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თემა 1.  ევროკავშირის ბიზნესგარემოს სასწავლო კურსის  

ზოგადი დახასიათება 

 

1.1.სასწავლო კურსის მიზანი და ამოცანები 

 

ევროკავშირი საქართველოს უსხვილესი სავაჭრო-ეკონომიკური   პარტნიორია. 

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ოფიციალური ურთიერთობები 1992 წელს დამყარდა. 

ამ ურთიერთობების გამყარებაში განსაკუთრებული ადგილი უკავია შეთანხმებას 

პარტნიორობისა და თანამშრომლობის  შესახებ, რომელიც  1996 წლის 22 აპრილს 

ლუქსემბურგში იყო ხელმოწერილი და 1999 წელს შევიდა ძალაში, ხოლო 2014 წლის 27 

ივნისს ხელმოწერილი იქნა  ასოცირების შეთანხმება,  რომლითაც სერიოზული ნაბიჯი 

გადაიდგა ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანებისათვის.  

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ბიზნესთანაშრომლობის განვითარებისათვის 

დიდი მნიშვნელობა აქვს ბიზნესგარემოს შესწავლასა და გააზრებას. შესაბამისად, 

ევროკავშირის ბიზნესგარემოს კურსის მიზანია სტუდენტებს მისცეს ზოგადი ცოდნა 

ევროკავშირის ბიზნესგარემოს თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლების შესახებ და 

გამოუმუშავოს სხვადასხვა კუთხით (სამართლებრივი, პოლიტიკური, დემოგრაფიული, 

ეკონომიკური და ა.შ.) მისი შესწავლის პრაქტიკული უნარ-ჩვევები.   

სასწავლო კურსის  მიზნიდან გამომდინარე მის ამოცანებში  შედის შემდეგი 

თემების შესწავლა: 

1. ევროკავშირის ბიზნესგარემოს სასწავლო კურსის  ზოგადი დახასიათება; 

2. ევროკავშირის შექმნის ისტორია და განვითარების ეტაპები; 

3. ევროკავშირის ბიზნესგარემოს შესწავლის თეორიულ-მეთოდოლოგიური 

საფუძვლები; 

4. ევროკავშირის სამართლებრივი გარემო; 

5. ევროკავშირის პოლიტიკური გარემო; 

6. ევროკავშირის დემოგრაფიული გარემო; 

7. ევროკავშირის ეკონომიკური გარემო; 

8. ევროკავშირის ადამიანისეული და სოციოკულტურული გარემო; 

9. ევროკავშირის ტექნოლოგიური გარემო; 

10. ევროკავშირის ფინანსური გარემო; 

11. ევროკავშირის  ბუნებრივი გარემო და მდგრადი განვითარება; 

12. ბიზნესგარემოს როლი საქართველოსა და ევროკავშირისა თანამშრომლობის 

განვითარებაში. 
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1.2. სასწავლო კურსის სტრუქტურა 

 

სასწავლო კურსის სტრუქტურა წარმოდგენილია შემდეგი სახით:  

თემა 1.  ევროკავშირის ბიზნესგარემოს სასწავლო კურსის  

ზოგადი დახასიათება 

1.1.სასწავლო კურსის მიზანი და ამოცანები 

1.2. სასწავლო კურსის სტრუქტურა 

1.3. ევროკავშირი, როგორც სასწავლო კურსის შესწავლის ობიექტი 

თემა 2. ევროკავშირის შექმნის ისტორია და განვითარების ეტაპები 

2.1. ევროკავშირის შექმნის ისტორია 

2.2. ევროკავშირის  გაფართოებების ქრონოლოგია 

           2.3. ევროკავშირის განვითარების ეტაპები 

თემა 3.  ევროკავშირის ბიზნესგარემოს შესწავლის  

თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები 

3.1. ევროკავშირის ბიზნესგარემოს არსი და მასზე მოქმედი ფაქტორები 

3.2. ევროკავშირის ბიზნესგარემო: ეროვნული, რეგიონული  

და საერთაშორისო დონეები 

3.3. ბიზნესგარემოს ანალიზის ძირითადი მეთოდები 

3.4. მსოფლიო ბანკის პროექტი „ბიზნესის კეთება“ (Doing business) 

თემა 4.  ევროკავშირის სამართლებრივი გარემო 

        4.1. ევროკავშირში ბიზნესის წარმოების  სამართლებრივი საფუძვლები 

        4.2. ევროკავშირის ერთიანი ბაზრის სამართლებრივი 

რეგულირების საფუძვლები 

        4.3. ევროკავშირის ბიზნესის საერთაშორისო სამართლებრივი რეგულირება 

თემა 5. ევროკავშირის პოლიტიკური გარემო 

5.1. ბიზნესისა და  პოლიტიკის ურთიერთკავშირის მნიშვნელობა  

და პოლიტიკური სისტემის არსი 

5.2. ევროკავშირის პოლიტიკური ურთიერთობები და მთავარი პოლიტიკური 

ლიდერები 

5.3. პოლიტიკური გარემოს ანალიზის დროს გასათვალისწინებელი  

გარემოებები 

თემა 6. ევროკავშირის დემოგრაფიული გარემო 

6.1. გლობალური დემოგრაფიული პრობლემა და მისი გავლენა  

ბიზნესის განვითარებაზე 

6.2. ევროკავშირის დემოგრაფიული განვითარების ძირითადი  

მაჩვენებლები და ტენდენციები 
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6.3. მიგრაციული პროცესები ევროკავშირში 

თემა 7. ევროკავშირის ეკონომიკური გარემო 

7.1. ევროკავშირის ეკონომიკური სისტემა 

7.2. ევროკავშირის ეკონომიკური განვითარების ძირითადი 

მაჩვენებლები და ტენდენციები 

7.3. ევროკავშირის ქვეყნების გლობალური კონკურენტუნარიანობა 

თემა 8. ევროკავშირის ადამიანისეული და სოციოკულტურული გარემო 

8.1. ადამიანთა ფიზიკური თავისებურებები და ქცევის სპეციფიკური 

მახასიათებლები 

8.2. ევროკავშირის ქვეყნების ეროვნული კულტურის მახასიათებლები 

8.3. ბიზნესის ეთიკური ნორმები და სოციალური 

პასუხისმგებლობა ევროკავშირში 

თემა 9. ევროკავშირის ტექნოლოგიური გარემო 

9.1. ტექნოლოგიური გარემოს განმსაზღვრელი ფაქტორები  

და ინდიკატორები 

9.2. ევროკავშირის საგანმანათლებლო და სამეცნიერო  

რესურსები და ცენტრები 

9.3. ევროკავშირის ინოვაციური განვითარება 

თემა 10.  ევროკავშირის ფინანსური გარემო 

10.1. ევროკავშირის ფინანსური სისტემა 

10.2. ევროკავშირის ფინანსური ბაზარი 

10.3. ევროკავშირის საინვესტიციო და საგადასახადო კლიმატი 

თემა 11. ევროკავშირის  ბუნებრივი გარემო და  

მდგრადი განვითარება 

11.1. ევროკავშირის ბუნებრივი გარემო 

11.2. ევროკავშირის ეკოლოგიური პრობლემები 

11.3. ევროკავშირის ბიზნესის მდგრადი განვითარების 

პრინციპები და პერსპექტივები 

თემა 12. ბიზნესგარემოს როლი საქართველოსა და ევროკავშირის  

თანამშრომლობის განვითარებაში 

12.1. საქართველოსა და ევროკავშირის თანამშრომლობის ქრონოლოგია და 

ძირითადი სფეროები 

12.2. საქართველო-ევროკავშირის შეთანხმება ასოცირების შესახებ 
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1.3. ევროკავშირი, როგორც სასწავლო კურსის შესწავლის ობიექტი 

 

თანამედროვე ეტაპზე ევროკავშირი რეგიონული ეკონომიკური 

გაერთიანების თვალსაჩინო ნიმუშია. ესაა 28 დემოკრატიული სახელმწიფოს 

უნიკალური ეკონომიკური გაერთიანება, თუმცა 2016 წლის 23 ივნისის  

რეფერენდუმის - ე. წ. ბრექსიტის შედეგების თანახმად, ბრიტანეთმა 

ევროკავშირიდან გასვლას დაუჭირა მხარი. 2018 წლის ნოემბერში ევროკავშირისა და 

ბრიტანეთის დელეგაციების მიერ შესასრულებელი სამუშაოების ტექსტი უნდა 

წარედგინოს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ეროვნულ პარლამენტებს და 2019 წლის 

30 მარტს ბრიტანეთი შეწყვეტს კავშირის წევრობას, შეთანხმებით ან შეთანხმების 

გარეშე.  

ევროკავშირი მიზნად ისახავს მშვიდობის, კეთილდღეობისა და 

თავისუფლების უზრუნველყოფას მისი 500 მილიონზე მეტი მოქალაქისთვის, უფრო 

სამართლიან და უსაფრთხო სამყაროში. მისი ფართობი 4,324,782 კვ კმ-ია, მშპ 2017  

წლის შეფასებით - $20.75 ტრილიონი, ერთ სულ მოსახლეზე - $40,600.  

სულ უფრო იზრდება ევროკავშირის გავლენა მსოფლიოში მიმდინარე 

მოვლენებზე. ინტეგრაციის პროცესმა, ევროს შემოღებამ და საერთო საგარეო და 

უსაფრთხოების პოლიტიკის თანმიმდევრულმა განვითარებამ ევროკავშირს ისეთი 

პოლიტიკური და დიპლომატიური მდგომარეობა შეუქმნეს, რომელიც შეესაბამება 

მის უეჭველ ეკონომიკურ და კომერციულ გავლენას. 

თანამედროვე ეტაპზე ევროკავშირი რეგიონული ეკონომიკური გაერთიანების 

თვალსაჩინო ნიმუშია. ეკონომიკური ინტეგრაცია, რომელიც ორი და მეტი 

სახელმწიფოს ეროვნულ მეურნეობათა დაახლოების, ურთიერთშეგუებისა და 

შერწყმის ობიექტური და მიზანმიმართული პროცესია. ეკონომიკური ინტეგრაციის 

შედეგად შესაძლებელია უფრო მაღალი საწარმოო-ტექნიკური და სოციალურ-

ეკონომიკური მაჩვენებლების მიღწევა. ინტეგრაციის წანამძღვრებად მიჩნეულია:  

• ინტეგრირებადი ქვეყნების ეკონომიკური განვითარების დონეებისა  და 

საბაზრო სიმწიფის ხარისხის სიახლოვე;  

• ინტეგრირებადი ქვეყნების გეოგრაფიული სიახლოვე, უმეტეს შემთხვევაში 

საერთო საზღვარი და  ისტორიულად ჩამოყალიბებული ეკონომიკური კავშირები; 

• განვითარების, დაფინანსების, ეკონომიკის რეგული- რების,  პოლიტიკური 

თანამშრომლობის და ა. შ. სფეროებში ქვეყანათა წინაშე არსებული ეკონომიკური და 

სხვა პრობლემების მსგავსება; 

• დემონსტრაციული ეფექტი;  

• დომინოს ეფექტი.    
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საერთაშორისო ეკონომიკური ინტეგრაციის ფორმებს მიეკუთვნება: 

თავისუფალი ვაჭრობის ზონა, საბაჟო კავშირი, საერთო ბაზარი და სრული  

ეკონომიკური ინტეგრაცია (ეკონომიკური და სავალუტო კავშირი).   

თავისუფალი ვაჭრობის ზონა ეკონომიკური ინტეგრაციის ყველაზე მარტივი 

ფორმაა, რომელიც გულისხმობს სავაჭრო შეზღუდვების და, პირველ რიგში, ბაჟების 

გაუქმებას. 

საბაჟო კავშირი ითვალისწინებს ერთიან საგარეო სავაჭრო ტარიფებსა და 

მესამე ქვეყნების მიმართ ერთიანი საგარეო სავაჭრო პოლიტიკის განხორციელებას. 

საერთო ბაზარი გულისხმობს თავისუფალ ვაჭრობას, ერთიან საბაჟო 

ტარიფებს, კაპიტალისა და შრომითი რესურსების თავისუფალ გადაადგილებას. 

ინტეგრაციის ამ ფორმაში მონაწილე ქვეყნები ახორციელებენ 

ურთიერთშეთანხმებულ ეკონომიკურ პოლიტიკას. 

სრული ეკონომიკური ინტეგრაცია (ეკონომიკური და სავალუტო კავშირი) 

ეკონომიკური ინტეგრაციის ყველაზე სრულყოფილი ფორმაა, რომელიც მოიცავს 

ზემოაღნიშნულ სამივე ფორმას. მისთვის დამახასიათებელია ერთიანი ეკონომიკური 

და სავალუტო–საფინანსო პოლიტიკა. ევროკავშირმა თავისი განვითარების პერიოდში 

ინტეგრაციის ეს ფორმები გაიარა და სრული ეკონომიკური ინტეგრაციის ეტაპზე 

იმყოფება. 

საგარეო პოლიტიკის სფეროში ევროკავშირს რამდენიმე სტრატეგიული 

მიზანი აქვს დასახული. პირველია სტაბილური, მსოფლიოში კიდევ უფრო 

მნიშვნელოვანი როლის მქონე ევროპის არსებობა. უკანასკნელ ხანებში ბოსნიასა და 

კოსოვოში მიმდინარე ომებმა და სისხლისმღვრელმა ბრძოლებმა ჩეჩნეთში ცხადყო, 

თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია მშვიდობის, დემოკრატიისა და ადამიანის 

უფლებებისადმი პატივისცემის უზრუნველყოფა მთელს ევროპაში.  

ევროკავშირმა, მსოფლიოში უდიდესმა სავაჭრო პარტნიორმა, უნდა 

უზრუნველყოს თავისი საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობა და, ამავე დროს, 

ვაჭრობის სფეროში მოქმედი მსოფლიო წესების შემდგომი ლიბერალიზების გზით 

ხელი შეუწყოს მსოფლიო ვაჭრობის განვითარებას - ევროკავშირს მიაჩნია, რომ ეს 

პროცესი განსაკუთრებით სასარგებლო იქნება განვითარებადი ქვეყნებისთვის. 

უკანასკნელ ხანებამდე ევროკავშირის საგარეო მოღვაწეობა სამი ძირითადი 

კომპონენტისგან შედგებოდა. ეს იყო სავაჭრო პოლიტიკა, განვითარების მიზნით 

დახმარება და პოლიტიკური ასპექტი. ეს კომპონენტები დიპლომატიურ, 

ეკონომიკურ და კომერციულ სარბიელზე ევროკავშირის საიმედო საგარეო 

პოლიტიკის მნიშვნელოვან ინსტრუმენტებს წარმოადგენდა. ამჟამად კავშირი 

აპირებს, განამტკიცოს თავისი შესაძლებლობები, თუკი და სადაც საჭირო იქნება, 
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ძალის გამოყენების საშუალებით, როდესაც მის ინტერესებს საფრთხე დაემუქრება. 

მისი სურვილია, აგრეთვე, კრიზისულ სიტუაციებზე უფრო ეფექტიანი რეაგირების 

საშუალების შემუშავება. ეს არ გულისხმობს ომების წარმოებას ან ევროპული ჯარის 

შექმნას. ეს ნიშნავს ევროკავშირის წევრებს შორის უფრო მჭიდრო თანამშრომლობას 

ჰუმანიტარული დახმარების გაწევისას და სამშვიდობო ოპერაციების წარმოებისას. 

ამავე დროს, გაღრმავდა ევროკავშირის ინტერესი უსაფრთხოების მიმართ - კავშირმა 

მეტი პასუხისმგებლობა იკისრა მშვიდობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფაზე 

მსოფლიოს იმ ნაწილებში, რომლებიც დაკავშირებულია მისი გავლენის სფეროებთან. 

საგარეო პოლიტიკა არ არის მხოლოდ ვაჭრობა, უსაფრთხოება და დიპლომატია. 

არსებობს უამრავი სხვა საკითხიც, რომელიც ზემოქმედებას ახდენს ევროპის 

მოქალაქეთა ყოველდღიურ ცხოვრებაზე და მნიშვნელოვნად განაპირობებს 

ევროკავშირის დამოკიდებულებას მსოფლიოსთან. ეს საკითხები მოიცავს 

პრობლემათა ფართო სპექტრს, დაწყებული შიდსის გავრცელებისა და შიმშილის 

წინააღმდეგ ბრძოლის აუცილებლობით და დამთავრებული მიგრაციის ნაკადების 

მართვისა და ნარკოტიკებისა და ტერორიზმის საწინააღმდეგო კამპანიების 

საჭიროებით. ამ პრობლემების გადაჭრისთვის აუცილებელია უფრო მჭიდრო 

თანამშრომლობა სხვადასხვა ერს შორის, ვინაიდან დღევანდელი მსოფლიოს 

პრობლემების რეალური გადაჭრა მხოლოდ თანამშრომლობის საშუალებით არის 

შესაძლებელი.მსოფლიოში მიმდინარე ეკონომიკური და პოლიტიკური ცვლილებები 

ევროკავშირისგან მისი საგარეო პოლიტიკისა და პრიორიტეტების მუდმივ დახვეწას 

მოითხოვს. ამ მიზნით კავშირმა უკვე გააფართოვა და გააღრმავა კონტაქტები 

პარტნიორებთან და მათთან ურთიერთობაში გააერთიანა ეკონომიკური, სავაჭრო და 

პოლიტიკური ასპექტები. დღეისათვის ევროკავშირს დამყარებული აქვს მრავალი 

საიმედო რეგიონთაშორისი პარტნიორობა და დადებული აქვს თანამშრომლობის 

შესახებ შეთანხმებები მსოფლიოს ხუთივე კონტინენტზე მდებარე ქვეყნებთან. 

ევროკავშირის ძირითადი ინსტიტუტებია: ევროპის პარლამენტი, 

ევროკავშირის საბჭო და ევროკომისია.  

ევროპის პარლამენტი ირჩევა 5 წელიწადში ერთხელ ევროკავშირის ხალხის 

მიერ მისი ინტერესების წარსადგენად. ევროპარლამენტის მთავარ საქმიანობას 

წარმოადგენს ევროპული კანონების მიღება ევროკომისიის მიერ წარდგენილი 

წინადადებების საფუძველზე. ევროპარლამენტი პასუხისმგებლობას ევროკავშირის 

საბჭოსთან იზიარებს. პარლამენტი და საბჭო ასევე იზიარებენ საერთო 

უფლებამოსილებას ევროკავშირის წლიური ბიუჯეტის დასამტკიცებლად. 

პარლამენტის მთავარი სხდომები იმართება სტრასბურგში (საფრანგეთი), ხოლო 

დანარჩენი ბრიუსელში (ბელგია) (ევროპის პარლამენტი შესახებ იხ. თემა 5). 
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ევროპის საბჭო შედგება წევრი ქვეყნების მთავრობისა ან სახელმწიფოს 

ხელმძღვანელებისგან მის პრეზიდენტსა და კომისიის პრეზიდენტთან ერთად. მის 

მუშაობაში მონაწილეობას იღებს  ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების 

პოლიტიკის უმაღლესი წარმომადგენელი. ევროპის საბჭო განსაზღვრავს 

ევროკავშირის ზოგად პოლიტიკასა და პრიორიტეტებს. მას არა აქვს საკანონმდებლო 

ფუნქციები. ევროპის საბჭო იკრიბება ყოველ ექვს თვეში ორჯერ, მისი პრეზიდენტის 

მოწვევით. თუ სიტუაცია მოითხოვს, პრეზიდენტი სპეციალურ სხდომას იწვევს. 

პრეზიდენტის უფლებამოსილებათა ვადას ორნახევარი წელი წარმოადგენს, 

ერთჯერადი განახლებით. ევროპის საბჭო ჩვეულებრივ ბრიუსელში იკრიბება. 

ევროკავშირის საბჭო, რომელსაც ასევე მინისტრთა საბჭო ეწოდება,  

ევროკავშირის გადაწყვეტილებების ძირითადი მიმღები ორგანოა. იგი იზიარებს 

პასუხისმგებლობას ევროპის პარლამენტთან ევროკავშის კანონების მიღებაზე. 

ევროკავშირის საბჭო შედგება ევროკავშირის ყველა ქვეყნის ეროვნულ მთავრობათა 

მინისტრებისგან. ყოველ საბჭოს შეხვედრას თითოეული ევროკავშირის წევრი 

სახელმწიფოდან ესწრება განსახილველ საკითხზე პასუხისმგებელი მინისტრი. 

სხვადასხვა წევრი სახელმწიფო 6 თვიანი პერიოდით მონაცვლეობით იკავებს საბჭოს 

პრეზიდენტობას, თავმჯდომარეობას უწევს ამ შეხვედრებს და ადგენს საერთო 

პოლიტიკურ დღის წესრიგს. მონაცვლეობითი პრეზიდენტობა არ ეხება საგარეო 

საქმეთა საბჭოს, რომლის თავმჯდომარეა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და 

უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლესი წარმომადგენელი. 

საბჭოს ექვსი თვის ვადით ხელმძღვანელობს ერთი წარმომადგენელი თითოეული 

წევრი სახელმწიფოდან. როტაცია მიმდინარეობს ლათინური ალფაბეტის მიხედვით. 

თუ ევროპის კონსტიტუცია მიღებული იქნება ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების 

მიერ, მაშინ როტაციის პრინციპი შეიცვლება ერთი თავმჯდომარით, რომელიც 

აირჩევა ორწელიწადნახევრით. 

საბჭო იკრიბება ცხრა ძირითად კონფიგურაციაში, იმისდა მიხედვით, თუ რა 

საკითხი განიხილება. მაგალითად, გენერალური საკითხების და საგარეო 

ურთიერთობების საბჭოში მონაწილეობენ საგარეო საქმეთა მინისტრები, ხოლო 

იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა საბჭოში მონაწილეობენ იუსტიციის და შინაგან 

საქმეთა მინისტრები. 

საბჭოს საქმიანობას ამზადებს მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტი, ე.წ. 

კორეპერი (COREPER), რომელიც შედგება წევრი სახელმწიფოების მიერ ბრიუსელში 

წარგზავნილი სპეციალური წარმომადგენლებისა და მათი დამხმარეებისაგან. თავად 

კომიტეტის საქმიანობა მზადდება 250-ზე მეტი კომიტეტისა და სამუშაო ჯგუფის 

მიერ, რომლებიც შედგებიან წევრი სახელმწიფოების დელეგატებისაგან. 
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ყველა კომიტეტს აქვს თავისი როლი კოორდინაციის და ექსპერტიზის 

მიწოდების სფეროში. მაგალითად, ეკონომიკური და ფინანსური კომიტეტი, 

პოლიტიკური და უსაფრთხოების კომიტეტი და კოორდინაციის კომიტეტი შესაბამის 

საკითხებზე ექსპერტიზის მიმწოდებლებად ითვლებიან კორეპერისათვის. 

მიუხედავად იმისა, რომ საბჭო 9 კონფიგურაციით იკრიბება, 

გადაწყვეტილებები, რომლებსაც ის იღებს ქვეყნდება საბჭოს სახელით და არ არის 

დაკონკრეტებული თუ რომელმა კონკრეტულმა კონფიგურაციამ მიიღო ეს 

გადაწყვეტილება. 1990-იან წლებში საბჭოში არსებობდა 22 ამჟამად 10 

კონფიგურაციით იკრიბება. ეს კონფიგურაციებია: 

1) საერთო საქმეები,  

2) საგარეო საქმეები,  

3) ეკონომიკური და ფინანსური საქმეები,  

4) იუსტიცია და საშინაო საქმეები,  

5) დასაქმება, სოციალური პოლიტიკა, ჯანდაცვა და მომხმარებელთა 

უფლებების დაცვა,  

6) კონკურენტუნარიანობა (შიდა ბაზარი, ინდუსტრია, კვლევა და კოსმოსური 

სივრცე),  

7) ტრანსპორტი, ტელეკომუნიკაცია და ენერგეტიკა,  

8) სოფლის მეურნეობა და მეთევზეობა,  

9) გარემოს დაცვა,  

10) განათლება, ახალგაზრდობა, კულტურა და სპორტი. 

საბჭოში გადაწყვეტილების მიღება ხდება მინისტრების მიერ ხმის მიცემის 

პროცედურის შედეგად. არის ხმის მიცემის სამი პროცედურა, იმის მიხედვით, თუ 

რომელ საკითხზე მიმდინარეობს კენჭისყრა: უბრალო უმრავლესობა (პრცედურული 

საკითხებისათვის), კვალიფიცირებული უმრავლესობა (ხმის მიცემის 

დაბალანსებული სისტემა, სადაც ყველა ქვეყანას აქვს შესაბამისი ხმების რაოდენობა 

მისი მოსახლეობის რაოდენობის გათვალისწინებით. ძირითადად გამოიყენება ისეთ 

სფეროებში, როგორიცაა შიდა ბაზარი, ეკონომიკური საკითხები, ვაჭრობა) და 

ერთსულოვნება (საგარეო პოლიტიკა, თავდაცვა, იურიდიული და პოლიციური 

თანამშმრომლობა და საგადასახადო პოლიტიკა). 

ხშირად საბჭო გადაწყვეტილებას იღებს ევროკომისიის მიერ გაკეთებული 

მოხსენების ან წინადადების საფუძველზე ევროპარლამენტთან ერთად. ეს ხდება ან 

კონსულტაციების პროცედურის სახით (მაგალითად, ისეთ საკითხებში, რომლებიც 

დაკავშირებულია სოფლის მეურნეობასთან, იურიდიულ და პოლიციურ 
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თანამშმრლობასთან და გადასახადებთან), ან გადაწყვეტილებებში 

თანამონაწილეობის (codecision) სახით (შიდა ბაზართან დაკავშირებული საკითხები). 

საბჭოს აღმასრულებელი ფუნქციები: მიუხედავად იმისა, რომ საბჭო 

ძირითადად საკანონდმებლო საქმიანობით არის დაკავებული მას აღამსრულებელი 

ფუნქციებიც აქვს. თავის აღმასრულებელ ფუნქციებს მინისტრთა საბჭო 

ახორციელებს ოთხი ფორმით. 

1) ხელშეკრულებების რეფორმის დროს საბჭო ისახავს გრძელვადიან მიზნებს 

ევროკავშირისათვის და შემდეგ ამ მიზნების განხორციელების დელეგირებას ახდენს 

ევროკომისაზე: 

მაგალითებად აქ გამოდგება შუმანის და მონეს ინიციატივა შეექმნათ 

სუპრაეროვნული ორგანო, რომელიც არ დაექვემდებარებოდა მთავრობებს, მაგრამ 

გაატარებდა იმ კურსს, რომელიც გერმანიის და საფრანგეთის ხელმძღვანელობამ 

შეიმუშავა 1951 წელს ქვანახშირის და ფოლადის რეგულირების სფეროში. სხვა 

მაგალითებიდან აღსანიშნავია, 1958 წლის რომის ხელშეკრულება და საერთო 

აგრარული პოლიტიკის შექმნა, რომლის განხორცილებაც ასევე კომისიას დაევალა. 

განსაკუთრებით აღსანიშნავაია 1991 წლის მაასტრიხტის ხელშეკრულება, სადაც 

საბჭომ საკმაოდ დიდი ფუნქციების დელეგირება მოახდინა ევროკომისიაზე, 

განსაკუთრებით ევროპის მონეტარული პოლიტიკის სფეროში, თუმცა უარი 

განაცხადა კომისიისათვის იუსტიციის და საშინაო საქმეებზე და საერთო საგარეო და 

უსაფრთხოების პოლიტიკაზე აღმასრულებელი ფუნქციების დელეგირებაზე. 

2) ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების სახელმწიფოს მეთაურთა საბჭო 

ისახავს საშუალო ხანგრძლივობის მიზნებს ევროკავშირისთვის და ახდენს 

ეროვნული მაკროეკონომიკური პოლიტიკის მონიტორინგს ,,კოორდინაციის ღია 

წესის სახით”: მინისტრთა საბჭოს აქვს მუდმივი კავშირი ევროკავშირის წევრი 

სახელმწიფოების სახელმწიფოს მეთაურთა საბჭოსთან, ეროვნული 

ადმინისტრაციების და ხელისუფლების გავლით. შესაბამისად, ხშირად მინისტრები 

გამოიყენებენ სახელმწიფოს მეთაურთა შეხვედრებს და მათ სამიტებს კონკრეტული 

საკითხების შესრულების უზრუნველსაყოფად. ევროპული საბჭოს ძირითადი 

აღმასრულებელი როლი გამოიხატება კომისიისათვის ძირითადი მიზნების და 

მითითებების დასახვით, კომისიის მუშაობის მონიტორინგით, კომისიაზე მოკლე 

ვადიანი ვალდებულებების დელეგირებით, საერთო საგარეო და უსაფრთხოების 

პოლიტიკის, იუსტიციის და შინაგანი საქმეების და ევროპის მონეტარული 

პოლიტიკის იმპლემენტაციის ზედამხედველობით და ევროკავშირის ახალი 

კომპეტენციების და პოლიტიკის მიმართულებების შემუშავებით (მუხლი 308). ეს 

ფუნქციები არის ძირითადად პოლიტიკური და არა იურიდიული ხასიათის. 
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სახელმწიფოს მეთაურთა საბჭო იკრიბება წელიწადში ოთხჯერ, 

პრეზიდენტობის პერიოდის შუაში და ბოლოს (როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, 

პრეზიდენტობა არის ექვსთვიანი და მას მორიგეობით იჭერენ წევრი 

სახელმწიფოები). ამ შეხვედრებზე, რომლებიც სამიტის სახელითაა ცნობილი 

მიიღება მთავარი პოლიტიკური გადაწყვეტილებები. რაც მთავარია ამ 

გადაწყვეტილებების უმრავლესობა წინასწარ მზადდება მინისტრთა საბჭოების მიერ, 

მაგრამ იმის გამო, რომ მათი უმრავლესობა მნიშვნელოვანია და არ შეიძლება 

გადაწყვეტილი იქნეს მხოლოდ მინისტრების დონეზე, საჭირო ხდება მათი 

დამოწმება უფრო მაღალ დონეზე - სახელმწიფოს მეთაურთა სამიტებზე. 

სტრატეგიული დაგეგმვის ერთ-ერთი ახალი მეთოდი და ,,მმართველობის 

ახალი ფორმა” არის ,,კოორდინაციის ღია მეთოდი”, რომელიც მიღებული იქნა 

ლისაბონის ევროპულ საბჭოზე 2000 წლის მარტში. ამ მეთოდის მიხედვით, წევრი 

სახელმწიფოების მთავრობები ახდენენ ერთმანეთის საშინაო პოლიტიკის 

მონიტორინგს, განსაკუთრებით ეკონომიკურ სფეროში. ლისაბონის ევროპულმა 

საბჭომ მოახდინა ამ მეთოდის ფორმალიზება და შეიმუშავა გაფრთხილების სისტემა, 

თუ რომელიმე მთავრობა ეკონომიკურ კურსს გადაუხვევს. დღესდღეობით ღია 

მეთოდი მოიცავს სხვა სფეროებსაც, როგორებიცაა მაკროეკონომიკა, დასაქმება, 

კვლევა, სოციალური პოლიტიკა, მეწარმეობა, განათლება, საპენსიო რეფორმები. 

3) წევრი სახელმწიფოები ვალდებულნი არიან ევროპული კანონმდებლობის 

იმპლემენტაცია მოახდინონ ეროვნულ კანონმდებლობებში: ეროვნული 

ადმინისტრაციები პასუხისმგებელნი არიან ევროკავშირის პოლიტიკის შემუშავების 

პროცესის კოორდინაციაზე ევროპულ და საშინაო დონეებზე. ევროპულ დონეზე 

სახელმწიფო მოხელეები ვალდებულნი არიან მიიღონ მონაწილეობა და პრე და პოსტ 

საკანონმდებლო ეტაპებზე. საკანონდებლო ინიციატივების შემუშავების დროს 

ეროვნული ხელისუფლებების წარმომადგენლები შედიან ექსპერტთა და 

კონსულტაციურ კომიტეტებში, რომლებიც იქმნება კომისიის მიერ, ხოლო 

ეროვნული ადმინისტრაციის საჯარო მოხელეები და სახელმწიფო მოღვაწები 

ჩართულნი არიან კორეპერის სამუშაო ჯგუფებში, რომლებიც განიხილავენ კომისიის 

შემოთავაზებას. იმ შემთხვევაში თუ კანონმდებლობა მტკიცდება ეროვნული 

ადმინისტრაციების მიერ სახელმწიფო მოღვაწეები მონაწილეობენ ევროპული 

კანონმდებლობის იმპლემენტაციის მონიტორინგში. ეროვნული ადმინისტრაციის 

წარმომადგენლები ასევე აქტიურ მონაწილეობას იღებენ კომიტოლოგიის 

კომიტეტებში. ვესელსის და რომეტშის მიერ 1996 წელს ნაჩვენები იქნა, რომ 1994 

წელს კანონმდებლობის შემუშავების პროცესში მონაწილეობდა 25000-ზე მეტი 

საჯარო მოხელე ეროვნული ადმინისტრაციებიდან. 
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აქ აღსანიშნავია ორი თეზისი: პირველი თეზისი, რომელიც ,,შერწყმის 

თეზისის” სახელით არის ცნობილი პირველად გამოყენებული იქნა ვოლფგანგ 

ვესელსის მიერ. ეს თეზისი ამბობს, რომ მოხდა ადმინისტრაციული 

ვალდებულებების შერწყმა ეროვნულ და ევროპულ დონეზე და ამასთან ეროვნულ 

ადმინისტრაციებს შორის. შერწყმის თეორიის მიხედვით ეროვნულმა 

ადმინისტრციებმა შექმნეს ევროპული ინსტიტუტები და გადაწყვეტილებების 

მიღების ევროპული არენა იმისათვის, რომ თავი დაეღწიათ ეროვნულ 

პარლამენტების კონტროლისაგან და გაეტარებინათ თავიანთთვის მისაღები 

პოლიტიკური კურსები. 

მეორე თეზისი, არის ე.წ. ,,ევროპეიზაციის თეზისი”, რომელიც ამბობს, რომ 

ევროკავშირის პოლიტიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დამახასიათებელი მომენტი 

არის ევროპეიზაცია, ანუ საერთო სტანდარტული სტილისადმი მიყოლა. ეს 

გასაგებიცაა, რადგან ევროკავშირი ხშირად მხარს უჭერს კონკრეტული საკითხის 

გადაწყვეტის კონკრეტულ მეთოდს, შესაბამნისად, იმისათვის რომ ეს პრობლემა 

გადაიჭრას ეროვნული ადმინისტრაციები იძულებულნი არიან მიიღონ ისეთი 

გადაწყვეტილებები, რომლებიც უკვე მიღებული იქნა სხვა ეროვნული 

ადმინისტრაციების მიერ. გარდა ამისა არის ინსტიტუციონალური კონვერგენციის, 

ანუ იზომორფიზმის თეზისი, რომელიც ამბობს, რომ ინსტიტუტები, რომლებიც 

იქმნება ევროკავშირის დაკვეთის ან ჩარევის შედეგად მეტ-ნაკლებად ერთმანეთს 

ჰგავს, რაც ასევე განპირობებულია ევროკავშირის მიერ ინსტიტუტების საქმიანობის 

მიმართ სტანდარტული მიდგომით; 

3) ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მთავრობები ახორციელებენ 

ევროკავშირის პოლიტიკის სხვდასხვა მიმართულებების ყოველდღიურ 

ადმინისტრაციას ევროკომისიასთან ერთად კომიტოლოგიის პრინციპზე 

დაყრდნობით: ევროკომისია არ არის მთლიანად დამოუკიდებელი ევროკავშირის 

კანონმდებლობის იმპლემენტაციის პროცესის დროს. საბჭომ შექმნა კომიტეტების 

სისტემა, რომლებიც დაკომპლექტებულნი არიან ეროვნული ადმინისტრაციების 

წარმომადგენლების მიერ. ეს სისტემა ცნობილია კომიტოლოგიის პრინციპით. 

კომიტოლოგიის პრინციპის ძირითადი მიზანია აკონტროლოს ევროკომისია 

კანონმდებლობის იმპლემენტაციის პროცესში. კომიტოლოგიის ზოგიერთი 

პროცედურის დროს გვხვდება ძალაუფლების დაყოფა, სადაც კანონმდებლებს 

(მთავრობა) აქვთ უფლება გააკონტროლონ აღმასრულებელი (კომისია). სხვა 

პროცედურების დროს კი, ხდება კომპეტენციების აღრევა. ასეთ შემთხვევაში 

მთავრობებს შესწევთ ძალა თავიანთი სურვილი თავს მოახვიონ კომისიას, 
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შესაბამისად, ისინი ახორციელებენ, როგორც საკანონმდებლო, ისე აღმასრულებელ 

ფუნქციებს. 

კომიტოლოგიის სისტემა შეიქმნა 1987 წელს საბჭოს გადაწყვეტილებით, მისი 

რეფორმირება კი მოხდა 1999 წლის ივნისში საბჭოს სხვა გადაწყვეტილებით. ამ 

გადაწყვეტილებების მიხედვით, შეიქმნა სამი ტიპის კომიტეტები - მრჩეველი, 

მენეჯმენტის და მარეგულირებელი; ასევე ჩამოყალიბდა წესების სისტემა, რომელიც 

არეგულირებდა ამ კომიტეტების მოქმედებას. თუ ვინ შედის კომიტეტში, 

დამოკიდებულია კომიტეტის როლზე. ეროვნული ადმინისტრაციების 

წარმომადგელნები შედიან კანონმდებლობის აღსრულების მონიტორინგისათვის 

შექმნილ კომიტეტებში; ხშირად ხდება კერძო სექტორიდან კონსულტანტების 

შეყვანას, განსაკუთრებით კი, ისეთ შემთხვევაში, როდესაც მიიჩნევა, რომ ფართო 

კონსულტაციები სასარგებლო იქნება საბოლოო გადაწყვეტილებისათვის. გარდა 

ამისა, ხშირად მოიწვევა მეცნიერების და ექსპერტების კომიტეტები, რომლებიც 

რჩევებს იძლევიან ტექნიკურ საკითხებზე. 

საბჭოს საკანონმდებლო ფუნქციები: როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, საბჭო 

შედგება მინისტრებისაგან, რაც იმას ნიშნავს, რომ აგრარული საკითხების საბჭო 

შედგება სოფლის მეურნეობის მინისტრებისაგან, ხოლო ეკონომიკური და ფინანსთა 

საკითხების საბჭო ეკონომიკისა და ფინანსთა მინისტრებისაგან. ის ფაქტი, რომ საბჭო 

დაკომპლექტებულია მინისტრებისაგან და ასრულებს საკანონმდებლო ფუნქციებს, 

დიდ პრობლემებს უქმნის თავად საკანონმდებლო პროცესს. შესაბამისად არის 

საფრთხე იმისა, რომ საბჭოს მუშაობა პარალიზებული იქნეს, სხვადასხვა საკითების 

საბჭოებმა მიიღონ ურთიერთგამომრიცხავი გადაწყვეტილებები, ან საბჭოზე ამა თუ 

იმ მინისტრის მიერ დაფიქსირებული პოზიცია არ გამოხატავდეს ქვეყნის მმართველი 

ძალის პოზიციას. მსგავსი შემთხვევები სავსებით შესაძლებელია მოხდეს, რადგან 

ხშირად ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მთავრობები კოალიციური 

ხასიათისაა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ზოგიერთი მინისტრი ოპოზიციური პარტიიდან 

არის და მისი კურსი ხშირად არ ემთხვევა მმართველი პარტიის კურსს. მეორე მხრივ, 

ხშირად ხდება, რომ ერთი ქვეყნის სხვადასხვა მინისტრებს სხვადასხვა მისწრაფებები 

აქვთ; თუ ბუნების დაცვის მინისტრებს სურთ გაიზარდოს ამ სფეროს დაფინასება, 

ხშირად ფინანსთა მინისტრები, სრულადაც არ იზიარებენ ამ პოზიციას. 

მიუხედავად ამგვარი პრობლემებისა, საბჭომ შეიმუშავა რამდენიმე მექანიზმი, 

რომლებიც უზრუნველყოფენ საბჭოს მუშაობის ეფექტიანობის გაზრდას. პირველ 

რიგში, საბჭოს პრეზიდენტის ინსტიტუტი განვითარდა 1970-იანი წლებიდან 

როგორც ცენტრალური მაკოორდინერებელი მექანიზმი. 
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ქვეყანა, რომელიც პრეზიდენტის როლს ასრულებს საკმაოდ დიდი 

ძალაუფლებით არის აღჭურვილი. თითოეულ პრეზიდენტ ქვეყანას აქვს თავისი 

პრიორიტეტების ნუსხა, რომლებზეც მას მიაჩნია რომ აუცილებელია ყურადღების 

გამახვილება. ეს პრიორიტეტები ამ ქვეყნის პრეზიდენტობის დროს მოწვეულ საბჭოს 

ყველა შეხვედრაზე პრიორიტეტულად არის მიჩნეული, თუმცა ისიც აღსანიშნავია, 

რომ განსაკუთრებული სიტყვა პრეზიდენტს მხოლოდ იმ საკითხებზე აქვს, 

რომლებიც მას დღის წესრიგში აქვს შეტანილი. გარდა ამისა, აღსანიშნავია ისიც, რომ 

თუ ევროკომისია გამოდის საკანონდმებლო ინიციატივით, რომელიც არ არის 

შეტანილი საბჭოს დღის წესრიგში, პრეზიდენტ ქვეყანას, უბრალოდ შეუძლია უარი 

თქვას ამ წინადადების განხილვაზე. როგორც წესი პრეზიდენტობა გამოიყენება 

საკუთარი მიზნების მისაღწევად. თუმცა ამასთან ყველა წევრს სურს, რომ მისი 

პრეზიდენტობის დროს რამე განსაკუთრებულად კარგი მოხდეს.  

პრეზიდენტობა არ არის ყოველთვის უმტკივნეულო და დადებითი 

ქვეყნებისათვის. შეგვიძლია გამოვყოთ ორი მომენტი, როდესაც ქვეყანა შეიძლება არ 

იყოს პრეზიდენტობის მსურველი. პირველ რიგში, ეს შეიძლება მოხდეს, როდესაც 

ევროკავშირის პრეზიდენტი პატარა ქვეყანა ხდება, რადგან ამ შემთხვევაში, მას 

ხშირად არ ჰყოფნის ადამიანური და სხვა სახის რესურსები, რასთანაც აუცილებლად 

არის დაკავშირებული პრეზიდენტობის ამოცანების (ყველა შეხვედრის წაყვანა, 

პრიორიტეტების შედგენა, ევროკავშირის მსოფლიო ასპარეზზე წარმოჩენა) დიდი 

ნაწილი.  

მეორე პრობლემა თავს იჩენს ხოლმე მაშინ, როდესაც რომელიმე ქვეყნის 

პრეზიდენტობის დროს ისეთი საკითხი იხილება, რომელიც ამ ქვეყნისათვის 

მიუღებელია და, რომელზეც მას დანარჩენი სახელმწიფოებისაგან განსცვავებული 

პოზიცია გააჩნია. ასეთ დროს პრეზიდენტი ქვეყანა დილემის წინაშე აღმოჩნდება 

ხოლმე: ერთი მხრივ, მისი მოვალეობაა საკუთარი პრეზიდენტობის განმავლობაში 

ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი მოაგვაროს, მეორე მხრივ, კი რომელიღაც საკითხზე 

თავად არის მთავარი პრობლემის შემქმნელი. ზემოთთქმულის კარგ მაგალითად 

გამოგვადგება დიდი ბრიტანეთი, რომელიც 2005 წლის დეკემბრის ბრიუსელის 

ევროპული საბჭოს წინ ითვლებოდა ევროკავშირის ბიუჯეტის მიღების მთავარ 

შემაფერხებელ ფაქტორად, რადგან მისი პოზიცია იყო, რომ დიდი ბრიტანეთისათვის 

უკან დასაბრუნებელი ფული (რასაც თავის დროზე ტეთჩერმა მიაღწია) არ უნდა 

შემცირებულიყო, ხოლო ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის შემცირება სტრუქტურული 

ფონდების და სხვა საბიუჯეტო თავების შემცირების ხარჯზე უნდა მომხდარიყო. 

მიუხედავად იმისა, რომ დიდ ბრიტანეთს დათმობა არ სურდა, მას მაინც მოუწია 

კომპრომისზე წასვლა, რადგან, როგორც პრეზიდენტ ქვეყანას ევალებოდა ისეთ 
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მნიშვნელოვან საკითხზე, როგორიც ბიუჯეტის, კონსენსუსის მიღწევა. შესაბამისად, 

დიდმა ბრიტანეთმა დათმო საკუთარი პოზიციები საერთო ინტერესების 

გადასარჩენად, რითაც, მართალია განარისხა ქვეყნის შიგნით ოპოზიცია, მაგრამ 

შეინარჩუნა პრესტიჟი. 

სხვათა შორის, ბევრი ქვეყანა განგებ ცდილობს სწორედ საკუთარი 

პრეზიდენტობის დროს მოაგვაროს მისთვის აქტუალური საკითხები, 

განსაკუთრებით ისეთები, სადაც მის მიერ დათმობის გარეშე გადაწყვეტილების 

მიღება შეუძლებელია. მოკლედ რომ ვთქვათ, ევროკავშირის ქვეყნებს ხშირად 

ურჩევნია დათმოს, მაშინ როცა პრეზიდენტია, და პრესტიჟი მაინც აიმაღლოს ამ 

დათმობის ხარჯზე, ვიდრე დათმოს მაშინ, როდესაც სხვა ქვეყანაა პრეზიდენტი და ეს 

დათმობა, მხოლოდ წაგებად და სისუსტედ შეიძლება შეფასდეს. 

ხმის მიცემის წესი საბჭოში. საბჭო გადაწყვეტილებას იღებს ორი ძირითადი 

სახით: 

1) კონსენსუსის წესით ხმის მიცემა: ამ შემთხვევაში ყველა წევრ სახელმწიფოს 

აქვს ერთი ხმა. გადაწყვეტილება არ ითვლება მიღებულად, თუ ერთი წევრი მაინც 

ეწინააღმდეგება გადაწყვეტილებას. ამ სისტემის მიხედვით თითოეულ სახელმწიფოს 

შეუძლია გამოიყენოს ვეტოს უფლება და დაბლოკოს საკითხი, თუ თვლის, რომ ეს 

საკითხი მის ეროვნულ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. 

2) კვალიფიცირებული უმრავლესობით ხმის მიცემა: ამ სისტემის დროს 

თითოეულ ხმას გააჩნია თავისი წონა, რომელიც დამოკიდებულია წევრი 

სახელმწიფოს მოსახლეობაზე. ქვემოთ მოყვანილია ცხრილი, სადაც მოცემულია, თუ 

რომელ ქვეყანას რამდენი ხმა გააჩნია: ადვილი შესანიშნია, რომ პროპორცია 

მოსახლეობას და ხმებს შორის პატარა სახელმწიფოების სასარგებლოდ არის. 

გერმანიის შემთხვევაში, ერთი ხმა მოდის დაახლოებით 2.5 მლნ ადამიანზე, ხოლო 

მალტის შემთხვევაში, 100 ათას ადამიანზე. 

2018 წლის 1-ელი იანვრიდან ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარეობა 

ბულგარეთმა ჩაიბარა. ბულგარეთი ევროკავშირს 2007 წელს შეურთდა და 

თავჯდომარე ქვეყანა პირველად გახდა. 

ოფიციალურმა სოფიამ მომდევნო ექვსი თვის პრიორიტეტებად ევროპის 

მომავალი, დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების ევროპული პერსპექტივა, უსაფრთხოება 

და სტაბილურობა დაასახელა. 

„რთული გამოწვევების პირობებში ჩვენ გვაქვს საერთო ინტერესი, რომ 

ორგანიზაცია იყოს უსაფრთხო და სტაბილური. რაც უფრო სტაბილური იქნება 

გაერთიანება, მით უფრო დიდ პროგრესს მივაღწევთ. ეს ყველამ იცის და ამისთვის 

ყველამ ერთად უნდა ვიმუშაოთ. დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების მოსახლეობას 
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ევროპის სოლიდარობის იმედი უნდა ჰქონდეს”,- განაცხადა ბულგარეთის პრემიერ- 

მინისტრმა ბოიკო ბორისოვმა. 

ბორისოვმა აღნიშნა, რომ ბულგარეთისთვის უმნიშვნელოვანესი საკითხია 

კანდიდატი ქვეყნების ხელშეწყობა და მხარდაჭერა, რათა მათ გააგრძელონ 

რეფორმების გატარება და დაუახლოვდნენ ორგანიზაციის წევრობას. 

გაფართოების პოლიტიკის შესახებ ორგანიზაციის პოზიცია უცვლელი რჩება. 

ევროკავშირში მიიჩნევენ, რომ გაფართოების პოლიტიკა არის ყველაზე ეფექტიანი 

ინსტრუმენტი სტაბილურობისა და მშვიდობისათვის. 2018 წლის თებერვალში 

ევროკომისია დასავლეთ ბალკანეთიდან მოწინავე კანდიდატების, სერბეთისა და 

მონტენეგროს ევროკავშირში წარმატებით გაწევრიანების თაობაზე სტრატეგიას 

გამოაქვეყნებს. 

17–18 მაისს ევროკავშირი – დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების სამიტია 

დაგეგმილი, სადაც ორგანიზაციის წევრებმა კანდიდატი ქვეყნების მიერ მიღწეული 

პროგრესი უნდა შეაფასონ. პრემიერ-მინისტრი ბორისოვი აცხადებს, რომ ამ 

ღონისძიებისთვის ევროკავშირი განსაკუთრებით ემზადება. 

სოფია ევროკავშირის წევრი ქვეყნების იუსტიციისა და საშინაო საქმეთა 

მინისტრების შეხვედრას 25 იანვარს პირველად უმასპინძლებს. 15-16 თებერვალს 

სოფიაში ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები ჩავლენ და პირველ 

არაფორმალურ შეხვედრას გამართავენ. ევროკავშირი საერთო საიმიგრაციო 

პოლიტიკის და 2020 წლისთვის გრძელვადიანი ფინანსური შეთანხმების 

მოსამზადებლად აქტიურად მუშაობს. 

ბულგარეთი, როგორც ევროკავშირის საბჭოს თავჯდომარე ქვეყანა, აქტიურად 

გააგრძელებს იმ მექანიზმების იმპლემენტაციას, რომელიც უზრუნველყოფს 

ევროკავშირის შიდა თუ გარე საზღვრების დაცვას, მიგრაციის პროცესიის ეფექტიან 

მენეჯმენტსა და ევროკავშირის მოქალაქეების უსაფრთხოებას. ბულგარეთის მიზანია, 

წევრ ქვეყნებთან ერთად გააკეთოს ყველაფერი, რათა მოხდეს შენგენის ზონის 

ნორმალური ფუნქციონირება, რაც როგორც ევროკავშირში მიიჩნევენ, საზღვრების 

ეფექტიანი კონტროლის გარეშე შეუძლებელია. 

ბულგარეთის ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარეობის დროს, ერთ-ერთი 

უმთავრესი საკითხი „ბრექსიტის“ შესახებ მოლაპარაკებები იქნება. 2017 წლის 15 

დეკემბერს, ლიდერებთან შეხვედრის შემდეგ, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა 

მოლაპარაკებების მეორე ფაზაზე გადასვლა დაანონსა. 

ბულგარეთი ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა 2016 წელს 

ევროკომისიის მიერ მომზადებული ანგარიშის თანახმად, ორგანიზაციის ყველაზე 

გაჭირვებულ და კორუმპირებულ ქვეყნად დასახელდა. 
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ბულგარეთმა და რუმინეთმა შენგენის ზონაში გაწევრიანების შესახებ მიწვევა 

2007 წლის 1-ელ იანვარს მიიღეს, მაგრამ ევროკავშირის ორივე წევრი ქვეყანა დღემდე 

ელოდება ორგანიზაციის საბოლოო გადაწყვეტილებას. 

ევროკომისიის მიერ 2017 წლის 16 ნოემბერს გამოქვეყნებული ანგარიშის 

თანახმად, ბულგარეთისა და რუმინეთის შენგენის ზონაში გაწევრიანება კიდევ ერთი 

წლით გადაიდო. ევროკომისია ელოდება დამატებით პროგრესს კორუფციასთან და 

ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის, საზღვრების კონტროლისა და 

დამოუკიდებელი მართლმსაჯულების უზრუნველყოფის კუთხით. 

ბულგარეთი 2018 წლის ივნისში ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარეობას 

ავსტრიას გადააბარებს. 

ევროკომისია ევროკავშირის აღმასრულებელი ორგანოა და ევროკავშირის 

საერთო ინტერესს წარმოადგენს. იგი შეიმუშავებს ახალ ევროპულ კანონების 

პროექტებს,  რომელსაც წარუდგენს ევროპის პარლამენტსა და საბჭოს. იგი 

პრაქტიკაში განახორციელებს ევროკავშირის საერთო პოლიტიკას და განაგებს 

ევროკავშირის ფონდებსა და პროგრამებს. კომისია ასევე გამოდის “ხელშეკრულებათა 

დამცველის” როლში, რომელიც აკონტროლებს ევროკავშირის ხელშეკრულებებისა 

და კანონების შესრულებას. მას შეუძლია დამრღვევთა მიმართებით ზომები მიიღოს 

და საჭიროების შემთხვევაში ევროპის სასამართლოს მიმართოს.  

კომისია 28 კომისრისგან შედგება – თითოეული წარმოადგენს ერთ 

ევროკავშირის ქვეყანას. კომისიის პრეზიდენტი არჩეულია  ევროკავშირის 28 

მთავრობის მიერ და დამტკიცებულია ევროპის პარლამენტის მიერ. სხვა კომისრები 

ნომინირებულნი არიან მათი ეროვნული მთავრობების მიერ ახალ პრეზიდენტთან 

კონსულტაციების საფუძველზე და ევროპის პარლამენტის მიერ მტკიცდებიან.  ისინი 

არ წარმოადგენენ თავისი ქვეყნების მთავრობებს. ამის ნაცვლად, თითოეული 

მათგანი პასუხისმგებელია ევროკავშირის პოლიტიკის კონკრეტულ სფეროზე. ყველა 

მათგანი ხუთი წლის ვადით ინიშნება. 

ევროკომისია მოიაზრება როგორც ევროკავშირის საჯარო სამსახური, თუმცა 

წლების განმავლობაში მან აჩვენა, რომ მისი როლი ევროკავშირის განვითარებაში 

ძალიან დიდია. ევროკომისია მიიჩნევა ევროკავშირის ინტეგრაციის მთავარ 

მამოძრავებელ ძალად. 

კომისია შედგება 28 კომისრისგან, რომელთაც წარადგენენ მთავრობები. 

პრეზიდენტი აირჩევა კონსენსუსის შედეგად. წესით, კომისრები არ უნდა 

წარმოადგენდნენ მთავრობებს და უნდა მოქმედებდნენ საერთო ევროპული იდეის 

დაწინაურების მიზნით, მაგრამ ხელშეკრულების ამ მუხლის ინტერპრეტირება 

ყოველთვის რბილად ხდება. 
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იმის გამო, რომ კომისია არის გუნდური პასუხისმგებლობის პრინციპზე 

დაფუძნებული, არ შეიძლება ერთი რომელიმე კომისრის გადაყენება ან მოხსნა. 

კომისიის იმპიჩმენტის შემთხვევაში თანამდებობას ტოვებს ყველა კომისარი.  

ევროპული საბჭო, კვალიფიცირებული უმრავლესობის გამოყენებით ირჩევს 

კომისიის პრეზიდენტს, რომელიც უნდა დამტკიცდეს ევროპარლამენტის მიერ. 

შემდეგ საბჭო, ასევე კვალიფიცირებული უმრავლესობით და პრეზიდენტის 

თანმხობით (იგივეა რაც ვეტოს უფლება) ამტკიცებს კომისრების სიას. ამის შემდეგ 

პრეზიდენტი და მთლიანად კომისია წარდგება პარლამენტის წინაშე და პარლამენტი 

ამტკიცებს მათ. 

კომისიის პრეზიდენტი არის ევროკომისიის და ხშირ შემთხვევაში მთელი 

ევროკავშირის სახე. ამას რამდენიმე მიზეზი აქვს, მათ შორის კომისიის პრეზიდენტი: 

- არის ყველაზე ცნობილი კომისარი; 

- არის კომისიის წარმომადგენელი სხვა ინსტიტუტებთან და 

სახელმწიფოებთან; 

- არის წამყვანი ფიგურა და დირექტივების მიმცემი; 

- ურჩევს პორტფელებს სხვა კომისრებს; 

- უფლებამოსილია მოთხოვოს გადადგომა კომისარს; 

- ხელმძღვანელობს კომისიის გენერალურ სამდივნოს, რომელიც თავის მხრივ 

ურთიერთობს პარლამენტთან და საბჭოსთან; 

- შეუძლია პოლიტიკის ინიციატივების წამოყენება; 

- ყოველთვის არის კომპრომისის შედეგი, რაც ნიშნავს, რომ იგი მეტ-ნაკლებად 

მისაღებია ევროკავშირის ყველა ქვეყანასთვის. 

ევროკომისიის შემადგენლობაში შემავალი კომისრები ფლობენ სხვადასხვა 

პორტფელებს. როგორც წესი პორტფელების გადანაწილების რამე მოცემული წესი არ 

არსებობს და ეს ხდება სპონტანურად, კომისრების ინტერესების და მათი 

სამშობლოების ინტერესების გათვალისწინებით. შესაძლებელია პორტფელების 

ვარირება, ანუ რამდენიმე პორტფელის ერთად გაერთიანება ან დაშლა, ასევე 

კომისიის ერთი ვადის პერიოდში რამდენიმე კომისრისთვის ადგილების შეცვლა. 

როგორც წესი, პორტფელების განაწილება ხდება დიდი სახელმწიფოების 

ინტერესების გათვალისწინებით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისეთი მნიშვნელოვანი 

საკითხები, როგორიც არის ინდუსტრია, საგარეო საკითხები და ა.შ. როგორც წესი 

დიდი სახელმწიფოების მიერ წარდგენილ კომისრებს ხვდება. 

კომისრებს აქვთ კაბინეტები. თითო კომისარს კაბინეტში ჰყავს ექვსი კაცი, 

ხოლო კომისიის პრეზიდენტს ჰყავს ცხრა მუშაკი. დაუწერელი წესის მიხედვით, 

პერსონალი უნდა იყოს მინიმუმ სამი სხვადასხვა სახელმწიფოდან, ხოლო კაბინეტის 
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ხელმძღვანელი და მოადგილე (chef de cabinet და deputy chef de cabinet) უნდა იყვნენ 

სხვადასხვა ეროვნების. ეს ხდება პარაშუტინგის - ადრე გავრცელებული პრაქტიკის 

მოეყვანათ საკუთარი ხალხი საკუთარი ქვეყნებიდან - თავიდან ასაცილებლად. 

კომისია შედგება გენერალური დირექტორატებისა და სამსახურებისაგან. ეს 

სტრუქტურა დაახლოებით წააგავს სახელმწიფო უწყებებში არსებული 

დეპარტამენტების სტრუქტურას. სამსახურებს და დირექტორატებს შორის 

განსხვავება არ არის, უბრალოდ განსხვავებული სახელები აქვთ. თითოეული 

ქვეუწყება შედგება 150-500 ადამიანისგან, რაც დამოკიდებულია მათ სიდიდეზე და 

მნიშვნელობაზე. 

იერარქიული სტრუქტურა 

- ყველა საკითხი განიხილება კომისრების ყოველკვირეულ შეხვედრებზე. 

გადაწყვეტილება მიიღება უმრავლესობით, მაგრამ, როგორც წესი, ცდილობენ 

საკითხების ერთხმად გადაჭრას. 

- ყველა პრობლემა გადაიჭრება შესაბამისი კომისრის ინიციატივით; 

- გენერალურ დირექტორატებს ხელმძღვანელობენ გენერალური 

დირექტორები; 

- დირექტორატებს ხელმძღვანელობენ დირქტორები, რომლებიც ან 

გენდირექტორს ან მის მოადგილეს აბარებენ ანგარიშს; 

- არის განყოფილებები, რომლებსაც ხელმძღვანელობენ მმართველები. 

მიუხედავად იმისა, რომ ერთი შეხედვით კომისიის შიდა სტრუქტურა 

მკაფიოდ განსაზღვრული ჩანს, სინამდვილეში მთლად ასე არ არის, რადგან არ ხდება 

სხვადასხვა უწყებებს შორის კომპეტენციების მკვეთრი გამიჯვნა. ამის გამო, ხშირად 

ვხვდებით მაგალითებს, როდესაც ერთი და იგივე განყოფილება შედის ორ ან მეტ 

დირექტორატში. 

გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმები 

- მოხსენების მომზადება ხდება შესაბამის დირექტორატში. ინტენსიური 

კონსულტაციები იწარმოება კომპანიებთან, წევრ სახელმწიფოებთან, სამეცნიერო 

წრეებთან და სხვ. დაინტერესებულ უწყებებთან. როდესაც იწყება კანონპროექტზე 

მუშაობა აუცილებლად მიიღება მხედველობაში საბჭოს და კომისიის 

რეკომენდაციები და დირექტივები, რადგან კომისიას, როგორც წესი, არ სურს 

წავიდეს წევრი სახელმწიფოების და ზოგადად საბჭოს წინააღმდეგ. 

- მოხსენების დამუშავების შემდეგ ხდება მისი გადაცემა ვერტიკალურად 

ზემოთ; მოხსენება ჯერ მიდის შესაბამისი კომისრის კაბინეტში, შემდეგ განიხილება 

ყოველკვირეული chef de cabinet-ების შეხვედრაზე, რის შემდეგ უკვე გადაეცემა 

კომისრების კოლეგიას. 
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- კომისიას აქვს უფლება ისე მოექცეს ამ მოხსენებას, როგორც მოესურვება. 

შესაძლებელია მიღებულ იქნეს გადაწყვეტილება, რომ დაიწყოს საქმის მსვლელობა; 

ასევე შესაძლებელია, რომ კანონპროექტი იმთავითვე ჩავარდეს, თუმცა ხშირად მას 

უკან უბრუნებენ დეპარტამენტს, რომელიც თავიდან იწყებს მის დამუშავებას, ხვეწს 

მას ან ელის უკეთეს დროს მის წარსადგენად. 

ამ წესიდან გადახვევა მისაღებია, განსაკუთრებით, როცა რამდენიმე 

დირექტორატის საქმე ემთხვევა ერთმანეთს. მაგალითად, ახალი ენერგიის წყაროების 

გამოგონებაზე რომ მიდგება საქმე, საქმეში ერევა ენერგეტიკის დირექტორატი, მაგრამ 

მასთან ერთად, გამოკვლევების, ბიუჯეტის და მეწარმეობის დირექტორატებიც, 

ამიტომ ხდება ყველა დირექტორატის ინტერესების გათვალისწინება. 

ჰორიზონტალური კოორდინაციის გასაუმჯობესებლად გამოიყენება 

სხვადასხვა მეთოდები: 

- ხშირად იქმნება სამუშაო ჯგუფები, საპროექტო ჯგუფები, ინდივიდუალური 

კავშირები და ასე შემდეგ, რაც ხელს უწყობს მაქსიმალურად მეტი დაინტერესებული 

უწყების ჩართვას პროცესში; 

- კომისიის გენერალური სამდივნო ასრულებს მნიშვნელოვან როლს 

ჰორიზონტალური კოორდინაციის საკითხებში; 

- კომისიის პრეზიდენტს აქვს მართალია ცუდად განსაზღვრული, მაგრამ მაინც 

საკოორდინაციო პასუხისმგებლობა. განსაკუთრებით აღსანიშნავია კომისარ ჟაკ 

დელორის როლი კოორდინაციის დროს, როდესაც კომისია იყო ერთიანი და 

შეკრული; 

- კომისრები ყოველკვირეული შეხვედრის მთავარი მიზანი სწორედ 

კოორდინაციის გაუმჯობესებაა. 

გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ: 

- ხშირად ტარდება არაფორმალური შეხვედრები შესაბამის კომისრებს შორის; 

- chefs de cabinets ხვდებიან საკმაოდ ინტენსიურად. როგორც წესი, მათ 

სხდომას უძღვება გენერალური მდივანი და ეს ხდება კომისიის შეხვედრამდე ორი 

დღით ადრე; 

- კაბინეტების შეფების შეხვედრისას ხდება პოზიციების შეჯამება და აზრების 

გაცვლა-გამოცვლა; 

- კაბინეტი, როგორც წესი, არ ერევა საკითხის განხილვაში, სანამ ესა თუ ის 

საკითხი პროექტის სახით ოფიციალურად არ იქნება წამოყენებული შესაბამისი 

დირექტორატის მიერ. 

მიუხედავად ამგვარი მექანიზმებისა, მაინც არსებობს გარკვეული პრობლემები 

კოორდინაციასთან დაკავშირებით. ჰორიზონტალური კოორდინაცია მაინც არ არის 
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საკმარისი მთელი რიგი ბიუროკრატიული მიზეზების გამო. განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია ის ფაქტორი, რომ გენერალური დეპარტამენტები იცავენ თავიანთ 

ფუნქციებს და დღის წესრიგს და ხშირად არ სურთ თავიანთ საკითხებში სხვა 

დირექტორატების ჩარევა. ასევე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ყველა გენერალურ 

დირექტორატს თავისი საკუთარი დღის წესრიგი აქვს, რომელიც ხშირად უაღრესად 

გადატვირთულია, რაც ავტომატურად ანელებს მათ ინტერესს სხვა დირექტორატების 

საქმეებისადმი. 

კომისიის ფუნქციები და ძალაუფლება 

- კომისია არის პოლიტიკის და წინადადებების შემომთავაზებელი კომისიას 

აქვს უფლება წამოაყენოს ევროკავშირის განვითარების და წინსვლის ინიციატივები, 

ანუ დაგეგმოს ინტეგრაციის ახალი მიმართულებები. როგორც წესი, კომისია ფლობს 

ექსკლუზიურ უფლებას დაგეგმოს პოლიტიკა და შეიმუშაოს კანონპროექტები 

პირველი საყრდენის ქვეშ. კომისიას ასევე აქვს უფლება მეორე და 

მესამე საყრდენების ქვეშ შემოიტანოს კანონპროექტი მაგრამ ეს უფლება 

ძალზედ შეზღუდულია და, როგორც წესი, მისი გამოყენება ხდება 

სახელმწიფოებთან შეთანხმებით, რადგან, როგორც ცნობილია, ამ საყრდენების ქვეშ 

კანონმდებლობის წარმოება არ ხდება. 

სახელმწიფოს უნდა მოეცადა მცირე ხნით და შემდეგ შესულიყვნენ კავშირში. 

კომისია ხშირად უშვებს ე.წ. მწვანე და თეთრი წიგნებს, რაც ასევე მნიშვნელოვნად 

განსაზღვრავს ევროკავშირის შიგნით მიმდინარე პოლიტიკას: მწვანე წიგნი არის 

ინდივიდების ან ორგანიზაციებისთვის საკითხების მიმართვის ფორმა, რაც, როგორც 

წესი, გამოიყენება დებატების დასაწყებად ამა თუ იმ საკითხის გარშემო. თეთრი 

წიგნები კი არის კონკრეტული მოქმედებების და კავშირის განვითარების 

წინადადებები, რომლებიც ქვეყნდება ევროკავშირის ინსტიტუტებისთვის და წევრი 

სახელმწიფოებისთვის და აჩვენებს მათ მიმართულებას, საითკენაც უნდა წავიდეს 

კავშირი. 

კომისიის მრჩეველი კომიტეტების ქსელი. 

კომისია ხშირად მიმართავს ექსპერტების რჩევას, იქნებიან ეს ექსპერტები 

სახელმწიფოებიდან, თუ სხვადასხვა პანევროპული, თუ ტრანსევროპული 

კავშირებისა და ორგანიზაციებისგან. ამ მიმართვას რამდენიმე ფორმა აქვს: 

1) ექსპერტთა კომიტეტები: შედგება ეროვნული მოხელეების, ექსპერტების და 

სპეციალისტებისგან, რომლებიც წევრი-სახელმწიფოების მიერ არიან მივლენილნი. 

ეს ექსპერტები წარმოადგენენ ეროვნულ პოზიციებს, მაგრამ მეტ-ნაკლები 

მოქნილობით და კონსენსუსის მიღწევისაკენ სწრაფვით გამოირჩევიან, რადგან 

საბოლოო გადაწყვეტილებები მათ მიერ არ მიიღება, ამიტომ ისინი ცდილობენ 
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მაქსიმალურად წარმოაჩინონ თავიანთი ქვეყნის პოზიცია, ხოლო დეტალებზე 

მოლაპარაკება უფრო მაღალი დონის ექსპერტებს და სახელმწიფო მოხელეებს 

მიანდონ. 

ექსპერტთა კომიტეტებს სამი გამორჩეული თვისება აქვთ: 

ა. მათთან მოლაპარაკება სავალდებულოა 

ბ. არ შემოიფარგლებიან მხოლოდ ტექნიკური რჩევებით 

გ. იკრიბება საკმაოდ ხშირად 

2) საკონსულტაციო კომიტეტები: ამ კომიტეტებს არ აქვთ კავშირი ეროვნულ 

მთავრობებთან; მათი წევრები არიან საერთო ევროპული ბიზნეს და სხვა 

ინტერესების წარმომადგენლები: მაგალითად, Union of Industrial and Employers' 

Confederation (UNICE), European Trade Union Confederation (ETUC) და სხვ. 

3) ჰიბრიდული კომიტეტები. ეს კომიტეტები შერეული წარმომადგენლობისაა 

და მასში მონაწილეობენ როგორც სახელმწიფოების, ისე არასამთავრობო და საერთო 

ევროპული ორგანიზაციების წარმომადგენლები. 

ევროკომისიის აღმასრულებელი ფუნქციები 

1. წესების შემქმნელი ძალაუფლება (rule-making powers) 

ევროკავშირის კანონმდებლობა იქმნება რამდენიმე სახის საკანონმდებლო 

აქტით, რომელთა შორის მნიშვნელოვანია დირექტივები, რეგულაციები და 

გადაწყვეტილებები 

ა. რეგულაციები: რეგულაციები შეიძლება იყოს აბსტრაქტული და 

ესადაგებოდეს კონკრეტულ პირებს და გარემოებებს. შეიძლება ვრცელდებოდეს 

კონკრეტულ ვალდებულებას სახელმწიფოს და შეიძლება მოქმედებდეს ყველა 

სახელმწიფოზე. რეგულაციებს, როგორც წესი, იმუშავებს კომისია! რეგულაციების 

ძირითადი ნაწილი მოდის საერთო აგრარულ პოლიტიკაზე. 

ბ. დირექტივები: დირექტივა არის სავალდებულო, მაგრამ ანიჭებს 

ფლექსიბელურობას ეროვნულ მთავრობებს. სავალდებულოა მხოლოდ საბოლოო 

შედეგი. დირექტივა, როგორც წესი, ყველა სახელმწიფოს ავალდებულებს. კომისია 

იძლევა და შემდეგ უნდა მიიღოს პასუხი მისი იმპლემენტაციის მიმდინარეობის 

შესახებ. 

გ. გადაწყვეტილებები: გადაწყვეტილებებს ძირითადად იღებს საბჭო, მაგრამ 

კომისია იღებს მათ პირველ საყრენში. ასეთი გადაწყვეტილება შეიძლება იყოს, 

მაგალითად ხელშეკრულების ჩამსწორებელი გადაწყვეტილებები, ე.წ. - decisions 

amending the treaty. 
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დ. რეკომენდაციები და მოსაზრებები: რეკომენდაციები და მოსაზრებები არ 

არის სავალდებულო, თუმცა ხშირად ხდება მათი გათვალისწინება საბჭოს და 

შემდეგი მოწვევის კომისიების მიერ. 

2. ევროკავშირის ფინანსების მენეჯმენტი: 

ევროკომისიას აქვს ძალაუფლება დანახარჯების და შემოსავლების სფეროში, თუმცა 

შემოსავლებს ძირითადად მაინც საბჭო განაგებს. 

3. მოწინავე პოლიტიკის განხორციელებაზე ზედამხედველობა (Supervision of fr

ont line policyimplementation) 

როგორც წესი, ევროკომისია არ არის ამა თუ იმ პოლიტიკური მიმართულების 

უშუალო შემსრულებელი, თუმცა ისეთ სფეროებში, როგორიც არის კონკურენციის 

პოლიტიკა, მას კონტროლის განხორციელების ექსკლუზიური უფლება აქვს. 

აღსრულების უფლება, როგორც წესი, მინიჭებული აქვს სხვადასხვა სახელმწიფოების 

აღმასრულებელ ხელისუფლებას, განსაკუთრებით, ადგილობრივ ორგანოებს, 

მაგალითად სააქციზო და საბაჟო ადმინისტრაციებს. კომისიის აღმასრულებელ 

ფუნქციებზე საუბრის დროს გასათვალისწინებელია, რომ კომისიას არ აქვს საკმარისი 

რესურსი დიდი მოცულობის სამუშაოს შესასრულებლად, ამიტომ, მეტწილად, 

კომისიის ამ ფუნქციის ეფექტური შესრულება დამოკიდებულია წევრი 

სახელმწიფოების მთავრობებზე. 

აქვე ყურადსაღებია ის ფაქტორიც, რომ ეროვნული მთავრობები ყოველთვის 

ვერ ახორციელებენ ამა თუ იმ დირექტივას და გადაწყვეტილებას, რასაც ობიექტური 

და სუბიექტური მიზეზები აქვს. ხშირ შემთხვევაში ზოგიერთი დირექტივა საკმაოდ 

ძნელი შესასრულებელია, განსაკუთრებით პატარა სახელმწიფოებისათვის, 

რომელთაც არ აქვთ საკმარისი ადამიანური რესურსი, გამოცდილება და ექსპერტიზა 

მსგავსი სამუშაოების შესასრულებლად. გარდა ამისა, ზოგიერთ სახელმწიფოს არ 

სურს ევროკავშირის კანონმდებლობის ბოლომდე გადმოტანა, რადგან ეს ხშირად 

დაკავშირებულია არაპოპულარულ გადაწყვეტილებებთან, ამიტომ ქვეყნები ხშირად 

აჭინაურებენ კანონების გადმოტანას. როგორც წესი, სანამ მთავრობა იძულებული არ 

შეიქმნება, რომ სანქციების მუქარის ქვეშ განახორციელოს ესა თუ ის პოლიტიკა, 

ისინი მაქსიმალურად ცდილობენ დროის მოგებას და კანონის მიღების გადადებას. 

4. კომიტოლოგია 

კომისიის მუშაობა ხშირად კონტროლდება წევრი სახელმწიფოების მიერ, 

რადგან ბევრ სახელმწიფოს ეშინია, რომ საბჭო გაუშვებს პოლიტიკის სადავეებს 

ხელიდან კომისიის სასარგებლოდ. ამისათვის შექმნილია ე.წ. კომიტოლოგიის 

ინსტიტუტი, რაც ნიშნავს კომისიასთან სხვადასხვა ტიპის მაკონტროლებელი 

კომიტეტების არსებობას. კომიტოლოგიის კომიტეტები მუშაობენ კომისიასთან 
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ერთად და გავლენას ახდენენ კომისიის გადაწყვეტილებებზე. კომიტოლოგიის 

კომიტეტები დაკომპლექტებულნი არიან წევრი სახელმწიფოების 

წარმომადგენლებისაგან. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ კომიტოლოგია მოქმედებს 

მხოლოდ კომისიის მიერ მისი აღმასრულებელი ფუნქციების გამოყენებისას და არა 

კანონპროექტის შემუშავების შემთხვევაში. კომიტოლოგიის პრინციპი შეიძლება 

განხორციელდეს რამდენიმე სხვადასხვა პროცედურის სახით: 

რჩევის პროცედურა: კომისია აბარებს გასაკეთებელი საქმეების 

(გადაწყვეტილების, დირექტივის ან რეგულაციის პროექტს) ანგარიშს კომიტეტს. 

კომიტეტი ხმების უბრალო უმრავლესობით იღებს გადაწყვეტილებას მოიწონოს, თუ 

არ მოიწონოს კომისიის გადაწყვეტილება. კომისია ითვალისწინებს (takes utmost 

opinion) კომიტეტის მოსაზრებას, თუმცა ეს მოსაზრება კომისიისათვის 

სავალდებულო არ არის და მას შეუძლია თავისი შეხედულებისამებრ გადადგას ესა 

თუ ის ნაბიჯი. 

მენეჯმენტის პროცედურა: კომისია აბარებს გასაკეთებელი საქმეების ანგარიშს 

კომიტეტს. თუ კომიტეტი კვალიფიცირებული უმრავლესობით არ იწონებს კომისიის 

გადაწყვეტილებას, კომისია ვალდებულია პროექტი გადაუგზავნოს საბჭოს, 

რომელსაც აქვს საბოლოო უფლება დატოვოს ძალაში კომისიის გადაწყვეტილება ან 

შეცვალოს იგი კვალიფიცირებული უმრავლესობით კენჭისყრის გზით. 

რეგულატორული პროცედურა: კომიტეტი აბარებს გასაკეთებელი საქმეების 

ანგარიშს კომიტეტს. თუ კომიტეტი არ დაეთანხმება კვალიფიცირებული 

უმრავლესობით მაშინ საკითხი გადაეგზავნება საბჭოს საბოლოო გადაწყვეტილების 

მისაღებად. საბჭოს შეუძლია შეცვალოს კომისიის გადაწყვეტილება ხმების 

კვალიფიცირებული უმრავლესობით. მაგრამ თუ საბჭო ვერ შეძლებს 

გადაწყვეტილების მიღებას, კომისიას აქვს უფლება მიიღოს საკუთარი 

გადაწყვეტილება და დაიწყოს მისი შესრულება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც 

საბჭო შეეწინააღმდეგება ასეთი გადაწყვეტილების ამოქმედებას ხმების 

კვალიფიცირებული უმრავლესობით. 

საგარანტიო პროცედურა: კომისია ატყობინებს საბჭოს და წევრ-სახელმწიფოებს 

იმ გადაწყვეტილების შესახებ რომელსაც იღებს ე.წ. Safeguard Measure-ის 

განსახორციელებლად. ამ პროცედურის ქვეშ, თითოეულმა წევრმა სახელმწიფომ 

შეიძლება გადასცეს კომისიის გადაწყვეტილება საბჭოს. საბჭოს შეუძლია 

კვალიფიცირებული უმრავლესობით მიიღოს გადაწყვეტილება და ან მიიღოს, ან 

შეცვალოს კომისიის წინადადება. ასევე შეიძლება არსებობდეს ისეთი დათქმა, 

როდესაც საბჭოს მიერ გადაწყვეტილების ვერ მიღების შემთხვევაში კომისიის 

გადაწყვეტილება ითვლება გაუქმებულად. 
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თემა 2. ევროკავშირის შექმნის ისტორია და განვითარების ეტაპები 

 

2.1. ევროკავშირის შექმნის ისტორია 

 

საუკუნეების განმავლობაში, ევროპის კონტინენტმა მრავალი 

სისხლისმღვრელი ომი იხილა, მეორე მსოფლიო ომმა კი ევროპას არა მხოლოდ 

მილიონობით დაღუპული მოქალაქე, არამედ განადგურებული ეკონომიკა და მყიფე 

უსაფრთხოება მოუტანა. ნათელი იყო, რომ ქვეყნებს შორის მშვიდობის 

უზრუნველყოფა მხოლოდ ეკონომიკური და პოლიტიკური ინტეგრაციის მეშვეობით 

იქნებოდა შესაძლებელი. 

ევროპული ინტეგრაციის იდეა პირველად  დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-

მინისტრმა, უინსტონ ჩერჩილმა წამოაყენა, რომელმაც 1946 წლის 19 სექტემბერს 

ციურიხში (შვეიცარია) სიტყვით გამოსვლისას, ევროპის შეერთებული შტატების 

შექმნის აუცილებლობაზე ისაუბრა, თუმცა, აღნიშნულ იდეას მაშინ განვითარება არ 

მოჰყოლია. ევროპული ინტეგრაციის საწყისად შეიძლება ჩაითვალოს 1950 წელი, 

როდესაც საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რობერტ შუმანმა გაახმოვანა 

ფრანგი პოლიტიკოსის ჟან მონეს ინიციატივა - გაერთიანებულიყო დასავლეთ 

ევროპის ნახშირის და ფოლადის საბადოები. შედეგად, 1951 წელს შეიქმნა ევროპის 

ქვანახშირისა და ფოლადის გაერთიანება (Europeam Coal and Steel Community), 

რომელშიც შევიდა ექვსი სახელმწიფო. გადაწყდა, რომ შექმნილიყო დამოუკიდებელი 

სუპრაეროვნული (ზეეროვნული) ორგანო, ე.წ. ,,უმაღლესი ხელისუფლება” (High 

Authority), რომელიც განაგებდა ამ ქვეყნებში ნახშირისა და ფოლადის წარმოებასა და 

რეალიზაციასთან დაკავშირებულ საკითხებს. უმაღლესი ხელისუფლების პირველ 

პრეზიდენტად დაინიშნა ჟან მონე. 1953 წელს შეიქმნა რკინის, ნახშირის, მადნეულის 

და ჯართის საერთო ბაზარი; იმავე წელს, ცოტა მოგვიანებით, შეიქმნა ფოლადის საერთო 

ბაზარიც.  

იტალიის ქალაქ მესინაში ექვსი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები 

შეთანხმდნენ, რომ განეგრძოთ ინტეგრაციის პროცესი (ცნობილია მესინის 

ინიციატივის სახელით). შეიქმნა სამთავრობათაშორისო კომიტეტი, რომელმაც 

მოამზადა საფუძველი ხელშეკრულებისათვის, რომელიც 1957 წელს გაფორმდა და 

1958 წელს შევიდა ძალაში. ეს ხელშეკრულება ცნობილია რომის ხელშეკრულების 

სახელით. მესინის ინიციატივა წარმოადგენდა იმ დროს ევროპაში, კერძოდ კი, 

ევროპული გაერთიანებების შემქმნელ ექვს ქვეყანაში არსებული დამოკიდებულების 

ნათელ გამოვლინებას. ამ დროს ევროპაში გავრცელებული იყო ე.წ. 

ნეოფუნქციონალისტური თვალთახედვა, რაც გულისხმობდა რწმენას იმისა, რომ 
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ევროპული ინტეგრაციის პროცესი კიდევ უფრო უნდა გაღრმავებულიყო. 

ნეოფუნქციონალიზმის თეორია ეფუძნება ე.წ. ,,გადაღვრის” (Spillover) იდეას, რაც 

გულისხმობდა იმას, რომ ინტეგრაციის პროცესები ერთ რომელიმე სფეროში 

(ფოლადი, ნახშირი) გამოიწვევდა ინტეგრაციის პროცესების დაწყებას (გადაღვრას) 

სხვა სფეროებში (საერთო ბაზარი, საბაჟო ტარიფების შემცირება, საერთო სოფლის 

მეურნეობა და ა.შ.). ჟან მონეს და მის მიმდევრებს ასევე სჯეროდათ, რომ 

ეკონომიკური ინტეგრაცია საწინდარი იყო მომავალი პოლიტიკური ინტეგრაციისა, 

რისი მიღწევის შემთხვევაშიც გამოირიცხებოდა ევროპის კონტინეტზე მომავალი 

სისხლისღვრა და ომები. 

შუმანის გეგმის უმთავრესი მიზანიც სწორედ ევროპაში ომების თავიდან 

აცილება იყო. სუპრაეროვნული ორგანიზაციისათვის უმნიშვნელოვანესი 

რესურსების - ნახშირის და ფოლადის ჩაბარება ემსახურებოდა ერთ მიზანს - 

უზრუნველყოფილი ყოფილიყო გერმანიის და საფრანგეთის მშვიდობიანი 

თანაცხოვრება და გაღრმავებულიყო ამ ორი ქვეყნის ეკონომიკური და შემდგომში 

პოლიტიკური ურთიერთდამოკიდებულება. 

ამგვარი იდეალური დამოკიდებულება მეოცე საუკუნის 50-იანი წლების 

დასაწყისში არ იქნა გაზიარებული დიდ ბრიტანეთში. გაერთიანებულ სამეფოში 50-

იანი წლების ბოლომდე სჯეროდათ, რომ ევროპის გაერთიანება უტოპიური იდეა 

იყო, ამიტომ ექვსი ქვეყნის ინიციატივას დიდი ბრიტანეთი არ შეუერთდა. სხვათა 

შორის, დიდი ბრიტანეთის მხრიდან თავის შეკავება საკმაოდ დიდ უარყოფით მუხტს 

აძლევდა ევროპის გაერთიანების იდეას და საბაბს იძლეოდა სკეპტიკურად შეგვეხედა 

შუმანისა და მონეს ინიციატივებისათვის. აღსანიშნავია, რომ პოლ ჰენრი სპააკი, 

რომელიც რომის ხელშეკრულების (1958 წლის ხელშეკრულება, რომელმაც შეცვალა 

1951 წელს პარიზში ხელმოწერილი საწყისი ხელშეკრულება) მოსამზადებელ 

სამთავრობათაშორისო კომისიას ხელმძღვანელობდა გადადგა ევროსაბჭოს 

კონსულტაციური ასამბლეის პრეზიდენტობიდან დიდი ბრიტანეთის 

გულგრილობისადმი პროტესტის ნიშნად. 

მიუხედავად იდეალისტური მიზნებისა, შუმანის გეგმაში გათვალისწინებული 

იყო ინტეგრაციის პროცესებზე და ექვსი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებზე 

კონტროლის შენარჩუნების მექანიზმი - ე.წ. მინისტრთა საბჭოს სახით. მინისტრთა 

საბჭო შეიქმნა იმ მიზნით, რომ არ მომხდარიყო საფრანგეთის და გერმანიის 

სახელმწიფოების ინტერესთა შელახვა კონფლიქტური საკითხის წამოჭრის 

შემთხვევაში. საბჭოს მთავარ ფუნქციად ერთიანი ბაზრის ჩამოყალიბების მიზნით 

მაღალ ავტორიტეტთან თანამშმრომლობა რჩებოდა. შედეგად უნდა მომხდარიყო 

ნახშირის, კოქსის და ფოლადის წარმოება მინიმალურ ფასებში და მათი მიტანა 
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მაღალი მოხმარების ობიექტებში ყოველგვარი სავაჭრო ბარიერების გარეშე. ექვსი 

სახელმწიფოს მთავრობებს უნდა უზრუნველეყოთ ამ პროცესების შეუფერხებელი 

მიმდინარეობა და ეროვნული კანონმდებლობების შეცვლა ისე, რომ 

დისკრიმინაციული ხასიათის სავაჭრო ბარიერებს ხელი არ შეეშალათ 

ინტეგრაციული პროცესებისათვის. სახელმწიფოებს ასევე აეკრძალათ ინტეგრაციის 

სფეროში მოქმედი სახელმწიფო, თუ სხვა საწარმოებისათვის სუბსიდიების მიცემა. 

ყველა შემთხვევაში მარეგულირებელ და გადაწყვეტილების მიმღებ მთავარ 

ორგანოდ ითვლებოდა უმაღლესი ხელისუფლება. მასვე ჰქონდა უფლება გამოეძია იმ 

კერძო კომპანიების საქმიანობა, რომლებიც მოქმედებდნენ ბაზარზე და ხელს 

უშლიდნენ ინტეგრაციის პროცესს. 

აქვე უნდა შევეხოთ ბრიტანეთის მთავრობის სკეპტიკურ დამოკიდებულებას 

შუმანის გეგმისადმი. ამგვარ დამოკიდებულებას რამდენიმე მიზეზი გააჩნდა, რაც 

კარგად არის აღწერილი საიმონ ბერჯესის სტატიაში. ინტეგრაციის იდეის 

არაპოპულარობის მიზეზებად შეგვიძლია მივიჩნიოთ, როგორც ბრიტანეთის 

მთავრობის მაშინდელი მოუქნელი სტრუქტურა, ისე ბრიტანეთის მთავრობის 

სიფრთხილე ახალი ინიციატივის მიმართ. გარდა ამისა ბერჯესი ყურადღებას 

ამახვილებს ევროპის საკითხების არაპრიორიტეტულობაზე ბრიტანეთის საგარეო 

საქმეთა დღის წესრიგში და ბრიტანეთის სურვილზე არ გამხდარიყო წევრი ისეთი 

ორგანიზაციული სტრუქტურისა, რომელიც მიიჩნეოდა ეუთოს (მაშინ - ევროპის 

უსაფრთხოებისა და თანამშმრომლობის კონფერენცია) და ევროსაბჭოს ფუქნციების 

მადუბლირებელ ორგანიზაციად. გარდა ამისა ბრიტანეთის პოლიტიკურმა 

კულტურამ, რომელიც მეტწილად ეფუძნება ეროვნულ სუვერენიტეტს 

მნიშვნელოვნად განაპირობა ბრიტანელ პოლიტიკოსებში ახალი სახის ევროპის 

ჩამოყალიბების მიმართ მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულება. აქვე 

აღსანიშნავია, რომ საფრანგეთის მთავრობას დიდად არ ანაღვლებდა ბრიტანელების 

სკეპტიკური დამოკიდებულება. ამის ნათელი მაგალითია 1950 წელს 

ბრიტანელებისათვის გადაწყვეტილების მიღებამდე რამდენიმე საათით ადრე 

გაგზავნილი შეტყობინება ,,უმაღლესი ხელისუფლების” შექმნის შესახებ. 

უმაღლესი ხელისუფლება თავდაპირველად ძალზედ მცირე რაოდენობის 

პერსონალით იყო დაკომპლექტებული, შესაბამისად აუცილებელი იყო მისი 

ეფექტიანობის გასაზდრელად ეროვნულ მთავრობებთან მჭიდრო ურთიერთობების 

შენარჩუნება. ყველაფერი გაკეთდა იმისათვის, რომ უმაღლესი ხელისუფლება არ 

გამხდარიყო კერძო სტრუქტურა და არ მოეხდინა ფოლადისა და ნახშირის იმპორტ-

ექსპორტიორი სხვა კერძო სტრუქტურების ჩანაცვლება. დიდი იყო სურვილი იმისა, 

რომ შექმნილიყო მარეგულირებელი ორგანო, რომელიც საფუძველს დაუდებდა 
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თავისუფალ კონკურენციას, რაც, თავის მხრივ, გამორიცხავდა ტრესტების და 

მონოპოლიური პრაქტიკების ჩამოყალიბებას და ხელს შეუწყობდა ეკონომიკურ 

წინსვლას. 

პარალელური პროცესი, რომელიც დაიწყო მეოცე საუკუნის 50-იანი წლების 

დასაწყისში და უფრო გამძაფრდა კორეის ომის მსვლელობასთან ერთად, იყო 

დებატები გერმანიის რემილიტარიზაციის შესახებ. ისევე როგორც, შუმანი და მონე 

მიილტვოდნენ გერმანიის რეინდუსტრიალიზაციისაკენ, საფრანგეთის საგარეო 

საქმეთა მინისტრი პლევენი მიისწრაფოდა გერმანიის ხელახლა შეიარაღებისაკენ. 

შუმანის გეგმამ და ნახშირისა და ფოლადის გაერთიანების შექმნამ საფუძველი 

დაუდო ახალ იდეას - ევროპის თავდაცვის გაერთიანების შექმნას. ევროპული 

თავდაცვის გაერთიანება შეიქმნა 1952 წელს ხანგრძლივი მოლაპარაკებების შემდეგ, 

როდესაც პარიზში ხელი მოეწერა დამფუძნებელ ხელშეკრულებას. ამ 

ხელშეკრულების ხელმოწერამ საფუძველი დაუდო ახალი იმედების აღმოცენებას 

ევროპული ფედერალიზმის და მომდევნო ინტეგრაციის გაღრმავების შესახებ. 

დაიწყო პოლიტიკური კავშირის მოსამზადებელ ხელშეკრულებაზე მუშაობა, 

რომელიც ითვალისწინებდა საგარეო ურთიერთობების, ეკონომიკური და 

მონეტარული პოლიტიკის კოორდინაციას და გაერთიანებას. აღსანიშნავია, რომ ამ 

ხელშეკრულების მოწერის შემთხვევაში მივიღებდით უფრო მეტად ინტეგრირებულ 

ევროპას, ვიდრე ეს მივიღეთ 1991 წელს მაასტრიხტში მოწერილი ხელშეკრულების 

შემდეგ. 

ევროპული თავდაცვის გაერთიანების შექმნის ინიციატივა მალე დავიწყებას 

მიეცა. ამ პროცესს ხელი შეუწყო 1954 წელს გოლისტების მიერ საფრანგეთის 

პარლამენტში ამ ხელშეკრულების დენონსაციამ. შედეგად, საერთო თავდაცვის 

პოლიტიკის შექმნის მცდელობა წარუმატებელი აღმოჩნდა. 

პარალელურად დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა იდენმა აიტაცა 

გერმანიის შეიარაღების იდეა და მოუწოდა გერმანიას შესულიყო დასავლეთ 

ევროპულ კავშირში (Western European Union - WEU), სადაც საფრანგეთის, 

ბენილუქსის ქვეყნების და იტალიის გარდა, ასევე დიდი ბრიტანეთიც იყო 

გაერთიანებული. ამგვარი ქმედებით გერმანია იღებდა გარანტიას, რომ მალე 

შევიდოდა ნატოში რაც საბოლოოდ ასეც მოხდა. შესაბამისად გერმანიის შეიარაღების 

იდეის გამოყენება ევროპის საერთო თავდაცვის პოლიტიკის შექმნისათვის 

წარუმატებლად დასრულდა. 

აღსანიშნავია, რომ ამ ინიციატივის დასამარებამ ბევრს დასწყვიტა გული. 

დღესაც კი ბევრი მეცნიერი აღნიშნავს, რომ მაშინ, 50-იან წლებში, ევროპის 

თავდაცვის კავშირის გაფორმებას შეეძლო სხვაგვარი გეზი მიეცა ევროპული 
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ინტეგრაციისათვის. ამასთან, შეიძლება ითქვას, რომ ევროპული თავდაცვის 

გაერთიანების არაპოპულარობამ სხვა მხრივ შეუწყო ხელი ევროპის ინტეგრაციას. 

საქმე ისაა, რომ ამ საკითხის გარშემო დებატებმა მთლიანად გადაფარა ფოლადის და 

ნახშირის გაერთიანების გარშემო წარმართული დებატები. შესაბამისად ამ კავშირის 

შესახებ ხელშეკრულების რატიფიკაცია უმტკივნეულოდ მოხერხდა ეროვნული 

პარლამენტების მიერ. 1952 წელს უმაღლესმა ხელისუფლებამ დაიწყო 

ფუნქციონირება ქალაქ ლუქსემბურგში, რომელიც შეირჩა შტაბბინის 

განსალაგებლად. 

1952 წელს ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მდივანმა სერ ენტონი იდენმა 

გამოთქვა მოსაზრება, რომ ევროსაბჭოს, ნახშირისა და ფოლადის გაერთიანების და 

თავდაცვის ერთიანი სისტემის გაერთიანებით შეექმნათ რაღაც ახალი სტრუქტურა, 

თუმცა მაშინ ეს წინადადება არ იქნა მიღებული. 1955 წელს კი ხელი მოეწერა მესინის 

ინიციატივას, რომელმაც ახალი ძალით დაძრა ინტეგრაციის პროცესები დასავლეთ 

ევროპაში. ბრიტანეთი თვალყურს ადევნებდა მოლაპარაკებების პროცესებს, თუმცა 

არასოდეს გამოუთქვამს სურვილი ჩართულიყო მოლაპარაკებებში ან შეერთებოდა 

ექვსი ქვეყნის ინიციატივას. ბრიტანეთის ვაჭრობის სახელმწიფო მდივნის მოადგილე 

რასელ ბრეზერტონი, რომელიც ესწრებოდა მესინაში მოლაპარაკებების პროცესს, 

ცნობილი გახდა თავისი პესიმიზმით. მასვე ეკუთვნის ცნობილი ფრაზა, რომელიც 

მან წარმოთქვა უკანასკნელი შეხვედრის დროს 1955 წლის 5 ნოემბერს - 

,,ჯენტლმენებო, თქვენ ცდილობთ მოილაპარაკეთ იმაზე, რაზეც ვერასოდეს 

მოილაპარაკებთ, მაგრამ თუ მოილაპარაკეთ, ვერასოდეს მიაღწევთ მის 

რატიფიცირებას, ხოლო თუ რატიფიცირება მაინც მოახერხეთ, ვერასოდეს 

მოახერხებთ მის ამუშავებას”. საბოლოოდ, 1957 წელს ხელი მოეწერა ევროპის 

ეკონომიკური გაერთიანებების ხელშეკრულებას, ქალაქ რომში. ეს ხელშეკრულება 

ძალაში 1958 წლის 1 იანვარს შევიდა. რეალურად შეიქმნა საბაჟო კავშირი, რომელიც 

მიზნად ისახავდა საბოლოო ტარიფების ნულამდე დაყვანას და სხვა ქვეყნების 

მიმართ ერთიანი ტარიფის შემოღებას. რეალურად კი არ არსებობდა არც 

პანევროპული ინსტიტუტი და არც გეოგრაფიულად, ეკონომიკურად თუ 

პოლიტიკურად ჩამოყალიბებული ევროპის კავშირი. გარდა ამისა, მოხდა ევროპის 

ეკონომიკურ გაერთიანებებად ევროპის ნახშირისა და ფოლადის ხელშეკრულების და 

ევრატომის, ანუ ევროპის ატომური ენერგეტიკის საკითხებში თანამშრომლობის 

ორგანიზაციის გაერთიანება. რომის ხელშეკრულებამ მოახდინა საფრანგეთის და 

გერმანიის ინტერესების ინსტიტუციონალიზაცია. საფრანგეთმა მიაღწია მიზანს 

შეუძლებელი გაეხადა გერმანიის მხრიდან აგრესია, ხოლო გერმანიამ შეძლო 

მოეხდინა დასავლეთ ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია. 1958 წელს ასევე 
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შეიკრიბა ევროპარლამენტის პირველი სხდომა. მაშინ ევროპარლამენტს ეწოდებოდა 

ევროპული გაერთიანების ასამბლეა. 

ბრიტანეთის დატოვებამ გაერთიანების გარეთ ხელი შეუწყო ახალ მოძრაობას 

ევროპაში, რომელიც დაგვირგვინდა ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ზონის (EFTA) 

შექმნით. 1959 წელს დიდი ბრიტანეთის თაოსნობით, კერძოდ კი, ედენზე უფრო 

პროევროპული მიმდინარეობის პრემიერ-მინისტრ მაკმილანის ინიციატივით შეიქმნა 

შვიდი სახელმწიფოს ეკონომიკური გაერთიანება, რომელშიც ბრიტანეთის გარდა 

შევიდნენ ავსტრია, დანია, ნორვეგია, პორტუგალია, შვედეთი და შვეიცარია. ამ 

გაერთიანების ერთ-ერთი უპირველესი მიზანი იყო ექვსი ურჩის (ევროპის 

ეკონომიკური გაერთიანებების წევრი ქვეყნების) შთანთქმა. რა თქმა უნდა, 

ბრიტანეთის სიმპათიები ასეთი ორგანიზაციის მხარეს უფრო იყო, რადგან 

თავისუფალი ვაჭრობის სფერო, სხვა არაფერი იყო თუ არა ეკონომიკური კავშირი, 

რომელიც არავითარ საფრთხეს არ უქადდა ბრიტანეთის სუვერენიტეტს და 

პოლიტიკურ ინტერესებს. 

1960-74 წლებში დასავლეთ ევროპაში ეკონომიკური აღმავლობის პერიოდი 

იყო. ამ ხნის განმავლობაში მომხმარებლების მსყიდველობითი უნარი გაიზარდა 

თითქმის ორჯერ. ევროპის ეკონომიკურმა გაერთიანებებმა ამ ხნის მანძილზე 

რამდენიმე სახის რეფორმა განახორციელა; დაიწყო საერთო აგრარული პოლიტიკის 

განვითარება და სხვა ეკონომიკური ინტეგრაციული პროცესები. ასეთმა წარმატებამ, 

თავის მხრივ, დიდი ბრიტანეთიც დააინტერესა, რომელმაც დაიწყო სურვილის 

გამოთქმა შეერთებოდა ეკონომიკურ გაერთიანებებს. პირველი განაცხადი 

გაერთიანებებში შესვლაზე პრემიერმინისტრმა მაკმილანმა 1961 წელს შეიტანა. 

მიუხედავად საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრ პომპიდუს დადებითი 

დამოკიდებულებისა, საფრანგეთის პრეზიდენტმა შარლ დე გოლმა ვეტო დაადო 

ბრიტანეთის მიღებას ევროპულ გაერთიანებებში. ამგვარი ქმედება გამოწვეული იყო 

1963 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ბრიტანეთისათვის პოლარისის 

ტიპის წყვალქვეშა რაკეტის მიყიდვით. 

დე გოლი მთელი ამ ხნის განმავლობაში აცხადებდა, რომ ბრიტანეთი არ 

იქცეოდა როგორც ჭეშმარიტი ვეროპელი. სხვათა შორის, დე გოლის სიჯიუტეს 

შეეწირა მაკმილანის პოლიტიკური კარიერა, რომელმაც დაკარგა რეიტინგი და 

პრემიერმინისტრის პოსტი დე გოლის უარის შემდეგ. 

ევროპის ეკონომიკური გაერთიანებების წარმატება ძირითადად ეფუძნებოდა 

მუდმივ კომპრომისებს წევრ-სახელმწიფოებს შორის. შესაბამისად, 60-იანი წლების 

დასაწყისში მომწიფდა საჭიროება ხმების უმრავლესობით გადაწყვეტილებების 

მიღებაზე გადასვლისა. დე გოლისათვის ეს საფრანგეთზე სხვა ქვეყნების 
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ინტერესების თავზე მოხვევის და სუვერენიტეტის შელახვის ტოლფასი იყო, ამიტომ 

მან შეიმუშავა ე.წ. ,,ცარიელი სკამის” პოლიტიკა, რის შედეგად 1965 წლის ყველა 

შეხვედრაზე საფრანგეთის სკამი მინისტრთა საბჭოს სხდომაზე ცარიელი იყო. 

შესაბამისად, შეუძლებელი გახდა მთელი რიგი საკითხების განხილვა და მიღება, 

რამაც მნიშვნელოვნად შეაფერხა ინტეგრაციის პროცესი. ეს კრიზისი საბოლოოდ 

გადაწყდა 1966 წელს, როდესაც მიღწეული იქნა ე.წ. ლუქსემბურგის კომპრომისი, 

რომლის შედეგად ევროპული გაერთიანებების წევრ სახელმწიფოებს მიენიჭათ 

უფლება ვეტო დაედოთ ისეთი საკითხებისათვის, რომლებიც უშუალოდ ლახავდა 

მათ ეროვნულ ინტერესებს. 

ბრიტანეთის ახალმა პრემიერ-მინისტრმა ჰაროლდ უილსონმა მეორედ 

შეიტანა წევრობის განაცხადი 1967 წელს, თუმცა ორი დღის შემდეგ დე გოლმა 

ექსკლუზიურად ამ საკითხისათვის მიძღვნილ პრეს კონფერენციაზე განაცხადა, რომ 

დიდი ბრიტანეთის ევროპის ეკონომიკურ გაერთიანებებში შესვლა დიდ 

სიძნელეებთან იქნებოდა დაკავშირებული. მიუხედავად ასეთი განცხადებისა 

ბრიტანეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ფორმალური განაცხადის შეტანას, თუმცა, 

როგორც მოსალოდნელი იყო დე გოლმა ვეტო დაადო ბრიტანეთის აპლიკაციას. 

ამასთან, საფრანგეთის პრეზიდენტმა მოხაზა ძირითადი კრიტერიუმები, რომლებიც 

ბრიტანეთს უნდა შეესრულებინა კავშირში შესვლისათვის. ამ კრიტერიუმებში 

შედიოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან განსაკუთრებული ურთიერთობების 

მოშლა, ფუნტი სტერლინგის არეალის დატოვება და დემონსტრირება, რომ 

ბრიტანეთი მართლაც ,,კეთილსინდისიერი ევროპელი” იყო. ბუნებრივია, რომ ეს 

მოთხოვნები ბრიტანეთმა არ შეასრულა. 

დამოკიდებულება დიდი ბრიტანეთის მიმართ შეიცვალა მას შემდეგ, რაც 

საფრანგეთის და გერმანიის სათავეში 1969 წელს მოვიდნენ ჟორჟ პომპიდუ და ვილი 

ბრანდტი. ამის შემდეგ ბრიტანეთის ევროპის გაერთიანებებში ინტეგრაციის პროცესი 

დაჩქარდა. ხელშეკრულებას დიდ ბრიტანეთთან, დანიასთან, ირლანდიასა და 

ნორვეგიასთან ხელი მოეწერა 1972 წელს და ეს ქვეყნები 1973 წლიდან ევროპის 

ეკონომიკური გაერთიანებების სრულუფლებიანი წევრები გახდნენ. ერთადერთი 

ქვეყანა, რომელმაც რეფერენდუმზე არ დაუჭირა მხარი გაერთიანებებში შესვლას იყო 

ნორვეგია. ნორვეგია დღესაც არ არის ევროკავშირის წევრი, ხალხის აზრი კი კვლავაც 

ევროკავშირის წინააღმდეგია, რისი დასტურიც გახდა 1994 წელს კიდევ ერთი 

რეფერენდუმის ჩაგდება. 

1970-იანი წლები ევროპის ეკონომიკური გაერთიანებებისათვის კრიზისების 

ხანად არის ცნობილი. ამ პერიოდში აღმოცენდა ისეთი ტერმინები, როგორებიცაა 

,,ევროსკლეროზი” და ,,ევროპესიმიზმი”. როდნი ლიჩი ევროსკლეროზს განმარტავს, 
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როგორც ევროპის ეკონომიკური არტერიების გატლანქებას. როგორც წესი 

ევროსკლეროზი აღნიშნავს ევროპის შენელებულ და არადინამიურ შრომით ბაზარს, 

რაც გამოწვეული იყო ხისტი შრომითი კანონმდებლობით, მაღალი სოციალური 

ხარჯებით, მძიმე დაბეგვრით და ზერეგულირებით გამოწვეული სტაგნაციით. რაც 

შეეხება ევროპესიმიზმს, ეს ტერმინი აღნიშნავს ევროპული იდეის მიმართ 

სკეპტიკურ განწყობას და რწმენას იმისა, რომ ინტეგრაცია არც ისეთი გარდაუვალი 

და კეთილდღეობის მომტანია, როგორც ეს ზოგადად აღიქმება. აღსანიშნავია, რომ 

ევროსკეპტიკოსები საკმაოდ აქტიურები არიან ევროპულ არენაზე, მათ შორის არიან 

ევროპარლამენტშიც. აქვე აღსანიშნავია, რომ ჟაკ შირაკი, რომელიც დღეს ერთ-ერთ 

ყველაზე პროევროპეისტულ პოლიტიკოსად ითვლება, 1979 წელს გამოუსწორებელ 

ევროსკეპტიკოსად მიიჩნეოდა. ამაზე მეტყველებს 1979 წელს მის მიერ 

გამოქვეყნებული პამპფლეტი - ,,კოშენის მოწოდება”, სადაც შირაკმა ხმამაღლა 

განაცხადა უარი ეუპრაეროვნულ ევროპაზე, ეკონომიკურ ინტეგრაციასა და 

საფრანგეთის საერთაშორისო იმიჯის შელახვაზე, ჟისკარ დ'ესტენის მთავრობას კი 

უცხოელების მთავრობა უწოდა. 

პრობლემები, რომელთა წინაშეც ევროპული გაერთიანებები აღმოჩნდა მეოცე 

საუკუნის 70-იან წლებში განსხვავდებოდა 60-იანი წლების პრობლემებისაგან, 

როდესაც ინტეგრაციის პროცესი ძირითადად ფერხდებოდა შარლ დე გოლის 

პოლიტიკის გამო. ამჯერად ევროპის ქვეყნები აღმოჩნდნენ ცვალებადი 

საერთაშორისო გარემოს და ცივი ომის დაძაბული წლების მსხვერპლი. ამ წლების 

განმავლობაში ევროპის ეკონომიკური გაერთიანებების მდგრადობა და გადარჩენა 

მეტწილად განაპირობა საფრანგეთის და გერმანიის მეთაურების ვალერი ჟისკარ 

დ'ესტენის და ჰელმუტ შმიდტის პირადმა მეგობრობამ და კარგმა ურთიერთობებმა 

(ცნობილია, როგორც პარიზი-ბონის ღერძი). მიუხედავად ასეთი ურთიერთობებისა, 

ამ ორმა ადამიანმა ბევრი ვერაფერი გააკეთა ევროპის ეკონომიკური გაერთიანებების 

გასაძლიერებლად. 70-იან წლებში ნათლად წარმოჩინდა, რომ ევროკომისია ევროპის 

ეკონომიკური გაერთიანებების ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი რგოლი იყო. 1975 წლიდან 

უკვე რეგულარულად იწყება ევროპული საბჭოს შეხვედრები, სადაც ყველაზე 

მნიშვნელოვანი საკითხები განიხილება სახელმწიფოს მეთაურთა დონეზე. 

შესაბამისად შესუსტდა ევროკომისიის და პარლამენტის როლი. ამ ორი ინსტიტუტის 

გამოცოცხლება მხოლოდ 1979 წელს მოხდა, როდესაც პირველად ისტორიაში 

დაინიშნა ევროპარლამენტის პირდაპირი არჩევნები და როდესაც ევროკომისიამ 

შეძლო გაეტანა ევროპის სავალუტო სისტემის შექმნის იდეა. 

1975 წელს ევროპის ეკონომიკური გაერთიანებები კრიზისის წინაშე დადგა, მას 

შემდეგ, რაც დიდმა ბრიტანეთმა მოითხოვა მოლაპარაკებების თავიდან დაწყება და 
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გაწევრიანების ხელშეკრულების გადახედვა. 1975 წლის ივნისში დიდ ბრიტანეთში 

ჩატარდა რეფერენდუმი, გაეგრძლებინა თუ არა დიდ ბრიტანეთს თავისი წევრობა 

გაერთიანებებში, სადაც 67.2 პროცენტმა მხარი დაუჭირა ბრიტანეთის დარჩენას 

ევროგაერთიანებაში. 

1977 წელს ევროპული კომისიის პრეზიდენტი გახდა როი ჯენკინსი, რომელმაც 

შემოიტანა ევროპის სავალუტო სისტემის იდეა. მსგავსი პროექტი 1972 წელს 

დამუშავებული იქნა პომპიდუს მიერ, მაგრამ მისი იმპლემენტაცია ვერ მოხერხდა 70-

იანი წლების შუაში დაწყებული ნავთობკრიზსის გამო. ევროპის სავალუტო კავშირის 

მარდასაჭერად როი ჯენკინსმა გადმოიბირა საფრანგეთის პრეზიდენტი ჟისკარ 

დ'ესტენი და ჰელმუტ შმიდტი, თუმცა ვერ მოახერხა ბრიტანეთის პრემიერის ჯეიმს 

კალაჰანის გადმობირება. მიუხედავად ამისა, ევროპის სავალუტო კავშირი ძალაში 

შევიდა 1979 წლიდან და მისი განვითარება დაიგეგმა საფეხურების მიხედვით. 

აღსანიშნავია, რომ ამ პროექტის მესამე საფეხური, რაც ერთიან ვალუტაზე გადასვლას 

ისახავდა მიზნად ძალაში შევიდა 1999 წელს, როდესაც ევროზონის ტერიტორიაზე 

ეროვნული ვალუტები ევროთი შეიცვალა. 

ამავე პერიოდში მოხდა ევროპის ეკონომიკური გაერთიანებების გაფართოება 

ახალ წევრ სახელმწიფოებზე. საბერძნეთმა, რომელთანაც 1969-74 წლებში ევროპას 

ურთიერთობები გაყინული ჰქონდა, მოახერხა დემოკრატიის აღდგენა ქვეყანაში და 

პირველი ოფიციალური განაცხადიც მალევე შეიტანა ევროკავშირის წევრობაზე. 

ევროკომისიამ თავდაპირველად უარი განაცხადა საბერძნეთის მიღებაზე, რადგან 

საბერძნეთი ვერანაირ ეკონომიკურ კრიტერიუმს ვერ აკმაყოფილებდა. მიუხედავად 

ამისა, მინისტრთა საბჭო და ევროპული საბჭო მხარს უჭერდნენ საბერძნეთის 

გაერთიანებებში მიღებას პოლიტიკური მოსაზრებების გამო, რათა არ მომხდარიყო 

აღორძინებული დემოკრატიის დაკარგვა და ქვეყანაში კომუნიზმის გავრცელება. 

ამასთან, საბერძნეთის შესვლა გაერთიანებებში დაემთხვა ესპანეთის და 

პორტუგალიის მისწრაფებებსაც მოეხდინათ უფრო მჭიდრო ინტეგრაცია ევროპულ 

გაერთიანებასთან. ესპანეთიც და პორტუგალიაც, საბერძნეთის მსგავსად სამხედრო 

დიქტატურისაგან ახლად გათავისუფლებული ქვეყნები იყვნენ, ამიტომ ევროპული 

სახელმწიფოები არ ჩქარობდნენ მათთვის უარის თქმას. აღსანიშნავია, რომ 

საბერძნეთმა უმალ მოახდინა თავისი მისწრაფებების შორს დაჭერა ესპანეთის და 

პორტუგალიის ინტერესებისაგან, რადგან საფრანგეთი ეჭვის თვალით უყურებდა 

ესპანეთის გაწევრიანების პერსპექტივას, იმის გამო, რომ საფრთხე ექმნებოდა 

საფრანგეთის აგრარულ პროდუქციას ბაზარზე ახალი მწარმოებელის გამოჩენის 

შედეგად. 
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მეორე მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომლითაც 70-იანი წლების ბოლო აღინიშნა, 

იყო ევროპარლამენტის არჩევითობის შემოღება. მიუხედავად იმისა, რომ რომის 

ხელშეკრულება ითვალისწინებდა ასამბლეის წევრების არჩევითობას, წევრი 

სახელმწიფოები ამჯობინებდნენ თავად წარეგზავნათ პარლამენტარები ევროპულ 

ფორუმში. თუმცა, 1974 წელს პარიზის დადგენილების შემდეგ, რომელმაც 

ევროპული საბჭოს ინსტიტუციონალიზაცია მოახდინა, მიღებულ იქნა 

გადაწყვეტილება, რომ საბოლოოდ დაეშვათ პარლამენტარების არჩევითობა, რათა არ 

დაკარგულიყო ბალანსი ევროპის ეკონომიკურ გაერთიანებებს შიგნით. აღსანიშნავია, 

რომ საფრანგეთი და დიდი ბრიტანეთი პარლამენტარების წარგზავნის მომხრე 

იყვნენ, ხოლო ეეგ-ის მცირე წევრი-სახელმწიფოების უმრავლესობა, მათ შორის 

იტალიაც, მხარს უჭერდა ევროპარლამენტარების არჩევითობას. ამავე პოზიციას 

იზიარებდა ევროკომისიაც, რომელსაც სურდა პარლამენტის სახით ახალი 

პარტნიორი შეეძინა მინისტრთა საბჭოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. საბოლოოდ 

პირველი არჩვენები 1979 წელს ჩატარდა და საფუძველი დაედო ახალი 

პარლამენტარიზმის აღმოცენებას ევროპულ გაერთიანებებში. აღსანიშნავია, რომ 

არჩევითობის პირველი შედეგები უმალვე თვალნათელი არ გამხდარა, თუმცა 

პარლამენტის გაზრდილი როლი აშკარა გახდა ერთიანი ევროპული აქტის და 

ევროკავშირის დამფუძნებელი მაასტრიხტის ხელშეკრულების მიღების შემდეგ. 

კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც მეოცე საუკუნის  70-ანი და 80-იანი წლების 

მიჯნაზე წარმოიშვა დაკავშირებული იყო დიდი ბრიტანეთის მიერ ევროპის 

ეკონომიკური გაერთიანებების ბიუჯეტში გადახდილ უზარმაზარ თანხებთან. 

მარგარეტ ტეთჩერი პრემიერ-მინისტრად გახდომის პირველივე დღიდან 

ეწინააღმდეგებოდა ბრიტანეთის მიერ თანხების ამგვარ ფლანგვას, რადგან ფაქტი 

იყო, რომ დიდი ბრიტანეთი გერმანიასთან ერთად ევროპული გაერთიანებების 

ბიუჯეტის ყველაზე დიდი შემავსებლი იყო, უკან კი თანხების მხოლოდ მცირე 

ნაწილს იღებდა. ტეთჩერის მოთხოვნა მიეღწიათ ახალი საბიუჯეტო 

შეთანხმებისათვის ყველასათვის გასაგები იყო, თუმცა ტეთჩერის მოთხოვნის მანერა 

და დიპლომატიის წარმოების თავისებური ხერხები ანელებდა კომპრომისის 

მიღწევას. საბოლოოდ, 1980 წელს ევროპის სახელმწიფოების ლიდერებმა მიაღწიეს 

კომპრომისულ შეთანხმებას, თუმცა მისი ამოწურვის შემდეგ 1983 წელს პრობლემამ 

ხელახალი სიძლიერით იჩინა თავი. 80-იანი წლების დასაწყისში რამდენიმე სამიტის 

ჩაშლამ დაარწმუნა ევროპის მთავრობები, რომ ბრიტანეთის ინტერესები უნდა 

დაეკმაყოფილებინათ. 1984 წელს ფონტენბლუში მიღწეულ იქნა შეთანხმება, რომლიც 

მიხედვითაც დიდი ბრიტანეთის ფინანსური კონტრიბუცია ევროპული 

გაერთიანებების ბიუჯეტში საგრძნობლად შემცირდა (დიდმა ბრიტანეთმა დაზოგა 10 
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მილიარდ გირვანქა სტერლინგზე მეტი 1984-1990 წლებში). ამასთან, ბრიტანეთის 

საბიუჯეტო ინტერესების დაკმაყოფილებამ გზა გაუხსნა ახალ ინიციატივებს, მათ 

შორის ყველაზე მნიშვნელოვანს - ერთიანი ბაზრის შექმნას. 

1979 წელს ევროპარლამენტის არჩევნების ჩატარებამ წარმოშვა შესაძლებლობა 

ევროპული გაერთიანებების მომავალი რეფორმირებისათვის. ევროპარლამენტის 

ფუნქციების გაფართოება მჭიდროდ უკავშირდება ალტიერო სპინელის სახელს. 

სპინელი, რომელიც 1970 წელს იტალიის მიერ კომისიაში იქნა მივლენილი უეცრად 

გადადგა 1976 წელს და ევროპულ პარლამენტში არჩია მოღვაწეობის გაგრძელება. 

სპინელიმ 1980 წელს ჩამოაყალიბა ე.წ. ნიანგის კლუბი, რომელიც მიზნად ისახავდა 

ევროპის გაერთიანებების გაძლიერებას და პარლამენტის როლის გაფართოებას. 

კლუბს სახელი ეწოდა სტრასბურგში არსებული ნიანგის რესტორანის გამო, სადაც 

სპინელი და მისი თანამოაზრეები ხვდებოდნენ 1980 წელს. სპინელიმ მიაღწია, რომ 

ევროპარლამენტში შექმნილიყო ინსტიტუციონალური საკითხების კომიტეტი, სადაც 

დაიწყო ევროპის გაერთიანებებისათვის აქტუალური საკითხების წამოჭრა. 1983 წელს 

ამ კომიტეტმა შეიმუშავა ევროკავშირის დამფუძნებელი ხელშეკრულების პროექტი, 

რომელსაც უნდა შეეცვალა ყველა სხვა დამფუძნებელი ხელშეკრულება. 1984 წლის 

თებერვალში ევროპარლამენტმა მიიღო ეს ხელშეკრულება 237 ხმით 31 ის 

წინააღმდეგ, 43 თავშეკავებით. მიუხედავად იმისა, რომ ცხადი იყო, რომ წევრი 

ქვეყნების მთავრობები არავითარ შემთხვევაში არ დაამტკიცებდნენ ამ პროექტს, 

ევროპარლამენტმა აჩვენა თავისი ძალა და დაუმტკიცა სკეპტიკოსებს, რომ იგი 

ევროპული ინტეგრაციის მომხრე და ერთ-ერთი მამოძრავებელი ძალა იყო. 

1980-იანი წლების მეორე ნახევარში ევროპის თანამეგობრობამ მნიშვნელოვანი 

ტრანსფორმაცია განიცადა. პირველ რიგში ეს დაკავშირებული იყო ევროპული 

ეკონომიკური გაერთიანებების რაოდენობრივ ზრდასთან, ანუ მასში ესპანეთის და 

პორტუგალიის შესვლასთან. გაფართოებასთან ერთად ევროპას ახალი ტიპის 

პრობლემებთან მოუწია შეჯახება, კერძოდ კი, დადგა საფრთხე ევროპის 

გაერთიანებებში ნაჭარბი პროდუქტების ზრდისა, შესაბამისად ესპანეთს მოუხდა 

ბევრ კომპრომისზე წასვლა, რათა დაეკმაყოფილებინა საფრანგეთის და სხვა 

ქვეყნების აგრარული ინტერესები. 

1980-იანი წლების მეორე ნახევარში ერთიანი ბაზრის განვითარება მჭიდროდაა 

დაკავშირებული კომისიის პრეზიდენტ ჟაკ დელორთან. დელორის კომისიამ 

უდიდესი წვლილი შეიტანა ევროგაერთიანების განვითარებაში და მისი 

ეკონომიკური პოტენციალის ზრდაში. დელორი, რომელიც თავად ყოფილი ფინანსთა 

მინისტრი იყო და რომლის კომისიაშიც ასევე რამდენიმე ფინანსთა მინისტრი 

შედიოდა, ცდილობდა წინა პლანზე ეკონომიკური და ფინანსური პოლიტიკის 
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პრიორიტეტები წამოეწია. დელორი, როგორც ამბიციური ევრობიუროკრატი, 

ცდილობდა ის მიმართულებები გაეხადა პრიორიტეტულად, რომლებიც თავად 

მიაჩნდა მნიშვნელოვნად. შესაბამისად, სწორედ მის მონდომებას უკავშირდება 

ერთიანი ბაზრის შესახებ მოლაპარაკებების წარმატებით გამართვა და ეკონომიკური 

და სავალუტო პოლიტიკის შექმნისათვის საფუძველის მომზადება. 

ამავდროულად მომწიფდა ინსტიტუციური რეფორმების გატარების 

აუცილებლობაც. პარლამენტის მიერ მომზადებული ხელშეკრულების პროექტმა, 

ისევე როგორც სპეციალურად შექმნილი დუჯის კომისიის მოხსენებამ დაძრა 

მოლაპარაკებები ახალი ინსტიტუციური რეფორმების და ევროგაერთიანებების 

შიგნით ძალთა ბალანსის ახალი გადანაწილების შესახებ.  

სამთავრობათაშორისო კონფერენცია გაიხსნა ლუქსემბურგში 1985 წლის 

სექტემბრის დასაწყისში და გაგრძელდა 1986 წლის იანვრამდე. 

ევროპარლამენტარებმა მოითხოვეს გაზრდილი როლი გადაწყვეტილებების მიღების 

პროცესში, თუმცა ამ მოთხოვნაზე მათ უარი ეთქვათ. მიუხედავად ამისა, 

პარლამენტმა კარგად ისარგებლა ხელშეკრულებაში არსებული 236-ე მუხლით, სადაც 

წერია, რომ ევროგაერთიანებების საკითხებზე სამთავრობათაშორისო კონფერენციის 

მოსაწვევად საჭირო იყო ყველა ინსტიტუტის თანხმობა. პარლამენტმა გააჭიანურა 

თანხმობის მიცემა და შესაბამისად მიიღო გარკვეული კონცესიები, რომლებიც 

ძრითადად პარლამენტის, როგორც საკონსულტაციო ორგანოს ფუნქციების 

გაზრდით გამოიხატა. გარდა ამისა, გაიზარდა პარლამენტის როლი კანონმდებლობის 

მიღების პროცესში, განსაკუთრებით კი ერთიან ბაზართან დაკავშირებულ 

საკითხებში. და ბოლოს, პარლამენტს მიეცა უფლება განეხილა მომავალი წევრი 

ქვეყნების წევრობის ხელშეკრულებების მართებულობა და მისაღებობა. საბოლოოდ 

შეიქმნა ერთიანი ევროპული აქტი, რომელსაც 1986 წლის თებერვალში ყველა 

ქვეყანამ მოაწერა ხელი. აღსანიშნავია, რომ საერთო ევროპული აქტით დელორმა 

მოახერხა ეკონომიკური და მონეტარული ინტეგრაციისათვის საფუძვლის ჩაყრა, 

რადგან ხელშეკრულებაში მისი ინიციატივით ჩაემატა თავი, სადაც ეკონომიკური და 

მონეტარული პოლიტიკის კონვერგენცია გაერთიანების მომავალი განვითარების 

უმთავრეს საწინდარად იყო გამოცხადებული. 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, იტალიის ქალაქ მესინაში ექვსი ქვეყნის საგარეო 

საქმეთა მინისტრები შეთანხმდნენ, რომ განეგრძოთ ინტეგრაციის პროცესი 

(ცნობილია მესინის ინიციატივის სახელით). შეიქმნა სამთავრობათაშორისო 

კომიტეტი, რომელმაც მოამზადა საფუძველი რომის ხელშეკრულებისათვის, რის 

შედეგადაც საფუძველი დაედო „ევროპის ეკონომიკური გაერთიანებას“. რომის 

ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი ასპექტი იყო შეთანხმება საერთო ბაზრის შექმნის 
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თაობაზე, რასაც მომავალში საბაჟო კავშირის ჩამოყალიბება უნდა მოჰყოლოდა. 

საერთო ბაზარი ითვალისწინებდა ევროგაერთიანების წევრ ქვეყნებს შორის 

ბარიერების გაუქმებას საქონლის, მომსახურების, კაპიტალისა და ადამიანების 

გადაადგილების კუთხით. რომის ხელშეკრულებამ საფუძველი ჩაუყარა, აგრეთვე, 

საერთო სოფლის მეურნეობისა და საგარეო ვაჭრობის პოლიტიკის ჩამოყალიბებას. 

რომში ცალკე ხელშეკრულებით დაარსდა ევროპის ატომური ენერგიის 

გაერთიანება, ე.წ. „ევრატომი“, რომლის მიზანსაც წარმოადგენდა ევროპაში ატომური 

ენერგიის საერთო ბაზრის შექმნა, კერძოდ: ატომური ენერგიის ინდუსტრიის 

განვითარება, ენერგიის გადანაწილება გაერთიანების წევრ სახელმწიფოებზე და 

დარჩენილი რესურსის მიყიდვა არაწევრი ქვეყნებისთვის. 

1967 წელს ბრიუსელის ხელშეკრულებით მოხდა ზემოხსენებული სამი 

ორგანიზაციის: ევროპის ნახშირისა და ფოლადის გაერთიანების, ევროპის 

ეკონომიკური გაერთიანებისა (შემდგომში ევროგაერთიანება) და „ევრატომის“ 

აღმასრულებელი ორგანოების - კომისიისა (შემდგომში ევროპული კომისიის) და 

საბჭოს გაერთიანება ერთ ინსტიტუციურ სისტემაში, რომელსაც „ევროპული 

გაერთიანებები“, ხოლო 1992 წელის მაასტრიხტის ხელშეკრულების საფუძველზე - 

"ევროკავშირი" ეწოდა. 

ევროკავშირი დღეისათვის 28 დემოკრატიული სახელმწიფოს უნიკალური 

პოლიტიკური და ეკონომიკური გაერთიანებაა, რომელიც მიზნად ისახავს 

მშვიდობის, კეთილდღეობისა და თავისუფლების უზრუნველყოფას თავისი 500 

მილიონზე მეტი მოქალაქისთვის. 

 

2.2. ევროკავშირის  გაფართოებების ქრონოლოგია 

 

მას შემდეგ, რაც 1951 წელს  ჟან მონეს იდეის საფუძველზე, ევროპის ექვსმა 

ქვეყანამ  - საფრანგეთმა, დასავლეთ გერმანიამ, ბელგიამ, ლუქსემბურგმა, იტალიამ 

და ნიდერლანდებმა   ევროპის ქვანახშირისა და ფოლადის გაერთიანებას მოაწერეს 

ხელი, გაერთიანებამ გაფართოების 7  ტალღა გაიარა. ეს პროცესი მეტად საინტერესო 

იყო, რადგან ცივი ომისა და საბჭოთა კავშირის დაშლის ფონზე მიმდინარეობდა. 

 

პირველი გაფართოება - დიდი ბრიტანეთი, დანია, ირლანდია 

1960-74 წლებში დასავლეთ ევროპაში ეკონომიკური აღმავლობის პერიოდი იყო. 

თითქმის ორჯერ გაიზარდა მომხმარებლის მსყიდველუნარიანობა. ამ წარმატებამ, 

თავის მხრივ, დააინტერესა დიდი ბრიტანეთიც, რომელმაც მოისურვა, შეერთებოდა 

ეკონომიკურ გაერთიანებებს. პირველი განაცხადი გაერთიანებებში შესვლაზე 
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პრემიერ-მინისტრმა, მაკმილანმა შეიტანა 1961 წელს, თუმცა საფრანგეთის 

პრეზიდენტმა, შარლ დე გოლმა ვეტო დაადო ბრიტანეთის მიღებას ევროპულ 

გაერთიანებებში. დე გოლი მიიჩნევდა, რომ ბრიტანეთი არ იქცეოდა როგორც 

ჭეშმარიტი ევროპელი, და ეს მთელი რიგი პოლიტიკური ფაქტორების 

გათვალისწინებით. დიდი ბრიტანეთის მეორე მცდელობის შემდგომ მას ირლანდია 

და დანიაც შეუერთდნენ და უკვე 1973 წელს აღნიშნული სამი ქვეყანა 

ევროგაერთიანების წევრები გახდნენ. ამავე წელს ევროგაერთიანებას უნდა 

შეერთებოდა ნორვეგიაც - ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც რეფერენდუმის გამართვის 

შემდეგ არ შეუერთდა კავშირს. აღსანიშნავია, რომ ნორვეგია დღესაც არ არის 

ევროკავშირის წევრი, თუმცა არის შენგენის ზონის წევრი. 

 

მეორე და მესამე გაფართოებები - საბერძნეთი, ესპანეთი და პორტუგალია 

1980-იანი წლების დასაწყისში დაიწყო ევროპის ეკონომიკური გაერთიანების მორიგი 

გაფართოება. საბერძნეთმა, რომელთანაც  1969-1974 წლებში ურთიერთობა გაყინული 

იყო, მოახერხა ქვეყანაში დემოკრატიის აღდგენა  და წევრობაზე პირველი 

ოფიციალური განაცხადიც შეიტანა. ევროკომისიამ, თავდაპირველად, უარი 

განაცხადა საბერძნეთის მიღებაზე, რადგან ქვეყანა ეკონომიკურ კრიტერიუმს ვერ 

აკმაყოფილებდა. მიუხედავად ამისა, მინისტრთა საბჭო და ევროპული საბჭო 

მომხრენი იყვნენ, პოლიტიკური მოსაზრებით მიეღოთ საბერძნეთი 

ევროგაერთიანებაში, რათა არ მომხდარიყო აღორძინებული დემოკრატიის დაკარგვა 

და იქ კომუნიზმის გავრცელება. ამასთან, საბერძნეთის შესვლა გაერთიანებაში 

დაემთხვა ესპანეთისა და პორტუგალიის მისწრაფებებსაც, მოეხდინათ უფრო 

მჭიდრო ინტეგრაცია ევროპულ გაერთიანებასთან. ისევე როგორც საბერძნეთი, 

ესპანეთიც და პორტუგალიაც სამხედრო დიქტატურისგან ახლად გათავისუფლებულ 

ქვეყნებს წარმოადგენდნენ. საბერძნეთი ევროგაერთიანებას 1981 წელს, პორტუგალია 

და ესპანეთი კი 1986 წელს შეურთდნენ. 

 

მეოთხე გაფართოება - შვედეთი, ავსტრია, ფინეთი 

1995 წელს ევროკავშირში მორიგი გაფართოება მოხდა. ევროპის  

თავისუფალი ვაჭრობის არეალის სამი ქვეყანა - შვედეთი, ავსტრია და ფინეთი 

ევროკავშირის მეცამეტე, მეთოთხმეტე და მეთხუთმეტე წევრები გახდნენ. ეს 

გაფართოება ყველაზე უმტკივნეულო იყო ევროკავშირისთვის, რადგან მის რიგებს ის 

მაღალგანვითარებული ქვეყნები შეუერთდნენ, რომლებსაც შესწევდათ ძალა, უფრო 

მეტი თანხა გაეღოთ საერთო ევროპული ბიუჯეტისთვის, ვიდრე მიეღოთ. თავის 

მხრივ, ევროგაერთიანების ახალმა წევრებმა განიმტკიცეს უსაფრთხოების 
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გარანტიები და ასევე, უზრუნველყვეს ეკონომიკური განვითარების მაღალი ტემპი. 

რაც შეეხება ნორვეგიას, რომელიც თავიდან განიხილებოდა წევრობის კანდიდატად, 

მეორედ თქვა უარი კავშირში გაწევრიანებაზე. აქვე აღსანიშნავია, რომ ნორვეგია, 

კავშირში გაწევრიანებაზე უარის თქმის მიუხედავად, მაინც რჩება ყველაზე 

განვითარებულ ქვეყნად ევროპის კონტინენტზე. 

 

მეხუთე გაფართოება 

ევროკავშირის მეხუთე გაფართოების მიზანი იყო საბჭოთა 

მმართველობისგან გათავისუფლებული აღმოსავლეთ და ცენტრალური ევროპის 

ქვეყნების განვითარება და დასავლეთევროპული ცხოვრების დონისთვის მიღწევა 

ევროკავშირში მიღების საშუალებით. ამ მიზნით, 2004 წელს ევროკავშირს შეუერთდა 

10 ქვეყანა: ლიტვა, ლატვია ესტონეთი, ჩეხეთი, სლოვაკეთი, სლოვენია, უნგრეთი, 

პოლონეთი, მალტა და კვიპროსი. ევროკავშირის წევრთა რაოდენობა გაიზარდა 25-

მდე. ამ დროისთვის ევროკავშირში კუნძულ კვიპროსის მხოლოდ ბერძნული 

ნაწილია შესული, რადგან რეფერენდუმზე კვიპროსის ბერძნულმა მოსახლეობამ 

უარი თქვა კვიპროსის თურქულ ნაწილთან შეერთებაზე. 

 

მეექვსე და მეშვიდე გაფართოებები 

2008 წლისთვის კიდევ ორი ქვეყანა რუმინეთი და ბულგარეთი შეუერთდა 

ევროკავშირს, 2013 წელს, დღეისათვის ბოლო გაფართოების შედეგად კი ხორვატია. 

ამ პროცესების შედეგად ევროკავშირი დღეს 28 სრულუფლებიანი, დამოუკიდებელი 

სახელმწიფოსგან შედგება, რომელთა საერთო მიზანს კეთილდღეობისა და 

ეკონომიკური წინსვლის სურვილი წარმოადგენს და მასში 500 მილიონზე მეტი 

მოქალაქე ცხოვრობს. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ 2016 წლის 23 ივნისის  

რეფერენდუმის შედეგების თანახმად ბრიტანეთმა ევროკავშირიდან 

გასვლას (შემოკლებული ფორმით ხშირად ცნობილია როგორც ბრექსიტი) დაუჭირა 

მხარი, ევროკავშირის 50-ე მუხლის თანახმად, ევროკავშირიდან გასვლის 

უფლება არის  ევროკავშირის წევრი თითოეული ქვეყნის უფლება. ევროკავშირიდან  

ბრიტანეთის გასვლის პროცედურა დაწყებულია. 2018 წლის ნოემბერში 

ევროკავშირისა და ბრიტანეთის დელეგაციების მიერ შესასრულებელი სამუშაოების 

ტექსტი უნდა წარედგინოს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ეროვნულ პარლამენტებს 

და 2019 წლის 30 მარტს ბრიტანეთი შეწყვეტს კავშირის წევრობას, შეთანხმებით ან 

შეთანხმების გარეშე. 

ევროკავშირის  გაფართოებების ქრონოლოგია მოცემულია ცხრილში 1. 

 

https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C_%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%9C_%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%AC%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%A4%E1%83%9D%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98
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ცხრილი 1. ევროკავშირის  გაფართოებების ქრონოლოგია 

 

წელი ევროკავშირის  წევრი ქვეყნები ქვეყნების 

რაოდენობა 

1950 ბელგია, დასავლეთ გერმანია, ლუქსემბურგი, 

საფრანგეთი, იტალია და ნიდერლანდები 

6 

1973 დიდი ბრიტანეთი, დანია, ირლანდია 9 

1981 საბერძნეთი 10 

1986 ესპანეთი და პორტუგალია 12 

1995 შვედეთი, ავსტრია და ფინეთი 15 

2004 ლიტვა, ლატვია ესტონეთი, ჩეხეთი, სლოვაკეთი, 

სლოვენია, უნგრეთი, პოლონეთი, მალტა და 

კვიპროსი 

25 

2008 რუმინეთი და ბულგარეთი 27 

2013 ხორვატია 28 

 

2.3. ევროკავშირის განვითარების ეტაპები 

 

ევროკავშირი მუდმივად ავითარებდა და დღესაც ავითარებს მის 

სტრუქტურას, რომელსაც ისტორიული პრეცენდენტი არ გააჩნია. ევროკავშირის 

ფუძემდებლურ კანონმდებლობას წარმოადგენს წევრი ქვეყნების მიერ ხელმოწერილი 

ხელშეკრულებები, რომლებიც საფუძველს უყრიან ევროკავშირის პოლიტიკას, 

აფუძნებენ მის ინსტიტუციურ სტრუქტურას, საკანონმდებლო პროცედურებსა და 

ძირითად უფლებამოსილებებს. 

რომის ხელშეკრულებიდან ერთიან ევროპულ აქტამდე.  რომის 

ხელშეკრულება 1957 წელი „ევროპის ქვანახშირისა და ფოლადის გაერთიანებაში“ 

შემავალ ექვს ქვეყანას შორის ურთიერთობების სტაბილურმა და პროგრესირებადმა 

ხასიათმა განაპირობა ის, რომ გადაწყდა შეექმნილიყო „ევროპის ეკონომიკური 

გაერთიანება“, რომელსაც 1957 წელს რომის ხელშეკრულება დაედო საფუძვლად. 

რომის ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი ასპექტი იყო შეთანხმება საერთო ბაზრის 

შექმნის თაობაზე, რასაც მომავალში საბაჟო კავშირის ჩამოყალიბება უნდა 

მოჰყოლოდა. საერთო ბაზარი ითვალისწინებდა ევროგაერთიანების წევრ ქვეყნებს 

შორის ბარიერების გაუქმებას საქონლის, მომსახურების, კაპიტალისა და ადამიანების 

გადაადგილების კუთხით. რომის ხელშეკრულებამ საფუძველი ჩაუყარა, აგრეთვე, 

საერთო სოფლის მეურნეობისა და საგარეო ვაჭრობის პოლიტიკის ჩამოყალიბებას. 
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რომში ცალკე ხელშეკრულებით დაარსდა ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანება, 

ე.წ. „ევრატომი“, რომლის მიზანსაც წარმოადგენდა ევროპაში ატომური ენერგიის 

საერთო ბაზრის შექმნა, კერძოდ: ატომური ენერგიის ინდუსტრიის განვითარება, 

ენერგიის გადანაწილება გაერთიანების წევრ სახელმწიფოებზე და დარჩენილი 

რესურსის მიყიდვა არაწევრი ქვეყნებისთვის.  1967 წელს ბრიუსელის 

ხელშეკრულებით მოხდა ზემოხსენებული სამი ორგანიზაციის: ევროპის ნახშირისა 

და ფოლადის გაერთიანების, ევროპის ეკონომიკური გაერთიანებისა (შემდგომში 

ევროგაერთიანება) და „ევრატომის“ აღმასრულებელი ორგანოების - კომისიისა 

(შემდგომში ევროპული კომისიის) და საბჭოს გაერთიანება ერთ ინსტიტუციურ 

სისტემაში, რომელსაც „ევროპული გაერთიანებები“ ეწოდა. სახელმწოდება შეიცვალა 

1992 წელს ხელოწერილი მაასტრიხტის ხელშეკრულებით და ევროგაერთიანებები 

ევროკავშირად გარდაიქმნა. 

1968 წელს ამოქმედდა ევროკავშირის საბაჟო კავშირი, რომელსაც რომის 

ხელშეკრულებით ჩაეყარა საფუძველი და რომლის თანახმადაც, გაუქმდა სავაჭრო 

ტარიფები წევრ სახელმწიფოებს შორის, ასევე დაწესდა საერთო ტარიფები 

გაერთიანების არაწევრ ქვეყნებთან მიმართებით. 

მე-20 საუკუნის 70-იან წლებში დაიწყო საგარეო პოლიტიკის სფეროში 

მთავრობათშორისი თანამშრომლობის განვითარება. 1970 წლიდან წევრი 

სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრები კვარტალში ერთხელ იკრიბებოდნენ 

საგარეო პოლიტიკური საკითხების განსახილველად, შეიქმნა მუდმივმოქმედი 

პოლიტიკური სამდივნო - მოგვიანებით აღნიშნული თანამშრომლობის 

ინსტიტუციონალიზაცია და ევროპული პოლიტიკური თანამშრომლობის 

ჩამოყალიბება განხორციელდა. 

1974 წელს მოხდა წევრი სახელმწიფოების მეთაურთა უმაღლეს დონეზე 

შეხვედრების ფორმალიზება; თუ 1969 წლიდან ის წელიწადში ერთხელ იმართებოდა, 

1974 წლიან ასეთი შეხვედრების მინიმუმ ორჯერ გამართვა გადაწყდა. ევროპული 

საბჭოს ფარგლებში ხდება ინტეგრაციის მთავარი ორიენტირების განსაზღვრა. მისმა 

შექმნამ, ძირითადად, ინტეგრაციის მთავრობათაშორისი ხასიათის ელემენტის 

გაძლიერება გამოიწვია. 

 

შენგენის შეთანხმება 

1985 წლის 14 ივნისს ხელი მოეწერა შენგენის შეთანხმებას, რომლის 

მიხედვითაც ბელგია, გერმანია, საფრანგეთი, ლუქსემბურგი და ნიდერლანდები 

შეთანხმდნენ, თანდათანობით გაეუქმებინათ საერთო სასაზღვრო კონტროლი და 

შემოეღოთ გადაადგილების თავისუფლება ხელმომწერი წევრი სახელმწიფოების, 
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სხვა წევრი სახელმწიფოების ან მესამე სახელმწიფოების მოქალაქეებისათვის. იმავე 

ხუთმა სახელმწიფომ 1990 წლის 19 ივნისს ხელი მოაწერა შენგენის კონვენციას. იგი 

განსაზღვრავს თავისუფალი გადაადგილების განხორციელების ზომებს. ამ 

კონვენციით ცვლილებები შედიოდა ეროვნულ კანონებში და პარლამენტის მიერ 

რატიფიცირებას ექვემდებარებოდა. მოგვიანებით ხელმომწერთა სიას იტალია 

(1990წ.), ესპანეთი და პორტუგალია (1991წ.), საბერძნეთი (1992წ.), ავსტრია (1995წ.), 

შვედეთი, ფინეთი და დანია (1996წ.) შეუერთდნენ. კონვენციის მხარეები არიან, 

აგრეთვე, ნორვეგია და ისლანდია \nშეთანხმება და კონვენცია, შენგენის 

აღმასრულებელი კომიტეტის დეკლარაციებთან და გადაწყვეტილებებთან ერთად, 

ქმნიან შენგენის კანონმდებლობას. ამსტერდამის ხელშეკრულების პროექტის 

შექმნისას გადაწყდა, რომ 1999 წლის 1 მაისიდან შენგენის შეთანხმება გადავიდოდა 

ევროპის კავშირში, რადგანაც იგი ერთიანი ბაზრის ერთ-ერთ ყველაზე მთავარ 

ამოცანასთან - პირთა თავისუფალ გადაადგილებასთანაა დაკავშირებული \nამ 

მიზნით, მინისტრების საბჭომ შენგენის კანონმდებლობა მიაკუთვნა ან ევროპის 

გაერთიანებების დამფუძნებელი ხელშეკრულების მეოთხე თავს (ვიზები, 

თავშესაფარი, იმიგრაცია და პირთა თავისუფალი გადაადგილება) ან ევროპის 

კავშირის ხელშეკრულების მეექვსე თავს (სისხლის სამართლის საქმეებში პოლიციისა 

და სასამართლოს თანამშრომლობა) \nევროპის კავშირში შენგენის შეთანხმების 

გადასვლას მოჰყვა ინსტიტუციური ინტეგრაციაც. ევროკავშირის მინისტრების 

საბჭომ დაიკავა შენგენის აღმასრულებელი კომიტეტის ადგილი, ხოლო მინისტრების 

საბჭოს გენერალურმა სამდივნომ შენგენის სამდივნოს ფუნქციები შეითავსა. 

დღეისათვის შენგენის ხელშეკრულება 26 ქვეყანას აერთიანებს: 

ევროკავშირის 22 წევრ ქვეყანას: ავსტრიას, ბელგიას, ჩეხეთის რესპუბლიკას, 

დანიას, ესტონეთს, ფინეთს, საფრანგეთს, გერმანიას, საბერძნეთს, უნგრეთს, 

იტალიას, ლატვიას, ლიტვას, ლუქსემბრუგრს, მალტას, ნიდერლანდების სამეფოს, 

პოლონეთს, პორტუგალიას, სლოვაკეთს, სლოვენიას, ესპანეთსა და შვედეთს; 

ევროკავშირის 4 არაწევრ ევროპულ ქვეყანას: შვეიცარიას, ნორვეგიას, 

ისლანდიასა და ლიხტენშტეინს. აღნიშნული ქვეყნები ერთად ქმნიან შენგენის ზონას.     

შენგენის ზონის 4 კანდიდატი ქვეყანაა: ბულგარეთი, კვიპროსი, ხორვატია 

და რუმინეთი. 

ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან დიდი ბრიტანეთი და ირლანდია არ არიან 

შენგენის ზონის წევრები. 

შენგენის ზონის გარე საზღვრები მკაცრად კონტროლდება, ხოლო მის 

შიგნით საპასპორტო შემოწმება არ ხორციელდება. შენგენის ხელშეკრულებამ 

დაადგინა, რომ შენგენის ზონაში შემავალ სახელმწიფოებს შორის საზღვრები უნდა 
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გაუქმებულოყო, ხოლო გარე საზღვრები - გამაგრებულოყო. ქვეყნები ვალდებულნი 

არიან, ერთიანი პოლიტიკა აწარმოონ მიგრანტების მიმართ, რაც მოითხოვს 

მონაცემთა საერთო ბაზისა და საერთო საპოლიციო-სასამართლო სისტემის 

ფუნქციონირებას. 

„საპასპორტო საბაჟო კონტროლის გაუქმების შესახებ ევროპის კავშირის 

ქვეყნებს შორის“ შეთანხმებას ხელი მოეწერა შენგენში, ლუქსემბურგის პატარა 

სოფელში, სადაც ლუქსემბურგის, გერმანიისა და საფრანგეთის საზღვარი იკვეთება. 

 

ერთიანი ევროპული აქტი 

1986 წლის 28 თებერვალს ევროპული გაერთიანების წევრმა სახელმწიფოებმა 

ხელი მოაწერეს ე.წ. ერთიან ევროპულ აქტს, რომლითაც ცვლილებები და დამატებები 

შევიდა ევროპული გაერთიანებების დამფუძნებელ ხელშეკრულებებში. ერთიანი 

ევროპული აქტი გახდა პირველი ყოვლისმომცველი სარევიზიო აქტი, რომლითაც 

ევროპული პოლიტიკური თანამშრომლობის ინსტიტუციონალიზება 

განხორციელდა, კერძოდ: ევროპული საბჭო გაერთიანების ერთ-ერთ ინსტიტუტად 

ჩამოყალიბდა; შეიქმნა პირველი ინსტანციის სასამართლო; საპარლამენტო ასამბლეას 

ოფიციალურად ეწოდა ევროპული პარლამენტი; შემოიღეს ახალი 

ნორმაშემოქმედებითი პროცედურა - თანაგადაწყვეტილების პროცედურა, 

რომლითაც გაძლიერდა პარლამენტის როლი; გაიზარდა კომისიის 

უფლებამოსილებებიც; ხმათა უმრავლესობით გადაწყვეტილების მიღების 

პროცედურა გავრცელდა ბევრ ისეთ სფეროზე, სადაც მანამდე გადაწყვეტილება 

მხოლოდ ერთხმად მიიღებოდა. 

დღის წესრიგში დადგა საერთო ბაზრის ჩამოყალიბების საბოლოო ფაზაში 

შეყვანა და დაიწყო შიდა ბაზრის შესაქმნელად აუცილებელი რეფორმების გატარება, 

რაც გულისხმობდა არსებული ბარიერებისა (კვოტები, ტარიფები) და ეკონომიკური 

დაბრკოლებებისგან თავისუფალ ეკონომიკურ სივრცეს, სადაც თავისუფლად უნდა 

მომხდარიყო ე.წ. „4 სახის თავისუფლების“: საქონლის, მომსახურების, კაპიტალისა 

და ადამიანების გადაადგილება. შიდა ბაზრის შექმნა 1992 წლის 31 დეკემბრისთვის 

უნდა დასრულებულიყო. 

 

მაასტრიხტის ხელშეკრულება 

ბერლინის კედლის დანგრევამ, რასაც გერმანიის გაერთიანება მოჰყვა, 

ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების საბჭოთა კონტროლიდან 

გათავისუფლებამ, აგრეთვე, 1991 წლის დეკემბერში საბჭოთა კავშირის დაშლამ და 
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მნიშვნელოვანმა დემოკრატიულმა პროცესებმა ევროპის პოლიტიკური სტრუქტურის 

შეცვლა განაპირობა. 

 1992 წლის 7 თებერვალს ნიდერლანდების სამეფოს ქალაქ მაასტრიხტში 

ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას ევროკავშირის შესახებ, რომელიც ცნობილია 

როგორც მაასტრიხტის ხელშეკრულება. ამ ხელშეკრულების გაფორმებით, 

ევროგაერთიანებები გარდაიქმნა ევროკავშირად და ეკონომიკურთან ერთად, 

პოლიტიკური ასპექტიც შეიძინა. მაასტრიხტის ხელშეკრულებით, შესწორდა და ერთ 

პოლიტიკურ დოკუმენტში გაერთიანდა ყველა მანამდე არსებული - პარიზის (1950წ.) 

და რომის (1957წ.) ხელშეკრულებები და ერთიანი ევროპული აქტი (1986წ.). 

მაასტრიხტის ხელშეკრულებამ დაადგინა, რომ ევროკავშირი უნდა 

ეფუძნებოდეს სამ ძირითად სვეტს: პირველ სვეტში გაერთიანდა ევროპის არსებული 

გაერთიანებები (ევროპის გაერთიანება, ევროპის ქვანახშირისა და ფოლადის 

გაერთიანება და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანება). მეორე სვეტში შევიდა 

საერთო საგარეო და თავდაცვის პოლიტიკა, ხოლო მესამე სვეტში - თანამშრომლობა 

მართლმსაჯულებასა და შინაგან საქმეებში. 

პირველ სვეტში შემავალ საკითხებად განისაზღვრა: საბაჟო კავშირი, საერთო 

სოფლის მეურნეობის პოლიტიკა, ერთიანი ბაზარი, სავაჭრო პოლიტიკა. ამ სვეტს 

ამსტერდამის ხელშეკრულებით, შემდგომში სხვა საკითხებიც დაემატა; 

მეორე სვეტი შემდგომ საკითხებს არეგულირებდა: თანამშრომლობა საერთო 

საგარეო პოლიტიკის შემუშავების საკითხებზე, სამშვიდობო მისიები, დახმარება 

არაწევრი ქვეყნებისათვის, ევროპის უსაფრთხოების, განიარაღებისა და თავდაცვის 

დაფინანსების საკითხი; 

მესამე სვეტში შემავალი საკითხები იყო: წევრი ქვეყნების პოლიციისა და 

სასამართლო სისტემების თანამშრომლობა სამოქალაქო სისხლის სამართლის 

საკითხებში, საპოლიციო თანამშრომლობა, რასიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა, 

ნარკომანიის, ტერორიზმის, ორგანიზებული დანაშაულის, ტრეფიკინგისა და 

ადამიანის უფლებების დარღვევის წინააღმდეგ ბრძოლა. 

 ხელშეკრულების თანახმად, პირველ სვეტში საკითხები გადაწყდებოდა 

ზეეროვნულ (ანუ ევროპულ) დონეზე, ხმათა უმრავლესობით, სადაც გადამწყვეტი 

როლი დაეკისრა ევროკომისიას და ევროპარლამენტს, საბჭოსთან ერთად. დანარჩენ 

ორ სვეტში წამყვანი როლი მიენიჭა საბჭოს და გადაწყვეტილებები მიიღებოდა 

ეროვნულ დონეზე, წევრი ქვეყნის ხელმძღვანელებისა და მინისტრების მიერ. აქ 

გადაწყვეტილების მისაღებად საჭირო იყო ყველა წევრი ქვეყნის თანხმობა. მეორე და 

მესამე სვეტის საკითხებში, ანუ საერთო საგარეო და თავდაცვის პოლიტიკის, ასევე 
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მართლმსაჯულებისა და შინაგან სამქეებში, კომისია და პარლამენტი ვერ 

ჩაერეოდნენ. 

ამის მიზეზი გახდა ის, რომ სახელმწიფოებს არ სურდათ, სტრატეგიული 

მნიშვნელობის საკითხები - ქვეყნების უსაფრთხოება, საგარეო პოლიტიკა, საშინაო 

საქმეები და იუსტიციის საქმეები მიენდოთ კომისიისა და პარლამენტისთვის. იმის 

გათვალისწინებით, რომ ამ ორგანოების მოვალეობას წარმოადგენდა საერთო 

ევროპული ინტერესების მიხედვით მოქმედება და არა ეროვნული ინტერესების 

დაცვა, წევრი სახელმწიფოების წარმომადგენლები ვერ შეძლებდნენ, თავიანთი 

ინტერესების შესაბამისად, მოეხდინათ ზეგავლენა გადაწყვეტილების მიღებაზე. 

მაასტრიხტის ხელშეკრულების შედეგად, გაიზარდა ევროპარლამენტის 

ძალაუფლება, კერძოდ - თანაგადაწყვეტილების პროცედურის შემოღებით, 

ევროპარლამენტს მიენიჭა თანაბარი უფლება, საბჭოსთან ერთად მიეღო 

მონაწილეობა საკანონმდებლო პროცესის გარკვეულ სფეროებში. კომისიის მთლიანი 

შემადგენლობის დამტკიცებისთვის აუცილებელი გახდა ევროპარლამენტის 

თანხმობა. ევროპარლამენტთან შეიქმნა ომბუდსმენის ინსტიტუტი, რომელსაც მიეცა 

უფლება, შეემოწმებინა ევროკავშირის სამართლის დარღვევის ფაქტები. 

მაასტრიხტის ხელშეკრულების თანახმად, გადაწყდა ევროპის ეკონომიკური 

და სავალუტო კავშირის შექმნა, რომლის განხორციელებაც უნდა მომხდარიყო 

ეკონომიკური პოლიტიკის მჭიდრო კოორდინაციისა და ერთიანი სავალუტო 

ერთეულის - ევროს შემოღების გზით. ამ მიზნით შიქმნა ევროპის ცენტრალური 

ბანკი. გადაწყდა ევროპის მოქალაქეობის შემოღებაც. მაასტრიხტის ხელშეკრულებაში 

ასევე იყო საუბარი ერთიანი სოციალური პოლიტიკის შექმნის შესახებ, თუმცა ეს 

თავი საბოლოოდ ამოიღეს, რადგან სოციალური პოლიტიკა, ისევე როგორც საგარეო 

და დაბეგრვის პოლიტიკა, წევრმა სახელმწიფოებმა ქვეყნის საშიანო საქმეებად 

მიიჩნიეს. მაასტრიხტის ხელშეკრულება 1993 წელს შევიდა ძალაში. 

მაასტრიხტის ხელშეკრულებაში ჩადებული იყო ახალი სამთავრობათაშორისო 

კონფერენციის მოწვევა 1996-1997 წლებში. შესაბამისად შეიძლება ვთქვათ, რომ 1997 

წლის ამსტერდამის ხელშეკრულება მაასტრიხტში მოუთავებელი საქმეების 

დასრულება იყო. ამ დროისათვის აღსანიშნავია ისიც, რომ ევროკავშირში 

გაწვერიანებაზე უკვე სურვილი ჰქონდათ გამოთქმული 10 აღმოსავლეთ ევროპულ 

ქვეყანას, თურქეთს, მალტას და კვიპროსს. ევროკავშირის ლიდერებმა იმთავითვე 

აღიარეს, რომ ევროკავშირის მომდევნო გაფართოება აუცილებლად მოხდებოდა, 

თუმცა არ დაუკონკრეტებიად როდის და რა პირობებში. სამთავრობათაშორისო 

კონფერენცია ძირითადად მიზნად ისახავდა ისეთი ინსტიტუციონალური სისტემის 

შექმნას, რომელიც უპრობლემოდ უზრუნველყოფდა ევროკავშირის მომავალ 
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გაფართოებას და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ევროპულ ინსტიტუტებში 

ინტეგრაციას. მიუხედავად ამისა ძირითადი თემები, რომელთა გარშემოც დებატები 

გაიმართა ამსტერდამის ხელშეკრულების მიღების პროცესში ეხებოდა 

,,ფლექსიბელურობის” ინსტიტუციონალიზაციას და ,,თავისუფლების, 

უსაფრთხოების და მართლმსაჯულების” არეალის შექმნას. ფლექსიბელურობა 

გულისხმობდა ევროკავშირის ინსტიტუტების და მიმდინარე პროცესების 

დინამიურობის გაზრდას და მოქნილობის გაუმჯობესებას. ეს დებატები 

დაკავშირებული იყო ჯონ მეიჯორის საკმაოდ ჯიუტ პოლიტიკასთან, 

განსაკუთრებით როდესაც საქმე ეხებოდა ბრიტანეთის ინტერესებს, ასევე 

ეკონომიკური და სავალუტო კავშირის შემდგომ განვითარებას და ევროზონის 

საბოლოოდ შექმნას. ისე ჩანდა, რომ ევროკავშირის წევრი ქვეყნები აღარ აპირებდნენ 

უფრო მჭიდრო პოლიტიკურ ინტეგრაციას. ამ მხრივ, განსაკუთრებული 

მნიშვნელობის იყო გერმანიის კონსერვატორული მთავრობის წევრების მიერ 

გამოცემული დოკუმენტი ევროპის საზოგადოებრივი პოლიტიკის შესახებ. ეს 

დოკუმენტი, რომელიც ცნობილია ლამერს/შაუბლეს დოკუმენტის სახელით, 

პირდაპირ მოუწოდებდა ინტეგრაციონისტ ქვეყნებს, რომ უფრო 

გაძლიერებულიყვნენ. ინტეგრაციონისტ ქვეყნებში იგულისხმებოდა დამაარსებელი 

ექვსი ქვეყანა, იტალიის გარდა. ასევე გაკრიტიკებული იყო ბრიტანეთი, ხოლო 

ბრიტანეთის ზუსტი პოზიციის გასარკვევად დოკუმენტი მოუწოდებდა 

ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს, რომ უფრო გაეღრმავებინათ ინტეგრაცია. 

ბრიტანეთი თავის მხრივ მომხრე იყო ,,გადახტომის” პოლიტიკისა, ანუ ზოგიერთ 

საკითხებზე და პოლიტიკის ზოგიერთ მიმართულებებზე გადახტომისა, რაც 

ნიშნავდა, რომ სხვა ქვეყნებს შეეძლოთ მოეხდინათ ინტეგრაცია, მაგრამ ბრიტანეთი 

იტოვებდა უფლებას არ შეერთებოდათ მას. ამგვარი პრაქტიკა, როგორც მაშინ ბევრი 

მიიჩნევდა, ძირს უთხრიდა ევროპის ინტეგრაციის იდეას. მიუხედავად ამისა, 

ფლექსიბელურობის იდეა მაინც გავიდა და ჩართული იქნა ამსტერდამის 

ხელშეკრულებაში. 

მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ამ ხელშეკრულებაში იქნა 

წამოწეული იყო თავისუფლების, უსაფრთხოების და მართლმსაჯულების 

საკითხებში თანამშმრომლობის გაღრმავება. გარეთა საზღვრების კონტროლი, სავიზო 

რეჟიმები, თავშესაფრის მიცემის და იმიგრაციის პოლიტიკა და თანამშმრომლობა 

საშინაო და იუსტიციის საკითხებში სწორედ ის საკითხებია, რომლებიც ძალზედ 

ახლოს დგანან ეროვნულ სუვერენიტეტთან. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ 

დადგინდა ამ სფეროებში ინტეგრაცია, შემოღებული იქნა ხუთწლიანი გარდამავალი 

პერიოდი, რომელიც მიუთითებდა, რომ სამ საკითხებთან დაკავშირებით 
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კვალიფიცირებული უმრავლესობით ხმის მიცემა არ უნდა მომხდარიყო მომდევნო 

ხუთი წლის მანძილზე. გარდა ამისა აღსანიშნავია, რომ ამსტერდამის ხელშეკრულება 

ეხება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის საკითხებს და მომხმარებელთა უფლებების 

უზრუნველყოფის საკითხებს. ამასთან ამსტერდამის ხელშეკრულებაში ჩაიდო 

პირველი მექანიზმები, რომლებიც მიმართული იყო ევროპაში უმუშევრობის დონის 

შემცირებისაკენ. 

 

ამსტერდამის ხელშეკრულება 

1997 წელს ნიდერლანდების სამეფოს დედაქალაქ ამსტერდამში ხელი 

მოეწერა ხელშეკრულებას, რომელიც ამსტერდამის ხელშეკრულების სახელითაა 

ცნობილი. ამსტერდამის ხელშეკრულება მოიცავს იმ საკითხებს, რომელზეც ვერ 

შეთანხმდნენ მაასტრიხტში. სამთავრობათაშორისო კონფერენცია, ძირითადად, 

მიზნად ისახავდა ისეთი ინსტიტუციური სისტემის შექმნას, რომელიც უპრობლემოდ 

უზრუნველყოფდა ევროკავშირის მომავალ გაფართოებას და აღმოსავლეთ ევროპის 

ქვეყნების ევროპულ ინსტიტუციებში ინტეგრაციას. მიუხედავად ამისა, ძირითადი 

თემები, რომელთა გარშემოც დებატები გაიმართა ამსტერდამის ხელშეკრულების 

მიღების პროცესში, ეხებოდა ევროკავშირის მმართველი სისტემის „მოქნილობის“ 

გაზრდას და „თავისუფლების, უსაფრთხოებისა და იუსტიციის“ არეალის შექმნას. 

მოქნილობის გაზრდა გულისხმობდა ევროკავშირის მმართველი ორგანოების 

სტრუქტურის დახვეწას, რათა უკეთ მორგებოდა იმ პერიოდისთვის 15 წევრამდე 

გაზრდილ ევროკავშირს, სადაც კიდევ იგეგმებოდა ახალი წევრების მიღება. 

მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ამ ხელშეკრულებაში 

გაითვალისწინეს, იყო მართლმსაჯულებისა და შინაგან საქმეებში თანამშრომლობის 

გაღრმავება. სავიზო რეჟიმები, სასაზღვრო კონტროლი, თავშესაფრის მიცემისა და 

იმიგრაციის პოლიტიკა, პოლიციისა და სასამართლო სისტემების თანამშრომლობა 

სამოქალაქო საკითხებში, ზოგადად ადამიანის უფლებათა და არაწევრი ქვეყნების 

უფლებათა დაცვა ევროპული გაერთიანების დამფუძნებელი ხელშეკრულების 

ფარგლებში მოექცა და ევროკავშირის კომპეტენციათა პირველ სვეტში გაერთიანდა. 

მართლმსაჯულებისა და შინაგან საქმეებში თანამშრომლობის სვეტში დარჩა 

პოლიციისა და სასამართლო სისტემების თანამშრომლობა სისხლის სამართლის 

საკითხებში. გაფართოვდა ევროპული გაერთიანების კომპეტენციები, აგრეთვე, 

სოციალური პოლიტიკისა და დასაქმების სფეროში. საპოლიციო თანამშრომლობის 

გააქტიურების მიზნით - შეიქმნა ევროპული პოლიცია - ევროპოლი. მნიშვნელოვანი 

თანამდებობა, რომელიც ამსტერდამის ხელშეკრულებით შემოიღეს, არის - 

ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საერთო საგარეო და უსაფრთოების 
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პოლიტიკის საკითხებში, რომელიც, იმავდროულად, საბჭოს გენერალური მდივანიც 

იყო. პარლამენტის უფლებამოსილებები გაიზარდა თანაგადაწყვეტილების 

პროცედურის მოქმედების საკმაოდ მრავალი კომპეტენციის ნორმაზე გავრცელების 

გზით. გარდა ამისა, აუცილებელი გახდა კომისიის პრეზიდენტის კანდიდატურაზე 

პარლამენტის თანხმობა. 

ნიცის შეთანხმება 

მთავრობათაშორისმა კონფერენციამ 2000 წლის დეკემბერში საფრანგეთის 

ქალაქ ნიცაში ხელშეკრულება შეიმუშავა. მას ხელი მოეწერა 2001 წლის თებერვალში, 

ხოლო ძალაში შევიდა 2003 წლის თებერვალში. ნიცის შეთანხმების ძირითადი 

მიზანი იყო გაფართოების ახალი ტალღისათვის ინსტიტუციური საფუძველის 

მომზადება. ნიცის ხელშეკრულებით განისაზღვრა ახალი დებულებები ორგანოების 

შემადგენლობასა და საბჭოში კვალიფიციური უმრავლესობით გადაწყვეტილების 

მიღებისას თითოეული წევრი სახელმწიფოსთვის მინიჭებული ხმათა რაოდენობის 

შესახებ, სადაც განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა დემოგრაფიულ 

ელემენტზე (აღნიშნული სისტემა შეიცვალა ლისაბონის ხელშეკრულებით). კიდევ 

უფრო გაიზარდა ევროპარლამენტის უფლებამოსილებები, კეროდ, 

თანაგადაწყვეტილების პროცედურამ სულ უფრო მეტი კომპეტენციის ნორმა მოიცვა. 

ხმათა უმრავლესობით გადაწყვეტილების მიღების პროცედურა გავრცელდა ბევრ 

ისეთ კომპეტენციის ნორმაზე, რომელთა ფარგლებში ადრე გადაწყვეტილება 

ერთხმად უნდა ყოფილიყო მიღებული. 

ნიცის შეთანხმების ერთ-ერთი შედეგი იყო ფუნდამენტურ უფლებათა ქარტიის 

ერთსულოვანი მიღება. ეს გახლდათ 50 პუნქტისგან შემდგარი კრებული ევროპის 

სამართალში ადამიანის თავისუფლების, ეკონომიკური და სოციალური უფლებების 

შესახებ. 

ევროპის კონსტიტუციის პროექტი. სრული სახელწოდება: შეთანხმება 

ევროპაში საერთო კონსტიტუციის შექმნის თაობაზე 

პროექტის ხელშეკრულებას ხელი მოეწრა რომში წევრი სახელმწიფოების მეთაურთა 

მიერ 2004 წლის 29 ოქტომბერს. რატიფიცირების პროცესში 2005 წელს ფრანგებმა (29 

მაისი) და ჰოლანდიელებმა (1 ივნისი) უარყვეს შეთანხმება რეფერენდუმით. ამ ორ 

ქვეყანაში კონსტიტუციის პროექტის ჩავარდნის გამო ზოგიერთი სხვა ქვეყნის 

მთავრობებმაც რეფერენდუმი გადადეს ან გააუქმეს, რამაც კონსტიტუციის მომავალი 

სათუო გახადა. რატიფიცირების შემთხვევაში ხელშეკრულება ძალაში შევიდოდა 

2006 წლის 1 ნოემბერს. საერთო ჯამში, 18 წევრმა ქვეყანამ დოკუმენტს რატიფიცირება 

გაუკეთა, 2-მა უარყო, ხოლო დანარჩენემა პროცესი გადადეს. ევროპის 

კონსტიტუციის მიღების ვარიანტები მოცემულია ცხრილში 2.            
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ცხრილი 2. ევროპის კონსტიტუციის მიღების ვარიანტები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ლისაბონის შეთანხმება.  

კონსტიტუციის ვერ მიღების გამო ევროკავშირის 2007 წლის 22-24 ივნისის  

 

 

 

სამიტზე შეთანხმდნენ კონსტიტუციის ნაცვლად „რეფორმის შესახებ 

ხელშეკრულების“ შემუშავების თაობაზე. ამ შეთანხმებას ხელი მოეწერა 2007 წლის 13 

დეკემბერს ლისაბონში.ლისაბონის ხელშეკრულება (ინგლ. „Treaty of Lisbon“ ან „ 

Reform Treaty“; ასევე წოდებული როგორც „ლეგალური ბაზისი“)   (ოფიციალური  

სრული სახელწოდებაა „ლისაბონის ხელშეკრულება ევროკავშირის შესახებ 

ხელშეკრულებასა და ევროპული გაერთიანების დამფუძნებელ ხელშეკრულებაში 

ცვლილებების შეტანის შესახებ“.  ხელშეკრულება შინაარსობრივად საკონსტიტუციო 

ხელშეკრულების ტექსტს შეესაბამება, თუმცა მასში არ ჩაიდო ისეთი ცნებები, 

რომლებიც, როგორც წესი, სახელმწიფოსთან ასოცირდებოდა, მაგალითად: 

კონსტიტუცია, ევროპული კანონი და ა.შ. ლისაბონის ხელშეკრულების საფუძველზე, 

ევროკავშირს სამართალსუბიექტობა მიენიჭა. გარდა ამისა, ხელშეკრულება 

ძირითადად ითვალისწინებდა ცვლილებებს ევროკავშირის ინსტიტუციურ 

სისტემასთან მიმართებაში. ლისაბონის ხელშეკრულების მიზანი იყო 

ევროკავშირისთვის უფრო ძლიერი, ერთიანი მმართველობის შექმნა, ეფექტიანი 

საგარეო პოლიტიკისა და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის გადაწყვეტილების 

მიღების შედარებით მარტივი სისტემის ჩამოყალიბება. ლისაბონის შეთანხმების 
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მიხედვით, შეიქმნა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტისა და ევროკავშირის საგარეო 

საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლესი წარმომადგენლის 

თანამდებობები. ლისაბონის ხელშეკრულება მიზნად ისახავდა გადაწყვეტილებების 

მიღების გაადვილებას ევროკავშირის დონეზე, რაც მისი წევრი ქვეყნების 

სიმრავლესთან ერთად, დროთა განმავლობაში, სულ უფრო რთულდებოდა. ამ 

მიზნით, ახალი ხელშეკრულება ვეტოს უფლების შემცირებას ითვალისწინებდა, 

სამაგიეროდ, ზრდიდა ევროპარლამენტისა და ეროვნული პარლამენტების 

უფლებებს. ცვლილებები შევიდა ხმის მიცემის პროცედურებში: 45-ზე მეტ სფეროში 

ერთსულოვნების პრინციპი შეიცვალა კვალიფიციური უმრავლესობის პრინციპით. 

ევროპარლამენტისა და ევროკავშირის საბჭოს მიერ თანაგადაწყვეტილების 

პროცედურა გავრცელდა პირველი სვეტის 83 სფეროზე და გადაწყვეტილების 

მიღების ამ ფორმას ევროკავშირის ნორმატიული აქტების მიღებისას ჩვეულებრივი 

პროცედურა (Ordinary Procedure) ეწოდა. სხვა სიახლეებთან ერთად, ლისაბონის 

შეთანხმება ევროპელ მოქალაქეებს საკანონმდებლო ინიციატივას (European Ccitizens’ 

Initiative) უფლებასაც ანიჭებდა. 
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თემა 3.  ევროკავშირის ბიზნესგარემოს შესწავლის  

თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები 

 

3.1. ევროკავშირის ბიზნესგარემოს არსი და მასზე მოქმედი ფაქტორები 

 

ევროკავშირის ბიზნესგარემოში იგულისხმება მასში მოქმედი ფაქტორებისა და 

პირობების ერთობლიობა. სხვადასხვა საბაზრო სიტუაციაში ამა თუ იმ ფაქტორის 

ზემოქმედების დონე არსებითად იცვლება. დროთა განმავლობაში ზოგიერთი 

ძირითადი ფაქტორი შეიძლება გახდეს მეორეხარისხოვანი, ან პირიქით. 

განასხვავებენ ბიზნესის შიდა და გარე გარემოს.  

      შიდა გარემოში იგულისხმება კომპანიის სამეურნეო მექანიზმი, რომელიც 

მოიცავს მის ყველა სტრუქტურულ ქვედანაყოფს ადგილმდებარეობისა და 

საქმიანობის სფეროს მიუხედავად, თავისი მიზნებითა და ამოცანებით, წარმოების 

ტექნოლოგიით, მასში მომუშავე ადამიანებს მათი უნარებით, მოთხოვნილებებითა 

და კვალიფიკაციით. შიდა გარემოს ელემენტებია: ადამიანისეული, მატერიალური 

და ფინანსური რესურსები, წარმოების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია, საქონლისა და 

მომსახურების რეალიზაცია, წარმოება-გასაღების საქმიანობის შედეგები.  

      შიდა ფაქტორების ცენტრია კომპანიის მიზნები, რადგან ისინი განსაზღვრავენ 

მისი კოლექტივის მიერ მისაღწევ კონკრეტულ შედეგებს. მიზნებით განსაზღვრული 

ორიენტაცია კომპანიის ხელმძღვანელობის ყველა მოქმედების საფუძველია. 

ძირითადი მიზნებიდან გამომდინარე, ისახება მთელი კომპანიისა და ყველა მისი 

სტრუქტურული ქვედანაყოფის ამოცანები. 

      კომპანიის დასახული მიზნების წარმატებას უზრუნველყოფენ ადამიანები, 

რომელთა ინტერესები და ფასეულობები, მოტივები და განწყობა, სტიმულები და 

სოციალური შეზღუდვები განაპირობებენ მათ აქტივობასა და წვლილს საქმიანობის 

საბოლოო შედეგებში.  

      ბიზნესის გარე გარემოში გამოყოფენ ორი ჯგუფის ფაქტორებს:  

1. პირდაპირი ზემოქმედების ფაქტორები, რომლებიც უშუალოდ ზემოქმედებენ 

ბიზნესზე. მაგალითად, სახელმწიფო რეგულირების კანონები და დაწესებულებები, 

ადამიანისეული რესურსები, მიმწოდებლები, მომხმარებლები და კონკურენტები; 

2. არაპირდაპირი ზემოქმედების ფაქტორები, რომლებიც, მართალია, უშუალოდ 

ბიზნესზე არ არიან გამიზნულნი, მაგრამ მასზე ზემოქმედებენ. მაგალითად, 

ეკონომიკის მდგომარეობა, მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესი, სოციალურ-

კულტურული და პოლიტიკური ცვლილებები საზოგადოებაში, ბუნებრივ-

გეოგრაფიული და დემოგრაფიული მაჩვენებლები და სხვა. 
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ევროკავშირის ბიზნესგარემოში მოქმედი ფაქტორებისათვის 

დამახასიათებელია: 

• ურთიერთკავშირი – იმ ძალის დონე, რომლითაც ერთი ფაქტორის ცვლილება 

ზემოქმედებს სხვა ფაქტორებზე. ურთიერთკავშირის ფაქტი განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია საერთაშორისო დონეზე: გლობალიზაციის პირობებში 

ბიზნესგარემო სწრაფადცვალებადია, მასში მოქმედი გარე ფაქტორების განხილვა 

იზოლირებულად შეუძლებელია, რადგან ახალი ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

გამოყენების შედეგად ცალკეული ქვეყნები ერთ სივრცეში არიან გაერთიანებულნი 

და ურთიერთ–დაკავშირებულები.  

• სირთულე – ფაქტორების რაოდენობა, რომლებზეც კომპანიამ რეაგირება უნდა 

მოახდინოს, აგრეთვე ყოველი ფაქტორის ვარიაციულობის (ცვალებადობის) დონე. 

• მობილურობა – სიჩქარე, რომლითაც ხდება ცვლილებები კომპანიის გარემოში. 

• განუსაზღვრელობა – იმ ინფორმაციის რაოდენობის ფუნქცია, რომელსაც 

ფლობს კომპანია (ან პირი) კონკრეტული ფაქტორის შესახებ, აგრეთვე  ამ 

ინფორმაციის ნდობის ფუნქცია. გარემოს მაღალი განუსაზღვრელობის პირობებში 

მუშაობის ორი საბაზისო სტრატეგია არსებობს: გარემოსთან ადაპტაცია და მასზე 

ზემოქმედება, რათა იგი ფუნქციონირებისათვის ხელსაყრელი გახდეს.  

ევროკავშირის კომპანიებს მუშაობა უწევთ ციკლურ და დინამიკურ ბაზრებზე. 

ციკლურ ბაზრებზე პროდუტები  ნაკლებად იცვლება და ინოვაციები მათ ნაკლებად 

ეხება, ამიტომ ამ კომპანიების განუსაზღვრელობისა და საშიშროებების დონე უფრო 

ნაკლებია, ვიდრე დინამიკურ ბაზრებზე მომუშავეთა. დინამიკურ ბაზრებზე 

მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის შედეგად საქონელი ხშირად იცვლება, ამიტომ 

ასეთ ბაზრებზე მომუშავე  კომპანიებს ყოველდღე უწევთ ახალი ამოცანების გადაჭრა 

(ყოველდღე დგება საკითხი - ახლა რა გავაკეთოთ?).  

     ბიზნესგარემოში მოქმედი ფაქტორები და პირობები შეიძლება იყოს 

კონტროლირებადი და არაკონტროლირებადი. კონტროლირებადია ის ფაქტორები 

და პირობები, რომელთა მართვა ფირმას შეუძლია (მაგალითად, ბიზნესის დაგეგმვა, 

მართვის სტრუქტურა, წარმოებისა და რელიზაციის ფორმების შერჩევა, რეკლამა და 

ა. შ.). არაკონტროლირებადია ის ფაქტორები და პირობები, რომლებიც კომპანიის 

მხრიდან რეგულირებას არ ექვემდებარებიან. ასეთებია: მომხმარებლები, 

კონკურენტები, ეკონომიკა, პოლიტიკა, სახელმწიფო მმართველობა, მეცნიერულ-

ტექნიკური პროგრესი და სხვა.  

  ევროკავშირის ბიზნესგარემოში თანამიმდევრულად ხორციელდება ერთიანი 

შეთანხმებული პოლიტიკა კონკურენციის დარგში. მისი მთავარი მიზანია 

თავისუფალი კონკურენციის უზრუნველყოფა ზეეროვნული ეფექტიანი მექანიზმის 
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გამოყენებით. ევროკავშირის კანონმდებლობამ კონკურენციისა და კარტელების 

შესახებ არსებითი გავლენა მოახდინა მისი წევრი ქვეყნების კანონმდებლობის 

ჰარმონიზაციაზე. ეს,  თავის მხრივ, ხელს უწყობს ბიზნესის წარმოების 

უსაფრთხოებას. 

უნდა აღინიშნოს, რომ მონოპოლიზმი ბაზარზე მუდამ არაა ნეგატიური 

მოვლენა, ამიტომ  ანტიმონოპოლიური პოლიტიკა საერთოდ მონოპოლიზმის 

აღმოფხვრაზე კი არაა გამიზნული, არამედ იგი გამოდის იმ მონოპოლისტი ფირმების 

წინააღმდეგ, რომლებიც უარყოფითად ზემოქმედებენ საბაზრო სტრუქტურებზე და 

ანგრევენ მათ, რათა საბაზრო ურთიერთობები თავიანთი ინტერესებისათვის 

გამოიყენონ. სწორედ ამიტომ სხვადასხვა ქვეყნის ანტიმონოპოლიური 

კანონმდებლობა კი არ ზღუდავს კონცენტრაციასა და მონოპოლიზაციას, არამედ 

მხოლოდ ზემოქმედებს ამ პროცესების ზოგიერთ ეროვნულ ფორმაზე. 

თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ბიზნესი წარმოადგენს 

სამეურნეო საქმიანობას, რომელიც მიმართულია მოგების მიღებისაკენ ბიზნეს-

სუბიექტის რისკის ხარჯზე. ამავე დროს, ბიზნეს-საქმიანობა ეფუძნება ინოვაციურ, 

კრეატიულ მიდგომებს, რომლის საშუალებითაც მან უნდა მიაღწიოს წარმატებებს 

კონკურენტულ გარემოში. თუ ამ გაგებით მივუდგებით თაღლითობის კატეგორიის 

შინაარსის გახსნას, შეიძლება იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: თაღლითობა ეს 

არის ბიზნესის სახე, რომელშიც ბიზნესმენის პიროვნული მახასიათებლები 

მიმართულია მოტყუებისა და ტყუილის თვითგამართლებისაკენ. ამრიგად, გამოდის, 

რომ ბიზნეს-საქმიანობა ხდება თაღლითური, როდესაც მეწარმის პიროვნული ცოდნა 

მდგომარეობს ცოდნაში იმის თაობაზე, თუ როგორ განხორციელდეს ტყუილი. 

მეწარმის პიროვნული ცოდნა ფორმირდება სხვადასხვა სახის ინფორმაციის შე-

გროვებისა და მათი ანალიზისა და შეფასების შედეგად. მეწარმე, ღებულობს რა 

კონფიდენციალურ პიროვნულ ცოდნას საკუთრებაში, ამ ინფორმაციულ კაპიტალს 

გარდაქმნის ფულად-სასაქონლო კაპიტალად. თაღლითობის შენიღბვის შემთხვევაში 

მეწარმეობრივი ფუნქციები ხორციელდება ბაზრის შემდეგ სეგმენტებში: 

• ეკონომიკური რესურსების მოძიება. პროფესიონალური თაღლითობისათვის 

ყველაზე მიმზიდველ ეკონომიკურ რესურსს წარმოადგენს სხვისი საკუთრება 

ნებისმიერი ფორმით. ეს, როგორც წესი, არის თაღლითური მიდგომა სხვა 

თაღლითების მიმართ, რომლებმაც არაკანონიერი გზით დაისაკუთრეს ქონება; 

• ახალი ეკონომიკური რესურსების გამოგონება. მოცემულ შემთხვევაში, უპირ-

ველეს ყოვლისა, იყენებენ იმ სიახლეებს, რომელთა განხორციელება განზრახულია 

კანონდარღვევით და თაღლითობის ელემენტით ანდა კიდევ – რომლებსაც ჯერ 

კიდევ არ გააჩნიათ მყარი სამართლებრივი უზრუნველყოფა; 
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• რესურსების დაგროვება და კონცენტრაცია. ეს ხდება იმ მიზნით, რომ იგი 

შემდგომში ჩაერთოს თაღლითურ საქმიანობაში. პრაქტიკულად ხორციელება თავისი 

ცრუ (ყალბი) ფირმის მიერთებით სხვა ფირმასთან, რის შედეგადაც ხდება 

შემოერთებული ფირმის მოგების მითვისება; 

• ხელსაყრელი საბაზრო კონიუნქტურის ფორმირება. ასეთი კონიუნქტურის 

ფორმირება ხდება არსებული რესურსების ოპტიმალური კომბინაციის მეშვეობით. ეს 

გამოიხატება საბაზრო კონიუნქტურის დაქვემდებარებაში კორუმპირებულთა ვიწრო 

წრისათვის, რომლებიც ერთმანეთს შორის დებენ დახურულ (შეთქმულებით) 

შეთანხმებებს გავლენის სფეროების და ბაზრების დანაწილების შესახებ. 

• ინფორმაციის ოპერატიული მოძიება. ინფორმაციის მოიძიება ხორციელდება 

ბაზრის იმ სექტორების შესარჩევად, სადაც შედარებით მაღლია თაღლითური 

მოქმედებების წარმატება. 

წარმატებულ თაღლითად ან ისეთ თაღლითად, რომელსაც უნდა 

უფრთხილდებოდეს კეთილსინდსიერი ბიზნესი, შეიძლება იყოს ადამიანი, 

რომელსაც გააჩნია ინტე-ლექტუალურ-ფსიქოლოგიური და ეთიკური ნიშნების 

გარკვეული ერთობლიობა. ზოგადი ფორმით, ასეთი თვისებებები მოიცავს 6 

ელემენტს: 

• შრომის გარეშე სწრაფად გამდიდრების სურვილი; 

• ბუნებისაგან ბოძებული მიმზიდველობა, რომლის შედეგად თაღლითები 

სწრაფად იმსახურებენ ადამიანების ნდობას; 

• მძლავრი კომბინატორული ინტელექტი, რომელიც აძლევს საშუალებას ააგონ 

ადამიანთა ქცევის მოდელი და მოახდინონ შესაბამისი პროგნოზირება; 

• ემპათია, ანუ უნარი შეიგრძნონ, გაიაზრონ ის, რასაც გრძნობენ და ფიქრობენ 

თაღლითების მომავალი მსხვერპლი ადამიანები; 

• უპირატესობის მაღალ განვითარებული გრძნობა, რომელიც აძლევს მათ საშუ-

ალებას იმოქმედოს დამაჯერებლად იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც 

ინტელექტუა-ლურად უფრო დაბლა დგანან თაღლითთან შედარებით; 

• ორიენტირი კანონის ისეთნაირად დარღვევაზე, რომელიც ითვალისწინებს 

მისგან პასუხისმგებლობის და დასჯის თავიდან აცილების შესაძლებლობას. 

თაღლითობის ობიექტი მსოფლიოში შეიძლება გახდეს ნებისმიერი ადამიანი, 

მაგრამ ყველაზე მეტი ალბათობა გააჩნიათ იმათ, ვისაც: 

• ისევე, როგორც თაღლითს, სწრაფად და ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე უნდა 

გამდიდრება. ამ პუნქტში მრავალი მსხვერპლი თავად თაღლითებს უთანაბრდება; 

• აქვს მიდრეკილება გახდეს მსხვერპლი, ახასიათებს ფსიქიკური თავისებურება, 

რაც გამოიხატება სხვა ადამიანებისადმი მინდობაში, მორჩილებასა და ამყოლობაში; 
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• არ გააჩნია სათანადო ცოდნა იმ სფეროში, რაშიც საქმიანობს თაღლითები; 

• მაღალი დონით ენდობა სხვა ადამიანებს და, შესაბამისად, არ გააჩნია 

კრიტიკული და ეჭვიანი დამოკიდებულება თაღლითის მიერ შემოთავაზებულ 

წინადადებაზე; 

• არა აქვს უნარი დამოუკიდებლად მიიღოს გადაწყვეტილება, არ გააჩნია 

მკაფიოდ გამოხატული საკუთარი აზრი, პოზიცია, შეხედულება სხვა ადამიანებზე და 

გარემო პირობებზე. შეიძლება ითქვას, მსხვერპლი ხდება ის, ვისაც არ გააჩნია 

პროგნოზირების უნარი. 

 

3.2. ევროკავშირის ბიზნესგარემო: ეროვნული, რეგიონული  

და საერთაშორისო დონეები 

 

ევროკავშირის ბიზნესგარემოში მოქმედი ფაქტორები და პირობები სამ 

დონეზე განიხილება: ეროვნული, რეგიონული და საერთაშორისო. 

ბიზნესგარემოს ეროვნული დონე  განისაზღვრება ევროკავშირის ყოველი 

წევრი ქვეყნის გეოგრაფიული საზღვრებით. ამ დონეზე სამართლებრივი, 

პოლიტიკური, ეკონომიკური და სხვა გარემოების შესწავლა ხდება ეროვნულ 

ჭრილში. უნდა აღინიშნოს, რომ ამჟამად ინტეგრაციის შედეგად ეროვნულ დონეზე 

განსახილველმა მრავალმა ფაქტორმა და პირობამ რეგიონული ხასიათი შეიძინა. 

რეგიონულ დონეზე ბიზნესგარემოს განხილვისას ყველაზე მნიშვნელოვანი 

ფაქტორია ინტეგრაციის პროცესების განვითარების დონე. ეს ფაქტორი პოზიტიურ 

როლს ასრულებს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ეკონომიკური აგენტების მიერ 

ბიზნესის წარმოების დროს. ამავდროულად, სხვა ქვეყნების ეკონომიკური 

აგენტებისათვის შეიძლება შეიქმნას ბიზნესის წარმოების არასასურველი პირობები. 

ეროვნულ და რეგიონულ დონეებზე ბიზნესგარემო დაკავშირებულია ერის 

იდენტურობასთან და განვითარების ეროვნული სტრატეგიის განსაზღვრასთან, 

აგრეთვე გლობალიზაციის წინააღმდეგობრივ პროცესებთან. ეროვნული სტრატეგია 

ეფუძნება ეროვნულ დოქტრინას, რომელიც კონცენტრირებულად ასახავს 

წარმოდგენას სახელმწიფოს, მსოფლიოს, მსოფლიოში სახელმწიფოს ადგილის, 

განვითარების გზების შესახებ. ეროვნული დოქტრინის შესაძლო კომპონენტებია:   

1. ეროვნული განვითარების თეორია: ცივილიზაციის ბუნება. რეალური და 

მოჩვენებითი მოთხოვნილებები. მიზნები და ფასეულობები. განვითარების 

მექანიზმები. განვითარების ვარიანტები. განვითარების მართვა. განვითარების 

სტრატეგია. 
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2. სიტუაცია მსოფლიოში: გლობალური პრობლემები. მსოფლიო დინამიკა. 

„ზრდის წერტილები“. ძირითადი სუბიექტების გლობალური სტრატეგიები.  

გლობალური კატასტროფების საშიშროებები. მსოფლიო ომის საშიშროება. 

3. თვითიდენტიფიკაცია: რესურსები. პოტენციალი. ტენდენციები. 

გამოწვევები და პასუხები. ქვეყნის ამჟამინდელი ადგილი მსოფლიოში. ეროვნული 

ხასიათი. ეროვნული მენტალიტეტი. ძლიერი და სუსტი მხარეები. ეროვნული 

ინტერესები. 

4. ურთიერთობა სხვა ქვეყნებთან: ასიმილაცია, ინტეგრაცია, თანამშრომლობა, 

მეტოქეობა და ა. შ. 

5. უზრუნველყოფა: სიცოცხლისუნარიანობის უზრუნველყოფის სახეები 

(სასურსათო, ენერგეტიკული, რესურსული, სამეცნიერო, საგანმანათლებლო და ა. შ.). 

სიცოცხლისუნარიანობის უზრუნველყოფის წყაროები (თვითუზრუნველყოფა, 

იმპორტი, ექსპორტი, სხვა ქვეყნების ექსპლუატაცია და ა. შ.) 

6. გარემოს მდგომარეობა: კლიმატი. ბუნებრივი რესურსები. დაბინძურება. 

7. შესაძლო საგარეო კონფლიქტები: ერის ინტერესების შეჯახება სხვა ერების 

ინტერესებთან. მოკავშირეები და მოწინააღმდეგეები. მტრული საქმიანობა. 

ფსიქოლოგიური ომი. ეკონომიკური ომი. დიპლომატიური ომი. დივერსიული ომი. 

აგენტურული ომი. გამალებული შეიარაღება.  

8. შიდა საშიში და მავნე ფაქტორები: ტექნიკური. ბიოტიკური. სოციალური. 

9. ბუნებრივი საშიში და მავნე ფაქტორები: ტენდენციები. მერყეობები. 

გადასვლები. კატასტროფები. გრძელვადიანი ციკლები. 

10. ეროვნული იდეოლოგია: ეროვნული ხასიათი. 

იდეოლოგიის როლი. იდეოლოგიის ვარიანტები. პროპაგანდა. განათლება. 

11. განვითარების მამოძრავებელი ძალები: საზოგადოების 

„ზედა ეშელონი“ და განვითარება. საზოგადოების „ზედა ეშელონის“ ლპობა და 

განახლება. ევოლუცია და რევოლუცია. განვითარების ეროვნული მექანიზმები. 

განვითარების მართვის ეროვნული დაწესებულებები. 

12.განვითარების ასპექტები: ტექნიკური კომპონენტი (ქალაქები, 

საცხოვრებლები, ტრანსპორტი, ენერგეტიკა და ა. შ.). ბიოტიკური კომპონენტი. 

გარემო. წარმომადგენლობა (ცოდნა, პარადიგმები, იდეოლოგიები). ტექნოლოგიები.    

სოციალური ორგანიზაცია (ეკონომიკური სისტემა, პოლიტიკური    მოწყობა, 

სოციალური მობილურობა). ცხოვრების წესი, ცხოვრების ხარისხი    (შრომის 

ინტენსივობა, მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების ხარისხი, საშიშროებები, 

კმაყოფილებები).  ხალხი (რიცხოვნობა, ემიგრაცია,   იმიგრაცია, განსახლება, 

რეპროდუქცია, სიცოცხლის ხანგრძლივობა). 



60 
 

ეროვნული უსაფრთხოებაზე უშუალოდ ზემოქმედებს დემოკრატიზაციის, 

ეკონომიზაციის და ინფორმატიზაციის ფაქტორები. 

დემოკრატიზაციის გავლენით იცვლება ეროვნული უსაფრთხოების ძირითადი 

ობიექტების იერარქია, რომელშიც პირველ ადგილზეა მოქალაქე (ადამიანი), მეორეზე 

– საზოგადოება და მესამეზე – სახელმწიფო. ნებისმიერი სახელმწიფო, რომელსაც 

მსოფლიო საქმეებში მნიშვნელოვანი როლის შესრულების პრეტენზია აქვს, ამ 

იერარქიას აუცილებლად იცავს. გარე გარემოს დემოკრატიზაცია არავის არ აძლევს 

დაუსჯელად დემოკრატიული ნორმებისა და პროცედურების, ადამიანის 

ინტერესებისა და უფლებების  ხელყოფის შესაძლებლობას. თანამედროვე მსოფლიოს 

არც ერთ სახელმწიფოს არ შეუძლია თავის ღთავს მისცეს უფლება განახორციელოს 

ერთი პოლიტიკა ქვეყნის შიგნით დაა პრინციპულად სხვა – მის საზღვრებს გარეთ.  

ეკონომიზაცია განაპირობებს ერთიანი მსოფლიო ეკონომიკური სივრცის 

ფორმირებასა და ეროვნული უსაფრთხოების მოდელების 

არასიცოცხლისუნარიანობას, ხოლო ინტეგრაცია ხდება ეროვნული ინტერესების 

ეფექტიანი დაცვის ერთადერთ ხერხად. ამჟამად არც ერთ საზოგადოებას არ შეუძლია 

იყოს კონკურენტუნარიანი, თუ იგი არ იქნება მსოფლიო ეკონომიკური სივრცის 

ნაწილი. ეს ფაქტორი ასევე განსაზღვრავს ეროვნული უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის გეოეკონომიკური მექანიზმების პრიორიტეტულობას 

გეოპოლიტიკურ და გეოსტრატეგიულ მექანიზმებთან შედარებით, რადგან სწორედ 

გეოეკონომიკა ხდება მსოფლიო განვითარების პრიორიტეტი. 

ინფორმატიზაცია  ერთიანი მსოფლიო ინფორმაციული სივრცის 

ჩამოყალიბებით, ერთი მხრივ, ამაღლებს მატერიალური და სულიერი სიკეთის 

ხელმისაწვდომობას, ზრდის ინტელექტუალურ და სხვა რესურსებს, ხელს უწყობს 

მდგრად განვითარებას, პიროვნებისა და საზოგადოების კეთილდღეობას და, მეორე 

მხრივ, იგი აბსოლუტურ სიკეთეს არ წარმოადგენს, რადგან  ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების გამოყენებით ჩნდება  მასობრივი ცნობიერების კონტროლისა და 

მანიპულაციის ახალი შესაძლებლობები, სახელმწიფოთაშორისი  დაპირისპირების 

ახალი ეფექტიანი საშუალებები და, შესაბამისად, ეროვნული უსაფრთხოების ახალი 

საშიშროებები.    

გლობალიზაცია განვითარებულ ქვეყნებს უქმნის სოციალურ–ეკონომიკურ და 

ტექნოლოგიურ უპირატესობებს, რის შედეგად კიდევ უფრო ღრმავდება 

განვითარებულ და განვითარებად სამყაროებს შორის, რაც, თავის მხრივ, ახალი 

საშიშროებების წარმოქნას უწყობს ხელს. 

საერთაშორისო (გლობალურ) დონეზე განსახილველი ძირითადი ფაქტორებია: 

თანამედროვე პოლიტიკა,  მსოფლიო ბაზრის კონიუნქტურა, კომუნიკაციის 
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ფაქტორები, ფასების პრობლემები, ვალუტების კურსების ცვლილებები, 

საერთაშორისო დოკუმენტაციის საიმედოობა და ა.შ. ბიზნესგარემოს ფორმირების  

საერთაშორისო დონე იქმნება გლობალიზაციის პროცესების ზემოქმედებით, 

საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ჩამოყალიბებული, აგრეთვე საერთაშორისო 

ხელშეკრულებებით განსაზღვრული წესებითა და ნორმებით. მაგალითად, 

საერთაშორისო ვაჭრობის ნორმებსა და წესებს ადგენს ვაჭრობის მსოფლიო 

ორგანიზაცია, საერთაშორისო სავალუტო-საფინანსო ურთიერთობებისათვის - 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, საერთაშორისო საკრედიტო ოპერაციებისათვის - 

მსოფლიო ბანკი და ა.შ. გარდა ამისა, გაეროს ჩარჩოში შექმნილია  საერთაშორისო 

კომიტეტები და საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც თავიანთი საქმიანობით 

ხელს უწყობენ ბიზნესგარემოს ფორმირებას.    

ბიზნესგარემოს ფორმირებაში დიდი მნიშვნელობა აქვს საერთაშორისო 

ბიზნესის სუბიექტის – იურიდიული პირის „ეროვნულობის“ გარკვევას. 

„ეროვნულობის“ დადგენა ანუ იმის დადგენა, თუ რომელი სახელმწიფოს სუბიექტია 

მოცემული იურიდიული პირი, საჭიროა საშინაო ბაზარზე მტრულად განწყობილი ან 

არაკეთილმოსურნე სახელმწიფოთა ფირმების შეღწევის თავიდან ასაცილებლად, 

აგრეთვე ბაჟებისა და მოსაკრებლების, საგადასახადო განაკვეთებისა და ა. შ. სწორი 

განსაზღვრისათვის. 

ამჟამად იურიდიული პირის “ეროვნულობა” განისაზღვრება სამი მიდგომის 

(დოქტრინის) საფუძველზე: 

• ინკორპორაციის დოქტრინა; 

• ადგილსამყოფელის დოქტრინა; 

• კონტროლის დოქტრინა. 

  პირველი დოქტრინის  –  ინკორპორაციის დოქტრინის თანახმად, 

იურიდიული პირის ეროვნულობა მისი რეგისტრაციის ადგილით განისაზღვრება. ამ 

დოქტრინას აღიარებენ აშშ, ინგლისი, დსთ. 

 მეორე დოქტრინის თანახმად, იურიდიული პირის ეროვნულობა 

განისაზღვრება მისი ადგილსამყოფელით. იურიდიული პირის ადგილსამყოფელი, 

ჩვეულებრივ, განისაზღვრება მისი მართვის აღმასრულებელი ორგანოს 

ადგილსამყოფელით. ამასთან, იურიდიული პირის აღმასრულებელი ორგანოს 

ადგილსამყოფელად ითვლება არა დამფუძნებელ დოკუმენტებში მითითებული 

ადგილი, არამედ ის ადგილი, სადაც რეალურად იმყოფება მისი მართვის ორგანო. ამ 

დოქტრინის მხარდამჭერი სახელმწიფოების (კონტინენტური ევროპის ქვეყნების 

უმეტესობა) კანონმდებლობა მოითხოვს, რომ იურიდიული პირი რეგისტრირებული 

იყოს მისი მართვის აღმასრულებელი ორგანოს ადგილსამყოფელის სახელმწიფოში.  
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ასეთი მიდგომიდან გამომდინარეობს, რომ თუ იურიდიულ პირს დასაწყისში თავისი 

მართვის ორგანო ჰქონდა სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე და არა მისი რეგისტრაციის 

სახელმწიფოში, ან მისი მართვის ორგანო შემდგომ გადაიტანა რეგისტრაციის 

სახელმწიფოში, მეორე დოქტრინის მხარდამჭერი სახელმწიფოები მას იურიდიულ 

პირად არ აღიარებენ. აღნიშნულის გამო, ეს პრინციპი შეიზღუდა წესით, რომლის 

თანახმად მოთხოვნა იურიდიული პირის მართვის ორგანოს ადგილსამყოფელში 

მისი რეგისტრაციის შესახებ გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როდესაც ანალოგიურ 

მოთხოვნას შეიცავს მართვის ორგანოს ადგილსამყოფელი სახელმწიფოს ეროვნული 

კანონმდებლობა. 

კონტროლის დოქტრინის თანახმად, იურიდიული პირის ეროვნულობა 

განისაზღვრება იმ სახელმწიფოთი, რომლის სუბიექტთა კაპიტალით ხდება 

მოცემული იურიდიული პირის კონტროლი. 

სახელმწიფოთა ერთ–ერთ მთავარ სტრატეგიულ ინტერესს წარმოადგენს  

საზოგადოების უზრუნველყოფა ყველა საჭირო რესურსით. ამ ინტერესების 

დაკმაყოფილებაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს საერთაშორისო ბიზნესი, 

რომელიც უშუალოდ ან არაუშუალოდ მონაწილეობს რესურსების განაწილებასა და 

გადანაწილებაში. 

 თანამედროვე პირობებში მსოფლიოში ცნობილია სახელმწიფოთა 

სტრატეგიული ინტერესების დაკმაყოფილების მხოლოდ ერთი ეფექტიანი ხერხი – 

მათი კონფლიქტი. სწორედ ინტერესთა კონფლიქტია კაცობრიობის განვითარების 

საფუძველი მისი მთელი ისტორიის მანძილზე. დღესაც, წარსულის მსგავსად, 

ეროვნული ინტერესების მთავარი კონფლიქტი გაშლილია მთავარი ფასეულობების – 

მატერიალური და არამატერიალური რესურსების ირგვლივ, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ ეროვნული ეკონომიკის ფუნქციონირებას. ამასთან აღსანიშნავია, 

რომ ინტერესთა კონფლიქტის გადაჭრის გზები და ფორმები დროთა განმავლობაში 

იცვლება: სამხედრო–პოლიტიკური ხერხები იცვლება ეკონომიკურ–სამართლებრივი 

ხერხებით.  თანამედროვე პირობებში  ყველაზე ეფექტიანი ინსტრუმენტის როლში 

გამოდის საერთაშორისო სამართალი. მეოცე საუკუნეში სახელმწიფოები მიხვდნენ, 

რომ მათი ინტერესი საერთაშორისო ბიზნესში მდგომარეობს არამარტო საკუთარ 

ეკონომიკასთან ნედლეულის წყაროების მიბმაში, რესურსების ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფაში, ბაზრებზე კონტროლის დაწესებაში, თავისი პროდუქციის 

გასაღების გარანტიებში, არამედ,  აგრეთვემ  სამართლებრივ ნორმებში საკუთარი 

სტრატეგიული ეკონომიკური ინტერესების განსახიერების უზრუნველყოფაში, ანუ 

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, საკუთარი ინტერესებისათვის მაქსიმალურად 

ხელსაყრელი „თამაშის წესების“ შექმნაში. 
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სახელმწიფოები, როგორც საერთაშორისო სამართლის სუბიექტები, 

უმეტესწილად მოქმედებენ საჯარო–სამართლებრივ ეკონომიკურ სფეროში, სადაც 

იდება ჩარჩო, ქოლგისებრი და უნიფიცირებული ხელშეკრულებები. ეს 

ხელშეკრულებები უმეტეს შემთხვევაში იმის გარანტიაა, რომ ხელშემკვრელი 

სახელმწიფოები საკუთარ და უცხოურ ბიზნეს–სუბიექტებს საკუთარ ტერიტორიაზე 

მოექცევიან საერთაშორისო ხელშეკრულებაში დადგენილი წესების შესაბამისად. 

ბიზნეს–სუბიექტებს არ შეუძლიათ თავიანთ საგარეო სავაჭრო ურთიერთობებში 

საერთაშორისო სამართლის ნორმებისა და პრინციპების გამოყენება მანამდე, სანამ 

ეს ნორმები და პრინციპები არ გახდება ეროვნული კანონმდებლობის ნაწილი. ეს კი 

შესაძლებელია შესაბამისი შიდასახელმწიფოებრივი საკანონმდებლო აქტის მიღების 

შემთხვევაში. შესაბამისად, საერთაშორისო სამართლის როლი ძალიან 

მნიშვნელოვანია, რადგან ამა თუ იმ სახელმწიფოს ბიზნეს–სუბიექტების სავაჭრო, 

საინვესტიციო, სამეცნიერო–ტექნიკური და სხვა ეკონომიკური კავშირები 

სახელმწიფოთაშორის შეთანხმებებზეა დამოკიდებული. 

 

3.3. ბიზნესგარემოს ანალიზის ძირითადი მეთოდები 

 

ევროკავშირის ბიზნესგარემოში მოქმედი ფაქტორები და პირობების ბიზნესის 

უსაფრთხოებისა და წარმატების უზრუნველყოფენ. მათი ანალიზი იძლევა 

სტრატეგიული გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობას, რომლის საფუძველზე 

კომპანიას შეუძლია ეფექტიანი ფუნქციონირება და დასახული მიზნების მიღწევა 

საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში. 

როგორც ცნობილია, ევროკავშირის კომპანიები ოპერაციებს ახორციელებენ 

სხვადასხვა ქვეყნების ბაზრებზე, ამიტომ მათზე განსაკუთრებით ზემოქმედებს 

მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენები და მიმდინარე ცვლილებები. გლობალური 

გარემო ერთგვარი „სათამაშო მოედანია“, რომელზეც სისტემატურად იცვლება 

თამაშის წესები და მოთამაშენი, ამასთან, ცვლილებების წინასწარ განჭვრეტა 

შეუძლებელია. 

ბიზნესის გარე გარემოს ანალიზი ერთ–ერთი ინსტრუმენტია, რომლის 

მეშვეობით ფირმის ხელმძღვანელობას შეუძლია  სასიცოცხლო მნიშვნელობის 

პროცესებისა  და რესურსების გაკონტროლება,  საშიშროებებისა და რისკების 

შემცირების ღონისძიებების განხორციელება, კონკურენტებისა და მიმწოდებლების 

მოქმედებებსა და მომხმარებელთა მოთხოვნაზე ზემოქმედება. მართალია, კომპანიას 

არ შეუძლია გარე გარემოს გაკონტროლება, მაგრამ შეუძლია ეფექტიანად შეეგუოს 
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მას, სისტემატურად აკვირდებოდეს მასში მიმდინარე ცვლილებებს, მოახდინოს 

მოვლენების პროგნოზირება და დროულად მოახდინოს მათზე რეაგირება. 

ევროკავშირის ბიზნესის გარემოში მოქმედი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორების 

შესაფასებლად და საშიშროებების გამოსავლენად შეიძლება ანალიზის სხვადასხვა 

მეთოდების გამოყენება. მათ შორისაა: პორტერის 5 ძალის ანალიზი, PEST-ანალიზი, 

SWOT-ანალიზი, SNW-ანალიზი და სხვა.  

პორტერის 5 ძალის ანალიზი გამოიყენება დარგების ანალიზისათვის და 

ბიზნესის სტრატეგიის შესამუშავებლად. ეს მეთოდი შემუშავებულია მ. პორტერის 

მიერ 1979 წელს. პორტერის 5 ძალაში შედის:  

• პროდუქტი–შემცვლელების გაჩენის საშიშროებების ანალიზი; 

• ახალი მოთამაშეების გაჩენის საშიშროებების ანალიზი; 

• მიმწოდებელთა საბაზრო ძალის ანალიზი; 

• მომხმარებელთა საბაზრო ძალის ანალიზი; 

• კონკურენტული ბრძოლის დონის ანალიზი. 

ეს 5 ძალა განსაზღვრავს კონკურენციის დონესა და, შესაბამისად, მოცემულ 

დარგში ბიზნესის წარმოების მიმზიდველობას. მოცემულ კონტექსტში დარგის 

მიმზიდველობა განიხილება მისი საკმარისი რენტაბელობის  მიმართ. 

არამიმზიდველია ისეთი დარგი, რომელშიც ძალების შეხამება  რენტაბელობას 

ამცირებს, ხოლო ყველაზე მიმზიდველია ის დარგი, რომელიც სრულყოფილ 

კონკურენციას უახლოვდება.   

ანალიზის ამ მეთოდში გამოყოფილ 5 ძალას პორტერი უწოდებს 

მიკროგარემოს, მაკროგარემო კი შედგება იმ ძალებისაგან, რომლებიც ზემოქმედებენ 

კომპანიის უნარზე მოემსახურონ საკუთარ მომხმარებლებს და მიიღოს მოგება. 

მაკროგარემოს ნებისმიერი ძალის ცვლილება, ჩვეულებრივ, საჭიროებს დარგსა და 

ბაზარზე კომპანიის ადგილის გადასინჯვას.  დარგის საკმარისი მიმზიდველობა 

სრულიადაც არ ნიშნავს, რომ მასში ნებისმიერი კომპანია ერთნაირ მოგებას მიიღებს. 

კომპანიებმა თავიანთი საკვანძო კომპეტენციები, ბიზნეს–მოდელები ან გასაღების 

ქსელები ისე უნდა გამოიყენონ, რომ დარგის საშუალო მოგებაზე მეტი მიიღონ. ამის 

კარგი მაგალითია სამგზავრო ავიაგადაზიდვების ბაზარი, რომელშიც რენტაბელობა 

საკმაოდ დაბალია. მიუხედავად ამისა დარგში არსებობენ კომპანიები, რომლებიც 

უნიკალური ბიზნეს–მოდელების გამოყენებით დარგის საშუალო მოგებაზე მეტს 

იღებენ.  

პორტერის 5 ძალის ანალიზი მოიცავს ჰორიზონტალური კონკურენციის სამ 

(პროდუქტი–შემცვლელების გაჩენის საშიშროებების ანალიზი, ახალი მოთამაშეების 

გაჩენის საშიშროებების ანალიზი და კონკურენტული ბრძოლის დონის ანალიზი) და 
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ვერტიკალური კონკურენციის ორ ძალას (მიმწოდებელთა საბაზრო ძალის ანალიზი, 

მომხმარებელთა საბაზრო ძალის ანალიზი). 

პორტერის 5 ძალის ანალიზი მისი ყველა სტრატეგიული მოდელის მხოლოდ 

ნაწილია. მისი დანარჩენი ელემენტებია „დამატებული ღირებულების ჯაჭვი“ და 

„ტიპური სტრატეგიები“.  

პორტერის აზრით, 5 ძალის მოდელის გამოყენება შეიძლება მიკროდონეზე, 

დარგში კომპანიის ადგილის განსაზღვრისათვის, ხოლო დივერსიფიცირებული 

კომპანიებისათვის, კორპორაციული სტრატეგიის ძირითადი ფუნდამენტური 

საკითხია  იმ დარგების (ბიზნესის მიმართულებების) შერჩევა, რომლებშიც კომპანიას 

შეუძლია კონკურენციის გაწევა. ამასთან, ბიზნესის ყოველი მიმართულებისთვის 

უნდა ჩატარდეს საკუთარი, დარგისათვის სპეციფიკური 5 ძალის ანალიზი.      

PEST-  და PESTLE  ანალიზი. გარე გარემოს ანალიზის ერთ-ერთი მეთოდია 

PEST-ანალიზი. PEST-ანალიზი იძლევა ბიზნესზე მოქმედი ისეთი ძირითადი  

ფაქტორების ჯგუფების ანალიზის შესაძლებლობას, როგორებიცაა: პოლიტიკური 

(political-legal), ეკონომიკური (economic), სოციალური (social) და ტექნოლოგიური 

(technological). ზოგიერთ შემთხვევაში მას აღნიშნავენ STEP სახით. არსებობს აგრეთვე 

ამ ანალიზის გაფართოებული ვარიანტები: PESTLE–ანალიზი გაფართოებულია ორი 

ფაქტორით: სამართალი და გარემო (ეკოლოგია) (Legal и Environmental), SLEPT-

ანალიზი: დამატებულია სამართლებრივი ფაქტორი. STEEPLE-ანალიზი, რომელიც 

მოიცავს სოციალურ–დემოგარფიულ, ტექნოლოგიურ, ეკონომიკურ, ეკოლოგიურ, 

ბუნებრივ, პოლიტიკურ, სამართლებრივ და ეთნიკურ ფაქტორებს.   

არსებობს STEP- და PEST–ანალიზის ორი ვარიანტი. STEP-ანალიზის ვარიანტი 

გამოიყენება ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნებისათვის, რომელთაც 

ახასიათებს სტაბილური პოლიტიკური სისტემა და პრიორიტეტებია სოციალური და 

ტექნოლოგიური ფაქტორები. იმ ქვეყნებისათვის, რომელთა ეკონომიკა სუსტადაა 

განვითარებული და იმყოფება გარდამავალ პერიოდში, გამოიყენება  PEST–ანალიზის 

ფორმა, რომელშიც პირველ ადგილზეა პოლიტიკისა და ეკონომიკის ფაქტორები.  

SWOT-ანალიზი. ბიზნესგარემოს ანალიზის ერთ-ერთი გავრცელებული 

მეთოდია SWOT-ანალიზი, რომელიც ითვალისწინებს გარე გარემოს ანალიზს  და მის 

შედარებას საწარმოს შიდა შესაძლებლობებთან. (Strengths – ძლიერი მხარეები, 

Weaknesses – სუსტი მხარეები; Opportunities – შესაძლებლობები; Threats – 

საშიშროებები).  გარე გარემოს ანალიზი SWOT-ანალიზის ერთიანი მეთოდიკის 

შემადგენელი ნაწილია. შესაძლებლობები გარე გარემოს დადებითი ტენდენციებია, 

რომლებსაც შეუძლიათ საერთაშორისო ბიზნესის შემოსავლიანობის გადიდება 

(ეკონომიკური პოლიტიკის ცვლილება, გადასახადების შემცირება, საინვესტიციო 
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კლიმატის ცვლილება, მოსახლეობის შემოსავლების ზრდა, კონკურენტების 

პოზიციების შესუსტება). საშიშროებებს მიეკუთვნება ის უარყოფითი ტენდენციები, 

რომლებმაც შეიძლება შეამცირონ საერთაშორისო ბიზნესის შემოსავლიანობა 

(დემოგრაფიული სიტუაციის ცვლილება, უმუშევრობის ზრდა და ა. შ.). 

SWOT-ანალიზის  მეთოდოლოგია ითვალისწინებს ძლიერი და სუსტი 

მხარეების, შესაძლებლობებისა და საშიშროებების  გამოვლენას, შემდგომ კი მათ 

შორის იმ კავშირების დადგენას, რომლებიც შემდგომ ბიზნესის განვითარების 

სტრატეგიის ფორმირებისათვის იქნება გამოყენებული. 

SNW-ანალიზი (Strength–ძლიერი, Neutral – ნეიტრალური და  Weakness – 

სუსტი)  ითვალისწინებს კომპანიის ძლიერი, ნეიტრალური და  სუსტი მხარეების 

ანალიზს. როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, კომპანიის შიდა გარემოს სტრატეგიული 

ანალიზის სიტუაციაში ნეიტრალური პოზიციის სახით უკეთესია მოცემული 

კონკრეტული სიტუაციის საშუალო საბაზრო სიტუაციის დაფიქსირება. ჩვეულებრივ 

SNW-ანალიზი გამოიყენება კომპანიის შიდა გარემოს უფრო სიღრმისეული 

შესწავლისათვის SWOT-ანალიზის ჩატარების შემდეგ.  

SNW-ანალიზის დროს გასათვალისწინებელი ელემენტებია: ზოგადი 

სტრატეგია; ბიზნესის სტრატეგია; ორგანიზაციული სტრუქტურა; ფინანსები; 

საქონლის კონკურენტუნარიანობა; დისტრიბუცია; ინფორმაციული ტექნოლოგიები; 

ლიდერობა; წარმოების დონე; მარკეტინგის დონე; სავაჭრო მარკა; პერსონალი; 

რეპუტაცია ბაზარზე; ურთიერთობა სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოებთან; 

ინოვაციები; გაყიდვის შემდგომი მომსახურება; ვერტიკალური ინტეგრაციის დონე; 

კორპორაციული კულტურა; სტრატეგიული ალიანსები და სხვა. 

 

3.4. მსოფლიო ბანკის პროექტი „ბიზნესის კეთება“ (Doing business) 

 

   საერთაშორისო ბიზნესის გარემოს შესწავლას დიდი მნიშვნელობა აქვს 

ბიზნესის წარმატების უზრუნველყოფაში. ამიტომ ფირმების გარდა, მის შესწავლას 

მრავალი ორგანიზაცია ახორციელებს. მათ შორის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 

მსოფლიო ბანკის გამოკვლევები (პროექტი Doing business), რომელთა შედეგები 

ყოველწლიურად ქვეყნდება. პროექტის მიზანია სამეწარმეო საქმიანობის 

ნორმატიულ-სამართლებრივი რეგულირების სისტემის გაგებისა და 

სრულყოფისათვის ობიექური საფუძვლის შექმნა. ამ პროექტის პირველი მოხსენება 

გამოქვეყნდა 2003 წელს. მასში განხილული იყო 131 ქვეყანა, ხოლო ანალიზი 

განხორციელდა 5 მაჩვენებლის მიხედვით. Doing Business -ი წარმოადგენს 

რაოდენობრივ მაჩვენებლებს ბიზნესის რეგულირებასა და საკუთრების დაცვის 
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უფლებაზე. ანგარიში იკვლევს იმ რეგულირებებს, რომელიც აძლიერებს ან აფერხებს 

ბიზნეს-საქმიანობას.  

 2017 წელს გამოქვეყნებული ანგარიში მოიცავს 190 ეკონომიკის შემდეგ 10 

მაჩვენებელს: ბიზნესის დაწყება, მშენებლობის ნებართვა, ელ. მომარაგება, ქონების 

რეგისტრაცია, კრედიტის მიღება, მინორიტარულ ინვესტორთა უფლებების დაცვა, 

გადასახადების გადახდა, ვაჭრობა საზღვრებს შორის (საერთაშორისო ვაჭრობა), 

კონტრაქტის აღსრულება, გადახდისუუნარობა.   

  2017 წელს Doing Business-მა მოიცვა 190 ქვეყანა: აფრიკა - 48 ქვეყანა ლათინური 

ამერიკა და კარიბის ზღვის აუზის ქვეყნები - 32 ქვეყანა აღმ. ევროპა და ცენტ. აზია - 

26 ქვეყანა აღმ. აზია და წყნარი ოკეანის ქვეყნები- 25 ქვეყანა; შუა აღმოსავლეთი და 

ჩრდ.აფრიკა- 20 ქვეყანა; სამხრეთ აზია- 8 ქვეყანა; OECD-ის მაღალი შემოსავლების 

მქონე ქვეყნები -  31 ქვეყანა. 

  2017 წელს ევროკავშირის  ქვეყნებიდან ბიზნესის კეთების სიმარტივივით 

გამოირჩევა დანია - იგი მე-3 ადგილზეა 190 ქვეყანას შორის და პირველ ადგილზე - 

ევროკავშირის  ქვეყნებს შორის. ხოლო ბიზნესის კეთების სირთულით გამოირჩევა 

ლუქსემბურგი - იგი რეიტინგში 63-ე ადგილზეა. ბიზნესის კეთების სიმარტივის 

კომპონენტებიდან მას ყველაზე ცუდი მდგომარეობა აქვს ქონების რეგისტრაციაში - 

88-ე ადგილი. 

   Doing Business-ი აანალიზებს ბიზნესის კეთების სიმარტივეს შემდეგი 

კომპონენტების მიხედვით: ბიზნესის დაწყება, მშენებლობის ნებართვა, ელ. 

მომარაგება, ქონების რეგისტრაცია, კრედიტის მიღება, მინორიტარულ ინვესტორთა 

უფლებების დაცვა, გადასახადების გადახდა, ვაჭრობა საზღვრებს შორის 

(საერთაშორისო ვაჭრობა), კონტრაქტის აღსრულება, გადახდისუუნარობა. 

   2017 წელს გამოქვეყნებულ ანგარიშში Doing Business-ის 2017 წლის ანგარიშის 

მეთოდოლოგიაში 3 ცვლილება განხორციელდა:  

1.  გადასახადის გადახდის ინდიკატორს დაემატა postfiling processes-ის 

კომპონენტი, რომლითაც იზომება დღგ-ს უკან დაბრუნება (განსაზღვრავს 

დღგ-ს უკან დაბრუნებისთვის საჭირო დროს), მოგების გადასახადის აუდიტი 

(აფასებს აუდიტის წარმოებისთვის საჭირო პროცესსა და დროს) და 

გადასახადების ადმინისტრირება (DB ზომავს გადასახადების 

ადმინისტრირების საუკეთესო პრაქტიკას, როგორიცაა გადასახადების 

ამკრეფი ადმინისტრაციული ორგანოს დამოუკიდებლობა, თუმცა არ ფასდება 

ქულებით);  

2. ბიზნესის დაწყება/ქონების რეგისტრაცია/კონტრაქტის აღსრულება და შრომის 

ბაზრის რეგულაცია - დაემატა გენდერის საკითხი;  



68 
 

3. სახელმწიფო შესყიდვები - ანგარიში აფასებს ახალ საპილოტე ინდიკატორს, 

როგორიცაა სახელმწიფო შესყიდვები და ზომავს სახელმწიფო შესყიდვებთან 

დაკავშირებულ რეგულაციებს. აღნიშნული ინდიკატორი 2017 წლის ანგარიშში 

დანართის სახით არის წარმოდგენილი. შესყიდვების პროცესი ფასდება 5 

მიმართულებით: ხელმისაწვდომობა და გამჭვირვალეობა (არის თუ არა 

ინფორმაცია ხელმისაწვდომი მოსალოდნელ მყიდველზე), ბიჯის 

კონფიდენციალურობა და უსაფრთხოება (პოტენციური მყიდველის მიერ 

გარკვეული თანხის („ბე“) წინასწარ გადახდა აუქციონის პროცესში ჩართვის 

მიზნით და ამ თანხის უსაფრთხოების გარანტია), თანხის გადახდის 

დაგვიანება (ფირმისთვის საჭირო დრო მიიღოს თანხა სახელმწიფოსგან 

მომსახურების მიღების შემდგომ), სტიმულები მცირე და საშუალო ზომის 

საწარმოებისთვის (ზომავს სამართლებრივ საკითხებს, რათა მცირე და 

საშუალო ზომის საწარმოებს გააჩნდეთ თანაბარი ხელმისაწვდომობა 

სახელმწიფო კონტრაქტებზე) და გასაჩივრების მექანიზმი (საჩივრის შეტანა 

სახელმწიფო შესყიდვების პროექტებთან დაკავშირებით). 

4.    ბიზნესის რეგულირებას, ქონების უფლებების დაცვასა და მათ მნიშვნელობას 

ბიზნესზე, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ზომის საწარმოებზე. 

რეგულირების ხარისხს, როგორიცაა: ბიზნესის დაწყების, რეგისტრირებისა და 

კომერციული უფლებების გადაცემისათვის საჭირო პროცედურების 

რაოდენობა. იგი ზომავს რეგულირების შედეგებს, როგორიცაა:  

• დრო და დანახარჯები კონტრაქტირების განხორციელებისა და საზღვრებს 

შორის ვაჭრობისათვის 

• საკუთრების სამართლებრივი დაცვის ხარისხი,  

• მაჩვენებლები, რომლებიც აწესრიგებენ გადასახადების სიმძიმეს ბიზნესზე. 
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თემა 4.  ევროკავშირის სამართლებრივი გარემო 

 

4.1. ევროკავშირში ბიზნესის წარმოების  სამართლებრივი საფუძვლები 

 

ნებისმიერი ბიზნეს-საქმიანობა ხორციელდება გარკვეული ორგანიზაციული 

ფორმით, რომლის შერჩევა წარმოებს მეწარმეთა პირადი სურვილის, საქმიანობის 

სფეროს, ფინან-სური საშუალებების ფლობის, პასუხისმგებლობის, კონტროლის 

დონის, გადასახადების მოცულობისა და ზოგიერთი სხვა ფაქტორის 

გათვალისწინებით.  

ფირმების სამართლებრივი მდგომარეობა ანუ მისი იურიდიული სტატუსი 

განისაზღვრება ფირმის ვალდებულებებზე პასუხისმგებლობის ზომით, აგრეთვე 

იმით, თუ ვის ხელშია ფირმის სამეურნეო საქმიანობის საკითხებზე 

გადაწყვეტილების მიღების უფლება.  

    ფირმის სამართლებრივი მდგომარეობა დამოკიდებულია სახელმწიფოში 

მოქმედ სამოქალაქო და სავაჭრო სამართალზე. სამართლის დამოუკიდებელი 

სუბიექტის როლში გვევლინებიან ფირმები, რომლებიც, როგორც წესი, 

რეგისტრირებულნი არიან ქვეყნის სავაჭრო (სამეწარმეო) რეესტრში და აქვთ 

იურიდიული პირის უფლება. იურიდიული პირი ეწოდება ქონებრივად 

განცალკევებულ და გარკვეული უფლება-მოვალეობების მქონე პირს. იურიდიული 

პირის ქონება განცალკევებულია მისი წევრების ქონებისაგან. Mმისი საკუ-თარი 

ქონება იძლევა ვალდებულებებზე დამოუკიდებელი ქონებრივი პასუხისმგებლობის 

შესაძლებლობას.   

პრაქტიკულად, ყველა ქვეყნის კანონმდებლობით, უცხო ქვეყნის ფიზიკურ 

პირებს ბიზნესის წარმოებისათვის ეძლევათ მოცემული სახელმწიფოს მოქალაქეების 

ანალოგიური უფლებები (პოლიტიკური უფლებებისაგან განსხვავებით). მხოლოდ 

ზოგიერთ შემთხვევაში (გარკვეული სახის გარიგებებისათვის) მათთვის 

განსაზღვრულია განსაკუთრებული პირობები. აღსანიშნავია, რომ ერთჯერადი 

საერთაშორისო სავაჭრო გარიგებებისათვის, ჩვეულებრივ, რაიმე ფორმალობათა 

დაცვა არაა საჭირო, ხოლო ფიზიკურ პირს მისთვის უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე 

საქმიანობის განხორციელებისათვის, მრავალი ქვეყნის კანონმდებლობის თანახმად, 

მოეთხოვება მოცემულ ქვეყანაში ბინადრობის მიღება და კომე-რსანტის სახით 

რეგისტრაცია. 

  კერძო მეწარმე ანუ ვაჭარი, კომერსანტი მეწარმეობით დასაქმებული 

სუბიექტების პირველი ისტორიული ფორმაა. მრავალი საუკუნის განმავლობაში 

ვაჭრობის ერთადერთი სუბიექტის როლში გამოდიოდნენ ვაჭრები, რომლებიც 
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საკუთარი სახელით  ახორციელებდნენ  სამეწარმეო  საქმიანო-ბას. ამასთან,  შუა 

საუკუნეებში სავაჭრო საქმიანობის გან-ხორციელების უფლება მხოლოდ ვაჭართა 

ფენის წარ-მომადგენლებს ჰქონდათ.  

     მრავალი ქვეყნის (ევროპის სახელმწიფოთა უმეტესობის) 

კანონმდებლობით ფიზიკური პირის მიერ სავაჭრო საქმიანობის 

განხორციელებისათვის აუცილებელია მისი რეგისტრაცია სავაჭრო რეესტრში ვაჭრის 

(კომერსანტის) სახით. ამასთან საჭიროა, აგრეთვე, ფირმის (სავაჭრო დასახელების) 

და მისი საქმიანობის სახის რეგისტრაცია. აშშ-ს კანონმდებლობით ასეთი 

რეგისტრაცია არაა საჭირო. რეგისტრაცია აუცილებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, 

როდესაც ფიზიკური პირი ლიცენზირებული სახის საქმიანობას აპირებს ან სავაჭრო 

ბრუნვაში უნდა გამოვიდეს თავისი გვარისაგან განსხვავებული გვარით.  

     კერძო მეწარმის საქმიანობა დაკავშირებული არ არის სამართლის ახალი 

სუბიექტის წარმოქმნასთან, ამიტომ მისი სამართალუნარიანობის მოცულობა 

შეესაბამება ფიზიკური პირისათვის განსაზღვრულ სამართალუნარიანობის 

მოცულობას (იმ ქვეყნის ეროვნული კანონმდებლობის შესაბამისად, რომელშიც იგი 

თავის სამეწარმეო საქმიანობას ახორციელებს). 

     კერძო მეწარმის (ვაჭრის, კომერსანტის) სახელით გარიგების 

განხორციელების უფლება აქვს თვით კომერსანტს, რომელსაც ეკისრება შეუზღუდავი 

პასუხისმგებლობა აღებულ ვალდებულებებზე. კერძო მეწარმეს საკუთარი ვალ-

დებულებების შესრულება ეკისრება იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც იგი 

ამორიცხულია სავაჭრო რეესტრიდან. 

  ევროკავშირში ბიზნესის წარმოება ეფუძნება სამართლის პირველად და 

მეორად წყაროებს. ევროპული კავშირის პირველადი სამართალი მოიცავს 

ევროკავშირის კონსტიტუციური ხასიათის დებულებების შემცველ 

ხელშეკრულებებს. კერძოდ: 

• ხელშეკრულებას ევროპული კავშირის შესახებ - დადებულ იქნა 1992 წლის 7 

თებერვალს; 

• ევროპული კავშირის ფუნქციონირების შესახებ ხელშეკრულებას (ყოფილი 

ევროპული გაერთიანების დამფუძნებელი ხელშეკრულება) - დადებულ იქნა 1957 

წლის 25 მარტს; 

• ატომური ენერგიის ევროპული გაერთიანების დამფუძნებელ 

ხელშეკრულებას -დადებულ იქნა 1957 წლის 25 მარტს; 

• წევრი სახელმწიფოების მიერ ევროპული გაერთიანებების დამფუძნებელ 

ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებებს და შეთანხმებული 

ოქმებს; 
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• ევროპული გაერთიანებების დამფუძნებელ ხელშეკრულებებში შეტანილ 

ცვლილებებს (მაგ. შერწყმის ხელშეკრულება (1965), ევროპულ კავშირში 

გაწევრიანების ხელშეკრულებები, ერთიანი ევროპული აქტი (1986), ამსტერდამის 

ხელშეკრულება (დადებულ იქნა 1997 წლის 2 ოქტომბერს), ნიცის ხელშეკრულება 

(დადებულ იქნა 2001 წლის 26 თებერვალს) და ლისაბონის ხელშეკრულებას 

(დადებულ იქნა 2007 წლის 13 დეკემბერს); 

• წევრი სახელმწიფოების მიერ ევროპული კავშირის შესახებ 

ხელშეკრულებასთან 

დაკავშირებით გაკეთებული განცხადებები და შეთანხმებულ ოქმებს; 

• მართლმსაჯულების ევროპული სასამართლოს მიერ განვითარებულ 

საყოველთაო სამართლებრივ პრინციპებსა (ძირითადი უფლებები და 

ადმინისტრაციული პროცედურების გარანტიები) და კავშირის ჩვეულებით 

სამართალს. 

სამართლის მეორადი წყაროებია სამართლებრივი აქტები, რომლებიც 

გამოცემულია ევროპული კავშირის რომელიმე ან რამდენიმე ორგანოს მიერ და 

რომელიც ეყრდნობა კავშირის პირველადი სამართლის რომელიმე ნორმას. ესენია: 

რეგლამენტი, დირექტივა, გადაწყვეტილება, რეკომენდაცია, შეხედულება. 

რეგლამენტი არის საყოველთაო მოქმედების, ყველა ნაწილში სავალდებულო 

ძალის და მოქმედებს თითოეულ წევრ_სახელმწიფოში უშუალოდ. საყოველთაო 

მოქმედება ნიშნავს, რომ რეგულაცია არეგულირებს ზოგადად და აბსტრაქტულად 

განუსაზღვრელი რაოდენობის კონკრეტული სახის სამართლებრივ ურთიერთობებს. 

იგი ასრულებს კანონის მატერიალურ წინაპირობებს და შესაბამისად სავალდებულოა 

მის ყველა ნაწილში. უშუალო მოქმედება ნიშნავს, რომ რეგულაცია ძალაში შესვლის 

შემდეგ მოქმედებს წევრ სახელმწიფოებში (წევრი სახელმწიფოსათვის და წევრ 

სახელმწიფოებში მცხოვრები პირებისათვის) ისე, რომ მისი ამოქმედებისათვის არ 

არის საჭირო წევრი სახელმწიფოს საკანონმდებლო ორგანოს მიერ შესაბამისი 

გადაწყვეტილების მიღება. ეროვნული სასამართლოები და ადმინისტრაციული 

ორგანოები ვალდებული არიან გაითვალისწინონ რეგლამენტის დებულებები და 

იგნორირება გაუკეთონ იმ შიდასახელმწიფოებრივ ნორმებს, რომლებიც 

რეგლამენტის დებულებებს ეწინააღმდეგებიან. წევრი სახელმწიფოები ვალდებულნი 

არიან თავი შეიკავონ ყველა იმ ქმედებისგან, რომელიც რეგლამენტის უშუალო 

მოქმედებას კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენებდა. 

დირექტივა არის თითოეული წევრი სახელმწიფოსათვის სავალდებულო 

მისაღწევ მიზანთან დაკავშირებით, მაგრამ ფორმისა და საშუალების არჩევანს 

აკეთებს წევრი სახელმწიფო დირექტივის შესაბამისი საკანონმდებლო აქტით 
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ეროვნულ სამართალში იმპლემენტაციის გზით. დირექტივის იმპლემენტაციის ვადა 

თვით დირექტივაში განისაზღვრება. დირექტივა იმპლემენტირებულ უნდა იქნას იმ 

ფორმით და საშუალებით, რომელიც ყველაზე გამოსადეგია დირექტივის ეფექტიანი 

მოქმედებისთვის. 

გადაწყვეტილება სავალდებულოა მხოლოდ იმათთვის, ვისაც ის 

კონკრეტულად ეხება. ანუ ადრესატი გადაწყვეტილებაში დასახელებულია ან კიდევ 

ადრესატთა წრე ინდივიდუალიზირებადია. 

     რეკომენდაცია და შეხედულება ევროპული კავშირის სავალდებულო ძალის 

არმქონე აქტებია. მათ მიზანს წარმოადგენს ადრესატისათვის პოზიციის 

დაფიქსირება/გაცნობა. 

   მეორადი სამართლის სხვა წყაროებია კავშირის ორგანოების შიდა განაწესები, 

ევროპული კავშირის მიერ დადებული საერთაშორისო ხელშეკრულებები.  

   როდესაც ევროპულ კავშირის სურს გახდეს ისეთი ხელშეკრულების 

მონაწილე, რომლის რეგულირების სფერო სცილდება ევროპული კავშირის 

კომპეტენციას. ამ შემთხვევაში პრობლემის გადაჭრა ხდება ე.წ. შერეული 

ხელშეკრულების დადებით. შერეულ ხელშეკრულება ში საერთაშორისო 

ხელშეკრულების მხარედ ევროპულ კავშირსა და მესამე სახელმწიფოებთან ერთად 

ევროპული გაერთიანების წევრი სახელმწიფოებიც გამოდიან. 

 

დაფუძნების თავისუფლება 

 

 ევროპილი კავშირის ფუნქციონირების შესახებ ხელშეკრულება ითვალისწინებს 

იმ შეზღუდვების აკრძალვას, რომელიც ერთი წევრი სახელმწიფოს 

თვითდასაქმებული მოქალაქის ან ამ სახელმწიფოში დაფუძნებული იურიდიული 

პირის მეორე წევრ სახელმწიფოში თავისუფალ დაფუძნებას უშლის ხელს (49-ე 

მუხლი). 

 დაფუძნება გულისხმობს დამოუკიდებელი სამეწარმეო საქმიანობის დაწყებას და 

განხორციელებას, ასევე საწარმოების დაფუძნებასა და მართვას. დაფუძნების 

თავისუფლების სუბიექტები არიან ფიზიკური პირები, რომლებიც წევრ-

სახელმწიფოების მოქალაქეები არიან და რომელიმე წევრი სახელმწიფოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად დაფუძნებული იურიდიული პირები, რომელთა 

წესდებით დადგენილი ადგილსამყოფელი ან სათავო ოფისი ევროპული კავშირის 

ფარგლებში იმყოფება. დაფუძნების თავისუფლება მოიცავს კავშირის ერთ-ერთ წევრ 

სახელმწიფოში, რომელიც სუბიექტის “მშობლიურ” სახელმწიფოს არ წარმოადგენს, 
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ხანგრძლივ ვადაზე გათვლილი დამოუკიდებელი საქმიანობის განხორციელების 

უფლებას ადგილობრივ სუბიექტებთან თანაბარ პირობებში. 

 დაფუძნება = თვითდასაქმებული პირის ხანგრძლივ ვადაზე გათვლილი 

პროფესიული საქმიანობა კონკრეტულ ადგილზე. დაფუძნებისაგან განსხვავებით 

მომსახურებას დროებითი ხასიათი აქვს. დაფუძნების თავისუფლებით, წევრი 

სახელმწიფოების მოქალაქეებთან მიმართებაში, აკრძალულია ისეთი 

შიდასახელმწიფოებრივი ნორმები, რომლებიც დამოუკიდებელი საქმიანობის 

განხორციელებისათვის უცხოელებისათვის ნებართვის გაცემის წინაპირობას ადგენენ 

ან კიდევ დებულებები, რომლებიც უცხოელების მიერ დამოუკიდებელი 

საქმიანობასთან დაკავშირებული უფლებების განხორციელებას გამორიცხავენ. 

ნებადართულია მხოლოდ ის შეზღუდვა, რომლებიც საზოგადოებრივ 

უსაფრთხოების, წესრიგისა და ჯანმრთელობის დაცვას ემსახურება ან საჯარო 

სამსახურს (მაგ.: თავდაცვა, სახელმწიფო უშიშროება, პოლიცია, სასამართლო 

აღსრულება) შეეხება. ამ გასამართლებელი საფუძვლების გარდა ევროპულმა 

სასამართლომ ჩამოაყალიბა ე. წ. დაუწერელი გასამართლებელი საფუძვლები 

(=საყოველთაო ინტერესის იძულებითი მოთხოვნები) რომლის მიხედვითაც წევრ 

სახელმწიფოს მიერ დაფუძნების თავისუფლების შეზღუდვა გამართლებულია, თუკი 

მოცემული შეზღუდვა არადისკრიმინაციულია და ამასთან მისაღწევ მიზანთან 

მიმართებაში პროპორციული (მაგ. სოციალური დაცვა; ეფექტური საგადასახადო 

კონტროლი). 

 დაფუძნების თავისუფლების განხორციელებაში და შინაარსის განსაზღვრაში 

უდიდეს როლს ასრულებს ევროპული კავშირის საბჭოს მიერ დირექტივების 

გამოცემა. საბჭო დირექტივებს გამოსცემს, რათა გამარტივებულ იქნას 

დამოუკიდებელი საქმიანობის დაწყება და განხორციელება. ასე მაგალითად, საბჭოს 

მიერ მიღებულ იქნა დირექტივები, რომლებიც გარკვეულ პროფესიათა (ექიმები, 

ფარმაცევტები, არქიტექტორები) რეგულირების ჰარმონიზაციას ისახავენ მიზნად. 

გარდა ამისა, მიღებულ იქნა დირექტივა, რომელიც უმაღლესი სასწავლებლების 

დიპლომების აღიარების ვალდებულებას მოიცავს. ამასთან ეს დიპლომები მინიმუმ 3 

წლიანი სწავლების საფუძველზე უნდა იქნან გაცემული. 

 იურიდიული პირებისათვის დაფუძნების თავისუფლების სრულფასოვანი 

გამოყენების მიზნით 1989 წლიდან არსებობს ახალი, ზეეროვნული, სამეწარმეო 

ფორმა: ევროპული ეკონომიკური ინტერესთა გაერთიანება, რომელიც იურიდიული 

პირია, რომელიც თვითონ მოგებას არ იღებს, რადგან იგი მისი დამფუძნებელი 

იურიდიული პირებისათვის მხოლოდ და მხოლოდ დამხმარე საქმიანობას 

ახორციელებს. მოცემული გაერთიანების დამფუძნებელი შეუზღუდავად არიან 
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პასუხისმგებელნი. 2001 წლიდან არსებობს ახალი სამეწარმეო ფორმა: ევროპული 

სააქციო საზოგადოება. 

ეიძლება განიხილონ ევროპული კომპანიის შექმნა. ევროპული კომპანია - ასევე 

ცნობილია, როგორც SE - არის საზოგადოების შეზღუდული პასუხისმგებლობის 

საზოგადოება, რომელიც რეგულირდება ევროკავშირის კანონმდებლობით. 

  ევროპული კომპანიის შექმნის რამდენიმე უპირატესობა არსებობს: 

  ერთზე მეტ ევროპულ ქვეყნაზე ბიზნესის გასატარებლად უფრო მარტივია: 

შეგიძლიათ განახორციელოთ თქვენი საქმიანობა ერთი ევროპული ბრენდის 

მიხედვით და აწარმოოთ თქვენი ბიზნესი შვილობილი ქსელის შექმნის გარეშე 

დიდი მობილურობა ერთ ბაზარზე. მაგალითად, შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ 

თქვენი რეგისტრირებული ოფისი ევროკავშირის სხვა ქვეყანაში, რათა არ 

დაითხოვოთ კომპანია 

თქვენი ბიზნესის გაშვებაში ერთზე მეტ ქვეყანაში დასაქმებული პერსონალის 

ჩართვა. 

  საქონლის თავისუფალი გადაადგილების საფუძველს წარმოადგენენ წევრ 

სახელმწიფოთა შორის არსებული საბაჟო კავშირი და წევრ სახელმწიფოთაშორის 

ვაჭრობაში ექსპორტისა და იმპორტის მოცულობითი შეზღუდვების, ასევე 

მოცულობითი შეზღუდვების მსგავსი ეფექტის ღონისძიებების აკრძალვა (ევროპული 

კავშირის ფუნქციონირების შესახებ ხელშეკრულების 28-36 მუხლები). 

  საბაჟო კავშირი შედგება 2 ელემენტისაგან: ერთის მხრივ, წევრ სახელმწიფოთა 

შორის ბაჟისა და მსგავსი ეფექტის გადასახადების დაწესების აკრძალვა და, მეორე 

მხრივ, მესამე სახელმწიფოთა მიმართ საერთო საბაჟო ტარიფის შემოღება. ბაჟი არის 

გადასახადი, რომელსაც სახელმწიფო საქონლის ექსპორტსა და იმპორტთან 

დაკავშირებით აწესებს. 

  ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების მიხედვით, მოცულობითი 

შეზღუდვები “არის ყველა ის ღონისძიება, რომელიც იმპორტის, ექსპორტის ან 

ტრანზიტის მთლიან ან ნაწილობრივ შეზღუდვას წარმოადგენს”. ევროპული 

სასამართლოს ე. წ. „დასონვილის ფორმულის“ (Dassonville) მიხედვით, ექსპორტისა 

და იმპორტის მოცულობითი შეზღუდვების მსგავსი ეფექტის ღონისძიებების 

აკრძალვა (34-ე და 35-ე მუხლები) მოიცავს სახელმწიფოს ყველა იმ ქმედებას, 

რომელმაც შესაძლოა ფაქტიურად ან პოტენციურად, უშუალოდ ან ირიბად ხელი 

შეუშალოს წევრ სახელმწიფოთაშორის ვაჭრობას, მიუხედავად იმისა, ეხება იგი 

მხოლოდ უცხოურ თუ სამამულო პროდუქციასაც. 

   „დასონვილის ფორმულა“ „კეკის ფორმულით“ (Keck) თელეოლოგიური 

რედუქციის საშუალებით იზღუდება. ამ უკანასკნელის მიხედვით, ვაჭრობის 
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შეზღუდვას არ წარმოადგენენ ისეთი შიდასახელმწიფოებრივი დებულებები, 

რომლებიც (1) ნაწარმის გაყიდვის პირობებს ადგენენ (განსხვავებით თვით 

პროდუქტთან დაკავშირებული პირობებისა),  (2) ეკონომიკური ცხოვრების ყველა იმ 

მონაწილესათვის ყოველგვარი დიფერენცირების გარეშე მოქმედებენ, რომელიც 

მოცემულ სახელმწიფოში საქმიანობს და რომელსაც მოცემული დებულებები ეხება 

და (3) ეროვნული ნაწარმისა და სხვა წევრ სახელმწიფოების ნაწარმის გაყიდვის 

პირობებს ისევე როგორც სამართლებრივად, ასევე ფაქტიურადაც ერთნაირად 

არეგულირებს. მაგ. სავაჭრო ობიექტების სამუშაო საათების რეგულირება; 

სატელევიზიო რეკლამის შეზღუდვა. 

  36-ე მუხლის პირველ აბზაცში მოცემულია ის საფუძვლები, რომელთა 

არსებობის დასაბუთების შემთხვევაში შესაძლებელია საქონლის თავისუფალი 

გადაადგილების შეზღუდვის გამართლება. ესენია: უსაფრთხოება; საზოგადოებრივი 

წესრიგი; საზოგადოების მორალი; ადამიანებისა და ცხოველების სიცოცხლისა და 

ჯანმრთელობის და მცენარეების დაცვა; ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვა; კომერციული საკუთრების დაცვა. იმ გასამართლებელი საფუძვლების გარდა, 

რომლებიც 36-ე მუხლის პირველ აბზაცშია მოცემული, ევროპულმა სასამართლომ 

ჩამოაყალიბა ე. წ. დაუწერელი გასამართლებელი საფუძვლები („კასისის [Cassis] 

ფორმულა“), რომლის მიხედვითაც წევრი სახელმწიფოს მიერ ექსპორტზე და 

იმპორტზე შეზღუდვების დაწესება დაშვებულია, თუკი: 

 (1) ევროპული კავშირის სამართალი მოცემულ საკითხს არ არეგულირებს, 

 (2) ექსპორტისა და იმპორტის მოცემული შეზღუდვა აუცილებელია, 

 (3) რათა საზოგადოებრივი კეთილდღეობის სავალდებულო მოთხოვნები (ანუ 

მაღალი მიზნები) იქნას დაკმაყოფილებული - კერძოდ კი ეფექტიანი საგადასახადო 

კონტროლი, მომხმარებელთა უფლებების დაცვა, კულტურის საკითხები, მედიის 

მრავალფეროვნება, სამუშაო გარემოს დაცვა, გარემოს დაცვა (შენიშვნა: ჩამონათვალი 

სრული არ არის, იგი შეიძლება ევროპული სასამართლოს მიერ გაფართოებულ იქნას) 

- და 

 (4) თუკი ამასთან მოცემული დებულებები ეროვნული და უცხოური 

ნაწარმისათვის განურჩევლად მოქმედებენ. 

  შეზღუდვა საბოლოოდ უნდა შემოწმდეს თანაზომიერების პრინციპზე, 

რომელიც თავის მხრივ 3 კომპონენტს მოიცავს: 

•  საჭიროება – შეზღუდვა მაშინ არის საჭირო, თუკი მიზნის მიღწევა სხვა 

რომელიმე ქმედებით, რომელიც დასაცავ სამართლებრივ ობიექტს (ამ შემთხვევაში 

საქონლის თავისუფალ გადაადგილებას) ნაკლებ ზიანს მიაყენებდა, ისევე 

ეფექტურად არ არის შესაძლებელი; 
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•  გამოსადეგობა – შეზღუდვა უნდა გამოდგებოდეს მიზნის მისაღწევად; 

•  თანაზომიერება ვიწრო გაგებით – შეზღუდვა იმ შემთხვევაში 

შეიძლებაჩაითვალოს თანაზომიერად, როდესაც მოსალოდნელი შედეგი ზიანთან 

თანაზომიერ კავშირში იმყოფება. ანუ უნდა არსებობდეს გარკვეული თანაფარდობა 

მხარდაჭერილ და ხელყოფილ სამართლებრივ ინტერესებს შორის. 

 

მუშახელის თავისუფალი გადაადგილება 

 მუშახელის თავისუფალი გადაადგილება მოიცავს 3 ელემენტს (ევროპული 

კავშირის ფუნქციონირების შესახებ ხელშეკრულების 45-ე მუხლი):  

 1. სხვა წევრ სახელმწიფოთა მოქალაქეობის მქონე მუშახელის მოქალაქეობრივ 

კუთვნილებაზე დაფუძნებული დისკრიმინაციის აკრძალვა დასაქმებასთან, შრომის 

ანაზღაურებასა და სხვა სამუშაო პირობებთან მიმართებაში.  

 2. უფლება ვაკანტური სამუშაო ადგილის დაკავებაზე პრეტენზიის განცხადებისა 

და უფლება ამ მიზნით და შრომითი საქმიანობის განხორციელების მიზნით წევრი 

სახელმწიფოების იურისდიქციის ქვეშ მყოფ ტერიტორიაზე ყოფნისა და 

თავისუფალი გადაადგილებისა.  

 3. გარკვეული წინაპირობების გათვალისწინებით შრომითი ურთიერთობების 

დამთავრების შემდეგ წევრ სახელმწიფოში დარჩენის უფლება. 

 “მუშახელის” ცნება ევროპის სამართლებრივი ცნებაა და მისი დეფინირება წევრი 

სახელმწიფოების კომპეტენციაში არ შედის. მუშახელი ცნება მოიცავს ყველა იმ 

დამოკიდებულებაში მყოფ დასაქმებულს, რომელიც ანაზღაურებას იღებს. 

ანაზღაურება არ უნდა იყოს სრულიად უმნიშვნელო. სამუშაოს დაკარგვა არ იწვევს 

მუშახელის სტატუსის დაკარგვას. “მუშახელის” ცნება არ მოიცავს საჯარო 

სამსახურში დაკავებულ პირებს (საჯარო სამსახურად არ ითვლება ისეთ სახელმწიფო 

დაწესებულებებში მუშაობა, რომლებიც მომსახურების სფეროს მიეკუთვნებიან: 

საავადმყოფოები, რკინიგზა, ფოსტა, სკოლები და უმაღლესი სასწავლებლები). 

 შინაარსობრივად “მუშახელის თავისუფალი გადაადგილება” მოიცავს 

წარმოშობის ქვეყნიდან გამოსვლის, დანიშნულების ქვეყანაში შესვლის და ყოფნის 

უფლებას, ასევე სამუშაოზე დაშვებისა და სამუშაოს განხორციელების თანაბარ 

პირობებს. მუშახელის წევრ სახელმწიფოში ცხოვრების უფლება გამომდინარეობს 

ევროპული კავშირის სამართლიდან და არ არის დამოკიდებული მოცემული წევრი 

სახელმწიფოს მიერ შესაბამისი ნებართვის გაცემაზე. 

 ევროპული კავშირის ფუნქციონირების შესახებ ხელშეკრულებაში მოცემულ 

დებულებებთან ერთად მნიშვნელოვანია მეორადი სამართლის დებულებებიც. 

მუშახელის თავისუფალი გადაადგილების პრინციპი მოქმედებს ასევე მუშახელის 
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ოჯახის წევრებთან მიმართებაში, ასევე იმ პირებთან მიმართებაში, რომლებიც 

მომავალში დასაქმების მიზნით სწავლობენ სასწავლო დაწესებულებებში. ამასთან 

მუშახელის ოჯახის წევრებთან მიმართებაში მოქალაქეობას მნიშვნელობა არ აქვს. 

პრივილეგირებული ოჯახის წევრებია: ცოლი, ქმარი, შვილები და შვილიშვილები (21 

წლამდე ან მის კმაყოფაზე მყოფი); მშობლები, თუკი მუშახელის კმაყოფაზე არიან. 

მოქალაქეობას მნიშვნელობა არა აქვს. არაპრივილიგირებული ოჯახის წევრებია: სხვა 

ნათესავები, რომლებიც მუშახელის სახლში ცხოვრობენ ან მის კმაყოფაზე 

იმყოფებიან (მათ მხოლოდ ცხოვრების უფლება შეიძლება გააჩნდეთ). 

 „კეკის ფორმულის“  პრინციპების მიხედვით, მუშახელის თავისუფალი 

გადაადგილების შეზღუდვას არ წარმოადგენენ ისეთი შიდასახელმწიფოებრივი 

დებულებები, (1) რომლებიც უცხოელი მუშახელის დაშვებას შრომის ბაზარზე არ 

ზღუდავენ (ფაქტიური შეზღუდვის მაშტაბი),  (2) ყველა მუშახელისათვის თანაბრად 

მოქმედებენ (ნორმატული დისკრიმინაციის 

მაშტაბი) და (3) რომლებიც ადგილობრივი მუშახელისა და სხვა წევრ 

სახელმწიფოდან შემოსული მუშახელის შრომით ურთიერთობებს სინამდვილეშიც 

თანაბრადშეეხებიან (ფაქტიური დისკრიმინაციის მაშტაბი). 

 იმ გასამართლებელი საფუძვლების გარდა, რომლებიც ევროპული კავშირის 

ფუნქციონირების შესახებ ხელშეკრულების 45-ე მუხლის მესამე აბზაცშია მოცემული 

(საზოგადოებრივი წესრიგი, უსაფრთხოება და ჯანმრთელობის დაცვა), ევროპულმა 

სასამართლომ ჩამოაყალიბა ე. წ. დაუწერელი გასამართლებელი საფუძვლები, 

რომლის მიხედვითაც წევრი სახელმწიფოს მიერ მუშახელის თავისუფალი 

გადაადგილების შეზღუდვა დაშვებულია, თუკი: 

 (1) ევროპის კავშირის სამართალი მოცემულ საკითხს არ არეგულირებს, 

 (2) მოცემული შეზღუდვა აუცილებელია, 

 (3) რათა საზოგადოებრივი კეთილდღეობის იძულებითი მოთხოვნები იქნეს 

დაკმაყოფილებული და 

 (4) თუკი ამასთან მოცემული დებულებები ადგილობრივი და სხვა წევრი 

სახელმწიფოების მოქალაქეობის მქონე მუშახელის შრომითი ურთიერთობებისათვის 

განურჩევლად მოქმედებენ. 

მომსახურების თავისუფლება 

 ევროპული კავშირის ფუნქციონირების შესახებ ხელშეკრულება ითვალისწინებს 

მომსახურების სფეროს თავისუფლებას (56-ე მუხლი). ევროპული კავშირის 

ფუნქციონირების შესახებ ხელშეკრულების 57-ე მუხლის მიხედვით, მომსახურება, 

როგორც წესი, საფასურის გადახდის ასპექტს მოიცავს. შესაძლებელია მომსახურების 

3 ფორმა: 
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 - აქტიური: მომსახურების სფეროში დაკავებული პირი მიემგზავრება მეორე წევრ 

სახელმწიფოში მომსახურების გაწევის მიზნით; 

 - პასიური: პირი მიემგზავრება მეორე წევრ-სახელმწიფოში, სადაც მას სურს, რომ 

გაეწიოს მომსახურება; 

 - როდესაც მარტო მომსახურების ფორმა კვეთს საზღვარს. 

 ვინაიდან გადამწყვეტია საზღვრის კვეთის მომენტი, გარდა ზემოთ 

ჩამოთვლილი ფორმებისა მომსახურების თავისუფლება მოიცავს ასევე იმ 

მომსახურებასაც, როდესაც მომსახურების გამწევი და მომსახურების მიმღები ერთი 

და იმავე სახელმწიფოში არიან დაფუძნებული, თუმცა თვით მომსახურება საზღვრის 

გადაკვეთის მომენტს მოიცავს (მაგ. დანიური ტურისტული სააგენტო – დანიელი 

კლიენტები – სხვა სახელმწიფოში). 

 მომსახურების თავისუფლება მოიცავს ასევე ღონისძიებებს, რომელიც თვით 

მომსახურების მიწოდების მომამზადებელ ფაზას მიეკუთვნება (მაგ. რეკლამა), ასევე 

სხვა დაკავშირებულ უფლებებს (ქვეყანაში ყოფნის უფლება, მასალის, პერსონალის, 

ტრანსპორტის თანხლების უფლება და ა.შ.) ნებადართულია მხოლოდ ის შეზღუდვა, 

რომლებიც საზოგადოებრივ უსაფრთხოების, წესრიგისა და ჯანმრთელობის დაცვას 

ემსახურება ან საჯარო სამსახურს შეეხება, ან თუკი არსებობს “საზოგადოების 

ინტერესების იმპერატიული საფუძვლები” (მაგ.: მომხმარებელთა დაცვა; გარემოს 

დაცვა;  ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა; საგადასახადო სამართლიანობა; 

ეფექტური საგადასახადო კონტროლის განხორციელება; დასაქმებულთა დაცვა; 

ეროვნული, კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობის დაცვა; სასამართლო 

წყობილების დაცვა; კონკურენციის დაცვა; საგზაო უსაფრთხოება; მედიის 

მრავალფეროვნების უზრუნველყოფა). შეზღუდვას შეიძლება წარმოადგენდეს 

არამარტო დისკრიმინაციული, არამედ არადისკრიმინაციული დებულებებიც. 

დაფუძნებისაგან განსხვავებით მომსახურებას დროებითი ხასიათი აქვს. 

მუშახელისგან განსხვავებით მომსახურების გამწევი თვითდასაქმებულია. 

 

კაპიტალისა და გადახდის თავისუფლება 

 კაპიტალის თავისუფალი გადაადგილება მოიცავს ქონების გადაადგილებას, 

რომელიც იმავდროულად ინვესტიციებს (ნივთობრივი კაპიტალი, ფულადი 

კაპიტალი) წარმოადგენს. რაც შეეხება ფულადი საშუალებების (ნაღდი ფული, 

საბანკო ანგარიშზე არსებული ფული, ჩეკი) ტრანსფერს, რომელიც საქონლის, 

პირების და მომსახურების გადაადგილების ფარგლებში მიღებული სარგებლის 

ასანაზღაურებლად ხორციელდება, იგი გადახდის თავისუფლების სფეროში შედის. 

იგივე ეხება იმ საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლების ტრანსფერს, რომელიც 
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კაპიტალის თავისუფალი გადაადგილების ფარგლებში ხორციელდება. საკმაოდ 

რთულია კაპიტალისა და გადახდის თავისუფლების გამიჯვნა სხვა 

თავისუფლებებისაგან. ასე მაგ.: უძრავი ქონების შეძენა მუშახელის მიერ მისი 

საცხოვრებლად გამოყენების მიზნით წარმოადგენს მუშახელის თავისუფალი 

გადაადგილების დანართს. მიმოქცევიდან ამოღებული ფულადი ნიშნების 

გადაადგილება კი ერთმნიშვნელოვნად საქონლის თავისუფალი გადაადგილების და 

არა კაპიტალის რეგულირების სფეროს მიეკუთვნება. 

 უფრო სპეციფიკურია კაპიტალისა და დაფუძნების თავისუფლებების გამიჯვნის 

საკითხი. ასე მაგ.: უძრავი ქონების შეძენის ან პირდაპირი ინვესტიციების 

შემთხვევაში შესაძლოა სახეზე იყოს ორივე თავისუფლების კრიტერიუმების 

შესრულება. თუმცა თუკი დაფუძნების ელემენტი არ არსებობს (დაფუძნებისათვის 

მოცემული კაპიტალის ტრანსფერი აუცილებელი არ არის) და მხოლოდ ინვესტირება 

ხორციელდება, ასეთი საქმიანობა კაპიტალის გადაადგილების თავისუფლების მიერ 

იქნება დაცული. 

  ევროპული კავშირის ფუნქციონირების შესახებ ხელშეკრულების 63-ე მუხლის 

მიხედვით, აკრძალულია კაპიტალის თავისუფალი გადაადგილების ყველა 

შეზღუდვა წევრ-სახელმწიფოებს შორის და ასევე წევრ-სახელმწიფოებსა და მესამე 

სახელმწიფოებს შორის (აკრძალვა არ ეხება 1993 წლის 31 დეკემბრამდე არსებულ 

შეზღუდვებს). მოცემული თავისუფლების მოსარგებლეა ნებისმიერი ფიზიკური და 

იურიდიული პირი მოქალაქეობის მიუხედავად. “დასონვილის” ფორმულის 

ანალოგიის შესაბამისად, კაპიტალის თავისუფალი 

  გადაადგილების შეზღუდვის აკრძალვა მოიცავს სახელმწიფოს ყველა იმ 

ქმედებას, რომელმაც შესაძლოა ფაქტიურად ან პოტენციურად, უშუალოდ ან ირიბად 

ხელი შეუშალოს წევრ-სახელმწიფოთაშორის კაპიტალის მოძრაობას. ევროპული 

კავშირის ფუნქციონირების შესახებ ხელშეკრულების 65-ე მუხლში მოცემულია 

შეზღუდვის გასამართლებელი შემდეგი საფუძვლები: შეზღუდვა, რომელიც 

აუცილებელია იმისათვის, რათა შიდასახელმწიფოებრივი საგადასახადო 

კანონმდებლობის დარღვევის თავიდან აცილება მოხდეს; შეზღუდვა, რომელიც 

საჭიროა ადმინისტრაციული ან სტატისტიკური ინფორმაციის მოპოვებისათვის; 

შეზღუდვა, რომელიც მართლება საზოგადოებრივი წესრიგისა და/ან უსაფრთხოების 

საფუძვლით. გარდა ამისა, შეზღუდვის გამართლება შესაძლებელია ასევე 

“საყოველთაო ინტერესის იძულებითი მოთხოვნების” არგუმენტით (მაგ. კაპიტალის 

ბაზრის ფუნქციონირება, გამჭვირვალობა, აქციონერების დაცვა და ა.შ). თუმცა 

ამასთან წევრ-სახელმწიფოს მიერ კაპიტალის გადაადგილების თავისუფლების 

შეზღუდვა მისაღწევ მიზანთან მიმართებაში თანაზომიერი უნდა იყოს. 
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4.2. ევროკავშირის ერთიანი ბაზრის სამართლებრივი 

რეგულირების საფუძვლები 

 

 სახელმწიფოების საკანონმდებლო ორგანოებისაგან განსხვავებით, რომლებსაც 

პრინციპში ნებისმიერი საკითხის დარეგულირების მიზნით შეუძლიათ კანონის 

მიღება და კანონის ფორმის (საკონსტიტუციო კანონი, ორგანული კანონი, 

“ჩვეულებრივი” კანონი) არჩევა, ევროპული კავშირის საკანონმდებლო ორგანოებს 

გააჩნია იმ მოცულობის კომპეტენცია, რა მოცულობითაც ეს ხელშეკრულებებში 

ერთმნიშვნელოვნად არის განსაზღვრული - „კომპეტენციების მინიჭების შეზღუდვის 

პრინციპი“ (ევროპული კავშირის შესახებ ხელშეკრულების მე-5 მუხლის პირველი 

აბზაცი: კავშირის კომპეტენციების გამიჯვნისათვის მოქმედებს კომპეტენციების 

მინიჭების შეზღუდვის პრინციპი). სახელმწიფოებისაგან განსხვავებით ევროპულ 

კავშირს არ გააჩნია საკუთარი თავისთვის კომპეტენციების მინიჭების კომპეტენცია. 

მისი უფლებამოსილების არეალის გაფართოება შესაძლებელია მხოლოდ 

ხელშეკრულებებში ცვლილების შეტანის გზით, რაც, თავის მხრივ ყველა წევრი 

სახელმწიფოს თანხმობას მოითხოვს. არსებობს სფეროები, რომლებიც ევროპული 

კავშირის განსაკუთრებულ კომპეტენციას მიეკუთვნება და სფეროები, რომლებიც 

ევროპული კავშირის და წევრი სახელმწიფოების ერთობლივ კომპეტენციას 

მიეკუთვნება. 

 განსაკუთრებული კომპეტენციები: თუკი ევროპული კავშირს გააჩნია 

განსაკუთრებული კომპეტენცია რომელიმე კონკრეტულ სფეროში, წევრ 

სახელმწიფოებს არ აქვთ უფლება დაადგინონ ამ სფეროს მარეგულირებელი ნორმები, 

თუნდაც ევროპული კავშირის უმოქმედობის შემთხვევაში. მხოლოდ ევროპული 

კავშირის მხრიდან მათთვის შესაბამისი უფლებამოსილების მინიჭების შემთხვევაში 

შეუძლიათ წევრ სახელმწიფოებს გარკვეული ღონისძიებების გატარება მოცემულ 

სფეროში. 

 ევროპული კავშირის განსაკუთრებული კომპეტენციის სფეროებს მიეკუთვნება, 

სავაჭრო პოლიტიკა, შიდა ბაზრის ფუნქციონირებისათვის აუცილებელი 

კონკურენციის წესების დადგენა, სავალუტო პოლიტიკა და თევზჭერის პოლიტიკის 

ის ნაწილი, რომელი ზღვის ბიოლოგიური რესურსების დაცვას ეხება. 

 ევროპული სასამართლო განსაკუთრებულ კომპეტენციად ასევე მიიჩნევს 

ერთობლივ კომპეტენციას იმდენად, რამდენადაც იგი გამოყენებულ იქნა ევროპული 

კავშირის მიერ. ეს ნორმა ლისაბონის ხელშეკრულების ძალაში შესვლის შემდეგ 

ევროპული კავშირის ფუნქციონირების შესახებ ხელშეკრულების მეორე მუხლის მე-2 

აბზაცში, აისახა. 
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 ერთობლივი (კონკურირებადი) კომპეტენციები: ერთობლივი კომპეტენციის 

შემთხვევაში წევრ-სახელმწიფოები არიან უფლებამოსილნი, ვიდრე და რამდენადაც 

ევროპულ კავშირს არ უსარგებლია მოცემული კომპეტენციით. ერთობლივი 

კომპეტენციის შემთხვევაში მნიშვნელოვანია სუბსიდიარობის პრინციპის დაცვა. 

ევროპული კავშირი იმ სფეროებში, რომლებშიც მას განსაკუთრებული კომპეტენცია 

არ გააჩნია, მხოლოდ იმ შემთხვევაში განახორციელებს თავის უფლებამოსილებას, 

თუკი შესაბამისი ღონისძიებებით 

დასახული მიზნის მიღწევა წევრი სახელმწიფოების დონეზე არაჯეროვნად არის 

შესაძლებელი და თავისი მოცულობისა და ეფექტის გამო ევროპული კავშირის 

დონეზე უფროა შესაძლებელი. ერთობლივი კომპეტენციის სფეროებს მიეკუთვნება, 

მაგალითად, სატრანსპორტო პოლიტიკა, ენერგეტიკული პოლიტიკა, შიდა ბაზარი და 

ა.შ. ევროპული კავშირი თავის უფლებამოსილებებს ახორციელებს სუბსიადიარობისა 

თანაზომიერების პრინციპის დაცვის საფუძველზე. 

 სუბსიდიარობის პრინციპის მიხედვით, ევროპული კავშირი იმ სფეროებში, 

რომლებშიც მას განსაკუთრებული კომპეტენცია არ გააჩნია, მხოლოდ იმ შემთხვევაში 

განახორციელებს თავის უფლებამოსილებას, თუკი შესაბამისი ღონისძიებებით 

დასახული მიზნის მიღწევა წევრი სახელმწიფოების დონეზე არაჯეროვნად არის 

შესაძლებელი და თავისი მოცულობისა და ეფექტის გამო გაერთიანების დონეზე 

უფროა შესაძლებელი.  

 თანაზომიერების პრინციპის მიხედვით, ევროპული კავშირის მიერ 

განხორციელებული ღონისძიებები არ უნდა სცდებოდნენ ხელშეკრულებით 

დადგენილი მიზნების ფარგლებს. თანაზომიერების პრინციპი, თავის მხრივ, მოიცავს 

3 კომპონენტს: 

 საჭიროება – ევროპული კავშირის ქმედება საჭირო უნდა იყოს დასახული მიზნის 

მისაღწევად და არ უნდა სცილდებოდეს ამ მიზნის მიღწევისათვის აუცილებელ 

ფარგლებს; 

 გამოსადეგობა – ევროპული კავშირის ქმედება უნდა იყოს გამოსადეგი 

ლეგალური მიზნის მისაღწევად; 

 თანაზომიერება ვიწრო გაგებით – უნდა არსებობდეს გარკვეული თანაფარდობა 

მხარდაჭერილ და ხელყოფილ სამართლებრივ ინტერესებს შორის. იმ 

თვალსაზრისით, თუ როგორ ხდება ევროპული კავშირისთვის უფლებამოსილების 

მიკუთვნება, განასხვავებენ უფლებამოსილების 3 ტიპს: 

- დაწერილი კომპეტენცია; 

- ნაგულისხმევი კომპეტენცია; 

- სუბსიდიარული კომპეტენცია. 
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 ზოგიერთი ავტორი სუბსიდიარულ კომპეტენციას, რომლის წყაროსაც 

ევროპული კავშირის ფუნქციონირების შესახებ ხელშეკრულების 352-ე მუხლი 

(ყოფილი 308-ე მუხლი) წარმოადგენს, დაწერილ კომპეტენციას მიაკუთვნებს.  

 დაწერილი კომპეტენციები: ის კომპეტენციები, რომლებიც ხელშეკრულებებით 

არის დადგენილი. 

 დაუწერელი (ნაგულისხმევი) კომპეტენციები: კომპეტენციები, რომლებიც არ 

არის მოცემული ხელშეკრულებებში და რომლებიც დადგენილ და 

ინტერპრეტირებული იქნა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის ფარგლებში. 

 სუბსიდიარული კომპეტენციები: შეზღუდული უფლებამოსილების პრინციპის 

მოდიფიცირება ხდება ევროპული კავშირის ფუნქციონირების შესახებ 

ხელშეკრულების 352-ე მუხლში, რომლის მიხედვითაც იმ შემთხვევაში, თუკი 

ევროპული კავშირის მიერ ღონისძიებების გატარება აუცილებელი ჩანს, რათა 

საერთო ბაზრის ფარგლებში მიღწეულ იქნეს ევროპული კავშირის ერთ-ერთი 

მიზანი, საბჭოს შეუძლია გამოსცეს შესაბამისი ნორმატიული აქტები იმ 

შემთხვევაშიც, თუკი ევროპული კავშირის ფუნქციონირების შესახებ ხელშეკრულება 

შესაბამის უფლებამოსილებას არ ითვალისწინებს. გადაწყვეტილების მიღება ამ 

შემთხვევაში ერთხმად უნდა მოხდეს. ამასთან საჭიროა პარლამენტის მხრიდან 

თანხმობაც. 

ევროკავშირშის ბიზნესი ვითარდება მკაცრი კონკურენციის პირობებში, რაც 

კომპანიებს აიძულებს შეცვალონ თავიანთი ბიზნესის გაფართოებს სტრატეგია. ამ 

მიზნით ისინი იყენებენ სხვადასხვა ხერხებს, რომელთა შორის მნიშვნელოვანია 

შერწყმები და შთანთქმები. ასეთი გზით კომპანიებს შეუძლიათ ბაზრის წილის 

გაზრდა.   

კომპანიების შერწყმები და შთანთქმები გლობალიზაციის განვითარების ერთ–

ერთი გავრცელებული გზაა, რომელსაც მრავალი ქვეყანა, რეგიონული დაჯგუფება 

და ცალკეული კომპანია იყენებს. თანამედროვე ეტაპზე ესაა ჩვეულებრივი მოვლენა, 

რომელიც თავისი ისტორიის მანძილზე ტალღისებრი ხასიათით გამოირჩევა.  

საერთაშორისო პრაქტიკაში შერწყმაში იგულისხმება სამეურნეო სუბიექტების 

ნებისმიერი ნებაყოფლობითი გაერთიანება, რის შედეგადაც იქმნება ერთიანი 

ეკონომიკური ერთეული (ახალი კომპანია) ადრე არსებული ორ ან მეტი 

სტრუქტურისგან. თავის მხრივ, შთანთქმა ერთ-ერთი კომპანიის მიერ მეორის 

იძულებითი მიერთებაა, რის შედეგად მიერთებული ფირმა არსებობას წყვეტს და 

მშთანთქმელი კომპანიის სახელის ქვეშ ერთიანდება (მის კუთვნილებას 

წარმოადგენს).  
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თანამედროვე კორპორაციულ მენეჯმენტში კომპანიათა შერწყმისა და 

შთანთქმის სხვადასხვა ტიპებია ცნობილი. მათი კლასიფიკაცია ხორციელდება 

შემდეგი ნიშნებით: კომპანიათა ინტეგრაციის ხასიათი, გაერთიანებულ საწარმოთა 

ეროვნული კუთვნილება,  კომპანიის მიდგომა შერწყმის მიმართ, პოტენციალის 

გაერთიანების წესი, შერწყმის პირობები, შერწყმის მექანიზმი.  

კომპანიათა შერწყმები და შთანთქმები სხვადასხვა მიზეზებითაა 

განპირობებული. მათ შორის აღსანიშნავია:   

• სინერგიული ეფექტის მიღება;   

• მასშტაბის ეკონომია;  

• ურთიერთშემავსებელი რესურსების კომბინირება;  

• ფინანსური ეკონომია ტრანსაქციური ხარჯების შემცირების შედეგად;  

• საბაზრო ძალაუფლების ზრდა კონკურენციის შემცირების შედეგად  

     (მონოპოლიის მოტივი); 

• ურთიერთშევსება სამეცნიერო–კვლევით საქმიანობაში: ერთობლივი 

საქმიანობა  

     ახალი ტექნოლოგიების, ახალი პროდუქტების შესაქმნელად; 

• მართვის ხარისხის ამაღლება და არაეფექტიანობის აღმოფხვრა; 

• საგადასახადო მოტივები; 

• სხვაობა სალიკვიდაციო და მიმდინარე საბაზრო ღირებულებას შორის: 

იაფად ყიდვისა და ძვირად გაყიდვის შესაძლებლობა; 

• მენეჯერთა პირადი მოტივები: კომპანიის ხელმძღვანელობას სურს 

პოლიტიკური წონის  გადიდება. 

კომპანიების შერწყმებისა და შთანთქმების წარმატების უზრუნველსაყოფად 

საჭიროა: 

• გარიგების ორგანიზაციული ფორმის სწორად შერჩევა; 

• ანტიმონოპოლიურ კანონმდებლობასთან გარიგების შესაბამისობის 

უზრუნველყოფა; 

• გაერთიანებისათვის საკმარისი ფინანსური რესურსების არსებობა; 

• „მთავარი კომპანიის“ საკითხის სწრაფი და მშვიდობიანი გადაწყვეტა. 

კომპანიების შერწყმები და შთანთქმები მუდამ არაა წარმატებული და ამის 

მიზეზი შეიძლება იყოს: 

• გარიგების არასათანადო მართვა; 

• შეძენილი ბიზნესის ინტეგრაციის შეუძლებლობა (მაგალითად, 

კულტურათა შეუთავსებლობის გამო); 
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• სტრატეგიის არარსებობა (მენეჯმენტს არ გააჩნია არც იდეა და არც 

რესურსები შემდგომი ინტეგრაციისათვის. ეს განსაკუთრებით 

დამახასიათებელია დივერსიფიკაციის მიზნით უცნობ სფეროში 

განხორციელებული შთანთქმებისათვის); 

• პოტენციური ხარჯების შეუფასებლობა; 

• მაღალი ფასი; 

• გასაერთიანებელი კომპანიების ბაზრისა და თანამშრომლების უნდობლობა 

(თანამშრომელთა მღელვარების გაძლიერება); 

• ტექნოლოგიური სირთულეები; 

• კულტურული ბარიერები; 

• სათანადო კონტროლის არარსებობა და მენეჯერების არასათანადო 

გამოცდილება. 

 კომპანიების შერწყმები და შთანთქმები ფინანსური ოპერაციაა, რომელიც 

უამრავ რისკთანაა დაკავშირებული და ამიტომ იგი უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფას საჭიროებს. ამასთან, კომპანიების შერწყმებისა და შთანთქმების 

უსაფრთხოება დაკავშირებული უნდა იყოს კომპანიის განვითარების 

სტრატეგიასთან.  კომპანიების შერწყმებისა და შთანთქმების უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფის პროცესთან შეიძლება დაკავშირებული იყოს 2 ტიპის ადამიანთა 

ჯგუფი: გარე კონსულტანტები და საკუთარი თანამშრომლები. პირველი ჯგუფის 

წარმომადგენლები კარგად ფლობენ კომპანიების შერწყმებისა და შთანთქმების 

ორგანიზაციულ–სამართლებრივ და ტექნიკურ საკითხებს, დაგროვილი აქვთ დიდი 

გამოცდილება  და საჭირო მომენტში შეუძლიათ კვალიფიციური რჩევის მიცემა,   

ხოლო მეორე ჯგუფის წარმომადგენლებს აქვთ სათანადო წონა გარე 

კონსულტანტების მიერ მიცემული რჩევების რეალიზაციისათვის,  აგრეთვე 

შერწყმებისა და შთანთქმების მთელი პროცესის კონტროლისათვის.  

 უსაფრთხოების თვალსაზრისით კომპანიების შერწყმებისა და შთანთქმების 

პროცესში შესაძლებელია 2 ეტაპის გამოყოფა: გაყიდვისწინა და გაყიდვის შემდგომი 

ეტაპები. პირველ ეტაპზე საჭიროა: მიზნების იდენტიფიკაცია, მიზნების დაზვერვა, 

სტრატეგიის შემუშავება, გარიგების დახურვისათვის მზადება, საჯარო ანონსი, 

სახელმწიფოს მთავრობის ორგანოებთან შეთანხმება. მეორე ეტაპი მოიცავს ახალ 

სტრუქტურაზე გადასვლასა და ინტეგრაციას. 

კომპანიების შერწყმებისა და შთანთქმების დროს უსაფრთხოების მენეჯერის 

კომპეტენციებში შედის საკითხები, რომლებიც შეიძლება გაერთიანდეს 3 

მიმართულებაში:  
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1. თვით შერწყმებისა და შთანთქმების პროცესის დაცვა. ეს მიმართულება 

მნიშვნელოვანია  გაყიდვისწინა ეტაპზე; 

2. ექსპერტიზისა და კონსალტინგის უზრუნველყოფა. ეს მიმართულებაც 

მხოლოდ  გაყიდვისწინა ეტაპზეა მნიშვნელოვანი; 

3. შესაძენი კომპანიის ინფორმაციული უსაფრთხოების დონის შეფასება. ეს 

მიმართულება ერთნაირად მნიშვნელოვანია  როგორც გაყიდვისწინა, ისე 

გაყიდვის შემდგომ ეტაპებზე. 

ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ადგილი ჰქონდეს მტრულ შთანთქმას. 

მტრული შთანთქმების დროს აგრესორი კომპანიების მოქმედებების სტრატეგიაში 

იგულისხმება  მოქმედებების გეგმა, რომლის წარმატებული რეალიზაციის შედეგად 

ხდება სამიზნე კომპანიის შთანთქმა. ყოველი მტრული შთანთქმის პროექტი 

უნიკალურია, ამიტომ კომპანიის შთანთქმის რაიმე უნივერსალური სტრატეგია არ 

არსებობს, მაგრამ პროფესიონალმა აგრესორებმა იციან, სად და როგორ უნდა 

დაესხნენ სამიზნე კომპანიას. 

მტრული შთანთქმების მიზანია აქციონერთა კეთილდღეობის გაუმჯობესება 

და ბაზარზე კონკურენტული უპირატესობის მიღწევა. ამ მიზნის მისაღწევად 

კომპანია შეიმუშავებს თავისი საქმიანობის კონკრეტულ სტრატეგიას. ამ 

სტრატეგიებს შორის შეიძლება შერჩეული იყოს კომპანიის განვითარების შემდეგი 

ძირითადი სტრატეგიები: 

• საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების გაძლიერება; 

• საქმიანობის დივერსიფიკაცია; 

• საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების გაყიდვა. 

კომპანიის განვითარებისათვის მტრული შთანთქმების მექანიზმების 

გამოყენების ძირითადი მიზეზია კონკურენცია, რომელიც მას აიძულებს აქტიურად 

მოიძიოს საინვესტიციო რესურსები, ეფექტიანად გამოიყენოს ყველა რესურსი, 

შეამციროს დანახარჯები და მოძებნოს სტრატეგიები კონკურენტების მოქმედებების 

წინააღმდეგ. თავისი შესაძლებლობების გასაფართოებლად კომპანია იყენებს 

დივერსიფიკაციისა და რესტრუქტურიზაციის სტრატეგიებს. 

თანამედროვე ეტაპზე კომპანიები იყენებენ  მტრული შთანთქმების მთავარი 

მიზნების რამდენიმე ჯგუფს:  

1. „დამცავი“ მიზნები, რომლებშიც კომპანია ეძებს თავისი ზრდის 

შესაძლებლობას; 

2. „საინვესტიციო“ მიზნები, რომლებშიც კომპანიებს, მათი მენეჯერებსა და 

ინვესტორებს აქვთ შემდეგი მიზნები: თავისუფალი სახსრების განთავსება, 
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მომგებიან ბიზნესში მონაწილეობა,  სათანადოდ ვერდაფასებული აქტივების 

შესყიდავა და ა. შ.; 

3. „საინფორმაციო“ მიზნები: შერწყმებმა და შთანთქმებმა შეიძლება 

გააუმჯობესოს კომპანიების ინფორმირებულობა.  

მტრული შთანთქმების დროს აგრესორი კომპანიების მოქმედებების 

სტრატეგია მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: 

I ეტაპი – ინფორმაციულ–ანალიტიკური მუშაობა. ამ ეტაპის შედეგად ხდება 

გადაწყვეტილების მიღება კომპანიის მიტაცების (ან პირიქით – არმიტაცების) შესახებ. 

ინფორმაციის შეგროვება და მისი ანალიზი ხორციელდება შემდეგი 

მიმართულებებით: 

• იურიდიული ხასიათის ინფორმაცია – კომპანიის შექმნის ისტორია, 

სადამფუძნებლო დოკუმენტები, კომპანიის გარიგებები, შიდა დებულებები და 

რეგლამენტები, აქციებთან დაკავშირებული შემდგომი გარიგებები და ა. შ. 

• პირადი და საქმიანი ხასიათის ინფორმაცია (მენეჯერებისა და მაჟორიტარი 

აქციონერების სუსტი მხარეები, მისწრაფებები, არაფორმალური ინტერესები 

და ა. შ., პირადი ურთიერთობები, კონფლიქტების კერები, უკმაყოფილო 

თანამშრომლები და ოპოზიცია, მაკომპრომეტირებელი ინფორმაცია და სხვა. 

• ინფორმაცია კომპანიის საქმიანობის შესახებ (პარტნიორები, მიმწოდებლები, 

მომხმარებლები, კონტაქტები, დავალიანება, სახელმწიფოს ინტერესები, 

ფინანსური შესაძლებლობები და ა. შ.  

II ეტაპი – საწყისი სიტუაციის დაფიქსირება. სამიზნე კომპანიისათვის 

აქტივების სწრაფი გამოყვანის შეუძლებლობის სიტუაციის შექმნა. ამის მიღწევა 

შესაძლებელია ქონებისა და აქტივების დაყადაღების გზით. 

III ეტაპი – პრაქტიკული ღონისძიებები სამიზნე კომპანიის იურიდიული 

მიტაცებისათვისა და მართვის ხელში ჩასაგდებად, რაც ხორციელდება პირველი 

ეტაპზე შემუშავებული სცენარის მიხედვით.  

IV ეტაპი – პრაქტიკული ღონისძიებები სამიზნე კომპანიის ფიზიკური 

მიტაცებისათვის. ეს ძირითადად სასამართლო აღმასრულებლების საქმეა, რომელიც 

განმტკიცებულია დაცვის კერძო სამსახურების თანამშრომლებით. 

V ეტაპი – კონფლიქტის ლიკვიდაცია სამიზნე კომპანიაზე ფიზიკური 

კონტროლის დამყარების შემდეგ, აგრეთვე ღონისძიებების გატარება მტრული 

შთანთქმის მიზნების მისაღწევად (გადაყიდვა კეთილსინდისიერი შეძენის სტატუსის 

მიღების მიზნით და ა. შ.). 

აგრესორი კომპანიების მოქმედებების ტაქტიკაში იგულისხმება აუცილებელი 

მოქმედებები – ყველაფერი ის, რისი განხორციელებაც აუცილებელია  სამიზნე 
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კომპანიაზე თავდასხმის დროს, აგრეთვე ქცევის წესები სამიზნე კომპანიაზე 

თავდასხმის დროს. განსხვავება სტრატეგიასა და ტაქტიკას შორის დროით 

ინტერვალებში გამოიხატება. სტრატეგია გრძელვადიან ინტერვალში განიხილება, 

ტაქტიკა კი მოკლევადიანი ოპერატიული გეგმები და ღონისძიებები, რომლებიც 

სტრატეგიული მიზნების მიღწევას  ემსახურება. ტაქტიკური გადაწყვეტილებების 

მისაღებად, სტრატეგიულისაგან განსხვავებით, უფრო სრული და ზუსტი 

ინფორმაციაა საჭირო. აგრესორი კომპანიების მოქმედებების სტრატეგია და ტაქტიკა 

დიალექტიკურ ურთიერთკავშირშია. ერთი მხრივ, სამიზნე კომპანიის 

შთანთქმისათვის საწიროა რისკის გაწევა, ხოლო, მეორე მხრივ, შედეგის მისაღებად 

საჭიროა ამ პროცესთან დაკავშირებული რისკების შემცირება.  

 კომპანიების შერწყმებისა და შთანთქმების პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია 

კონფიდენციალობის დაცვა, რადგან ინფორმაციის გაჟონვამ მათ უსაფრთხოებას 

შეიძლება სერიოზული პრობლემები შეუქმნას. 

ბიზნეს–პარტნიორის შერჩევას უამრავი სპეციფიკური პირობა განსაზღვრავს. 

ამასთან, არსებობს ზოგადი სახელმძღვანელო პრინციპები, რომლებითაც 

სარგებლობენ  ბიზნესმენები საერთაშორისო სავაჭრო ოპერაციების  

განხორციელების დროს. კონტრაჰენტის შერჩევა, უპირველესად, დამოკიდებულია 

გარიგების (საექსპორტო, საიმპორტო, საკომპენსაციო, საშუამავლო და ა. შ.) ხასიათსა 

და მის ობიექტზე. ამასთან, პასუხი უნდა გაეცეს 2 კითხვას: რომელ ქვეყანაში ან 

რომელ უცხოელ კონტრაჰენტთანაა უკეთესი ამა თუ იმ რესურსის ან საქონლის 

შეძენა ან მათი გაყიდვა.  

 ქვეყნის შერჩევისას ეკონომიკურ მოსაზრებებთან ერთად 

გასათვალისწინებელია ამ ქვეყანასთან დამყარებული პოლიტიკური და სავაჭრო 

ურთიერთობები: უპირატესობა ენიჭება იმ ქვეყნებს, რომლებთანაც არსებობს 

ხელშეკრულებით–სამართლებრივ საფუძველზე დამყარებული ნორმალური საქმიანი 

ურთიერთობები და რომლებიც დისკრიმინაციული მიდგომებით არ ხასიათდებიან.   

 ევროკავშირში ბიზნესისგანვითარება საჭიროებს პოტენციური პარტნიორების 

შერჩევას.პარტნიორი ფირმის შერჩევისას მნიშვნელოვანია პოტენციური პარტნიორის 

საქმიანობის სხვადასხვა ასპექტების შესწავლა და ისეთი კრიტერიუმების 

გათვალისწინება, როგორებიცაა: 

 ტექნოლოგიური – ფირმის პროდუქციის ტექნიკური დონის, მისი 

ტექნოლოგიური ბაზისა და საწარმოო შსაძლებლობების შესწავლა;  

სამეცნიერო–ტექნიკური – სამეცნიერო კვლევითი და საკონსტრუქტორო 

საქმიანობისა და მასზე გაწეული დანახარჯების შესწავლა; 

ორგანიზაციული – ფირმის მართვის ორგანიზაციის შესწავლა; 
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ეკონომიკური – ფირმის ეკონომიკურ–ფინანსური მდგომარეობისა და 

შესაძლებლობების შეფასება; 

სამართლებრივი – პოტენციური პარტნიორის ქვეყანაში მოქმედი იმ კანონების, 

ნორმებისა და წესების შესწავლა, რომლებიც პირდაპირ ან ირიბად ეხება მოცემულ 

ბიზნესსა და თანამშრომლობას.  

ფირმის საქმიანობის ყოველმხრივი შესწავლა ზემოაღნიშნული 

კრიტერიუმების მიხედვით იძლევა პოტენციური პარტნიორის ობიექტურად 

შერჩევის შესაძლებლობას. 

 პოტენციური კონტრაჰენტების შესახებ ინფორმაციის შესაგროვებლად 

ფირმებში, როგორც წესი, იქმნება სპეციალური ქვედანაყოფები. საერთაშორისო 

ბიზნესში პოტენციური პარტნიორი ფირმების შესწავლის ოპერატიულ–კომერციული 

საქმიანობა უნდა მოიცავდეს შემდეგ სამუშაოებს:  

• ინფორმაციის წინასწარი მოპოვება იმ ფირმების შესახებ, რომლებთანაც 

დაგეგმილია მოლაპარაკებების წარმოება და გარიგების დადება; 

• მიმდინარე დაკვირვებები იმ ფირმების საქმიანობაზე, რომლებთანაც 

დადებულია კონტრაქტები; 

• ახალი ფირმების გამოვლენა და მათი შესწავლა შესაძლო კონტრაჰენტებად 

მათი გამოყენების მიზნით; 

• ბაზრების სტრუქტურის სისტემატური შესწავლა ექსპორტისა და იმპორტის 

ძირითადი მუხლების მიხედვით; 

• სისტემატური დაკვირვებები კონკურენტი ფირმების  საქმიანობაზე. 

პოტენციური პარტნიორების შეფასების პრაქტიკული გამოცდილებისა და 

საყოველთაოდ მიღებული მეთოდიკის გათვალისწინებით შესაძლებელია  მათი 

შერჩევის შემდეგი ძირითადი პრინციპების გამოყოფა: 

1. საქმიანი პარტნიორის სოლიდურობის ხარისხის შეფასება, რომელშიც 

იგულისხმება საქმიანობის რაოდენობრივი მაჩვენებლები (ფირმის ე. წ. საწარმოო–

საბაზრო საქმიანობის მაჩვენებლები), ოპერაციების მასშტაბები, 

გადახდისუნარიანობის დონე, ბანკების მიერ მათ მიმართ გამოხატული ნდობის 

დონე. ფირმის საწარმოო–საბაზრო საქმიანობის მაჩვენებლები  შეიძლება დაიყოს 2 

ჯგუფად: ზოგადი (ძირითადი) და კერძო მაჩვენებლები. ზოგად მაჩვენებლებს 

მიეკუთვნება: წმინდა მოგება, გაყიდვების მოცულობა ან ბრუნვა, რენტაბელობა, მისი 

გაყიდვებისა და აქტივების ზრდის ტემპები, საბრუნავი კაპიტალის ხარისხობრივი 

და რაოდენობრივი შედგენილობა, საგადასახდელო საშუალებების საკმარისობა, 

საკუთარი და ნასესხები კაპიტალის თანაფარდობა. კერძო მაჩვენებლებია ფირმის 
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გადახდისუნარიანობის მაჩვენებლები (ლიკვიდურობისა და დაფარვის 

კოეფიციენტები).  

2. ფირმის რენომე (საქმიანი რეპუტაცია), რომელიც გამოიხატება 

ვალდებულებების შესრულების კეთილსინდისიერებაში, ბიზნესის მოცემულ 

სფეროში არსებულ გამოცდილებაში, პარტნიორი კონტრაჰენტების წინადადებებისა 

და სურვილების გათვალისწინებასა და მათ ურთიერთობებში წარმოშობილი 

რთული სიტუაციების მოლაპარაკებების გზით გადაჭრაში. 

3. წარსული გარიგებების გამოცდილების გათვალისწინება. სხვა თანაბარ 

პირობებში უპირატესობას ანიჭებენ წარსულში უკეთესი რეპუტაციის მქონე 

კონტრაჰენტებს. 

4. კონტრაჰენტის მდგომარეობა მოცემულ ბაზარზე. 

 პოტენციური კონტრაჰენტების შესახებ ინფორმაციის მოპოვებაში 

განსაკუთრებული ადგილი უკავია კონკურენტული ფირმების ბიზნეს–საქმიანობის 

დაზვერვას. ამასთან, საჭიროა ერთმანეთისაგან განვასხვავოთ ბიზნესის დაზვერვა და 

ჯაშუშობა. ბიზნესის დაზვერვა ჩვეულებრივ ხორციელდება მოქმედი კანონების 

ფარგლებში, ხოლო ჯაშუშობის  დროს საჭირო ინფორმაციის მოპოვება ხდება 

კანონის გვერდის ავლით ანუ არაკანონიერი გზით. ბიზნესის დაზვერვა ბაზრის 

კვლევის ინსტრუმენტია და იგი ფართოდ გამოიყენება საერთაშორისო ბიზნესში. 

ბიზნესის დაზვერვის მთავარი ამოცანაა კონკურენტების შესახებ ღია ინფორმაციაზე 

სისტემატური დაკვირვება (მეთვალყურეობა), მიღებული ინფორმაციის ანალიზი და 

მათ საფუძველზე მმართველობითი გადაწყვეტილების მიღება.   

 

4.3. ევროკავშირის ბიზნესის საერთაშორისო 

სამართლებრივი რეგულირება 

 

ცალკეულ სახელმწიფოთა ეროვნული კანონები უშუალოდ მოქმედებენ 

ბიზნესის წარმოების პროცესზე როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე სხვა ქვეყნებთან 

საქმიანი ურთიერთობების დროს. ევროკავშირის კომპანიები სხვა ქვეყნებში 

ბიზნესის  წარმოებისას  პროცესში  ითვალისწინებენ სამართლებრივი ზემოქმედების 

შემდეგ სფეროებს: კომერციული (სავაჭრო) ან სახელშეკრულებო სამართალი, 

ზოგადსამართლებრივი გარემო (კანონი გარემოს დაცვის შესახებ, სანიტარიულ-

ჰიგიენური ნორმები და უსაფრთხოების ტექნიკის წესები, კანონი მომხმარებელთა 

უფლებების დაცვის შესახებ და სხვა); ახალი ბიზნესის წამოწყება; შრომითი 

კანონმდებლობა; ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა; ფასწარმოქმნა; დაბეგვრა. 

     ზემოაღნიშნულ სფეროებში სხვადასხვა სახელმწიფოს ეროვნული 

კანონმდებლობა განსხვავებულია, ამიტომ საერთაშორისო ბიზნესში ჩართული 



90 
 

ევროკავშირის კომპანიები ფართოდ იყენებენ საერთაშორისო სამართალს, რომელიც 

არეგულირებს საერთაშორისო სუვერენულ სახელმწიფოთა ურთიერთობებს 

საქონლის, წარმოების ფაქტორებისა და კაპიტალის მოძრაობის საკითხებში. 

საერთაშორისო სამართლის გამოყენების დონეზე უშუალოდ მოქმედებს ეროვნული 

კანონმდებლობა, ევროკავშირის კანონმდებლობა და საერთაშორისო (ორმხრივი და 

მრავალმხრივი) ხელშეკრულებები. 

      საერთაშორისო ვაჭრობის სამართლის უნიფიკაციასა და ჰარმონიზაციაში 

განსაკუთრებულ როლს თამაშობენ საერთაშორისო სავაჭრო პალატა, გაეროს 

საერთაშორისო ვაჭრობის სამართლის კომისია და ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაცია. 

      საერთაშორისო სავაჭრო პალატის მიერ შემუშავებული საერთაშორისო 

კოდექსები ხელს უწყობენ საერთაშორისო ბიზნესში ერთიანი წესების, აგრეთვე 

საქმიანი ურთიერთობის გარკვეული სტანდარტებისა და ნორმების დამკვიდრებას. 

კეთილსინდისიერი კომერციული პრაქტიკის განმსაზღვრელი საერთაშორისო 

კოდექსების შინაარსი დისპოზიტიური ხასიათისაა. მიუხედავად ამისა, ეროვნული 

სპეციალიზებული ორგანიზაციების მიერ მათი აღიარების შემთხვევაში ხდება ამ 

კოდექსების პრაქტიკული გამოყენება. 

      ბიზნესში საერთაშორისო კოდექსების გამოყენებით იზრდება ბიზნესმენთა 

პასუხისმგებლობა მომხმარებელთა და მთლიანად საზოგადოების წინაშე, 

გამოირიცხება კონკურენციის არაკეთილსინდისიერი მეთოდები, კანონიერ 

ფარგლებში რეგულირდება ბიზნეს-საქმიანობა. გარდა ამისა, საერთაშორისო სავაჭრო 

პალატის საერთაშორისო კოდექსები საქმიანი აქტივობის თვითრეგულირების 

მნიშვნელოვანი ელემენტია, ვინაიდან ამ დოკუმენტებით დადგენილი წესები 

შემუშავებულია თვით მეწარმეთა მიერ და ბიზნეს-საქმიანობის ინტერესებს 

ემსახურება. 

      საერთაშორისო სავაჭრო პალატის მიერ შემუშავებული დოკუმენტებიდან 

განსაკუთრებით ფასდაუდებელია „საერთაშორისო კომერციული ტერმინები“ 

(INCOTERMS), რომელიც გამოიყენება ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულებების 

გაფორმებისას. 

      საერთაშორისო სამართლის უნიფიკაციაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს 

გაეროს საერთაშორისო ვაჭრობის სამართლის კომისიას. მის მიერ შემუშავებული  

დოკუმენტებიდან აღსანიშნავია: კონვენცია საქონლის საერთაშორისო ყიდვა-

გაყიდვაში სასარჩელო ხანდაზმულობის შესახებ, UNCITRAL-ის საარბიტრაჟო 

რეგლამენტი, კონვენცია ტვირთების საზღვაო გადაზიდვების შესახებ, კონვენცია 

საქონლის საერთაშორისო ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულებათა შესახებ, 
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საერთაშორისო გადასაპირებელი და საერთაშორისო უბრალო  თამასუქების შესახებ 

და სხვა. 

      ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის შექმნის ოფიციალური საფუძველია 

ურუგვაის რაუნდის შეთანხმებათა პაკეტი, რომელიც მოიცავს  შეთანხმებას 

ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის შექმნის შესახებ და მის შემდეგ დანართებს:  

• მრავალმხრივი შეთანხმება საქონლით ვაჭრობის შესახებ: ტარიფებისა და 

ვაჭრობის შესახებ 1994 წ. (GATT 1994), სოფლის მეურნეობის შესახებ, სანიტარიული 

ნორმების გამოყენების შესახებ, ტექსტილის ნაწარმისა და ტანსაცმლის შესახებ, 

ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერების შესახებ, ვაჭრობასთან დაკავშირებული 

საინვესტიციო ზომების შესახებ, ანტიდემპინგური ზომების გამოყენების შესახებ, 

სუბსიდიებისა და საკომპენსაციო ზომების შესახებ და სხვა. 

• გენერალური შეთანხმება მომსახურებით ვაჭრობის შესახებ (GATS). 

• შეთანხმება ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის სავაჭრო 

ასპექტების შესახებ  (TRIPs). 

• შეთანხმება საინვესტიციო ზომების სავაჭრო ასპექტების შესახებ  (TRIMs). 

• ხელშეკრულება დავების გადაწყვეტის მარეგულირებელი წესებისა და 

პროცედურების შესახებ. 

• სავაჭრო პოლიტიკის მიმოხილვის მექანიზმი. 

• მრავალმხრივი შეთანხმება შეზღუდული მონაწილეობით, რომელიც 

სავალდებულოა ვმო-სთან მიერთებული წევრებისათვის: სამოქალაქო საავიაციო 

ტექნიკით ვაჭრობის შესახებ, სამთავრობო შესყიდვების შესახებ,  რძის 

პროდუქტებითა და საქონლის ხორცით  ვაჭრობის შესახებ. 

ევროკავშირის ბიზნესის განვითარებაში განსაკუთრებული ადგილი უკავია 

დავების დარეგულირებას ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის ჩარჩოში. დავების 

მოგვარების წესები ჩამოყალიბებულია 1994 წლის შეთანხმებაში დავების მოგვარების 

შესახებ,  რომელიც ვმო-ს შეთანხმების ნაწილია. საერთაშორისო სავაჭრო დავებში 

იგულისხმება ქვეყნებს შორის სავაჭრო წესებისა და ვალდებულებების 

შესრულებასთან  დაკავშირებული უთანხმოებები. დავების დარეგულირებას 

ახორციელებს ვმო–ს სპეციალური ორგანო – დავების მოგვარების ორგანო (Dispute 

Settlement Body – DSB). დავების მოგვარების პროცედურის წამოწყების საფუძველი 

შეიძლება იყოს: 

• ვმო-ს წევრი ქვეყნისთვის  მისი რომელიმე შეთანხმების პირობებიდან 

გამომდინარე მისაღები სარგებლის დაკარგვა ან შემცირება; 

• მეორე მხარის მიერ ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო ვმო-ს 

შეთანხმებების საფუძველზე დასახული მიზნების განუხორციელებლობა, ან მის 
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მიერ ისეთი სავაჭრო ზომის გამოყენება, რომელიც შეთანხმების დებულებებს 

ეწინააღმდეგება; 

შესაბამისაად, სავაჭრო დავები შეიძლება იყოს:  

1) ვალდებულებების შეუსრულებლობასთან (დარღვევასთან) დაკავშირებული, 

როდესაც გამოყენებული ზომა ეწინააღმდეგება შეთანხმების პირობებს. მაგალითად, 

თუ ქვეყანა უცხოურ საქონელზე აწესებს რაიმე ქვეყნისშიდა გადასახდელს, 

რომელსაც არ იყენებს ეროვნული წარმოების მსგავსი პროდუქტების მიმართ, არის 

GATT-ის III მუხლის დარღვევა. ამ ტიპის დავებთან დაკავშირებით აუცილებელია 

შემდეგი ელემენტების დადგენა: 

• შესაბამისი ვალდებულების არსებობა ვმო-ს შეთანხმებებში; 

• წევრი ქვეყნის მიერ მისი შეუსრულებლობა ან 

• წევრის ქვეყნის მიერ ისეთი სავაჭრო ზომის დაწესება, რომელიც შესაბამისი 

შეთანხმების პირობებს ეწინააღმდეგება. 

2) დავები, რომლებიც არ არის ვალდებულებების დარღვევასთან 

დაკავშირებული. ამ შემთხვევაში ქვეყანა იყენებს სავაჭრო ზომას, რომელიც 

შეთანხმების პირობებს არ ეწინააღმდეგება, მაგრამ მეორე მხარეს აზარალებს. 

მაგალითად, თუ ქვეყანა თავის სავაჭრო პარტიორთან აღწევს შეთანხმებას ბმული 

ტარიფის შესახებ, მაგრამ მსგავსი პროდუქტის მწარმოებელ ადგილობრივ დარგს 

აძლევს სუბსიდიას დასაშვები ოდენობით, ამით იგი არახელსაყრელ პირობებში 

აყენებს მეორე ქვეყნის ექსპორტს. ამ ღონისძიებამ შეიძლება ზიანი მოუტანოს 

პარტნიორ ქვეყანას, მიუხედავად იმისა, რომ მისი გამოყენება არ არღვევს 

სუბსიდიების შესახებ შეთანხმების პირობებს. აღსანიშნავია, რომ ამ შემთხვევაში 

დაზარალებულ ქვეყანას თავიდანვე არ შეეძლო იმის გათვალისწინება, რომ 

სუბსიდიის გაცემა მოხდებოდა. ამ ტიპის დავების ძირითად ელემენტებს 

წარმოადგენს: 

• ქვეყნის მიერ ვაჭრობისაგან მიღებული სარგებელი; 

• მეორე ქვეყნის მხრიდან ისეთი მოქმედების განხორციელება, რომელიც ამ 

სარგებელს ამცირებს; 

• ქვეყნის გონივრული მოლოდინი, რომ არ მოხდებოდა კონკურენციის 

პირობების დარღვევა.  

ვმო-ს ფარგლებში დავების მოგვარების პრინციპებია: თანასწორობა, 

დროულობა, ეფექტიანობა და ურთიერთმისაღები გადაწყვეტილება. თანასწორობა 

ნიშნავს წევრი ქვეყნების მიმართ თანასწორ დამოკიდებულებას დავების მოგვარების 

პროცესში. ამასთან, მიღებული გადაწყვეტილებები მრავალმხრივ სავაჭრო წესებზეა 

დამყარებული და გამორიცხულია ცალმხრივი მოქმედებების განხორციელება. 
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ვმო-ს ფარგლებში დავების მოგვარების პროცესი მოიცავს სამ ეტაპს: 

1. კონსულტაციები; 

2. პანელის შექმნა; 

3. გადაწყვეტილების განხორციელება. 

მოთხოვნა კონსულტაციების შესახებ წარმოდგენილი უნდა იყოს 

წერილობითი სახით და მასში მოცემული უნდა იყოს კონსულტაციების მოთხოვნის 

მიზეზები. მომჩივანმა მხარემ უნდა განმარტოს, რომელ ზომასთან დაკავშირებით 

ჩივის და მოკლედ წარმოადგინოს საჩივრის იურიდიული საფუძველი. ვმო-ს წევრი 

ქვეყანა ვალდებულია, მეორე მხარისგან მოთხოვნის შემთხვევაში, 30 დღის ვადაში 

დაიწყოს კონსულტაციები. დავების 70 %–ზე მეტი კონსულტაციების ეტაპზე 

სრულდება, მაგრამ თუ კონსულტაციების მოთხოვნიდან 60 დღის განმავლობაში 

შეთანხმების მიღწევა ვერ მოხერხდა, მომჩივანმა მხარემ შეიძლება მოითხოვოს 

პანელის შექმნა. მხარეებს ასევე შეუძლიათ შეთანხმდნენ დავების მოგვარების ისეთი 

ალტერნატიული გზების გამოყენებაზე, როგორებიცაა მედიაცია და არბიტრაჟი. 

პანელის შემადგენლობის შესახებ, როგორც წესი, მხარეები თანხმდებიან, მაგრამ იმ 

შემთხვევაში, თუ ისინი 20 დღის ვადაში შეთანხმებას ვერ მიაღწევენ, ამ 

გადაწყვეტილებას იღებს ვმო-ს გენერალური დირექტორი. პანელი, ჩვეულებრივ, 

შედგება შესაბამისი ცოდნისა და გამოცდილების მქონე სამი წევრისგან, რომლებიც 

არ არიან დავაში მონაწილე ქვეყნების წარმომადგენლები. ვმო-ს სამდივნოს აქვს 

შესაბამისი მონაცემების მქონე ექსპერტების სია. პანელის მუშაობის პროცედურა 

დეტალურად არის ახსნილი შეთანხმებაში დავების მოგვარების შესახებ. ზოგადად, 

პანელმა მუშაობა უნდა დაასრულოს ექვსი თვის ვადაში, ხოლო თუ შემთხვევა 

სასწრაფო განხილვას საჭიროებს – სამი თვის ვადაში. პანელის გადაწყვეტილება 

მხარეთა მიერ 60 დღის ვადაში უნდა იქნეს მიღებული, თუ ისინი არ განაცხადებენ 

სააპელაციო ორგანოსთვის მიმართვის შესახებ. აპელაციის შემთხვევაში იქმნება 

სააპელაციო ორგანო, რომელიც 7 წევრისგან შედგება. სააპელაციო ორგანო 

შემოიფარგლება პანელის მიერ გამოყენებული ნორმებისა და მის მიერ 

ჩამოყალიბებული სამართლებრივი ინტერპერაციების განხილვით. საპელაციო 

განხილვა უნდა დასრულდეს 60 დღის ვადაში. სააპელაციო ორგანოს 

გადაწყვეტილება უპირობოდ უნდა იქნეს მიღებული მხარეთა მიერ, თუ დავების 

მოგვარების ორგანო კონსენსუსის საფუძველზე არ მიიღებს გადაწყვეტილებას მისი 

მიუღებლობის შესახებ. საპელაციო ორგანოს მიერ გადაწყვეტილების მიღების 

შემდეგ მხარეებმა უნდა განახორციელონ ნოტიფიკაცია იმის შესახებ, თუ როგორ 

აპირებენ მიღებული რეკომენდაციების განხორციელებას. თუ პრაქტიკაში მათი 

დაუყოვნებლივი გატარება შეუძლებელია, ქვეყანას ეძლევა სათანადო დრო. 
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რეკომენდაციების განუხორციელებლობის შემთხვევაში ქვეყანას ეკისრება 

კომპენსაცია ან მის მიმართ წყდება კონცესიები. კომპენსაციის ზომა მხარეებმა 

მოლაპარაკებების გზით უნდა დაადგინონ. თუ ისინი კომპენსაციის შესახებ 

შეთანხმებას ვერ მიაღწევენ, მომჩივანი მიმართავს დავების მოგვარების ორგანოს 

კონცესიების შეწყვეტის უფლების მოთხოვნით. კონცესიების შეწყვეტის დონე უნდა 

იყოს ზიანის გაბათლების ან გამოსწორების ექვივალენტური და ეს უნდა მოხდეს 

იმავე სექტორში, რომელიც დავის საგანი იყო. მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამის 

განხორციელება შეუძლებელი ან არაეფექტიანია, კონცესიები წყდება იმავე 

შეთანხმების სხვა სექტორში და თუ ესეც არაეფექტიანია, სხვა შეთანხმების 

სექტორებში. 
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თემა 5. ევროკავშირის პოლიტიკური გარემო 

 

5.1. ბიზნესისა და  პოლიტიკის ურთიერთკავშირის მნიშვნელობა  

და პოლიტიკური სისტემის არსი 

 

საერთაშორისო ბიზნესზე მნიშვნელოვან ზემოქმედებას ახდენს პოლიტიკური 

სისტემა, რომელიც ნებიმიერი საზოგადოებისათვისაა დამახასიათებელი. 

პოლიტიკური სისტემა ემსახურება საზოგადოების ინტეგრაციას.  პოლიტიკური 

სისტემა კომპლექსური მექანიზმია, რომელიც მოიცავს ერთმანეთთან მუდმივ 

ურთიერთმოქმედებაში მყოფ  უამრავ დეტალს და პირდაპირ კავშირშია გარე 

გარემოსთან. იგი მჭიდროდაა დაკავშირებული ეკონომიკურ სისტემასთან და 

საზოგადოებრივ ცხოვრებასთანაა გადახლართული. იდეოლოგიური დავა-კამათი, 

ტრადიციულად, ორი დაპირისპირებული ეკონომიკური ფილოსოფიის – 

კაპიტალიზმისა და სოციალიზმის პაექრობას უკავშირდება. არჩევნების ხასიათსაც 

საზოგადოებრივი დაყოფა-დანაწევრება განაპირობებს: პარტიები 

ძალაუფლებისათვის ბრძოლისას ეკონომიკური ზრდის, ინფლაციის შემცირების, 

სიღარიბის დაძლევის და სხვა მსგავსი დაპირებებით ცხილობენ ამომრჩეველთა 

გულის მოგებას. როგორც აშშ-ს ყოფილმა პრეზიდენტმა კლინტონმა აღნიშნა, 

არჩევნების შედეგებს ხშირად ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა განსაზღვრავს: 

თუ ეკონომიკა ყვავის, ხელისუფლება არჩევნებს იგებს, ხოლო თუ საქმე პირიქითაა – 

მარცხდება. ორთოდოქსი მარქსისტები უფრო შორსაც მიდიან და ამტკიცებენ – 

პოლიტიკა, უბრალოდ, ეკონომიკური „ბაზისით“ განპირობებული „ზედნაშენის“ 

დანამატია და პოლიტიკური პროცესიც სხვა არაფერია, თუ არა კლასობრივი 

სისტემის ანარეკლიო. მართალია, დღეს ამ უკიდურესად გამარტივებულ ხედვას 

ცოტანი თუ იზიარებენ (მარქსისტების ჩათვლით), მაგრამ პოლიტიკური ანალიზისას 

სოციო-ეკონომიკური ფაქტორების მნიშვნელობას მაინც ვერავინ უარყოფს. 

პოლიტიკის გააზრება ეკონომიკური და საზოგადოებრივი კონტექსტის 

გაუთვალისწინებლად, უბრალოდ, შეუძლებელია. 

      პოლიტიკურ სისტემას განსაზღვრავს იდეოლოგია. იდეოლოგია 

შეხედულებებისა და იდეების, თეორიებისა და მიზნების ერთობლიობაა, რომელიც 

აღიქმება და ფასდება ადა-მიანის მიერ, განსაზღვრავს ქვეყნის მართვის ფორმასა და, 

საბოლოოდ, აყალიბებს სახელმწიფოს სოციალურ-პოლიტიკურ პროგრამას. 

      თანამედროვე მსოფლიო ხასიათდება პოლიტიკურ იდეოლოგიათა 

მრავალფეროვნებით, რომელთა შორის ჩვეულებრივ გამოყოფენ ორ 
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ურთიერთსაწინააღმდეგო იდეოლოგიასა და, შესაბამისად, პოლიტიკურ სისტემას: 

ტოტალიტარულსა და დემოკრატიულს. 

      ტოტალიტარული სისტემა ემყარება სახელმწიფო დირექტივებს. ამ სისტემაში 

ყველა პოლიტიკურ და ეკონომიკურ საკითხზე გადაწყვეტილებას იღებს 

სახელმწიფო.       დემოკრატიულ სისტემაში უმაღლესი ხელისუფლება ხალხს 

ეკუთვნის, ე.ი. მოქალაქენი მონაწილეობენ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. 

რეალურ პირობებში ასეთი მონაწილეობა ფაქტობრივად შეუძლებელია, ამიტომ 

დემოკრატიის მიმდევარი ქვეყნების  უმეტესობა იყენებს წარმომადგენლობითი 

დემოკრატიის სხვადასხვა ფორმას. წარმომადგენლობითი დემოკრატია გულისხმობს 

უმეტესობის მართვის პრინციპის განხორციელებას პერიოდული არჩევნების 

ჩატარების გზით. დემოკრატიული პოლიტიკური სისტემა აღიარებს პლურალიზმს 

(სახელმწიფო მმართველობის მრავალპარტიულ სისტემას). მისთვის 

დამახასიათებელია სიტყვის, პრესის, რწმენის, აგრეთვე სხვადასხვა ორგანიზაციაში 

გაერთიანების თავისუფლება, თავისუფალი არჩევნები და არჩეულ თანამდებობაზე 

ყოფნის დადგენილი (შეზღუდული) ვადა, დეპოლიტიზებული ბიუროკრატიული 

სახელმწიფო აპარატი და ღია სახელმწიფო (შეფარდებითი გაგებით). 

ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები დემოკრატიული ფორმისაა და 

უმეტესობის მართვის პრინციპი პირდაპირ არჩევნებს ემყარება. ევროპული 

პარლამენტის პირდაპირი არჩევნები 1979 წლიდან იმართება. ევროპის პარლამენტს 

ირჩევენ 5 წელიწადში ერთხელ, ევროკავშირის მოქალაქეები. ის ევროკავშირში 

ერთადერთი პირდაპირი გზით არჩეული ინსტიტუტია. ევროპარლამენტის მთავარ 

საქმიანობას  ევროკომისიის მიერ წარდგენილი წინადადებების საფუძველზე 

ევროპული კანონმდებლობის მიღება წარმოადგენს. 

ლისაბონის ხელშეკრულების თანახმად, 2014 წლიდან ევროპარლამენტის 

შემადგენლობაში შედის 750 ევროპარლამენტარი და მისი პრეზიდენტი, სულ 751 

წევრი. 

ევროპარლამენტში წარმომადგენლობის განსაზღვრა ხდება დეგრესიული 

პრინციპით, როგორც ქვეყნების თანასწორობის, ისე მოსახლეობის რაოდენობის 

გათვალისწინებით. აღსანიშნავია, რომ არ არსებობს ქვეყნების მიხედვით ხმების 

გადანაწილების კონკრეტული ფორმულა. დეგრესიული პრინციპის თანახმად, 

მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით დიდი სახელმწიფოები არაპროპორციულად 

არიან პარლამენტში წარმოდგენილნი, პატარა სახელმწიფოებთან შედარებით. 

მაგალითად, ყველაზე მცირერიცხოვან მალტაში მოსახლეობის რაოდენობა შეადგენს 

0,4 მლნ ადამიანს, ევროპარლამენტში იგი წარმოდგენილია 6 ევროპარლამენტარით, 

რაც ნიშნავს პროპორციულად 66 ათას ადამიანზე 1 ადგილს პარლამენტში, მაშინ 
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როდესაც გერმანია, რომლის მოსახლეობაც  82.5 მილიონს შეადგენს, 

ევროპარლამენტში 96 დეპუტატით არის წარმოდგენილი, რაც პროპორციულად 859 

ათას ადამიანზე 1 ადგილის ფარდობის ტოლია. აღნიშნული კვოტები 

მოლაპარაკებების საფუძველზე დადგინდა. 

  ევროპარლამენტში ადგილების გადანაწილება წევრი ქვეყნების მიხედვით 

მოცემულია ცხრილში 5.1. 

 

ცხრილში 5.1. ევროპარლამენტში ადგილების გადანაწილება 

წევრი ქვეყნების მიხედვით 

  

№ ქვეყანა ადგილების რაოდენობა 

1.  ავსტრია 18 

2.  ბელგია  21 

3.  ბულგარეთი  17 

4.  გერმანია 96 

5.  დანია 13 

6.  დიდი ბრიტანეთი 73 

7.  ესპანეთი 54 

8.  ესტონეთი  6 

9.  ირლანდია 11 

10.  იტალია 73 

11.  კვიპროსი 6 

12.  ლატვია 8 

13.  ლიტვა 11 

14.  ლუქსემბურგი 6 

15.  მალტა 6 

16.  ნიდერლანდების სამეფო 26 

17.  პოლონეთი 51 

18.  პორტუგალია 21 

19.  რუმინეთი 32 

20.  საბერძნეთი 21 

21.  საფრანგეთი 74 

22.  სლოვაკეთი 13 

23.  სლოვენია 8 
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24.  უნგრეთი  21 

25.  ფინეთი 13 

26.  ხორვატია  11 

27.  შვედეთი 20 

28.  ჩეხეთი 21 

   

ევროპარლამენტის წევრები დამოუკიდებლები არიან გადაწყვეტილების 

მიღებისას და არ ექვემდებარებიან წევრი სახელმწიფოების მითითებებს. ისინი 

ქმნიან ფრაქციებს პოლიტიკური შეხედულებების მიხედვით. ფრაქციის 

შექმნისათვის საჭიროა 25 პარლამენტარის თანხმობა, რომლებიც ევროკავშირის 

წევრი სახელმწიფოების მინიმუმ ერთ მეხუთედს უნდა წარმოადგენდნენ. 

  2014 წლის არჩევნების შედეგად ევროპარლამენტის შემადგენლობა 

პოლიტიკური ჯგუფების მიხედვით შემდეგნაირად გადანაწილდა:   

1. ევროპის სახალხო პარტია - 221 

2. სოციალისტების და დემოკრატების პროგრესული ალიანსი - 191 

3. ევროპელ კონსერვატორთა და რეფორმისტთა ჯგუფი - 70 

4. ევროპის ლიბერალებისა და დემოკრატების ალიანსი - 67 

5. ევროპელ გაერთიანებულ მემარცხენეთა და მწვანეთა მემარცხენე ჯგუფი - 52 

6. ევროპელი მწვანეების ჯგუფი/ევროპული თავისუფალი ალიანსი - 50 

7. თავისუფლებისა და პირდაპირი დემოკრატიის ევროპა - 48 

8. თავისუფალი წევრები - 52 

კვორუმი დგება იმ შემთხვევაში, თუ სხდომას ესწრება სრული 

შემადგენლობის მინიმუმ ერთი მესამედი. პარლამენტის მთავარი სხდომები 

იმართება სტრასბურგში (საფრანგეთი), ხოლო დანარჩენი - ბრიუსელში (ბელგია). 

პარლამენტი მუშაობს კომიტეტებისა და პლენარული სესიების 

მეშვეობით. თითოეული წევრი სახელმწიფო თავის ტერიტორიაზე ეროვნული 

კანონმდებლობით არეგულირებს ევროპული არჩევნების გამართვის საკითხს. 

ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები არიან წარმომადგენლობითი 

დემოკრატიის  სახელმწიფოები, მაგრამ, მიუხედავად ამისა, მათი პოლიტიკური 

სისტემები განსხვავდება.     
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5.2. ევროკავშირის პოლიტიკური ურთიერთობები და მთავარი პოლიტიკური 

ლიდერები 

 

ევროპული საზოგადოების შექმნის და ჩამოყალიბების პროცესის 

დაწყებისთანავე იყო მცდელობები დაემყარებინათ პოლიტიკური ერთობა. საერთო 

საგარეო და თავდაცვის პოლიტიკის შემუშავების საკითხი არაერთხელ ყოფილა 

დადებული სამუშაო მაგიდაზე. საერთო საგარეო და თავდაცვის პოლიტიკის 

ყველაზე გაბედული და წინ წაწეული მცდელობა  იყო 1950 წელს. საფრანგეთის 

პრემიერ-მინისტრის პლევენის გეგმით, უნდა შექმნილიყო ინტეგრირებული 

ევროპული არმია გაერთიანებული სარდლობის ქვეშ. ეს გეგმა გახდა წევრ ქვეყნებს 

შორის მოლაპარაკების და განხილვის საგანი 1950 წლიდან 1952 წლამდე. შედეგად 

გაფორმდა ხელშეკრულება, რომელმაც ჩამოაყალიბა ევროპის თავდაცვის 

გაერთიანება. ამ გაერთიანების შექმნის თანმდევი ეფექტი იყო ასევე პოლიტიკური 

პროექტი, რომელიც წარდგენილი იქნა 1953 წელს და ითვალისწინებდა ფედერაციის 

ან კონფედერაციის შექმნას. თავადცვის გაერთიანების მსგავსად უნდა შექმნილიყო 

პოლიტიკური გაერთიანება, რომელსაც ექნებოდა ძალიან ფართო უფლებები და 

მოვალეობები. ეს გეგმა ვერ განხორციელდა, რადგან იგი უარყო გოლისტების 

უმრავლესობამ საფრანგეთის ეროვნულ ასამბლეაში 1954 წლის 30 აგვისტოს. 

მეოცე საუკუნის 60-იან წლებში გაიმართა მოლაპარაკებები საფრანგეთში, 

რომელსაც საფუძვლად დაედო ფუშეს ორი გეგმა პოლიტიკური თანამშრომლობის 

შესახებ. ამ გეგმებმაც კრახი განიცადეს და 1962 წელს მოლაპარაკებები შეწყდა. 

მიუხედავად კრახისა ევროპული ქვეყნის მთავრობის წარმომადგნელები ეძებდნენ 

გზებს, რომლითაც მოხდებოდა უფრო მჭიდრო პოლიტიკური თანამშრომლობა და 

ჩატარდებოდა კვლევები ამ საკითხის ირგვლივ. 1970 წელს ლუქსემბურგის სამიტზე 

წარდგენილ იქნა “დავინიონის მოხსენება”, რომელიც საფუძვლად დაედო ევროპის 

პოლიტიკურ თანამშრომლობას (ეპთ). იგი 1987 წელს ფორმალურად იქნა შეყვანილი 

საერთო ევროპულ აქტში. დავინიონის მოხსენება წარმოადგენდა წლების მანძილზე 

ევროგაერთიანების ქვეყნების პოლიტიკური თანამშრომლობის ძირითად 

დოკუმენტს. ეპთ-ს მთავარი მახასიათებელი იყო წევრ ქვეყნებს შორის 

კონსულტაციები საგარეო საქმეთა მინისტრების დონეზე, რომლებიც განიხილავდნენ 

საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებულ საკითხებს და უნდა შეხვედროდნენ 

წელიწადში ორჯერ მაინც. გარდა საგარეო საქმეთა მინისტრებისა, ყოველმა წევრმა 

სახელმწიფომ დანიშნა წამყვანი დიპლომატიური მოხელე - პოლიტიკური 

დირექტორი, რომლის პასუხისმგებლობაში შედიოდა პოლიტიკის სფეროში 15 წევრი 

სახელმწიფოს თანამშრომლობა. სამი წლის შემდეგ კოპენჰაგენის სამიტმა გამოსცა 
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მოხსენება ეპთ-ს საქმიანობის შესახებ. ამ პერიოდში გახშირდა შეხვედრები საგარეო 

საქმეთა მინისტრების და პოლიტიკური კომიტეტის დონეზე და ასევე შეიქმნა 

ევროპელი კორესპონდენტების ჯგუფი. 

1974 წელს ევროპული საბჭოს შექმნამ ეპთ-ის საქმიანობა უფრო 

კოორდინირებული გახადა, ვინაიდან ქვეყნის მეთაურებს მიეცათ უფრო 

გამოკვეთილი როლი, რომელიც ითვალისწინებდა კავშირისთვის საერთო 

მიმართულების მიცემას. 1987 წლის საერთო ევროპულმა აქტმა ინსტიტუციური 

საფუძველი ჩაუყარა ეპთ-ის არსებობას სამდივნოსა და ევროპული 

კორესპონდენტების სახით, რომლებიც მუშაობდნენ პრეზიდენტის 

მეთვალყურეობის ქვეშ. ეპთ-ის კომპეტენციაში ასევე შევიდა ყველა ის საგარეო 

საკითხი, რომელიც შედიოდა წევრი ქვეყნების ინტერესებში. 

მაასტრიხის ხელშეკრულებაში ცალკე თავად არის შესული ევროპის საერთო 

საგარეო და უშიშროების პოლიტიკა (სსუპ). 1996 წელს დაწყებული 

სამთავრობათაშორისო კონფერენციის ერთ-ერთი მიზანი, რომელიც წინ უძღოდა 

ამსტერდამის ხელსშეკრულების შემქნას,  იყო სსუპ-ის გაძლიერება. 

ამსტერდამის ხელშეკრულებაში ჩაიდო რამდენიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება: 

1.დაემატა კიდევ ერთი საგარეო პოლიტიკის ინსტრუმენტი - საერთო 

სტრატეგია. 

2.გადაწყვეტილების მიღების მხრივ საერთო პრინციპი მაინც „ერთხმად 

გადაწყვეტილების მიღება დარჩა“, მაგრამ შემოიღეს ე.წ. “კონსტრუქციული 

თავისშეკავება”, ანუ წევრ ქვეყნებს შეუძლიათ თავი შეიკავონ, რათა საკითხი 

გადაურჩეს დაბლოკვას. თუკი ეს ქვეყნები თავშეკავებას დაადასტურებენ 

ფორმალური დეკლარაციით, მაშინ მათ არ ევალებათ მიღებული გადაწყვეტილების 

გატარება, მაგრამ ისინი ვალდებული არიან შეეგუონ მიღებულ გადაწყვეტილებას 

სოლიდარობის მიზნით და არ ჩაიდინონ ისეთი ქმედებები, რაც კონფლიქტში იქნება 

ევროკავშირის ამ გადაწყვეტილების საფუძველზე განხორციელებულ ქმედებებთან. 

გადაწყვეტილება არ მიიღება თუკი ასეთნაირად თავი შეიკავა წევრი ქვეყნების 1/3; 

3.ამსტერდამის მეორე დიდი მონაპოვარი არის სსუპ-ს უმაღლესი 

წარმომადგენლის პოსტის შემოღება. ეს პოსტი მიანიჭეს საბჭოს გენერალურ მდივანს, 

რომელიც 1999 წელს გახდა ხავიერ სოლანა. გენერალური მდივნის მოვალეობაში 

შედიოდა საბჭოს ადმინისტრაციული საქმიანობის მართვა და მიმართულების 

მიცემა, მაგრამ ახალი ფუნქციების დამატების შემდეგ ეს ფუნქციები გადაეცა 

გენერალური მდივნის მოადგილეს, ხოლო გენერალურ მდივანს ევალება სსუპ-ს 

სფეროში საბჭოსთვის დახმარების გაწევა, კერძოდ კი სსუპ-ის მიმართულებების 

ფორმულირება, მომზადება და გადაწყვეტილებების იმპლემენტაცია. ამსტერდამის 
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ხელშეკრულების მონაპოვარი იყო  სსუპ-ს უმაღლეს წარმომადგენლის პოსტის 

შემოღება, რის შედეგად  შესაძლებელი გახდა პასუხი გაეცათ კისინჯერის ცოტა არ 

იყოს ცინიკურ კითხვაზე, თუ „ვის უნდა დაურეკო, როცა გინდა ესაუბრო ევროპას?“  

2009 წლის დეკემბერში მიღებული ლისაბონის ხელშეკრულებას ხელი უნდა 

შეეწყო ევროკავშირის ერთიანი საგარეო პოლიტიკის შექმნისთვის. თუმცა 

დაპირებები ჯერ კიდევ განუხორციელებელია. ამიტომ ისევ აქტუალურია ჰენრი 

კისინჯერის ფრთიანი ფრაზა.  

ევროკავშირის დაარსებიდან დღემდე მისი უმთავრესი პრობლემა ერთიანი 

საგარეო პოლიტიკის უქონლობა ან მინიმუმ მისი მოუქნელობაა. წევრი ქვეყნები 

საკუთარი სუვერენიტეტის დათმობისას ყველაზე მგრძნობიარენი სწორედ 

უსაფრთხოებისა და საგარეო პოლიტიკის საკითხებში არიან.  

დღეისათვის აქტიურად დაიწყო საუბრები ამერიკის ჰეგემონიის შემცირებასა 

და მულტიპოლარული მსოფლიოს ჩამოყალიბებაზე. ეს უკანასკნელი გულისხმობს 

საერთაშორისო სისტემაში რამდენიმე დომინანტი სახელმწიფოს არსებობას. 

ევროკავშირი ერთ-ერთ პოტენციურ ცენტრად მოიაზრება, თუმცა საერთო საგარეო 

პოლიტიკის უქონლობა ამის შესაძლებლობებს ამცირებს. ძველი კონტინენტი ამ 

ეტაპისთვის თვითონ არის მულტიპოლარული და ერთ სუბიექტად მისი გააზრება 

საკმაოდ ნაადრევია. ევროპელი ლიდერები პოზიციების გამყარებისა და ახალი 

როლის შეთვისების სხვადასხვა გზებს სთავაზობენ მოსახლეობას. ერთი ნაწილი 

მოითხოვს ევროკავშირის მხრიდან უფრო „ღირსეული” საგარეო პოლიტიკის 

წარმოებას. შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კი ხსნას ეკონომიკის 

რეფორმირებასა და ევროპის პერიფერიების განვითარებაში ხედავს. მისი 

მოსაზრებით, თუ ევროპას გლობალურ ძალად გადაქცევა სურს, პირველ რიგში შიდა 

პრობლემებს უნდა მიხედოს. 

ევროპარლამენტის მთელ საქმიანობას წარმართავს პარლამენტის ბიურო, 

რომელსაც ხელმძღვანელობს ევროპის პარლამენტის პრეზიდენტი. 2017 წლის 17 

იანვრიდან ევროპის პარლამენტის პრეზიდენტია იტალიელი და 

ევროპელი პოლიტიკოსი ანტონიო ტანიანი. იგი დაიბადა  1953 წლის 8 აგვისტოს 

ქ.რომში. დაამთავრა რომის   ლა საპიენცის  უნივერსიტეტის იურიდიული 

ფაკულტეტი. ახალგაზრდობაში იგი იყო თავჯდომარის მოადგილე  ახალგაზრდულ 

მონარქისტულ ფრონტში  — იტალიური მონარქისტული საბჭოს ახალგაზრდულ 

ორგანიზაციაში, იყო საჰაერო თავდაცვის ოფიცერი, მოგვიანებით - ჟურნალისტი, 

რადიოს  წამყვანი და სპეციალური კორესპოდენტი რამდენიმე  ქვეყანაში, მათ შორის  

საბჭოთა  კავშირში. მონაწილეობდა იურისტებისა და სხვა პირების შეკრებაში, 

რომლებიც დაკავშირებულები იყვნენ  სილვიო ბერლუსკონის კომპანიის 
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ფინინვესტის ინტერესებთან, მათ საფუძველი დაუდეს ჯგუფს „წინ, იტალია! 

ასოციაცია კარგი მმართველობისთვის“ (Forza Italia! Associazione per il buon governo), 

რომელიც გადაიზარდა პარტიაში „წინ, იტალია!“ 1994 წელს ანტონიო ტანიანი 

ევროპარლამენტის დეპუტატი გახდა.  ის იყო პარტიის „წინ, იტალიას“ ფრაქციის 

თავმჯდომარე, ასევე მრავალრიცხოვანი კომისიებისა და დელეგაციების 

ხელმძღვანელი. 2008 წლის მაისში გახდა იტალიის წარმომადგენელი ევროკომისიაში 

და დაინიშნა ტრანსპორტის კომისრად. 2010 წლის  9 თებერვალს  ევროკომისიის 

განახლებულ შემადგენლობაში მიიღო კომისრის პორტფელი სამრეწველო და 

სამეწარმეო საკითხებთან დაკავშირებით და ასევე დარჩა კომისიის ვიცე-

პრეზიდენტის თანამდებობაზე. სადეპუტატო სამსახურს ევროპარლამენტში 

 2017 წელს დაუბრუნდა, როდესაც ვიცე-პრეზიდენტის თანამდებობა დაიკავა. 

ასევე 2014 წლიდან  — განახლებული პარტიის „წინ, იტალიას“ აღმასრულებელი 

კომიტეტის წევრია. 2017 წლის 17 იანვარს  ევროპის პარლამენტის 

პრეზიდენტი გახდა. 

2017 წლის 9 მარტს, ევროკავშირის წევრი-ქვეყნების ლიდერებმა ევროკავშირის 

საბჭოს პრეზიდენტად დონალდ ტუსკი მეორე ვადით აირჩიეს. დონალდ ფრანციშეკ 

ტუსკი  დაიბადა  1957 წლის 22 აპრილს ქ. გდანსკში (პოლონეთი) ხელოსნის ოჯახში. 

1980 წელს  დაამთავრა გდანსკის უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი. 

პოლონეთის პოლიტიკური მოღვაწე, 2007 წლის 16 ნოემბრიდან ეკავა პოლონეთის  

პრემიერ-მინისტრის პოსტი, თანამდებობა დაიკავა მას შემდეგ, როდესაც მისმა 

პარტიამ გაიმარჯვა 2007  წლის ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში. 2014 წლის  30 

აგვისტოს აირჩიეს ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტად.   

ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი: ,ბრიუსელში ჩამოვედი 

ქვეყნიდან, რომელსაც მტიცედ სჯერა ევროპის ერთიანობის. ჩემი ქვეყნის 

მოსახლეობის 80% მომხრეა ევროკავშირის არსებობის და არ ეძებს სხვა 

ალტერნატივებს“, ,, ყოველდღე პასუხი უნდა გავცეთ კითხვებს - ვინ ვართ? როგორ 

შეგვიძლია დავძლიოთ ისეთ გამოწვევები, როგორიცაა კონფრონტაცია უკრაინაში და 

სიტუაცია სირიასა და ლიბიაში“. 

ევროკავშირის საბჭოს ახალი პრეზიდენტი  არის იმ ქვეყნის პრემიერ-

მინისტრი, რომელიც ევროკავშირის სივრცეში ყველაზე უკეთ გაუმკლავდა 

გლობალურ კრიზისს. პოლონეთი იყო ერთობის ერთადერთი ქვეყანა, სადაც 2008-

2011 წწ-ში არ გაღრმავდა ეკონომიკური პრობლემები. იგი აღიარებულია როგორ 

ეკონომიკური წარმატების სიმბოლო. 

,,ჩვენ დავეხმარებით უკრაინას, დავეხმარებით ჩვენს სამხრეთელ მეგობრებს 

მაშინ, როდესაც ჩამოვაყალიბებთ საერთო, ერთაზროვან შეხედულებებს. ჩვენ 

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9E%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0-%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%98
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ერთდროულად უნდა ვიყოთ პასუხისმგებლიანი და მამაცნი. წარმოსახვა და საღი 

აზრი ერთად უნდა იყვნენ -განსაკუთრებით იმ გამოწვევებში, რომლებიც ასე 

დრამატულად მიმდინარეობს ევროკავშირის მეზობელ ქვეყნებში“- აღნიშნა ტუსკმა. 

დონალდ ტუსკის ნომინირება გავლენას ახდენს ევროპაში პოლონეთის 

პოზიციაზე. ევროპელი ლიდერები ერთსულოვნად შეთანხმდნენ ტუსკის 

კანდიდატურაზე, რადგანაც მათ სჭირდებოდათ ახალი, ქარიზმატული ლიდერი 

ევროპის საბჭოში. ,,ჩემი გამოცდილება, როგორც პოლონეთის პრემიერ-მინისტრის, 

აჩვენებს, რომ ორი გამოწვევის - ფინანსური დისციპლინისა და ზრდის შეთავსება 

შესაძლებელია. ბოლო შვიდი წლის განმავლობაში, მას შემდეგ რაც პრემიერის 

პოსტზე ვარ, მივაღწიეთ თითქმის 20%-იან ზრდას და შევინარჩუნეთ ფინანსური 

დისციპლინა“- აღნიშნა პრემიერმა და დასძინა, რომ ევროკავშირი მოძებნის ეფექტურ 

გზას, რათა ეს ორი მიზანი თანადროულად არსებობდეს. ,,რასაც მე გთავაზობთ, ესაა 

კეთილი ნება, ცოტა წარმოსახვა, საინტერესო აღმოსავლეთ ევროპის გამოცდილება 

და, რაღა თქმა უნდა, იმის რწმენა რომ ევროპას აქვს და ექნება აზრი“- ხაზი გაუსვა 

პრემიერმა. 

ევროკომისიის პრეზიდენტი  ჟან კლოდ ჟანკერი  - ლუქსემბურგელი 

პოლიტიკოსი, დაიბადა  1954 წლის 9 დეკემბერს. ევროკომისიის პრეზიდენტია 2014 

წლიდან. იგი იყო ლუქსემბურგის პრემიერ-მინისტრი 1995 წლიდან 2013 წლამდე, 

ასევე ლუქსემბურგის ფინანსთა მინისტრი 1989-200 წლებში. იუნკერი ექვს-ექვსი 

თვით ორჯერ 1997 და 2005 წლებში თავმჯდომარეობდა  ევროპულ საბჭოს. არის 

ერთ-ერთი პატივსაცემი პოლიტიკოსი ევროკავშირში. ითვლება  მაასტრიხტის 

ხელშეკრულების  ერთ-ერთ არქიტექტორად. 

გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი -  მისი სრული სახელი და გვარია 

ანგელა დოროთეა მერკელი (ქალიშვილობის გვარი კასნერი), დაიბადა 1954 წლის 

17 ივლისს გერმანიის ქალაქ ჰამბურგში, პასტორის ოჯახში. 1957 წელს კასტნერები 

გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკაში (გდრ) გადასახლდნენ. ამ ნაბიჯმა ბევრი 

გააოცა. გდრ–ს ხომ გერმანელები "საბჭოთა საოკუპაციო ზონად" მოიხსენიებდნენ. 

დასავლეთ გერმანიიდან გდრ–ში მხოლოდ ისინი გარბოდნენ, ვინც საბჭოთა 

სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობდა. იყო თუ არა ანგელას მამა სუკის, ან გდრ–ს 

შტაზის აგენტი? ამის შესახებ ისტორია დუმს. ფაქტია ის, რომ გდრ–ში მამამისი 

ხელმძღვანელობდა პასტორთა კოლეჯს და არ მონაწილეობდა არავითარ 

ოპოზიციურ მოძრაობაში. 

პასტორის ოჯახში დაბადებულ–აღზრდილი ანგელა ღრმად მორწმუნე იყო. 

ამან ხელი არ შეუშალა ყოფილიყო ჯერ პიონერული ორგანიზაციის, შემდეგ კი 

"თავისუფალი გერმანული ახალგაზრდობის კავშირის" (კომკავშირის 
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აღმოსავლეთგერმანული ვარიანტი) აქტივისტი. სკოლაში ანგელა ბრწყინვალედ 

სწავლობდა. განსაკუთრებით თვალშისაცემი იყო მისი წარმატებები მათემატიკაში, 

ფიზიკასა და რუსულ ენაში. მან სკოლა ფრიადზე დაამთავრა. შემდეგ კი სწავლა 

ლაიფციგის უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტზე განაგრძო. პარალელურად 

ანგელა აქტიურად მუშაობდა "თავისუფალი გერმანული კავშირის" რიგებში, იყო 

მისი რაიონული განყოფილების მდივნის მოადგილე პროპაგანდის დარგში. 

მერკელს თავის დამკვიდრება უდიდესი კონკურენციის პირობებში მოუწია. 

გფრ–ს ქრისტიან–დემოკრატთა რიგებში ხომ უამრავი ცნობილი პოლიტიკოსი იყო. 

ისინი მერკელს ცივად შეხვდნენ. მათი აზრით, ანგელას მსოფლმხედველობა უფრო 

მწვანეებისკენ იხრებოდა, ვიდრე ქრისტიან–დემოკრატებისკენ. სამაგიეროდ, 

მერკელს მფარველობა გაუწია პარტიის ლიდერმა და გერმანიის იმჟამინდელმა 

კანცლერმა ჰელმუტ კოლმა. კანცლერის მფარველობა მართლაც ძალზე წაადგა 

მერკელს. ეს დაეხმარა მას დაემკვიდრებინა თავი ახალ გარემოში. 

არაკეთილმოსურნეებმა უმალ შეარქვეს ანგელას "კოლის გოგონა". 

მერკელის, როგორც პოლიტიკოსის, პოპულარობა იზრდებოდა. მან თავი 

გამოიჩინა როგორც მინისტრის პოსტზე მუშაობისას, ასევე ოპოზიციაში ყოფნისას. 

მერკელი მწვავედ აკრიტიკებდა გერმანიის მაშინდელ კანცლერ შრიოდერს 

ვლადიმერ პუტინთან ზედმეტი მეგობრობისთვის. მერკელმა მხარი დაუჭირა 

აგრეთვე ჯორჯ ბუშს ერაყში ძალის გამოყენებაში. 

ამჟამად არის მეორე ქორწინებაში იოახიმ ზაუერთან, ხოლო პირველი 

მეუღლე გახლდათ ულრიხ მერკელი. რაც შეეხება მის პოლიტიკაში მოღვაწეობას: 

იგი 2005 წლიდან დღემდე არის გერმანიის პირველი ქალი-კანცლერი, მანამდე კი 

1991-1994 წლებში იყო გერმანიის ახალგაზრდობისა და ქალთა მინისტრი, შემდეგ 

1994-1998 წლებში გერმანიის გარემოს დაცვის მინისტრი, 1990 წლიდან არის 

გერმანიის პარლამენტის წევრი. ანგელა მერკელი ბოლო პერიოდში თითქმის 

ყოველთვის ხვდება ჟურნალ “Forbse"-ის მსოფლიოს გავლენიანი ადამიანების 

სიაში.  

გერმანიის კანცლერი სპორტის აქტიური მხარდამჭერიცაა. 2012 წლის 

ევროპის ჩემპიონატის პერიოდში იგი ხშირად ხვდებოდა კამერების ობიექტივში 

გერმანიის ეროვნული ნაკრების მაისურით და არც სტადიონზე იშურებდა ენერგიას 

გულშემატკივრობისათვის. მსოფლიოს ნომერ პირველი ქალბატონი არც ზეიმებზე 

და მოლხენაზე ამბობს უარს, განსაკუთრებით ლუდის სმაზე. ეს ხომ გერმანელების 

დამახასიათებელია. რაც შეეხება დასვენებას, ამისათვის ის მეუღლესთან ერთად 

სტუმრობს ხოლმე სამხრეთ ტიროლს. 
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5.3. პოლიტიკური გარემოს ანალიზის დროს გასათვალისწინებელი  გარემოებები 

 

პოლიტიკური სისტემა მოიცავს ერთმანეთთან მუდმივ ურთიერთმოქმედებაში 

მყოფ  უამრავ დეტალს და ამიტომ ბიზნესის პოლიტიკური გარემოს ანალიზის დროს 

გასათვალისწინებელია  სხვადასხვა გარემოებები. მათ შორის აღსანიშნავია შემდეგი 

საკითხები:   

1. პოლიტიკური რეჟიმი ქვეყანაში და მისი ურთიერთობა სხვა ქვეყნებთან; 

2. სახელმწიფოთაშორისი (რეგიონთაშორისი, ქალაქთაშორისი) შეთანხმებები, 

რომლებიც აინტერესებს ფირმას; 

3. ქვეყნის მონაწილეობა პოლიტიკურ ბლოკებსა და საერთაშორისო 

ეკონომიკურ კავშირებში (შესაძლო გავლენა მომავალ ბიზნესზე: შესაძლებლობები, 

საშიშროებები); 

4. პოლიტიკური პარტიები და საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ქვეყანაში, 

რომლებსაც აქვთ მჭიდრო კონტაქტები ქვეყნის ხელისუფლებასთან, პოლიტიკურ 

პარტიებთან და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან; 

5. ყველაზე ცნობილი პოლიტიკური ლიდერები (მოკლე ბიოგრაფიული 

მონაცემები). 

6. ძირითადი პოლიტიკური პარტიები და ყველაზე გავლენიანი 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ქვეყანაში; 

7. ძირითადი პოლიტიკური მოწინააღმდეგეები, რომლებიც იბრძვიან 

ძალაუფლებისათვის ქვეყანაში, მათი არსებითი და პრინციპული პოზიციები 

ეკონომიკურ, სოციალურ და სამართლებრივ საკითხებში; 

8. რგოლის „ბიზნესი-პოლიტიკა“ დახასიათება (ფირმები, პარტიები, 

ლიდერები); 

9. პარლამენტისა და პრეზიდენტის უახლოესი არჩევნები (ან მათი ანალოგები 

ქვეყანაში), მათი მოსალოდნელი შედეგები და სავარაუდო გავლენა ბიზნესსა და სხვა 

ქვეყნებთან ურთიერთობებზე; 

10.  რეგიონული ხელისუფლების როლი და გავლენა (რეგიონში ფირმის 

შეღწევის გათვალისწინებით); 

11. პოლიტიკური მდგომარეობა ფირმის შეღწევის რეგიონებში; 

12. ქვეყანის პოლიტიკური სტაბილურობა. 

 პოლიტიკური გარემოს შეფასების დროს სათანადო ყურადღება უნდა 

დაეთმოს პოლიტიკური რისკების შეფასებას.  პოლიტიკურ რისკებში  იგულისხმება 

პოლიტიკურ პირობებში მომხდარი ის ცვლილება, რომელსაც კომპანიის 

საქმიანობაზე უარყოფითი გავლენის მოხდენა შეუძლია.   
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პოლიტიკური რისკები შეიძლება სამ ჯგუფად დაიყოს:  

 1. საკუთრების დაკარგვის რისკი –კომპანიამ შეიძლება თავისი საკუთრება 

დაკარგოს კონფისკაციის ან ექსპროპრიაციის შედეგად; 

 2. ოპერაციული რისკი – კომპანიის საქმიანობას ან მის მუშაკებს საფრთხე 

ემუქრება რეციპიენტი ქვეყნის კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებების 

გამო, ასევე ტერორიზმის, საომარი მოქმედებების და სხვ. მიზეზების გამო; 

 3. ტრანსფერტული რისკი  – მთავრობამ შეიძლება კომპანიას შეუზღუდოს 

ფულადი სახსრების გადარიცხვის შესაძლებლობა როგორც ქვეყანაში, ისე მის 

ფარგლებს გარეთ. 

 განასხვავებენ მაკროპოლიტიკურ და მიკროპოლიტიკურ რისკებს. 

მაკროპოლიტიკური რისკები ზემოქმედებენ  ქვეყანაში მოქმედ ყველა კომპანიის 

საქმიანობაზე, ხოლო მიკროპოლიტიკური –  მხოლოდ რომელიმე ერთი კომპანიის ან 

რომელიმე დარგის კომპანიების საქმიანობაზე.  
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თემა 6. ევროკავშირის დემოგრაფიული გარემო 

 

6.1. გლობალური დემოგრაფიული პრობლემა და მისი გავლენა  

ბიზნესის განვითარებაზე 

 

თანამედროვე მსოფლიოს სპეციფიკური თავისებურებაა ისეთი პრობლემების 

გაჩენა, გავრცელება და გამწვავება, რომლებიც თავიანთი ხასიათით ეროვნულ 

ჩარჩოებს გასცდნენ და გლობალურ (საყოველთაო) პრობლემებად გადაიქცნენ.  

გლობალური პრობლემების მახასიათებელი ნიშნებია: 

1. მოცემული პრობლემის საყოველთაო გავრცელების გამო, იგი მთელ 

კაცობრიობას ეხება; 

2. მოცემული პრობლემის არაეფექტიანმა გადაწყვეტამ შეიძლება მთელი 

კაცობრიობა იმსხვერპლოს; 

3. მოცემული პრობლემის გადაჭრა შესაძლებელია მხოლოდ ადამიანთა 

ერთობლივი ძალისხმევით, ანუ მისი გადაჭრა ცალკეული სახელმწიფოს ან 

რეგიონის ჩარჩოში შეუძლებელია. 

გლობალური დემოგრაფიული პრობლემა ორ ასპექტს მოიცავს:  

1. დემოგრაფიული აფეთქება მსოფლიოს განვითარებად ქვეყნებსა და 

რეგიონებში; 

2. მოსახლეობის დემოგრაფიული დაბერება.   

2011 წლის 31 ოქტომბერს პლანეტაზე  მეშვიდმილიარდე მოქალაქე დაიბადა. 

მოსახლეობის რაოდენობის ზრდა განსაკუთრებით მაღალი სიჩქარით მეოცე 

საუკუნის  შუა ხანებში დაიწყო  და ორ პროცენტს მიაღწია. სწორედ ამ პერიოდში 

დაიწყო ლაპარაკი  დემოგრაფიულ აფეთქებაზე.  შემდგომ ეს ტემპი დაეცა და ახლა ის 

მხოლოდ ერთ პროცენტს შეადგენს. შესაბამისად, მეოცე საუკუნეში  80–იან წლებში 

მატება უფრო მაღალი იყო, ვიდრე ამჟამად. თუ ეს ტენდენცია შენარჩუნდა, 2100 

წლისთვის მოსახლეობამ შეიძლება ათ მილიარდს მიაღწიოს  და ეს ზრდა (მისი 99 %) 

ღარიბი ქვეყნების ხარჯზე მოხდება. განვითარებული ქვეყნების მოსახლეობა 

თითქმის უცვლელი დარჩება. მომავალში მოსახლეობის ყველაზე დიდი ზრდა 

აფრიკაშია მოსალოდნლი. მომავალ ას წელიწადში აფრიკის მოსახლეობა, ალბათ, 

ოთხჯერ გაიზრდება. აფრიკის ქვეყნები, აგრეთვე აზიის ზოგიერთი ქვეყანა 

გააგრძელებენ სწრაფ დემოგრაფიულ  ზრდას და მათი მიზანი ეკონომიკური 

განვითარება იქნება. დღეს რესურსების მთავარი მომხმარებელი განვითარებულ 

ქვეყნებში მცხოვრები ადამიანები არიან. თუ მომავლის ათი მილიარდი ადამიანი 
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დღევანდელი ევროპელების ან ამერიკელების ცხოვრების სტილს მიბაძავს, პლანეტა 

ამას დიდხანს ვერ გაუძლებს.  

დემოგრაფიულმა აფეთქებამ XX საუკუნეში კვლავ აქტუალური გახადა 

ინგლისელი მღვდლის მალთუსის იდეები. მალთუსის თეორიის თანახმად, 

მოსახლეობა გეომეტრიული პროგრესიით იზრდება, ხოლო არსებობის საშუალებები 

– არითმეტიკულით. ამის გამო ჩნდება პლანეტის „აბსოლუტური ჭარბმოსახლეობის“ 

პრობლემა. ამჟამად მსოფლიოში მთელი მეცნიერული მიმდინარეობებია, რომლებიც 

ამა თუ იმ ფორმით იზიარებს მალთუსის მოსაზრებებს და აუცილებლად მიიჩნევენ 

დედამიწის მოსახლეობის რაოდენობის კონტროლს, თვით ისეთი ბარბაროსული 

მეთოდებითაც კი, როგორებიცაა: ომები, ბუნებრივი და ანთროპოგენური 

კატასტროფები, ეპიდემიები და სხვა. რა თქმა უნდა, დღესდღეობით მიუღებელია 

დედამიწის მოსახლეობის ბარბაროსული მეთოდებით რეგულირება,  მაგრამ სულაც 

არ არის გამორიცხული მოსახლეობის რაოდენობის რეგულირება თითოეული 

ქვეყნის  შესაძლებლობების მიხედვით. ამის საინტერესო მაგალითს იძლევა ჩინეთი, 

სადაც მოსახლეობის ზრდის შენელება ხდება საკმაოდ ინტენსიური ეკონომიკური 

ზრდის ფონზე.  

უნდა აღინიშნოს, რომ მრავალი სპეციალისტის აზრით, ნამდვილი პრობლემა 

მოსახლეობის ზრდაში კი არა, შემდეგი სახის პრობლემებში მდგომარეობს:  

• არასაკმარისი განვითარება;  

• მსოფლიო რესურსების ამოწურვა და გარემოს განადგურება. 

თანამედროვეობის ერთ-ერთი მთავარი დილემა მოსახლეობის 

დემოგრაფიული დაბერებაა. თანამედროვე ეტაპზე მოსახლეობის დემოგრაფიული 

დაბერება მთელს მსოფლიოში მიმდინარეობს. თუ დღემდე მოსახლეობის დაბერება 

ერთი საუკუნის განმავლობაში მხოლოდ განვითარებულ ქვეყნებში ხდებოდა, 

ამჟამად ეს პროცესი დაიწყო თვით ყველაზე ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებშიც. 

მოსახლეობის დემოგრაფიული დაბერების განმსაზღვრელი ძირითადი ფაქტორებია: 

დაბალი შობადობა, (“დაბერება ქვემოდან”) და სიცოცხლის მაღალი ხანგრძლივობა 

(“დაბერება ზემოდან”). მოსახლეობის დაბერება, ერთი მხრივ, შეიძლება 

განვიხილოთ, როგორც კაცობრიობის წარმატება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 

გაუმჯობესებაში, მედიცინისა და ეკონომიკის განვითარებაში, მრავალი 

დაავადებების აღმოფხვრაში, რაც ზღუდავდა ადამიანთა სიცოცხლის 

ხანგრძლივობას საუკუნეების განმავლობაში. მეორე მხრივ, ეს არის მსოფლიო 

მოვლენა, რომელიც მრავალ პრობლემას უქმნის ქვეყნების ეროვნულ განვითარებას 

და ოჯახების მდგრადობას. 
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პროგნოზების თანახმად, უახლოეს მომავალში მსოფლიოს განვითარებული 

ქვეყნების უმრავლესობა იქნება დემოგრაფიულად დაბერებული, მაგრამ მდიდარი 

(მაღალი პენსია, ცხოვრების კომფორტული პირობები, და ა.შ), განვითარებადი 

ქვეყნების უმრავლესობა კი – დემოგრაფიულად ახალგაზრდა, მაგრამ ღარიბი. 

დღეისათვის მხოლოდ რამდენიმე ქვეყანაა დემოგრაფიულად შედარებით 

ახალგაზრდა და მდიდარი. მაგალითად, სინგაპურში 65 წლისა და უფროსი ასაკის 

მოსახლეობის ხვედრითი წონა არ აღემატება 7%-ს და ამავე დროს მოსახლეობის ერთ 

სულზე გაანგარიშებით 50 ათასზე მეტი დოლარის მთლიანი შიდა პროდუქტი 

იწარმოება.  

დემოგრაფიული დაბერებისათვის  ნეგატიური სოციალურ-ეკონომიკური 

შედეგებია დამახასიათებელი. მათ შორის აღსანიშნავია: 

• დემოსტრუქტურის დეფორმაცია და თაობათა განახლების პროცესის 

დარღვევა, რომელსაც თან სდევს დეპოპულაცია, ერების გადაშენების საშიშროება, 

შრომითი რესურსების ბალანსის დაძაბვა; 

• შრომისუნარიანთა (განსაკუთრებით ფაქტიურად მომუშავეთა) სოციალურ-

დემოგრაფიული დატვირთვის ამაღლება, რაც ძაბავს თაობათა შორის ურთიერთობას 

და ქმნის მათ შორის დაპირისპირებისათვის ნოყიერ ნიადაგს;  

• დასაქმებულთა ეკონომიკური დატვირთვის დონის ამაღლება, მომუშავეთა 

ეკონომიკური დატვირთვის მაღალი ტემპებით ზრდას განსაზღვრავს არა მარტო ის, 

რომ სისტემატურად მატულობს პენსიონერთა რიცხოვნობა და ხვედრითი წონა 

მთელ მოსახლეობაში, არამედ ისიც, რომ ასევე განუხრელად იზრდება მათი 

მოთხოვნილება (თანაც სპეციფიკური), გამოხატული როგორც რაოდენობრივ, ისე 

ხარისხობრივ პარამეტრებში. აღსანიშნავია, რომ აშშ-ში 75 წლის ხანდაზმულის 

სამედიცინო მომსახურება 10-ჯერ მეტი ჯდება, ვიდრე 40 წლის ასაკის პაციენტისა. 

სწორედ ამიტომ სიბერე ძვირადღირებულ ფენომენად ითვლება.  

 

6.2. ევროკავშირის დემოგრაფიული განვითარების ძირითადი  

მაჩვენებლები და ტენდენციები 

    

   2016 წელს ევროკავშირის მოსახლეობამ 502 623 021 ადამიანი შეადგინა. 

აქედან ყველაზე დიდი წილით გერმანიაა წარმოდგენილი - 16.27%. საფრანგეთზე 

მოდის 12.95%, დიდ ბრიტანეთზე - 12.42%, იტალიაზე - 12.06%. ყველაზე მცირე 

წილი აქვს მალტას - 0.08% (ცხრილი 6.1). 
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ცხრილი 6.1. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მოსახლეობა 

 

ევროკავშირის წევრი 

სახელმწიფოები 

მოსახლეობა, 

ადამიანი 

%-ით ეკ-ის  

მოსახლეო-

ლეობასთან 

ტერიტორია,  

კვ კმ    

%-ით ეკ-ის 

ტერიტო- 

რიასთან  

მოსახლეობის 

სიმჭიდროვე, 

ადამიანი/კვ კმ 

 ევროკავშირი  502 623 021 100 4324782 100 116,0 

ავსტია  8 443 018 1.67 83858 1,9 99,7 

ბელგია  11 094 850 2.15 30510 0,7 352,0 

 ბულგარეთი  7 364 570 1.49 110994 2,5 66,35 

 კვიპროსი  862 011 0.16 9250 0,2 86,6 

 ჩეხეთი  10 505 445 2.1 78866 1,8 132,8 

 დანია  5 573 894 1.1 43094 1,0 128,1 

 ესტონეთი  1 294 486 0.27 45226 1,0 29,6 

 ფინეთი  5 401 267 1.07 337030 7,6 15,8 

 საფრანგეთი  65 327 724 12.95 643548 14,6 99,6 

 გერმანია  81 843 743 16.27 357021 8,1 229,9 

 საბერძნეთი  11 290 067 2.25 131940 3,0 85,4 

 უნგრეთი  9 932 000 1.99 93030 2,1 107,8 

 ირლანდია  4 582 707 0.89 70280 1,6 64,3 

 იტალია  59 394 207 12.06 301320 6,8 200,4 

 ლატვია  1 971 763 0.44 64589 1,5 35,0 

 ლიტვა  2 883 641 0.65 65200 1,5 51,4 

 ლუქსემბურგი  524 853 0.1 2586 0,1 190,1 

 მალტა  417 546 0.08 316 0,0 1305,7 

 ნიდერლანდები  
16 730 348 3.3 41526 0,9 396,9 

 პოლონეთი  38 538 447 7.6 312685 7,1 121,9 

 პორტუგალია  10 542 398 2.12 92931 2,1 114,4 

 რუმინეთი  21 355 849 4.26 238391 5,4 90,2 

ესპანეთი  46 196 276 9.18 504782 11,4 93,4 

 სლოვაკეთი  5 404 322 1.08 48845 1,1 110,8 

 სლოვენია  2 055 496 0.41 20253 0,5 101,4 

 შვედეთი  9 482 855 1.87 449964 10,2 20,6 

დიდი 

ბრიტანეთი  

63 456 584 12.42 244820 5,5 251,7 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ireland.svg?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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  ზოგადად, ევროკავშირი გამოირჩევა საკმაოდ რთული დემოგრაფიული 

სიტუაციით. პირველ რიგში, ეს არის დაბალი შობადობის და ბუნებრივი ზრდის 

დაბალი დონე: საბერძნეთში, ესპანეთში, იტალიაში, გერმანიაში (10%-მდე). 

გერმანიაში მოსახლეობის შემცირებაც კი არსებობს. ამავდროულად, მოსახლეობის 

ასაკობრივი შემადგენლობა იცვლება ბავშვთა ასაკის პროპორციის შემცირების 

მიმართულებით და ხანდაზმული ასაკის პროპორციით იზრდება - 

ანალიტიკოსების განცხადებით, 2050 წლისთვის ევროკავშირის მოსახლეობის 50%-

ზე მეტი იქნება. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის 

მონაცემებით, ევროკავშირში მცხოვრები ფართომასშტაბიანი ორგანიზაციის გარეშე 

ცხოვრების დონე 18% -ით შემცირდება.  

 მიგრაცია. შეიცვალა რეგიონის როლი გარე მოსახლეობის მიგრაციის 

გლობალურ სისტემაში. თუ დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენების დროიდან ევროპა 

ემიგრაციის ძირითადი წყარო იყო, ახლა ის გახდა შრომითი იმიგრაციის მთავარი 

მსოფლიო ცენტრი. ემიგრანტები ძირითადად ჩართულები არიან სამშენებლო, 

საავტომობილო და საავტომობილო მანქანებში. 

 მოსახლეობის სიმჭიდროვე. დასავლეთის ნაწილის ქვეყნები ყველაზე მეტად 

არიან დასახლებულნი ევროკავშირის ქვეყნებში. ამ რეგიონში მოსახლეობის 

განაწილება ძირითადად განისაზღვრება ქალაქების გეოგრაფიით. ურბანიზაციის 

დონე 70-90% -ს შეადგენს. ევროპაში, 1970-იან წლებში დაიწყო სუბურბანიზაციის 

პროცესი - დაბინძურებული ქალაქებიდან მოსახლეობის გარეუბნებში და 

სოფლებში გადინება. 

 რელიგია. დასავლეთ ევროპაში დომინანტი რელიგია ქრისტიანობაა. სამხრეთ 

ევროპაში  ჭარბობს კათოლიციზმი, ჩრდილოეთში - პროტესტანტიზმი. საშალოდ 

ისინი სხვადასხვა პროპორციით არიან წარმოდგენილნი. სამხრეთ-აღმოსავლეთი 

ევროპაში გავრცელებულია მართლმადიდებლობა. ეროვნულ რელიგიურ ნიადაგზე 

კონფლიქტები წარმოიქმნება ზოგიერთ ქვეყანაში (მაგალითად, დიდ ბრიტანეთში). 

 ეროვნული შემადგენლობა. ევროპის მოსახლეობის ეროვნული შემადგენლობა 

საკმაოდ ჰომოგენურია, ვინაიდან რეგიონის მრავალი ხალხის უმრავლესობა 

ეკუთვნის ინდოევროპულ ენობრივ ოჯახს. არსებობს მონონაციონალური 

სახელმწიფოები (ირლანდია, შვედეთი, დანია, გერმანია, ავსტრია, იტალია). 

არსებობს ერთი ერის უპირატესობის მქონე ქვეყნები, მაგრამ ეროვნული 

უმცირესობებით (დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი, ესპანეთი). ასევე არსებობს 

ორეროვანი ქვეყნები (ბელგია), უფრო რთული ეროვნული შემადგენლობით. 



112 
 

  თანამედროვე დემოგრაფიული პროცესები ევროკავშირის ქვეყნებში 

შეესაბამება გლობალურ დემოგრაფიულ ტენდენციებს და გამოწვეულია 

მოსახლეობის ახალი ტიპის რეპროდუქციის ფორმირებით, რომლის ძირითადი 

მახასიათებლებია შობადობისა და სიკვდილიანობის შემცირება, სიცოცხლის 

ხანგრძლივობის ზრდა და საზოგადოების დაბერება. ამ ტიპის მოსახლეობის 

რეპროდუქცია უახლოეს მომავალში განსაზღვრავს ევროკავშირის დემოგრაფიულ 

ლანდშაფტს და მნიშვნელოვან გავლენას იქონიებს ევროკავშირის ქვეყნებისა და 

მთლიანად რეგიონის ეკონომიკურ განვითარებაზე. 

  ევროკავშირის ქვეყნებში თანამედროვე დემოგრაფიული ცვლილებების 

შედეგია შრომისუნარიანი ასაკის მოსახლეობის შემცირება, ეკონომიკურად 

აქტიური მოსახლეობის წილის შემცირება მოსახლეობის მთლიან რაოდენობაში და 

დასაქმებულ მოსახლეობაზე ტვირთის ზრდა. სახელმწიფო ბიუჯეტის, ჯანდაცვის 

სისტემის და სოციალური უსაფრთხოების დამატებითი სირთულეები არსებობს. 

გასული სამი ათწლეულის მანძილზე, ჯანდაცვის ხარჯების წილი, მაგალითად, 

ევროკავშირის ქვეყნების მთლიანი შიდა პროდუქტის თითქმის გაორმაგდა. 

 

6.3. მიგრაციული პროცესები ევროკავშირში 

 

ევროკავშირზე მნიშვნელოვანი ნეგატიური ზეგავლენა მოახდინა მიგრაციის 

ტალღამ, რომელიც „არაბული გაზაფხულის“ შემდგომ გაიზარდა და ევროპას 2015 

წელს დაატყდა თავს. ევროკავშირის ქვეყნებში ახლო აღმოსავლეთიდან და 

ჩრდილოეთ აფრიკიდან რამდენიმე მილიონი ადამიანი ჩამოვიდა. განსაკუთრებით 

დიდი რაოდენობით მიგრანტი საბერძნეთში, იტალიაში, გერმანიაში, ავსტრიასა და 

შვედეთში აღმოჩნდა. მიგრანტების რიცხვის სწრაფი ზრდა მძიმედ დააწვა ბიუჯეტს 

და სოციალურ ინფრასტრუქტურას, ასევე გამოიწვია ადგილობრივი მოსახლეობის 

უკმაყოფილება და ყოველდღიური კონფლიქტები.  სხვა კულტურისა და 

ცივილიზაციის ხალხის მასობრივი მიღების გარდა, ევროპელი მოსახლეობის შიშს 

მიგრანტების მიერ მათთვის სამუშაო ადგილების შესაძლო წართმევაც იწვევს. 

ევროკავშირის მთელ რიგ ქვეყნებში უმუშევრობის დონე არ მცირდება და ხოლო 

ახალგაზრდებში ეს მაჩვენებელი საშუალოდ 20%-ს უტოლდება. 

ევროპაში ლტოლვილთა კრიზისი გრძელდება. სირიიდან, ერაყიდან, 

ავღანეთიდან და აფრიკიდან მომავალი მიგრანტები ნებისმიერ ფასად ცდილობენ 

ევროპაში მოხვედრას. მათი უმრავლესობა სირიიდან ომს და სიღარიბეს გამოქცეული 

მუსლიმები არიან. ევროპაში მუსლიმების მიგრირების პროცესი ათწლეულებია 

გრძელდება, მაგრამ ბევრი მიგრანტთა ამჟამინდელ კრიზისს მასშტაბებით მხოლოდ 
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მეორე მსოფლიო ომის დროინდელ ხალხთა გადასახლებებს ადარებს. ფაქტი ერთია - 

ევროპა ჰუმანიტარული, პოლიტიკური, სამართლებრივი და მორალური კრიზისის 

წინაშე დგას. გადაწყვეტილება სასწრაფოდ არის მისაღები, ხოლო ერთიანი პოზიცია 

ევროკავშირის ქვეყნებში უბრალოდ არ არსებობს. ჰუმანიტარულმა კრიზისმა 

ევროკავშირის ერთიანობაც დააყენა საფრთხის ქვეშ - გერმანიაში შენგენის ზონის 

დატოვების შესაძლებლობასაც არ გამორიცხავენ.  ყველაზე გულუხვი მიგრანტების 

მიმართ გერმანია აღმოჩნდა. ქვეყნის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ 

გერმანია 800 000-მდე თავშესაფრის მაძიებელს მიიღებს. ევროკავშირის სხვა 

სახელმწიფოები კი უარს აცხადებენ დიდი რაოდენობით მიგრანტების მიღებაზე და 

გერმანიას აკრიტიკებენ - რადგან გერმანიის მოქალაქეობა მათ ევროკავშირში 

თავისუფალი მიმოსვლის საშუალებას მისცემს. ამის პარალელურად, ხორვატია 

მიგრანტების დიდ რაოდენობას გზავნის უნგრეთისა და სლოვენიის საზღვრებთან. ეს 

უკანასკნელნი კი მათ უკან აბრუნებენ ხორვატიაში და დამცავ კედლებს აშენებენ 

საზღვრებთან. მიგრანტების საკითხის გადაჭრას გერმანია კვოტირების სისტემის 

შემოღებით ცდილობს - 160 000 მიგრანტი ევროკავშირის ყოველ სახელმწიფოში. 

მაგრამ, ამის კატეგორიული წინააღმდეგნი არიან აღმოსავლეთი და ცენტრალური 

ევროპის ქვეყნები. რა თქმა უნდა, ჰუმანურია, როდესაც ადამიანებს, რომლებმაც 

საკუთარი და საკუთარი შვილების სიცოცხლე ერთ ნავს მიანდეს - კარი გაუღო და 

ახალი ცხოვრების იმედი მისცე და არაჰუმანურია, როდესაც მათ კედლებს ახვედრებ. 

თუმცა, ყველაფერი ისე მარტივად არ არის, როგორც ერთი შეხედვით შეიძლება 

ჩანდეს. აღსანიშნავია, რომ ათასობით მიგრანტს შორის მხოლოდ ლტოლვილები არ 

არიან. ბევრი მათგანი სირიიდან და სხვა ადგილებიდან მართლაც სიკვდილს 

გამოექცა. თუმცა, დიდი ნაწილი უკვე ნაპოვნი თავშესაფრიდან უკეთესი ცხოვრების 

საძიებლად წამოვიდა ევროპისკენ. ისინი თურქეთის, იორდანიის და ლიბანის 

თავშესაფრებიდანაც მოდიან. ლტოლვილების უმრავლესობა დასავლეთ ევროპისკენ, 

უფრო ზუსტად კი, გერმანიისკენ მიიწევს. ცხადია, ვერ გააკრიტიკებ ადამიანს 

იმისთვის, რომ უკეთესი ცხოვრება უნდა.  მაგრამ რჩება მორალური და 

სამართლებრივი კითხვა - როგორ უნდა მოიქცეს ევროკავშირი? ყველა ქვეყანამ 

გერმანიის მაგალითს უნდა მიბაძოს და შეუშვას მსურველების დიდი ნაწილი, თუ 

კარი ჩაუკეტოს თავშესაფრის მაძიებელ მიგრანტებს. ადამიანის უფლებათა 

დეკლარაციის მიხედვით, ლტოლვილს აქვს უფლება მოითხოვოს და ჰქონდეს 

თავშესაფარი. რა შედეგებს მოუტანს ევროპას ლტოლვილების ნაკადის მიღება. ამ 

ყველაფრის მიღმა ღრმა პოლიტიკური პროცესები დგას. ევროპის ნაწილი მზად არის 

მიგრანტების მისაღებად, თუმცა ანტიმიგრაციული ჯგუფებიც მრავლად გაჩნდა. ეს 

ჯგუფები ფიქრობენ, რომ მუსლიმთა მიგრაცია სამუდამოდ შეცვლის ევროპაში 
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კულტურულ ბალანსს. ევროპა ცვლილებების შიშმა შეიპყრო და ეს შიში ლოგიკურია. 

თავშესაფრის მაძიებელთა დიდი ნაწილი, 70%, მუსლიმი მამაკაცია. არ ხდება მათი 

იდენტიფიკაცია - შესაბამისად, ისლამური სახელმწიფოს ტერორისტები მარტივად 

შეიძლება მოხვდნენ ევროპის ფართოდ გაღებულ კარებში და ევროპელების 

უსაფრთხოება დააყენონ ეჭვქვეშ. ისლამური სახელმწიფო თავის ერთ-ერთ მიზნად 

სწორედ ევროპის ისლამიზაციას ისახავს. როგორც ამბობენ, გამარჯვებულია ის, 

ვისაც უკეთესი დემოგრაფიული მდგომარეობა აქვს. ევროპის ყველა ქვეყანა 

განიცდის დემოგრაფიულ კრიზისს, ხოლო მუსლიმ მოსახლეობაში შობადობა 

ყოველთვის მაღალია. მომავალში ამან შესაძლოა ევროპაში დემოგრაფიული 

ვითარება მუსლიმების სასარგებლოდ შეცვალოს. ასევე, გამოცდილება გვიჩვენებს, 

რომ მუსლიმები ძალიან ნელა და ძნელად ინტეგრირდებიან ევროპაში - რადგან 

სრულიად განსხვავებული ღირებულებები და აზროვნება გააჩნიათ. ევროპაში 

დაბადება და ცხოვრება სულაც არ ნიშნავს ისლამური ექსტრემიზმისგან გამიჯვნას - 

პირიქით, ხშირ შემთხვევებში სწორედ ევროპელი მუსლიმები ხდებიან რადიკალი 

ისლამისტები. მოკლედ რომ ვთქვათ, ევროპელების შიში ევროპის შესაძლო 

ისლამიზაციასთან დაკავშირებით საფუძველს მოკლებული არ არის. აღმოსავლეთ 

ევროპის ქვეყნებში მიგრანტების მისაღებად საჭირო ეკონომიკური და სოციალური 

პირობები არ არსებობს. ამ ქვეყნებს ჯერ ნაცისტური გერმანიის, შემდეგ კი საბჭოთა 

მარწუხებიდან თავის დაღწევა დიდი მსხვერპლის ფასად დაუჯდათ. მათ დიდი 

ბრძოლების ფასად მიაღწიეს თავისუფლებას და ეს თავისუფლება ჯერ კიდევ მყიფეა 

რუსული საფრთხის გამო. ამიტომ ბუნებრივია, რომ არ სურთ ახალი მუსლიმური 

ეთნიკური უმცირესობა. ისინი აცნობიერებენ, რომ ამ ყველაფერს საკუთარი 

პოლიტიკური ფასი და შედეგი ექნება მომავალში. ბევრი პოლიტოლოგი ფიქრობს, 

რომ ლოიალური პოლიტიკის შემთხვევაში მოსალოდნელია მიგრანტების ახალი 

ტალღების წარმოშობა, რადგან ახლო აღმოსავლეთში და აფრიკაში ვითარება 

მხოლოდ უარესისკენ შეიძლება შეიცვალოს ახლო მომავალში. შესაბამისად, 

ევროპაში წამოსვლის მსურველების რაოდენობა გეომეტრიული პროგრესიით 

გაიზრდება. ეს პროცესი მართლაც შეიძლება გახდეს შეუქცევადი, რადგან ევროპაში 

ცხოვრების მსურველთა რიგი დაუსრულებელია. დღეს ევროკავშირი ებრძვის 

შედეგებს, და არა მიზეზებს. თუმცა, მიზეზების აღმოფხვრის გარეშე ამ 

პრობლემასთან გამკლავება რთული იქნება.  

მიუხედავად იმისა, რომ 2016 წელს მიგრაციული ნაკადი ორი მესამედით 

შემცირდა, ევროპის ქვეყნების საზოგადოებებში უკმაყოფილება კვლავ რჩება. 2016 

წლის ბოლოს ევროკავშირის 15 ქვეყანაში ჩატარებული დიდი გამოკითხვის 

თანახმად, საბერძნეთში მოსახლეობის 86%-მა განაცხადა, რომ სურს საკუთარ 
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ქვეყანაში ნაკლები მიგრანტი იხილოს. იტალიაში ეს მონაცემი 75%-ს შეადგენს, 

გერმანიაში - 64%-ს.  

ეთნოკონფესიურ შეიარაღებულ კონფლიქტებს და ისლამური ექსტრემიზმის 

გაძლიერებას ერაყსა და სირიაში უკავშირდება ევროპაში ტერორისტული საფრთხის 

ზრდაც. ევროპაში გრძელდება ისლამისტების დემონსტრაციული ტერორისტული 

აქტები, რომელშიც ევროკავშირის ქვეყნების მოქალაქე მუსლიმებიც აქტიურად არიან 

ჩართულნი. 

მიგრაციულმა კრიზისმა გამოიწვია დაპირისპირება ძველ და ახალ ევროპას 

შორის და ხელი შეუწყო ბებერ კონტინენტზე ევროსკეპტიციზმის და მემარჯვენე 

პოპულიზმის ზრდას. 2015-16 წლების განმავლობაში ევროკავშირმა ვერ მიაღწია 

შეთანხმებას, რომლის თანახმადაც მოახერხებდა მიგრანტების ნაკადის 

რეგულირებას და ევროკავშირში უკვე შესული ადამიანების ბედის გადაწყვეტას. 

გერმანიის და საფრანგეთის შემოთავაზებული იდეა მიგრანტთა მიღების 

სავალდებულო კვოტების შესახებ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან, 

განსაკუთრებით კი, პოლონეთის, უნგრეთისა და სლოვაკეთის მხრიდან ძლიერ 

წინააღმდეგობას შეხვდა.  
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თემა 7. ევროკავშირის ეკონომიკური გარემო 

  

7.1. ევროკავშირის ეკონომიკური სისტემა 

 

ეკონომიკური სისტემა ემსახურება შეზღუდული რესურსების განაწილებასა 

და მომხმარებელთა მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას. ეკონომიკური სისტემები, 

მრავალფეროვანია. ეკონომიკურ ლიტერატურაში მათი კლასიფიკაციის   ნიშნებად 

მიღებულია: 

1. საკუთრების ფორმა წარმოების საშუალებებზე;  

2. ეკონომიკური საქმიანობის კოორდინაციისა და მართვის ხერხი.  

ამ ნიშნებით განასხვავებენ: 

• მბრძანებლურ ანუ ცენტრალიზებულ ეკონომიკას;  

• საბაზრო ეკონომიკას ანუ თავისუფალი კონკურენციის ეპოქის 

კაპიტალიზმს;  

• შერეულ ეკონომიკას. 

     მბრძანებლური ანუ ცენტრალიზებული ეკონომიკის პირობებში საწარმოთა 

უმეტესი ნაწილი სახელმწიფო (საზოგადოებრივ) საკუთრებაშია. საბაზრო 

ეკონომიკისათვის დამახასიათებელია კერძო საკუთრება, საბაზრო სისტემა და 

თავისუფალი ფასები. ამ ეკონომიკურ სისტემაში რესურსების განაწილება წარმოებს 

სახელმწიფოს მონაწილეობის გარეშე, საბაზრო ურთიერთობებში მონაწილე 

სუბიექტების მიერ, რომლებიც ხელმძღვანელობენ პირადი ინტერესებით, მაგრამ მათ 

საქმიანობას წარმართავს “უხილავი ხელი”. ამ უკანასკნელის მეშვეობით ხდება კერძო 

(პირადი) და საზოგადოებრივი ინტერესების შეხამება.  კაპიტალიზმი  ხშირად 

გამნიხილება არა როგორც უბრალოდ ეკონომიკური სისტემა, არამედ თავისთავადი 

იდეოლოგიაც, რომელიც განსაკუთრებით კერძო საკუთრებას იცავს, უდიდეს 

მნიშვნელობას კონკურენციის დადებით მხარეებს ანიჭებს და მიიჩნევს, რომ 

საყოველთაო კეთილდღეობა მხოლოდ კერძო ინტერესის შედეგი შეიძლება იყოს. 

თანამედროვე პირობებში არც ცენტრალიზებული და არც საბაზრო ეკონომიკა 

წმინდა სახით არ არსებობს. იგი ფაქტობრივად ორივე მათგანის კომბინაციაა, ე.ი. 

შერეულია. ამასთან, ეს შეხამება განსხვავებულია ქვეყანათა მიხედვით. ქვეყნის 

ეკონომიკაში სახელმწიფოს როლის  შეფასების მაჩვენებლად მიღებულია მთლიანი 

ეროვნული პროდუქტის მიმართ პროცენტებში გაანგარიშებული ცენტრალიზებული 

სახელმწიფო დანახარჯები და შემოსავლები. 

   ყოველი ქვეყნის ეკონომიკური სისტემა ასახავს მის ისტორიას, ტრადიციებს, 

იმედებსა და პოლიტიკას. ის, რაც მნიშვნელოვანია ერთი კულტურისათვის, 



117 
 

სრულიად მიუღებელია მეორისათვის და პირიქით. ამასთან, ყოველ ქვეყანას აქვს 

თავისი პრობლემები, მათი გადაჭრის საკუთარი ხერხები, მეთოდები და 

საშუალებები.  

   დაარსების ეტაპზე, ევროპის ეკონომიკური გაერთიანება შედგებოდა იმ 

ქვეყნების ეკონომიკური გაერთიანებისაგან, რომელთაც 1930-იანი წლების ადრეულ 

ეტაპზე საყოველთაო კრიზისის შედეგად მიღებულ გამოცდილებაზე ბევრი რამ 

ისწავლეს.  იმ პერიოდში გაერთიანების ეკონომიკა კეინზის მოდელს ეფუძნებოდა. 

ამ  მოდელისათვის დამახასიათებელი იყო შემდეგი თავისებურებები: 

• ბაზრები საკუთარი მექანიზმების ამარაა დარჩენილი და სულაც არ არის 

აუცილებელი ეკონომიკა სამუშაო ადგილების შექმნით დაბალანსდეს. პირიქით, 

სახელმწიფომ მაკროეკონომიკური პოლიტიკის საშუალებით უნდა უზრუნველყოს 

ეროვნული ეკონომიკის სტაბილიზაცია.  

• სტაბილიზაციის ფუნქცია შედგება ეკონომიკური ციკლის საწინააღმდეგო 

ფულად–საკრედიტო და ფისკალური პოლიტიკისაგან. კრიზისის პერიოდში, 

ცენტრალურმა ბანკებმა უნდა შეამცირონ საპროცენტო განაკვეთები, რათა ხელი 

შეუწყონ ინვესტიციებს და სამომხმარებლო ბაზრის განვითარებას, ხოლო 

სახელმწიფოს ვალდებულებაა, ხელი შეუწყოს ზოგადად ეკონომიკურ მოთხოვნებს 

გადასახადების შემცირებითა და/ან სახელმწიფო დანახარჯების გაზრდით, ანუ ე.წ. 

ფისკალური პოლიტიკით.  

• სახელმწიფო პოლიტიკამ უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილების 

ხელმისაწვდომობა ეკონომიკური პროგრესის კვალდაკვალ. ამავე დროს, 

აუცილებელია ხელფასების გაზრდა იმავე სისწრაფით, როგორითაც მთლიანი 

ეკონომიკური განვითარება მიმდინარეობს.  

• სოციალური უზრუნველყოფის სისტემებს ევალება ქვეყნის საყოველთაო 

კეთილდღეობის უზრუნველყოფა, რაც მთლიან შიდა პროდუქტში სოციალურ 

სფეროზე (იზრდება სოციალური უსაფრთხოების ბენეფიტების კვოტებიც) 

საბიუჯეტო დანახარჯებს ზრდის; ეკონომიკურ პოლიტიკასთან ერთად, 

სახელმწიფოს უნდა შეეძლოს საზოგადოების მომსახურებების (განათლება, 

ჯანმრთელობის დაცვა, ინფრასტრუქტურა) განხორციელება. გარდა ამისა, 

ფისკალური პოლიტიკის მიზანია მეტი სოციალური სამართლიანობის (ხელახალი 

გადანაწილება) უზრუნველყოფა. 

   კეინზის მოდელის საფუძველზე, ევროგაერთიანებამ მანამდე არნახულ 

ეკონომიკურ ზრდას მიაღწია. გაძლიერდა ევროპის ინტეგრაცია სასაქონლო, 

მომსახურებების, შრომისა და კაპიტალის ბაზრებზე, რის შედეგადაც, უფრო მეტად 

დაიყო შრომის ბაზარი, გაძლიერდა საწარმოო ძალები და ევროკავშირის ყველა 
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მოქალაქის სასარგებლოდ შემცირდა საწარმოო ხარჯები.  1960-იან წლებში, ევროპის 

გაერთიანება გახდა მსოფლიოში ყველაზე წარმატებული ეკონომიკური კავშირი. 

სულ მალე აშკარა გახდა, რომ ევროპის ეროვნულ ეკონომიკებს შორის მზარდი 

თანამშრომლობა და ურთიერთობები ეკონომიკის ეროვნულ პოლიტიკას 

არაეფექტიანს ხდიდა. შესაბამისად, დაიწყო სხვადასხვა გეგმის განხილვა 

ეკონომიკური და ფულადი პოლიტიკის ევროპიზაციის მიზნით. აღნიშნული 

პოლიტიკა მოიაზრებდა ქვეყნების ფისკალური და სოციალური პოლიტიკის მეტ 

კოორდინაციას.  

1970–იანი წლების დასაწყისში, აღნიშნული მიგნებები აისახა „ვერნერის 

გეგმის“ პროექტებში. საერთო ევროპული ვალუტის შემოღებასთან ერთად, ეს 

პროექტები ასევე ითვალისწინებდა ეკონომიკური პოლიტიკის ევროპულ 

(ეკონომიკური მმართველობა) ყაიდაზე გადაყვანას და ევროპული ფისკალური 

პოლიტიკისა (ფისკალური კავშირის) და სოციალური პოლიტიკის (სოციალური 

კავშირის) ევროპიზაციას. თუმცა, 1970–იანი წლების შუა პერიოდში გაჩენილი 

გლობალური ეკონომიკური კრიზისის გამო, გეგმების განხორციელება ვერ 

მოხერხდა.  

1970-იანი წლების ბოლოს, კეინზის მოდელის გამოყენება გარკვეულწილად 

შემცირდა გლობალური ეკონომიკური კრიზისის შედეგად გაჩენილი ტოტალური 

უმუშევრობისა და მაღალი ინფლაციის (სტაგფლაციის) გამო. სწორედ ამ პერიოდში 

სრული ტრიუმფით შემოვიდა ნეოლიბერალიზმი. ნეოლიბერალური მოდელი 

კეინზის მოდელის ანტიპოდია. იგი შედგება შემდეგი ძირითადი ეკონომიკური და 

სოციალური პოლიტიკის ელემენტებისაგან: 

• ბაზარი თავად ზრუნავს საკუთარ ჰარმონიზაციაზე. სახელმწიფოს 

ინტერვენცია მინიმალურია. სახელმწიფოს წილი მთლიან შიდა პროდუქტში, ანუ 

მთავრობის ხარჯვის კოეფი ციენტი მცირდება საბიუჯეტო დანახარჯების და 

გადასახა დების შემცირებით.  

• ფინანსური პოლიტიკა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტის 

დაბალანსებას საშუალოდ მთელი ეკონომიკური ციკლის მანძილზე. სახელმწიფო 

დეფიციტი მცირდება. ნეოლიბერალური მიმართულება ეფუძნება მოსაზრებას, 

რომლის მიხედვითაც, სახელმწიფო დეფიციტი ნებისმიერ დონეზე მიუღებელია.  

• ფულადი პოლიტიკის მთავარი ამოცანა ინფლაციის თავიდან აცილებაა. 

ფულის გამოსვლა ბაზარზე უნდა იზრდებოდეს წარმოების პოტენციალის ზრდის 

კვალდაკვალ. სახელმწიფომ თავი უნდა შეიკავოს ეკონომიკურ ციკლზე გავლენის 

მოხდენის მიზნით ფულადი პოლიტიკის ინსტრუმენტების გამოყენებისაგან.  
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• ნომინალური ხელფასების ოდენობა წარმოების განვითარების 

პროპორციულად იზრდება. ინფლაციის დასამარცხებლად ხელფასების გაზრდისას, 

არ უნდა იქნეს გათვალისწინებული წინა ინფლაციის მაჩვენებლები. წესით, 

ხელფასების დონეები განსხვავებული იქნება დარგების, რეგიონებისა და 

კომპანიების მიხედვით. გამომდინარე იქიდან, რომ არსებობს უმუშევრობის მაღალი 

მაჩვენებელი, ხელფასების მატების დონე შეიძლება ჩამორჩებოდეს წარმოების 

ზრდის მაჩვენებელს.  

• ეკონომიკის სფეროში მომარაგების ფაქტორების გასაძლიერებლად, 

მინიმუმამდე უნდა შეიზღუდოს საყოველთაო კეთილდღეობის პოლიტიკა. 

დემოგრაფიული ცვლილება, დაბალანსებული ბიუჯეტებისა და საერთაშორისო 

კონკურენციის საჭიროება არის ის ფაქტორები, რომლებიც იწვევენ კრიზისს 

სოციალური უზრუნველყოფის სისტემებში.  

• სახელმწიფო ბიუჯეტის დანახარჯებისა და სოციალური უზრუნველყოფის 

ბენეფიტების კვოტების შემცირებისას, სახელმწიფო საკუთრებაში საჭიროა რაც 

შეიძლება მეტი მომსახურების (ჯანდაცვის, განათლების დაწესებულებები; 

საყოფაცხოვრებო/სატრანსპორტო მომსახურებები და ინფრასტრუქტურა) 

პრივატიზება. ფისკალური პოლიტიკა არ უნდა შეეხოს შემოსავლების პირველად 

გადანაწილებას. მისი 

ნეოლიბერალური ფილოსოფია ევროპის ინტეგრაციის პროცესში, ძირითადად, 

გამოჩნდა საერთო ბაზრისა და ეკონომიკური და სავალუტო კავშირის პროექტების 

განხორციელებისას. „ერთიანი ევროპული ბაზარი“ და ეკონომიკისა და სავალუტო 

კავშირი გახდა ძირითადი ბირთვი ნეოლიბერალური მოდელის 

განსახორციელებლად.  

ნეოლიბერალიზმის ტრიუმფის მთელი ლოგიკა მდგომარეობდა იმის 

მტკიცებაში რომ არ არსებობს სხვა ეფექტიანი და სიცოცხლისუნარიანი 

ალტერნატივა. ფართოდ გავრცელდა აზრი, რომ სოციალური სამართლიანობის 

უზრუნველყოფა შეიძლებოდა მხოლოდ ეკონომიკური ეფექტიანობის მეშვეობით და  

ეს პროცესი მართული უნდა ყოფილიყო გლობალური ბაზრების მოთხოვნების 

შესაბამისად.  

ნეოლიბერალიზმის შედეგად გარდაუვალი გახდა დემოკრატიის, საჯარო 

სფეროსა და სოციალური მობილობის მკვეთრი ვარდნა და უთანასწორობის ზრდა. 

თუმცა შვედეთის მაგალითი გვიჩვენებს, რომ სოციალურ სამართლიანობას შეუძლია 

ეკონომიკური ეფექტიანობისა და, შესაბამისად, ფართო საზოგადოებრივი 

სერვისების შექმნა. შვედეთის ახალი დინამიკური მოდელი ამტკიცებს, რომ 

წარმატებული მოდერნიზაციისათვის არა მხოლოდ საჭირო, არამედ აუცილებელიც 
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არის, რომ ქვეყანამ ეკონომიკური კონკურენტუნარიანობისაკენ სწრაფვა შეუსაბამოს 

სოციალურ ერთობასა და თანასწორ გადანაწილებას. ის აგრეთვე მიუთითებს, რომ 

ნეოლიბერალიზმი, რომელიც უარყოფს ძირითად სოციალ-დემოკრატიულ 

ფასეულობებს, არ არის ყველაზე ეფექტიანი გზა მდიდარი და ეფექტიანი ეკონომიკის 

შექმნისათვის. დღესდღეობით წარმატებულ მოდელებს შორის არ არსებობს ისეთი 

ქვეყნები, რომლებმაც მნიშვნელოვნად შეამცირეს სოციალური ხარჯები, 

რადიკალურად შეზღუდეს სახელმწიფოს ჩარევა და მინიმიზაციისაკენ წაიყვანეს 

სოციალური პარტნიორობა. წარმატებულნი არიან ის ქვეყნები, რომლებმაც 

მოახერხეს თავიანთი ინსტიტუტების ადაპტირება. ეს არის არა ბაზრის მოქნილობის, 

არამედ იმ პოლისებისა და რეგულაციების დამსახურება, რომლებმაც წარმატებები 

განაპირობეს. ეს მოსაზრება დასტურდება არა მხოლოდ შვედეთისა და სხვა 

ნორდიკული ქვეყნების ამჟამინდელი გამოცდილებით, არამედ სხვა პატარა და 

ერთმანეთისგან ისეთი განსხვავებული ქვეყნების, როგორებიცაა: ირლანდია, ავსტრია 

და ნიდერლანდები. შვედეთი თავისი მოდელით დაუპირისპირდა ნეოლიბერალურ 

დოგმებს  და სერიოზული ეჭვის ქვეშ დააყენა იგი.  ბაზრებს მნიშვნელოვანი ფუნქცია 

აქვთ ყველა თანამედროვე ეკონომიკის მუშაობაში, მაგრამ ისინი არ შეიძლება 

ფუნქციონირებდნენ გონივრული რეგულირებისა და ძლიერი სოციალური დაცვის 

გარეშე. ამიტომ ამჟამად ევროკაშირის წევრი ქვეყნების ეკონომიკური მოდელები 

ბაზრის რეგულირებასა და მოსახლეობის  სოციალური დაცვას ითვალისწინებენ. 

თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ბიზნესი წარმოადგენს 

სამეურნეო საქმიანობას, რომელიც მიმართულია მოგების მიღებისაკენ ბიზნეს-

სუბიექტის რისკის ხარჯზე. ამავე დროს, ბიზნეს-საქმიანობა ეფუძნება ინოვაციურ, 

კრეატიულ მიდგომებს, რომლის საშუალებითაც მან უნდა მიაღწიოს წარმატებებს 

კონკურენტულ გარემოში. თუმცა აქ არაა გამორიცხული თაღლითობის 

შესაძლელობა.  ამ გაგებით თუ მივუდგებით თაღლითობის კატეგორიის შინაარსის 

გახსნას, შეიძლება იგი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: თაღლითობა ეს არის ბიზნესის 

სახე, რომელშიც ბიზნესმენის პიროვნული მახასიათებლები მიმართულია 

მოტყუებისა და ტყუილის თვითგამართლებისაკენ. ამრიგად, გამოდის, რომ ბიზნეს-

საქმიანობა ხდება თაღლითური, როდესაც მეწარმის პიროვნული ცოდნა 

მდგომარეობს ცოდნაში იმის თაობაზე, თუ როგორ განხორციელდეს ტყუილი. 

მეწარმის პიროვნული ცოდნა ფორმირდება სხვადასხვა სახის ინფორმაციის 

შეგროვებისა და მათი ანალიზისა და შეფასების შედეგად. მეწარმე, ღებულობს რა 

კონფიდენციალურ პიროვნულ ცოდნას საკუთრებაში, ამ ინფორმაციულ კაპიტალს 

გარდაქმნის ფულად-სასაქონლო კაპიტალად. თაღლითობის შენიღბვის შემთხვევაში 

მეწარმეობრივი ფუნქციები ხორციელდება ბაზრის შემდეგ სეგმენტებში: 
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• ეკონომიკური რესურსების მოძიება. პროფესიონალური თაღლითობისათვის 

ყველაზე მიმზიდველ ეკონომიკურ რესურსს წარმოადგენს სხვისი საკუთრება 

ნებისმიერი ფორმით. ეს, როგორც წესი, არის თაღლითური მიდგომა სხვა 

თაღლითების მიმართ, რომლებმაც არაკანონიერი გზით დაისაკუთრეს ქონება; 

• ახალი ეკონომიკური რესურსების გამოგონება. მოცემულ შემთხვევაში, 

უპირველეს ყოვლისა, იყენებენ იმ სიახლეებს, რომელთა განხორციელება 

განზრახულია კანონდარღვევით და თაღლითობის ელემენტით ანდა კიდევ – 

რომლებსაც ჯერ კიდევ არ გააჩნიათ მყარი სამართლებრივი უზრუნველყოფა; 

• რესურსების დაგროვება და კონცენტრაცია. ეს ხდება იმ მიზნით, რომ იგი 

შემდგომში ჩაერთოს თაღლითურ საქმიანობაში. პრაქტიკულად ხორციელება თავისი 

ცრუ (ყალბი) ფირმის მიერთებით სხვა ფირმასთან, რის შედეგადაც ხდება 

შემოერთებული ფირმის მოგების მითვისება; 

• ხელსაყრელი საბაზრო კონიუნქტურის ფორმირება. ასეთი კონიუნქტურის 

ფორმირება ხდება არსებული რესურსების ოპტიმალური კომბინაციის მეშვეობით. ეს 

გამოიხატება საბაზრო კონიუნქტურის დაქვემდებარებაში კორუმპირებულთა ვიწრო 

წრისათვის, რომლებიც ერთმანეთს შორის დებენ დახურულ (შეთქმულებით) 

შეთანხმებებს გავლენის სფეროების და ბაზრების დანაწილების შესახებ. 

• ინფორმაციის ოპერატიული მოძიება. ინფორმაციის მოიძიება ხორციელდება 

ბაზრის იმ სექტორების შესარჩევად, სადაც შედარებით მაღლია თაღლითური 

მოქმედებების წარმატება. 

წარმატებულ თაღლითად ან ისეთ თაღლითად, რომელსაც უნდა 

უფრთხილდებოდეს კეთილსინდსიერი ბიზნესი, შეიძლება იყოს ადამიანი, 

რომელსაც გააჩნია ინტე-ლექტუალურ-ფსიქოლოგიური და ეთიკური ნიშნების 

გარკვეული ერთობლიობა. ზოგადი ფორმით, ასეთი თვისებებები მოიცავს 6 

ელემენტს: 

• შრომის გარეშე სწრაფად გამდიდრების სურვილი; 

• ბუნებისაგან ბოძებული მიმზიდველობა, რომლის შედეგად თაღლითები 

სწრაფად იმსახურებენ ადამიანების ნდობას; 

• მძლავრი კომბინატორული ინტელექტი, რომელიც აძლევს საშუალებას ააგონ 

ადამიანთა ქცევის მოდელი და მოახდინონ შესაბამისი პროგნოზირება; 

• ემპათია, ანუ უნარი შეიგრძნონ, გაიაზრონ ის, რასაც გრძნობენ და ფიქრობენ 

თაღლითების მომავალი მსხვერპლი ადამიანები; 

• უპირატესობის მაღალ განვითარებული გრძნობა, რომელიც აძლევს მათ საშუ-

ალებას იმოქმედოს დამაჯერებლად იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც 

ინტელექტუა-ლურად უფრო დაბლა დგანან თაღლითთან შედარებით; 
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• ორიენტირი კანონის ისეთნაირად დარღვევაზე, რომელიც ითვალისწინებს 

მისგან პასუხისმგებლობის და დასჯის თავიდან აცილების შესაძლებლობას. 

თაღლითობის ობიექტი მსოფლიოში შეიძლება გახდეს ნებისმიერი ადამიანი, 

მაგრამ ყველაზე მეტი ალბათობა გააჩნიათ იმათ, ვისაც: 

• ისევე, როგორც თაღლითს, სწრაფად და ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე უნდა 

გამდიდრება. ამ პუნქტში მრავალი მსხვერპლი თავად თაღლითებს უთანაბრდება; 

• აქვს მიდრეკილება გახდეს მსხვერპლი, ახასიათებს ფსიქიკური თავისებურება, 

რაც გამოიხატება სხვა ადამიანებისადმი მინდობაში, მორჩილებასა და ამყოლობაში; 

• არ გააჩნია სათანადო ცოდნა იმ სფეროში, რაშიც საქმიანობს თაღლითები; 

• მაღალი დონით ენდობა სხვა ადამიანებს და, შესაბამისად, არ გააჩნია 

კრიტიკული და ეჭვიანი დამოკიდებულება თაღლითის მიერ შემოთავაზებულ 

წინადადებაზე; 

• არა აქვს უნარი დამოუკიდებლად მიიღოს გადაწყვეტილება, არ გააჩნია 

მკაფიოდ გამოხატული საკუთარი აზრი, პოზიცია, შეხედულება სხვა ადამიანებზე და 

გარემო პირობებზე. შეიძლება ითქვას, მსხვერპლი ხდება ის, ვისაც არ გააჩნია 

პროგნოზირების უნარი. 

 

 

7.2. ევროკავშირის ეკონომიკური განვითარების ძირითადი 

მაჩვენებლები და ტენდენციები 

 

ევროკაშირის ქვეყნებში ბიზნესის განხორციელებისას საჭიროა ადგილობრივი 

ეკონომიკური სიტუაციის შესწავლა და გათვალისწინება.  ევროკაშირის 

ეკონომიკური გარემოს ანალიზის დროს გასათვალისწინებელია:  

1. ევროკაშირის წევრი ქვეყნების ადგილი მაჩვენებლებით: მეპ (მშპ); მეპ (მშპ) 

მოსახლეობის ერთ სულზე გაანგარიშებით,  ეკონომიკური ზრდის ტემპები, 

ინვესტიციების ზრდის ტემპები, საგარეო სავაჭრო ბრუნვა, საქონლისა და 

მომსახურების იმპორტი (იგივე – ხვედრით მაჩვენებლებში); 

2. ევროკაშირის წევრი ქვეყნების მოსახლეობა მთლიანად და რეგიონების 

მიხედვით, მოსახლეობის სქესობრივ-ასაკობრივი სტრუქტურა დინამიკაში; 

3. საზოგადოების სტრუქტურა და ცალკეული სოციალური ჯგუფების 

ხვედრითი წონა, მათი სულადობრივი და ოჯახების შემოსავლების დახასიათებით; 

ამ მაჩვენებლების დინამიკა; 

4. ევროკაშირის კომპანიებისათვის საინტერესო რესურსების ძირითადი 

სახეები რანგირებით: 
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• არსებობა ქვეყანასა და რეგიონში; 

• ღირებულებითი შეფასება; 

• დეფიციტურობის შეფასება. 

განსაკუთრებული ცნობა – ამ რესურსების მიღების   შესაძლებლობა მოსაზღვრე 

ქვეყნებიდან. 

5. კავშირგაბმულობის შესაძლებლობათა ძირითადი მაჩვენებლები 

(ტელეფონების რიცხვი ათას მცხოვრებზე, ფოსტის სახესხვაობები და მუშაობის 

ეფექტიანობა; კომპიუტერულ-ქსელური მომსახურების ძირითადი მაჩვენებლები). 

6. სატრანსპორტო კომუნიკაციების მაჩვენებლები (კონტექსტში “როგორ 

შეიძლება გადავზიდოთ?”, “როგორ შეიძლება გავიტანოთ?”). 

7. შრომის ანაზღაურების დონე ინტერესის სფეროს ბიზნესში (დაქირავებული 

მუშაკების ძირითადი კატეგორიების ჭრილში); ქვეყანაში მიღებული შრომის 

ანაზღაურების ფორმები. 

8. განვითარებულობისა და შესაძლებლობების ზოგადი შეფასება:  

• სავარუდო კონკურენტი დარგების; 

• სავარაუდო მიმწოდებელი დარგების; 

• სავარაუდო მომხმარებელი დარგების; 

9. ევროკაშირსა და მის ქვეყნებში  სავალუტო რეგულირების ძირითადი 

ელემენტები;  

10. ევროკაშირში სავაჭრო და ექსპორტ-იმპორტის შეზღუდვების 

ძირითადი ელემენტები; 

11.  ევროკაშირსა და მის ქვეყნებში  სამეცნიერო-ტექნიკური და 

საკონსულტაციო საქმიანობის განვითარებულობა (მიმართულებები, ფირმები, 

მოზიდვის შესაძლებლობები ; 

12. ძირითადი ეკონომიკური პრობლემების დონე ევროკაშირსა და მის 

ქვეყნებში   (ინფლაცია, უმუშევრობა, რეგიონული ან დარგობრივი დეპრესიული 

მოვლენები, სიღარიბე და ა. შ.). 

  ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების მაჩვენებლებად მიღებულია მთლიანი 

ეროვნული პროდუქტი (მეპ),  მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ), მოსახლეობის ერთ 

სულზე გაანგარიშებული მეპ და მშპ, ექსპორტისა და იმპორტის მოცულობა, საგარეო 

სავაჭრო ბრუნვა და ბალანსი, ექსპორტის კვოტა, იმპორტის კვოტა, უმუშევრობის 

დონე, ინფლაციის დონე და სხვა. 

   ევროკავშირის ეკონომიკური განვითარების ძირითადი ტენდენციებია: 

• მშპ-ს და, შესაბამისად, ერთ სულ მოსახლეზე მშპ-ის ზრდა. ევროკავშირმა 

მსოფლიოში ყველაზე დიდი ერთიანი ბაზარი შექმნა.  ევროკავშირის მშპ-მა  2016 
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წელს  14,855,223.0 მლნ ევრო შეადგინა, ხოლო მშპ-მ ერთ სულ მოსახლეზე 

გაანგარიშებით - 29 100 ევრო. 

• უმუშევრობის შემცირება. ევროპულ სივრცეში უმუშევრობა რვა წლის 

განმავლობაში რჩება ყველაზე დაბალ დონეზე, თუმცა ცალკეულ ქვეყნებში იგი 

მაღალია.   ევროსტატის სტატისტიკური სამსახურის მონაცემებით, მარტში 

მაჩვენებელი 9.5% იყო. უმუშევრობის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია ჩეხეთში - 

3,2%, გერმანიაში - 3,9%, მალტაში - 4,1%. იტალიაში უმუშევრობა 11.7% -მდე 

გაიზარდა, ხოლო საფრანგეთში 10.1%-მდე. უმუშევრობის ყველაზე მაღალი 

მაჩვენებელი დაფიქსირდა საბერძნეთში (იანვარი - 23.5%) და ესპანეთში - 18.2%.  

• ევროკავშირის წევრი ქვეყნების განვითარების უთანაბრობა. ევროკავშირის 

წევრი  ქვეყნებიდან ყველაზე მაღალი მშპ ერთ სულ მოსახლეზე გაანგარიშებით აქვს 

ლუქსემბურგს - 90 100 ევრო, ყველაზე დაბალი ბულგარეთს - 6800 ევრო. 

ლუქსემბურგს ასევე აქვს ყველაზე მაღალი საშუალო თვიური ხელფასი (2750 ევრო 

თვეში) და პენსია  (3080 ევრო თვეში). ყველაზე დაბალი საშუალო თვიური ხელფასია 

ხორვატიაში - 900 ევრო თვეში, პენსია კი  ბულგარეთსა და ლატვიაში - 300 ევრო 

თვეში. 

• ევროკავშირი უმსხვილესი (მეორე) ექსპორტიორია ჩინეთის შემდეგ და 

მეორე იმპორტიორი - აშშ-ის შემდეგ. ევროკავშირის ექსპორტის კვოტა აღემატება 

იმპორტის კვოტას. 2016 წელს ევროკავშირის ექსპორტის კვოტამ 43.9 % შეადგინა, 

იმპორტის კვოტამ - 40.5%. 

• ბევრისთვის სადავო საერთო სოფლის მეურნეობის პოლიტიკის შემუშავება, 

რომელმაც ფერმერებს მისცა მათი საწარმოო და სავაჭრო პრობლემების მოგვარების 

საშუალება. 

• და სხვა. 

   ევროკავშირის წინაშე არსებული პრობლემებიდან აღსანიშნავია კავშირის მიერ 

მიღებული მცდარი გადაწყვეტილებები და უკონტროლო საგარეო ფაქტორების 

ზემოქმედება იყო.  ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნის 90-იან წლებში, ევროკავშირში 

ინტეგრაციის გაღმავებასა და ორგანიზაციის გაფართოებასთან ერთად გამოჩნდა 

სერიოზული სისტემური პრობლემები. ევროკავშირის სტრუქტურული ერთეულების 

და მათი ფუნქციების გაზრდის თანმდევ პროცესად იქცა ზესახელმწიფოებრივ 

დონეზე გადაწყვეტილების მიღების ბიუროკრატიზაცია.  

  ცხრილში 7.1 მოცემულია   ევროკავშირისა და მისი წევრი ქვეყნების მშპ.  
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ცხრილი 7.1.   ევროკავშირისა და მისი წევრი ქვეყნების მშპ 

 

 მლნ ევრო 2015 2016 

1.  ევროკავშირი-სულ 28 

ქვეყანა 

14,754,573.8 14,855,223.0 

2.  ბელგია 410,247.0 421,611.0 

3.  ბულგარეთი 45,286.5 48,128.6 

4.  ჩეხეთი 168,473.3 176,564.3 

5.  დანია 271,786.1 277,339.4 

6.  გერმანია 3,043,650.0 3,144,050.0 

7.  ესტონეთი 20,347.7 21,098.3 

8.  ირლანდია 262,037.4 275,567.1 

9.  საბერძნეთი 175,697.4 175,887.9 

10.  ესპანეთი 1,079,998.0 1,118,522.0 

11.  საფრანგეთი 2,194,243.0 2,228,857.0 

12.  ხორვატია 44,068.0 45,818.7 

13.  იტალია 1,652,152.5 1,680,522.8 

14.  კვიპროსი 17,742.0 18,122.5 

15.  ლატვია 24,270.8 24,866.4 

16.  ლიტვა 37,330.5 38,637.4 

17.  ლუქსემბურგი 52,101.9 53,004.8 

18.  უნგრეთი 110,722.9 113,730.8 

19.  მალტა 9,274.5 9,943.1 

20.  ნიდერლანდები 683,457.0 702,641.0 

21.  ავსტრია 344,493.2 353,296.9 

22.  პოლონეთი 430,037.8 424,269.1 

23.  პორტუგალია 179,809.1 185,179.5 

24.  რუმინეთი 159,963.7 169,578.1 

25.  სლოვენია 38,836.6 40,418.1 

26.  სლოვაკეთი 78,896.4 81,154.0 

27.  ფინეთი 209,581.0 215,615.0 

28.  შვედეთი 449,014.8 465,200.6 

29.  დიდი ბრიტანეთი 2,602,139.6 2,393,133.5 
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7.3. ევროკავშირის ქვეყნების გლობალური კონკურენტუნარიანობა 

 

უკანასკნელ წლებში დიდი ყურადღება ექცევა საერთაშორისო 

კონკურენტუნარიანობის საკითხს, რადგან  მსოფლიო ბაზარზე წარმატება უშუალოდ 

მასზეა დამოკიდებული.  მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის განმარტებით, 

კონკურენტუნარიანობა ცალკეული ქვეყნის ეკონომიკაში შესაძლო შრომის 

მწარმოებლურობის დონისა და განვითარების ხარისხის განმსაზღვრელი 

ფაქტორების ერთობლიობაა. კონკურენტუნარიანია ის ეკონომიკა, რომელიც 

საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში ეკონომიკური ზრდის მაღალ ტემპებს 

უზრუნველყოფს. ამის გამო გლობალური კონკურენტუნარიანობის უზრუნველყოფა 

სახელმწიფოების უმიშვნელოვანეს პრობლემად იქცა. ქვეყნების გლობალურ 

კონკურენტუნარიანობას მრავალი მეცნიერი და ორგანიზაცია სწავლობს, მათ შორის 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის (მეფ) 

კვლევებს. მეფ-ი კონკურენტუნარიანობას განმარტავს, როგორც „ინსტიტუტების, 

პოლიტიკისა და ეკონომიკის მწარმოებლურობის დონის განმსაზღვრელ   ნაკრებს, 

რომელიც, თავის მხრივ, ადგენს ქვეყნის მიერ კეთილდღეობის მისაღწევ დონეს“.   

მ. პორტერის მიერ ჩამოყალიბებულია ერების საერთაშორისო 

კონკურენტუნარიანობის თეორია, რომელშიც მას ქვეყნების  კონკურენტული 

უპირატესობის განმსაზღვრელ  ძირითადი პარამეტრებად მიჩნეული აქვს: 1. 

ფაქტორული პირობები; 2. მოთხოვნის პირობები;         3. მომიჯნავე (მახლობელი) და 

მომსახურე დარგები; 4. ფირმის სტრატეგია და კონკურენცია, ხოლო  დამხმარე 

პარამეტრებად – სახელმწიფო (მთავრობა) და შემთხვევა.  

მ. პორტერის აზრით, ქვეყნების საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობა 

მნიშვნელოვანწილად ფაქტორული პირობებზეა დამოკიდებული და მათი 

რაოდენობა მნიშვნელოვნად იზრდება ახალი ფაქტორების გათვალისწინებით. 

შესაბამისად, იგი ავითარებს ნეოკლასიკურ თეორიას, მაგრამ მის შემქმნელთაგან 

განსხვავებით თვლის, რომ  ამ ფაქტორებს ქვეყნები მემკვიდრეობით კი არ იღებენ, 

არამედ ისინი იქმნება წარმოების განვითარების პროცესში. მაგალითად, იაპონიაში 

მიწის უკმარისობამ განაპირობა კომპაქტური ტექნოლოგიური პროცესების 

შემუშავება, რომლებზეც შემდგომ მსოფლიო ბაზარზე დიდი მოთხოვნა წარმოიშვა. 

შვეიცარიის ფირმებმა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ სამუშაო ძალის უკმარისობის 

გამო, შრომის მწარმოებლურობა აამაღლეს. მ. პორტერი თვლის, რომ საერთაშორისო 

კონკურენციაში წარმატება დამოკიდებულია არა იმდენად ფაქტორებზე, 

რამდენადაც იმაზე, თუ სად და რამდენად პროდუქტიულად გამოიყენება ეს 

ფაქტორები. მისი დასკვნით, ქვეყანა ვერ იქნება კონკურენტუნარიანი ყველა დარგში 
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ან თუნდაც მათ უმრავლე-სობაში. გარკვეულ დარგებში ქვეყნების წარმატება 

განპირობებულია იმით, რომ მათ კონკრეტულ სიტუაციაში სხვებთან შედარებით 

უკეთესი და პერსპექტიული ქვეყნისშიდა პირობები აქვთ. 

მოთხოვნის პირობების პარამეტრი შიდა ბაზრის მოთხოვნაა, რომელიც ფირმისა 

და მსოფლიო ბაზრის განვითარების ურთიერთკავშირს განსაზღვრავს. მ. პორტერი 

ავითარებს ს. ლინდერის თეორიას და ამტკიცებს, რომ კომპანიის საქმიანობაზე 

ზემოქმედებისათვის უმნიშვნელოვანესია შიდა ბაზრის მოთხოვნები. მაგალითად, 

პატარა ოთახში მცხოვრები იაპონელები ორიენტირებულები არიან მცირე ზომის 

იაფი ენერგიამზოგავი კონდიციონირების მოხმარებაზე. იაპონური მრეწ-ველობის 

მიერ ათვისებული ასეთი კონდიციონირები შემდგომ ფართოდ გავრცელდა 

მსოფლიო ბაზარზე ანუ იაპონურ ფირმებს მიეცათ ამ საქონლის ექსპორტის 

შესაძლებლობა. ამერიკელების მიერ შექმნილმა სწარაფი მომზადებისა და 

მომსახურების სისტემამ (ე. წ. ფასტ ფუდი) აღიარება ჰპოვა მთელ მსოფლიოში და 

უზრუნველყოფილი იქნა ამ ტექნოლოგიის ექსპორტი.  

მახლობელი და მომსახურე დარგების პარამეტრი ფირმის საქმიანობაზე 

უშუალოდ მოქმედი ეფექტიანი საწარმოო გარემოა. მაგალითად, მსოფლიო ბაზარზე 

საიუველირო ნაწარმის მწარმოებელი იტალიური ფირმების წარმატების მიზეზი 

ისაა, რომ იტალია მსოფლიო ლიდერია ძვირფასი ქვებისა და ლითონების 

დასამუშავებელი მანქანების წარმოებაში. 

ფირმის სტრატეგიისა და კონკურენციის პარამეტრი უშუალოდაა 

დაკავშირებული ფირმის სტრატეგიასა და ორგანიზაციულ სტრუქტურასთან, მაგრამ 

არ არსებობს ყველასათვის მისაღები მართვის უნივერსალური სისტემა. მაგალითად, 

ოპტიკის წარმოებაზე, ზუსტ მანქანათმშენებლობაზე დასპეციალებული გერმანული 

ფირმებისათვის დამახასიათებელია მართვის მკაცრი ცენტრალიზებული სისტემა, 

ხოლო ავეჯის, შესაფუთი მასალების წარმოებაში ლიდერი იტალიური 

ფირმებისათვის – დინამიზმი, ცვლილებებზე სწრაფი რეაგირების უნარი, მართვის 

არამკაცრი ფორმები. კონკურენციის სტრატეგიის შემუშავებისას ფირმამ უნდა 

გაითვალისწინოს ორი ძირითადი მომენტი: დარგის სტრუქტურა, რომელშიც 

მოქმედებს ფირმა და  ფირმის პოზიცია მოცემულ დარგში. 

საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობის ამაღლებაში  განსაკუთრებული 

მნიშვნელობა ენიჭება ქვეყნისშიდა ბაზარზე კონკურენტების არსებობას. მ. პორტერი 

უარყოფს წარმოების კონკურენციის პოტენციურ სარგებლიანობას სახელმწიფოს 

მხარდაჭერით დაცულ ერთ ეროვნულ ფირმაში, რადგან ასეთი ფირმა, შრომის 

დაბალი მწარმოებლურობისა და რესურსების უყაირათო გამოყენების გამო, 

არაეფექტიანი იქნება. სამაგიეროდ ეკონომიკური თვალსაზრისით ეფექტიანია შიდა 



128 
 

ბაზარზე კონკურენციის გამძაფრება, რადგან იგი ფირმას აძლევს საქონლის 

საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობის ამაღლების შესაძლებლობას. თავის მხრივ, 

საერთაშორისო  კონკურენტუნარიანობა  მჭიდრო კავშირშია ადგილობრივ 

პირობებთან.  

მ. პორტერმა სხვადასხვა ქვეყნის 100-ზე მეტი დარგის კონკურენტუნარიანობის 

წყაროებისა და მათი პოზიციების შესწავლის საფუძველზე დაადგინა, რომ 

საერთაშორისო  ბაზრებზე მყარი პოზიციების მქონე ერთი დარგის ფირმები, 

როგორც წესი, კონცენტრირებულნი არიან ერთ ქვეყანაში, ზოგჯერ – ერთი ქვეყნის 

ერთსა და იმავე რეგიონშიც კი. მსოფლიო ბაზარზე კონკურენტუნარიანი  ერთი ან 

რამდენიმე ფირმა, ჩვეულებრივ, თავის წარმატებასა და ეფექტიანობას ახლომდებარე 

და მასთან დაკავშირებულ მომწოდებლებზე, მომხმარებლებსა და კონკუ-რენტებზეც 

ავრცელებს. სხვადასხვა, მაგრამ ურთიერთდაკავშირებული  ეკონომიკური 

ჯგუფებისა და ეკონომიკური აგენტების ერთობლიობას     მ. პორტერმა კლასტერი 

უწოდა. კლასტერის ფორმირებისას მასში არსებული ყველა წარმოება 

ურთიერთმხარდაჭერას განიცდის. სარგებელი ვრცელდება კავშირების ყველა 

მიმართულებით. აქტიური კონკურენცია ერთ დარგში კლასტერის ყველა სხვა 

დარგებზეც ვრცელდება. კლასტერული სექტორი ლოკალური ბაზრის მომსახურე 

სექტორების განვითარების მამოძრავებელი ძალაა. მაგრამ ყველაზე მთავარი ისაა, 

რომ რაც უფრო განვითარებულია კლასტერები ცალკეულ ქვეყანაში, მით უფრო 

მაღალია ამ ქვეყანაში მოსახლეობის ცხოვრების დონე და ფირმების 

კონკურენტუნარიანობა.  

მ. პორტერის თეორიის თანახმად, კლასტერის მთავარი თვისება არის მისი 

კონკურენტუნარიანობა ეროვნულ და მსოფლიო მეურნეობაში. კლასტერებული 

მიდგომის რეალიზაცია, ჩვეულებრივ, ქვეყნისათვის სტრატეგიული მნიშვნელობის 

დარგებში ხდება. მრავალი ქვეყნისათვის, მათ შორის საქართველოსათვის, ერთ-

ერთი ასეთი დარგია ტურიზმი. 

მსოფლიო ბაზარზე ქვეყნები კონკურენტუნარიანობას აღწევენ ხელსაყრელი 

კონკურენტული უპირატესობის დეტერმინანტების მქონე  დარგებში. ამასთან, 

ცალკეული ქვეყნების კონკურენტული უპირატესობის დეტერმინანტთა 

დახასიათებით შესაძლებელია ქვეყნის მიერ კონკურენტუნარიანობის მიღწევის 

ტრაექტორიის ამა თუ იმ ზომით განსაზღვრა. ამჟამად ქვეყნების საერთაშორისო 

კონკურენტუნარიანობის შეფასებას სხვადასხვა ორგანიზაცია ახორციელებს. მათ 

შორის არიან: მენეჯმენტის განვითარების საერთაშორისო ინსტიტუტი, 

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია, მსოფლიო ეკონო-

მიკური ფორუმი  და სხვა.  
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მენეჯმენტის განვითარების საერთაშორისო ინსტიტუტი 1989 წლიდან აქვეყნებს 

წელიწდეულს მსოფლიო კონკურენტუნარიანობის საკითხებზე. მისი მიზანია 

მსოფლიოს წამყვანი ეკონომიკების კონკურენტუნარიანობის დონისა და 

ტენდენციების შედარება.   

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია ანგარიშობს 

კონკურენტუნარიანობის სამ ინდექსს: იმპორტის კონკურენტუნარიანობა, 

ექსპორტის კონკურენტუნარიანობა და მთლიანი კონკურენტუნარიანობა.  

მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი ქვეყნების კონკურენტუნარიანობას 1979 

წლიდან აფასებს. 2008 წლამდე ძირითადი ყურადღება ეთმობოდა ორ ინდექსს: 

გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსი (Global Competitiveness Index – GCI) 

და ბიზნესის კონკურენტუნარიანო-ბის ინდექსი (Business Competitiveness Index - 

BCI). ეს უკანასკნელი მ. პორ-ტერის საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობის 

თეორიას ეფუძნება. 2008 წლიდან ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის ინდექსი 

გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსის შემადგენელ ნაწილად იქცა.  

მეფ-ის მეთოდოლოგიის თანახმად, საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში 

მდგრადი ეკონომიკური ზრდა დამოკიდებულია სამი სუბინდექსისა და 12 

ქვეჯგუფის ცვლადებზე: 

სუბინდექსი A. ძირითადი მოთხოვნები  

1. დაწესებულებები;  

2. ინფრასტრუქტურა;  

3. მაკროეკონომიკური სტაბილურობა; 

4.ჯანმრთელობა და დაწყებითი განათლება.  

სუბინდექსი B. ეფექტიანობის ფაქტორები  

5. უმაღლესი განათლება და ტრეინინგები;   

6. სასაქონლო ბაზრის ეფექტიანობა;  

7. შრომის ბაზრის ეფექტიანობა;  

8. ფინანური ბაზრის  განვითარება; 

9. ტექნოლოგიური მზადყოფნა;  

10. ბაზრის ზომა;   

სუბინდექსი C. ინოვაციები და განვითარების ფაქტორები   

11. ბიზნესის განვითარება;  

12. ინოვაციური პოტენციალი  

მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის მიერ 2017-2018 წლებში გაანგარიშებული 

გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსით 137 ქვეყანას შორის ევროკავშირის 

ქვეყნებიდან ყველაზე კონკურენტუნარიანია  ნიდერლანდები, რომელსაც რეიტინგში 
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მეოთხე  ადგილი უკავია, შემდეგ მოდის გერმანია - მე-5 ადგილი, შვედეთი - მე-7 

ადგილი, დიდი ბრიტანეთი - მე-8 ადგილი, ფინეთი - მე-10 ადგილი და ა. შ. 

ევროკავშირის ქვეყნებიდან ყველაზე დაბალი  გლობალური კონკურენტუნარიანობა 

ახასიათებს საბერძნეთს, რომელიც  რეიტინგში 87-ე ადგილზეა. ევროკავშირის 

ქვეყნების გლობალური კონკურენტუნარიანობის  რეიტინგი წარმოდგენილია 

ცხრილში 7.2.   

ცხრილი 7.2.  ევროკავშირის ქვეყნები გლობალური  

კონკურენტუნარიანობის  რეიტინგში 

 

№ ქვეყანა გლობალური კონკურენტუნარიანობის  

ინდექსი GCI - რეიტინგი 

2017-2018 

წწ./137ქვეყანა 

2016-2018 

წწ./138ქვეყანა 

1.  ნიდერლანდები 4 4 

2.  გერმანია 5 5 

3.  შვედეთი 7 6 

4.  დიდი 

ბრიტანეთი 

8 7 

5.  ფინეთი 10 10 

6.  დანია 12 12 

7.  ავსტრია 18 19 

8.  ლუქსემბურგი 19 20 

9.  ბელგია 20 17 

10.  საფრანგეთი 22 21 

11.  ირლანდია 24 23 

12.  ესტონეთი 29 30 

13.  ჩეხეთი 31 31 

14.  ესპანეთი 34 32 

15.  მალტა 37 40 

16.  პოლონეთი 39 36 

17.  ლიტვა 41 35 

18.  პორტუგალია 42 46 

19.  იტალია 43 44 

20.  სლოვენია 48 56 
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21.  ბულგარეთი 49 50 

22.  ლატვია 54 49 

23.  სლოვაკეთი 59 65 

24.  უნგრეთი 60 69 

25.  კვიპროსი 64 83 

26.  რუმინეთი 68 62 

27.  ხორვატია 74 74 

28.  საბერძნეთი 87 86 
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თემა 8. ევროკავშირის ადამიანისეული და სოციოკულტურული გარემო 

 

8.1. ადამიანთა ფიზიკური თავისებურებები და ქცევის სპეციფიკური 

მახასიათებლები 

 

ევროკავშირში ბიზნესის წარმოებისა და მისი ქვეყნების  სპეციფიკის 

გააზრებაში  მნიშვნელოვან როლს თამაშობს კულტურული გარემო, რომელიც 

იძლევა ამა თუ იმ ქვეყნის მოსახლეობის სოციალურ-კულტურული ფასეულობების, 

მათი თუნდაც მცირე თავისებურების უკეთ აღქმის შესაძლებლობას. 

სხვადასხვა ეროვნებისათვის დამახასიათებელია გარკვეული ადამიანური 

თავისებურებანი, რომელთა შორის ყველაზე თვალსაჩინოა გარეგნობა. გარეგნულ 

თავისებურებათა მნიშვნელოვანი ნაწილი ადვილად აღიქმება, მაგრამ ეროვნების 

ზუსტი დადგენა შესაძლებელია მთელი რიგი ნიუანსების ცოდნით, რასაც სხვა 

ქვეყნის მოქალაქემ შეიძლება   ვერ შეამჩნიოს. 

ევროპელებს (ევრაზიულ რასას) ახასიათებს ღია ფერის კანი, სხვადასხვა 

ფერის სწორი ან ხვეული თმა, ვიწრო ცხვირი, თხელი ან საშუალო სისქის ტუჩები, 

სხვადასხვა ფერის თვალები. ისინი უმეტესწილად  საშუალოზე მაღალი ტანისანი 

არიან. 

სხვადასხვა ხალხის ფიზიკურ თავისებურებებზე აუცილებელია ყურადღების 

გამახვილება, ვინაიდან ამა თუ იმ ქვეყნის ბაზრისათვის განკუთვნილ პროდუქციას 

უნდა ჰქონდეს იქაური მომხმარებლისათვის მისაღები პარამეტრები. ფიზიკური 

თავისებურებების გაუთვალისწინებლად შეუძლებელია ბიზნესის წარმატების 

უზრუნველყოფა. 

     ევროკავშირის მოსახლეობის ქცევის სპეციფიკური მახასიათებლები 

დაკავშირებულია იდენტობების ისეთ ძირეულ მახასიათებლებთან, როგორებიცაა:  

• სოციუმის მაფორმირებელი ენა (ევროკავშირში 24 სამუშაო ენას იყენებენ);  

• დომინანტურ საინფორმაციო სივრცეზე მიკუთვნებულობა (ევროკავშირი – 

გლობალური სამყარო);  

• ცოდნის კორპუსი;  

• ბაზისური მითოლოგია და სტიგმები1;  

 
1 სტიგმა ნეგატიური ნიშანია, რომელიც პიროვნების ღრმა დისკრედიტაციას იწვევს. ის 

დაკავშირებულია საზოგადოებრივ იდენტობასთან და მოიაზრებს ორ ასპექტს: განსხვავებულობაზე 

დაფუძნებული მახასიათებლის აღმოჩენას და ამ მახასიათებლის მიხედვით პიროვნების 

გაუფასურებას.  
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• მიკროდონეზე სოციო-ეკონომიკური ქცევა და უნარ-ჩვევები; 

• და ბევრი სხვა.  

სხვადასხვა კულტურის წარმომადგენლებს შეიძლება ერთი და იგივე მიზნები 

ჰქონდეთ, მაგრამ შეხედულება მათი მიღწევის ხერხების შესახებ განსხვავებული 

იყოს. ამის გამო ერთის ქცევა შეიძლება ჩაითვალოს ირაციონალურად ან უფრო 

მეტიც – იმის საწინააღმდეგოდ, რასაც მეორენი მისაღებად თვლიან. შესაბამისად, თუ 

ბიზნეს-საქმიანობა ასეთი მხარეების მონაწილეობთ ხორციელდება, მათი 

მოქმედებები ერთმანეთის დაჟინებული ყურადღების ქვეშ ხვდება.  

ევროკავშირის ქვეყნებში არსებული კულტურული კაპიტალი  მთლიანად, 

ასევე ამ კაპიტალთან დაკავშირებული სოციალური სტრუქტურა და სტატუსური 

მიმართებები ევროკავშირის ერთიანი სივრცის ჩამოყალიბებისა და  გლობალიზაციის 

ზეგავლენის შედეგად გარკველ ტრანსფორმაციას განიცდის.  კულტურული 

კაპიტალის არათანაბარი განაწილება საზოგადოებაში (უნივერსიტეტის პროფესორი 

მეტ კაპიტალს ფლობს, ვიდრე შავი მუშა) უკავშირდება სტატუსური უთანასწორობის 

არსებობას. ამასთან, რეგიონალიზაცია და გლობალიზაცია გზას უხსნის 

ეგალიტარული წესრიგის მიღწევას. ეგალიტარული პოლიტიკა მოიაზრებს ქალისა 

და მამაკაცის უპირობო თანასწორუფლებიანობას, როდესაც ყოველ მოქალაქეს სქესის 

მიუხედავად რეალურად ექმნება განვითარების, თვითრეალიზების თანაბრი და 

სრული პირობები. ამგვარი პოლიტიკა გამორიცხავს ნებისმიერი სახის 

დისკრიმინაციას, იბრძვის გენდერული ასიმეტრიის დასაძლევად. ეგალიტარული 

პოლიტიკის მიმართულებებია: პროფესიული მოღვაწეობის ყველა სფეროში 

მამაკაცებისა და ქალების თანაბრი მონაწილეობა, გენდერული სტერეოტიპების 

დაძლევა, ქალებისა და მამაკაცებისათვის სრული განათლების ხელმისაწვდომობა, 

ეკონომიკური კეთილდღეობის უზრუნველყოფა და გადაწყვეტილების მიმღებ 

სტრუქტურებში თანაბარი მონაწილეობისათვის ხელშეწყობა. ცოდნის, 

ინფორმაციისა და განათლების მიღების ახალი, ალტერნატიული წყაროები, 

ადამიანების გაზრდილი მობილურობა, ინტერნეტი, თეორიულად, კულტურასთან 

დაკავშირებული სტატუსური უთანასწორობის შემცირებას უწყობს ხელს.  

 

8.2. ევროკავშირის ქვეყნების ეროვნული კულტურის მახასიათებლები 

          

 ადამიანის ფიზიკურ თავისებურებებთან და ქცევის სპეციფიკასთან ერთად, 

მნიშვნელოვანია კულტურული გარემო. იგი განისაზღვრება ეროვნული კულტურით 

– საზოგადოებისა და ადამიანის განვითარების ისტორიულად განსაზღვრული 

დონით, რომელიც გამოიხატება ადამიანთა ცხოვრებისა და საქმიანობის 
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ორგანიზაციის ტიპებსა და ფორმებში, მათ მიერ შექმნილ მატერიალურ და სულიერ 

ფასეულობებში.  

კულტურის ორიგინალური განმარტება აქვს მოცემული გ. ჰოფსთედეს, 

რომლის აზრით, კულტურა გონების კოლექტიური პროგრამირების პროცესია, 

რომლითაც ერთი ჯგუფის წევრები განსხვავდებიან მეორისაგან. ამ პროცესის 

ფუძემდებლური ელემენტი, კულტურის თავისებური “ჩონჩხი” არის ფასეულობათა 

სისტემა. გ. ჰოფსთედე კულტურის განმარტების პრინციპულ მომენტებად მიიჩნევს 

შემდეგს: 

• კულტურა მოიცავს ფასეულობათა სისტემას; 

• ყოველი ჯგუფისათვის დამახასიათებელია თავისი კულტურა, რომელიც მას 

სხვა ჯგუფებისაგან განასხვავებს; 

• კულტურა ყოველი ინდივიდისათვის შინაგანად არაა ჩვეული, იგი გადაეცემა 

ერთი თაობიდან მეორეს, იგი აითვისება მთელი ცხოვრების განმავლობაში, 

დაბოლოს, მას ასწავლიან; 

• იგი ზემოქმედებს ჯგუფის წევრების ქცევაზე ერთგვაროვანი და 

წინასწარმეტყველური სახით. 

ყოველი ქვეყნის  კულტურა კოლორიტულია და განსხვავდება 

ფასეულობებითა და მრწამსით, სოციალური მიზანდასახულობით. კულტურული 

გარემოს შესწავლა ხელს უწყობს სხვადასხვა ქვეყანაში ადამიანისეული რესურსების 

ეფექტიანი გამოყენების უზრუნველმყოფელი სტრუქტურისა და ორგანიზაციული 

სტრატეგიის შემუშავებას, ბიზნესის ეფექტიანობის ამაღლებას.  კულტურის 

მრავალასპექტიანობის გამო, ბიზნესის წარმოების პროცესში გასათვალისწინებელია 

ეროვნული, პროფესიული და კორპორაციის კულტურის მრავალსახეობანი.  

საკმაოდ სიმბოლურია, რომ ერთიანი ევროპის იდეოლოგი და ინიციატორი ჟან 

მონე მიიჩნევდა, რომ ევროინტეგრაციის პროცესის ხელახლა გააზრების შემთხვევაში 

იგი ყველას ურჩევდა,რომ ეს პროცესი დაეწყოთ კულტურით და არა ქვანახშირითა 

და ფოლადით. თუმცა, ევროპულმა ინტეგრაციამ საკმაოდ დიდი გზა განვლო 

იმისათვის, რომ ამ გარემოების გაგებას ერთიანი ხედვა ჰქონოდა და ევროკავშირის 

დოკუმენტებში დაფიქსირებლიყო. 

ევროკავშირს ერთიანი კულტურული პოლიტიკა არ გააჩნია. იგი წევრი 

ქვეყნებისაგან არ ითხოვს კულტურული პოლიტიკის შეთანხმებას და არ ერევა 

ეროვნული კულტურული პოლიტიკის გატარებაში. ამავდროულად ევროკავშირი 

ცდილობს ზეეროვნული  კულტურული სივრცის განვითარებას. 

1997 წელს ხელმოწერილმა ამსტერდამის ხელშეკრულებამ  თანამეგობრობას 

მისცა  მხარდაჭერის პროგრამების განახორციელების უფლება კულტურული 
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პოლიტიკის მიზნების მისაღწევად. ევროკავშირის ერთ-ერთი მიზანია ხელი შეუწყოს 

წევრი ქვეყნების  კულტურულ კეთილდღეობას მათი ეროვნული და რეგიონული 

მრავალფეროვნების პატივისცემით და ამავე დროს საერთო კულტურული 

მემკვიდრეობისადმი ყურადღების მიქცევით.  

ევროკავშირის კულტურული გარემო მულტიკულტურულია. 

მულტიკულტურალიზმის სოციალური პრაქტიკის საფუძველია დიალოგის მეთოდი, 

რომელიც  კულტურის სტანდარტული მოდელის ინტერაქტიული ელემენტია და 

დღეს ყველაზე მეტად მოთხოვნადია ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ევროკავშირის 

ქვეყნებში არსებული კულტურებიდან თითოეული ღირებული, ორიგინალური და 

უნიკალურია.  

კულტურული ტოლერანტობისა და მულტიკულკულარიზმის იდეებს, 

როგორც ერთ სივრცეში სხვადასხვა კულტურული ჯგუფების უკონფლიქტო 

თანაარსებობის განსაკუთრებულ პრაქტიკასა და პოლიტიკას, სულ უფრო მეტი 

მიმდევარი ჰყავს. მულტიკულტურალიზმი ქვეყნებს სთავაზობს კულტურის 

ინტეგრაციას შერწყმის გარეშე. ამავდროულად, მულტიკულტურულმა სტრატეგიამ 

ხელი უნდა შეუწყოს თვითმყოფადი ხალხური კულტურების შენარჩუნებას. 

რასაკვირველია, მულტიკულტურული მსოფლმხედველობა არ შეიძლება 

განიხილებოდეს, როგორც ჩვენი დროის ყველა კულტურული უბედურებისისაგან 

თავდაცვის უნივერსალურ საშუალებად. სწორედ ამიტომ მულტიკულტურალიზმი 

არაა ევროკავშირის კულტურული პოლიტიკის დომინანტური სტრატეგია. ამასთან 

ერთად ისიც არასწორია, რომ თითქოსდა იგი დარჩენილია ინტეგრაციის ძირითადი 

სტრატეგიების მიღმა.  

ევროკავშირის ერთიანი სივრცის ჩამოყალიბების მიუხედავად, ამჟამად არაა 

აღმოფხვრილი სხვადასხვა ქვეყნის კულტურათა წინააღმდეგობები. ამ 

წინააღმდეგობებს განსაკუთრებით ამძაფრებენ მიგრაციული ნაკადები.  

ევროკავშირში დღეს ეთნიკური მიგრაციის მასშტაბები ისეთია, რომ ევროპულ 

კულტურულ თვითმყოფადობას გაუჩნდა საშიშროება სხვა, უპირველესად, 

ისლამური  კულტურის მხრიდან. ევროკავშირის გულშიც კი - ბრიუსელში დღეს 

არის ცენტრალური რაიონები, სადაც ევროპული მოსახლეობა თითქმის აღარ არის. 

     ბიზნესი გამიზნულია კონკრეტულ საზოგადოებაში მცხოვრები ადამიანების 

მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილებაზე. საზოგადოება აყალიბებს მათ ძირითად 

შეხედულებებს, ფასეულობებსა და ქცევის ნორმებს, ამიტომ ბიზნესის 

წარმატებისათვის აუცილებელია კულტურული გარემოს ისეთი მახასიათებლების 

გათვალისწინება, როგორებიცაა: ზნეობრივი და რელიგიური ნორმები 

(მსოფლმხედველობა, მორალი, რელიგიური და ათეისტური შეხედულებები, 



136 
 

მრწამსი), კულტურული პრინციპები და ფასეულობები (ეროვნული კულტურა და 

ხელოვნება, წეს-ჩვეულებები, დამოკიდებულება კულტურულ-ისტორიული 

მემკვიდრეობის მიმართ) და ცხოვრების წესი (ცხოვრების მიზნები და ფასეულობები, 

ქცევა, ურთიერთობანი, სამომხმარებლო პრიორიტეტები).  

     ყოველი ქვეყნის მოსახლეობა იყოფა სოციალურ ჯგუფებად და ყოველი 

ადამიანი ამა თუ იმ ჯგუფის წარმომადგენელია. ჯგუფის წევრობა შეიძლება იყოს 

შთამომავლობით, შეძენილი თვისებებით, რესურსების ფლობისა და 

საზოგადოებრივი მდგომარეობის ფაქტის საფუძველზე. 

      „ჯგუფის წევრობა შთამომავლობით’’ დაბადებიდანაა განსაზღვრული. ასეთი 

ჯგუფები იქმნება სქესის, ოჯახის, ასაკის, კასტის, რასის ან ეროვნული წარმოშობის 

ნიშნით. 

      „ჯგუფის წევრობა შეძენილი თვისებებით’’ გულისხმობს რელიგიურ, 

პოლიტიკურ, პროფესიულ და სხვა სახის გაერთიანებებს. ხშირად წევრობის ტიპი 

განსაზღვრავს ადამიანის ადგილს სოციალურ სტრატიფიკაციაში, რომელიც 

გულისხმობს ინდივიდის კლასობრივ ან საზოგადოებრივ მდგომარეობას. 

სტრატიფიკაცია დამახასიათებელია ნებისმიერი საზოგადოებისათვის. მაგალითად, 

ინჟინერი უფრო მეტად არის დაფასებული, ვიდრე მუშა და ა.შ. 

      ქვეყანათა მნიშვნელოვანი განსხვავების მიუხედავად, არსებობს პრობლემათა 

გადაწყვეტის თანამიმდევრობის მარეგულირებელი ნორმები, რომელთა საფუძველზე 

იდეალიზმსა და პრაგმატიზმს განასხვავებენ. იდეალისტისათვის უპირველესია 

უმნიშვნელოვანესი პრინციპული საკითხების გადაწყვეტა, ხოლო პრაგმატისტი მეტ 

ყურადღებას ნაკლებად მნიშვნელოვან საკითხებზე ამახვილებს და მიზნის 

მისაღწევად კონკრეტულ ზომვად შედეგებს იყენებს. 

      განსხვავებული კულტურის ქვეყანაში საქმის წამოწყებისას ბიზნესმენმა უნდა 

გადაწყვიტოს, როგორ გამოიყენებს თავის ქვეყანაში აპრობირებულ მეთოდებს: 

უცვლელი სახით თუ მოცემული ქვეყნის თავისებურებებთან ადაპტაციით. 

უკანასკნელ შემთხვევაში გადასაწყვეტია, აგრეთვე, ადაპტაციის დონეც, რომელიც, 

თავის მხრივ, დამოკიდებულია საბაზისო და რეციპიენტი ქვეყნების განსხვავებაზე. 

ცნობილია, რომ მრავალ ქვეყანას ახასიათებს კულტურის მსგავსი ატრიბუტები: ენა, 

რელიგია, გეოგრაფიული მდებარეობა, ეკონომიკური განვითარების დონე და ა.შ. 

გარდა ამისა, ქვეყანათა შორის კონტაქტების გაფართოების შედეგად, ზოგიერთ 

ასპექტში ისინი ერთმანეთს ემსგავსებიან. ასეთ სიტუაციაში უცხოელს ნაკლები 

ადაპტაცია სჭირდება, ვიდრე სრულიად განსხვავებული კულტურის მქონე ქვეყნებს 

შორის ბიზნესის წარმოებისას. 
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      ეროვნული თავისებურებებისადმი დამოკიდებულებით განასხვავებენ 

პოლიცენტრისტებსა და ეთნოცენტრისტებს. პოლიცენტრისტები ძლიერ აღიქვამენ 

ეროვნულ თავისებურებებს, ამიტომ მათ ჩვეულებრივ, უცხო ქვეყანაში არ სურთ 

მუშაობის საკუთარი ეფექტიანი მეთოდების დანერგვა. პოლიცენტრისტული 

ორგანიზაციებისათვის დამახასიათებელია დეცენტრალიზებული მართვა. 

აღნიშნულის გამო, უფლებამოსილებათა დელეგირებამ ან რეციპიენტი ქვეყნის 

მუშაობის მეთოდების გამოყენებამ შეიძლება ისეთ დონეს მიაღწიოს, რომ საერთოდ 

დაიკარგოს საკუთარი სიახლეები და უპირატესობები. შესაბამისად, ფირმა 

აღმოჩნდება არაკონკურენტუნარიანი და დაკარგავს მიღწეულ წარმატებებს.  

      ეთნოცენტრისტები, თავის მხრივ, საკუთარ ეთნიკურ ჯგუფს სხვა ჯგუფებზე 

მაღლა აყენებენ და უპირატესობას ანიჭებენ. ისინი უარყოფენ ყოველივე 

ადგილობრივსა და თვით უცხო გარემოს თავისებურებებს, დარწმუნებულნი არიან 

მუშაობის საკუთარი მეთოდების ეფექტიანობაში და მხოლოდ მათ იყენებენ.  

     პოლიცენტრიზმი და ეთნოცენტრიზმი ორი უკიდურესი მდგომარეობაა. 

თანამედროვე პირობებში ისინი წმინდა სახით ნაკლებად გამოიყენება. ჩვეულებრივ 

ტნკ-ები იყენებენ ბიზნესის ჰიბრიდულ ფორმებს, რომლებიც განსხვავდებიან 

როგორც საბაზისო, ისე რეციპიენტი ქვეყნების ოპერაციებისაგან. აღნიშნულის გამო, 

უფრო ადვილია უცხო გარემოსთან ადაპტაცია და წარმატების უზრუნველყოფა.  

გლობალიზაციის და ინტერნაციონალიზაციის პროცესების განვითარების  

პირობებშიც კი კულტურულ განსხვავებას, ფაქტობრივად, ყველგან აქვს ადგილი, 

ამიტომ ბიზნესის წარმოებისა და მისი მართვის პროცესში აუცილებელია საქმის 

წარმოებისა და ქცევის ისეთი ტაქტიკის შემუშავება, რომელიც შეარბილებს ამ 

დიფერენციაციას.    

        

8.3. ბიზნესის ეთიკური ნორმები და სოციალური 

პასუხისმგებლობა ევროკავშირში 

 

   ევროკავშირის მიზანია ხელი შეუწყოს ჰუმანიტარული და პროგრესული 

ღირებულებების გავრცელებას, რომლის ბენეფიციარი მთლიანად კაცობრიობა იქნება. 

იგი თანმიმდევრულად იცავს მშვიდობას და უსაფრთხოებას, ადამიანის უფლებებს, 

კულტურულ, ენობრივ, ეთნიკურ თუ რელიგიურ მრავალფეროვნებას, თავისუფალ 

მეწარმეობას, სოციალურ სოლიდარობას, მოსახლეობაზე ეკონომიკური ზრდის 

თანაბარ გადანაწილებას, გარემოს დაცვას, მდგრად განვითარებას და ა.შ. 

ევროკავშირის ბიზნესგარემოში განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ეთიკური 

ქცევის პრინციპების დაცვასა და სოციალურ პასუხისმგებლობას. 
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   ეთიკური ქცევის პრინციპების დაცვის ძირითადი მიზანია უფლებამოსილების 

ბოროტად გამოყენებისა და კორუფციის შემთხვევების აღმოფხვრა. ასევე, 

კეთილსინდისიერების პრინციპების დაცვის უზრუნველყოფა. ეთიკა ადამიანის 

ინდივიდუალურობის განუყოფელი ნაწილია, კომპანიები ცდილობენ შეიმუშავონ 

ქცევის ეთიკის საერთო ნორმები და დაუქვემდებარონ პერსონალის ქცევები ამ 

ნორმებს. ბიზნესის წარმართვის ეთიკის საკითხები ხორციელდება კომპანიის 

სოციალური პასუხისმგებლობის კონტექსტში. სოციალური პასუხისმგებლობა 

ვალდებულებების ერთობლიობაა, რომლებსაც კისრულობს ორგანიზაცია 

საზოგადოების ინტერესების დაცვისა და მისი შემდგომი განვითარების მიზნით. 

კომპანიებს გააჩნიათ სოციალური პასუხისმგებლობა მათი საქმიანობის შედეგებით 

დაინტერესებულთა წინაშე, ასევე, გარემოს დაცვისა და საზოგადოებრივ 

კეთილდღეობასთან მიმართებაში. ზოგიერთი კომპანია პასუხისმგებლობას იღებს 

სამივე ჩამოთვლილი მიმართულების მიხედვით და მაქსიმალურად ცდილობს 

წარმატებით შეასრულოს თავისი მოვალეობები. ამ დროს სხვა კომპანიები ირჩევენ ამ 

მიმართულებებიდან ერთს ან ორს. კომპანიის სოციალური პასუხისმგებლობის 

მართვა მოიცავს მისი საქმიანობის ისეთი მხარეების რეგულირებას, როგორიცაა 

სამართლებრივი და ეთიკური ნორმების შესატყვისობა, სოციალური 

პასუხისმგებლობის არაფორმალური ასპექტები და კომპანიის ძალისხმევის შეფასება, 

რომელიც მიმართულია ამ კომპანიის საზოგადოების წინაშე პასუხისმგებლობის 

ზრდისკენ.  

ხშირად კორპორაციის სოციალური პასუხისმგებლობის სინონიმად 

გამოიყენება ტერმინი „ბიზნესის მდგრადი განვითარება“. დასაწყისში ბიზნესის 

მდგრადი განვითარება გულისხმობდა საქმიანობას ეკოლოგიური ფაქტორების 

გათვალისწინებით, ხოლო დროთა განმავლობაში მას სოციალური ასპექტიც დაემატა. 

უკანასკნელ პერიოდში ეს ტერმინი კიდევ უფრო გაფართოვდა და მას მორალური 

ასპექტებიც დაემატა. აღნიშნულის შედეგად ბიზნესის მდგრადი განვითარებისა და 

კორპორაციის სოციალური პასუხისმგებლობის ცნებები გაერთიანდა.  

მდგრადი განვითარების მსოფლიო საბჭო თვლის, რომ კორპორაციის 

სოციალური პასუხისმგებლობა არის მდგრადი ეკონომიკური განვითარების 

კონცეფციისადმი ბიზნესის ერთგულება, რომელიც კორპორაციის 

თანამშრომლებთან, მათ ოჯახებთან, ადგილობრივ მოსახლეობასთან, მთლიანად 

საზოგადოებასთან მუშაობის დროს ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას 

განაპირობებს.   

კორპორაციის სოციალური პასუხიმგებლობა არის ბიზნესის ნებაყოფლობითი 

არჩევანი, გაითვალისწინოს საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფის ინტერესები და 
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დადებითი გავლენა მოახდინოს თავის სამუშაო, სოციალურ და ბუნებრივ გარემოზე. 

ეს კი ნიშნავს იმას, რომ თანამედროვე კომპანიებს აქვთ ერთგვარი პასუხისმგებლობა 

მომხმარებლებზე, თანამშრომლებზე, ფართო საზოგადოებაზე, მთავრობასა და 

გარემოზე, რომელშიც მათ უწევთ საქმიანობა. 

კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა იმას კი არ გულისხმობს, თუ 

როგორ ხარჯავს კომპანია მოგებას, არამედ იმას, თუ რა გზებით იღებს ამ მოგებას” –

 მათიას სტაუსბერგი, გაეროს „გლობალური შეთანხმების“ მედიაურთიერთობის 

ხელმძღვანელი.  
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თემა 9. ევროკავშირის ტექნოლოგიური გარემო 

 

9.1. ტექნოლოგიური გარემოს განმსაზღვრელი ფაქტორები  

და ინდიკატორები 

 

 ტექნოლოგიური გარემო ბიზნესგარემოს ყველაზე დინამიკური ელემენტია, 

რადგან  თანამედროვე პირობებში მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის ტემპები 

მკვეთრად დაჩქარდა. ევროკავშირის ტექნოლოგიური განვითარების დონე, ერთი 

მხრივ, განსაზღვრავს მისი ეკონომიკური განვითარების დონეს და, მეორე მხრივ, 

წარმოადგენს მნიშვნელოვან მოტივაციას ტრანსნაციონალური კორპორაციების (ტნკ) 

და მათი ქალიშვილ-კომპანიების დასაფუძნებლად.  

 ეკონომისტთა ცნებით ტექნოლოგია წარმოების ფაქტორების პროდუქტად 

გარდაქმნის ხერხია. ტექნოლოგია სპეციფიკური საქონელია, რომელიც  

ინტელექტუალურ საკუთრებას მიეკუთვნება. თავის მხრივ, ტექნოლოგიური გარემო 

საზოგადოების, მათ შორის ბიზნესის  უმნიშვნელოვანესი მახასიათებელია და 

ასახავს მათ განვითარებას ტექნიკური და ტექნოლოგიური თვალსაზრისით. მაღალი 

დონის ტექნოლოგიების გამოყენება უზრუნველყოფს კონკურენტუნარიანი 

საქონლისა და მომსახურების წარმოებას. მათი დანერგვა მოითხოვს კვალიფიციურ 

სამუშაო ძალას - ინტელექტუალურ კაპიტალს.  ტექნოლოგიურ გარემოს 

მიეკუთვნება ახალი გამოგონებები, ცვლილებები საინფორმაციო და მობილურ 

ტექნოლოგიებში, სიახლეები ინტერნეტსა და ელექტრონულ კომერციაში, მთავრობის 

მიერ კვლევებზე გაწეული დანახარჯები და სხვა. 

ტექნოლოგიური გარემოს  განსაზღვრავს შემდეგი ცვლადები: ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები; ციფრული ელექტრონიკა (ციფრული ტელევიზია, მობილური 

ტელეფონები); ახალი სინთეზური მასალები; ენერგიის განახლებადი წყაროები 

(ქარის ენერგია, მზის ენერგია, ზღვის მოქცევის ენერგია); ბიოტექნოლოგიები 

(კლონირება, გენმოდიფიცირებული საკვები, ადამიანის გენური რუკები); 

ნანოტექნოლოგიები. 

ტექნოლოგიური გარემოს ჩვეულებრივ აიგივებენ ბიზნესში ინოვაციების 

(სიახლეების) დანერგვასთან, ახალ ინფორმაციულ ტექნოლოგიებთან.  ინოვაცია 

(სიახლე) პრაქტიკაში აღიქმება როგორც მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის (მტპ) 

გარდასახვა რეალურ ახალ პროდუქტებსა და ტექნოლოგიებში და გულისხმობს 

შემოქმედებითი (ინტელექტუალური) საქმიანობის შედეგად მიღებული სიახლის 

პრაქტიკულ გამოყენებას. ინოვაციური პროცესი, როგორც ერთიანი სისტემა, 

ხასიათდება საწარმოო-ტექნოლოგიური, ორგანიზაციული და სოციალურ-
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ეკონომიკური ერთიანობით. საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ინოვაციების გარეშე არ 

არსებობს ხანგრძლივი და მძლავრი აღმავლობა. ამას ადასტურებს ეკონომიკურად 

განვითარებული ქვეყნების, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნების მაგალითი, 

რომელთაც თავიანთი სიძლიერე მოიპოვეს რადიკალური ინოვაციების საფუძველზე. 

ტექნოლოგიური გარემო მოიცავს ფაქტორებისა და მაჩვენემლების საკმაოდ 

ფართო სპექტრს, რომელიც ზემოქმედებს ბიზნესის ეფექტიანობაზე და განსაზღვავს 

მის კონკურენტუნარიანობას მსოფლიო ბაზარზე. მათ შორის აღსანიშნავია: 

ინოვაციური შესაძლებლობები, სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების ხარისხი, 

კომპანიის ხარჯები კვლევასა და განვითარებაზე, უნივერსიტეტებისა და 

მრეწველობის თანამშრომლობა კვლევასა და განვითარებაში, მოწინავე 

ტექნოლოგიური პროდუქტების სახელწიფო შესყიდვები, მაღალი და საშუალო 

ტექნოლოგიების პროდუქციის ექსპორტის წილი ქვეყნის მთლიან ექსპორტში, 

მეცნიერების და ინჟინრების არსებობა, პატენტები მოსახლეობის 1 სულზე 

გაანგარიშებით, უცხოეთიდან შემოსული როიალტები და ლიცენზიებზე გადახდილი 

თანხები მოსახლეობის 1 სულზე გაანგარიშებით, უახლესი ტექნოლოგიების 

ხელმისაწვდომობა,  კომპანიის დონეზე ტექნოლოგიების დანერგვა, ინტერნეტის 

გამოყენება, ფიქსირებული ფართოზოლიანი ინტერნეტის აბონენტები, პირდაპირი  

უცხოური ინვესტიციები და ტექნოლოგიის ტრანსფერი, ინტერნეტის გამოყენება, 

ფიქსირებული ფართოზოლიანი ინტერნეტის აბონენტები, ინტერნეტის სიჩქარე, 

ფართოზოლ. მობილური ინტერნეტის აბონენტები, საგანმანათლებო სისტემის 

ხარისხი, მათემატიკური და სამეცნიერო  განათლების ხარისხი, სასკოლო 

განათლების წლების რიცხვი და სხვა.  

გლობალურ ეკონომიკაში ინოვაციურად წარმატებული ქვეყნების 

გამოცდილების ანალიზით  დადგენილია, რომ ყველა ქვეყანას აქვს ინოვაციური 

განვითარების საერთო ინსტრუმენტები, მაგრამ არ არსებობს ინოვაციური 

განვითარების მთლიანად იდენტური პროგრამები და სტრატეგიები: ყოველი ქვეყანა 

ინდივიდუალურობით ხასიათდება და ამიტომ მას ინოვაციური განვითარების 

საკუთარი სტრატეგია სჭირდება.  

 

9.2. ევროკავშირის საგანმანათლებლო და სამეცნიერო  

რესურსები და ცენტრები 

 

  თანამედროვე ეკონომიკა ინტელექტუალურ კაპიტალზე, ცოდნასა და 

ინფორმაციაზეა დაფუძნებული. იგი ეფექტიანი სამეცნიერო-საგანმანათლებლო 

სისტემისა და სამეცნიერო- საგანმანათლებლო მომსახურების სრულფასოვანი 
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ბაზრის ფუნქციონირებასთანაა დაკავშირებული. ამასთან, ეკონომიკასა და 

საზოგადოებაში უმაღლეს განათლებასა და მეცნიერებას სტრატეგიული 

მნიშვნელობა აქვს.   

 ევროკავშირის ინტეგრაციის პროცესი უფრო კონკრეტული და მნიშვნელოვანი 

რეალობა გახდა მისი მოქალაქეებისათვის. გაფართოების ტენდენციები, ევროპის სხვა 

ქვეყნებთან ურთიერთობების გაღრმავებასთან ერთად, ამ რეალობას უფრო დიდ 

პერსპექტივებს უსახავს. ამავე დროს, პოლიტიკური და აკადემიური სამყაროს დიდი 

ნაწილი და საზოგადოება სულ უფრო მეტად აცნობიერებს სრულყოფილი და 

წარმატებული ევროპის აუცილებლობას. კერძოდ, მისი ინტელექტუალური, 

კულტურული, სოციალური და სამეცნიერო-ტექნოლოგიური განზომილებების 

გაერთიანებასა და გაძლიერებას. 

 "ცოდნის ევროპა" ამჟამად ფართოდაა აღიარებული, როგორც სოციალური და 

ინდივიდუალური ზრდის უცვლელი ფაქტორი და ევროპის მოქალაქეების 

კონსოლიდაციისა და სულიერი გამდიდრების აუცილებელი კომპონენტი. მას 

შეუძლია მისცეს თავის მოქალაქეებს საჭირო კომპეტენცია ახალი ათასწლეულის 

მოთხოვნათა დასაკმაყოფილებლად და იმის შეგრძნება, რომ ისინი იზიარებენ 

ერთიან ღირებულებებს და ეკუთვნიან საერთო სოციალურ და კულტურულ სივრცეს. 

  ევროკავშირის გაფართოებამ აქტუალური გახადა მასში შემავალი ქვეყნების 

საგანმანათლებლო სისტემების მრავალფეროვნების პრობლემა. ამასთან ერთად 

ინფორმაციული საზოგადოებისა და "ცოდნის ეკონომიკის" ჩამოყალიბებამ 

საგანმანათლებლო სტანდარტების, საშუალო  სპეციალური და უმაღლესი 

პროფესიული განათლების კოოპერაციის ზრდა განაპირობა. გაჩნდა კითხვაც, თუ რა 

მექანიზმების გამოყენება შეიძლებოდა უმაღლესი განათლების ევროპული სივრცის 

კონსოლიდაციისათვის და ამავე დროს მისი ქვეყნების  საგანმანათლებლო 

სისტემების  სპეციფიკის შენარჩუნებისათვის. ამ გზაზე ევროკავშირი შეეჯახა არა 

მხოლოდ პრაქტიკულ სირთულეებს (მაგალითად, როგორიცაა განათლების სფეროს 

დაფინანსების ნაკლებობა), არამედ ისეთ გამოწვევებსაც, როგორიცაა ინტეგრაციის 

პროცესში ჩართული სუბიექტების დეცენტრალიზაციის სურვილი და ერთიანი 

ზეეროვნული ორგანოს არარსებობა, რომელიც შეძლებდა ამ სფეროში 

გადაწყვეტილების მიღებას. თუმცა ევროკავშირის პოლიტიკური მოწყობის 

თავისებურებების შედეგად (სადაც უპირატესობა ენიჭება შეთანახმებულ 

გადაწყვეტილებებს ან კონსენსუსს), აგრეთვე ევროკავშირის მეშვიდე ჩარჩო 

პროგრამის (FP7) ფარგლებში სამეცნიერო კვლევებისა და ტექნოლოგიური 

განვითარების დაფინანსების  გავრცელების შედეგად, გაჩნდა ევროპული 
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საგანმანათლებლო სისტემების რეფორმირებისა და ინტეგრირების ხელსაყრელი 

პირობები. 

  ევროკავშირის თანამედროვე ეტაპის ცვლილებები უმაღლესი განათლების 

შემდეგ ძირითად ტენდენციებს განსაზღვრავს: 

• უმაღლესი განათლების მასშტაბების ზრდა, რის შედეგად მან მასობრივი 

ხასიათი შეიძინა. მრავალ ქვეყანაში სკოლადამთავრებულთა უმეტესი ნაწილი 

უმაღლეს სასწავლებლებში აგრძელებს სწავლას. ამის გამო იზრდება სტუდენტთა 

რაოდენობა.  

• უმაღლესი განათლების დივერსიფიკაცია ინსტიტუციური ფორმების, 

დონეებისა და შინაარსის მიხედვით. უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ზრდის პირობებში კლასიკური უნივერსიტეტების მნიშვნელობა 

კიდევ უფრო ამაღლდა.  

• უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია, რომელიც საერთაშორისო 

თანამშრომლობის ზრდასა და ზენაციონალური ორგანიზაციების, პროგრამებისა და 

ფონდების შექმნაზეა დაფუძნებული. ასეთ პირობებში ადგილი აქვს განათლების 

სისტემის შინაარსის ინტერნაციონალიზაციას, რომელიც ახალი ინფორმაციული 

ტექნოლოგიებითაა განპირობებული. 

  უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია ობიექტური და დინამიკური 

პროცესია, რომელიც ამჟამად ინტეგრაციის ხასიათს იძენს და ეროვნული 

საგანმანათლებლო სისტემების დაახლოებას განაპირობებს.  შედეგად კი ერთიანი 

მსოფლიო საგანმანათლებლო სივრცე ყალიბდება. მისი განვითარების სტრატეგიას 

UNESCO და სხვა საერთაშორისო საგანმანათლებლო ორგანიზაციები და ასოციაციები 

განსაზღვრავენ, უმაღლესი განათლების განვითარების პერსპექტივების ნორმატიულ 

ბაზას კი საერთაშორისო კონვენციები და დეკლარაციები ასრულებენ. ევროკავშირში 

რამდენიმე ათეული წლის განმავლობაში მუშავდება და ტარდება უმაღლესი 

განათლების ერთიანი პოლიტიკა, რომელსაც მრავალი ქვეყანა აღიარებს. ეს, თავის 

მხრივ, ხელს უწყობს უნივერსიტეტების ორმხრივი და მრავალმხრივი 

თანამშრომლობის განვითარებას, უმაღლესი განათლების მსოფლიო სისტემის 

ჩამოყალიბებას, მეცნიერებისა და განათლების სფეროებში სტუდენტებისა და 

პედაგოგების გაცვლითი პროგრამების შესაძლებლობების გამოყენებას. 

საერთაშორისო თანამშრომლობა მოწოდებულია მთელი რიგი ამოცანების 

გადასაწყვეტად: 

• სხვადასხვა ქვეყანაში სპეციალისტთა მომზადების დონის გათანაბრება; 

• ცოდნისა და უნარ-ჩვევების ერთობლივი გამოყენება; 
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• უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების განვითარების  

ხელშეწყობა; 

• კონკურენტუნარიანობის ამაღლება. 

        საგანმანათლებლო მომსახურების მსოფლიო ბაზარზე  ევროკავშირი 

მეცნიერებისა და განათლების ერთ-ერთი ძირითადი ცენტრის როლს თამაშობს.   

1999 წლის 19 ივნისს იტალიის ერთ-ერთ უძველეს საუნივერსიტეტო ქალაქში 

ხელი მოაწერა ბოლონიის დეკლარაციას. აღნიშნულ დოკუმენტზე ხელმოწერით 

შესაბამისმა სახელმწიფოებმა გამოხატეს საერთო მზადყოფნა მონაწილეობა მიეღოთ 

უმაღლესი განათლების ერთიანი ევროპული სივრცის ჩამოყალიბებაში. ბოლონიის 

დეკლარაციაზე ხელმოწერას წინ უსწრებდა ისეთი დოკუმენტების მიღება, 

როგორიცაა:  უნივერსიტეტების დიდი ქარტია (1988), ლისაბონის კონვენცია (1997) 

და სორბონის დეკლარაცია  (1998). 

1998 წლის 25 მაისის სორბონის დეკლარაციამ გამოკვეთა უნივერსიტეტების 

ცენტრალური როლი ევროპის კულტურულ განზომილებათა განვითარებაში. 

დეკლარაციაში ხაზგასმულია, რომ უმაღლესი განათლების ევროპული სივრცის 

შექმნას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება მოქალაქეთა მობილობის, დასაქმების 

გაუმჯობესებისა და კონტინენტის ყოველმხრივი განვითარებისათვის. ევროპის 

უმაღლესმა სასწავლებლებმა მიიღეს გამოწვევა და მთავარი როლი იტვირთეს 

უმაღლესი განათლების ევროპული სივრცის შექმნასა და ბოლონიისა და 1988 წლის 

უნივერსიტეტების დიდი ქარტიის ფუნდამენტური პრინციპების აღორძინებაში. ეს 

ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან სწორედ უნივერსიტეტების დამოუკიდებლობა 

და ავტონომია უზრუნველყოფს უმაღლესი განათლებისა და კვლევის მუდმივ 

შესაბამისობას ცვალებად საჭიროებებთან, საზოგადოების მოთხოვნებსა და 

მეცნიერული ცოდნის განვითარებასთან. 

  21-ე საუკუნის დასაწყისში ევროკავშირის ქვეყნებში განათლების 

განვითარების უახლესი მიმართულებები განისაზღვრა "ლისაბონის სტრატეგიით" 

(2000 წლის მარტი)- ფართომასშტაბიანი პროგრამით, რომელმაც გააძლიერა 

ევროკავშირის ქვეყნების კონკურენტუნარიანობა და დააჩქარა  მათი რეფორმები. ამ 

სტრატეგიამ განათლებას მიანიჭა თანამეგობრობის განვითარების ერთ-ერთი 

ძირითადი საყრდენის როლი, რომელიც იქცა "ინტელექტუალურ საზოგადოებაზე" 

დაფუძნებული მსოფლიოს წამყვან ეკონომიკად გარდაქმნის ყველაზე მნიშვნელოვან 

საშუალებად. 

ევროკავშირის საგანმანათლებლო ბაზარზე მთავარ როლს თამაშობენ 

გერმანული DAAD-ი, ბრიტანული British Counsil, ფინური CIMO, ფრანგული EduFrance 

და სხვა.   
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DAAD-ი - აკადემიური გაცვლის გერმანული სამსახური ფუნქციონირებს 1925 

წლიდან.  დაარსებიდან DAAD-მა მხარი დაუჭირა 2.0 მილიონზე მეტ მეცნიერს 

გერმანიასა და მის ფარგლებს გარეთ. 2015 წელს DAAD-მა დააფინანსა 127,039 

ადამიანი მსოფლიოს ყველა რეგიონიდან,  რომელთაგან 53% ქალები იყვნენ. 

დაფინანსება და სტიპენდიები გადაეცა 51,627 უცხოელსა და 75,412 გერმანელს.  

სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება იძლევა განათლების 

თვისებრივად ახალ ეტაპზე გადაყვანის შესაძლებლობას. ახალ  ტექნოლოგიებში  

მთავარი ადგილი  დისტანციურ სწავლებას  უკავია. ამჟამად ყველა 

საგანმანათლებლო მომსახურების დაახლოებით 1/5-ის მიწოდება ინტერნეტით 

ხდება. ინტერნეტის მეშვეობით სწავლობს 100 მლნ-ზე მეტი ადამიანი.  

დისტანციური სწავლება  ყველა სერიოზული უმაღლესი სასწავლებლის 

შემადგენელი ნაწილია იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც მას სწავლების ამ ფორმაზე 

ძირითადი აქცენტი არ აქვს აღებული. ამის მიზეზი კი ისაა, რომ დისტანციური 

სწავლების მნიშვნელობის გაუთვალისწინებლობამ შეიძლება 

კონკურენტუნარიანობის დაკარგვა გამოიწვიოს. ელექტრონული სწავლების 

უპირატესობა სხვა ფაქტორებთან ერთად ფასითაცაა განპირობებული: იგი 2 - 4-ჯერ 

უფრო იაფია ტრადიციულთან შედარებით.  

       დისტანციური სწავლება ხელსაყრელია უნივერსიტეტებისათვის, 

უპირველესად, კარგი ლექტორებისა და სასწავლო მასალების დეფიციტისა და 

სიძვირის პირობებში. ეკონომიკურად მიზანშეწონილია ერთი კარგი 

მულტიმედიური კურსის მომზადება და მისი პერიოდული განახლება, ვიდრე 

ლექტორების (ხშირ შემთხვევაში – მეორეხარისხოვანთა) შრომის ანაზღაურება.  

     დისტანციური სწავლების ლიდერები  არიან ტრადიციული სწავლების 

ლიდერები: დიდი ბრიტანეთი, გერმანია, იტალია და საფრანგეთი. როგორც 

ცნობილია, დაუსწრებელი სწავლების განვითარება დაკავშირებული იყო 

გეოგრაფიულ ფაქტორთან: იგი მოხერხებულია დიდი ქალაქებიდან მოშორებით 

მცხოვრებთათვის. გეოგრაფიულ ფაქტორს დღესაც აქვს მნიშვნელობა 

(განსაკუთრებით დიდი ტერიტორიების მქონე სახელმწიფოებში), მაგრამ 

ელექტრონული სწავლების მთელი რიგი დადებითი მხარეების გამო, იგი 

აქტუალური გახდა მცირე სახელმწიფოებისთვისაც. მაგალითად, გერმანია, 

დისტანციური სწავლების ერთ-ერთი ლიდერთაგანია, მიუხედავად იმისა, რომ 

ქვეყნის ნებისმიერი ადგილიდან უახლოეს უნივერსიტეტამდე მანძილი 50 

კილომეტრს არ აღემატება. 

           დისტანციური სწავლების განვითარება აჩქარებს გლობალიზაციის პროცესებს 

განათლების სფეროში, მაგრამ განვითარებისა და სოციალურ-ეკონომიკური 
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პროგრესის უნივერსალური მოდელი არ არსებობს. გლობალიზაციის პროცესების 

მიუხედავად, ყოველი ქვეყანა და, შესაბამისად, მისი განათლების სისტემა იმ გზით 

ვითარდება, რომელიც ყველაზე უკეთ შეესაბამება მის ისტორიულ, პოლიტიკურ და 

კულტურულ ტრადიციებს. 

The Times Higher Education World University Rankings 2018-ში პირველ ასეულში 

შედიან: University of Oxford - დიდი ბრიტანეთი (პირველი ადგილი), University of 

Cambridge -დიდი ბრიტანეთი (მეორე ადგილი),  Imperial College London-დიდი 

ბრიტანეთი  (მერვე ადგილი), The London School of Economics and Political Science 

(LSE) - დიდი ბრიტანეთი  (25-ე ადგილი), University of Edinburgh - დიდი ბრიტანეთი 

(27-ე ადგილი), LMU Munich -გერმანია (34-ე ადგილი), King’s College London - დიდი 

ბრიტანეთი (34-ე ადგილი), Karolinska Institute სტოკჰოლმი, შვედეთი (38-ე ადგილი), 

Technical University of Munich-გერმანია (41-ე ადგილი), Heidelberg University-გერმანია 

(45-ე ადგილი), KU Leuven University -ბელგია (47-ე ადგილი), University of Manchester-

დიდი ბრიტანეთი (54-ე ადგილი), University of Amsterdam-ნიდერლანდები (59-ე 

ადგილი), Humboldt University of Berlin-გერმანია -(62-ე ადგილი), Delft University of 

Technology-ნიდერლანდები-(63-ე ადგილი), Wageningen University and Research 

Centre-ნიდერლანდები - (64-ე ადგილი), Leiden University-ნიდერლანდები-(67-ე 

ადგილი), Utrecht University-ნიდერლანდები-(68-ე ადგილი), Erasmus University 

Rotterdam-(72-ე ადგილი), Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris-

საფრანგეთი-(72-ე ადგილი), University of Bristol-დიდი ბრიტანეთი (76-ე ადგილი), 

RWTH Aachen University-გერმანია - (79-ე ადგილი), University of Glasgow-დიდი 

ბრიტანეთი (მე-80 ადგილი), University of FreiburgUniversity of Freiburg-გერმანია (82-ე 

ადგილი), University of Groningen--ნიდერლანდები-(83-ე ადგილი), Uppsala University-

შვედეთი (86-ე ადგილი), Free University of Berlin-გერმანია-(88-ე ადგილი), University 

of Helsinki-ფინეთი -(90-ე ადგილი), University of Warwick-დიდი ბრიტანეთი (91-ე 

ადგილი), Technical University of Berlin-გერმანია - (92-ე ადგილი), Lund University-

შვედეთი (93-ე ადგილი), University of Tübingen-გერმანია - (94-ე ადგილი), Durham’s 

University-დიდი ბრიტანეთი (97-ე ადგილი), University of Bonn-გერმანია - (მე-100 

ადგილი). 

უნივერსიტეტები ჩვეულებრივ ჩართულნი არიან სამეცნიერო კვლევებში. მათ 

გარდა სამეცნიერო კვლევების განხორციელებაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ 

სხვადასხვა პროგრამები და ფონდები. მაგალითად, 2014 წლის იანვარში 

ევროკავშირმა დაიწყო 7-წლიანი კვლევითი პროგრამა  Horizon-2020, რომლის 

დაფინანსება 2020 წლამდე თითქმის 80 მილიონ ევროს შეადგენს. ეს თანხა ემატება 
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კერძო და ეროვნულ სახელმწიფო ინვესტიციებს.  იგი აერთიანებს ყველა კვლევასა 

და ინოვაციურ დაფინანსებას ერთ ინტეგრირებულ პროგრამაში.მისი მიზნებია: 

• გააძლიეროს ევროკავშირის პოზიცია მეცნიერებაში (€ 24.4 მლნ 

დაფინანსების სახით, მათ შორის ევროპის კვლევითი საბჭოსათვის 13 მლნ ევრო.) 

• გააძლიეროს სამრეწველო ინოვაციები (17 მლნ ევრო) - მათ შორის 

ინვესტიციები ძირითად ტექნოლოგიებში, კაპიტალზე ხელმისაწვდომობის ზრდა და 

მცირე ბიზნესის მხარდაჭერის ზრდა. 

• ძირითადი სოციალური პრობლემების გადაწყვეტა, მაგალითად,  კლიმატის 

ცვლილება, მდგრადი ტრანსპორტი, განახლებადი ენერგიის წყაროები, სურსათის 

უვნებლობა და უსაფრთხოება, მოსახლეობის დაბერება(€ 24.4 მლნ ევრო). 

ევროკავშირის სხვა კვლევითი და საინოვაციო ორგანოებია: ერთობლივი 

კვლევითი ცენტრი (Joint Research Centre - JRC); ევროპის სამეცნიერო საბჭო (European 

Research Council - ERC); კვლევის აღმასრულებელი სააგენტო (Research Executive 

Agency - REA);  ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების  ევროპული ინსტიტუტი (European 

Institute of Innovation & Technology) და სხვა.   

 

9.3. ევროკავშირის ინოვაციური განვითარება 

 

ინოვაციები ეკონომიკის განვითარების მთავარი მამოძრავებელი ძალაა. 

ინოვაცია (სიახლე) პრაქტიკაში აღიქმება როგორც მეცნიერულ-ტექნიკური 

პროგრესის გარდასახვა რეალურ ახალ პროდუქტებსა და ტექნოლოგიებში და 

გულისხმობს შემოქმედებითი (ინტელექტუალური) საქმიანობის შედეგად 

მიღებული სიახლის პრაქტიკულ გამოყენებას. ინოვაციური პროცესი, როგორც 

ერთიანი სისტემა, ხასიათდება საწარმოო-ტექნოლოგიური, ორგანიზაციული და 

სოციალურ-ეკონომიკური ერთიანობით. საბაზრო ეკონომიკის პირობებში 

ინოვაციების გარეშე არ არსებობს ხანგრძლივი და მძლავრი აღმავლობა. 

ინოვაცია გულისხმობს ახალი იდეის არსებობას, რომელზე დაყრდნობითაც 

შეიძლება შეიქმნას ახალი პროდუქტი, მომსახურება ან სისტემა. ინოვაცია ხშირად 

ახალ ტექნოლოგიებს უკავშირდება, თუმცა ინოვაცია შეიძლება იყოს მართვის 

განსხვავებული სტილის დანერგვა, განსხვავებული ტიპის მომსახურების შეთავაზება 

და სხვა. 

განასხვავებენ ინოვაციის რამდენიმე სახეს: 

• „ინოვაციური პროდუქტი" - მოიცავს ახალი ან მნიშვნელოვნად 

გაუმჯობესებული პროდუქტის ან მომსახურების დანერგვას; 



148 
 

• „ინოვაციური პროცესი“ - მოიცავს ახალი ან მნიშვნელოვნად 

გაუმჯობესებული წარმოებისა და მიწოდების მეთოდების დანერგვას; 

• „ინოვაციური მიწოდების ქსელი" - მოიცავს საწარმოო რესურსების 

პროდუქტებად გარდაქმნის და მომხმარებლისთვის მიწოდების ახალ ან 

მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებულ პროცესს; 

• „ინოვაციური მარკეტინგი" - მოიცავს მარკეტინგის ახალი ან 

მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებული მეთოდების (პროდუქტის დიზაინი და შეფუთვა, 

გაყიდვების კამპანია, ფასდადება და სხვ.) დანერგვას. 

ინოვაციების მნიშვნელობა თანამედროვე ბიზნესში უფრო და უფრო იზრდება. 

ინოვაცია კომპანიას საშუალებას აძლევს მოიპოვოს კონკურენტული უპირატესობა, 

ჩამოიშოროს კონკურენტები, შექმნას ბაზარზე შესვლის ბარიერები და სწრაფად 

დაიკავოს მოწინავე პოზიციები. მნიშვნელოვანი ინოვაციის წყალობით, კომპანიამ 

შესაძლოა მოიპოვოს მონოპოლიური ძალაუფლებაც კი. სწორედ ამიტომ, 

თანამედროვე მოწინავე კომპანიები არ იშურებენ დროსა და ფინანსებს, კვლევის და 

განვითარების კომპონენტის გაძლიერებისთვის. თუმცა ინოვაციები მნიშვნელოვანია 

არამხოლოდ კომპანიებისთვის, რათა გაზარდონ საკუთარი მოგება, არამედ 

საზოგადოებისთვისაც. ინოვაციების არსებობით საზოგადოება ვითარდება და აღწევს 

ცხოვრების უფრო მაღალ დონეს. ინოვაცია მნიშვნელოვანია ქვეყნის 

ეკონომიკისთვისაც, რადგან მეტი ინოვაცია ხელს უწყობს ეკონომიკურ ზრდას. 

მკვლევარების აზრით, ინოვაციები ან გამოგონებები იშვიათადაა აღმოჩენების 

შედეგი. ისინი უფრო ხშირად წარმოიშობა ორგანიზაციის შიგა ან გარე გარემოში 

არსებული პრობლების ან შესაძლებლობის საპასუხოდ. პ. დრუკერის მიერ 

გამოყოფილია ინოვაციების 4 შიგა და 3 გარე წყარო.  შიგა წყაროებს მიეკუთვნება 

გაუთვალისწინებელი შემთხვევები, შეუსაბამობა-შეუთავსებლობა, საწარმოო 

პროცესისა და დარგის საჭიროება, ბაზრის ცვლილებები, ცვლილებები მოლოდინში 

და ახალი ცოდნა. საბოლოოდ, ინოვაციური საქმიანობის ყველაზე მძლავრი წყაროა 

ახალი ცოდნა, რომელიც კომპანიებს აძლევს მაღალი მოგების მიღების 

შესაძლებლობას.  

თანამედროვე ინოვაციური პროცესებისათვის დამახასიათებელია 

მეცნიერების როლის არსებითი ცვლილება. თანამედროვე ეტაპზე მეცნიერება 

გვევლინება არა მარტო ინოვაციური იდეების წყაროდ, არამედ ინოვაციური 

პროცესის ყველა რგოლის გამჭოლ რესურსად. ინოვაციურმა პროცესმა შეიძინა 

სისტემური, კომპლექსური ხასიათი. აღნიშნულის შედეგად გაჩნდა სამეცნიერო 

წარმოების ხარისხობრივად ახალი ხერხი. მისი ძირითადი მახასიათებელი ნიშნებია 

ცოდნის წარმოება მისი გამოყენების კონტექსტში, დისციპლინათაშორისობა, 
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ჰეტეროგენურობა და ორგანიზაციული დივერსიფიკაცია, სოციალური 

პასუხისმგებლობის ამაღლება, უფრო ფართო პრინციპებზე დაფუძნებული ხარისხის 

კონტროლის სისტემა.   

ახალი ტექნოლოგიებით მიღწეული რევოლუციური გარდაქმნები ცვლის 

ცნობიერებას, თვით ტექნოლოგიები კი, რომლებმაც მიიღეს სახელწოდება high hume 

ჩვეულებრივი high tech-ის ნაცვლად, ყველაზე მომგებიან ბიზნესად იქცა. 

აღნიშნულის გამო, ვითარდება მსოფლიო ეკონომიკის მაღალტექნოლოგიური 

სექტორი, იზრდება სამეცნიერო-კვლევით და საცდელ-საკონსტრუქტორო 

სამუშაოებზე გაწეული ხარჯები. 

გლობალური კონკურენციის პირობებში კომპანიები ეძებენ ინოვაციური 

პროცესის რეალიზაციის ეფექტიან გზებს. ერთ-ერთი ასეთი ეფექტიანი გზაა 

ფირმათაშორისი და სექტორთაშორისი თანამშრომლობა. იზრდება აგრეთვე, 

კონტაქტების მნიშვნელობა სახელმწიფო, საუნივერსიტეტო და სამრეწველო 

სამეცნიერო ორგანიზაციებს შორის. უნივერსიტეტებისა და სამრეწველო-სამეცნიერო 

თანამშრომლობის ძირითადი ფორმებია სამეცნიერო-ტექნიკური პარკები, 

ინოვაციური ცენტრები, ერთობლივი საწარმოები, საუნივერსიტეტო სამეცნიერო-

ტექნოლოგიური ცენტრები, შეთანხმებები სამრეწველო-საუნივერსიტეტო კვლევების 

შესახებ, სამეცნიერო-კვლევითი კონსორციუმები. მძლავრი სამეცნიერო-საწარმოო 

კომპლექსები, როგორც წესი, იქმნება უნივერსიტეტების ირგვლივ. ევროკავშირის 

ქვეყნების კომპანიებისათვის დამახასიათებელია ფირმათაშორისი და 

სექტორთაშორისი თანამშრომლობაფირმათაშორისი და სექტორთაშორისი 

თანამშრომლობის სხვადასხვა ფორმები,მათ შორის სტრატეგიული ალიანსები 

როგორც ევროკავშირის ქვეყნების კომპანიებთან, ისე სხვა ქვეყნების კომპანიებთან. 

ქვეყნებში არსებული ინოვაციების დონე გლობალური ინოვაციური ინდექსით 

იზომება. ეს ინდექსი შედგება შემდეგი 7 კომპონენტისაგან: 

1. ინსტიტუტები (პოლიტიკური გარემო, გარემოს მარეგულირებლები, ბიზნეს 

გარემო); 

2. ადამიანისეული კაპიტალი და კვლევა (ზოგადი განათლება, უმაღლესი 

განათლება, კვლევა და განვითარება); 

3. ინფრასტრუქტურა (ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები, 

ზოგადი ინფრასტრუქტურა, ეკოლოგიური მდგრადობა); 

4. ბაზრის განვითარების დონე (კრედიტები, ინვესტიციები, ვაჭრობა, 

კონკურენცია და ბაზრის მასშტაბი); 
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5. ბიზნესის განვითარების დონე (დასაქმებულთა ცოდნის დონე, 

ინოვაციისათვის საჭირო კავშირების არსებობა, ცოდნის მიღების 

შესაძლებლობა); 

6. ცოდნა და ტექნოლოგიები (ცოდნის შექმნა, ცოდნის გავლენა ინოვაციების 

შექმნის პროცესში, ცოდნის გავრცელება); 

7. შემოქმედებითობა (არამატერიალური აქტივები, შემოქმედებითი პროდუქტი 

და მომსახურება, ელექტრონული შემოქმედებითობა).    

2017 წლის რეიტინგში გლობალური ინოვაციის ინდექსის სიის სათავეში 

შვეიცარიაა. ევროკავშირის ქვეყნებიდან ყველაზე მაღალი პოზიცია აქვს შვედეთს - 

მეორე ადგილი,  მესამე ადგილზეა ნიდერლანდები. ევროკავშირის ქვეყნებიდან 

პირველ ოცეულში  აგრეთვე შედიან გაერთიანებული სამეფო - მე-5 ადგილი, დანია - 

მე-6 ადგილი,  ფინეთი -მე-8 ადგილი, გერმანია - მე-9 ადგილი, ირლანდია - მე-10 

ადგილი, ლუქსემბურგი - მე-12 ადგილი, საფრანგეთი - მე-15 ადგილი, ნორვეგია - მე-

19 ადგილი და ავსტრია - მე-20 ადგილი.     
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თემა 10.  ევროკავშირის ფინანსური გარემო 

 

10.1. ევროკავშირის ფინანსური სისტემა 

 

  ევროკავშირის ფინანსური სისტემის ისტორია იწყება საბიუჯეტო 

მექანიზმების მოქმედების პრინციპების შემუშავების მომენტიდან, რომელთაც 

საფუძველი ჩაეყარა პარიზის შეთანხმებით (18 აპრილი, 1951). ეს პრინციპები  

უცვლელი იყო 1970 წლამდე. თავდაპირველად ევროკავშირის ყოველ ქვეყანას 

ჰქონდა საკუთარი ბიუჯეტი, საიდანაც დაფინანსება მიდიოდა თანამეგობრობის  

ადმინისტრაციული და საოპერაციო ხარჯების დასაფარავად, ხოლო 1957 წელს  

შეიქმნა საერთო ბიუჯეტი. 1965 წელს ხელი მოაწერა შეთანხმებას შერწყმის შესახებ 

და შეიქმნა ერთიანი კომისია და ერთიანი საბჭო,  რომელთაც შეცვალეს სამი 

ორგანიზაციის (ევროპის ნახშირისა და ფოლადის გაერთიანება, ევროპის 

ეკონომიკური გაერთიანება - შემდგომში ევროგაერთიანება და ევრატომი) უმაღლესი 

აღმასრულებელი ორგანოები. 

 1970 წლისთვის დასრულდა საბიუჯეტო ინსტრუმენტების გაერთიანების 

პროცესი.  ლუქსემბურგის შეთანხმების თანახმად (22 აპრილი, 1970 წ.),  ერთიან 

ბიუჯეტში შეიტანეს ევრატომის ხარჯები კვლევებსა და საინვესტიციო პროგრამებზე. 

ამ გადაწყვეტილებამ რადიკალურად შეცვალა თანამეგობრობის ბიუჯეტის არსი - 

ევროგაერთიანების წევრი ქვეყნების ფინანსური შენატანების ნაცვლად 

ევროგაერთიანებას გაუჩნდა საკუთარი რესურსები და მან მიიღო ფინანსური 

დამოუკიდებლობა. 

 თავდაპირველად, ევროგაერთიანების ბიუჯეტში შენატანების მთავარი 

წყაროები იყო საბაჟო გადასახდელები (1968), სასოფლო-სამეურნეო ტარიფები (1970), 

აგრეთვე  დღგ-ით მიღებული შემოსავალი  (1970). ამ უკანასკნელის ფორმირება 

ხდებოდა ევროგაერთიანების თითოეული წევრი სახელმწიფოსათვის დადგენილი  

დღგ-ს  საპროცენტო განაკვეთის  ბაზაზე.   

 ევროგაერთიანების პოლიტიკური განვითარების ახალმა მიმართულებამ (იგი 

მიღებულ იქნა მესამე გაფართოებისა (1986 წ.) და შემდგომ ერთიანი ევროპული 

აქტის მიღების შედეგად), განაპირობა ევროკავშირის ფინანსური სისტემის 

რეფორმირების აცილებლობა. მისი მთავარი მიზანია თანამეგობრობის დონეზე 

"ეკონომიკური და სოციალური გათანაბრების" პოლიტიკის გასატარებლად საჭირო 

ფინანსური რესურსების მოზიდვა და იმის გარანტიების მიცემა, რომ 

ახლადშექმნილი ფონდები არ იქნებოდა მხოლოდ ერთიანი აგრარული პოლიტიკის 

გატარების დაფინანსების წყარო. ფინანსური რესურსების ბაზის ჩამოყალიბება 
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გულისხმობდა ევროგაერთიანების ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში ჩართული 

ყველა ქვეყნის შეთანხმებას ძირითადი საშუალოვადიანი პერსპექტივების შესახებ. 

 რეფორმის კონცეფცია წარმოდგენილი იყო კომისიის მიერ 1987 წლის 

თებერვალში, "დელორის პაკეტი I»-ის ჩარჩოში - ჟაკ დელორის სახელით, რომელიც 

ამ პერიოდში კომისიას ხელმძღვანელობდა. 1988 წელს ევროპის საბჭომ ბრიუსელში 

მოიწონა რეფორმის პოლიტიკური ჩარჩოები (ფართო პოლიტიკური 

სახელმძღვანელო), რომლის ცენტრალური დებულებები ეფუძნებოდა საკუთარი 

რესურსების ფორმირების სისტემას, საბიუჯეტო დისციპლინას, სტრუქტურული 

ფონდების რეფორმირებას. 

 ამ რეფორმამ უზრუნველყო  ბიუჯეტის შემოსავლების წყაროების 

გაფართოება,  რომლებიც საჭირო იყო თანამეგობრობის ყველა ფუნქციის 

შესასრულებლად აუცილებელი ფინანსური ბაზის შესაქმნელად. აგრეთვე გადაწყდა, 

რომ შეიცვლებოდა ის სქემა, რომელშიც საკუთარი რესურსების მთლიანი 

მოცულობის ერთ-ერთ ძირითად წყაროს დღგ წარმოადგენდა. ამ რეფორმით  

ფინანსური რესურსების საერთო დონე   ყოველ ჯერზე ფიქსირდებოდა საერთო შიდა 

ეროვნული  პროდუქტის მოცულობის გარკვეულ დონეზე. იგი გამოითვლება 

თანამეგობრობის საქმიანობისათვის საჭირო იმ რესურსების მოცულობის  

შეფასებით,  რომლებსაც შეიცავს საშუალოვადიანი ეკონომიკური პროგრამა -. 

ფინანსური პერსპექტივა. 

 საკუთარი რესურსების მოცულობა გაიზარდა შემოსავლების დამატებითი 

წყაროს - "მეოთხე რესურსის" შექმნის შედეგად. მეოთხე რესურსი ითვალისწინებს 

წევრი ქვეყნების ანარიცხებს, რომლებიც დგინდება  მშპ-ს პროცენტის სახით. 

ფინანსური შემოსავლის ეს წყარო შემოღებულია ბიუჯეტში ტრადიციული საკუთარი 

რესურსებიდან მიღებული შემოსავლების შემცირების საკომპესაციოდ, რადგან  დღგ-

ს აქვს რეგრესიული ხასიათი, ხოლო  საბაჟო ტარიფები შემცირდა. გადასარიცხი 

საპროცენტო განაკვეთი განისაზღვრება ყოველი საბიუჯეტო წლისთვის, ბიუჯეტის 

დაგეგმილი ხარჯებისა და მიღებული შემოსავლების სხვაობის შესაბამისად. 

 სხვადასხვა კატეგორიების ხარჯებსა და ამ ხარჯების კონტროლირებად ზრდას 

შორის ბალანსის უზრუნველსაყოფად, შემოღებულ იქნა ფისკალური დისციპლინა, 

რომელიც რეგულირდება ინსტიტუციათაშორისი შეთანხმებით და გადაიქცა  

ევროკავშირის პარლამენტის, საბჭოსა და კომისიის ზოგადი რეგულაციის საკითხად. 

ამ შეთანხმების განუყოფელი ნაწილია გადაწყვეტილება ფინანსური ჩარჩოს 

(ფინანსური პერსპექტივის) შესახებ, რომელიც, თავის მხრივ, ფისკალური 

დისციპლინის ახალი შეთანხმებების საფუძველს წარმოადგენს. ამ დებულების 

თანახმად, ევროკავშირის პარლამენტი, საბჭო და კომისია უფლებამოსილია, 
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წინასწარ განსაზღვროს მომავალი პერიოდის (4-6 წელი) ბიუჯეტის ძირითადი 

პრიორიტეტები და შექმნას თანამეგობრობის ხარჯების ჩარჩო. ამრიგად, სამომავლო 

ხარჯების მაქსიმალური ოდენობა და მათი შემადგენელი ნაწილი აისახება ფინანსურ 

ჩარჩოებში. პირველი ინსტიტუციათაშორისი  შეთანხმება დაიდო  დელორის პაკეტი 

I-ს მოქმედების პერიოდში. ფინანსური ჩარჩო, რომელიც შეთანხმების განუყოფელი 

ნაწილი იყო, საბიუჯეტო დისციპლინის ფარგლებში სხვადასხვა პოლიტიკის 

განხორციელების საფუძველი გახდა. იგი უზრუნველყოფს საბიუჯეტო ხარჯების 

სექტორების ჰარმონიულ და კონტროლირებად განვითარებას.    

 ევროკავშირის ფინანსური სისტემის 1988 წლის რეფორმა ითვალისწინებდა 

თანამეგობრობის სტრუქტურული ფონდების საქმიანობის რეფორმირებას. ერთიანი 

ევროპული აქტის თანახმად, საერთო ბიუჯეტიდან დაფინანსებულ სამ 

სტრუქტურულ ფონდს (ევროპის სოფლის მეურნეობის გარანტირების ფონდი,  

ევროპის სოციალური ფონდი და ევროპის რეგიონული  განვითარების ფონდი) 

დასახული მიზნების მისაღწევად უნდა განეხორციელებინათ შეთანხმებული 

პოლიტიკა. გადაწყდა ფონდების ჩარჩოში თანხების გაზრდა ისე, რომ 1993 

წლისთვის ისინი ორჯერ მეტი ყოფილიყო. ფინანსური პერსპექტივების ჩარჩოში 

ფონდების მიზნების ეფექტიანი განხორციელების უზრუნველსაყოფად  დაისახა 

საქმიანობის ხუთი მიმართულება:  

 ა) ეკონომიკური განვითარებაში ჩამორჩენილი რეგიონების განვითარება და 

სტრუქტურული გათანაბრება;  

 ბ) სტრუქტურული რესტრუქტურიზაცია რეგიონებში, რომლებიც განიცდიან 

მრეწველობის დაცემას;  

 გ) გრძელვადიან უმუშევრობასთან ბრძოლა;  

 დ) ახალგაზრდების პროფესიული ინტეგრაცია;  

 ე) აგრარული სექტორის რესტრუქტურიზაცია და სასოფლო რეგიონების 

განვითარება.  

 1988 წლის ბიუჯეტის რეფორმა შეიძლება წარმატებლად ჩაივალოს, რადგან 

სამი მთავარი მიზანი - ხარჯების კონტროლირებადი და თანმიმდევრული ზრდა; 

საბიუჯეტო პროცედურისა და ბიუჯეტის მართვის გაუმჯობესება; საკუთარი 

რესურსებიდან შემოსავლის საჭირო მოცულობის მიღება - მიღწეული იქნა. 

 1988 წლის ინსტიტუციათაშორისმა შეთანხმებამ და ფინანსურმა ჩარჩომ, 

რომელიც ამ შეთანხმების განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენდა,  ხელი შეუწყო  

საბიუჯეტო სექტორში ევროკავშირის ინსტიტუტების ურთიერთქმედების 

დაბალანსებული მექანიზმების შექმნას. 1993 წლის შემდგომმა მეორე 

ინსტიტუციათაშორისმა შეთანხმებამ, რომელმაც დაადგინა ფინანსური ჩარჩო 1993 
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წლიდან 1999 წლამდე პერიოდისათვის, დაადასტურა ინსტიტუციათაშორისი  

შეთანხმების ინსტრუმენტის წარმატება. 

 მომდევნო ინსტიტუციათაშორისი შეთანხმებებმა და მათ მიერ დადგენილმა 

ფინანსურმა ჩარჩოებმა გააგრძელეს თანამეგობრობის საბიუჯეტო სისტემის 

რეფორმირების კურსი. ასე მაგალითად, შეთანხმების ფარგლებში გაგრძელდა 

საბიუჯეტო პროცედურების ეფექტიანობის ზრდის პროცესი. მნიშვნელოვანი 

ცვლილება იყო ყველა სახის ხარჯების (სავალდებულო და არასავალდებულო) 

შეთანხმების დე ფაქტო პრაქტიკა. ამავდროულად, პარლამენტმა მიიღო  მეტი 

უფლება  არასავალდებულო ხარჯების განსაზღვრისათვის.  შემოღებულ იქნა ახალი 

მექანიზმები, რის შედეგად ბევრი პროცედურა უფრო მოქნილი გახდა. შეთანხმებამ 

ევროკავშირის სოლიდარობის ფონდის შექმნის შესახებ  შესაძლებელი გახადა 

დადგენილ ნორმაზე მეტი საბიუჯეტო ხარჯების დაფინანსება. გლობალიზაციის 

ადაპტაციის ევროპულმა ფონდმა ასევე უზრუნველყო დამატებითი რესურსების 

გამოყოფა ზოგიერთი ხარჯის დასაფინანსებლად.  

 ფინანსური ჩარჩოს ძირითადი ფუნქცია არის განსაზღვრულ პერიოდში 

გარკვეული ტიპის საქმიანობისათვის ხარჯების მაქსიმალური დონის დადგენა. 

ევროკავშირის პარლამენტი, საბჭო და კომისია ადგენენ  გრძელვადიანი ფინანსური 

გეგმის მართვის წესებსა და პროცედურებს ყოველწლიურ საფუძველზე 

(გადასინჯვის პროცედურა, ტექნიკური კორექტირება), აგრეთვე ყოველწლიური 

საბიუჯეტო პროცედურის ეფექტიანობის ამაღლების წესებს.  

 ამჟამად ევროკავშირის ერთიანი ფინანსური პოლიტიკა რეალობაა და ამ 

პოლიტიკას მისი ფინანსური ინსტიტუტები ახორციელებენ. ერთდროულად ისინი 

აგრეთვე ახორციელებენ ინსტიტუციურ ცვლილებებს, რაც გამოიხატება  ფინანსური 

ინტეგრაციის პროცესების ადეკვატურ ასახვასა და ფინანსურ-ეკონომიკური 

ადაპტაციის ზოგად მოთხოვნებში.  

 ევროკავშირის ქვეყნების ფინანსური სისტემის ინტეგრაციისა და ერთიანი 

ფინანსური სისტემის განყოფელი ნაწილია სავალტო ინტეგრაცია, რომელიც 

ითვალისწინებს მონეტარული პოლიტიკის კოორდინაციის პროცესს, სავალუტო 

რეგულირების ზეეროვნული მექანიზმის ჩამოყალიბებას, სახელმწიფოთაშორისი 

ფინანსური და მონეტარული ორგანიზაციების შექმნას. მისი აუცილებლობა 

გამოწვეულია რიგი მიზეზების გამო: 

• ეროვნული ეკონომიკების ურთიერთდამოკიდებულების განმტკიცების 

მიზნით ფულადი სტაბილიზაციის საჭიროება საქონლის, კაპიტალის, შრომის 

მოძრაობის ლიბერალიზაციისას; 
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• რეგიონული ინტეგრაციის პრობლემების გადაჭრისათვის ფულადი 

სტაბილურობის საკუთარი რეგიონული ზონის შექმნის სურვილი; 

• სურვილი, რომ დასავლეთი ევროპა ერთიანი ვალუტით ჩამოყალიბდეს 

მსოფლიო ცენტრად,  აგრეთვე დოლარის გავლენის შეზღუდვა და სხვა 

ვალუტების მხრიდან მზარდი კონკურენციისათვის წინააღმდეგობის გაწევა. 

 სავალუტო ინტეგრაციის მექანიზმი შედგება სავალუტო-საკრედიტო 

რეგულირების მეთოდების კომპლექსისაგან, რომლის მეშვეობით ხორციელდება 

ეროვნული ეკონომიკებისა და სავალტო სისტემების დაახლოება და 

ურთიერთშეგუება. 

 ევროკავშირის სავალუტო ინტეგრაციის პროცესი ევროპულ ინტეგრაციაზე 

ადრე დაიწყო, მაგრამ  ჭეშმარიტი სავალუტო ინტეგრაციის პროცესი დაიწყო 

ეკონომიკური და სავალუტო კავშირის შექმნის ეტაპზე, რომლის დროსაც 

უზრუნველყოფილია საქონლის, მომსახურების, კაპიტალისა და ვალუტის 

თავისუფალი გადაადგილება თანაბარი კონკურენციის პირობების საფუძველზე და 

ამ სფეროში კანონმდებლობის გაერთიანება. ინტეგრაციის პროცესში შედის 

რამდენიმე ეტაპი, რომელიც მიზნად ისახავს ერთიანი ბაზრის შექმნას. 

 1971 წელს ევროგაერიანების ქვეყნებმა მიიღეს ეკონომიკური და სავალუტო 

კავშირის შექმნის ეტაპობრივი პროგრამა 1980 წლისათვის - ე.წ. ვერნერის გეგმა. მას 

უნდა უზრუნველყო ვალუტების კურსების მერყეობის შემცირება, ვალუტების 

სრული კონვერტირებადობა, გაერთიანების სავალუტო პოლიტიკის უნიფიკაცია მისი 

კოორდინაციისა და ჰარმონიზაციის საფუძველზე, ეკონომიკური, ფინანსური და 

ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის შეთანხმება. ამ გეგმის რეალიზაციის დასკვნით 

ეტაპზე ევროგაერიანების ქვეყნებს ზეეროვნული ორგანოებისათვის უნდა გადაეცათ 

ზოგიერთი უფლებამოსილება ერთიანი ევროპული ვალუტების კურსების   

ავტომატური გათანაბრების მიზნით. სავალუტო-საფინანსო პრობლემების 

გადასაწყვეტად დაისახა ერთიანი ცენტრის შექმნისა და წევრი ქვეყნების 

ცენტრალური ბანკების გაერიანების  ამოცანა, მაგრამ 1974  წელს ვერნერის გეგმა 

შეჩერებულ იქნა.   

 მეოცე საუკუნის  70-იანი წლების ბოლოს  გააქტიურდა ეკონომიკური და 

სავალუტო კავშირის შექმნის გზების ძიება.  სავალუტო ინტეგრაციის პრინციპები 

ჩაეყარა საფუძვლად 1978 წლის ფრანკო-გერმანულ პროექტს, რის შედეგადაც შეიქმნა 

ევროპული სავალუტო სისტემა. მისი ძირითადი მიზნებია: ეკონომიკური 

ინტეგრაციის მიღწევა, საკუთარი ვალუტით ევროპული სივრცის სტაბილურობის 

უზრუნველყოფა იამაიკის სავალუტო სისტემის საპირწონეთ, საერთო ბაზრის 

ქვეყნების დაცვა დოლარის ექსპანსიისაგან. 
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 ევროპული სავალუტო სისტემა შეიქმნა იამაიკის სავალუტო სისტემის 

ქვესისტემის სახით. იგი ეფუძნებოდა ეკიუ-ს - ევროპულ სავალუტო ერთეულს, 

რომლის პირობითი ღირებულება განისაზღვრებოდა სავალუტო კალათის მეთოდით. 

სავალუტო კალათა მოიცავდა ევროკავშირის 12 ქვეყნის  ვალუტებს (იმ ეტაპზე 

ევროკავშირში 12 ქვეყანა შედიოდა). ვალუტების წილი ეკიუ-ს სავალუტო კალათაში 

განისაზღვრებოდა ევროკავშირის მპშ-ში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების წილით. 

1993 წლის სექტემბერში, მაასტრიხტის ხელშეკრულების შესაბამისად,  ეკიუ-ში 

ვალუტების  "აბსოლუტური წონა" გაიყინა და მათი "ფარდობითი წონა" მერყეობდა 

ვალუტების  საბაზრო კურსების შესაბამისად. 

 ევროკავშირის ქვეყნების სავალუტო ინტეგრაციის მომდევნო ნაბიჯი იყო 1987 

წლის მაისში მიღებული ერთიანი ევროპული აქტი, რომელიც ითვალისწინებდა 

ევროპული ინტეგრაციის ახალ ეტაპს - სავალუტო კავშირის შექმნას. 1989 წლის 

აპრილში შემუშავდა დელორის გეგმის სახელით ცნობილი სავალუტო და 

ეკონომიკური კავშირის შექმნის პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებდა: 

• საერთო (ინტეგრირებული) ბაზრის შექმნას, ევროკავშირში კონკურენციის 

ხელშეწყობას საბაზრო მექანიზმების გასაუმჯობესებლად, რათა თავიდან 

აეცილებინათ მონოპოლიური მდგომარეობის, შეთანხმებების პოლიტიკის, 

შერწყმების, სახელმწიფო სუბსიდიების ბოროტად გამოყენება. 

• ჩამორჩენილი ზონებისა და რეგიონების სტრუქტურული გათანაბრება. 

• ეკონომიკური, საბიუჯეტო და საგადასახადო პოლიტიკის კოორდინაცია 

ფასების ზრდის შესაკავებლად  და სტაბილიზაციისათვის, ეკონომიკური ზრდის 

უზრნველსაყოფად, ბიუჯეტის დეფიციტის შესაზღუდად და მისი დაფარვის 

მეთოდების დასახვეწად. 

• ფულადი და სავალუტო პოლიტიკის კოორდინირების მიზნით 

ზეეროვნული ევროპული სავალუტო ინსტიტუტის შექმნა, რომლის შემადგენლობაში 

შევიდოდნენ ცენტრალური ბანკების გამგებლები და დირექტორატის წევრები.   

• ერთიანი სავალუტო პოლიტიკის განხორციელება, ფიქსირებული 

სავალუტო კურსებისა  და კოლექტიური ვალუტის - ეკიუ-ს შემოღება. 

 დელორების გეგმის საფუძველზე 1991 წლის დეკემბრისთვის შემუშავდა 

მაასტრიხტის ხელშეკრულება ევროკავშირის შესახებ, რომელიც ძალაში შევიდა 1993 

წლის 1 ნოემბერს. იგი ითვალისწინებდა ეკონომიკური და სავალუტო კავშირის 

შექმნის შემდგომ ეტაპებს. 

 პირველი ეტაპი 1990 წლის ივლისში დაიწყო და ერთდროულად მთლიანად 

გაუქმდა სავალუტო შეზღუდვები ევროკავშირში კაპიტალის გადაადგილებაზე. 

ძირითადი ყურადღება გამახვილდა ეკონომიკური განვითარების დონეების 



157 
 

დაახლოებაზე, ინფლაციის ტემპებისა და ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირებაზე 

(განსაკუთრებით შედარებით სუსტი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში, მაგალითად, 

პორტუგალიასა და საბერძნეთში). 

 მეორე ეტაპი დაიწყო 1994 წლის იანვარში. ამ ეტაპზე ფრანკფურტში (გერმანია) 

დაფუძნდა ევროკავშირის ცენტრალური ბანკი, რომელმაც შეცვალა ადრე მოქმედი 

სავალუტო თანამშრომლობის ევროპული ფონდი. მის მთავარ ამოცანად განისაზღვრა  

ცენტრალური ბანკების ევროპული სისტემის ორგანიზებისა და ეკიუ-ს ბანკნოტების 

ემისიისათვის მომზადება. დიდი ყურადღება დაეთმო ევროკავშირის წევრი 

ქვეყნების ეკონომიკური და ფულად-საკრედიტო პოლიტიკის კოორდინაციას. 

მესამე ეტაპის (1999 წლის იანვარი - 2002 წლის იანვარი) მიზანია 

ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ეკონომიკური განვითარების დონეების  

სტაბილიზაცია და დაახლოება ერთიანი რეგიონული ვალუტის - ევროს 

დასანერგად. საბოლოოდ დაფიქსირდა  ევროკავშირის ქვეყნების ვალუტების 

კურსები, რამაც შექმნა  ერთიანი ვალუტით მათი შეცვლის შესაძლებლობა. აგრეთვე 

განისაზღვრა ეკონომიკური და სავალუტო კავშირის შესაქმნელად აუცილებელი და 

საკმარისი პირობები, რომლებიც დაფიქსირებულია მაასტრიხტის 

ხელშეკრულებაში ერთიან ვალუტაზე გადასვლის მსურველი ქვეყნებისათვის.  

ეკონომიკისა და სავალუტო კავშირის ფორმირების საბოლოო ეტაპზე, 1998 

წლის გაზაფხულზე ევროკომისიამ და ევროპის სავალუტო ინსტიტუტმა შეისწავლა 

15 წევრი ქვეყნის მონაცემები და განაცხადეს, რომ მათგან 11-მა წარმატებით გაართვა 

თავი მაასტრიხტის ხელშეკრულებაში მოცემული კრიტერიუმების შესრულებას და 

მზად არიან 1999 წლის 1 იანვრისთვის დაგეგმილი ეკონომიკისა და სავალუტო 

კავშირის მესამე ეტაპისათვის. ამ ქვეყნებს შორის იყვნენ: ავსტრია, ბელგია, ფინეთი, 

საფრანგეთი, გერმანია, ირლანდია, იტალია, ლუქსემბურგი, ნიდერლანდები, 

პორტუგალია და ესპანეთი. დარჩენილმა ორმა ქვეყანამ - გაერთიანებულმა სამეფომ 

და დანიამ მართალია დააკმაყოფილეს კრიტერიუმები, მაგრამ ისარგებლეს მათთვის 

მინიჭებული უფლებით და არ შეერთებოდნენ მესამე ეტაპს. შვედეთმა 

დააკმაყოფილა ეკონომიკური კრიტერიუმები, მაგრამ არ მიიღო ზომები მისი 

ცენტრალური ბანკის დამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად, რაც ასევე 

წარმოადგენდა ეკონომიკისა და სავალუტო კავშირის წევრობის აუცილებელ 

პირობას. საბერძნეთმა იმ მომენტში ვერ დააკმაყოფილა საჭირო კრიტერიუმები, 

თუმცა ამ მიმართულებით გარკვეული პროგრესი მაინც განიცადა. 

1998 წლის 1-2 მაისს ბრიუსელში მიღებულ იქნა რეკომენდაციები და 1999 

წლის 1 იანვარს 11-მა ქვეყანამ მიიღო ერთიანი ვალუტა. ასევე აირჩიეს ევროპის 

ცენტრალური ბანკის პირველი პრეზიდენტი და ხუთი ვიცე პრეზიდენტი. 
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პრეზიდენტი გახდა ჰოლანდიის ყოფილი ფინანსთა მინისტრი და ცენტრალური 

ბანკის მმართველი ვიმ დუიზენბერგი, რომელიც სათავეში ედგა ევროპის სავალუტო 

ინსტიტუტს 1996 წლიდან. 1998 წლის 31 დეკემბერს შეთანხმებულ იქნა 11 წევრი 

ქვეყნის ვალუტების ფიქსირებული კურსები ევროს მიმართ. 

ქვემოთ წარმოდგენილია ევროს შემოღების განრიგი: 

1991 წლის 10 დეკემბერი 

- ხელმოწერილი იქნა ხელშეკრულება ევროკავშირის შესახებ. 

- გადაწყდა ევროპის სავალუტო კავშირის შექმნა და მიღებულ იქნა კონვერგენციის 

(ერთმანეთთან მიახლოების) ხუთი კრიტერიუმი. 

1994 წლის 1 იანვარი 

ევროპის სავალუტო კავშირის შექმნის მეორე ეტაპი (გარდამავალი პერიოდი). 

- ფრანკფურტში დაარსდა ევროპის სავალუტო ინსტიტუტი. 

- გაუმჯობესდა ევროპის ეკონომიკური პოლიტიკის საკოორდინაციო პროცედურები. 

- ბრძოლა გამოუცხადდა ჭარბ დეფიციტს და შემუშავებული იქნა პოლიტიკა წევრი 

სახელმწიფოების ეკონომიკური კონვერგენციისათვის. 

- წევრი სახელმწიფოების ცენტრალური ბანკების დამოუკიდებლობა. 

1995 წლის 16 დეკემბერი 

ევროკავშირის საბჭოს მადრიდის სხდომა. 

- მიღებული იქნა სახელწოდება „ევრო“. 

- დაწესდა ევროს შემოღების ტექნიკური პროცედურა და ერთიან ვალუტაზე 

გადასასვლელი განრიგი. 

1996 წლის 14 დეკემბერი 

ევროკავშირის საბჭოს დუბლინის სხდომა. 

- მიღებული იქნა პაქტი ბიუჯეტის სტაბილურობისა და ზრდის შესახებ. 

- ევრომ შეიძინა კანონიერი სტატუსი. 

1997 წლის 17 ივნისი 

ევროკავშირის საბჭოს ამსტერდამის სხდომა. 

- დამტკიცდა პაქტი სტაბილურობისა და ზრდის შესახებ. 

- მიღებული იქნა გადაწყვეტილება „ევროპის მონეტარული სისტემის პირველი 

რაუნდის“ შესახებ იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც არ შედიოდნენ ერთიან სავალუტო 

ზონაში. 

- შერჩეული იქნა მონეტების დიზაინი. 

1997 წლის 13 დეკემბერი 

ევროკავშირის საბჭოს ლუქსემბურგის სხდომა. 
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- მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ევროპის სავალუტო კავშირის შექმნის მესამე 

ეტაპის განმავლობაში ეკონომიკური პოლიტიკის კოორდინირების (მრავალმხრივი 

მეთვალყურეობის) და ხელშეკრულების 109-ე და 109(ბ)-ე მუხლების (გაცვლით 

კურსთან დაკავშირებული პოლიტიკა და თანამეგობრობის წარმომადგენლობა 

საერთაშორისო დონეზე) შესახებ. 

1998 წლის 1 და 2 მაისი. 

ევროკავშირის საბჭო ადგენს იმ ქვეყნების სიას, რომელებმაც მიიღეს კონვერგენციის 

კრიტერიუმებზე დამყარებული ერთიანი ვალუტა. 

- საკითხი განსახილველად წარედგენა ევროპარლამენტს. 

- დადგინდა გაცვლის ორმხრივი უცვლელი კურსები. 

1998 წელი 

დაარსდა ევროპის ცენტრალური ბანკი; დაინიშნა აღმასრულებელი კომიტეტი და 

დაიწყო მონეტებისა და ბანკნოტების წარმოება. 

1999 წლის 1 იანვარი 

ევროპის სავალუტო კავშირის შექმნის მესამე ეტაპი. 

- ევრო დამოუკიდებელი ვალუტა გახდა. 

- ბანკები და ბიზნესი ევროზე გადადვიდნენ (უნაღდო ანგარიშსწორებით). 

2002 წლის 1 იანვარი 

ევროს შემოღება. 

- მონეტებმა და ბანკნოტებმა დაიწყს ბრუნვა ეროვნული მონეტებისა და 

ბანკნოტების პარალელურად. 

2002 წლის 1 ივლისისათვის 

გაუქმდა  ეროვნული მონეტები და ბანკნოტები, როგორც კანონიერი ვალუტა იმ 

ქვეყნებში, რომლებმაც მიიღეს ევრო. ერთიანი ვალუტა „ევრო“ უნაღდო 

ანგარიშსწორებისათვის შემოღებულ იქნა 1999 წლის 1 იანვარს, ხოლო 2002 წლის 1 

იანვრიდან ევროს მონეტები და ბანკნოტები ბრუნვაში შევიდა. მონეტების დიზაინზე 

შეთანხმდნენ ევროკავშირის საბჭოს ამსტერდამის სხდომაზე. 2002 წლის 1 ივლისს 

ევრომ შეცვალა ეროვნული ვალუტა იმ წევრ სახელმწოფოებში, რომლებიც ერთიან 

სავალუტო ზონაში შედიოდნენ. 

ევროზონა მოიცავს ქვეყნებს, რომელთა ოფიციალურ ვალუტად ევრო 

 ითვლება. ამ სახელმწიფოებს ევროს მონეტებისა და ბანკნოტების გამოშვების 

უფლება აქვთ. ევროზონაში მონეტარულ პოლიტიკას  ევროპის ცენტრალური ბანკი 

ატარებს. ევროკავშირის წევრობა არ გულისხმობს ევროზონის ავტომატურ წევრობას. 

2017 წლის მდგომარეობით ევროზონაში 19 ქვეყანა შედის. ესენი არიან: ავსტრია, 

ბელგია, გერმანია,  ესპანეთი, ესტონეთი, ირლანდია, იტალია, კვიპროსი, ლატვია, 
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ლიტვა, ლუქსემბურგი, მალტა, ნიდერლანდები, პორტუგალია,  საბერძნეთი, 

საფრანგეთი, სლოვაკეთი, სლოვენია, ფინეთი. ორმხრივი შეთანხმებების შედეგად 

ევრო ასევე ოფიციალური ვალუტაა ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნებისთვის: მონაკო, 

სან-მარინო  და ვატიკანი. ევრო დე-ფაქტო ვალუტაა ანდორაში, კოსოვოსა და 

მონტენეგროში. 

   2008-2009 წლების ფინანსურმა კრიზისმა შეარყია ევროზონის ფინანსური 

მდგრადობა. ევროკავშირი იძულებული გახდა ფინანსური დახმარება აღმოეჩინა 

ბანკროტის პირას მყოფი საბერძნეთისათვის, ხოლო მოგვიანებით პორტუგალიის, 

ესპანეთის და ირლანდიისათვის, რომლებიც სახელმწიფო ვალის კრიზისის წინაშე 

დადგნენ.  

  2015 წელს ევროკომისიამ, ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა და საერთაშორისო 

სავალუტო ფონდმა საგარეო ვალის დასაფარად საბერძნეთს მორიგი სესხის აღება 

შესთავაზა. სესხის პირობებით ბერძნულ მთავრობას მკაცრი, მომჭირნეობის 

ეკონომიკური პოლიტიკა უნდა გაეტარებინა: შეემცირებინა პენსიები და გაეზარდა 

გადასახადები. ათენი შეთავაზებაზე უარს აცხადებდა და მისი პოზიციების 

გასამყარებლად ქვეყნის ლიდერმა ალექსის ციპრასმა 5 ივლისს რეფერენდუმი 

დანიშნა, სადაც ქვეყნის მოსახლეობამ სესხის ამგვარი პირობებით აღებაზე „უარი“ 

განაცხადა. ევროინსტიტუტების ზეწოლით, რეფერენდუმიდან სულ რაღაც 

რამდენიმე დღეში პრემიერ-მინისტრი ციპრასი 53.5 მილიარდ ევროიანი სესხის 

აღებას დათანხმდა. 

ვერც მაასტრიხტის დოკუმენტმა, ვერც მისმა გაუმჯობესებულმა ვარიანტებმა 

ამსტერდამსა და ნიცაში ვერ მოახერხეს ანტიკრიზისული მექანიზმის შემუშავება, 

რომელიც სახელმწიფოების ფინანსურ კრახს აღკვეთდა. ერთ-ერთ უმთავრეს 

პრობლემას წარმოადგენს საგადასახადო პოლიტიკის და საერთო სოციალური 

გარანტიების სფეროების ჰარმონიზაცია. ევროკავშირის ხელშეკრულებები მის 

სტრუქტურებს ამ სფეროებში საკმარის კომპეტენციას ვერ აძლევს. ევროზონის 

სტაბილურობის საფრთხე ჯერ კიდევ არ არის გადალახული, თუმცა ევროსტატის 

მონაცემებით, ევროზონის ყველა ქვეყანამ, საბერძნეთის გამოკლებით, 2016 წელს 

უზრუნველყო ეკონომიკის ზრდა. ევროკომისიას მიაჩნია, რომ 2017 და 2018 წლებში 

სავალუტო ბლოკის ყველა ქვეყანაში აღინიშნება ეკონომიკის განუხრელი ზრდა. 

უმუშევრობა, მართალია, მაღალ დონეზე დარჩება (9 პროცენტის ფარგლებში 

ევროკავშირის მასშტაბით), მაგრამ შემცირდება. 
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10.2. ევროკავშირის ფინანსური ბაზარი 

 

 ევროკავშირის ფინანსური ბაზარი მისი წევრი ქვეყნების ფინანსური ბაზრების 

ერთობლიობაა. მის განვითარებაზე ზემოქმედებს ბიზნესის ინტერნაციონალიზაცია 

და გლობალიზაცია. ევროკავშირის ქვეყნებმა მოახერხეს უპრეცედენტო ამბიციური 

ინტეგრაციული პროექტის განხორციელება. ფინანსური ბაზრების ინტეგრაცია 

აუცილებელი ელემენტია ეკონომიკური და სავალუტო კავშირის სრული 

ფუნქციონირებისთვის, მაგრამ ამავე დროს, დღევანდელ პირობებში იგი ძალიან 

რთულია. მომსახურებების ერთიანი ბაზრის შექმნისას, ფინანსური ინტეგრაციის 

ღონისძიებები გატარდა სხვადასხვა სიჩქარით და ეროვნული სპეციფიკურობით 

ხასიათდებოდა. ევროკავშირის რიგ ქვეყნებში სუვერენული ვალის კრიზისის 

გავრცელებამ გამოიწვია ფინანსური ბაზრის მართვის ახალი სისტემის შექმნის 

აუცილებლობა, ევროპული ნორმების იმპლემენტაციისათვის ფინანსური 

მარეგულირებლებისა და მიდგომების გადასინჯვა ეროვნულ დონეზე.   

  ფინანსური ბაზრის ინტეგრაცია მნიშვნელოვანწილად დამოკიდებულია მის 

რეგულირებაზე. ამავდროულად, ევროკავშირში ფინანსური მომსახურების ბაზრის 

რეგულირება ხდება როგორც ზეეროვნულ,  ისე ეროვნულ დონეზე, ევროკავშირის 

ძირითადი სამართლებრივი და მარეგულირებელი აქტების შესაბამისად. 

  ფინანსური ბაზრის სამართლებრივი რეგულირების მნიშვნელოვანი 

ინსტრუმენტია დირექტივები. ისინი ეროვნული კანონმდებლობის არაპირდაპირი 

წყაროა, ხოლო მათი დებულებები სავალდებულოა ყველა წევრი ქვეყნისათვის. 

დირექტივები განსაზღვრავენ მიზანს, რომელსაც უნდა  მიაღწიოს წევრი ქვეყნების 

კანონმდებლობამ, მაგრამ ამასთან  ქვეყნები თვითონ იღებენ გადაწყვეტილებებს 

დასახული მიზნების მისაღწევად, მათ შორის საბანკო კანონმდებლობას ან სხვა 

საკანონმდებლო აქტებზე გამიზნულს. ამგვარად ხდება  ევროკავშირის ფინანსური 

მომსახურების ბაზრის რეგულირების ჰარმონიზაცია. 

 ევროკავშირის ფინანსური ბაზარი ყალიბდებოდა რამდენიმე ეტაპად. 1962 

წლისთვის მოიხსნა შეზღუდვები პირდაპირი ინვესტიციებისა და ევროპის 

ეკონომიკური თანამეგობრობის საფონდო ბირჟებზე კოტირებადი აქციების ყიდვა-

გაყიდვის მიმართ. 

   1985 წელს ევროკავშირის კომისიამ გამოსცა "თეთრი წიგნი საერთო ბაზრის 

შექმნის დასრულების შესახებ". ამ დოკუმენტში ჩამოყალიბებულია  ფინანსური 

მომსახურების ინტეგრაციის ფუძემდებლური პრინციპები: 
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• ურთიერთაღიარების პრინციპი, რომელიც მიიჩნევს, რომ თითოეული წევრი 

ქვეყანა აღიარებს სხვა წევრი ქვეყნის რეგულირებისა და   ზედამხედველობის 

მექანიზმებს; 

• მინიმალური ჰარმონიზაცია, რაც ნიშნავს რიგი საერთო ფუძემდებლური 

წესების მიღების აცილებლობას;  

• წარმოშობის ქვეყნები, რაც გულისხმობს, რომ კომპანიების საქმიანობაზე 

კონტროლი ხორციელდება მათი რეგისტრაციის ქვეყნის ეროვნული ორგანოების 

მიერ.   

   1986 წლიდან შესაძლებელი გახდა გრძელვადიანი კრედიტების გაცემა 

სავაჭრო გარიგებებისა და სხვა ოპერაციებისათვის, აგრეთვე ევროკავშირის ქვეყნების 

საფონდო ბაზრებზე მის წევრ ქვეყნებში რეგისტრირებული კომპანიების აქციების 

განთავსება. 1990 წლიდან უზრუნველყოფილ იქნა მოკლევადიანი  კრედიტების 

ხელმისაწვდომობის თანაბარი პირობები. ამგვარად, ევროკავშირის ქვეყნების 

რეზიდენტებმა თანამეგობრობის მთელ ტერიტორიაზე მიიღეს ინვესტიციების 

განხორციელების, სესხებისა და კრედიტების მიღების შესაძლებლობა, ანუ საერთო 

ბაზრის ოთხი კომპონენტიდან ერთის - კაპიტალის თავისუფალი გადაადგილება 

ევროკავშირში შემოღებული იქნა 1990 წლამდე და წინ უძღოდა მომსახურების 

სექტორის გახსნას. ეს გასაგებიცაა, რადგან ფინანსურ მომსახურების  ერთიანი 

ბაზრის ჩამოყალიბების აუცილებელი წინაპირობაა კაპიტალის მოძრაობაზე  

შეზღუდვების მოხსნა. 

 1986-1992 წლებში მიღებულ იქნა საბანკო სექტორის ლიბერალიზაციისათვის 

საჭირო ბევრი დირექტივა. ევროსაბჭოს მეორე საბანკო დირექტივამ აღმოფხვრა 

ყველა დაბრკოლება  ევროკავშირის ტერიტორიაზე მისი რეზიდენტების მიერ ბანკის 

დაფუძნებაზე და უზრუნველყო ყველა საბანკო ოპერაციის განხორციელების 

შესაძლებლობა. დაინერგა საბანკო ლიცენზირების ერთიანი სისტემა, რომლის 

თანახმადაც ლიცენზია გაიცემა მშობელი ბანკის ქვეყანაში. 1993 წლიდან 

ევროკავშირში ამოქმედდა საბანკო ანგარიშგების  ერთიანი მაჩვენებლები.   

 გადაწყვეტილებამ ერთიანი ვალუტის (ევრო) შემოღების შესახებ განაპირობა 

ევროპის საბანკო სისტემის განვითარების ახალი პირობები. მნიშვნელოვანია 

ევროკავშირის დირექტივა 1994/19 დეპოზიტის გარანტიების სისტემის შესახებ, 

რომელიც იცავს მეანაბრეთა უფლებებს და თანასწორი კონკურენციის პირობებს. 

დაზღვევის სფეროში 1990 წლიდან მოიხსნა შეზღუდვები შენობებისა და 

მოწყობილობების გამოყენებასთან დაკავშირებული „მასობრივი რისკების" 

დაზღვევაზე. 1993 წლიდან ევროკავშირის ქვეყნების სადაზღვევო კომპანიებმა 

ევროკავშირის მთელ ტერიტორიაზე დაიწყეს   „მასობრივი რისკების"  (მათ შორის 
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სიცოცხლის) დაზღვევა ფილიალების დაფუძნების გარეშე, ხოლო ევროკავშირის 

ქვეყნებს შეეძლოთ დაზღვევის განხორციელება ევროკავშირის ნებისმიერ ქვეყანაში. 

თუმცა პრაქტიკაში ფიზიკური პირები, მცირე და საშუალო ზომის კომპანიები, 

როგორც წესი, ამჯობინებენ ეროვნულ  ბაზარზე დაზღვევას, ხოლო დიდი 

კომპანიები, უმეტეს შემთხვევაში, ორიენტირებულნი არიან  პანევროპულ ჯგუფში 

შემავალი სადაზღვევო კომპანიების მომსახურებაზე. 

მნიშვნელოვანი დირექტივები, რომლებიც საფუძვლად უდევს ევროკავშირის 

ფინანსური ბაზრის თანამედროვე რეგულირებას, იყო შემდეგი: 

• 2006/48 / EC დირექტივა - ფინანსური და საკრედიტო ორგანიზაციების 

შექმნისა და საქმიანობის შესახებ. იგი განსაზღვრავს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების 

საკანონმდებლო საქმიანობის სამართლებრივ ჩარჩოებს ფინანსური და საკრედიტო 

ორგანიზაციების  ლიცენზირებისა და საქმიანობის სფეროში. იგი ასევე განსაზღვრავს 

ამ ორგანიზაციების უსაფრთხოების ზედამხედველობის პრინციპებს. 

• დირექტივა 2006/49 / EC - საინვესტიციო კომპანიების  და ფინანსური და 

საკრედიტო ორგანიზაციების საკმარისი კაპიტალის  შესახებ. ფინანსური კრიზისის 

შემდეგ, ეს დირექტივა გადაიხედა კაპიტალისადმი წაყენებული მოთხოვნების 

ნაწილში. დირექტივები თავისთავად ნორმატივებს განსაზღვრავენ - თუ როგორი 

უნდა იყოს ერთიანი ფინანსური ბაზარი. ისინი შეიცავენ გარკვეულ მექანიზმებს 

კონკურენციის პირობების გაუმჯობესებისა და საბანკო სისტემის ფუნქციონირების 

უზრუნველსაყოფად. მაგრამ ამავდროულად ისინი არ ქმნიან ევროკავშირის ერთიან 

საბანკო კანონმდებლობას და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს აძლევენ საშუალებას 

ეროვნული საბანკო სექტორის რეგულირების მოქნილობის შესანარჩუნებლად. 

ამდენად, ფინანსური ინსტიტუტების საქმიანობა რეგულირდება ეროვნული 

კანონმდებლობით. 

ფინანსური კრიზისის წინა ათწლეულში ევროკავშირის ქვეყნებში საბანკო და 

სადაზღვევო სექტორის რეგულირების ნორმებისა და წესების იმპლემენტაციის 

დეცენტრალიზაცია გარკვეულწილად ხელს უშლიდა ფინანსურ ინტეგრაციას, მაგრამ 

მან ვერ შეძლო მისი შეჩერება.  

ბანკთაშორისი ბაზრები და კაპიტალის ბაზრები აქტიურად მონაწილეობდნენ  

ინტერნაციონალიზაციის პროცესში, რაც იყო ერთიანი მონეტარული პოლიტიკის და 

საერთო ინფრასტრუქტურის განვითარების შედეგი, მათ შორის დიდი  რაოდენობის 

თანხებისათვის საგადასახადო სისტემების ინტეგრაციის პროექტის რეალიზაციის 

შედეგი. კორპორაციულ საბანკო საქმიანობაში აგრეთვე დაფიქსირდა ინტეგრაციის 

პროცესები, რაც დასტურდება 1997-2009 წლებში არაფინანსური ფირმებისათვის 

ტრანსსაზღვრული საბანკო კრედიტების ორჯერ მეტი ზრდით.   
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2009 წლის გაზაფხულზე ევროკომისიამ და ევროსაბჭომ მიიღეს 

რეკომენდაციები, ცოტა ხნის შემდეგ  გამოიცა დოკუმენტი ფინანსური 

ზედამხედველობის შესახებ, რომელიც მიიღო ევროკომისიამ. 2010 წელს გამოქვეყნდა 

რეკომენდაცია ევროპული რეგულატორების სისტემის შექმნის შესახებ. 2014 წლის 

დასაწყისისთვის ევროკომისიამ გამოაქვეყნა დაახლოებით 30 წინადადება 

ევროკავშირის ფინანსური სექტორის ფუნქციონირების გაუმჯობესების შესახებ.  

ევროკავშირში ფინანსური სექტორის რეგულირების რეფორმა 

წარმოდგენილია, როგორც  მრავალმხრივი პროცესი, რომელიც ეფუძნება 

გლობალური ორგანიზაციების მიერ შემუშავებულ ერთიან საერთაშორისო 

სტანდარტებს (გლობალური დონე), ევროკავშირის ზეეროვნული ინსტიტუტების 

დირექტივებსა და რეგლამენტებს (ევროპული რეგიონული დონე), ეროვნული 

ფინანსური რეგულატორების საკანონმდებლო აქტებს, რომლებიც ითვალისწინებენ 

პირველი ორი დონის ლოგიკას.   

გლობალურ კრიზისმა, აგრეთვე  ევროზონის კრიზისმაც ევროკავშირისათვის 

აქტუალური გახადა უფრო ეფექტიან ფინანსური ინტეგრაციაზე გადასვლის იდეის 

აქტიური ხელშეწყობა. 

  ევროკავშირის ქვეყნების ფინანსური ბაზრების დაახლოებამ და ინტეგრაციამ 

ხელი შეუწყო  გლობალიზაციის პროცესებში ჩართვას, რომლისთვისაც 

ფინანსიზაციის პროცესებია დამახასიათებელი. თავის მხრივ, ფინანსიზაციას 

ახასიათებს შემდეგი ნიშნები: 

• მშპ-ში ფინანსური სექტორის წილის მკვეთრი ზრდა;  

• ფინანსური ბაზრების მოცულობა ბევრად აღემატება რეალურს, ხოლო 

დერივატული ინსტრუმენტების ფასები (ხშირ შემთხვევაში სპეკულაციური) ძლიერ 

ზემოქმედებს საქონლის რეალურ ბაზრებზე; 

• ევროკავშირის ქვეყნების საწარმოთა აქტივების სტრუქტურაში ფიქციურ 

კაპიტალს უჭირავს უპირატესი წილი, ხოლო ფინანსურ ბაზრებზე 

განხორციელებული ოპერაციებისაგან მიღებულ შემოსავალს უპირატესი  წილი 

უკავია მათი შემოსავლების სტრუქტურაში; 

• განვითარებული ქვეყნების მოსახლეობა თავისი შემოსავლების სულ უფრო 

დიდ ნაწილის აბანდებს სხვადასხვა ფინანსურ ინსტრუმენტებში, ხოლო საბანკო 

დეპოზიტების წილი მცირდება. მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი თავის 

კეთილდღეობას ფინანსური ბაზრების მდგომარეობას უკავშირებს, რადგან ისინი 

აქციების მფლობელები არიან.    

 ფინანსური ბაზარი უზრუნველყოფს:  

• რესურსების ქვეყანათაშორის გადაადგილებას; 
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• ფინანსური რესურსების მყიდველებისა და გამყიდველების 

ურთიერთმოქმედებას, რის შედეგად შესაძლებელია ფინანსური აქტივების ფასებისა 

და, შესაბამისად, ოპერაციების შემოსავლების დადგენა; 

• არსებული ფინანსური აქტივების გადაყიდვით, დამატებითი ინვესტორების 

მოზიდვა, რაც ამაღლებს ბაზრის ლიკვიდურობას; 

• საინვესტიციო შესაძლებლობების გაფართოებით, დაფინანსების 

პროცესისათვის დამახასიათებელი მიმოქცევის ხარჯების შემცირება; 

• არა მარტო სამრეწველო, არამედ ფინანსური კაპიტალის 

ტრანსნაციონალიზაციის პროცესის დაჩქარება; 

• მონაწილეთათვის აქტივების საერთაშორისო დივერსიფიკაციის 

შესაძლებლობა.  

           ოპერაციების ეკონომიკური არსის შესაბამისად, სასესხო კაპიტალის ბაზარი ორ 

ძირითადი ნაწილისაგან შედგება: ფულის ბაზარი და კაპიტალის ბაზარი. 

 ფულის ბაზარი განსაზღვრავს სასესხო კაპიტალზე მოთხოვნასა და მის 

მიწოდებას. ამასთან, ეს სახსრები დეპოზიტების სახითაა წარმოდგენილი, თვით 

სესხი კი მოკლევადიანი ხასიათისაა და მომოქცევის სფეროს (ძირითადად 

საერთაშორისო ვაჭრობის) დასაფინანსებლად გამოიყენება. 

ფულის ბაზრისგან განსხვავებით, რომელიც ფულის სახით ფუნქციონირებს, 

კაპიტალის ბაზარზე სასესხო კაპიტალი თვითზრდადი ღირებულებითაა 

წარმოდგენილი. აქ სესხი გაიცემა ხანგრძლივი ვადით და იგი ძირითადად 

კაპიტალდაბანდებათა დასაფინანსებლად გამოიყენება. 

           სასესხო კაპიტალის ბაზარზე მსესხებელთა და კრედიტორთა შორის 

ოპერაციები ხორციელდება შუამავლების – საინვესტიციო ინსტიტუტების 

მეშვეობით. შუამავლის როლში გამოდიან უმსხვილესი ტრანსნაციონალური ბანკები, 

ფინანსური კომპანიები, საფონდო ბირჟები და სხვა საკრედიტო-საფინანსო 

დაწესებულებები, რომლებშიც წარმოებს კერძო ფირმების, სადაზღვევო კომპანიების, 

საპანსიო ფონდებისა და სხვა ორგანიზაციებიდან და წყაროებიდან მიღებული 

უზარმაზარი ფულადი სახსრების კონცენტრაცია.        

         კაპიტალის ბაზარი მოიცავს მთელ რიგ საერთაშორისო ფინანსურ ცენტრებს. 

ევროკავშირში წამყვან როლს თამაშობს ლონდონის, ლუქსემბურგისა და 

ფრანკფურტის ფინანსური ცენტრები. ლონდონი ითვლება საკვანძო ფინანსურ 

ცენტრად, ვინაიდან აქ ხორციელდება უამრავი სახის მომსახურება. იგი მსოფლიოში 

პირველ ადგილზეა სავალუტო, სადეპოზიტო და საკრედიტო ოპერაციათა 

მოცულობით. იგი აგრეთვე ლიდერია ფასიანი ქაღალდების ახალი ოპერაციების 

განვითარებასა და სხვა ფინანსურ ინსტრუმენტებში.  
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   ფინანსური ბაზარი შედგება რიგი სექტორებისგან. მისი სტრუქტურა 

წარმოდგენილია შემდეგი სახით: საკრედიტო ბაზარი; სავალუტო ბაზარი; ფასიანი 

ქაღალდების ბაზარი (საფონდო ბირჟა); სადაზღვევო ბაზარი; საინვესტიციო ბაზარი. 

2018 წლის 3 იანვარს ძალაში შედის ევროკავშირის დირექტივის „ფინანსური 

ინსტრუმენტების ბაზრების შესახებ“ (The Markets in Financial Instruments Directive II- 

MiFID) განახლებული ვერსია. მისი დანერგვის მიზანია ევროპული ფინანსური 

ბაზარი გახადოს უფრო სამართლიანი, გამჭვირვალე, ეფექტიანი და ერთიანი. 

დირექტივამ დააწესა საინვესტიციო მომსახურების გაწევის წესი, აგრეთვე საფონდო 

ბირჟებზე და არასაბირჟო სტრუქტრების საქმიანობის წესები. MiFID-ის დახმარებით 

მცირდება ევროკავშირის ფინანსური ბაზრის ტრანზაქციების ხარჯები. დირექტივა 

ასევე განაპირობებს საინვესტიციო მომსახურების ღირებულების შემცირებას და 

კომპანიებისათვის მათი მიწოდების  რაოდენობის ზრდას. 

 

10.3. ევროკავშირის საინვესტიციო და საგადასახადო კლიმატი 

 

 საინვესტიციო გარემო (კლიმატი), როგორც ეკონომიკური კატეგორია, 

წარმოადგენს სოციალურ-ეკონომიკური, პოლიტიკურ-სამართლებრივი, 

ეკონომიკურ-გეოგრაფიული, გეოპოლიტიკურ-ეკოლოგიური და სხვა 

ურთიერთობების ფართო სისტემას. იგი ფორმირდება ერთმანეთთან მჭიდროდ 

დაკავშირებული პროცესების და მოვლენების ზეგავლენით მართვის მაკრო-, მეზო- 

და მიკროდონეზე და ხელს უწყობს (ან ხელს უშლის) მყარი ინვესტიციური 

მოტივების წარმოშობას. საინვესტიციო კლიმატის ფორმირებისას მნიშვნელოვანი 

ფაქტორია ინვესტორებისთვის გარანტიების მიცემა.  

არსებული გეოპოლიტიკური რისკების მიუხედავად, ევროკავშირი აქტიურად 

იზიდავს  ინვესტორებს მთელი მსოფლიოდან. 2014 წელს ძველმა სამყარომ მიიზიდა 

5083 საინვესტიციო პროექტი, რომელთაც შექმნეს  217 666 ახალი სამუშაო ადგილი. 

2015 წელს პროექტების  რაოდენობა 14% -ით გაიზარდა და სამუშაო ადგილების - 

17% -ით. 

   პროექტების დაახლოებით 51% და სამუშაო ადგილების მესამედი შეიქმნა სამ 

ქვეყანაში - დიდ ბრიტანეთში, გერმანიასა და საფრანგეთში. ესპანეთმა, 

ნიდერლანდებმა, ბელგიამ და ირლანდიამ დაიკავეს შუა პოზიციები ევროპაში 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მიმართულებით ყველაზე მიმზიდველი 

ქვეყნების Top-10-ში.  

   2015 წელს ყველაზე მეტი ინვესტიცია ევროპის ქვეყნებში თვით ევროპელების 

მიერაა განხორციელებული (54%). მეორე ადგილზეა აშშ: მისი ინვესტიციები 
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მნიშვნელოვანი ნაწილი მიმართული იყო ფინანსური მომსახურების ბიზნესში და 

მომსახურების სექტორში. ამერიკელები ასევე აქტიურად ახდენდნენ ინვესტირებას 

საცალო ვაჭრობასა და  სასტუმროების ბიზნესში.  ამერიკული პროექტების 

რაოდენობა გაიზარდა 80% -ით - 54 პროექტამდე. ასევე იზრდება აზიის ქვეყნების   

ინვესტიციები ევროპის რეგიონში. 2015 წელს ჩინეთმა განახორციელა  ინვესტიცია 

ევროპის 238 პროექტში (წინა წელთან შედარებით  2% მეტი) და შექმნა 8,917 სამუშაო 

სამუშაო ადგილი, რაც წინა წელთან შედარებით 25%-ით ნაკლებია. მათი უმეტესი 

ნაწილი მოდის გერმანიასა და დიდ ბრიტანეთზე. 

   ქვეყნების საინვესტიციო მიმზიდველობის კომპლექსურ რეიტინგს 

პერიოდულად აქვეყნებენ წამყვანი ეკონომიკური ჟურნალები: „Euromoney“, 

„Economist“, „Fortune“, რომელთაგან ყველაზე პოპულარულად ითვლება „Euromoney“. 

აღნიშნული ჟურნალი მკითხველებს წელიწადში ორჯერ აცნობს მსოფლიო ქვეყნების 

საინვესტიციო რისკებისა და საიმედოობის რეიტინგს 10-ბალიანი სისტემით. 

საანალიზო მაჩვენებლად გამოიყენება მაჩვენებელთა ცხრა ჯგუფი: ეკონომიკის 

მდგომარეობა; პოლიტიკური რისკის დონე; მთლიანი ვალის მდგომარეობა; ვალის 

მომსახურების უნარი; კრედიტუნარიანობა; საბანკო დაკრედიტების 

ხელმისაწვდომობა; მოკლევადიანი დაფინანსების ხელმისაწვდომობა; 

გრძელვადიანი სასესხო კაპიტალის ხელმისაწვდომობა, ფორს-მაჟორული 

გარემოებების წარმოქმნის ალბათობა. 

 მსოფლიო ბანკმა და მისმა ინსტიტუტებმა შეიმუშავეს საინვესტიციო 

მიმზიდველობის შედარებითი შეფასების მეთოდები, რომლებშიც 

გათვალისწინებულია: ქვეყნის სოციალურ-პოლიტიკური კომპონენტი; ქვეყნის 

ეკონომიკაში სახელმწიფოს ჩარევის დონე; ეკონომიკის საბაზრო რეფორმის 

მიმართულებები, ტემპები და პერსპექტივები; ინფრასტრუქტურის ხარისხი; 

შრომითი რესურსების ხელმისაწვდომობა და ხარისხი; "დემოკრატიული 

ტრადიციები" და "დემოკრატიული ღირებულებების დაცვა". საერთაშორისო 

ფინანსური კორპორაცია (IFC) კერძო ინვესტიციებისათვის ქვეყნის ან რეგიონის 

კეთილდღეობის ხარისხის  შეფასების უნივერსალურ ფაქტორებს მიაკუთვნებს: 

კერძო ბიზნესის გახსნის  შესაძლებლობების, პროცედურებისა და 

გადაწყვეტილებების ღირებულებას; შრომის კანონმდებლობის მდგომარეობას; 

სახელშეკრულებო ურთიერთობების პრაქტიკას; სესხების მიღების შესაძლებლობებსა 

და პროცედურას; გაკოტრების პროცედურის თავისებურებებს; ბიზნესის 

ლიცენზირების მახასიათებლებს; ინვესტორების დაცვის ხასიათს. 

საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების და ამის შედეგად საინვესტიციო 

საქმიანობის დაჩქარების უმნიშვნელოვანესი შინაგანი ფაქტორებია 
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ეკონომიკური და სამართლებრივი 

რეჟიმების (ეკონომიკური „თამაშის წესების“) ლიბერალიზაცია, მათი ისეთნაირად 

მოწყობა, რომ შესაძლებელი იყოს ინვესტიციურ დაბანდებათა დაჩქარა, 

საინვესტიციო მოტივაციების ზრდა, რაც, საბოლოოდ, აისახება ეკონომიკური 

დემოკრატიის პრინციპების გამოვლინებაში. 

საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების მნიშვნელოვანი ფაქტორია 

მწარმოებლებისათვის საბიუჯეტო-

საგადასახადო სისტემის სრულყოფა, საგადასახადო და საბაჟო ტვირთების  

შემსუბუქება, მათთვის ისეთი პირობების შექმნა, რომლებიც ეკონომიკურ 

საფუძვლებს განუმტკიცებს და მაღალ სამეცნიერო-ტექნიკურ ბაზაზე წარმოების 

განვითარების შესაძლებლობას მისცემს. 

   ევროკავშირს არ გააჩნია გადასახადების ამაღლების ან გადასახადის 

განაკვეთების დაწესების პირდაპირი უფლება. გადასახადის ოდენობაზე 

გადაწყვეტილებას იღებს  წევრი ქვეყნის მთავრობა და არა ევროკავშირი. 

ევროკავშირის როლი გამოიხატება ქვეყნის საგადასახადო ნორმების 

ზედამხედველობაში, რომ ისინი შეესაბამებოდნენ ევროკავშირის ისეთ პოლიტიკას,   

როგორიცაა: 

• ეკონომიკური ზრდის  და სამუშაო ადგილების შექმნის ხელშეწყობა;  

• საერთო ბაზარზე საქონლის, მომსახურების და კაპიტალის ნაკადების 

თავისუფალი  მოძრაობა; 

• იმის უზრნველყოფა, რომ  ერთ ქვეყანაში რომელიმე კომპანიას  არ ჰქონდეს 

კონკურენტებთან შედარებით უსამართლო უპირატესობა;  

• გადასახადებმა  არ უნდა გამოიწვიონ სხვა ქვეყნების მომხმარებლების, 

მუშაკებისა და ბიზნესის დისკრიმინაცია. 

   გარდა ამისა, ევროკავშირის გადაწყვეტილებები საგადასახადო საკითხებზე 

მოითხოვს ყველა წევრი ქვეყნის ერთსულოვან შეთანხმებას. ეს უზრუნველყოფს 

ევროკავშირის თითოეული ქვეყნის ინტერესების დაცვას.  ევროკავშირში 

მიღებულია გადასახადების სხვადასხვა სახეები, რომლებიც  ქვემოთაა განხილული. 

დღგ და აქციზები. ზოგიერთი გადასახადი, როგორიცაა დღგ ან გადასახადები 

ბენზინზე, თამბაქოსა და ალკოჰოლურ სასმელებზე (აქციზები), ყველა 28 ქვეყნის 

მთავრობის მიერ  შეთანხმებულია და მათი წესები და მინიმალური განაკვეთები 

გათანაბრებულია, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ევროკავშირის შიდა 

საზღვრებზე  კონკურენციის დამახინჯება. 
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კორპორაციის შემოსავალი და საშემოსავლო გადასახადი. სხვა გადასახადებზე, 

როგორებიცაა გადასახადი კორპორაციის შემოსავალსა და საშემოსავლო გადასახადი, 

ევროკავშირის მთავარი როლი გამოხატება საერთო ბაზარზე დისკრიმინაციისა და 

თავისუფალი მოძრაობის დაუშვებლობის პრინციპების დაცვა. ამასთან, ყველა წევრი 

ქვეყანის მიმართ საჭიროა ევროკავშირის კოორდინირებული მიდგომა, აგრეთვე 

საერთო პრობლემების მოგვარება. მაგალითად, როგორიცაა გადასახადების 

გადახდისაგან თავის არიდება. 

საგადასახადო შემოსავლები. ევროკავშირს აქვს იმის აღნიშვნის უფლება,  თუ 

როგორ ხარჯავენ წევრი ქვეყნები თავიანთ საგადასახადო შემოსავლებს. თუმცა 

ევროკავშირის წევრი ქვეყნების  სულ უფრო მზარდი ურთიერთდამოკიდებულების 

გამო, მაღალი დავალიანების მქონე ქვეყნებმა შეიძლება საფრთხის ქვეშ დააყენონ 

მეზობლები და დაარღვიონ ევროზონის სტაბილურობა. ამ რისკის მინიმიზაციის 

მიზნით, ევროკავშირის ქვეყნები ცდილობენ კოორდინირება გაუწიონ თავიანთ 

ეკონომიკურ პოლიტიკას, რომელიც ნაწილობრივ ემყარება ევროკომისიის 

რეკომენდაციებს. ამ რეკომენდაციების ნაწილი ეხება ეროვნულ საგადასახადო 

პოლიტიკას, რომელიც უფრო სამართლიანი, უფრო ეფექტიანი და უფრო მეტად 

მეგობრული უნდა გახადონ. 

გადასახადები საერთო ბაზარზე. 

საგადასახადო ბარიერების დარღვევა. პერსონალური და კომპანიის 

გადასახადები ძირითადად ევროკავშირის ცალკეული ქვეყნების პასუხისმგებლობაში 

შედის. თუმცა, ევროკავშირის წესებით, მათ არ უნდა შექმნან ევროპაში მობილობის 

ბარიერები. პირები, რომლებიც გადადიან ევროკავშირის სხვა ქვეყნებში, ან 

კომპანიები, რომლებიც ინვესტირებას საზღვარგარეთ ახდენენ, შეიძლება შეეჯახონ  

დაბეგვრას ორ ან მეტ ქვეყანაში ან რთულ ადმინისტრაციასთან მოუწიოთ ბრძოლა. 

ორმაგი დაბეგვრის აღმოსაფხვრელად ევროკავშირის ქვეყნებს შორის გაფორმებლია 

ხელშეკრულებები, მაგრამ მათ არ შეუძლიათ მოიცვან ყველა გადასახადი ან ყველა 

საზღვრისპირა სიტუაცია და ისინი პრაქტიკაში ეფექტიანად ვერ  გამოიყენება. 

კომისია ამ პრობლემების გადაჭრის რამდენიმე მიმართლებით მუშაობს. ეს შეიძლება 

იყოს მთავრობათა კოორდინირებული გადაწყვეტილებების მიღება, ან 

დისკრიმინაციის, ან ევროკავშირის კანონმდებლობის დარღვევის შემთხვევაში - 

სამართლებრივი აქტის მიღება.  

საქონლისა და მომსახურების სტანდარტიზებული დაბეგვრა. საერთო ბაზარი  

იძლევა ევროკავშირის ქვეყნების საზღვრების გავლით საქონელითა და 

მომსახურებით თავისუფლად ვაჭრობის საშუალებას. ბიზნესის გამარტივებისა და 

კომპანიებს შორის კონკურენციის დამახინჯებისაგან თავიდან აცილების მიზნით, 
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ევროკავშირის ქვეყნები შეთანხმდნენ საქონლისა და მომსახურების დაბეგვრის  

საერთო წესების  გამოყენებაზე. 

მინიმალური საგადასახადო განაკვეთები დაწესებლია დღგ-სა და აქციზებზე. 

ამასთან ერთად, შემუშავებულია ამ გადასახადების გამოყენების წესები. 

ევროკავშირის ქვეყნების მთავრობებს სურვილის შემთხვევაში თავისუფლად 

შეუძლიათ ევროკავშირის მინიმუმზე უფრო მაღალი ეროვნული ტარიფების 

დაწესება.  კომისია ამჟამად მუშაობს ევროკავშირის დღგ-ს სისტემის 

რეფორმირებაზე, რათა იგი უფრო მარტივი და ეფექტიანი იყოს.   

სამართლიანი გადასახადები საზღვრების გადაკვეთით 

გადასახადების გადახდისაგან თავის აცილება. ერთი ქვეყნის საგადასახადო 

კანონმდებლობამ არ უნდა დაუშვას მეორეში დაბეგვრის თავიდან აცილება. ბოლო 

წლებში   ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი პროგრესია მიღწეული. ამჟამად 

ევროკავშირს აქვს სამოქმედო გეგმა და რამდენიმე ინიციატივა, რომლებიც  უკვე 

არსებობს ან შემუშავების სტადიაზეა. ასეთებია ევროკავშირის ქვეყნებს შორის 

ინფორმაციის გაცვლის წესები და სწრაფი რეაგირების მექანიზმი დღგ-ს 

თაღლითობის წინააღმდეგ. 

ევროკავშირი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს კომპანიების 

სამართლიან დაბეგვრას. სხვადასხვა ქვეყნების საგადასახადო სისტემებს შორის 

არსებული ნაკლოვანებები ზოგიერთ კომპანიას საშუალებას აძლევს განახორციელოს 

"აგრესიული საგადასახადო დაგეგმვა", რათა შეამციროს თავისი საგადასახადო 

ანგარიშები. საგადასახადო ადმინისტრაციებს შორის მჭიდრო კოორდინაცია და 

ინფორმაციის გაზიარება მიზნად ისახავს ამ პრევენციის თავიდან აცილებას. 

ევროკავშირის მთავრობებმა აგრეთვე უნდა უზრუნველყონ, რომ მათი 

კორპორაციული საგადასახადო რეჟიმები იყოს ღია და სამართლიანი და მათ 

გამორიცხონ საგადასახადო ბაზის არაკანონიერება. ამ მიზნით მათ ხელი მოაწერეს 

ქცევის კოდექსს, რომ ადგილი არ ჰქონდეს გადასახადების გადაუხდელობასა და 

თავიდან აცილებას. 

გადასახადები ფინანსურ გარიგებზე. ევროკავშირის თერთმეტი ქვეყანა 

ამჟამად ამუშავებს ფინანსური გარიგებების დაბეგვრის საერთო სისტემას, რათა 

ფინანსურმა სექტორმა უზრუნველყოს სამართლიანი წვლილის შეტანა რეცესიის 

ღირებულებაში.   
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თემა 11. ევროკავშირის  ბუნებრივი გარემო და  

მდგრადი განვითარება 

 

11.1. ევროკავშირის ბუნებრივი გარემო 

 

   ბუნებრივი გარემო არის ადამიანის არსებობის პირობა და მისი სიცოცხლის 

გაგრძელების საშუალება. ამასთან, ეს ის სივრცეა, სადაც ადამიანი განალაგებს 

სამრეწველო, სასოფლო-სამეურნეო, კულტურულ-საგანმანათლებლო, 

საყოფაცხოვრებო და სხვა ობიექტებს, რაც უზრუნველყოფს მის სრულფასოვან 

ცხოვრებას. ნებისმიერი ბიზნესსისტემა ბუნებრივ გარემოსთან კავშირში მოქმედებს 

და ამიტომ მისი დაარსებიდანვე უნდა განისაზღვროს გარემოსთან 

ურთიერთქმედების პრინციპები, რომელშიც ეკოლოგიური მიდგომა უნდა 

დომინირებდეს.  

   ბიზნესსისტემის ეკოლოგიური შემადგენლის  ერთ-ერთი ფაქტორია 

ბუნებრივი რესურსების ხელმისაწვდომობა. ბუნებრივი რესურსები ბუნების 

ბუნებრივი ძალებია, რომელთა გამოყენება შესაძლებელია ეკონომიკურ და საწარმოო 

საქმიანობაში. ბუნებრივი რესურსები ემსახურება სხვადასხვა საჭიროებების 

დაკმაყოფილებას. ევროკავშირს სხვადასხვა სახის ბუნებრივი რესურსები გააჩნია.  აქ 

მოიპოვება ნავთობი და ბუნებრივი აირი, ქვანახშირი, რკინის მადანი და სხვა.  მას 

ახასიათებს მდიდარი ფლორა და ფაუნა. თუმცა ევროკავშირის ქვეყნები 

განსხვავდებიან თავიანთი ბუნებრივი რესურსებით. 

 ევროპის ლანდშაფტები მნიშვნელოვანი მრავალფეროვნებით ხასიათდება. 

სკანდინავიისა და პირინეეს ნახ. კუნძულები, ბრიტანეთის კუნძულების დიდი 

ნაწილი და კონტინენტის აღმოსავლეთი წარმოდგენილია ძველი მთებით. სამხრეთში 

ვრცელდება ალპურ მთათა სისტემები. აღმოსავლეთ და ცენტრალურ რეგიონებში 

გვხვდება დაბლობები, ვაკეები და საშუალო სიმაღლის მთები. კონტინენტი 

მდიდარია, როგორც ენერგეტიკული, ასევე ლითონური და არალითონური სახის 

სასარგებლო წიაღისეულით. კლიმატის ჩამოყალიბებაზე მნიშვნელოვანია ატლანტის 

ოკეანის გავლენა. ტერიტორიის უდიდეს ნაწილზე ვრცელდება ზომიერი კლიმატი. 

დასავლეთით ჭარბობს ოკეანური, ხოლო აღმოსავლეთით - კონტინენტური 

პირობები. ჩრდილოეთში მკაცრი არქტიკული და სუბარქტიკული, სამხრეთში კი 

ხმელთაშუაზღვიური კლიმატია. ევროპა მდიდარია ჰიდრორესურსებით. 

ტერიტორიის უდიდეს ნაწილზე ვრცელდება ტყეების ზონა, რომელთა 

მნიშვნელოვანი ნაწილიც ათვისებულია. ევროპის ზოგიერთი რაიონი ეკოლოგიური 
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პრობლემის წინაშეა. ამასთან, ეკოლოგიურ პრობლემებთან მჭიდროდაა 

დაკავშირებული ბუნებრივი რესურსების უკმარისობის პრობლემა. 

   ბუნებრივი რესურსების არარაციონალური გამოყენება იწვევს ეროვნული 

სიმდიდრის დანაკარგებსა და ხარჯების ზრდას, რაც ნარჩენების მოცულობის 

გადიდებითაა გამოწვეული. ნარჩენები  უარყოფით გავლენას ახდენს ბუნებრივი  

გარემოს მდგომარეობასა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე. აქ იგულისხმება არა მარტო 

ნედლეულის, მასალებისა და ენერგიის ნარჩენები, არამედ ხმაური, ვიბრაცია, 

მტვერი, ენერგეტიკული გამოსხივება და სხვ. სხვადასხვა სახის ბიზნესი სხვადასხვა  

ეკოლოგიურ პრობლემებთან არის დაკავშირებული. მაგალითად, აგრობიზნესი, 

რომელიც მასობრივად იყენებს მინერალურ სასუქებსა და შხამქიმიკატებს, დიდ 

ზიანს აყენებს გარემოს. მინერალური სასუქების მხოლოდ 40-50% იხარჯება 

დანიშნულებისამებრ, დანარჩენი ნიადაგიდან ირეცხება ატმოსფერული და გრუნტის 

წყლებით, ხვდება მდინარეებში, ტბებში, ზღვებსა და ოკეანეებში. მყარი 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენების წარმოქმნის წყაროა სარესტორნო, ტურისტული, 

საკურორტო და სასტუმროს ბიზნესი. ნარჩენების ლპობა-მინერალიზაცია რამდენიმე 

წელი გრძელდება. მათი ნარეცხი ნაკადები ქიმიურად და ბაქტერიოლოგიურად 

აბინძურებენ მდინარეებსა და გრუნტის წყლებს. მრეწველობის დარგის კომპანიები 

მუდმივად აყენებენ ზიანს გარემოს ჩამდინარე წყლების, გამონაბოლქვის სახით. მათი 

საქმიანობის შედეგად იზრდება ქიმიური დამაბინძურებლების შემადგენლობა 

ნიადაგსა და კვების პროდუქტებში. განსაკუთრებით საშიშია ქიმიური და 

ბირთვული საწარმოების ნარჩენები. ეროვნული სიმდიდრის დანაკარგებს, რომელიც 

გამოწვეულია ავარიებით, კატასტროფებითა და ბუნებრივი რესურსების უყაირათო 

გამოყენებით, მივყავართ ძირითადი კაპიტალის, სავარგულების, მიწისა და ტყის 

რესურსების მწყობრიდან გამოსვლამდე. ამ პრობლემების გადაწყვეტში დიდი როლი 

ენიჭება ეკონომიკის ეკოლოგიზაციას, ანუ კონკრეტული ტექნოლოგიურ-

ეკონომიკური ღონისძიებების გატარებას, რომელიც მოიცავს რესურსების დაზოგვას, 

ენერგიის პრინციპულად ახალი წყაროების ძიებას, მცირენარჩენიან წარმოებას, 

ნარჩენების გადამუშავებას და სხვ.  

ევროკავშირის ბუნებრივი  გარემოს მდგომარეობა რთული და 

წინააღმდეგობრივია. ერთი მხრივ, ხანგრძლივმა მასშტაბურმა დატვირთვამ 

ბუნებრივ გარემოზე, განსაკუთრებით ინდუსტრიალიზაციის პერიოდში, ევროპა 

ეკოლოგიურად საშიშ რეგიონად აქცია. აქ ადგილი აქვს  გარემოსდაცვითი 

პრობლემების ფართო სპექტრს. 

მეორე მხრივ, სწორედ ევროკავშირში სხვა რეგიონებზე ადრე გაიაზრეს 

ბუნებასა და ადამიანზე ეკოლოგიური საფრთხის არსებობა და პირველი სერიოზული 
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ნაბიჯები გადადგეს ამ საშიშროების წინააღმდეგ. მე-19-მე-20 საუკუნის ევროპაში 

ბუნების დაცვის წამყვანი ქვეყანა შვედეთი იყო, რომელმაც ჯერ კიდევ 1909 წელს 

გამოაქვეყნა ორი კანონი ბუნების დაცვის შესახებ, რაც, თავის მხრივ, ზოგადად 

ეკოლოგიურ მდგომარეობას შეეხო. გასული საუკუნის 60-იანი წლების ბოლოს 

მსოფლიოში დაიწყო საზოგადოებრივი ეკოლოგიური მოძრაობის განვითარება, 

რომელიც გავლენას ახდენდა საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და ქვეყნებზე, მათ 

მიერ ბუნების დაცვის შესახებ კანონების მიღებასა და გარემოს მდგომარეობის 

გაუმჯობესებაზე. 

თუმცა, მიუხედავად ყველაფრისა, ზოგადად, ევროკავშირში გაჩნდა 

გარემოსდაცვითი კრიზისი.  ევროკავშირში ეკოლოგიური კრიზისის ფაქტორებია: 

ა) მოსახლეობის მაღალი სიმჭიდროვე - ევროპის ქვეყნების უმრავლესობა 

ურბანიზაციის მაღალი დონით ხასიათდება - ბელგია (97%), ნიდერლანდები და 

გაერთიანებული სამეფო (89% თითოეული), დანია (85%); 

ბ) ტერიტორიებზე სხვადასხვა სამეურნეო  ტვირთის მაღალი დონე; 

გ) ცხოვრების მაღალი დონე და "სამომხმარებლო საზოგადოების" დიდი 

გარემოსდაცვითი ხარჯები. 

   ბუნებრივი გარემო ადამიანის ცხოვრების მხარდაჭერი სისტემაა, რომელიც 

ზრუნვას საჭიროებს. 

ბუნებრივ გარემოზე ზემოქმედებს ეკოლოგიური პრობლემები, რომლებიც 

ქვემოთაა განხილული.  

 

11.2. ევროკავშირის ეკოლოგიური პრობლემები 

 

ზოგადად ეკოლოგიური პრობლემა გლობალური პრობლემების რიცხვში 

შედის.  ეკოლოგიური პრობლემების წარმოშობის მნიშვნელოვანი მიზეზია 

ბუნებრივი რესურსების არარაციონალური გამოყენება და, საერთოდ, 

არარაციონალური ბუნებათსარგებლობა, რომელიც განპირობებულია: 

           1. წარმოების ისეთი საშუალებების შექმნით და გამოყენებით, რომლებიც 

საშიშია ბუნებრივი გარემოსათვის და, საერთოდ, ეკოსისტემისათვის; 

2. ისეთ ქმედებათა განხორციელება, რომლებიც ეკოლოგიურ ბალანსს არღვევს 

და ხშირად, სხვადასხვა საქმიანობის კანონიერების დაცვის პირობებშიც კი 

მთლიანად არაა გამორიცხული. 

ეკოლოგიური პრობლემები კაცობრიობას დიდ საშიშროებას  უქმნიან.  

კაცობრიობის განვითარების ისტორიაში უამრავ  სტიქიურ კატასტროფას ჰქონდა 

ადგილი. სტიქიური კატასტროფები შეიძლება იყოს ბუნებრივი და არაბუნებრივი 
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(ხელოვნური) წარმოშობის.  მათ შეჩერებას ადამიანი ჩვეულებრივ ვერ ახერხებს და 

ისინი უზარმაზარ ზიანს აყენებენ კაცობრიობას. ბუნებრივი წარმოშობის 

კატასტროფებს მიეკუთვნება მიწისძვრები, ვულკანები, წყალდიდობები,  ზვავები, 

მეწყერები, ციკლონები და სხვადასხვა სახის ქარიშხლები. არაბუნებრივი 

(ხელოვნური) წარმოშობის კატასტროფები ცნობილია ტექნოგენური 

(ტექნოლოგიური) კატასტროფების სახელწოდებით და ისინი განპირობებულია 

ადამიანის სამეურნეო საქმიანობით. ტექნოგენური კატასტროფაში იგულისხმება 

მსხვილი ავარია (უბედური შემთხვევა) ტექნოგენურ ობიექტზე, რომელსაც თან 

სდევს მძიმე, ტრაგიკული შედეგები – ადამიანების მასობრივი სიკვდილი და 

ეკოლოგიური კატასტროფაც კი. ტექნოგენური კატასტროფის ერთ-ერთი 

თავისებურება მისი შემთხვევითობაა და ამით იგი განსხვავდება ტერორისტული 

აქტებისაგან. იურიდიული თვალსაზრისით ტექნოგენური კატასტროფები 

კლასიფიცირებულია, როგორც საგანგებო სიტუაცია. ინგლისურ ლიტერატურაში 

ტექნოგენური კატასტროფა ჩვეულებრივ დაყოფილია სამრეწველო კატასტროფებად 

და სატრანსპორტო (მათ შორის მილსადენებზე) შემთხვევებად, რომლებიც ომებთან 

და ტერორისტულ აქტებთან ერთად გაერთიანებულია ხელოვნური კატასტროფების  

ცნებაში. 

სტიქიური კატასტროფები დიდ ზიანს აყენებს ევროკავშირის ეკონომიკას. 

უკანასკნელ პერიოდში ევროკავშირის ქვეყნებში თითქმის ყოველწლიურად დიდ 

წყალდიდობებს, ტყეების  ხანძრებს, ზვავებს და სხვა ბუნებრივ სტიქიურ მოვლენებს  

აქვს ადგილი. მაგალითად, 2016 წლის წყალდიდობამ  დატბორა ლუვრი (პარიზი, 

საფრანგეთი).  გერმანიაში ყველაზე მეტად დაზარალდა ქალაქი ბავარია და ადგილი 

ჰქონდა ადამიანთა მსხვერპლს.  2013 წლის ივნისის დასაწყისში ძლიერმა წვიმებმა 

ცენტრალურ ევროპაში — ავსტრიაში, ჩეხეთის რესპუბლიკაში, გერმანიაში, 

უნგრეთში, სლოვაკეთსა და შვეიცარიაში — წყალდიდობა გამოიწვია. დაახლოებით 

20  ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 100 000 — ევაკუირებულ იქნა სტიქიის ზონიდან. 

2007 წელს საბერძნეთში ტყის ხანძრის გამო  საგანგებო მდგომარეობა 

გამოცხადდა. სტიქიას  9000 მეხანძრე და 500 ჯარისკაცი ებრძოდა, ხანძრის ჩაქრობაში 

მსოფლიოს 19 ქვეყნიდან საერთაშორისო ძალები ჩაერთნენ. ხანძრის შედეგად 

დაიღუპა 67 ადამიანი, განადგურდა 200 ათასი ჰექტარი მიწა და დაიწვა 1500 სახლი. 

2017 წელს  საბერძნეთში 141 ათასი ჰექტარი ტყე დაიწვა. შედარებისთვის, ბოლო 10 

წლის განმავლობაში საბერძნეთში ყოველწლიურად საშუალოდ 45 ათასი ჰექტარი 

ტყე იწვის. ცეცხლის პირისპირ აღმოჩენილმა საბერძნეთმა დახმარების თხოვნით 

ევროკავშირის ქვეყნებს მიმართა. 
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2005 წელს ხანძრების რეკორდული რაოდენობა დაფიქსირდა  პორტუგალიაში. 

ხანძრის ჩაქრობაში მონაწილეობდა 3500 მეხანძრე, 30 თვითმფრინავი და 987 

სახანძრო მანქანა. დაიღუპა 11 ადამიანი. პოლიციამ დააკავა 108 პირი, რომლებიც 

ხანძრის განზრახ გაჩენაში იყვნენ ეჭვმიტანილი. 

პორტუგალიაში 2017 წლის დასაწყისიდან 140 ათასი ჰექტარი ტყე დაიწვა, რაც 

გასული წლების საშუალო მაჩვენებელს სამჯერ აღემატება. მეხანძრეებს ცეცხლის 10 

ათასზე მეტ კერასთან მოუწიათ გამკლავება. ეს გასული წლის ანალოგიურ 

პერიოდთან შედარებით, 2500-ჯერ მეტია. ევროკომისიამ პორტუგალიას სტიქიის 

შედეგების სალიკვიდაციოდ დახმარების სახით 45 მილიონი ევროს გამოყოფას 

შეჰპირდა. ივნისში პორტუგალიაში გაჩენილ ხანძარს 60-ზე მეტი ადამიანი 

ემსხვერპლა. 

2017 წელს ესპანეთში 75 ათასი ჰექტარზე მეტი ტყე დაიწვა, რაც ბოლო 

ხუთწლიანი პერიოდის რეკორდული მაჩვენებელია. ეს ესპანეთის ტერიტორიის 

0,28%-ია.  2017 წელს ქვეყანაში მეხანძრეებს უკვე 20-ზე მეტ  მასშტაბურ ხანძართან 

(500 ჰექტარზე მეტი ფართობის) მოუწიათ გამკლავება. 2016 წელს ასეთი ძლიერი 

ხანძარი 10 იყო, 2015 წელს – 13, 2014 წელს კი მხოლოდ ექვსი. თუმცა ესპანეთისთვის 

მიმდინარე წელზე გაცილებით რთული 2012 წელი აღმოჩნდა, როდესაც დაიწვა 

ქვეყნის ტერიტორიის 0,6%. 

ევროკავშირის წინაშე არსებულ ძირითად ამოცანებს შორის ერთ-ერთი 

უმნიშვნელოვანესია გარემოს დაცვის მაღალი დონისა და მისი ხარისხის 

გაუმჯობესების ხელშეწყობა, ამიტომ ევროკავშირის საქმიანობის ერთ-ერთი 

მიმართულებაა გარემოს დაცვა. 

ევროკავშირის პოლიტიკა გარემოს დაცვის  მიმართულებით ისახავს შემდეგ  

მიზნებს: 

• გარემოს მდგომარეობის შენარჩუნება, დაცვა და გაუმჯობესება; 

• ადამიანის ჯანმრთელობის დაცვა; 

• ბუნებრივი რესურსების გონივრული და რაციონალური გამოყენების 

მიღწევა; 

• რეგიონულ და გლობალურ დონეზე გარემოსდაცვითი პრობლემების 

გადაჭრის ხელშეწყობა. 

2007 წლის ლისაბონის ხელშეკრულება ევროკავშირის რეფორმის შესახებ 

აფართოებს ევროკავშირის უფლებამოსილებას გარემოსდაცვითი პოლიტიკის 

სფეროში. კერძოდ, ევროკავშირი ასევე პასუხისმგებელია კლიმატის ცვლილების 

წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებების გატარებაზე. 
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ევროკავშირის დოკუმენტების დებულებათა გათვალისწინებით, მისი 

პრაქტიკული საქმიანობა ეკოლოგიის სფეროში ეფუძნება გარემოს დაცვაზე 

გამიზნული სპეციალური მოქმედების საშუალოვადიან პროგრამას. ევროკავშირის 

მოქმედების მეექვსე პროგრამა გარემოს დაცვის სფეროში დამტკიცებული იყო 

ევროკავშირის პარლამენტისა და საბჭოს მიერ 2002 წლის 22 ივლისს. პროგრამა 

ფოკუსირებულია ევროკავშირის ოთხ პრიორიტეტულ სფეროზე და მოიცავს: 

• კლიმატის ცვლილებას; 

• ბუნებასა და ბიომრავალფეროვნებას; 

• გარემოს, ჯანმრთელობასა და ცხოვრების ხარისხს; 

• ბუნებრივი რესურსებსა და ნარჩენებს. 

პროგრამაში გათვალისწინებულია სპეციალური პოლიტიკური და 

იურიდიული ინსტრუმენტები, რომელთაც ეფუძნება ამა თუ იმ პრიორიტეტული 

მიმართულებების - თემატური სტრატეგიების განხორციელება. 

ევროკავშირის გარემოსდაცვითი პოლიტიკა 2020 წლამდე ეფუძნება 

ევროკავშირის მოქმედების მეშვიდე პროგრამას გარემოს დაცვის სფეროში. მასში  

გათვალისწინებულია ევროკავშირის ინსტიტუტებისა და ეროვნული მთავრობების 

ორმხრივი პასუხისმგებლობა. 

ადამიანების ყველაზე მთავარი გარემოსდაცვითი პრობლემებია წყლის, ჰაერის 

დაბინძურება და ქიმიური ნივთიერებები. ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობისთვის 

მავნე გარემოს ზემოქმედებისაგან ადამიანების დასაცავად ევროკავშირის პოლიტიკა 

მიზნად ისახავს: 

• უსაფრთხო სასმელი და საბანაო წყლით უზრუნველყოფას; 

• ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესებასა და ხმაურის შემცირებას; 

• მავნე ქიმიური ნივთიერებების ზემოქმედების შემცირებას ან აღმოფხვრას. 

ევროკავშირს უმეტესწილად აქვს მსოფლიოში ყველაზე მაღალი 

გარემოსდაცვითი სტანდარტები. ევროკავშირის გარემოსდაცვითი პოლიტიკა  ხელს 

უწყობს ბუნების დაცვას, მწვანე ეკონომიკის განვითარებას, ევროკავშირის 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის უსაფრთხოებასა და ცხოვრების ხარისხის ამაღლებას. 

გარემოს დაცვასა და გლობალურ ბაზარზე ევროკავშირის 

კონკურენტუნარიანობის  შენარჩუნებაში გადამწყვეტ როლს თამაშობს ეფექტიანი 

გარემოსდაცვითი პოლიტიკა. მან  ასევე შეიძლება გადამწყვეტი როლი ითამაშოს 

სამუშაო ადგილების შექმნისა და საინვესტიციო სტიმულირების საქმეში. "მწვანე 

ზრდა" გულისხმობს კომპლექსური პოლიტიკის შემუშავებას, რომელიც მდგრად 

ეკოლოგიურ სტრუქტურებს უზრუნველყოფს. შესაძლებელია  ეკოლოგიური 
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ინოვაციების რეალიზაცია და ექსპორტირება, რის შედეგად ევროპა გახდება უფრო 

კონკურენტუნარიანი და გააუმჯობესებს ცხოვრების ხარისხს.  

გარემოს დაცვის სფეროში ყველაზე ეფექტიან პოლიტიკას ახორციელებს 

ფინეთი. ამ კუთხით იგი 2016 წელს არამარტო ევროკავშირის, არამედ ასევე 

მსოფლიოს ლიდერია. ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან გარემოს დაცვის 

თვალსაზრისით ყველაზე ცუდი მდგომარეობა აქვს ჩეხეთს. 

  

11.3. ევროკავშირის ბიზნესის მდგრადი განვითარების 

პრინციპები და პერსპექტივები 

 

მდგრადი განვითარება გულისხმობს ისეთ განვითარებას, რომელიც 

აკმაყოფილებს თანამედროვე თაობის მოთხოვნილებებს მომავალი თაობების 

მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებისათვის საშიშროების შექმნის გარეშე. ამასთან, 

დღევანდელი მოთხოვნილებები უნდა დაკმაყოფილდეს გრძელვადიანი 

განვითარებისათვის საჭირო გარემოს დაცვის საკითხების მაქსიმალური 

გათვალისწინებით.  

მდგრადი განვითარება მთელ მსოფლიოში ბიზნესის მართვის მნიშვნელოვანი 

ტენდენციების საფუძველია და მის ეკოლოგიურ და ეკონომიკურ მიზნებს  

აერთიანებს.  ბიზნესის უსაფრთხო და მდგრადი განვითარების უზრუნველსაყოფად 

საჭიროა შემდეგი სამი ძირითადი პრინციპის გათვალისწინება: 

• ეკოლოგიური მდგრადობა, რომელიც  უზრუნველყოფს საბაზო ეკოლოგიური 

პროცესების, ბიომრავალფეროვნების და ბიოლოგიური რესურსების ერთობრივ 

განვითარებას; 

• სოციალური და კულტურული მდგრადობა, რომელიც  უზრუნველყოფს ისეთ 

მდგრადობას, რომლის დროსაც ადამიანების ცხოვრება, მათი ეროვნული კულტურა 

და ღირებულებები ყოველმხრივ დაცულია და, ამასთან, კულტურული 

თვითმყოფადობა კიდევ უფრო მტკიცდება; 

• ეკონომიკური მდგრადობა, რომელიც  უზრუნველყოფს განვითარების 

ეკონომიკურ ეფექტიანობას და რესურსების გამოყენების არჩეული მეთოდი იძლევა 

ამ რესურსების მომავალი თაობებისათვის შენარჩუნების გარანტიას. 

  ეკოლოგიის  პრობლემებზე მიღებულია მრავალი დადგენილება. მათ შორისაა  

საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ქარტია ,,ბიზნესი და გარემო“, ევროკავშირის 

დოკუმენტი ,,საერთო პასუხისმგებლობა“. ამ დადგენილებებში ჩამოყალიბებულია 

პრინციპები, რომლითაც უნდა ხელმძღვანელობდეს მეწარმე ბუნებასთან 

მიმართებაში, პასუხს აგებდეს საწარმოო გარემოში მიმდინარე ცვლილებებზე. 21–ე 
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საუკუნეში  მდგრადი განვითარების მიღწევის პრინციპები განხილულია და 

მოწონებულია გაეროს კონფერენციაზე „გარემო და განვითარება“, რომელიც ჩატარდა 

რიო დე ჟანეიროში 1992 წელს. ამ კონფერენციაზე მიღებულ იქნა პროგრამა „21–ე 

საუკუნის დღის წესრიგი“, რომლის თანახმად მრეწველობის ყველა დარგმა უნდა 

აიღოს გარკვეული პასუხისმგებლობა გარემოს დაცვაზე.   

ევროკავშირი სერიოზულად ეკიდება მდგრადი განვითარების კონცეფციას და 

ფრიად თანმიმდევრულია მისი ცხოვრებაში გატარებაში. კერძოდ, 1997 წელს, 

ამსტერდამში, ხელი მოეწერა დოკუმენტების პაკეტს, რომლითაც ძირეული 

ცვლილებები იქნა შეტანილი ევროკავშირის სადამფუძნებლო დოკუმენტში, 1992 

წლის მაასტრიხტის შეთანხმებაში. მათ შორის განისაზღვრა, რომ ამ მომენტიდან 

„ევროკავშირის მიზნები, ეკონომიკური და სოციალური განვითარება უნდა 

ეფუძნებოდეს მდგრადი განვითარების პრინციპებს“ 47 . 2001 წელს, გეტებორგის 

სამიტზე ევროკავშირმა, ევროკომისიის რეკომენდაციით დაამტკიცა „ევროკავშირის 

მდგრადი განვითარების სტრატეგია“ 48 , რომელმაც შექმნა მდგრადი განვითარების 

არა მარტო ევროპული ბირთვი, არამედ მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა 

იოჰანესბურგში, მდგრადი განვითარების 2002 წლის მსოფლიო სამიტის 

გადაწყვეტილებებზე და მნიშვნელოვანწილად აისახა საერთაშორისო განვითარების 

პროექტების (მათ შორის, გაეროს ეგიდით) რეალიზაციაში. 

მდგრადი განვითარების სტრატეგიის მნიშვნელოვანი წარმატების 

მიუხედავად, ევროპის საბჭომ და ევროკომისიამ საჭიროდ ჩათვალეს მისი 

საფუძვლიანი ანალიზი და გადახალისება, პირველ რიგში ამ დრომდე 

მოუგვარებელი პრობლემების აქცენტირების მიზნით. უკვე 2005 წელს, ევროკომისიამ 

გამოაქვეყნა „მდგრადი განვითარების სახელმძღვანელო პრინციპები“ 49 , რომლის 

საფუძველზე, 2006 წელს, ევროპის საბჭომ დაამტკიცა განახლებული „მდგრადი 

განვითარების მიმდინარე სტრატეგია“ 50 . 2006 წლის დოკუმენტში შესულია 

რამდენიმე თეზისი, რომლებიც ქმნიან მყარ ფუნდამენტს ამ სტრატეგიის 

იმპლემენტაციისათვის. ამ თეზისების აქცენტირება მნიშვნელოვანია იმით, რომ 

მსგავსი დათქმები, ერთი შეხედვით, თავისთავად იგულისხმება, მაგრამ კვლევა 

გვიჩვენებს რომ ENP AP-ს იმპლემენტაციის ღონისძიებათა გეგმაში აღნიშნული 

თეზისები ვერ მოხვდა ან სრულიად არასწორად იქნა გაგებული, რისი მაგალითებიც 

შემდგომ თავში დეტალურად არის განხილული. კერძოდ, მდგრადი განვითარების 

ევროპული სტრატეგია მთავარ მიზნებს შორის განიხილავს ეკონომიკურ 

კეთილდღეობას, როგორც: „მდიდარი, ინოვაციებზე, განათლებაზე 

ორიენტირებული, კონკურენტუნარიანი და ეკოლოგიურად ეფექტიანი ეკონომიკის 

ფორმირების ხელშეწყობას, რომელიც უზრუნველყოფს ცხოვრების მაღალ 
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სტანდარტებს და სრულ და ხარისხიან დასაქმებას ევროკავშირის მთელ 

ტერიტორიაზე51 “. ასევე, ქართულ რეალობასთან შედარების მიზნებიდან 

გამომდინარე, უაღრესად მნიშვნელოვანია თუ როგორ განიხილავს ევროპული 

სტრატეგია სხვადასხვა კომპონენტებში განსახორციელებელი პოლიტიკის 

ურთიერთქმედების თემას: „გარემოსთან დაკავშირებულ, ეკონომიკურ და 

სოციალურ საკითხებზე მოსაზრებათა ისეთი ინტეგრაციის ხელშეწყობა, რომელიც 

იქნება თანმიმდევრული და გააძლიერებს ერთი მეორეს უკეთესი რეგულირების 

სრული ინსტრუმენტების ნაკრების გამოყენებით, ისეთების, როგორიცაა გავლენის 

შეფასება და დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციები52 . ამ მიზნის 

მისაღწევად, ევროკავშირის ყველა ინსტიტუციამ სავალდებულო ამოცანად უნდა 

ჩათვალოს, რომ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები პოლიტიკის ფორმირებაში უნდა 

ეყრდნობოდეს გავლენის შეფასებას მდგრადი განვითარების სოციალურ, გარემოსთან 

დაკავშირებულ და ეკონომიკურ ჭრილში და ასევე, მხედველობაში მიიღოს 

უმოქმედობის შედეგებიც კი53 “. იმის გამო, რომ მდგრადი განვითარების 

თანამედროვე კონცეფცია არ აღიარებს რაიმე დოგმებს, წარმატება პირდაპირ არის 

დაკავშირებული მონიტორინგის, კვლევის, ანალიზისა და კორექტირების უწყვეტ 

პროცესთან. საგულისხმოა, რომ ევროპული სტრატეგია განიხილავს არა მარტო 

გრძელვადიან, არამედ მოკლევადიან პერიოდში კვლევის აუცილებლობასაც, ისევე, 

როგორც განვითარების სამიზნე ინდიკატორების სწორად წარმოების მეთოდიკას: 

„კვლევები მდგრადი განვითარების სფეროში უნდა მოიცავდეს როგორც 

მოკლევადიან, „მხარდამჭერ“ პროექტებს, ასევე გრძელვადიან კონცეპტუალურ 

ხედვას და უნდა ფარავდეს გლობალური და რეგიონალურ ხასიათის 

პრობლემატიკას. ამ კვლევებმა ხელი უნდა შეუწყოს ინტერ- და 

ტრანსდისციპლინარულ მიდგომებს სოციალურ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებებში, შეამციროს დაშორება მეცნიერული კვლევის, პოლიტიკის 

ფორმირებასა და იმპლემენტაციის პროცესებს შორის. ტექნოლოგიების როლი 

„გონივრულ“ განვითარებაში კვლავაც შესწავლას საჭიროებს. ასევე შემდგომ 

შესწავლას (კვლევას). 

საჭიროებს სოციალური, ეკონომიკური და ეკოლოგიური სისტემების 

ურთიერთქმედების მექანიზმები, ისევე როგორც რისკების ანალიზის, 

პროგნოზირებისა და პრევენციის სისტემები54 “. “მდგრადი განვითარების 

კომპლექსური ბუნების მრავალმხრივი და ღრმა შესწავლის მიზნით, უნდა შეიქმნას 

ინდიკატორები, რომლებიც ორიენტირებული იქნება დეტალიზაციის ადექვატურ 

დონეზე და უზრუნველყოფს ყველა კონკრეტულ გამოწვევასთან დაკავშირებული 

სიტუაციის რეალურ და სრულფასოვან ასახვას“. მდგრადი განვითარების 
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ინდიკატორთა სისტემა (EU SDIs), რომელსაც დღეს ევროკავშირი იყენებს, 

ერთმნიშვნელოვნად წარმოადგენს საკითხისადმი საფუძვლიანი მიდგომის 

მაგალითს. აღნიშნული სისტემა ოპერირებს 10 თემის ფარგლებში 3 დონეზე 

განაწილებული 100-ზე მეტი ინდიკატორით . ეს სექტორებია:  

1. სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება;  

2. მდგრადი მოხმარება და წარმოება;  

3. სოციალური ჩართულობა;  

4. დემოგრაფიული ცვლილებები;  

5. ჯანდაცვა;  

6. კლიმატის ცვლილება და ენერგეტიკა;  

7. მდგრადი სატრანსპორტო სისტემა; 8. ბუნებრივი რესურსები;  

9. გლობალური თანამშრომლობა;  

10.ეფექტიანი მმართველობა. 

მრავალი ეკოლოგიური პრობლემის გადაჭრის გზები მდგრადი განვითარების 

პრინციპებს უკავშირდება, რომლის  არსებითი შინაარსობრივი შემადგენელია 

ეკოლოგიური უსაფრთხოება. მდგრადი განვითარების მნიშვნელობა თანამედროვე 

სამყაროში განუზომლად დიდია და იგი პრაქტიკულად ყოფა-ცხოვრების ყველა 

სფეროს მოიცავს. მიუხედავად ამისა, მდგრადი განვითარება, უპირველესად, 

განახლებადი ენერგეტიკის (წყლის, მზის, ქარის, გეოთერმული წყლებისა და 

ბიომასის) გამოყენებას და შესაბამისი განახლებადი ტექნოლოგიების დანერგვას 

გულისხმობს. მომავალში ისინი გარემოს დაცვისა და მისი გადარჩენის ძირითად 

საშუალებებად უნდა იქცნენ. ამასთან უნდა აღინიშნოს, რომ გლობალური 

ინდუსტრიის გრანდიოზული მასშტაბებიდან გამომდინარე, ტრადიციულ 

ენერგეტიკას (დიდი ჰესები, წიაღისერული საწვავი – ნავთობი, ქვანახშირი და ა. შ.) 

ადამიანის ყოველდღიურ საქმიანობაში უდიდესი როლი უკავია და ამ როლს 

შემდგომშიც შეინარჩუნებს. ენერგორესურსები ევროკავშირის მეურნეობის  

ნორმალური ფუნქციონირების აუცილებელი ელემენტია. მათ გარეშე 

წარმოუდგენელია წარმოების არსებობა და თვით ადამიანის სიცოცხლე. ამის გამო 

ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა სერიოზულ პრობლემას 

წარმოადგენს.  

მდგრადი განვითარების  კონტექსტში მნიშვნელოვანია მწვანე ბიზნესის 

განვითარება, რომელიც გულისხმობს პროდუქციის წარმოებით გარემოსადმი 

მინიმალური ზარალის მიყენებასა და მომუშავეთათვის სუფთა და უსაფრთხო 

სამუშაო პირობების დაცვას. მწვანე ბიზნესის დამახასიათებელი თვისებებია 

ეკოლოგიური ფაქტორების გათვალისწინება ახალი სახეობის პროდუქციის, 
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საწარმოო პროცესებისა და ახალი ტექნოლოგიების დაპროექტების დროს; გარემოზე 

ბიზნესის ზემოქმედების შემცირების მიზნით, მისი წარმართვა გარემოს დაცვის 

მიღებული სტანდარტების მიხედვით. უკანასკნელ პერიოდში გააქტიურდა ე.წ. 

,,მწვანე ინვესტორების“ საქმიანობა, რომლებიც რეალურად ეხმარებიან საწარმოებს 

ეკოლოგიური პრობლემების მოგვარებაში და მათი ინვესტიციები  მიმართულია 

ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგიების დანერგვაზე. 

როგორც მე-7 თემაშია აღნიშნული, ხშირ შემთხვევაში ტერმინი „ბიზნესის 

მდგრადი განვითარება“ კორპორაციის სოციალური პასუხისმგებლობის სინონიმად 

გამოიყენება. დასაწყისში ბიზნესის მდგრადი განვითარება გულისხმობდა 

საქმიანობას ეკოლოგიური ფაქტორების გათვალისწინებით, ხოლო დროთა 

განმავლობაში მას სოციალური ასპექტიც დაემატა. უკანასკნელ პერიოდში ეს 

ტერმინი კიდევ უფრო გაფართოვდა და მას მორალური ასპექტებიც დაემატა. 

აღნიშნულის შედეგად ბიზნესის მდგრადი განვითარებისა და კორპორაციის 

სოციალური პასუხისმგებლობის ცნებები გაერთიანდა.  

მდგრადი განვითარების მსოფლიო საბჭო თვლის, რომ კორპორაციის 

სოციალური პასუხისმგებლობა არის მდგრადი ეკონომიკური განვითარების 

კონცეფციისადმი ბიზნესის ერთგულება, რომელიც კორპორაციის 

თანამშრომლებთან, მათ ოჯახებთან, ადგილობრივ მოსახლეობასთან, მთლიანად 

საზოგადოებასთან მუშაობის დროს ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას 

განაპირობებს.   
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თემა 12. ბიზნესგარემოს როლი საქართველოსა და ევროკავშირის  

თანამშრომლობის განვითარებაში 

 

12.1. საქართველოსა და ევროკავშირის თანამშრომლობის ქრონოლოგია და 

ძირითადი სფეროები 

 

 ევროკავშირთან პარტნიორობის გაძლიერება საქართველოს საგარეო 

პოლიტიკის ერთერთი მთავარი პრიორიტეტია, რაც ევროკავშირთან ინტეგრაციის 

თანდათანობით გაღრმავებას გულისხმობს. საქართველოსა და ევროკავშირს შორის 

ოფიციალური ურთიერთობები 1992 წელს დამყარდა. მას შემდეგ, რაც დაიშალა 

საბჭოთა კავშირი და საქართველო დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბდა. 

ამ ურთიერთობების ხანმოკლე პერიოდში არსებითი ცვლილებები მოხდა 

როგორც ევროკავშირში, ისე საქართველოში. ევროკავშირი 15 სახემწიფოდან 28 

სახელმწიფომდე გაიზარდა და დღეს იგი კიდევ უფრო რთულ და ამბიციურ 

გაერთიანებად იქცა. ამჟამად ევროკავშირზე მოდის მთლიანი მსოფლიო პროდუქტის 

თითქმის ¼. ამ მაჩვენებლით იგი მეორე ადგილზეა მსოფლიოში აშშ-ს შემდეგ.   

საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობები განსაკუთრებით გამყარდა 

პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შეთანხმების საფუძველზე, რომელიც  1996 

წლის 22 აპრილს ლუქსემბურგში იყო ხელმოწერილი და 1999 წელს შევიდა ძალაში.  

ამ შეთანხმებით მხარეებმა ერთმანეთს მიანიჭეს უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმი, 

2005 წლის დეკემბერში ევროკავშირმა საქართველოს მიანიჭა პრეფერენციების 

ზოგადი სისტემით (GSP+)  სარგებლობის უფლება, რომელიც  2008 წელს იქნა 

გაგრძელებული. 2004 წლის 14 ნოემბერს საქართველო ჩაერთო ევროპის სამეზობლო 

პოლიტიკაში, რომლის მიზანი იყო გაფართოებულ ევროკავშირსა და მის მეზობლებს 

შორის ახალი გამყოფი ხაზების თავიდან აცილება და გამყოფი ხაზების ნაცვლად 

ყველასთვის კეთილდღეობის, სტაბილურობის და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.  

ევროპის სამეზობლო პოლიტიკაში 2006 წლის 14 ნოემბერს მიღებული იქნა 

საქართველოს და ევროკავშირს შორის თანამშრომლობის სტრატეგიული ამოცანების 

განმსაზღვრელი სამოქმედო გეგმა.  

ევროკავშირთან უფრო მტკიცე პოლიტიკური თანამშრომლობისა და 

საქართველოში, აგრეთვე აზერბაიჯანში, ბელარუსში, მოლდოვაში, სომხეთსა და 

უკრაინაში პოლიტიკური და სოციალურ–ეკონომიკური რეფორმების მხარდაჭერის 

მიზნით 2009 წლის გაზაფხულზე ევროკავშირის მიერ წამოყენებულ იქნა  

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივა, 2013 წლის ივლისში ევროკავშირსა და 

საქართველოს შორის დასრულდა მოლაპარაკება ასოცირების შეთანხმების (AA), მათ 
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შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის თაობაზე. ამ 

შეთანხმების პარაფირება მოხდა  2013 წლის ნოემბერში აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

ვილნიუსის სამიტზე შედგა, ხოლო 2014 წლის 27 ივნისს იგი ხელმოწერილი იქნა.   

 1996 წლის 22 აპრილს ლუქსემბურგში ევროკავშირსა და საქართველოს შორის 

ხელი მოეწერა პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებას, რომლის 

ძალაში შესვლის შემდეგ, შეიქმნა საქართველო–ევროკავშირის თანამშრომლობის 

ინსტიტუტები. მათი მიზანია საქართველო–ევროკავშირის თანამშრომლობის 

ხელშეწყობა და ორმხრივი ურთიერთობებისა და პოლიტიკური დიალოგის 

გაღრმავება. ეს ინსტიტუტებია: 

• საქართველო–ევროკავშირის თანამშრომლობის საბჭო; 

• საქართველო–ევროკავშირის თანამშრომლობის კომიტეტი; 

• საქართველო–ევროკავშირის საპარლამენტო თანამშრომლობის კომიტეტი; 

• საქართველო–ევროკავშირის თანამშრომლობის ქვეკომიტეტები. 

   2003 წლის 7 ივლისს, ევროკავშირის საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება სამხრეთ 

კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის დანიშვნის შესახებ   

   2004 წლის 17 თებერვალს საქართველოს მთავრობაში შეიქმნა ევროპული და 

ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის სახელმწიფო მინისტრის 

თანამდებობა (ამჟამად იგი გაუქმდა). 

   რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომის პასუხად, 2008 წლის 1 

სექტემბერს გაიმართა ევროპული საბჭოს საგანგებო სხდომა; 2008 წლის 15 

სექტემბრის ევროკავშირის საბჭოს გადაწყვეტილებით შეიქმნა ევროკავშირის 

მონიტორინგის მისია, რომელიც საქართველოში მოვლენილ იქნა 2008 წლის 1 

ოქტომბრიდან; 2008 წლის 25 სექტემბრის ევროკავშირის საბჭოს გადაწყვეტილებით 

შეიქმნა საქართველოში კრიზისისთვის ევროკავშირის სპეციალური 

წარმომადგენლის პოსტი. 

  2008 წლის 22 ოქტომბერს, ქ. ბრიუსელში ევროკავშირისა და მსოფლიო ბანკის 

ორგანიზებით გაიმართა დონორთა კონფერენცია, რომელზეც საქართველოსთვის 

გამოყოფილმა დახმარებამ 2008-2010 წლებისთვის 4.5 მილიარდი დოლარი შეადგინა. 

  2009 წლიდან საქართველოსა და ევროკავშირს შორის არსებული პოლიტიკური 

დიალოგის ფარგლებში შეიქმნა თანამშრომლობის ახალი ფორმატი - ადამიანის 

უფლებების დაცვის საკითხებზე დიალოგი. შეხვედრები აღნიშნული ფორმატის 

ფარგლებში იმართება ყოველწლიურად. 

    2009 წლის 30 ნოემბერს, ქ. ბრიუსელში ხელი მოეწერა „პარტნიორობა 

მობილურობისათვის“ ერთობლივ დეკლარაციას ხოლო საქართველოსა და 
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ევროკავშირს შორის თანამშრომლობა ოფიციალურად დაიწყო 2010 წლის 16 

თებერვალს. 

  2010 წლის 17 ივნისს ქ. ბრიუსელში ხელი მოეწერა “საქართველოსა და 

ევროკავშირს შორის „ვიზების გაცემის პროცედურების გამარტივების შესახებ“ 

შეთანხმებას. 

  2010 წლის 15 ივლისს დაიწყო მოლაპარაკებები საქართველოსა და ევროკავშირს 

შორის „ასოცირების შეთანხმებაზე“, (AA) რომლის ნაწილიცაა “ღრმა და 

ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებაც”. 

  2010 წლის 22 ნოემბერს ქ. ბრიუსელში ხელი მოეწერა „ევროკავშირსა და 

საქართველოს შორის უნებართვოდ მცხოვრებ პირთა რეადმისიის შესახებ” 

შეთანხმებას. ორივე შეთანხმება ძალაში შევიდა 2011 წლის 1 მარტს. 

  2010 წლის 15 ივლისს დაიწყო მოლაპარაკებები საქართველოსა და ევროკავშირს 

შორის „ასოცირების შეთანხმებაზე“, (AA) რომლის ნაწილიცაა “ღრმა და 

ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებაც”.   

  2010 წლის 2 დეკემბერს ქ. ბრიუსელში ხელი მოეწერა „საქართველოს და 

ევროკავშირსა და მის წევრ სახელმწიფოებს შორის ერთიანი საავიაციო სივრცის 

შესახებ“ შეთანხმებას. 

 2011 წლის 14 ივლისს ხელი მოეწერა და 2012 წლის 1 აპრილს ძალაში შევიდა 

საქართველო-ევროკავშირის შეთანხმებას სოფლის მეურნეობისა და სხვა საკვები 

პროდუქტების გეოგრაფიული აღნიშვნების ურთიერთდაცვის შესახებ. 

  2012 წლის 28 თებერვალს ოფიციალურად გაიხსნა მოლაპარაკებები 

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველ თავისუფალ 

სავაჭრო სივრცეზე. 

   2012 წლის 4 ივნისს გაიხსნა საქართველო-ევროკავშირის დიალოგი უვიზო 

მიმოსვლის შესახებ. 

   2013 წლის 25 თებერვალს საქართველოს ოფიციალურად გადმოეცა სავიზო 

რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა. 

  2013 წლის 28-29 ნოემბერს ქ. ვილნიუსში გაიმართა „აღმოსავლეთ 

პარტნიორობის“ რიგით მესამე სამიტი. ვილნიუსის სამიტის ფარგლებში, 29 

ნოემბერს მოხდა საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების პარაფირება, 

ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის კომპონენტის ჩათვლით 

(ქართულ ენაზე; ინგლისურ ენაზე). „საქართველოსა და ევროკავშირს შორის 

ასოცირების შესახებ შეთანხმება“ ამბიციური და ინოვაციური, ე.წ. „ახალი თაობის” 

შეთანხმებაა, რამდენადაც, მანამდე გაფორმებული მსგავსი შეთანხმებებისგან 

განსხვავებით, მოიცავს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის 
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კომპონენტს (Deep and Comprehensive Free Trade Area - DC FTA) და ითვალისწინებს 

ევროკავშირთან დაახლოვების მნიშვნელოვან კონკრეტულ მექანიზმებს (იხილეთ 

გზამკვლევი). 

 „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ვილნიუსის სამიტზე მიღებულ იქნა ერთობლივი 

დეკლარაცია. ასევე, 29 ნოემბერს, „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ვილნიუსის 

სამიტზე ხელი მოეწერა „ევროკავშირის ეგიდით მიმდინარე კრიზისის მართვის 

ოპერაციებში მონაწილეობის შესახებ ჩარჩო შეთანხმებას“. 

  2013 წლის 12 დეკემბერს ხელი მოეწერა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის 

პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების ოქმს საქართველოსა და 

ევროკავშირს შორის ჩარჩო ხელშეკრულების თაობაზე ევროკავშირის პროგრამებში 

საქართველოს მონაწილეობის ძირითადი პრინციპების შესახებ. 

  2014 წლის 20 თებერვალს ოფიციალურად გაიხსნა მოლაპარაკებები  ევროპის 

ენერგეტიკულ გაერთიანებაში საქართველოს გაწევრიანების თაობაზე. 

  2014 წლის 26 ივნისს საქართველომ და ევროკავშირმა მიიღეს ასოცირების დღის 

წესრიგი, რომლის მიზანია ასოცირების შეთანხმების ეფექტიანი იმპლემენტაციის 

ხელშეწყობა და წარმოადგენს ასოცირების შეთანხმებით აღებული ვალდებულებების 

პრიორიტეტული საკითხების სამწლიან (2014-2016) გეგმას. 

  2014 წლის 27 ივნისს ხელი მოეწერა საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების 

შეთანხმებას, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის (DC FTA) 

ჩათვლით. 

  2014 წლის 17 ნოემბერს, ქ. ბრიუსელში გაიმართა საქართველო-ევროკავშირის 

ასოცირების საბჭოს პირველი სხდომა. საბჭოს სხდომაზე მიღებული 

გადაწყვეტილებით ამოქმედდა ახალი ინსტიტუციური ჩარჩო - ასოცირების საბჭო, 

ასოცირების კომიტეტები და დარგობრივი ქვეკომიტეტები, რომელსაც საქართველო-

ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმება ითვალისწინებს. სხდომაზე მიღებულ იქნა 

ერთობლივი პრეს-რელიზი. 

   2017 წლის 28 მარტს საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირის/შენგენის 

ზონაში უვიზოდ მიმოსვლის რეჟიმი ამოქმედდა. 

  2017 წლის 1 ივლისიდან, საქართველო ოფიციალურად გახდა ენეგეტიკული 

გაერთიანების სრულუფლებიანი წევრი (2016 წლის 14 ოქტომბერს ხელი მოეწერა 

ენერგეტიკული გაერთიანების დამფუძნებელ ხელშეკრულებასთან საქართველოს 

მიერთების შესახებ ოქმს, რომელიც ძალაში შევიდა 2017 წლის ივლისს). 

  საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობების პერიოდში სერიოზული   

შედეგებია მიღწეული. 2016 წელს საქართველო-ევროკავშირის  სავაჭრო ბრუნვამ 2878 

მლნ აშშ დოლარი შეადგინა. აქედან ექსპორტი 608 მლნ აშშ დოლარია, ხოლო 
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იმპორტი 2270 მლნ აშშ დოლარი (ცხრილი 3). ევროკავშირის ქვეყნებზე მოდის 

საქართველოს ექსპორტის 20.9 % და იმპორტის 28.8 %.  2013 წელს  საქართველოს 

უმსხვილესი 10 სავაჭრო პარტნიორის რიცხვში ევროკავშირის ქვეყნებიდან მხოლოდ 

გერმანია, ბულგარეთი და რუმინეთი შედიოდნენ. მათი წილი საქართველოს საგარეო 

სავაჭრო ბრუნვაში შესაბამისად 4.8, 3.3 და 3.0 %-ია.  

              

12.2. საქართველო-ევროკავშირის შეთანხმება ასოცირების შესახებ 

 

მხარეთა მიერ შიდა პროცედურების დასრულების შედეგად, საქართველო-

ევროკავშირის ასოცირების განახლებული დღის წესრიგი 2017-2020 წლებისათვის 

ოფიციალურად ამოქმედდა. „ახალი დღის წესრიგი უფრო მეტად ამბიციურია და 

საქართველოს აძლევს საშუალებას, რომ 2020 წლამდე ევროკავშირის სტანდარტებს 

და ნორმებს მაქსიმალურად დაუახლოვდეს. 

შეთანხმების არსი 

ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის 

შესახებ შეთანხმება (DCFTA) ასოცირების შესახებ შეთანხმების (ქართული, 

ინგლისური) უმნიშვნელოვანესი ნაწილია (IV კარი - ვაჭრობა და ვაჭრობასთან 

დაკავშირებული საკითხები), რადგან სწორედ ის მოიცავს ევროკავშირთან 

ეკონომიკური ინტეგრაციის მექანიზმს და საქართველოსთვის ხსნის ევროკავშირის 

შიდა ბაზარს.  

საქართველოს მიერ გაფორმებული სხვა თავისუფალი ვაჭრობის 

შეთანხმებებისაგან განსხვავებით, DCFTA გულისხხმობს როგორც საქონლით, ისე 

მომსახურებით ვაჭრობის ლიბერალიზაციას. გარდა ამისა, DCFTA მოიცავს 

ვაჭრობასთან დაკავშირებულ საკითხთა ფართო სპექტრს (მაგ.: სურსათის 

უვნებლობა, კონკურენციის პოლიტიკა, ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა, 

ფინანსური მომსახურება და სხვა) და ითვალისწინებს ვაჭრობასთან დაკავშირებული 

საქართველოს კანონმდებლობის ეტაპობრივ დაახლოებას ევროკავშირის 

კანონმდებლობასთან. 

DCFTA საქართველოს აძლევს საშუალებას ეტაპობრივად მიიღოს 

ევროკავშირის შიდა ბაზრის ოთხი თავისუფლებიდან სამი: საქონლის, მომსახურების 

და კაპიტალის თავისუფალი გადაადგილება. მეოთხე თავისუფლებას - ადამიანების 

თავისუფალ გადაადგილებას ხელს უწყობს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის 

პროცესი.   

DCFTA მოიცავს შემდეგ თავებს: 

საქონლით ვაჭრობა 
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ვაჭრობაში დაცვითი ზომები 

ტექნიკური ბარიერები ვაჭრობაში, სტანდარტიზაცია, მეტროლოგია, აკრედიტაცია 

და შესაბამისობის შეფასება  

სანიტარული და ფიტოსანიტარული ზომები 

საბაჟოსა და ვაჭრობის ხელშეწყობა 

დაფუძნება, მომსახურებით ვაჭრობა და ელექტრონული კომერცია 

მიმდინარე გადახდები და კაპიტალის მოძრაობა 

საჯარო შესყიდვები 

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები 

კონკურენცია 

ვაჭრობასთან დაკავშირებული დებულებები ენერგეტიკის სფეროში 

გამჭვირვალობა 

ვაჭრობა და მდგრადი განვითარება 

დავების მოგვარება 

დაახლოების ზოგადი დებულებები 

DCFTA-ის ამოქმედებით, საქართველოში წარმოებულ საქონელსა და მომსახურებას, 

გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში, გაეხსნება მსოფლიოს 

უმსხვილესი ბაზარი, რომელიც ამ ეტაპზე აერთიანებს 28 ქვეყანას და 500 მილიონზე 

მეტ მომხმარებელს. საქონლისა და მომსახურების თავისუფალი გადაადგილება ხელს 

შეუწყობს საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის ზრდას. საქართველო გახდება 

მიმზიდველი ქვეყანა ინვესტორებისათვის, რაც გამოიწვევს ქვეყანაში საინვესტიციო 

ნაკადების ზრდას და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას. გარდა ამისა, DCFTA-ის 

ამოქმედება ხელს შეუწყობს ახალი საწარმოებისა და საექსპორტო პროდუქციის 

გაჩენას, ქართველი მომხმარებლისთვის უსაფრთხო და უვნებელი პროდუქტის 

მიწოდებას, სახელმწიფო ადმინისტრირების ორგანოების განვითარებას ევროპული 

საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად. აღნიშნული, საბოლოო ჯამში პოზიტიურად 

აისახება ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდასა და განვითარებაზე. 

აღსანიშნავია, რომ DCFTA-ის მოლაპარაკებების პროცესში ქართულმა მხარემ მიაღწია 

უპრეცედენტო შეთანხმებას ევროკავშირთან სატარიფო ლიბერალიზაციის კუთხით. 

ქართული წარმოშობის ყველა პროდუქტი (ნიორი-კვოტის ფარგლებში) გარკვეული 

პირობების (სურსათის უვნებლობისა და პროდუქტის უსაფრთხოების სტანდარტები) 

დაკმაყოფილების შემთხვევაში, ნულოვანი საბაჟო ტარიფით შევა ევროკავშირის 

ბაზარზე. 
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მნიშვნელოვნად გამარტივდება საქართველოდან მომსახურების ექსპორტი 

ევროკავშირში. ქართულ, მომსახურების სფეროს, კომპანიებს მიეცემათ საშუალება 

უმეტეს სექტორებში: 

• დააფუძნონ ფილიალები ევროკავშირის ქვეყნებში და მათი საშუალებით 

მიაწოდონ მომსახურება ევროპელ მომხმარებელს; 

• თავიანთ ევროპულ ფილიალებში დაასაქმონ ქართველი მენეჯერები, 

სპეციალისტები და გაატარონ პრაქტიკა თავიანთ თანამშრომლებს; 

• გაუშვან თავიანთი გაყიდვების წარმომადგენლები ევროკავშირში, მათი 

პროდუქციის გაყიდვის მიზნით მოლაპარაკებების საწარმოებლად; 

• მიაწოდონ მომსახურება ევროკავშირის ბაზარზე საქართველოდან, 

ევროკავშირში ფილიალების გახსნის გარეშე. 

• ქართველ სპეციალისტებს, ინდივიდუალურად თუ კომპანიებს შორის 

გაფორმებული კონტრაქტების საფუძველზე, მიეცემათ საშუალება გასწიონ 

მომსახურება ევროკავშირში. შეთანხმება ასევე მოიცავს პროფესიული 

კვალიფიკაციის აღიარების მექანიზმებს. ამის შემდეგ, მნიშვნელოვნად 

გაადვილდება ქართველი სპეციალისტების მიერ მომსახურების გაწევა 

ევროკავშირის ქვეყნებში. 

ამასთან, აღსანიშნავია, რომ ქართული საქონელი და მომსახურება ეტაპობრივად 

მიიღებს დაშვებას ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სახელმწიფო შესყიდვებში. 

შეთანხმებაზე მოლაპარაკებების დაწყების წინა მოსამზადებელი პერიოდი  

DCFTA-ის მოლაპარაკებებისათვის მომზადების პროცესი დაიწყო 2009 წელს. 

თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე მოლაპარაკებების დაწყებისათვის 

მომზადების პროცესს საფუძველი დაუდო ევროკომისიის ფაქტების შემსწავლელი 

მისიის (Commission services' fact-finding trade mission) ვიზიტმა თბილისში, 2008 წლის 

13-14 ოქტომბერს. აღნიშნული ვიზიტის შედეგად, 2009 წლის მარტში ევროკომისიამ 

საქართველოს მთავრობას წარუდგინა რეკომენდაციები  სხვადასხვა სფეროში 

განსახორციელებელი რეფორმების შესახებ (EU Commission’s Recommendations 

Regarding Georgia’s Preparedness for the DCFTA Negotiations).  

რეკომენდაციების მიხედვით მოლაპარაკებების დაწყებისათვის ევროკომისიის 

მიერ პრიორიტეტულად დასახელდა შემდეგი 4 სფერო: ტექნიკური ბარიერები 

ვაჭრობაში, სანიტარული და ფიტოსანიტარული ღონისძიებები (სურსათის 

უვნებლობა), ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები და კონკურენცია. 

აღნიშნულ სფეროებში (ინტელექტუალური საკუთრების ულებების გარდა), 

„ასოცირების დღის წესრიგი საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების 

შეთანხმების ძირითადი განმახორციელებელი ინსტრუმენტია და მოიცავს 
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საქართველოსა და ევროკავშირს შორის შეთანხმებულ კონკრეტულ პრიორიტეტებს, 

ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული თანამშრომლობის ყველა სფეროში. 

საქართველომ მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია ასოცირების დღის წესრიგის 

პირველი ფაზის, 2014-2016 წწ. პრიორიტეტების განხორციელების კუთხით. ქვეყნის 

მიერ ამ პერიოდში გატარებული ძირეული რეფორმები, რომლებმაც უზრუნველყო 

ქვეყნის პროგრესი და წინსვლა ღრმა პოლიტიკური ასოცირებისა და ეკონომიკური 

ინტეგრაციისკენ ევროკავშირთან, აღიარებული და პოზიტიურადაა შეფასებული 

ახალ დღის წესრიგში. 

„ამჟამად საქართველო ასოცირების შეთანხმების განხორციელების აქტიურ 

ფაზაში იმყოფება - მიმდინარეობს საკანონმდებლო და ინსტიტუციური დაახლოება 

ევროკავშირთან, ინტენსიურად ინერგება ევროპული სტანდარტები სხვადასხვა 

სფეროში, ვითარდება და ღრმავდება დარგობრივი თანამშრომლობა, აქტიურად 

მიმდინარეობს ევროპული პრაქტიკის დამკვიდრება და ურთიერთობების 

ინტენსიფიკაცია ევროკავშირის სპეციალიზებულ სააგენტოებსა და პროგრამებში 

მონაწილეობის გზით და ა.შ.. შესაბამისად, ასოცირების ახალი დღის წესრიგი ამ 

მისწრაფებასაც ასახავს. 

„აღსანიშნავია, რომ განახლებული დღის წესრიგი სამოქალაქო 

საზოგადოებასთან აქტიური კომუნიკაციითა და ინტენსიური თანამშრომლობით 

შემუშავდა და ითვალისწინებს არასამთავრობო ორგანიზაციების კონკრეტულ 

პრიორიტეტებს, ისეთ სფეროებში როგორიცაა:  

1) დემოკრატია, ადამიანის უფლებები, კარგი მმართველობა და 

ინსტიტუციების გაძლიერება;  

2) საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა;  

3) მართლმსაჯულება, თავისუფლება და უსაფრთხოება;  

4) ვაჭრობა და ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხები;  

5) ეკონომიკური განვითარება და საბაზრო შესაძლებლობები;  

6) კომუნიკაციები, ენერგოეფექტიანობა, გარემოს დაცვა, კლიმატი და 

სამოქალაქო დაცვა;  

7) მობილობა და ხალხთა შორის კავშირები. 

„პრიორიტეტების განხორციელების პროცესში ევროკავშირი მზად არის 

სოლიდური ფინანსური თუ ტექნიკური დახმარება აღმოუჩინოს საქართველოს. ამ 

მიზნით ევროკავშირმა შეიმუშავა ახალი მრავალწლიანი ჩარჩო (2017-2020) - Single 

Support Framework, რომელიც ითვალისწინებს ასოცირების დღის წესრიგის 

განხორციელების მხარდაჭერას, მათ შორის საექსპერტო დახმარებით, საუკეთესო 

პრაქტიკისა და ცოდნის გაზიარებით, საქართველოში შესაბამისი ინსტიტუციების 
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გაძლიერებით და შესაძლებლობათა განვითარებით. ევროკავშირი ასევე მზად არის 

შექმნას დახმარების ახალი ინსტრუმენტები ასოცირების შეთანხმებით და 

ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებული კომპლექსური რეფორმების 

მხარდასაჭერად. 

„უსაფრთხოების სფეროში ევროკავშირთან გაძლიერებული თანამშრომლობის 

შედეგად, ასოცირების ახალ დღის წესრიგში ცალკე პრიორიტეტად იქნა გამოყოფილი 

ეს მიმართულება. ასოცირების დღის წესრიგში განსაკუთრებული ყურადღება 

ეთმობა კონფლიქტის მშვიდობიან გადაწყვეტას, რომელიც რუსეთის საოკუპაციო 

პოლიტიკის ფონზე საქართველო-ევროკავშირის თანამშრომლობის უცვლელი 

პრიორიტეტია", - ნათქვამია განცხადებში. 

 ევროკავშირთან პარტნიორობის გაძლიერება საქართველოს საგარეო 

პოლიტიკის ერთერთი მთავარი პრიორიტეტია, რაც ევროკავშირთან ინტეგრაციის 

თანდათანობით გაღრმავებას გულისხმობს. ევროკავშირი ფართოვდება და მისი 

საზღვრები უფრო მეტად უახლოვდება სამხრეთ კავკასიას. 

ევროკავშირისა და საქართველოს შორის ურთიერთობების სამართლებრივ 

საფუძველს წარმოადგენს ევროკავშირსა და საქართველოს შორის „პარტნიორობისა 

და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება“, რომელსაც ხელი მოეწერა 1996 წელს, 

ხოლო ძალაში 1999 წლიდან შევიდა. დემოკრატია, საერთაშორისო სამართალი, 

ადამიანის უფლებებისა და საბაზრო ეკონომიკის პრინციპების ერთგულება არის ის 

პრინციპები, რომელზეც დაფუძნებულია ევროკავშირისა და საქართველოს შორის 

ურთიერთობები. „პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება” 

უზრუნველყოფს ფართომასშტაბიან თანამშრომლობას ისეთ სფეროებში, 

როგორებიცაა პოლიტიკური დიალოგი, ვაჭრობა, ინვესტიციები, ეკონომიკური, 

სამართლებრივი და კულტურული თანამშრომლობა. ეს დიალოგი ემყარება ორივე 

მხარის მიერ დასახულ ამოცანას, ხელი შეუწყონ მშვიდობასა და უსაფრთხოებას 

მსოფლიოში და აგრეთვე კონფლიქტების მშვიდობიან მოგვარებას. «პარტნიორობისა 

და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების” საფუძველზე, რომელიც აგრეთვე 

აუქმებს სავაჭრო ქვოტებს და უზრუნველყოფს ინტელექტუალური, საწარმოო და 

კომერციული საავტორო უფლებების დაცვას, მხარეები შეთანხმდნენ ერთმანეთის 

მიმართ უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის (MFN) გამოყენებაზე და საქართველო 

სარგებლობს ევროკავშირის განზოგადებული პრეფერენციების სისტემით (GSP). 

„პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების” ფარგლებში 

შეიქმნა სხვადასხვა ერთობლივი ინსტიტუტები (თანამშრომლობის საბჭო, 

თანამშრომლობის კომიტეტი, ვაჭრობის, ეკონომიკისა და მათთან დაკავშირებული 

სამართლებრივი საკითხების ქვეკომიტეტი, აგრეთვე საპარლამენტო 
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თანამშრომლობის კომიტეტი), რომლებიც შეუფერხებლად მუშაობდნენ და 

უზრუნველყვეს პოლიტიკური დიალოგი. თანამშრომლობის საბჭო 1999 წლიდან 

მოყოლებული ყოველწლიურად იკრიბება (უკანასკნელი შეკრება გაიმართა 2004 

წელს, ბრიუსელში). 

„პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების” თანახმად 

ევროკავშირი საქართველოსთან თანამშრომლობას ახორციელებს თAშIჩ-ის 

მეშვეობით. პროგრამა TASIC-ი საშუალებას აძლევს საქართველოს გაეცნოს 

ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების სისტემებს სხვადასხვა სფეროში და 

ისარგებლოს მათი გამოცდილებით. 

2001 წლის თებერვალში ზოგადი საკითხების საბჭოს შეკრებაზე, ევროკავშირმა 

კვლავ დაადასტურა თავისი სურვილი ითამაშოს უფრო აქტიური პოლიტიკური 

როლი ამიერკავკასიის რეგიონში და რომ ის აპირებს უფრო ღრმად შეისწავლოს 

რეგიონში კონფლიქტების თავიდან აცილებისა და მოგვარებისაკენ მიმართული 

მცდელობების მხარდაჭერის გზები და მონაწილეობა მიიღოს კონფლიქტის 

შემდგომი რეაბილიტაციის საკითხებში. 2001 წლის 30 ოქტომბერს ამიერკავკასიის სამ 

ქვეყანასათან ჩატარებული თანამშრომლობის საბჭოს სხდომების გამართვისადმი 

მიძღვნილ ერთობლივ კომიუნიკეში, საქართველოს, ისევე როგორც სომხეთისა და 

აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრები მიესალმენ ევროკავშირის სურვილს 

ითამაშოს უფრო აქტიური როლი რეგიონში. 

2001-2002 წლებში ევროკავშირისა და საქართველოს ურთიერთობებზე 

უარყოფითი ზეგავლენა იქონია რიგმა უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულმა 

ინცინდენტებმა. 2001 წლის დეკემბერში მოკლეს საქართველოში ევროკომისიის 

დელეგაციის თანამშრომელი გიუნტერ ბოიქელი. შემდეგ, 2002 წლის ივნისში 

გაიტაცეს და ხუთი თვე ტყვეობაში ჰყავდათ პიტერ შოუ, თAჩIშ-ის კონტრაქტორი. 

საქართველოს მთავრობამ ვერ მოახერხა დამნაშავე პირების გამოვლენა. 

უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მდგომარეობის გამძაფრებამ აიძულა 

ევროკომისია გადაეხედა საკუთარი პოლიტიკა საქართველოს მიმართ. ამის შედეგად, 

2003 წლის სექტემბერში მიღებულ იქნა დოკუმენტი, რომელიც ითვალისწინებდა 

ქვეყანაში ევროკომისიის სტრატეგიის რევიზიას. 

2003 წლის ივლისში ევროკავშირის საბჭომ დანიშნა ელჩი ბატონი ჰეიკ 

ტალვიტი, პირველ ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენლად სამხრეთ კავკასიაში. 

მისი მანდატი, სხვა მოვალეობებთან ერთად, ითვალისწინებს ევროკავშირის 

მინისტრთა საბჭოს დახმარებას სამხრეთ კავკასიის მიმართ ფართომასშტაბიანი 

პოლიტიკის ჩამოყალიბების საქმეში, რათა ხელი შეეწყოს რეგიონში კონფლიქტების 

თავიდან აცილებასა და მათი მოგვარების მექანიზმის ჩამოყალიბებას. „ვარდების 



192 
 

რევოლუციის” შემდეგ ბატონი ტალვიტი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობდა 

საქართველოს და რეგულარულად ხვდებოდა საქართველოს ახალი ხელისუფლების, 

ევროსაბჭოს, ეუთოს, რუსეთის, თურქეთისა და აშშ-ს წარმომადგენლებს. მან აგრეთვე 

ხელი შეუწყო აჭარაში სიტუაციის მშვიდობიანი გზით მოგვარების გზების მოძიებას 

და რეგულარულ მოლაპარაკებებს ატარებდა აფხაზეთისა და   

ოსეთის სეპარატისტ ლიდერებთან, ევროკომისიისა და ევროკავშირის 

უმაღლესი წარმომადგენლის ბ-ნი ტალვიტის საქმიანობა მჭიდროდ იყო 

კოორდინირებული. 

ევროკავშირის მინისტრთა საბჭოს 2004 წლის 14 ივნისის გადაწყვეტილება, 

რომელშიც შეთავაზებულია საქართველოს ჩართვა (სომხეთთან და აზერბაიჯანთან 

ერთად) ევროპის სამეზობლო პოლიტიკაში, წარმოადგენს მნიშვნელოვან წინ 

გადადგმულ ნაბიჯს ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ურთიერთობებში. 

საქართველო მიესალმა ჩართვას ევროპის სამეზობლო პოლიტიკაში და გამოხატა 

თავისი მზადყოფნა. 

2004 წლის ივლისში, საქართველოში ამოქმედდა ევროკავშირის კანონის 

უზენაესობის მისია (EUJUST Themis), რომელიც შეიქმნა ევროპის უსაფრთხოებისა და 

თავდაცვის პოლიტიკის ფარგლებში არსებული სამოქალაქო კრიზისის მართვის 

მიმართულების საფუძველზე. მისიის ამოცანაა ხელი შეუწყოს საქართველოს 

სისხლის სამართლის სექტორში რეფორმების პროცესის სახელმძღვანელო 

ჰორიზონტალური სტრატეგიის შემუშავებას. 

2004 წლის ივლისში, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილების 

საფუძველზე შეიქმნა „საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის კომისია” პრემიერ-

მინისტრის თავმჯდომარეობით. კომისიის ამოცანებს შორის არის „პარტნიორობისა 

და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების” განხორციელების და „ევროპის 

სამეზობლო პოლიტიკაში” მონაწილეობის ხელშეწყობა. სხვადასხვა სექტორებზე 

პასუხისმგებელ სამინისტროებში უნდა შეიქმნას ევროკავშირის განყოფილებები. 

საქართველოს კანონმდებლობის მიახლოება ევროკავშირის კანონმდებლობასთან 

ევროკავშირსა და საქართველოს შორის „პარტნიორობისა და თანამშრომლობის 

შესახებ შეთანხმების” მნიშვნელოვან ასპექტად რჩება და ამ მხრივ კიდევ ბევრია 

გასაკეთებელი. 2003 წელს, ამ შეთანხმების განხორციელებაზე მომუშავე ყოფილმა 

სამთავრობო კომისიამ მიიღო ადგილობრივი კანონმდებლობის ევროკავშირის 

კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის ეროვნული პროგრამა. ახალმა მთავრობამ 

დარგობრივ სამინისტროებს კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის სამოქმედო გეგმების 

შემუშავება დაავალა და ამ პროცესის შემდგომი განვითარებისათვის 

სამინისტროთაშორისი საექსპერტო ჯგუფები შეიქმნა. 
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1992-2004 წლებში ევროკავშირის საქართველოსათვის გაწეულმა დახმარებამ 

თითქმის 420 მილიონი ევრო შეადგინა. ჰუმანიტარულმა დახმარებამ 

(განსაკუთრებით ევროპის სასოფლო-სამეურნეო სფეროში სარეკომენდაციო-

საგარანტიო ფონდის ხელშეწყობით ევროკომისიის ჰუმანიტარული დახმარების 

ოფისისა და კვების პროგრამების საშუალებით) 160 მილიონი ევრო შეადგინა და 

მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი უკიდურესად მწვავე ჰუმანიტარული სიტუაციის 

შემსუბუქებას 1990-იანი წლებში. TACIS-ის ადგილობრივმა დაფინანსებამ შეადგინა 

110 მილიონი ევროზე მეტი და სასურსათო უზრუნველყოფის პროგრამამ გამოყო 70 

მილიონ ევროზე მეტი. 

საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ, TACIS-ს პროგრამამ 

ხელი შეუწყო საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლას, განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს 

მისი როლი საკანონმდებლო და სამართლებრივ სფეროში, საქართველოს მსოფლიო 

სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანებასა და საქართველოს კანონმდებლობის 

ევროკავშირის კანონმდებლობასთან მიახლოებისათვის გაწეული დახმარების 

თვალსაზრისით. წარსულში ძლიერი კორუფცია და კანონის ძალის სისუსტე 

ამცირებდა ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის გაწეული დახმარების 

ეფექტიანობას. 

სასურსათო უზრუნველყოფის პროგრამა წარმოადგენდა მნიშვნელოვან 

ინსტრუმენტს, რომელიც ხელს უწყობდა სოფლის მეურნეობის სფეროს, სოციალური 

უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი ფინანსური რესურსების მართვის სისტემების 

რეფორმას. ამ პროგრამის განხორციელებას აფერხებდა წინა ხელისუფლების 

წინააღმდეგობა შეესრულებინა ბიუჯეტის ის პუნქტები, რომლებზეც სასურსათო 

უზრუნველყოფის პროგრამით გათვალისწინებული იყო დახმარება. 

მაკრო დაფინანსების ხელშეწყობის პროგრამამ უზრუნველყო ბალანსი 

ვალების გადახდებსა და საბიუჯეტო დახმარებებს შორის (გათვალისწინებულია 110 

მილიონი ევროს ოდენობის სესხები და 55 მილიონი ევროს გრანტები, აქედან უკვე 

გადმორიცხულია 31.5 მილიონი ევრო) და ხელი შეუწყო საქართველოს 

დავალიანების შემცირების სტრატეგიას. პრობლემები, რომლებიც საქართველოს 

წარსულში ჰქონდა მსოფლიო სავალუტო ფონდთან მიღწეული შეთანხმებების 

შესრულების თვალსაზრისით, აგრეთვე ნეგატიურად აისახებოდა ევროკავშირის 

შესაძლებლობაზე განეხორციელებინა თავისი სასურსათო უზრუნველყოფის 

პროგრამა და მაკრო დაფინანსების ხელშეწყობის პროგრამა. 

დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებების დაცვის ევროპულმა ინიციატივამ 

უზრუნველყო დახმარება საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების 

ჩამოყალიბებისთვის. მის ფარგლებში ხორციელდებოდა ევროკომისიისა და 
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ევროსაბჭოს ერთობლივი პროგრამები საქართველოში, მათ შორის სამართლებრივი 

სფეროს რეფორმასთან დაკავშირებული პროგრამები. ევროკავშირმა აგრეთვე 

უზრუნველყო მხარდაჭერა საქართველოს უსაფრთხოების ხელშეწყობის 

თვალსაზრისით ხოლო მისი შიდა კონფლიქტების მოგვარების თვალსაზრისით 

რეაბილიტაციის ინსტრუმენტისა (აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში/სამხრეთ 

ოსეთში) და ერთიანი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის ფარგლებში - 

ერთობლივი მოქმედებების საშუალებით. 

2003-2006 წლებში საქართველოსათვის სტრატეგიის დოკუმენტის საბოლოო 

რედაქციაში განსაზღვრულია სამი სფერო, სადაც კოორდინირებულად იქნება 

გამოყენებული ევროკავშირის/ევროკომისიის ყველა სტრატეგიული და დამხმარე 

ინსტრუმენტები, ესენია: 

1. კანონის უზენაესობის, მმართველობის დემოკრატიული ფორმებისა და 

ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიული ინსტიტუტების პატივისცემის 

ხელშეწყობა, მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოების ფუნქციონირებისთვის 

აუცილებელი ინსტიტუტების გაძლიერება; 

2. სიღარიბის შემცირება; 

3. სტაბილურობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ურთიერთნდობის 

ჩამოყალიბებისკენ მიმართული ღონისძიებების საშუალებით, რომელთა მიზანია 

შიდა კონფლიქტების მოგვარება და მათში ჩართული მოსახლეობისთვის 

სასარგებლო ღონისძიებების გატარება. 

2004 წლის ივნისში ევროკომისია მსოფლიო ბანკთან ერთად 

თანათავმჯდომარეობდა დონორების კონფერენციას საქართველოს საკითხებზე, 

რომელზეც განისაზღვრა, რომ 2004-2006 წლებში საქართველოსთვის საერთო ჯამში 

გამოყოფილი იქნებოდა 850 მილიონი ევრო. უშუალოდ ევროკომისიამ 

ვალდებულება აიღო გამოეყო 125 მილიონი ევრო, რითიც 2004-2006 წლებისთვის 

საქართველოსთვის გამიზნული ევროკავშირის დახმარების საერთო ოდენობა 137 

მილიონ ევრომდე გაიზარდა, რაც ორჯერ მეტია 2001-2003 წლების დახმარებაზე. 

ევროკავშირი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს საქართველოს დახმარებას 

„სწრაფი რეაგირების მექანიზმისა” და TACIS-ის პროგრამის საშუალებით 

სამართლებრივ და კანონშემოქმედებით სექტორში, აგრეთვე უმნიშვნელოვანესი 

ინსტიტუტების შესაძლებლობების გაუმჯობესებაში (საქართველოს პარლამენტის 

ჩათვლით). 

ევროკავშირი საქართველოს ეხმარება აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის 

კონფლიქტების მოგვარებაში, საკანონმდებლო და სამართლებრივ საკითხებში, 

სოციალურად დაუცველი ფენების უზრუნველყოფაში, საგარეო ეკონომიკური 
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ურთიერთობების განვითარებაში, რეგიონული და ადგილობრივი მმართველობის 

გაძლიერებაში, კონტროლის პალატაში რეფორმების გატარებაში და სხვ. ამ 

ყველაფერს ევროკავშირი ძირითადად ახორციელებს TASIC-ის საშუალებით. 

ასოცირების 2014-2016 წლების დღის წესრიგის განხორციელებისათვის 2014 

წლის 3 სექტემბერს საქართველოს მთავრობის № 1516 განკარგულებით დამტკიცდა 

2014 წლის ეროვნულ სამოქმედო გეგმა. აღნიშნული დოკუმენტი მოიცავს, 

ასოცირების შესახებ შეთანხმების და ასოცირების დღის წესრიგის 

მუხლებს/პარაგრაფებს, დაგეგმილ აქტივობებს, პასუხისმგებელ უწყებებს, აქტივობის 

ვადებსა და დაფინანსების წყაროებს. პირველი კარი შედგება ზოგადი 

პრინციპებისგან, ხოლო მეორე კარში განსაზღვრული რეფორმები მთლაინად შეეხება 

პოლიტიკური დიალოგის წარმართვას და მართლმსაჯულებას, ასევე 

თანამშრომლობას საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროში.  

ასოცირების შესახებ შეთანხმების მე-3 მუხლის, მე-2 პარაგრაფის მიხედვით, 

პოლიტიკური დიალოგის მიზანია, იმუშაოს სხვადასხვა ფორმატებში რეგიონული 

თანამშრომლობის შემდგომი წახალისებისათვის. სწორედ ამ თვალსაზრისით, 

მიმდინარე წელს დაგეგმილი იყო თანამშრომლობა დემოკრატიისა და ეკონომიკური 

განვითარების ორგანიზაცია სუამ-ის ფარგლებში, მაღალი დონის შეხვედრების 

გამართვა, რეფორმების გატარება რეგიონული პროექტების განხორციელების 

ხელშეწყობისა და საქართველო- აზერბაიჯანი-თურქეთის სამმხრივი 

თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით. 5  

მართლმსაჯულების სექტორში უნდა გაზრდილიყო სასამართლო სისტემისა 

და პროკურატურის, ასევე სამართალდამცავი ორგანოების დამოუკიდებობის, 

ეფექტიანობის, მიუკერძოებლობისა და პროფესიონალიზმის უზრუნველყოფა. ისინი 

თავისუფალი უნდა იყვნენ პოლიტიკური, თუ სხვა არამართლზომიერი ჩარევისაგან. 

ასევე, უნდა გაგრძელებულიყო რეფორმების გატარება სისხლის სამართლის 

კოდექსში და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში, ამასთან ერთად 

იგეგმებოდა სისხლის სამართლის საქმის წარმოებაში მხარეების თანასწორობის 

გაზრდა. სასტიკი მოპყრობისა და წამების წინააღმდეგ, ეროვნული სტრატეგიის და 

სამოქმედო გეგმის განახლება და მათი განხორციელებისთვის ძალისხმევის 

გაძლიერება დაუსჯელობის წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით.  

ისეთი საკითხების განხილვა და სამართლებრივი წინადადებების წარმოდგენა,  

როგორიცაა: სამართლიანი სასამართლო განხილვის უფლების, დამოუკიდებელი და  

ეფექტიანი გამოძიების, პროფესიონალიზმის უზრუნველყოფა. ხელის შეეწყობა ისეთ  

მიდგომებზე, როგორებიცაა: არასაპატიმრო სასჯელი, საზოგადოებრივად 

სასარგებლო შრომა, პრობაციის აქტიური გამოყენება, თავდებით ნაადრევი 
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გათავისუფლება, განრიდება და მედიაცია. ასევე იგეგმებოდა რეფორმების გატარება, 

დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული საშუალებების განვითარების კუთხით. 

აქცენტი უნდა გაკეთებულიყო საჯარო ადმინისტრირებასა და ანგარიშვალდებული, 

ქმედითი, ეფექტიანი, გამჭირვალე და პროფესიონალური საჯარო სამსახურის 

ჩამოყალიბებაზე. ევროპული სტანდარტების შესაბამისად ადგილობრივი 

თვითმმართველობის გაძლიერებაზე. უნდა მომხდარიყო გენდერული 

თანასწორობის გაუმჯობესება და სოციალურ, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ 

ცხოვრებაში ქალთა და მამაკაცთ თანასწორი მოპყრობის უზრუნველყოფა. ოჯახური 

ძალადობის წინააღმდეგ არსებული კანონმდებლობის იმლემენტაციის გაძლიერება. 

ადამიანის უფლებათა ეროვნულ სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმაში ბავშვთა 

უფლებების თვალსაჩინოდ ჩართვა. პრაქტიკული თანამშრომლობის გაღრმავება 

კონფლიქტის პრევენციისა და კრიზისის მართვის მიმართულებით. ასევე,  ეროვნულ 

გეგმაში გათვალისწინებულია რეფორმების გატარება ისეთ ფართო სფეროებში, 

როგორიცაა: საქართველო- ევროკავშირის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია, პირადი 

ცხოვრების ხელშეუხებლობისა და პერსონალურ მონაცემთა მაღალ დონეზე დაცვა, 

საქართველოს 2013-2015 წლების მიგრაციის სტრატეგიის და თანმდევი სამოქმედო 

გეგმის ეფექტიანი განხორციელება, ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ 2013-2014 

წლების სამოქმედო გეგმის ეფექტიანი განხორციელებისათვის ძალისხმევის 

გაძლიერება, ნარკოტიკული საშუალებების შესახებ ეროვნული სტრატეგიისა და 

2014-2015 წლების სამოქმედო გეგმის განხორციელება. ორგანიზებული დანაშაულის  

პრევენცია და მის წინააღმდეგ ბრძოლა, მოსახლეობის აღწერის ჩატარება (5-19 

ნოემბერი).  

საქართველოს ეროვნული გარემოს დაცვის 2012-2016 წლების სამოქმედო 

გეგმის სრული იმპლემენტაცია. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის გაძლიერება, 

რაც უნდა მომხდარიყო ჯანმრთელობის სექტორის რეფორმის გაგრძელების, მაღალი 

ხარისხის ჯანდაცვის უზრუნველყოფის, ჯანმრთელობის სფეროში ადამიანური 

რესურსების განვითარების,მმართველობისა და დაფინანსების სრულყოფის გზით. 

ჩატარებულიყო ეპიდემიური ზედამხედველობა და გადამდებ დაავადებათა 

კონტროლი. შემუშავებულიყო ალკოჰოლის საზიანო მოხმარების შემცირების 

ეროვნული სტრატეგიის და 2014-2018 წლების სამოქმედო გეგმა. Erasmus+-ის, 

მკვლევართა, მობილობისა და ტრენინგის მარი სკლოდოვსკაკიურის პროგრამის 

მეშვეობით უნდა მომხდარიყო აკადემიური თანაშრომლობის, სტუდენტებისა და 

აკადემიური პერსონალის მობილობის ხელშეწყობა. 

ამ და სხვა დაგეგმილი რეფორმების მასშტაბურობით აშკარაა, რომ 2014 წლის 

სამოქმედო გეგმა დადებითად უნდა შეფასდეს. თუმცა, რეალურად რამდენად მოხდა 
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ან მოხდება მისი განხორციელება ეს უკვე ცალკე საკითხია. ქვეყნის 

ევროინტეგრაციისა და თითოეულ მოქალაქემდე სარგებლის მიღწევისათვის 

მთავარია არა ნაკისრი ვალდებულებების დროში გადანაწილება და ფურცელზე 

გადატანა, არამედ მათ შესასრულებლად კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა. 

შეთანხმება ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის 

თაობაზე ( IV კარი - ვაჭრობა და ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხები) 

ასოცირების შესახებ შეთანხმების უმნიშვნელოვანეს ნაწილს წარმოადგენს, რადგან ის 

მოიცავს საქართველოს ევროინტეგრაციის მექანიზმებს და ხსნის ევროკავშირის შიდა 

ბაზარს.  

აღნიშნული შეთანხმება საქართველოს მიერ გაფორმებული სხვა თავისუფალი 

ვაჭრობის შეთანხმებებისაგან განსხვავებით, გულისხმობს როგორც საქონლით, ისე 

მომსახურებით ვაჭრობის ლიბერალიზაციას. გარდა ამისა, მოიცავს საკითხთა ფართო 

სპექტრს (მაგ: სურსათის უვნებლობა, კონკურენციის პოლიტიკა, ინტელექტუალური 

საკუთრების დაცვა,პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვდა და დაიგეგმა 

უამრავი რეფორმის გატარების აუცილებლობა. 

2017 წლის 6 დეკემბერს ქ. თბილისში გაიმართა ასოცირების კომიტეტის 

მეოთხე შეხვედრა, რომელიც საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ვაჭრობის 

საკითხებს მიეძღვნა. შეხვედრაში მონაწილეობდნენ  DCFTA-ს განხორციელებაში 

ჩართული სახელმწიფო უწყებებისა  და ევროკომისიის შესაბამისი დირექტორატების 

წარმომადგენლები. 

  კომიტეტი არის ასოცირების შეთანხმების, ღრმა და ყოვლისმომცველი 

თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) განხორციელების 

მმართველი ორგანო, რომელიც, შეთანხმების თანახმად, იკრიბება წელიწადში 

ერთხელ, მორიგეობით - თბილისსა და ბრიუსელში. 

  კომიტეტის შეხვედრაზე ქართულ მხარეს ხელმძღვანელობდა საქართველოს 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე გენადი არველაძე, 

ხოლო ევროკავშირის მხარეს - ევროკომისიის ვაჭრობის გენერალური 

დირექტორატის რუსეთის, დსთ-ს, უკრაინის, დასავლეთ ბალკანეთის, ევროპის 

თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის, ევროპის ეკონომიკური სივრცის, თურქეთისა 

და ცენტრალური აზიის სამმართველოს უფროსი პეტროს სოურმელისი. 

  კომიტეტის სხდომაზე განიხილეს საქართველოს პროგრესი ღრმა და 

ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) 

განხორციელების მხრივ, კერძოდ, საქონლით ვაჭრობის, საბაჟოსა და ვაჭრობის 

ხელშეწყობის, სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ზომების, ვაჭრობაში 

ტექნიკური ბარიერების, ინტელექტუალური საკუთრის უფლების დაცვის, 
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სახელმწიფო შესყიდვების, ტელეკომუნიკაციების, ფოსტის და საკურიერო 

მომსახურების, ენერგეტიკის, კონკურენციის, ვაჭრობისა და მდგრადი განვითარების 

საკითხები. 

  ქართულმა მხარემ ევროკავშირის წარმომადგენლებს მიაწოდა დეტალური 

ინფორმაცია თითოეულ სფეროში DCFTA-ით აღებული ვალდებულებების 

შესაბამისად განხორციელებული და მიმდინარე რეფორმების შესახებ. 

 ევროკავშირი დიდ როლს თამაშობს საქართველოს ინოვაციური 

პოტენციალის განვითარებაში. იგი თავისი პროგრამებითა და პროექტებით 

სიახლეების შექმნასა და გავრცელებაში ეხმარება. ინოვაციების სფეროში 

საქართველოსა და ევროკავშირის მრავალწლიანი თანამშრომლობის მიუხედავად,  

დღემდე ინოვაციური პოტენციალის ზრდა სახელმწიფოს სტრატეგიულ 

მიმართულებას არ წარმოადგენს და ამის გამო ქვეყნის ინოვაციური განვითარება 

შეფერხებულია. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ  2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების 

შემდეგ საქართველოში ამ მიმართულებით გარკვეული ძვრები შეინიშნება. კერძოდ: 

• 2012 წლის სექტემბერში  გერმანიის საერთაშორისო დახმარების 

ორგანიზაციამ (GIZ) დააფუძნა საქართველოს ტექნოლოგიების გადაცემის ცენტრი, 

რომლის მიზანია დააკმაყოფილოს მიკრო, მცირე და საშუალო ბიზნესის  

ტექნოლოგიური საჭიროებები, ხელი შეუწყოს კვლევითი ორგანიზაციებიდან  

ეკონომიკის რეალურ სექტორში ტექნოლოგიების გადაცემის პროცესს, მოარგოს 

მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოების მოთხოვნები საერთაშორისო და 

ადგილობრივ ბაზარზე არსებულ ნოუ ჰაუს, კვლევასა და განვითარებას (R&D);  

• საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 თებერვლის სხდომის 

გადაწყვეტილების საფუძველზე შეიქმნა  საქართველოს ინოვაციების და 

ტექნოლოგიების სააგენტო, რომლის მიზანია ქვეყანაში ინოვაციური ეკოსისტემის 

ფორმირება, სხვადასხვა სექტორებში ინოვაციების და ტექნოლოგიების გამოყენების 

სტიმულირება, ინოვაციური მეწარმეობის, კვლევების და გამოგონებების 

კომერციალიზაციის ხელშეწყობა. სააგენტოს მუშაობის პროცესში მნიშვნელოვანი 

ყურადღება დაეთმობა ექსპორტზე ორიენტირებული ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების ინდუსტრიის ფორმირებას, ასევე ინოვაციური Start-up-ების და 

ტექნოლოგიური კომპანიების გაჩენის ხელშეწყობას, ინოვაციების და 

ტექნოლოგიების კომერციალიზაციისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურის 

ფორმირებას, მათ შორის ტექნოლოგიური პარკების, ინოვაციების ცენტრების, 

აქსელერატორების, ინოვაციების ლაბორატორიების შექმნას;  

• ევროკავშირის ინიციატივით აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის 

ფარგლებში შეიქმნა სამთავრობო პანელი „კვლევა და ინოვაცია“, ხოლო ვილნიუსის 
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2013 წლის 28-29 ნოემბერის „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ სამიტის ერთობლივ 

დეკლარაციაში განსაზღვრულია  ის მიზნები, რომლებიც პატნიორობამ 2015 

წლისთვის უნდა განახორციელოს. მათ შორისაა ცოდნისა და ინოვაციების საერთო 

სივრცის ეტაპობრივი განვითარება, კვლევისა და ინოვაციების დარგში 

თანამშრომლობის რამდენიმე არსებული მიმართულების გაერთიანების მიზნით;  

• უკანასკნელ წლებში გაფართოვდა საქართველოს მონაწილეობა ევროპულ 

პროექტებში – ქვეყანა მონაწილეობდა 63 პროექტში, 2013 წლის  1 სექტემბრიდან 

შოთა რუსთაველის სახელობის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ჩაერთო სამწლიან  

რეგიონულ პროექტში „აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების მეცნიერების, 

ტექნოლოგიისა და ინოვაციის საერთაშორისო თანამშრომლობის ქსელი” [15].  

• და სხვა. მაგალითად, საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი 

ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტთან შეიქმნა საინოვაციო საბჭო, 

ევროკავშირის ENPARD პროგრამის მხარდაჭერით შემუშავებულია საქართველოს 

სოფლის მეურნობის განვითარების გეგმა, რომელშიც გათვალისწინებულია 

სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ღონისძიებები და ა. შ. 

თანამედროვე ეტაპზე ინოვაციური საქმიანობის გააქტიურება ნებისმიერი 

ქვეყნის განვითარების მასტიმულირებელი ფაქტორია, ამიტომ საქართველოსათვის 

ევროკავშირის მიერ უმნიშვნელოვანესი R&D მხარდაჭერა მსოფლიო დონის 

მიღწევებზე ორიენტირებულ კვლევებსა და დამუშავებებს, ახალი ცოდნის 

დაგროვებას, ინტელექტუალური კაპიტალის ხარისხის ამაღლებას უზრუნველყოფს. 

რაც საბოლოოდ ქვეყნის გლობალური კონკურენტუნარიანობის ამაღლებაში 

გამოიხატება. 

 

12.3. საქართველოსა და ევროკავშირის ქვეყნების  ბიზნესგარემოს 

შედარებითი ანალიზი და ბიზნესთანამშრომლობა 

 

საბჭოთა კავშირის დაშლისა და პოსტსაბჭოთა სივრცეში მიმდინარე 

ცვლილებებმა განაპირობა საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ახალ ჭრილში 

განხილვის აუცილებლობა, საგარეო პოლიტიკური საქმიანობის ობიექტების, 

მიზნებისა და ამოცანების გადაფასება. ამჟამად საქართველო თავის ერთ-ერთ 

სტრატეგიულ მიზნად ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციას მიიჩნევს და ამ 

მიმართულებით სერიოზული ნაბიჯებია გადადგმული. განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია საქართველოსა და ევროკავშირის ეკონონიკური თანამშრომლობის 

გაღრმავება და ამაში დიდ როლს  ბიზნესგარემო. 

ცხრილში 12.1 მოცემულია საქართველოსა და ევროკავშირის ბიზნესგარემოს 

კომპონენტები Doing Business-ის მიხედვით. 
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ცხრილი 12.1. საქართველოსა და ევროკავშირის ბიზნესგარემოს  

კომპონენტები Doing Business-ის მიხედვით, 2017 წ. 
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1 საქართველო 9 4 29 30 4 12 2 22 62 7 57 

2 დანია 3 34 1 16 11 42 33 8 1 32 7 

3 დიდი ბრიტანეთი 7 14 14 9 47 29 10 23 28 31 14 

4 შვედეთი 10 13 27 6 9 77 29 27 18 36 16 

5 ესტონეთი 12 12 8 41 6 42 76 14 17 11 44 

6 ფინეთი 13 26 37 20 27 55 62 12 34 46 2 

7 ლიტვა 16 27 12 33 3 42 43 18 19 4 70 

8 ირლანდია 17 8 30 35 40 42 10 4 47 98 17 

9 ლატვია 19 21 49 62 22 12 43 13 25 20 53 

10 გერმანია 20 113 24 5 77 42 62 41 39 22 4 

11 ავსტრია 22 118 42 22 31 77 29 39 1 9 23 

12 პოლონეთი 27 120 41 54 38 29 51 51 1 55 22 

13 ესპანეთი 28 86 123 42 53 68 24 34 1 26 19 

14 პორტუგალია 29 48 32 58 28 105 57 38 1 19 15 

15 ჩეხეთი 30 81 127 15 32 42 62 53 1 91 25 

16 საფრანგეთი 31 25 18 26 100 90 33 54 1 15 28 

17 ნიდერლანდები 32 20 76 52 30 105 62 20 1 69 8 

18 სლოვენია 37 46 100 19 36 105 24 58 1 122 10 

19 სლოვაკეთი 39 83 91 57 7 55 89 49 1 84 42 

20 რუმინეთი 45 64 150 147 45 20 57 42 1 17 51 

21 იტალია 46 66 96 28 23 105 62 112 1 108 24 

22 უნგრეთი 48 79 90 110 29 29 108 93 1 13 62 

23 ბულგარეთი 50 95 51 141 67 42 24 90 21 40 50 

24 ხორვატია 51 87 126 75 59 77 29 95 1 23 60 

25 ბელგია 52 16 39 103 138 105 57 59 1 52 11 

26 კვიპროსი 53 50 120 67 92 68 43 44 45 138 21 

27 ლუქსემბურგი 63 70 7 31 88 173 119 21 1 14 86 

28 საბერძნეთი 67 37 58 76 145 90 43 65 29 131 57 

29 მალტა 84 102 45 78 147 142 51 71 41 37 117 
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როგორც ცხრილი 12.1 მონაცემებიდან ჩანს, ბიზნესის კეთების სიმარტივით 

ევროკავშირის ქვეყნებიდან ჩამორჩება მხოლოდ დანიასა და დიდ ბრიტანეთს, 

მინორიტარულ ინვესტორთა უფლებების დაცვით იგი უსწრებს ევროკავშირის ყველა 

ქვეყანას. იგი აგრეთვე მოწინავეა ქონების რეგისტრაციასა და ბიზნესის დაწყებაში.  

ევროკავშირის ქვეყნებიდან ბიზნესის კეთება ყველაზე რთულია მალტაში, 

საბერძნეთსა ლუქსემბურგში. ბიზნესის დაწყების დიდი სირთულეები ახასიათებს 

პოლონეთს, ავსტრიასა და გერმანიას. მშენებლობაზე ნებართვის მიღება გართულებულია 

რუმინეთში, ესპანეთსა და ჩეხეთში. ქონების რეგისტრაცია რთულია ბელგიასა და 

საფრანგეთში და ა. შ.  

2017 წელს საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 

(არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე) 10 707.4 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 

წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 13.8 პროცენტით მეტია; აქედან ექსპორტი 2 728.0 

მლნ. აშშ დოლარს შეადგენს (29.1 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 7 979.4 მლნ. 

აშშ დოლარს (9.4 პროცენტით მეტი). საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 

2017 წელს 5 251.5 მლნ. აშშ დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 49.0 პროცენტი 

შეადგინა. ამავე პერიოდში ექსპორტმა რეექსპორტის გარეშე 2 063.0 მლნ. აშშ 

დოლარი შეადგინა, რაც 24.5 პროცენტით აღემატება წინა წლის მაჩვენებელს. 

საქართველოს საგარეო ვაჭრობა ხასიათდება განვითარების დაბალი 

ტემპებით, იმპორტზე ძლიერი დამოკიდებულებით, მაღალტექნოლოგიური 

საქონლის დაბალი წილით, დივერსიფიკაციის დაბალი დონით, უარყოფითი 

სავაჭრო ბალანსით და სხვა ნეგატიური ფაქტორებით, რომლებიც მის დაბალ  

კონკურენტუნარიანობას განაპირობებს. 

2017 წელს საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან 

2 844.0 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 2.0 პროცენტით 

მეტია. აქედან ექსპორტი 646.5 მლნ. აშშ დოლარი იყო (13.0 პროცენტით მეტი), ხოლო 

იმპორტი 2 197.5 მლნ. აშშ დოლარი (0.8 პროცენტით ნაკლები). საქართველოს 

საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში ამ ქვეყნების წილმა 26.6 პროცენტი შეადგინა, მათ შორის 

ექსპორტში 23.7 პროცენტი და იმპორტში 27.5 პროცენტი (2016 წელს შესაბამისად 

29.6, 27.1 და 30.4 პროცენტი). ევროკავშირის ქვეყნებზე მოდიოდა სავაჭრო 

დეფიციტის 29.5 პროცენტი (2016 წელს 31.7 პროცენტი). 2017 წელს საქართველოს 

საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან 2 844.0 მლნ. აშშ დოლარი 

შეადგინა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 2.0 პროცენტით მეტია. აქედან ექსპორტი 

646.5 მლნ. აშშ დოლარი იყო (13.0 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 2 197.5 მლნ. 

აშშ დოლარი (0.8 პროცენტით ნაკლები). საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში ამ 

ქვეყნების წილმა 26.6 პროცენტი შეადგინა, მათ შორის ექსპორტში 23.7 პროცენტი და 
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იმპორტში 27.5 პროცენტი (2016 წელს შესაბამისად 29.6, 27.1 და 30.4 პროცენტი). 

ევროკავშირის ქვეყნებზე მოდიოდა სავაჭრო დეფიციტის 29.5 პროცენტი (2016 წელს 

31.7 პროცენტი). 

2017 წელს ათი უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს 

მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 66.7 პროცენტი შეადგინა. უმსხვილესი სავაჭრო 

პარტნიორებია თურქეთი (1 589.4 მლნ. აშშ დოლარი), რუსეთი (1 183.7 მლნ. აშშ 

დოლარი) და ჩინეთი (939.5 მლნ. აშშ დოლარი). ევროკავშირის ქვეყნებიდან 

საქართველოს ათი უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორების ათეულში შედიან გერმანია 

(478 693.2 ათასი აშშ დოლარი) და ბულგარეთი (334 385.2 ათასი აშშ დოლარი), 

ექსპორტის მიხედვით - ბულგარეთი (178 827.4 ათასი აშშ დოლარი) და რუმინეთი (75 

023.6 ათასი აშშ დოლარი), ხოლო  იმპორტის მიხედვით - გერმანია (433 330.0 ათასი 

აშშ დოლარი) და რუმინეთი   (191 014.2 ათასი აშშ დოლარი).  

ცხრილში 12.2. მოცემულია საქართველოსა და ევროკავშირის ქვეყნების 

სავაჭრო ბრუნვა. 

ევროკავშირის ქვეყნებსა და საქართველოს შორის სავაჭრო ბრუნვა მცირე და 

არასაკმარისად დივერსიფიცირებულია, განსაკუთრებით, როდესაც საქმე 

საქართველოდან ევროკავშირში ექსპორტს შეეხება. რატომ ხდება ასე? ერთი 

შეხედვით, მსოფლიო სავაჭრო სისტემაში მონაწილეობისათვის საქართველოს ერთობ 

ხელსაყრელი პირობები აქვს შექმნილი – ქვეყანა სარგებლობს ევროკავშირის 

პრეფერენციათა (შეღავათების) განზოგადებული სისტემით (GSP+) 

გათვალისწინებული სატარიფო შეღავათებით. 10000 სატარიფო პოზიციიდან, 

რომელსაც ევროკავშირის ერთიანი საბაჟო კოდექსი ითვალისწინებს, დღეს 9300 

დასახელების პროდუქცია საქართველოდან ექსპორტის შემთხვევაში, 

გათავისუფლებულია საბაჟო გადასახადისაგან. მათგან 2100 სასაქონლო 

კატეგორიაზე ტარიფები, ქვეყნისთვის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის ეგიდით 

ადრე მინიჭებული უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ფარგლებში გაუქმდა. 7200 

დასახელების პროდუქციაზე კი – ევროკავშირის მიერ 2005 წლიდან დაწესებული 

პრეფერენციების განზოგადებული სისტემის დამატებითი სატარიფო დათმობის 

ფორმატში (GSP+). მანამდე პრეფერენციების განზოგადებული სისტემა (GSP) 6900 

დასახელების პროდუქციაზე ვრცელდებოდა და მათგან ნულოვანი განაკვეთით 

მხოლოდ 3300 სარგებლობდა. ამის მიუხედავად, ევროპის ბაზარზეადრე 

მინიჭებული უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ფარგლებში გაუქმდა. 7200 

დასახელების პროდუქციაზე კი – ევროკავშირის მიერ 2005 წლიდან დაწესებული 

პრეფერენციების განზოგადებული სისტემის დამატებითი სატარიფო დათმობის 

ფორმატში (GSP+). მანამდე პრეფერენციების განზოგადებული სისტემა (GSP) 6900  
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ცხრილი 12.2. საქართველოსა და ევროკავშირის ქვეყნების სავაჭრო ბრუნვა 

 

 
დასახელების პროდუქციაზე ვრცელდებოდა და მათგან ნულოვანი განაკვეთით 

მხოლოდ 3300 სარგებლობდა. ამის მიუხედავად, ევროპის ბაზარზეადრე 

მინიჭებული უპირატესი ხელშეწყობის რეჟიმის ფარგლებში გაუქმდა. 7200 

დასახელების პროდუქციაზე კი – ევროკავშირის მიერ 2005 წლიდან დაწესებული 

პრეფერენციების განზოგადებული სისტემის დამატებითი სატარიფო დათმობის 

ფორმატში (GSP+). მანამდე პრეფერენციების განზოგადებული სისტემა (GSP) 6900 

დასახელების პროდუქციაზე ვრცელდებოდა და მათგან ნულოვანი განაკვეთით 

მხოლოდ 3300 სარგებლობდა. ამის მიუხედავად, ევროპის ბაზარზე საქართველოდან 

მხოლოდ რამდენიმე ათეული დასახელების პროდუქცია გადის. აქედან GSP+-ის 

შეღავათების რეჟიმს უშუალოდ 34 დასახელების პროდუქცია ექვემდებარება. 

მაშასადამე რა არის მიზეზი იმისა, რომ საქართველოსა და ევროკავშირს შორის 
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ვაჭრობის მოცულობა შექმნილი პირობების არაადეკვატურია და საქართველო 

არასრულად იყენებს არსებულ პოტენციალს? როგორც გამოცდილება გვიჩვენებს, 

ევროკავშირთან ვაჭრობაში მესამე ქვეყნები მეტნაკლები წარმატებით ახერხებენ ე.წ. 

სატარიფო, ანუ ადმინისტრაციული ბარიერების, როგორიცაა, მაგალითად, საბაჟო და 

სხვა ადმინისტრაციული პროცედურები, გადალახვას და მნიშვნელოვანი 

წინააღმდეგობები ექმნებათ არასატარიფო ბარიერების დაძლევის პროცესში. 

არასატარიფო ბარიერში იგულისხმება ის ტექნიკური (მათ შორის, სანიტარული ან 

ფიტოსანიტარული) სტანდარტები, რომლებსაც პროდუქცია უნდა აკმაყოფილებდეს 

ევროკავშირის ბაზარზე შესაღწევად. მათში ასევე მოიაზრება სერტიფიცირებისა და 

პროდუქციის წარმოშობის მოთხოვნები და სხვა. ამ მოთხოვნათა სირთულე 

ნაკარნახევია ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოთა სურვილით, ერთისმხრივ, 

მაქსიმალურად დაიცვან საკუთარი მოქალაქეების ჯანმრთელობა, ხოლო 

მეორესმხრივ, ევროკავშირის შიდა ბაზარზე სამართლიანი კონკურენციის პირობები 

შექმნან, ანუ არ დაუშვან საკუთარ ბაზარზე ისეთ პირობებში და ისეთი 

ტექნოლოგიებით დამზადებული პროდუქციის შემოსვლა, რომელიც ევროკავშირის 

სტანდარტებს არ შეესაბამება, შესაბამისად დაბალი თვითღირებულება აქვს და ამით 

ბაზარზე გარკვეულ უპირატესობას ფლობს. უნდა აღინიშნოს, რომ არასატარიფო 

ბარიერების უარყოფითი გავლენა გლობალური ვაჭრობის სისტემის განვითარებაზე 

არა მხოლოდ ევროკავშირთან ორმხრივ ვაჭრობაში შეინიშნება. შესაბამისად, მათი 

შემცირების საკითხი ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის ფარგლებში მიმდინარე 

“დოჰა-ს განვითარების რაუნდის” მოლაპარაკებებშიც არის ჩართული. ევროკავშირის 

არასატარიფო ბარიერების დაძლევა გართულებულია იმ მიზეზითაც, რომ ეს 

ბარიერები ევროკავშირის ინსტიტუტების მიერ დამტკიცებული საკანონმდებლო 

აქტებისა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ეროვნული კანონმდებლობების რთული 

სინთეზის შედეგია. საგულისხმოა ისიც, რომ ხსენებული სინთეზური 

საკანონმდებლო ბაზა მუდმივად განახლების პროცესშია და, შესაბამისად, მასში 

შესული ცვლილებების მკაცრ მონიტორინგს საჭიროებს. ევროკავშირის ბაზარზე 

პროდუქციის იმპორტის დამაბრკოლებელი ფაქტორი შეიძლება იყოს, როგორც 

პროდუქციის ტექნიკური სტანდარტი და სერტიფიცირების მოთხოვნა, ასევე 

პროდუქციის წარმოშობის დაცვა, ხარისხის კონტროლი, მომხმარებელთა დაცვა, 

საბაჟო და ბიუროკრატიული პროცედურები, გარემოს დაცვითი ზომები და ა.შ. იმის 

სადემონსტრაციოდ, თუ როგორ აბრკოლებს ევროკავშირის ბარიერები მესამე 

ქვეყნებიდან ექსპორტს ისიც გამოდგება, რომ ევროკავშირის სანიტარული და 

ფიტოსანიტარული ნორმების გამო, აფრიკის ქვეყნებიდან ევროკავშირის ბაზარზე 

ექსპორტი მათი სრული პოტენციალის მხოლოდ 36%-ს შეადგენს. ევროკავშირის 
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არაწევრ ქვეყნებში და კონკრეტულად ჩვენს რეგიონში მცირეა იმ კომპანიათა რიცხვი, 

რომლებიც იცნობენ ევროკავშირის სავაჭრო კანონმდებლობას. ამდენად, ევროპულ 

ბაზარზე ორიენტირებულ კომპანიათა დიდ უმრავლესობას შესაბამისი 

საკონსულტაციო მომსახურება ესაჭიროება. სწორედ ამიტომ, მნიშვნელოვანია 

ევროკავშირის სატარიფო და არასატარიფო ბარიერებთან დაკავშირებული იმ 

საკანონმდებლო აქტების ქართველი მწარმოებლებისათვის გასაგებ ენაზე გადმოცემა 

და მათი კონკრეტულ რეკომენდაციებად ჩამოყალიბება, რომელთა გათვალისწინების 

გარეშე ქართველ ექსპორტიორებს ევროკავშირის ბაზარზე პროდუქციის 

რეალიზაციის პროცესში გადაულახავი სირთულეები შეექმნებათ. საქართველოს 

ევროკავშირთან ინტეგრაციის კურსის შესანარჩუნებლად ეკონომიკური ინტეგრაცია 

უაღრესად მნიშვნელოვანია, მაგრამ გასათვალისწინებელია, რომ ევროკავშირი 

მოითხოვს პარტნიორი ქვეყნის ზოგიერთ სფეროში, ძალზე მკაცრი წესების 

დანერგვას. უვნებლობისა და ხარისხის თვალსაზრისით, ევროპის ბაზარს 

ესაჭიროება სტაბილური ხარისხის სურსათი, რომლის მიწოდება მოხდება 

ხელშეკრულებით დადგენილ დროში. წინააღმდეგ შემთხვევაში სავაჭრო 

პარტნიორობა არ შედგება. ევროკავშირის ახალი ინიციატივა “აღმოსავლეთის 

პარტნიორობა” ითვალისწინებს ახალი ტიპის ასოცირების შესახებ შეთანხმებების 

დადებას, ევროკავშირის ეკონომიკაში გრძელვადიან ინტეგრირებას, ღრმა და 

ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებებს და მის ერთ-ერთ 

პლატფორმა-დებულებას წარმოადგენს ეკონომიკური ინტეგრაცია და ეროკავშირის 

პოლიტიკასთან დაახლოება. ეს პლატფორმა პარტნიორი ქვეყნების ევროკავშირთან 

ეკონომიკური ინტეგრაციისა და მარეგულირებელი სფეროს დაახლოებისკენაა 

მიმართული. ამ ამოცანის მიღწევა უნდა მოხდეს ევროკავშირსა და პარტნიორებს და 

თვით პარტნიორებს შორის გრძელვადიანი ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 

ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებების (ან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ რეგიონული 

შეთანხმებების) საშუალებით. ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის 

შემოღება საქართველოსთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემაა, განსაკუთრებით მას 

შემდეგ, რაც ქვეყნისთვის დაიხურა გასაღების ისეთი დიდი ბაზარი, როგორიც 

რუსეთია. მოსკოვის მიერ ქართულ პროდუქციაზე სანქციების დაწესებამ კიდევ 

უფრო გაზარდა ექსპორტის დივერსიფიცირების მნიშვნელობა ქვეყნის ეკონომიკური 

უსაფრთხოებისთვის. ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 

ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმება ქართველ მეწარმეებს შესაძლებლობას მისცემს 

ევროპულ ბაზარზე საკუთარი პროდუქცია ყოველგვარი კვოტების, დამატებითი 

ბარიერებისა და დამატებითი გადასახადების გარეშე გაიტანონ და, შესაბამისად, 

ახალ ბაზარზე ადგილის დამკვიდრებასაც გაუადვილებს.სფეროში, ძალზე მკაცრი 
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წესების დანერგვას. უვნებლობისა და ხარისხის თვალსაზრისით, ევროპის ბაზარს 

ესაჭიროება სტაბილური ხარისხის სურსათი, რომლის მიწოდება მოხდება 

ხელშეკრულებით დადგენილ დროში. წინააღმდეგ შემთხვევაში სავაჭრო 

პარტნიორობა არ შედგება. ევროკავშირის ახალი ინიციატივა “აღმოსავლეთის 

პარტნიორობა” ითვალისწინებს ახალი ტიპის ასოცირების შესახებ შეთანხმებების 

დადებას, ევროკავშირის ეკონომიკაში გრძელვადიან ინტეგრირებას, ღრმა და 

ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებებს და მის ერთ-ერთ 

პლატფორმა-დებულებას წარმოადგენს ეკონომიკური ინტეგრაცია და ეროკავშირის 

პოლიტიკასთან დაახლოება. ეს პლატფორმა პარტნიორი ქვეყნების ევროკავშირთან 

ეკონომიკური ინტეგრაციისა და მარეგულირებელი სფეროს დაახლოებისკენაა 

მიმართული. ამ ამოცანის მიღწევა უნდა მოხდეს ევროკავშირსა და პარტნიორებს და 

თვით პარტნიორებს შორის გრძელვადიანი ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 

ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებების (ან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ რეგიონული 

შეთანხმებების) საშუალებით. ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის 

შემოღება საქართველოსთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემაა, განსაკუთრებით მას 

შემდეგ, რაც ქვეყნისთვის დაიხურა გასაღების ისეთი დიდი ბაზარი, როგორიც 

რუსეთია. ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის 

შეთანხმების გაფორმება ქართველ მეწარმეებს შესაძლებლობას მისცემს ევროპულ 

ბაზარზე საკუთარი პროდუქცია ყოველგვარი კვოტების, დამატებითი ბარიერებისა 

და დამატებითი გადასახადების გარეშე გაიტანონ და, შესაბამისად, ახალ ბაზარზე 

ადგილის დამკვიდრებასაც გაუადვილებს. 

ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის 

შესახებ შეთანხმება (DC FTA) ასოცირების შესახებ შეთანხმების უმნიშვნელოვანესი 

ნაწილია (IV თავი - ვაჭრობა და ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხები), რადგან 

სწორედ ის მოიცავს ევროკავშირთან ეკონომიკური ინტეგრაციის მექანიზმს და 

საქართველოსთვის ხსნის ევროკავშირის შიდა ბაზარს. საქართველოს მიერ 

გაფორმებული სხვა თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებებისაგან განსხვავებით, 

DCFTA გულისხხმობს როგორც საქონლით, ისე მომსახურებით ვაჭრობის 

ლიბერალიზაციას. გარდა ამისა, DCFTA მოიცავს ვაჭრობასთან დაკავშირებულ 

საკითხთა ფართო სპექტრს (მაგალითად, სურსათის უვნებლობა, კონკურენციის 

პოლიტიკა, ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა, ფინანსური მომსახურება და 

სხვა) და ითვალისწინებს ვაჭრობასთან დაკავშირებული საქართველოს 

კანონმდებლობის ეტაპობრივ დაახლოებას ევროკავშირის კანონმდებლობასთან. 

DCFTA საქართველოს აძლევს საშუალებას ეტაპობრივად მიიღოს 

ევროკავშირის შიდა ბაზრის ოთხი თავისუფლებიდან სამი: საქონლის, მომსახურების 
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და კაპიტალის თავისუფალი გადაადგილება. მეოთხე თავისუფლებას - ადამიანების 

თავისუფალ გადაადგილებას ხელს უწყობს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის 

პროცესი.   DCFTA-ის ამოქმედებით, საქართველოში წარმოებულ საქონელსა და 

მომსახურებას, გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში, გაეხსნება 

მსოფლიოს უმსხვილესი ბაზარი, რომელიც ამ ეტაპზე აერთიანებს 28 ქვეყანას და 500 

მილიონზე მეტ მომხმარებელს. საქონლისა და მომსახურების თავისუფალი 

გადაადგილება ხელს შეუწყობს საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის ზრდას. 

საქართველო გახდება მიმზიდველი ქვეყანა ინვესტორებისათვის, რაც გამოიწვევს 

ქვეყანაში საინვესტიციო ნაკადების ზრდას და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას. 

გარდა ამისა, DCFTA-ის ამოქმედება ხელს შეუწყობს ახალი საწარმოებისა და 

საექსპორტო პროდუქციის გაჩენას, ქართველი მომხმარებლისთვის უსაფრთხო და 

უვნებელი პროდუქტის მიწოდებას, სახელმწიფო ადმინისტრირების ორგანოების 

განვითარებას ევროპული საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად. აღნიშნული, 

საბოლოო ჯამში პოზიტიურად აისახება ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდასა და 

კონურენტუნარიანობაზე. 

ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერით სერიოზული ნაბიჯი გადაიდგა 

ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანებისათვის. საქართველოსათვის 

ევროკავშირის  წევრობა ნიშნავს: 

• იმის ფორმალურ დადასტურებას, რომ სახელმწიფოს გააჩნია მაღალი 

პოლიტიკური, ეკონომიკური და ზოგადცივილიზაციური სიმწიფის, განვითარებისა 

და სტაბილურობის მაღალი დონე;  

• რომ ქვეყანა შედის ნორმალური, სტანდარტული ევროპული ქვეყნების 

რიცხვში და აღიარებულია მსოფლიო თანამეგობრობის მიერ. ესაა სიგნალი ახალი 

ცხოვრების დასაწყისისა; 

• ქვეყანა აღიარებს ლიბერალურ ფასეულობებს, აქვს ადამიანური, 

მატერიალური და ფინანსური რესურსების თავისუფალი მოძრაობის შესაძლებლობა;  

• მონაწილეობს გლობალური საკითხების გადაწყვეტაში. თუმცა ისიც უნდა 

აღინიშნოს, რომ ევროკავშირში არსებული ბიუროკრატიის პირობებში, 

გადაწყვეტილებათა მიღებაში მისი მონაწილეობის ეფექტიანობის დონე არც ისეთი 

მაღალი იქნება.  

 საქართველოსათვის ევროკავშირის წევრობის დიდი მნიშვნელობის 

მიუხედავად, ამ ინტეგრაციას გარკვეული პრობლემები ახასიათებს. მათ შორის, 

უპირველესად, უნდა აღინიშნოს შემდეგი: 

• სახელმწიფო სუვერენიტეტის ნაწილობრივი დაკარგვა. როგორც ცნობილია, 

ინტეგრაცია მუდამ გულისხმობს მართვის ერთიან პროცესებს და ზენაციონალურ 



208 
 

ორგანოებზე გადაწყვეტილებათა მიღების უფლების დელეგირებას. შესაბამისად, 

ევროკავშირში გაწევრიანების შემთხვევაში საქართველო ნაწილობრივ დაკარგავს 

თავის სუვერენიტეტს, რომლის ზომა მომავალში კიდევ უფრო გაიზრდება.  

• ქართულ  საწარმოებს მოუწევთ ევროპულ სტანდარტებზე გადასვლა და 

მკაცრი კონკურენციის პირობებში მუშაობა, რასაც ბევრი მათგანი ვერ გაუძლებს. 

წარმოების გადაწყობა მოითხოვს ინვესტიციებს, რაც ყველასთვის არაა 

ხელმისაწვდომი.  

• მიგრაციული პროცესების გაძლიერება და ტვინების გადინების პრობლემა, 

რომელიც სერიოზულ საშიშროებას შეუქმნის საქართველოს სახელმწიფოებრივ 

არსებობას; 

• პრობლემა საბაჟო კავშირისა და მასთან დაკავშირებულ ქვეყნებთან.    

აღნიშნულის პრობლემების მიუხედავად, ევროკავშირთან თანამშრომლობით 

საქართველოს ექნება პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური სარგებელი: 

დაცული იქნება მისი სახელმწიფოებრივი უსაფრთხოება, უზრუნველყოფილი იქნება 

პოლიტიკური სტაბილურობა, ახალი ინვესტიციები და ევროპული სტანდარტები,  

გაფართოვდება გასაღების ბაზარი, ამაღლდება სოციალური დაცვისა და ცხოვრების 

დონე, იქმნება ევროზონაში შესვლისა და ვალუტის სტაბილურობის  

უზრუნველყოფის შესაძლებლობა და ა. შ. შესაბამისად, საქართველოსა და 

ევროკავშირის თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივები იძლევა ქვეყნის 

უსაფრთხო და მდგრადი განვითარების შესაძლებლობას ამ თანამშრომლობისათვის 

დამახასიათებელი პრობლემების მინიმიზაციის პირობებში.  

 შესაბამისად, მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაციისა და ინტეგრაციის 

პირობებში საქართველოსათვის განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა აქვს 

ევროკავშირთან სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების მასშტაბების ზრდას. 

ევროკავშირთან თანამშრომლობით საქართველომ უნდა უზრუნველყოს ქვეყნის 

უსაფრთხო და მდგრადი განვითარება.  

 

 

 

 

 


