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შესავალი

წინამდებარედოკუმენტიმომზადებულია“ქართულიბიზნესიახლოსევროპასთან“სამწლი
ანიპროექტისფარგლებში,რომელიცდაფინანსებულიაშვედეთისმთავრობისმიერ.პრო
ექტიდაიწყო2018წლისმიწურულსდადასრულდება2021წლისშემოდგომაზე.პროექტი
ხორციელდებაქართულიარასამთავრობოორგანიზაცია“ეკონომიკურიპოლიტიკისკვლე
ვისცენტრი“(EPRC)მიერ“აწარმოესაქართველოში“სააგენტოსთანთანამშრომლობით.
პროექტის ერთერთი მთავარი მიზანია ქართული ინტელექტუალური ბიზნეს სერვისების
ინტერნაციონალიზაციისხელშეწყობა.პროექტისფარგლებშიშეირჩაშემდეგისექტორე
ბი:არქიტექტურადიზაინი,ბიზნესსაკონსულტაციოდაპროგრამულიუზრუნველყოფის(IT
–SoftwareDevelopment).

პროექტისმიზნებისგათვალისწინებით,წინამდებარედოკუმენტიმოიცავსსაქართველოსა
დაევროკავშირსშორის2014წელსგაფორმებულიღრმადაყოვლისმომცველითავისუფა
ლისავაჭროსივრცისშესახებშეთანხმების(DCFTA)მე6თავის1(დაფუძნება,მომსახურებით
ვაჭრობადაელექტრონულიკომერცია) ანალიზს.მასშიწარმოდგენილიაევროკავშირის
თითოეულიწევრის(28ქვეყანა)მიერ,ბაზრისლიბერალიზაციისთაობაზე,საქართველოს
წინაშე აღებულივალდებულებების,დათქმებისადა შეზღუდვების ანალიზი შემდეგი სექ
ტორებისათვის:არქიტექტურის,არქიტექტურულიდიზაინის,საინფორმაციოტექნოლოგი
ებისადაბიზნესკონსალტინგისსფეროებში.

ზემოაღნიშნულისექტორებისმიხედვითდოკუმენტშიმოცემულიაDCFTAთგანსაზღვრული
ეროვნულირეჟიმის,ბაზარზედაშვებისადაუპირატესიხელშეწყობისრეჟიმისშესახებშემ
დეგიინფორმაცია:

• ჰორიზონტალურიდათქმები;
• სექტორისანქვესექტორისსპეციფიკურიდათქმები;

გარდა აღნიშნული ანალიზისა, დოკუმენტში მოცემულია ნიდერლანდების სამეფოსა და
შვედეთისსამეფოსმიერზემოთმითითებულსექტორებშისაქართველოსათვისბაზრების
ლიბერალიზაციისდეტალურიკვლევა,რომელიცმოიცავსინფორმაციას:

• ჰორიზონტალურიდათქმები;
• სექტორისანქვესექტორისსპეციფიკურიდათქმები;
• ევროკავშირისქვეყნებშიფილიალებისდაფუძნებისადამათისაშუალებითევროპე

ლიმომხმარებლისთვისმომსახურებისმიწოდებისშესაძლებლობი;
• ევროკავშირშიფილიალებისგახსნისგარეშესაქართველოდანმომსახურებისმიწო

დები;
• ქართველისპეციალისტების,ინდივიდუალურადთუკომპანიებსშორისგაფორმებუ

ლიკონტრაქტებისსაფუძველზემომსახურებისგაწევისშესაძლებლობი.

მეთოდოლოგია

დოკუმენტში მოცემულია ანალიზი,რომელიც მომზადდა სპეციფიკის გათვალისწინებით,
რომ ზოგადად მომსახურებით ვაჭრობის სფეროში ეროვნულ მარეგულირებელ კანონ
მდებლობაზე შეზღუდულია ხელმისაწვდომობა. ანალიზი ეყრდნობა საქართველოსა და
ევროკავშირს შორის გაფორმებულიღრმადა ყოვლისმომცველითავისუფალი სავაჭრო
სივრცისშესახებშეთანხმებასდანიდერლანდებისსამეფოსადაშვედეთისმიერმომსახუ
რებითვაჭრობისსფეროშიმიღებულიშესაბამისინორმატიულიაქტებისანალიზს,ზემოთ
აღნიშნულიშეზღუდულიხელმისაწვდომობისფარგლებში.

1 http://www.dcfta.gov.ge/public/filemanager/agreement/founder/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97
%E1%83%98%20XIV.pdf
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მომ სა ხუ რე ბით ვაჭ რო ბა და საქართველოსა და 
ევროკავშირს შორის გაფორმებული ღრმა და
ყოვ ლის მომ ცვე ლი თა ვი სუ ფა ლი სა ვაჭ რო
სივ რცის შე სა ხებ შე თან ხმე ბა

ვაჭრობის მსოფლიოორგანიზაციის ერთერთმნიშვნელოვან შეთანხმებას წარმოადგენს
გენერალური შეთანხმება მომსახურებით ვაჭრობის შესახებ2 (GENERALAGREEMENT ON
TRADE INSERVICES–GATS),რომელიცძალაშიშევიდა1995წლისიანვრიდანდამასში
განსაზღვრულიაყველაძირითადიწესიდაპირობასაერთაშორისოვაჭრობაშიმომსახუ
რებით ვაჭრობის ინტეგრაციისა და ლიბერალიზაციისათვის. უნდა აღინიშნოს, რომ შე
თანხმებაარისმრავალმხრივიხასიათის,რაცგამოიხატაიმაში,რომმასმხარიდაუჭირა
ვაჭრობისმსოფლიოორგანიზაციის140წევრმაქვეყანამ.დღევანდელიმონაცემებით,ორ
განიზაციაშიგაწევრიანებულია164ქვეყანადაყველამათგანიორგანიზაციისწევრობას
თანერთადავტომატურადგახდაშეთანხმებისხელმომწერი.

მომსახურებითვაჭრობასულუფროდაუფროდიდადგილსიკავებსსაერთაშორისოვაჭ
რობაშიდაუკვე2018წლისმონაცემებით,შვედეთისვაჭრობისკომიტეტისმონაცემებით
მომსახურებითვაჭრობამსოფლიოვაჭრობის20%,მსოფლიოექსპორტისდამატებითიღი
რებულების75%დაპირდაპირიუცხოურიინვესტიციების75%საღწევს.

საერთაშორისო ტენდენციის გათვალისწინებით მომსახურებით ვაჭრობა საქართველო
სათვისაც მნიშვნელოვანია ექსპორტის დივერსიფიკაციის გზაზე, აღნიშნული კიდევ უფ
როთვალსაჩინოგახდა საქართველოსადა ევროკავშირს შორისღრმადა ყოვლისმომ
ცველითავისუფალისავაჭროსივრცისშესახებშეთანხმების(DCFTA)გაფორმებისშემდეგ.
აღნიშნულიშეთანხმებაარისპირველიდოკუმენტი,რომელიცსაქართველომგააფორმა
მომსახურებითვაჭრობისორმხრივილიბერალიზაციისმიზნითდარომელიცქართულკომ
პანიებსშესაძლებლობასაძლევსევროპისბაზარზემოახდინონსაკუთარიმომსახურების
ექსპორტი. უფრო კონკრეტულად კი DCFTAის მე6თავი განსაზღვრავს მეწარმე სუბიექ
ტებისდაფუძნების, მომსახურებისსაზღვრებსგარეთმიწოდებისადაფიზიკურიპირების
დროებითიწარმომადგენლობისპირობებსდამათიმოპყრობისსტანდარტებს.DCFTAის
შესაბამისადდაფუძნებისადამომსახურებისსაზღვრებსგარეთმიწოდებისასმხარეებმა
უნდა გამოიყენონ ეროვნულირეჟიმიდა უპირატესი ხელშეწყობისრეჟიმი. შეთანხმებით
განსაზღვრულიაგამონაკლისებიდადგენილიპირობებიდან,რომელიცძირითადადეხება
საზოგადოებრივიწესრიგის,უსაფრთხოების,ადამიანებისჯანმრთელობისადაკულტურუ
ლიმემკვიდრეობისდაცვასთანდაკავშირებულიზომებისმიღებასადაგამოყენებას,თუის
ინიარწარმოშობსთვითნებურდისკრიმინაციას.

შეთანხმებისXIVდანართისმიხედვით,საქართველოღებულობსევროკავშირისბაზარზე
იმაზეუკეთესდაშვებას,ვიდრეგანსაზღვრულიაევროკავშირისვალდებულებებითვაჭრო
ბისმსოფლიოორგანიზაციაში.შედეგად,შეთანხმებისამოქმედებისშემდეგმნიშვნელოვ
ნადგამარტივდასაქართველოდანმომსახურებისევროკავშირშიექსპორტი.მომსახურე
ბისსფეროშიარსებულქართულკომპანიებსმიეცემათსაშუალება:

• დააფუძნონფილიალებიევროკავშირისქვეყნებშიდამათისაშუალებითმიაწოდონ
მომსახურებაევროპელმომხმარებელს;

• თავიანთევროპულფილიალებშიდაასაქმონქართველიმენეჯერები,სპეციალისტები
დაგაატარონპრაქტიკათავიანთთანამშრომლებს;

• გაუშვანთავიანთიგაყიდვებისწარმომადგენლებიევროკავშირში,მათიპროდუქციის
გაყიდვისმიზნითმოლაპარაკებებისსაწარმოებლად;

• ევროკავშირშიფილიალებისგახსნისგარეშესაქართველოდანმიაწოდონმომსახუ
რებაევროკავშირისბაზარზე;

2 https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats_01_e.htm
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• ქართველსპეციალისტებს,ინდივიდუალურადთუკომპანიებსშორისგაფორმებული
კონტრაქტების საფუძველზე, მიეცემათ საშუალება გასწიონ მომსახურება ევროკავ
შირში.

ეროვნულირეგულაციები

საქართველოსადაევროკავშირსშორისშეთანხმებითგათვალისწინებულიდათქმებიმომ
სახურებისბაზრებისლიბერალიზაციაზეარვრცელდებამხარეებისშიდასაკანონმდებლო
რეგულირებაზე,იმშემთხვევაშითუასეთიკანონმდებლობაარატარებსდისკრიმინაციულ
ხასიათს.რაციმასნიშნავს,რომთუევროკავშირისწევრიქვეყნისმიერგამოყენებულიერ
ოვნულირეგულაციები,რომელიცუკავშირდებალიცენზირებისმოთხოვნებსადაპროცე
დურებს,საკვალიფიკაციომოთხოვნებსადაპროცედურებს,რომლებიცგავლენასახდენს
მომსახურებითვაჭრობაზე,განსხვავებულპირობებსარადგენსამქვეყნისმომსახურების
მიმწოდებლებისთვისდა საქართველოს მომსახურების მიმწოდებლებისთვის, შესაძლოა
შეთანხმებაშიამაზედათქმაარგაკეთდეს.

მიუხედავადამისა,DCFTAისმომსახურებისთავისშესაბამისინაწილიეძღვნებაასეთიზო
მებს არსებობის შემთხვევაში მხარეთა მიერ იმის უზრუნველყოფას,რომლიცენზირების
მოთხოვნებთანდაპროცედურებთან,საკვალიფიკაციომოთხოვნებთანდაპროცედურებ
თანდაკავშირებულიღონისძიებებიდაეფუძვნებაშემდგომკრიტერიუმებს:იქნებასაჯარო
პოლიტიკისმიზნებისთანაზომადი,ნათელიდაცალსახა,ობიექტური,წინასწარდადგენი
ლი,საზოგადოებისთვისწინასწარცნობილი,გამჭვირვალედახელმისაწვდომი,რაცხელს
შეუშლისკომპეტენტურორგანოებსთვითნებურიფორმითგამოიყენონსაკუთარიძალაუფ
ლებაშეფასებისდროს.

შეთანხმება ასევე მოიცავს პროფესიული კვალიფიკაციის აღიარების მექანიზმებს, რის
შემდეგაც,მნიშვნელოვნადგაადვილდებაქართველისპეციალისტებისმიერმომსახურე
ბისგაწევაევროკავშირისქვეყნებში.
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მომ სა ხუ რე ბით ვაჭ რო ბის პრინ ცი პე ბი და რე ჟი მე ბი

ვაჭრობისმსოფლიოორგანიზაცია,როგორცზოგადადსაერთაშორისოვაჭრობაში,ასევე
მომსახურებით ვაჭრობაში განსაზღვრავსდა ადგენს ძირითადპრინციპებს,რომლებსაც
ემყარებაყველაორმხრივითუმრავალმხრივითავისუფალივაჭრობისშესახებშეთანხმე
ბა.ამზოგადიწესიდანგამონაკლისსარცსაქართველოსადაევროკავშირსშორისგაფორ
მებული თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება DCFTA წარმოადგენს. ვაჭრობის მსოფლიო
ორგანიზაციის მომსახურებით ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებისთანახმად მომსახურებით
ვაჭრობახორციელდებაშემდეგიფორმებით/რეჟიმებით:

1. მომსახურებისმიწოდებასაზღვრებსგარეთ/მიღმა(რეჟიმი1–CrossBorderSupply) – 
მომსახურებისმიმწოდებელიქვეყანაAდანაწვდისმომსახურებასქვეყანაBსმომ
ხმარებელსისე,რომარცერთიმათგანიარკვეთსსაკუთარიქვეყნისსაზღვრებს.

2. საზღვარგარეთმოხმარება(რეჟიმი2–ConsumptionAbroad)–ქვეყანაAსმომხმარე
ბელიმომსახურებასიღებსქვეყანაBსმომსახურებისმიმწოდებლისგან,ქვეყანაBს
ტერიტორიაზე.

3. დაფუძნება/კომერციული წარმომადგენლობა (რეჟიმი 3 – Establishment/Commercial
Presence)–მომსახურებისმიწოდებახდებაქვეყანაAსმიმწოდებლისმიერქვეყანა
Bსმომხმარებლებისათვის,ქვეყანაBშიიურიდიულიპირისდაფუძნებისგზით.

4. ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა კომერციული მიზნებისთვის (რეჟიმი 4 –
PresenceofNaturalPersons)–ქვეყანაAსფიზიკურიპირი,ქვეყანაBშიაწვდისსაკუ
თარპროფესიულმომსახურებას.

ჩამოთვლილი რეჟიმების ფარგლებში განიხილება მომსახურებით ვაჭრობის განხორცი
ელება საქართველოსადა ევროკავშირს შორის. დოკუმენტის სექტორულ ნაწილში წარ
მოდგენილიიქნებაშესაბამისისამიზნემომსახურებებისანალიზიაღნიშნულირეჟიმების
კონტექსტში,რაცშესაძლებლობასმისცემსქართულკომპანიებსდაგეგმონევროკავშირის
ბაზარზეშესვლადაწინასწარქონდეთინფორმაციარაფორმითშეუძლიათსაკუთარიმომ
სახურებისმიწოდებაევროკავშირისბაზრისათვის.უნდააღინიშნოს,რომქვემოთდოკუ
მენტშიწარმოდგენილიანალიზიარმოიცავსევროკავშირისქვეყნებისმიერსაქართველო
სათისმომსახურებითვაჭრობის სფეროსლიბერალიზაციას მეორერეჟიმისფარგლებში
ვინაიდან,აღნიშნულირეჟიმისრულადლიბერალიზებულიაიმისგათვალისწინებით,რომ
იგიგულისხმობსევროკავშირისქვეყნებისმოქალაქეებისმიერსაქართველოსტერიტორი
აზემომსახურებისმიღებას.

ამდოკუმენტისმიზნებისათვის,ფიზიკურიპირებისწარმომადგენლობაკომერციულიმიზ
ნებისთვისნაწილისქვეშმესამერეჟიმისფარგლებშიგულისხმობს:

• საკონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლებს:ფიზიკურპირებს,დასაქმებულებსერთი
მხარისიურიდიულპირში,რომელსაცგაფორმებულიაქვსკონტრაქტიმეორემხარის
საბოლოომომხმარებლისათვისმომსახურებისმიწოდებისათვის,რაცმოითხოვსმი
სიდასაქმებულებისმეორემხარეშიდროებითყოფნასკონტრაქტისშესრულებისმიზ
ნით.

• დამოუკიდებელპროფესიონალებს:გულისხმობსერთიმხარისთვითდასაქმებულფი
ზიკურ პირებს, რომლებსაც გაფორმებული აქვთ კონტრაქტი მეორე მხარეში საბო
ლოომომხმარებლისათვისმომსახურებისმიწოდებისმიზნით,რომელიცმოითხოვს
მათდროებითყოფნასამმხარეშიკონტრაქტისშესრულებისმიზნით.

იმსექტორებში,სადაცაღებულიაბაზარზედაშვებისვალდებულება,ანულიბერალიზაცია,
ქვეყანამარუნდაშეინარჩუნოსანშემოიღოსშემდეგიზომები/შეზღუდვები:

(ა) შეზღუდვები მომსახურების მიმწოდებლებისრაოდენობაზე, რაოდენობრივი კვო
ტების,მონოპოლიების,მომსახურებისექსკლუზიურიმიმწოდებლებისანეკონომ
იკურისაჭიროებებისტესტისმოთხოვნებისფორმით;
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(ბ) შეზღუდვებიმომსახურებასთანდაკავშირებულიგარიგებებისანაქტივებისმთლი
ანღირებულებაზე,რაოდენობრივიკვოტებისანეკონომიკურისაჭიროებებისტეს
ტისმოთხოვნისფორმით;

(გ) შეზღუდვებიმომსახურებისოპერაციებისმთლიანრაოდენობაზეანწარმოებული
მომსახურებისმთლიანრაოდენობაზე,გამოსახულსდადგენილრაოდენობრივერ
თეულებშიკვოტებისანეკონომიკურისაჭიროებებისტესტისმოთხოვნისფორმით;

საქართველოსადაევროკავშირსშორისგაფორმებულიDCFTAსშეთანხმებამომსახურე
ბითვაჭრობისსფეროშიასევეეყრდნობაეროვნულირეჟიმის(NationalTreatment)დაუპირ
ატესიხელშეწყობის(MostFavouredNations)პრინციპებს.სწორედამპრინციპებისდაცვით
უნდაგანხორციელდესზემოაღნიშნულირეჟიმებითვაჭრობასაქართველოსადაევროკავ
შირსშორის.შეთანხმებისთანახმადსაქართველოშირეგისტრირებულიკომპანიების,მისი
ფილიალებისადაიურიდიულიპირებისწარმომადგენლობებისმომსახურებითვაჭრობის
დროსევროკავშირმაიმაზეარანაკლებხელსაყრელირეჟიმიუნდაშეუქმნას,ვიდრესაკუ
თარიურიდიულპირებს,მათფილიალებსდაწარმომადგენლობებსანრომელიმემესამე
ქვეყნისშვილობილკომპანიებს,ფილიალებსდაწარმომადგენლობებს.ასეთივევალდე
ბულებაგააჩნიასაქართველოსევროპულიკომპანიებისწინაშე,აღნიშნულიწარმოადგენს
ეროვნული რეჟიმის პრინციპს. ამასთანავე, უპირატესი ხელშეწყობის პრინციპის გათვა
ლისწინებითევროკავშირშისაქართველოშიდაფუძნებულკომპანიებს,მათფილიალებსა
დაიურიდიულიპირებისწარმომადგენლობებისსაქმიანობას, მათიდაფუძნებისშემდეგ,
იმაზეარანაკლებხელსაყრელირეჟიმიუნდამიანიჭონვიდრეანიჭებსსაკუთარიურიდიულ
პირებს,მათფილიალებსდაწარმომადგენლობებსანრომელიმემესამექვეყნისშვილო
ბილკომპანიებს,ფილიალებსდაწარმომადგენლობებს,რომელიციქნებაუპირატესი.აქ
ვეუნდააღინიშნოს,რომუპირატესიხელშეწყობისრეჟიმიარვრცელდებაინვესტიციების
დაცვისღონისძიებებზე,რაცარშედისამთავში,მათშორისიმღონისძიებებზე,რომლებიც
უკავშირდება ინვესტორისა და სახელმწიფოს შორის დავის მოგვარების პროცედურებს,
რომელიცგანსაზღვრულიასხვახელშეკრულებით.

როგორცზემოთარისგანხილულიბაზარზედაშვებისპრინციპისფარგლებშიმხარეებიიღ
ებენვალდებულებასმეორემხარისკომპანიებს,ამკომპანიებისფილიალებსდაიურიდი
ულიპირებისწარმომადგენლებსსაკუთარბაზარზედაშვებისდროსსრულადმიანიჭონის
შესაძლებლობებირომლებისთავისუფლადდაშვებისშესახებვალდებულებააქვთაღებ
ულიDCFTAსშესაბამისიდანართებით.
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მომ სა ხუ რე ბით ვაჭ რო ბის კლა სი ფი კა ტო რი

საერთაშორისოვაჭრობაში,როგორცპროდუქტებითისემომსახურებითვაჭრობისდროს
მნიშვნელოვანიასწორადგანისაზღვროსვაჭრობისობიექტი.ვაჭრობისობიექტისსწორად
განსაზღვრისათვის გამოიყენება პროდუქტის/საქონლის კლასიფიკატორები, დოკუმენტი
სადაცთითოეულპროდუქტს/საქონელსდამომსახურებასმინიჭებულიაქვსშესაბამისიკო
დი,იმისათვისრომმოხდესსაერთაშორისოვაჭრობისშესახებსტატისტიკისწარმოება,ხე
ლიშეეწყოსპროდუქტის/საქონლისდამომსახურებისერთგვარაღქმასმსოფლიომასშტა
ბითდაგაადვილდეს,როგორცსაბაჟოორგანოებს,ისემეწარმეებსშორისკავშირი.

აღნიშნულის შესაბამისად, საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმებული
DCFTAსშეთანხმებაც,როგორცპროდუქტებით/საქონლითვაჭრობისისე,მომსახურებით
ვაჭრობის სფეროში ეყრდნობა შესაბამის კლასიფიკატორებს. შეთანხმების თანახმად,
კერძოდშეთანხმებისდანართიXIVB,„ვალდებულებებისჩამონათვალისაზღვრებსგარეთ
მომსახურებაზე(ევროკავშირი)“,ინდივიდუალურისექტორებისადაქვესექტორებისიდენ
ტიფიცირებისასიყენებსშემდეგკლასიფიკატირებს:გაერთიანებულიერებისორგანიზაცი
ისსტატისტიკისსამსახურისსტატისტიკურიდოკუმენტს–SeriesM,N°77,CPCprov,19913და
დოკუმენტი–SeriesM,N°77,CPCver1.0,19984.

მითითებულიკლასიფიკატორისმიხედვითმომსახურებითვაჭრობაშედგებაშემდეგიმომ
სახურებებისაგან:

1. ბიზნესმომსახურება
A.პროფესიულიმომსახურება
B.კომპიუტერულიდამასთანდაკავშირებულიმომსახურება
C.კვლევისადაგანვითარებისმომსახურება
D.უძრავქონებასთანდაკავშირებულიმომსახურება
E.ოპერატორისგარეშეგაქირავების/ლიზინგისმომსახურება
F.სხვაბიზნესმომსახურება

2. საკომუნიკაციომომსახურება
A.საფოსტომომსახურება
B.საკურიერომომსახურება
C.სატელეკომუნიკაციომომსახურება
D.აუდიოვიზუალურიმომსახურება
E.სხვა

3. მშენებლობადამასთანდაკავშირებულისაინჟინრომომსახურება

4. სადისტრიბუციომომსახურება

5. საგანმანათლებლომომსახურება

6. გარემოსდაცვითიმომსახურება

7.ფინანსურიმომსახურება
A.ყველასახისსადაზღვევოდადაზღვევასთანდაკავშირებულიმომსახურება
B.საბანკოდასხვაფინანსურიმომსახურება
C.სხვა

8. ჯანმრთელობასთანდაკავშირებულიდასოციალურიმომსახურება

9. ტურიზმიდამოგზაურობასთანდაკავშირებულიმომსახურება

10.გამაჯანსაღებელი,კულტურულიდასპორტულიმომსახურება

3 https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/cpc_provisional_complete_e.pdf 
4 https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ/Download/In%20Text/CPCprov_english.pdf
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11.სატრანსპორტომომსახურება
A.საზღვაოტრანსპორტისმომსახურება
B.შიდაწყლებისტრანსპორტისმომსახურება
C.საჰაეროტრანსპორტისმომსახურება
D.კოსმოსურიტრანსპორტისმომსახურება
E.სარკინიგზოტრანსპორტისმომსახურება
F.საგზაოტრანსპორტისმომსახურება
G.მილსადენიტრანსპორტი
H.ტრანსპორტისყველასახეობასთანდაკავშირებულიმომსახურება
I.სხვასატრანსპორტომომსახურება

12.სხვამომსახურება,რომელიცსხვაკატეგორიებშიარშედის

ზემოაღნიშნულიკლასიფიკატორისშესაბამისად,განისაზღვრაიმმომსახურებებისჩამო
ნათვალი,რომელთაშესახებარსებულიშეზღუდვებიდაბაზარზედაშვებისპირობებიგაან
ალიზებულიქნებაქვემოთ,ევროკავშირისქვეყნებისმიხედვით.წინამდებარედოკუმენტის
შესწავლისსაგანიაშემდეგიმომსახურებები:

არქიტექტურულიმომსახურება,რომელიცმოიცავსშემდეგმომსახურებებს–მრჩეველიდა
დიზაინის წინა არქიტექტურული მომსახურება (86711), არქიტექტურულიდიზაინი (86712),
არქიტექტურული კონტრაქტის მართვის მომსახურება (86713), არქიტექტურული დიზაინ
ისადაკონტრაქტისმართვისკომბინირებულიმომსახურება(86714),სხვაარქიტექტურული
მომსახურება(86715).

ურბანულიდაგეგმვადალანდშაფტისარქიტექტურულიმომსახურება–ურბანულიდაგეგ
მვა(86741)დალანდშაფტისარქიტექტურა(86742).

სპეციალურიდიზაინისმომსახურება–ავეჯისდიზაინი,ინტერიერისდიზაინი,დეკორიდა
სხვა(87907).

კომპიუტერიდამასთანდაკავშირებულიმომსახურება(ICT)–საკონსულტაციომომსახურე
ბაკომპიუტერულიმოწყობილობებისინსტალაციისათვის(841),კომპიუტერულიპროგრამის
ინსტალაცია,მათშორისდიზაინი,უსაფრთხოებისუზრუნველყოფა,სისტემურიანალიზიდა
სხვა(842),მონაცემთაპროცესინგისმომსახურება(843),მონაცემთაბაზებისმომსახურება
(844),საოფისეკომპიუტერულიაღჭურვილობისშეკეთებადამოვლა(845)დასხვამომსა
ხურებები.

ბუღალტრულიაღრიცხვადააუდიტორულიმომსახურება–ფინანსურიაუდიტისმომსახუ
რება(86211),აღრიცხვა/ბუღალტრულიმომსახურება(86212),ფინანსურიანგარიშისმომზა
დება(86213)დასხვა.

ბაზრის მოკვლევისა და საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის მომსახურება – ბაზრის
მოკვლევისმომსახურება (86401)დასაზოგადოებრივიაზრისგამოკითხვისმომსახურება
(86402).

მენეჯმენტის საკონსულტაციო მომსახურება – კონსულტაცია ზოგად მენეჯმენტში (86501),
ფინანსურიმენეჯმენტისკონსულტირება(86502),მარკეტინგისმენეჯმენტისკონსულტირება
(86503),ადამიანურირესურსებისმენეჯმენტი(86504),წარმოებისმენეჯმენტი(86505),საზო
გადოებასთანურთიერთობა(86506)დასხვა.

პროექტებისმართვისმომსახურება–სამშენებლოდაარქიტექტურულიპროექტებისგარდა
სხვაპროექტებისმონიტორინგსადაზედამხედველობისგანხორციელებაშიკონსულტაცია
(86601).
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ტერ მი ნე ბის გან მარ ტე ბა

წინამდებარედოკუმენტშიგამოყენებულიტერმინები,რომლებიცმოცემულიაქვემოთგა
ნიმარტებაშემდეგიმნიშვნლობით:

ტერმინი „ლიბერალიზებულია“ გულისხმობს შემთხვევას,როდესაც ევროკავშირის წევრი
ქვეყნის მიერ ქართული ფიზიკური პირების ან კომპანიებისათვის DCFTAს ფარგლებში
სრულადგახსნილიაბაზარიკონკრეტულისაქმიანობისათვისდამათშეუძლიათსაქმიან
ობისწარმართვაშესაბამისიქვეყნისტერიტორიაზელიბერალიზაციისფარგლებშიევრო
კავშირისწევრქვეყანსარშეუძლიაარცმომავალშირაიმესახისბარიერისშექმნაქართუ
ლიკომპანიებისათვის.

ტერმინი„ვალდებულებაარაქვსაღებული“გამოიყენებაიმშემთხვევაში,როდესაცშეთან
ხმებისფარგლებშიევროკავშირისწევრქვეყანასვალდებულებაარაქვსაღებულიკონ
კრეტულისაქმიანობისფარგლებშიბაზარზექართულიკომპანიებისდაშვებისშემთხვევაში
არადისკრიმინაციისშესახებ.მიუხედავადასეთიჩანაწერისა,შესაძლებელიაკონკრეტულ
ქვეყანას რეალურად მოცემულ მომენტში შემზღუდველი ზომები არ გააჩნდეს ქართული
კომპანიებისათვისბაზარზედაშვებისთვის,თუმცაიტოვებსუფლებასმომავალშიმიიღოს
გარკვეულიშეზღუდვებითუესქვეყანაასეჩათვლისსაჭიროდ.

ტერმინი „ეკონომიკურისაჭიროებისტესტი“აღნიშნულიმექანიზმიწარმოადგენსგარკვე
ულისახითბაზარზედაშვებისშეზღუდვასეროვნულიმიდგომისფარგლებში.იმისგათვა
ლისწინებით,რომვაჭრობისმსოფლიოორგანიზაციისმიერარარისგანსაზღვრულიარც
განმარტებადაარცწესებითურაშემთხვევაშიდაროგორშეიძლებაიყოსგამოყენებული
მითითებულიშეზღუდვა,ამიტომ„ეკონომიკურისაჭიროებებისტესტი“ქვეყნებისმიერგა
მოიყენებაბაზარზედაშვებისშეზღუდვისათვის.
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ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის მი ერ ბაზ რის ლი ბე რა ლი ზა ცია 
არ ქი ტექ ტუ რის, არ ქი ტექ ტუ რუ ლი დი ზა ინ ის,
სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ებ ისა და ბიზ ნეს
კონ სალ ტინ გის სფე რო ებ ში

DCFTAსშესაბამისადსაქართველოსადაევროკავშირსშორისმომსახურებითვაჭრობის
სფეროშიბაზრისლიბერალიზაციაგანსაზღვრულიაორდონეზეჰორიზონტალურდასექ
ტორულ. ჰორიზონტალურ დონეზე ბაზრის ლიბერალიზაცია ხორციელდება ევროკავში
რის,როგორცერთიმთლიანის,დაასევეწევრიქვეყბენისმიერ,რაცგულისხმობსიმას,
რომკონკრეტულიწევრიქვეყანაანმთლიანადევროკავშირიმოცემულზომასავრცელებს
ყველა სექტორზე ჰორიზონტალურად. სექტორულდონეზე მომსახურებით ვაჭრობისლი
ბერალიზაციაკონკრეტულისექტორისთვის,თუმცაასევემხედველობაშიუნდავიქონიოთ
ჰორიზონტალურიშეზღუდვები,ასეთისარსებობისშემთხვევაში.დოკუმენტისამნაწილში
წარმოდგენილიიქნება,როგორცჰორიზონტალურიისესექტორულილიბერალიზაციამომ
სახურებითვაჭრობისსექტორშიზემოთაღნიშნულმომსახურებებისსფეროებში.

ევროკავშირისმიერსაქართველოსთვისბაზრის
ჰორიზონტალურილიბერალიზაცია

მესამედამეოთხერეჟიმისფარგლებშიმომსახურებისმიწოდებისკუთხითევროკავშირის
მიერ საქართველოსთვისდადგენილია მსგავსი ჰორიზონტალური შეზღუდვები,რაც ნიშ
ნავსიმას,რომესშეზღუდვებივრცელდებაყველაშესაბამისსექტორსათუქვესექტორზე.

მესამე რეჟიმისფარგლებში სხვა ბიზნეს მომსახურების სექტორში ევროკავშირის მიერ,
გარდაუნგრეთისადაშვედეთისაეროვნულირეჟიმისადაუპირატესიხელშეწყობისრეჟი
მისვალდებულებებიარარისაღებულიშიდადამხმარეპერსონალის,სხვაკომერციული
დაინდუსტრიულიმუშაკების,ძიძებისდასხვაპერსონალისმომსახურებისმიწოდებაზე.ას
ევე, სავალდებულოარეზიდენტობადა კომერციული წარმომადგენლობადა შესაძლებე
ლიამოქალაქეობისმოთხოვნისდაწესება.

ევროკავშირისმიერ,გარდაბელგია,დანია,საბერძნეთი,ესპანეთი,საფრანგეთი,უნგრე
თი,იტალია,ლიეტუვა,ნიდერლანდები,შვედეთიდადიდიბრიტანეთისაპერსონალისდა
საქმება და მომსახურების მიწოდება წარმოადგენს მოქალაქეობისა და რეზიდენტობის
მოთხოვნისსაგანს.

მეოთხერეჟიმისფარგლებშიძირითადიპერსონალი,სტაჟირებადაბიზნესგამყიდველე
ბი,საკონატრაქტომომსახურებისმიმწოდებლებიდადამოუკიდებელიპროფესიონალების
მომსახურება საჭიროადიპლომებისორმხრივი აღიარება ევროკავშირისდირექტივების
შესაბამისად. ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის მას
შტაბისკვალიფიკაციისაღიარებისმიზნით,საჭიროაორმხრივიაღიარებისხელშეკრულე
ბა,რომელზემოლაპარაკებაცუნდაგანხორციელდესDCFTAსშეთანხმების96ემუხლით
განსაზღვრულიპირობებით.ასევე,მნიშვნელოვანიაისფაქტი,რომევროკავშირისერთ
ერთწევრქვეყანაშირეგულირებადიპროფესიულიმომსახურებისგანხორციელებაარან
იჭებსსხვაწევრქვეყანაშისაქმიანობისუფლებას.

თუმცაევროკავშირიუშვებსშესაძლებლობასიმშემთხვევაში,თუდიპლომიანკვალიფიკა
ციაარიქნამიღებულიიმმხარისმიერ,სადაცხდებამომსახურებისმიწოდება,ამმხარეს
ინდივიდუალურადშეუძლიაშეაფასოს,არისთუარაისეკვივალენტურიმისტერიტორიაზე
მოთხოვნილისაუნივერსიტეტოდიპლომისა.

უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფოემებული DCFTAს
შეთანხმების ფარგლებში, წინამდებარე დოკუმენტში განხილული სერვისებიდან ზოგა
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დიშეზღუდვებიევროკავშირისჰორიზონტალურიშეზღუდვებისნაწილშიგანსაზღვრულია
მხოლოდკვლევისადამომსახურებისათვის.შეზღუდვაეხებამხოლოდსაჯაროფინანსე
ბითდაფინანსებულკვლევებსდაგანვითარებისმომსახურებას.შეზღუდვისთანახმადსა
ჯაროდ დაფინანსებული კვლევისა და განვითარების მომსახურებისთვის, ექსკლუზიური
უფლებადა/ანავტორიზაციაშეიძლებამიენიჭოსმხოლოდევროკავშირისმოქალაქესდა
ევროკავშირისიურიდიულპირს,რომელსაცგააჩნიასათაოოფისიევროკავშირში.
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ევ რო კავ ში რის წევ რი

ქვეყ ნე ბის მი ერ ბაზ რის

ლი ბე რა ლი ზა ცია სექ ტო რებ ში



ავ სტრია

ვიდრეუშუალოდსექტორებისანალიზსდავიწყებდეთაუცილებლადუნდააღინიშნოს,რომ
ავსტრიასშეთანხმებაშიაქვსწარმოდგენილიჰორიზონტალურიშეზღუდვაქართველიფი
ზიკურიპირებისათვის,რომლისთანახმადაც,ავსტრიაშიდაფუძნებულიურიდიულპირების
ფილიალებისმმმართველიდირექტორებიუნდაიყვნენავსტრიისრეზიდენტები,ხოლოფი
ზიკურიპირებირომლებისპასუხისმგებლებიარიანავსტრიისვაჭრობისაქტისპირობების
დაცვაზე,უნდაგააჩნდეთმუდმივისაცხოვრებელიადგილიავსტრიაში.
ასევე,ბაზრისმოკვლევისადასაზოგადოებრივიაზრისგამოკითხვის,მენეჯმენტისსაკონ
სულტაციოდა პროექტების მართვის მომსახურებებთანდაკავშირებით პერსონალისდა
საქმება და მომსახურების მიწოდება წარმოადგენს მოქალაქეობისა და რეზიდენტობის
მთხოვნისსაგანს.
ასევე,ბუღალტრულაღრიცხვასთან,აუდიტორულმომსახურებასთანდაკავშირებით,უცხო
ქვეყნისკანონმდებლობისშესაბამისადმოქმედიპირებისწილობრივიმონაწილეობადა
ხმისუფლებაარუნდააღემატებოდეს25%ს.

არქიტექტურა,ურბანულიდაგეგმვადალანდშაფტისარქიტექტურა

აღნიშნულ სექტორებში ავსტრიის მიერ პირველრეჟიმისფარგლებში ვალდებულება არ
არისაღებული,გარდაურბანულიდაგეგმარებისმომსახურებისა,რომელიცავსტრიისმიერ
ლიბერალიზებულიაპირველირეჟიმით.ასეველიბერალიზებულიმომსახურებისმიწოდება
მესამერეჟიმისფარგლებში,თუმცააქვსშეზღუდვაქართველიმმართველდირექტორების
დასაქმებაზე(იხ.ჰორიზონტალურიშეზღუდვა).რაცშეეხება,მეოთხერეჟიმს.ავსტრიასბაზ
რისლიბერალიზაციასთანდაკავშირებითვალდებულექააქვსაღებულიმხოლოდურბანუ
ლიდაგეგმარებისმომსახურებაში,რაზეცასევედაწესებულიაქვსშეზღუდვაეკონომიური
საჭიროებისტესტისსახით.

სპეციალურიდიზაინისმომსახურება

ავეჯისდიზაინის,ინტერიერისდიზაინის,დიზაინისადადეკორისმომსახურებისმიწოდე
ბა,პირველირეჟიმის,ფარგლებშისრულადლიბერალიზებულიაქართულიკოპანიებისათ
ვის.მესამერეჟიმისფარგლებშიაღნიშნულიმომსახურებისმიწოდებისათვის,ავსტრიას,
დაფუძნებასთანდაკავშირებითშეზღუდვებიარაქვს,თუმცააქვსშეზღუდვადაწესებული
დაფუძნებისშემდგომსაქმიანობისგანხორციელებაზე(იხ.ჰორიზონტალურიშეზღუდვები).
ხოლომეოთხერეჟიმისფარგლებში,საკონტრაქტომომსახურებებისმიმწოდებლებზე,ავ
სტრიასვალდებულებაარაქვსაღებული.

ICT

კომპიუტერიდამასთანდაკავშირებულიმომსახურება,რომელიცწინამდებარედოკუმენ
ტისათვის მოიცავს საკონსულტაციო მომსახურება კომპიუტერული მოწყობილობების ინ
სტალაციისათვის, კომპიუტერულიპროგრამისინსტალაციას, მათშორისდიზაინს, უსაფ
რთხოებისუზრუნველყოფა,სისტემურიანალიზს,მონაცემთაპროცესინგისმომსახურებას,
მონაცემთაბაზებისმომსახურებას,საოფისეკომპიუტერულიაღჭურვილობისშეკეთებასა
დამოვლასლიბრელიზებულიაქართულიკომპანიებისათვის პირველიფარგლებში.რაც
შეეხებამესამერეჟიმისფარგლებშიმომსახურებისმიწოდებას,ავსტრიას,დაფუძნებასთან
დაკავშირებითშეზღუდვებიარაქვს,თუმცააქვსშეზღუდვადაწესებულიდაფუძნებისშემ
დგომსაქმიანობისგანხორციელებაზე(იხ.ჰორიზონტალურიშეზღუდვები).ხოლომეოთხე
რეჟიმისფარგლებში,საკონტრაქტომომსახურებებისმიმწოდებლებზე,ავსტრიასიტოვებს
უფლებასგამოიყენოსეკონომიკურისაჭიროებისტესტი.
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აღრიცხვადააუდიტორულიმომსახურება

ბუღალტრულიაღრიცხვისმომსახურებისპირველირეჟიმითმიწოდებისნაწილშიქართუ
ლიკომპანიებისათვისავსტრიასაქვსმოქალაქეობისმოთხოვნაიმპირებზე,რომლებიც
წამომადგენლებიიქნებიაავსტრიისკომპეტენტურორგანოებში.რაცშეეხებამომსახურე
ბის მიწოდებას მესამერეჟიმისფარგლებაში, ავსტრიას,დაფუძნებასთანდაკავშირებით
შეზღუდვებიარაქვს,თუმცააქვსშეზღუდვადაწესებულიდაფუძნებისშემდგომსაქმიანობის
განხორციელებაზე(იხ.ჰორიზონტალურიშეზღუდვები).ხოლომეოთხერეჟიმისფარგლებ
ში,საკონტრაქტომომსახურებებისმიმწოდებლებზე,მოთხოვნილია,რომსაქართველოში
პირის დამსაქმებელი უნდა იყო შესაბამისი პროფესიულიორგანიზაციის წევრი, ასეთის
არსებობისშემთხვევაში.აუდიტორულიმომსახურების,პირველირეჟიმით,მიწოდებისნა
წილში ავსტრიას აქვს მოქალაქეობიმოთხოვნა იმ პირებზე,რომლებიცწამომადგენლე
ბიიქნებიაავსტრიისკომპეტენტურორგანოებშიდაასევე,ახორცილებენაუდიტსმოქმედი
სპეციალურიკანონმდებლობისშესაბამისად(მაგ:სააქციოსაზოგადოებისკანონი,საფონ
დობირჟისკანონი,კანონიბანკებისშესახედასხვა.).რაცშეეხებამომსახურებისმიწოდე
ბასმესამერეჟიმისფარგლებაში,ავსტრიას,დაფუძნებასთანდაკავშირებითშეზღუდვები
არ გააჩნია,თუმცა აქვს შეზღუდვადაწესებულიდაფუძნების შემდგომ საქმიანობის გან
ხორციელებაზე(იხ.ჰორიზონტალურიშეზღუდვები).ხოლომეოთხერეჟიმისფარგლებში,
საკონტრაქტომომსახურებებისმიმწოდებლებზე,ავსტრიასვალდებულებაარაქვსაღებ
ული.

ბაზრისმოკვლევისადასაზოგადოებრივიაზრისგამოკითხვა

ბაზრის კვლევასადა საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვასთანდაკავშირებით, პირველ
რეჟიმშიარანაირიშეზღუდვაარარის.რაცშეეხებამომსახურებისმიწოდებასმესამერე
ჟიმისფარგლებაში,ავსტრიას,დაფუძნებასთანდაკავშირებითშეზღუდვებიარაქვს,თუმცა
აქვსშეზღუდვადაწესებულიდაფუძნებისშემდგომსაქმიანობისგანხორციელებაზე(იხ.ჰო
რიზონტალურიშეზღუდვები). ხოლომეოთხერეჟიმისფარგლებში, საკონტრაქტომომსა
ხურებებისმიმწოდებლებზე,ავსტრიასვალდებულებაარაქვსაღებული,რაციმასნიშნასვ,
რომთითოეულიქვეყნისშემთხვევაშიშესაძლებელიაარსებობდესშეზღუდვებიეროვნულ
დონეზე.

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურება

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურება,რომელიცმოიცავსკონსულტაციასზოგადმე
ნეჯმენტში,ფინანსურიმენეჯმენტისკონსულტირებას,მარკეტინგისმენეჯმენტისკონსულ
ტირებას,ადამიანურირესურსებისმენეჯმენტს,წარმოებისმენეჯმენტს,საზოგადოებასთან
ურთიერთობასდასხვაპირველირეჟიმისფარგლებშისრულადლიბერალიზებულიაევრო
კავშირისქვეყნებში,მათშორისავსტრიაში.რაცშეეხებამომსახურებისმიწოდებასმესა
მერეჟიმისფარგლებაში,ავსტრიას,დაფუძნებასთანდაკავშირებითშეზღუდვებიარაქვს,
თუმცააქვსშეზღუდვადაწესებულიდაფუძნებისშემდგომსაქმიანობისგანხორციელებაზე
(იხ.ჰორიზონტალურიშეზღუდვები).მეოთხერეჟიმისფარგლებში,აღნიშნულიმომსახურე
ბისმიწოდებასთანდაკავშირებით,ავსტრიაიტოვებსუფლებასგამოიყენოსეკონომიკური
საჭიროებისტესტი.

პროექტებისმართვისმომსახურება

პროექტებისმართვისმომსახურებამოიცავსყველაპროექტისმართვისმომსახურებასგარ
დასამშენებლოპროექტებისმართვისა.აღნიშნულიასევემოიცავსპროექტებისმართვის
ზედამხედველობას და პროექტების მართვაში კონსულტაციას. აღნიშნული მომსახურება
საქართველოსმოქალაქეებისათვისსრულადლიბარალიზებულიაავსტრიაშიპირველირე
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ჟიმისფარგლებში.რაცშეეხებამომსახურებისმიწოდებას
მესამე რეჟიმის ფარგლებაში, ავსტრიას, დაფუძნებასთან
დაკავშირებითშეზღუდვებიარაქვს,თუმცააქვსშეზღუდვა
დაწესებულიდაფუძნებისშემდგომსაქმიანობისგანხორცი
ელებაზე(იხ.ჰორიზონტალურიშეზღუდვები).მეოთხერეჟი
მისფარგლებში,აღნიშნულიმომსახურებისმიწოდებასთან
დაკავშირებით,ავსტრიაიტოვებსუფლებასგამოიყენოსეკ
ონომიკურისაჭიროებისტესტი.

ურბანულიდაგეგმვადა
ლანდშაფტისარქიტექტურა
არქიტექტურულიმომსახურება

1 2 3 4

დიზაინი 1 2 3 4
კომპიუტერულიმომსახურება 1 2 3 4
ბუღალტრულიაღრიცხვადააუდიტი 1 2 3 4
ბაზრისკვლევადასაზოგადოებრივი
აზრისგამოკითხვა 1 2 3 4
მენეჯმენტისკონსულტაცია 1 2 3 4
პროექტებისმართვა 1 2 3 4შენიშვნა:წრეში

მითითებულიციფრი
ნიშნავსრეჟიმისნომერს

ნაწილობრივ
ლიბერალიზებული
სფერო

სრულად
ლიბერალიზებული
სფერო

დაკეტილი
სფერო
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ბელ გია 

არქიტექტურა,ურბანულიდაგეგმვადალანდშაფტისარქიტექტურა

ბელგიისმიერროგორცარქიტექტურულიასევე,ლანდშაფტისდიზაინისმომსახურებისმი
წოდებისთვის,პირველრეჟიმისფარგლებში,ვალდებულებააღებულიარარის.ასევე,სრუ
ლადლიბერალიზებულია მომსახურების მიწოდება მესამე რეჟიმისფარგლებში. ხოლო,
მეოთხე რეჟიმის ფარგლებში, საკონტრაქტო მომსახურებების მიმწოდებლებზე, ბელგია
იტოვებსუფლებასგამოიყენოსეკონომიკურისაჭიროებისტესტი.

სპეციალურიდიზაინისმომსახურება

ავეჯისდიზაინის,ინტერიერისდიზაინის,დიზაინისადადეკორისმომსახურებისმიწოდება,
პირველირეჟიმის,ფარგლებშისრულადლიბერალიზებულიაქართულიკოპანიებისათვის.
ასევე,სრულადლიბერალიზებულიმომსახურებისმიწოდებამესამერეჟიმისფარგლებში.
ხოლო,მეთხერეჟიმისფარგლებში,საკონტრაქტომომსახურებებისმიმწოდებლებზე,ბელ
გიასვალდებულებაარაქვსაღებული.

ICT

კომპიუტერიდამასთანდაკავშირებულიმომსახურება,რომელიცწინამდებარედოკუმენ
ტისთვის მოიცავს საკონსულტაციო მომსახურებას კომპიუტერული მოწყობილობების ინ
სტალაციისათვის, კომპიუტერულიპროგრამისინსტალაციას, მათშორისდიზაინს, უსაფ
რთხოებისუზრუნველყოფას,სისტემურიანალიზს,მონაცემთაპროცესინგისმომსახურებას,
მონაცემთაბაზებისმომსახურებას,საოფისეკომპიუტერულიაღჭურვილობისშეკეთებასა
დამოვლასლიბრელიზებულიაქართულიკომპანიებისათვისპირველირეჟიმისფარგლებ
ში.ასევე,სრულადლიბერალიზებულიმომსახურებისმიწოდებამესამერეჟიმისფარგლებ
ში. ხოლო მეთხერეჟიმისფარგლებში, საკონტრაქტო მომსახურებების მიმწოდებლებზე,
ბელგიასვალდებულებაარაქვსაღებული.მეთხერეჟიმისფარგლებში,საკონტრაქტომომ
სახურებებისმიმწოდებლებზე,ბელგიაიტოვებსუფლებასგამოიყებისეკონომიკურისაჭი
როებისტესტი

აღრიცხვადააუდიტორულიმომსახურება

ბუღალტრულიაღრიცხვისმომსახურებისპირველირეჟიმითმიწოდებისნაწილშიქართუ
ლიკომპანიებისათვისბელგიისბაზარისრულადლიბერალიზებულიაასევე,ლიბერალიზე
ბულიამომსახურებისმიწოდებასმესამედამეოთხერეჟიმისფარგლებაში.
აუდიტორულიმომსახურების,პირველირეჟიმით,მიწოდებისნაწილშიბელგიასვალდებუ
ლებაარაქვსაღებული.რაცშეეხება,მომსახურებისმიწოდებამესამერეჟიმისფარგლებ
შიბელგიისბაზარისრულადლიბერალიზებულია.ხოლომეთხერეჟიმისფარგლებში,სა
კონტრაქტომომსახურებებისმიმწოდებლებზე,ბელგიასვალდებულებაარაქვსაღებული.

ბაზრისმოკვლევისადასაზოგადოებრივიაზრისგამოკითხვა

ბაზრის კვლევისა და საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის სერვისის მიწოდება ევრო
კავშირისქვვეყნებშიპირველირეჟიმისფარგლებშიარგააჩნიაშეზღუდვები,რაცგულის
ხმობს იმას, რომ სფერო მთლიანად ლიბერალიზებულია. ასევე, ლიბერალიზირებულია
მომსახურებისმიწოდებამესამერეჟიმისფარგლებში.ხოლომეთხერეჟიმისფარგლებში,
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შენიშვნა:წრეში
მითითებულიციფრი
ნიშნავსრეჟიმისნომერს

საკონტრაქტო მომსახურებების მიმწოდებლებზე, ბელგიას
ვალდებულებაარაქვსაღებული.

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურება

მენეჯმენტის საკონსულტაციო მომსახურება პირველი რე
ჟიმისფარგლებში სრულადლიბერალიზებულია ევროკავ
შირის ქვეყნებში, მათ შორის ბელგიაში. ასევე, ლიბერა
ლიზირებულია მომსახურების მიწოდება მესამე რეჟიმის
ფარგლებში. მეოთხე რეჟიმით მიწოდებისას დამოუკიდებ
ელიპროფესიონალებისთვის შესაძლოაგამოყენებულიქ
ნადეკონომიკურისაჭიროებებისტესტი.

პროექტებისმართვისმომსახურება

პროექტების მართვის მომსახურება საქართველოს მოქა
ლაქეებისათვის სრულად ლიბარალიზებულია ბელგიაში
პირველირეჟიმისფარგლებში.ბელგიაში.ასევე,ლიბერა
ლიზირებულიამომსახურებისმიწოდებამესამედამეოთხე
რეჟიმისფარგლებში.

ურბანულიდაგეგმვადა
ლანდშაფტისარქიტექტურა
არქიტექტურულიმომსახურება

1 2 3 4

დიზაინი 1 2 3 4
კომპიუტერულიმომსახურება 1 2 3 4
ბუღალტრულიაღრიცხვა 1 2 3 4
აუდიტი 1 2 3 4
ბაზრისკვლევადასაზოგადოებრივი
აზრისგამოკითხვა 1 2 3 4
მენეჯმენტისკონსულტაცია 1 2 3 4
პროექტებისმართვა 1 2 3 4

ნაწილობრივ
ლიბერალიზებული
სფერო

სრულად
ლიბერალიზებული
სფერო

დაკეტილი
სფერო
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ბულ გა რე თი

ვიდრე უშუალოდსექტორების ანალიზსდავიწყებდეთ აუცილებლადუნდა აღინიშნოს,რომ
ბულგარეთსშეთანხმებაშიაქვსწარმოდგენილიჰორიზონტალურიშეზღუდვაკორპორაციის
შიგნითგადაადგილებულიპირებთანდაკავშირებით,კერძოდმსგავსიპირებისრიცხვიარუნ
დააღემატებოდესბულგარეთისშესაბამისიიურიდიულიპირისმიერდასაქმებულიევროკავ
შირისმოქალაქეებისსაშუალოწლიურიმაჩვენებლის10%ს.იმშემთხვევაში,როდესაცდასაქ
მებულთარიცხვი100ზენაკლებია,კორპორაციისშიგნითგადაადგილებულიპირებისრიცხვი,
ავტორიზაციისშესაბამისად,შეიძლებააღემატებოდესმთლიანდასაქმებულთა10%ს.

არქიტექტურა,ურბანულიდაგეგმვადალანდშაფტისარქიტექტურა

წინამდებარედოკუმენტითგანსაზღვრულიროგორცარქიტექტურულიასევე,ლანდშაპტის
დიზაინისმომსახურებისმიწოდება,პირველირეჟიმისფარგლებში,სრულადლიბერალი
ზირებულია.რაცშეეხებამომსახურებისმიწოდებასმესამერეჟიმისფარგლებში,ბულგა
რეთსდაფუძნებასთანდაკავშირებითშეზღუდვადაწესებულიარაქვს,თუმცადაწესებული
აქვსშეზღუდვადაფუძნებისშემდგომსაქმიანობისგანხორციელებაზე.კერძოდურბანული
დაგეგმარებისდასივრცითიარქიტექტურულიმომსახურებისშემთხვევაში ამ იურიდიულ
პირშიდასაქმებულიმომსახურებისმიმწოდებელისთვისმოქალაქეობისფლობასავალდე
ბულოა.ასევე,არქიტექტურულმომსახურებასთან,ურბანულიდაგეგმარებისადასივრცით
არქიტექტურულმომსახურებასთან,საინჟინროდაინტეგრირებულსაინჟინრომომსახურე
ბასთანმიმართებაში,ქართულიკომპანიები,რომლებიცარიანაღიარებულილიცენზირე
ბულიდიზაინერებისაქართველოსკანონმდებლობისშესაბამისად,შეუძლიათდამოუკიდ
ებლადგამოიკვლიონდადააპროექტონ სამუშაოები ბულგარეთში, მხოლოდკონკურსის
მოგებისადასაჯაროშესყიდვებისაქტისმიხედვითგანსაზღვრულიპირობებისდაპროცე
დურებისშესაბამისადკონტრაქტორებადარჩევისშემდეგ.გარდაამისა,ეროვნულიდარე
გიონულიმნიშვნელობისპროექტებისშემთხვევაში,ქართველმამეწარმეებმასაქმიანობა
უნდა აწარმოონ ადგილობრივ მეწარმეებთან პარტნიორობის შექმნის გზით ანროგორც
ადგილობრივი მეწარმეების ქვეკონტრაქტორებმა. ხოლო მეოთხე რეჟიმის ფარგლებში,
საკონტრაქტომომსახურებებისმიმწოდებლებზე,ბულგარეთიიტოვებსუფლებასგამოიყ
ენოსეკონომიკურისაჭიროებისტესტი.ამასთან,უცხოელსპეციალისტებსუნდაგააჩნდეთ
არანაკლებორწლიანიგამოცდილებამშენებლობისსფეროში.მოქალაქეობისმოთხოვნა
ურბანულიდაგეგმარებისდალანდშაფტისარქიტექტურულიმომსახურებისთვის.

სპეციალურიდიზაინისმომსახურება

ავეჯისდიზაინის,ინტერიერისდიზაინის,დიზაინისადადეკორისმომსახურებისმიწოდება,
პირველირეჟიმის,ფარგლებშისრულადლიბერალიზებულიაქართულიკოპანიებისათვის.
ასევე,სრულადლიბერალიზებულიამომსახურებისმიწოდებამესამერეჟიმისფარგლებში.
ხოლომეთხერეჟიმისფარგლებში,საკონტრაქტომომსახურებებისმიმწოდებლებზე,ბელ
გარეთსვალდებულებაარაქვსაღებული.

ICT

კომპიუტერიდამასთანდაკავშირებულიმომსახურება,რომელიცწინამდებარედოკუმენ
ტისათვისმოიცავსსაკონსულტაციომომსახურებასკომპიუტერულიმოწყობილობებისინ
სტალაციისათვის, კომპიუტერულიპროგრამისინსტალაციას, მათშორისდიზაინს, უსაფ
რთხოებისუზრუნველყოფას,სისტემურიანალიზს,მონაცემთაპროცესინგისმომსახურებას,
მონაცემთაბაზებისმომსახურებას,საოფისეკომპიუტერულიაღჭურვილობისშეკეთებასა
დამოვლასლიბრელიზებულიაქართულიკომპანიებისათვისპირველირეჟიმისფარგლებ
ში.ასევე,სრულადლიბერალიზებულიმომსახურებისმიწოდებამესამერეჟიმისფარგლებ
ში.ხოლო,მეთხერეჟიმისფარგლებში,საკონტრაქტომომსახურებებისმიმწოდებლებზე,
ბულგარეთსვალდებულებაარაქვსაღებულითუმცაიტოვებსუფლებასგამოიყებისეკონ
ომიკურისაჭიროებისტესტი.
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აღრიცხვადააუდიტორულიმომსახურება

ბუღალტრულიაღრიცხვისმომსახურებისპირველირეჟიმითმიწოდებისნაწილშიქართუ
ლიკომპანიებისათვისბულგარეთისბაზარისრულადლიბერალიზებულიაასევე,ლიბერა
ლიზებულია მომსახურების მიწოდება მესამერეჟიმისფარგლებაში. ხოლო, მეოთხერე
ჟიმისფარგლებში,საკონტრაქტომომსახურებებისმიმწოდებლებზე,ბულგარეთიტოვებს
უფლებასგამოიყენოსეკონომიკურისაჭიროებისტესტი.

აუდიტორულიმომსახურების,პირველირეჟიმით,მიწოდებისნაწილშიბულგარეთსვალდებუ
ლებაარაქვსაღებული.რაცშეეხება,მომსახურებისმიწოდებასმესამერეჟიმისფარგლებში
ბულგარეთსბაზარისრულადლიბერალიზებულია.ხოლომეოთხერეჟიმისფარგლებში,სა
კონტრაქტომომსახურებებისმიმწოდებლებზე,ბულგარეთსვალდებულებაარაქვსაღებული.

ბაზრისმოკვლევისადასაზოგადოებრივიაზრისგამოკითხვა

ბაზრისკვლევისადასაზოგადოებრივიაზრისგამოკითხვისსერვისისმიწოდებაევროკავ
შირისქვვეყნებშიპირველირეჟიმისფარგლებშიარგააჩნიაშეზღუდვები,რაცგულისხმობს
იმას,რომსფერომთლიანადლიბერალიზებულია.ასევე,ლიბერალიზირებულიამომსახუ
რებისმიწოდებამესამერეჟიმისფარგლებში.ხოლო,მეოთხერეჟიმისფარგლებში,საკონ
ტრაქტომომსახურებებისმიმწოდებლებზე,ბულგარეთსვალდებულებაარაქვსაღებული.

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურება

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურება,პირველირეჟიმისფარგლებშისრულადლი
ბერალიზებულია ევროკავშირისქვეყნებში, მათშორის ბულგარეთში. ასევე,ლიბერალი
ზირებულიამომსახურებისმიწოდებამესამერეჟიმისფარგლებში.ხოლომეოთხერეჟიმის
ფარგლებში,საკონტრაქტომომსახურებებისმიმწოდებლებზე,ბულგარეთიიტოვებსუფლე
ბასგამოიყენოსეკონომიკურისაჭიროებისტესტი.

პროექტებისმართვისმომსახურება

პროექტებისმართვისმომსახურებასაქართველოსმოქალაქეებისათვისსრულადლიბარა
ლიზებულიაბელგიაშიპირველირეჟიმისფარგლებში.ბულგარეთში.ასევე,ლიბერალიზი
რებულიამომსახურებისმიწოდება მესამერეჟიმისფარგლებში. ხოლომეოთხერეჟიმის
ფარგლებში,საკონტრაქტომომსახურებებისმიმწოდებლებზე,ბულგარეთიიტოვებსუფლე
ბასგამოიყენოსეკონომიკურისაჭიროებისტესტი.

ურბანულიდაგეგმვადა
ლანდშაფტისარქიტექტურა
არქიტექტურულიმომსახურება

1 2 3 4

დიზაინი 1 2 3 4

კომპიუტერულიმომსახურება 1 2 3 4

ბუღალტრულიაღრიცხვა 1 2 3 4

აუდიტი 1 2 3 4

ბაზრისკვლევადასაზოგადოებრივი
აზრისგამოკითხვა 1 2 3 4

მენეჯმენტისკონსულტაცია 1 2 3 4

პროექტებისმართვა 1 2 3 4
შენიშვნა:წრეში
მითითებულიციფრი
ნიშნავსრეჟიმისნომერს

ნაწილობრივ
ლიბერალიზებული
სფერო

სრულად
ლიბერალიზებული
სფერო

დაკეტილი
სფერო
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გა ერ თი ან ებ ული სა მე ფო

არქიტექტურა,ურბანულიდაგეგმვადალანდშაფტისარქიტექტურა

არქიტექტურულიმომსახურების,ურბანულიდაგეგმარებისადალანდშაფტისარქიტექტუ
რულიმომსახურების,პირველირეჟიმითმიწოდებისშემთხვევაში,რომელიცგულისხმობს
საქართველოსტერიტორიიდან ბრიტანეთში მომსახურების მიწოდებას, ბრიტანეთი ვალ
დებულებასიღებსყოველგვარიდათქმებისგარეშე,რაცნიშნავსიმასრომასეთიმომსახუ
რებისმოწოდებაპირველირეჟიმისლიბერალიზებულია.
მომსახურებისმიწოდებისმესამერეჟიმზე,ეროვნულირეჟიმისადაუპირატესიხელშეწყო
ბისრეჟიმის ვალდებულებები არ არის აღებული შიდადამხმარე პერსონალის მომსახუ
რებისმიწოდებაზე,რაცნიშნავსიმას,რომშესაძლებელიაარსებობდესეროვნულირეგუ
ლირებაამსეგმენტისათვის.აღსანიშნავია,რომბრიტანეთისშემთხვევაში,პერსონალის
დასაქმებადამომსახურებისმიწოდებაარწარმოადგენსმოქალაქეობისადარეზიდენტო
ბისმოთხოვნისსაგანს.
რაცშეეხებამეოთხერეჟიმს,მითითებულსექტორშიმომუშავეძირითადპერსონალზე,სტა
ჟიორებზედაბიზნესგამყიდველებზე,ასევემნიშვნელოვანიაისფაქტი,რომევროკავში
რისერთერთწევრქვეყანაშირეგულირებადიპროფესიულიმომსახურებისგანხორციელ
ებაარანიჭებსსხვაწევრქვეყანაშისაქმიანობისუფლებას.

სპეციალურიდიზაინისმომსახურება

ავეჯისდიზაინის,ინტერიერისდიზაინის,ადადეკორისმომსახურებისმიწოდებაპირველი
რეჟიმისფარგლებშილიბერალიზებულიაქართულიკოპანიებისათვის.აღნიშნულიმომსა
ხურებაასეველიბერალიზებულიასაქართველოსმოქალაქეებისათვისმესამედამეოთხე
რეჟიმისფარგლებში.

ICT

კომპიუტერულდამასთანდაკავშირებულმომსახურებას,პირველირეჟიმისფარგლებში,
ბრიტანეთსარაქვსდაწესებულიარანაირიშეზღუდვაქართულიკომპანიებისათვის.რაც
გულისხმობს იმას რომ, მომსახურების ამ კონკრეტულ სექტორში ბაზარი სრულიადლი
ბერალიზებულია/გახსნილიადაგაერთიანებულსამეფოსარაქვსუფლება,შემოიღოსან
შეინარჩუნოსშეზღუდვა.შესაბამისად,ბრიტანელმომხმარებელსაქვსსაშულებამიიღოს
მომსახურებაქართველიმიმწოდებლისგანმისტერიტორიაზე.
მომსახურებისმიწოდებისმესამერეჟიმით,ეროვნულირეჟიმისადაუპირატესიხელშეწყობის
რეჟიმისვალდებულებებიარარისაღებულიშიდადამხმარეპერსონალის,სხვაკომერციული
დაინდუსტრიულიმუშაკებისთუსხვაპერსონალისმომსახურებისმიწოდებაზე.შესაბამისად,
შესაძლებელიაბრიტანეთსქონდესეროვნულიკანონმდებლობაამსფეროშიშემოღებული.
რაცშეეხებამეოთხერეჟიმს,აღნიშნულსექტორშიმომუშავეძირითადპერსონალზე,სტა
ჟიორებზედაბიზნესგამყიდველებზე,ბრიტანეთში,ისევეროგორცყველაწევრქვეყანაში,
საჭიროადიპლომებისორმხრივი აღიარება ევროკავშირისდირექტივების შესაბამისად.
ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის მასშტაბის კვალი
ფიკაციის აღიარების მიზნით, საჭიროა ორმხრივი აღიარების ხელშეკრულება, რომლის
მოლაპარაკება ხდება ამ შეთანხმების 96ე მუხლით განსაზღვრული პირობებით. ასევე
მნიშვნელოვანიაისფაქტი,რომევროკავშირისერთერთწევრქვეყანაშირეგულირებადი
პროფესიულიმომსახურებისგანხორციელებაარანიჭებსსხვაწევრქვეყანაშისაქმიანობ
ისუფლებას.აღნიშნულსექტორშიმომუშავესაკონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლები
სადადამოუკიდებელიპროფესიონალებისშემთხვევაშიბრიტანეთმაშესაძლებელიამო
ითხოვსეკონომიკურისაჭიროებისტესტი.
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ბუღალტრულიდააუდიტორულიმომსახურება

ბუღალტრულიაღრიცხვისმომსახურებასთანდაკავშირებით,პირველრეჟიმზე,დიდიბრი
ტანეთი ვალდებულებას იღებს ყოველგვარიდათქმების გარეშე,რაც ნიშნავს იმას,რომ
ბრიტანულიბაზარიგახსნილია.თუმცა,ბრიტანეთსბაზრისლიბერალიზაციისვალდებულე
ბაარაქვსაღებულიაუდიტორულმომსახურებასთანდაკავშირებით.შესაბამისად,ბრიტა
ნულმხარესაქვსუფლებაშემოიღოსახალიშეზღუდვები.
მომსახურებისმიწოდებისმესამერეჟიმზე,ეროვნულირეჟიმისადაუპირატესიხელშეწყო
ბისრეჟიმის ვალდებულებები არ არის აღებულიშიდადამხმარე პერსონალის, სხვა კო
მერციულიდაინდუსტრიულიმუშაკებისდასხვაპერსონალისმომსახურებისმიწოდებაზე.
აღსანიშნავია,რომბრიტანეთისშემთხვევაში,პერსონალისდასაქმებადამომსახურების
მიწოდებაარწარმოადგენსმოქალაქეობისადარეზიდენტობისმოთხოვნისსაგანს.
რაცშეეხებამეოთხერეჟიმს,საკონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლებსადადამოუკიდ
ებელპროფესიონალებს,მათზევრცელდებადიპლომებისაღიარებასთანდაკავშირებული
იგივემოთხოვნა.ხოლოსხვადამატებითიშეზღუდვამათთვისბრიტანეთშიარარის.

ბაზრისკვლევისადასაზოგადოებრივიაზრისგამოკითხვა

ბაზრის კვლევასადა საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვასთანდაკავშირებით, პირველ
რეჟიმშიარანაირიშეზღუდვაარარის.მესამერეჟიმისფარგლებშიეროვნულირეჟიმისა
დაუპირატესიხელშეწყობისრეჟიმისვალდებულებებიარარისაღებულიშიდადამხმარე
პერსონალის,სხვაკომერციულიდაინდუსტრიულიმუშაკებისდასხვაპერსონალისმომ
სახურების მიწოდებაზე. აღსანიშნავია,რომ ბრიტანეთის შემთხვევაში, პერსონალისდა
საქმებადამომსახურებისმიწოდებაარწარმოადგენსმოქალაქეობისადარეზიდენტობის
მოთხოვნისსაგანს.
რაცშეეხებამეოთხერეჟიმს,საკონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლებსადადამოუკიდ
ებელპროფესიონალებს,მათზევრცელდებადიპლომებისაღიარებასთანდაკავშირებული
იგივემოთხოვნა.ხოლოსხვადამატებითიშეზღუდვამათთვისბრიტანეთშიარარის.

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურება

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურებასდამენეჯმენტისკონსულტაციასთანდაკავში
რებულმომსახურების,პირველრეჟიმში,ასევეარარისარანაირიშეზღუდვა.მესამერე
ჟიმზე,ეროვნულირეჟიმისადაუპირატესიხელშეწყობისრეჟიმისვალდებულებებიარარის
აღებულიშიდადამხმარეპერსონალის,სხვაკომერციულიდაინდუსტრიულიმუშაკებისდა
სხვაპერსონალისმომსახურებისმიწოდებაზე.აღსანიშნავია,რომბრიტანეთისშემთხვე
ვაში, პერსონალისდასაქმებადა მომსახურების მიწოდება არ წარმოადგენს მოქალაქე
ობისადარეზიდენტობისმოთხოვნისსაგანს.რაცშეეხებამეოთხერეჟიმს,საკონტრაქტო
მომსახურებისმიმწოდებლებსადადამოუკიდებელპროფესიონალებს,მათზევრცელდება
დიპლომების აღიარებასთანდაკავშირებული იგივე მოთხოვნა. ხოლოსხვადამატებითი
შეზღუდვამათთვისბრიტანეთშიარარის.

პროექტებისმართვისმომსახურება

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურებისმსგავსადპროექტებისმართვისმომსახურე
ბადიდბრიტანეთშიპირველრეჟიმშისრულადაალიბერალიზებული.აღნიშნულიმომსა
ხურებასრულადლიბერალიზებულიაქართულიკომპანიებისათვისმესამერეჟიმშიც.რაც
შეეხებამეოთხერეჟიმს,მასზევრცელდებამხოლოდდიპლომებისაღიარებასთანდაკავ
შირებულიზოგადიშეზღუდვა.სხვადამატებითიშეზღუდვაამმხრივბრიტანეთშიარარის.
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შენიშვნა:წრეში
მითითებულიციფრი

ნიშნავსრეჟიმისნომერს

ურბანულიდაგეგმვადა
ლანდშაფტისარქიტექტურა
არქიტექტურულიმომსახურება

1 2 3 4

დიზაინი 1 2 3 4
კომპიუტერულიმომსახურება 1 2 3 4
ბუღალტრულიაღრიცხვა 1 2 3 4
აუდიტი 1 2 3 4
ბაზრისკვლევადასაზოგადოებრივი
აზრისგამოკითხვა 1 2 3 4
მენეჯმენტისკონსულტაცია 1 2 3 4
პროექტებისმართვა 1 2 3 4

ნაწილობრივ
ლიბერალიზებული

სფერო

სრულად
ლიბერალიზებული

სფერო

დაკეტილი
სფერო
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გერ მა ნია 

ვიდრეუშუალოდსექტორებისანალიზსდავიწყებდეთაუცილებლადუნდააღინიშნოს,რომ
გერმანიასშეთანხმებაშიაქვსწარმოდგენილიჰორიზონტალურიშეზღუდვა,კერძოდ„ერ
ოვნულიწესებიგამოიყენებაგადასახადებსადაშემოსავლებზეყველაიმმომსახურების
მიმართ,რომელიცხორციელდებაუცხოეთიდან“.

არქიტექტურა,ურბანულიდაგეგმვადალანდშაფტისარქიტექტურა

წინამდებარედოკუმენტითგანსაზღვრულიროგორცარქიტექტურულიასევე,ლანდშაპტის
დიზაინის მომსახურების მიწოდება, პირველრეჟიმისფარგლებში, სრულადლიბერალი
ზირებულია.ასევე,სრულადლიბერალიზებულიმომსახურებისმიწოდებამესამერეჟიმის
ფარგლებში.ხოლომეოთხერეჟიმისფარგლებში,საკონტრაქტომომსახურებებისმიმწო
დებლებზე,გერმანიაიტოვებსუფლებასგამოიყენოსეკონომიკურისაჭიროებისტესტი.

სპეციალურიდიზაინისმომსახურება

ავეჯისდიზაინის,ინტერიერისდიზაინის,დიზაინისადადეკორისმომსახურებისმიწოდება,
პირველირეჟიმის,ფარგლებშისრულადლიბერალიზებულიაქართულიკოპანიებისათვის.
ასევე,სრულადლიბერალიზებულიმომსახურებისმიწოდებამესამერეჟიმისფარგლებში.
ხოლომეთხერეჟიმისფარგლებში,საკონტრაქტომომსახურებებისმიმწოდებლებზე,გერ
მანიასვალდებულებაარაქვსაღებული.

ICT

კომპიუტერიდამასთანდაკავშირებულიმომსახურება,ლიბრელიზებულიაქართულიკომ
პანიებისათვისპირველირეჟიმისფარგლებში.ასევე,სრულადლიბერალიზებულიმომსა
ხურების მიწოდება მესამერეჟიმისფარგლებში. ხოლო მეთხერეჟიმისფარგლებში, სა
კონტრაქტომომსახურებებისმიმწოდებლებზე,ბელგიასვალდებულებაარაქვსაღებული.
ხოლომეთხერეჟიმისფარგლებში,საკონტრაქტომომსახურებებისმიმწოდებლებზე,გერ
მანიაიტოვებსუფლებასგამოიყებისეკონომიკურისაჭიროებისტესტი.

აღრიცხვადააუდიტორულიმომსახურება

ბუღალტრულიაღრიცხვისმომსახურებისპირველირეჟიმითმიწოდებისნაწილშიქართუ
ლიკომპანიებისათვისგერმანიისბაზარისრულადლიბერალიზებულიაასევე,ლიბერალი
ზებულიამომსახურებისმიწოდებასმესამედამეოთხერეჟიმისფარგლებაში.
აუდიტორული მომსახურების, პირველი რეჟიმით, მიწოდების ნაწილში გერმანიას ვალ
დებულებაარაქვსაღებული.რაცშეეხება,მომსახურებისმიწოდებამესამერეჟიმისფარ
გლებშიბულგარეთსბაზარისრულადლიბერალიზებულია.ხოლომეოთხერეჟიმისფარ
გლებში, საკონტრაქტო მომსახურებების მიმწოდებლებზე, გერმანიას ვალდებულება არ
აქვსაღებული.

ბაზრისმოკვლევისადასაზოგადოებრივიაზრისგამოკითხვა

ბაზრისკვლევისადასაზოგადოებრივიაზრისგამოკითხვისსერვისისმიწოდებაპირველი
რეჟიმის ფარგლებში ხორციელდება შეზღუდვების გარეშე, რაც გულისხმობს იმას, რომ
სფერომთლიანადლიბერალიზებულია.ასევე,ლიბერალიზირებულიამომსახურებისმიწო
დებამესამერეჟიმისფარგლებში.ხოლომეთხერეჟიმისფარგლებში,საკონტრაქტომომ
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სახურებებისმიმწოდებლებზე,გერმანიასვალდებულებაარ
აქვსაღებული.

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურება

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურებასრულადლიბე
რალიზებულიაევროკავშირისქვეყნებში,მათშორისგერმა
ნიაში.ასევე,ლიბერალიზირებულიამომსახურებისმიწოდე
ბამესამედამეოთხერეჟიმისფარგლებში.

პროექტებისმართვისმომსახურება

პროექტების მართვის მომსახურება საქართველოს მოქა
ლაქეებისათვის სრულად ლიბარალიზებულია გერმანიაში
პირველი რეჟიმის ფარგლებში. ასევე, ლიბერალიზირებუ
ლია მომსახურების მიწოდება მესამე და მეოთხე რეჟიმის
ფარგლებში.

შენიშვნა:წრეში
მითითებულიციფრი

ნიშნავსრეჟიმისნომერს

ურბანულიდაგეგმვადა
ლანდშაფტისარქიტექტურა
არქიტექტურულიმომსახურება

1 2 3 4

დიზაინი 1 2 3 4
კომპიუტერულიმომსახურება 1 2 3 4
ბუღალტრულიაღრიცხვა 1 2 3 4
აუდიტი 1 2 3 4
ბაზრისკვლევადასაზოგადოებრივი
აზრისგამოკითხვა 1 2 3 4
მენეჯმენტისკონსულტაცია 1 2 3 4
პროექტებისმართვა 1 2 3 4

ნაწილობრივ
ლიბერალიზებული

სფერო

სრულად
ლიბერალიზებული

სფერო

დაკეტილი
სფერო
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და ნია

არქიტექტურა,ურბანულიდაგეგმვადალანდშაფტისარქიტექტურა

წინამდებარედოკუმენტითგანსაზღვრულიროგორცარქიტექტურულიასევე, ურბანული
დაგეგმარებისადალანდშაპტისდიზაინისმომსახურებისმიწოდებისსრულადლიბერა
ლიზირებულია.ასევე,ლიბერალიზებულიმომსახურებისმიწოდებამესამედამეოთხერე
ჟიმისნაწილში,გარდაფიზიკურიპირებისმიერარქიტექტურულიმომსახურებისმიწოდე
ბისა.

სპეციალურიდიზაინისმომსახურება

ავეჯისდიზაინის,ინტერიერისდიზაინის,დიზაინისადადეკორისმომსახურებისმიწოდება
პირველირეჟიმისფარგლებშილიბერალიზებულიაქართულიკოპანიებისათვის.აღნიშნუ
ლიმომსახურებაასეველიბერალიზებულიასაქართველოსმოქალაქეებისათვისმესამედა
მეოთხერეჟიმისფარგლებში.გარდაფიზიკურიპირებისმიერაღნიშნულიმომსახურების
მიწოდება.

ICT

კომპიუტერიდამასთანდაკავშირებულიმომსახურებალიბრელიზებულიაქართულიკომ
პანიებისათვისპირველირეჟიმისფარგლებში.აღნიშნულიმომსახურებისმიწოდებაზედა
ნიასარგააჩნიაშეზღუდვებისაქართველოსმოქალაქეებისათვისმესამედამეოთხერეჟი
მისფარგლებშიცპროფესიულიკვალიფიკაციისდოკუმენტისაღიარებისგარდა.

აღრიცხვადააუდიტორულიმომსახურება

ბუღალტრულიაღრიცხვისმომსახურების,პირველირეჟიმით,მიწოდებისნაწილშიქართუ
ლიკომპანიებისათვისდანიასარგააჩნიაშეზღუდვები,რაცგულისხმობსიმას,რომსფერო
მთლიანადლიბერალიზებულია.ასევე,არაქვსშეზღუდვამესამედამეოთხერეჟიმითმომ
სახურებისმიწოდებაზე.გარდაფიზიკურიპირებისმიერმომსახურებისმიწოდებისა,რაზეც
დანიაიტოვებსუფლებასგამოიყენოსეკონომიკურისაჭიროებისტესტი.
აუდიტორულიმომსახურებისპირველირეჟიმითმიწოდებისნაწილშიდანიასშეზღუდვაარ
აქვსდაწესებული.რაცშეეხებამესამერეჟიმითმომსახურებისმიწოდებას,საჭიროაკომ
პეტენტურიორგანოსნებართა,რისიმიღებისშემდგომასევესავალდებულოაპარტნიორ
ობისჩამოყალიბებადანიისსახელმწიფოსმიერავტორიზებულბუღალტრებთან.მეოთხე
რეჟიმისფარგლებშიმომსახურებისმიწოდებაზედანიასდაწესეულიაქვსრეზიდენტობის
მოთხოვნა.ხოლოფიზიკურიპირებისმიერმომსახურებისმიწოდებაზებაზრისლიბერალი
ზაციასთნდაკავშირებითვალდებულებააღებულიარაქვს.

ბაზრისმოკვლევისადასაზოგადოებრივიაზრისგამოკითხვა

ბაზრისკვლევისადასაზოგადოებრივიაზრისგამოკითხვისსერვისისმიწოდებასპირველი
რეჟიმისფარგლებშიარგააჩნიაშეზღუდვები,რაცგულისხმობსიმას,რომსფერომთლი
ანადლიბერალიზებულია.ასევე,არაქვსშეზღუდვამესამედამეოთხერეჟიმითმომსახუ
რებისმიწოდებაზე.გარდაფიზიკურიპირებისმიერმომსახურებისმიწოდებისა,რაზეცდა
ნიასვალდებულებაარაქვსაღებული.აღნიშნულსფეროშიმოქმედებსჰორიზონტალური
შეზღუდვა,როდესაცხდებამომსახურებისმიწოდებამესამერეჟიმისფარგლებში.შეზღუდ
ვისთანახმადსაჯაროდაფინანსებითგანხორციელებულისაზოგადოებრივიკვლევისუფ
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ლებააქვსმხოლოდევროკავშირისმოქალაქეს,რომელსაც
ოფისიგააჩნიაევროკავშირისტერიტორიაზე.

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურება

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურებაპირველირეჟი
მისფარგლებში სრულადლიბერალიზებულია ევროკავში
რისქვეყნებში, მათშორისდანიაში. აღნიშნულიმომსახუ
რება ასეველიბერალიზებულიაქართულიმესამერეჟიმის
ფარგლებში მომსახურების მიწოდება. ხოლო მეოთხე რე
ჟიმისფარგლებში მომსახურების მიწოდებასთანდაკავში
რებითდანიაბაზრისლიბერალიზაციასთანდაკავშირებით
ვალდებულებაარაქვსაღებული.

პროექტებისმართვისმომსახურება

პროექტების მართვის მომსახურება საქართველოს მოქა
ლაქეებისათვისსრულადლიბარალიზებულიადანიაშიპირ
ველირეჟიმისფარგლებში.დანიაშიაღნიშნულიმომსახუ
რებისმიწოდებაასეველიბერალიზებულიამესამერეჟიმის
ფარგლებში.რაც შეეხება მეოთხერეჟიმს,დანიას ბაზრის
ლიბერალიზაციასთანდაკავშირებითვალდებულებაარაქ
ვსაღებული.

შენიშვნა:წრეში
მითითებულიციფრი

ნიშნავსრეჟიმისნომერს

ურბანულიდაგეგმვადა
ლანდშაფტისარქიტექტურა
არქიტექტურულიმომსახურება

1 2 3 4

დიზაინი 1 2 3 4
კომპიუტერულიმომსახურება 1 2 3 4
ბუღალტრულიაღრიცხვა 1 2 3 4
აუდიტი 1 2 3 4
ბაზრისკვლევადასაზოგადოებრივი
აზრისგამოკითხვა 1 2 3 4
მენეჯმენტისკონსულტაცია 1 2 3 4
პროექტებისმართვა 1 2 3 4

ნაწილობრივ
ლიბერალიზებული

სფერო

სრულად
ლიბერალიზებული

სფერო

დაკეტილი
სფერო
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ეს პა ნე თი

არქიტექტურა,ურბანულიდაგეგმვადალანდშაფტისარქიტექტურა

არქიტექტურულიმომსახურების,ურბანულიდაგეგმარებისადალანდშაფტისარქიტექტუ
რულიმომსახურებისშემთხვევაში,პირველრეჟიმისფარგლებში,რომელიცგულისხმობს
ერთიმხარისტერიტორიიდანმეორემხარისტერიტორიაზესერვისისმიწოდებას,ესპანეთი
ვალდებულებასიღებსყოველგვარიდათქმებისგარეშე,რაცნიშნავსიმას,რომესპანური
ბაზარისრულადგახსნილია.შესაბამისად,ესპანელმომხმარებელსაქვსსაშულებამიიღოს
მომსახურებაქართველიმიმწოდებლისგანმისტერიტორიაზე.მესამერეჟიმისფარგლებში
ეროვნულირეჟიმისადაუპირატესიხელშეწყობისრეჟიმისვალდებულებებიარარისაღებ
ული.რაცშეეხებამეოთხერეჟიმს,აღნიშნულსექტორშისაკონტრაქტომომსახურებისმიმ
წოდებლებისადადამოუკიდებელი პროფესიონალების შემთხვევაში, მათზე ვრცელდება
დიპლომებისაღიარებასთანდაკავშირებულიიგივემოთხოვნა.დამოუკიდებელიპროფე
სიონალებისმომსახურებისმიწოდებისშემთხვევაშიესპანეთმაშესაძლებელიაგამოიყენ
ოსეკონომიკურისაჭიროებებისტესტი.

სპეციალურიდიზაინისმომსახურება

ავეჯისდიზაინის,ინტერიერისდიზაინის,დიზაინისადადეკორისმომსახურებისმიწოდება
პირველირეჟიმისფარგლებშილიბერალიზებულიაქართულიკოპანიებისათვის.აღნიშნუ
ლიმომსახურებაასეველიბერალიზებულიასაქართველოსმოქალაქეებისათვისმესამედა
მეოთხერეჟიმისფარგლებში.

ICT

რაცშეეხებაკომპიუტერულდამასთანდაკავშირებულმომსახურებას,პირველრეჟიმზე,
რომელიცგულისხმობსერთიმხარისტერიტორიიდანმეორემხარისტერიტორიაზესერ
ვისისმიწოდებას,ესპანეთსარაქვსდაწესებულიარანაირიშეზღუდვა.მესამერეჟიმზე,
რომელიცგულისხმობსმომსახურებისმიწოდებასერთიქვეყნისმიმწოდებლისმიერმე
ორექვეყანაშიინდ.მეწარმისანიურიდიულიპირისდაფუძნებისგზით,ეროვნულირეჟი
მისადაუპირატესიხელშეწყობისრეჟიმისვალდებულებებიარარისაღებული.რაცშე
ეხება მეოთხერეჟიმს, აღნიშნულ სექტორში მომუშავედამოუკიდებელ მიმწოდებლებს,
მათ მიმართ შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას ეკონომიკური საჭიროებების ტესტი.
მათზე ასევე ვრცელდებადიპლომების აღიარებასთანდაკავშირებული ზემოთაღნიშნუ
ლიმოთხოვნა.

ბუღალტრულიდააუდიტორულიმომსახურება

ბუღალტრული აღრიცხვის მომსახურებასთან დაკავშირებით, პირველ რეჟიმზეესპანეთი
ვალდებულებას იღებს ყოველგვარიდათქმების გარეშე.თუმცა, ესპანეთს ბაზრისლიბე
რალიზაციის ვალდებულება არ აქვს აღებული აუდიტორულ მომსახურებასთან დაკავში
რებით.შესაბამისად,ესპანურმხარესაქვსუფლებაშემოიღოსახალიშეზღუდვები.მესამე
რეჟიმზე,რომელიცგულისხმობსმომსახურებისმიწოდებას ერთიქვეყნისმიმწოდებლის
მიერმეორექვეყანაშიინდ.მეწარმისანიურიდიულიპირისდაფუძნებისგზით,ეროვნული
რეჟიმისადაუპირატესიხელშეწყობისრეჟიმისვალდებულებებიარარისაღებულიმომსა
ხურებისმიწოდებაზე.აღსანიშნავია,რომესპანეთისშემთხვევაშიაუცილებელიაუდიტორ
ულისაქმიანობისგანმახორციელებლებისთვისევროკავშირისმოქალაქეობა.
რაცშეეხებამეოთხერეჟიმს,აღნიშნულსექტორშიმომუშავეძირითადპერსონალზე,სტა
ჟიორებზედაბიზნესგამყიდველებზე,ესპანეთშიისევე,როგორცყველაწევრქვეყანაში,
საჭიროადიპლომებისორმხრივი აღიარება ევროკავშირისდირექტივების შესაბამისად.
ასევე,მნიშვნელოვანიაისფაქტი,რომევროკავშირისერთერთწევრქვეყანაშირეგული
რებადი პროფესიული მომსახურების განხორციელება არ ანიჭებს სხვა წევრ ქვეყანაში
საქმიანობის უფლებას. საკონტრაქტო მომსახურების მიმწოდებლებისადადამოუკიდებ
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ელ პროფესიონალებს, მათზე ვრცელდებადიპლომების აღიარებასთანდაკავშირებული
მოთხოვნა.ხოლოსხვადამატებითიშეზღუდვამათთვისესპანეთშიარარის.

ბაზრისკვლევისადასაზოგადოებრივიაზრისგამოკითხვა

ბაზრის კვლევასადა საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვასთანდაკავშირებით, პირველ
რეჟიმშიარანაირიშეზღუდვაარარის.მესამერეჟიმზეეროვნულირეჟიმისადაუპირატესი
ხელშეწყობისრეჟიმისვალდებულებებიარარისაღებულიმომსახურებისმიწოდებაზე.
რაცშეეხებამეოთხერეჟიმს,საკონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლებისადადამოუკ
იდებელპროფესიონალებს, მათზე ვრცელდებადიპლომების აღიარებასთანდაკავშირე
ბულიიგივემოთხოვნა.ხოლო,სხვადამატებითიშეზღუდვამათთვისესპანეთშიარარის.

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურება

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურებასადამენეჯმენტისკონსულტაციასთანდაკავში
რებულმომსახურებაზე,პირველრეჟიმშიარანაირიშეზღუდვაარარის.აღნიშნულიმომსა
ხურებასრულადლიბერალიზებულიაქართულიკომპანიებისათვისმესამერეჟიმშიც.რაც
შეეხებადამოუკიდებელპროფესიონალებს,რომლებიცეწევიანმენეჯმენტისსაკონსულტა
ციომომსახურებას,მათმოეთხოვებათეკონომიკურისაჭიროებისტესტი.იგივემოთხოვნა
ვრცელდებამენეჯმენტისკონსულტაციასთანდაკავშირებულმომსახურებისმიმწოდებელ
დამოუკიდებელპროფესიონალებზე.

პროექტებისმართვისმომსახურება

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურებისმსგავსადპროექტებისმართვისმომსახურება
ესპანეთშიპირველრეჟიმშისრულადაალიბერალიზებული.აღნიშნულიმომსახურებასრუ
ლადლიბერალიზებულიაქართულიკომპანიებისათვისმესამერეჟიმშიც.რაცშეეხებადა
მოუკიდებელპროფესიონალებს,რომლებიცეწევიანპროექტებისმართვისმომსახურებას,
მათმოეთხოვებათეკონომიკურისაჭიროებისტესტი.

შენიშვნა:წრეში
მითითებულიციფრი

ნიშნავსრეჟიმისნომერს

ურბანულიდაგეგმვადა
ლანდშაფტისარქიტექტურა
არქიტექტურულიმომსახურება

1 2 3 4

დიზაინი 1 2 3 4
კომპიუტერულიმომსახურება 1 2 3 4
ბუღალტრულიაღრიცხვა 1 2 3 4
აუდიტი 1 2 3 4
ბაზრისკვლევადასაზოგადოებრივი
აზრისგამოკითხვა 1 2 3 4
მენეჯმენტისკონსულტაცია 1 2 3 4
პროექტებისმართვა 1 2 3 4

ნაწილობრივ
ლიბერალიზებული

სფერო

სრულად
ლიბერალიზებული

სფერო

დაკეტილი
სფერო
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არქიტექტურა,ურბანულიდაგეგმვადალანდშაფტისარქიტექტურა

არქიტექტურულიმომსახურების,ურბანულიდაგეგმარებისადალანდშაფტისარქიტექტუ
რულიმომსახურებისშემთხვევაშიპირველრეჟიმისფარგლებშიესტონეთივალდებულებას
იღებსყოველგვარიდათქმებისგარეშე.მესამერეჟიმზეეროვნულირეჟიმისადაუპირატ
ესიხელშეწყობისრეჟიმისვალდებულებებიარარისაღებულიშიდადამხმარეპერსონა
ლის,სხვაკომერციულიდაინდუსტრიულიმუშაკებისდასხვაპერსონალისმომსახურების
მიწოდებაზე.აღსანიშნავია,რომიურიდიულიპირისდაფუძნებისშემთხვევაში,ესტონეთს
აქვსმოთხოვნა,რომლისმიხედვითაცმმმართველისაბჭოსწევრებისნახევარზემეტიუნდა
იყოსევროკავშირისრეზიდენტი.რაცშეეხებამეოთხერეჟიმს,აღნიშნულსექტორშიმომუ
შავეძირითადპერსონალზე,სტაჟიორებზედაბიზნესგამყიდველებზე,ესტონეთშიისევე,
როგორცყველაწევრქვეყანაში,საჭიროადიპლომებისორმხრივიაღიარებაევროკავში
რისდირექტივებისშესაბამისად.აღნიშნულიმომსახურებისსაკონტრაქტომომსახურების
მიმწოდებლებისადადამოუკიდებელიპროფესიონალებისშემთხვევაში,მათზევრცელდე
ბადიპლომებისაღიარებასთანდაკავშირებულიიგივემოთხოვნა.ხოლო,სხვადამატები
თიშეზღუდვამათთვისესტონეთშიარარის.

სპეციალურიდიზაინისმომსახურება

ავეჯისდიზაინის,ინტერიერისდიზაინის,დიზაინისადადეკორისმომსახურებისმიწოდება
პირველირეჟიმისფარგლებშილიბერალიზებულიაქართულიკოპანიებისათვის.აღნიშნუ
ლი მომსახურება ასევე,ლიბერალიზებულია საქართველოს მოქალაქეებისათვის მესამე
დამეოთხერეჟიმისფარგლებში.

ICT

კომპიუტერულდამასთანდაკავშირებულმომსახურებას,პირველირეჟიმისფარგლებში,
ესტონეთსარაქვსდაწესებულიარანაირიშეზღუდვა.მესამერეჟიმზევალდებულებებიარ
აქვსაღებული.რაცშეეხებამეოთხერეჟიმს,საკონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლები
სადადამოუკიდებელიპროფესიონალებისშემთხვევაში,მათზევრცელდებადიპლომების
აღიარებასთანდაკავშირებულიმოთხოვნა.ხოლო,სხვადამატებითიშეზღუდვამათთვის
ესტონეთშიარარის.

ბუღალტრულიდააუდიტორულიმომსახურება

ბუღალტრულიაღრიცხვისმომსახურებასთანდაკავშირებით,პირველრეჟიმზე,ესტონეთი
ვალდებულებასიღებსყოველგვარიდათქმებისგარეშე. ესტონეთსდათქმაარაქვსარც
აუდიტორულმომსახურებასთანდაკავშირებით. მესამერეჟიმზე ეროვნულირეჟიმისადა
უპირატესიხელშეწყობისრეჟიმისვალდებულებებიარარისაღებული.აღსანიშნავია,რომ
იურიდიულიპირისდაფუძნებისშემთხვევაში,ესტონეთსაქვსმოთხოვნა,რომლისმიხედვი
თაცმმმართველისაბჭოსწევრებისნახევარზემეტიუნდაიყოსევროკავშირისრეზიდენტი.
რაცშეეხებამეოთხერეჟიმს,საკონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლებისადადამოუკ
იდებელპროფესიონალებს, მათზე ვრცელდებადიპლომების აღიარებასთანდაკავშირე
ბულიიგივემოთხოვნა.ხოლო,სხვადამატებითიშეზღუდვამათთვისესტონეთშიარარის.

ბაზრისკვლევისადასაზოგადოებრივიაზრისგამოკითხვა

ბაზრისკვლევასადასაზოგადოებრივიაზრისგამოკითხვასთანდაკავშირებით,პირველი
რეჟიმის ფარგლებში არანაირი შეზღუდვა არ არის. მესამე რეჟიმზე, რომელიც გულის
ხმობსმომსახურებისმიწოდებასერთიქვეყნისმიმწოდებლისმიერმეორექვეყანაშიინდ.
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მეწარმისანიურიდიულიპირისდაფუძნებისგზით,რომლისფარგლებშიცვალდებულებები
არარის აღებული. აღსანიშნავია,რომიურიდიულიპირისდაფუძნების შემთხვევაში, ეს
ტონეთსაქვსმოთხოვნა,რომლისმიხედვითაცმმმართველისაბჭოსწევრებისნახევარზე
მეტი უნდა იყოს ევროკავშირისრეზიდენტი.რაც შეეხება მეოთხერეჟიმს, საკონტრაქტო
მომსახურებისმიმწოდებლებისადადამოუკიდებელპროფესიონალებს,მათზევრცელდე
ბადიპლომებისაღიარებასთანდაკავშირებულიიგივემოთხოვნა.ხოლოსხვადამატებითი
შეზღუდვამათთვისესტონეთშიარარის.

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურება

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურებასადამენეჯმენტისკონსულტაციასთანდაკავში
რებულმომსახურებაზე,პირველრეჟიმშიარანაირიშეზღუდვაარარის.აღსანიშნავია,რომ
მესამერეჟიმშიიურიდიულიპირისდაფუძნებისშემთხვევაში,ესტონეთსაქვსმოთხოვნა,
რომლისმიხედვითაცმმმართველისაბჭოსწევრებისნახევარზემეტიუნდაიყოსევროკავ
შირისრეზიდენტი.რაცშეეხებაამსფეროშისაკონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლებ
სადადამოუკიდებელპროფესიონალებს,მათზევრცელდებადიპლომებისაღიარებასთან
დაკავშირებულიიგივემოთხოვნა.

პროექტებისმართვისმომსახურება

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურებისმსგავსადპროექტებისმართვისმომსახურე
ბაესტონეთშიპირველრეჟიმშისრულადაალიბერალიზებული.აღსანიშნავია,რომმესამე
რეჟიმშიიურიდიულიპირისდაფუძნებისშემთხვევაში,ესტონეთსაქვსმოთხოვნა,რომლის
მიხედვითაცმმმართველისაბჭოსწევრებისნახევარზემეტიუნდაიყოსევროკავშირისრე
ზიდენტი.რაცშეეხებაამსფეროშისაკონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლებსადადა
მოუკიდებელპროფესიონალებს,მათზევრცელდებადიპლომებისაღიარებასთანდაკავში
რებულიიგივემოთხოვნა.

შენიშვნა:წრეში
მითითებულიციფრი

ნიშნავსრეჟიმისნომერს

ურბანულიდაგეგმვადა
ლანდშაფტისარქიტექტურა
არქიტექტურულიმომსახურება

1 2 3 4

დიზაინი 1 2 3 4
კომპიუტერულიმომსახურება 1 2 3 4
ბუღალტრულიაღრიცხვა 1 2 3 4
აუდიტი 1 2 3 4
ბაზრისკვლევადასაზოგადოებრივი
აზრისგამოკითხვა 1 2 3 4
მენეჯმენტისკონსულტაცია 1 2 3 4
პროექტებისმართვა 1 2 3 4

ნაწილობრივ
ლიბერალიზებული

სფერო

სრულად
ლიბერალიზებული

სფერო

დაკეტილი
სფერო
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ირ ლან დია

არქიტექტურა,ურბანულიდაგეგმვადალანდშაფტისარქიტექტურა

არქიტექტურულიმომსახურების,ურბანულიდაგეგმარებისადალანდშაფტისარქიტექტუ
რულიმომსახურებისშემთხვევაშიპირველრეჟიმისფარგლებშიირლანდიავალდებულე
ბასიღებსყოველგვარიდათქმებისგარეშე.მესამერეჟიმზე,რომელიცგულისხმობსმომ
სახურებისმიწოდებასერთიქვეყნისმიმწოდებლისმიერმეორექვეყანაშიინდ.მეწარმის
ანიურიდიულიპირისდაფუძნებისგზით,რომლისფარგლებშიცვალდებულებებიარარის
აღებული.მეოთხერეჟიმისფარგლებშისაკონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლებისადა
დამოუკიდებელიპროფესიონალებისშემთხვევაში,მათზევრცელდებადიპლომებისაღი
არებასთანდაკავშირებულიმოთხოვნა.

სპეციალურიდიზაინისმომსახურება

ავეჯისდიზაინის,ინტერიერისდიზაინის,დიზაინისადადეკორისმომსახურებისმიწოდება
პირველირეჟიმისფარგლებშილიბერალიზებულიაქართულიკოპანიებისათვის.აღნიშნუ
ლიმომსახურებაასეველიბერალიზებულიასაქართველოსმოქალაქეებისათვისმესამედა
მეოთხერეჟიმისფარგლებში.

ICT

რაცშეეხებაკომპიუტერულდამასთანდაკავშირებულმომსახურებას,პირველრეჟიმზე,ირ
ლანდიასარაქვსდაწესებულიარანაირიშეზღუდვა.მესამერეჟიმზეეროვნულირეჟიმისა
დაუპირატესიხელშეწყობისრეჟიმისვალდებულებებიარარისაღებული.აღნიშნულსექ
ტორშიმეოთხერეჟიმისფარგლებშიმომუშავესაკონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლე
ბისადადამოუკიდებელიპროფესიონალებისშემთხვევაშიირლანდიასარაქვსშეზღუდვა.
ეკონომიკური საჭიროების ტესტი მოეთხოვებათ მხოლოდ იმდამოუკიდებელ მიმწოდებ
ლებს,რომლებიცახდენენსაოფისემოწყობილობებისდადანადგარების,მათშორისკომ
პიუტერებისმოვლისდაშეკეთებისმომსახურებას.

ბუღალტრულიდააუდიტორულიმომსახურება

ბუღალტრულიაღრიცხვისმომსახურებასთანდაკავშირებით,პირველრეჟიმზეირლანდია
ვალდებულებასიღებსყოველგვარიდათქმებისგარეშე.თუმცა,ირლანდიასბაზრისლიბე
რალიზაციისვალდებულებაარაქვსაღებულიაუდიტორულმომსახურებასთანდაკავშირე
ბით.შესაბამისად,ირლანდიურმხარესაქვსუფლებაშემოიღოსახალიშეზღუდვები.მესამე
რეჟიმზე ეროვნულირეჟიმისადა უპირატესი ხელშეწყობისრეჟიმის ვალდებულებები არ
არისაღებული.
რაცშეეხებამეოთხერეჟიმსსაკონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლებისადადამოუკიდ
ებელპროფესიონალებს,მათზევრცელდებადიპლომებისაღიარებასთანდაკავშირებული
იგივემოთხოვნა.ხოლოსხვადამატებითიშეზღუდვამათთვისირლანდიაშიარარის.

ბაზრისკვლევისადასაზოგადოებრივიაზრისგამოკითხვა

ბაზრის კვლევასადა საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვასთანდაკავშირებით, პირველ
რეჟიმშიარანაირიშეზღუდვაარარის.მესამერეჟიმზეეროვნულირეჟიმისადაუპირატესი
ხელშეწყობისრეჟიმისვალდებულებებიარარისაღებული.რაცშეეხებამეოთხერეჟიმს,
საკონტრაქტო მომსახურების მიმწოდებლებისა და დამოუკიდებელ პროფესიონალებს,
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მათზევრცელდებადიპლომებისაღიარებასთანდაკავშირე
ბულიიგივემოთხოვნა.ხოლოსხვადამატებითიშეზღუდვა
მათთვისირლანდიაშიარარის.

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურება

მენეჯმენტის საკონსულტაციო მომსახურებასა და მენეჯ
მენტისკონსულტაციასთანდაკავშირებულმომსახურებაზე,
პირველრეჟიმშიარანაირიშეზღუდვაარარის.აღნიშნული
მომსახურებასრულადლიბერალიზებულიაქართულიკომ
პანიებისათვისმესამერეჟიმშიც.რაცშეეხებაამსფეროში
საკონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლებსადადამოუკ
იდებელ პროფესიონალებს, მათზე ვრცელდებადიპლომე
ბისაღიარებასთანდაკავშირებულიიგივემოთხოვნა.

პროექტებისმართვისმომსახურება

მენეჯმენტის საკონსულტაციო მომსახურების მსგავსად
პროექტების მართვის მომსახურება ირლანდიაში პირველ
რეჟიმშისრულადაალიბერალიზებული.აღნიშნულიმომსა
ხურებასრულადლიბერალიზებულიაქართულიკომპანიებ
ისათვისმესამერეჟიმშიც.რაცშეეხებაამსფეროშისაკონ
ტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლებსადადამოუკიდებელ
პროფესიონალებს,მათზევრცელდებადიპლომებისაღიარ
ებასთანდაკავშირებულიიგივემოთხოვნა.

შენიშვნა:წრეში
მითითებულიციფრი

ნიშნავსრეჟიმისნომერს

ურბანულიდაგეგმვადა
ლანდშაფტისარქიტექტურა
არქიტექტურულიმომსახურება

1 2 3 4

დიზაინი 1 2 3 4
კომპიუტერულიმომსახურება 1 2 3 4
ბუღალტრულიაღრიცხვა 1 2 3 4
აუდიტი 1 2 3 4
ბაზრისკვლევადასაზოგადოებრივი
აზრისგამოკითხვა 1 2 3 4
მენეჯმენტისკონსულტაცია 1 2 3 4
პროექტებისმართვა 1 2 3 4

ნაწილობრივ
ლიბერალიზებული

სფერო

სრულად
ლიბერალიზებული

სფერო

დაკეტილი
სფერო
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იტ ალია

არქიტექტურა,ურბანულიდაგეგმვადალანდშაფტისარქიტექტურა

არქიტექტურულიმომსახურების,ურბანულიდაგეგმარებისადალანდშაფტისარქიტექტუ
რული მომსახურების შემთხვევაში პირველრეჟიმზე, იტალიას ბაზრისლიბერალიზაციის
ვალდებულებაარაქვსაღებული.შესაბამისად,იტალიურმხარესაქვსუფლებაშემოიღოს
ახალიშეზღუდვები.მესამერეჟიმზეეროვნულირეჟიმისადაუპირატესიხელშეწყობისრე
ჟიმისვალდებულებებიარარისაღებული.რაცშეეხებამეოთხერეჟიმს,საკონტრაქტომომ
სახურებისმიმწოდებლებისადადამოუკიდებელიპროფესიონალებისშემთხვევაში,მათზე
ვრცელდებადიპლომებისაღიარებასთანდაკავშირებულიიგივემოთხოვნა.ასევე,დამო
უკიდებელმიმწოდებლებსიტალიაშიმოეთხოვენათეკონომიკურისაჭიროებებისტესტი.

სპეციალურიდიზაინისმომსახურება

ავეჯისდიზაინის,ინტერიერისდიზაინის,დიზაინისადადეკორისმომსახურებისმიწოდება
პირველირეჟიმისფარგლებშილიბერალიზებულიაქართულიკოპანიებისათვის.აღნიშნუ
ლიმომსახურებაასეველიბერალიზებულიასაქართველოსმოქალაქეებისათვისმესამედა
მეოთხერეჟიმისფარგლებში.

ICT

რაცშეეხებაკომპიუტერულდამასთანდაკავშირებულმომსახურებას,პირველრეჟიმზედა
მესამერეჟიმზეეროვნულირეჟიმისადაუპირატესიხელშეწყობისრეჟიმისვალდებულებე
ბიარარისაღებული.რაცშეეხებამეოთხერეჟიმს,აღნიშნულსექტორშიმომუშავედამოუკ
იდებელმიმწოდებლებს,მათიტალიაშიმოეთხოვენათეკონომიკურისაჭიროებებისტესტი.
მათზეასევევრცელდებადიპლომებისაღიარებასთანდაკავშირებულიიგივემოთხოვნა.

ბუღალტრულიმომსახურება

ბუღალტრულიაღრიცხვისმომსახურებასთანდაკავშირებით,ისევეროგორცაუდიტორულ
მომსახურებაშიპირველრეჟიმზეიტალიასბაზრისლიბერალიზაციისვალდებულებაარაქ
ვს აღებული. მესამერეჟიმზე ეროვნულირეჟიმისადა უპირატესი ხელშეწყობისრეჟიმის
ვალდებულებებიარარისაღებული.
რაცშეეხებამეოთხერეჟიმს,დამოუკიდებელპროფესიონალებსრომლებიცეწევიანმენეჯ
მენტისსაკონსულტაციომომსახურებას,მათმოეთხოვებათეკონომიკურისაჭიროებისტესტი.

ბაზრისკვლევისადასაზოგადოებრივიაზრისგამოკითხვა

ბაზრისკვლევისადასაზოგადოებრივიაზრისგამოკითხვასთანდაკავშირებითპირველი
რეჟიმისფარგლებშიარანაირიშეზღუდვაარარის.მესამერეჟიმზეეროვნულირეჟიმისა
დაუპირატესიხელშეწყობისრეჟიმისვალდებულებებიარარისაღებული.რაცშეეხებამე
ოთხერეჟიმს,საკონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლებისადადამოუკიდებელპროფე
სიონალებს,მათზევრცელდებადიპლომებისაღიარებასთანდაკავშირებულიმოთხოვნა.

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურება

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურებასადამენეჯმენტისკონსულტაციასთანდაკავ
შირებულმომსახურებაზე,პირველრეჟიმშიარანაირიშეზღუდვაარარის.რაცშეეხებამე
სამერეჟიმს,ვალდებულებაარარისაღებული.რაცშეეხებასაკონტრაქტომომსახურების
მიმწოდებლებისადადამოუკიდებელპროფესიონალებს,მათზევრცელდებადიპლომების
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აღიარებასთანდაკავშირებულიიგივემოთხოვნა.რაცშეეხ
ებადამოუკიდებელპროფესიონალებსრომლებიცეწევიან
მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურებას,მათმოეთხო
ვებათეკონომიკურისაჭიროებისტესტი.ეკონომიკურისაჭი
როებისტესტისიგივემოთხოვნა ვრცელდებამენეჯმენტის
კონსულტაციასთან დაკავშირებულ მომსახურების მიმწო
დებელდამოუკიდებელპროფესიონალებზე.

პროექტებისმართვისმომსახურება

მენეჯმენტის საკონსულტაციო მომსახურების მსგავსად
პროექტებისმართვისმომსახურებაიტალიაშიპირველდა
მესამერეჟიმში სრულადაალიბერალიზებული.თუმცა, მე
ოთხერეჟიმშიპროექტებისმართვისმომსახურებისმიმწო
დებელდამოუკიდებელპროფესიონალებზეცრცელდებაეკ
ონომიკურისაჭიროებისტესტისმოთხოვნა.

შენიშვნა:წრეში
მითითებულიციფრი

ნიშნავსრეჟიმისნომერს

ურბანულიდაგეგმვადა
ლანდშაფტისარქიტექტურა
არქიტექტურულიმომსახურება

1 2 3 4

დიზაინი 1 2 3 4
კომპიუტერულიმომსახურება 1 2 3 4
ბუღალტრულიაღრიცხვა 1 2 3 4
აუდიტი 1 2 3 4
ბაზრისკვლევადასაზოგადოებრივი
აზრისგამოკითხვა 1 2 3 4
მენეჯმენტისკონსულტაცია 1 2 3 4
პროექტებისმართვა 1 2 3 4

ნაწილობრივ
ლიბერალიზებული

სფერო

სრულად
ლიბერალიზებული

სფერო

დაკეტილი
სფერო
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კვიპ რო სი

არქიტექტურა,ურბანულიდაგეგმვადალანდშაფტისარქიტექტურა

არქიტექტურულიმომსახურების,ურბანულიდაგეგმარებისადალანდშაფტისარქიტექტუ
რულიმომსახურების,პირველირეჟიმითმიწოდებისშემთხვევაში,კვიპროსსბაზრისლი
ბერალიზების ვალდებულება არ აქვს აღებული. შესაბამისად, კვიპროსულმხარეს აქვს
უფლება შემოიღოს ახალიშეზღუდვები. მესამერეჟიმზე ეროვნულირეჟიმისადა უპირ
ატესი ხელშეწყობისრეჟიმის ვალდებულებები არარის აღებული.რაცშეეხება მეოთხე
რეჟიმს, საკონტრაქტო მომსახურების მიმწოდებლებისადადამოუკიდებელი პროფესი
ონალებისშემთხვევაში,კვიპროსიიტოვებსუფლებასგამოიყენოსეკონომიკურისაჭირო
ებისტესტი.

სპეციალურიდიზაინისმომსახურება

ავეჯისდიზაინის,ინტერიერისდიზაინის,დიზაინისადადეკორისმომსახურებისმიწოდება
პირველირეჟიმისფარგლებშილიბერალიზებულიაქართულიკოპანიებისათვის.აღნიშნუ
ლიმომსახურებაასეველიბერალიზებულიასაქართველოსმოქალაქეებისათვისმესამედა
მეოთხერეჟიმისფარგლებში.

ICT

კომპიუტერულიდამასთანდაკავშირებულიმომსახურებისმიწოდებაზე,პირველირეჟიმის
ფარგლებში,კვიპროსსარაქვსდაწესებულიარანაირიშეზღუდვაქართულიკომპანიების
ათვის.რაცგულისხმობსიმასრომ,მომსახურებისამკონკრეტულსექტორშიბაზარისრუ
ლიადლიბერალიზებულია/გახსნილიადა კვიპროსს არ აქვს უფლება, მომავალში შემო
იღოსახალიშეზღუდვა.მესამერეჟიმზე,ეროვნულირეჟიმისადაუპირატესიხელშეწყობის
რეჟიმისვალდებულებებიარარისაღებული.რაცშეეხებამეოთხერეჟიმს,აღნიშნულსექ
ტორშისაკონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლებისადადამოუკიდებელიპროფესიონ
ალებისშემთხვევაში,კვიპროსიიტოვებსუფლებასგამოიყენოსეკონომიკურისაჭიროების
ტესტი.

ბუღალტრულიდააუდიტორულიმომსახურება

ბუღალტრულიაღრიცხვისმომსახურებასთანდაკავშირებით,პირველრეჟიმზე,კვიპროსი
ვალდებულებასიღებსყოველგვარიდათქმებისგარეშე,რაცნიშნავსიმას,რომკვიპროსუ
ლიბაზარიგახსნილია,თუმცა,კვიპროსსბაზრისლიბერალიზაციისვალდებულებაარაქვს
აღებული აუდიტორულ მომსახურებასთანდაკავშირებით. შესაბამისად, კვიპროსულ მხა
რესაქვსუფლებაშემოიღოსახალიშეზღუდვები.მესამერეჟიმზეეროვნულირეჟიმისადა
უპირატესიხელშეწყობისრეჟიმისვალდებულებებიარარისაღებული.რაცშეეხებამეოთხე
რეჟიმს,საკონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლებსადადამოუკიდებელპროფესიონალ
ებს,მათზევრცელდებადიპლომებისაღიარებასთანდაკავშირებულიმოთხოვნა.

ბაზრისკვლევისადასაზოგადოებრივიაზრისგამოკითხვა

ბაზრის კვლევასადა საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვასთანდაკავშირებით, პირველ
რეჟიმშიარანაირიშეზღუდვაარარის.აღნიშნულსფეროშიმოქმედებსჰორიზონტალური
შეზღუდვაევროკავშირისყველაქვეყანაზემესამერეჟიმისფარგლებში.შეზღუდვისთანახ
მადსაჯაროდაფინანსებითგანხორციელებულისაზოგადოებრივიკვლევისუფლებააქვს
მხოლოდევროკავშირისმოქელაქესდაევროკავშირისიურიდიულპირს,რომელსაცსა
თაოოფისი გააჩნია ევროკავშირის ტერიტორიაზე. მეოთხერეჟიმისფარგლებში აღნიშ
ნულიმომსახურებისმიწოდებაზეევროკავშირისწევრიარცერთიქვეყნისმიერვალდებუ
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ლებაარარისაღებული,რაციმასნიშანსვ,რომთითოეული
ქვეყნისშემთხვევაშიშესაძლებელიაარსებობდესშეზღუდ
ვებიეროვნულდონეზე.

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურება

მენეჯმენტის საკონსულტაციო მომსახურებასა და მენეჯ
მენტისკონსულტაციასთანდაკავშირებულმომსახურებაზე,
პირველრეჟიმშიარანაირიშეზღუდვაარარის.აღნიშნული
მომსახურებასრულადლიბერალიზებულიაქართულიკომ
პანიებისათვის მესამე რეჟიმში. რაც შეეხება ამ სფეროში
საკონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლებსადადამოუკ
იდებელ პროფესიონალებს, მათზე ვრცელდებადიპლომე
ბისაღიარებასთანდაკავშირებულიიგივემოთხოვნა.კვიპ
როსს ასევე იტოვებს უფლებას გამოიყენოს ეკონომიკური
საჭიროებისტესტი.

პროექტებისმართვისმომსახურება

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურებისმსგავსადპრო
ექტებისმართვისმომსახურებაკვიპროსშიპირველრეჟიმ
შისრულადაალიბერალიზებული.აღნიშნულიმომსახურება
სრულადლიბერალიზებულიაქართულიკომპანიებისათვის
მესამერეჟიმშიც.რაც შეეხება ამ სფეროში საკონტრაქტო
მომსახურების მიმწოდებლებსა და დამოუკიდებელ პრო
ფესიონალებს, მათზე ვრცელდება დიპლომების აღიარებ
ასთან დაკავშირებული იგივე მოთხოვნა. კვიპროსს ასევე
იტოვებს უფლებას გამოიყენოს ეკონომიკური საჭიროების
ტესტი.

შენიშვნა:წრეში
მითითებულიციფრი

ნიშნავსრეჟიმისნომერს

ურბანულიდაგეგმვადა
ლანდშაფტისარქიტექტურა
არქიტექტურულიმომსახურება

1 2 3 4

დიზაინი 1 2 3 4
კომპიუტერულიმომსახურება 1 2 3 4
ბუღალტრულიაღრიცხვა 1 2 3 4
აუდიტი 1 2 3 4
ბაზრისკვლევადასაზოგადოებრივი
აზრისგამოკითხვა 1 2 3 4
მენეჯმენტისკონსულტაცია 1 2 3 4
პროექტებისმართვა 1 2 3 4

ნაწილობრივ
ლიბერალიზებული

სფერო

სრულად
ლიბერალიზებული

სფერო

დაკეტილი
სფერო
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ლატ ვია

არქიტექტურა,ურბანულიდაგეგმვადალანდშაფტისარქიტექტურა

არქიტექტურულიმომსახურების,ურბანულიდაგეგმარებისადალანდშაფტისარქიტექტუ
რულიმომსახურებისშემთხვევაში,პირველრეჟიმისფარგლებში,ლატვიავალდებულებას
იღებსყოველგვარიდათქმებისგარეშე.რაცნიშნავსიმას,რომლატვიისბაზარისრულად
გახსნილია. მესამე რეჟიმზე, ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის
ვალდებულებებიარარისაღებული.რაცშეეხებამეოთხერეჟიმს,საკონტრაქტომომსახუ
რებისმიმწოდებლებისაშემთხვევაში,ლატვიაიტოვებსუფლებასგამოიყენოსეკონომიკ
ურისაჭიროებისტესტი.

სპეციალურიდიზაინისმომსახურება

ავეჯისდიზაინის,ინტერიერისდიზაინის,დიზაინისადადეკორისმომსახურებისმიწოდება
პირველირეჟიმისფარგლებშილიბერალიზებულიაქართულიკოპანიებისათვის.აღნიშნუ
ლიმომსახურებაასეველიბერალიზებულიასაქართველოსმოქალაქეებისათვისმესამედა
მეოთხერეჟიმისფარგლებში.

ICT

კომპიუტერულდამასთანდაკავშირებულმომსახურების,პირველირეჟიმისფარგლებში,
ლიბერალიზებულია ქართული კომპანიებისათვის. მესამე რეჟიმზე, ეროვნულირეჟიმისა
დაუპირატესიხელშეწყობისრეჟიმისვალდებულებებიარარისაღებული,დაფუძნებასთან
დაკავშირებითლატვიასსხვაშეზღუდვებიდაწესებულიარაქვს.რაცშეეხებამეოთხერე
ჟიმს,აღნიშნულსექტორშისაკონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლების,ლატვიაიტოვ
ებსუფლებასგამოიყენოსეკონომიკურისაჭიროებისტესტი.

ბუღალტრულიდააუდიტორულიმომსახურება

ბუღალტრული აღრიცხვის მომსახურებასთან დაკავშირებით, პირველ რეჟიმზე, ლატვია
ვალდებულებასიღებსყოველგვარიდათქმებისგარეშე,რაცნიშნავსიმას,რომლატვიური
ბაზარიგახსნილია.ლატვიაასევედათქმებისგარეშეიღებსვალდებულებებსაუდიტორულ
მომსახურებასთანდაკავშირებითბაზრისლიბერალიზაციაზე.მესამერეჟიმზეეროვნული
რეჟიმისადაუპირატესიხელშეწყობისრეჟიმისვალდებულებებიარარისაღებული.ამას
თანავე, მესამერეჟიმში მოქმედებს კიდევ ერთი შეზღუდვა,რომლის მიხედვითაც,ლატ
ვიაში სასამართლოს მიერდანიშნული აუდიტორების კომერციულ კომპანიაში, აქციების
50%ზე მეტი უნდა ეკუთვნოდეს ევროკავშირის ან EEAს სასამართლოს მიერდანიშნულ
აუდიტორებსანამაუდიტორებისკომერციულკომპანიას.რაცშეეხებამეოთხერეჟიმს,სა
ბუღალტრო მომსახურების საკონტრაქტო მომსახურების მიმწოდებლებსადადამოუკიდ
ებელპროფესიონალებს,მათზევრცელდებადიპლომებისაღიარებასთანდაკავშირებული
მოთხოვნა.ასევე,ლატვიაითხოვსეკონომიკურისაჭიროებისტესტს.

ბაზრისკვლევისადასაზოგადოებრივიაზრისგამოკითხვა

ბაზრის კვლევასადა საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვასთანდაკავშირებით, პირველ
რეჟიმშიარანაირიშეზღუდვაარარის.აღნიშნულსფეროშიმოქმედებსჰორიზონტალური
შეზღუდვაევროკავშირისყველაქვეყანაზემესამერეჟიმისფარგლებში.შეზღუდვისთანახ
მადსაჯაროდაფინანსებითგანხორციელებულისაზოგადოებრივიკვლევისუფლებააქვს
მხოლოდევროკავშირისმოქელაქესდაევროკავშირისიურიდიულპირს,რომელსაცსა
თაოოფისი გააჩნია ევროკავშირის ტერიტორიაზე. მეოთხერეჟიმისფარგლებში აღნიშ
ნულიმომსახურებისმიწოდებაზეევროკავშირისწევრიარცერთიქვეყნისმიერვალდებუ
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ლებაარარისაღებული,რაციმასნიშანვს,რომთითოეული
ქვეყნისშემთხვევაშიშესაძლებელიაარსებობდესშეზღუდ
ვებიეროვნულდონეზე.

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურება

მენეჯმენტის საკონსულტაციო მომსახურებასა და მენეჯ
მენტისკონსულტაციასთანდაკავშირებულმომსახურებაზე,
პირველრეჟიმშიარანაირიშეზღუდვაარარის.აღნიშნული
მომსახურებასრულადლიბერალიზებულიაქართულიკომ
პანიებისათვის მესამე რეჟიმში. რაც შეეხება ამ სფეროში
საკონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლებსადადამოუკ
იდებელ პროფესიონალებს, მათზე ვრცელდებადიპლომე
ბისაღიარებასთანდაკავშირებულიიგივემოთხოვნა.სხვა
არანაირიშეზღუდვალატვიასარაქვს.

პროექტებისმართვისმომსახურება

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურებისმსგავსადპრო
ექტებისმართვისმომსახურებალატვიაშიპირველრეჟიმში
სრულადაა ლიბერალიზებული. აღნიშნული მომსახურება
სრულადლიბერალიზებულიაქართულიკომპანიებისათვის
მესამერეჟიმშიც.რაც შეეხება ამ სფეროში საკონტრაქტო
მომსახურების მიმწოდებლებსა და დამოუკიდებელ პრო
ფესიონალებს, მათზე ვრცელდება დიპლომების აღიარებ
ასთან დაკავშირებული იგივე მოთხოვნა. სხვა არანაირი
შეზღუდვალატვიასარაქვს.

შენიშვნა:წრეში
მითითებულიციფრი

ნიშნავსრეჟიმისნომერს

ურბანულიდაგეგმვადა
ლანდშაფტისარქიტექტურა
არქიტექტურულიმომსახურება

1 2 3 4

დიზაინი 1 2 3 4
კომპიუტერულიმომსახურება 1 2 3 4
ბუღალტრულიაღრიცხვა 1 2 3 4
აუდიტი 1 2 3 4
ბაზრისკვლევადასაზოგადოებრივი
აზრისგამოკითხვა 1 2 3 4
მენეჯმენტისკონსულტაცია 1 2 3 4
პროექტებისმართვა 1 2 3 4

ნაწილობრივ
ლიბერალიზებული

სფერო

სრულად
ლიბერალიზებული

სფერო

დაკეტილი
სფერო
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ლი ეტ უვა

არქიტექტურა,ურბანულიდაგეგმვადალანდშაფტისარქიტექტურა

არქიტექტურულიმომსახურების,ურბანულიდაგეგმარებისადალანდშაფტისარქიტექტუ
რულიმომსახურებისშემთხვევაში,პირველრეჟიმისფარგლებში,ლიეტუვავალდებულებას
იღებსყოველგვარიდათქმებისგარეშე.რაცნიშნავსიმას,რომლიეტუვასბაზარისრულად
გახსნილია. მესამე რეჟიმზე, ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის
ვალდებულებებიარარისაღებული.ლიეტუვასდაფუძნებასთანდაკავშირებითშეზღუდვე
ბიარაქვსდაწესებული.რაცშეეხებამეოთხერეჟიმსლიტვაიტოვებსუფლებასგამოიყენოს
ეკონომიკურისაჭიროებისტესტი.

სპეციალურიდიზაინისმომსახურება

ავეჯისდიზაინის,ინტერიერისდიზაინის,ადადეკორისმომსახურებისმიწოდებაპირველი
რეჟიმისფარგლებშილიბერალიზებულიაქართულიკოპანიებისათვის.აღნიშნულიმომსა
ხურებაასეველიბერალიზებულიასაქართველოსმოქალაქეებისათვისმესამედამეოთხე
რეჟიმისფარგლებში.

ICT

კომპიუტერულდამასთანდაკავშირებულმომსახურების,პირველირეჟიმისფარგლებში,
ლიბერალიზებულია ქართული კომპანიებისათვის. მესამე რეჟიმზე, ეროვნულირეჟიმისა
დაუპირატესიხელშეწყობისრეჟიმისვალდებულებებიარარისაღებული.რაცშეეხებამე
ოთხერეჟიმს,აღნიშნულსექტორშისაკონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლებისადადა
მოუკიდებელიპროფესიონალებისშემთხვევაში,ლიტვაიტოვებსუფლებასგამოიყენოსეკ
ონომიკურისაჭიროებისტესტი.

ბუღალტრულიდააუდიტორულიმომსახურება

ბუღალტრულიაღრიცხვისდაბუღალტრულმომსახურებასთანდაკავშირებით,პირველრე
ჟიმზე,ლიეტუვავალდებულებასიღებსყოველგვარიდათქმებისგარეშე,რაცნიშნავსიმ
ას,რომლიეტუვასბაზარიგახსნილია.ლიეტუვაასევედათქმებისგარეშეიღებსვალდებუ
ლებებსაუდიტორულმომსახურებასთანდაკავშირებითბაზრისლიბერალიზაციაზე.მესამე
რეჟიმზე,ეროვნულირეჟიმისადაუპირატესიხელშეწყობისრეჟიმისვალდებულებებიარ
არისაღებული.აუდიტორულმომსახურებაზემესამერეჟიმშიმოქმედებსშეზღუდვა,რომ
ლის მიხედვითაც,ლიეტუვაში აუდიტორულ მომსახურებასთანდაკავშირებით, აუდიტორ
ულიკომპანიისაქციებისარანაკლებ¾უნდაეკუთვნოდესევროკავშირისანEuropeanEco
nomicAreaს(EEA)აუდიტორებსანაუდიტორულკომპანიებს.რაცშეეხებამეოთხერეჟიმს,
საბუღალტრომომსახურებისსაკონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლებსადადამოუკიდ
ებელპროფესიონალებს,მათზევრცელდებადიპლომებისაღიარებასთანდაკავშირებული
მოთხოვნა.ლიეტუვასასევეგააჩნიაეკონომიკურისაჭიროებისტესტისმოთხოვნა.

ბაზრისკვლევისადასაზოგადოებრივიაზრისგამოკითხვა

ბაზრის კვლევასადა საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვასთანდაკავშირებით, პირველ
რეჟიმშიარანაირიშეზღუდვაარარის.აღნიშნულსფეროშიმოქმედებსჰორიზონტალური
შეზღუდვაევროკავშირისყველაქვეყანაზემესამერეჟიმისფარგლებში.შეზღუდვისთანახ
მადსაჯაროდაფინანსებითგანხორციელებულისაზოგადოებრივიკვლევისუფლებააქვს
მხოლოდევროკავშირისმოქელაქესდაევროკავშირისიურიდიულპირს,რომელსაცსა
თაოოფისი გააჩნია ევროკავშირის ტერიტორიაზე. მეოთხერეჟიმისფარგლებში აღნიშ
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ნულიმომსახურებისმიწოდებაზეევროკავშირისწევრიარ
ცერთიქვეყნისმიერვალდებულებაარარისაღებული,რაც
იმასნიშანსვ,რომთითოეულიქვეყნისშემთხვევაშიშესაძ
ლებელიაარსებობდესშეზღუდვებიეროვნულდონეზე.

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურება

მენეჯმენტის საკონსულტაციო მომსახურებასა და მენეჯ
მენტისკონსულტაციასთანდაკავშირებულმომსახურებაზე,
პირველრეჟიმშიარანაირიშეზღუდვაარარის.აღნიშნული
მომსახურებასრულადლიბერალიზებულიაქართულიკომ
პანიებისათვისმესამერეჟიმშიც.რაცშეეხებაამსფეროში
საკონტრაქტო მომსახურების მიმწოდებლებსა და დამო
უკიდებელ პროფესიონალებს, მათზე ვრცელდებადიპლო
მების აღიარებასთან დაკავშირებული იგივე მოთხოვნა.
ლიეტუვას ასევე აქვს ეკონომიკური საჭიროების ტესტის
მოთხოვნა.

პროექტებისმართვისმომსახურება

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურებისმსგავსადპრო
ექტებისმართვისმომსახურებალიეტუვაშიპირველრეჟიმ
შისრულადაალიბერალიზებული.აღნიშნულიმომსახურება
სრულადლიბერალიზებულიაქართულიკომპანიებისათვის
მესამერეჟიმშიც.რაც შეეხება ამ სფეროში საკონტრაქტო
მომსახურებისმიმწოდებლებსადადამოუკიდებელპროფე
სიონალებს, მათზე ვრცელდება დიპლომების აღიარებას
თანდაკავშირებულიიგივემოთხოვნა,რაცევროკავშირის
თითქმის ყველა ქვეყანაში, აღნიშნულ მომსახურებასთან
დაკავშირებით ლიეტუვას ასევე, აქვს ეკონომიკური საჭი
როებისტესტისმოთხოვნა.

შენიშვნა:წრეში
მითითებულიციფრი

ნიშნავსრეჟიმისნომერს

ურბანულიდაგეგმვადა
ლანდშაფტისარქიტექტურა
არქიტექტურულიმომსახურება

1 2 3 4

დიზაინი 1 2 3 4
კომპიუტერულიმომსახურება 1 2 3 4
ბუღალტრულიაღრიცხვა 1 2 3 4
აუდიტი 1 2 3 4
ბაზრისკვლევადასაზოგადოებრივი
აზრისგამოკითხვა 1 2 3 4
მენეჯმენტისკონსულტაცია 1 2 3 4
პროექტებისმართვა 1 2 3 4

ნაწილობრივ
ლიბერალიზებული

სფერო

სრულად
ლიბერალიზებული

სფერო

დაკეტილი
სფერო
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ლუქ სემ ბურ გი

არქიტექტურა,ურბანულიდაგეგმვადალანდშაფტისარქიტექტურა

არქიტექტურულიმომსახურების,ურბანულიდაგეგმარებისადალანდშაფტისარქიტექტუ
რულიმომსახურებისშემთხვევაში,პირველრეჟიმისფარგლებში,ლუქსემბურგივალდებუ
ლებასიღებსყოველგვარიდათქმებისგარეშე.რაცნიშნავსიმას,რომლუქსემბურგისბაზა
რისრულადგახსნილია.მესამერეჟიმზე,ეროვნულირეჟიმისადაუპირატესიხელშეწყობის
რეჟიმისვალდებულებებიარარისაღებული.რაცშეეხებამეოთხერეჟიმს,საკონტრაქტო
მომსახურების მიმწოდებლებისა და დამოუკიდებელი პროფესიონალების შემთხვევაში,
ლუქსემბურგშიარარისსხვაარანაირიშეზღუდვა.

სპეციალურიდიზაინისმომსახურება

ავეჯისდიზაინის,ინტერიერისდიზაინის,ადადეკორისმომსახურებისმიწოდებაპირველი
რეჟიმისფარგლებშილიბერალიზებულიაქართულიკოპანიებისათვის.აღნიშნულიმომსა
ხურებაასევე,ლიბერალიზებულიასაქართველოსმოქალაქეებისათვისმესამედამეოთხე
რეჟიმისფარგლებში.

ICT

კომპიუტერულდა მასთან დაკავშირებულ მომსახურება, პირველი რეჟიმის ფარგლებში,
ლიბერალიზებულია ქართული კომპანიებისათვის. მესამე რეჟიმზე, ეროვნულირეჟიმისა
დაუპირატესიხელშეწყობისრეჟიმისვალდებულებებიარარისაღებული.რაცშეეხებამე
ოთხერეჟიმს,აღნიშნულსექტორშისაკონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლებისადადა
მოუკიდებელიპროფესიონალებისშემთხვევაში,ლუქსემბურგსშეზღუდვაარაქვსგარდა
დიპლომებისაღიარებისმოთხოვნისა.

ბუღალტრულიდააუდიტორულიმომსახურება

ბუღალტრულიაღრიცხვისმომსახურებასთანდაკავშირებით,პირველრეჟიმზე,ლუქსემბურ
გივალდებულებასიღებსყოველგვარიდათქმებისგარეშე,რაცნიშნავსიმას,რომლუქსემ
ბურგისბაზარიგახსნილია.თუმცა,ლუქსემბურგსბაზრისლიბერალიზაციისვალდებულება
არაქვსაღებულიაუდიტორულმომსახურებასთანდაკავშირებით.შესაბამისად,ლუქსემბურ
გისმხარესაქვსუფლებაშემოიღოსახალიშეზღუდვები.მესამერეჟიმზე,ეროვნულირეჟი
მისადაუპირატესიხელშეწყობისრეჟიმისვალდებულებებიარარისაღებული.რაცშეეხება
მეოთხერეჟიმს,საბუღალტრომომსახურებისსაკონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლებ
სადადამოუკიდებელპროფესიონალებს,მათზევრცელდებადიპლომებისაღიარებასთან
დაკავშირებულიმოთხოვნა,სხვადამატებითიშეზღუდვამათთვისლუქსემბურგშიარარის.

ბაზრისკვლევისადასაზოგადოებრივიაზრისგამოკითხვა

ბაზრის კვლევასადა საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვასთანდაკავშირებით, პირველ
რეჟიმშიარანაირიშეზღუდვაარარის.აღნიშნულსფეროშიმოქმედებსჰორიზონტალური
შეზღუდვაევროკავშირისყველაქვეყანაზემესამერეჟიმისფარგლებში.შეზღუდვისთანახ
მადსაჯაროდაფინანსებითგანხორციელებულისაზოგადოებრივიკვლევისუფლებააქვს
მხოლოდევროკავშირისმოქელაქესდაევროკავშირისიურიდიულპირს,რომელსაცსა
თაოოფისიგააჩნიაევროკავშირისტერიტორიაზე.მეოთხერეჟიმისფარგლებშიაღნიშნუ
ლიმომსახურებისმიწოდებაზეევროკავშირისწევრიარცერთიქვეყნისმიერვალდებულება
არარისაღებული,რაციმასნიშანსვ,რომთითოეულიქვეყნისშემთხვევაშიშესაძლებელია
არსებობდესშეზღუდვებიეროვნულდონეზე.
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მენეჯმენტის საკონსულტაციო მომსახურებასა და მენეჯ
მენტისკონსულტაციასთანდაკავშირებულმომსახურებაზე,
პირველრეჟიმშიარანაირიშეზღუდვაარარის.აღნიშნული
მომსახურებასრულადლიბერალიზებულიაქართულიკომ
პანიებისათვის მესამე რეჟიმში. რაც შეეხება ამ სფეროში
საკონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლებსადადამოუკ
იდებელ პროფესიონალებს, მათზე ვრცელდებადიპლომე
ბისაღიარებასთანდაკავშირებულიიგივემოთხოვნა.სხვა
შეზღუდვალუქსემბურგსარაქვს.

პროექტებისმართვისმომსახურება

მენეჯმენტის საკონსულტაციო მომსახურების მსგავსად
პროექტებისმართვისმომსახურებალუქსემბურგშიპირველ
რეჟიმშისრულადაალიბერალიზებული.აღნიშნულიმომსა
ხურებასრულადლიბერალიზებულიაქართულიკომპანიებ
ისათვისმესამერეჟიმში.რაცშეეხებაამსფეროშისაკონ
ტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლებსადადამოუკიდებელ
პროფესიონალებს, მათზე ვრცელდება დიპლომების აღი
არებასთანდაკავშირებულიიგივემოთხოვნა.სხვაშეზღუდ
ვალუქსემბურგსარაქვს.

შენიშვნა:წრეში
მითითებულიციფრი

ნიშნავსრეჟიმისნომერს

ურბანულიდაგეგმვადა
ლანდშაფტისარქიტექტურა
არქიტექტურულიმომსახურება

1 2 3 4

დიზაინი 1 2 3 4
კომპიუტერულიმომსახურება 1 2 3 4
ბუღალტრულიაღრიცხვა 1 2 3 4
აუდიტი 1 2 3 4
ბაზრისკვლევადასაზოგადოებრივი
აზრისგამოკითხვა 1 2 3 4
მენეჯმენტისკონსულტაცია 1 2 3 4
პროექტებისმართვა 1 2 3 4

ნაწილობრივ
ლიბერალიზებული

სფერო

სრულად
ლიბერალიზებული

სფერო

დაკეტილი
სფერო
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მალ ტა

არქიტექტურა,ურბანულიდაგეგმვადალანდშაფტისარქიტექტურა

არქიტექტურულიმომსახურების,ურბანულიდაგეგმარებისადალანდშაფტისარქიტექტუ
რულიმომსახურებისშემთხვევაში,პირველრეჟიმისფარგლებში,მალტავალდებულებას
იღებსყოველგვარიდათქმებისგარეშე.რაცნიშნავსიმას,რომმალტისბაზარისრულად
გახსნილია. მესამე რეჟიმზე, ეროვნული რეჟიმისა და უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის
ვალდებულებებიარარისაღებული.მალტასდაფუნებასთანდაკავშირებითსხვაშეზღუდვა
არაქვსდაწესებული.რაცშეეხებამეოთხერეჟიმს, საკონტრაქტომომსახურებისმიმწო
დებლებისადადამოუკიდებელიპროფესიონალებისშემთხვევაში,მალტაშიარარისსხვა
არანაირიშეზღუდვა.

სპეციალურიდიზაინისმომსახურება

ავეჯისდიზაინის,ინტერიერისდიზაინის,დიზაინისადადეკორისმომსახურებისმიწოდება
პირველირეჟიმისფარგლებშილიბერალიზებულიაქართულიკოპანიებისათვის.აღნიშნუ
ლიმომსახურებაასეველიბერალიზებულიასაქართველოსმოქალაქეებისათვისმესამედა
მეოთხერეჟიმისფარგლებში.

ICT

კომპიუტერულ და მასთან დაკავშირებულ მომსახურების, პირველი რეჟიმის ფარგლებში,
მალტასარაქვსდაწესებულიარანაირიშეზღუდვაქართულიკომპანიებისათვის.მესამერე
ჟიმზეეროვნულირეჟიმისადაუპირატესიხელშეწყობისრეჟიმისვალდებულებებიარარის
აღებული.რაცშეეხებამეოთხერეჟიმს,სექტორშისაკონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებ
ლებისადადამოუკიდებელიპროფესიონალებისშემთხვევაში,მალტასშეზღუდვაარაქვს.

ბუღალტრულიაღრიცხვისადააუდიტორულიმომსახურება

ბუღალტრულიაღრიცხვისდააუდიტორულმომსახურებასთანდაკავშირებით,პირველრე
ჟიმზე,მალტასბაზრისლიბერალიზაციისვალდებულებააღებულიარაქვს.შესაბამისად,
მალტურ მხარეს აქვს უფლება შემოიღოს ან შეინარჩუნოს შეზღუდვები. მესამერეჟიმზე,
ეროვნულირეჟიმისადაუპირატესიხელშეწყობისრეჟიმისვალდებულებებიარარისაღ
ებული.რაც შეეხება მეოთხერეჟიმს, საბუღალტრომომსახურების საკონტრაქტომომსა
ხურებისმიმწოდებლებსადადამოუკიდებელპროფესიონალებს,მათზევრცელდებადიპ
ლომების აღიარებასთან დაკავშირებული მოთხოვნა. ასევე, მალტა იტოვებს უფლებას
მოითხოვოსეკონომიკურისაჭიროებისტესტი.

ბაზრისკვლევისადასაზოგადოებრივიაზრისგამოკითხვა

ბაზრის კვლევასადა საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვასთანდაკავშირებით, პირველ
რეჟიმშიარანაირიშეზღუდვაარარის.აღნიშნულსფეროშიმოქმედებსჰორიზონტალური
შეზღუდვაევროკავშირისყველაქვეყანაზემესამერეჟიმისფარგლებში.შეზღუდვისთანახ
მადსაჯაროდაფინანსებითგანხორციელებულისაზოგადოებრივიკვლევისუფლებააქვს
მხოლოდევროკავშირისმოქალაქესდაევროკავშირისიურიდიულპირს,რომელსაცსა
თაოოფისიგააჩნიაევროკავშირისტერიტორიაზე.მეოთხერეჟიმისფარგლებშიაღნიშნუ
ლიმომსახურებისმიწოდებაზეევროკავშირისწევრიარცერთიქვეყნისმიერვალდებულება
არარისაღებული,რაციმასნიშანსვ,რომთითოეულიქვეყნისშემთხვევაშიშესაძლებელია
არსებობდესშეზღუდვებიეროვნულდონეზე.

46



მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურება

მენეჯმენტის საკონსულტაციო მომსახურებასა და მენეჯ
მენტისკონსულტაციასთანდაკავშირებულმომსახურებაზე,
პირველრეჟიმშიარანაირიშეზღუდვაარარის.აღნიშნული
მომსახურებასრულადლიბერალიზებულიაქართულიკომ
პანიებისათვის მესამე რეჟიმში. რაც შეეხება ამ სფეროში
საკონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლებსადადამოუკ
იდებელ პროფესიონალებს, მათზე ვრცელდებადიპლომე
ბისაღიარებასთანდაკავშირებულიიგივემოთხოვნა.სხვა
შეზღუდვამალტასარაქვს.

პროექტებისმართვისმომსახურება

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურებისმსგავსადპრო
ექტებისმართვისმომსახურებამალტაშიპირველრეჟიმში
სრულადაა ლიბერალიზებული. აღნიშნული მომსახურება
სრულადლიბერალიზებულიაქართულიკომპანიებისათვის
მესამე რეჟიმში. რაც შეეხება ამ სფეროში საკონტრაქტო
მომსახურებისმიმწოდებლებსადადამოუკიდებელპროფე
სიონალებს, მათზე ვრცელდება დიპლომების აღიარებას
თანდაკავშირებულიიგივემოთხოვნა.სხვაშეზღუდვამალ
ტასარაქვს.

შენიშვნა:წრეში
მითითებულიციფრი

ნიშნავსრეჟიმისნომერს

ურბანულიდაგეგმვადა
ლანდშაფტისარქიტექტურა
არქიტექტურულიმომსახურება

1 2 3 4

დიზაინი 1 2 3 4
კომპიუტერულიმომსახურება 1 2 3 4
ბუღალტრულიაღრიცხვა 1 2 3 4
აუდიტი 1 2 3 4
ბაზრისკვლევადასაზოგადოებრივი
აზრისგამოკითხვა 1 2 3 4
მენეჯმენტისკონსულტაცია 1 2 3 4
პროექტებისმართვა 1 2 3 4

ნაწილობრივ
ლიბერალიზებული

სფერო

სრულად
ლიბერალიზებული

სფერო

დაკეტილი
სფერო
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ნი დერ ლან დე ბი

არქიტექტურა,ურბანულიდაგეგმვადალანდშაფტისარქიტექტურა

შეთანხმებითგანსაზღვრულიარქიტექტურულიმომსახურებასრულადლიბერალიზებულია
პირველირეჟიმითმიწოდებისფარგლებშიჰოლანდიაშისაქართველოსმოქალაქეებისათ
ვის.ასეველიბერალიზებულიამესამედამეოთხერეჟიმისფარგლებშიმომსახურებისმი
წოდება.

სპეციალურიდიზაინისმომსახურება

ავეჯისდიზაინის,ინტერიერისდიზაინის,დიზაინისადადეკორისმომსახურებისმიწოდე
ბა პირველირეჟიმისფარგლებშილიბერალიზებულიაქართულიკოპანიებისათვის. მომ
სახურება ასეველიბერალიზებულია მესამე და მეოთხე რეჟიმის ფარგლებში.გარდა სა
კონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლებიდადამოუკიდებელიპროფესიონალები,სადაც
ჰოლანდიასვალდებულებაარაქვსაღებული.

ICT

კომპიუტერულიმომსახურებისნაწილში,ნიდერლანდებსსრულადლიბერალიზებულიაქვს
მომსახურებისმიწოდებაყველარეჟიმისფარგლებში.

აღრიცხვადააუდიტორულიმომსახურება

ბუღალტრულიაღრიცხვისდააუდიტისსფეროში,ბუღალტრულაღრიცხვასთანდაკავშირე
ბულიმომსახურებისმიწოდებასრულადლიბერალიზებულიპირველირეჟიმისფარგლებ
ში.ხოლოაუდიტისმომსახურებასთნდაკავშირებითვალდებულებაარაქვსაღებული.ას
ევე ლიბერალიზებულია მესამე და მეოთხე რეჟიმის ფარგლებში, გარდა საკონტრაქტო
მომსახურებისმიმწოდებლებიდადამოუკიდებელიპროფესიონალები,სადაცნიდერლან
დებსვალდებულებაარაქვსაღებული.

ბაზრისმოკვლევისადასაზოგადოებრივიაზრისგამოკითხვის
მომსახურება

ბაზრისკვლევისადასაზოგადოებრივიაზრისგამოკითხვისმომსახურებისმიწოდებაევ
როკავშირისქვვეყნებშიპირველირეჟიმისფარგლებშიქართულიკომპანიებისათვისლი
ბერალიზებულია.ასეველიბერალიზებულიამესამედამეოთხერეჟიმისფარგლებში,გარ
დასაკონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლებიდადამოუკიდებელიპროფესიონალები,
სადაცნიდერლანდებსბაზრისლიბერალიზაციასთნდაკაბშირებითვალდებულებაარაქვს
აღებული.

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურება

მენეჯმენტის საკონსულტაციო მომსახურების მიწოდება ნიდერლანდების მიერ სრულად
ლიბერალიზებულიაოთხივერეჟიმისფარგლებში.

პროექტებისმართვისმომსახურება

პროექტებისმართვისმომსახურებისკუთხითაცანალოგიურიმდგომარეობაა,როგორცმე
ნეჯმენტისსაკონსულატაციიომომსახურებისსფეროში–ლიბერალიზებულიაოთხივერე
ჟიმისფარგლებში.
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დამატებითიინფორმაციაჰოლანდიაშიბიზნესისდაწყების
მსურველთათვის

როგორც უკვე აღინიშნა, ჰოლანდიას მესამერეჟიმისფარგლებში შეზღუდვები არ გააჩ
ნია,რაციმასნიშნავს,რომჰოლანდიაშიბიზნესორგანიზაციისდაფუძნებისმსურველქარ
თველებსდამატებითიშეზღუდვებიარშეხვდებათ.თუმცა,ჰოლანდიაშიბიზნესისდაწყების
მსურველებზევრცელდებაზოგადიმოთხოვნები,ეროვნულიკანონმდებლობისფარგლებ
ში.ჰოლანდიისმეწარმეობისსააგენტოსგანსაზღვრულიაქვს18ნაბიჯი,რომელიცუნდა
გადადგასჰოლანდიაშიბიზნესისდაწყებისყველამსურველმა.

1.ცხოვრებაჰოლანდიაში

პირველრიგშიუნდაშემოწმდესრამდენადაკმაყოფილებსმეწარმეჰოლანდიაშიცხოვრე
ბისმოთხოვნებს.არაევროკავშირისმოქალაქესმოეთხოვებაგანაცხადისგაკეთებადრო
ებით ან მუდმივ ბინადრობის ნებართვის დოკუმენტზე. დამატებითი ინფორმაცია ბინად
რობისნებართვასთანდაკავშირებითხელმისაწვდომიავებგვერდზე–https://business.gov.nl/
regulation/residence-permit/
ასევე,ბიზნესისწამოწყებისმსურველმააუცილებლადუნდადაარეგისტრიროსბანკისბიზ
ნესანგარიში(IBAN).დამატებითიინფორმაციაამსაკითხზეხელმისაწვდომიააღნიშნულ
ვებგვერდზე – https://business.gov.nl/coming-to-the-netherlands/living-in-the-netherlands/opening-a-
dutch-business-bank-account/

2.ბიზნესგეგმა

ბიზნესგეგმისშედგენააუცილებელმოთხოვნასარწარმოადგენს,თუმცა,ისრეკომენდი
რებულია ჰოლანდიის სამეწარმეო სააგენტოს მიერ. სააგენტო დაინტერესებულ პირებს
ბიზნესგეგმისშედგენაშივებინარსსთავაზობსშემდეგვებგვერდზე–https://business.gov.nl/
webinar-on-demand-financing-your-business-in-the-netherlands/

3.განსხვავებულისაწყისიწერტილი

სხვადასხვაბიზნესისთვისმოქმედებსსხვადასხვამოთხოვნები.ისრაცმოეთხოვებასტუ
დენტურსტარტაპსგანსხვავდებაუცხოურიკორპორაციისადმიწაყენებულიმოთხოვნები
საგან.საქართველოსმოქალაქეებზეცვრცელდებაუცხოელმეწარმეებზეგავრცელებული
მოთხოვნები.
3.1.ფილიალი–ყველაზემარტივიპროცედურაჰოლანდიაშიქართულიბიზნესისფილიალ
ისსახითდარეგისტრირებისშემთხვევაშია.ფილიალიშეიძლებაიყოსგაყიდვებისოფისი,
საწარმოანუბრალოდწარმომადგენლობითიოფისი.ჰოლანდიაშიქართულიკომპანიის
ფილიალისგახსნისშემთხვევაში,არარისსაჭიროკომპანიისცალკეიურიდიულერთეულ
ადდარეგისტრირება, მაგრამის აუცილებლადუნდაჩაიწეროსჰოლანდიის კომერციულ
რეესტრში (Handelsregister),რომელსაცადგენსჰოლანდიისსავაჭროპალატა.ფილიალის
დარეგისტრირებისთვის დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ვებგვერდზე –
https://www.kvk.nl/english/registration/foreign-company-registration/
3.1.1. წარმომადგენლობითიოფისი–ასევემარტივადააშესაძლებელიწარმომადგენლო
ბითიოფისისგახსნა.ჰოლანდიაშიწარმომადგენლობითიოფისიარითვლებაიურიდიულ
ადგანსაზღვრულანრეგულირებულერთეულად.შესაბამისად,არარისაუცილებელიმისი
დარეგისტრირებაკომერციულრეესტრში.თუმცა,წარმომადგენლებიაუცილებლადუნდა
აკმაყოფილებდნენრეზიდენტობისდა/ანმუშაობისუფლებისმოთხოვნებს.
3.2.უცხოურიბიზნესი–კომპანიააუცილებლადუნდაჩაიწეროსჰოლანდიისკომერციულ
რეესტრში (Handelsregister), რომელსაც ადგენს ჰოლანდიის სავაჭრო პალატა. მხოლოდ
მასშემდეგრაცმოხდებაკომპანიისჩაწერააღნიშნულრეესტრში,კომპანიაიქნებაგან
ხილულიროგორც ჰოლანდიური ბიზნესი. მფლობელი იქნება მიჩნეული უცხოური ბიზნე
სისმფლობელადიმშემთხვევაშითუისარარისჰოლანდიისრეზიდენტიდაკომპანიას
არგააჩნია“მუდმივიადგილმდებარეობა”ჰოლანდიისტერიტორიაზე.სათავსოსაწყობები
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დამსგავსიდაწესებულებებიარითვლება“მუდმივიადგილმდებარეობად”.ასევე,ადგილი
სადაცხდებაკვლევების,რეკლამისდაკომუნიკაციისჩატარებაარმიიჩნება“მუდმივიად
გილმდებარეობად”. “მუდმივიადგილმდებარეობა”წარმოადგენსუცხოურიკომპანიისშე
ნობანაგებობასჰოლანდიისტერიტორიაზე,მაგ.:ქარხანა,საცალომაღაზია,ა.შ
3.3.ბიზნესისტრანსფერი–იმშემთხვევაშითუკომპანიისმფლობელიარისბიზნესისერთადერ
თიმესაკუთრესაკუთარქვეყანაში,მასშეუძლიამოახდინოსსაკუთარიბიზნესისტრანსფერი
ჰოლანდიაშიდადაარეგისტრიროსისსავაჭროპალატაშიროგორცჰოლანდიურიკომპანია.
ამ შემთხვევაში სავაჭრო პალატა კომპანიის მფლობელსდაეხმარება საჭირო იურიდიული
ფორმისმომზადებაში.სხვაშემთხვევაში,კომპანიისმესაკუთრემბიზნესიშეიძლებადაარეგ
ისტრიროს,როგორცუცხოურიიურიდიულიერთეულირომელიცეწევაკომერციულსაქმიან
ობასჰოლანდიაში.თუმცა,ამშემთხვევაში,თუკომპანიისმფლობელიაპირებსჰოლანდიაში
ცხოვრებას,მანაუცილებლადუნდადააკმაყოფილოთიმიგრაციისადანატურალიზაციისსერ
ვისის(Immigratie- en Naturalisatiedienst, IND)მოთხოვნებიჰოლანდიაშიცხოვრებასთანდაკავში
რებით.დამატებითიინფორმაციაამკუთხითშეგიძლიათიხილოთვებგვერდზე:https://ind.nl/en

4.ბიზნესისსტრუქტურა

კომპანიისმფლობელმაუნდააირჩიოსბიზნესისიურიდიულისტრუქტურა(მაგ.,ერთადერ
თიმესაკუთრეანკერძოშეზღუდულიკომპანია).კომპანიისიურიდიულისტრუქტურაგან
საზღვრავსისეთსაკითხებს,როგორიცაასაგადასახადოვალდებულებები.

5.კომპანიისსახელი

აუცილებელიაკომპანიისსავაჭროსახელისშერჩევარათამოხდესმისიდარეგისტრირება
კომერციულრეესტრში.

6.რეგისტრაციაკომერციულრეესტრშიდასაგადასახადო
ადმინისტრაციაში

როგოცუკვეაღინიშნა,ყველაახალიკომპანიაუნდადარეგისტრირდესჰოლანდიისკომერ
ციულრეესტრში.თმცა,თუბიზნესისსტრუქტურაარის“ერთადერთიმესაკუთრე”ან“პარტნი
ორობა”,მესაკუთრესენიჭებაVATნომერი,შესაბამისად,აღარიქნებასაჭირორეგისტრა
ციაჰოლანდიისსაგადასახადოადმინისტრაციაში.დამატებითინფორმაციაVATნომერზე
იხილეთშემდეგვებგვერდზე:https://business.gov.nl/regulation/using-checking-vat-numbers/
სხვასტრუქტურისმქონეკომპანიებს(მაგ.:კერძოშეზღუდულიკომპანია)მოეთხოვებათრე
გისტრაციასამოქალაქოსამართლისნოტარიუსთან,რომელიცთავადდაარეგისტრირებს
კომპანიასჰოლანდიისსაგადასახადოადმინისტრაციაში.იმშემთხვევაშითუმესაკუთრე
ეწევაბიზნესსაქმიანობასჰოლანდიაში,მაგრამკომპანიასარაქვსმუდმივიადგილმდება
რეობაჰოლანდიაში,საჭიროამხოლოდრეგისტრაციაჰოლანდიისსაგადასახადოდასა
ბაჟოადმინისტრაციაში.დამატებითინფორმაცია–https://business.gov.nl/starting-your-business/
registering-your-business/registering-with-the-dutch-tax-and-customs-administration/

7.რეგისტრაციაროგორცდამსაქმებელი

იმშემთხვევაშითუკომპანიისმესაკუთრეაპირებსთანამშრომლებისაყვანას,ისაუცილებ
ლადუნდადარეგისტრირდესროგორცდამსაქმებელიჰოლანდიისსაგადასახადოდასა
ბაჟოადმინისტრაციაში.დამატებითინფორმაცია–https://business.gov.nl/regulation/payroll-tax/

8.პროფესიონალურიკვალიფიკაცია

როგორცწესიმეწარმესარსჭირდებასპეციალურიკვალიფიკაციაჰოლანდიაშიბიზნესის
დასაწყებად,თუმცაარისგამონაკლისებიც.არქიტექტურულისაქმიანობაამშემთხვევაში
წარმოადგენსგამონაკლისსდამასზევრცელდებაგარკვეულიტიპისპროფესიონალური
მოთხოვნები.
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8.1.1.არქიტექტორისპროფესიონალურიკვალიფიკაცია–ჰოლანდიაშიარქიტექტორების,
ურბანულიდიზაინერების,ლანდშაფტისარქიტექტორებისდაინტერიერისარქიტექტორე
ბისპროფესიონალურიტიტულიდაცულია1987წლისარქიტექტორისტიტულისაქტით.მხო
ლოდ არქიტექტისრეესტრშიდარეგისტრირებულ პირებს შეუძლიათ გამოიყენონ არნინ
შნულიპროფესიულიტიტულები.
არქიტექტორებისსარეგისტრაციოოფისი(Stichting Bureau Architectenregister, SBA)მდებარე
ობსჰააგაშიდაწარმოადგენსმთავარორგანოსრომელიცახდენსარქიტექტორთარეგის
ტრაციას.არქიტექტორადდარეგისტრირებაშესაძლებელიამხოლოდმაგისტრატურისდას
რულებისადაარქიტექტურისდარგშიორწლიანიგამოცდილებისშემდეგ. აღსანიშნავია,
რომსაჭიროამიღებულიკვალიფიკაციისაღიარებაჰოლანდიურიოფიციალურიორგანო
ებისმხრიდან.ჰოლანდიისგარდაევროკავშირისსხვაწევრქვეყანაშიმიღებულიკვალი
ფიკაციისაღიარებისათვისსაჭიროააღიარებისსაფასურისგადახდა,რომელიცშეადგენს
1500ევროს.არაევროკავშირისწევრქვეყანაშიმიღებულიკვალიფიკაციისაღიარებისათ
ვისკისაჭიროა2000ევროსგადახდა.დაინტერესებულპირებსშეუძლიათდამატებითიკონ
სულტაციამიიღონარქიტექტორთასარეგისტრაციოოფისიდანაღნიშნულვებგვერდზე–
https://www.architectenregister.nl/en/
1987წლისარქიტექტორისტიტულისაქტიასევეადგენსმოთხოვნასრომლისმიხედვი
თაცარქიტექტორებმაყოველწლიურადმინიმუმ16საათიუნდადაუთმონდამატებითი
ტრენინგებს. რეგისტრაცია ხდება შემდეგ ვებგვერდზე: https://www.architectenregister.nl/
en/i-would-like-to-register/how-does-registration-work/ რეგისტრაციის საფასური და წლიური
გადასახადიშეადგენს60ევროს.

9.ზონალურიდაგეგმარებისგათვალისწინება

თუმესაკუთრესსურსბიზნესისგანთავსება კონკრეტულლოკაციაზე, ესუნდაიყოსშესა
ბამისობაშიმუნიციპალიტეტისზონალურდაგეგმარებასთან.ზონალურდაგეგმარებასთან
დაკავშირებითდამატებითიინფორმაციახელმისაწვდომიაშემდეგვებგვერდზე–https://
business.gov.nl/regulation/zoning-plan/
კონკრეტულილოკაციისშერჩევისშემდგომეტაპზე,მეწარმემუნდააიღოსფიზიკურიას
პექტებისსაყოველთაონებართვა (Omgevingsvergunning).ფიზიკურიასპექტებისსაყოველ
თაო ნებართვასთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შემდეგ
ვებგვერდზეhttps://business.gov.nl/regulation/applying-for-all-in-one-permit-physical-aspects/

10.გარემოსდაცვითირეგულაციები

იმშემთხვევაშითუმეწარმისბიზნესსაქვსგავლენაგარემოზე,მეწარმემუნდაწარადგინოს
გარემოსდაცვითიმენეჯმენტისცნობაადგილობრივმუნიციპალიტეტში.

11.უსაფრთხოებისნორმები

თუბიზნესიგანთავსებულიაკონკრეტულშენობაში,მესაკუთრემუნდამიიღოსზომებიხან
ძრისუსაფრთხოებისუზრუნველსაყოფად.თუბიზნესიშეიცვასხანძრისმაღალსაშიშრო
ებას,მეწარმემუნდააიღოსფიზიკურიასპექტებისსაყოველთაონებართვა(Omgevingsver
gunning).ფიზიკური ასპექტების საყოველთაონებართვასთანდაკავშირებითდამატებითი
ინფორმაციახელმისაწვდომიაშემდეგვებგვერდზეhttps://business.gov.nl/regulation/applying-
for-all-in-one-permit-physical-aspects/

12.საშინაობიზნესი

თუმეწარმეაპირებსბიზნესისწარმოებასსაკუთარისახლიდან,მანამისშესახებუნდააც
ნობოსადგილობრივმუნიციპალიტეტს.
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13.ფიზიკურიასპექტებისნებართვაშენობისმოდიფიკაციისათვის

თუ მეწარმე აპირებს ბიზნესის შენობის გარემონტებას, აშენებას ან შეცვლას, მან უნდა
აიღოსფიზიკურიასპექტებისსაყოველთაონებართვა(Omgevingsvergunning).ფიზიკურიას
პექტების საყოველთაო ნებართვასთანდაკავშირებითდამატებითი ინფორმაცია ხელმი
საწვდომია შემდეგ ვებგვერდზე https://business.gov.nl/regulation/applyingforallinonepermit
physicalaspects/

14.ბიზნესისზოგადიპირობები

ჰოლანდიისმეწარმეობისსააგენტომეწარმეებსურჩევსშეადგინონბიზნესისზოგადიპი
რობები.ესაუცილებელმოთხოვნასარწარმოადგენს,თუმცა,ზოგადიპირობებიგანმარ
ტავსმეწარმისდამისიმომხმარებლებისუფლებებსადამოვალეობებს.

15.ბიზნესანგარიში

აუცილებელიამეწარმემდროულადგახსნასბიზნესანგარიში.ჰოლანდიაშიყველამეწარ
მე იურიდიულადაა ვალდებული იქონიოს ბიზნეს ანგარიშიდა შეინახოს ის შვიდი წლის
განმავლობაში.

16.დაზღვევა

ყველა მეწარმე ვინც ეწევა ბიზნეს საქმიანობას ჰოლანდიაში, ვალდებულია იქონიოს
ჯანმრთელობის დაზღვევა. მეწარმე ვალდებულია გადაიხადოს ჰოლანდიის ეროვნული
დაზღვევისშესაბამისისაფასური.ასევე,ჰოლანდიისმეწარმეობისსააგენტომეწარმეებს
ურჩევსმოახდინონსაკუთარიბიზნესისდაზღვევაც.

17.პერსონალურიმონაცემებისდაცვა

პერსონალური მონაცემების შენახვა და გამოყენება დარეგულირებულია ზოგადი მონა
ცემებისდაცვისრეგულაციით(Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG).დამატებითი
ინფორმაციაპერსონალურიმონაცემებისდაცვისშესახებიხილეთვებგვერდზე– https://
business.gov.nl/regulation/protectionpersonaldata/

18.დახმარება

რამდენიმესამთავრობოუწყებამეწარმეებსუწევსდახმარებასბიზნესისდაწყებისდროს.
• ჰოლანდიის სავაჭრო პალატა – წარმოადგენს მთავარ სავაჭრო ერთეულს ჰოლან

დიაში და მასთანთანამშრომლობა საჭიროდა აუცილებელია ჰოლანდიაში ბიზნე
სისდაწყების მსურველი ნებისმიერი პირისთვის. პალატა აკავშირებს ბიზნესმენებს
ნედერლანდებში19რეგიონულიოფისით.სავაჭროპალატაოფიციალურადარეგის
ტრირებსკომპანიებს,უწევსმათდახმარებასდააძლევსრჩევებს.პალატისმთავარი
მისიაკომერციულირეესტრისშედგენაა.ჰოლანდიაშიკომერციულრეესტრშიდარე
გისტრირებასავალდებულოაყველაკომპანიისადათითქმისყველაიურიდიულიერ
თეულისთვის.დამატებითინფორმაციისთვისეწვიეთვებგვერდს–www.kvk.nl/english

• ჰოლანდიის ვაჭრობისადა ინვესტიციის ვებ გვერდი მეწარმეებს აწვდის ინფორმა
ციასჰოლანდიისსაინვესტიციოკლიმატისშესახებ.ასევეეხმარებამეწარმეებსად
გილობრივი პარტნიორების მოძებნაში. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებ
გვერდს–www.hollandtradeandinvest.com

• ჰოლანდიისსაგადასახადოდასაბაჟოადმინისტრაციამეწარმეებსაწვდისინფორ
მაციასსაჭიროგადასახადებისადაანგარიშებისშესახებ.დამატებითინფორმაციის
თვისეწვიეთვებგვერდს–https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belast-
ingdienst/business/

• Qredits Microfinanciering Nederland ეხმარება მეწარმეებს ბიზნეს გეგმების შედგენაში.
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დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს –
https://qredits.nl/contact/

• ჰოლანდიისსტატისტიკისცენტრალურიბიურომეწარ
მეებს აწვდის სტატისტიკურ ინფორმაციას ლოკაცი
ებისშესახებბიზნესისდასაწყებად.ასევებიუროსგა
აჩნია სექტორების მხრივ სპეციფიკურადდაყოფილი
სტატისტიკა, რაც შეიძლება მნიშნველოვანი აღმოჩ
ნდეს კონკრეტული სფეროთი დაინტერესებული მე
წარმისათვის. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ
ვებგვერდს–https://www.cbs.nl/en-gb

გარდააღნიშნულისამთავრობოორგანოებისა,2019წლის
მონაცემებით ჰოლანდიაში 40 000მდე სხვადასხვა ტიპის
ასოციაციაარეგისტრირებული,თუმცა,რაცშეეხებასავაჭ
რო ასოციაციებსა მათგან გამოსარჩევია ქვემოთ ჩამოთ
ვლილიორგანიზაციები.

• ამერიკის სავაჭრო პალატა ჰოლანდიაში (AmCham)
არის არაკომერციული, არასამთავრობო ორგანიზა
ცია რომელიც აერთიანებს ორგანიზაციებსა და ინ
დივიდებსვინცჩართულიარიანბიზნესსაქმიანობაში
ჰოლანდიისტერიტორიაზე.დამატებითინფორმაციის
თვისეწვიეთვებგვერდს:www.amcham.nl

• ნიდერლანდების ინდუსტრიისა და დასაქმებულთა
კონფედერაცია (VNONCW) წარმოადგენს ჰოლანდი
ისყველაზედიდდასაქმებულთაორგანიზაციას.VNO
NCWაერთიანებს185000ზემეტსაწარმოსდა160მდე
ასოციაციას. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ
ვებგვერდს:https://www.vno-ncw.nl/over-vno-ncw/english

შენიშვნა:წრეში
მითითებულიციფრი

ნიშნავსრეჟიმისნომერს

ურბანულიდაგეგმვადა
ლანდშაფტისარქიტექტურა
არქიტექტურულიმომსახურება

1 2 3 4

დიზაინი 1 2 3 4
კომპიუტერულიმომსახურება 1 2 3 4
ბუღალტრულიაღრიცხვა 1 2 3 4
აუდიტი 1 2 3 4
ბაზრისკვლევადასაზოგადოებრივი
აზრისგამოკითხვა 1 2 3 4
მენეჯმენტისკონსულტაცია 1 2 3 4
პროექტებისმართვა 1 2 3 4

ნაწილობრივ
ლიბერალიზებული

სფერო

სრულად
ლიბერალიზებული

სფერო

დაკეტილი
სფერო
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პორ ტუ გა ლია

არქიტექტურა,ურბანულიდაგეგმვადალანდშაფტისარქიტექტურა

შეთანხმებისვალდებულებისდანართისმიხედვითპორტუგალიასარაქვსვალდებულება
აღებულიპირველირეჟიმითარქიტექტურულიმომსახურებისადალანდშაპტისდიზაინის
სერვისისმიწოდებისნაწილში,რაცგულისხმობსიმას,რომშესაძლებელიაეროვნულიკა
ნონმდებლობისდონეზეარსებობდესგარკვეულიშეზღუდვაქართულიკომპანიებისათვის
ანასეთიშეზღუდვებისშემოღებაშესაძლებელიამოხდესმომავალში.უნდააღნიშნოს,რომ
არქიტექტურულიმომსახურებისმიწოდებამესამედამეოთხერეჟიმისფარგლებშილაბი
რალიზებულიასაქართველოსმოქალაქეებისათვისპორტუგალიისტერიტირიაზე.ამკონ
ტექსტში გასათვალისწინებელია, რომ ფიზიკური პირების მიერ არქიტექტურული მომსა
ხურებისმიწოდებამოითხოვსასეთიპირებისცოდნისდამადასტურებელიდოკუმენტების
აღიარებისწინაპირობასპორტუგალიისმიერ.

სპეციალურიდიზაინისმომსახურება

ავეჯისდიზაინის,ინტერიერისდიზაინის,დიზაინისადადეკორისმომსახურებისმიწოდება
პირველირეჟიმისფარგლებშილიბერალიზებულიაქართულიკოპანიებისათვის.აღნიშნუ
ლიმომსახურებაასეველიბერალიზებულიასაქართველოსმოქალაქეებისათვისმესამედა
მეოთხერეჟიმისფარგლებში.

ICT

კომპიუტერიდამასთანდაკავშირებულიმომსახურება,რომელიცწინამდებარედოკუმენ
ტისათვის მოიცავს საკონსულტაციო მომსახურება კომპიუტერული მოწყობილობების ინ
სტალაციისათვის, კომპიუტერულიპროგრამისინსტალაციას, მათშორისდიზაინს, უსაფ
რთხოებისუზრუნველყოფა,სისტემურიანალიზს,მონაცემთაპროცესინგისმომსახურებას,
მონაცემთაბაზებისმომსახურებას,საოფისეკომპიუტერულიაღჭურვილობისშეკეთებასა
დამოვლასლიბრელიზებულიაქართულიკომპანიებისათვისპირველირეჟიმისფარგლებ
ში.აღნიშნულიმომსახურებისმიწოდებაზეპორტულაგიასარგააჩნიაშეზღუდვებისაქარ
თველოსმოქალაქეებისათვისმესამედამეოთხერეჟიმისფარგლებშიცპროფესიულიკვა
ლიფიკაციისდოკუმენტისაღიარებისგარდა.

აღრიცხვადააუდიტორულიმომსახურება

ბუღალტრულიაღრიცხვისმომსახურებისპირველირეჟიმითმიწოდებისნაწილშიქართუ
ლიკომპანიებისათვისპორტუგალიასარგააჩნიაშეზღუდვები,რაცგულისხმობსიმას,რომ
სფერო მთლიანადლიბერალიზებულია. აუდიტორული მომსახურების პირველირეჟიმით
მიწოდებისნაწილშიპორტუგალიასვალდებულებაარაქვსაღებული,შესაბამისადამნა
შილში შესაძლებლია უკვე არსებობს ან მომავალში შესაძელებელია შემორებულ იქნას
გარკვეულიშეზღუდვებიქართულიკომპანიებისათვის.მითითებულიმომსახურებისმიწო
დებამესამერეჟიმისფარგლებშიმოითხოვსშესაბამისპროფესიულიასოციაციისწევრო
ბას,რაცთავისმხრივმოითხოვსმოქალაქეობასანრეზიდენტადრეგისტრაციას.აღნიშნუ
ლისერვისისმიწოდებამეოთხერეჟიმისფარგლებშილიბერალიზებულიაპორტუგალიის
მიერსაქართველოსმოქალაქეებისათვის,იმდათქმითრომპროფესიულიკვალიფიკაციის
დოკუმენტისაღიარებასაჭიროა.

ბაზრისმოკვლევისადასაზოგადოებრივიაზრისგამოკითხვა

ბაზრის კვლევისა და საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის სერვისის მიწოდება ევრო
კავშირისქვვეყნებშიპირველირეჟიმისფარგლებშიქართულიკომპანიებისათვისლიბე
რალიზებულია,მათშორისლიბერალიზებულიაპორტუგალიისმიერ.აღნიშნულსფეროში
მოქმედებსჰორიზონტალურიშეზღუდვა,როდესაცხდებამომსახურებისმიწოდებამესამე
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რეჟიმის ფარგლებში. შეზღუდვის თანახმად საჯარო დაფინანსებით განხორციელებული
საზოგადოებრივიკვლევისუფლებააქვსმხოლოდევროკავშირისმოქელაქეს,რომელსაც
ოფისი გააჩნია ევროკავშირის ტერიტორიაზე. მეოთხე რეჟიმის ფარგლებში აღნიშნული
მომსახურების მიწოდებაზე ევროკავშირის წევრი არცერთი ქვეყნის მიერ ვალდებულება
არარისაღებული,რაციმასნიშანსვ,რომთითოეულიქვეყნისშემთხვევაშიშესაძლებელია
არსებობდესშეზღუდვებიეროვნულდონეზე.

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურება

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურება,რომელიცმოიცავსკონსულტაციასზოგადმე
ნეჯმენტში,ფინანსურიმენეჯმენტისკონსულტირებას,მარკეტინგისმენეჯმენტისკონსულ
ტირებას,ადამიანურირესურსებისმენეჯმენტს,წარმოებისმენეჯმენტს,საზოგადოებასთან
ურთიერთობასდა სხვა პირველირეჟიმისფარგლებში სრულადლიბერალიზებულია ევ
როკავშირისქვეყნებში,მათშორისპორტუგალიაში.აღნიშნულიმომსახურებაასეველი
ბერალიზებულიაქართულიკომპანიებისადაფიზიკურიპირებისათვისმესამედამეოთხე
რეჟიმისფარგლებშიპორტუგალიისტრიტორიაზე.

პროექტებისმართვისმომსახურება

აღნიშნული მომსახურება საქართველოს მოქალაქეებისათვის სრულადლიბარალიზებუ
ლიაპორტუგალიაშიპირველირეჟიმისფარგლებში.პორტუგალიაშიამმომსახურებისმი
წოდებაასევე,ლიბერალიზებულიაქართულიკომპანიებისათვისდაფიზიკურიპირებისათ
ვისმესამედამეოთხერეჟიმისფარგლებში.

შენიშვნა:წრეში
მითითებულიციფრი

ნიშნავსრეჟიმისნომერს

ურბანულიდაგეგმვადა
ლანდშაფტისარქიტექტურა
არქიტექტურულიმომსახურება

1 2 3 4

დიზაინი 1 2 3 4
კომპიუტერულიმომსახურება 1 2 3 4
ბუღალტრულიაღრიცხვა 1 2 3 4
აუდიტი 1 2 3 4
ბაზრისკვლევადასაზოგადოებრივი
აზრისგამოკითხვა 1 2 3 4
მენეჯმენტისკონსულტაცია 1 2 3 4
პროექტებისმართვა 1 2 3 4

ნაწილობრივ
ლიბერალიზებული

სფერო

სრულად
ლიბერალიზებული

სფერო

დაკეტილი
სფერო
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პო ლო ნე თი

არქიტექტურა,ურბანულიდაგეგმვადალანდშაფტისარქიტექტურა

არქიტექტურულიმომსახურების,ურბანულიდაგეგმარებისადალანდშაფტისარქიტექტუ
რულიმომსახურების, პირველირეჟიმითმიწოდებისშემთხვევაში, პოლონეთსვალდებუ
ლებაარაქვსაღებული.შესაბამისად,პოლონურმხარესაქვსუფლებაშემოიღოსახალი
შეზღუდვები.თუმცა,მესამერეჟიმისფარგლებშიეროვნულირეჟიმისადაუპირატესიხელ
შეწყობის რეჟიმის კუთხით ვალდებულებები არ არის აღებული. პოლონეთს ასევე აქვს
შეზღუდვამესამერეჟიმში,რომლისმიხედვითაც,ქართველმეწარმეებსშეუძლიათეკონ
ომიკურისაქმიანობისგანხორციელება მხოლოდშეზღუდულიპარტნიორობის, შეზღუდუ
ლისააქციოპარტიორობის, შეზღუდულიპასუხისმგებლობის საზოგადოებისდა სააქციო
საზოგადოებისფორმით.რაცშეეხებამეოთხერეჟიმს,საკონტრაქტომომსახურებისმიმ
წოდებლებისადადამოუკიდებელიპროფესიონალებისშემთხვევაში,პოლონეთშიარარის
სხვაარანაირიშეზღუდვა.

სპეციალურიდიზაინისმომსახურება

ავეჯისდიზაინის,ინტერიერისდიზაინის,დიზაინისადადეკორისმომსახურებისმიწოდება
პირველირეჟიმისფარგლებშილიბერალიზებულიაქართულიკოპანიებისათვის.აღნიშნუ
ლიმომსახურებაასეველიბერალიზებულიასაქართველოსმოქალაქეებისათვისმესამედა
მეოთხერეჟიმისფარგლებში.

ICT

კომპიუტერულ და მასთან დაკავშირებულ მომსახურებაზე, პირველი რეჟიმის ფარგლებში,
პოლონეთსარაქვსდაწესებულიარანაირიშეზღუდვაქართულიკომპანიებისათვის.მესამე
რეჟიმისქვეშ,ეროვნულირეჟიმისადაუპირატესიხელშეწყობისრეჟიმითსარგებლობისათ
ვისვალდებულებებიარარისაღებული.პოლონეთსასევე,აქვსკიდევერთიშეზღუდვამესამე
რეჟიმში,რომლისმიხედვითაც,ქართველმეწარმეებსშეუძლიათეკონომიკურისაქმიანობის
განხორციელებამხოლოდშეზღუდულიპარტნიორობის,შეზღუდულისააქციოპარტიორობის,
შეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებისდასააქციოსაზოგადოებისფორმით.რაცშე
ეხებამეოთხერეჟიმს,სექტორშისაკონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლებისადადამოუკ
იდებელიპროფესიონალებისშემთხვევაში,პოლონეთსშეზღუდვაარაქვს.

ბუღალტრულიაღრიცხვადააუდიტორულიმომსახურება

ბუღალტრული აღრიცხვის და აუდიტორული მომსახურებასთან დაკავშირებით, პირველ
რეჟიმზეპოლონეთივალდებულებასიღებსყოველგვარიდათქმებისგარეშე,შესაბამსიად
პოლონურიბაზარიგახსნილია.მესამერეჟიმზე,ეროვნულირეჟიმისადაუპირატესიხელ
შეწყობისრეჟიმისვალდებულებებიარარისაღებული.პოლონეთსაქვსშეზღუდვამესამე
რეჟიმისქვეშ,რომლისმიხედვითაც,ქართველმეწარმეებსშეუძლიათეკონომიკურისაქ
მიანობის განხორციელება მხოლოდ შეზღუდული პარტნიორობის, შეზღუდული სააქციო
პარტიორობის,შეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებისდასააქციოსაზოგადოების
ფორმით.რაცშეეხებამეოთხერეჟიმს,აღნიშნულსექტორშიმომსახურებისმიმწოდებლებ
სადადამოუკიდებელპროფესიონალებს,მათზევრცელდებადიპლომებისაღიარებასთან
დაკავშირებულიმოთხოვნა.

ბაზრისკვლევისადასაზოგადოებრივიაზრისგამოკითხვა

ბაზრის კვლევასადა საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვასთანდაკავშირებით, პირველ
რეჟიმშიარანაირიშეზღუდვაარარის.აღნიშნულსფეროშიმოქმედებსჰორიზონტალური
შეზღუდვაევროკავშირისყველაქვეყანაზემესამერეჟიმისფარგლებში.შეზღუდვისთანახ
მადსაჯაროდაფინანსებითგანხორციელებულისაზოგადოებრივიკვლევისუფლებააქვს
მხოლოდევროკავშირისმოქელაქესდაევროკავშირისიურიდიულპირს,რომელსაცსა
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თაოოფისიგააჩნიაევროკავშირისტერიტორიაზე.პოლონეთსაქვსკიდევერთიშეზღუდ
ვამესამერეჟიმში,რომლისმიხედვითაც,ქართველმეწარმეებსშეუძლიათეკონომიკური
საქმიანობისგანხორციელებამხოლოდშეზღუდულიპარტნიორობის,შეზღუდულისააქციო
პარტიორობის,შეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებისდასააქციოსაზოგადოების
ფორმით.მეოთხერეჟიმისფარგლებშიაღნიშნულიმომსახურებისმიწოდებაზეევროკავ
შირისწევრიარცერთიქვეყნისმიერვალდებულებაარარისაღებული,რაციმასნიშანსვ,
რომთითოეულიქვეყნისშემთხვევაშიშესაძლებელიაარსებობდესშეზღუდვებიეროვნულ
დონეზე.

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურება

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურებასადამენეჯმენტისკონსულტაციასთანდაკავში
რებულმომსახურებაზე,პირველრეჟიმშიარანაირიშეზღუდვაარარის.პოლონეთსგააჩნია
ჰორიზონტალურიშეზღუდვამესამერეჟიმში,რომლისმიხედვითაც,ქართველმეწარმეებს
შეუძლიათეკონომიკურისაქმიანობისგანხორციელებამხოლოდშეზღუდულიპარტნიორ
ობის,შეზღუდულისააქციოპარტიორობის,შეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოების
დასააქციოსაზოგადოებისფორმით.რაცშეეხებაამსფეროშისაკონტრაქტომომსახურე
ბისმიმწოდებლებსადადამოუკიდებელპროფესიონალებს,მათზევრცელდებადიპლომე
ბისაღიარებასთანდაკავშირებულიმოთხოვნა.სხვაშეზღუდვაპოლონეთსარაქვს.

პროექტებისმართვისმომსახურება

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურებისმსგავსადპროექტებისმართვისმომსახურება
პოლონეთშიპირველრეჟიმშისრულადაალიბერალიზებული.პოლონეთსგააჩნიაჰორი
ზონტალურიშეზღუდვამესამერეჟიმში,რომლისმიხედვითაც,ქართველმეწარმეებსშეუძ
ლიათეკონომიკურისაქმიანობისგანხორციელებამხოლოდშეზღუდულიპარტნიორობის,
შეზღუდული სააქციო პარტიორობის, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების და
სააქციოსაზოგადოებისფორმით.რაცშეეხებაამსფეროშისაკონტრაქტომომსახურების
მიმწოდებლებსადადამოუკიდებელპროფესიონალებს,მათზევრცელდებადიპლომების
აღიარებასთანდაკავშირებულიიგივემოთხოვნა.სხვაშეზღუდვაპოლონეთსარაქვს.

შენიშვნა:წრეში
მითითებულიციფრი

ნიშნავსრეჟიმისნომერს

ურბანულიდაგეგმვადა
ლანდშაფტისარქიტექტურა
არქიტექტურულიმომსახურება

1 2 3 4

დიზაინი 1 2 3 4
კომპიუტერულიმომსახურება 1 2 3 4
ბუღალტრულიაღრიცხვა 1 2 3 4
აუდიტი 1 2 3 4
ბაზრისკვლევადასაზოგადოებრივი
აზრისგამოკითხვა 1 2 3 4
მენეჯმენტისკონსულტაცია 1 2 3 4
პროექტებისმართვა 1 2 3 4

ნაწილობრივ
ლიბერალიზებული

სფერო

სრულად
ლიბერალიზებული

სფერო

დაკეტილი
სფერო
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რუ მი ნე თი 

არქიტექტურა,ურბანულიდაგეგმვადალანდშაფტისარქიტექტურა

წინამდებარედოკუმენტითგანსაზღვრულიარქიტექტურულიმომსახურებასრულადლიბე
რალიზებულიაპირველირეჟიმითმიწოდებისფარგლებშირუმინეთშისაქართველოსმო
ქალაქეებისათვის.ხოლოლანდშაფტისარქიტექტურულიმომსახურებისსფეროში,რუმი
ნეთსვალდებულებაარაქვსაღებული,რაცმასუფლებასაძლევსშემოიღოსგარკვეუული
შეზღუდვები ქართული კომპანიებისათავის. არქიტექტურული მომსახურება ასევე ლიბე
რალიზებულიამესამერეჟიმისფარგლებში,გარდაერთისა– კომერციულიკომპანიების
მმმართველიანმმართველთასაბჭოსხელმძღვანელი,ასევემმართველებისნახევარიუნ
დაიყოსრუმინეთისმოქალაქე,გარდაიმშემთხვევისა,თუსხვაგვარადარისგანსაზღვრუ
ლიკომპანიისკონტრაქტითანდებულებით.მსგავსიშეზღუდვავრცელდებაყველასახის
სერვისის მიწოდებაზე მესამე რეჟიმის ფარგლებში. არქიტექტურული მომსახურების მე
ოთხერეჟიმისფარგლებშიმიწოდებისათვისრუმინეთსგანსაზღვრულიაქვსეკონომიკური
საჭიროებისტესტი.

სპეციალურიდიზაინისმომსახურება

ავეჯისდიზაინის,ინტერიერისდიზაინის,დიზაინისადადეკორისმომსახურებისმიწოდება
პირველირეჟიმისფარგლებშილიბერალიზებულიაქართულიკოპანიებისათვის.მომსახუ
რებაასეველიბერალიზებულიასაქართველოსმოქალაქეებისათვისმესამედამეოთხერე
ჟიმებისფარგლებში,გარდაჰორიზონტალურიშეზღუდვისამესამერეჟიმისშემთხვევაში,
როდესაცმოითხოვებაკომერციულიორგანიზაციისმმარტველობითორგანოებშირუმინე
თისმოქალაქეებისსავალდებულოშეყვანა.

ICT

კომპიუტერულიმომსახურებისნაწილში,ისევეროგორცყველასხვაევროპულქვეყანას,
რუმინეთსაცსრულადლიბერალიზებულიაქვსმომსახურებისმიწოდებაპირველირეჟიმის
ფარგლებშისაქართველოსმოქალაქეებისმიერ.მესამერეჟიმითმომსახურებისმიწოდე
ბაუნდაგანხორციელდესიმპირობისდაცვით,რომრუმინეთშიდაფუძნებულიკომპანიის
მმართველობითნაწილშიჩართულიიქნებიანრუმინეთისმოქალაქეები,როგორცესგან
საზრვულიაშეთანხმებაში.რაცშეეხებამეოთხერეჟიმის,ამშემთხევაშირუმინეთიითხოვს
ეკონომიკურისაჭიროებისტესტს.

ბუღალტრულიაღრიცხვადააუდიტორულიმომსახურება

ბუღალტრული აღრიცხვისდა აუდიტის სფეროშირუმინეთს არ აქვს აღებული ვალდებუ
ლება,რაც იმას ნიშნავს,რომ მას შეუძლიაგააჩნდეს ან მომავალში შემოიღოსგარკვე
ულიშეზღუდვებიქართულიკომპანიებისათვის.რაცშეეხებამესამერეჟიმს,ამშემთხვევა
შიმოქმედებსჰორიზონტალურიშეზღუდვა,რაცგულისხმობს–კომერციულიკომპანიების
მმმართველიანმმართველთასაბჭოსხელმძღვანელი,ასევემმართველებისნახევარიუნ
დაიყოსრუმინეთისმოქალაქე,გარდაიმშემთხვევისა,თუსხვაგვარადარისგანსაზღვრუ
ლიკომპანიისკონტრაქტითანდებულებით.მომსახურებისმეოთხერეჟიმშიმიწოდებისათ
ვისრუმინეთსმოთხოვნლიაქვსეკონომიკურისაჭიროებისტესტიფინანსურიანგარიშის
მომზადებისმიმწოდებელიპირებისათვის.

ბაზრისმოკვლევისადასაზოგადოებრივიაზრისგამოკითხვის
მომსახურება

ბაზრისკვლევისადასაზოგადოებრივიაზრისგამოკითხვისმომსახურებისმიწოდებაევ
როკავშირისქვვეყნებშიპირველირეჟიმისფარგლებშიქართულიკომპანიებისათვისლი
ბერალიზებულია, მათშორისლიბერალიზებულიარუმინეთის მიერ. აღნიშნულსფეროში
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მოქმედებსჰორიზონტალურიშეზღუდვაევროკავშირისყველაქვეყანაზემესამერეჟიმის
ფარგლებში. შეზღუდვის თანახმად საჯარო დაფინანსებით განხორციელებული საზოგა
დოებრივიკვლევისუფლებააქვსმხოლოდევროკავშირისმოქელაქეს,რომელსაცოფისი
გააჩნიაევროკავშირისტერიტორიაზე,ასევერუმინეთისმიერმესამერეჟიმისფარგლებ
ში გამოყენებულია შეზღუდვა, რაც გულისხმობს დაფუძნების შემთხვევაში კომერციული
ორგანიზაციისმმართველობითსტრუქტურებშირუმინეთისმოქალაქეებისმონაწილეობის
ვალდებულებას.მეოთხერეჟიმისფარგლებშირუმინეთისმიერაღნიშნულისფეროლიბე
რალიზებულია.

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურება

მენეჯმენტის საკონსულტაციო მომსახურების მიწოდება ევროკავშირის ქვეყნებში პირვე
ლი რეჟიმის ფარგლებში ქართული კომპანიებისათვის ლიბერალიზებულია, მათ შორის
ლიბერალიზებულია რუმინეთის მიერ. მესამე რეჟიმის ფარგლებში აღნიშნულ სფეროში
მოქმედებსჰორიზონტალურიშეზღუდვა,რომლისთანახმადდაფუძნებისშემთხვევაშიკო
მერციულიორგანიზაციისმმართველობითსტრუქტურებშირუმინეთისმოქალაქეებისმო
ნაწილეობისვალდებულებას.მეოთხერეჟიმისფარგლებშირუმინეთისმიერგამოყენებუ
ლიაშეზღუდვა,ეკონომიკურისაჭიროებისტესტისგამოყენებას.

პროექტებისმართვისმომსახურება

პროექტების მართვის მომსახურების კუთხითაც ანალოგიური მდგომარეობაა, როგორც
მენეჯმენტისსაკონსულატაციიომომსახურებისსფეროში.პირველირეჟიმისფარგლებში
მომსახურება ქართული კომპანიებისათვისლიბერალიზებულიარუმინეთის მიერ. აღნიშ
ნულსფეროშიმოქმედებსჰორიზონტალურიშეზღუდვამესამერეჟიმისფარგლებში,რომ
ლის თანახმად დაფუძნების შემთხვევაში კომერციული ორგანიზაციის მმართველობით
სტრუქტურებშირუმინეთისმოქალაქეებისმონაწილეობისვალდებულებას.მეოთხერეჟი
მის ფარგლებში რუმინეთის მიერ გამოყენებულია შეზღუდვა, ეკონომიკური საჭიროების
ტესტისგამოყენებას.

შენიშვნა:წრეში
მითითებულიციფრი

ნიშნავსრეჟიმისნომერს

ურბანულიდაგეგმვადა
ლანდშაფტისარქიტექტურა
არქიტექტურულიმომსახურება

1 2 3 4

დიზაინი 1 2 3 4
კომპიუტერულიმომსახურება 1 2 3 4
ბუღალტრულიაღრიცხვა 1 2 3 4
აუდიტი 1 2 3 4
ბაზრისკვლევადასაზოგადოებრივი
აზრისგამოკითხვა 1 2 3 4
მენეჯმენტისკონსულტაცია 1 2 3 4
პროექტებისმართვა 1 2 3 4

ნაწილობრივ
ლიბერალიზებული

სფერო

სრულად
ლიბერალიზებული

სფერო

დაკეტილი
სფერო
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სა ბერ ძნე თი

არქიტექტურა,ურბანულიდაგეგმვადალანდშაფტისარქიტექტურა

არქიტექტურულიმომსახურების,ურბანულიდაგეგმვისადალანდშაფტისარქიტექტურული
მომსახურებისპირველირეჟიმითმიწოდებისნაწილშისაბერძნეთსარაქვსაღებულივალ
დებულებაბაზრისლიბერალიზაციაზე,რაციმასნიშნავს,რომმასუფლებააქვსქონდეს
ანმომავალშიშემოიღოსგარკვეულიშეზღუდვებიქართულიკომპანიებისათვი,რომლებიც
განახორციელებენაღნიშნულიმომსახურებისმიწოდებას. აღსანიშანვია,რომმესამედა
მეოთხერეჟიმისფარგლებშიაღნიშნულიმომსახურებისმიწოდებასრულადლიბერალიზე
ბულიაქართულიკომპანიებისათვის.

სპეციალურიდიზაინისმომსახურება

დიზაინისმომსახურებისმიწოდებისსფეროსაბერძნეთსსრულადლიბერალიზებულიაქ
ვსქართულიკომპანიებისადაფიზიკურიპირებისათვის.მომსახურებალიბერალიზებულია
როგორცპირველ,ისემესამერეჟიმისფარგლებშიმიწოდებისშემთხვევაში.მეოთხერე
ჟიმისთვისძირითადპერსონალზე,სტაჟიორებზედაბიზნესისგამყიდველებზევრცელდება
რეზიდენტობისმოთხოვნა.

ICT

კომპიუტერულიმომსახურებისმიწოდებასაბერძნეთისმიერლიბერალიზებულიაქართუ
ლიკომპანიბისათვისდაფიზიკურიპირებისათვისყველარეჟიმისფარგლებში.

აღრიცხვადააუდიტორულიმომსახურება

ფინანსურიაღრიცხვისადააუდიტოულიმომსახურებისმიწოდებისსფეროში,სბერძნეთს
სრულადლიბერალიზებულიაქვსბუღალტრულიაღრიცხვისმომსახურებანაწილიპირვე
ლირეჟიმისფარგლებში.ხოლოაუდიტორულმომსახურებებზევალდებულებაარაქვსაღ
ებული,რაციმას ნიშნავს,რომსაბერძნეთსშეუძლიამომავალში შემოიღოსგარკვეული
შეზღუდვა.მესამერეჟიმისნაწილშისაბერძნეთსშეზრუდულიაქვსსავალდებულოაუდიტის
მომსახურებისგანხორციელება.შეზღუდვისთანახმადასეთისახისაუდიტორულიმომსახუ
რებისმიწოდებაშეუძლიათმხოლოდევროკავშირისწევრიქვეყნებისმოქალაქეებს.რაც
შეეხებააღნიშნულიმომსახურებისმიწოდებასმეოთხერეჟიმისფარგლებში,ამშემთხვევა
შისაბერძნეთიითხოვსეკონომიკურისაჭიროებისტესტს.

ბაზრისმოკვლევისადასაზოგადოებრივიაზრისგამოკითხვის
მომსახურება

ბაზრისკვლევისნაწილშისაბერძნეთსლიბერალიზებულიაქვსბაზარიქართულიკომპა
ნიებისათვის,როგორცპირველ, ისემესამედამეოთხერეჟიმისფარგლებში. აღნიშნულ
სფეროში მოქმედებს ჰორიზონტალურიშეზღუდვა ევროკავშირის ყველაქვეყანაზე მესა
მერეჟიმისფარგლებში.შეზღუდვისთანახმადსაჯაროდაფინანსებითგანხორციელებული
საზოგადოებრივიკვლევისუფლებააქვსმხოლოდევროკავშირისმოქალაქეს,რომელსაც
ოფისიგააჩნიაევროკავშირისტერიტორიაზე.

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურება

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურებასაბერძნეთისმიერსრულადლიბერალიზებუ
ლიაქართულიკომპანიებისათვისდაფიზიკურიპირებისათვის,როგორცპირველ,ისემე
სამედამეოთხერეჟიმებისფარგლებში.
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პროექტებისმართვისმომსახურება

პროექტების მართვის მომსახურების სფეროც, ისევე რო
გორც,მენეჯმენტისსაკონსულტაციოსფეროსრულადლი
ბერალიზებულია საბერძნეთის მიერ ქართული კომპანიებ
ისადაფიზიკურიპირებისათვისპირველ,მესამედამეოთხე
რეჟიმისფარგლებში.

შენიშვნა:წრეში
მითითებულიციფრი

ნიშნავსრეჟიმისნომერს

ურბანულიდაგეგმვადა
ლანდშაფტისარქიტექტურა
არქიტექტურულიმომსახურება

1 2 3 4

დიზაინი 1 2 3 4
კომპიუტერულიმომსახურება 1 2 3 4
ბუღალტრულიაღრიცხვა 1 2 3 4
აუდიტი 1 2 3 4
ბაზრისკვლევადასაზოგადოებრივი
აზრისგამოკითხვა 1 2 3 4
მენეჯმენტისკონსულტაცია 1 2 3 4
პროექტებისმართვა 1 2 3 4

ნაწილობრივ
ლიბერალიზებული

სფერო

სრულად
ლიბერალიზებული

სფერო

დაკეტილი
სფერო
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საფ რან გე თი

არქიტექტურა,ურბანულიდაგეგმვადალანდშაფტისარქიტექტურა

არქიტექტურული,ურბანულიდაგეგმვისადალანდშაპტისარქიტექტურულიმომსახურების
მიწოდებაპირველირეჟიმისფარგლებშისრულადლიბერალიზებულია,რაცგულისხმობს
იმას,რომსაფრანგეთსარშეუძლიაშემოიღოსპირველირეჟიმისფარგლებშიმომსახუ
რებისმიწოდებისშეზღუდვასაქართველოსმოქალაქეებისათვის.მესამერეჟიმიაღნიშნუ
ლიმომსახურებისმიწოდებისნაწილშისაფრნგეთსგააჩნიაშეზღუდვა,რაცგულისხმობს
შემდეგს,საფრანგეთშიქართველიმეწარმეებისდაფუძნებასშეიძლებაჰქონდესმხოლოდ
შემდეგისამართლებრივიფორმა– "sociétéd'exercice liberal" (sociétésanonymes, sociétésà
responsabilité limitéeousociétésencommanditeparactions)რაცნიშანვსთავისუფალკომპა
ნიას(ანონიუმრიკომპანიისანშეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადებისშექმნას)და
"sociétécivileprofessionnelle"ანუპროფესიულგაერთიანებას.აღნიშნულიმომსახურებისმე
ოთხერეჟიმისფერგლებშიმიწოდებისშემთხვევაშისაფრანგეთსსრულადლიბერალიზე
ბულიაქვსბაზარისაქართველოსათვის.

სპეციალურიდიზაინისმომსახურება

სპეციალურიდიზაინისმომსახურებისმიწოდებაყველარეჟიმისფარგლებშილიბერალი
ზებულიაქართულიკომპანიბისადასაქართველოსმოქალაქეებისათვის.

ICT

კომპიუტერულიმომსახურებისნაწილშისაფრანგეთსსრულადლიბერალიზებულიაქვსბა
ზარიქართულიკომპანიებისადაფიზიკურიპირებისათვის.მომსახურებალიბერალიზებუ
ლიაროგორცპირველ,ისემესამედამეოთხერეჟიმისფარგლებში.

ბუღალტრულიაღრიცხვადააუდიტორულიმომსახურება

ბუღალტრულიაღრიცხვისადააუდიტორულიმომსახურებისსფეროშიპირველირეჟიმის
ფარგლებშისაფრანგეთსარაქვსაღებულივალდებულებები,რაცგულისხმობსიმას,რომ
აღნიშნული მომსახურებების გაწევისათვის ქართული კომპანიებისთვის შესაძელებელია
არსებობდესანდაწესდესგარკვეულიშეზღუდვები.მომსახურებისმიწოდებალიბერალიზე
ბულიამესამერეჟიმისფარგლებში.საბუღალტრომომსახურებისმიწოდებაშეზღუდულია
მეოთხერეჟიმისფარგლებშიდასაჭიროებსავტორიზაციას.საბუღალტრომომსახურების
გაწევადამოკიდებულიაეკონომიკის,ფინანსთადაინდუსტრიისმინისტრისგადაწყვეტი
ლებაზე,საგარეოსაქმეთამინისტრთანშეთანხმებით.რაცშეეხებააუდიტორულმომსახუ
რებას,აღნიშნულილიბერალიზებულიამეოთხერეჟიმისფარგლებში.

ბაზრისმოკვლევისადასაზოგადოებრივიაზრისგამოკითხვის
მომსახურება

აღნიშნული მომსახურებალიბერალიზებულია საფრანგეთში ქართული კომპანიებისადა
საქართველოსმოქლაქეებისათვისყველარეჟიმისფარგლებში.ამსფეროშიმოქმედებს
ჰორიზონტალურიშეზღუდვა,რაცაღნიშნულიაამთავისზოგადნაწილში.
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მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურება

აღნიშნულიმომსახურებალიბერალიზებულიასაფრანგეთ
შიქართულიკომპანიებისადასაქართველოსმოქლაქეებ
ისათვისყველარეჟიმისფარგლებში.

პროექტებისმართვისმომსახურება

პროექტების მართვის მომსახურებაც ლიბერალიზებულია
ყველარეჟიმისფარგლებშიქართულიკომპანიებისადასა
ქართველოსმოქალაქეებისათვის.

შენიშვნა:წრეში
მითითებულიციფრი

ნიშნავსრეჟიმისნომერს

ურბანულიდაგეგმვადა
ლანდშაფტისარქიტექტურა
არქიტექტურულიმომსახურება

1 2 3 4

დიზაინი 1 2 3 4
კომპიუტერულიმომსახურება 1 2 3 4
ბუღალტრულიაღრიცხვა 1 2 3 4
აუდიტი 1 2 3 4
ბაზრისკვლევადა
საზოგადოებრივიაზრის
გამოკითხვა

1 2 3 4

მენეჯმენტისკონსულტაცია 1 2 3 4
პროექტებისმართვა 1 2 3 4

ნაწილობრივ
ლიბერალიზებული

სფერო

სრულად
ლიბერალიზებული

სფერო

დაკეტილი
სფერო
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სლო ვა კე თი

ვიდრეუშუალოდსექტორებისანალიზსდავიწყებდეთაუცილებლადუნდააღინიშნოს,რომ
სლოვაკეთს შეთანხმებაში აქვს წარმოდგენილი ჰორიზონტალური შეზღუდვა ქართველი
ფიზიკურიპირებისათვის,რომლისთანახმადაც,თუპირსუნდარომსლოვაკეთშიდააფუძ
ნოსკომერციულიორგანიზაცია,მასუნდაგააჩნდესრეზიდენტისმოწმობა.

არქიტექტურა,ურბანულიდაგეგმვადალანდშაფტისარქიტექტურა

შეთანხების შესაბამისად არქიტექტურული მომსახურების მიწოდებისათვის ნებიესმიერი
რეჟიმისფარგლებში საჭიროარეზიდენტის სტატუსის ქონა. მომსახურების პირველირე
ჟიმის ფარგლებში მიწოდებისათვის სხვა შეზღუდვა არ არსებობს. რაც შეეხება მესამე
რეჟიმისფარგლებში მომსახურების მიწოდებას,როგორც უკვე აღინიშნა იგი მოითხოვს
რეზიდენტისსტატუსსდაშესაბამისპალატაშიწევრობასანუცხოქვეყნისშესაბამისიორ
განიზაციისწევრობისაღიარებას.მეოთხერეჟიმისფარგლებშისლოვაკეთიითხოვსეკონ
ომიკურისაჭიროებისტესტს.

სპეციალურიდიზაინისმომსახურება

სპეციალურიდიზაინისმომსახურებისმიწოდებალიბერალიზებულიაპირველიდამეოთხე
რეჟიმისფარგლებშისლოვაკეთისტერიტორიაზექართულიკომპანიბისათვის.რაცშეეხ
ებამესამერეჟიმისფარგლებში,როგორცუკვეაღინიშნა,წარმომადგენლობისდაფუძნე
ბისშემთხვევაშისაჭიროარეზიდენტისსტატუსისქონაქართველიპირებისათვის.

ICT

აღნიშნულიმომსახურებისმიწოდებაპირევლირეჟიმისფარგლებშილიბერალიზებულია
ქართულიკომპანიებისათვის,მესამერეჟიმისფარგლებშიგანსაზღვრულიაშეზღუდვარაც
გულისხმობსრეზიდენტობის სტატუსის მოთხოვნას, ხოლო მეოთხერეჟიმისფარგლებში
სლოვაკეთისმიერმოთხოვნილიაეკონომიკურისაჭიროებისტესტისჩატარება.

ბუღალტრულიაღრიცხვადააუდიტორულიმომსახურება

აღნიშნულიმომსახურებისმიწოდებაპირევლირეჟიმისფარგლებშილიბერალიზებულია
ქართულიკომპანიებისათვის,მესამერეჟიმისფარგლებშიგანსაზღვრულიაშეზღუდვარაც
გულისხმობსრეზიდენტობის სტატუსის მოთხოვნას, ხოლო მეოთხერეჟიმისფარგლებში
სლოვაკეთისმიერმოთხოვნილიაეკონომიკურისაჭიროებისტესტი.

ბაზრისმოკვლევისადასაზოგადოებრივიაზრისგამოკითხვის
მომსახურება

აღნიშნულიმომსახურებისმიწოდებაპირევლიდამეოთხერეჟიმისფარგლებშილიბერა
ლიზებულია ქართული კომპანიებისათვის, მესამე რეჟიმის ფარგლებში განსაზღვრულია
შეზღუდვარაცგულისხმობსრეზიდენტობისსტატუსისმოთხოვნას.ასევეგასათვალისწინე
ბელიაამსფეროშიარსებულიჰორიზონტალურიშეზღუდვები,რომელიცდადგენილიაქვს
ევროკავშირსდარომელიცვრცელდებამეოთხერეჟიმისშემთხვევაზე.
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მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურება

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურებისმიწოდებაპი
რევლი რეჟიმის ფარგლებში ლიბერალიზებულია ქართუ
ლი კომპანიებისათვის, მესამე რეჟიმის ფარგლებში გან
საზღვრულია შეზღუდვა რაც გულისხმობს რეზიდენტობის
სტატუსისმოთხოვნას,ხოლომეოთხერეჟიმისფარგლებში
სლოვაკეთისმიერმოთხოვნილიაეკონომიკურისაჭიროებ
ისტესტი.

პროექტებისმართვისმომსახურება

მსგავსად მენეჯმენტის საკონსულტაციო მომსახურებისა,
პროექტის მართვის სფეროშიც მომსახურების მიწოდება
პირევლი რეჟიმის ფარგლებში ლიბერალიზებულია ქარ
თულიკომპანიებისათვის,მესამერეჟიმისფარგლებშიგან
საზღვრულია შეზღუდვა რაც გულისხმობს რეზიდენტობის
სტატუსისმოთხოვნას,ხოლომეოთხერეჟიმისფარგლებში
სლოვაკეთისმიერმოთხოვნილიაეკონომიკურისაჭიროებ
ისტესტი.

შენიშვნა:წრეში
მითითებულიციფრი

ნიშნავსრეჟიმისნომერს

ურბანულიდაგეგმვადა
ლანდშაფტისარქიტექტურა
არქიტექტურულიმომსახურება

1 2 3 4

დიზაინი 1 2 3 4
კომპიუტერულიმომსახურება 1 2 3 4
ბუღალტრულიაღრიცხვა 1 2 3 4
აუდიტი 1 2 3 4
ბაზრისკვლევადასაზოგადოებრივი
აზრისგამოკითხვა 1 2 3 4
მენეჯმენტისკონსულტაცია 1 2 3 4
პროექტებისმართვა 1 2 3 4

ნაწილობრივ
ლიბერალიზებული

სფერო

სრულად
ლიბერალიზებული

სფერო

დაკეტილი
სფერო
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სლო ვე ნია

არქიტექტურა,ურბანულიდაგეგმვადალანდშაფტისარქიტექტურა

აღნიშნულიმომსახურებისსფეროშისლოვენიაშიპირველირეჟიმითმომსახურებისმიწო
დებაზექვეყანასარაქვსაღებულივალდებულება,რაცსაშუალებასაძლევსსლოვენიას,
რომქონდესანმომავალშიშემოიღოსრაიმესახისშეზღუდვაქართულიკომპანიებისათ
ვის.აღნიშნულიმომსახურებისმიწოდებაზემესამედამეოთხერეჟიმისფარგლებშისლო
ვენიასშეზღუდვაარგააჩნია.

სპეციალურიდიზაინისმომსახურება

აღნიშნულიმომსახურებისმიწოდებასლოვენიაშიქართულიკომპანიებისათვისლიბერა
ლიზებულიაყველარეჟიმისფარგლებში.

ICT

ასევე,სლოვენიასსრულადაქვესლიბერალიზებულიICTისმომსახურებისმიწოდებაყვე
ლარეჟიმისფარგლებში.

აღრიცხვადააუდიტორულიმომსახურება

ბუღალტრულიდააუდიტორულიმომსახურებისმიწოდებაპირველირეჯიმისფარგლებში
წარმოდგენილია,შეზღუდვით–ვალდებულებაარაქვსაღებული,რაცნიშნასვიმას,რომ
სლოვენიასანუკვეგააჩნიარაიმესახისშეზღუდვაქართულიკომპანიებისათვისანშემო
რებსმომავალში.თუმცაიგივემომსახურება,ლიბერალიზებულიამესამედამეოთხერეჟი
მისფარგლებში.

ბაზრისმოკვლევისადასაზოგადოებრივიაზრისგამოკითხვის
მომსახურება

აღნიშნული მომსახურება ქართული კომპანიებისადაფიზიკური პირებისათვის სრულად
ლიბერალიზებულიასლოვენიაში,ყველარეჟიმისფარგლებშიმიწოდებისშემთხვევაში.

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურება

ასევექართულიკომპანიებისადაფიზიკურიპირებისათვისსრულადარისლიბერალიზე
ბულიმენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურებისმიწოდებაყველარეჟიმისფარგლებში.

პროექტებისმართვისმომსახურება

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურებისმსგავსადარისსრულადლიბერალიზებუყლი,
ყველარეჟიმისფარგლებშიპროექტებისმართვისმომსახურებისმიწოდებალუბლიანაში
ქართულიკოპანიებისათუფიზიკურიპირებისმიერ.
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შენიშვნა:წრეში
მითითებულიციფრი
ნიშნავსრეჟიმისნომერს

ურბანულიდაგეგმვადა
ლანდშაფტისარქიტექტურა
არქიტექტურულიმომსახურება

1 2 3 4

დიზაინი 1 2 3 4
კომპიუტერულიმომსახურება 1 2 3 4
ბუღალტრულიაღრიცხვა 1 2 3 4
აუდიტი 1 2 3 4
ბაზრისკვლევადასაზოგადოებრივი
აზრისგამოკითხვა 1 2 3 4
მენეჯმენტისკონსულტაცია 1 2 3 4
პროექტებისმართვა 1 2 3 4

ნაწილობრივ
ლიბერალიზებული

სფერო

სრულად
ლიბერალიზებული

სფერო

დაკეტილი
სფერო

67



უნ გრე თი

არქიტექტურა,ურბანულიდაგეგმვადალანდშაფტისარქიტექტურა

არქიტექტურისადაურბანულიდაგეგმარებისშემთხვევაში,პირველრეჟიმითმომსახურე
ბისმიწოდებალიბერალიზებულია,შესაბამისადუნგრეთსარაქვსუფლებაშემოიღოსახ
ალიშეზღუდვები.ლანდშაფტისარქიტექტურულიმომსახურებისპირველირეჟიმითმიწო
დებისთვისვალდებულებაარარისაღებული.მესამერეჟიმზე,აღსანიშნავია,რომუნგრეთს
დაფუნებასთანდაკავშირებითშეზღუდვებიარაქვსდაწესებული.რაცშეეხებამეოთხერე
ჟიმს,არქიტექტურულასევე,ურბანულიდაგეგმარებისადალანდშაფტისარქიტექტურულ
მომსახურებაში,უნგრეთსაქვსშემდეგიშეზღუდვები:

• კორპორაციისშიგნითგადაადგილებულიპირები–უნგრეთსვალდებულებაარაქცს
აღებულისაქართველოსიურიდიულპირშიპარტნიორადმყოფფიზიკურპირებზე;

• სტაჟიორები–ტრეინინგიუნდაიყოსდაკავშირებულიუნივერსიტეტშიმიღებულდიპ
ლომთან.ასევე,მოთხოვნილიაეკონომიკურისაჭიროებისტესტი;

• რეზიდენტობისმოთხოვნა.
საკონტრაქტომომსახურების მიმწოდებლებიდადამოუკიდებელი პროფესიონალები უნ
გრეთსაქვსშემდეგიშეზღუდვა:

• რეზიდენტობისმოთხოვნა;
• ეკონომიკურისაჭიროებისტესტი.

სპეციალურიდიზაინისმომსახურება

აღნიშნულსექტორში,კერძოდინტერიერისდიზაინისდასხვასპეციალიზებულდიზაინერ
ულმომსახურებას,პირველირეჟიმზე,უნგრეთსარაქვსდაწესებულიარანაირიშეზღუდ
ვა.შესაბამისადსაქართველოსტერიტორიიდანმომსახურებისმიწოდებაშესაძლებელია
შეზღუდვებისგარეშე. მესამერეჟიმზე,რომელიცგულისხმობსმომსახურებისმიწოდებას
ერთიქვეყნისმიმწოდებლისმიერმეორექვეყანაშიინდ.მეწარმისანიურიდიულიპირის
დაფუძნებისგზით,აღსანიშნავია,რომუნგრეთსდაფუძნებასთანდაკავშირებითშეზღუდვე
ბიარაქვს.რაცშეეხებამეოთხერეჟიმს,საკონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლებიდა
დამოუკიდებელიპროფესიონალებიუნგრეთსვალდებულებაარაქვსაღებული.

ICT

აღნიშნულ მომსახურებაზე არანაირი შეზღუდვა არ არის პირველ რეჟიმზე, რაც გულის
ხმობსიმასრომ,მომსახურებისამკონკრეტულსექტორშიბაზარისრულიადლიბერალი
ზებულიადაუნგრეთსარაქვს უფლება, მომავალშიშემოიღოსახალიშეზღუდვა. მესამე
რეჟიმზეაღსანიშნავია,რომუნგრეთსდაფუნებასთანდაკავშირებითშეზღუდვებიარაქვს
დაწესებული.რაც შეეხება მეოთხერეჟიმს, საკონტრაქტო მომსახურების მიმწოდებლები
დადამოუკიდებელიპროფესიონალები–უნგრეთიიტოვებსუფლებასეკონომიკურისაჭი
როებისტესტისგამოყენებაზე.

აღრიცხვადააუდიტორულიმომსახურება

ბუღალტრულიაღრიცხვისდააუდიტისსფეროში,პირველირეჟიმისფარგლებში,უნგრეთს
ვალდებულებაარაქვსაღებული,რაციმასნიშნავს,რომმასშეუძლიაგააჩნდესანმომა
ვალშიშემოიღოსგარკვეულიშეზღუდვებიქართულიკომპანიებისათვის.რაცშეეხებამე
სამერეჟიმს,დაფუძნებასთანდაკავშირებითარანაირიშეზღუდვაარაქვსდასწესებული.
მეოთხერეჟიმისფარგლებში,აღნიშნულსექტორშისაკონტრაქტომომსახურებისმიმწო
დებლებიდადამოუკიდებელიპროფესიონალები–უნგრეთიიტოვებსუფლებასეკონომიკ
ურისაჭიროებისტესტისგამოყენებაზე.
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ბაზრისმოკვლევისადასაზოგადოებრივიაზრისგამოკითხვის
მომსახურება

ბაზრისკვლევისადასაზოგადოებრივიაზრისგამოკითხვისმომსახურებისმიწოდებაევ
როკავშირისქვვეყნებშიპირველირეჟიმისფარგლებშიქართულიკომპანიებისათვისლი
ბერალიზებულია, მათ შორის ლიბერალიზებულია უნგრეთის მიერ. აღნიშნულ სფეროში
მოქმედებსჰორიზონტალურიშეზღუდვაევროკავშირისყველაქვეყანაზემესამერეჟიმის
ფარგლებში.შეზღუდვისთანახმადსაჯაროდაფინანსებითგანხორციელებულისაზოგადო
ებრივიკვლევისუფლებააქვსმხოლოდევროკავშირისმოქალაქეს,რომელსაცოფისიგა
აჩნიაევროკავშირისტერიტორიაზე.მესამერეჟიმისფარგლებშიუნგრეთსშეზღუდვებიარ
აქვსდაწესებული.რაცშეეხებამეოთხერეჟიმს,საკონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებ
ლებიდადამოუკიდებელიპროფესიონალები–უნგრეთსვალდებულებაარაქვსაღებული.

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურება

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურებისმიწოდებაევროკავშირისქვვეყნებშიპირვე
ლი რეჟიმის ფარგლებში ქართული კომპანიებისათვის ლიბერალიზებულია, მათ შორის
ლიბერალიზებულიამესამერეჟიმისფარგლებშიმომსახურებისმიწოდება.რაცშეეხებამე
ოთხერეჟიმს,საკონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლებიდადამოუკიდებელიპროფე
სიონალები–უნგრეთიიტოვებსუფლებასგამოიყენოსეკონომიკურისაჭიროებისტესტის.

პროექტებისმართვისმომსახურება

პროექტების მართვის მომსახურების კუთხითაც ანალოგიური მდგომარეობაა, როგორც
მენეჯმენტის საკონსულატაციიო მომსახურების სფეროში. პირველი რეჟიმის ფარგლებ
შიმომსახურებაქართულიკომპანიებისათვისლიბერალიზებულიაუნგრეთისმიერ.ასევე,
ლიბერალიზირებულიამესამერეჟიმისფარგლებშიმომსახურებისმიწოდება.რაცშეეხება
მეოთხერეჟიმს,საკონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლებიდადამოუკიდებელიპროფე
სიონალები–უნგრეთიიტოვებსუფლებასგამოიყენოსეკონომიკურისაჭიროებისტესტის.

შენიშვნა:წრეში
მითითებულიციფრი

ნიშნავსრეჟიმისნომერს

ნაწილობრივ
ლიბერალიზებული

სფერო

სრულად
ლიბერალიზებული

სფერო

დაკეტილი
სფერო

ურბანულიდაგეგმვადა
ლანდშაფტისარქიტექტურა
არქიტექტურულიმომსახურება

1 2 3 4

დიზაინი 1 2 3 4
კომპიუტერულიმომსახურება 1 2 3 4
ბუღალტრულიაღრიცხვა 1 2 3 4
აუდიტი 1 2 3 4
ბაზრისკვლევადასაზოგადოებრივი
აზრისგამოკითხვა 1 2 3 4
მენეჯმენტისკონსულტაცია 1 2 3 4
პროექტებისმართვა 1 2 3 4
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ფი ნე თი

არქიტექტურა,ურბანულიდაგეგმვადალანდშაფტისარქიტექტურა

წინამდებარედოკუმენტითგანსაზღვრულიარქიტექტურულიმომსახურებასრულადლიბე
რალიზებულიაპირველირეჟიმითმიწოდებისფარგლებშიფინეთშისაქართველოსმოქა
ლაქეებისათვის.ასეველიბერალიზებულიამესამერეჟიმისფარგლებში,გარდაშემდეგისა
–ევროპისეკონომიკურისივრცისწევრიქვეყნ(ებ)ის(EEA)რეზიდენტობასავალდებულოა
მმმართველიდირექტორისთვის,დირექტორთასაბჭოსწევრისადამოადგილეწევრისთვის,
თუმცა, ცალკეულკომპანიას შეიძლება მიენიჭოსგამონაკლისი. ასევე, ვაჭრობის ნებარ
თვისმიღებასავალდებულოა,თუქართულიკომპანიააპირებსსაქმიანობისანვაჭრობის
განხორციელებასფინეთშიფილიალისდაფუძნებისგზით.მსგავსიშეზღუდვავრცელდება
ყველასახისსერვისისმიწოდებაზემესამერეჟიმისფარგლებში.რაცშეეხებამეოთხერე
ჟიმს,საკონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლებიდადამოუკიდებელიპროფესიონალები
–ფინეთსაქვსმოთხოვნა,რომფიზიკურმაპირმაუნდამოახდინოსმისაწოდებელიმომსა
ხურებისშესაბამისიპეციალურიცოდნისდემონსტრირება(დასაბუთება).

სპეციალურიდიზაინისმომსახურება

ავეჯისდიზაინის,ინტერიერისდიზაინის,დიზაინისდადეკორისმომსახურებისმიწოდება
პირველირეჟიმისფარგლებშილიბერალიზებულიაქართულიკოპანიებისათვის.მომსახუ
რებაასეველიბერალიზებულიამესამერეჟიმისფარგლებში,გარდაშემდეგისა–ევროპის
ეკონომიკურისივრცისწევრიქვეყნ(ებ)ის(EEA)რეზიდენტობასავალდებულოამმართვე
ლიდირექტორისთვის,დირექტორთასაბჭოსწევრისადამოადგილეწევრისთვის,თუმცა,
ცალკეულკომპანიასშეიძლებამიენიჭოსგამონაკლისი.ასევე,ვაჭრობისნებართვისმი
ღებასავალდებულოა,თუქართულიკომპანიააპირებსსაქმიანობისანვაჭრობისგანხორ
ციელებასფინეთშიფილიალისდაფუძნებისგზით.მსგავსიშეზღუდვავრცელდებაყველა
სახისსერვისისმიწოდებაზემესამერეჟიმისფარგლებში.რაცშეეხებამეოთხერეჟიმს,სა
კონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლებიდადამოუკიდებელიპროფესიონალები–ფი
ნეთსვალდებულებაარაქვსაღებული.

ICT

კომპიუტერული მომსახურების ნაწილში, ისევეროგორც ყველა სხვა ევროპულქვეყანას
ფინეთსაც სრულადლიბერალიზებული აქვს მომსახურების მიწოდება პირველირეჟიმის
ფარგლებში.მესამერეჟიმითმომსახურებისმიწოდებაუნდაგანხორციელდესიმპირობის
დაცვით,რომმმართველიდირექტორი,დირექტორთასაბჭოსწევრიდამოადგილეწევრი,
იქნებიანევროპისეკონომიკურისივრცისწევრიქვეყნ(ებ)ის(EEA)რეზიდენტი.ასევე,ვაჭ
რობისნებართვისმიღებასავალდებულოა,თუქართულიკომპანიააპირებსსაქმიანობის
ანვაჭრობისგანხორციელებასფინეთშიფილიალისდაფუძნებისგზით.მსგავსიშეზღუდვა
ვრცელდებაყველასახისსერვისისმიწოდებაზემესამერეჟიმისფარგლებში.რაცშეეხება
მეოთხერეჟიმს,საკონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლებიდადამოუკიდებელიპროფე
სიონალები–ფინეთიიტოვებსუფლებასგამოიყენოსეკონომიკურისაჭიროებისტესტი.

ბუღალტრულიაღრიცხვადააუდიტორულიმომსახურება

ბუღალტრულიაღრიცხვისდააუდიტისსფეროშიმხოლოდბუღალტრულიაღრიცხვისნაწი
ლიალიბერალიზებულიპირველირეჟიმისფარგლებში.ფინანსრურიაუდიტისდაფინან
სურიანგარიშისმომზადებისნაწილშიშეთანხმებისთანახმადფინეთსარაქვსაღებული
ვალდებულება,რაციმასნიშნავს,რომმასშეუძლიაგააჩნდესანმომავალშიშემოიღოს
გარკვეულიშეზღუდვებიქართულიკომპანიებისათვის.რაცშეეხებამესამერეჟიმს,ამშემ
თხვევაში მოქმედებს ჰორიზონტალური შეზღუდვა, რაც გულისხმობს, რომ მმართველი
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დირექტორი,დირექტორთასაბჭოსწევრიდამოადგილეწევრი,უნდაიყვნენევროპისეკ
ონომიკურისივრცისწევრი ქვეყნ(ებ)ის (EEA)რეზიდენტები. ასევე, ვაჭრობის ნებართვის
მიღებასავალდებულოა,თუქართულიკომპანიააპირებსსაქმიანობისანვაჭრობისგან
ხორციელებასფინეთშიფილიალისდაფუძნებისგზით.მსგავსიშეზღუდვავრცელდებაყვე
ლასახისსერვისისმიწოდებაზემესამერეჟიმისფარგლებში.რაცშეეხებამეოთხერეჟიმს,
საკონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლებიდადამოუკიდებელიპროფესიონალები–ბუ
ღალტრულაღრიცხვასთანდაკავშირებითფინეთიიტოვებსუფლებასგამოიყენოსეკონომ
იკურისაჭიროებისტესტი.ხოლო,აუდიტორულაღრიცხვასფინეთსბაზრისლიბერალიზა
ციასთნდაკავშირებითვალდებულებაარაქვსაღებული.

ბაზრისმოკვლევისადასაზოგადოებრივიაზრისგამოკითხვის
მომსახურება

ბაზრისკვლევისადასაზოგადოებრივიაზრისგამოკითხვისმომსახურებისმიწოდებაევ
როკავშირისქვვეყნებშიპირველირეჟიმისფარგლებშიქართულიკომპანიებისათვისლი
ბერალიზებულია. რაც შეეხება მესამე რეჟიმს, ამ შემთხვევაში მოქმედებს ჰორიზონტა
ლურიშეზღუდვა,რაცგულისხმობს,რომმმართველიდირექტორი,დირექტორთასაბჭოს
წევრიდამოადგილეწევრი,უნდაიყვნენევროპისეკონომიკურისივრცისწევრიქვეყნ(ებ)
ის(EEA)რეზიდენტები.ასევევაჭრობისნებართვისმიღებასავალდებულოა,თუქართული
კომპანიააპირებსსაქმიანობისანვაჭრობისგანხორციელებასფინეთშიფილიალისდა
ფუძნებისგზით.მსგავსიშეზღუდვავრცელდებაყველასახისსერვისისმიწოდებაზემესამე
რეჟიმისფარგლებში.რაცშეეხება მეოთხერეჟიმს, ჰორიზონტალურიშეზღუდვისგარდა
ფინეთს სხვადამატებითი შეზღუდვა არ აქვს. კერძოდმმართველიდირექტორი,დირექ
ტორთასაბჭოსწევრიდამოადგილეწევრი,უნდაიყვნენევროპისეკონომიკურისივრცის
წევრიქვეყნ(ებ)ის(EEA)რეზიდენტები.ფინეთსბაზრისლიბერალიზაციასთანდაკავშირე
ბითვალდებულებაარაქვსაღებული.

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურება

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურებისმიწოდებაევროკავშირისქვვეყნებშიპირვე
ლი რეჟიმის ფარგლებში ქართული კომპანიებისათვისლიბერალიზებულია.რაც შეეხება
მესამერეჟიმს,ამშემთხვევაშიმოქმედებსჰორიზონტალურიშეზღუდვა,რაცგულისხმობს,
რომმმართველიდირექტორი,დირექტორთასაბჭოსწევრიდამოადგილეწევრი,უნდაიყ
ვნენევროპისეკონომიკურისივრცისწევრიქვეყნ(ებ)ის(EEA)რეზიდენტები.ასევე,ვაჭრო
ბისნებართვისმიღებასავალდებულოა,თუქართულიკომპანიააპირებსსაქმიანობისან
ვაჭრობის განხორციელებას ფინეთში ფილიალის დაფუძნების გზით. მსგავსი შეზღუდვა
ვრცელდებაყველასახისსერვისისმიწოდებაზემესამერეჟიმისფარგლებში.რაცშეეხება
მეოთხერეჟიმს,ჰორიზონტალურიშეზღუდვისგარდაფინეთსსხვადამატებითიშეზღუდ
ვაარაქვს.კერძოდმმართველიდირექტორი,დირექტორთასაბჭოსწევრიდამოადგილე
წევრი,უნდაიყვნენევროპისეკონომიკურისივრცისწევრიქვეყნ(ებ)ის(EEA)რეზიდენტები.
მეოთხერეჟიმისფარგლებშიფინეთიიტოვებსუფლებასგამოიყენოსეკონომიკურისაჭი
როებისტესტის.

პროექტებისმართვისმომსახურება

პროექტებისმართვისმომსახურებისკუთხითაცანალოგიურიმდგომარეობაა,როგორცმე
ნეჯმენტისსაკონსულატაციიომომსახურებისსფეროში.პირველირეჟიმისფარგლებშიმომ
სახურებაქართულიკომპანიებისათვისლიბერალიზებულიარაცშეეხებამესამერეჟიმს,ამ
შემთხვევაშიმოქმედებსჰორიზონტალურიშეზღუდვა,რაცგულისხმობს,რომმმართველი
დირექტორი,დირექტორთასაბჭოსწევრიდამოადგილეწევრი,უნდაიყვნენევროპისეკ
ონომიკურისივრცისწევრიქვეყნ(ებ)ის(EEA)რეზიდენტები.ასევევაჭრობისნებართვისმი
ღებასავალდებულოა,თუქართულიკომპანიააპირებსსაქმიანობისანვაჭრობისგანხორ
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ციელებასფინეთშიფილიალისდაფუძნებისგზით.მსგავსი
შეზღუდვავრცელდებაყველასახისსერვისისმიწოდებაზე
მესამერეჟიმისფარგლებში.რაცშეეხებამეოთხერეჟიმს,
ჰორიზონტალურიშეზღუდვისგარდაფინეთსსხვადამატე
ბითიშეზღუდვაარაქვს.კერძოდმმართველიდირექტორი,
დირექტორთა საბჭოს წევრი და მოადგილე წევრი, უნდა
იყვნენ ევროპის ეკონომიკური სივრცის წევრი ქვეყნ(ებ)ის
(EEA)რეზიდენტები. მეოთხერეჟიმისფარგლებშიფინეთი
იტოვებს უფლებას გამოიყენოს ეკონომიკური საჭიროების
ტესტის.

შენიშვნა:წრეში
მითითებულიციფრი
ნიშნავსრეჟიმისნომერს

ურბანულიდაგეგმვადა
ლანდშაფტისარქიტექტურა
არქიტექტურულიმომსახურება

1 2 3 4

დიზაინი 1 2 3 4
კომპიუტერულიმომსახურება 1 2 3 4
ბუღალტრულიაღრიცხვა 1 2 3 4
აუდიტი 1 2 3 4
ბაზრისკვლევადასაზოგადოებრივი
აზრისგამოკითხვა 1 2 3 4
მენეჯმენტისკონსულტაცია 1 2 3 4
პროექტებისმართვა 1 2 3 4

ნაწილობრივ
ლიბერალიზებული
სფერო

სრულად
ლიბერალიზებული
სფერო

დაკეტილი
სფერო
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შვე დე თი

ყველასსექტორშიდაფუძნებასთნდაკავშირებითშვედეთსაქვსშემდეგიჰორიზონტალური
შეზღუდვები:

• ფილიალისმეშვეობითკომერციულისაქმიანობისგანსახორციელებლად,კომპანია
უნდადარეგისტრირდესშვედეთში,რომელსაცექნებადამოუკიდებელიმმართველო
ბადაანრგარიშები.ასევე,ფილიალისმმმართველიდირექტორიდამისიმოადგილე
უნდაიყვნენევროპისეკონომიკურიზონისწევრიქვეყნისრეზიდენტები.(EEA).ინდი
ვიდუალურშემთხვევებში,შეიძლებაგამონაკლისიიქნასდაშვებულიფილიალისდა
ფუძნებასადარეზიდენტობისმოთხოვნებიდან.

• ევროპისეკონომიკურიზონისწევრიქვეყნისრეზიდენტ(EEA)დაარარეზიდენტსფი
ზიკურპირს,რომელსაცშვედეთშისურსკომეციულისაქმიანობისგანხორციელებაუნ
დადანიშნოსდადაარეგისტრიროსრეზიდენტიწარმომადგენელი,რომელიციქნება
საქმიანობისგანხორციელებაზეპასუხისმგებელიპირი,ასევე,სავალდებულოადამო
უკიდებელიანგარიშებისგამოყენება.კომპეტენტურმაორგანომ,ინდივიდუალურშემ
თხვევებში,შეიძლებადაუშვასფილიალისდაფუძნებისადარეზიდენტობისმოთხოვ
ნებიდან გამონაკლისი. (შეზღუდვა არ ვრცელდება მეოთხე რეჟიმის ფარგლებში
საკონტრაქტომომსახურებისმიწოდებაზეშვედეთისტერიტორიაზე).

• შეზღუდული პასუხისმებლობის საზოგადოებისდაფუძნება შესაძლებელია მხოლოდ
EEAსრეზიდენტიფიზიკურიპირის,შვედეთისიურიდიულიპირისანიმიურიდიული
პირისმიერ,რომელიცშექმნილიაEEAსწევრისახელმწიფოსკანონმდებლობისშე
საბამისადდა გააჩნია იურიდიული მისამართი, სათაოოფისი ანფაქტობრივი საქ
მიანობისადგილიEEAში.კომპეტენტურმაორგანომ,ინდივიდუალურშემთხვევებში,
შეიძლებადაუშვასფილიალისდაფუძნებისადარეზიდენტობისმოთხოვნებიდანგა
მონაკლისი.

• პარტნიორობა შეიძლებადაფუძნდეს შვედეთში, თუ მისი ყველა მფლობელი EEAს
რეზიდენტია.

• შვედეთისშეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებაშეიძლებადაფუძნდესEEAს
რეზიდენტიფიზიკურიპირის,შვედეთისიურიდიულიპირისანიმიურიდიულიპირის
მიერ,რომელიცშექმნილიაEEAსწევრისახელმწიფოსკანონმდებლობისშესაბამი
სადდაგააჩნიაიურიდიულიმისამართი,სათაოოფისიანფაქტობრივისაქმიანობის
ადგილიEEAში.თუმცა,ქართველმადამფუძნებლებმაგამონაკლისისახითშეიძლე
ბამიიღოსნებართვაკომპეტენეტურიორგანოსაგან.შეზღუდულიპასუხისმგებლობის
საზოგადოებისდაფუძნებისშესახებ.ასეთშემთხვევაშისდირექტორთასაბჭომუნდა
დანიშნოსდადაარეგისტრიროსშვედეთისრეზიდენტიპირი,რომელიცუფლებამოსი
ლიიქნებამიიღოსმომსახურებაკომპანიის/სააქციოსაზოგადოებისსახელით.აღნიშ
ნულიპირობებიასევეგამოიყენებასხვაკატეგორიისიურიდიულიპირისდაფუძნების
შემთხვევისას.

• კოოპერატივისშემთხვევაში,დირექტორთასაბჭოსწევრებისარანაკლებ50%,საბჭოს
წევრების მოადგილეების არანაკლებ 50%, მმმართველიდირექტორი, მმმართველი
დირექტორისმოადგილე,დასულმცირეერთიპირი,რომელსაცაქვსკომპანიისწარ
მომადგენლობაზე უფლებამოსილება უნდაიყოსEEAსრეზიდენტი. კომპეტენტურმა
ორგანომშეიძლებამიანიჭოსგამონაკლისებიამმოთხოვნიდან.

არქიტექტურა,ურბანულიდაგეგმვადალანდშაფტისარქიტექტურა

წინამდებარე დოკუმენტით განსაზღვრული არქიტექტურული მომსახურება სრულადლი
ბერალიზებულია პირველი რეჟიმით მიწოდების ფარგლებში შვედეთში საქართველოს
მოქალაქეებისათვის. რაც შეეხება მესამე რეჟიმს გარდა ჰორიზონტალური შეზღუდვისა
შვედეთსდამატებითიშეზღუდვაარგააჩნია.მეოთხერეჟიმისთვის,აღნიშნულსექტორში,
ბაზარისრულადლიბერალიზირებულია.
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სპეციალურიდიზაინისმომსახურება

ავეჯისდიზაინის,ინტერიერისდიზაინის,ადადეკორისმომსახურებისმიწოდებაპირველი
რეჟიმისფარგლებშილიბერალიზებულიაქართულიკოპანიებისათვის.რაცშეეხებამესამე
რეჟიმსგარდაჰორიზონტალურიშეზღუდვისაშვედეთსდამატებითიშეზღუდვაარგააჩნია.
მეოთხერეჟიმისფარგლებში,მომსახურებისმიწოდებაზეშვედეთსვალდებულებაარაქვს
აღებული.

ICT

კომპიუტერული მომსახურების ნაწილში, ისევეროგორც ყველა სხვა ევროპულქვეყანას
შვედეთსაცსრულადლიბერალიზებულიაქვსმომსახურებისმიწოდებაპირველირეჟიმის
ფარგლებშისაქართველოსმოქალაქეებისმიერ.რაცშეეხებამესამერეჟიმსგარდაჰორი
ზონტალურიშეზღუდვისაშვედეთსდამატებითიშეზღუდვაარგააჩნია(გთხოვთიხ.ჰორი
ზონტალურიშეზღუდვა).რაცშეეხებამეოთხერეჟიმს,აღნიშნულსექტორშისაკონტრაქტო
მომსახურების მიმწოდებლები და დამოუკიდებელი პროფესიონალებისათვის შვედეთის
ბაზარისრულადლიბერალიზირებულია.

ბუღალტრულიაღრიცხვადააუდიტორულიმომსახურება

ბუღალტრულიაღრიცხვისმომსახურებისბაზარისრულადლიბერალიზებულიპირველრე
ჟიმში.აუდიტისმომსახურებასთნდაკავშირებით,მხოლოდშვედეთშიდამტკიცებულაუდიტ
ორებსშეუძლიათგანახორციელონსავალდებულოაუდიტორულიმომსახურებაცალკეულ
უწყებებში,მათშორისყველაშეზღუდულიპასუხისმგებლობისსაზოგადოებაშიდაფიზიკურ
პირებთანმიმართებაში.მხოლოდასეთიპირებიდარეგისტრირებულისაჯაროსაბუღალ
ტროფირმებიშეიძლებაიყვნენაქციებისმფლობელებიანპარტნიორებიიმკომპანიებში,
რომლებიცეწევიანაუდიტორულსაქმიანობას(ოფიციალურიმიზნებისთვის).დამტკიცების
თვისაუცილებელიაEEAსანშვეიცარიისრეზიდენტობა.წოდებები,როგორიცაა„დამტკი
ცებულიაუდიტორი“და„ავტორიზებულიაუდიტორი“შეიძლებაგამოიყენებოდესმხოლოდ
შვედეთშიდამტკიცებულიანავტორიზებულიაუდიტორებისმიერ.კოოპერატივისდასხვა
ტიპისსაწარმოსაუდიტორები,რომლებიცარარიანსერტიფიცირებულიანდამტკიცებული
ბუღალტრები,უნდაიყვნენEEAსრეზიდენტები,გარდაიმშემთხვევისა,როდესაცცალკე
ულშემთხვევაშიმთავრობაანმისმიერგანსაზღვრულისახელმწიფოუწყებაგადაწყვეტს
სხვაგვარად.რაცშეეხებამესამერეჟიმსგარდაჰორიზონტალურიშეზღუდვისაშვედეთს
დამატებითიშეზღუდვაარგააჩნია.რაცშეეხებამეოთხერეჟიმს,საკონტრაქტომომსახუ
რების მიმწოდებლები და დამოუკიდებელი პროფესიონალებისათვის ბუღალტრულ აღ
რიცხვასთან დაკავშირებით შვედეთის ბაზარი სრულად ლიბერალიზირებულია. ხოლო
აუდიტორულ მომსახურებაში შვედეთს ბაზრისლიბერალიზაციასთნდაკავშირებით ვალ
დებულებაარაქვსაღებული.

ბაზრისმოკვლევისადასაზოგადოებრივიაზრისგამოკითხვის
მომსახურება

ბაზრისკვლევისადასაზოგადოებრივიაზრისგამოკითხვისმომსახურებისმიწოდებაევრო
კავშირისქვვეყნებშიპირველირეჟიმისფარგლებშიქართულიკომპანიებისათვისლიბე
რალიზებულია.რაცშეეხებამესამერეჟიმსგარდაჰორიზონტალურიშეზღუდვისაშვედეთს
დამატებითიშეზღუდვაარგააჩნია.ხოლომეოთხერეჟიმს,საკონტრაქტომომსახურების
მიმწოდებლებიდადამოუკიდებელიპროფესიონალებიათვისშვედეთსბაზრისლიბერალი
ზაციასთანდაკავშირებითვალდებულებაარაქვსაღებული.
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მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურება

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურებისმიწოდებაევროკავშირისქვვეყნებშიპირვე
ლი რეჟიმის ფარგლებში ქართული კომპანიებისათვის ლიბერალიზებულია, მათ შორის
ლიბერალიზებულია.რაცშეეხებამესამერეჟიმსგარდაჰორიზონტალურიშეზღუდვისაშვე
დეთსდამატებითიშეზღუდვაარგააჩნია.რაცშეეხებამეოთხერეჟიმს,აღნიშნულსექტორ
შისაკონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლებიდადამოუკიდებელიპროფესიონალების
ათვისშვედეთსბაზარისრულადლიბერალიზირებულია.

პროექტებისმართვისმომსახურება

პროექტების მართვის მომსახურების კუთხითაც ანალოგიური მდგომარეობაა, როგორც
მენეჯმენტისსაკონსულატაციიომომსახურებისსფეროში.პირველირეჟიმისფარგლებში
მომსახურებაქართულიკომპანიებისათვისლიბერალიზებულიარაცშეეხებამესამერეჟიმს
გარდაჰორიზონტალურიშეზღუდვისაშვედეთსდამატებითიშეზღუდვაარგააჩნია.რაცშე
ეხებამეოთხერეჟიმს, საკონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლებიდადამოუკიდებელი
პროფესიონალებისათვისშვედეთსბაზარისრულადლიბერალიზირებულია.

დამატებითიინფორმაციაშვედეთშიბიზნესისდაწყებისშესახებ

როგორცუკვექვეყნისმიმოხილვაშიაღინიშნა,შვედეთშიკომპანიისრეგისტრაციისათვის
აუცილებელიარეზიდენტობისქონა.გამონაკლისწარმოადგენსფილიალისდარეგისტრი
რებადამისიმეშვეობითსაქმიანობისგანხორციელება.რეზიდენტობისმოთხოვნისთვის
საქართველოსმოქალაქემუნდამიმართსსაქართველოშიშვედეთისდიპლომატიურწარ
მომადგენლობას.

1.ფილიალისგახსნა

საქართველოშირეგისტრირებულკომპანიასშეუძლიაგანახორციელოსსამეწარმეოსაქმი
ანობაშვედეთშიფილიალისმეშვეობით,რომელსაცეყოლებადამოუკიდებელიმენეჯმენტი.
ფილიალთანდაკავშირებითშვედეთსგააჩნიაშემდეგიწესები:

• შესაძლებელიამხოლოდერთიფილიალისრეგისტრაცია,რომელიცწარმოდგენილი
იქნებამმმართველიდირექტორისმიერ;

• ფილიალიარარისდამოუკიდებელიიურიდულიპირი.ისარისუცხოურიკომპანიის
ნაწილი;

• ფილიალისბიზნესსაქმიანობაზევრცელდებაშვედეთისკანონები;
• ფილიალსარაქვსაქციონერთაკაპიტალი.მისიაქტივებისაქართველოშირეგისტრი

რებულიკომპანიისმთლიანიაქტივებისნაწილია.
• ფილიალსუნდაქონდესსაქართველოშირეგისტრირებულიკომპანიისგანდამოუკიდ

ებელიანგარიშები;
• საჭიროებისშემთხვევაშიფილიალისბუღალტერიისდაადმინისტრაციისაუდირება

უნდაგანხორციელდესაღიარებულისაჯარობუღალტერისმიერ.
ფილიალის რეგისტრაცია უნდა განხორციელდეს შვედეთის კომპანიების რეგისტრაციის
ოფისისმიერ.
რეგისტრაციისათვისსაჭიროაშემდეგიდოკუმენტაცია:

• ცნობაკომპანიისსაქართველოსკანონმდებლობისშესაბამისადრეგისტრაციისშესა
ხებ(ამონაწერისაჯარორეესტრიდან);

• ცნობა,რომსაქართველოშირეგისტრირებულიკომპანიაარარისგაკოტრებისრეჟიმში;
• ასოციაციისწესდება,დებულებებიანექვივალენტურიდოკუმენტები,რომელიცეხება

კომპანია;
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• კომპანიისბოლოორიწლისფინანსურიანგარიში;
• მინდობილობაფილიალისმმმართველიდირექტორისდამისმოადგილეზე.
• დოკუმენტი,რომელიცადასტურებსფილიალისმმმართველიდირექტორისდამმმარ

თველიდირექტორისმოადგილისხელმოწერისუფლებამოსილებას,ხელიმოაწეროს
დოკუმენტებს,როგორიცაასარეგისტრაციომოწმობაანნოტარიუსისსაჯაროცნობა.

• ფილიალისმმმართველიდირექტორის,მისიმოადგილისპასპორტებისანპირადო
ბისმოწმობისასლები.

დამატებითინფორმაცია:http://www.bolagsverket.se/en/bus/business/branch/2.1224
https://www.verksamt.se/en/web/international/starting/get-started-business-registration-and-tax/opening-
a-branch

2.ბიზნესისდარეგისტრირებადაგადასახადები

პირველრიგშიუნდააღინიშნოს,რომყველასსახისსამეწარმეოსაქმიანობა,გარდავაჭ
რობის საქმიანობისა (Sole Trade) ექვემდებარება შვედეთის კომპანიების რეგისტრაციის
ოფისში რეგისტრაციის გავლას საქმიანობის დაწყებამდე. ვაჭრობის საქმიანობის შემ
თხვევაშისავალდებულოამხოლოდშვედეთისსაგადასახადოსააგენტოშირეგისტრაცია.
შვედეთშიიურიდიულიპირებიდარეგისტრირებისათვისსაჭიროპროცედურებია:

1.შეზღუდულიპასუხიმგებლობისსაზოგადოება(შპს)
ა)საწესდებოკაპიტალი–შპსშეიძლებადაარსდესერთანმეტიფიზიკურიპირებისანიურ
იდიულიპირებისმიერ.შპსდაარსებისთვისსაჭიროასულმცირე50 000შვედურიკრონა
(SEK),რომელიცუნდაგანთავსდესშვედეთისბანკში/საკრედიტოკომპანიაშიანსაკრედი
ტოინსტიტუტშიდეპოზიტისსახით.შესაბამისიკომპანიისმიერგაიცემასაბანკოსერტიფი
კატი,რომელიცკომპანიისრეგისტრაციისდროსწარდგენილიუნდაიქნაშვედეთისკომპა
ნიებისრეგისტრაციისსააგენტოში.
საბანკოსერთიფიკატიუნდაშეიცავდესშემდეგინფორმაციას:

• დეპოზიტისოდენობას;
• მიზნობრიობას–თანხაგამიზნულიაკომპანიისსაწესდებოკაპიტალისთვის;
• დეპოზიტისგანთავსებისთარიღს;
• ანგარიშისნომერს;
• დეპოზიტიდანთანხისგატანისშესახებინფორმაცია–თუესეთიგანხორციელდაუნდა

მიეთითოსგატანისთარიღი.
საბანკოსერთიფიკატისწარდგენაშესაძლებელია,როგორცდედნისსახითასევე,ონლაინ
რეჟიმში.ონლაინრეჟიმშიწარდგენისათვისმისგამცემორგანოსაუცილებელიაქონდეს
დამტკიცებულიორგანიზაციულისერტიფიკატი(ServerID)დაელექტრონულიპირადობის
ლეგიტიმაცია.
ბ)კომპანიისდარეგისტრირება–იურიდიულიპირისრეგისტრაციახდებაშვედეთისკომპა
ნიებისრეგისტრაციისოფისისმიერ(Bolagsverket).რეგისტრაციისშემგომკომპანიისსახე
ლიდაცულიაშვედეთისტერიტორიაზე.შესაძლებელიაკომპანიისონლაინრეგისტრაცია
– https://www.verksamt.se/en/web/international/starting/get-started-business-registration-and-tax/limit-
ed-company.
რეგისტრაციის მოსაკრებელი შეანდგენს 2200 შვედური კრონას (ელ. რეგისტაციის 1900
შვედურიკრონა)დაროგორცწესირეგისტრაციახორციელდება5სამუშაოდღეში.რეგის
ტრაციისგანხორციელებისთანავეკომპანიასმიენიჭებაპირადინომერიდაგამოქვეყნდე
ბაოფიციალურგაზეთში (Postoch InrikesTidningar),რომელიცშეიცავს შემდეგინფორმა
ციას:კომპანიისსახელს,ელ.ფოსტასდასაბჭოსწევრების,დირექტორისადაყველასხვა
ხელმოწერაზეუფლებამოსილიპირისვინაობას.
გ)გადასახადებიდადღგსგადამხდელადრეგისტრაცია–სავალდებულოასაგადასახა
დოშირეგისტრაცია.რეგისტრაციასჭირდებაერთიდღე.
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შპსდარეგისტრირებისთვისსრულიინფორმაციაიხ.შემდეგვებგვერდზეhttps://www.verk-
samt.se/en/web/international/starting/get-started-business-registration-and-tax/limited-company

2.ინდივიდუალურიმეწარმე
ინდ,მეწარმისშემთხვევაშისავალდებულოადარეგისტრირებაგადასახადებისგადამხდე
ლად შვედეთის საგადასახადო სააგენტოში. ნებაყოფლობითია შვედეთის კომპანიების
რეგისტრაციის სააგენტოში დარეგისტრირება. დამატებითი ინფორმაცია იხ. შემდეგ ვებ
გვერდზე: https://www.verksamt.se/en/web/international/starting/get-started-business-registration-and-tax/
sole-trader
პროფესიული საქმიანობის რეგულირებასთან დაკავშირებიტ უნდა აღინიშნოს, რომ წი
ნამდებარედოკუმენტშიგანხილულიპროფესიეულიმომსახურებიდანშვედეთშიმხოლოდ
აუდიტორულიდაბუღალტრულიმომსახურებახვდებაეროვნულიკანონმდებლობისმიერ
დადგენილშეზღუდვებში.კერძოდ,ასეთისაქმიანობისგანხორციელებისუფლებააქვთპი
რებსრომლებსაცაქვთმეორედონისდასრულებისდიპლომიდა34წლიანიგამოცდილე
ბა. შვედეთში პროფესიულისაქმიანობისრეგულაციების შესახებდამატებითი ინფორმა
ციისმირებაშესაძლებელიაშემდეგვებგვერდზე–https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/
regprof/index.cfm

3.სხვადამატებითიინფორმაცია

ნებართვებისადაგანცხადებებისშესახებდეტალურიინფორმაციისთვისიხ.შემდეგვებ
გვერდზე:https://www.verksamt.se/web/international/alla-e-tjanster/find-permits
შვედეთისეკონომიკურიდარეგიონალურიზრდისსააგენტოკომპანიებისგანვითარების
ხელშეწყობა:https://tillvaxtverket.se/english.html
შვედეთისსაგადასახადოსააგენტო–მეწარმეებსაწვდისინფორმაციასსაჭიროგადასა
ხადებისადა ანგარიშების შესახებ.დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს –
https://www.skatteverket.se/
შვედეთისკომპანიებისრეგისტრაციისსააგენტო–მეწარმეებსაწვდისინფორმაციასრე
გისტრაციის,ნებართვებისდაშესაბამისიგანცხადებებისფორმებისშესახებ.დამატებითი
ინფორმაცია:https://bolagsverket.se/
შვედეთისსავაჭროპალატაწარმოადგენსმთავარსავაჭროერთეულსშვედეთშიდამას
თანთანამშრომლობასაჭიროდააუცილებელიაშვედეთშიბიზნესისდაწყებისმსურველი
ნებისმიერიპირისთვის.პალატააკავშირებსბიზნესმენებსშვედეთში11რეგიონულიოფის
ით.დამატებითინფორმაციისთვისეწვიეთვებგვერდს–https://www.swedishchambers.se/
შვედეთში მოქმედი უცხოური სავაჭრო პალატები – https://www.swedishchambers.se/foreign-
chambers-of-commerce-in-sweden.htm1
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შენიშვნა:წრეში
მითითებულიციფრი
ნიშნავსრეჟიმისნომერს

ურბანულიდაგეგმვადა
ლანდშაფტისარქიტექტურა
არქიტექტურულიმომსახურება

1 2 3 4

დიზაინი 1 2 3 4
კომპიუტერულიმომსახურება 1 2 3 4
ბუღალტრულიაღრიცხვა 1 2 3 4
აუდიტი 1 2 3 4
ბაზრისკვლევადასაზოგადოებრივი
აზრისგამოკითხვა 1 2 3 4
მენეჯმენტისკონსულტაცია 1 2 3 4
პროექტებისმართვა 1 2 3 4

ნაწილობრივ
ლიბერალიზებული
სფერო

სრულად
ლიბერალიზებული
სფერო

დაკეტილი
სფერო
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ჩე ხე თი

არქიტექტურა,ურბანულიდაგეგმვადალანდშაფტისარქიტექტურა

წინამდებარედოკუმენტითგანსაზღვრულიარქიტექტურულიმომსახურებასრულადლიბე
რალიზებულიაპირველირეჟიმითმიწოდებისფარგლებშიჩეხეთშისაქართველოსმოქა
ლაქეებისათვის.ასეველიბერალიზებულიამესამერეჟიმისფარგლებშიმომსახურებისმი
წოდება.მეოთხერეჟიმისფარგლებშისაკონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლებისადა
დამოუკიდებელიპროფესიონალებისათვისჩეხეთიიტოვებსუფლებასგამოიყენოსეკონ
ომიკურისაჭიროებისტესტი.

სპეციალურიდიზაინისმომსახურება

ავეჯისდიზაინის,ინტერიერისდიზაინის,დიზაინისადადეკორისმომსახურებისმიწოდება
პირველირეჟიმისფარგლებშილიბერალიზებულიაქართულიკოპანიებისათვის.მომსახუ
რებაასეველიბერალიზებულიამესამერეჟიმისფარგლებში.რაცშეეხებამეოთხერეჟიმს,
საკონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლებისადადამოუკიდებელიპროფესიონალების
ათვისჩეხეთსვალდებულებაარაქვსაღებული.

ICT

კომპიუტერული მომსახურების ნაწილში, ისევეროგორც ყველა სხვა ევროპულქვეყანას
ჩეხეთსაც სრულადლიბერალიზებული აქვს მომსახურების მიწოდება პირველი რეჟიმის
ფარგლებშისაქართველოსმოქალაქეებისმიერ.ასეველიბერალიზებულიამესამერეჟი
მისფარგლებში.საკონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლებისადადამოუკიდებელიპრო
ფესიონალებისათვისმეოთხერეჟიმისფარგლებშიჩეხეთიიტოვებსუფლებასგამოიყენოს
ეკონომიკურისაჭიროებისტესტი.

აღრიცხვადააუდიტორულიმომსახურება

ბუღალტრულიაღრიცხვისდააუდიტისსფეროშიმომსახურებისმიწოდებასრულადლიბე
რალიზებული პირველირეჟიმისფარგლებში. ასეველიბერალიზებულია მესამერეჟიმის
ფარგლებში.რაცშეეხებამეოთხერეჟიმს,საკონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლებისა
დადამოუკიდებელიპროფესიონალებისათვისმეოთხერეჟიმისფარგლებშიჩეხეთიიტოვ
ებსუფლებასგამოიყენოსეკონომიკურისაჭიროებისტესტი.

ბაზრისმოკვლევისადასაზოგადოებრივიაზრისგამოკითხვის
მომსახურება

ბაზრისკვლევისადასაზოგადოებრივიაზრისგამოკითხვისმომსახურებისმიწოდებაევროკავ
შირისქვვეყნებშიპირველირეჟიმისფარგლებშიქართულიკომპანიებისათვისლიბერალიზე
ბულია.ასეველიბერალიზებულიამესამერეჟიმისფარგლებში.მეოთხერეჟიმისფარგლებში
საკონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლებისადადამოუკიდებელიპროფესიონალებისათ
ვისჩეხეთსბაზრისლიბერალიზაციასთანდაკავშირებითვალდებულებაარაქვსაღებული.

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურება

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურებისმიწოდებაევროკავშირისქვვეყნებშიპირვე
ლირეჟიმისფარგლებში ქართული კომპანიებისათვისლიბერალიზებულია. ასეველიბე
რალიზებულიამესამერეჟიმისფარგლებში.რაცშეეხებამეოთხერეჟიმს, საკონტრაქტო
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მომსახურებისმიმწოდებლებისადადამოუკიდებელიპრო
ფესიონალებისათვისჩეხეთიიტოვებსუფლებასგამოიყენ
ოსეკონომიკურისაჭიროებისტესტი.

პროექტებისმართვისმომსახურება

პროექტების მართვის მომსახურების კუთხითაც ანალ
ოგიური მდგომარეობაა, როგორც მენეჯმენტის საკონსუ
ლატაციიო მომსახურების სფეროში. პირველი რეჟიმის
ფარგლებშიმომსახურებაქართულიკომპანიებისათვისლი
ბერალიზებულია. ასევე, ლიბერალიზებულია მესამე რეჟი
მისფარგლებში.რაცშეეხებამეოთხერეჟიმს,საკონტრაქ
ტო მომსახურების მიმწოდებლებისა და დამოუკიდებელი
პროფესიონალებისათვისჩეხეთიიტოვებსუფლებასგამო
იყენოსეკონომიკურისაჭიროებისტესტის.

შენიშვნა:წრეში
მითითებულიციფრი
ნიშნავსრეჟიმისნომერს

ურბანულიდაგეგმვადა
ლანდშაფტისარქიტექტურა
არქიტექტურულიმომსახურება

1 2 3 4

დიზაინი 1 2 3 4
კომპიუტერულიმომსახურება 1 2 3 4
ბუღალტრულიაღრიცხვა 1 2 3 4
აუდიტი 1 2 3 4
ბაზრისკვლევადასაზოგადოებრივი
აზრისგამოკითხვა 1 2 3 4
მენეჯმენტისკონსულტაცია 1 2 3 4
პროექტებისმართვა 1 2 3 4

ნაწილობრივ
ლიბერალიზებული
სფერო

სრულად
ლიბერალიზებული
სფერო

დაკეტილი
სფერო
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ხორ ვა ტია

არქიტექტურა,ურბანულიდაგეგმვადალანდშაფტისარქიტექტურა

არქიტექტურულიდაურბანულიდაგეგმვადალანდშაფტისარქიტექტურისმომსახურების
სფეროებში პირველი რეჟიმში, ხორვატიას აქვს შემდეგი შეზღუდვები: არქიტექტურული
მომსახურება–საქართველოსფიზიკურდაიურიდიულპირებსშეუძლიათმომსახურებისმი
წოდებახორვატიისარქიტექტორთაპალატისთანხმობისმიღებისშემდეგ.საქართველოში
შემუშავებულიდიზაინიანპროექტიუნდაიყოსაღიარებული(დამტკიცებული)ხორვატიაში
ავტორიზებულიფიზიკურიან იურიდიულიპირისმიერ, ხორვატიის კანონმდებლობასთან
მისიშესაბამისობისდადგენისმიზნით.აღიარების(დამტკიცების)ავტორიზაციასგასცემს
მშენებლობისადაურბანულიდაგეგმარებისსამინისტრო.რაცშეეხებაურბანულიდაგეგმა
რებას–საქართველოსფიზიკურდაიურიდიულიპირებსშეუძლიათაღნიშნულიმომსახურე
ბისგაწევამშენებლობისადაურბანულიდაგეგმარებისსამინისტროსთანხმობისმიღების
შემდეგ.რაცშეეხებამესამერეჟიმისფარგლებშიმომსახურებისმიწოდებას,ხორვატიას
შეზრუდვადაწესებულიარაქცს.ასევე,არაქვსშეზღუდვადაწესებულიმეოთხერაჟიმში,
გარდასაკონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლებიდადამოუკიდებელიპროფესიონალ
ებთანმიმართებაში,სადაცმოთხოვნილიარეზიდენტობა.

სპეციალურიდიზაინისმომსახურება

ავეჯისდიზაინის,ინტერიერისდიზაინის,დიზაინისადადეკორისმომსახურებისმიწოდე
ბა პირველირეჟიმისფარგლებშილიბერალიზებულიაქართულიკოპანიებისათვის. მომ
სახურება ასეველიბერალიზებულია მესამედა მეოთხერეჟიმისფარგლებში, გარდა სა
კონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლებიდადამოუკიდებელიპროფესიონალები,სადაც
ხორვატიასვალდებულებაარაქვსაღებული.

ICT

კომპიუტერულიმომსახურებისნაწილში,ისევეროგორცყველასხვაევროპულქვეყანასხორ
ვატიასაცსრულადლიბერალიზებულიაქვსმომსახურებისმიწოდებაპირველირეჟიმისფარ
გლებშისაქართველოსმოქალაქეებისმიერ.ასეველიბერალიზებულიამესამედამეოთხერე
ჟიმისფარგლებში,გარდასაკონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლები,სადაცმოთხოვნილია
რეზიდენტობა,ხოლოდამოუკიდებელიპროფესიონალებზე,ვალდებულებაარაქვსაღებული.

ბუღალტრულიაღრიცხვადააუდიტორულიმომსახურება

ბუღალტრულიაღრიცხვისმომსახურებისმიწოდებასრულადლიბერალიზებულიპირველი
რეჟიმისფარგლებში.ხოლოაუდიტორეულმომსახურებასთნდაკავშირებითქართულაუდ
იტორულ კომპანიებს შეუძლიათ ხორვატიის ტერიტორიაზე აუდიტორული მომსახურების
გაწევამხოლოდფილიალისდაფუძნებისგზით,რომელიცდაფუძნებაგანხორციელდება
სამეწარმეო კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად. რაც შეეხება მესამე რეჟიმს,
აუდიტორულიმომსახურებისგაწევისთვისაუცილებელიალიცენზიისფლობა.რაცშეეხება
მეოთხერეჟიმს,აღნიშნულსექტორშისაკონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლებისადა
დამოუკიდებელი პროფესიონალებისათვის ბუღალტრულ აღრიცხვასთან დაკავშირებით,
ხორვატიასდაწესებულიაქვსრეზიდენტობისმოთხოვნა,ხოლოაუდიტორულმომსახურე
ბასთნდაკაბშირებითვალდებულებაარაქვსაღებული.

ბაზრისმოკვლევისადასაზოგადოებრივიაზრისგამოკითხვის
მომსახურება

ბაზრისკვლევისადასაზოგადოებრივიაზრისგამოკითხვისმომსახურებისმიწოდებაევ
როკავშირის ქვვეყნებში პირველი რეჟიმის ფარგლებში ქართული კომპანიებისათვის
ლიბერალიზებულია. ასეველიბერალიზებულია მესამედა მეოთხერეჟიმისფარგლებში,
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გარდასაკონტრაქტომომსახურებისმიმწოდებლებიდადა
მოუკიდებელი პროფესიონალები, სადაც ხორვატიას ვალ
დებულებაარაქვსაღებული.

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურება

მენეჯმენტისსაკონსულტაციომომსახურებისმიწოდებაევ
როკავშირის ქვვეყნებში პირველი რეჟიმის ფარგლებში
ქართულიკომპანიებისათვისლიბერალიზებულია,მათშო
რისლიბერალიზებულია.ასეველიბერალიზებულიამესამე
და მეოთხერეჟიმისფარგლებში, გარდადამოუკიდებელი
პროფესიონალებისა, სადაც ხორვატია იტოვებს უფლებას
გამოიყენოსეკონომიკურისაჭიროებისტესტი.

პროექტებისმართვისმომსახურება

პროექტების მართვის მომსახურების კუთხითაც ანალ
ოგიური მდგომარეობაა, როგორც მენეჯმენტის საკონსუ
ლატაციიო მომსახურების სფეროში. პირველი რეჟიმის
ფარგლებში მომსახურება ქართული კომპანიებისათვის
ლიბერალიზებულია. ასევე ლიბერალიზებულია მესამე და
მეოთხერეჟიმისფარგლებში,გარდადამოუკიდებელიპრო
ფესიონალებისა,სადაცხორვატიაიტოვებსუფლებასგამო
იყენოსეკონომიკურისაჭიროებისტესტი.

შენიშვნა:წრეში
მითითებულიციფრი
ნიშნავსრეჟიმისნომერს

ნაწილობრივ
ლიბერალიზებული
სფერო

სრულად
ლიბერალიზებული
სფერო

დაკეტილი
სფერო

ურბანულიდაგეგმვადა
ლანდშაფტისარქიტექტურა
არქიტექტურულიმომსახურება

1 2 3 4

დიზაინი 1 2 3 4
კომპიუტერულიმომსახურება 1 2 3 4
ბუღალტრულიაღრიცხვა 1 2 3 4
აუდიტი 1 2 3 4
ბაზრისკვლევადასაზოგადოებრივი
აზრისგამოკითხვა 1 2 3 4
მენეჯმენტისკონსულტაცია 1 2 3 4
პროექტებისმართვა 1 2 3 4
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