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სტა ტი ა ში გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია სა ქარ თვე ლო სა და ევ რო კავ ში რის წევ-
რო ბის კან დი და ტი და პო ტენ ცი უ რი კან დი და ტი ქვეყ ნე ბის ზო გი ერ თი შე-
და რე ბი თი მაჩ ვე ნე ბე ლი. სა ქარ თვე ლო სა და ევ რო კავ ში რის სა ვაჭ რო -ე კო-
ნო მი კუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის კვლე ვას ქარ თვე ლი და უცხ ო ე ლი მეც ნი ერ -
-ე კო ნო მის ტე ბის არა ერ თი ნაშ რო მი მი ეძღ ვნა, მაგ რამ სა ქარ თვე ლო სა და 
ევ რო კავ ში რის კან დი და ტი ქვეყ ნე ბის კვლე ვას ნაკ ლე ბი ყუ რადღ ე ბა ეთ-
მო ბა, სა კითხი კი ფრი ად აქ ტუ ა ლუ რი ა. კვლე ვა ში გა მო ყე ნე ბუ ლია CAGE 
დის ტან ცი ის მე თო დი, რო მე ლიც ქარ თულ სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა ტუ რა ში 
ნაკ ლე ბა დაა შეს წავ ლი ლი. გა კე თე ბუ ლია დას კვნა, რომ სა ქარ თვე ლოს შე-
უძ ლია მი აღ წი ოს ევ რო კავ ში რის კან დი და ტი ქვეყ ნის სტა ტუსს. 

საკვანძო სიტყვები: ეკო ნო მი კუ რი ინ ტეგ რა ცი ა, ევ რო კავ ში რის კან-
დი და ტი ქვეყ ნე ბი, სა ქარ თვე ლო, CAGE დის ტან ცი ის მე თო დი.

მსოფ ლი ო ში მიმ დი ნა რე გლო ბა ლი ზა ცი ი სა და რე გი ო ნუ ლი ინ ტეგ რა ცი-
ის პი რო ბებ ში, ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბა დი და დაა და მო კი დე ბუ ლი 
წარ მა ტე ბულ სა გა რეო პო ლი ტი კა სა და ეკო ნო მი კურ რე ფორ მებ ზე, და ასე ვე 
იმ უარ ყო ფი თი ზე გავ ლე ნის შემ ცი რე ბა ზე, რაც გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცე სებს 
თან ახ ლავს. მსოფ ლიო ეკო ნო მი კა ში ეროვ ნუ ლი ეკო ნო მი კის წარ მა ტე ბუ ლი 
ინ ტეგ რა ცია ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის თა ნა მედ რო ვე ეტაპ ზე გან სა კუთ რე-
ბით აქ ტუ ა ლუ რი ა. ასე ვე, ეროვ ნუ ლი ეკო ნო მი კი სათ ვის სა ჭი როა გლო ბა ლურ 
ფი ნან სურ ბაზ რებ თან ად გი ლობ რი ვი ფი ნან სუ რი სის ტე მის ინ ტეგ რა ცი ა. თა-
ვის მხრივ, სა ერ თა შო რი სო ფი ნან სურ ბაზ რებ თან და ახ ლო ე ბა და დე ბი თად აი-
სა ხე ბა ეროვ ნუ ლი ეკო ნო მი კის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა ზე.

ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი და 
პოტენციური კანდიდატი ქვეყნები

ევ რო კავ ში რის ოფი ცი ა ლუ რი ვებ გვერ დზე მო ცე მუ ლია ევ რო პის ქვეყ ნე-
ბის შემ დე გი კლა სი ფი კა ცი ა: 1) ევ რო კავ ში რის კან დი და ტი ქვეყ ნე ბი (ალ ბა ნე-
თი, მონ ტე ნეგ რო, ჩრდი ლო ეთ მა კე დო ნი ა, სერ ბე თი, თურ ქე თი); 2) ევ რო კავ ში-
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რის პო ტენ ცი უ რი კან დი და ტი ქვეყ ნე ბი (ბოს ნია და ჰერ ცო გო ვი ნა და კო სო ვო). 
პო ტენ ცი უ რი კან დი და ტე ბია ქვეყ ნე ბი, რომ ლებ საც მო მა ვალ ში ევ რო კავ შირ ში 
გა წევ რი ა ნე ბის მკა ფიო პერ სპექ ტი ვა აქვთ, მაგ რამ ჯერ არ მი უ ღი ათ კან დი და-
ტი ქვეყ ნის სტა ტუ სი; 3) სხვა ევ რო პუ ლი ქვეყ ნე ბი (ან დო რა, სომ ხე თი, აზერ ბა ი-
ჯა ნი, ბე ლა რუ სი, სა ქარ თვე ლო, ის ლან დი ა, ლიხ ტენ შტე ი ნი, მოლ დო ვა, მო ნა კო, 
ნორ ვე გი ა, რუ სე თი, უკ რა ი ნა და ვა ტი კა ნი) (European Commission, 2019). მე სა მე 
ჯგუფ ში ძი რი თა დად წარ მოდ გე ნი ლია ევ რო კავ ში რის აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი ო-
რო ბის სა ხელ მწი ფო ე ბი, ასე ვე ყო ფი ლი საბ ჭო თა ქვეყ ნე ბი. 

სა ქარ თვე ლო 2014 წლი დან, ევ რო კავ შირ თან ხელ მო წე რი ლი ასო ცი რე ბის 
ხელ შეკ რუ ლე ბის შემ დეგ, იწყ ებს სა გა რეო სა ვაჭ რო -ე კო ნო მი კუ რი ურ თი ერ-
თო ბე ბის, ქვეყ ნის მსოფ ლიო ეკო ნო მი კა სა და მსოფ ლიო ფი ნა ნურ სის ტე მა ში 
ინ ტეგ რა ცი ის ახა ლი ეტაპს (ფუტ კა რა ძე, 2019). დღე ი სათ ვის სა ქარ თვე ლო სა 
და ევ რო კავ შირს შო რის მჭიდ რო სა ვაჭ რო -ე კო ნო მი კუ რი ურ თი ერ თო ბე ბი ა. 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 5 წე ლი გა ვი და სა ქარ თვე ლო -ევ რო კავ ში რის ასო ცი რე ბის 
შე თან ხმე ბის ხელ მო წე რი დან, ხო ლო 10 წე ლი – ევ რო კავ ში რის აღ მო სავ ლეთ 
პარ ტნი ო რო ბი დან. 

ცნო ბი ლი ა, რომ ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ა ნე ბის შე დე გად არა ერ თმა ქვე ყა-
ნამ მო ა ხერ ხა ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის მიღ წე ვა (Lane 2007). ევ რო კავ შირ ში 
გა წევ რი ა ნე ბამ მნიშ ვნე ლო ვა ნი გავ ლე ნა იქო ნია ახა ლი წევ რი ქვეყ ნე ბის სო ცი-
ა ლურ -ე კო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბა ზე. რაც, თა ვის მხრივ, ხელს უწყ ობს ევ რო-
კავ ში რის პო ზი ცი ე ბის კი დევ უფ რო გაზ რდას მსოფ ლიო ეკო ნო მი კა ში.

ევ რო კავ ში რის წევ რო ბის კან დი და ტი ქვეყ ნე ბი დან (ალ ბა ნე თი, ბოს ნია 
და ჰერ ცე გო ვი ნა, მონ ტე ნეგ რო, მა კე დო ნი ა, კო სო ვო, სერ ბე თი და თურ ქე თი) 
თურ ქე თი წარ მო ად გენს სა ქარ თვე ლოს მნიშ ვნე ლო ვან სა ვაჭ რო პარ ტნი ორ 
ქვე ყა ნას. თურ ქე თი სა ქარ თვე ლოს N1 სა ვაჭ რო პარ ტნი ო რი ქვე ყა ნაა იმ პორ-
ტი სა და სა ვაჭ რო ბრუნ ვის მი ხედ ვით და მე-5 სა ექ სპორ ტო ქვე ყა ნა (საქ სტა ტი, 
2019).

ბო ლო პე რი ოდ ში ევ რო კავ შირ სა და ევ რო კავ ში რის კან დი დატ ქვეყ ნებს 
შო რის მჭიდ რო სა ვაჭ რო ეკო ნო მი კუ რი ურ თი ერ თო ბე ბი ა. ასე ვე, ევ რო კავ ში-
რის კან დი დატ ქვეყ ნებს შო რის მჭიდ რო სა ვაჭ რო -ე კო ნო მი კუ რი თა ნამ შრომ-
ლო ბა ა, რა საც ხელს უწყ ობს, ის, რომ აღ ნიშ ნუ ლი ქვეყ ნე ბი დან ყვე ლა გარ-
და თურ ქე თის ცენ ტრა ლუ რი ევ რო პის თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის ასო ცი ა ცი ის 
(CEFTA) წევ რი ა. 

CAGE დისტანციის მოდელი

სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლია CAGE დის ტან ცი ის მე თო დის კომ პო ნენ ტე ბი, 
კულ ტუ რუ ლი, ად მი ნის ტრა ცი უ ლი, გე ოგ რა ფი უ ლი და ეკო ნო მი კუ რი, რი თაც 
შე საძ ლე ბე ლია ვაჭ რო ბი სა და ეკო ნო მი კურ ინ ტეგ რა ცი ის პერ სპექ ტი ვე ბის შე-
ფა სე ბა. ასე ვე, სა ქარ თვე ლოს მთე ლი რი გი მაჩ ვე ნებ ლი შე და რე ბუ ლია ევ რო-
კავ ში რის კან დი დატ ქვეყ ნებ თან.
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კვლე ვის ერ თ-ერ თი მი ზა ნია სა ქარ თვე ლო სა და ევ რო კავ ში რის წევ რო ბის 
კან დი დატ ქვეყ ნებს შო რის გან სხვა ვე ბე ბის გა მოვ ლე ნა CAGE დის ტან ცი ის მე-
თო დის სა შუ ა ლე ბით, რო მე ლიც შე მო თა ვა ზე ბუ ლი იქ ნა პრო ფე სორ ფენ ქაჟ გე-
მა ვა თის (Pankaj Ghemawat) Ghemawat 2001, 2014) მიერ, და რომელიც ქართულ 
სამეცნიერო ლიტერატურაში ნაკლებადაა შესწავლილი.

CAGE (კულ ტუ რუ ლი, ად მი ნის ტრა ცი უ ლი, გე ოგ რა ფი უ ლი და ეკო ნო მი-
კუ რი) დის ტა ნი ის მო დე ლი წარ მო ად გენს სა თა ნა დო ჩარ ჩოს, რო მე ლიც გან-
საზღ ვრავს ქვეყ ნებს შო რის კულ ტუ რულ, ად მი ნის ტრა ცი ულ, გე ოგ რა ფი ულ და 
ეკო ნო მი კურ გან სხვა ვე ბებს (Ghemawat 2001). თა ვის მხრივ აღ ნიშ ნუ ლი და სხვა 
ბა რი ე რე ბი სხვა დას ხვა ზო მით გავ ლე ნას ახ დენს ქვეყ ნებს შო რის სა ვაჭ რო -ე-
კო ნო მი კურ (და არა მარ ტო) თა ნა მაშ რომ ლო ბის მას შტა ბებ სა და პერ სპექ ტი-
ვებ ზე.

აღ ნიშ ნუ ლი მე თო დით შეს წავ ლი ლი და შე ფა სე ბუ ლია არა ერ თი ქვეყ ნის 
სა გა რეო ვაჭ რო ბა და მა თი ეკო ნო მი კის ინ ტეგ რა ცია მსოფ ლიო ეკო ნო მი კა ში 
(მა გა ლი თად Stober 2015, Miloloža 2015). მე თო დი გვეხ მა რე ბა იმ შე დე გე ბის შე-
ფა სე ბა ში, რომ ლე ბიც ეკო ნო მი კუ რი ინ ტეგ რა ცი ი სა და ვაჭ რო ბის ბა რი ე რე ბად 
გვევ ლი ნე ბა. ამას თან, ქვეყ ნებს შო რის არ სე ბულ გან სხვა ვე ბებ ზე მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი ინ ფორ მა ცი ას გვაძ ლევს. მე თო დი რა ო დე ნობ რი ვი ანა ლი ზის გან ხორ ცი ე-
ლე ბის სა შუ ა ლე ბა საც იძ ლე ვა.

კულ ტუ რუ ლი დის ტან ცია – CAGE დის ტან ცი ის მე თო დის ერ თ-ერთ ამო-
სა ვალ წერ ტილს წარ მო ად გენს, რად გა ნაც კულ ტუ რას ქვეყ ნებს შო რის სა ვაჭ-
რო -ე კო ნო მი კურ ინ ტეგ რა ცი ა ში მნიშ ვნე ლო ბა აქვს. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
„კულტურა“ უხი ლა ვი ა, ის გან საზღ ვრავს, თუ რო გორ აღიქ ვა მენ ადა მი ა ნე ბი 
ფა სე უ ლო ბებ სა და ქცე ვებს. შე სა ბა მი სად, ის აი სა ხე ბა რო გორც გან სხვა ვე ბე ბი 
სო ცი ა ლურ ნორ მებ ში, ენა სა და რე ლი გი ურ მრწამ სში ქვეყ ნებს შო რის. ადა-
მი ა ნის გან ვი თა რე ბა ზე გავ ლე ნას ახ დენს მა თი კულ ტუ რა. ადა მი ა ნე ბი გა რე-
მოს სა კუ თა რი სა ჭი რო ე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე ცვლი ან. სა ჭი როა კულ ტუ რუ ლი 
გან სხვა ვე ბე ბის დაკ ვირ ვე ბა ეროვ ნულ დო ნე ზე. ამის მი ზე ზი ისა ა, რომ სა ერ-
თა შო რი სო თა ნამ შრომ ლო ბა ზე კულ ტუ რა ფორ მი რე ბა დი ხა სი ა თის შთა ბეჭ დი-
ლე ბას ტო ვებს.

ცნო ბი ლი ა, რომ ევ რო კავ ში რი რო მე ლი მე ქვეყ ნის კულ ტუ რის შეც ვლას 
კი არ ცდი ლობს, არა მედ იღ ვწის ევ რო პის კულ ტუ რა თა მრა ვალ ფე როვ ნე ბის 
დაც ვი სათ ვის. ევ რო კავ ში რის დე ვი ზია „ერთიანობა მრავალფეროვნებაში“. ევ-
რო კავ ში რი პა ტივს სცემს სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რულ ფა სე უ ლო ბებს. 

სა უ კუ ნე ე ბის მან ძილ ზე თა ვი სი მძი მე ხვედ რი, სა ქარ თვე ლოს არ აძ ლევ და 
შე საძ ლებ ლო ბას, შებ რუ ნე ბუ ლი ყო ევ რო პი სა კენ (მსოფ ლიო ეკო ნო მი კა, 2008). 
ის ტო რი უ ლად, სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო პო ლი ტი კა და მი სი არ ჩე ვა ნი ყო ველ-
თვის და სავ ლუ რი სამ ყა როს კენ სწრაფ ვით იყო გან პი რო ბე ბუ ლი. ჩვე ნი ქვეყ ნის 
ქრის ტი ა ნულ მა ღი რე ბუ ლე ბებ მა, რაც გუ ლის ხმობს ტო ლე რან ტო ბას, შემ წყნა-
რებ ლო ბას, სა ზო გა დო ე ბის ყვე ლა ინ დი ვი დის თა ვი სუფ ლე ბას, სა მარ თლი ა ნო-
ბა სა და ოჯა ხი სად მი გან სა კუთ რე ბულ პა ტი ვის ცე მას – სა ქარ თვე ლოს მო სახ-
ლე ო ბის და სავ ლურ მის წრა ფე ბებს ნა ყო ფი ე რი ნი ა და გი მო უმ ზა და. ევ რო პუ ლი 
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კავ ში რიც სწო რედ ქრის ტი ა ნულ სა ფუძ ვლებ სა და მო რალ ზე დგას, რაც მას 
სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს, იყოს მრა ვალ ფე რო ვა ნი და თა ვი სუფ ლე ბის იდე ა ზე და-
შე ნე ბუ ლი ერ თო ბა. დეკ ლა რი რე ბუ ლად, ევ რო კავ ში რი შემ დეგ ძი რი თად ფა სე-
უ ლო ბებს ეყ რდნო ბა: ადა მი ა ნის ღირ სე ბი სა და უფ ლე ბე ბის პა ტი ვის ცე მა, თა-
ვი სუფ ლე ბა, დე მოკ რა ტი უ ლი მმარ თვე ლო ბა, თა ნას წო რო ბა და კა ნო ნის უზე-
ნა ე სო ბა. თუ გა დავ ხე დავთ ჩვე ნი ვე კონ სტი ტუ ცი ას, ის პირ და პირ იმე ო რებს 
ზე მო ჩა მოთ ვლილ ღი რე ბუ ლე ბებს. თუმ ცა, კონ სტი ტუ ცი ის გა რე შეც, სა ქარ-
თვე ლოს თვის ღირ სე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბის, ისე ვე რო გორც დე მოკ რა ტი უ ლი 
მმარ თვე ლო ბის დახ ვე წი სა და თა ნას წო რო ბის იდე ა, ყო ველ თვის იყო მი სი ბუ-
ნებ რი ვი ნა წი ლი (სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტრი ნა ტო სა და ევ რო კავ ში რის შე სა ხებ, 
2019).

ად მი ნის ტრა ცი უ ლი დის ტან ცია ასა ხავს სა ვაჭ რო პარ ტნი ო რებს შო რის 
ის ტო რი ულ და თა ნა მედ რო ვე სა მარ თლებ რივ მსგავ სე ბებს. ად მი ნის ტრა ცი უ-
ლი ფაქ ტო რე ბი მო ი ცავს ბი უ როკ რა ტი ა სა და პო ლი ტი კურ სტრუქ ტუ რას ქვე-
ყა ნა ში. პო ლი ტი კურ რისკს ხში რად გა დამ წყვე ტი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა, ის 
გავ ლე ნას ახ დენს სა ვაჭ რო -ე კო ნო მი კურ თა ნამ შრომ ლო ბა ზე და ეკო ნო მი კურ 
ინ ტეგ რა ცი ა ზე.

ად მი ნის ტრა ცი უ ლი დის ტან ცია აი სა ხე ბა სხვა დას ხვა სამ თავ რო ბო პო ლი-
ტი კა სა და, ასე ვე, მთავ რო ბის ეფექ ტუ რო ბა ზე (Ghemawat, 2001). ბო ლო პე რი-
ოდ ში ბევ რი ქვე ყა ნა ცდი ლობს თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის პო ლი ტი კის გა ტა რე ბას. 
სწო რედ წევრ ქვეყ ნებს შო რის თა ვი სუ ფალ მა ვაჭ რო ბამ შე უწყო ხე ლი ევ რო კავ-
ში რის წევ რი ქვეყ ნე ბის გან ვი თა რე ბას, სა დაც მოქ მე დებს ოთხი თა ვი სუფ ლე ბა 
და გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი მი ი ღე ბა ერ თობ ლი ვად წევ რი ქვეყ ნე ბის მი ერ.

ქვეყ ნებს შო რის რე ა ლუ რი მან ძი ლის გარ და, გე ოგ რა ფი უ ლი დის ტან ცია 
გუ ლის ხმობს ტო პოგ რა ფი ულ მა ხა სი ა თებ ლებს, ქვეყ ნის ზო მას, ზო გი ერ თი 
დი დი ქა ლა ქის სა შუ ა ლო მან ძილს ეროვ ნულ საზღ ვრამ დე, გზე ბის მდგო მა-
რე ო ბა სა. ის ასე ვე მო ი ცავს ტრან სპორ ტის და, ზო გა დად, სა კო მუ ნი კა ციო ინ-
ფრას ტრუქ ტუ რის ხელ მი საწ ვდო მო ბას. ამ დე ნად, ის გავ ლე ნას ახ დენს ტრან-
სპორ ტი რე ბის ხარ ჯზე და იწ ვევს ბა რი ე რებს კო მუ ნი კა ცი ი სა და ინ ფორ მა ცი ის 
სფე რო ში.

ცნო ბი ლი ა, რომ ეკო ნო მი კუ რი ინ ტეგ რა ცი ის წარ მა ტე ბუ ლი გან ვი თა რე-
ბი სათ ვის ერ თ-ერ თი წა ნამ ძღვა რი ქვეყ ნე ბის გე ოგ რა ფი უ ლი სი ახ ლო ვე, უფ რო 
მე ტიც, მსოფ ლი ოს ძი რი თა დი ეკო ნო მი კუ რი ინ ტეგ რა ცი უ ლი გა ერ თი ა ნე ბე ბის 
წევ რიქ ვეყ ნე ბი მე ზო ბე ლი ქვეყ ნე ბია ერთ კონ ტი ნენ ტზე.

გე ოგ რა ფი უ ლი სეგ მენ ტი ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნია ქვეყ ნებს შო რის 
ვაჭ რო ბი სას. კერ ძოდ, ხარ ჯე ბი მნიშ ვნე ლოვ ნად მცირ დე ბა იმ ქვეყ ნებ სა და 
კომ პა ნი ებს შო რის, რომ ლე ბიც გე ოგ რა ფი უ ლად ერ თმა ნეთ თან ახ ლოს არი ან. 
თუმ ცა, გლო ბა ლი ზა ცი ი სა და სატ რან სპორ ტო სის ტე მის გან ვი თა რე ბის შე დე-
გად აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტო რის გავ ლე ნა შემ ცი რე ბუ ლი ა.

ეკო ნო მი კუ რი დის ტან ცია ქვეყ ნებს შო რის არ სე ბულ ეკო ნო მი კურ მაჩ-
ვე ნებ ლებს ეხე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი გუ ლის ხმობს გან სხვა ვე ბებს შე მო სავ ლებ ში, 
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სიმ დიდ რის გა ნა წი ლე ბა სა და მსყიდ ვე ლო ბით უნა რი ა ნო ბა ში. მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ეკო ნო მი კუ რი გან სხვა ვე ბე ბი ქვეყ ნებს შო რის აფერ ხებს წარ მა ტე ბულ ეკო-
ნო მი კურ ინ ტეგ რა ცი ას. ნაშ რომ ში წარ მოდ გე ნი ლია მო ცე მუ ლი ქვეყ ნე ბის მსპ 
(მთლი ა ნი სა მა მუ ლო პრო დუქ ტი) (პა პა ვა, სი ლა გა ძე 2018), და მსპ მო სახ ლე ბის 
მო სახ ლე ო ბის ერთ სულ ზე. ამ რი გად, CAGE დის ტან ცი ის მე თო დის გა მო ყე ნე-
ბით შე საძ ლოა შე ვა ფა სოთ ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კუ რი ინ ტეგ რა ცი ის შე საძ ლებ-
ლო ბე ბი. 

მე თო დო ლო გი ა. CAGE დის ტა ნი ის მო დე ლი მრა ვალ გან ზო მი ლე ბი ა ნი ინ-
სტრუ მენ ტი ა, რო მე ლიც გა მო ი ყე ნე ბა ორ მხრი ვი ვაჭ რო ბის შე სა ფა სებ ლად, 
რა თა გა მოვ ლინ დეს სა ქარ თვე ლო სა და ევ რო კავ ში რის წევ რო ბის კან დი დატ 
ქვეყ ნებს შო რის ურ თი ერ თო ბე ბის გან ვი თა რე ბი სათ ვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი გან-
სხვა ვე ბე ბი და მსგავ სე ბე ბი. ევ რო კავ ში რის წევ რო ბის კან დი დატ ქვეყ ნებს წარ-
მო ად გე ნენ ქვეყ ნე ბი, რომ ლებ საც ევ რო კო მი სი ამ ევ რო კავ ში რის კან დი და ტო-
ბის სტა ტუ სი მი ა ნი ჭა, შე სა ბა მი სად, აღ ნიშ ნულ ქვეყ ნებს აქვს ევ რო კავ შირ ში 
გა წევ რი ა ნე ბის პერ სპექ ტი ვა.

მო ცე მუ ლი კვლე ვის სა ფუძ ვე ლია CAGE მო დე ლი, რო მე ლიც წარ მო ად-
გენს ოფი ცი ა ლურ ონ ლა ინ ინ სტრუ მენტს ორ ქვე ყა ნას შო რის შე და რე ბე ბის 
გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად CAGE დის ტა ნი ის მო დელ ზე დაყ რდნო ბით. ის მო ი ცავს 
18 სხვა დას ხვა სა ხის კულ ტუ რულ, ად მი ნის ტრა ცი ულ, გე ოგ რა ფი ულ და ეკო-
ნო მი კურ (CAGE) მდგე ნე ლებს და მათ გავ ლე ნას სა ერ თა შო რი სო საქ მი ა ნო ბის 
სხვა დას ხვა ტიპ ზე, ასე ვე – ეკო ნო მი კურ მო ნა ცე მებს 164 ქვეყ ნის შე სა ხებ. ნაშ-
რომ ში ძი რი თა დად გა მო ყე ნე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი 
სამ ხა ხუ რი სა და მსოფ ლიო ბან კის სტა ტის ტი კუ რი წყა რო ე ბი. 

ქვეყ ნებს შო რის კულ ტუ რუ ლი დის ტან ცი ის გა ზომ ვა ორი ინ დი კა ტო რით 
გან ხორ ცი ელ და: ჰუ მა ნუ რი გან ვი თა რე ბის ინ დექ სი და კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის 
ინ დექ სი. ცნო ბი ლი ა, რომ ჰუ მა ნუ რი გან ვი თა რე ბის ინ დექ სი (HDI) მსოფ ლი ოს 
ნე ბის მი ე რი ქვეყ ნის თვის წარ მო ად გენს მი სი გან ვი თა რე ბის ინ დი კა ტორს და 
მო ი ცავს გან ვი თა რე ბის ისეთ სა ზო მებს, რო გო რი ცა ა: სი ცოცხ ლის სა შუ ა ლო 
ხან გრძლი ვო ბა; გა ნათ ლე ბის დო ნე და მშპ მო სახ ლე ო ბის ერთ სულ ზე. ადა მი ა-
ნის გან ვი თა რე ბის ინ დექ სი გა ე როს მი ერ ადა მი ა ნუ რი გან ვი თა რე ბის გან საზღ-
ვრის სტან დარ ტულ სა შუ ა ლე ბა დაა მიჩ ნე უ ლი. რომ ლის მთა ვა რი და ნიშ ნუ ლე-
ბა ა, გან საზღ ვროს ქვეყ ნის ადა მი ა ნუ რი გან ვი თა რე ბის დო ნე.

ცნობილია, რომ მსოფლიო სამართლის პროექტის ჯგუფი (World Justice 
Project) აქ ვეყ ნებს კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის ინ დექსს. კვლე ვის მი ზა ნია დად გინ-
დეს რამ დე ნად ამ ცი რებს მსოფ ლი ოს სხვა დას ხვა ქვე ყა ნა ში კა ნო ნის უზე ნა ე-
სო ბის დაც ვა კო რუფ ცი ას და სი ღა რი ბეს, ასე ვე რამ დე ნად ზრდის ადა მი ა ნის 
ფუნ და მენ ტუ რი უფ ლე ბე ბის დაც ვას და სა ზო გა დო ე ბის მი მართ მთავ რო ბის 
ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბას. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა ქარ თვე ლო აღ ნიშ ნულ რე ი ტინ-
გში მსოფ ლი ოს 126 ქვე ყა ნას შო რის 41-ე ად გილს იკა ვებს. კა ნო ნის უზე ნა ე სო-
ბის გლო ბა ლურ ინ დექ სში ლი დე რო ბენ ევ რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნე ბი: და ნი ა, 
ნორ ვე გი ა, ფი ნე თი, შვე დე თი და ნი დერ ლან დე ბი (World Justice Project, 2019).
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ად მი ნის ტრა ცი ულ გან სხვა ვე ბებ ზე დაკ ვირ ვე ბა გან ხორ ცი ელ და ქვე ყა-
ნა ში კო რუფ ცი ის დო ნის მი ხედ ვით, რო მე ლიც კო რუფ ცი ის აღ ქმის ინ დექ სით 
იზო მე ბა. ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი ად გენს ქვეყ ნე ბის რე ი ტინგს იმის მი ხედ ვით თუ რამ-
დე ნად კო რუმ პი რე ბუ ლად აღიქ მე ბა ქვეყ ნის სა ჯა რო სექ ტო რი. ეს კომ ბი ნი რე-
ბუ ლი ინ დექ სია და დგე ბა ექ სპერ ტე ბის გან და სხვა დას ხვა და მო უ კი დე ბე ლი 
ინ სტი ტუ ტის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბით მი ღე ბუ ლი კო რუფ ცი ას თან და-
კავ ში რე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის სა ფუძ ველ ზე. (სა ერ თა შო რი სო გამ ჭვირ ვა ლო ბა, 
2018). 

ეკო ნო მი კუ რი თა ვი სუფ ლე ბის ინ დექ სი ქვე ყა ნა ში ეკო ნო მი კუ რი თა ვი-
სუფ ლე ბის სა ზო მი ა, რაც ძი რი თა დად ეყ რდნო ბა სხვა დას ხვა სა ერ თა შო რი სო 
რე ი ტინ გე ბის წყა რო ებს. ეკო ნო მი კუ რი თა ვი სუფ ლე ბის მსოფ ლიო რე ი ტინგს 
დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს ქვე ყა ნა ში ინ ვეს ტი ცი ე ბის შემ დგო მი მო ზიდ ვის კუთხ-
ით. თა ვის მხრივ ეკო ნო მი კუ რი თა ვის სუფ ლე ბა ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის გან ვი თა-
რე ბას უწყ ობს ხელს (Heritage Foundation , 2019).

ეკო ნო მი კუ რი დის ტან ცია უკავ შირ დე ბა შე მო სა ვალს, სიმ დიდ რის გა ნა წი-
ლე ბას და შე ფარ დე ბით მყიდ ვე ლო ბითუნა რი ა ნო ბას. მომ ხმა რებ ლის შე მო სა ვა-
ლი წარ მოდ გე ნი ლი ა, რო გორც ერ თ-ერ თი მთა ვა რი ეკო ნო მი კუ რი მა ხა სი ა თე-
ბე ლი, რო მელ საც შე უძ ლია წარ მოქ მნას გან სხვა ვე ბა ქვეყ ნებს შო რის. უფ რო 
მე ტიც, ის მნიშ ვნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს ბიზ ნეს თა ნამ შრომ ლო ბი სა და ვაჭ-
რო ბის გარ კვე უ ლი დო ნის მიღ წე ვის შე საძ ლებ ლო ბა ზე. ამას თან და კავ ში რე-
ბით, მსოფ ლიო ბან კის უახ ლე სი ოფი ცი ა ლუ რი მო ნა ცე მე ბი იქ ნა გა მო ყე ნე ბუ-
ლი. სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი 2018 წელს სა ქარ თვე ლოს შე სა ხებ მი ღე ბუ ლია 
საქ სტა ტი დან (geostat.ge, 2019). 

კულტურული და ადმინისტრაციული დისტანცია საქართველოსა 
და ევროკავშირის კანდიდატ ქვეყნებს შორის

კულ ტუ რა მნიშ ვნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბა სა 
და ეკო ნო მი კურ ინ ტეგ რა ცი ა ზე. თა ვის მხრივ, ევ რო კავ ში რის კან დი და ტი ქვეყ-
ნე ბი მო ნა წი ლე ო ბენ სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო სა ვაჭ რო ეკო ნო მი კურ ურ თი ერ-
თო ბებ ში. 

თურ ქე თი სა ქარ თვე ლოს უმ სხვი ლეს სა ვაჭ რო პარ ტნი ორს წარ მო ად გენს. 
ამას ხელს უწყ ობს ტე რი ტო რი უ ლი სი ახ ლო ვე. სა ქარ თვე ლოს შე და რე ბით 
მსგავ სი კულ ტუ რა აკავ ში რებს ევ რო კავ ში რი სა და ევ რო კავ ში რის კან დი დატ 
ქვეყ ნებ თან. ლინ გვის ტუ რი გან სხვა ვე ბა სა ქარ თვე ლო სა და ევ რო კავ ში რის 
წევ რო ბის კან დი დატ ქვეყ ნებ თან დი დი ა. რაც შე ე ხე ბა რე ლი გი ას, აღ ნიშ ნულ 
ქვეყ ნებ ში ქრის ტი ა ნო ბა და ის ლა მი წამ ყვან რე ლი გი ებს წარ მო ად გენს. ცხრილ 
1 წარ მო ად გე ნი ლია CAGE მე თო დით შე ფა სე ბუ ლი კულ ტუ რუ ლი ინ დი კა ტო-
რები. 
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კულტურული დისტანცია CAGE-ის ინდიკატორების მიხედვით
 ცხრილი 1

ქვეყანა ენა რელიგია (მოსახლეობის %)

საქართველო ქართული მართლმადიდებელი (83,4%); 
მუსულმანი (10,7%)

ალბანეთი ალბანური მუსულმანი (70); ქრისტიანი (30)

მაკედონია მაკედონიური ქრისტიანი (65%); მუსულმანი (33%); 
სხვა (2%)

მონტენეგრო მონტენეგრული ქრისტიანი (78%); მუსულმანი (18%)

სერბეთი სერბული ქრისტიანი (92%); მუსულმანი (3%)

თურქეთი თურქული მუსულმანი (98%); ქრისტიანი (2%)

ბოსნია და 
ჰერცოგოვინა

ბოსნიური, 
ხორვატიული, 
სერბული

ქრისტიანი (46%); მუსულმანი (40%)

კოსოვო ალბანური, 
სერბული მუსულმანი (96%); ქრისტიანი (4%)

წყარო: CAGE 

მე ო რე ცხრილ ში წარ მოდ გე ნი ლია ევ რო კავ ში რის კან დი და ტი ქვეყ ნე ბი სა 
და სა ქარ თვე ლოს ჰუ მა ნუ რი გან ვი თა რე ბი სა და კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის ინ დექ-
სე ბი. ჰუ მა ნუ რი გან ვი თა რე ბის ინ დექ სის მი ხედ ვით, 2018 წელს სა ქარ თვე-
ლო 70-ე ად გილ ზეა მსოფ ლი ოს 189 ქვე ყა ნას შო რის და მი სი მაჩ ვე ნე ბე-
ლია 0,78. ევ რო კავ ში რის კან დი და ტი ქვეყ ნე ბი დან სა ქარ თვე ლო უს წრებს 
ჩრდი ლო ეთ მა კე დო ნი ა სა და ბოს ნია ჰერ ცო გო ვი ნას (77-ე ად გი ლი). მარ თა-
ლი ა, კო სო ვოს მო ნა ცე მე ბი ცნო ბი ლი არა ა, მაგ რამ სა ქარ თვე ლო სა ვა რა უ-
დოდ ასე ვე უს წრებს მას. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი ქვეყ ნე ბი დან სა ქარ-
თვე ლოს თან ახ ლო სა სერ ბე თი (67-ე ად გი ლი).

კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის კრი ტე რი უ მე ბის მი ხედ ვით, სა ქარ თვე ლოს უკე თე-
სი მაჩ ვე ნე ბე ლი აქვს, ვიდ რე ევ რო კავ ში რის კან დი დატ ქვეყ ნებს. აღ სა ნიშ ნა-
ვი ა, რომ სა ქარ თვე ლო აღ ნიშ ნულ რე ი ტინ გში მსოფ ლი ოს 126 ქვე ყა ნას შო რის 
41-ე ად გილს იკა ვებს. თურ ქეთ ში, სერ ბეთ სა და ალ ბა ნეთ ში კა ნო ნის უზე ნა-
ე სო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი და ბა ლი ა. კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის გლო ბა ლურ ინ დექ სში 
ლი დე რო ბენ ევ რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ ნე ბი: და ნი ა, ნორ ვე გი ა, ფი ნე თი, შვე დე-
თი და ნი დერ ლან დე ბი. 
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საქართველოსა და ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნების ჰუმანური 
განვითარების და კანონის უზენაესობის ინდექსები

ცხრილი 2

ქვეყანა ჰუმანური 
განვითარების ინდექსი 

(2018)
კანონის უზენაესობის 

ინდექსი (2019)

საქართველო 70 ადგილი (0,780) 0,61 (41 ადგილი)
ალბანეთი 68 (0,785) 0,51 (71)
მაკედონია 80 (0,757) 0,54 (56)
მონტენეგრო 50 (0,814) -
სერბეთი 67 (0,787) 0,50 (78)
თურქეთი 64 (0,791) 0,42 (109)
ბოსნია და 
ჰერცოგოვინა 77 (0,768) 53 (60)

კოსოვო - -

წყარო: World Justice Project. Rule of Law Index 2019. Washington, 2019

UNDP. Human Development Indices and Indicators 2018 Statistical Update, 2018.

ად მი ნის ტრა ცი უ ლი დის ტან ცია სა ქარ თვე ლო სა და ევ რო კავ ში რის კან დი-
დატ ქვეყ ნებს შო რის ორ მხრი ვი და რე გი ო ნუ ლი თა ვი სუ ფა ლი სა ვაჭ რო ხელ-
შეკ რუ ლე ბე ბი ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ერ თ-ერ თი სა ფუძ ვე ლი ა. აღ ნიშ ნუ ლი ქვეყ-
ნე ბი ძი რი თა დად გა ერ თი ა ნე ბუ ლია ორ სა ერ თა შო რი სო რე გი ო ნულ ორ გა ნი ზა-
ცი ა ში: პირ ვე ლი, ცენ ტრა ლუ რი ევ რო პის თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის ასო ცი ა ცია 
(CEFTA) (ალ ბა ნე თი, ბოს ნია და ჰერ ცო გო ვი ნა, მონ ტე ნეგ რო, კო სო ვო, მა კე დო-
ნი ა, სერ ბე თი) და მე ო რე, შა ვი ზღვის ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ შრომ ლო ბის ორ გა ნი-
ზა ცია (ალ ბა ნე თი, სერ ბე თი და თურ ქე თი). 

სა ქარ თვე ლოს გლო ბა ლურ ეკო ნო მი კურ სივ რცე ში წარ მა ტე ბუ ლი ინ ტეგ-
რა ცი ი სათ ვის სა ვაჭ რო -ე კო ნო მი კუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბას დი დი 
მნიშ ვნე ლო ბა აქვს (ფუტ კა რა ძე, 2010). აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ და მო უ კი დებ ლო ბის 
მო პო ვე ბის შემ დეგ სა ქარ თვე ლომ მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ა უმ ჯო ბე სა საქ მი ა ნო ბა 
თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე თან ხმე ბე ბის მი მარ თუ ლე ბით. სა ქარ თვე ლოს თა ვი-
სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის რე ჟი მი აქვს: ევ რო პის თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის ასო ცი ა ცი-
ას თან, თურ ქეთ თან, ჩი ნეთ თან, დსთ-ს ქვეყ ნებ თან, ასე ვე გა ფორ მე ბუ ლი აქვს 
ევ რო კავ შირ თან ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბა. რაც შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს სა-
ქარ თვე ლოს ევ რო პუ ლი ინ ტეგ რა ცი ის გზა ზე ახა ლი ეტა პის და საწყ ი სად. სა-
ქარ თვე ლოს ცენ ტრა ლუ რი ევ რო პის თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის ასო ცი ა ცი ას თან 
რა ი მე სა ხის თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე თან ხმე ბა არა აქვს, რაც სა ვაჭ რო თა-
ნამ შრომ ლო ბის მას შტა ბებს გაზ რდი და.



116

რამაზ ფუტკარაძე

ადმინისტრაციული დისტანცია CAGE-ის ინდიკატორების მიხედვით
ცხრილი 3

ქვეყანა ვაჭრობის ბლოკი ვალუტა

საქართველო BSEC GEL ქართული ლარი
ალბანეთი CEFTA; BSEC ALL ალბანური ლეკი
მონტენეგრო CEFTA EUR ევრო
მაკედონია CEFTA MKD ჩრდილოეთ მაკედონიური დინარი
სერბეთი CEFTA; BSEC RSD სერბული დინარი
თურქეთი BSEC TRY თურქული ლირა
ბოსნია და 
ჰერცოგოვინა CEFTA BAM კონვერტირებადი მარკა

კოსოვო CEFTA EUR ევრო
 
ორ მხრივ, რე გი ო ნულ და მრა ვალ მხრივ სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბებს და ეკო-

ნო მი კური ინ ტეგ რა ცი ის წარ მა ტე ბას მნიშ ვნე ლოვ ნად აფერ ხებს და ხელს უშ-
ლის ქვე ყე ნა ში კო რუფ ცი ის მას შტა ბე ბი. ის ზრდის ად მი ნის ტრა ცი ულ დის ტან-
ცი ას ქვეყ ნებს შო რის. ქვეყ ნებს, რომ ლებ საც კო რუმ პი რე ბუ ლი ინ სტი ტუ ცი ე-
ბი და არა სა თა ნა დო კო რუფ ცი ის კონ ტრო ლი ახა სი ა თებთ, ზო გა დად, მსგავს 
ქვეყ ნებ თან თა ნამ შრომ ლო ბას ანი ჭე ბენ უპი რა ტე სო ბას (Ghemawat, 2014). 

ევ რო კავ ში რის კან დი და ტი ქვეყ ნე ბი აქ ტი უ რად არი ან ჩარ თუ ლი სა ვაჭ რო 
ურ თი ერ თო ბებ ში, რო გორც გან ვი თა რე ბულ, ასე ვე გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ თან. 
სა ქარ თვე ლო ასე ვე შე იძ ლე ბა მი ვა კუთ ვნოთ იმ ქვეყ ნე ბის ჯგუფს, რო მე ლიც 
ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში წარ მა ტე ბით იბ რძვის კო რუფ ცი ის წი ნა აღ მდეგ.

სა ქარ თვე ლო სა და ევ რო კავ ში რის კან დი და ტი ქვეყ ნე ბის შე და რე ბა კო-
რუფ ცი ის აღ ქმი სა და ეკო ნო მი კის თა ვი სუფ ლე ბის ინ დექ სე ბის მი ხედ ვით მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი დას კვნე ბის გა კე თე ბის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა. კო რუფ ცი ის აღ ქმის 
ინ დექ სის მი ხედ ვით, სა ქარ თვე ლოს პო ზი ცია ერ თ-ერ თი სა უ კე თე სოა და უკე-
თე სია ყვე ლა ევ რო კავ ში რის კან დი დატ ქვეყ ნას თან შედარებით. 2018 წელს 
„საერთაშორისო გამჭვირვალობის“ მი ერ Ⴐგა მოქ ვეყ ნე ბულ Ⴐკო რუფ ცი ის აღ-
ქმის ინ დექ სის მი ხედ ვით სა ქარ თვე ლოს 58 ქუ ლა აქვს (რე ი ტინ გში 100 ქუ ლა 
კო რუფ ცი ის აღ ქმის ყვე ლა ზე და ბალ, ხო ლო 0 ქუ ლა – ყვე ლა ზე მა ღალ დო ნეს 
აღ ნიშ ნავს) და 41-44-ე ად გი ლებს იყოფს, ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებ თან – ლატ-
ვია და ეს პა ნე თი. ევ რო კავ ში რის კან დი და ტი ქვეყ ნე ბი დან კო რუფ ცი ის აღ ქმის 
ინ დექ სის მი ხედ ვით სა ქარ თვე ლოს მნიშ ვნე ლოვ ნად ჩა მორ ჩე ბი ან: ალ ბა ნე თი, 
კო სო ვო, მა კე დო ნია და ბოს ნია და ჰერ ცო გო ვი ნა.

ჩვენ სა ქარ თვე ლო სა და ევ რო კავ ში რის კან დი და ტი ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კის 
თა ვი სუფ ლე ბის ინ დექ სის მაჩ ვე ნებ ლე ბი შე ვა და რეთ ერ თმა ნეთს. 2019 წლის 
კვლე ვის მი ხედ ვით, სა ქარ თვე ლო ევ რო პის რე გი ო ნის 44 ქვე ყა ნას შო რის მე-8 
პო ზი ცი ა ზე ა, ხო ლო მსოფ ლი ოს 180 ქვე ყა ნას შო რის კი 75.9 ქუ ლით, მე-16 პო-
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ზი ცი ა ზე „უმეტესად თავისუფალი“ სტატუსით. აღსანიშნავია, რომ მოცემული 
ქვეყნების „ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი“ ჩამორჩება მსოფლიოს 
საშუალო ქულას (60.8 ქულა). 

უდავოა, რომ ეკო ნო მი კუ რი თა ვი სუფ ლე ბა ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის გან ვი თა-
რე ბას და მსოფ ლიო ეკო ნო მი კა ში ინ ტეგ რა ცი ას უწყ ობს ხელს. ცნო ბი ლი მეც-
ნი ერ -ე კო ნო მის ტე ბის დი დი ნა წი ლი ძი რი თა დად თან ხმდე ბა იმა ზე, რომ ეკო-
ნო მი კუ რი თა ვი სუფ ლე ბა ქვეყ ნის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა. ეკო ნო მი კუ რი თა ვი-
სუფ ლე ბის დო ნით სა ქარ თვე ლოს მნიშ ვნე ლოვ ნად ჩა მორ ჩე ბი ან ევ რო კავ ში რის 
კან დი და ტი ქვეყ ნე ბი, ასე, მა გა ლი თად, მონ ტე ნეგ რო (92-ე), ბოს ნია და ჰერ ცო-
გო ვი ნა (83-ე), სერ ბე თი (69-ე) და თუ რე თი (68-ე ად გი ლი).

კორუფციის აღქმისა და ეკონომიკის თავისუფლების ინდექსები 
საქართველოსა და ევროკავშირის კანდიდატ ქვეყნებში

ცხრილი 4

ქვეყანა
კორუფციის აღქმის 

ინდექსი
(2018)

(ადგილი და ქულა)

ეკონომიკის 
თავისუფლების ინდექსი 

(2018) 
(ადგილი და ქულა)

საქართველო 41-44 (58) 16 ადგილი (75,9)

ალბანეთი 99 (36) 52 (66,5)
მაკედონია 94-98 (37) 33 (71,1)
მონტენეგრო 65-67 (45) 92 (60,5)
სერბეთი 87 (39) 69 (63,9)

თურქეთი 78 (41) 68 (64,6) 
ბოსნია და 
ჰერცოგოვინა 89 (38) 83 (61,9)

კოსოვო 94-98 (37) 51 (67)
წყარო: შედგენილია ავტორის მიერ

ეკონომიკური და გეოგრაფიული დისტანცია საქართველოსა და 
ევროკავშირის წევრობის კანდიდატ ქვეყნებს შორის

სა ქარ თვე ლო ესაზღ ვრე ბა ევ რო კავ ში რის კან დი დატ ქვე ყა ნა თურ ქეთს, 
რაც აძ ლი ე რებს სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბას ამ ქვეყ ნებს შო რის. ტე რი ტო რი უ ლი 
სი ახ ლო ვე ქვეყ ნებს შო რის ვაჭ რო ბა ში იწ ვევს დრო ი სა და ტრან სპორ ტი რე ბის 
ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბას. თურ ქე თი უდი დე სია ევ რო კავ ში რის კან დი დატ ქვეყ-
ნებს შო რის ტე რი ტო რი ი თა და მო სახ ლე ო ბის რიცხ ოვ ნო ბით და ეკო ნო მი კით.

ცნო ბი ლი ა, რომ სხვა თა ნა ბარ პი რო ბებ ში, ნე ბის მი ერ ორ ქვე ყე ნას შო-
რის ვაჭ რო ბის მო ცუ ლო ბა ამ ორი ქვეყ ნის მსპ-ის პრო პორ ცი უ ლი და ამ ორ 
ქვე ყა ნას შო რის მან ძი ლის უკუპ რო პორ ცი უ ლია (კრუგ მა ნი 2018, Balassa 2013). 
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აღ ნიშ ნუ ლი ქვეყ ნე ბი გარ და თურ ქე თი სა ტე რი ტო რი ი თა და მო სახ ლე ო ბის 
რიცხ ოვ ნო ბით, პა ტა რა ქვეყ ნე ბი ა. თურ ქეთ ზე მო დის მო სახ ლე ო ბის 83%-ზე, 
ფარ თო ბის 73%-ზე და მშპ-ის 86%-ზე მე ტი. სა ქარ თვე ლო ზე კი მო დის მო სახ-
ლე ო ბის 3,8%, ფარ თო ბის 6,6% და მშპ-ს 1,8%.

ასე ვე დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს სა ქარ თვე ლო სა და სა ერ თა შო რი სო თა-
ნა მე გობ რო ბის წევ რი ქვეყ ნე ბის სა ვაჭ რო და ეკო ნო მი კუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის 
შე და რე ბით ანა ლიზს (სი ლა გა ძე 2019, პა პა ვა 2018, ღა ღა ნი ძე 2018). მთლიანი 
სამამულო პროდუქტის (მსპ) მი ხედ ვით თუ ვიმ სჯე ლებთ, თურ ქეთს ყვე ლა ზე 
მა ღა ლი მსპ აქვს, ასე ვე თუ კრი ტე რი უ მად მო სახ ლე ო ბის ერთ სულ ზე მსპ-ის 
მაჩ ვე ნე ბელს ავი ღებთ, პირ ველ ად გილს ისევ თურ ქე თი იკა ვებს. ზო გა დად, 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი გან სხვა ვე ბა ევ რო კავ ში რის სხვა კან დი და ტი ქვეყ ნე ბის მო სახ-
ლე ო ბის ერთ სულ ზე მსპ-ის ოდე ნო ბა ში არა ა. აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ბო-
ლო წლებ ში აღ ნიშ ნულ ქვეყ ნებ ში ეკო ნო მი კუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბი მნიშ ვნე ლოვ ნა-
დაა გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი.

საქართველოსა და ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების 
გეოგრაფიული და ეკონომიკური მაჩვენებლები

ცხრილი 5

 ქვეყანა

მოსახლე-
ობა 

(ათასი 
კაცი)

2018

ფარ-
თობი 
(კვ კმ)

მანძილი
კმ.

მსპ, 2018 (მიმდინარე 
ფასებში)

გლობალური 
კონკურენტ-
უნარიანობის 

ინდექსის
 (GCI) 2018
(ადგილი და 

ქულა)

მლნ აშშ 
დოლარი

მოსახლე-
ობის ერთ 
სულზე

საქართველო 3 720 69 700,0 – 16209 4345 66 (60,9)

ალბანეთი 2 870,3 28748 1927 15059 5254 76 (58,1)

მონტენეგრო 622 13812 1965 5452 8761 71 (59,6)
ჩრდილოეთ 
მაკედონია 2 077 25220 1789 12672 6084 84 (56,6)

სერბეთი 7 001 77474 1822 50508 7234 65 (60,9)

თურქეთი 80 811 780580 780 766509 9311 61 (61,6)
ბოსნია და 
ჰერცოგო-
ვინა

3 503 51197 2089 19781 5951 91 (54,2)

კოსოვო 1 799 10887 1842 7900 4281 -

წყარო: მსოფლიო ბანკი (2018); European Union, Eurostat (2019.

სა ქარ თვე ლოს მსპ-მა 2018 წელს 16209 მლნ აშშ დო ლა რი შე ად გი ნა და ის 
მა ღა ლია კო სო ვო სა და ალ ბა ნეთ თან შე და რე ბით. რაც შე ე ხე ბა მსპ-ის მო ცუ-
ლო ბას მო სახ ლე ო ბის ერთ სულ ზე, სა ქარ თვე ლო მცი რე დით უს წრებს მხო ლოდ 
კო სო ვოს. მო სახ ლე ო ბის რიცხ ოვ ნო ბით სა ქარ თვე ლოს თან ახ ლო საა ბოს ნია და 
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ჰერ ცო გო ვი ნას თან, ხო ლო ფარ თო ბით - სერ ბეთ თან. ორი ვე ქვეყ ნის მსპ და მსპ 
მო სახ ლე ო ბის ერთ სულ ზე სა ქარ თვე ლო ზე მა ღა ლი ა. ხო ლო სერ ბე თის მსპ 3,1-
ჯერ მა ღა ლია სა ქარ თვე ლოს ანა ლო გი ურ მაჩ ვე ნე ბელ თან შე და რე ბით.

მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი ფო რუ მის გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო-
ბის ინ დექ სის მი ხედ ვით, სა ქარ თვე ლო სა და ევ რო კავ ში რის კან დი დატ ქვეყ-
ნებს შო რის მნიშ ვნე ლო ვა ნი გან სხვა ვე ბე ბი არ ფიქ სირ დე ბა. 2018 წელს, რე-
ი ტინ გში სა ქარ თვე ლო 66-ე პო ზი ცი ა ზე იმ ყო ფე ბო და 140 ქვე ყა ნას შო რის და 
მი სი სა რე ი ტინ გო ქუ ლა შე ად გენ და 60,9-ს. სა ქარ თვე ლო ზე უკე თე სი პო ზი ცია 
აქვთ თურ ქეთს (61-ე ად გი ლი) და სერ ბეთს (65-ე ად გი ლი). რაც შე ე ხე ბა ბოს ნია 
და ჰერ ცო გო ვი ნას, ის 91-ე და ჩრდი ლო ეთ მა კე დო ნია – კი 84 -ე პო ზი ცი ა ზე ა. 
ამ რი გად, სა ქარ თვე ლო სა და ევ რო კავ ში რის კან დი დატ ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კურ 
მაჩ ვე ნებ ლებ ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი გან სხვა ვე ბე ბი არ ვლინ დე ბა.

დასკვნები და რეკომენდაციები

თა ნა მედ რო ვე ეტაპ ზე ევ რო კავ ში რის წევ რო ბის კან დი და ტი და პო ტენ ცი-
უ რი კან დი და ტი ქვეყ ნე ბის რა ო დე ნო ბა შე ად გენს შვიდს. სა ქარ თვე ლოს ევ რო-
კავ შირ თან და ახ ლო ე ბა და შემ დგო მი ინ ტეგ რა ცია ნა წი ლობ რივ და მო კი დე ბუ-
ლია ევ რო კავ ში რის კან დი და ტი ქვეყ ნე ბი სა და ევ რო კავ ში რის თა ნამ შრომ ლო-
ბის გაღ რმა ვე ბა ზე.

ევ რო კავ ში რის გა ფარ თო ე ბა და ახა ლი წევ რი ქვეყ ნე ბის მი ღე ბა ასე ვე 
აი სა ხე ბა ევ რო პის სხვა ქვეყ ნე ბი სა და ევ რო კავ ში რის ურ თი ერ თო ბებ ზე. ასე, 
მა გა ლი თად, ბულ გა რე თი სა და რუ მი ნე თის მი ღე ბას შე დე გად მოჰ ყვა სა ქარ-
თვე ლოს თვის (და არა მარ ტო) ევ რო პის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი კა, ხორ ვა ტი ის გა-
წევ რი ა ნე ბას – აღ მო სავ ლეთ პარ ტნი ო რო ბა, თა ვის მხრივ, სა ქარ თვე ლო სა და 
ევ რო კავ შირს შო რის მჭიდ რო სა ვაჭ რო -ე კო ნო მი კუ რი თუ სხვა სა ხის ურ თი ერ-
თო ბე ბი ა, რაც კი დევ უფ რო გაღ რმავ დე ბა.

ცნო ბი ლი ა, რომ ბო ლო პე რი ოდ ში ევ რო კავ ში რის ერ თ-ერ თი კან დი და ტი 
ქვეყ ნის – თურ ქე თი სა და აშშ-ს ურ თი ერ თო ბე ბი კრი ზის ში შე დის და თუ მი სი 
გა დაჭ რა ვერ მო ხერ ხდა, ის სა ვა რა უ დოდ, იმოქ მე დებს თურ ქე თი სა და ევ რო-
კავ ში რის, ასე ვე თურ ქე თი სა და ევ რო კავ ში რის კან დი და ტი ქვეყ ნე ბის ურ თი-
ერ თო ბებ ზე; ერ თ-ერ თი სცე ნა რია, თუ თურ ქე თი და შორ დე ბა ევ რო კავ შირს, 
ეს თურ ქე თის ეკო ნო მი კა ზე ნე გა ტი უ რად აი სა ხე ბა, გა მომ დი ნა რე იქი დან, რომ 
თურ ქე თის სა გა რე ო -ე კო ნო მი კურ ურ თი ერ თო ბებ ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი ად გი ლი 
უკა ვია ევ რო კავ ში რის ქვეყ ნებს.

აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს ისიც, რომ თურ ქე თი სა ქარ თვე ლოს N1 სა ვაჭ რო 
პარ ტნი ო რი ქვე ყა ნაა და თურ ქე თის ეკო ნო მი კის პრობ ლე მე ბი აი სა ხე ბა სა ქარ-
თვე ლოს ეკო ნო მი კა ზე. ჩვე ნი აზ რით, სა ქარ თვე ლოს ინ ტე რე სებ შია თურ ქე თის 
ევ რო კავ შირ თან კი დევ უფ რო და ახ ლო ე ბა და მი სი ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ა ნე-
ბა, რაც ნიშ ნავს რომ სა ქარ თვე ლოს ესაზღ ვრე ბა ევ რო კავ ში რის წევ რი ქვე ყა ნა 
ხმე ლე თით.
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ნაკ ლე ბად სა ვა რა უ დო ა, რომ ევ რო პის ქვეყ ნე ბი, რომ ლე ბიც EFTA-ს წევ-
რე ბია (ის ლან დი ა, ლიხ ტენ შტე ი ნი, ნორ ვე გია და შვე ი ცა რი ა) მო მა ვალ ში მი მარ-
თონ და მო ითხ ო ვონ ევ რო კავ შირ ში გა წევ რი ა ნე ბა. ეს ქვეყ ნე ბი ევ რო კავ ში რის 
სა ვაჭ რო -ე კო ნო მი კურ ჩარ თუ ლო ბას ის წრაფ ვი ან, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ისი-
ნი არ არი ან ევ რო კავ ში რის წევ რე ბი.

დსთ-ს წევ რი ქვეყ ნე ბი დან უკ რა ი ნა, ბე ლა რუ სი, მოლ დო ვა, სა ქარ თვე-
ლო, სომ ხე თი და აზერ ბა ი ჯა ნი ჩარ თუ ლი არი ან ევ რო კავ ში რის აღ მო სავ ლეთ 
პარ ტნი ო რო ბა ში. უკ რა ი ნას, სა ქარ თვე ლო სა და მოლ დო ვას ევ რო კავ შირ თან 
გა ფორ მე ბუ ლი აქვთ ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბა. მოლ დო ვა ასე ვე არის ცენ-
ტრა ლუ რი ევ რო პის თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის ასო ცი ა ცი ის (CEFTA) წევ რი.

სა ქარ თვე ლოს აქვს პერ სპექ ტი ვა მი ე ნი ჭოს ევ რო კავ ში რის წევ რო ბის კან-
დი და ტი, ან პო ტენ ცი უ რი კან დი და ტის სტა ტუ სი. ამის მა გა ლი თია დღეს არ-
სე ბუ ლი ევ რო კავ ში რის კან დი და ტი ქვეყ ნე ბი, რომ ლებ მაც სწო რი სა გა რეო 
პო ლი ტი კი სა და ეკო ნო მი კუ რი რე ფორ მე ბის შე დე გად მი აღ წი ეს აღ ნიშ ნულს. 
სა ქარ თვე ლომ უნ და გა მო ი ყე ნოს ევ რო კავ ში რის კან დი და ტი ქვეყ ნე ბის გა მოც-
დი ლე ბა ევ რო პუ ლი ინ ტეგ რა ცი ის გზა ზე, თუ რო გორ შეძ ლეს მათ კან დი და ტი 
ქვეყ ნის სტა ტუ სის მო პო ვე ბა.

თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლიო ეკო ნო მი კა ში სა ვაჭ რო შე თან ხმე ბებს დი დი 
მნიშ ვნე ლო ბა აქვთ. ევ რო კავ ში რი წარ მო ად გენს პო ლი ტი კუ რი ბა რი ე რე ბი სა-
გან თა ვი სუ ფალ ერ თი ან ბა ზარს და მას აქვს სხვა დას ხვა სა ხის სა ვაჭ რო შე-
თან ხმე ბა სა ერ თა შო რი სო თა ნა მე გობ რო ბის წევრ ქვეყ ნებ თან. სა ქარ თვე ლოს 
აქვს გა ფორ მე ბუ ლი ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბა ევ რო კავ შირ თან, თა ვი სუ ფა ლი 
ვაჭ რო ბის შე თან ხმე ბა თურ ქეთ თან. სა ქარ თვე ლო სა და ევ რო კავ ში რის კან დი-
დატ ქვეყ ნებს შო რის ორ მხრი ვი ვაჭ რო ბის გაზ რდი სათ ვის სა სურ ვე ლია და იწყ-
ოს მო ლა პა რა კე ბე ბი თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის შე სა ხებ CEFTA-სა და მის წევ რი 
ქვეყ ნებ თან.

ცნო ბი ლი ა, რომ CAGE დის ტან ცი ის ჩარ ჩო წარ მო ად გენს ერ თ-ერთ ყვე ლა-
ზე ფარ თო მრა ვალ გან ზო მი ლე ბი ან ჩარ ჩოს სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბა ზე მოქ მე-
დი სხვა დას ხვა ფაქ ტო რის მნიშ ვნე ლო ბის გა სარ კვე ვად (Ghemawat, 2014). კულ-
ტუ რუ ლი, ად მი ნის ტრა ცი უ ლი, გე ოგ რა ფი უ ლი და ეკო ნო მი კუ რი მსგავ სე ბე ბი 
მნიშ ვნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს ვაჭ რო ბა სა და ეკო ნო მი კურ ინ ტეგ რა ცი ა ზე. 

თურ ქე თი იმით გან სხვავ დე ბა სხვა კან დი და ტი ქვეყ ნე ბი სა გან, რომ მასზე 
მო დის ევ რო კავ ში რის კან დი და ტი ქვეყ ნე ბის მო სახ ლე ო ბის 83%-ზე, ფარ თო ბის 
73%-ზე და მსპ-ის 86%-ზე მე ტი, რაც, თა ვის მხრივ, დი დი პერ სპექ ტი ვაა ნე ბის-
მი ე რი ქვეყ ნი სათ ვის. სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა ზე მჭიდ რო კავ ში რი აქვს თურ ქეთ-
თან, თუმ ცა, ასე ვე იკ ვე თე ბა სა ვაჭ რო -ე კო ნო მი კუ რი თა ნამ შრომ ლო ბის პერ-
სპექ ტი ვე ბი ევ რო კავ ში რის წევ რო ბის კან დი დატ სხვა ქვეყ ნებ თა ნაც. 

გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ ქვეყ ნებს შო რის კულ ტუ რუ ლი, ად მი ნის ტრა-
ცი უ ლი და ეკო ნო მი კუ რი დის ტან ცი ის შეც ვლას ძა ლი ან დი დი დრო სჭირ დე ბა, 
ხო ლო გე ოგ რა ფი უ ლი დის ტან ცი ის შეც ვლა შე უძ ლე ბე ლი ა.
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შე სა ბა მი სად, შეგ ვიძ ლია და ვას კვნათ, რომ ყვე ლა არ სე ბუ ლი მსგავ სე ბი-
თა და გან სხვა ვე ბით, სა ქარ თვე ლო სა და ევ რო კავ ში რის წევ რო ბის კან დი დატ 
ქვეყ ნებს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბის გან ვი თა რე ბას პერ სპექ ტი ვა გა აჩ ნი ა, გან-
სა კუთ რე ბით იმ დროს, რო დე საც კან დი და ტი ქვეყ ნე ბი გა ერ თი ან დე ბი ან ევ-
რო კავ შირ ში. ფაქ ტობ რი ვად, ყვე ლა მათ გა ნი პა ტა რა (გარ და თურ ქე თი სა) და 
ბუ ბებ რი ვი რე სურ სე ბით ღა რი ბი ქვე ყა ნა ა, რო მელ თათ ვი საც მსოფ ლიო ეკო-
ნო მი კა ში ინ ტეგ რა ცია ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა. ამ გვა რად, სა ჭი როა მა თი შო-
რის არ სე ბუ ლი მსგავ სე ბე ბის გა მო ყე ნე ბა, გან სხვა ვე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა და 
ეკო ნო მი კუ რი სარ გებ ლის მი ღე ბა.

ამ რი გად, სა ქარ თვე ლო სა და ევ რო კავ ში რის წევ რო ბის კან დი დატ ქვეყ-
ნე ბი სა და პო ტენ ცი უ რი კან დი და ტი ქვეყ ნე ბის შე და რე ბე ბი გვაძ ლევს სა შუ ა-
ლე ბას გა ვა კე თოთ დას კვნა: სა ქარ თვე ლოს შე უძ ლია მი აღ წი ოს ევ რო კავ ში რის 
კან დი და ტი ქვეყ ნის სტა ტუსს. ასე ვე, სა ქარ თვე ლო სა და ევ რო კავ ში რის კან-
დი დატ ქვეყ ნებს შო რის მნიშ ვნე ლო ვა ნი გან სხვა ვე ბა ეკო ნო მი კურ მაჩ ვე ნებ-
ლებს შო რის არა ა. და ბო ლოს, სა ქარ თვე ლოს სწო რი სა გა რეო და ეკო ნო მი კუ რი 
პო ლი ტი კის, ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბით აღე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს-
რუ ლე ბის შემ თხვე ვა ში, შე საძ ლე ბე ლია ქვეყ ნის მნიშ ვნე ლო ვა ნი პროგ რე სი და 
ევ რო კავ შირ თან თა ნამ შრომ ლო ბის სრუ ლი ად ახალ ეტაპ ზე გა დას ვლა.
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  The article analyzes some comparisons between Georgia and the candidate and 
potential countries of the EU. Many papers of Georgian and foreign scientists economists 
have been devoted to the study of trade and economic relations between Georgia and the 
EU, but less attention has been paid to the research of Georgia and the candidate countries 
of the EU. The study uses the CAGE distance method, which has not been well studied in 
Georgian scientifi c literature.

  At present, the number of the EU candidate countries and potential candidate 
countries is seven. Georgia’s convergence with the European Union and its further 
integration depend in part on deepening cooperation between EU candidate countries and 
the EU. The enlargement of the European Union and the admission of new member states 
will also aff ect relations between other European countries and the EU. Thus, for example, 
Bulgaria’s and Romania’s admission has resulted in Georgia’s (and not only) European 
Neighborhood Policy, Croatia’s admission to the Eastern Partnership, which in turn has 
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deepened trade, economic and other relations between Georgia and the EU, which will 
deepen further.

   Georgia has the prospect of being granted EU candidate status or potential 
candidate status. An example of this is the current EU candidate countries, which have 
achieved the result of sound foreign policy and economic reforms. Georgia should use the 
experience of EU candidate countries in the path of European integration in how they have 
been granted candidate status.

   Turkey is one of the countries which is diff erent from other candidate countries. 
However, 83% of the population, 73% of the area and more than 86% of the GDP of the EU 
candidate countries is with Turkey, which is a great prospect for any country. Georgia has 
the closest relationship with Turkey, but prospects for trade and economic cooperation with 
other EU candidate countries are also emerging. Turkey is Georgia’s No. 1 trading partner 
and the problems of the Turkish economy aff ect the Georgian economy as well. In our 
opinion, it is in Georgia’s best interest to bring Turkey closer to the European Union with 
its admission to the EU, thus having an EU member state on the land bordering Georgia.

   In all likelihood and contrast, the development of cooperation between Georgia 
and the EU candidate countries is promising, especially when the candidate countries join 
the EU. In fact, all of them are small (except for Turkey) and poorly resourced countries 
for which integration into the world economy is crucial. Thus, it is necessary to exploit the 
similarities between them, to consider the diff erences and to derive economic benefi ts.

 Thus, comparisons between Georgia and candidate countries and potential candidate 
countries of the EU allow us to draw a conclusion: Georgia can achieve EU candidate 
country status. Moreover, there is no signifi cant diff erence between the economic indicators 
of Georgia and the EU candidate countries.

 Finally, if Georgia’s proper foreign and economic policy and its Association 
Agreement commitments are fulfi lled, the country’s signifi cant progress can be made and 
a whole new level of cooperation with the EU can be reached.

 Keywords: Economic integration, EU candidate countries, Georgia, CAGE distance 
method.
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