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სამოქალაქო ინიციატივა დემოკრატიული და ევროატლანტიკური 
არჩევნისთვის- სამოქალაქო იდეა საქართველოში დაფუძნებული არასამ-

თავრობო ორგანიზაციაა, რომელიც გლობალურ საკითხებზე მუშაობს. 
ორგანიზაციის მანდატი ემსახურება დემოკრატიული და 

ევროატლანტიკური არჩევანის რეალობად ქცევას, ყოველ მოქალაქემდე 
მიტანას და ინსტიტუციონალიზაციას.

სამოქალაქო იდეას შესახებ

დემოკრატიული და ევროატლანტიკური არჩევანი, 
ეს არის თავისუფალი, სამართლიანი, თანასწორობაზე დაფუძნებული 

სახელმწიფო, სადაც კანონის უზენაესობით შეიარაღებული მოქალაქეები 
უსაფრთხოდ და დაცულად გრძნობენ თავს.

სამოქალაქო იდეა აქტიურად აკვირდება ჩინეთის მზარდ გავლენებს 
საქართველოში. ამ თვეში ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ანგარიში 

სახელწოდებით "ვინ განსაზღვრავს ცივი ომის შემდგომი მსოფლიოს დღის 
წესრიგს? ჩინეთის გავლენის ოპერაციები აკადემიაში, მედიასა & არასამ-
თავრობო სექტორში: საქართველოს მაგალითი", რომელიც აფასებს ჩინე-

თის კომუნისტური პარტიის გავლენის ოპერაციებს მედიაში, აკადემიასა 
და სამოქალაქო საზოგადოებაში. სამოქალაქო იდეა, ბოლო სამი წელია 

იკვლევს და აკვირდება ჩინეთის საქმიანობას საქართველოში, თუმცა 
კვლევა ასევე ეფუძნება სხვა ქვეყნებში მსგავსი პრაქტიკის შედარებითი 

ანალიზს. დღეს ჩინეთის საქმიანობა საქართველოში პირდაპირი, ხილული 
და მყისიერი საფრთხის შემცველი არ არის, თუმცა რესპექტაბელური და 

ავტორიტეტული ორგანიზაციების, ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების უსაფრთხო-
ების სამსახურების, ევროკავშირის მრავლობითი ორგანიზაციების 

კვლევების, რეკომენდაციებისა და გადაწყვეტილებების იგნორირება 
საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან კიდევ ერთი ნათელი მაგალითია 

მყარი საგარეო ორიენტირების მოშლისა და ქვეყნის განვითარების და 
გრძელვადიანი წარმატების შესახებ ბუნდოვანი ხედვის თაობაზე.
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შესავალი 

სინოჰიდროს საერთაშორისო „რეპუტაცია“ ფაქტებით

სინოჰიდრო საქართველოში

კანონმდებლობა და საჯარო ინფორმაციის ხელმისაუწვდომლობა

სინოჰიდროს შვილობილი კომპანიები ქართულ ბაზარზე

სინოჰიდრო და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული პრობლემები

სინოჰიდრო და შრომითი უფლებების დარღვევა

Due Diligence-ის პრობლემა საქართველოს სახელმწიფო სტრუქტურებში 

სინოჰიდროს საერთაშორისო „მაღალი რეპუტაციის“ მაგალითები

სინოჰიდრო, აფრიკის მაგალითები

განა

ფარული ვალები “Hidden Debt”

ზიმბაბვე

რას გულისხმობს თაღლითური პრაქტიკა? 

სინოჰიდრო ლათინურ ამერიკაში

ეკვადორი

სინოჰიდროს მიერ გამოსყიდული ბრაზილიის Odebrecht-ის პროექტები  

სინოჰიდროს საქმიანობა ჩინეთის ყოფილ მოკავშირე სახელმწიფოებში

სინოჰიდრო ჩრდილოეთ მაკედონიაში

ჩინეთის “Debt Trap” პოლიტიკა დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებში

სინოჰიდრო რუმინეთში

ჩინეთის რკინიგზის 23-ე ბიურო

ბიბლიოგრაფია

ფინანსური ეტაპები საქართველოში
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შ ე ს ა ვ ა ლ ი 
   სამოქალაქო იდეას მესამე ანგარიში 

ეხება ჩინური კომპანია Sinohydro Corpo-

ration Limited-ის ისტორიას, რომელიც 

2010 წლიდან მოღვაწეობს საქართვე-

ლოში და რომელიც მსოფლიოში თავისი 

არაკეთილშობილური ქმედებებით არის 

ცნობილი. ჩვენი საგამოძიებო კვლევების 

მთავარი მიზანია სიმართლის დადგენა 

სხვადასხვა ბიზნეს სექტორის შესახებ, 

რომლებიც საქართველოში მოქმედებენ, 

როგორც საბიუჯეტო პროგრამების გა-

მარჯვებულები. ჩვენ ვსწავლობთ და 

ვიკვლევთ კონტრაქტებს, მათ ისტორიებს 

მსოფლიოს მასშტაბით, ვსწავლობთ მათ 

საქმიანობასთან დაკავშირებული პრივი-

ლეგიებისა და დარღვევების მაგალითებს 

და საზოგადოებას განსჯის საშუალებას 

ვაძლევთ. ჩვენმა კვლევებმა და განხი-

ლულმა საკითხებმა ერთდროულად უამ-

რავი მედიასაშუალების ყურადღება მი-

იპყრო და ვიმედოვნებთ, რომ სამომავ-

ლოდ ჩვენი ანგარიშები საქართველოს 

მთავრობას გადაწყვეტილებების მიღება-

ში დაეხმარება.

   2020 წლის 6 ივნისს, ტელეკომპანია ”TV 

პირველის” საინფორმაციო გამოშვებამ 

გაავრცელა ჩვენი ერთობლივი აღმოჩე-

ნები-რეპორტაჟი საქართველოში მოქმე-

დი ჩინური სინოჰიდროს შესახებ. ჩვენი 

გამოძიების ობიექტი იყო ჩინური კომპა-

ნია Sinohydro Corporation Limited- ის ოპე-

რაციები, კონტრაქტები, სინოჰიდროს dis-

pute board-თან წარდგენილი 37 მილიონი 

ლარის დავა საქართველოს მთავრობის 

წინააღმდეგ დაუმთავრებელი მაგისტრა-

ლის შესახებ, აგრეთვე მათზე საერთაშო-

რისო ცნობები, რომელსაც საქართველოს 

მთავრობა იშვიათად აპროტესტებდა ან 

განიხილავდა. 

   კითხვაზე, თუ რატომ შეირჩა სინოჰიდრო 

ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიად, ინფ-

რასტრუქტურის მინისტრმა, მაია ცქიტიშ-

ვილმა, ხაზი გაუსვა, რომ ის კმაყოფილია 

კომპანიის მუშაობით, რადგან ეს უკანასკ-

ნელი აშენებს ინფრასტრუქტურას უფრო 

სწრაფად და ხარისხიანად. აღსანიშნა-

ვია, რომ თავად ქალბატონი მინისტრი ამ 

განცხადების საპირისპიროდ, მანამდე 

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს youtube 

გვერდზე გავრცელებულ ვიდეოში, სინო-

ჰიდროს მიერ მოგებულ სამტრედია-გრი-

გოლეთის პროექტს განსაკუთრებით პრობ-

ლემატურს უწოდებდა, გვიყვებოდა ამ 

 და პროექტის დასრულების პრობლემების

ვადების მრავლობითი გადავადების შესა-

ხებ. რაც შეეხება ქობულეთის შემოვლით 

გზას, მინისტრის კომენტარს ეწინააღმდე-

გება მისივე , ირაკლი ქარსე-მოადგილე

ლაძეს განცხადებების და პოზიცია. ეს უკა-

ნასკნელი 2018 წელს, სინოჰიდროს წარ-

მომადგენლებს შეხვდა და სანქციებით 

დაემუქრა მათ, იმ შემთხვევაში თუ ეს უკა-

ნასკნელები ქობულეთის გზის მეორე სექ-

ციას დროულად არ დაასრულებდნენ. 

https://www.tvpirveli.ge/
https://www.facebook.com/watch/?extid=Ot8Jo4wMtijnf3pX&v=670055566892526
https://www.youtube.com/watch?v=yS_8Wzw21E8
http://www.georoad.ge/?lang=eng&act=news&uid=1525075225


   ნებისმიერი, მათ შორის ამ საკითხებით და-

ინტერესებული, ობიექტური ადამიანისთვის 

სრულიად გაუგებარია, სისწრაფის და ეფექ-

ტურობის რა კრიტერიუმებს ეყრდნობა ქალ-

ბატონი მინისტრი ზემოხსენებულ  საგამოძი-

ებო რეპორტაჟში, ვინაიდან:

   მიუხედავად ჩვენს გამოძიებაზე სახელისუფ-

ლებო არხების პასუხისა, რომ თითქოს სიმარ-

თლეს არ შეესაბამებოდა ჩვენი მტკიცება რომ 

სინოჰიდრო მსოფლიო ბანკს შავ სიაში ჰყავ-

და შეყვანილი, აგარა-ზემო ოსიაურის გზის 

მონაკვეთის მშენებლობის დროს გამოცხადე-

ბული ტენდერიდან სინოჰიდროს დისკვალი-

ფიკაციის მიზეზად საქართველოს გზების დე-

პარტამენტს სწორედ მისი მსოფლიო ბანკის 

მიერ შავ სიაში შეყვანა მოჰყავს ერთადერთ 

არგუმენტად. იხილეთ საქართველოს გზების 

დეპარტამენტის შესაბამისი დოკუმენტი.  
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1) ქობულეთის შემოვლითი გზის პროექ-

      ტი, რომლის ერთი ნაწილიც სულ რაღაც 

      2 წლის წინ დასრულდა, დაზიანებულია,

2)  მეორე ნაწილი კი დღემდე დაუსრულებე-

     ლი რჩება,

3)  კომპანია მსოფლიოში ცნობილია თავისი 

     ცუდი რეპუტაციით, 

4) მსოფლიო ბანკისა და სხვა მრავალი სა-

     ერთაშორისო თუ რეგიონალური ორგანი-

     ზაციის შავ სიებში იძებნება.  

   ცქიტიშვილის ურთიერთგამომრიცხავი გან-

ცხადებები კი სინოჰიდროს მიერ მნიშვნე-

ლოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტების 

მშენებლობის საკითხს უფრო ბუნდოვანს და 

საეჭვოს ხდის.

   ჩვენ მოგიყვებით იმის შესახებ, თუ როგორ 

მუშაობს სინოჰიდრო მთელ მსოფლიოში, ხო-

ლო დასკვნების გაკეთება და ხარისხიანია თუ 

არა მათი საქმიანობა თქვენთვის მოგვინდია. 

   ზევით შემოთავაზებულ ფაქტების გრაფიკულ 

სურათზეც კარგად ჩანს, რომ სწორედ მაშინ 

როდესაც, ერთი მხრივ, აფრიკის განვითარე-

ბის ბანკი, მსოფლიო  ხოლო მეორე მხრივ, 

ბანკი სინოჰიდროს შავ სიაში შეყვანაზე მსჯე-

ლობდნენ, როდესაც საერთაშორისო სავა-

ლუტო ფონდი სხვადასხვა სახელმწიფოს სი-

ნოჰიდროს მიერ დაგებული მახიდან გამოყვა-

ნის გეგმებზე მსჯელობდა, ეს უკანასკნელი სა-

ქართველოში მორიგ კონტრაქტს აფორმებდა, 

კიდევ უფრო მეტი სარგებლის მიღების იმე-

დით. 

   ჩვენი ყურადღებაც სინოჰიდრომ სწორედ სა-

ერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების ანგა-

რიშების შესწავლის შემდეგ მიიქცია, როდესაც 

შევიტყვეთ მისი კორუფციული მაქინაციები და 

თაღლითური კონტრაქტების შესახებ      ზიმ-

ბაბვეში,        კენიაში,        უგანდაში,         ზამბი-

ასა და       ბოცვანაში. შესაბამისად, აფრიკის 

განვითარების ბანკმა კომპანია შე-  შავ სიაში

იყვანა და უარი თქვა მათი პროექტების დაფი-

ნანსებაზე. 

   მსოფლიო ბანკი აფრიკის განვითარების ბან-

კის პრაქტიკას გაჰყვა და სინოჰიდრო და ასევე 

ჩინეთის კომპანია „CAMC Engineering“ შავ სიაში 

შეიყვანა, აზიაშიც კორუფციულ გარიგებებში 

მხილების გამო. 

   ეს ძალიან მცირე მიმოხილვა ნათლად აჩვე-

ნებს საქართველოს მთავრობის უუნარობას სა-

ერთაშორისო სკანდალებში გახვეული კომპა-

ნიების მიმართ დიუ დილიჯენსის (Due diligence) 

განხორციელებაში. არასაკმარისი ინფორმი-

რებულობა და ინდიფერენტული დამოკიდებუ-

ლება მეტის ცოდნისადმი, იწვევს მათ უნებლიე 

ან წინასწარ განზრახულ მონაწილეობას უკა-

ნონო მოქმედებებში. გარდა ამისა, შესაძლოა 

ადგილი ჰქონდეს კორუმპირებულ გარიგებებ-

საც, რომელთა დაფარვას საქართველოს მთავ-

რობა საერთაშორისო დონორებზე ამოფარე-

ბით ცდილობს. 

https://ifact.ge/en/multiple-violations-dont-stop-sinohydro-tender-success/
https://civicidea.ge/en/investigative-journalism-tv1-problems-of-the-georgian-government-contacts-with-chinese-companies/
http://www.georoad.ge/?lang=eng&act=tenders&uid=1403876394
https://www.herald.co.zw/afdb-blacklists-sinohydro/
https://business.inquirer.net/217467/chinese-company-banned-by-world-bank-bags-ph-infrastructure-project
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   წინამდებარე ანგარიში ეყრდნობა მხო-

ლოდ და მხოლოდ ფაქტებს, საქართვე-

ლოს მთავრობასთან კომუნიკაციის შე-

დეგად მიღებულ ინფორმაციებსა და სა-

ერთაშორისო ორგანიზაციების ანგარი-

შებს. 

  მხოლოდ ფაქტებით, იხილეთ ძალიან 

მოკლედ სინოჰიდროს საერთაშორისო 

„გამოცდილებისა“ და რეპუტაციის შესახებ.

1996-2009 წწ. -       

2008 წ -             საერთაშორისო სავალუტო 

ფონდი (IMF) ჩაერია   კონ- ...... 

გოსა და სინოჰიდროს შორის 

9 მილიარდი დოლარის ვალის 

პირობების გადაწერაში, რადგან 

მსგავსი სესხის გაცემა ძალიან 

ძვირად და სახიფათოდ მიიჩნია. 

2010 წ -

         მალაიზიის ბაკუნის 

კაშხლის მშენებლობა, უამრავი 

კონტრაქტორის ცვლილების შემ-

დეგ, სინოჰიდროს ჩაბარდა. მალა-

იზიის მთავრობამ კომპანია ბევრ 

უზუსტობასა და უხარისხო მასა-

ლის გამოყენებაში დაადანაშაუ-

ლა, თუმცა მისი საქმიანობის შე-

ჩერების ნაცვლად, მასზე უკიდუ-

რესი ზეწოლა განახორციელა 

რომ 2009 წლამდე პროექტი შე-

ფერხებების გარეშე დაესრულე-

ბინა.

სინოჰიდრო პირველად გამოჩნ-

და         ქართულ ბაზარზე.

2011 წ - სინოჰიდრომ        საქართველო-

ში ქობულეთის შემოვლითი გზის

 მშენებლობა (ლოტი I) დაიწყო.

2012 წ -          შეწყვი-ბოცვანის მთავრობამ

ტა სინოჰიდროსთან კონტრაქ-

ტი, რადგან ამ უკანასკნელმა ვერ 

დაასრულა Sir Seretse Khama-ს 

საერთაშორისო აეროპორტის 

(SSKIA) გაფართოება განსაზღვ-

რულ დროსა და თანხაში.

2013 წ -        მალიში, მდინარე სენეგალზე, 

ჰიდროელექტროსადგურის მშენებ-

ლობისას გამოვლენილი დარღვე-

ვების გამო,     მსოფლიო ბან-

კის სანქციების საბჭომ შიდა სანქ-

ცირების სისტემის მიხედვით, რომ-

ელიც „დროებითი შეჩერების“ (Early 

Temporary Suspension) სახელით 

არის ცნობილი, სინოჰიდროს გამო-

უცხადა საყვედური.

2014 წ -         მსოფლიო ბანკის გამომძიებ-

ლებმა სინოჰიდრო დაადანაშაულეს 

არალეგალურ მაქინაციაში.

2014 წ - სინოჰიდრომ         საქართველოში 

თბილისი-რუსთავის გზის მონაკვე-

თის მშენებლობა დაიწყო.

2015 წ -          ჩრდ. მაკედონიის მაღალჩი-

ნოსნები ამხილეს კორუფციულ 

გარიგებებში, რადგან მათ ადგი-

ლობრივი კანონმდებლობის გათ-

ვალისწინების გარეშე მოახდინეს 

სინოჰიდროსთვის ორი მაგისტრა-

ლის Miladinovci-Štip (47km)-ისა და 

Kichevo-Ohrid (57km)-ის პროექტის 

დამტკიცება. 

2016 წ -            მსოფლიო ბანკმა         კონ-

გოში,          მალიში,           ფილი-

პინებსა და           მალაიზიაში, ასე-

ვე აფრიკის ქვეყნებში თაღლითუ-

რი და კორუფციული პრაქტიკის 

გამო Sinohydro Corporation Limited-

ის სანქცირება მოახდინა.

https://www.scmp.com/article/971151/sinohydro-denies-dam-unsafe
https://www.ft.com/content/fd323eda-a032-11e2-88b6-00144feabdc0
http://www.georoad.ge/old/?que=geo/tenders/international&info=760
https://www.mmegi.bw/index.php?aid=70663&dir=2017/august/02
https://mlexmarketinsight.com/insights-center/editors-picks/area-of-expertise/anti-bribery-and-corruption/chinese-dam-builder-seeks-congo-project-after-avoiding-world-bank-penalty
https://bit.ly/3n6hZ7x
https://chinaobservers.eu/exporting-corruption-the-case-of-a-chinese-highway-project-in-north-macedonia/


8

2016 წ - სინოჰიდრომ         საქართველოში 

 გზის მშე-სამტრედია-გრიგოლეთის

ნებლობა (ლოტი II) დაიწყო.

2017 წ -         IMF-მა თავის ანგარიშში დაგმო  

        განასა და სინოჰიდროს შორის 

, რომ-გაფორმებული კონტრაქტი

ლის მიხედვით, სინოჰიდრო უზრუნ-

ველყოფს 2 მილიარდი აშშ დოლა-

რის ღირებულების ინფრასტრუქტუ-

რას განას რაფინირებული ალუმი-

ნის მადნების (ბოქსიტის) სანაცვ-

ლოდ. ეს გარიგება შეუსატყვისია 

IMF-ის მიერ დაწესებულ განას სეს-

ხის ლიმიტებთან და ითვლება არა-

ლეგალურ ქმედებად, რომელიც სი-

ნოჰიდროსა და განას მთავრობის 

ფინანსურ მაქინაციებზე მიგვითი-

თებს.

2017 წ -          ნიგერიის ენერგეტიკულმა კომ-

პანიამ and Transmission Sunrise Power 

Company-მ შეიტანა საარბიტრაჟო 

სარჩელი სისხლის სამართლის სა-

ერთაშორისო სასამართლოში ნიგე-

რიის სახელმწიფოსა და მისი ჩინე-

ლი პარტნიორის, სინოჰიდროს წი-

ნააღმდეგ.

2017 წ -             AfDB- ს მთლიანობისა და ან-

ტიკორუფციული ოფისის მიერ ჩატა-

რებულმა  დაადგინა, გამოძიებამ

რომ სინოჰიდრო აწარმოებდა თაღ-

ლითურ პრაქტიკას     უგანდაში 

AfDB- ის მიერ დაფინანსებული 

საგზაო სექტორის მხარდაჭერის 

პროექტზე.

2017 წ -          კენიის სახელმწიფო შესყიდვე-

ბის ადმინისტრაციული განხილვის 

საბჭომ გააკრიტიკა ყოფი-(PPARB) 

ლი წყლისა და ირიგაციის სამინისტ-

როს მთავარი მდივნის, მვანგი 

ნდუატის გადაწყვეტილება, Sinohyd-

ro Tianjin Engineering Limited-სთვის კე-

ნიის  კაშხლის მშენებლობის Thwake

ხელშეკრულების გადაცემაზე.

2017 წ - სინოჰიდრომ     საქართველოში 

 E60 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის

ზემო ოსიაური–ჩუმათელეთის მონაკ-

ვეთის (ლოტი I) მშენებლობა დაიწყო.

2018 წ - ლივიუ დრაგნეას ხელისუფლებაში 

ყოფნის დროს,           რუმინეთმა სი-

ნოჰიდროსთან გააფორმა პირველი 

კონტრაქტი ბუქარესტის გზის სარტყე-

ლის პროექტთან დაკავშირებით. 

2019-ში ლივიუ დრაგნეა კორუფციულ 

მაქინაციებში ამხილეს და გაასამარ-

თლეს.

2019 წ - მუშათა კავშირმა აღმოაჩინა, რომ 

სინოჰიდრო ჰუანგის მუნიციპალიტეტ-

ში,          ზიმბაბვეში 1,4 მილიარდი აშშ 

დოლარის ღირებულებულების თბო-

ელექტროსაგურის მშენებლობაზე, 

ადგილობრივი მუშების უფლებებს 

არღვევდა, ხოლო ადგილობრივი 

მთავრობა კი ამ საკითხზე თვალს ხუ-

ჭავდა.

2019 წ - სინოჰიდრომ შეწყვიტა კაფუეს ხეობის 

ჰიდროელექტრო კაშხლის მშენებლო-

ბა        ზამბიაში, მაშინ როცა ზამბიამ 

2015 წელს ამ პროექტის განხორციე-

ლებისთვის Exim ბანკისგან 2 მილიარ-

დი დოლარი ისესხა.

2019 წ - 2020 წ. - სინოჰიდრომ      საქართვე-

ლოში ხულო-ზარზმის გზის 42 კმ-იან 

მონაკვეთის საერთაშორისო ტენდერ-

ში გაიმარჯვა.

http://www.georoad.ge/?lang=geo&act=tenders&func=menu&uid=1424774837
https://dailyguidenetwork.com/ndc-sabotages-2bn-chinese-deal-petitions-imf-world-bank/
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=637a96a2-61db-47fe-af8d-d08e8d696cea
https://thenigerialawyer.com/30-years-of-living-and-working-in-lagos/
https://bit.ly/30moucS
https://constructionreviewonline.com/2017/04/tender-for-kenyas-thwake-dam-cancelled/
https://nation.africa/kenya/news/progress-of-thwake-dam-in-jeopardy-as-china-gezhouba-appeals-379632
http://www.georoad.ge/?lang=geo&act=tenders&func=menu&uid=1453375666
https://www.bbc.com/news/world-europe-48421430
https://bit.ly/33cEDU2
https://www.afrik21.africa/en/zambia-sinohydro-halts-work-at-kafue-gorge-dam-site/
http://www.georoad.ge/?lang=geo&act=tenders&func=menu&uid=1583761969
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ფინანსური  ეტაპები 
საქართველოში

   ჩინეთის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული კომპანია 
„სინოჰიდრო“ მრავალ ინფრასტრუქტურულ პროექტს ახორ-
ციელებს საქართველოში. საქართველოს იუსტიციის სამი-
ნისტროს საჯარო რეესტრის ამონაწერის მიხედვით, სინო-
ჰიდრო ქართულ ბაზარზე პირველად 2010 წლის 8 აპრილს 
გამოჩნდა. ამის შემდეგ, მას საქართველოში ასობით მი-
ლიონი დოლარის ტენდერები აქვს მოგებული და ძირითა-
დად მუშაობს გზების, ავტომაგისტრალებისა და ხიდების 
მშენებლობაზე. 

   კომპანიის მასშტაბურობაზე მიგვითითებს ის ფაქტიც, რომ 
2019 წელს Forbes Georgia-მ გამოაქვეყნა საქართველოს 100 
უმსხვილესი კომპანიის სია, რომელშიც სინოჰიდრო 
10,365,775 ლარის მოგებით  აღმოჩნდა.  62 ადგილზე

   საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრა-
სტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებულ სა-
ხელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართველოს 
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიხედვით, სინოჰიდრო 
ახორციელებს ისეთ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, რო-
გორებიცაა, ხიდებისა და ავტომაგისტრალების მშენებლობა.

თბილისი-რუსთავის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის 
, ქობულეთის შემოვლითი გზის მშენებლო-მშენებლობა

ბა ( ), I-II ლოტები

E-60 ავტომაგისტრალის სამტრედია–გრიგოლეთის გზის 
მონაკვეთის  (კმ 11+500 – კმ 30+000; ლოტი II), მშენებლობა

E-60 ავტომაგისტრალის ზემო ოსიაური - ჩუმათელეთის 
მონაკვეთის  (კმ 0+000-კმ 5+800;  სამშენებლო სამუშაოები
ლოტი I და კმ 5+800- კმ 14+066; ლოტი II)

ხულო – ზარზმას მონაკვეთის (ლოტი 1 ხულო-გოდერძის 
უღელტეხილი კმ5+195 – კმ29+732; ლოტი 2 გოდერძის 
უღელტეხილი - ზარზმა კმ 0+000 - კმ 17+380) სარეაბილი-
ტაციო - სარეკონსტრუქციო სამუშაოები.

   საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემებით, სინოჰიდრო 
1 მილიარდი ლარის ოდენობის სახელმწიფო პროექტებს 

ახორციელებს. 

https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFCMTwnUNsXSKXWEnCHUj7D1zFSisnVjfoUbAoMggsG36&fbclid=IwAR0HDXFniZiWedhiX1RAR2DVja6AyY54OIYYD0oupnJYrHxRccD1_cD5v3M
https://forbes.ge/news/6055/reitingi-saqarTvelos-100-umsxvilesi-kompania?fbclid=IwAR1qlxJo2S3df9iTy9XLlv2greiwIL_MOooxxXfT__xCduV14RvbJ3S59co
http://build.gov.ge/ge/content/tbilisi-rustavis-gzis-monakvetis-modernizacia-i-da-iii-sekcia?fbclid=IwAR0QFQlyV7LhOyllsmdkg49aDNaS0QDFT0ux3s3HvS92Fwb4fWwAkhsc5UQ
http://build.gov.ge/ge/content/kobuletis-shemovliti-gzis-mshenebloba-loti-i?fbclid=IwAR0Q2ujMU6_G9PXFOgKOr0Ca7flgeqf7Gb5KeHYUlJHvP0FL11MDySlKpT0
http://build.gov.ge/ge/content/samtredia-grigoletis-gzis-mshenebloba-loti-ii?fbclid=IwAR0zCyr-biPxIVRM-jZqAzhJ2jLvL8j6s34KXO66NGJ6S2bcYNJrzQRmbKY
http://build.gov.ge/ge/content/e60-chkarosnuli-avtomagistralis-zemo-osiauri-chumateletis-monakveti-loti-i?fbclid=IwAR18_wNqEHH2GGC_5fZXpGLixAJMMm_bEPG2gQv2Dngvd5ZGXG4Dgvfl-Nw
http://www.georoad.ge/?lang=eng&act=tenders&uid=1596472051
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   ჩინეთის სახელმწიფო საკუთრებაში არ-

სებული კომპანია „სინოჰიდრო“ მრავალ 

ინფრასტრუქტურულ პროექტს ახორციე-

ლებს საქართველოში. საქართველოს 

იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტ-

რის ამონაწერის მიხედვით, სინოჰიდრო 

ქართულ ბაზარზე პირველად 2010 წლის 8

აპრილს გამოჩნდა. ამის შემდეგ, მას სა-

ქართველოში ასობით მილიონი დოლა-

რის ტენდერები აქვს მოგებული და ძირი-

თადად მუშაობს გზების, ავტომაგისტრა-

ლებისა და ხიდების მშენებლობაზე. კომ-

პანიის მასშტაბურობაზე მიგვითითებს ის 

ფაქტიც, რომ 2019 წელს Forbes Georgia-მ 

გამოაქვეყნა საქართველოს 100 უმსხვი-

ლესი კომპანიის სია, რომელშიც სინო-

ჰიდრო 10,365,775 ლარის მოგებით 62 ად-

გილზე აღმოჩნდა. 

   საქართველოს რეგიონული განვითარე-

ბისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 

გამგებლობაში არსებულ სახელმწიფო 

საქვეუწყებო დაწესებულების - საქართვე-

ლოს საავტომობილო გზების დეპარტამენ-

ტის მიხედვით, სინოჰიდრო ახორციელებს 

ისეთ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, 

როგორებიცაა, თბილისი-რუსთავის ჩქა-

როსნული ავტომაგისტრალის მშენებლო-

ბა, ქობულეთის შემოვლითი გზის მშენებ-

ლობა , E-60 ავტომაგისტრა-(I-II ლოტები)

ლის სამტრედია–გრიგოლეთის გზის მო-

ნაკვეთის  (კმ 11+500 – კმ მშენებლობა

30+000; ლოტი II), E-60 ავტომაგისტრალის 

ზემო ოსიაური - ჩუმათელეთის მონაკვე-

თის  (კმ 0+000-კმ სამშენებლო სამუშაოები

5+800; ლოტი I და კმ 5+800- კმ 14+066; 

ლოტი II) და ხულო – ზარზმას მონაკვეთის 

(ლოტი 1 ხულო-გოდერძის უღელტეხილი 

კმ5+195 – კმ29+732; ლოტი 2 გოდერძის 

უღელტეხილი - ზარზმა კმ 0+000 - კმ 

17+380) სარეაბილიტაციო - სარეკონსტ-

რუქციო სამუშაოები. ჯამში, საჯაროდ ხელ-

მისაწვდომი მონაცემებით, სინოჰიდრო 1 

მილიარდი ლარის ოდენობის სახელმწი-

ფო პროექტებს ახორციელებს. 

კანონმდებლობა და საჯარო 
ინფორმაციის ხელმისაუწვდომლობა

   აუცილებლად ცალკე აღნიშვნას იმსახუ-

რებს ის ფაქტი, რომ არცერთი ზემოთჩა-

მოთვლილი პროექტის შესახებ ინფორმა-

ცია, სატენდერო დოკუმენტაცია, შეთავაზე-

ბები, პრეტენდენტების შერჩევის პროცესი 

და შედეგები (მათ შორის გაფორმებული 

ხელშეკრულება) არ არის საჯაროდ გამოქ-

ვეყნებული სახელმწიფო შესყიდვების სა-

აგენტოს ერთიან ელექტრონულ სისტემაში, 

რომელიც წარმოადგენს საქართველოში 

სახელმწიფო შესყიდვებთან დაკავშირებუ-

ლი საქმიანობის ოფიციალურ პორტალს. 

ეს უკანასკნელი, სახელმწიფო შესყიდვე-

ბის პროცედურებში მონაწილე ნებისმიერი 

პირისათვის უზრუნველყოფს ღიაობას, 

გამჭვირვალობასა და კონკურენტუნარიან 

გარემოს.  

    „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“  სა-

ქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „დ“ ქვე-

პუნქტის თანახმად“: 

       „კანონის მიზანია  სახელმწიფო შესყიდვე-

ბის საჯაროობის უზრუნველყოფა“. 

   ხოლო ამავე კანონის 22-ე მუხლის მე-8 

პუნქტის შესაბამისად: 

   „შესყიდვის პროცესის გამჭვირვალობის უზ-
რუნველყოფის მიზნით სააგენტო ახორციე-
ლებს მონიტორინგს შესყიდვის პროცესში 
ისეთი პრინციპების დაცვაზე, როგორიცაა სა-
ჯაროობა, სამართლიანობა და არადისკრიმი-
ნაციულობა, დადგენილი პროცედურების ზუს-
ტად შესრულება და ანგარიშგება, ღია და 
ეფექტიანი კონკურენციის უზრუნველყოფა, 
რაციონალური და თავისუფალი არჩევანის 
შესაძლებლობა.“

https://bs.napr.gov.ge/GetBlob?pid=400&bid=boVlyOwlsX3qmYsntmLmFCMTwnUNsXSKXWEnCHUj7D1zFSisnVjfoUbAoMggsG36&fbclid=IwAR0HDXFniZiWedhiX1RAR2DVja6AyY54OIYYD0oupnJYrHxRccD1_cD5v3M
https://forbes.ge/news/6055/reitingi-saqarTvelos-100-umsxvilesi-kompania?fbclid=IwAR1qlxJo2S3df9iTy9XLlv2greiwIL_MOooxxXfT__xCduV14RvbJ3S59co
http://build.gov.ge/ge/content/tbilisi-rustavis-gzis-monakvetis-modernizacia-i-da-iii-sekcia?fbclid=IwAR0QFQlyV7LhOyllsmdkg49aDNaS0QDFT0ux3s3HvS92Fwb4fWwAkhsc5UQ
http://build.gov.ge/ge/content/kobuletis-shemovliti-gzis-mshenebloba-loti-i?fbclid=IwAR0Q2ujMU6_G9PXFOgKOr0Ca7flgeqf7Gb5KeHYUlJHvP0FL11MDySlKpT0
http://build.gov.ge/ge/content/samtredia-grigoletis-gzis-mshenebloba-loti-ii?fbclid=IwAR0zCyr-biPxIVRM-jZqAzhJ2jLvL8j6s34KXO66NGJ6S2bcYNJrzQRmbKY
http://build.gov.ge/ge/content/e60-chkarosnuli-avtomagistralis-zemo-osiauri-chumateletis-monakveti-loti-i?fbclid=IwAR18_wNqEHH2GGC_5fZXpGLixAJMMm_bEPG2gQv2Dngvd5ZGXG4Dgvfl-Nw
http://www.georoad.ge/?lang=eng&act=tenders&uid=1596472051
Tata
Cross-Out
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   „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ სა-

ქართველოს კანონის მე-13 მუხლის თანახ-

მად: 

„შესყიდვის ობიექტის ტექნიკურ, შესრულე-

ბის ან/და ფუნქციურ სპეციფიკაციებთან, 

აგრეთვე პრეტენდენტთა საკვალიფიკაციო 

მონაცემებთან დაკავშირებულ მოთხოვ-

ნებს კანონქვემდებარე ნორმატიული აქ-

ტით დადგენილი წესით განსაზღვრავს 

შემსყიდველი ორგანიზაცია ყოველი კონ-

კრეტული შესყიდვისათვის. აღნიშნული 

მოთხოვნები უნდა იყოს პროპორციული და 

არადისკრიმინაციული, ხელს უნდა უწყობ-

დეს ჯანსაღი კონკურენციის დამკვიდრებას 

და პრეტენდენტთა მიმართ თანასწორ 

მოპყრობას.“

   წინამდებარე საკანონმდებლო დათქმის 
შესაბამისად, ყოველი კონკრეტული შეს-
ყიდვის ფარგლებში შემსყიდველმა თავად 
უნდა განსაზღვროს მიმწოდებლის საკვა-
ლიფიკაციო მოთხოვნების სტანდარი. მა-
გალითად, ელექტრონულ ტენდერში გან-
ცხადების ნომრით NAT200009873, რომე-
ლიც გამოცხადდა შიდასახელმწიფოებრი-
ვი მნიშვნელობის (შ-8) ზუგდიდი - ანაკლი-
ის საავტომობილო გზის კმ 3.5 - კმ 7 მონა-
კვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოების 
შესასრულებლად და რომლის სავარაუდო 
ღირებულებაც 7,284,410.00 ლარი იყო, შემ-
სყიდველმა - საქართველოს რეგიონული 
განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სა-
მინისტროს საქართველოს საავტომობილო 
გზების დეპარტამენტმა პრეტენდენტთა სა-
კვალიფიკაციო მოთხოვნად განსაზღვრა, 
რომ პრეტენდენტს, სატენდერო დოკუმენ-
ტაციით განსაზღვრულ საანგარიშო პერი-
ოდსა და გამოცდილების არეალში, ერთი 
შესრულებული ხელშეკრულების ფარ-
გლებში დასრულებული უნდა ჰქონოდა 
ანალოგიური ტიპის, ხასიათის, სირთულის 
და შინაარსის სამუშაოები ღირებულებით 
არანაკლებ წინამდებარე ტენდერის შეს-
ყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულე-
ბის 50%-ის ოდენობისა ან არაუმეტეს 2 
(ორი) შესრულებული ხელშეკრულების 
ფარგლებში დასრულებული უნდა ჰქონოდა 
ანალოგიური ტიპის, ხასიათის, სირთულის 
და შინაარსის სამუშაოები ღირებულებით 
წინამდებარე ტენდერის შესყიდვის ობიექ-
ტის სავარაუდო ღირებულების არანაკლებ 
60%-ისა. 

   შემსყიდველი ტენდერში განცხადების ნომ-
რით NAT200010468, რომლის ფარგლებშიც 
ადგილობრივი მნიშვნელობის მარნეული- 
ლომთაგორა - ალგეთის საავტომობი-
ლო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების 
შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 
15,819,465.00 ლარი იყო, პრეტენდენტთა სა-
კვალიფიკაციო მოთხოვნად კვლავ გან-
საზღვრა პრეტენდენტს, სატენდერო დოკუ-
მენტაციით განსაზღვრულ საანგარიშო პე-
რიოდსა და გამოცდილების არეალში, ერთი 
შესრულებული ხელშეკრულების ფარგლებ-
ში დასრულებული ანალოგიური ტიპის, ხა-
სიათის, სირთულის და შინაარსის სამუშაო-
ების არსებობა ღირებულებით არანაკლებ 
წინამდებარე ტენდერის შესყიდვის ობიექ-
ტის სავარაუდო ღირებულების 50%-ის ოდე-
ნობისა ან არაუმეტეს 3 (სამი) შესრულებული 
ხელშეკრულების ფარგლებში დასრულებუ-
ლი ანალოგიური ტიპის, ხასიათის, სირთუ-
ლის და შინაარსის სამუშაოები ღირებულე-
ბით წინამდებარე ტენდერის შესყიდვის 
ობიექტის სავარაუდო ღირებულების არა-
ნაკლებ 60%-ისა.

   სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ერ-
თიან ელექტრონულ სისტემაში საქართვე-
ლოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრა-
სტრუქტურის სამინისტროს საქართველოს 
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ 
გამოცხადებულ ტენდერებზე დაკვირვებით, 
თვალსაჩინოა, რომ შემსყიდველს თითქმის 
ყველა გამოცხადებულ ტენდერზე, რომელიც 
შეეხება გზის შეკეთების სამუშაოებს ან და 



სხვა მთლიან ან ნაწილობრივ სამშენებლო 

სამუშაოებსა და სამოქალაქო მშენებლობის 

სამუშაოებს, ტექნიკურ მოთხოვნებში განსაზ-

ღვრული აქვს ზემოთ მოყვანილი საკვალი-

ფიკაციო სტანდარტები. თუმცა, ეს ტენდენცია 

არ განმეორდა და სრულიად განსხვავებული 

მიდგომები გვაქვს იმ ტენდერების ფარგლებ-

ში, რომლებიც კომპანია SINOHYDRO COR-

PORATION LIMITED-მა მოიგო.

სინოჰიდროს შვილობილი 
კომპანიები ქართულ ბაზარზე

   გარდა ამისა, სინოჰიდროს ჰყავს ე.წ. შვი-

ლობილი კომპანიები, რომლებიც ასევე ოპე-

რირებენ ქართულ ბაზარზე და აქტიურად 

ახორციელებენ სამშენებლო მასალების, 

ხელსაწყოებისა და სპეცტექნიკის იმპორტს. 

ესენი არიან: „გოლდენ სანი“, „ჰუჯესემ“, 

“სტარტ ლტდ.“, „ლსს. აურეა“ და „პარაგონი“. 

იხ. სკრინშოტები: 

   როგორც მოცემული ფოტოებიდან ჩანს, ამ 

კომპანიებს მითითებული აქვთ საერთო სა-

კონტაქტო ტელეფონის ნომრები, რაც მათ 

შორის არსებულ ურთიერთკავშირებზე მიგ-

ვითითებს. 

   LLC AUREA-ს დირექტორი და 100% წილის 

მფლობელი ალექსანდრე ლიჩელი, 2014 

წელს შპს ჯორჯია კონსტრუკტიონ კო-ს 

(445444591) დირექტორი და 100%-ის მეწილე 

იყო. 2015 წელს ეს კომპანია ჰონგ ჩენს გა-

დაეცა.

   ჯერჯერობით საჯაროდ ხელმისაწვდომი ინ-

ფორმაცია შვილობილი კომპანიების მიერ 

განხორციელებული ოპერაციების შესახებ არ 

მოიპოვება, თუმცა სამოქალაქო იდეა განაგრ-

ძობს დაკვირვებას მათ საქმიანობაზე. 

სინოჰიდრო და გარემოს დაცვასთან 
დაკავშირებული პრობლემები

   20 დეკემბერსა და 16 2013 წლის 2014 წლის 

ივნისს,  საქართველოს მთავრობამ უფლება 

მისცა სინოჰიდროს, განსაზღვრული წიაღისე-

ული მოეპოვებინა, ხელისუფლების მიერ დად-

გენილ ტერიტორიაზე. 

   კომპანიის ქმედებებში შეინიშნებოდა გარ-

კვეული დარღვევები, რაც რეალურად საფრ-

თხეს უქმნიდა გარემოსა და სასარგებლო წია-

ღისეულს. მაგალითად, თბილისი-რუსთავის 

საავტომობილო გზის მშენებლობის ტერიტო-

რიაზე, 2014 წლის აპრილ-მაისში გამოვლინდა 

841 ძირი ხის უკანონოდ გაჩეხვის ფაქტი. ანა-

ლოგიური პრობლემა გაჩნდა ქობულეთის მუ-

ნიციპალიტეტშიც, სადაც სინოჰიდრო აწარ-

მოებდა ინერტული მასალების უკანონოდ მო-

პოვებას. ჯამში, ამ ქმედებებმა სახელმწიფოს 

439,088 ლარის ოდენობის  მოუტანა. ზარალი
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   უფრო მეტიც, ინერტული მასალების და ხრე-

შის ამოღებამ ტერიტორიის დატბორვა და სა-

სოფლო-სამეურნეო მიწების განადგურება გა-

მოიწვია, რამაც ადგილობრივი მოსახლეობა 

ფინანსურად დააზარალა. გზების დეპარტა-

მენტმა კი ზარალის ანაზღაურება არც სინო-

ჰიდროს მოსთხოვა და არც თავად მოახდინა. 

ხოლო რაც შეეხება რუსთავში ხის ჭრას, თა-

ვიდან ამ საკითხზე სისხლის სამართლის საქ-

მე აღიძრა, მოგვიანებით კი სასამართლოს 

განჩინებით სინოჰიდროს 5,500 ხის დარგვა 

დაევალა და ამ საკითხზე სასამართლო გან-

ხილვა შეწყდა. გარემოსდაცვითი ზედამხედ-

ველობის დეპარტამენტი იუწყება, რომ სინო-

ჰიდრომ ხეები ნამდვილად დარგო. მიუხედა-

ვად ამისა, უცნობია ამ ხეების დარგვის ად-

გილმდებარეობა ან მათი ამჟამინდელი მდგო-

მარეობა. 

   2018 წლიდან ამ საკითხზე სხვადასხვა ორ-

განიზაციები და მედია საშუალებები იუწყებიან, 

რომ  „ჩინური „სინოჰიდრო“ გზების მშენებლო-

ბისას უხეშად  საქართველოს კანონ-არღვევს

მდებლობას გარემოს დაცვის კუთხით. მიუხე-

დავად იმისა, რომ კომპანია სისტემატურად 

ჯარიმდება გარემოს დაცვის სააგენტოს მხრი-

დან, არ იხდის დაკისრებულ ჯარიმებს და არ 

ასწორებს დარღვევებს... თავს არიდებს კონ-

ტრაქტით დაკისრებულ ვალდებულებებს და 

ინერტული მასალების მოპოვების პოლიგონზე, 

არ ახდენს მოსახლეობის კუთვნილი ყანებისა 

და საძოვრების რეკულტივაციას. ულუკმაპუ-

როდ ტოვებს გზის გასწვრივ მცხოვრებ ოჯა-

ხებს და შიმშილისთვის იმეტებს ადგილობრივ 

მოსახლეობას."-ვკითხულობთ ერთ-ერთ დასკვ-

ნაში.

სინოჰიდრო და შრომითი უფლებების 
დარღვევა

მშენებლობაზე. არალეგალურობაში იგულისხ-

მება, რომ სინოჰიდროს ოფიციალურად არ მო-

უთხოვია სავალდებულო ნებართვა ან ექსპერ-

ტიზა კომპეტენტური სახელმწიფო უწყებებისგან. 

გარდა ამისა, სინოჰიდროს აქვს სისტემატიური 

პრობლემები, დასაქმებულთა ჯანმრთელობისა 

და უსაფრთხოების დაცვასთან დაკავშირებით, 

რაც პირდაპირ  შრო-წინააღმდეგობაში მოდის

მის უსაფრთხოების კანონმდებლობით გან-

საზღვრულ წესებთან და პროცედურებთან. კერ-

ძოდ, დასაქმებულები არ გადიან პერიოდულ სა-

მედიცინო შემოწმებას, არ აქვთ პირველადი სა-

მედიცინო დახმარების საშუალებები, არ არის 

უზრუნველყოფილი სახანძრო და ელექტრო უსა-

ფრთხოება, მძიმე ტექნიკა არ აქვთ სრულად 

გამართული, დასაქმებულებს არ აქვთ სპეცტან-

საცმელი და ინდივიდუალური დაცვის საშუალე-

ბები, ტერიტორია არ არის დასუფთავებული და 

სხვა. აქედან გამომდინარე, სინოჰიდრო მრავა-

ლი სახის დარღვევებით ახორციელებს მსხვილ 

ინფრასტრუქტურულ პროექტებს საქართველოში. 

Due Diligence-ის პრობლემა საქართველოს 
სახელმწიფო სტრუქტურებში

   გარდა იმ ზიანისა, რომელსაც გარემოსა 

და ადგილობრივ მოსახლეობას აყენებს, 

სინოჰიდრო ადგილობრივ კანონმდებ-

ლობასა და ადამიანის უფლებებსაც არღ-

ვევს. საჯაროდ ხელმისაწვდომი დოკუმენ-

ტებიდან ირკვევა, რომ კომპანია სინოჰიდ-

რო პრაქტიკულად უკანონოდ მუშაობდა 

სამტრედია-გრიგოლეთის გზატკეცილის 

   2018 წელს, საავტომობილო გზების დეპარტა-

მენტის, აწ უკვე ყოფილი უფროსი, გიორგი სეთუ-

რიძე (რომელიც პარალელურად სატენდერო კო-

მისიის წევრი იყო) აღნიშნავდა, რომ სინოჰიდ-

როსთან გაფორმებული კონტრაქტები საერთა-

შორისოა და არ ექვემდებარება საქართველოს 

კანონმდებლობის რეგულაციებს. შესაბამისად, 

კომპანიის ტენდერებიდან დაბლოკვა არ განი-

ხილებოდა, ვინაიდან ამის შესახებ საერთაშო-

რისო დონორები იღებდნენ გადაწყვეტილებას 

და არა კონკრეტულად გზების დეპარტამენტი. 

იმავე წელს, მინისტრის ცვლილებასთან ერთად 

სეთურიძე თანამდებობიდან გადადგა. სეთური-

ძეს მედიასთან არ უღიარებია, თუმცა გავრცელ-

და ინფორმაცია, რომ შესაძლოა ის, ტენდერების 

მომგებ ჩინურ კერძო კომპანიაში მაღალ თანამ-

დებობაზე გადასულიყო. თანამდებობის დატო-

ვების შემდეგაც, , რომ სეთურიძე ირწმუნებოდა

სინოჰიდრო ყველა პროექტს ხარისხიანად დაას-

რულებდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ მსოფლიო 

ბანკისა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციე-

ბის მიერ დაწესებული სანქციებისა თუ აკრძალ-
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https://commersant.ge/ge/post/ase-ageben-gzebs-saqartveloshi-dachaobebuli-qobuleti?fbclid=IwAR1qlxJo2S3df9iTy9XLlv2greiwIL_MOooxxXfT__xCduV14RvbJ3S59co
https://www.ifact.ge/sinohydrogaremo/
https://afba.ge/ge/news/index/262
http://www.barristers.ge/ge/page/news_item/1179
https://www.timer.ge/akhalgazrda-advokatebi-saqarthveloshi-kompania-sinohydro-s-saqmianobaze-21-sistemur-darghvevas-aqvekhnebs/
https://commersant.ge/ge/post/sinohidros-saqmeze-saavtomobilo-gzebis-departamenti-angarishs-ert-kvirashi-dadebs
https://www.versia.ge/2013-07-31-11-22-56/item/5577-%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9B-%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%9D-%E1%83%92%E1%83%96%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%98


ვების მიუხედავად, სინოჰიდროს საქართველოში 

მაინც აქტიურად ენიჭებოდა ახალი კონტრაქ-

ტები. ამაზე მიგვითითებს ის ფაქტიც, რომ რო-

გორც ზემოთ აღვნიშნეთ, რამდენიმე თვის წინ, 

სინოჰიდრომ  ზარზმა-ხულოს 96 მილიონიანი

გზის მეორე მონაკვეთის პროექტის ტენდერში 

გაიმარჯვა. ამის შესახებ 2020 წლის 11 აგვისტოს 

 იუწყებოდა, მაშინ როცა სა-“Construction Europe”

ქართველოში არცერთ ოფიციალურ გვერდზე 

მსგავსი ინფორმაცია არ იძებნება. ხულო-ზარზ-

მის განახლებული გზა, სამცხე-ჯავახეთსა და აჭა-

რის რეგიონებს დააკავშირებს. პროექტს არაბე-

თის ეკონომიკური განვითარების ქუვეითის ფონ-

დი აფინანსებს. აღსანიშნავია, რომ მასზე საერ-

თაშორისო ტენდერი განმეორებით გამოცხადდა, 

რადგან შერჩეულ კონტრაქტორ კომპანია „ტო-

დინთან“ ვალდებულებების შეუსრულებლობის 

გამო ხელშეკრულება შეწყდა. სწორედ ამ გარე-

მოებამ შეუწყო ხელი სინოჰიდროს ახალი პრო-

ექტის დამტკიცებისთვის.

სინოჰიდროს საერთაშორისო 
„მაღალი რეპუტაციის“ მაგალითები

სინოჰიდრო, აფრიკის მაგალითები

   ჩინური კომპანია სინოჰიდრო, რომელიც ერთ-ე

-რთია იმ რეპუტაცია შელახულ კომპანიებს შო-

რის (ჩინეთის რკინიგზის 23–ე ბიუროს ჯგუფი & 

ჩინეთის რკინიგზის მშენებლობასთან ერთად), 

რომლებიც ფინანსური მაქინაციების გამო 

მსოფლიო ბანკმა და საერთაშორისო სავალუტო 

ფონდმა დაბლოკეს, დღემდე აქტიურად, თუმცა 

უამრავი დარღვევით ოპერირებს საქართველო-

ში. მსოფლიო ბანკის მიხედვით, კორუფციულ გა-

რიგებებთან ერთად, ამ კომპანიებმა არასწორად 

წარმოადგინეს ფაქტები საკუთარი პერსონალის, 

აღჭურვილობისა და სამუშაო გამოცდილების შე-

სახებ გზატკეცილის მშენებლობის ხელშეკრულე-

ბის წინასწარ საკვალიფიკაციო და სატენდერო 

დოკუმენტაციებში, როგორც აზიის ქვეყნების 

(ფილიპინებისა და მალაიზიის), ისე აფრიკის 

მასშტაბით(განა და ზიმბაბვე). ქვევით განვიხი-

ლავთ განასა და ზიმბაბვეს მაგალითებს, იმის 

გასარკვევად, თუ რას ედავებიან მსოფლიოს სა-

ფინანსო ინსტიტუტები კონკრეტულად სინოჰიდ-

როს.

განა

   განას მთავრობამ 2018 წელს სინოჰიდროსთან 

სტრატეგიული მხარდაჭერის ხელშეკრულება 

(Master Project Support Agreement (MPSA)) გააფორ-

მა, რომლის მიხედვით, ეს უკანასკნელი განაში 

უზრუნველყოფს 2 მილიარდი აშშ დოლარის ღი-

რებულების ინფრასტრუქტურას (გზების, ხიდების, 

საავადმყოფოების, ხელმისაწვდომი საცხოვრებ-

ლის და სხვა ინფრასტრუქტურის ჩათვლით) განას 

რაფინირებული  (ბოქსიტის) ალუმინის მადნების

სანაცვლოდ. ხელშეკრულების თანახმად, განას 

ინტეგრირებული ალუმინის განვითარების კორ-

პორაციას (GIADC) უნდა ჩამოეყალიბებინა ოფ-

შორული, პირობითად დეპონირებული ანგარიში 

ბოქსიტის გაყიდვიდან მიღებული შემოსავლის-

თვის, რომელზე დარიცხული თანხაც ექსკლუზიუ-

რად სინოჰიდროსთვის იქნება განკუთვნილი. 

   საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, მსოფლიო 

ბანკთან შეთანხმებით, აცხადებს, რომ ეს გარი-

გება შეუსატყვისია IMF-ის მიერ დაწესებულ განას 

სესხის ლიმიტებთან და ითვლება არალეგალურ 

ქმედებად, რომელიც სინოჰიდროსა და განას 

მთავრობის შესაძლო ფინანსურ მაქინაციებზე 

მიგვითითებს. ამის საპასუხოდ, განას ფინანსთა 

მინისტრმა 2018 წლის 19 ივნისს პარლამენტში 

გამოსვლისას აღნიშნა, რომ „სინოჰიდროსთან 

ფინანსური გარიგება არ გულისხმობს სახელმწი-

ფო ვალის მარაგის გაზრდას, რადგან ეს არის 

მხოლოდ ბარტერული გარიგება და არა სესხი.

”შესაბამისად, მათ უარყვეს IMF-სა და მსოფლიო 

ბანკის შენიშვნები. 2017 წელს IMF-მა გამოქვეყნე-

ბულ ანგარიშში, რომელიც მთლიანად დაეთმო 

განას აღნიშნა: 
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https://mtavari.tv/news/13490-sinohidrom-96-milioniani-tenderi-moigo-ekspertebi?fbclid=IwAR0TSEjqfvtoNYBDmLDGG5WJO8SYkaZH9InrelCmRI0I7-aM09Bd8UcCh1E
https://www.khl.com/construction-europe/powerchina/sinohydro-wins-georgia-highway-tender/145495.article
http://www.georoad.ge/?lang=geo&act=news&uid=1596527873
https://dailyguidenetwork.com/ndc-sabotages-2bn-chinese-deal-petitions-imf-world-bank/
https://ghanasummary.com/yengh/132085/imf-raises-alarm-over-ghanas-sinohydro-deal


   “არასაბიუჯეტო ოპერაციები, მათ 
შორის ESLA, Sinohydro და GETFund, 
ხელს უწყობს სახელმწიფო ვალის 
ზრდას, ხოლო მათი დეცენტრალი-
ზებული და არა-გამჭვირვალე ბუ-
ნება/ხასიათი ართულებს საჯარო 
დაფინანსების ზედამხედველობასა 
და მართვას, ასევე ზრდის კორუფ-
ციის მასშტაბებს.“
   “Off-budget operations, including ESLA, 
Sinohydro, and GETFund, contribute to 
public debt but their decentralized and 
not always transparent nature complica-
tes oversight and management of public 
nancing, raising the scope for corruption.” 

(IMF Country Report No. 19/367, 

Ghana, Dec 2017, Page 13)

   2019 წელს განას ფინანსთა მინისტრმა კვესი 

ამოაკო-ატტამ განაცხადა, რომ 2 მილიარდი აშშ 

დოლარის ოდენობის ვალი, რომელიც სინოჰიდ-

რომ განაში არსებულ 62 პროექტში დააბანდა, 

მთლიანად  ბოქსიტის საბადოე-გასტუმრებულია

ბის სანაცვლოდ. ხოლო რაც შეეხება მოცემულ 62 

პროექტს, ბატონი ამოაკო-ატტა ირწმუნება, რომ 

2020 წლისთვის დასრულდება. პეკინმა თანხის 

პირველი ნაწილი (649 მილიონი აშშ დოლარი) 

2019 წლის ნოემბერში უკვე  IMF-ის 2019 გასცა.

წლის ანგარიშში განას შესახებ, აღნიშნულია:

   „საჭიროა, რომ სინოჰიდროსთან 
დაგეგმილი ოპერაცია სწორად იქ-
ნას შემუშავებული და მართული, რა-
თა მოხდეს განასთვის მნიშვნელო-
ვანი ვალდებულებების და რესურ-
სებთან დაკავშირებული დაბრკოლე-
ბების თავიდან აცილება, რამაც შემ-
დგომში შეიძლება უარყოფითი გავ-
ლენა მოახდინოს ვალის მდგრადო-
ბაზე. მთლიანობაში, გამჭვირვალო-
ბა და ღირებულების სწორი შეფასე-
ბა საფუძვლად უნდა დაედოს ინვეს-
ტიციების დაგეგმვას.“
„The planned operation with Sinohydro 
needs to be properly designed and ma-
naged to avoid signicant obligations for 
Ghana and encumbrance of resource 
assets which could adversely affect debt 
sustainability. More generally transparen-
cy and careful value for money assess-
ments need to underpin planning of 
debt-nanced investments.“

(IMF Country Report No. 19/97, 
Ghana, Apr 2019, Page 28)

ფარული ვალები 
“Hidden Debt”

   აღსანიშნავია ისიც, რომ განა არ არის ჩინეთის 
ერთადერთი მოვალე. ეს პრობლემა მსოფლიოს 
მასშტაბით ბევრ სახელმწიფოს შეექმნა. ფაქტობ-
რივად ჩინეთი მსოფლიო კრედიტორი/მსესხებე-
ლი გახდა, რომლის ფინანსური პრეტენზიებიც 
უკვე გლობალური . ასევე მშპ-ს 5%-ს აჭარბებს
მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ პეკინი სესხს 
ძირითადად განვითარებად სახელმწიფოებს 
აწვდის, რაც მათ პროცესების გაუმჭვირვალედ 
მართვისთვის მეტ შესაძლებლობას აძლევს, ვი-
ნაიდან თავად მოვალე ქვეყნებიც კი არ აწარმო-
ებენ მონაცემთა შეგროვებას იმ ადგილობრივ 
კომპანიებზე, რომლებიც ჩინეთის სესხების ძირი-
თადი მიმღებნი არიან. ამ ქმედებებმა გააჩინა 
ე.წ. ფარული ვალის „Hidden debt” პრობლემა და 
როგორც IMF-ს ანგარიშშიც აისახა, საერთაშო-
რისო ორგანიზაციებსა და ცალკეულ სახელმწი-
ფოებს უჭირთ მოცემული ფინანსური მაქინაციე-
ბის კონტროლი და მონიტორინგი. 

   განას მაგალითს თუ მივყვებით აღმოვაჩენთ, 
რომ ისეთ ქვეყნებს როგორებიცაა, ჯიბუტი, ტონ-
გა, მალდივი, კონგოს რესპუბლიკა, ყირგიზეთი, 
კამბოჯა, ნიგერია, ლაოსი, ზამბია, სამოა, ვანუა-
ტუ და მონღოლეთი (და შესაძლოა მრავალი 
სხვაც), ნომინალური მშპ-ს 20%-ის ოდენობის ვა-
ლი აქვთ ჩინეთისთვის გასასტუმრებელი. 

   ისმის კითხვა, თუ რატომ არის თავად IMF
დაინტერესებული ისეთი ალტერნატიული კრე-
დიტორით, როგორიცაა ჩინეთი? 

   პირველ რიგში, საერთაშორისო სავალუტო 

ფონდის სასესხო პოლიტიკა არის გამჭვირვა-

ლე და ის ჩვეულებრივ გამოწვეულია ეროვნუ-

ლი პოლიტიკის გაუმჯობესების გეგმით. ხოლო 

ჩინეთის სესხები ძირითადად ბუნდოვანია და 

უამრავ კითხვას ბადებს თავად მოვალეებსა 

და საერთაშორისო ორგანიზაციებში. ასევე 

მნიშნვნელოვანია, რომ თუ ჩინეთის წინაშე 

ვალდებული სახელმწიფო მიმართავს სავა-

ლუტო ფონდს, ოფიციალურმა პირებმა უნდა 

იცოდნენ, რომ საერთაშორისო სავალუტო 

ფონდის მიერ გამოყოფილი თანხები შეიძლე-

ბა გამოყენებულ იქნას სხვა ოფიციალური 

კრედიტორის, ჩინეთის ვალების დასაფარად, 

და არა შიდა საბაზრო ნაკლოვანებების შესამ-

ცირებლად.

15

https://allafrica.com/stories/201912170474.html
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   2019 წლის დასაწყისში, სინოჰიდროს კორპო-

რაციამ ზიმბაბვეს ენერგო კომპანიასთან (ZPC) 

მოაწერა ხელი ხელშეკრულებას ჰუანგის მუნიცი-

პალიტეტში 1,4 მილიარდი აშშ დოლარის ღირე-

ბულებულების თბოელექტროსაგურის მშენებლო-

ბაზე. თავად ZPC წარმოადგენს საჯარო სექტო-

რის საწარმოს, ზიმბაბვეს ელექტროენერგიის 

მიწოდების ორგანოს (ZESA) შვილობილ კომპა-

ნიას. ზიმბაბვეს მშენებლობისა და მრეწველობის 

მუშათა კავშირის (Zcatwu) წერილებიდან, მუშათა 

ჩვენებებიდან და სხვა ინტერვიუებიდან ირკვევა, 

რომ პროექტის მსვლელობისას, რომელშიც 400-

-მდე ადგილობრივი გამოუცდელი მუშა იყო და-

საქმებული, ადგილი ჰქონდა მათ დამცირებას, 

შეურაცხყოფას და აბუჩად აგდებას სინოჰიდროს

ჩინელი თანამშრომლების მხრიდან, რაზეც ზიმ-

ბაბვეს მთავრობა საეჭვოდ ხუჭავდა თვალს. მა-

თი  ასევე მოიცავდა: ხელფასების საჩივრები

არასრულ ანაზღაურებას, დაუმტკიცებელი ხელ-

შეკრულების ფორმების გამოყენებას, დამცავი 

ტანსაცმლის არარსებობას, თანამშრომლების 

არასათანადო დათხოვნას, არასათანადო შეფა-

სებას, მენეჯმენტის მიზანმიმართულ ძალისხმე-

ვას სინოჰიდროში მუშაკთა ფსევდო წარმომად-

გენლობითი ორგანოს შექმნისთვის. დასაქმებუ-

ლთა უმრავლესობა, რომლებიც ერთ წელზე მე-

ტია რაც ჩაერთვნენ პროექტში, მუშაობენ სამ 

თვიან კონტრაქტებზე, რომლებსაც, ადგილობრი-

ვი შრომითი კანონმდებლობის საწინააღმდეგოდ 

ანახლებენ. 

   თუმცა მთავრობის მიერ მხარდაჭერილმა კომპა-

ნიამ ZPC-მ მათ საერთოდ აუკრძალა ამ საკითხზე 

მუშაობა.  

   ოფიციალურად სინოჰიდრო მსოფლიო ბანკმა 

2016 წელს დაბლოკა, რასაც ადასტურებს 2016 

წლის მსოფლიო ბანკის ჯგუფის ფისკალური ანგა-

რიში:

   მოცემულ სურათზე ნაჩვენებია, რომ Sinohydro 

Corporation Limited სანქცირებულია თაღლითური 

პრაქტიკის გამო 2016 წელს. (The World Bank Group, 

Annual Report, INTEGRITY VICE PRESIDENCY (INT), 

Fiscal Year 2016, page 37). აღსანიშნავია, რომ ზე-

მოთ აღნიშნული პროექტების გარდა, მსოფლიო 

ბანკმა სინოჰიდროსთან დაკავშირებული თაღლი-

თური პრაქტიკა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში 

გამოავლინა, რაც საფუძვლად დაედო ამ კომპა-

ნიის სანქცირებას. 

   დემოკრატიულ სახელმწიფოსა და მა-კონგოს 

ლიში (მდინარე სენეგალზე), სინოჰიდრო ჰიდრო-

ელექტროსადგურებთან დაკავშირებულ პროექ-

ტებს აფინანსებდა და კორუფციულ გარიგებებში 

იყო ეჭვმიტანილი.

   სინოჰიდრო ჩართული იყო თაღლითურ მაქინა-

ციებში ფილიპინებსა და მალაიზიაში. 

რას გულისხმობს 
თაღლითური პრაქტიკა? 

   როგორც მსოფლიო ბანკის 2019 წლის ყოველ-

წლიური ფისკალური ანგარიშიდან ირკვევა, 

მსოფლიო ბანკი სანქცირების ზომებს მხოლოდ 

იმ შემთხვევებში მიმართავს: 1) როდესაც ვლინ-

დება , სხვადასხვა პირ-კორუფციული პრაქტიკა

დაპირი ან არაპირდაპირი გზით, რაიმე ფასეუ-

ლობის შეთავაზება, მიცემა, მიღება ან შუა-

მდგომლობა. 2) - ნების-თაღლითური პრაქტიკა

მიერი მოქმედება ან დაუდევრობა, მათ შორის 

არასწორად წარმოდგენა, რომ შეგნებულად ან 

დაუფიქრებლად შეცდომაში შეიყვანოს მხარე, 

მიიღოს ფინანსური ან სხვა სარგებელი, ან აარი-

დოს თავი ვალდებულებას. 3) იძულებითი პრაქ-

https://www.thestandard.co.zw/2020/03/15/shock-govt-power-company-turn-blind-eye-chinese-abuses/?fbclid=IwAR03dqsWhUZWhglW-f8HZBwqZH5a9fzWERxZtaEPhhoMU-R0NaanGLgYLDo
https://mlexmarketinsight.com/insights-center/editors-picks/area-of-expertise/anti-bribery-and-corruption/chinese-dam-builder-seeks-congo-project-after-avoiding-world-bank-penalty
https://business.inquirer.net/217467/chinese-company-banned-by-world-bank-bags-ph-infrastructure-project?fbclid=IwAR04aDnNJGkaGVp8vQzHkC7YCgFWarLztWsRXi_Ng9X8Glvi5gbkHmBxHkE
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ეკვადორი

 როდესაც აშინებს ან ზიანს აყენებს, პირ-ტიკა -

დაპირი ან არაპირდაპირი გზით, რომელიმე 

მხარეს ან მხარის ქონებას. 4) შეთქმულებაზე 

დაფუძნებული პრაქტიკა - ორ ან მეტ მხარეს შო-

რის შეთანხმება, რომელიც შექმნილია არასწო-

რი მიზნის მისაღწევად, მათ შორის სხვა მხარის 

ქმედებებზე არასწორად მოქმედებაზე ზემოქმე-

დების ჩათვლით. 5) - ობსტრუქციული პრაქტიკა

განზრახ განადგურება, გაყალბება, შეცვლა, ან 

მტკიცებულებათა მასალების დამალვა გამოძი-

ებისთვის ან გამომძიებლებისთვის ყალბი გან-

ცხადებების გაკეთება ან / და მუქარა, შევიწრო-

ება ან დაშინება რომელიმე მხარისგან, ასევე 

ისეთი მოქმედებები, რომლებიც მიზნად ისახავს 

ხელი შეუშალოს მსოფლიო ბანკის აუდიტის ან 

ხელშეკრულების უფლების განხორციელებას. 

(World Bank Group, Sanctions System Annual Report 

FY19, 2019, page 9).
   სინოჰიდრო თავის სკანდალურ ბიზნეს საქმია-

ნობას ლათინურ ამერიკაშიც აქტიურად ეწევა. 

განსაკუთრებით აღსანიშნავია ეკვადორის 

პრაქტიკა, რომლის მთავარი ფინანსური წყა-

როც სწორედ ჩინეთია. ამაზე მიგვითითებს ის 

ფაქტიც, რომ 2015 წელს ეკვადორი ოფიციალუ-

რად აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო 

ბანკის (AIIB) პირველი წევრი სახელმწიფო იყო 

ლათინური ამერიკიდან, რომელსაც ჩინეთის 

მთავრობა აკონტროლებს. 

   პაულინა გარზანი, ვაშინგტონის ამერიკული 

უნივერსიტეტის ჩინეთ-ლათინური ამერიკის 

მდგრადი ინვესტიციის ინიციატივის (CLASII) 

დირექტორი, აცხადებს, რომ ჩინეთთან ურთი-

ერთობების გაღრმავების ნაცვლად, ეკვადორმა 

უნდა ისწავლოს გაკვეთილი და დასკვნები 

გამოიტანოს ჩინეთის მიერ დაფინანსებული 

წარუმატებელი პროექტებისგან. ერთ-ერთ ასეთ 

პროექტს წარმოადგენს ცნობილი „Coca Codo 

Sinclair“ ჰიდროელექტროსადგური აღმოსავ-

ლეთ ეკვადორში, რომელსაც სწორედ სინო-

ჰიდრო ხელმძღვანელობს. პროექტის ინიცი-

რება 2010 წელს მოხდა და მისი ბიუჯეტი 2 მი-

ლიარდ აშშ დოლარს შეადგენდა. ეს იყო პრო-

ექტი, რომელმაც ქვეყანაში კორუფცია წაახა-

ლისა, სესხის დიდი რაოდენობით დაგროვებას 

შეუწყო ხელი და ეკვადორი ოფიციალურად ჩი-

ნეთზე დამოკიდებული გახადა. 



   კაშხლის მშენებლობაში ჩართული თითქმის 

ყველა ეკვადორელი მაღალი თანამდებობის 

პირი პატიმრობაში იმყოფება ქრთამის აღების 

ბრალდებით, მათ შორის ეკვადორის ყოფილი 

ვიცე პრეზიდენტი, ელექტროენერგიის ყოფი-

ლი მინისტრი და ანტიკორუფციულ საკითხებ-

ში პასუხისმგებელი პირი, რომელიც მონიტო-

რინგს უწევდა პროექტს და რომლის ჩანაწე-

რიც, სადაც ჩინური კომპანიისგან ქრთამის 

აღებაზე საუბრობდა, გასაჯაროვდა. ეკვადო-

რული გაზეთი El Universal წერს, რომ მიუხედა-

ვად იმისა, რომ მთავრობამ არ გაასაჯაროვა 

ჩინეთის მიმართ ეკვადორის სესხის ოდენობა, 

ირკვევა, რომ 2010 -2017 წლებში ჯამში 11 მი-

ლიარდ აშშ დოლარზე მეტი შემოვიდა ჩინე-

თის საკრედიტო ინსტიტუტებისაგან. ხოლო 

2018 წლის მონაცემებით კი ვალი 18 მილიარდ 

აშშ დოლარს გაუტოლდა. ეს არის ნათელი მა-

გალითი ზემოთ ნახსენები „hidden debt”-ისა, 

როდესაც სახელმწიფო მალავს ჩინეთის ინ-

ვესტიციებით დაგროვებულ მილიარდობით 

ვალს და უკვე მოგვიანებით ირკვევა, რომ 

დაგროვილი ვალის გამო, ეკვადორებელი 

იძულებულნი არიან, რომ ყველა მნიშვნელო-

ვან პროექტზე ჩინეთის კომპანიები იქირაონ. 

გარდა ამისა, მევალე ჩინეთს მიეცა ეკვადო-

რის ნავთობის 80% ექსპორტის დიდი ფასდაკ-

ლებით მიღების საშუალება, რომელსაც ეს უკა-

ნასკნელი, შემდგომ დამატებითი მოგებისთ-

ვის, ორმაგ ფასში ყიდის. ფაქტობრივად, ეკვა-

დორი ჩინეთთან გაფორმებული კონტრაქტე-

ბის გამოსყიდვას არა დოლარებით, არამედ 

ნავთობის საშუალებით ახდენს. ჩინეთის ვა-

ლების გასასტუმრებლად, საკმარისი ნავთო-

ბის ამოტუმბვა ეკვადორისთვის იმდენად აუ-

ცილებელი გახდა, რომ ის იძულებულია ამა-

ზონის ფლორასა და ფაუნას საფრთხე შეუქმ-

ნას. გარდა ამისა, ეკვადორის ხელისუფლება 

იძულებული გახდა, შეემცირებინა სოციალური 

ხარჯები, ბენზინის სუბსიდიები, გაეუქმებინა 

რამდენიმე სამთავრობო უწყება და 1000–ზე 

მეტი საჯარო სამსახური.

სინოჰიდროს მიერ გამოსყიდული 
ბრაზილიის Odebrecht-ის პროექტები  
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   მსგავსი პრეცენდენტის არსებობას, სინოჰიდ-

როსთვის ხელი არ შეუშლია, რომ ლათინურ 

ამერიკაში სხვა ახალი პროექტების წამოწყე-

ბაში მიეღო მონაწილეობა. 

   2016 წელს, ბრაზილიის სამშენებლო კონგ-

ლომერატმა სახელწოდებით Odebrecht S.A. 800 

მილიონი აშშ დოლარით სამხრეთ ამერიკის 

ქვეყნების (კერძოდ, ბრაზილიის, პერუსა და 

ეკვადორის) მაღალჩინოსნები მოისყიდა და 

ასე გაითქვა სახელი მთელი კონტინენტის 

მასშტაბით. აღსანიშნავია, რომ ამ კომპანიის 

ჩანაცვლებით ჩინეთის სახელმწიფოს დაქვემ-

დებარებაში მყოფი ინჟინერიის, შესყიდვებისა 

და მშენებლობის (EPC) კონტრაქტორები შეე-

ცადნენ მისივე კონტრაქტების შენარჩუნებას. 

ეს ფაქტი მხარეებს შორის არსებულ მჭიდრო 

კავშირებზე მიუთითებდა. EPC კონტრაქტორე-

ბი ჩინეთის მთავრობის დაქვემდებარებაში 

მყოფი ჩინური კომპანიებია, რომელთა რიცხვ-

ში სინოჰიდროც შედის. მათი თანამშრომლო-

ბის ბევრი ნათელი  არსებობს ლა-მაგალითი

თინური ამერიკის მასშტაბით: 1) კოლუმბიაში 

Odebrecht-სა და Colombia's Valorcon-ის მიერ ჩა-

მოყალიბებული Navelena-ა კონსორციუმი ით-

ვალისწინებდა 916 მილიონი აშშ დოლარის 

ღირებულების მდინარე მაგდალენას უწყვეტ 

ნავიგაციასთან დაკავშირებულ პროექტს, რო-

მელმაც Odebrecht-ის სკანდალთან ერთად 

კრახი განიცადა. თუმცა, პროექტის გადასარ-

ჩენად ასპარეზზე სინოჰიდრო გამოჩნდა. 2) 

პერუში ჩინეთის Three Gorges Corporation კონ-

სორციუმმა შეძლო Odebrecht-ისგან ჩაგლას 

ჰიდროელექტროსადგურის გამოსყიდვა 1.39 

მილიარდ დოლარად. 3) დომინიკის რესპუბ-

ლიკაში 2017 წელს პრეზიდენტმა დანილო მე-

დინამ გამოაცხადა ხელახალი ტენდერი ინვეს-

ტორებისთვის, რომლებიც დაინტერესებულნი 

იყვნენ Punta Catalina ნახშირ-საწვავი ელე-

ქტროსადგურით (რომელიც 2013 წლის ტენდე-

https://dialogochino.net/en/infrastructure/33575-can-latin-americas-first-aiib-member-learn-from-past-mistakes/
https://www.nytimes.com/2018/12/24/world/americas/ecuador-china-dam.html
https://jamestown.org/program/the-role-of-state-owned-infrastructure-companies-in-the-development-of-chinas-latin-america-policy/?fbclid=IwAR1IKCMKBip9S8BH3-YUIF2APZHmsavFgzYDFStJ53FVpfiHYyOOw5rvjf0
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სინოჰიდრო ჩრდილოეთ მაკედონიაში

სინოჰიდროს საქმიანობა ჩინეთის 
ყოფილ მოკავშირე სახელმწიფოებში

რით Odebrecht-ს გადაეცა). მოგვიანებით ცნო-

ბილი გახდა, რომ China Gezhouba Group-მა გაი-

მარჯვა ტენდერში. 4) ანგოლაში მთავრობამ 

Odebrecht-სთვის განკუთვნილი Prais do Bispo- 

სა და Corimba- ს დამაკავშირებელი მაგისტრა-

ლი, გადასცა China Railway 20 Bureau Group-ს 

მშენებლობისთვის.

   ზემოთ მოცემული მაგალითები ერთი მხრივ, 

ჩინეთის კომუნისტური პარტიის ლათინური 

ამერიკის ქვეყნების მიმართ მზარდ ინტერეს-

ზე, ხოლო მეორე მხრივ, სახელმწიფოების ჩი-

ნეთის მიმართ მზარდ ვალებზე მიგვითითებს, 

რაც რეალურად მათ ეკონომიკურ განვითარე-

ბას საგრძნობლად აფერხებს.

ლისწინებდა ჩინეთის ექსპორტ-იმპორტის ბან-

კისგან (the Chinese Export Import Bank იგივე Exim 

Bank) 638 მილიონი ევროს ოდენობის სესხის 

აღებას, ხოლო გზატკეცილების მშენებლობა კი 

2018 წელს უნდა დასრულებულიყო. რეალურად 

მოცემულ ვადაში მხოლოდ სამუშაოების ნაწი-

ლი შესრულდა. კერძოდ, 2019 წლის 6 ივლისს 

Miladinovci-Štip 47 კმ-იანი გზატკეცილის, რომე-

ლიც დედაქალაქ სკოპიეს ქვეყნის აღმოსავ-

ლეთ ნაწილთან აკავშირებს, გახსნის ოფიცია-

ლური ცერემონია ჩატარდა. ხოლო მეორე ინ-

ფრასტრუქტურული პროექტის დასრულების 

საბოლოო ვადამ 2021 წლისთვის გადაიწია, ამ 

ხელშეკრულების საერთო ღირებულება კი 180 

მილიონი ევროთი გაიზარდა. 

   სინოჰიდრო „ერთი სარტყელი, ერთი გზა“ 

ინიციატივის ფარგლებში აქტიურად ახორცი-

ელებს კორუფციულ საქმიანობასა და ვალე-

ბის “Debt Trap” პოლიტიკას დასავლეთ ბალკა-

ნეთის ქვეყნებში. ჩინური ვალების ოდენობის 

მხრივ, განსაკუთრებულად სავალალო მდგო-

მარეობა ჩრდილოეთ მაკედონიაში შეინიშნე-

ბა. 2013 წელს სინოჰიდრომ ჩრდილოეთ მაკე-

დონიის მთავრობასთან ოფიციალურად გაა-

ფორმა კონტრაქტი , Miladi-ორი გზატკეცილის

novci-Štip (47km)-ისა და Kichevo-Ohrid (57km)-ის 

მშენებლობის შესახებ. ხელშეკრულება ითვა-

   მეორე დაუსრულებელ პროექტს Kichevo-Ohrid-

ის გზატკეცილი წარმოადგენს, რომელსაც დე-

დაქალაქი სკოპიე ტურისტულ ზონა-ქალაქ ოჰ-

რიდთან უნდა დაეკავშირებინა და რომელიც 

წლების განმავლობაში ჩრდ. მაკედონიის 

მთავრობის პრიორიტეტს წარმოადგენდა. და-

სავლელმა ინვესტორებმა და ფინანსურმა ინს-

ტიტუციებმა ტერიტორიაზე მანქანების სიხში-

რისა და მისი მთიანი რელიეფის გამო, რაც 

მშენებლობას ნაკლებად ეფექტურს და მომგე-

ბიანს ხდიდა, უარი განაცხადეს პროექტის და-

ფინანსებაზე. მიუხედავად ამისა, ასპარეზზე ჩი-

ნეთის მთავრობის დაქვემდებარებაში მყოფი 

Exim Bank გამოჩნდა, რომელმაც დაფინანსე-

ბის სურვილი გამოთქვა და ამავდროულად, 

დაავალდებულა ჩრდ. მაკედონიის მთავრობა, 

რომ კონტრაქტორად ჩინეთის მთავრობის მი-

ერ კონტროლირებული ჩინური კომპანია უნდა 

შეერჩია. შესაბამისად, მთავრობამ, მისი უკვე 

მრავალჯერ შელახული რეპუტაციის მიუხედა-

ვად, სინოჰიდრო აირჩია და ამით დაარღვია 

ევროკავშირის კანონმდებლობასთან შესატყ-

ვისობაში მყოფი ეროვნული კანონმდებლობა 

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, რომელიც 

მომწოდებელი კომპანიების გამჭვირვალობასა 

და უსაფრთხოებას ითვალისწინებდა. სწორედ 

ამ ფაქტს 2015 წელს  ჩრდ. მაკედონიის შეეწირა

http://www.xinhuanet.com/english/2019-07/07/c_138204936.htm
https://chinaobservers.eu/exporting-corruption-the-case-of-a-chinese-highway-project-in-north-macedonia/
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პრემიერ მინისტრის ნიკოლა გრუევსკის, მისი 

-მოადგილის ეკონომიკურ საკითხებში ვლადი

მირ პეშევსკის, ტრანსპორტის მინისტრ მილე 

-ჯანაკიესკის და მაკედონიის სახელმწიფო გზე

-ბის საზოგადოებრივი საწარმოს (PESR) დი

-რექტორის ლუპჩო გეორგიევსკის თანამდებო

-ბები. ისინი კორუფციულ მაქინაციებში ამხი

ლეს, რაც მათ სამართლებრივ პასუხისგებას 

ითვალისწინებდა. მაღალჩინოსნებს ბრალი 

-წაუყენეს უფლებამოსილების ბოროტად გამო

ყენებისთვის, რაც გულისხმობდა ეროვნული 

ბიუჯეტიდან 155 მილიონი ევროს ოდენობის 

-სახსრების პირადი სარგებლობისთვის გამო

ყენებას. უფრო მეტიც, მათ China International 

-Water & Electric Corporation (CWE)-ს ჩინეთის კო

-მუნისტური პარტიის მიერ მართული სინოჰიდ

-რო ამჯობინეს, მიუხედავად იმისა, რომ ამ უკა

-ნასკნელს კონკურენტ კომპანიასთან შედარე

-ბით გაცილებით მაღალი ფასები ჰქონდა და

წესებული გარკვეულ მასალაზე (საქონელზე). 

2015 წელსვე, იმდროინდელი ოპოზიციური 

-პარტიის „მაკედონიის სოციალ-დემოკრატიუ

-ლი კავშირის“ ლიდერმა, ზოან ზაევმა გაასაჯა

როვა მაღალჩინოსნების 38 აუდიოჩანაწერი, 

სადაც პრემიერი გრუევსკი და ტრანსპორტის 

-მინისტრი ჯანაკიესკი განიხილავდნენ, თუ რო

გორ უნდა აეღოთ 25 მილიონი ევროს ოდენო-

ბის ქრთამი სინოჰიდროსგან პირდაპირი 

-გზით. გარდა ამისა, აღმოჩნდა, რომ ორივე მა

-გისტრალზე ორაზროვანი "ტექნიკური სირთუ

-ლეები" შეიქმნა, რის შედეგადაც მოხდა გარ

-კვეული შეფერხებები და ფასების ზრდა. ბალ

-კანეთის ქვეყნებს შორის ჩრდილოეთ მაკე

დონიის შემთხვევა წარმოადგენს ერთ-ერთ 

-ძირითად მაგალითს იმისა, თუ რაოდენ კოორ

-დინირებულად მოქმედებდნენ ჩინეთის კომუ

ნისტური პარტიის დაქვემდებარებაში მყოფი 

Exim ბანკი და ამავე ხელისუფლების მიერ 

მართული კომპანია სინოჰიდრო და რა მძიმე 

პრობლემების წინაშე დააყენეს სახელმწიფო, 

-რომელსაც აღებული ვალის გასტუმრება მომ

-დევნო წლების განმავლობაში სისტემატიუ

რად მოუწევს. 

   ჩრდილოეთ მაკედონია რეგიონში ჩინეთის 

ვალების მახის (Debt Trap) პოლიტიკის ერთა-

დერთი მსხვეპლი ნამდვილად არ არის. Exim 

ბანკისა და სხვადასხვა სახელმწიფო სამშენებ-

ლო კომპანიების წყალობით, მონტენეგროს, 

სერბეთსა და ბოსნია-ჰერცოგოვინის რესპუბ-

ლიკასაც ჩინეთის ვალები დიდი რაოდენობით 

დაუგროვდათ.  პე-ბოსნია და ჰერცოგოვინაში

კინი ძირითადად 870 მილიონი ევროს ოდენო-

ბის ლიგნიტის ელექტროსადგურების პროექტე-

ბითაა დაკავებული, ჩინური კომპანიები სერ-

ბეთში 5.5 მილიარდი ევროს ღირებულების 

სარკინიგზო პროექტებსა და ავტომაგისტრა-

ლებს აშენებენ, ხოლო  1 მილი-მონტენეგროს

არდი ევროს ღირებულების Exim ბანკის ვალი 

აქვს, რაც სერბეთის საზღვართან არსებულ 

მონტენეგრო-სერბეთის ავტომაგისტრალის 

პროექტთან ასოცირდება. ამის პარალელურად 

ბალკანეთის ქვეყნებისთვის, ისევე როგორც 

ევროკავშირისთვის განსაკუთრებულად მნიშვ-

ნელოვანია ამ სახელმწიფოთა ევროკავშირში 

გაწევრიანება. ამ დრომდე ევროკავშირი რეგი-

ონში მთავარ უცხოურ პარტნიორად და საგა-

რეო პოლიტიკის ძირითადად ფაქტორად ითვ-

ლებოდა. თუმცა, ბოლო ათწლეულში ჩინური 

ვალების ზრდასთან ერთად ეს ტენდენციებიც 

შეიცვალა. ჩინეთის როლის ზრდა საფრთხეს 

უქმნის დასავლეთ ბალკანეთის სახელმწიფოე-

ბის ევროკავშირში გაერთიანებას და ერთიანი 

„ევროპული ოჯახის“ ჩამოყალიბებას. შესაბამი-

სად, ამჯერად ევროკავშირის გადასაწყვეტია 

დაეხმარება თუ არა დასავლეთ ბალკანეთს ჩი-

ნეთის ფინანსური მახისგან გათავისუფლებაში, 

თუ შეამცირებს თავის გავლენას და ასპარეზს 

ბოლომდე ჩინეთს დაუთმობს. ხოლო თუ ეს ასე 

მოხდა და ევროკავშირმა დასავლეთ ბალკა-

ნეთზე გავლენა ჩინეთს გადასცა, მხოლოდ პე-

კინს ექნება რეგიონის მომავლის განსაზღვრის 

შესაძლებლობა.

https://berlinpolicyjournal.com/postcard-from-the-new-silk-road-a-highway-to-nowhere/
https://balkaninsight.com/2019/03/28/chinas-loan-for-bosnia-coal-plant-worries-eu/
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Alert%2022%20Balkans.pdf
https://thediplomat.com/2019/09/how-china-challenges-the-eu-in-the-western-balkans/
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სინოჰიდრო რუმინეთში
ქვეყნები”. ეს სწორედ ის პიროვნებაა, რომელიც 

იმავე წელს რუმინეთის უზენაესმა სასამართ-

ლომ  ამხილა და 3.5 კორუფციულ მაქინაციებში

წლით პატიმრობა მიუსაჯა. ის დამნაშავედ ცნეს, 

რადგან სახელმწიფო სააგენტოს მეშვეობით, 

მისი პარტიის ორ წევრ ქალბატონს ყალბი (გა-

მოგონილი) სამუშაოსთვის ფულს ურიცხავდა. 

მიუხედავად ამისა, მისი ხელისუფლებაში ყოფ-

ნის პერიოდში, ჩინურ კომპანიებს და განსაკუთ-

რებით, სინოჰიდროს რუმინეთში გზა გაეხსნა. 

ამაზე მეტყველებს ის ფაქტიც, რომ რუმინეთის

საგზაო ინფრასტრუქტურის კომპანია CNAIR-ის 

ცნობით, 2020 წლის ივლისში, კონსორციუმმა, 

რომელიც სინოჰიდროსა და ადგილობრივი 

კომპანია Good Prod-სგან შედგება, 38 მილიონი 

ევროს ღირებულების სალაჯის ჩრდილო – და-

სავლეთის მხარეში, ზალაუს შემოვლითი, სარტ-

ყლური გზის პროექტის ტენდერი მოიგო. კონტ-

რაქტი 30 თვეს მოიცავს და გულისხმობს ხუთი 

ვიადუკის და ორი ხიდის დიზაინსა და მშენებ-

ლობას, ასევე ორი შემოვლითი გზის მშენებ-

ლობას. აღსანიშნავია, რომ ეს პროექტიც „ერთი 

სარტყელი, ერთი გზა“ ინიციატივის ნაწილია, 

რაც კიდევ ერთხელ მიგვითითებს თუ რაოდენ 

მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვის ამ ინიცია-

ტივას ჩინეთ-აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს 

შორის ურთიერთობის გაღრმავებასა და პეკი-

ნის გავლენების გავრცელება/გამყარებაში. 

   საქართველოს, ჩრდილოეთ მაკედონიის და 

სხვა მრავალი ქვეყნის მსგავსად, რუმინეთის 

მთავრობაც განიცდის ე.წ. „დიუ დილიჯენსის“ 

(Due Diligence) პრობლემას. ამაზე კი მათი სი-

ნოჰიდროსადმი დაუცხრომელი ინტერესი და 

პარტნიორობა მიგვითითებს. შესაძლოა ეს 

ქვეყანა ჩრდ. მაკედონიის მსგავსად სინოჰიდ-

როს და ჩინეთის ვალების პოლიტიკის მომ-

დევნო მსხვერპლი გახდეს. 2018 წლიდან „ერ-

თი სარტყელი, ერთი გზა“ ინიციატივის ფარგ-

ლებში რუმინეთის ეროვნული გზების კომპა-

ნიამ აქტიურად დაიწყო სინოჰიდროს მსხვი-

ლი, თუ მოკლევადიანი ინფრასტრუქტურული 

პროექტებით დაჯილდოვება. კონკრეტულად, 

პირველი კონტრაქტი რუმინეთმა სინოჰიდ-

როსთან 2018 წელს გააფორმა. მას Nord Vest 

Infrastructura şi Servicii-სთან (ადგილობრივი რუ-

მინული კომპანია) ერთად დაევალა 123 თვეში 

 ბუქარესტის 52 მილიონი ევროს ღირებულების

გზის სარტყელის მოდერნიზაცია, კერძოდ, A1-

DN 7 და DN 2-A2 შორის: DN 2 (კმ 12 + 300) - A2 

(კმ 23 + 750) სექტორების მშენებლობა. აღსა-

ნიშნავია, რომ ეს პროექტი რუმინეთის მმართ-

ველი სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ლი-

დერის ლივიუ დრაგნეას ხელისუფლებაში 

ყოფნის პერიოდში გაფორმდა. მან რუმინე-

თის ეკონომიკა ხელმისაწვდომი გახადა ისე-

თი ჩინური კომპანიებისთვის, რომლებიც აღ-

მოსავლეთ ევროპის რეგიონში ახალ ბაზრებს 

ეძებენ და სახელმწიფო გავლენებს აფართო-

ებენ. ”ჩინეთი საიმედო პარტნიორია ევრო-

პისთვის, და მე მჯერა, რომ ცენტრალური და 

აღმოსავლეთ ევროპა არის კარიბჭე ეკონომი-

კური და სავაჭრო თანამშრომლობისა ორ 

კონტინენტს შორის, მისი ორი ძირითადი 

საყრდენით, ერთი მხრივ, ჩინეთით, ხოლო მე-

ორე მხრივ, ევროკავშირით”-  ლი-განაცხადა

ვიუ დრაგნეამ 2017 წლის მაისში ღონისძიება-

ზე ”პოლიტიკური პარტიების დიალოგი, ჩინე-

თი - ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის 

   აღსანიშნავია, რომ ჩინეთის კომუნისტური 

პარტია თავისი ეკონომიკური გავლენების 

გაზრდას რუმინეთში ადრეც ცდილობდა, თუმცა 

ეს მცდელობები ძირითადად უშედეგოდ სრულ-

დებოდა. მაგალითად, 2013 წელს რუმინეთის 

ენერგეტიკის სამინისტრომ ხელი მოაწერა სი-

ნოჰიდროსთან სამომავლო პარტნიორობის წე-

რილს Tarniţa-Lăpuşteşti ჰიდროელექტროსადგუ-

რის მშენებლობასთან დაკავშირებით, რაც 1.3 

მილიარდი ევროს ინვესტიციას გულისხმობდა. 

 რუმინეთმა ოფიციალურად დაიწყო 2015 წელს

მოლაპარაკებები ამ პროექტზე ტენდერის გა-

მოცხადებასთან დაკავშირებით, სადაც სხვა ევ-

როპულ კომპანიებთან ერთად ჩინური სინო-

https://www.economica.net/primul-drum-facut-de-chinezi-in-romania-sinohydro-castigatorul-licitatiei-pentru-largirea-la-4-benzi-a-centurii-bucuresti-intre-dn2-si-a2_150450.html
https://www.g4media.ro/capitalismul-chinez-de-stat-pune-piciorul-in-romania-compania-nationala-de-drumuri-a-dat-un-contract-firmei-sinohydro-corporation-care-are-probleme-in-uganda.html
https://www.bbc.com/news/world-europe-48421430
https://www.seetao.com/details/33409/en.html
https://seenews.com/news/chinas-synohidro-corp-romanias-good-prod-win-185-mln-lei-38-mln-euro-deal-to-build-zalau-ring-road-707510
https://linx.crji.org/en_US/2020/05/15/how-to-cash-in-public-money-the-sinohydro-recipe/
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ჰიდროც მიიღებდა მონაწილეობას. თუმცა, 

2016 წლისთვის, რუმინეთის მთავრობამ მია-

ტოვა პროექტზე ტენდერის განხორციელე-

ბა და ის მომავლისთვის გადადო. ჰიდრო-

ელექტროსადგურის მშენებლობაზე დისკუსია 

მხოლოდ 2019 წელს განახლდა. რუმინეთის 

პროგნოზისა და სტრატეგიის ეროვნულმა კო-

მიტეტმა (CNSP) გამოაქვეყნა ანგარიში, 

რომელშიც საუბარი იყო რუმინეთის ენერგო 

სისტემისთვის Tarniţa-Lăpuşteşti ჰიდროელექტ-

როსადგურის შეუქცევად და უპირობო მნი-

შვნელობაზე. ხოლო რუმინული მედია კი ამ 

პროექტის განსახორციელებლად მთავრობის 

მიერ  ძებნაზე კერძო პარტნიორი კომპანიების

ალაპარაკდა. შესაძლოა, ეს გარემოება ეფექ-

ტურად გამოიყენოს სინოჰიდრომ, რომელსაც 

დღესდღეობით რუმინულ ბაზარზე უფრო ფარ-

თო წვდომა აქვს, ვიდრე ეს 2013 წელს ჰქონდა 

და შესაძლოა უახლოეს მომავალში, ის ამ სტ-

რატეგიულად მნიშვნელოვანი პროექტის ერ-

თადერთ თუ არა, ერთ-ერთ განმახორციელებ-

ლად ვიხილოთ.

ჩინეთის რკინიგზის 23-ე ბიურო

   მედიაში ვრცელდება ინფორმაციები, კიდევ 

ერთი ჩინური კომპანიის "რკინიგზის 23-ე ბიუ-

როს ჯგუფის" სოლიდური დავალიანებების შე-

სახებ.  2002 China Railway 23 Bureau Group Co., Ltd

წელს დაარსდა და წარმოადგენს „China Railway 

Construction Corporation Limited“-ის შვილობილ 

კომპანიას. მისი ქართული ფილიალი 2010 

წლის 30 ივლისს შეიქმნა და დღემდე აქტიურად 

ეწევა გზებისა და რკინიგზის მშენებლობას. 

Commersant-ის ცნობით, "კომპანიის 2017 წლის 

ფინანსური ანგარიშგების მიხედვით, China Rail-

way 23rd Bureau Group Co-მ 129,843,076 ლარის 

შემოსავალი მიიღო, კომპანიის წლიურმა მო-

გებამ კი 10,396,879 ლარი შეადგინა." 

   სინოჰიდროს მსგავსად, China Railway 23rd 

Bureau- ს საქართველოში ჰყავს ე.წ. ქვეკომპა-

ნია „მანდი“, რომელიც პერიოდულად ახორ-

ციელებს , გვირაბებისა და რელსების მშენებ-

ლობისათვის საჭირო მასალის შემოტანას 

(სპეცტექნიკა, სამშენებლო მასალები და ა.შ.).  

https://balkangreenenergynews.com/state-to-seek-private-partner-for-pumped-storage-hpp-tarnita-lapustesti/
https://mrdi.gov.ge/ka/press-center/%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%20&%20%E1%83%A6%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%AB%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98/%E1%83%A5%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%92%E1%83%96%E1%83%98%E1%83%A1.html
https://commersant.ge/ge/post/chinuri-kompania-saqartveloshi-romelsac-tenderebshi-monawileoba-msoflio-bankma-akrdzaluli-aqvs
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   China Railway 23rd Bureau Group Co-ს აბარია 

ზესტაფონი-ხარაგაულისა და მოლითი-ქვიშ-

ხეთის მონაკვეთებზე გვირაბის (ღირებულება 

$278 მილიონი) მშენებლობა. სინოჰიდროს მს-

გავსად, ისიც  ადგილობრივი მუშების არღვევს

უფლებებს, უქმნის არასათანადო შრომით პი-

რობებს რაც შვებულების აუნაზღაურებლობა-

ში, მათთვის არაჰიგიენური გარემოს შექმნაში, 

სათანადო აღჭურვილობის და პროდუქტის 

არქონაში, უყურადღებობასა და ზოგადად, 

ჯანმრთელობის უსაფრთხოებისთვის მაღალი 

რისკების შექმნაში გამოიხატება. სწორედ 

ამის გამო, ხშირად ქართველ მუშებს გაფიცვა 

უწევთ. 2018 წლის 22 იანვარს, გვირაბის აფეთ-

ქებისას სამი მუშა დაშავდა, ხოლო უფრო ად-

რე, 2017 წელს სამუშაოს შესრულებისას ორი 

მუშა დაიღუპა. კომპანიის წარმომადგენლები 

ხშირად ან უარყოფენ ბრალდებებს, ან საერ-

თოდ არ პასუხობენ სამოქალაქო საზოგადოე-

ბისა და მედიის შეკითხვებს.

ნურმა კომპანიამ მოამზადა და წარადგინა ინ-

ფორმაცია, რომელიც არასწორად ასახავდა 

China Railway 23 Bureau Group Co., Ltd.-ის პერსო-

ნალისა და აღჭურვილობის რაოდენობას. ასევე 

მათ მიერ მიწოდებულ ცრუ ინფორმაციაში არა-

სწორად იყო წარმოდგენილი კომპანიებისა და 

მათი შვილობილი კომპანიების გამოცდილე-

ბაც. როგორც ზევით აღვნიშნეთ, მსოფლიო 

ბანკის ადმინისტრაციული სანქციების სისტე-

მის ფარგლებში, ეს ქმედებები განიხილება 

თაღლითობის პრაქტიკად. აღსანიშანავია, რომ 

სათანადო ქართულ ორგანოებს არასდროს 

უარყვიათ კომპანიასთან მიმართებაში არსებუ-

ლი დავალიანებების არსებობა, ისევე, როგორც 

არ არსებობს ახსნა-განმარტება, თუ როგორ 

შეარჩია საქართველოს გზების დეპატრამენტმა 

იგი. ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან პი-

რადი კომუნიკაციის მეშვეობით, სამოქალაქო 

იდეამ გამოითხოვა საჯარო ინფორმაცია China 

Railway 23 Bureau Group Co., Ltd.-ის საქართვე-

ლოში მოღვაწეობასთან დაკავშირებით და 

იკითხა თუ რატომ განაგრძობს ეს კომპანია აქ-

ტიურ ფუნქციონირებას საქართველოში, მაშინ 

როდესაც მსოფლიო ბანკმა ის არაკანონიერი 

ქმედებებისა და უზუსტობების გამო 9 თვიანი 

აკრძალვის ქვეშ მოაქცია. ამის საპასუხოდ, სა-

მართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტ-

მა გამოგვიგზავნა ოფიციალური წერილი, რო-

მლის მიხედვით, მათ China Railway 23 Bureau 

Group Co., Ltd.-ის მონაწილეობაზე ქვეშეთი-კო-

ბის საავტომობილო გზის მშენებელობაში სრუ-

ლი პასუხისმგებლობა აზიის განვითარების ბან-

კს (ADB) დააკისრეს. მართლაც, ეს პროექტი 

ეკუთვნის აზიის განვითარების ბანკის მიერ 

დასპონსორებულ ჩრდილო-სამხრეთის დერე-

ფანს, რომელიც ასევე 2019 წელს დაიწყო (2021 

წლამდე) და მისი საერთო ღირებულება 

324,242,222.86 ლარია. რაც შეეხება, ზემოაღნიშ-

ნულ აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული 

ავტომაგისტრალის დერეფანს, რომელიც მსოფ-

ლიო ბანკის მიერ აღნიშნული კომპანიის აკრ-

ძალვის მთავარი მიზეზი გახდა, ინფრასტრუქ-

ტურის სამინისტრომ კომენტარი არ გააკეთა. 

გთავაზობთ წერილის სრულ ვერსიას:

   2019 წლის ივნისში მსოფლიო ბანკმა 9 თვიანი 

აკრძალვა დააწესა ჩინურ კომპანიებზე კერ-

ძოდ, ჩინეთის სახელმწიფო საკუთრებაში არ-

სებული სამშენებლო და საინჟინრო კომპანია 

და მისი სრულუფლებიანი შვილობილი კომპა-

ნიები, China Railway 23 Bureau Group Co., Ltd. 

(CR23) და China Railway Construction Corporation 

(International) Limited (CRCC International) აღ-

მოჩნდნენ აკრძალვის რეგულაციის ქვეშ. ეს 

აკრძალვა დაკავშირებული იყო საქართვე-

ლოში „აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნუ-

ლი ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობე-

სების პროექტის“ ფარგლებში არსებულ გადა-

ცდომებთან.  ეს უკანასკნელი წარმოადგენს 

164 მილიონი აშშ დოლარის ღირებულების 

პროექტს, რომელიც ოფიციალურად 2015 

წელს გაფორმდა და 2023 წელს უნდა დას-

რულდეს. მსოფლიო ბანკის ოფიციალური ვებ-

გვერდის თანახმად, გზატკეცილის მშენებლო-

ბის ხელშეკრულების წინასწარი კვალიფიკა-

ციისა და ტენდერის ჩატარების დროს, პრო-

ექტში მონაწილე დასახელებულმა სამმა ჩი-

https://oc-media.org/ketili-ikos-tkveni-mobrdz/
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/06/05/world-bank-group-debars-china-railway-construction-corporation-ltd-and-two-subsidiaries
http://www.georoad.ge/?lang=eng&act=tenders&uid=1566802842
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ბიბლიოგრაფია







გაიცანით ადამიანები, 
რ  ჩ  ს  გ  ქომლებიც ვენს აოცარ უნდს მნიან

თინა, ანი, მარი

ჩვენი
გუნდი

https://civicidea.ge/en/about-us/
https://civicidea.ge/en/about-us/
https://civicidea.ge/en/about-us/
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