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1. შესავალი 

სახელმწიფოს მხრიდან რეგულირების ეფექტიანი პრაქტიკა წარმოადგენს 

რეგულირების მიზნობრივი სარგებლის მინიმალური დანახარჯებით მიღწევისა და 

შესაბამისად საზოგადოების კეთილდღეობის ზრდის წინაპირობას. აღნიშნული 

პრაქტიკის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს კომპონენტად მოიაზრება რეგულირების 

გავლენის შეფასება (RIA), რომელიც წარმოდგენილი რეგულაციის ან 

არამარეგულირებელი ქმედების მოსალოდნელი დადებითი და უარყოფითი გავლენის 

შეფასების სისტემური ჩარჩოა და საერთაშორისო პრაქტიკით განიხილება, როგორც 

პოლიტიკის შემუშავების მტკიცებულებაზე დაფუძნებული მიდგომის ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი ელემენტი. 

წინამდებარე დოკუმენტი მიმოიხილავს უკეთესი რეგულირების ძირითად პრინციპებს 

საერთაშორისო დონეზე, შემდეგ წარმოადგენს რეგულირების გავლენის შეფასების 

საერთაშორისო გამოცდილებას მისი არსის, სამართლებრივი საფუძვლებისა და 

ძირითადი ტიპების მიხედვით სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითზე. სახელმძღვანელოს 

შემდეგი ნაწილი ეთმობა მიმოხილვას უშუალოდ რეგულირების გავლენის შეფასების 

კომპონენტებისა და ეტაპების შესახებ, როგორებიც არის: პრობლემის განსაზღვრა; 

მიზნების ჩამოყალიბება; ძირითადი ალტერნატივების შემუშავება; თითოეული 

ალტერნატივის გავლენების ძირითადი მიმართულებების ანალიზი; ალტერნატივების 

შედარება; მიღებული გადაწყვეტილების (არჩეული ალტერნატივის) განხორციელების 

მონიტორინგი და შეფასება. დასასრულს დოკუმენტი მიმოიხილავს გავლენის ძირითადი 

სფეროების მიხედვით (გავლენა ეკონომიკაზე, გავლენა საჯარო ადმინისტრირებაზე, 

გავლენა გარემოს დაცვაზე, სოციალური გავლენა) იმ ძირითად შეკითხვებს, რომლებიც 

მიზანშეწონილია გათვალისწინებულ იქნას რეგულირების გავლენის შეფასებისას 

საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაყრდნობით. 

2. უკეთესი რეგულირების ძირითადი პრინციპები: 

საერთაშორისო ჩარჩო 

ევროკომისიის უკეთესი რეგულირების დღის წესრიგი (Better Regulation Agenda)1 

მოიაზრებს სხვადასხვა სფეროებში განსახორციელებელი პოლიტიკისა და 

საკანონმდებლო აქტების შემუშავებასა და შეფასებას გამჭვირვალედ, მტკიცებულებებზე 

დაყრდნობით და დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით. ის მიზნად ისახავს 

მიზნობრივ აუდიტორიაზე მორგებული რეგულაციების მიღებას, რომლებიც მიზნის 

მისაღწევად აუცილებელი რეგულირებით შემოიფარგლება და ამავდროულად 

უზრუნველყოფს მიზნობრივი სარგებლის მიღებას მინიმალური დანახარჯებით 

(სუბსიდიარობისა და პროპორციულობის პრინციპებზე დაყრდნობით). უფრო 

დეტალურად, უკეთესი რეგულირება მოიაზრებს შემდეგ კომპონენტებს: 

 გადაწყვეტილების მიღების პროცესი არის ღია და გამჭვირვალე; 

                                                           
1 დამატებითი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://ec.europa.eu/info/law/law-making-

process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_en 
 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_en
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 მოქალაქეებსა და დაინტერესებულ მხარეებს შეუძლიათ პოლიტიკის 

განსაზღვრისა და საკანონმდებლო რეგულაციების პროცესში მონაწილეობის 

მიღება; 

 რეგულირება დაფუძნებულია მტკიცებულებებზე და მოსალოდნელი გავლენის 

სათანადო შეფასებაზე; 

 ბიზნესზე, მოქალაქეებზე და საჯარო ადმინისტრაციაზე რეგულირების წნეხი 

დაყვანილია მინიმუმამდე. 

ზემოაღნიშნული მიზნების მისაღწევად ევროკომისიის ქმედებები ფოკუსირებულია 

შემდეგ მიმართულებებზე: 

 რეგულირების მომზადების პროცესის გაუმჯობესება ტექნიკური მხარის 

სრულყოფის, მათ შორის რეგულირების გავლენის შეფასებებზე დაყრდნობით და 

საჯარო კონსულტაციების პროცესის გაუმჯობესების მიმართულებით; 

 უზრუნველყოფა, რომ არსებული ევრორეგულაციები შეესაბამება დასახულ 

მიზნებს, მათ შორის, რეგულირების ქმედუნარიანობისა და ეფექტიანობის 

პროგრამის ფარგლებში (Regulatory Fitness and Performance (REFIT) programme) 

 რეგულირების ხარისხის გაუმჯობესება, მათ შორის, რეგულირების შემოწმების 

დამოუკიდებელი საბჭოს (Regulatory Scrutiny Board) მიერ რეგულირების გავლენის 

წინასწარი (Impact Assessments) და პოსტ-შეფასებების (Evaluations) ხარისხის 

შემოწმებაზე, ასევე სპეციფიური სახელმძღვანელო დოკუმენტების შემდგომ 

სრულყოფაზე დაყრდნობით 

 ევროინსტიტუციებს შორის და საერთაშორისო პარტნიორების ჩართულობით 

უკეთესი რეგულირების მიმართულებით კოორდინაციის გაძლიერება. 

აქვე საყურადღებოა, რომ გარდა უკანასკნელ წლებში განხორციელებული 

ღონისძიებებისა, 2019 წელს კომისიის მიერ მიიღო უკეთესი რეგულირების დღის 

წესრიგის შესახებ კომუნიკე2, რომელიც ასახავს არსებული დღის წესრიგის 

ეფექტიანობის ანალიზის საფუძველზე სამომავლოდ განსახორციელებელი ქმედებებს. 

უშუალოდ რეგულირების გავლენის შეფასების, როგორც უკეთესი რეგულირების დღის 

წესრიგის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს კომპონენტთან მიმართებით, ევროკავშირის 

პრაქტიკა განასხვავებს რეგულირების წინასწარ შეფასებას (Impact Assessment) 

რეგულაციის მომზადებისა და მიღების ეტაპზე, ხოლო მონიტორინგსა და გავლენის ექს-

პოსტ შეფასებას (Monitoring and Evaluation) რეგულაციის პრაქტიკაში დანერგვის ეტაპზე. 

ამავდროულად, გასათვალისწინებელია, რომ განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა 

დაინტერესებულ მხარეთა სათანადო ჩართულობას რეგულირების სრული ციკლის 

განმავლობაში.  

ანალოგიურად, ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია მის 

რეკომენდაციაში რეგულირების პოლიტიკისა და მმართველობის შესახებ (OECD 

Recommendation on Regulatory Policy and Governance)3 კარგი რეგულირების პრაქტიკის 

შემადგენელ კომპონენტებად განიხილავს: 

                                                           
2 https://ec.europa.eu/info/publications/better-regulation-taking-stock-and-sustaining-our-commitment_en 
3 Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance (2012). The OECD Regulatory 

Policy Committee 
https://www.oecd.org/governance/regulatory-policy/49990817.pdf 

https://ec.europa.eu/info/publications/better-regulation-taking-stock-and-sustaining-our-commitment_en
https://www.oecd.org/governance/regulatory-policy/49990817.pdf
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1. რეგულირების ხარისხის გაცხადებული (განსაზღვრული) პოლიტიკა - პოლიტიკას 

უნდა ჰქონდეს ნათელი მიზნები და განხორციელების ჩარჩო იმისათვის, რომ 

რეგულაციამ უზრუნველყოს ეკონომიკური, სოციალური, გარემოსდაცვითი 

სარგებლის მეტობა ხარჯებზე და ასევე, წმინდა სარგებლის მაქსიმიზაცია. 

2. კომუნიკაცია, კონსულტაციები და ჩართულობა - ღია მმართველობის პრინციპების 

დაცვა, მათ შორის, გამჭვირვალობა და მონაწილეობა რეგულირების პროცესში, 

რათა რეგულირება ემსახურებოდეს საზოგადოებრივ ინტერესს და 

გათვალისწინებული იყოს როგორც დაინტერესებული, ასევე, იმ მხარეების 

ლეგიტიმური საჭიროებები, რომელთაც პირდაპირ ეხება რეგულირება.  

3. რეგულირების ზედამხედველობა - მარეგულირებელ პოლიტიკურ პროცედურებსა 

და მიზნებზე ზედამხედველობის უზრუნველსაყოფად მექანიზმებისა და 

ინსტიტუტების ჩამოყალიბება, იმგვარი მარეგულირებელი პოლიტიკის 

ხელშეწყობა და განხორციელება, რომელიც ხელს უწყობს რეგულირების 

ხარისხის ამაღლებას. 

4. რეგულირების გავლენის შეფასების ინტეგრაცია - რეგულირების გავლენის 

შეფასების ინტეგრირება ახალი მარეგულირებელი წინადადებების 

ფორმულირების ადრეულ ეტაპებზე. პოლიტიკის მიზნების ნათლად განსაზღვრა 

და იმის შეფასება, არის თუ არა რეგულირება აუცილებელი და  ამ მიზნების 

მისაღწევად ყველაზე ეფექტიანი და ქმედითი გზების დასახვა. 

5. არსებული რეგულაციების მიმოხილვა (ექს-პოსტ რეგულირების შეფასება) - 

ნათლად განსაზღვრული პოლიტიკის მიზნებთან მიმართებით შეფასება 

(ხარჯებისა და სარგებლის შეფასების ჩათვლით), რათა უზრუნველყოფილი იყოს 

რეგულირების აქტუალურობა, ეკონომიურობა და ეფექტიანობა, 

თანმიმდევრულობა და პოლიტიკის განსაზღვრულ მიზნებთან შესაბამისობა. 

6. რეგულირების რეფორმების პროგრამებისა და რეგულირების პოლიტიკის 

განხილვა - საჯარო დაწესებულებების მიერ რეგულირების პოლიტიკის 

ანგარიშების რეგულარული გამოქვეყნება. ასეთი ანგარიშები ასევე უნდა 

მოიცავდეს ინფორმაციას, თუ როგორ ფუნქციონირებს პრაქტიკაში 

მარეგულირებელი ინსტრუმენტები, მაგალითად როგორიც არის რეგულირების 

გავლენის შეფასება, ასევე საჯარო კონსულტაციების მექანიზმები. 

7. მარეგულირებელი ორგანოების ინსტიტუციური მოწყობა - თანმიმდევრული 

პოლიტიკის შემუშავება, რომელიც განსაზღვრავს მარეგულირებელ ორგანოთა 

როლს და ფუნქციებს იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს მარეგულირებელი 

გადაწყვეტილებების მეტი სანდოობა, ობიექტურობა, მიუკერძოებლობა და 

თანმიმდევრულობა. 

8. ადმინისტრაციული და სამართლებრივი ასპექტები - იმ სისტემების ეფექტიანობის 

უზრუნველყოფა, რომლითაც პროცედურების კანონიერებისა და 

სამართლიანობის შემოწმება იქნება შესაძლებელი. მოქალაქეების და ბიზნესის ამ 

სისტემებზე ინფორმირებულობის და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. 

9. რისკი და რეგულირება - რისკების შეფასების, მართვის და კომუნიკაციის 

სტრატეგიის სათანადო გამოყენება რეგულაციების შემუშავებისა და 

განხორციელების პროცესში, რათა უზრუნველყოფილი იყოს რეგულირების 

მიზანმიმართულობა და ეფექტიანობა. 

10. რეგულირების თანხვედრა მართვის განსხვავებულ დონეებზე - კოორდინაციის 

მექანიზმების ხელშეწყობა და რეგულირების მნიშვნელოვანი საკითხების 

იდენტიფიცირება ყველა სამთავრობო დონეზე, რათა თანხვედრაში იყოს 
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რეგულირების მიდგომები და თავიდან იქნას აცილებული რეგულირების 

დუბლირება ან/და შეუსაბამობა.  

11. რეგულირების მართვის უნარები ადგილობრივი მთავრობის დონეზე - 

რეგულირების მართვის უნარ-ჩვევების განვითარება ადგილობრივი მთავრობების 

დონეზე. 

12. რეგულირების მიმართულებით საერთაშორისო თანამშრომლობა - 

მარეგულირებელი ქმედებების შემუშავებისას, აუცილებელია გათვალისწინებული 

იქნას ყველა შესაბამისი საერთაშორისო ჩარჩო და სტანდარტი იმავე სფეროში და 

სადაც სათანადო შემთხვევებში, გავლენა იურისდიქციის გარეთ არსებულ 

დაინტერესებულ მხარეებზე. 

ასევე უნდა აღინიშნოს მსოფლიო ბანკის რეგულირების მმართველობის ინდიკატორების 

სისტემა (Global Indicators of Regulatory Governance)4, რომელიც აფასებს რეგულირების 

არსებულ პრაქტიკას 186 ქვეყანაში და მოიცავს 6 ასპექტს:  

 რეგულირების პროცესის გამჭვირვალობა,  

 დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა,  

 რეგულირების გავლენის შეფასება,  

 ექს-პოსტ შეფასება,  

 საკანონმდებლო აქტების/რეგულაციების ხელმისაწვდომობა 

 დაინტერესებულ მხარეთა შესაძლებლობა, შეცვალონ ან მოითხოვონ არსებული 

რეგულაციების ცვლილება.  

აღნიშნულ ინდიკატორების სისტემაშიც რეგულირების გავლენის შეფასება განხილულია, 

როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი და მოიცავს შეკითხვებს როგორც 

ინსტიტუციური ჩარჩოს, ისე მეთოდოლოგიური ასპექტების შესახებ. 

3. რეგულირების გავლენის შეფასება: არსი და საერთაშორისო 

პრაქტიკა 

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის(OECD) განმარტების 

მიხედვით5, რეგულირების გავლენის შეფასება (RIA) წარმოადგენს მტკიცებულებაზე 

დაფუძნებულ მიდგომას, რომელიც საშუალებას აძლევს გადაწყვეტილების მიმღებ 

პირებს, შეაფასონ წარმოდგენილი რეგულაციის დადებითი და უარყოფითი მხარეები და 

მათი პოტენციური გავლენა. რეგულირების გავლენის შეფასება შეიძლება მოიცავდეს, 

ერთი მხრივ, ინიციატივის ცვლილების წინასწარ შეფასებას (ექს-ანტე), ხოლო მეორე 

მხრივ, ასევე მისი განხორციელების პროცესში და შესრულების შემდგომ ეტაპზე (ექს-

პოსტ) შეფასებას მიზნების მიღწევის შესაბამისი ინდიკატორების მეშვეობით. მაგ. 

გაერთიანებული სამეფოს მწვანე წიგნის მიხედვით „წინასწარი და საბოლოო შეფასებები 

ცენტრალური მთავრობისათვის“6, წინასწარი (Appraisal) და საბოლოო (Evaluation) 

შეფასებები გადაწყვეტილებების მიღების მთლიანი ციკლის ორი ეტაპია. მთლიანი 

                                                           
4 ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://rulemaking.worldbank.org/  
5 https://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/ria.htm  
6 THE GREEN BOOK. Appraisal and Evaluation in Central Government. (2011). HM Treasury 
https://www.gov.uk/government/publications/the-green-book-appraisal-and-evaluation-in-central-governent  

https://rulemaking.worldbank.org/
https://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/ria.htm
https://www.gov.uk/government/publications/the-green-book-appraisal-and-evaluation-in-central-governent
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პროცესი კი ROAMEF-ის7 აკრონომის სახელწოდებით არის ცნობილი და გულისხმობს 

პირველ რიგში პრობლემის მოსაგვარებლად სახელმწიფო ჩარევის საფუძვლიანობის 

გაანალიზებას (R), შემდეგ მიზნების დასახვას (O), წინასწარ შეფასებას (A), 

განხორცილებასა და მონიტორინგს (M), საბოლოო შეფასებას (E) და მიღებული 

შედეგების წარმოდგენას და ანგარიშგებას (F).  წინასწარმა შეფასებამ უნდა დაასაბუთოს 

კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღების აუცილებლობა. საბოლოო შეფასება 

ტექნიკურად წინასწარი შეფასების ეტაპის მსგავსია. თუმცა, საბოლოო შეფასება იყენებს 

ისტორიულ (ფაქტობრივ ან სათანადოდ შეფასებულ) და არა პროგნოზირებულ 

მონაცემებს და უშუალოდ ეს ეტაპი ხორციელდება მიღებული გადაწყვეტილების 

პრაქტიკაში განხორციელების შემდეგ(იხ. ცხრილი 1) 

ცხრილი 1. პოლიტიკის წინასწარი და საბოლოო შეფასებების შედარება 

 
წინასწარი შეფასება (Appraisal) საბოლოო შეფასება (Evaluation) 

მიზანი 

ექს-ანტე შეფასება იმის შესახებ, 
ღირს თუ არა კონკრეტული 
ქმედების განხორცილება და 
შესაბამისი გავლენა. 

ექს-პოსტ შეფასება იმის შესახებ, 
ღირდა თუ არა კონკრეტული 
ქმედების განხორცილება და 
შესაბამისი გავლენა. 

მიღებული 
შედეგით 
სარგებლობა 

პროექტის შესყიდვები, პოლიტიკა 
და პროგრამის დიზაინი. 

უკუკავშირი: 
(ა) მომავალი შესყიდვებისთვის, 
პროექტის მართვისთვის 
(ბ) უფრო ფართო პოლიტიკის 
დებატებისთვის 
(გ) მომავალი პროგრამების 
მართვისთვის 

გამოყენება პროექტი, პოლიტიკა და პროგრამა. პროექტი, პოლიტიკა და პროგრამა. 

დროულობა 

ყოველთვის განხორციელებამდე. o განხორციელების პროცესში 
(„ფორმირებადი“) 

o განხორციელების შემდგომ 
(„შემაჯამებელი“) 

მონაცემები 

პროგნოზირებადი. ისტორიული და მიმდინარე, 
შეფასებული და ფაქტიური. 
შეფასებები ჰიპოთეტურია 
(თეორიული). 

მეთოდი 

ალტერნატივების შედარება 
„არაფრის კეთების“ 
ალტერნატივასთან შედარებით. 
 
 
 
 
 
 
სავარაუდო რისკის შეფასება. 

ალტერნატივების შედარება 
„არაფრის კეთების“ 
ალტერნატივასთან შედარებით. 
 
ფაქტიური შედეგების შედარება 
მიზნობრივ/ალტერნატიულ 
შედეგებთან. 
 
შეფასება რისკებისა, რომლებიც 
განხორციელდა ან არ 
განხორციელდა. 

ანალიტიკური 
საშუალებები 

o ხარჯ-სარგებლიანობის/ხარჯ-
ეფექტიანობის ანალიზი 

o დისკონტირებული ფულადი 
ნაკადების ანალიზი 

o მრავალკრიტერიუმიანი ანალიზი 

o ხარჯ-სარგებლიანობის/ხარჯ-
ეფექტიანობის ანალიზი 

o დისკონტირებული ფულადი 
ნაკადების ანალიზი 

o მრავალკრიტერიუმიანი 
ანალიზი 

                                                           
7 Rationale, Objectives, Appraisal, Monitoring, Evaluation and Feedback  
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o სტატისტიკური ანალიზის სხვა 
სახე 

o სტატისტიკური ანალიზის სხვა 
სახე - მაგალითად, შესრულების 
ინდიკატორების ანალიზი 

გადაწყვეტილების 
კრიტერიუმი 

სხვადასხვა ალტერნატივისათვის 
წმინდა მიმდინარე ღირებულების 
(NPV), წმინდა მიმდინარე ხარჯის 
(NPC) შედარება. 
 
თუ რაოდენობრივ 
მახასიათებლებში გამოსახვა 
შეუძლებელია, შეიძლება შეიცავდეს 
არარაოდენობრივ ფაქტორებსაც. 

განხილვა იმისა, გამოყენებული 
იქნა თუ არა სწორი კრიტერიუმები. 

 

რეგულირების გავლენის წინასწარი შეფასების მიზანია, მოახდინოს გადაწყვეტილების 

მიმღებ პირთა წინასწარი ინფორმირება მარეგულირებელი ქმედებების შესახებ და 

უზრუნველყოს გადაწყვეტილებების მიღება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც განიხილება 

მოცემული ქმედების შესაძლო გავლენის ყველა ძირითადი ასპექტი. ზემოაღნიშნული 

მიზნიდან გამომდინარე, რეგულირების გავლენის შეფასება (ექს-ანტე) მოიცავს 

განსხვავებული შესაძლებლობების განხილვას, მათ შორის არამარეგულირებელი 

ალტერნატივისაც და სწორედ მათი შედარებითი ანალიზის საფუძველზე იმ 

ალტერნატივის გამოკვეთას, რომელიც მიზნის მიღწევის ყველაზე ეფექტიანი გზა იქნება. 

შერჩევის მთავარია კრიტერიუმი წმინდა სარგებლის მაქსიმიზაციაა, თუმცა გავლენის იმ 

მიმართულებების გათვალისწინებით, რომელთა გავრცელების არეალიც 

განსაკუთრებით ფართოა. 

ზოგადად, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) 

რეკომენდაციით8, უკეთეს პრაქტიკულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით, რეგულირების 

გავლენის შეფასებიდან (RIA) მაქსიმალური სარგებლის მიღებისთვის აუცილებელია: 

 რეგულირების გავლენის შეფასების მაქსიმალური გამოყენების უზრუნველყოფა. 

 რეგულირების გავლენის შეფასების ცალკეული კომპონენტების მომზადებისას 

პასუხისმგებლობების ნათელი და ზუსტი გამიჯვნა. 

 თანმიმდევრული, თუმცა მოქნილი ანალიტიკური მეთოდების გამოყენება. 

 მონაცემთა მოპოვების სტრატეგიების ჩამოყალიბება და ხარისხიანი მონაცემების 

უზრუნველყოფა. 

 რეგულირების გავლენის შეფასების თარგეთირება (მხოლოდ კონკრეტული მიზნის 

შესაბამისი რეგულირების გავლენის შეფასების ჩატარება)  

 რეგულირების გავლენის შეფასების ადრეული ინტეგრაცია გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესში. 

 საზოგადოების ფართოდ ჩართულობა. 

 რეგულირების გავლენის შეფასების გამოყენება როგორც არსებული, ასევე ახალი 

რეგულაციების მიმართ. 

                                                           
8 Regulatory Policy Division, Directorate for Public Governance and Territorial Development in Organisation for 

Economic Cooperation and Development (2008). “Building an Institutional Framework for Regulatory Impact 
Analysis (RIA): Guidance for Policy Makers”. Version 1.1 
http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/40984990.pdf  

http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/40984990.pdf
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მიუხედავად საერთაშორისო უკეთესი რეგულირების ჩარჩოში რეგულირების გავლენის 

შეფასების, როგორც გადაწყვეტილების მიღების მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტის ფართო 

აღიარებისა, მის პრაქტიკაში ეფექტიანად გამოყენებას ქვეყნების მიხედვით არსებული 

სისტემის რამდენიმე მნიშვნელოვანი მახასიათებელი განსაზღვრავს (დეტალურად 

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის(OECD) კვლევის 

შედეგები რეგულირების გავლენის შეფასების სპეციფიკური მახასიათებლების შესახებ 

ქვეყნების მიხედვით იხილეთ დანართში). 

უპირველეს ყოვლისა, სისტემის ეფექტიანობას მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს, თუ 

როგორია რეგულირების გავლენის შეფასების სამართლებრივი საფუძველი. აღნიშნული 

შესაძლებელია ძირითადად, ოთხ ჯგუფად დაიყოს, თუმცა, გარდა სამართლებრივი 

საფუძვლისა,  მნიშვნელოვანია წარსული გამოცდილება, ადმინისტრაციული კულტურა 

და ა.შ.9. 

 დაფუძნებული კანონზე: ჩეხეთის რესპუბლიკა, კორეა და მექსიკა 

 დაფუძნებული პრეზიდენტის განკარგულებაზე: ამერიკის შეერთებული შტატები 

 დაფუძნებული პრემიერ-მინისტრის ბრძანებაზე ან რეკომენდაციებზე: ავსტრალია, 

ავსტრია, საფრანგეთი, იტალია და ჰოლანდია 

 დაფუძნებული კაბინეტის დირექტივაზე, კაბინეტის გადაწყვეტილებაზე, 

მთავრობის დადგენილებაზე, პოლიტიკის დირექტივაზე და ა.შ.: კანადა, დანია, 

ფინეთი, ირლანდია, იაპონია, ახალი ზელანდია, ნორვეგია, პოლონეთი, გერმანია, 

პორტუგალია, შვედეთი და დიდი ბრიტანეთი. 

გარდა ზემოაღნიშნულისა, არსებითია თუ როგორ ხდება იმ რეგულაციების 

იდენტიფიცირება, რომლებიც ექვემდებარება რეგულირების გავლენის შეფასებას. 

მაგალითად, ევროკომისიის სახელმძღვანელო დოკუმენტის მიხედვით, გავლენის 

შეფასება (IA) მოითხოვება მაშინ, როდესაც მოსალოდნელია ევროკავშირის მიერ 

განხორციელებული პოლიტიკის (EU action) შედეგად მნიშვნელოვანი ეკონომიკური, 

გარემოსდაცვითი და სოციალური გავლენები. „მნიშვნელოვანი გავლენების“ 

კრიტერიუმი მიესადაგება როგორც მაკო, ასევე მიკრო დონეს. ეს გულისხმობს იმას, რომ 

გავლენის შეფასება (IA) მოითხოვება არა მხოლოდ იმ ინიციატივებზე, რომლებსაც 

ფართო ეკონომიკური ან სოციალური გავლენები ექნება, არამედ მათზეც, რომელთაც 

გავლენა ექნება ეკონომიკის კონკრეტულ სექტორზე, ეკონომიკური სუბიექტების 

გარკვეულ ტიპზე (მაგ, მცირე და საშუალო ბიზნესები), სოციალურ ჯგუფებზე ან 

გეოგრაფიულ და გარემოსდაცვით შემადგენელზე. ცხადია, რომ ამის შეფასება 

დამოკიდებული იქნება ასევე ექსპერტულ განსჯაზე და უნდა ითვალისწინებდეს საკითხის 

ირგვლივ უკვე არსებულ შეფასებებს (მაგალითად, გზამკვლევები (roadmap) ან 

პირველადი გავლენის შეფასებები (inception impact assessment)).  

რეგულირების გავლენის შეფასება შეიძლება მომზადდეს სხვადასხვა სახის 

საკანონმდებლო თუ არასაკანონმდებლო წინადადებებზე/ინიციატივებზე. ევროკომისია 

ზემოაღნიშნული გავლენის შეფასების სახელმძღვანელო დოკუმენტში გამოყოფს 

ინიციატივების შემდეგ ძირითად სახეებს: 

                                                           
9 Regulatory Policy Division, Directorate for Public Governance and Territorial Development in Organisation for 
Economic Cooperation and Development (2008). “Building an Institutional Framework for Regulatory Impact 
Analysis (RIA): Guidance for Policy Makers”. Version 1.1 
http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/40984990.pdf  

http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/40984990.pdf
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 არასაკანონმდებლო ინიციატივები/კომუნიკე/რეკომენდაცია (მაგალითად, 

ბიომასის გამოყენების სამოქმედო გეგმა). 

 განსაკუთრებული მნიშვნელობის საკანონმდებლო აქტივობა („cross-cutting“ 

legislative action), რაც გულისხმობს ისეთ რეგულაციებსა და დირექტივებს, 

რომლებიც ძირითადად, მრავალმხრივი (ეკონომიკური, სოციალური, 

გარემოსდაცვითი) ზემოქმედებით გამოირჩევა სხვადასხვა სექტორის 

დაინტერესებულ მხარეებში (მაგალითად, რეგულაციები ავტომობილების 

ემისიებზე). 

 ვიწრო მნიშვნელობის საკანონმდებლო აქტივობა (narrow legislative action), 

რომელიც, უმეტესწილად, ვიწრო გავლენის სფეროთი შემოიფარგლება 

კონკრეტულ სექტორში (მაგალითად, გემების ინსპექციისა და კვლევის 

ორგანიზაციების საერთო წესებისა და სტანდარტების დირექტივა). 

 ხარჯვითი პროგრამები, რომლებიც ეხება გადაწყვეტილებებს სამთავრობო 

დანახარჯების გამოყოფის ან განახლების შესახებ რომელიმე პროექტის ან 

პროგრამის ფარგლებში. 

მნიშვნელოვანი საკითხია ასევე გავლენის ის სფეროები, რომელზეც ხდება 

რეგულირების გავლენის შეფასების კონცენტრირება (იხ. გავლენის სფეროები). მაგ. 

რეგულირების გავლენის შეფასების ზოგიერთი სახეობა კონკრეტულ სფეროზეა 

ორიენტირებული (ცხრილი 2), ზოგი კი ნაწილობრივ ანალიზდება ან მარტივი 

საკონტროლო სიის (checklist) დონეზე კეთდება, მაგალითად: 

 ჰოლანდიაში კეთდება ბიზნეს გავლენის ანალიზი (BEA), რომელიც 

ორიენტირებულია ბიზნესებიდან წარმოქმნილი გავლენების შესწავლაზე. 

 ჩეხეთის რესპუბლიკაში კეთდება ფინანსური გავლენის ანალიზი (AFI) და 

ეკონომიკაზე გავლენები (IE), რომელმაც მოიცვა ასევე სხვა სოციალურ-

ეკონომიკური გავლენებიც. რეგულირების გავლენის შეფასების (RIA) 

ფორმალიზება საკანონმდებლო პროცესში მოხდა 2007 წელს.  

 საფრანგეთმა განავითარა „ექს-ანტე“ შეფასების მეთოდოლოგია ბიზნესებისა და 

საჯარო მმართველობისათვის რეგულირების ხარჯების გასაზომად.   

 ავსტრიასა და პორტუგალიაში კეთდება ფისკალური ანალიზი (FA), რომელიც 

ფოკუსირდება მთავრობის ადმინისტრაციის პირდაპირ საბიუჯეტო ხარჯებზე. 

 ფინეთი ნაწილობრივი გავლენის შეფასების ფართო სპექტრით გამოირჩევა. 

ფინეთში გავლენის შეფასების ანალიზი მოიცავს ბიუჯეტს, ეკონომიკას, 

ორგანიზაციასა და სამუშაო ძალას, გარემოს დაცვას, საზოგადოებასა და 

ჯანდაცვას, რეგიონულ პოლიტიკასა და გენდერულ თანასწორობას. ეს 

ნაწილობრივი ანალიზები ინტეგრირებული არ არის და მას ცალ-ცალკე 

სამინისტროები ახორციელებენ. 

 ბელგიაში მხოლოდ ჯანდაცვის, უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი 

საკანონმდებლო პროექტებისთვის კეთდება რისკების შეფასების ანალიზი. 

 საბერძნეთი, ირლანდია, ესპანეთი და შვედეთი კონკრეტული რეგულაციებიდან 

წარმოქმნილ გავლენებზე აკეთებენ შემოწმებას. 

 მექსიკაში შეფასების სამი ფორმა გამოიყოფა: მაღალი გავლენის RIA, 

ჩვეულებრივი RIA და პერიოდული RIA. 
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ცხრილი 2.  გავლენის შეფასების სპეციფიკა რეგულირების გავლენის შეფასებისას 

(მაგალითები) 

ჯამურად, მსოფლიო ბანკის მონაცემებით (Global Indicators of Regulatory Governance) 13, 

გამოკითხული 186 ქვეყნიდან რეგულირების გავლენის შეფასებას რეგულარულად ან 

                                                           
10 Ministry of Economy of Poland (2007). “Guidelines for the Regulation Impact Assessment (RIA)”. pp. 28-33. 
http://regulatoryreform.com/wp-content/uploads/2015/02/Poland-Guidelines-Regulation-Impact-Assessment-
2007.pdf 
11 Department of the Taoiseach in Government Buildings of Ireland (2009). “Revised RIA Guidelines. How to 
conduct a Regulatory Impact Analysis”. pp. 27. 
https://govacc.per.gov.ie/wp-content/uploads/Revised_RIA_Guidelines_June_2009.pdf 
12 Treasury Board of Canada Secretariat (2009). RIA’s Writer’s Guide”. pp.5. 
https://www.tbs-sct.gc.ca/rtrap-parfa/riaswg-grrier/riaswg-grrier-eng.pdf 
13 ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://rulemaking.worldbank.org/  

პოლონეთი10 
 

ირლანდია11 
 

კანადა12 
 

 საჯარო ფინანსებზე 
გავლენის შეფასება 

 შრომის ბაზარზე გავლენის 
შეფასება 

 კონკურენტუნარიანობასა 
და მეწარმეობაზე 
გავლენის შეფასება 

 რეგიონულ განვითარებაზე 
გავლენის შეფასება 

 მაკროეკონომიკური 
გავლენისა და სავაჭრო 
პოლიტიკაზე გავლენის 
შეფასება 

 სოციალურ ასპექტებზე 
გავლენის შეფასება 

 

 ეროვნული 
კონკურენტუნარიანობა 

 სოციალურად დაუცველი 
და მოწყვლადი ჯგუფები 

 გარემოს დაცვა 

 ცვლილებები 
ეკონომიკაში, მათ შორის 
მომხმარებელთა და 
კონკურენტული 
გავლენები 

 მოქალაქეთა უფლებები 

 შესრულების (compliance) 
ტვირთი 

 ჩრდილო-სამხრეთისა და 
აღმოსავლეთ-
დასავლეთის 
ურთიერთობები 

 

 რეგულირების 
პოტენციური გავლენა 
ჯანდაცვასა და 
უსაფრთხოებაზე, 
უშიშროებაზე, გარემოს 
დაცვაზე, და 
მოქალაქეების 
სოციალურ-ეკონომიკურ 
კეთილდღეობაზე 

 ხარჯები ან დანაზოგები 
მთავრობისათვის, 
ბიზნესებისთვის, 
მოქალაქეებისთვის, და 
პოტენციური გავლენა 
ქვეყნის ეკონომიკასა და 
მის საერთაშორისო 
კონკურენტუნარიანობაზ
ე 

 პოტენციური გავლენა 
ფედერალურ 
სამინისტროებსა და 
სააგენტოებზე, ქვეყნის 
რეგიონულ ან 
ტერიტორიულ 
მთავრობებზე ან ქვეყნის 
საგარეო საქმეებზე 

 დაინტერესების, 
დაპირისპირების და 
დაზარალებულ 
მხარეებსა და ქვეყნის 
მოქალაქეებს შორის 
მხარდაჭერის დონე 

 

http://regulatoryreform.com/wp-content/uploads/2015/02/Poland-Guidelines-Regulation-Impact-Assessment-2007.pdf
http://regulatoryreform.com/wp-content/uploads/2015/02/Poland-Guidelines-Regulation-Impact-Assessment-2007.pdf
https://govacc.per.gov.ie/wp-content/uploads/Revised_RIA_Guidelines_June_2009.pdf
https://www.tbs-sct.gc.ca/rtrap-parfa/riaswg-grrier/riaswg-grrier-eng.pdf
https://rulemaking.worldbank.org/
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ნაწილობრივ რეგულარულად იყენებს 86 ქვეყანა. თუმცა შეფასების ინსტიტუციური და 

მეთოდოლოგიური ჩარჩო არსებითად განსხვავდება ქვეყნების მიხედვით. კერძოდ, 

როგორც წესი, რეგულირების გავლენის შეფასება ფარავს საჯარო და კერძო სექტორზე 

მის გავლენას და ზოგად სარგებელს, ყველაზე ნაკლებად განიხილება გავლენა 

საერთაშორისო ვალდებულებებზე და გარემოზე. 

გამოკითხულ ქვეყანათა ნახევარზე ნაკლები იყენებს სპეციფიურ კრიტერიუმებს იმ 

რეგულაციების იდენტიცირებისათვის, რომლებიც ექვემდებარება რეგულირების 

გავლენის შეფასებას. რამდენიმე ქვეყანა იყენებს მონეტარულ (ფულად) ზღვარს, ხოლო 

მაგ. საბერძნეთი იყენებს გავლენის სოციალურ-ეკონომიკურ არსებითობას - 

რეგულირების გავლენის შეფასებას ექვემდებარება ის რეგულაციები, რომლებიც 

გავლენას ახდენენ მოსახლეობის 40%-ზე მეტზე ან ეკონომიკურად მნიშვნელოვან 

სექტორებზე (ტურიზმი, მცირე და საშუალო ბიზნესი და ა.შ). საპირისპიროდ, მოლდოვაში 

რეგულირების გავლენის შეფასებას ექვემდებარება მხოლოდ ის რეგულაციები, 

რომლებიც პირდაპირ ეხება სამეწარმეო საქმიანობასთან დაკავშირებულ ნორმებს. 

გამოკითხული მაღალშემოსავლიანი ქვეყნების ჯგუფიდან (59 ქვეყანა) მხოლოდ 14 არ 

იყენებს რეგულირების გავლენის შეფასებას, მაშინ როდესაც დაბალშემოსავლიანი 

ქვეყნების მხოლოდ 12% ახორციელებს გავლენის გარკვეულ შეფასებას რეგულაციის 

შემუშავების ეტაპზე. 

იმ 86 ქვეყნიდან, რომლებიც იყენებს რეგულირების გავლენის შეფასებას, 54%-ს აქვს 

სპეციალურად განსაზღვრული ცენტრალიზებული უწყება, რომელიც აღჭურვილია 

ცალკეული უწყებების მიერ მომზადებული შეფასებების განხილვისა და შემოწმების 

ფუნქციით. აღნიშნული უწყებების მხოლოდ ნაწილის ფუნქციები ასევე მოიცავს იმ 

რეგულაციების იდენტიფიცირებას, რომლებისთვისაც შეფასება უნდა მომზადდეს, თუმცა 

უმეტესწილად მათი ძირითადი ფუნქცია განმახორციელებელი უწყებებისათვის 

მეთოდოლოგიური მხარდაჭერის გაწევაა. 

4. რეგულირების გავლენის შეფასების (RIA) ძირითადი 

კომპონენტები 

საერთაშორისო პრაქტიკით, რეგულირების გავლენის სრული შეფასება მოიცავს შემდეგ 

სამ ძირითად ნაწილს14: 

 მარეგულირებელი ქმედების საჭიროების შესახებ განმარტება: ამგვარ 

განაცხადში ანალიზი იწყება პრობლემის აღწერით და ამ პრობლემის 

გადასაჭრელად მარეგულირებელი ქმედების საჭიროების შესახებ განმარტებით. 

რეგულირების გავლენის შეფასების განმახორციელებელმა უწყებამ (შემდეგში - 

უწყება) უნდა წარმოადგინოს განმარტება იმის შესახებ, თუ რის გამო გაკეთდა 

არჩევანი მარეგულირებელ ქმედებაზე - ეს არის საბაზრო ჩავარდნით გამოწვეული 

თუ ხელს უწყობს სხვა ისეთი მიზნების მიღწევას, როგორიც არის მართვითი 

                                                           
14დამატებითი ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ბმულზე: 
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/inforeg/regpol/circular-a-4_regulatory-impact-analysis-a-
primer.pdf  

https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/inforeg/regpol/circular-a-4_regulatory-impact-analysis-a-primer.pdf
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/inforeg/regpol/circular-a-4_regulatory-impact-analysis-a-primer.pdf
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პროცესების გაუმჯობესება, კერძო საკუთრების დაცვა თუ დისკრიმინაციასთან 

ბრძოლა. თუ მარეგულირებელი ქმედება მოთხოვნილია რამე საკანონმდებლო 

აქტის საფუძველზე ან სასამართლოს განკარგულებით, მაშინ უწყებამ უნდა 

აღწეროს კონკრეტული უფლებამოსილება და შესაბამისი დისკრეციის არეალი. 

 სხვადასხვა მარეგულირებელი მიდგომის განსაზღვრა: თუ უწყებამ ჩათვალა, რომ 

ცენტრალურ დონეზე რეგულირება პრობლემის მოგვარებისთვის შესაფერისი 

გზაა, მან უნდა წარმოადგინოს სხვადასხვა მარეგულირებელი მიდგომა, 

რომელთა შორისაც არჩევანი გააკეთა, მათ შორის რეგულირების გარეშე 

ქმედების ალტერნატივაც. ცენტრალურ დონეზე რეგულირების ალტერნატივა 

შეიძლება იყოს ადგილობრივ დონეზე რეგულირება, კერძო სექტორთან ერთად 

ნებაყოფლობითი თანამშრომლობა, ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა, 

ადმინისტრაციული საკომპენსაციო სისტემა. სადაც შესაძლებელია, უწყებამ უნდა 

განიხილოს ისეთი მოქნილი მიდგომები, რომლებიც რეგულირების ზოგად 

ტვირთსაც ამცირებს და არჩევანის თავისუფლებასაც ინარჩუნებს, როგორიცაა 

გაფრთხილებები, ვალდებულებების შეუსრულებლობის შესახებ შესაბამისი 

წესები, ინფორმაციის საჯაროობის შესახებ მოთხოვნები.  

 მოცემული მარეგულირებელი ქმედებისა და მისი ალტერნატივების როგორც 

რაოდენობრივი, ასევე ხარისხობრივი სარგებლისა და ხარჯების შეფასება: 

პოტენციური მარეგულირებელი მიდგომების განსაზღვრის შემდეგ უწყებამ უნდა 

მოამზადოს ხარჯებისა და სარგებლის ანალიზი, რომელიც აფასებს თითოეული 

ალტერნატივის შესაბამის ხარჯებსა და სარგებელს. შესაძლებლობის ფარგლებში 

უნდა მოხდეს მოცემული ხარჯებისა და სარგებლის რაოდენობრივ და ფულად 

(მონეტიზაცია) მახასიათებლებში ასახვა და წარმოდგენილი უნდა იყოს როგორც 

ფიზიკურ (მაგალითად, აცილებული დაავადებების რაოდენობა), ასევე ფულად 

ერთეულებში. როდესაც კონკრეტული სარგებლის ან ხარჯის რაოდენობრივ 

ერთეულში ასახვა ვერ ხერხდება, უნდა მოხდეს მათი აღწერითი გადმოცემა.  

ევროკომისიის რეგულირების გავლენის შეფასების სახელმძღვანელო დოკუმენტის 

მიხედვით15, რეგულირების გავლენის შეფასების ანგარიში ზოგადი სახით პასუხს უნდა 

სცემდეს შემდეგ ძირითად შეკითხვებს (ცხრილი 3): 

ცხრილი 3.  მთავარი კითხვები რეგულირების გავლენის შეფასებაში 

კითხვები, რომლებსაც პასუხი უნდა გასცეს გავლენის შეფასების ანგარიშმა 

რა არის პრობლემა და რატომ 
წარმოადგენს ის პრობლემას? 
რატომ მოითხოვს პრობლემის 
გადაწყვეტა მთავრობის 
ჩარევას რეგულირების სახით? 

პრობლემის განსაზღვრა: 
 

 პრობლემის არსისა და მასშტაბის აღწერა. 

 ძირითადი დაინტერესებული მხარეების/გავლენის 
ობიექტი პირების განსაზღვრა. 

 პრობლემის გამომწვევი მიზეზების დადგენა. 

 საბაზისო („არაფრის კეთება“) სცენარის ნათლად 
ჩამოყალიბება და საჭიროებისამებრ, სენსიტიურობის 
ანალიზი და რისკების შეფასება. 

რა მიზნების მიღწევა არის 
დაგეგმილი? 

მიზნების ჩამოყალიბება: 
 

                                                           
15 European Commission (2009). Impact Assessment Guidelines. SEC(2009)92. 
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_en.pdf 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_en.pdf
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 ისეთი მიზნების ჩამოყალიბება, რომლებიც შეესაბამება 
პრობლემას და მის გამომწვევ მიზეზებს (მიზნების ე.წ. 
SMART ანალიზი). 

 მიზნების ჩამოყალიბება რამდენიმე დონეზე, ზოგადი 
ხასიათის მიზნებიდან სპეციფიკურ (კონკრეტულ) და 
ოპერაციულ მიზნებამდე. 

 მიზნების შესაბამისობა არსებულ კანონმდებლობასთან. 

როგორია მიზნის მიღწევის 
სხვადასხვა ალტერნატივა? 

ძირითადი ალტერნატივების შემუშავება: 
 

 ალტერნატივების განსაზღვრა და სადაც შესაძლებელია, 
მათი განსხვავება მარეგულირებელი და 
არამარეგულირებელი მიდგომების მიხედვით. 

 პროპორციულობის პრინციპთან შესაბამისობის 
შემოწმება. 

 თავდაპირველად ტექნიკური და სხვა შეზღუდვების 
მიხედვით ალტერნატივების გაფილტვრა და მათი 
შეფასება ეფექტიანობის და პროდუქტიულობის, ასევე 
ქვეყნის სხვა მიზნებთან, სტრატეგიებსა და 
პრიორიტეტებთან თანხვედრის მიხედვით. 

როგორია მათი შესაბამისი 
ეკონომიკური, სოციალური და 
გარემოსდაცვითი გავლენა? 
ვისზე იქონიებს ის გავლენას? 

ალტერნატივებზე მოქმედი ძირითადი გავლენის ანალიზი: 
 

 პირდაპირი და არაპირდაპირი ეკონომიკური, 
სოციალური და გარემოსდაცვითი ფაქტორების 
გავლენის, ასევე მათი მოხდენის მიზეზ-შედეგობრიობის 
განსაზღვრა. 

 იმ გავლენის დაზუსტება, რომელთა ცვლილებაც 
სავარაუდოა მომავალში და ამ ცვლილების 
მიმართულების განსაზღვრა. 

 იმ სოციალური ჯგუფების, ეკონომიკური სექტორების ან 
კონკრეტული რეგიონების იდენტიფიცირება, რომლებზეც 
რეგულაცია იქონიებს გავლენას. 

 გავლენის შეფასება საბაზისო სცენართან მიმართებაში 
რაოდენობრივ, ხარისხობრივ და ფულად 
მახასიათებლებში. თუ რაოდენობრივ მაჩვენებელში 
გამოსახვა შეუძლებელია, შესაბამისი მიზეზის 
მითითებით. 

 ადმინისტრაციული ტვირთის/პროცედურების 
გამარტივებით მიღებული სარგებლის (simplification 
benefits) განსაზღვრა და შეფასება. თუ ამ შეფასების 
განხორციელება ვერ ხერხდება, შესაბამისი მიზეზის 
მითითებით. 

 თითოეული ალტერნატივის მიხედვით რისკებისა და 
განუსაზღვრელობების ანალიზი.  

როგორია მოცემული 
ალტერნატივების შედარებითი 
ანალიზი ეფექტიანობისა და 
პროდუქტიულობის (სარგებელი 
და ხარჯები) მიხედვით? 

ალტერნატივების შედარება: 
 

 თითოეული ალტერნატივისთვის დადებითი და 
უარყოფითი გავლენის ფაქტორების შეწონვა იმ 
კრიტერიუმებზე დაფუძნებით, რომლებიც ცხადად 
დაკავშირებულია მიზნებთან; 

 სადაც შესაძლებელია, შედეგების მთლიანობაში და 
ნაწილ-ნაწილ წარმოდგენა; 

 ალტერნატივებს შორის შედარება გავლენის 
კატეგორიების ან გავლენის ობიექტი პირების მიხედვით; 

 სადაც შესაძლებელია, უპირატესი ალტერნატივის 
განსაზღვრა. 

როგორ იქნება 
მოწესრიგებული 

მიღებული გადაწყვეტილების (არჩეული ალტერნატივის) 
განხორციელების მონიტორინგი და შეფასება: 
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მონიტორინგისა და შესაბამისი 
შეფასების პროცესი? 

 

 მთავრობის შესაძლო ჩარევის ძირითადი მიზნების 
შეფასების ინდიკატორების განსაზღვრა; 

 შესაძლო მონიტორინგისა და შეფასების ღონისძიებების 
შემუშავება. 

5. გავლენის ძირითადი მიმართულებები 

რეგულირების გავლენის შეფასების (RIA) დოკუმენტში ალტერნატივების შედარება ხდება 

გავლენის სფეროების მიხედვით. გავლენის სფეროები განისაზღვრება კონკრეტული 

ქვეყნის რეგიონული, ეკონომიკური, სოციალური, გეოგრაფიული თუ ისტორიული 

სპეციფიკის მიხედვით. თუმცა, საერთაშორისო პრაქტიკაში მიღებულია გარკვეული 

ზოგადი სფეროების შესწავლა გავლენის მიმართულებით, როგორიცაა ეკონომიკური, 

სოციალური, გარემოსდაცვითი გავლენა, რომლის ფარგლებშიც სვამს კითხვებს, 

მაგალითად, ევროკომიიის მიერ შემუშავებული გავლენის შეფასების სახელმძღვანელო 

დოკუმენტი16 (2009). ასევე აღსანიშნავია ფინეთის „საკანონმდებლო პროცესში გავლენის 

შეფასების“ ანალოგიურ სახელმძღვანელოში17 (2008) დასმული კითხვები, რომელიც 

გავლენის სფეროებს ოთხ შემდეგ ძირითად ნაწილად წარმოადგენს: გავლენა 

ეკონომიკაზე, გავლენა საჯარო ადმინისტრირებაზე, გავლენა გარემოს დაცვაზე და 

სოციალური გავლენა (ცხრილი 4).  

ცხრილი 4. გავლენის სფეროები ფინეთის „საკანონმდებლო პროცესში გავლენის 

შეფასების“ სახელმძღვანელო დოკუმენტის (2008) მიხედვით.  

გავლენის სფეროები 

გავლენა 
ეკონომიკაზე 

გავლენა საჯარო 
ადმინისტრირებაზე 

გავლენა გარემოს 
დაცვაზე 

სოციალური გავლენა 

გავლენა საოჯახო 
მეურნეობებზე 
 გავლენა საჯარო 

ადმინისტრირებაზე 
გარემოსდაცვითი 
გავლენა 

გავლენა მოქალაქეების 
სტატუსსა და 
დემოკრატიული 
საზოგადოების 
ფუნქციონირებაზე 

გავლენა სოციალურ 
საკითხებსა და 
ჯანდაცვაზე და გავლენა 
თანასწორობაზე, 
ბავშვებსა და გენდერულ 
თანასწორობაზე 

გავლენა ბიზნესზე 
გავლენა დასაქმებასა და 
სამუშაო ცხოვრებაზე 

                                                           
16 European Commission (2009). Impact Assessment Guidelines. SEC(2009)92. 
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_en.pdf  
17 Ministry of Justice of Finland (2008). Impact Assessment in Legislative Drafting. Guidelines.  

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/76118/omju_2008_4.pdf?sequence=1&isAllowed=y   

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_en.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/76118/omju_2008_4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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გავლენა დანაშაულის 
პრევენციასა და 
უსაფრთხოებაზე 

გავლენა საჯარო 
ფინანსებსა და 
ეკონომიკაზე 

გავლენა რეგიონულ 
განვითარებაზე 

გავლენა ინფორმაციულ 
საზოგადოებაზე 

ქვემოთ მოცემულია გავლენის შეფასების დეტალური კითხვარი ფინეთის 

ზემოაღნიშნული სახელმძღვანელო დოკუმენტის მაგალითზე: 

5.1. გავლენა ეკონომიკაზე 

o გავლენა საოჯახო მეურნეობებზე 

აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისა და 

საოჯახო მეურნეობების ფინანსურ მდგომარეობაზე? 

 გავლენა, შესაძლოა, იყოს სარგებლის ან პირიქით, ზიანის მომტანი 

შემოსავლის მქონე ადამიანებისთვის ან განსხვავებული იყოს 

მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფისთვის. 

აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას საოჯახო მეურნეობების ქცევაზე? 

 არის თუ არა სავარაუდო, რომ მოხმარება გაიზრდება ან შეიცვლება ქცევა, 

რაც არაპირდაპირ ეკონომიკურ გავლენას გამოიწვევს? 

 

o გავლენა ბიზნესზე 

აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას ბიზნესის ხარჯებსა და სარგებელზე? 

 ხომ არ იწვევს ინიციატივა ცვლილებებს გადასახადებში, მოსაკრებლებში 

ან ბიზნეს-სუბსიდიებში? 

 ხომ არ იქნება ცვლილებები ბიზნეს-ოპერაციებში? 

 ხომ არ გამოიწვევს შეტყობინების, ლიცენზირების, ანგარიშგებისა და 

რეგისტრაციის პროცედურები დამატებით ადმინისტრაციულ ხარჯებს? 

აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას კონკურენციასა და ბაზრების 

ფუნქციონირებაზე? 

 ინიციატივა ხომ არ შლის, ზღუდავს ან აზიანებს ბაზარზე კონკურენციას? 

 როგორი გავლენა ექნება ინიციატივას ბაზარზე ხელმისაწვდომობაზე, 

ბაზრის კონცენტრაციასა და ბიზნესის წარმოების სხვა ასპექტებზე (ფასები, 

ხარისხი, მარკეტინგი და სხვ.)? 

აქვს თუ არა განსაკუთრებული გავლენა ინიციატივას მცირე და საშუალო 

საწარმოებზე (SMEs), ახალი ბიზნესის წამოწყებაზე ან წარმოების გაფართოების 

შესაძლებლობაზე? 

 ხომ არ იქნება ინიციატივა პროპორციულად უფრო მძიმე მცირე და 

საშუალო საწარმოებზე (SMEs)? 

 ინიციატივა ხელს შეუწყობს თუ შეუშლის მეწარმეობის განვითარებასა და 

საწარმოების ზრდის შესაძლებლობებს? 
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აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას ინვესტიციებზე, კვლევასა და განვითარებაზე 

და ინოვაციებზე? 

 ხომ არ აქვს ინიციატივას გავლენა ინვესტიციებსა და საინვესტიციო 

შესაძლებლობებზე? 

 ხომ არ უწყობს ხელს ინიციატივა ინოვაციებს, ანუ წარმოების ახალი 

მეთოდების, პროდუქტებისა და მომსახურებების განვითარებას? 

აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას ბიზნესის საერთაშორისო 

კონკურენტუნარიანობაზე? 

 ინიციატივა აძლიერებს თუ ასუსტებს, სხვა ბიზნესებთან შედარებით, 

ადგილობრივი წარმოების კონკურენტუნარიანობას გლობალურ ბაზრებზე? 

 

o გავლენა საჯარო ფინანსებსა და ეკონომიკაზე 

აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას სამთავრობო უწყებების დაფინანსებასა და 

საჯარო რესურსების განაწილებაზე? 

 აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას სახელმწიფო ფინანსური მართვის 

სისტემის ფუნქციონირებასა და სახელმწიფო ფინანსების მდგრადობაზე, 

სახელმწიფოსა და მუნიციპალიტეტებს შორის ფინანსურ ურთიერთობებზე, 

ზოგადად მუნიციპალურ ფინანსებზე, ან არაკომერციული ორგანიზაციებისა 

და მესამეული სექტორების საქმიანობაზე? 

აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას ქვეყნის ზოგად ეკონომიკურ განვითარებასა და 

ეროვნულ ეკონომიკაზე? 

 იქნება თუ არა რამე გავლენა ფასებზე, სამუშაო ძალის ბაზარზე, საქონლისა 

და მომსახურების მიწოდება-მოთხოვნაზე, ან ეროვნული ეკონომიკისა და 

საჯარო ფინანსების სტრუქტურაზე? 

5.2. გავლენა საჯარო ადმინისტრირებაზე 

o გავლენა საჯარო ადმინისტრირებაზე 

აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას სამტავრობო უწყებებს შორის 

ურთიერთობებზე? 

 აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას უწყებათაშორის კომპეტენციების 

განაწილებაზე, ან სახელმწიფოსა და მუნიციპალიტეტებს შორის 

ამოცანების გადანაწილებაზე? 

აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას ხელისუფალთა მოვალეობებსა და 

პროცედურებზე? 

 აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას ხელისუფალთა სამუშაო დატვირთვაზე 

ან მათი ამოცანების ხასიათზე, ან მათ სამუშაო პროცედურებსა და 

მომსახურების მიწოდების შესაძლებლობაზე? 

აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას სამთავრობო უწყებებსა და თანამშრომლებზე? 

 ხომ არ ახდენს ინიციატივა გავლენას თანამშრომელთა რაოდენობაზე ან 

სტატუსზე? 

 ხომ არ არის შესაძლებელი, რომ გავლენა ჰქონდეს ორგანიზაციების 

ინფრასტრუქტურაზე? 

აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას ადმინისტრაციულ საკითხებზე? 
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 ხომ არ ახდენს ინიციატივა გავლენას უწყებებისადმი ანგარიშგებისა ან 

აღრიცხვიანობის მოთხოვნებზე? 

 ხომ არ ზრდის ინიციატივა სამთავრობო უწყებების ადმინისტრაციული 

ამოცანების რაოდენობას ისე, რომ მათი მთავარი ამოცანების შესრულებას 

ზიანი მიადგეს? 

5.3. გავლენა გარემოს დაცვაზე 

o გარემოსდაცვითი გავლენა 

აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას ბუნებრივი რესურსებისა და ენერგიის 

გამოყენებაზე? 

 ინიციატივა ხომ არ ზრდის ამ ამცირებს მინერალური რესურსების, ტყის 

რესურსების, წყლის ან სხვა ბუნებრივი რესურსების გამოყენებას ან ხომ არ 

აქვს გავლენა ენერგიის ალტერნატიული წყაროების ურთიერთკავშირზე? 

აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას წარმოებაზე ან მომხმარებლის ქცევაზე? 

 აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას წარმოებული პროდუქციის 

რაოდენობაზე ან ხარისხზე ისე, რომ ატმოსფერულ ჰაერში გამოფრქვეული 

მავნე ნივთიერებების, ნარჩენების, რესურსების გამოყენების ან ენერგიის 

რაოდენობა მცირდება ან იზრდება? 

 ხომ არ აქვს გავლენა ინიციატივას მომხმარებელთა ქცევაზე 

გარემოსდაცვითი კუთხით? 

აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას წარმოების ადგილმდებარეობაზე და 

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაზე? 

 ხომ არ ითვალისწინებს ინიციატივა საცხოვრებლების ან საწარმოების 

ადგილმდებარეობის ცვლილებას? 

 ზემოაღნიშნული გავლენას ხომ არ იქონიებს საგზაო მოძრაობის 

ინფრასტრუქტურაზე? 

აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას ადამიანების ჯანმრთელობასა და 

საცხოვრებელ პირობებზე? 

 ხომ არ გაიზრდება ან შემცირდება ატმოსფერულ ჰაერში გამოფრქვეული 

მავნე ნივთიერებების რაოდენობა და ხმაური ინიციატივის გავლენით? ან 

ხომ არ უკავშირდება აუთვისებელი ტერიტორიების (greenfield sites) 

გადაქცევა სამშენებლო ტერიტორიებად?  

აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას ნარჩენების რაოდენობაზე, ხარისხსა და 

ატმოსფერულ ჰაერში გამოფრქვეული მავნე ნივთიერებების მართვაზე? 

 რამდენი და რა სახის ემისია შეიძლება იყოს ჰაერში, წყლის ზედაპირზე, 

მიწისქვეშა წყლებში და ნიადაგში? 

 იქნება თუ არა გავლენა ნარჩენების წარმოქმნასა და მის აღკვეთაზე, 

გადამუშავებაზე და ნარჩენების მართვის სხვა ფორმებზე? 

აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას ნიადაგზე, წყალზე, ჰაერზე, კლიმატზე, 

კლიმატურ ცვლილებაზე, ბუნებრივ მრავალფეროვნებაზე, მცენარეებსა და 

ცხოველებზე? 

 ხომ არ გამოიწვევს ატმოსფერულ ჰაერში გამოფრქვეული მავნე 

ნივთიერებები, მიწის გამოყენების ცვლილებები და ან სხვა ტიპის გავლენა 



 

20 
 

ცვლილებებს ნიადაგში, წყლებში, დაცულ ტერიტორიებსა და ადგილებში, 

მცენარეთა და ცხოველთა სახეობებში, ეკოლოგიურ ნიშებსა და სახეობებს 

შორის ურთიერთკავშირში? 

 ხომ არ ექნება გავლენა კლიმატურ ცვლილებებზე ან იმის 

შესაძლებლობებზე, რომ მოხდეს კლიმატის ცვლილების გავლენისათვის 

მომზადება ან შეგუება? 

აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას საზოგადოების სტრუქტურაზე, გარემოზე, 

ლანდშაფტებზე, ქალაქის ხედებსა და კულტურულ მემკვიდრეობაზე? 

 ხომ არ ექნება ინიციატივას პირდაპირი ან არაპირდაპირი გავლენა, 

მაგალითად, საგზაო მოძრაობის ან სამშენებლო სამუშაოების გავლენით 

საზოგადოების სტრუქტურაზე, გარემოზე, ლანდშაფტებზე, ქალაქის 

ხედებზე, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებსა და სივრცეებზე? 

5.4. სოციალური გავლენა 

o გავლენა მოქალაქეების სტატუსსა და დემოკრატიული საზოგადოების 

ფუნქციონირებაზე 

აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების 

რეალიზაციაზე? 

 აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების 

რეალიზაციაზე? 

აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას ადამიანთა შორის ურთიერთობებზე? 

 აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას სოციალურ ქსელებზე? 

 აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას ადამიანების შესაძლებლობაზე, რომ 

მიიღონ გადაწყვეტილება თავიანთ ოჯახურ ცხოვრებაზე? 

 აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას ადამიანთა შორის სამართლებრივ 

ურთიერთობებზე, როგორიცაა, მაგალითად, ხელშეკრულების დადების 

უფლება ან წარმოების თავისუფლება? 

აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას ადამიანების შესაძლებლობაზე, მიიღონ 

მონაწილეობა პოლიტიკურ პროცესებში ან გავლენა მოახდინონ მათზე? 

 აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას ადამიანების შესაძლებლობაზე, რომ 

გავლენა იქონიონ იმ საკითხებზე, რაც შეეხება მათ პირადად, მათ 

სამეზობლოს ან საზოგადოებას უფრო დიდი მასშტაბით, ისევე როგორც, 

გაერთიანდნენ ან სხვა მხრივ მიიღონ მონაწილეობა არასამთავრობო 

ორგანიზაციების (NGO) საქმიანობაში? 

 აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას არასამთავრობო ორგანიზაციების (NGO) 

და ასოციაციების სტატუსზე ან მათ საქმიანობაზე? 

 

o გავლენა სოციალურ საკითხებსა და ჯანდაცვაზე და გავლენა თანასწორობაზე, 

ბავშვებსა და გენდერულ თანასწორობაზე 

აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას ადამიანების ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე, მათ 

კეთილდღეობასა და შემოსავლების განაწილებაზე? 
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 აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას ადამიანების ქცევაზე იზრუნონ საკუთარ 

ჯანმრთელობაზე, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ძირითად რისკებზე ან  

წინაპირობებზე ჯანსაღი ცხოვრებისთვის?  

 აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას ადამიანების შესაძლებლობაზე, რომ 

მიიღონ და გამოიყენონ ჯანდაცვის და სოციალური მომსახურებები? 

 აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას საცხოვრებელ პირობებზე ან 

ადამიანების ყოველდღიური ცხოვრების წესზე? 

აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას თანასწორობასა და დისკრიმინაციის 

დაუშველობაზე? 

 აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას ადამიანების ან ადამიანთა ჯგუფების 

თანასწორობაზე ან იმ მოთხოვნებზე, რომ არავინ იყოს დისკრიმინირებული 

სქესობრივი, ასაკობრივი, ეთნიკური წარმომავლობის, ენის, რელიგიის, 

რწმენის, აზრის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის, შეზღუდული უნარების ან 

სხვა რაიმე ნიშნით? 

აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას ბავშვებზე? 

 აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას ბავშვების ან მათი ნაწილის 

ინტერესებზე? 

 აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას ბავშვების ჯანმრთელობაზე, ადამიანურ 

ურთიერთობებზე, ცხოვრების და მიმოსვლის, ყოველდღიური ცხოვრების 

წესზე, თანამონაწილეობასა და თანასწორობაზე პირდაპირი, თვითონ 

ბავშვებზე გავლენის ან არაპირდაპირი, მათ ოჯახებსა და სხვა 

საზოგადოებრივ ჯგუფებზე გავლენის გზით? 

აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას გენდერულ თანასწორობაზე? 

 აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას ქალისა და მამაკაცის მიმართ თანასწორ 

მოპყრობაზე, მაგალითად, სამუშაოზე, ფინანსების საკითხებში, ბავშვების 

მოვლაში, სამსახურისა და ოჯახის დაბალანსებაში, ან რამე სხვა კუთხით, 

რაც ეხება თანასწორობას ქალსა და კაცს შორის? 

 

o გავლენა დასაქმებასა და სამუშაო ცხოვრებაზე 

აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას დასაქმებაზე? 

 აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას სამუშაო ძალის მიწოდებასა და 

მოთხოვნაზე? 

 აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას სამუშაო ძალის ან ბიზნესის 

მობილობაზე? 

 აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას საჯარო ან კერძო სექტორში 

დასაქმებაზე? 

აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას სამუშაო ბაზრის ფუნქციონირებასა და სხვა 

სტრუქტურულ საკითხებზე? 

 აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას დასაქმებულთა სხვადასხვა 

კატეგორიების (ახალგაზრდები, მოხუცები, ხანგრძლივი ვადით უმუშევრები, 

სპეციალური ჯგუფები და სხვა.) შესაბამისი სამუშაო ძალის ბაზრების 

მდგომარეობაზე? 

 აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას დამსაქმებელთა სხვადასხვა ზომის 

ორგანიზაციების ფუნქციონირებაზე? 
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 აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას ორგანიზებული ან არაორგანიზებული 

დამსაქმებლების სტატუსზე? 

 აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას ბაზრის კონკურენციაზე? 

აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას დასაქმებულების სტატუსზე? 

 აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას სამუშაო საათების განაწილებაზე ან 

სამუშაო კონტრაქტების ხანგრძლივობაზე? 

 აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას ანაზღაურებასა და ხელფასებზე? 

 აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას სამუშაო პირობების მინიმალურ 

სტანდარტებზე, პროფესიული რისკების მართვაზე ან სამუშაოს 

უსაფრთხოებაზე? 

 აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას სამუშაო ადგილის უსაფრთხოებაზე, 

ჯანმრთელობაზე სამუშაო ადგილას, სამუშაოთი კმაყოფილებაზე ან 

სამუშაოთი გადატვირთვის თავიდან აცილებაზე? 

 აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას სხვადასხვა სამუშაო ადგილზე 

ტრენინგებსა და სხვა აქტივობებზე? 

 

o გავლენა დანაშაულის პრევენციასა და უსაფრთხოებაზე 

აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას დანაშაულის ჩადენის შესაძლებლობებზე? 

 აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას დანაშაულებრივი ქმედების ჩადენის 

სირთულეზე? 

 აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას სოციალურ ან სხვა სახის კონტროლზე, 

ან დამნაშავის სამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემის რისკზე? 

აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას ადამიანების სტიმულებზე, რომ ჩაიდინონ 

დანაშაული? 

 არის თუ არა შესაძლებელი, რომ ინიციატივა გაზრდის დანაშაულის 

ჩადენის სტიმულებს, მაგალითად, საცხოვრებელი გარემოს ან 

ინდივიდუალური საცხოვრებელი პირობების (individual livelihoods) 

ცვლილების გავლენით? 

აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას უწყებათა შესაძლებლობაზე, რომ აღკვეთონ, 

გამოავლინონ ან გამოიძიონ დანაშაული? 

აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას უსაფრთხოებაზე? 

 აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას მონაცემების დაცვაზე, მონაცემთა 

სისტემის უსაფრთხოებაზე, შენობების უსაფრთხოებაზე, ფიზიკურ 

უსაფრთხოებაზე, თანამშრომელთა უსაფრთხოებაზე, სამუშაოს 

უსაფრთხოებაზე, საგანგებო სიტუაციების სამსახურებზე ან დაცვაზე? 

 

o გავლენა რეგიონულ განვითარებაზე 

აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას რეგიონებში წარმოებაზე ან დასაქმებაზე? 

 აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას მოცემულ რეგიონებში წარმოებაზე ან 

დასაქმებაზე? 

აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას ბიზნესის აქტივობაზე, ბიზნესის დაფინანსებაზე 

ან ინვესტიციებზე? 

 აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას რეგიონში ბიზნესის საქმიანობის 

პირობებსა და კონკურენტუნარიანობაზე, რეგიონული განვითარების 

დაფინანსებასა და ინვესტიციებზე? 
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აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას მომსახურების განსხვავებულ სახეებზე 

ხელმისაწვდომობაზე რეგიონებში? 

 აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას რეგიონში მომსახურების საბაზისო 

სახეების (განათლება, კულტურა, სოციალური კეთილდღეობა, 

ჯანმრთელობა, ტრანსპორტი) ან სხვა მომსახურების ხელმისაწვდომობაზე? 

 

o გავლენა ინფორმაციულ საზოგადოებაზე 

აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას ინდივიდებისა და ბიზნესის მონაცემების 

დაცვაზე? 

 აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას პირადი ან ბიზნესის მონაცემების 

უსაფრთხოებაზე? 

 აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას საზოგადოების უმნიშვნელოვანესი 

ფუნქციების დამოკიდებულებაზე ინფორმაციულ და საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიებზე? 

აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას ინფორმაციული საზოგადოების 

მომსახურებაზე? 

 აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას ინფორმაციული საზოგადოების 

მომსახურებების გამოყენებაზე, ასეთი მომსახურებების უზრუნველყოფაზე 

ან მის არსზე ან მომსახურების მომწოდებლების ქმედებებზე? 

აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას მომსახურების განსხვავებულ სახეებზე 

ხელმისაწვდომობაზე ან მომხმარებლებზე? 

 ინიციატივაში წარმოდგენილი მომსახურების ახალი სახეების გამოყენება 

მოითხოვს თუ არა მომხმარებლის მხრიდან სპეციალური უნარებისა და 

აღჭურვილობის/ტექნიკის (equipment) გამოყენებას? 

 აქვს თუ არა გავლენა ინიციატივას მომსახურების განსხვავებული სახეების 

მიმართ კეთილგანწყობასა და მათ ხელმისაწვდომობაზე, მომხმარებელთა 

სხვადასხვა ჯგუფების საჭიროებების თვალთახედვიდან გამომდინარე? 
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7. დანართი 

რეგულირების გავლენის შეფასება (RIA) „ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის“ (OECD) ქვეყნებში18 

ქვეყანა რეგულირების 
გავლენის 
შეფასების 

დანერგვის თარიღი 

დაფარვა მოთხოვნის 
საფუძველი 

ხარისხის 
კონტროლის 

ორგანო 

კომენტარები 

ძირითადი 
კანონი 

კანონქვემდებარე 
აქტები 

ავსტრალია 1985, გაძლიერდა 
1997 წელს 

მთავარი 
რეგულაცია 

მთავარი 
რეგულაცია 

კაბინეტის 
გადაწყვეტილება 

პროდუქტიულობის 
კომისიის 
მარეგულირებელი 
მიმოხილვის 
(გადახედვის) 
ოფისი 

 ბიზნეს-გავლენა წარმოიქმნება 
მნიშვნელოვანი საბაზრო გავლენების 
შემთხვევაში 

 არსებული რეგულაციების გადახედვა უნდა 
ჯდებოდეს რეგულირების გავლენის 
განცხადების (RIS) ფორმატში 

ავსტრია 1979 ყოველთვის მთავარი 
რეგულაცია 

ფედერალური 
კანცელარიის 
სახელმძღვანელო 

მარეგულირებლები  RIA-ს პირველი წარდგენა მოხდა 1979 წელს 
ფედერალური კანცელარიის გამოქვეყნებული 
სახელმძღვანელოს პირველის ვერსიით, რაზე 
დაფუძნებითაც განვითარდა მომავალში RIA.  

ბელგია  ყოველთვის მთავარი 
რეგულაცია 

   მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყენაში არ 
არსებობს RIA-ს სისტემა ფორმალურად, 
ადმინისტრაციულ ტვირთსა და სახელმწიფო 
ბიუჯეტზე გავლენა ფასდება მანამ, სანამ ახალ 
რეგულაციას მიიღებს მინისტრთა საბჭო. იმის 
მიხედვით, თუ რა სფეროს ეხება რეგულაცია, 
ხდება სამართლებრივი, სოციალური, 
ეკონომიკური და გარემოსდაცვითი გავლენების 
ანალიზი 

კანადა 1978, გაძლიერდა 
1986 წელს 

ყოველთვის ყოველთვის კაბინეტის 
დირექტივა 

საიდუმლო საქმეთა 
მრჩეველების 
ოფისის 
მარეგულირებელი 
საქმეები და 
ბრძანებები 

 RIA მოითხოვება მხოლოდ კანონქვემდებარე 
აქტებისთვის. რეგულირების გავლენის 
შეფასების განცხადების მსგავსი ფორმა, 
სახელწოდებით „კაბინეტის მემორანდუმი“ (MC) 
მოითხოვება ძირითადი კანონებისა და 
პოლიტიკებისთვის 

ჩეხეთის რესპ. 1998, გაძლიერდა 
2005 წელს 

კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

არა საკანონმდებლო 
წესები 

მარეგულირებელი 
რეფორმისა და 
საჯარო 
მმართველობის 
ხარისხის 
დეპარტამენტი 
შინაგან საქმეთა 
სამინისტროში 

 რეგულირების გავლენის შეფასების 
სახელმძღვანელოს წარდგენის შემდეგ მისი 
საპილოტე ფაზა გაგრძელდა 2005 წლიდან 2006 
წლის დეკემბრამდე. განახლებულ 
მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით, 2007 წლიდან 
RIA მოითხოვება ყველა (პირველადი და 
მეორადი) ახალი რეგულაციისთვის 

დანია 1966, გაძლიერდა 
1993, 1998 წლებში 

ყოველთვის მთავარი 
რეგულაცია 

პრემიერ-
მინისტრის 
ბრძანება 

ფინანსთა 
სამინისტრო 

 RIA არ მოითხოვება მეორად რეგულაციებზე, 
თუმცა 2004 წლის 1-ლი იანვრიდან ყველა 
მეორადი რეგულაცია, რომელიც 

                                                           
18 Organisation for Economic Cooperation and Development (2007). OECD Working Papers on Public Governance. Indicators of Regulatory Management 

Systems.  
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/39954493.pdf 

https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/39954493.pdf
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დაკავშირებულია ბიზნესთან, უნდა გამოიცადოს 
„ბიზნეს-ტესტ პანელით“ 

 RIA არ გამოიყენება უკვე არსებული 
რეგულაციების გადახედვისთვის 

ფინეთი 1970-იანი წლების 
შუა პერიოდი, 
გაძლიერდა 1990 
წელს 

ყოველთვის ყოველთვის კაბინეტის 
ინსტრუქცია 

მარეგულირებლები  გავლენის შეფასება არ გამოიყენება უკვე 
არსებული რეგულაციების გადახედვისთვის 

საფრანგეთი 1996 არა არა პრემიერ-
მინისტრის 
განკარგულება 

მარეგულირებლები  საერთო გავლენის ანალიზი (GIA) საჭიროა 
სახელმწიფო საბჭოს ყველა კანონმდებლობისა 
და განკარგულებისთვის, რომლებსაც გააჩნია 
იურიდიული მნისვნელობა 

გერმანია 1984, გაძლიერდა 
1997, 2000 წლებში 

ყოველთვის ყოველთვის პროცედურის 
ერთობლივი წესები 

მარეგულირებლები  RIA-ს გამოიყენება შეიძლება უკვე არსებული 
რეგულაციების გადახედვისთვის 

საბერძნეთი განვითარდა 2001 
წლის შემდეგ 

ყოველთვის ყოველთვის  მარეგულირებლები  RIA ჯერჯერობით არ არის ყველა სახელმწიფო 
მარეგულირებლისათვის ერთიანი 
ინსტრუქციებით სტანდარტიზებული. გავლენის 
სისტემური შეფასება ხდება ისეთი 
დამოუკიდებელი მარეგულირებლების მიერ, 
როგორიცაა ენერგეტიკის მარეგულირებელი 
(RAE) და ეროვნული ტელეკომუნიკაციებისა და 
საფოსტო კომისიის მარეგულირებელი (EETT) 

უნგრეთი 1987, გაძლიერდა 
1996, 2003 წლებში 

ყოველთვის ყოველთვის საკანონმდებლო 
აქტი 

ფინანსთა 
სამინისტრო 

 ანალიზის პროცესი გამოიყენება უკვე 
არსებული რეგულაციების მიმართ 

ისლანდია 1999 ყოველთვის ყოველთვის ოფიციალური 
მონიტორინგის 
წესი 

პრემიერ-მინისტრის 
ოფისი 

  

ირლანდია 1999 ყოველთვის მთავარი 
რეგულაცია 

კაბინეტის 
სახელმძღვანელო 

პრემიერ-მინისტრის 
დეპარტამენტი და 
საფინანსო 
დეპარტამენტი 

  

იტალია 1999 ყოველთვის ყოველთვის 1999 წლის კანონი 
#50 

პრემიერ-მინისტრის 
ოფისი 

  

იაპონია 2004 (საპილოტე) არა არა კაბინეტის ბრძანება განიხილავს შინაგან 
საქმეთა და 
კომუნიკაციების 
მინისტრი 

 RIA საპილოტე ფორმით გამოიყენება 
თითოეულ სამინისტროში 2004 წლის 
ოქტომბრიდან. 

კორეა 1998 ყოველთვის ყოველთვის ადმინისტრაციული 
რეგულირების 
ძირითადი აქტი 

პრემიერ-მინისტრის 
ოფისი 

 RIA არ გამოიყენება უკვე არსებული 
რეგულაციების გადახედვისთვის 

ლუქსემბურგი ... ... ... ... ...  ... 

მექსიკა 1996 არა ყოველთვის კანონი 
ფედერალური 
ადმინისტრაციული 
პროცედურების 
შესახებ 

ფედერალური 
რეგულირების 
გაუმჯობესების 
კომისია (Cofemer) 

 RIA არ გამოიყენება უკვე არსებული 
რეგულაციების გადახედვისთვის 

ჰოლანდია 1985, გაძლიერდა 
1994-1995 წლებში 

ყოველთვის ყოველთვის პრემიერ-
მინისტრის 
დირექტივები 

  „ბიზნეს-გავლენის ტესტი“ (1997 წლიდან) 
გამოიყენება უკვე არსებული რეგულაციების 
გადახედვისთვის 

ახალი ზელანდია 1998, გაძლიერდა 
2001 წელს 

ყოველთვის ყოველთვის აღმასრულებელი 
პოლიტიკა 

მარეგულირებლები  2001 წლიდან სავალდებულოა „ბიზნეს 
შესრულების ხარჯების განაცხადი” (business 
compliance cost statement) 
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ნორვეგია 1995 ყოველთვის ყოველთვის კაბინეტის 
ინსტრუქცია 
(სამეფო 
ბრძანებულება) 

ეკონომიკური 
განვითარების 
სამინისტრო 

 ყველა საქმე, რომელიც დაკავშირებულია 
პარლამენტის ოფიციალურ საკომიტეტო 
ინიციატივებთან, რეგულაციებთან, 
რეფორმებთან, ანგარიშებსა („თეთრი 
ფურცლები“) და წინადადებებთან. საერთო 
გავლენის ანალიზი (GIA) ვრცელდება იმ 
საკომიტეტო ინციატივებზე, რომლებიც ტარდება 
ცენტალური სახელისუფლებო ორგანოების, 
მაგალითად, სამინისტროებისა და საქვეუწყებო 
დაწესებულებების მიერ ან მათი მოთხოვნით. 

პოლონეთი 2001 ყოველთვის ყოველთვის მინისტრთა საბჭოს 
რეზოლუცია 

მინისტრთა საბჭოს 
თავმჯდომარის 
ოფისი 

 RIA არ გამოიყენება უკვე არსებული 
რეგულაციების გადახედვისთვის 

პორტუგალია  ყოველთვის მთავარი 
რეგულაცია 

პოლიტიკის 
დირექტივა 

მარეგულირებლები   

სლოვაკეთის 
რესპ. 

... ... ... ... ...  ... 

ესპანეთი 1997 ყოველთვის ყოველთვის  პრემიერ-მინისტრის 
ოფისი 

 ესპანეთში ის, რასაც უწოდებენ RIA-ს, 
ნაწილობრივ რეგულირდება მთავრობის 
კანონით და ზოგიერთი კანონქვემდებარე 
აქტით. სავალდებულოა მისი თანდართვა ყველა 
კანონისა და მემორანდუმისთვის. ეს 
მემორანდუმი ამოწმებს დადგენილების 
პროექტის (draft regulation) შესაძლებლობასა და 
აუცილებლობას და მოიცავს ანგარიშს 
გენდერული და ეკონომიკური საკითხების 
გარშემო. 

შვედეთი 1998 კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

მინისტრთა 
კაბინეტის ოფისის 
ცირკულარი 

მრეწველობის, 
დასაქმებისა და 
კომუნიკაციების 
სამინისტრო 

 შემოწმებები არ გამოიყენება უკვე არსებული 
რეგულაციების გადახედვისთვის 

შვეიცარია 2000 ყოველთვის ყოველთვის ფედერალური 
საბჭოს 
გადაწყვეტილება 

ეკონომიკურ 
საკითხებში 
სახელმწიფო 
სამდივნო (მთავარი 
რეგულაცია), 
მარეგულირებლები 

 RIA არ გამოიყენება უკვე არსებული 
რეგულაციების გადახედვისთვის, თუმცა „ბიზნეს-
ტესტი“ გამოიყენება როგორც არსებული, ასევე 
ახალი რეგულაციებისთვის. 

თურქეთი 2007 კი დამოკიდებულია 
მთავრობის 

გადაწყვეტილებაზ
ე 

პრემიერ-
მინისტრის 
განკარგულება 
(2006 წლის 17 
თებერვალი), 
პრემიერ-
მინისტრის 
ცირკულარი 
სახელმძღვანელოს 
სახით 

პრემიერ-მინისტრის 
ოფისი 

 მთავრობამ 2006 წლის თებერვალში მიიღო 
რეგულაცია, რომელიც თუქრქეთის 
სამართლებრივ სისტემაში რეგულირების 
გავლენის შეფასებას (RIA) ნერგავს.  

 მთავრობამ 2007 წლის აპრილში გამოუშვა 
ცირკულარი რეგულირების გავლენის შეფასების 
(RIA) განხორციელებაზე და მოხდა RIA-ს 
სახელმძღვანელო პრინციპების მიღება 
რეგულირების ხარისხის გაუმჯობესებისათვის. 

 ის რეგულაციები, რომლებიც ეხება ეროვნულ 
უშიშროებასა და ბიუჯეტს, გამორიცხულია RIA-ს 
პოლიტიკიდან. 
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დიდი ბრიტანეთი 1985, გაძლიერდა 
1998 წელს 

კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

მთავრობის 
პოლიტიკა 

მინისტრთა 
კაბინეტის ოფისი 
(უკეთესი 
რეგულირების 
აღმასრულებელი) 

 ყველა ინიციატივას (ინიციატივას), 
რომელთათვისაც რეგულაცია -როგორც 
პირველადი, ასევე მეორადი - ერთ-ერთი 
ალტერნატივაა და რომელსაც არა-უმნიშვნელო 
გავლენა ექნება ბიზნესზე, საქვემოქმედო 
ორგანიზაციებზე ან მოხალისეობრივი 
საქმიანობის სექტორზე, უნდა გააჩნდეს RIA 

 RIA ასევე გამოიყენება უკვე არსებული 
რეგულაციების გადახედვისთვის 

 ის რეგულაციები, რომლებიც გავლენას 
ახდენენ მხოლოდ საჯარო სექტორზე, ამჟამად 
„პოლიტიკის გავლენის ფარგლებში“ (PEF) 
ფასდება. 2004 წელს მოხდა RIA-ში შეტანა. 

აშშ 1974, გაძლიერდა 
1981 წელს 

არა მთავარი 
რეგულაცია 

პრეზიდენტის 
ბრძანება 

მართვისა და 
ბიუჯეტის ოფისი 
(საინფორმაციო და 
მარეგულირებელ 
საქმეთა ოფისი) 

 ის რეგულაციები, რომლებიც იწვევს მინიმუმ $ 
100 მილიონ ხარჯს ან სარგებელს რომელიმე 
ერთ წელიწადში, მიჩნეულია „ეკონომიკურად 
მნიშვნელოვნად“ და ექვემდებარება RIA-ს 
მოთხოვნებს. 

ევროკავშირი 2002 არა არა კომისიის ყველა 
სერვისის საერთო 
სახელმძღვანელო 

გენერალური 
სამდივნო 
(სტრატეგიული 
დაგეგმვისა და 
კოორდინაციის 
განყოფილება) 

 ძირითად მარეგულირებელ წინადადებებზე 
გავლენის შეფასებები კეთდება ევროკომისიის 
გენერალური სამდივნოს მეთვალყურეობის ქვეშ 
არსებული უწყებათაშორისი ჯგუფების მიერ 
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 RIA ახალი 
რეგულაციის 
მიღებამდე 

ხარისხის 
გარე 
შემოწმება 

ზღვარი 
("Threshold“) 
RIA-ს 
გამოყენების
ათვის 

RIA-ს მომზადება 
მოითხივება 
კანონით ან 
სავალდებულო 
სამართლებრივი 
აქტით 

გამოყენება მარეგულირებელს 
ევალება ახალი 
რეგულაციის 
ხარჯების 
იდენტიფიცირება 

მათ შორის, ამ 
ხარჯების 
რაოდენობრივ 
მახასიათებლებში 
გადაყვანა 

მარეგულირებელს 
ევალება ახალი 
რეგულაციის 
ხარჯების 
იდენტიფიცირება 

მათ შორის, ამ 
სარგებლის 
რაოდენობრივ 
მახასიათებლებში 
გადაყვანა 

ახალი 
რეგულაცი
ისათვის 
სარგებელი 
> ხარჯები 

კანონი კანონქვემდებარე 
აქტი 

ავსტრალია ზოგჯერ კი კი არა მხოლოდ მთავარი 
რეგულაცია 

მხოლოდ მთავარი 
რეგულაცია 

ყოველთვის მხოლოდ მთავარი 
რეგულაცია 

ყოველთვის მხოლოდ მთავარი 
რეგულაცია 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

ავსტრია ყოველთვის არა არა ყოველთვის ყოველთვის მხოლოდ მთავარი 
რეგულაცია 

ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

ბელგია ყოველთვის კი კი ყოველთვის ყოველთვის მხოლოდ მთავარი 
რეგულაცია 

ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის არა 

კანადა ყოველთვის კი კი ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის 

ჩეხეთის რესპ. ზოგჯერ კი არა სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

არა ყოველთვის სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

არა ყოველთვის 

დანია ყოველთვის არა არა ყოველთვის ყოველთვის მხოლოდ მთავარი 
რეგულაცია 

ყოველთვის მხოლოდ მთავარი 
რეგულაცია 

ყოველთვის სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

არა 

ფინეთი ყოველთვის არა არა არა ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის 

საფრანგეთი ზოგჯერ არა არა არა სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

მხოლოდ მთავარი 
რეგულაცია 

მხოლოდ მთავარი 
რეგულაცია 

მხოლოდ მთავარი 
რეგულაცია 

მხოლოდ მთავარი 
რეგულაცია 

მხოლოდ 
მთავარი 

რეგულაცია 

გერმანია ყოველთვის კი არა ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

არა 

საბერძნეთი ყოველთვის არა არა ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის 

უნგრეთი ზოგჯერ არა არა ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

ყოველთვის სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

ისლანდია ზოგჯერ კი არა სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

ირლანდია ზოგჯერ კი კი არა ყოველთვის მხოლოდ მთავარი 
რეგულაცია 

ყოველთვის მხოლოდ მთავარი 
რეგულაცია 

ყოველთვის მხოლოდ მთავარი 
რეგულაცია 

არა 

იტალია ზოგჯერ კი კი ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის მხოლოდ მთავარი 
რეგულაცია 

ყოველთვის მხოლოდ მთავარი 
რეგულაცია 

არა 

იაპონია ზოგჯერ კი ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

კორეა ყოველთვის კი კი ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის 

ლუქსემბურგი ზოგჯერ არა არა ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის არა ყოველთვის 

მექსიკა ყოველთვის კი კი ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის 

ჰოლანდია ყოველთვის არა ... ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

ახალი 
ზელანდია 

ყოველთვის კი კი არა ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის მხოლოდ მთავარი 
რეგულაცია 

ყოველთვის მხოლოდ მთავარი 
რეგულაცია 

ყოველთვის 

ნორვეგია ზოგჯერ არა არა ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის მხოლოდ მთავარი 
რეგულაცია 

მხოლოდ მთავარი 
რეგულაცია 

სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

არა 

პოლონეთი ყოველთვის კი კი ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

ყოველთვის სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

არა 

პორტუგალია ზოგჯერ არა კი მხოლოდ მთავარი 
რეგულაცია 

ყოველთვის მხოლოდ მთავარი 
რეგულაცია 

მხოლოდ მთავარი 
რეგულაცია 

მხოლოდ მთავარი 
რეგულაცია 

მხოლოდ მთავარი 
რეგულაცია 

არა არა 

სლოვაკეთის 
რესპ. 

ყოველთვის არა კი ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის 

ესპანეთი ყოველთვის არა არა ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის არა ყოველთვის არა არა 

შვედეთი ყოველთვის ... არა სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

არა არა 

შვეიცარია ყოველთვის კი არა ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის არა ყოველთვის არა არა 

თურქეთი არა არა კი ... ყოველთვის სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

... ... ... ... ... 

დიდი 
ბრიტანეთი 

ზოგჯერ კი კი სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის 

აშშ ზოგჯერ კი კი მხოლოდ მთავარი 
რეგულაცია 

არა მხოლოდ მთავარი 
რეგულაცია 

მხოლოდ მთავარი 
რეგულაცია 

მხოლოდ მთავარი 
რეგულაცია 

ყოველთვის მხოლოდ მთავარი 
რეგულაცია 

ყოველთვის 

ევროკავშირი ყოველთვის კი არა არა არა არა სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

ყოველთვის მხოლოდ მთავარი 
რეგულაცია 

არა 

                                                           
19 Organisation for Economic Cooperation and Development (2007). OECD Working Papers on Public Governance. Indicators of Regulatory Management 

Systems.  
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/39954493.pdf 
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რეგულირების გავლენის შეფასება (RIA): კონკრეტული სფეროებზე გავლენის შეფასება20
 

 ბიუჯეტი კონკურენცია ბაზრის 
ღიაობა 

მცირე 
ბიზნესები 

კონკრეტული 
რეგიონული 

მხარეები 

კონკრეტული 
სოციალური 

ჯგუფები 

სხვა ჯგუფები 
(მაგალითად, 

საქველმოქმედო, 
არა-მომგებიანი 

სექტორი) 

საჯარო 
სექტორი 

ავსტრალია არა ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის 

ავსტრია ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

არა ყოველთვის 

ბელგია ყოველთვის სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

კანადა ყოველთვის არა ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის 

ჩეხეთის 
რესპ. 

ყოველთვის სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

არა სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

არა არა 

დანია ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის მხოლოდ 
მთავარი 

რეგულაცია 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

მხოლოდ მთავარი 
რეგულაცია 

ყოველთვის 

ფინეთი ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის 

საფრანგეთი სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

არა არა არა არა 

გერმანია ყოველთვის სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

ყოველთვის სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

ყოველთვის სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

ყოველთვის 

საბერძნეთი ყოველთვის ... ... ყოველთვის მხოლოდ 
მთავარი 

რეგულაცია 

ყოველთვის ... ყოველთვის 

უნგრეთი ყოველთვის სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

ისლანდია ყოველთვის არა არა არა არა არა არა არა 

ირლანდია ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ... ყოველთვის ყოველთვის არა 

იტალია ყოველთვის სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

ყოველთვის 

იაპონია ... ... ... ... ... ... ... ... 

                                                           
20 Organisation for Economic Cooperation and Development (2007). OECD Working Papers on Public Governance. Indicators of Regulatory 

Management Systems.  
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/39954493.pdf 
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კორეა ყოველთვის ყოველთვის სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

ყოველთვის 

ლუქსემბურგი არა არა არა ყოველთვის არა არა არა ყოველთვის 

მექსიკა ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

ყოველთვის არა ყოველთვის 

ჰოლანდია ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის არა არა არა არა 

ახალი 
ზელანდია 

ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის 

ნორვეგია ყოველთვის მხოლოდ 
მთავარი 

რეგულაცია 

მხოლოდ 
მთავარი 

რეგულაცია 

ყოველთვის ყოველთვის მხოლოდ 
მთავარი 

რეგულაცია 

სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

ყოველთვის 

პოლონეთი ყოველთვის სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

ყოველთვის სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

ყოველთვის 

პორტუგალია ყოველთვის არა არა არა სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

არა ყოველთვის 

სლოვაკეთის 
რესპ. 

ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ... ყოველთვის ... ... 

ესპანეთი ყოველთვის სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

არა სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

შვედეთი სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

შვეიცარია ყოველთვის სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

ყოველთვის სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

ყოველთვის 

თურქეთი ... ... ... ... ... ... ... ... 

დიდი 
ბრიტანეთი 

ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის 

აშშ ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის 

ევროკავშირი მხოლოდ 
მთავარი 

რეგულაცია 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

არა სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 
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რეგულირების გავლენის შეფასება (RIA): რისკების მართვა და „ექს-პოსტ“ ანალიზი21 

 რისკების 
შეფასების 
მოთხოვნა 

ყველა 
შემთხვევაში 

ჯანდაცვისა და 
უსაფრთხოების 
რეგულაციების
თვის 

გარემოსდაცვითი 
რეგულაციებისთვის 

სავალდებუ
ლოა 
რისკების 
რაოდენობ
რივი 
მოდელირე
ბა 

შესრულებისა 
(compliance) და 
აღსრულების 
(enforcement) 
საკითხების 
ღიად განხილვის 
მოთხოვნა 
ახალი 
რეგულაციების 
მომზადების 
დროს  

ზემოხსენებული 
RIA-ს 
მოთხოვნების 
შესრულების 
დონის შესახებ 
ანგარიშგება  

ანგარიშების 
გამოქვეყნება 

RIA-ს 
დოკუმენტები, 
რომლებიც 
საჯაროდ 
გამოქვეყნდა 
კონსულტაციე
ბისთვის 

ფაქტიური და 
სავარაუდო 
გავლენების 
ექს-პოსტ 
შედარება 

RIA-ს 
ეფექტიანობის 
შეფასება 
რეგულაციების 
სამუშაო 
ვერსიაში 
ცვლილებების 
შესატანად 

ავსტრალია ... მხოლოდ 
მთავარი 

რეგულაცია 

მხოლოდ 
მთავარი 

რეგულაცია 

მხოლოდ მთავარი 
რეგულაცია 

არა კი რეგულარულად კი ყოველთვის არა კი 

ავსტრია სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

არა სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

არა კი სპეციალურ (ad 
hoc) 

საფუძველზე 

კი ყოველთვის არა არა 

ბელგია სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

... მხოლოდ 
მთავარი 

რეგულაცია 

მხოლოდ მთავარი 
რეგულაცია 

... არა სპეციალურ (ad 
hoc) 

საფუძველზე 

არა არა არა არა 

კანადა სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

... სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

ყოველთვის არა კი სპეციალურ (ad 
hoc) 

საფუძველზე 

არა ყოველთვის არა არა 

ჩეხეთის 
რესპ. 

არა ... ... ... ... არა არა არა არა არა არა 

დანია სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

... ... ... ... არა სპეციალურ (ad 
hoc) 

საფუძველზე 

კი ყოველთვის არა არა 

ფინეთი არა არა არა არა არა კი არა არა ყოველთვის კი არა 

საფრანგეთი ... არა სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

არა არა არა არა არა არა არა 

გერმანია სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

... ... ... არა არა სპეციალურ (ad 
hoc) 

საფუძველზე 

... ყოველთვის კი არა 

საბერძნეთი ... ... ... ყოველთვის ... არა სპეციალურ (ad 
hoc) 

საფუძველზე 

... ყოველთვის ... ... 

უნგრეთი არა ... ... ... ... არა სპეციალურ (ad 
hoc) 

საფუძველზე 

არა არა არა არა 

ისლანდია სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

... ... ... არა არა სპეციალურ (ad 
hoc) 

საფუძველზე 

არა არა არა არა 

ირლანდია არა ... ... ... ... კი სპეციალურ (ad 
hoc) 

საფუძველზე 

... ... ... ... 

იტალია არა არა არა არა ... არა არა არა არა არა არა 

იაპონია ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

კორეა სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტუ

ლ 

მხოლოდ 
მთავარი 

რეგულაცია 

მხოლოდ მთავარი 
რეგულაცია 

არა კი არა არა ყოველთვის არა კი 

                                                           
21 Organisation for Economic Cooperation and Development (2007). OECD Working Papers on Public Governance. Indicators of Regulatory Management 

Systems.  
https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/39954493.pdf 

https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/39954493.pdf
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შემთხვევებ
ში 

ლუქსემბურგი არა არა არა არა ... არა არა არა არა არა არა 

მექსიკა სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

არა სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

კი კი არა არა ყოველთვის არა არა 

ჰოლანდია არა ... ... ... ... კი არა ... არა არა არა 

ახალი 
ზელანდია 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტუ

ლ 
შემთხვევებ

ში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

არა არა სპეციალურ (ad 
hoc) 

საფუძველზე 

არა არა არა არა 

ნორვეგია სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა 
კონკრეტუ

ლ 
შემთხვევებ

ში 

სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

არა არა არა არა ყოველთვის არა არა 

პოლონეთი არა არა არა არა არა კი არა არა არა კი არა 

პორტუგალია არა არა არა არა ... ... ... ... არა არა კი 

სლოვაკეთის 
რესპ. 

არა არა არა არა ... კი არა არა ... არა არა 

ესპანეთი სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

არა სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

... არა არა არა არა არა არა 

შვედეთი არა არა სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

... არა არა ... სხვა 
კონკრეტულ 
შემთხვევებშ

ი 

არა არა 

შვეიცარია არა არა სხვა 
კონკრეტულ 

შემთხვევებში 

სხვა კონკრეტულ 
შემთხვევებში 

არა კი სპეციალურ (ad 
hoc) 

საფუძველზე 

კი არა არა არა 

თურქეთი არა არა არა არა ... ... ... ... ... ... ... 

დიდი 
ბრიტანეთი 

ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის ყოველთვის არა კი რეგულარულად კი ყოველთვის არა კი 

აშშ მხოლოდ 
მთავარი 

რეგულაცია 

მხოლოდ 
მთავარი 

რეგულაცია 

მხოლოდ 
მთავარი 

რეგულაცია 

მხოლოდ მთავარი 
რეგულაცია 

კი კი რეგულარულად კი ყოველთვის კი არა 

ევროკავშირი მხოლოდ 
მთავარი 

რეგულაცია 

მხოლოდ 
მთავარი 

რეგულაცია 

მხოლოდ 
მთავარი 

რეგულაცია 

მხოლოდ მთავარი 
რეგულაცია 

კი კი სპეციალურ (ad 
hoc) 

საფუძველზე 

კი არა არა კი 

 

 


