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პროექტის შესახებ

სა ქარ თვე ლო დღეს ევ რო კავ შირ თან და ახ ლო ებ ის პრო ცეს ში იმ ყო ფე ბა. ქვე ყა ნას ხე ლი აქ
ვს მო წე რი ლი ღრმა და ყოვ ლის მომ ცვე ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის თვის ევ რო კავ შირ თან (DCFTA), 
რაც მას აკ ის რებს რო გორც პა სუ ხის მგებ ლო ბებს, ას ევე  ვალ დე ბუ ლე ბებს. ამ პორ ცეს ში 
ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია გა ან ალ იზ დეს ის ეკ ონ ომ იკ ური შე საძ ლებ ლო ბე ბი, რო მელ საც 
ხელ შეკ რუ ლე ბა და ზო გა დად ას ოც ირ ებ ის პრო ცე სი ან იჭ ებს ქვე ყა ნას. მოხ დეს შე ფა სე ბა, 
რამ დე ნად ხდე ბა სა ქარ თვე ლოს მი ერ ამ შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა მო ყე ნე ბა და რა აქ ცენ ტე ბი 
უნ და გა კეთ დეს იმ ის ათ ვის, რომ სა ქარ თვე ლომ აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნე ბის მი ერ უკ
ვე გავ ლი ლი გზი დან სა უკ ეთ ესო გა მოც დი ლე ბა გა იზი არ ოს. 

სწო რედ ამ ის ათ ვის, წარ მოდ გე ნი ლი დო კუ მენ ტი ის ახ ავს ორ ძი რი თად მი ზანს: 1. პო ლი
ტი კის შემ მუ შა ვებ ლე ბის თვის სან დო და ობი ექ ტუ რი ან ალ იზ ის მი წო დე ბა იმ და დე ბი თი ზე
გავ ლე ნის შე სა ხებ, რა საც ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ება ახ დენს ეკ ონ ომ იკ ური ინ დი კა ტო
რე ბის ფარ თო სპექ ტრზე და 2. ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ ის ეკ ონ ომ იკ ური სარ გებ ლის 
პროგ ნო ზი რე ბა სა ქარ თვე ლოს თვის. პრო ექ ტის ფარ გლებ ში შეს წავ ლი ლია ევ რო კავ შირ ში 
ინ ტეგ რი რე ბის და დე ბი თი ზე გავ ლე ნა იმ 12 ქვე ყა ნა ზე, რომ ლე ბიც 20042007 წლებ ში გა წევ
რი ან და და შეს რუ ლე ბუ ლია შე და რე ბი თი ან ალ იზი იმ ქვეყ ნებ თან, რომ ლე ბიც ჯერ არ გა წევ
რი ან ებ ულ ან. გარ და ამ ისა, შეს რუ ლე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს შე და რე ბი თი ან ალ იზი ევ რო კავ
ში რის იმ 7 ქვე ყა ნას თან, რომ ლე ბიც ყვე ლა ზე მე ტად ჰგავს სა ქარ თვე ლოს. შეს წავ ლი ლია 
ეკ ონ ომ იკ ური ინ დი კა ტო რე ბის ფარ თო სპექ ტრი. ყვე ლა ციფ რი აღ ებ ულია მსოფ ლიო ბან
კის მო ნა ცე მე ბი დან, ხო ლო ან ალ იზი შეს რუ ლე ბუ ლია წი ნამ დე ბა რე ნაშ რო მის ავ ტო რის მი
ერ. ყვე ლა გრა ფი კი, თუ სხვაგ ვა რად არ არ ის მი თი თე ბუ ლი, შე ად გი ნა ავ ტორ მა. ან ალ იზი 
შეს რუ ლე ბუ ლია Stataს და Pythonის პროგ რამ ში Pandas მო ნა ცემ თა ჩარ ჩოს გა მო ყე ნე ბით.
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ძირითადი მიგნებები

კვლე ვი სას გა მო იკ ვე თა ის უპ ირ ატ ეს ობ ები, რაც ევ რო კავ შირ თან და ახ ლო ებ ის და, სა ბო
ლო ოდ, გა წევ რი ან ებ ის პრო ცესს აქ ვს ამ პრო ცე სის მო ნა წი ლე ქვეყ ნის თვის. უკ ეთ რომ იყ
ოს გა მოკ ვე თი ლი ეს ეფ ექ ტი, კვლე ვა ში შე და რე ბუ ლია გა წევ რი ან ებ ული და ჯერ კი დევ ამ 
პრო ცე სის მიღ მა დარ ჩე ნი ლი ქვეყ ნე ბის მო ნა ცე მე ბი. შე დე გად, კვლე ვამ აჩ ვე ნა რომ: 

ევ რო კავ ში რის წევ რო ბა და დე ბით ზე გავ ლე ნას ახ დენს ვაჭ რო ბის ზრდა ზე:

● შეს წავ ლილ 12 ქვე ყა ნა ში, რომ ლე ბიც ევ რო კავ შირ ში 20042007 წლებ ში გა წევ რი ან და, 
ვაჭ რო ბა (რო გორც მშპის პრო ცენ ტუ ლი წი ლი) 33%ზე მე ტით გა იზ არ და 2000 წლის 
შემ დეგ. აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი ორ ობ ის ქვეყ ნებ ში, მათ შო რის სა ქარ თვე ლო ში, ვაჭ რო
ბა მხო ლოდ 2%ით გა იზ არ და 2000 წლის შემ დეგ.

ევროკავშირში ინტეგრაცია ხელს უწყობს ინოვაციებს და სამუშაო ადგილების შექმნას:

● 2004 წელს ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რი რე ბის შემ დეგ ახ ალ წევრ ქვეყ ნებ ში კვლე ვა სა და 
გან ვი თა რე ბა ზე და ნა ხარ ჯე ბი 40.1%ით გა იზ არ და, ხო ლო აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი ორ ობ
ის ქვეყ ნებ ში 16.9%ით შემ ცირ და. ევ რო კავ ში რის გა ან გა რი შე ბით, ყო ველ წლი ურ ად 
მშპის 3%ის ინ ვეს ტი რე ბით კვლე ვა სა და გან ვი თა რე ბა ში 3.7 მი ლი ონ სა მუ შაო ად გი
ლი იქ მნე ბა.

ევროკავშირში ინტეგრაცია ხელს უწყობს წევრ ქვეყნებში უმუშევრობის დონის შემცირებას:

● ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რი რე ბი დან 4 წე ლი წად ში ახ ალ წევრ ქვეყ ნებ ში უმ უშ ევ რო ბის სა
ერ თო დო ნე, სა შუ ალ ოდ, 10.1%დან 6.1%მდე შემ ცირ და. ამ ავე პე რი ოდ ში სა ქარ თვე
ლო ში უმ უშ ევ რო ბა 12.6%დან 16.5%მდე გა იზ არ და.

ევროკავშირის წევრობა უცხოური ინვესტიციების სტიმულირებას იწვევს:
 
● ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რი რე ბი დან 4 წე ლი წად ში ახ ალ წევრ ქვეყ ნებ ში პირ და პი რი 

უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის შე მო დი ნე ბა მშპის 15.9%დან 50.1%მდე გა იზ არ და. ამ ავე პე
რი ოდ ში აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი ორ ობ ის ქვეყ ნებ ში პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ
ის შე მო დი ნე ბა მშპის 13.3%დან 10.5%მდე შემ ცირ და.

ევროკავშირში გაწევრიანება ხელს უწყობს უფრო მდგრადი „მწვანე“ ეკონომიკის შექმნას:

● 2004 წელს ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რი რე ბის შემ დეგ ახ ალ წევრ ქვეყ ნებ ში გა ნახ ლე ბა
დი ენ ერ გი ის მოხ მა რე ბა, სა შუ ალ ოდ, 56.9%ით გა იზ არ და. იმ ავე პე რი ოდ ში სა ქარ თვე
ლო ში გა ნახ ლე ბა დი ენ ერ გი ის მოხ მა რე ბა 47.4%ით შემ ცირ და.
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შესავალი

ეკ ონ ომ იკ ური მაჩ ვე ნებ ლე ბით, სა ქარ თვე ლომ ბო ლო 15 წლის მან ძილ ზე საკ მა ოდ სე რი ოზ
ული წინ სვლა გა ნი ცა და. ქვე ყა ნა, რო მე ლიც „2003 წელს თით ქმის წა რუ მა ტე ბე ლი ქვეყ ნა“ 
იყო, „2014 წელს გა მარ თუ ლად ფუნ ქცი ონ ირ ებ ად სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ად იქ ცა“.1 2007 წელს 
მსოფ ლიო ბან კმა სა ქარ თვე ლო მსოფ ლი ოს ნო მერ პირ ველ რე ფორ მა ტო რად და ას ახ ელა, 
რად გან ქვე ყა ნამ ერთ წე ლი წად ში შეძ ლო 112ე ად გი ლი დან მე18 ად გილ ზე გა და ნაც ვლე ბა 
მსოფ ლიო ბან კის „ბიზ ნე სის კე თე ბის სი ად ვი ლის“ რე იტ ინ გში. 2018 წელს კი სა ქარ თვე ლო 
მე8 ად გილ ზეა.

2003 წელს სა ქარ თვე ლოს მშპ ერთ სულ მო სახ ლე ზე 928.01 აშშ დო ლარს შე ად გენ და. 2016 
წელს ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 3.853.65 აშშ დო ლა რამ დე გა იზ არ და. ამ ზრდას ხში რად ხსნი ან ფარ
თო მას შტა ბი ანი პრი ვა ტი ზა ცი ითა და თა ვი სუ ფალ ბა ზარ ზე ორი ენ ტი რე ბული სამ თავ რო ბო 
პო ლი ტი კით, რომ ლის თვი საც რე გუ ლა ცი ებ ის სიმ ცი რე და და ბა ლი გა და სა ხა დე ბია და მა ხა
სი ათ ებ ელი; ამ დროს მნიშ ნე ლო ვა ნი არ გუ მენ ტია ხოლ მე ხე ლი სუფ ლე ბის ბრძო ლა კო რუფ
ცი ის წი ნა აღ მდეგ. 

მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, სა ქარ თვე ლოს თვის კვლავ გა მოწ ვე ვად რჩე ბა სი ღა რი ბე და ეკ ონ ომ
იკ ური ზრდა. 2014 წელს სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ გა მო აქ ვეყ ნა ქვეყ ნის სო ცი ალ ურეკ
ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გია „სა ქარ თვე ლო 2020“, რო მელ შიც გან საზღვრუ ლია 
ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ური კე თილ დღე ობ ის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნე ბი მთე ლი რი გი ინ სტი ტუ ცი ური 
და ეკ ონ ომ იკ ური მი მარ თუ ლე ბე ბით. ფარ თო გა გე ბით, ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე
ბის სტრა ტე გია ორი ენ ტი რე ბუ ლია ჯან სა ღი კერ ძო სექ ტო რის თა ვი სუ ფა ლი ფუნ ქცი ონ ირ ებ
ის უზ რუნ ველ ყო ფა ზე „მთავ რო ბის ოპ ტი მა ლუ რი, ეფ ექ ტი ანი და გამ ჭვირ ვა ლე საქ მი ან ობ ის 
პი რო ბებ ში“.2 მთავ რო ბის როლს წარ მო ად გენს თა ვი სუ ფა ლი ბაზ რის წარ მა ტე ბუ ლი ფუნ
ქცი ონ ირ ებ ის უზ რუნ ველ ყო ფა სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის დაც ვის და ის ეთი პი რო ბე ბის შექ მნის 
გზით, სა დაც კერ ძო სექ ტო რი, სა ხელ მწი ფოს მი ნი მა ლუ რი მაგ რამ ოპ ტი მა ლუ რი რე გუ ლი
რე ბით, ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის მთა ვა რი მა მოძ რა ვე ბე ლი ძა ლა იქ ნე ბა.

მთავ რო ბამ სა მი ძი რი თა დი სფე რო გან საზღვრა, რომ ლის გან ვი თა რე ბაც ხელს შე უწყობს 
ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ურ ზრდას:

• კერ ძო სექ ტო რის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ზრდა
• ად ამი ან ური კა პი ტა ლის გან ვი თა რე ბა 
• ფი ნან სებ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა

ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის გეგ მის ნა წი ლია სა ერ თა შო რი სო ბაზ რებ ში, გან სა კუთ რე ბით კი, ევ
რო კავ ში რის ბა ზარ ში მე ტი ინ ტეგ რი რე ბა, ას ევე ექ სპორ ტის ზრდა. სა ქარ თვე ლოს გეგ მე ბი 
უდა ოდ ამ ბი ცი ურია.

წი ნამ დე ბა რე ან ალ იზ ის მი ზა ნია ვაჩ ვე ნოთ, რომ თუ სა ქარ თვე ლოს სურს მი აღ წი ოს გრძელ
ვა დი ანი ზრდი სა და გან ვი თა რე ბის და სა ხულ მიზ ნებს, აუც ილ ებ ელია, ევ რო კავ შირ თან და
ახ ლო ებ ის პრო ცე სი გა აგ რძე ლოს და, ცხა დია, ამ გზა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნია ევ რო კავ შრში 
გა წევ რი ან ებ აც. ერ თი მხრივ, წი ნამ დე ბა რე დო კუ მენ ტი ორი ენ ტი რე ბუ ლია იმ ის ჩვე ნე ბა ზე, 
თუ რო გორ და ეხ მა რე ბა სა ქარ თვე ლოს ევ რო კავ შრტან და ახ ლო ება და ევ რო კავ შირ ში გა
წევ რი ან ება ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი სა მი სფე როს გან ვი თა რე ბა ში; მე ორე მხრივ კი, ფო კუ სი
რე ბუ ლია უფ რო ფარ თო ეკ ონ ომ იკ ურ ინ დი კა ტო რებ ზე, რომ ლე ბიც ევ რო კავ შირ ში გა წევ
რი ან ებ ის შე დე გად მნიშ ვნე ლოვ ნად და პო ზი ტი ურ ად გა უმ ჯო ბეს და სა ქარ თვე ლოს მსგავს 
ქვეყ ნებ ში, რომ ლე ბიც ევ რო კავ შირს ცო ტა ხნის წინ შეუერთდნენ. 

1 აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტი, “მოკლე მიმოხილვა, საქართველო“, 1.
2 საქართველოს მთავრობა, „საქართველო 2020“, 4.
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წი ნამ დე ბა რე დო კუ მენ ტის მი ზა ნია, აჩ ვე ნოს ის ეკ ონ ომ იკ ური შე დე გე ბი, რაც ევ რო კავ
შირ ში ინ ტეგ რი რე ბამ მო უტ ანა 20042007 წლებ ში გა წევ რი ან ებ ულ ქვეყ ნებს. დო კუ მენ ტში 
აღ წე რი ლია მე თო დო ლო გია, რომ ლი თაც გა ან ალ იზ და ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ ის ეკ
ონ ომ იკ ური ეფ ექ ტი; ას ევე, გან ხი ლუ ლია ის სფე რო ები, რომ ლებ შიც სა ქარ თვე ლოს, ევ რო
კავ შირ თან და ახ ლო ებ ის გზით, ეკ ონ ომ იკ ური სარ გებ ლის მი ღე ბა შე უძ ლია. სხვა დას ხვა ეკ
ონ ომ იკ ურ ინ დი კა ტორ ზე ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ ის ზე გავ ლე ნის შეს წავ ლა ნათ ლად 
აჩ ვე ნებს, რომ სა ქარ თვე ლოს თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია ევ რო კავ ში რის კენ სვლა, თუ მას კერ
ძო სექ ტო რის გან ვი თა რე ბა და სა ერ თა შო რი სო ინ ტეგ რა ცია სურს.



8

მეთოდოლოგია

ამ პრო ექ ტის ფარ გლებ ში შეს რუ ლე ბუ ლი ან ალ იზ ის ძი რი თა დი მი ზა ნია იმ ის ჩვე ნე ბა, თუ 
რო გო რი ეკ ონ ომ იკ ური სარ გე ბე ლი მო უტ ანა ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ ამ ამ გა ერ თი ან
ებ ის ქვეყ ნებს. ამ ის თვის გა მო ყე ნე ბუ ლია რეგ რე სი ული ან ალ იზ ის მე თო დი, რო მელ საც ეწ
ოდ ება „სხვა ობ ათა სხვა ობ ის რეგ რე სია“ (differenceindifferences regression)3.

ინ დი კა ტო რე ბის ან ალ იზი
 
სა ქარ თვე ლო ში სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ის ფორ მი რე ბის პირ ველ წლებ ში მდგო მა რე ობა ძალ ზე 
მძი მე იყო. აფხა ზე თი სა და სამ ხრეთ ოს ეთ ის რე გი ონ ებ ის სა კითხზე რუ სეთ თან კონ ფლიქ
ტმა, სა მო ქა ლა ქო არე ულ ობ ამ, ენ ერ გე ტი კულ მა და სატ რან სპორ ტო ბლო კა დამ, და ნა შა ულ
ის მა ღალ მა მაჩ ვე ნე ბელ მა და ეკ ონ ომ იკ ური კავ ში რე ბის გაწყვე ტამ, ბევრ სხვა ეკ ონ ომ იკ ურ 
ფაქ ტორ თან ერ თად, ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკა სტაგ ნა ცი ასა და უმ უშ ევ რო ბის უკ იდ ურ ეს ად მა
ღალ დო ნე ებ თან მი იყ ვა ნა.4 მი უხ ედ ავ ად 2000იანი წლე ბის შემ დგომ გა ტა რე ბუ ლი რე ფორ
მე ბი სა, სა ხელ მწი ფოს სტრა ტე გი ული ძა ლის ხმე ვის მი უხ ედ ავ ად, უმ უშ ევ რო ბის და სი ღა რი
ბის დო ნე ქვე ყა ნა ში კვლავ ძა ლი ან მა ღა ლია. გარ კვე ულ პე რი ოდ ში ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის 
მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლის მი უხ ედ ავ ად  ერთ სულ მო სახ ლე ზე მშპის სა შუ ალ ოდ წლი ური ზრდა 
5.81% იყო 20102016 წლებ ში  ზრდის ეს ტემ პიც შემ ცირ და 2011 წლის 8.63%დან 2016 წლის 
2.79%მდე, ხო ლო ქვეყ ნის დიდ ნა წილ ში სო ცი ალ ურეკ ონ ომ იკ ური პი რო ბე ბი არ შეც ვლი
ლა.

სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბის ხედ ვის თა ნახ მად, ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კა სამ ძი
რი თად პრინ ციპს ემ ყა რე ბა:

1. ეკ ონ ომ იკ ის რე ალ ური (წარ მო ებ ის) სექ ტო რის გან ვი თა რე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სწრა
ფი და ეფ ექ ტი ანი ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის უზ რუნ ველ ყო ფა, რაც გა ნა პი რო ბებს ქვე ყა ნა ში 
არ სე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რას, სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნა სა და 
სი ღა რი ბის დაძ ლე ვას. 

2. ინ კლუ ზი ური ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის ხელ შემ წყო ბი ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის გა ტა რე ბა, 
რაც გუ ლის ხმობს მო სახ ლე ობ ის სა ყო ველ თაო ჩარ თუ ლო ბას ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა
რე ბის პრო ცეს ში (დი ას პო რის, მიგ რან ტე ბის, ეთ ნი კუ რი უმ ცი რე სო ბე ბის და სხვა ჯგუ
ფე ბის ჩათ ვლით), ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის შე დე გად სა ზო გა დო ებ ის თი თოეული წევ რის 
კე თილ დღე ობ ას, მათ სო ცი ალ ურ თა ნას წო რო ბა სა და მო სახ ლე ობ ის ცხოვ რე ბის პი
რო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას. 

3. ეკ ონ ომ იკ ური გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბის რა ცი ონ ალ ური გა მო
ყე ნე ბა, ეკ ოლ ოგი ური უს აფ რთხო ებ ისა და მდგრა დო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა და ბუ ნებ რი
ვი კა ტაკ ლიზ მე ბის რის კე ბის თა ვი დან აც ილ ება.

ად ვი ლი შე სამ ჩნე ვია, რომ ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის ეს მიზ ნე ბი ეხ ება სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე
ობ ის ყვე ლა წევ რის მდგრად და ინ კლუ ზი ურ გან ვი თა რე ბას. ეს არ ის ზრდა, რომ ლის მა მოძ
რა ვე ბე ლია სო ცი ალ ური თა ნას წო რო ბა და ეკ ოლ ოგი ური უს აფ რთხო ება, რაც მა ინც თა ვი
სუ ფა ლი ბაზ რის გან ზო გა დე ბულ იდე ალ ებს შე ეს აბ ამ ება. 

ხე ლი სუფ ლე ბა კერ ძო სექ ტო რის და ბალ კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ აზე, ად ამი ან ური კა პი ტა
ლის სუსტ გან ვი თა რე ბა სა და ფი ნან სე ბის შეზღუ დულ ხელ მი საწ ვდო მო ბა ზე მი უთ ით ებს რო
გორც სე რი ოზ ულ პრობ ლე მებ ზე, რომ ლე ბიც ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბას აფ ერ ხებს. 

3 მეთოდოლოგიის დეტალური აღწერილობა იხილეთ დოკუმენტის დანართშიN1
4 აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტი, “მოკლე მიმოხილვა, საქართველო“, 2.
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სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის გეგ მა სამ ძი რი თად მი მარ თუ ლე ბად და იყო: კერ ძო 
სექ ტო რის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ზრდა, ად ამი ან ური კა პი ტა ლის გან ვი თა რე ბა და ფი ნან
სებ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა. 

წი ნამ დე ბა რე ნაშ რომ ში გა ან ალ იზ ებ ულია, თუ რო გორ გააუმჯობესებს ამ სამ ძი რი თად მი
მარ თუ ლე ბას ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ება. ჩა ტა რე ბუ ლი კონ კრე ტუ ლი ან ალ იზ ის შე დე გე
ბი წარ მოდ გე ნი ლი იქ ნე ბა, სა დაც შე სა ფე რი სია. გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია, რომ მო ნა ცე მებ ში 
გა მო ყე ნე ბუ ლი ტერ მი ნით „აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი ორ ობ ის ბლო კი“ აღ ინ იშ ნე ბა აღ მო სავ ლეთ 
პარ ტნი ორ ობ ის 6 ქვეყ ნის (რომ ლე ბიც არ არი ან ევ რო კავ ში რის წევ რე ბი) სომ ხე თის, აზ ერ
ბა იჯ ან ის, ბე ლა რუ სის, სა ქარ თვე ლოს, მოლ დო ვი სა და უკ რა ინ ის სხვა დას ხვა ინ დი კა ტო რის 
სა შუ ალო მაჩ ვე ნე ბე ლი, ხო ლო ტერ მი ნით „ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბი“ აღ ინ იშ ნე ბა მხო ლოდ 
ის ქვეყ ნე ბი, რომ ლე ბიც ევ რო კავ შირ ში 20042007 წლებ ში გა წევ რი ან დნენ: ბულ გა რე თი, 
კვიპ რო სი, ჩე ხე თის რეს პუბ ლი კა, ეს ტო ნე თი, უნ გრე თი, ლატ ვია, ლიტ ვა, მალ ტა, პო ლო ნე
თი, რუ მი ნე თი, სლო ვა კე თის რეს პუბ ლი კა და სლო ვე ნია, რა თა მოხ დეს იმ ეფ ექ ტის გა მო ყო
ფა, რაც ევ რო კავ შირ ში გა ერ თი ან ებ ას ამ ქვეყ ნე ბის ეკ ონ ომ იკ ურ ინ დი კა ტო რებ ზე ჰქონ და.

კერ ძო სექ ტო რის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ზრდა

„სა ქარ თვე ლო 2020ის“ თა ნახ მად, კერ ძო სექ ტო რის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ზრდას სა ქარ
თვე ლოს მთავ რო ბა სა მი ძი რი თა დი გზით გეგ მავს: სა ინ ვეს ტი ციო და ბიზ ნეს გა რე მოს გა
უმ ჯო ბე სე ბა, ინ ოვ აცი ებ ის და ტექ ნო ლო გი ებ ის ზრდის გა უმ ჯო ბე სე ბა და ექ სპორ ტის ზრდის 
ხელ შეწყო ბა.5 თუმ ცა, ზრდის სა ერ თო ტემ პი ნე ლია და მას პო ლი ტი კუ რი და უს აფ რთხო
ებ ას თან და კავ ში რე ბუ ლი გა ურ კვევ ლო ბა აფ ერ ხებს. პირ ვე ლად გან ვი ხი ლოთ ექ სპორ ტის 
ზრდის ხელ შეწყო ბა.
 

1. სა გა რეო ვაჭ რო ბა

ევ რო კავ ში რის ერთერ თი ფუნ და მენ ტუ რი პრინ ცი პია წევრ ქვეყ ნებს შო რის თა ვი სუ ფა ლი 
ვაჭ რო ბა. ას ეთი ვაჭ რო ბა, სა დაც ძა ლი ან და ბა ლი სა ტა რი ფო გა ნაკ ვე თე ბი მოქ მე დებს, ხო
ლო იმ პორ ტი გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლია გა და სა ხა დის გან, შე საძ ლე ბე ლია ევ რო კავ ში რის „ერ
თი ანი ბაზ რის“ მე ქა ნიზ მის შე დე გად, სა დაც ქვეყ ნე ბის ეს კონ კრე ტუ ლი ჯგუ ფი გა ნი ხი ლე ბა 
ერთ გა ერ თი ან ებ ად გა და ად გი ლე ბის, მუ შა ობ ის და ექ სპორ ტის თა ვი სუფ ლე ბის თვალ საზ
რი სით. სა კუ თარ საზღვრებს შიგ ნით ვაჭ რო ბის გა ფარ თო ებ ის გარ და, ევ რო კავ ში რი, ას
ევე, თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის მომ ხრეა და ხელს უწყობს ვაჭ რო ბის ლი ბე რა ლი ზა ცი ას მთელ 
მსოფ ლი ოში. ას ეთ მა პო ლი ტი კამ ექ სპორ ტის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზრდა მო უტ ანა ევ რო კავ ში
რის ქვეყ ნებს გა წევ რი ან ებ ის შემ დგომ წლებ ში. ამ სა კითხს მა ლე შე ვე ხე ბით.

სა ქარ თვე ლოც ცდი ლობს, გა ზარ დოს ექ სპორ ტი და ვაჭ რო ბა. თუმ ცა, წი ნა პე რი ოდ ებ ის ეკ
ონ ომ იკ ურ პო ლი ტი კას არ მოჰ ყო ლია ქარ თუ ლი ექ სპორ ტის მო ცუ ლო ბის ან კონ კუ რენ ტუ
ნა რი ან ობ ის ის ეთი ზრდა, რო გო რიც ხე ლი სუფ ლე ბას სურ და: ექ სპორ ტი მნიშ ვნე ლოვ ნად 
არ ის დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ ლი, ხო ლო იმ პორ ტის ზრდის ტემ პი ბევ რად აღ ემ ატ ება ექ სპორ ტის 
ზრდის ტემ პს.6 2016 წლის მდგო მა რე ობ ით, ექ სპორ ტის მაჩ ვე ნე ბელ მა მშპის 43.6% შე ად გი
ნა, რაც ბევ რად ჩა მო უვ არ დე ბა ქვეყ ნის თვის სა სურ ველ დო ნეს. სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ 
ექ სპორ ტის ზრდის შემ დე გი მაჩ ვე ნებ ლე ბის მიღ წე ვა და ის ახა მიზ ნად 2020 წლის თვის:

მაჩვენებელი საბაზისო 2017 2020

ექსპორტი (საქონელი და მომსახურება) 
მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით (%) 45 55 65

5 „საქართველო 2020“, 11.
6 „საქართველო 2020“, 9.
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საქონლის ექსპორტის წილი მშპსთან 
მიმართებით (%) 18 22 30

ვაჭრობის შესაძლებლობის ინდექსი
(Enabling Trade Index 2012) 38 30 25

ა. ექსპორტი

ნა ხატ ში 1.1 ნაჩ ვე ნე ბია მშპში სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის ექ სპორ ტის წი ლის ზრდა ევ
რო კავ ში რის იმ ქვეყ ნებ ში, რომ ლე ბიც 2004 წელს გა წევ რი ან დნენ (პლუს რუ მი ნე თი) აღ მო
სავ ლეთ პარ ტნი ორ ობ ის ქვეყ ნე ბის შე სა ბა მის მაჩ ვე ნე ბელ თან შე და რე ბით, რომ ლებ შიც შე
დი ან სომ ხე თი, აზ ერ ბა იჯ ანი, ბე ლა რუ სი, სა ქარ თვე ლო, მოლ დო ვა და უკ რა ინა.

დიაგრამა 1.1: საქონლის და მომსახურების ექსპორტი (მშპის %)
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EU Countries Eastern Partnership Blocევროკავშირის
ქვეყნები

აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის ბლოკი

წყარო: მსოფლიო ბანკის მონაცემები

მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ 2003 წელს ქვეყ ნე ბის ამ ორ ჯგუფს ექ სპორ ტის ერ თნა ირი დო ნე
ები ჰქონ დათ, შემ დგომ წლებ ში ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ ული ქვეყ ნე ბის ექ სპორ ტის 
მაჩ ვე ნე ბე ლი მნიშ ვნე ლოვ ნად გა იზ არ და და 2016 წელს მშპის 75%ს მი აღ წია, აღ მო სავ
ლეთ პარ ტნი ორ ობ ის ქვეყ ნე ბის ექ სპორ ტი კი შემ ცირ და და აღ არ შეც ვლი ლა. 1994 წლის 
შემ დეგ, ამ ნაშ რომ ში გა მო ყე ნე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური მო დე ლის  სა დაც Pსი დი დე 0.000ის 
ტო ლია, ხო ლო პო ზი ტი ური ეფ ექ ტი 99.9% სან დო ობ ის დო ნით დას ტურ დე ბა (ანუ, ეფ ექ ტი არ 
იყო 0)  გა ან გა რი შე ბის თა ნახ მად, ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ ას უკ ავ შირ დე ბა ევ რო კავ ში
რის ქვეყ ნებ ში ექ სპორ ტის 16.93 პრო ცენ ტუ ლი პუნ ქტით მე ტი ზრდა აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი
ორ ობ ის ქვეყ ნებ თან შე და რე ბით. უშუ ალ ოდ გა წევ რი ან ებ ის წინ და გა წევ რი ან ებ ის შემ დეგ 
ექ სპორ ტში არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ობ ის გა მიჯ ვნა კი დევ უფ რო ნა თელს ხდის ევ რო კავ შირ ში 
გა წევ რი ან ებ ის და დე ბით ზე გავ ლე ნას ექ სპორ ტის დო ნე ებ ზე. 

20022007 წლებ ში აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი ორ ობ ის ქვეყ ნებ ში ექ სპორ ტის ზრდა იმ დე ნად მცი
რე იყო, რომ აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი ორ ობ ის ქვეყ ნე ბის სა შუ ალო წლი ური მაჩ ვე ნე ბე ლი არც 
კი შეც ვლი ლა და 2007 წელს ექ სპორ ტის წი ლი მშპში ის ეთ ივე იყო რო გორც 2002 წელს; 
სა ქარ თვე ლო შიც ექ სპორ ტის ზრდა ძა ლი ან უმ ნიშ ვნე ლო იყო  მშპის 29%დან მშპის 31%
მდე. ამ ის სა პი რის პი როდ, ექ სპორ ტის თით ქმის მყი სი ერი ზრდა აღ ინ იშ ნა ევ რო კავ ში რის 
ქვეყ ნებ ში: მშპის 52%დან 2003 წელს (უშუ ალ ოდ გა წევ რი ან ებ ის წინ) მშპის 61%მდე 2006 
წელს (გა წევ რი ან ებ იდ ან 12 წე ლი წად ში), რაც 17.4%იანი ზრდაა. ას ევე, მო დე ლის გა ან
გა რი შე ბა 97.5%იანი სან დო ობ ის დო ნით უკ ავ ში რებს ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რი რე ბას მშპ
ში ექ სპორ ტის წი ლის უფ რო მა ღალ ზრდას სა ქარ თვე ლოს თან შე და რე ბით. ეს ეფ ექ ტი 13.6 
პრო ცენ ტულ პუნ ქტს შე ად გენს, რაც ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ ის მნიშ ვნე ლო ვან სარ გე
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ბელ ზე მი უთ ით ებს არა მარ ტო აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი ორ ობ ის სა შუ ალო დო ნე ებ თან, არ ამ ედ 
სა ქარ თვე ლოს თან შე და რე ბი თაც.

დიაგრამა 1.2: საქონლის და მომსახურების ექსპორტი (მშპს %)
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ქვეყნები საქართველო

წყარო: მსოფლიო ბანკის მონაცემები

ქვეყ ნე ბის სა მი ვე ჯგუფ ში ექ სპორ ტის ზრდის გა ან ალ იზ ება დრო ის შე და რე ბით ხან გრძლი ვი 
მო ნაკ ვე თის გან მავ ლო ბა ში გვაჩ ვე ნებს, რომ ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ ის სა სი კე თო გავ
ლე ნა ექ სპორ ტზე მხო ლოდ უშუ ალ ოდ გა წევ რი ან ებ ის შემ დგო მი წლე ბით კი არ შე მო იფ არ
გლე ბა, არ ამ ედ გრძელ ვა დი ანია.

დიაგრამა 1.3: ექსპორტი (მშპის %)
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საქართველო

წყარო: მსოფლიო ბანკის მონაცემები

ნა ხატ ში 1.3 ას ახ ული შე დე გე ბი დან ჩანს, რომ 20032015 წლებ ში, რო დე საც აღ მო სავ ლეთ 
პარ ტნი ორ ობ ის ქვეყ ნებ ში ექ სპორ ტის წი ლი მშპში უც ვლე ლი რჩე ბო და, ევ რო კავ ში რის 
ქვეყ ნებ ში ის, სა შუ ალ ოდ, 48.1%ით გა იზ არ და. უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ სა ქარ თვე ლოს ექ
სპორ ტი 2009 წლი დან იზ რდე ბა, მაგ რამ ამ ზრდის ტემ პი, ცხა დია ჩა მო უვ არ დე ბა ევ რო კავ
ში რის ახ ალი წევ რი ქვეყ ნე ბის ზრდის სა შუ ალო ტემ პს. სა ქარ თვე ლო ღიაა სა ერ თა შო რი სო 
ვაჭ რო ბის მი მართ და აფ არ თო ებს თა ვი სუ ფალ სა ვაჭ რო ზო ნებს, მაგ რამ შე უძ ლე ბე ლია ამ
აზე უკ ეთ ესი შე დე გე ბის მიღ წე ვა, რო დე საც არა ხარ უფ რო დი დი, სტა ბი ლუ რი, უს აფ რთხო 
და ძლი ერი ჯგუ ფის წევ რი. თუმ ცა, მნიშ ვნე ლო ვა ნია ას ევე იმ ის გარ კვე ვა, თუ რა ტი პის სა
ქონ ლის ექ სპორ ტს ეხ ება ეს და რო გორ, რაც მომ დევ ნო ქვე თა ვებ შია გან ხი ლუ ლი.
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სა ქარ თვე ლოს ძი რი თად სა ექ სპორ ტო სა ქო ნელს ნედ ლე ული წარ მო ად გენს, ხო ლო ბაზ რის 
დი ვერ სი ფი კა ცი ის და ახ ალ ბაზ რებ ზე შეღ წე ვის მაჩ ვე ნებ ლე ბი და ბა ლია.7 ხე ლი სუფ ლე ბა 
იმ ედ ოვ ნებს, რომ ევ რო კავ შირსა ქარ თვე ლოს ას ოც ირ ებ ის ხელ შეკ რუ ლე ბის ვალ დე ბუ
ლე ბე ბის თან მიმ დევ რუ ლი შეს რუ ლე ბა საკ მა რი სი იქ ნე ბა სა ქარ თვე ლოს სა ექ სპორ ტო პო
ტენ ცი ალ ის სა სურ ველ დო ნემ დე გა საზ რდე ლად და ხელს შე უწყობს ევ რო პის ბაზ რებ ზე ინ
ტეგ რა ცი ას. ეს გუ ლის ხმობს ნუ ლო ვა ნი ტა რი ფით იმ პორ ტზე სრუ ლი ორ მხრი ვი თან ხმო ბის 
მიღ წე ვას შე სა ბა მის მხა რე ებს შო რის და ექ სპორ ტზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი დარ გე ბის შემ დგომ 
გან ვი თა რე ბას, რომ სამ რეწ ვე ლო და სა სოფ ლოსა მე ურ ნეო სა ქო ნელ მა და აკ მა ყო ფი ლოს 
ევ რო კავ ში რის ტექ ნი კუ რი სტან დარ ტე ბი. ექ სპორ ტის ზრდა ამ ქვეყ ნებ ში შე ინ იშ ნე ბა, მა
გა ლი თად სა ქარ თვე ლოს ექ სპორ ტმა ევ რო კავ შირ ში სა ერ თო ექ სპორ ტის 31%ს მი აღ წია, 
თუმ ცა ეს ზრდა, ცხა დია, და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი და საკ მა რი სი არაა.
 
სა სოფ ლოსა მე ურ ნეო ექ სპორ ტის გარ და სხვა ექ სპორ ტის და ბა ლი დი ვერ სი ფი ცი რე ბის მი
ზე ზად სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბა ტექ ნო ლო გი ური გან ვი თა რე ბის დო ნი სა და ინ ოვ აცი ის 
პრობ ლე მებს ას ახ ელ ებს, რომ ლე ბიც არ თუ ლებს ახ ალ ბაზ რებ ზე შეღ წე ვას. გარ და ამ ისა, ტექ
ნი კუ რი ბა რი ერ ები ვაჭ რო ბა ში არ იძ ლე ვა არ სე ბუ ლი სა ვაჭ რო რე ჟი მე ბის ეფ ექ ტი ან ად გა მო
ყე ნე ბის სა შუ ალ ებ ას. სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბა აცხა დებს, რომ „ექ სპორ ტის წა ხა ლი სე ბის 
დამ ხმა რე ინ ფრას ტრუქ ტუ რის არ არ სე ბო ბის გა მო, პო ტენ ცი ურ სა ექ სპორ ტო ბაზ რებს არ მი ეწ
ოდ ებ ათ სა თა ნა დო ინ ფორ მა ცია ქარ თუ ლი პრო დუქ ტის შე სა ხებ. რიგ ბაზ რებ ზე შე საღ წე ვად 
აუც ილ ებ ელია უკ ეთ ესი სა ვაჭ რო რე ჟი მის არ სე ბო ბა. არ ას ათ ან ადო სა ვაჭ როლო გის ტი კუ რი 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რა ზრდის ექ სპორ ტი რე ბის ხარ ჯებს.“8 ქარ თუ ლი პრო დუქ ტე ბის შე სა ხებ ინ ფორ
მა ცი ის ნაკ ლე ბო ბის პრობ ლე მა ნამ დვი ლად მოგ ვარ დე ბო და ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ ით, 
ხო ლო სა ვაჭ რო რე ჟი მე ბის მოქ მე დე ბა შეწყდე ბო და, გან სა კუთ რე ბით ევ რო პის და ცენ ტრა ლუ
რი აზი ის ქვეყ ნებ თან, რომ ლე ბიც ევ რო კავ ში რის თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის ქსელ ში შე დი ან.

i. ევროპის და ცენტრალური აზიის ბაზრებში ინტეგრირება

ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ ის (მათ შო რის ნა ტოს, რო გორც უს აფ რთხო ქოლ გის) გავ ლე ნა 
ქვეყ ნის შე საძ ლებ ლო ბა ზე, შე აღ წი ოს ახ ალ სა ექ სპორ ტო ბაზ რებ ზე და დაძ ლი ოს სა ვაჭ რო 
რე ჟი მე ბი, კარ გად ჩანს 20002008 წლე ბის სა ქონ ლის ექ სპორ ტის ზრდის მო ნა ცე მე ბით ევ
რო პი სა და ცენ ტრა ლუ რი აზი ის და ბალ და სა შუ ალ ოშ ემ ოს ავ ლი ან ქვეყ ნებ ში:

დიაგრამა 1.4: საქონლის ექსპორტი ევროპისა და ცენტრალური აზიის დაბალ და საშუალო 
შემოსავლიან ქვეყნებში (ზრდა %, 2001 წელი არის საბაზისო წელი)
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წყარო: მსოფლიო ბანკის მონაცემები.

7 „საქართველო 2020“, 18.
8 „საქართველო 2020“, 18.
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რო გორც 1.4 დი აგ რა მი დან ჩანს, ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის შემ თხვე ვა ში, სა ქონ ლის ექ
სპორ ტი ევ რო პის და აზი ის და ბალ და სა შუ ალ ოშ ემ ოს ავ ლი ან ქვეყ ნებ ში შე და რე ბით უც
ვლე ლი იყო 20002003 წლებ ში; მკვეთ რი ზრდა 2004 წელს და იწყო (გა წევ რი ან ებ ის წე ლი) და 
2008 წლამ დე გაგ რძელ და. აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი ორ ობ ის ქვეყ ნებ ში, მათ შო რის სა ქარ თვე
ლო ში, ექ სპორ ტი არ გაზ რდი ლა. 1994 წლი დან დღემ დე არ სე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის გა მო ყე ნე
ბით გა მოთ ვლი ლი იქ ნა 99.9%იანი სან დო ობ ის დო ნით, რომ აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი ორ ობ ის 
ქვეყ ნე ბის გან გან სხვა ვე ბით, ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის ექ სპორ ტის ზრდას ზე მო აღ ნიშ ნულ 
ბაზ რებ ზე ევ რო კავ შირ ში (და ას ევე რაც მნიშ ვნე ლო ვა ნია, ნა ტო ში) გა წევ რი ან ებ ამ შე უწყო 
ხე ლი. ეს ზრდა 15.87 პრო ცენ ტუ ლი პუნ ქტით აღ ემ ატ ება აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი ორ ობ ის ქვეყ
ნე ბის შე სა ბა მის მაჩ ვე ნე ბელს. ას ევე 99%იანი სან დო ობ ის დო ნით არ ის გა მოთ ვლი ლი, რომ 
სა ქარ თვე ლოს თან შე და რე ბით, ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის სა ქონ ლის ექ სპორ ტის ზრდის უფ
რო მა ღა ლი ტემ პი ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ ას უკ ავ შირ დე ბა. ან ალ იზ ის გა ან გა რი შე ბით, 
ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ ამ გა მო იწ ვია ევ რო პის და აზიის და ბალ და სა შუ ალ ოშ ემ ოს ავ
ლი ან ქვეყ ნებ ში ექ სპორ ტის 11.07%ით მე ტი ზრდა სა ქარ თვე ლოს შე სა ბა მის მო ნა ცემ თან 
შე და რე ბით. ას ეთ ცვლი ლე ბას მრა ვა ლი მე ქა ნიზ მი უწყობს ხელს. პირ ველ რიგ ში, ეს არ ის 
ევ რო კავ ში რის ერ თი ანი ბაზ რის მო დე ლი, რო მე ლიც იც ავს თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის პრინ
ციპს რო გორც ევ რო კავ ში რის შიგ ნით, ას ევე მთელ მსოფ ლი ოში და სა ვაჭ რო ინ ფრას ტრუქ
ტუ რა, რა საც ევ რო კავ ში რის წევ რო ბა უზ რუნ ველ ყოფს. გარ და ამ ისა, მნიშ ვნე ლო ვა ნია ზე
მოთ ნახ სე ნე ბი პრე ფე რენ ცი ული სა ვაჭ რო რე ჟი მე ბი ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ თან და ას ევე, 
ევ რო კავ ში რის მი ერ ვაჭ რო ბის ხელ შეწყო ბა. ევ რო კავ ში რის მი ერ ვაჭ რო ბის ხელ შეწყო ბა 
ზრდის ვაჭ რო ბის ინ ფრას ტრუქ ტუ რულ შე საძ ლებ ლო ბებს, რად გან ის მო იც ავს ის ეთ სფე
რო ებს, რო გო რე ბი ცაა ტრან სპორ ტი, პორ ტე ბის მარ თვა და უს აფ რთხო ებ ის სამ სა ხუ რე ბი 
იმ პორტექ სპორ ტის ად მი ნის ტრი რე ბის თვის. რე ალ ურ ად, ევ რო კავ ში რის ერთერ თი გაცხა
დე ბუ ლი მი ზა ნი არ ის სა ქონ ლის გა და ად გი ლე ბის ხელ შეწყო ბა და ნაკ ლე ბად გან ვი თა რე ბუ
ლი წევ რი ქვეყ ნე ბის დახ მა რე ბა სა საზღვრო ბა რი ერ ებ ის დაძ ლე ვა ში, რა თა მათ გა აფ არ
თო ვონ ვაჭ რო ბა.

გარ და ამ ისა, ევ რო კავ შირს მა ღალ შე მო სავ ლი ან ქვეყ ნებ ში ექ სპორ ტი რე ბის ბევ რად მე ტი 
შე საძ ლებ ლო ბა აქ ვს. 2016 წელს სა ქარ თვე ლოს სა ქონ ლის ექ სპორ ტი მა ღალ შე მო სავ ლი ან 
ქვეყ ნებ ში (წი ლი სა ქონ ლის მთლი ან ექ სპორ ტში) 31.2%ს შე ად გენ და, ხო ლო აღ მო სავ ლეთ 
პარ ტნი ორ ობ ის ქვეყ ნე ბის შე სა ბა მი სი სა შუ ალო მაჩ ვე ნე ბე ლი 39.5%ს. მა ღალ შე მო სავ ლი
ან ქვეყ ნებ ში სა ქონ ლის ექ სპორ ტის სა შუ ალო მაჩ ვე ნე ბე ლი ევ რო კავ ში რის შეს წავ ლი ლი 
ქვეყ ნებ ის 77.7%ს შე ად გენ და სა ქონ ლის მთლი ან ექ სპორ ტში.

ii. მაღალი ტექნოლოგიების ექსპორტი 

ევ რო კავ ში რის აქ შეს წავ ლილ მა ქვეყ ნებ მა ას ევე შე ინ არ ჩუ ნეს და ნარ ჩენ მსოფ ლი ოში 
ტექ ნო ლო გი ებ ის ექ სპორ ტის შე და რე ბით მა ღა ლი დო ნე მა შინ, რო დე საც აღ მო სავ ლეთ 
პარ ტნი ორ ობ ის ქვეყ ნებ ში შე სა ბა მი სი მაჩ ვე ნე ბე ლი და ბა ლი იყო, ხო ლო სა ქარ თვე ლო ში 
მკვეთ რად შემ ცირ და 2000 წლი დან. 

წი ნამ დე ბა რე ნაშ რო მის ერთერ თი მომ დევ ნო ქვე თა ვი ეთ მო ბა იმ ის ან ალ იზს, თუ რო გორ 
უწყობს ხელს ევ რო კავ შირ თან და ახ ლო ება და ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ება კვლე ვა სა და 
ინ ოვ აცი ებ ზე და ნა ხარ ჯე ბის ზრდას  ორ ივე ეს სფე რო შე საძ ლებ ლო ბაა ქვეყ ნე ბის თვის, 
მი აღ წი ონ ტექ ნო ლო გი ურ გარ ღვე ვას და გა ზარ დონ მა ღალ ტექ ნო ლო გი ური პრო დუქ ცი ის 
წარ მო ება. ამ ნა წილ ში კი მა ღალ ტექ ნო ლო გი ურ სა ქო ნელს მხო ლოდ ექ სპორ ტის ჭრილ ში 
გან ვი ხი ლავთ. ან ალ იზ ის მო დე ლი 98.4%იანი სან დო ობ ის დო ნით გვიჩ ვე ნებს, რომ ევ რო
კავ შირ ში ინ ტეგ რი რე ბა და დე ბი თად მოქ მე დებს წევ რი ქვეყ ნე ბის მა ღალ ტექ ნო ლო გი ური 
სა ქონ ლის ექ სპორ ტის ზრდა ზე, აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი ორ ობ ის ქვეყ ნებ თან შე და რე ბით; იმ
ავ ეს 99.9%იანი სან დო ობ ის დო ნით ად ას ტუ რებს შე და რე ბა სა ქარ თვე ლოს თან. ად ვი ლია 
და ას კვნა, რომ ტექ ნო ლო გი ებ ის ექ სპორ ტის შე და რე ბით მა ღა ლი დო ნე შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია 
იმ იტ ომ, რომ ევ რო კავ ში რის ახ ალ სა ხელ მწი ფო ებს უფ რო მეტ და მრა ვალ ფე რო ვან ბაზ
რებ ზე ექ სპორ ტი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა მი ეც ათ. მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, მნიშ ვნე ლო ვა ნია გან
ვი ხი ლოთ რამ დე ნი მე შე საძ ლო ალ ტერ ნა ტი ული ახ სნა. შე იძ ლე ბა ვამ ტკი ცოთ, რომ სა
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ქარ თვე ლოს, უბ რა ლოდ, არ აქ ვს საკ მა რი სი ინ ფრას ტრუქ ტუ რა მა ღალ ტექ ნო ლო გი ური 
პრო დუქ ცი ის წარ მო ებ ის თვის და შე საძ ლოა, ეს იყ ოს იმ ის მი ზე ზი, რომ სა ექ სპორ ტო ბა
ზარ ზე სა სოფ ლოსა მე ურ ნეო პრო დუქ ცია დო მი ნი რებს. თუმ ცა, ეს არ გა მოდ გე ბა იმ ის ას ახ
სნე ლად, თუ რა ტომ ჰქონ და სა ქარ თვე ლოს მა ღალ ტექ ნო ლო გი ური სა ქონ ლის ექ სპორ ტის 
უფ რო მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 2000 წლამ დე, რის შემ დე გაც ის მკვეთ რად შემ ცირ და. ას ევე 
მი ზე ზად ას ახ ელ ებ ენ ტვი ნე ბის გა დი ნე ბას და სა წარ მოო სიმ ძლავ რე ებ ის ამ ოწ ურ ვას 21 სა
უკ უნ ეში, რაც ას ევე ას უს ტებს მა ღალ ტექ ნო ლო გი ური სა ქონ ლის წარ მო ებ ას. შე საძ ლოა მი
ზე ზი იყ ოს ის იც, რომ 2000 წელს სა ქარ თვე ლოს სა ქონ ლის ექ სპორ ტის მო ცუ ლო ბა, უბ რა
ლოდ, ბევ რად მცი რე იყო, რის გა მოც მა ღალ ტექ ნო ლო გი ურ სა ქო ნელ ზე ექ სპორ ტის უფ რო 
მა ღა ლი წილი მო დი ოდა; თუმ ცა, მთლი ან ექ სპორ ტში სამ რეწ ვე ლო სა ქონ ლის ექ სპორ ტის 
წი ლის მო ნა ცე მე ბი გვიჩ ვე ნებს, რომ სა ქონ ლის მთლი ან ექ სპორ ტში სამ რეწ ვე ლო სა ქონ
ლის ექ სპორ ტის წი ლი მეტნაკ ლე ბად უც ვლე ლი იყო. 2004 და 2005 წლებ ში სამ რეწ ვე ლო 
სა ქონ ლის წი ლი ექ სპორ ტი სა ქონ ლის მთლი ანი ექ სპორ ტის, შე სა ბა მი სად, 37.1%სა და 
40.1%ს შე ად გენ და, ხო ლო 2015 და 2016 წლებ ში  39.6% და 32.2%ს. ეს ყვე ლა ფე რი იმ აზე 
მი უთ ით ებს, რომ ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რი რე ბამ, რა მაც წევ რი ქვეყ ნე ბი მე ტი ბაზ რის ხელ
მი საწ ვდო მო ბით უზ რუნ ველ ყო, ხე ლი შე უწყო მთლი ან ექ სპორ ტში მა ღალ ტექ ნო ლო გი ური 
სა ქონ ლის ექ სპორ ტის მნიშ ვნე ლო ვა ნი წი ლის შე ნარ ჩუ ნე ბას; ეს ას ევე მი უთ ით ებს, რომ ევ
რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ება სა ქარ თვე ლოს და ეხ მა რე ბო და ეკ ონ ომ იკ ის ამ სექ ტო რის გაზ
რდა ში, რა საც ქვე ყა ნა აქ ტი ურ ად ცდი ლობს. თა ვის ერ ოვ ნულ სტრა ტე გი აში სა ქარ თვე ლოს 
ხე ლი სუფ ლე ბა წერს, რომ ქვეყ ნის მი ზა ნია „ად გი ლობ რი ვი წარ მო ებ ის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან
ობ ის ამ აღ ლე ბა, ქარ თუ ლი ექ სპორ ტის უფ რო მა ღალ ტექ ნო ლო გი ურ პრო დუქ ტზე ორი ენ ტა
ცია“.9

ბ. იმპორტი

ექ სპორ ტთან ერ თად მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზრდა აღ ინ იშ ნა ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის იმ პორ ტშიც 
და ეს ზრდა ზუს ტად ემ თხვე ვა ამ ქვეყ ნე ბის ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რი რე ბის წელს.

ან ალ იზ ში გა მო ყე ნე ბუ ლი მო დე ლი 99.9%იანი სან დო ობ ის დო ნით აჩ ვე ნებს, რომ ევ რო კავ
შირ ში ინ ტეგ რი რე ბა წევრ ქვეყ ნებ ში მშპში იმ პორ ტის წი ლის ზრდას იწ ვევს, აღ მო სავ ლეთ 
პარ ტნი ორ ობ ის ქვეყ ნე ბის გან გან სხვა ვე ბით. იმ პორ ტის მთლი ანი ზრდა 13.73 პრო ცენ ტულ 
პუნ ქტს შე ად გენს. ციფ რე ბი დან ჩანს, რომ ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში იმ პორ ტის ზრდა მი

9 „საქართველო 2020“, 27.

დიაგრამა 1.5: მაღალი ტექნოლოგიების ექსპორტი (სამრეწველო ექსპორტის %)
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ნი მა ლუ რი იყო 19942003 წლებ ში და 2003 წელს მა თი იმ პორ ტის მაჩ ვე ნე ბე ლი ბევ რად ჩა
მო უვ არ დე ბო და აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი ორ ობ ის ქვეყ ნე ბის შე სა ბა მის მაჩ ვე ნებ ლებს. თუმ ცა, 
იმ პორ ტის მკვეთ რი და მკა ფიო ზრდა 2004 წელს, ანუ ამ ქვეყ ნე ბის ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი
ან ებ ის წელს და იწყო და 2008 წლამ დე გაგ რძელ და. 

ამ რი გად, ზო გა დი დას კვნა არ ის ის, რომ 2004 წლი დან დღემ დე ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან
ებ ამ მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ზარ და იმ პორ ტი, ექ სპორ ტი და ზო გა დად, ევ რო პის და აზი ის ქვეყ
ნე ბის ბაზ რებ ში ინ ტეგ რი რე ბა. თუ სა ქარ თვე ლოს სურს, გა ზარ დოს ექ სპორ ტის წი ლი მშპში 
65%მდე (ევ რო კავ ში რის სა შუ ალო მაჩ ვე ნე ბე ლი ახ ლა 77%ა) და შე აღ წი ოს ევ რო პი სა და 
მსოფ ლი ოს სა ექ სპორ ტო ბაზ რებ ზე, ამ მიზ ნე ბის მიღ წე ვის შე სა ფე რი სი გზა ევ რო კავ შირ ში ინ
ეტ გრი რე ბის კენ სწრაფ ვაა. მომ დევ რო ორ ქვე თავ ში გა ვა ან ალ იზ ებთ სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო
ბის 2 მნიშ ვნე ლო ვან ინ დი კა ტორს: სა გა რეო სა ვაჭ რო ბა ლან სსა და ვაჭ რო ბის წილს მშპში.

გ. საქონლითა და მომსახურებით საგარეო სავაჭრო ბალანსი

სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის მიზ ნე ბის მი უხ ედ ავ ად, ბო ლო წლებ ში იმ პორ ტის 
ზრდის ტემ პი მნიშ ვნე ლოვ ნად აღ ემ ატ ებ ოდა ექ სპორ ტის ზრდის ტემ პს, რაც, სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბის თა ნახ მად, სე რი ოზ ულ მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ურ რის კებს უქ მნის ქვეყ ნის ეკ ონ ომ იკ
ას. დი აგ რა მა 1.7 ას ახ ავს სა ქონ ლი თა და მომ სა ხუ რე ბით სა გა რეო ვაჭ რო ბის ბა ლან სს (მშპ
ის წი ლის სა ხით) ევ რო კავ ში რის 12 ქვე ყა ნა ში, აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი ორ ობ ის 6 ქვე ყა ნა სა 
და სა ქარ თვე ლო ში.

2002 და 2003 წლებ ში, ამ ან ალ იზ ში შეს წავ ლი ლი ქვეყ ნე ბის სა მი ვე ჯგუ ფის სა ვაჭ რო ბა ლან
სი უარ ყო ფი თი იყო. 2015 და 2016 წლე ბის სა ქარ თვე ლოს სა ვაჭ რო ბა ლან სი უფ რო დე ფი ცი
ტუ რია ვიდ რე 14 წლის წინ. 2016 წელს ქვეყ ნის სა ვაჭ რო ბა ლან სი იყო 15%. აღ მო სავ ლეთ 
პარ ტნი ორ ობ ის ქვეყ ნე ბის სა შუ ალო სა გა რეო სა ვაჭ რო ბა ლან სი მეტნაკ ლე ბად სტა ბი ლუ
რად შე ნარ ჩუნ და და მშპის 10% შე ად გი ნა. ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის სა გა რეო სა ვაჭ რო 
ბა ლან სი კი, რო მე ლიც გა წევ რი ან ებ ის წი ნა წლებ ში უარ ყო ფი თი იყო, 2016 წელს და დე ბი თი 
იყო და მშპის 5%ს შე ად გი ნა.

დიაგრამა 1.6: საქონლის და მომსახურების იმპორტი (მშპის %)

50

55

60

65

70

75

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

EU Countries Eastern Partnerhsip Bloc
აღმოსავლეთ
პარტნიორობის ბლოკი

ევროკავშირის
ქვეყნები საქართველო

წყარო: მსოფლიო ბანკის მონაცემები.



16

აუც ილ ებ ელია აღ ინ იშ ნოს, რომ ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში სა გა რეო სა ვაჭ რო ბა ლან სი გა უმ
ჯო ბეს და იმ პორ ტის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზრდის პა რა ლე ლუ რად. მა შინ, რო დე საც აღ მო სავ ლეთ 
პარ ტნი ორ ობ ის ქვეყ ნებ ში იმ პორ ტის მო ცუ ლო ბა არ გაზ რდი ლა, მაგ რამ სა გა რეო სა ვაჭ რო 
დე ფი ცი ტი მა ინც შე ნარ ჩუნ და, ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში, გა წევ რი ან ებ ის შემ დეგ, მნიშ ვნე
ლოვ ნად გა იზ არ და რო გორც იმ პორ ტი ას ევე ექ სპორ ტი, მაგ რამ ამ ავე დროს, ექ სპორ ტის 
ზრდის ტემ პი იმ დე ნად უს წრებ და იმ პორ ტის ზრდის ტემ პს, რომ დრო თა გან მავ ლო ბა ში სა
გა რეო სა ვაჭ რო დე ფი ცი ტი სრუ ლად აღ მო იფხვრა და ამ ჟა მად, ამ ქვეყ ნე ბის და დე ბი თი სა
შუ ალო სა გა რეო სა ვაჭ რო ბა ლან სი აქ ვთ.

დ. ვაჭრობის წილი მშპში

ექ სპორ ტი სა და იმ პორ ტის ერ თმა ნე თის გან გა მიჯ ვნის ან და მხო ლოდ მათ შო რის გან სხვა
ვე ბის (ანუ, სა ქონ ლი თა და მომ სა ხუ რე ბით სა გა რეო სა ვაჭ რო ბა ლან სის) გა ან ალ იზ ებ ის 
ნაც ვლად შე საძ ლოა უფ რო სას რგებ ლო იყ ოს მშპში ვაჭ რო ბის წილ ზე ევ რო კავ შირ ში გა
წევ რი ან ებ ის გავ ლე ნის გა ან ალ იზ ება, რა თა კარ გად გა ვი აზ როთ, თუ რო გორ უკ ავ შირ დე ბა 
ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ება ვაჭ რო ბის ეკ ონ ომ იკ ური ინ დი კა ტო რე ბის ზრდას.

2000 წელს ორ ივე ჯგუ ფის ქვეყ ნებს ერ თგვა რო ვა ნი ვაჭ რო ბის დო ნე ები ჰქონ დათ: მო მა ვა
ლი ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში ვაჭ რო ბის წი ლი მშპში 11 პრო ცენ ტუ ლი პუნ ქტით მე ტი იყო. 
რო გორც 1.8 დი აგ რა მი დან ჩანს, აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი ორ ობ ის არ აწ ევ რი ქვეყ ნე ბის ვაჭ
რო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 2000 წლის შემ დეგ არ შეც ვლი ლა, ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში კი შე სა
ბა მი სი მაჩ ვე ნე ბე ლი მნიშ ვნე ლოვ ნად გა იზ არ და 21ე სა უკ უნ ეში. ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის 
აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი ორ ობ ის ქვეყ ნებ თან შე და რე ბა გვიჩ ვე ნებს, რომ ევ რო კავ შირ ში ინ
ტეგ რი რე ბამ პო ზი ტი ური ზე გავ ლე ნა მო ახ დი ნა მთლი ანი ვაჭ რო ბის დო ნე ებ ზე იმ ქვეყ ნებ ში, 
რომ ლე ბიც მას ში გა წევ რი ან დნენ. აქ ან ალ იზ ის სან დო ობ ის დო ნე 99.9%ია. თუმ ცა, უფ რო 
გან საც ვიფ რე ბე ლია კო ეფ იცი ენ ტი: იმ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ აქ კო ეფ იცი ენ ტი უდ რის 
გა წევ რი ან ებ ის შემ დეგ ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის ვაჭ რო ბის სა შუ ალო მო ცუ ლო ბას გა მოკ
ლე ბუ ლი გა წევ რი ან ებ ამ დე სა შუ ალო მო ცუ ლო ბა და გა მოკ ლე ბუ ლი აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი
ორ ობ ის ქვეყ ნე ბის შე სა ბა მი სი სი დი დე ები, მი ღე ბუ ლი კო ეფ იცი ენ ტი გა მო ვი და 30.66; ეს კი 
ნიშ ნავს, რომ რეგ რე სი ული მე თო დით გა ან გა რი შე ბა აჩ ვე ნებს, რომ ევ რო კავ შირ ში გა წევ
რი ან ება იწ ვევს 30.66 პრო ცენ ტუ ლი პუნ ქტით მეტ ზრდას იმ ქვეყ ნე ბის სა შუ ალო მაჩ ვე ნე
ბელ თან შე და რე ბით, რომ ლე ბიც ევ რო კავ შირ ში არ გა წევ რი ან ებ ულ ან. ეს გან საც ვიფ რე ბე
ლი ოდ ენ ობაა, რა საც ზე მოთ მო ცე მუ ლი 1.8 დი აგ რა მა შე საძ ლოა არ აზ უს ტად ას ახ ავ დეს. 

დიაგრამა 1.7: საქონლითა და მომსახურებით საგარეო სავაჭრო ბალანსი (მშპის %)
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წყარო: მსოფლიო ბანკის მონაცემები.
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ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში მნიშ ვნე ლო ვან ზრდის ჩვე ნე ბის მი უხ ედ ავ ად, ის არ მი უთ ით ებს, 
რომ ეს ზრდა კონ კრე ტუ ლად 2004 წელს და იწყო, რო დე საც ქვეყ ნე ბი ევ რო კავ შირ ში გა წევ
რი ან დნენ, არ ამ ედ აჩ ვე ნებს სტა ბი ლურ აღ მა ვალ ტენ დენ ცი ას მთე ლი 21 სა უკ უნ ის გან მავ
ლო ბა ში. ამ კო ეფ იცი ენ ტს უფ რო გა სა გებს ხდის წლი ური ზრდის ტენ დენ ცი ის გა ან ალ იზ ება 
გა წევ რი ან ებ ამ დე და გა წევ რი ან ებ ის შემ დეგ. ამ ას დი აგ რა მა 1.9 ას ახ ავს.

დიაგრამა 1.9: ვაჭრობა (მშპის %)
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წყარო: მსოფლიო ბანკის მონაცემები

დიაგრამა 1.8: ვაჭრობა (მშპის %)
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წყარო: მსოფლიო ბანკის მონაცემები.
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ამ ნა ხატ ში „ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბი პრე“ და „აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი ორ ობ ის ბლო კი პრე“ ას
ახ ავს ვაჭ რო ბას ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ ამ დე. „ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბი პოსტ“ და „აღ
მო სავ ლეთ პარ ტნი ორ ობ ის ბლო კი პოსტ“ ას ახ ავს ვაჭ რო ბას ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ ის 
შემ დეგ, ანუ 2004 წლი დან. მო ნა ცემ თა თი თოეულ ნაკ რებს და ემ ატა ტენ დენ ცი ის აღ მნიშ ვნე
ლი წრფე ები წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ზრდის ტენ დენ ცი ის საჩ ვე ნებ ლად. რო გორც 1.9 დი აგ
რა მი დან ჩანს, 20002003 წლებ ში ვაჭ რო ბის ზრდა უფ რო იმ ედ ის მომ ცე მი იყო აღ მო სავ ლეთ 
პარ ტნი ორ ობ ის ქვეყ ნებ ში, რომ ლე ბიც ევ რო კავ შირ ში არ გა წევ რი ან ებ ულ ან; მე ტიც, 2003 
წელს ეს ზრდა ევ რო კავ ში რის მო მა ვა ლი წევ რი ქვეყ ნე ბის სა ვაჭ რო დო ნე ებ საც კი გა უთ ან
აბ რდა. თუმ ცა, 2004დან 2016 წლამ დე ამ ქვეყ ნებ ში ვაჭ რო ბის ზრდის ტემ პი მნიშ ვნე ლოვ
ნად შე ნელ და და ვაჭ რო ბის დო ნე ებ ის ყო ველ წლი ური კლე ბის ტენ დენ ცი ას აჩ ვე ნებს. ამ ის 
სა პი რის პი როდ, ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში ვაჭ რო ბის მყი სი ერი და უწყვე ტი ზრდა 2004 წლი
დან (ანუ, ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ ის წლი დან) და იწყო. ამ რი გად, ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ
რი რე ბა უკ ავ შირ დე ბა ვაჭ რო ბის მყი სი ერ და მკა ფიო ზრდის ტენ დენ ცი ას, მა შინ რო დე საც 
აღ მო სავ ლეთ პარ ნტი ორ ობ ის ქვეყ ნე ბი ჩა მორ ჩნენ.

დიაგრამა 1.10: ვაჭრობა (მშპის %)
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წყარო: მსოფლიო ბანკის მონაცემები

ან ალ იზ ში სა ქარ თვე ლოს შე მოყ ვა ნით, ცხა დი ხდე ბა, რომ ვაჭ რო ბის წი ლი მშპში მნიშ ვნე
ლოვ ნად შემ ცირ და 1994 წლი დან (რო დე საც, მიჩ ნე ულია, რომ მშპ ძა ლი ან და ბა ლი იყო), 
ხო ლო 2004დან 2014 წლამ დე გა იზ არ და, თუმ ცა არა იმ ტემ პით, რო გო რი თაც ევ რო კავ ში
რის ქვეყ ნებ ში. გარ და ამ ისა, სა ქარ თვე ლოს ვაჭ რო ბის წი ლი მშპში, აბ სო ლუ ტურ გა მო სა
ხუ ლე ბა ში, მნიშ ვნე ლოვ ნად ჩა მორ ჩე ბა ევ რო კავ ში რის სა შუ ალო დო ნე ებს და უფ რო აღ მო
სავ ლეთ პარ ტნი ორ ობ ის ქვეყ ნე ბის სა შუ ალო დო ნე ებს უახ ლოვ დე ბა.

ამ რი გად, ვაჭ რო ბის ან ალ იზი აჩ ვე ნებს, ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ება უკ ავ შირ დე ბა ვაჭ რო
ბის სა შუ ალო მო ნა ცე მის მნიშ ვნე ლო ვან ზრდას ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ ულ ქვეყ ნებ ში 
მა შინ, რო დე საც ზრდის ას ეთი ტემ პი არ აღ ინ იშ ნე ბა აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი ორ ობ ის ქვეყ ნებ
ში. გარ და ამ ისა, ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ ამ მო იტ ანა იმ პორ ტის ზრდა, სა ქონ ლი თა და 
მომ სა ხუ რე ბით ვაჭ რო ბის სა გა რეო ბა ლან სის მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა უმ ჯო ბე სე ბა, მა ღალ ტექ
ნო ლო გი ური ექ სპორ ტის სტა ბი ლუ რო ბა და ბევ რად უფ რო მჭიდ რო ინ ტეგ რა ცია და ნარ ჩენ 
ევ რო პა სა და ას ევე, ცენ ტრა ლურ აზი ას თან. ახ ლა, რო ცა სა ქარ თვე ლო აგ რძე ლებს ეკ ონ
ომ იკ ურ ზრდას და ცდი ლობს ვაჭ რო ბის ბა რი ერ ებ ის შემ ცი რე ბას, რე გი ონ ული და სა ერ თა
შო რი სო ბაზ რე ბის უკ ეთ ათ ვი სე ბას და ექ სპორ ტის დი ვერ სი ფი კა ცი ას, ნა თე ლი ხდე ბა, რომ 
გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში ამ მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად მნიშ ვნე ლო ვა ნია ევ რო კავ შრთან 
და ახ ლო ება და ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ება.
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2. ინოვაციები / კვლევა და განვითარება

მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკ ური ფო რუ მის 20172018 წლის „გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუნარი ან ობ ის 
ან გა რი შის“ თა ნახ მად სა ქარ თვე ლო ინ ოვ აცი ებ ის კა ტე გო რი აში 118 ად გილ ზეა 137 ქვე ყა
ნას შო რის.10 სა ქარ თვე ლო ში სა ხელ მწი ფო და კერ ძო სექ ტო რის და ნა ხარ ჯე ბი კვლე ვა სა და 
გან ვი თა რე ბა ზე და ბა ლია. შეზღუ დუ ლი ტექ ნო ლო გი ური შე საძ ლებ ლო ბა სა ვაჭ რო ინ ტეგ რა
ცი ის ერთერთ ბა რი ერ ად გა ნი ხი ლე ბა, მაგ რამ ის ას ევე უარ ყო ფი თად მოქ მე დებს ქვეყ ნის 
სა ერ თო გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა ზე და სა ერ თა შო რი სო კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ აზე. 
მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკ ური ფო რუ მის 2014 წლის გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუნარი ან ობ ის ინ
დექ სით სა ქარ თვე ლოს პო ზი ცი ები შემ დეგ კრი ტე რი უმ ებ ში ას ეთია:

•	 ინოვაციის განხორციელების შესაძლებლობების მაჩვენებელი  118ე ადგილი 148 
ქვეყანას შორის

•	 კომპანიების დანახარჯი კვლევასა და განვითარებაზე  128ე ადგილი 148 ქვეყანას 
შორის

•	 უახლესი ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობა  მე100 ადგილი 148 ქვეყანას შორის
•	 ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა კომპანიების მიერ  117ე 148 ქვეყანას შორის

გლობალური ინოვაციების ინდექსის მიხედვით ქვეყნის რეიტინგებია:

საზომი წელი რეიტინგი
საერთაშორისო გამჭვირვალობის 
„გლობალური კორუფციის ბარომეტრი“ 2017 46ე 180დან

ჰერიტიჯ ფაუნდეიშენის „ეკონომიკური 
თავისუფლების ინდექსი“ 2018 16ე 180დან

გლობალური ინოვაციების ინდექსი 2018 59ე 126დან

წყარო: საქართველოს მთავრობა.

მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ სა ქარ თვე ლომ ნამ დვი ლად სე რი ოზ ული რე ფორ მი რე ბა გა ნი ცა
და ეკ ონ ომ იკ ური თა ვი სუფ ლე ბის მხრივ და დი დი ნა ბი ჯე ბი გა დად გა კო რუფ ცი ის შე სამ ცი
რებ ლად, ის მა ინც მნიშ ვნე ლოვ ნად ჩა მორ ჩე ბა კვლე ვა სა და ინ ოვ აცი ებ ში. სა ქარ თვე ლო 
და ინ ტე რე სე ბუ ლია ამ მდგო მა რე ობ ის შეც ვლით: ქვე ყა ნა იმ ედ ოვ ნებს კვლე ვი სა და გან ვი
თა რე ბის ხელ შეწყო ბას კერ ძო სექ ტო რის გან ვი თა რე ბით და გეგ მავს სა ხელ მწი ფო და ფი
ნან სე ბის გაზ რდას გა მო ყე ნე ბი თი კვლე ვე ბის სა წარ მო ებ ლად. სა ქარ თვე ლო ას ევე გეგ მავს 
კვლე ვე ბის და გან ვი თა რე ბის კო მერ ცი ალ იზ აცი ას კერ ძო სექ ტორ სა და გა ნათ ლე ბის სის
ტე მას შო რის კავ ში რის გაღ რმა ვე ბის გზით. გარ და ამ ისა, მთავ რო ბას სურს, გა ნა ვი თა როს 
შე სა ბა მი სი ინ ფრას ტრუქ ტუ რა, რო გო რი ცაა გან ვი თა რე ბის სა აგ ენ ტო ები და სა ინ ოვ აციო 
ცენ ტრე ბი, ხე ლი შე უწყოს სა თა ნა დო კვა ლი ფი კა ცი ის სა მუ შაო ძა ლის მომ ზა დე ბას, რო მე
ლიც შეძ ლებს კვლე ვი სა და გან ვი თა რე ბის სექ ტორ ში საქ მი ან ობ ას, ას ევე, შე იმ უშა ოს მო ნი
ტო რინ გის სის ტე მა და შე დეგ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი და ფი ნან სე ბის მო დე ლე ბი.11 გარ და ამ ისა, 
სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბა ვალ დე ბუ ლე ბას იღ ებს, გააუმჯობესოს ინ ტე ლექ ტუ ალ ური სა კუთ
რე ბის უფ ლე ბე ბის დაც ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კა ნონ მდებ ლო და ინ სტი ტუ ცი ური ბა ზა, 
რად გან მი აჩ ნია, და სავ სე ბით სწო რა დაც, რომ ეს გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია ინ ოვ
აცი ებ ის ხელ შეწყო ბის თვის.

ყვე ლა ფე რი ეს მშვე ნივ რად ჟღერს, მაგ რამ ევ რო კავ შირ ში, სა დაც სა მეც ნი ერო და ტექ ნო
ლო გი ური პროგ რე სი მუდ მი ვად მხარ და ჭე რი ლია, ეს მე ქა ნიზ მე ბი უკ ვე არ სე ბობს. კვლე ვე
ბის ერ თობ ლი ვი ცენ ტრი (JRC) უზ რუნ ველ ყოფს და მო უკ იდ ებ ელ სა მეც ნი ერო და ტექ ნი კურ 
დახ მა რე ბას ევ რო კავ ში რის პო ლი ტი კე ბის თვის; კვლე ვე ბის ევ რო პუ ლი საბ ჭოს (ERC) მხარს 

10 მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის 2017-2018 წლის „გლობალური კონკურენტიანობის ანგარიში“, 125.
11 “საქართველო 2020“.
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უჭ ერს „გან სა კუთ რე ბით ამ ბი ცი ურ და ინ ოვ აცი ურ კვლე ვას“, ხო ლო კვლე ვე ბის აღ მას რუ
ლე ბე ლი სა აგ ენ ტო (REA) „ად მი ნის ტრი რე ბას უწ ევს ევ რო კავ ში რის მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი 
კვლე ვი თი გრან ტე ბის თით ქმის ნა ხე ვარს“.12 გარ და ამ ისა, ევ რო კავ ში რის ვებ გვერ დის თა
ნახ მად, „ხდე ბა ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის სტი მუ ლი რე ბა, რომ 2020 წლის თვის კვლე ვა სა 
და გან ვი თა რე ბა ში და აბ ან დონ თა ვი ან თი მშპის 3% (1% სა ხელ მწი ფო და ფი ნან სე ბა და 1% 
კერ ძო სექ ტო რის ინ ვეს ტი ცია).“13

დიაგრამა 2.1: კვლევასა და განვითარებაზე დანახარჯები (მშპის %)
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ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბი გა წევ რი ან ებ ამ დე

ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბი გა წევ რი ან ებ ის შემდეგ

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ბლოკი გა წევ რი ან ებ ამ დე

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ბლოკი გა წევ რი ან ებ ის შემდეგ

საქართველო გაწევრიანებამდე

წყარო: მსოფლიო ბანკის მონაცემები.

ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში კვლე ვი სა და გან ვი თა რე ბის და ნა ხარ ჯებ ზე ევ რო კავ შირ ში გა
წევ რი ან ებ ის ეფ ექ ტის, აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი ორ ობ ის ქვეყ ნებ სა და სა ქარ თვე ლო ში ამ და
ნა ხარ ჯე ბის ან ალ იზი აშ კა რად აჩ ვე ნებს, რომ ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ება სე რი ოზ ულ ად 
აუმ ჯო ბე სებს ამ ინ დი კა ტორს. მა შინ რო დე საც ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ ის წი ნა 10 წლის 
გან მავ ლო ბა ში შეს წავ ლი ლი ქვეყ ნე ბის სა მი ვე ჯგუ ფის კვლე ვი სა და გან ვი თა რე ბის და ნა
ხარ ჯე ბი და ბა ლი იყო და კი დევ უფ რო მცირ დე ბო და, ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რა ცი ის შემ დეგ 
ეს და ნა ხარ ჯე ბი წევრ ქვეყ ნებ ში მა შინ ვე გა იზ არ და და ყო ველ წლი ური მა ტე ბა გა აგ რძე ლა. 
აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი ორ ობ ის ქვეყ ნებ ში შე სა ბა მი სი მაჩ ვე ნე ბე ლი არ გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლა 
და 2015 წელს მშპში ამ და ნა ხარ ჯე ბის წი ლი 1996 წლის მაჩ ვე ნე ბელს ჩა მო უვ არ დე ბო და, 
სა ქარ თვე ლო ში კი შე სა ბა მი სი მაჩ ვე ნე ბე ლი ქვეყ ნე ბის ორ ივე ჯგუ ფის მაჩ ვე ნე ბელ ზე და
ბა ლია.14 რეგ რე სი ული მო დე ლის გა ან გა რი შე ბის თა ნახ მად, ერ ოკ ავ შირ ში ინ ტეგ რი რე ბამ 
გა მო იწ ვია მშპში კვლე ვა სა და გან ვი თა რე ბა ზე და ნა ხარ ჯე ბის წი ლის 0.35 პრო ცენ ტუ ლი 
პუნ ქტით მე ტი ზრდა აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი ორ ობ ის ქვეყ ნებ თან შე და რე ბით. ამ რეგ რე სი აში 
სან დო ობ ის დო ნე 99.9%ა, რაც იმ ას ნიშ ნავს, რომ პო ზი ტი ური ეფ ექ ტი 99.9%იანი სან დო

12 კვლევა და ინოვაცია. europa.eu.
13 კვლევა და ინოვაცია. europa.eu.
14 საქართველოს არა აქვს აღრიცხული დანახარჯები კვლევასა და ინოვაციებზე 2006-2012 წლებში.
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ობ ით დას ტურ დე ბა. ზრდის მაჩ ვე ნე ბე ლი შე საძ ლოა დი დი არ ჩან დეს, მაგ რამ კვლე ვა სა და 
გან ვი თა რე ბა ზე და ნა ხარ ჯე ბი მშპის მცი რე წილს შე ად გენს და შე სა ბა მი სად პრო ცენ ტუ ლი 
ცვლი ლე ბა ძა ლი ან დიდ ცვლი ლე ბას გუ ლის ხმობს. 2004 წლის შემ დეგ ევ რო კავ ში რის ქვეყ
ნებ ში მშპში კვლე ვა სა და გან ვი თა რე ბა ზე და ნა ხარ ჯე ბის წი ლი 40.1%ით გა იზ არ და, ხო ლო 
აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი ორ ობ ის ქვეყ ნებ ში ეს წი ლი 16.9%ით შემ ცირ და.

ეს და ნა ხარ ჯი არ არ ის უბ რა ლოდ კვლე ვა კვლე ვის თვის  კვლე ვი სა და ინ ოვ აცი ებ ის ხელ
შეწყო ბას აშ კა რა და ხელ შე სა ხე ბი სარ გე ბე ლი მო აქ ვს. ევ რო კავ ში რის გათ ვლე ბით, მშპის 
3%ის კვლე ვა სა და გან ვი თა რე ბა ში ყო ველ წლი ურ ად და ბან დე ბით 3.7 მი ლი ონ ახ ალი სა
მუ შაო ად გი ლი შე იქ მნე ბა, ევ რო კავ ში რის მშპ კი წე ლი წად ში თით ქმის 8000 მი ლი არ დი ევ
რო თი გა იზ რდე ბა.15 ამ რი გად, კვლე ვი სა და გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბა ზრდის მშპს და 
ამ ცი რებს უმ უშ ევ რო ბას. ევ რო კავ ში რის სა ერ თო ბაზ რის ინ ტეგ რი რე ბის კვლე ვა ში ევ რო კო
მი სი ამ ას ევე და ად გი ნა, რომ „ახ ალი ტექ ნო ლო გი ებ ის გან ვი თა რე ბა ხელს უწყობს ბა რი
ერ ებ ის დაძ ლე ვას მომ სა ხუ რე ბის ბაზ რის ინ ტეგ რი რე ბა ში“.16 ეს კი ნიშ ნავს, რომ კვლე ვა სა 
და გან ვი თა რე ბა ზე და ნა ხარ ჯე ბი ას ევე ხელს უწყობს ევ რო კავ ში რის ში და ბაზ რე ბის უკ ეთ 
ინ ტეგ რი რე ბას.

ეს ეხ ება იმ მთა ვარ ნაკ ლო ვა ნე ბა საც, რაც ხელს უშ ლის სა ქარ თვე ლოს სურ ვილს, გა აფ არ
თო ოს კვლე ვი სა და ინ ოვ აცი ებ ის შე საძ ლებ ლო ბე ბი და ამ ის თვის მხა რი და უჭ ირ ოს კერ
ძო სექ ტო რის მი ერ კვლე ვის წარ მო ებ ას სა ხელ მწი ფო და ფი ნან სე ბის და მო ნი ტო რინ გის 
სერ ვი სე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის გზით. მი უხ ედ ავ ად სა ქარ თვე ლოს გაცხა დე ბუ ლი სურ ვი ლი სა, 
გა აძ ლი ერ ოს კვლე ვი სა და ინ ოვ აცი ებ ის შე საძ ლებ ლო ბე ბი, ამ ის გა კე თე ბა რთუ ლია მსოფ
ლიო ბაზ რებ ში უკ ეთ ინ ტეგ რი რე ბის გა რე შე. ყვე ლა ზე დი დი გა მოწ ვე ვა, რაც ამ შე საძ ლებ
ლო ბე ბის გაძ ლი ერ ებ ის სა ქარ თვე ლოს გეგ მის წი ნა შე დგას, არ ის ქვეყ ნის სუს ტი კავ ში რი 
სხვა ბაზ რებ თან. ეს არ ის ზო გა დი მო საზ რე ბა ინ ტე ლექ ტუ ალ ური კა პი ტა ლის გავ რცე ლე ბის 
თა ობ აზე; მაგ რამ სა ინ ტე რე სოა გავ ლე ნე ბის გა ან ალ იზ ება ევ რო კავ ში რის 28 ქვე ყა ნას შო
რის კვლე ვი სა და გან ვი თა რე ბის სერ ვი სე ბით ვაჭ რო ბა ში.

დიაგრამა 2.2: ტრანსსასაზღვრო ვაჭრობის ინტენსიურობა
ევროკავშირის 28 ქვეყანაში, 2014 წ.

კვლე ვის და გან ვი თა რე ბის სერ ვი სე ბი

მე ნეჯ მენტ კონ სალ ტინ გი

რეკ ლა მა და ბაზ რის კვლე ვა

კომ პი უტ ერ ული სერ ვი სე ბი

ტრანსპორტირების სერ ვი სე ბი

საინჟინრო სერ ვი სე ბი

საბუღალტრო აღრიცხვის სერ ვი სე ბი

არქიტექტურული სერ ვი სე ბი

მშენებლობა

წყარო: ევროსტატის 2014 წლის მონაცემები „ერთიანი ბაზრის ინტეგრირების და კონკურენტუნარიანობის ანგარიში, 2016.

ტერ მი ნი „ტრან სსა საზღვრო ვაჭ რო ბის ინ ტენ სი ურ ობა“ აღ ნიშ ნავს ევ რო კავ ში რის ში და იმ
პორ ტის სა შუ ალო მაჩ ვე ნებ ლის შე ფარ დე ბას სექ ტო რის მთელ მო ცუ ლო ბას თან; კვლე ვის 

15 კვლევა და ინოვაცია. europa.eu.
16 ევროკომისია, „ერთიანი ბაზრის ინტეგრირების და კონკურენტუნარიანობის ანაგრიში“, 13.
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და გან ვი თა რე ბის სერ ვი სი შე ად გენს ნე ბის მი ერი მომ სა ხუ რე ბით ვაჭ რო ბის ყვე ლა ზე დიდ 
წილს. ამ რი გად, ინ ოვ აცია და მის შე დე გად ახ ალი სა მუ შაო ად გი ლე ბის ზრდა არ ხდე ბა 
მხო ლოდ იმ იტ ომ, რომ ევ რო კავ შირს სა ჭი რო ინ ფრას ტრუქ ტუ რა და და ფი ნან სე ბის ინ ტე
რე სი აქ ვს; ეს ხდე ბა იმ იტ ომ რომ, კვლე ვი სა და გან ვი თა რე ბის სერ ვი სებს აქ ვს გა ფარ თო
ვე ბის, ხო ლო ინ ტე ლექ ტუ ალ ურ კა პი ტალს გავ რცე ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბა. ამ ტი პის ბა ზარ ზე 
ინ ტეგ რი რე ბის გა რე შე, სა დაც ქვეყ ნებს შო რის თა ვი სუფ ლად მოძ რა ობს ინ ტე ლექ ტუ ალ ური 
და ფი ზი კუ რი კა პი ტა ლი, ხო ლო კვლე ვი სა და გან ვი თა რე ბის სერ ვი სე ბით ინ ტენ სი ური ვაჭ
რო ბა მიმ დი ნა რე ობს, სა ქარ თვე ლო ვერ გა აძ ლი ერ ებს კვლე ვი სა და გან ვი თა რე ბის სა კუ
თარ შე საძ ლებ ლო ბებს იმ დო ნემ დე, რო გო რიც ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ შია.

რაც შე ეხ ება კვლე ვა სა და ინ ოვ აცი ას უფ რო ზო გა დად, აშ კა რაა, რომ ევ რო კავ შირ ში გა წევ
რი ან ება მნიშ ვნე ლოვ ნად ზრდის ამ და ნა ხარ ჯებს მის წევრ ქვეყ ნებ ში; გარ და ამ ისა, ხელ
მი საწ ვდომს ხდის კვლე ვი სა და გან ვი თა რე ბის სერ ვი სე ბით ევ რო კავ ში რის ში და ვაჭ რო ბის 
ქსელს, რაც ზრდის კვლე ვის პრო დუქ ტი ულ ობ ას მთელ ევ რო კავ შირ ში.

3. საქართველოს საინვესტიციო და ბიზნესგარემოს გაუმჯობესება

სა ქარ თვე ლოს გა ფორ მე ბუ ლი აქ ვს ორ მხრი ვი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი ინ ვეს ტი ცი ებ ის ხელ შეწყო
ბა სა და ურ თი ერ თხელ შეწყო ბა ზე 32 ქვე ყა ნას თან და მო ლა პა რა კე ბებს აწ არ მო ებს კი დევ 24 
ქვე ყა ნას თან. მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, სა ერ თა შო რი სო ინ ვეს ტი ცი ები სა ქარ თვე ლო ში სა სურ ველ
ზე ცო ტაა, რაც, ნა წი ლობ რივ მა ინც, უს აფ რთხო ებ ის მო საზ რე ბე ბით არ ის გან პი რო ბე ბუ ლი. 
და მა ინც, სა ქარ თვე ლოს მსგავს დე მოკ რა ტი ულ და გან ვი თა რე ბად ქვე ყა ნა ში, რო მე ლიც 
თა ვი სუ ფა ლი ბაზ რის ერ თგუ ლია, ჩვე ულ ებ რივ, მე ტი ინ ვეს ტი ციაა ხოლ მე მო სა ლოდ ნე ლი, 
რად გან კა პი ტალ და ბან დე ბა ზე ამ ონ აგ ები მა ღა ლია.17 სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბა მცი რე და 
სა შუ ალო ბიზ ნე სის და ფი ნან სე ბის გაზ რდას გეგ მავს, ევ რო კავ შირ ში კი, მცი რე და სა შუ ალო 
ზო მის სა წარ მო თა აღ მას რუ ლე ბე ლი სა აგ ენ ტო „ად მი ნის ტრი რე ბას უწ ევს ევ რო კავ ში რის 
რამ დე ნი მე პროგ რა მას, რომ ლე ბიც გა მიზ ნუ ლია ბიზ ნე სის ხელ შეწყო ბის თვის“.18

დიაგრამა 2.3: ინვესტიციების დინამიკა ევროკავშირში 20002014 წლებში:

 

ქვეყნების ჯგუფი

დრო

წყარო: ევროკავშირი „ერთიანი ბაზრის ინტეგრირების და კონკურენტუნარიანობის ანგარიში, 2016. შენიშვნა:
მოცულობის ინდექსი, საშუალო ინვესტიცია 2004-2008 წლებში უდრის 100-ს.

17 ეს არის ზოგადი მოსაზრება ქვეყნის წარმოებაში ინვესტირებულ კაპიტალზე ამონაგების შემცირების შესახებ; ის არ ეხება რაიმე 
კონკრეტულ მონაცემებს.
18 europa.eu.
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2.3 დი აგ რა მა რო მელ შიც ევ რო კავ ში რის 28 ქვეყ ნის ინ ვეს ტი ცი ებ ის სა შუ ალო დო ნე ებია ას
ახ ული გე ოგ რა ფი ული ად გილ მდე ბა რე ობ ის მი ხედ ვით, გვიჩ ვე ნებს, რომ აღ მო სავ ლეთ ევ
რო პის ქვეყ ნებ ში ინ ვეს ტი ცი ებ ის მკვეთ რი მა ტე ბა ამ ქვეყ ნე ბის ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან
ებ ას ემ თხვე ვა. 20042005 წლებ ში, რო დე საც ევ რო კავ შირ ში აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ბევ რი 
ქვე ყა ნა გა წევ რი ან და (კვიპ რო სი, ჩე ხე თის რეს პუბ ლი კა, ეს ტო ნე თი, უნ გრე თი, ლატ ვია, ლიტ
ვა, მალ ტა, პო ლო ნე თი, სლო ვა კეთის რეს პუბ ლი კა და სლო ვე ნია), ინ ვეს ტი ცი ებ ის მაჩ ვე ნებ
ლე ბი მკვეთ რად გა იზ არ და და დრო თა გან მავ ლო ბა ში სა შუ ალ ოდ 70%ით გა და აჭ არ ბა 2000 
წლის დო ნეს. ინ ვეს ტი ცი ებ ის ას ეთი მკვეთ რი ზრდის გან მა პი რო ბე ბე ლი რამ დე ნი მე მი ზე ზი 
შე იძ ლე ბა იყ ოს: ჯერ ერ თი, ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ ის და მეტ ბა ზარ თან ინ ტეგ რი რე ბის 
შე დე გად გაზ რდი ლი სა ექ სპორ ტო პო ტენ ცი ალი ზრდის ქვეყ ნე ბის მიმ ზიდ ვე ლო ბას და შე
საძ ლებ ლო ბებს უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის თვის; მე ორე, ევ რო კავ ში რის, და ნა ტოს, ანუ დი დი 
და სტა ბი ლუ რი გა ერ თი ან ებ ის წევ რო ბა ინ ვეს ტი ცი ებ ის უს აფ რთხო ებ ას აძ ლი ერ ებს უცხო
ელი ინ ვეს ტო რე ბის თვის; და მე სა მე, ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ება ით ვა ლის წი ნებს გარ კვე
ულ მა რე გუ ლი რე ბელ სის ტე მებ თან მი ერ თე ბას და ინ სტი ტუ ცი ებ ის გა მო ყე ნე ბას, რომ ლე ბიც 
აუმ ჯო ბე სებს ქვეყ ნის შე საძ ლებ ლო ბას მო იზ იდ ოს ინ ვეს ტი ცი ები. თუმ ცა, აღ მო სავ ლეთ ევ
რო პის ქვეყ ნე ბის ჯგუფ ში ინ ვეს ტი ცი ებ ის ზრდის სხვა შე საძ ლო მი ზე ზე ბიც არ სე ბობს. აქ ის ევ 
დგე ბა სა პი რის პი რო მი ზეზ შე დე გობ რი ობ ის სა კითხი: არ არ ის გა მო რიცხუ ლი, რომ და ბალ
პრო ცენ ტი ანი მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის შე დე გად, რა საც ევ რო კავ ში რი და აშშ 21ე სა უკ უნ
ის და საწყის ში ატ არ ებ დნენ (2001 წლი დან 20042005 წლე ბამ დე), ინ ვეს ტი ცი ები მკვეთ რად 
გა იზ არ და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის და სხვა გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში, რა მაც მა თი ევ რო კავ
შირ ში გა წევ რი ან ება და აჩ ქა რა. ამ არ გუ მენ ტის თა ნახ მად, ვი ნა იდ ან ინ ვეს ტი ცი ებ ის მკვეთ
რი მა ტე ბა გა მო იწ ვია სხვა ფაქ ტორ მა, კერ ძოდ, უცხო ეთ ში იაფი ფუ ლის ხელ მი საწ ვდო მო
ბამ, რა მაც ეს ქვეყ ნე ბი ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ ამ დე მი იყ ვა ნა, ინ ვეს ტი ცი ებ ის მა ტე ბის 
მი ზე ზი ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რი რე ბა კი არ ყო ფი ლა, არ ამ ედ პი რი ქით. ამ არ გუ მენ ტის სა
პი რის პი რო ჰი პო თე ზა დროს თან არ ის და კავ ში რე ბუ ლი. რო გორც დი აგ რა მა 2.4დან ვხე
დავთ, ინ ვეს ტი ცი ებ ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი მა ტე ბა აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნებ ში 20042005 
წელს და იწყო და პიკს 20072008 წლებ ში მი აღ წია, რაც რაც დაბალპროცენტიანი სესხების 
პერიოდს ემთხვევა მო ნე ტა რუ ლი პო ლი ტი კის აქ ტი ურ წლებს. ინ ვეს ტი ცი ებ ის ზრდა იაფ 
ფულს რომ გა მო ეწ ვია, მა შინ ინ ვეს ტი ცი ებ ის მკვეთ რი მა ტე ბა იმ წლებ ში მოხ დე ბო და, რო დე
საც იაფი ფუ ლი იყო ხელ მი საწ ვდო მი. ნაც ვლად ამ ისა, იაფი ფუ ლის პო ლი ტი კამ, რო გორც 
ჩანს, უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის გარ კვე ული ზრდა გა მო იწ ვია, მაგ რამ ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ
რა ცი ამ, თა ვი სი მა რე გუ ლი რე ბე ლი სის ტე მე ბი სა და ინ სტი ტუ ცი ებ ის მეშ ვე ობ ით, ამ ქვეყ ნე
ბის სა ინ ვეს ტი ციო კლი მა ტი ბევ რად უს აფ რთხო და მიმ ზიდ ვე ლი გა ხა და უცხო ელი ინ ვეს
ტო რე ბის თვის, რა საც მოყ ვა ინ ვეს ტი ცი ებ ის პი კუ რი ზრდა ინ ტეგ რა ცი ის შემ დგომ წლებ ში. 
რე გუ ლა ცი ის და ინ სტი ტუ ცი ური შე საძ ლებ ლო ბის შე სა ხებ ამ ბო ლო მო საზ რე ბას ამ ყა რებს 
დი აგ რა მა 2.4, რო მელ შიც ჩანს ევ რო კავ ში რის 28 ქვეყ ნის პროგ რე სი ბიზ ნე სის დაწყე ბი სა 
და შე ნარ ჩუ ნე ბის სხვა დას ხვა პრო ცე დუ რის გა მარ ტი ვე ბის შემ დეგ:

დიაგრამა 2.4: მსოფლიო ბანკის ბიზნესის კეთების სიმარტივის ქულები
(ევროკავშირის 28 ქვეყნის საშუალო შეწონილი მაჩვენებლები)

ბიზნესის დაწყება

სამშენებლო ნებართვები

ელექტროენერგიის მიღება

ქონების რეგისტრაცია

კრედიტის აღებაგადასახადების გადახდა

ტრანსსასაზღვრო ვაჭრობა

კონტრაქტების აღსრულება

გადახდისუუნარობის
საქმის წარმოება

მინორიტარი ინვესტორების 
დაცვა

წყარო: ევროკავშირი „ერთიანი ბაზრის ინტეგრირების და კონკურენტუნარიანობის ანგარიში, 2016.
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2010 წლიდან ევროკავშირის 28 წევრ ქვეყანაში გაუმჯობესდა ქვეყანათაშორისო ვაჭრობის, 
გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების, ბიზნესის დაწყების, ელექტროენერგიის მიღების, 
ქონების რეგისტრირების და მინორიტარი ინვესტორების დაცვის შესაძლებლობა. ყველა 
ეს ფაქტორი ხელს უწყობს ევროკავშირს იქცეს ერთ მთლიან წარმონაქმად, სადაც ბიზნესის 
განვითარების ძალიან ხელსაყრელი გარემო და ტრანსასაზღვრო ვაჭრობის საუკეთესო 
შესაძლებლობებია; ყველაფერი ეს ევროკავშირში უცხოური ინვესტიციების დაბანდებას 
ძალიან მიმზიდველს ხდის.

ა. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები

ან ალ იზ ის თვალ საზ რი სით ძა ლი ან მომ გე ბი ანია ვნა ხოთ, რო გორ ზე მოქ მე დებს ევ რო კავ
შირ ში გა წევ რი ან ება პირ და პირ უცხო ურ ინ ვეს ტი ცი ებ ზე, რის გაზ რდა საც სა ქარ თვე ლო აქ
ტი ურ ად ცდი ლობს. სა ქარ თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი სა ინ ვეს ტი ციო სა აგ ენ ტო „ახ ორ ცი ელ ებს აქ
ტი ურ მარ კე ტინ გულ კამ პა ნი ას სა ქარ თვე ლო ში მე ტი უცხო ელი ინ ვეს ტო რის მო სა ზი დად“.19 
აშშის სა ხელ მწი ფო დე პარ ტა მენ ტის თან ხმად, პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ები „სა ქარ
თვე ლო ში მკვეთ რად გა იზ არ და 19971998, 20032004 და 20062008 წლებ ში. პირ ვე ლი ორი 
პი კი ბა ქოსუფ სი სა და ბა ქოთბი ლი სიჯე იჰ ან ის ნავ თობ სა დე ნე ბის მშე ნებ ლო ბას ემ თხვე ვა, 
რომ ლე ბი თაც კას პი ის ზღვის ნავ თო ბი ევ რო პის ბაზ რებს მი ეწ ოდ ება. პირ და პი რი უცხო ური 
ინ ვეს ტი ცი ებ ის შე მო დი ნე ბამ 20062007 წლებ ში ის ტო რი ულ პიკს მი აღ წია ბევ რი სა ხელ
მწი ფო სა წარ მოს პრი ვა ტი ზე ბის და ეკ ონ ომ იკ ური რე ფორ მე ბის ზე გავ ლე ნის გა მო“. თუმ
ცა, 2008 წელს რუ სეთ თან შეიარაღებულმა კონ ფლიქ ტმა „შე ას უს ტა ინ ვეს ტო რე ბის ნდო ბა, 
ხო ლო მომ დევ ნო ფი ნან სურ მა კრი ზის მა კი დევ უფ რო შე ამ ცი რა პირ და პი რი უცხო ური ინ
ვეს ტი ცი ებ ის შე მო დი ნე ბა. 2008 და 2009 წლებ ში პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ები მკვეთ
რად შემ ცირ და.“20 ეს ნა წი ლობ რივ იმ ას ად ას ტუ რებს, რომ ერ თი, პა ტა რა სა ხელ მწი ფოს 
შემ თხვე ვა ში, წლი დან წლამ დე მი ღე ბუ ლი პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის მო ცუ ლო ბა 
შე იძ ლე ბა ძა ლი ან მერ ყე ობ დეს, რად გან ინ ვეს ტორს, ზო გა დად, და ბა ლი ნდო ბა აქ ვს.

1994დან 2004 წლამ დე აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი ორ ობ ის ქვეყ ნე ბი სა და ევ რო კავ ში რის მო მა
ვა ლი ქვეყ ნე ბის მშპში პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის შე მო დი ნე ბე ბის და გა დი ნე ბე
ბის წი ლე ბი ერ თგვა რო ვა ნი იყო. 2003 წელს პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის წმინ და 
შე მო დი ნე ბე ბის და გა დი ნე ბე ბის სა შუ ალო მაჩ ვე ნე ბე ლი უფ რო მა ღა ლი იყო აღ მო სავ ლეთ 
პარ ტნი ორ ობ ის ქვეყ ნებ ში.

დიაგრამა 2.5: პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდინება და გადინება
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წყარო: მსოფლიო ბანკის მონაცემები

19 აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტი, “მოკლე მიმოხილვა, საქართველო“, 2.
20 აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტი, “მოკლე მიმოხილვა, საქართველო“, 18.
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თუმ ცა, 2004 წლი დან 2007 წლამ დე, უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის ეს სუ რა თი შე იც ვა ლა  ევ რო
კავ ში რის ახ ალ ქვეყ ნებ ში უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის შე მო დი ნე ბის და გა დი ნე ბის სა შუ ალო 
მაჩ ვე ნე ბელ მა მკვეთ რად იმ ატა და უზ არ მა ზა რი ზრდა აჩ ვე ნა უნ გრეთ ში, კვიპ როს სა და 
მალ ტა ში. რეგ რე სი ული მო დე ლის გათ ვლე ბით, რომ ლის სან დო ობ ის დო ნე 94.4%ა, ევ რო
კავ შირ ში გა წევ რი ან ება პო ზი ტი ურ ად აის ახ ება პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის წმინ
და შე მო დი ნე ბებ ზე, ანუ ეს მო დე ლი მა ღა ლი სან დო ობ ით ად ას ტუ რებს, რომ ევ რო კავ შირ ში 
ინ ტეგ რა ცი ამ მნიშ ვნე ლოვ ნად გააუმჯობესა სა ინ ვეს ტი ციო კლი მა ტი იმ ქვეყ ნებ ში, რომ ლე
ბიც ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან დნენ. რაც შე ეხ ება წმინ და გა დი ნე ბას, კო ეფ იც ინ ეტი უმ ნიშ
ვნე ლო იყო.

სა ქარ თვე ლო არ შეგ ვი ტა ნია 1999 წლი დან დღემ დე ან ალ იზ ში, რად გან ქვე ყა ნა ში უცხო
ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის ამ სახ ვე ლი პირ ვე ლი მო ნა ცე მე ბი მხო ლოდ 1997 წლით თა რიღ დე ბა. 
20002008 წლე ბის რეგ რე სი ულ მა ან ალ იზ მა არ მოგ ვცა რა იმე მნიშ ვნე ლო ვა ნი გან სხვა ვე
ბა პირ და პირ უცხო ურ ინ ევ სტი ცი ებ ში ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის. 
თუმ ცა, ეს იმ იტ ომ, რომ ქვეყ ნე ბი, რომ ლე ბიც სა ქარ თვე ლოს შე ვა და რეთ, ევ რო კავ ში რის 
ქვეყ ნე ბის ის ქვეჯ გუ ფია, რომ ლე ბიც ყვე ლა ზე მე ტად ჰგავს სა ქარ თვე ლოს. უნ გრე თი, კვიპ
რო სი და მალ ტა, რომ ლებ შიც პირ და პი რი უცხო ური ინ ევ სტი ცი ებ ის ყვე ლა ზე მკვეთ რი ზრდა 
და ფიქ სირ და ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ ის შემ დეგ, ამ შე და რე ბით ან ალ იზ ში არ შეგ ვი ტა
ნია. თუ ან ალ იზ ში ამ სამ ქვე ყა ნას შე ვი ტანთ და სა ქარ თვე ლოს ევ რო კავ ში რის იმ 12ვე ქვე
ყა ნას შე ვა და რებთ, რომ ლე ბიც 2004 და 2007 წლებ ში გა წევ რი ან დნენ, მო დე ლი 99.8%იანი 
სან დო ობ ის დო ნით გვაჩ ვე ნებს, რომ ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რა ცი ამ და დე ბი თად იმ ოქ მე და 
პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის შე მო დი ნე ბა ზე და კო ეფ იცი ენ ტი აჩ ვე ნებს პირ და პირი 
უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის 22.3 პრო ცენ ტუ ლი პუნ ქტით ზრდას ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ ის 
გა მო. ეს ას ახ ულია ქვე მოთ მო ცე მულ 2.6 ნა ხატ ზე.

დიაგრამა 2.6: პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოდინება და გადინება (მშპის %)
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წყარო: მსოფლიო ბანკის მონაცემები

პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის შე მო დი ნე ბა ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში მკვეთ რად 
გა იზ არ და 2004 წლი დან (ანუ ამ ქვეყ ნე ბის გა წევ რი ან ებ ის შემ დეგ), ხო ლო აღ მო სავ ლეთ 
პარ ტნი ორ ობ ის ქვეყ ნებ ში და სა ქარ თვე ლო ში პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის შე მო
დი ნე ბა გა იზ არ და 2001 და 2007 წლებ ში, თუმ ცა არა იმ ავე მო ცუ ლო ბით და არც ისე მკვეთ
რად, რო გორც ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში. ას ეთ ივე ზო გა დი ან ალ იზი გა მო იყ ენ ება წმინ და 
გა დი ნე ბის მი მარ თაც. ამ ან ალ იზ ის შე დე გი აჩ ვე ნებს, რომ ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რი რე ბამ 
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მნიშ ვნე ლო ვა ნი და თვალ ნა თე ლი ზე გავ ლე ნა იქ ონია წევრ ქვეყ ნებ ში პირ და პი რი უცხო ური 
ინ ვეს ტი ცი ებ ის რო გორც შე მო დი ნე ბა ზე, ას ევე გა დი ნე ბა ზე, თუმ ცა გან სა კუთ რე ბით შე მო დი
ნე ბა ზე და თუ სა ქარ თვე ლო ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან დე ბა, ამ სარ გე ბელს ის იც მი იღ ებს; 
ეს მას და ეხ მა რე ბა გლო ბა ლუ რად უფ რო ინ ტეგ რი რე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკა გახ დეს, რაც უმ ნიშ
ვნე ლო ვა ნე სია გრძელ ვა დი ანი ზრდი სა და გან ვი თა რე ბის თვის.

ადამიანური კაპიტალის განვითარება 

ად ამი ან ური კა პი ტა ლის გან ვი თა რე ბა მე ორე მნიშ ვნე ლო ვა ნი სფე როა, კერ ძო სექ ტო რის 
კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ზრდის შემ დეგ, რომ ლის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზეც სა ქარ თვე ლოს მთავ
რო ბა, მი სი ვე გან ცხა დე ბით, ფო კუ სი რე ბუ ლი იქ ნე ბა. ხე ლი სუფ ლე ბის თქმით, ად ამი ან ური 
რე სურ სე ბის გან ვი თა რე ბა და არ სე ბუ ლი სა წარ მოო პო ტენ ცი ალ ის ეფ ექ ტი ანი გა მო ყე ნე
ბა ეკ ონ ომ იკ ურ ზრდას უწყობს ხელს. რა თქმა უნ და, ეკ ონ ომ იკ ური ზრდა აუც ილ ებ ელია 
ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე ებ ის კე თილ დღე ობ ის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად და სა ქარ თვე ლო, ამ თვალ
საზ რი სით, არ არ ის გა მო ნაკ ლი სი. თუმ ცა, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბა ას ევე აღი არ ებს, რომ 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია ად ამი ან ური კა პი ტა ლის გან ვი თა რე ბა სო ცი ალ ური სა მარ თლი ან ობ ის, 
სო ცი ალ ური დაც ვის სის ტე მე ბის და ჯან დაც ვის უზ რუნ ველ ყო ფის გზით.

ად ამი ან ის გან ვი თა რე ბით სა ქარ თვე ლო ბევ რად ჩა მორ ჩე ბა ჩვენს მი ერ შეს წავ ლი ლი ევ
რო კავ ში რის 12 ქვეყ ნის სა შუ ალო მაჩ ვე ნე ბელს:

დიაგრამა 2.7: ჰუმანური განვითარების ინდექსი (HDI)
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ევროკავშირის ქვეყნები საქართველო

წყარო: მსოფლიო ბანკის მონაცემები

„ჰუ მა ნუ რი გან ვი თა რე ბის ინ დექ სი“ სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მია, რო მე ლიც აერ თი ან ებს სი
ცოცხლის სა შუ ალო ხან გრძლი ვო ბის, გა ნათ ლე ბის და ერთ სულ მო სა ხელ ზე შე მო სავ ლის 
ინ დი კა ტო რებს, რი თაც დგინ დე ბა ქვე ყა ნა ში ად ამი ან ის გან ვი თა რე ბის სა ერ თო დო ნე. სა
ქარ თვე ლოს ჰუ მა ნუ რი გან ვი თა რე ბის ინ დექ სი მიხ ლო ებ ულია აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი ორ ობ ის 
ქვეყ ნე ბის სა შუ ალო მაჩ ვე ნე ბელ თან, მაგ რამ ბო ლო წლებ ში, ქვეყ ნის ჰუ მა ნუ რი გან ვი თა რე
ბის ინ დექ სის ზრდამ აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი ორ ობ ის ქვეყ ნე ბის ზრდის სა შუ ალო მაჩ ვე ნე ბელს 
გა და აჭ არ ბა. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ 2004 წელს იმ ქვეყ ნე ბის ჰუ მა ნუ რი გან ვი თა რე ბის ინ დექ სი, 
რომ ლე ბიც ევ რო კავ შირ ში იმ ავე წელს გა წევ რი ან დნენ, და ახ ლო ებ ით ის ეთი იყო, რო გო რიც 
ახ ლა აქ ვს სა ქარ თვე ლოს; ეს კი მი უთ ით ებს, რომ სა ქარ თვე ლო უახ ლოვ დე ბა ჰუ მა ნუ რი გან
ვი თა რე ბის იმ დო ნე ებს, რომლებიც ევროკავშირში გაწევრიანებული ქვეყნების მსგავსია.
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ად ამი ან ური კა პი ტა ლის გან ვი თა რე ბა არა მარ ტო, ფარ თო გა გე ბით, ქვეყ ნის წინ სვლას უწყობს 
ხელს, არ ამ ედ და საქ მე ბის შე საძ ლებ ლო ბებ საც ქმნის. ამ ის და ნახ ვა არ არ ის რთუ ლი: ად ამი
ან ური რე სურ სე ბის უკ ეთ ესი შე საძ ლებ ლო ბე ბი, უკ ეთ ესი გა ნათ ლე ბა და უკ ეთ ესი ჯან დაც ვა ინ
დი ვი დებს შე საძ ლებ ლო ბას აძ ლევს, უფ რო კვა ლი ფი ცი ურ ად შე ას რუ ლონ სა მუ შაო და უფ რო 
დიდ ხანს იმ უშა ონ, რი თიც ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბას უწყო ბენ ხელს. მომ დევ ნო ქვე თა ვი ეთ მო ბა 
ევ რო კავ ში რის და დე ბით გავ ლე ნას ქვეყ ნის სა მუ შაო ძა ლის სხვა დას ხვა ას პექ ტზე.

1. შრომის ბაზარი

აშშის სა ხელ მწი ფო დე პარ ტა მენ ტის თა ნახ მად, სა ქარ თვე ლოს ჰყავს საკ მა რი სი რა ოდ ენ
ობ ის კვა ლი ფი ცუ რი და არ აკ ვა ლი ფი ცი ური მუ შა ხე ლი „მიმ ზიდ ველ ფა სად არა მხო ლოდ 
და სავ ლეთ ევ რო პულ ან ამ ერ იკ ულ სტან დარ ტებ თან შე და რე ბით, არ ამ ედ ას ევე აღ მო სავ
ლეთ ევ რო პის სტან დარ ტებ თან შე და რე ბით. ქვეყ ნის სა მუ შაო ძა ლა ერთერ თი ყვე ლა ზე გა
ნათ ლე ბუ ლი და ყვე ლა ზე მომ ზა დე ბუ ლია ყო ფილ საბ ჭო თა კავ შირ ში.“21 მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, 
სა ქარ თვე ლო ში უმ უშ ევ რო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი მა ღა ლია. მარ თა ლია წი ნა წელ თან შე და რე ბით 
შემ ცი რე ბუ ლია, მაგ რამ უმ უშ ევ რო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 2017 წელს 13.9% იყო, რაც ერთერ თი 
ყვე ლა ზე მა ღა ლი დო ნეა აღ მო სავ ლეთ ევ რო პა ში. სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნა ერთერ თი 
უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი გა მოწ ვე ვაა სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ის თვის. ღრმა ან ალ იზი არ სჭირ
დე ბა იმ ას, რომ ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ება სარ გე ბელს მო უტ ანს სა ქარ თვე ლოს სა მუ შაო 
ძა ლას თუნ დაც ექ სპორ ტის ზრდის და გლო ბა ლურ ბაზ რებ თან ინ ტეგ რი რე ბის შე დე გად, ას
ევე სა მუ შაო ძა ლა სარ გე ბელს მი იღ ებს გაზ რდი ლი და ნა ხარ ჯე ბით კვლე ვა სა და ინ ოვ აცი
ებ ზე; მაგ რამ მნიშ ვნე ლო ვა ნია გა ვა ან ალ იზ ოთ მო ნა ცე მე ბი, რომ ლე ბიც აჩ ვე ნებს, რო გო რი 
გავ ლე ნა ჰქონ და ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ ას წევ რი ქვეყ ნე ბის უმ უშ ევ რო ბის მაჩ ვე ნებ
ლებ ზე გა წევ რი ან ებ ის მომ დევ ნო წლებ ში. 

ა. დასაქმება / უმუშევრობა

დიაგრამა 2.8: დასაქმების შეფარდება მოსახლეობასთან
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წყარო: მსოფლიო ბანკის მონაცემები

21 აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტი, “მოკლე მიმოხილვა, საქართველო“, 16.
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დი აგ რა მა 2.8 გვიჩ ვე ნებს ქვეყ ნე ბის თი თოეულ ჯგუფ ში და საქ მე ბის შე ფარ დე ბას მო სახ ლე
ობ ას თან. და საქ მე ბის შე ფარ დე ბა მო სახ ლე ობ ას თან არ ის შე ფარ დე ბა ერთ ტე რი ტო რი
აზე და საქ მე ბულ თა მთელ რა ოდ ენ ობ ასა და იმ ავე ტე რი ტო რი აზე 15 წელს გა და ცი ლე ბულ 
მთელ მო სახ ლე ობ ას შო რის. რო გორც ვხე დავთ, 2000დან 2008 წლამ დე, რომ ლებ საც მო
ვიხ სე ნი ებთ რო გორც „პრე“ და „პოსტ“, რა თა გავ მიჯ ნოთ ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ ამ დე 
და გა წევ რი ან ებ ის შემ დგო მი ტენ დენ ცი ები, და საქ მე ბის მო სახ ლე ობ ას თან შე ფარ დე ბა აღ
მო სავ ლეთ პარ ტნი ორ ობ ის ქვეყ ნებ ში ძი რი თა დად სტა ტი კუ რი იყო, ხო ლო სა ქარ თვე ლო ში 
შემ ცირ და. ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში, აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი ორ ობ ის ქვეყ ნე ბის მსგავ სად, 
ეს შე ფარ დე ბა სტა ტი კუ რი იყო 20002004 წლებ ში, მაგ რამ 2005 წლი დან და საქ მე ბის მაჩ ვე
ნებ ლის ყო ველ წლი ური ზრდა აღ ინ იშ ნა. „ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბი პოსტ“ მო ნა ცე მე ბის თვის 
დე ტერ მი ნა ცი ის კო ეფ იცი ენ ტი R2 აქ არ ის .96, რაც აჩ ვე ნებს, რომ მო ნა ცე მე ბის გან სა კუთ
რე ბით კარგი შე თან ხმე ბაა ამ მო დელ თან. 20002008 წლე ბის მო ნა ცე მე ბის გა მო ყე ნე ბით 
რეგ რე სი ული მო დე ლის გა ან გა რი შე ბა 99%იანი სან დო ობ ის დო ნით აჩ ვე ნებს, რომ სა ქარ
თვე ლოს თან შე და რე ბით, ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ ის შე დე გად და საქ მე ბის 6.37 პრო
ცენ ტუ ლი პუნ ქტით ზრდა გა მო იწ ვია. 2.8 დი აგ რა მა ნათ ლად აჩ ვე ნებს ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ
რი რე ბის პო ზი ტი ურ ეფ ექ ტს ქვეყ ნის და საქ მე ბის სა ერ თო დო ნე ზე, მაგ რამ მა ინც ტო ვებს 
პა სუხ გა უც ემ ელ კითხვებს. მა გა ლი თად, შე საძ ლე ბე ლია, სა ქარ თვე ლოს მე ტი მო ქა ლა ქე 
ცდი ლობს მი იღ ოს უმ აღ ლეს გა ნათ ლე ბა და ამ იტ ომ, აქ ტი ურ ად არ ეძ ებს სა მუ შა ოს. ამ ის 
გა სარ კვე ვად უნ და გა ვა ან ალ იზ ოთ, რო გორ გავ ლე ნას ახ დენს ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რა ცია 
უმ უშ ევ რო ბის დო ნე  ზე, თუმცა, აღსანიშნია, რომ გა ან გა რი შე ბე ბი აქ მო სახ ლე ობ ას კი არ ემ
ფუძ ნე ბა, არ ამ ედ სა მუ შაო ძა ლას.

დიაგრამა 2.9: უმუშევრობის საერთო დონე (სამუშაო ძალის %)
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წყარო: მსოფლიო ბანკის მონაცემები.

2004 წლი დან დღემ დე სა ქარ თვე ლო ში მა ღა ლი უმ უშ ევ რო ბაა, რო მე ლიც აღ ემ ატ ება რო
გორც ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის, ას ევე აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი ორ ობ ის ქვეყ ნე ბის შე სა ბა მის 
სა შუ ალო მაჩ ვე ნებ ლებს. რო გორც მთე ლი ან ალ იზ ის გან მავ ლო ბა ში თან მიმ დევ რუ ლად არ
ის ნაჩ ვე ნე ბი, ამ ეკ ონ ომ იკ ური ინ დი კა ტო რის სი დი დე სტა ბი ლუ რია აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი
ორ ობ ის ქვეყ ნებ ში და სა შუ ალ ოდ 8%ს ოდ ნავ აღ ემ ატ ება. ამ ის სა პი რის პი როდ, ევ რო კავ
ში რის ქვეყ ნებ ში უმ უშ ევ რო ბა, ინ ტეგ რი რე ბის მომ დევ ნო პე რი ოდ ში, მკვეთ რად შემ ცირ და 
 2004 წელს 10.1%დან 2008 წელს 6.1%მდე. იმ ავე პე რი ოდ ში უმ უშ ევ რო ბა სა ქარ თვე ლო ში 
12.6%დან 16.5%მდე გა იზ არ და, ხო ლო შემ დეგ 11.5%მდე შემ ცირ და, რაც ბევ რად აღ ემ ატ
ება ევ რო კავ ში რის და აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი ორ ობ ის ქვეყ ნე ბის ამ ჟა მინ დელ მო ნა ცე მებს. 
ზო გა დი ტენ დენ ცი ის გა მოვ ლე ნა აქ რთუ ლია, რად გან 20082009 წლებ ში დაწყე ბულ მა გლო
ბა ლურ მა ფინანსურმა კრიზისმა უმუშევრობა მთელს მსოფლიოში გაზარდა ფინანსურმა 
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კრიზისმა უმუშევრობა მთელს მსოფლიოში გაზარდა და შე ას უს ტა ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი
ან ებ ის ეფ ექ ტი. თუმ ცა, მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმ ის აღი არ ება, რომ რე ცე სი ის შემ დგომ წლებ ში 
უმ უშ ევ რო ბის დო ნე ევ რო კავ შირ ში დას ტა ბი ლურ და და 2017 წელს სა შუ ალ ოდ 6.4% შე ად
გი ნა, რაც მი ახ ლო ებ ულია 2008 წლის მო ნა ცე მებ თან. ამ რი გად, 2.9 დი აგ რა მა აჩ ვე ნებს არა 
მარ ტო ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რა ცი ის ეფ ექ ტს უმ უშ ევ რო ბა ზე, არ ამ ედ იმ ას აც, რომ მჭიდ როდ 
ინ ტეგ რი რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის სა ერ თა შო რი სო ჯგუ ფის წევ რო ბა უფ რო გამ ძლეს და მოქ ნილს 
ხდის ქვე ყა ნას სა გა რეო ეკ ონ ომ იკ ური შო კე ბის მი მართ. პოსტკრი ზი სუ ლი მდგო მა რე ობ ის 
თა ობ აზე ევ რო კო მი სი ის ან გა რი შის თა ნახ მად, „მი უხ ედ ავ ად პო ლი ტი კუ რი და სა ერ თა შო
რი სო არ ას ტა ბი ლუ რო ბი სა, ევ რო კავ შირ ში მდგო მა რე ობა უმ ჯო ბეს დე ბა. ინ ვეს ტი ცი ებ ის და 
და საქ მე ბის დო ნე ები ნე ლა უახ ლოვ დე ბა კრი ზი სამ დე არ სე ბულ მაჩ ვე ნებ ლებს და იზ რდე ბა 
სა ქონ ლით და მომ სა ხუ რე ბით ვაჭ რო ბა ერ თი ან ბა ზარ ზე. სტრუქ ტუ რუ ლი რე ფორ მე ბი ხელს 
უწყობს წევ რი სა ხელ მწი ფო ებ ის წარ მო ებ ის გა უმ ჯო ბე სე ბას, გან სა კუთ რე ბით იმ ქვეყ ნებ
ში, რომ ლებ საც ეს ყვე ლა ზე მე ტად ეს აჭ ირო ება.“22 ეს არ ის ევ რო კავ ში რის ერ თი ანი ბაზ რის 
ზო გა დი ას პექ ტი  ურ თი ერ თდა კავ ში რე ბუ ლი სა ხელ მწი ფო ებ ის კონ გლო მე რა ტის ერ თი ანი 
ბა ზა რი უფ რო გამ ძლეა კრი ზი სე ბის მი მართ და უფ რო კონ კუ რენ ტუ ნა რი ანი, ვიდ რე ერ თი 
ქვე ყა ნა და მას უკ ეთ შე უძ ლია ას იმ ეტ რი ული შო კე ბის გა ნე იტ რა ლე ბა. ამ რი გად, სა ქარ თვე
ლოს თვის ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რი რე ბა მხო ლოდ ამ ეკ ონ ომ იკ ური ინ დი კა ტო რე ბის გა უმ
ჯო ბე სე ბას კი არ ნიშ ნავს, არ ამ ედ მათ მეტ სტა ბი ლუ რო ბას.

1994 წლის შემ დგო მი პე რი ოდ ის რეგ რე სი ული ან ალ იზი 98%იანი სან დო ობ ის დო ნით აჩ ვე
ნებს, რომ აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი ორ ობ ის ქვეყ ნე ბის უმ უშ ევ რო ბის დო ნე ებ თან შე და რე ბით, 
ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ება ხელს უწყობს უმ უშ ევ რო ბის შემ ცი რე ბას. გა მოთ ვლი ლი კო
ეფ იცი ენ ტი ამ შემ თხვე ვა ში არ ის 2.05, რაც იმ აზე მი უთ ით ებს, რომ ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ
რი რე ბას უმ უშ ევ რო ბის დო ნის 2.05 პრო ცენ ტუ ლი პუნ ქტით მე ტი შემ ცი რე ბა მოყ ვა, ვიდ რე 
აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი ორ ობ ის ქვეყ ნებ ში. სა ქარ თვე ლოს თან შე და რე ბი სას მო დე ლი 99.7%
იანი სან დო ობ ის დო ნით გვაჩ ვე ნებს, რომ ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რი რე ბამ ქვეყ ნებს ხე ლი შე
უწყო უფ რო მე ტად შე ემ ცი რე ბი ნათ უმ უშ ევ რო ბის დო ნე ები, ვიდ რე ეს სა ქარ თვე ლომ მო ახ
ერ ხა. აქ კო ეფ იცი ენ ტი უფ რო დი დია  ევროკავშირში გაწევრიანებით მოხდა უმუშევრობის 
4.89%ით კლება.

ეს ციფ რე ბი გა სა ოც არია, მაგ რამ ეფ ექ ტი კი დევ უფ რო გა მო იკ ვე თა მე ორე რეგ რე სი ული 
ან ალ იზ ის შედეგად, რო მე ლიც 20002008 წლებს მო იც ავს და ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ ის 
უფ რო მყი სი ერ გავ ლე ნას აჩ ვე ნებს.

დიაგრამა 2.10: უმუშევრობის საერთო დონე (მთლიანი სამუშაო ძალის %)
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წყარო: მსოფლიო ბანკის მონაცემები.

22 ევროკომისია, „ერთიანი ბაზრის ინტეგრირების და კონკურენტუნარიანობის ანაგრიში“, 5.
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მხო ლოდ 20002008 წლე ბის მო ნა ცე მე ბის გა მო ყე ნე ბა (გლო ბა ლუ რი ეკ ონ ომ იკ ური კრი ზი
სი ამ ოღ ებ ულია, რო გორც და მამ ძი მე ბე ლი ფაქ ტო რი) გვაჩ ვე ნებს ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი
ან ებ ის მყი სი ერ სარ გე ბელს უმ უშ ევ რო ბის შემ ცი რე ბის თვალ საზ რი სით. რო გორც ვხე დავთ, 
2000 წელს სა ქარ თვე ლოს უმ უშ ევ რო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი უფ რო და ბა ლი იყო, ვიდ რე ევ რო კავ
ში რის 12 ქვეყ ნის სა შუ ალო მაჩ ვე ნე ბე ლი. 2000დან 2004 წლამ დე სა ქარ თვე ლო ში უმ უშ ევ
რო ბა მცი რე დი აღ მა ვა ლი ტენ დენ ცი ით ხა სი ათ დე ბო და, ხო ლო ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში 
მცი რე დი დაღ მა ვა ლი ტენ დენ ცი ით. თუმ ცა, 2004 წლის შემ დეგ, რო დე საც ეს ქვეყ ნე ბი ევ
რო კავ შირ ში გა წევ რი ან დნენ, ტენ დენ ცი ის უც აბ ედი და მკვეთ რი ცვლი ლე ბა მოხ და უმ უშ
ევ რო ბის შემ ცი რე ბის მი მარ თუ ლე ბით. დე ტერ მი ნა ცი ის კო ეფ იცი ენ ტი R2 აქ არ ის 0.94, ანუ 
ის ევ ძა ლი ან მა ღა ლი, რაც იმ აზე მი უთ ით ებს, რომ უმ უშ ევ რო ბის ეს უც აბ ედი მკვეთ რი კლე ბა 
თან მიმ დევ რუ ლად გაგ რძელ და ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რი რე ბის შემ დეგ, 2004 წლი დან 2008 
წლამ დე. რეგ რე სი ული ან ალ იზი 99.9%იანი სან დო ობ ის დო ნით აჩ ვე ნებს, რომ ევ რო კავ
შირ ში ინ ეტ გრი რე ბის შე დე გად უმ უშ ევ რო ბა იმ აზე მე ტად შემ ცირ და, ვიდ რე ეს სა ქარ თვე
ლომ შეძ ლო. გარ და ამ ისა, უმ უშ ევ რო ბის შემ ცი რე ბის კო ეფ იცი ენ ტი არ ის 9.1 პრო ცენ ტუ
ლი პუნ ქტი  ანუ, რო ცა სა ქარ თვე ლო ში უმ უშ ევ რო ბა მკვეთ რად გა იზ არ და, ევ რო კავ ში რის 
ქვეყ ნებ ში ის კი დევ უფ რო შემ ცირ და. ას ეთი კლე ბა არ არ ის გა საკ ვი რი, თუ გა ვით ვა ლის
წი ნებთ ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რა ცი ის მყი სი ერ ეფ ექ ტს ექ სპორ ტზე, უცხო ურ ინ ვეს ტი ცი ებ ზე 
და კვლე ვა სა და გან ვი თა რე ბის და ნა ხარ ჯებ ზე, რად გან ეს ყვე ლა ფე რი სა მუ შაო ად გი ლებს 
ქმნის; თუმ ცა, ას ეთი მკა ფიო ეფ ექ ტი უმ უშ ევ რო ბის დო ნე ებ ზე მა ინც გან საც ვიფ რე ბე ლია.

ბ. სამუშაო ძალის მობილობა

ევ რო კო მი სი ის 2016 წლის „ერ თი ანი ბაზ რის ინ ტეგ რა ცი ის და კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ან
გა რიშ ში“ ნათ ქვა მია, რომ ბო ლო ათ წლე ულ ში, ევ რო კავ შირ ში, გა იზ არ და სა მუ შაო ძა ლის 
მო ბი ლო ბის მნიშ ვნე ლო ბა და ეს მო ბი ლო ბა და რე გუ ლი რე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი მე ქა ნიზ მი 
იყო გლო ბა ლუ რი ეკ ონ ომ იკ ური კრი ზი სის დროს.23 ან გა რიშ ში ას ევე ნათ ქვა მია, რომ „სა მუ
შაო ძა ლის მო ბი ლო ბის მო ცუ ლო ბა და მი სი შე საძ ლებ ლო ბა, და ეხ მა როს ეკ ონ ომ იკ ას და 
შრო მის ბა ზარს, რომ მო ერ გოს ას იმ ეტ რი ულ შო კებს, უდ ავ ოდ გაძ ლი ერ და ევ რო კავ შირ
ში.“ ამ რი გად, სა მუ შაო ძა ლის თა ვი სუ ფა ლი გა და ად გი ლე ბა, რის სა შუ ალ ებ ას აც ევ რო კავ
შირ ში ინ ტეგ რა ცია იძ ლე ვა, ერთერ თი სა შუ ალ ებაა სა მუ შაო ძა ლის ას იმ ეტ რი ული სა გა რეო 
ეკ ონ ომ იკ ური შო კე ბის გან და სა ცა ვად. ევ რო კო მი სია ას ევე ამ ბობს, რომ შრო მი თი მიგ რა
ცია და დე ბი თად ზე მოქ მე დებს სა მუ შაო ძა ლის გან ვი თა რე ბა ზე იმ ქვეყ ნებ ში, სა დაც შრო მის 
პრო დუქ ტი ულ ობა უფ რო მა ღა ლია და რომ ახ ალ ბაზ რებ ზე სა მუ შა ოდ მა ღალ კვა ლი ფი ცი
ური ად ამი ან ები უფ რო მი დი ან, ვიდ რე და ბალ კვა ლი ფი ცი ურები. რად გან ევ რო კავ შირ ში სა
საზღვრო კონ ტრო ლი გა უქ მე ბუ ლია და ევ რო კავ ში რის ქვე ყა ნა ევ რო კავ ში რის ნე ბის მი ერ 
მო ქა ლა ქეს ის ევე უნ და მო ექ ცეს, რო გორც სა კუ თარ მო ქა ლა ქეს გა და სა ხა დე ბის, და საქ მე
ბის და სო ცი ალ ური დაც ვის თვალ საზ რი სით, ევ რო კავ შირ ში სა მუ შაო ძა ლის თა ვი სუფ ლად 
გა და ად გი ლე ბას უზ არ მა ზა რი წმინ და სარ გე ბე ლი მო აქ ვს ამ ქვეყ ნე ბის გან ვი თა რე ბის, უმ
უშ ევ რო ბის შემ ცი რე ბის და პრო დუქ ტი ულ ობ ის ზრდის თვის, რად გან ხდე ბა სა მუ შაო ძა ლის 
გა და ნა წი ლე ბა სექ ტო რებს შო რის. ამ რი გად, ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რა ცია სა ქარ თვე ლოს 
ეკ ონ ომ იკ ას პრო დუქ ტი ულ ობ ის უპ რე ცე დენ ტო ზრდის შე საძ ლებ ლო ბას მის ცემს, ხო ლო სა
ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ობ ას გა უჩ ენს და საქ მე ბის ბევ რად მეტ შე საძ ლებ ლო ბას.

23 ევროკომისია, „ერთიანი ბაზრის ინტეგრირების და კონკურენტუნარიანობის ანაგრიში“, 37.
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გ. შემოსავლის უთანასწორობა 

დიაგრამა 2.11: ჯინის კოეფიციენტი (ევროკავშირის ქვეყნები და საქართველო)
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წყარო: მსოფლიო ბანკის მონაცემები.

შე მო სავ ლის უთ ან ას წო რო ბის მხრივ სა ქარ თვე ლო ყვე ლა ზე უთ ან ას წო რო ქვე ყა ნაა ევ რო
პა ში. შე მო სავ ლის უთ ან ას წო რო ბა მცირ დე ბა რო გორც ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში, ას ევე 
აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი ორ ობ ის ქვეყ ნებ ში და ქვეყ ნე ბის ორ ივე ჯგუფ ში ჯი ნის სა შუ ალო კო
ეფ იც ინ ტი ახ ლა 0.3ზე ნაკ ლე ბია. ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის სა ქარ თვე ლოს თან შე და რე ბის 
რეგ რე სი ული ან ალ იზი არ აჩ ვე ნებს რა იმე მკა ფიო კავ შირს ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ ასა 
და ჯი ნის კო ეფ იცი ენ ტის კლე ბას შო რის, მაგ რამ მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, მნიშ ვნე ლო ვა ნია, ვი
ცო დეთ, რომ ახ ლად გა წევ რი ნე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის ჯი ნის სა შუ ალო კო ეფ იცი ენ ტი უფ რო და ბა
ლია, ვიდ რე სა ქარ თვე ლოს შე სა ბა მი სი კო ეფ იცი ენ ტი და რომ შე მო სავ ლე ბის უთ ან ას წო რო
ბა ამ ქვეყ ნებ ში უფ რო თან მიმ დევ რუ ლად მცირ დე ბა, ვიდ რე სა ქარ თვე ლო ში.

დ. სოციალური პოლიტიკა

უდ ავოა, რომ ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რა ცი ის და დე ბი თი გავ ლე ნა და საქ მე ბა ზე ყვე ლა ზე მე
ტად გა მოწ ვე ულია კვლე ვა სა და გან ვი თა რე ბა ზე და ნა ხარ ჯე ბის მა ტე ბით, ექ სპორ ტის ზრდი
თა და უფ რო მიმ ზიდ ვე ლი ბიზ ნეს კლი მა ტის შექ მნით. თუმ ცა, ას ევე მნიშ ვნე ლო ვა ნია აღ
ინ იშ ნოს, რომ ევ რო კავ ში რის სო ცი ალ ური პო ლი ტი კაც ხელს უწყობს სრუ ლი და საქ მე ბის, 
სტა ბი ლუ რო ბი სა და ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის მიღ წე ვას.

ჯერ ერ თი, ევ რო კავ ში რი აცხა დებს, რომ სო ცი ალ ურ პო ლი ტი კა ზე პა სუ ხის მგებ ლო ბა, უპ ირ
ვე ლეს ყოვ ლი სა, ეკ ის რე ბა ერ ოვ ნულ მთავ რო ბებს, რო მელ თა ძა ლის ხმე ვას ხელს უწყობს 
ევ რო კავ ში რი. ევ რო კავ ში რის გან ცხა დე ბით, მი სი და საქ მე ბის და სო ცი ალ ური პო ლი ტი კა 
ემ სა ხუ რე ბა შემ დე გი მიზ ნე ბის მიღ წე ვას:

● გაადვილდეს სკოლიდან სამუშაოზე გადასვლის პროცესი;
● გაადვილდეს სამუშაოს პოვნა;
● მოხდეს სოციალური დაცვის სისტემების მოდერნიზება;
● გამარტივდეს სამუშაო ძალის თავისუფალი გადაადგილება ევროკავშირში;
● შემცირდეს სიღარიბე;
● დაცული იყვნენ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები.

ევროკავშირი ასევე:
● კოორდინირებას და მონიტორინგს უწევს ეროვნულ პოლიტიკებს;
● ახდენს წევრი ქვეყნების სტიმულირებას, რომ ერთანეთს გაუზიარონ საუკეთესო 

პრაქტიკა სოციალურ ინკლუზიაზე, სიღარიბესა და პენსიებზე;
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● მხარს უჭერს ტრენინგს, უნარების განვითარებას და მეწარმეობას;
● ქმნის კანონებს შრომითი უფლებების, სამუშაოზე დისკრიმინაციის აღმოფხვრის და 

სოციალური დაცვის სქემების კოორდინირების თაობაზე და მონიტორინგს უწევს მათ 
განხორციელებას.24 

სოციალური დაცვის მოდერნიზების, ღია შიდა საზღვრების, სიღარიბის დაძლევის 
ძალისხმევის, ტრენინგის და უნარების განვითარების პროგრამების და სხვა აქტივობების 
მეშვეობით, ევროკავშირში გაწევრიანება სარგებელს მოუტანს საქართველოს სამუშაო 
ძალას და ხელს შეუწყობს უმუშევრობის სტაბილიზებას და შემცირებას.

2. საქართველოს მოქალაქეების ჯანმრთელობის გაუმჯობესება

ევ რო კავ ში რის სო ცი ალ ური პო ლი ტი კა არა მხო ლოდ მო ქა ლა ქე თა და საქ მე ბა ზე ახ დენს 
და დე ბით გავ ლე ნას, არ ამ ედ მნიშ ვნე ლო ვა ნ ფაქ ტორს წარ მო ად გენს ჯან მრთე ლო ბის ხელ
შეწყო ბა ში. რო დე საც საქ მე ეხ ება სა ქარ თვე ლო ში ჯან მრთე ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას, ძი რი
თად პრობ ლე მე ბად სა ხელ დე ბა 1. ქვეყ ნის ჯან დაც ვის და ფი ნან სე ბის სის ტე მის ნაკ ლო ვა ნე
ბე ბი და 2. სა მე დი ცი ნო სერ ვი სე ბის არ ას წო რი რე გუ ლი რე ბა.
 
ევ რო კავ შირ ში მოქ მე დებს ყოვ ლის მომ ცვე ლი კა ნონ მდებ ლო ბა ცხო ველ თა და ავ ად ებ ებ ის 
ეპ იდ ემი ის შე სა ჩე რებ ლად. ევ რო კავ შირ ში ცხო ვე ლე ბის გა და ად გი ლე ბა თა ვი სუფ ლად არ
ის შე საძ ლე ბე ლი და ევ რო კავ შირ ში მოქ მე დებს ეპ იდ ემი ის დრო ულ ად შე ჩე რე ბის მე ქა ნიზ
მე ბი.25 ას ეთი მე ქა ნიზ მე ბია გაფ რთხი ლე ბის სის ტე მა, რო მე ლიც ად ამი ან ებს იც ავს იყ ვნენ 
მა ღა ლი რის კის შემ ცვე ლი პრო დუქ ტე ბის გან, სა წარ მოო ჯაჭ ვის მიკ ვლე ვა დო ბა და ყვე ლა 
გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას სიფ რთხი ლის ზო მე ბის წი ნას წარ გათ ვა ლის წი ნე ბა საკ ვე ბით 
გა მოწ ვე ული პო ტენ ცი ური საფ რთხის პრე ვენ ცი ის თვის. შე საძ ლოა, ვინ მენ იფ იქ როს, რომ 
ას ეთი სა ვალ დე ბუ ლო რე გუ ლა ცი ებ ის შეს რუ ლე ბის ტვირ თი შე აფ ერ ხებს იმ ქვეყ ნე ბის სა
სოფ ლოსა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის ექ სპორ ტს, რომ ლე ბიც ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან დე ბი ან, 
მაგ რამ ეს ასე არ არ ის. რე გერ სი ული მო დე ლით ჩა ტარ და სა ქარ თვე ლოს და აღ მო სავ ლეთ 
პარ ტნი ორ ობ ის ქვეყ ნე ბის სა სოფ ლოსა მე ურ ნეო ექ სპორ ტის ან ალ იზი 1994 წლი დან დღემ
დე და 20002008 წლებ ში. არც ერ თმა ან ალ იზ მა არ აჩ ვე ნა სა სოფ ლოსა მე ურ ნეო პრო დუქ
ცი ის ექ სპორ ტის რა იმე შე სამ ჩნე ვი კლე ბა ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ ის შე დე გად და ამ 4 
ან ალ იზ ის ყვე ლა ზე და ბა ლი Pსი დი დე იყო 0.442. თუ საქარ თვე ლოში ში შო ბენ, რომ ევ რო
კავ შირ ში ინ ტეგ რა ცია და აზი ან ებს სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის ექ სპორ ტს, ეს ში ში უს აფ უძ ვლია. 

სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის რე გუ ლა ცი ებ ის გარ და, რომ ლე ბიც ზო გა დად ჯან მრთე ლო ბას აუმ
ჯო ბე სებს, ევ რო კავ შირს ას ევე აქ ვს ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბა ყვე ლა მი სი მო ქა ლა ქის თვის 
ინ კლუ ზი ური, მა ღალ ხა რის ხი ანი ჯან დაც ვის უზ რუნ ველ ყო ფა ზე და ხელს უწყობს ჯან დაც ვის 
ახ ალი ტექ ნო ლო გი ებ ის კვლე ვას. მი სი „ჯან დაც ვის მე სა მე პროგ რა მის“ ბი უჯ ეტი 449.4 მი ლი
ონი ევ როა და ის 4 ამ ოც ან ას ემ სა ხუ რე ბა:

1. ჯანმრთელობის ხელშეწყობა, დაავადებების პრევენცია და ჯანსაღი ცხოვრების წესის 
სტიმულირება „ჯანმრთელობა ყველა პოლიტიკაში“ პრინციპის გზით;

2. ევროკავშირის მოქალაქეების დაცვა ჯანმრთელობისთვის საზიანო, ტრანსსასაზღვრო 
საფრთხეებისგან;

3. ინოვაციური, ეფექტიანი და მდგრადი ჯანდაცვის სისტემების ხელშეწყობა;
4. ევროკავშირის მოქალაქეებისთვის მაღალხარისხიანი, უსაფრთხო ჯანდაცვის ხელ

მისაწვდომობის გაუმჯობესება.26

ამ ამ ოც ან ებ ის ფარ გლებ ში, ევ რო კავ ში რი ახ ორ ცი ელ ებს სპე ცი ფი კურ ღო ნის ძი ებ ებს, რომ 
შე იქ მნას ევ რო კავ ში რის სა ერ თო სტან დარ ტე ბი ჯან დაც ვის პრო დუქ ტე ბი სა და სერ ვი სე ბის
თვის, მოხ დეს სა უკ ეთ ესო პრაქ ტი კის იდ ენ ტი ფი ცი რე ბა (რო გო რი ცაა და ავ ად ებ ის მარ თვის 

24 „დასაქმება და სოციალური საკითხები“, europa.eu.
25 „სურსათის უვენბლობა ევროკავშირში“, europa.eu.
26 „ევროკავშირის ჯანდაცვის პროგრამა“, europa.eu.
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და ჯან მრთე ლო ბის ხელ შეწყო ბის ღო ნის ძი ებ ები) და ას ევე, უზ რუნ ველ ყოს და ფი ნან სე ბა 
ჯან დაც ვის პრო ექ ტე ბის თვის. ევ რო კავ ში რის ვებ გვერ დის თა ნახ მად, ევ რო პუ ლი ჯან დაც ვის 
გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად ევ რო კავ შირს გა მო ყო ფი ლი აქ ვს 7.5 მი ლი არ დი ევ რო კვლე ვე ბის თვის 
20142020 წლებ ში.

ა. სიცოცხლის ხანგრძლივობა

მარ თა ლია, ყვე ლა ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი პროგ რა მა მნიშ ვნე ლო ვა ნია და ხელს უწყობს 
ევროკავშირის მიზანს გააუმჯობესოს მოსახლეობის ჯანმრთელობა, მაგ რამ უნ და გავ ცდეთ 
იდე ოლ ოგი ებ ის ჩარ ჩოს და გა ვა ან ალ იზ ოთ ფაქ ტობ რი ვი მო ნა ცე მე ბი, რომ დავ რწმუნ დეთ, 
აქ ვს თუ არა რე ალ ურ ად დადებითი გავლენა ევ რო კავ ში რის მი ერ გან ხორ ცი ელ ებ ულ პო
ლი ტი კებ სა და ჯან დაც ვის სახელმძღვანელოებს. ევ რო კავ ში რის ჯან დაც ვის მო ნა ცე მე ბი 
რომ გა ვი აზ როთ, დიაგრამაზე 2.12 მო ცე მუ ლია ქა ლე ბის და კა ცე ბის სი ცოცხლის სა შუ ალო 
ხან გრძლი ვო ბა წლე ბის მი ხედ ვით ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში და სა ქარ თვე ლო ში. 

დიაგრამა 2.12: სიცოცხლის ხანგრძლივობა, კაცი და ქალი (წლები)
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წყარო: მსოფლიო ბანკის მონაცემები

2.12 დი აგ რა მი დან ჩანს, რომ 2005 წლის შემ დეგ, სი ცოცხლის ხან გრძლი ვო ბა რო გორც კა
ცე ბის, ას ევე ქა ლე ბის შემ თხვე ვა ში (თუმ ცა, გან სა კუთ რე ბით კა ცე ბის შემ თხვე ვა ში) უფ რო 
სწრა ფი ტემ პით მა ტუ ლობს ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში, ვიდ რე სა ქარ თვე ლო ში. ეკ ონ ომ იკ ური 
მო დე ლი 95.6%იანი სან დო ობ ის დო ნით აჩ ვე ნებს ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რი რე ბის პო ზი ტი ურ 
გავ ლე ნას კა ცე ბის სი ცოცხლის ხან გრძლი ვო ბა ზე, სა ქარ თვე ლოს შე სა ბა მის მაჩ ვე ნე ბელ თან 
შე და რე ბით; მო დე ლი 98.7%იანი სან დო ობ ის დო ნით აჩ ვე ნებს იმ ავ ეს ქა ლე ბის შემ თხვე ვა ში.

მარ თა ლია, ზე მოთ მო ცე მუ ლი დიაგრამებით შე საძ ლე ბე ლია შე ვა და როთ სი ცოცხლის ხან
გრძლი ვო ბა ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლო ში ბო ლო 16 წლის გან მავ ლო ბა ში, მაგ რამ 
ის ინი სრულ სუ რათს არ ას ახ ავს. ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ ამ დე შეს წავ ლილ 12 ქვე ყა
ნა ში, ის ევე, რო გორც სა ქარ თვე ლო ში, სი ცოცხლის ხან გრძლი ვო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი თით
ქმის უც ვლე ლი იყო. 1966დან 2004 წლამ დე ევ რო კავ ში რის ამ ქვეყ ნებ ში სი ცოცხლის ხან
გრძლი ვო ბა მხო ლოდ 3.15 წლით გა იზ არ და კა ცე ბის შემ თხვე ვა ში. თუმ ცა, 2005დან 2016 
წლამ დე სი ცოცხლის ხან გრძლი ვო ბამ 3.26 წლით მო იმ ატა, ანუ თუმცა, აუცილებლად უნდა 
აღინიშნოს, რომ ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ იდ ან 11 წე ლი წად ში სი ცოცხლის ხან გრძლი
ვო ბა უფ რო სწრა ფი ტემ პით გა იზ არ და, ვიდ რე გა წევ რი ან ებ ამ დე 38 წლის გან მავ ლო ბა ში. 
ძნე ლია, დაამ ტკი ცო, რომ სი ცოცხლის ხან გრძლი ვო ბის ეს მა ტე ბა მხო ლოდ ევ რო კავ შირ
ში ინ ტეგ რი რე ბის გა მო მოხ და; აქ, ნამ დვი ლად, ბევ რი სხვა ფაქ ტო რი მოქ მე დებს. თუმ ცა, 
ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რი რე ბის შემ დგომ წლებ ში ამ ახ ალ წევრ ქვეყ ნებ ში სი ცოცხლის ხან
გრძლი ვო ბის ზრდა უფ რო მკვეთ რია წი ნა 38 წლი ან პე რი ოდ თან შე და რე ბით. ევ რო კავ ში
რის ფო კუ სი რე ბა ჯან დაც ვის ხელ მი საწ ვდო მო ბა ზე, და ავ ად ებ ათა პრე ვენ ცი ასა და ჯან სა ღი 
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ცხოვ რე ბის წე სის პო პუ ლა რი ზა ცი აზე (რაც მო იც ავს ვარ ჯი შის წა ხა ლი სე ბას და თამ ბა ქოს 
მოხ მა რე ბის შემ ცი რე ბას), რო გორც ჩანს, რა ღაც პო ზი ტი ურ ეფ ექ ტს მა ინც ახ დენს მო ქა ლა
ქე ებ ის ჯან მრთე ლო ბის მდგო მა რე ობ აზე. 

სხვა მაკროეკონომიკური ეფექტები

სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ ეკ ონ ომ იკ ური ინ დი კა ტო რე ბის ზრდის საპ როგ ნო ზო მაჩ ვე ნებ
ლე ბის შემ დე გი ცხრი ლი გა მო აქ ვეყ ნა, რო მელ თა მიღ წე ვაც 2020 წლის თვის სურს:

მაჩვენებელი მიმდინარე 
მაჩვენებელი

საპროგნოზო 
მაჩვენებელი

მშპ ერთ სულ მოსახლეზე (ლარი, ნომინალური) 5811.7 13,000
მშპ ერთ სულ მოსახლეზე (ლარი, მუდმივ ფასებში) 5811.7 9200
ჯინის კოეფიციენტი 0.41 0.35
ინფლაცია (%) 2.4 3.0
უმუშევრობა (%) 15.0 <12
გადასახადები (წილი მშპში, %) 24 25
ექსპორტი (საქონელი და მომსახურება, წილი მშპში, %) 45 65
მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი (წილი მშპში, %) >10 6
სახელმწიფო ვალის მიმართება მშპსთან (%) 34 <40

წყარო: საქართველოს მთავრობა.

ეკ ონ ომ იკ ურ კე თილ დღე ობ ას თან, და საქ მე ბა სა თუ ჯან მრთე ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
ინ დი კა ტო რე ბის გარ და, რომ ლე ბიც ამ ან გა რიშ ში გა ვა ან ალ იზ ეთ, არ სე ბობს სხვა მაკ რო
ეკ ონ ომ იკ ური ინ დი კა ტო რე ბიც, რო მელ თა გან ხილ ვაც მნიშ ვნე ლო ვა ნია. უკ ვე ვნა ხეთ, რომ 
ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რა ცია ამ ცი რებს უმ უშ ევ რო ბას და ზრდის სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე
ბის ექ სპორ ტს; ამ რი გად, მომ დევ ნო ქვე თა ვი და ეთ მო ბა ევ რო კავ ში რის ზე გავ ლე ნას სხვა 
ინ დი კა ტო რებ ზე, კერ ძოდ: მიმ დი ნა რე ან გა რი შის დე ფი ციტ სა და ერ ოვ ნულ და ნა ზოგ ზე.

1. მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი

სა ქარ თვე ლო ში მიმ დი ნა რე ან გა რი შის დე ფი ცი ტის მა ღა ლი დო ნეა, რაც ქვე ყა ნას მაკ რო ეკ
ონ ომ იკ ური რის კე ბის წი ნა შე მოწყვლადს ხდის. ხე ლი სუფ ლე ბის გათ ვლე ბით, ამ დე ფი ცი
ტის გა მო წმინ და უცხო ური ვალ დე ბუ ლე ბე ბი მშპის თით ქმის 100%ს შე ად გენს.27 ხე ლი სუფ
ლე ბა აცხა დებს, რომ მა ღა ლი დე ფი ცი ტი და გა რე რე ფი ნან სი რე ბის სა ჭი რო ება (კა პი ტა ლის 
შე მო დი ნე ბა ში მო ულ ოდ ნე ლი ცვლი ლე ბე ბის შემ თხვე ვა ში), სა ქარ თვე ლოს ზო გად ეკ ონ ომ
იკ ურ მოწყვლა დო ბას ზრდის. ამ იტ ომ, სა ქარ თვე ლო სტრა ტე გი ულ მიზ ნად ის ახ ავს მიმ დი
ნა რე ან გა რი შის დე ფი ცი ტის შემ ცი რე ბას და იმ ედ ოვ ნებს, რომ 2020 წლამ დე შეძ ლებს ამ 
დე ფი ციტის 6%მდე შემ ცი რე ბას და შემ დგო მი კლე ბის ტენ დენ ცი ის მიღ წე ვას.

მიმ დი ნა რე ან გა რი შის დე ფი ცი ტის შემ ცი რე ბას სა ქარ თვე ლო ძი რი თა დად აპ ირ ებს თა ვი სუ
ფალ ვაჭ რო ბა ზე შე თან ხმე ბე ბის გა ფორ მე ბით და ექ სპორ ტის გაზ რდით, რა საც, რო გორც 
ცნო ბი ლია, ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რი რე ბა ძა ლი ან უწყობს ხელს. თუ მიმ დი ნა რე ან გა რი შის 
დე ფი ცი ტის შემ ცი რე ბის ერთერ თი მე თო დი ექ სპორ ტის მე ტი ინ ტეგ რი რე ბაა, მა შინ ევ რო

27 „საქართველო 2020“, 14.
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კავ ში რის წევრ ქვეყ ნებ ში მიმ დი ნა რე ან გა რი შის უფ რო და ბა ლი სა შუ ალო დე ფი ცი ტი უნ და 
იყ ოს, ვიდ რე არ აწ ევრ ქვეყ ნებ ში. მომ დევ ნო დი აგ რა მა 3.1 ას ახ ავს ევ რო კავ ში რის 12 ქვეყ
ნის, აღ მო სავ ლეთ პარ ნტი ორ ობ ის ქვეყ ნე ბის და სა ქარ თვე ლოს მიმ დი ნა რე ან გა რი შის ბა
ლან სს 20022003 წლებ ში (ანუ, უშუ ალ ოდ ინ ტეგ რა ცი ის წინ) და 20152016 წლებ ში (ბო ლო 
ხელ მი საწ ვდო მი მო ნა ცე მე ბი):

დიაგრამა 3.1: მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი (მშპის %)
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წყარო: მსოფლიო ბანკის მონაცემები.

რო გორც 3.1 დი აგ რა მი დან ჩანს, ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რი რე ბის შემ დეგ წევ რმა ქვეყ ნებ მა 
არა მარ ტო მიმ დი ნა რე ან გა რი შის დე ფი ცი ტის შემ ცი რე ბა შეძ ლეს, არ ამ ედ ამ დე ფი ცი ტის 
პრო ფი ცი ტად გარ დაქ მნაც. მო დე ლის გათ ვლე ბი, რო მელ შიც 1994 წლი დან დღემ დე არ სე
ბუ ლი მო ნა ცე მე ბია გა მო ყე ნე ბუ ლი, 97.8%იანი სან დო ობ ის დო ნით აჩ ვე ნებს, რომ სა ქარ
თვე ლოს თან შე და რე ბით, ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რა ცია ას ოც ირ დე ბა მიმ დი ნა რე ან გა რი შის 
ბა ლან სის ზრდას თან. კო ეფ იცი ენ ტი არ ის 5.79ს, რაც უდ რის მიმ დი ნა რე ან გა რი შის ბა ლან
სის 5.79 პრო ცენ ტუ ლი პუნ ქტით ზრდას ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ ის შე დე გად.

ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რა ცი ის შე დე გად მიმ დი ნა რე ან გა რი შის დე ფი ცი ტის მას შტა ბუ რი შემ
ცი რე ბის გარ და, რა საც დიდ წი ლად ექ სპორ ტის ზე მოთ ნახ სე ნე ბი მკვეთ რი ზრდა გა ნა პი
რო ბებს, მაკ რო ეკ ონ ომ იკ ური მოწყვლა დო ბა კი დევ ერ თი გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი მნიშ ვნე
ლო ვა ნი ფაქ ტო რია სა ქარ თვე ლოს ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ თან შე და რე ბი სას. სა ქარ თვე ლო 
აღი არ ებს, რომ მის მიმ დი ნა რე ან გა რი შის ბა ლან სზე გავ ლე ნას ახ დენს კა პი ტა ლის შე მო დი
ნე ბის არ ასა იმ ედო წყა რო ები და სა გა რეო შო კე ბი, და ქვე ყა ნა ეძ ებს და ფი ნან სე ბის უფ რო 
სტა ბი ლურ წყა რო ებს, რო გო რე ბი ცაა პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ები და დო ნო რუ ლი 
და ფი ნან სე ბა. დრო ის გარ კვე ული პე რი ოდ ის მო ნა ცე მე ბი გვიჩ ვე ნებს, რომ 2009 წლი დან 
მიმ დი ნა რე ან გა რი შის ბა ლან სი დას ტა ბი ლურ და და თან მიმ დევ რუ ლად იზ რდე ბა ევ რო კავ
ში რის ქვეყ ნებ ში, სა ქარ თვე ლოს მიმ დი ნა რე ან გა რი შის ბა ლან სს კი მერ ყე ობა ახ ასი ათ ებს.
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დიაგრამა 3.2: მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი (მშპის %)
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ბლოკის ქვეყნები

ევროკავშირის
ქვეყნები

საქართველო

წყარო: მსოფლიო ბანკის მონაცემები.

წი ნა ან ალ იზ ებ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ლებ მაც აჩ ვე ნა ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რი რე ბის 
და დე ბი თი ეფ ექ ტი ექ სპორ ტის, პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის (შე მო დი ნე ბა და გა დი
ნე ბა) და სხვა ინ დი კა ტო რებ ზე, არ უნ და იყ ოს გა საკ ვი რი, რომ ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რი რე ბა 
ხელს უწყობს წევრ ქვეყ ნებს, მი აღ წი ონ მიმ დი ნა რე ან გა რი შის ბა ლან სის სტა ბი ლუ რო ბას 
და მდგრა დო ბას. თუ სა ქარ თვე ლოს ას ეთ ივე გა უმ ჯო ბე სე ბის მიღ წე ვა სურს, მი სი პრი ორ იტ
ეტი ევ რო კავ შირ ში სრუ ლი ინ ტეგ რა ცია უნ და იყ ოს.

2. ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა

მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკ ური ფო რუ მის 2017 წლის „მე ნე ჯერ თა აზ რის კვლე ვის“ თა ნახ მად, ფი
ნან სებ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბა მე ორე ყვე ლა ზე სე რი ოზ ული პრობ ლე მაა სა ქარ თვე ლო ში ბიზ
ნე სის კე თე ბის თვალსაზრისით.28 გარ და ამ ისა, მსოფ ლიო ეკ ონ ომ იკ ური ფო რუ მის 20172018 
წლე ბის „გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის ან გა რი შის“ თან ხმად, სა ქარ თვე ლო 92ე 
ად გილ ზეა 137 ქვე ყა ნას შო რის ფი ნან სუ რი სერ ვი სე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბით. ად გი ლობ რი
ვი კა პი ტა ლის ბაზ რებ ზე ფი ნან სე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბის კომ პო ნენ ტში სა ქარ თვე ლო 131ე 
ად გილ ზეა. სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბა აღი არ ებს, რომ ფი ნან სებ ზე ხელ მი საწ ვდო მო
ბა უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბი სა და ექ სპორ ტის გა ფარ თო ებ ის თვის და ამ 
სფე რო ში მთა ვარ შე მა ფერ ხე ბელ ფაქ ტო რად ას ახ ელ ებს ერ ოვ ნუ ლი და ნა ზო გე ბის და ბალ 
დო ნეს, რო მე ლიც ვერ უზ რუნ ველ ყოფს სა თა ნა დო ში და რე სურ სს ინ ვეს ტი ცი ებ ის თვის.29 ხე
ლი სუფ ლე ბის გან ცხა დე ბით, მდგრა დი ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის მი საღ წე ვად აუც ილ ებ ელია 
ერ ოვ ნუ ლი და ნა ზო გის გაზ რდა. ას ევე, ხე ლი სუფ ლე ბა მი უთ ით ებს, რომ სა ბან კო სექ ტო რის 
დე პო ზი ტე ბი, რომ ლე ბიც და ნა ზო გე ბის ერთერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი წყა როა, ლატ ვი აში 38%, 
ეს ტო ნეთ ში 56% და ჩე ხე თის რეს პუბ ლი კა ში 67% იყო მა შინ, რო დე საც სა ქარ თვე ლო ში ეს 
მაჩ ვე ნე ბე ლი მხო ლოდ 24%ს შე ად გენ და.

28 მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის 2017-2018 წლის „გლობალური კონკურენტიანობის ანგარიში“, 124.
29 „საქართველო 2020“, 56.
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ა. მთლიანი ეროვნული დანაზოგები

გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის იმ ავე ან გა რი შის თა ნახ მად, სა ქარ თვე ლო მე80 ად
გილ ზეა 137 ქვე ყა ნას შო რის მთლი ანი ერ ოვ ნუ ლი და ნა ზო გე ბის კომ პო ნენ ტში. სა ქარ თვე
ლოს მიზ ნად აქ ვს და სა ხუ ლი 2020 წლის თვის მი აღ წი ოს ერ ოვ ნუ ლი და ნა ზო გე ბის 25%28%
იან წილს მშპში.

დიაგრამა 3.3: მთლიანი ეროვნული დანაზოგები (მშპის %)
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საქართველო

წყარო: მსოფლიო ბანკის მონაცემები.

ორ ივე პე რი ოდ ის, ანუ 20002008 წლე ბის და 1994 წლი დან დღემ დე მო ნა ცე მე ბის გა მო ყე
ნე ბით შეს რუ ლე ბუ ლი რეგ რე სი ული ან ალ იზი 99.9%იანი სან დო ობ ის დო ნით აჩ ვე ნებს რო
გორც მშპში მთლი ანი და ნა ზო გე ბის წი ლის, ას ევე მთლი ან ერ ოვ ნულ შე მო სა ვალ ში მთლი
ანი და ნა ზო გე ბის წი ლის შემ თხვე ვა ში, რომ სა ქარ თვე ლოს თან შე და რე ბით, ევ რო კავ ში რის 
ქვეყ ნებ ში ერ ოვ ნუ ლი და ნა ზო გე ბის დო ნე ებ ის ზრდა ზე გავ ლე ნა ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რა
ცი ამ იქ ონია; ას ევე, აჩ ვე ნებს, რომ ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ება ხელს უწყობს ერ ოვ ნუ ლი 
და ნა ზო გე ბის ჯან საღ დო ნე ზე სტა ბი ლუ რად შე ნარ ჩუ ნე ბას, რაც, თა ვის მხრივ, ეკ ონ ომ იკ ის 
გან ვი თა რე ბის სტი მუ ლი რე ბას ახ დენს. ამ ის სა პი რის პი როდ, სა ქარ თვე ლო შო და ნა ზო გე ბის 
დო ნე ები არ ას ტა ბი ლუ რია, რაც გან ვი თა რე ბას აფ ერ ხებს.

ეს არ არ ის ის ინ დი კა ტო რი, რომ ლის მყი სი ერ გა უმ ჯო ბე სე ბა საც უნ და ვე ლო დეთ ევ რო კავ
შირ ში გა წევ რი ან ებ ის შე დე გად, რად გან მთლი ანი ერ ოვ ნუ ლი და ნა ზო გე ბის მნიშ ვნე ლო ბი
დან გა მომ დი ნა რე, და ნა ზო გე ბის ძა ლი ან მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბი შე საძ ლოა არ ას აკ მა რის 
სა ერ თო მოხ მა რე ბა ზე მი უთ ით ებ დეს. ერ თის მხრივ, ვხე დავთ, რომ ხან გრძლი ვი პე რი ოდ ის 
გან მავ ლო ბა ში ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში და ნა ზო გე ბის უფ რო მა ღა ლი დო ნე ები იყო ვიდ
რე სა ქარ თვე ლო ში. თუმ ცა, უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნია ის, რომ ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რი რე
ბის შემ დეგ, წევ რმა ქვეყ ნებ მა ერ ოვ ნუ ლი და ნა ზო გე ბის სტა ბი ლუ რი დო ნე ები ეკ ონ ომ იკ
ური კრი ზი სის დრო საც კი შე ინ არ ჩუ ნეს. ამ ის სა პი რის პი როდ, სა ქარ თვე ლო ში და ნა ზო გე ბის 
დი დი მერ ყე ობა აღ ინ იშ ნე ბო და და გან სა კუთ რე ბუ ლი კლე ბა 20082009 წლე ბის რე ცე სი ის 
დროს იყო, რაც რუ სეთსა ქარ თვე ლოს ომ საც და ემ თხვა. დიაგრამაზე 3.4 ას ახ ულია სა ქარ
თვე ლოს და ნა ზო გე ბის ის ტო რი ული არ ას ტა ბი ლუ რო ბა.
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დიაგრამა 3.4: მთლიანი ეროვნული დანაზოგები (მშპის %)
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საქართველო

წყარო: მსოფლიო ბანკის მონაცემები.

ამ ით არ ვამ ბობთ, რომ ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ება ერ ოვ ნუ ლი და ნა ზო გე ბის გა უმ ჯო ბე სე
ბის ერ თა დერ თი გზაა, არ ამ ედ გაჩ ვე ნებთ, რომ ეს ერთერ თი გზაა. ევ რო კავ ში რის კო ორ
დი ნი რე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური პო ლი ტი კის მეშ ვე ობ ით სა ხელ მწი ფო ფი ნან სე ბის ნორ მა ლი ზე
ბა და ეფ ექ ტი ან ობ ის გა უმ ჯო ბე სე ბა სე რი ოზ ულ და დე ბით გავ ლე ნას მო ახ დენ და არა მარ ტო 
სა ქარ თვე ლოს მთლი ანი ერ ოვ ნუ ლი და ნა ზო გე ბის დო ნე ზე, არ ამ ედ მათ სტა ბი ლუ რო ბა ზეც.

ენერგეტიკა და გარემოზე ზემოქმედება

წი ნამ დე ბა რე კვლე ვა ში გა ან ალ იზ ებ ული ინ დი კა ტო რე ბის ბო ლო ჯგუ ფი ეხ ება ევ რო კავ ში რის 
როლს ენ ერ გო სექ ტო რის ცვლი ლე ბას და მი სი წევ რი ქვეყ ნე ბის გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბას.

1. ენერგორესურსების იმპორტი

სტა ბი ლუ რი და თვით კმა რი ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის ხელ შე საწყო ბად, სა ქარ თვე ლომ ენ ერ
გო სექ ტო რის ერთერთ მთა ვარ მიზ ნად ენ ერ გო რე სურ სე ბის იმ პორ ტის შემ ცი რე ბა და ენ
ერ გო და მო უკ იდ ებ ლო ბის გაძ ლი ერ ება და ას ახ ელა. დრო თა გან მავ ლო ბა ში ევ რო კავ ში რის 
ახ ლად გა წევ რი ან ებ ულ ქვეყ ნებ სა და სა ქარ თვე ლო ში ენ ერ გო რე სურ სე ბის იმ პორ ტში მომ
ხდა რი ცვლი ლე ბე ბის გა ან ალ იზ ებ ამ შემ დე გი სუ რა თი მოგ ვცა:

მა შინ რო დე საც 20042014 წლებ ში სა ქარ თვე ლო ში ენ ერ გო იმ პორ ტი მნიშ ვნე ლოვ ნად გა იზ
არ და  28.2%ით, ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ მა ოდ ნავ შე ამ ცი რეს და მო კი დე ბუ ლე ბა ენ ერ გო
იმ პორ ტზე. აშ კა რაა, რომ მთლი ანი ენ ერ გო მოხ მა რე ბის თვალ საზ რი სით, ევ რო კავ ში რის ეს 
ქვეყ ნე ბი, სა შუ ალ ოდ, უფ რო თვით კმა რე ბი არი ან, ვიდ რე სა ქარ თვე ლო; თუმ ცა, შე საძ ლოა 
უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყ ოს იმ ის გა მოკ ვლე ვა, თუ რა არ ის ამ თვით კმა რო ბის მი ზე ზე ბი, ანუ 
რა ტი პის ენ ერ გო რე სურ სებს მო იხ მა რენ ეს ქვეყ ნე ბი.
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დიაგრამა 4.1: ენერგორესურსების წმინდა იმპორტი (მთელი ენერგომოხმარების %)
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წყარო: მსოფლიო ბანკის მონაცემები.

2. განახლებადი ენერგორესურსების მოხმარება

ევ რო კავ ში რის ეკ ონ ომ იკ ური ზრდის სა ხელ მძღვა ნე ლო პრინ ცი პია „მდგრა დი გან ვი თა რე
ბა, რო მე ლიც ემ ყა რე ბა და ბა ლან სე ბულ ეკ ონ ომ იკ ურ ზრდას და ფა სე ბის სტა ბი ლუ რო ბას, 
კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ ას სრუ ლი და საქ მე ბი თა და სო ცი ალ ური პროგ რე
სით და გა რე მოს დაც ვას“.30 სა ქარ თვე ლო მსგავ სი ჩარ ჩოს მი ღე ბას ცდი ლობს: მთავ რო ბა 
აცხა დებს, რომ იგი წა ახ ალ ის ებს ის ეთი პირ და პი რი უცხო ური ინ ვეს ტი ცი ებ ის შე მო დი ნე ბას, 
რომ ლე ბიც ფო კუ სი რე ბუ ლი იქ ნე ბა გა რე მოს დაც ვა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი რე სურ სდამ ზო გა
ვი ტექ ნო ლო გი ებ ის და ნერ გვა ზე და „მწვა ნე“ ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბა ზე. ევ რო კავ ში რის 
ქვეყ ნე ბის ვებ გვერ დებ ზე „მწვა ნე“ ეკ ონ ომ იკ ას თან და კავ ში რე ბით წე რია, რომ „კლი მა ტის 
ცვლი ლე ბის პრობ ლე მის დაძ ლე ვა ახ ლა და ზო გავს ად ამი ან ურ და ეკ ონ ომ იკ ურ რე სურ სებს 
გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ში. ეკ ოლ ოგი ურ ად სუფ თა ტექ ნო ლო გი ებ ზე მზარ დი მოთხოვ ნა 
ას ევე ევ რო პის ეკ ონ ომ იკ ის მო დერ ნი ზე ბის, „მწვა ნე“ გან ვი თა რე ბის და სა მუ შაო ად გი ლე ბის 
შექ მნის შე საძ ლებ ლო ბებს იძ ლე ვა“.31 აშ კა რაა, რომ სა ქარ თვე ლო საც და ევ რო კავ შირ საც 
ეს მით, რომ აუც ილ ებ ელია ეკ ოლ ოგი ურ ად სუფ თა ეკ ონ ომ იკ ის გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბა 
და გა რე მო ზე გან ვი თა რე ბის ზე მოქ მე დე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა ნე ბის მი ერი პო ლი ტი კის გან
ხორ ცი ელ ებ ამ დე. 

გლო ბა ლუ რი დათ ბო ბით გა მოწ ვე ული სა ერ თა შო რი სო მას შტა ბის და ნა კარ გე ბის შე სამ ცი
რებ ლად მწვა ნე ეკ ონ ომ იკ ის ზრდის მნიშ ვნე ლო ბა უკ ვე აშ კა რაა. თუმ ცა, ამ სა ერ თა შო რი სო 
და ნა კარ გე ბის გარ და სა ქარ თვე ლოს და ინ ტე რე სე ბა გან ვი თა რე ბის გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე
ბით გან პი რო ბე ბუ ლია იმ ით, რომ „სა ქარ თვე ლო მსოფ ლი ოს მთი ან რე გი ონ ებს შო რის სტი
ქი ური მოვ ლე ნე ბის მხრივ ერთერთ სენ სი ტი ურ ქვე ყა ნას წარ მო ად გენს“.32 ამ იტ ომ, მნიშ
ვნე ლო ვა ნია გან ვი თა რე ბის გა რე მო ზე ზე მოქ მე დე ბის სა თა ნა დო შე ფა სე ბის ჩა ტა რე ბა, რაც 
მო იც ავს სა ქარ თვე ლოს ეკ ონ ომ იკ ის მო დერ ნი ზე ბას გა ნახ ლე ბა დი ენ ერ გო რე სურ სე ბის და 
მწვა ნე ტექ ნო ლო გი ებ ის ხელ შეწყო ბის მი მარ თუ ლე ბით. 

30 „ევროკავშირის მოკლე მიმოხილვა“, europa.eu.
31 „კლიმატის პროგრამა“, europa.eu.
32 „საქართველო 2020“, 38.
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დიაგრამა 4.2: განახლებადი ენერგორესურსების მოხმარება
(მთლიანი საბოლოო ენერგომოხმარების %)
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ბლოკის ქვეყნები

წყარო: მსოფლიო ბანკის მონაცემები.

დი აგ რა მა 4.2 აჩ ვე ნებს იმ ტენ დენ ცი ას, რაც, რო გორც წი ნამ დე ბა რე ან ალ იზ მა აჩ ვე ნა, სა ერ
თოა ეკ ონ ომ იკ ური ინ დი კა ტო რე ბის თვის: თუ კონ კრე ტუ ლი ინ დი კა ტო რის (ამ შემ თხვე ვა ში, 
გა ნახ ლე ბა დი ენ ერ გი ის მოხ მა რე ბა) სა შუ ალო მაჩ ვე ნე ბე ლი აღ მო სავ ლეთ პარ ნტი ორ ობ ის 
ქვეყ ნებ ში აღ ემ ატ ებ ოდა ევ რო კავ ში რის მო მა ვა ლი წევ რე ბის შე სა ბა მის მაჩ ვე ნებ ლებს, 2004 
წელს ევ რო კავ შირ ში ინ ტე გრი რე ბის შემ დეგ, ეს ტენ დენ ცია შე მობ რუნ და. 2005 წლის თვის 
ევ რო კავ ში რის ახ ალი წევ რი ქვეყ ნე ბის გა ნახ ლე ბა დი ენ ერ გი ის მოხ მა რე ბა უკ ვე აღ ემ ატ
ებ ოდა აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი ორ ობ ის ქვეყ ნე ბის შე სა ბა მის მოხ მა რე ბას; 2015 წლის თვის კი, 
ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში გა ნახ ლე ბა დი ენ ერ გი ის მოხ მა რე ბა, სა შუ ალ ოდ, თით ქმის 20%ს 
შე ად გენ და, ხო ლო აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი ორ ობ ის ქვეყ ნებ ში შე სა ბა მი სი მაჩ ვე ნე ბე ლი უც
ვლე ლი დარ ჩა და 10%12% შო რის მერ ყე ობ და. გა ნახ ლე ბა დი ენ ერ გი ის მოხ მა რე ბა ში ას
ეთი ზრდა არ არ ის შემ თხვე ვი თო ბა: ევ რო კავ შირ მა გან საზღვრა ენ ერ გო მოხ მა რე ბის მიზ
ნე ბი 2020 წლის თვის და 2030 წლის თვის:

2020 წლის მიზნები:
−	 სათბურის აირების შემცირება მინიმუმ 20%ით 1990 წლის დონესთან შედარებით
−	 ენერგიის 20%ის მიღება განახლებადი წყაროებიდან
−	 ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება 20%ით

მიზნები 2030 წლისთვის:
−	 სათბურის აირების ემისიის 40%ით შემცირება
−	 ევროკავშირის მინიმუმ 27% ენერგიის მიღება განახლებადი წყაროებიდან
−	 ენერგოეფექტურობის გაზრდა 27%30%ით.33 

იმ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ევ რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნე ბის იმ ჯგუფ ში, რო მელ საც აქ შე
ვის წავ ლით, გა ნახ ლე ბა დი ენ ერ გი ის გა მო ყე ნე ბა 2015 წელს უკ ვე 20%ს უახ ლოვ დე ბო და, 
ევ რო კავ ში რი დი დი ალ ბა თო ბით მი აღ წევს და სა ხულ მი ზანს. უკ ეთ რომ და ვი ნა ხოთ, რამ
დე ნად პრი ორ იტ ეტ ულია გა ნახ ლე ბა დი ენ ერ გი ის მოხ მა რე ბა ევ რო კავ შირ ში, ქვე მოთ მო
ცე მულ დი აგ რა მაზე 4.3 ნაჩ ვე ნე ბია ზრდის ტენ დენ ცია 2004 წლი დან. წლე ბის გან მავ ლო ბა ში 
გა ნახ ლე ბა დი ენ ერ გი ის მოხ მა რე ბის აგ რე გი რე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის ნაც ვლად, დი აგ რა მა 4.3, 
აჩ ვე ნებს რო გორ შე იც ვა ლა წლე ბის გან მავ ლო ბა ში გა ნახ ლე ბა დი ენ ერ გი ის მოხ მა რე ბა ევ
რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში, აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი ორ ობ ის ქვეყ ნებ სა და სა ქარ თვე ლო ში.

33 „კლიმატი და ენერგოპაკეტი 2020“, europa.eu.
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დიაგრამა 4.3: განახლებადი ენერგიის მოხმარების ზრდა, 2004 წელი არის საბაზისო წელი 
(მთლიანი ენერგომოხმარების %)
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წყარო: მსოფლიო ბანკის მონაცემები.

1994 წლი დან დღემ დე პე რი ოდ ის რეგ რე სი ული ან ალ იზ ის მო დე ლი 98.1%იანი სან დო ობ ით 
აჩ ვე ნებს, რომ ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რა ცია იწ ვევს გა ნახ ლე ბა დი ენ ერ გი ის მოხ მა რე ბის მეტ 
ზრდას აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი ორ ობ ის ქვეყ ნებ თან შე და რე ბით. სა ქარ თვე ლოს თან შე და რე
ბის შემ თხვე ვა ში, მო დე ლი 99.9%იანი სან დო ობ ით აჩ ვე ნებს, რომ ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი
ან ება ზრდის გა ნახ ლე ბა დი ენ ერ გი ის მოხ მა რე ბას წევრ ქვეყ ნებ ში სა ქარ თვე ლოს შე სა ბა მის 
მაჩ ვე ნე ბელ ზე მე ტად. რეგ რე სი ული ან ალ იზ ის გა ან გა რი შე ბით, ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რა ცი
ამ წევრ ქვეყ ნებს შე აძ ლე ბი ნა, გა ეზ არ და გა ნახ ლე ბა დი ენ ერ გი ის მოხ მა რე ბა 17.72 პრო ცენ
ტუ ლი პუნ ქტით მე ტად, ვიდ რე იმ ავე პე რი ოდ ში სა ქარ თვე ლომ გა ზარ და. 4.3 დიაგრამას თუ 
შევ ხე დავთ, ეს გა ან გა რი შე ბა არ არ ის გა საკ ვი რი. მნიშ ვნე ლო ვა ნია აღ ვნიშ ნოთ, რომ სა
ქარ თვე ლოს გა ნახ ლე ბა დი ენ ერ გი ის მოხ მა რე ბა ბევ რად აღ ემ ატ ება რო გორც ევ რო კავ ში
რის, ას ევე აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი ორ ობ ის ქვეყ ნე ბის სა შუ ალო მოხ მა რე ბას. სა ქარ თვე ლო ში 
გა ნახ ლე ბა დი ენ ერ გი ის ამ ჟა მინ დე ლი მოხ მა რე ბა მთე ლი ენ ერ გო მოხ მა რე ბის 28.66%ს შე
ად გენს, ხო ლო ევ რო კავ ში რის შე სა ბა მი სი მაჩ ვე ნე ბე ლია 18.98%. თუმ ცა, ცვლი ლე ბე ბის გა
ან ალ იზ ება, რომ ლე ბიც აღ ინ იშ ნა 2004 წლის შემ დეგ (რო დე საც ამ ან ალ იზ ში შეს წავ ლი ლი 
ქვეყ ნე ბი ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან დნენ), გვაჩ ვე ნებს, რომ წევრ ქვეყ ნებ ში გა ნახ ლე ბა დი 
ენ ერ გი ის მოხ მა რე ბა 56.88%ით გა იზ არ და მა შინ, რო დე საც სა ქარ თვე ლო ში გა ნახ ლე ბა დი 
ენ ერ გი ის მოხ მა რე ბა 47.44%ით შემ ცირ და.

დასკვნა

წი ნამ დე ბა რე ან ალ იზ ში შე ვე ხეთ რამ დე ნი მე ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვან ეკ ონ ომ იკ ურ ინ დი კა
ტორს, რომ ლებ ზეც ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რი რე ბამ პო ზი ტი ური და მნიშ ვნე ლო ვა ნი გავ ლე ნა 
მო ახ დი ნა ახ ალ წევრ ქვეყ ნებ ში; მაგ რამ ეს არ არ ის სრუ ლი სია. რეგ რე სი ული ან ალ იზ ის 
შე დე გე ბი სრუ ლად შე გიძ ლი ათ იხ ილ ოთ თან დარ თულ ცხრი ლებ ში.

ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რი რე ბამ დი დი და ხში რად, მყი სი ერი ეკ ონ ომ იკ ური ცვლი ლე ბე ბი მო
უტ ანა წევრ ქვეყ ნებს ბევრ ინ დი კა ტორ ში, მათ შო რის, სა გა რეო ვაჭ რო ბა ში, და საქ მე ბა ში, 
ვა ლის სტა ბი ლი ზე ბა ში და გა ნახ ლე ბა დი ენ ერ გო რე სურ სე ბის მოხ მა რე ბა ში. თუ სა ქარ თვე
ლოს სურს გრძელ ვა დი ანი, თან მიმ დევ რუ ლი, სტა ბი ლუ რი და სა ყო ველ თაო ეკ ონ ომ იკ ური 
ზრდა კერ ძო სექ ტო რის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ობ ის გა უმ ჯო ბე სე ბის გზით, ას ევე სა კუ თა რი 
ხალ ხის უს აფ რთხო ება და და საქ მე ბა, ქვეყ ნის მთა ვა რი პრი ორ ტე ტი ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ
რა ცია და სა ბო ლოო მი ზა ნი გა წევ რი ან ება უნ და იყ ოს.
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დანართი

რეგრესია შემდეგნაირად იქნა აგებული:

Yინდიკატორი = β0 + β1ზემოქმედება + β 2პოსტ + β3ზემოქმედება*პოსტ + e

ეს რეგ რე სია გა მო ყე ნე ბუ ლია იმ იტ ომ, რომ ის ცდი ლობს გა მიჯ ნოს ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი
ან ებ ის ზე გავ ლე ნა ეკ ონ ომ იკ ურ ინ დი კა ტო რებ ზე, რომ ლებ საც შე ვის წავ ლით. მოკ ლედ აღ
ვწერ აქ გა მო ყე ნე ბულ თი თოეულ ცვლადს და შემ დეგ გან ვმარ ტავ, რას აჩ ვე ნებს თი თოეული 
მათ გა ნი. ყო ვე ლი ცვლა დი არ ის მუნ ჯი ცვლა დი, რო მელ საც აქ ვს 1ის მნიშ ვნე ლო ბა, რო დე
საც სწო რია და 0ის მნიშ ვნე ლო ბა, რო დე საც მცდა რია. ეს იმ ას ნიშ ნავს, რომ ამ ცვლა დე
ბის ეფ ექ ტი „ირ თვე ბა“ მხო ლოდ მა შინ, რო დე საც ის ინი სწო რია. ცვლადი "ზემოქმედება" 
აღნიშნავს ზემოქმედების ჯგუფს. ამ ან ალ იზ ში ზე მოქ მე დე ბის ჯგუ ფი წარ მოდ გე ნი ლია იმ 
ქვეყ ნე ბის კრე ბუ ლით, რომ ლე ბიც ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან დნენ და შე სა ბა მი სად, ყო ვე
ლი ამ ქვეყ ნის ზე მოქ მე დე ბის ცვლადს აქ ვს 1ის მნიშ ვნე ლო ბა, ხო ლო ევ რო კავ ში რის ყვე
ლა არ აწ ევ რი ქვეყ ნის, რო მელ საც შე ვის წავ ლით, ცვლა დის მნიშ ვნე ლო ბა არ ის 0. ცვლა დი 
„პოსტ“ აღ ნიშ ნავს იმ წელს, რომ ლის კონ კრე ტუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური ინ დი კა ტო რი ცაა გა ან ალ
იზ ებ ული. ყვე ლა შეს წავ ლი ლი ქვეყ ნის „პოსტ“ ცვლადს 2004 წლი სა და ყვე ლა წი ნა წლის
თვის (ანუ, ამ ქვეყ ნე ბის ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ ამ დე) აქ ვს 0ის მნიშ ვნე ლო ბა, ხო ლო 
2005 წლი სა და ყვე ლა შემ დგო მი წლის თვის აქ ვს 1ის მნიშ ვნე ლო ბა. უნ და აღ ინ იშ ნოს, 
რომ რუ მი ნე თის შემ თხვე ვა ში, რო მე ლიც ევ რო კავ შირ ში 2007 წელს გა წევ რი ან და, „პოსტ“ 
ცვლადს 1ის მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს 2008 წლი დან. ბო ლო ცვლა დი „ზე მოქ მე დე ბა*პოსტ“ არ ის 
მუნ ჯი ცვლა დი, რო მე ლიც „ზე მოქ მე დე ბის“ და „პოს ტის“ სი დი დე ებ ის ნამ რავ ლის ტო ლია. ეს 
ცვლა დი ტო ლია 1ის, რო დე საც ორ ივე „ზე მოქ მე დე ბაც“ და „პოს ტიც“ უდ რის 1ს, რაც იმ ას 
ნიშ ნავს, რომ ის ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ ული ქვეყ ნე ბის თვის ტო ლია 1ის მხო ლოდ გა
წევ რი ან ებ ის შემ დგომ წლებ ში.

ამ ან ალ იზ ის მე ქა ნიზ მი მი მარ თუ ლია იქ ით, რომ აჩ ვე ნოს სარ გე ბე ლი, რაც ქვეყ ნებ მა ევ
რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ ით მი იღ ეს იმ ქვეყ ნებ თან შე და რე ბის გზით, რომ ლე ბიც არ გა
წევ რი ან ებ ულ ან ევ რო კავ შირ ში. რას ნიშ ნავს მაშ ეს ცვლა დე ბი? და მო კი დე ბუ ლი ცვლა დი 
Y აღ ნიშ ნავს ეკ ონ ომ იკ ურ ინ დი კა ტორს, რო მელ საც შე ვის წავ ლით. ცვლა დი „ზე მოქ მე დე ბა“ 
აღ ნიშ ნავს თან და ყო ლილ გან სხვა ვე ბებს ჩვენს მი ერ შეს წავ ლილ ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ სა 
და ევ რო კავ ში რის არ აწ ევრ ქვეყ ნებს შო რის. მა გა ლი თად, ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებს, ჩვე ულ
ებ რივ, უფ რო მა ღა ლი მშპ აქ ვთ, ვიდ რე არ აწ ევრ ქვეყ ნებს, მაგ რამ ეს არ არ ის ის ფაქ ტო რი, 
რაც ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ ას შე იძ ლე ბა მი ეწ ერ ოს, რად გან მშპის ეს გან სხვა ვე ბე ბი 
2004 წლამ დე უკ ვე არ სე ბობ და. აი სწორედ ამ ას ას ახ ავს „ზე მოქ მე დე ბის“ ცვლა დი. „პოსტ“ 
ცვლა დი ას ახ ავს ამ ინ დი კა ტო რე ბის ცვლი ლე ბას დრო თა გან მავ ლო ბა ში. მა გა ლი თად, თუ 
დრო თა გან მავ ლო ბა ში რო მე ლი მე ეკ ონ ომ იკ ური ინ დი კა ტო რი მნიშ ვნე ლოვ ნად გა იზ არ და 
ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში, შე საძ ლოა ით ქვას, რომ ეს ზრდა ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ ამ 
გა მო იწ ვია. თუმ ცა, თუ იმ ავე პე რი ოდ ში ას ეთ ივე ზრდა აღ ინ იშ ნე ბო და ევ რო კავ ში რის არ
აწ ევრ ქვეყ ნებ ში, მა შინ ეს ზრდა ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ ით ვერ აიხ სნე ბა, არ ამ ედ აიხ
სნე ბა რა იმე სხვა მი ზე ზით. დრო თა გან მავ ლო ბა ში ზრდის სტი მუ ლი რე ბის სხვა ფაქ ტო რებს 
ას ახ ავს „პოსტ“ ცვლა დი. ბო ლო, „ზე მოქ მე დე ბა*„პოსტ“ ცვლა დი ყვე ლა ზე სა ინ ტე რე სოა ამ 
ან ალ იზ ში. ვი ნა იდ ან „ზე მოქ მე დე ბა“ და „პოსტ“ ცვლა დე ბი ას ახ ავს რო გორც თან და ყო ლილ 
გან სხვა ვე ბებს ევ რო კავ ში რის წევრ და არ აწ ევრ ქვეყ ნებს შო რის, ას ევე ზრდას დრო თა გან
მავ ლო ბა ში, „ზე მოქ მე დე ბა*პოსტ“ ცვლა დი ეკ ონ ომ იკ ურ ინ დი კა ტო რებ ში იმ ცვლი ლე ბე ბის 
ამ სახ ვე ლია, რომ ლე ბიც კონ კრე ტუ ლად ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ ას უკ ავ შირ დე ბა. მა
გა ლი თად, თუ 2004 წლამ დე ეკ ონ ომ იკ ური ინ დი კა ტო რი თა ნაბ რად იზ რდე ბო და, რო გორც 
წევრ, ას ევე არ აწ ევრ ქვეყ ნებ ში, მაგ რამ 2004 წლის შემ დეგ ამ ინ დი კა ტო რის ზრდის ტემ პი 
უფ რო სწრა ფია ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ ულ ქვეყ ნებ ში ვიდ რე არ აწ ევრ ქვეყ ნებ ში, ეს 
ზრდა ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რი რე ბით აიხ სნე ბა. ეკ ონ ომ იკ ური ინ დი კა ტო რის თვის შექ მნი ლი 
კო ეფ იცი ენ ტის მნიშ ვნე ლო ბა შემ დე გია:
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ამ რი გად, ეს კო ეფ იცი ენ ტი უდ რის ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის ეკ ონ ომ იკ ური ინ დი კა ტო რის 
სა შუ ალო სი დი დეს გა წევ რი ან ებ ის შემ დგომ წლებ ში გა მოკ ლე ბუ ლი ამ ქვეყ ნე ბის ეკ ონ ომ
იკ ური ინ დი კა ტო რის სა შუ ალო სი დი დე ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ ის წი ნა წელს და გა მოკ
ლე ბუ ლი ევ რო კავ ში რის არ აწ ევ რი ქვეყ ნე ბის შე სა ბა მი სი მაჩ ვე ნებ ლე ბი დრო ის იმ ავე პე რი
ოდ ში. ეს დაგ ვა ნა ხებს, რომ თუ გა წევ რი ან ებ ის შემ დგომ წლებ ში ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში 
ეკ ონ ომ იკ ური ინ დი კა ტო რე ბის ახ ალი ზრდა აღ ინ იშ ნა, რაც არ აწ ევრ ქვეყ ნებ ში არ აღ ნიშ ნუ
ლა, მა შინ ეკ ონ ომ იკ ური ინ დი კა ტო რე ბის ეს ზრდა ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ ის შე დე გია. 
კო ეფ იცი ენ ტის გან საზღვრის სწო რედ ამ მე თო დის გა მო  სხვა ობ ის აღ ება ორ ჯგუფს შო რის 
დრო თა გან მავ ლო ბა ში არ სე ბუ ლი სხვა ობ ებ იდ ან  ეწ ოდა რეგ რე სუ ლი ან ალ იზ ის ამ ტიპს ეს 
სა ხე ლი.

ან ალ იზ ში გა მო ყე ნე ბუ ლი ეკ ონ ომ იკ ური ინ დი კა ტო რე ბის მო ნა ცე მე ბი ბევ რად უფ რო ად რე
ული პე რი ოდ იდ ან იყო ხელ მი საწ ვდო მი ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის შემ თხვე ვა ში, ვიდ რე არ
აწ ევ რი ქვეყ ნე ბის შემ თხვე ვა ში. ვი ნა იდ ან ქვეყ ნე ბის მო ნა ცე მებს შო რის ას ეთი ას იმ ეტ რია 
მო ნა ცემ თა თა ნა ფარ დო ბას და არ ღვევ და (და ას ევე, და ამ ახ ინ ჯებ და ამ ჯგუ ფე ბის ეკ ონ ომ
იკ ური ინ დი კა ტო რე ბის 2004 წლამ დე არ სე ბულ სა შუ ალო მაჩ ვე ნებ ლებს), გა დავ წყვი ტე, გა
მე ან ალ იზ ებ ინა ორი პე რი ოდ ის მო ნა ცე მე ბი, რომ ლე ბიც ყვე ლა ქვეყ ნის შემ თხვე ვა ში იყო 
ხელ მი საწ ვდო მი. პირ ვე ლი მო იც ავს პე რი ოდს 1994 წლი დან ბო ლო ხელ მი საწ ვდომ მო ნა ცე
მე ბამ დე (რო მე ლიც, ჩვე ულ ებ რივ, 2016 წე ლია). ეს შე საძ ლებ ლო ბას მოგ ვცემ და, დაგ ვე ნა ხა 
ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ ის სა ერ თო გრძელ ვა დი ანი ეფ ექ ტი. მე ორე პე რი ოდი მო იც ავს 
20002008 წლებს. ეს პე რი ოდი აღ ებ ულია, რა თა უკ ეთ დაგ ვე ნა ხა ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან
ებ ის უფ რო მყი სი ერი ეკ ონ ომ იკ ური ზე გავ ლე ნა.

ამ ორი პე რი ოდ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, შეს რულ და რეგ რე სია ორი სხვა დას ხვა ჯგუ ფის თვის. 
პირ ვე ლი ტი პის რეგ რე სი ით მოხ და ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის შე და რე ბა აღ მო სავ ლეთ პარ
ტნი ორ ობ ის ქვეყ ნებ თან. მე ორე ტი პის რეგ რე სი ით მოხ და სა ქარ თვე ლოს შე და რე ბას მსგავს 
ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ თან. მოკ ლედ, ქვე მოთ მო ცე მუ ლია შეს რუ ლე ბუ ლი ოთხი რეგ რე სია:

რეგ რე სია 1: ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის შე და რე ბა აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი ორ ობ ის ქვეყ ნებ
თან.
შეს წავ ლი ლი წლე ბი: 1994დან დღემ დე.
შეს წავ ლი ლი ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბი: ბულ გა რე თი, კვიპ რო სი, ჩე ხე თის რეს პუბ ლი კა, ეს
ტო ნე თი, უნ გრე თი, ლატ ვია, ლიტ ვა, მალ ტა, პო ლო ნე თი, რუ მი ნე თი, სლო ვა კე თის რეს პუბ
ლი კა, სლო ვე ნია.
შეს წავ ლი ლი ევ რო კავ ში რის არ აწ ევ რი ქვეყ ნე ბი: სომ ხე თი, აზ ერ ბა იჯ ანი, ბე ლა რუ სი, სა
ქარ თვე ლო, მოლ დო ვა, უკ რა ინა.

რეგ რე სია 2: ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის შე და რე ბა აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი ორ ობ ის ქვეყ ნებ
თან.
შეს წავ ლი ლი წლე ბი: 20002008.
შეს წავ ლი ლი ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბი: ბულ გა რე თი, კვიპ რო სი, ჩე ხე თის რეს პუბ ლი კა, ეს
ტო ნე თი, უნ გრე თი, ლატ ვია, ლიტ ვა, მალ ტა, პო ლო ნე თი, რუ მი ნე თი, სლო ვა კე თის რეს პუბ
ლი კა, სლო ვე ნია.
შეს წავ ლი ლი ევ რო კავ ში რის არ აწ ევ რი ქვეყ ნე ბი: სომ ხე თი, აზ ერ ბა იჯ ანი, ბე ლა რუ სი, სა
ქარ თვე ლო, მოლ დო ვა, უკ რა ინა.

რეგ რე სია 3: ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის შე და რე ბა სა ქარ თვე ლოს თან.
შეს წავ ლი ლი წლე ბი: 1994დან დღემ დე.
შეს წავ ლი ლი ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბი: ბულ გა რე თი, ეს ტო ნე თი, ლატ ვია, ლიტ ვა, პო ლო ნე
თი, რუ მი ნე თი, სლო ვა კე თის რეს პუბ ლი კა.
შეს წავ ლი ლი ევ რო კავ ში რის არ აწ ევ რი ქვეყ ნე ბი: სა ქარ თვე ლო.
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რეგ რე სია 4: ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის შე და რე ბა სა ქარ თვე ლოს თან. 
შეს წავ ლი ლი წლე ბი: 20002008.
შეს წავ ლი ლი ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბი: ბულ გა რე თი, ეს ტო ნე თი, ლატ ვია, ლიტ ვა, პო ლო ნე
თი, რუ მი ნე თი, სლო ვა კე თის რეს პუბ ლი კა.
შეს წავ ლი ლი ევ რო კავ ში რის არ აწ ევ რი ქვეყ ნე ბი: სა ქარ თვე ლო.

ბო ლო შე ნიშ ვნა: ამ ნაშ რომ ში მო ცე მულ დიაგრამებ ში, სა დაც წარმოდგენილია ევ რო კავ ში
რის ქვეყ ნე ბის ეკ ონ ომ იკ ური ინ დი კა ტო რის სა შუ ალო მაჩ ვე ნე ბე ლი, ვი ყე ნებ ევ რო კავ ში რის 
ქვეყ ნე ბის იმ უფ რო ფარ თო ჯგუ ფის სა შუ ალო მაჩ ვე ნებ ლებს, რო მე ლიც პირ ველ 2 რეგ რე
სი აშია გა მო ყე ნე ბუ ლი.

რეგ რე სი ული ან ალ იზი შეს რულ და 100 ეკ ონ ომ იკ ური ინ დი კა ტო რის თვის. იმ რეგ რე სი ებ ის
თვის, რომ ლე ბიც ეხ ება ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბის შე და რე ბას აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი ორ ობ ის 
ქვეყ ნებ თან 20002008 წლებ ში, „ზე მოქ მე დე ბა*პოსტ“ ცვლა დი სტა ტის ტი კუ რად მნიშ ვნე ლო
ვა ნი იყო (ანუ, 95% და უფ რო მა ღა ლი სან დო ობ ის დო ნე) 20 ცალ კე ული ეკ ონ ომ იკ ური ინ
დი კა ტო რის შემ თხვე ვა ში. 1994 წლი დან დღემ დე პე რი ოდ ის გა ან ალ იზ ებ ის ას, ეს ცვლა დი 
სტა ტის ტი კუ რად მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო 61 ცალ კე ული ეკ ონ ომ იკ ური ინ დი კა ტო რის შემ თხვე
ვა ში. კონ კრე ტუ ლად სა ქარ თვე ლოს 20002008 წლე ბის ან ალ იზ ის ას „ზე მოქ მე დე ბა*პოსტ“ 
ცვლა დი 95%იანი სან დო ობ ის დო ნით იყო მნიშ ვნე ლო ვა ნი 30 ეკ ონ ომ იკ ური ინ დი კა ტო რის 
შემ თხვე ვა ში. 1994 წლი დან დღემ დე პე რი ოდ ის შე ფა სე ბი სას ას ეთი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ დი
კა ტო რე ბის რა ოდ ენ ობა 40მდე გა იზ არ და. შე დე გე ბის ამ სახ ვე ლი ცხრი ლი ქვე მოთ არ ის 
მო ცე მუ ლი.34 ყვე ლა ეს შე დე გი მი უთ ით ებს, რომ ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რი რე ბას ძლი ერი პო
ზი ტი ური ეფ ექ ტი აქ ვს ქვეყ ნე ბის ეკ ონ ომ იკ ებ ზე გა წევ რი ან ებ ის შემ დგომ წლებ ში. ამ ნაშ
რო მის და ნარ ჩე ნი ნა წი ლი ეთ მო ბა იმ კონ კრე ტუ ლი ინ დი კა ტო რე ბის კვლე ვას, რომ ლებ ზეც 
ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ ამ მო ახ დი ნა ზე გავ ლე ნა და ას ევე ან ალ იზს, თუ რა სარ გე ბელს 
მი იღ ებს სა ქარ თვე ლო მო მა ვალ ში ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ ის გან. 

ჩა ტარ და სი ზუს ტის შე მოწ მე ბაც, რო გორც ამ ან ალ იზ ის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლი. რა თა გვეჩ
ვე ნე ბი ნა, რომ ეკ ონ ომ იკ ური ინ დი კა ტო რე ბის ზრდა ში გან სხვა ვე ბე ბი არ იყო შემ თხვე ვი თო
ბა, ჩა ტარ და ას ეთ ივე ევ რო კავ ში რის არ აწ ევ რი ქვეყ ნე ბის და სა ქარ თვე ლოს შე და რე ბი თი 
ან ალ იზი. ვი ნა იდ ან ქვეყ ნე ბის ეს ჯგუ ფი არ იყო ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ ული, ამ რეგ რე
სი ას უნ და ეჩ ვე ნე ბი ნა მხო ლოდ რამ დე ნი მე სტა ტის ტი კუ რად მნიშ ვნე ლო ვა ნი გან სხვა ვე ბა 
ეკ ონ ომ იკ ური ინ დი კა ტო რე ბის ზრდა ში 2004 წლამ დე და მას შემ დეგ. მარ თლაც, ასე მოხ და 
და რეგ რე სი ამ ძა ლი ან ცო ტა სტა ტის ტი კუ რად მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ დი კა ტო რი აჩ ვე ნა. გარ და 
ამ ისა, გრა ფი კუ ლად და ვი ნა ხავთ, რომ ტენ დენ ცი ის ერ თგვა როვ ნე ბის დაშ ვე ბა, რი თიც ნა
ვა რა უდ ევია კონ კრე ტუ ლი ინ დი კა ტო რის ერ თგვა რო ვა ნი ზრდა ცვლი ლე ბამ დე (ამ შემ თხვე
ვა ში, ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან ებ ამ დე), ას ევე სწო რი აღ მოჩ ნდა.

და ბო ლოს, არ ის სა პი რის პი რო მი ზეზ შე დე გობ რი ობ ის სა კითხი, რო მე ლიც უნ და გან ვი
ხი ლოთ. არ სე ბობს მო საზ რე ბა, რომ ეკ ონ ომ იკ ური ინ დი კა ტო რე ბის ზრდა ევ რო კავ შირ
ში გა წევ რი ან ებ ას არ გა მო უწ ვე ვია და ინ დი კა ტო რე ბი გა იზ არ და სწო რედ იმ იტ ომ, რომ ეს 
ქვეყ ნე ბი ევ რო კავ ში რის ეკ ონ ომ იკ ურ სტან დარ ტებ თან და ახ ლო ებ აზე მუ შა ობ დნენ. ერ თი 
შე ხედ ვით ეს ქმე დი თი არ გუ მენ ტი ჩანს. თუმ ცა, ეს რომ სი მარ თლე იყ ოს, იმ ქვეყ ნის მო ნა
ცე მებ ში, რომ ლე ბიც შემ დეგ ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ან დნენ, ინ დი კა ტო რე ბის ეს ზრდა ას
ახ ული იქ ნე ბო და გა წევ რი ან ებ ამ დე რამ დე ნი მე წლის გან მავ ლო ბა ში, ანუ, რო დე საც ის ინი 
ეკ ონ ომ იკ ის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე მუ შა ობ დნენ. რო გორც და ვი ნა ხავთ, ეს ასე არ არ ის. ყვე ლა შე
სა ბა მი სი ინ დი კა ტო რის შემ თხვე ვა ში ვხე დავთ, რომ ცვლი ლე ბა თით ქმის ზუს ტად ემ თხვე ვა 
ევ რო კავ შირ ში ქვეყ ნის გა წევ რი ან ებ ის წელს, ან მომ დევ ნო წელს.

34 ცხრილში კოეფიცინტი აღნიშნავს“ზემოქმედება*პოსტ“-ოს კოეფიციენტებს. ერთი ვარსკვლავი „ * “ გამოიყენება, თუ კოეფიციენტი 
მნიშვნელოვანია 95%-იანი სანდოობის დონით. ორი ვარსკვავი „ ** “ გამოიყენება, თუ მნიშვნელოვანია 99%-იანი სანდოობის დონით, 
ხოლო სამი ვარსკვლავი „ *** “ გამოიყენება, თუ მნიშვნელოვანია 99.9%-იანი სანდოობის დონით.




