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მრავალ დასავლურ ქვეყანაში მოქმედებს ანტიდემპინგური კანონმდებლობა. 

საქართველოში არ არსებობს მსგავსი კანონი. საქართველო დაბალი ტექნოლოგიების 

ქვეყანაა, რის გამოც პროდუქციის წარმოება ძვირი ჯდება, ამ მოცემულობიდან 

გამომდინარე, ამ კანონის მიღება და ამოქმედება უაღრესად საჭირო და 

მნიშვნელოვანია. იმპორტული პროდუქტის ნაწილობრივი ჩანაცვლებაც რომ 

მოხდეს, ამისთვის ანტიდემპინგური კანონის ამოქმედებაა საჭირო.   კანონი ძალიან 

დაეხმარება ადგილობრივ წარმოებას.  უზრუნველყოფს ფასების რეგულირებას და 

დემპინგური ფასების არდაშვებას საქართველოს ტერიტორიაზე. 

საქართველოს მთავრობის სამოქმედო გეგმა ამ მიმართულებით ეყრდნობა 

ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებას  — ევროკავშირსა და ევროკავშირის 

არაწევრ სახელმწიფოს შორის, რომელიც მათ შორის თანამშრომლობის სტრუქტურას 

ქმნის.  

მხარეები თანხმდებიან, რომ ანტიდემპინგის და საკომპენსაციო ზომები 

გამოყენებული იქნება ანტიდემპინგის და სუბსიდიებისა და საკომპენსაციო ზომების 

შესახებ შეთანხმებების მოთხოვნების სრული შესაბამისობით და დაეფუძნება 

სამართლიან და გამჭვირვალე სისტემას.  

ნაშრომი ეხება   ანტიდემპინგურ კანონმდებლობას, მის მნიშვნელობას 

ვაჭრობისა და ინვენსტიციების გაუმჯობესებისათვის. ნაშრომის ფარგლებში 

გამოყენებული იქნება კვლევის შედარებითი მეთოდი  ევროკავშირის 

კანონმდებლობისა და  პრაქტიკის საფუძველზე. ნაშრომის მიზანია, დავასბუთოთ 

ანტიდემპინგის აუცილებლობა ვაჭრობისა და ინვესტიციების გაუმჯობესებისათვის.  

ძირითადი საძიებო სიტყვები : დემპინგი; ევროკავშირი; ასოცირების 

ხელშეკრულება; ვაჭრობა; ტარიფები; 

 
 



 

Abstract 

 

The antidumping legislation works in most of the west countries. We don’t have any 

similar law in Georgia. Georgia is the law-technological country that’s why it cost much to 

make some production. That’s why it is really needed and important to pass such law. We 

will need antidumping law Even though if imported production will partially take place in 

Georgia we will need antidumping law. It will help the local production to be developed. It 

will regulate the prices and it won’t allow the damping prices to take place in Georgia. The 

master plan of the government in Georgia is relied on the association agreement to the 

European Union – that creates the structure of collaboration between the EU and 

unaffiliated country of the EU.  

Sides of the agreement agree that antidumping and compensation measures will be 

used according to the obligations about the measures of antidumping, subsidies and 

compensation and it will be based on the fair and a transparent system. 

This article is dealt with the antidumping legislation, the significance of this law to 

improve the commerce and investments. We will use the comparative method of the 

research on the base of the EU legislation and the practice. The goal of this work is to 

confirm that it’s really necessary to exist the antidumping law to develop the commerce and 

investments. 
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