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                                                                             შესავალი 

XX ს-ის ბოლოს და XXI ს-ის დასაწყისში გამოიკვეთა მსოფლიო ეკონომიკის 

განვითარების უმნიშვნელოვანესი ტენდენციები. 

I. უპირველეს ყოვლისა, უნდა ავღნიშნოთ პრაქტიკულად მსოფლიოს ყველა ქვეყნის 

სამეურნეო ცხოვრების ინტერნაციონალიზაციის პროცესი ანუ ტენდენცია მასში 

იგულისხმება ეროვნული ეკონომიკების დაახლოება და ურთიერთშეღწევა 

(ურთიერთგადაჯაჭვა) მათი კვლავწარმოების ყველა სტადიაზე. მსოფლიო მეურნეობის 

განვითარების პირველ ეტაპზე მსოფლიომეურნეობრივი კავშირების ობიექტი იყო 

უპირველესად სასაქონლო პროდუქტის ნამატი, ანუ პროდუქციის რაოდენობა, რომელიც 

აჭარბებდა ეროვნული ბაზრის სასინაო მოთხივნას, აგრეთვე ისეთი საქონელი, რომელიც 

ქვეყანას არ გააჩნდა ან არ იწარმოებოდა; ამჟამად ეკონომიკური კავშირების ორბიტაში 

ჩართული აღმოჩნდა არამარტო ეროვნული წარმოების შედეგები, არამედ მათი 

ფაქტორებიც - კაპიტალი, ტექნოლოგიები, სამუშაო ძალა და, აგრეთვე, თვით წარმოების 

პროცესიც. 

II. სამეურნეო ცხოვრების ინტერნაციონალიზაციის პროცესი მიმდინარეობს 

საგარეო ეკონომიკური კავშირების ლიბერალიზაციის თანხლებით მსოფლიო ეკონომიკის 

ფარგლებში. ე.ი. საგარეო ეკონომიკური კავშირების ლიბერალიზაცია არის მსოფლიო 

მეურნეობის განვითარების ერთ-ერთი ტენდენცია. იგი ნიშნავს ეროვნული ეკონომიკის 

გახსნილობის (ღიაობის) ხარისხის ამაღლებას გარე სამყარის მიმართ როგორც ეროვნული 

თვალსაზრისით, ასევე მსოფლიომეურნეობრივი კავშირების საზღვარგარეთული 

მონაწილეებისათვის მცირდება ბაჟები საქონლის საერთაშორისო მოზრაობის გზაზე, 

იქმნება ხელსაყრელი საინვესტიციო გარემო (კლიმატი) უცხოური ინვესტიციების 

მიზიდვისათვის, რბილდება ანუ ნაკლებად მკაცრი ხდება სახელმწიფო მიგრაციული 

პოლიტიკა. 

III. დაწყებული  XX ს-ის 50-იანი წლებიდან მსოფლიო მეურნეობაში ნათლად 

გამოიკვეთა მისი განვითარების ისეთი ტენდენცია, როგორიცაა რეგიონული 

ეკონომიკური ინტეგრაცია. ეს არის ქვეყნების სამეურნეო-პოლიტიკური გაერთიანების 

პროცესი, სიღრმისეული მყარი კავშირების, შრომის საერთაშორისო დანაწილების, მათი 
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კვლავწარმოებითი სტრუქტურების ურთიერთზემოქმედების საფუძველზე, სხვადასხვა 

დონეებზე და სხვადასხვა ფორმებით. დღეისათვის ამ პროცესებმა მოიცვა დედამიწის 

ყველა კონტინენტი. თანამედროვე მსოფლიო ეკონომიკის ყველაზე უფრო 

მნიშვნელოვანი ინტეგრაციული გაერთიანებანი არის: ევროკავშირი, რომელიც 

აერთიანებს ევროპის 27 ქვეყანას; თავისუფალი ვაჭრობიუს ჩრდილო ამერიკული 

ასოციაცია, რომელშიც შედიან კანადა, აშშ, მექსიკა, სამხრეთ კონუსის ქვეყნების 

საერთაშორისო ბაზარი, რომელიც აერთიანებს არგენტინას, ბრაზილიას, პარაგვაის, 

ურუგვაის; სამხრეთ აზიის ქვეყნების ასოციაცია და სხვ. უნდა აღინიშნოს რომ 

ინტეგრაციული პროცესების გავლენა საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობებზე 

მსოფლიო ეკონომიკაში წინააღმდეგობრივ ხასიათს ატარებს. ერთი მხრივ 

ინტეგრაციული პროცესები საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობებს აღრმავებენ 

ინტეგრაციული გაერთიანებების შიგნით, მეორე მხრივ კი - აფერხებენ გაერთიანების 

წევრი ქვეყნების კავშირებს მესამე ქვეყნებთან, ე.ი. შეიძლება ვთქვათ, რომ ადგილი აქვს 

მსოფლიო მეურნეობის რეგიონალიზაციას. 

საერთაშორისო  ეკონომიკური ინტეგრაცია რეგიონული ხასიათისაა, იგი 

აერთიანებს უპირატესად მეზობელ, ტერიტორიულად ახლო მდებარე სახელმწიფოებს. 

მათი ინტეგრაციული ერთობის თანდათანობით ჩამოყალიბების დროს დიდი 

მნიშვნელობა აქვს იმ სახელმწიფოთა ეთნიკურ-რელიგიური და სოციალურ-

კულტურული მენტალიტეტის შესატყვისობას (სიახლოვეს), რომლებიც მსგავს 

ურთიერთობებს ამყარებენ. ყველაზე შედეგიანია იმ სახელმწოფოთაშორისი 

გაერთიანებისა და კავშირების საქმიანობა, რომელთა მონაწილენი განეკუთვნებიან 

ცივილიზაციათა ერთსა და იმავე, ანდა შეპირისპირებულ ტიპებს. 

ყველა რეგიონულ ეკონომიკურ გაერთიანებაში ერთნაირი ინტეგრაციული 

პროცესები როდი მიმდინარეობს, როგორც მიღებულია, ინტეგრაციულ გაერთიანებებს 

განასხვავებენ მათში მიმდინარე პროცესების სიღრმით. თუ განვიხილავთ მარტივიდან 

რთულისაკენ ეკონომიკური ინტეგრაციის ფორმებს, მივიღებთ შემდეგ თანმიმდევრობას: 

 თავისუფალი ვაჭრობის ზონა (თვზ); 

 საბაჟო კავშირი; 

 საერთო ბაზარი; 



7 
 

 ეკონომიკური და სავალუტო კავშირი (სრული ეკონომიკური კავშირი). 

ინტეგრაციული მშენებლობის განვითარების შედეგად სესაძლებელია ეკონომიკური 

და სავალუტო კავშირის საფუძველზე პოლიტიკუტი კავშირის შექმნა, რომლის შედეგია 

მონაწილე ქვეყნების გადასვლა საერთო საგარეო და უშიშროების პოლიტიკაზე, ერთიანი 

მოქალაქეობის შემოღება. ხორცს ისხამს თანამშრომლობა მართლმსაჯულებისა და 

შინაგან საქმეთა დარგში, არსებითად ფართოვდება საქმიანობა კულტურის, განათლებისა 

და ყვეკა მოქალაქის უფლებებისა და ინტერესების დარგში. 

IV. მსოფლიო ეკონომიკის განვითარების უმნიშვნელოვანესი ტენდენციაა აგრეთვე 

კაპიტალისა და წარმოების ტრანსნაციონალიზაცია. იგი ნიშნავს ცალკეული ეროვნული 

კომპანიების და აგრეთვე იმ კომპანიების მიერ, რომლებიც აერთიანებენ რამდენიმე 

ქვეყნის სამეურნეო ერთეულთა წარმომადგენლებს თავისი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ 

ტრანსეროვნული წარმოების მოწყობას. ტრანსნაციონალიზაციის პროცესი XIX-XX 

საუკუნეების მიჯნაზე დაიწყო და მისმა შემდგომმა განვითარებამ გამოიწვია 

ზეეროვნული საერთაშორისო წარმოების შექმნა. მაშასადამე, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 

ტრანსეროვნული კორპორაციები ისეთი კორპორაციები, რომელთა კაპიტალი ეკუთვნის 

ერთი ქვეყნის მეწარმეებს, ხოლო მათი საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს მსოფლიო 

ეკონომიკური თანამშრომლობა. 

ტრანსნაციონალიზაცია ორ და მეტ ქვეყანაში კაპიტალის მოძრაობის გამომხატველი 

თანამედროვე ტენდენციაა. 

ტეკ-ები (ტრანსეროვნული კორპორაციები) წარმოადგენენ სამეურნეო 

გაერთიანებებს, რომლებიც შედგებიან დედაკომპანიისა და შვილობილი 

საზღვარგარეთული კომპანიებისაგან. სათაო კომპანია აკონტროლებს გაერთიანებაში 

შემავალ საწარმოებს მათ კაპიტალში წილობრივი მონაწილეობის გზით. ტნკ არის 

კაპიტალის საერთაშორისო გაერთიანება, როდესაც სათაო კომპანია, რომელსაც თავისი 

განყოფილებები აქვს მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში, ახდენს მათი საქმიანობის 

კოორდინირებას და ინტეგრირებას. 

ტეკ-ების ძირითადი თავისებურებებია: 

 ქვეყანას, რომელშიც მდებარეობა სათაო ოფისი ბაზირების (განთავსების) 

ქვეყანა ეწოდება; 
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 ტეკ-ები მოიცავენ ქვეგანყოფილებებს, რომლებიც ორ და მეტ ქვეყანაშო არიან 

განთავსებულნი მათი იურიდიული ფორმის და საქმიანობის სფეროს 

მიუხედავად; 

 ტეკ-ის სათაო ოფისი გადაწყვეტილების მიღების სისტემის ფარგლებში 

ოპერირებს, რაც მას საშუალებას აძლევს გაატარის ერთიანი, შეთანხმებული 

პოლიტიკა და საერთო სტრატეგია; 

 ცალკეული განყოფილებები დაკავშირებულნი არიან კორპორაციასთან 

საკუთრების მეშვეობით ან სხვა გზით, ისე რომ ერთ-ერთ მათგანს შეუძლია 

მნიშვნელოვანი ზეგავლენა მოახდინოს მეორეზე. 

ტეკ-ების წარმოშობა განპირობებულია ძირითადი მიზეზებით: წარმოების და 

კაპიტალის ინტერნაციონალიზაცია; მკაცრ ეროვნულ და საერთაშორისო 

კონკურენციასთან წინააღმდეგობის სურვილი; საერთაშორისო ვაჭრობის სფეროში 

დამატებითი უპირატესობების მოპოვება. 

ტეკ-ების ძირითადი ფორმებია: 

 ინტერნაციონალური ტეკ-ები, რომლებიც წარმოგვიდგებიან უცხოური 

აქტივების მქონე ეროვნული კომპანიების სახით; 

 გლობალური ტეკ-ები, რომლებიც იქმნება სხვადასხვა ქვეყანაში 

განხორციელებადი სამეურნეო საქმიანობის ინტეგრაციის საფუძველზე. 

V. სამეურნეო ცხოვრების ინტერნაციონალიზაციამ, ეკონომიკათა 

ურთიერთშეღწევამ და ურთიერთგადაჯაჭვამ, მჭიდროდ ერთმანეთზე გადაჭდომამ 

განაპირობა სამეურნეო ცხოვრების წესების უნიფიკაციის ტენდენციის წარმოშობა და 

მსოფლიო ეკონომიკაში მსოფლიომეურნეობრივი კავშირების სახელმწიფოთაშორისი 

რეგულირების შექმნის ტენდენცია. თანამედროვე მსოფლიო ეკონომიკური წესრიგი 

მოიცავს საერთაშორისო სავალუტო, საანგარიშსწორებო, საკრედიტო, სავაჭრო 

ურთიერთობების რეგულირებას. მთავარ როლს თანამედროვე მსოფლიო ეკონომიკური 

წესრიგის ფორმირებაში ასრულებენ ისეთი საერთაშორისო ორგანიზაციები, როგორიცაა: 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF); მსოფლიო ბანკი (WB); ვაჭრობის მსოფლიო 

ორგანიზაცია (WTO). 
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VI. მსოფლიო მეურნეობის გლობალიზაცია. მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაცია 

რთული, მრავალასპექტიანი პრობლემაა, რომლის გამოც იმართება მრავალი სამეცნიერო 

დისკუსია. 

მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაცია არის ეროვნულ მეურნეობათა 

ურთიერთშეღწევისა და ურთიერთდამოკიდებულებას აღიარება, რომელთა მთავარი 

შედეგია ეროვნული სახელმწიფო სუვერენიტეტების შერყევა, ნგრება ახალი 

ზეეროვნული სტრუქტურების - გლობალური ეკონომიკური განათლების, 

ტრანსეროვნული მმართველობით-ფინანსური სტრუქტურების, რელიგიურ-

კულტურულ გაერთიანებათა ზემოქმედების სედეგად, რომლებიც არა მარტო ერთმანეთს 

შორის ურთიერთქმედებენ, არამედ თვით სახელმწოფოებთანაც. 

თანამედროვე გლობალიზაციის პირობებში განსაკუთრებით გააქტიურდა 

საერთაშორისო ეკონომიკური ინტეგრაციის (სეი) პროცესი. ახლა, სეი არის მსოფლიო 

ეკონომიკის განვითარების უმნიშვნელოვანესი ტენდენცია. იგი წარმოიშვა 1950-იან 

წლებში, როდესაც მსოფლიო არენაზე ჩამოყალიბდა ინტეგრაციული მიმართულების 

პირველი რეგიონული სახელმწიფოთაშორისი კავშირები. დასავლეთ ევროპაში ესაა 

ევროპის ქვანახშირისა და ფოლადის გაერთიანება (1951), ევროპის ეკონომიკური 

თანამეგობრობა და ევრატომი (1957), ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაცია (1960); 

აფრიკაში - დასავეთევროპული სავალუტო კავშირი (1959); დასავლეთ ნახევარსფეროში 

ლათინოამერიკული თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაცია და ცენტრალურ ამერიკული 

საერთო ბაზარი (1960); აზიაში - ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაცია ირანის, 

პაკისტანის და თურქეთის შემადგენლობით (1964) და სხვა მრავალი. 
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საერთაშორისო ინტეგრაციული ორგანიზაციები მსოფლიოში 

 

 

 

 

1.1. EU - ევროკავშირი (ეკ), 1992. 

1.2. EFTA - ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაცია, 1960. 

1.3. ბალტიის ზღვის სახელმწიფოთა საბჭო, 1992. 

1.4. EEA - ევროპის ეკონომიკური ზონა - ევროპის ეკონომიკური სივრცე, 1994. 

1.5. CIS - დამოუკიდებელი სახელმწიფოთა თანამეგობრობა (დსთ), 1991. 

1.6. GUAM - სახელმწოფოთაშორისი ორგანიზაცია, სუამ-ი, 1997. 

1.7. BSEC - შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობა, 1998. 

1.8. EEC - ევრაზიული ეკონომიკური თანამეგობრობა, 2000. 

 

 

 

 

 

 

2.1. NAFTA - ჩრდილოეთამერიკული თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაცია, 1994. 

2.2.AISA - ანდისჯგუფის ქვეყნების გაერთიანება, 1969. 

2.3. LAIA - ლათინოამერიკული ინტეგრაციის ასოციაცია, 1980. 

2.4. CACM - ცენტრალურამერიკული საერთო ბაზარი, 1960. 

2.5. CARICOM - კარიბის თანამეგობრობა, 1973. 

2.6. MERCOSUR - სამხრეთამერიკული საერთო ბაზარი (ან სამხრეთის კონუსის 

ქვეყნების საერთო ბაზარი), 1991. 

 

 

 

1. ევროპა 

2. ამერიკა 
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3.1. ASEAN - სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების ასოციაცია, 1967. 

3.2. APEC - აზია - წყნარი ოკეანის ეკონომიკური თანამშრომლობა, 1989. 

3.3. SCO - შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაცია, 2001 

3.4. CCACG - სპარსეთის ყურის არაბული ქვეყნების თანამშრომლობის საბჭო, 1981.  

3.5. CCACG - სპარსეთის ყურის არაბული ქვეყნების თანამშრომლობის საბჭო, 1981 

3.6. SAARC - სამხრეთ აზიის რეგიონული თანამშრომლობის ორგანიზაცია, 1985. 

 

 

 

 

 

4.1. UMA - არაბული მაღრიბის კავშირი, 1989. 

4.2. ECOWAS - დასავლეთ აფრიკის ქვეყნების თანამეგობრობა, 1975. 

4.3. ECCAS - ცენტრალური აფრიკის ქვეყნების ეკონომიკური თანამეგობრობა, 1994. 

4.4. EAC - აღმოსავლეთ აფრიკის თანამეგობრობა, 1967. 

4.5. COMESA - აღმოსავლეთ და სამხრეთ აფრიკის საერთო ბაზარი, 1994. 

4.6. SADC - სამხრეთ აფრიკის განვითარების თანამეგობრობა, 1992. 

 

ზეეროვნული ფინანსური და სხვა ბაზრების და საწარმოო-გამსაღებელი 

სტრუქტურტების ფორმირების კვალობაზე მსოფლიო (გარენაციონალური) ეკონომიკური 

კავშირები სულ უფრო წამყვან როლს იძენენ, მაშინ როდესაც, ქვეყნების შიგა 

ურთიერთობები, ძალიან მსხვილი და სავსებით ძლევამოსილი ქვეყნებისაც კი (რომ 

არაფერი ვთქვათ დანარჩენებზე), იძულებულნი არიან გლობალური ეკონომიკის 

რეალიებს შეეგუონ. მსოფლიო ეკონომიკა, გლობალიზაციის ეპოქაში თანდათან 

ეროვნულ სახელმწიფოებზე ძლიერი და მნიშვნელოვანი ხდება. ამ პირობებში 

3. აზია 

4. აფრიკა 
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ეროვნული სახელმწიფოები სულ უფრი კარგავენ შესაძლებლობებს სრულფასოვნად 

დაიცვან თავისი ეკონომიკა ტრადიციულ მეთოდებზე არასასურველი გარე 

ზემოქმედებისაგან და არ შეუძლიათ ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული 

პროცესების რეგულირება. გადაცურავენ რა ეროვნულ საზღვრებს გარეთ, ისინი იძენენ 

თავისთავადობას, ხდებიან თვითგანვითარებადები და უმართავები. 

ეს პროცესები არჩევანს არ უტოვებს განვითარებადი სამყაროს სახელმწიფოებს, 

რადგან მათი ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა მხოლოდ ინტეგრაციული 

ბლოკების ფორმირებით და საერთო ძალისხმევით შეიძლება. მითუმეტეს, რომ 

განვითარებული სახელმწიფოები მიისწრაფვიან საყოველთაოდ განამტკიცონ თავიანთი 

მდგომარეობა და შეინარჩუნონ გაბატონებული პოზიციები მსოფლიო მეურნეობის 

სისტემაში. პრაქტიკაში, იქმნება ამა თუ იმ სახელმწოფოთა ან ყველაზე უფრო 

განვითარებული ქვეყნების ჯგუფების ვრცელი ზონები, რომლებიც ხდებიან ერთგვარი 

ინტეგრაციული ცენტრები, რომელთა ირგვლივ ჯგუფდებიან სხვა სახელმწიფოები. 

სეი: ქმნის პირობებს ამ პროცესის მონაწილე ქვეყნის წარმოების 

ინტერნაციონალიზაციისთვის, მათი ძირითადი სოციალურ-ეკონომიკური 

გამოთანაბრებისათვის, მათ ევოლუციაზე გლობალიზაციის ნეგატიური გავლენის 

აღმოფხვრისთვის; გულისხმობს ნებაყოფლობით ჩართვას ინტეგრაციულ პროცესებში 

(სახელმწიფოს მეთაურთა პოლიტიკური ნება); ობიექტურად მიმართულია არა ნაკლებად 

განვითარებული ქვეყნების დაჩაგვრაზე, არამედ მათ მხარდაჭერაზე, მათი რესურსებულ 

უფრო სრულყოფილ და რაციონალურ გამოყენებაზე, რომლებსაც ჩვეულებრივად არ 

ხელეწიფებათ გლობალურ კონკურენციაში დამოუკიდებელი მონაწილეობა. 

მეორე მხრივ, გლობალიზაციის გავლენით ინტეგრაციული პროცესები თანდათან 

ტრანსფორმირდება და არსებითად განსხვავდებიან კონტინენტიდან კონტინენტზე, 

ბლოკიდან ბლოკში. ამიტომ სეი-ს პროცესები ანალიზს, გააზრებას, და პროგნოზირებას 

საჭიროებს. მიდგომა სეი-ს შესწავლისადმი, როგორც მსოფლიო ეკონომიკისა და 

საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების ტენდენციისადმი 

აუცილებელია სერიოზული და ეფექტების გამოვლენა, რომელიც მას თავისი 

მონაწილეებისა და მესამე ქვეყნებისათვის მოაქვს. 
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სეი-ს თეორიასა და პრაქტიკაში მრავალი სადაო და არაერთმნიშვნელოვანი მომენტი 

შეინიშნება. ამიტომ აღნიშნული კურსის შესწავლის მასალის გადმოცემისას 

მნიშვნელოვანია დისკუსიური მიდგომის გამოყენება. 

რიდერში განხილულია როგორც მიზეზები და წანამძღვრები, აგრეთვე სეი-ს არსი 

და მისი გავლენა როგორც ეროვნული, ასევე მსოფლიო ეკონომიკის განვითარებაზე. 

გაანალიზებულია თეორიული მიდგომები - კლასიკური და თანამედროვე, სეი-ს 

თანამედროვე საერთაშორისო პრაქტიკა განვითარებული და განვითარებადი ქვეყნების 

ბლოკებში. 

მოყვანილია ასეთი თანამშრომლობის საოცრად მაღალი სოციალურ-ეკონომიკური 

შედეგების, ასევე არაეფექტიანი საერთაშორისო ეკონომიკური ინტეგრაციის 

მაგალითები. 

განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა საქართველოს საერთაშორისო ეკონომიკური 

ინტეგრაციის პროცესებში მონაწილეობის მახასიათებლებს. 
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თემა 1. საერთაშორისო ეკონომიკური ინტეგრაციის ცნება და ობიექტური 

საფუძვლები  

  

1.1. საერთაშორისო ეკონომიკური ინტეგრაციის წარმოშობისა და განვითარების 

ობიექტური შესაძლებლობა და აუცილებლობა 

 

სეი-მრავალმხრივი და უკიდეურესად რთული მოვლენაა, რომელიც მსოფლიოში 

XX მეორე ნახევრიდან ვითარდება. 

სეი-ს წარმოშობა მნიშვნელოვანწილად განპირობებულია მსოფლიო ეკონომიკასა და 

საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობებში ობიექტური პროცესებისა და 

ტენდენციების განვითარებით. დაწყებული მსოფლიო მეურნეობის სისტემის პირველი 

ეტაპის ფორმირებიდან, მიმდინარეობს ყოველი ქვეყნის ამ სისტემაში ინტეგრაციის 

პროცესი. ზოგიერთი მათგანი განხილულია ქვემოთ. 

წარმოების ფაქტორების (შრობა, მიწა და კაპიტალი) ევოლუციამ სამრეწველო 

რევოლუციის შედეგად, ხელი შეუწყო ქვეყნებს შორის საგარეო ეკონომიკური 

თანამშრომლობისა და ურთიერთკავშირის მკვეთრ გაფართოებას. ქვეყნები თავიანთი 

მოთხოვნილებების დამოუკიდებლად დაკმაყოფილებას ვერ შეძლებდნენ. წარმოების 

პროცესებში ჩაერთო სულ ახალი (და გაზრდილი მოცულობის) ბუნებრივი რესურსები, 

გაიზარდა მათი გაყიდვები, გადაზიდვები და გადამუშავება. ამან გამოიწვია ერთი მხრივ, 

შრომის საერთაშორისო (ტერიტორიული) დანაწილების გაღრმავება და 

სპეციალიზირებული ეკონომიკების ურთიერთდამოკიდებულების ზრდა. მეორე მხრივ, 

აქტუალური გახდა ახალი (შეძლებისდაგვარად - არაკომფლიქტური) მიდგომების 

აუცილებლობა რესურსებისა და წარმოების მობილური ფაქტორების,  შრომის, 

კაპიტალის განაწილებისას, განსაკუთრებით სუბრეგიონების ფარგლებში. 

XX საუკუნის მეორე ნახევრიდან, მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის (მტპ) და 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების გავლენის შედეგად ქვეყნების 

ურთიერთდამოკიდებულებამ ახალი თვისებრიობა, მყარი ტექნიკური საფუძველი და 

უპრეცედენტო ტემპები შეიძინა. მტპ-მა მრეწველობაში საზოგადოებრივი წარმოების 
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პროცესის ვიწრო სპეციალიზირებულ დარგებად და ქვედარგებად მუდმივი 

დანაწევრების პირობები შექმნა. მათმა წარმოქმნამ წარმოშვა მასობრივი მოთხოვნილება 

სულ უფრო სპეციალიზირებადი წარმოების გაცვლაზე როგორც ეროვნულ მეურნეობათა 

შიგნით, ასევე მათ შორის. მტპ-მა კომუნიკაციის საშუალებებში დააჩქარა, გააიაფა და 

გაადვილა საგარეოეკონომიკური კავშირები, საფუძველი შეუქმნა საერთაშორისო 

ბიზნესის რაოდენობრივ და ხარისხობრივ განვითარებას. მასობრივი წარმოება 

მოითხოვდა: გასაღების ვრცელ ბაზრებს, ხშირად ეროვნულ საზღვრებს გარეთ გამავალს; 

ენერგორესურსების, ნედლეულის და ნახევარფაბრიკატების შემდგომ ზრდას, რომლებიც 

ხშირად შეუძლებელი იყო უზრუნველყოფილი ყოფილიყო შიგა წყაროების ანგარიშზე. 

შედეგად ეროვნული ეკონომიკები სულ უფრო მეტად ურთიერთამოკიდებულნი 

გახდნენ. ამ ურთიერთდამოკიდებულებას აქვს ორი ასპექტი, რომლებიც მჭიდროდ 

უკავშირდება მსოფლიო ეკონომიკის საბაზრო ლიბერალიზაციას: 

 სულ უფრო მეტი წილი თავიანთი მიმდინარე მოთხოვნილებებისა, ქვეყნებმა 

სხვადასხვა საქონლისა და მომსახურების იმპორტით უნდა დაფარონ და სულ 

უფრო მეტი წილი საკუთარი პროდუქციისა - ექსპორტად გაიტანონ;1 

 დამყარდა ლიბერალური სავაჭრო რეჟიმი, რომელიც განპირობებული იყო 

ქვეყნების მეცნიერულ-ტექნიკური განვითარების დონით და მათი საქონლის 

კონკურენტუნარიანობით. ვაჭრობის ლიბერალიზაციის მამოძრავებელი ძალა 

გახდა ეკონომიკური სარგებელი, რომელიც მას მოჰქონდა.2 

ინტერნაციონალიზაცია და - XX ს. ბოლო მეოთხედში - მსოფლიო ეკონომიკის 

ლიბერალური გლობალიზაცია, მნიშვნელოვნად აძლიერებენ ინტეგრაციულ პროცესებს. 

ჩამოყალიბდნენ უკვე არა უბრალოდ რეგიონული, არამედ საქონელთა, მომსახურების და 

                                                             
 

 
1 მაგალითად, 1830 წ. ევროპული ქვეყნების საგარეოსავაჭრო ქვოტა საშუალოდ 4,5%-ს არ აჭარბებდა, 50 

წლის შემდეგ მიაღწია 14%-ს, ორ მსოფლიო ომს შორის წლებში მნიშვნელოვანი დაცემის შემდეგ კვლავ 

დაიწყო ზრდა და 1990 წელს შეადგინა 22,5%. -მ.: ინტერდიალექტ+, 1998.-80 გვ. 
2 ოთხი ევროპული სახელმწიფოსათვის ( დიდი ბრიტანეთი, ნიდერლანდები, საფრანგეთი და გფრ) 

საგარეო ვაჭრობა 1913-დან 1950 წ. პერიოდში უზრუნველყოფდა მშპ-ს საერთო ზრდის საშუალოდ  6,3%-ს, 

1950-1973 წ. -10,2%-ს, ხოლო 1973-1987 წ.-12,3%-ს. ყოველი აღნიშნული პერიოდისთვის, საგარეო ვაჭრობით 

განპირობებული ქვეყნის საერთაშორისო სპეციალიზაცია და წარმოების მასშტაბის ეკონომიის ეფექტი, მშპ-

ს კიდევ 15%-მდე ზრდას უზრუნველყოფდა. ამგვარად, მშპ-ს ზრდის არანაკლებ 25% ომის შემდგომ 

პერიოდში მიიღწეოდა ამ ქვეყნების საერთაშორისო ვაჭრობაში აქტიური მონაწილეობის ხარჯზე. 
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წარმოების ფაქტორების გლობალური ბაზრები. მრავალგზის იზრდება საწარმოო 

შესაძლებლობები, მათ შორის მტპ-ს და ტრანსნაციონალური კორპორაციების (ტნკ) 

გავლენის შედეგად; ჩნდება საქონელთა და მომსახურების ახალი სახეობები; სულ უფრო 

მეტ მნიშვნელობას იძენს გლობალური ფინანსური ქსელი, მეცნიერული კვლევები და 

სხვ. ეს ყოველივე მნიშვნელოვნად აჩქარებს და აადვილებს ქვეყნებისა და ხალხების 

სამეურნეო საქმიანობის შედეგების საერთაშორისო გაცვლას, ობიექტურად ხელს უწყობს 

მათ შემდგომ და სულ უფრო დაჩქარებულ და გაღრმავებულ ეკონომიკურ დაახლოებას, 

ინტეგრაციას. 

მაშასადამე, სეი- პროცესია, რომლის ობიექტურ შესაძლებლობას უზრუნველყოფს 

წარმოების ფაქტორების ევოლუცია, შრომის საერთაშორისო დანაწილების ზოგადიდან 

კერძომდე და ერთეულამდე განვითარება და გაღრმავება, ინტერნაციონალიზაცია და 

გლობალიზაცია. 

სქემატურად პროცესები, რომლებსაც მივყავართ საერთაშორისო ეკონომიკური 

ინტეგრაციისკენ, შეიძლება გამოვხატოთ ურთიერთდაკავშირებული (უკუკავშირის 

მქონე) ჯაჭვით (ნახ.1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

ნახ.1.1. საერთაშორისო ეკონომიკური ინტეგრაციისკენ მიმავალი პროცესები 

მაგრამ, თავისთავად სეი-ს შესაძლებლობა არ იძლევა ცხოვრებაში ინტეგრაციული 

სტრუქტურების ფორმირების სახით მისი რეალური განხორციელების გარანტიას. XX ს. 

მეორე ნახევარში გაჩნდა კიდევაც ამ პროცესის განვითარების ობიექტური 

აუცილებლობა, რომელიც განპირობებული იყო სეი-ს ყველა ფორმის რაოდენობრივი და 

თვისებრივი და  საგარეოეკონომიკური კავშირების მნიშვნელობის ზრდით  ნებისმიერი 

ქვეყნისთვის. 

წარმოების 

ფაქტორების 

განვითარება 

შრომის 

საერთაშორისო 

დანაწილება 

სამეურნეო 

ცხოვრების 

ინტერნაციონა-

ლიზაცია 

გლობალიზაცია 

საერთაშორისო 

ეკონომიკური 

ინტეგრაცია 
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მსოფლიო ეკონომიკის ინტერნაციონალიზაციის პირობებში ყოველი ეროვნული 

ეკონომიკის დამოკიდებულება საგარეო ფაქტორებზე მნიშვნელოვნად იზრდება. ეს 

დასტურდება მსოფლიო საქონელბრუნვის ზრდით. 

სტატისტიკურ მონაცემთა ანალიზიდან ჩანს: დაწყებული 1960-იანი წლიდან 

დღევანდლამდე მიმდინარეობს ქვეყნების სავაჭრო ურთიერთდამოკიდებულების 

მკვეთრი გაძლიერება, სავაჭრო პარტნიორებისადმი მათი გზავნილობის ზრდა. ამ 

მონაცემთა საფუძველზე შეიძლება ასევე მსოფლიო ვაჭრობის რევოლუციის ეროვნულ 

ეკონომიკაზე უპრეცედენტო გავლენაზე ვისაუბროთ მოცულობისა და ხარისხის 

მიხედვით, რომელსაც XX ს-ში ჰქონდა ადგილი. 

საგარეო ვაჭრობის მნიშვნელობის ზრდასთან ერთად, ქვეყნებისთვის სულ უფრო 

მნიშვნელოვანია უცხოური კაპიტალის, სამუშაო ძალის, ტექნოლოგიების, ინფორმაციის 

და ცოდნის მოდინება; იზრდება გლობალური პრობლემების ერთობლივი გადაჭრის 

აუცილებლობა. მუდმივად მზარდი მასშტაბით კაპიტალის გატანა ინტენსიფიკაციურ 

ზეგავლენას ახდენს მსოფლიო ვაჭრობაზე და მნიშვნელოვანი რეალური წანამძღვრის 

სახით გამოდის საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების სიმძიმის ცენტრის 

გადატანაში ფინანსური საქმიანობის სფეროში. შედეგად, წარმოიშობა ქვეყნების 

ურთიერთდამოკიდე-ბულებების ახალი „სიბრტყე“, ანუ სფერო, რომელსაც ეროვნულ 

ეკონომიკათა ურთიერთშეღწევასა და შერწყმამდე მივყავართ. 

მონაცემთა ანალიზი გვაძლევს საშუალებას გავაკეთოთ დასკვნა: პირდაპირ 

უცხოური ინვესტიციების მოცულობათა ზრდა კიდევ უფრო მაღალი ტემპებით 

ხორციელდება, ვიდრე მსოფლიო ვაჭრობის ზრდა. ამასთან, განვითარებადი ქვეყნები 

უცხოური ინვესტიციების სულ უფრო აქტიური მიმღებები ხდებიან, ე.ი. მსოფლიო 

მეურნეობის სისტემაში სულ უფრო აქტიურად ინტეგრირდებიან. თავის მხრივ, ტნკ-ები 

თავიანთი ინტერნაციონალური საქმიანობით სახელმწიფოებს „შიგნიდან“ აერთიანებენ. 

ამგვარად, საგარეოეკონომიკური საქმიანობა ყოველი ქვეყნის ეროვნული ეკონომიკის 

ზრდის სასიცოცხლო ფაქტორად გარდაიქმნება. 

ერთი მხრივ, საგარეოეკონომიკური ფაქტორები ამსუბუქებენ (ნაწილობრივ სპობენ 

კიდევაც) ეროვნულ ეკონომიკებს შორის წინააღმდეგობებს, შესაძლებელს ხდიან უფრო 

რაციონალურად შეუთავსონ შინაგანი და გარეგანი შესაძლებლობები როგორც 
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ცალკეული ქვეყნების, ასევე მთლიანად მსოფლიო ეკონომიკის ეფექტიანი სამეურნეო 

პროგრესისთვის. 

ყველაფერ ამას მივყავართ შრომის საერთაშორისო დანაწილების შემდგომ 

გაღრმავებამდე (ზოგადიდან - კერძოსკენ და მისგან - ერთეულამდე ამ უკანასკნელის 

სიჭარბით) და ეროვნულ ეკონომიკათა ურთიერთდამოკიდებულების გაძლიერებამდე. 

სუბიექტების სამეურნეო საქმიანობა სულ უფრო მეტად გადის თავის ტერიტორიულ 

საზღვრებს გარეთ. ეროვნული ეკონომიკები სულ უფრო ღია ხდებიან, ისწრაფვიან 

გააქტიურონ თანამშრომობა საზღვარგარეთის ქვეყნებთან და ამით ეკონომიკური 

სარგებელი მიიღონ. შედეგად, ყალიბდება სულ უფრო მრავალფეროვანი და მდგრადი 

(არა მარტო საგარეოსავაჭრო, არამედ სხვებიც) სამეურნეო კავშირები (საწარმოო, 

საფინანსო და ა.შ), რომელსაც კვლავწარმოებითი პროცესი ეროვნული ეკონომიკის გარეთ 

გაჰყავს, სხვა ეკონომიკების წარმოების ფაქტორების გადახლართვის ხარჯზე, 

შესაძლებელს ხდიან აამაღლონ თავიანთი ეკონომიკური ეფექტიანობა. სეი 

სახელმწიფოებს ეკონომიკური განვითარების ახალ შესაძლებლობებს ხსნის. შედეგად, 

იზრდება განვითარებადი ქვეყნების ინტეგრაციული აქტიურობა XX ს. ბოლო მეოთხედსა 

და XXI ს. დასაწყისში. ეს უკანასკნელი შესამჩნევია შიგა ბლოკებს შორის ვაჭრობის 

ზრდით არა მარტო განვითარებულ, არამედ აღნიშნულ პერიოდში განვითარებად 

ქვეყნებს შორისაც უკანასკნელ პერიოდში. 

მეორე მხრივ, გაძლიერებული გლობალიზაცია ამწვავებს ან ბადებს არსებულს ახალ 

პრობლემებს და წინააღმდეგობებს, რომლებიც არღვევენ ეროვნული ეკონომიკების 

ნორმალურ ფუნქციონირებას, საერთაშორისო ურთიერთობების სისტემის 

სტაბილურობას, მსოფლიო ეკონომიკის მდგრადობას. გლობალიზაცია აძლიერებს 

საერთო უთანასწორობას და წინააღმდეგობრივობას მსოფლიო განვითარებაში, 

აძლიერებს „ძალთა სამი ცენტრის“ ბრძოლას, უფრო მოწყვლადს ხდის ცალკეული 

ქვეყნების ეროვნულ ეკონომიკებს (განსაკუთრებით განვითარებადს). 

გლობალიზაციის გამოწვევებისაგან ეროვნული ეკონომიკების დაცვის მიზნით არა 

მარტო განვითარებადი, არამედ განვითარებული ქვეყნებიც ინტეგრაციული ბლოკების 

ჩამოყალიბებასა და მათში მონაწილეობისკენ ისწრაფვიან. მსოფლიოში აქტიურად 

მოქმედებს 40-ზე მეტი ინტეგრაციული ბლოკი და მათი რიცხვი იზრდება. 



19 
 

ამგვაერად, სეი-ს აუცილებლობა და შესაძლებლობა განპირობებულია მასშტაბური 

სისტემაწარმომქმნელი ფაქტორებით: 

 ქვეყნების ურთიერთდამოკიდებულების გაძლიერების ობიექტური პროცესი, 

ინტერნაციონალიზაციისა და შრომის საერთაშორისო დანაწილების ზრდა; 

 მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაცია და გლობალური კონკურენცია; 

 ტნკ - და მისი თანამედროვე ფორმა - საინფორმაციო - ტექნოლოგიური 

რევოლუცია; 

 მსოფლიო ეკონომიკის ლიბერალიზაციის პროცესები და ეროვნულ 

მეურნეობათა გახსნილობის (ღიაობის) ამაღლება; 

 ცივილიზაციათა, საზოგადოების კულტურულ-ცივილიზაციური ტიპების და 

მსოფლმხედველობრივ-სულიერი სტრუქტურების პლურალიზმი, 

თანამედროვე მსოფლიოში; 

 სხვადასხვა ქვეყნების ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი ინტერესების 

ერთიანობა მათი უსაფრთხოების თვალსაზრისით; 

 გეოპოლიტიკური ინტერესები და სხვა. 

 

1.2. სეი-ს განსაზღვრების ძირითადი მიდგომები 

 

სიტყვა „ინტეგრაცია“ ლათინური წარმოსობისაა. ლათინურად integration ნიშნავს 

რაიმე ნაწილების, ელემენტების ერთ მთელად გაერთიანებას. ეკონომიკური 

თვალსაზრისით, ინტეგრაცია (ამასთან ხშირად საუბრობენ ეკონომიკური ინტეგრაციის, 

ან, რაც უფრო ზუსტად ასახავს პროცესის არსს, რეგინული ეკონომიკური ინტეგრაციის 

შესახებ) - ესაა სხვადასხვა ქვეყნების ეროვნული ეკონომიკების ურთიერთშერწყმის და 

გაერთიანების პროცესი ერთიან სამეურნეო სისტემად. თავისი  არსით სეი- არის 

სამეურნეო ცხოვრების ინტერნაციონალიზაციის უმაღლესი საფეხური. 

ცნება სეი სამეცნიერო ბრუნვაში შემოვიდა  XX ს. შუაში, მსოფლიო ეკონომიკაში 

სრულად განსაზღვრულად ახალი მოვლენის დახასიათებისთვის, როგორიცაა - 

სახელმწიფოთაშორისი ეკონომიკური თანამეგობრობა (ევროპული ეკონომიკური 
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თანამეგობრობის ЕЭС - წარმოქმნასთან დაკავშირებით). არსებობს რთული ცნების სეი-ს 

განსაზღვრის რამდენიმე მიდგომა. 

ავტორთა ერთი ნაწილი სეი-ს განსაზღვრავენ როგორც დაახლოების 

ურთიერთშეღწევის, ეროვნულ ეკონომიკათა შერწყმის პროცესს. რეგიონული 

ინტეგრაციული დაჯგუფებების ფარგლებში გაერთიანებულ სახელმწიფოთა საერთო 

ტერიტორიულ საზღვრებში. 

სხვა მკვლევარები ინტეგრაციას განიხილავენ როგორც ერთიან მრავალეროვნული 

სივრცის შექმნას ერთიანი კვლავწარმოებითი პროცესებით ეროვნული ეკონომიკების 

სანაცვლოდ, ე.ი. როგორც პროცესის შედეგს. 

მესამენი თვლიან, რომ ასეთი ინტეგრაცია უნდა განვიხილოთ როგორც პროცესიც 

და როგორც პროცესის შედეგიც. 

თუ ბოლო თვალსაზრისს ძირითადად მივიჩნევთ, შეიძლება ვამტკიცოთ, რომ სეი 

არის სახელმწიფოთა საქმიანობის სხვადახვა სფეროში თანამშრომლობის ფორმების 

კომპლექსი, რომელსაც ახასიათებს ერთი ქვეყნის ეკონომიკის ღრმა შეღწევით პარტნიორი 

ქვეყნის ეკონომიკაში და ისინი მიჰყავს გრძელვადიან ტექნიკურ, ტექნოლოგიურ და 

ეკონომიკურ ურთიერთდამოკიდებულებამდე. 

მსგავსი გაერთიანება ხდება საწარმოთა (ფორმა, კორპორაცია და ა.შ.) დონეზე - 

ფირმათაშორისი ინტეგრაცია სახელმწოფოთა დონეზე - საერთაშორისო 

(სახელმწოფოთაშორისო) ეკონომიკური ინტეგრაცია. სხვადასხვა წყაროებში მას 

უწოდებენ რეგიონულ ეკონომიკურ ინტეგრაციას, რაც აზრობრივად სეი-ს სინონიმია. 

სეი-ს ობიექტებია - საქონელი და მომსახურება, მატერიალურ-ფულადი და 

შრომითი რესურსები, რომლებიც წარმოადგენენ საწარმოო და სამეცნიერო-ტექნიკური 

თანამშრომლობის და გაცვლის საგანს რეგიონულ დონეზე. ისინი იწარმოება და 

მოიხმარება სხვადასხვა ქვეყნებში ბლოკის ფარგლებში უპირატესად წარმოების 

ფაქტორების ქვეყნებსშორის გაერთიანებათა უპირატესობების გამოყენებით. 

სეი-ს სუბიექტებია - ეკონომიკურად განცალკევებული მხარეები (მეურნეობრიობის 

სუბიექტები), რომლებიც ახორციელებენ საერთაშორისო საწარმოო და მეცნიერულ-

ტექნიკურ თანამშრომლობას  და გაცვლას. ეს საწარმოები, რომლებიც მუშაობენ 

ეროვნული ეკონომიკის სხვადასხვა სფეროებში და სამეურნეო ურთიერთქმედებას 
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ანხორციელებენ (საექსპორტო-საიმპორტო, სავალუტო-საფინანსი, საწარმოო-

კოოპერაციული, სამეცნიერო-ტექნიკური, საკონსულტაციო და სხვა ოპერაციები) 

საზღვარგარეთის (ბლოკის ფარგლებში) პარტნიორებთან. სეი-ს სუბიექტებად ბლოკის 

ფარგლებში გამოდიან აგრეთვე ინტეგრირებადი სახელმწიფოები. 

მისაღებად შეიძლება ჩაითვალოს ასევე სეი-ს შემდეგი განმარტება: საერთაშორისო 

ეკონომიკური ინტეგტაცია არის ქვეყნების ურთიერთქმედების პროცესი, რომელსაც ისინი 

მიჰყავს ეროვნული ეკონომიკების დაახლოებამდე, ურთიერთშეღწევამდე და შერწყმამდე 

ეკონომიკური ურთიერთობების (ქსელური და საბაზრო) ერთიან სისტემაში, რომელსაც  

ახლავს ინტეგრაციული შეთანხმების დადება და რეგულირდაბა ერთობლივი 

სახელმწიფოთაშორისი და ზეეროვნული სახელმწიფო ორგანოების მიერ. ეს განმარტება 

ეკუთვნით ცნობილ ბელორუს ავტორს, ვ.ვ. ოჟიგინას. იგივე ავტორის განმარტებით, 

უფრო ფართო ცნებაა რეგიონალიზაცია,  რომელიც აღნიშნავს ეკონომიკური და სხვა 

კავშირების განვითარებას სუბიექტებს შორის (რეგიონებს, ქვეყნებს), რომლებიც შედიან 

ერთ რეგიონში, არა აუცილებლად გეოგრაფიულში, არამედ კულტურულში, 

ისტორიულში, მაგალითად, ისლამურ სახელმწიფოთა ორგანიზაცია, აფრიკის, კარიბის 

ბასეინისა და წყნარი ოკეანისქვეყნების ორგანიზაცია. რეგიონალიზაციას განეკუთვნება 

თავისუფალი ეკონომიკური ზონების (თეზ) და ოფშორების, ევრორეგიონების, 

სასაზღვრო რეგიონების, ტრანსასაზღვრო კლასტერების შექმნა.    

სეი-ს მექანიზმია - ეკონომიკური მეთოდების, ორგანიზაციული ზომების და 

ინსტიტუტების სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს მის განხორციელებას როგორც 

ქვეყნების, ასევე ზეეროვნულ (რეგიონულ) დონეზე. ეს შეიძლება იყოს ზეეროვნული 

ორგანოები, რომლებიც მოქმედებენ მუდმივმოქმედ საფუძველზე და გულისხმობენ 

ბლოკის სახელმწიფო - მონაწილეთა სუვერენიტეტის ნაწილის დელეგირებას როგორც 

ევროპულ თანამეგობრობაში; სხვადასხვა სტუქტურები, მათ შორის საფინანსო, 

რომლებიც განსაზღვრული პერიოდულობით ფუნქციონირებენ; უმაღლესი დონის 

შეხვედრები და სხვ. ყოველი ინტეგრაციული ბლოკი თავის ფარგლებში ინტეგრაციის 

სიმწიფის ხარისხზე დამოკიდებულების, თავისი მიზნებისა და თავისებურებების 

მიხედვით აუცილებლად აყალიბებს სეი-ს მექანიზმის ამა თუ იმ ელემენტებს. 
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ეკონომიკური ინტეგრაცია არა მარტო ობიექტური, არამედ რეგულირებადი 

პროცესიცაა. მისი საფუძველია - ეროვნული ხელისუფლებათა მიერ ზეეროვნული 

სტრუქტურებისათვის რიგი მნიშვნელოვანი კომპეტენციების გადაცემა. ინტეგრაციის 

მექანიზმის ეფექტიანობასა და თავისებურებებზე მნიშვნელოვანი ზომითაა 

დამოკიდებული მისი ევოლუცია და გავლენა ქვეყანა - მონაწილის ეროვნულ 

ეკონომიკაზე, აგრეთვე მათ სოციალურ სფეროზე. თუ ეფექტიანი მექანიზმის ფორმირება 

არ გამოვიდა, სეი-ს განვითარება მეტად გაძნელებულია (მაგალითად, დსთ). 

ამავე დროს ასეთი მექანიზმის არსებობა აუცილებელია, რადგან ნებისმიერი 

ინტეგრაცია - ესაა სისტემა (თუმცა ყოველი სისტემა არაა ინტეგრირებული). 

ინტეგრირებული მთლიანობის ჩამოყალიბება არ ნიშნავს, ერთგვაროვანი სისტემის 

ფორმირებას. მის ფარგლებში შენარჩუნებულია განუსაზღვრელი ეროვნული 

მრავალფეროვნება. სწორედ ინტეგრაციის მექანიზმი  უზრუნველყოფს დასახული 

მიზნების მიღწევას და ამოცანების რეალიზაციას. 

პრაქტიკაში ინტეგრაციული ბლოკები იქმნება შემდეგი ძირითადი ამოცანების 

გადასაჭრელად. 

1. კეთილდღეობის ამაღლება ინტეგრირებად ქვეყნებში (მიმდინარეობს წარმოებისა 

და მიმოქცევის დანახარჯების, ანუ ფასების შემცირების გამო, სხვადასხვა საქონელსა და 

მომსახურებაზე, ახალი სავაჭრო ნაკადების შემოსავლების ზრდით) მიიღწევა ვაჭრობადი 

საქონლისა და მომსახურების მოცულობის ზრდით და ასორტიმენტის გაფართოებით, 

შეზღუდული რესურსების გამოყენების უკეთესი პირობების უზრუნველყოფით და 

რეგიონული მასშტაბით დამეურნეო საქმიანობის ეფექტიანობის ამაღლებით 

2. ინტეგრაციული ბლოკების ქვეყანა - წევრების ეკონომიკური მდგომარეობის 

გაუმჯობესება მესამე სახელმწიფოებთან და საერთაშორისო ეკონომიკურ და საფინანსო 

ორგანიზაციებთან (მაგალითად, ვმო-სთან) მიმართებაში. 

3. რეგიონული პოლიტიკური თანამშრომლობის განვითარება და ქვეყანა-

პარტნიორების პოლიტიკური პოზიციების განმტკიცება ინტეგრაციული ბლოკის 

მიხედვით მესამე ქვეყნებთან მიმართებაში (მსოფლიო არენაზე). 
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1.3. სეი-ს განვითარების ტენდენციები და საგარეო ფაქტორის როლი 

 

დედამიწის სხვადასხვა ნაწილში ინტეგრაციული პროცესები სრულიად 

სხვადასხვანაირად მიმდინარეობს: განსხვავებულად ქვეყანა მონაწილეებს შორის 

ურტიერთობების ხასიათის მიხედვით, სხვადასხვა ორგანიზაციული სტრუქტურებით, 

ერთმანეთს შორის ინტეგრაციული საქმიანობის განსხვავებული შედეგებით. 

ეს შედეგები, ისევე როგორც რესურსების მიხედვით გაერთიანების პრიორიტეტები, 

დიფერენცირებულია ისტორიულად და მსოფლიო ეკონომიკის განვითარების ცალკეულ 

პერიოდებში, ეკონომიკურ ინტეგრაციას, როგორც წარმოების ფაქტორების გაერთიანების 

ფორმას არსებითად განსხვავებული ხასიათი და როლი ჰქონდა. 

მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ - 1950-60-იან წწ - სეი-ს განვითარებისთვის ბიძგი 

გახდა საწარმოო რესურსების გაერთიანების გადამჭრელი აუცილებლობა 

(ენერგომატარებლები, მეტალურგიული სიმძლავრეები და ა.შ.), როგორც ეს იყო ევროპის 

ქვანახშირისა და ფოლადის გაერთიანების და ევრატომის, ასევე ევროპის ეკონომიკური 

თანამეგობრობის შექმნისას ევროპაში. 

თანდათანობით (1970-80-იან წწ). საერთაშორისო ინტეგრაციული განვითარების 

ბირთვი ხდება უშუალოდ წარმოება - დამმუშავებული მრეწველობა, მთლიანად 

ტექნოლოგიური სფერო.  ვაჭრობის ლიბერალიზაცია ინტერნაციონალურ ბ;ლოკებში 

მნიშვნელოვანია არა თავისთავად. ის ვარაუდობდა წარმოების ზრდას, მის უფრო 

რაციონალურ განლაგების ბლოკის ფარგლებში რესურსების უფრო რაციონალური 

გამოყენების საფუძველზე (დასტურდება ევროპული თანამეგობრობის პრაქტიკული 

გამოცდილებით). 

ამ დროს ძირითადი მნიშვნელობა ინტეგრაციული გაერთიანებების 

ფორმირებისთვის ჰქონდა შინაგან ფაქტორებს - ეროვნული ეკონომიკის განვითარების 

დონე, მისი კონკურენტუნარიანობა, „მზაობა“ ინტეგრაციული თანამშრომლობაში 

ჩართვისთვის და ლიბერალური ვაჭრობის დაწყებისთვის, საწარმოო სტრუქტურის 

შემდგომი „შეზრდისთვის“. 

გლობალიზაციის პირობებში (1990-2000-იანი წწ.) სულ უფრო მეტ მნისვნელობას 

ქვეყნებისთვის, რომელიც გაერთიანებულია ინტეგრაციულ ბლოკში, იძენს ეროვნული 
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ეკონომიკის სრულფასოვანი დაცვის აუცილებლობა, მისი საფინანსო სფერო 

არასასურველი გარეშე ზემოქმედებისგან დაცვა, რაც ტრადიციული მეთოდების 

მეშვეობით შეუძლებელია. 

ფუძემდებლური - მაინიცირებელი და მასტიმულირებელი ინტეგრაციულ 

ეკონომიკური პროცესები, განსაკუთრებით განვითარებად ქვეყნებში 1990-იან წწ., - ხდება 

საგარეო (გლობალური) ფაქტორები. ძალთა ეკონომიკური ცენტრების გაძლიერებული 

მეტოქეობა, მათი მისწრაფება გააფართოონ თავიანთი გავლენის სფეროები, ააქტიურებს 

„მესამე სამყაროს“ სახელმწიფოთა მისწრაფების კოლექტიურად (ინტეგრაციული ბლოკის 

ფარგლებში) გაუმკლავდნენ გლობალიზაციის გამოწვევებს და მოახდინონ მისი 

ნეგატიური შედეგების ნიველირება ეროვნული ეკონომიკებისთვის, ამავდროულად სულ 

უფრო აქტიურად ჩაერთვნენ გლობალიზაციის ობიექტურ პროცესებში. ამ ეტაპზე 

განვითარებადი სამყაროს ქვეყნები სრულად მზადაც რომ არ იყვნენ ინტეგრაციული 

გაერთიანების ფარგლებში თანამშრომლობისთვის) ისინი ისწრაფვიან კოლექტიური 

ძალისხმევით ზეეროვნულ დონეზე შექმნან აუცილებელი წანამძღვრები. ეს როგორც 

წესი, არის საწარმოო წანამძღვრები. ამიტომ ინტეგრაციის ფუძემდებლური მოტივებიდან 

გამომდინარე სეი-ს განვითარებაში შეიძლება გამოვყოთ სამი ეტაპი, ან სამი ტალღა. 

პირველი ეტაპი - 1950-იან-1970-იანი წწ. - ინტეგრაციის პირველი ტალღა - 

ინტეგრაციული პროცესების რაოდენობრივი გაფართოება მსოფლიოში (როგორც 

განვითარებულში - ევროპა და ჩრდილოეთ ამერიკა, ამათგან ბოლო - „ორგანიზაციული 

გაფორმების“ გარეშე, ასევე განვითარებად მსოფლიოში). ამ ეტაპზე აქტიურად იქმნებოდა 

ინტეგრაციული ბლოკები, მათ შორის განვითარებადი ქვეყნების მიერ, მუშავდებოდა 

მისი განვითარების გეგმები, იდგმებოდა პირველი ნაბიჯები ვაჭრობის 

ლიბერალიზაციის მიმართულებით. 

მეორე ეტაპი - 1980-იანი წწ. - ინტეგრაციული პროცესების კრიზისი (დაღმავლობა), 

განსაკუთრებით განვითარებად ქვეყნებში. ინტეგრაციული ბლოკების „ფორმალური“ 

არსებობა მნიშვნელოვან დადებით გავლენას არ ახდენს ქვეყანა-მონაწილეების 

ეკონომიკაზე. 

მესამე ეტაპი, ინტეგრაციის მეორე ტალღა - 1990-იან წწ. - დღემდე, ინტეგრაციული 

პროცესების ახალი გაძლიერება, მათ შორის განვითარებად მსოფლიოში, 
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გლობალიზაციის გავლენით. რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაციის გააქტიურების 

ძირითად ფაქტორად ნაკლებად განვითარებული ქვეყნებისთვის გამოდის მძაფრი 

აუცილებლობა, გაერთიანდნენ გლობალიზაციის გამოწვევების კოლექტიური 

გამკლავების და მისი ნეგატიური შედეგების შერბილებისთვის მიზნით. 

მაშასადამე, სეი მჭიდროდაა დაკავშირებული მსოფლიო ეკონომიკის და 

საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების სხვა პროცესებთან, მათზე გარკვეულ 

ზეგავლენას ახდენს და თვითონაც მათი მხრიდან ზემოქმედებას განიცდის. 

ცენტრისკენული ტენდენციების გაძლიერება განპირობებულია თანამედროვე 

მსოფლიო ეკონომიკის ახალი მახასიათებლებით, რომლების აძნელებენ ეროვნული 

მეურნეობების და რეგიონების იზოლირებულ განვითარებასაც. 

მათ შეიძლება მივაკუთვნოთ: 

ა) ახალი ინფორმაციული ტექნოლოგიების ფართო დანგრევა, გლობალური 

კომპიუტერული, რადიო - და სატელევიზიო ქსელის შექმნა, რაც არსებითად აადვილებს 

ქვეყნებს შორის ინტეგრაციულ ურთიერთქმედებას; 

ბ) ექსრავერტულობა, ანუ ინტეგრაციული დაჯგუფებების გახსნილობა გარე 

სამყაროსადმი. ისტორიულად ინტეგრაციული დაჯგუფებები იქმნებოდა გარე 

სამყაროსადმი ჩაკეტილი, მესამე ქვეყნების მიმართ პროტექციონიზმის კოლექტიურ 

ზომებს იყენებდნენ (მაგალითად, ერთიან საბაჟო პოლიტიკას, სასბაჟო ტარიფს), რამაც 

მიიღო სახელწოდება „ჩაკეტილი რეგიონალიზმი“. დღესდღეობით, ასეთი პოლიტიკა 

ადგილს უთმობს ღია რეგიონალიზმს. ღია რეგიონალიზმის კრიტერიუმები რომელიც 

ჩამოაყალიბა გაეროს კომისიამ ლათინური ამერიკის შესახებ, მოცემულია ცხრილში 1.3; 

გ) აშშ-ს და ევროკავშირის სხვადასხვა რეგიონულ ინიციატივებში ფართო 

ჩართულობა, მისწრაფება მნიშვნელოვანწილად დაუქვემდებარონ ინტეგრაციული 

პროცესები, განსაკუთრებით განვითარებულ ქვეყნებში, თავიანთ გავლენებსა და 

მიზნებს; 

დ) ინტეგრაციული შეთანხმებების დადება განვითარებულ და განვითარებად 

ქვეყნებს შორის, რაც ჯერ კიდევ ახლახანს სეი-ს თეორიას ეწინააღმდეგებოდა, რომელიც 

გვაუწყებს: მხოლოდ ეკონომიკური განვითარების დაახლოებით თანაბარ დონეს 

შეიძლება გახდეს ინტეგრაციული პროცესების წარმატებული განვითარების საფუძველი. 
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ამ ტენდენციის მაგალითია - ჩრდილოამერიკული შეთანხმება თავისუფალი ვაჭრობის 

ზონის შექმნის შესახებ (NAFTA); 

ე) აღიარება, რომ ეფექტიანი ინტეგრაცია მოითხოვს უფრო რადიკალურ ზომებს, 

ვიდრე ტარიფებისა და კვოტების უბრალო შემცირება. არსებობს სხვა მრავალი 

ბარიერებიც, რომლებიც იწვევენ ბაზრების სეგმენტაციას და ეწინააღმდეგებიან 

საქონლის, მომსახურების, ინვესტიციების და იდეების თავისუფალ მოძრაობას. 

იმისათვის, რომ ეს შეძღუდვები აღმოვფხვრათ, საჭიროა ფართომასშტაბიანი 

პოლიტიკური ზომები, რომლებიც შორს ჩამოიშორებენ ტრადიციულ სავაჭრო 

პოლიტიკას. ასეთი „ღრმა ინტეგრაცია“ პირველადაა გაცხადებული საერთო ბაზრის 

პროგრამაში. ევროკავშირის (EU) ფარგლებში დღესდღეობით მისი ელემენტები 

თანდათანობით დგება სხვა რეგიონული შეთანხმებების დებატების დღის წესრიგში; 

 

„ღია“ რეგიონალიზმის კრიტერიუმები 

კრიტერიუმები ჩაკეტილი 

რეგიონალიზმი 

ღია 

რეგიონალიზმი 

სატარიფო და არასატარიფო ბარიერების აცილება 

(გაუქმება) 
X X 

ერთიანი საბაჟო ტარიფის შემოღბა მაღალი დაბალი 

ხელშეკრულება პრეფერენციული ვაჭრობის 

შესახებ განვითარების შედარებით დაბალი დონის 

მქონე ქვეყნებთან. 

X X 

კომპენსაციების სისტემის შექმნა X X 

ხელის შეწყობა ექსპორტის განვითარებისთვის უმნიშვნელო 

ყურადღება 

პრიორიტეტული 

ყურადღება 

წყარო: Stevens, Willy J. Trienta y cinco anos del Mercado commun centrofmericano. - 

Costa Rica, 1996-P.72 

ვ) რეგიონული ინტეგრაციის გაღრმავება და ინსტიტუციონალიზაცია, მასთან 

ერთად (და ერთდროულადაც კი) სავაჭრო და სავალუტო-საფინანსო, და ინტეგრაციის 

სხვა ასპექტების განვითარება და შეთანხმებების დადება, რომლებიც მოიცავს არა მარტო 

ეკონომიკური საკითხების ფართო წრეს, არამედ ეკოლოგიისა და უსაფრთხოების 
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პრობლემებს. ასე, რეგიონული სავაჭრო შეთანხმებები მოიცავს დებულებებს, რომლებიც 

არეგულირებენ კონკურენციის, ინვესტიციების, ინტელექტუალური საკუთრების, 

მომსახურების, გარემოს დაცვის, შრომის სტანდარტების სფეროებს. ამიტომ ისინი 

ხშირად სცილდებიან კლასიკური შეთანხმების ჩარჩოებს თავისუფალი ვაჭრობის ან 

საბაჟო კავშირის შესახებ, რომლებიც ტრადიციულად მხოლოდ საქონლის მოძრაობისას 

აღწერდნენ. 

ზემოთ ჩამოთვლილი ტენდენციები აყალიბებენ ინტეგრაციულ პროცესებს 

გლობალიზაციის პირობებში და ამ უკანასკნელის გავლენით. მაშასადამე, შეიძლება 

დავასაბუთოთ: მსოფლიო ეკონომიკის განვითარების სხვადასხვა პერიოდში 

საერთაშორისო ეკონომიკურ ინტეგრაციას თავისი სპეციფიკა აქვს. 

 

1.4. სეი-ს ურთიერთკავშირი სხვა ეკონომიკურ კატეგორიებთან. სეი-ს ზეგავლენა 

მსოფლიო ეკონომიკაზე და საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობებზე  

 

შრომის საერთაშორისო დანაწილება, ინტერნაციონალიზაცია, გლობალიზაცია და 

საერთაშორისო ეკონომიკური ინტეგრაცია მჭიდროდ ურთიერთდაკავშირე-ბულნი არიან 

და რიგი საერთო მახასიათებლები აქვთ. ამ პროცესებს ასევე აქვთ ეროვნულ და 

მსოფლიო ეკონომიკაზე ზეგავლენის რიგი საერთო მიმართულებები აქვთ: მსოფლიოს 

ქვეყნების ურთიერთდამოკიდებულებისა და ფუნქციონალური ურთიერთკავშირის, 

როგორც ობიექტური ტენდენციის გაძლიერება; ეროვნული ეკონომიკების ურთიერთზე-

მოქმედების ზრდა; მეურნეობის ყველა სფეროში თანამშრომლობის გაზრდა მთელი 

სიგრძე-სიგანით, როგორც რეგიონულ, ასევე მსოფლიო დონეზე; სხვა ცენტრისკენული 

ძალები. 

ამ პროცესებს აქვთ საერთო წყარო - მსოფლიოს ქვეყნების წარმოების ფაქტორების 

ბოძების სპეციფიკურობა, საერთო შედეგი - ეროვნულ-სახელმწოფებრივი საზღვრების 

თანდათანობითი წაშლა (როგორც ტენდენცია), აგრეთვე საერთო „საცხოვრისი“ 

„საარსებო გარემო“ - მსოფლიომეურნეობრივი კავშირების საბაზრო ტიპი. უკანასკნელი 

ვარაუდობს კონკურენციის არსებობას, კონკურენციაწარმომქმნელი ფაქტორების მუდმივ 

განახლებას და კონკურენტული ბრძოლის გამწვავებას გასაღების ბაზრებისთვის, 
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ნედლეულის წყაროებისა და წარმოების სხვა ფაქტორებისა და პირობებისთვის, 

ურთიერთზემოქმედების მოთხოვნილების, რომლის შედეგადაც იზრდება 

ურთიერთდამოკიდებულება. ეს ნიშნავს: ინტეგრაციული ბლოკის წარმატებით 

განვითარებისთვის აუცილებელია საბაზრო ინფრასტრუქტურის (საბაზრო 

ურთიერთობების) წარმატებით განვითარების გარკვეული დონე ამ ბლოკის ქვეყანა 

მონაწილეთა შორის, აგრეთვე მეურნეობრიობის სუბიექტები - ეროვნული კერძო 

ბიზნესი. თუ საბაზრო რეფორმები არ  გატარებულა (რაც დამახასიათებელია 

განვითარებადი ქვეყნებისთვის) ან საბაზრო მექანიზმს არასაკმარისად მომწიფებული 

ფორმები აქვს, რეალური ინტეგრაცია, როგორც წესი უაღრესად გართულებულია. 

გლობალიზაცია და სამეურნეო ცხოვრების ინტერნაციონალიზაცია პირდაპირ 

დამყარებულია აგრეთვე მკაცრ საბაზრო მექანიზმებზე, რომელთა განვითარებაზეც 

სასტარტო დონეზე მნიშვნელოვანწილად დამოკიდებულია ქვეყნის ადგილი და როლი 

მსოფლიო მეურნეობის სისტემაში. ამგვარად, შეიძლება ვილაპარაკოთ მსოფლიო 

ეკონომიკასა და საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობებში ცენტრისკენული 

ტენდენციების გაძლიერებაზე შრომის საერთაშორისო დანაწილების 

ინტერნაციონალიზაციის, სეის- გლობალიზაციის ზეგავლენით. 

თუმცა მსოფლიო ეკონომიკაში ცენტრისკენული ტენდენციების გაძლიერება მიდის 

არა სწორხაზოვნად, არამედ უაღრესად წინააღმდეგობრივად. ცენტრისკენულ ძალებთან 

ერთად არსებობს ცენტრიდანული ტენდენციებიც, რომელიც გამოწვეულია 

ლიბერალური გლობალიზაციის ნეგატიური ეფექტებით და როგორც შედეგი - ქვეყნების 

მცდელობით დაუპირისპიდნენ უკანასკნელთ, კერძოდ - კოლექტიურად, ინტეგრაციული 

ბლოკების შექმნით (ამ პროცესის შედეგია - რეგინალიზმის გაძლიერება 

გლობალიზაციის საპირწონედ). 

მაგრამ „სამეურნეო ცხოვრების, მეცნიერების, კულტურის, პოლიტიკის 

ინტერნაციონალიზაციის და უნიფიკაციის დონით, ხარისხით, ინტენსივობით 

რეგიონული ინტეგრაცია მის ყველაზე მეტად განვითარებულ ფორმებში (მაგალითად, 

EU-ში) მრავალგზის აღემატება გლობალიზაციას. ასეთია დიალექტიკა“ (მ. მაქსიმოვა) 

(იხ.: Максимова М. Глобализация и внешнеэкономические связи в исследованиях 

ИМЭМО//МЭ и МО - 2007.-№1. с.96-106). 
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რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაციის მნიშვნელოვანი სირთულის და 

შედარებითი ისტორიული მოკლევადიანობის გამო, მისი მრავალრიცხოვანი და მუდმივი 

ცვლილებები ძალიან ძნელია ერთმნიშვნელოვნად და საბოლოოდ გავმიჯნოთ 

ეკონომიკური ინტეგრაცია და მსოფლიო ეკონომიკის სხვა ტენდენციები და ფაქტორები. 

მაგრამ საზღვარი არსებობს. ის გადის იქ, სადაც ქვეყნების ურთიერთქმედება სხვადასხვა 

ფორმებისა და სფეროების მიხედვით რეგიონულ და სუბრეგიონულ დონეზე ახალ, 

კერძოდ - ეროვნული ეკონომიკების - ურთიერთშეღწევის და გადახლართვის 

თვისებრიობაში გადადის. 

თუ ინტეგრაციული გაერთიანება მესამე ქვეყნების მიმართ მკაცრ დისკრიმინაციულ 

ზომებს არ გამოიყენებს რეგიონული ინტეგრაცია არსებულ და ფორმირებად გლობალურ 

სასაქონლო ნაკადებს ვერ დაამახინჯებს. ამავე დროს ის ნიშნავს ეროვნული 

ეკონომიკების ურთიერთმორგებას, მათ გადაქცევას ერთიან კვლავწარმოებით პროცესად, 

რაც ვარაუდობს ქვეყანა-მონაწილეების განსაზღვრულ ტერიტორიულ ეკონომიკურ, 

სტრუქტურულ, ტექნოლოგიურ სიახლოვეს და მის რეგიონულ ხასიათს განმარტავს. 

ამგვარად, ერთი მხრივ, რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაცია სტიმულს აძლევს 

მსოფლიო მეურნეობის გლობალიზაციას, მეორე მხრივ - აფერხებს მას. 

ამ პროცესებს შორის განსხვავება ვლინდება შემდეგში: 

 შრომის საერთაშორისო დანაწილების, გლობალიზაციის და რეგიონული 

ეკონომიკური ინტეგრაციის არსებობის განვითარების თავისებურებებში. სეი 

გულისხმობს მეურნეობრიობის ახალი ფორმების გაჩენას, რომელიც 

საშუალებას იძლევა რეალური და პოტენციური კონკურენტები თანამედროვე 

ბაზარზე პარტნიორებად გადააქციონ. ამ პარტნიორების მიერ შეიძლება 

შეთანხმდეს ეკონომიკური და სოციალური პროგრამების რეალიზების 

ზომები, ერთად გადაწყვიტონ ამოცანები, რომელთა შესრულება სრული 

მოცულობით შეუძლებელია რამდენიმე ქვეყნის გაერთიანების, ძალისხმევის 

და რესურსების ინტეგრაციის გარეშე. 

 საქმიანობის სფეროს თავისებურება. სეი გულისხმობს: ბაზრების 

ინტეგრაციას და წარმოების ინტეგრაციას შრომის საერთაშორისო 

დანაწილების და ამ პროცესების ზეეროვნულ რეგულირებას; ქვეყანა-
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მონაწილეების ეროვნული კანონმდებლობის უნუფიკაციას კულტურული 

თავისებურებების და ტრადიციების უეჭველი გათვალისწინებით და არა 

მათი წალეკვა და განზავება; 

 გზებისა და ზემოქმედების ხარისხის სპეციფიკურობა როგორც ეროვნული 

ეკონომიკების, ასევე მთელი მსოფლიო მეურნეობის სტრუქტურაზე. სეი 

ნიშნავს ახალი ამოცანების განსაზღვრას, ეროვნული ეკონომიკების 

ნებაყოფლობიტ ჩართვას ერთიან საწარმოო კომპლექსში (კვლავწარმოებით 

პროცესში). თუ სეი გულისხმობს უპირატესად გაერთიანებას, რომელსაც 

საფუძვლად უდევს ორი დონე (მიკრო და მაკროეკონომიკური), მაშინ 

გლობალიზაციის პროცესები, ცენტრისკენულთან ერთად, მოიცავს 

ცენტრიდანულ მოვლენებსაც, რადგან ყველა ქვეყნის ინტერესებს ყოველთვის 

სულაც არ პასუხობს. გლობალიზაციამ მიგვიყვანა იმასთან, რომ ადამიანთა 

სულ უფრო მცირე რიცხვი სულ უფრო მეტ ძალაუფლებას ფლობს. 

კონცენტრაციის პროცესებმა მთელი დარგები მოიცვა. წარმოიშვა 

უზარმაზარი და მძლავრი კონგლომერატები, რომლებიც თითქმის არავითარ 

ზემოქმედებას არ ექვემდებარება. გლობალურ სივრცეზე მოვარდნილი 

ლიბერალური ბაზარი გამანადგურებლად ზრდის ზრვარს „ოქროს 

მილიარდის“ ქვეყნების აყვავებასა და მსოფლიოს დანარჩენი ნაწილის 

სიღარიბეს შორის; (გ.პ. ანილიონისი). 

 პარტნიორთა უფლებამოსილების მოცულობა, რომლებიც საერთაშორისო 

ეკონომიკურ პროცესებში მონაწილეობენ. რეგიონული ეკონომიკური 

ინტეგრაციის პირობებში იგულისხმება: პარტნიორთა თანასწორობა და 

მისწრაფება, აამაღლონ როგორც ქვეყნების, ასევე რეგიონების სოციალურ-

ეკონომიკური განვითარების დონე: ეროვნულ მეურნეობათა უფრო 

თანამედროვე სტრუქტურის ჩამოყალიბება და მათი ეფექტიანობის 

ამაღლება. გლობალიზაციის პირობებში დეკლარირებული ხდება 

თანასწორობის და ურთიერთხელსაყრელი თანამშრომლობის პრინციპები. 

მით უფრო, პრაქტიკაში ადგილი აქვს როგორც ცალკეული ქვეყნების 

სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების, ასევე მსოფლიო ეკონომიკასა და 
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საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობებში მათი როლის 

დიფერენციაციას. ძლიერდება „ცენტრის“ ქვეყნების პოზიციები 

საერთაშორისო ეკონომიკური და პოლიტიკურ ურთიერთობებში და 

მტკიცდება „პერიფერიების“ დამოკიდებული მდგომარეობა. ამას ხელს 

უწყობს მტპ, საერთაშორისო ეკონომიკური ორგანიზაციების საქმიანობა, 

მსოფლიო საფინანსო ბაზრის სტრუქტურა და ა.შ.; 

 ობიექტების მოცვის მაშტაბურობით, რომლებიც ამ პროცესებზე მოქმედებენ. 

მასშტაბურობაში იგულისხმება ობიექტების რიცხვი, აგრეთვე პროდუქციისა 

და მომსახურების სახეობების რაოდენობა, რომელიც შესაბამის ბაზარზე 

ხვდება. რეგიონულ ინტეგრაციულ ბლოკებში, როგორც წესი, მონაწილეობს 

ქვეყნების შეზღუდული რაოდენობა (შეიძლება ვილაპარაკოთ ერთგვარ 

უკუდამოკიდებულებაზე ბლოკის ეკონომიკურ ეფექტიანობასა და ქვეყანა-

მონაწილეების რაოდენობას შორის). გლობალიზაცია, 

ინტერნაციონალიზაცია და შრომის საერთაშორისო გაღრმავებული 

დანაწილება გულისხმობს: ამ პროცესებში განსხვავებული ზომით ყველა 

ქვეყნები ერთვებიან, და ამავე დროს და ამასთანავე მათი გავლენა 

სახელმწიფოებზე დიფერენცირებულია. (რუსეთის ინტეგრაცია მსოფლიო 

ეკონომიკაში: მონოგრაფია/ნ.პ. გუსაკოვას რედაქტორობით. -მ.:РУДН, 2007. -

გვ.6-33.). 

ინტეგრაციულ ბლოკში ყოველი კონკურენტული ქვეყნის შესვლისას  ეროვნული 

ეკონომიკის მზაობის ხარისხის მიხედვით სეი მთელ თავისი ობიექტურობით 

ნებაყოფლობით და ეტაპობრივად ხორციელდება. ამიტომ ქვეყნები ხშირად ელიან (და 

ხშირად ღებულობენ კიდევაც) პოზიტიურ ეფექტებს მშპ-ს, საქონელბრუნვის ზრდის და 

სხვ.სახით. გლობალიზაცია ხომ მსოფლიოს ქვეყნებს ლიბერალიზებული 

ურთიერთქმედების მოვლენათა მორევში „ითრევს“ მათი მზაობის ხარისხისგან 

დამოუკიდებლად. სუსტად განვითარებული ქვეყნებისათვის ასეთი „ძალადობრივი“ 

ჩათრევის შედეგი ხშირად ვიწრო და არაეფექტიანი სპეციალიზაციაა, უფრო მეტად 

ხელსაყრელობა მრეწველობის თვალსაზრისით განვითარებული პარტნიორებისათვის ეს 
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პირველ არ მოჰყავს მდგრადი სოციალურ-ეკონომიკური განვითატრებისაკენ, საგარეი 

დავალიანების და დამოკიდებულების ზრდა. 

მსოფლიო მეურნეობის განვითარების ზომით შრომის საერთაშორისო დანაწილება, 

სამეურნეო ცხოვრების ინტერნაციონალიზაცია, გლობალიზაცია და ეკონომიკური 

ინტეგრაცია ერთმანეთზე არსებით ზეგავლენას ახდენენ, განსაზღვრული ხარისხით 

სახეს უცვლიან ერთმანეთს.  

გლობალიზაციის ზეგავლენით იცვლება ასევე სეი-ს ადგილი და როლი მსოფლიო 

მეურნეობის სისტემაში რაც მოიცავს საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა 

სფეროების ურთიერთგავლენის ეფექტების აღრიცხვა და შეფასებას. 

ამასთან, ბევრი მკვლევარი, საერთაშორისო ინსტიტუტები, მათ შორის მსოფლიო 

ბანკი, თვლიან, რომ სეი აუცილებელია განვიხილოთ მხოლოდ ვაჭრობის მსოფლიო 

სისტემის კონტექსტში. (იხ.: Региональная интеграция и развитие/Морис Шифф, Л. Алан 

Уинтерс: თარგმანი ინგლისურიდან.; მსოფლიო ბანკი, - მ.: Вес мир, 2005. - გვ.31). 

თავის მხრივ, სეი, რომელიც ნიშნავს ეროვნული ეკონომიკების ერთმანეთთან 

შეწყობას და მათ ჩართვას ერთიან კვლავწარმოებით პროცესში, ზემოქმედებენ და სახეს 

ეცვლიან სეი-ს სხვა ფორმებს და მსოფლიო ეკონომიკას მთლიანად, ზემოქმედებენ მათში 

მიმდინარე პროცესებზე და მისი ევოლუციის, უპირველეს ყოვლისა სამეურნეო 

ცხოვრების ინტერნაციონალიზაციის და გლობალიზაციის ტენდენციებზე. მას ახლავს 

დანახარჯი და სარგებელი, ახდენენ რა ზემოქმედების - კონკურენტულ ბრძოლაზე, 

ვაჭრობის მოდელებზე ან სამრეწველო წარმოების განლაგებაზე, კაპიტალისა ფა სამუშაო 

ძალის ტრანსსასაზღვრო ნაკადებზე, საფინანსო, საკრედიტო და სავალუტო სფეროების 

ცვლილებათა ინიცირებაზე. 

სეი-ს ზეგავლენა მსოფლიო და ეროვნულ ეკონომიკაზე მრავალმიმართულებიანი 

და წინააღმდეგობრივია. გლობალურ დონეზე ის არღვევს მსოფლიო ეკონომიკური 

სივრცის მთლიანობას რეგიონის ეკონომიკური ცენტრის (ბლოკის) სასარგებლოდ; 

იქმნება ამა თუ იმ სახელმწიფოს ყველაზე განვითარებული სახელმწიფოების ჯგუფის 

ზეგავლენის ვრცელი ზონები. უკანასკნელი, თავისებურ ინტეგრაციული ცენტრი ხდება. 

მათ ირგვლივ ჯგუფდებიან სხვა სახელმწიფოები. მესამე ქვეყნებთან მიმართებაში 
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დგინდება დისკრიმინაციული წესები და შეზღუდვები, ამ პროცესმა „ჩაკეტილი 

რეგიონალიზმის“ სახელწოდება მიიღო. 

ინტეგრირებული რეგიონები მეტოქეობენ უკვე გლობალური მასშტაბით, კიდევ 

უფრო მაღალ დონეზე, ოპერირებენ რა რაოდენობრივად და თვისობრივად მეტი 

რესურსებით. მაშასადამე, კონფროტაციის ხარისხიც ძლიერია რაც უფრო აქტიური და 

გლობალურია რეგიონული ინტეგრაციის პროცესები (რეგიონალიზმი), მით მეტია 

ინტეგრაციული სივრცის სიშორე. რომ არა მუდმივად გაღრმავებადი 

ინტერნაციონალიზაცია, რომელიც ყველა სახელმწიფოებს მოიცავს  რომელიმე 

ინტეგრაციული ბლოკისადმი მათი დამოკიდებულების და მისი უახლოესი 

ზემოქმედების მიუხედავად, მსოფლიო რამდენიმე კონფლიქტურ რეგიონად (რეგიონულ 

ბლოკად) დაიყოფოდა. 

თუ დისკრიმინაციული ზომები არ გამოიყენება, რეგიონული ინტეგრაცია ხელს არ 

უშლის მსოფლიო ეკონიმიკის განვითარებას, სტიმულს აძლევს რა კონსოლიდაციის 

პროცესებს მსოფლიო მასშტაბით. ამას განაპირობებს ინტეგრაციის ახალი პრინციპი - ღია 

რეგიონალიზმი. 

ღია რეგიონალიზმის პირობებში ინტეგრაცია ჩამოყალიბდება „გარდაქმნილი და 

კონცენტრირებული ინტერნაციონალიზაციის ქმედით ფორმად და გამოიწვევს: 

 მსოფლიოს ქვეყნების ფუნქციონალური ურთიერთკავშირისა და 

ურთიერთდამოკიდებულებების ფისობრივი რაოდენობრივი ზრდის 

ობიექტურ ტენდენციის გაზრდას და მათ თანამშრომლობას სამეურნეო 

ცხოვრების ყველა სფეროში მთელი სიგრძე-სიგანით (როგორც რეგიონულ, 

ასევე მსოფლიო დონეზე); 

 მტპ-ს გავრცელებას; 

 მსოფლიო ეკონომიკაში სოციალურ-ეკონომიკურ პროგრესს, როგორც 

ბლოკის წევრი ქვეყანა - პარტნიორების დადებითი ზემოქმედების შედეგს. 

სეი ინტეგრაციული ბლოკის ქვეყანა-მონაწილეებზე არსებით ზეგავლენას ახდენს 

და ქვეყნებზე, რომლებიც მათში არ მონაწილეობენ. ქვეყნის დონეზე სეი ქმნის პირობებს: 

 ეროვნულ ეკონომიკებზე გლობალიზაციის ნეგატიური ზეგავლენის 

აღმოფხვრისთვის; 
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 ნაკლებად განვითარებული ქვეყნების მხარდაჭერას (და არა ზეწოლას) და 

მათი ძირითადი სოციალურ-ეკონომიკური პროცესების გამოთანაბრებას. 

 მათი რესურსების უფრო სრულ და რაციონალურ გამოყენებას, რაც 

ჩვეულებრივ გლობალურ კონკურენციაში და ამ საფუძველზე, 

დამოკიდებული მონაწილისთვის მიუწვდომელია. 

 ინტეგრირებულ ქვეყნებში სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესის (თუმცა 

გამონაკლისებიცაა). 

ინტერნაციონალიზაციისა და გლობალიზაციისგან განსხვავებით სეი გულისხმობს 

ინტეგრაციულ გაერთიანების პროცესში ქვეყნების ნებაყოფლობით ჩართვას, მათი 

ეფექტებისა და გარკვეული ზეგავლენის გათვალისწინების შესაძლებლობებს. 

ამასთანავე, ინტეგრაციული ურთიერთქმედების ჰარმონიული ტიპის ფორმირება -  

როგორც ბლოკის ერთიანი ეკონომიკური სივრცის, ასევე ცალკეული ეროვნული 

მეურნეობების მტკივნეული და ხანგრძლივი პროცესია. მას შეუძლია მიგვიყვანოს 

(მივყავართ) ქვეყანა-მონაწილეების ინტერესების შეჯახებამდე და მათ შორის 

წინააღმდეგობის გამწვავებამდე. თუ წინააღმდეგობები არ გადაიჭრება, ინტეგრაციული 

ბლოკი, როგორც წესი, დაბალი აქტიურობით (ან სულაც სრული არარსებობით, 

ფორმალური არსებობით) გამოირჩევა.თუ წინააღმდეგობა გადაიჭრება, პოზიტიური 

ცვლილებები, როგორც წესი, - დამახასიათებელი მოვლენაა. ციკლური განვითარება 

დამახასიათებელია ინტეგრაციული ბლოკებისთვისაც, როგორც მეურნეობის 

სუბიექტებისთვის. 

ამგვარად, სეი პროცესის შესწავლის ძირითადი თავისებურებაა პრინციპულად 

ახალი ეკონომიკური შედეგების გამოვლენა, რომელსაც შეუძლია მძლავრად აისახოს 

ინტეგრირებადი რეგიონის ან მთელი მსოფლიო თანამეგობრობის ცალკეული ქვეყნების 

კონკრეტული სტატისტიკურ და/ან დინამიურ მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებში, 

რომლებიც ახასიათებენ როგორც სამეურნეო ცხოვრების ინტერნაციონალიზაციის 

განხორციელების, ასევე თვით ინტეგრაციის სიმწიფის ხარისხს. 
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დასკვნები 

 

1. სეი - თანამედროვე ეტაპზე სამეურნეო ცხოვრების ინტერნაციონალიზაციის 

უმაღლესი საფეხური, სახელმწიფოთა ეკონომიკური გაერთიანებაა, რომელიც 

სპეციალური შეთანხმებების შესაბამისად მოქმედებს და აქვს თავისი ორგანიზაციულ 

სტრუქტურა (ზოგჯერ წარმოდგენილია ზეეროვნული წარმონაქმნით). სეი ყველაზე 

ფართო გაგებით - სახელმწიფოთა გაერთიანებაა, რომელიც: 

 ვლინდება საწარმოო ზალების ევოლუციის, შრომის საერთაშორისო 

დანაწილების ევოლუციის, მსოფლიო ეკონომიკის და საერთაშორისო 

ეკონომიკური ურთიერთობების ინტერნაციონალიზაციის და 

გლობალიზაციის შედეგად, ამ უკანასკნელთა საბაზრო ხასიათის პირობებში; 

 აქვს სულ უფრო მზარდი მნიშვნელობა როგორც ქვეყნის, ასევე გლობალურ 

დონეზე; 

 გამოდფის როგორც მსოფლიო ეკონომიკისა და საერთაშორისო ეკონომიკური 

ურთიერთობების განვითარების თანამედროვე ეტაპის დამახასიათებელი 

თავისებურება (ფაქტორი); 

 არარებს ობიექტურ და მთლიანად შეუქცევად, მაგრამ რეგულირებად 

ხასიათს; 

 მჭიდროდაა დაკავშირებული მსოფლიო ეკონომიკის და საერთაშორისო 

ეკონომიკური ურთიერთობების სხვა კატეგორიებთან, მათზე ახდენს 

გარკვეულ ზემოქმედებას და მათი ევოლუციის ზეგავლენით თვითონაც 

ტრანსფორმირდება; 

 მიმდინარეობს საწარმოს დონეზე (მიკროდონეზე) და სახელმწიფოთა 

დონეზე (მაკროდონეზე). 

შრომის საერთაშორისო დანაწილების, ინტერნაციონალიზაციის და 

გლობალიზაციის პროცესები აუცილებელია განვიხილოთ როგორც სეის წარმოშობისა და 

განვითარების ობიექტური საფუძვლები (პირობები), ასეთი ინტეგრაცია კი - მათი 

ინტენსიფიკაციისა და გაღრმავების შედეგი (ობიექტური და გარდაუვალი). 

ინტეგრაციული დაჯგუფებების ფორმირებისა და განვითარების პროცესში 
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მნიშვნელოვან როლს თამაშობს სახელმწიფოთა პოლიტიკური ნება და საზოგადოებრივი 

აზრი. 

2. სეი - სახელმწიფოთა, ეკონომიკური აგენტების, სამეურნეო, სამართლებრივი, 

კულტურული და სხვა სფეროების ფართო საქმიანობაა, რომელიც მიმართულია 

ეროვნული ეკონომიკების (წარმოების, მომსახურების, ფინანსების, ტრანსპორტის, 

სამუშაო ძალის) ურთიერთშეწყობის და ურთიერთშეღწევის ეროვნული 

სახალხომეურნეობრივი კომპლექსების ერთ მთლიანად მაქსიმალური გაერთიანების 

დასახული ამოცანების შესაბამისად ინტეგრირებადი ქვეყნების ფარგლებში ერთიან 

კვლავწარმოებით პროცესებში მათი ჩართვაა. 

3. სეი-ს ობიექტებია - საქონელი და მომსახურება, მატერიალურ-ფულადი და 

შრომითი რესურსები, რომელიც საწარმოო და სამეცნიერო-ტექნიკური 

თანამშრომლობისა და გაცვლის საგნად გვევლინება. სეი-ს სუბიექტებია - ეკონომიკურად 

გამოცალკევებული მხარეები, რომლებიც ახორციელებენ საერთაშორისო საწარმოო და 

სამეცნიერო-ტექნიკურ თანამშრომლობას და გაცვლას. 

4. საერთაშორისო (რეგიონული) ეკონომიკური ინტეგრაცია გაერთიანებულ 

სახელმწიფოთა უფრო მაღალ კონკურენტუნარიანობას გლობალური მასშტაბით. ეს 

აძლიერებს კონკურენტულ ბრძოლას ინტეგრირებულ ეროვნულ მეურნეობებს და 

ინტეგრაციულ დაჯგუფებებს შორის. ამასთან, ინტერნაციონალიზაცია არა მარტო 

აჩერებს რეგიონული ეკონომიკური დაჯგუფებებვის გამიჯვნის პროცესს, არამედ 

საბოლოოდ გამორიცხვას საბოლოოდ, წარმოშობს რა სულ უფრო მჭიდრო ეკონომიკურ, 

სამეცნიერო-ტექნიკურ და სხვა კავშირებს რეგიონულ დაჯგუფებებს შორის, რომლებიც 

მსოფლიოს სხვადასხვა  კონტინენტზე იქმნება. 

5. რეგიონული დაჯგუფებების ეკონომიკური პოლიტიკისათვის, უეჭველია, 

დამახასიათებელია პროტექციონული ნიშნები მესამე ქვეყნების მიმართ. მაგრამ თუ ასეთ 

დაჯგუფებების ქვეყანა-წევრები არ გამოიყენებენ მესამე ქვეყნების მიმართ 

დისკრიმინაციულ ზომებს საქონლით, მომსახურებით ვაჭრობაში, წარმოების 

ფაქტორების მოძრაობაში, საგარეო ეკონომიკური კავშირები მსოფლიოს დანარჩენი 

სახელმწიფოების მიმართ არ გართულდება და რეგიონალიზმი მსოფლიო ეკონომიკის 

განვითარებისთვის არ გახდება ნეგატიური ფაქტორი. 



37 
 

თემა 2. საერთაშორისო ეკონომიკური ინტეგრაციის თეორიული კონცეფციები 

 

2.1. საერთაშორისო ეკონომიკური ინტეგრაციის ძირითადი ეკონომიკური კონცეფციების 

და სკოლების მიმოხილვა 

  

ეკონომიკური ცხოვრების ყოველი მოვლენა, იძენს რა განსაზოგადოებრიობის 

ამათუ იმ ხარისხს, თეწორიულ დონეზე გააზრებას და თეორიულ დასაბუთებას 

მოითხოვს. სეი-ს განვითარების სპეციფიკამ  XX ს. მეორე ნახევარში ეკონომიკაში 

ინტეგრაციული პროცესების კონცეფციების დამუშავების და მათი შესწავლის 

მიდგომების დამუშავების, მდგრადი ეკონომიკური განვითარების პოზიციების 

თვალსაზრისით მათი აუცილებლობის და მიზანშეწონილობის დასაბუთების 

აუცილებლობამდე მიგვიყვანა. 

პირველი ცდები საბაზრო ეკონომიკის ქვეყნების ინტეგრაციული განვთარების 

თეორიული გააზრებისა და პრაქტიკული აუცილებლობის დასაბუთებისთვის 

განეკუთვნება 1950-1960-იან წლებს. ამ პერიოდან დაწყებული და შემდგომში,  სეი-ს 

პრობლემებით ინტერესედებოდნენ ისეთი მეცნიერები, როგორც ი. ვაინერი, ჯ. მიდი, რ. 

ლიფსეი,ფ. გერელსი, ა. პრედოლი, ვ. რეპკე, მ. ალე, ჟ. რუეფფი, პ. შუმანი, უ. ხალშტაინი, ე. 

დიუკლო, ა. სპინელი, მ. პანიჩი, ე. ბენუა, ჟ. მონე, რ. შუმანი, კ. ადენაუერი, ა. გასპერი, კ. 

დოიჩი, დ. პუჩალა, რ. ჰოპკინსი, პ. რობსონი, დ. მიტრალი, ლ. ჰობჰაუსი, ლ. ვულფი, გ. 

კოული და სხვ. 

სეი-ს ტრადიციული თეორია ვარაუდობს მის განვითარების უპირატესად 

ეკონომიკურ წანამძღვრებს საბაჟო კავშირის ფორმირების თვალსაზრისით; იგულისხმება 

სავაჭრო ბარიერების გაუქმება, განსაზღვრული მაკოორდინირებელი რეგლამენტების 

შექმნა და ა.შ. ამ თეორიების შესაბამისად ეგრეთწოდებული სეი-ს სტატიკური ეფექტები 

მიანიშნებენ სასაქონლო ნაკადების შექმნას ბაზრის გაფართოების გზით როგორც ქვეყანა 

მონაწილეების საბაჟო კავშირის ტერიტორიაზე, ასევე სხვა ეროვნული ეკონომიკების 

ტერიტორიებზე. ამ თეორიების საკვანძო ცნებები გახდნენ ისეთი კატეგორიები, როგორც 

„trade creation“ და “trade diversion”, რომლებიც ვაჭრობის პრინციპების შესაბამის 

დამუშავებას აღნიშნავდნენ ახალი სასაქონლო ნაკადების შექმნას და ვაჭრობის 
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დივერსიფიკაციას, სასაქონლო ნაკადების დივერსიფიკაციას. სეი-ს ტრადიციული 

თეორიების დებულებების შესაბამისად მის პროცესში იქმნება ახალი სასაქონლო 

ნაკადები ინტეგრაციული გაერთიანების წევრ-ქვეყნებს შორის, რომელიც უფრი ძვირი 

საქონლის ანალოგიურ საქონელთა წარმოების ქვეყნის შიგნით ათავსებს. 

თანდათანობით, გაერთიანების შიგნით წარმოებული საქონელი, ავიწროებს 

ეკონომიკურად ნაკლებად საქონელს მესამე ქვეყნებიდან. 

ინტეგრაციული გაერთიანების ფარგლებში ახალი სასაქონლო ნაკადების შექმნის, 

და მაშასადამე, ქვეყანა მონაწილეებში კეთილდღეობის და ეკონომიკის სპეციალიზაციის 

ზრდის შედეგად, მაღლდება მათი ეფექტიანობა. ამას მივყავართ ინტეგრაციული 

გაერთიანების ქვეყანა-მონაწილეების კონკურენტული უპირატესობის შექმნამდე 

მსოფლიო მეურნეობის ფარგლებში. 

სეი-ს ტრადიციული თეორიის ძირითად ნაკლად უნდა ჩაითვალოს ის, რომ ის 

ძალიან ზოგადია და ინტეგრაციულ გაერთიანებაში შემავალი  ქვეყნების ეკონომიკების 

განვითარების თავისებურებებს მხოლოდ ყველაზე ზოგად, სტანდარტულ დონეზე 

განიხილავს. ამავე დროს ინტეგრაციული პროცესების განვითარების პრაქტიკაში, 

ეკონომიკაში ხშირად გვხვდება სიტუაცია, როცა არაინტეგრირებული ქვეყნები ისეთივე 

ეკონომიკურ მაჩვენებლებს აღწევენ, როგორც ინტეგრირებულნი, საგარეოეკონომიკურ 

პოლიტიკაში ახალი სასაქონლო ნაკადების შექმნის ვაჭრობის დივერსიფიკაციის და 

საგარეოსავაჭრო ურთიერთობების ლიბერალიზაციის ისეთივე პრინციპების 

გამოყენებით. ღებულობენ რა ინტეგრირებული ქვეყნების მსგავს უპირატესობებს 

საერთაშორისო ვაჭრობაში, არაინტეგრირებული ქვეყნები რჩებიან ინტეგრირებული 

ქვეყნების სამართლებრივი ველის გარეთ და თავის თავზე მრავალი ინტეგრატორ 

განპირობებული ბარიერების ზეწოლას არ განიცდიან რომელიც არაა დაკავშირებული 

ეკონომიკასთან. 

სხვა სეი-ს კვლევის სკოლის წარმომადგენლები (ლ. კეოჰანე, პ. რობსონი, მ. 

დიუვათრიპონი და სხვ.) ინტეგრაციის მადომინირებულ დეტერმინანტის სახით 

არაეკონომიკური ხასიათის ფაქტორები გამოყვეს. კერძოდ, ისინი საუბრობენ იმის 

შესახებ, რომ ინტეგრაციული გაერთიანებები ქვეყნებს აძლევენ უფრო მაღალი 

თავდაცვისუნარიანობის  უზრუნველყოფის საშუალებას, გახდნენ „მსოფლიო ელიტის’ 
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ნაწილი, აიმაღლონ ქვეყნის პოლიტიკური პრესტიჟის სტატუსი საერთაშორისო არენაზე. 

მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკური ფაქტორები არსებით როლს თამაშობენ სეი-ს 

განვითარებასა და გაღრმავებაში თანამედროვე ეტაპზე, მათ განხილვას როგორც 

წამყვანისა ქვეყნების მისწრაფებისას, შექმნან ინტეგრაციული გაერთიანებები, საკმაოდ 

დამაჯერებელი საფუძველი არ გააჩნია. 

კიდევ ერთი მიდგმის მომხრეები სეი-ს ბუნების კვლევისას, ყურადღების აქცენტი 

გადააქვთ იმაზე, რომ ინტეგრაციული გაერთიანებები საშუალებას აძლევენ ქვეყანა-

მონაწილეებს დაისახონ საერთო ერთობლივი მიზნები და დაამუშაონ მათი მიღწევის 

გზები. ასეთ მიზნებს მიეკუთვნება მაკროეკონომიკური პოლიტიკისათვის 

სტანდარტული დასაქმების, წარმოების მოცულობის ზრდის, სოციალური 

სტაბილურობის უზრუნველყოფის და ა.შ. ორიენტირები. ამ კონცეფციის მომხრეები 

აღნიშნავენ, რომ ეროვნული მთავრობების მონაწილეობა ინტეგრაციულ გაერთიანებებში 

მაკროეკონომიკური სტრატეგიის და გადაწყვეტილებების დამუშავების საშუალებას 

იზლევა, მათი ეფექტიანობა მაკროეკონომიკურ გადაწყვეტილებათა იზოლირებული 

მიღებით ამაღლდეს, და ამიტომ ინტეგრაცია აღმოცნდეს უფრო ეფექტიანი, ვიდრე 

არაინტეგრირებული სახელმწიფოს მიერ რეალიზებული საგარეო ლიბერალური 

ვაჭრობის პოლიტიკა. ამ მიდგომის კრიტიკოსები ყურადღებას იმას აქცევენ, რომ 

სახელმწიფოთა ურთიერთკავშირის გაძლიერების ზომით მაკროეკონომიკურ 

გადაწყვეტილებათა მიღებისას სახელმწიფოთაშორის გარდუვალად წარმოშობა 

წინააღმდეგობები „სახელმწიფოს ეროვნული ეფექტის მიღწევის გამოდევნების“ გამო, 

მაგრამ კრიტიკოსები არ უარყოფენ კოოპერაციიოს მაღალი დონის მიღწევის 

შესაძლებლობებს ინტეგრაციულ გაერთიანების ფარგლებში. 

უფრო გვიანდელ ნამუშევრებში სეი-ს კვლევის სფეროში ნავარაუდევია, რომ 

ქვეყნები ინტეგრაციისკენ ისწრაფვიან წარმოშობა წინააღმდეგობები „სახელმწიფოს 

ეროვნული ეფექტის მიღწევის გამოდევნების“ გამო, მაგრამ კრიტიკოსები არ უარყოფენ 

კოოპერაციის მაღალი დონის მიღწევის შესაძლებლობებს ინტეგრაციული გაერთიანების 

ფარგლებში. 

უფრო გვიანდელ ნამუშევრებში სეი-ს კვლევის სფეროში ნავარაუდევია, რომ 

ქვეყნები ინტეგრაციისკენ ისწრაფვიან „შეზღუდულობის ფაქტორის“ დაძლევის მიზნით 
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(ყოველ ცალკე აღებულ ეროვნულ ეკონომიკაში წარმოების ყველა სახის ფაქტორები 

შეზღუდულია). სწორედ შეზღუდულობის ფაქტორი, როგორც ამტკიცებენ აღნიშნული 

კონცეფციის მომხრეები, უზრუნველყოფდა წარმოების მასშტაბების ზრდას, სასაქონლო 

დიფერენციაციის, ახალი ტექნოლოგიების განვითარების ინტეგრაციის პროცესში. 

აღნიშნული მიდგომის დასაბუთებისთვის, რიგი სპეციალისტებისა (პ. რობსონი, ა. 

რიუგმანი) აღნიშნავენ, რომ წარმოების მასშტაბების ზრდა, როგორც ინტეგრაპიის 

პირდაპირი შედეგისა, მიმდინარეობს ეგრეთწოდებული სტატიკური ფაქტორების 

(საწარმოთა სიდიდის) და დინამიკური ფაქტორების (მოწინავე საწარმოო 

ტექნოლოგიების და სხვა ეკონომიკური სისტემების აღქმის) შედეგად, რომლებიც 

ეკონომიკურ სუბიექტებს საშუალებას აძლევენ ფართოდ გამოიყენონ დიდი მოცულობის 

ბაზრის შესაძლებლობები, მათ შორის წარმოების უფრო ეფექტიანი ორგანიზაციის გზით. 

აღნიშნული დებულება თვალსაჩინოდაა ილუსტრირებული არსებული 

მონაცემებით ევროპულ კავშირის (ეკ) ვაჭრობის თავისებურებების შესახებ: საქონელთა 

სპექტრის მიხედვით, რომელთაც ეკ-ს ქვეყანა-მონაწილეები ერთმანეთთან ვაჭრობენ, 

დანიშნულების მიხედვით ანალოგიური ნომენკლატურა ძალიან დიდია, რომლებიც 

განსხვავდებიან დიზაინით, ხარისხობრივი მახასიათებლებით და ა.შ. თანამედროვე 

ბაზარი ეკონომიკური სუბიექტებისაგან მოითხოვს ტექნოლოგიების მუდმივ 

განვითარებას, რაც კანონზომიერად იზიდავს დანახარჯების ზრდას სამეცნიერო 

საინფორმაციო და ორგანიზაციულ კონსტრუქტორული სამუშაოების (სსოკს) მკვეთრ 

ზრდას, მაგრამ საერთაშორისო ინტეგრაცია საშუალებას იძლევა, გაზრდიან რა სსოკს 

დანახარჯთა აბსოლუტურ სიდიდეს, შეამცირონ მათი წილი დანახარჯების 

სტრუქტურაში სსოკს ერთობლივი განხორციელების და დაფინანსების შედეგად ქვეყნის 

მიერ და მათი შედეგების ერთობლივი გამოყენებით. 

მიუხედავად იმისა, რომ სეი-ს ყოველი განხილული კონცეფცია სარწმუნოების 

გარკვეული ხარისხით და მიზანშეწონილობით ხასიათდება, მთლიანად სეი-ს კვლევები 

შემდეგი ნაკლოვანებებით ხასიათდება: 

 მიუხედავად იმისა, რომ ცხადი სახით სეი-ს პროცესები თითქმის ნახევარ 

საუკუნეზე მეტია ვითარდება, დღესდღეობით სეი-ს ერთიანი კონცეფცია 

შემუშავებული არაა; 
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 სეი-ს არსებულ კონცეფციებში გათვალისწინებული არაა ისტორიული 

კონტექსტი, მაშინ როდესაც ეს უკანასკნელი არსებითზე-გავლენას ახდენს 

ინტეგრაციის მიზეზებზე, ფაქტორებზე, წანამძღვრებზე და პროცესებზე, 

წინასწარ განსაზღვრავს რა ინტეგრაციის სხვადასხვა ბუნებას დროის 

სხვადასხვა პერიოდების, სხვადასხვა რეგიონების, სხვადასხვა 

ინტეგრაციული გაერთიანებების მიხედვით. 

 

 

2.2. საერთაშორისო ეკონომიკური ინტეგრაციის გაგების და ინტეგრაციული მექანიზმის, 

შეფასების თეორიული მიდგომები 

  

საერთაშორისო ეკონომიკური ინტეგრაცია განიხილება (განსაკუთრებით 

დასავლეთევროპული ვარიანტი) როგორც სამდონიანი მოდელი. მიკროდონეზე, ე.ი. 

კორპორატიულ დონეზე, როცა ცალკეული კომპანიები შედიან პირდაპირ კავშირებში და 

ავითარებენ ინტეგრაციულ პროცესებს. 

სახელმწიფოთაშორის დონეზე, როცა სახელმწიფოთა მიზანმიმართული საქმიანობა 

(კოლექტიური ან ცალმხრივი) უზრუნველყოფს შრომისა და კაპიტალის ინტეგრაციულ 

პროცესებს ამა თუ იმ ქვეყნების ჯგუფების ფარგლებში, უზრუნველყოფენ 

განსაკუთრებული ინტეგრაციული ინსტრუმენტების ფუნქციონირებას. 

ეკონომიკური თეორიის კლასიკოსები (სმითი, რიკარდო, მილი) თავისუფალი 

ვაჭრობის (ფრიტრედერლიბის) მომხრეები იყვნენ. საგარეო ვაჭრობისადმი მათ მიდგომას 

საფუძვლად უდევს ქვეყნის სარგებლობის, წარმოების სპეციალიზაციის და საქონელთა 

გაცვლის პრინციპი შრომის საერთაშორისო დანაწილების ბაზაზე. ეს მიდგომა 

საფუძვლად უდევს საერთაშორისო ეკონომიკურ ინტეგრაციას, თუმცა მასში სხვადასხვა 

მიმართულებები არსებობს. 

ეს მიმართულებები განსხვავდება, უპირველეს ყოვლისა, ინტეგრაციული 

მექანიზმის სხვადასხვა შეფასებების მიხედვით. ასე, ადრეული ნეოლიბერალიზმის 

წარმომადგენლები (ვ. რეპკე, მ. ალე) სრულ ინტეგრაცია წარმოედგინათ როგორც 

ერთიანისაბაზრო სივრცე რამდენიმე ქვეყნის ფარგლებში, სადაც სტიქიური საბაზრო 
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ძალები მოქმედებენ სახელმწიფო პოლიტიკისა და ეროვნული და საერთაშორისო 

საკანონმდებლო აქტების მიუხედავად. გვიანი ნეოლიბერალიზმის წარმომადგენლები (ბ. 

ბალასა) მეტ ყურადღებას აქცევდნენ ინტეგრაციის ევოლუციას, რომელიც ეფუძნება 

სხვადასხვა ქვეყნებში ეკონომიკური და პოლიტიკური პროცესების განვითარებას. ბ. 

ბალასა ინტეგრაციას განსაზღვრავდა როგორც პროცესს და როგორც მდგომარეობას. 

როგორც პროცესის გაგების თვალსაზრისით, ინტეგრაციუა ნიშნავს დისკრიმინაციული 

ბარიერების აღმოფხვრას სხვადასხვა სახელმწიფოების ეკონომიკურ ურთიერთობებში, 

ხოლო მდგომარეობის თვალსაზრისით ინტეგრაცია - დისკრიმინაციის სხვადასხვა 

ფორმების არარსებობაა. 

კორპორაციონალიზმის მომხრეები (ს. როლფი, უ. როსტოუ) თვლიდნენ, რომ 

საერთაშორისო ეკონომიკის ინტეგრირების უზრუნველყოფის უნარი აქვს არა საბაზრო 

მექანიზმს და სახელმწიფო რეგულირებას, საერთაშორისო კორპორაციებს, რომელთა 

ფუნქციონირება უზრუნველყოფს მსოფლიო ეკონომიკის რაციონალურ დაბალანსებულ 

განვითარებას. 

სტრუქტურალიზმის წარმომადგენლების (გ. მიურდალი) მიერ ეკონომიკური 

ინტეგრაცია განიხილებოდა როგორც ინტეგრაციის განვითარების ცენტრების ქვეყნებით 

მსხვუილი ფირმების და მრეწველობის მთელი დარგების, სტრუქტურული გარდაქმნების 

პროცესი. ამ გარდაქმნათა შედეგი, მათი აზრით, ხდება თვისობრივად ახალი 

ინტეგრაციული სივრცე უფრო სრულყოფილი სამეურნეო მექანიზმით. 

ნეოკეინზიანელები (პ. კუპერი) თვლიდნენ, რომ ფართო საერთაშორისო 

ეკონომიკური ურთიერთქმედების მრავალფეროვანი სარგებლობა, ამავე დროს ყოველი 

ქვეყნისთვის მაქსიმალური თავისუფლება, აუცილებელია შეთანხმდეს ინტეგრირებადი 

ქვეყნების საგარეო პოლიტიკასთან ეკონომიკური ინტეგრაციის ორი შესაძლო ვარიანტის 

ოპტიმალური შეწყობის მისაღწევად: 

ა) სახელმწიფოთა გაერთიანება მათი სუვერენიტეტის შემდგომი დაკარგვით და 

ეკონომიკურ პოლიტიკათა ურთიერთშეთანხმებით; 

ბ) ინტეგრაცია ეროვნული ავტონომიის მაქსიმალური დაცვით. 

დირიჟიზმის თეორიტიკოსები (ი. ტინბერგენი, პ. სანვალდი, ი. შტოლერი), 

უარყოფენ რა საბაზრო მექანიზმის გადამწყვეტ როლს ინტეგრაციულ პროცესებში, 



43 
 

გვთავაზობენ, საერთაშორისო ინტეგრაციული სტრუქტურების ინტეგრირება 

შესაძლებელია მათი მონაწილეების მიერ საერთო ეკონომიკური პოლიტიკის 

შემუშავებით და შეთანხმებული სოციალური კანონმდებლობით საერთაშორისო 

ეკონომიკის ოპტიმალური სტრუქტურის შექმნის მიზნით, რომელიც აღმოფხვრის 

ხელოვნურ ბარიერებს და შეგნებულად შემოიღებს კოორდინაციისა და ენიფიკაციის 

სასურველ ელემენტებს. 

გარკვეული დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ XX საუკუნის მეორე 

ნახევრიდან გამოჩნდა ბევრი კვლევები, რომლებიც ეძღვნება მსოფლიო ინტეგრაციული 

პროცესების თეორიულ საფუძვლებს და მის პრაქტიკას. მათ შორის შეიძლება გამოვყოთ: 

საბაზრო ინტეგრაციის კონცეფცია (ბ. ბალასა, კ. კრემერი, ტ. სტიცოვსკი,  ბ. ოლინი). 

მისი არსია ქვეყნებს შორის ეკონომიკური გაცვლის ლიბერალიზაცია, ეროვნული 

ბარიერების გაუქმება საერთო ბაზრის და კონკურენციის სრული თავისუფლების სექმნის 

მიზნით; 

„მართვადი ინტეგრაციის“ კონცეფცია, რომელიც წამოაყენეს ი. ტიბერგენმა, ა. 

ფილიპმა და სხვებმა, ეფუძნება ინტეგრაციულ სტრუქტურებში აქტიურ მონაწილეობას 

საერთაშორისო ეკონომიკური გაცვლის დაინტეგრირებული ქვეყნების შიგა 

ეკონომიკური განვითარების სფეროში. ამასთან, სწავლულები აქცენტს აკეთებენ 

ეკონომიკური და შემდეგ სახელმწიფოთა პოლიტიკური კავშირის გარდუვალ შექმნაზე, 

შესაბამისი ზეეროვნული სტრუქტურებით; 

„კომპრომისების კონცეფცია“ (პ. უოლასი, ე. ჰაასი და სხვ.) ინტეგრაციას განიხილავს 

როგორც სხვადასხვა გაერთიანებების (კოალიციების) შექმნის პროცესს ნებაყოფლობით 

და კომპრომისულ საფუძველზე. 

             რეგიონულ ინტეგრაციაში მონაწილე ქვეყნების სხვადასხვა კლასიფიკაცია 

 

 მსოფლიოში არის 194 სუვერენული სახელმწიფო, 61 დამოუკიდებელი ტერიტორია 

და 6 სადავო ტერიტორია. საერთაშორისო სტატისტიკაში ხშირად იყენებენ ცნებას 

`ქვეყანა~ და არა `სახელმწიფო~; სავალდებულო არაა, ქვეყანას ჰქონდეს პოლიტიკური 

დამოუკიდებლობა. პოლიტიკურ-გეოგრაფიული თვალსაზრისით, ქვეყანა _ ეს 
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ტერიტორიაა, რომელსაც აქვს სახელმწიფო სუვერენიტეტის მქონე განსაზღვრული 

საზღვრები. თუმცა საერთაშორისო სტატისტიკის თვალსაზრისით, რომელიც ასახავს 

მსოფლიო ეკონომიკის რაოდენობრივ ზომას, ცნება `ქვეყანა~ შეიძლება გამოიყენებოდეს 

ეკონომიკური გაგებით და ემთხვეოდეს ცნება `ეკონომიკას~, მაგრამ გაიგივებული არაა  

ცნებასთან `სახელმწიფო~. იგი შეიძლება ნიშნავდეს სახელმწიფოს ტერიტორიის ნაწილს, 

როგორც, მაგალითად, ტაივანი და ჰონგ კონგი, რომლებიც ჩინეთის შემადგენლობაში 

შედის. ტაივანი ჩინეთის ადმინისტრაციული ოლქია სხვა სუბიექტებთან ერთად. ჰონგ 

კონგი _ ეს ტერიტორია სიანგანის ინგლისური სახელწოდებაა; იგი დიდმა ბრიტანეთმა 

იჯარით აიღო ჩინეთისგან 1898 წელს. ჩინეთ-ინგლისის დეკლარაციის თანახმად (1984წ. 

სექტემბერი), 1997 წლის ივლისში ჰონგ კონგში აღდგა ჩინეთის სუვერენიტეტი. 

დღესდღეისობით ჰონგ კონგი მიეკუთვნება დამოუკიდებელ ტერიტორიათა რიცხვს, არის 

ნახევრად ავტონომიური სუბიექტი, რომელიც არსებობს საერთაშორისო შეთანხმების 

თანახმად და ჰყავს საკუთარი მთავრობა ჩინეთის სახალხო რმშპუბლიკისგან 

განცალკევებით. მიუხედავად იმისა, რომ ტაივანი და ჰონგ კონგი პოლიტიკურ-

ადმინისტრაციული თვალსაზრისით ჩინეთის სახალხო რმშპუბლიკის ნაწილია, 

მსოფლიო ეკონომიკის სტატისტიკაში ისინი აღირიცხება როგორც ცალკეული ქვეყნები. 

 ერთი მხრივ, ქვეყნები მნიშვნელოვნად განსხვავდება ერთმანეთისგან ეკონომიკის 

ზომით, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების დონით, აქვს შესამჩნევი 

ინსტიტუციური და კულტურული თავისებურებები, რომლებიც გავლენას ახდენს 

ეკონომიკასა და პოლიტიკაზე; მეორე მხრივ კი, მათ გააჩნია გარკვეული მსგავსება, რაც 

საშუალებას იძლევა, გავაერთიანოთ ისინი ჯგუფებში ანალიტიკური და სტატისტიკური 

მიზნებით, ამასთანავე განვახორციელოთ მათი კლასიფიკაცია ცალკეული 

კრიტერიუმების მიხედვით მსოფლიო ეკონომიკის სტრუქტურის, მისი განვითარების 

ტენდენციის შესწავლის მიზნით. 

 სტანდარტული კლასიფიკაცია. სამეცნიერო და სასწავლო ლიტერატურაში, 

აგრეთვე მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში ფართო გავრცელება პოვა მიდგომამ, 

რომელიც ცნობილია, როგორც `სტანდარტული კლასიფიკაცია~. ბოლო დრომდე იგი 
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გამოიყენებოდა სსფ-ის ცნობილ წელიწდეულში `მსოფლიო ეკონომიკის განვითარების 

პერსპექტივები~ (World Economic Outlook). 

 სტანდარტულ კალსიფიკაციაში გამოიყოფა ქვეყნების სამი ჯგუფი: 

განვითარებული ქვეყნები, განვითარებადი ქვეყნები და ქვეყნები გარდამავალი 

ეკონომიკით. ისინი ქმნიან მსოფლიო ეკონომიკის სტრუქტურას და ხასიათდებიან 

გარკვეული წილებით მსოფლიოს მოსახლეობაში, მთლიან მსოფლიო პროდუქტსა და 

მსოფლიო ვაჭრობაში. 

 სტანდარტულ კლასიფიკაციას არ აქვს რაიმე მკაცრი რაოდენობრივი კრიტერიუმი. 

იგი აღრიცხავს ქვეყნების ეკონომიკათა სტრუქტურულ თავისებურებებს, სამეურნეო 

ცხოვრების ორგანიზაციის პრინციპებს, ინსტიტუციონალურ და კულტურულ 

თავისებურებებს, აგრეთვე მიმდინარე ეკონომიკურ პრობლემებს. 

 დღესდღეობით განვითარებული ქვეყნების ჯგუფს მიაკუთვნებენ დაახლოებით 40 

ქვეყანას, მათ შორის ყოფილ სოციალისტურ სახელმწიფოებს,რომლებიც შევიდნენ ეკ-ში. 

ამ ქვეყნებს აქვთკერძო საკუთრებაზე დამყარებული საბაზრო ეკონომიკა, ასევე 

განვითარებული ინდუსტრიული სექტორი, უპირველეს ყოვლისა, წარმოების 

საშუალებათა წარმოება, ე.ი. მანქანები, დაზგები და მოწყობილობები, რაც საშუალებას 

აძლევს მრეწველობით განვითარებულ ეკონომიკებს, უზრუნველყოს შრომის 

მწარმოებლურობის მაღალი დონე. განვითარებულ ქვეყნებში ცხოვრობს დაახლოებით 1 

მლრდ ადამიანი, ეგრეთ წოდებული `ოქროს მილიარდი~, რომელზეც,  2007 წლის 

მონაცემების თანახმად, მოდისერთობლივი მშპ-ის დაახლოებით 38 ტრლნ დოლარი, 

საქონლის ექსპორტი _ 8 ტრლნ დოლარზე მეტი, ხოლო მომსახურების ექსპორტი _ 

დაახლოებით 2,4 ტრლნ დოლარი. 

 გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნები _ ესაა ქვეყნები, რომელთაც აქვს 

განვითარებული ინდუსტრიული ბაზისი, თუმცა განიცადეს ღრმა ეკონომიკური 

კრიზისი გეგმურ-ადმინისტრაციული ეკონომიკიდან საბაზროზე გადასვლასთან 

დაკავშირებით. ეკ-თან ცენტრალური და აღმოსავლეთი ევროპის მიერთებით 
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გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნების რაოდენობა შემცირდა 28-დან 19-მდე. გამოყოფენ 

ორ რეგიონალურ ქვეჯგუფს: სამხრეთ-აღმოსავლეთი ევროპა და დსთ. 

 განვითარებადი ქვეყნების ჯგუფი ყველაზე მრავალრიცხოვანია; იგი მოიცავს 125 

ქვეყანას. მათ აერთიანებს ის, რომ სამეურნეო საქმიანობა ძირითადად ეფუძნება 

სასოფლო-სამეურნეო წარმოებას და მომპოვებელ მრეწველობას. გადამამუშავებელი 

მრეწველობა განვითარებულია სუსტად, აქვს საკუთარი ინდუსტრიული ბაზისი, 

წარმოდგენილი მძიმე მანქანათმშენებლობის დარგებით, რომლებიც ბევრ ქვეყანაში არაა. 

ამ ქვეყნებში შრომის მწარმოებლურობა, არასაკმარისი ფონდშეიარაღების გამო, დაბალ 

დონეზე რჩება. საჭიროა აღინიშნოს, რომ განვითარებად ქვეყნებს მიეკუთვნება ჩინეთი, 

კამბოჯა, ვიეტნამი და ზოგიერთი აფრიკული სახელმწიფო, რომლებიც, ისევე, როგორც 

ქვეყნები გარდამავალი ეკონომიკით, ახორციელებენ საბაზრო რეფორმებს, თუმცა, ჯერ 

კიდევ ვერ შექმნეს თავიანთი საკუთარი ინდუსტრიული ბაზისი. მრავალი 

განვითარებადი ქვეყნის ეკონომიკა სუსტადაა დივერსიფიცირებული და 

მონოსპეციალიზაციის ხასიათს ატარებს. როგორც წესი, ისინი დამოკიდებულნი არიან 

რომელიმე  ერთი სახის პროდუქტის წარმოებაზე და მის ექსპორტზე, რომელიც 

საშუალებას აძლევს მათ, მიიღონ აუცილებელი სავალუტო შემოსავლები, მსოფლიოს 

სხვა ქვეყნებიდან იმ საქონლის შემოსატანად, რომლებიც მათ ქვეყანაში არ იწარმოება. 

 საერთაშორისო სავალუტო ფონდის კლასიფიკაცია. სსფ-ს ანალიტიკურ და 

სტატისტიკურ პუბლიკაციებში ქვეყანათა ორ ჯგუფს გამოყოფენ: `მრეწველურად 

განვითარებული ქვეყნები~ (advanced economies) და ”ქვეყნები ფორმირებადი ბაზრებით 

და განვითარებადი ქვეყნები~ (other emerging market and developing countries). ეს 

კლასიფიკაცია არ ითვალისწინებს რაიმე მკაცრ ეკონომიკურ კრიტერიუმს და 

განხორციელებულია ანალიზის გასაადვილებლად მონაცემთა ორგანიზაციის 

საშუალებით ისტორიულად ჩამოყალიბებული მიდგომების საფუძველზე.  

 სსფ-ის კლასიფიკაცია უწინდებურად მოიცავს მხოლოდ იმ ქვეყნებს, რომლებიც 

მისი წევრებია და მასში არ შედის, მაგალითად, კუბა, კსდრ (სამხრეთ კორეის 

დემოკრატიული რესპუბლიკა), რომელთა ეკონომიკა აქ ექვემდებარება მონიტორინგს ამ 

საერთაშორისო ორგანიზაციის მხრიდან. კლასიფიკაციაში არ მონაწილეობენაგრეთვე ის 
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ქვეყნები, რომელთა ეკონომიკის მონაცემების ბაზა ჯერ კიდევ არ ჩამოყალიბებულა, 

მაგალითად, ავღანეთი, ბოსნია და ჰერცოგოვინა, ბრუნეი-დარუსალამი, ერითრეა, 

ლიბერია, სერბეთი და ჩერნოგორია, სომალი, ტიმორ-ლეშტი. 

 2009 წელს სსფ-ის პუბლიკაციებში `განვითარებული ეკონომიკის ქვეყნების~ 

ჯგუფი მოიცავს 33 ქვეყანას. მასში გამოყოფილია შემდეგი ქვეჯგუფები: მრეწველობით 

განვითარებული ძირითადი ქვეყნები (`დიდი შვიდეული~), ევროზონა, აზიის ახალი 

ინდუსტრიული ქვეყნები. 

 მრეწველურად განვითარებული ძირითადი ქვეყნების ჯგუფი, რომელსაც `დიდ 

შვიდეულს~ უწოდებენ (შვიდის ჯგუფი) შედგება მშპ-ის მოცულობით შვიდი 

უმსხვილესი ეკონომიკისგან: ესაა 4 ევროპული ქვეყანა (გერმანია, დიდი ბრიტანეთი, 

იტალია, საფრანგეთი), აგრეთვე აშშ, კანადა და იაპონია. 2008 წელს ამ ქვეყნების წილად, 

რომლებშიც ცხოვრობს მსოფლიოს მოსახლეობის 15,1%, მოდიოდა მშპ-ის 55,1% (მუპ _ 

მსყიდველობითი უნარის პარიტეტი) და საქონლითა და მოსახურებით (მუპ) მსოფლიო 

ვაჭრობის 65%.  

 ევროზონის ქვეყნები _ ესაა ევროპული კავშირის ქვეყნები, რომელთა 

ტერიტორიებზეც შემოღებულია ერთიანი ვალუტა _ ევრო. ეს ჯგუფი მოიცავს 16 

ქვეყანას. ახალი ინდუსტრიული ქვეყნების ჯგუფში, სსფ-ის კლასიფიკაციით, შედის 4 

აზიური ქვეყანა: ტაივანი, ჰონგ კონგი, სინგაპური, კორეის რმშპუბლიკა. მათში 

ცხოვრობს მსოფლიოს მოსახლეობის 1,3%, წარმოებს მშპ-ის 3,7%, ხოლო მათი წილი 

საქონლითა და მომსახურებით მსოფლიო ვაჭრობაში შეადგენს 8,5%-ს.  

 ჯგუფი `სხვა ქვეყნები ფორმირებადი ბაზრებით და განვითარებადი ქვეყნები~ 149 

ქვეყანას მოიცავს. მათში მსოფლიოს მოსახლეობის დაახლოებით 84,9% ცხოვრობს, 

მაგრამ მათ წილად მოდის მმპ-ის დაახლოებით 44,9% და საქონლით და მომსახურებით 

მსოფლიო ვაჭრობის მოცულობის 35%. ამ ჯგუფის შემადგენლობაში შედის ისეთი 

მსხვილი ეკონომიკები, როგორებიცაა: რუსეთის ეკონომიკა, რომლის წილად 2008 წელს 

მოდიოდა მოსახლეობის 2,1%, მმპ-ის 3,3% და საქონლის და მომსახურების მსოფლიო 
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ექსპორტის 2,7%, აგრეთვე ინდოეთის ეკონომიკა (19,9; 11,4 და 8% შესაბამისად) და 

ჩინეთის (17,9; 4,8 და 1,4 შესაბამისად). 

 სსფ-ის დოკუმენტებში ფორმირებად ბაზრებად ივარაუდება იმ ქვეყნების 

ფინანსური ბაზრები, რომლებმაც ჯერ კიდევ ვერ მიაღწიეს სრულ განვითარებას, მაგრამ 

ფართოდ ხელმისაწვდომია უცხოელი ინვესტორებისთვის. სსფ გამოყოფს 27 ქვეყანას 

ფორმირებადი ბაზრით. გარდა განვითარებადი ქვეყნებისა. (იხ. მაგალითად, `მოხსენება 

გლობალური ფინანსური სტაბილურობის შესახებ: ბაზრების განვითარება და 

პრობლემები”, რომელშიც სსფ რეგულარულად აქვეყნებს მსოფლიო ეკონომიკის და 

ფინანსების კვლევის შედეგებს.).  

  ჯგუფი `სხვა ქვეყნები ფორმირებადი ბაზრებით და განვითარებადი ქვეყნები~ 

შედგება ისეთი ქვეყნებისგან, რომლებიც მკვეთრად განსხვავდება მრავალი ეკონომიკური 

ნიშნით, ამიტომ მათში გამოიყოფა მთელი რიგი ქვეჯგუფები გეოგრაფიული, 

ანალიტიკური და ფინანსური კრიტერიუმების მიხედვით.გეოგრაფიული კუთვნილების 

მიხედვით გამოყოფენ შემდეგ რეგიონალურ ჯგუფებს: აფრიკა, ცენტრალური და 

აღმოსავლეთ ევროპა, დსთ, განვითარებადი აზია, ახლო აღმოსავლეთი, დასავლეთ 

ნახევარსფერო.  

 ანალიტიკური კრიტერიუმი აღრიცხავს საექსპორტო შემოსავლების სტრუქტურას. 

გამოყოფენ ორ ქვეჯგუფს: სათბობის ექსპორტიორებს და არასათბობი პროდუქტების 

ექსპორტიორებს. გარდა ამისა, ცალკე გამოყოფენ არასათბობი მინერალური 

პროდუქტების ექსპორტიორთა ქვეჯგუფს. 

 ფინანსური კრიტერიუმი ემყარება ისეთ მახასიათებლებს, როგორებიცაა: საგარეო 

დაფინანსების წყაროები, საგარეო ვალის მომსახურების მდგომარეობა, აგრეთვე, 

შემოსავალი საზღვარგარეთიდან. ამის საფუძველზე ჯგუფი `სხვა ქვეყნები 

ფორმირებადი ბაზრებითა და განვითარებადი ქვეყნები” იყოფა ნეტო-დებიტორებად, 

რომლებშიც გამოყოფენ ღარიბ ქვეყნებს ყველაზე მეტი საგარეო დავალიანებით და ნეტო-

კრედიტორებს. 
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 მსოფლიო ბანკის კლასიფიკაცია. ქვეყნების კლასიფიკაციის აღწერა შეიძლება 

მოვძებნოთ მსოფლიო ბანკის საიტზე (www.worldbank.org/data/databytopic/class.htm) და 

მსოფლიო ბანკის მოხსენებაში. (Global Economic Prospects and Developing Countries. 

Washington: The World Bank, 2003 P. 215-219). მსოფლიო ბანკი საოპერაციო და 

ანალიტიკური მიზნებისთვის იყენებს ქვეყნების კლასიფიკაციას, რომელიც 

დამყარებულია ისეთ მაჩვენებელზე, როგორიცაა მთლიანი ეროვნული შემოსავალი 

მოსახლეობის ერთ სულზე. გამოყოფენ 3 ძირითად ჯგუფს: ქვეყნები დაბალი 

შემოსავლით, ქვეყნები საშუალო შემოსავლით, ქვეყნები მაღალი შემოსავლით 

მოსახლეობის ერთ სულზე. გარდა ამისა, საშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყნების ჯგუფში 

გამოყოფენ ორ ქვეჯგუფს: ქვეყნები საშუალოზე დაბალი შემოსავლების დონით და 

ქვეყნები საშუალოზე მაღალი შემოსავლების დონით. 

 ძირითად ანალიტიკურ კატეგორიებს მსოფლიო ბანკის კლასიფიკაციაში 

მიეკუთვნება დაბალი, საშუალო და მაღალი შემოსავლები. ისინი დამყარებულია 

კრიტერიუმებზე, რომლებიც გამოიყენება მსოფლიო ბანკის საკრედიტო 

ოპერაციებისთვის. ეს საოპერაციო კრიტერიუმები დააწესეს 30 წლის წინ იმისათვის, რომ 

უღარიბეს ქვეყნებს მისცენ კრედიტირების უფრო ხელსაყრელი პირობები. მთავრი 

კრიტერიუმია მსპ მოსახლეობის ერთ სულზე, ვინაიდან იგი სხვა მაჩვენებლებზე უკეთ 

ახასიათებს ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების დონეს. თუმცა, მისი 

ზღვრული მნიშვნელობების დადგენისას ითვალისწინებენ მდგრად ურთიერთკავშირს 

კეთილდღეობის შეჯამებულ საზომებს შორის, როგორებიცაა: სიღარიბის დონე და 

ბავშვთა სიკვდილიანობა, ერთი მხრივ და ეკონომიკურ მაჩვენებლებს შორის, 

მოსახლეობის ერთ სულზე მეშ-ის ჩათვლით, რომელიც გამოანგარიშებულია ატლასის 

მეთოდით, მეორე მხრივ. ასეთ ურთიერთკავშირზე დამყარებით და ბანკის რესურსების 

ზომის გათვალისწინებით მსოფლიო ბანკმა დაადგინა მოსახლეობის ერთ სულზე 

შემოსავლის ამოსავალი სამიჯნო მნიშვნელობები. ყოველწლიურად ნომინალურ 

მაჩვენებლებს გადახედავენ ხოლმე საერთაშორისო ინფლაციის გავლენის აღრიცხვის 

მიზნით, მაგრამ, ამავე დროს, სამიჯნო მაჩვენებელთა რეალური მნიშვნელობები რჩება 

უცვლელი. ის ქვეყნები, სადაც მეშ მოსახლეობის ერთ სულზე მსოფლიო ბანკის მიერ 

http://www.worldbank.org/data/databytopic/class.htm
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დაწესებულ საოპერაციო მნიშვნელობებზე დაბლაა, კლასიფიცირდება როგორც ქვეყნები 

მოსახლეობის ერთ სულზე დაბალი შემოსავლით.  

 მსოფლიო ბანკის კლასიფიკაციაში აღრიცხულია 207 ქვეყანა. ესაა მსოფლიო ბანკის 

წევრი ქვეყნები (183 ქვეყანა), აგრეთვე სხვა ქვეყნები--30 ათას კაცზე მეტი 

მოსახლეობით.თუმცა, შემოსავლების დონის მიხედვით კლასიფიკაცია არ გულისხმობს, 

რომ ქვეყნებს რაიმე მსგავსება გააჩნიათ ეკონომიკური განვითარების მხრივ, ქვეყნები 

დაბალი და საშუალო შემოსავლებით, ზოგჯერ განიხილება, როგორც განვითარებადი, 

ხოლო ქვეყნები მაღალი შემოსავლით _ როგორც განვითარებული. მსოფლიო ბანკის 

კლასიფიკაციაში მაღალი შემოსავლების მქონე ქვეყნების ჯგუფში აღმოჩნდება ხოლმე 

ისეთი ქვეყნები, ნავთობის ექსპორტიორები, როგორებიცაა: ყატარი, არაბთა 

გაერთიანებული ემირატები, ბრუნეი, ქუვეითი, რომლებიც სსფ-ის კლასიფიკაციით 

განვითარებადი ქვეყნების ჯგუფსმიეკუთვნება. 

 

 მსოფლიო ბანკი გამოყოფს ჯგუფს `ღარიბი ქვეყნები მაღალი საგარეო ვალით~, 

რომელიც მოიცავს მსოფლიოს 35 უღატაკეს ქვეყანას. მათში ცხოვრობს მსოფლიოს 

მოსახლეობის 8%, მათზე მოდის მმპ-ის მხოლოდ 0,9%, ხოლო საქონლით და 

მომსახურების მსოფლიო ვაჭრობის 0,5%. 

 დავალიანების ხარისხის განსასაზღვრად იყენებენ სხვადასხვა მეთოდს იმ 

ქვეყნების მიმართ, რომლებიც რეგულარულად წარმოადგენს მაკროეკონომიკურ 

მონაცემებს მსოფლიო ბანკის ანგარიშგების სისტემით (the World Bank Reporting System), 

ერთი მხრივ, და მეორე მხრივ, ისეთი ქვეყნებისადმი, რომელნიც ასეთ ინფორმაციას არ 

წარმოადგენენ. ამ სისტემის თანახმად, ყველაზე დიდი საგარეო დავალიანების მქონე 

ქვეყნების რიცხვს მიეკუთვნება ისინი, ვისი საგარეო ვალისმომსახურების მიმდინარე 

ღირებულებაც მეშ-ის 80%-ს აჭარბებს, ან რომლის მომსახურების მიმდინარე 

ღირებულება ექსპორტიორის მიმართ 220%-ს აჭარბებს. ზომიერი დავალიანების მქონე 

ქვეყნებს მიეკუთვნება ისინი, ვინც ამ მაჩვენებლებიდან თუნდაც ერთიც 60%-ს აჭარბებს, 

მაგრამ ჯერ კიდევ ვერ მიაღწია კრიტიკულ დონეს.  
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 მეთოდიკა გამოყენებული იმ ქვეყნების მიმართ, რომლებიც არ წარმოადგენს 

ანგარიშგებას ითვალისწინებს 4 უმნიშვნელოვანესი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების 

მდგომარეობას, რომელთათვისაც დაწესებულია კრიტიკული დონეები: 

• ვალის შეფარდება მეშ-თან (50%); 

• ვალის შეფარდება ექსპორტთან (275%); 

• ვალის მომსახურების შეფარდება ექსპორტთან (30%); 

• ვალზე პროცენტის შეფარდება ექსპორტთნა (20%).   

 ყველაზე დიდი საგარეო დავალიანების მქონე ქვეყნებს მიაკუთვნებენ იმათ, 

რომლებმაც სამი მაჩვენებლის მიხედვით კრიტიკულ დონეს გადააჭარბეს.  

 მსოფლიო ბანკი, ისევე როგორც სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები, იყენებს 

გეოგრაფიულ კრიტერიუმს განვითარებადი ქვეყნების კლასიფიკაციისთვის.  

 გაერო-სკლასიფიკაცია. გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია (გაერო) 194 

სახელმწიფოს მოიცავს. თავის დოკუმენტებსა და პუბლიკაციებში გაერო ფართოდ 

იყენებს მსოფლიო ბანკის კლასიფიკაციას, აგრეთვე სხვა კლასიფიკაციებს, რომელთაც 

საფუძვლად უდევს სხვადასხვა კრიტერიუმი. 

 დღესდღეობით გაეროს დოკუმენტებში გამოყოფენ განვითარებულ 

(დეველოპედრეგიონს) და განვითარებად (developingregions)  რეგიონებს. განვითარებულ 

რეგიონებს მიაკუთვნებენ ევროპას, ჩრდილოეთ ამერიკას, ავსტრალიას, ახალ ზელანდიას 

და იაპონიას, განვითარებადებს კი _ აფრიკას, აზიას (იაპონიის გარდა), ამერიკას 

(ჩრდილოეთ ამერიკის გარდა) და კარიბის აუზის ქვეყნებს, აგრეთვე ოკეანეთს 

(ავსტრალიის და ახალი ზელანდიის გარდა). აღმოსავლეთ ევროპის და დსთ-ის ქვეყნები 

განიხილება ცალკე, როგორც გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნები (countrie sin 

transition from centrally planned to market economy, transitionn countries).  

 ქვეყნების კლასიფიკაცია ადამიანური განვითარების დონით. ყოველწლიურად 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის განვითარების პროგრამა აქვეყნებს მოხსენებას 
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ადამიანის განვითარებაზე. მასში მოყვანილია ქვეყნების კლასიფიკაცია სპეციალური 

მაჩვენებლის საფუძველზე (Human Development Index - HDI), რომელიც შეიმუშავა 

`იუნესკო~-ს (UNESCO Institute for Statistics)  სტატისტიკის ინსტიტუტმა. მას 

აგრეგირებული ხასიათი აქვს და გამოითვლება ისეთი მაჩვენებლების საფუძველზე, 

როგორებიცაა: სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა, ზრდასრული მოსახლეობის 

წიგნიერება (15 წელს ზევით), განათლების ყველა საფეხურზე მოსწავლეთა წილი, 

მოსახლეობის 1 სულზე მშპ, სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობის ინდექსი, 

განათლების ინდექსი, მშპ-ის ინდექსი. არც ისე დიდი ხნის წინათ კლასიფიკაციაში 

გამოყოფდნენ ქვეყნებს ადამიანის პოტენციალის განვითარები სმაღალი, საშუალო და 

დაბალი დონით. 2009 წელს ადამიანის განვითარების შესახებ მოხსენებაში პირველად 

შემოიღეს კიდევ ერთიკატეგორია _ ქვეყნები ადამიანის განვითარების ძალიან მაღალი 

დონით. კლასიფიკაციაში _ ადამიანის განვითარებაში მიღწევებით _ ეს ქვეყნები 

განიხილება, როგორც განვითარებული, დანარჩენი _ როგორც განვითარებადი. 2007 

წლის მონაცემების საფუძველზე ჩამოყალიბებულ რეიტინგში, რომელიც გამოქვეყნდა 

2009 წელს.  

 ყველაზე ნაკლებად განვითარებული ქვეყნები. 1971 წლიდან გაერო 

ოფიციალურად გამოყოფს კატეგორიას `ყველაზენაკლებადგანვითარებულიქვეყნები~ 

(ინგლ. Least Developed Countries – LDC), რომლის სია თავდაპირველად 24 ქვეყანას 

მოიცავდა. 1991 წელს დამტკიცდა დებულება იმის შესახებ, რომ ამ სტატუსის 

კანდიდატებად შეიძლება იყოს მხოლოდ მცირე ზომის ქვეყნები, რომელთა მოსახლეობაც 

არა უმეტეს 75 მლნ ადამიანი იქნება. ყოველ სამ წელიწადში ერთხელ LDC -ის სიას 

გადახედავს ხოლმე გაერო-ს ეკონომიკური და სოციალური საბჭო. ამჟამად მოქმედებს 

2009 წლის მარტში დამტკიცებული სია, რომელიც მოიცავს 49 ქვეყანას. წინა სიიდან, 

რომელიც მოქმედებდა 2006 წლიდან, ამოვარდა კაბო-ვერდე, რომელმაც მიიღო სტატუსი 

LDC 1977 წელს. ელიან, რომ 2010 წლის დეკემბერში სიიდან ამოვარდება სამოა, ხოლო 

2011 წლის იანვარში _ მალდივები _ იმავდროულად LDC -ის სიის გადახედვასთან 

ერთად დაზუსტდა კრიტერიუმები ამ კატეგორიის ქვეყნებისთვის:  
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1) შემოსავლების დაბალი დონე, რომელიც გამოითვლება როგორც მშპ-ის (1 სულ 

მოსახლეზე) საშუალო მნიშვნელობა 3 წლის განმავლობაში (750 დოლარზე ნაკლები 

სიაში მოსახვედრად, 900 დოლარზე მეტი სიიდან გამოსარიცხად); 

2) ადამიანურ რესურსთა სისუსტე, რომელიც დგინდება ადამიანური აქტივების 

შემადგენელი ინდექსის საფუძველზე (composite human assets index - HAI), რომელიც 

ითვალისწინებს კვებას, ჯანმრთელობას, განათლებას, აგრეთვე მოზრდილი 

მოსახლეობის წიგნიერებას; 

3) ეკონომიკური მოწყვლადობა და მიდრეკილება გარე შოკების მიმართ, რომელიც 

ხასიათდება ეკონომიკური მოწყვლადობის შედგენილი ინდექსით (ემი) (Economic 

Vulnerability Index EVI). იგი მოიცავს 5 ელემენტს: 

ა) ბუნებრივი რყევების ინდექსი (სასოფლო-სამეურნეო წარმოების არასტაბილურობის 

ინდექსი; მოსახლეობის წილი, რომელიც საცხოვრებლის გარეშე დარჩა სტიქიური 

უბედურებების შედეგად); 

ბ) სავაჭრო შოკების ინდექსი (საქონლის და მომსახურების ექსპორტის 

არასტაბილურობის ინდექსი); 

გ) სტრუქტურული ინდექსი, რომელსაც ახასიათებს მოწყვლადობა გარეშე შოკების 

მიმართ (სასოფლო-სამეურნეო, ხე-ტყის და სათევზე მეურნეობის წილი მშპ-ში; საქონლის 

ექსპორტის კონცენტრაციის ინდექსი); 

დ) ეკონომიკის (მოსახლეობის) მცირე ზომა; 

ე) გეოგრაფიული დაშორების ინდექსი. 

 2008 წელს LDC -ში (ყველაზე ნაკლებად განვითარებული ქვეყნები) ცხოვრობდა 

815,1 მლნ ადამიანი (მსოფლიოს მოსახლეობის 12%), რომლებზეც მოდიოდა მთლიანი 

მსოფლიო პროდუქტის (მმპ) 0,9%, 0,83% კი _ საქონლის მსოფლიო ექსპორტის. ამ 

ქვეყნებში 1 სულ მოსახლეზე შემოსავალი საშუალოდ 575 დოლარს შეადგენდა სხვა 

განვითარებადი ქვეყნების 2688 დოლართან შედარებით. მოსახლეობის დაახლოებით 
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30% დასაქმებულია სოფლის მეურნეობაში, 29% _ მრეწველობაში (მათ შორის, 

დაახლოებით 10% გადამამუშავებელ მრეწველობაში), 41% _ მომსახურების სფეროში. 

1979_2001 წლებში ისინი გამორჩეოდნენ დიდი არასტაბილურობით (სასაოფლო-

სამეურნეო წარმოებაში 9,5%-ით, ხოლო საქონლის და მომსახურების ექსპორტში _ 49%-

ით), ვიდრე სხვა განვითარებადი ქვეყნები. 2000_2005 წლებში სიცოცხლის სავარაუდო 

ხანგრძლივობა НРС-ში შეადგენდა 51 წელს, ხოლო განვითარებადი ქვეყნების ჯგუფში 

მთლიანობაში _ 63 წელს. 1 ათასი ახალდაბადებულიდან 97 ბავშვი იღუპება, ისე, რომ 

წლამდე ვერ აღწევს, მაშინ, როცა განვითარებად ქვეყნებში _ 63. 2001 წელს  `ეიჩ-

ინფექციით~  გარდაცვლილი 3 მლნ ადამიანიდან 1/3 იყო НРС-ის მცხოვრები. ბოლო სამი 

ათწლეულის განმავლობაში ამ ქვეყნებში ზრდასრული მოსახლეობის წიგნიერება 

გაიზარდა 22-დან 56%-მდე, მაშინ, როცა სხვა განვითარებად ქვეყნებში _ 53-დან 83%-მდე.  

 განვითარებადი ქვეყნები ზღვაზე  გასასვლელის გარეშე (Landlocked Developing 

Countries (LLDCs)). დღეს მსოფლიო მეურნეობაში ითვლება 31 განვითარებული ქვეყანა, 

რომელსაც არა აქვს გასასვლელი ზღვაზე (იხ. დან. 14). გაეროს კონვენცია საზღვაო 

უფლების შესახებ (The United Nations Convention on the Law of the Sea)  განსაზღვრავს ასეთ 

ქვეყანას, როგორც საზღვაო სანაპიროს არმქონეს. ესაა აფრიკის 15 სახელწიფო, 12 _ აზიის, 

2 _ ლათინური ამერიკის და 2 _ ევროპის. ამ ჯგუფიდან 16 ქვეყანა მიეკუთვნება ყველაზე 

ნაკლებადგანვითარებული ქვეყნების კატეგორიას. აზიაში მდებარე 4 ქვეყანა 

დაცილებულია უახლოეს საზღვაო პორტს 3,5 ათასი კმ-ით. კიდევ 7 ქვეყანა იმყოფება 1,5 

ათას კმ-ის მოშორებით, ხოლო 11 ქვეყანა მდებარეობს 1 ათას კმ-ზე საზღვაო 

პორტებიდან. 

 ამ ქვეყნებს მოსახლეობის 1 სულზე  მსპ-ის ძალიან დაბალი დონე აქვს, რაც 

მოიცავს შეზღუდვათა ფართო წრეს განვითარებაში, შიდა ბაზრების სივიწროვის 

ჩათვლით, აგრეთვე მაღალ მოწყვლადობას ეკონომიკური შოკების და სტიქიური 

უბედურებების მიმართ, ადამიანური რესურსების განვითარების დაბალ დონეს და შიდა 

დანაზოგთა შეზღუდულ შესაძლებლობებს. 

 ამ ქვეყნების სასაქონლო სტრუქტურის ექსპორტის თავისებურებების და დიდი 

მანძილის გამო, სადაც სჭარბობს მძიმე წონის და იაფი საქონელი, დანახარჯები 
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ტრანსპორტირებაზე და მასთან დაკავშირებულ დაზღვევაზე მძიმე ტვირთად აწვება მათ 

ეკონომიკებს და მნიშვნელოვნად ამცირებს პოტენციურ შესაძლებლობებს ექსპორტზე 

ორიენტირებული ზრდისათვის. 2002 წელს მსოფლიო მეურნეობაში სატრანსპორტო 

მომსახურების და დაზღვევის ღირებულებამ საშუალოდ შეადგინა სასაქონლო 

ექსპორტის ღირებულების 3,3%, განვითარებულ ქვეყნებში _ 2,9%, ცენტრალურ და 

აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში _ 2,4%, განვითარებად ქვეყნებში _ 4,6%, ხოლო საზღვაო 

გასასვლელის არმქონე განვითარებად ქვეყნებში _ 8,6%. 

 ამ ქვეყნებზე უარყოფით ზეგავლენას ახდენს იმპორტის მაღალი ღირებულებაც. 

გარდა ამისა, არაადეკვატური ინფრასტრუქტურა, სატრანსპორტო სისტემის ცუდი 

ორგანიზაცია და მძიმე ოფიციალური და არაოფიციალური კონტროლი ტვირთების 

გადაზიდვაზე ართულებს კონკურენციას ბაზრებზე, სადაც განსაკუთრებული 

მნიშვნელობა ენიჭება მიწოდებას `ზუსტად დროში”, მოქნილობას, სიჩქარეს და 

საიმედოობას ტვირთის მიტანისას. 

 თუმცა, აყვავებული ევროპის ქვეყნების მაგალითები, როდესაც არ აქვს ზღვაზე 

გასასვლელი, გვიჩვენებს, რომ არასასურველი გეოგრაფიული მდებარეობის შედეგების 

დაძლევა შესაძლებელია. ზღვიდან და საზღვაო გზებიდან დაშორებული ქვეყნების 

სატრანზიტო პრობლემების გადაჭრა საჭიროებს მრავალმხრივ მიდგომას, რომელიც 

მოიცავს ეროვნული სატრანსპორტო სისტემის და ეფექტიანი სატრანზიტო სისტემის 

შესაბამის განვითარებას, რეგიონალური ვაჭრობის და ეკონომიკური ინტეგრაციის 

გაფართოებას, აგრეთვე უპი-ების მოზიდვას პროდუქტების მწარმოებელი დარგების 

განვითარების მიზნით, რომლებიც მანძილის მიმართ არამგრძნობიარეა. 

 პატარა კუნძულოვანი განვითარებადი ქვეყნები. 1994 წლიდან გაერო აღიარებს 

პატარა კუნძულოვანი ქვეყნების სპეციფიკურ პრობლემებს, ახდენს რა მათ მხარდაჭერას 

კლიმატის შეცვლის და ზღვის დონის ამაღლების შედეგთა დასაძლევად, უწევს მათ 

დახმარებას ბუნებრივი და ეკოლოგიური უბედურებების გადასალახად, ამასთან, 

ეხმარება სანაპირო და საზღვაო რესურსების გამოყენებაში, ასევე _ ენერგეტიკული, 

სახმელეთო და საზღვაო რესურსების, ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შენარჩუნებაში, 

გარდა ამისა, ტურიზმის განვითარებაში, ნარჩენების მართვაში, ტურიზმის, 
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ტრანსპორტის და კომუნიკაციების, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის განვითარებაში, 

საზოგადოებრივი ინსტიტუტების და ადამიანური რესურსების გაუმჯობესებაში. გაერო 

არ აწესებს რაიმე კრიტერიუმს პატარა კუნძულოვანი სახელმწიფოების გამოსაყოფად 

ოფიციალურ სიაში. არსებული სია ემყარება ძირითადად პატარა კუნძულოვანი 

სახელმწიფოების ალიანსში წევრობას (Alliance of Small Island States). 

 პატარა კუნძულოვანი განვითარებადი ქვეყნები არსებითად განსხვავდება 

ერთიმეორისგან თავიანთი ბიოფიზიკური, სოციო-კულტურული და ეკონომიკური 

თავისებურებებით. თუმცა, მათ გააჩნია მთელი რიგი საერთო პრობლემები, რომლებიც 

დაკავშირებულია არამდგრად განვითარებასთან: ესაა ბუნებრივი რესურსების 

შეზღუდულობა, ეკოსისტემების სიმყიფე და სტიქიური უბედურებებისადმი 

მიდრეკილება. მცირე კუნძულთა უმეტესობის ხმელეთის ფართობი 30 000 კვ. კმ-ზე 

ნაკლებს შეადგენს. ბევრი მათგანი ტროპიკებშია და ტროპიკულ ქარიშხალთა და 

ციკლონთა ზემოქმედებას განიცდის. მათი ეკონომიკები გაზრდილი მოწყვლადობით 

გამოირჩევა ექსტრემალური ბუნებრივიმოვლენების წინაშე. ეკონომიკაში ხშირად 

დომინირებს სოფლის მეურნეობის ვიწრო დარგები (მაგალითად, ნედლეული შაქრის 

საწარმოებლად) და ტურიზმი, ამასთან, კლიმატური ფაქტორები შესამჩნევ (მკვეთრ) 

გავლენას ახდენს ამ ორივე სექტორზე.  

 მიუხედავად იმისა, რომ ეს ქვეყნები მკვეთრად განსხვავდება ერთმანეთისგან 

შემოსავლის და ადამიანური განვითარების დონით, მათ აერთიანებთ მნიშვნელოვანი 

რისკი–დარჩნენგლობალიზაციის მიღმა. ეს გამოწვეულია მსხვილი ბაზრებიდან მათი 

დაშორების არახელსაყრელი შედეგებით, მაღალი სატრანსპორტო დანახარჯებით, მცირე 

ზომით (ბევრი ქვეყანა არქიპელაგს წარმოადგენს), აგრეთვე მათი ეკონომიკების 

მოწყვლადობით გარეშე რყევების მიმართ.  

 ეკოსისტემათა განსაკუთრებული სიმყიფის გამო, მათ აქვს მაღალი ეკოლოგიური 

მოწყვლადობა არა მარტო დაბინძურების შიდა ფაქტორების მიმართ, არამედ 

გლობალური მოვლენების მიმართაც, რომლებიც მათი კონტროლის მიღმაა, მაგალითად, 

ზღვის დონის აწევა. ზღვის დონის პროგნოზირებად აწევას 5 მმ-ის სიჩქარით წელიწადში 

100 წლის განმავლობაშიშეუძლია გამოიწვიოს სანაპიროთა ეროზიული პროცესების 
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გაძლიერება, მიწების და ქონების დანაკარგი, აგრეთვე ადამიანთა გადაადგილება. 

სახნავი მიწების შეზღუდულობის და ნიადაგების დამლაშების გამო,პატარა 

კუნძულოვანი სახელმწიფოების სოფლის მეურნეობამ შეიძლება ძლიერ დაზარალდეს 

კლიმატის ცვლილებების შედეგად პროდუქციის წარმოებაში, როგორც საკუთარი 

საჭიროებისათვის, ასევე ექსპორტისთვის. 

 მცირე კუნძულოვანი განვითარებადი სახელმწიფოების მონაწილეობა საქონლით 

მსოფლიო ვაჭრობაში 1980 წელს შემცირდა 0,68%-დან 2006 წელს 0,21%-მდე, 

მომსახურებით მსოფლიო ვაჭრობის წილი ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში 

შემცირდა 0,7-დან 0,5%-მდე. ამ ქვეყნების მოსახლეობის დაახლოებით 8% დასაქმებულია 

სოფლის მეურნეობაში, 3% _ მრეწველობაში (მათ შორის 12% _ გადამამუშავებელ 

მრეწველობაში), 62% _ მომსახურების სფეროში. მცირე კუნძულოვანი სახელმწიფოების 

ეკონომიკური მოწყვლადობა 34%-ით მაღალია, ვიდრე სხვა განვითარებად ქვეყნებში, 

ხოლო სასოფლო-სამეურნეო წარმოება იყო ნაკლებად მდგრადი, ვიდრე სხვა 

განვითარებად ქვეყნებში 31%-ით, საქონლის და მომსახურების ექსპორტი კი _ 10%-ით. 

2005 წელს მათი სასაქონლო ექსპორტის კონცენტრაციის ინდექსმა შეადგინა 0,265, რაც 

მნიშვნელოვნად მაღალია, ვიდრე განვითარებადი ქვეყნების ჯგუფში მთლიანობაში 

(0,096). 

 გაერო-ს ვაჭრობის და განვითარების კონფერენციის კლასიფიკაცია. გაეროს 

ვაჭრობისა და განვითარების კონფერენცია - UNCTAD (ინგლ. United Nations Conference on 

Trade and Development, UNCTAD) სტატისტიკური მიზნებით იყენებს სხვადასხვა 

კლასიფიკაციას, რომლებიც ემყარება გაეროს ეკონომიკური და სოციალური საკითხების 

დეპარტამენტის სტატისტიკის განყოფილების მიერ ჩამოყალიბებულ კრიტერიუმებს. 

ისინი ექვემდებარება ცვლილებებს ახალ მოვლენათა გათვალისწინებით, რომლებიც 

მსოფლიო მეურნეობაში ხდება. დღესდღეობით გამოიყოფა ქვეყნების სამი ძირითადი 

ჯგუფი: განვითარებული ქვეყნები, ქვეყნები გარდამავალი ეკონომიკით, განვითარებადი 

ქვეყნები.  
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 განვითარებადი ქვეყნების ჯგუფი ყველაზე მრავალრიცხოვანია და 

მრავალფეროვანი. ეკონომიკურ თავისებურებათა უფრო ზუსტი ასახვისათვის UNCTAD 

—გაეროს ვაჭრობისა და განვითარების კონფერენცია (ინგლ. United Nations Conference on 

Trade and Development, UNCTAD)  ყოფს მას რიგ ქვეჯგუფებად სხვადასხვა კრიტერიუმის 

საფუძველზე. უპირველესად, გამოირჩევა ორი ქვეჯგუფი: ნავთობის ძირითადი 

ექსპორტიორები და სამრეწველო საქონლის ძირითადი ექსპორტიორები. ქვეჯგუფი 

`ნავთობის ძირითადი ექსპორტიორები~ მოიცავს `ოპეკის~ 11 ქვეყანას, აგრეთვე 10 

ქვეყანას, რომლებიც არ შედის ამ ორგანიზაციაში, რომელთა ნავთობის და 

ნავთობპროდუქტების წილი ერთობლივ ექსპორტში შეადგენს არანაკლებ 50%-ს, ხოლო 

ამ პროდუქტების საშუალოწლიური ექსპორტი 1999-2001 წლებში ტოლია არანაკლებ 1,5 

მლრდ დოლარისა. ქვეჯგუფი `სამრეწველო საქონლის ძირითადი ექსპორტიორები~ 

შედგება 12 ქვეყნისაგან, რომელთა სამრეწველო საქონლის წილი ტოლია ექსპორტის 

არანაკლებ 50%-ისა, 1999-2001 წლებში მათმა ექსპორტმა საშუალოდ წელიწადში 

შეადგინა არანაკლებ 20 მლრდ დოლარისა. 

 გარდა ამისა, UNCTAD იყენებს ისეთ დამკვიდრებულ ცნებებს, როგორებიცაა: 

„ყველაზე ნაკლებადგანვითარებული ქვეყნები“, „ღარიბი ქვეყნები ყველაზე მეტი საგარეო 

ვალით“, „განვითარებადი ქვეყნები ზღვაზე გასასვლელის გარეშე“.  

დასკვნა 

1. მსოფლიო ეკონომიკა წარმოდგენილია ქვეყნებით, რომლებიც არსებითად 

განსხვავდება ერთმანეთისგან გეოგრაფიული მდებარეობით, განვითარების დონით, 

სოციალურ-ეკონომიკური მაჩვენებლებით. ქვეყნების ნაირგვარობა და მრავალფეროვნება 

აისახება კლასიფიკაციებში, რომელთაც მკვლევარები, ასევე საერთაშორისო 

ორგანიზაციები (სსფ, მსოფლიო ბანკი, გაერო, UNCTAD) ადგენენ.  

2. მსოფლიო ბანკის კლასიფიკაციაში ისეთი მაჩვენებლის საფუძველზე, როგორიცაა 

მსპ მოსახლეობის ერთ სულზე, გამოყოფენ ქვეყნების შემდეგ ჯგუფებს: ქვეყნები დაბალი 

შემოსავლით, ქვეყნები საშუალოზე დაბალი შემოსავლით, ქვეყნები საშუალოზე მაღალი 

შემოსავლის დონით, ქვეყნები შემოსავლის მაღალი დონით მოსახლეობის 1 სულზე. 
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3. გაერო-ს კლასიფიკაციაში გამოყოფენ განვითარებულ რეგიონებს (ევროპა, 

ჩრდილოეთ ამერიკა, ავსტრალია, ახალი ზელანდია და იაპონია) და განვითარებად 

რეგიონებს (აფრიკა, აზია, იაპონიის გარდა, ლათინური ამერიკა და კარიბის აუზის 

ქვეყნები, ოკეანეთი), აგრეთვე გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნები (აღმოსავლეთ 

ევროპა და დსთ). 

4. ყველაზე ნაკლებად განვითარებული ქვეყნები _ ესაა ოფიციალური სტატუსი, იგი 

მიანიჭა გაერო-მ იმ განვითარებად ქვეყნებს, რომლებსაც აქვს დაბალი სოციალურ-

ეკონომიკური მაჩვენებლები და დიდი წინააღმდეგობები სიღარიბის და 

ჩამორჩენილობის დაძლევაში. 
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თემა 3. ინტეგრაციის წანამძრვრები, მიზნები და სახელმწიფოს როლი 

საერთაშორისო ეკონომიკური  ინტეგრაციის  პროცესის ინიცირებისა და 

რეგულირებაში 

  

 

3. 1. სახელმწიფოს  როლი 

 

ცნებებს „სახელმწიფო“ და „ქვეყანა“ უმეტესწილად ისე იყენებენ, როგორც 

სინონიმებს. ამის მიუხედავად, მათ შორის რაღაც განსხვავება მაინც არსებობს. ქვეყნად 

იწოდება ისტორიულად განსაზღვრული, გამოცალკევებული ტერიტორია, რომელსაც 

ჩვეულებრივ გარკვეული სახელმწიფო სუვერენიტეტი გააჩნია. სახელმწიფოს კი უწოდებენ 

ხელისუფლების აპარატს, რომელიც საზოგადოების საქმეებს მართავს. პრაქტიკაში 

ქვეყნები სახელმწიფოებს ყოველთვის როდი ემთხვევა. მაგალითად, შოტლანდია ან 

„ბასკების ქვეყანა“ უეჭველად ქვეყნებია, მაგრამ არა სახელმწიფოები. 

სახელმწიფოს ასეთი მისაღები განსაზღვრებაც არსებობს: „სახელმწიფოს ქვეშ ჩვენ 

ვგულისხმობთ ადამიანთა საზოგადოებას, განთავსებულს „ქვეყნად“ წოდებულ 

სივრცეში. სახელმწიფო აროს ორგანიზაცია, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით ესწრაფვის 

ადამიანების ფიზიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფას როგორც გარე (ეროვნული 

უსაფრთხოება), ასევე შიდა საშიშროებისაგან (დამნაშავეობასთან ბრძოლა). მისი 

ფუნქციაა ასევე მოქალაქეთა ცხოვრებაში სამართლიანობის პრინციპის დაცვა“ (ლეშეკ 

ბალცეროვიჩი). 

გერმანელმა მკვლევარმა, ფრიდრიხ რატცელმა, განავითარა რა 

(სახელმწიფოებრიობის იდეა, აღნიშნა, რომ სახელმწიფო არის ცხოვრების გავრცელების 

ერთ-ერთი ფორმა დედამიწის ზურგზე. სამი მთავარი ცხოვრებისეული ელემენტის - 

მიწის, ნიადაგის და ხალხის სიმბიოთიკური ურთიერთკავშირის სედეგად სახელმწიფო 

ღებულობს თავის ორგანიზაციულ ფორმას, თავის ორგანიკულ შინაარს (ამიტომაც მის 

თეორიას მეორენაირად უწოდებენ „ორგანიკულსაც“). რატცელის მოსაზრებით: 

„სახელმწიფო არის ცოცხზალი ორგანიზმი, სადაც დედამიწის ზედაპირის საკმაოდ 
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ცნობილი ნაწილი მასში თამაშობს ისეთ მნიშვნელოვან როლს, რომ სახელმწიფოს ყველა 

თვისება განისაზღვრება მასში მცხოვრები ხალხის თავისებურებებით და მისი 

ტერიტორიებით. ასეთ ტერიტორიულ ან ნამდვილ, ბუნებრივ თავისებურებებს 

წარმოადგენენ სიდიდე, მდებარეობა, ზედაპირის ფორმები, მცენარეულობა და მორწყვობა, 

დამოკიდებულება დედამიწის ზედაპირის სხვა ნაწილებთან. მაგრამ, როდესაც ვსაუბრობთ 

„ჩვენს მიწაზე“, ვაკავშირებთ ჩვენს წარმოდგენაში აღნიშნულ თავისებურებებს, ასევე იმას, 

რაც შეიქმნა ამ მიწისაგან ადამიანის მიერ საკუთარი შრომის ფასად. აქ წარმოჩინდება უკვე 

კარგად ცნობილი მიწის სულიერი კავშირი ჩვენთან, მის სხვა მაცხოვრებლებთან და მთელ 

ჩვებს ისტორიასთან“. შემდგომში რატცელმა თავის თეორიას უწოდა „ბიოგეოგრაფიული 

კონცეფცია“. 

ნებისმიერი ქვეყნის საზოგადოებრივი განვითარება, მათ შორის ეკონომიკურისაც, 

უაღრესად მჭიდროდ არის დაკავშირებული სახელმწიფოსთან. სახელმწიფო და 

ეკონომიკა მუდმივად ურთიერთმოქმედებენ. 

საყურადღებოა სახელმწიფოს როლის სამი მთავარი ასპექტი: 

1. სახელმწიფოს აკისრია პოლიტიკური კულტურის, სოციალური და 

ეკონომიკური პროცესების, ინსტიტუტების და ეკონომიკური საქმიანობის 

მარეგულირებელი როლი. ყველა სახელმწიფო მართავს საზღვარს სხვადასხვა 

პოლიტიკური მიმართულებით, რითაც გავლენას ახდენს ეკონომიკური საქმიანობის 

დონესა და შინაარსზე საკუთარი საზღვრების შიგნით და გადაკვეთაზე. პოლიტიკის 

მრავალფეროვნება გამომდინარეობს პოლიტიკური წყობის სირთულიდან. მრავალი 

ტიპის სახელმწიფოთა შორის ძირითადი ორი ჯგუფია: სავაზრო /მარეგულირებელი 

სახელმწიფოები და გეგმიური / განვითარებადი სახელმწიფოები. 

2. სახელმწიფო პოლიტიკა ძირითადად სამ სფეროში (ვაჭრობა, პირდაპირი 

უცხოური ინვესტიციები და მრეწველობა) ტარდება. განსხვავება მდგომარეობს იმაში, 

რომ ეროვნული სავაჭრო პოლიტიკა GATT/WTO-ს ხანგრძლივვადიანი საერთაშორისო 

მარეგულირებელი შეთანხმებების ფარგლებში მოქმედებს, რომლის ობიექტივი 

მრავალმხრივ, არადისკრიმინაციულ სავაჭრო რეჟიმს ემყარება. 

ასეთი საერთაშორისო ჩარჩოები არ არსებობს პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების სამართავად. სახელმწიფო პოლიტიკა ამ სფეროში სახელმწიფოს „მთავარ“ 
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პოზიციას შეესაბამება, რომელიც ცალკეული ქვეყნის იდეოლოგიური სპექტრის 

მრავალფეროვნებიდან გამომდინარეობს. 

3. ხაზგასასმელია რეგიონული ინტეგრაციის საკითხი, რადგან უკანასკნელ 

პერიოდში გაიზარდა რეგიონული სავაჭრო შეთანხმებების რიცხვი. ბევრი მათგანი 

საწყის ეტაპზეა და თავისუფალი ვაჭრობის მარტივი შეთანხმებები აქვთ. მხოლოდ 

ევროკავშირი წავიდა წინ ეკონომიკური ინტეგრაციის თვალსაზრისით. აღსანიშნავია, 

რომ რეგიონული ბლოკების ეკონომიკური ინტეგრაციის ხარისხი მიღწევადია ისევ 

ეროვნული სახელმწიფოების ლეგიტიმაციით. 

თანამედროვე ეკონომიკაში სახელმწიფო ასრულებს ორ ძირითად ფუნქციას: იგი 

მონაწილეობს ბიზნესში და არეგულირებს ეკონომიკურ შესაძლებლობებს სახელმწიფო 

საზღვრების გადაკვეთისას. „რეგულირებადი“ ბაზრების არსებობა მიგვანიშნებს 

პოლიტიკური რეგულირების სუბიექტების არსებობაზე. თითოეული სახელმწიფო 

ეროვნული კეთილდღეობის მიზნით მოქმედებს. ამიტომაც სახელმწიფო პოლიტიკა, ანუ 

პოლიტიკური ორიენტაცია თითოეული ქვეყნის პოლიტიკური, ეკონომიკური, 

სოციალური და კულტურული ფაქტორების ნარევიუა. ტრანსეროვნული კორპორაციების 

და სახელმწოფოების ქვეცა იდეოლოგიურ სპექტრს უკავშირდება. მართალია, 

ტრანსეროვნული კორპორაციები ცდილობენ სახელმწიფოების რეგულირების რეჟიმის 

უპირატესობათა გამოყენებას, მაგრამ ხშირად რთულია სიტუაცია იქმნება, როდესაც 

სახელმწიფოები და ფირმები თამაშის სხვადასხვა წესს მიმართავენ. სხვა სიტყვებით რომ 

ვთქვათ, ახალი გეოეკონომიკა ძირითადად რესტრუქტურიზირებულია არა მარტო 

ფირმების და სახელმწიფოების მოქმედებით, არამედ ამ ორი ინსტიტუტის რთული 

დინამიკური კავშირებით. 

გლობალურ ეკონომიკაში სახელმწიფოსა და კერძომეწარმეობას შორის არსებით 

ცვლილებებთან დაკავშირებით, საწარმოო კავშირებისა და წარმოების პროცესის 

რეგულირება ორ დონეზე მიმდინარეობს: 1. კომპანიის ადმინისტრაციის და 2. 

სახელმწიფოს მიერ. 

XX  საუკუნის დასასრულს გლობალური ეკონომიკის პირობების 

გათვალისწინებით საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების სისტემაში 

სახელმწიფოს როლის ცშესახებ ორი დიამეტრულად განსხვავებული თვალსაზრისი 
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წარმოიშვა. პირველი მიმართულების წარმომადგენელთა (ჯ. ჯერეტი, მ. კორზენევიჩი) 

აზრით, სახელმწიფო გლობალური ეკონომიკური კონკურენციის პირობებში კარგავს 

თავის ფუნქციებს, რადგან ტრანსეროვნული კორპორაციების მოქმედების 

რეგულირებაში პრიმატი კომპანიის ადმინისტრაციას ენიჭება. მეორე თვალსაზრისის 

მიხედვით, სახელმწიფო ახორციელებს მნიშვნელოვან ზეწოლას გლობალური 

ეკონომიკის ფუნქციონირებაზე, რადგანაც წარმოების ყველა ფრაგმენტი რეგულირდება 

იმ პოლიტიკური სტრუქტურების მიერ, რომლებიც დაკავშირებულნი არიან ეროვნულ 

მთავრობასთან, ზესახელმწიფოებრივ სტრუქტურებთან ან რეგიონულ კავშირებთან. 

ყოველი ეროვნული მთავრობა ერევა ბაზრის ფუნქციონირებაში.  

ამრიგად, საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების სისტემაში 

სახელმწიფოს მარეგულირებელი ფუნქცია ორი მიმართულებით უნდა განვითარდეს: 

პირველი, შიდა მაკროეკონომიკური წონასწორობის შენარჩუნების მიზნით, რომელიც 

მოიცავს „საზოგადოებრივი საქონლის“ წარმოების უზრუნველყოფას, ეკონომიკის 

ანტიციკლურ რეგულირებას, ანტიმონოპოლიურ ღონისძიებებს და სოციალური 

პროგრამების განხორციელებას და მეორე, საგარეო ეკონომიკური წონასწორობის დაცვის 

მიზნით სახელმწიფომ უნდა გაატაროს ეროვნული ინტერესების ამსახველი საგარეო 

სავაჭრო პოლიტიკა: განახორციელოს კაპიტალის და სამუშაო ძალის საერთაშორისო 

ნაკადების კონტროლი, სავალუტო კურსის ცვლილებაზე ზემოქმედება, საგადასახადო 

ბალანსის მართვა და ა.შ. 

 

 

 

3. 2. საერთაშორისო ეკონომიკური ინტეგრაციის ეფექტები 

 

საერთაშორისო ეკონომიკური ინტეგრაციის ეფექტი გულისხმობს ინტეგრაციული 

პროცესის შედეგს, რომელიც დასახული მიზნების მიღწეული დონის ფასდება. 

ინტეგრაციული პროცესების ეფექტიანობის შეფასებისას განსაზღვრავენ მათ 

გავლენას ქვეყანა-მონაწილის ან მთლიანად ინტეგრაციული გაერთიანების სოციალურ-
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ეკონომიკური განვითარების დონეზე, ინტეგრაციული ღონისძიების განხორციელებაზე 

მათი დანახარჯების, ზარალის და დანაკარგების გათვალისწინებით. 

ინტეგრაციული პროცესების ეფექტიანობა დამოკიდებულია: 

 ინტეგრაციის დონეზე (თავისუფალი ვაჭრობის ზონა, საბაჟო კავშირი, 

საერთო ბაზარი და ა.შ.); 

 ინტეგრაციის განხორციელების მეთოდებზე (ინტეგრაცია „ზემოდან“, 

რომელიც დაფუძნებულია ინტეგრაციული პროცესის პოლიტიკურ 

ინიცირებაზე, და ინტეგრაცია „ქვემოდან“, რომელიც დაფუძნებულია 

რეალური თანამშრომლობის მიღწეულ მნიშვნელოვან დონეზე); 

 ინტეგრირებადი ქვეყნების განვითარების დონეზე; 

 ეროვნულ მეურნეობათა დაახლოების და ინტეგრაციული კომპლექსის 

ფუნქციონირების რეალურ პოლიტიკურ წანამძღვრებზე; 

 მსოფლიოს და დაჯგუფების ინტეგრირებული ბაზრის კონიუნქტურაზე და 

სხვ. 

ინტეგრაციული პროცესების ეფექტიანობის შეფასება რთულია შემდეგი მიზეზების 

გამო: 

 ინტეგრაციის ეფექტები დროის მიხედვით სხვადასხვანაირად ვლინდება, 

ამიტომ განსაზღვრული მომენტისთვის შეფასება პირობით ხასიათს ატარებს; 

 პრაქტიკულად შეუძლებელია  ინტეგრაციის ყველა სარგებლის და დანაკარგის 

გათვალისწინება, ასევე ინტეგრაციულ ღონისძიებებზე ყველა დანახარჯის 

პირდაპირი შეფასება; 

 საკმაოდ რთულია ინტეგრაციის მრავალი ეფექტის იდენტიფიცირება, 

ფორმალიზება და რაოდენობროვი გაზომვა; 

 მრავალ ეფექტს სხვადასხვა ასპექტიანი მნიშვნელობა აქვს (მაგალითად, 

დადებითი ეკონომიკური და ნეგატიური ეკოლოგიური შედეგები); 

 ინტეგრაციის ეფექტები განსაზღვრული იერარქიით ვლინდება (პირველადი, 

მეორადი და ა.შ.), ამასთან ეფექტთა უფრო მაღალი რიგის ჯგუფები უკვე 

აღარაა ინტეგრაციასთან უშუალოდ დაკავშირებული; 
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 შეიძლება წარმოისვას ინტეგრაციის სხვადასხვა მიმართულებიანი ეფექტები 

მაკრო - და მიკრო დონეებზე (მაგალითად, ვაჭრობის ლიბერალიზაცია 

შეიძლება სასარგებლო იყოს სახელმწიფოსთვის და არახელსაყრელი 

ეროვნული კომპანიებისთვის); 

 ინტეგრაციის ეფექტები წარმოიშობა და ვლინდება ინტეგრაციული 

პროცესების განვითარების სხვადასხვა დონეზე, ამიტომ შესაძლებელია მათი 

განმეორებით გათვალისწინება. 

 წარმოშობის სფეროს და გავლენის ობიექტის მიხედვით საერთაშორისო 

ეკონომიკური ინტეგრაციის შემდეგ ეფექტებს გამოყოფენ: 

1. ‘ვაჭრობის ეფექტი“ - ინტეგრაციის პროცესში წარმოიქმნება ერთიანი 

(ინტეგრირებული) ბაზარი, რომლის ფუნქციონირება დაფუძნებულია უნიფიცირებულ 

წესებზე; გულისხმობს შეთანხმებული სახელმწიფო პოლიტიკის გატარებას ვაჭრობის 

სფეროსი (საშინაო და საგარეო) მიმდინარეობას სავაჭრო დანახარჯების შემცირება, 

სავაჭრო ნაკადების გადანაწილება, იცვლება საერთაშორისო ვაჭრობის მოცულობები და 

სტრუქტურა (დაჯგუფებებს შიგნით და მესამე ქვეყნებთან); 

2. „საინვესტიციო ეფექტი“ - ინტეგრაციას მივყავართ კაპიტალის გადანაწილებისკენ 

დაჯგუფებებს შიგნით, რაც დაკავშირებულია საერთაშორისო ინვესტიტრების 

აქტივიზაციასთან; ხდევა სახელმწიფო საინვესტიციო პოლიტიკის შეთანხმება საფინანსო 

ბაზრების გაერთიანების უზრუნველყოფა; მიმდინარეობს საინვესტიციო ნაკადების 

გადანაწილება, იცვლება საერთაშორისო ინვესტიციების მოცულობები და სტრუქტურა; 

3. „საწარმოო ეფექტი“ - ინტეგრაცია სტიმულს აძლევს შრომის საზოგადოებრივი 

დანაწილების გაღრმავებას (მათ შორის საერთაშორისოს), უზრუნველყოფს 

სტრუქტურულ ცვლილებებს ქვეყნის საწარმოო სექტორში (დარგობრივი, 

გეოგრაფიული), აადვილებს და ახდენს ტექნოლოგიურ ცვლილებათა ინიცირებას; 

სტიმულს აძლევს საწარმოო ძალების განვითარტებას, მრეწველობის (ინდუსტრიის) 

კონკურენტუნარიანობის და შრომის მწარმოებლურობის ამაღლებას; 
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4. „საფასო ეფექტი“ - ინტეგრაცია იწვევს ფასების დონის ცვლილებას და 

ფასწარმოქმნის მექანიზმის გარდაქმნას და ეს საფასო ცვლილებები დაკავშირებულია 

დაჯგუფების საშინაო ბაზრის სახელმწიფოთაშორის კოორდინაციასთან და მისი 

რეგულირების საერთო მექანიზმთან; 

5. „მოხმარების ეფექტი“ - იცვლება მოხმარების (საწარმოო და საბოლოო) 

მოცულობები და სტრუქტურები მომხმარებლებს უჩნდებათ წვდომა საქონელთა უფრო 

ფართო ნომენკლატურასთან და თავიანთი მწარმოებლებისათვის უპირატესობის 

მინიჭებაში პერეორიენტირების შესაძლებლობა ნაკლებად მაღალი ფასების მიხედვით 

საფასო კონკურენციის გამძაფრების ანგარიშზე; 

6. „კონკურენციის ეფექტი“ - ინტეგრაციას მივყავართ ახალი კონკურენტული 

გარემოს ფორმირებისკენ, რომელიც ვრცელდება უფრო ფართო საბაზრო სივრცეზე და 

ბაზრის მონაწილეთა დიდ რიცხვზე, იცვლება სახელმწიფო პოლიტიკა კონკურენციის 

სფეროში, სახეს იცვლის დარგობრივ ბაზარზე შესვლის ბარიერები, ბაზრის პოტენციალი 

და მობილობის ბარიერები; 

7. „სოციალური ეფექტი“ - ინტეგრაცია ცვლის სოციალური სტანდარტების შეცვლას 

და მოსახლეობის კეთილდღეობას, კერძოდ, ცვლის დასაქმების და ხელფასის დონეს, 

გარდაქმნის განათლებისა და ჯანდაცვის სისტემას; 

8. „პოლიტიკური ეფექტი“ - ინტეგრაციას მივყავართ პოლიტიკური კურსების 

შეთანხმებასთან და ცვლილებასთან, სახელმწიფო რეგულირების მოდელსა და მისი 

ხარისხის, ქვეყნის/ქვეყნების პოლიტიკური სტრატეგიის შეცვლასთან. 

ინტეგრაციულმა პროცესებმა შეიძლება გამოიწვიოს უარყოფითი ეფექტები. მათი 

წარმოშობა იმასთანაა დაკავშირებული, რომ საერთაშორისო ინტეგრაციის პირობებში 

მიმდინარეობს: 

 საქმიანობის განსაზღვრული სახეობების, პროცესების და მოვლენების 

რეგულირება; 
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 ეკონომიკური, საწარმოო, პოლიტიკური და სხვა სისტემების 

ტრანსფორმაცია, როგორც საერთაშორისო ეკონომიკური თანამშრომლობის 

განვითარების შედეგი; 

 ეკონომიკური რესურსების განაწილება დ გადანაწილებ მათი მობილობის 

ანგარიშზე; 

 ერთიანი ეკონომიკური სივრცის ფორმირება. 

კანადელი მეცნიერის, ჯ. ვაინერის თეორიის შესაბამისად საბაჟო კავშირის შექმნა 

ეკონომიკაში წარმოშობს ორი ტიპის ეფექტს: 

 სტატიკური ეფექტები - ეკონომიკური შედეგები, რომელიც საბაჟო კავშირის 

შექმნისთანავე  ვლინდება როგორც მისი უშუალო შედეგი; 

 დინამიკური ეფექტები - ეკონომიკური შედეგები, რომლებიც საბაჟო 

კავსირის ფუნქციონირების უფრო გვიანდელ სტადიაზე ვლინდება. 

სტატიკური ეფექტებიდან უფრო მნიშვნელოვანია ვაჭრობის შექმნის და ვაჭრობის 

გადახრის ეფექტები. 

 

3. 3. რეგიონალური საინტეგრაციო შეთანხმებების 

ეკონომიკური სარგებელი და დანახარჯები 

 

რეგიონალური ინტეგრაციის ეკონომიკური შედეგი არაერთგვაროვანია. 

ეკონომიკის ზოგი სექტორი ბაზრების გაერთიანების შედეგად შეიძლება გაფართოვდეს, 

სხვები, პირიქით, დაიხუროს. ეკონომიკათა გაერთიანებამ შეიძლება გამოიწვიოს ქვეყანა-

მონაწილეთა შემოსავლების ისეთი გათანაბრება, რომ ამ დროს ზოგიერთი ქვეყნის 

მდგომარეობის გაუმჯობესება მოხდეს სხვა ქვეყნების ხარჯზე. ინტეგრაციის შედეგების 

შესწავლისას აუცილებელია გამოვყოთ ეფექტების ორი ჯგუფი: 

1) კონკურენციის ეფექტი და მასშტაბის ეფექტი; 

2) ვაჭრობის და ალოკაციის (განთავსების) ეფექტი. 

კონკურენციის ეფექტი და მასშტაბის ეფექტი. კონკურენციის ეფექტი და მასშტაბის 

ეფექტი (წარმოების მასშტაბზე ეკონომია) ჩნდება იმიტომ, რომ ცალკეული ეროვნული 
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ბაზრები ერთიანდება მთლიან ბაზრად. უფრო მსხვილი ბაზარი საშუალებას აძლევს, 

გაერთიანებული ქვეყნების კომპანიებს მიიღონ დადებითი უკუგება საქმიანობის 

მასშტაბიდან, აგრეთვე დაამყარონ უფრო მჭიდრო ურთიერთქმედება, მათ შორის 

კონკურენტული ურთიერთობები, რომელიც პოზიციებს ურყევს მონოპოლიებს და 

იწვევს ეფექტიანობის ზრდას. 

მასშტაბის ეფექტი (economies of scale) _ ესაა წარმოების საშუალო დანახარჯთა 

გრძელვადიანი შემცირება (პროდუქციის თვითღირებულების) გამოშვებული 

პროდუქციის მოცულობათა გაზრდის შედეგად. ინტეგრაციული ბლოკის წევრებს 

შეუძლია მიიღოს როგორც შიდა, ასევე გარე ეკონომია წარმოების მასშტაბიდან. 

კომპანიის შიდა ეკონომიას იღებენ ერთეულ პროდუქტზე დანახარჯთა შემცირების 

შედეგად წარმოების მოცულობათა გაზრდის ხარჯზე. ვთქვათ, ფირმა ბელგიიდან 

ეკონომიკური კავშირის შექმნამდე აწარმოებდა თავისი ქვეყნის მოსახლეობისთვის 1000 

ერთეულ საქონელს, ახლა კი აწარმოებს მთელი ეკ-თვის 4000-ს. მან გააფართოვა თავისი 

წარმოება, რამაც საშუალება მისცა შეემცირებინა პროდუქციის თვითღირებულება. გარდა 

ამისა, ტარიფების და სავაჭრო ბარიერების მოხსნის ხარჯზე მას შეუძლია მიიღოს გარე 

ეკონომია უფრო იაფ კაპიტალთან, სამუშაო ძალასთან და პროგრესულ ტექნოლოგიასთან 

დაშვების გაიოლებული შესაძლებლობების წყალობით. 

ბაზრების გაერთიანების შედეგად მიღებული ეკონომია წარმოების მასშტაბზე 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია პატარა ქვეყნებისთვის, ვინაიდან მათი ეკონომიკების 

ზომა და საქონლის და წარმოების ფაქტორების შიდა ბაზრის სივიწროვე ფირმებს 

საშუალებას არ აძლევს გაზარდოს წარმოების მოცულობა. პატარა შიდა ბაზრებზე ძნელია 

უზრუნველყო რენტაბელური პროდუქციის წარმოება თვითღირებულების შემცირების 

გზით წარმოების გაზრდის და საქმიანობის მასშტაბიდან დადებითი უკუგების მიღების 

ხარჯზე. პატარა ქვეყნების ის დარგები, სადაც მსხვილი რენტაბელური საწარმოები მაინც 

წარმოიშობა, აღმოჩნდება ხოლმე მონოპოლიზირებული, რადგან კონკურენციის 

შედეგად დარგში რჩება მხოლოდ ერთი-ორი მწარმოებელი. მონოპოლიზმი 

განაპირობებს მაღალ ფასებს, წარმოების მოცულობათა შემცირებას და შედარებით მაღალ 

დანახარჯებს. მაგალითად, განვითარებადი ქვეყნების უმრავლესობაში, რომლებიც 

ხასიათდება ეკონომიკათა მცირე ზომით და შიდა ბაზრების სივიწროვით, ფირმების 
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რიცხვი მცირეა, კონცენტრაციის მაჩვენებლები სამრეწველო სექტორში 50%-ს აღწევს, რაც 

2-ჯერ აჭარბებს კონცენტრაციის დონეს განვითარებულ ქვეყნებში. 

რეგიონალური ინტეგრაცია ბაზრების გაერთიანებით საშუალებას იძლევა, 

შევამციროთ მონოპოლისტური ძალაუფლება, ვინაიდან სხვადასხვა ქვეყნის ფირმები 

აღმოჩნდება ხოლმე უფრო ინტენსიური კონკურენციის პირობებში. ამან შეიძლება 

გამოიწვიოს მთელი რიგი დადებითი შედეგები. უპირველეს ყოვლისა, ესაა 

კონკურენციის ზრდის შედეგი, გამოხატული ფასების შემცირებასა და გაყიდვების 

ზრდაში. მეორე, ესაა შესაძლებლობა, ბაზრის გაფართოების პირობებში უფრო 

ეფექტიანად გამოიყენოს ეკონომია წარმოების მასშტაბზე. შეზღუდული ზომის მქონე 

ბაზარზე არსებობს წინააღმდეგობრივი შერჩევა მასშტაბის ეფექტსა და კონკურენციას 

შორის. ბაზრის გაფართოება საშუალებას იძლევა, დავძლიოთ ეს წინააღმდეგობა და 

ერთდროულად გავზარდოთ წარმოების მასშტაბზე ეკონომიაც და კონკურენციაც. მესამე, 

ინტეგრაცია აიძულებს მწარმოებლებს შეამცირონ შიდა არაეფექტიანობა. 

შიდა არაეფექტიანობა, ანუ X _ არაეფექტიანობა (X-inefficiency) _ მნიშვნელოვანი 

კატეგორიაა ფირმის ქცევით თეორიებში. იგი გამოიხატება ერთეული პროდუქციის 

წარმოებაზე მკვეთრი სხვაობით ფაქტობრივსა და მინიმალურ ეფექტიან საშუალო 

დანახარჯებს შორის. თეორიულად ყოველ ფირმას შეუძლია მიაღწიოს 

თვითღირებულების მინიმალურ დონეს. თუმცა, როგორც წესი, ფირმები მოქმედებენ 

უფრო მაღალი დანახარჯებით. ეს შეიძლება ხდებოდეს ბევრი მიზეზით, მაგალითად, 

შრომის ორგანიზაციის არასრულყოფილების გამო, საწარმოო საქმიანობის არაეფექტიანი 

კოორდინაციით, რაც განაპირობებს რესურსების და მათი მართვის არაეფექტიან 

გამოყენებას, რომელიც წარმოიშობა ბიუროკრატიული გაჭიანურების, აგრეთვე 

მუშაკებისთვის სტიმულის უკმარისობის გამო გამოშვების მაქსიმალური მოცულობის 

მისაღწევად. X-არაეფექტიანობა დამახასიათებელია დიდი ორგანიზაციებისთვის 

(განსაკუთრებით მონოპოლიებისთვის), რომლებიც არ განიცდის ეფექტიანი 

კონკურენციის წნეხს, რომელსაც შეეძლო ისინი ჰყოლოდა `ტონუსში” (იხ. ნახ.3.1). 
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saSual o  d anaxar j ebi

xar j ebi

X - ar aef eqt i ano ba f aqt i ur i  saSual o  

d anaxar j ebi

mi ni mal ur i  saSual o  

ef eqt i ani  d anaxar j ebi

gamo Sveba

 

 

nax.3.1 X- firmis araefeqtianoba 

 

კონკურენციის უქონლობისას ფირმას უჩნდება ორგანიზაციული `ცხიმოვანა~, 

რომელიც იზომება პროდუქციის ფაქტობრივი თვითღირებულების გადაჭარბებით 

მინიმალურ ეფექტიან დონეზე. იგი ყალიბდება ზეჭარბი რესურსებით, რომელთაც 

აგროვებს კომპანია არახელსაყრელ პირობებში გამოსაყენებლად, ხოლო მისი ზომა 

დამოკიდებულია კომპანიის მონოპოლიურ ძალაუფლებაზე. კონკურენციის ზრდის 

კვალობაზე კომპანია იწყებს ორგანიზაციული `ცხიმოვანას~ შემცირებას, სრულყოფილი 

კონკურენციის პირობებშიიგი ნულის ტოლი ხდება. ვინაიდან კონკურენცია ზრდის 

ბანკროტობის (გაკოტრების), განთავისუფლებების და შემცირებების ალბათობას, ეს 

თანამშრომლებისთვის ქმნის მოტივაციას, გაზარდოს შრომის მწარმოებლურობა და 

საკუთარი მობილურობა. 

კონკურენციის ეფექტს და მასშტაბის ეფექტს აქვს დადებითი მნიშვნელობა 

ინტეგრაციული ბლოკისათვის, თუმცა ისინი ავტომატურად კი არ ჩნდება, არამედ იმ 

ქვეყნების მთავრობების დაბალანსებული და გააზრებული პოლიტიკის წყალობით, 

რომლებიც აერთიანებენ თავიანთ ეკონომიკებს. 

ვაჭრობის და ალოკაციის ეფექტი. კონკურენციის ეფექტი და მასშტაბის ეფექტი 

ხდება იმ შემთხვევაშიც, როცა დარგობრივი სტრუქტურა ბაზრების და ეკონომიკების 

გაერთიანების შედეგად თითოეულ ქვეყანაში რჩება უცვლელი. ვაჭრობის და ალოკაციის 

ეფექტი დაკავშირებულია ინტეგრაციის Dშედეგად ვაჭრობის სასაქონლო და 

გეოგრაფიული სტრუქტურის ცვლილებასთან. 
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ვაჭრობის გეოგრაფიული სტრუქტურა შეიძლება შეიცვალოს იმის შედეგად, რომ 

სავაჭრო ბარიერების მოხსნისას ქვეყანა-პარტნიორების მიერ იმპორტი იაფდება, რაც 

ხელს უწყობს ამ პროდუქტებით ადგილობრივი წარმოების საქონლის ჩანაცვლებას და 

იმპორტული საქონლით მესამე ქვეყნებიდან. ერთდროულად ხდება ვაჭრობის შექმნაც და 

ვაჭრობის გადახრაც. 

ვაჭრობის წარმოქმნა ნიშნავს საერთაშორისო ვაჭრობის და ეკონომიკური 

კეთილდღეობის ზრდას სავაჭრო ბარიერების შემცირების ან მოძველების შედეგად, 

მაგალითად, იმპორტზე ბაჟების და კვოტების მრავალმხრივი მოლაპარაკებების 

მეშვეობით, აგრეთვე ინტეგრაციული შეთანხმებების შექმნით, ისეთების, როგორებიცაა: 

თავისუფალი ვაჭრობის ზონა ან საბაჟო კავშირი. ვაჭრობის გაფართოება ხდება მაშინ, 

როცა ინტეგრაციული ჯგუფის ყველა წევრი თავის ძალისხმევას წარმართავს იმ 

საქონლის და მომსახურების წარმოებაზე, რომლებშიც გააჩნია შედარებითი 

უპირატესობა, შემდეგ კი იწყებს უფრო ინტენსიურად ერთმანეთთან ვაჭრობას. იგი 

ვლინდება იმაში, რომ უფრო ეფექტიანი მწარმოებლები, რომელთაც აქვთ ყველაზე მცირე 

დანახარჯები ქვეყანა-მონაწილეებს შორის, წაგლეჯენ საბაზრო წილებს 

მაღალდანახარჯიან ქვეყანა-მწარმოებლებს და ზრდიან ექსპორტს. ეს ხდება იმიტომ, რომ 

უფრო ეფექტიან რეგიონალურ მწარმოებლებს შეუძლიათ უზრუნველყონ დაბალი 

ფასები და წარმოების დიდი მოცულობა კონკურენტებთან შედარებით ინტეგრაციული 

ბლოკის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ. მაგალითად, მექსიკა _ მწარმოებელი, დაბალი 

დანახარჯები რომ გააჩნია ჩრდილოამერიკულ შეთანხმებაში თავისუფალ ვაჭრობაზე, 

დღესდღეისობით აწარმოებს მეტ ავტომობლის აშშ-სთვისაც და ლათინური 

ამერიკისთვისაც, ვიდრე NAFTA-ში შესვლამდე. 

ვაჭრობის გადახრა _ ესაა საერთაშორისო ვაჭრობის გეოგრაფიული სტრუქტურის 

ცვლილება, რომელიც ხდება საბაჟო კავშირის ან თავისუფალი ვაჭრობის ზონის 

წარმოქმნის შედეგად. სავაჭრო ბარიერების მოხსნა ან შემცირება ინტეგრაციული 

შეთანხმების წევრებს შორის იწვევს ვაჭრობის ზრდას მათ შორის ხშირად მესამე 

ქვეყნების ხარჯზე. ეს ხდება იმ შემთხვევებში, როცა ინტეგრაციულ დაჯგუფებაში 

გაერთიანებას თან სდევს შედარებით მაღალი სავაჭრო შეზღუდვების დაწესება მესამე 
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ქვეყნებისთვის, რის გამოც მათი იმპორტი გამოიდევნება საბაჟო კავშირის ან 

თავისუფალი ვაჭრობის ზონის ტერიტორიიდან. 

დაჯგუფების წევრები ამცირებენ თავიანთ ვაჭრობას მესამე ქვეყნებთან 

ერთმანეთთან ვაჭრობის სასარგებლოდ. ეს ხდება იმიტომ, რომ სავაჭრო ბარიერების 

მოხსნა ქვეყანა-მონაწილეებს შორის აიაფებს პროდუქტებს, რომლებიც წარმოებულია 

კომპანიების მიერ დაჯგუფების შიგნით, ხოლო ბარიერების შენარჩუნება სხვა ქვეყნების 

კომპანიების მიმართ ხელს უშლის კონკურენციას. ვაჭრობის ხელახალმა ორიენტაციამ 

შეიძლება გამოიწვიოს დანაკარგები წარმოების მოცულობაში და ექსპორტის შემცირება 

უფრო ეფექტიანი ქვეყნებისთვის ინტეგრაციული ბლოკის ფარგლებს გარეთ. ასეთ 

შემთხვევაში, მთელი მსოფლიოს კეთილდღეობის თვალსაზრისით, რეგიონალური 

ინტეგრაცია შეიძლება აღმოჩნდეს ნაკლებხელსაყრელი, ვიდრე ვაჭრობის 

ლიბერალიზაცია მთლიანობაში მსოფლიოში. 

ვაჭრობასა და კეთილდღეობაზე რეგიონული სავაჭრო ინტეგრაციის 

ზემოქმედების დასახასიათებლადიყენებენ ნაწილობრივი წონასწორობის მოდელს, 

რომელშიც ამოქმედებულია სამი მონაწილე: სამშობლო (H), ქვეყანა-პარტნიორი (P), 

რომელთანაც იდება შეთანხმება საბაჟო კავშირზე, და დანარჩენი სამყარო (W)  (ნახ. 4.2). 
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nax. 3.2. regionalurisavaWro integraciisefeqtebi: vaWrobis warmoqmna davaWrobis gadaxra 

 

მოდელში ნავარაუდებია, რომ საბაჟო კავშირის შექმნამდე ქვეყანას აქვს 

არადისკრიმინაციული შემოსატანი საბაჟო გადასახადები და რომ დანარჩენი სამყარო 

გვევლინება იაფი უცხოური საქონლის წყაროდ. მაშინ ქვეყანა მოახდენსსაქონლის 

რაოდენობის იმპორტირებას, ტოლი  ,  ფასით ,  რომელიც მოიცავს მსოფლიო 

ფასს pw და შემოსატან გადასახადს, რომელიც ტოლია  სამამულო ბიუჯეტის 

შემოსავლები შეადგენს C + G. ქვეყანა-პარტნიორის მხრიდან საბაჟო კავშირის შექმნის და 

უბაჟო ვაჭრობის შემოღების შემთხვევაში,ქვეყანა ამჯობინებს ქვეყანა-პარტნიორიდან 

იმპორტირებას, ვინაიდან ფასი pp აღმოჩნდება დაბალი, ვიდრე ფასი ph,  რომლის 

მიხედვითაც შემოაქვთ საქონელი იმ ქვეყნებიდან, რომელთა მიმართაც ტარიფი არ 

შეცვლილა. ამ ფასის დროს იმპორტი იზრდება   მოცულობამდე. ჯამში, იმპორტის 

ერთობლივი ნამატი შეადგენს , , ხოლო შიდა ფასი მცირდება. 

მომხმარებლები შეძლებენ იყიდონ მეტი საქონელი უფრო დაბალ ფასად, ხოლო მათი 

მოგება იქნება A + B + C + D. სამამულო მწარმოებლები ნახავენ ზარალს წარმოების 

მოცულობაში (A), ხოლო მთავრობა _ დანაკარგს საგადასახადო შენატანების 

შემცირებასთან დაკავშირებით C + G ზომით. 

ზონები B და D ვაჭრობის შექმნის ეფექტია საბაჟო კავშირის შექმნის შედეგად, რაც 

კეთილდღეობის ზრდას ნიშნავს, ხოლო ზონა G _ ვაჭრობის გადახრას, რომელსაც ახასიათებს 

კეთილდღეობის შემცირება. კეთილდღეობაზე ერთობლივი ზემოქმედება დამოკიდებულია 

ვაჭრობის შექმნის ეფექტების და ვაჭრობის გადახრის თანაფარდობაზე და იზომება 

კეთილდღეობის წმინდა ეფექტით: B + D - G. ვაჭრობის შექმნის ეფექტმა და მის გადახრამ 

შეიძლება გამოიწვიოს ცვლილებები როგორც მომხმარებლების, ისე მწარმოებლების რეალურ 

შემოსავალში, აგრეთვე ცვლილება მოახდინოს სახელმწიფო შემოსავალში.ვაჭრობის 

მიმართულების შეცვლისას შეიძლება შეიცვალოს საწარმოო საქმიანობის განლაგებაც 

გაერთიანებულ ქვეყნებში, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ეკონომიკის ზოგიერთი დარგის 

(სექტორის) გაფართოება, ზოგიერთის კი შემცირება.ამავე დროს, ცვლილებებს შეიძლება ჰქონდეს 
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დაუბალანსებელი ხასიათი და ზოგი ქვეყანა აღმოჩნდება უფრო ხელსაყრელ მდგომარეობაში, 

ვიდრე სხვები. ეს შედეგები დამოკიდებულია იმაზე, რა შედფარდებით უპირატესობებს ფლობენ 

ისინი. მოკლევადიან პერიოდში ზოგიერთი ქვეყანა შეიძლება იტანჯებოდეს ინტეგრაციული 

ბლოკის შექმნისგან, მაშინ, როცა მისი სხვა წევრები ეფექტიანობის დიდ ზრდას აღწევენ და 

ამგვარად ბატონდებიან ზოგიერთ დარგსა და ბაზარზე. ასეთ შემთხვევაში ჩნდება ადაპტაციური 

პერიოდის აუცილებლობა, რაც საშუალებას აძლევს ინტეგრაციული ბლოკის 

ნაკლებგანვითარებულ ქვეყნებს, აითვისოს მოწინავე ტექნოლოგიები, გადაამზადოს 

თავისიშრომითი რესურსები და მოახდინოს მათი ეკონომიკების ხელახალი ორიენტაცია ახალი 

ბაზრებისათვის. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თემა 4.  საერთაშორისო ეკონომიკური ინტეგრაციის განვითარების ეტაპები, 

მათი ტრანსფორმაცია გლობალიზაციის პირობებში 
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სეი-ის ძირითადი ფორმები (სტადიები, ეტაპები) ეკონომიკურ ლიტერატურაში 

კლასიფიცირდება ინტეგრაციის სისრულისა და სიმწიფის მიხედვით ამა თუ იმ ამოცანის 

გადაწყვეტისას. სეი-ის განვითარების სტადიების კონცეფციის შექმნაში უდიდესი 

წვლილი მიუძღვის ჯ. ვაინერსა და  ბ. ბალასას3. მათი კლასიფიკაციის მიხედვით 

გამოიყოფა ინტეგრაციის ხუთი ძირითადი ეტაპი, რომლებიც დამოკიდებულია 

ინტეგრირებულ ქვეყნებს შორის თანამშრომლობაზე და დისკრიმინაციული ზომების 

სახეებზე, გაუქმებას რომ ექვემდებარება. რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაციის 

ყოველ ეტაპზე ურთიერთქმედების ხარისხი პარტნიორ-ქვეყნებს შორის ძლიერდება. 

გამოყოფენ საინტეგრაციო პროცესის ორ სტადიას: წინასაინტეგრაციოსა და საკუთრივ 

საინტეგრაციოს. 

წინასაინტეგრაციო სტადია მოიცავს პრეფერენციული სავაჭრო ხელშეკრულებების 

დადებას, რომელთაც ხელს აწერენ ორმხრივ საფუძველზე ცალკეული სახელმწიფოები ან 

უკვე არსებული საინტეგრაციო გაერთიანებები, ქვეყნების ჯგუფი ან ცალკეული ქვეყანა. 

თანამშრომლობის ეს ფორმა ჩვეულებრივ გულისხმობს ეროვნული საბაჟო ტარიფების 

შენარჩუნებას ხელშეკრულების ხელმომწერი თითოეული მხარის მხრიდან. ინტეგრაციის 

ამ ეტაპს მიეკუთვნება შეთანხმება ეკონომიკურ პარტნიორობაზე, მაგალითად, 

შეთანხმება თანამშრომლობასა და პარტნიორობაზე ეკ-სა და ყოფილი სსრკ-ის ქვეყნებს 

შორის (1994 წ.) და სხვ. 

სეი-ის თანამედროვე თეორიის თანახმად, საკუთრივ საინტეგრაციო სტადია მოიცავს 

საინტეგრაციო პროცესების განვითარების 4 საფეხურს ან თანამიმდევრულ ეტაპს (ცხრ. 

4.1 და ნახ. 4.1): 

 

 

 

                                                             
3 იხ.: Balassa B. The Theory of Economic Integration. _ L., 1961.LL 
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ცხრილი 4.1. 

ინტეგრაციული პროცესების განვითარების ეტაპები 

სტადიები 

მახასიათებლები 

ვაჭრობაში 

ურთიერთ-

შეზღუდვების 

შემცირება 

შეზღუდვების 

გაუქმება 

ერთმანეთთან 

ვაჭრობაში 

საერთო საგარეო 

სავაჭრო 

შეზღუდვები 

ერთმანეთთან 

ვაჭრობაში 

წარმოების 

ფაქტორების 

თავისუფალი 

გადაადგილება 

გაერთიანების 

ფარგლებში 

ჰარმონიზებული 

ფისკულური და 

მონეტარული 

პოლიტიკა 

ერთიანი 

მაკროეკონომ

იკური 

პოლიტიკა და 

მისი 

გატარების 

საერთო 

ორგანოები 

პრეფერენ- 

ციული სავაჭრო 

შეთანხმებები 

X 

     

თავისუფალი 

ვაჭრობის ზონა 
X 

    

საბაჟო კავშირი X    

საერთო ბაზარი X   

ეკონომიკური 

კავშირი 

  

 

 

 

 

 

 

წინა საინტეგრაციო სტადია მოიცავს 

პრეფერენციული სავაჭრო შეთანხმების დადებას, 

რომელსაც ხელს აწერენ ორმხრივ საფუძველზე 

პრეფერენციული სავაჭრო შეთანხმებები 

თავისუფალი ვაჭრობის ზონა 
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ნახ. 4.1. საერთაშორისო ეკონომიკური ინტეგრაციის სტადიები 

 თავისუფალი სავაჭრო ზონა; 

 საბაჟო კავშირი; 

 საერთო ბაზარი; 

 ეკონომიკური ( და სავალუტო) კავშირი. 

დღესდღეობით ქვეყნების მხოლოდ ერთმა საერთაშორისო საინტეგრაციო ჯგუფმა 

გაიარა რეალურად მითითებულ ეტაპთაგან პირველი ოთხი _  ევროპულმა კავშირმა. სხვა 

საინტეგრაციო დაჯგუფებებმა (და ისინი რამდენიმეა) თავიანთ განვითარებაში 

ჯერჯერობით პირველი და ნაწილობრივ მეორე და მესამე ეტაპები განვლეს.  

განვიხილოთ თითოეული ეტაპის თავისებურება, განვსაზღვროთ ისინი და 

აღვნიშნოთ მათი ძირითადი მექანიზმები. 

  

4.1. საინტეგრაციო პროცესების განვითარების თავისებურებები თავისუფალი 

       სავაჭრო ზონის ფარგლებში 

 

თავისუფალი სავაჭრო ზონა (free trade area) _ რეგიონული ეკონომიკური 

ინტეგრაციის განვითარების პირველი ეტაპია ისტორიულად. ასეთი ზონები შექმნილია 

საბაჟო კავშირი 

საერთო ბაზარი 

ეკონომიკური და სავალუტო კავშირი 

თავისუფალი 

ვაჭრობის ზონა  

ყველა შეზღუდვის 

თანდათან გაუქმება 

ერთმანეთთან 

ვაჭრობაში, და 

უპირველეს ყოვლისა - 

სატარიფოსი 

საბაჟო კავშირი  

- ორი ან მეტი ქვეყნის შეთანხმება 

ვაჭრობაში საბაჟო გადასახადების 

გაუქმების შესახებ, კოლექტიური 

პროტექციონიზმის ფორმა, 

ვინაიდან ვარაუდობს საგარეო 

სავაჭრო საბაჟო ტარიფის შექმნას 

საერთო ბაზარი 

ვარაუდობს შეზღუდვების 

გაუქმებას არა მარტო 

საქონლის და 

მომსახურების არამედ 

წარმოების ფაქტორების 

გადაადგილების გზაზე 

ეკონომიკური და სავალუტო 

კავშირი 

ინტეგრაციული თანამშრო-

მლობის ყველაზე სრულყო-ფილი 

სტადია, რომელიც ვარაუდობს 

მაკროეკო-ნომიკური, კერძოდ 

ფისკა-ლური პოლიტიკის 

ჰარმონიზებას 
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და წარმატებით ფუნქციონირებს მსოფლიოს მრავალ რეგიონში _ ჩრდილოამერიკული 

თავისუფალი სავაჭრო ზონა (НАФТА), თავისუფალი სავაჭრო ევროპული ასოციაცია 

(ЕАСТ), სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების თავისუფალი სავაჭრო ზონა (АСЕАН) და 

სხვ. 

თავისუფალი სავაჭრო ზონის ჩამოყალიბება გულისხმობს: შეთანხმების მონაწილე 

ქვეყნები სახელმწიფოთაშორისი შეთანხმებების ძალაში შესვლის მომენტიდან 

ეტაპობრივად და თანდათან აუქმებენ ურთიერთსავაჭრო შეზღუდვებს, უპირველესად  

საბაჟო გადასახადებს. როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, თავისუფალ სავაჭრო ზონაში 

რამდენიმე წლის განმავლობაში ხორციელდება საბაჟო გადასახადების 

ურთიერთშემცირება სამრეწველო საქონელსა და მომსახურებაზე მათ სრულ 

გაუქმებამდე, აგრეთვე არასატარიფო შეზღუდვების გაუქმება მათზე (ნახ. 4.2), რაც 

მნიშვნელოვნად აადვილებს მათ სავაჭრო გაცვლას. თუმცა ეს ეხება მხოლოდ საქონელს, 

რომელიც იწარმოება თავისუფალი სავაჭრო ზონის ტერიტორიაზე, ამიტომ საბაჟო 

საზღვრები გაერთიანების მონაწილეებს შორის ნარჩუნდება. 

სასოფლო-სამეურნეო საქონლის მიმართ ლიბერალიზაციას ჩვეულებრივ აქვს 

შეზღუდული ხასიათი და მოიცავს მხოლოდ ზოგიერთ პოზიციას საბაჟო 

ნომენკლატურით. ეს შეიძლება ეხებოდეს ქვეყნისთვის ზოგიერთ სხვა  განსაკუთრებით 

მგრძნობიარე დარგებსა და წარმოებებს (მაგალითად, ენერგეტიკა, ტრანსპორტი და სხვ.). 
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ბაჟების და 
არასატარიფო 
შეზღუდვების 

თანდათანობით 
გაუქმება რიგი 

წლების მიხედვით

სამრეწველო 
საქონელი

მიზანი-საერთაშორისო 
სპეციალიზაციის 

სარგებლის შენარჩუნება, 
რითაც ქვეყანა -

პარტნიორებში ცხოვრების 
დონეს აამაღლებენ

შეთანხმება თვზ-ს შექმნის 
შესახებ, როგორც წესი, 

ბაჟების ამაღლების შესახებ 
ორმხრივი მორატორიუმის 

პრინციპებზე

ლიბერალიზაცია 
ატარებს 

შეზღუდულ 
ხასიათს, მოიცავს 

მხოლოდ ზოგიერთ 
პოზიციებს

სასოფლო-
სამეურნეო 
საქონელი

თავისუფალი 
ვაჭრობის ზონა

თვზ-ს შექმნის ნეგატიური შედეგები:
კონკურენციის გაძლიერება შიგა 

ბაზარზე, რაც ყოველთვის 
სასიკეთოდ არ მოქმედებს სამამულო 
მრეწველობის ნაწარმის ხარისხისა და 

ტექნოლოგიების დონეზე;
იმპორტის ლიბერალიზაცია 

სერიოზულ საფრთხეს უქმნის 
უცხოურთან კონკურირებად 

საქონლის სამამულო მწარმოებლებს, 
სახელმწიფოს მხარდაჭერის გარეშე 

მაღალია ეროვნული მწარმოებლების 
თავიანთი შიგა ბაზრიდან 

გამოდევნის საფრთხე;
წარმოიშობა უცხოური კომპანიების 

„ადგილსამყოფელი ქვეყნის“ 
სამრეწველო სტრუქტურებში 

დამკვიდრების საფრთხე; საბაჟო 
გადასახადების, როგორც საბიუჯეტო 

შემოსავლების წყაროს დაკარგვა

თავისუფალი ვაჭრობის ზონის 
შექმნის დადებითი შედეგები;
ქვეყანა- მონაწილეთა სავაჭრო 

პოლიტიკის უფრო სტაბილური 
და მოსალოდნელი ხასიათი;

საგარეო ეკონომიკური 
საქმიანობის სისტემის 

სრულყოფა;
საერთაშორისო სავაჭრო 

პრაქტიკის უფრო მოქნილი 
გამოყენება

ქვეყანა-მონაწილეების ურთიერთქმედება; შესაბამისი 
სფეროების საქმიანობის რეგულირება მიმდინარეობს 
მართვის მუდმივმოქმედი ზეეროვნული სისტემების 

შექმნის, ანუ სპეციალური საერთო 
გადაწყვეტილებების გარეშე;

ყველა გადაწყვეტილება, როგორც წესი, პოლიტიკურ 
პრობლემებზე ქვეყანა – მონაწილეების უმაღლესი 

თანამდებობის პირების და ეკონომიკურზე 
სამინისტროების და უწყებების (საგარეოსავაჭრო, 

საფინანსო და სხვ.) მიერ;
ეს გადაწყვეტილებები მოცემულ სტადიაზე უნდა 

ატარებდეს სავალდებულო ხასიათს, რომელიც 
უზრუნველყოფს მხარეთა ნაბიჯებს და 

ვალდებულებებს; 
საერთაშორისო მილაპარაკებები სამართლებრივი 

თვალსაზრისით პრეფერენციულობის მატარებელია 
შიგა კანონმდებლობის აქტების ნორმებთან 

მიმართებაში; თანამშრომლობის სფეროა – საგარეო 
ვაჭრობა

თავისებურებები:

 

 

ნახ. 4.2. თავისუფალი ვაჭრობის ზონა 

 

თავისუფალი სავაჭრო ზონის შეთანხმებები ჩვეულებრივ გულისხმობს პარტნიორთა 

ვალდებულებას, არ გაზარდონ ცალმხრივად საბაჟო გადასახადები და არ შემოიღონ 

ახალი სავაჭრო ბარიერები. მესამე ქვეყნების მიმართ ყოველი სახელმწიფო ახორციელებს 

დამოუკიდებელ სავაჭრო-სატარიფო პოლიტიკას. 

ინსტიტუციურად თავისუფალი სავაჭრო ზონები არ გამოირჩევა განსაკუთრებული 

სირთულით. ესაა ეკონომიკური ინტეგრაციის „რბილი“ ფორმა, რომელიც არ 
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გულისხმობს ზეეროვნული ორგანოების შექმნას მუდმივ საფუძველზე. თავისუფალი 

სავაჭრო ზონის უმაღლეს ორგანოდ, როგორც წესი, გვევლინება მონაწილე ქვეყნების 

სახელმწიფო მეთაურთა შეხვედრა (მთავრობათა). სამიტები, როგოც წესი, ტარდება 

წელიწადში ერთხელ. ასეთ ზონებს აქვს აქვთ ნაკლები საბაზრო ხელისუფლება, ვიდრე 

ინტეგრაციის განვითარების სხვა  სტადიები; და პარტნიორ-ქვეყნებს შეუძლია 

კონკურენცია ერთმანეთს შორის ტარიფების შემცირებითა და თავისი წილის გაზრდით 

იმპორტში, აგრეთვე ტარიფებიდან თავიანთი შენატანების გაზრდით ბლოკის 

ფარგლებში.  ამის გამო თავისუფალი სავაჭრო ზონის მონაწილე ქვეყნები ხშირად 

აწყდებიან სიტუაციას, როდესაც ბლოკის ქვეყანაში შეაქვთ საქონელი ყველაზე დაბალი 

საბაჟო გადასახადით, ხოლო შემდეგ უბაჟოდ გზავნიან დაჯგუფების სხვა სახელმწიფო-

წევრ ქვეყნებში. თუკი არ გავითვალისწინებთ დამატებით სატრანსპორტო ხარჯებს, 

ასეთი სქემა ეკონომიკურად ეფექტიანია, ვინაიდან ამცირებს მოქმედ (ფაქტობრივ) 

ტარიფს. მაგრამ ამავე დროს ინგრევა თავად მონაწილე ქვეყნების სატარიფო სისტემები.  

მთავრობები ცდილობენ არ დაუშვან ეს და იღებენ საქონლის წარმოების (წარმოშობის) 

წესებს, რათა ბაჟისგან გაათავისუფლონ მხოლოდ ადგილობრივი (შიდაბლოკური) 

წარმოების საქონელი. ასეთი წესები ხშირად მძიმეა, აქვს პროტექციონისტული ხასიათი 

და არსებითად რეგიონულ ინტეგრაციას აქცევენ  იმპორტის ჩანაცვლებად 

შიდაწარმოებით რეგიონულ დონეზე.  

შესაბამისად, თავისუფალი სავაჭრო ზონის ჩამოყალიბებას აქვს როგორც დადებითი 

შედეგები (მონაწილე ქვეყნების სავაჭრო პოლიტიკის უფრო სტაბილური და 

განჭვრეტადი ხასიათი; საგარეოეკონომიკური საქმიანობის სისტემის სრულყოფა; უფრო 

მოქნილი მისადაგება საერთაშორისო სავაჭრო პრაქტიკასთან, პარტნიორ-ქვეყანათა 

საბაჟო-სატარიფო პოლიტიკის განჭვრეტადობა), ისე უარყოფითი ეფექტები (სურ. 4.2). 

 

ცხრილი 4.2. 

 

სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის ევოლუცია საერთო  

ბაზრის ფორმირებისას 
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ძირითადი პარამეტრები ფორმირების ეტაპები 

1. სავაჭრო-სატარიფო პოლიტიკა 

სახელმწიფოებს შორის, რომლებიც 

აყალიბებენ საქონელთა საერთო 

ბაზარს. 

თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის დაწესება 

ეროვნული წარმოშობის საქონელზე 

თანდათანობითი შემცირებით საბაჟო 

ტარიფების, კვოტების, შეზღუდვების, 

აკრძალვების, საპირგამტეხლოების სრულ 

გაუქმებამდე. ერთმანეთთან ვაჭრობაში 

ორმხრივი და დისკრიმინაციული დაბეგვრის 

არ გამოყენება. 

2. სავაჭრო-სატარიფო რეჟიმი 

მესამე ქვეყნებთან 

სატარიფო პრეფერენციების და საბაჟო 

სატარიფო განაკვეთების გამოყენების 

პირობების შეთანხმება მესამე ქვეყნებთან 

ვაჭრობაში, მესამე ქვეყნებისთვის უფრო 

ხელსაყრელი სავაჭრო რეჟიმის არ დაშვება, 

ვიდრე ერთმანეთთან სავაჭრო რეჟიმის შესახებ 

შეთანხმებულ გადაწყვეტილებათა მიღების 

მექანიზმის დანერგვა. 

3. სავაჭრო-ეკონომიკურ ურთიერ-

თობათა არასატარიფო რეგუ-

ლირება 

სახელმწიფოთაშორისი აღმასრულებელი 

ორგანოს ორგანიზაცია. საბაჟო წესების და 

პროცედურების ენიფიკაცია. 

4. ირიბი დაბეგვრა (დღგ და 

აქციზი) 

დღგ-ს განაკვეთის და ამოღების შეთანხმებული 

წესის გამოყენება ერთმანეთთან ვაჭრობაში და 

მესამე ქვეყნების საქონელთან მიმართებაში. 

აქციზური საქონლის ჩამონათვალის და 

აქციზის განაკვეთის შეთანხმება 

5. საგადასახდელო-საანგარიშ- საგადასახდელო-საანგარიშსწორებო ურთიერ-
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სწორებო ურთიერთობები საგარეო 

ვაჭრობაში 

თობები ერთმანეთთან ვაჭრობაში 

6. საგარეო სავაჭრო საქმიანობის 

სავალუტო რეგულირება და 

საბაჟო-საბანკო კონტროლი 

ერთიანი კურსის სადგენა და ეროვნული 

ვალუტის შიგა კონვერტირებადობის 

უზრუნველყოფა. 

არარეზიდენტების დაშვება ეროვნული 

ვალუტის ბაზრებზე სავაჭრო ოპერაციებში. ორ-

და მრავალმხრივ საფუძველზე სავალუტო 

რეგულირების და ეროვნული სავალუტო 

კანონმდებლობის დაახლოების ძირითადი 

პრინციპების შეთანხმება. 

7. საბაჟო საქმის ორგანიზაცია და 

ეროვნული საბაჟო კანონმდე-

ბლობის უნიფიკაცია. 

საბაჟო, სასაზღვრო და სხვა ორგანოების 

ურთიერთქმედების უზრუნველყოფა 

თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის ამოცანების 

რეალიზაციისას. 

 

იმავდროულად თავისუფალ სავაჭრო ზონას აქვს გარკვეული ნაკლი ქვეყანა-

მონაწილეთა თვალსაზრისით: 

 კონკურენციის გაძლიერება შიდა ბაზარზე, რაც ხშირად ცუდად მოქმედებს 

მშობლიური მრეწველობის ნაწარმის ხარისხსა და ტექნიკურ დონეზე; 

 იმპორტის ლიბერალიზაცია ქმნის სერიოზულ საფრთხეს ეროვნული 

მწარმოებლების საქონლისთვის (ეს საქონელი კონკურენციას ვერ უწევს 

საზღვარგარეთულს); 

 სახელმწიფოს მხარდაჭერის გარეშე ეროვნული მწარმოებლების შევიწროების 

საფრთხე დიდია თავიანთივე შიდა ბაზრიდან; 

 არსებობს უცხოური კომპანიის დამკვიდრების საფრთხე „ადგილსამყოფელი 

ქვეყნის“ სამრეწველო სტრუქტურებში. 
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ეს უკანასკნელი, ერთი მხრივ, ზრდის გაკოტრების საფრთხეს, ხოლო, მეორე მხრივ, 

სტიმულია წარმოების სრულყოფისა და ახალშემონაღებთა დასანერგად. 

თავისუფალი სავაჭრო ზონის ჩამოყალიბება შეიძლება გაჭიანურდეს, ვინაიდან 

ყოველი სახელმწიფო ასრულებს კოლექტიურ გადაწყვეტილებას მხოლოდ და მხოლოდ 

ნებაყოფლობით. ხშირად გადაწყვეტილებები რჩება ქაღალდზე, რადგან შემოსავლის 

დაკარგვა საბაჟო გადასახადებისგან, კონკურენციის გაძლიერება (განსაკუთრებით თუ 

ეროვნული ეკონომიკები არადივერსიფიცირებულია და არაა ურთიერთშემვსები, ე.ი. 

არაკომლიმენტარულია) უარყოფითად მოქმედებს სამეურნეო დინამიკაზე, ხოლო 

ეროვნული ეკონომიკების და ბაზრის განვითარებული ინსტიტუტების მიკროდონის 

უქონლობა აფერხებს (ამუხრუჭებს) საინტეგრაციო პროცესებს. 

თუმცა, თუკი  თავისუფალი სავაჭრო ზონა შექმნილია, ხოლო მისი დადებითი 

ეფექტები სჭარბობს უარყოფითს, მაშინ პარტნიორი-სახელმწიფოები, როგორც წესი, 

გადადიან საბაჟო კავშირის ჩამოყალიბებაზე. 

 

 

 4.2. საბაჟო კავშირი როგორც სავაჭრო პოლიტიკა 

 

საბაჟო კავშირი (custom union) _ ორი ან მეტი სახელმწიფოს შეთანხმება საბაჟო 

გადასახადის გაუქმებაზე ურთიერთვაჭრობაში და ერთიანი (ბლოკის ყველა 

მონაწილისთვის საერთო) საბაჟო ტარიფის შექმნა მესამე ქვეყნებთან ვაჭრობაში. ესაა 

ერთგვარი კოლექტიური პროტექციონიზმის ფორმა. საბაჟო კავშირის მონაწილე ქვეყნები 

(თავისუფალი სავაჭრო ზონის მონაწილეებისგან განსხვავებით) თავიანთი 

საგარეოსავაჭრო პოლიტიკის კოორდინირებას ახდენენ მესამე ქვეყნების მიმართ, პირველ 

ყოვლისა _ სატარიფო წესებისა და პროცედურების. საბაჟო კავშირი უფრო სრულყოფილია 

საინტეგრაციო გაერთიანების თავისუფალ სავაჭრო ზონასთან შედარებით. საბაჟო 

კავშირის ფარგლებში მიმდინარეობს სერიოზული ცვლილებები ქვეყანა-მონაწილეების 

წარმოებისა და მოხმარების სტრუქტურაში. 

ახორციელებენ რა ერთიან საგარეოსავაჭრო პოლიტიკას, ქვეყნები არეგულირებენ 

სასაქონლო ნაკადებს საგარეო ტარიფისა და სარეზულტატო ფასების დონის 
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გათვალისწინებით. ეს იძლევა რესურსების რეორგანიზაციაში (ხელახალი ორიენტაციის), 

მოხმარებასა და წარმოებაში ბიძგს. ამგვარად წარმოება რაციონალიზდება შედარებითი 

უპირატესობების თეორიის შესაბამისად, რაც მთლიანობაში სასიკეთოდ მოქმედებს 

საქონლისა და მოხმარების შიდა ბაზრის განვითარებაზე. ნეოკლასიკური სკოლის 

პოზიციიდან ბაზარზე დაშვების (შეღწევის) დანახარჯების შემცირება, საინტეგრაციო 

გაერთიანების მონაწილეებს შორის ურთიერთვაჭრობის ლიბერალიზაცია აძლიერებს 

მათი რეგიონების შედარებით უპირატესობებს და საერთაშორისო სპეციალიზაციას, 

რითაც იმპულსს აძლევს შრომის განაწილებას და შესაბამისად, წარმოების გეოგრაფიული 

სტრუქტურის შეცვლას. ვაჭრობისა და ეკონომიკური გეოგრაფიის ახალი თეორიების 

თვალსაზრისით, საინტეგრაციო პროცესების კუმულაციური  ეფექტი ისაა, რომ ბაზრის 

გაფართოება აძლიერებს წარმოების კონცენტრაციას, რაც ცვლის მის გეოგრაფიულ 

სტრუქტურას. სხვა თანაბარი პირობების დროს ინტეგრაციის მონაწილეთა ბაზარზე 

ურთიერთდაშვების შემსუბუქება გადაანაწილებს რესურსებს მათ ეკონომიკებში სხვა 

თანმხლები დანახარჯების გაზრდილი მნიშვნელობიდან გამომდინარე, მათ შორის 

ტრანსპორტირების ღირებულების. 

ხდება ფასების ზრდის შენელება ან შემცირება, ძლიერდება კონკურენცია საქონლის 

მწარმოებლებსა და იმპორტული საქონლის მიმწოდებლებს შორის საბაჟო კავშირის 

ფარგლებში. 

თუმცა საბაჟო კავშირის ფუნქციონირება არ გულისხმობს საბაჟო-სატარიფო 

პოლიტიკის უნიფიკაციას წარმოებული და მოხმარებული საქონლის თელი 

სპექტრისთვის. საინტეგრაციო საქმიანობის სფეროში ამ ეტაპზე თანდათან ერთვება 

ეკონომიკის ყველაზე განსხვავებული დარგები და სექტორები, გარდა თავდაცვისა და 

სამხედრო-სამრეწველო კომპლექსის დარგებისა, ენერგეტიკის ცალკეული დარგებისა და 

სხვ. 

ინტეგრაციის ამ ეტაპზე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მოძრაობას მიკრო დონეზე, 

რომელიც უზრუნველყოფს საწარმოო ინტეგრაციას. ინტეგრაცია ხდება სავალუტო-

ფინანსურ სფეროშიც, მაგრამ სავალუტო-ფინანსური თანამშრომლობა განსაკუთრებით 

პირველ ხანებში მომსახურე ფაქტორის როლს ასრულებს. იმავდროულად საბაჟო კავშირი 

ხშირად ივსება საგადასახადო კავშირით, რომელიც უზრუნველყოფს ვალუტის 
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ურთიერთკონვერტირებადობას და ერთიანი საანგარიშო ფულადი ერთეულის 

ფუნქციონირებას. გარდა ამისა, საბაჟო კავშირის ფუნქციონირება საჭიროებს ცვლილებებს 

საინტეგრაციო პროცესების მართვის მიდგომაში, რაც წარმოშობს მარეგულირებელი 

ინსტიტუტების გაჩენის აუცილებლობას. ასეთი ვითარების ძირითადი მიზეზებია: 

 გადასვლა ერთიან საბაჟო გადასახადებზე და საკოორდინაციო ზომების 

ერთობლივი განხორციელება საჭიროებს მიდგომათა არსებით გადახედვას 

ეროვნული ეკონომიკის მრავალი დარგის განსავითარებლად თითოეულ 

ქვეყანაში4; 

 აუცილებელია ცალკეული დარგების განვითარების კოორდინაცია 

მაკროეკონომიკურ დონეზე, რაც იწვევს ახალი სხვადასხვა პრობლემის გაჩენას 

საქმიანობის სხვა სფეროებში; 

 წარმოიშობა მოლაპარაკებათა მოთხოვნილება არა მარტო საბაჟო-სატარიფო 

პოლიტიკის შეთანხმებაში, არამედ ინტეგრირებული ქვეყნების შიდა ბაზრების 

კოორდინაციაში ან მისადაგებაში წარმოქმნილ საერთო ინტერესებთან. ჩნდება ისეთი 

ზეეროვნული ორგანოების შექმნის აუცილებლობა, რომლებიც მონაწილე ქვეყნების 

საგარეო ვაჭრობისა და წარმოების ცალკეული სფეროების საქმიანობას შეიმუშავებენ, 

კოორდინირებას გაუწევენ და გააკონტროლებენ. რეალურმა საბაჟო კავშირებმა, საეჭვოა, 

ამას გვერდი აუარონ. შესაბამისად, ხდება ეროვნული სუვერენიტეტიდან მეტ-ნაკლებად 

მნიშვნელოვანი ამოღება, ვინაიდან ამ უკანასკნელის ნაწილი გადაეცემა ახლად შექმნილ 

ზეეროვნულ ორგანოებს.   

ყველა მონაწილე იღებს მოგებას შრომის მწარმოებლურობის გაზრდის სახით, 

ეკონომიის წარმოების მასშტაბებით და საბაჟო დანახარჯების ლიკვიდაციაზე და სხვა 

კონტროლით საგარეოეკონომიკურ კავშირებზე. 

თუმცა სხვადასხვა მეცნიერი ფიქრობს, რომ გლობალიზაციის პირობებში, 

გარდამქმნელი საინტეგრაციო პროცესები და საბაჟო კავშირების ეფექტიანობა მცირდება. 

საქმე ისაა, რომ ГАТТ-ВТО-ს ძალისხმევით საერთაშორისო ვაჭრობა სულ უფრო 

ლიბერალიზდება როგორც სატარიფო, ისე არასატარიფო ბარიერის კუთხით. 

                                                             
4 თავისუფალ სავაჭრო ზონასა და საბაჟო კავშირში სახელმწიფოთაშორისი ურთიერთობები ეხება მხოლოდ 

გაცვლის სფეროებს, რათა უზრუნველყოს მონაწილე ქვეყნებისთვის ერთნაირი შესაძლებლობები 

ურთიერთვაჭრობისა და ფინანსური ანგარიშების განვითარებაში. 



86 
 

ლიბერალიზაციის პროცესში სულ უფრო ფართოდ ებმება სასოფლო-სამეურნეო და 

მომსახურების სფეროს პროდუქცია, ხოლო კონკურენციის ცენტრი გადაინაცვლებს 

მეცნიერებატევადი და მაღალტექნოლოგიური საქონლის მხარეს. ყოველივე ეს ცვლის 

კონკურენციის წარმომქმნელი ფაქტორების თანაფარდობას და ამცირებს ფასის 

მნიშვნელობას კონკურენციაში, ხოლო ხარისხს ზრდის. ეს ნიშნავს, რომ საბაჟო 

ბარიერების დამცავი ფუნქციები, რომელთაც უზრუნველყოფს საბაჟო კავშირები, 

უფასურდება და საერთაშორისო ეკონომიკური ინტეგრაციის ამ ეტაპს დამცავი 

საშუალებები იკარგება. 

 

 

 

 

4.3. საერთო ბაზარი როგორც ინტეგრაციის განვითარების ეტაპი 

 

საერთო ბაზრის (common market) შექმნისას ისპობა ფარული ბარიერი ქვეყნებს შორის 

საქონლით ურთიერთვაჭრობის დროს და ხდება წარმოების მოძრაობის ფაქტორების _ 

შრომის, კაპიტალის, ტექნოლოგიის, აგრეთვე მიწისა და უძრავი ქონების ყიდვა-

გაყიდვის _ ლიბერალიზაცია. ინტეგრირდება არა მხოლოდ პროდუქციის ბაზარი, 

არამედ ქვეყანა-პარტნიორების ფაქტორული ბაზარიც. ეს პირდაპირ ეხება წარმოებას, 

განსაკუთრებით სამრეწველოს. მაგრამ წარმოების ფაქტორების თავისუფალი 

მოძრაობისთვის ინტეგრირებული სახელმწიფოების ტერიტორიაზე აუცილებელია, მათი 

მახასიათებლები იყოს უნიფიცირებული და სტანდარტიზებული, მაგალითად, სამუშაო 

ძალის კვალიფიკაცია და წარმოქმნა, მანქანების ტექნოლოგიური სტანდარტები, 

მოწყობილობა, ნედლეული. 

საერთო ბაზრის შექმნისას იქმნება წანამძღვარი ერთიანი კვლავწარმოებითი 

პროცესის ჩამოსაყალიბებლად ბლოკის ფარგლებში. შრომის განაწილება და წარმოების 

სპეციალიზაცია რეგიონულ საინტეგრაციო დაჯგუფებაში ვითარდება რთული 

პროდუქციის ტექნოლოგიური სტადიების, კვანძებისა და დეტალების მიხედვით. საბაჟო 
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კავშირის გადაზრდას საერთო ბაზრად განსაზღვრავს როგორც ეკონომიკური, ისე 

პოლიტიკური ფაქტორები. 

ეკონომიკური ფაქტორები განპირობებულია იმით, რომ, გარდა სავაჭროსი, არსებობს 

სხვა შეზღუდვებიც, აგრეთვე ეროვნული ეკონომიკის „მგრძნობიარე“ დარგები, 

ინტელექტუალური საკუთრების და არამატერიალური აქტივების სახელმწიფო დაცვა, 

მაგალითად, სამამულო საქონლის სავაჭრო ნიშნები (მარკები). 

პოლიტიკური ფაქტორები განსაზღვრავს დიდი რაოდენობის საკანონმდებლო 

ნორმებისა და წესების ჰარმონიზაციას, საქმიანობის მრავალ სფეროს რომ ეხება. 

თუმცა ფართო წრის საკითხთა შეთანხმება საკმაოდ რთული საქმეა და ქვეყნები 

კონსენსუსს ყოველთვის ვერ აღწევენ. წარმატების მისაღწევად აუცილებელია ახალი 

მიდგომები და მეთოდები თანამსრომლობის მართვაში, ზეეროვნული ინტერესების 

მნიშვნელობის გაზრდა. 

პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ საერთო ბაზრის შესაქმნელად საინტეგრაციო დაჯგუფების 

ფარგლებში აუცილებელია 6-7 მსხვილი ამოცანის რეალიზება, რის განხორციელებაც 

შეუძლებელია საბაჟო კავშირის ფარგლებში. 

თუმცა სწორედ საბაჟო კავშირი საბაჟო გადასახადების გაუქმებით წევრ-

სახელმწიფოებს შორის და ერთიანი სავაჭრო პოლიტიკის შემუშავებით მესამე ქვეყნების 

მიმართ ქმნის წანამძღვარს საერთო ბაზარზე გადასასვლელად. მაგრამ საერთო ბაზრის 

შესაქმნელად ეს საკმარისი არაა. ამიტომ, როგორც წესი, მესამე ამოცანად, რომელიც 

წარმოიშობა ქვეყნების წინაშე საერთო ბაზრის ფორმირების სტადიაზე, გვევლინება 

ეკონომიკის ცალკეული დარგების და სექტორების განვითარების საერთო პოლიტიკის 

შემუშავება. მათი არჩევა უნდა განხორციელდეს იმის მიხედვით, თუ რამდენად 

მნიშვნელოვანია ინტეგრაციის შემდგომი განმტკიცებისთვის, როგორი იქნება მისი 

სოციალური რეზონანსი, როგორ აისახება ეს კონკრეტული მომხმარებლის 

საჭიროებებზე. წარმოიშობა მეოთხე ამოცანის გადაწყვეტის აუცილებლობაც _  

პირობების შექმნა კაპიტალის თავისუფალი მოძრაობისთვის, სამუშაო ძალის, 

მომსახურების და ინფორმაციისთვის, რომლებიც შეავსებს საქონლის დაუბრკოლებელ 

გადანაცვლებას. მეხუთე ამოცანა, რომელსაც წყვეტენ ბლოკის ქვეყნები საერთო ბაზარზე 

გადასვლისას, _ ესაა სოციალური და რეგიონული განვითარების დახმარების საერთო 
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ფონდების ჩამოყალიბება. ეს გულისხმობს მობრუნებას უშუალოდ მომხმარებლის 

ინტერესებისა და საჭიროებებისკენ, ორიენტაციას ადგილებზე მოთხოვნათა 

დაკმაყოფილებაზე, ეს კი თავის მხრივ საშუალებას აძლევს ქვეყნებს რეალურად იგრძნონ 

ეკონომიკური ინტეგრაციის უპირატესობანი. 

სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის ევოლუცია საერთო ბაზრის ფორმირებისას 

წარმოდგენილია ცხრილში 4.2 (გვ.39). 

ამ ამოცანის სწორად დასმისა და რეალიზაციისას გათანაბრდება საერთო ბაზრის 

მონაწილე-ქვეყნების ეკონომიკური განვითარების დონეები, შესაბამისად, ცხოვრების 

დონეებიც. 

მეექვსე ამოცანა _  ეროვნულ კანონმდებლობათა ჰარმონიზაციასა და უნიფიკაციაზე 

სერიოზული ზომების შეთანხმება. განსაკუთრებული ადგილი ენიჭება ისეთი ზომების 

სისტემის შემოღებას, რომელიც აღკვეთს კონკურენციის მარეგულირებელი ნორმების 

დარღვევას (აუცილებელია მართვისა და კონტროლის ზეეროვნული ანტიმონოპოლიური 

ორგანოები). 

 

       საერთო ბაზრის ფარგლებში ინტეგრაციის მექანიზმი  

 

1. რეგლამენტები, რომლებიც განასახიერებს კანონებს, სავალდებულოა 

გამოსაყენებლად სახელმწიფო-პარტნიორებში. 

2. დირექტივები მიმართული წევრი სახელმწიფოებისთვის სავალდებულოა 

შესასრულებლად, მაგრამ, ამასთან ერთად, თითოეულ ქვეყანას ენიჭება 

თავისუფლება მათი შესრულებისთვის ფორმების და მეთოდების ასარჩევად. 

3. სავალდებულო ხასიათის გადაწყვეტილებები, რომლებიც ავალებს 

ინტეგრაციული გაერთიანების მონაწილე სახელმწიფოს, იურიდიულ ან ფიზიკურ 

პირს გარკვეული მოქმედებების ჩადენას კონკურენტული პოლიტიკის სფეროში, 

უნდა აუცილებლად განახორციელოს ბლოკის ყველა პარტნიორმა.    

4. რეკომენდაციები და დასკვნები, რომელთაც არ აქვთ სავალდებულო ძალა საერთო 

ბაზრის მონაწილე სახელმწიფოებისთვის.  
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ამგვარად, საერთო ბაზრის ფარგლებში გადაწყვეტის პროცესშია შემდეგი საკითხები: 

ეკონომიკური და სოციალური პოლიტიკის სრული შეთანხმება, მაკროეკონომიკური 

მაჩვენებლების გათანაბრება. 

საერთო ბაზრის მშენებლობა უნდა დასრულდეს ჭეშმარიტად ერთიანი ეკონომიკური, 

სამართლებრივი და საინფორმაციო სივრცის შექმნით, რომელიც იმპულსს მისცემს 

საინტეგრაციო გაერთიანების გადასვლას ხარისხობრივად ახალ ეტაპზე _ ეკონომიკურ 

კავშირზე.    

4.4. ეკონომიკური კავშირი 

 

მონეტარული კავშირი _ ნაბიჯი სრული ეკონომიკური და სავალუტო კავშირის გზაზე 

_ გულისხმობს ქვეყნების ფისკალური და ფულადი პოლიტიკის ჰარმონიზაციას, 

რომელსაც საფუძველი ეყრება ჯერ საბაჟო კავშირის ფარგლებში, შემდეგ კი _ საერთო 

ბაზრის. საგადასახადო და საბიუჯეტო სისტემების სტრუქტურა უნიფიცირდება, 

აწესებენ პირდაპირი და არაპირდაპირი გადასახადების ერთიან განაკვეთებს, 

ჰარმონიზირებას განიცდის სავალუტო რეჟიმი. საპროცენტო განაკვეთები ერთნაირი 

ხდება (კრედიტის, დეპოზიტის) და იქმნება საერთო ორგანოები ეკონომიკურ და 

სოციალურ სფეროთა ცალკეული მიმართულებების სამართავად. 

ეკონომიკური კავშირის ჩამოყალიბებისას (economic union) _ დღესდღეობით ყველაზე 

მაღალი დონის რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაციის _ ივარაუდება: 

 ერთიანი ეკონომიკური პოლიტიკის გატარება მონაწილე ქვეყნების მიერ; 

 რეგიონში სოციალურ-ეკონომიკური პროცესების სახელწიფოთაშორისი 

რეგულირების სისტემის ფორმირება; 

 სახელმწიფოთა მიერ თავიანთი სამეურნეო სუვერენიტეტის მნიშვნელოვანი 

ნაწილის გადაცემა საერთო ზესახელმწიფოებრივი ორგანოებისთვის, 

რომლებიც არეგულირებს საინტეგრაციო პროცესებს ბლოკში; 

 საერთო-სავალდებულო სამართლებრივი ნორმებისა და სამეურნეო აგენტებს 

შორის სახელშეკრულებო ურთიერთობების შემოღება. 

ეკონომიკური კავშირი დამყარებულია კავშირის იმ წევრების _  სუვერენული 

სახელმწიფოების _ თანასწორუფლებიანობის საწყისებზე, რომლებიც მასში 
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ნებაყოფლობით შევიდნენ. ეკონომიკური კავშირის მიზნებია: ყველა ხალხის 

კეთილდღეობის უზრუნველყოფა, ეროვნულ კულტურათა განვითარება და გამდიდრება; 

ზოგადსაკაცობრიო ფასეულობების პრინციპთა რეალიზაცია ეფექტიანი საბაზრო 

ეკონომიკის და რესპუბლიკათა ეკონომიკური ინტეგრაციის შექმნის გზით, რაც ეფუძნება 

მხოლოდ და მხოლოდ ურთიერთინტერესსა და ტანაბარუფლებიან პარტნიორობას. 

სახელმწიფოს ძირითადი როლი ეკონომიკაში მაკროეკონომიკური პოლიტიკის 

გატარებაა, ასევე საბაზრო ინფრასტრუქტურის ჩამოყალიბება და მოქალაქეთა 

სოციალური დაცულობის უზრუნველყოფა. საინტეგრაციო ბლოკის მონაწილე 

სახელმწიფოები ურთიერთქმედებენ სამეურნეო, პოლიტიკურ და სოციალურ 

სფეროებში. პრაქტიკულად საინტეგრაციო გაერთიანება ემსგავსება სახელმწიფოს 

ფედერალური მოწყობით. მასში იქმნება ეკონომიკის მართვის საერთო ორგანოები, 

საერთო საბანკო სისტემა, მართვის ინსტიტუტები და სასამართლო და საკანონმდებლო 

ორგანოებიც კი, აგრეთვე სავალდებულო წესით _ სოციალური პოლიტიკის ზოგადი 

საფუძვლები. მაგალითად, ერთიან ევროპულ აქტს (ეეა), რომელიც მიიღეს დასავლეთ 

ევროპის ქვეყნებმა 1992 წელს, ჰქონდა შემდეგი უმნიშვნელოვანესი სოციალური 

შემადგენლები: 

 გარემოს დაცვა, ერთიანი ეკოლოგიური პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები; 

 ერთიანი პოლიტიკა მოსახლეობის ჯანდაცვის სფეროში; 

 განათლება და პროფესიული სწავლება; 

 კულტურა და ინფორმაცია. 

 

ეკონომიკურ და მონეტარულ კავშირებს შორის პირობითი განსხვავებაა. მათი 

განვითარება ხორციელდება პარალელურად. მაგალითად, ეკ-ში 1979 წლიდან ევროპული 

სავალუტო სისტემის შემოღებით, როგორც სავალუტო სტაბილურობის ზონა ევროპაში, 

ჩადებულია ასევე მონეტარული კავშირის საფუძველი, ხოლო 1999 წლიდან შემოიღეს 

ერთიანი ევროპული ვალუტა (ევრო). ეკ-ში ძალაშია საერთოევროპული სტანდარტები; 

ბლოკს _ საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობათა სუბიექტს _ აქვს დიპლომატიური 

წარმომადგენლობები და ახორციელებს საერთოპოლიტიკურ ინიციატივებს. ტყუილად 

როდი უწოდებენ ეკ-ს „საერთო ევროპულ სახლს“ და „ევროპას საზღვრების გარეშე“. 
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ამჟამად ეკონომიკური კავშირის ფუნქციონირება სქემატური სახით გამოიყურება 

შემდეგნაირად: ეკონომიკური კავშირის პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები 

განისაზღვრება ერთობლივად წევრი-ქვეყნების მინისტრთა საბჭოს გადაწყვეტილებათა 

სახით. იგი თვალს ადევნებს ეკონომიკური განვითარების მიმდინარეობას თითოეულ 

ქვეყანაშიც და კავშირშიც მთლიანობაში. სავალუტო კავშირი გულისხმობს ერთიანი 

სავალუტო პოლიტიკის განხორციელებას, ერთიანი ვალუტის შემოღებას და  ერთიანი 

ცენტრალური ბანკის შექმნას. 

თეორიულად შესაძლებელია ინტეგრაციის ასეთი ეტაპიც, როგორც პოლიტიკური 

კავშირი _ ეკონომიკური და პოლიტიკური ინტეგრაციის ურთიერთგანპირობებულობის 

შედეგი. იგი გულისხმობს ზესახელმწიფოებრივი ორგანოებისთვის ეროვნულ 

მთავრობათა ფუნქციების დიდი ნაწილის გადაცემას მესამე სახელმწიფოთა მიმართ. ეს 

ნაბიჯი ნიშნავს საერთაშორისო კონფედერაციის შექმნას. პრაქტიკაში არც ერთ 

ინტეგრაციულ გაერთიანებას მიუღწევია განვითარების ასეთი დონისთვის. 

ამავდროულად 1993 წლის ხელშეკრულება ევროპული კავშირის შესახებ შეიძლება 

განვიხილოთ, როგორც მოძრაობა პოლიტიკური კავშირისკენ მასში არსებული ქვეყნებისა. 

დასავლეთევროპული ქვეყნების პოლიტიკური კავშირის სამი საბაზო შემადგენელი: 

სამი ხელშეკრულება გაერთიანებათა შექმნაზე _ ევროპული თანამეგობრობა, ევრატომი 

და ქფეგ (ქვანახშირისა და ფოლადის ეკონომიკური გაერთიანება), ერთიანი პოლიტიკა 

საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების დარგებში; ერთიანი პოლიტიკა შინაგან საქმეთა და 

მართლმსაჯულების დარგებში. 

ეკ-ში პოლიტიკური სისტემის ჩამოყალიბების ძირითადი მიმართულებები: საერთო 

თავდაცვის პოლიტიკის შემუშავება; მონაწილეობა ევროპაში უსაფრთხოების და 

თანამშრომლობის კონფერენციაში; ევროპარლამენტის მნიშვნელობის გაძლიერება, 

ერთიანი სავიზო და საიმიგრაციო რეჟიმი, ევროპოლის შექმნა და სხვ.  

ამგვარად, ეკონომიკური ინტეგრაცია ტავის ევოლუციაში გადის სხვადასხვა ეტაპს. 

ეტაპთა ცვლა _ ობიექტური პროცესია, რომელსაც განსაზღვრავს ზოგადი ეკონომიკური 

კანონები და შეიძლება განიხილებოდეს, როგორც განვითარების ორი თანაბარმოქმედი 

ვექტორი. 
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მოგვიანებით ინტეგრაციის საფეხურთა ეს სქემა დააზუსტა და მიიღო General 

Agreement on Tariffs and Trade, GATT- World Trade Organization,WTO -მ:  

 თავისუფალი სავაჭრო ზონა (საბაჟო ტარიფების და კვოტების მოხსნა 

ურთიერთვაჭრობაში); 

 საბაჟო კავშირი (ერთიანი საბაჟო პოლიტიკა მესამე ქვეყნების მიმართ); 

 საერთო ბაზარი (წარმოების ყველა ფაქტორის თავისუფალი გადანაცვლება 

მონაწილე ქვეყნებს შორის); 

 ეკონომიკური კავშირი (საერთო ეკონომიკური პოლიტიკის გატარება და 

ერთიანი ვალუტის _ ფულადი ერთეულის _ შემოღება). 

პრაქტიკულად რეგიონული ინტეგრაციის გამოცდილებამ გამოავლინა საინტეგრაციო 

სივრცის შექმნის კოლოსალური სირთულეები და  დაინტერესებულობის სხვადასხვა 

ხარისხი მხარეთა ურთიერთქმედების სიღრმეში, რაც ვერ თავსდება მიღებულ სქემებსა და 

თეორიებში. ინტეგრაციის მოდელთა მრავალფეროვნება ჩრდილოეთ და ლათინურ 

ამერიკაში, აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონში, აფრიკაში, ახლო აღმოსავლეთში ასახავს 

ქვეყანათა, რეგიონთა და სუბრეგიონთა ეკონომიკური სისტემების, კვლავწარმოების 

მექანიზმების, განვითარების სხვა საკვანძო პარამეტრების მნიშვნელოვან 

დიფერენციაციას, ასევე საშუალებას იძლევა დავინახოთ კლასიკური სქემის ნაწილობრივი 

მოდიფიკაციაც ზოგ შემთხვევაში და მისი მნიშვნელოვანი ტრანსფორმაცია სხვა 

შემთხვევაში. ისტორია გვიჩვენებს, რომ არ არსებობს არც მკაცრი კანონზომიერება, არც 

ავტომატიზმი რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაციის სტადიებს შორის. ყველაფერი 

დამოკიდებულია კონკრეტულ ისტორიულ პირობებზე მსოფლიო ეკონომიკასა და 

საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობებში, ზოგ ქვეყნებში კი ამ ქვეყნების 

ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ინტერესებზე.  

ეს განაპირობებს ინტეგრაციის ეფექტთა განხილვას, რომლებიც წარმოიშობა მისი 

ევოლუციის პროცესში. 

 

 

დასკვნა 
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1. საერთაშორისო ეკონომიკური ინტეგრაცია თავის განვითარების პროცესში 

თანმიმდევრულად გადის შემდეგ სტადიებს:  თავისუფალი სავაჭრო ზონა, საბაჟო 

კავშირი, საერთო ბაზარი, ეკონომიკური და სავალუტო კავშირი. თუმცა 

გლობალიზაციის პირობებში ამ სტადიების საზღვრების „გადარეცხვა“ (მოშლა) და 

ადრე ამა თუ იმ სტადიისთვის არადამახასიათებელი ამოცანების წარმოშობა. 

2. თავისუფალი სავაჭრო ზონა _ რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაციის 

განვითარების პირველი სტადია _ ხასიათდება შემდეგით: საბაჯო გადასახადების 

და შეზღუდვების გაუქმება წლების განმავლობაში ან მათი კონსერვაცია (ქვეყანას 

არ შეუძლია შემოიღოს ახალი ან გაზარდოს არსებული შეზღუდვები); 

ინდივიდუალური საბაჟო პოლიტიკის შენარჩუნება მესამე ქვეყნების მიმართ. 

3. საბაჟო კავშირი გულისხმობს საქონლის თავისუფალ გადაადგილებასდაჯგუფების 

შიგნით და საერთო საგარეოსავაჭრო ტარიფს. 

4. საერთო ბაზარი _ ესაა შეზღუდვათა გაუქმება ქვეყნებს შორის საქონლით 

ვაჭრობაში (სასოფლო-სამეურნეო და სამრეწველო), ბარიერების მოხსნა წარმოების 

ფაქტორების გადაადგილების გზაზე. 

5. ეკონომიკური კავშირი _ დღემდე ცნობილთაგან ინტეგრაციის ყველაზე მაღალი 

დონე. გულისხმობს ერთიანი ეკონომიკური პოლიტიკის გატარებას მონაწილე-

ქვეყნების მიერ საგარეოეკონომიკურ და შიდა დონეებზე. წარმოიშობა მაღალი 

ეკონომიკური განვითარების ეტაპზე როგორც მონაწილე ქვეყნების, ისე მათი 

საინტეგრაციო ურთიერთქმედებისას. ქვეყანა-პარტნიორების მიერ ხორციელდება 

შეთანხმებული (ან ერთიანიც კი) სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკა. იქმნება 

სახელმწიფოთაშორისი (ზესახელმწიფოებრივი) ორგანოები. მიმდინარეობს 

მსხვილი ეკონომიკური გარდაქმნები ყველა მონაწილე-ქვეყანაში. 

6. სავალუტო კავშირი _ ეკონომიკური კავშირის ფორმა და ამავდროულად მსხვილი 

შემადგენელი. სავალუტო კავშირის დამახასიათებელი თვისებები: ეროვნულ 

ვალუტათა შეთანხმებული (ერთობლივი) ცურვა; სახელმწიფო-პარტნიორთა 

შეთანხმებით იმ ფიქსირებული სავალუტო კურსების დაწესება, რომლებიც 

მიზანმიმართულად მხარდაჭერილია ამ ქვეყნების ცენტრალური ბანკების მიერ; 

ერთიანი რეგიონული ვალუტის შექმნა; ერთიანი რეგიონული ბანკის _ ემისიური 
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ცენტრის _ ამ საერთაშორისო სავალუტო ერთეულის ფორმირება; ფაქტობრივად 

სავალუტო კავშირი ვარაუდობს მონაწილე-ქვეყნების სრულ ეკონომიკურ 

ინტეგრაციას, რომლის ფარგლებშიც ჩამოყალიბდება ერთიანი ეკონომიკური 

პოლიტიკა და, როგორც შედეგი, საკანონმდებლო ბაზის უნიფიკაცია. პირობებად 

შეიძლება გამოდგეს საერთო საგადასახადო სისტემა, ერთიანი სტანდარტების 

არსებობა, ერთიანი შრომითი კანონმდებლობა და ა.შ. 

განვითარებად ქვეყნებში სავალუტო კავშირად ხშირად აღიქვამენ კლირინგულ 

შეთანხმებებს.   
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თემა 5.  ევროპის ეკონომიკური ინტეგრაცია 

 

 

დღეისათვის ევროკავშირი 28 დემოკრატიული სახელმწიფოს უნიკალური პოლიტიკური 

და ეკონომიკური გაერთიანებაა. ის მიზნად ისახავს მშვიდობის, კეთილდღეობისა და 

თავისუფლების უზრუნველყოფას თავისი 508 მილიონი მოქალაქისთვის.  

მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, დასავლეთ ევროპის ქვეყნები უდიდესი ეკონომიკური 

კრიზისის წინაშე აღმოჩნდნენ და მშვიდობაც საკმაოდ მყიფე იყო. ნათელი გახდა, რომ 

ეკონომიკური განვითარება და მშვიდობის შენარჩუნება ევროპაში მხოლოდ 

ურთიერთთანამშრომლობის გზით იქნებოდა შესაძლებელი.  

გაერთიანებული ევროპის იდეა პირველად დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა, 

უინსტონ ჩერჩილმა გაახმოვანა 1946 წლის 19 სექტემბერს, შვეიცარიაში, ციურიხის 

უნივერსიტეტში სიტყვით გამოსვლისას, სადაც განაცხადა: „ჩვენ ხელახლა უნდა 

შევქმნათ ევროპული ოჯახი რეგიონული სტრუქტურით, რომელსაც შეიძლება დაერქვას 

ევროპის შეერთებული შტატები“, თუმცა ჩერჩილის ამ იდეას მაშინ კონკრეტული 

ქმედებები არ მოჰყოლია. უფრო მეტიც – ჩერჩილი არ გამოხატავდა ბრიტანეთის 

ოფიციალურ პოზიციას ევროგაერთიანების შესახებ, რადგან გაერთიანებული სამეფო 

თავს გლობალურ ძალად აღიქვამდა, რომლის საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტიც 

ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და თავის თანამეგობრობასთან (ყოფილ და არსებულ 

კოლონიებთან) ურთიერთობები იყო. აღნიშნულიდან გამომდინარე, დიდი ბრიტანეთი 

ნეგატიურად იყო განწყობილი ევროგაერთიანების იდეისადმი. 

ვროპული ინტეგრაციის ათვლის წერტილად 1950 წლის 9 მაისი მიიჩნევა, როდესაც 

ფრანგი პოლიტიკოსის ჟან მონეს ინიციატივა ამავე ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, 

რობერტ შუმანმა გაახმოვანა და დასავლეთ ევროპის ქვანახშირისა და ფოლადის 

ინდუსტრიების გაერთიანების წინადადებით გამოვიდა. ჟან მონეს ინიციატივის 

თანახმად, ისტორიულად დაუძინებელი მტრები – საფრანგეთი და გერმანია, სხვა 

ევროპულ ქვეყნებთან უნდა გაერთიანებულიყვნენ, რათა დამოუკიდებლად აღარ 

დაემუშავებინათ ქვანახშირი და ფოლადი. ვინაიდან ნებისმიერ ქვეყანას ომის 

საწარმოებლად ორი რამ სჭირდებოდა: ფოლადი, რომლისგანაც მზადდებოდა 
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საბრძოლო მასალა და ქვანახშირი – ქარხნებისა და რკინიგზის ენერგიით მოსამა-

რაგებლად, ამ უმნიშვნელოვანესი რესურსების წარმოებისა და რეალიზაციის დაქ-

ვემდებარება საერთო ზეეროვნული ორგანოსთვის („უმაღლესი მთავრობისთვის“), 

ემსახურებოდა ძირითად მიზანს – უზრუნველეყო გერმანიისა და საფრანგეთის 

მშვიდობიანი თანაცხოვრება და გაღრმავებულიყო ამ ორი ქვეყნის ეკონომიკური და 

მოგვიანებით, პოლიტიკური ურთიერთდამოკიდებულება. 
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ევროპული ინტეგრაციის განვითარების ეტაპები 

 

 

 

ევროკავშირი მუდმივად ავითარებდა და დღესაც ავითარებს სტრუქტურას, რომელსაც 

ანალოგი არ გააჩნია. ევროკავშირის ფუძემდებლურ კანონმდებლობას წარმოადგენს წევრი 

ქვეყნების მიერ ხელმოწერილი სხვადასხვა ხელშეკრულება, რომელიც საფუძველს უყრის 

ევროკავშირის პოლიტიკას და აფუძნებს მის ინსტიტუციურ სტრუქტურას, 

საკანონმდებლო პროცედურებსა და ძირითად უფლებამოსილებებს. 

ასეთი ხელშეკრულებებია, მაგალითად: რომის ხელშეკრულება, ერთიანი ევროპული 

აქტი, მაასტრიხტის, ამსტერდამისა და ლისაბონის ხელშეკრულებები.  

 

რომის ხელშეკრულებიდან ერთიან ევროპულ აქტამდე 

 

„ევროპის ქვანახშირისა და ფოლადის გაერთიანებაში“ შემავალ ექვს ქვეყანას შორის 

ურთიერთობამ იმდენად სტაბილური და პროგრესირებადი ხასიათი მიიღო, რომ ცოტა 

ხანში გადაწყდა, შექმნილიყო „ევროპის ეკონომიკური გაერთიანება“, რომელსაც 1957 

წელს რომის ხელშეკრულება დაედო საფუძვლად.  

1955 წელს, იტალიის ქალაქ მესინაში ექვსი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი 

შეთანხმდა, რომ განეგრძოთ ინტეგრაციის პროცესი. შეიქმნა სამთავრობო კომიტეტი, 

რომელმაც მოამზადა საფუძველი რომის ხელშეკრულებისთვის. 1957 წელს, რომში ხელი 

მოეწერა ევროპის ეკონომიკური გაერთიანებების ხელშეკრულებას. იმავე დღეს, ცალკე 

ხელშეკრულებით დაფუძნდა „ევრატომი“ (ევროპული გაერთიანება ატომური ენერგიის 

დარგში), 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. 

ასევე, რომის ხელშეკრულების ერთ-ერთი მთავარი მიღწევა იყო შეთანხმება საერთო 

ბაზრის შექმნის თაობაზე, რასაც მომავალში საბაჟო კავშირის ჩამოყალიბება უნდა 

მოჰყოლოდა. საერთო ბაზარი ითვალისწინებდა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის 
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ბარიერების გაუქმებას საქონლის, მომსახურების, კაპიტალისა და ადამიანების 

გადაადგილების კუთხით. რომის ხელშეკრულებამ ასევე უზრუნველყო საერთო სოფლის 

მეურნეობისა და საგარეო ვაჭრობის პოლიტიკის ჩამოყალიბება.  

1967 წელს (ხელი მოეწერა 1965 წელს), ბრიუსელის ხელშეკრულებით (იგივე Merger 

Treaty) 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. სახელწოდება შეიცვალა 1992 წელს, მაასტრიხტის 

ხელშეკრულების საფუძველზე და „ევროპული გაერთიანებები“ ევროკავშირად 

გარდაიქმნა. 

1968 წელს ამოქმედდა ევროგაერთიანების საბაჟო კავშირი, რომელსაც რომის 

ხელშეკრულებით ჩაეყარა საფუძველი და რომლის თანახმადაც, გაუქმდა სავაჭრო 

ტარიფები წევრ სახელმწიფოებს შორის, ასევე დაწესდა საერთო ტარიფები გაერთიანების 

არაწევრ ქვეყნებთან მიმართებაში. 

70-იან წლებში დაიწყო საგარეო პოლიტიკის სფეროში სამთავრობათაშორისო 

თანამშრომლობის განვითარება. 1970 წლიდან წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა 

მინისტრები კვარტალში ერთხელ იკრიბებოდნენ – საგარეო პოლიტიკური საკითხების 

განსახილველად. შეიქმნა მუდმივმოქმედი პოლიტიკური სამდივნო. მოგვიანებით, მოხდა 

ამ თანამშრომლობის ინსტიტუციონალიზაცია და ჩამოყალიბდა ევროპული 

პოლიტიკური თანამშრომლობა. 

1974 წელს განხორციელდა წევრი სახელმწიფოების მეთაურთა უმაღლეს დონეზე 

შეხვედრების ფორმალიზება; თუ 1969 წლიდან ის წელიწადში ერთხელ იმართებოდა, 

1974 წლიდან ასეთი შეხვედრების მინიმუმ ორჯერ გამართვა გადაწყდა. ევროპული 

საბჭოს ფარგლებში ხდება ინტეგრაციის მთავარი ორიენტირების განსაზღვრა, რომლის 

შექმნამაც ინტეგრაციის მთავრობათაშორისი ხასიათის ელემენტის გაძლიერებას შეუწყო 

ხელი.  

 

 

შენგენის შეთანხმება 
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1985 წლის 14 ივნისი, „საპასპორტო საბაჟო კონტროლის გაუქმების შესახებ ევროპის 

კავშირის ქვეყნებს შორის“ შეთანხმებას ხელს აწერენ ქეთრინ ლალუმიერი (საფრანგეთი), 

ვალდემარ შრეკენბერგერი (გერმანია), პოლ დე კისმარკერი (ბელგია),  

რობერტ გებელსი (ლუქსემბურგი), ვინ ვან ეკელენი (ნიდერლანდების სამეფო) 

ლუქსემბურგის პატარა სოფელში, შენგენში, სადაც ლუქსემბურგის, გერმანიისა და 

საფრანგეთის საზღვარი იკვეთება  

 

 

 

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, სხვა წევრი 

სახელმწიფოების ან მესამე სახელმწიფოების მოქალაქეებისათვის. დღეისათვის შენგენის 

ხელშეკრულება 26 ქვეყანას აერთიანებს:  

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

ესტონეთს, ფინეთს, საფრანგეთს, გერმანიას, საბერძნეთს, უნგრეთს, იტალიას, 

ლატვიას, ლიტვას, ლუქსემბურგს, მალტას, ნიდერლანდებს, 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.  

დიდი ბრიტანეთი და ირლანდია არ არიან შენგენის ზონის წევრები. 

 

 



100 
 

შენგენის ზონის გარე საზღვრები მკაცრად კონტროლდება, ხოლო მის შიგნით სა-

პასპორტო შემოწმება არ ხორციელდება. შენგენის ხელშეკრულებამ დაადგინა, რომ 

შენგენის ზონაში შემავალ სახელმწიფოებს შორის საზღვრები უნდა გაუქმებულიყო, 

ხოლო გარე საზღვრები – გამაგრებულიყო. ქვეყნები ვალდებულნი არიან, ერთიანი 

პოლიტიკა აწარმოონ მიგრანტების მიმართ, რაც მოითხოვს მონაცემთა საერთო ბაზისა და 

საერთო საპოლიციო-სასამართლო სისტემის ფუნქციონირებას.  

 

ერთიანი ევროპული აქტი 

 

1986 წლის 28 თებერვალი, ჰააგა, ნიდერლანდების სამეფო 

 

 

1986 წლის 17 თებერვალს, ლუქსემბურგში და 28 თებერვალს, ჰააგაში, ევროპული 

გაერთიანების წევრმა სახელმწიფოებმა ხელი მოაწერეს ე. წ. ერთიან ევროპულ აქტს, 

რომლითაც ცვლილებები და დამატებები შევიდა ევროპული გაერთიანებების 

დამფუძნებელ ხელშეკრულებებში – ძალაში შევიდა 1987 წლის 1 ივლისიდან. ერთიანი 

ევროპული აქტი გახდა პირველი ყოვლისმომცველი სარევიზიო აქტი, რომლითაც 

ევროპული პოლიტიკური თანამშრომლობის ინსტიტუციონალიზაცია განხორციელდა, 

კერძოდ: ევროპული საბჭო ევროკავშირის 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 საბოლოო ფაზაში შეყვანა და დაიწყო შიდა 

ბაზრის შესაქმნელად აუცილებელი რეფორმების გატარება, რაც გულისხმობდა 

არსებული ბარიერებისა (კვოტები, ტარიფები) და ეკონომიკური დაბრკოლებებისგან 

თავისუფალი ეკონომიკური სივრცის შექმნას, სადაც თავისუფლად უნდა მომხდარიყო ე. 

წ. „4 სახის თავისუფლების“: საქონლის, მომსახურების, კაპიტალისა და ადამიანების 
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გადაადგილება. შიდა ბაზრის შექმნა 1992 წლის 31 დეკემბრისთვის უნდა 

დასრულებულიყო.  

 

მაასტრიხტის ხელშეკრულება 

 

მაასტრიხტი, ნიდერლანდები, 1992 წელი, 7 თებერვალი – ლუქსემბურგის ფინანსთა 

მინისტრი ჟან-კლოდ იუნკერი ხელს აწერს მაასტრიხტის ხელშეკრულებას. ჟან-კლოდ 

იუნკერი 2014 წლიდან ევროკომისიის პრეზიდენტის პოსტს იკავებს.  

 

 

 

ბერლინის კედლის დანგრევამ, რასაც გერმანიის გაერთიანება მოჰყვა, ცენტრალური და 

აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების საბჭოთა კონტროლიდან გათავისუფლებამ, აგრეთვე, 

1991 წლის დეკემბერში საბჭოთა კავშირის დაშლამ და მნიშვნელოვანმა დემოკრატიულმა 

პროცესებმა ევროპის პოლიტიკური სტრუქტურის შეცვლა განაპირობა. 

1992 წლის 7 თებერვალს, ნიდერლანდების 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 დოკუმენტში გაერთიანდა მანამდე არსებული 

ყველა ხელშეკრულება – პარიზის (1950 წ.) და რომის (1957 წ.) ხელშეკრულებები და 

ერთიანი ევროპული აქტი (1986 წ.). 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 მართლმსაჯულებისა და შინაგან საქმეებში. 

 

პირველ სვეტი მეორე სვეტი                   მესამე სვეტი                   
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აქ შემავალ  

საკითხებად  

განისაზღვრა:  

საბაჟო კავშირი, სოფლის 

მეურნეობის საერთო 

პოლიტიკა, ერთიანი 

ბაზარი, სავაჭრო პო-

ლიტიკა. ამსტერდამის 

ხელშეკრულებით, 

შემდგომში, ამ სვეტს სხვა 

საკითხებიც დაემატა.  

 

შემდეგ საკითხებს 

არეგულირებდა:  

თანამშრომლობა საერთო 

საგარეო პოლიტიკის 

შემუშავების საკითხებზე, 

სამშვიდობო მისიები, 

დახმარება არაწევრი 

ქვეყნებისათვის, ევროპის 

უსაფრთხოების, 

 განიარაღებისა და 

თავდაცვის დაფინანსების 

საკითხები. 

 

აქ შემავალი  

საკითხები იყო:  

წევრი ქვეყნების პოლი-

ციისა და სასამართლო 

სისტემების თანამშრომ-

ლობა სამოქალაქო და 

სისხლის სამართლის 

საკითხებში, საპოლიციო 

თანამშრომლობა, რასიზმის 

წინააღმდეგ ბრძოლა. 

ნარკომანიის, ტერორიზმის, 

ორგანიზებული და-

ნაშაულის, 

 ტრეფიკინგისა და 

ადამიანის უფლებების 

დარღვევის წინააღმდეგ 

ბრძოლა. 

 

 

 



ხელშეკრულების თანახმად, პირველ სვეტში საკითხები განიხილებოდა ზეეროვნულ 

(ანუ ევროპულ) დონეზე, ხმათა უმრავლესობით და აქ გადამწყვეტი როლი დაეკისრა 

ევროკომისიას და ევროპარლამენტს, საბჭოსთან ერთად. დანარჩენ ორ სვეტში 

წამყვანი როლი მიენიჭა საბჭოს – გადაწყვეტილებები მიიღებოდა ეროვნულ 

დონეზე, წევრი ქვეყნის ხელმძღვანელებისა და მინისტრების მიერ. აქ გადაწ-

ყვეტილების მისაღებად საჭირო იყო არა უმრავლესობის, არამედ ყველა ქვეყნის 

თანხმობა. მეორე და მესამე სვეტის საკითხებში, ანუ საერთო საგარეო და თავდაცვის 

პოლიტიკის, ასევე მართლმსაჯულებისა და შინაგან საქმეებში, კომისია და 

პარლამენტი ვერ ჩაერეოდა.  

ამის მიზეზი გახდა ის, რომ სახელმწიფოებს არ სურდათ ისეთი სტრატეგიულად 

მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორიცაა: უსაფრთხოება, საგარეო პოლიტიკა, საშინაო 

საქმეები და მართლმსაჯულება, კომისიისა და პარლამენტისთვის მიენდოთ. 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 გავლენა გადაწყვეტილების მიღებაზე (ანუ 

ევროკომისიის ან ევროპარლამენტის წევრს, რომელიც ეროვნებით შეიძლება იყოს 

ფრანგი, არ აქვს უფლება, საფრანგეთის სახელით იმოქმედოს და მარტო 

საფრანგეთისთვის სასარგებლო გადაწყვეტილებას დაუჭიროს მხარი). 

მაასტრიხტის ხელშეკრულების შედეგად, გაიზარდა ევროპარლამენტის ძალაუფ-

ლება. კერძოდ, თანაგადაწყვეტილების პროცედურის შემოღებით, ევროპარლამენტს 

მიენიჭა თანაბარი უფლება, საბჭოსთან ერთად მიეღო მონაწილეობა საკანონმდებლო 

პროცესში, გარკვეულ სფეროებში. კომისიის მთლიანი შემადგენლობის 

დამტკიცებისთვის აუცილებელი გახდა ევროპარლამენტის თანხმობა. ამასთან, 

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 ერთე ულის – ევროს 

შემოღების გზით. ამ მიზნით შეიქმნა ევროპის ცენტრალური ბანკი. გადაწყდა 

ევროკავშირის მოქლაქეობის, როგორც ეროვნულ მოქალაქეობაზე დამატებითი 
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სტატუსის შემოღება. მაასტრიხტის ხელშეკრულებაში ასევე საუბარი იყო ერთიანი 

სოციალური პოლიტიკის შექმნის შესახებ, თუმცა ეს თავი საბოლოოდ ამოიღეს, 

რადგან სოციალური პოლიტიკა, ისევე როგორც საგარეო და დაბეგვრის პოლიტიკა, 

წევრმა სახელმწიფოებმა ქვეყნის საშინაო საქმეებად მიიჩნიეს. მაასტრიხტის 

ხელშეკრულება ძალაში შევიდა 1993 წელს.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ამსტერდამის ხელშეკრულება 

 

1997 წლის 2 ოქტომბერი, ამსტერდამი, ნიდერლანდები  

 

 

1997 წელს, ნიდერლანდების დედაქალაქ ამსტერდამში ხელი მოეწერა ხელშეკრუ-

ლებას, რომელიც ამსტერდამის ხელშეკრულების სახელითაა ცნობილი. ამსტერ-

დამის ხელშეკრულება მოიცავს იმ საკითხებს, რომელზე შეთანხმებაც ვერ მოხერხდა 

მაასტრიხტში. სამთავრობათაშორისო კონფერენცია ძირითად მიზნად ისახავდა 

ისეთი ინსტიტუციური სისტემის შექმნას, რომელიც უპრობლემოდ უზრუნ-

ველყოფდა ევროკავშირის მომავალ გაფართოებას და აღმოსავლეთ ევროპის 

ქვეყნების ევროპულ ინსტიტუტებში 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. 
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მოქნილობის გაზრდა გულისხმობდა ევროკავშირის მმართველი ორგანოების 

სტრუქტურების დახვეწას, რათა უკეთ მორგებოდა იმ პერიოდისთვის 15 წევრამდე 

გაზრდილ ევროკავშირს, სადაც კვლავ 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 უფლებების 

დაცვა ევროპული გაერთიანების დამფუძნებელი ხელშეკრულების ფარგლებში 

გადაიტანეს და ევროკავშირის კომპეტენციათა პირველ სვეტში მოექცა.  

მართლმსაჯულებისა და შინაგან საქმეებში თანამშრომლობის სვეტში დარჩა პო-

ლიციისა და სასამართლო სისტემების თანამშრომლობა სისხლის სამართლის 

საკითხებში. 

ამასთან, გაფართოვდა ევროპული გაერთიანების კომპეტენციები სოციალური 

პოლიტიკისა და დასაქმების სფეროში. საპოლიციო თანამშრომლობის გააქტიურების 

მიზნით შეიქმნა ევროპული პოლიცია – ევროპოლი. 

ამსტერდამის ხელშეკრულებით შემოიღეს მნიშვნელოვანი ახალი თანამდებობა - 

ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში, 

რომელიც იმავდროულად, საბჭოს გენერალური მდივანიც გახლდათ.  

პარლამენტის უფლებამოსილებები გაიზარდა თანაგადაწყვეტილების პროცედურის 

მოქმედების საკმაოდ მრავალი კომპეტენციის ნორმაზე გავრცელების გზით. გარდა 

ამისა, აუცილებელი გახდა კომისიის პრეზიდენტის კანდიდატურაზე პარლამენტის 

თანხმობა.  
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ევროს შემოღება 

 

ეკონომიკური და სავალუტო კავშირის განხორციელება 1999 წლის 1 იანვრისთვის 

მოხერხდა, რაც მაასტრიხტის ხელშეკრულებით იყო დადგენილი. კერძოდ, ევრო, 

როგორც ერთიანი ევროპული სავალუტო ერთეული, ამ დღიდან უნაღდო ანგა-

რიშსწორებაში უკვე გამოიყენებოდა, ხოლო 2002 წლის 1 იანვრიდან მან ეროვნული 

ვალუტები ნაღდ ანგარიშსწორებაშიც შეცვალა. 

დღეისათვის, ევროკავშირის წევრი 28 სახელმწიფოდან, ევროზონაში მხოლოდ 19 

ქვეყანაა გაერთიანებული (2017 წლის დეკემბერი). დანარჩენ ქვეყნებში დღემდე 

ეროვნული ფულადი ერთეულია მიმოქცევაში. ევროზონაში გაერთიანებულია 

შემდეგი ქვეყნები:  

 

ავსტრია, ბელგია,კვიპროსი, ესტონეთი, ფინეთი,საფრანგეთი, 

გერმანია,საბერძნეთი,ირლანდია,იტალია,ლატვია,ლიტვა,ლუქსემბურგი,მალტა, 

ნიდერლანდები,პორტუგალია, სლოვაკეთი, სლოვენია, ესპანეთი. 

 

ევროზონაში გასაერთიანებლად, ევროკავშირის სხვა წევრი ქვეყნები ვალდებულნი 

არიან დააკმაყოფილონ გარკვეული კრიტერიუმები, მათ შორის: ევროზონაში 

გაერთიანებამდე ქვეყანა 2 წელი უნდა იყოს ჩართული ევროპულ გაცვლითი კურსის 

მექანიზმში (European Exchange Rate Mechanism (ERM II). 

ამასთანავე, ანდორას, მონაკოს, სან მარინოსა და ვატიკანს ფორმალური შეთანხ-

მებები აქვთ გაფორმებული ევროკავშირთან, რომ გამოიყენონ ევრო, როგორც 

თავიანთი ოფიციალური ვალუტა. კოსოვომ და მონტენეგრომ ევრო შემოიღეს 

ცალმხრივად, მაგრამ ოფიციალურად არ წარმოადგენენ ევროზონის ნაწილს და არ 

გააჩნიათ წარმომადგენლობა ევროპის ცენტრალურ ბანკსა და ევროჯგუფში, 

რომელიც შედგება ევროზონის ქვეყნების ფინანსთა მინისტრებისაგან და ევრო-

ზონასა და ევროსთან მიმართებაში პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს იღებს.  

 

ნიცის შეთანხმება 
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ნიცის შეთანხმება, 2001 წლის 26 თებერვალი 

  

 

2000 წლის დეკემბერში, მთავრობათაშორისმა კონფერენციამ საფრანგეთის ქალაქ 

ნიცაში ხელშეკრულება შეიმუშავა. მას ხელი მოეწერა 2001 წლის თებერვალში, 

ხოლო ძალაში 2003 წლის თებერვალში შევიდა. ხელშეკრულების ძირითადი მიზანი 

იყო გაფართოების ახალი ტალღისათვის ინსტიტუციური საფუძვლის მომზადება. 

ნიცის ხელშეკრულებით განისაზღვრა ორგანოების შემადგენლობის და საბჭოში 

კვალიფიციური უმრავლესობით გადაწყვეტილების მიღების ახალი დებულებები, 

თითოეული წევრი სახელმწიფოსთვის მინიჭებული ხმათა რაოდენობის შესახებ, 

სადაც განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო დემოგრაფიულ საკითხს (აღნიშნული 

სისტემა შეიცვალა ლისაბონის ხელშეკრულებით). კიდევ უფრო გაიზარდა 

ევროპული პარლამენტის უფლებამოსილებები, კერძოდ, 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 სამიტის ერთ-ერთი შედეგი იყო ფუნდამენტურ უფლებათა ქარტიის ერთ-

სულოვანი მიღება. ეს გახლდათ 50 პუნქტისაგან შემდგარი კრებული ევროპის სა-

მართალში ადამიანის თავისუფლების, ეკონომიკური და სოციალური უფლებების 

შესახებ.  

 

საკონსტიტუციო ხელშეკრულება 

 

ნიცის სამიტზე გადაწყდა, რომ 2004 წლისთვის მოეწვიათ კონფერენცია და მის 

ფარგლებში მომხდარიყო ევროკავშირის შესახებ ხელშეკრულებისა და ევროპულ 

გაერთიანებათა დამფუძნებელი ხელშეკრულებების გადახედვა. 2001 წლის 15 

დეკემბერს, ლეიკენში (ბელგია) ევროპული საბჭოს მიერ მიღებული დეკლარაციის 

საფუძველზე შეიქმნა ე. წ. „ევროპული კონვენტი“, რომელიც წევრი სახელმწიფოების 

მეთაურთა 15 წარმომადგენლისგან (1 წარმომადგენელი თითო სახელმწიფოდან), 

ეროვნული პარლამენტების 30 წევრისგან (2 წარმომადგენელი თითოეული 
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პარლამენტიდან), ევროპული პარლამენტის 16 წევრისა და კომისიის 2 წარ-

მომადგენლისგან შედგებოდა. კონსულტაციებში მონაწილეობდნენ იმ ქვეყნების 

წარმომადგენლებიც, რომლებიც უახლოეს ხანში ევროკავშირის წევრები უნდა 

გამხდარიყვნენ. კონვენტის თავმჯდომარედ საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტი 

ვალერი ჟისკარდ დ’ესტენი დაამტკიცეს. ევროპულ კონვენტს დაევალა დოკუმენტის 

შემუშავება, რომელიც მოიცავდა რეკომენდაციებს წევრ სახელმწიფოებსა და 

ევროპულ გაერთიანებებს შორის კომპეტენციების განაწილების, ძირითადი 

უფლებების ქარტიის სამართლებრივი სტატუსის განსაზღვრის, ეროვნული პარ-

ლამენტების სტატუსის დადგენისა და არსებული ორგანიზაციული სტრუქტურისა 

და მექანიზმების გამარტივების შესახებ. 2004 წლის 17-18 ივლისს ბრიუსელის სა-

მიტზე გარკვეული ცვლილებების შეტანის შემდეგ შედგა შეთანხმება საკონსტი-

ტუციო ხელშეკრულების საბოლოო ტექსტზე, 2004 წლის 29 ოქტომბერს კი რომში 

მას საზეიმოდ მოეწერა ხელი. საკონსტიტუციო ხელშეკრულება სამართლებრივი 

ბუნებით, საერთაშორისო ხელშეკრულება იყო, თუმცა ძალაში არ შესულა, რადგან 

საფრანგეთსა და ნიდერლანდებში გამართულ რეფერენდუმებზე მოსახლეობის 

უმრავლესობამ მის წინააღმდეგ მისცა ხმა. ექსპერტთა აზრით, გარკვეული 

უარყოფითი როლი ამ პროცესში შეასრულა ტერმინმა „კონსტიტუცია“, ვინაიდან იგი 

სახელმწიფოსთან ასოცირდებოდა და, შესაბამისად, მისი ძალაში შესვლა 

ევროკავშირის სახელმწიფოებრივ წარმონაქმნად გადაქცევას დაუკავშირდა. ამ 

სიახლისთვის ზოგიერთი წევრი ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობა მზად არ 

აღმოჩნდა.  

 

 

 

 

 

ლისაბონის შეთანხმება 

 

ლისაბონი, 2007 წელი 
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ე. წ. „რეფორმის ხელშეკრულებას“, რომლის სრული სახელწოდებაა „ლისაბონის 

ხელშეკრულება ევროკავშირის შესახებ ხელშეკრულებასა და ევროპული გაერ-

თიანების დამფუძნებელ ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“, 2007 

წლის 13 დეკემბერს ხელი მოეწერა ლისაბონში (პორტუგალია) და იგი ძალაში შე-

ვიდა 2009 წლის 1 დეკემბერს. ხელშეკრულება შინაარსობრივად საკონსტიტუციო 

ხელშეკრულების ტექსტს შეესაბამება, თუმცა არ ჩაიდო ისეთი ცნებები, რომლებიც 

როგორც წესი, სახელმწიფოსთან ასოცირდებოდა, მაგალითად: კონსტიტუცია, 

დროშა, ჰიმნი, ევროპული კანონი და ა. შ. ხელშეკრულების საფუძველზე ევრო-

კავშირს სამართალსუბიექტობა მიენიჭა. გარდა ამისა, იგი ძირითადად ითვალის-

წინებდა ცვლილებებს ევროკავშირის ინსტიტუციურ სისტემასთან მიმართებაში. 

აღნიშნული ხელშეკრულების მიზანი იყო ევროკავშირისათვის უფრო ძლიერი, 

ერთიანი მმართველობის შექმნა, ეფექტიანი საგარეო პოლიტიკისა და ევროკავშირის 

წევრ ქვეყნებს შორის გადაწყვეტილების მიღების შედარებით მარტივი სისტემის 

ჩამოყალიბება. 

ლისაბონის შეთანხმების 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 ერთსუ-

ლოვნების პრინციპი შეიცვალა კვალიფიციური უმრავლესობის პრინციპით.  

ევროპარლამენტისა და ევროკავშირის საბჭოს მიერ თანაგადაწყვეტილების პრო-

ცედურა 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 ინიციატივის (European Citizens’ Initiative) 

უფლებასაც ანიჭებდა, რაც ნიშნავს, რომ ევროკავშირის მილიონ მოქალაქეს, 
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რომლებიც წარმოადგენენ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ერთ მეოთხედს (ამჟამად 

28 წევრი ქვეყნიდან მინიმუმ 7 ქვეყანა), უფლება აქვთ პირდაპირ მოუწოდონ 

ევროკომისიას კანონმდებლობის ინიცირებისკენ იმ სფეროებთან მიმართებაში, 

რომლებზეც წევრ ქვეყნებს კომპეტენცია ევროკავშირისთვის აქვთ გადაცემული. 

ლისაბონის ხელშეკრულების თანახმად, ევროკავშირის წევრ ყველა სახელმწიფოს 

ეძლევა უფლება, სურვილისამებრ დატოვოს კავშირი.  

 

 

 

 

ევროკავშირის ღირებულებები და მიზანი 

 

ევროკავშირის შესახებ ხელშეკრულების მე-2 მუხლით განსაზღვრულია ის ღი-

რებულებები, რომლებზეც არის დაფუძნებული ორგანიზაცია, კერძოდ: ადამიანის 

ღირსების პატივისცემა, თავისუფლება, დემოკრატია, თანასწორობა, სამართლის 

უზენაესობა, ადამიანის უფლებების მათ შორის, უმცირესობათა უფლებების დაცვა, 

პლურალიზმი, დისკრიმინაციის დაუშვებლობა, შემწყნარებლობა, სამართლიანობა, 

სოლიდარობა, ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობა. გარდა ამისა, ხელშეკრულების მე-

4 მუხლის მე-2 პუნქტში აღნიშნულია წევრი სახელმწიფოების ეროვნული 

იდენტობის პატივისცემის აუცილებლობა. მე-6 მუხლი კი, ევროკავშირის ძირითადი 

უფლებების ქარტიის სავალდებულო ძალას აღიარებს.  

ევროკავშირის მიზნები დეკლარირებულია ევროკავშირის შესახებ ხელშეკრულების 

მე-3 მუხლში, რომლის თანახმადაც, ევროკავშირი მიზნად ისახავს მშვიდობას, 

კავშირის ღირებულებებისა და წევრი სახელმწიფოების ხალხთა კეთილდღეობის 

ხელშეწყობას. ხელშეკრულების თანახმად, კეთილდღეობა გულისხმობს: ეკონომიკის 

ზრდას, ფასების სტაბილურობას, სოციალურ საბაზრო ეკონომიკას, შიდა ბაზრის 

შექმნას, გარემოს დაცვას, სოციალური სამართლიანობისა და კულტურული 

მრავალფეროვნების უზრუნველყოფას, ასევე, თავისუფლების, უსაფრთხოებისა და 

მართლმსაჯულების სივრცის შექმნას და ა. შ. ევროკავშირში გაწევრების 

კრიტერიუმები  
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(კოპენჰაგენის კრიტერიუმები) და პროცედურა 

 

ევროკავშირის სამიტი კოპენჰაგენში, 1993 წელი  

  

 

ევროკავშირის შესახებ ხელშეკრულების 49-ე მუხლის I პუნქტის მიხედვით, ევრო-

პულ კავშირში გაწევრების შესახებ განაცხადის შეტანა შეუძლიათ იმ ევროპულ 

სახელმწიფოებს, რომლებიც პატივს სცემენ და მათ მხარს უჭერენ ევროკავშირის 

შესახებ ხელშეკრულების მე-2 მუხლში ჩამოთვლილ ღირებულებებს. აღნიშნული 

მუხლის დებულება მოიცავს ევროპულ კავშირში გაწევრების როგორც გეოგრაფიულ, 

ასევე პოლიტიკურ კრიტერიუმებს.  

1993 წელს, ევროპულმა საბჭომ კოპენჰაგენის (დანია) სამიტზე აღიარა აღმოსავლეთ 

და ცენტრალური ევროპის ქვეყნების უფლება, შეუერთდნენ ევროპის კავშირს, თუ 

დააკმაყოფილებენ შემდეგ სამ კრიტერიუმს:  

პოლიტიკური – აქვს სტაბილური ინსტიტუტები, რომლებიც დემოკრატიაზე, 

კანონის უზენაესობასა და ადამიანის უფლებებზე აგებენ პასუხს;  

ეკონომიკური – აქვს მოქმედი ეკონომიკური ბაზარი და ძალუძს, თავი გაართვას 

კონკურენტულ წნეხსა და საბაზრო ფასებს ევროკავშირის ფარგლებში;  

სამართლებრივი – იღებს ევროკავშირში დაწესებულ კანონებსა და პრაქტიკას, 

კონკრეტულად კი, პოლიტიკური, ეკონომიკური და სავალუტო კავშირის 

ძირითად მიზნებს.  
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კოპენჰაგენის კრიტერიუმს აგრეთვე მიეკუთვნება ევროკავშირის ე. წ. „მონაპოვრის“ 

(Acquis Communautaire) იმპლემენტაცია, რაც ნიშნავს, რომ გაწევრების შემდეგ 

ევროკავშირის მთელი სამართალი ახალ სახელმწიფოებშიც გამოიყენება. 

ევროკავშირის სამართლის სისტემა, გარდა ხელშეკრულებებისა და მეორადი სა-

მართლისა, ასევე ეყრდნობა განცხადებების, პრაქტიკისა და გადაწყვეტილებების 

ერთობლიობას, რაც მთლიანობაში არის ევროკავშირის „მონაპოვარი“. 

ევროკავშირში მიღების პროცესს მრავალი საფეხური აქვს და ყველა მათგანი 

სანქცირებული უნდა იყოს ევროკავშირის ყველა წევრი ქვეყნის მიერ. თავდაპირ-

ველად, გაწევრების მსურველი სახელმწიფო ოფიციალურად მიმართავს განც-

ხადებით ევროკავშირის საბჭოს, რის შემდეგაც ხდება ევროპული და ეროვნული 

პარლამენტების ინფორმირება აღნიშნულის შესახებ. საბჭო მოუწოდებს ევროპულ 

კომისიას, შეიმუშაოს დასკვნა გაწევრების შესახებ განცხადების თაობაზე. მას 

შემდეგ, რაც კომისია შეისწავლის ქვეყნის პოლიტიკურ, სამართლებრივ და ეკო-

ნომიკურ მდგომარეობას, მიღებულ დასკვნას უგზავნის საბჭოს, რომელიც იღებს 

გადაწყვეტილებას გაწევრების შესახებ მოლაპარაკებების დაწყების თაობაზე; 

დადებითი გადაწყვეტილების შემთხვევაში იწყება გადაწყვეტილების შესახებ მო-

ლაპარაკებები. მოლაპარაკებების ფორმალურად დასრულების შემდეგ, საჭიროა 

ევროპარლამენტის ფორმალური თანხმობა. როდესაც განხილვა და თანმდევი 

რეფორმები წარმატებით დასრულდება, კანდიდატი ქვეყნის ევროპულ კავშირში 

გაწევრიანების შესახებ გადაწყვეტილება საბჭომ ერთხმად უნდა მიიღოს. პროცესი 

დასრულებულად მიიჩნევა, როდესაც გაწევრების შესახებ ხელშეკრულების 

რატიფიცირებას მოახდენს ჯერ კანდიდატი, ხოლო შემდეგ ევროკავშირის ყველა 

წევრი სახელმწიფო.  

ევროპული კავშირიდან გასვლა 

ევროპული კავშირის სამართალი ლისაბონის ხელშეკრულებამდე არ ითვალისწი-

ნებდა წევრი სახელმწიფოს მიერ ევროპული კავშირის დატოვების საკითხს, თუმცა, 

თეორიულად, ასეთი შესაძლებლობა საერთაშორისო საჯარო სამართლის საფუძ-

ველზე მაინც არსებობდა. კერძოდ, წევრ სახელმწიფოს შეეძლო, ევროპული გაერ-

თიანება დაეტოვებინა გარემოებათა შეცვლის საფუძველზე. ლისაბონის ხელშეკრუ-

ლების ძალაში შესვლის შემდეგ, ევროპის კავშირიდან წევრი სახელმწიფოს გასვლა 
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თავისი საკონსტიტუციო მოთხოვნის შესაბამისად, რეგულირდება ხელშეკრულების 

50-ე მუხლით. ევროპის კავშირიდან გასვლის მსურველმა წევრმა სახელმწიფომ 

უნდა გაიაროს შემდეგი პროცედურები: გადაწყვეტილების შესახებ შეატყობინოს 

ევროპულ საბჭოს, თუმცა არ არის ვალდებული, გადაწყვეტილება დაასაბუთოს. ამის 

შემდგომ ევროპული კავშირი, ევროპული საბჭოს სახელმძღვანელო მითითებების 

გათვალისწინებით, მოლაპარაკებებს გამართავს ევროპული კავშირიდან გასვლის 

მსურველ სახელმწიფოსთან, შეთანხმების დადების შესახებ, რომლის შედეგადაც 

უნდა დარეგულირდეს ყველა მნიშვნელოვანი დეტალი და დაისახოს სამომავლო 

თანამშრომლობის ჩარჩო. გასვლის მსურველ წევრ სახელმწიფოსთან შეთანხმებას 

დებს საბჭო, რომელიც მოქმედებს ევროპული კავშირის სახელით. 

გადაწყვეტილება მიიღება კვალიფიციური უმრავლესობით, თუმცა მანამდე აუცილე-

ბელია აღნიშნულ საკითხზე ევროპული პარლამენტის თანხმობა. წევრი სახელმწიფო 

ევროპული კავშირიდან გასულად მიიჩნევა გასვლის შესახებ შეთანხმების ძალაში 

შესვლის დღიდან. იმ შემთხვევაში, თუ შეთანხმების დადება ვერ მოხერხდა, ევროპუ-

ლი საბჭოსთვის გასვლის შესახებ სურვილის შეტყობინებიდან 2 წლის შემდეგ, წევრი 

სახელმწიფო ავტომატურად ტოვებს ევროპულ კავშირს (თუმცა, ამ ორწლიანი ვადის 

გაგრძელება ევროპულ საბჭოს შეუძლია ევროკავშირის დატოვების მსურველი სა-

ხელმწიფოს თანხმობის შემთხვევაში). ორწლიანი ვადის დაწესება მიუთითებს იმა-

ზე, რომ სურვილის შემთხვევაში, ნებისმიერ წევრ სახელმწიფოს შეუძლია, დატოვოს 

კავშირი, ევროპულ კავშირს გადაწყვეტილების დაბლოკვის უფლება არ აქვს.  

 

2016 წლის 23 ივნისს ჩატარებული რეფერენდუმის საფუძველზე,  

დიდი ბრიტანეთის მოსახლეობამ ევროკავშირის დატოვებას  

დაუჭირა მხარი.  

 

 

 

ევროკავშირის ინსტიტუტები  
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თავდაპირველად, თითოეულ ევროპულ გაერთიანებას (ფოლადისა და ქვანახშირის 

გაერთიანება, ევროპის ეკონომიკური კავშირი და ევრატომი) საკუთარი კომისია და 

საბჭო ჰქონდა. 1965 წელს ხელმოწერილი ე. წ. შერწყმის ხელშეკრულებით (Merger 

Treaty) ეს ორგანოები გაერთიანდნენ და სამივე გაერთიანებისთვის საერთო კომისია 

და საბჭო არსებობდა. პარლამენტი, მართლმსაჯულების სასამართლო და 

აუდიტორთა სასამართლო კი, შექმნის დღიდან საერთო ორგანოები იყვნენ.  

ევროკავშირის ძირითადი ინსტიტუტებია:  

ევროპის პარლამენტი, ევროკავშირის საბჭო ,ევროპული საბჭო ,ევროკავშირის საბჭო, 

ევროკომისია, ევროპის მართლმსაჯულების სასამართლო ,აუდიტორთა სასამართლო , 

ევროპის ცენტრალური ბანკი,  

ევროპარლამენტი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკანონმდებლო ორგანოა, რომლის 

არჩევაც პირდაპირი წესით (1979 წლიდან) ყოველ ხუთ წელიწადში ერთხელ ხდება. 

პარლამენტის წევრები ევროკავშირის მოქალაქეების ინტერესებს წარმოადგენენ. 

დემოკრატიის ორი ფორმიდან – მონაწილეობითი და წარმომადგენლობითი – პარ-

ლამენტი წარმომადგენლობითს მიეკუთვნება. ლისაბონის ხელშეკრულებით შესაძ-

ლებელი გახდა თავისი არსებობის მანძილზე, ევროკავშირის და მისი მოქალაქეების 

უპრეცედენტო დაახლოება, რაც წარმომადგენლობითი და მონაწილეობითი დემოკ-

რატიის გაძლიერებით მოხერხდა. მონაწილეობითი დემოკრატიის გაზრდის ნათელი 

მაგალითია ევროკავშირის ხელშეკრულების 11.4 მუხლი ევროკავშირის მოქალაქეთა 

ინიციატივის შესახებ, რაც მოიაზრებს მილიონი მოქალაქის მიმართვის საფუძველზე 

ევროკომისიის მიერ შესაბამისი კანონპროექტის წარდგენის შესაძლებლობას. წარ-

მომადგენლობითი დემოკრატიის გაძლიერების თვალსაზრისით, ევროპარლამენტის, 

ევროკომისიის და ევროკავშირის საბჭოს ინსტიტუციურ სამკუთხედში ყველაზე 

მეტად ევროპარლამენტის უფლებამოსილება გაიზარდა. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ 

ევროპარლამენტს ძალაუფლება ყოველი ხელშეკრულების შედეგად ეზრდება. 

აქედან გამომდინარე, საკონსულტაციო ხასიათის მქონე ორგანოდან ის ერთ-ერთ 

მნიშვნელოვან საკანონმდებლო ინსტიტუტად იქცა. 

ევროპარლამენტის ძირითადი ფუნქციებია: 1. ევროკავშირის საბჭოსთან ერთად 

კანონების განხილვა და დამტკიცება; 2. ევროკავშირის საბჭოსთან ერთად ბიუჯეტის 

განხილვა და მიღება; 3. ევროკავშირის ინსტიტუტების (განსაკუთრებით, კომისიის) 
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მუშაობის შემოწმება, ამ პროცესში დემოკრატიის ხარისხის გაზომვა; 4. ევროპის 

საბჭოსთან ერთად ევროკომისიის შემადგენლობის დამტკიცება. 

ევროპარლამენტის როლი – ზემოთ აღნიშნული ფუნქციების გარდა, საგრძნობლად 

გაიზარდა პარლამენტის უფლებამოსილება ევროკომისიასთან მიმართებაში: 

კომისიის ახალი შემადგენლობის დასამტკიცებლად, აუცილებელია პარლამენტის 

თანხმობა. იმ შემთხვევაში, თუ პარლამენტისათვის მიუღებელია კომისიის 

რომელიმე კანდიდატი, მათ შეუძლიათ უარი თქვან დანარჩენი წევრების 

დანიშვნაზეც. ამას გარდა, პარლამენტს უფლება აქვს დაითხოვოს ევროკომისიის 

სრული შემადგენლობა, პრეზიდენტის ჩათვლით. საპარლამენტო კომიტეტები ასევე, 

რეგულარულად ამოწმებენ კომისიის ანგარიშებს, ახორციელებენ კომისრების 

დაკითხვას. ამას გარდა, ევროპარლამენტს ევალება ევროპის საბჭოს სამიტებისთვის 

დღის წესრიგის თემებზე აზრის გამოთქმა, თუმცა ამ შემთხვევაში, მათი 

გათვალისწინება სავალდებულო არ არის. 

პარლამენტის დემოკრატიული კონტროლის ფუნქცია გამოიხატება იმაში, რომ 

ამტკიცებს ევროკომისიის წევრებს და შეუძლია მისთვის უნდობლობის გამოც-

ხადება; შეუძლია შექმნას საგამოძიებო კომიტეტები, ევროკავშირის სამართლის 

დარღვევის ფაქტების გამოკვლევის მიზნით; მართლმსაჯულების სასამართლოში 

სარჩელის შეტანა ევროკავშირის სხვა ორგანობის წინააღმდეგ და სხვა. გარდა ამისა, 

ევროკავშირის ძირითადი ინსტიტუტები ანგარიშვალდებულნი არიან ევრო-

პარლამენტის წინაშე. 

პარლამენტი და საბჭო ასევე იზიარებენ საერთო უფლებამოსილებას ევროკავშირის 

წლიური ბიუჯეტის დასამტკიცებლად.  

საკანონმდებლო ფუნქციის შესრულებისას, არსებობს ორი ძირითადი პროცედურა: 

1. ორდინარული პროცედურა, რომელსაც ლისაბონის ხელშეკრულების ძალაში 

შესვლამდე თანაგადაწყვეტილების პროცედურას უწოდებდნენ და რომლის 

თანახმადაც, ევროპარლამენტი საკანონმდებლო ფუნქციას ევროკავშირის 

საბჭოსთან იზიარებს – ევროპარლამენტი საკანონმდებლო აქტებსა და გადაწ-

ყვეტილებებს საბჭოსთან ერთობლივად მიიღებს; 

2. სპეციალური პროცედურები: საკონსულტაციო პროცედურა, როდესაც ევრო-

პარლამენტს მხოლოდ პოზიციის გამოხატვა შეუძლია და თანხმობის პროცედურა, 
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როდესაც აქტის მიღებისას საჭიროა პარლამენტის თანხმობა. სპეციალური 

პროცედურები ხშირად არ გამოიყენება.   

საგარეო პოლიტიკის სფეროში, ევროპარლამენტის კომპეტენციაში შედის გარკ-

ვეული საერთაშორისო შეთანხმების დადებისას, ასევე ახალი წევრი ქვეყნის მი-

ღებისას – თანხმობა. გადაწყვეტილებები, როგორც წესი, მიიღება კენჭისყრაში 

მონაწილე წევრთა ხმების უმრავლესობით, თუმცა კომპეტენციის ცალკეულ ნორ-

მებში განსხვავებული რეჟიმი მოქმედებს. მაგალითად, თანაგადაწყვეტილების 

პროცედურის ფარგლებში, გარკვეულ ეტაპებზე გადაწყვეტილების მისაღებად სა-

ჭიროა პარლამენტის წევრთა სრული შემადგენლობის უმრავლესობის თანხმობა.  

ევროპარლამენტს არ გააჩნია საკანონმდებლო ინიციატივის უფლება, თუმცა მას 

შეუძლია, ევროკომისიას კონკრეტულ საკითხზე კანონმდებლობის ინიცირებისკენ 

მოუწოდოს.  

ლისაბონის ხელშეკრულების თანახმად, 2014 წლიდან ევროპარლამენტის შემად-

გენლობაში შედის 750 ევროპარლამენტარი და მისი პრეზიდენტი, სულ 751 წევრი.  

პარლამენტის შემადგენლობა – ევროპარლამენტში არსებობს პრეზიდენტის პოზიცია, 

რომელიც წარმოადგენს ევროპარლამეტს ევროკავშირის შიგნით და ასევე, 

საერთაშორისო დონეზე. ევროპარლამენტის წევრები გაერთიანებულია არა 

ეროვნების, არამედ პოლიტიკური შეხედულებების მიხედვით. პარლამენტში სულ 

ცხრა პარტიაა წარმოდგენილი: 1. ევროპის სახალხო პარტია (EPP); 2. 

სოციალისტების და დემოკრატების პროგრესული ალიანსი (S&D); 3. ლიბერალებისა 

და დემოკრატების ალიანსი ევროპისთვის (ALDE); 4. მწვანეების ევროპული 

თავისუფალი ალიანსი (Greens-EFA); 5. ევროპის კონსერვატორები და 

რეფორმისტები (ECR); 6. ევროპის მემარცხენეების და სკანდინავიის მწვანეების 

გაერთიანება (GUE-NGL); 7. ევროპა თავისუფლებისთვის და დემოკრატიისთვის 

(EFD); 8. ევროპა ერებისა და თავისუფლებისათვის; 9. დამოუკიდებელი კანდიდა-

ტები, რომლებიც არც ერთ საპარლამენტო ფრაქციაში არ არის გაერთიანებული. 2014 

წლის არჩევნების შედეგად, ევროპარლამენტის შემადგენლობა პოლიტიკური 

ჯგუფების მიხედვით შემდეგნაირად გადანაწილდა: 

ევროპარლამენტში წარმომადგენლობის განსაზღვრა ხდება დეგრესიული პრინ-

ციპით, როგორც ქვეყნების თანასწორობის, ისე მოსახლეობის რაოდენობის გათ-
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ვალისწინებით. აღსანიშნავია, რომ არ არსებობს ქვეყნების მიხედვით ხმების გა-

დანაწილების კონკრეტული ფორმულა. დეგრესიული პრინციპის თანახმად, მო-

სახლეობის 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 

როდესაც გერმანია, რომლის მოსახლეობაც 82.5 მილიონს შეადგენს, 

ევროპარლამენტში 96 დეპუტატით არის წარმოდგენილი, რაც პროპორციულად 859 

ათას ადამიანზე 1 ადგილის ტოლია. აღნიშნული კვოტები მოლაპარაკებების 

საფუძველზე დადგინდა.  

ევროპარლამენტის წევრები დამოუკიდებლები არიან გადაწყვეტილების მიღებისას 

და არ ექვემდებარებიან წევრი სახელმწიფოების მითითებებს. ისინი ქმნიან 

ფრაქციებს პოლიტიკური შეხედულებების მიხედვით. ფრაქციის შექმნისათვის სა-

ჭიროა 25 პარლამენტარის თანხმობა, რომლებიც ევროკავშირის წევრი სახელმ-

წიფოების მინიმუმ ერთ მეხუთედს უნდა წარმოადგენდნენ.  

კვორუმი დგება იმ შემთხვევაში, თუ სხდომას ესწრება სრული შემადგენლობის 

მინიმუმ ერთი მესამედი. პარლამენტის მთავარი სხდომები იმართება სტრასბურ 

 

ევროპარლამენტში ადგილების გადანაწილება  

წევრი ქვეყნების მიხედვით:  

 

 

ავსტრია 18, ბელგია 21, ბულგარეთი 17, გერმანია 96, დანია 13, დიდი ბრიტანეთი 

73, ესპანეთი 54, ესტონეთი 6, ირლანდია 11, იტალია 73, კვიპროსი 6, ლატვია 8, 

ლიტვა 11, ლუქსემბურგი 6, მალტა 6, ნიდერლანდები 26, პოლონეთი 51, 

პორტუგალია 21, რუმინეთი32,საბერძნეთი 21, საფრანგეთი 74, სლოვაკეთი 13, 

სლოვენია 8, უნგრეთი 21, ფინეთი 13, ხორვატია 11, შვედეთი 20, ჩეხეთი 21. გში 

(საფრანგეთი), ხოლო დანარჩენი – ბრიუსელში (ბელგია). პარლამენტი მუშაობს 

კომიტეტებისა და პლენარული სესიების მეშვეობით. 
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თითოეული წევრი სახელმწიფო თავის ტერიტორიაზე ეროვნული კანონმდებლო-

ბით არეგულირებს ევროპული არჩევნების გამართვის საკითხს.  

 

ევროკავშირის საბჭო  

(THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION) 

 

ევროკავშირის საბჭო („ევროპის კავშირის საბჭო“ შემოკლებით, საბჭო) ევროკავშირის 

ყველა ქვეყნის ეროვნულ მთავრობათა მინისტრებისგან შედგება და იგი 

გადაწყვეტილებების მიმღებ მთავარ ინსტიტუტს წარმოადგენს. საბჭოს ყოველ 

შეხვედრას ევროკავშირის თითოეული წევრი სახელმწიფოდან განსახილველ 

საკითხზე პასუხისმგებელი მინისტრი ესწრება, ისინი კანონების მიღების და პო-

ლიტიკის კოორდინაციის მიზნით იკრიბებიან. ევროკავშირის საბჭოს აქვს როგორც 

საკანონმდებლო, ასევე აღმასრულებელი უფლებამოსილებები. ევროკავშირის საბჭო 

ევროკავშირის გადაწყვეტილებების ძირითადი მიმღები ორგანოა. იგი იზიარებს 

პასუხისმგებლობას ევროპულ პარლამენტთან ევროკავშირის კანონების მიღებაზე.  

გარდა იმისა, რომ საბჭო ერთ-ერთი მთავარი საკანონმდებლო ორგანოა, მის 

ფუნქციაში ასევე, შედის პოლიტიკის განსაზღვრა და კოორდინაცია. ამასთან, იგი 

კოორდინაციას უწევს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ფართო ეკონომიკურ პო-

ლიტიკას; საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის ფარგლებში საბჭო 

შეიმუშავებს საერთო პოზიციებს და იღებს გადაწყვეტილებებს ერთობლივი ღო-

ნისძიებების შესახებ; ხელს აწერს შეთანხმებებს ევროკავშირსა და სხვა ქვეყნებს 

შორის; შეიმუშავებს ევროკავშირის საგარეო და თავდაცვის პოლიტიკას; კოორ-

დინაციას უწევს წევრი ქვეყნების სასამართლოებისა და პოლიციის თანამშრომ-

ლობას. ევროკავშირის საბჭო, ევროპულ პარლამენტთან ერთად, ამტკიცებს 

ევროკავშირის ბიუჯეტს, რომელსაც მას წარუდგენს ევროკომისია; ასევე, ამტკიცებს 

ევროკავშირის აუდიტორთა სასამართლოს და სხვა ორგანოების წევრებს. საბჭოს აქვს 

ევროკომისიისა და ევროპარლამენტის გაკონტროლების მექანიზმი.  

ლისაბონის ხელშეკრულებით, მეტი ყურადღება ეთმობა ე. წ. სამეულის თავმ-

ჯდომარეობას, რომლის ფარგლებშიც, სამი შემდგომი თავმჯდომარე სახელმწიფო 

ერთად მუშაობს. ქვეყნების კონცენტრირებისა და თანმიმდევრულობის 

უზრუნველსაყოფად, აუცილებელია, სამეულმა წარადგინოს 18-თვიანი პროგრამა. 
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გარდა ამისა, სამეულის ყველა წევრი ერთად წარმართავს საბჭოს სხდომებს (საგარეო 

საქმეთა საბჭოს გამოკლებით). დანარჩენი 2 თანათავმჯდომარე ქვეყანა მხარს უჭერს 

იმ მომენტისათვის თავმჯდომარე ქვეყანას საერთო პროგრამის ფარგლებში. 

მიუხედავად ამისა, ცალკეულ თავმჯდომარე ქვეყნებს კვლავინდებურად შეუძლიათ 

თავიანთი პრიორიტეტების ასახვა თავმჯდომარეობის 6 თვის ვადაში, მაგრამ 

სამეულმა უნდა გამონახოს საერთო საფუძველი და შეთანხმებას მიაღწიოს 

18-თვიანი საერთო სამუშაო ჩარჩოს შესახებ.  

წევრი ქვეყნების მინისტრების დონეზე საბჭო იკრიბება 9 სტრუქტურული ერთე-

ულის სახით (1. ზოგადი საკითხების საბჭო; 2. ეკონომიკისა და ფინანსების საბჭო; 3. 

მართლმსაჯულებისა და შინაგან საქმეთა საბჭო; 4. დასაქმების, სოციალური 

პოლიტიკის, ჯანმრთელობისა და მომხმარებელთა საკითხების საბჭო; 5. კონკუ-

რენციის საკითხთა საბჭო; 6. ტრანსპორტის, ტელეკომუნიკაციებისა და ენერგეტიკის 

საბჭო; 7. გარემოს დაცვის საბჭო; 8. სოფლის მეურნეობისა და მეთევზეობის საბჭო; 

9. ახალგაზრდობის, კულტურისა და სპორტის საბჭო). საბჭო ასევე სხვა 

სტრუქტურული ერთეულის სახითაც იკრიბება – ეს არის საგარეო საქმეთა საბჭო, 

რომელსაც თავმჯდომარეობს ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო 

საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში. 

საკანონმდებლო აქტების მიღების, ზოგადი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის 

შემუშავების, საერთაშორისო ხელშეკრულებების გაფორმებისა და ევროკავშირის 

ბიუჯეტის განხილვის გარდა, ევროკავშირის საბჭო, კოორდინირებას უწევს წევრი 

ქვეყნების ეროვნულ მაკროეკონომიკურ პოლიტიკას. 

გადაწყვეტილების მიღება ხდება ჩვეულებრივი უმრავლესობით, კვალიფიციური 

უმრავლესობით ან ერთხმად. საბჭოში საკითხთა უდიდესი უმრავლესობა მიიღება 

ხმების კვალიფიციური უმრავლესობის პრინციპით, დანარჩენ შემთხვევებში – 

ერთხმად (მაგალითად, საგარეო პოლიტიკის ან გადასახადების ჰარმონიზაციის 

საკითხების შემთხვევაში). 

ერთხმად გადაწყვეტილებები მიიღება ევროკავშირის მოქმედების შესახებ ხელ-

შეკრულებით განსაზღვრულ, კონკრეტულ შემთხვევებში. მაგალითად, იმ შემთხ-

ვევაში, როდესაც საბჭო კომისიის მიერ წარდგენილ წინადადებაში ცვლილებების 

შეტანას აპირებს. საერთო საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის, ისევე როგორც 
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სისხლის სამართლის საქმეში, საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის ორგანოებისა 

(პოლიციები) და სასამართლოების თანამშრომლობის ფარგლებში, გა-

დაწყვეტილებები როგორც წესი, ერთხმად მიიღება. 

ცალკეულ შემთხვევებში, მაგალითად, პროცედურულ საკითხებზე საბჭოს გადაწყ-

ვეტილებების მიღება უბრალო უმრავლესობით შეუძლია, რაც გულისხმობს წევრი 

ქვეყნების ნახევარზე მეტის თანხმობას.  

ევროპული საბჭო (THE EUROPEAN COUNCIL)  

 

ევროპულმა საბჭომ, როგორც ევროკავშირის ლიდერებს შორის დისკუსიისათვის 

განსაზღვრულმა არაოფიციალურმა ფორუმმა, თავისი საქმიანობა 1974 წელს 

დაიწყო. საბჭო სწრაფად განვითარდა, ევროკავშირის ყველა სფეროში განსაზღვრა 

მიზნები და მათ მისაღწევად შესაბამისი ზომები დასახა. 1992 წელს, მაასტრიხტის 

ხელშეკრულებით, ევროპის საბჭოს მიენიჭა ოფიციალური სტატუსი და ფუნქცია, 

რაც მოიაზრებდა ევროკავშირის განვითარების მიზნით, პოლიტიკური მი-

მართულებების და პრიორიტეტების განსაზღვრას. გარდა ამისა, ლისაბონის ხელ-

შეკრულებით ის ევროკავშირის მეშვიდე ოფიციალური ინსტიტუტი გახდა. საბჭოს 

შეხვედრები, ძირითადად, წარმოადგენს სამიტს, სადაც ევროკავშირის ლიდერები 

იკრიბებიან ფართო პოლიტიკური პრიორიტეტებისა თუ ინიციატივების განხილვისა 

და გადაწყვეტისათვის. მიუხედავად იმისა, რომ საბჭო ადგენს ევროკავშირის 

პოლიტიკურ დღის წესრიგს, მას არ აქვს საკანონმდებლო ფუნქცია.  

შემადგენლობა: ევროპული საბჭო შედგება წევრი ქვეყნების მთავრობის ან სა-

ხელმწიფოს მეთაურებისგან, საბჭოს პრეზიდენტისა და კომისიის პრეზიდენტისაგან 

ერთად. მის მუშაობაში მონაწილეობს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფ-

რთხოების პოლიტიკის უმაღლესი წარმომადგენელი. ევროპული საბჭო განსაზღ-

ვრავს ევროკავშირის ზოგად პოლიტიკასა და პრიორიტეტებს. მას არა აქვს საკა-

ნონმდებლო ფუნქციები. ევროპის საბჭო განიხილავს იმ რთულ და სენსიტიურ სა-

კითხებს, რომელთა გადაწყვეტაც უფრო დაბალ დონეზე ვერ მოხერხდა. ევროპის 

საბჭო აყალიბებს ევროკავშირის ერთიან საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკას; 

ასევე, წარმოადგენს და ამტკიცებს კანდიდატებს გარკვეულ მაღალ თანამდებობებზე 

ისეთ მნიშვნელოვან დაწესებულებებში, როგორებიცაა: ევ- 
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როპის ცენტრალური ბანკი და ევროკომისია. ევროპის საბჭო, როგორც წესი, 

იკრიბება ექვს თვეში ორჯერ, პრეზიდენტის მოწვევით. თუ ვითარება მოითხოვს, ის 

სპეციალურ სხდომას იწვევს. პრეზიდენტი ორ-ნახევარი წლის ვადით ინიშნება, 

ერთჯერადი განახლებით (ლისაბონის ხელშეკრულების თანახმად). ევროპის საბჭო, 

ჩვეულებრივ, ბრიუსელში იკრიბება. 

 

 

ევროკომისია (THE EUROPEAN COMMISION)  

 

ევროკომისია ევროკავშირის აღმასრულებელი ორგანოა და ევროკავშირის საერთო 

ინტერესს წარმოადგენს. იგი შეიმუშავებს ახალი ევროპული კანონების პროექტებს, 

რომელსაც წარუდგენს ევროპის პარლამენტსა და საბჭოს (ერთიანი საგარეო და 

უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხების გარდა). იგი პრაქტიკაში განახორციელებს 

ევროკავშირის საერთო პოლიტიკას და განაგებს ევროკავშირის ფონდებსა და 

პროგრამებს – კომისია ამზადებს ევროკავშირის კანონპროექტებს და ყოველდღიურ 

კოორდინაციას უწევს ევროკავშირის პოლიტიკის განხორციელებისა და ფინანსური 

რესურსების გადანაწილების პროცესს. კომისია აკონტროლებს ევროკავშირის 

ხელშეკრულებებისა და კანონების შესრულების პროცესს. მას შეუძლია დამრღვევთა 

მიმართ ზომები მიიღოს და საჭიროების შემთხვევაში, ევროპის სასამართლოსაც 

მიმართოს.  

შემადგენლობა – ევროკომისია წარმოადგენს 28-წევრიან კომისართა კოლეგიას, 

რომელთა შორის 1 პრეზიდენტი, 7 ვიცეპრეზიდენტი და 20 კომისარია. ევრო-

კომისიის წევრებს, ე. წ. კომისრებს ხუთი წლის ვადით ირჩევენ. კომისიის პრე-

ზიდენტის გადაწყვეტილებით, თითოეულ კომისარს პასუხისმგებლობა ეკისრება 

კონკრეტულ პოლიტიკურ სფეროზე. ევროკომისიის წევრები, ისევე, როგორც 

პრეზიდენტი, წარმოადგენენ ევროკავშირის ინტერესებს და, შესაბამისად, წევრმა 

ქვეყნებმა არ უნდა მოახდინონ გავლენა კომისრებზე. ევროკომისია მოქმედებს 

კოლეგიალურობის პრინციპით: მიღებულ გადაწყვეტილებებზე პასუხისმგებელია 

არა ინდივიდუალური კომისარი, არამედ კომისია სრული შემადგენლობით. ევ-

როკომისიის პრეზიდენტის კანდიდატურას ასახელებს ევროპული საბჭო. ევრო-
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კავშირის არსებობის მანძილზე თანდათან გაიზარდა ევროპარლამენტის როლი 

კომისიასთან მიმართებაში. ლისაბონის ხელშეკრულებით, ევროპარლამენტის 

არჩევის შემდეგ, ევროპული საბჭოს მიერ შეთავაზებულ კანდიდატურას ირჩევს 

ევროპარლამენტი ხუთი წლის ვადით. თუ ეს უკანასკნელი უარყოფს კანდიდატუ-

რას, ევროპული საბჭო ვალდებულია სხვა პიროვნება დაასახელოს ერთი თვის 

ვადაში. შემდგომ, არჩეულ პრეზიდენტთან ერთად (მინისტრთა) საბჭო წარადგენს 

კომისიის დანარჩენ წევრებსაც. ევროპარლამენტის თანხმობაა აუცილებელი როგორც 

კომისიის პრეზიდენტის, ისე კომისრების და უმაღლესი წარმომადგენლის 

კანდიდატებთან დაკავშირებით. მხოლოდ ევროპარლამენტის თანხმობის შემდეგ 

შეუძლია ევროპულ საბჭოს კომისიის, როგორც ერთი მთლიანი ორგანოს არჩევა 

(კვალიფიციური უმრავლესობით). გარდა ამისა, კომისრები თავიანთი უფლე-

ბამოსილების ვადის განმავლობაში ანგარიშვალდებულნი არიან პარლამენტის 

წინაშე, რომელსაც აქვს ექსკლუზიური უფლება, დაითხოვოს კომისია სრული შე-

მადგენლობით. ლისაბონის ხელშეკრულების საფუძველზე, ცალკეული წევრების 

დათხოვნა შეუძლია ევროკომისიის პრეზიდენტს.კომისიის მთავარი ოფისი 

მდებარეობს ბრიუსელსა და ლუქსემბურგში, გარდა ამისა, მას აქვს 

წარმომადგენლობები ევროკავშირის ყველა წევრ ქვეყანაში და ჰყავს დელეგაციები 

დედაქალაქებში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.  

 

ევროპის მართლმსაჯულების სასამართლო  

(THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE)  

 

ევროპის მართლმსაჯულების სასამართლო დაარსდა 1952 წელს და განთავსებულია 

ლუქსემბურგში. ევროპის მართლმსაჯულების სასამართლო შედგება ორი 

ცალკეული სასამართლოსგან: მართლმსაჯულების სასამართლო (Court of Justice), 

ზოგადი სასამართლო (General Court).  

სასამართლო ახორციელებს ევროკავშირის კანონების ინტერპრეტირებას იმის უზ-

რუნველსაყოფად, რომ ესა თუ ის კანონი ერთნაირად იქნას გამოყენებული ყველა 

წევრ ქვეყანაში. სასამართლო იხილავს ევროკავშირის მთავრობებსა და ინსტიტუ-

ტებს შორის წამოჭრილ დავებსაც. გარდა ამისა, ინდივიდებს, კომპანიებსა და ორ-

განიზაციებსაც შეუძლიათ მიმართონ სასამართლოს იმ შემთხვევაში, თუ მიაჩნიათ, 
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რომ ევროკავშირის ინსტიტუტებმა დაარღვიეს მათი უფლებები. ყველა წევრ ქვე-

ყანას სასამართლოში ჰყავს ერთი მოსამართლე, შედეგად ამ ინსტიტუტში სულ 28 

მოსამართლეა. მოსამართლეებს ეხმარებიან გენერალური ადვოკატები (სულ 11) და 

მათი მთავარი მოვალეობაა, კომპეტენტური მოსაზრება გამოთქვან წარმოდგენილ 

საქმეებზე. ისინი ვალდებულნი არიან, თავიანთი უფლებამოსილება განახორცი-

ელონ საჯაროდ და მიუკერძოებლად. თითოეული მოსამართლე და გენერალური 

ადვოკატი ინიშნება ექვსი წლის ვადით (ვადა შეიძლება გაგრძელდეს). მოსამართ-

ლეები ირჩევენ პრეზიდენტს 3 წლის ვადით, ასევე გაგრძელების შესაძლებლობით. 

პრეზიდენტის მოვალეობაში შედის სასამართლოს მუშაობის წარმართვა; გარდა 

ამისა, სხდომების, ისევე, როგორც საქმეების განხილვების წაყვანა. საქმეთა 

სიმრავლის გამო ინდივიდების, კომპანიებისა და ორგანიზაციების საჩივრებს, ასევე 

კონკურენციის სამართალთან დაკავშირებულ საქმეებს იხილავს საერთო 

სასამართლო, „ევროკავშირის საჯარო სამსახურის ტრიბუნალი“ კი აგვარებს 

ევროკავშირსა და მის თანამშრომლებს შორის წამოჭრილ დავებს. სასამართლოს 

მიერ განხილულ დავებს შორის შეიძლება გამოიყოს ხუთი ყველაზე გავრცელებული 

შემთხვევა: 1. წინასწარი განხილვის მოთხოვნა, როცა ეროვნული სასამართლოები 

სთხოვენ ევროკავშირის სასამართლოს კანონის განმარტებას; 2. საჩივარი 

ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მთავრობების წინააღმდეგ ევროკავშირის კანონების 

გამოუყენებლობის გამო; 3. საჩივარი ევროკავშირის იმ კანონების გასაუქმებლად, 

რომლებიც სავარაუდოდ, რომ არღვევენ ევროკავშირის ხელშეკრულებებსა და 

ფუნდამენტურ უფლებებს; 4. საჩივარი ევროკავშირის ინსტიტუტების წინააღმდეგ 

მათზე დაკისრებული მოვალეობების შეუსრულებლობის გამო; 5. ინდივიდების, 

კომპანიებისა და ორგანიზაციების საჩივრები ევროკავშირის გადაწყვეტილებებისა 

თუ ქმედებების წინააღმდეგ. 

სასამართლოში საჩივრების განხილვა მიმდინარეობს ორ ეტაპად: წერილობითი და 

ზეპირი ეტაპები. პირველ რიგში, დავის მონაწილე მხარეებს პროცესზე პასუ-

ხისმგებელ მოსამართლესთან შეაქვთ წერილობითი განაცხადი. მოსამართლე 

აჯამებს ამ განაცხადს და წერს დასკვნას. მეორე ეტაპზე იწყება საქმის ზეპირი მოს-

მენა. საქმის სიმძიმიდან გამომდინარე, პროცესი შეიძლება გაიმართოს 3, 5, 15 ან 

ყველა მოსამართლის მონაწილეობით. მოსმენაში მონაწილეობენ გენერალური 
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ადვოკატები, რომლებიც სვამენ კითხვებს და გამოთქვამენ თავიანთ მოსაზრებას 

საქმესთან დაკავშირებით. განაჩენის გამოტანა ხდება ხმათა უმრავლესობით და 

იკითხება საჯაროდ.  

 

ევროპის აუდიტორთა სასამართლო  

(THE EUROPEAN COURT OF AUDITORS)  

 

ევროპის აუდიტორთა სასამართლო ამოწმებს ევროკავშირის ფინანსებს. მისი 

მთავარი მიზანია გააუმჯობესოს ევროკავშირის ფინანსური მართვა და მოამზადოს 

ანგარიში სახელმწიფო ფონდებიდან თანხების ხარჯვის პროცესზე. სასამართლო 

შეიქმნა 1975 წელს და მდებარეობს ლუქსემბურგში. აუდიტორთა სასამართლოს 

ჰყავს დაახლოებით 800 თანამშრომელი, მათ შორის აუდიტორები, თარჯიმნები და 

ადმინისტრატორები. აუდიტორები დაყოფილნი არიან აუდიტორულ ჯგუფებად. 

ისინი ამზადებენ ანგარიშებს სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე.  

სასამართლოს ჰყავს თითო წევრი ევროკავშირის ყველა ქვეყნიდან. მათი დანიშვნა 

ხდება საბჭოს მიერ, ექვსი წლის ვადით. სასამართლოს წევრები თავიანთი შემად-

გენლობიდან სამი წლის ვადით ირჩევენ პრეზიდენტს. აუდიტორთა სასამართლოს 

უფლება აქვს, შეამოწმოს ნებისმიერი პიროვნება თუ ორგანიზაცია, რომელიც და-

ფინანსებას იღებს ევროკავშირისაგან. სასამართლო ხშირად ახორციელებს ადგილზე 

შემოწმებას. შემოწმების შედეგად მომზადებულ დასკვნებს აუდიტორები წა-

რუდგენენ კომისიას და ევროკავშირის ეროვნულ მთავრობებს. აღსანიშნავია, რომ 

აუდიტორთა სასამართლოს არა აქვს იურიდიული უფლებამოსილება და რაიმე სა-

ხის დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში, მან ევროპის თაღლითობასთან ბრძოლის 

ოფისს (The European Anti-Fraud Office – OLAF) უნდა აცნობოს.  

სასამართლოს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქციაა ევროპის პარლა-

მენტისა და საბჭოსათვის გასული ფინანსური წლის შესახებ ანგარიშის („წლიური 

ხარჯის“) წარდგენა. აუდიტორთა სასამართლო ასევე ვალდებულია, გამოთქვას 

თავისი მოსაზრება ევროკავშირის ფინანსურ კანონმდებლობასთან დაკავშირებით და 

თაღლითობასთან ბრძოლის მიმართულებით. იმისათვის, რომ სასამართლომ თავისი 

მოვალეობა ჯეროვნად შეასრულოს, აუცილებელია ევროკავშირის სხვა 



125 
 

ინსტიტუტებისაგან სრული დამოუკიდებლობის შენარჩუნება, ამავე დროს მუდმივი 

კავშირი მათთან.  

 

ევროპის ცენტრალური ბანკი  

(THE EUROPEAN CENTRAL BANK) 

 

ევროპის ცენტრალური ბანკი ევროკავშირის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინს-

ტიტუტია, რომელიც მდებარეობს ფრანკფურტში (გერმანია). ცენტრალური ბანკი 

პასუხისმგებელია ევროკავშირის ეკონომიკური და მონეტარული პოლიტიკის შე-

მუშავებასა და განხორციელებაზე. მისი მთავარი მიზანია, უზრუნველყოს: 1. ფასების 

სტაბილურობა და 2. ფინანსური ბაზრებისა და ინსტიტუტების კონტროლის გზით 

შეინარჩუნოს სტაბილური ფინანსური სისტემა. ევროპის ცენტრალური ბანკი 

თანამშრომლობს ევროკავშირის 28 წევრი ქვეყნის ცენტრალურ ბანკთან. ერთად 

ისინი ქმნიან ცენტრალური ბანკების ევროპულ სისტემას. განსაკუთრებით მჭიდროა 

ბანკების თანამშრომლობა ე. წ. ევროზონაში, იგულისხმება ის 19 ქვეყანა, სადაც 

ევრო ოფიციალურ ვალუტადაა გამოცხადებული. აღნიშნული ბანკების კავშირს 

ეწოდება „ევროსისტემა“. ევროპის ცენტრალური ბანკის უფლებამოსილება 

განისაზღვრება შემდეგი ფუნქციებით: 1. ევროზონისათვის ძირითადი საპროცენტო 

განაკვეთების განსაზღვრა და ფულის მიწოდების კონტროლი; 2. ევროზონის 

უცხოური სავალუტო რეზერვების მართვა და გაცვლითი კურსის ბალანსის შენარ-

ჩუნების მიზნით ვალუტის ყიდვა-გაყიდვა; 3. საგადასახადო სისტემების შეუფერ-

ხებლად ფუნქციონირების მიზნით, ფინანსურ ბაზრებსა და ინსტიტუტებზე სახელ-

მწიფო კონტროლის განხორციელების ხელშეწყობა; 4. ევროზონის დანარჩენი 

ცენტრალურ ბანკების ევროს გამოცემის უფლებით აღჭურვა; 5. ფასების ტენდენ-

ციების მონიტორინგი და რისკების შეფასება. ევროპის ცენტრალური ბანკი შედგება 

ევროპის ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტის, ვიცე-პრეზიდენტისა და 28 წევრი 

ქვეყნის ეროვნული ცენტრალური ბანკის მმართველისაგან. ცენტრალური ბანკი 

მთლიანად დამოუკიდებელია და არც მას, არც ეროვნულ ცენტრალურ ბანკებს თუ 

მათ მმართველ ორგანოებს არა აქვთ უფლება, მოითხოვონ ან მიიღონ 

რეკომენდაციები ევროკავშირის ნებისმიერი სხვა ორგანოსგან. ევროკავშირის 

ინსტიტუტები და მთავრობები ვალდებულნი არიან პატივი სცენ ამ პრინციპს.  
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სუბრეგიონული საინტეგრაციო გაერთიანება 

  ეკ: ბალტიის თავისუფალი სავაჭრო ზონა (ბათსზ), ბენილუქსი. 

 რეგიონთაშორისი ინტეგრაცია  ეკ-ის მონაწილეობით 

ევროპული კავშირი არ გვევლინება ერთგვაროვან გაერთიანებად, მასში 

გამოიყოფა რამდენიმე სუბრეგიონი, რომლებიც ცალკეული ქვეყნის ინტერესებს 

წარმოადგენს: დამფუძნებლები ეეგ ( ЕЭС - ევროპული ეკონომიკური 

გაერთიანება)_ბენილუქსი, ბალტიის ქვეყნები, სსრკ-ის ყოფილი რესპუბლიკები, 

შემდგომ ბალტიის თსზ-ის წევრები (1994-2004) და ბალტიის ასამბლეები, 

ვიშეგრადის ჯგუფი, ჩრდილოეთის საბჭოს ზოგიერთი ქვეყანა და სამხარეო 

ჯგუფები. მათგან მხოლოდ ბენილუქსი შეიძლება მივიჩნიოთ ინტეგრაციულ 

ჯგუფად, თუმცა მათი შესწავლა მნიშვნელოვანია ეკ-ში საინტეგრაციო პროცესების 

გასაგებად. 

ბენილუქსი (Benelux)_ ეკ-ში სუბრეგიონული საინტეგრაციო ჯგუფი დასავლეთ 

ევროპის სამი ქვეყნის შემადგენლობაში (ბელგია, ნიდერლანდები, ლუქსემბურგი); ეს 

ჯგუფი წარმოიშვა 1944 წელს  ლონდონის საბაჟო კონვენციით, როგორც საბაჟო 

კავსირი და მიაღწია ეკონომიკური კავშირის (1958) ეტაპს, მან განაახლა 

ხელშეკრულება 2008 წელს. ვებსაიტი: elux.int/fr 

კავშირის სახელწოდება _ ნეოლოგიზმია, რომელიც შედგება ქვეყნების 

სახელწოდებათა პირველი ასოებისგან. ქვეყნებს აქვს მცირე, ოღონდ 

მაღალგანვითარებული ეკონომიკა მშპ-ით, საშუალოევროპულ და 

საშუალომსოფლიო დონეს რომ აჭარბებს.  

ინტეგრაციული გაერთიანების ევოლუციამ გაიარა რამდენიმე ეტაპი. 

პირველ ეტაპზე(1920-1940) დაიწყო ქვეყნების თანამშრომლობა 

ურთიერთპრეფერენციათა საფუძველზე.  

მეორე ეტაპზე (1940-იანი წლები) შეიქმნა საბაჟო კავშირი. ლონდონში 1943 წლის 

21 ოქტომბერს ხელი მოაწერეს და 1946 წლის 24 მაისს ძალაში შევიდა სამი ქვეყნის 

სავალუტო (საგადასახადო) შეთანხმება ეკონომიკური ურთიერთობის 
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სტიმულირებისა და ურთიერთგადასახადთა რეგულირებისთვის. 1944 წლის 5 

სექტემბერს სამმა ქვეყანამ ხელი მოაწერა საბაჟო კონვენციას - ბენილუქსის საბაჟო 

კავშირზე. შეიქმნა შემდეგი ინსტიტუტები: ადმინისტრაციული საბაჟო საბჭო, 

ეკონომიკური კავშირის საბჭო, სავაჭრო შეთანხმებათა საბჭო. 1947 წლის 14 მარტს 

ხელი მოაწერეს ოქმს მის დაზუსტებაზე, შეიქმნა გენერალური სამდივნო 

(ბრიუსელი). 1948 წლის 1-ელ იანვარს კონვენციაში ძალაში შევიდა, გაუქმდა ბაჟი 

ურთიერთვაჭრობაში და შემოიღეს საერთო ტარიფი. 

მესამე ეტაპზე დაიწყო ფუნქციური ინტეგრაცია სხვადასხვა სფეროში (1950-იან 

წლებში). ლუქსემბურგში 1949 წლის 16 ოქტომბერს სამმა ქვეყანამ ხელი მოაწერა 

ხელშეკრულებას წინასწარ ეკონომიკურ კავშირზე, რომელიც გულისხმობდა 

რაოდენობრივი და სხვა შეზღუდვების გაუქმებას ურთიერთვაჭრობაში, სავაჭრო, 

მონეტარულ, ფისკალურ, სასოფლო-სამეურნეო პოლიტიკაში კოორდინაციას, 

საწყალოსნო ტრანსპორტის რეგულირებას; საპარლამენტო თანამშრომლობას. 

მეოთხე ეტაპზე (1960-1990-იანი წლები) სამივე ქვეყანამ აქტიურად მოახდინა 

ინტეგრაციული პროცესების ხელახალი ორიენტაცია ევროპის ეკონომიკურ 

გაერთიანებაში (ეეგ). ასე, მაგალითად, 1957 წლის 25 მარტს საფრანგეთმა, გერმანიამ, 

იტალიამ და ბენილუქსის ქვეყნებმა ხელი მოაწერა რომის ხელშეკრულებას ეეგ-ის 

შექმნაზე, რამაც ბენილუქსის არსებობა რაღაც მომენტებში გახადა დუბლირებადი და 

არასაჭიროც კი, ვინაიდან მრავალი საკითხის გადაწყვეტა ივარაუდებოდა უფრო 

ფართო საინტეგრაციო განვითარების ფარგლებში. 1968 წლის 1-ლი აგვისტოსთვის 

ეეგ-ში მიაღწიეს საქონლით თავისუფალ ვაჭრობას, ხოლო 1974 წლის 1-ლი 

იანვრისთვის - მომსახურებითა და კაპიტალის მიგრაციით ვაჭრობის თავისუფლებას, 

1985 წლის 14 ივნისს ბენილუქსის ქვეყნებმა, საფრანგეთმა და გერმანიამ ხელი 

მოაწერა შენგენის შეთანხმებას (ძალაში შევიდა 1995 წლის 26 მარტს), რომელიც 

შეიცვალა 1999 წლის 1-ელ მაისს ეკ-ის შენგენის კანონმდებლობით. 

სწრაფვამ - შეინარჩუნო ადრე მოგვარებული მჭიდრო ეკონომიკური კავშირები, 

სურვილმა - უფრო მეტი ლობირება გაუწიო სამი მცირე სახელმწიფოს ინტერესებს 

ეკ-ის ფარგლებში, ბენილუქსის ქვეყნების ადრე მიღებული შეთანხმებების 

უნიფიკაციის აუცილებლობამ ინტეგრაციის სხვადასხვა სფეროში განაპირობა 
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შეთანხმების ხელმოწერა ბენილუქსის ეკონომიკურ კავშირზე, რომელიც 

გულისხმობდა საქონლის, მომსახურების, კაპიტალისა და შრომის გადაადგილების 

თავისუფლებას და თანამშრომლობას ეკონომიკური, სოციალური და ფინანსური 

პოლიტიკის სფეროში. შეთანხმებას ხელი მოაწერეს 1958 წლის 3 თებერვალს 50 

წლით, მასში შეჰქონდათ შესწორებები 16.03.1971 წელს, 26.01.1976 წელსა და 

16.02.1990 წელს. ბენილუქსის ეკონომიკური კავშირის მიზანი გახდა: პირების, 

საქონლის, კაპიტალისა და მომსახურების თავისუფალი გადაადგილება; 

ეკონომიკური, ფინანსური და სოციალური პოლიტიკის კოორდინაცია; საერთო 

საგარეოსავაჭრო პოლიტიკის ფორმირება. 

სამმხრივი ინტეგრაციის შედეგი: გაუქმდა კონტროლი ფიზიკურ პირთა 

გადაადგილებაზე ქვეყნებს შორის (01.07.1960 წ.); ბენილუქსის იმ ქვეყანა-

მონაწილეთა მოქალაქეების უფლებებზე, რომლებიც სხვა ქვეყანა-მონაწილეების 

ტერიტორიაზე იმყოფებიან (ხელმოწერილია 19.09.1960 წ., ძალაში შევიდა 01.10.1963 

წელს); ეს კონვენცია ითვალისწინებდა მოქალაქეთა ცხოვრების თავისუფლებას, თუ 

დასტურდებოდა ცხოვრების საშუალებათა ქონა; 01.11.1960 წელს, სხვადასხვა 

უთანხმოების გადაჭრის შემდეგ, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციით ვაჭრობის 

ლიბერალიზაციის თაობაზე, ბენილუქსის ეკონომიკური კავშირი ოფიციალურად 

ამოქმედდა (ძალაში შევიდა), ხოლო 1995 წლის 20 ნოემბერს ბენილუქსის მინისტრთა 

კომიტეტის ინიცირებით მოხდა ბენილუქსის ეკონომიკური კავშირის საქმიანობის 

არსებითი გადახედვა ძირითადად იმ მიზნით, რომ აღმოეფხვრათ ეკ-ის მოღვაწეობის 

დუბლირება. 

მეხუთე ეტაპზე (2000 წ. - დღევანდლამდე) სამმა ქვეყანამ ხანგრძლივი შესვენების 

შემდეგ ეკგ/ეკ-ის პრიორიტეტის გამო განაახლა სამმხრივი ინტეგრაცია. 2004 და 2006 

წლებში ხელი მოაწერეს შეთანხმებას ბენილუქსის შიდა და საგარეო საზღვრებზე 

საპოლიციო კონტროლის სფეროში, 25.02.2005 წელს ჰააგაში მიიღეს კონვენცია 

ინტელექტუალური საკუთრების საკითხებსა და 17.06. 2008 წელს ბენილუქსის 50 

წლისთავზე; ჰააგაში დეკლარაციასა და პრივილეგიებსა და იმუნიტეტებზე ოქმთან 

ერთად ხელი მოაწერეს შეთანხმებას ბენილუქსის ეკონომიკური კავშირის 

ხელშეკრულების გადახედვას. შეიქმნა ბენილუქსის კავშირი (პოლიტიკური და არა 

მხოლოდ ეკონომიკური). განახლებული ხელშეკრულება ბენილუქსის კავშირზე 
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ძალაში შევიდა 01.01.2012 წელს, მისი პრაქტიკული რეალიზაციის 4-წლიანი გეგმის 

შემდეგ. 

1958 წლის შეთანხმებისგან განსხვავებით 2008 წლის შეთანხმება ცვლად 

საერთაშორისო გარემოში ითვალისწინებს თანამშრომლობის ახალ ასპექტებს (მათ 

შორის ინტეგრაციის გაძლიერება ეკ-ში) - უსაფრთხოებას, ბელგიის ახალ 

ფედერალურ სტრუქტურას, ეკოლოგიას, დაგეგმვას ქალაქისა და სოფლის 

ადგილებში. ახალი შეთანხმება დადებულია გაურკვეველი დროით, არაა 

შეზღუდული დროში, თითოეულ ქვეყანას შეუძლია გავიდეს 10 წლის შემდეგ, 

შეტყობინების დრო - 3 წელი. ეკონომიკური კავშირი გახდა უბრალო კავშირი, გაჩნდა 

თანამშრომლობის ახალი სფეროები. ორგანოთა რაოდენობა შემცირებულია, მათი 

სტრუქტურა - გამარტივებული, დარჩა 5 ორგანო და ინტელექტუალური საკუთრების 

ორგანიზაცია. გაძლიერებულია ბენილუქსის ინსტიტუტების მხარდაჭერა ქვეყანა-

მონაწილეთა მხრიდან. 

ბენილუქსის კავშირის მიზანი (2008 წლის შეთანხმება ბენილუქსის კავშირზე, 

დებ. 1-ლი) საერთო ინტერესების დაცვაა და მონაწილე-ქვეყნების მოსახლეობის 

კეთილდღეობის უზრუნველყოფა. მე-2 დებულებაში მიზანი კონკრეტიზებულია: 

კავშირის ქვეყანა-მონაწილეებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავება და 

გაფართოება, რათა მან გააგრძელოს წინამორბედის როლი და ექსპერიმენტული 

ფართობის ეკ-ისთვის; ტრანსასაზღვრო თანამშრომლობის განმტკიცება და 

გაუმჯობესება ყველა დონეზე. 

შეთანხმება განსაზღვრავს ინტეგრაციის სამ მიმართულებას: 

 შიდა ბაზარი და ეკონომიკური კავშირი (საქონლის, მომსახურების, 

კაპიტალის, შრომის მოძრაობის თავისუფლება; ეკონომიკური, 

ფინანსური, სოციალური პოლიტიკის შეთანხმება; მესამე ქვეყნების 

მიმართ ერთიანი პოლიტიკა): ენერგეტიკა, სასაზღვრო თანამშრომლობა, 

სასურსათო უსაფრთხოება, მომხმარებელთა დაცვა, მობილურობა, 

ინოვაციები, ინტელექტუალური საკუთრება; 

 მდგრადი განვითარება (დაბალანსებული ეკონომიკური ზრდა, 

სოციალური დაცვა და გარემოს დაცვა): სასაზღვრო მიგრაცია, 
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ეკოლოგიური მენეჯმენტი, ტერიტორიული დაგეგმვა, სასაზღვრო 

პარკები, ლოგისტიკა, ჰაერის ხარისხი, ახალგაზრდული პოლიტიკა, 

სოციალური შემჭიდროებულობა; 

 მართლმსაჯულება და შინაგან საქმეთა პოლიტიკა: თანამშრომლობა 

პოლიციასთან, უსაფრთხოება, თაღლითობის აღკვეთა გადასახადებისა და 

სოციალური უზრუნველყოფის სფეროში, კრიზისის მართვა, ბრძოლა 

ნარკოტრაფიკთან, მიგრაცია. 

 პრიორიტეტული სფეროები: შიდა ბაზრისა და ეკონომიკური კავშირის 

ფორმირების დასრულება, სოციალური, ენერგეტიკული, ეკოლოგიური, 

სატრანსპორტო, საკომუნიკაციო პოლიტიკის შეთანხმება; 

თანამშრომლობა გარემოს, ბუნების, სოფლის მეურნეობისა და ბუნებრივი 

ზონების დარგებში; სავიზო და იმიგრაციული პოლიტიკა, შინაგან 

საქმეთა პოლიტიკა; კრიზისული სიტუაციების მართვა და სტიქიური 

უბედურებების თავიდან აცილება; ბრძოლა ტერორიზმთან და 

თაღლითობასთან, განსაკუთრებით საგადასახადო სფეროში. 

ბენილუქსის განვითარების პერსპექტივები გამოიხატება პოლიტიკის 

ჰარმონიზაციით, რომელიც მოცული არაა ეკ-ში, აგრეთვე მნიშვნელოვანი როლის 

შენარჩუნებით საკითხებში, რომლებიც ეკ-ის დღის წესრიგშია ჩართული, 

მაგალითად, სოციალური, ეკონომიკური და ფინანსური პოლიტიკის ჰარმონიზაცია; 

სოფლისა და ქალაქის ადგილებში საერთო დაგეგმვის განვითარება, ასევე 

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა; ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობის 

სტიმულირება შიდა და გარე საზღვრებზე; ერთობლივი ძალისხმევა ისეთი 

რეგიონული ორგანიზაციების ფარგლებში, როგორებიცაა: ბალტიის ზღვის 

სახელმწიფოთა საბჭო (ბზსს) და ბარენცის ევრო-არქტიკული რეგიონის კავშირი 

(ბერკ). ასევე ბენილუქსი რჩება ეკ-ის მამოძრავებელ ძალად და ინტეგრაციის 

მოდელად ქვეყანა-კანდიდატებისთვის,  ბენილუქსის ქვეყნების პოზიციათა 

განხილვისა და შეთანხმების პლატფორმად ეკ-ის სამიტისა და სხვა მნიშვნელოვანი 

მოვლენების წინ. 
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ეკ-ში მეორე ქვეჯგუფად გვევლინება ბალტიის ასამბლეა(BalticAssembly), ყოფილი 

ბალტიის თავისუფალი სავაჭრო ზონა (BAFTA) (Baltic Free Trade Area) ლიტვის, 

ლატვიისა და ესტონეთის შემადგენლობაში. 

თავის ევოლუციაში შიდაბალტიურმა ეკონომიკურმა თანამშრომლობამ განვლო 

რამდენიმე ეტაპი. 

პირველ ეტაპზე 1990 წლის 12 მაისს ტალინში სამივე ქვეყენამ ხელი მოაწერა 

დეკლარაციას ერთიანობასა და თანამშრომლობაზე სრულმასშტაბიანი პოლიტიკური 

და ეკონომიკური თანამშრომლობის გასაგრძელებლად, ხოლო უკვე 1991 წელს 

დაშლილმა სსრკ-მა აღიარა ლიტვის, ლატვიისა და ესტონეთის დამოუკიდებლობა, 

რომელთა განვითარების სტრატეგიად იქცა დაბრუნება დასავლეთში და საბჭოთა 

მემკვიდრეობისგან დისტანცირება. პრაქტიკულად მაშინვე, 1991 წლის 8 ნოემბერს, 

ქვეყნებმა შექმნეს ერთობლივი საპარლამენტთაშორისო ორგანო - ბალტიის ასამბლეა. 

2003 წელს მისი მოღვაწეობა მჭიდროდ დაუკავშირდა მთავრობათაშორის ორგანოს - 

ბალტიის მინისტრთა საბჭოს, რომელიც შეიქმნა 1994 წლის 13 ივნისს. 

მეორე ეტაპზე ბევრ საკითხში ეკ-ის მხარდაჭერით და გარკვეულწილად ბალტიის 

ქვეყნების მომზადებისთვის ეკ-ში შესასვლელად, სამივე ქვეყანამ 1993 წლის 13 

სექტემბერს შექმნა ბალტიის თავისუფალი სავაჭრო ზონა, რომლის შესახებაც 

შეთანხმება ამოქმედდა 1994 წლის 1-ელ აპრილს. 

შედეგები: 1995-2004 წლებში ურთიერთექსპორტი გაიზარდა 7-ჯერ (ექსპორტი ეკ-

ში - სულ 4-ჯერ), 3040 მლნ დოლარამდე, მისი წილი სამი ქვეყნის საერთო ექსპორტში 

გაიზარდა 5,8-დან 10,6%-მდე (ეკ-15-ის წილი დაეცა 49-დან 47%-მდე)., 2014 წელს 

სამი ქვეყნის ურთიერთვაჭრობამ შეადგინა 10,5 მლრდ დოლარი, ხოლო მისმა წილმა 

საერთო ექსპორტში - 14,5% (ეკ-28 წილი 2014 წელს იყო 70%, ეკ-15-ის - 43%). 

მოგვიანებით იგეგმებოდა საბაჟო კავშირის  (01.01.1998 წ-ისთვის), ბალტიის 

ერთიანი ეკონომიკური სივრცის შექმნა, ფაქტორებისა და მომსახურების ბაზრების 

ლიბერალიზაცია, მაგრამ ეს არ მოხდა, ვინაიდან მესამე ეტაპზე ქვეყნები შევიდნენ 

ეკ-სა (01.05.2004 წ.) და ნატოში, ხოლო ბათსზ-მ (ბალტიის თავისუფალი სავაჭრო 

ზონა) შეწყვიტა არსებობა. 

ბათსზ-ის თავისებურება ისაა, რომ იგი თავდაპირველად იყო უფრო ეკ-ის 

ინიციატივა იყო, ვიდრე ბალტიის ქვეყნების, რათა მოემზადებინა ისინი ეკ-ში 
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შესასვლელად. სამი ქვეყანა ასევე აღიქვამდა მას არა როგორც ვაჭრობის 

განვითარების საშუალებას, არამედ როგორც პოლიტიკურ ნაბიჯს ეკ-ის გზაზე და 

ევროპულ ბაზრებზე გასასვლელად, სადაც ისინი კონკურენტები იყვნენ. ეკ-ში 

შესვლის განზრახვა წარმოიშვა ჯერ კიდევ 1993 წელს. ასეთი დამოკიდებულება 

ბათსზ-ის მიმართ არსებობდა ეკ-თან ურთიერთობის დამყარების, თავისუფალ 

ვაჭრობაზე ორმხრივი შეთანხმების ხელმოწერის, 1998 წლამდე შესასვლელად 

მომზადების  ეტაპზე. მოგვიანებით ევროკავშირი ინდივიდუალურად 

დიფერენცირებულად მიუდგა თითოეულ ქვეყანა-კანდიდატს, ბათსზ-ის 

აუცილებლობა და შიდაბალტიური თანამშრომლობა თავისთავად გაქრა. იგეგმებოდა 

სბ-ისა და სბ-ის შექმნა, რასაც ზოგადად მომავალში შეიძლება ხელი შეეშალა ეკ-ში 

შესასვლელად. 

მიუხედავად ამისა, დღესდღეობით, მეოთხე ეტაპზე, შიდაბალტიურმა 

თანამშრომლობამ არ დაკარგა აქტუალობა და შენარჩუნდა ბალტიის მინისტრთა 

საბჭოს, ბალტიის ასამბლეის, ეკ-ის სტრატეგიის ხაზით ბალტიის ზღვის რეგიონის, 

ჩრდილოეთის საბჭოს (პარლამენტთაშორისი თანამშრომლობა განათლების, 

სამოქალაქო უფლებების, ეკოლოგიის, ბიზნესის, მრეწველობის, არჩევნების და სხვ. 

სფეროებში), ჩრდილოეთის ქვეყნების მინისტრთა საბჭოს (მთავრობათაშორისი 

თანამშრომლობა დემოკრატიის, უფლებებისა და თავისუფლების დაცვის, 

ადგილობრივი თვითმართველობის სფეროში და სხვ.) და ბალტიის ზღვის 

სახელმწიფოთა საბჭოს მიმართ (ბზსს - თანამშრომლობა ეკოლოგიის, ეკოლოგიური 

განვითარების, ენერგეტიკის, განათლების სფეროებში). 

ეკ-ის კავშირი მესამე ქვეყნებთან ვითარდება საერთო საგარეო პოლიტიკისა და 

უსაფრთხოების პოლიტიკის ფარგლებში. იგი შემდეგი ქვეყნების მიმართაა: 

 დასავლური ბალკანები (გაფართოების პოლიტიკა) - ალბანეთი, 

მაკედონია, სერბეთი, მონტენეგრო, კოსოვო, ბოსნია და ჰერცოგოვინა, 

თურქეთი; ეს ქვეყნები გვევლინებიან კანდიდატებად ან პოტენციურ 

კანდიდატებად ეკ-ში შესასვლელად; 

 79 განვითარებადი ქვეყანა, ძირითადად ევროპული ქვეყნების ყოფილი 

კოლონიები - აფრიკის, კარიბის აუზისა და წყნარი ოკეანის (ACP) (African, 

CaribbeanandPacificGroupofStates, ACP) და მათი საინტეგრაციო ბლოკების - 
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48, 15 და 16 ქვეყნის შესაბამისად. მათთვის მოქმედებდა ლომეის 

კონვენცია (1975 წ. 4-ჯერადი ცვლილებებით 1989 წლამდე), ხოლო 

ამჟამად ურთიერთობები რეგულირდება კოტონის ხელშეკრულებით (2000 

წ., გადახედეს 2005 წელსა და 2010 წელს), რომელიც ძალაში იქნება 2020 

წლამდე. წარმოებს მოლაპარაკებები შეთანხმებების მიხედვით 

ეკონომიკურ პარტნიორობაზე (ЕРА) და ეს შეთანხმებები მოიცავს შემდეგი 

ქვეყნების ვაჭრობის ლიბერალიზაციის საკითხებს: 

 მეზობელი ქვეყნების (მეზობლობის პოლიტიკის ფარგლებში): სამხრეთით 

- ალჟირი, ეგვიპტე, ისრაელი, იორდანია, ლივანი, ლივია, მაროკო, 

პალესტინა, სირია და ტუნისი; აღმოსავლეთით - სომხეთი, აზერბაიჯანი, 

ბელარუსი, საქართველო, მოლდოვა და უკრაინა, რომლებთანაც 2009 

წლიდან ვითარდება აღმოსავლეთ პარტნიორობა; 

 ჩინეთი, აშშ, რუსეთი, ЕАСТ, იაპონია, კორეის რესპუბლიკები, ინდოეთი, 

კანადა და სხვა უმნიშვნელოვანესი პარტნიორები. 

ეკ-ის ერთიანი საგარეო-სავაჭრო პოლიტიკის ფარგლებში ამ ქვეყნებთან დებენ 

ხელშეკრულებებს თავისუფალ ვაჭრობაზე, უფრო სწორად კი ეკ-ის რეგიონთაშორის 

საინტეგრაციო შეთანხმებებს, თუკი გავითვალისწინებთ, რომ ისინი მოიცავს არა 

მარტო ურთიერთვაჭრობის ლიბერალიზაციის საკითხებს, არამედ 

ურთიერთინვესტიციებს, განვითარებისთვის დახმარებას, ეკოლოგიურ საკითხებს 

და სხვ. 

       თავისუფალი ვაჭრობის ევროპული ასოციაცია (თვეა, EFTA). 

       ევროპული ეკონომიკური ზონა (ეეზ). 

EFTA-ის რეგიონთაშორისი საინტეგრაციო შეთანხმება 

თავისუფალი ვაჭრობის ევროპული ასოციაცია (თვეა) – 

(EuropeanFreeTradeAssociation, EFTA)მოიცავს ჩრდილოეთ (ისლანდია, ნორვეგია) და 

დასავლეთ (შვეიცარია, ლიხტენშტეინი) ევროპის 4 მცირე ქვეყანას, რომლებიც არ 

შედის ეკ-ში. იგი შეიქმნა სტოკჰოლმის კონვენციით 1959 წლის 20 ნოემბერს 

(ავსტრიის, შვედეთის, ფინეთის, დანიის, დიდი ბრიტანეთისა და პორტუგალიის 

მიერ, რომლებიც შემდეგ შევიდნენ ეკ-ში, ასევე ნორვეგიისა და შვეიცარიის მიერ, 
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თუმცა ისინი რჩებიან EFTA-ის წევრებად 1960 წლიდან) და მიაღწია საქონლის, 

მომსახურების, კაპიტალისა და შრომის საერთო ბაზრის ეტაპს. საიტი: efta.int/. 

EFTA-ის ქვეყანა-მონაწილეებს აქვს მაღალგანვითარებული ეკონომიკა, 

მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ადამიანური პოტენციალის განვითარების 

ინდექსი (აპგი) და მშპ ერთ სულ მოსახლეზე (განსაკუთრებით ნორვეგია და 

შვეიცარია). ნორვეგია ერთადერთი ქვეყანაა განვითარებულებს შორის, რომელიც 

გვევლინება ნავთობისა და გაზის ძირითად ექსპორტიორად, შვეიცარია კი - 

სამრეწველო საქონლის ძირითად ექსპორტიორად. ნორვეგია და შვეიცარია 

მნიშვნელოვნად აჭარბებენ მოსახლეობის რაოდენობითა და მშპ-ით ისლანდიასა და 

ლიხტენშტეინს.  

1989 წელს ეეგ (ევროპული ეკონომიკური გაერთიანება) და თვეა (თავისუფალი 

ვაჭრობის ევროპული ასოციაცია) შორის დაიწყო მოლაპარაკება ევროპის ეკონომიკურ 

სივრცეზე (ეეს) (European Economic Space, EES), მოგვიანებით ევროპის ეკონომიკურ 

ზონაზე (ეეზ). შეთანხმებას ხელი მოაწერეს 1992 წლის 2 მაისს პორტოში 

(პორტუგალია), ძალაში შევიდა 1994 წლის 1-ელ იანვარს. ეს შეთანხმება 

ითვალისწინებდა 18 ქვეყნის საქონლის, მომსახურების, კაპიტალისა და შრომის 

საერთო ბაზრის შექმნას. შვეიცარია არ მონაწილეობს ეეზ-ში, მაგრამ 1999 წლიდან 

ორმხრივი შეთანხმება დადო ეკ-თან, რომელიც უმეტესწილად იმეორებდა ეეზ-ის 

ნორმებს. 

ეეგ-თან ურთიერთობის პარალელურად თვეა-ის ქვეყნებმა გააფორმეს 

ხელშეკრულება სხვა ქვეყნებთან თავისუფალ ვაჭრობაზე. 1991 წლიდან 

ხორციელდება თვეა-ის ერთიანი პოლიტიკა მესამე ქვეყნების მიმართ, რამაც 

გააქტიურა თავისუფალ ვაჭრობაზე რეგიონთაშორისი შეთანხმებების დადება. 

მესამე ეტაპზე (2000-იან წლებში). 2001 წლის 21ივნისს ხელი მოაწერეს თვეა-ის 

განახლებულ ვადუცის კონვენციას (ვადუცი, ლიხტენშტეინი), 2002 წლის 1-ელ 

ივნისს იგი ამოქმედდა, შემდეგ რეგულარულად იცვლებოდა და ივსებოდა (ბოლოს 

2013 წელს მოაწერეს ხელი). 

სტოკჰოლმის კონვენციისგან (1960) განსხვავებით ვადუცის კონვენციას (2001) აქვს 

არაერთი თავისებურება. 

2001 წლის კონვენციის თანახმად, თვეა-ში ურთიერთქმედების მიმართულებები: 
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 საქონლის თავისუფალი მოძრაობა - სამრეწველო, მეთევზეობის 

(მგრძნობიარე სექტორი ისლანდიისა და ნორვეგიისთვის), ძირითადი 

(მაგალითად, ხორბალი, რძე, შაქარი) და გადამუშავებული (შოკოლადი, 

პური; აქ ლიბერალიზაციის ხარისხი ბევრად მცირეა, არსებობს მრავალი 

გამონაკლისი) პროდუქტი; სავაჭრო ბარიერების მოხსნა; საქონლის 

წარმოშობაზე ერთიანი წესების დადგენა; 

 ტექნიკური ბარიერი ვაჭრობაში: შესაბამისობის შეფასების შედეგების 

ურთიერთაღიარება; ტექნიკური რეგლამენტების პროექტებზე 

შეტყობინება; 

 ინტელექტუალური საკუთრების (ის) დაცვა: მსო-ის ნორმათა შესრულება, 

ის-ის უფლებათა დაცვის მაღალი სტანდარტები; პატენტების, ნიმუშებისა 

და გეოგრაფიული მითითებების რეგულირება, ზომების გამოყენება ის-ის 

უფლებათა დასაცავად დარღვევების, კონტრაფაქციისა და მეკობრეობის 

შემთხვევაში; 

 სახელმწიფო დახმარება, სახელმწიფო საწარმოები და მონოპოლიები, 

კონკურენციის წესები. დაუშვებელია საწარმოთა ანტიკონკურენტული 

საქმიანი პრაქტიკა (შესაძლებელია კონსულტაციები და დამცავი ზომები), 

დემპინგი და სუბსიდიები, რომლებიც არ შეესაბამება მსო-ის ნორმებს. 

ანტიდემპინგური და საკომპენსაციო ზომები ურთიერთვაჭრობაში 

აკრძალულია. კონვენცია შეიცავს წესებს სახელმწიფო საწარმოებისა და 

მონოპოლიებისთვის, ასევე - სახელმწიფო ორგანოებისთვის მშობლიური 

წარმოების გაუმართლებელი დაცვის აღკვეთისან მოქალაქეთა 

დისკრიმინაციისთვის, რადგან მათ შეუძლიათ ლიბერალიზაციიდან 

მიღებულ სარგებელს ზიანი მიაყენონ. შემოღებულია სახელმწიფო 

დახმარების განსაკუთრებული წესები საჰაერო ტრანსპორტში; 

 პირთა თავისუფალი გადაადგილება: განისაზღვრება შემოსვლის წესები, 

გასვლისა და ცხოვრების, ასევე მუშაობის უფლება დაქირავებულთათვის, 

თვითდაკავებულთა და მომსახურების მიმწოდებელთათვის; პირებს 

ენიჭებათ თავისუფალი გადაადგილების უფლება შრომის ბაზრების 

გახსნის გზით - თანაბარი დამოკიდებულება მოქალაქეების მიმართ 
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ეკონომიკური საქმიანობისა და ცხოვრების, დასაქმებისა და შრომის 

პირობების თვალსაზრისით; სპეციალური წესები არეგულირებს პირთა 

მოძრაობას სასაზღვრო რაიონებსა და შვეიცარიაში მომუშავეებისთვის, 

აგრეთვე სახელმწიფო სამსახურის მოღვაწეობას და უძრავი ქონების 

შეძენას შვეიცარიაში; ხდება სოციალური უზრუნველყოფის სისტემების 

კოორდინირება, იყენებენ საერთო პრინციპებსა და წესებს, რათა 

განსხვავებები კანონმდებლობაში ხელს არ უშლიდეს მობილურობას; 

ხორციელდება დიპლომების ურთიერთაღიარება; 

 ინვესტიციები. გაუქმებულია შეზღუდვები ერთმანეთის პუი-ებში 

კომპანიის დასაარსებლად თვეა-ის სხვა ქვეყნების ტერიტორიაზე. 

დანარჩენი სახის ინვესტიციათა ლიბერალიზაცია იგეგმება ცალკეული 

შეთანხმებების ფარგლებში. კომპანიების დაარსების უფლებების და მათი 

საქმიანობის მიმართ იყენებენ ყველაზე მეტი სარგებლიანობის რეჟიმს და 

ეროვნულ რეჟიმს, გაუქმებულია შეზღუდვები დაფუძნების უფლებაზე; 

დაშვებულია დროებითი გამონაკლისები, ინდივიდუალური თვეა-ის 

თითოეული ქვეყნისთვის; ქვეყნებმა უარყვეს ახალი ან უფრო 

დისკრიმინაციული ზომების გამოყენება; უპირატესობები, რომლებიც 

ექნებათ ეკ-თან შეთანხმების შემდეგ, ვრცელდება თვეა-ის ყველა წევრზე; 

მიიღეს განსაკუთრებული წესი ფიზიკური პირებისა და 

ტრანსპორტისთვის; შესაძლებელია დროებითი დამცავი ზომები, საერთო 

გამონაკლისები (უსაფრთხოების, ჯანმრთელობის და გარემოს დაცვის 

მიზნით), სავალდებულო არაა კონფიდენციალურობის, კერძო 

ინფორმაციის გამომზეურება; 

 მომსახურებით თავისუფალი ვაჭრობა: ლიბერალიზაცია კომპანიათა 

დაარსების თავისუფლების ჩათვლით. გაკეთდა ყოველი ქვეყნისთვის 

რამდენიმე ეროვნული შესწორება, რომლებიც განპირობებულია მათი 

ვალდებულებებით GATS (General Agreement on Trade in Services) -ში, მაგრამ 

ისინი თანდათან გაუქმდება. თვეა-ის ქვეყნები ანიჭებენ ერთმანეთს 

სარგებელს, რომელიც შეიძლება მიიღონ ეკ-ის შეთანხმებიდან. 

განსაკუთრებული წესები შემოღებულია ფიზიკური პირებისა და 
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ტრანსპორტის მომსახურების ვაჭრობაში. სახმელეთო საზღვრებისთვის 

გათვალისწინებულია ბაზრების თანდათანობითი გახსნა ხალხისა და 

ტვირთის გადასატანად ავტო და სარკინიგზო ტრანსპორტით თვეა-ის 

ქვეყნებს შორის. საჰაერო ტრანსპორტში ქმნიან ისეთ პირობებს, 

რომლებზეც თვეა-ის ავიაკომპანიებს ექნება წვდომა ერთმანეთის 

ბაზრებზე, მათ შორის კომპანიის შექმნა თვეა-ის სხვა ქვეყნის 

ტერიტორიაზე, აგრეთვე რეგულირდება სახელმწიფო დახმარების 

საკითხები, დგინდება ტარიფები და განაკვეთები, ასევე წესრიგდება 

უსაფრთხოება, ეკოლოგია, ლიცენზირება, პასუხისმგებლობის განაწილება, 

ტექნიკური რეგულირება. 

გარდა ამისა, შეთანხმება ითვალისწინებს ურთიერთგადასახადთა 

თავისუფლებას, შესაძლებლობას გააკეთო გამონაკლისი most favored nation treatment 

(MFN) -დან და most favored (MF)  -დან და გამოიყენო დროებითი დამცავი ზომები 

უსაფრთხოების მიზნით, იმ შემთხვევაში, თუ წარმოიშვადარგობრივი ან რეგიონული 

ხასიათის სერიოზული ეკონომიკური, სოციალური ან ეკოლოგიური 

სიძნელეები.თანამშრომლობა ეკონომიკურ და სავალუტო პოლიტიკაში ვარაუდობს 

ეკონომიკურ საქმიანობაზე ინტეგრაციის ზემოქმედების შესახებ მოსაზრებებისა და 

ინფორმაციის არასავალდებულო გაცვლას, ასევე ეკონომიკურ და ფულად-

საკრედიტო პოლიტიკაზე, მაკროეკონომიკური სიტუაციის, პოლიტიკისა და 

პერსპექტივის განხილვაზე. 

ევროპული ეკონომიკური ზონა  (ეეზ) (European Economic Area, EEA) - ესაა 

ევროპის 31 განვითარებული  ქვეყნის საქონლის, მომსახურების, კაპიტალის და 

შრომის საერთო ბაზარი: ეკ-28 (ხორვატია რატიფიკაციის პროცესში) და თვეა-ის 

ოთხი ქვეყნიდან სამი (ისლანდია, ლიხტენშტეინი და ნორვეგია). თავდაპირველად 

1992 წლის 2 მაისის ეეზ-ის შეთანხმება მოიცავდა თვეა-ის 7 ქვეყანასა და ეკ-ის 12 

ქვეყანას. იგი შეიქმნა იმისთვის, რომ ქვეყნებს, რომლებიც არ შედის ეეგ/ეკ-ში, 

შეეძლოთ მიერთება ევროპის საერთო ბაზართან, თავიანთი ეროვნული 

კანონმდებლობის ჰარმონიზება ეკ-ის ნორმებთან სოციალური პოლიტიკის სფეროში, 

მომხმარებლების უფლებების დაცვაში, გარემოს დაცვაში, სამოქალაქო უფლებების 

დაცვაში, კომპანიათა საქმიანობის რეგულირებაში, სტატისტიკაში, აგრეთვე 
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შეეძლოთ მონაწილეობაეკ-ის დეცენტრალიზებული სპეციალიზებული 

სააგენტოების პროგრამებსა და საქმიანობაში. 

ევროპულეკონომიკურ ზონას შემოაქვს ეკ-ის 4 თავისუფლება თვეა-ის იმ 

ოთხიდან სამი ქვეყნისთვის, მოიცავს კონკურენციისა და სახელმწიფო დახმარების 

საერთო წესებს, პოლიტიკის „ჰორიზონტალურ“ სფეროებს, რომლებიც 4 

თავისუფლებას ეხება და „საფლანგო“, 4 თავისუფლებას რომ არ ეხება. თვეა-ში შედის 

შენგენის ზონა. შეთანხმება არ ავრცელებს თვეა-ზე ეკ-ის საერთო პოლიტიკას 

შემდეგი მიმართულებებით: სოფლის მეურნეობა და მეთევზეობა, საბაჟო კავშირი და 

საერთო სავაჭრო პოლიტიკა, საგარეო პოლიტიკა და უსაფრთხოების, 

მართლმსაჯულების და შინაგან საქმეთა პოლიტიკა, ეკონომიკური და სავალუტო 

კავშირი.  

ეკზ-ში (ევროპული ეკონომიკური ზონა) ინტეგრაციის მიმართულებები:  

 საქონლის თავისუფალი მოძრაობა (გარდა სასოფლო-სამეურნეოსი და 

თევზსაჭერისა): ბაჟის გაუქმება ურთიერთვაჭრობაში. განსაკუთრებული 

წესები მიღებულია ნახშირისა და ფოლადსამსხმელო პროდუქციისთვის. 

ვაჭრობის პროცედურების გამარტივება და საბაჟო საკითხები 

რეგულირდება მხოლოდ ურთიერთვაჭრობაში; 

 კონკურენცია, სახელმწიფო დახმარება, სახელმწიფო შესყიდვა: 

სამართლიანი და ეფექტიანი ბაზარი, კონკურენცია თანაბარ პირობებში, 

ბაზარზე ჭარბი კარტელების ან კომპანიების არაკეთილსინდისიერი 

კონკურენციის გარეშე; 

 სტანდარტიზაცია, ურთიერთაღიარება და ტექნიკური თანამშრომლობა: 

საქონელი უნდა შეესაბამებოდეს ეკ-ის მოთხოვნებს ჯანდაცვის, 

უსაფრთხოებისა და ეკოლოგიის სფეროში, ევროპულ ჰარმონიზებულ 

სტანდარტებს ან მათი უქონლობისას ეროვნულ სტანდარტებს, რომლებსაც 

ურთიერთაღიარებენ; 

 პირთა თავისუფალი მოძრაობა: შესაძლებლობა იცხოვრო, იმუშაო, ააწყო 

ბიზნესი და ისწავლო ნებისმიერ ქვეყანა-მონაწილეში; მიგრაციისთვის 

ყველა დაბრკოლების გაუქმება და ეეზ-ის მოქალაქეებისა და მათი 

ოჯახებისთვის თანაბარი უფლებები, ნებისმიერი დისკრიმინაციის 
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ლიკვიდაცია მოქალაქეობის ნიშნის მიხედვით; პროფესიული 

კვალიფიკაციის და სოციალური უზრუნველყოფის აღიარების წესების 

რეგულირება; 

 კაპიტალის თავისუფალი მოძრაობა: ყოვლისმომცველი და 

არადისკრიმინაციული ფარგლები კაპიტალის ტრანსფერისთვის, 

ტრანსსასაზღვრო ინვესტიციებისთვის(პირდაპირი და საპორტფელო), 

კრედიტებისთვის და ა.შ., მათ შორის სავალუტო კონტროლის, 

არაპირდაპირი ბარიერების გაუქმება კაპიტალის სამოძრაოდ; 

 მომსახურების თავისუფალი მოძრაობა: მომსახურების გაწევის 

თავისუფლება არადისკრიმინაციულ საფუძველზე, მოქალაქეობაზე 

მოთხოვნათა არარსებობა  მომსახურების მწარმოებლებისთვის თვეა-ის 

სხვა ქვეყანაში მომსახურებისას, სერვისულ კომპანიათა თავისუფალი 

დაფუძნება. მოცულია ელექტროკავშირისა და  აუდიოვიზუალური 

მომსახურება, საინფორმაციო საზოგადოება, ფინანსური, საფოსტო, 

სატრანსპორტო მომსახურება; 

 პოლიტიკის „ჰორიზონტალურ“  სფეროებში თანამშრომლობა:ერთობლივი 

პროგრამების რეალიზაცია, ფინანსური მხარდაჭერა თვეა-ის ქვეყნების 

მხრიდან (მიღებულია სპეციალური ფინანსური მექანიზმი), მათი 

კანონმდებლობების ჰარმონიზაცია ეკ-ის ნორმებთან სოციალური 

პოლიტიკის სფეროში, მომხმარებლების, ასევე გარემოს დაცვაში, 

სტატისტიკის, კომპანიათა შესახებ კანონმდებლობის; 

 თანამშრომლობა „საფლანგო“ პოლიტიკაზე: კვლევა და ტექნოლოგიური 

განვითარება, საინფორმაციო მომსახურება, გარემო, განათლება, კადრებისა 

და ახალგაზრდობის მომზადება, სოციალური პოლიტიკა, მომხმარებელთა 

უფლებების დაცვა, ტურიზმი, კულტურა, ენერგეტიკა, დასაქმება, 

საწარმოები და მეწარმეობა, ადამიანის უფლებათა დაცვა, ჯანდაცვა, 

სტატისტიკა. 

თავისუფალი ვაჭრობის ევროპული ასოციაცია მონაწილეობს ეკ-ის პროგრამებში, 

თვეა-ის ფინანსურ შენატანებს ზრდის მათი ბიუჯეტები; თვეა აგრეთვე მონაწილეობს 

ეკ-ის დეცენტრალიზებული სააგენტოების მუშაობაში, მაგრამ თვეა-ის ქვეყნები არ 
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იღებენ სახსრებს ეკ-ის ბიუჯეტიდან და სტრუქტურული ფონდებიდან, ვინაიდან არ 

გვევლინებიან მის წევრებად. 

ეეზ-ში გადაწყვეტილებების  მიღება ხდება იმგვარად, რომ ნებისმიერი ცვლილება 

ეკ-ის კანონმდებლობაში, დაკავშირებული საერთო ბაზართან და 4 

თავისუფლებასთან, შეიტანონ ეეზ-ის შეთანხმებაშიც, თუკი ასეთ გადაწყვეტილებას 

მიიღებს ეეზ-ის გაერთიანებული კომიტეტი და შესაბამისი ცვლილებები შევა  

ისლანდიის, ლიხტენშტეინისა და ნორვეგიის კანონმდებლობებში. 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესს აქვს ორკომპონენტიანი სტრუქტურა. თუკი 

სურათის სახით წარმოვიდგენთ, მარცხნივ განლაგებულია თვეა-ის ინსტიტუტები, 

რომლებიც დაკავშირებულია ეეზ-სთან, მარჯვნივ - ეკ-ის ინსტიტუტები. შუაში - 

ეეზ-ის ორგანოები, რომლებიც უზრუნველყოფენ კავშირს ორი კავშირის 

ინსტიტუტებს შორის და მათ მიერ ერთობლივი გადაწყვეტილებების მიღებას ეეზ-ში 

ცვლილებების თაობაზე. თვეა-ის ქვეყნებს არ შეუძლია უშუალო მონაწილეობა 

გადაწყვეტილების მიღებაში ეკ-ისშიგნით, ვინაიდან მისი წევრები არ არიან, მაგრამ 

შეუძლიათ გავლენის მოხდენა და საკონსულტაციო მხარდაჭერა გაერთიანებული 

საპარლამენტო კომიტეტის და ეეზ-ის საკონსულტაციო კომიტეტის მეშვეობით ეკ-ის 

საბჭოსადა ევროპული პარლამენტის კანონმდებლობის მიღების მოსამზადებელ 

ეტაპზე. 

შვეიცარიას აქვს ინდივიდუალური პოლიტიკა ეკ-ის მიმართ. 1972 წლიდან 

მოქმედებს შვეიცარიისა და ეეგ-ის შეთანხმება თავისუფალ ვაჭრობაზე. მან ხელი 

მოაწერა 1992 წლის 2 მაისის შეთანხმებას ეეზ-ის თაობაზე და წარმოადგინა 

განცხადება ეკ-თან მიერთებაზე 1992 წლის 20 მაისს, მაგრამ წევრობა ეეზ-ში 

რეფერენდუმმა უარყო, რის გამოც განცხადება ეკ-ის წევრობაზე აგრეთვე შეჩერდა. 

1994 წელს შვეიცარიამ და ეკ-მა დაიწყო მოლაპარაკება და დღესდღეობით მათი 

ურთიერთობა რეგულირდება ორმხრივი შეთანხმებებით, რომლებიც ავრცელებს 

ეეზ-ის ნორმებს შვეიცარიაზეც. 

შვეიცარია ვირტუალურად გვევლინება ეეზ-ის წევრად და ერთდროულად აქვს 

შესაძლებლობა შეინარჩუნოს სუვერენიტეტი და მოქნილად აირიდოს ეკ-ის 

კანონმდებლობის მისთვის მიუღებელი ნორმები (გადაწყვეტილებას იღებენ 

ერთობლივი ორმხრივი კომისიის მეშვეობით კონსენსუსის საფუძველზე, 
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განსაკუთრებულ შემთხვევებში ატარებენ რეფერენდუმს). 1990-იან წლებში თვეა-მ 

ვაჭრობის დივერსიფიკაციისთვის დადო რამდენიმე ხელშეკრულება თავისუფალ 

ვაჭრობაზე ეკ-ის ფარგლებს გარეთ, გააქტიურა ერთობლივი სამუშაო სავაჭრო 

მოლაპარაკებების წარმოებაზე მესამე ქვეყნებთან ერთიანი საინტეგრაციო ბლოკით. 

მას აქვს მსოფლიოში პრეფერენციულ სავაჭრო შეთანხმებათა ერთ-ერთი ყველაზე 

განშტოებული ქსელი ეკ-თან და NAFTA-სთან ერთად, ეს ქსელი უზრუნველყოფს 

საქონელბრუნვის დაახლოებით 12%-ს (ხოლო ეკ-თან შეთანხმებასთან ერთად - 80%-

ს). 

თავისუფალი ვაჭრობის ევროპულ ასოციაციას აქვს 25 შეთანხმება თავისუფალ 

ვაჭრობაზე 35 ქვეყანასთან.  

მაშ ასე, შეიძლება გამოვყოთ თვეა-ის შემდეგი თავისებურებები. განვითარების 

ადრეულ ეტაპზე თვეა-ში იყო ერთი ლიდერი - დიდი ბრიტანეთი, ხოლო ეეგ-ში - 

სამი (საფრანგეთი, გერმანია და იტალია). ეკ-ში ქვეყნები ეკონომიკური განვითარების 

დონის მიხედვით უფრო ერთგვაროვანია, ხოლო თვეა-ში ისინი მნიშვნელოვნად 

განსხვავდება. ეკ-ისგან განსხვავებით თვეა-ს უკავია მცირე წილი მსოფლიო 

ვაჭრობაში და არ შეუძლია გავლენა მოახდინოს ვაჭრობაზე. თვეა-შიც ღრმა 

ინტეგრაციაა - არსებობს საერთო ბაზარი, მაგრამ ეკ-ისგან 

განსხვავებითურთიერთვაჭრობის წილი ძალიან მცირეა, გამოტოვებულია საბაჟო 

კავშირის სტადია, არაა საერთო საგარეო-სავაჭრო პოლიტიკა საერთო პოლიტიკის 

არსებობისას მესამე ქვეყნებთან სავაჭრო შეთანხმებების დადებაზე. არ არსებობს 

ზენაციონალური ინსტიტუტები, თვეა-ში ქვეყნები არ კარგავენ სუვერენიტეტს, 

მაგრამ იმავდროულად გადასცემენ უფლებამოსილებებს ეკ-ს, არიან რა ევროპული 

ეკონომიკური ზონის (ეეზ) წევრები. ინსტიტუციური სტრუქტურა ითვალისწინებს 

მცირე ქვეყნების ინტერესებს. საერთო ბაზარი მოქმედებს წესებიდან გადახვევებითა 

და გამონაკლისებით, რომლებიც ინდივიდუალურია თითოეული მონაწილისთვის, 

განხორციელებულია ლიბერალიზაცია კვების მზა პროდუქტებითვაჭრობაში, 

განსაკუთრებული წესი მიღებულია სახმელეთო და საჰაერო ტრანსპორტის, 

ნახშირისა და ფოლადსამსხმელო მრეწველობისსექტორში. თავისებურებად აგრეთვე 

გვევლინება დამატებითი ორგანოები, რომლებიც ემსახურება ეეზ-ს ინსტიტუტების 
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ორკომპონენტიანი სტრუქტურის ფარგლებში. თვეა-ისთვის დამახასიათებელია ღია 

რეგიონალიზმის პოლიტიკა და ორიენტაცია საინტეგრაციო ჯგუფის გარეთ. 

თვეა-ში ინტეგრაციის პრობლემები: ურთიერთვაჭრობის უმნიშვნელობა; ეკ-ის 

ბაზარზე ორიენტაცია, რაც განაპირობებს ვაჭრობის დივერსიფიკაციის 

აუცილებლობას და რეგიონთაშორისი საინტეგრაციო შეთანხმებების დადებას მესამე 

ქვეყნებთან; დამატებითი ადმინისტრაციული დანახარჯები ეეზ-ის მომსახურე 

ინტეგრაციის ინსტიტუტების შენახვის აუცილებლობის გამო, რაც განსაკუთრებით 

ამძიმებს მცირე ქვეყნებს; ერთიანი პოზიციის უქონლობა ეკ-სა და შვეიცარიასა და 

თვეა-ის სხვა ქვეყნებს შორის. 

პერსპექტივაში ინტეგრაციის გაღრმავება თავად თვეა-ის შიგნით არ იგეგმება - იგი 

შესაძლებელია მხოლოდ ევოლუციურად ამ ქვეყნების ინტეგრაციის გაღრმავებისდა 

მიხედვით ეკ-თან ეეზ-ის ფარგლებში. ეკ-ში განიხილება მეზობლობის პოლიტიკა 

ევროპული ჯუჯა სახელმწიფოების  - ანდორის, სან მარინოს, მონაკოს -მიმართ, 

რომლებსაც არ შეუძლიათ გახდნენ ეკ-ის წევრები იმის გამო, რომ ევროპული 

ინსტიტუტები არ ითვალისწინებენ მიკროსახელმწიფოების სპეციფიკას - მოვლენათა 

ყველაზე სავარაუდო განვითარება იქნებოდა მათი შესვლა თვეა-ში ან ეკ-ის საერთო 

ბაზართან მიერთება ეეზ-ში მონაწილეობის მეშვეობით. ასევე პოტენციურ 

პრეტენდენტებად თვეა-ში წევრობაზე გვევლინებიან - თურქეთი, ისრაელი, მაროკო, 

კუნძული მენი, ფარერის კუნძულები (დანია) და სხვა ქვეყნები - მეზობლობის 

ევროპული პოლიტიკის ობიექტები. 

თავისუფალ ვაჭრობაზე ცენტრალურ-ევროპული შეთანხმება (თვცეშ) (Central 

European Free Trade Agreement, CEFTA)–7 ქვეყნისა და სატრანზიტო ეკონომიკის 

ტერიტორიის რეგიონული საინტეგრაციო გაერთიანება მდებარეობს სამხრეთ-

აღმოსავლეთ ევროპაში (ალბანეთი, ბოსნია და ჰერცოგოვინა, მაკედონია, მოლდოვა, 

მონტენეგრო, სერბეთი, კოსოვო), ეს ქვეყნები და ტერიტორია ჯერჯერობით არ შედის 

ეკ-ში, მაგრამ პრეტენზია აქვთ წევრობაზე. იგი შეიქმნა 1992 წლის 21 დეკემბერს 

კრაკოვში, პოლონეთი (თავდაპირველად ვიშეგრადის ჯგუფის სამი ქვეყნის  - 

უნგრეთის, პოლონეთისა და ჩეხოსლოვაკიის - მიერ, ეს უკანასკნელი შემდგომში 

დაიყო ჩეხეთად და სლოვაკიად, რომლებიც ეკ-ის წევრები გახდნენ 2004 წელს), 

შექმნის მიზანი იყო თავისუფალი სავაჭრო ზონის ფორმირება, მან ხელშეკრულება 
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განაახლა 2006 წლის 19 დეკემბერს და მიაღწია საქონლით თავისუფალი ვაჭრობის 

ზონის ეტაპსმომსახურებისა და კაპიტალის ბაზრების ინტეგრაციის ელემენტებით. 

თვცეშ-ის ქვეყნებს აქვს მცირე ეკონომიკა (სერბეთი ყველაზე მსხვილია მათგან), 

სერბეთი და მაკედონია განეკუთვნებიან United Nations Conference on Trade and 

Development (UNCTAD)-ს - ინდუსტრიული ეკონომიკების ჯგუფს და 

მონტენეგროსთან ერთად ლიდერობენ ერთ სულ მოსახლეზე მშპ-ით ამ ჯგუფში. 

მოლდოვასა და მაკედონიას არ აქვთ გასასვლელი ზღვაზე. 

თვცეშ-ის ევოლუციის პირველ ეტაპად პირობითად შეიძლება მივიჩნიოთ 

ეკონომიკური ურთიერთდახმარების საბჭო (ეუს) (Councilfor Mutual Economic 

Assistance, CoMEcon, CMEA) - ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის (სსრკ, 

ბულგარეთი, უნგრეთი, პოლონეთი, რუმინეთი, ჩეხოსლოვაკია) სოციალისტური 

ქვეყნების საინტეგრაციო ჯგუფი და მთავრობათაშორისი ეკონომიკური 

ორგანიზაცია, რომელსაც შეუერთდნენ სხვა სოციალისტური ქვეყნები (ალბანეთი - 

1949 წელს, გდრ - 1950 წელს, იუგოსლავია - 1964 წელს), მათ შორის სხვა 

რეგიონებიდან (კუბა - 1972 წელი, მონღოლეთი - 1962, ვიეტნამი - 1978); 

ჩამოყალიბდა სოციალისტური ქვეყნების ინტეგრაციისა და ეკონომიკური 

თანამშრომლობის განვითარებისა და ეეგ-ისკაპიტალისტური ინტეგრაციის 

ალტერნატივის შექმნის მიზნით. 

ეუს დაარსდა 1949 წლის 5 იანვარს ბულგარეთის, უნგრეთის, პოლონეთის, 

რუმინეთის, სსრკ-ისა და ჩეხოსლოვაკიის ეკონომიკური თათბირის 

წარმომადგენლების გადაწყვეტილებით. შექმნის შესახებ ოქმს ხელი მოაწერეს 1949 

წლის 18 იანვარს. 

1959 წელს მიიღეს წესდებაეუს-ს მე-12 სესიაზე. ეუს-ს ასოცირებული წევრი იყო 

იუგოსლავია (1964), დამკვირვებლები: კსდრ (1956), ჩსრ (1961), ფინეთი (1973), ერაყი 

და მექსიკა (1975), ანგოლა (1976), ნიკარაგუა (1984), მოზამბიკი (1985), ავღანეთი, 

იემენი, ლაოსი და ეთიოპია (1986). 

ეკონომიკური თანამშრომლობა ეუს-ში ხორციელდებოდა შემდეგი 

მიმართულებებით: 

 ურთიერთვაჭრობის განვითარება; 

 გამოცდილების გაცვლა (გაზიარება); 
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 ურთიერთდახმარება ნედლეულით, სურსათით, მოწყობილობით, 

სატრანსპორტო საშუალებებით; 

 სამრეწველო ობიექტების ერთობლივი მშენებლობა; 

 ერთიანი სტანდარტებისა და ტექნიკური ნორმების, სერტიფიკაციის 

საერთო სისტემის შემუშავება; 

 სახალხო-სამეურნეო განვითარების გეგმების კოორდინაცია; 

 სამეცნიერო-ტექნიკური თანამშრომლობა; 

 საერთაშორისო კოოპერაცია და სპეციალიზაცია; 

 ურთიერთანგარიშსწორების სისტემის განვითარება; 

 ერთიანი სოციალისტური ბაზრის შექმნა. 

ეუს-ს დაშლის პრობლემები და მიზეზები გახდა: 

 მხოლოდ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოების 

ურთიერთქმედების გეგმური ხასიათი, ურთიერთპირდაპირი კავშირების 

განუვითარებლობა სახელმწიფოს შუამავლობის გარეშე, ფასწარმოქმნის 

მოუქნელი გეგმური სისტემა, რომელიც სუსტად რეაგირებს მსოფლიო 

ფასების ცვლილებაზე; 

 ხელოვნურად შექმნილი გადასაგზავნი ფულის გამოყენება 

ურთიერთანგარიშებში, ეროვნულ ვალუტათა არაკონვერტირებადობა, 

ინტეგრაციის სარგებლისა და დანახარჯების უთანაბრო განაწილება, ერთი 

ქვეყანა-მონაწილის საგარეო დავალიანების ტვირთი სხვების მიმართ; 

 კონსერვატიზმი ეკონომიკის სტრუქტურული გარდაქმნის თვალსაზრისით, 

წარმოების მაღალი სარესურსო და ენერგოტევადობა, წარმოების 

ეფექტიანობის დაბალი დონე, მასობრივი მოხმარების საქონლის წარმოების 

სფეროს განვითარებისა და ინოვაციების უკმარისობა, რაც განსაზღვრავს 

რეალური ეკონომიკური ინტეგრაციისთვის არამზაობას 

გადამამუშავებელი მრეწველობის სფეროში; 

 ეუს-ს ინსტიტუციური სტრუქტურისა და მიღებული პროგრამების 

სისუსტე ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის სფეროში, 

ეუს-ს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებათა სარეკომენდაციო ხასიათი; 
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 მესამე ქვეყნებთან კავშირების განუვითარებლობა და მსოფლიო 

ეკონომიკაში ინტეგრაციის დაბალი დონე, სოციალისტური ქვეყნების 

განვითარების შენელება და პოლიტიკური რეჟიმების შეცვლა ცენტრალურ-

აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში 1980-იანი წლების ბოლოს, ეუს-ს კრიტიკა, 

საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის დასაწყისი და ინტეგრაცია მსოფლიო 

ეკონომიკასა და დასავლეთ ევროპაში, სსრკ-ის დაშლა 1990-იან წლებში. 

მეორე ეტაპზე წარმოიშვა ვიშეგრადული ჯგუფი, დაიწყო ეკონომიკური 

ინტეგრაცია (1990-2005 წწ.), ხელი მოაწერეს პირველ შეთანხმებას თავისუფალი 

სავაჭრო ზონის (თსზ) შესახებ (1992). 

ასე მაგალითად, 1991 წლის 15 თებერვალს უნგრეთის, პოლონეთისა და 

ჩეხოსლოვაკის პრეზიდენტებისა და პრემიერ-მინისტრების შეხვედრაზე ვიშეგრადში 

(უნგრეთი) ხელი მოაწერეს თანამშრომლობაზე ერთობლივ დეკლარაციასევროპული 

ინტეგრაციის გზაზე და შეიქმნა რეგიონული ალიანსი, რომელიც არ 

ითვალისწინებდა მუდმივ ორგანოებს; შემდგომში მას ეწოდა ვიშეგრადული ჯგუფი 

(Visegrad Group) ან ვიშეგრადული სამეული (Visegrad Ttiangle), ხოლო 

ჩეხოსლოვაკიის დაშლით (1993 წლის 1-ელ იანვარს) ჩეხეთად და სლოვაკია - 

ვიშეგრადული ოთხეული (Visegrad Four, V4). 

ვიშეგრადული ჯგუფი თავისთავადრეგიონული ალიანსია, ფორუმი 

თანამშრომლობისთვის. საიტი: visegradgroup.eu/. 

თანამშრომლობის მიმართულებები დღესდღეობით: ენერგეტიკა, მილსადენი და 

საზღვაო ტრანსპორტი; უსაფრთხოება და მართლმსაჯულება, ერთობლივი საჯარისო 

სწავლებების განხორციელება, თავდაცვითი შეკვეთის კოორდინაცია; ეკოლოგია, 

კულტურა, განათლება, მეცნიერება, სსტ, ტურიზმი (2003 წლიდან ხორციელდება 

ერთობლივი მარკეტინგული სტრატეგია „ევროპული კვარტეტი - ერთი მელოდია“ 

V4 რეგიონის ქვეყნების ერთობლივი ტურისტული წინსვლისთვის). 

თანამშრომლობა მიმდინარეობს ყველა დონეზე: სახელმწიფოთა მეთაურების, 

პრემიერ-მინისტრების, მინისტრების, დიპლომატების, ექსპერტების, 

არაკომერციული ორგანიზაციების, მეცნიერების, კულტურის, განათლების 

დაწესებულებების და ა.შ. ერთადერთი მუდმივი ინსტიტუტია საერთაშორისო 
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ვიშეგრადული ფონდი (შეიქმნა 1999 წელს, მოქმედებს 2000 წლიდან, მდებარეობს 

ბრატისლავაში). 

1992 წლის 21 დეკემბერს კრაკოვში (პოლონეთი) უბგრეთმა, პოლონეთმა და 

ჩეხოსლოვაკიამ ხელი მოაწერეს თავისუფალ ვაჭრობაზე ცენტრალურ-ევროპულ 

შეთანხმებას (თვცეშ), ძალაში შევიდა 1994 წლის 1-ელ ივლისს, შესწორებები 

შეჰქონდათ 1995 წლის 11 სექტემბერს ბრნოსა (ჩეხეთი) და 2003 წლის 4 ივლისს 

ბლედეში (სლოვენია). 1993 წლის 1-ელ იანვარს ჩეხოსლოვაია დაიშალა ორ ნაწილად 

და თვცეშ-ში გახდა 4 წევრი. 1996 წლის 1-ელ იანვარს თვცეშ-ში შევიდა სლოვენია, 

1997 წლის 1-ელ იანვარს - რუმინეთი, 1999 წლის 1-ელ იანვარს - ბულგარეთი, 2003 

წლის 1-ელ იანვარს - ხორვატია. საიტი: cefta.int. 

1992 შეთანხმების თანახმად, თვცეშ-ის გაფართოება არ იგეგმებოდა, ამიტომ 

შესვლის კრიტერიუმები მიიღეს მოგვიანებით - პოზნანის დეკლარაციის ფარგლებში 

(25.11.1994 წ.): წევრობა GATS/მსო-ში; შეთანხმება თავისუფალ ვაჭრობაზე ან 

ასოციაციაზე ეკ-თან დებულებებით მომავალ წევრობაზე; შეთანხმების არსებობა 

თავისუფალ ვაჭრობაზე თვცეშ-ის ყველა მიმდინარე ქვეყანასთან.2005 წელს ისინი 

დაზუსტდა ზაგრებში თათბირზე: მსო-ში წევრობა ან ერთგულება ყველა მისი წესის 

დაცვაზე; შეთანხმება ასოციაციის შესახებ ეკ-თან; შეთანხმება თავისუფალ 

ვაჭრობაზე მიმდინარე სახელმწიფოებთან - თცვეშ-ის წევრებთან. 

თვცეშ-ის (1992) ხელშეკრულება მოიცავს ინტეგრაციის სამ მიმართულებას: 

 სამრეწველო საქონლით ვაჭრობის ლიბერალიზაცია (თავი 1-ლი): 

 საბაჟო გადასახადების, რაოდენობრივი შეზღუდვების გაუქმება 

იმპორტსა და ექსპორტზე, და ზომები, რომელთაც აქვთ 

ეკვივალენტური მოქმედება; 

 ადრეული შეტყობინება ტექნიკური რეგლამენტების პროექტებსა და 

მათი შესწორებების პროექტებზე; 

 სასოფლო-სამეურნეო საქონლის ვაჭრობის ლიბერალიზაცია (თავი მე-2): 

 კონცესიების გაცვლა, შემდგომი დათმობების შესაძლებლობათა 

შესწავლა; 

 სოფლის მეურნეობის პოლიტიკაში ცვლილებების შესახებ 

შეტყობინება, კონსულტაციები ერთ-ერთი მხარის თხოვნით; 
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 დამცავი ზომების გამოყენება კონსულტაციის შემდეგ; 

 სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ღონისძიებების 

არადისკრიმინაციული გამოყენება, უარი ვაჭრობისთვის ხელის 

შემშლელი ახალი ზომების შემოღებაზე; 

 შეთანხმება აგრეთვე ადგენს საერთო დებულებებს (თავი მე-3):  

 საქონლის წარმოშობის წესები და საბაჟო ადმინისტრაციის 

თანამშრომლობა, დისკრიმინაციის აღმოფხვრა შიდა გადასახადების 

გამოყენებისას; 

 საერთო გამონაკლისები და დამცავი ზომები, გამონაკლისები 

უსაფრთხოების მიზნით და სიძნელეებთან დაკავშირებული 

საგადასახადო ბალანსები; 

 სახელმწიფო მონოპოლიების კორექტირება 5 წლის განმავლობაში 

ხელშეკრულების ამოქმედებიდან, კონკურენციისა და სახელმწიფო 

დახმარების ერთიანი წესები; 

 სახელმწიფო შესყიდვების და ინტელექტუალური საკუთრების 

დაცვის წესები, დემპინგის აკრძალვა ურთიერთვაჭრობაში, 

ანტიდემპინგური ზომების გამოყენება ურთიერთვაჭრობაში GATS -

ის ნორმების შესაბამისად; 

 სტრუქტურული გარდაქმნის შესახებ - ქვეყნებისთვის საბაჟო 

გადასახადების დროებით დადგენის უფლებებისშენარჩუნება 

საქონლით ურთიერთვაჭრობაში ახალგაზრდა რესტრუქტურიზაცია 

გავლილი დარგების ან იმ დარგების, რომლებიც სოციალური 

პრობლემებით გამოწვეულ სერიოზულ სიძნელეებს წააწყდნენ; 

 რეექსპორტის წესები, დროებითი შეზღუდვების შემოღება 

ვაჭრობაში; 

 გაერთიანებული კომიტეტის ფუნქციები და პროცედურა, რომლებიც 

რეკომენდაციების გამცემი შეთანხმების რეალიზაციის 

კოორდინირებას ახდენს. 

პრობლემებს შორის აღვნიშნავთ: 
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 თვცეშ-ის ქვეყნების ურთიერთვაჭრობაში სამრეწველო პროდუქციის 

წილის შემცირება - 52-დან 48%-მდე 2006-2014 წლებში, მაშინ, როცა მათ 

ექსპორტში ეკ-ში იგი გაიზარდა 69-დან 72%-მდე; 

 თვცეშ-ის უარყოფითი სალდო ეკ-თან ვაჭრობაში (იმპორტი1,5-ჯერ მეტია, 

ვიდრე ექსპორტი); 

 ბუნდოვანია თვცეშ-ის შემდგომი პერსპექტივებიც ურთიერთ 

ლიბერალიზაციის კუთხით მომსახურებისა და კაპიტალის სფეროში, 

ქვეყნების სამრეწველო სისტემათა ინტეგრაციაში მათი დარგობრივი 

სტრუქტურის სპეციფიკის ძალით, სადაც დომინირებს მომპოვებელი, 

სასურსათო, მსუბუქი მრეწველობა; 

 თვცეშ-ის ქვეყნების შესვლა ეკ-ში გამოიწვევს მის გაქრობას ან 

ტრანსფორმაციას ჩრდილოეთის საბჭოს ტიპის ჯგუფად ან ბალტიის 

ასამბლეად. 

თვცეშ-ის თავისებურებად გვევლინება მისი ორიენტაცია საინტეგრაციო ჯგუფის 

გარეთ - ეკ-თან კავშირის განსავითარებლად. 

მის ფარგლებში მიმდინარეობს კანდიდატების მომზადება ეკ-ში შესასვლელად: 

თვცეშ-ის ახლანდელი ქვეყნები (მაკედონია, მონტენეგრო, სერბეთი, კოსოვო) - 

ოფიციალური კანდიდატები არიან ეკ-ში შესასვლელად. 

თავისუფალ ვაჭრობაზე ცენტრალურ-ევროპულ შეთანხმებას აქვს საინტეგრაციო 

ინსტიტუტების შედარებით მარტივი სტრუქტურა და მან მიაღწია ინტეგრაციის 

არცთუ ღრმა სტადიას - თავისუფალი ვაჭრობის ზონას. 

თვცეშ-ის თავისებურებები განპირობებულია სატრანზიტო ეკონომიკების 

სპეციფიკით. 

საბაზრო ინსტიტუტების განუვითარებლობა (კაპიტალის ბაზრის, საკუთრების 

კერძო და შერეული ფორმების, კონკურენტული პოლიტიკის, შრომის ბაზრის, 

ინფრასტრუქტურის) აკავებს ქვეყანა-მონაწილეთა საწარმოო სისტემების 

ინტეგრაციის პროცესს, თუმცა დღესდღეობით EBRD -ის შეფასებას ეკ-ში 

შესასვლელი ქვეყანა-კანდიდატების ბაზარზე გადასვლის პროცესთან დაკავშირებით 

შეიძლება მთლიანობაში ოპტიმისტური ვუწოდოთ. 
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თემა 6.  დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა 

 

6.1. თანამეგობრობის ქვეყნების ეკონომიკური ინტეგრაციის წანამძღვრები 

 

დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგორობა - დსთ (The Commonwealth of 

Independent states, CIS)-  შექმნილია 1991 წ. 8 დეკემბერს, მინსკში ხელმოწერილი 

რუსეთის ფედერაციის, ბელორუსიის და უკრაინის შეთანხმებიტ 1991 წლის 21 

დეკემბერს დსთ-ს შექმნის შესახებ შეთანხმების ოქმის შესაბამისად თანამეგობრობის 

შემადგენლობაში კიდევ შვიდი ქვეყანა შევიდა: აზერბაიჯანის რესპუბლიკა, 

სომხეთის რესპუბლიკა, ყაზახეთის რესპუბლიკა, ყირგიზეთის რესპუბლიკა, 

რესპუბლიკა მოლდოვა, ტაჯიკეთის რესპუბლიკა და უზბეკეთის რესპუბლიკა. 

2009 წლის 18 აგვისტოს დასრულდა საქართველოს დსთ-დან გასვლის 

პროცედურა. ამასთან, საქართველო რჩება დსთ-ს მრავალმხროვი ეკონომიკური 

შეთანხმებების მონაწილე ვაჭრობის, ტრანსპორტის და ინტელექტუალური 

საკუთრების დაცვის სფეროებში, თავისუფალი ვაჭრობის ზონის შექმნის შესახებ 

მრავალმხრივი ეკონომიკური შეთანხმებების მონაწილე ვაჭრობის, ტრანსპორტის და 

ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის სფეროებში, თავისუფალი ვაჭრობის ზონის 

შექმნის შესახებ მრავალმხრივ შეთანხმებაში და სხვა. 

დსთ-ს დეკლატაციის თანახმად (1991 წ. 21 დეკემბერი) ქვეყანა - მონაწილეთა 

ეკონომიკური თანამშრომლობის მთავარი მიზანია - შრომის საერთაშორისო 

დანაწილების წარმოების სპეციალიზაციის და კოოპერაციის, ორმხრივი ვაჭრობის 

უპირატესობათა გამოყენება დსთ-ს ქვეყანა - მონაწილეთა სტრატეგიული და 

მიმდინარე ეროვნული ინტერესების მისაღწევად. 

დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წესდება 

(იხ.:http://cisstat.com, www.iacis.ru) მიღებულია დსთ-ს სახელმწიფოთა მეთაურების 

სხდომაზე მინსკში 1993 წ. 22 იანვარს დოკუმენტ ხელმოწერილი და 

რატიფიცირებულია ყველა სახელმწიფოს მიერ, გარდა თურქმენეთის და უკრაინისა. 

წესდებით სისტემატიზებულია თანამეგობრობის მიზნები და პრინციპები. 

დსთ-ს შექმნის შესახებ შეთანხმებით განსაზღვრულ ერთობლივი საქმიანობის 

სფეროებს ემატება ადამიანის უფლებების და ძირითადი თავისუფლებების 

http://www.iacis.ru/
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უზრუნველყოფა, ჯანმრთელობის დაცვა, სოციალური პოლიტიკის საკითხები, 

თანამშრობლობა თავდაცვითი პოლიტიკის და საგარეო საზრვგრების დაცვოს 

სფეროში. განსაკუთრებული განყოფილებები ეძღვნება კოლექტიურ უსაფრთხოებას 

და სამხედრო-პოლიტიკურ თანამშრომლობას, კონფლიქტების თავიდან აცილებას 

და დავების გადაწყვეტას, ურთიერთქმედებას ეკონომიკურ, სოციალურ და 

სამართლებრივ სფეროებში. წესდება განსაზღვრავს დსთ-ს ორგანოების საერთო 

სისტემას, მათ ძირითად ფუნქციებს. 

დსთ-ს წესდება რეგისტრირებულია გაეროს სამდივნოში საერთაშორისო 

შეთანხმების სახით. 

თანამეგობრობის საერთო ინსტიტუტების მეშვეობით თანაბარუფლებიანობის 

საფუზველზე რეალიზებული ერთობლივი საქმიანობის სფეროებია: 

 საგარეო პოლიტიკური საქმიანობის კოორდინაცია; 

 თანამშრომლობა ერთიანი ეკონომიკური განვითარების, 

საერთოევროპული და ევრაზიული ბაზრების, საბაჟო პოლიტიკის 

სფეროების ფორმირებაში; 

 თანამშრომლობა ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სისტემების 

განვითარებაში; 

 თანამშრომლობა გარემოს დაცვის სფეროში; 

 მიგრაციული პოლიტიკის საკითხები; 

 ორგანიზებულ დამნაშავეობასთან ბრძოლა. 

 1992-1993 წწ. ჩამოყალიბდა თანამეგობრობის ორგანიზაციული 

სტრუქტურა (იხ.: www.cis.minsk.by): 

დსთ-ს საწესდებო ორგანოებია: 

 ეკონომიკური საბჭო; 

 მთავრობის მეთაურთა საბჭო; 

 საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭო; 

 თავდაცვის მინისტრთა საბჭო; 

 სასაზღვრო ძალების სარდლების საბჭო; 

 საპარლამენტთაშორისო ასამბლეა; 

 ეკონომიკური სასამართლო. 

http://www.cis.minsk.by/
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დსთ-ს აღმასრულებელი ორგანოებია: 

 ეკონომიკური საბჭო; 

 თანამეგობრობის სახელმწიფო-მონაწილეთა თანამეგობრობის 

საწესდები და სხვა ორგანოების მუდმივი სრულუფლებიანი 

წარმომადგენლების საბჭო; 

 აღმასრულებელი კონიტეტი. 

შექმნილია დარგობრივი თანამშრომლობის ორგანოები - საგარეოეკონომიკურ 

უწყებათა ხელმძღვანელების საბჭო, ნავთობისა და გაზის სამთავრობათაშორისო 

საბჭო, ეკონომიკის მრავალი სხვა დარგის სამთავრობოთაშორისო საბჭოები. დსთ-ს 

ფარგლებში შექმნილია ძირითადი საფინანსო ინსტიტუტები, მაგალითად 

სახელმწოფოთაშორისი ბანკი. 1993 წ. დსთ-ს ფარგლებში ხელი მოეწერა 

ეკონომიკური კავშირის შექმნის ხელშეკრულებას. ამით განისაზღვრა ინტეგრაციის 

გრძელვადიანი მიზნები - „საქონლის, მომსახურების. კაპიტალის და სამუშაო ძალის“ 

საერთო ბაზრის თანდათანობით, თავისუფალი ვაჭრობის ზონის საბაჟო და 

საგადასახადო, შემდეგ კი სავალუტო კავშირის, თანდათანობით შექმნის მეშვეობით. 

კოლექტიური სამუშაო ორგანო ამ ამოცანების გადასაწყვეტად გახდა ეკონომიკური 

კავშირის სახელმწიფოთაშორისი ეკონომიკური კომიტეტი. 

ინტეგრაციული ტენდენციები პოსტსაბჭოთა სივრცეში განპირობებულია: 

 ადრე სსრკ-ში ჩამოყალიბებული შრომისა და სპეციალიზაციის დაყოფით. 

ინტეგრაციული პროცესები ყოფილი სსრკ-ის ეკონომიკაში მკვეთრად 

შესამჩნევი გახდა 1960-70-იანი წლების მიჯნაზე და სამეცნიერო კვლევის 

საგნად იქცა. ტარდებოდა ერთიანი სახალხო-სამეურნეო კომპლექსის 

თეორიული დასაბუთება, ეს ცნება მოცემულია სსრკ-ის 1976 წლის 

კონსტიტუციაში; 

 ტექნოლოგიური ურთიერთდამოკიდებულებით, ერთიანი ტექნიკური 

ნორმებით, საკომუნიკაციო ქსელის არსებობით, სატრანსპორტო 

ინფრასტრუქტურითა და ენერგეტიკული სისტემით;  

 ობიექტური სირთულეებით სავაჭრო ექსპანსიაში მსოფლიო ბაზარზე დსთ-

ის ქვეყნებში წარმოებული საქონლისა და მომსახურების დაბალი 

კონკურენტუნარიანობის შედეგად, იმ დროს როცა მსოფლიო ბაზარს 
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საკმაოდ მაღალი მოთხოვნები აქვს სავაჭრო საქონლის ხარისხის მიმართ. 

ამიტომ მათთვის „გაიზარდა დსთ-ის ქვეყნების ბაზრების მიმართ 

მიმზიდველობა, უპირველეს ყოვლისა, ყველაზე ტევადის რუსეთის. 

კონკურენციის გაძლიერების პირობებში მსოფლიო ბაზრებზე ინტეგრაციის 

ამ ფაქტორის მნიშვნელობა განუხრელად იზრდება“5.  

 მჭიდრო ქვეყანათაშორისი კავშირებით სოციალურ, ჰუმანიტარულ, 

საინფორმაციო და სამეცნიერო-ტექნიკურ სფეროებში; 

 ინტეგრაციული და გლობალიზაციური ტენდენციების გაძლიერებით 

მსოფლიოსა და დსთ-ის საზღვრებზე; 

 რუსეთის და სხვა ყოფილი მოკავშირე რესპუბლიკების (მაგალითად, 

ყაზახეთი) პოლიტიკური და სამეწარმეო წრეების მნიშვნელოვანი ნაწილის 

მზარდი გაგებით, ეროვნული ეკონომიკების განვითარებისთვის  

დაბალანსებული და ურთიერთხელსაყრელი ეკონომიკური და სავალუტო-

ფინანსური ურთიერთობების აუცილებლობის შესახებ პოსტსაბჭოთა 

სივრცეში. განსაკუთრებით თავიდან, როცა ჰქონდათ მოლოდინი (რაც ამაო 

აღმოჩნდა), რომ მრეწველობით განვითარებული ქვეყნები განვითარებაში 

მნიშვნელოვან დახმარებას გაუწევდნენ, რაც თვალსაჩინო გახდა 1990-იანი 

წლების ბოლოდან, ერთი მხრივ, საერთაშორისო ფინანსური ბაზრის 

აქტიური განვითარებით და მეორე მხრივ, გლობალიზაციური 

ტენდენციებით. 

არსებობს დსთ-ის ქვეყნების დაინტერესებულობის ობიექტური საფუძველი 

ეკონომიკური ინტეგრაციის განვითარებაში, რომელიც განისაზღვრება ფაქტორთა 

ფართო წრით. 

1. ყოფილი სსრკ-ის რესპუბლიკების ეკონომიკათა კომპლიმენტარულობით. 

გასულ ათწლეულებში ჩამოყალიბდა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკათა შორის 

ღრმა ურთიერთდამოკიდებულება. სსრკ-იში ეკონომიკური კავშირებისთვის 

დამახასიათებელი იყო ინტენსიურობის მაღალი ხარისხი. რესპუბლიკათა 

შორის გაცვლაში ჩაბმული იყო მშპ-ის 20%-ზე მეტი (შედარებისთვის: ეკ-ში 

11%-ზე ცოტა მეტი). სამეურნეო ურთიერთდამოკიდებულობის მაღალი 

                                                             
5 Развитие экономического сотрудничества в рамках ЕврАзЭсю Доклад Национального экономического 
совета на XII Российском экономическим форуме. - Екатеринбург, 18-19 мая 2007 гю - с.7. 
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ხარისხი ეფუძნებოდა არა იმდენად რესპუბლიკათშორის, რამდენადაც 

დარგობრივ და სუბდარგობრივ შრომის დანაწილებას. 

2. დაგროვილი ერთობლივი სამეცნიერო-ტექნიკური, ეკონომიკური, აგრეთვე 

არსებული ბუნებრივ-სარესურსო პოტენციალით, ერთიანი პირობების და 

სტანდარტების არსებობით (ძირითადი ფონდები, სპეციალისტების 

მომზადება და სხვ.). დსთ-ის ქვეყნებს ერთობლიობაში აქვს უმდიდრესი 

ბუნებრივი და ეკონომიკური პოტენციალი: მსოფლიო ბუნებრივი რესურსების 

მარაგთა 25%-მდე, სამრეწველო წარმოების 10%, სამეცნიერო-ტექნიკური 

პოტენციალის 12%, მსოფლიო ელექტოენერგიის 10%. 

3. გეოგრაფიული სიახლოვით, ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის, 

რკინიგზის, ნავთობ და გაზსადენების ერთობლივი, როგორც ერთი მთლიანი, 

ინფრასტრუქტურით. სისტემის ერთიანობის დარღვევა საშუალებას არ აძლევს 

სახელმწიფოებს ეფექტიანად მის ექსპლუატირებას. 

4. მაკროეკონომიკური სტაბილიზაციით. 2001-2007 წლებში დსთ-ის ყველა 

ქვეყანაში შეინიშნებოდა მდგრადი ეკონომიკური ზრდა. 2008 წელს დსთ-ის 

უმეტეს მონაწილე-სახელმწიფოში ძირითადი მაკროეკონომიკური 

მაჩვენებლების ზრდის ტემპი იყო დაბალი, ვიდრე 2007 წელს. ეკონომიკურმა 

ზრდამ წლის შედეგებით დსთ-ში საშუალოდ შეადგინა 5% (2007 წელს - 8,5%). 

შეინიშნებოდა დსთ-ის მონაწილე-ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის ტემპების 

დაახლოების ტენდენცია, რაც გამოიხატა განხეთქილების შემცირებაში მშპ-ის 

ზრდის მაქსიმალურ და მინიმალურ ტემპებს შორის6. 

5. ეკონომიკის არაპირდაპირი სახელმწიფო რეგულირების როლის ზრდით, 

კერძოდ, საგარეოსავაჭრო საქმიანობაში საგადასახადო, საბაჟო და სავალუტო 

კონტროლის მექანიზმების მეშვეობით. 

6. საგარეოსავაჭრო მექანიზმის ჩამოყალიბების დასრულებით (ძირითადად), 

სახელმწიფოთაშორისი ურთიერთდაკავშირებული მიწოდებების მოცულობათა 

მკვეთრი შემცირებით ეკვივალენტურ საფუძველზე (ბარტერის), სახელმწიფო 

საგარეოსავაჭრო ოპერაციებით და საბაზრო-სავაჭრო ურთიერთობათა უფრო 

მდგრადი განვითარებით უშუალოდ სამეურნეო სუბიექტებს შორის.      

                                                             
6 См.: Пресс-релиз. _ http://cisstat.com 
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თუმცა დსთ-ის ქვეყნების ინტეგრაციული თანამშრომლობის რეალური 

მდგომარეობა დაბალეფექტიანია, მათი ეკონომიკური ინტეგრაცია 

მნიშვნელოვანწილად ფორმალური ხასიათისაა.   

თანამეგობრობაში ტრანსფორმაციულ პროცესებს ახასიათებს პრინციპული 

თავისებურებები, რომლებიც გამოიყოფა საერთაშორისო პრაქტიკაში. 

1. რეფორმატორული პოლიტიკის და პრაქტიკული მოქმედებების ხასიათი და 

მიმართულება პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოებში ჩამოყალიბდა 1980-იან წლებში 

სოციალისტური გარდაქმნით იდეებზე, რომელთა რეალიზაციაში იქნა 

დაშვებული შეცდომები, რამაც გამოიწვია ახალი სუვერენული 

სახელმწიფოების ეკონომიკათა ნგრევა.  

2. ეს მოქმედებები გართულდა და დამძიმდა ახალი ეროვნული 

სახელმწიფოებრიობის ჩამოყალიბებითა და დამკვიდრებით. რესპუბლიკური 

სახალხო-სამეურნეო კომპლექსების (საერთო სტარტითა და ერთი 

მიმართულებით) რეფორმირების დაწყება დაკავშირებულია უფრო ფართო 

მიმართულების სტრატეგიულ ამოცანებთან, ვიდრე სამეურნეო 

ურთიერთობათა გარდაქმნა საბაზრო პრინციპებზე. ყველა განსახილველ 

ქვეყანაში რეფორმები გახდა შეძენილი ეკონომიკური და პოლიტიკური 

სუვერენიტეტის დამტკიცების საშუალება. 

3. ეკონომიკური რეფორმების მიზნები და ამოცანები სიღრმისეულად შეეხო 

სახელმწიფოებრიობის საფუძვლებს, თითოეული სახელმწიფოს 

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური და სოციალურ-ეკონომიკური ცხოვრების 

მოწყობასა და ორგანიზაციას. 

4. ეკონომიკის რეფორმირება მიმდინარეობდა ახალი ისტორიული არჩევანის 

ფონზე, იგი დაკავშირებული იყო საზოგადოების საზოგადოებრივ-

სოციოკულტურული მენტალიტეტის ძირეულ შეცვლასთან. 

5. ტრანსფორმაციული ზემოქმედება განიცადა არა დამოუკიდებლად 

ჩამოყალიბებულმა და განვითარებულმა ეროვნულმა ეკონომიკებმა, არამედ 

სულ ახლო წარსულში ერთიანი სამეურნეო კომპლექსის ნაწილებმა, 

რომლებიც გაერთიანებული იყო  (ინტეგრირებული) ერთიანი ეკონომიკური 

ტერიტორიით (საბაზრო სივრცით), ერთიანი ეკონომიკური და პოლიტიკური 



155 
 

იდეოლოგიით, ერთიანი საწარმოო-ტექნოლოგიური და საორგანიზაციო-

სამეურნეო სისტემით7. 

პრობლემათა ასეთ რთულ კომპლექსს არ შესჯახებია მსოფლიოს არც ერთი 

ტრანსფორმირებული ქვეყანა. მათი გადაწყვეტა დსთ-ის ყოველ სახელმწიფოში 

ხორციელდებოდა სხვადასხვანაირად გეოპოლიტიკური და ეკონომიკური ეროვნულ-

სახელმწიფოებრივი ინტერესების სხვადასხვა მიმართულების შედეგად. ამან ერთიან 

ტრანსფორმაციულ პროცესს მიანიჭა ეროვნული შეფერილობა, ობიექტურად 

განაპირობა თანამეგობრობის სახელმწიფოთა სხვადასხვაობა სოციალურ-

ეკონომიკურ მდგომარეობაში, გამოიწვია საბაზრო რეფორმათა მრავალპოლუსიანი 

კონფიგურაცია, აგრეთვე დსთ-ის სახელმწიფოთა განვითარება ეკონომიკური 

რეფორმებისა და საბაზრო მეურნეობის  სხვადასხვა დონის ტრაექტორიების 

ფორმირებით. ეს გარემოება _ დსთ-ის ქვეყნების ეკონომიკური დეზინტეგრაციის 

გადამწყვეტი ფაქტორი _ მთავარი დაბრკოლებაა მათი შეთანხმებული მრავალმხრივი 

თანამშრომლობის, როგორც პრიორიტეტის, გზაზე. 

1997 წლიდან შეინიშნებოდა საბაზრო გარდაქმნათა, ეკონომიკური, სოციალური 

და რეფორმატორული პოლიტიკის ძირითად მიმართულებათა დაახლოება და, 

როგორც შედეგი _ გაჩნდა შესაძლებლობა რეფორმათა შეთანხმებისა და 

სინქრონიზაციისთვის, ასევე მსგავსი ეროვნულ-სამეურნეო მექანიზმების 

ფორმირებისთვის. თუმცა ეს დარჩა უფრო როგორც პოტენციალი, ვიდრე რეალობა. 

 

დეზინტეგრაციის ფაქტორები პოსტსაბჭოთა სივრცეში 

I. მიმდინარე კონიუნქტურული ფაქტორები: წარმოების საყოველთაო დაცემა 

1990-იან წლებში; პრიორიტეტული ყურადღება ეთმობოდა შიდა 

მოთხოვნების დაკმაყოფილებას და მტკიცე ვალუტის მიღებას 

ექსპორტისგან; იღებდნენ იძულებით ადმინისტრაციულ ზომებს საკუთარი 

ბაზრის დასაცავად. 

                                                             
7 იხ.: Особенности и этапы экономических реформ государств-участников СНГ. Экономика СНГ (выпуск 3): 

Аналитический доклад / Исполнительный комитет СНГ. _ М.: ЭКОС, 2000. _ С.6 



156 
 

II. სისტემური ფაქტორები, რომლებიც ასახავს ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების 

ეკონომიკურ ურთიერთობათა  ადრინდელი სისტემის არსებით თვისებებს 

ერთიანი სასოფლო-სამეურნეო კომპლექსის შემადგენლობაში. ისინი 

გვევლინებოდა ეკონომიკური ინტეგრაციის მკაფიოდ გამოხატულ 

მასტიმულირებელ ფაქტორად, მაგრამ ახალ პირობებში ართულებდა 

სამეურნეო კავშირებს, რადგან მოიცავდა დეზინტეგრაციულ პოტენციალს. 

III. სტრუქტურული ფაქტორები, რომლებიც ართულებდა დსთ-ის ქვეყნების 

ინტეგრაციას:  

 ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების მეურნეობის ჩამოყალიბებული 

სტრუქტურების შეუსაბამობა მათი, როგორც დამოუკიდებელი 

სახელმწიფოების, ჩამოყალიბებისა და განვითარების მოთხოვნებთან; 

 წარმოების დაბალი ტექნიკური დონე, რომელიც განსაზღვრავდა 

წარმოებული პროდუქციის არაკონკურენტუნარიანობას თვით დსთ-ის 

შიგნით შორეული საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან იმპორტირებულ 

საქონელთან შედარებით; 

 რუსეთის არსებობა მოწინავე ტექნოლოგიების გარეშე უბიძგებდა დანარჩენ 

რესპუბლიკებს საგარეო პარტნიორების ძიებისკენ; 

 ახალ სახელმწიფოთა საჭიროება წარმოების სტრუქტურის სიღრმისეულ 

გარდაქმნაში, სასაქონლო ნომენკლატურის ცვლილება და მათი სამეურნეო 

კავშირების გეოგრაფიული მიმართულება ერთმანეთს შორის და მესამე 

ქვეყნებთან. 

IV. ინსტიტუციური ფაქტორები, რომლებიც განსაზღვრავს ახალი სამეურნეო 

მექანიზმის და მისი ძირითადი თვისებების ჩამოყალიბების მეთოდებსა და 

სიჩქარეს: რეფორმატორული სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკის 

განსხვავება; ეროვნული სამეურნეო მექანიზმების განსხვავება 

ფასწარმოქმნის, ფინანსურ და საბანკო სფეროებში, ასევე სავალუტო 

პოლიტიკაში, საგარეოეკონომიკური საქმიანობის საბაჟო რეგულირებაში, 

ეკონომიკის პირდაპირი სახელმწიფო მართვის ხარისხში.    

საქმის ასეთი ვითარება დაკავშირებულია ეკონომიკური რეფორმების 

განხორციელების სპეციფიკურ პირობებთან თანამეგობრობის ქვეყნებში და 1991 
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წლიდან მეურნეობრიობის მზარდ ნეგატიურ ელემენტებთან. ქვეყნებში გაღრმავდა 

საყოველთაო მაკროეკონომიკური დესტაბილიზაცია, სტრუქტურული კრიზისი  

1990-1991 წლებში გადაიზარდა ტრანსფორმაციულ სოციალურ-ეკონომიკურ 

კრიზისში, რომელიც ხასიათდებოდა დიდი სიღრმითა და მასშტაბური 

გავრცელებით. მდგომარეობა გაუარესდა დსთ-ის ქვეყნების შეუთანხმებლობით 

სავაჭრო-ეკონომიკურ პოლიტიკაში, სხვადასხვა სახის ცალმხრივი ამოღების 

შემოღებით, ეროვნულ ვალუტათა მკვეთრი რყევით აშშ-ის დოლარის მიმართ, 

სარეზერვო ფულადი ერთეულის უქონლობით და ა.შ.   

 

6.2. სამეურნეო ურთიერთქმედების ევოლუცია დსთ-ში 

 

1991 წლიდან პოსტსაბჭოთა სივრცეში არაერთხელ იყო ეკონომიკური 

ინტეგრაციის მცდელობა, რომლის ფარგლებშიც შეიძლება რამდენიმე ეტაპის 

გამოყოფა. 

პირველი ეტაპი (1991-1993) _ ეროვნულ ეკონომიკათა წარმოშობის ეტაპი _ 

ხასიათდებოდა სსრკ-ის დაშლით, ეროვნული სიმდიდრის გაყოფით, საგარეო 

კრედიტებზე კონკურენციით, ყოფილი სსრკ-ის ვალების გადახდისგან უარით, 

ურთიერთსაქონელბრუნვის მკვეთრი შემცირებითა და სავალუტო-საფინანსო 

სფეროში დეზინტეგრაციით (რუბლის ზონის დაშლით). დამოუკიდებელ 

სახელმწიფოთა სწრაფვა, განემტკიცებინათ სუვერენიტეტი და თავიანთი 

სახელმწიფოებრიობა, განიხილებოდა, როგორც უდავო პრიორიტეტი, ხოლო 

საინტეგრაციო ზომები აღიქმებოდა, როგორც დამოუკიდებლობის შეზღუდვა. 

მაგრამ საინტეგრაციო ზომები მაინც ივარაუდებოდა. ასე მაგალითად, დსთ-ის 

შექმნაზე შეთანხმება (მინსკი, 1991 წლის 8 დეკემბერი) და ალმა-ატის დეკლარაცია 

(1991 წლის 21 დეკემბერი) არა მარტო აფიქსირებდა სსრკ-ის დაშლას და დსთ-ის 

შექმნას, არამედ აღიარებდა თანამშრომლობას საერთოეკონომიკური სივრცის, 

საერთოევროპული და ევრაზიული ბაზრების ფორმირებაში. 1993 წელს 

თანამეგობრობის პრაქტიკულად ყველა ქვეყანამ ხელი მოაწერა ხელშეკრულებას 

ეკონომიკური კავშირის შექმნაზე (მოსკოვი, 1993 წლის 24 სექტემბერი). ეს იყო 

მცდელობა  დეზინტეგრაციული პროცესები შეესუსტებინათ უწინდელ ერთიან 
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ეკონომიკურ სივრცეში, იმ დარგებში, რომლებშიც კავშირთა შეწყვეტა 

განსაკუთრებით არასასურველ ზემოქმედებას ახდენდა ეროვნულ ეკონომიკებზე 

(ტრანსპორტი, კავშირგაბმულობა, ენერგომატარებლების მიწოდება და ა.შ.). 

შესაბამისად, ამ ეტაპზე ცენტრიდანული ტენდენციები პრაქტიკაში მძლავრობდა. 

მათი შედეგი გახდა მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების დაცემა, ცხოვრების დონისა 

და ხარისხის გაუარესება, ქვეყნების კონკურენტუნარიანობის კლება მსოფლიო 

ბაზარზე, სამხედრო კონფლიქტების ესკალაცია პოსტსაბჭოთა სივრცის ზოგიერთ 

რეგიონში. კერძოდ, 1991 წლიდან ყოფილმა საბჭოთა რესპუბლიკებმა განიცადა 

ისეთი ეკონომიკური კრიზისი, რომელსაც ანალოგი არ ჰქონდა. თავდაპირველად 

მშპ-ის მოცულობა მკვეთრად შემცირდა, შემდეგ ამას მოჰყვა მისი აღდგენა. 

მინიმალური დაცემა (16%-ზე ნაკლები) დაფიქსირდა უზბეკეთში, მაქსიმალური _ 

საქართველოში (75%-ზე მეტი)8. შესაძლებლად არ მიგვაჩნია ამ შედეგების გამო  

მთელი პასუხისმგებლობის დაკისრება  საგარეო ლიბერალიზაციაზე, ვინაიდან ის 

იყო მხოლოდ მრავალწახნაგოვანი პროცესის _ გეგმური ეკონომიკიდან საბაზროზე 

გადასვლის _ მხოლოდ ნაწილი. ეს პროცესი გულისხმობდა სახელმწიფო 

მონაწილეობის მასშტაბების შემცირებას ეკონომიკის ყველა დარგში და არა მარტო 

საგარეოეკონომიკურ კავშირთა სფეროში.  დეზინტეგრაციამ შეამცირა რესურსები, 

რომელთა გამოყენებაც შეიძლებოდა საგარეოეკონომიკურ საქმიანობაში. მეორე 

მხრივ, ასეთი დაცემის პირობებში ინტეგრაციას, საეჭვოა, ჰქონოდა რაიმე 

პერსპექტივა. მხოლოდ მისი შეწყვეტისას შეიძლება წარმოშობილიყო წანამძღვრები 

საინტეგრაციო პროცესების განსავითარებლად; რეალური ინტეგრაცია შეიძლება 

გამხდარიყო ერთ-ერთი მძლავრი ფაქტორი, რომელიც ხელს შეუწყობდა 

სტაგნაციური დეპრესიის ფაზის გადალახვას და აღმავლობის ფაზაზე გადასვლას. 

მოვლენათა განვითარებამ ცხადი გახადა დსთ-ის ფარგლებში ურთიერთობათა 

აგების აუცილებლობა საბაზრო საფუძველზე ეროვნულ ეკონომიკათა 

საინტეგრაციო პროცესების ეკონომიკური მიზანშეწონილობის პრინციპით. 

მეორე ეტაპზე (1994-1995) დსთ-ის ქვეყნებმა დაიწყეს სახელმწიფოთაშორისი 

ურთიერთობების ნორმატიული ბაზის ფორმირება დსთ-ის წესდების საფუძველზე. 

ეს ეტაპი, ისევე, როგორც წინა, ასევე ხასიათდებოდა ერთდროულად ორი 

                                                             
8 იხ.: Особенности и этапы экономических реформ государств-участников СНГ. Экономика СНГ (выпуск 3): 

Аналитический доклад / Исполнительный комитет СНГ. _ М.: ЭКОС, 2000. _ С. 6. 
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ტენდენციით _ ცენტრიდანულითა და ცენტრისკენულით  _  ჩვენი აზრით, ორივე 

იყო თანაბარდიდი. მიღებულ იქნა რამდენიმე ერთობლივი დოკუმენტი, რომლებიც 

გულისხმობდა დსთ-ის ქვეყნების ურთიერთობათა რეგულირებას. ესენია: 

ხელშეკრულება ეკონომიკური კავშირის შექმნაზე (1993 წლის 24 სექტემბერი), 

თავისუფალი სავაჭრო ზონის შესახებ შეთანხმება  (1994 წლის 15 აპრილი), 

სახელმწიფოთაშორისი ეკონომიკური კომიტეტის, როგორც ეკონომიკური კავშირის 

მუდმივ მოქმედი ორგანოს, შექმნაზე შეთანხმება (1994 წლის 21 ოქტომბერი), 

შეთანხმება დსთ-ის მონაწილე-სახელმწიფოების საგადასახადო კავშირის შექმნაზე 

(1994 წლის 21 ოქტომბერი). ეს და სხვა დოკუმენტები შეიძლება განვიხილოთ, 

როგორც დსთ-ის ქვეყნების გამაერთიანებელი მექანიზმის ძიება. ეს ვერ მოხერხდა. 

თუმცა ქვეყნებში გაიზარდა გაგება (შეგნება) საინტეგრაციო ურთიერთქმედების 

აუცილებლობის თაობაზე, ე.ი. ინტეგრაციის სუბიექტური ფაქტორი გაძლიერდა. 

მაგრამ ეს და სხვა მრავალი გადაწყვეტილება მაინც დარჩა ქაღალდზე, ხოლო 

წარმატებული ურთიერთქმედების პოტენციალი აღმოჩნდა გამოუყენებელი. 

პრაქტიკა ადასტურებს, რომ სამართლებრივი მექანიზმები არ აღმოჩნდა ეფექტიანი 

და საკმარისი დსთ-ის ქვეყნების ეკონომიკათა ინტეგრაციისთვის. ამ შეთანხმებათა 

ნაკლი (უკმარისობა) ისაა, რომ ისინი არ ითვალისწინებდა დსთ-ის სხვადასხვა 

ქვეყნის სხვადასხვაგვარ მზაობას ინტეგრაციისთვის, ხოლო მათი რეალიზაცია 

რთულდებოდა ხანგრძლივი რატიფიკაციით.  ასე მაგალითად, ნახევარი მონაწილე 

შეუერთდა დსთ-ის ფარგლებში ხელმოწერილი დოკუმენტების 40-70%-ს 

უპირატესად ეკონომიკური პრობლემატიკის შესახებ. პროცედურის რატიფიკაციის 

ვადა კანონმდებლობით განსაზღვრული არაა და სახელმწიფოთაშორისი 

ხელშეკრულებები ხშირად რატიფიცირდება ხელმოწერიდან რამდენიმე წლის 

შემდეგ, როდესაც მისი აქტუალურობა უკვე დაკარგულია.  პარლამენტის მიერ 

შეთანხმების რატიფიკაციის და მთავრობის მოწონების გარეშე ხელმოწერილ 

დოკუმენტებს არ აქვს იურიდიული ძალა. მაგრამ ხელშეკრულებების და 

შეთანხმებების ძალაში შესვლაც არ ნიშნავს მათ პრაქტიკულ რეალიზაციას, 

ვინაიდან სახელმწიფოები არ ასრულებენ აღებულ ვალდებულებებს, ხოლო ამის 

მასტიმულირებელი მექანიზმები არ არსებობს. ამიტომ აუცილებელია 

საინტეგრაციო შეთანხმებების რატიფიკაციის პროცესის დაჩქარება და არა მარტო 
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მრავალმხრივი, არამედ ორმხრივი სახელშეკრულებო საფუძვლის ფართოდ 

გამოყენება. 

მესამე ეტაპს (1995 წ-დან_დღემდე) განასხვავებს სუბრეგიონული წარმონაქმნების 

გაჩენა (ნახ.6.2). 
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ნახ.6.2. ინტეგრაციული გაერთიანებები დსთ-ს ქვეყნების მონაწილეობით 

ამ (თანამედროვე) ეტაპზე მიმდინარეობს ცენტრისკენული პოტენციალის 

გაძლიერება, ვინაიდან დსთ-ში რიგი სუბრეგიონული ინტეგრაციული 

დაჯგუფებების გაჩენა სხვა საფუძველზე, ახალი რეალიების გათვალისწინებით, 

მეტყველებს დსთ-ის დონეზე ჩამოყალიბებული ეკონომიკური კავშირებით 

დაუკმაყოფილებლობას და სახელმწიფო-მონაწილეების  ურთიერთქმედების 

ოპტიმალური კონფიგურაციისა და მეთოდების ძიებას. ისინი მთლიანობაში არ 

ეწინააღმდეგება სახელმწიფოთა მონაწილეობას თანამეგობრობაში, ვინაიდან ასეთი 

გაერთიანებები ურთიერთტრანსპარენტულად გვევლინება, ხოლო მათი მიზნები და 
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პრაქტიკული საქმიანობა ძევს დსთ-ის9 განვითარების საერთო კალაპოტში. დსთ-ის 

ქვეყნები თანამშრომლობენ აგრეთვე პოსტსაბჭოთა სივრცის მიღმა, 

საზღვარგარეთულ ქვეყნებთან. 

 

6.3. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნების 

ეკონომიკური ინტეგრაციის პრობლემები და პერსპექტივები 

 

მიუხედავად ურთიერთსაქონელბრუნვის გარკვეული ზრდისა და სამეურნეო 

ურთიერთქმედების სხვა ფორმათა გაძლიერებისა, თანამეგობრობის ქვეყნების 

საინტეგრაციო პროცესებში მაინც არსებობს რიგი პრობლემები. 

1.   სახელმწიფოთა ეკონომიკური განვითარების დონეთა შემორჩენილი 

დიფერენციაცია პოსტსაბჭოთა სივრცეში. ამასთან დაკავშირებით დიდ 

მნიშვნელობას იძენს დსთ-ის ქვეყნების მიერ სოციალურ-ეკონომიკური 

განვითარების შეთანხმებული პოლიტიკის განხორციელება და რეალური 

ზომების მიღება საბაზრო გარდაქმნათა ჰარმონიზაციაზე თანამეგობრობის 

ქვეყნებში. 

2. სამამულო წარმოების საქონლის დაბალი კონკურენტუნარიანობა. ეს ფაქტორი 

ერთდროულად ხელს უწყობს ურთიერთვაჭრობასაც და ანგრევს კიდეც მას: 

სამრეწველო საქონლის ექსპორტირება შეიძლება მხოლოდ უახლოეს 

საზღვარგარეთ, მაგრამ იმპორტიორები ცდილობენ რეორგანიზაცია 

(პერეორიენტაცია) მოახდინონ უფრო ხარისხიანი საქონლით შორეული 

საზღვარგარეთიდან. საბაზრო მეურნეობაში ბოლო სიტყვა ეკუთვნის 

მომხმარებელს, ამიტომ მოთხოვნა მზა საქონელზე ახლო საზღვარგარეთიდან 

                                                             
9 იხ.: Развитие экономического сотрудничества в рамках УвразЭС. Доклад Национального экономического 

совета на XII Российском экономическом форуме. – Екатеринбург, 18-19 мая 2007 г, - с. 6-7.   
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მცირდება. გამონაკლისია ნედლეული (ნავთობი, გაზი, სპილენძი, ალუმინი), 

რომელთა ყიდვა რუსეთში იაფია, ვიდრე მსოფლიო ბაზარზე. მაგრამ ასეთი 

ვაჭრობა გადაიზრდება რუსეთის მიერ ახლო საზღვარგარეთის ფარულ 

სუბსიდირებაში. 

3. ეროვნულ ეკონომიკათა სტრუქტურაში მსგავსება და გასვლა საგარეო 

ბაზრებზე ერთტიპური პროდუქციით. დსთ-ის ქვეყნებში ჭარბობს 

მომპოვებელი მრეწველობა და დარგები დამატებული ღირებულების დაბალი 

ხარისხით. როგორ წესი, ეს ქვეყნები კონკურენტები ხდებიან შიდა და გარე 

ბაზრებზე. აქედანაა  ბარიერის შექმნისკენ სწრაფვა შიდარეგიონული 

ვაჭრობის გზაზე და სტიმული არაკეთილსინდისიერი კონკურენციისთვის. 

4. დსთ-ის ქვეყნების ინტეგრაციის დაბალი დონე აგრარულ სფეროში. კერძოდ, 

დაბალი რჩება შეთანხმებულობის ხარისხი განხორციელებულ საექსპორტო 

პოლიტიკაში და ნარჩუნდება დამოკიდებულება სურსათისა და სასოფლო-

სამეურნეო ნედლეულის იმპორტზე, რაც მნიშვნელოვნად ართულებს 

რეფორმებს აგროსამრეწველო სექტორში, არ იძლევა სასურსათო 

უსაფრთხოების პრობლემის გადაჭრის საშუალებას თანამეგობრობის 

ქვეყნებში. 

5. ეროვნული საფონდო და სავალუტო ბაზრების სუსტი განვითარება დსთ-ის 

ქვეყნებში. დღესდღეობით ქვეყნების სამეურნეო სუბიექტებს შორის 

ურთიერთანგარიში ხორციელდება ძირითადად აშშ-ის დოლარებში ან 

ევროებში. 

6. შეუთანხმებლობა სატრანსპორტო და ენერგეტიკული პოლიტიკის 

რეალიზაციაში, განსაკუთრებით საერთაშორისო სატრანსპორტო დერეფნების 

პირობებში. 

7. ურთიერთვაჭრობაში ბარიერის გაზრდის პრობლემა. 

ამასთან ერთად გამოიყოფა მთლიანობაში დსთ-ის მიმართ საგარეო   და 

თითოეული ქვეყნის მიმართ პრობლემები, რომლებიც წარმოიშობა დსთ-ის 

ინტეგრაციული დაჯგუფების შიგნით, ქვეყნების შიდა სიძნელეები და პრობლემები. 

ცალკეული ფაქტორების მნიშვნელობა დროთა განმავლობაში იცვლება; გარდა 

ამისა, ვითარდება ახალი მნიშვნელოვანი პროცესები. კერძოდ, ვიწროვდება სსრკ-ის 
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დაშლის შემდეგ შენარჩუნებული შრომის დანაწილების ობიექტური ბაზა ახალ 

დამოუკიდებელ სახელმწიფოებს შორის; პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკების მოსახლეობა 

სულ უფრო მიიჩნევს თავიანთი სახელმწიფოების სუვერენიტეტს უპირატეს 

მდგომარეობად. ამავდროულად ცენტრისკენული პროცესები თანდათანობით 

იზრდება. 

ერთობლიობაში დსთ-ის ქვეყნები თავისთავად გახდებოდა უმსხვილესი 

ევრაზიული გაერთიანება. საერთო მოსახლეობის, თითქმის 300 მლნ კაცი, პირობებში 

შესაძლებელია ტევადი ბაზრისა და თანამედროვე წარმოებების შექმნა სრული 

ციკლით. ასეთი შესაძლებლობა ემყარება რეგიონში პრაქტიკულად ყველა სახის 

მინერალური ნედლეულის მარაგებს. ამ ფაქტორებს ერთიანი სატრანსპორტო და 

ენერგეტიკული სისტემების პირობებში დადებითი გავლენის მოხდენა შეუძლია 

მონაწილე-ქვეყნების ეკონომიკურ დინამიკაზე, ასევე მათ ადგილსა და როლზე 

თანამედროვე შრომის საერთაშორისო დანაწილებაში.     

თუმცა ამ სარგებელთა სარეალიზაციოდ და ამჟამად ჩამოყალიბებული _ 

გლობალური, რეგიონული და ქვეყნის შიდა _ სიტუაციის გათვალისწინებით დსთ-

ში აუცილებელია ინტეგრაციული თანამშრომლობის ახალი მექანიზმები, რომლებიც 

ითვალისწინებს ინტეგრაციის მნიშვნელობას თანამეგობრობის ფარგლებში, მესამე 

ქვეყნების პოლიტიკას, სხვა ფაქტორებს დსთ-ის შიგნით და მის საზღვრებს გარეთ. ეს 

ახალი ინტეგრაციული მექანიზმები უნდა ითვალისწინებდეს საბჭოთა 

გამოცდილების და  სსრკ-ის დაშლის შემდეგ მარცხის როგორც დადებით, ისე 

უარყოფით ასპექტებს. 

თეორიულად დსთ-ში შესაძლებელია მოვლენათა განვითარების რამდენიმე 

სცენარი. პირველი, ყველაზე რთული სცენარი _ ესაა მოძრაობა სრული 

ინტეგრაციისკენ, ე.ი. ეკონომიკური, პოლიტიკური და სამხედრო კავშირის 

ჩამოყალიბებისკენ თანამეგობრობის ყველა ან თითქმის ყველა სახელმწიფოს 

მონაწილეობით.  

აქ შეიძლება საუბარი სრულ ეკონომიკურ ინტეგრაციაზეც, რომელიც შევსებულია 

მრავალმხრივი თანამშრომლობით საგარეო პოლიტიკის, თავდაცვის, შინაგან საქმეთა 

და კულტურის სფეროებში, ასევე _ სამხედრო-პოლიტიკურ კავშირში. მეორე სცენარი 

_ ინტეგრაციის განვითარება „სხვადასხვა სიჩქარეზე“. ეს პრინციპულად ახალი 
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ვარიანტია, რომელიც გამომდინარეობს იქიდან, რომ დსთ-ის სახელმწიფოების 

დიფერენციაცია კიდევ გაგრძელდება, განსაკუთრებით 2007-2009 წლების 

გლობალური კრიზისის შედეგად. ისინი იყოფა ინტეგრაციული კავშირის 

მონაწილეთა ჯგუფად და ქვეყნების ჯგუფად, რომელიც დაკავშირებულია ამ 

კავშირთან და ერთმანეთს შორის მრავალმხრივი თანამშრომლობის სხვადასხვა 

ფორმით მონაწილეთა სხვადასხვა რიცხვთან, აგრეთვე არის ორმხრივი 

თანამშრომლობა. განვითარების ეს სქემა მოქმედებს ეკონომიკის სფეროში, მაგრამ 

შეიძლება გავრცელდეს აგრეთვე შიდა პოლიტიკის და თავდაცვის სფეროებზე. 

მოცემულ ვარიანტში გამორიცხული არაა ზოგიერთი სახელმწიფოს გამოსვლა 

რუსეთის მიზიდულობის ზონიდან და მთლიანობაში თანამეგობრობიდან. მესამე 

სცენარის თანახმად, შესაძლებელია სახელმწიფოთაშორისი ორმხრივი 

ურთიერთობების მკაფიო დომინირება და შეზღუდული ან მინიმალური 

მრავალმხრივი თანამშრომლობა, რომელიც დამყარებულია სხვადასხვა რაოდენობის 

მონაწილეთა ცალკეულ კონკრეტულ შეთანხმებებზე. ზოგიერთი სახელმწიფოს 

გამოსვლა დსთ-ის ზონიდან კიდევ უფრო სავარაუდოა, ვიდრე წინა სცენარში. 

მეოთხე სცენარი გულისხმობს დსთ-ის ქვეყნების გადასვლას ორმხრივ 

სახელმწიფოთაშორის სისტემაზე. მრავალმხრივი თანამშრომლობა _ ესაა უფრო 

გამონაკლისი, ვიდრე წესი, რომელიც მოიცავს საერთო რეგიონული ინტერესებით 

გაერთიანებულ რამდენიმე მეზობელ სახელმწიფოს (დსთ-ის ევროპული ნაწილი, 

ამიერკავკასია, შუა აზია), მათ შორის იმათაც, რომლებიც არ შედიოდნენ სსრკ-ში ან 

გახდნენ რა დამოუკიდებელნი მისი დაშლის შემდეგ, არ შევიდნენ დსთ-ში. 

დღესდღეობით რთულია თქმა, განვითარების რა გზას დაადგება დსთ-ის 

ქვეყნების ურთიერთობები, ყველაფერი დამოკიდებულია ეკონომიკურ და 

პოლიტიკურ ფაქტორებზე. 
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დასკვნა 

 

1. დსთ ფუნქციონირებს 1991 წლიდან სსრკ-ის ყოფილი 12 რესპუბლიკის 

შემადგენლობით. დსთ-ის მონაწილე-ქვეყნების ეკონომიკური 

თანამშრომლობის მთავარი მიზანია საერთაშორისო შრომის დანაწილების 

უპირატესობათა გამოყენება, წარმოების სპეციალიზაცია და კოოპერაცია, 

ურთიერთხელსაყრელი ვაჭრობა დსთ-ის მონაწილე-ქვეყნების საერთო-

სტრატეგიული და მიმდინარე ეროვნული ინტერესების მისაღწევად. 

2. ქვეყანათაშორისი სამეურნეო ურთიერთქმედების განვითარების პროცესში 

პოსტსაბჭოთა სივრცეში ერთდროულად არსებობს როგორც გამაძლიერებელი, 

ისე შემაკავებელი საინტეგრაციო ფაქტორები, როგორც ცენტრიდანული, ისე 

ცენტრისკენული ტენდენციები ამ უკანასკნელთა მნიშვნელობის 

თანდათანობითი გაძლიერებით. დღემდე არ მიმდინარეობს ეროვნულ 

ეკონომიკურ სტრუქტურათა მნიშვნელოვანი შეზრდა, ქვეყანათაშორისი 

საქონელბრუნვის არსებითი ზრდა და ქვეყნების ურთიერთქმედების 

აქტივიზაცია სავალუტო-საფინანსო სფეროში. დსთ-ის ყველა ქვეყანა, 

ეკონომიკური გაგებით, არსებითად ერთი მთლიანის ელემენტებია (სსრკ-ის 

დაშლამდე). ამიტომ შეიძლება ვთქვათ ინტეგრაციის მექანიზმში 

მნიშვნელოვანი ხარვეზების შესახებ პოსტსაბჭოთა სივრცეში. 

3. ინტეგრაციული ურთიერთქმედების გაძლიერება დსთ-ში სასიცოცხლოდ 

მნიშვნელოვანია მონაწილე-ქვეყნებისთვის გლობალიზაციის პირობებში. 

ამიტომ აუცილებელია ინტეგრაციის მექანიზმის ახალი საფუძვლების ძიება 

და შემუშავება. რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაციის განვითარება დსთ-ის 

ფარგლებში შესაძლებელია და აუცილებელი არა საერთო წარსულის 

საფუძველზე, არამედ უკვე დამოუკიდებლად ქცეული სახელმწიფოების 

სამომავლოდ ორიენტირებული ინდივიდუალური და ერთობლივი 

ეკონომიკური ინტერესების  ბალანსის საფუძველზე. დსთ-ის ქვეყნების 

ეკონომიკური ინტერესები დიდწილად განისაზღვრა და შესაძლოა კიდევ 

განისაზღვროს ეროვნულ ეკონომიკათა წინა ათწლეულებში ჩამოყალიბებული 

ღრმა ურთიერთდამოკიდებულებით.  
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თემა 7.  „სხვადასხვა სიჩქარიანი ინტეგრაცია“ პოსტსაბჭოთა სივრცეში 

 

1990-2000 წლებში დსთ-ის ტერიტორიაზე წარმოიქმნა 5 სუბრეგიონული 

ეკონომიკური დაჯგუფება, რომელთა შორის შეიძლება გამოვყოთ: ბელორუსიის და 

რუსეთის სახელმწიფოთა კავშირი; ევრაზიული ეკონომიკური გაერთიანება; 

აღმოსავლეთ-ევროპული კავშირი, რომელიც შემდგომში გადაიზარდა სუუამ-ში 

(საქართველო, უკრაინა, უზბეკეთი, აზერბაიჯანი, მოლდავეთი); 

ცენტრალურაზიური თანამშრომლობა (ცათ - ЦАС - უზბეკეთი, ყაზახეთი, 

ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი); კავკასიური „ოთხეული“ (აზერბაიჯანი, სომხეთი, 

საქართველო, რუსეთი) და სხვ. ისინი ყველა მოიცავს ქვეყნებს სხვადასხვა 

სოციალურ-ეკონომიკური დონის ქვეყნებს და თავისთავად არის „სხვადასხვა 

სიჩქარიანი“ ინტეგრაციული გაერთიანებები. სხვადასხვა სიჩქარიანი ინტეგრაცია 

ნიშნავს, რომ ყოველი სახელმწიფო-მონაწილე დამოუკიდებლად განსაზღვრავს ამა 

თუ იმ შეთანხმებაზე დასტურს (შეერთებას). ეს განაპირობებს სხვადასხვა დონის 

ინტეგრაციას, როცა სახელმწიფო-მონაწილეები იმყოფებიან ინტეგრაციული 

ურთიერთქმედების სხვადასხვა დონეზე. 

7.1. რუსეთისა და ბელორუსიის კავშირი: მოკავშირე 

სახელმწიფოს ჩამოყალიბების ძირითადი გზები 

 

ბელორუსიისა და რუსეთის  სახელმწიფოთა კავშირის  (ბრსკ - СГБР) ფარგლებში  

საინტეგრაციო პროცესები ვითარდებოდა თანამიმდევრულად. პირველი ნაბიჯი 

მოკავშირე სახელმწიფოთა შექმნის გზაზე გახდა ბელორუსიისა და რუსეთის 

გაერთიანების შექმნის შესახებ ხელშეკრულება, რომელსაც ხელი მოეწერა 1996 წლის 

2 აპრილს და ძალაში შევიდა იმავე წლის 29 აგვისტოს. 1998 წლიდან ხელი მოეწერა 

ხელშეკრულებას ბელორუსიის და რუსეთის კავშირის შექმნის შესახებ, რომელიც 

ამტკიცებდა და ავითარებდა წინა დოკუმენტის დებულებებს. 1999 წლის 8 დეკემბერს 

ხელი მოეწერა ერთიან მოკავშირე სახელმწიფოთა შექმნის ხელშეკრულებას. 

ხელშეკრულება რატიფიცირებული იყო ორივე ქვეყნის პარლამენტის მიერ და 2000 

წლის 26 იანვარს შევიდა ძალაში შევიდა.  
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ხელშეკრულება მოკავშირე სახელმწიფოს ძირითადი მიზნის სახით 

დეკლარირებს რუსეთისა და ბელორუსიისთვის საერთო სტრატეგიული და 

მიმდინარე ინტერესების რეალიზაციას, ეკონომიკურ ზრდასა და ცხოვრების დონის 

ამაღლებას  სახელმწიფოთაშორისი შრომის დანაწილების, სპეციალიზაციისა და 

წარმოების კოოპერირების უპირატესობათა ეფექტიანი გამოყენების საფუძველზე. ეს 

მიზანი მიიღწევა საბაჟო კავშირისა და ერთიანი ეკონომიკური სივრცის 

ფორმირებით.  უკანასკნელი გულისხმობს მონაწილე-სახელმწიფოების 

პოტენციალთა გაერთიანებას და საბაზრო მექანიზმების გამოყენებას, შეთანხმებული 

საგარეო პოლიტიკის განხორციელებას, საერთო ფულადი ერთეულის შემოღებას 

ერთიანი საემისიო ცენტრის დროს, ერთიან სავაჭრო და საბაჟო-სატარიფო 

პოლიტიკას მესამე ქვეყნების მიმართ.    

ერთიანი ეკონომიკური სივრცის, საქონლის, მომსახურების, კაპიტალთა და 

სამუშაო ძალის ეფექტიანი ფუნქციონირების მიზნით მხარეები ისწრაფვიან თავიანთ 

მიერ განხორციელებული ეკონომიკური რეფორმების ეტაპების, ვადებისა და 

სიღრმის სინქრონიზაციისკენ. ისინი აყალიბებენ ერთიან ნორმატიულ-

სამართლებრივ ბაზას ნებისმიერი სახელმწიფოთაშორისი ბარიერებისა და 

შეზღუდვების აღსაკვეთად, რათა მიანიჭოს თანაბარი შესაძლებლობები ორივე 

მხარის სამეურნეო სუბიექტების თავისუფალი ეკონომიკურ საქმიანობას ერთიანი 

ეკონომიკური სივრცის ფარგლებში.  

ეკონომიკური საინტეგრაციო პროცესების განვითარებაზე მუშაობა ხორციელდება 

ბელორუსიისა და რუსეთის მართვის რესპუბლიკათშორისი ორგანოების დონეზე, 

რეგიონულ, აგრეთვე ადგილობრივ დონეებზე. ბელორუსია ახორციელებს 

თანამშრომლობას რუსეთის ფედერაციის 80-დან 80 სუბიექტთან. რუსულ-

ბელორუსული თანამშრომლობის სახელშეკრულებო-სამართლებრივი ბაზა 

რეგიონულ დონეზე მოიცავს 170-ზე მეტ ხელშეკრულებას, შეთანხმებას, ოქმებს 

სავაჭრო-ეკონომიკურ, სამეცნიერო-ტექნიკურ, კულტურულ თანამშრომლობაზე 

მხარეების და ოლქების, ქალაქებისა და ავტონომიური ოლქების მთავრობებთან და 

ადმინისტრაციასთან. 
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მოცემულ წარმონაქმნს აქვს ეკონომიკური ინტეგრაციის ყველა კლასიკური 

წანამძღვარი და მონაწილე-ქვეყნების ურთიერთკავშირის და 

ურთიერთდამოკიდებულობის მაღალი ხარისხი (შენარჩუნებული). ბელორუსიისა 

და რუსეთის ინტეგრაციული კავშირების გაღრმავებაში მოთხოვნილება 

განპირობებულია ორივე ქვეყნის ეროვნულ ეკონომიკათა ისტორიულად 

ჩამოყალიბებული სტრუქტურით. მრეწველობის დარგები ბელორუსიაში 

წარმოდგენილია წარმოების მხოლოდ დამამთავრებელი (შეკვეცილი) ციკლებით, 

ხოლო ტექნოლოგიური ციკლის დანარჩენი წარმოება განლაგებულია უპირატესად 

რუსეთში (ნედლეულის მოპოვება, სათბობის რესურსები, ნახევარფაბრიკატების, 

მაკომპლექტებელი მასალების, მანქანებისა და ტექნოლოგიური მოწყობილობის 

წარმოება და სხვ.). ამიტომ ბელორუსიისა და რუსეთის ეროვნულ ეკონომიკებს 

ახლაც და შემდგომშიც დასჭირდება საწარმოო-ტექნოლოგიური კოოპერირების 

შენარჩუნება და განვითარება. ეს ეხება სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსს, 

მანქანათმშენებლობის საწარმოებს, ქიმიურ, ნავთობქიმიურსა და მსუბუქ 

მრეწველობას. 

იყენებს რა ურთიერთხელსაყრელ ეკონომიკურ-გეოგრაფიულ მდგომარეობას, 

აქვს მაღალტექნოლოგიური და კვალიფიციური შრომითი პოტენციალი, ბელორუსია 

და რუსეთი მეურნეობის რაციონალური სპეციალიზაციისას ორივე ქვეყანას შეუძლია 

ეფექტიანად განავითაროს დარგები და წარმოება, რომელიც უშვებს 

კონკურენტუნარიან პროდუქციას არა მარტო გაერთიანებული ბაზრის ფარგლებში, 

არამედ ექსპორტისთვისაც სხვა ქვეყნებში, ისე, რომ ამასთანავე თავი აარიდონ 

წარმოების დუბლირებასა და კონკურენციას.  

7.2. ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარება 

EEC -ის ფარგლებში 

 

ევრაზიული ეკონომიკური გაერთიანება, EEC (Eurasian Economic Community, EEC) 

_ საერთაშორისო ეკონომიკური ორგანიზაცია, აღჭურვილი ფუნქციებით, რომლებიც 

დაკავშირებულია მასში შემავალი ქვეყნების საერთო საგარეო საბაჟო საზღვრების 

ფორმირებით (ბელორუსია, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, რუსეთი და ტაჯიკეთი), საერთო 
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ბაზრის ფუნქციონირების ერთიანი საგარეოეკონომიკური პოლიტიკის, ტარიფების, 

ფასებისა და სხვა შემადგენლების შემუშავებით. 

ხელშეკრულება EEC -ის შექმნაზე ხელმოწერილია 2000 წლის 10 ოქტომბერს 

ყველა ქვეყნის პრეზიდენტის მიერ ყაზახეთის რესპუბლიკის დედაქალაქ ასტანაში. 

2005-2006 წელს მოხდა EEC-ის გაფართოება. EEC-ის შერწყმაზე გადაწყვეტილების 

მიღების შემდეგ „ცენტრალურაზიური თანამშრომლობის“ ორგანიზაციასთან 2006 

წლის იანვარში გაერთიანების წევრი გახდა უზბეკეთი. დამკვირვებლის სტატუსი 

მიენიჭა მოლდავეთს, უკრაინასა და სომხეთს. 

საზოგადოებამ გააერთიანა სახელმწიფოები, რომლებიც ფლობენ საკმაოდ მსხვილ 

ერთობლივ ეკონომიკურ პოტენციალს და მნიშვნელოვნად აახლოებს ეროვნულ 

კანონმდებლობებსა და სამეურნეო მექანიზმებს. 

დღესდღეობით  EEC -ის ქვეყნებს (რუსეთი, ბელორუსია, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, 

ტაჯიკეთი და უზბეკეთი) უკავია 20 799, 5 ათასი კმ2 (ესაა დსთ-ის ტერიტორიის 94%), 

მოსახლეობის ერთობლივმა რაოდენობამ (2008 წლის დამდეგისთვის) გადააჭარბა 208 

მლნ კაცს (დსთ-ის მოსახლეობის 73%), ერთობლივმა მშპ-მა მიაღწია 1,5 ტრლნ 

დოლარს (დსთ-ის მოცულობიდან 88%), მოსახლეობის ერთ სულზე მშპ-მა შეადგინა 

7,1 ათასი დოლარი. 

ხელშეკრულებით განსაზღვრული ინტეგრაციის ძირითადი ამოცანები: 

 ცხოვრების პირობათა თანამიმდევრული გაუმჯობესება, პიროვნების 

უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა, სოციალური პროგრესის 

მიღწევა; 

 სახელმწიფოთა მდგრადი ეკონომიკური განვითარების უზრუნველყოფა; 

 ერთიანი ეკონომიკური სივრცის შექმნა; იგი ითვალისწინებს საქონლის, 

მომსახურების, კაპიტალთა და სამუშაო ძალის საერთო ბაზრის ეფექტიან 

ფუნქციონირებას, ერთიანი სატრანსპორტო, ენერგეტიკული, 

საინფორმაციო სისტემების განვითარებას;  

 მოქალაქეთა სოციალური დაცვის მინიმალური სტანდარტების შემუშავება; 
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 თანაბარი შესაძლებლობების შექმნა განათლების მისაღებად და 

მეცნიერებისა და კულტურის მიღწევებთან წვდომა; 

 საგარეოპოლიტიკური კურსის შეთანხმება, ღირსეული ადგილის 

უზრუნველყოფა საერთაშორისო არენაზე; 

 მხარეთა საგარეო საზღვრების ერთობლივი დაცვა, ბრძოლა 

დამნაშავეობასთან და ტერორიზმთან.  

EEC -ის დაფუძნების შესახებ ხელშეკრულებაში ჩადებულია უფრო მჭიდრო და 

ეფექტიანი სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის კონცეფცია იმ მიზნებისა და 

ამოცანების მისაღწევად, რომლებიც განსაზღვრულია 1999 წლის 26 თებერვლის 

ხელშეკრულებით საბაჟო კავშირისა და ერთიანი ეკონომიკური სივრცის შესახებ. 

სახელმწიფოებმა დასახული მიზნების მიღწევის ვადების კონკრეტიზაციის 

გარეშე აიღეს თავიანთ თავზე ვალდებულებები: 

 პირველ ეტაპზე _ უზრუნველყონ თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმის 

რეალიზაცია სრული მოცულობით, კერძოდ, არ გამოიყენონ სატარიფო და 

რაოდენობრივი შეზღუდვები ურთიერთვაჭრობაში, შემოიღონ 

არაპირდაპირი გადასახადების ამოღების ერთიანი სისტემა, აღკვეთონ 

ადმინისტრაციული, ფისკალური და სხვა დაბრკოლებები, რომლებიც 

ართულებს საქონლის თავისუფალ გადაადგილებას; 

 მეორე ეტაპზე _ შეიქმნას საბაჟო კავშირი, რომელიც გულისხმობს ერთიან 

საბაჟო ტერიტორიას, საერთო საბაჟო ტარიფს, საბაჟო კონტროლის 

გაუქმებას შიდა საზღვრებზე, ეკონომიკის და ვაჭრობის რეგულირების 

მექანიზმის უნიფიკაციას; 

 მესამე ეტაპზე _ ერთიანი ეკონომიკური სივრცის ჩამოყალიბება, რომელიც 

ითვალისწინებს საერთო ეკონომიკური პოლიტიკის განხორციელებას და 

მომსახურების, შრომისა და კაპიტალის საერთო ბაზრის ფორმირებას, 

ეროვნული კანონმდებლობის უნიფიკაციას, შეთანხმებული სოციალური 

და სამეცნიერო-ტექნოლოგიური პოლიტიკის განხორციელებას. 

ამგვარად, EEC -ის მიზანია _ საბაჟო კავშირი და ერთიანი ეკონომიკური სივრცის 

ფორმირების პროცესის ეფექტიანი წინსვლა. 
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ხელშეკრულების საფუძველზე შეიქმნა ინტეგრაციის მართვის ორგანოები _ 

სახელმწიფოთაშორისი საბჭო, მთავრობების მეთაურთა საბჭო, საინტეგრაციო 

კომიტეტი და პარლამენტთაშორისი კომიტეტი. 

2000 წლისთვის  EEC -ის ფარგლებში მაქსიმალურად გამარტივებულია საბაჟო 

კონტროლის პროცედურები შიდა საზღვრებზე, შეთანხმებულია ერთობლივი 

მოქმედებები სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის აქტივიზაციაზე, ჩაყრილია 

საერთო-საბაჟო ტარიფის საფუძველი და ვაჭრობაში დამცავი ზომების გამოყენების 

პრინციპები, განსაზღვრულია ეროვნულ სავალუტო-საფინანსო სისტემათა 

ურთიერთქმედების განმტკიცებაზე ზომები, ეროვნული კანონმდებლობის 

დაახლოების და ჰარმონიზაციის მიმართულებები ფორმულირებულია.  

EEC-ის ქვეყნების ურთიერთხელსაყრელი თანამშრომლობის განვითარებაში 

მიღწეულ შედეგებთან ერთად არსებობს სერიოზული პრობლემები დაკავშირებული 

გაერთიანების სახელმწიფოთა ინტეგრაციული ურთიერთქმედების გაღრმავებასთან. 

მათ განეკუთვნება: 

1.  EEC -ის სახელმწიფოთა ეკონომიკური განვითარების სხვადასხვა დონე. 

2. სამამულო წარმოების საქონლის დაბალი კონკურენტუნარიანობა. 

3. ეროვნულ ეკონომიკათა სტრუქტურაში მსგავსება და გასვლა საგარეო 

ბაზრებზე ერთტიპური პროდუქციით. 

4. ЕвразЭС-ის სახელმწიფოთა ინტეგრაციის დაბალი დონე აგრარულ სფეროში. 

5. ეროვნული საფონდო და სავალუტო ბაზრების სუსტად განვითარება  EEC -ის 

სახელმწიფოებში. 

6. სატრანსპორტო და ენერგეტიკული პოლიტიკის რეალიზაციაში 

შეუთანხმებლობა. 

7. ბარიერების ზრდის პრობლემა ურთიერთვაჭრობაში. 

მიუხედავად მსგავსი ბარიერების უქონლობისა, პრაქტიკაში ЕвразЭС-ის წევრებს 

შორის (კერძოდ, რუსეთსა და ბელორუსიას შორის) სულ უფრო ხშირად წარმოებს 

„სავაჭრო ომები“, რაც ნეგატიურად აისახება ურთიერთსავაჭრო-ეკონომიკური 

თანამშრომლობის მდგომარეობაზე. საგულისხმოა ამ კონტექსტში ხანგრძლივი 

„შაქრის“ ომი რუსეთსა და ბელორუსიას შორის (საკითხებზე, რომლებიც ეხება 

ბელორუსული შაქრის მიწოდების პირობებს რუსეთში). კონკურენციით 
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განპირობებული  სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებლები სხვადასხვა ქვეყნიდან, 

რომლებიც შედის  EEC -ში, ეროვნულ მწარმოებელთა დაცვის ზომები არა მარტო 

ამცირებს ურთიერთსაქონელბრუნვის სიდიდეს, არამედ ძირს უთხრის ობიექტურ 

ეკონომიკურ წანამძღვრებს ინტეგრაციისთვის. მოვლენათა მსგავსი განვითარების 

შედეგად გვევლინება არსებითად EEC -ის ქვეყნების ურთიერთვაჭრობის სტაგნაცია 

უკანასკნელ ხანებში და მისი კუთრი წონის შემცირება ქვეყნების საგარეო ვაჭრობის 

საერთო მოცულობაში. 

8. EEC-ის ფარგლებში მიღებული ხელშეკრულებები ყოველთვის როდი 

სრულდება. 

9. საკონკურენტო ინტეგრაციული პროექტები. 

 EEC-ის ქვეყნების ეკონომიკური ინტეგრაციის ახალი სტრატეგია უნდა 

მოიცავდეს შემდეგ ძირითად პრინციპებს: პრაგმატიზმს, ინტერესთა დამთხვევას, 

მრავალმხრივი თანამშრომლობის ურთიერთხელსაყრელობას, პოლიტიკური 

სუვერენიტეტის შენარჩუნებას. სავალდებულო უნდა გახდეს კვლიფიციური 

უმრავლესობის გადაწყვეტილებათა განხორციელება. 

ამგვარად, EEC -ის საინტეგრაციო პოტენციალი გამოიყენება არასრული ზომით. 

პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოების ეკონომიკის სპეციფიკის გათვალისწინებით 

ЕвразЭС-ის ქვეყნების თანამშრომლობის პრიორიტეტული მიმართულებებია: 

1. ტრანსპორტი _ ერთიანი ტარიფების პრობლემათა გადაჭრა, ტვირთნაკადის 

გაზრდა, საბაჟო პროცედურების გამარტივება, შიდასახელმწიფოებრივი 

პროცედურების დასრულება ხელმოწერილი ხელშეკრულებებით, 

ტრანსნაციონალური სატრანსპორტო-საექსპედიციო კორპორაციის შექმნა. 

გაერთიანების ქვეყნების ინტეგრაციის მნიშვნელოვან ფაქტორად მსოფლიო 

ეკონომიკაში გვევლინება EEC -ის სატრანზიტო პოტენციალის განვითარება. 

მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაციის პირობებში სატრანსპორტო 

კომუნიკაციის როლი და მნიშვნელობა ეკონომიკური ურთიერთქმედების 

უზრუნველყოფაში სახელმწიფოებს შორის მნიშვნელოვნად იზრდება. 

სატრანსპორტო სფეროში ინტეგრაციული პროცესების წინმსწრები 

განვითარების გარეშე, რომელიც გვევლინება სახელმწიფოების ეკონომიკათა 
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დამაკავშირებელ რგოლად, პრაქტიკულად შეუძლებელია ურთიერთვაჭრობის 

მოცულობათა გაზრდა.  

2. ენერგეტიკა _  ცენტრალური აზიის ჰიდროენერგეტიკული კომპლექსების 

ერთობლივი ათვისება და ელექტროენერგიის მომარაგების და წყლის 

გამოყენების პრობლემათა გადაწყვეტა, გასვლა ერთიან ენერგეტიკულ 

ბალანსზე.  EEC-ის ქვეყნების დინამიკური და ეფექტიანი განვითარება 

მნიშვნელოვანწილად დამოკიდებულია ერთიანი ენერგეტიკული სივრჩის 

ფორმირებაზე. პირობების შექმნა ენერგორესურსების დაუბრკოლებელი 

გადაადგილებისთვის, ტექნიკური რეგლამენტებისა და სტანდარტების 

უნიფიკაცია, ენერგეტიკული პოლიტიკის  და გაერთიანების ქვეყანა-

მონაწილეთა „ენერგეტიკული“ კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია უნდა გახდეს 

სახელმწიფოთაშორისი თანამშრომლობის ერთ-ერთი საკვანძო მიმართულება. 

3. შრომითი მიგრაცია _ მიგრანტების სოციალური დაცვა, რეგულირების 

ქმედითი სისტემის შექმნა და შრომითი რესურსების მიგრაციაზე კონტროლი, 

მიგრაციის თანმხლებ დამნაშავეობასთან ბრძოლა,  მიგრანტების გადახდასთან 

დაკავშირებული პრობლემების გადაჭრა, ასევე მათთვის სამუშაოს მიმცემთა 

გადასახადების. 

4. აგრარულ-სამრეწველო კომპლექსი _ EEC -ის სახელმწიფოთა სასოფლო-

სამეურნეო პოლიტიკის შეთანხმება, გაერთიანების ქვეყნების ერთიანი 

სასურსათო ბაზრის ფორმირება, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის 

ტრანსპორტირებაზე, შენახვაზე, რეალიზაციაზე დანახარჯების შემცირება, 

ახალი საბაზრო ინსტიტუტების წარმოქმნა ამ სფეროში (სადაზღვევო, საბანკო, 

ლიზინგურ, საბირჟო და სხვ.). 

5.   EEC-ში შესული ქვეყნების მოქალაქეთა გადაადგილების პირობები 

გაერთიანების ტერიტორიაზე. მთავრობათაშორისი შეთანხმების შესაბამისად,  

EEC-ის სახელმწიფო-წევრების მოქალაქეებს, მიუხედავად მუდმივი 

საცხოვრებელი ადგილისა, უფლება აქვთ შევიდნენ, გამოვიდნენ, იმგზავრონ 

ტრანზიტით, გადაადგილდნენ და დარჩნენ EEC-ის სახელმწიფოთა 

ტერიტორიაზე უვიზოდ.  
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6. მოქალაქეობის მიღების წესი. დღესდღეობით გაერთიანებაში მოქმედებს 

მოქალაქეობის მიღების გამარტივებული წესი. სახელმწიფოთაშორისი 

შეთანხმება, რომელიც რეგლამენტირებს ამ წესს, განეკუთვნება 

საერთაშორისოთა რიცხვს, ამიტომ, საერთაშორისო წესების თანახმად, იგი 

პრიორიტეტულია შესაბამის ეროვნულ სამართლებრივ აქტებზე. 

7.  EEC -ის შესულ სახელმწიფოთა მოქალაქეების უფლებები განათლების 

მიღებაზე უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებში გაერთიანების ქვეყნებში.  

დადებული ხელშეკრულების თანახმად, EEC-ის ნებისმიერი ქვეყნის 

ნებისმიერ მოქალაქეს უფლება აქვს ჩააბაროს EEC -ის ნებისმიერი ქვეყნის 

ნებისმიერ სამოქალაქო უმაღლეს დაწესებულებაში იმავე საფუძვლით, 

როგორც იმ ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლის ტერიტორიაზეც მდებარეობს ეს 

უმაღლესი სასწავლო დაწესებულება. 

8. ხუთი ქვეყნის რეალური ბიზნესისთვის სარგებელი: საქმიანი აქტივობა 

ვითარდება ერთიანი ეკონომიკური სივრცის ფარგლებში, მას ხელს უწყობს 

გაერთიანების ქვეყნების ეროვნულ კანონმდებლობათა უნიფიკაცია და 

თანაბარი პირობების შექმნა სამეურნეო სუბიექტებისთვის, რომლებიც 

მოქმედებს ამ სივრცეში;  EEC -ის ტერიტორიაზე წარმოებული საქონლისა და 

მომსახურების გადაადგილებისას გაერთიანების შიდა საზღვრებზე არ იღებენ  

(არ იხდიან) საბაჟო გადასახადებს; ЕвразЭС-ის ტერიტორიაზე წარმოებული 

საქონელი ტრანსაქციური დანახარჯების შემცირების ხარჯზე ხდება უფრო 

კონკურენტუნარიანი მესამე ქვეყნების საქონელთან შედარებით. არანაკლები 

მნიშვნელობა აქვს გაერთიანების 5 სახელმწიფოს ინოვაციური 

ტექნოლოგიების და ინტელექტუალური რესურსების არსებული 

პოტენციალის გამოყენების შესაძლებლობას. 

სამეცნიერო-ტექნიკური მოღვაწეობის შედეგების ჩართვა სამეურნეო ბრუნვაში _ 

ესაა გაერთიანების ქვეყნების ეკონომიკის აღმავლობის ერთ-ერთი საკვანძო 

მიმართულება. ინოვაციური საქმიანობა _ კონკურენტუნარიანობის ამაღლების 

საშუალება. თუმცა EEC-ის ფარგლებში არასაკმარისადაა განვითარებული 

ინოვაციური ინტეგრაცია. სამეცნიერო-ინოვაციური ცენტრების განვითარება 

უპირატესად ხორციელდება ეროვნულ დონეზე. ამიტომ დღეს განსაკუთრებით 



175 
 

აქტუალურია EEC-ის ქვეყნების ეკონომიკის სამეცნიერო-ტექნიკური 

თანამშრომლობის განვითარება და ინოვაციური შევსება. 

 

7.3. სუუამი (დემოკრატიისა და ეკონომიკური განვითარების 

ორგანიზაცია _სუამი) 

 1997 წლის 10 ოქტომბერს, სტრასბურგში, ევროპის საბჭოს სამიტის 

მსვლელობისას, ოთხი ქვეყნის (საქართველო, უკრაინა, აზერბაიჯანი და მოლდოვა) 

მონაწილეობით დაფუძნდა სუამ-ის საკონსულტაციო ფორუმი.   

 2006 წლის 22-23 მაისს, კიევში გამართულ სუამ-ის მორიგ სამიტზე, სუამ-ის 

გაერთიანების ბაზაზე შეიქმნა ახალი ორგანიზაცია - დემოკრატიისა და 

ეკონომიკური განვითარების ორგანიზაცია - სუამ-ი. 

 ახალი ორგანიზაციის შექმნა ოფიციალურად გაფორმდა სუამ-ის ქვეყნების 

სახელმწიფო მეთაურთა მიერ კიევის შესაბამისი დეკლარაციის, ორგანიზაციის 

წესდებისა და სხვა დამფუძნებელი დოკუმენტების ხელმოწერით.   

 დემოკრატიისა და ეკონომიკური განვითარების ორგანიზაცია - სუამ-ის 

ძირითადი მიზნები, ორგანიზაციის წესდების შესაბამისად: 

 დემოკრატიულ ღირებულებათა დამკვიდრება, სამართლის უზენაესობისა და 

ადამიანის უფლებების პატივისცემის უზრუნველყოფა; 

 სტაბილური განვითარების უზრუნველყოფა; 

 საერთაშორისო და რეგიონალური უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის 

განმტკიცება; 

 ევროპის ინტეგრაციის გაღრმავება საერთო უსაფრთხოების სივრცის 

შესაქმნელად, აგრეთვე ეკონომიკური და ჰუმანიტარული თანამშრომლობის 

გაფართოება; 

 მხარეთა სოციალურ-ეკონომიკური, სატრანსპორტო, ენერგეტიკული, 

სამეცნიერო-ტექნიკური და ჰუმანიტარული პოტენციალის განვითარება; 

 საერთო ინტერესის სფეროებში პოლიტიკური ურთიერთქმედებისა და 

პრაქტიკული თანამშრომლობის გააქტიურება. 
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მდებარეობს კიევში. სამდივნო ახორციელებს სუამ-ის საქმიანობის ორგანიზაციულ-

ტექნიკურ უზრუნველყოფას. სამდივნო ფუნქციონირებს სუამ-ის გენერალური 

მდივნის ხელმძღვანელობით, რომელიც თანამდებობაზე ინიშნება 4 წლის ვადით. 

 

სუამი _ სახელმწიფოთა რეგიონული გაერთიანება, რომელშიც შედის 

აზერბაიჯანი, საქართველო, მოლდოვას რესპუბლიკა და უკრაინა. თურქეთი და 

ლატვია _ სუამის დამკვირვებლები. 

1997 წლის 19 ოქტომბერს სტრასბურგში  ევროპის საბჭოს სამიტის დროს 

აზერბაიჯანის, საქართველოს, მოლდავეთისა და უკრაინის  მეთაურებმა შეათანხმეს 

ოთხმხრივი თანამშრომლობის განვითარების მიმართულება სტაბილურობის და 

უსაფრთხოების განმტკიცების მიზნით ევროპაში.  ორგანიზაცია იყო დაფუძნებული 

როგორც საკონსულტაციო საბჭო ქვეყნების არაფორმალური გაერთიანების 

ფორმატში. 1999 წლის 24 აპრილს ამ გაერთიანებას შეუერთდა უზბეკეთი. დსთ-ის 

ქვეყნების ამ რეგიონალურმა გაერთიანებამ მის-ში (СМИ) მიიღო სახელწოდება 

სუუამი (აბრევიატურა შედგენილია იმ სახელწოდებათა საწყისი ასოებისგან, 

რომლებიც შედის ქვეყნების გაერთიანებაში). 

ყველა ქვეყანა-პარტნიორის მოსახლეობის საერთო რაოდენობა გაერთიანება 

სუუამის შექმნის მომენტში აჭარბებდა 850 მლნ კაცს. უკრაინასა და მოლდავეთს აქვს 

საერთო სახმელეთო საზღვარი. ასეთივე სახმელეთო საზღვრებია აზერბაიჯანსა და 

საქართველოს შორის. ამ ქვეყნებს ასევე აქვს კავშირი შავი ზღვის მეშვეობით. 

უზბეკეთს არ აქვს ერთობლივი სახმელეთო საზღვარი არც ერთ ზემოაღნიშნულ 

ქვეყანასთან. უზბეკეთის საზღვაო კავშირი სხვა წევრებთან შესაძლებელია მხოლოდ 

შავი ზღვის, კასპიის ზღვის და სახმელეთო გზის მეშვეობით. ამიტომ სუუამის ერთ-

ერთი პირველხარისხოვანი ამოცანა მდგომარეობს კასპიის ენერგორესურსების 

გადატანაში (მილსადენის ხაზი: ბაქო - თბილისი - ჯეიჰანი) უკრაინასა და ევროპაში 

შავი ზღვით, აგრეთვე რეგიონში გადაზიდვის და ტრანსპორტის საკითხი. ეს ქვეყნები 

_  აღმოსავლეთის დერეფნის წევრები _  დასავლეთია, ცნობილი სახელწოდებით 

(TRACECA). სუუამის საქმიანობის მთავარი პრინციპი მდგომარეობს ორ პროექტში: 

ინტეგრაცია დასავლეთთან და დივერგენცია პოსტსაბჭოთა სივრცეში. 
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1999 წლის 24 აპრილის ქარტიაში, რომელსაც ვაშინგტონში ხელი მოაწერეს 

ქვეყნებმა, გაცხადებულია ორგანიზაციის შემდეგი მიზნები: 

1.  საერთაშორისო ორგანიზაციების და ფორუმების ფარგლებში თავისი 

მრავალმხრივი თანამშრომლობის და ურთიერთქმედების განმტკიცება. 

2. თავისი ურთიერთქმედების განვითარება ევროატლანტიკური პარტნიორობის 

და ნატო-ს პროგრამის „პარტნიორობა მშვიდობისთვის“ ფარგლებში. 

3.  ურთიერთქმედების განმტკიცება კონფლიქტებისა და კრიზისების 

მშვიდობიანი რეგულირების დარგში სუვერენიტეტის, ტერიტორიული 

მთლიანობის, სახელმწიფოთა საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების და 

დამოუკიდებლობის პატივისცემის საფუძველზე. 

4. პრაქტიკული თანამშრომლობის გაღრმავება სამშვიდობო პოტენციალის 

განმტკიცების მიზნით შესაბამისი სამართლებრივი ბაზის საფუძველზე. 

5. ერთობლივი ძალისხმევის გამოყენება ეთნიკური შეუწყნარებლობის, 

სეპარატიზმის, რელიგიური ექსტრემიზმისა და ტერორიზმის წინააღმდეგ 

საბრძოლველად. 

6. ეფექტური ერთობლივი მოქმედებების განხორციელება ბირთვული და სხვა 

სახის მასობრივი განადგურების იარაღის გაუვრცელებლობის რეჟიმთა 

განმტკიცებაზე, აგრეთვე შეიარაღების მიწოდებათა აღკვეთაზე კონფლიქტის 

ზონებში. 

7. თავისი სახელმწიფოების ურთიერთხელსაყრელი თანამშრომლობის 

გაფართოება ევროპა-კავკასია-აზიის სატრანსპორტო დერეფნის 

განვითარებაში საერთაშორისო კონფერენციის დასკვნით, რომელიც შედგა 

ბაქოში 1998 წლის 7-8 სექტემბერს  ისტორიული „აბრეშუმის გზის“ 

აღდგენასთან დაკავშირებით.  

8. რეგულარული კონსულტაციები შესაბამისით დონით საკითხებზე, რომლებიც 

ურთიერთსაინტერესოა. 

გაერთიანების დამახასიათებელი თვისება _ ესაა ორიენტაცია ევროპულ და 

საერთაშორისო სტრუქტურებზე. კავშირის ინიციატორები მოქმედებდნენ დსთ-ის 

ფარგლებს გარეთ და არსებითად ახორციელებდნენ ამ უკანასკნელის 
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დეზინტეგრაციული პროცესების ესკალაციას, განიხილავდნენ რა სუუამს, როგორც 

დსთ-ის ალტერნატივას, რუსეთისა და ბელორუსიის გარეშე. 

  სუამმა ჩასახვისთანავე მიიღო მნიშვნელოვანი ეკონომიკური და პოლიტიკური 

მხარდაჭერა აშშ-ისგან, ვინაიდან ორგანიზაციის მიზნები ემთხვეოდა ამ სახელმწიფოს 

გეოპოლიტიკურ მიზნებს. ჩვენი აზრით, აშშ-ის ძირითადი იდეაა _ „საფრთხოების 

სარტყლის“ შექმნა, რომელიც გამოჰყოფს რუსეთს სამხრეთ და სამხრეთ-დასავლეთ 

მიმართულებისგან და შედგება სსრკ-ის ყოფილი რესპუბლიკებისგან. სუუამი 

შეიძლება  განვიხილოთ, როგორც უკრაინის ჩათრევის მცდელობა პოლიტიკურად 

ანტირუსეთულ კავშირში, რადგან აშშ-ისთვის არახელსაყრელია უკრაინის რუსეთთან 

ეკონომიკური თანამშრომლობის გაგრძელება. 

სუუამის ფარგლებში მიღწეული შეთანხმებები თანამშრომლობის შესახებ 

მაშინვე იქნა მოწონებული ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის 

ორგანიზაციის - ОБСЕ-ს (OSCE: ინგლ. Organization for Security and Co-operation in Europe, 

ფრ.. Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe)  მიერ. 2000 წლის სექტემბერში 

ათასწლეულის სამიტის მსვლელობისას გაერომ მიიღო მემორანდუმი, რომელიც 

არეგულირებდა სუუამის შექმნის მიზნებსა და საქმიანობას. 

2001 წელს სუუამმა მიიღო საერთაშორისო რეგიონული ორგანიზაციის სტატუსი. 

2003 წელს გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ შესთავაზა სუუამს მონაწილეობა თავის 

მუშაობაში დამკვირვებლის სახით. 

2001 წლის 6-7 ივნისს იალტაში სამიტზე ხელი მოეწერა გაერთიანების წესდებას. 

ამ გაერთიანების განმასხვავებელი თავისებურებაა _ სუუამი მკაცრი გაგებით არ 

გვევლინება საინტეგრაციო ეკონომიკურ გაერთიანებად, არის რა არაფორმალური 

სტრუქტურა, რომელიც ორიენტირებულია დიდწილად ურთიერთქმედების 

პოლიტიკურ შემადგენელზე. 

სუუამის ფარგლებში თანამშრომლობის ერთ-ერთ ვექტორად დეკლარირებული 

იყო ეკონომიკური. თუმცა, მიუხედავად შეთანხმებისა თავისუფალი სავაჭრო ზონის 

შექმნის შესახებ, რომელსაც ხელი მოეწერა 2003 წელს, ხოლო შემდეგ 2006 წელსაც, იგი 

დღემდე არ შექმნილა. თუმცა უკრაინა, როგორც გაერთიანების უმსხვილესი 

ეკონომიკა, დაინტერესებულია თავისი ექსპორტის გაფართოებაში პარტნიორ-

ქვეყნებში და მათგან იმპორტში, უპირველესად ნედლეული მასალების. 
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სუუამის სახელმწიფოთა საერთო ეკონომიკური ინტერესები უფრო მეტად 

კონცენტრირებულია კასპიისპირა ენერგომატარებლების ტრანსპორტირების 

საკითხთა ირგვლივ და ახალი სატრანზიტო მარშრუტების გაყვანით კავკასიის 

რეგიონზე.  

გაერთიანების წევრ-ქვეყნებს სურთ რუსეთის ენერგეტიკული ალტერნატივის 

შექმნა. 

2006 წლის ივნისში გაიხსნა ნავთობსადენი ბაქო-თბილის-ჯეიჰანი (ამ 

შემთხვევაში სატრანზიტო ქვეყანა იყო საქართველო, რომელიც იღებდა თავის 

პროცენტს ტრანსპორტირების გამო). ექსპერტთა შეფასებით, ბაქოს ნავთობის მარაგი 

შეიძლება არ ყოფნოდა ამ პროექტს, ვინაიდან უკვე დღეს ქვეყანა ნავთობის 

იმპორტირებას ახდენს რუსეთიდან (აზერბაიჯანის ნავთობის საერთო მარაგია 7 

მლრდ ტონა). გარანტირებულად რენტაბელური ეს პროექტი შეიძლება მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში გახდეს, თუკი მას შეუერთდება ყაზახეთი ტრანსკასპიის ნავთობსადენის 

მშენებლობით, რადგან ეს უკანასკნელი არაა  სუამის წევრი. 2007 წელს იგეგმებოდა 

ევროპაში გაზის მიწოდება შაჰ-დენიზის აზერბაიჯანული საბადოდან გაზსადენით 

ბაქო-თბილისი-ერზრუმი.  

მიზეზები, რომლებმაც უბიძგა ქვეყნებს, შეექმნათ ეს გაერთიანება: 

 გლობალიზაციის პირობებში პოსტსაბჭოთა სივრცეში 

დეზინტეგრაციულმა პროცესებმა განაპირობა სახელმწიფოთა 

შეშფოთება თავიანთი ეკონომიკური უსაფრთხოების გამო, რაც 

ვლინდება მათი ძალისხმევის გააქტიურებაში თანამშრომლობის 

ახალი უფრო ეფექტიანი გზების ძიებაში; 

 ისტორიული, ეკონომიკური, სოციალური ერთიანობა სსრკ-ის 

ფარგლებში და სპეციალიზაცია საერთაშორისო შრომის 

განაწილებაში; 

 დსთ-ის საორგანიზაციო სტრუქტურების უსუსურობა, როგორც 

ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების ინტეგრაციული გაერთიანება; 

მათი განახლების უუნარობა; დსთ-ის ფუნქციონირება, როგორც 

პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოების კონსულტაციებისა და 

ურთიერთქმედების ასიმეტრიული მექანიზმის. თუმცა ახლად 
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წარმოქმნილი სახელმწიფოები საჭიროებს ურთიერთქმედების უფრო 

რეალურ და ეფექტიან საშუალებებს; 

 ახალი სახელმწიფო-პარტნიორებისა და მოკავშირეების ძიება 

უპირატესად პრაგმატული სახელმწიფოთაშორისი კავშირების 

განვითარების გზაზე; 

 სახელმწიფოთა სწრაფვა ისარგებლონ თავიანთი ხელსაყრელი 

გეოგრაფიული მდებარეობის უპირატესობით, განსაკუთრებით, როცა 

საუბარია ახალი სატრანზიტო სატრანსპორტო-ენერგეტიკული 

მარშრუტების ფორმირებაზე, რომლებსაც ევროპიდან 

აღმოსავლეთისკენ მივყავართ, ინდოეთში, აზია-წყნარი ოკეანის 

რეგიონებში.   

 მიზანი ყველასთვის ერთია _ აქტიური მონაწილეების სახით ჩაერთონ მასშტაბურ 

ინტეგრაციულ პროცესებში ხაზით ევროპა-კავკასია-ცენტრალური აზია. ეს ქმნის 

საიმედო გეოეკონომიკურ საფუძველს რეგიონული დაჯგუფების ქვეყნების 

კოოპერირებისთვის საკუტარი ინტერესების ერთობლივი წაწევისთვის. არსებობს 

ობიექტური მოთხოვნილება სახელმწიფოთა ურთიერთქმედების ორგანიზაციაში 

სატრანსპორტო მარშრუტების განვითარებისა და ექსპლოატაციისთვის, მათი 

უსაფრთხოების ერთობლივი მექანიზმების ფორმირებაში, რომელიც ასევე მოიცავს 

სამხედრო-პოლიტიკურ და ეკოლოგიურ ასპექტებს. 

2003 წელს უზბეკეთმა შეაჩერა თავისი წევრობა ორგანიზაციაში „გაერთიანების 

ჭარბი პოლიტიზაციისა“ და „ეკონომიკური შემადგენლის რეალიზაციის 

უქონლობის“ გამო, ხოლო 2005 წლის აპრილში განაცხადა ამ ორგანიზაციიდან 

გასვლის თაობაზე. რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ისლამ კარიმოვმა ხელი მოაწერა 

კანონს „სუუამის სახელმწიფო-მონაწილეების კონვენციის დენონსაციის შესახებ 

ურთიერთდახმარებაზე საკონსულო საკითხებზე“. 27 იანვარს ეს დოკუმენტი მიიღო 

ქვეყნის პარლამენტის ქვედა პალატამ, ხოლო 2006 წლის 25 თებერვალს მოიწონა 

სენატმა. ამჟამად გაერთიანებაში შედის: საქართველო, უკრაინა, აზერბაიჯანი და 

მოლდავეთი. 
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სუუამი პრაქტიკულად უმოქმედოდ იყო მრავალი წლის განმავლობაში. 

მაგალითად, იალტაში (2004) ორგანიზაციის თათბირზე მონაწილეობდა მხოლოდ 

ორი ლიდერი ხუთიდან. მისი აქტივიზაციის პროცესი დაიწყო „ნარინჯისფერი 

რევოლუციის“ შემდეგ უკრაინაში, 2005 წლის თებერვალ-მარტში, ორმხრივი 

შეხვედრების დონეზე უკრაინის, საქართველოსა და მოლდავეთის ლიდერებს შორის.  

2005 წლიდან სუამი განიხილებოდა CSTO-ს (The Collective Security Treaty 

Organization (CSTO; Russian: Организация Договора о коллективной 

безопасности, romanized: Organizatsiya Dogovora o kollektivnoy bezopasnosti) საკვანძო 

საპირწონე, ამიტომ ორგანიზაციაში აქცენტი კეთდებოდა სამხედრო-პოლიტიკურ 

თანამშრომლობაზე.  უკრაინა კი დიდხანს განიხილავდა სუამს ევროინტეგრაციის 

კონტექსტში და როგორც პლაცდარმი „დემოკრატიული ფასეულობების“ 

გასავრცელებლად დსთ-ის სხვა ქვეყნებზე. სუამის დამახასიათებელი 

თავისებურებები: ორიენტაცია ევროპულ და საერთაშორისო სტრუქტურებზე; 

ინტეგრაციული პროცესების აქტივიზაცია ევროპულ ქვეყნებთან; რუსეთზე 

ეკონომიკური და ენერგეტიკული დამოკიდებულების შესუსტებისკენ სწრაფვა. 

კიევის სამიტის მსვლელობაში, 2006 წელს, სუამმა მიიღო სახელწოდება 

„ორგანიზაცია დემოკრატიისა და ეკონომიკური განვითარებისთვის“. უკრაინა 

პრეზიდენტ ვ. იუშჩენკოს სახით სუამს, როგორც რეგიონულ გაერთიანებას, 

განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობდა, რადგან იგი უკრაინის წინაშე ხსნიდა 

რეგიონული ლიდერის სახით განმტკიცების პერსპექტივას. 

 

7.4. შავი ზღვის  ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაცია: 

ურთიერთქმედების ძირითადი მიმართულებები 

 1992 წლის 25 ივნისს შავი ზღვის აუზის 11 ქვეყნის: ალბანეთი, სომხეთი, 

აზერბაიჯანი, ბულგარეთი, საქართველო, საბერძნეთი, მოლდოვა, რუმინეთი, 

რუსეთის ფედერაცია, თურქეთი და უკრაინა (სერბეთი შეუერთდა 2004 წლიდან) 

სახელმწიფო და მთავრობათა მეთაურებმა, ევროპაში მიმდინარე მოვლენათა სწრაფი 

ცვლილებების გათვალისწინებით, ბოსფორის განცხადების მიღებითა და 

სტამბოლის დეკლარაციის ხელმოწერით საფუძველი ჩაუყარეს შავი ზღვის 

https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Romanization_of_Russian
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ეკონომიკურ თანამშრომლობას (BSEC), რასაც საფუძვლად დაედო ჰელსინკის 

დასკვნით აქტში, ევროპაში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის 

(OSCE) მიერ მიღებულ დოკუმენტებში და საერთაშორისო სამართლის სხვა 

საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპები. 

 BSEC-ის მთავარ მიზნებს წარმოადგენდა რეგიონის ეკონომიკური 

განვითარება და სტაბილურობა, წევრი ქვეყნების ხალხის კეთილდღეობა და შავი 

ზღვის სივრცეში დემოკრატიული პროცესების ხელშეწყობა. 

 უნდა აღინიშნოს, რომ 15 წლის განმავლობაში BSEC-მა დაამტკიცა თავისი 

სიცოცხლისუნარიანობა, მოახდინა თანამშრომლობის მნიშვნელოვანი პრინციპების 

ინიცირება და თავისი წვლილი შეიტანა რეგიონის განვითარებაში. BSEC-მა 

გაზარდა თავისი როლი რეგიონალურ საკითხებში და მოახერხა რეგიონალური 

ინიციატივიდან საერთაშორისო რეგიონალურ ეკონომიკურ ორგანიზაციად 

გარდაქმნა.BSEC-ის არსებობის მანძილზე შეიქმნა ორგანიზაციის სრულფასოვანი 

საქმიანობისათვის საჭირო შემდეგი სტრუქტურები და ინსტიტუტები: 

 BSEC-ის გადაწყვეტილების მიმღები მთავარი რეგულარული ორგანო - 

საგარეო საქმეთა მინისტრთა საბჭო (CMFA), რომლის სხდომასაც, მომზადების 

მიზნით, წინ უსწრებს უფროსი თანამდებობის პირთა კომიტეტის (SOM) შეხვედრა. 

შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის მუდმივმოქმედი 

საერთაშორისო სამდივნო (BSEC PERMIS), რომლის შტაბ-ბინა მდებარეობს ქ. 

სტამბოლში და რომელიც ახორციელებს დიდი მოცულობის საქმიანობას 

ორგანიზაციის წარმატებული ფუნქციონირების მიზნით. BSEC-ის ამჟამინდელ 

გენერალურ მდივანს წარმოადგენს ელჩი, ბ-ნი ლეონიდას ქრიზანტოპულოსი 

(საბერძნეთი). 

შავი ზღვის  ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაცია -BSEC (Organization of 

Black Economic Cooperation, BSEC) შეიქმნა 1992 წლის 25 ივნისს და გვევლინება 

მთავრობათაშორის სახელმწიფოთაშორის ეკონომიკურ ორგანიზაციად, რომელიც 

აერთიანებს შავიზღვისპირა და სამხრეთ ბალკანეთის სახელმწიფოებს. BSEC-ის 

შემადგენლობაში დღესდღეობით შედის: აზერბაიჯანი, ალბანეთი, სომხეთი, 
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ბულგარეთი, საბერძნეთი, საქართველო, მოლდავეთი, რუსეთი, რუმინეთი, სერბეთი, 

თურქეთი, უკრაინა და ჩერნოგორია.  

ამ რეგიონის ქვეყნები მკვეთრად განსხვავდება სოციალურ-ეკონომიკური 

განვითარების დონით. BSEC -ის ერთობლივ მშპ-ში 50%-ზე მეტი შეაქვს რუსეთს, 

თუმცა 1 სულზე შემოსავლის მიხედვით იგი საბერძნეთს ჩამორჩება 3-ზე მეტად. 

მიუხედავად ამისა, მათ მიერ შემუშავდა ურთიერთთანამშრომლობის რიგი 

მიმართულებები, რომლებიც მოიცავს  ურთიერთვაჭრობას; საინვესტიციო 

თანამშრომლობას; კოოპერაციულ ურთიერთქმედებას ტრანსპორტის, ენერგეტიკის, 

ტურიზმის, ბიზნეს-მომსახურების, ლოჯისტიკის და სხვა სფეროებში. მთლიანობაში 

BSEC -ში მუშავდება 60 პროექტი, რომლებიც ნაწილობრივ ფინანსდება 1999 წელს 

შექმნილი ვაჭრობისა და განვითარების შავიზღვისპირა ბანკის ხარჯზე. 

1997 წლიდან ქვეყნების მიერ აგრეთვე მუშავდებოდა თავისუფალი სავაჭრო 

ზონის შექმნის გეგმა BSEC -ის ფარგლებში, იგი გათვლილი იყო 2011 წლამდე. მაგრამ 

ჯერჯერობით BSEC -ის წევრი-ქვეყნების ერთობლივი საქონელბრუნვა არ აჭარბებს 

17%-ს, რაც არ შეესაბამება ორგანიზაციის ინტერესებს, რომელიც ფლობს 

მნიშვნელოვან როგორც სავაჭრო, ისე საწარმოო და საინვესტიციო პოტენციალს. 

ჯერჯერობით შენარჩუნებულია წევრი-ქვეყნების მეურნეობათა სუსტი 

კომპლიმენტარულობა. არსებული დისპროპორციის აღმოსაფხვრელად 2008 წლიდან 

რეალიზდება ვაჭრობისა და ინვესტიციების წახალისების პროგრამა შავიზღვისპირა 

აუზის ქვეყნებს შორის, პროგრამა შემუშავდა გაეროს განვითარების პროგრამის 

(UNDP), BSEC -ისა და განვითარების სომხური სააგენტოს ხელშეწყობით. 

 

დასკვნა 

1. რუსეთის ფედერაციის ( რფ ) და ბელორუსიის კავშირის, სამი სახელმწიფოს 

საბაჟო კავშირისა და სხვა ინტეგრაციული გაერთიანებების წარმოქმნა 

პოსტსაბჭოთა სივრცეში მოწმობს სახელმწიფოთა ძალისხმევის ზრდას ახალი, 

თანამედროვე რეალიებისთვის საინტეგრაციო ურთიერთქმედების უფრო 

ადეკვატური ფორმების დამკვიდრების მიმართულებით. ამავდროულად ეს 
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მეტყველებს, რომ მონაწილე-ქვეყნების ინტერესებზე სავსებით მორგებული 

ინტეგრაციის მექანიზმი ჯერჯერობით აღმოჩენილი არაა. თანამეგობრობის 

სახელმწიფოები აგრეთვე მონაწილეობენ რეგიონისგარეთა საინტეგრაციო 

ინიციატივებში. 

2. ყველა საინტეგრაციო რეგიონული ეკონომიკური გაერთიანება დსთ-ის 

ფარგლებში (სუამის გარდა) მიზნად ისახავს ამა თუ იმ ზომით აღადგინოს 

(გააძლიეროს) პოსტსაბჭოთა სივრცეში ეკონომიკური ურთიერთქმედება, 

რომელიც ემყარება ისტორიულ, ეკონომიკურ და სხვა ფაქტორებს. 

საინტეგრაციო პროცესის საფუძველია ქვეყნების მრავალმხრივი 

თანამშრომლობის ინტერესთა და სარგებელთა თანხვედრა. 

3. დღესდღეობით პოსტსაბჭოთა სივრცეში ყველაზე სწრაფი ტემპით ვითარდება 

ევრაზიული ეკონომიკური გაერთიანება, რომელიც დაბალანსებული და 

ურთიერთხელსაყრელი ეკონომიკური ურთიერთობების, საბაჟო კავშირის 

ფორმირებისა და ერთიანი ეკონომიკური სივრცის ჩამოყალიბებისთვის 

პირობების შექმნის ეტაპზეა. მრავალი სახელმწიფოთაშორისი დოკუმენტი 

ძალაში შევიდა, განისაზღვრა ურთიერთქმედების და გადაწყვეტილებათა 

ერთობლივი ძიების მექანიზმი, მოწესრიგდა თავისუფალი სავაჭრო ზონის 

ფუნქციონირება. ЕвразЭС-ის ქვეყნების სოციალურ-ეკონომიკურ 

განვითარებაში ჭარბობს დადებითი ტენდენციები. სახელმწიფოები 

ეკონომიკურ ზრდას განიცდის. ქვეყნების ინტეგრაცია კი ერთ-ერთი 

საშუალებაა დაჩქარდეს ეს ეკონომიკური ზრდა. თუმცა ЕвразЭС-ის 

ინტეგრაციული პოტენციალი გამოიყენება არასრულად. 

4. პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოების ურთიერთდამოკიდებულების მაღალი 

ხარისხი, თითოეული ქვეყნის ეკონომიკური პოტენციალის ეფექტიანი 

გამოყენების შესაძლებლობა მხოლოდ ერთობლივი გამართული მუშაობის 

პირობებში, წარმოებათა ტექნოლოგიური ერთიანობა, რომელიც ემყარება 

მრავალი საწარმოს მჭიდრო კოოპერაციულ კავშირებს, საერთო ან 

დაკავშირებული სატრანსპორტო კომუნიკაციები, სწრაფვა შეინარჩუნოს და 

გააფართოოს თითოეული ქვეყნის ყოფნა ერთმანეთის ბაზრებზე 
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განსაზღვრავს ერთიანი ეკონომიკური სივრცის შექმნის აუცილებლობასა და 

შესაძლებლობას.   

იმავდროულად მრავალი საინტეგრაციო ბლოკისა და სტრუქტურის შექმნა 

პოსტსაბჭოთა სივრცეში ხელს უშლის მსხვილი რეგიონული ბაზრის შექმნას.  

ინტეგრაციულ პროცესებს ართულებს სერიოზული დისპროპორციები დსთ-ის 

ტერიტორიაზე. ისინი, უპირველეს ყოვლისა, გამოიხატება მომპოვებელი 

მრეწველობის ჰიპერტროფიული განვითარებითა და ექსპორტის ნედლეულის 

ორიენტაციით. 

დსთ-ის მონაწილე სახელმწიფოთა მსოფლიო ბაზრებზე გლობალური 

კონკურენციისთვის წინააღმდეგობის ერთ-ერთი საშუალებაა მეცნიერებატევადი 

წარმოებების განვითარება და პირობების შექმნა ეროვნულ ინოვაციურ სისტემათა 

ფორმირებისთვის, რაც ხელს უწყობს ქვეყნებს შორის წინააღმდეგობათა გადალახვას.   
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თემა 8.  ამერიკის ინტეგრაციული გაერთიანებები 

8.1. საინტეგრაციო პროცესების განვითარება ჩრდილოამერიკულ 

თავისუფალი ვაჭრობის ზონაში (NAFTA) 

8.1.1. ნაფტას შექმნის წანამძღვრები და ისტორია 

 

ამერიკის კონტინენტზე ყველაზე განვითარებული საინტეგრაციო ჯგუფია 

ჩრდილოამერიკული თავისუფალი ვაჭრობის ზონა, NAFTA, „ ნაფტა“ (North American 

Free Trade Area - NAFTA10), რომელიც 1992 წელს შექმნეს აშშ-მა, კანადამ და მექსიკამ. 

გაერთიანება _ მსოფლიოში ერთ-ერთი უმსხვილესი რეგიონული თავისუფალი 

სავაჭრო ზონაა 21,78 მლნ კმ2 ტერიტორიით, 450 მლნ ადამიანის მოსახლეობით და 

ერთობლივი მშპ-ით დაახლოებით 16,5 ტრლნ აშშ დოლარით 2008 წელს 

(ფორმირების მომენტისთვის შესაბამისად - 390 მლნ კაცი და 8,04 ტრლნ დოლარი). 

8.1.2. ნაფტას მიზნები და ამოცანები, მათი რეალიზაციის მექანიზმები 

 

გაერთიანებას აქვს როგორც საერთო, ისე სპეციფიკური (ქვეყნების მიხედვით) 

მიზნები და ამოცანები. საერთო მიზნებია: თავისუფალი სავაჭრო ზონის ფორმირება 

და მომსახურების, საქონლისა და კაპიტალის თავისუფალი მოძრაობის 

უზრუნველყოფა 15 წლის განმავლობაში ყველა სახის სავაჭრო და საინვესტიციო 

შეზღუდვის ლიკვიდაციის გზით. 

გაერთიანების ამოცანები: ეროვნული კონკურენტუნარიანობის ამაღლება; 

მასშტაბის ეკონომიკის უპირატესობათა გამოყენება; ტრანსაქციური დანახარჯების 

შემცირება; პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ნაკადის სტიმულირება; 

ეროვნული მწარმოებლების ფინანსებთან, შრომით და მატერიალურ რესურსებთან 

უფრო ფართო დაშვება, ასევე უფრო ტევად ბაზრებთან მეზობელი ქვეყნების ხარჯზე; 

მსოფლიო ბაზარზე პოზიციების გაძლიერება. ქვეყნები ისწაფოდნენ 

ჩამოეყალიბებინათ სასურველი საგარეოპოლიტიკური გარემო და გაეერთიანებინათ 

თავიანთი ძალისხმევა გლობალიზაციის გამოწვევებთან საბრძოლველად. 

                                                             
10 იხ.: www.nafta.org _ NAFTA-ს ოფიციალური საიტი . 

http://www.nafta.org/
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ნაფტაში, გარდა ზემოაღნიშნული საერთო ეკონომიკური ამოცანებისა, ფრიად 

მნიშვნელოვანია თითოეული მონაწილე ქვეყნის განსაკუთრებული მიზნები 

(გრძელვადიანი სტრატეგიული და მოჯკლევადიანი ტაქტიკური). 

აშშ-ისთვის ასეთებია: 

 GATT -ის General Agreement on Tariffs and Trade, GATT ფარგლებში მიღებული 

შემდგომი სავაჭრო ლიბერალიზაცია; 

 მექსიკის ეკონომიკის გაძლიერება და სტაბილიზაცია იქ თავისუფალი 

საინვესტიციო რეჟიმის შესაქმნელად, აშშ-ისთვის მექსიკაში იაფ შრომით 

და ნავთობის რესურსებთან წვდომის მიღება, მექსიკიდან აშშ-ში 

არალეგალური იმიგრაციის პოლიტიკური პრობლემების გადაჭრის 

შესაძლებლობა, განმტკიცება მექსიკის და ლათინური ამერიკის სხვა 

სახელმწიფოების  ბაზრებზე; 

 შესაძლებლობა დაითანხმო კანადა მიიღოს ზოგიერთი პირობა, 

რომლებსაც ვერ მიაღწია ვაჭრობის წახალისების ორგანოში (TPA- Trade 

Promosion Authority) მოლაპარაკებებში ინტელექტუალური საკუთრების 

და სასოფლო-სამეურნეო მიწოდებათა რეგულირებაზე დებულებების 

შესახებ; 

 რეგიონში საბაზროდ ორიენტირებული დემოკრატიის შექმნა 

შეერთებული შტატების მეთაურობით, შეერთებული შტატების არა 

მარტო გეოეკონომიკური, არამედ გეოპოლიტიკური სიძლიერის შეზრდა; 

 ევროპასა და აზიაში პარტნიორთა დაყოლიება ურუგვაის რაუნდის 

მოლაპარაკებებზე კომპრომისისთვის ნაფტას შეთანხმების ფორსირებით 

და სხვ. 

კანადის განსაკუთრებული მიზნებია: 

 ვაჭრობის ლიბერალიზაციაზე იმ შეთანხმების უკვე მიღწეული შედეგების 

გარანტიები და გაძლიერება, რაც ადრე დადებული იყო აშშ-სთან, ე.ი. აშშ-

ის ბაზრებზე დაშვების გაფართოება და ასეთი დაშვების განჭვრეტა; 

 TPA -ის პირობების გაუმჯობესება; 

 მექსიკურ ბაზარზე როგორც საქონლის (მექსიკურ ბაზარზე საშუალო 

ტარიფი იმპორტზე იყო შედარებით მაღალი), ისე კაპიტალის შეღწევის 
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განხორციელება, შემდგომ კი _ ლათინური ამერიკის ქვეყნების 

ბაზრებზეც; 

 კანადის მიმზიდველობის გაზრდა ინვესტორებისთვის, უპირველესად 

ამერიკელებისთვის; 

 შიდაეკონომიკური რეფორმების განხორციელება, ეკონომიკის 

რესტრუქტურიზაცია სახელმწიფოთა ჩარევის შესუსტებით და საბაზრო 

ძალების თავისუფალი მოქმედების გაძლიერებით (ინდუსტრიული 

პოლიტიკის ნეოლიბერალური ფორმის გამოყენების სტრატეგია 

ჩამოყალიბდა 1982 წელს). 

კანადის დაინტერესებულობა ამერიკულ ბაზარზე შეღწევის გაფართოებასა და 

დიდ უსაფრთხოებაზე შიდაეკონომიკური ზრდის მიზნით TPA-ზე (1988) 

მოლაპარაკებების ძირითადი მიზეზი. მექსიკური ინიციატივა რეალურ საფრთხედ 

წარმოუდგებოდა კანადის პრივილეგიურ დაშვებას ამერიკულ ბაზარზე. 

 

მექსიკის განსაკუთრებული მიზნები: 

 ამერიკულ ბაზარზე გარანტირებული დაშვება (შეღწევა), რომელიც 

შთანთქავს მთელი მექსიკური ექსპორტის დაახლოებით 80%-ს, ასევე 

კანადის ბაზარს;  

 სასურველი საინვესტიციო კლიმატის შექმნა და უცხოური ინვესტიციების 

ნაკადის ზრდა, მათ შორის ლათინოამერიკული ქვეყნებიდან; 

 ეკონომიკის მოდერნიზაციის და ნეოლიბერალური რეფორმების 

განხორციელება, განვითარების იმპორტშემცვლელ სტრატეგიაზე უარი, 

მათ შორის  მნიშვნელოვანი გარე მხარდაჭერის ხარჯზე; 

 აშშ-ისა და კანადის ახალ ტექნოლოგიებსა და ბუნებრივ რესურსებზე 

წვდომის შესაძლებლობა; 

 სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესი, დასაქმების ზრდა. 

შეთანხმება NAFTA-ს (ეკ-ისგან განსხვავებით) შექმნაზე არ ვარაუდობდა მუდმივ 

საფუძველზე, საერთო ბიუჯეტზე და ა.შ. მოქმედი ზეეროვნული ორგანოების 

ფორმირებას. იმავდროულად ქვეყნები არ უარყოფენ ზეეროვნული სტრუქტურების 
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შექმნის შესაძლებლობას მომავალში საჭიროების შემთხვევაში. ყოველწლიურად 

იმართება კანადის, აშშ-ისა და მექსიკის ლიდერების სამმხრივი სამიტები. 

ნაფტა გულდასმით არეგულირებს (რეგლამენტირებას ახდენს) სამეწარმეო 

საქმიანობის შემდეგ ასპექტებს ჩრდილოეთ ამერიკის ფარგლებში: დაშვებას 

ბაზრებთან;  ინვესტიციებს; გარანტიებს; მომსახურებებს; ინტელექტუალური 

საკუთრების უფლებებს; სახელმწიფო შესყიდვებს; სტანდარტების დაცვასთან 

დაკავშირებულ ზომებს; დროებით შესვლას ბიზნესმენებისთვის; ინსტიტუციური 

სტრუქტურის დახმარებით დავათა გადაჭრა.    

მიღებულია დამატებითი შეთანხმებები ეკოლოგიურ და შომით 

თანამშრომლობაზე, რომელიც აფართოებს შეტანხმებათა წრეს და გვიჩვენებს 

დაინტერესებული ჯგუფების _ პროფკავშირების და სამი მონაწილე ქვეყნის 

ეკოლოგიური ორგანიზაციების _ გარკვეულ გავლენას. პირველ _ ჩრდილოამერიკულ 

შეთანხმებაში  გარემოს სფეროში თანამშრომლობაზე (North American Agreement on 

Environmental Cooperation, NAAEC11) _ დადგენილია ეკოლოგიური სტანდარტები, მათ 

დაცვაზე კონტროლის წესები და დავების გადაწყვეტა; 1993 წელს დაფუძნდა ნაფტას 

ეკოლოგიური თანამშრომლობის კომისია, რომლის ფარგლებშიც მოქმედებენ მუშა 

ჯგუფები სექტორების მიხედვით, მაგალითად, სახიფათო პროდუქტების 

ტრანსპორტირებაზე. ეს ეკოლოგიური დებულებები ამჟამად  შეიძლება სანიმუშოდ 

ჩაითვალოს რეგიონული ეკონომიკური შეთანხმებებისთვის. მეორე _ 

ჩრდილოამერიკულ შეთანხმებას შრომით თანამშრომლობაზე (NAALC - North 

American Agreement on Labour Cooperation12) _ მიზნად ისახავს „ახალი 

შესაძლებლობების შექმნას შრომის პირობების გაუმჯობესებისა და დასაქმების და 

სასიცოცხლო სტანდარტებისთვის“, აგრეთვე „მშრომელთა უფლებების დაცვის, 

გაძლიერებისა და განვითარებისთვის ნაფტას რეგიონის ფარგლებში“.  

ნაფტამ გააფართოვა თავის წევრთა ვალდებულებების წრე, რომელიც მოიცავს 

სახელმწიფო პოლიტიკის მრავალ სფეროს და ღრმად აღწევს სამართლებრივ და 

ადმინისტრაციულ სისტემაშიც კი. ასე განსაზღვრავს შეთანხმება წევრი-ქვეყნების 

                                                             
11 См.: North American Agreement on Environmental Cooperation // http://www. 
naaec.gc.ca/english 
12 North American Agreement on Labour Cooperation /About The NAALS/ Preamble / 
http://www.naalc.org/ 
 

http://www/
http://www.naalc.org/
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ქცევის ძირითად წესებსა და ურთიერთობთა რეგულირების ნორმებს, გარკვეულ 

ზემოქმედებას ახდენს მათ კანონმდებლობაზე. ნაფტას ნორმატიული სისტემის 

დაკისრებამ სამ სახელმწიფოზე მზარდი გლობალური კონკურენციის პირობებში 

საშუალება მისცა ჩრდილოამერიკულ ტნკ-ებს დაეტვირთათ თავიანთი ფილიალების 

ცარიელი სიმძლავრეები და მოეხდინათ ოპერაციათა რესტრუქტურიზება ერთიანი 

კონტინენტური ბაზრის მომსახურებაზე. ნაფტა ჩრდილოამერიკული ფირმებისა და 

საწარმოებისთვის მოქმედებს როგორც პირველხარისხოვანი მნიშვნელობის 

„ეკონომიკური კონსტრუქცია“. ეს შეთანხმება უზრუნველყოფს უფლებებსა და 

მექანიზმებს, რომელთაც ანიჭებს კორპორაციულ კაპიტალს დიდ მოქნილობასა და 

მობილურობას რეგიონის ფარგლებში. შეიქმნა განხილვის სპეციალური მექანიზმი 

როგორც სახელმწიფოთაშორისი სავაჭრო კონფლიქტების, ისე კორპორაციული 

დავების სპეციალურ ფორუმებზე კორპორაციებისა და მთავრობებისთვის. სამივე 

ქვეყნის მთავრობა იზიდავს უცხოურ ინვესტიციებს გადასახადების შემცირებით, 

სპეციალური რეგულირებით. კრძალავს რა დისკრიმინაციას 

ურთიერთინვესტიციებზე, ნაფტა ადგენს პროტექციონისტულ წესებს 

კონტინენტისგარეთა მწარმოებლებზე (კერძოდ, საფეიქრო მრეწველობასა და 

მანქანათმშენებლობაში). 

კონტინენტური ეკონომიკური რეჟიმის ევოლუციაზე ზემოქმედებას ახდენს 

წესები და სტანდარტები, რომლებიც შეთანხმებული იყო ნაფტას ფარგლებს გარეთ, 

მაგალითად, მსო-ში. კონტინენტური და მრავალმხრივი მოლაპარაკებების 

კომბინირებული გავლენის შედეგად  წარმოიშვა უფრო მაღალი ხარისხის 

ჰარმონიზაცია სამ ჩრდილოამერიკულ პარტნიორს შორის. 

ვარაუდობდნენ, რომ ნაფტას ფარგლებში ცალკეულ სფეროებში მოხდებოდა 

თავისებური რეგიონული შრომის დანაწილება. ჩრდილოეთ ამერიკის ცვალებად 

ეკონომიკურ სივრცეში არსებული ქვეყანათაშორისი განსხვავება რამდენადმე 

კორექტირდება იმით, რომ აშშ უზრუნველყოფს ტექნოლოგიურ, ინდუსტრიულ და 

საინფორმაციო საფუძველს. მექსიკა აწვდის ნედლეულს (ნავთობს) და იაფ მუშახელს 

ერთდროულად დიდ და დაბალშემოსავლიან სამომხმარებლო ბაზართან ერთად. 

კანადა _  ბუნებრივ რესურსებს, ფინანსურ უზრუნველყოფას და ზოგიერთ 

სამრეწველო სიმძლავრეთარც ისე დიდ საშუალოშემოსავლიან ბაზართან ერთად. 
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დასკვნა 

 

       1. NAFTA -ჩრდილოეთ ამერიკის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება (ინგლ. 

North American Free Trade Agreement, NAFTA, კომპლექსური რეგიონული შეთანხმება, 

რომელიც აერთიანებს სხვადასხვა ეკონომიკური, სოციალური და პოლიტიკური 

განვითარების დონის სამ ქვეყანას; არეგულირებს მათ ურთიერთობებს სხვადასხვა 

ასპექტში _ საქონლითა და მომსახურებით ვაჭრობაში, ინვესტიციურ 

თანამშრომლობაში, ინტელექტუალური საკუთრების დაცვაში, ეკოლოგიაში. 

შეთანხმებას ხელი მოაწერეს 1994 წელს სავაჭრო ბარიერების მცურავი შემცირების 

მიზნით აშშ-ის, კანადისა და მექსიკის ეკონომიკათა სხვადასხვა დარგში საქონლის 

და მომსახურების შეღწევის უზრუნველყოფისა და შემსუბუქებისთვის მონაწილე-

ქვეყნების ბაზრებზე, რაც ფორმალურად ნიშნავდა ერთიან კონტინენტურ 

თავისუფალ სავაჭრო სისტემას.   ნაფტა _ თავისუფალი ვაჭრობის ზონა, რომლის 

ყველა ძალისხმევა ვრცელდება მხოლოდ ნაფტას წევრებზე, ხოლო მესამე ქვეყნების 

მიმართ თითოეული სახელმწიფო დამოუკიდებლად შეიმუშავებს 

საგარეოეკონომიკურ პოლიტიკას. 

2. NAFTA-ში არ არსებობს მუდმივმოქმედი ზეეროვნული ორგანოები. როგორც წესი, 

ყველა გადაწყვეტილებას იღებენ სახელმწიფო-პარტნიორთა უმაღლესი 

თანამდებობის პირები. შეთანხმების ძირითადი დებულებები დადის საქონლითა და 

მომსახურებით ვაჭრობაში სატარიფო ბარიერების აღკვეთამდე აშშ-სა, კანადასა და 

მექსიკას შორის. 

3. NAFTA-ს შეთანხმებამ კონსტრუქციული გავლენა მოახდინა წევრი-ქვეყნების 

ეკონომიკურ ურთიერთკავშირზე. შეთანხმების მოქმედება მიმართულია 

ურთიერთობათა ლიბერალიზაციაზე აშშ-სა და მექსიკას შორის, ასევე კანადასა და 

მექსიკას შორის, ვინაიდან ურთიერთობა აშშ-სა და კანადას შორის ლიბერალიზებულ 

იქნა თავისუფალი ვაჭრობის ორმხრივი ზონის ფარგლებში, რომელიც შეიქმნა 1988 

წელს.  
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4. შეთანხმების დებულება საინვესტიციო თანამშრომლობის დარგში ადგენს 

არადისკრიმინაციულ რეჟიმს მონაწილე-ქვეყნების ინვესტორებისთვის საწარმოთა 

შექმნისას (პუი), კომპანიათა შეძენისას, მათი გაფართოებისა და მართვისას. 

ინვესტორებს უფლება აქვთ კაპიტალისა და მოგების რეპატრიაციაზე, სამართლიანი 

კომპენსაციის მიღებაზე ექსპროპრიაციის შემთხვევაში, დავათა რეგულირებაზე 

სამთავრობო არბიტრაჟში. ბარიერთა ასეთმა აღკვეთამ განაპირობა ნაფტას შიგნით 

ინვესტირების მნიშვნელოვანი ზრდა.  

5. NAFTA-ში ინვესტიციათა ძირითადი წყაროებია ტნკ-ებია. მათი საქმიანობა 

კონცენტრირებულია ძირითადად მეცნიერებატევად დარგებში (აშშ-სა და კანადაში) 

და მომპოვებელ მრეწველობაში (მექსიკაში). შეთანხმების მოქმედების შედეგად 

ურთიერთინვესტიციათა მოცულობა 1994 წლიდან 2008 წლამდე გაიზარდა 6-ჯერ. 

საინვესტიციო თანამშრომლობა ხორციელდებოდა სქემით: აშშ - კანადა, აშშ - მექსიკა. 

6. აშშ-ის, კანადისა და მექსიკის ურთიერთინვესტიციათა დარგობრივი სტრუქტურა 

სხვადასხვაგვარია. აშშ-ისა და კანადის ორმხრივი პუი, ისევე როგორც სხვა 

განვითარებული ქვეყნების, ძირითადად თავმოყრილია მომსახურების  _ საბანკო და 

ფინანსურ _ სფეროში, მაშინ, როცა მექსიკაში ეს ქვეყნები უპირატესად საწარმოო 

სექტორის ინვესტირებას ახდენენ. 

7. უპი დადებითად მოქმედებს მიმღები ქვეყნის ეკონომიკაზე მკაფიო და 

გონივრული სამთავრობო პროგრამის შემთხვევაში უცხოელ ინვესტორებთან 

ურთიერთქმედებისას. თუ არ იქნება ასეთი პროგრამა, მაშინ პუი შეიძლება 

ნეგატიურად აისახოს ქვეყნის შემდგომ ეკონომიკურ ზრდაზე. 

8. ინტეგრაცია NAFTA-ს  ფარგლებში მნიშვნელოვანწილად ხელს უწყობდა ვაჭრობის 

განვითარებას, წარმოების სპეციალიზაციასა და თანამედროვე ტექნოლოგიების 

დანერგვას ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორში. შიდაზონალური საქონელბრუნვა 

იზრდებოდა უფრო მაღალი ტემპებით, ვიდრე ვაჭრობა აშშ-ში, კანადასა და მექსიკაში 

სხვა ქვეყნებთან. ნაფტას ხელშეკრულება ხელს უწყობდა აგრეთვე ინტეგრაციის 

პროცესს მომსახურების სფეროში (ფინანსური სექტორი, ვაჭრობა, სატრანსპორტო 

სფერო, ჯანდაცვა და კომუნიკაცია) და ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის 

საკითხებში. 
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9. NAFTA-ს  განვითარების ასიმეტრიულობა მოიცავს მონაწილე-ქვეყნების 

სამრეწველო პოტენციალთა ასიმეტრიას, რომელიც გამომდინარეობს იქიდან, რომ 

აშშ-ზე მოდის მშპ-ის დაახლოებით 85% და სამი ქვეყნის სამრეწველო წარმოება; ასევე 

მაღალგანვითარებულ ქვეყნებსა (აშშ და კანადა) და განვითარებად მექსიკას შორის 

განვითარების დონეებს; ორმხრივ ეკონომიკურ ურთიერთობათა ინტენსივობას (აშშ - 

კანადა, აშშ - მექსიკა); კანადასა და მექსიკას შორის მომწიფებული ეკონომიკური 

ურთიერთობის არარსებობას. 

10. NAFTA-ს  მონაწილეობით ინტეგრაციული პროცესის განვითარების ერთ-ერთი 

პირველი რიგის მიმართულების სახით აშშ განიხილავს ლათინური ამერიკის 

ქვეყნებს. ნაფტა პერსპექტივაში შეიძლება გახდეს ამერიკათშორისი თავისუფალი 

სავაჭრო ზონის მომავალი საფუძველი, რომლის შექმნა ჯერჯერობით გადადებულია. 

დღესდღეობით კარიბის და ცენტრალურამერიკული რეგიონები უფრო 

ინტეგრირებულია ნაფტაში, ვიდრე თავიანთ პარტნიორებთან ჯგუფების მიხედვით 

არა მარტო ვაჭრობის და ფინანსების ხაზით, არამედ საწარმოო ინტეგრაციის უფრო 

ღრმა დონეზე.  

    

                  8.2. ეკონომიკური ინტეგრაცია ლათინოამერიკულ 

კონტინენტზე და მისი ევოლუცია 

8.2.1. ეკონომიკური ინტეგრაციის ევოლუცია ლათინურ ამერიკაში 

და მისი განმსაზღვრელი ფაქტორები 

რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაციის იდეების შემუშავება ლათინური 

ამერიკის ქვეყნებში დაიწყო ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნის 50-იან წლებში, ე.ი. ამ 

კონტინენტის სახელმწიფოები ერთ-ერთი პირველებმა მიმართეს მსოფლიოში 

თანამშრომლობის ამ მიმართულებას. იგი ძლიერდებოდა ლათინოამერიკული 

ქვეყნების სწრაფვით - გაიმეოროს დასავლეთის განვითარების გზა, მიარწიოს მის 

სოციალურ-ეკონომიკურ და ტექნოლოგიურ დონეს, განახორციელოს ეროვნულ 

ეკონომიკათა ინდუსტრიალიზაცია დამწევი განვითარების საფუძველზე. 

თავდაპირველად ლათინურ ამერიკაში ინდუსტრიალიზაცია მიმდინარეობდა 

სახელმწიფოს ხელმძღვანელობით (სახელმწიფო მეწარმეობა) და მზა სამრეწველო 

საქონლის და უცხოური ინვესტიციების იმპორტის შეზღუდვით დასავლეთ 
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ევროპიდან და ჩრდილოეთ ამერიკიდან (დახურული რეგიონალიზმი). ეს იყო 

იმპორტის შემცვლელი ინდუსტრიალიზაცია კონტინენტის ქვეყნების 

დამოკიდებულების შესუსტების მიზნით.  თეორეტიკოსები (რ. პრებიში, ვ.ურკიდი, მ. 

ვიონცეკი და სხვ.) მიიჩნევდნენ, რომ ლათინური ამერიკის ქვეყნების 

მოდერნიზაციის არანაკლებ მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი შეიძლება გახდეს 

რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაცია, ერთიანი საერთო ბაზრის შექმნა ან 

ლათინური ამერიკის ქვეყნების სხვადასხვა სავაჭრო-ეკონომიკური ჯგუფი. ამ 

მიზნით მუშავდებოდა საერთო ლათინოამერიკული თანამშრომლობის სპეციალური 

სქემები, როგორც რეგიონული ეკონომიკის სტრუქტურული გარდაქმნის ბაზა. 

რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაციის დახმარებით ლათინური ამერიკის 

ქვეყნებში ივარაუდებოდა: 

 ეროვნულ ბაზართა სივიწროვის დაძლევა, საბაზრო სივრცის გაფართოება 

ოპტიმალურ ზომებამდე; 

 ეროვნული გადამამუშავებელი მრეწველობის შექმნა იმპორტის 

რეგიონული შეცვლის პოტენციალის გამოყენებით; 

 გეგმაზომიერად, ერთობლივი ძალისხმევით ურთიერთშემვსები 

ეროვნული სამეურნეო კომპლექსების ფორმირება საერთაშორისო 

სპეციალიზაციისა და წარმოების კოოპერირების საფუძველზე; 

 კოლექტიური პროტექციონიზმის უპირატესობათა უზრუნველყოფა; 

 ურთიერთვაჭრობის ინტენსიფიცირება და იმ ინდუსტრიულად 

განვითარებულ ქვეყნებზე დამოკიდებულების შემცირება, რომლებიც 

ჩამორჩენილ პერიფერიას ექსპლოატაციას უწევენ საერთაშორისო 

ვაჭრობის ფასთა მექანიზმით;  

 ინდუსტრიალიზაციის საინვესტიციო შესაძლებლობების გაზრდა 

(უცხოური კაპიტალის ხარჯზე, რომელიც მოიზიდავს გაფართოებულ 

რეგიონულ ბაზრებს); 

 ამ საფუძველზე დაძაბულობის შემცირება საგადასახადო ბალანსებში და 

საგარეო დავალიანების პრობლემის შემსუბუქება; 
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 საინვესტიციო პოლიტიკის კოორდინირება რეგიონული მასშტაბით, 

ფინანსური ფონდების გაერთიანება, გადასანაწილებელი საკომპენსაციო 

მექანიზმების შექმნა.  

ლათინურ ამერიკაში რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაციის პირველი 

მცდელობები (1960-70-იანი წწ. - ინტეგრაციის პირველი ტალღა) იყო 

მრავალრიცხოვანი და მრავალფეროვანი. ამ პერიოდში შეიქმნა ინტეგრაციის 

ლათინოამერიკულ ასოციაციად (LAIA), რომელიც მოგვიანებით გარდაიქმნა   

თავისუფალი ვაჭრობის ლათინოამერიკული ასოციაციად (LAFTA), 

ცენტრალურამერიკული საერთო ბაზარი (MCCA), ანდური კავშირი (AC), კარიბის 

თანამეგობრობა, ლათინოამერიკული ეკონომიკური სისტემა და სხვ. _ სულ 

დაახლოებით 15 გაერთიანება. 

ამ გაერთიანებათა ფარგლებში ქვეყანა-მონაწილეები ახორციელებდნენ 

შეტანხმებულ სავაჭრო პოლიტიკას, აუქმებდნენ საბაჟო გადასახადებს, იღებდნენ 

ორმხრივ და მრავალმხრივ პრეფერენციებს ურთიერთვაჭრობაში, ვითარდებოდა 

კოოპერაცია მრეწველობაში (თვლა-ის ფარგლებში, მაგალითად, 1960-70-იან წლებში 

დაიდო მსგავსი 25 შეთანხმება), სოფლის მეურნეობაში, ენერგეტიკაში, 

ინფრასტრუქტურის დარგში. 

თუმცა მითითებულ პერიოდში ინტეგრაციის მცდელობა არ იყო წარმატებული, 

ვინაიდან: 

 რეგიონის ქვეყნების ეროვნული ეკონომიკები იმთავითვე ყალიბდებოდა 

მეტროპოლიის მოთხოვნათა საფუძველზე, ორიენტირებული იყო 

ექსპორტზე თავიანთი მახასიათებლებით დამთხვეული საქონელი და 

აღმოჩნდა ნაკლებად გამოსადეგი შიდაკონტინენტურ ვაჭრობაში; 

 არ არსებობდა საჭირო სატრანსპორტო კავშირი (შეტყობინება) ქვეყნებს 

შორის; 

 ცუდად იყო განვითარებული საბაზრო მექანიზმები, მათ შორის 

ინტეგრაციული; 

 ქვეყნებს შორის ეკონომიკური განვითარების დონეებში ნარჩუნდებოდა 

ღრმა განსხვავებები, ხოლო სარგებლის განაწილება შიდარეგიონული 
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ბარიერების მოხსნისგან ხდებოდა ძალზე უთანაბროდ, არცთუ იშვიათად 

ნაკლებად განვითარებული პარტნიორების ხარჯზე; 

 არსებობდა მწვავე წინააღმდეგობა ქვეყნებს შორის, მათ რიცხვში 

პოლიტიკური - და საგრძნობი ანტიინტეგრაციული საგარეო გავლენა - 

უპირველეს ყოვლისა, აშშ-ის მხრიდან. 

შედეგად ფორმალურმა ინტეგრაციამ იმძლავრა რეალურზე. სახავდნენ ამბიციურ 

ამოცანებს, მაგრამ ინტეგრაციისთვის მექანიზმები საკმარისად მოქნილი არ იყო, რაც 

ხშირად იწვევდა საინტეგრაციო პროექტების გეგმების ჩავარდნას, იმედგაცრუებასა 

და პესიმიზმს. 

ცნობილი ლათინოამერიკელი მეცნიერები ფ. ტოუმი, ელსა კარდოსო დე დე და 

სილვა მიიჩნევდნენ: კონტინენტზე რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაციის მარცხის 

მთავარი მიზეზი იყო თავად იმპორტშემცვლელ სტრატეგიაში (ადგილობრივი 

გადამამუშავებელი მრეწველობის განვითარება მაღალი ტარიფების დაცვით შიდა 

მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად, იმპორტის შესამცირებლად, განსაკუთრებით 

სამომხმარებლო საქონლის). არსებითად, ხორციელდებოდა ეკონომიკის ავტარკული 

განვითარების კურსი. ნარჩუნდებოდა შიდა ბაზრის დაბალი გადახდისუნარიანი 

მოთხოვნა და პროდუქციის დაბალივე კონკურენტუნარიანობა, სასათბურე 

პირობებში რომ შეიქმნა; არ არსებობდა უზარმაზარი და ჩამორჩენილი აგრარული 

სექტორის მოდერნიზაციის ბერკეტები. ახალი ტექნიკის იმპორტის ზრდამ  ზეწოლა 

მოახდინა ქვეყნის სავალუტო რეზერვებზე სამრეწველო სიმძლავრეთა ქრონიკულ 

დაუტვითაობაზე  (50%-მდე) და ა.შ. 

ამას აუცილებლად უნდა დავუმატოთ არასასურველი საგარეო პირობები _ 1970-

იანი წლების ენერგეტიკული და სავალუტო კრიზისი, ქვეყნის შიდა ეკონომიკური და 

პოლიტიკური კრიზისები. 1970-იან და 1980-იანი წლების პირველ ნახევარში ბევრ 

ლათინოამერიკულ ქვეყანაში  შემცირდა მშპ როგორც აბსოლუტურად, ისე 1 სულ 

მოსახლეზე გაანგარიშებით, იზრდებოდა საბიუჯეტო დეფიციტები, ინფლაცია. 

ყოველივე ეს ართულებდა შეთანხმებული მოქმედებების განხორციელებას და 

საბოლოო ჯამში, გამოიწვია ინტეგრაციული პროცესის სტაგნაცია და ჩაქრობა. 
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ამგვარად, ლათინურ ამერიკაში რეგიონული თანამშრომლობის პირველ შედეგებს 

არ ჰქონდა მოსალოდნელი ეფექტი, თუმცა დაგროვდა (მოგვიანებით გაანალიზეს) 

სამეურნეო ურთიერთქმედების საკმაო გამოცდილება. 

1980-იან წლებში ლათინურმა ამერიკამ განიცადა ღრმა ფინანსურ-ეკონომიკური 

კრიზისი, ეს იყო „დაკარგული ათწლეული“. თუმცა კონტინენტის ძირითადმა 

ქვეყნებმა, მათ შორის არგენტინამ, ბრაზილიამ და ჩილემ მოახერხეს ეკონომიკური 

ზრდის სტრატეგიის რეალიზაცია, რაც გულისხმობდა თავისუფალ ბაზარზე 

ორიენტაციას და საექსპორტო ვაჭრობის მხარდაჭერას. ეკონომიკის პრივატიზაციამ 

და დერეგულირებამ განაპირობა კონტინენტის ბაზრების მიმართ საერთაშორისო 

კომპანიების ინტერესის განახლება. 

1990-იანი წლების დამდეგს სამხრეთ კონუსის ქვეყნებში (ბრაზილია, არგენტინა, 

ჩილე, ურუგვაი), ხოლო შემდეგ სხვადასხვა სიჩქარით კონტინენტის სხვა 

სახელმწიფოებშიც დაიწყო ეროვნულ ეკონომიკათა მოდერნიზაციის ტალღა 

რეფორმების საფუძველზე: 

 ეროვნულ ეკონომიკათა გადასვლა ფართო ლიბერალიზაციაზე 

(დერეგულირება - პრივატიზაცია - ღია საზღვრები); 

 ღია ტიპის ეკონომიკათა ფორმირება, რომლებიც დაკავშირებულია 

საქონლისა და კაპიტალის მსოფლიო ბაზართან (უკანასკნელი 

გულისხმობს უცხოური ინვესტიციების შემოდინებას); 

 საგარეო დავალიანების პრობლემის თანდათანობითი შემსუბუქება; 

 დემოკრატიასთან დაბრუნება უმეტეს ქვეყანაში და დაძაბულობის 

განმუხტვა ლათინოამერიკულ სახელმწიფოებს შორის. 

 

8.2.2. ინტეგრაციის ლათინოამერიკული ასოციაცია 

 

ინტეგრაციის ლათინოამერიკული ასოციაცია,  (Latin American Integration 

Association, LAIA )13 შეიქმნა მონტევიდეოს ხელშეკრულების საფუძველზე, რომელსაც 

ხელი მოეწერა 1980 წლის 12 აგვისტოს, მაგრამ ძალაში შევიდა 1981 წელს. იგი 

მოიცავს ლათინური ამერიკის 12 სახელმწიფოს: არგენტინას, ბოლივიას, ბრაზილიას, 

                                                             
13 იხ.: http://www.aladi.org _ LAIA-ს ოფიციალური საიტი. 

http://www.aladi.org/
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ვენესუელას, კოლუმბიას, კუბას (შევიდა ილა-ში 1999 წლის 26 ივლისს), მექსიკას, 

პარაგვაის, პერუს, ურუგვაის, ჩილეს, ეკვადორს. მთლიანობაში მისი ფართობია 20 

მლნ კვ.კმ, ხოლო მოსახლეობა _ 500 მლნ ადამიანი. 

LAIA-მ შეცვალა 1960 წლამდე არსებულმა თავისუფალი ვაჭრობის 

ლათინოამერიკული ასოციაციამ (LAFTA), რომლის შექმნაზეც ხელშეკრულება ასევე 

ხელმოწერილია მონტევიდეოში. ამ დროისთვის მან მიაღწია პრეფერენციული 

სავაჭრო შეტანხმების ეტაპს, რომელიც ჩამოყალიბდა როგორც მრავალმხრივი თვზ, 

გაერთიანებული რეგიონის პერსპექტივით. LAIA ლათინოამერიკული ეკონომიკური 

ინტეგრაციის საფუძველი გახდა. 

LAFTA -ს შექმნის ხელშეკრულებას (Latin American Free Trade Agreement, LAFTA) 

ხელი მოაწერა არგენტინამ, ბრაზილიამ, მექსიკამ, პარაგვაიმ, პერუმ, ურუგვაიმ და 

ჩილემ 1960 წლის 18 თებერვალს მონტევიდეოში, ხოლო ძალაში შევიდა 1961 წლის 2 

ივნისს. ის ღიაა ლათინური ამერიკის სხვა ქვეყნებისთვის და უკვე 1961 წელს 

ასოციაციას შეუერთდა კოლუმბია და ეკვადორი, ხოლო 1966 წელს - ვენესუელა, 1967 

წელს - ბოლივია.  

ამგვარად, LAFTA -ს  გააერთიანა ლათინური ამერიკის და კარიბის აუზის მშპ-ის 

მოცულობით მსხვილი და საშუალო ქვეყნების 85%. 

სუბრეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაციის წანამძღვრები, გარდა გეოგრაფიული 

ფაქტორისა და საერთო საზღვრებისა (აგრეთვე ხელსაყრელი გეოგრაფიული 

მდებარეობისა), ცენტრალური ამერიკის ქვეყნების ისტორიული, კულტურული, 

მენტალური, რელიგიური, ენობრივი ერთიანობისა, გახდა: სოციალურ-ეკონომიკური 

განვითარების დონეთა სიახლოვე; მიზნებისა და ამოცანების ერთიანობაში შიდა და 

საგარეო სფეროებში, მათ შორის პერსპექტივაშიც. 

LAFTA-ს მიზანი _ მონაწილე-ქვეყნების ეკონომიკური ზრდის ტემპების 

დაჩქარება, ეკონომიკური წნეხისთვის წინააღმდეგობა განვითარებული 

სახელმწიფოების მხრიდან, უპირველეს ყოვლისა, აშშ-ისა და დასავლეთ ევროპის 

მხრიდან. თვლა და მომდევნო შეთანხმებები ითვალისწინებდა თავისუფალი 

ვაჭრობის ზონის შექმნას 1980 წლამდე ვაჭრობაში გაერთიანების მონაწილეებს შორის 

სატარიფო შეზღუდვების თანდათანობითი გაუქმებით, შეთანხმებული 

ეკონომიკური პოლიტიკის განხორციელებით, რომელიც მიმართულია სახალხო 
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მეურნეობის წამყვანი დარგების განვითარებაზე, ზოგიერთი საქონლის წარმოების 

კოორდინაციასა და კოოპერირებაზე.  

LAFTA-ს უმაღლესი ორგანო _  უმაღლეს დონეზე ყოველწლიური შეხვედრა, 

აღმასრულებელი ორგანო _ მუდმივი აღმასრულებელი კომიტეტი. ილა-ს 

პოლიტიკური ორგანოები _ საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭო, რეგიონული 

ინტეგრაციის მდგომარეობის შეფასებაზე კონფერენცია და სუბრეგიონული 

პროცესების უნიფიკაცია, რომელიც მიმდინარეობს ასოციაციის და 

წარმომადგენელთა კომიტეტის ეგიდით. 

LAFTA-ს  საქმიანობაში კვლავაცაა სირთულეები, რომლებიც მნიშვნელოვანწილად 

განპირობებულია მრავალი ქვეყანა-მონაწილის ეკონომიკური ჩამორჩენილობით, 

დარგთაშორისი კავშირების არასაკმარისი განვითარებით, შიდა ბაზრის 

სივიწროვით, ფეოდალური გადმონაშთების არსებობით სოფლის მეურნეობაში, 

აგრეთვე ინტეგრაციის მექანიზმის სპეციფიკით. ასე მაგალითად, ხელშეკრულების 

თანახმად, შექმნილია მკაცრი სატარიფო სისტემა, რომელმაც არ გაამართლა ზოგ 

შემთხვევაში, ხოლო დღევანდელი დღის პოზიციიდან - არაეფექტურია. ქვეყნებმა 

უნდა მიანიჭონ ასოციაციის წევრებს ყველაზე მეტი ხელშეწყობის რეჟიმი და არა 

მარტო თავიანთ ძირითად პარტნიორებს, რაც შემდგომში მიიყვანდა მათ 

ურთიერთსარგებლამდე. პრაქტიკაში ქვეყნებმა შეწყვიტეს თავიანთი 

პრიორიტეტული პარტნიორებისთვის საქონლის მიწოდება შეღავათიანი 

ტარიფებით, ვინაიდან ეს ავტომატურად ვრცელდებოდა თვლა-ის სხვა წევრებზე. 

საბოლოო ჯამში, კონკურენტი მწარმოებლები მესამე ქვეყნებიდან სერიოზულ 

ზარალს აყენებდნენ თვლა-ის წევრი-ქვეყნების ეროვნულ ეკონომიკებს. 

 

8.2.3. ცენტრალურამერიკული საერთო ბაზარი (CACM) 

 

ცენტრალურამერიკული საერთო ბაზარი14, CACM (ინგ.: The Central American 

Common Market, CACM, ესპ.: Mercado Comon Centoamericano, MCCA) შექმნა 

გვატემალამ, ჰონდურასმა, ნიკარაგუამ და სალვადორმა. ცენტრალურამერიკული 

საერთო ბაზრის შექმნაზე ხელშეკრულება ხელმოწერილია 1960 წლის 13 დეკემბერს 

                                                             
14 იხ.: www.sieca.org.gt _ MCCA-ს ოფიციალური საიტი.  

http://www.sieca.org.gt/


200 
 

კონფერენციაზე მანაგუაში (ნიკარაგუა). შეთანხმება რატიფიცირებულია და 

ამოქმედდა 1961 წელს. 1963 წელს შეთანხმებას შეუერთდა კოსტა-რიკა, 2002 წელს - 

პანამა. ამგვარად, დღესდღეობით ცასბ-ის წევრებად 6 ქვეყანა გვევლინება 422,6 ათასი 

კვ.კმ. საერთო ტერიტორიით და მოსახლეობის დაახლოებით 38 მლნ ადამიანის 

ოდენობით. ცასბ - მსოფლიოში განვითარებადი ქვეყნების ერთ-ერთი პირველი 

ინტეგრაციული ბლოკია; იგი საერთაშორისო სამართლის იურიდიული პირია, 

რომელიც სარგებლობს თითოეულ წევრ-სახელმწიფოში ფართო 

უფლებამოსილებებით. ცასბ-ის ერთ-ერთი დამახასიათებელი თავისებურებაა დიდი 

ოდენობის დოკუმენტები, რაც განპირობებულია მნიშვნელოვანი სიძნელეებითა და 

უთანხმოებებით საინტეგრაციო პროექტების მომზადებისას. ხელშეკრულებაზე 

დამატებით ხელმოწერილია არაერთი შეტანხმება და პროტოკოლი  (ერთიან საბაჟო 

გადასახადებზე, მრეწველობის ფინანსურ სტიმულირებაზე, მარცვლეულებზე და 

ა.შ.) 

 ცასბ-ის უმაღლესი ორგანო _ საბჭო, რომელიც შედგება მონაწილე-ქვეყნების 

ეკონომიკის მინისტრებისგან, ათანხმებს ეკონომიკურ პოლიტიკას. აღმასრულებელი 

კომიტეტი ასრულებს ადმინისტრაციულ ფუნქციებს. მიმდინარე სამუშაოთი 

დაკავებულია მუდმივი სამდივნო შტაბბინით გვატემალაში. 

სუბრეგიონის ქვეყნების საერთო შიდაეკონომიკური პრობლემები: ვიწრო შიდა 

ბაზარი და დაბალი სულობრივი შემოსავალი; დაგროვების წყაროების უკმარისობა 

და დაფინანსება; საგარეო ვაჭრობის აწეული მნიშვნელობა, განვითარების საგარეო 

ფაქტორები და დიდი სოციალური დისბალანსი (უმუშევრობა, დამნაშავეობა 

მოსახლეობის მაღალი ნამატისას); ბუნებრივ-კლიმატური პირობების მსგავსება; 

პერიოდულად განვითარებული სტიქიები - 2005 წლის შუახანებში ქარიშხალი, 

რომელსაც ახლდა ადამიანური მსხვერპლი. 

 

დასკვნა  

 

1. ეკონომიკური ინტეგრაციის თეორიისა და კონცეფციის განვითარება და 

პრაქტიკული ნაბიჯები ამ დარგში _ ესაა ლათინოამერიკული ქვეყნების 

განვითარების ერთ-ერთი დამახასიათებელი თვისება. კიდევ ერთი 



201 
 

დამახასიათებელი თვისება  _ კონტინენტის ქვეყნებში ეკონომიკური და 

პოლიტიკური პროცესების ურთიერთკავშირი. ლათინურ ამერიკაში 

ტრადიციულად მიმდინარეობს ინტეგრაციული პროცესები რიგი 

გაერთიანებების ფარგლებში, ამასთან მათი საქმიანობა 1990-იან და 

განსაკუთრებით 2000-იან წლებში მნიშვნელოვნად გარდაიქმნა. მიმდინარეობს  

ეკონომიკური ინტეგრაციის ახალი მოდელების ძიება, ამასთან ერთად, 

ინტეგრაცია განიხილება კონტინენტის ქვეყნების თანამშრომლობის 

აბსოლუტურად აუცილებელი ფორმით. 

ადრე რეგიონული ინტეგრაცია ვითარდებოდა მზარდი ტემპებით. 

თანამედროვე პირობებში მასში შეინიშნება ეკონომიკური უსაფრთხოების 

დაცვისა და უზრუნველყოფის კოლექტიური მექანიზმის გაძლიერება. 

2. ლათინოამერიკული ქვეყნების ერთ-ერთი პირველი ინტეგრაციული 

გაერთიანება გახდა LAFTA (1960), რომელსაც 1980 წელს ეწოდა LAIA. დღეს 

ასოციაცია მოიცავს მშპ-ის წარმოებით მსხვილსა და საშუალო 12 ქვეყანას. 

ილა-ში მიღწეული შეთანხმებები ეხება ლათინოამერიკულ სახელმწიფოებს 

შორის ურთიერთობის სხვადასხვა სფეროს. მათ შორისაა: საბაჟო 

გადასახადების ურთიერთშემცირება და გაუქმება, ვაჭრობის განვითარება, 

ეკონომიკური ურთიერთშევსებადობა, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციით 

ვაჭრობა, თანამშრომლობა ფინანსების, დაბეგვრის, საბაჟო და სანიტარიული 

პოლიტიკის დარგებში, ასევე გარემოს დაცვის, სამეცნიერო-ტექნიკური 

თანამშრომლობის, ტურიზმის განვითარების დარგებში და სხვ. გარდა ამისა, 

ასოციაციის ფარგლებში ხორცს ისხამს პროექტები ფიზიკური ინტეგრაციის 

სფეროში, ასევე სავაჭრო-ეკონომიკური ინფორმაციის გაცვლის მოგვარებაში. 

3. დღესდღეობით ილა ძირითადად საკონსულტაციო მექანიზმია, რომლის 

ფუნქციებიც დადის ორმხრივი და მრავალმხრივი სავაჭრო-ეკონომიკური 

შეთანხმებების შესრულებაზე თვალყურის დევნამდე, მათთან 

დაკავშირებული პრობლემების მოსაგვარებლად რეკომენდაციების 

შემუშავებამდე. 

4. ცენტრალურამერიკული საერთო ბაზარი - CACM, შექმნა გვატემალამ, 

ჰონდურასმა, ნიკარაგუამ და სალვადორმა. ცენტრალურამერიკული საერთო 
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ბაზრის შექმნაზე ხელშეკრულება ხელმოწერილია 1960 წლის 13 დეკემბერს 

კონფერენციაზე მანაგუაში (ნიკარაგუა). შეთანხმება რატიფიცირებულია და 

ამოქმედდა 1961 წელს. 1963 წელს შეთანხმებას შეუერთდა კოსტა-რიკა. წევრ-

ქვეყნებს სურდათ საბაჟო კავშირის შექმნა, მაგრამ მიაღწიეს მხოლოდ 

პრეფერენციულ ვაჭრობის ზონას. ცასბ-ის ფუნქციონირების პირველ წლებში 

გადასახადების შემცირება ხელს უწყობდა ურთიერთვაჭრობის ზრდას, მაგრამ 

შემდგომში ურთიერთსაქონელბრუნვის წილი ერთობლივ ვაჭრობაში 

შემცირდა. 2000 წლებში ცასბ-მა მოახერხა ნეგატიური ტენდენციების დაძლევა 

და საბაჟო კავშირის ჩამოყალიბება. გააქტიურდა არა მარტო რეგიონული 

თანამშრომლობა, არამედ ეკონომიკური ურთიერთქმედება სხვა ქვეყნებთან, 

აგრეთვე ინტეგრაციულ დაჯგუფებებთან. 

5. ლათინოამერიკული კონტინენტისთვის დამახასიათებელია ინტეგრაციული 

ტენდენციების გაძლიერება სუბრეგიონულ დონეზე, რაც ვლინდება 

ინტეგრაციული დაჯგუფებების საქმიანობის ზრდასა და აქტივიზაციაში და 

ქვეყნების სწრაფვაში, ერთდროულად მონაწილეობა მიიღონ რამდენიმე 

ინტეგრაციულ ინიციატივაში კონტინენტზე. ეს უკანასკნელი თანაბარწილად 

მეტყველებს ღია რეგიონალიზმის ტენდენციის გაძლიერებაზე და იმაზეც, რომ 

დღემდე კონტინენტის ქვეყნებმა ვერ მონახეს საკმაოდ მოქნილი და 

სახელმწიფო-მონაწილეების ეროვნული ინტერესების შესაბამისი 

ეკონომიკური ინტეგრაციის მექანიზმები.   

 

8.3. ინტეგრაციული პროცესები კარიბის გაერთიანებაში 

კარიბის გაერთიანება: ფორმირება, მიზნები, ამოცანები, სტრუქტურა 

 

კარიბის გაერთიანება, CARICOM (ინგ.: Caribbean Community and Common Market, 

CARICOM) დაფუძნდა 1973 წელს ჩაგუარამასის შეთანხმების თანახმად. 
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შეთანხმებას კარიკომის შექმნაზე ხელი მოაწერა 1973 წლის 4 ივლისს ბარბადოსმა, 

გაიანამ, იამაიკამ, ტრიდადმა და ტობაგომ. შემდგომში შეთანხმებას შეუერთდა 

კარიბის აუზის სხვა ინგლისურენოვანი ქვეყნები. 

2005 წლის 1 იანვარს მის შემადგენლობაში სრულუფლებიან წევრებად შედის 15 

სახელმწიფო: ანტიგუა და ბარბუდა (1974), ბაჰამის კუნძულთა გაერთიანება (1974), 

ბარბადოსი (1973), ბელიზი (1974), ჰაიტი (1988), გაიანა (1973), გრენადა (1974), 

დომინიკა (1974), მონტსერატი (1974), სენტვინსენტი და გრენადინი (1974), სენტ -

კიტსი და ნევისი (1974), სენტ-ლუსია (1974), ტრინიდადი და ტობაგო (1973), იამაიკა 

(1973) და სურინამი (ერთადერთი არაინგლისურენოვანი ქვეყანა 1995 წლიდან). 

ასოცირებული წევრების უფლებებით კარიკომში შედიან: ანგილია, ბრიტანული 

ვირგ(ჯ)ინის კუნძუკები, ბერმუდი, კაიმანის კუნძულები, ტერქსი და კაიკოსი. 

გაერთიანების სხვადასხვა ინსტიტუტსა და ორგანოში დამკვირვებელთა სტატუსი 

აქვს ლათინური ამერიკის 12 სახელმწიფოს, მათ შორის ვენესუელას, კოლუმბიასა და 

მექსიკას.  

CARICOM _ ლათინური ამერიკის ყველაზე მტკიცე დაფგუფებაა და კონტინენტის 

სხვა ინტეგრაციული დაჯგუფებებისგან აერთიანებს არა მარტო სუვერენულ 

სახელმწიფოებს, არამედ დამოკიდებულ ტერიტორიებსაც. 

CARICOM -ის ქვეყნების ეკონომიკური პოტენციალი საკმაოდ მცირეა  და 

მნიშვნელოვნად დიფერენცირებულია ქვეყნების მიხედვით. მშპ 1 სულ მოსახლეზე 

მერყეობს 19 720 დოლარიდან ბაჰამის კუნძულებზე (გაერთიანების დონის მიხედვით 

ყველაზე მაღალი) 593 დოლარამდე ჰაიტიში (გაერთიანებაში ყველაზე დაბალი 

დონის). ეკონომიკური უთანაბრობის დონე რეგიონში ყველაზე მაღალია 

მსოფლიოში. 

კარიკომის წევრთა შორის მისი შექმნის შემდეგ უფრო მაღალი ტემპებით, ვიდრე 

სამხრეთ ამერიკის ქვეყნები მთლიანობაში, იზრდებოდა ბელიზის, გრენადის, 

დომინიკანის რესპუბლიკის და სენტ-ვინსენტისა და გრენადინის მშპ. 

კარიკომის განვითარების მთელი პერიოდის განმავლობაში რეგიონის 

უმსხვილესი ეკონომიკა ჰქონდა იამაიკას. მასზე მოდიოდა სასოფლო-სამეურნეო 
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პროდუქციის ზონალური წარმოების დაახლოებით 35%, სამრეწველო პროდუქციის 

32% და მომსახურების 27,6%. დღესდღეობით რეგიონის წამყვანი ეკონომიკა - 

ტრინიდადი და ტობაგო - აჭარბებს (სჯობნის) იამაიკას სამრეწველო პროდუქციის 

წარმოებით, ამასთან აქვს სამრეწველო წარმოების მოცულობის ზრდის ტენდენცია 

იამაიკისგან განსხვავებით. 

კარიბის აუზის სახელმწიფოთა ეკონომიკების საერთო თავისებურებებია: 

შეზღუდული ბუნებრივი რესურსები; განუვიტარებელი შიდა ბაზრები; დიდი 

დამოკიდებულება ექსპორტსა და უცხოურ ტურიზმზე. ყოველივე ეს განსაზღვრავს 

მათთვის განვითარებისთვის დამატებითი რესურსების ძიების აუცილებლობას, მათ 

შორისინტეგრაციული ურთიერთქმედების ინტენსიფიკაციის სახით. არსებობს 

სამუშაო ძალის შექმნის შეზღუდული შესაძლებლობა (შესაბამისად, უმუშევრობის 

მაღალი დონე), ეს უკავშირდება რეგიონის ეკონომიკის თავისებურებებს. სამუშაო 

ძალაზე მოთხოვნის გაზრდის შედეგად ყველაზე მეტად იგებენ ადამიანები 

უმაღლესი განათლებით, რაც შემოსავალთა დიფერენციაციის ობიექტური 

საფუძველი ხდება. კარიკომის ქვეყნებისთვის დამახასიათებელია მნიშვნელოვანი 

საგარეო ვალი. ქვეყნების ამ ჯგუფმა განსაკუთრებით ძლიერ იზარალა აშშ-ის 

ეკონომიკის დაცემის პერიოდში 2001-2002 წელს. ეს დაცემა გახდა მშპ-ის წარმოების 

მკვეთრი შემცირების მიზეზი კარიკომის ქვეყნებში. 

2004-2005 წელს კუნძულოვან სახელმწიფოთა ეს ჯგუფი ვიტარდებოდა მყარად, 

გაიზარდა მათი ვაჭრობის მოცულობა აშშ-სთან, გაიზარდა ურთიერთვაჭრობა. 

კარიკომის რიგი სახელმწიფოები _ ესაა „საგადასახადო სამოთხის“ ქვეყნები 

(ზომიერი დონითა და მნიშვნელოვანი შეღავათებით სამეწარმეო საქმიანობის 

გარკვეული სახეებით). 

ლათინური ამერიკის და კარიბის აუზის ქვეყნების ეკონომიკათა ზრდამ 2007 

წელს, როგორც ცხრილიდან 14.2 ჩანს, შეადგინა 4%. 2000-2005 წლებში ეს მაჩვენებლი 

იყო 4,3%-ის დონეზე. მშპ-ის ზრდის ლიდერები რეგიონში სენტ-ვინსენტი და 

გრენადინია (6,6%) და ანტიგუა და ბარბუდა (6%). ზრდის ყველაზე დაბალი ტემპი 

აქვს დომინიკს (1%). 
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გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფა თანამედროვეობის 

უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა რეგიონის ქვეყნებისთვის. 2003-2005 წლებში იგი 

წყდებოდა მდგრადი ექსპორტის ხარჯზე. 2006-2008 წლებში ამ ქვეყნებში საქმიანი 

აქტივობის ზრდის განახლება დაკავშირებული იყო ტურიზმის ინდუსტრიის 

აღდგენასთან ქარიშხლების შემდეგ.  

აუცილებელია დანაზოგის და ინვესტიციების ზრდის სტიმულირება, 

ეფექტიანობის ამაღლება სამუშაო ძალის გამოყენებასა და განათლების 

მოძველებული სისტემების მოდერნიზაციაზე. ეს ამოცანები უნდა გადაწყვიტოს 

რეგიონულმა ეკონომიკურმა ინტეგრაციამ. კარიბის რეგიონის ქვეყნების 

ეკონომიკათა რესტრუქტურიზაციაში მიღწეული მნიშვნელოვანი პროგრესი მისი 

გაღრმავების შედეგია. 

ინტეგრირების პროგრამას საფუძვლად უდევს ურთიერთთანამშრომლობის 

გაფართოების იდეა შიდაზონალური ვაჭრობის განვითარება ურთიერთიმპორტის 

დაჩქარებული ლიბერალიზაციის საფუძველზე. 

კარიბის გაერთიანების ძირითადი მიზნები: 

1. ერთიანი ბაზრის ფორმირება საქონლის, მომსახურების, კაპიტალისა და 

ფიზიკური პირების თავისუფალი გადაადგილების საფუძველზე; 

2. სახელმწიფო-პარტნიორთა საგარეო პოლიტიკის კოორდინაცია და კარიკომის 

ქვეყნების ავტორიტეტის განმტკიცება ამ საფუძველზე; 

3. თანამსრომლობა (მათ შორის რესურსების გაერთიანება) ისეთ დარგებში, 

როგორებიცაა: განათლება, ჯანდაცვა, კულტურა, კომუნიკაცია, მრეწველობა, 

ტურიზმი, მეტეოროლოგია, წინააღმდეგობა ბუნებრივი სტიქიების მიმართ. 

ერთიანი ბაზრის ფარგლებში გათვალისწინებულია: საერთო საგარეო ტარიფის 

შემოღება; ერთიანი პროტექციონისტული პოლიტიკის განხორციელება; 

საგარეოსავაჭრო პოლიტიკის კოორდინაციის გაძლიერება; საგადასახადპ 

სტიმულების პროგრამის შეთანხმება მრეწველობისა და სხვა ღონისძიებებისთვის. 
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ჩაგუარამასის შეთანხმება შიდაეკონომიკურ პოლიტიკაში მიზნად ისახავს 

კარიკომის ქვეყნების ეკონომიკურ დაახლოებას საბაჟო გადასახადების და 

რაოდენობრივი შეზღუდვების თანდათანობითი ლიკვიდაციის გზით, საერთო 

საბაჟო რეჟიმის დაწესებას, საერთო პოლიტიკის განხორციელებას სოფლის 

მეურნეობის დარგში, ფულადი და ფინანსური პოლიტიკის კოორდინაციას, 

თანამშრომლობას ტურიზმის, ტრანსპორტის, კავშირგაბმულობის და სხვ. 

დარგებში. 

1989 წელს კარიკომის ქვეყნებმა ხელი მოაწერეს გრანდ ანსეს დეკლარაციას, 

რომელმაც პირველად დაისახა მიზნად საერთო ბაზრის და ერთიანი ეკონომიკური 

სივრცის შექმნა (The CARICOM Single Market and Economy, CSME). CSME-ის 

კონცეფციის შესაბამისად, ივარაუდება „ოთხი თავისუფლების“ ფრომირება და 

მაკროეკონომიკური პოლიტიკის ჰარმონიზაცია. 

კარიბის გაერთიანების საერთო ბაზრის საკვანძო ელემენტები: 

1. საქონლისა და მომსახურების თავისუფალი გადაადგილება, რომელიც 

მიიღწევა ყველა ბარიერის შემცირებით შიდარეგიონულ ვაჭრობაში და 

სტანდარტების ჰარმონიზაციით რეალიზებული საქონლის და მომსახურების 

მისაღებობის უზრუნველყოფისთვის;  

2. რეზიდენტთა უფლება შეუზღუდავად შექმნან საწარმოები კარიკომის 

ქვეყნების მთელ ტერიტორიაზე და საერთო ბაზრის სახელმწიფოთა 

კომპანიებისთვის შეზღუდვების მოხსნა ბიზნესის საწარმოებლად სხვა 

მონაწილე-ქვეყნებში; 

დასკვნა 

1. კარიბის გაერთიანება (კარიკომი) აერთიანებს კარიბის აუზის 15 ქვეყანას (14 

ინგლისურენოვანს). ყველა ეს სახელმწიფო დიდი ბრიტანეთის ყოფილი 

კოლონიაა, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობით სხვადასხვა დონის, 

მთლიანობაში ისინი თავიანთ საგარეოსავაჭრო და საგარეოეკონომიკურ 

საქმიანობაში ორიენტირებენ აშშ-ისა და დიდი ბრიტანეთის (ყოფილი 

მეტროპოლიები) ბაზრებზე და ნაკლებად არიან დაკავშირებული 
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ერთმანეთთან ეკონომიკურად (დღემდე შენარჩუნებულია ეროვნულ 

ეკონომიკათა ურთიერთშევსების დაბალი დონე). 

2. მეორე მხრივ, მაღალი ტემპით მზარდი მაღალტექნოლოგიური ამერიკული და 

კანადური პროდუქციის მოზღვავებას, უფრო კონკურენტუნარიანი 

ამერიკული და კანადური ტნკ-ების ინვესტიციურ შეტევას შეუძლია 

შეასუსტოს ექსპორტულად ორიენტირებული წარმოება კარიკომში, რაც 

უარყოფითად აისახება იმ სამრეწველო-საბანკო დარგებზე, რომლებმაც 

დაიწყეს გარკვეული საბაზრო უპირატესობების შეძენა. 

3. ექსპორტულად ორიენტირებულ მოდელზე გადასვლამ გააუმჯობესა 

კარიკომის საგარეო ვაჭრობის სტრუქტურა, მაგრამ ვერ გადაჭრა მათი 

საქონლის საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობის ამოცანები. და ამ უნარს - 

წაიწიონ შიდა ბაზრებზე თავიანთი პროდუქციით - გაეროს ეკონომიკური 

კომისიის ლათინური ამერიკისა და კარიბის ბასეინისთვის,   ექსპერტები 

განიხილავენ, როგორც სტრუქტურულ გარდაქმნათა მთელი პროგრამის 

ეფექტიანობის უმნიშვნელოვანეს კრიტერიუმს.   

4. კარიკომში ძირითად ამოცანად დასახულია საქონელბრუნვის მოცულობის 

გაზრდა გაერთიანების ქვეყნებს შორის საქონლით და მომსახურებით 

ვაჭრობაში ერთიანი საგარეოსავაჭრო ტარიფის საფუძველზე. 

კარიკომში ინტეგრაციის პერსპექტივებს მთლიანობაში მრავალი დამკვირვებელი 

აფასებს სუბრეგიონის შიგნით და მის ფარგლებს გარეთ როგორც სასიკეთოს. 

ინტეგრაციის გაღრმავების და განვითარების მთავარი პირობებია: ბლოკის 

ეკონომიკური და ფინანსური სტაბილურობის განმტკიცება, ეროვნულ ეკონომიკათა 

და საქონელბრუნვის დივერსიფიკაცია.  

 

8.4. ინტეგრაციული პროცესები სამხრეთ ამერიკის საერთო ბაზრის  ფარგლებში 

 

ლათინურ ამერიკაში ინტეგრაციული პროცესების განვითარების ბოლო წლების 

განმავლობაში იყო აღმავლობაც და დაცემაც. განსაკუთრებით ღრმა ძვრები 
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აღინიშნებოდა 1980-იან წლებში,  მსოფლიო ფინანსურ-ეკონომიკური მწვავე 

კრიზისის პერიოდში. ისე ჩანდა, რომ იმ დროს ქვეყნის ინდივიდუალური 

გადარჩენისას უკვე არ რჩებოდა ადგილი გაერთიანებული პროექტებისთვის. თუმცა 

ამ ვარაუდთა საპირისპიროდ, „დაკარგული ათწლეულის“ ბოლოს ინტეგრაციის 

კონცეფციამ მიიღო ახალი იმპულსი. ამის ერთ-ერთი დასტურია სამხრეთ კონუსის 

ქვეყნების გაერთიანების _მერკოსურის _ შექმნა.  

 სამხრეთ ამერიკის საერთო ბაზარი შექმნისა და ძირითადი 

         მიმართულებების თავისებურებები 

სამხრეთ ამერიკის საერთო ბაზარი - MERCOSUR (ესპ. MercadoComu’ndelConoSur – 

MERCOSUR15)- შეიქმნა ასუნსონის დაფუძნების შესახებ ხელშეკრულების 

საფუძველზე 1991 წლის 26 მარტს. მისი სრულუფლებიანი წევრები არიან: არგენტინა, 

ბრაზილია, პარაგვაი, ურუგვაი და ვენესუელა ( 2006 წლის ივლისიდან). 1996 წელს 

ხელი მოეწერა ხელშეკრულებებს ჩილისა და ბოლივიის მიერთებაზე მერკოსურთან 

ასოცირებული წევრების სახით. მერკოსური გადაიქცა მიზიდულობის ძლიერ 

პოლუსად რეგიონის სხვა სახელმწიფოებისთვის. 2003 წელს მიაღწიეს შეთანხმებას 

მერკოსურთან პერუს მიერთების თაობაზე ასოცირებული წევრის სახით, 2004 წელს _ 

ეკვადორის. მერკოსურის ასოცირებულ წევრებად აგრეთვე გვევლინება კოლუმბია და 

ეკვადორი. 

მერკოსური_ ეკ-ის შემდეგ მეორე საბაჟო კავშირი მსოფლიოში ზომითა და 

ეკონომიკური პოტენციალით, ასევე უმსხვილესი ინტეგრაციული დაჯგუფება 

სამხრეთ ამერიკაში მოსახლეობით 283,7 მლნ კაცი (კონტინენტის მოსახლეობის 

45%)და ტერიტორიით 13 708 ათასი კვ.კმ. 2007 წელს მერკოსურისმშპ-ის მოცულობამ 

მიმდინარე ფასებში მიაღწია 305 692.7 მლნ დოლარს (ლათინოამერიკული 

კონტინენტის ერთობლივი მშპ-ის 75%-ზე მეტს), ხოლო მშპ-ის სიდიდე 1 სულ 

მოსახლეზე მიმდინარე ფასებში იყო 5490 დოლარი. 

მერკოსურის სტატეგიული მიზანი _ ისეთი ინტეგრაციული გაერთიანების (ბავაჟო 

კავშირისა და საერთო ბაზრის) შექმნა, რომელსაც შეუძლია თავისი მონაწილეების 

                                                             
15იხ.: http://www.mercosur.int_ MERCOSUR-ის ოფიციალური საიტი. 

http://www.mercosur.int_/
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ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფა ინტენსიური ურთიერთვაჭრობის და 

ინვესტიციების ეფექტიანი გამოყენების საფუძველზე, ასევე სუბრეგიონის 

ეკონომიკათა საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობის ამაღლება. MERCOSUR 

იმთავითვე მიზნად ისახავდა თავისუფალი სავაჭრო ზონის შექმნას, შემდეგ _ საბაჟო 

კანონმდებლობის უნიფიკაციას, და ბოლოს, საერთო ბაზრის ფორმირებას. 

ასუნსონის ხელშეკრულებით პერსპექტივაში გათვალისწინებული იყო 4 ქვეყანას 

შორის ურთიერთვაჭრობაში ყველა ბაჟისა და სატარიფო შეზღუდვის გაუქმება, 

ერთიანი საბაჟო ტარიფის დაწესება მესამე ქვეყნებისთვის, კაპიტალისა და სამუშაო 

ძალის თავისუფალი მოძრაობა, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობის, ტრანსპორტის 

და კავშირგაბმულობის დარგებში პოლიტიკის კოორდინაცია, სტრატეგიის 

შეთანხმება სავალუტო-ფინანსურ სფეროში. 

ინტეგრაციის მექანიზმი მერკოსურის ფარგლებში მოიცავს სამ ელემენტს: 

 საქონლის, მომსახურების, წარმოების ფაქტორების თავისუფალი 

გადაადგილება ქვეყნებს შორის სატარიფო ბარიერების და არასატარიფო 

შეზღუდვების გაუქმებით დადგენილ ვადებში იმავდროულად შეიქმნა 

საერთო ტარიფიდან გამონაკლისთა სიები, რომლებიც ითვალისწინებდა 

საბაჟო გადასახადების შემცირებას 14%-მდე 2001 წლისთვის წარმოების 

საშუალებებზე და 16%-ით 2006 წლისთვის დანარჩენ საქონელზე; 

 საერთო საგარეოსავაწრო ტარიფის დაწესება, საერთო სავაჭრო პოლიტიკის 

ფორმირება მესამე ქვეყნების მიმართ, პოზიციათა კოორდინაცია 

რეგიონული და საერთაშორისო სავაწრო და ეკონომიკური ფორუმების 

მსვლელობაში; შექმნილია გამონაკლისთა სიები; 

 მერკოსურის მაკროეკონომიკური და დარგობრივი პოლიტიკის 

კოორდინაცია, რომელიც ეხება საგარეო ვაჭრობას, სოფლის მეურნეობას, 

მრეწველობას, დაბეგვრას, ფინანსურ სისტემას, ინვესტიციებს, 

ტრანსპორტს, კომუნიკაციებს, შრომით და ფისკალურ კანონმდებლობას, 

ასევე ტავისუფალი კონკურენციის დაკანონება გაერთიანების შიგნით. 

შეთანხმებები დარგების მიხედვით წარმოების ფაქტორების გამოყენების 

ოპტიმიზაციის მიზნით. 
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მერკოსურის მონაწილე-ქვეყნებმა მესამე ქვეყნების მიმართ უნდა უზრუნველყონ   

„ვაჭრობის სამართლიანი პირობები“, ე.ი. ისინი პირობას იძლევიან გამოიყენონ 

ეროვნული კანონმდებლობა, რომელიც კრძალავს საქონლის იმპორტს; იმ საქონლის, 

რომელთა ფასებიც ყალიბდება სუბსიდიების გავლენით _ მეორე უკანონო 

პრაქტიკით. 

ქვეყნებს უფლება აქვთ დაადგინონ თავისუფალი სავაჭრო ეკონომიკური ზონები, 

განსაკუთრებული სამრეწველო ზონები, სპეციალური საბაჟო და სხვა თავისუფალი 

ეკონომიკური ზონები.  მათი მიზანია _ დანარჩენი საბაჟო ტერიტორიის 

პირობებისგან განსხვავებული პირობების მინიჭება. იმავდროულად მერკოსურის 

ფარგლებში წევრ-ქვეყნებს ეკრძალებათ ჰქონდეთ თავისუფალი სავაჭრო ზონა 

ბლოკის არაწევრ სახელმწიფოებთან; ასევე მათ ეკრძალებათ ანდურ გაერთიანებაში 

შესვლა. 

MERCOSUR-ის საორგანიზაციო სტრუქტურა. მერკოსურის მართვის მთავარი 

ორგანო _ესაა საერთო ბაზრის საბჭო. იგი იკრიბება პერიოდულად მაღალ დონეზე 

(სახელმწიფოთა და მთავრობათა მეთაურები, საგარეო საქმეთა მინისტრები) და 

ახორციელებს ინტეგრაციის განვითარების პოლიტიკურ დაგეგმვას. 

საერთო ბაზრის ჯგუფს _მუდმივად მოქმედ მთავარ აღმასრულებელ ორგანოს _ 

აქვს ადმინისტრაციული სამდივნო შტაბბინით მონტევიდეოში (ურუგვაი), აგრეთვე 

10 ტექნიკური კომისია, რომლებიც ექვემდებარება საერთო ბაზრის ჯგუფს და 

დაკავებულია ვაჭრობის და საბაჟო რეგულირების, ტექნიკური ნორმების, სავალუტო-

საფინანსო პოლიტიკის, მაკროეკონომიკური პოლიტიკის, სახმელეთო და საზღვაო 

ტრანსპორტის, სამრეწველო ტექნოლოგიის, სასოფლო-სამეურნეო და ენერგეტიკის 

საკითხებით. 

ადმინისტრაციული სამდივნო (განლაგებულია მონტევიდეოში) ასრულებს 

ოფიციალური დოკუმენტაციის არქივის ფუნქციას, აქვეყნებს, ავრცელებს და 

თარგმნის მერკოსურის ოფიციალურ მასალებს, ინფორმაციას აწვდის თითოეულ 

ქვეყანაში მიღებულ ზომებზე შიდა კანონმდებლობაში მერკოსურის ორგანოთა 

გადაწყვეტილებების დანერგვის შესახებ. 

გადაწყვეტილებებს იღებენ ყველა ორგანოები კონსენსუსის საფუძველზე ყველა 

წევრის სავალდებულო დასწრებისას. 2003 წელს შეიქმნა მუდმივი 
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წარმომადგენლების კომიტეტი (მწკ - КПП), რომელმაც დახმარება უნდა გაუწიოს 

საერთო ბაზრის საბჭოს მერკოსურის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილებების 

რეალიზაციაში. 

 

დასკვნა 

 

1. სამხრეთ კონუსის ქვეყნების საერთო ბაზარი - MERCOSUR-ის  - მოიცავს 

ბრაზილიას, არგენტინას, ბოლივიას, ურუგვაისა და ვენესუელას (2006 

წლიდან) და მოქმედებს 1991 წლიდან ასუნსონის შეთანხმების მიხედვით. 

ამჟამად მერკოსური_ ესაა ლათინური ამერიკის უმსხვილესი ინტეგრირებული 

ბაზარი, რომელშიც თავმოყრილია მოსახლეობის 45% (200 მლნ კაცზე მეტი), 

ერთობლივი მშპ-ის 50% (1ტრლნ-ზე მეტი), პუი-ების 40%, საქონელბრუნვის 

ერთობლივი მოცულობის 60%-ზე მეტი და კონტინენტის საგარეო ვაჭრობის 

მოცულობის 33%. 

2. ექსპერტები აღნიშნავენ: ბლოკის შექმნამ არაერთხელ შეუწყო ხელი წევრი-

ქვეყნების ეროვნულ ეკონომიკათა სტაბილიზაციას. მერკოსურის 

გამოცდილებამ გვიჩვენა: ინტეგრაციული დაჯგუფების წარმატებული 

განვითარებისთვის აუცილებელია მასში, სულ მცირე, 2 ეკონომიკურად 

ძლიერი ქვეყნის წევრობა, რომელთაც შეუძლიათ კრიზისულ სიტუაციაში 

დახმარება გაუწიონ სუსტ პარტნიორებს. 

3. განვლილი წლების განმავლობაში MERCOSUR-ის  ქვეყნების ურთიერთქმედება 

ახალ საფეხურზე ავიდა მრავალი მიმართულებით, უპირველესად ვაჭრობაში. 

გაუქმდა სატარიფო შეზღუდვები ურთიერთვაჭრობაში, ხოლო არასატარიფო 

გამოიყენება გამონაკლის შემთხვევაში. გაერთიანების ფარგლებში 

ურთიერთვაჭრობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რითაც მოხდა მონაწილე-

ქვეყნებში სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესის სტიმულირება. 

მნიშვნელოვნად გააქტიურდა წევრი-ქვეყნების ურთიერთქმედება 

მრეწველობაში. გავრცელდა კოოპერაცია ცალკეული ფირმების და 

საწარმოების დონეზე. არსებობს ბევრი შეთანხმება, რომელთა ფარგლებში 

ხორციელდება ტექნოლოგიების მიწოდება, მიმდინარეობს სპეციალისტთა 
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გადამზადება, აღწევენ გამოშვებული ნაწარმის ნომენკლატურის გამიჯვნას. 

მერკოსურის ქვეყნების სამეურნეო დაახლოებას ხელს უწყობს ეკონომიკათა 

ურთიერთშევსებადობა ენერგეტიკასა და სხვა სფეროებში. არც ისე დიდი ხნის 

წინ საფუძველი ჩაეყარა რეგიონული პოლიტიკური ინტეგრაციის ახალ 

პროცესს. იგეგემებასაერთოპოლიტიკური საკითხების ერთობლივი 

გადაწყვეტა; განიხილავენ საგარეო პოლიტიკის დარგში მომუშავე 

ინსტიტუტების ურთიერთქმედების მოგვარების შესაძლებლობას; 

რეგიონული თავდაცვის საკითხებში დაიწყება ერთობლივ მოქმედებათა 

კოორდინაცია. 

4. MERCOSUR-ში ში ინტეგრაციული პროცესების განვითარებაში კვლავ რჩება 

არაერთი პრობლემა _სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების დონეთა 

დიფერენციაცია და მასთან დაკავშირებული ქვეყნების ასიმეტრიული 

მონაწილეობა ინტეგრაციულ პროცესებში, განსაკუთრებით ინტეგრაციიდან 

სარგებლის მიღებაში; რიგი ადრე დასახული ამოცანების გადაუჭრელობა; 

ქვეყნების ეკონომიკურ სტრატეგიაში არსებული განსხვავებები. არსებობს 

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის, სავალუტო რეგულირების, დაბეგვრის 

უნიფიკაციის, შრომითი კანონმდებლობის და სხვ. პრობლემები. 

5. აქტიურად ვითარდება MERCOSUR-ის  ქვეყნების ურთიერთქმედება სხვა 

სახელმწიფოებთან როგორც კონტინენტურ, ისე გლობალურ დონეზე. 

მერკოსურის ურთიერთქმედების შედეგები ეკ-თან 1990-2008 წლებში 

მთლიანობაში მოწმობს  პოზიტიურ გავლენას რეგიონთაშორის დაახლოებაში. ორი 

რეგიონული ურთიერთინტერესი ემყარება მათ ეკონომიკურ ურთიერთობებს. 

მერკოსური გვევლინება ერთიან ბლოკად ეკ-თან, ანდის გაერთიანებასთან 

ურთიერთობაში და მოლაპარაკებებში ამერიკათშორისი თავისუფალი სავაჭრო 

ზონის შექმნაზე. მერკოსურის ურთიერთობა რუსეთთანაც აქტიურად ვითარდება.  
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თემა 9.  აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონის ინტეგრაციული 

პროცესები.რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაციის განვითარება 

სპარსეთის ყურის ქვეყნებში 

9.1. ინტეგრაციული პროცესები აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონში 

9.1.1. ასეანის ფორმირების თავისებურებები 

ბოლო ხანებში ძალას იკრებს ინტეგრაციული პროცესები აღმოსავლეთ აზიაში. 

თითქმის 30 წლის განმავლობაში ყველაზე წარმატებულად მოქმედებს სამხრეთ-

აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების ასოციაცია ( ასეანი, Assocation of South East Asian Nations 

-ASEAN16). იგი შეიქმნა 1967 წლის 8 აგვისტოს ბანგკოკში (ბანგკოკის დეკლარაცია). 

მასში შევიდნენ ინდონეზია, მალაიზია, სინგაპური, ტაილანდი, ფილიპინები, შემდეგ 

ბრუნეი-დარუსალამი (1984-ში), ვიეტნამი (1995-ში), ლაოსი და მიანმა (1997-ში), 

კამბოჯა (1999-ში). დამკვირვებლის სტატუსი აქვს პაპუა-ახალ გვინეას. 

ასეანის ქვეყნებს სტატეგიული მდებარეობა აქვს ინდოეთის ოკეანიდან წყნარი 

ოკეანის გზაზე, ესაა გზაჯვარედინი, რომელიც აერთიანებს წყნარი ოკეანის აუზს 

აღმოსავლეთთან, აფრიკასა და ევროპასთან. დაჯგუფება ფლობს ბუნებრივი 

რესურსების დიდ მარაგს. ასეანი-10, რომელიც მოიცავს სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის 

ყველა 10 ქვეყანას, ფაქტობრივად გახდა მსხვილი რეგიონული დაჯგუფება 4,487 მლნ 

კმ2-ის საერთო ფართობით. 

ბანგკოკის დეკლარაციის მიზნების შესაბამისად ორგანიზაციის მიზნებია: 

„ეკონომიკური ზრდის დაჩქარება, სოციალური პროგრესი და კულტურული 

განვითარება რეგიონში ერთობლივი სწრაფვის მეშვეობით... აყვავებული და 

მშვიდობიანი სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების საძირკვლის განმტკიცება, 

აგრეთვე მშვიდობისა და სტაბილურობის დამყარება რეგიონში... გაეროს წესდების 

დაცვით“. 

ასეანის დეკლარაციაში დასახულია შემდეგი მიზნები: 

                                                             
16 www.aseansec.org _ ასეანის ოფიციალური საიტი. 

http://www.aseansec.org/
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 სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების ეკონომიკური განვითარების, 

სოციალური და კულტურული პროგრესის დაჩქარება; 

 მშვიდობისა და რეგიონული სტაბილურობის განმტკიცება; 

 ქვეყანა-მონაწილეთა აქტიური თანამშრომლობისა და 

ურთიერთდახმარების გაფართოება ეკონომიკის, კულტურის, 

მეცნიერების, ტექნიკის და კადრების მომზადების დარგებში; 

 უფრო ეფექტიანი თანამშრომლობის განვითარება მრეწველობის და 

სოფლის მეურნეობის სფეროში;  

  ქვეყანა-მონაწილეთა ურთიერთვაჭრობის გაფართოება და მათი 

მოქალაქეების ცხოვრების დონის ამაღლება; 

 მტკიცე და ურთიერთხელსაყრელი თანამშრომლობის დამყარება სხვა 

საერთაშორისო და რეგიონულ ორგანიზაციებთან. 

ასეანი ღიაა სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის  ყველა ქვეყნისთვის, რომლებიც 

აღიარებენ მის პრინციპებს, მიზნებსა და ამოცანებს. ამ დოკუმენტით 

დაფიქსირებულია საგარეო საქმეთა მინისტრების ყოველწლიური კონფერენციის 

სტატუსი როგორც ასეანის მთავარი სამუშაო ორგანო, რომელიც უფლებამოსილია 

მიიღოს გადაწყვეტილებები დეკლარაციის დებულებათა რეალიზაციაზე, განიხილოს 

ასოციაციის საქმიანობის ძირეული პრობლემები, ახალი წევრების მიღების 

საკითხების გადაწყვეტა.  

რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაციის განვითარების თავისებურებები ასეანის 

ფარგლებში განისაზღვრება რიგი ფაქტორებით. 

1. ეკონომიკური ზრდის მაღალი დინამიკა და პოლიტიკური სტაბილურობა 

რეგიონში. 

2. მონაწილე-ქვეყანათა ეკონომიკების ერთტიპურობა (მაგრამ 

დიფერენცირებულობა) და ამის გამო სირთულეები ურთიერთვაჭრობის 

გაფართოებაში. 

3. სხვადასხვა ეკონომიკური განვითარების დონის და სხვადასხვა პოლიტიკური 

სისტემის სახელმწიფოთა მონაწილეობა ინტეგრაციულ პროცესებში. 

ასეანის საორგანიზაციო სტრუქტურა. ასეანის უმაღლესი ორგანოა 

სახელმწიფოების მეთაურთა  და მთავრობაა შეხვედრები. ხელმძღვანელი და 
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მაკოორდინირებელი ორგანოა საგარეო საქმეთა მინისტრების ყოველწლიური 

თათბირები. ტარდება იმ მინისტრებთან შეხვედრები, რომლებიც პასუხისმგებელნი 

არიან სხვა დარგებზე. ესენია: სასოფლო-სამეურნეო, მეთევზეობა, ენერგეტიკა, 

გარემო, ფინანსები, ინფორმატიზაცია, ინვესტიცია, შრომა, იუსტიცია, სიღარიბის 

აღმოფხვრა, მეცნიერება, ტექნოლოგია, სოციალური უზრუნველყოფა, ტრანსპორტი, 

ტურიზმი და სხვ. მიღწეულია შეთანხმება ასეანის პარლამენტთაშორისი ასოციაციის 

დაფუძნებაზე (Asian Interparlamentary Organisation - AIPO). 

ასეანის საქმიანობის მიმდინარე ხელმძღვანელობას ახორციელებს საგარეო 

საქმეთა მინისტრების მორიგი თათბირის მუდმივი კომიტეტი მასპინძელი ქვეყნის 

საგარეო საქმეთა მინისტრის თავმჯდომარეობით. ჯაკარტაში ფუნქციონირებს 

მუდმივი სამდივნო ასეანის გენერალური მდივნის ხელმძღვანელობით. გენერალური 

მდივანი ინიშნება როტაციის პრინციპით. პირველი გენერალური მდივანი იყო 

ინდონეზიელი დიპლომატი ხარტონო რეკტოხარსონო. ასეანის სამდივნოს 

თანამშრომლებს ირჩევენ მთელი რეგიონის მასშტაბით ღია კონკურსით. 

თავმჯდომარეობა ორგანიზაციაში ხორციელდება დადგენილი რიგითობის წესით 

1 წლის ვადით ქვეყნების ანბანური განლაგების შესაბამისად ინგლისურ ენაზე. 

შესაბამისად, 2006 წელს თავმჯდომარეობდა ფილიპინები, 2007 წელს _ რიგითობით 

სინგაპური. სსმთ-ს თავმჯომარეობს იმ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი, 

რომელიც ხელმძღვანელობდა ორგანიზაციას გასულ წელს. ასეანში მოქმედებს 11 

სპეციალიზებული კომიტეტი. 

რეგიონში საერთაშორისო ურთიერთობათა მხარდასაჭერად და მის ფარგლებს 

გარეთ ასეანმა დააფუძნა კომიტეტები, რომლებიც შედგება დიპლომატიურ მისიათა 

მეთაურებისგან. ეს მისიები მდებარეობს შემდეგ ქალაქებში:  ბრიუსელი, ლონდონი, 

პარიზი, ვაშინგტონი, ტოკიო, კანბერა, ოტავა, ველინგტონი, ჟენევა, სეული, ნიუ-

დელი, ნიუ-იორკი, პეკინი, მოსკოვი, ისლამაბადი.   

ასეანის ქვეყნების ურთიერთობათა იურიდიული ბაზაა შეთანხმება სამხრეთ-

აღმოსავლეთ აზიაში მეგობრობასა და თანამშრომლობაზე (ბალის შეთანხმება, 1976). 

ამჟამად ასეანის წევრმა-ქვეყნებმა შეიმუშავეს რეგიონსგარეთა სახელმწიფოების 

შეთანხმებაზე შესაძლო მიერთების მექანიზმი, მათ შორის რუსეთის, რომელიც 
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უცვლელად აცხადებს თავის პოზიტიურ დამოკიდებულებას ამ დოკუმენტის 

მიმართ. 

ჩამოყალიბების ისტორია და პოლიტიკური განვითარება. სამხრეთ-აღმოსავლეთ 

აზიაში საერთაშორისო თანამშრომლობისკენ პირველი ნაბიჯი გადაიდგა ჯერ კიდევ 

„ცივი ომის“ წლებში. თუმცა მაშინ მას ჰქონდა მკაფიოდ გამოხატული სამხედრო-

პოლიტიკური ხასიათი და დადიოდა ორი სისტემის გლობალურ დაპირისპირებაში 

მონაწილეობამდე, მაგალითად, ისეთი ოდიოზური ბლოკის, როგორიც სეატოა 

(სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების შეთანხმების ორგანიზაცია).  ეკონომიკურ 

საფუძველზე სახელმწიფოთაშორის გაერთიანებათა მცდელობები 

დაქვემდებარებული ხასიათის იყო და ვერ შეძლებდა დამოუკიდებლად მოქმედებას 

საერთაშორისო ურთიერთობებში (მაგალითად, სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის (საა) 

ასოციაცია). ამ თვალსაზრისით უფრო გაუმართლა განმუხტვის პერიოდის მიჯნაზე 

წარმოქმნილ ასეანს. მან შეძლო არასამხედრო რეგიონული ქვეყნების გაერთიანებად 

განვითარება მაღალი საერთაშორისო ავტორიტეტით. 

ასეანის პოლიტიკურ ჩამოყალიბებაში მნიშვნელოვანი ნაბიჯია _ 1971 წლის 

ნოემბერში კუალა-ლუმპურის დეკლარაციის მიღება მშვიდობის, თავისუფლებისა და 

ნეიტრალიტეტის შესახებ სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში. მასში გაცხადებული იყო, 

რომ რეგიონის ნეიტრალიზაცია „სასურველი მიზანია“, რომ ყველა მონაწილე-ქვეყანა 

აუცილებელ ზომებს მიიღებენ სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის აღიარებისა და 

პატივისცემისთვის, რომელიც უარყოფს ჩარევას გარედან. ნეიტრალიზაციის გეგმა 

ითვალისწინებდა წინააღმდეგობათა რეგულირებას ორ დონეზე: თავად ასეანის 

წევრებს შორის და ასეანსა და რეგიონისგარეთა სახელმწიფოებს შორის, რომლებიც 

მზად იყვნენ მიეღოთ ვალდებულება ეღიარებინათ ასეანის სუბრეგიონის 

ნეიტრალური სტატუსი და უზრუველეყოთ ჩაურევლობა მის შიდა საქმეებში. 

ინდოჩინური II ომის დასრულებამ 1975 წელს ასეანის სახელშეკრულებო-

სამართლებრივი  და საორგანიზაციო ბაზის განვითარებას მძლავრი იმპულსი მისცა. 

ასეანის პირველ სამიტზე კუნძულ ბალიზე (ინდონეზია) მოიწონეს სამხრეთ-

აღმოსავლეთ აზიაში მეგობრობასა და თანამშრომლობაზე ხელშეკრულება და 

თანხმობის დეკლარაცია. პირველმა დოკუმენტმა განამტკიცა პრინციპები, 

რომლებითაც ასოციაციის 5 სახელმწიფო-დამფუძნებელმა აიღო ვალდებულება 
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ეხელმძღვანელა ურთიერთობათა განვითარებაში, აგრეთვე მოეგვარებინა 

წარმოშობილი დავები და კონფლიტები. ხელშეკრულება ითვალისწინებდა, რომ  

ასეანის პარტნიორები ძალისხმევას არ დაზოგავდნენ ურთიერთწინააღმდეგობათა 

მშვიდობიანი გადაჭრისთვის რეგიონში მშვიდობის განსამტკიცებლად, უარს 

იტყვიან ძალის გამოყენებაზე და ყველა სადავო საკითხს გადაჭრიან მეგობრული 

მოლაპარაკებების მეშვეობით. ხელშეკრულების ტექსტში აისახა სამხრეთ-

აღმოსავლეთ აზიის მშვიდობის, თავისუფლებისა და ნეიტრალიტეტის ზონად 

გადაქცევის იდეა. ასეანის დეკლარაციაში შეთანხმებაზე გაცხადებული იყო, რომ 

მისი დამფუძნებელი ქვეყნების „ხუთეული“ ერთობლივად და ინდივიდუალურად 

ისწრაფვის სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის  სახელმწიფოებს შორის თანამშრომლობის 

ჩამოსაყალიბებლად და განსავითარებლად  სასურველი პირობების შექმნას. 

 

9.1.2. აზია-წყნარი ოკეანის ეკონომიკური თანამშრომლობა 

 

მთავრობათაშორისი ფორუმი აზია-წყნარი ოკეანის ეკონომიკური თანამშრომლობა 

- APEC (ინგლ. Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC)17 შეიქმნა1989 წლის ნოემბერში. 

დღესდღეობით მისი მონაწილეები არიან 21 ქვეყანა და აზია-წყნარი ოკეანის 

რეგიონის ტერიტორია; APEC-ის მონაწილეთა წილად მოდის მსოფლიო მშპ-ის 57%, 

საერთაშორისო ვაჭრობის ბრუნვის 48%, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 

მოცულობის 40%-ზე მეტი და მსოფლიოს მოსახლეობის დაახლოებით 40%. APEC-ის 

ტერიტორიაზე (ტაივანი, ჰონგ-კონგი) მონაწილეობით განპირობებული სპეციფიკის 

გათვალისწინებით ფორუმში მიღებულია მისი წევრების დაძახება „ეკონომიკებად“: 

ავსტრალია, ბრუნეი, ვიეტნამი, ჰონგ-კონგი, ინდონეზია, კანადა, კსრ, კორეის 

რესპუბლიკა, მალაიზია, მექსიკა, ახალი ზელანდია, პაპუა-ახალი გვინეა, პერუ, 

რუსეთი, სინგაპური, აშშ, ტაილანდი, ტაივანი, ფილიპინები, ჩილე და იაპონია. 1998 

წელს ერთდროულად APEC-ში რუსეთის, ვიეტნამის და პერუს შესვლით მიიღეს 

გადაწყვეტილება 10-წლიანი მორატორიუმის შემოღებაზე ფორუმის საწევრო 

შემადგენლობის შემდგომ გაფართოებაზე (გახანგრძლივებულია 2010 წლამდე). აწეთ-

ის ფორუმზე მიერთებისთვის მორატორიუმის მოხსნის შემდეგ დაინტერესებას 

                                                             
17 www.apecsec.org.sg/apec.html -  APEC -ის ოფიციალური საიტი. 

http://www.apecsec.org.sg/apec.html
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ავლენენ: ინდოეთი, კამბოჯა, კოლუმბია, კოსტა-რიკ, მაკაო, მონღოლეთი, პაკისტანი, 

პანამა, შრი-ლანკა და ეკვადორი. 

ფორუმის ხელმძღვანელ ორგანოებად გვევლინება სახელმწიფოთა მეთაურების 

და მთავრობების ყოველწლიური არაფორმალური სამიტები და მათთან შეწყობილი 

საგარეო საქმეთა და ვაჭრობის მინისტრების შეხვედრები. წლის განმავლობაში 

ხორციელდება დარგობრივ მინისტრთა შეხვედრები და აწეთ-ის უფროსი 

სამთავრობო პირების ყოველკვარტალური თათბირები. 

APEC-ში ურთიერთქმედების კონკრეტულ მიმართულებათა პრობლემატიკით 

დაკავებულნი არიან კომიტეტები, ქვეკომიტეტები, სამუშაო ჯგუფები და ფორუმის 

სხვა სტრუქტურული ქვედანაყოფები (სულ დაახლოებით 40). 

APEC-ში მოქმედებს თავმჯდომარის ინსტიტუტი (ტრადიციული ქვეყანა - 

სამიტის დიასახლისი). ადმინისტრაციული-ტექნიკური ფუნქციები დაკისრებულია 

ფორუმის სამდივნოზე, რომელიც მდებარეობს სინგაპურზე. 

რეგიონის ბიზნეს-გაერთიანება წარმოდგენილია აწეთ-ის ფარგლებში მომუშავე 

საქმიან საკონსულტაციო საბჭოსთან; შეიქმნა 1995 წლის ნოემბერში ფორუმის 

ურთიერთქმედების ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით საქმიან წრეებთან. საქმიანი 

საკონსულტაციო საბჭოს შემადგენლობაში შედის სამეწარმეო სტრუქტურათა სამ-

სამი წარმომადგენელი ფორუმის ყოველი წევრისგან, რომლებიც დანიშნულია 

სახელმწიფოთა მეთაურების მიერ. 

1995 წლის ფორუმის ფარგლებში აქტიურად ფუნქციონირებს აწეთ-ის ქალი-

ლიდერების ქსელი, რომელიც დაკავებულია გენდერული თანასწორობის 

მხარდაჭერის საკითხებით აწეთ-ის საქმიანობის ყველა დარგში და  რეგიონის 

სოციალურ და სამეურნეო ცხოვრებაში ქალების ჩართულობით ეროვნული 

გამოცდილების გაცვლით. ატარებენ ყოველწლიურ ქალი-ლიდერების შეხვედრებს. 

APEC-ის საქმიანობა, რომლის ფუძემდებლური პრინციპებია კონსენსუსი და 

ნებაყოფლობითობა, აგებულია სხვადასხვა საპროგრამო დოკუმენტზე. მათგან 

მთავარი _ 1994 წელს მიღებული ბოგორის დეკლარაცია _ მიზნად ისახავს რეგიონში 

თავისუფალი და ღია ვაჭრობისა და საინვესტიციო საქმიანობის ფორმირებას 2010 

წლამდე განვითარებულებისთვის და 2020 წლამდე განვითარებადი 

ეკონომიკებისთვის (ე.წ. ბოგორის მიზნები).  
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შანხაისა (2001) და ლოს-კაბოსში (2002) სამიტებიდან დაწყებული ერთ-ერთი 

პროფილირებული თემის სახით მტკიცედ დამკვიდრდა საერთაშორისო 

ტერორიზმთან ეკონომიკური და ფინანსური საშუალებებით ბრძოლა. 

ბოლო ხანს გამოვლენილი ტენდენცია ფორუმის განახლებაზე, როდესაც 

აქტიურად განიხილავენ აწეთ-ის ადაპტაციის ამოცანებს ახალ პირობებთან და 

წარმოადგენენ მისი რეფორმირების სხვადასხვა ვარიანტს, მიიღეს გადაწყვეტილება 

მეტი ყურადღება დაუთმონ უსაფრთხოების სხვა ასპექტებსაც _ ვაჭრობას, ფინანსებს, 

ენერგეტიკას, ჯანდაცვას, ტრანსპორტს, გაერთიანებულთ საერთო „რეფერატში“ – 

„პიროვნების უსაფრთხოებას“. 

2005 წელს APEC-ის სამიტი (პუსანი, კორეის რესპუბლიკა, 18-19 ნოემბერი) 

გაიმართა ლოზუნგით „ერთიანი თანამეგობრობისკენ _ გამოცდებითა და 

განახლებით“. დამტკიცებულია აწეთ-ის ბოგორის მიზნების მიღწევის კურსი რიგი 

ზომების მეშვეობით, რომლებიც აღნიშნულია პუსანის სამიტის შეთანხმებულ 

„საგზაო რუკაში“. მოწონებულია არაერთი ახალი ინიციატივა, რომლებიც 

გამიზნულია რეგიონში მეწარმეობის პირობების შემსუბუქებაზე, კერძოდ, ვაჭრობის 

ლიბერალიზაციის დარგში ორმხრივი და რეგიონული სავაჭრო შეთანხმებების 

დადებით, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებათა დაცვით. განხილულია 

საერთაშორისო ტერორიზმთან და აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონში ეკონომიკური 

კეთილდღეობისთვის სხვა საფრთხეების აღმოფხვრის ამოცანები, მათ რიცხვში 

სტიქიური უბედურებების შედეგთა დაძლევაში ურთიერთქმედება, ასევე სახიფათო 

ინფექციური დაავადებების აფეთქებების (პირველ ყოვლისა, ჩიტის გრიპის), 

ენერგომომარაგების უსაფრთხოების პრობლემების გადაჭრა, ბრძოლა 

კორუფციასთან. გამოიკვეთა განწყობა კულტურათაშორის და უფრო ფართოდ 

ცივილიზაციათაშორის თანამშრომლობაზე. 

გარდა ლიდერთა შემაჯამებელი დეკლარაციისა, პუსანში მიღებულია ცალკე 

განცხადება მსო-ის განვითარების დოხაის დღის წესრიგის მოლაპარაკებითი 

პროცესის მხარდასაჭერად. შემაჯამებელ დოკუმენტებში შესულია ამ ორგანიზაციაში 

რუსეთის მისაერთებლად მხარდასაჭერი ფორმულირებები. 

APEC-ის სამიტის თემა (ვიეტნამი, ჰანოი, 2006 წლის 18-19 ნოემბერი) _ 

„დინამიკური გაერთიანებისკენ მდგრადი განვითარებისა და აყვავების ინტერესების 
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მეშვეობით“. ფორუმის პრიორიტეტების სახით 2006 წლისთვის ვიეტნამის 

ორგანიზატორებმა წარმოადგინეს შემდეგი: 

 სავაჭრო და საინვესტიციო საქმიანობის გაფართოება პუსანის „საგზაო 

რუკისა“ და დოხის განვითარების დღის წესრიგის თანახმად; 

 ეკონომიკური და ტექნიკური თანამშრომლობის გაძლიერება 

განვითარებაში განხეთქილებათა შემცირების მიზნით და მდგარდი 

პროგრესის უზრუნველსაყოფად; 

 უსაფრთხო და სასურველი სამეწარმეო გარემოს უზრუნველყოფა; 

 გაერთანების შიგნით ურთიერთდამოკიდებულების გაზრდა. 

 

დასკვნა 

 

1. სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნების ასოციაცია (ასეანი) შეიქმნა 1976 წელს 

ბანგკოკის შეთანხმების საფუძველზე 5 ქვეყნის შემადგენლობით. 

დღესდღეობით მის შემადგენლობაშია აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონის 10 

სახელმწიფო. ასეანის საწესდებო მიზნებად ბანგკოკის დეკლარაციაში მისი 

დაფუძნების შესახებ განსაზღვრულია ქვეყანა-წევრების სოციალურ-

ეკონომიკური და კულტურული თანამშრომლობის განვითარებისთვის 

ხელშეწყობა, სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში მშვიდობისა და სტაბილურობის 

განმტკიცება. 

2. მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონის შედარებითი ანალიზის საფუძველზე 

შეიძლება გამოვყოთ 5 წანამძღვარი, ანუ პირობა, რომლებიც აუცილებელია 

სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნებისთვის ეფექტიანი და 

ურთიერთხელსაყრელი ეკონომიკური ინტეგრაციის განსახორციელებლად. 

მათ განეკუთვნება: 

 განვითარებული სახელმწიფო აპარატი ძლიერი სამართლებრივი 

სისტემითა და მასტიმულირებელი ეკონომიკური პოლიტიკით; 

 ასეანის ქვეყნების ეკონომიკათა ურთიერთშემვსები სტრუქტურა, 

რომლის დროსაც თითოეული ქვეყანა ავითარებს თავის შედარებით 

უპირატესობას. ეს საშუალებას მისცემს შეამციროს (აღმოფხვრას) 
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კონკურენცია მსოფლიო ბაზრებზე; ხელი შეუწყოს შიდარეგიონული 

ვაჭრობის განვითარებას და რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაციის 

გაძლიერებას; შეასუსტოს დამოკიდებულება მრეწველობით 

განვითარებულ ქვეყნებზე; 

 ორიენტაცია „ღია ეკონომიკაზე“, იმპორტშემცვლელი წარმოებიდან 

გადასვლა ექსპორტზე ორიენტირებულ წარმოებაზე, პირობების შექმნა 

გარე ინვესტიციების მოსაზიდად; 

 მაკროეკონომიკური სტაბილიზაცია, რომელიც მიზნად ისახავს 

ფინანსური კრიზისების აღკვეთას, ფასების და საბირჟო კოტირებების 

სტაბილურობას ფინანსური, სავალუტო ინსტრუმენტებისა და საგარეო 

ვალის მართვის მექანიზმის გამოყენებით;    

 განვითარებული ინფრასტრუქტურა, განსაკუთრებით სოციალური. ეს 

გულისხმობს ინვესტირებას საგანმანათლებლო სისტემაში, რომელიც 

ასწავლის და უშვებს მეწარმეებს კარგი ორგანიზატორული 

თვისებებით, ასევე მაღალკვალიფიციურ სპეციალისტებსა და 

ინჟინრებს, გარდა ამისა, თანამედროვე მატერიალური ბაზის შექმნას, 

რომელიც ხელს უწყობს მსხვილ პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებს. 

 აღმოსავლეთ აზიაში ეკონომიკური ინტეგრაციის განვითარების 

პერსპექტივებს მნიშვნელოვანწილად უკავშირებენ აზია-წყნარი ოკეანის 

ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის შექმნას (APEC). ეს 

მთავრობათაშორისი ორგანიზაციაა, რომელიც აერთიანებს რეგიონის 21 

სახელმწიფოს; იგი შეიქმნა 1989 წელს ავსტრალიის წინადადებით 

ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარების მიზნით წყნარი ოკეანის 

აუზში. თავდაპირველად მასში შედიოდა 12 ქვეყანა: ავსტრალია, 

ბრუნეი, კანადა, ინდონეზია, იაპონია, მალაიზია, ახალი ზელანდია, 

ფილიპინები, სინგაპური, სამხრეთ კორეა, ტაილანდი და აშშ. შემდგომ 

წლებში მათ შეუერთდა ჩინეთი, ჰონგკონგი (სიანგანი), ტაივანი, 

მექსიკა, ჩილე, პაპუა-ახალი გვინეა, ხოლო 1998 წელს _ ვიეტნამი, პერუ 

და რუსეთი.    
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აწეთ-ს ფორმალურად აქვს საკონსულტაციო სტატუსი. თუმცა მისი სამუშაო 

ორგანოების ფარგლებში განისაზღვრება ვაჭრობის რეგიონული წესები, 

საინვესტიციო და ფინანსური საქმიანობა, მიმდინარეობს შეხვედრები დარგობრივ 

მინისტრებთან და თანამშრომლობის საკითხების ექსპერტებთან ამა თუ იმ დარგში. 

1993 წელს შედგა აწეთ-ის ქვეყნების ლიდერთა პირველი შეხვედრა (სიეტლი, აშშ), 

რომლის მსვლელობაშიც გამოვლინდა სერიოზული აზრთა სხვადასხვაობა 

დოვლათის განაწილების უთანაბრობაზე რეგიონში განვითარებული საინტეგრაციო 

პროცესების ფონზე. ექსპერტთა შეფასებით, ვაჭრობის ლიბერალიზაცია აწეთ-ში 

განაპირობებს წევრი-ქვეყნების რეალურ შემოსავლის ზრდას 2%-ით. თუმცა 

სარგებელს იღებენ ყველაზე კონკურენტუნარიანი ქვეყნები. 

 

9. 2. ინტეგრაციული პროცესები სამხრეთ აზიის რეგიონული 

თანამშრომლობის ასოციაციის ფარგლებში: 

თანამედროვე ტენდენციები 

 

სამხრეთ აზიის რეგიონული თანამშრომლობის ასოციაცია, SAARC18 (Sough Asian 

Association Regional Cooperation, SAARC) შეიქმნა 1985 წლის 8 დეკემბერს დაკაში 

(ბანგლადეში) სამხრეთ აზიის კოოპერაციის დეკლარაციის საფუძველზე. ქვეყანა 

დამფუძნებელნი არიან: ბანგლადეში (საარკ-ის შექმნის ინიციატორი), ბუტანი, 

ინდოეთი, მალდივის რესპუბლიკა, ნეპალი, პაკისტანი და შრი-ლანკა. 2007 წლიდან 

საარკ-ის მერვე სრულუფლებიან წევრად იქცა ავღანეთი. ახლა ორგანიზაცია 

აერთიანებს 8 სახელმწიფოს _ სამხრეთ აზიის ქვეყნებსა და ავღანეთს. 

ორგანიზაციაში დამკვირვებლები გახდნენ აშშ, ჩინეთი, ეკ, ირანი, იაპონია, 

კორეის რესპუბლიკა. 

სამხრეთ აზია _ დინამიკურად განვითარებადი მსოფლიო ეკონომიკის 

შემადგენელი _ ბოლო წლებში იწვევს სულ უფრო მზარდ ინტერესს, რაც დიდწილად 

დაკავშირებულია იმ რეგიონის ეკონომიკური განვითარების მდგომარეობასთან, 

ტემპებთან და თავისებურებებთან, რომელიც ფლობს უზარმაზარ მატერიალურ და 
                                                             
18 იხ.: http://www.saarc-sec.org _ SAARC-ის ოფიციალური საიტი. 
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ბუნებრივ რესურსებს, ინდოეთისა და პაკისტანის დინამიკურად განვითარებად 

ეკონომიკებს და რეგიონის ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივას. 

სამხრეთ აზია მოსახლეობით მსოფლიოს უმსხვილესი რეგიონია. იქ ცხოვრობს 

მსოფლიო მოსახლეობის 22%, რომელიც გამოირჩევა მაღალი დემოგრაფიული 

დინამიკით. 

სამხრეთ აზიის ქვეყნები დღესდღეობით წყვეტს ორ უმნიშვნელოვანეს ამოცანას. 

1. ეკონომიკის, კულტურის, განათლების, მეცნიერების, ტექნიკის 

თანდათანობითი განვითარება და მოდერნიზაცია, მოსახლეობის 

კეთილდღეობის ამაღლება, სიღარიბისა და ჩამორჩენილობის აღმოფხვრა. 

რეგიონული თანამშრომლობის ძირითადი პრობლემაა საარკ-ის ქვეყნების 

ეკონომიკათა ერთტიპურობა და არადივერსიფიცირება. საფეიქრო მრეწველობა 

ჭარბობს ინდოეთში, პაკისტანსა და ბანგლადეშში. გამოდიან რა ისინი მსოფლიო 

ბაზრებზე, იძულებულნი ხდებიან კონკურენცია გაუწიონ ერთმანეთს. საარკ არაა 

მონოლითური ეკონომიკური ან პოლიტიკური კავშირი. ერთნაირი საექსპორტო 

საქონლის შეზღუდულობა ხელს არ უწყობს საგარეო ვაჭრობის მოცულობის ზრდას 

ასოციაციაში. ურთიერთკონკურენცია საგარეო ბაზრებზე და შეზღუდული 

ფინანსური შესაძლებლობები საშუალებას არ იძლევა ყოველთვის გამოვიდნენ 

ერთიანი ბლოკით საერთო ამოცანების გადასაწყვეტად. 

საარკ-ის განვითარების პერსპექტივები: 

 შემდგომი კონსოლიდაცია; 

 ქვეყნებს შორის პოლიტიკური და სხვა პრობლემების გადაწყვეტა; 

 სამხრეთ აზიის იდენტურობის განვითარება; 

 საარკ-ის ფონდის შევსება სიღარიბის აღმოსაფხვრელად; 

 საქონლით ვაჭრობის ლიბერალიზაცია, მომსახურებით ვაჭრობა, 

ინვესტიციები _ სავალუტო ბაზრის განვითარება; 

 შრომის საერთაშორისო განაწილებაში საარკ-ის მონაწილეობის 

აქტივიზაცია. 

2. ერთობლივი პროექტები. თანამშრომლობის ამ მიმართულებას ტრადიციულად 

დიდი ყურადღება ეთმობა. მუშავდება ტრანსსასაზღვრო პროექტები 
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გაზსადენების, ელექტროგადამცემი ხაზებისა და ავტომაგისტრალების 

მშენებლობაზე. 2007 წელს წამოაყენა წინადადება სამხრეთაზიური 

ენერგეტიკული რკალის შესაქმნელად, რომელსაც უნდა მოეგვარებინა 

ნავთობის, გაზის, ელექტროობის მიწოდება მთელი რეგიონისთვის. 

ინიციატივის ფარგლებში 2009 წლისთვის იგეგმებოდა ირანი-პაკისტანი-

ინდოეთის გაზსადენის მშენებლობა. იგი ხელს შეუწყობს  „ურთიერთობათა 

ზოგად გაუმჯობესებას“ და დაეხმარება ორ ქვეყანას უზრუნველყოს თავიანთი 

ენერგეტიკული უსაფრთხოება. მილსადენის ირანი-პაკისტანი-ინდოეთის 

პროექტი, რომელიც შეფასებულია 7 მლრდ დოლარად, ითვალისწინებს 

საერთო განფენილობით 2670 კმ-ის ტრასაზე 60 მლნ კუბ/მ-ის გადატუმბვას. 

ირანის მიერ მიწოდებული გაზი თანაბარი მოცულობით განაწილდება 

პაკისტანსა და ინდოეთს შორის. 

ბლოკის მნიშვნელოვანი ამოცანაა - SAARC-ში რეგიონული ლოჯისტიკური ქსელის 

შექმნა და გაფართოება. ცუდი გზები, ასეთივე ენერგოუზრუნველყოფა, წყლით 

მომარაგება და კომუნიკაცია ამცირებს ეკონომიკის მწარმოებლურობას 

კონტინენტზე. ემპირიული გზით გამოვლინდა, რომ საექსპორტო კონტეინერით 

უახლოეს პორტში გადასაზიდი დრო საარკ-ის რეგიონში შეადგენს 33,7 დღეს (ყველა 

საბაჟო, ადმინისტაციული და სავაჭრო მოთხოვნის განხორციელებით), მათ შორის 44 

დღე -ნეპალში, 39 - ბუტანში, 36 - ინდოეთში, 35 - ბანგლადეშში და 33 - დღე 

პაკისტანში. ასეთი მდგომარეობა სერიოზულად ართულებს საარკ-ის წევრი-

ქვეყნების საგარეო ვაჭრობას. ამ ამოცანის გადასაწყვეტად სახელმწიფოები 

ცდილობენ მოიზიდონ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები, უპირატესად მესამე 

ქვეყნებიდან. 

სამხრეთ აზიის სუბრეგიონში მოქმედებს აზიის განვითარების ბანკის 

ეკონომიკური თანამშრომლობის პროგრამა, მაგრამ ყველაზე უფრო წარმატებულად 

მიმდინარეობს სავაჭრო-ეკონომიკური თანამსრომლობა ორმხრივ დონეზე. 

 

დასკვნა 
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1. სამხრეთ აზიის ქვეყნების რეგიონული თანამშრომლობის ასოციაცია, SAARC 

(Sough Asian Association Regional Cooperation, SAARC) შეიქმნა 1985 წლის 8 

დეკემბერს დაკაში (ბანგლადეში) სამხრეთ აზიის კოოპერაციის დეკლარაციის 

საფუძველზე. ქვეყანა დამფუძნებელნი არიან: ბანგლადეში (საარკ-ის შექმნის 

ინიციატორი), ბუტანი, ინდოეთი, მალდივის რესპუბლიკა, ნეპალი, პაკისტანი 

და შრი-ლანკა. 2007 წლიდან საარკ-ის მერვე სრულუფლებიან წევრად იქცა 

ავღანეთი. ახლა ორგანიზაცია აერთიანებს 8 სახელმწიფოს. 

2. ინტეგრაციული პროცესები ვითარდება ორ ეტაპად (ინტეგრაციის ორი 

ტალღა): პირველი ეტაპი _ 1970-1980-იანი წწ. _ ხასიათდება სუბრეგიონული 

ურთიერთქმედების პრაქტიკულად სრული არარსებობით როგორც 

ეკონომიკური (ქვეყანა-მონაწილეების განვითარების დაბალი დონითა და 

მათი ეკონომიკების ურთიერთშევსებადობის არქონით), ისე პოლიტიკური 

პრობლემების (კონფლიქტი ინდოეთსა და პაკისტანს შორის).  

მეორე ეტაპი - 1990-იანი წწ. და განსაკუთრებით 2000-იანი წლები - აღინიშნა 

ინტეგრაციული პროცესების გაძლიერების ტენდენციით, რომლის 

კატალიზატორიც ძირითადად გლობალიზაცია და საარკ-ის წევრი-ქვეყნების 

ეროვნული, და უპირველეს ყოვლისა, ეკონომიკური უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფაა. 

3. ქვეყნების მიერ შემუშავდა თავისუფალი სავაჭრო ზონის შექმნის პროგრამა- 

SAFTA(ინგლ. The South Asian Free Trade Area - SAFTA) სატარიფო შეზღუდვების 

შემცირების გზით. ეს საქმიანობა დაკავშირებულია მნიშვნელოვან 

სიძნელეებთან, ვინაიდან სუბრეგიონული საქონელბრუნვა ჯერჯერობით არ 

აღწევს მონაწილე-ქვეყნების საგარეო ვაჭრობის 5%-ს (თუმცა, ექსპერტთა 

აზრით, არსებობს მისი განვითარების პოტენციალი). ჯერჯერობით 

თანამშრომლობა ეხება ისეთ სფეროებს, როგორებიცაა: კომუნიკაცია, 

მეტეოროლოგია, გარემოს დაცვა, ბრძოლა ნარკოტიკებთან და ტერორიზმთან 

და სხვ. თუმცა დღეისათვის ჯერ კიდევ ადრეა შევაფასოთ საფტა-ს ფარგლებში 

ურთიერთვაჭრობის გაძლიერების უპირატესობები და კონკრეტული 

შედეგები. 
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4. ინდურ-პაკისტანურ ურთიერთობათა ნორმალიზაციამ შეიძლება მოიტანოს 

სამმაგი ეფექტი: რეგიონული თანამშრომლობის სამხრეთაზიური 

ორგანიზაციის (საარკ) გეგმების რეალიზაციისთვის ხელშეწყობა, რაც მძლავრ 

ეკონომიკურ ძალად გადააქცევს; ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ბრუნვის 

მოცულობის მრავალჯერადი ზრდა; ასევე პირობების შექმნა უკვე არსებული 

ავტომაგისტრალების გამოყენებაზე ან ახალი საავტომობილო გზების 

მშენებლობაზე, რომლებიც ცენტრალური აზიის სახელმწიფოების 

საზღვრებთან გადის. ეს სტიმულს მისცემს საარკ-ისა და სხვა რეგიონების 

ვაჭრობის განვითარებას. 

5. სამხრეთ აზიაში ინტეგრაციის დაბალი დონის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია 

პოლიტიკურ პრობლემათა კომპლექსი, უპირველეს ყოვლისა, 

კონფრონტაციული დამოკიდებულება ინდოეთსა და პაკისტანს შორის. 

რეგიონის პატარა ქვეყნები არცთუ უსაფუძვლოდ შიშობენ, რომ ინდოეთის 

ინტერესები უფრო ჭარბი იქნება თანამშრომლობისას, ხოლო ინდოეთი თავის 

მხრივ შიშობს, რომ პატარა ქვეყნები გაერთიანდებიან მის წინააღმდეგ ან 

რეგიონსგარეთა სახელმწიფოებთან. 

6. ინტეგრაციული ბლოკის მიმართ ინტერესის გამოვლენა დაიწყეს აშშ-მა, 

ჩინეთმა, იაპონიამ, ეკ-მა, რომლებიც 2004-2006 წლებში გახდნენ საარკ-ის 

დამკვირვებლები. ეს მეტყველებს სუბრეგიონის მნიშვნელობის ზრდაზე, 

რომელშიც ცხოვრობს მსოფლიოს მოსახლეობის დაახლოებით მეოთხედი. 

აზია დღესდღეობით რეგიონია ყველაზე სწრაფად მზარდი ეკონომიკით. 

რეგიონის ეკონომიკური პოტენციალის ზრდას სდევდა მისი 

მილიტარიზაციის პროცესის გაღრმავება. სამხედრო ხარჯები იქ მუდმივად 

იზრდება. დღეს ამ მაჩვენებლით აზია მხოლოდ ახლო აღმოსავლეთსა და 

ჩრდილოეთ კორეას ჩამორჩება. 

თემა 10. ინტეგრაციული პროცესები აფრიკის კონტინენტზე. არაბული 

მაღრიბის კავშირი  
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10.1. აფრიკის ქვეყნებისა და დასავლეთ აზიის მონაწილეობით საერთაშორისო 

ეკონომიკური ინტეგრაციის წანამძღვრები, ევოლუცია,თავისებურებები და 

გეოგრაფიული სტრუქტურა  

აფრიკაში მდებარეობს 56 ქვეყანა და ტერიტორია (ყველა ქვეყნის 25%), რომელთაც 

კონტინენტის 20%უკავია, ამ ფართობზე ცხოვრობს მსოფლიოს მოსახლეობის 16%. 

აფრიკის 32 ქვეყანა - ესაა ყველაზე ნაკლებად განვითარებული ქვეყანა (ყველა 49 

ყველაზე ნაკლებად განვითარებული ქვეყნიდან). აფრიკაში აგრეთვე არის ნავთობისა 

და გაზის 4 ძირითადი ექსპორტიორი - ალჟირი, ანგოლა, ნიგერია და ლივია. 

დასავლეთ აზიის განვითარებადი ქვეყნები მოიცავს 13 ქვეყანას: ბაჰრეინს, 

კუვეიტს, ომანს, კატარს, საუდის არაბეთსა და არაბეთის გაერთიანებულ ემირატებს 

(სპარსეთის ყურის არაბული სახელმწიფოების თანამშრომლობის საბჭო - Cooperation 

Council for the Arab States of the Gulf), სირიას, ერაყს, პალესტინას, იემენსა და 

იორდანიას (აზიური CAEU, არაბული ეკონომიკური გაერთიანების საბჭო, ინგლ.  Council of 

Arab Economic Unity), ლიბანსა და თურქეთს. არაბული ქვეყნები - ესაა არაბულ 

სახელმწიფოთა ლიგის ყველა 22 ქვეყანა, მათ შორის  CAEU, სპარსეთის ყურის 

არაბული სახელმწიფოების თანამშრომლობის საბჭო, (დასავლეთ აზია და ჩრდილოეთ 

აფრიკა; სპარსეთის ყურე), არაბული მაღრიბის კავშირი (არაბული მაღრიბის კავშირი, 

ჩრდილოეთ აფრიკა). 

აფრიკა უზრუნველყოფს მსოფლიო მშპ-ის 2,7%-ს (2013): სამრეწველო წარმოების 

3,5%-ს (1,5% გადამამუშავებელი) და სასოფლო-სამეურნეო საქონლის 10,5 %-ს, 1,9% 

მომსახურებას, პუი-ების მოდინების 2,9%-ს და გადინების 0,6%-ს,საქონლის 

ექსპორტისა და იმპორტის  3,2%-სა და მომსახურების 0,2%-ს, სურსათის ექსპორტის 

3,6%-ს და იმპორტის 6,1%-ს, სასოფლო-სამეურნეო ნედლეულის ექსპორტის 4,5%-ს 

და იმპორტის 3,2%-ს, საბადოებისა და მეტალების ექსპორტის 6,8%-ს და იმპორტის 

1,9%-ს, სათბობის ექსპორტის 10,2%-ს და იმპორტის 3,1%-ს, სამრეწველო საქონლის 

ექსპორტის 0,8%-ს და იმპორტის 3,3%-ს, ძვირფასი ქვებისა და ოქროს ექსპორტის 

5,5%-ს. აფრიკის ურთიერთექსპორტი შეადგენს აფრიკის ქვეყნების ექსპორტის 14%-ს 

და მსოფლიო ექსპორტის 0,4%-ს. 
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არაბული ქვეყნები  (ჩრდილოეთ აფრიკისა და დასავლეთ 

აზიის)უზრუნველყოფსმსოფლიო მშპ-ის 3,6%-ს, სამრეწველო წარმოების 7,1%-ს 

(გადამამუშავებელი მრეწველობის 1,2%-ს) და სასოფლო-სამეურნეო წარმოების 4,4%-

ს, მომსახურების 3,5%-ს, საქონლის ექსპორტის 6,9%-სა და იმპორტის 4,7%-ს, 

სათბობის ექსპორტის 30%-ს. მათი ურთიერთექსპორტი შეადგენს ამ ქვეყნების 

ექსპორტის 10%-სა და მსოფლიოს 0,7%-ს. 

აფრიკაში ინტეგრაციის წანამძღვრები გახდა: მეტროპოლიათა მიერ კოლონიების 

გაერთიანების წინა გამოცდილება; ქვეყნების დეკოლონიზაცია1960-იან წლებში, 

პოლიტიკური დამოუკიდებლობის მოპოვება; განვითარებული ქვეყნებისგან 

პოლიტიკური და ეკონომიკური დამოკიდებულების განთავისუფლებისკენ სწრაფვა, 

თავიანთი საგარეო კავშირების დივერსიფიცირება, ინტეგრირება მსოფლიო 

ეკონომიკაში; სტრუქტურული გარდაქმნის აუცილებლობა და ეკონომიკის 

რეფორმირება (უარი აგრარულ-სანედლეულო სპეციალიზაციაზე, მოძრაობა 

ეკონომიკის ინდუტრიალიზაციისკენ, სოფლის მეურნეობის მწარმოებლურობის 

ამაღლება და ინფრასტრუქტურის განვითარება სიღარიბის, შიმშილის, 

გაუნათლებლობისა და სხვა სოციალური პრობლემების გადასაწყვეტად); ზემოდან  

საერთაშორისო ეკონომიკური ინტეგრაციის ინიცირება, გარედან - გაეროს 

ეკონომიკური კომისიის მიერ აფრიკისთვის (აფრიკის ეკონომიკური კომისია), ასევე 

მსოფლიო ბანკისგან; მოგვიანებით - შეთანხმების მოთხოვნა აფრიკის ეკონომიკურ 

გაერთიანებაზე - აფრიკის ეკონომიკური კომისია,  (1991) ძლიერი რეგიონული 

ეკონომიკური გაერთიანებების ფორმირებაზე კონტინენტური კავშირის შექმნის 

პერსპექტივით. 

არაბული ქვეყნები გაერთიანდა გეოგრაფიული, ენობრივი, რელიგიური 

ერთიანობის, თანამშრომლობის მრავალსაუკუნოვანი გამოცდილების, საერთო 

თავისებურებების (ნავთობის დიდი მარაგები, დიდი გეოპოლიტიკური 

მნიშვნელობა, საერთაშორისო ვაჭრობაში ჩართვის მაღალი დონე) და ეკონომიკური 

პრობლემების (ფასობრივ შოკებზე დაქვემდებარება (მიდრეკილება), პუი-ების 

დეფიციტი ნავთობის სექტორში, ეკონომიკის არადივერსიფიცირებულობა, 

პოლიტიკური სიტუაციის არასტაბილურობა) წყალობით. 
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ინტეგრაციის ჩამოყალიბებაში დიდი როლი შეასრულა რეგიონულმა 

ორგანიზაციებმა. 

1958 წელს წარმოიშვა გაეროს ეკონომიკური კომისია აფრიკის აფრიკის 

ეკონომიკური კომისია ქვეყნების ეკონომიკური და სოციალური განვითარების 

დასახმარებლად, ინტეგრაციისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის 

გასაფართოებლად აფრიკის განვითარების სასარგებლოდ. 1960-იან წლებში ამ 

კომისიამ წამოწია იმპორტშემცვლელი ინდუსტრიალიზაციის იდეები და უჩვენა 

საყრდენი საკუთარ ძალებზე აფრიკის ქვეყნებსა და საინტეგრაციო კავშირებში 

განვითარებულ ქვეყნებზე დამოკიდებულების შესამცირებლად. 1958 წელს შეიქმნა 

აფრიკული სახელმწიფოების კავშირი (1958-1962) - აფრიკის დამოუკიდებელი 

ქვეყნების პოლიტიკურ-ეკონომიკური თანამშრომლობის პირველი და 

წარუმატებელი მცდელობა. 1963 წელს აფრიკის ერთიანობის ქარტიის საფუძველზე 

აეკ-ის დახმარებით შეიქმნა აფრიკის ერთიანობის ორგანიზაცია  (1963-2002). 

არაბულ სამყაროში 1945 წელს წარმოიშვა არაბულ სახელმწიფოთა ლიგა, ხოლო 

1957 წელს - არაბული ეკონომიკური ერთიანობის საბჭო (აეეს - САЭЕ), 1969 წელს - 

ისლამური თანამშრომლობის ორგანიზაცია, 1973 წელს - გაეროს ეკონომიკური და 

სოციალური კომისია დასავლეთ აზიისთვის, რომელიც ხელს უწყობს ეკონომიკურ და 

სოციალურ განვითარებას რეგიონული და სუბრეგიონული თანამშრომლობისა და 

ინტეგრაციის საფუძველზე, იგი თავისი საქმიანობის კოორდინირებას ახდენს ასლ-

სთან, ითო-სთან, აეეს-სთან.  

ინტეგრაციულ პროცესებს აფრიკაშიაქვს შემდეგი თავისებურებები: 

 საერთაშორისო ეკონომიკური ინტეგრაცია  მიმდინარეობს ეკონომიკური 

ჩამორჩენილობის პირობებში (ნაკლებპროდუქტიული სოფლის მეურნეობა, 

განუვითარებელი დამამუშავებელი მრეწველობა, დაბალი 

მწარმოებლურობა, სუსტი ინფრასტრუქტურა, არადივერსიფიცირებული 

წარმოება, დამოკიდებულება განვითარებულ ქვეყნებთან ვაჭრობაზე, მათ 

ფინანსურ დახმარებას და ტექნოლოგიებზე, საექსპორტო დარგების 

კონტროლი ტნკ-ების მხრიდან), როდესაც სოციალური (სიღარიბე, 

დაავადებები, შიმშილი, გაუნათლებლობა) და პოლიტიკური პრობლემებია 
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(კონფლიქტები, სამოქალაქო ომები, რევოლუციები, სამხედრო 

გადატრიალებები, მაღალი კრიმინალური აქტიურობა, კორუფცია, 

სახელმწიფო მართვის არაეფექტიანობა); 

 ქვეყნები მიეჩვივნენ დაისახონ შორსმიმავალი, მაგრამ ხშირად 

დეკლარაციული მიზნები საერთაშორისო ეკონომიკური ინტეგრაციის  - 

ეკონომიკური და სავალუტო კავშირის ყველაზე ბოლო ეტაპის მისაღწევად. 

პრაქტიკაში კი სეი არაღრმაა. საინტეგრაციო კავშირებმა მიაღწია თვზ-ის 

ეტაპებს (რომლებიც ყოველთვის როდია მრავალმხრივი), იშვიათად - 

არაბოლომდე ჩამოყალიბებულ საბაჟო კავშირს. ეს უკანასკნელი ქვეყანა-

მონაწილეთა ურთიერთეკონომიკური კავშირების განვითარების სათანადო 

წანამძღვრების უქონლობის შედეგად (ურთიერთექსპორტის წილი 

შედარებით დაბალია, ვიდრე სხვა გეოგრაფიულ რეგიონებში) აწყდება 

ვაჭრობის უარყოფის ეფექტს ვაჭრობის შექმნის ეფექტის სრული 

უქონლობისას; ბიუჯეტის სატარიფო შემოსავლების დანაკარგი 

კომპენსირდება შიდა გადასახადების ზრდით, ურთიერთარასატარიფო 

ბარიერებით; 

 კავშირთა უმრავლესობისთვის დამახასიათებელია გარედან, დახმარება 

ფორმულის, „ინტეგრაცია+განვითარება“, დახმარება, როდესაც ყურადღება 

ეთმობა ყველაზე ნაკლებად განვითარებული ქვეყნების  ინტერესებს, 

სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების ერთობლივ გადაწყვეტას, 

ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ეკონომიკის ინდუსტრიალიზაციას, 

მდგრად განვითარებას. ამ მიზნების დასაფინანსებლად კი მოიზიდავენ 

საერთაშორისო დონორებს (ვინაიდან საკუთარი რესურსები მწირია). 

არსებითად დონორული დახმარება კონცენტრირებულია საკუთარი ტნკ-

ების საქმიანობისთვის პირობების შესაქმნელად აფრიკული რეგიონების 

ტერიტორიებზე; 

 სხვა რეგიონებთან შედარებით კონტინენტზე იქმნება შედარებით დიდი 

რაოდენობის რეგიონული და სუბრეგიონული კავშირი, რომელთა წევრობა 

მრავალრიცხოვანია და საკმაოდ ხშირად გადაიკვეთება, ართულებს 

ეკონომიკურ სივრცეს და კოლექტიური გადაწყვეტილებების მიღებას, 
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ხელს უშლის დაწყებული ინიციატივების ბოლომდე მიყვანას და 

შეთანხმებათა რეალიზაციას პრაქტიკაში. კავშირთა მიზნები და ფუნქციები 

ხშირად მეორდება (დუბლირება ხდება), ხოლო ძალისხმევა 

გაცამტვერდება, ამასთან ერთად რეგიონთაშორისი შეთანხმებების 

რაოდენობა, განსაკუთრებით სხვა კონტინენტების განვითარებად 

ქვეყნებთან შედარებით მცირეა, სამაგიეროდ უფრო აქტიურია 

ინტეგრაციულ ძალისხმევათა კოორდინაცია შიდაკონტინენტურ 

რეგიონალურ კავშირებს შორის, ვიდრე სხვა რეგიონებში, აგრეთვე არის 

პანკონტინენტური ინტეგრაციის მცდელობები. 

აფრიკაში ინტეგრაციის პრობლემებს შეიძლება მივაკუთვნოთ შემდეგი: 

 ინტეგრაციის წანამძღვართა უქონლობა (წარმოებისა და ექსპორტის 

მონოკულტურულობაზოგიერთ ეკონომიკათა ინდუსტრიამდელი 

ხასიათი, გადამამუშავებელი მრეწველობის, განუვითარებლობა, 

კვლავწარმოებითი ჩაკეტილობა - ობიექტური არამზაობა 

ლიბერალიზაციისთვის, ეკონომიკათა დაბალი ურთიერთშევსება, 

საბაზრო ინსტიტუტების განუვითარებლობა - ფულად-საკრედიტო, 

სავალუტო-ფინანსური, შრომის ბაზარი, კერძო საკუთრება, ეკონომიკური 

სამართალი, არშემდგარი სახელმწიფოებრიობა, ურთიერთსაერთაშორისო 

ეკონომიკურ ურთიერთობათა საერთაშორისო ეკონომიკური 

ურთიერთობების  განუვითარებლობა, ერთ სულ მოსახლეზე მშპ-ის 

დაბალი დონე და უთანაბრობა, შიდა ბაზრის დაბალი ტევადობა, 

ინფრასტრუქტურის განუვითარებლობა, კონფლიქტები შიგნით და 

ქვეყნებს შორის); 

 კვაზიინტეგრაცია (ფორმალური ინტეგრაცია), ინტეგრაციის სიჭარბე არა 

ეკონომიკურ, არამედ სამართლებრივ და პოლიტიკურ სფეროებში, 

სახელმწიფოსა და საერთაშორისო რეგიონალური ორგანიზაციების 

აქტიური როლი, როგორც სუბიექტებისა, რომლებიც ინტეგრაციის 

ინიცირებას ახდენენ: ინტეგრაცია ზემოდან, კერძო სექტორის მცირე 

როლი; 
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 ინტეგრაციის არასაბაზრო მეთოდები: ძველი რეგიონალიზმის დროს 

გამოიყენებოდა ცენტრალიზებული დაგეგმვა, ახლა ნარჩუნდება 

სახელმწიფოს საშუამავლო როლი საწარმოებს შორის კავშირებში, არაა 

განვითარებული პირდაპირი კავშირები; 

 ინტეგრაციის შეცვლა ურთიერთქმედების ნაკლებად ღრმა ფორმით - 

ეკონომიკური თანამშრომლობით, თანამშრომლობის განვითარებით 

ცალკეულ სფეროებსა და სექტორებში, ერთობლივი წერტილოვანი 

პროექტების რეალიზაციით (საპროექტო ლაშქრობა), ურთიერთქმედების 

უფრო წარმატებული ფორმები მომიჯნავე  (არასაწარმოო) სფეროებში - 

სოციალურში, ეკოლოგიურში, მშვიდობისა და უსაფრთხოების 

სფეროებში; 

 არასასურველი საინვესტიციო კლიმატი, პუი-ების დაბალი მოდინება, 

საკუთარი საინვესტიციო და ფინანსური რესურსების უკმარისობა 

ერთობლივი პროექტების სარეალიზაციოდ, ინტეგრაციის სუსტი 

ფინანსური მექანიზმები, საერთაშორისო დოდნორული გაერთიანების 

მხრიდან დახმარების აუცილებლობა; 

 იმპორტშეცვლის არახელსაყრელმა პოლიტიკამ და „კოლექტიურმა 

საყრდენმა საკუთარ ძალებზე“ ძველი რეგიონალიზმის პირობებში არ 

განაპირობა საგარეო კავშირების დივერსიფიკაცია, განვითარებული 

ქვეყნების, ყოფილი მეტროპოლიების გასაღების ბაზრებზე უარი, 

გაერთიანების შიგნით თანამშრომლობის ხელახალი ორიენტაცია; 

დამოკიდებულება ნარჩუნდება, თუმცა წარმოებისა და მრეწველობის 

დივერსიფიკაციის მცდელობა ინტეგრაციის დახმარებით გრძელდება 

ახლა უკვე ღია რეგიონალიზმის პირობებში, ასევე ერთიან ბლოკებად 

ინტეგრაციული კავშირების მონაწილეობით რეგიონთაშორის 

საინტეგრაციო შეთანხმებებში; 

 დემოკრატიული ინსტიტუტების უქონლობა, ავტორიტარიზმი, 

პოლიტიკური არასტაბილურობა,შეიარაღებული კონფლიქტები, 

სახელმწიფო ინსტიტუტების არაეფექტიანობა, ეროვნული ინტერესების 

დომინირება განუმტკიცებელ სუვერენულ სახელმწიფოებში, 
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შიდაეროვნული ეკონომიკური და ეთნიკური დეზინტეგრაცია ხელს 

უწყობს კონფლიქტებს, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში სამხედროა; 

 ინტეგრაციის ასიმეტრიულობა (მკვეთრი სხვაობა ქვეყნებს შორის მშპ-ის 

მიხედვით ერთ სულ მოსახლეზე, ასევე ეკონომიკის ზომით) სეი-ის 

სარგებლისა და ხარჯის განაწილების უთანაბრობა, როდესაც 

საინტეგრაციო ინსტიტუტები არაეფექტიანია, არის ჩამორჩენილობა ან არ 

არსებობს დანაკარგის და სარგებლის გადანაწილების კომპენსაციის 

მექანიზმები, ეკონომიკური დავების გადაჭრა, გადაწყვეტილებების მიღება 

(დიდი ოდენობით ქვეყნების პირობებში ამის გაკეთება რთულია, მაგრამ 

დაინტერესებული მხარეები აქტიურდებიან გადაწყვეტილებათა მიღებაში 

- ბიზნესის, უმცირესობების, ქალების, პროფკავშირების კუთხით), 

კონტროლი მიღებული გადაწყვეტილებების შესრულებაზე. 

 თანამშრომლობა ეკ-სა და აფრიკას შორის აგრეთვე გავლენას ახდენს 

ინტეგრაციაზე. იგი მიმდინარეობს აფრიკის, კარიბის აუზისა და წყნარი ოკეანის 

ქვეყნების ხაზით თავდაპირველად ლომეის (1975) კონვენციის ფარგლებში, ხოლო 

შემდეგ მოლაპარაკებები მიმდინარეობს კოტონის შეთანხმების (2000) მიხედვით 

ЕRА-ს ფარგლებში (ევროპული კვლევითი სივრცე  ERA, არის ევროკავშირის 

მისწრაფება შეიქმნას საერთო ბაზარი საზღვრების გარეშე, კვლევის, ინოვაციებისა და 

ტექნოლოგიებისათვის).  

 გაერთიანებული სტრატეგია აფრიკა - ეკ (JAES, 2007) განსაზღვრავს 

თანამშრომლობის გრძელვადიან მიზნებს. ყოველწლიურად ტარდება სამიტები ეკ - 

აფრიკა. სუბრეგიონული ურთიერთობები ვითარდება ჩრდილოეთ აფრიკისა და 

ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებთან (ევრომედი), დასავლეთ აფრიკის სახელმმწიფოების 

ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციასთან (ECOWAS - ინგლ. The Economic 

Community of West African States), სამხრეთ აფრიკის განვითარების 

თანამეგობრობასთან, (SADC-ინგლ. Southern African Development Community, 

რომელისც არის სამხრეთ აფრიკის ქვეყნების სავაჭრო-ეკონომიკური კავშირი)  

აღმოსავლეთ აფრიკის თანამეგობრობასთან,  COMESA -სთან (აღმოსავლეთ და 

სამხრეთ აფრიკის საერთო ბაზარი, ინგლ. Common Market for Eastern and Southern 

Africa).  
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ყველაზე ნაკლებად განვითარებული ქვეყნებისთვის  მოქმედებს ეკ 

პრეფერენციების საყოველთაო (გენერალური) სისტემა  (1971-2023) და პროგრამა 

„ყველაფერი, გარდა იარაღისა“ (2011 წლიდან). საქონელი, გარდა იარაღისა და 

საბრძოლო მასალებისა, შეაქვთ ეკ-ში ბაჟისა და კვოტის გარეშე. 01.01.2014 წელს 

მოხდა ამ სისტემების რეფორმირება. 

ბოლო დროს გაააქტიურა თანამშრომლობა აფრიკასთან აშშ-მა, იგი შეადგენს აშშ-

ის ექსპორტის 1,5%-სა და იმპორტის 1,7%-ს. 1961 წლიდან სიღარიბის აღმოფხვრის 

სფეროში, ვაჭრობის მხარდასაჭერად, კონფლიქტების აღსაკვეთად მოქმედებს 

საერთაშორისო განვითარების აშშ-ის სააგენტო (USAID). 

აფრიკაში, საჰარის სამხრეთით მდებარე ქვეყნებთან აშშ-ის ვაჭრობისა და 

ინვესტიციების გასაფართოებლად, ასევე სავაჭრო პროცედურების გასამარტივებლად 

ხორციელდება პრეფერენციათა პროგრამა - „ზრდა და შესაძლებლობები 

აფრიკისთვის“ (AGOA, 2000-2015). 

აშშ-ის პრეფერენციების საყოველთაო (გენერალური) სისტემა  2013 წლამდე 

საშუალებას აძლევდა 122 განვითარებად ქვეყანას, აფრიკის 39 ქვეყნის ჩათვლით, 

უბაჟოდ შეეტანათ საქონელი აშშ-ში (5000 სახის საქონელი, აფრიკიდან აშშ-ის 

იმპორტის 90%). 2013 წელს აშშ-ის პრეზიდენტმა აფრიკაში ვიზიტის დროს 

დააანონსა ახალი პროგრამა „აფრიკის ვაჭრობა“ აფრიკასთან აშშ-ის ვაჭრობისა და 

ინვესტიციების გასაფართოებლად. იგი იწყება სამხრეთ აფრიკის თანამეგობრობასთან,   

აღმოსავლეთ აფრიკის თამამეგობრობის, თანამშრომლობით. ვითარდება კავშირი 

აღმოსავლეთ და სამხრეთ აფრიკის საერთო ბაზართან, სამხრეთ აფრიკის საბაჟო 

კავშირთან და დასავლეთ აფრიკის ეკონომიკურ და სავალუტო კავშირთან. 

არაბული ქვეყნების ინტეგრაციის თავისებურებები და პრობლემები: 

 ეკონომიკური ინტეგრაცია რთულდება ეკონომიკის სანედლეულო 

მიმართულებით, ენერგეტიკული რესურსების არსებობითა და 

დამოკიდებულებით მათ ექსპორტზე, გადამამუშავებელი მრეწველობის 

განუვითარებლობით, რაც განაპირობებს ერთმანეთთან ეკონომიკური 

ურთიერთობის დაბალ დონეს; 

 ამასთან ერთად, მდიდარი ენერგეტიკული რესურსები საშუალებას აძლევს 

ზოგიერთ ქვეყანას მოახდინოს საკუთარი საშუალებების აკუმულირება, 
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ისე, რომ თითქმის არ დასჭირდეთ საერთაშორისო დონორების დახმარება 

და ამავდროულად გადაანაწილოს ისინი ერთობლივი პროექტების 

სარეალიზაციოდ წარმოების, ინფრასტუქტურის, სოციალურ სფეროებში; 

 ეკონომიკისა და ინტეგრაციის განვითარება გართულებულია სერიოზული 

სამხედრო კონფლიქტებითა და პოლიტიკური წინააღმდეგობებით, 

ბრძოლით ლიდერობისთვის. მარტო ისრაელ-პალესტინის კონფლიქტმა, 

რომლის დასაბამი დაკავშირებულია გაეროს გადაწყვეტილებასთან - 

შეექმნა პალესტინაში ორი სახელმწიფო - ისრაელი და პალესტინა - რამაც 

გამოიწვია, სულ მცირე, 4 ომი რეგიონში; 

 რეგიონი გვევლინება გლობალური ეკონომიკის უმსხვილესი აქტორების 

პოლიტიკის ობიექტად, რის გამოც მასში ხორციელდება სამი 

ალერნატიული პანარაბული პროექტი, რომელთაგან ორი ინიცირებულია 

გარედან - ეკ-ისა და აშშ-ის მხრიდან. 

10.2. სპარსეთის ყურის არაბული ქვეყნების სუბრეგიონული ინტეგრაციული 

გაერთიანების წანამძღვრები და ფორმირების თავისებურებები 

 

სპარსეთის ყურის არაბულ სახელმწიფოთა თანამშრომლობის საბჭო19 

(CooperationCouncilfortheArabStatesoftheGulf) შეიქმნა 1981 წლის 25 მაისს. ესაა 

რეგიონული ეკონომიკური გაერთიანება. მისი წევრებმა _ 6-მა ქვეყანამ (ბაჰრეინმა, 

ქუვეიტმა, გაერთიანებულმა არაბეთის ემირატებმა, ომანმა და საუდის არაბეთმა) 

მიაღწიეს ყველაზე მეტ პროგრესს სამეურნეო კოოპერაციის სფეროში აზიისა და 

აფრიკის ანალოგიურ ეკონომიკურ დაჯგუფებებს შორის და აქვთ ნახშირწყალბადის 

ნედლეულის უმსხვილესი მარაგი (ნავთობის საერთო-მსოფლიო მარაგის 45% და 

მსოფლიოს გაზის მარაგის 40%). სყასთს-ს წესდების თანახმად, ამ ორგანიზაციას 

ჰქონდა ფარული ხასიათი. მისი წევრი შეიძლება  ყოფილიყო მხოლოდ მის 

შემადგენლობაში მყოფი 6 ქვეყანა. ამ ორგანიზაციის შემადგენლობის გაფართოება არ 

იგეგმებოდა. თუმცა 2005 წლიდან მოლაპარაკებებს შესვლის თაობაზე მართავს 

                                                             
19იხ.: www.gcc-sg.org- სპარსეთის ყურის არაბულ სახელმწიფოთა თანამშრომლობის საბჭოს 

ოფიციალური საიტი.. 

http://www.gcc-sg.org/
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იემენი. სპარსეთის ყურის სახელმწიფოებიდან სყასთს-ს წევრებად არ გვევლინება 

ერაყი და ირანი. 

სპარსეთის ყურის არაბული ქვეყნების სუბრეგიონული ეკონომიკური 

ინტეგრაციის წანამძღვრები: 

 ტერიტორიული სიახლოვე; 

 ეთნო-დემოგრაფიული, ისტორიული და კულტურულ-რელიგიური 

ერთობა; 

 სოციალურ-ეკონომიკური და სხვა პრობლემების ერთობა; 

 მთავრობათა პოლიტიკური ნება. 

არაბულ ქვეყნებს ტრადიციულად აქვს კარგად განვითარებული სავაჭრო 

კავშირები იოლად მისაწვდომი შიდარეგიონული სავაჭრო მარშრუტები. 

 

 

10.2. სყასთს-ს პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები 

 

არაბეთის ნახევარკუნძულზე ეკონომიკური ინტეგრაციის განვითარების 

პრობლემები: 

 ეროვნულ მეურნეობათა განვითარების დაბალი დონე (ზოგჯერ - 

ეკონომიკის საბაზრომდელი ხასიათი), სტაბილური ეკონომიკური ზრდის 

არარსებობა, რეგიონის ქვეყნებში დაგროვების შედარებით დაბალი ნორმა, 

წარმოების მაღალი კაპიტალტევადობა და მრავალი სხვა დაბალი 

(მსოფლიო სტანდარტებით) ეკონომიკური მაჩვენებელი (მაგალითად, 

კაპიტალის და სრომის ეფექტიანობა) და მსოფლიო ეკონომიკასა და 

საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობებზე დამოკიდებულების 

მაღალი ხარისხი (უცხოური ინვესტიციების უმნიშვნელო მოცულობა); 

 ეროვნულ ეკონომიკათა უზომო ეტატიზაცია და შედარებით მსხვილი 

კერძო საწარმოთა არასაკმარისი განვითარება (ინტეგრაციული 

თანამშრომლობის მიკროდონის). სახელმწიფო სექტორი ინარჩუნებს 

წამყვან პოზიციას (80%) მრეწველობაში; კერძო სექტორი ჭარბობს სოფლის 

მეურნეობაში, მსუბუქ და კვების მრეწველობაში, მომსახურების სფეროში; 
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 ეროვნულ ეკონომიკათა უზომო მსგავსება (მთ შორის მათი 

სტრუქტურების) და დამოკიდებულება მსოფლიოს სანედლეულო 

ბაზრებზე საშუალებას არ იძლევა განახორციელონ ეროვნულ ეკონომიკათა 

„გადაბმა“ საკმაოდ ფართო სიბრტყეში; 

 საგარეო-სავაჭრო კავშირების გეოგრაფიული ორიენტაციის 

შენარჩუნებული ინერცია, რომელიც ჩამოყალიბდა ათწლეულების 

განმავლობაში; 

 ინფრასტრუქტურის არასაკმარისი განვითარება (ტრანსპორტის, 

კავშირგაბმულობის, სასაწყობო მეურნეობის), მათ შორის საბაზროსი; 

 რეგიონში საერთაშორისო ეკონომიკური ინტეგრაციის კონცეფციის 

არასაკმარისი დამუშავება, მისი ფორმების განუვითარებლობა, ზოგჯერ კი 

თანამშრომლობის პოტენციური შესაძლებლობების სრული იგნორირებაც 

კი; 

 ეროვნული ინტერესების სიჭარბე საერთოარაბულზე, ორმხრივი 

თანამშრომლობის - მრავალმხრივზე; 

 (შენარჩუნებული)უთანხმოებები (კონფლიქტური სიტუაციების), მათ 

შორის პოლიტიკური, ბრძოლა ლიდერობისთვის, მაღალი 

დამოკიდებულება პოლიტიკური კონიუნქტურის რყევაზე თითოეულ 

ქვეყანაში. 

თეორიის თვალსაზრისით, სყასთს-შირეგიონული ინტეგრაციას ტენდენციის 

ხასიათი აქვს. უკვე ახლა იგი გადამწყვეტ ზემოქმედებას ახდენს  სოციალურ-

ეკონომიკურ პროცესებზე და ხელ უწყობს პროგრესული ტენდენციების გაძლიერებას 

ეკონომიკაში.  

სყასთს-ში ეკონომიკური ინტეგრაციის განვითარების შესაძლო მიმართულებები: 

 სამხედრო-პოლიტიკური ფაქტორების ყველაზე სრული აღრიცხვა. ყველა 

არაბული ქვეყნისთვის საკმაოდ აქტუალურია მსოფლიო მოწესრიგების 

(რეგულირების) პროცესების ინტენსიფიკაციის პრობლემა. არაბ-ისრაელურ 

სამშვიდობო შეთანხმებებში შესაძლო პროგრესს მოგვცემდა მოძრაობის 

შესაძლებლობა რეგიონის შიგნით დიდი პოლიტიკური შეთანხმებულობის  

მიმართულებით და როგორც შედეგი, ზოგიერთი პირდაპირი 
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ეკონომიკური სარგებელი. მშვიდობა საშუალებას მისცემთ შეამცირონ 

სამხედრო ხარჯები, რომელთა წილი მშპ-ის მიმართ მსოფლიოში 

უმაღლესია. ამან აგრეთვე უნდა გაზარდოს ინვესტიციათა მომგებიანობა 

რისკითა და რეგიონული პროექტების გახსნით ისეთ დარგებში, 

როგორებიცაა: ელექტროენერგეტიკა, ტურიზმი და წყალმომარაგება; 

 არაბული ქვეყნების კავშირის აქტივიზაცია რეგიონისგარეთა 

პარტნიორებთან; 

 შიდა რეფორმების ევოლუცია და ურთიერთ სავაჭრო-ეკონომიკური 

კავშირების ლიბერალიზაცია, მათი გამოყენება ძირითადი 

მამოძრავებლების სახით ეკონომიკური ინტეგრაციის გზაზე; ასევე სხვა 

ზომები, რომლებიც უზრუნველყოფს რეგიონული ურთიერთქმედების 

გაძლიერებას. მათ შორისაა თანდათანობითი უნიფიკაცია საკანონმდებლო 

სისტემაში; 

 შექმნა და განვითარება ინფრასტრუქტურის, რომელიც აერთიანებს 

არაბულ ქვეყნებს და ზრდის მოგებას შიდაარაბული ვაჭრობისა და 

ტურიზმისგან. 

ინტეგრაციის განვითარების ერთ-ერთი ძირითადი და რეალური მიმართულებაა 

თანამშრომლობა ფინანსებისა და სამუშაო ძალის სფეროში. მის განსავითარებლად 

მნიშვნელოვანი ნაბიჯია _ ერთიანი ვალუტის შემოღება, რომელსაც შეუძლია 

საინტეგრაციო ქვეყნების ფართო სამეურნეო დაახლოების ქმედითი ინსტრუმენტის 

როლის შესრულება, რეალური ხელშეწყობა უთანხმოებათა აღმოსაფხვრელად,   

რეგიონთაშორისი ვაჭრობისა და ინვესტიციების განვითარებას რომ აბრკოლებს, 

მაკროეკონომიკური პოლიტიკის უნიფიკაცია, ეკონომიკის კვლავწარმოება და 

მომავალში ეროვნულ მეურნეობათა პროგრესული განვითარების უზრუნველყოფა. 

სამუშაო ძალის მიგრაცია არაბულ რეგიონში  დიდადაა დამოკიდებული 

ნავთობის ბაზრის კონიუნქტურაზე და რეგიონში პოლიტიკურ კლიმატზე. 

დასკვნა 
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1. სპარსეთის ყურის არაბულ სახელმწიფოთა თანამშრომლობის საბჭო _ 6 

არაბული სახელმწიფოს რეგიონული სახელმწიფოთაშორისი წარმონაქმნი: 

საუდის არაბეთის, გაერთიანებული არაბული ემირატების, კუვეიტის, 

ყატარის, ბაჰრეინისა და ომანის; შეიქმნა 1981 წელს სავაჭრო და ეკონომიკური 

ურთიერთობების გასაფართოებლად ორგანიზაციის წევრებს შორის, ასევე 

შემდგომი ინტეგრაციისთვის მსოფლიო სავაჭრო სისტემაში.სყასთს-ს 

პროგრამული დოკუმენტები, როგორც მისი საქმიანობის  ძირითადი 

პრიორიტეტები, განსაზღვრავს წევრი-ქვეყნების პოლიტიკური 

თანამშრომლობის გაღრმავების ამოცანებს, აფართოებს და აჩქარებს 

მათინტეგრაციას სავაჭრო-ეკონომიკურ და საწარმოო კოოპერაციაში. ახლა ეს 

საბჭო გახდა სახელმწიფოთაშორისი წარმონაქმნი სამხედრო-პოლიტიკური და 

ეკონომიკური კავშირის ყველა ნიშნით. ორგანიზაციის შტაბბინა საუდის 

არაბეთშია. 

საბჭოს წევრ-სახელმწიფოთა მოსახლეობა 30 მლნ კაცზე მეტია, ხოლო 

ერთობლივიმშპ 370 მლრდ დოლარზე მეტი. ნავთობის მარაგი _62 მლრდ ტ 

(45% მსოფლიოს, 74% საერთოარაბულის), მოპოვება _დაახლოებით 14 მლნ 

ბარელი დღეში (21% მსოფლიოს, 75% საერთოარაბულის). ნავთობის და გაზის 

გაყიდვისგან შემოსავალი საშუალოდ 90 მლრდ დოლარია წელიწადში. საბჭოს 

ქვეყნების საზღვარგარეთული ინვესტიციების საერთო მოცულობა 

შეფასებულია 350 მლრდ დოლარად. სყასთს-ს ფარგლებში მიმდინარეობს 

ეკონომიკური და ფინანსური ინტერესების უნიფიკაცია, ერთიანი მიდგომების 

შემუშავება ფინანსურ და ეკონომიკურ პრობლემებთან დაკავშირებით. საბჭოს 

ქვეყნები ავითარებენ ეკონომიკას, აბანდებენ დიდ სახსრებს სოციალურ 

სფეროში. ამასთან ერთად, ისეთი საკვანძო ეკონომიკური მაჩვენებლებისგან, 

როგორებიცაა: მშპ და შემოსავალი 1 სულ მოსახლეზე, სყასთს-ს ქვეყნები 

მნიშვნელოვნად მოწყდნენ სხვა არაბულ ქვეყნებს. 

2. სპარსეთის ყურის არაბულ სახელმწიფოთა თანამშრომლობის საბჭოს  

ხელმძღვანელი ორგანოა უმაღლესი საბჭო (სახელმწიფოთა მეთაურები). ისინი 

იკრიბებიან თავიანთ სხდომაზე წელიწადში ერთხელ რიგრიგობით ანბანური 

რიგით თითოეულ წევრ-ქვეყანაში. 1999 წლის მაისში მიიღეს გადაწყვეტილება 
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დამატებითი საკონსულტაციო შეხვედრების თაობაზე უმაღლეს დონეზე 

წელიწადში არანაკლებ ერთხელ. სყასთს-ს თავმჯდომარის პოსტს წლის 

განმავლობაში იკავებს სახელმწიფოს მეთაური, რომლის ტერიტორიაზეც 

შეიკრიბა უმაღლესი საბჭოს მორიგი სესია. 

3. სპარსეთის ყურის არაბულ სახელმწიფოთა თანამშრომლობის საბჭოს   

ინტეგრაციული თანამშრომლობის ძირითადი მიმართულებებია: ვაჭრობა, 

ინვესტიციები, სავალუტო-საფინანსო პოლიტიკა, ერთობლივი პროექტების 

რეალიზაცია ორმხრივ და მრავალმხრივ საფუძველზე. დღესდღეობით 

მიღწეულია ეკონომიკური ინტეგრაციის დონე _საბაჟო კავშირი.) 

სყასთს-ს ქვეყნების კოორდინირებულ ძალისხმევათა მნიშვნელოვანი 

მიმართულება ხდება საერთაშორისო ტერორიზმის გამოვლინებებთან ბრძოლა. 

ისინი მონაწილენი არიან შესაბამისი პანისლამური და პანარაბული კონვენციის. 

სყასთს აქტიურად ავითარებს საერთაშორისო თანამშრომლობას სხვადასხვა 

ქვეყანასა და ბლოკთან (ეკ). საბჭო იმედოვნებს მიიღოს დამკვირვებლის სტატუსი 

გაეროში. 

 

 

10.3.აფრიკის კონტინენტზე ინტეგრაციული პროცესების თავისებურებები 

მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარი გახდა ახალი ტენდენციების გამოვლენის დრო 

აფრიკის ქვეყნების ეკონომიკური დაახლოების პროცესში. ამ პროცესებს, ისევე 

როგორც მსოფლიოს სხვა რეგიონებში, აქვს თავისი სპეციფიკა, რომელიც 

დაკავშირებულია კონტინენტის ქვეყნების სოციალურ-ეკონომიკურ 

მდებარეობასთან, მათ ადგილთან შრომის საერთაშორისოგანაწილებასა და მსოფლიო 

ვაჭრობაში. 

აფრიკაში ინტეგრაციული პროცესების განვითარების ობიექტური საფუძველი - 

ესაა მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაციის ტენდენციები, ანუ გლობალური 

ფაქტორები. გარდა ამისა, ინტეგრაციული პროცესი გამოწვეულია  აფრიკული 

ქვეყნების ეკონომიკური მოთხოვნებით მოახდინონ მწარმოებლური ძალების 

განვითარება, დაძლიონ ეკონომიკური ჩამორჩენილობა და შეამცირონ შემორჩენილი 
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ასიმეტრიული დამოკიდებულება მრეწველობით განვითარებულ ქვეყნებზე. 

აფრიკაში რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაციის მთავარი მიზანია - 

ინდუსტრიალიზაციისთვის ხელშეწყობა, მეურნეობის კოლონიური სტრუქტურის 

შეცვლა, თანამედროვე ეროვნული ეკონომიკის სტრუქტურის ჩამოყალიბება. 

მნიშვნელოვან ამოცანებად გვევლინება აგრეთვე მრეწველობისა და სოფლის 

მეურნეობის გარდაქმნა, მათი აღჭურვა თანამედროვე ტექნოლოგიებით 

მწარმოებლურობის და კონკურენტუნარიანობის ამაღლებით მსოფლიო ბაზარზე. 

მრავალი აფრიკული ქვეყნისთვის ამ საკითხებს აქვს პირველხარისხოვანი 

მნიშვნელობა, ვინაიდან მზარდი მოსახლეობა საჭიროებს კვების პროდუქტების და 

მოხმარების საგნების წარმოების ზრდას, ხოლო აფრიკის ქვეყნების სოციალურ-

ეკონიმიკური განვითარება რჩება საკმაოდ დაბალი. 

აფრიკის სახელმწიფოები საკმაოდ ღარიბია, ხოლო მათი ეკონომიკური აქტივობა 

დაბალი (არაა მაღალი). აფრიკა „მესამე სამყაროს“ ყველაზე ჩამორჩენილი რეგიონია. 

შავ აფრიკას გ. ვან დერ ვეემ, მსოფლიოს ომის შემდგომი ეკონომიკური ისტორიის 

მკვლევარმა, „მეოთხე სამყაროც“ (იხ.: გ. ვან დერ ბეე,  მსოფლიო ეკონომიკის 

ისტორია. 1945-1990) კი უწოდა. ძირითადად ამ კონტინენტზე მდებარეობს ყველაზე 

ნაკლებ განვითარებული ქვეყნები (სარ-ის გარდა, სადაც ცხოვრობს აფრიკის 

მოსახლეობის დაახლოებით 5% და იწარმოება სამრეწველო პროდუქციის 40%). ასე 

მაგალითად, აფრიკაშია მსოფლიოს 48 ყველაზე ნაკლებგანვითარებული ქვეყნიდან 

33. 

მაღრიბის ქვეყნების ინტეგრაციული თანამშრომლობის თანამედროვე 

მდგომარეობა შეიძლება დავახასიათოთ, როგორც დაბალეფექტიანი. სუბრეგიონში 

რეგიონული ეკონომიკური ინტეგრაციის პროცესის განვითარება მიმდინარეობს 

ნელა, ხოლო მისი შედეგები არ შეესაბამება როგორც სახელმწიფო-პარტნიორთა 

პოტენციალს, ისე მათ მოთხოვნებს. 

ამგვარად, შეიძლება დავასკვნათ: არაბული მაღრიბის კავშირის საქმიანობის 

განახლების მიუხედავად, მისმა შექმნამ არ მოახდინა შესამჩნევი გავლენა მასში 

გაერთიანებული ქვეყნების ეკონომიკურ ცხოვრებაზე. ობიექტური (სერიოზული 

პოლიტიკური უთანხმოებები, ეკონომიკათა ერთტიპურობა სანედლეულო 
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გადახრით და მათი ორიენტაცია მრეწველობით განვითარებული ქვეყნების 

ბაზრებზე), ასევე სუბიექტური (უწინდელ უთანხმოებათა ტვირთი, სათანადო 

პოლიტიკური ნების უქონლობა მიღებულ გადაწყვეტილებათა პრაქტიკული 

ხორცშესხმის მექანიზმის შემუშავებაში) მიზეზები არ აძლევს ამ ორგანიზაციას 

საშუალებას დაიკავოს ღირსეული ადგილი რეგიონის ქვეყნების ეკონომიკათა 

განვითარების დარგში. 

 ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რომელიც ხელს უშლის ინტეგრაციული 

პროცესების ეფექტიან და სრულ აქტივიზაციას, ორ ძირითად  ქვეყანას - მაროკოსა 

და ალჟირს - შორის უთანხმოებათა მოუგვარებლობაა დასავლეთ საჰარის გამო. 

მიუხედავად ამისა, რეგიონის ქვეყნების ეკონომიკური თანამშრომლობის 

შენარჩუნებისკენ და მეტიც გაძლიერებისკენ სწრაფვა ნარჩუნდება. იგი ასახვას 

პოვებს ქვეყნების ეკონომიკური გაერთიანების ახალ მცდელობებში. მნიშვნელოვანი 

ნაბიჯი არაბთაშორისი თავისუფალი სავაჭრო ზონის შექმნის გზაზე გახდა 

„აგადირის პროცესი“, რომლის მიხედვითაც ეგვიპტე, იორდანია, მაროკო და ტუნისი 

2010 წლიდან მონაწილეობას იღებენ ევრო-ხმელთაშუა ზღვის თავისუფალი 

ეკონომიკური ზონის შექმნაში, რომელიც საბოლოოდ ხსნის ყველა სავაჭრო 

შეზღუდვას რეგიონის ქვეყნებისთვის. იგი ღიაა სხვა არაბული ქვეყნების 

შესასვლელადაც. აგადირის შეთანხმებას უტოლებენ რომის შეთანხმებასაც კი 

ევროპის ქვანახშირისა და ფოლადის გარეთიანების  შექმნის თაობაზე. იგეგმება, რომ 

ამ ზონას შეუერთდება 6 სხვა არაბული ქვეყანაც: ალჟირი, ლივია, მავრიტანია, სირია, 

ლივანი და პალესტინური ავტონომია (იხ..: Konan D.E. Alternative Paths to Prosperity: 

Economic Integration Among Arab Countries, International Conference “2 Arab Economic 

Integration: Between Hope and Reality”, 2002). 

დასკვნა 

1. არაბული მაღრიბის კავშირი _პანარაბული ორგანიზაცია, რომელიც 

მიმართულია ეკონომიკურ და პოლიტიკურ გაერთიანებაზე ჩრდილოეთ 

აფრიკაში. კავშირის შექმნის იდეა გაჩნდა ტუნისისა და მაროკოს 

დამოუკიდებლობის მიღებისთანავე, 1985 წელს. კავშირის შექმნის 

შეთანხმება დაიდო 1989 წელს. საბჭოს თავმჯდომარე რიგრიგობით ხდება 
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ყოველი ქვეყანა. ყველა სახელმწიფო არაბული სახელმწიფოების და 

აფრიკული კავშირის ლიგის წევრები არიან (მაროკოს გარდა). 

მაღრიბული ქვეყნების თანამშრომლობამ განვითარება პოვა იმ სფეროებში, 

სადაც მათი ინტერესები გადაჯაჭვულია ყველაზე მჭიდროდ. ეკონომიკაში 

ესაა ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა. პოლიტიკაში - ისლამური 

ექსტრემიზმის ზრდისთვის წინააღმდეგობაში მოქმედებათა კოორდინაცია. 

განათლების სფეროს უნიფიკაციის ზოგიერთი საკითხი გადაწყვეტილია. 

ჩრდილოეთ აფრიკაში პოლიტიკურ-ეკონომიკური გაერთიანების შექმნა ხელს 

უწყობდა რეგიონის ქვეყნებს შორის ურთიერთობაში დაძაბულობის 

შემცირებას და რიგ შემთხვევებში კონფრონტაციის პოლიტიკიდან 

კომპრომისულ გადაწყვეტილებებზე გადასვლას. არაბული მაღრიბის კავშირმა 

შეასრულა გარკვეული პოზიტიური როლი რეგიონალური კავშირების 

განვითარებასა და აქტივიზაციაში. 

2. მაღრიბის სახელმწიფოებმავერ შეძლეს პრაქტიკულადვერც ერთი 

პოლიტიკური ხასიათის სერიოზული რეგიონული პრობლემის გადაწყვეტა, 

ხოლო ერთობლივი პროექტები ეკონომიკურ სფეროში შემოიფარგლებოდა 

დეკლარაციული გადაწყვეტილებებით. 1990-იანი წლების შუახანებიდან 

არაბული მაღრიბის კავშირის საქმიანობაში შეინიშნებოდა კავშირის 

ეკონომიკური სტრატეგიის მიმართ ერთიანი მიდგომის შეუმუშავებლობის 

გამო მისი შეკვეცის ტენდენცია; ასევე არ აანალიზებდნენ და რეალურად არ 

აფასებდნენ იმ მიზეზებს, რომლებიც ხელს უშლიდა დამტკიცებული 

პროგრამების ცხოვრებაში ხორცშესხმას; დაბრკოლება ექმნებოდა 

დეკლარაციების გადატანას პრაქტიკულ საქმეებში. 

3. არაბული მაღრიბის კავშირის საქმიანობა განახლდა საუკუნეთა მიჯნაზე და 

გააქტიურდა ფინანსურ დარგებში (შეიქმნა ინვესტიციების და საგარეო 

ვაჭრობის მაღრიბის ბანკი - ივმბ), ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა: 

სტატისტიკა, საბაჟო გადასახადები (მიზანი - ფისკალური პოლიტიკის 

ჰარმონიზაცია) და დაზღვევა. მსჯელობდნენ აგრეთვე ეროვნულ, 

რეგიონულ და საერთაშორისო დონეებზე თანამშრომლობის 

განვითარებაზე. 
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2005 წლიდან განიხილება მაღრიბის თავისუფალი სავაჭრო ზონის და 

ელექტრონული ვაჭრობის ტექნოლოგიის ინტეგრაციის პროექტის განახლების 

(აღდგენის) შესაძლებლობა რეგიონის ქვეყნებს შორის სავაჭრო გაცვლის 

გასაძლიერებლად. განისაზღვრა ძირითადი პრობლემები, კერძოდ 

ეკონომიკურ სფეროში. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების მნიშვნელობას ვაჭრობის განვითარებაში მაღრიბულ 

ქვეყნებსა და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებს შორის. 

4. არაბული მაღრიბის კავშირის საქმიანობის განახლების მიუხედავად, მისმა 

შექმნამ არ მოახდინა შესამჩნევი გავლენა მასში გაერთიანებული ქვეყნების 

ეკონომიკურ ცხოვრებაზე. ობიექტური (სერიოზული პოლიტიკური 

უთანხმოებები, ეკონომიკათა ერთტიპურობა სანედლეულო გადახრით და 

მათი ორიენტაცია მრეწველობით განვითარებული ქვეყნების ბაზრებზე), 

ასევე სუბიექტური (უწინდელ უთანხმოებათა ტვირთი, სათანადო 

პოლიტიკური ნების უქონლობა მიღებულ გადაწყვეტილებათა პრაქტიკული 

ხორცშესხმის მექანიზმის შემუშავებაში) მიზეზები არ აძლევს ამ 

ორგანიზაციას საშუალებას დაიკავოს ღირსეული ადგილი რეგიონის 

ქვეყნების ეკონომიკათა განვითარების დარგში. 

5. რეგიონის ქვეყნების ეკონომიკური თანამშრომლობის შენარჩუნებისკენ და 

მეტიც, გაძლიერებისკენ სწრაფვა ნარჩუნდება. იგი ასახვას პოვებს ქვეყნების 

ეკონომიკური გაერთიანების ახალ მცდელობებში, ხოლო თავად 

ორგანიზაციის შექმნის ფაქტი, ჩრდილოაფრიკულ ქვეყნებს რომ 

აერთიანებს, არის ობიექტურად განვითარებადი მშვიდობიანი 

ინტეგრაციული პროცესების ასახვა. რეგიონული ორგანიზაციის წარმოქმნა 

და მის ფარგლებში ეკონომიკური თანამშრომლობის განვითარება 

შესაძლებელი გახდა მაღრიბული ქვეყნების  ხელმძღვანელთა ნების 

წყალობით და მათი მზაობით წასულიყვნენ გარკვეულ დათმობებზე 

პარტნიორთა წინაშე. 

თემა 11.  აფრიკის კონტინენტის  ინტეგრაციული გაერთიანებები 
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 დასავლეთ აფრიკის ქვეყნების ეკონომიკური 

თანამეგობრობა (ECOWAS; ინგლ. Economic Community of West African 

States; ფრანგ. Communauté économique des États de l'Afrique de 

l'Ouest; პორტ. Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental) —

 დასავლეთ აფრიკის ქვეყნების რეგიონალური ეკონომიკური გაერთიანება. 

დაარსდა 1975 წლის 28 მაისს ლაგოსის ხელშეკრულების საფუძველზე. 

ორგანიზაციის მიზანია ხელი შეუწყოს რეგიონის ეკონომიკურ ინტეგრაციას. 

თანამეგობრობას ჰყავს თავისი შეიარაღებული ძალები, რომელსაც ეწოდება 

ECOMOG. თანამეგობრობის ოფიციალური 

ენებია ფრანგული, ინგლისური და პორტუგალიური. ორგანიზაციის შტაბ-ბინა 

მდებარეობს აბუჯაში, ნიგერია. 

 დაარსების დღიდან რამდენიმე ქვეყანა შეუერთდა ან გავიდა ორგანიზაციის 

შემადგენლობიდან. 1976 წელს ECOWAS-ს შეუერთდა კაბო-ვერდე, 

ხოლო 2000 წლის დეკემბერში ორგანიზაცია დატოვა მავრიტანიამ, რის შესახებაც 

მან ჯერ კიდევ 1999 წლის დეკემბერში განაცხადა. 

 

 ცენტრალური აფრიკის ქვეყნების ეკონომიკური 

თანამეგობრობა (ინგლ. Economic Community of Central African States, 

ECCAS; ფრანგ. Communauté économique des États de l’Afrique centrale, CEEAC) —

 ცენტრალური აფრიკის ქვეყნების რეგიონალური სავაჭრო-ეკონომიკური 

გაერთიანება. დაარსდა 1994 წელს ცენტრალური აფრიკის ქვეყნების სასაზღვრო და 

ეკონომიკური თანამეგობრობის ბაზაზე. თანამეგობრობის დაარსების ძირითადი 

მიზანი იყო ეკონომიკური და მონეტარული პოლიტიკის ჰარმონიზაციის 

საფუძველზე რეგიონალური ინტეგრაცია. თანამეგობრბის რამდენიმე ქვეყანაში 

(გაბონი, კამერუნი, კონგოს რესპუბლიკა, ცენტრალური აფრიკის 

რესპუბლიკა, ჩადი, ეკვატორული გვინეა) მოქმედებს ერთიანი ვალუტა -

 ცენტრალური აფრიკის ფინანსური თანამშრომლობის ფრანკი. 

აღმოსავლეთ აფრიკის თანამეგობრობა (ინგლ. East African Community, EAC) — 

მთავრობათშორისი ორგანიზაცია, რომელიც ხუთ აღმოსავლეთ 

აფრიკის ქვეყანას ბურუნდის, კენიას, რუანდას, ტანზანიასა და უგანდას მოიცავს. 

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98_%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/1975
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%A8%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A2%E1%83%A3%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%AF%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/1976
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%9D-%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%93%E1%83%94
https://ka.wikipedia.org/wiki/2000
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/1999
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/1994
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%A1_%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%A3%E1%83%91%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A9%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%AA%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A4%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%A8%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%99%E1%83%98&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%9A.
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98_%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98_%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%91%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%99%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A0%E1%83%A3%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A2%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A3%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%93%E1%83%90
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თანამეგობრობა თავდაპირველად დაარსდა 1967 წელს, დაიშალა 1977 წელს და 

ოფიციალურად აღდგა 2000 წლის 7 ივლისს.[1] 2008 წელს სამხრეთ აფრიკის 

განვითარების თანამეგობრობასა (SADC) და აღმოსავლეთ და სამხრეთ აფრიკის 

საერთო ბაზართან (COMESA) მოლაპარაკებების შემდეგ აღმ. აფრიკის 

თანამეგობრობა დათანხმდა ამ სამი ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებთან თავისუფალი 

სავაჭრო ზონის შექმნას. შესაბამისად, ეს ორგანიზაცია აფრიკის ეკონომიკური 

თანამეგობრობის ერთ-ერთი პილასტრია. 

აღმ. აფრიკის თანამეგობრობა ერთ-ერთი წინაპირობაა აღმოსავლეთ აფრიკის 

ფედერაციის შექმნისთვის, რაც ხუთი წევრის ერთ სახელმწიფოდ გაერთიანებას 

ითვალისწინებს. 2010 წელს აათ-ში ძალაში შევიდა საერთო ბაზარი საქონლის, 

მუშახელისა და კაპიტალის მოძრაობაზე რეგიონის ფარგლებში. ეს ნაბიჯი 2012 

წლისთვის საერთო ვალუტის, ხოლო 2015 წლისთვის სრული პოლიტიკური 

ფედერაციის შექმნას ითვალისწინებს. 

 

სამხრეთაფრიკული თანამეგობრობის განვითარება (SADC), 

სამხრეთაფრიკული საბაჟო კავშირი (SACU) 

 

სამხრეთ აფრიკის განვითარების თანამეგობრობა - SADC ( ინგლ. 

SouthernAfricanDevelopmentCommunity, SADC) - სამხრეთ აფრიკის 15 ქვეყნის 

ინტეგრაციული ჯგუფია (ანგოლა, ბოტსვანა, დ.რ. კონგო [1997], ლესოტო, 

მადაგასკარი (შესვენება 2009-2014 წლებში), მალავი, მავრიკია [1995], მოზამბიკი, 

ნამიბია [1990], სეიშელი [1997-2004 წწ.-ში და 2008 წლიდან], სამხრეთ აფრიკის 

რესპუბლიკა [სარ, 1994], სვაზილენდი, ტანზანია, ზამბია, ზიმბაბვე), რომელიც 

შეიქმნა 1992 წლის 17 აგვისტოს (ვინდხუკი, ნამიბია), როგორც სამხრეთ აფრიკის 

განვითარების კოორდინაციაზე კონფერენციის - SADC 

(SouthAfricanDevelopmentCoordinationConference, SADCC, ლუსაკის დეკლარაცია, 

01.04.1980 წ., ლუსაკა, ზამბია)მემკვიდრე. მან განაახლა ხელშეკრულება 14.08.2001 

წელს, მიაღწია თვზ-ის ( თავისუფალი ვაჭრობის ზონა) ეტაპს (ოქმი ვაჭრობის 

შესახებ 01.08.1996 წელს, ძალაში შევიდა 17.08.2008 წელს, განხორციელდა 2012 

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97_%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90#cite_note-1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%97_%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%97_%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97_%E1%83%93%E1%83%90_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%97_%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9D_%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97_%E1%83%93%E1%83%90_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%AE%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%97_%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9D_%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98_%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97_%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%90%E1%83%A6%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%97_%E1%83%90%E1%83%A4%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90&action=edit&redlink=1
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9D_%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%98&action=edit&redlink=1
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წლისთვის) და მიზნად დაისახა შეექმნა საბაჟო კავშირი , საერთო ბაზარი,  

ეკონომიკური და სავალუტო კავშირი (2018 წლისთვის). საიტი: sadc.int. 

სამხრეთ აფრიკის საბაჟო კავშირი - SACU (SouthernAfricanCustomsUnion, SACU) - 

სუბრეგიონული საინტეგრაციო ჯგუფი SACU, რომელიც შედგება სამხრეთ აფრიკის 

5 დამოუკიდებელი სახელმწიფოსგან (ბოტსვანა, ლესოტო, ნამიბია, სარ, 

სვაზილენდი), შეიქმნა 11.12.1969 წელს დადებული ხელშეკრულების თანახმად 

(მოქმედებს 1970 წლის 1-ლი მარტიდან), როგორც სამხრეთაფრიკული საბაჟო 

კავშირის მემკვიდრე. იგი შეიქმნა ბრიტანულ კოლონიებს შორის 1903 წელს და 

ხელახლა გააფორმეს 29.06.1910 წელს, სამხრეთ აფრიკის კავშირის შექმნის შემდეგ 

(ახლა სარ), ბრიტანეთის ეროვნებათა თანამეგობრობის შემადგენლობაში, რომელიც 

განახლდა 21.10.2002 წლის ხელშეკრულებით (მოქმედებს 15.07.2004 წლიდან), 

მიაღწია არასრულ საბაჟო კავშირის ეტაპს (შენარჩუნებულია, შიდასაბაჟო პოსტები, 

ერთიანი საბაჟო ტერიტორია არაა ჩამოყალიბებული) სავალუტო ინტეგრაციის 

ელემენტებითა და შემდგომი ლიბერალიზაციით მომსახურებით 

ურთიერთვაჭრობაში. საიტი: sacu.int. 

 რეგიონი საკმაოდ დიფერენცირებულია. ბოტსვანა, მავრიკია, სეიშელის 

კუნძულები და სარ განეკუთვნება მაღალშემოსავლიან განვითარებად ქვეყნებს (სარ 

და მავრიკია - არის წარმოქმნილი ეკონომიკები UNIDO -ს (გაეროს ინდუსტრიული 

განვითარების ორგანიზაცია ინგლ. United Nations Industrial Development 

Organization,UNIDO) მიხედვით, ანგოლა (ნავთობისა და გაზის და ყველაზე უფრო 

განვითარებული ქვეყნების ძირითადი ექსპორტიორია), ნამიბია, სვაზილენდი - 

საშუალოშემოსავლიანებს, დ.რ. კონგო, ლესოტო, მადაგასკარი, მალავი, მოზამბიკი, 

ტანზანია, ზამბია, ზიმბაბვე - დაბალშემოსავლიანებს, აგრეთვე ყველაზე უფრო 

განვითარებული ქვეყნებსა  და ქვეყნებს დაბალი შემოსავლითა და სურსათის 

დეფიციტით FAO -ს  - გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის 

(ინგლ. Food and Agriculture Organization, FAO) მიხედვით (გარდა ზიმბაბვესი). 

ბოტსვანას, ლესოტოს, მალავის, სვაზილენდს, ზამბიასა და ზიმბაბვეს არ აქვს 

გასასვლელი ზღვაზე, ხოლო სეიშელის კუნძულები და მავრიკია მცირეკუნძულოვანი 

სახელმწიფოებია. დ.რ. კონგო, მადაგასკარი, მალავი, მოზამბიკი, ტანზანია და ზამბია 
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დახმარებას იღებენ საგარეო დავალიანების ტვირთის შესამსუბუქებლად სსფ-ისა და 

მსოფლიო ბანკის ხაზით. 

SACU-ს 1910 წლის შეთანხმებით გათვალისწინებულია შემდეგი მიმართულებები: 

 ვაჭრობის ლიბერალიზაცია  SACU -ში - ბაჟის გაუქმება სამხრეთ აფრიკის 

კავშირსა და ტერიტორიებს შორის, გარდა სპირტიანი სასმელებისა და 

ლუდისა, აგრეთვე კაპის კოლონიისთვის - მედიკამენტების, სიგარეტებისა 

და სპირტიანი სასმელებისა ადგილობრივი მოხმარებისთვის; 

 მთელი ტერიტორიებისთვის საერთო საბაჟო ტარიფის შემოღება და 

საერთო საგარეოსავაჭრო პოლიტიკის მესამე ქვეყნების მიმართ, 

რომლებიც მოქმედებენ სამხრეთ აფრიკის კავშირში; 

 საბაჟო გადასახადების (მხოლოდ ბაჟის) საერთო პულის (ფონდის) 

ჩამოყალიბება, მათი ამოღება ხდება საგარეო საზღვრებზე; ბაჟი 

გადაირიცხებოდა სამხრეთ აფრიკის კავშირშირის ხაზინაში  და შემდგომ 

ანაწილებდნენ მათ ყოველწლიურად პროპორციებით, რომლებიც 

დგინდებოდა ყოველი კოლონიიდან ბოლო სამი წლის საბაჟო შენატანების 

საშუალო სიდიდის მიხედვით, სწორედ ეს იყო შემოსავლების (revenue-

sharing formula, RSF) განაწილების პირველი ფორმულაც, რომელიც 

ტერიტორიის საკმაო დისკრიმინაციას ახდენდა;  

 1925 წლიდან სამხრეთ აფრიკის კავშირში დაიწყო იმპორტშემცვლელი 

ინდუსტრიალიზაცია, საერთო ტარიფი ითვალისწინებდა მხოლოდ 

სამხრეთ აფრიკის კავშირშირის ინტერესებს, აძლიერებდა 

პროტექციონიზმს და და იცავდა უცხოური კონკურენციისგან, სამხრეთ 

აფრიკის კავშირშირის სამრეწველო საქონელი ორიენტირებული იყო SACU 

-ს ბაზარზე; ტერიტორიებს მიეკუთვნებოდა სანედლეულო დანამატთა 

როლი. 

იმ პერიოდში ძირითადი პრობლემები იყო სამხრეთ აფრიკის კავშირშირის 

პრიორიტეტული როლი საბაჟო კავშირის მართვაში, სატარიფო და აქციზური 

შემოსავლების უსამართლო განაწილება, რომლის შედეგადაც იზრდებოდა 

ბრიტანეთის უმაღლესი კომისიის ტერიტორიის უკმაყოფილება და  სურვილი - 

გადაეხედათ შეთანხმებისთვის. 
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SACU -ს საინტეგრაციო პოლიტიკის სხვა მიმართულებები: 

 სამრეწველო პოლიტიკა და სტრატეგია: სამრეწველო პოლიტიკისა და 

განვითარების მიზნობრივი ჯგუფი UNIDO-ს (გაეროს ინდუსტრიული 

განვითარების ორგანიზაცია ინგლ. United Nations Industrial Development 

Organization,UNIDO)მხარდაჭერით შეიმუშავებს ჩარჩო დოკუმენტს საერთო 

სამრეწველო პოლიტიკაზე; მზადდება ტექსტილისა და ტანსაცმლის 

გრძელვადიანი სტრატეგია; გაანალიზებულია მიწოდებათა 

ტრანსსასაზღვრო ჯაჭვების შექმნის შესაძლებლობახილისა და 

ბოსტნეულის, რძის, ტყავისა და ხორცის აგროგადამუშავების სექტორში, 

საავტომობილო მრეწველობაში, რათა გამოვლინდეს საექსპერიმენტო 

პროექტები ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობისთვის; 

 სასოფლო-სამეურნეო პოლიტიკა: ქვეყნები ათანხმებენ გასაღების, 

წარმოების, მოხმარებისა და მარკეტინგის ზომებს, ისინი უნდა 

გამოიყენებოდეს არადისკრიმინაციულ საფუძველზე; ყოველ წევრ-

სახელმწიფოს შეუძლია შემოიღოს მარკეტინგული წესები სასოფლო-

სამეურნეო პროდუქციისთვის, თუკი ისინი არ ზღუდავს ვაჭრობის 

თავისუფლებას. გადახედავენკვოტებს, რომელთა ფარგლებშიც 

მიმდინარეობს სასოფლო-სამეურნეო საქონლის - ხორბლის, კარაქის, 

სხვადასხვა ყველის, მშრალი რძის - უბაჟო იმპორტი; ამ სფეროში საერთო 

სტრატეგია მხოლოდ ახლა მუშავდება;  

 პოლიტიკა კონკურენციის და არაკეთილსინდისიერი ვაჭრობის სფეროში 

მუშავდება ტექნიკური კავშირის სავაჭრო და სამრეწველო კომიტეტის მიერ 

UNCTAD -ის — გაეროს ვაჭრობისა და განვითარების კონფერენცია (ინგლ. 

United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD) მხარდაჭერით, 

რისთვისაც 2013 წელს შეიქმნა არაკეთილსინდისიერი სავაჭრო პრაქტიკისა 

და კონკურენტული პოლიტიკის მიზნობრივი ჯგუფი; 

 სავალუტო სფეროში (SACU-ს შეთანხმების ფარგლებს გარეთ) ლესოტომ, 

ნამიბიამ, სარ-მ და სვაზილენდმა ხელი ხელი მოაწერა მრავალმხრივ 

სავალუტო შეთანხმებას. ყოველი ქვეყნიდან წარმომადგენლებისა და 
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მრჩევლების მიერ სავალუტო სისტემის სტაბილიზაციისთვის, 

ურთიერთგადასახადთა გაუქმების, ურთიერთსავაჭრო და საფინანსო-

ეკონომიკურ კავშირთა განვითარების და ყველაზე მეტად განვითარებული 

ქვეყნების მხარდაჭერით შეიქმნა ერთიანი სავალუტო ზონის კომისია. 

მოქმედებს SADC -ს საგადასახადო სისტემათა ხელმძღვანელი კომიტეტი 

ტრანსსასაზღვრო საგადასახადო და საანგარიშსწორებო კავშირების 

შემსუბუქებისა და აპრობირებისთვის SACU -ს 4 ქვეყანაში, მან შემოიღო 

ერთიანი ვალუტა - სამხრეთაფრიკული რანდა; 

 თანამშრომლობა საავტომობილო და სარკინიგზო ტრანსპორტის სფეროში: 

შემოიღეს ეროვნული რეჟიმი ტარიფების დადგენისას ტრანსპორტირებაზე 

და ავტოტრანსპორტის ოპერატორებისთვის SACU -ს შიგნით; 2008-2009 

წლებში განხორციელდა კვლევა SACU -ს ქვეყნების სატრანსპორტო 

სისტემების, განსაკუთრებით იმათი, რომელთაც არ აქვთ გასასვლელი 

ზღვაზე, გადაწყდა ერთობლივი პროგრამის შემუშავება თავდაპირველად  

ავტოტრანსპორტისთვის; მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით განხორციელდა 

კვლევა SACU -სატრანსპორტო სფეროსა და ლოჯისტიკურ 

სისტემებშივაჭრობის პროცედურათა გამარტივების პროგრამის 

ფარგლებში, შემუშავდა რეკომენდაციები; 

 საგარეო პოლიტიკა: საერთო მოსალაპარაკებელი მექანიზმი 

ავალდებულებს SACU -ს ქვეყნებს აწარმოონ მოლაპარაკებები მესამე 

ქვეყნებთან ერთიანი ბლოკით; SACU -ს ქვეყანას არ შეუძლია დადოს 

სავაჭრო შეთანხმება ან შეცვალოს არსებული მექანიზმები ყველა სხვა 

წევრის წინასწარი თანხმობის გარეშე. 

განვიხილოთ ინტეგრაციის მიმართულებები SADC-ის განვითარების 

რეგიონალური ინდიკატული სტრატეგიული გეგმის (RISDP)  მიხედვით: 

 ვაჭრობა, მრეწველობა (მათ შორის სამთო), ფინანსები, ინვესტიციები 

(ვაჭრობის, მრეწველობის, ფინანსებისა და ინვესტიციების დირექტორატი); 

 სასურსათო უსაფრთხოება, მიწა და სოფლის მეურნეობა; ბუნებრივი 

რესურსები და გარემო (ამას კოორდინირებას უწევს სურსათის, სოფლის 

მეურნეობის და ბუნებრივი რესურსების დირექტორატი); 
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 ინფრასტრუქტურა და მომსახურება (ინფრასტრუქტურისა და 

მომსახურების დირექტორატი); 

სოციალური და ადამიანის განვითარება, სპეციალური პროგრამები. ხელი 

მოეწერა ოქმს განათლებას და პროფესიულ მომზადებაზე (1997), ოქმი მეცნიერების, 

ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების შესახებ (2008). ჯანდაცვისა და ფარმაცევტიკის 

სფეროში, შიდს-თან, მალარიასთან, ტუბერკულოზთან ბრძოლის საკითხებში მიიღეს 

ოქმი (პროტოკოლი) ჯანდაცვის თაობაზე (1999),  SACU -ის პროგრამა ჯანდაცვის 

დარგში (1997), ჯანდაცვის პოლიტიკის ფარგლები (2000), სტრატეგიული გეგმა 

სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის დარგში (2006-2015), 

სტრატეგიული ფარგლების ვიჩ/შიდსზე, რეგიონული პროგრამა მედიცინასა და 

დიაგნოსტიკასთან ხელმისაწვდომობის. ასევე ხდება საკითხთა კოორდინირება 

ობლების, მოწყვლადი ბავშვებისა და ახალგაზრდობის მიმართ, გარდა ამისა, 

გენდერული საკითხები, დასაქმება და შრომა; 

 სტატისტიკა და მონიტორინგი. მიიღეს რეგიონული სტატისტიკური 

პროგრამა 2013-2018 წლებში კოორდინაციის, შეთანხმების, სტატისტიკის 

გავრცელების მიზნით მონიტორინგისთვის, ასევე საუკეთესო 

გადაწყვეტილების მისაღებად; 

 პოლიტიკა, დიპლომატია, მშვიდობა და უსაფრთხოება. 

SADC -ის საგარეოეკონომიკური ინიციატივები: 

 ურთიერთქმედება საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობაზე - 

ICP - საერთაშორისო თანამშრომლობა პარტნიორობისთვის ( ინგლ. 

Internatinal Cooperation Partners, ICP) ორმხრივ და მრავალმხრივ დონეზე 

ვინდჰუკის დეკლარაციით (2006, ვინდჰუკი, ნამიბია); 

 მონაწილეობა მსო-ში (ყველა, გარდა სეიშელის კუნძულებისა), 

თანამშრომლობა აშშ-სთან, რუსეთთან, ინდოეთთან, ჩინეთთან, 

იაპონიასთან, თავისუფალი ვჭრობის ევროპულ ასოციაციასთან და ეკ-თან. 

 აფრიკულ თანამეგობრობასა და ახალი პარტნიორობააფრიკის განვითარების 

ინტერესებისთვის (2001) ფარგლებში თანამშრომლობა:  განვითარების 

რეგიონალური ინდიკატული სტრატეგიული გეგმის (RISDP) მიზნები 
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სავსებით ეთანხმება ახალი პარტნიორობააფრიკის განვითარების 

ინტერესებისთვის მიზნებს; 

 მონაწილეობა სხვა გაერთიანებებში: დ.რ. კონგო, მალავი, მავრიკია, 

მადაგასკარი, სვაზილენდი, სეიშელის კუნძულები, ზამბია, ზიმბაბვე - 

COMESA -ს (აღმოსავლეთ და სამხრეთ აფრიკის საერთო ბაზარი, ინგლ. 

Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA)  წევრებია; ტანზანია 

- EAC – ( აღმოსავლეთ აფრიკის თანამეგობრობა). მიმდინარეობს 

მოლაპარაკება თვზ - EAC - SADC - COMESA -სთან . 

SADC -სა და SACU -ში ინტეგრაციის პრობლემები: 

 საინტეგრაციო პროგრამათა ზედამოკიდებულება საგარეო დაფინანსებაზე 

დონორთა მხრიდან; 

 შიდა რესურსების მობილიზების შეზღუდული უნარი თანამშრომლობისა 

და ინტეგრაციისთვის; 

 რეალური სეი-ის წანამძღვართა სისუსტე - გადამამუშავებელი 

მრეწველობისა და ინფრასტრუქტურის, საბაზრო ინსტიტუტების 

განუვითარებლობა, ეკონომიკათა ფუნქციური ჩაკეტილობა; 

 პოლიტიკური კრიზისებით ინტეგრაციის გართულება ანგოლაში, დ.რ. 

კონგოში, ზიმბაბვეში, ნამიბიასა და სხვ.; 

 ქვეყნების მრავალრიცხოვანი შიდაეკონომიკური პრობლემები: 

სახელმწიფო საკუთრების მაღალი წილი, ეკონომიკის უზომო სახელმწიფო 

რეგულირება, უმუშევრობა, შიმშილი, სიღატაკე, მაღალი ავადობა, 

განათლების დაბალი დონე. 

SADC -ისა და SACU -ს განვითარების პერსპექტივები: 

 SADC -ის თავისუფალი სავაჭრო ზონის ჩამოყალიბების დასრულება და 

SACU -ს საბაჟო პროცედურათა სრულყოფა; 

 ქვეყანა-მონაწილეთა ეკონომიკის რეფორმირება და შემდგომი განვითარება 

საგარეო დახმარების მოზიდვის საფუძველზე, ქვეყანა-მონაწილეების 

შესახებ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა; 
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ამ კავშირში (SADC), ისევე როგორც აფრიკულ კავშირში (აკ) იგეგემება საბაჟო 

კავშირის ინტეგრაციის გაღრმავება, - საერთო ბაზარი - ეკონომიკური და სავალუტი 

კავშირი, მაგრამ აფრიკაში ეს ყოველთვის ნაკლებსავარაუდოა. 

ამგვარად, ინტეგრაციის თავისებურებები SADC -სა და SACU -ში შემდეგია: 

 ვითარდება „ბორბალისა და ცობოლას“ ტიპით, სადაც სარ-ს უკავია 

წამყვანი ადგილი; 

 სეი-ის ინიცირება ხდება ეკ-ის განვითარებული ქვეყნების 

ტრანსნაციონალური კაპიტალით და ვითარდება საერთაშორისო 

თანამეგობრობის მხარდაჭერით; 

 ინტეგრაცია SADC -ში, ძლივს რომ მიაღწია თსზ-ის არაღრმა სტადიას, 

უფრო მიმართულია ქვეყანა-მონაწილეთა პრობლემების ერთობლივ 

გადაჭრაზე, ვიდრე მათი სამრეწველო წარმოების და ეკონომიკების 

გაერთიანებაზე მთლიანობაში; 

 ინტეგრაცია SACU -ში უფრო ღრმა ხასიათისაა და ითვალისწინებს 

მევრად მჭიდრო საწარმოო თანამშრომლობას, რომელიც სარ-ის 

ინტერესებს იცავს. 

 

აღმოსავლეთ აფრიკის თანამეგობრობა  (EAC) 

 

აღმოსავლეთ აფრიკული  თანამეგობრობა - EAC (ინგლ. EastAfricanCommunity, 

EAC) - აღმოსავლეთ აფრიკის 5 ქვეყნის საინტეგრაციო ჯგუფი (თავდაპირველად - 

კენია, ტანზანია, უგანდა, 2007 წლიდან - ბურუნდი და რუანდა, შესვლის პროცესში - 

სამხრეთ სუდანი), შეიქმნა 1967 წელს აღმოსავლეთაფრიკული თანამშრომლობის 

შეთანხმებით (არუშა, ტანზანია), შეწყვიტა მოღვაწეობა 1977 წელს და განაახლა იგი 

1999 წლის 30 ნოემბერს განახლებული შეთანხმებით აღმოსავლეთაფრიკულ 

თანამშრომლობაზე (არუშა, ტანზანია; მოქმედებს 2000 წლის 7 ივლისიდან), მიაღწია 

სკ-ის ეტაპს (02.03.2004-01.01.2010) და ჩამოაყალიბა მომსახურების, კაპიტალისა და 

შრომის საერთო ბაზარი (სბ) (ოქმი[პროტოკოლი] 20.11.2009 წ.), სავალუტო (ოქმი 

30.11.2013 წ.) და პოლიტიკური კავშირი (იგეგემება 2019 წელს). საიტი: eac.int. 
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ინტეგრაციის მიმართულებები აღმოსავლეთ აფრიკულ  თანამეგობრობაში - EAC 

(ინგლ. East African Community, EAC) საქონლით ვაჭრობის ლიბერალიზაცია: 

არასატარიფო, შიდა და ტექნიკური ბარიერების აღკვეთა ურთიერთვაჭრობაში; 

ჰარმონიზაცია და სტანდარტების ურთიერთაღიარება. 2014 წელს შემოიღეს 

წარმოშობის წესები (მანამდე გამოიყენებოდა КОМЕСА-ს წესები), მომზადდა 

კანონის პროექტი არასატარიფო ბარიერების შემცირებაზე, ააგ-ის სასამართლოს 

იურისდიქცია გაფართოვდა სავაჭრო დავებისა და სადავო საკითხების ხარჯზე 

საერთო ბაზარზე; 

 მომსახურებით ვაჭრობის ლიბერალიზაცია: 2011-2015 წლებში საგარეო-

სავაჭრო ბარიერების თანდათანობით მოხსნა ცალკეულ სექტორებში: 

საქმიანსა და პროფესიულში, საკომუნიკაციოში, გამანაწილებელში, 

საგანმანათლებლოში, ფინანსურში, ტურისტულში, სატრანსპორტო 

მომსახურებაში. მოგვიანებით განხორციელდება დარჩენილი სექტორების 

ლიბერალიზაცია: მომსახურება ფიზიკურ პირთა გადაადგილებაზე, 

ჯანდაცვაზე, აგრეთვე სოციალურ, სამშენებლო, ენერგეტიკულ და 

ეკოლოგიურ დარგებში; 

 პირთა თავისუფალი მოძრაობა, მათ შორის ტურისტები. 1999 წელს 

შემოიღეს აფგ-ის პასპორტი, რომელიც ადასტურებდა ორმაგ მოქალაქეობას 

- თავისი ქვეყნის და აღმოსავლეთ აფრიკის. 2003 წლიდან მოქალაქეთა 

ელექტრონული იდენტიფიკაცია ხორციელდება პრაქტიკულად ერთნაირი 

ნიმუშის უფასო ID-ბარათებით, მრავალჯერადი ვიზით 6 თვის 

განმავლობაში. 2011 წელს მას შეუერთდა რუანდა, ხოლო კენიამ გააუქმა 

დარჩენილი ბარიერები. აგრეთვე შემოიღეს 7-დღიანი საშეღავათო 

პერიოდი ააგ-ის ქვეყნების მოქალაქეებისთვის ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებებზე, ვისაც უწევდა შიდა საზღვრების გადაკვეთა; 

 შრომის თავისუფალი მოძრაობა და რეზიდენციის უფლება. აღიკვეთება 

მომუშავეთა (მათი მეუღლეებისა და შვილების) დისკრიმინაცია 

მოქალაქეობის საფუძველზე სამუშაოზე მიღებისას ააგ-ის სხვა ქვეყანაში 

(გარდა სახელმწიფო სამსახურში დასაქმებისა), ამავე დროს, ანიჭებენ 

თანაბარ უფლებებს სოციალური დახმარების მიღებაზე. კენიამ და 
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რუანდამ გააუქმეს მოსაკრებელი სამუშაოს მიღების ნებართვაზე აფგ-ის 

მოქალაქეებისთვის. შეათანხმეს პროცედურები სამუშაოზე მიღების 

ნებართვაზე. ააგ-ის მოქალაქეებს, მათ მეუღლეებსა და ბავშვებს უფლება 

აქვთ თავისუფლად იცხოვრონ ააგ-ის ნებისმიერ ქვეყანაში;  

 უფლება კომპანიის დაფუძნებაზე. ააგ-ის ქვეყნების მოქალაქეებს 

შეუძლიათ თავისუფლად შექმნან კომპანიები (გაუწიონ მომსახურება) ააგ-

ის ნებისმიერ ქვეყანაში და განახორციელონ ეკონომიკური საქმიანობა მისი 

ეროვნული კანონების ფარგლებში; 

 კაპიტალის თავისუფალი მოძრაობა. ისპობა ბარიერები კაპიტალის, 

გადასახადების და შემოსავლების ურთიერთმიგრაციაში, ასევე 

დისკრიმინაცია ინვესტორებისა და ინვესტიციების რეზიდენციის 

საფუძველზე. კენია, რუანდა და უგანდა დიდი ხანია ახორციელებენ ამ 

დებულებებს, ბურუნდი და ტანზანია - 2015 წლიდან. 2000 წელს შეიქმნა 

ფასიანი ქაღალდების ბაზრის რეგულირების სამმართველო. 2002 წელს 

შემუშავდა ერთიანი საინვესტიციო კოდექსი. 2012 წელს დაიწყო პროგრამა 

მსოფლიო ბანკთან რეიტინგის ამაღლებაზე „აკეთე ბიზნესი“; 

 ხდება საგადასახადო, კონკურენტული პოლტიკის კოორდინირება, იცავენ 

მომხმარებელთა უფლებებს. მიღწეულია ვალუტათა 

ურთიერთკონვერტირებადობა კენიაში, ტანზანიასა და უგანდაში. 

ხორციელდება ფინანსთა სამინისტროებისა და ცენტრალური ბანკების 

მუშაობის კოორდინირება. სავალუტო კავშირის შექმნის ოქმით (2013) 

გათვალისწინებულია ერთიანი ვალუტის შემოღება, ფინანსური 

სისტემების ინტეგრაცია. საფონდო ბაზარზე ხორციელდება აქციათა 

ურთიერთკროს-ლისტინგი, მომავალში ის ჩატარდება კენიის, უგანდის, 

ტანზანიისა და რუანდის ერთიანი ავტომატიზებული სავაჭრო სისტემის 

ბირჟათა ბაზაზე. ნაირობში (კენია) ბირჟას უკავია მე-4 ადგილი აფრიკაში. 

 სამრეწველო თანამშრომლობა. მიღებულია ააგ-ის სამრეწველო 

განვითარების სტრატეგია 2012-2032 წლებისთვის, რომელიც მიმართულია 

გადამამუშავებელი მრეწველობის სტრუქტურულ გარდაქმნაზე 

დამატებული ღირებულების ზრდის, ააგ-ის ქვეყნების ეკონომიკათა 
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დივერსიფიკაციის მეშვეობით. რეალიზდება 5-წლიანი განვითარების 

გეგმები. პრიორიტეტები: აგროგადამუშავება; სასუქები და 

აგროქიმიკატები; ფარმაცევტიკა; ნავღობისა და გაზგადამუშავება; 

ენერგეტიკა; ბიოსათბობი; საბადოთა გადამუშავება. 

პროექტებს აფინანსებს განვითარების აღმოსავლეთ აფრიკის განვითარების ბანკი. 

იგეგმება სამრეწველო განვითარების რეგიონული ფონდის შექმნა და საკრედიტო 

გარანტიების მექანიზმები მცირე ბიზნესისთვის; 

 თანამშრომლობა სოფლის მეურნეობაში. ხორციელდება სასოფლო-

სამეურნეო  და სოფლის განვითარების ერთობლივი სტრატეგია, ააგ-ის 

გეგმა სასურსათო უსაფრთხოებაზე, ერთობლივი პროექტები, 

მაგალითად, ჩიტის გრიპზე (ეკ-თან), მზაობა უჩვეულო 

სიტუაციებისთვის. თანხმდება სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული 

ღონისძიებები. იგეგმება სასოფლო-სამეურნეო ფონდის შექმნა; 

 ენერგეტიკა. ჭარბობს ჰიდროენერგეტიკა. კენია განიცდის 

ელექტროენერგიის უკმარისობას და მის იმპორტს ახდენს უგანდიდან. 

დაიწყო მუშაობა ააგ-ის ცენტრმა ენერგიის განახლებად წყაროებზე და 

ენერგოეფექტიანობაზე, ასევე EAC -ის ენერგეტიკულ პულზე. იგეგმება 

ენერგეტიკული ფონდის შექმნა, როგორც საფუძველი, აღმოსავლეთ 

აფრიკის განვითარების განვითარების ფონდისთვის. შენდება 

გაზსადენი დარ-ეს-სალამიდან ტანგა (ტანზანია) მომბასამდე (კენის) - 

550 კმ; 

 ინფრასტრუქტურა: ტრანსპორტი, კავშირგაბმულობა. ავტო და 

სარკინიგზო ტრანსპორტში ტანზანია და კენია გამოდის ტრანზიტულ 

ტერიტორიებად ზღვაზე გასასვლელად ტბა ვიქტორიის აუზის 

რეგიონის ქვეყნებისთვის (უგანდა, რუანდა, ბურუნდი, სამხრეთ 

სუდანი და დ.რ. კონგო), ამიტომ ააგ-ში შექმნილია მულტიმოდალური 

სატრანსპორტო დერეფნები - ჩრდილოეთისა და ცენტრალური, 

რომელებიც აერთანებს ორ პორტს - მომბასასა და დარ-ეს-სალამს 

ერთიან სატრანსპორტო სისტემად, მოდერნიზებულია ამ პორტების 

ინფრასტრუქტურა საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების 
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გამოყენებით, მიმდინარეობს ახალი პორტის მშენებლობა კენიაში 

(ლამუს). 

ავიატრანსპორტში უმსხვილესი აეროპორტი მოქმედებს ნაირობიში (კენია), 

მაღალია კონკურენცია სამხრეთაფრიკული ავიაკომპანიის (SAA) მხრიდან. 

ხორციელდება ერთობლივი პროექტები ავიაგადაზიდვების უსაფრთხოების 

ამაღლების სფეროში, ავიაგადამზიდავების საქმიანობის ლიბერალიზაციაში, 

ინფორმაციის ერთიანი სისტემის შექმნაში ფრენებზე, ქსელში 20 რეგიონული 

აეროპორტიდან. 

იგეგმება სსტ-ის ერთიანი ქსელის ინფრასტრუქტურის შექმნა ფართოსარტყლიანი 

(EAC-BIN)კავშირისთვის. შემუშავებულია ელექტრონული კომერციისა და 

ელექტრონული მთავრობის (პროექტი „ააგ-ის კიბერ-კანონები“) ერთიანი 

სამართლებრივი ფარგლები. 

მიმდინარეობს ტბა ვიქტორიის რესურსთა ერთობლივი  ათვისება; 

 განათლება, მეცნიერება და ტექნოლოგია. 1980 წლიდან მოქმედებს 

აღმოსავლეთ აფრიკის უნივერსიტეტთაშორისი საბჭო (IUCEA). ააგ-ის 

ეროვნული საგამოცდო საბჭო უზრუნველყოფს ხარისხის 

სტანდარტიზაციასა და კონტროლს, პროგრამების შეთანხმებას. 

განახლებულია სუაჰილის კომისიის მუშაობა ააგ-ის ცენტრის ფარგლებში 

ზეპირსიტყვიერი ტრადიციების და აფრიკული ეროვნული ენების 

(EACROTANAL) კვლევაზე. 1998 წლიდან დაწყებულია საგანმანათლებლო 

პროგრამების ჰარმონიზაცია. გაუქმებულია სტუდენტური ვიზები. 

დაიწყო მოქმედება მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების კომისიამ 

(EASTECO). კენიაში შენდება ტექნოპარკი Konza; 

 ჯანდაცვა. ეკოლოგია, ბრძოლა სტიქიურ უბედურებებთან. პოლიტიკა, 

მშვიდობა და უსაფრთოება. კულტურა, სპორტი; გენდერული და 

ახალგაზრდული პოლიტიკა, პოლიტიკა ბავშვების, ინვალიდებისა (შშმ 

პირების) და სოცდაცვის მიმართ; 

 საგარეო-ეკონომიკური პოლიტიკის კოორდინაცია და მისი წარმართვა 

ერთიანი ბლოკით ძირითად პარტნიორებთან: ეკ, ინდოეთი, ჩინეთი, 

SADC, COMESA. 
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პერსპექტივაში  EAC შეიძლება ელოდოს საერთო ბაზრის ფორმირების 

დასრულებას, სავალუტო (ერთიანი ვალუტა - აღმოსავლეთაფრიკული შილინგი 

იქნება შემოღებული 10 წლის განმავლობაში) და პოლიტიკური კავშირის 

ჩამოყალიბება საერთო პრეზიდენტით, პარლამენტითა და კონსტიტუციით (2019 

წლისთვის). იგეგმება ხელშეკრულების გადახედვა და ააგ-ის გაფართოება სამხრეთ 

სუდანის ხარჯზე.წევრების სახით აგრეთვე მოწვეულია მალავი, კონგო, ზამბია. 

სუდანისა და სომალის განცხადებები წევრობაზე არ მიიღეს 2011 და 2012 წლებში 

(მიზეზი - ადამიანის უფლებათა დარღვევა და შავი აფრიკელების დისკრიმინაცია 

სუდანში, სამხედრო კონფლიქტები სუდანის უგანდასთან); აგრეთვე ააგ შევა 

ფორმირებად სამმხრივ თვზ- SADC, COMESA- EAC - SADC-ში. ააგ-ის განვითარების 

მე-4 სტრატეგია 2011-2020 წლებისთვისმიზნად ისახავს ააგ-ის გლობალური 

კონკურენტუნარიანობის ზრდას. 

ააგ-ში ინტეგრაციის ძირითადი პრობლემებია: ქვეყნების სამრეწველო 

განვითარების დაბალი დონე და მისი დიფერენციაცია; ინტეგრაციის შეცვლა 

თანამშრომლობით მშვიდობისა და უსაფრთხოების სფეროში, ჰუმანიტარულ და 

სოციალურ საკითხებში; მნიშვნელოვანი არასატარიფო ბარიერების შენარჩუნება 

ურთიერთვაჭრობაში, შეკავება ვაჭრობის პროცედურათა გამარტივების 

ღონისძიებათა რეალიზაციაში; ინფრასტრუქტურის განუვითარებლობა. 

სახელმწიფოებს აქვთ შედარებით სუსტი სახელმწიფო ინსტიტუტები და 

უთანხმოება პოლიტიკურ საკითხებზე, რაც იწვევს საინტეგრაციო ინსტიტუტების 

ფორმირების აუცილებლობას დონორების მხარდაჭერით. სუსტი ნორმატიულ-

სამართლებრივი მექანიზმი და დავების გადაწყვეტის მექანიზმი. ააგ-ის ქვეყნები 

პარალელურად მონაწილეობენ სხვა რეგიონულ ჯგუფებშიც - SADC (ტანზანია), 

COMESA (ბურუნდი, უგანდა, კენია; რუანდა - 2007 წლამდე, ტანზანია - 2000 

წლამდე),  სახელო-საჰარის სახელმწიფოთა თანამეგობრობა (კენია), ცენტრალური 

აფრიკის ქვეყნების ეკონომიკური თანამეგობრობა და დიდი ტბების ქვეყნების 

ეკონომიკური თანამეგობრობა (ბურუნდი, რუანდა), ქსაქსავენ რა თავიანთ 

ძალისხმევას. 

ამგვარად, EAC-ს თავისებურებებია: ინტერესთა პრიორიტეტი და უფრო 

განვითარებული ქვეყნის - კენიის -  წამყვანი როლი, კავშირის განვითარება ტიპით 
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„ბორბალი და ცობოლა“; თანამშრომლობა საერთაშორისო გაერთიანების მძლავრი 

ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერით; ეკ-ისა და MERCOSUR-ის გამოცდილების 

გადმოღება (გაზიარება); მრეწველობაში თანამშრომლობის გარკვეული წარმატება 

და მნიშვნელოვანი პროგრესის მიღწევა სკ-ის შექმნაში, ასევე საერთო ბაზრის, 

მიუხედავად ეკონომიკათა აგრარული ხასიათისა და ააგ-ის ქვეყნების სამრეწველო 

განვითარების დაბალი დონისა. 

 

აღმოსავლეთ და სამხრეთ აფრიკის საერთო ბაზარი (COMESA) 

 

აღმოსავლეთ და სამხრეთ აფრიკის საერთო ბაზარი  - COMESA (Common Market for 

Eastern and Southern Afrika, COMESA) - აფრიკული კავშირის 19 ქვეყნის 

საინტეგრაციო ჯგუფი, რომელიც შეიქმნა 1993 წლის 5 ნოემბრის ხელშეკრულებით 

(კამპალა, უგანდა; მოქმედებს 1994 წლის 8 დეკემბრიდან), აღმოსავლეთ და სამხრეთ 

აფრიკის (Preferential Trade Area, XELsEKRULEBA 21.12.1981 წლიდან, ლუსაკა, 

ზამბია, შევიდა ძალაში 30.09.1982 წლიდან) პრეფერენციული სავაჭრო ზონის 

საქმიანობის გაგრძელებად, მიაღწია თსზ-ის ეტაპს, აყალიბებს სკ-ს (2009), სბ-ს, ესკ-ს 

(2018 წლისთვის). საიტი: comesa.int. 

COMESA-ს წევრები დღესდღეობით არის: ბურუნდი, დ.რ. კონგო, ჯიბუტი, 

ზამბია, ზიმბაბვე, ეგვიპტე, კენია, კომორის კუნძულები, ლივია, მავრიკია, 

მადაგასკარი, მალავი, რუანდა, სვაზილენდი, სეიშელის კუნძულები, სუდანი, 

უგანდა, ერითრეა, ეთიოპია, 2011 წლიდან - არაოფიციალურად სამხრეთ სუდანი. 

1997 წლამდე მასში შედიოდა ლესოტო, მოზამბიკი, 2000 წლამდე - ტანზანია, 2004 

წლამდე - ნამიბია, 2007 წ-მდე - ანგოლა, ამჟამად ისინი არიან SADC-ისა და EAC 

წევრები. COMESA -ს წევრობაზე კანდიდატები - ანგოლა, სარ, ბოტსვანა. 

COMESA -ს ფარგლებში თანამშრომლობის მიმართულებები: 

 სავაჭრო და საბაჟო საკითხებზე მარტივდება ვაჭრობის პროცედურები, 

მიმდინარეობს საბაჟო თანამშრომლობა, ნერგავენ ერთიან 

კომპიუტერიზებულ საბაჟო სისტემას, ავითარებენ სასაზღვრო ვაჭრობას. 

იღებენ საქონლის წარმოშობის წესებს. მოქმედებს ერთიანი სასაქონლო 
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ნომენკლატურა COMESA CTN, იგეგემება საერთო ტარიფის შემოღება. 

დაწყებულია მოლაპარაკება მომსახურებებზე; 

 თანამშრომლობა სტანდარტიზაციის, აკრედიტაციის, მეტროლოგიის 

სფეროებში და მათი შესაბამისობის შეფასება (სტანდარტიზაციისა და 

ხარისხის კონტროლის ქვეკომიტეტის ფარგლებში 1989 წლიდან და 

SAMCA), ასევე საერთო ტექნიკური სტანდარტების მიღება; 

 თანხმდება მაკოეკონომიკური და ფულად-საკრედიტო პოლიტიკა, 

შემოღებულია ვალუტათა ურთიერთდაკავშირებული სისტემა. 1992 წელს 

მიიღეს სავალუტო თანამშრომლობის პროგრამა სავალუტო კავშირის 

შექმნაზე ერთიანი ვალუტითა და ცენტრალური ბანკით 2025 წლისთვის. 

2006 წელს თარიღი გადმოწიეს 2018 წლამდე. მიმდინარეობს მუშაობა 

ურთიერთკონვერტირებადობის გაუმჯობესებაზე. უფრო აქტიურად 

ემზადებიან აღმოსავლეთ და ცენტრალური აფრიკის ქვეყნები, ოდნავ 

ნაკლებად - ჩრდილოეთის. 2009 წელს შემოიღეს ურთიერთანგარიშთა 

ახალი სისტემა (REPSS), მოქმედებს ვაჭრობისა და განვითარების ბანკი, 

საკლირინგო პალატა, გადაზღვევის  კომპანია; 

 ინვესტიციებისა და კერძო სექტორისთვის იქმნება პირობები და 

სამართლებრივი საფუძვლები კერძო სექტორის განვითარებისა და 

უსაფრთხო საინვესტიციო გარემოსთვის; ასევე - მიგრაციის გაძლიერებისა 

და კაპიტალის თავისუფალი მოძრაობისთვის KOMESA-ს შიგნით; 

ბარიერების მოხსნა, უცხოური კაპიტალის მობილიზაცია ეროვნული და 

ერთობლივი საინვესტიციო პროექტების რეალიზაციაში, ასევე დარგებში, 

რომლებიც იყენებენ უპირატესად ქვეყანა-მონაწილეთა შიდა რესურსებს; 

იღებენ ფასიანი ქაღალდების რეგიონული ბაზრის განვითარების საერთო 

პროგრამას; ქმნიან სტაბილურ, განჭვრეტად, ტრანსპარენტულ და 

უსაფრთხო საინვესტიციო კლიმატს; ხდება ინვესტიციათა მოდინების 

სტიმულირება. 

ხელი მოეწერა საინვესტიციო ჩარჩო-ხელშეკრულებას COMESA-ს 

ინვესტიციათა ზონაზე (2003) და საინვესტიციო შეთანხმებას COMESA-ს 
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ინვესტიციათა ზონაზე (2007), რომლებიც მიმართულია ინვესტიციათა 

ზონის შექმნაზე 2010 წლისთვის; 

 ინფრასტრუქტურა, ინფორმაცია და ქსელი, ენერგეტიკა, 

ტრანსპორტი. შეიქმნა COMESA-ს სპეციალური ფონდი 

ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე. ტრანსპორტში 

მიმდინარეობს ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის 

სისტემების სრულყოფასაქონლისა და ადამიანების 

გადაადგილების შესამსუბუქებლად ქვეყნებს შორის, 

სატრანსპორტო ნაკადების მართვის ოპტიმიზაცია.  

შემოღებულია COMESA-ს ყვითელი ბარათი 

(ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევის ერთიანი 

სისტემა). 

 საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (სსტ) სფეროში 

იქმნება ერთიანი რეგიონული ტელესაკომუნიკაციო 

ინფრასტრუქტურა (COMTEL), ვინაიდან კავშირი რეგიონის 

ქვეყნებს შორის ხორციელდება ევროპის, ამერიკის და აზიის 

მეშვეობით, და არა პირდაპირ. მუშაობს აღმოსავლეთ და სამხრეთ 

აფრიკის (ARICEA) საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 

რეგულატორების ასოციაცია, გაეროს მხადაჭერით შემოღებულია 

რეგიონული ელექტრონული მთავრობა - UNCITRAL-ი  (ინგლ. 

United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL). 

გაეროს საერთაშორისო სავაჭრო სამართლის კომისია  ხელს 

უწყობს ელექტრონული ვაჭრობის შემსუბუქებას, UNCTAD - 

საბაჟო ადმინისტრაციის მოდერნიზება სსტ-ის მეშვეობით. 

ენერგეტიკაში პრიორიტეტულად ითვლება ენერგომომარაგების გაუმჯობესება, 

სტანდარტების შეთანხმება ვაჭრობაში ენერგეტიკული მომსახურებით, რეგიონული 

ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის განვითარება. მუშავდება ენერგეტიკული 

რესურსების ერთობლივი გამოყენების პროგრამა, 2005 წელს ჩამოყალიბდა 

აღმოსავლეთ აფრიკის (ადის-აბება) ენერგეტიკული პული, მიიღეს COMESA-ს 

ერთობლივი ენერგეტიკული პროგრამა, შეიქმნა ენერგეტიკის რეგულატორების 
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რეგიონული ასოციაცია. იგეგმება მდინარე ლუკუგაზე კაშხლის ერთობლივი 

რეკონსტრუქცია (სათავეს იღებს ტანგანიკის ტბიდან მდინარე კონგოში); 

 სოფლის მეურნეობა, გარემო და ბუნებრივი რესურსები. ეს 

სექტორი ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან უზრუნველყოფს 

მშპ-ის 20%-ს, დასაქმების 80%-ს, უცხოური ვალუტის 65%-ს, 

სამრეწველო ნედლეულის 50%-ს. მიიღეს რეგიონული სასოფლო-

სამეურნეო სტრატეგია; 

 თანამშრომლობა სამართლებრივ და ინსტიტუციურ, გენდერულ 

და სოციალურ, საფინანსო და საბიუჯეტო საკითხებზე, გარდა 

ამისა, მშვიდობისა და უსაფრთხოების სფეროში (1999 წ.), 

მეცნიერებებსა და ტექნოლოგიებში (2010 წლიდან), კლიმატის 

ცვლილების საკითხებში (2010 წლიდან), ამასთანავე კრიზისული 

სიტუაციების დარეგულირებასა და თავიდან არიდებაში, 

ტურიზმში; 

 საგარეო პოლიტიკა. წამყვანი დონორი და საგარეო პარტნიორია 

ეკ. 2008-2013 წლებში ეკ-ის დახმარებამ შეადგინა 465 მლნ ევრო. 

1997 წლიდან მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები COMESA -

სთავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებაზე ეკ-თან. 2001 

წლიდან მოქმედებს COMESA -ს ჩარჩო-შეთანხმება აშშ-თან 

ურთიერთვაჭრობისა და ინვესტიციების წახალისებაზე.   

COMESA თანამშრომლობს დიდ ბრიტანეთთან, იტალიასთან, 

ინდოეთთან, ჩინეთთან, კუბასთან, საფრანგეთთან, რუსეთთან. 

COMESA -ს აქვს მსო-ის დამკვირვებლის სტატუსი და 

ახორციელებს ერთიან პოლიტიკას ამ ორგანიზაციის ფარგლებში. 

მიმდინარეობს მუშაობა UNIDO -თან, გაეროს განვითარების 

პროგრამასთან, SADC-თან, მსოფლიო ბანკთან და აფრიკულ 

კავშირთან. 

პრობლემები, რომლებიც ხელს უშლის ინტეგრაციის განვითარებას, 

დამახასიათებელია აფრიკისთვის მთლიანობაში: სამრეწველო განუვითარებლობა, 
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ვაჭრობის დაბალი დივერსიფიცირებულობა, ინფრასტრუქტურის უქონლობა, 

ცალმხრივი დამოკიდებულება საგარეო ბაზრებზე. 

დასავლეთ აფრიკის სახელმწიფოთა ეკონომიკური 

                                გაერთიანება (ECOWAS) 

დასავლეთაფრიკული ეკონომიკური და სავალუტო 

                                      კავშირი (WAEMU) 

მდინარე მანოს კავშირი (MRU) 

 

დასავლეთ აფრიკის ქვეყნების ეკონომიკური გაერთიანება - ECOWAS (ინგ. 

Economic Community of West African States, ECOWAS) - დასავლეთ აფრიკის 15 ქვეყნის 

საინტეგრაციო ჯგუფი (ბენინი, ბურკინა-ფასო, გამბია, განა, გვინეა, გვინეა-ბისაუ, 

კოტ-დ’ივუარი, ლიბერია, მალი, ნიგერი, ნიგერია, სენეგალი, სიერა-ლეონე, ტოგო, 

1976 წლიდან - კაბო-ვერდე, 2000 წლამდე - მავრიტანია) აყალიბებს თსზ-სა და სკ-ს, 

გეგმავს სკ-ს. შექმნილია ლაგოსის ხელშეკრულებით 28.05.1975 წელს, მოქმედებს 1976 

წლიდან (ლაგოსი, ნიგერია), განახლდა 1993 წელს და 2007 წელს. 

საიტი:comm.ecowas.int. 

ECOWAS-ის წევრები განეკუთვნებიან დაბალშემოსავლიან განვითარებად 

ქვეყნებს სურსათის დეფიციტით (საშუალოშემოსავლიანი კაბო-ვერდეს გარეშე), НРС 

(კაბო-ვერდეს, კოტ-დ’იუარის, ნიგერიის გარეშე), აქვთ მაღალი დავალიანება (კაბო-

ვერდესა და ნიგერიის გარეშე). ბურკინა-ფასოს, მალისა და ნიგერს არ აქვთ 

გასასვლელი ზღვაზე, ხოლო კაბო-ვერდე პატარა კუნძულოვანი ქვეყანაა. ლიდერი - 

ნიგერია - ნავთობისა და გაზის ძირითადი ექსპორტიორიადა მოსახლეობის 

რაოდენობით მე-8 ადგილი უკავია მსოფლიოში - 2,4%. 

ECOWAS -ის საქმიანობის მიმართულებები: 

 საბაჟო კავშირის (სკ) და საქონლის, მომსახურების, კაპიტალის და შრომის 

საერთო ბაზრის (სბ) შექმნა; 
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 თანამშრომლობა სავალუტო სფეროში. 1975 წელს შეიქმნა 

დასავლეთაფრიკული საკლირინგო პალატა (West African Clearing House, 

WAHA)ეროვნულ ვალუტათა გამოსაყენებლად 

ურთიერთანგარიშსწორებებში და ქვეყანა-მონაწილეთა მწირი 

ოქროსავალუტო რეზერვების ეკონომიისთვის. 

1996 წელს იგი გარდაიქმნა დასავლეთაფრიკულ სავალუტო სააგენტოდ (West 

African Monetary Agency, WAMA), რომელმაც გააფართოვა უფლებამოსილებები 

ECOWAS-ის (ЕМСР) სავალუტო თანამშრომლობის პროგრამის მონიტორინგის, 

კოორდინაციისა და რეალიზაციის ხარჯზე; იგი მიმართული იყო ECOWAS-ის 

ერთიანი ვალუტის შექმნაზე (მიიღეს 1987 წელს). 1985 წელს ლომაში (ტოგო) 

დაარსდა ინვესტიციებისა და განვითარების ბანკი (EBID), რომელიც აფინანსებდა 

კერძო და სახელმწიფო სექტორის პროგრამებსა და პროექტებს ტრანსპორტის, 

ენერგეტიკის, სოფლის მეურნეობის, კავშირგაბმულობის, მრეწველობის, 

სიღარიბესთან ბრძოლის, გარემოსა და რესურსების დაცვის სფეროებში. 

1985 წელს დასავლეთაფრიკული სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ფედერაციის 

ხელმძღვანელობით კერძო სექტორის ინიციატივის მხარდაჭერით დაარსდა 

ECOWAS-ის  და 1988 წლიდან მოქმედებს საბანკო ჰოლდინგური 

ტრანსნაციონალური კომპანია ECOBANC-ი, ვინაიდან ECOWAS-სში ჭარბობდა 

უცხოური და სახელმწიფო ბანკები, კერძო კი არ იყო. უმსხვილესი აქციონერი გახდა 

ECOWAS-ის  თანამშრომლობის, კომპენსაციისა და განვითარების ფონდი. 

1998 წელს დამტკიცდა და 1999 წელს გამოუშვეს ნიგერიაში ტურისტული  ჩეკები 

(ECOWAS Traveller’s Cheque, ETC), რომელთაც გადახდისას იღებდა ECOWAS-ის 

ყველა ბანკი და ხდებოდა მათი კონვერტირება ეროვნულ ვალუტებში. მათ აქვთ 5, 

10, 20, 50 და 100 დასავლეთაფრიკული საანგარიშსწორებო ერთეულის ღირებულება 

(WAUA, West African Units of Account, WAUA), რომელთა კურსი დგინდება SDR-ში. 

1999 წელს 5-მა ქვეყანამ (გამბია, განა, გვინეა, ნიგერია, სიერა-ლეონე, 16.02.2010 

წლიდან - ლიბერია, ყველა ინგლისურენოვანია, გარდა გვინეისა) ყოფილი 

ფრანგული ტერიტორიების ფრანკის ზონის საპირწონედ, შექმნა დასავლეთ აფრიკის 

სავალუტო ზონა - WAMZ (West African Monetary Zone, WAMZ). 
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 თანამშრომლობა სოფლის მეურნეობაში. ECOWAS-ის  სასოფლო-

სამეურნეო პოლიტიკის გაგრძელებად, რომელიც მიიღეს 2005 წელს 

(ECOWAP), 2010-2015 წლებში FAO-ს მხარდაჭერით, განხორციელდა 

რეგიონული სასოფლო-სამეურნეო საინვესტიციო პროგრამა (RAIP), 

რისთვისაც შემუშავდა ეროვნული სასოფლო-სამეურნეო საინვესტიციო 

პროგრამა (NAIP) შემდეგი პუნქტების მიხედვით: 

 სტრატეგიული პროექტების წახალისება სასურსათო უსაფრთხოების 

და სუვერენიტეტის უზრუნველსაყოფად. 

 გლობალური გარემოს უზრუნველყოფა, რეგიონული სოფლის 

მეურნეობის განვითარებისთვის ხელსაყრელი. მიმდინარეობს 

თანამშრომლობა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, მათ შორის 

FAO, WAEMU, ეკ,  CILSS-თან, მეცხოველეობის, ხორცისა და რძის 

კვების მრეწველობის განსავითარებლად, ასევე სწავლებისთვის, 

ქალთა მონაწილეობის, შეფუთვისა და ჰიგიენის, მავნებლებთან 

ბრძოლის, ნიადაგთა ნაყოფიერების, სასუქის წარმოებისა და 

ხარისხის კონტროლის, ქიმიური სასუქის გამოყენების აღსაკვეთად. 

დონორების მხარდაჭერით ხორციელდება თესლისა და სასუქის 

(აშშ) განვითარების რეგიონული პროგრამები, ასევე - 

ვეტერინარული მართვის (ეკ), სტანდარტიზაციის (ეკ), შიმშილთან 

ბრძოლის (გერმანია), პოტენციალის განმტკიცება წევრ-

სახელმწიფოებისთვის მხარდაჭერის აღმოსაჩენად NAIP-ის 

ფარგლებში პროექტების შემუშავებაში და რეგიონში RAIP-ის  (FAO) 

ეგიდით; 

 სასურსათო მოწყვლადობის შემცირება სურსათთან მდგრადი 

ხელმისაწვდომობის წახალისება: კონსულტაციები ЭКОВАС-ის 

ქვეყნების კოორდინირებული და შეთანხმებული მოქმედებების 

მისაღებად, სოციალური უზრუნველყოფის დონის ამაღლება 

სოფლებში, ბოსტნეულისა და ხილის მოსავლის აღების შემდგომი 

დაბინძურების თავიდან არიდება აფლატოქსინებით, მიწასთან 
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ხელმისაწვდომობის (დაშვების) უზრუნველყოფა პრომოუტერებისა 

და წვრილი მწარმოებლებისთვის, მათ შორის ქალები; 

 ECOWAP-ის (2005 წელს დასავლეთ აფრიკის ქვეყნების 

ეკონომიკურმა გაერთიანებამ ECOWAS-მა მიიღო დასავლეთ 

აფრიკის სასოფლო სამეურნეო პოლიტიკის ეკონომიკური 

გაერთიანების პროგრამა - ECOWAP) მართვა, კოორდინაცია, 

მონიტორინგი და რეალიზაციის შეფასება, რისთვისაც შექმნილია 

სოფლის მეურნეობისა და სურსათის (RFAA) რეგიონული სააგენტო, 

სურსათისა და სოფლის მეურნეობის საკონსულტაციო კომიტეტი, 

რეგიონული სასურსათო და სასოფლო-სამეურნეო ფონდი. & 

ქვეყანაში (ბენინი, ბურკინა-ფასო, კოტ-დ’იუვარი, განა, მალი, 

ნიგერი, სენეგალი) შემოღებულია სასოფლო-სამეურნეო 

ინფორმაციის რეგიონული სისტემა (ECOAGRIS) ოვნულ სისტემათა 

ურთიერთკავშირის უზრუნველსაყოფად. 

 ინფრასტრუქტურა: ტრანსპორტი, ტელეკომუნიკაცია, ენერგეტიკა: 

ტრანსპორტში პრიორიტეტი ენიჭება მულტიმოდალურ სატრანსპორტო 

სისტემებს, ადამიანების, სქონლისა და მომსახურების გადაადგილების 

გაადვილებას, განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა კუნძულოვანი და 

შიდაკონტინენტური ქვეყნების მოთხოვნილებებს. 

 საჭიროა ფართოსარტყლიანი კავშირგაბმულობის საიმედო და 

თანამედროვე რეგიონული ტელესაკომუნიკაციო 

ინფრასტრუქტურის განვითარება, პროგრამა INTELCOM II-ის 

ჩათვლით, ერთიანი ტელესაკომუნიკაციო ბაზრის შექმნა, რეგიონის 

სახელმწიფოთა დაკავშირება ერთიანი ქსელით. მიღებულია კანონი 

კიბერნეტიკულ უსაფრთხოებაზე, მინიმალური მოთხოვნები 

ციფრული ტელემაუწყებლობის მიმღებთათვის, იგეგმება 

კავშირგაბმულობის მომსახურების საერთორეგიონული 

ღირებულების 50%-იანი შემცირება; 

 ენერგეტიკაში 1999-2003 შემუშავდა და 2005-2008 წლებში 

განხორციელდა აღმოსავლეთაფრიკული გაზსადენის მშენებლობის 
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პროექტი (West Africa Gas Pipeline, WAGP) ნიგერია - ტოგო - ბენინი - 

განა (974 მლნ დოლარი). 

1999 წელს 15 ქვეყნიდან 14-მა (გარდა კაბო-ვერდესი) დააარსა 

დასავლეთაფრიკული ენერგეტიკული პული (West African Power Pool, WAPP, 

კოტონუ, ბენინი, ecowapp.org)ელექტროენერგიის უწყვეტი მიწოდების 

უზრუნველსაყოფად, რეგიონული ენერგეტიკული სისტემის ინტეგრაციისთვის, 

ელექტროენერგიის რეგიონული ბაზრის შესაქმნელად, ელექტროენერგიით 

ურთიერთვაჭრობის ზრდის მხარდასაჭერად და პუი-ების ნაკადის მოსაზიდად, 

ელექტროსადგურების მშენებლობისა და ელექტროგადაცემათა ხაზებისთვის. 2006 

წელს მან მიიღო სპეციალიზებული დაწესებულების სტატუსი ECOWAS. 

 სოციალური პოლიტიკის საკითხები. იგეგმება განათლების შესახებ 

დიპლომებისა და სერტიფიკატების სტანდარტიზაცია, დისტანციური 

სწავლების განვითარება. 2012 წელს მიიღეს დასავლეთ აფრიკის 

უნივერსიტეტის პროექტი. მწვავედ დგას ენობრივი სხვაობების პრობლემა 

ფრანგულენოვან და ინგლისურენოვან ქვეყნებს შორის. 

 პოლიტიკური თანამშრომლობა. 1978 და 1989 წლების ოქმების 

(პროტოკოლების) შემდეგ მიიღეს ოქმები კონფლიქტების თავიდან 

არიდების, მართვისა და გადაწყვეტის, მშვიდობისა და უსაფრთხოების, 

დემოკრატიისა და საკეთილდღეო მართვის მექანიზმებზე, მათ შორის 

კონფლიქტების თავიდან აცილების ჩარჩოებზე (ECPF). 

 საგარეო-ეკონომიკური ურთიერთობები ვითარდება ეკ - ნიგერია და ეკ -  

ECOWAS-ის ხაზით რეგიონული საორიენტაციო პროგრამის ფარგლებში, 

რომელსაც აფინანსებდა ევროპული განვითარების ფონდი 1,5 მილიარდი 

ევროს ოდენობით. ECOWAS აგრეთვე თანამშრომლობს UNIDO-თან, 

მსოფლიო ბანკთან, UNDP-თან, FAO-სთან, АСN-თან (ერთა ანდური 

თანამეგობრობა), WAEMU-თან, კანადასთან, აშშ-თან, გერმანიასთან, 

იაპონიასთან, რუსეთთან. 

დასავლეთაფრიკული ეკონომიკური და სავალუტო კავშირი - WAEMU (West 

African Tconomic and Monetary Union, WAEMU) - ECOWAS-ის 8 ქვეყნისგან შემდგარი 

სუბრეგიონული ჯგუფი (ბენინი, ბურკინა-ფასო, კოტ-დ’ოუარი, მალი, ნიგერი, 
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სენეგალი და ტოგო, 1997 წლიდან - გვინეა-ბისაუ); იგი შეიქმნა 10.01.1994 წლის 

ხელშეკრულების თანახმად (დაკარი, სენეგალი), წარმოადგენს საბაჟო კავშირსა (სკ - 

2000 წლიდან) და სავალუტო კავშირს (სკ), იგეგმება საერთო ბაზრის (სბ) შექმნა. 

საიტი: www.uemoa.int. 

WAEMU -ს საინტეგრაციო პოლიტიკის მიმართულებები: 

 სკ-ისა და საქონლის საერთო ბაზრის  ფორმირება პრაქტიკულად 

დასრულებულია. იგეგმება კაპიტალის და შრომის ურთიერთმიგრაციის 

ლიბერალიზაცია. კერძოდ, 1993 წლის 1-ელ დეკემბერს მინისტრთა 

საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება რეგიონული ფინანსური ბაზრის შექმნის 

თაობაზე (Regional Council for Public Saving and Financial Markets); 1998 წლის 

16 სექტემბრიდან აბიჯანსა (კოტ-დ’იუარი) 

დაეროვნულოფისებშიმოქმედებსფასიანიქაღალდისელექტრონულირეგი

ონულისაფონდობირჟა (Regionale des Valeurs Mobilieres SA BRVM, BRVM) 2,9 

მლრდ CFA -ფრანკის ოდენობის (დასავლეთ აფრიკის CFA ფრანკი, CFA 

franc BCEAO, აფრიკის ფინანსური საზოგადოების ფრანკი (franc CFA 

Ouest-africain, franc CFA BCEAO, franc de la Communauté financière africaine) 

არის აფრიკული რვა სახელმწიფოს ფულადი ერთეული, რომლებიც 

ფრანკის ვალუტის ზონაში შედის.) 

 საწესდებო კაპიტალით; შემუშავდა ერთიანი საინვესტიციო კოდექსის პროექტები, 

პირთა თავისუფალი გადაადგილების წესები და კომპანიათა დაწესებულებების 

რეზიდენციები და უფლებები; 

 კანონმდებლობის შეთანხმება, მათ შორის ბუღალტრული აღრიცხვის, 

დაბეგვრის (დღგ, აქციზები, გადასახადი მოგებაზე, 

ნავთობპროდუქტები), სახელმწიფო შესყიდვების სფეროებში, ფინანსურ 

და საბიუჯეტო საკითხებზე, აგრეთვე კაპიტალის ურთიერთმიგრაციის 

შესამსუბუქებლად, ფულის გათეთრებასთან ბრძოლის და ტერორიზმის 

დაფინანსების საკითხებში; 

 მრავალმხრივი ზედამხედველობა მაკროეკონომიკურ პოლიტიკაზე, მათ 

შორის შექმნილია ეროვნული კომიტეტები ეკონომიკური პოლიტიკის 

საკითხებზე, ისინი ჩართულია კომისიასთან და დასავლეთ აფრიკის 

http://www.uemoa.int/
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სახელმწიფოთა ცენტრალურ ბანკთან ინტერნეტის მეშვეობით; 

რეფორმირებულია ეროვნული სტატისტიკური ინსტიტუტები; 

შემუშავდა სამომხმარებლო ფასების რეგიონული ინდექსი; 

შეთანხმებულია ეროვნული ანგარიშების სტატისტიკა; 

მაკროეკონომიკური კონვერგენციის კრიტერიუმები რეალიზებულია და 

შექმნეს დაკვირვების მექანიზმი კონვერგენციის, სტაბილურობის, 

ზრდისა და სოლიდარობის პაქტის ფარგლებში (1999); 

 ხდება სექტორული პოლიტიკის შეთანხმება რეგიონული პროგრამების 

საფუძველზე სხვადასხვა დარგში: სამრეწველო, სამთომომპოვებელი, 

სასოფლო-სამეურნეო და სასურსათო უსაფრთხოების (FAO-ს 

მხარდაჭერით), ასევე ენერგეტიკული, სატრანსპორტო (საჰაერო, საზღვაო, 

ავიატრანსპორტი), ტელესაკომუნიკაციო, კონკურენტული, ეკოლოგიური, 

გენდერული, საგანმანათლებლო, გარდა ამისა, სამეცნიერო კვლევებზე, 

მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე, კულტურაზე, ხარისხზე, ხელოსნობაზე, 

საზღვაო ქვესექტორზე, დასაქმებისა და მოწინავე გამოცდილების 

რეგიონული ცენტრების შექმნაზე, ჯანდაცვის ხარისხსა და სამედიცინო 

ინფორმაციის გავრცელებაზე, წამლებზე, ერთობლივი მსს-ის შექმნაზე; 

 2002 წელს განვითარების დასაფინანსებლად შეიქმნა სახელმწიფო-

წევრების რეგიონალური ინტეგრაციის დახმარების ფონდი (Fonds d’Aide a 

l’Integration Regionale des Etats members, FAIR) WAEMU-ს სტრუქტურული 

ფონდის სახით. 2002-2006 წლებში მისგან წამოვიდა 118 მლრდ CFA franc 

BCEAO ფრანკი კავშირის ტერიტორიის დაბალანსებული განვითარების 

დასაფინანსებლად და რეგიონალურ სხვაობათა შესამცირებლად. 2009 

წელს დაარსდა ენერგეტიკის განვითარების ფონდი; 

 თანამშრომლობა ეკ-თან ინტეგრაციის მხარდაჭერის რეგიონული 

პროგრამის მიხედვით (1996 წლიდან - 14 მლნ ეკიუ, 2000 წლიდან - 65 

მლნ ევრო), ასევე ECOWAS-თან (მიიღეს მოქმედების გეგმა ვაჭრობის 

ლიბერალიზაციაზე და მაკროეკონომიკური პოლიტიკის შეთანხმებაზე, 

საქონლის წარმოშობის და დეკლარირების ერთიანი წესები) ECCAS -თან, 

(ცენტრალური აფრიკის ეკონომიკური თანამეგობრობა - 
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ფრ. Communauté économique des États de l’Afrique centrale, 

CEEAC, ინგლ. Economic Community of Central African States, ECCAS), 

აფრიკული ერთიანობის ორგანიზაციასთან, აფრიკის განვითარების 

ბანკთან, აფრიკულ კავშირთან (აკ),  აფრიკის ეკონომიკურ კომისიასთან, 

FAO-თან, განვითარების ისლამურ ბანკთან, სასოფლო-სამეურნეო 

განვითარების საერთაშორისო ფონდთან, ფრანგულენოვანი ქვეყნების 

საერთაშორისო ორგანიზაციასთან, მსოფლიო ბანკთან, საერთაშორისო 

სავალუტო ფონდთან (სსფ), აშშ-სთან (TIFA). 

მდინარე მანოს სახელმწიფოთა კავშირი - MRU (Mano River Union, MRU) - 

ECOWAS-ის 4 ქვეყნის სუბრეგიონული საინტეგრაციო ჯგუფი (1973 წლიდან - 

ლიბერია და ციერა-ლეონე, 1980 წლიდან - გვინეა, 2008 წლიდან - კოტ-დ’იუარი), 

დაარსდა მალემის დეკლარაციით (მალემა, სიერა-ლეონე) 1973 წლის 3 ოქტომბერს 

საბაჟო კავშირის შესაქმნელად, მაგრამ არ მოქმედებდა 1980-იანი წლების 

შუახანებიდან ქვეყანაში პოლიტიკური და სამხედრო კონფლიქტების გამო, 

მოღვაწეობა აღადგინა მხოლოდ 2004 წელს. 

MRU-ს (პროგრამის) თანამშრომლობის მიმართულებები: 

 ინსტიტუციური პოტენციალის განმტკიცება, მათ შორის ფუნქციების 

გადახედვა, ადამიანური და მატერიალურ-ტექნიკური პოტენციალის 

განვითარება, ტექნიკული ხელახალი აღჭურვა და სამდივნოს 

მწარმოებლურობის ზრდა, დიალოგის მხადაჭერა ყველა დონეზე, ქვეყანა-

მონაწილეთა სახელმწიფო სექტორის პოტენციალის გაძლიერება, მისი 

რეფორმირება სერიოზული სამოქალაქო კონფლიქტების შემდეგ, 

დემოკრატიული პრინციპების გავრცელება; 

 მშვიდობა და უსაფრთხოება: 2012 წელს შეიმუშავეს და მიიღეს მშვიდობისა 

და უსაფრთხოების გეგმა, გადახედეს ოქმ #15-ს მშვიდობის, 

უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებზე აფრიკული კავშირისა (აკ) და 

ECOWAS-ის დოკუმენტების საფუძველზე. 

მიმდინარეობს სამოქალაქო კონფლიქტების შედეგთა დარეგულირება, 

ტრანსსასაზღვრო უსაფრთხოების ამაღლება (ადამიანის უსაფრთხოება და 

მატერიალური უსაფრთხოება), შეიმუშავებენ დაკვირვების მექანიზმებს არჩევნების 
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ჩასატარებლად, მიმდინარეობს ბრძოლა ტერორიზმთან, ნარკოტრაფიკთან, იარაღით 

ვაჭრობასთან, ალმასების კონტრაბანდასთან, ვინაიდან ყველა ეს პრობლემა ხელს 

უშლის ინტეგრაციის განვითარებას, ხელს უწყობს მარგინალიზაციას, ზრდის 

უმუშევრობის დონეს, ტვინთა გადინებას, ამცირებს მართვის ხარისხს, ამწვავებს 

კრიმინალურ ვითარებას, აუარესებს რეგიონის საქმიან კლიმატს; 

 ეკონომიკური განვითარება და რეგიონული ინტეგრაცია; 

 სოციალური განვითარება. ჯანდაცვისა და განათლების 

ინფრასტრუქტურის დაახლოებით 60-75% დაინგრა ომების დროს, არ 

არსებობს კვალიფიციური კადრები. ამ მომსახურებათა ხელმისაწვდომობა 

სიერა-ლეონესა და ლიბერიაში მინიმალურია. 

მომაკვდინებელ დაავადებათა - ვიჩ/შიდსი, ტუბერკულოზი და მალარია, შავი 

ჭირი, ებოლას ციებ- ცხელება - პრობლემა მწვავედ დგას. 

სუბრეგიონი ორენოვანია (ფრანგული და ინგლისური), რაც ართულებს 

კომუნიკაციას რეგიონში და აუცილებელი ხდება ენათა შესწავლა. 

წყვეტენ გენდერული უთანასწორობის პრობლემებს, ასევე - ძალადობას 

ბავშვებზე, უმუშევრობაზე, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს შორის (უმუშევრობის 

დონე რეგიონში - 60-85%); 

 თანამშრომლობა პარტნიორებთან და დონორებთან განვითარების დარგში: 

მბ, FAO, დასავლეთ აფრიკის სასოფლო-სამეურნეო მწარმოებლურობის 

პროგრამა (WAAPP), აფრიკის განვითარების ბანკი, აფრიკული კავშირი (აკ), 

აფრიკის ეკონომიკური კომისია, აშშ-ის, გერმანიის სააგენტოები. 

პერსპექტივები: ECOWAS-სში იგეგმება საბაჟო კავშირი (სკ), საერთო ბაზარი (სბ), 

სავალუტო კავშირი (სკ) და პოლიტიკური ფედერაციული კავშირი ერთიანი 

კონსტიტუციით, მოქალაქეობითა და პასპორტით, რომელთა მიღწევის ალბათობა 

ECOWAS-ის ცალკეული რეგიონების დონეზეც კი ბუნდოვნად წარმოგვიდგება. 

ECOWAS-ის და მისი სუბრეგიონების თავისებურებები და პრობლემები: 

 ინგლისურად და ფრანგულად მოლაპარაკე ქვეყნების არსებობა, რაც 

რთულდება დამოკიდებულების შენარჩუნებით ყოფილი 

მეტროპოლიებისგან, ეს იწვევს წინააღმდეგობებს, ხელს უშლის 

ურთიერთობას რეგიონში ვაჭრობაშიც, განაპირობებს სეი-ის 
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ალტერნატიული და ერთმანეთის დუბლირებული სუბრეგიონული 

პროექტების გაჩენას ECOWAS-სში; 

 წარმოებისა და ექსპორტის ჩამორჩენილობა და არა 

დივერსიფიცირებულობა, დამოკიდებულება ვიწრო და მსგავსი რიგის 

სანედლეულო და სასურსათო საქონელზე, რაც განაპირობებს ეკონომიკათა 

არაურთიერთშევსებადობას, მათ კონკურენციას საგარეო ბაზრებზე და 

წანამძღვართა უქონლობას საწარმოო ინტეგრაციისთვის; 

 ინტეგრაციის გრანდიოზულობა, ასევე მიზანთა და შერჩეულ 

მიმართულებათა სიფართოვე მინიმალურ საკუთარ რესურსებთან 

შეხამებით, დამოკიდებულება საერთაშორისო დონორების საგარეო 

დახმარებაზე; 

 ინტეგრაციის შეცვლა თანამშრომლობითა და განვითარების 

პროგრამებით; 

 ურთიერთვაჭრობაში ბარიერების შენარჩუნება, პროტექციონიზმი; 

 ინფრასტრუქტურის განვითარების დაბალი დონე; 

 საგადასახადო სისტემების არასრულყოფილება; 

 კრიმინალიზაცია და კონტრაბანდული ვაჭრობა, პოლიტიკური 

არასტაბილურობა. 

ცენტრალურაფრიკული ქვეყნების (ECCAS)ეკონომიკური 

                                   გაერთიანება.  

დიდი ტბების ქვეყნების ეკონომიკური გაერთიანება (КЕПГЛ). 

ცენტრალური აფრიკის ეკონომიკური და სავალუტო 

გაერთიანება(КЕМАК) 

 

 

ცენტრალურაფრიკული ქვეყნების ეკონომიკური გაერთიანება - (ECCAS) (Economic 

Community of Central African States, ECCAS) - ცენტრალური აფრიკის 10 ქვეყნის 

საინტეგრაციო ჯგუფი (ანგოლა, ბურუნდი, კამერუნი, ცენტრალური აფრიკის 

რესპუბლიკა, რესპუბლიკა კონგო, დემოკრატიული რესპუბლიკა კონგო, გაბონი, 

ეკვატორული გვინეა, სან-ტპომე და პრინსიპი, ჩადი), შექმნილი 1994 წელს, 
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როგორც დიდი ტბების ქვეყნების ეკონომიკური გაერთიანებისა და ცენტრალური 

აფრიკის ეკონომიკური და სავალუტო გაერთიანების მემკვიდრე, აყალიბებს თვზ-ს 

(თავისუფალი ვაჭრობის ზონა), შემდგომში საბაჟო კავშირსა და საერთო ბაზარს. 

ECCAS - აგრარული და მომპოვებელი ქვეყნები. 

ECCAS -ის ქვეყნებს აქვს დაბალშემოსავლიანი განვითარებადი ეკონომიკები, 

გარდა საშუალოშემოსავლიანი ანგოლის (ნავთობისა და გაზის ძირითადი 

ექსპორტიორი), რ. კონგოსი და მაღალშემოსავლიანი ეკვატორული გვინეისა და 

გაბონის. ისინი განეკუთვნებიან სურსათის დეფიციტის მქონე და საკმაოდ დიდი 

ვალის ამღებ ღარიბ ქვეყნებს (გარდა ანგოლის, ეკვატორული გვინეისა და გაბონისა), 

ყველაზე ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებს (გარდა კამერუნისა, გაბონისა, სან-

ტომესი და პრინსიპისა). ბურუნდის, ცარ-ს, ჩადსა და რუანდას არ აქვთ გასასვლელი 

ზღვაზე, ხოლო სან-ტომე და პრინსიპი მცირე კუნძულოვანი სახელმწიფოებია. 

ECCAS -ში თანამშრომლობის მიმართულებები: 

 მშვიდობა და უსაფრთხოება: პოლიტიკური სტაბილურობის გაუმჯობესება 

რეგიონში, რომელიც ჯერჯერობით რჩება მყიფე, ასევე კონფლიქტების 

თავიდან აცილება და მართვა. მშვიდობისა და უსაფრთხოების ცენტრალურ 

აფრიკული საბჭოს ფარგლებში 2004 წელს განმტკიცდა ცენტრალური 

აფრიკის (FOMAC) მრავალეროვანი ძალების პოტენციალი და  თავიდან 

არიდების ადრეულიმექანიზმი ცენტრალურ აფრიკაში (MARAC); 

 ვაჭრობის ლიბერალიზაცია: თვზ-ის შექმნა 2004 წლიდან  შემდგომ - საბაჟო 

კავშირი და საერთო ბაზარი ECCAS -ის ფარგლებში და ბოლოს აფრიკულ 

კავშირში; 

 პირთა გადაადგილების თავისუფლება და კომპანიათა დაარსება: ოქმი 

ხელმოწერილია 1990 წელს და შევსებულია 2002 წელს, ხორციელდება 2005 

წლიდან; 

 დარგობრივი თანამშრომლობა: ECCAS -ის ხელშეკრულების 

განვითარებისთვის 1983 წელს მიღებულია ოქმები თანამშრომლობაზე 

სოფლის მეურნეობაში, მრეწველობაში, ტრანსპორტსა და 

კავშირგაბმულობაში, ენერგეტიკაში, მეცნიერებასა და ტექნიკაში, 
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ტურიზმში, მოპოვებაში, ადამიანური რესურსების განვითარებაში, 

განათლებაში, პროფმომზადებასა და კულტურაში. 

2002 წლიდან ხორციელდება სასურსათო უსაფრთხოების რეგიონული პროგრამა, 

2004 წლიდან - სამრეწველო თანამშრომლობის პროგრამა და ტრანსპორტის 

განვითარების გეგმა ცენტრალურ აფრიკაში (PDCT-AC), რომელიც მოიცავს 14 

პროექტს სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის ობიექტების შექმნაზე (პორტები, 

აეროპორტები, რკინიგზები, ქსელი და სხვ.). ECCAS უკავშირდება ტრანსაფრიკულ 

დერეფნებს აღმოსავლეთი - დასავლეთი (ლაგოსი - მომბასა) და ჩრდილოეთი - 

სამხრეთი (ტრიპოლი - კეიპტაუნი). 

2003 წლის დაარსდა ცენტრალური აფრიკის პული (PEAC) ენერგეტიკული 

პულიპოლიტიკის საკოორდინაციოდ, ინფრასტრუქტურის ასაშენებლად, 

ელექტროენერგიის ბაზრის განსავითარებლად და მისი თანმდევი მომსახურების. 

რეგიონი ფლობს აფრიკის ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალის 57%-ს, მაგრამ 

ელრექტრიფიკაციის დაბალი დონე - 13%. მნიშვნელოვან ობიექტად ითვლება ინგის 

ჰესი (კაშხალი) დ.რ. კონგოში. 

წყვეტენ ეპიდემიების, წამლებზე წვდომის და მედდახმარების პრობლემებს; 

 ხორციელდება რეგიონული ეკოლოგიური პროგრამა. იგეგმება დაკვირვება 

ეკოსისტემებზე, სტიქიურ უბედურებათა თავიდან არიდება და კლიმატის 

ცვლილებებთან ადაპტაციაში მხარდაჭერა. 2009 წელს მიიღეს რეგიონული 

საწყალოსნო პოლიტიკა. სტატეგიულ ობიექტად ითვლება მდინარე კონგოს 

აუზი. გვინეის ყურეში მოქმედებს მეთევზეობისრეგიონული კომისია (COREP, 

1984), მისი წევრებია - კამერუნი, რ. კონგო, დ.რ. კონგო, გაბონი და სან-ტომე 

და პრინსიპი, დამკვირვებლები - ანგოლა და ეკვატორული გვინეა. 

დაარსებულია ორგანო სატყეო ეკოსისტემებისა და სავანის აუზების 

შენარჩუნებასა და რაციონალურ გამოყენებაზე - ფარგლები კონვერგენციის 

გეგმის სარეალიზაციოდ (COMIFAC, 1999); 

 საგარეო ეკონომიკური პოლიტიკა. მიმდინარეობს თანამშრომლობა 

აფრიკულ კავშირთან, გაეროს განვითარების პროგრამასთან, ეკ-თან და მის 

ქვეყნებთან, აშშ-თან. 
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ცენტრალური აფრიკის ეკონომიკური და სავალუტო გაერთიანება - ECCAS -ის 6 

ქვეყნის სუბრეგიონი (ცარ, ეკვატორული გვინეა, კამერუნი, ჩადი, რ. კონგო და 

გაბონი), მიაღწია საბაჟო კავშირის ეტაპს ერთიანი ვალუტითა და საემისიო 

ცენტრით, პირთა თავისუფალი გადაადგილებით ექვსი ქვეყნიდან ოთხში. 

ცენტრალური აფრიკის ეკონომიკური და სავალუტო გაერთიანების მიზანი (1994 

წლის ხელშეკრულების 1-ლი დებ.) - სახელმწიფო-წევრების ჰარმონიული 

განვითარების მხარდაჭერა ეკონომიკურ და სავალუტო კავშირთა დაფუძნების 

გზით. საუბარია პარადიგმის შეცვლაზე: ამ ორი სფეროდან თითოეულში 

სახელმწიფოები აპირებენ თანამშრომლობის სიტუაციიდან გადასვლას, რომელიც 

უკვე არსებობს ECCAS -ში, ეკონომიკურ და სავალუტო კავშირებზე 

(ინტეგრაციისთვის საბაჟო კავშირის (სკ) ფორმირების დასრულების, საერთო 

ბაზრის (სბ) შექმნის, საერთო პოლიტიკის მიღების საფუძველზე.  

პრიორიტეტები გახდა: მშვიდობის, უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის 

მხარდაჭერა, როგორც ეკონომიკური განვითარების წანამძღვარი; ფიზიკური, 

ეკონომიკური და სავალუტო ინტეგრაცია; კულტურული თანამშრომლობა; 

დაფინანსების ავტონომიური მექანიზმის შექმნა. 1996 წელს ხელშეკრულება შეივსო 

ინსტიტუტების შესახებ დებულებებით და სამი შეთანხმება ეკონომიკურ კავშირზე, 

სავალუტო კავშირსა და სასამართლოზე.  

დაარსდა ინტიტუტები: სახელმწიფოთა მეთაურების კონფერენცია, მინისტრთა 

საბჭო და კომიტეტი, აღმასრულებელი სამდივნო,სახელმწიფოთაშორისი კომიტეტი, 

ცენტრალური აფრიკის სახელმწიფოთა ბანკი , ცენტრალური აფრიკის საბანკო 

კომისია (КОБАК) და განვითარების დაფინანსების ორგანიზაცია (ახლა ცენტრალური 

აფრიკის სახელმწიფოთა განვითარების ბანკი,  მოგვიანებით შეიქმნა პარლამენტი და 

სასამართლო. მინისტრთა საბჭო პასუხს აგებდა ცენტრალური აფრიკის ეკონომიკურ 

კავშირზე, ხოლო მინისტრთა კომიტეტი - ცენტრალური აფრიკის სავალუტო 

კავშირზე.   

ცენტრალური აფრიკის ეკონომიკური და სავალუტო გაერთიანების  საქმიანობის 

მიმართულებები: 

 ვაჭრობა, თსზ-ისა და საბაჟო კავშირის შექმნა. ურთიერთვაჭრობაში 

გამოიყენებოდა განზოგადებული პრეფერენციული ტარიფი (GPT), 1998 
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წლიდან იგი ნულის ტოლი იყო, შეთანხმდა პოლიტიკა 

არასანქციონირებული დაშვებისა და აქციზების, კონკურენციის, 

ანტიკონკურენტული საქმიანი პრაქტიკის, სახელმწიფო დახმარების, 

დაბეგვრის  სფეროებში. ამ სფეროში საქონლის წარმოშობის და 

რეგიონული ორგანოს შესახებ მკაფიო წესების უქონლობა ქმნის 

პრობლემებს სამრეწველო საქონლით ვაჭრობაში. 

მესამე ქვეყნების მიმართ გამოიყენება საერთო საგარეო ტარიფი (CET): 

პირველი საჭიროების საქონელზე - 5%, ნედლეულსა და მოწყობილობაზე - 

10%, ნახევარფაბრიკატებსა და შუალედურ საქონელზე - 20%, მზა 

საქონელზე - 30%. მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის (მსო) მონაცემებით, 

იგი თითქმის ჰარმონიზებულია და საშუალოდ შეადგენს 17,9-18,2%-ს, 

სასოფლო-სამეურნეო საქონელზე - 21,5-22,5%-ს, დანარჩენებზე - 17,4-

17,5%; 

 სავალუტო ინტეგრაცია. მოქმედებს ერთიანი ვალუტა, ხდება ფულად-

საკრედიტო პოლიტიკის კოორდინირება. გარდა ცენტრალური აფრიკის 

სახელმწიფოთა ბანკის, ცენტრალური აფრიკის საბანკო კომისიის და 

განვითარების დაფინანსების ორგანიზაციისა (ახლა ცენტრალური აფრიკის 

სახელმწიფოთა განვითარების ბანკი),  არსებობს ცენტრალური აფრიკის 

საფონდო ბირჟა (BVMAC), რომელიც შეიქმნა 2003 წელს გაბონში; 

ცენტრალურ აფრიკაში ფინანსური ბაზრის მონიტორინგის კომისია 

(COSUMAF); ცენტრალურ აფრიკაში ფულის გათეთრებასთან ბრძოლის 

ჯგუფი (GABAC); 

 ადამიანთა თავისუფალი გადაადგილება. 2010 წლიდან შემოღებულია 

ცენტრალური აფრიკის ეკონომიკური და სავალუტო გაერთიანების  

ციფრული ბიომეტრული პასპორტი და უვიზო სივრცე (გარდა გაბონისა 

და ეკვატორული გვინეის). მიგრაციას ხელს უშლის ეთნიკური 

წინააღმდეგობები და იმიგრანტების მიმართ შეუწყნარებლობა, 

ტრანსპორტის განუვითარებლობა; 

 ადამიანური კაპიტალის განვითარება - პოლიტიკის შეთანხმება უმაღლესი 

განათლებისა და ჯანდაცვის სფეროებში, ცენტრალური აფრიკის 
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ეკონომიკური და სავალუტო გაერთიანების  მოქალაქეების - სტუდენტების 

- მიმართ ეროვნული სამოქალაქო კანონმდებლობის გამოყენება, ვინაიდან 

რეგიონში მწვავედ დგას კვალიფიციური კადრების არარსებობის 

პრობლემები, შესაძლებლობა ხარისხიანი განათლების მიღებისა 

პრიორიტეტულ სექტორებში (ნავთობმოპოვება და გადამუშავება, 

ელექტროენერგეტიკა, ტელეკომუნიკაცია), ეპიდემიები, მაღალხარისხიანი 

სპეციალიზებული სამედიცინო დახმარების უქონლობა; 

 ინვესტიციები და საქმიანი კლიმატი. სამეუნეო პირობების 

გასამარტივებლად და ჰარმონიზაციისთვის, ასევე უცხოური 

ინვესტიციების მოსაზიდად მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, სსფ, ეკ და 

საფრანგეთი ახორციელებს რეფორმათა რეგიონულ პროგრამას, ატარებს 

საგადასახადო და საბაჟო რეფორმებს, შეთანხმებულია კონკურენციისა და 

სახელმწიფო მხარდაჭერის წესები, მიღებულია „ინვესტიციათა ქარტია“; 

 ფიზიკური ინტეგრაცია (ელექტროენერგეტიკული, ტელესაკომუნიკაციო, 

სატრანსპორტო და ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურა), ტერიტორიული 

დაგეგმვა და თანმდევი მომსახურებები. ავტოტრანსპორტი რეგიონში 

ძირითადია, მაგრამ ასფალტირებული გზები 20%-ზე ნაკლებს 

შეადგენს.რკინიგზა ცარ-ში არაა, სხვა ქვეყნებში ისინი მოძველდა და 

ერთმანეთთან არაა დაკავშირებული (განსაკუთრებით ჩადსა, ცარ-სა და 

კამერუნს შორის). 

დაიწყო ელექტროქსელის შექმნა, მაგალითად, კამერუნი - ჩადი. 1999-2003 

წლებში მსოფლიო ბანკი, საფრანგეთის, აშშ-ისა და ევროპის საინვესტიციო 

ბანკის დახმარებით აშენდა 1070 კმ სიგრძის გაზსადენი ჩადი - კამერუნი, 

პროექტის ღირებულება - 3,7 მლრდ დოლარი. 

ხელი მოეწერა შეთანხმებას ავიაგადაზიდვების ლიბერალიზაციაზე, 2010 

წელს შეიქმნა რეგიონული ავიაკომპანია (ბრაზავილი, რ. კონგო), ხელი 

მოეწერა შეთანხმებას ფრენის უსაფრთხოებაზე, 2011 წელს მიიღეს 

სამოქალაქო ავიაციის კოდექსი; 

 სამთომომპოვებელ მრეწველობაში თანხმდება კანონმდებლობა, 

იზრდება მისი ტრანსპარენტულობა, მარტივდება 
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ადმინისტრაციული წესები უცხოური ინვესტიციების მოსაზიდად, 

ეკოლოგიური და სოციალური ფარგლების განსასაზღვრად, 

შემოსავლიანობის გასაზრდელად. რეალიზდება გამჭვირვალობის 

ინიციატივა მომპოვებელ დარგებში და კიმბერლის პროგრამა 

ალმასის მომპოვებელ სფეროში; 

 სოფლის მეურნეობაში მნიშვნელოვანია ელექტროფიკაცია, 

შენახვის, გადამუშავებისა და შეფუთვის ცენტრების შექმნა, 

საპორტო ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია, თესლითა და 

სასუქით მომარაგება და ფერმერების განსწავლა, მეცხოველეობაში - 

სასაკლაოს მშენებლობა, ხელოვნური განაყოფიერება, ვაქცინაცია 

და დაავადებათა პროფილაქტიკა, მეთევზეობაში - დაჭერის 

ინფრასტრუქტურა, გამრავლება, დაცვა, თევზის პროდუქციის 

გადამუშავება და გაყიდვა; 

 მშვიდობა და უსაფრთხოება, ბრძოლა ტრანსნაციონალურ 

დამნაშავეობასთან, ტერორისტებთან და მეომბოხეთა 

მოძრაობებთან შინაგან საქმეთა ორგანოებთან და პოლიციასთან 

თანამშრომლობის საფუძველზე; საერთო პოლიტიკა დემოკრატიის, 

ადამიანის უფლებების, სამართლის უზენაესობის, საკეთილდღეო 

მართვის, სოციალური დიალოგისა და გენდერული თანასწორობის 

სფეროებში. რეგიონში პოლიტიკური პრობლემები წარმოიშობა 

ხშირად, მაგალითად კონფლიქტი ბანგიში (ცარ), სამოქალაქო ომები 

და მასობრივი მკვლელობები ჩადში, ავტორიტარიზმი ეკვატორულ 

გვინეაში, გაბონში არჩევნების მოპოვება; 

 საგარეო პოლიტიკა - თანამშრომლობა მსოფლიო ბანკთან, UNIDO -

სთან, ეკ-თან და ევროლის საინვესტიციო ბანკთან, UNDP -სთან, 

სსფ-თან, იუნესკოსთან, FAO-სთან, საფრანგეთისა და აშშ-ის 

სააგენტოებთან, ECCAS -თან (სავაჭრო რეჟიმისა და საბაჟო წესების 

დაახლოება).  

მაშ ასე, ECCAS -ში სეი-ის პროგრესი მცირეა, გაწეულია ძალისხმევა თსზ-ის 

შესაქმნელად საბაჟო კავშირის ჩამოყალიბების პერსპექტივით. ცენტრალური 
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აფრიკის ეკონომიკური და სავალუტო გაერთიანებაში  სიტუაცია უკეთესია. 2014 

წელს მან იზეიმა 50 წლისთავი, იგეგმება საერთო ბაზრის შექმნა, მშვიდობისა და 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, ადამიანის უფლებათა დაცვა  ცენტრალური 

აფრიკის ეკონომიკური და სავალუტო გაერთიანების  სასამართლოში, ადამიანთა 

გადაადგილების თავისუფლების გავრცელება გაბონსა და ეკვატორულ გვინეაში, 

ინფრასტრუქტურის განვითარება, ინსტიტუტების რეფორმირება, სტატისტიკის 

რეგიონული სისტემის შექმნა. დიდი ტბების ქვეყნების ეკონომიკურ 

თანამეგობრობაში მხოლოდ დაიწყო ნორმალიზაცია, პერსპექტივა ბუნდოვანია. 

ECCAS -ის და მისი სუბრეგიონების თავისებურებები და პრობლემები: ქვეყნების 

დიფერენციაცია განვითარების დონის, ეკონომიკური ზომის, ზღვასთან 

გასასვლელის მიხედვით; ეკონომიკათა აგრარული ხასიათი და დახურულობა, 

თვითუზრუნველყოფის დაბალი ხარისხი და ცალმხრივი დამოკიდებულება 

რამდენიმე კულტურისა და საქონლის ექსპორტზე, ურთიერთშევსებადობის 

უქონლობა, რომელიც ხელს არ უწყობს საერთაშორისო ეკონომიკურ ინტეგრაციას; 

სოცილაური პრობლემები, მოსახლეობის ზრდის მაღალი ტემპები, 

გაუნათლებლობა, შრომის დაბალი მწარმოებლურობა და სამუშაო ადგილების 

უკმარისობა; ტერიტორიული კონფლიქტები; ინფრასტრუქტურის 

განუვითარებლობა; დონორებზე დამოკიდებულება; ლიდერის არარსებობა; რთული 

ინსტიტუციური სისტემა; სავაჭრო ბალანსების დეფიციტი, საგარეო დავალიანება. 

პანაფრიკული ინტეგრაცია. 

                              აფრიკული კავშირი  

                   თავისუფალი ვაჭრობის სამმხრივი ზონა 

COMESA - EAC - SADC  

პანაფრიკული თანამშრომლობა დაიწყო აფრიკის სახელმწიფოთა კავშირიდან- ასკ 

(Union of African States), იგი მოქმედებდა 1958-1962 წლებში. 

განამ და გვინეამ (23.11.1958 წ.) მოილაპარაკეს შეექმნათ აფრიკის დამოუკიდებელ 

სახელმწიფოთა კავშირი (Union of Independent African States; ULAS), რომელიც 

მოგვიანებით ცნობილი გახდა, როგორც გვინეის, განისა და მალის კავშირი, 

ინიციატორი იყო განის პრეზიდენტი კვამე ნკრუმა (01.05.1959 წ.), ხელი მოეწერა 

შეთანხმებას და კავშირმა დაიწყო მოქმედება, 1961 წლის 1-ელ ივლისს მიიღეს 
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ULAS-ს ქარტია და მასში შევიდა მალი, მაგრამ უკვე 1962 წელს ULAS დაიშალა 

წინააღმდებათა გამო აშს-ისა და სსრკ-ის მხარდაჭერასთან დაკავშირებით ცივ ომში 

(გვინეაამ მხარი დაჭირა აშშ-ს, დანარჩენები მიემხრნენ სსრკ-ს მიუმხრობლობის 

მოძრაობის ფარგლებში). 

აფრიკის სახელმწიფოთა კავშირს საფუძვლად დაედო ანტიკოლონიალიზმის, 

პანაფრიკანიზმის, აფრიკული სოციალიზმისა და მიუმხრობლობის იდეები ცივ 

ომში. იგეგმებოდა ერთიანი ეკონომიკური, საგარეო, კულტურული, 

საგანმანათლებლო, სავალუტო პოლიტიკის განხორციელება, საერთო 

მოქალაქეობისა და უსაფრთხოების პოლიტიკის განხორციელება, საერთო 

პარლამენტის, დროშის, კონსტიტუციის შექმნა. პრობლემა ის იყო, რომ ქვეყნები 

გეოგრაფიულად ერთმანეთისგან დაშორებული იყო, ჰქონდათ სუსტი 

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა, ენობრივი სხვაობები, შიდა პოლიტიკური 

პრობლემები, ცივ ომთან დაკავშირებული უთანხმოებები და ვერ იღებდნენ აფრიკის 

სხვა ქვეყნების მხარდაჭერას. 

1963-2002 წლებში მოქმედებდა აფრიკული ერთიანობის ორგანიზაცია - აეო 

(Organisation of African Unity, OAU) - საერთაშორისო ორგანიზაცია ჯერ 32, ხოლო 

მოგვიანებით აფრიკის 48 ქვეყნის (მდებარეობს ადის-აბებაში, ეთიოპია). 

მომავალი პანაფრიკული თსზ-ის საფუძველი გახდება სამმხრივი თავისუფალი 

სავაჭრო ზონა COMESA - EAC - SADC (Tripartite Free Trade Area COMESA - EAC - 

SADC), რომელიც მოიცავს 26 ქვეყანას (აფრიკული კავშირის ქვეყნების 50%-ს). 

2005 წელს დაარსდა სამმხრივი მიზნობრივი ჯგუფი სამი ბლოკის გენერალურ 

მდივანთა დონეზე სამხრეთ და აღმოსავლეთ აფრიკის რეგიონების ინტეგრაციის 

განმტკიცებისა და გაღრმავებისთვისპოლიტიკისა და პროგრამების შეთანხმების და 

კოორდინაციის გზით ვაჭრობის სფეროში, საბაჟო რეგულირებასა და 

ინფრასტრუქტურის განვითარებაში. ჯგუფი იკრიბება წელიწადში 2-ჯერ. 

2008 წლის 22 ოქტომბერს სამმხრივი მიზნობრივი ჯგუფის რეკომენდაციით 

ჩატარდა 1-ლი სამმხრივი სამიტი (კამპალა, უგანდა), რომელზეც განიხილებოდა 

თსზ-ის შექმნის შესაძლებლობები, სამი ბლოკის თანამშრომლობის განვითარების 

გზები, მათი მოღვაწეობის კოორდინაცია და ჰარმონიზაცია. მე-2 სამმხრივ სამიტზე 

(იოჰანესბურგი, სარ, 12.06.2011 წ.) იმსჯელეს სამი ბლოკის ერთიანი ბაზრის შექმნის 
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გზებსა და სეი-ის გაღრმავების სამ მიმართულებაზე: ინფრასტრუქტურის 

განვითარებატრანსაქციური დანახარჯების შესამცირებლად; მრეწველობის 

განვითარება საწარმოო პოტენციალის ასამაღლებლად; ბაზართა ინტეგრაცია თსზ-

ის საფუძველზე. 

სამმხრივი სტრატეგია ითვალისწინებს COMESA - EAC - SADC -ის მოქალაქეთა 

ეკონომიკური და სოციალური კეთილდღეობის ზრდას რეგიონული ეკონომიკური 

ზრდის წახალისებითა და ხელსაყრელი პირობების შექმნით ვაჭრობაში. 

პრიორიტეტები: შეთანხმება თსზ-ის შესახებ; ვაჭრობა და გადაზიდვათა 

შემსუბუქება; ინფრასტრუქტურის განვითარება; ვაჭრობასთან დაკავშირებული 

მექანიზმები. 

დღის წესრიგი: რეგიონული სავაჭრო შეთანხმებებისა და პროგრამების 

შეთანხმება და სრულყოფა, სამმხრივი თსზ-ის შექმნის ჩათვლით (ჯვარედინი 

წევრობის პრობლემის გადაწყვეტა სამ გაერთიანებაში მათი პროგრამების 

შეთანხმების გზით); ვაჭრობის პროცედურათა გამარტივება; ინფრასტრუქტურის 

პროგრამათა ერთობლივი დაგეგმვა და განხორციელება; ბიზნესმენთა თავისუფალი 

გადაადგილება ბიზნესის შესამსუბუქებლად. 

თსზ-ის ფარგლებში 2003 წელს დაარსდა პროგრამა სამხრეთ აფრიკის სავაჭრო 

მარკა (Trademark South Africa, TMSA)დიდი ბრიტანეთის წამყვანი მხარდაჭერით. 

2010 წელს შეიქმნა ქალიშვილი ორგანიზაცია - პროექტების მომზადებისა და 

რეალიზაციის ორგანო (PPIU, ლუსაკა, ზამბია), რომელიც რეგიონში 

ინფრასტრუქტურულ პროექტებს უწევს კოორდინაციას, მართავს და აკონტროლებს. 

დონორებად აგრეთვე გვევლინებიან ეკ, იაპონია (JICA), აშშ (USAID). 

პროგრამის მიმართულებები: 

 თვზ-ის მუშობის ადმინისტრაციული, ტექნიკური და ფინანსური 

მხარდაჭერა; 

 დერეფნებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარება (დერეფანი 

ჩრდილოეთი - სამხრეთის შექმნა; ტელეკომუნიკაცია; ლიბერალიზაცია 

სამოქალაქო ავიაციის სფეროში; ენერგეტიკა - ერთობლივი ენერგეტიკული 

პულის შექმნა, ელექტროქსელის გაერთიანება); 
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 სავაჭრო პოლიტიკის პოტენციალის განვითარება (შეთანხმება სამივე 

სახელმწიფოსთან, ყველაზე ნაკლებად განვითარებული ქვეყნების 

დახმარება, მომსახურებით ვაჭრობა, სავაჭრო სტატისტიკა); 

 ვაჭრობის პროცედურათა გამარტივება (სავაჭრო კლასიფიკაციის, 

სტანდარტების, საბაჟო პროცედურების, ღერძზე დატვირთვის 

მოთხოვნების შეთანხმება, ვაჭრობისა და ტრანსპორტის დასახმარებლად 

ყოვლის მომცველი პროგრამის რეალიზაცია). 

პერსპექტივაში სამმხრივი თსზ-ისგან მოსალოდნელიავაჭრობის ზრდა აფრიკაში, 

კონკურენციის გაძლიერება და ფასების შემცირება, ბაზრის გაფართოება, პუი-ების 

მოზიდვა და მოთხოვნის ზრდა რეგიონის საქონელზე, ინფრასტრუქტურის 

განვითარება დაზღვაზე წვდომის გაუმჯობესება, სატრანსპორტო დანახარჯების 

შემცირება, შესაძლებლობების გაფართოება ბიზნესისთვის, რესურსების უფრო 

ეფექტიანი გამოყენება, რეფორმების დაჩქარება და ეკონომიკური განვითარება. 

სამმხრივი თსზ-ის პრობლემები: ქვეყნების ეკონომიკური განვითარების დონის 

დიფერენციაცია; ინფრასტრუქტურის განუვითარებლობა; ვაჭრობის მაღალი 

ტრანძაქციური დანახარჯები - არასატარიფო ბარიერები, საბაჟო ფორმალობები, 

სატრანსპორტო დანახარჯები; დისბალანსი ვაჭრობაში სამ ჯგუფს შორის; 

არასაკმარისად ერთიანი სავაჭრო პოლიტიკა სამიდან თითოეულ რეგიონში; 

ქვეყნების შეფიქრიანება (ზრუნვა, წუხილი) სუვერენიტეტის დაკარგვასთან 

დაკავშირებით აფრიკული კავშირის ფარგლებში; ქვეყნების ჯვარედინი 

მონაწილეობა სამ ჯგუფში მოითხოვს მათი პროგრამების შეთანხმებას: COMESA-ს 18 

ქვეყნიდან 3 გვევლინება აღმოსავლეთაფრიკული გაერთიანების წევრად (ბურუნდი, 

უგანდა, კენია) და 7 - SADC -ის (სამხრეთ აფრიკის განვითარების თანამეგობრობა, 

ინგლ. Southern African Development Community, SADC) წევრად (დ.რ. კონგო, მალავი, 

მავრიკია, მადაგასკარი, სვაზილენდი, ზამბია, ზიმბაბვე). 

 

თემა 13.  საქართველო საერთაშორისო ეკონომიკურ ინტეგრაციულ 

პროცესებში. 

საქართველო-ევროკავშირის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები 
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ევროკავშირი და საქართველო  

პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ  

შეთანხმება  

(PARTNERSHIP AND COOPERATION AGREEMENT – CA)  

 

1992 წელს, ევროგაერთიანებამ საქართველო დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ აღიარა 

და მასთან თანამშრომლობა დაიწყო. თავდაპირველად, ეს თანამშრომლობა დაბალი 

ინტენსივობით მიმდინარეობდა და ძირითადად, შემოიფარგლებოდა 

საქართველოსთვის ჰუმანიტარული და ტექნიკური დახმარებებით. 

ურთიერთობა მას შემდეგ უფრო გააქტიურდა, რაც 2004 წელს ევროკავშირი აღ-

მოსავლეთით გაფართოვდა. 2007 წელს, მასში რუმინეთი და ბულგარეთი გაერ-

თიანდა, ევროკავშირი სამხრეთ კავკასიის რეგიონს გეოგრაფიულად დაუახლოვა, 

ხოლო საქართველოსა და ევროკავშირს შორის საზღვაო საზღვარი გაჩნდა.  

მხარეთა ურთიერთობის ისტორია ადასტურებს, რომ ევროკავშირი საქართვე-

ლოსთვის დემოკრატიულ განვითარებასა და თავისუფალი, კონკურენტული ეკო-

ნომიკის დამკვიდრებაში სანდო ხელშემწყობი პარტნიორია.  

1996 წლის 22 აპრილს, ლუქსემბურგში ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების წარ-

მომადგენლებმა, ევროკომისიისა და საქართველოს პრეზიდენტებმა ხელი მოაწერეს 

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის პარტნიორობისა და თანამშრომლო ბის 

შეთანხმებას, რომელიც 1999 წელს შევიდა ძალაში. შეთანხმება დაიდო 10 წლის 

ვადით, ვადის ამოწურვის შემდეგ კი, ავტომატურად გაგრძელდებოდა ყოველ წელს, 

თუ რომელიმე მხარე საწინააღმდეგო პოზიციას არ დააფიქსირებდა.  

პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება მოიცავდა მრავალ 

სფეროს, სადაც მხარეები იღებდნენ ვალდებულებას, ერთობლივად ემუშავათ 

გარკვეული პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური მიზნების მისაღწევად. 

მართალია, შეთანხმება არ განსაზღვრავდა კრიტერიუმებს თანამშრომლობის შუ-

ალედური ან საბოლოო მიზნებისთვის (მაგალითად, ევროკავშირში გაწევრების 

აუცილებელ კრიტერიუმებს), მაგრამ იგი ითვალისწინებდა ევროკავშირის სტან-

დარტებთან დაახლოებისა და ჰარმონიზაციის უწყვეტ პროცესს.  
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შეთანხმების 43-ე მუხლის თანახმად, საქართველომ ვალდებულება აიღო, ეტა-

პობრივად მიეახლოებინა თავისი კანონმდებლობა ევროკავშირის კანონმდებ-

ლობასთან. ამავე მუხლში ჩამოთვლილია სფეროები, რომლებიც უნდა მოეცვა 

საკანონმდებლო ჰარმონიზაციას, ესენია: ინვესტიციები, საბაჟო სამართალი, სა-

მეწარმეო სამართალი, საბანკო სამართალი, კომპანიათა ანგარიშები და გადასა-

ხადები, ინტელექტუალური საკუთრება, დასაქმებულთა დაცვა სამუშაო ადგილებ-

ზე, ფინანსური მომსახურება, კონკურენციის წესები, სახელმწიფო შესყიდვები, 

გარემოს დაცვა, მომხმარებელთა უფლებების დაცვა, არაპირდაპირი დაბეგვრა, 

ტექნიკური წესები და სტანდარტები, ბირთვული კანონმდებლობა, ტრანსპორტი და 

სხვა. ამასთან, შეთანხმების 44-ე მუხლი საგანგებოდ საუბრობს კანონმდებლობის 

დაახლოებაზე კონკურენციის სფეროში.  

საქართველოს კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაცია 

ევროკავშირსა და საქართველოს შორის პარტნიორობისა და თანამშრომლობის 

შესახებ შეთანხმების მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენდა. შეთანხმების შემდგომ, 

საქართველომ მთელი რიგი ნაბიჯები გადადგა ამ მიმართულებით. 1997 წლის 2 

სექტემბერს, საქართველოს პარლამენტმა მიიღო დადგენილება, რომლის 

თანახმადაც, 1998 წლის 1 სექტემბრიდან საქართველოს პარლამენტში მიღებული 

ყველა კანონი და სხვა ნორმატიული აქტი უნდა შეესაბამებოდეს ევროკავშირის მიერ 

დადგენილ სტანდარტებსა და ნორმებს. 2000 წლიდან შეიქმნა საქართველოსა და 

ევროკავშირს შორის პარტნიორობისა და თანამშრომლობის ხელშემწყობი 

სამთავრობო კომისია, რომელსაც სხვა ფუნქციებთან ერთად, საქართველოს 

კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოების ხელშეწყობა 

დაევალა. კომისიის მიერ შესაბამისი სამინისტროებისა და უწყებების 

მონაწილეობით შემუშავდა საქართველოს კანონმდებლობის ევროგაერთიანების 

კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის სტრატეგია, რომელიც დამტკიცდა 

საქართველოს პრეზიდენტის 2001 წლის 14 ივნისის #613 განკარგულებით. შემდგომ 

ეტაპს წარმოადგენდა საქართველოს კანონმდებლობის ევროგაერთიანების 

კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის ეროვნული პროგრამის შემუშავება. 

პროგრამაზე მუშაობა 2001-2003 წლებში მიმდინარეობდა. 2004 წლის 8 მაისის 

განკარგულებით, საქართველოს მთავრობამ მოიწონა საქართველოს 



285 
 

კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის ეროვნული 

პროგრამა და მთავრობის წევრებს დაევალათ ეროვნული პროგრამის 

შესასრულებლად ინდივიდუალური (სექტორული) სამოქმედო გეგმების შემუშავება. 

პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების განხორციელებისა და 

მონიტორინგის მიზნით ჩამოყალიბდა შემდეგი ერთობლივი ინსტიტუტები:  

თანამშრომლობის საბჭო წელიწადში ერთხელ იკრიბებოდა და მის ფუნქციას 

პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების განხორციელებაზე 

ზედამხედველობა წარმოადგენდა. ის, ერთი მხრივ, საქართველოს მთავრობის 

წარმომადგენლების, ხოლო მეორე მხრივ, ევროკავშირის საბჭოსა და 

ევროკომისიის წევრებისგან შედგებოდა. თანამშრომლობის საბჭოზე მხარეები 

განიხილავდნენ პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების 

ფარგლებში წამოჭრილ საკითხებს, აგრეთვე, ორმხრივი თუ საერთაშორისო 

თანამშრომლობის ფარგლებში წამოჭრილ ნებისმიერ სხვა საკითხებს, რომლებიც 

საერთო ინტერესის საგანს წარმოადგენდა და პარტნიორობისა და 

თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმების მიზნებს ემსახურებოდა.  

თანამშრომლობის კომიტეტი წელიწადში ერთხელ იკრიბებოდა მაღალი რანგის 

სახელმწიფო მოხელეების დონეზე. ის ამზადებდა თანამშრომლო ბის საბჭოს 

სხდომებს და უზრუნველყოფდა, რომ შეხვედრებს შორის უწყვეტი პროცესი 

ყოფილიყო. თანამშრომლობის კომიტეტი შემდეგ ქვეკომიტეტებს მოიცავდა:  

ტრანსპორტის, გარემოს დაცვისა და ენერგეტიკის;  

დასაქმებისა და სოციალური საკითხების, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის, 

ტრენინგის, განათლებისა და ახალგაზრდობის, კულტურის, საინფორმაციო, 

საზოგადოების და აუდიოვიზუალური პოლიტიკისა და მეცნიერების და ტექ-

ნოლოგიების;  

ვაჭრობის, ეკონომიკისა და მასთან დაკავშირებული სამართლებრივი საკითხების;  

სამართლის, თავისუფლებისა და უსაფრთხოების.  

საპარლამენტო თანამშრომლობის კომიტეტი შედგებოდა საქართველოს 

პარლამენტისა და ევროპარლამენტის წევრებისგან. ეს იყო პლატფორმა 

პოლიტიკური დიალოგისთვის ევროკავშირისა და საქართველოს პარლამენტარებს 

შორის.  
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ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების პროგრამა  

– TACIS  

1991 წელს, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, მის ყოფილ ტერიტორიაზე უზარ-

მაზარი პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური ვაკუუმი შეიქმნა, რასაც 

ყოველმხრივი დახმარება ესაჭიროებოდა. ამ მოვლენათა სწრაფი ტემპისა და 

დახმარების საჭიროების გათვალისწინებით, ევროკავშირმა წამოიწყო ტექნიკური 

დახმარების პროგრამა დამოუკიდებელი ქვეყნების თანამეგობრობისთვის – TACIS 

(Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States), რომლის მიზანი 

ახლად დამოუკიდებელობამოპოვებული ქვეყნების საბაზრო ეკონომიკაზე 

გადასვლისა და დემოკრატიის განმტკიცების ხელშეწყობა იყო. TACIS ვრცელდე-

ბოდა შემდეგ ქვეყნებზე: აზერბაიჯანი, ბელარუსი, საქართველო, სომხეთი, მოლ-

დოვა, მონღოლეთი, რუსეთი, ტაჯიკეთი, თურქმენეთი, უკრაინა, უზბეკეთი, ყაზახე-

თი და ყირგიზეთი. აღნიშნული პროგრამა იმ ძირითად ინსტრუმენტს 

წარმოადგენდა, რომლის საშუალებითაც ევროკავშირი პარტნიორობისა და 

თანამშრომლობის შეთანხმების განხორციელებას უზრუნველყოფდა. მოგვიანებით, 

ევროკავშირსა და პარტნიორ ქვეყნებს შორის ურთიერთობა უფრო ფორმალური და 

პოლიტიკურად აქტიური გახდა. TACIS-ის დაწყებისას, ტექნიკური დახმარება 

ცალკე ხორციელდებოდა, მოგვიანებით კი, ეს პროგრამა პარტნიორ ქვეყნებთან, 

საქართველოს ჩათვლით, რთული და სწრაფად მზარდი ურთიერთობის ნაწილი 

გახდა. პროგრამის მიზანი იყო უფრო ღრმა პოლიტიკური ურთიერთოების 

პრიორიტეტების დაკმაყოფილება. 

მრავალი პროგრამის განხორციელების შედეგად, TACIS-მა საქართველოში სა-

მოქალაქო საზოგადოებისა და საბაზრო ეკონომიკის განვითარებაში მნიშვნელოვანი 

წვლილი შეიტანა. TACIS-ის დახმარებით განხორციელდა: ახლადდანიშნულ 

მოსამართლეთა მომზადება; სტრუქტურული რეფორმები ენერგეტიკულ სექტორში; 

პარლამენტის ინსტიტუციური მშენებლობა; საჯარო მოხელეთა მომზადება; 

ქუთაისსა და თბილისში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება; საბაჟოს მო-

ხელეთა მომზადება; ახალი საბუღალტრო სტანდარტების დამკვიდრება კომერციულ 

ბანკებში; ტურიზმის სტრატეგიის განვითარება; საქართველოს საერთაშორისო 

ნავთობის კორპორაციისთვის დახმარების გაწევა; პორტებში საზღვაო 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში დახმარება; TRACECA-ს ხიდის მშენებლობა; 
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ფოთი-ილიჩოვსკის სარკინიგზო ბორანის მშენებლობა; რკინიგზაზე კომუნიკაციისა 

და სასიგნალო სისტემის შექმნის მიზნით, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი სისტემის და-

მონტაჟება; ტრანსსასაზღვრო თანამშრომლობის განვითარება; გაზის განაწილების 

ქსელის განვითარება; სტატისტიკის დეპარტამენტისთვის დახმარების გაწევა; 

ტემპუსი – უმაღლესი განათლების განვითარება და რესტრუქტურიზება; ქართულ-

ევროპული პოლიტიკის და სამართლებრივი საკონსულტაციო ცენტრისა და კავკა-

სიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრის შექმნა და ა. შ. 

1992-2006 წლებში, ევროკომისიამ მთლიანობაში, TACIS-ის ფარგლებში საქართ-

ველოში ასობით პროექტის განსახორციელებლად 131 მილიონამდე დახმარება 

გამოყო. 2007 წელს TACIS-ის პროგრამა ევროპის სამეზობლო და პარტნიორობის 

ინსტრუმენტმა (ENPI) ჩაანაცვლა. 2003 წლის 7 ივლისს, ევროკავშირის საბჭომ 

მიიღო გადაწყვეტილება სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის სპეციალური 

წარმომადგენლის დანიშვნის შესახებ (EU Special Representative for the South 

Caucasus). ეს თანამდებობა 2003-2006 წლებში ეკავა ჰეიკი ტალვიტის, 2006-2011 

წლებში პეტერ სემნების, ხოლო 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ 

დაინიშნა ევროკავშირის წარმომადგენელი კრიზისის საკითხებში საქართველოში – 

პიერ მორელი, რომელიც ამ პოსტს 2008- 2011 წლებში იკავებდა; იგი ჩაანაცვლა 

ფილიპ ლეფორმა – ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კრიზისის 

საკითხში სამხრეთ კავკასიასა და საქართველოში (2011 წლის სექტემბერი – 2014 

წლის ივნისი). ელჩი ჰერბერტ ზალბერი ამ პოსტს 2014-2017 წლებში იკავებდა. 2017 

წლის ნოემბრიდან ევროკავშირს სამხრეთ კავკასიაში ახალი სპეციალური 

წარმომადგენელი ჰყავს. ევროკავშირის საბჭომ აღნიშნულ თანამდებობაზე ტოივო 

კლაარი დანიშნა.  

 

 

 

 

ევროპული სამეზობლო პოლიტიკა  

(EUROPEAN NEIGHBORHOOD POLICY/ENP)  
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2003 წლიდან ევროკავშირმა განავითარა ევროპული სამეზობლო პოლიტიკა (ENP), 

რომლის მიზანიცაა გაფართოებული ევროკავშირის აღმოსავლეთ და სამხრეთ 

სამეზობლოში ახალი გამყოფი ხაზების თავიდან არიდება და იქ კეთილდღეობის, 

მშვიდობიანი განვითარებისა და უსაფრთხოების განმტკიცების ხელშეწყობა. ENP-ის 

ფარგლებში ევროკავშირის ურთიერთობა მის სამეზობლოსთან ეფუძნება 

დემოკრატიის, კანონის უზენაესობისა და ადამიანის უფლებების დაცვის 

ღირებულებებს და მიმართულია მხარეებს შორის პოლიტიკური, ეკონომიკური და 

კულტურული დაახლოების პროცესის ხელშეწყობისკენ.  

ამჟამად, ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა 16 ქვეყანასთან განსაზღვრავს ევრო-

კავშირის ურთიერთობებს; ეს ქვეყნები მოიცავს სამხრეთით – ალჟირს, ეგვიპტეს, 

ისრაელს, იორდანიას, ლიბანს, ლიბიას, მაროკოს, პალესტინას, სირიასა და ტუნისს, 

ხოლო აღმოსავლეთით – სომხეთს, აზერბაიჯანს, ბელარუსს, საქართველოს, 

მოლდოვასა და უკრაინას. აღსანიშნავია, რომ რუსეთი, ცალკეული აქტივობების 

ფარგლებში თანამშრომლობის გამოკლებით, ENP-ის ნაწილი არ არის. ევროპული 

სამეზობლო პოლიტიკა საქართველოზე, სომხეთსა და აზერბაიჯანზე 2004 წლის 

ივნისიდან გავრცელდა და მიზნად ისახავდა პროგრესის მიღწევას ისეთ სფეროებში, 

როგორიცაა:  

სტანდარტებისა და წესების ჰარმონიზაცია;  

ევროკავშირის „სამეზობლო პოლიტიკაში“ მონაწილე ქვეყნებისათვის პრე-

ფერენციული სავაჭრო რეჟიმების მინიჭება, ევროკავშირის ბაზარზე შეღწევის 

გაიოლების მიზნით;  

ადამიანური რესურსის თავისუფალი გადაადგილებისა და კანონიერი მიგრაციის 

საფუძვლების შექმნა;  

თანამშრომლობის გაძლიერება უსაფრთხოების საკითხებში, კერძოდ, ტერორიზმის, 

ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულების, ნარკოტიკების ტრანზიტის, 

ტრეფიკინგის, ფულის გათეთრებისა და კორუფციის წინააღმდეგ 

ბრძოლაში;ევროკავშირის უფრო აქტიური მონაწილეობა კონფლიქტის 

დარეგულირების (Conflict Resolution) და კრიზისულ სიტუაციათა მართვის (Crisis 

Management) საკითხებში;  
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მეტი ძალისხმევის მიმართვა ადამიანის უფლებათა დაცვისა და კულტურის 

სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავებისაკენ;  

ევროპის სამეზობლო პოლიტიკაში მონაწილე ქვეყანათა ინტეგრაცია ევროპულ 

სატრანსპორტო, ენერგეტიკულ და სატელეკომუნიკაციო ქსელებში, ასევე, 

სამეცნიერო კვლევათა ევროპულ სივრცეში (European Research Area);  

ინვესტიციების ხელშეწყობისა და მათი დაცვის ახალი ინსტრუმენტების შექმნა;  

ევროკავშირის „სამეზობლო პოლიტიკაში“ მონაწილე ქვეყნების მოთხოვნილებებზე 

უკეთ ორიენტირებული დახმარების უზრუნველყოფა;  

დაფინანსების ახალი წყაროების მოძიება ევროპის საინვესტიციო ბანკის (EIB) 

სესხების ხელმისაწვდომობის ჩათვლით.  

2006 წლის ნოემბერში, საქართველოს მთავრობასა და ევროკომისიას შორის 

დასრულდა საქართველო-ევროკავშირის ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის 

სამოქმედო გეგმის შეთანხმება, რომელიც თანამშრომლობის სტრატეგიული მიზ-

ნებისა და შესაბამისი პოლიტიკური და ეკონომიკური პრიორიტეტების განხორცი-

ელებას უწყობდა ხელს. სამოქმედო გეგმა 2006 წლის 14 ნოემბერს მიიღეს.  

ევროპულმა სამეზობლო პოლიტიკამ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა საქართ-

ველოსა და ევროკავშირს შორის თანამშრომლობის გაღრმავების მხრივ და ხელი 

შეუწყო ქვეყანაში ეკონომიკური რეფორმების გატარებისა და სახელმწიფო ინს-

ტიტუტების ჩამოყალიბების პროცესს.  

 

ევროპის სამეზობლო და პარტნიორობის  

ინსტრუმენტი  

(EUROPEAN NEIGHBORHOOD POLICY INSTRUMANET/ENPI)  

 

ევროპის სამეზობლო და პარტნიორობის ინსტრუმენტი (ENPI) იყო ის ფინანსური 

ინსტრუმენტი, რომელიც გულისხმობდა სამეზობლო პოლიტიკის კონკრეტუ ლი 

ფინანსური აქტივობებით მხარდაჭერას და 2007 წლის პირველი იანვრიდან 

მოქმედებდა. ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ინსტრუმენტმა ჩაანაცვლა თა-

ნამშრომლობის ისეთი პროგრამები, როგორიცაა: TACIS (აღმოსავლეთ ევროპის 

ქვეყნებისთვის) და MEDA (ხმელთაშუაზღვისპირეთის ქვეყნებისთვის). ამ 

თვალსაზრით, ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ინსტრუმენტი უზრუნველყოფდა 
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ამ პროგრამებში არსებული სტრატეგიული ხაზის გაგრძელებას. მის ძირითად 

მიზანს წარმოადგენდა საერთო ღირებულებების გაზიარება, სტაბილურობისა და 

კეთილდღეობის არეალის შექმნა, ინტენსიური თანამშრომლობა და უფრო ღრმა 

ეკონომიკური და რეგიონული ინტეგრირება თანამშრომლობის სფეროების მთელი 

სპექტრის გათვალისწინებით. 

2007-2013 წლებში, ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ინსტრუმენტის ფარგლებში 

გამოყოფილმა ფინანსურმა დახმარებამ სამეზობლო პოლიტიკის 16 ქვეყნისა და 

რუსეთისათვის 11 მილიარდი ევრო შეადგინა, რამაც მნიშვნელოვნად გაზარდა 

ევროკავშირის დახმარება მისი სამეზობლოსათვის. 2007 წელს, ევროპის სამეზობლო 

პოლიტიკის ინსტრუმენტის ფარგლებში საქართველოსთვის 24 მილიონი ევრო 

გამოიყო, რაც სამოქმედო გეგმის პრიორიტეტული სფეროების რეფორმირებას 

მოხმარდა. სამეზობლო პოლიტიკის ინსტრუმენტის ფარგლებში, 2007-2010 წლების 

საერთო ბიუჯეტმა 120 მლნ. ევრო შეადგინა. 

2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ, ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის ინსტრუმენ-

ტის კონფლიქტებთან დაკავშირებული პაკეტიდან, ევროკომისიამ საქართველოს-

თვის დამატებით გამოყო 500 მლნ. ევრო, რომლის ძირითადი ნაწილი იძულებით 

გადაადგილებულ პირთა მხარდაჭერას მოხმარდა. 

 

ევროპის სამეზობლო ინსტრუმენტი  

2014-2020 წლებისთვის  

(ENI – EUROPEAN NEIGHBORHOOD INSTRUMENT)  

 

2011 წლის დეკემბერში, ევროკომისიამ წინადადებით მიმართა ევროპულ პარლა-

მენტს 2014-2020 წლებისთვის ახალი საგარეო დახმარების ინსტრუმენტების, მათ 

შორის, ევროპის სამეზობლო ინსტრუმენტის დამტკიცების თაობაზე. 2011 წლის 25 

მაისის ერთობლივი კომუნიკეს თანახმად, ახალი ევროპის სამეზობლო ინსტრუ-

მენტი (ENI – European Neighborhood Instrument) ევროკავშირის საზღვრებიდან 

აღმოსავლეთით და სამხრეთით მდებარე 16 პარტნიორ ქვეყანას აღმოუჩენდა 

დახმარებას, 2014 წლიდან 2020 წლამდე პერიოდში. აღნიშნული ინსტრუმენტი სა-

ქართველოში 2015 წლიდან ამოქმედდა.  
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აღსანიშნავია, რომ ENPI-გან განსხვავებით, ENI არ მოიცავს რუსეთთან თანამშ-

რომლობას.  

ENI-ის საერთო ბიუჯეტი 2014-2020 წლებში შეადგენს 15 მილიარდ ევროს, 

სამეზობლო პოლიტიკის 16 ქვეყნის მხარდასაჭერად, შემდეგი მიმართულებით:  

1. ორმხრივი პროგრამები, რომლებიც ცალკეული პარტნიორი ქვეყნისთვის 

მხარდაჭერას ითვალისწინებს;  

2. მრავალმხრივი პროგრამები, რომლებიც ყველა ან რამდენიმე პარტნიორი ქვეყნის 

წინაშე არსებულ საერთო გამოწვევებს პასუხობს და ასევე, მოიცავს რეგიონულ და 

ქვერეგიონულ თანამშრომლობას ორ ან მეტ პარტნიორ ქვეყანას შორის;  

3. საზღვრისპირა თანამშრომლობა (CBC). პარტნიორი ქვეყნების წახალისების 

მიზნით, ევროპის სამეზობლო ინსტრუმენტი დიფერენცირების მეთოდს და „მეტი 

მეტისთვის“ პრინციპს გამოიყენებს: რეგულაციის თანახმად, განსაკუთრებული 

ყურადღება დაეთმობა იმ ქვეყნებს, რომლებიც რეალურად მონაწილეობენ კანონის 

უზენაესობაზე დაყრდნობით, ძლიერი და მდგრადი დემოკრატიის მშენებლობაში 

და ფინანსური დახმარების გამოყოფის კრიტერიუმები დიფერენცირების 

პრინციპს დაეფუძნება. ევროპის სამეზობლო ინსტრუმენტი უნდა ასახავდეს 

ქვეყნის ამბიციის დონეს ევროკავშირთან პარტნიორობის თვალსაზრისით, მის 

პროგრესს ღრმა და მდგრადი დემოკრატიის მშენებლობასა და რეფორმების 

განხორციელების მხრივ შეთანხმებული მიზნების შესრულებაში. ENI-ის მთავარი 

მიზნებია: ადამიანის უფლებათა და ფუნდამენტურ თავისუფლებათა ხელშეწყობა; 

ევროკავშირის შიდა ბაზარზე პროგრესული ეკონომიკური ინტეგრაციის 

მხარდაჭერა; ნდობის აღდგენა უსაფრთხოების ხელშეწყობის მიზნით და 

კონფლიქტების აღკვეთა და მოგვარება; ასევე გამახვილდება ყურადღება ხალხთა 

შორის კონტაქტების ზრდაზე, დარგობრივ თანამშრომლობასა (მაგ. ენერგეტიკისა 

და კლიმატის ცვლილების სფეროებში) და სამოქალაქო საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციების განვითარებაზე. 

ENI-ის რეგულაცია უზრუნველყოფს უფრო გაზრდილ კავშირებს ევროკავშირის 

შიდა ინსტრუმენტებსა და პოლიტიკასთან, რათა გაძლიერდეს ევროკავშირის პო-

ლიტიკით განსაზღვრული დახმარება, რაც ევროკავშირის ბიუჯეტის შიდა და გარე 

ინსტრუმენტების შესაბამისობას უზრუნველყოფს. შედეგად, პარტნიორ ქვეყნებსა და 
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მათ მოქალაქეებს მიეცემათ საშუალება მონაწილეობა მიიღონ ევროკავშირის 

წარმატებულ შიდა პროგრამებში, ისეთ სფეროებში, როგორიცაა: სტუდენტების 

მობილობა, ახალგაზრდული პროგრამები ან სამოქალაქო საზოგადოების მხარ-

დაჭერა. რაც შეეხება დაინტერესებულ მხარეთა მონაწილეობას, ENI-ის რეგულაცია 

აძლიერებს სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობას და სამოქალაქო სა-

ზოგადოებრივი ორგანიზაციები მიიჩნევიან არა უბრალოდ ENI-ის დაფინანსების 

ბენეფიციარებად, არამედ იძენენ უფრო მნიშვნელოვან როლს ENI-ს საქმიანობების 

დაგეგმვაში, ასევე, მათ განხორციელებასა და მონიტორინგში. 

 

აღმოსავლეთ პარტნიორობა  

(EASTERN PARTNERSHIP – EAP)  

 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის (Eastern Partnership – EaP) ინიციატივა, როგორც ევ-

როკავშირის აღმოსავლეთ მეზობელ ქვეყნებთან (აზერბაიჯანთან, ბელარუსიასთან, 

მოლდოვასთან, საქართველოსთან, სომხეთთან, უკრაინასთან) თანამშრომლობის 

ახალი ფორმატი თავდაპირველად, შვედეთმა და პოლონეთმა შეიმუშავა. 

2008 წლის აგვისტოში, საქართველოში რუსეთის სამხედრო ინტერვენციამ გა-

მოიწვია აღნიშნული პროცესის დაჩქარება და გარკვეულწილად, განაპირობა კი¬  

დეც ამ ინიციატივისადმი ევროკავშირის დადებითი გამოხმაურება. შესაბამისად, 

2008 წლის დეკემბერში, ევროკომისიას დაევალა ამ ინიციატივასთან დაკავშირე-

ბული წინადადებების წარდგენა.  

2008 წელს, რუსეთ-საქართველოს ომის დროს, პრეზიდენტმა სარკოზიმ, როგორც 

ევროკავშირის იმჟამინდელი თავმჯდომარე ქვეყნის – საფრანგეთის პრეზიდენტ¬მა, 

მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა რუსეთ-საქართველოს ომის შეჩერებასა და 

ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების მიღწევაში. უკვე ომის შემდგომ, ევრო-

კავშირმა აქტიური ფინანსური დახმარება აღმოუჩინა საქართველოს და ცეცხლის 

არგანახლების მიზნით, საქართველოში მოავლინა ევროკავშირის მონიტორინგის 

მისია, რომელიც დღემდე, ადმინისტრაციული ხაზის გასწრივ საქართველოს ცენტ-

რალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიიდან, მონიტორინგს 

უწევს კონფლიქტის ზონის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ სიტუაციას და ხელს 

უწყობს კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის ცხოვრების პირობებისა და 
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უსაფრთხოების გაუმჯობესებას. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის ფედერაციის 

მიერ სრულად არ სრულდება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ 2008 წლის 12 აგვისტოს 

შეთანხმება და მისიას არ აქვს დაშვება ცხინვალის რეგიონისა და აფხაზეთის ტე-

რიტორიაზე, მისიის მოქმედება მნიშვნელობას არ კარგავს, რადგან ამ დრომდე, 

ევროკავშირის მონიტორინგის მისია ერთადერთი საერთაშორისო მექანიზმია, რო-

მელიც კონფლიქტის ზონაში მოქმედებს. ევროკავშირი აქტიურად არის ჩართული 

კონფლიქტის დარეგულირების პროცესში, რომელიც ჟენევის დიალოგის სახელით 

არის ცნობილი და რომელიც ასევე, 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმების ნაწილია. 

აქ, ჟენევის დიალოგში, ევროკავშირის წარმომადგენელი, ეუთოსა და გაეროს წარ-

მომადგენლებთან ერთად, თანათავმჯდომარის ფუნქციას ასრულებს. 2008 წლის 

ოქტომბერში, ბრიუსელში ევროკავშირისა და მსოფლიო ბანკის ორგანიზებით გა-

მართულ დონორთა კონფერენციაზე, საქართველოსთვის 2008-2010 წლებისთვის 

გამოყოფილმა დახმარებამ 4.5 მილიარდი დოლარი შეადგინა. 

2008 წლის 3 დეკემბერს, ევროკომისიამ გამოაქვეყნა აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

შესახებ კომუნიკე, რომელიც 2009 წლის 19 მარტს, ევროპული საბჭოს სხდომაზე 

დამტკიცდა. 

აღმოსავლეთ პარტნიორობა არ არის ევროკავშირში გაწევრების პერსპექტივის 

ალტერნატივა, არამედ ის ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის გზით, 

ხელს უწყობს პარტნიორი ქვეყნების ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესის გაღ-

რმავებას, საერთო ფასეულობების გავრცელებას, რეგიონში უსაფრთხოების გაძ-

ლიერებასა და ეკონომიკურ განვითარებას. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგ-

ლებში, თანამშრომლობა ორი მიმართულებით ვითარდება: ორმხრივი და მრა-

ვალმხრივი თანამშრომლობის ფორმატებში. ორმხრივი თანამშრომლობა ევრო-

კავშირსა და თითოეულ პარტნიორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის შემდგომ 

გაღრმავებას ითვალისწინებს, რაც მოიცავს: ასოცირების შესახებ შეთანხმებების 

(Association Agreements) გაფორმების გზით ახალი, უფრო ფართო საკონტრაქტო 

ურთიერთობების ჩამოყალიბებას. 

მრავალმხრივი თანამშრომლობის მიზანი კი, უზრუნველყოფს ახალ ფორმატს, 

რომელიც საერთო ინტერესთა სფეროში თანამშრომლობისა და გამოწვევებთან 

გამკლავების შესაძლებლობას იძლევა. ასეთი ფორმატი უსაფრთხოების, მიგრა ციის, 
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ვაჭრობის, ტრანსპორტის, ენერგეტიკის, გარემოს დაცვისა და სხვა სფეროებში 

ერთობლივი პროექტების განხორცილების გზით, რეგიონში თანამშრომლობის 

პროცესების განვითარებას ისახავს მიზნად.  

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში შექმნილი თანამშრომლობის 

ინსტიტუტები  

სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმი  

ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივის ფარგლებში, მოხდა 

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუციონალიზაცია ევროკავშირისა და პარტნიორი 

ქვეყნების არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის აქტიური თანამშრომლობის 

ხელშეწყობისათვის. 2009 წლის 17 ნოემბერს, ბრიუსელში ამ მიზნით, სამოქალაქო 

საზოგადოების ფორუმი (EaP Civil Society Forum – CSF) დაფუძნდა.  

სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის ფარგლებში, ამჟამად ხუთი სამუშაო ჯგუფი 

მოქმედებს. მათგან 4 შინაარსობრივად აღმოსავლეთ პარტნიორობის მრავალმხრივი 

თანამშრომლობის თემატური პლატფორმების ანალოგიურია, ხოლო მე-5 თემატური 

ჯგუფის („სოციალური პარტნიორობა და სოლიდარობა“) დაარსების შესახებ 

გადაწყვეტილება 2011 წლის 28-30 ნოემბერს, პოლონეთში, პოზნანში CSF-ის მესამე 

შეხვედრაზე მიიღეს. CSF-ის მუშაობას 18 წევრისგან შემდგარი მმართველი 

კომიტეტი ხელმძღვანელობს. მისი წევრები არიან თითოეული სამუშაო ჯგუფის 

კოორდინატორები, პარტნიორი ქვეყნებიდან ეროვნული კოორდინატორები 

(National Facilitators), ასევე, ევროკავშირისა და საერთაშორისო არასამთავრობო 

ორგანიზაციების წარმომადგენლები. მმართველი კომიტეტის სამდივნო ბრიუსელში 

ჩამოყალიბდა. 

სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის სხდომები ყოველწლიურად იმართება. 

ფორუმის სხდომებზე ხდება ევროკავშირისა და პარტნიორი ქვეყნებისთვის რე-

კომენდაციების შემუშავება. CSF-ის მუშაობის წარმართვის მიზნით, თითოეულ 

პარტნიორ ქვეყანაში შექმნილია ეროვნული პლატფორმები. ამ დროისათვის, 

საქართველოს ეროვნულ პლატფორმაში 126 ადგილობრივი და საერთაშორისო 

არასამთავრობო ორგანიზაციაა გაერთიანებული. 

დაარსებიდან ექვს წელიწადში, პლატფორმა სამოქალაქო საზოგადოების წარ-

მომადგენლების შეხვედრიდან გარდაიქმნა ინსტიტუციონალიზებული პოლიტიკის 
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ფორუმად, რომელიც ევროკავშირსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს 

(სომხეთს, აზერბაიჯანს, ბელარუსიას, საქართველოს, მოლდოვასა და უკრაინას) 

თავიანთი იდეებისა და საუკეთესო გამოცდილების გაზიარების მეშვეობით აერ-

თიანებს და ევროკავშირის აღმოსავლეთ სამეზობლოში ევროინტეგრაციის პროცესის 

გავრცელებას ისახავს მიზნად.  

 

„ევრონესტი“ 

 

„აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ფარგლებში მოქმედებს „ევრონესტი“ (Euronest) – 

თანამშრომლობის საპარლამენტო ასამბლეა, რომელიც 2011 წლის 2-3 მაისს, 

ბრიუსელში ევროპარლამენტის წევრებისა და პარტნიორი ქვეყნების პარლამენტების 

თანამშრომლობის გაძლიერების მიზნით შეიქმნა. 2013 წლის 13-15 თებერვალს, 

თბილისში გაიმართა „ევრონესტის“ საპარლამენტო ასამბლეის პოლიტიკურ 

საკითხთა, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და დემოკრატიის კომიტეტის სხდომა.153 

ასამბლეა ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის 6 ქვეყნის (სა-

ქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი, უკრაინა, ბელარუსი და მოლდოვა) 10-10 პარ-

ლამენტარსა და ევროპარლამენტის 60 დეპუტატს აერთიანებს.  

აღმოსავლეთ პარტნიორობის 20 შედეგი  

2020 წლისთვის  

ყოვლისმომცველი შედეგები:  

1. სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მეტი ჩართულობა;  

2. გენდერული თანასწორობის ზრდა და დისკრიმინაციის აღმოფხვრა;  

3. სტრატეგიული კომუნიკაციების გაძლიერება და მედია პლურალიზმის და და-

მოუკიდებლობის მხარდაჭერა.  

უფრო ძლიერი ეკონომიკა  

ეკონომიკური განვითარება და საბაზრო შესაძლებლობები:  

1. საინვესტიციო და ბიზნეს-გარემოს გაუმჯობესება, მცირე და საშუალო საწარ-

მოების ზრდის პოტენციალის ხელშეწყობა;  

2. ფინანსების ხელმისაწვდომობის და ფინანსური ინფრასტრუქტურის საკითხებში 

არსებული ხარვეზების გამოსწორება;  

3. ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა ადგილობრივ და რეგიონულ დონეზე;  
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4. ციფრული ბაზრების ჰარმონიზაცია;  

5. რეგიონის შიდა ვაჭრობის მხარდაჭერა პარტნიორ ქვეყნებსა და ევროკავშირს 

შორის.  

უფრო ძლიერი მმართველობა  

ინსტიტუტების გაძლიერება და სათანადო მმართველობა:  

1. სამართლის უზენაესობა და ანტიკორუფციული მექანიზმების გაძლიერება;  

2. ძირითადი სასამართლო რეფორმების განხორციელების მხარდაჭერა;  

3. თანამშრომლობის გაძლიერება უსაფრთხოების საკითხებზე.  

უფრო მტკიცე კავშირები  

ენერგოეფექტურობა, გარემოს დაცვა და კლიმატის ცვლილება: 

1. ძირითადი ტრანსევროპული სატრანსპორტო ქსელების (TEN-T) გაფართოება, 

ტრანსპორტი; 

2. ენერგომომარაგების უსაფრთხოების ზრდა; 

3. ენერგოეფექტურობის და განახლებადი ენერგიის წყაროების გამოყენების ზრდა, 

სათბური აირების გაფრქვევის შემცირება; 

4. გარემოს დაცვის ხელშეწყობა და კლიმატის ცვლილების ზემოქმედებასთან 

მდგრადობის გაძლიერება.  

უფრო ძლიერი საზოგადოება  

მობილობა და ხალხთა შორის კონტაქტები: 

1. წარმატება ვიზა-ლიბერალიზაციის საკითხებზე მოლაპარაკებების და მობილური 

თანამშრომლობის სფეროებში; 

2. ინვესტირების გაუმჯობესება ახალგაზრდებში, მეწარმეობისა და დასაქმების 

პოტენციალში; 

3. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ევროპული სკოლის დაარსება; 

4. აღმოსავლეთ პარტნიორობის და ევროკავშირის კვლევითი და ინოვაციების 

სისტემების და პროგრამების ინტეგრაცია. 

აღმოსავლეთ პარტნიორობა (EaP) 2009 წელს დაწყებული ერთობლივი ინიციატივაა, 

რომლის მიზანია ურთიერთობების გაღრმავება და გაძლიერება ევროკავშირს, მის 

წევრ სახელმწიფოებს და აღმოსავლეთ სამეზობლოს შემდეგ ექვს ქვეყანას შორის: 

აზერბაიჯანი, ბელარუსი, მოლდოვა, საქართველო, სომხეთი და უკრაინა. ამ 
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ინიციატივის ფარგლებში, ყველა პარტნიორს აღებული აქვს ვალდებულება 

რეალური სარგებელი მოუტანოს მოქალაქეებს ყოველდღიურ ცხოვრებაში რეგიონის 

მასშტაბით და მოახდინოს აღნიშნულის დემონსტრირე¬ბა 2020 წლისთვის 20 

შედეგის მიღწევაზე ორიენტირებით, ოთხ პრიორიტეტულ სფეროში: 

1. უფრო ძლიერი ეკონომიკა  

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ეკონომიკის სიცოცხლისუნარიანობის ზრდა 

წარმოადგენს იმ საფუძველს, რომელსაც ემყარება ევროკავშირის მხარდაჭერა 

სტა¬ბილური სამეზობლოს მისაღწევად. ამ კონტექსტში, ევროკავშირი და 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები თანამშრომლობენ, რომ განავითარონ უფრო 

ძლიერი, დივერსიფიცირებული და დინამიურად განვითარებადი ეკონომიკა 

რეგიონში. ეს ნიშნავს მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობას, 

ინვესტიციების მოზიდვას და სამუშაო ადგილების შექმნას ახალ სექტორებში ასევე, 

სავაჭრო შესაძ-ლებლობების ზრდას ახალ ბაზრებზე შესვლის პროცესის 

მხარდაჭერით. რა არის დაგეგმილი სამომავლოდ?  

სესხების გაცემა მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის ადგილობრივ ვალუტაში: 100 

მილიონი ევრო მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის – ევროკავშირის ფინანსური 

მხარდაჭერის მინიმუმ, 1/4-ის ადგილობრივ ვალუტაში გაწევის მიზნით, ასევე 

ყოველმხრივი მხარდაჭერა პოლიტიკის დონეზე, ადგილობრივი ფინანსური 

ინფრასტრუქტურის შესაქმნელად, რაც გაზრდის დაფინანსების ალტერნატივებს 

კერძო სექტორის შემდგომი განვითარებისთვის.  

 

იცით თუ არა, რომ...  

მიუხედავად იმისა, რომ არსებული კომპანიების საერთო რაოდენობის 83%- დან 

99%-მდე მცირე და საშუალო ბიზნესი წარმოადგენს, ის დასაქმების წილის მხოლოდ 

ნახევარზე ნაკლებს შეადგენს მთელ აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში. 

ევროკავშირში მცირე და საშუალო ბიზნესზე მოდის დასაქმების 2/3-ზე მეტი და 

გასული ხუთი წლის მანძილზე შექმნილი ახალი სამუშაო ადგილების 85%.  

2009 წელს, აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის დაწყების შემდეგ, ევ-

როკავშირმა 1.5 მილიარდი ევროს მხარდაჭერა გაუწია მცირე და საშუალო 

საწარმოებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში, რაც მოხმარდა 10 000 ახალი 
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სამუშაო ადგილის შექმნას, 100 000-ზე მეტი სესხის გაცემას საწარმოებისთვის და 20 

000 ადამიანის ტრენინგს. ციფრული პაკეტი: 50 მილიონი ევრო, რომელიც:  

1. განახორციელებს კონკრეტულ ნაბიჯებს როუმინგის ჰარმონიზებული ფასების 

და როუმინგის ტარიფების შემცირების მიმართულებით, პარტნიორ ქვეყნებს 

შორის;  

2. უზრუნველყოფს ინტერნეტის უფრო მარტივ და იაფ ხელმისაწვდომობას, 

განსაკუთრებული აქცენტით რეგიონებზე, ფართოზოლოვანი ეროვნული 

სტრატეგიების განხორციელების და პირველი ფართოზოლოვანი ინფრას-

ტრუქტურული პროგრამების დაწყების საშუალებით;  

3. ხელს შეუწყობს სამუშაო ადგილების შექმნას ახალ ციფრულ ინდუსტრიაში.  

ვაჭრობის მაჩვენებლების ზრდა: ევროკავშირის სავაჭრო ურთიერთობების 

გაღრმავება ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA) 

წევრ და არაწევრ სახელმწიფოებთან და აქცენტი პარტნიორ ქვეყნებს შორის 

ვაჭრობაზე. 

2. უფრო მტკიცე კავშირები  

სატრანსპორტო კავშირების და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, ენერგეტიკული 

ურთიერთკავშირების გაძლიერებით ენერგეტიკის სტაბილურობის ხელშეწყობა, 

ენერგოეფექტურობა და განახლებადი ენერგიის წყაროების გამოყენება სათბური 

აირების გაფრქვევების შესამცირებლად, წარმოადგენს ევროკავშირის პარტნიორ 

ქვეყნებთან თანამშრომლობის ძირითად პრიორიტეტს. აღნიშნულის შედეგია გა-

ცილებით უფრო მდგრადი ეკონომიკური განვითარება და მოქალაქეთა ცხოვრების 

რეალური სარგებლით უზრუნველყოფა ენერგოდამოკიდებულების და ენერგიის 

მოხმარების შემცირების გზით.  

 

იცით თუ არა, რომ... 

საშუალოდ, ეკონომიკა პარტნიორ ქვეყნებში სამჯერ უფრო ენერგოინტენსიურია, 

ვიდრე ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში.  

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების 300-ზე მეტმა მუნიციპალიტეტმა ხელი 

მოაწერა ევროკავშირის მერების შეთანხმებას, რომელიც 20 მილიონ ადამიანს 

მოიცავს. რა არის დაგეგმილი სამომავლოდ?  
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ძირითადი ტრანსევროპული სატრანსპორტო ქსელის (TEN-T) გაფართოება: 150 

მილიონი ევროს ოდენობის მხარდაჭერა, 1 მილიარდ ევროზე მეტის გაცემა კრე-

დიტების სახით სტრატეგიული ინვესტიციებისთვის გზების, რკინიგზების, 

პორტების და აეროპორტების მშენებლობის მხარდასაჭერად, მთელ რეგიონში.  

ენერგოეფექტურობის პაკეტი: 225 მილიონი ევროს ოდენობის ენერგოეფექტურობის 

ინვესტიციები, რომლებმაც უნდა მოიცვას უფრო მეტი ადამიანი, მუნი-

ციპალიტეტი და მცირე და საშუალო საწარმო ენერგეტიკის დანახარჯების შემ-

ცირების, ცხოვრების სტანდარტების გაუმჯობესების და კლიმატის ცვლილების 

შედეგების დაძლევის ხელშეწყობის მიზნით.  

3. უფრო ძლიერი მმართველობა  

ძალისხმევის გაზრდა ინსტიტუტების გაძლიერების და მმართველობის სფეროში, 

წარმოადგენს ევროკავშირის ძირითად პრიორიტეტს აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

რეგიონში, სადაც კვლავ რჩება გამოწვევები. ზოგიერთ პარტნიორ ქვეყანაში აღინიშნა 

მნიშვნელოვანი წინსვლა დამოუკიდებელი სპეციალიზებული ანტიკორუფციული 

ორგანიზაციების შექმნის მიმართულებით და სასამართლო და საჯარო 

ადმინისტრირების რეფორმების განხორციელებაში; ამ პროცესების მიზანია 

მოქალაქეების გაუმჯობესებული, უფრო ეფექტიანი და გამჭვირვალე მომსახურებით 

უზრუნველყოფა.  

 

იცით თუ არა, რომ...  

სამოქალაქო საზოგადოება ძირითად როლს ასრულებს პარტნიორ ქვეყნებში 

ანგარიშვალდებულების ზრდასა და გამჭვირვალობის გაუმჯობესებაში.  

2014 წლის შემდეგ, ევროკავშირმა სამოქალაქო საზოგადოების მხარდასაჭერად 95 

მილიონი ევრო გამოყო, რაც მოხმარდა 600-ზე მეტ სამოქალაქო საზოგადოებრივ 

ორგანიზაციას და სამოქალაქო საზოგადოების სასტიპენდიო პროგრამის დაწყებას, 

რომლითაც უკვე 29 სტიპენდიანტმა ისარგებლა. რა არის დაგეგმილი სამომავლოდ?  

170 მილიონი ევრო გამოყოფილია მმართველობის გაუმჯობესების მხარდასაჭერად, 

ადგილობრივ სოციალური ინოვაციების ტენდენციებზე ადეკვატური რეაგირების 

საშუალებით, რაც მოიცავს ქვეგრანტების უფრო რაციონალურ გამოყენებას და 
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სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ინსტიტუციურ მხარდაჭერას. 

გარდა ამისა, ამ ინიციატივებს ექნება შემდეგი ამოცანები:  

აქტიური მოქალაქეობის მხარდაჭერის და ადგილობრივი რესურსების მობი-

ლიზაციის გაძლიერება: მხარდაჭერის გაწევა ადგილობრივ ენებზე და დახმა-

რების პროგრამების დივერსიფიცირება ხელს შეუწყობს მონაწილეთა უფრო 

ფართო სპექტრის მობილიზაციას და მოქალაქეებს უზრუნველყოფს უკეთესი 

მომსახურებით.  

სახელმწიფო სექტორის ანგარიშვალდებულების გაძლიერება, სამოქალაქო 

ექსპერტული პოტენციალის განვითარება და შიდარეგიონული თანამშრომლობა.  

ახალგაზრდა ლიდერების აღზრდა სამოქალაქო საზოგადოების 80 სასტიპენდიო 

პროგრამის და 300 ახალგაზრდა ლიდერის აღზრდა პროგრამის – „ევროკავშირი 

ახალგაზრდობისთვის“ (EU4Youth) საშუალებით. 

4. უფრო ძლიერი საზოგადოება  

მობილობა და ხალხთა შორის კონტაქტები ერთმანეთთან აახლოებს საზოგადოებებს 

და მოქალაქეებს რეალურ სარგებელს სთავაზობს. ევროკავშირი და პარტნიორი 

ქვეყნები ერთობლივად ახორციელებდნენ ინვესტიციებს ახალგაზრდების 

სხვადასხვა შესაძლებლობებში, მეწარმეობისა და დასაქმების პოტენციალის ზრდაში, 

მათ შორის საგანმანათლებლო პოლიტიკის და სისტემების შემუშავებით, რაც ხელს 

უწყობს უფრო ძლიერი საზოგადოებების ჩამოყალიბებას, აუმჯობესებს 

ახალგაზრდების დასაქმებას და ნოვატორულ უნარებს. რა არის დაგეგმილი 

სამომავლოდ?  

ახალგაზრდობის და განათლების პაკეტი: 340 მილიონი ევრო  

გაცვლების და მობილობის მეტი შესაძლებლობა, რაც საშუალებას მისცემს 80 000-ზე 

მეტ ახალგაზრდას, ახალგაზრდობის საკითხებზე მომუშავე ადამიანს, სტუდენტს 

და აკადემიური სასწავლო დაწესებულების წარმომადგენელს ისარგებლოს 

პროგრამით Erasmus+.  

აღმოსავლეთ პარტნიორობისთვის ევროპული სკოლის გახსნა თბილისში და 

თანამშრომლობის გაძლიერება სკოლებს შორის 1 000 დაწესებულების მასშტაბით, 

რომლებიც ერთმანეთთან eTwinning Plus პლატფორმის საშუალებითაა 

დაკავშირებული.  
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აღმოსავლეთ პარტნიორობის ახალგაზრდა ლიდერების მხარდაჭერა მათ შორის, 

ახალგაზრდა ევროპელი ელჩების ინიციატივა, ხელს უწყობს ახალგაზრდული 

ორგანიზაციების პოტენციალის ზრდას, ახალგაზრდების დასაქმების და 

მეწარმეობის უნარების გაუმჯობესებას ინიციატივა „ევროკავშირი ახალგაზრ-

დობისთვის“ (EU4Youth) საშუალებით.  

 

იცით თუ არა, რომ...  

ეკონომიკური განვითარება და დასაქმების გაუმჯობესებული პერსპექტივები, 

ახალგაზრდების უნარების განვითარება და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა 

წარმატებული და სტაბილური საზოგადოებების ძირითად ვექტორებად განიხილება.  

დაწყებული 2014 წლიდან, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების 10 400 

სტუდენტმა გაიარა სწავლება უცხოეთის უნივერსიტეტებში, ევროკავშირის ან 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების მასშტაბით. ევროკავშირსა და საქართველოს 

შორის არსებული  

ურთიერთობები: ფაქტები და რიცხვები 

 

ევროკავშირსა და საქართველოს ძალიან მჭიდრო და პოზიტიური ურთიერთობები 

აქვთ. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის გაფორმებული ასოცირების 

ხელშეკრულება 2016 წლის ივლისში შევიდა ძალაში და მისი მიზანია პოლიტიკური 

კავშირების დამყარება და ეკონომიკური ინტეგრაცია. გარდა ამისა, ევროკავშირმა და 

საქართველომ ხელი მოაწერეს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო 

სივრცის ხელშეკრულებას (DCFTA), ხოლო 2017 წლის 28 მარტიდან, ქართველი 

მოქალაქეები შენგენის სივრცეში უვიზო მიმოსვლის უფლებით სარგებლობენ. 

ევროკავშირი საქართველოს უდიდესი სავაჭრო პარტნიორია; ის საქართველოს 

ყოველწლიურად 350 მილიონი ლარის (120 მილიონი ევრო) ოდენობის საგრანტო 

დახმარებით უზრუნველყოფს. 

უფრო ძლიერი ეკონომიკა  

2016 წელს, ევროკავშირი საქართველოს ძირითადი სავაჭრო პარტნიორი იყო 31%-

იანი წილით, ქვეყნის ვაჭრობის საერთო მაჩვენებლებში.  



302 
 

ევროკავშირი დახმარებას უწევს ქართულ კომპანიებს დაფინანსებით, ტრენინგით და 

ექსპერტული მხარდაჭერით, ახალი ბაზრების ასათვისებლად, ინიციატივის 

„ევროკავშირი ბიზნესისთვის“ (EU4Business) საშუალებით. 2009 წლიდან 2.1 

მილიარდ ლარზე მეტი ( 711 მილიონი ევრო) იყო გამოყოფილი; განხორციელდა 

63 000 საწარმოს მხარდაჭერა.  

ევროკავშირის მიერ სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა ზრდის ქართველი 

ფერმერების შემოსავალს. ევროკავშირის დახმარებით შეიქმნა 1 500-ზე მეტი 

ფერმერული კოოპერატივი, რის შედეგად შემოსავლები 20%-ზე მეტით 

გა¬იზარდა, ხოლო დასაქმების მაჩვენებლები გაორმაგდა. ევროკავშირის 

დახმა¬რებით დაარსდა 59 სამთავრობო საკონსულტაციო ცენტრი მთელ ქვეყანაში, 

რამაც უფრო ეფექტიანი გახადა 250 000 ფერმერის საქმიანობა.  

უფრო მტკიცე კავშირები  

საქართველო მონაწილეობს ისეთ დიდ რეგიონულ პროგრამებში, როგორი¬ცაა: 

სატრანსპორტო უსაფრთხოების და სატრანსპორტო კავშირების, გარემოს, 

კლიმატის ცვლილების და მწვანე ეკონომიკის, ენერგოუსაფრთხოების, განახ-

ლებადი ენერგიის და ენერგოეფექტურობის, ასევე საზღვრისპირა თანამშრომ-

ლობის პროგრამები; საქართველო ასევე, გაერთიანებულია შავი ზღვის ტრან-

სსაზღვაო პროგრამაში, რომლის მიზანია საზღვაო ნარჩენების რაოდენობის 

შემცირება.  

ევროკავშირი ევროპის საინვესტიციო ბანკთან ერთად ეხმარება საქართველოს 

ძირითადი სატრანსპორტო მარშრუტის, აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავ-

ტომაგისტრალის აღდგენაში რეგიონული ვაჭრობის გააქტიურების და მგზავრთა 

ნაკადის გაზრდის მიზნით.  

ავტობუსების შეძენა აღმოსავლეთ ევროპის ენერგოეფექტურობისა და გარემოს 

დაცვის პარტნიორობის (E5P) ფონდის მიერ გამოყოფილი 18 მილიონ ლარზე 

მეტი ( 7 მილიონი ევრო) ოდენობის გრანტის საშუალებით გახდა შესაძლებელი.  

უფრო ძლიერი მმართველობა  

ევროკავშირი დიდი მოცულობის სამუშაოს ახორციელებს, რომ მართლმსაჯულების 

სისტემა სათანადოდ იყოს ხელმისაწვდომი საქართველოს მოსახლეობისთვის. მან 

დააარსა მთავრობის იურიდიული დახმარების სამსახური, რომელმაც უფასო 
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იურიდიული მომსახურება გაუწია 90 000-ზე მეტ ადამიანს, სისხლის სამართლის 

პროცესებში წარმოადგინა 5000-ზე მეტი არასრულწლოვანი და 140 000 უფასო 

იურიდიული კონსულტაცია გაუწია უამრავ მოქალაქეს, რომელთათვის 

ადვოკატის მომსახურება სხვაგვარად ხელმისაწვდომი არ იყო.  

ევროკავშირის დაფინანსებით ჩატარებული სხვადასხვა სახის სასწავლო 

პროგრამების საშუალებით განხორციელდა მოსამართლეების, პროკურორების, 

ციხეების და პრობაციის პერსონალის, პოლიციის გამომძიებლების, სა ხალხო 

დამცველების და ადვოკატების უნარების და ეფექტიანობის გაუმჯობესება, რაც 

საქართველოს მოქალაქეების უფლებების კიდევ უფრო ეფექტიან დაცვას 

უზრუნველყოფს.  

ევროკავშირის დახმარებით, საქართველოს მთავრობამ მთელი ქვეყნის მასშტაბით, 

პატარა ქალაქებსა და სოფლებში 44 საზოგადოებრივი ცენტრი დააარსა. ეს 

ცენტრები ცხოვრებას უმარტივებს ამ ადგილებში მცხოვრებ 90 000-ზე მეტ 

მოქალაქეს, რადგან მათთვის უშუალოდ ხელმისაწვდომი გახდა 200 საჯარო და 

საბანკო სამსახური, ასევე უფასო ინტერნეტი და ბიბლიოთეკები.  

უფრო ძლიერი საზოგადოება  

ვიზა-ლიბერალიზაცია საქართველოს მოქალაქეებისთვის ძალაში შევიდა 2017 წლის 

28 მარტს. საქართველოს ხელისუფლების განცხადებით, საქართველოს 160 000-

ზე მეტმა მოქალაქემ უკვე იმოგზაურა ევროკავშირში ვიზის გარეშე.  

2015-2017 წლებში, 1 700 სტუდენტმა და აკადემიური სასწავლო დაწესებულების 

წარმომადგენელმა საქართველოდან გაატარა გარკვეული პერიოდი ევროკავშირში 

სწავლის და სწავლების მიზნით, პროგრამა „Erasmus+“-ის ფარგლებში. 3 500-ზე 

მეტი ახალგაზრდა და ახალგაზრდობის საკითხებზე მომუშავე ადამიანი იღებს 

მონაწილეობას ერთობლივ საქმიანობაში ევროკავშირის წარმომადგენელ 

პარტნიორებთან ერთად.  

2016 წლიდან საქართველო ჩაერთო ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციების 

წამყვან პროგრამაში „ჰორიზონტი 2020“, რომელიც მკვლევარებს და ნოვატორებს 

საქართველოდან და მათ პარტნიორებს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებიდან 

აძლევს პროგრამაში თანაბარი პირობებით მონაწილეობის საშუალებას. 

ევროკავშირს აქვს საქართველოს უსაფრთხოების  
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გაუმჯობესების პასუხისმგებლობა  

2008 წლის აგვისტოს შეიარაღებული კონფლიქტის დამთავრებისთანავე, ევრო-

კავშირმა საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის (EUMM) დის  

ლოკაცია განახორციელა. მას შემდეგ მისია ახორციელებს სადღეღამისო პატრუ-

ლირებას კერძოდ, აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციული სასაზღვ¬რო 

ხაზების მიმდებარე ტერიტორიებზე. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას 

(EUMM) ჰყავს 200-მდე ხმელეთზე მომუშავე მონიტორი ევროკავშირის წევრი 

სხვადასხვა სახელმწიფოდან.  

საქართველოს წვლილი ევროკავშირის სამშვიდობო საქმიანობაში  

2014 წლის მარტში ძალაში შევიდა ჩარჩო ხელშეკრულება საქართველოს მონა-

წილეობის შესახებ ევროკავშირის ერთიანი უსაფრთხოების და თავდაცვის პო-

ლიტიკის ოპერაციებში და მას შემდეგ საქართველომ მნიშვნელოვანი წვლილი 

შეიტანა რამდენიმე ოპერაციის ჩატარებაში. დღემდე საქართველოს მიერ ამ პრო-

ცესში შეტანილი უდიდესი წვლილია დაახლოებით, 156 სამხედრო პირის მონაწი-

ლეობა ევროკავშირის ოპერაციაში EUFOR RCA ცენტრალური აფრიკის რესპუბ-

ლიკაში. ამჟამად საქართველო მონაწილეობს ევროკავშირის სამხედრო წვრთნების 

მისიაში ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში და ევროკავშირის საწვრთნელ 

მისიაში, მალიში.  

ევროკავშირის მხარდაჭერა კონფლიქტების მოგვარებაში  

ევროკავშირი აგრძელებს საქართველოს ძალისხმევის მხარდაჭერას აფხაზეთის და 

სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტულ რეგიონებში, 1990-იან წლებში დაწყებული 

კონფლიქტების შედეგების დაძლევის მიმართულებით. ის ასევე, ეხმარება საქარ-

თველოს, რათა მიაღწიოს მეტ სტაბილურობას 2008 წლის აგვისტოს შეიარაღებული 

კონფლიქტის შემდეგ. სტაბილურად უცვლელია ევროკავშირის საქართველოს 

ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის პოლიტიკა ქვეყნის საერთაშორისოდ 

აღიარებულ საზღვრებში და ევროკავშირის ჩართულობა აფხაზეთის და სამხრეთ 

ოსეთის სეპარატისტული რეგიონების კონფლიქტის გრძელვადიანი მოგვარების 

მხარდაჭერაში. 2003 წლის ივლისში, ევროკავშირმა დანიშნა სპეციალური წარმო-

მადგენელი სამხრეთ კავკასიის საკითხებში. საინტერესო ფაქტები რიცხვებში 
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1. 2017-2020 წლებში ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერის ოდენობა სა-

ქართველოსთვის 1.1-1.4 მილიარდი ლარის (371-453 მილიონი ევრო) ფარგლებში 

იქნება. 

2. ევროკავშირის მხარდაჭერა უმნიშვნელოვანესია 7 000-ზე მეტი ევროპული 

სტანდარტის მისაღებად ჯანმრთელობის, უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის 

სფეროებში. 

3. საქართველო ასევე სარგებლობს ევროკავშირის 140 მილიონი ლარის (46 მილიონი 

ევრო) ოდენობის მაკრო-ფინანსური მხარდაჭერით.  

 

ასოცირების შესახებ შეთანხმება  

 

„საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმებას“ ოფიციალურად 

ეწოდება „ასოცირების შესახებ შეთანხმება ერთი მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის 

ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და მეორე მხრივ, 

საქართველოს შორის“.  

ასოცირების შესახებ შეთანხმების მომზადებაზე მხარეებმა (ევროკავშირი, სა-

ქართველო) მუშაობა 2010 წლის ივლისში დაიწყეს. 2011 წელს, მოსალაპარაკებელ 

საკითხებს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ 

(DCFTA) ნაწილიც დაემატა. ასოცირების შესახებ შეთანხმება მხარეთა 

პარტნიორობაზე, მათ საჭიროებებსა და ურთიერთდახმარების შესაძლებლობებზე 

დამყარებული ორმხრივი ურთიერთობის დოკუმენტია. ეს შეთანხმება, ჩვენი 

ქვეყნისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის, მისი დემოკრატიისა და 

კონკურენტუნარიანი ეკონომიკის განვითარების კარგად გაწერილი ერთიანი გეგმაა, 

რომლის განხორციელების შემდგომ საქართველო გახდება ევროკავშირის წევრი 

ქვეყნების მსგავსი ქვეყანა დემოკრატიასა და თავისუფალ საბაზრო ეკონომიკაში.  

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზე მო-

ლაპარაკების პროცესს საფუძველი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივამ 

შეუქმნა. ასოცირების ორმხრივი შეთანხმებით, იმ ოთხი მიზნის რეალიზება მოხ¬და, 

რაც რეგიონულმა აღმოსავლურმა პარტნიორობამ 2009 წელს დაისახა:  

პოლიტიკური ასოციაცია;  

ეკონომიკური ინტეგრაცია;  
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მობილურობა ანუ მოქალაქეთა და ტვირთების გადაადგილების გამარტივება; 

სექტორული (დარგობრივი) თანამშრომლობის გაღრმავება.  

ასოცირებაზე საქართველო-ევროკავშირის 2010 წელს დაწყებულ მოლაპარაკებებს 

2011 წელს დაემატა ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის 

თემები. თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების მოლაპარაკების დაწყებისთვის 

მომზადების პროცესს საფუძველი ჩაეყარა 2008 წლის ოქტომბერში, ევროკომისიის 

ფაქტების შემსწავლელი მისიის თბილისში ვიზიტით. მისიის მოკვლევის შედეგებზე 

დაყრდნობით, ევროკომისიამ მოლაპარაკების დაწყების წინაპირობად გამოყო ოთხი 

პრიორიტეტული სამუშაო სფერო: ტექნიკური ბარიერები ვაჭრობაში, სანიტარიული 

და ფიტოსანიტარიული ღონისძიებები (სურსათის უვნებლობა), ინტელექტუალური 

საკუთრების უფლებები და კონკურენცია. მოლაპარაკების დაწყებამდე, 

რეკომენდებულ სფეროებში საქართველოს მთავრობამ შეიმუშავა ყოვლისმომცველი 

სტრატეგიები.მხარეების მიერ შეთანხმების პარაფირება (საერთაშორისო 

ხელშეკრულების ოფიციალურად ხელმოწერამდე, მისი ტექსტის ავთენტურობის 

დადასტურება, ხელშეკრულების მხარე სახელმწიფოების წარმომადგენელთა 

ინიციალებით, რომელიც მოწმობს, რომ მოცემული ტექსტი წარმოადგენს 

ხელშეკრულების საბოლოო შეთანხმებულ ვარიანტს) მოხდა 2013 წლის 29 

ნოემბერს, „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ვილნიუსის სამიტის ფარგლებში. 

დოკუმენტს ხელი მოეწერა 2014 წლის 27 ივნისს, ბრიუსელში. ამ შეთანხმების 

გაფორმების პერსპექტივა გაიხსნა „აღმოსავლეთ პარტნიორობის“ ინიციატივით და 

ჩაანაცვლა 1996 წელს ხელმოწერილი „პარტნიორობისა და თანამშრომლობის 

შესახებ შეთანხმება“. საქართველოს მსგავსად, ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ 

შეთანხმებას ხელი მოაწერა ევროკავშირის აღმოსავლური პარტნიორობის კიდევ 

ორმა ქვეყანამ: მოლდოვამ და უკრაინამ. ევროკავშირს ასოცირების შესახებ 

შეთანხმება სხვა მრავალ ქვეყანასთან აქვს, თუმცა აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამ 

ქვეყანასთან (მოლდოვა, საქართველო და უკრაინა) ხელმოწერილი შეთანხმება გან-

საკუთრებულია, ვინაიდან იგი პოლიტიკური და დარგობრივი თანამშრომლობის 

საკითხებთან ერთად მოიცავს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო 

სივრცის ნაწილსაც. ასოცირების ამ შეთანხმებებიდან სამი წლის შემდეგ, 2017 წლის 

შემოდგომაზე, ბრიუსელის სამიტზე, ევროკავშირისა და სომხეთის მიერ 
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ხელმოწერილი ყოვლისმომცველი და გაძლიერებული პარტნიორობის შეთანხმება, 

ასევე განსხვავდება აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამეულის შეთანხმებისაგან 

სწორედ იმით, რომ არ შეიცავს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო 

სივრცის ნაწილს. აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრ სომხეთთან ღრმა და 

ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ ევროკავშირთან 

შეთანხმება ვერ მოხერხდა, რადგან სომხეთი „ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის 

წევრია“, რაც ეკონომიკური კავშირის წევრებთან ერთიან საბაჟო ტარიფებს 

გულისხმობს და ამით გამორიცხავს ევროკავშირთან – საბაჟო გადასახადისაგან 

თავისუფალ ვაჭრობას. 

ასოცირების შესახებ შეთანხმება არის საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოების 

სამოქმედო გეგმა, რომელიც ქვეყნის პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური 

ცხოვრების თითქმის ყველა სფეროს მოიცავს. ის აგრეთვე, მოიცავს ღრმა და 

ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის კომპონენტს (Deep and 

Comprehensive Free Trade Area – DCFTA) და ითვალისწინებს ევროკავშირთან 

დაახლოების მნიშვნელოვან კონკრეტულ მექანიზმებს. 

შეთანხმება ევროკავშირსა და მის კანონმდებლობასთან დაახლოების იმდენად 

მაღალ დონეს მოიცავს, რომ მისი ეფექტიანი განხორციელება ფაქტობრივად, 

შეუქცევადს ხდის ქვეყნის ევროპეიზაციის პროცესს. „ასოცირების შესახებ შეთან-

ხმება“ მიზნად ისახავს ევროკავშირთან პოლიტიკურ ასოცირებასა და ეტაპობრივ 

ეკონომიკურ ინტეგრაციას. შეთანხმებაში აღიარებულია საქართველოს ევროპული 

მისწრაფებები და ევროპული არჩევანი, აღნიშნულია, რომ ის საერთო  
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ღირებულებები, რომლებსაც ეფუძნება ევროკავშირი – დემოკრატია, ადამიანის 

უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვა და კანონის უზენაესობა ასევე, 

წარმოადგენს პოლიტიკური ასოცირებისა და ეკონომიკური ინტეგრაციის ქვაკუთ-

ხედს. ასოცირების შესახებ ხელშეკრულება აღიარებს საქართველოს ევროპულ 

მისწრაფებებს.  

შეთანხმებაში გამოხატულია სრული პატივისცემა საქართველოს დამოუკიდებ-

ლობის, სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და საერთაშორისოდ 

აღიარებული საზღვრების ურღვეობის პრინციპების მიმართ. განსაკუთრებული 

ყურადღება ეთმობა კონფლიქტის შემდგომი რეაბილიტაციისა და შერიგებისადმი 

მიმართული ძალისხმევის ერთობლივ ხელშეწყობას. კონფლიქტის მშვიდობიანი 

მოგვარება იქნება როგორც მხარეთა შორის, ასევე სხვა შესაბამის საერთაშორისო 

აქტორებთან პოლიტიკური დიალოგის ერთ-ერთი მთავარი თემა (ასოცირების 

შესახებ შეთანხმების თავდაპირველი პროექტი არ ითვალისწინებდა ცალკე მუხლს 

კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების თაობაზე და ეს მუხლი გაჩნდა სა-

ქართველოს მხრიდან მომლაპარაკებელი დელეგაციის ძალისხმევის შედეგად).  

ასოცირების შესახებ შეთანხმება ერთნაირად სავალდებულოა ხელისმომწერი ორივე 

მხარისთვის – საქართველოსა და ევროკავშირისათვის. ესაა შეთანხმება ორ 

თანასწორ მხარეს შორის. ასოცირების შეთანხმება, როგორც საერთაშორისო  

 

იცით თუ არა, რომ?!  

ასოცირების შესახებ შეთანხმება საქართველოს დემოკრატიისა და თავისუფალი, 

კონკურენტული ეკონომიკის პრინციპებით რეფორმირებისა და ამ რეფორმირებაში 

ევროკავშირის მხარდაჭერის დეტალური და დროში კარგად გაწერილი გეგმაა. 

ასოცირების შეთანხმების შესრულება არ გულისხმობს საქართველოს ავტომატურ 

წევრობას ევროკავშირში. ასოცირების შეთანხმების შესრულებით საქართველო 

გახდება დემოკრატიისა და თავისუფალი ეკონომიკის საკითხებში, ევროკავშირის 

სტანდარტის ქვეყანა, რაც იქნება ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრების სამართლიანი 

ამბიციის საფუძველი. შეთანხმება, სტატუსით უფრო მაღლა დგას, ვიდრე 

ეროვნული კანონმდებლობა, მაგრამ უფრო დაბლა, ვიდრე ქვეყნის კონსტიტუცია. 

ამდენად, ასოცირების შეთანხმებისა და ნაციონალური კანონმდებლობის 
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იურიდიული კონფლიქტის შემთხვევაში, უნდა შეიცვალოს კანონმდებლობა, ხოლო 

კონსტიტუციასთან შეუსაბამობის შემთხვევაში – შეთანხმება. 

შეთანხმების ზოგად ნაწილში მხარეები თანხმდებიან ზოგად დემოკრატიულ 

პრინციპებზე ადამიანის უფლებებზე და თავისუფლებებზე ისე, როგორც ეს გან-

საზღვრულია გაეროს ადამიანის უფლებათა დეკლარაციით (1948 წ.), ევროპული 

კონვენციით (1950 წ.), ჰელსინკის დასკვნითი აქტითა (1975 წ.) და პარიზის 

ქარტიით (1990 წ.); იხელმძღვანელონ ამ დოკუმენტებით როგორც შიდა, ისე 

საგარეო ურთიერთობებში; დაიცვან მასობრივი განადგურების იარაღის 

გაუვრცელებლობის პრინციპები. შეთანხმება მხარეებს ავალებს თავისუფალი 

საბაზრო ეკონომიკის, მდგრადი განვითარებისა და ეფექტიანი 

მულტილატერალიზმის ერთგულებას. კანონის უზენაესობის, კარგი მმართველობის, 

კორუფციასა და ტრანსნაციონალური ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ 

ბრძოლის გზით, მხარეები ზრუნავენ რეგიონული მშვიდობისა და 

სტაბილურობისათვის, ქვეყნების ტერიტორიული მთლიანობისა და 

დამოუკიდებლობის უზრუნველსაყოფად.  

შეთანხმება ადგენს იმ კონკრეტულ სფეროებს, სადაც საქართველომ ევროკავშირის 

ხელშეწყობით უნდა გაატაროს კონკრეტული რეფორმები:  

საერთო ევროპული ფასეულობების განმტკიცება და დაცვა. დემოკრატიისა და 

კანონის უზენაესობის, კარგი მმართველობის, ადამიანის უფლებათა და ძირითად 

თავისუფლებათა ერთგულება და გავრცელება; საერთაშორისო სამართლის 

პრინციპების, მათ შორის – სუვერენიტეტისა და საერთაშორისოდ აღიარებულ 

საზღვრებში ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემა; კონფლიქტის 

მშვიდობიანი გზით მოგვარების ხელშეწყობა.  

საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა. პოლიტიკური დიალოგისა და თა-

ნამშრომლობის გაღრმავება შესაბამის სფეროებში მათ შორის, შიდასახელმ-

წიფოებრივი რეფორმა, საერთაშორისო მასობრივი განადგურების იარაღის 

გაუვრცელებლობა, რეგიონული სტაბილურობა და სხვა. მართლმსაჯულება, 

თავისუფლება და უსაფრთხოება. სასამართლო ხელისუფლების 

დამოუკიდებლობის გაზრდა, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა და 

სამართლიანი სასამართლოს უფლების უზრუნველყოფა; მიგრაციის მართვა, 
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ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ეფექტიანი ბრძოლა; ფულის 

გათეთრების, ორგანიზებული დანაშაულისა და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა; 

უკანონო ნარკოტიკული საშუალებების ბრუნვის პრევენცია და მის წინააღმდეგ 

აქტიური ბრძოლა; პერსონალურ მონაცემთა დაცვის უზრუნველყოფა და 

ტერორიზმის დაფინანსების პრევენცია; საზღვრის მართვის საკითხებზე 

თანამშრომლობის გაღრმავება, პერსონალურ მონაცემთა დაცვა და სხვა.  

დარგობრივი პოლიტიკის ყველა სფეროს მოდერნიზება და ევროპული 

სტანდარტების დანერგვა. თანამშრომლობა ისეთ სფეროებში, როგორიცაა: 

ტრანსპორტი, ენერგეტიკა, გარემოს დაცვა, სოფლის მეურნეობა, ტურიზმი, 

კვლევა და ტექნოლოგიები, დასაქმება და სოციალური პოლიტიკა, ჯანდაცვა, 

განათლება, კულტურა, სამოქალაქო საზოგადოება, რეგიონული განვითარება და 

სხვა.  

ვაჭრობა და ვაჭრობასთან დაკავშირებული საკითხები. ითვალისწინებს 

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი 

ვაჭრობის სივრცის (Deep and Comprehensive Free Trade Area – DC FTA) 

ჩამოყალიბებას. ასოცირების შესახებ შეთანხმებაში ვაჭრობასთან დაკავშირებული 

საკითხების განხორციელება ქმნის ევროკავშირის შიდა ბაზარზე საქართველოს 

ეტაპობრივი ეკონომიკური ინტეგრაციის რეალურ მექანიზმს.  

დარგობრივი თანამშრომლობის ნაწილში, ასოცირების შეთანხმება გულისხმობს 

საქართველოსა და ევროკავშირის თანამშრომლობას შემდეგ ოცდასამ სფეროში: 1) 

ტრანსპორტი; 2) ენერგეტიკა; 3) გარემოს დაცვა; 4) კლიმატთან დაკავშირებული 

ქმედებები; 5) სამრეწველო საწარმოების პოლიტიკა და სამთო-მოპოვებითი 

საქმიანობა; 6) კორპორაციული მმართველობა, კორპორაციული სამართალი, ბუ-

ღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი; 7) ფინანსური მომსახურება; 8) საინფორმაციო 

საზოგადოება; 9) ტურიზმი; 10) სოფლის მეურნეობა და მისი განვითარება; 11) მე 

თევზეობა და საზღვაო მმართველობა; 12) კვლევის, ტექნოლოგიების განვითარება 

და დემონსტრირება; 13) მომხმარებელთა პოლიტიკა; 14) დასაქმება, სოციალური 

პოლიტიკა და თანაბარი შესაძლებლობები; 15) საზოგადოებრივი ჯანდაცვა; 16) 

განათლება, ტრენინგი და ახალგაზრდობა; 17) კულტურის სფეროში თანამშრომ-

ლობა; 18) აუდიო-ვიზუალური და მედია თანამშრომლობა; 19) თანამშრომლობა 
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სპორტისა და ფიზიკური აქტივობის სფეროში; 20) თანამშრომლობა სამოქალაქო 

საზოგადოების სფეროში; 21) რეგიონული განვითარება, თანამშრომლობა საზღ-

ვრისპირა და რეგიონულ დონეზე; 22) სამოქალაქო თავდაცვა; 23) მონაწილეობა 

ევროკავშირის სააგენტოებსა და პროგრამებში.  

მნიშვნელოვანია, რომ კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარება ასოცირების შე-

თანხმების ერთ-ერთი ფუძემდებლური პრინციპია და მასზე მითითება შეთანხმებაში 

ბევრგანაა. მხარეები ადასტურებენ კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარების 

ვალდებულებას, საქართველოს სუვერენიტეტის დაცვით. მზადყოფნას გამოთქვამენ 

ითანამშრომლონ კონფლიქტის შემდგომი რეაბილიტაციისა და საზოგადოებათა 

შერიგების საქმეში „არაღიარებისა და ჩართულობის“ დეკლარირებული პრინციპების 

დაცვით. ამასთან, ითანამშრომლებენ დევნილთა და ლტოლვილთა ღირსეული 

დაბრუნებისათვის, 2008 წლის აგვისტოს „ექვსპუნქტიანი შეთანხმების“ სრული 

აღსრულებისათვის. გააძლიერებენ შეთანხმებულ მუშაობას მოლაპარაკებათა 

არსებული ფორმატის, ჟენევის დიალოგისა და მისი თანამდევი, ადრეული 

რეაგირებისა და პრევენციის მექანიზმების მხარდასაჭერად. 

 

იცით თუ არა, რომ... 

შეთანხმების მიხედვით, ევროპასთან ასოცირების სიკეთეთა ხელმისაწვდომობა 

საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ვრცელდება, რაც გულისხმობს, რომ 

აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე მცხოვრებთათვისაც მხარეები 

(ევროკავშირი და საქართველო) ხელმისაწვდომს ხდიან ასოცირების შეთანხმებით 

და ზოგადად, საქართველოს ევროინტეგრაციით ქვეყნის სხვა მოქალაქეებისთვის 

ხელმისაწვდომ სიკეთეებს. ეს ჩანაწერი ირიბად მიანიშნებს, რომ მესამე მხარე 

საქართველოში ტერიტორიული პრობლემების შექმნით ვერ შეაფერხებს 

საქართველოსა და ევროკავშირის დაახლოებას. ასოცირების შესახებ შეთანხმების 

შესრულების მონიტორინგის მიზნით, შეიქმნა ასოცირების საბჭო (მინისტრების 

დონეზე), ასოცირების კომიტეტი (მინისტრის მოადგილეების დონეზე), რომელიც 

ასოცირების საბჭოს ეხმარება მოვალეობებისა და ფუნქციების შესრულებაში. 

ასოცირების კომიტეტს ეხმარებიან სპეციალურად შექმნილი თემატური 

ქვეკომიტეტები. ქვეკომიტეტები იკრიბებიან საჯარო მოხელეების დონეზე და 
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განიხილავენ კონკრეტულ სფეროსთან დაკავშირებულ საკითხებს. ასოცირების 

შესახებ შეთანხმების თაობაზე აზრთა გაცვლა-გამოცვლის მიზნით, 

ევროპარლამენტისა და საქართველოს პარლამენტის წევრები შექმნიან 

საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტს. საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტს 

შეეძლება, ასოცირების საბჭოსგან მოითხოვოს შესაბამისი ინფორმაცია შეთანხმების 

იმპლემენტაციასთან დაკავშირებით.  

 

საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების  

დღის წესრიგი  

(ASSOCIATION AGENDA)  

 

საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების დღის წესრიგი (Association Agenda) 

წარმოადგენს ასოცირების შესახებ შეთანხმებით აღებული ვალდებულებების პრი-

ორიტეტული საკითხების გეგმას. ამ გეგმით ხდება ასოცირების შესახებ შეთანხმების 

განხორციელებისთვის მომზადება და მისი ეფექტიანი იმპლემენტაციის ხელშეწყო-

ბა. ასოცირების დღის წესრიგი საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების 

ძირითადი განმახორციელებელი ინსტრუმენტია და მოიცავს 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 აღიარებულია და პოზიტიურადაა შეფასებული 

ახალ დღის წესრიგში.  
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ამჟამად საქართველო ასოცირების შეთანხმების განხორციელების აქტიურ ფაზაში 

იმყოფება – მიმდინარეობს საკანონმდებლო და ინსტიტუციური დაახლოება ევრო-

კავშირთან, ინტენსიურად ინერგება ევროპული სტანდარტები სხვადასხვა სფეროში, 

ვითარდება და ღრმავდება დარგობრივი თანამშრომლობა, აქტიურად მიმდინარეობს 

ევროპული პრაქტიკის დამკვიდრება და ურთიერთობების ინტენსიფიკაცია ევ-

როკავშირის 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 ითვა-

ლისწინებს 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, ენერგო ეფექტურობა, გარემოს დაცვა, კლი-

მატი და სამოქალაქო თავდაცვა; 7) მობილობა და ხალხთა შორის კავშირები.  

პრიორიტეტების განხორციელების პროცესში ევროკავშირი მზად არის სოლიდური 

ფინანსური თუ ტექნიკური დახმარება აღმოუჩინოს საქართველოს. ამ მიზნით, ევ-

როკავშირმა შეიმუშავა ახალი მრავალწლიანი ჩარჩო (2017-2020) – Single Support 

Framework, რომელიც ითვალისწინებს ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელე-

ბის მხარდაჭერას მათ შორის, საექსპერტო დახმარებით, საუკეთესო პრაქტიკისა და 

ცოდნის გაზიარებით, საქართველოში შესაბამისი ინსტიტუციების გაძლიერებით და  

 

იცით თუ არა, რომ... 

ოფიციალურად ამოქმედდა საქართველო ევროკავშირის ასოცირების განახლებული 

დღის წესრიგი 2017-2020 წლებისათვის. ახალი დღის წესრიგი უფრო მეტად 

ამბიციურია და საქართველოს აძლევს საშუალებას, რომ 2020 წლამდე 

მაქსიმალურად დაუახლოვდეს ევროკავშირის სტანდარტებს და ნორმებს. 

შესაძლებლობათა განვითარებით. ევროკავშირი ასევე მზად არის შექმნას დახმა-
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რების ახალი ინსტრუმენტები ასოცირების შეთანხმებით და ასოცირების დღის წეს-

რიგით გათვალისწინებული კომპლექსური რეფორმების მხარდასაჭერად.  

უსაფრთხოების სფეროში ევროკავშირთან გაძლიერებული თანამშრომლობის 

შედეგად, ასოცირების ახალ დღის წესრიგში ცალკე პრიორიტეტად იქნა გამოყო-

ფილი ეს მიმართულება. ასოცირების დღის წესრიგში განსაკუთრებული ყურადღება 

ეთმობა კონფლიქტის მშვიდობიან გადაწყვეტას, რომელიც რუსეთის საოკუპაციო 

პოლიტიკის ფონზე საქართველო-ევროკავშირის თანამშრომლობის უცვლელი 

პრიორიტეტია.  

ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება 

(DCFTA)  

ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცე (Deep 

and Comprehensive Free Trade Area) არის ასოცირების შესახებ შეთანხმების 

უმნიშვნელოვანესი ნაწილი, რომელიც საქართველოში წარმოებული პროდუქციისა 

და მომსახურების სექტორისათვის ხსნის ევროკავშირის ბაზარს. ის თავისუფალი 

ვაჭრობის შეთანხმებისგან (Free Trade Agreement) განსხვავებით, გულისხმობს 

როგორც სატარიფო, ასევე არასატარიფო ბარიერების აღმოფხვრას და არეგულირებს 

ვაჭრობასთან დაკავშირებულ საკითხთა ფართო სპექტრს (მაგ., სურსათის 

უვნებლობა, პროდუქციის უსაფრთხოება, კონკურენციის პოლიტიკა, ინტელექტუ-

ალური საკუთრების დაცვა, საბაჟო საკითხები, სახელმწიფო შესყიდვები და სხვა). 

DCFTA გულისხმობს ვაჭრობის სფეროს მარეგულირებელი კანონმდებლობისა და 

ინსტიტუტების ეტაპობრივ დაახლოებას ევროკავშირის შესაბამის რეგულაციებსა და 

ადმინისტრირების მექანიზმებთან.  

 

იცით თუ არა, რომ...  

ასოცირების შეთანხმება ძალაში სრულად 2016 წლის ივლისში შევიდა, ხოლო 

ვაჭრობასთან დაკავშირებული დებულებები, მათ შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი 

თავისუფალი სავაჭრო სივრცის ნაწილი, ამოქმედდა 2014 წლის 1 სექტემბრიდან. 

DCFTA-ს ამოქმედებით, საქართველოში წარმოებულ საქონელს გაეხსნა მსოფლიოს 

უმსხვილესი ბაზარი, რომელიც ამ ეტაპზე 28 ქვეყანას და 508 მილიონზე მეტ 

მომხმარებელს აერთიანებს. ევროკავშირის ბაზარი ასევე ნიშნავს: სტაბილურ ბა-
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ზარს, ღია თამაშის წესებს, დისტრიბუციის გამართულ ქსელს, მზარდ ფასებს სურ-

სათზე, მზარდ მოთხოვნას ნატურალურ პროდუქტებზე.  

DCFTA არეგულირებს შემდეგ სფეროებს:  

საქონლით ვაჭრობა (ტარიფები);  

საქონლის წარმოშობის წესები;  

საბაჟო საკითხები და ვაჭრობის ხელშეწყობა;  

მომსახურებით ვაჭრობა;  

სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ზომები;  

ტექნიკური ბარიერები ვაჭრობაში;  

ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვა. 

საქართველო-ევროკავშირს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭ-

რობის სივრცის ჩამოყალიბება ხელს შეუწყობს: ევროკავშირის ბაზრის მოთხოვ-

ნებთან თავსებადი სავაჭრო სისტემის ფორმირებას; გამჭვირვალე, სტაბილური 

ბიზნესგარემოს ჩამოყალიბებას; საქართველოს საინვესტიციო მიმზიდველობისა და, 

შესაბამისად, უცხოური ინვესტიციების ზრდას; ქვეყნის მდგრად განვითარებასა და 

ბუნებრივი რესურსების რაციონალურად გამოყენებას; ახალი საწარმოებისა და 

საექსპორტო პროდუქციის შექმნას; ადგილობრივი წარმოების მასშტაბების ზრდის 

კვალობაზე ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას; ქართული პროდუქციის 

საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირებასა და გაფართოებას; ქართველი ექს-

პორტიორებისთვის ექსპორტთან დაკავშირებული ხარჯის შემცირებას; ქართველი 

მომხმარებლისთვის უსაფრთხო და უვნებელი პროდუქტის მიწოდებას; ინტელექ-

ტუალური საკუთრების უფლების დაცვას; სახელმწიფო ადმინისტრირების ორგა-

ნოების განვითარებას, ევროპული საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად. ზოგადად, 

ეკონომიკური ზრდის სტიმულირებასა და ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას. 

სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ზომებისა და ვაჭრობაში ტექნიკური ბარი-

ერების მხრივ განხორციელებული რეფორმების შედეგად, ხელი შეეწყობა ქარ თული 

სასოფლო-სამეურნეო და ინდუსტრიული პროდუქციის თავისუფალ განთავსებას 

ევროკავშირის ბაზარზე და ამასთან, ადგილობრივ ბაზარზე უვნებელი და 

უსაფრთხო პროდუქტის მიწოდებას. მოლაპარაკებების პროცესში ქართულმა მხარემ 

მიაღწია უპრეცედენტო შეთანხმებას ევროკავშირთან სატარიფო ლიბერალიზაციის 
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კუთხით. შეთანხმების ძალაში შესვლისთანავე ქართული წარმოშობის ყველა 

პროდუქტი (ნივრის გარდა, რომელზეც იმოქმედებს რაოდენობრივი შეზღუდვა), 

გათავისუფლდება საბაჟო ტარიფისგან ევროკავშირის ბაზარზე იმპორტისას.  

საქონლით თავისუფალი (უტარიფო და ტექნიკური შეზღუდვებისგან თავისუფალი) 

ვაჭრობა ხელს შეუწყობს საქართველოში წარმოებული პროდუქციის საექსპორტო 

პოტენციალის ზრდას ევროკავშირის ქვეყნებში და, შესაბამისად, ეკონომიკურ 

ზრდას საქართველოში. მსგავსი პროგნოზის საშუალებას იძლევა ევროკავშირსა და 

საქართველოს შორის არსებული სავაჭრო ურთიერთობის დინამიკაც, რომლის 

მიხედვით, საქართველოდან ევროკავშირში ექსპორტი ყოველწლიურად იზრდება.  
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