრომლობისა და ერთობლივი მოგების მაქსიმიზაციის მიზნით. 

აღნიშნულის მაგალითებია სხვადასხვა ტიპის ფარული შეთანხმებები. 

სტრატეგიული ქცევები ძირითადად დამახასიათებელია  იმ ბაზრებისთვის, 

სადაც  მყიდველთა და გამყიდველთა მცირე რაოდენობაა.

წყარო: OECD Glossary; Geradin, Layne-Farrar & Petit, EU Competition Law and Economics, 75-76
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სტრუქტურული ან ქცევითი ღონისძიებები (Structural or Behavioral  
Remedies) - ქცევითი ან სტრუქტურული ხასიათის ცვლილებები 

შეთანხმებაში, კონცენტრაციაში ან ეკონომიკური აგენტის ქმედებაში, 

რომელთა მიზანია აღკვეთოს კანონდარღვევა ან მისი განმეორება, 

თავიდან აიცილოს ან შეამციროს კანონსაწინააღმდეგო ქმედების 

კონკურენციის საწინააღმდეგო ეფექტი და შედეგად, შეინარჩუნოს 

ეფექტიანი საბაზრო კონკურენცია. სხვადასხვა ქვეყანაში, შესაბამისი 

ღონისძიებები შესაძლოა გატარდეს როგორც ეკონომიკური აგენტის, ისე 

კონკურენციის ორგანოს ინიციატივით.

სტრუქტურულს უწოდებენ ღონისძიებებს, რომლებიც მიზნად ისახავს 

ცვლილებას ეკონომიკური აგენტების სტრუქტურაში, მაგალითად, 

ასეთი ღონისძიებაა აქტივების ნაწილობრივი გასხვისება. ქცევითია 

ღონისძიებები, რომელიც არეგულირებს ეკონომიკური აგენტების საბაზრო 

ქცევას. მაგალითად, ასეთი ღონისძიებაა არსებით საშუალებად მიჩნეული 

ინფრასტრუქტურის მფლობელი დომინანტი ეკონომიკური აგენტისთვის ამ 

ბაზარზე სხვა კომპანიების წვდომის უზრუნველყოფის დავალდებულება.

წყარო: EC Manual of Antitrust Procedure; EC Remedies Notice; OECD, Roundtable - Remedies. 

დაკავშირებული ტერმინები:

პირობითი ვალდებულება (Commitment)

კონკურენციის კანონმდებლობის აღსრულება (Competition Enforcement)

კონცენტრაცია (Concentration)

აქტივების ნაწილობრივი გასხვისება (Divestiture)
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უბილეთო მგზავრობა (Free Riding)  -  სიტუაცია, როდესაც ერთი 

ეკონომიკური აგენტი სარგებელს იღებს სხვა ეკონომიკური აგენტის 

ქმედებებისგან შესაბამისი დანახარჯის გაღების ან გაზიარების გარეშე. 

მაგალითად, კომპიუტერული ტექნიკის ერთ-ერთმა დისტრიბუტორმა 

შეიძლება პოტენციურ მყიდველებს პროდუქციის შეძენამდე შესთავაზოს 

უფასო დეტალური კონსულტაცია, რაც თანამშრომლების კვალიფიკაციის 

ამაღლების საჭიროებისა და მათ მიერ კონსულტაციაზე დახარჯული 

სამუშაო დროის გამო, დამატებითი დანახარჯია. ამავდროულად, იმავე 

კომპიუტერული ტექნიკით კონკურენტმა გამყიდველმა შესაძლოა 

პროდუქცია დამატებითი კონსულტაციის გარეშე გაყიდოს, თუმცა უფრო 

დაბალ ფასად. ამ შემთხვევაში, მომხმარებელს შეეძლება, ინფორმაცია 

მიიღოს პირველი დისტრიბუტორისგან, ხოლო პროდუქცია შეიძინოს 

მეორისგან. ეს უკანასკნელი, დანახარჯის გაზიარების გარეშე, სარგებლობს 

პირველი დისტრიბუტორის მიერ განხორციელებული ინვესტიციით.

უბილეთო მგზავრობა განსაკუთრებით უარყოფით მოვლენადაა 

მიჩნეული ისეთ დარგებში, რომლებშიც საქონლის წარმოების ხარჯი 

მაღალია (მაგალითად, ფარმაცევტულ სფეროში, სადაც კვლევა და 

განვითარება წარმოების არსებითი შემადგენელი ნაწილია). თუ ასეთ 

დარგებში ეკონომიკურ აგენტებს მიეცათ შესაძლებლობა, მიიღონ 

სარგებელი შესაბამისი დანახარჯების გაზიარების გარეშე, ეს ზიანს 

აყენებს დანახარჯების გამღებ კომპანიას, უსპობს შესაბამისი ხარჯების 

გაღების მოტივაციას და გრძელვადიან პერსპექტივაში, აზიანებს ბაზარსა 

და მომხმარებელს.

წყარო: OECD Glossary.

დაკავშირებული ტერმინები:

ექსკლუზიური დისტრიბუცია (Exclusive Distribution)

შერჩევითი დისტრიბუცია (Selective Distribution)
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უმნიშვნელოდ შემზღუდველი (De-minimis) - ევროკავშირის 

პრაქტიკაში დამკვიდრებული ტერმინი, რომელიც გულისხმობს 

კონკურენციაზე ისეთ უმნიშვნელო გავლენას, რომლის საპასუხოდაც 

კონკურენციის ორგანოების ჩარევა არ მიიჩნევა საჭიროდ. ევროკომისიის 

სახელმძღვანელო დოკუმენტი უმნიშვნელოდ შემზღუდველი შეთანხმე- 

ბების შესახებ აკონკრეტებს, რომ როდესაც მხარეთა ერთობლივი საბაზრო 

წილი გარკვეულ ზღვრულ მაჩვენებელზე ნაკლებია, ევროკომისია 

უმნიშვნელოდ ჩათვლის შეთანხმების გავლენას კონკურენციაზე. ასეთ 

შემთხვევებში, მიიჩნევა, რომ არ არსებობს ასეთ ქმედებაზე ევროკომისიის 

მიერ ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების საკმარისი საფუძველი. 

თუმცა, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების კონკურენციის ორგანოებს 

შეუძლიათ  შეისწავლონ ცალკეული შემთხვევები. 

გარდა ამისა, ევროკავშირში ტერმინი „უმნიშვნელოდ შემზღუდველი“ 

გამოიყენება სახელმწიფო დახმარების სფეროშიც. ზოგადი წესების 

თანახმად, ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს ევალებათ, ევროკომისიის 

წინასწარი თანხმობის გარეშე არ გასცენ სახელმწიფო დახმარება. 

ხსენებული წესიდან გამონაკლისია უმნიშვნელო ოდენობით სახელმწიფო 

დახმარების გაცემა, რადგან მიიჩნევა, რომ ეს უკანასკნელი ევროკავშირის 

შიდა ბაზარზე კონკურენციას ვერ შეზღუდავს.

წყარო: ,,კონკურენციის შესახებ’’ საქართველოს კანონი, მუხლი 8; EU De-minimis Aid Regulation; 
OECD Glossary; EC De Minimis Notice.

დაკავშირებული ტერმინები:

სახელმწიფო დახმარება (State Aid)

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმება (Anticompetitive Agreement) 

გამონაკლისები კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმებების აკრძალვიდან 

(Exemptions from the Prohibition of Restrictive Agreements)
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ურთიერთშემავსებელი საქონელი (Complementary Goods) - 

ურთიერთშემავსებელია ორი საქონელი ან მომსახურება, როდესაც ერთ-

ერთ მათგანზე ფასის ზრდა იწვევს მეორეზე მოთხოვნის შემცირებას.  

ერთად მოხმარების შემთხვევაში, მომხმარებლისთვის ისინი 

უფრო ღირებულია, ვიდრე ცალ-ცალკე მოხმარების შემთხვევაში. 

ურთიერთშემავსებელი საქონლიდან ერთ-ერთზე მოთხოვნის ზრდა 

(მაგალითად, ფასის შემცირების ან ხარისხის გაზრდის შემთხვევაში), ასევე 

იწვევს მოთხოვნის ზრდას მეორე საქონელზეც. ურთიერთშემავსებელი 

საქონლის ტიპიური მაგალითებია ავტომობილი და სათადარიგო  

ნაწილები, ან პრინტერი და კარტრიჯი.  

კონკურენციის კანონმდებლობის აღსრულებისას მნიშვნელოვანია 

იმის განსაზღვრა, ურთიერთშემავსებელი საქონელი ერთი შესაბამისი 

ბაზრის ფარგლებში ექცევა თუ არა. თუ ურთიერთშემავსებელი საქონელი 

ორ განცალკევებულ შესაბამის ბაზარს მიეკუთვნება, დომინანტი 

ეკონომიკური აგენტის მიერ მათი ერთიან პაკეტში გაყიდვა (მიბმა, 

დაჯგუფება) შესაძლოა კონკურენციის კანონმდებლობას არღვევდეს. 

რიგ შემთხვევებში, ურთიერთშემავსებელი საქონლის მწარმოებელი 

კომპანიების კონცენტრაციაც კონკურენტულ რისკებს შეიცავს.

წყარო: Mankiw, Principles of Microeconomics, 505; Whish & Bailey, Competition Law (7th   ed), 810-811; OECD, 
Roundtable on Vertical Mergers. 

დაკავშირებული ტერმინები:

შესაბამისი ბაზარი (Relevant Market)

დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება (Abuse of Dominant Position)

მიბმა (Tying)

დაჯგუფება (Bundling)

კონცენტრაცია (Concentration)
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ფარული გარიგება (Collusion) - კონკურენტებს შორის კონკურენტული 

ქცევის კოორდინაცია გარიგების მონაწილე ეკონომიკური აგენტების 

მოგების გაზრდის მიზნით, რომლის მოსალოდნელი შედეგია ფასების 

გაზრდა ან/და წარმოების შემცირება. კარტელისგან განსხვავებით, 

ფარული გარიგება შეიძლება მოხდეს მონაწილე მხარეებს შორის აშკარა 

შეთანხმების გარეშეც, მაგალითად, ეკონომიკური აგენტების პარალელური 

ქმედებების შედეგად. თუმცა, პრაქტიკაში, მსგავსი ეკონომიკური შედეგების 

გამო, ტერმინები „კარტელი“ და „ფარული გარიგება“ გარკვეულწილად 

სინონიმებად გამოიყენება. ხსენებული გარიგების მსგავსი ეფექტი 

შესაძლოა წარმოიშვას ოლიგოპოლიურ ბაზრებზე ეკონომიკური აგენტების 

ინდივიდუალური ქმედებების შედეგადაც, როდესაც ისინი მოქმედებენ 

კონკურენტებზე ურთიერთდამოკიდებულების გააზრებით და ახდენენ 

საკუთარი საბაზრო ქმედებების კონკურენტებთან კოორდინირებას 

კარტელის მსგავსად, თუმცა აშკარა შეთანხმების გარეშე (ე.წ. “tacit  

collusion“).

წყარო: OECD Glossary; EC Glossary.

დაკავშირებული ტერმინები:

კარტელი (Cartel)

შეთანხმებული ქმედება (Concerted Practice)

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმება (Anticompetitive Agreement)

ოლიგიპოლია (Oligopoly)
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დაკავშირებული ტერმინები:

ფასისმიერი ქმედებები (Pricing Practices/Abuses)

დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება (Abuse of Dominant Position)

ეფექტიანობა (Efficiency)

153

ფასდათმობები (Rebates) - მომხმარებლისთვის გაკეთებული 

ფასდაკლება ტრანზაქციის განხორციელების შემდეგ. ხშირად, 

ფასდათმობები რეტროაქტიულად მოსდევს პროდუქციის განსაზღვრული 

რაოდენობის   მითითებულ ვადაში შეძენას. ფასდათმობები გავრცელე- 

ბული კომერციული პრაქტიკაა, რომელსაც მიმწოდებელი სთავაზობს 

გაყიდვების გასაზრდელად ან კლიენტი ითხოვს, როგორც კომპენსაციას 

კონკრეტულ მიმწოდებელთან ბიზნეს ურთიერთობისთვის. როგორც წესი, 

ფასდათმობა მიიჩნევა ჯანსაღი ფასისმიერი კონკურენციის გამოვლინებად. 

ამასთან, ფასდათმობა ცალკეულ პირობებში განაპირობებს ისეთ 

ეფექტიანობას, რომელიც კეთილდღეობას ზრდის. ეკონომიკური 

ლიტერატურა ფასდათმობებს უპირობოდ არ თვლის კონკურენციის 

შემზღუდველ ქმედებებად. თუმცა, არსებობს ფასდათმობათა გარკვეული 

სახეობები, რომლებსაც ახლავს კონკურენციის შეზღუდვის (მომეტებული) 

რისკი, განსაკუთრებით, თუკი ისინი დომინანტი ეკონომიკური აგენტის 

მიერ გაიცემა.

წყარო: OECD, Background Note - Fidelity Rebates; OECD, Alison Jones - Fidelity Rebates; OECD, Roundtable 
- Fidelity and Bundled Rebates and Discounts.

ფასის დადგენა (ფიქსირება) (Price Fixing) - ეკონომიკურ აგენტებს 

შორის საქონლის ან/და მომსახურების ფასთან დაკავშირებით დადებული 

ნებისმიერი სახის შეთანხმება. ზოგადად, კონკურენციის კანონმდებლობის 

პრინციპია, რომ ყველა კომპანიამ დამოუკიდებლად, კონკურენტ(ებ)-

თან შეთანხმების გარეშე დაადგინოს ფასი და სხვა პირობები. ამასთან, 

საქონლის ან მომსახურების შესყიდვისას მომხმარებელი ელის, რომ 

ფასი განსაზღვრული იქნება თავისუფალი მოთხოვნისა და მიწოდების 

საფუძველზე და არა კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმების შედეგად. 
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როგორც წესი, ასეთი შეთანხმებები მომხმარებლისთვის ფასის გაზრდას 

იწვევს. შესაბამისად, ფასების ფიქსირება კონკურენციის სფეროში ერთ-

ერთი უმძიმესი კანონდარღვევაა და მისი დადასტურების შემთხვევაში, 

ეკონომიკურ აგენტებს სოლიდური ჯარიმები ეკისრებათ. შესყიდვის ან 

გაყიდვის ფასების პირდაპირ ან არაპირდაპირ დადგენა (ფიქსირება) 

აკრძალულია საქართველოს კონკურენციის კანონმდებლობითაც.

წყარო: „კონკურენციის შესახებ” საქართველოს კანონი, მუხლი 7; Federal Trade Commission https://
www.ftc.gov/tips-advice/competition-guidance/guide-antitrust-laws/dealings-competitors/price-fixing.

დაკავშირებული ტერმინები:

კარტელი (Cartel)

შეთანხმებული ქმედება (Concerted Practice)

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმება (Anticompetitive Agreement)

ფასის რეგულირება (Price Regulation) - მთავრობის,  

მარეგულირებელი ორგანოს მიერ განსაზღვრული ან/და სამართლე- 

ბრივი აქტით დადგენილი ფასწარმოქმნის პოლიტიკა. აღნიშნული 

პოლიტიკის გატარებისას, შესაძლებელია მინიმალური ან/და 

მაქსიმალური ფასის დადგენა. ფასის რეგულირება დაფუძნებულია 

მეთოდურ მითითებებზე, რომლებშიც დაკონკრეტებულია დადგენილი 

ფასიდან გადახრის ნორმა. განსხვავებულია რეგულირებადი ფასების 

დაწესების საფუძვლები. ეს შესაძლოა იყოს დანახარჯები, საინვესტიციო 

შემოსავალი, მარჟა ან სხვა. ფასის რეგულირებას, როგორც წესი, ადგილი 

აქვს ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებში (ენერგეტიკა, კომუნიკაციები, 

საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და სხვა). გამომდინარე იქიდან, რომ 

კონკურენციის პოლიტიკის ზოგადი პრინციპია შესაბამის ბაზარზე არსებული 

ფასის კონკურენციის საფუძველზე ცვლილება (კონკურენტული ფასის 

არსებობა), კონკურენციის ორგანოები ფასის პირდაპირ რეგულირებას არ 

ეწევიან. ამავდროულად, მათი უფლებამოსილება მოიცავს კარტელების 

გზით ფასის ფიქსირების, ხოლო დომინანტი ეკონომიკური აგენტების 
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დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენცია (Competition)

რეგულირება (Regulation)

კარტელი (Cartel)

ფასის დადგენა (ფიქსირება) (Price Fixing)

მტაცებლური ფასის დაწესება (Predatory Pricing)

არასამართლიანად მაღალი ფასი (Excess Price)

მიერ არასამართლიანად მაღალი ფასის ან მტაცებლური ფასის დაწესების 

აკრძალვას. შედეგად, კონკურენციის კანონმდებლობის აღსრულება 

გავლენას ახდენს ბაზარზე საქონლისა და მომსახურების ფასზე.

წყარო: OECD Glossary; Whish & Bailey, Competition Law (7th ed.), 720. 

ფასის შერჩევითი შემცირება (Selective Price Cut) - ფასის 

შერჩევით შემცირებას ადგილი აქვს, როდესაც მიმწოდებელი შეარჩევს 

კლიენტების ჯგუფს და მათ უწესებს განსხვავებულ (უფრო დაბალ) 

ფასს, მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა ჯგუფები მოიხმარენ ერთსა 

და იმავე საქონელს ან მომსახურებას. ფასის შერჩევითი შემცირება, 

როგორც წესი, ხდება თვითღირებულებაზე უფრო მაღალ ფარგლებში, 

რითაც იგი განსხვავდება, მაგალითად, მტაცებლური ფასისგან. ფასის 

შერჩევითი შემცირება შესაძლოა შეიცავდეს კონკურენტულ რისკებს, 

თუკი შერჩევითად დაბალი ფასის შეთავაზებით ხდება მომხმარებლების 

სტიმულირება, აღარ გადაერთონ მოქმედი კონკურენტის ან ბაზარზე 

ახლად შემსვლელი თუ პოტენციური ეკონომიკური აგენტის შეთავაზებულ 

საქონელზე ან მომსახურებაზე. ფასის შერჩევითი შემცირება 

განსაკუთრებით პრობლემური შეიძლება იყოს დომინანტი ეკონომიკური 

აგენტის მიერ განხორციელების შემთხვევაში.
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დაკავშირებული ტერმინები:

ფასისმიერი დისკრიმინაცია (Price Discrimination)

დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება (Abuse of Dominant Position)

მტაცებლური ფასის დაწესება (Predatory Pricing)

პოტენციური კონკურენტი (Potential Competitor)

მოქმედი კონკურენტი (Actual Competitor)

წყარო: OECD, Alison Jones – Fidelity Rebates; OFT/RBB, Selective Price Cuts and Fidelity Rebates.

ფასისმიერი დისკრიმინაცია (Price Discrimination) - ფასისმიერ 

დისკრიმინაციას ადგილი აქვს მაშინ, როდესაც მომხმარებლებს ერთი 

და იმავე საქონლის ან მომსახურების შეძენისათვის, ბაზრის სხვადასხვა 

სეგმენტზე უწევთ განსხვავებული ფასის გადახდა იმ მიზეზებით, რომლე- 

ბიც არ არის დაკავშირებული შესაბამის დანახარჯებთან. ფასისმიერი 

დისკრიმინაცია ხდება სხვადასხვა ფორმით, მაგალითად, განსხვავებული 

ფასები სხვადასხვა  ასაკის, სხვადასხვა ტიპის (მაგალითად, კომერციული 

და არაკომერციული), მდგომარეობის ან რეგიონის მომხმარებელთათვის. 

ფასისმიერი დისკრიმინაცია ასევე დამახასიათებელია რეგულირებადი 

სფეროებისთვის, სადაც მიღებულია განსხვავებული ფასის დაწესება ერთსა 

და იმავე საქონელსა და მომსახურებაზე დროის სხვადასხვა პერიოდში, 

ან  უფრო დაბალი ფასის  დაწესება  დიდი ოდენობით (მოცულობით) 

შემძენთათვის.

თუ ბაზრები სეგმენტირებას ექვემდებარება და ეს სეგმენტები 

იდენტიფიცირებადია, ეკონომიკური აგენტებისთვის მომგებიანია უფრო 

მაღალი ფასის დაწესება იმ ბაზრებზე, სადაც მოთხოვნა  ფასის მიმართ 

ნაკლებად ელასტიკურია. ამან შესაძლოა გაზარდოს განაწილების 

ეფექტიანობა და გამოიწვიოს კონკურენციის წამახალისებელი შედეგი 

გაზრდილი წარმოების ან მომსახურების მიწოდების სახით. ამავდროულად, 

ფასისმიერ დისკრიმინაციას შესაძლოა ჰქონდეს კონკურენციის 
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დაკავშირებული ტერმინები:

დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება(Abuse of Dominant Position)

იდენტურ ტრანზაქციებზე განსხვავებული პირობების გამოყენება 

(Applying Dissimilar Conditions to Equivalent Transactions)

ფასისმიერი ქმედებები (Pricing Practices/Abuses)

მოქმედი კონკურენტი (Actual Competitor)

პოტენციური კონკურენტი (Potential Competitor)

საწინააღმდეგო ეფექტიც. მაგალითად: დომინანტ ეკონომიკურ აგენტს 

შეუძლია (დროებით) დაწიოს ფასები ზოგიერთ ბაზარზე, რათა ბაზრიდან 

განდევნოს მოქმედი კონკურენტები ან არ დაუშვას პოტენციური 

კონკურენტების ბაზარზე შესვლა. ფასისმიერი დისკრიმინაციის ეს ფორმა 

რიგ იურისდიქციებში (მაგალითად, ევროკავშირსა და საქართველოში) 

კონკურენციის კანონმდებლობის დარღვევად მიიჩნევა.

წყარო: OECD Glossary; Whish & Bailey, Competition Law (7th ed.), 759-762. 

ფასისმიერი ქმედებები (Pricing Practices/Abuses) - 

დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების ერთ-ერთი 

კატეგორია, რომელიც აერთიანებს არასამართლიანად მაღალი ფასის 

დაწესებას, ფასდათმობების გარკვეულ სახეებს, მტაცებლური ფასის 

დაწესებას, მარჟის შეზღუდვას, ფასისმიერ დისკრიმინაციასა და ფასთან 

დაკავშირებულ სხვა ნებისმიერ ქმედებას, რომელიც ემსახურება როგორც 

კონკურენტების ბაზრიდან გაძევებას, ისე მომხმარებელთა ინტერესების 

შელახვას. განსხვავებით არაფასისმიერი ქმედებებისგან, ხსენებული 

დარღვევების შეფასებისას აქტიურად გამოიყენება ეკონომიკური აგენტე- 

ბის მიერ გაწეული დანახარჯების ანალიზი, რადგან სწორედ დანახარჯე- 

ბის შეფასების საფუძველზე დგინდება, კონკრეტული ფასისმიერი  

პრაქტიკა დარღვევაა, თუ ბაზარზე მიმდინარე ცვლილებებზე ეკონომიკუ- 

რი აგენტის ბუნებრივი რეაქცია.
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დაკავშირებული ტერმინები:

დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება (Abuse of Dominant Position)

არაფასისმიერი ქმედებები (Non-pricing Practices/Abuses) 

მტაცებლური ფასის დაწესება (Predatory Pricing)

არასამართლიანად მაღალი ფასი (Excess Price) 

ფასდათმობები (Rebates)

მარჟის შეზღუდვა (Margin Squeeze)

წყარო: Whish & Bailey, Competition Law (9th  ed.), 735-784.

ფრენშაიზინგი (Franchising) - ფრენშაიზინგი გრძელვადიანი 

ვალდებულებითი ურთიერთობა, რომლითაც დამოუკიდებელი საწარმოები 

ორმხრივად კისრულობენ, საჭიროების მიხედვით, სპეციფიკურ 

ვალდებულებათა შესრულების გზით ხელი შეუწყონ საქონლის წარმოებას, 

გასაღებასა და მომსახურებათა განხორციელებას. ეს არის შეთანხმება, 

რომლის თანახმადაც ერთი ეკონომიკური აგენტი (ფრენშაიზის 

მიმცემი) მეორეს (ფრენშაიზის მიმღები) ანიჭებს უფლებას, გამოიყენოს 

მისი ინდუსტრიული ან ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების 

პაკეტი გარკვეული საქონლის ან/და მომსახურების წარმოების ან 

რეალიზაციისთვის. ეს პაკეტი, ძირითადად უკავშირდება სასაქონლო 

ნიშნებს, სავაჭრო დასახელებებს, მოდელებს, დიზაინს, საგამომცემლო 

უფლებებს, ნოუ-ჰაუს და პატენტებს. როგორც წესი, ფრენშაიზინგი 

გრძელვადიანი ვალდებულებითი ურთიერთობაა და მოიცავს ისეთ 

ვალდებულებებს, როგორიცაა: 

1. საერთო სახელის, აბრის, საკონტრაქტო პირობებისა და 

საშუალებების სტანდარტული გამოყენება; 

2. ფრენშაიზის გამცემის კომუნიკაცია მის მიმღებთან; 

3. ფრენშაიზის გამცემის მიერ  კომერციული და ტექნიკური დახმარების 

მიწოდება ხელშეკრულების მთელი პერიოდის განმავლობაში.

ფრენშაიზინგის ხელშეკრულებები ექცევა კონკურენციის სამართლის 
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ინტერესის სფეროში, განსაკუთრებით კი ვერტიკალური შეზღუდვების 

ნაწილში. ფრენშაიზინგის ხელშეკრულებამ შეიძლება გაამარტივოს 

ბაზარზე ახალი ეკონომიკური აგენტების და პროდუქტების შესვლა 

და გაზარდოს ეფექტიანობა. თუმცა, ამავე დროს, ფრენშაიზინგის 

ხელშეკრულებებმა, რიგ შემთხვევებში, შეიძლება შეზღუდონ კონკურენცია. 

ფრენშაიზინგის შეთანხმებების კონკურენტული ეფექტის შეფასებისას 

კონკურენციის ორგანოები ითვალისწინებენ მათ როგორც დადებით,  

ასევე უარყოფით შედეგებს ბაზარზე.

წყარო: საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი; EC Glossary; OECD Glossary. 

დაკავშირებული ტერმინები: 

ვერტიკალური შეთანხმება (Vertical Agreement)

ვერტიკალური შეზღუდვები (Vertical Restraints)

ბაზარზე შესვლა/ბაზრიდან გასვლა (Market Entry/Exit the Market)

ეფექტიანობა (Efficiency)



დაკავშირებული ტერმინები:

ზედა დონის ბაზარი (Upstream Market)

წვდომის შეზღუდვა (Foreclosure)

საბაზრო ძალაუფლება (Market Power)

ვერტიკალური შეთანხმება (Vertical Agreement)

დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება (Abuse of Dominant Position)

მარჟის შეზღუდვა (Margin Squeeze)

მიწოდებაზე უარი (Refusal to Supply)
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ქვედა დონის ბაზარი (Downstream Market) - წარმოების ან 

დისტრიბუციის ქსელის ქვედა რგოლი. „ქვედა დონეზე“ მოქმედი 

ეკონომიკური აგენტები იძენენ „ზედა დონეზე“ მოქმედი ეკონომიკური 

აგენტების ნაწარმს, რომელიც აუცილებელია იმ საქონლის დასამზადებლად 

ან მომსახურების მისაწოდებლად, რომელსაც, თავის მხრივ, საკუთარ 

კლიენტებზე ყიდიან. ხსენებული გარიგება ხორციელდება ქვედა დონის 

ბაზარზე. მაგალითად, სათამაშოების წარმოების საქმიანობისათვის, 

სათამაშოების დისტრიბუცია იქნება ქვედა დონის ბაზარი. ფქვილის 

ბაზრისთვის, აღნიშნული ფქვილისგან დამზადებული პურ-პროდუქტების 

ბაზარი იქნება ქვედა დონის ბაზარი და ა.შ.

კონკურენციის კანონმდებლობის აღსრულებისას, ქვედა დონის ბაზრის 

განსაზღვრა და მასზე საბაზრო ძალაუფლების არსებობა-არარსებობის 

ფაქტის დადგენა ვერტიკალური შეთანხმებების, ვერტიკალური 

კონცენტრაციებისა და დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენე- 

ბის რიგი შემთხვევების (მაგ. მარჟის შეზღუდვისა და მიწოდებაზე უარის) 

ანალიზის არსებითი შემადგენელი ნაწილია. თითოეულ შემთხვევაში, 

შეფასების საგანია, ხომ არ ხდება ან მოხდება ზედა დონის ბაზარზე 

არსებული საბაზრო ძალაუფლების გამოყენება ქვედა დონის ბაზარზე 

წვდომის შესაზღუდად ან პირიქით.

წყარო: EC Non-horizontal Merger Guidelines; კონკურენციის სააგენტო, ძირითადი ვალდებულებების 
გზამკვლევი 2017.
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ქსელური ეფექტი (Network Effect) - ქსელური ეფექტი სახეზეა, 

როდესაც გარკვეული საქონლის ან მომსახურების მომხმარებელთა 

რაოდენობის მომატება იწვევს ამ უკანასკნელის ღირებულების ზრდას. 

ყოველი დამატებითი მომხმარებლის მიერთებას არსებულ მომხმარებელთა 

ქსელთან (მაგალითად, სატელეფონო ქსელთან, ინტერნეტთან, სოციალურ 

მედიასთან და ა.შ.) გააჩნია დადებითი გარეგანი ეფექტი ამ ქსელის უკვე 

არსებული მომხმარებლებისათვის. თეორიაში განასხვავებენ პირდაპირ 

და არაპირდაპირ ქსელურ ეფექტს. 

პირდაპირია ქსელური ეფექტი, როდესაც დამატებითი მომხმარებლის 

მიერ ქსელის გამოყენება დადებით გარეგან ეფექტს ქმნის ამავე ქსელის 

ანალოგიური მიზნით მომხმარებელთა ფართო წრისათვის. მაგალითად, 

ინტერნეტ საძიებო სისტემაში ყოველი დამატებითი მომხმარებლის 

ჩართვით იზრდება სისტემის მიერ დაგროვებული მონაცემების რაოდენობა 

ძებნის კონკრეტულ პარამეტრებთან დაკავშირებით, რაც, თავის მხრივ, 

ხელს უწყობს საძიებო ალგორითმების გაუმჯობესებას და სისტემის ყველა 

მომხმარებლისათვის ძიების უკეთესი შედეგების შეთავაზებას. 

არაპირდაპირია ქსელური ეფექტი, როდესაც დამატებითი მომხმა- 

რებლის მიერ ქსელის გამოყენება დადებით გარეგან ეფექტს ქმნის 

ამავე ქსელის სხვა დანიშნულებით მომხმარებლებისათვის. მაგალითად, 

რაც უფრო მეტი მომხმარებელი ჰყავს საძიებო სისტემას, მით უფრო 

ღირებული ხდება ის სარეკლამო და ონლაინ-გაყიდვებით დაკავებული 

კომპანიებისათვის. შესაბამისად, ხსენებული კომპანიები მომხმარებლის 

მოზიდვისთვის ეცდებიან ძებნის შედეგებში წინ წაწევას. ეს დადებითად 

იმოქმედებს მომხმარებელზეც, რადგან მას ექნება წვდომა ძიების 

უკეთეს შედეგებზე. რადგან მსგავსი ეფექტის წარმოშობისთვის საჭიროა 

მომხმარებელთა სულ მცირე ორი ჯგუფი, არაპირდაპირი ქსელური 

ეფექტები ხშირად ორმხრივ/მრავალმხრივ ბაზრებს ახასიათებს.

ქსელურ ეფექტებს კონკურენციაზე შესაძლოა ჰქონდეს როგორც 

დადებითი, ისე უარყოფითი გავლენა. დადებითი გავლენაა ქსელის 
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მეშვეობით მომხმარებელთა ჯგუფებისათვის გაუმჯობესებული საქონლის 

ან მომსახურების შეთავაზება. ძირითად უარყოფით მოვლენად კი 

მიიჩნევა ქსელის მომხმარებელთა მიერ მხოლოდ აღნიშნული ქსელის 

მასობრივად გამოყენების შემთხვევები, რაც ქსელის მფლობელს ანიჭებს 

საბაზრო ძალაუფლებას. დომინანტური მდგომარეობა შეიძლება მიიღწეს 

ქსელთაშორისი კონცენტრაციის გზითაც. აღნიშნულ შემთხვევებში, 

მარეგულირებელი ორგანოს მიზანია იმის უზრუნველყოფა, რომ არ მოხდეს 

ამ მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება (ქსელში დაშვებაზე უარის თქმა, 

ალგორითმების მანიპულირების გზით დისკრიმინაცია და ა.შ.).

წყარო: Katz & Shapiro, Systems Competition and Network Effects; UK Merger Assessment Guidelines; 
OECD, Hearing - Digital Economy.

დაკავშირებული ტერმინები:

შესაბამისი ბაზარი (Relevant Market)

ორმხრივი ბაზარი (Two-sided Market)

მრავალმხრივი ბაზარი (Multi-sided Market)

ბაზრები ნულოვანი ფასით (Zero-price Markets)

გარეგანი ეფექტები (Externalities)

საბაზრო ძალაუფლება (Market Power)

დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება (Abuse of Dominant Position)

კონცენტრაცია (Concentration) 
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შეთანხმება სპეციალიზაციაზე (Specialisation Agreement) 
- ეკონომიკური აგენტების შეთანხმება, რომლის თანახმადაც ისინი 

სპეციალიზდებიან კონკრეტული სახეობის საქონლის წარმოებაზე 

ან მომსახურების მიწოდებაზე. მსგავსმა შეთანხმებებმა შესაძლოა 

გააუმჯობესოს წარმოება/დისტრიბუცია, რადგან მის მონაწილეებს 

შეუძლიათ საკუთარი რესურსები სრულად მიმართონ გარკვეული 

პროდუქტის წარმოებაზე, უზრუნველონ ეფექტიანობის ზრდა და  ფასის შე- 

მცირება.  

შეთანხმებები სპეციალიზაციაზე სამი სახისაა. ესენია შეთანხმებები, 

როდესაც: 

1. ერთი მონაწილე აწარმოებს საქონელს/ეწევა მომსახურებას სხვა 

მონაწილეების სასარგებლოდ (ცალმხრივი სპეციალიზაცია); 

2. თითოეული მონაწილე აწარმოებს საქონელს/ეწევა მომსახურებას 

შეთანხმების სხვა მონაწილის სასარგებლოდ (თანმხვედრი 

სპეციალიზაცია); 

3. მონაწილეები ერთობლივად აწარმოებენ საქონელს/აწვდიან 

მომსახურებას (ერთობლივი წარმოება). 

როგორც ქართულ, ასევე ევროკავშირის კონკურენციის სამართალში, 

სპეციალიზაციის შესახებ შეთანხმებების ზოგიერთი სახეობა მიეკუთვნება 

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმებებიდან ჯგუფურ გამონაკლისებს.

წყარო: EC Specialisation Agreements BER; დადგენილება №526.

დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმება (Anticompetitive Agreement)

ჯგუფური გამონაკლისი (Block Exemption)

ეფექტიანობა (Efficiency) 
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დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმება (Anticompetitive Agreement)

კარტელი (Cartel)

შეთანხმება ტენდერებში (Bid Rigging) - ეკონომიკურ აგენტებს 

შორის სატენდერო შეთავაზებების კოორდინაცია, რომელმაც შესაძლოა 

უარყოფითად იმოქმედოს (სახელმწიფო) შესყიდვების პროცესზე. 

მაგალითად, ეკონომიკურმა აგენტებმა შესაძლოა ერთმანეთს წინასწარ 

შეუთანხმონ, თუ რომელი მათგანი იქნება წარმოდგენილი ტენდერში 

ყველაზე დაბალი ფასით. მათ ასევე შეუძლიათ შეთანხმდნენ შესყიდვების 

ერთმანეთში გაყოფაზე რაოდენობის/ღირებულების მიხედვით, ტენდერში 

შეუსვლელობაზე ან რიგ-რიგობით მონაწილეობაზე (სატენდერო 

წინადადებების როტაცია). შეთანხმება ტენდერებში კონკურენციის 

შემზღუდველი შეთანხმებების ერთ-ერთი ფართოდ გავრცელებული 

ფორმაა, რომელიც მკაცრად ისჯება. ზოგიერთ სახელმწიფოში მასზე 

დაწესებულია სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობაც.

წყარო: EC Glossary; OECD Glossary.

შეთანხმებული ქმედება (Concerted Practice) - შეთანხმებული 

ქმედება აღნიშნავს ეკონომიკური აგენტების კოორდინირებულ 

ქმედებებს, რომლებიც ფორმალური შეთანხმების მიღწევის გარეშე, 

თუმცა შეგნებულად, ფაქტობრივი თანამშრომლობით ჩაანაცვლებენ 

კონკურენციიდან გამომდინარე რისკებს. შეთანხმებული ქმედება 

შესაძლოა გამოიხატებოდეს  ეკონომიკურ აგენტებს შორის ისეთ 

პირდაპირ ან არაპირდაპირ კონტაქტებში, რომელთა მიზანი ან შედეგი 

საბაზრო ქცევაზე გავლენის მოხდენა ან კონკურენტებისთვის საკუთარი 

სამომავლო ქმედებების გამხელაა. შეთანხმებული ქმედება წარმოადგენს 

კონკურენციის შემზღუდველ, დასჯად ქმედებას, როგორც ევროკავშირის, 

ასევე საქართველოს კონკურენციის სამართალში.
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დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმება (Anticompetitive Agreement)

კარტელი (Cartel)

ფარული გარიგება (Collusion)

წყარო: „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 7; EC Glossary. 

შერჩევითი დისტრიბუცია (Selective Distribution) - სადისტრიბუციო 

სისტემა, რომლის ფარგლებშიც მიმწოდებელი სახელშეკრულებო 

საქონელს ან მომსახურებას პირდაპირ ან არაპირდაპირ მიყიდის 

მხოლოდ სპეციალური (რაოდენობრივი ან ხარისხობრივი) კრიტერიუმების 

მიხედვით შერჩეულ დისტრიბუტორებს. აღნიშნული დისტრიბუტორები, 

თავის მხრივ, იღებენ ვალდებულებას, არ მიყიდონ სახელშეკრულებო 

საქონელი ან მომსახურება არაუფლებამოსილ დისტრიბუტორებს. 

შერჩევითი დისტრიბუცია გავრცელებული კომერციული პრაქტიკაა 

და ფართოდ გამოიყენება ბრენდირებული პროდუქციის, მათ შორის, 

ფუფუნების საგნების, ავტომობილების და სხვა მრავალი საქონლითა თუ 

მომსახურებით ვაჭრობისას. 

ზოგადად, შერჩევითი დისტრიბუცია ლეგიტიმურ მიზნებს (მომსახურე- 

ბის ხარისხის შენარჩუნება, უბილეთო მგზავრობის გამორიცხვა და სხვა) 

ემსახურება და ბრენდთაშორისი კონკურენციის ზრდას უწყობს ხელს. 

თუმცა მას გარკვეული კონკურენტული რისკებიც ახლავს. კერძოდ, 

შერჩევითი დისტრიბუციის ქსელის გარეთ სახელშეკრულებო საქონლით 

ან მომსახურებით ვაჭრობის აკრძალვა ქმნის დახურულ ქსელს და 

კონკურენტების მიერ ამ პროდუქციის ფასზე გავლენის შესაძლებლობას 

ამცირებს. ამასთან, შერჩევითმა დისტრიბუციამ შესაძლოა შიდაბრენდული 

კონკურენცია შეასუსტოს ან/და ბაზარზე ზოგიერთი ეკონომიკური აგენტის 

წვდომის შეზღუდვა გამოიწვიოს. შერჩევითი დისტრიბუციის კონკურენ-

ტული ეფექტის ანალიზისას, რისკებთან ერთად, კონკურენციის ორგანოები 

მხედველობაში იღებენ მის ლეგიტიმურ მიზნებსა და კონკურენციის 

ხელშემწყობ მხარეებსაც. 
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დაკავშირებული ტერმინები:

ექსკლუზიური დისტრიბუცია (Exclusive Distribution)

ვერტიკალური შეთანხმება (Vertical Agreement)

ვერტიკალური შეზღუდვები (Vertical Restraints)

შიდაბრენდული კონკურენცია (Intra-brand Competition)

ბრენდთაშორისი კონკურენცია (Inter-brand Competition)

უბილეთო მგზავრობა (Free Riding)

წვდომის შეზღუდვა (Foreclosure)

წყარო: EC Vertical BER; EC Guidelines on Vertical Restraints; Faull & Nikpay, The EU Law of Competition, 1429.

შერწყმა (Merger) - ორი ან მეტი დამოუკიდებელი ეკონომიკური 

აგენტის გაერთიანება (არსებულ ან ახალ) ერთ სუბიექტად. შერწყმის 

მეშვეობით ეკონომიკურ აგენტებს შეუძლიათ გამსხვილდნენ და 

გააფართოვონ ეკონომიკური საქმიანობა არსებული ან ახალი 

მიმართულებით, სხვადასხვა ბაზრებზე. შერწყმას მრავალი მოტივი 

შეიძლება ჰქონდეს, მათ შორის: ეფექტიანობის გაზრდა, საბაზრო 

ძალაუფლების მოპოვება, დივერსიფიკაცია, გაფართოება ახალ 

გეოგრაფიულ ბაზრებზე, ფინანსური და კვლევისა და განვითარების 

სინერგია და სხვა. კონკურენციის კანონმდებლობის შესაბამისად, 

შერწყმათა ზოგიერთი კატეგორია საჭიროებს კონკურენციის ორგანოების 

წინასწარ თანხმობას, რასაც კონცენტრაციების კონტროლი ეწოდება. 

ხსენებულის სინონიმად ხშირად გამოიყენება ტერმინი „შერწყმების 

კონტროლი“ (Merger Control), ხოლო ტერმინს „შერწყმები და შეძენები“ 

(Mergers and Acquisitions, M&A) ასევე იყენებენ „კონცენტრაციების“ 

აღსანიშნავად.
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დაკავშირებული ტერმინები:

კონცენტრაცია (Concentration)

შეძენა (Acquisition)

კონტროლის მოპოვება (Acquisition of Control) 

სრულად ფუნქციონირებადი ერთობლივი საწარმო (Full-function Joint Venture)

ეფექტიანობა (Efficiency)

საბაზრო ძალაუფლება (Market Power)

დივერსიფიკაცია (Diversification)

წყარო: „კონკურენციის შესახებ” საქართველოს კანონი, მუხლი 11.1, ქვეპუნქტი „ა“; EU Merger Reg-
ulation; OECD Glossary; Financial Times - http://lexicon.ft.com/Term?term=merger; Investopedia - https://www.
investopedia.com/terms/m/mergersandacquisitions.asp. 

შესაბამისი ბაზარი (Relevant Market) - კონკურენციის პოლიტიკის 

ცენტრალური ცნება, რომელიც ორი მთავარი განზომილებით ხასიათდება. 

შესაბამისი სასაქონლო ბაზარი წარმოადგენს როგორც თვისობრივი 

მახასიათებლებით, ისე ფასებითა და გამოყენების პირობების მიხედვით, 

ურთიერთჩანაცვლებადი საქონლის ან/და მომსახურების ერთობლიობას. 

შესაბამისი გეოგრაფიული ბაზარი მოიცავს ტერიტორიას, რომელზეც 

ეკონომიკური აგენტები მონაწილეობენ საქონლისა და მომსახურების 

მოთხოვნისა და მიწოდების პროცესში და სადაც კონკურენციის პირობები  

საკმარისად  ერთგვაროვანია. ამასთან, შესაძლებელია ამ ტერიტორიის 

განსხვავება მეზობელი ტერიტორიებისგან, რადგან მათ შორის 

კონკურენციის პირობები არსებითად განსხვავებულია.

ქართული კანონმდებლობის მიხედვით, შესაბამისი გეოგრაფიული 

ბაზარი შეიძლება მოიცავდეს საქართველოს მთელ ტერიტორიას, მის 

ნაწილს, საქართველოს მთელ ტერიტორიას ან მის ნაწილს სხვა ქვეყნის 

ტერიტორიასთან ან მის ნაწილთან ერთად. დროის იმ პერიოდს, რომლის 

განმავლობაშიც ბაზარი ფუნქციონირებს კონკრეტული პროდუქციული 

და გეოგრაფიული საზღვრების პირობებში, შესაბამისი ბაზრის დროითი 

ჩარჩო ეწოდება.

შესაბამისი ბაზრის ანალიზი მნიშვნელოვანია კონკურენციის სფეროს 

ფაქტობრივად ყველა მიმართულებით (მაგალითად, კონკურენციის 
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შემზღუდველი შეთანხმებების მიერ შესაბამის ბაზარზე გამოწვეული 

კონკურენციის საწინააღმდეგო შედეგების შეფასებისას, შესაბამის  

ბაზარზე დომინანტური მდგომარეობის ფაქტის დადგენისას, 

კონცენტრაციების კონკურენტული ეფექტის შეფასებისას და ა.შ.).

წყარო: „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 3, პუნქტი „ზ“; ბრძანება №30/09-3; 
EC Relevant Market Notice. 

დაკავშირებული ტერმინები:

(შესაბამისი) ბაზრის განსაზღვრა (Market Definition)

კონკურენციის პოლიტიკა (Competition Policy) 

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმება (Anticompetitive Agreement)

დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება (Abuse of Dominant Position)

კონცენტრაცია (Concentration)

ჩანაცვლებადობა (Substitutability)

(შესაბამისი) ბაზრის განსაზღვრა (Market Definition) - ეკონომიკურ 

აგენტთა შორის კონკურენციის საზღვრების დადგენის მექანიზმი. ბაზრის 

განსაზღვრა ნებისმიერი სახის კონკურენტული ანალიზის საწყისი ეტაპია 

და მოიცავს: (1) ბაზრის პროდუქციული საზღვრების დადგენას; (2) ბაზრის 

გეოგრაფიული საზღვრების დადგენას. რიგ შემთხვევებში, აღნიშნულს 

ემატება მესამე განზომილება - დროითი ჩარჩო, რომელიც მნიშვნელოვანია 

სეზონური საქონლის ან მომსახურების კუთხით. 

ბაზრის პროდუქციული საზღვრების დადგენისას მხედველობაში 

მიიღება მოთხოვნისა და მიწოდების ჩანაცვლებადობა. მოთხოვნის მხრივ, 

საქონელი მყიდველისთვის უნდა იყოს ურთიერთჩანაცვლებადი - ერთი 

პროდუქტის ფასის მცირე (თუმცა მომხმარებლისთვის მნიშვნელოვანი) და 

ხანგრძლივი პერიოდით ზრდის შემთხვევაში, მყიდველს შესაძლებლობა 

უნდა ჰქონდეს, მისი ჩანაცვლება მოახდინოს სხვა მსგავსი პროდუქტით. 

მიწოდების მხრივ კი, პროდუქტის ფასის ხსენებული სახით ცვლილებისას, 

მწარმოებლებს შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეთ, მოკლე ვადაში გადაერ- 

თონ აღნიშნული პროდუქტის ან მისი ჩამნაცვლებლის  წარმოებაზე. 
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დაკავშირებული ტერმინები:

შესაბამისი ბაზარი (Relevant Market) 

(ბაზარზე) შესვლის ბარიერები (Entry Barriers)

ბაზარზე შესვლა/ბაზრიდან გასვლა (Market Entry/Exit the Market)

ბაზრის სტრუქტურა (Market Structure)

ჩანაცვლებადობა (Substitutability)
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ბაზრის გეოგრაფიული საზღვრების დადგენისას, მიმწოდებლებისა 

და მყიდველების ადგილმდებარეობა და კონკრეტულ გეოგრაფიულ 

არეალში საქონლის/მომსახურების ურთიერთჩანაცვლებადობის ხარისხი 

განსაზღვრავს ბაზრის ადგილობრივ, რეგიონულ, სახელმწიფო თუ 

საერთაშორისო ხასიათს. 

საბოლოოდ, დროის კონკრეტულ მონაკვეთში (მაგალითად, წლის 

კონკრეტულ დროს, სეზონზე) პროდუქტზე არსებული მოთხოვნის 

მიმართება სხვა საქონლის ან მომსახურების მოთხოვნასთან აჩვენებს, თუ 

რამდენად მიეკუთვნება ყველა მათგანი ერთსა და იმავე ბაზარს.

აღსრულების პროცესში, შესაბამისი ბაზრის საზღვრების დადგენა 

კონკურენტული ანალიზის საწყისი ეტაპია. ბაზრის საზღვრების დადგენის 

გარეშე ვერ დადგინდება, ვრცელდება თუ არა ცალკეულ ქმედებაზე 

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმებებიდან გამონაკლისები; 

დომინანტური მდგომარეობა დგინდება შესაბამის ბაზარზე და ა.შ. ამ 

დროს, ბაზრის საზღვრების ზედმეტად ვიწროდ განსაზღვრის შემთხვევაში, 

შეიძლება არსებული კონკურენციის სრულად გათვალისწინება ვერ 

მოხდეს, ხოლო ბაზრის საზღვრების ზედმეტად ფართოდ განსაზღვრისას, 

ანალიზი შეიძლება შეცდომით კონკურენციის არსებულზე მაღალ 

ხარისხს აღწერდეს. ამდენად, ბაზრის საზღვრების სწორად დადგენას 

კონკურენციის კანონმდებლობის აღსრულების პროცესში პრინციპული 

მნიშვნელობა აქვს.

წყარო: OECD Glossary; ბრძანება №30/09-3; EC Relevant Market Notice.
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შესაბამისობის პროგრამა (Compliance Programme) - კომპანიის 

შიდა პოლიტიკა, რომლის მიზანია მისი საქმიანობის მოქმედ 

კანონმდებლობასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა. კონკურენციის 

სამართალთან შესაბამისობის პროგრამა ეკონომიკურ აგენტებს 

შესაძლებლობას აძლევს, თავიდან აიცილონ კონკურენციის 

კანონმდებლობის დარღვევა. შესაბამისობის პროგრამის ფარგლებში, 

კომპანია ცდილობს თანამშრომლების ცნობიერების ამაღლებას 

კონკურენციის წესებთან დაკავშირებით, მათ შორის, ასწავლის მათ, 

თუ როგორ უზრუნველყონ კონკურენციის საწინააღმდეგო ქმედებების 

თავიდან აცილება. იმ შემთხვევაში, თუ კანონდარღვევა მაინც მოხდა 

კომპანიის რომელიმე თანამშრომლის მიერ, შესაბამისობის პროგრამა 

ზრდის მისი აღმოჩენის და სწრაფი რეაგირების შესაძლებლობას.  

ამდენად, შესაბამისობის პროგრამა კომპანიის რისკების მართვის 

მნიშვნელოვან იარაღს წარმოადგენს.

წყარო: EC, DG COMP, Compliance matters -What companies can do better to respect EU competition rules; 
Autorité de la concurrence - Antitrust Compliance.

დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენციის პოლიტიკა (Competition Policy) 

დარღვევა (Infringement)

შესყიდვის/გაყიდვის არასამართლიანი ფასის დაწესება (Imposing 
Unfair Purchase/Selling Price) - დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად 

გამოყენების ერთ-ერთი სახე, რომლის დროსაც შესყიდვის ან გაყიდვის 

ფასი (ან რამდენიმე მყიდველის არსებობისას, განსხვავება მათთვის 

განსაზღვრულ ფასებში) არაა დაფუძნებული ობიექტურ გარემოებებზე. 

არასამართლიანი ფასი შესაძლოა წესდებოდეს როგორც ეკონომიკური 

აგენტების, ისე საბოლოო მომხმარებლების მიმართ. მსგავსი სახის 

დარღვევად შეიძლება ჩაითვალოს, მაგალითად, დომინანტი ეკონომიკური 

აგენტის მიერ არასამართლიანად მაღალი ფასის ან მტაცებლური ფასის 

დაწესება.
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წყარო: TFEU, მუხლი 102; „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 6; Whish & Bailey, 
Competition Law (9th ed), 738.

დაკავშირებული ტერმინები:

დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება (Abuse of Dominant Position) 

მტაცებლური ფასის დაწესება (Predatory Pricing) 

არასამართლიანად მაღალი ფასი (Excess Price) 

ფასისმიერი დისკრიმინაცია (Price Discrimination)

შეძენა (Acquisition) - ზოგადი ტერმინი, რომელიც გულისხმობს ერთი 

ეკონომიკური აგენტის მიერ მეორეზე (სამიზნე ეკონომიკური აგენტი) 

სრული ან ნაწილობრივი საკუთრების ან/და კონტროლის მოპოვებას. 

ხშირად, ტერმინი „შერწყმები და შეძენები“ (Mergers and Acquisitions, 

M&A) გამოიყენება „კონცენტრაციების“ სინონიმად.

წყარო: OECD Glossary.

დაკავშირებული ტერმინები:

შერწყმა (Merger)

კონტროლის მოპოვება (Acquisition of Control)

კონცენტრაცია (Concentration)

სრულად ფუნქციონირებადი ერთობლივი საწარმო 

(Full-function Joint Venture)

შვილობილი კომპანია (Subsidiary) - კომპანია, რომელსაც 

აკონტროლებს სხვა კომპანია. კონტროლი შესაძლებელია, როდესაც 

მშობელი კომპანია ფლობს სხვა საწარმოს წესდებით გათვალისწინებულ 

საკონტროლო პაკეტს (როგორც წესი, ჩვეულებრივი აქციების 50%-ზე მეტი). 

თუ მშობელი კომპანია საწარმოს ყველა აქციას (100%) ფლობს, მაშინ 

სახეზეა სრული დაქვემდებარება. შვილობილი კომპანია იურიდიულად 

დამოუკიდებელი საწარმოა, რომელსაც აქვს  საკუთარი წესდება და 

მშობელი კომპანიის დანაყოფს არ წარმოადგენს. 

შვილობილი კომპანიის არსებობას ყურადღება ექცევა კონკურენციის 
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კანონმდებლობის აღსრულების პროცესში, მაგალითად, ე.წ. „ერთიან 

ეკონომიკურ სუბიექტში“ შემავალი პირების დადგენისას.

წყარო: OECD Glossary; Ezrachi, EU Competition Law, 20-31.

დაკავშირებული ტერმინები:

მშობელი კომპანია (Parent Company) 

ერთიანი ეკონომიკური სუბიექტი (Single Economic Entity)

შიდაბრენდული კონკურენცია (Intra-brand Competition) - 

ფასისმიერი ან არაფასისმიერი კონკურენცია ერთი და იმავე მარკის 

პროდუქციის დისტრიბუტორებს ან საცალო მოვაჭრეებს შორის. მაგალითად, 

ერთი და იგივე მარკის ტანსაცმელი შესაძლოა სხვა მაღაზიებთან 

შედარებით უფრო დაბალ ფასად იყიდებოდეს ფასდაკლებული ტანსა- 

ცმლის მაღაზიაში, ყოველგვარი დამატებითი მომსახურების შეთავაზების 

გარეშე (მომსახურების ხარისხი არაფასისმიერი კონკურენციის 

ელემენტია). 

შიდაბრენდული კონკურენცია შეიძლება შეიზღუდოს ვერტიკალური 

კონცენტრაციის ან ვერტიკალური  შეთანხმების შედეგად. მაგალითად, 

მწარმოებლები ხშირად ცდილობენ ერთიანი ფასის შენარჩუნებას  

საკუთარი პროდუქციის ყველა გამყიდველს შორის, მათ შორის, 

შიდაბრენდული არაფასისმიერი კონკურენციის წახალისების მიზნით. 

ამ შემთხვევაში გასათვალისწინებელია, რომ სარეალიზაციო 

ფასის შენარჩუნებაზე შეთანხმება კონკურენციის კანონმდებლო- 

ბით აკრძალულია. შიდაბრენდულ კონკურენციას შეიძლება ზღუდავდეს 

ექსლკუზიური ან შერჩევითი დისტრიბუციის ხელშეკრულებებიც. ეს,  

როგორც წესი, ემსახურება ბრენდის რეპუტაციის გაუმჯობესებას, 

მომსახურების ერთიანი სტანდარტის დანერგვას ან სხვა ლეგიტიმურ 

მიზნებს. ამის გამო, რიგ შემთხვევებში, შიდაბრენდული კონკურენციის 

შეზღუდვა დაშვებულია, განსაკუთრებით, თუ შედეგად იზრდება 

ბრენდთაშორისი კონკურენცია. 
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დაკავშირებული ტერმინები:

ბრენდთაშორისი კონკურენცია (Inter-brand Competition) 

ვერტიკალური შეთანხმება (Vertical Agreement) 

სარეალიზაციო ფასის შენარჩუნება (Resale Price Maintenance)

საცალო მოვაჭრე (Retailer)

ექსკლუზიური დისტრიბუცია (Exclusive Distribution)

წყარო: OECD Glossary; EC Guidelines on Vertical Restraints.

შუალედური ზომები (Interim Measures) - ევროკავშირის 

სამართალში ტერმინი „შუალედური ზომები” გამოიყენება ორი 

მნიშვნელობით:

1. კონკურენციის ორგანოს მიერ ეკონომიკური აგენტისთვის მოკვლევის 

მიმდინარეობისას, საბოლოო (არსებითი) გადაწყვეტილების 

მიღებამდე დადგენილი სპეციალური ზომები. შუალედური ზომების  

მიზანია გამოუსწორებელი ზიანის მომტანი კონკურენციის 

საწინააღმდეგო ქცევის შეჩერება, მის საბოლოო აღკვეთამდე. 

შუალედური ზომები შეიძლება მიღებულ იქნას კონკურენციის 

ორგანოს ინიციატივით, უფრო ხშირად კი მოთხოვნილია ფორმალურ 

საჩივართან ერთად. 

შუალედური ზომების გამოყენება შესაძლებელია ორი პირობის 

თანხვედრისას: 

ა) ეკონომიკური აგენტის ქცევა კონკურენციის წესების აშკარა 

დარღვევაა; 

ბ) არსებობს გადაუდებელი აუცილებლობა, მომჩივნისთვის სერიოზული 

და გამოუსწორებელი ზიანის მიყენების საფრთხიდან გამომდინარე. 

მაგალითად, კომპანიას, რომლის არსებობასაც ემუქრება საფრთხე 

სხვა კომპანიის კონკურენციის შემზღუდველი ქმედებით, შეუძლია 

ევროკომისიას სთხოვოს მოკვლევის დაწყება და, ასევე, მოკვლევის 

დასრულებამდე, შესაბამისი ქმედების აკრძალვა შუალედური ზომების 
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გამოყენებით. ევროკომისიას შეუძლია მიიღოს შუალედური ზომები 

კონცენტრაციების საქმეების განხილვის პროცესშიც, რათა თავიდან 

აიცილოს კონცენტრაციის განხორციელება ყველა გარემოების 

გამოკვლევისა და დასკვნის გაცემამდე. 

2. ეკონომიკურმა აგენტმა შუალედური ზომები (მაგალითად, 

გადაწყვეტილების მოქმედების შეჩერება) შეიძლება მოითხოვოს 

სასამართლოსგან, ევროკომისიის მიერ მის წინააღმდეგ მიღებული 

გადაწყვეტილების გასაჩივრების პარალელურად, თუკი მის აღსრულებას  

მნიშვნელოვანი და გამოუსწორებელი ზიანი მოჰყვება. 

საქართველოს კონკურენციის სამართალში, კონკურენციის სააგენტოს 

არ გააჩნია ეკონომიკური აგენტებისთვის შუალედური ზომების დაკისრების 

ერთპიროვნული უფლებამოსილება და ვალდებულია, ამ მიზნით  

მიმართოს სასამართლოს დასაბუთებული შუამდგომლობით.

წყარო: EC Glossary; ECN, Recommendation - Interim Measures; „კონკურენციის შესახებ” საქართველოს 
კანონი, მუხლი 18.1, ქვეპუნქტი „ნ“. 

დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენციის კანონმდებლობის აღსრულება (Competition Enforcement)

მოკვლევა (Investigation)

სასამართლო კონტროლი (Judicial Review)

საჩივარი (Complaint)

კონცენტრაცია (Concentration)
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ჩანაცვლებადობა (Substitutability) - მწარმოებლის ან 

მომხმარებლის პოზიციიდან საქონლის ან მომსახურების ერთმანეთის 

შემცვლელებად მიჩნევის საზომი. 

ეკონომიკური აგენტის სპეციფიკურ საქონელზე/მომსახურებაზე 

ფასწარმოქმნის პოლიტიკა დამოკიდებულია მომხმარებელთა 

შესაძლებლობაზე, შეიძინონ სხვა საქონელი ან/და მომსახურება, რომე- 

ლიც მათი შეფასებით ჩასანაცვლებელი საქონლის ან/და მომსახურების 

ეკვივალენტურია ფიზიკური თვისებების, გამოყენების, ფასის ან სხვა 

მახასიათებლების მიხედვით (ჩანაცვლებადობა მოთხოვნის მიხედვით). 

ანალოგიურად, ეკონომიკური აგენტი შესაძლოა კონკურენტულ წნეხს 

განიცდიდეს სხვა მწარმოებლებისაგან, რომლებსაც შესწევთ უნარი, 

დაუყოვნებლივ და მინიმალური ხარჯით გადაერთონ შესაბამისი 

პროდუქციის წარმოებაზე და აქვთ სურვილი შესაბამის საბაზრო სეგმენტზე 

კონკურენციაში ჩაერთონ (ჩანაცვლებადობა მიწოდების მიხედვით). 

კონკურენციის სფეროში, (ურთიერთ)ჩანაცვლებადობა გამოიყენება 

შესაბამისი ბაზრის განსაზღვრის პროცესში.

წყარო:  EC Glossary; EC Relevant Market Notice; „კონკურენციის შესახებ” საქართველოს კანონი, მუხლი 
3, ქვეპუნქტები „ვ“ და „ზ“. 

დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენცია (Competition)

შესაბამისი ბაზარი (Relevant Market)

(შესაბამისი) ბაზრის განსაზღვრა (Market Definition)
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ცვლადი დანახარჯები (Variable Costs) - დანახარჯები, რომლებიც 

იცვლება წარმოების მოცულობის შესაბამისად. მაგალითად, წარმოების 

პროცესში გამოყენებული მასალებისა და ენერგიის შეძენაზე გაწეული 

დანახარჯები იცვლება წარმოებული პროდუქციის რაოდენობის 

მიხედვით, შესაბამისად, ისინი მიეკუთნება ცვლად დანახარჯებს. ცვლადი 

დანახარჯები არ მოიცავს მუდმივი დანახარჯების არც ერთ ელემენტს 

(ე.ი. არაა თუნდაც ნაწილობრივ თანხვედრაში მუდმივ დანახარჯებთან). 

ცვლადი დანახარჯების სრული რაოდენობის შეფარდებას გამოშვებული 

პროდუქციის მოცულობასთან ეწოდება საშუალო ცვლადი დანახარჯი.

დაკავშირებული ტერმინები:

დანახარჯი (Cost)

მუდმივი დანახარჯები (Fixed Costs)

სრული დანახარჯი (Total Cost)

ალტერნატიული დანახარჯები (Alternative Costs/Opportunity Costs)

აუნაზღაურებელი დანახარჯები (Sunk Costs)

ზღვრული დანახარჯი (Marginal Cost)

წყარო: Whish & Bailey, Competition Law (9th ed), 734.
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წარმოების,  ბაზრების ან   ტექნოლოგიური  განვითარების  
შეზღუდვა (Limiting Production, Markets or Technical  
Development) - კონკურენციის კანონმდებლობის დარღვევის ზოგადი 

სახე, რომელიც აერთიანებს როგორც კონკურენციის შემზღუდველი 

შეთანხმებების, ასევე დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად 

გამოყენების კონკრეტულ შემთხვევებს. წარმოების, ბაზრების ან 

ტექნოლოგიური განვითარების შემზღუდველი ქმედებების სრული 

ჩამონათვალი არ არსებობს. თუმცა, კონკურენციის ორგანოებისა და 

სასამართლო პრაქტიკიდან იკვეთება, თუ რა ტიპის ქმედებები შეიძლება 

განვიხილოთ კანონდარღვევის ამ სახის ქვეშ.  

როგორც წესი, წარმოების, ბაზრების ან ტექნოლოგიური განვითარების 

შეზღუდვა გავლენას ახდენს საქონლის ფასზე. ამიტომ, ხშირად 

კარტელის მონაწილეები საკუთარ პროდუქციაზე ფასის გასაზრდელად ან 

შესანარჩუნებლად სწორედ ამ გზას მიმართავენ. ხსენებული შეზღუდვა 

შეიძლება განხორციელდეს, მაგალითად, კვოტებზე შეთანხმებით, ანუ 

კარტელის წევრებს შორის წარმოების, საქონლის ან მომსახურების 

მიწოდების მაქსიმალური ოდენობის დადგენით. ამ კანონდარღვევის სხვა 

სახეებია კონკურენტებს შორის შეთანხმება საწარმოო სიმძლავრეების, 

კომერციული ინვესტიციების, წარმოების, განვითარების, რეკლამირებისა 

და სხვა მსგავს შეზღუდვებზე, რაც მიზნად ისახავს ფასების ზრდას 

ან სტაბილიზაციას. ზოგჯერ ბაზრის შეზღუდვად მიიჩნევა კონკრეტულ 

დარგში (ტექნიკური ან სხვა სახის) სტანდარტების დაწესებაც, თუ ეს 

ქმედება მოქმედი ან პოტენციური კონკურენტებისთვის ბაზარზე წვდომის 

შეზღუდვაზეა გათვლილი. 

წარმოების, ბაზრების ან ტექნოლოგიური განვითარების 

შეზღუდვა შესაძლებელია მოხდეს დომინანტი კომპანიის მიერაც. ამ 



178

შემთხვევაში, ტერმინი მოიცავს დომინანტი ეკონომიკური აგენტის 

მიერ კონკურენტებისთვის ბაზარზე წვდომის შეზღუდვის ან ბაზრიდან 

განდევნის მიზნით განხორციელებულ ქმედებებს, როგორიცაა: საქონლის 

ან მომსახურების მიწოდებაზე უარი (მათ შორის, დომინანტი კომპანიის 

მიერ ინტელექტუალური საკუთრების ლიცენზირებაზე უარი), მარჟის 

შეზღუდვა და სხვა.

წყარო: Faull & Nikpay, The EU Law of Competition, 1036-1038; Geradin, Layne-Farrar & Petit, EU Competition 
Law and Economics, 401-404; Lang, The Requirements for a Commission Notice on the Concept of Abuse Under 
Article 82 EC. 

დაკავშირებული ტერმინები:

კარტელი (Cartel)

დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენება (Abuse of Dominant Position)

ბაზრიდან განდევნის მიზნით განხორციელებული ქმედება (Exclusionary Practice)

მიწოდებაზე უარი (Refusal To Supply)

მარჟის შეზღუდვა (Margin Squeeze)

წვდომის შეზღუდვა (Foreclosure)

წარუმატებელი ფირმა (Failing Firm) - ეკონომიკური აგენტი, 

რომლის მოგება მუდმივად უარყოფითია და საბაზრო წილს კარგავს იმ 

მასშტაბით, რომ მოსალოდნელია მისი ბაზრიდან გასვლა. წარუმატებელი 

ფირმის კონცეფცია განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს კონცენტრაციის 

კონტროლის სფეროში. კონკურენციის ორგანოს მიერ გამოკვეთილი 

კონკურენტული რისკების საპასუხოდ, კონცენტრაციის მხარე შეიძლება 

ამტკიცებდეს, რომ შესყიდვის ობიექტი წარუმატებელი ფირმაა, რომელიც 

ნებისმიერ შემთხვევაში გავიდოდა ბაზრიდან. შედეგად, მისი შეძენით 

კონკურენციას ზიანი ვერ მიადგება. აღნიშნული მტკიცება უნდა შეფასდეს 

შესაბამისი ეკონომიკური ანალიზის გამოყენებით.

წყარო: OECD Glossary; EC Horizontal Merger Guidelines.

დაკავშირებული ტერმინები:

კონცენტრაცია (Concentration)

კონცენტრაციაზე თანხმობა (Approve Concentration)
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დაკავშირებული ტერმინები:

ბაზარზე შესვლის ბარიერები (Entry Barriers)

ზედა დონის ბაზარი (Upstream Market)

ქვედა დონის ბაზარი (Downstream Market)

ვერტიკალური ინტეგრაცია (Vertical Integration)

მიწოდებაზე უარი (Refusal to Supply) 

კონცენტრაცია (Concentration)

წყარო: OECD Glossary; EC Guidance on Article [102] Enforcement Priorities, EC Non-horizontal Merger 
Guidelines.

წინასწარი შეფასება (Preliminary Assessment) - აღსრულების 
პროცედურის ერთ-ერთი საფეხური ევროკავშირის კონკურენციის 
კანონმდებლობაში. წინასწარი შეფასების ეტაპზე ევროკომისია ადგენს 
საქმის დეტალებს და იმ კონკურენტულ პრობლემებს, რომელთა 
საფუძველზე შესაძლებელია კანონდარღვევის დადასტურება, შემდეგ 
კი მათ შესახებ აცნობებს ეკონომიკურ აგენტს. წინასწარი შეფასების 
საფუძველზე, ეკონომიკურ აგენტს ეძლევა შესაძლებლობა, სავარაუდო 

წვდომის შეზღუდვა (Foreclosure) - ეკონომიკური აგენტის მიერ 

მოქმედი ან პოტენციური კონკურენტებისთვის ბაზრებზე ან ნედლეულზე 

წვდომის შეფერხება/აღკვეთა (ზედა ან ქვედა დონის ბაზარზე). წვდომის 

შეზღუდვა სახეზეა, მაგალითად, ვერტიკალურად ინტეგრირებული 

დომინანტი ეკონომიკური აგენტის მიერ ქვედა დონის ბაზარზე მოქმედი 

ან პოტენციური კონკურენტ(ებ)ისთვის ნედლეულის მიყიდვაზე უარის 

შემთხვევაში. ნედლეულის გარეშე კონკურენტები ვერ აწარმოებენ 

საქონელს და იძულებული ხდებიან, დატოვონ ბაზარი. მსგავსი შედეგი 

შესაძლოა დადგეს მაშინაც, თუ ზედა დონის ბაზარზე ფუნქციონირებს 

არა ერთი (დომინანტი), არამედ რამდენიმე ურთიერთშეთანხმებული 

ეკონომიკური აგენტი. დისტრიბუციის დონეზე, წვდომის შეზღუდვა 

შესაძლებელია ექსკლუზიური ხელშეკრულებებით. ასეთი შეზღუდვა ასევე 

მიიჩნევა ერთ-ერთ მთავარ კონკურენტულ რისკად ვერტიკალური და 

კონგლომერატული კონცენტრაციების შეფასებისას.
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წყარო: Regulation 1/2003; EC Antitrust Manual of Procedures.

დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენციის კანონმდებლობის აღსრულება (Competition Enforcement)

ჯარიმის დაკისრება (Impose Fine)

პირობითი ვალდებულებები (Commitments)

წლიური ბრუნვა (Annual Turnover) - ეკონომიკური აგენტის წლიური 

შემოსავლის მაჩვენებელი, რომელიც ხშირად გამოიყენება კონკურენციის 

კანონმდებლობის აღსრულებისას. ევროკავშირში, წლიური ბრუნვა 

განიმარტება, როგორც წლის განმავლობაში საქონლის გაყიდვიდან ან/და 

მომსახურების გაწევიდან მიღებული შემოსავალი.

კონკურენციის სფეროში, ეკონომიკური აგენტის წლიური ბრუნვა 

მხედველობაში მიიღება მისი საბაზრო ძალაუფლების შეფასებისას. 

ამას გარდა, ბრუნვა დაკავშირებულია კონცენტრაციის შეტყობინების 

ვალდებულებასთან. კერძოდ, კონცენტრაციის მხარეების მიერ 

კანონმდებლობით დადგენილი წლიური ბრუნვის ზღვრების გადალახვის 

შემთხვევაში, სავალდებულოა კონკურენციის ორგანოსათვის კონცენ- 

ტრაციის შესახებ შეტყობინების წარდგენა. კონკურენციის შემზღუდველი 

ქმედებების გამო დაკისრებული ჯარიმა, როგორც წესი, ეფუძნება 

ეკონომიკური აგენტების წლიურ ბრუნვას (წარმოადგენს წლიური ბრუნვის 

გარკვეულ პროცენტს) და სხვა.

წყარო: “კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონი; ბრძანება №30/09-4; EC Consolidated 
Jurisdictional Notice.

დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენციის კანონმდებლობის აღსრულება (Competition Enforcement)

ბრუნვის ზღვარი (Turnover Threshold)

საბაზრო ძალაუფლება (Market Power)

კონცენტრაცია (Concentration)

ჯარიმის დაკისრება (Impose Fine)

კანონდარღვევა აღმოფხვრას პირობითი ვალდებულებების აღებით და 
შესაბამისად, თავი აარიდოს ჯარიმას.



დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენციის კანონმდებლობის აღსრულება (Competition Enforcement)

დარღვევა (Infringement)

წლიური ბრუნვა (Annual Turnover)

ჯარიმის შემაკავებელი ეფექტი (Deterrent Effect of the Fine)

181

ჯარიმის დაკისრება (Impose Fine) - აღსრულების ერთ-

ერთი მექანიზმი, რომელსაც კონკურენციის ორგანო კონკურენციის 

კანონმდებლობის დარღვევის შემთხვევაში იყენებს, სანქციის სახით. 

როგორც ევროკავშირის, ასევე საქართველოს კონკურენციის სამართალი 

კანონდარღვევისთვის ითვალისწინებს ჯარიმას და არა სისხლის 

სამართლებრივ პასუხისმგებლობას. ჯარიმა გამოიხატება ეკონომიკური 

აგენტის წლიური ბრუნვის პროცენტის ან კანონმდებლობით დადგენილი 

ფიქსირებული თანხის სახით. კონკურენციის შემზღუდველი ქმედების- 

თვის დაკისრებული ჯარიმა გამოითვლება კანონდარღვევის შედეგად  

დამდგარი ზიანის, ხანგრძლივობისა და სიმძიმის გათვალისწინებით. 

გარდა ამისა, ეკონომიკურ აგენტს ჯარიმა შეიძლება დაეკისროს 

პროცედურული კანონდარღვევისთვისაც (მაგალითად, კონკურენციის 

ორგანოს მიერ მოკვლევის ფარგლებში გამოთხოვილი ინფორმაციის 

მიუწოდებლობისას). 

წყარო: „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლები 32 და 33; Regulation 1/2003.



182

ჯარიმის შემაკავებელი ეფექტი (Deterrent Effect of the 
Fine) - კონკურენციის კანონმდებლობის დამრღვევი ეკონომიკური  

აგენტებისთვის ჯარიმის დაკისრება, კონკრეტული ქმედების დასჯის 

გარდა, მომავალში კანონდარღვევის პრევენციასაც ისახავს მიზნად. 

შესაბამისად, კონკურენციის ორგანოები ზრუნავენ, რომ მათ მიერ 

დაკისრებულ ჯარიმას სამომავლოდ ჰქონდეს კანონდარღვევის 

შემაკავებელი ეფექტი. ევროკავშირში პირდაპირაა გათვალისწინებული 

კომისიის უფლებამოსილება, გარკვეულ შემთხვევებში, შემაკავებელი 

ეფექტის უზრუნველსაყოფად, გაზარდოს ჯარიმის საწყისი ოდენობა. 

საქართველოს კონკურენციის კანონმდებლობის თანახმად, კანონდარ-

ღვევაზე ჯარიმის დადგენისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს დარღვევის 

შედეგად დამდგარი ზიანი, დარღვევის ხანგრძლივობა და სიმძიმე. კანონი 

პირდაპირ არ მიუთითებს ჯარიმის შემაკავებელ ეფექტზე.

წყარო: EC Guidelines on Fines; „კონკურენციის შესახებ” საქართველოს კანონი, მუხლი 33.

დაკავშირებული ტერმინები:

ჯარიმის დაკისრება (Impose Fine)

დარღვევა (Infringement)

კონკურენციის კანონმდებლობის აღსრულება (Competition Enforcement) 

ჯგუფური გამონაკლისი (Block Exemption) - კონკურენციის 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზოგადი წესები, რომელთა 

დაკმაყოფილების შემთხვევაში, ეკონომიკურ აგენტებს შორის შეთანხმება 

არ ჩაითვლება კანონდარღვევად და შესაბამისად, არ დაექვემდებარება 

სანქცირებას. მსგავსი გამონაკლისები დაწესებულია არაერთ 

იურისდიქციაში, მათ შორის, ევროკავშირსა და საქართველოში. 

ევროკავშირის პრაქტიკაში, რეგულაციები ჯგუფური გამონაკლისების 

შესახებ  ადგენს კონკრეტულ პირობებს, რომელთა დაკმაყოფილების 

შემთხვევაშიც გარკვეული კატეგორიის შეთანხმებებზე არ 

გავრცელდება კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმებების მიმართ 



დაწესებული აკრძალვები. თუ შეთანხმება აკმაყოფილებს რეგულაციით 

გათვალისწინებულ პირობებს, იგი კანონიერად მიიჩნევა. ევროკავშირში 

ჯგუფური გამონაკლისების რეგულიციები მოიცავს, მაგალითად, 

ვერტიკალურ შეთანხმებებს, კვლევისა და განვითარების შესახებ 

შეთანხმებებს, ტექნოლოგიური ტრანსფერის შესახებ შეთანხმებებს და 

ა.შ.

ევროკავშირის მსგავსად, საქართველოს კანონმდებლობაც 

ითვალისწინებს კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმებების 

აკრძალვიდან შემდეგ ჯგუფურ გამონაკლისებს: ვერტიკალურ 

ხელშეკრულებებს დისტრიბუტორ ეკონომიკურ აგენტთა შორის და 

ავტოტრანსპორტის სექტორში მოქმედ ეკონომიკურ აგენტთა შორის; 

ჰორიზონტალურ ან/და ვერტიკალურ ხელშეკრულებებს ტექნოლოგიური 

ტრანსფერის, სპეციალიზაციის და საერთო კვლევების წარმოების  

შესახებ.

დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმება (Anticompetitive Agreement)

ვერტიკალური შეთანხმება (Vertical Agreement)

გამონაკლისები კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმებების აკრძალვიდან 

(Exemptions from the Prohibition of Restrictive Agreements) 

შეთანხმება სპეციალიზაციაზე (Specialisation Agreement)

183წყარო: „კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონი, მუხლი 9; დადგენილება №526; EC Glossary. 



184

ჰერფინდალ-ჰირშმანის ინდექსი (Herfindahl-Hirschman Index 
(HHI)) - ბაზარზე კონცენტრაციის საზომი, რომელიც გამოითვლება 

შესაბამის ბაზარზე ყველა მოქმედი ეკონომიკური აგენტის წილთა 
კვადრატების ჯამით. მაგალითად, როდესაც ბაზარზე ხუთი კომპანიიდან 
თითოეულს აქვს 20% - იანი საბაზრო წილი, მაშინ HHI ინდექსი იქნება 

5x202=2000. კონკურენციის კუთხით, ჰერფინდალ-ჰირშმანის ინდექსი, 
ძირითადად, გამოიყენება კონცენტრაციების კონტროლის სფეროში. 

კერძოდ, ჰერფინდალ-ჰირშმანის ინდექსის აბსოლუტური მაჩვენებელი, 
ისევე როგორც კონკრეტული ტრანზაქციის შედეგად ინდექსის ცვლილება 
(ე.წ. „დელტა“) კონცენტრაციის შემდგომ კონკურენტულ წნეხზე და ბაზრის 

კონცენტრაციაში ცვლილებაზე დაკვირვების საშუალებაა. 
საქართველოს პრაქტიკაში, ჰერფინდალ-ჰირშმანის ინდექსის 

საფუძველზე, კონცენტრაციის დონეების მიხედვით, გამოყოფენ 
დაბალკონცენტრირებულ (HHI<1250), ზომიერად კონცენტრირებულ 
(1250<HHI<2250) და მაღალკონცენტრირებულ (HHI>2250) სასაქონლო 

ბაზრებს. თუ კონცენტრაციის შედეგად ჰერფინდალ-ჰირშმანის ინდექსის 
დაბალი მაჩვენებელი ნარჩუნდება, როგორც წესი, კონცენტრაცია 
არ მიიჩნევა პრობლემურად. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ინდექსის 

მნიშვნელოვანი ზრდა კონკურენტულ რისკებზე მიუთითებს. კონცენტრა- 

ციის შეფასებისას, ჰერფინდალ-ჰირშმანის ინდექსი გამოიყენება საწყის 
ეტაპზე, რომლის შემდეგაც კონკურენციის ორგანოები აანალიზებენ სხვა 
რელევანტურ ფაქტორებს.

წყარო: ბრძანება №30/09-3; EC Horizontal Merger Guidelines; US  Department of Justice - https://www.justice.
gov/atr/herfindahl-hirschman-index.

დაკავშირებული ტერმინები:

კონცენტრაცია (Concentration)

საბაზრო წილი (Market Share)

ეფექტიანი კონკურენციის არსებითი შეზღუდვის ტესტი

(Significant Impediment to Effective Competition Test - SIEC)

ლინდას ინდექსი (Linda Index)
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ჰოლდინგური კომპანია (Holding Company) - კომპანია, რომელიც 

თავის კაპიტალს იყენებს მხოლოდ მოქმედ ეკონომიკურ აგენტებში  

წილის/აქციების (როგორც წესი, საკონტროლო პაკეტის) შესაძენად. 

ჰოლდინგური კომპანიის ძირითადი მიზანია კომპანიებზე კონტროლის 

მოპოვება და არა საქონლის წარმოება ან მომსახურების მიწოდება. ხშირად 

ჰოლდინგური კომპანია წარმოდგენილია მოქმედი კომპანიების მართვის 

ორგანოებში, რის შედეგადაც კორპორაციული კონტროლი შესაძლოა 

მაღალკონცენტრირებული გახდეს. ისეთ მოქმედ კომპანიაზე კონტროლის 

მოპოვებით, რომელსაც, თავის მხრივ, რამდენიმე შვილობილი კომპანია 

ჰყავს, ჰოლდინგი შესაძლოა აკონტროლებდეს ეკონომიკურ აგენტებს, 

რომლებიც მოქმედებენ არაერთ (მათ შორის, ურთიერთდაკავშირებულ) 

შესაბამის ბაზარზე.

კონკურენციის კუთხით, ხსენებულ კონტროლს შესაძლოა როგორც 

დადებითი, ასევე უარყოფითი შედეგები მოჰყვეს. მაგალითად, 

ჰოლდინგური კომპანიის (როგორც მშობელი კომპანიის) მიერ 

კონტროლირებულ კომპანიებს შორის შეთანხმება, როგორც წესი, არ 

ჩაითვლება კონკურენციის შემზღუდველ შეთანხმებად, თუკი ისინი 

 ერთიან ეკონომიკურ სუბიექტად იქნებიან მიჩნეულნი. ამასთან, სხვადა- 

სხვა იურისდიქციებში (მაგალითად, ევროკავშირში), კონცენტრაციის 

განხორციელებისას, კონცენტრაციაში მონაწილე სუბიექტების წლიური 

ბრუნვის გამოთვლისას მხედველობაში მიიღება მათი მაკონტროლებელი 

ჰოლდინგური კომპანიის წლიური ბრუნვაც. გარდა ამისა, ჰოლდინგურ 

კომპანიას შესაძლოა პასუხისმგებლობა დაეკისროს მისი შვილობილი 

კომპანიის მიერ კონკურენციის კანონმდებლობის დარღვევისათვის.

წყარო: OECD Glossary; Ezrachi, EU Competition Law, 1-32.

დაკავშირებული ტერმინები:

კონტროლის მოპოვება (Aquisition of Control)

ერთიანი ეკონომიკური სუბიექტი (Single Economic Entity)

წლიური ბრუნვა (Annual Turnover)

მშობელი კომპანია (Parent Company)

შვილობილი კომპანია (Subsidiary)

კონცენტრაცია (Concentration)
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ჰორიზონტალური  შეთანხმება (Horizontal Agreement) - 

შეთანხმება მოქმედ ან პოტენციურ კონკურენტ ეკონომიკურ აგენტებს 

შორის, ე.ი. მათ შორის, ვინც საქმიანობს წარმოების ან დისტრიბუციის 

ერთსა და იმავე საფეხურზე. ითვლება, რომ მსგავს შეთანხმებებს ყველაზე 

მეტად სდევს თან კონკურენციის შეზღუდვის რისკი. შესაბამისად, მათი 

შეფასება კონკურენციის ორგანოების ერთ-ერთი პრიორიტეტია.

აღსანიშნავია, რომ ჰორიზონტალურ შეთანხმებას შესაძლებელია 

ჰქონდეს როგორც უარყოფითი, ისე დადებითი საბაზრო ეფექტები. 

მაგალითად, ჰორიზონტალურმა შეთანხმებამ შეიძლება შეზღუდოს 

კონკურენცია, თუ შეთანხმების საგანია ფასის ფიქსირება, ბაზრების 

განაწილება ან საბაზრო ძალაუფლების მოპოვება, რადგან აღნიშნული 

იწვევს უარყოფით საბაზრო შედეგებს ფასებთან, წარმოების 

მოცულობასთან, ინოვაციებთან, ან პროდუქტის მრავალფეროვნებასა 

და ხარისხთან დაკავშირებით. მეორე მხრივ, ჰორიზონტალური 

თანამშრომლობა ეკონომიკურ აგენტებს შორის შესაძლოა იყოს 

რისკების განაწილების, დანახარჯების დაზოგვის, ექსპერტული ცოდნის 

გაერთიანების, საქონლისა და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებისა  

და ინოვაციების უფრო სწრაფად დანერგვის საშუალება. გარდა ამისა, 

მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების თანამშრომლობა შეიძლება  

გახდეს საბაზრო ცვლილებებთან ადაპტირების მნიშვნელოვანი 

შესაძლებლობა. ჰორიზონტალური შეთანხმება შეიძლება ეხებოდეს, 

მაგალითად, საერთო კვლევასა და განვითარებას, წარმოებას,  

შესყიდვებს ან პროდუქტის ბაზარზე განთავსებას. 

კონკურენციის ორგანოს მიზანია, ბაზრის მონიტორინგისა თუ მოკვლე- 

ვის ფარგლებში, განასხვავოს დადებითი და უარყოფითი შედეგების მქონე 

შეთანხმებები, წაახალისოს შეთანხმებების პირველი კატეგორია, როგორც 

კონკურენციის ხელშემწყობი, და აკრძალოს მეორე კატეგორია, როგორც 

კონკურენციის შემზღუდველი ქმედება. საქართველოს კონკურენციის 

კანონმდებლობით, აკრძალულია კონკურენციის შემზღუდველი ჰორი- 
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ზონტალური  შეთანხმებები. ამასთან, ცალკეული ჰორიზონტალური 

შეთანხმებების მიმართ დადგენილია კონკურენციის შემზღუდველი 

შეთანხმებების აკრძალვიდან გამონაკლისები, რაც ემსახურება დადებითი 

შედეგების მქონე შეთანხმებების წახალისების მიზანს.

წყარო: EC Guidelines on Horizontal Agreements; EC Glossary.

დაკავშირებული ტერმინები:

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმება (Anticompetitive Agreement)

ვერტიკალური შეთანხმება (Vertical Agreement)

ჰორიზონტალური შეთანხმება (Horizontal Agreement)

გამონაკლისები კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმებების აკრძალვიდან 

(Exemptions from the Prohibition of Restrictive Agreements) 

ბაზრის მონიტორინგი (Sector Inquiry/Market Monitoring)

მოკვლევა (Investigation)
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ტერმინთა ანბანური საძიებელი (ინგლისურ-ქართული)

1. Absolute Territorial Protection - სრული ტერიტორიული დაცვა

2. Abuse of Dominant Position - დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად  გამოყენება

3. Access to File - საქმის მასალებზე წვდომა

4. Acknowledging Involvement in Cartel - კარტელში მონაწილეობის აღიარება

5. Acquisition - შეძენა

6. Acquisition of Control - კონტროლის მოპოვება

7. Active Sales - აქტიური გაყიდვები 

8. Actual Competitor - მოქმედი კონკურენტი

9. Alternative Costs/Opportunity Costs - ალტერნატიული დანახარჯები

10. Ancillary Restraint - თანმდევი შეზღუდვა

11. Annual Turnover - წლიური ბრუნვა

12. Anticompetitive Agreement - კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმება

13. Anticompetitive Object/Effect - კონკურენციის შეზღუდვის მიზანი/შედეგი

14. Antimonopoly/Antitrust - ანტიმონოპოლიური/ანტიტრასტული

15. Applying Dissimilar Conditions to Equivalent Transactions - იდენტურ  

ტრანზაქციებზე განსხვავებული პირობების გამოყენება

16. Approve Concentration - კონცენტრაციაზე თანხმობა

17. Assets - აქტივები

18. Bid Rigging - შეთანხმება ტენდერებში

19. Block Exemption - ჯგუფური გამონაკლისი

20. Bundling - დაჯგუფება

21. Buyer Power - მყიდველის ძალაუფლება

22. Cartel - კარტელი

23. Case Handling - საქმის გაძღოლა

24. Collusion - ფარული გარიგება

25. Commitment - პირობითი ვალდებულება

26. Competition - კონკურენცია

27. Competition Advocacy - კონკურენციის ადვოკატირება
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28. Competition Enforcement - კონკურენციის კანონმდებლობის აღსრულება

29. Competition Impact Assessment - კონკურენტულ გარემოზე ზეგავლენის  შეფასება

30. Competition Infringement Involving Intellectual Property Rights - კონკურენციის   

      კანონმდებლობის დარღვევა, რომელიც დაკავშირებულია ინტელექტუალური      

      საკუთრების უფლებებთან

31. Competition Policy - კონკურენციის პოლიტიკა

32. Competitive Advantage - კონკურენტული უპირატესობა

33. Complaint - საჩივარი

34. Complementary Goods - ურთიერთშემავსებელი საქონელი

35. Compliance Programme - შესაბამისობის პროგრამა

36. Concentration - კონცენტრაცია

37. Concerted Practice - შეთანხმებული ქმედება

38. Conglomerate - კონგლომერატი

39. Consumer - მომხმარებელი

40. Consumer Surplus - მომხმარებლის დანაზოგი

41. Control of Enterprise - საწარმოს კონტროლი

42. Cost - დანახარჯი

43. De-minimis - უმნიშვნელოდ შემზღუდველი

44. Deterrent Effect of the Fine - ჯარიმის შემაკავებელი ეფექტი

45. Diversification - დივერსიფიკაცია

46. Divestiture - აქტივების ნაწილობრივი გასხვისება

47. Dominant Position - დომინანტური მდგომარეობა

48. Downstream Market - ქვედა დონის ბაზარი

49. Dumping - დემპინგი

50. Duopoly - დუოპოლია

51. Economies of Scale - მასშტაბის ეფექტი

52. Effect on Trade between EU Member States - ეფექტი ევროკავშირის წევრ 

 ქვეყნებს შორის ვაჭრობაზე 

53. Effects Doctrine - ეფექტის დოქტრინა
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54. Efficiency - ეფექტიანობა

55. Elasticity - ელასტიკურობა

56. Enterprise - საწარმო

57. Entry Barriers – (ბაზარზე) შესვლის ბარიერები

58. Essential Facility - არსებითი საშუალება

59. Excess Capacity - საწარმოო სიმძლავრეების სიჭარბე

60. Excess Price - არასამართლიანად მაღალი ფასი

61. Exclusionary Practice - ბაზრიდან განდევნის მიზნით განხორციელებული ქმედება

62. Exclusive Distribution - ექსკლუზიური დისტრიბუცია

63. Exemptions from the Prohibition of Restrictive Agreements - გამონაკლისები 

კონკურენციის შემზღუდველი შეთანხმებების აკრძალვიდან

64. Exploitative Practice - მომხმარებელთა ინტერესების საწინააღმდეგო ქმედება

65. Externalities - გარეგანი ეფექტები

66. Failing Firm - წარუმატებელი ფირმა 

67. Fixed Costs - მუდმივი დანახარჯები

68. Foreclosure - წვდომის შეზღუდვა

69. Franchising - ფრენშაიზინგი

70. Free-riding - უბილეთო მგზავრობა

71. Full-function Joint Venture - სრულად ფუნქციონირებადი ერთობლივი საწარმო

72. Hardcore Restriction - კონკურენციის მძიმე ფორმით შეზღუდვა

73. Herfindahl-Hirschman Index (HHI) - ჰერფინდალ-ჰირშმანის ინდექსი

74. Holding Company - ჰოლდინგური კომპანია

75. Horizontal Agreement - ჰორიზონტალური შეთანხმება

76. Impose Fine - ჯარიმის დაკისრება

77. Imposing Unfair Purchase/Selling Price - შესყიდვის/გაყიდვის არასამართლიანი  

      ფასის დაწესება

78. Infringement - დარღვევა

79. Investigation - მოკვლევა

80. Inter-brand Competition - ბრენდთაშორისი კონკურენცია
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81. Interim Measures - შუალედური ზომები

82. International Cooperation - საერთაშორისო თანამშრომლობა

83. Intra-brand Competition - შიდაბრენდული კონკურენცია

84. Joint Control - ერთობლივი კონტროლი

85. Joint Profit Maximization - ერთობლივი მოგების მაქსიმიზაცია

86. Joint Venture - ერთობლივი საწარმო

87. Judicial Review - სასამართლო კონტროლი

88. Leniency Programme - თანამშრომლობის პროგრამა

89. Limiting Production, Market or Technical Development - წარმოების, 

 ბაზრების ან ტექნიკური განვითარების შეზღუდვა

90. Linda Index - ლინდას ინდექსი

91. Marginal Cost - ზღვრული დანახარჯი

92. Margin Squeeze - მარჟის შეზღუდვა

93. Market Definition – (შესაბამისი) ბაზრის განსაზღვრა

94. Market Entry/Exit the Market - ბაზარზე შესვლა/ბაზრიდან გასვლა

95. Market Failure - ბაზრის ჩავარდნა

96. Market Power - საბაზრო ძალაუფლება

97. Market Share - საბაზრო წილი

98. Market Structure - ბაზრის სტრუქტურა

99. Merger - შერწყმა

100. Monopolistic Competition - მონოპოლისტური კონკურენცია

101. Monopoly - მონოპოლია

102. Monopoly Price - მონოპოლიური ფასი

103. Monopsony   - მონოფსონია

104. Multi-sided Market - მრავალმხრივი ბაზარი 

105. Natural Monopoly - ბუნებრივი მონოპოლია

106. Network Effect - ქსელური ეფექტი

107. Non-competition Clause - კონკურენციის გაუწევლობის პირობა

108. Non-pricing Practices/Abuses - არაფასისმიერი ქმედებები
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109. Oligopoly - ოლიგოპოლია

110. Onsite Inspection - ადგილზე შემოწმება

111. Oral Hearing -ზეპირი განხილვა

112. Parallel Trade - პარალელური ვაჭრობა

113. Parent Company - მშობელი კომპანია

114. Passive Sales - პასიური გაყიდვები

115. Perfect Competition - სრულყოფილი კონკურენცია

116. Potential Competition - პოტენციური კონკურენცია

117. Potential Competitor - პოტენციური კონკურენტი

118. Predatory Pricing - მტაცებლური ფასის დაწესება

119. Price Elasticity of Demand - მოთხოვნის ელასტიკურობა ფასის მიხედვით

120. Preliminary Assessment - წინასწარი შეფასება

121. Price Discrimination - ფასისმიერი დისკრიმინაცია

122. Price Fixing - ფასის დადგენა (ფიქსირება)

123. Price Regulation - ფასის რეგულირება

124. Pricing Practices/Abuses - ფასისმიერი ქმედებები

125. Product Differentiation - საქონლის დიფერენცირება

126. Producer Surplus - მწარმოებლის დანაზოგი

127. Public Goods - საზოგადოებრივი საქონელი

128. Rebates - ფასდათმობები

129. Recommended or Suggested Price - რეკომენდებული ან შეთავაზებული ფასი

130. Refusal to Supply - მიწოდებაზე უარი

131. Regulation - რეგულირება

132. Relevant Market - შესაბამისი ბაზარი

133. Request for Information - ინფორმაციის გამოთხოვა

134. Resale Price Maintenance - სარეალიზაციო ფასის შენარჩუნება

135. Retailer - საცალო მოვაჭრე

136. Sector Inquiry/Market Monitoring - ბაზრის მონიტორინგი

137. Selective Distribution - შერჩევითი დისტრიბუცია
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138. Selective Price Cut - ფასის შერჩევითი შემცირება

139. Significant Impediment to Effective Competition Test (SIEC) - ეფექტიანი 

   კონკურენციის არსებითი შეზღუდვის ტესტი

140. Single Economic Entity - ერთიანი ეკონომიკური სუბიექტი

141. Special or Exclusive Rights - განსაკუთრებული ან ექსკლუზიური უფლებები

142. Specialisation Agreement - შეთანხმება სპეციალიზაციაზე

143. Spillover Effect - გადადინების ეფექტი

144. Sole Control - ერთპიროვნული კონტროლი

145. State Aid - სახელმწიფო დახმარება

146. Strategic Behavior - სტრატეგიული ქცევა

147. Structural or Behavioral Remedies - სტრუქტურული ან ქცევითი ღონისძიებები 

148. Subsidiary - შვილობილი კომპანია

149. Substitutability - ჩანაცვლებადობა

150. Sunk Costs - აუნაზღაურებელი დანახარჯები

151. Supply Chain - მიწოდების ჯაჭვი

152. Total Cost - სრული დანახარჯი

153. Trustee - რწმუნებული

154. Turnover Threshold - ბრუნვის ზღვარი

155. Tying - მიბმა

156. Two-sided Market - ორმხრივი ბაზარი

157. Undertaking - ეკონომიკური აგენტი

158. Unfair Competition - არაკეთილსინდისიერი კონკურენცია

159. Unannounced Inspection (Dawn Raid) - მოულოდნელი შემოწმება

160. Upstream Market - ზედა დონის ბაზარი

161. Variable Costs - ცვლადი დანახარჯები

162. Vertical Agreement - ვერტიკალური შეთანხმება

163. Vertical Integration - ვერტიკალური ინტეგრაცია

164. Vertical Restraints - ვერტიკალური შეზღუდვები

165. Wholesaler - საბითუმო მოვაჭრე

166. Zero-price Markets - ბაზრები ნულოვანი ფასით



       გამოყენებული ლიტერატურა

 საქართველოს კანონმდებლობა

 – საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 31-33, 
24.08.1995, https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346?publication=35 
(„საქართველოს კონსტიტუცია“)

 – ასოცირების შესახებ შეთანხმება ერთის მხრივ, საქართველოსა და მეორეს 
მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ 
სახელმწიფოებს შორის, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (ვებგვერდი), 
11.09.2014, https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2496959?publication=0 
(„ასოცირების შეთანხმება“)

 – საქართველოს კანონი „კონკურენციის შესახებ“, საქართველოს საკანონმდებლო 
მაცნე (ვებგვერდი), 25.05.2012, https://matsne.gov.ge/ka/document/
view/1659450?publication=4 (“კონკურენციის შესახებ“ საქართველოს კანონი“)

 – საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე 
(ვებგვერდი), 28/10/1994, https://matsne.gov.ge/document/view/28408?publi-
cation=63 („მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონი“)

 – საქართველოს კანონი „საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი“, პარლამენტის 
უწყებანი, 31, 24.07.1997, https://matsne.gov.ge/ka/document/view/31702?pub-
lication=100 („საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი“)

 – საქართველოს კანონი “მონოპოლიური საქმიანობისა და კონკურენციის შესახებ”, 
პარლამენტის უწყებანი, 22-23, 30.07.1996 (ძალადაკარგულია 11.07.2005-დან), 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/31462?publication=3 (“მონოპოლიური 
საქმიანობისა და კონკურენციის შესახებ” საქართველოს კანონი“)

 – საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 1-ლი სექტემბრის დადგენილება N526 
„კონკურენციის შემზღუდველი ხელშეკრულების აკრძალვიდან გამონაკლისების 
შესახებ“, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (ვებგვერდი), 02.09.2014,  https://
matsne.gov.ge/ka/document/view/2484026?publication=0 („დადგენილება 
N526“)

 – კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის 2014 წლის 30 სექტემბრის ბრძანება 
№30/09-1 „განცხადებისა და საჩივრის ფორმების, მათი წარდგენის წესი და 
განცხადებისა და საჩივრის დასაშვებობასთან დაკავშირებული პროცედურებისა 
და ვადების დამტკიცების თაობაზე“, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე 
(ვებგვერდი), 30.09.2014, https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2523151?-
publication=0 („ბრძანება №30/09-1“)

 – კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის 2014 წლის 30 სექტემბრის ბრძანება 
№30/09-2 “თანამშრომლობის პროგრამის გავრცელებისა და პასუხისმგებლობისგან 
გათავისუფლების გამოყენების წესის დამტკიცების თაობაზე”, საქართველოს 
საკანონმდებლო მაცნე (ვებგვერდი), 30.09.2014, https://matsne.gov.ge/ka/doc-
ument/view/2523181?publication=0 („ბრძანება №30/09-2“)

 – კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის 2014 წლის 30 სექტემბრის 
ბრძანება №30/09-3 “ბაზრის ანალიზის მეთოდური მითითებების დამტკიცების 
თაობაზე”, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (ვებგვერდი), 30.09.2014,   
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2523226?publication=0  („ბრძანება 
N30/09-3“)
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 – კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის 2014 წლის 30 სექტემბრის ბრძანება 
№30/09-4 „კონცენტრაციის შესახებ შეტყობინების წარდგენისა და განხილვის 
წესის დამტკიცების შესახებ“, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (ვებგვერდი), 
30.09.2014, https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2523208?publication=0 
(„ბრძანება N30/09-4“)

 – კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის 2014 წლის 30 სექტემბრის ბრძანება 
№30/09-5 „საქმის მოკვლევის წესისა და პროცედურის დამტკიცების თაობაზე“ 
საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (ვებგვერდი), 30.09.2014, https://matsne.
gov.ge/ka/document/view/2523165?publication=0 („ბრძანება N30/09-5“)

 საერთაშორისო ხელშეკრულებები

 – GATT 1994:  General Agreement on Tariffs and Trade 1994, April 15, 1994, Mar-
rakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Annex 1A, 1867 
U.N.T.S. 187, 33 I.L.M. 1153 (1994) (“GATT 1994”)

 – Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs 
and Trade 1994 (“WTO Antidumping Agreement”)

 ევროკავშირის კანონმდებლობა

 – Treaty on the Functioning of the European Union, OJ C 326, 26.10.2012, p. 47–
390 (“TFEU”)

 – Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 
2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the in-
ternal market and amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 
98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and 
Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council, OJ 
L 149, 11.6.2005, p. 22–39  (“EC Unfair Commercial Practices Directive”)

 – Directive 2006/114/EC of the European Parliament and of the Council of 12 
December 2006 concerning misleading and comparative advertising (codified 
version), OJ L 376, 27.12.2006, p. 21–27  (“EC Misleading and Comparative Ad-
vertising Directive”)

 – Directive 2008/63/EC of 20 June 2008 on competition in the markets in telecom-
munications terminal equipment,OJ L 162, 21.6.2008, p. 20–26 (“EU Telecom-
munications Terminal Equipment Directive”)

 – Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council of 26 Feb-
ruary 2014 on procurement by entities operating in the water, energy, trans-
port and postal services sectors and repealing Directive 2004/17/EC, OJ L 94, 
28.3.2014, p. 243–374 (“EU Utilities Directive”)

 – Council Regulation (EC) No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation 
of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty, OJ L 1, 
4.1.2003, p. 1–25  (“Regulation 1/2003”)

 – Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of con-
centrations between undertakings,OJ L 24, 29.1.2004, p. 1–22 (“EU Merger Reg-
ulation”)
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 – Commission Regulation (EU) No 330/2010 of 20 April 2010 on the application of 
Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to catego-
ries of vertical agreements and concerted practices, OJ L 102, 23.4.2010, p. 1–7  
(“EC Vertical BER”)

 – Commission Regulation (EU) No 1218/2010 of 14 December 2010 on the appli-
cation of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to 
certain categories of specialisation agreements, OJ L 335, 18.12.2010, p. 43–47 
(“EC Specialisation Agreements BER”)

 – Commission Regulation (EU) No 1407/2013 of 18 December 2013 on the appli-
cation of Articles 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European 
Union to de minimis aid, OJ L 352, 24.12.2013, p. 1–8 (“EU De-minimis Aid Reg-
ulation”)

 – Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council of 8 
June 2016 on protection against dumped imports from countries not members of 
the European Union (codification), OJ L 176 30.6.2016, p. 21 (“EU Antidumping 
Regulation”)

 სახელმძღვანელო დოკუმენტები

 – კონკურენციის სააგენტოს გზამკვლევი „ეკონომიკური აგენტების საქართველოს 
კონკურენციის კანონმდებლობით გათვალისწინებული ძირითადი ვალდებულებები”  
(2017), http://competition.ge/ge/page4.php?b=569 („კონკურენციის სააგენტო, 
ძირითადი ვალდებულებების გზამკვლევი 2017“)

 – Competition and Markets Authority (UK) Merger assessment guidelines  (CC2/
OFT1254,  ht tps : / /www.gov.uk/government /publ icat ions/merger -

      assessment-guidelines) (“UK Merger Assessment Guidelines”)
 – Commission Notice on the definition of relevant market for the purposes of Com-

munity competition law,OJ C 372, 9.12.1997, p. 5–13 (“EC Relevant Market No-
tice”)

 – Commission Notice on agreements of minor importance which do not apprecia-
bly restrict competition under Article 101(1) of the Treaty on the Functioning of 
the European Union, OJ C 368, 22.12.2001, p. 13–15  (“EC De Minimis Notice”)

 – Guidelines on the assessment of horizontal mergers under the Council Regula-
tion on the control of concentrations between undertakings, OJ C 31, 5.2.2004, 
p. 5–18 (“EC Horizontal Merger Guidelines”)

 – Commission Notice on the handling of complaints by the Commission under Ar-
ticles 81 and 82 of the EC Treaty, OJ C 101, 27.4.2004, p. 65–77 (“EC Notice on 
Handling of Complaints”)

 – Commission Notice — Guidelines on the effect on trade concept contained in 
Articles 81 and 82 of the Treaty, OJ C 101, 27.4.2004, p. 81–96 (“EC Guidelines 
on the Effect on Trade Concept”)

 – Communication from the Commission — Notice — Guidelines on the application 
of Article 81(3) of the Treaty,OJ C 101, 27.4.2004, p. 97–118 (“EC Article [101(3)] 
Guidelines”)

 – Commission Notice on restrictions directly related and necessary to concentra-
tions, Text with EEA relevance, OJ C 56, 5.3.2005, p. 24–31 (“EC Ancillary Re-
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straints Notice”)
 – Commission Notice on the rules for access to the Commission file in cases pur-

suant to Articles 81 and 82 of the EC Treaty, Articles 53, 54 and 57 of the EEA 
Agreement and Council Regulation (EC) No 139/2004, OJ C 325, 22.12.2005, p. 
7–15 (“EC Notice on Access to File”)

 – Guidelines on the method of setting fines imposed pursuant to Article 23(2)(a) 
of Regulation No 1/2003,OJ C 210, 1.9.2006, p. 2–5 (“EC Guidelines on Fines”)

 – Commission Notice on Immunity from fines and reduction of fines in cartel cas-
es, OJ C 298, 8.12.2006, p. 17–22 (“EC Leniency Notice”)

 – Commission Consolidated Jurisdictional Notice under Council Regulation (EC) 
No 139/2004 on the control of concentrations between undertakings, OJ C 95, 
16.4.2008, p. 1–48 (“EC Consolidated Jurisdictional Notice”)

 – Guidelines on the assessment of non-horizontal mergers under the Council 
Regulation on the control of concentrations between undertakings, OJ C 265, 
18.10.2008, p. 6–25 (“EC Non-horizontal Merger Guidelines”)

 – Commission notice on remedies acceptable under Council Regulation (EC) No 
139/2004 and under Commission Regulation (EC) No 802/2004 (Text with EEA 
relevance), OJ C 267, 22.10.2008, p. 1–27 („EC Remedies Notice”)

 – Commission Notice on the conduct of settlement procedures in view of the adop-
tion of Decisions pursuant to Article 7 and Article 23 of Council Regulation (EC) 
No 1/2003 in cartel cases, OJ C 167, 2.7.2008, p. 1–6 (“EC Settlement Notice”)

 – Communication from the Commission — Guidance on the Commission’s enforce-
ment priorities in applying Article 82 of the EC Treaty to abusive exclusionary 
conduct by dominant undertakings,OJ C 45, 24.2.2009, p. 7–20 (“EC Guidance 
on Article [102] Enforcement Priorities”)

 – Guidelines on Vertical Restraints, OJ C 130, 19.5.2010, p. 1–46 („EC Guidelines 
on Vertical Restraints“)

 – Communication from the Commission — Guidelines on the applicability of Article 
101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co-op-
eration agreements Text with EEA relevance, OJ C 11, 14.1.2011, p. 1–72 (“EC 
Guidelines on Horizontal Agreements”)

 – European Commission, Internal DG Competition working documents on proce-
dures for the application of Articles 101 and 102 TFEU – “Antitrust Manual of Pro-
cedures” (March 2012) http://ec.europa.eu/competition/antitrust/antitrust_man-
proc_3_2012_en.pdf (“EC Antitrust Manual of Procedures”)

 – Commission Staff Working Document - Guidance on restrictions of competition 
“by object” for the purpose of defining which agreements may benefit from the 
De Minimis Notice Accompanying the document Communication of the Com-
mission - Notice on agreements of minor importance which do not appreciably 
restrict competition under Article 101(1) of the Treaty on the Functioning of the 
European Union (De Minimis Notice) {C(2014) 4136 final} (“EC Guidance on By 
Object Restrictions”)
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       სასამართლოსა და კონკურენციის ორგანოების გადაწყვეტილებები

 – Case 27/76 - Judgment of the Court of 14 February 1978, United Brands Compa-
ny and United Brands Continentaal BV v Commission of the European Communi-
ties („Case 27/76 - United Brands“)

 – Case 322/81 – Judgment of the Court of 9 November 1983, NV Nederlandsche 
Banden Industrie Michelin v Commission of the European Communities (“Case 
322/81 – Michelin I”)

 – Case T-112/99  - Judgment of the Court of First Instance (Third Chamber) of 18 
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