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              „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ 
           თბილისი, 2012 წელი

წინამდებარე ანგარიში პირველია იმ სამი ანგარიშიდან, რომლებიც საქართველოს ჯანდაცვის
სექტორში არსებულ მდგომარეობას ეძღვნება. ამ პროექტის მიზანია ჯანდაცვის სექტორში
მიმდინარე რეფორმებისა და მოვლენების შესწავლა და მათ შესახებ საზოგადოების
ინფორმირება. პროექტი ფოკუსირებულია ფარმაცევტულ, სადაზღვევო და ჰოსპიტალურ
სექტორებზე.  ანგარიშის შინაარსი და მასში გამოთქმული მოსაზრებები „საერთაშორისო
გამჭვირვალობა – საქართველოს“ ეკუთვნის და შეიძლება არ ასახავდეს საქართველოში
ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს პოზიციას.   
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რეზიუმე
წინამდებარე ანგარიში საქართველოს ფარმაცევტულ სექტორში არსებულ მდგომარეობას
აღწერს. მასში შეფასებულია საბაზრო გარემო და განხილულია ამ სექტორის სხვა
მნიშვნელოვანი საკითხები, რომლებიც ხარისხის კონტროლს უკავშირდება.    

ფარმაცევტული ბაზარი ხასიათდება ეფექტიანი მართვის ნაკლებობითა და საბაზრო
ძალაუფლების მკაფიო კონცენტრირებით რამდენიმე მსხვილი კომპანიის ხელში. ბოლო
ათწლეულის განმავლობაში, სამმა კომპანიამ – „ავერსიმ“, „პე–ეს–პე"–მ და „ჯიპისი“–მ –
იმგვარ მდგომარეობას მიაღწია, რომ მათ ფარმაცევტული ბაზრის იმპორტ-დისტრიბუციის, 
საცალო გაყიდვებისა და წარმოების სექტორებში დომინირება შეუძლიათ. ჩვენი კვლევის
თანახმად: 

 ფარმაცევტული ბაზარი, უკეთეს შემთხვევაში, შეიძლება დახასიათდეს, როგორც
ოლიგოპოლია ან ორი კომპანიის ვერტიკალური მონოპოლია, რომლებიც საბაზრო
ძალაუფლების  კონცენტრაციას იმპორტ-დისტრიბუციის, საცალო გაყიდვებისა და
წარმოების სექტორებში ბაზარზე დომინირებისთვის  იყენებენ. 

 2009 წლის საკანონმდებლო ცვლილებებმა, რომელთა მიზანს კონკურენციისთვის
ხელის შეწყობა წარმოადგენდა, ბაზარზე მხოლოდ ნაწილობრივი გავლენა იქონია. 
მიუხედავად იმისა, რომ კონკურენციის ის ბარიერები, რომლებსაც ადრინდელი
კანონმდებლობა ქმნიდა, მოიხსნა, სხვა პრობლემები, როგორიცაა ბაზარზე მსხვილი
კომპანიების დომინირება, სათანადოდ არ მოგვარებულა. 

 ბაზარზე არსებული მდგომარეობა განაპირობებს მაღალ და მზარდ დანახარჯებს
ფარმაცევტულ პროდუქტებზე. „საქართველოს 2010 წლის ჯანდაცვის გამოყენებისა
და დანახარჯების კვლევა“ აჩვენებს, რომ 2010 წელს ქართული ოჯახების მიერ
ფარმაცევტულ პროდუქტებზე გაწეული დანახარჯები ჯანდაცვაზე გაწეული
მთლიანი დანახარჯების 60 პროცენტს შეადგენდა. ფარმაცევტულ პროდუქტებზე
გაწეული დანახარჯების ოდენობა 2007–2010 წლებში  ყოველწლიურად 23.7 
პროცენტით იზრდებოდა.  

 ბაზარზე რამდენიმე კომპანიის დომინირება მედიკამენტებზე მაღალი ფასნამატების
არსებობას იწვევს, რაც, თავის მხრივ, ფარმაცევტულ პროდუქტებზე მაღალ
დანახარჯებს განაპირობებს. საქართველოში მედიკამენტების ფასზე დამატებული
საშუალო ფანსამატი სხვა ევროპული ქვეყნების ანალოგიურ მაჩვენებლებზე ბევრად
მაღალია.

 ფონდ „კურაციოს“ მიერ ჩატარებული ბოლოდროინდელი კვლევა აჩვენებს, რომ, 
ბოლო სამი წლის განმავლობაში მედიკამენტების ფასების საერთო კლების
მიუხედავად, სინამდვილეში წამლების მხოლოდ 30 პროცენტის ფასმა დაიკლო. 

 როგორც ჩანს, ექიმების მიერ წამლების გამოწერისას მიღებულ გადაწყვეტილებებზე
მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ფინანსური ან სხვა სახის წახალისება, რომელსაც მათ
მსხვილი ფარმაცევტული კომპანიები სთავაზობენ.   
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 დიდი ფარმაცევტული ქსელები საკუთარი წარმოების მედიკამენტებს მათ
აფთიაქებში დასაშვებზე მეტად უწევენ რეკლამირებას. ისინი მედიკამენტების
მომხმარებლებისთვის მიყიდვისას ყოველთვის არ ასრულებენ ექიმის დანიშნულებას
და თანამშრომლებს საკუთარი წარმოების მედიკამენტების გაყიდვასა და
რეკლამირებას ავალებენ. 

 კომპანიები "ავერსი-რაციონალი" და "ჯი-ემ-პი" მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ
საქართველოში ფარმაცევტული წარმოების სექტორის განვითარებაში. ორივე
კომპანია ფლობს სერტიფიკატს, რომელიც ევროპული სათანადო წარმოების
პრაქტიკასთან შესაბამისობას ადასტურებს და ავტორიტეტული ევროპული კერძო
საკონსულტაციო ფირმების მიერ არის გაცემული.  კომპანია "ჯი-ემ-პი" ამჟამად
საფრანგეთში სერტიფიკატების გამცემი ოფიციალური სააგენტოსგან GMP 
სერტიფიკატის მიღების პროცესშია. საქართველოში GMP სერტიფიკატების გამცემი
სააგენტო არ არსებობს, თუმცა მთავრობა ასეთი სააგენტოს შექმნას 2016 წლისთვის
გეგმავს, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის საქართველოში წარმოებული მედიკამენტების
უსაფრთხოებასა და სანდოობას. 

 „სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს“, რომელიც
პასუხისმგებელია მედიკამენტების ხარისხის შემოწმებაზე, როგორც ჩანს, არ გააჩნია
საკმარისი რესურსები ამ ფუნქციის ეფექტიანად შესასრულებლად. 

 რეგისტრაციის წესში არსებული ხარვეზის გამო, არსებობს შესაძლებლობა, რომ
ბაზარზე ფალსიფიცირებული ან უხარისხო მედიკამენტები შემოვიდეს. 

 მთავრობას, მმართველ პარტიასა და მსხვილ ფარმაცევტულ კომპანიებს შორის, 
როგორც ჩანს, მჭიდრო კავშირები არსებობს. 

რეკომენდაციები: 

ბაზარზე კონკურენციის ხელშეწყობა:

● ეფექტური ანტიმონოპოლიური რეგულირება:  ახლადდაფუძნებულ კონკურენციის
სააგენტოს შეუძლია, მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს ფარმაცევტული ბაზრის
ამომწურავი ანალიზის განხორციელებაში. მნიშვნელოვანია ხანგრძლივი პერიოდის
განმავლობაში დამატებითი კვლევების ჩატარება, რითაც მოხდება კანონში შეტანილი
ცვლილებების პრაქტიკული შედეგების შესწავლა და შესაბამისი ქმედებებისათვის
ნიადაგის მომზადება. „თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ“ კანონი
ბაზარზე დომინანტურ მდგომარეობას განსაზღვრავს , როგორც მდგომარეობას, 
როდესაც ბაზარზე რომელიმე კომპანიის წილი 40 პროცენტზე მეტია. ამასთან ერთად, 
კანონი ადგენს, რომ 25 პროცენტიანი საბაზრო წილის არსებობა კონკურენციას
მნიშვნელოვნად ზღუდავს. ჩვენი კვლევის შედეგების მიხედვით, ამ ზღვრების
დადგენა დამატებით კვლევასა და შესაბამისი ქმედებების განხორციელებას
მოითხოვს. ჩვენი რეკომენდაციაა, რომ ჩატარდეს ფარმაცევტული ბაზრის
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ამომწურავი ანალიზი და განხორციელდეს შესაბამისი ქმედებები, რათა ხელი შეეწყოს
კონკურენციის ზრდას ახლადშექმნილი კონკურენციის სააგენტოს მეშვეობით.   

● ბაზრის მიერ საკონტროლო ფასის დადგენა: სადაზღვევო  სექტორს მნიშვნელოვანი
როლის შესრულება შეუძლია ფასების დაბალანსებაში ე.წ. „საკონტროლო ფასის“ 
მექანიზმების მეშვეობით. საკონტროლი ფასი ამცირებს ფარმაცევტულ პროდუქტებზე
გაწეულ დანახარჯებს ფარმაცევტულ პროდუქტში პაციენტის მიერ გადასახდელ
ფასზე ზღვრის დაწესების გზით. ეს ზღვარი შეიძლება განისაზღვროს, როგორც
განსხვავება გენერიკის ორიგინალი ბრენდის საშუალო ან მინიმალურ ფასსა და
გამოწერილი ბრენდის ფასს შორის. თუმცა არსებული მდგომარეობა ასეთი
პოლიტიკის განხორციელებას რამდენიმე პრობლემას უქმნის. მნიშვნელოვან
პრობლემას წარმოდგენს ის, რომ საკონტროლი ფასი ამჟამად
ინსტიტუციონალიზებული არ არის. ჯერ ერთი, დაზღვეულია მხოლოდ
მოსახლეობის დაახლოებით 25 პროცენტი. ამასთანავე, ფარმაცევტული კომპანიები
„ავერსი“ და „პე–ეს–პე“ საკუთარ სადაზღვევო კომპანიებსაც ფლობენ და შესაძლოა, 
მათ ამგვარი ნებაყოფლობითი ქმედებების განსახორციელებლად საკმარისი
მოტივაცია არ ჰქონდეთ. 

● საბაზრო წილებისა და ფასების შესახებ სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება და
მათი გამჭვირვალობა: „საქსტატმა“ უნდა შეაგროვოს და გამოაქვეყნოს თითოეული
კომპანიის საბაზრო წილებისა და მედიკამენტების ფასებთან დაკავშირებული
მონაცემები, ორიგინალი ბრენდებისა და გენერიკების ცალ–ცალკე მითითებით. ამ
ინფორმაციას უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება  ბაზრის გრძელვადიანი და
ამომწურავი ანალიზის ჩასატარებლად, რაც წარმოდგენას შეგვიქმნიდა ამ პოლიტიკის
შედეგებისა და ბაზრის განვითარების შესახებ. 

მედიკამენტების  ხელმისაწვდომობისა და რაციონალური გამოყენების გაზრდა

● აუცილებელი მედიკამენტების ნუსხა და გენერიკების მოხმარების წახალისება:
ყველაზე დაბალფასიან გენერიკებზე არსებული მაღალი ფასნამატები
მედიკამენტების დაბალ ფიზიკურ და ფინანსურ ხელმისაწვდომობას იწვევს.  
გენერიკებს მნიშვნელოვანი როლის შესრულება შეუძლია ფარმაცევტული
პროდუქტების ფასისა და თვითღირებულების შემცირების თვალსაზრისით, მაგრამ
ქართულ ბაზარზე ისინი ამ როლს ვერ ასრულებენ. ჯანდაცვის მსოფლიო
ორგანიზაციას აუცილებელი მედიკამენტების განახლებული ნუსხა აქვს, რომელიც
საქართველოში ანალოგიური ნუსხის შესადგენად შეიძლება იქნეს გამოყენებული.
გენერიკების მოხმარების წახალისება და აუცილებელი მედიკამენტების ნუსხის
საფუძველზე მათი ფასნამატების რეგულირება მნიშვნელოვნად გაზრდიდა  
საზოგადოებრივი ჯანდაცვისთვის აუცილებელი პროდუქტების ფიზიკურ და
ფინანსურ ხელმისაწვდომობას. 
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● მედიკამენტების გამოწერის სახელმძღვანელო პრინციპების დაცვა:  ფარმაცევტული
ინდუსტრია ექიმებს გარკვეული მედიკამენტების გამოწერის სანაცვლოდ ფინანსურ
და არაფინანსურ წახალისებას სთავაზობს. ამჟამად მთავრობის მიერ დამტკიცებული
დაახლოებით 170 სახელმძღვანელო პრინციპი არსებობს, თუმცა ისინი რეალურად არ
სრულდება და შესაბამისად უსარგებლოა, რადგან მათ შესასრულებლად არავითარი
მოტივაცია არ არსებობს. ექიმებსა და დაზღვევის ინდუსტრიას სახელმძღვანელო
პრინციპების შესრულება შეუძლიათ, მაგრამ ჯერჯერობით ასეთ შემთხვევას ადგილი
არ ჰქონია.  შესაბამისად, მთავრობამ უნდა შექმნას მექანიზმები, რომლებიც ამ
სახელმძღვანელო პრინციპებსი მიღებასა და გამოყენებას წაახალისებს. იმისთვის, რომ
ეს კანონმდებლობა შედეგიანი იყოს, აუცილებელია მუდმივი მონიტორინგის
განხორციელება. 

იმპორტის პროცედურებისა და მედიკამენტების ხარისხის გაუმჯობესება:
● იმპორტირებული მედიკამენტების წარმომავლობის დადგენა: უნდა დაწესდეს

სათანადო ტრანსპორტირების უფრო მკაცრი მოთხოვნები და შეიქმნას
ტრანსპორტირების ხარისხის შემოწმების მექანიზმები, რომლებიც ევროპის წამლის
სააგენტოს მოთხოვნებს შეიძლება დაეფუძნოს.   

● წამლის სააგენტოს რესურსების გაზრდა: სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტოს სათანადო რესურსები უნდა ჰქონდეს მედიკამენტების
რეპრეზენტატული ნიმუშების ხარისხის შესამოწმებლად. სააგენტოს შეფასების
კრიტერიუმები და შემოწმების შედეგები უფრო გამჭვირვალე უნდა იყოს, რაც
საზოგადოებას შესაძლებლობას მისცემს, შეაფასოს მისი საქმიანობა და ინფორმაცია
მოიპოვოს მისი დასკვნების შესახებ.   
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შესავალი

ამ ანგარიშში განხილულია საქართველოს ფარმაცევტულ სექტორში, უმთავრესად კი
ფარმაცევტულ ბაზარზე, არსებული მდგომარეობა. ანგარიშის პირველი ნაწილი ბაზრის
განვითარებასა და მის ამჟამინდელ მდგომარეობას აღწერს. ამ ნაწილში მთავარი აქცენტი
კეთდება იმპორტზე, საცალო გაყიდვებსა და წარმოებაზე და მასში აღწერილია ამ
სექტორებში მოქმედი უმსხვილესი კომპანიების პრაქტიკა. ამასთან ერთად, ანგარიშში
განხილულია „წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“ კანონში 2009 წელს
შეტანილი ცვლილებების დადებითი და უარყოფითი მხარეები და ის გავლენა, რომელიც ამ
ცვლილებებმა ბაზარზე მოახდინა. 

ანგარიშის მომდევნო ნაწილი ეხება იმ მთავარ პრობლემურ საკითხებს, რომლებზეც
ძირითადი დაინტერესებული მხარეები ჩვენთან ინტერვიუებში ხშირად მიუთითებდნენ. ეს
საკითხებია მედიკამენტების წარმომავლობის დადგენის შეუძლებლობა, მედიკამენტების
გამოწერის პოლიტიკის არარსებობით გამოწვეული პრობლემები, სამედიცინო საქმიანობის
სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს მხრიდან ხარისხის კონტროლის ნაკლებობა და
მედიკამენტების რეგისტრაციის წესებში არსებული შემაშფოთებელი ხარვეზი. 

კვლევის მეთოდოლოგია
ბაზრის შეფასება ეფუძნება „ქვემოდან ზემოთ“ მიდგომას, რომელიც აერთიანებს სამაგიდო
კვლევას, პირისპირ ინტერვიუების ჩატარებასა და სტატისტიკური მონაცემების შეგროვებას. 
იმისთვის, რომ შეფასება რაც შეიძლება ზუსტი ყოფილიყო, ინფორმაცია რამდენიმე
წყაროსთან გადამოწმდა.  

ინტერვიუები: კვლევის პროცესში გამოყენებულ იქნა ორი ტიპის ინტერვიუები: (1) ღია და
სიღრმისეული ინტერვიუები, რომლებიც ბაზრის გაგებასა და მდგომარეობის უფრო ღრმა
ანალიზში გვეხმარებოდა, და (2) დახურული კითხვარის მეშვეობით ჩატარებული
ინტერვიუები, რომელიც შეიცავს რამდენიმე ჰიპოტეზას ფარმაცევტული ბაზრის შესახებ. 
დახურული კითხვარებით ჩატარებული ინტერვიუებიდან, ჩვენ 14 ძირითადი
დაინტერესებული მხარის პასუხები გამოვიყენეთ, რომლებიც სანდო რესპონდენტებად
მივიჩნიეთ. 

სამაგიდო კვლევა: საქართველოს ფარმაცევტული სექტორის შესახებ არსებული ანგარიშების
ანალიზი. დამატებით წყაროებად გამოყენებულ იქნა აკადემიური ლიტერატურა და მედია-
რეპორტაჟები. 

სტატისტიკური მონაცემები: არსებული სტატისტიკური მონაცემების ანალიზი. 
მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენდა საერთაშორისო ფონდ „კურაციოს“ მიერ ჩატარებული
კვლევა, რომელშიც გაანალიზებულია სამი წლის განმავლობაში მედიკამენტებზე არსებული
ფასები და ფასნამატები.1 კვლევა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მეთოდოლოგიური

                                                          
1თ. გოცაძე (2011), "მედიკამენტების ფასის და ფიზიკური ხელმისაწვდომობის ცვლილება 2009-2011 წლებში", 
საერთაშორისო ფონდი „კურაციო“, http://www.curatiofoundation.org/index.php?pg=28&cid=28&&id=197 ; იქვე  
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მიდგომის საფუძველზე ჩატარდა და ის ყველაზე სანდო მონაცემებს შეიიცავს საქართველოში
მედიკამენტების ფასების მხრივ არსებული გრძელვადიანი ტენდენციების შესახებ.2    

მფლობელობის ანალიზი: სამეწარმეო რეესტრის მეშვეობით გავაანალიზეთ ყველაზე
მსხვილი ფარმაცევტული კომპანიების მფლობელობის სტრუქტურა. 

ინდიკატორები

ბაზარზე არსებული მდგომარეობა აღწერილია რამდენიმე ინდიკატორის გამოყენებით, 
რომლებიც კონკურენციასთან ან კონკურენციის შეზღუდვასთან ასოცირდება (მაგალითად, 
ბაზარზე ოლიგოპოლიის ან მონოპოლიის არსებობა):3 4

-საბაზრო წილები;5

-ბაზრის განვითარება; 

-ბაზარზე შესვლის ბარიერები (ლიცენზირების წესები, დეფიციტური რესურსების
ხელმისაწვდომობა, გაფართოების ბარიერები, ფასების მახასიათებლები);  

-რეგულირების წესები;

-ფასნამატები.6 7

ძირითადი მაჩვენებლები და კომპანიები
საქართველოს ფარმაცევტული ბაზარი ყოველწლიურად სწრაფი ტემპით იზრდება და, 
როგორც ჩანს, მომგებიან სფეროს წარმოადგენს. ფარმაცევტული პროდუქტების საცალო
ვაჭრობის ბრუნვა 2006 წელს 196,6 მილიონ ლარს შეადგენდა, 2010 წელს კი მან 543,3 მილიონ
ლარს მიაღწია.8 ფარმაცევტული პროდუქტების საბითუმო ვაჭრობის ბრუნვა 2006–2010 
წლებში 502–დან 896,5 მილიონ ლარამდე გაიზარდა, წარმოების მთლიანმა ღირებულებამ კი
იმავე პერიოდში 22,1 მილიონი ლარიდან 90,2 მილიონ ლარამდე იმატა.9

ფარმაცევტული პროდუქტებზე არსებული მოთხოვნა 2005–2010 წლებში საშუალოდ
წელიწადში 17 პროცენტით იზრდებოდა.10 2010 წელს საქართველოში საშუალო ოჯახი მისი
სუფთა შემოსავლის 34 პროცენტს ჯანდაცვაზე ხარჯავდა, მაშინ როდესაც 2002 წელს ეს

                                                          
2ფონდ „კურაციოს“ ვებ–გვერდი: http://www.curatiofoundation.org/?pg=29&cid=31&id=196
3Molnar M. et. al., (2008) How large are competitive pressures in service markets? Estimation of markups for selected OECD 
countries, Organization for Economic Cooperation and Development.
4Borg M. (2009) Measuring Market Competition in the EU; the Markup Approach, Bank of Valletta Review, No. 39.
5იქვე, მე–4 სქოლიო
6იქვე, მე–3 სქოლიო
7 The Role of Economics in Cartel Detection, ESMT, website: 
http://www.esmt.org/fm/312/Role_of_Economics_in_Cartel_Detection_in_Europe.pdf.
8 „საქსტატის“ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია
9 „საქსტატის“ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია
10Komsa International (2011) Investment Guide; Opportunities in Georgia’s Pharmaceutical Sector, მომზადებულია
საქართველოს მთავრობასთან თანამშრომლობით 2011 წლის დეკემბერში
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მაჩვენებელი 15 პროცენტს შეადგენდა.11 საშუალო ოჯახი 2007 წელს ჯანდაცვაზე
დახარჯული თანხის 50 პროცენტს ფარმაცევტულ პროდუქტებზე ხარჯავდა, 2010 წელს კი ამ
მაჩვენებელმა 60 პროცენტს მიაღწია.12 ფარმაცევტულ პროდუქტებზე გაწეული დანახარჯები
2007–2010 წლებში ყოველწლიურად საშუალოდ 23,7 პროცენტით იზრდებოდა.13  

ფარმაცევტულ პროდუქტებზე გაწეული დანახარჯების ამ მნიშვნელოვან ზრდას ხშირად ამ
პროდუქტების ფასების ზრდით ხსნიან, რაც საქართველოში სხვა საერთო მოხმარების
საქონლისა და მომსახურების ფასების ზრდას ბევრად აჭარბებს.14 მსოფლიო ბანკის
“ჯანდაცვის გამოყენებისა და დანახარჯების კვლევის” შედეგების მიხედვით, ამის მთავარი
მიზეზი ამბოლატორიული მედიკამენტების ფასების ზრდაა.15 საქართველო ამჟამად
ფარმაცევტულ პროდუქტებზე მთლიანი შიდა პროდუქტის 4 პროცენტს ხარჯავს. ეს ორჯერ
მეტია ვიდრე აშშ–ის ანალოგიური მაჩვენებელი, რომელიც მსოფლიოში ერთ–ერთ ყველაზე
მაღალ მაჩვენებლად ითვლება.16

საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე მედიკამენტების 70 მწარმოებელი ოპერირებს, მაგრამ
წარმოების 90 პროცენტი ორ კომპანიაზე მოდის: „ავერსი რაციონალი“ და „ჯი–ემ–პი“(„პე–ეს–
პე“).17 „ავერსი“ და „პე–ეს–პე“ ამავდროულად ყველაზე დიდი კომპანიები არიან იმპორტისა
და დისტრიბუციის სექტორში, სადაც მათი ერთობლივი წილი 48%–ს შეადგენს. „ავერსისა“ 
და „პე–ეს–პე“–ს შემდეგ, იმპორტის/დისტრიბუციის სექტორში ყველაზე დიდი კომპანიები
„ჯიპისი“ და „ეიბისი ფარმაცია“ არიან, რომელთა ერთობლივი საბაზრო წილი 23 პროცენტს
შეადგენს. 

საქართველოში მედიკამენტების საცალო გაყიდვების დაახლოებით 2400 კომპანიაა, 
რომელთაგან 46–ს ორი ან მეტი აფთიაქი აქვს, ხუთი ფარმაცევტული ქსელი კი 30 ან მეტ
აფთიაქს ფლობს.18 საცალო გაყიდვების ყველაზე დიდ ქსელებს ბაზარზე ყველაზე მსხვილი
იმპორტიორ-დისტრიბუტორები, „ავერსი“, „პე–ეს–პე“, „ჯიპისი“ და „ეიბისი ფარმაცია“ 
ფლობენ.  

„ავერსი“ 1994 წელს დაფუძნდა და თავდაპირველად საქმიანობა იმპორტისა და
დისტრიბუციის სექტორში დაიწყო. 1998 წელს კომპანია საცალო გაყიდვების სექტორშიც
დამკვიდრდა. 2002 წელს კომპანიამ ფარმაცევტული საწარმოების მშენებლობა დაიწყო და
პირველი მედიკამენტები ბაზარზე „ავერსი–რაციონალის“ ბრენდით 2005 წელს გამოუშვა.19

„ავერსი–რაციონალი“ წარმოების პროცესის მხოლოდ ბოლო ეტაპზეა ჩართული, სადაც უკვე
                                                          
11 „საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის 2011-2015 წწ. სახელმწიფო სტრატეგია: ხელმისაწვდომი  ხარისხიანი
ჯანდაცვა“, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო    
12იქვე, მე–11 სქოლიო
13იქვე, მე–11 სქოლიო  
14იქვე, მე–11 სქოლიო
15Georgia Health Utilisation and Expenditure Study 2010,  Georgia Health and Social Projects Implementation Centre, 
MOLHSA National Statistics Office of Georgia, Geostat, Oxford Policy Management, Curatio International Foundation.
16Expenditure on Pharmaceuticals Per Capita 2007, OECD Ilibrary, website: http://www.oecd-
ilibrary.org/sites/health_glance-2009-en/07/05/index.html?contentType=&itemId=/content/chapter/health_glance-2009-71-
en
17მონაცემები ეფუძნება წარმოების მოცულობის გაანგარიშებას ა.შ.შ. დოლარებში. Komsa International (2011) 
Investment Guide; The Association of Young Financiers and Businessmen, (2011), The Georgian Pharmaceutical Market 
Conclusions and Recommendations.
18Komsa International (2011) Investment Guide; ჩვენი მონაცემები
19http://www.aversi.ge/main_racional.php?lang=eng&id=381&cat_id=1&type=3
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დამზადებული ფარმაცევტული პროდუქტების შეფუთვა ხდება.20 „ავერსი“ საქართველოში
გადასახადების ერთ–ერთი ყველაზე მსხვილი გადამხდელია და ყოველწლიურად
სახელმწიფო ბიუჯეტში ათობით მილიონი ლარი შეაქვს.21 კომპანია საქართველოს
მასშტაბით შვიდ კლინიკას ფლობს და ამჟამად კიდევ ორ ახალ კლინიკას აშენებს. 
საავადმყოფოების პრივატიზაციის გეგმის ფარგლებში, „ავერსი“ აშენებს და მართავს
სახელმწიფოსაგან შესყიდულ საავადმყოფოებს. „ავერსის“ ასევე აქვს საკუთარი სადაზღვევო
კომპანია „ალფა“, რომელიც ქვეყნის ტერიტორიის მნიშვნელოვან ნაწილზე სახელმწიფოს
მიერ დაფინანსებული სოციალური დაზღვევის მიმწოდებელია.22 კომპანიის აქციების 67 
პროცენტის მფლობელია „ავერსის“ დამფუძნებელი პაატა კურტანიძე,, აქციების დანარჩენი
33 პროცენტი კი ნიკოლოზ კურტანიძეს ეკუთვნის.23

„პე–ეს–პე“ 1995 წელს დაფუძნდა როგორც მედიკამენტების იმპორტიორი/დისტრიბუტორი
კომპანია და საცალო გაყიდვების ბაზარზე ოპერირება 1999 წელს დაიწყო. კომპანიამ
მოგვიანებით საკუთარი საწარმოო ბრენდი „ჯი–ემ–პი“ დააფუძნა, რომელმაც პირველი
მედიკამენტი 1999 წელს გამოუშვა.24 „ჯი–ემ–პი“ ასევე წამლების წარმოების ბოლო ეტაპებზეა
ჩართული და პროდუქციის ფორმულირებას ახდენს, რაც მზა აქტიური ნივთიერებებისგან
ტაბლეტების დამზადებასა და შეფუთვას გულისხმობს.25 „პე–ეს–პე“ ფლობს
მრავალპროფილიან საავადმყოფოს თბილისში, რომელიც მან პრივატიზაციის პროგრამის
ფარგლებში შეიძინა. „ავერსის“ მსგავსად, „პე–ეს–პე“–ც სადაზღვევო კომპანიის – „პე–ეს–პე
ჯგუფის“ მფლობელია. „პე–ეს–პე აფთიაქი“  და „პე–ეს–პე ჯგუფი“ მთლიანად „პე–ეს–პე“–ს
დამფუძნებელ კახაბერ ოქრიაშვილის, საკუთრებაა.26

„ჯიპისი“ საქართველოში სიდიდით მესამე ფარმაცევტული კომპანიაა, რომელიც
იმპორტიორ-დისტრიბუტორის რანგში ასევე 1995 წელს დაფუძნდა. „ჯიპისი“ საცალო
გაყიდვების ბაზარზე დაახლოებით 1999 წელს შემოვიდა. ამჟამად კომპანია თბილისში
დაახლოებით 40 აფთიაქის, რეგიონებში კი 10 აფთიაქის მფლობელია. „ჯიპისი“–მ ბოლო
პერიოდში საცალო გაყიდვების ახალი ქსელი – ბრენდი „წითელი ა“ - დააფუძნა.27 ამასთან, 
კომპანიის მფლობელის ზუსტი ვინაობა გაურკვეველია. ჩვენს მიერ მოპოვებული
ინფორმაციის მიხედვით, „ჯიპისი“–ს აქციების ყველაზე დიდ წილს მისი დამფუძნებელი, 
დავით კილაძე, ფლობს.28

„ეიბისი ფარმაცია“ 2000 წელს დაფუძნდა როგორც ნიშური პროდუქტების იმპორტიორი და
დისტრიბუტორი. კომპანიამ ისარგებლა იმპორტის იმ გაზრდილი შესაძლებლობებით, 
რომლებიც 2009 წელს მიღებულმა საკანონმდებლო ცვლილებებმა შექმნა. იმპორტის
სექტორში მისი წილი 2004–2012 წლებში 4–დან 12 პროცენტამდე გაიზარდა და ამჟამად ის
ბაზარზე სიდიდით მეოთხე კომპანიაა. 2009 წელს, „ეიბისი“–მ „ფარმადეპოს“ ბრენდის ქვეშ

                                                          
20Komsa International (2011) Investment Guide; Opportunities in Georgia’s Pharmaceutical Sector, მომზადებულია
საქართველოს მთავრობასთან თანამშრომლობით 2011 წლის დეკემბერში
21იქვე, მე–20 სქოლიო
22საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია
23 სამეწარმეო რეესტრის ინფორმაცია
24 „პე–ეს–პე“–ს ვებ–გვერდი: http://psp.ge/?mid=45
25იქვე, მე–20 სქოლიო
26სამეწარმეო რეესტრის ინფორმაცია  
27Komsa International (2011) Investment Guide; Opportunities in Georgia’s Pharmaceutical Sector, მომზადებულია
საქართველოს მთავრობასთან თანამშრომლობით 2011 წლის დეკემბერში
28ეფუძნება სამეწარმეო რეესტრის ზემოხსენებულ ინფორმაციას.
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მოქმედი აფთიაქების ქსელი გახსნა, რომლებიც მომხმარებელს ექიმის რეცეპტით
გათვალისწინებულ მედიკამენტებს შედარებით დაბალ ფასად სთავაზობდა, რამაც სხვა
კომპანიებსაც ფასების დაწევისკენ უბიძგა.29 „ეიბისი ფარმაციას“ „ფარმადეპოს“ ბრენდის ქვეშ
მოქმედი დაახლოებით 30 აფთიაქი აქვს, რომლებიც დედაქალაქშია კონცენტრირებული. 2012 
წლის ბოლოსთვის კომპანია საქართველოს მასშტაბით მოქმედი აფთიაქების რიცხვის 50–მდე
გაზრდას გეგმავს.30 ბოლო პერიოდში, კომპანიამ 4 მილიონი დოლარის ოდენობის სესხი
მიიღო „ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისაგან“, რომელიც ფარმაცევტულ
ბაზარზე კონკურენციის ხელშეწყობას ისახავს მიზნად.31 „ეი–ბი–სი ფარმაციის“ აქციათა 85 
პროცენტს ენრიკო ბერიძე ფლობს, დანარჩენი 15 პროცენტი კი მიხეილ აბრამიძის
საკუთრებაა.32

ფარმაცევტული კომპანიები და პოლიტიკა
ხელისუფლებასა და უმსხვილეს ფარმაცევტულ ქსელებს შორის, როგორც ჩანს, ძლიერი
კავშირი არსებობს. „პე–ეს–პე“–ს მფლობელი და დამფუძნებელი კახაბერ ოქრიაშვილი, 2004 
წლის აპრილიდან პარლამენტის წევრია, სადაც ის „გაერთიანებულ ნაციონალურ მოძრაობას“ 
წარმოადგენს. ის ასევე ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა და დარგობრივი ეკონომიკისა
და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტების წევრიც არის.33 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა
– საქართველოს“ მიერ ჩატარებულმა პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების კვლევამ
აჩვენა, რომ „ავერსი ფარმა“, „პე–ეს–პე აფთიაქი“ და „ჯიპისი“ მმართველი პარტიის საარჩევნო
კამპანიების ყველაზე მსხვილ დამფინანსებლებს შორის იყვნენ. „ავერსი ფარმამ“ 2007–2010 
წლებში „ნაციონალური მოძრაობის“ საარჩევნო კამპანიები 200 000 ლარით დააფინანსა და
823 997 ლარის საერთო ღირებულების კონტრაქტები გააფორმა სახელმწიფო შესყიდვების
ფარგლებში. „პე–ეს–პე აფთიაქმა“ მმართველი პარტიისთვის 200 000 ლარის ოდენობის
შემოწირულობა გაიღო და სახელმწიფოსთან 141 044 ლარის ღირებულების კონტრაქტები
გააფორმა. „ჯიპისი“–მ 2007–2010 წლებში მმართველი პარტიის საარჩევნო კამპანიები 175 000 
ლარით დააფინანსა და 61 847 ლარის ღირებულების სახელმწიფო შესყიდვების კონტრაქტები
გააფორმა.34

ფარმაცევტული ბაზარი 2009 წლამდე
ფარმაცევტულ ბაზარზე ამჟამად არსებული მდგომარეობის შესწავლა მხოლოდ მისი
განვითარებისა და სპეციფიური მახასიათებლების ანალიზის მეშვეობით არის შესაძლებელი. 
მომდევნო გვერდებზე აღწერილია ამ ბაზრის განვითარება, „წამლისა და ფარმაცევტული
საქმიანობის შესახებ“ კანონში 2009 წელს შეტანილი ცვლილებების შედეგები და ბაზრის
ამჟამინდელი მდგომარეობა.   

                                                          
29იქვე, 27–ე სქოლიო
30„ეი–ბი–სი ფარმაციის“ ვებ–გვერდი: http://www.abc-pharm.com/en/drugstores/PharmaDepot.html
31„ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის“ ვებ–გვერდი:
http://www.ebrd.com/pages/news/press/2011/110921.shtml
32ეფუძნება სამეწარმეო რეესტრის ინფორმაციას. 
33პარლამენტის წევრები, ვებ–გვერდი: http://www.parliament.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=2&cevri_id=1910
34„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ (2011), „პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების კვლევა“
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ბაზრის განვითარება
ბაზრის ამჟამინდელი სტრუქტურა ქაოტური და არასტრუქტურირებული განვითარების
შედეგია, რაც საბჭოთა კავშირის დაშლას მოჰყვა.35 ერთიანი, ცენტრალიზებული ბაზარი, 
რომელზეც მოთხოვნასა და მიწოდებას სახელმწიფო არეგულირებდა, არ შეუცვლია ისეთ
სისტემასა ან პოლიტიკას, რომლისთვისაც დამახასიათებელი იქნებოდა განვითარების
კონკრეტული ხედვა. სუსტმა საკანონმდებლო ბაზამ, რასაც ვარდების რევოლუციამდე თან
ერთვოდა არსებული წესების სუსტი აღსრულება, შედეგად არაორგანიზებული და ქაოტური
ბაზრის ჩამოყალიბება მოიტანა.36

ახალი ბაზრის ჩამოყალიბებამ უზარმაზარი შესაძლებლობები წარმოშვა ახალი
მეწარმეებისთვის. ამასთან ერთად, ახალმა ბაზარმა კარი გაუღო უცხოურ ფარმაცევტულ
პროდუქტებს და მრავალი შესაძლებლობა შექმნა ახლადდამკვიდრებული
იმპორტიორებისათვის. ჩვენი ერთ–ერთი რესპონდენტის შეფასებით, ამ საწყის წლებში
ქართულ ბაზარზე უცხოური ფარმაცევტული პროდუქტების რაოდენობა წელიწადში 25%–
ით იზრდებოდა.37 ამ ზრდამ, რასაც თან ერთვოდა ღია ბაზრის არსებობა და რეგულირების
ნაკლებობა, შექმნა ისეთი მდგომარეობა, სადაც რამდენიმე კომპანიამ სწრაფად მოახერხა
მსხვილ მოთამაშედ ჩამოყალიბება.38 სამმა ყველაზე მსხვილმა კომპანიამ 90–იან წლებში  
დადებითი როლი შეასრულა, რადგან მათ მოახერხეს ახალი შესაძლებლობებით სარგებლობა
და ქართველი მომხმარებლებისთვის იმპორტირებული პროდუქტების მიწოდების
უზრუნველყოფა, რომლებიც ადრე ხელმისაწვდომი არ იყო. ამის მიუხედავად,  სათანადო
პოლიტიკის არარსებობამ, როგორც ჩანს, მათ საშუალება მისცა, რომ საკუთარი მდგომარეობა
არაჯეროვნად გამოეყენებინათ.   

ბაზარზე შესვლის ბარიერები
ბოლო ათწლეულში „ავერსი“, „პე–ეს–პე“ და „ჯიპისი“ ბაზრის მთავარ მოთამაშეებად იქცნენ. 
მათი ზრდა განპირობებულია მართვის ეფექტური სტრატეგიით, რაც მათ მოგების მიღების
საშუალებას აძლევს, რომელიც შემდეგ კომპანიის განვითარებას ხმარდება. დიდი ოდენობის
ფინანსური რესურსები, რომლებიც ამ კომპანიებმა იმპორტის სექტორიდან მიიღეს, ბაზრის
სხვა სექტორებში მათი აქტივობის გაფართოებას მოხმარდა.39 ვინაიდან ბაზარი შედარებით
ახალი ჩამოყალიბებული იყო, ამ კომპანიებმა მის ყველა სექტორში დამკვიდრება სწრაფად
მოახერხეს. 

იმპორტის/დისტრიბუციის სექტორში ამ კომპანიების შეღწევას და დამკვიდრებას ხელი სხვა
პრაქტიკამაც შეუწყო. ძირითად დაინტერესებულ მხარეებთან ინეტერვიუები და ადრე
ჩატარებული კვლევები გვაჩვენებს, რომ ეს სამი კომპანია ბაზარზე დომინანტ მოთამაშედ
მედიკამენტების იმპორტზე ექსკლუზიური წვდომის, ფარული გარიგებებისა და სხვა
საცალო მოვაჭრეებისთვის მაღალი ფიქსირებული მარჟების დაწესების წყალობით იქცა. ეს
პრაქტიკა დაძლეულ იქნა საკანონმდებლო ცვლილებების გზით და მას შემდეგ  მნიშვნელობა

                                                          
35რესპონდენტი, რომელმაც ვინაობის გამხელა არ ისურვა, 15 დეკემბერი
36ინტერვიუ მარინა ბერიძესთან („გახსოვდეს ჰიპოკრატე“) 
37რესპონდენტი, რომელმაც ვინაობის გამხელა არ ისურვა, 25 ოქტომბერი
38ინტერვიუ მარინა ბერიძესთან („გახსოვდეს ჰიპოკრატე“)
39ინტერვიუ ეკა პაატაშვილითან (ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის რეგულირების სამმართველოს
უფროსი), 28 დეკემბერი       
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ნაწილობრივ დაკარგა.40 41 ამის მიუხედავად, ამ პრაქტიკამ გადამწყვეტი როლი შეასრულა
ბაზარზე ამჟამად არსებული მდგომარეობის შექმნაში, რომლის გაგებაც მხოლოდ ამ
პრაქტიკის გათვალისწინებით არის შესაძლებელი. სიტუაციის აღწერა, რომელიც ქვემოთ
არის მოყვანილი, ემყარება ჩვენს გასაუბრებებს ფრამაცევტული ბაზრის მცოდნე რამდენიმე
კომპეტენტურ პირთან, რომლებიც ერთი და იმავე ამბავს გვიყვებოდნენ. თუმცა, "ავერსი" 
ეჭვქვეშ აყენებს ამ მოსაზრბების უმეტესობას.42          

ექსკლუზიური კონტრაქტები  

საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზართან, განსაკუთრებით კი ბაზარზე წინა წლებში არსებულ
მდგომარეობასთან დაკავშირებით ხშირად ახსენებენ მსხვილ ადგილობრივ იმპორტიორებსა
და უცხოელ მომწოდებლებს შორის ექსკლუზიური კონტრაქტების დადების პრაქტიკას.43

მიუხედავად იმისა, რომ ექსკლუზიური კონტრაქტები უჩვეულო პრაქტიკას არ წარმოადგენს, 
მათ ხელი შეუწყვეს ბაზარზე ამჟამინდელი მდგომარეობის შექმნას. „საქართველოში
ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენელთა ასოციაციის“ აღმასრულებელმა
დირექტორმა, ირაკლი მარგველაშვილმა, აღნიშნა, რომ საქართველოში მოქმედ უცხოურ
დისტრიბუტორებსა და მსხვილ ადგილობრივ იმპორტიორებს შორის ე.წ. „ჯენტლმენური
შეთანხმება“ არსებობდა,44 რომლის მიხედვით ერთ ადგილობრივ იმპორტიორს
საქართველოში რეგისტრირებულ კონკრეტულ მედიკამენტზე ექსკლუზიური წვდომით
უნდა ესარგებლა და, შესაბამისად, ერთადერთი კომპანია უნდა ყოფილიყო, რომელიც მთელ
ბაზარს ამ პროდუქტით მოამარაგებდა. მომცრო ფარმაცევტული კომპანიების მფლობელებმა
განგვიცხადეს, რომ ეს მათ ძალზე ურთულებდა საქართველოში რეგისტრირებული
პროდუქტების პირდაპირ უცხოური მომწოდებლებისგან შეძენას.45 როდესაც ისინი უცხოურ
მიმწოდებლებს მიმართავდნენ, ეს უკანასკნელნი მათ ეუბნებოდნენ, რომ ქართულ ბაზარზე
მათ პროდუქტებს სხვა დისტრიბუტორი უკვე ყიდდა და რომ ისინი, შესაბამისად, ახალ
დისტრიბუტორებთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარებით დაინტერესებულნი არ იყვნენ.46

ამგვარი მდგომარეობის გამო, ფარმაცევტული კომპანიები დამოკიდებულნი იყვნენ იმ
ადგილობრივ იმპორტიორებზე, რომლებიც მედიკამენტების იმპორტზე ექსკლუზიური
წვდომით სარგებლობდნენ. ვინაიდან ამგვარი ექსკლუზიური წვდომით მხოლოდ რამდენიმე
კომპანია სარგებლობდა, მთელი ბაზარი ხუთამდე იმპორტიორზე იყო დამოკიდებული.   

უცხოური მიმწოდებლების მიერ ექსკლუზიურ კონტრაქტებზე ხელის მოწერის ორი მიზეზი
სახელდება. პირველი მიზეზი ადმინისტრაციულ ტვირთს უკავშირდება. მსხვილი

                                                          
40ინტერვიუ ვალერი კვარაცხელიასთან („სახალხო აფთიაქის“ გენერალური დირექტორი); ინტერვიუ მარინა
ბერიძესთან („გახსოვდეს ჰიპოკრატე“); The Association of Young Financiers and Businessmen, (2011), The Georgian 
Pharmaceutical Market Conclusions and Recommendations; სტუდია „მონიტორი“ (2009); „ფარმაციის ბნელი მხარე“
41იქვე, მე–40 სქოლიო და რესპონდენტი, რომელმაც ვინაობის გამხელა არ ისურვა  
42 "საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს" მიმოწერა "ავერსისთან", 19 ივნისი 2012 წ.

43იმ ძირითადი დაინტერესებული მხარეებიდან, რომლებსაც ინტერვიუ ჩამოვართვით, ამ კონტრაქტების
არსებობა ექვსმა შენიშნა; ინტერვიუ ვალერი კვარაცხელიასთან („სახალხო აფთიაქის“ გენერალური დირექტორი); 
რესპონდენტი, რომელმაც ვინაობის გამხელა არ ისურვა
44ინტერვიუ ირაკლი მარგველაშვილთან („საქართველოში ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენელთა
ასოციაციის“ აღმასრულებელი დირექტორი) 
45ინტერვიუ ვალერი კვარაცხელიასთან („სახალხო აფთიაქის“ გენერალური დირექტორი); რესპონდენტი, 
რომელმაც ვინაობის გამხელა არ ისურვა
46რესპონდენტი, რომელმაც ვინაობის გამხელა არ ისურვა; სტუდია „მონიტორი“ (2009); „ქართული ფარმაციის
ბნელი მხარე“
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მიმწოდებლებისთვის უფრო მოხერხებული იყო ერთ მსხვილ იმპორტიორთან
თანამშრომლობა, რომელიც საქართველოს მთელ ტერიტორიას ფარავდა და უკვე
გაფორმებული ჰქონდა კონტრაქტები მომცრო ფარმაცევტულ კომპანიებთან.47 კიდევ ერთი
მიზეზი, რომელსაც რესპონდენტები ასახელებენ ის არის, რომ ადგილობრივ იმპორტიორს
შეეძლო საერთაშორისო მიმწოდებლისთვის კონკრეტული პროდუქტის დიდი რაოდენობის
მყისიერად შესყიდვა შეეთავაზებინა, იმ პირობით, რომ მიმწოდებელი სხვა ადგილობრივ
იმპორტიორთან კონტრაქტს არ გააფორმებდა. ადგილობრივი იმპორტიორი იმ
უპირატესობას ღებულობდა, რომ ბაზარზე კონკრეტული პროდუქტის შემომტანი
ერთადერთი კომპანია ხდებოდა, მაშინ როდესაც სხვა კომპანიებს იმავე მიმწოდებელზე
ხელი არ მიუწვდებოდათ.48   

"საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოსთან" მიმოწერისას "ავერსიმ" უარყო
ექსკლუზიური კონტრაქტების არსებობა.49

შეზღუდული წვდომა ხარისხის სერთიფიკატებზე

მედიკამენტების იმპორტირების მსურველი კომპანიებისთვის კიდევ ერთ პრობლემას
ხარისხის სერთიფიკატის მოპოვება წარმოადგენდა, რომელიც 2009 წლამდე სავალდებულო
იყო და რომელზეც ხელი სულ რამდენიმე კომპანიას მიუწვდებოდა. 

ეკა პაატაშვილმა, რომელიც ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის რეგულირების
სამმართველოს უფროსია, განაცხადა, რომ კომპანიას, რომელსაც ფარმაცევტული
პროდუქტების იმპორტირება სურდა, მიმწოდებლისგან უნდა მიეღო ხარისხის
სერთიფიკატი, რომელიც მედიკამენტის ხარისხის გარანტიას იძლეოდა. ასეთ
დოკუმენტებზე ხელი სულ რამდენიმე კომპანიას მიუწვდებოდა. ამის გამო, ფარმაცევტულ
ბაზარზე მხოლოდ 4–5–კომპანია აქტიურობდა.50

ის, თუ რატომ არ მიუწვდებოდათ ხელი ამ დოკუმენტებზე სხვა კომპანიებს, ბოლომდე
ცხადი არ არის. გაურკვეველი რჩება, ხსენებული კომპანიების ექსკულზიური წვდომა იმით
იყო განპირობებული, რომ ისინი აუცილებელი დოკუმენტების მისაღებად უფრო
პროფესიონალურ სტრატეგიას მიმართავდნენ (მაგალითად, უკეთ იცოდნენ წესები და
ასრულებდნენ მათ), თუ უბრალოდ ხელისუფლებასთან საჭირო კონტაქტების ჰქონდათ.51   

შეზღუდული წვდომა რეგისტრირებული მედიკამენტების ნუსხაზე

ზემოხსენებული შეზღუდული წვდომის კიდევ ერთ მიზეზად ის საეჭვო პრაქტიკა
სახელდება, რომელიც საქართველოში რეგისტრირებული მედიკამენტების ნუსხას
უკავშირდება. ამ ნუსხას მთავრობა ადგენს და საქართველოში მხოლოდ მასში შეტანილი
მედიკამენტების იმპორტია შესაძლებელი. წამლის სააგენტოს ყოფილმა თანამშრომელმა
განგვიცხადა, რომ ეს ნუსხა მედიკამენტების იმპორტით დაინტერესებული კომპანიებისთვის
დიდი ხანია ცნობილია, მაგრამ ადრე ის მხოლოდ „ავერსისა“ და „პე–ეს–პე“–სთვის იყო

                                                          
47ინტერვიუ ეკა პაატაშვილთან (ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის რეგულირების სამმართველოს
უფროსი), 28 დეკემბერი
48იქვე, 44–ე სქოლიო  
49 "საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს" მიმოწერა "ავერსისთან", 19 ივნისი 2012 წ.
50ინტერვიუ ეკა პაატაშვილთან (ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის რეგულირების სამმართველოს
უფროსი), 28 დეკემბერი
51ინტერვიუ მარინა ბერიძესთან („გახსოვდეს ჰიპოკრატე“)
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ხელმისაწვდომი, რომელთაც ის სხვადასხვა ალტერნატიული გზებით მოიპოვეს.52 როდესაც
2004 წელს წამლის ახალი სააგენტო ამოქმედდა, ნუსხა გამოქვეყნდა და ყველასათვის
ხელმისაწვდომი გახდა. პრობლემას ის წარმოადგენდა, რომ ნუსხის გამოქვეყნების არანაირი
სამართლებრივი ვალდებულება არ არსებობდა. როდესაც 2007 წელს სამედიცინო
საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო შეიქმნა, ნუსხა საზოგადოებისთვის
კვლავ მიუწვდომელი გახდა.53

ასეთი პრაქტიკის გამო, ფარმაცევტული პროდუქტების დამოუკიდებლად იმპორტირება
ბევრი აფთიაქისთვის რთული იყო. ბევრ კომპანიას ასევე სირთულეები ექმნებოდა იმ
რეგისტრირებული მედიკამენტების ნუსხის მოპოვებისას, რომელთა იმპორტიც დაშვებული
იყო. კომპანიებს მედიკამენტების დამოუკიდებლად რეგისტრირებაც ძალიან უჭირდათ, 
რადგან, გაურკვეველი მიზეზების გამო, ხარისხის დამადასტურებელ დოკუმენტებზე ხელი
სულ რამდენიმე კომპანიას მიუწვდებოდა. ერთ–ერთი მცირე სააფთიაქო ქსელის
მფლობელმა გვითხრა, რომ მან ფარმაცევტული კომპანიების ასოციაციის შექმნა სცადა, რათა
მათ ბაზარზე მეტი გავლენა მოეხდინათ, მაგრამ მისი მცდელობა უშედეგოდ დასრულდა
სხვა კომპანიების მხრიდან ინტერესის არარსებობის გამო.54 ამის მიზეზად მან ის დაასახელა, 
რომ სხვა კომპანიებს არ სურდათ უთანხმოებები ადგილობრივ იმპორტიორებთან, 
რომლებიც მათ საქონლით ამარაგებდნენ, ან რომ ისინი ასეთი თანამშრომლობის
სარგებლიანობას ვერ ხედავდნენ. ფარმაცევტული პროდუქციის მსხვილი იმპორტიორები
ამბობე, რომ ამგვარი სიის არსებობის შესახებ არაფერი სმენიათ.55 თუმცა, სხვა (როგორც წესი, 
უფრო მცირე) კომპანიები ხაზს უსვამენ იმ სირთულეებს, რომლებსაც იმპორტის
მცდელობისას აწყდებოდნენ, ხოლო სააგენტოს ყოფილმა თანამშრომლებმა ასევე
დაადასტურეს მისი არსებობა.

დისტრიბუცია და ფარული გარიგებები

რამდენიმე ჩვენმა რესპონდენტმა განაცხადა, რომ სამ ყველაზე მსხვილ
დისტრიბუტორს/საცალო მოვაჭრეს შორის გავრცელებული პრაქტიკაა ერთმანეთთან იმ
ფარმაცევტული პროდუქტების ფასების შეთანხმება, რომელთა მომწოდებლებთანაც მათ
ექსკლუზიური კონტრაქტები აქვთ გაფორმებული.56 ამ პრაქტიკამ შექმნა  მდგომარეობა, 
როდესაც სამ ყველაზე მსხვილ კომპანიას ხელი ყველა პროდუქტზე მიუწვდება, ყველა სხვა
აფთიაქი კი მათზეა დამოკიდებული.   

„სახალხო აფთიაქის“ მფლობელმა, რომელიც ერთ–ერთი შედარებით მცირე ფარმაცევტული
ქსელია, განაცხადა, რომ მის კომპანიას სამ ძირითად იმპორტიორთან თანამშრომლობის
გარეშე მედიკამენტების საჭირო რაოდენობით შეძენა არ შეუძლია. მან აღნიშნა, რომ ეს
კომპანიები ამ ექსკლუზიურ კონტრაქტებს დღემდე ინარჩუნებენ და, მიუხედავად იმისა, 

                                                          
52ინტერვიუ რესპონდენტთან, რომელმაც ვინაობის გამხელა არ ისურვა, 23 ოქტომბერი 2011 წ.
53ინტერვიუ რესპონდენტთან, რომელმაც ვინაობის გამხელა არ ისურვა, 23 ოქტომბერი  2011 წ.
54რესპონდენტმა ვინაობის გამხელა არ ისურვა. 
55საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს" მიმოწერა "ავერსისთან", 19 ივნისი 2012 წ.
56ინტერვიუ ირაკლი მარგველაშვილთან („საქართველოში ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენელთა
ასოციაციის“ აღმასრულებელი დირექტორი); ინტერვიუ ვალერი კვარაცხელიასთან („სახალხო აფთიაქის“ 
გენერალური დირექტორი); სტუდია „მონიტორი“ (2009), „ფარმაციის ბნელი მხარე“; რესპონდენტები, რომელთაც
ვინაობის გამხელა არ ისურვეს
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რომ „სახალხო აფთიაქი“ მედიკამენტების დამოუკიდებელ იმპორტსაც ეწევა, ის მაინც სამ
ძირითად იმპორტიორზეა დამოკიდებული.57

ეს მექანიზმი სტუდია „მონიტორის“ კვლევით სტატიაშიც არის ნახსენები:

„სამი ძირითადი მოთამაშე (PSP, „ავერსი, GPC) ამ ბაზარზე შეთანხმდა და მომწოდებლები
გადაინაწილეს. ვთქვათ, რომელიღაც თუ მუშაობს „რიხტერთან“, დანარჩენი ორი მასთან არ
მუშაობს. თუ ეუბნები, – ახალი ორგანიზაცია ვარ და მინდა თქვენთან თანამშრომლობა, –
გეუბნებიან, – მე მაქვს ხელშეკრულება უკვე არსებულებთან და მეტი აღარ მჭირდება“, –
აცხადებს ერთ–ერთი აფთიაქის მეპატრონე, რომელიც ვინაობის გამხელას, მოსალოდნელი
პრობლემების შექმნის გამო, უფრთხის. ასეთი აფთიაქები ვერ თანამშრომლობენ მსხვილ
მწარმოებელ კომპანიებთან და იძულებულნი არიან, მედიკამენტები ადგილობრივი
შემომტანებისგან თითქმის საცალო ფასებში შეიძინონ.“ 58

კომპანიებს შორის ფარული გარიგებების არსებობის დამტკიცება მხოლოდ მყარი
მტკიცებულებებით არის შესაძლებელი, როგორიცაა კომპანიებს შორის დადებული
კონტრაქტები, ხოლო ჩვენ ასეთი კონტრაქტების შესახებ ინფორმაცია არ გვაქვს. "პე-ეს-პეს" 
და "ავერსის" მტკიცებით, ამ კომპანიებს შორის გარიგებას არასოდეს ჰქონია ადგილი და
ისინი ერთმანეთის კოკურენტები არიან.59

ამის მიუხედავად, გვსურს აღვნიშნოთ, რომ ჩვენი წყაროების დიდი ნაწილი მიუთითებს
„ავერსის“, „პე–ეს–პე“–სა და „ჯიპისი“–ს შორის ფარული გარიგებების არსებობაზე
(განსაკუთრებით წინა წლებში), რომლებიც იმპორტისა და დისტრიბუციის დონეზე
შეთანხმებული ფასების დაწესებას გულისხმობდა.60   

მაღალი მოგების მარჟები

როგორც რამდენიმე ჩვენი რესპონდენტი და ასევე არსებული კვლევების ავტორები
აღნიშნავენ,  სამი ყველაზე მსხვილი იმპორტიორი სარგებლობდა მათ მიერ
განხორციელებულ ე.წ. „ექსკლუზიური მედიკამენტების“ იმპორტზე სხვა კომპანიების
დამოკიდებულებით და მათ ამ მედიკამენტებს ძალზე მაღალ ფასებში აწვდიდა. ისინი
ექსკლუზიურად იმპორტირებულ მედიკამენტებს სხვა აფთიაქებს საცალო ფასზე მხოლოდ
14 პროცენტით დაბალ ფასად აწვდიდნენ. ერთ–ერთმა ჩვენმა რესპონდენტმა, რომელსაც ამ
ბაზარზე მუშაობის რამდენიმეწლიანი გამოცდილება აქვს, განაცხადა:  

„მსხვილმა იმპორტიორებმა შექმნეს აფთიაქების ქსელი და შეძლეს, რომ, საერთო
მედიკამენტების მაღალ ფასად (საცალო ფასზე მხოლოდ 10 პროცენტით ნაკლებად) გაყიდვის
გზით, თანამიმდდევრულად გაეკოტრებინათ მცირე ზომის კომპანიები. ამგვარად, 
შედარებით მცირე ზომის კომპანიებისთვის შეუძლებელი იყო მათთვის კონკურენციის
გაწევა და ბაზარზე პოზიციის შენარჩუნება“.61  

„ეს ასე ხდება: ერთი კომპანია ახდენს მედიკამენტი X–ის იმპორტს, მეორეს კი მედიკამენტი
Y–ი შემოაქვს და ისინი ამ მედიკამენტებს ერთმანეთს უნაწილებენ. იმპორტირებული
                                                          
57 ინტერვიუ ვალერი კვარაცხელიასთან („სახალხო აფთიაქის“ გენერალური დირექტორი) 
58იქვე, 52–ე სქოლიო; სტუდია „მონიტორი“ (2009), „ფარმაციის ბნელი მხარე“ 
59 "საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს" მიმოწერა "ავერსისთან", 19 ივნისი 2012 წ.; "საერთაშორისო
გამჭვირვალობა - საქართველოს" ინტერვიუ "პე-ეს-პეს" დირექტორ გოჩა გოგილაშვილთან.
60სტანდარტიზებული ინტერვიუები
61ინტერვიუ რესპონდენტთან, რომელმაც ვინაობის გამხელა არ ისურვა, 3 ოქტომბერი
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მედიკამანტების ერთმანეთში განაწილებისა და სხვა აფთიაქებისთვის მათი ფიქსირებულ
ფასად მიყიდვის გზით, ამ კომპანიებმა მოახერხეს ოლიგოპოლიის შექმნა. ვინაიდან ისინი
ძირითადი იმპორტიორები იყვნენ და მწარმოებლებთან ექსკლუზიური კონტრაქტები
ჰქონდათ გაფორმებული, მათ შექმნეს ისეთი მდგომარეობა, როდესაც აფთიაქები მათ
მოწოდებაზე არიან დამოკიდებული. მწარმოებლებთან კონტრაქტის გაფორმება სხვა არც
ერთ იმპორტიორს არ შეუძლია. ძირითადი იმპორტიორების მხრიდან იმპორტის ბაზრის
კონტროლისა და ექსკლუზიური მედიკამენტების ერთმანეთში განაწილების გამო, ყველა
აფთიაქი, რომელსაც უცხოური მედიკამენტებით ვაჭრობა სურს, მათზეა დამოკიდებული“.62    

გოჩა გოგილაშვილმა, რომელიც „პე–ეს–პე“–ს გენერალური დირექტორია, ამ მოსაზრების
საპასუხოდ ბრძანა, რომ მოგების ფიქსირებული მარჟის გამოყენება ბაზარზე ჩვეულებრივი
პრაქტიკაა, რომელიც კომპანიას საშუალებას აძლევს, მოგება მიიღოს იმ მედიკამენტების
დისტრიბუციიდან, რომლებსაც საკუთარ აფთიაქებში არ ყიდის.63

საკანონმდებლო ცვლილებები და იმპორტის შესაძლებლობების გაფართოება
საქართველოს პარლამენტმა 2009 წელს „წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“ 
კანონში ცვლილებები შეიტანა, რომლებიც ბაზარზე კონკურენციის გაზრდას ისახავდა
მიზნად.64 ამ ცვლილებებმა მედიკამენტების იმპორტისთვის დაწესებული ბარიერები მოხსნა
და კომპანიებს იმპორტის უფრო ფართო შესაძლებლობები მისცა. საკანონმდებლო
ცვლილებებმა დაარეგულირა მედიკამენტების იმპორტთან დაკავშირებული ისეთი
პრობლემები, როგორებიც იყო ხარისხის დამადასტურებელ დოკუმენტებზე წვდომის
უქონლობა და მხოლოდ იმ მედიკამენტების იმპორტის შესაძლებლობა, რომლებიც
საქართველოში იყო რეგისტრირებული. 

იმპორტის შესაძლებლობები გაფართოვდა ე.წ. „აღიარების პოლიტიკისა“ და მედიკამენტების
პარალელური იმპორტის დაშვებით. აღიარების პოლიტიკა ორი ტიპის „აღიარებას“ 
ითვალისწინებს: (1) წინასწარი აღიარება მიღებული საერთაშორისო პარტნიორის მიერ ან
ეროვნული აღიარება; (2) ალტერნატივის სახით, საქართველოში  ორიგინალი ბრენდი ან
გენერიკი შეიძლება დარეგისტრირდეს ფარმაცევტული სფეროს მარეგულირებელი წინასწარ
აღიარებული მთავრობათაშორისი ორგანოს ან უცხოეთის რომელიმე ქვეყნის
მარეგულირებელი ორგანოს მიერ აღიარების საფუძველზე.65 ამ ორგანოთა ნუსხა მოიცავს
ევროპის წამლის სააგენტოსა (EMA) და სხვადასხვა ევროპული ქვეყნების, ასევე, აშშ–ის, 
იაპონიის, ავსტრალიისა და ახალი ზელანდიის, მარეგულირებელ ორგანოებს. ეს
გულისხმობს, რომ პროდუქტების რეგისტრაცია შესაძლებელია უცხოური უწყების მიერ
წინასწარი აღიარების საფუძველზე და ამისთვის მწარმოებლის მიერ გაცემული ხარისხის
სერტიფიკატები საჭირო არ არის.66           

ამასთან ერთად, განახლებული კანონი პარალელურ იმპორტს უშვებს და ბაზარზე იმ
სამედიცინო პროდუქტების შემოტანის საშუალებას იძლევა, რომლებიც თავდაპირველმა
იმპორტიორმა უკვე დაარეგისტრირა. შესაბამისად, საქართველოს ბაზარზე ამ პროდუქტების
                                                          
62იქვე, 57–ე სქოლიო
63ინტერვიუ გოჩა გოგილაშვილთან („პე–ეს–პე“–ს გენერალური დირექტორი) 
64 „საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის 2011-2015 წწ. სახელმწიფო სტრატეგია: ხელმისაწვდომი  ხარისხიანი
ჯანდაცვა“, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.    
65Ivestor.ge (2010) Importing Pharmaceutical Products into the Georgian Market: An Overview.  
66იქვე, 61–ე სქოლიო
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მომდევნო შემომტანს მათი ხელახალი რეგისტრაცია არ სჭირდება. ამასთანავე, ბაზარზე
მედიკამენტის შემოსატანად, იმპორტიორმა უნდა წარადგინოს მომწოდებლის თანხმობა და
ინფორმაცია პროდუქტისა და შეფუთვის შესახებ, რომელთა რეგისტრაცია, მწარმოებლის
ქვეყანაში რეგისტრაციის შემთხვევაში, საქართველოში აუცილებელი აღარ არის.67 ამგვარად, 
ახალი საკანონმდებლო ცვლილებები კომპანიას უფლებას აძლევს, ევროპის ბაზარზე ეძებოს
სხვა მწარმოებლის მიერ წარმოებული ან სხვაგვარად შეფუთული ყველაზე იაფი
მედიკამენტები, რომლებიც საქართველოში რეგისტრირებული არ არის, მაგრამ
რეგისტრირებულია საქართველოს ხელისუფლების მიერ აღიარებულ სახელმწიფოში. ეს
მნიშვნელოვნად ზრდის როგორც გენერიკების, ისე ორიგინალი ბრენდების სხვადასხვა
არხებით იმპორტირების შესაძლებლობებს. 

ჩვენი ყველა რესპონდენტი ახალ კანონს დადებით სტიმულად მიიჩნევს ბაზრისთვის. ის
იმპორტიორებს კონკრეტულ ქვეყანაში კონკრეტული მედიკამენტის ყველაზე იაფი
ვარიანტის შერჩევის შესაძლებლობას სთავაზობს. რაც უფრო მნიშვნელოვანია, კანონი
კომპანიებს შესაძლებლობას აძლევს, შეიძინონ ახალი მედიკამენტები, რომელთა შემოტანა
ადრე ქართულ ბაზარზე დაშვებული არ იყო ან რომელთა დისტრიბუცია ძალზე რთული
იყო. იმ ახალი შესაძლებლობების წყალობით, რომელსაც კანონი კომპანიებს სთავაზობს, მათ
ახალი არხების გამოყენებით ფარმაცევტული პროდუქტების იმპორტის მეტი საშუალება
აქვთ. ახალმა კანონმა მოხსნა ისეთი ზემოთაღნიშნული პრობლემები, როგორიც იყო
რეგულირებით გამოწვეული შეზღუდული წვდომა უცხოურ დისტრიბუტორებზე. 

იმპორტის ახალმა შესაძლებლობებმა, ამავე დროს, ბაზარზე დამკვიდრებულ იმპორტიორებს
საშუალება მისცა, რომ მედიკამენტები პირდაპირ ევროპული ბაზრიდან შემოეტანათ, სადაც
ისინი ხშირად უფრო იაფია, ვიდრე დსთ-ს ქვეყნებში. იმპორტის გაზრდილი
შესაძლებლობებისა და ევროპულ ბაზარზე გაიოლებული წვდომის წყალობით, ბაზარზე
დამკვიდრებულ იმპორტიორებს ამჯამად უფრო იაფ მედიკამენტებზე მიუწვდებათ ხელი.68

დღევანდელი მდგომარეობა ფარმაცევტულ ბაზარზე

იმპორტი და დისტრიბუცია
კომპანიების საბაზრო წილები კერძო კომერციულ ინფორმაციად ითვლება და, შესაბამისად, 
საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომი არ არის. ამ კვლევაში იმპორტის წილების
გაანგარიშება ეფუძნება იმპორტის ოდენობას აშშ დოლარებში, რომელიც ჯანმრთელობის
სამინისტროს 2010 წლის იმპორტის მონაცემებშია მითითებული.69 ამ ანგარიშში
გამოყენებული ინფორმაცია საბაზრო წილების შესახებ მოცემულია „ახალგაზრდა
ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის“ ადრინდელ კვლევებსა და ინვესტორებისთვის
ჩატარებულ ფარმაცევტული ბაზრის ანალიზში, რომელიც საქართველოს მთავრობის

                                                          
67Komsa International (2011) Investment Guide; Opportunities in Georgia’s Pharmaceutical Sector, მომზადებულია
საქართველოს მთავრობასთან თანამშრომლობით 2011 წლის დეკემბერში
68"საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს" მიმოწერა "ავერსისთან", 19 ივნისი 2012 წ.

69ჯანმრთელობის სამინისტროს ვებ–გვერდი, ფარმაცევტული საქმიანობა, http://moh.itdc.ge/
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მხარდაჭერით განხორციელდა.70 ამასთან ერთად, ჩვენი მონაცემები რესპონდენტების მიერ
მოწოდებული არაოფიციალური მონაცემების გამოყენებითაც გადავამოწმეთ.71

სხვადასხვა წყაროები განსხვავებულ ინფორმაციას გვთავაზობენ საბაზრო წილების შესახებ. 
მაგალითად, "ავერსის" შეფასებით, ამ კომპანიის საბაზრო წილი დაახლოებით 20 
პროცენტია.72 თუმცა, რადგანაც შესაბამისი ინფორმაცია ხელმისაწვდომი არ არის, ვითარება
კვლავაც ბუნდოვანია, ხოლო საბაზრო წილების სიდიდე კამათის საგნად რჩება.

ჩვენი მონაცემები აჩვენებს, რომ „ავერსისა“ და „პე–ეს–პე“–ს ყველაზე დიდი საბაზრო წილები
აქვთ, მათ შემდეგ კი „ჯიპისი“ და „ეიბისი ფარმაცია“ მოდიან. ერთობლივად, ამ კომპანიებზე
იმპორტის თითქმის სამი მეოთხედი მოდის.73  

გრაფიკი 1: ფარმაცევტული პროდუქტების იმპორტის წილები 74

მონაცემები ასევე აშკარად აჩვენებს, რომ „ეიბისი ფარმაცია“ სწრაფი ტემპით იზრდება და
ერთ–ერთი უმსხვილესი იმპორტიორი ხდება.75 ამ კომპანიის წილი 2004–2012 წლებში 4-დან  
12 პროცენტამდე გაიზარდა, რაც კომპანიის მიერ იმპორტის გაზრდილი შესაძლებლობების
ეფექტიანად გამოყენებით შეიძლება აიხსნას. „ეიბისი ფარმაცია“ ჯერჯერობით ერთადერთი
კომპანიაა, რომელმაც ასეთი სწრაფი ზრდის მიღწევა შეძლო, რადგანაც ბაზარზე სხვა ასეთი
კომპანია არ გამოჩენილა. ჩვენს რესპონდენტთა უმრავლესობას მიაჩნია, რომ კონკურენციის
ზრდა „ეიბისი ფარმაციის“ არსებობას და ბაზარზე ადრე დამკვიდრებული კომპანიების მიერ
მის გამოჩენაზე რეაგირებას უკავშირდება. დიდი საბაზრო წილების არსებობა ადასტურებს
საბაზრო ძალაუფლების მაღალ კონცენტრაციას და ამყარებს ჩვენს მიერ ჩატარებულ
                                                          
70The Association of Young Financiers and Businessmen, (2011), The Georgian Pharmaceutical Market Conclusions and 
Recommendations; Komsa International (2011) Investment Guide; Opportunities in Georgia’s Pharmaceutical Sector, 
მომზადებულია საქართველოს მთავრობასთან თანამშრომლობით 2011 წლის დეკემბერში; იმ რესპონდენტების
მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, რომელთაც ვინაობის გამხელა არ ისურვეს
71კონფიდენციალური მონაცემები, რომლებსაც ბანკები  შიდა ინფორმაციად იყენებენ
72 " საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს" მიმოწერა "ავერსისთან", 19 ივნისი 2012 წ.

73იქვე, 65–ე სქოლიო
74იქვე, 65–ე და 66–ე სქოლიოები
75 „ეიბისი ფარმაციის“ ვებ–გვერდი: http://www.abc-pharm.com/en/about-us/history.html
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ინტერვიუებსა და წინა კვლევებში ხშირად გაჟღერებულ მოსაზრებას, რომ ბაზარზე
ოლიგიპოლია არსებობს.76

საცალო გაყიდვების სექტორი
საქართველოში დაახლოებით 2,400 აფთიაქია.77 ამ აფთიაქებს საცალო გაყიდვებით
დაკავებული 2,000 კომპანია ფლობს, რომელთა უმეტესობას ერთი ან ორი აფთიაქი აქვს, 46 
კომპანია კი ორზე მეტი აფთიაქის მფლობელია.78 საქართველოს ფარმაცევტულ სექტორში
ინვესტირების გზამკვლევი აცხადებს, რომ აფთიაქების ეს რიცხვი ძალზე მაღალია, რადგან
ქვეყანაში ყოველ 1,500 მოსახლეზე თითო აფთიაქი მოდის.79 გზამკვლევი, რომელიც „კომსა
ინტერნეიშენალმა“ საქართველოს მთავრობასთან თანამშრომლობით მოამზადა, განმარტავს, 
რომ აფთიაქების სიმრავლე მოგების მაღალი მარჟების არსებობის შედეგია, რაც ამ სექტორში
კონკურენციის ნაკლებობით არის გამოწვეული და კომპანიებს ახალი აფთიაქების
ფინანსური პრობლემების გარეშე გახსნის საშუალებას აძლევს.80   

გრაფიკი 2: აფთიაქების რიცხვი ფარმაცევტული კომპანიების მიხედვით81

საცალო გაყიდვების უმსხვილეს ქსელს „ავერსი“ წარმოადგენს, რომელიც თავის ვებ–
გვერდზე აცხადებს, რომ 213 აფთიაქს ფლობს.82 სიდიდით მეორე ქსელი „პე–ეს–პე“–ა, 
რომელიც 170 აფთიაქის მფლობელია,83 „ჯიპისი“–ს ქსელში კი 44 აფთიაქი შედის.84 „ეიბისი

                                                          
76 სტუდია „მონიტორი“ (2009), „ფარმაციის ბნელი მხარე“; და ამ კვლევაში გამოყენებული გამოკითხვა
77 Komsa International (2011) Investment Guide; Opportunities in Georgia’s Pharmaceutical Sector, მომზადებულია
საქართველოს მთავრობასთან თანამშრომლობით 2011 წლის დეკემბერში
78 იქვე, 71–ე სქოლიო
79იქვე, 71–ე სქოლიო  
80იქვე, 71–ე სქოლიო  
81The Association of Young Financiers and Businessmen, (2011), The Georgian Pharmaceutical Market Conclusions and 
Recommendations; Komsa International (2011) Investment Guide; Opportunities in Georgia’s Pharmaceutical Sector, 
მომზადებულია საქართველოს მთავრობასთან თანამშრომლობით 2011 წლის დეკემბერში
82„ავერსის“ ვებ–გვერდი: http://www.aversi.ge/.
83ინტერვიუ გოჩა გოგილაშვილთან („პე–ეს–პე“–ს გენერალური დირექტორი) 
84„ჯიპისი“–ს ვებ–გვერდი:
http://www.gpc.ge/index.php?option=com_content&task=view&id=192&task=view&Itemid=28&lang=ka
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ფარმაცია“ „ფარმადეპოს“ ბრენდის ქვეშ მოქმედი დაახლოებით 27 აფთიაქის მფლობელია.85

„ავერსი“ და „პე–ეს–პე“ ორადორი კომპანიაა, რომლებსაც აფთიაქები დედაქალაქთან ერთად
რეგიონებშიც აქვთ. 

ვინაიდან „ავერსი“, „პე–ეს–პე“ და „ჯიპისი“ ბაზარზე ყველაზე მსხვილი დისტრიბუტორები
არიან, ისინი სარგებლობენ იმით, რომ ბაზარი ფრაგმენტირებულია და მცირე საცალო
მოვაჭრეებისგან შედგება, რომელთაც მედიკამენტების დამოუკიდებლად იმპორტირება არ
შეუძლიათ. შედარებით მცირე ფარმაცევტული ქსელის, „სახალხო აფთიაქის“, მეპატრონემ
განაცხადა, რომ მარაგის შესავსებად ყველა აფთიაქი „ავერსის“, „პე–ეს–პე“–სა და „ჯიპისი“–ს
მიერ იმპორტირებულ საქონელზეა დამოკიდებული, მაშინაც კი, თუ თავადაც აწარმოებს
მედიკამენტების იმპორტს.86 ფარმაცევტულ ბაზარზე ინვესტირების გზამკვლევი აცხადებს, 
რომ მსხვილი იმპორტიორ-დისტრიბუტორები და საცალო მოვაჭრეები სარგებლობენ მცირე
მესაკუთრეების მფლობელობაში მყოფი თითქმის 2,000 აფთიაქის არსებობით, რომლებსაც
იმპორტის დამოუკიდებლად განხორციელება არ შეუძლიათ.87 მოგების ის მარჟა, რომელსაც
“ავერსი“, „პე–ეს–პე“ და „ჯიპისი“ მცირე საცალო მოვაჭრეებთან მიმართებაში იყენებენ, ისეთ
მდგომარეობას ქმნის, როდესაც ამ საცალო მოვაჭრეებს მედიკამენტების კონკურენტულ
ფასად გაყიდვა არ შეუძლიათ, რაც მათ ბაზარზე დარჩენას ძალიან ურთულებს და ხელს
უშლის გაფართოებაში.88 ამავე დროს, „ავერსის“, „პე–ეს–პე“–სა და „ჯიპისი“–ს თავისუფლად
შეუძლიათ  პროდუქციის ფასების ადაპტირება საკუთარ აფთიაქებში. 

საცალო გაყიდვების ბაზარზე 2009 წელს „ეიბისი ფარმაციის“ შესვლამ ფასების საერთო
კლება გამოიწვია, რადგან იმპორტის მაღალი წილის წყალობით კომპანიამ შეძლო, რომ
თავის აფთიაქებში მედიკამენტების ფასები დამოუკიდებლად განესაზღვრა და ისინი
მომხმარებლისთვის დაბალ ფასად შეეთავაზებინა. ამის მიუხედავად, ამ პოზიტიურ
მოვლენას („ეიბისი ფარმაციის“ ბაზარზე გამოჩენას) არ შეუცვლია სისტემა, რომელშიც 2,000-
მდე აფთიაქი საქონლის 60 პროცენტზე მეტს „ავერსის“, „პე–ეს–პე“–სა და „ჯიპისი“–სგან
ყიდულობს. საცალო გაყიდვების ბაზარზე ამ სამი კომპანიის გავლენა განპირობებულია მათი
დომინირებით იმპორტ-დისტრიბუციის დონეზე და ფრაგმენტირებული ბაზრით, რომელიც
ძირითადად მცირე ფარმაცევტული კომპანიებისგან შედგება. 

დომინირება საცალო გაყიდვების ბაზარზე; „ფარმაცენტრის“ ისტორია
ბაზარზე „ეიბისი ფარმაციის“ გამოჩენამ და „ფარმადეპოს“ ბრენდის ქვეშ მოქმედი
აფთიაქების გახსნამ, როგორც ჩანს, სხვა კომპანიებს რეაგირებისკენ უბიძგა. მას შემდეგ, რაც
„ფარმადეპომ“ აფთიაქები გახსნა და გაყიდვების აგრესიული კამპანის წყალობით ბევრი
მომხმარებელი მიიზიდა, ბაზარზე ახალი საცალო მოვაჭრე, „ფარმაცენტრი“, გააქტიურდა. 
„ფარმაცენტრის“ აფთიაქებში, „ფარმადეპოს“ მსგავსად, მედიკამენტები 20–25-პროცენტიანი
ფასდაკლებით იყიდებოდა. „ფარმაცენტრის“ აფთიაქები ყოველთვის „ფარმადეპოს“ 
ფილიალების ახლოს იხსნებოდა და მათ მომხმარებლებს ართმევდა.89    

                                                          
85 http://www.abc-pharm.com/en/drugstores/PharmaDepot.html
86ინტერვიუ ვალერი კვარაცხელიასთან („სახალხო აფთიაქის“ გენერალური დირექტორი) 
87Komsa International (2011) Investment Guide; Opportunities in Georgia’s Pharmaceutical Sector, მომზადებულია
საქართველოს მთავრობასთან თანამშრომლობით 2011 წლის დეკემბერში
88სტუდია „მონიტორი“ (2009), „ფარმაციის ბნელი მხარე“  
89The Association of Young Financiers and Businessmen, (2011), The Georgian Pharmaceutical Market Conclusions and 
Recommendations. 
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ჩვენმა რამდენიმე რესპონდენტმა, ისევე როგორც „ახალგაზრდა ფინანსისტთა და
ბიზნესმენთა ასოციაციის“ მიერ ადრე ჩატარებული კვლევის ავტორებმა, ეს სიტუაცია დიდი
კომპანიების მყისიერ რეაქციად შეაფასა, რომელთა მიზანს ბაზარზე ახალი მოთამაშის
შესაძლო გაფართოებისთვის ხელის შეშლა წარმოადგენდა.90 ჩვენ  ამ ვარაუდის
ნამდვილობის გადამოწმება ქართული კომპანიების შესახებ საჯარო რეესტრში არსებული
მონაცემების შესწავლით ვცადეთ.  

არსებობს ირიბი მტკიცებულებები, რომლებიც ადასტურებს ადრინდელ მოსაზრებას, 
რომლის მიხედვით, „ფარმაცენტრი“ „პე–ეს–პე“–სთან იყო დაკავშირებული. „ფარმაცენტრის“ 
დირექტორად კახაბერ ფანჩულიძე იყო რეგისტრირებული, რომელიც „პე–ეს–პე“–ს
დირექტორადაც მუშაობდა.91 ამასთან ერთად, „ფარმაცენტრის“ ადრინდელი იურიდიული
მისამართი ინგოროყვას 1 იყო, რომელიც ამჟამად „პე–ეს–პე აფთიაქის“ მისამართია.92

მართალია, ამ მონაცემების საფუძველზე ჩვენ არ შეგვიძლია დაბეჯითებით ვამტკიცოთ, რომ
„ფარმაცენტრი“ „პე–ეს–პე“–ს ჩრდილოვანი კომპანიაა, მაგრამ დაინტერესებულ მხარეებთან
ჩატარებული ინტერვიუები, ადრე გამოქვეყნებული სტატიები და საჯარო რეესტრის
მონაცემები სწორედ ამაზე მიუთითებს.93    

ფასები
ბოლო პერიოდში, საერთაშორისო ფონდმა „კურაციომ“ 2009–2011 წლებში მედიკამენტების
ფასებისა და ფასნამატების ამომწურავი სტატისტიკური კვლევა გამოაქვეყნა.94 დროის ეს
მონაკვეთი იძლევა შესაძლებლობას, რომ გაანალიზდეს იმპორტის იმ გაზრდილი
შესაძლებლობების გავლენა, რომლებიც 2009 წელს მიღებულმა საკანონმდებლო
ცვლილებებმა შექმნა. კვლევისათვის მედიკამენტების ნუსხის განსაზღვრა მსოფლიო
ჯანდაცვის ორგანიზაციის კრიტერიუმების საფუძველზე მოხდა და ის ამ ჯგუფის
მედიკამენტების ბაზარზე ამჟამად არსებული ტენდენციების  რეპრეზენტატულ სურათს
იძლევა.95 "ავერსი" ეჭვქვეშ აყენებს ამ კვლევის შედეგებს.96 თუმცა, ჩვენი გამოცდილებიდან
გამომდინარე, ეს კვლევა დღეისათვის არსებული ერთადერთი წყაროა, რომელიც დროის
შედარებით დიდ მონაკვეთს მოიცავს და გამართულ მეთოდოლოგიას ემყარება.   

ერთეულის მედიანური ფასის ცვლილება

მე–3 გრაფიკი აჩვენებს, რომ 2009–2011 წლებში მედიკამენტებზე არსებული ერთეულის
მედიანური ფასი შემცირდა, რაც განსაკუთრებით საგრძნობი იყო 2011 წელს და ასევე
ორიგინალი ბრენდების შემთხვევაში. ამის მიუხედავად, მონაცემთა ანალიზი გვაჩვენებს, 
რომ ფასების კლება ორიგინალი ბრენდების მხოლოდ 27 პროცენტს და ყველაზე
დაბალფასიანი გენერიკების 21 პროცენტს შეეხო, დანარჩენი მედიკამენტების ფასები კი

                                                          
90იქვე, 83–ე სქოლიო
91 სამეწარმეო  რეესტრის ვებ–გვერდი: https://enreg.reestri.gov.ge/main.php?exit_url=https://public.reestri.gov.ge
92„ყვითელი ფურცლები"
http://yell.ge/srch_adv.php?lan=2&name=&city_id=0&address=1+Ingorokva+&keywords=&phone=&Submit.x=26&Submit.y
=1
93იქვე, 85–ე სქოლიო
94თ. გოცაძე (2011), „მედიკამენტების ფასის და ფიზიკური ხელმისაწვდომობის ცვლილებები 2009–2011 წლებში“, 
საერთაშორისო ფონდი „კურაციო“,   http://www.curatiofoundation.org/upfiles/dfltcontent/197_2.pdf
95იქვე, 88–ე სქოლიო
96"საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს" მიმოწერა "ავერსისთან", 19 ივნისი 2012 წ.
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გაიზარდა.97 ამ შედეგების საფუძველზე, შეიძლება ითქვას, რომ მედიანური და საშუალო
ფასის კლების მიუხედავად, მედიკამენტების სამი მეოთხედის ფასები გაიზარდა. 

გრაფიკი 3: ერთეულის მედიანური ფასის ცვლილება ლარში და იმ მედიკამენტების
პროცენტული რაოდენობა, რომელთა ფასიც გაიზარდა/შემცირდა98
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მედიკამენტების ფასის მატება /კლება 
2009–2011

მა ტება
კლ ება

შეუსაბამობა ფასების საერთო კლებასა და ფაქტობრივ კლებას შორის, რომელიც
მედიკამენტების ერთი მეოთხედის შემთხვევაში ფიქსირდება, დამატებით კვლევას
მოითხოვს. ჩვენმა რესპონდენტებმა ამ მოვლენის ორგვარი ახსნა შემოგვთავაზეს. ერთ–ერთი
ვერსიის მიხედვით, დისტრიბუტორებმა შესაძლოა მედიკამენტების ერთი ჯგუფის ფასები
განგებ დაწიეს, რათა ბაზრის განვითარების შესახებ პოზიტიური იმიჯის შექმნისთვის
შეეწყოთ ხელი.99 მეორე ვერსიის თანახმად, მედიკამენტების ზოგი ჯგუფის შემთხვევაში
კონკურენცია უფრო დიდია, რაც იმპორტის შესაძლებლობების გაზრდის შედეგად ახალი
კონტრაქტების გაფორმებით არის გამოწვეული. 

სხვადასხვა ტიპის აფთიაქების მიხედვით ორიგინალი ბრენდებისა და ყველაზე
დაბალფასიანი გენერიკების ერთეულის მედიანური ფასის ცვლილების ანალიზი გვაჩვენებს, 
რომ „ავერსიში“, „პე–ეს–პე“–სა და „ჯიპისი“–ში ორიგინალ ბრენდებზე ფასების ყველაზე
დიდი კლება ფიქსირდება, ყველაზე დაბალფასიან გენერიკებზე კი ფასების ყველაზე დიდ
ზრდას აქვს ადგილი. საერთაშორისო ფონდ „კურაციოს“ მოსაზრებით, ფასების ეს კლება
შესაძლოა ამ კომპანიების მოკლევადიანი სტრატეგიის ნაწილი იყოს, რომელიც ახალი
კონკურენტების ბაზრიდან განდევნას ისახავს მიზნად.100

                                                          
97Gotsadze T. (2011) Rationalization of Pharmaceutical Expenditures in Georgia, Partnership for Social Initiatives.
98იქვე, 88–ე სქოლიო  
99 The Association of Young Financiers and Businessmen, (2011), The Georgian Pharmaceutical Market Conclusions and 
Recommendations. 
100იქვე, 88–ე სქოლიო
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გრაფიკი 4: ერთეულის მედიანური ფასის ცვლილება ფარმაცევტული კომპანიებისა და
რეგიონების მიხედვით101

ამ გრაფიკზე მოცემული კატეგორია „სხვა“ ბაზარზე არსებულ სხვა, უფრო მცირე ქსელებს
გულისხმობს („პე–ეს–პე“–ს, „ავერსისა“ და „ჯიპისი“–ს გარდა), მცირე კომპანიები და
აფთიაქები კი დამოუკიდებელი კომპანიების კატეგორიაში შედიან.  

მე–4 გრაფიკიდან ჩანს, რომ სამ უმსხვილეს ფარმაცევტულ ქსელში ყველაზე მეტად
შემცირდა ორიგინალი ბრენდების ერთეულის მედიანური ფასი, ყველაზე დაბალფასიანი
გენერიკების ფასი კი ყველაზე მეტად გაიზარდა. გრაფიკი ასევე აჩვენებს, რომ, თბილისთან
შედარებით, რეგიონებში ყველაზე დაბალფასიანი გენერიკების ერთეულის მედიანური ფასი
უფრო მეტად გაიზარდა, ორიგინალი ბრენდების ფასი კი ნაკლებად შემცირდა. რამდენიმე
ჩვენმა რესპონდენტმა განაცხადა, რომ სხვადასხვა რეგიონებს შორის კონკურენციის დონე
განსხვავებულია,102 თუმცა ჩვენს მონაცემებში არსებული განსხვავებები ამ მოსაზრების
დასადასტურებლად საკმარისი არ არის. ამასთან ერთად, მონაცემები გვაჩვენებს, რომ, ბოლო
სამი წლის განმავლობაში, ორიგინალი ბრენდებისა და ყველაზე დაბალფასიანი გენერიკების
ერთეულის მედიანური ფასი,  საკმაოდ სტაბილურია როგორც კომპანიების, ისე რეგიონების
მიხედვით. ეს იმის მანიშნებელია, რომ კონკურენციის რეალურ მატებას ან კლებას ადგილი
არ ჰქონია და რომ მდგომარეობა ამ მხრივ უცვლელი რჩება.  

                                                          
101თ. გოცაძე (2011), „მედიკამენტების ფასის და ფიზიკური ხელმისაწვდომობის ცვლილებები 2009–2011 წლებში“, 
საერთაშორისო ფონდი „კურაციო“, http://www.curatiofoundation.org/upfiles/dfltcontent/197_2.pdf
102ინტერვიუ დევი ხეჩინაშვილთან („საქართველოს სადაზღვევო ასოციაციის“ ხელმძღვანელი), 2011 წლის 27 
ოქტომბერი
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გრაფიკი 5: მედიკამენტების ფიზიკური ხელმისაწვდომობა რეგიონებში103
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მედიკამენტების ფიზიკური ხელმისაწვდომობის დონე რეგიონებს შორის მნიშვნელოვნად
განსხვავდება. მიუხედავად იმისა, რომ ხელმისაწვდომობის დონე ზოგადად გაიზარდა, 
ფონდ „კურაციოს“ მოსაზრებით, ის მაინც ძალზე დაბალია, განსაკუთრებით ყველაზე
დაბალფასიანი გენერიკების შემთხვევაში. 

ფასნამატები
მომდევნო გრაფიკი გვაჩვენებს, რომ 2011 წელს ორიგინალი ბრენდების საშუალო ფასნამატი
მნიშვნელოვნად შემცირდა, რაც კონკურენციის ზრდაზე მიუთითებს. ამის მიუხედავად, 
ყველაზე დაბალფასიანი გენერიკების საშუალო ფასნამატი მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა და
კვლავ ძალზე მაღალი რჩება, რაც იმის ნიშანია, რომ ამ სეგმენტში კონკურენცია ნაკლებია. 
ყველაზე დაბალფასიან გენერიკებზე მაღალი ფასნამატების არსებობა შეიძლება იმ
გარემოებით აიხსნას, რომ „ავერსი“ და „პე–ეს–პე“ ამ ტიპის მედიკამენტებს თავად აწარმოებენ
და ყიდიან.  

ერთეულის მედიანური ფასის კლების  მსგავსად, საშუალო ფასნამატმაც იკლო, მაგრამ ეს
კლება მხოლოდ ორიგინალი ბრენდების 27 პროცენტსა და ყველაზე დაბალფასიანი
გენერიკების 21 პროცენტს შეეხო, დანარჩენი მედიკამენტები კი გაძვირდა.104 ეს იმას ნიშნავს, 
რომ მედიკამენტების მხოლოდ ერთი მეოთხედი გაიაფდა.    

                                                          
103 იქვე, 94–ე სქოლიო
104Gotsadze T. (2011) Rationalization of Pharmaceutical Expenditures in Georgia, Partnership for Social Initiatives. 
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გრაფიკი 6: ორიგინალი ბრენდებისა და ყველაზე დაბალფასიანი გენერიკების ფასნამატები
2009–2011 წლებში105

ფასნამატები სხვადასხვა ტიპის ფარმაცევტული კომპანიების მიხედვით
ზემოთ მოცემული ცალკე გრაფიკი, რომელიც ორიგინალ ბრენდებსა და ყველაზე
დაბალფასიან გენერიკებზე არსებული ფასნამატების ცვლილებას ასახავს, აჩვენებს, რომ
მედიკამენტების ამ ორ ჯგუფთან დაკავშირებით მდგომარეობა აშკარად განსხვავებულია.106

ამასთან ერთად, გრაფიკი აჩვენებს, რომ სხვადასხვა ჯგუფის ფარმაცევტულ კომპანიებს
შორის მნიშვნელოვანი განსხვავება არსებობს. კომპანიების სხვადასხვა ჯგუფებად დაყოფა
შემდეგ კრიტერიუმებს ეფუძნება: პირველ ჯგუფში შედის ყველაზე მსხვილი, ბაზარზე დიდი
ხნის წინ დამკვიდრებული მოთამაშეები, „ავერსი“, „პე–ეს–პე“ და „ჯიპისი“, რომლებიც
ერთდროულად იმპორტიორ–დისტრიბუტორებიც არიან და საცალო მოვაჭრეებიც. სხვა
ფარმაცევტულ კომპანიებს განეკუთვნება ბაზარზე ახლად შემოსული ან შედარებით მცირე
კომპანიები, რომლებიც გარკვეული დოზით იმპორტს თავად ეწევიან და საცალო გაყიდვების
ქსელებსაც ფლობენ. ბოლო კატეგორიაა დამოუკიდებელი კომპანიები, რომლებსაც თითო
აფთიაქი აქვთ, ადგილობრივ იმპორტიორ-დისტრიბუტორებზე არიან დამოკიდებული და, 
ერთობლივად, საქართველოს ფარმაცევტული ბაზრის ყველაზე დიდ ნაწილს შეადგენენ. 
ფასნამატის მნიშვნელოვანი კლება ყველაზე უფრო პირველი ჯგუფის კომპანიებში („ავერსი“, 
„პე–ეს–პე“ და „ჯიპისი“) იგრძნობა. გაურკვეველია, ეს კლება დროებითი სტრატეგიის
ნაწილია, რომელიც ბაზრიდან სხვა კომპანიების განდევნას ისახავს მიზნად, თუ უფრო
ხანგრძლივ პერიოდზეა გათვლილი.107  

                                                          
105თ. გოცაძე (2011), „მედიკამენტების ფასის და ფიზიკური ხელმისაწვდომობის ცვლილებები 2009–2011 წლებში“, 
საერთაშორისო ფონდი „კურაციო“, http://www.curatiofoundation.org/upfiles/dfltcontent/197_2.pdf
106იქვე, 98–ე სქოლიო
107იქვე, 98–ე სქოლიო
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გრაფიკი 7: ფასნამატები ორიგინალ ბრენდებსა და ყველაზე დაბალფასიან გენერიკებზე
ფარმაცევტული კომპანიების მიხედვით108

უმსხვილესი კომპანიების უნარს, ფასები ასე სწრაფად შეამცირონ, ბევრი ასპექტი გააჩნია და
შეიძლება უკავშირდებოდეს იმ სარგებელს, რომელსაც ისინი სხვა სეგმენტებიდან
ღებულობენ, ადრე მიღებულ მოგებას, პარალელური იმპორტიდან ბოლო დროს მიღებულ
სარგებელს, მედიკამენტების დიდი მარაგის ქონას და იმპორტის/დისტრიბუციის
კონტროლს. ამის მიუხედავად, „პე–ეს–პე“–ს გენერალურმა დირექტორმა განაცხადა, რომ ამ
კომპანიის მიერ ფასების დაკლება ძირითადად განაპირობა მისმა უნარმა, იმპორტის
გაზრდილი შესაძლებლობების წყალობით, მომწოდებლებთან უკეთესი კონტრაქტები
გაეფორმებინა.109 ფასების ეს უცაბედი კლება, როგორც ჩანს, ადასტურებს სტუდია
„მონიტორისა“ და „ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის“ მიერ ადრე
ჩატარებულ კვლევებში გამოთქმულ მოსაზრებას, რომ ეს სამი კომპანია წინასწარ განზრახულ
სტრატეგიას ახორციელებს, რომლის მიზანს ბაზრიდან სხვა ფარმაცევტული ქსელების
განდევნა და მათი ზრდისთვის ხელის შეშლა წარმოადგენს.110     

                                                          
108 თ. გოცაძე (2011), „მედიკამენტების ფასის და ფიზიკური ხელმისაწვდომობის ცვლილებები 2009–2011 წლებში“, 
საერთაშორისო ფონდი „კურაციო“, 

http://www.curatiofoundation.org/upfiles/dfltcontent/197_2.pdf
109ინტერვიუ გოჩა გოგილაშვილთან („პე–ეს–პე“–ს გენერალური დირექტორი)
110The Association of Young Financiers and Businessmen, (2011), The Georgian Pharmaceutical Market Conclusions and 
Recommendations.  
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გრაფიკი 8: მედიკამენტების საშუალო ფასნამატები საქართველოში და სხვა ევროპულ
ქვეყნებში111

მე–8 გრაფიკი აჩვენებს, რომ, მიუხედავად საქართველოში ფასნამატების საერთო კლებისა, 
ისინი მაინც მნიშვნელოვნად აღემატება ევროპის მთელ რიგ ქვეყნებში არსებულ
ფასნამატებს. 

წარმოება
საქართველოს ადგილობრივი საწარმოო სექტორი 70 მწარმოებლისაგან შედგება და ამ
სექტორის თითქმის 90-პროცენტიან წილს „ჯი–ემ–პი“ და „ავერსი–რაციონალი“ ფლობენ.112

ადგილობრივი წარმოება 2004–2010 წლებში წელიწადში საშუალოდ 46 პროცენტით  
იზრდებოდა.113 ადგილობრივი წარმოების მოცულობამ 2010 წელს 90,2 მილიონი ლარი
შეადგინა, მაშინ როდესაც 2006 წელს ის 22,1 მილიონ აშშ ლარს შეადგენდა.114 საქართველოში
წარმოებული მედიკამენტების ადგილობრივი გაყიდვების მოცულობა წელიწადში 38 
პროცენტით იზრდება. საქართველოში წარმოებული ფარმაცევტული პროდუქციის 60 
პროცენტი ხვა ქვეყნებში იყიდება. ქართული მედიკამენტების სამი ყველაზე მსხვილი
შემსყიდველი აზერბაიჯანი, სომხეთი და უზბეკეთი არიან.115  

                                                          
111იქვე, 101–ე სქოლიო
112წილების ოდენობა ეფუძნება წარმოების მოცულობის გაანგარიშებას ა.შ.შ. დოლარებში, რასაც ადასტურებს
შემდეგი კვლევები: The Association of Young Financiers and Businessmen, (2011), The Georgian Pharmaceutical Market 
Conclusions and Recommendations; და Komsa International (2011) Investment Guide; Opportunities in Georgia’s 
Pharmaceutical Sector, მომზადებულია საქართველოს მთავრობასთან თანამშრომლობით 2011 წლის დეკემბერში
113Komsa International (2011) Investment Guide; Opportunities in Georgia’s Pharmaceutical Sector, მომზადებულია
საქართველოს მთავრობასთან თანამშრომლობით 2011 წლის დეკემბერში
114„საქსტატის“ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია
115იქვე, 106–ე სქოლიო  
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გრაფიკი 9: ფარმაცევტული კომპანიების წილები ადგილობრივ წარმოებაში116

მოგების გადანაცვლება

ორიგინალი ბრენდებისა და ყველაზე დაბალფასიანი გენერიკების ფასნამატების
განსხვავებული ცვალებადობა, რომელიც ზემოთ იყო განხილული, შესაძლოა ნაწილობრივ
მოგების ორიგინალური ბრენდებიდან იმ ყველაზე დაბალფასიანი გენერიკებისკენ
გადანაცვლებით იყოს განპირობებული, რომლებსაც „ავერსი“ და „პე–ეს–პე“ თავად
აწარმოებენ.117 წარმოების მთლიანმა მოცულობამ 2010 წელს 90,2 მილიონ ლარს მიაღწია. ამ
თანხიდან მოგების ძირითად ნაწილს „ავერსი“ და „პე–ეს–პე“ იღებენ, რომლებიც წარმოების
სექტორის 90 პროცენტს ფლობენ.118 მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ადგილობრივი
წარმოების ფარმაცევტული პროდუქტების გაყიდვების ოდენობა გაყიდვების საერთო
ოდენობის მხოლოდ 10 პროცენტს შეადგენს, ბაზარი 2005–2010 წლებში წელიწადში 38 
პროცენტით იზრდებოდა.119 ყველაზე დაბალფასიან გენერიკებზე 2009–2011 წლებში
არსებული ფასნამატების სტაბილურად მაღალი დონე, რასაც თან ერთვოდა წარმოების
მოცულობის ზრდა, იმის ნიშანია, რომ კომპანიები მზარდ მოგებას ღებულობენ ამ ტიპის
მედიკამენტების ადგილობრივი წარმოებით, რომელთა დისტრიბუცია და პირდაპირი
გაყიდვაც (საკუთარ აფთიაქებში) მათ თავად შეუძლიათ.  

წარმოებაში არსებული პრაქტიკა
ყველაზე მსხვილი მწარმოებლები, „ავერსი–რაციონალი“ და „ჯი–ემ–პი“ („პე–ეს–პე“), 
სავარაუდოდ მხოლოდ წარმოების პროცესის ბოლო ეტაპებზე არიან ჩართული.120 „ავერსი–

                                                          
116The Association of Young Financiers and Businessmen, (2011), The Georgian Pharmaceutical Market Conclusions and 
Recommendations.Komsa International (2011) Investment Guide; Opportunities in Georgia’s Pharmaceutical Sector, in 
cooperation with the government of Georgia, Dec. 2011.
117ინტერვიუები რესპონდენტებთან, რომელთაც ვინაობის გამხელა არ ისურვეს, 23 ოქტომბერი და 6 თებერვალი
118 იქვე, 105–ე სქოლიო
119იქვე, 105–ე სქოლიო
120იქვე, 105–ე სქოლიო  
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რაციონალი“ მხოლოდ იმპორტირებული დაუფასოებელი მზა პროდუქტების შეფუთვას
ახდენს, „ჯი–ემ–პი“ კი შეფუთვასთან ერთად ფორმულირებითაც არის დაკავებული, რაც
უკვე მომზადებული აქტიური ნივთიერებებისაგან ტაბლეტების დამზადებას გულისხმობს. 
არც ერთი ეს კომპანია აქტიური ნივთიერებების პირველადი წარმოებით არ არის
დაკავებული.121  

„ავერსი–რაციონალი“ და "ჯი–ემ–პი“ ფლობენ სერტიფიკატებს, რომლებიც ადასტურებს, რომ  
მათი წარმოება შეესაბამება მედიკამენტების საერთაშორისო დონეზე აღიარებულ
სტანდარტს –  „სათანადო წარმოების პრაქტიკას“ (GMP). საქართველოს საინვესტიციო
სახელმძღვანელოს თანახმად, "ავერსი-რაციონალმა" და "ჯი-ემ-პიმ" GMP სერტიფიკატები
ავტორიტეტული კერძო აუდიტორული ფირმისგან მიიღეს და არა სერტიფიკატების გამცემი
სამთავრობო სააგენტოსგან.122 კომპანია „ჯი–ემ–პი“ ამჟამად საფრანგეთში ოფიციალური
სამთავრობო სააგენტოსგან GMP სერთიფიკატის მიღების პროცესშია ჩართული, რაც მას
საშუალებას მისცემს, მოახდინოს მისი პროდუქტების ექსპორტი იმ ქვეყნებში, რომლებიც
EU-GMP სტანდარტს აღიარებენ.123 ეს ძალისხმევა იმაზე მიუთითებს, რომ "ავერსისა" და "ჯი-
ემ-პის" საქმიანობა ხელს უწყობს წარმოების სექტორის სწრაფ განვითარებას. მართალია
საქართველოში მოქმედი სხვა მწარმოებლებიც აცხადებენ, რომ მათი წარმოება GMP-ის
ნორმებს შეესაბამება, მაგრამ ასეთი სერტიფიკატი ამჟამად მხოლოდ "ავერსის" და "ჯი-ემ-პის" 
აქვთ.

საქართველოში ამჟამად GMP სერტიფიკატების გამცემი სააგენტო არ არსებობს, თუმცა
საქართველოს მთავრობა აცხადებს, რომ ამგვარი სააგენტოს შექმნა 2016 წლისთვის იგეგმება. 
ამჟამად, სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო წარმოებული
მედიკამენტების შემოწმებას, გამოცდასა და სერთიფიცირებას ახდენს, რაც GMP–ის
ზოგიერთ ელემენტსაც შეიცავს, მაგრამ აღნიშნული შემოწმებები GMP–ის ყველა
პროცედურასა და სტანდარტს არ შეესაბამება.124 თავდაპირველი ლიცენზიის მისაღებად, 
ქართულმა ფარმაცევტულმა კომპანიებმა სააგენტოში საშტატო, სამშენებლო და ტექნიკური
გეგმები უნდა წარადგინონ. ასევე მოქმედებს ფარმაცევტულ წარმოებასთან დაკავშირებული
რეგულაციები და სტანდარტები, რომელთა დაცვასაც კომპანიებისგან ელიან, თუმცა
კანონმდებლობა არ შეიცავს დებულებებს, რომლებიც ყოველწლიურ რეგისტრაციას ან
ლიცენზიის განახლების პროცედურებს ითვალისწინებს. სააგენტო ახდენს კონკრეტული
წარმოებული მედიკამენტების შემოწმებას, გამოცდასა და სერთიფიცირებას და ატარებს
შერჩევით კონტროლს, მაგრამ თავად წარმოების პროცესზე ის GMP სერთიფიკატს არ
გასცემს. სერტიფიკატების გამცემი სამთავრობო სააგენტოს არსებობა უკიდურესად
მნიშვნელოვანია ამ სწრაფად მზარდი სექტორისთვის, რადგანაც ის უსაფრთხოებასა და
სანდოობას განამტკიცებს და ხელს შეუწყობს ექსპორტის შესაძლებლობების გაფართოებას.125

       

                                                          
121Komsa International (2011) Investment Guide; Opportunities in Georgia’s Pharmaceutical Sector, მომზადებულია
საქართველოს მთავრობასთან თანამშრომლობით 2011 წლის დეკემბერში; The Financial : 
http://www.finchannel.com/Main_News/Geo/102226_Doubts_over_Indian_Medicines_Sold_in_Georgia/
122 იქვე, 114–ე სქოლიო
123 იქვე, 114–ე სქოლიო

124იქვე, 114–ე სქოლიო
125 იქვე, 114–ე სქოლიო
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ფარმაცევტულ ბაზარზე არსებული კონკურენციის შეფასება
ჩვენ მოვახდინეთ ბაზრის მოკლე შეფასება კონკურენციის იმ ინდიკატორებისა და
ხელისშემშლელი გარემოებების მიხედვით, რომლებიც ამ ანგარიშშია გამოყენებული. ეს
ინდიკატორები და საკითხებია: საბაზრო წილები, ბაზარზე შესვლისა და გაფართოების
ბარიერები, ბაზრის განვითარება და ფასებისა და ფასნამატების ცვლილება. 

საბაზრო წილები

„ავერსი“, „პე–ეს–პე“ და „ჯიპისი“ ბაზრის ყველა სექტორში ყველაზე დიდ წილებს ფლობენ. 
ჩვენი მონაცემებით, „ავერსი“ და „პე–ეს–პე“ იმპორტის/დისტრიბუციის, საცალო გაყიდვებისა
და წარმოების სექტორებში სხვა კომპანიებზე ბევრად დიდ წილებს აკონტროლებენ და, ამის
მეშვეობით, „ვერტიკალურ მონოპოლიას“ ქმნიან. როგორც ჩანს, ყველა სექტორში
დომინირებით მათ შეუძლიათ, გავლენა მოახდინონ სხვა კომპანიების მოქმედებებზე.  

ბაზარზე შესვლისა და გაფართოების ბარიერები

იმპორტის გაზრდილმა შესაძლებლობებმა, რომლებიც „წამლისა და ფარმაცევტული
საქმიანობის შესახებ“ კანონში 2009 წელს შეტანილმა ცვლილებებმა შექმნა, ბაზარზე
შესვლისა და გაფართოების ის ბარიერები მოხსნა, რომლებსაც კანონის ადრინდელი ვერსია
აწესებდა. გაფართოების ბარიერებს ირიბად ბაზრის სტრუქტურაც ქმნის, რადგან რამდენიმე
კომპანია ყველა სექტორში დიდ წილებს ფლობს. ამ კომპანიებს, იმპორტ-დისტრიბუციის
დონეზე მათი პოზიციების წყალობით, შეუძლიათ, გავლენა მოახდინონ აფთიაქების
უმეტესობაში არსებულ ფასებზე. მიუხედავად იმისა, რომ მცირე აფთიაქის გახსნა ძნელი არ
არის, კომპანიის გაფართოება, უფრო რთული ჩანს, შეუძლებელი თუ არა. იმპორტის
გაზრდილი შესაძლებლობებით სარგებლობა ჯერჯერობით მხოლოდ ერთმა კომპანიამ
შეძლო, სხვებს კი, როგორც ჩანს, ამ სტრატეგიის გასამეორებლად საკმარისი რესურსები არ
გააჩნიათ. ამასთან ერთად, „ფარმაცენტრის“ ისტორია ირიბად ადასტურებს, რომ
დომინანტურ პოზიციებზე მყოფი კომპანიები ახალბედა კომპანიებისთვის გაფართოების
ბარიერებს განგებ ქმნიან. ამ ეტაპზე გაურკვეველია, არის თუ არა ორიგინალ ბრენდებზე
ფასების სწრაფი კლება მსხვილი მოთამაშეების მიერ ახალბედა კომპანიების ბაზრიდან
განსადევნად გამოყენებული მოკლევადიანი სტრატეგია, როგორც ამას ფონდი „კურაციო“ 
ამტკიცებს, მაგრამ ფონდის მონაცემები ამ ვარაუდს მართლაც ამყარებს.     
ბაზრის განვითარება

ბაზრის განვითარების ანალიზი აჩვენებს, რომ როგორც ადრე არსებული რეგულირების
სისტემა, ისე ზოგადად საბაზრო გარემო რამდენიმე კომპანიას აძლევდა უპირატესობას, 
სხვებს კი განვითარებაში ხელს უშლიდა. ამან დიდი კომპანიების იმპორტსა და
დისტრიბუციაზე ყველა სხვა აფთიაქის დამოკიდებულება გამოიწვია. იმ მნიშვნელოვან
ფაქტორებს შორის, რომელთაც მსხვილი იმპორტიორ-დისტრიბუტორების ჩამოყალიბება
განაპირობეს, იყო ამ კომპანიების მხრიდან იმპორტზე ექსკლუზიური წვდომა და
ფიქსირებული ფასების დაწესება. საცალო გაყიდვების ბაზარზე მსხვილი კომპანიების
დომინანტურ პოზიციას ასევე ამყარებს ფრაგმენტირებული საცალო გაყიდვების ბაზარი, 
რომელიც ძირითადად მცირე საცალო მოვაჭრეებისგან შედგება, რადგან ამ მოვაჭრეებს
მარაგის შესავსებად ადგილობრივი იმპორტიორები სჭირდებათ. ამასთან ერთად, 
პარალელური იმპორტით სარგებლობა ჯერჯერობით მხოლოდ ერთმა კომპანიამ შეძლო. ამ
გარემოებებმა შექმნა ისეთი სისტემა, რომელშიც „ავერსი“, „პე–ეს–პე“ და „ჯიპისი“ ახერხებენ
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ბაზარზე დომინირებას იმპორტის, დისტრიბუციის, საცალო გაყიდვებისა და წარმოების
დონეებზე, სხვა კომპანიებს კი ბაზარზე წილის მოპოვების ძალზე მცირე შანსები რჩებათ.

ფასები და ფასნამატები

2009 წლის (განსაკუთრებით კი 2011 წლის) შემდეგ, მედიკამენტებზე ფასების კლება
ფიქსირდება, რაც სავარაუდოდ განპირობებულია გაზრდილი კონკურენციითა და
კომპანიების გაფართოებული შესაძლებლობებით, რომ ბაზარზე ყველაზე იაფი
მედიკამენტები შემოიტანონ. არსებული ფასნამატები აჩვენებს, რომ კომპანიების მიერ
ორიგინალ ბრენდებზე ფასების დაკლება, რაც ყველაზე თვალშისაცემია „ავერსის“, „პე–ეს–
პე“–სა და „ჯიპისი“–ს შემთხვევაში, მათ მიერ კომპენსირდება იმ მოგებით, რომელსაც ისინი
ყველაზე დაბალფასიანი გენერიკების გაზრდილი ადგილობრივი წარმოებითა და ამ
მედიკამენტებზე არსებული მაღალი ფასნამატებით იღებენ (ამ მედიკამენტების ღირებულება
სწრაფად იზრდება). 

მონაცემების ანალიზი, რომელთა მიხედვით რეალურად მხოლოდ ორიგინალი ბრენდების 27 
პროცენტი და ყველაზე დაბალფასიანი გენერიკების 21 პროცენტი გაიაფდა, აჩვენებს, რომ
ფასებისა და ფასნამატების საერთო კლება ყველა მედიკამენტს არ შეხებია. ამასთან ერთად, 
საქართველოში მედიკამენტების ფასნამატები კვლავაც მაღალია ევროპის სხვა ქვეყნებში
არსებულ ფასნამატებთან შედარებით. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია განისაზღვროს, ფასების
ეს კლება მოკლევადიანი სტრატეგიაა თუ გრძელვადიანი ტენდენცია.  

პოლიტიკა, რეგულირება და ხარისხის კონტროლი

წამლების გამოწერის პოლიტიკა და პრაქტიკა
ამჟამად საქართველოში წამლების გამოწერის კონკრეტული პოლიტიკა პრაქტიკაში არ
არსებობს.126 ჩვენმა რამდენიმე რესპონდენტმა განაცხადა, რომ ამ პოლიტიკის არარსებობა
მთელ რიგ პრობლემებს იწვევს, რომლებსაც შედეგად მედიკამენტების არასწორი და
გადაჭარბებული გამოყენება მოსდევს. ამასთან ერთად, პოლიტიკის არარსებობა ქმნის  
გარემოს, სადაც ექიმების მიერ წამლების გამოწერის პრაქტიკაზე ფარმაცევტული
ინდუსტრიის გავლენა შეზღუდული არ არის.    

დღესდღეობით, ქართულ ბაზარზე მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა შეზღუდული არ
არის. ნებისმიერი წამლის შეძენა (ნარკოტიკების, ანტიდოტების, ფსიქოტროპული
მედიკამენტებისა და ინტენსიური მოქმედების სხვა წამლების გარდა) რეცეპტის გარეშეც
შეიძლება. როდესაც ადამიანებს რაიმე სამედიცინო სახის პრობლემა აქვთ, მათ ექიმთან
კონსულტაციის გავლა არ სჭირდებათ და შეუძლიათ, პირდაპირ აფთიაქში მივიდნენ და
შეიძინონ ის მედიკამენტი, რომელიც მათივე (ან ფარმაცევტის) აზრით სჭირდებათ. ეს
გარემოება ქმნის ისეთ მდგომარეობას, როდესაც საქართველოში მცხოვრები ადამიანები  
ექიმის პირველად კონსულტაციას აღარ გადიან.127 არასამთავრობო ორგანიზაცია „გახსოვდეს
ჰიპოკრატე“, რომელიც ჯანდაცვის საკითხებზე მუშაობს, აცხადებს, რომ პირველადი

                                                          
126 ინტერვიუ მარინა ბერიძესთან („გახსოვდეს ჰიპოკრატე“) 
127იქვე, 121–ე სქოლიო და რესპონდენტი, რომელმაც ვინაობის გამხელა არ ისურვა  
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ჯანდაცვის სფეროში არსებული ასეთი მდგომარეობა პრობლემას კიდევ უფრო ამწვავებს, 
რადგანაც  ინფორმაცია, რომელსაც ადამიანები მედიკამენტების შესახებ იღებენ, პროფესიულ
ცოდნას არ ეფუძნება.128 მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მოსაზრებით, მედიკამენტების
შეუზღუდავი ფიზიკური ხელმისაწვდომობა, უნარებისა და ცოდნის ნაკლებობასთან ერთად, 
მედიკამენტების  გადაჭარბებული დოზირების, არასათანადო თვითმკურნალობისა და
დოზირების რეჟიმების შეუსრულებლობის ძირითადი გამომწვევი მიზეზია.129 ამან, 
საბოლოო ჯამში, შესაძლოა მოსახლეობაში ანტიმიკრობული ნივთიერებების მიმართ
რეზისტენტულობა, მედიკამენტების გამოყენებით განპირობებული გართულებები და
რესურსების არასათანადო ხარჯვა გამოიწვიოს.130

ექიმების ანაზღაურების განმსაზღვრელი ფაქტორი
„პარტნიორობა სოციალური ინიციატივებისთვის“ (PSI) იმ დასკვნამდე მივიდა, რომ
საქართველოში ექიმების დიდ ნაწილი წამლების გამოწერას საბაზრო სტიმულებიდან
გამომდინარე აწარმოებს და არა მედიკამენტების ფასის ან ხარისხის მიხედვით.131 როგორც ამ
ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულმა ექიმების გამოკითხვამ აჩვენა, მიუხედავად იმისა, რომ
ექიმთა 86 პროცენტი წამლის ფასს მნიშვნელოვან ფაქტორად მიიჩნევს, რეცეპტის
გამოწერისას ამ ფაქტორს მხოლოდ მათი 7 პროცენტი ითვალისწინებს.132 ორგანიზაციის
კვლევის შედეგების მიხედვით, მიუხედავად იმისა, რომ ექიმების 60% გენერიკების ხარისხს
დადებითად აფასებს, რეალურად მათ პაციენტებს მხოლოდ ექიმების მცირე ნაწილი
უწერს.133 ეს ჩვენმა რამდენიმე რესპონდენტმაც დაადასტურა და განაცხადა, რომ ექიმების
ანაზღაურება იმაზეა დამოკიდებული, თუ რა რაოდენობით გამოწერენ კონკრეტული
ფარმაცევტული კომპანიის მიერ წარმოებულ წამლებს. როგორც PSI–ის გამოკითხვა, ისე
ჩვენს მიერ ჩატარებული ინტერვიუების შედეგები მიუთითებს, რომ ამგვარი პრაქტიკა
ფართოდ არის გავრცელებული.   

ექიმის დანიშნულება ფარმაცევტული კომპანიების გაყიდვების
წინააღმდეგ

როდესაც ექიმი პაციენტს დანიშნულებას აძლევს, არ არსებობს იმის გარანტია, რომ პაციენტი
აფთიაქში სწორედ ექიმის მიერ გამოწერილ მედიკამენტს შეიძენს. რამდენიმე ჩვენმა
რესპონდენტმა განაცხადა, რომ ის პროდუქტები, რომლებსაც აფთიაქები ყიდიან, ხშირად
ექიმის მიერ გამოწერილი მედიკამენტისაგან განსხვავდება. ეს იმას ნიშნავს, რომ, ექიმის მიერ
გენერიკის გამოწერის შემთხვევაში, მომხმარებელს შეიძლება უფრო ძვირად ღირებული
ორიგინალი ბრენდი შესთავაზონ, ან პირიქით. ამის მთავარი მიზეზი ის არის, რომ
ფარმაცევტული კომპანიისთვის უფრო მომგებიანია მისი ერთ–ერთი საწარმოს მიერ
დამზადებული მედიკამენტის გაყიდვა, ვიდრე იმ მედიკამენტისა, რომლის მიმწოდებელთან
მას სპეციალური კონტრაქტი აქვს გაფორმებული. ამის მიუხედავად, ასეთი ქმედებისთვის
                                                          
128იქვე, 121–ე სქოლიო
129 Rational Use of Medicines, World Health Organization, Fact sheet No.338, Website: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs338/en/
130 Rational Use of Medicines, World Health Organization, Fact sheet No.338, Website: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs338/en/
131 Gotsadze T. (2011) Rationalization of Pharmaceutical Expenditures in Georgia, Partnership for Social Initiatives. 
132იქვე, 126–ე სქოლიო
133იქვე, 126–ე სქოლიო  
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ჯერ არც ერთი აფთიაქი არ დასჯილა და ასეთი პრაქტიკის ამკრძალავი არანაირი რეგულაცია
არ არსებობს. როგორც ერთ–ერთი წყარო აცხადებს:  

„რეალური ფაქტები მიუთითებს, რომ ფარმაცევტებს არ ეკრძალებათ ექიმის რეცეპტის
შეცვლა და გამოწერილი მედიკამენტის მისი ალტერნატივით ჩანაცვლება, რითაც
კონკრეტული ბრენდის და/ან ადგილობრივი წარმოების მედიკამენტების რეკლამირებას
ახდენენ. ასეთ საქციელს კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს, თუმცა, როგორც ჩანს, ის
ბაზარზე დამკვიდრებული და მომხმარებლების მიერ მიღებული პრაქტიკაა“.134

ჯონი ჯანაშია, რომელიც საქართველოს მედიცინის, ფარმაციისა და სოციალური დაცვის
მუშაკთა დამოუკიდებელი პროფკავშირის პრეზიდენტია, აცხადებს, რომ „ავერსი“ საკუთარი
აფთიაქების თანამშრომლებს კომპანიის მიერ წარმოებული მედიკამენტების გაყიდვას
ავალებს. მისი თქმით, მისმა ორგანიზაციამ „ავერსის“ რამდენიმე თანამშრომლისგან მიიღო
შეტყობინება, რომ მათ სამსახურიდან დათხოვნით დაემუქრნენ, თუ „ავერსის“ მიერ
წარმოებულ მედიკამენტებს საკმარისი რაოდენობით არ გაყიდიდნენ.135

ხარისხის კონტროლი
ჩვენმა ერთ–ერთმა რესპონდენტმა შეშფოთება გამოხატა იმის გამო, რომ მთავრობა
მედიკამენტების ხარისხის საკმარის გარანტიებს არ იძლევა. ეს ძირითადად ხარისხის
კონტროლის პროცედურებსა და ამ პროცედურების შესრულებისათვის გამოყოფილ
რესურსებს ეხება. 

ირაკლი მარგველაშვილმა, რომელიც „საქართველოში ფარმაცევტული კომპანიების
წარმომადგენელთა ასოციაციის“ აღმასრულებელი დირექტორია, ჩვენთან საუბარში
განაცხადა: 

„ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციის თანახმად, წამლის სააგენტოს არასოდეს აღმოუჩენია
ფალსიფიცირებული პროდუქტები. როგორ მოხდა ეს იმ პირობებში, როდესაც მსოფლიოში, 
განსაკუთრებით კი საქართველოს მსგავს დაბალი შემოსავლების მქონე ქვეყნებში, 200 
მილიონი დოლარის ღირებულების ფალსიფიცირებული მედიკამენტების ბაზარი არსებობს? 
ეს შემოწმებას საჭიროებს, ამისთვის კი კარგი სისტემის არსებობაა საჭირო, რომელიც
ტექნიკური ცოდნით, ფინანსური რესურსებით და. ა.შ. იქნება აღჭურვილი. თუმცა, ამჟამად
ასეთი სისტემა არ გვაქვს.  დღეს საქართველოში ასეთი სისტემა არ არსებობს“.136

ჩვენი რესპონდენტების უმეტესობას მიაჩნია, რომ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო
რეგულირების სააგენტოს, რომელიც შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს ექვემდებარება და პასუხისმგებელია მედიკამენტების ხარისხის კონტროლზე, 
ეფექტური ფუნქციონირებისათვის არც საკმარისი კომპეტენცია გააჩნია და არც ფინანსური
და ტექნიკური რესურსები.137 კიდევ ერთი პრობლემა ის არის, რომ როგორც სააგენტოს მიერ

                                                          
134Gotsadze T. (2011) Rationalization of Pharmaceutical Expenditures in Georgia, Partnership for Social Initiatives. 
135ინტერვიუ ჯონი ჯანაშიასთან (საქართველოს მედიცინის, ფარმაციისა და სოციალური დაცვის მუშაკთა
დამოუკიდებელი პროფკავშირის პრეზიდენტი )  
136ინტერვიუ ირაკლი მარგველაშვილთან („საქართველოში ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენელთა
ასოციაციის“ აღმასრულებელი დირექტორი) 
137წამლის სააგენტოს ყოფილი თანამშრომელი, რომელმაც ვინაობის გამხელა არ ისურვა; ინტერვიუ ირაკლი
მარგველაშვილთან („საქართველოში ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენელთა ასოციაციის“ 
აღმასრულებელი დირექტორი) 



36

მოპოვებული ინფორმაცია, ისე მისი პრაქტიკა, კონფიდენციალურია და საზოგადოებისთვის
ხელმისაწვდომი არ არის. მთავრობის მიერ მედიცინის რეგულირებას შეზღუდული ხასიათი
აქვს და ის მედიკამენტების ხარისხზე არც პირდაპირ და არც ირიბ პასუხისმგებლობას არ
იღებს. მართალია, ხარისხის კონტროლის პროცესი საზოგადოებისთვის ევროპაშიც
დახურულია, მაგრამ იქ ამ სფეროზე სრულ პასუხისმგებლობას მთავრობები იღებენ.138

სააგენტოში ხარისხის კონტროლის პრაქტიკა და გაიდლაინები ხშირად არ არსებობს ან
ძალზე ბუნდოვანია. სააგენტოს საქმიანობაში ერთ–ერთმა კარგად ჩახედულმა პირმა
განგვიცხადა, რომ ლაბორატორიამ, რომელთანაც მთავრობას შემოწმებების ჩასატარებლად
კონტრაქტი ჰქონდა დადებული, ამის გაკეთება ვერ შეძლო, რადგან მისთვის მედიკამენტების
შეფასების არანაირი სტანდარტები არ მიუწოდებიათ.139  

მედიკამენტების წარმომავლობის დადგენის სირთულე და
ფალსიფიცირებული მედიკამენტების შემოტანის გაზრდილი შანსები

კანონის გამარტივება და პარალელური იმპორტის განხორციელების შესაძლებლობა
შეშფოთებას იწვევს იმ რისკების გამო, რომლებსაც ეს პოლიტიკა, მარეგულირებელი
მექანიზმების არარსებობის პირობებში იმპორტირებული მედიკამენტების ხარისხთან
დაკავშირებით ქმნის. ამ მხრივ, ერთ–ერთი პრობლემა ფარმაცევტული პროდუქტების
წარმომავლობის დადგენის სირთულეა.140

ამჟამინდელი კანონი არ მოითხოვს არც მედიკამენტის თავდაპირველ მწარმოებელთან და
არც მისი ტრანსპორტირების წესთან დაკავშირებული ინფორმაციის ეტიკეტზე მითითებას. 
პირს, რომელიც საქართველოში მედიკამენტის იმპორტს ახდენს, მხოლოდ იმ
დისტრიბუტორის რეგისტრირება ევალება, რომლისგანაც მან მედიკამენტი შეიძინა. ირაკლი
მარგველაშვილის თქმით, ეს სერიოზულ პრობლემას ქმნის, რადგან ფარმაცევტული
პროდუქტების უმეტესობა მხარეებს შორის ხშირად რამდენჯერმე იყიდება და მხოლოდ
ბოლო დისტრიბუტორის რეგისტრირება პროდუქტის თავდაპირველი მწარმოებლის
დადგენას ართულებს. როგორც ირაკლი მარგველაშვილმა ჩვენთან საუბარში განაცხადა: 

„პარალელური იმპორტის ერთ–ერთი მთავარ წყარო ბალტიის ქვეყნები არიან, მაგრამ
ბალტიის ქვეყნებში მედიკამენტები სხვადასხვა ქვეყნებიდან აღწევს. ჩვენ მხოლოდ ის
ვიცით, რომ მედიკამენტი ბალტიის ქვეყნებიდან იქნა იმპორტირებული, მაგრამ არ ვიცით რა
ხდებოდა მანამდე: სად არის ის წარმოებული, როგორ მოხდა მისი ტრანსპორტირება და
ა.შ.“141  

ეს გარემოება ფალსიფიცირებული მედიკამენტების იმპორტთან დაკავშირებულ რამდენიმე
პრობლემას ქმნის და ხელს უშლის დაბალი ხარისხის მედიკამენტების წარმომავლობის
დადგენას. ამის გამო, ევროპის წამლის სააგენტო (EMA) მოითხოვს, რომ მედიკამენტის
                                                          
138იქვე, 132–ე სქოლიო
139 15 დეკემბერს ჩატარებული ინტერვიუ რესპონდენტთან, რომელმაც ვინაობის გამხელა არ ისურვა
140ინტერვიუ ირაკლი მარგველაშვილთან („საქართველოში ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენელთა
ასოციაციის“ აღმასრულებელი დირექტორი); ინტერვიუ გიორგი რამიშვილთან (შ.პ.ს. “ჰოფმან–ლა როშის“  
საქართველოს წარმომადგენლობის მენეჯერი) 
141ინტერვიუ ირაკლი მარგველაშვილთან („საქართველოში ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენელთა
ასოციაციის“ აღმასრულებელი დირექტორი) 
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ეტიკეტზე მითითებული იყოს მისი ყველა მწარმოებელი142 143 და დისტრიბუტორი.144

პროდუქტის წარმომავლობის დადგენის შესაძლებლობასა და ფალსიფიცირებული
პროდუქტებით ვაჭრობას შორის კავშირის არსებობა ევროკავშირში ჯერ კიდევ ძალზე
აქტუალური საკითხია. ბოლო დროს, „ევროპის ფარმაცევტული ინდუსტრიის ასოციაციების
ფედერაციამ“ (EFPIA) ფალსიფიცირებული ფარმაცევტული პროდუქტების აღმოსაჩენად
მედიკამენტების წარმომავლობის დადგენის პროგრამის განხორციელება დაიწყო.145

ტრანსპორტირების ხარისხის გარანტიები
ჩვენი რამდენიმე რესპონდენტი მიუთითებს კანონმდებლობის გამარტივების კიდევ ერთ
შედეგზე, რომელიც პარალელური იმპორტის განხორციელების საშუალებას იძლევა. 
როგორც ირაკლი მარგველაშვილმა აღნიშნა: 

„კიდევ ერთი ასპექტი ის არის, რომ შესაძლოა არსებობდეს სპეციალური, „სამაცივრო ჯაჭვის“ 
პროდუქტები, რომელსაც სპეციალური ტრანსპორტირება სჭირდება. ჩვეულებრივ მოქალაქეს
შეუძლია, მარტივად წამოიღოს ეს მედიკამენტები რომელიმე ქვეყნიდან  მისი მანქანის
საბარგულითდა აქ გაყიდოს“.146

ზოგიერთი მედიკამენტის ტრანსპორტირება სპეციალურ პირობებში უნდა მოხდეს, 
როგორიცაა მუდმივად სტაბილური კონკრეტული ტემპერატურა. ამის მიუხედავად, არ
არსებობს რეგულაციები, რომლებიც ამ მედიკამენტების უსაფრთხო ტრანსპორტირებას
უზრუნველყოფდა. პარალელური იმპორტის დაწყებამ, რასაც თან ერთვის წარმომავლობის
წყაროების შესახებ ინფორმაციისა და იმპორტიორებისათვის დადგენილი ხარისხის
სტანდარტების ნაკლებობა, არასათანადო ტრანსპორტირების რისკი გაზარდა. 

ევროპის ყველა ქვეყანაში მედიკამენტების წარმომავლობის დადგენისა და უსაფრთხო
ტრანსპორტირების მკაცრი გაიდლაინები მოქმედებს, საქართველოში კი მედიკამენტების
ხარისხის ეს გარანტიები არ არსებობს. მიიჩნევა, რომ პარალელურმა იმპორტის
შესაძლებლობებმა ბაზარზე და მედიკამენტების ფასებზე დადებითი გავლენა მოახდინა, 
თუმცა, ამ შესაძლებლობებთან ერთად, უნდა არსებობდეს პოლიტიკა, რომელიც
მედიკამენტების წარმომავლობის დადგენასა და მათ სათანადო ტრანსპორტირებას
უზრუნველყოფს. 

იმპორტირებული მედიკამენტების რეგისტრაციის წესში არსებული
ხარვეზი

ახალმა კანონმა რეგისტრაციის პერიოდი შეამოკლა და პროცედურა გაამარტივა. 
პროცედურის გამარტივების მიზეზი ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის რეგულირების
სამმართველოს უფროსმა განმარტა, რომელმაც განაცხადა, რომ ძველი პროცედურა საჭირო
                                                          
142მიმოწერა ევროპის წამლის სააგენტოს ექსპერტებთან
143Community Register, reference documents, European Commission, Website: 
http://ec.europa.eu/health/documents/community-register/index_en.htm
144Directive 2001/83 EC; on the Community Code relating to medical products for human use, European Parliament and 
Council, Website: http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol1/dir_2001_83_cons2009/2001_83_cons2009_en.pdf
145EFPIA starts tracebility pilot program to combat drug counterfeiting, Euro pharma today, website: 
http://www.europharmatoday.com/2010/01/efpia-starts-traceability-pilot-program-to-combat-drug-counterfeiting-.html
146ინტერვიუ ირაკლი მარგველაშვილთან („საქართველოში ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენელთა
ასოციაციის“ აღმასრულებელი დირექტორი) 



38

არ იყო და მისი შესრულება ძვირი ჯდებოდა, რამაც მთავრობას უფრო მოქნილი კანონის
მიღებისკენ უბიძგა.147

ამჟამად მედიკამენტების იმპორტის ორი სახის კონტროლი არსებობს. პირველი
ადმინისტრაციულ კონტროლს გულისხმობს და აქცენტს იმის დადგენაზე აკეთებს, აქვს თუ
არა იმპორტიორს საჭირო დოკუმენტები, როგორებიცაა მწარმოებლის ნებართვა და ხარისხის
გარანტიები. მეორე სახის კონტროლი შერჩევითი ლაბორატორიული შემოწმებებისგან
შედგება, რომლებიც მხოლოდ ფსიქოტროპულ და გულსისხლძარღვთა დაავადებების
სამკურნალო პრეპარატებზე ტარდება.148

„წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“ კანონის მე–11 მუხლის მე–10 პუნქტის
შესაბამისად, როდესაც რეგულირების სააგენტო მედიკამენტის რეგისტრაციის მოთხოვნის
დაკმაყოფილებაზე უარს აცხადებს, მან დისტრიბუტორს 10 დღის ვადაში უნდა აცნობოს, 
რეგისტრაციაზე უარი დოკუმენტების არასრულად წარდგენის, ინფორმაციის ნაკლებობის
თუ სხვა მსგავსი მიზეზის გამო უთხრა. თუ სააგენტო დისტრიბუტორს 10 დღის ვადაში
უარის მიზეზს არ აცნობებს, დისტრიბუტორს მედიკამენტის ბაზარზე შემოტანის უფლება
ეძლევა. სააგენტოს საქმიანობაში კარგად ჩახედულმა ერთ–ერთმა პირმა გვითხრა, რომ
სააგენტოს შესაბამისი განცხადებების მიღებიდან 10 დღის ვადაში ყველა მედიკამენტის
შემოწმების ადამიანური და ფინანსური რესურსები არ გააჩნია.149 აღნიშნული რესურსების
ნაკლებობას ხაზი ბევრმა ჩვენმა რესპონდენტმა გაუსვა და ეს პრობლემა წინა კვლევებშიც
კარგად წარმოჩინდა.150 სააგენტოს ყოფილმა თანამშრომელმა გვითხრა, რომ, აღნიშნული
მოკლე ვადისა და რესურსების ნაკლებობის გამო, ის მედიკამენტები, რომელთა
რეგისტრაციაზე სააგენტო უარს ამბობს, ხშირად ბაზარზე სააგენტოს მიერ
დისტრიბუტორისთვის შეტყობინების დაგვიანების გამო ხვდება. 

ვინაიდან სააგენტო არ აქვეყნებს ინფორმაციას იმ მედიკამენტების შესახებ, რომელთა
რეგისტრაციაზეც მან უარი თქვა, სრულიად უცნობია, ამჟამად ბაზარზე ამ მედიკამენტების
რა ნაწილი იყიდება. ამის მიუხედავად, მთავრობა აცხადებს, რომ კომპანიისათვის
შეტყობინების გასაგზავნად 10 დღე საკმარისზე მეტია.151 ჩვენი რესპონდენტები კი
მდგომარეობას სხვაგვარად აფასებენ.152

„წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“ კანონში შეტანილმა ახალმა
ცვლილებებმა ბაზარზე დადებითი გავლენა მოახდინა და ისინი შენარჩუნებულ უნდა იქნეს. 
ამის მიუხედავად, ეს ცვლილებები, აუცილებელი საკანონმდებლო გარანტიების
არარსებობის პირობებში, ხარისხის კონტროლის კუთხით ახალ საფრთხეებს ქმნის. 
შესაბამისად, აუცილებელია, ნაპოვნი იქნეს სწორი ბალანსი იმპორტის გაადვილებასა და
ხარისხის გარანტიების უზრუნველყოფას შორის.   

                                                          
147ინტერვიუ ეკა პაატაშვილთან (ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის რეგულირების სამმართველოს
უფროსი), 28 დეკემბერი  
148იქვე, 142–ე სქოლიო
149რესპონდენტმა ვინაობის გამხელა არ ისურვა. 
150The Association of Young Financiers and Businessmen, (2011), The Georgian Pharmaceutical Market Conclusions and 
Recommendations. 
151ინტერვიუ ეკა პაატაშვილთან (ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის რეგულირების სამმართველოს
უფროსი), 28 დეკემბერი    
152წამლის სააგენტოს ყოფილი თანამშრომელი, რომელმაც ვინაობის გამხელა არ ისურვა; ინტერვიუ მარინა
ბერიძესთან („გახსოვდეს ჰიპოკრატე“) 
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დასკვნა
საქართველოს ფარმაცევტული ბაზარი სწრაფად ვითარდება და ყველა სექტორში სხვადასხვა
ცვლილებებს განიცდის. მნიშვნელოვანია, რომ, განვითარების პროცესში, მეტი ყურადღება
მიექცეს კონკურენციის ზრდასა და ხარისხის გარანტიების შექმნას, ვიდრე ეს აქამდე
ხდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ კონკურენციის ხელშემწყობმა ბოლოდროინდელმა
მცდელობებმა ბაზარზე დადებითი გავლენა მოახდინა, ბაზარზე არსებული მდგომარეობა
მაინც შეიძლება დახასიათდეს, როგორც ოლიგოპოლია და ვეტრიკალური მონოპოლია, 
რომლის ფარგლებში ორ კომპანიას ყველა სექტორში დომინანტური პოზიცია უჭირავს. 
„წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“ კანონში  ცვლილებების შეტანა კარგი
საწყისი ნაბიჯი იყო, რომელმაც იმპორტის შესაძლებლობები გაზარდა, მაგრამ მან
მდგომარეობა მხოლოდ ნაწილობრივ შეცვალა. მიუხედავად იმისა, რომ მედიკამენტების
გარკვეული ჯგუფის საშუალო ფასები შემცირდა, მათი უმეტესობის საშუალო ფასები არ
შემცირებულა. ამასთან ერთად, მედიკამენტების საშუალო ფასნამატი კვლავ მნიშვნელოვნად
მაღალია ევროპის ქვეყნებში არსებულ ანალოგიურ მაჩვენებელზე და ბაზარზე
დომინანტური პოზიციები კვლავ რამდენიმე მსხვილ კომპანიას უჭირავს. 

ქვეყანაში არ არსებობს ხარისხის ადექვატური გარანტიები, რაც გამომდინარეობს როგორც
კანონის შესაბამისი დებულებების ნაკლებობით, ისე იმით, რომ სამედიცინო საქმიანობის
სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს საკმარისი აუცილებელი რესურსები არ გააჩნია. 
მნიშვნელოვანია იმის უზრუნველყოფა, რომ საზოგადოებამ სააგენტოს საქმიანობისა და
მედიკამენტების შემოწმების პროცესის შესახებ უფრო ამომწურავი ინფორმაცია მიიღოს. ეს
დაინტერესებულ მხარეებს საშუალებას მისცემს, შეაფასონ სააგენტოს პრაქტიკა და
განახორციელონ მისი საქმიანობის მონიტორინგი.     

ფარმაცევტული ბაზრის განვითარების პროცესის ერთ–ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი
მოვლენაა ადგილობრივი გენერიკების წარმოება, რაშიც წამყვან როლს „ავერსი“ და „პე–ეს–პე“  
ასრულებენ. ამ მოვლენას აქვს პოტენციალი, რომ გაზარდოს მედიკამენტების
ხელმისაწვდომობა, როგორც კი ამ გენერიკების ფასი მისაღები გახდება. ამჟამად ეს ასე არ
არის, რადგან ყველაზე დაბალფასიანი გენერიკების ფასნამატები 100%–ს უახლოვდება და, 
როგორც ჩანს, კომპანიები ამ სექტორიდან დიდ მოგებას ღებულობენ. ამ მხრივ შეშფოთებას
იწვევს ის გარემოებები, რომ „ავერსისა“ და „პე–ეს–პე“–ს აფთიაქებში დასაქმებულ
ფარმაცევტებს სავარაუდოდ ამ კომპანიების მიერ წარმოებული მედიკამენტების გაყიდვას
აიძულებენ, ექიმებს  კი სავარაუდოდ ეს კომპანიები მათი მედიკამენტების გამოწერისათვის
ანაზღაურებას სთავაზობენ.  

ამასთან ერთად, ჩვენს მიერ გამოკითხულმა რესპონდენტებმა ამ მედიკამენტების ხარისხი და
მათ ეტიკეტზე მითითებული ინფორმაციის სიზუსტე ეჭვქვეშ დააყენეს. ჩვენ აღმოვაჩინეთ
ინდოეთიდან იმპორტირებული რამდენიმე მედიკამენტი, რომელიც იყიდებოდა როგორც
ქართული წარმოების პროდუქტი, და არც მის ეტიკეტზე და არც სადმე სხვაგან აქტიური
ნივთიერების წარმომავლობის ქვეყანა ან მწარმოებელი მითითებული არ იყო. ამგვარ
პრაქტიკას მომხმარებელი შეცდომაში შეჰყავს, კომპანიებს კი დიდი მოგების მიღების
შესაძლებლობას აძლევს. 

„წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“ კანონში შეტანილმა ცვლილებებმა
ბაზარზე დადებითი გავლენა მოახდინა და ისინი შენარჩუნებულ უნდა იქნეს. ამის
მიუხედავად, ეს ცვლილებები, აუცილებელი მარეგულირებელი მექანიზმების არარსებობის
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გამო,  ახალ საფრთხეებს ქმნის ხარისხის კონტროლის კუთხით. შესაბამისად, აუცილებელია, 
ნაპოვნი იქნეს სწორი ბალანსი იმპორტის გაადვილებასა და ხარისხის გარანტიების
უზრუნველყოფას შორის.    


