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ის ტო რი უ ლი კონ ტექ ს ტი

ევ რა ზი უ ლი სა ბა ჟო კავ ში რის ის ტო რია 1995 წლი დან იწყე ბა, რო დე საც რუ სეთ მა  ხე ლი მო ა წე რა შე თან ხ მე
ბას სა ბა ჟო კავ ში რის შექ მ ნა ზე ბე ლა რუს თან და ყა ზა ხეთ თან და მოგ ვი ა ნე ბით, 1997 წელს, მათ ტა ჯი კე თიც 
შე უ ერ თ და. 2000 წელს ქვე ყა ნა თა ეს ჯგუ ფი სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ად – ევ რა ზი ის ეკო ნო მი კურ თა ნა
მე გობ რო ბად გარ და იქ მ ნა. და მო უ კი დე ბელ სა ხელ მ წი ფო თა თა ნა მე გობ რო ბის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ევ რა ზი ის 
ეკო ნო მი კუ რი თა ნა მე გობ რო ბა ავალ დე ბუ ლებს  ხელ მომ წე რებს მო ახ დი ნონ რა ტი ფი ცი რე ბუ ლი ვალ დე ბუ
ლე ბე ბის  უპი რო ბო შეს რუ ლე ბა; ამა ვე დროს შე იქ მ ნა მუდ მივ მოქ მე დი აღ მას რუ ლე ბე ლი სა ერ თა შო რი სო 
საბ ჭო და და გეგ მი ლია  სპე ცი ა ლუ რი სა სა მარ თ ლოს შექ მ ნა და ვე ბის გა დაწყ ვე ტის პრო ცე სის გა სა უმ ჯო ბეს
ბ ლად. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია აღი ნიშ ნოს, რომ გა ერ თი ა ნე ბის მო მა ვალ ცენ ტ რად რუ სე თი გა ნი ხი ლე ბო და. თუმ
ცა, სა ბო ლო ოდ, ჩა ფიქ რე ბუ ლი სა ვაჭ რო და სა ბა ჟო ინ ტეგ რა ცია შეზღუ დუ ლი აღ მოჩ ნ და, ვი ნა ი დან ევ რა
ზი ის ეკო ნო მი კუ რი თა ნა მე გობ რო ბის წევ რი სა ხელ მ წი ფო ე ბი სპე ცი ა ლურ სა ვაჭ რო რე ჟი მებს და კვო ტებს 
მა ინც იყე ნებ დ ნენ. სწო რედ ამი ტომ გაჩ ნ და სა ერ თო სა ბა ჟო კავ ში რის შექ მ ნის იდე ა. შე თან ხ მე ბას სა ბა ჟო 
კავ ში რის შექ მ ნა ზე ხე ლი 2007 წლის ოქ ტომ ბერ ში მო ე წე რა. სამ მა წევ რ მა სა ბა ჟო კავ ში რის კო მი სია ჩა მო ა
ყა ლი ბა, ხო ლო ამ კავ ში რის მთა ვა რი დო კუ მენ ტი – სა ბა ჟო კავ ში რის კო დექ სი – ძა ლა ში 2010 წლის ივ ლის ში 
შე ვი და. 2011 წლის ივ ლის ში გა კეთ და გან ცხა დე ბა  წევრ ქვეყ ნებს შო რის სა საზღ ვ რო კონ ტ რო ლის გა უქ მე
ბის შე სა ხებ [1].

2012 წლის იან ვ რის თ ვის, სა ბა ჟო კავ ში რი უფ რო ღრმად ინ ტეგ რი რე ბულ სივ რ ცედ გარ და იქ მ ნა და იგი სა
ერ თო ეკო ნო მი კურ სივ რ ცეს წარ მო ად გენს. კავ ში რის ოფი ცი ა ლუ რი სა ხელ წო დე ბა – ევ რა ზი უ ლი სა ბა ჟო 
კავ ში რი ევ რა ზი ის ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის ფარ გ ლებ ში, მარ თა ლია თით ქოს ამ კავ შირს ეკო ნო მი კურ 
დატ ვირ თ ვას ანი ჭებს, მაგ რამ ყვე ლა თან ხ მ დე ბა, რომ მი სი მთა ვა რი მი ზა ნი პო ლი ტი კუ რი ა. ამ მო საზ რე ბას 
ამ ყა რებს ევ რა ზი ის ეკო ნო მი კუ რი კავ ში რის კომ პე ტენ ცი ის რო გორც არ სე ბუ ლი, ასე ვე მო მა ვა ლი სფე რო ე
ბი. კავ ში რი შემ დე გი მიზ ნე ბის მიღ წე ვას ისა ხავს:

1.  წევრ სა ხელ მ წი ფო ებს შო რის თავ დაც ვის სფე რო ში თა ნამ შ რომ ლო ბა კო ლექ ტი უ რი უსაფ რ თხო ე ბის ხელ
შეკ რუ ლე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის სა ფუძ ველ ზე. სა ერ თო ძა ლო ვა ნი უწყე ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში და კონ ფ ლიქ
ტე ბის მო საგ ვა რებ ლად. კავ ში რის თავ დაც ვის ცენ ტ რი არის მოს კო ვი. 

2. სა ერ თო პარ ლა მენ ტი სა და აღ მას რუ ლე ბე ლი ორ გა ნო ე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა;
3. 2022 წლის თ ვის სა ერ თო ვა ლუ ტის (სავარაუდოდ, რუ სუ ლი რუბ ლის) შე მო ღე ბა;
4. სა გა რეო პო ლი ტი კის კო ორ დი ნი რე ბა რუ სე თის ფე დე რა ცი ას თან;
5. სა ერ თო სა გან მა ნათ ლებ ლო სივ რ ცის შექ მ ნა;
6. სა ერ თო სა ბან კო სივ რ ცის შექ მ ნა;
7. სა ერ თო სა ბა ჟო და ეკო ნო მი კუ რი სივ რ ცის შექ მ ნა.
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ევ რა ზი უ ლი სა ბა ჟო კავ ში რი, სა ერ თო ეკო ნო მი კუ რი სივ რ ცის კონ ცეფ ცი ას თან ერ თად, 2015 წლის 1 იან
ვარს შე ვა ძა ლა ში [1]. კავ შირ მა უკ ვე შე მო ი ღო სა ერ თო სა გა რეო სა ვაჭ რო ტა რი ფე ბი [2], ხო ლო  საზღ ვ
რებ ზე კონ ტ რო ლი ჯერ ბე ლა რუს სა და რუ სეთს, ხო ლო შემ დეგ რუ სეთ სა და ყა ზა ხეთს შო რის გა უქ მ და. 
ამის შე დე გად ბე ლა რუ სის და რუ სე თის სა გა რეო სა ვაჭ რო ტა რი ფე ბი ოდ ნავ შემ ცირ და, ხო ლო ყა ზა ხე თი სა 
მკვეთ რად გა ი ზარ და. გარ და ამი სა, ევ რა ზი ულ მა სა ბა ჟო კავ შირ მა გან საზღ ვ რა სა ნი ტა რულ და ფი ტო სა
ნი ტა რულ ღო ნის ძი ე ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი წე სე ბი ამ სა მი ქვეყ ნის ექ ს პორ ტი სა და იმ პორ ტი სათ ვის [3].

საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის შემ დეგ, ახ ლად აღ მო ცე ნე ბუ ლი და მო უ კი დე ბე ლი ქვეყ ნე ბის რე ინ ტეგ რა ცი ის
თ ვის რი გი ინი ცი ა ტი ვე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა და იწყო. თუმ ცა, მათ გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ით ვ ლე ბა, რომ ევ რა
ზი უ ლი სა ბა ჟო კავ ში რი უფ რო მყარ  ინ ს ტი ტუ ცი ურ სტრუქ ტუ რას ეფუძ ნე ბა, რო მე ლიც შე სა ბა მი სო ბა შია 
მსოფ ლიო სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა ცი ის რე ჟიმ სა და თა ნა მედ რო ვე ინ ს ტი ტუ ცი ურ ნორ მებ თან. გარ და ამი სა, ძი
რი თა დი აქ ცენ ტი კავ ში რის ეკო ნო მი კურ სარ გე ბელ ზე კეთ დე ბა, ვიდ რე „საერთო ღი რე ბუ ლე ბებ სა და ის
ტო რი ა ზე”, რო გორც ეს წი ნა ინი ცი ა ტი ვე ბის შემ თხ ვე ვა ში იყო. ევ რა ზი უ ლი სა ბა ჟო კავ ში რის სტრუქ ტუ რა 
ევ რო კავ ში რის მო დე ლის მი ხედ ვით არის აგე ბუ ლი და ევ რო პის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კის სა მოქ მე დო გეგ მის 
ალ ტერ ნა ტი ვას წარ მო ად გენს [1]. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ აქ ცენ ტი წევ რი სა ხელ მ წი ფო ე ბის მდგრად ეკო ნო
მი კურ სარ გე ბელ ზე კეთ დე ბა, სა ბა ჟო კავ ში რის ეკო ნო მი კუ რი შე დე გე ბი სა ეჭ ვოა და ბევ რი მკვლევ რის თ ვის 
სა კა მა თო ა.

ევ რა ზი ის სა ბა ჟო კავ ში რის ეკო ნო მი კუ რი ას პექ ტე ბი
ჩვე ნი ორ გა ნი ზა ცი ის, ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის კვლე ვის ცენ ტ რის, პრო ფი ლი დან გა მომ დი ნა რე, ყუ რადღე
ბას ევ რა ზი უ ლი სა ბა ჟო კავ ში რის ეკო ნო მი კურ ას პექ ტებ ზე გა ვა მახ ვი ლებთ. დღეს, ევ რა ზი უ ლი კავ ში რის 
მომ ხ რე ე ბი ხაზს უს ვა მენ წევ რო ბის ეკო ნო მი კურ სარ გე ბელს, ანუ იმ სარ გე ბელს, რო მელ საც რუ სე თის ბა
ზა რი მო უ ტანს სა ქარ თ ვე ლოს პრო დუქ ცი ას მზარ დი სა ექ ს პორ ტო პო ტენ ცი ა ლი სა და შე სა ბა მი სად, ეკო ნო
მი კუ რი გან ვი თა რე ბის თვალ საზ რი სით. ჩვენ დე ტა ლუ რად გა ვა ა ნა ლი ზებთ ამ მო ლო დი ნებ სა და რე ა ლურ 
პერ ს პექ ტი ვებს:

დღე ი სათ ვის, ევ რა ზი უ ლი სა ბა ჟო კავ ში რი სა მი ქვეყ ნის – ბე ლა რუ სის, ყა ზა ხე თი სა და რუ სე თის – ეკო ნო
მი კუ რი ინ ტეგ რა ცი ა ა. რო გორც აღი ნიშ ნა, ეს კავ ში რი ით ვა ლის წი ნებს „წევრ სა ხელ მ წი ფო ებს შო რის სა

ექ ს პორ ტო გა და სა ხა დე ბი სა და ეკო ნო მი კუ რი შეზღუდ ვე ბის გან თა ვი სუ ფალ სა ერ თო სა ბა ჟო სივ რ ცის” 

შექ მ ნას. თუმ ცა, „წევრ სა ხელ მ წი ფო ებს, სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში, შე უძ ლი ათ გა მო ი ყე ნონ სა გან გე ბო 

დამ ცა ვი, ან ტი დემ პინ გუ რი და სა კომ პენ სა ციო ღო ნის ძი ე ბე ბი.” ეს კი იმას ნიშ ნავს, რომ მი უ ხე და ვად 
მიღ წე ვე ბი სა და გა ფარ თო ე ბი სა, ეს კავ ში რი ჯერ  ჯე რო ბით არ არის რე ა ლუ რად ჭეშ მა რი ტი სა ბა ჟო კავ ში
რი, ვი ნა ი დან მი სი წევ რე ბი კვლავ იყე ნე ბენ პრო ტექ ცი ო ნის ტულ ბა რი ე რებს და წე სე ბი დან გა მო ნაკ ლი სებს 
უშ ვე ბენ  [3].
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სა გუ ლის ხ მო ა, რომ სა ქარ თ ვე ლო ჯერ კი დევ და მო უ კი დე ბელ სა ხელ მ წი ფო თა თა ნა მე გობ რო ბის (დსთ) წევ რი 
იყო (ქვეყანამ დსთ ოფი ცი ა ლუ რად 2008 წლის ომის შემ დეგ და ტო ვა), რო დე საც რუ სეთ მა მის წი ნა აღ მ დეგ, 
2006 წელს, ეკო ნო მი კუ რი ემ ბარ გო და ა წე სა. მე ტიც, ეს ემ ბარ გო რუ სეთ მა სურ სა თის უვ ნებ ლო ბის ზო მებს 
და უ კავ ში რა. ეს კარ გი მა გა ლი თია იმის გა სათ ვით ც ნო ბი ე რებ ლად, რომ ევ რა ზი უ ლი კავ ში რის წევ რო ბა არ 
არის იმის გა რან ტი ა, რომ ქარ თუ ლი პრო დუქ ცია არ აღ მოჩ ნ დე ბა „საგანგებო დამ ცა ვი” სან ქ ცი ე ბის ქვეშ, რო
გორც ეს კავ ში რის დო კუ მენ ტ ში წე რი ა. გარ და ამი სა, მიგ ვაჩ ნი ა, რომ ამ ტი პის გა მო ნაკ ლი სე ბი სწო რედ ისე
თი ქვეყ ნე ბის თ ვის არის გან საზღ ვ რუ ლი, რო გო რიც სა ქარ თ ვე ლო ა. ამ ვა რა უდს ამ ყა რებს ის ფაქ ტიც, რომ 
სა ბა ჟო კავ ში რის კო მი სი ა ში, რომ ლის ფუნ ქ ცი აც ევ რა ზი ულ სა ბა ჟო კავ შირ ში გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა ა, 
ხმე ბი ისეა გა ნა წი ლე ბუ ლი, რომ რუ სეთს ხმა თა 57%, ხო ლო ბე ლა ურ ს სა და ყა ზა ხეთს, თი თო ე ულს,  21.5% 
აქვს მი ნი ჭე ბუ ლი. ეს იმას ნიშ ნავს, რომ ფორ მა ლუ რად, რუ სეთს ყო ველ თ ვის მო უხ დე ბა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მი ნი მუმ ერთ სხვა წევ რ თან შე თან ხ მე ბა, თუმ ცა ბე ლა რუს მა და ყა ზა ხეთ მა ერ თობ ლი ვა დაც რომ იმოქ მე დონ, 
მა თი ხმე ბი რუ სე თი სას მა ინც ვერ გა და წო ნის. სხვა სიტყ ვე ბით თუ ვიტყ ვით, რუ სე თის თ ვის ევ რა ზი უ ლი სა ბა
ჟო კავ ში რი არის პოს ტ  საბ ჭო თა სივ რ ცის რე ინ ტეგ რა ცი ის სა შუ ა ლე ბა, მათ შო რის იმ ქვეყ ნე ბის, რომ ლე ბიც 
ევ რო კავ ში რის აღ მო სავ ლეთ პარ ტ ნი ო რო ბის პროგ რა მა ში ხვდე ბი ან [2]. ამას ადას ტუ რებს ის ფაქ ტიც, რომ 
ევ რა ზი უ ლი სა ბა ჟო კავ ში რის წევ რო ბა რა ი მე პო ლი ტი კურ პი რო ბებს არ აყე ნებს: ყვე ლა პოს ტ  საბ ჭო თა ქვე
ყა ნას, მა თი პო ლი ტი კუ რი რე ჟი მე ბის მი უ ხე და ვად, შე უძ ლია სა ბა ჟო კავ შირ ში გა წევ რი ა ნე ბა.

2010დან 2011 წლამ დე, ვაჭ რო ბა სამ წევრ სა ხელ მ წი ფოს შო რის (რუსეთი, ყა ზა ხე თი და ბე ლა რუ სი) მნიშ
ვ ნე ლოვ ნად გა ი ზარ და. თუმ ცა, ეს ზრდა ძი რი თა დად ორ წამ ყ ვან ეკო ნო მი კა ზე – ყა ზა ხეთ სა და რუ სეთ ზე 
– აისა ხა. ყა ზა ხე თის იმ პორ ტ მა, 2009 წლი დან 2011 წლამ დე, ორ  მე სა მედ ზე მე ტით მო ი მა ტა, ხო ლო ექ ს
პორ ტი, ამა ვე პე რი ოდ ში, გა ორ მაგ და. ეს ზრდა შე იძ ლე ბა, ნა წი ლობ რივ, გლო ბა ლუ რი კრი ზი სის შემ დეგ 
პოს ტ  კ რი ზი სუ ლი გა ჯან სა ღე ბით აიხ ს ნას [3]. თუმ ცა, მიგ ვაჩ ნი ა, რომ ამ ორი ცენ ტ რა ლუ რი ეკო ნო მი კის 
სი დი დი სა და სიძ ლი ე რის გათ ვა ლის წი ნე ბით, შე საძ ლე ბე ლია სა ქარ თ ვე ლო არ აღ მოჩ ნ დეს იმ ბე ნე ფი ცი არ თა 
შო რის, რომ ლებ საც კავ ში რი სარ გე ბელს მო უ ტანს. ევ რო პის რე კონ ს ტ რუქ ცი ი სა და გან ვი თა რე ბის ბან კის 
თა ნახ მად, სა ბა ჟო კავ ში რი, რო გორც ჩანს, მხო ლოდ რუ სე თის თ ვის აღ მოჩ ნ და ხელ საყ რე ლი ტა რი ფებ თან 
და კავ ში რე ბუ ლი ახა ლი სა ვაჭ რო ნა კა დე ბის შექ მ ნით [4].

გარ და ამი სა, სა ქარ თ ვე ლოს მო უ წევს შე ღა ვა თე ბის მი ნი ჭე ბა რუ სე თი დან და სხვა წევ რი სა ხელ მ წი ფო ე
ბი დან პრო დუქ ცი ის იმ პორ ტის თ ვის, რო მელ თა უმე ტე სო ბაც ქვე ყა ნა ში ახ ლა თურ ქე თი დან და ჩი ნე თი დან 
შე მო დის. შე დე გად ეს სა ქარ თ ვე ლო ში კონ კუ რენ ცი ას და ა მა ხინ ჯებს, რა საც ფა სე ბის მა ტე ბა და ხელ მი საწ
ვ დო მი პრო დუქ ცი ის ხა რის ხის გა უ ა რე სე ბა მოყ ვე ბა. იმ პრო დუქ ტე ბის ფა სე ბი, რომ ლე ბიც არა წევ რი ქვეყ
ნე ბი დან შე მო ვა, შე საძ ლოა არა ა დეკ ვა ტუ რად გაძ ვირ დეს გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სა ბა ჟო რე ჟი მე ბის გა მო. აქე დან 
გა მომ დი ნა რე, შე იძ ლე ბა საბ ჭო თა კავ ში რის დროს არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბის მსგავს სი ტუ ა ცი ა ში აღ მოვ ჩ ნ დეთ, 
რო დე საც სა ქარ თ ვე ლოს მო სახ ლე ო ბას არ ჩე ვა ნი ექ ნე ბა  რუ სე თი სა და ევ რა ზი უ ლი კავ ში რის სხვა წევ რი 
ქვეყ ნე ბი დან იმ პორ ტი რე ბულ პრო დუქ ცი ა სა და და ნარ ჩე ნი ქვეყ ნე ბი დან იმ პორ ტი რე ბულ ძვი რადღი რე ბულ 
პრო დუქ ცი ას შო რის. 
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ასე თი პერ ს პექ ტი ვა შე საძ ლოა ვინ მეს არა რე ა ლუ რი მო ეჩ ვე ნოს 21ე სა უ კუ ნე ში, გან სა კუთ რე ბით იმის გათ
ვა ლის წი ნე ბით, რომ სა ქარ თ ვე ლო ცა და რუ სე თიც მსოფ ლიო სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რე ბი არი ან. თუმ
ცა, ამის ნა თე ლი მა გა ლი თია ბე ლა რუ სის და ყა ზა ხე თის შემ თხ ვე ვე ბი – კავ ში რის მოთხოვ ნე ბი დან გა მომ
დი ნა რე ამ ქვეყ ნებ მა ავ ტო მო ბი ლე ბის იმ პორ ტ ზე ტა რი ფე ბი 5დან 15%მდე გა ზარ დეს, რის შე დე გა დაც ამ 
ქვეყ ნებ ში უფ რო მე ტი რუ სეთ ში დამ ზა დე ბუ ლი ავ ტო მო ბი ლის შეს ყიდ ვა მოხ და, ვიდ რე ად რე ხდე ბო და. ეს 
პერ ს პექ ტი ვა არც ისე თი არა რე ა ლუ რი ჩანს, თუ კავ ში რის რე გუ ლა ცი ებს გა დავ ხე დავთ:

„კავშირის წევ რე ბი მე სა მე ქვეყ ნებ თან ვაჭ რო ბა ში ერ თ სა და იმა ვე წე სებ სა და რე გუ ლა ცი ებს იყე ნე ბენ.”

წევრ სა ხელ მ წი ფო ებს შო რის სა ვაჭ რო ნა კა დე ბის ანა ლიზ მა, რო მე ლიც ევ რო პის რე კონ ს ტ რუქ ცი ი სა და 
გან ვი თა რე ბის ბან კ მა გა ა კე თა, აჩ ვე ნა, რომ სა ტა რი ფო პო ლი ტი კამ საკ მა ოდ უმ ნიშ ვ ნე ლო გავ ლე ნა მო ახ
დი ნა სა ბა ჟო კავ ში რის წევრ სა ხელ მ წი ფო ებს შო რის სა ვაჭ რო ნა კა დებ ზე. სხვა სა ვაჭ რო პარ ტ ნი ო რებ თან 
ურ თი ერ თო ბებ ში ტა რი ფე ბის გაზ რ დამ კი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი უარ ყო ფი თი გავ ლე ნა იქო ნია სა ბა ჟო კავ ში რის 
წევ რებ სა და სხვა სა ვაჭ რო პარ ტ ნი ო რებს შო რის ვაჭ რო ბა ზე. ეს უარ ყო ფი თი გავ ლე ნა გან სა კუთ რე ბით 
თვალ ში სა ცე მი იყო ჩი ნეთ თან ვაჭ რო ბა ზე და შე და რე ბით ნაკ ლე ბად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ევ რო კავ ში რის ქვეყ
ნებ თან მი მარ თე ბა ში [4] [5]. ამ რი გად, სა ბა ჟო კავ ში რი იწ ვევს ვაჭ რო ბის გარ კ ვე ულ შეზღუდ ვას, რაც არც 
ეკო ნო მი კუ რად და არც პო ლი ტი კუ რი მომ გე ბი ა ნი არ არის.

აზერ ბა ი ჯა ნის ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი გან ვი თა რე ბის ცენ ტ რის აზ რით, მი უ ხე და ვად ეკო ნო მი კუ რი 
სარ გებ ლი სა, რო მე ლიც შე საძ ლოა აზერ ბა ი ჯან მა ევ რა ზი ის სა ბა ჟო კავ ში რის გან მი ი ღოს, ამ კავ შირ ში გა
წევ რი ა ნე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვან არა ხელ საყ რელ პო ლი ტი კურ და ეკო ნო მი კურ ფაქ ტო რებ თან არის და კავ ში რე ბუ
ლი. მკვლევ რე ბის აზ რით, აზერ ბა ი ჯა ნის მთავ რო ბას ტა რი ფე ბის და წე ვა და სა ვაჭ რო ბა რი ე რე ბის გა უქ მე ბა 
ევ რა ზი ულ სა ბა ჟო კავ შირ ში გა უ წევ რი ა ნებ ლა დაც შე უძ ლი ა, რაც სა გა რეო ვაჭ რო ბას წა ა ხა ლი სებს  და ისე
თი ვე ეკო ნო მი კურ სარ გე ბელს მო უ ტანს ქვე ყა ნას. ამა ვე დროს, ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი გან ვი თა რე
ბის ცენ ტ რის ექ ს პერ ტე ბი იმა საც აღ ნიშ ნა ვენ, რომ რუ სეთს აზერ ბა ი ჯან ზე ზე მოქ მე დე ბის მძლავ რი პო ლი
ტი კუ რი ბერ კე ტი აქვს, გან სა კუთ რე ბით რუ სეთ ში აზერ ბა ი ჯა ნის მო ქა ლა ქე ე ბის თ ვის (არაოფიციალურად, 
თით ქ მის 2 მი ლი ო ნი) მუ შა ო ბის და ბიზ ნე სის კე თე ბის აკ რ ძალ ვის სა ხით. ეს ბერ კე ტი რუ სეთ მა შე იძ ლე ბა 
გა მო ი ყე ნოს აზერ ბა ი ჯა ნის კავ შირ ში იძუ ლე ბით გა წევ რი ა ნე ბის მიზ ნით. ასეთ შემ თხ ვე ვა ში, ქვე ყა ნა, შე საძ
ლო ა, ევ რო კავ შირ სა და თურ ქეთ თან სა ვაჭ რო კავ ში რე ბის და კარ გ ვის საფ რ თხის წი ნა შე აღ მოჩ ნ დეს, გან სა
კუთ რე ბით ენერ გო რე სურ სე ბის სფე რო ში [6] [7]. ექ ს პერ ტებს მი აჩ ნი ათ, რომ სომ ხე თიც აიძუ ლეს, თან ხ მო ბა 
გა მო ეთ ქ ვა კავ შირ ში გა წევ რი ა ნე ბა ზე. ამ სა კითხს  ქვე ვით უფ რო ვრცლად გან ვი ხი ლავთ.
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ევ რა ზი უ ლი სა ბა ჟო კავ ში რის შე და რე ბა 
სხვა პრე ფე რენ ცი ულ სა ვაჭ რო რე ჟი მებ თან
ევ რა ზი ულ სა ბა ჟო კავ შირ ში გა წევ რი ა ნე ბით, სა ქარ თ ვე ლოს მო უ წევს უარის თქმა იმ პრე ფე რენ ცი ებ ზე, 
რომ ლე ბიც მას მი ნი ჭე ბუ ლი აქვს მსოფ ლიო ბაზ რებ ზე,  ან იმათ ზე, რომ ლებ საც მო მა ვალ ში მო ი პო ვებს. 
მა გა ლი თად, ღრმა და ყოვ ლის მომ ც ვე ლი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის სა ხით. წევ რი ქვეყ ნე ბის 
თა ნა ბარ პი რო ბებ ში ჩა ყე ნე ბა ევ რა ზი უ ლი სა ბა ჟო კავ ში რის მოთხოვ ნაა და ამავ დ რო უ ლად, ევ რო კავ ში რის 
წი ნა პი რო ბა. ამ რი გად, სა ბა ჟო კავ ში რის წევ რო ბა ევ რო ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცესს არ შე ე სა ბა მე ბა.

ვი ნა ი დან ყუ რადღე ბას ეკო ნო მი კურ მი ზან შე წო ნი ლე ბა ზე ვა მახ ვი ლებთ, ქვე მოთ მოკ ლედ მი მო ვი ხი ლავთ იმ 
პრე ფე რენ ცი ულ სა ვაჭ რო რე ჟი მებს, რომ ლე ბი თაც სა ქარ თ ვე ლო ამ ჟა მად სარ გებ ლობს [8] და რომ ლებ საც, 
ევ რა ზი ის სა ბა ჟო კავ შირ ში გა წევ რი ა ნე ბით, შე იძ ლე ბა საფ რ თხე და ე მუქ როს.

1. უპი რა ტე სი ხელ შეწყო ბის რე ჟი მი

სა ქარ თ ვე ლოს სა ვაჭ რო პარ ტ ნი ო რე ბის უმე ტე სო ბა მსოფ ლიო სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რია და ამი ტომ, 
სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბე ბი ამ 153 ქვე ყა ნას თან უპი რა ტე სი ხელ შეწყო ბის რე ჟი მის პრინ ცი პებს ემ ყა რე ბა. ეს 
ნიშ ნავს, რომ ქვეყ ნებ მა, რომ ლებ ზეც ეს რე ჟი მი ვრცელ დე ბა, უნ და მი ი ღონ თა ნა ბა რი სა ა ვაჭ რო უპი რა ტე
სო ბე ბი და არ უნ და ჰქონ დეთ დის კ რი მი ნა ცი უ ლი მიდ გო მა ვაჭ რო ბა ში. თუმ ცა უპი რა ტე სი ხელ შეწყო ბის 
რე ჟი მი უშ ვებს გა მო ნაკ ლი სებს სა ბა ჟო კავ ში რის შექ მ ნის ან თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის / რე გი ო ნუ ლი ვაჭ რო ბის 
ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის შემ თხ ვე ვა ში. ეს კი ნიშ ნავს, რომ ევ რა ზი უ ლი სა ბა ჟო კავ ში რი, რო გორც ამ ნაშ რომ შია 
გან ხი ლუ ლი, შე ე სა ბა მე ბა მსოფ ლიო სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა ცი ის სტან დარ ტებს.

2. პრე ფე რენ ცი ა თა გან ზო გა დე ბუ ლი სის ტე მა (GSP)

ამ შე ღა ვა თის მთა ვა რი იდე ა ა, რომ გან ვი თა რე ბულ მა ქვეყ ნებ მა ხე ლი შე უწყონ ექ ს პორ ტის ზრდას გან ვი თა
რე ბა დი ქვეყ ნე ბი დან. პრე ფე რენ ცი ა თა გან ზო გა დე ბუ ლი სის ტე მის (GSP) არ სი მდგო მა რე ობს ბე ნე ფი ცი ა რი 
ქვეყ ნე ბის თ ვის და ბა ლი სა იმ პორ ტო ტა რი ფე ბის და წე სე ბა ში, რაც გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებს გან ვი თა რე ბუ ლი 
ქვეყ ნე ბის ბაზ რებ ზე შეღ წე ვას გა უ ად ვი ლებს. პრე ფე რენ ცი ა თა გან ზო გა დე ბუ ლი სის ტე მა სა ქარ თ ვე ლოს 
შემ დეგ მა ქვეყ ნებ მა და ქვე ყა ნა თა ჯგუ ფებ მა მი ა ნი ჭეს: ევ რო კავ ში რი, აშშ, იაპო ნი ა, კა ნა და, შვე ი ცა რია და 
ნორ ვე გი ა. აშ შ ის პრე ფე რენ ცი უ ლი სქე მა პრო დუქ ტ თა ვრცელ ჩა მო ნათ ვალს მო ი ცავს, მათ შო რის სა ქარ
თ ვე ლოს ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვან სა ექ ს პორ ტო პრო დუქ ტებს, რო გო რე ბი ცაა კა კა ლი, ჩი რი, მი ნე რა ლუ რი 
წყლე ბი, ზო გი ერ თი სა ხე ო ბის ღვი ნო, სპი ლენ ძი, ფე რო შე ნად ნო ბე ბი და სხვა.   
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3. პრე ფე რენ ცი ა თა გან ზო გა დე ბუ ლი სის ტე მა – (GSP +)

2005 წლი დან სა ქარ თ ვე ლო სარ გებ ლობს პრე ფე რენ ცი ა თა გან ზო გა დე ბუ ლი სის ტე მის ახა ლი სქე მით – პრე
ფე რენ ცი ა თა გან ზო გა დე ბუ ლი სის ტე მა – (GSP +). თუ GSPის შემ თხ ვე ვა ში, პრე ფე რენ ცი ე ბის სქე მა 3,300 
და სა ხე ლე ბის პრო დუქტს მო ი ცავ და, რო მელ თა იმ პორ ტი ევ რო კავ შირ ში სა ბა ჟო ტა რი ფე ბის გან თა ვი სუფ
ლ დე ბო და, GSP+ ფა რავს 7,200 და სა ხე ლე ბის ქარ თულ პრო დუქტს, რომ ლე ბიც ნუ ლო ვა ნი სა ბა ჟო გა ნაკ ვე
თით შე იძ ლე ბა მოხ ვ დეს ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე. ეს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯია სა ქარ თ ვე ლოს ექ ს პორ ტის 
ხელ შეწყო ბის თვალ საზ რი სით. 

4. თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბა

სა ქარ თ ვე ლოს თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი გა ფორ მე ბუ ლი აქვს დსთის წევრ ქვეყ ნებ თან 
(რუსეთის ჩათ ვ ლით) და თურ ქეთ თან. 1994 წლი დან სა ქარ თ ვე ლო სარ გებ ლობს თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის რე
ჟი მე ბით დსთის ქვეყ ნებ თან, რაც ნიშ ნავს იმას, რომ სა ქო ნე ლი და მომ სა ხუ რე ბა არ იბეგ რე ბა იმ პორ ტ ზე 
სა ბა ჟო გა და სა ხა დე ბით. ამი ტომ, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ იმ შე ღა ვა თე ბით, რომ ლებ საც ევ რა ზი ის სა ბა ჟო 
კავ ში რი მის წევ რებს ვაჭ რო ბას თან და კავ ში რე ბით სთა ვა ზობს, სა ქარ თ ვე ლო უკ ვე მეტ  ნაკ ლე ბად სარ გებ
ლობს. თუმ ცა, რო გორც უკ ვე აღ ვ ნიშ ნეთ, 2006 წელს, რუ სეთ მა, თა ვი სუ ფა ლი სა ვაჭ რო რე ჟი მის მი უ ხე და
ვად, სა ქარ თ ვე ლოს პრო დუქ ტებ ზე ემ ბარ გო მა ინც და ა წე სა, რო მე ლიც ნა წი ლობ რივ 2013 წელს მო იხ ს ნა.  

თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბა თურ ქეთ თან 2008 წელს გა ფორ მ და. სრუ ლად გა უქ მ და სა ბა ჟო მო
საკ რებ ლე ბი სამ რეწ ვე ლო პრო დუქ ტე ბის იმ პორ ტ ზე, ხო ლო ორი ვე ქვეყ ნის სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო პრო დუქ
ცი ა ზე სა გან გე ბო გა მო ნაკ ლი სე ბი და წეს და.

ევ რა ზი ის სა ბა ჟო კავ შირ ში გა წევ რი ა ნე ბა, სულ ცო ტა, საფ რ თხეს შე უქ მ ნის თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის ხელ
შეკ რუ ლე ბას, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლოს თურ ქეთ თან აქვს. თურ ქე თის ბა ზა რი ძვე ლი პი რო ბე ბით აღარ იქ ნე
ბა სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის ხელ მი საწ ვ დო მი.

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ დღე ის მდგო მა რე ო ბით, სა ქარ თ ვე ლო ვერ სარ გებ ლობს ბევ რი იმ შე ღა ვა თი თა და 
პრე ფე რენ ცი ით, რომ ლე ბიც მი ნი ჭე ბუ ლი აქვს. თუმ ცა, პო ტენ ცი ა ლი უზარ მა ზა რია და სწო რი მიდ გო მის 
შემ თხ ვე ვა ში, შე საძ ლე ბე ლია ამ პრე ფე რენ ცი ე ბის გა მო ყე ნე ბა ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის თ ვის.



საქართველოსპერსპექტივა 11

ევ რა ზი უ ლი სა ბა ჟო კავ ში რი – 
სა ქარ თ ვე ლოს პერ ს პექ ტი ვა
შე იძ ლე ბა თუ არა ევ რა ზი ულ მა სა ბა ჟო კავ შირ მა გა და წო ნოს ის შე ღა ვა თე ბი, რომ ლე ბი თაც სა ქარ თ ვე

ლო დღეს სარ გებ ლობს ან უახ ლო ეს მო მა ვალ ში ისარ გებ ლებს? რამ დე ნად მომ გე ბი ა ნი იქ ნე ბა სა ქარ თ

ვე ლოს თ ვის თუნ დაც რუ სე თის ბაზ რის გახ ს ნა?

 თუ სა ქარ თ ვე ლო ხელს მო ა წერს ღრმა და ყოვ ლის მომ ც ვე ლი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბას, 
ქვე ყა ნა შეძ ლებს გა ნა ხორ ცი ე ლოს სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბის ექ ს პორ ტი ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე და გა
ნა ვი თა რებს სა ვაჭ რო მე ქა ნიზ მებს. რო გორც ევ რო კავ შირ თან ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის შე მად გე ნე ლი 
ნა წი ლი, ღრმა და ყოვ ლის მომ ც ვე ლი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბა უზ რუნ ველ ყოფს ვაჭ რო ბის 
შეძ ლე ბის დაგ ვა რად სრულ ლი ბე რა ლი ზა ცი ას. გარ და ამი სა, ეს ბევ რად მე ტი ა, ვიდ რე თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო
ბის  ხელ შეკ რუ ლე ბა; იგი ეხე ბა არა მხო ლოდ ვაჭ რო ბის ლი ბე რა ლი ზე ბას ყვე ლა სფე რო ში, არა მედ  პარ ტ ნი
ო რი ქვეყ ნე ბის სა ვაჭ რო კა ნონ მ დებ ლო ბის ჰარ მო ნი ზე ბას ევ რო კავ ში რის სტან დარ ტებ თან [9]. ეს მო ი ცავს 
ისეთ რე გუ ლა ცი ებს, რომ ლე ბიც მი მარ თუ ლია სტა ბი ლუ რი და  ზრდა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი 
პო ლი ტი კის  უზ რუნ ველ ყო ფის კენ, რაც გაზ რ დის ქვეყ ნის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბას. ეს გუ ლის ხ მობს გამ ჭ
ვირ ვა ლო ბის ხა რის ხის და კონ კუ რენ ცი ის დე ბუ ლე ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბას, ასე ვე ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი სა კუთ
რე ბის უფ ლე ბე ბის დაც ვას. ევ რო კავ ში რის ბაზ რის უპი რა ტე სო ბით სარ გებ ლო ბა პირ და პირ კავ შირ შია ევ
რო კავ ში რის ქვეყ ნე ბი დან პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის ნა კა დე ბის ზრდას თან, რაც ხელს შე უწყობს 
ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის და ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რის მო დერ ნი ზე ბას და ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მ ნას.

შე იქ მ ნე ბა თა ვი სუ ფა ლი, სტა ბი ლუ რი და პროგ ნო ზი რე ბა დი გა რე მო, რაც ევ რო პის ქვეყ ნე ბი დან პირ და პირ 
უცხო ურ ინ ვეს ტი ცი ებს გაზ რ დის. ევ რო პის სა ერ თო ეკო ნო მი კურ სივ რ ცე ში შეს ვ ლით ქარ თუ ლი პრო დუქ
ცია იმა ვე პი რო ბე ბით ისარ გებ ლებს, რო გო რი თაც ად გი ლობ რი ვი პრო დუქ ტე ბი სარ გებ ლობს. ეს რომ მოხ
დეს, ქარ თულ მა პრო დუქ ტებ მა მკაც რი ევ რო პუ ლი მოთხოვ ნე ბი უნ და და აკ მა ყო ფი ლოს, რაც რთუ ლი და 
ხან გ რ ძ ლი ვი პრო ცე სი ა, მაგ რამ სა ბო ლო ოდ ქვე ყა ნა ში წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის ხა რისხს გა ა უმ ჯო ბე სებს 
და შე სა ბა მი სად, ექ ს პორ ტის პო ტენ ცი ალს გაზ რ დის. გარ და ამი სა, სა ქარ თ ვე ლო მე ტად იქ ნე ბა ფო კუ სი
რე ბუ ლი სურ სა თის უვ ნებ ლო ბი სა და მომ ხ მა რებ ლის დაც ვის ას პექ ტებ ზე. ევ რო პულ ბა ზარს 500 მი ლი ო ნი 
მომ ხ მა რე ბე ლი ჰყავს, რო მელ თა სა შუ ა ლო წლი უ რი შე მო სა ვა ლი 39,000 აშშ დო ლა რი ა, და 16 ტრი ლი ონ ევ
რო ზე მა ღა ლი მთლი ა ნი ში და პრო დუქ ტი აქვს. საპ როგ ნო ზო გათ ვ ლე ბით, ღრმა და ყოვ ლის მომ ც ვე ლი თა
ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის ხელ მო წე რის შემ თხ ვე ვა ში სა ქარ თ ვე ლოს ექ ს პორ ტი ევ რო კავ შირ ში 
მი ნი მუმ 12%თ გა იზ რ დე ბა, ხო ლო ევ რო კავ ში რი დან იმ პორ ტი 7.5%ით. გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში, სა
ქარ თ ვე ლოს მშპ 4.3%ით ანუ, 292 მი ლი ო ნი ევ რო თი მო ი მა ტებს, თუ მოხ დე ბა ღრმა და ყოვ ლის მომ ც ვე ლი 
თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა და მო მა ვალ ში მი სი ეფექ ტი ა ნად გაგ რ ძე ლე ბა 
[10].
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წო ნას წო რო ბის გა მოთ ვ ლით მო დე ლებ ზე (CGE) დაყ რ დ ნო ბით ჩა ტარ და სხვა დას ხ ვა კვლე ვა, რა თა მომ ხ და
რი ყო იმ ეფექ ტე ბის შე ფა სე ბა და შე და რე ბა, რომ ლებ საც, ერ თი მხრივ, ევ რა ზი ულ სა ბა ჟო კავ შირ ში გა ერ
თი ა ნე ბა და, მე ო რე მხრივ,  ღრმა და ყოვ ლის მომ ც ვე ლი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის გან ხორ
ცი ე ლე ბა მო ახ დენ და ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კებ ზე. მო დე ლი რე ბა უკ რა ი ნის ეკო ნო მი კა ზე ჩა ტარ და ამ ქვეყ ნის 
სა ბა ჟო კავ შირ ში გა ერ თი ა ნე ბის და ღრმა და ყოვ ლის მომ ც ვე ლი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბის შემ თხ ვე ვებ ში. ამ კვლე ვე ბის თა ნახ მად, ღრმა და ყოვ ლის მომ ც ვე ლი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ
რო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში უკ რა ი ნის მშპ 11.8%ით გა იზ რ დე ბა, ხო ლო სა ბა ჟო კავ შირ ში გა წევ
რი ა ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში, მშპ 3.7%ით შემ ცირ დე ბა [11]. ღრმა და ყოვ ლის მომ ც ვე ლი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის 
ხელ შეკ რუ ლე ბა მკვეთ რად გაზ რ დის ვაჭ რო ბას რო გორც ექ ს პორ ტის, ასე ვე იმ პორ ტის თვალ საზ რი სით, ხო
ლო სა ბა ჟო კავ ში რის წევ რო ბა მთლი ან სა ვაჭ რო ბრუნ ვას შე ამ ცი რებს. ყვე ლა ზე დი დი ეფექ ტი ექ ს პორ ტის 
კუთხით იქ ნე ბა – სა ბა ჟო კავ ში რის წევ რო ბის შემ თხ ვე ვა ში უკ რა ი ნუ ლი ექ ს პორ ტის გრძელ ვა დი ა ნი ზრდა, 
ამ კავ ში რის ყვე ლა ქვე ყა ნა ში ექ ს პორ ტის პი რო ბებ ში, 17.9%ის ტო ლი ა, ხო ლო ევ რო კავ შირ თან ღრმა და 
ყოვ ლის მომ ც ვე ლი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში – 46.1% [12].

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ევ რო კავ ში რი მნიშ ვ ნე ლო ვან დახ მა რე ბას უწევს ქვეყ ნებს იმ რე ფორ მე ბის გან ხორ ცი ე
ლე ბა ში, რომ ლე ბიც და კავ ში რე ბუ ლია ღრმა და ყოვ ლის მომ ც ვე ლი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის ხელ შეკ რუ ლე
ბას თან. 20112013 წლებ ში სა ქარ თ ვე ლომ 31 მი ლი ო ნი ევ როს დახ მა რე ბა მი ი ღო და მნიშ ვ ნე ლო ვან დახ მა
რე ბას მო მა ვალ შიც მი ი ღებს იმ რე ფორ მე ბის გა სა ტა რებ ლად, რომ ლე ბიც მი მარ თუ ლია ღრმა და ყოვ ლის
მომ ც ვე ლი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის მოთხოვ ნე ბის შეს რუ ლე ბი სა კენ 20142020 წლებ ში [9].

თუმ ცა, რუ სე თის მთავ რო ბა არას წორ წარ მოდ გე ნას ქმნის, რომ ევ რა ზი უ ლი სა ბა ჟო კავ ში რი ევ რო კავ შირ
თან დი ა ლოგ ში შე ვა. იგი აცხა დებს, რომ ეკო ნო მი კუ რი სარ გებ ლის მო ტა ნის გარ და, ევ რა ზი ის სა ბა ჟო კავ
ში რი ხელს შე უწყობს წევ რი ქვეყ ნე ბის ევ რო კავ შირ თან ინ ტეგ რა ცი ას. ეს შორს არის რე ა ლო ბის გან, რად გან 
ევ რო კავ შირ მა უკ ვე გა ნაცხა და, რომ ევ რა ზი ის სა ბა ჟო კავ ში რი და ევ რო კავ შირ თან ინ ტეგ რა ცია არა თავ სე
ბა დია ერ თ მა ნეთ თან და ეს არის ორი ერ თ მა ნე თის გან და მო უ კი დე ბე ლი წარ მო ნაქ მ ნი, რო მელ თა შო რი საც 
არ ჩე ვა ნი არის გა სა კე თე ბე ლი. 

2005 წელს, სა ნამ რუ სე თი სა ქარ თ ვე ლო ზე ემ ბარ გოს და ა წე სებ და და სა ქარ თ ვე ლო ჯერ კი დევ დსთის წევ
რი იყო, სა ქარ თ ვე ლოს ექ ს პორ ტი ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში მნიშ ვ ნე ლოვ ნად აღე მა ტე ბო და მის ექ ს პორტს 
რუ სე თის ფე დე რა ცი ა ში. ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ ში სა ქარ თ ვე ლოს ექ ს პორ ტი, მო ნე ტა რულ გა მო სა ხუ ლე ბა
ში, 216 მი ლი ონ აშშ დო ლარს შე ად გენ და, ხო ლო რუ სეთ ში 153 მი ლი ონ აშშ დო ლარს. სა ქარ თ ვე ლოს ექ ს
პორ ტი თურ ქეთ ში, რო მე ლიც ქვეყ ნის მთა ვა რი სა ვაჭ რო პარ ტ ნი ო რი იყო, ოდ ნავ ნაკ ლე ბი იყო რუ სეთ ში 
ექ ს პორ ტ ზე. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ რუ სე თის მი ერ ემ ბარ გოს და წე სე ბი დან დღემ დე, სა ქარ თ ვე ლოს ექ ს პორ ტი 
დსთის ქვეყ ნებ ში ოთხ ჯერ გა ი ზარ და – 241 მი ლი ო ნი დან 778 მი ლი ო ნამ დე, და 5ჯერ აღე მა ტე ბა ემ ბარ გოს 
და წე სე ბამ დე რუ სეთ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ექ ს პორ ტის მო ცუ ლო ბას. იხი ლეთ, გრა ფი კე ბი ქვე მოთ:
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ეს ნიშ ნავს იმას, რომ სა ქარ თ ვე ლომ შეძ ლო სა კუ თა რი ბაზ რე ბის დი ვერ სი ფი კა ცი ა, ახა ლი ბაზ რე ბის მო
ძი ე ბა, პრო დუქ ცი ის მო ცუ ლო ბის და კონ კუ რენ ცი ის ხა რის ხის  გაზ რ და. ეს ციფ რე ბი ზო გად წარ მოდ გე ნას 
გვიქ მ ნის იმა ზე, თუ რა შე იძ ლე ბა და კარ გოს სა ქარ თ ვე ლომ, თუ ევ რა ზი ის სა ბა ჟო კავ ში რის წევ რო ბას აირ
ჩევს ევ რო პუ ლი ინ ტეგ რა ცი ის ნაც ვ ლად და რუ სე თის მი ერ და წე სე ბუ ლი წე სე ბით ითა მა შებს. სა ქარ თ ვე
ლოს თ ვის რუ სე თის ბა ზა რი ხელ მი საწ ვ დო მი გახ დე ბა რუ სე თის წე სე ბით და ქვე ყა ნა, ფი ნან სურ და ეკო ნო მი
კურ და მო უ კი დებ ლო ბას თან ერ თად, ყვე ლა იმ მიღ წე ვა სა და პროგ რესს და კარ გავს, რა საც სა ერ თა შო რი სო 
ბა ზარ ზე ბო ლო 10 წლის გან მავ ლო ბა ში მი აღ წი ა.
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2012 წელს, სა ქარ თ ვე ლოს ვაჭ რო ბა ევ რა ზი ის სა ბა ჟო კავ ში რის ქვეყ ნებ თან – ბე ლა რუს თან, რუ სეთ სა და 
ყა ზა ხეთ თან – ქვეყ ნის მთლი ა ნი ექ ს პორ ტის 10%ს შე ად გენ და. ეს წი ლი არ შეც ვ ლი ლა 2013 წლის პირ ვე ლი 
სა მი კვარ ტ ლის მო ნა ცე მე ბით. 2013 წელს ამ სამ ქვე ყა ნა ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ექ ს პორ ტის 50% რუ სეთ ზე 
მო დის. ევ რა ზი ის სა ბა ჟო კავ ში რის არც ერ თი ქვე ყა ნა არ არის სა ქარ თ ვე ლოს წამ ყ ვან ხუთ სა ექ ს პორ ტო 
პარ ტ ნი ორს შო რის, რომ ლე ბიც არი ან აზერ ბა ი ჯა ნი (26%), სომ ხე თი (11%), თურ ქე თი (7%), აშშ და უკ რა ი ნა 
(6%). იგი ვეს აჩ ვე ნებს სა ქარ თ ვე ლოს იმ პორ ტის სტა ტის ტი კა: ამ სა მი ქვეყ ნი დან გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი იმ
პორ ტის 70% რუ სეთ ზე მო დის, რის შე დე გა დაც ის ქვეყ ნის სა იმ პორ ტო პარ ტ ნი ო რე ბის პირ ველ ხუ თე ულ ში 
შე დის, რო მელ თა შო რის ასე ვე არი ან თურ ქე თი (17%), უკ რა ი ნა, აზერ ბა ი ჯა ნი და ჩი ნე თი 8% [13].

მე ო რე მხრივ, ევ რო კავ ში რი სა ქარ თ ვე ლოს ერ თ ერ თი უმ ს ხ ვი ლე სი სა ვაჭ რო პარ ტ ნი ო რი ა, რო მელ ზეც სა
ვაჭ რო ბრუნ ვის 27%, ანუ წე ლი წად ში სა შუ ა ლოდ 2.8 მი ლი ო ნი აშშ დო ლა რი მო დის. სა შუ ა ლო წლი უ რი ექ
ს პორ ტი 400 მი ლი ონ აშშ დო ლარს შე ად გენს, რაც სა ქარ თ ვე ლოს მთლი ა ნი ექ ს პორ ტის 1516%ია. სა შუ ა
ლო წლი უ რი იმ პორ ტი კი 2.4 მი ლი არ დი აშშ დო ლა რის ტო ლია და მთლი ა ნი იმ პორ ტის 2931%ს შე ად გენს 
[10]. ევ რო კავ შირ ში ძი რი თად სა ექ ს პორ ტო პრო დუქ ტებს შო რის არის კა კა ლი, თხი ლი, ღვი ნო, მი ნე რა ლუ რი 
წყლე ბი, ალ კო ჰო ლუ რი სას მე ლე ბი, ხი ლი სა და ბოს ტ ნე უ ლის წვე ნე ბი, უალ კო ჰო ლო სას მე ლე ბი, მი ნე რა ლუ
რი სა სუ ქე ბი, ჯარ თი, და სხვა. ამ მო ნა ცე მებს ზრდის სე რი ო ზუ ლი პერ ს პექ ტი ვა აქვს მას შემ დეგ, რაც ღრმა 
და ყოვ ლის მომ ც ვე ლი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის შე ვა ძა ლა ში.

 სი ნამ დ ვი ლე ში, ევ რა ზი უ ლი სა ბა ჟო კავ ში რი არ არის ხელ საყ რე ლი მი სი წევ რი ქვეყ ნე ბი სათ ვის. ის ფაქ ტი, 
რომ რუ სე თი ბე ლა რუს სა და ყა ზა ხეთს მთელ რიგ შე ღა ვა თებს ანი ჭებს იმ მსხვერ პ ლის თ ვის, რო მე ლიც ამ 
ქვეყ ნებ მა ამ კავ შირ ში გა ერ თი ა ნე ბის თ ვის გა ი ღეს, კი დევ ერ თხელ უს ვამს ხაზს ევ რა ზი უ ლი სა ბა ჟო კავ
ში რის მძლავრ პო ლი ტი კურ დატ ვირ თ ვა ზე. ბე ლა რუ სი სა კუ თა რი მშპის 15%დან 18%მდე მო ცუ ლო ბის 
სუბ სი დი ებს იღებს  ნავ თობ ზე რუ სე თი დან. 2011 წელს ფი ნან სუ რი კრი ზი სის დროს რუ სეთ მა ბე ლა რუსს 20 
მი ლი არ დი აშშ დო ლა რის ან ტიკ რი ზი სუ ლი პა კე ტი შეს თა ვა ზა სა მი წლით. უკ ვე არც ყა ზა ხე თია ევ რა ზი უ ლი 
სა ბა ჟო კავ ში რის წევ რო ბით კმა ყო ფი ლი. ამ კავ ში რის წევ რო ბამ ყა ზა ხეთს ვაჭ რო ბა შე უზღუ და. ყა ზა ხე თი 
იძუ ლე ბუ ლი იყო სა კუ თა რი სა შუ ა ლო სა ბა ჟო ტა რი ფე ბი გა ე ზარ და 6.7%დან 11.1%მდე შე უ წო ნელ სა ფუძ
ველ ზე და 5.3%დან 9.5%მდე იმ პორ ტით შე წო ნილ სა ფუძ ველ ზე; მსოფ ლიო ბან კის თა ნახ მად, ყა ზა ხე თის 
სა ბა ჟო კავ შირ ში გა ერ თი ა ნე ბის ფა სი სა ბა ზი სო სცე ნარ ში მი სი მშპის 0.2%ია [11]. მსოფ ლიო სა ვაჭ რო 
ორ გა ნი ზა ცი ა ში რუ სე თის გა წევ რი ა ნე ბის შემ დეგ, ბე ლა რუს მა და ყა ზა ხეთ მა და იწყო უკ მა ყო ფი ლე ბის გა
მოთ ქ მა, რომ რუ სე თის ვალ დე ბუ ლე ბე ბი მსოფ ლიო სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა ცი ის წი ნა შე მათ მი მარ თაც გა მო ი ყე
ნე ბო და. აღ ნიშ ნუ ლი სა ქარ თ ვე ლოს სა ბა ჟო კავ შირ ში გა ერ თი ა ნე ბის პო ტენ ცი ურ სარ გე ბელს კი დევ უფ რო 
ბუნ დო ვანს ხდის.

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია აღი ნიშ ნოს, რომ სა ქარ თ ვე ლოს თან ერ თად სომ ხეთ მაც და ას რუ ლა ევ რო კავ შირ თან მო ლა
პა რა კე ბე ბი ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბი სა და ღრმა და ყოვ ლის მომ ც ვე ლი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის ხელ შეკ
რუ ლე ბის თა ო ბა ზე. თუმ ცა, სომ ხეთ ზე რუ სე თის ზე წო ლის გა მო, ასე ვე უკ რა ი ნის წი ნა აღ მ დე გო ბის გა მო, შე
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უ ერ თ დეს ევ რა ზი ულ სა ბა ჟო კავ შირს, სომ ხე თის მთავ რო ბამ პო ლი ტი კუ რი გან ცხა დე ბა გა ა კე თა სომ ხე თის 
მზად ყოფ ნის შე სა ხებ, გა წევ რი ან დეს ევ რა ზი ულ სა ბა ჟო კავ შირ ში. პრაქ ტი კუ ლად, სა ბა ჟო სივ რ ცე მხო ლოდ 
იმ ქვეყ ნე ბის თ ვის არის შე სა ფე რი სი, რომ ლებ საც სა ერ თო საზღ ვ რე ბი აქვთ. აქე დან გა მომ დი ნა რე, სომ ხეთს 
სა ბა ჟო კავ შირ ში გა ერ თი ა ნე ბა მხო ლოდ სა ქარ თ ვე ლოს გავ ლით შე უძ ლია (ვინაიდან აზერ ბა ი ჯა ნის საზღ ვ
რე ბი სომ ხეთ თან ჩა კე ტი ლი ა) [14]. ეს არ გუ მენ ტი ევ რა ზი ის სა ბა ჟო კავ შირ ში სა ქარ თ ვე ლოს გა ერ თი ა ნე ბის 
სატ რა ტე გი ულ მნიშ ვ ნე ლო ბას ზრდის. რუ სეთს ასე ვე არ სურს უკ რა ი ნის ინ ტეგ რი რე ბა ევ რო გა ერ ტი ა ნე ბა ში 
და მან 2013 წლის ივ ლის სა და აგ ვის ტო ში ამ ქვე ყა ნას სან ქ ცი ე ბი და უ წე სა. რუ სე თის სურ ვი ლია უკ რა ი ნა ევ
რა ზი ის სა ბა ჟო კავ შირ ში გა წევ რი ან დეს და ამი ტო მაც რუ სე თის ოფი ცი ა ლუ რი წარ მო მად გენ ლე ბი უკ რა ი ნას 
ემუქ რე ბი ან კი დეც სა ბა ჟო პრო ცე დუ რე ბის გამ კაც რე ბით [11]. 

და ბო ლოს, ევ რა ზი უ ლი სა ბა ჟო კავ ში რი გე ოგ რა ფი ულ შეზღუდ ვებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სა ვაჭ რო და ეკო ნო მი
კუ რი კავ ში რი ა. ვაჭ რო ბის გე ოგ რა ფი უ ლი ნიშ ნით შეზღუდ ვა არც ერთ შემ თხ ვე ვა ში არ იქ ნე ბა მომ გე ბი ა ნი. 
ევ რო კავ ში რი და მსოფ ლიო სა ვაჭ რო ორ გა ნი ზა ცი ის სხვა წევ რი ქვეყ ნე ბი გა ცი ლე ბით უკე თე სი შე საძ ლებ
ლო ბე ბია სა ქარ თ ვე ლოს თ ვის. უფ რო შეზღუ დულ ეკო ნო მი კუ რი სივ რ ცე ში შეს ვ ლა, სა დაც მკაც რი სა ვაჭ რო 
რე ჟი მე ბი ა, გა უ მარ თ ლე ბე ლია ეკო ნო მი კუ რი თვალ საზ რი სით, გან სა კუთ რე ბით გლო ბა ლი ზა ცი ის პი რო ბებ
ში. თვი თი ზო ლა ცია არ არის ის არ ჩე ვა ნი, რაც უნ და გა ა კე თოს ისეთ მა ქვე ყა ნამ, რო გო რიც სა ქარ თ ვე ლო ა, 
რო მე ლიც ამ ჟა მად ინ ტეგ რი რე ბუ ლია მსოფ ლიო ვაჭ რო ბა ში. ევ რა ზი უ ლი სა ბა ჟო კავ ში რის ეკო ნო მი კურ 
სარ გე ბელ ზე რამ დე ნი მე კვლე ვაა ჩა ტა რე ბუ ლი. ვინ ჰას დე სუ ზას კვლე ვა ში (2011) ნათ ქ ვა მი ა, რომ ევ რა ზი
ის სა ბა ჟო კავ ში რი მშპის შე მამ ცი რე ბე ლი ჩარ ჩო ა, რო მელ საც ვაჭ რო ბის  შეზღუდ ვის ნე გა ტი უ რი ეფექ ტი 
უფ რო მო აქვს, ვიდ რე ახა ლი ვაჭ რო ბის წა ხა ლი სე ბის   პო ზი ტი უ რი ეფექ ტი. ამ რი გად, ევ რა ზი უ ლი სა ბა ჟო 
კავ ში რი გარ კ ვე უ ლი ხა რის ხით ვაჭ რო ბის შეზღუდ ვას იწ ვევს, რაც არ არის ეკო ნო მი კუ რად და პო ლი ტი კუ
რად მომ გე ბი ა ნი. 

გარ და ამი სა, ევ რა ზი უ ლი სა ბა ჟო კავ ში რი მოს კო ვის გავ ლე ნის ქვეშ ყო ფი ლი საბ ჭო თა კავ ში რის რე ინ ტეგ
რა ცი ის მცდე ლო ბად არის მიჩ ნე უ ლი. ეკო ნო მი კუ რი თვალ საზ რი სით, ევ რა ზი უ ლი სა ბა ჟო კავ ში რი პრობ ლე
მა ტუ რია წევ რი ქვეყ ნე ბის სხვა დას ხ ვა ეკო ნო მი კუ რი ინ ტე რე სე ბი სა და სტრუქ ტუ რე ბის გა მოც. მა გა ლი თად, 
ყა ზა ხე თი ნედ ლი მა სა ლის ექ ს პორ ტი ო რი ა, ბე ლა რუ სი საბ ჭო თა ტი პის სამ რეწ ვე ლო სა ქონ ლის ექ ს პორ ტი
ო რი, ხო ლო რუ სეთს პრო ტექ ცი ო ნის ტუ რი რო ლი აქვს. გარ და ამი სა, რო გორც აღი ნიშ ნა, ევ რა ზი ულ სა ბა ჟო 
კავ შირს მე სა მე მხა რე ებ თან თავ სე ბა დო ბის პრობ ლე მა აქვს და გან სა კუთ რე ბით, ის საფ რ თხეს უქ მ ნის სა
ქარ თ ვე ლოს მის წ რა ფე ბას ევ რო პუ ლი ინ ტეგ რა ცი ის კენ, ვი ნა ი დან ევ რა ზი ის სა ბა ჟო კავ ში რი არ არის თავ
სე ბა დი ღრმა და ყოვ ლის მომ ც ვე ლი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის წი ნა პი რო ბებ თან.
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