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წინასიტყვაობა

საქართველოსდომოუკიდებელსახელმწიფოდფორმირებისშემდეგ30წელიგა
ვიდა.2020წლისმდგომარეობით,შეიძლებაითქვას,რომსაქართველოსსახელ
მწიფოს მიერ მოხდა ქვეყნის განვითარების პოლიტიკურიდა ეკონომიკური მო
დელისძირითადიჩარჩოსფორმირება.ერთიმხრივ,ესგახლავთსაქართველოს
საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტი გაწევრიანდეს ევროკავშირში და ნატოში;
განავითაროსსტრატეგიულიპარტნიორობაამერიკისშეერთებულშტატებთანდა
შექმნასევროპული,სამართლისუზენაესობაზეორინეტირებულიდემოკრატიული
სახელმწიფო.განვითარებისამგეზისკენგადადგმულიერთერთიუმთავრესინა
ბიჯიგახლდათ2014წლისივნისში,საქართველოსევროკავშირთანასოცირების
შესახებშეთანხმებასხელმოწერა.მეორემხრივ,საქართველოსსახელმწიფომსა
კუთარიეკონომიკურიგანვითარებისსაფუძვლადღიატიპის,საბაზროპრინციპებ
ზედაფუძვებული(აპოლიტიკური)ეკონომიკისმოდელიშეარჩიადაამპროცესში,
სავაჭროპოლიტიკისქვაკუთხედად,თავისუფალივაჭრობისპრინციპებიაირჩია.
ორი უმნიშვნელოვანესი შეთანხმდება, რომელიც საქართველოს სახელმწიფოს
არჩეულეკონომიკურგანვითარებისტრაექტორიასხდისცხადსდამაღალიალბა
თობით,მისშესაძლოწარმატებაზემოახდენსმნიშვნელოვანგავლენას,გახლავთ
ევროკავშირთან 2014 წლის ივნისშიღრმადა ყოვლისმომცველითავისუფალი
სავაჭროსივრცისშესახებშეთანხმება(DCFTA)და2017წლისმაისსხელმოწერი
ლითავისუფალივაჭრობისშესახებშეთანხმებას(FTA)ჩინეთთან.

ამავდროულად,უკანასკნელ30წელიწადშიმნიშვნელოვნადშეიცვლამსოფლიო
წესრიგი.განსაკუთრებით,აღსანიშნავიაჩინეთისროლისზრდამსოფლიოეკონო
მიკურდაპოლიტიკურპროცესებზე.შეიძლებაითქვას,რომსაერთაშორისოურ
თიერთობებში ჩინეთის გაზრდილმა როლმა წამყვან დასავლურ ქვეყნებთან და
ინსტიტუტებთანსტრატეგიულისამხედრო,პოლიტიკურიდაეკონომიკურიკონკუ
რენციასდაუდოსაფუძველი.ჩინეთისაკუთართავსწარმოაჩენსროგორცწამყვან
განვითარებადქვეყანას; წარადგენსგანვითარების მისეულმოდელსდა მიზნად
მრავალპოლუსიანი საერთაშორისო წესრიგის დამყარებას ისახავს. მიუხედავად
იმისა, რომ ჩინეთისა და ევროკავშირის გაცხადებული სურვილი სტრატეგიული
პარტნიორობის განვითარებაა, ჩინეთის ჩართულობა ევროკავშირის წევრ ქვეყ
ნებთან,ისევეროგორცდასავლეთბალკანეთისადააღმოსავლეთპარტნიორობის
ქვეყნებთან,აქტუალურსხდისეკონომიკისადაღირებულებითსფეროებშიჩინეთ
სადაევროკავშირსშორისარსებულკონკურენციისსაკითხს.

საქართველოსსახელმწიფოსგეოგრაფიულიმდებარეობამ,ასევე,მისიშერჩეული
პოლიტეკონომიკურიმოდელისგანვითარებისტრაექტორიამდამსოფლიოშიჩი
ნეთისროლისგაზრდამ,გააჩინაკითხვები,რომელიცჩავთვალეთ,რომდამატე
ბითშესწავლასსაჭიროებს.უპირველესყოვლისა,ჩვენისურვილიიყო,შეგვეფა
სებინა,რაგავლენაშეიძლებაჰქონდესჩინეთთან,განსაკუთრებითეკონომიკური
ურთიერთოებების გაძლიერებას, საქართველოს ევროპულ პოლიტიკურ კურსზე.
ამავედროს,იმისგათვალისიწნებით,რომერთიმხრივ,ევროკავშირთანDCFTAს
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ამოქმედებიდანუკვეხუთიწელიგავიდა,ხოლოჩინეთთანFTAისამოქმედებიდან
ორიწელი,საინტერესოდჩავთვალეთექსპოსტანალიზისჩატარება,იმისგასარ
კვევად,თურაზემოქმედებაიქონიაევროკავშირთანდაჩინეთთანთავისუფალი
ვაჭრობისშესახებშეთანხმებებმასაქართველოსეკონომიკაზე.ექსპოსტანალი
ზისმიზანსწარმოადგენდაიმისდადგენა,თავისუფალვაჭრობაზედაფუძნებული
ეკონომიკური განვითარების პარადიგმის პირობებში, რა პირველადი შედეგები
აღინიშნებამარკოდასექტორულდონეზე.ჩვენსინტერესსაძლიერებდაისგარე
მოება,რომსაქართველოაგრძელებსმუშაობასთავისუფალივაჭრობისშესახებ
შეთანხმებებისმიმართულებით(მაგ.ისრაელთანდაინდოეთთან)დამნიშვნელო
ვანია,ვიცოდეთიმშესაძლოშესაძლებლობებისადასაფრთხეებისშესახებ,რომ
ლებიცუკავშირდებამომავალშისაქართველოსმიერსხვაქვეყნებთანდადებულ
თავისუფალივაჭრობისშეთანხმებებს.

ჩვენი ინტერესის შესაბამისად, ჩვენი კომპენდიუმის პირველი ნაშრომი („ჩინეთ
საქართველოსურთიერთობებისაქართველოსდასავლურიგზისკვალდაკვალ:
მზარდი,თუმცაშეზღუდულიპარტნიორობა?“)განიხილავსჩინეთსაქართველოს
ურთიერთობებს.ნაშრომიაფასებს,თუროგორხედავენჩინეთიდასაქართველო
ორმხრივ ურთიერთობებს და რა შესაძლოფაქტორები აფერხებს სიღრმისეულ
პარტნიორობას,იმისგათვალისწინებით,რომსაქართველოპარალელურადცდი
ლობსკონკრეტულადევროკავშირთანდაზოგადადდასავლურინსტიტუტებთანდა
სახელმწიფოებთან ახლო ურთიერთობებისდამყარებას, ჩინეთის მიერ შემოთა
ვაზებულიმოდელიკიდასავლურილიბერალურიწესრიგისალტერნატივასწარ
მოადგენს.ხოლო,მეორენაშრომის(„ევროკავშირსადაჩინეთთანთავისუფალი
ვაჭრობისშესახებშეთანხმებებისეკონომიკურიანალიზი“)მიზანსწარმოადგენდა,
გაგვერკვია, თუ საქართველოსთვის, კეთილდღეობის თვალსაზრისით, რამდე
ნადსარგებლისმომტანიაღმოჩნდაერთიმხრივ,ევროკავშირთანგაფორმებული
DCFTAდა მეორე მხრივ, ჩინეთთან გაფორემბული FTAდა ხომ არ შეიძლება,
დროისმოკლეპერიოდისმიუხედავად,პირველიდასკვნებისგაკეთება,თუვის
თანდარატიპისეკონომიკურინტეგრაციასუწყობსხელსვაჭრობისაღნიშნული
მოდუსი.

ივლისი,2020
თბილისი,საქართველო
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შემაჯამებელი მიმოხილვა

საერთაშორისოურთიერთობებშიჩინეთისგაზრდილმაროლმაწამყვანდასავლურ
ქვეყნებთანდაინსტიტუტებთანსტრატეგიულსამხედრო,პოლიტიკურდაეკონომი
კურკონკურენციასდაუდოსაფუძველი.ჩინეთისაკუთართავსწარმოაჩენსროგორც
წამყვან განვითარებად ქვეყანას; წარადგენს განვითარების მისეულ მოდელს და
მიზნადმრავალპოლუსიანისაერთაშორისოწესრიგისდამყარებასისახავს.

ჩინეთისაღმავალიეკონომიკურიძალაუფლებამსოფლიოსსხვადასხვანაწილში,
მათშორისევროპაში,მზარდეკონომიკურდაპოლიტიკურიაქტივობებშიგამოი
ხატა.მიუხედავადიმისა,რომჩინეთისადაევროკავშირისგაცხადებულისურვილი
სტრატეგიულიპარტნიორობისგანვითარებაა,განსხვავებებიშესამჩნევია,განსა
კუთრებითეკონომიკურდანორმატიულსფეროებში.ევროკავშირისწევრიქვეყ
ნებიღირებულადმიიჩნევენდემოკრატიას,ადამიანისუფლებებსადასამართლის
უზენაესობას,ჩინეთიკიჩინეთისკომუნისტურიპარტიისმიერმართულიავტორი
ტარულისახელმწიფოა.

ჩინეთის ჩართულობა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან, ისევე როგორც დასავ
ლეთ ბალკანეთისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებთან, აქტუალურს
ხდისეკონომიკისადაღირებულებითსფეროებშიჩინეთსადაევროკავშირსშო
რისარსებულკონკურენციისსაკითხს.ბოლოდროს,საქართველოს—აღმოსავ
ლეთისპარტნიორობისქვეყანა,რომელსაცევროკავშირთანახლოპარტნიორობა
აკავშირებს—ეკონომიკაშიჩინეთისროლიგაიზარდა.ესიწვევსინტერესსსაქარ
თველოჩინეთის პარტნიორობის ხასიათისადა მისი მომავლის, ისევეროგორც
ეკონომიკური დამოკიდებულების პოლიტიკურ დამოკიდებულებად შესაძლო გა
დაქცევისმიმართ.

საქართველოსა და ჩინეთის ურთიერთობები აქამდე ძირითადად ეკონომიკურ
სფერომდეაშეზღუდულიდადაცლილიაძირეულიპოლიტიკურიასპექტისგან.უფ
როღრმაპოლიტიკურიკავშირებისარარსებობისსაფუძველიჩინეთისმიერრუ
სეთთან სტრატეგიული ურთიერთობების საქართველოსწინაშე მდგარი საგარეო
დაუსაფრთხოებისგამოწვევებზემაღლადაყენებაა.საქართველოსისტორიული
იდენტიფიცირებადემოკრატიულევროპასთანდადასავლეთთანისევეროგორც
დემოკრატიზაციის გაცხადებული ამბიცია ავტორიტარულ ჩინეთთან პოლიტიკურ
ინტერაქციასდამატებითაფერხებს.გეოპოლიტიკურიფაქტორებიასევეზღუდავენ
ჩინეთისშესაძლებლობასსაქართველოსთანყოვლისმომცველიდასტრატეგიული
პარტნიორობადაამყაროს.

ჩინეთი,თავის მხრივ, საქართველოს ინსტრუმენტალურად აღიქვამს—როგორც
ჩინეთისევროპასთანდადანარჩენმსოფლიოსთანდაკავშირებისგეოპოლიტიკუ
რიამბიციისგანხორციელებისსაშუალებად.საქართველოსპრიორიტეტიცჩინეთ
თანურთიერთობებისეკონომიკურსფერომდეშეზღუდვაა.ჩინეთისგეოპოლიტი
კურპოზიციონირებაშისაქართველოსშემდგომიროლიჩინეთისსარტყლისადა
გზისინიციატივისწარმატებაზეადამოკიდებული.თუმცაღა,ინიციატივისმომავლის
მიუხედავად,ჩინეთსაქართველოსგაფართოებულპარტნიორობასხელსჩინეთის
საკუთარიპოლიტიკებიდამიდგომებიუშლის.
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შესავალი

გასულისამიათწლეულისმანძილზე,საერთაშორისოპოლიტიკაშეიცვალა.დიდი
ძალების პოლიტიკა,რომელმაც,როგორც მიიჩნეოდა, საბჭოთა კავშირისდაშ
ლისშედეგადუკანაფონზეგადაინაცვლა,კვლავაქტუალურიგახდა,რამდენადაც
ჩინეთმადარუსეთმადასავლურისაერთაშორისოწესრიგისკითხვისნიშნისქვეშ
დაყენებადაიწყეს.ამერიკისშეერთებულშტატებსადაჩინეთსშორისხშირადგან
ხილულიდიდიძალებისდაპირისპირებაუკვესაერთაშორისოპოლიტიკურიცხოვ
რებისფაქტიგახდა.

ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით, ამერიკის შეერთებული შტატების შემ
დეგ ჩინეთი გლობალურ დონეზე პოლიტიკური, ეკონომიკური და სამხედრო
თვალსაზრისითყველაზე ძლიერიმოთამაშეადაამერიკის ჰეგემონიისმეტო
ქედმიიჩნევა.მიუხედავადიმისა,რომჩინეთიარსებულგლობალურეკონომი
კურინსტიტუტებშიმონაწილეობს,მანსაფუძველიჩაუყარაახალინსტიტუტებსა
დასტრატეგიულპროექტებსროგორებიცაასარტყლისადაგზისინიციატივადა
აზიისინფრასტრუქტურისსაინვესტიციობანკი.1

ჩინეთმა,სიდიდითმეორეეკონომიკამ,უკვემოილაპარაკაანმოლაპარაკებებს
აწარმოებსთავისუფალსავაჭროშეთანხმებებზეამერიკისშეერთებულშტატებ
თან, ევროკავშირთან და აზიის სახელმწიფოებთან. გლობალური სამხედრო
დანახარჯიებითჩინეთიჩამორჩებამხოლოდამერიკას2,ხოლომისიგავლენა
ტექნოლოგიისსფეროშიმზარდია.3

ჩინეთის აღმასვლამ ამერიკის შეერთებულშტატებთანდა ევროკავშირთან გარ
დაუვალიკონკურენციაგამოიწვია.ამმხრივსაგულისხმოაჩინეთისთანამშრომ
ლობაცენტრალურიდააღმოსავლეთევროპისსახელმწიფოებთანდაჩინეთისძა
ლისხმევაგაზარდოსკავშირებიაღმოსავლეთპარტნიორობისქვეყნებთან.

წინამდებარე პოლიტიკისდოკუმენტი მიზნადისახავს შეისწავლოსჩინეთსაქარ
თველოსურთიერთობები.საქართველოსადაჩინეთისეკონომიკურიურთიერთო
ბებიგანსაკუთრებულიშესწავლისსაგანიგახდა4,თუმცაშეიმჩნევაკვლევისნაკ

1 Frazier,M.(2018).ChinaontheGlobalState:Introduction.TheSageHandbookofContem
poraryChina.p.444

2 Stockholm International Peace Research Institute. (2020). SIPRI Factsheet April 2020.
ხელმისაწვდომია:https://www.sipri.org/sites/default/files/202004/fs_2020_04_milex_0_0.pdf,

3 SchneiderPetsinger,Metal.(2019).US–ChinaStrategicCompetition:TheQuestforGlob
alTechnologicalLeadership. ხელმისაწვდომია:https://www.chathamhouse.org/publication/
uschinastrategiccompetitionquestglobaltechnologicalleadership

4 იხილეთ:Khishtovani,G,etal.(2019).TheBeltandRoadInitiativeintheSouthCaucasus
Region.EmergingMarketsForum,pp.3351,ხელმისაწვდომია:https://pmcresearch.org/pol
icypapers_file/09675c8b70d3843da.pdf;Zabakhidze,M,etal.(2019).Connectivity,Trade
and Financial Integration of the SouthCaucasusVia the Belt andRoad Initiative (BRI).
CaucasusAnalyticalDigest,No.111,pp.39,ხელმისაწვდომია:https://pmcresearch.org/pol
icypapers_file/6a7b5dd7a8a1a994b.pdf;Zabakhidze,MandBeradze,R.(2017).Georgia
asaTransitHubanditsIncreasingPotentialintheImplementationoftheBeltandRoad
Initiative. PMC Research Center. ხელმისაწვდომია: http://www.research.pmcgi.com/po
licypapers_file/9b745c8b710912f64.pdf;Charaia,VandPapava,V.(2017).BeltandRoad
Initiative:ImplicationsforGeorgiaandChinaGeorgiaEconomicRelations.ChinaInterna
tionalStudies,67,pp.122

https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-04/fs_2020_04_milex_0_0.pdf
https://www.chathamhouse.org/publication/us-china-strategic-competition-quest-global-technological-leadership
https://www.chathamhouse.org/publication/us-china-strategic-competition-quest-global-technological-leadership
https://pmcresearch.org/policypapers_file/09675c8b70d3843da.pdf
https://pmcresearch.org/policypapers_file/09675c8b70d3843da.pdf
https://pmcresearch.org/policypapers_file/6a7b5dd7a8a1a994b.pdf
https://pmcresearch.org/policypapers_file/6a7b5dd7a8a1a994b.pdf
http://www.research.pmcg-i.com/policypapers_file/9b745c8b710912f64.pdf
http://www.research.pmcg-i.com/policypapers_file/9b745c8b710912f64.pdf
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ლებობა5 იმასთანდაკავშირებითთუროგორ ხედავენ ჩინეთიდა საქართველო
ორმხრივ ურთიერთობებს და რა შესაძლოფაქტორები აფერხებს სიღრმისეულ
პარტნიორობას. საკითხის განხილვა მნიშვნელოვანია იმდენადრამდენადაც სა
ქართველო ცდილობს კონკრეტულად ევროკავშირთან და ზოგადადდასავლურ
ინსტიტუტებთანდასახელმწიფოებთანახლოურთიერთობებისდამყარებას,ჩინე
თისმიერშემოთავაზებულიმოდელიკიდასავლურილიბერალურიწესრიგისსა
პირისპიროა.

პოლიტიკისდოკუმენტისსტრუქტურაშემდეგნაირია.პირველინაწილშიდოკუმენ
ტიმიმოხილავსევროკავშირისადაჩინეთისურთიერთობებსიმისგათვალისწინე
ბით,რომსაქართველოსევროკავშირთანმზარდიპოლიტიკურიდაეკონომიკური
კავშირებიგააჩნია.მეორენაწილისაქართველოსსაგარეოპოლიტიკაშიმუდმივ
ფაქტორებს და ერის მშენებლობის ძალისხმევებს განიხილავს. მესამე ნაწილი
საქართველოჩინეთის ურთიერთობებში არსებულმდგომარეობას მიმოიხილავს.
დოკუმენტისდასკვნითნაწილშიკიგაანალიზებულიაისხელისშემშელიფაქტორე
ბირაცსიღრმისეულჩინურქართულურთიერთობებსაფერხებს.

5 გამონაკლისიაჯოზეფლარსენისმიერჩინურქართულიურთიერთობებისგანხილვა,ხელმისაწვდომია:
http://gip.ge/georgiachinarelationsgeopoliticsbeltroad/

http://gip.ge/georgia-china-relations-geopolitics-belt-road/
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ჩინეთი და ევროკავშირი:
პარტნიორები თუ კონკურენტები? 

ჩინეთი და ევროკავშირი განვითარების სხვადასხვა მოდელსა და ქცევის სტან
დარტსსთავაზობენ.ევროკავშირისგლობალურიაქტორობისსაფუძველიდემოკ
რატიის,ადამიანისუფლებებისადამშვიდობისერთგულებაა.ევროკავშირისსა
გარეოდაუსაფრთხოებისპოლიტიკისგლობალურისტრატეგიააღნიშნავს,რომ
ევროკავშირი „ერთგულია საერთაშორისო სამართალზე დაფუძნებული გლობა
ლურწესრიგის,რომელიცუზრუნველყოფსადამიანისუფლებებს,მდგრადგანვი
თარებასდაგლობალურსაერთოსიკეთეებზეგანგრძობადწვდომას“.6

მეორესმხრივ,კომუნისტურიპარტიისმიერმართულიჩინეთითავსგანვითარებად
ქვეყანად წარმოაჩენს, რომელსაც განვითარების უნიკალური მოდელი გააჩნია.
ქვეყნისშიგნითსოციალიზმისჩინურიმახასიათებლებითშენებისპარალელურად,
საერთაშორისოდონეზეჩინეთიმიზნად„კაცობრიობისსაერთომომავლისსაზო
გადოებისშექმნას“ისახავს.7ჩინეთიმხარსუჭერსმრავალპოლუსიანსაერთაშო
რისო წესრიგს რომელიც ეფუძნება თანამშრომლობას ვიდრე კონფლიქტს, ხო
ლოგაცხადებულადეწინააღმდეგება„ძალაუფლებისპოლიტიკას,ჰეგემონიასდა
სხვაქვეყნებისშიდასაქმეებში ჩარევას“.8 ეკონომიკურად,ჩინეთითავისუფალი
ვაჭრობისერთგულია,უარყოფსპროტექციონიზმსდახელსუწყობსეკონომიკურ
გლობალიზაციას.92012წელსჩინეთმასაუკუნისორიმიზანიგამოაქვეყნა:2021
წლისთვისშექმნას„ყველათვალსაზრისითზომიერადაყვავებულისაზოგადოება“
და2049წლისთვისგანავითაროს„თანამედროვესოციალისტურიქვეყანა,რომე
ლიცარისაყვავებული,ძლიერი,დემოკრატიული,კულტურულადგანვითარებული
დაჰარმონიული“.10

ჩინეთი და ევროკავშირი ორმხრივ ურთიერთობებს ყოველისმომცველ სტრატე
გიულპარტნიორობადახასიათებენ.ევროკავშირმაშეიმუშავარამდენიმესტრა
ტეგიულიდოკუმენტი,სადაცჩინეთისადმიევროკავშირისმიდგომასაღწერს,ხო
ლო,თავისმხრივ,ჩინეთიიღებსევროკავშირისშესახებპოლიტიკისდოკუმენტს 
— 2018წელსმიღებულიაყველაზეახალივერსია,რომელიცორგანიზაციასთან
ქვეყნისურთიერთობებისხედვასწარადგენს.ჩარჩორომელიცდღევანდელორ
მხრივიურთიერთობებსგანსაზღვრავსარის„ევროკავშირჩინეთისთანამშრომ
ლობის სტრატეგულიდღის წესრიგი2020’,რომელიცოთხ ძირითადსფეროს


6 EuropeanCommission.(2016).AGlobalStrategyfortheEuropeanUnion’sForeignandSecu
rityPolicy.ხელმისაწვდომია:https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_review_web_0.pdf

7 Xinhuanet.com. (2018). Backgrounder: Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese
CharacteristicsforaNewEra.ხელმისაწვდომია:http://www.xinhuanet.com/english/201803/
17/c_137046261.htm

8 StateCouncilInformationOfficeoftheRepublicofChina.(2019).ChinaandtheWorldinthe
NewEra.Whitepaper.ხელმისაწვდომია:http://english.scio.gov.cn/node_8014488.html

9 იგივე
10 NewChina.(2017).CPCQ&A:WhatareChina’stwocentennialgoalsandwhydotheymatter?

ხელმისაწვდომია:http://www.xinhuanet.com/english/201710/17/c_136686770.htm

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_review_web_0.pdf
http://www.xinhuanet.com/english/2018-03/17/c_137046261.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2018-03/17/c_137046261.htm
http://english.scio.gov.cn/node_8014488.html
http://www.xinhuanet.com/english/2017-10/17/c_136686770.htm
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ეყრდნობა:მშვიდობადაუსაფრთხოება,კეთილდღეობა,მდგრადიგანვითარება
დახალხთაშორისოურთიერთობები.11

თანამშრომლობისგაცხადებულიმიზნებისმიუხედავად,რეჟიმებისხასიათიდანგა
მომდინარეურთიერთობებშიპრაქტიკულიგამოწვევებიარსებობს.ევროკავშირი
ეფუძნებადემოკრატიის,თავისუფალიბაზრისადაადამიანისუფლებებისერთგუ
ლებას,ხოლოჩინეთისავტორიტარულირეჟიმისაპირისპიროაიმპოლიტიკური
საზოგადოებისიდეისრასაცევროკავშირიწარმოადგენს.შესაბამისად,ევროკავ
შირისადაჩინეთისურთიერთობებისგასაგებადსამისაკითხიარისმნიშვნელოვა
ნი:1)საერთაშორისოურთიერთობები;2)ეკონომიკადა3)დემოკრატია.

საერთაშორისოპოლიტიკისთვალსაზრისით, ევროკავშირიდაჩინეთი მრავალ
მხრივობისადაგაეროზედაფუძნებულისაერთაშორისოწესრიგისიდეისადმიერ
თგულებასიზიარებენ.ჩინეთიმხარსუჭერსევროპულიინტეგრაციისპროცესს,ხო
ლოევროკავშირიჩინეთისსუვერენიტეტსადატერიტორიულმთლიანობას.ორივე
აქტორიგამოხატავს საერთაშორისომნიშვნელობის საკითხებსადაგლობალურ
მმართველობაში მონაწილეობის შესახებ რეგულარული დიალოგის წარმოების
მზადყოფნას.

ეკონომიკური ურთიერთობები ევროკავშირჩინეთის ურთიერთობების ქვაკუთხე
დია.ორივეაქტორიეკონომიკურადურთიერთდამოკიდებულია:ჩინეთი,ამერიკის
შემდეგ,ევროკავშირისყველაზედიდისავაჭროპარტნიორია,ხოლოევროკავში
რიჩინეთისყველაზედიდისავაჭროპარტნიორია; ეკონომიკურიურთიერთობე
ბის უფრო განსავითარებლად, მხარეები ამჟამად აწარმოებენ მოლაპარაკებებს
ინვესტიციის შესახებ ჩინეთევროკავშირის ყოვლისმომცველი შეთანხმებაზე.12
ამისმიუხედავად,ევროკავშირიასახელებსპირობებს,რომლებიცჩინეთმაუნდა
დააკმაყოფილოს:კონკრეტულად,სამართლიანივაჭრობა,ინტელექტუალურისა
კუთრებისუფლებისდაცვადავაჭრობისმსოფლიოორგანიზაციისწევრობითგან
საზღვრულივალდებულებებისშესრულება.13

საკითხები სადაც განსხვავებები ყველაზე შესამჩნევია დემოკრატიასა და ადა
მიანის უფლებებს ეხება. ევროკავშირის ჩინეთის შესახებ სტრატეგია (2016)
და ევროკავშირიჩინეთი: სტრატეგიული მიმოხილვა (2019) ხაზს უსვამენ ევ
როკავშირისა და ჩინეთის ორმხრივ ურთიერთობებში დემოკრატიისა და ადა
მიანის უფლებების მნიშვნელობას. სტრატეგიული მომოხილვა აღნიშნავს,რომ
„ევროკავშირისა და ჩინეთის უნარი ეფექტურად შეძლონ ადამიანის უფლებე
ბისსაკითხზეჩართულობაორმხრივიურთიერთობებისხარისხისმნიშვნელოვა
ნი საზომი იქნება”.14 ევროკავშირის შესახებ ჩინეთის პოლიტიკის დოკუმენტის
2014 წლის ვერსიაში ჩინეთი აღიარებს, რომ „ორ მხარეს განსხვავებები და

11 European Commission. (2013). EUChina 2020 Strategic Agenda for Cooperation.
ხელმისაწვდომია:http://eeas.europa.eu/archives/docs/china/docs/euchina_2020_strategic_
agenda_en.pdf

12 EuropeanCommission.(2020).China.
 ხელმისაწვდომია:https://ec.europa.eu/trade/policy/countriesandregions/countries/china/
13 იგივე
14 European Commission. (2019). EUChina – A Strategic Outlook. ხელმისაწვდომია:https://

ec.europa.eu/commission/sites/betapolitical/files/communicationeuchinaastrate
gicoutlook.pdf

http://eeas.europa.eu/archives/docs/china/docs/eu-china_2020_strategic_agenda_en.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/docs/china/docs/eu-china_2020_strategic_agenda_en.pdf
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-eu-china-a-strategic-outlook.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-eu-china-a-strategic-outlook.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-eu-china-a-strategic-outlook.pdf
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უთანხმოებები გააჩნიათ ღირებულებით საკითხებზე როგორიც არის ადამიანის
უფლებები,ისევეროგორცეკონომიკურდავაჭრობასთანდაკავშირებულსაკით
ხებზე“.15 დოკუმენტის 2018 წლის ვერსიაში ჩინეთი ევროკავშირს მოუწოდებს
„ობიექტურადდასამართლიანადშეაფასოსჩინეთშიადამიანისუფლებებისმდგო
მარეობადათავი შეიკავოს ადამიანის უფლებების სახელითჩინეთის შიდა საქ
მეებსადასასამართლოსუვერენიტეტშიჩარევისგან”.16

გასულიწლებისმანძილზე,ჩინეთიევროკავშირისკონკურენტადაღიქმება.კონ
კურენციაყველაზეცხადადგამოხატულიაეკონომიკურდაღირებულებითასპექ
ტებში.ევროკავშირისთვისჩინეთისარის„ეკონომიკურიკონკურენტი,რომელიც
ტექნოლოგიურლიდერობასესწრაფვისდასისტემურიმეტოქე,რომელიცმმარ
თველობისალტერნატიულმოდელსავრცელებს“.17კონკურენციისასეთიმაგალი
თიაჩინეთისადაცენტრალურიდააღმოსავლეთევროპისქვეყნებისთანამშრომ
ლობის („17+1“) პლატფორმა, რომელიც როგორც ევროკავშირის წევრ ისე
კანდიდატსახელმწიფოებსაერთიანებს.18 სწორედამიტომ,ჩინეთისშესახებევ
როკავშირისსტრატეგიულიდოკუმენტები(2016;2019)თანმიმდევრულადუსვა
მენხაზს„წესებზედაფუძნებულიმმართველობისადარეგიონულიუსაფრთხოების“
გასაძლიერებლადდა„ევროკავშირისკანონებთან,წესებთანდაპოლიტიკებთან
თავსებადობის“შესანარჩუნებლადჩინეთისჩართულობას.

თუროგორგანვითარდებაჩინეთევროკავშირისურთიერთობებიგავლენასმოახ
დენსარამხოლოდევროკავშირისწევრქვეყნებზე,არამედმისსამეზობლოზედა
სავლეთბალკანეთსადააღმოსავლეთპარტნიორობისქვეყნებში.ჩინეთისმზარ
დმაგავლენამშესაძლოაშეასუსტოსევროკავშირისშესაძლებლობაგაავრცელოს
მმართველობისსაკუთარიმოდელი,რომელიცეფუძნებადემოკრატიის,ადამიანის
უფლებების,მშვიდობისადაგანვითარებისღირებულებებს.

15 MFAofthePeople’sRepublicofChina.(2014).China’sPolicyPaperontheEU.
 ხელმისაწვდომია:https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/wjzcs/t1143406.shtml
16 MFAofthePeople’sRepublicofChina.(2018).China’sPolicyPaperontheEU.ხელმისაწვდომია:

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t1622890.shtml
17 EuropeanCommission.(2019).EUChina–AStrategicOutlook.ხელმისაწვდომია:https://ec.eu

ropa.eu/commission/sites/betapolitical/files/communictioneuchinaastrategicoutlook.pdf
18 თუმცა,შესამჩნევია,რომგეოგრაფიულადახლოსმყოფიაღმოსავლეთპარტნიორობისქვეყნები

(მოლდოვა,ბელარუსიდაუკრაინა)აღნიშნულფორმატშიარმონაწილეობენ

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/wjzcs/t1143406.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t1622890.shtml
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-eu-china-a-strategic-outlook.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-eu-china-a-strategic-outlook.pdf
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საქართველოს საგარეო პოლიტიკა: 
დემოკრატიული დასავლეთი როგორც
დანიშნულება

ათწლეულებისმანძილზე,საქართველოსსაგარეოპოლიტიკამგამოხატულადპრო
დასავლურიმახასიათებელიშეიძინა.საქართველოსდასავლეთისკენსვლაგანპი
რობებულიაროგორც შიდა ისე გარეფაქტორებით. შიდადონეზე, საქართველო
დამისიპოლიტიკურიელიტებისაკუთართავსევროპულცივილიზაციასაკუთვნებენ,
ხოლოიდეურიფაქტორებიგავლენასახდენენსაქართველოსსაგარეოპოლიტიკურ
ქცევაზე.19მატერიალურმაფაქტორებმა,როგორიცარისრუსეთსმიერსაქართვე
ლოსსუვერენიტეტისადატერიტორიულიმთლიანობისდარღვევა,ასევეგანაპირო
ბასაქართველოსპროდასავლურისაგარეოპოლიტიკისფორმირება.

საერთაშორისოსისტემურმაფაქტორებმაასევეითამაშესროლი.საბჭოთაკავში
რისდაშლისშემდეგ,მსოფლიოსმასშტაბითამერიკისადადასავლურიინსტიტუტე
ბისწვდომისარეალიგაიზარდა.ზოგიერთიყოფილისაბჭოთარესპუბლიკადასავ
ლურსტრუქტურებშიგაწევრიანდა,ხოლოსხვებმა,განსაკუთრებითსაქართველომ
დაუკრაინამ,ამმიზნისკენსწრაფვადაიწყეს,რითიცრევიზიონისტულრუსეთსდა
უპირისპირდნენ.

1990იანიწლებისბოლოსდა2000იანიწლებისდასაწყისშისაქართველომდე
მოკრატიისადაევროპულიდაევროატლანტიკურიინტეგრაციისკენუფრომზარ
დადაიღოგეზი.ესგზაპოლიტიკისპრიორიტეტადიქცაროგორცფურცელზეისე
პრაქტიკული თვალსაზრისით. დოკუმენტურად, საქართველოს ეროვნული უსაფ
რთხოებისკონცეფციები(2005;2011) — ისევეროგორცშემდგომისტრატეგიული
დოკუმენტები—ხაზსუსვამენდასავლურსამყაროსთანსაქართველოსშეუქცევად
მიკუთვნებას;ნატოსადაევროკავშირშიწევრობასსაგარეოპოლიტიკისძირითად
მიზანადსახავენდადემოკრატიზაციასსაქართველოსპირველადეროვნულღირე
ბულებადდაინტერესადაცხადებენ.20

პრაქტიკულითვალსაზრისით,საქართველოდასავლურინსტიტუტებსუფრომეტად
დაუხლოვდა.2004წელსსაქართველოშეუერთდაევროპისსამეზობლოპოლიტი
კას;2008წელსსაქართველომნატოშიგაწევრიანებისპირობამიიღოდაჩამოყა
ლიბდანატოსაქართველოსკომისია;2009წელს,საქართველოევროკავშირის
აღმოსავლეთპარტნიორობისინიციატივისნაწილიგახდა, ხოლორუსეთსაქარ
თველოსომისსაპასუხოდდამოუკიდებელსახელმწიფოთათანამეგობრობა(დსთ)
დატოვა;2011წელსსაქართველომევროკავშირთანსავიზორეჟიმისგამარტივე
ბისშეთანხმებასმიაღწია,ხოლო2014წელსხელიმოაწერაასოცირებისშეთან
ხებას,რომელიცასევემოიცავსღრმადაყოვლისმომცველთავისუფალსავაჭრო
შეთანხმებას;2014წელსსაქართველომნატოსარსებითიპაკეტიმიიღო,ხოლო
2017წლიდანშენგენისზონაშიუვიზომიმოსვლითსარგებლობს.

19 Kakachia,KandMinesashvili,S.(2015).Identitypolitics:ExploringGeorgianforeignpolicy
behavior.JournalofEurasianStudies,6,p.175

20 საქართველოსეროვნულიუსაფრთხოებისკონცეფცია,2005;2011.
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დასავლურ ინსტიტუტებთან მსგავსი ხარისხით თანამშრომლობა მიუთითებს, რომ
საქართველოდემოკრატიზაციის მხრივ პროგრეს განიცდის. 2003 წლის ვარდე
ბისრევოლუვციისშემდეგ,საქართველომფუნქციონირებადისახელმწიფოინსტი
ტუტებისჩამოყალიბებისპროცესიდაიწყოდაწარმატებითაღმოფხვრაკორუფცია21,
თუმცაგამოწვევებიადამიანისუფლებებისადახელისუფლებისდაბალანსებისადა
შებოჭვისმხრივკვლავარსებობდა.2012წელსხელისუფლებაარჩევნებისგზით
პირველადშეიცვალა,რამაცდემოკრატიულიგანვითარებაშემდეგეტაპზეგადაიყ
ვანა. საქართველომ მმართველობის საპარლამენტო სისტემაზე გადაინაცვლა,
რამაც ხელისუფლების ქმედებებზე საპარლამენტო ზედამხედველობის ხარისხი
გაზარდა.ამისმიუხედავად,ხელისუფლებისდაბალანსებისადაშებოჭვისპრობ
ლემებიკვლავრჩება,რაცუმეტესწილად2016წლისარჩევნებისშემდეგერთი
პარტიისმიერსრულიუმრავლესობისფლობამგანაპირობა.2020წლისსაპარ
ლამენტოარჩევნებისმოახლოვებასთანერთად,არსებულიშერეულისაარჩევნო
სისტემისმიმართუკმაყოფილებაიზრდებოდა,რისშედეგადაცმმართველიპარ
ტია2020 წლის არჩევნების უფრომეტად პროპორციული წარმომადგენლობით
ჩატარებასდასთანხმდა,ხოლო2024წლიდანქვეყანასრულადპროპორციული
საარჩევნოსისტემაზეგადავა.

საქართველოსდემოკრატიზაციადაევროატლანტიკურიინტეგრაციისადმიძალის
ხმევაურთიერთდაკავშირებულია — ერთიმეორეზეგავლენასახდენს.საქართვე
ლოსმისწრაფებაგახდესდასავლურიპოლიტიკური,ეკონომიკურიდასამხედრო
ინსტიტუტებისნაწილიდემოკრატიზაციისგარეშევერმიიღწევა,ხოლოსაქართვე
ლოსჩართულობადასავლურსტრუქტურებთანდემოკრატიისგანვითარებისტემპს
აძლიერებს.საქართველოსდემოკრატიზაციაარარისმხოლოდშიდაპოლიტიკუ
რივალდებულება,არამედძლიერადარისკავშირშისაქართველოსსაგარეოპო
ლიტიკურმისწრაფებებთანდაარჩევანთან.ამასთვალსაჩინოსხდის20192022
წლისსაქართველოსსაგარეოპოლიტიკისსტრატეგია,რომელიცსაგარეოპოლი
ტიკისექვსიმიზნიდანერთერთად„ინსტიტუციურიდემოკრატიისკონსოლიდაცია
სადასაზღვარგარეთქვეყნისპოზიტიურიიმიჯისგანტკიცებას“ასახელებს.22

დემოკრატიისკონსილიდაციისაკენსაქართველოსგზააჩვენებს,რომდემოკრა
ტიისმშენებლობასაქართველოსეროვნულიმცდელობაა.საგარეოპოლიტიკური
არჩევანი,როგორიცარისდასავლურინსტიტუტებშიინტეგრირება,დემოკრატიზა
ციისფართოძალისხმევასარისდაქვემდებარებული.2013წელსსაქართველოს
საგარეო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების შესახებ მიღებული საპარლა
მენტორეზოლუციააღიშნავს,რომ„საქართველოსსაგარეოპოლიტიკისევროპუ
ლიდაევროატლანტიკურიკურსი,უპირველესყოვლისა,ქვეყნისმდგრადდემოკ
რატიულგანვითარებასადაუსაფრთხოებასემსახურებადაარარისმიმართული
რომელიმესახელმწიფოსწინააღმდეგ“.23

21 TheWorldBank. (2012).Fightingcorruption inpublicservices:chroniclingGeorgia’s re
forms(English).

 ხელმისაწვდომია:http://documents.worldbank.org/curated/en/518301468256183463/Fight
ingcorruptioninpublicserviceschroniclingGeorgiasreforms

22 საქართველოსსაგარეოსაქმეთასამინისტრო,საგარეოპოლიტიკისსტრატეგია,20192022.გვ.7
23 საქართველოსპარლამენტი.საქართველოსსაგარეოპოლიტიკისძირითადიმიმართულებებისშესა

ხებსაქართველოსპარლამენტისრეზოლუცია,ხელმისაწვდომია:
 http://parliament.ge/uploads/other/19/19442.pdf

http://documents.worldbank.org/curated/en/518301468256183463/Fighting-corruption-in-public-services-chronicling-Georgias-reforms
http://documents.worldbank.org/curated/en/518301468256183463/Fighting-corruption-in-public-services-chronicling-Georgias-reforms
http://parliament.ge/uploads/other/19/19442.pdf
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თუმცაღა, რამდენადაც საერთაშორისო სისტემა მრავალპოლუსიანი ხდება24 და
უფროდაუფროიზრდებაარადასავლურიაქტორებისროლი,თუროგორშეიც
ვლებასაქართველოსსაგარეოპოლიტიკურიპრიორიტეტებიმომავლისსაკითხად
რჩება. არის საქართველოს საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტების ცვლილება
საერთაშორისო სისტემაში მიმდინარე ცვლილებებზე დამოკიდებული? ავტორი
ტარულ რეჟიმებთან ინტერაქციის ან მათზე მზარდი დამოკიდებულების ფონზე,
როგორ შეძლებს საქართველო დააბალანსოს დემოკრატიისადმი ერთგულება?
ესკითხვებიდამატებითგანსჯასსაჭიროებას.ამავდროულად,საქართველოსადა
ჩინეთის—მზარდიგლობალურიძალა — ურთიერთობებისახლანდელიხარისხის
გაგებასაფუძველსდაუდებსმომავლისშესახებწარმოდგენას.

24 Buzan,B.(2011).TheInauguralKennethN.WaltzAnnualLectureAWorldOrderWithout
Superpowers:DecentredGlobalism.InternationalRelations,25(1).pp.325
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ჩინეთ-საქართველოს ურთიერთობები: 
მზარდი თუმცა შეზღუდული პარტნიორობა? 

ჩინეთსადასაქართველოსშორისურთიერთობები1992წელსდაიწყო,როდესაც
ორმაქვეყანამდიპლომატიურიურთიერთობებიდაამყარა.ამისშემდეგ,ურთიერ
თობები მეგობრულად თუმცა ნაკლები ინტერაქციით ვითარდებოდა. საქართვე
ლოსოფიციალურიდოკუმენტების ანალიზისას ჩანს,რომ2005 წლის ეროვნუ
ლიუსაფრთხოებისკონცეფციასაერთოდარახსენებსჩინეთს.დოკუმენტის2011
წლისვერსიაკიჩინეთსმხოლოდერთხელსხვაქვეყნებთანერთადახსენებსდა
ხაზსუსვამსმათთან„პოლიტიკურიდიალოგისადაეკონომიკურიურთიერთობების
გაღრმავების“მნიშვნელობას.25

ამისმიუხედავად,საქართველოჩინეთისპოლიტიკურურთიერთობებშიგანვითა
რებაშეინიშნებოდა.მიმდინარეობდაქვეყნებსშორისტრადიციულისახელმწიფო
თაშორისოურთიერთობები,როგორიცააეკონომიკურიდაკულტურულიურთიერ
თობების მნიშვნელობის ხაზგასმა, დიპლომატიური ურთიერთობების წლისთავის
აღნიშვნადაერთმანეთისტერიტორიულიმთლიანობისადასუვერენიტეტისადმი
სიტყვიერიმხარდაჭერისგამოხატვა.262006წელს,ჩინეთისადასაქართველოს
პრეზიდენტებმახელიმოაწერესჩინეთსადასაქართველოშორისმეგობრობისა
დათანამშრომლობისკიდევუფროგანვითარებისშესახებერთობლივგანცხადე
ბას,რომელშიცმხარეებმაერთმანეთსსაერთომნიშვნელობისსაკითხებზემხარ
დაჭერაგამოუცხადეს— კერძოდ,ტერიტორიულიმთლიანობისსაკითხზე27 — და
გამოთქვესმზადყოფნაპოლიტიკური,ეკონომიკურიდაკულტურულიურთიერთო
ბებისგაღრმავებისშესახებ.28მაღალდონეზეურთიერთობებიგაგრძელდაასევე
2015და2019წლებში.29

თუმცაღა,2008წელსრუსეთსაქართველოსომზეჩინეთისპოზიციასაქართველო
ჩინეთისსამომავლოურთიერთობებისჩამოყალიბებაშიმნიშვნელოვანიფაქტორი
გახდა. საქართველოს წინააღმდეგრუსეთის აგრესიასთან მიმართებით ჩინეთმა
ფორმალურადდაბალანსებულიპოზიციადაიკავა(არაღიარააღნიშნულიტერი

25 საქართველოსეროვნულიუსაფრთხოებისკონცეფცია,2005;2011
26 MFAofthePeople’sRepublicofChina.(2007).AssistantForeignMinisterLiHuiAttends

ReceptionHostedbyGeorgianEmbassyinChinatoMarkIndependenceDayofGeorgia
and15thAnniversaryofChinaGeorgiaDiplomaticTies.

 ხელმისაწვდომია: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/dozys_664276/
gjlb_664280/3170_664312/3172_664316/t323963.shtml

27 MFA of the People’s Republic of China. (2006). Hu Jintao and Georgian President Sign
BilateralJointStatement.ხელმისაწვდომია:https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/
2649_665393/t246689.shtml

28 MFAofthePeople’sRepublicofChina.(2006).HuJintaoHoldsTalkswithGeorgianPresi
dentSaakashvili.

 ხელმისაწვდომია:https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/dozys_664276/
gjlb_664280/3170_664312/3172_664316/t246338.shtml

29 MFAofthePeople’sRepublicofChina.Georgia.
 ხელმისაწვდომია: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/dozys_664276/

gjlb_664280/3170_664312/3172_664316/

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/dozys_664276/gjlb_664280/3170_664312/3172_664316/t323963.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/dozys_664276/gjlb_664280/3170_664312/3172_664316/t323963.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t246689.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t246689.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/dozys_664276/gjlb_664280/3170_664312/3172_664316/t246338.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/dozys_664276/gjlb_664280/3170_664312/3172_664316/t246338.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/dozys_664276/gjlb_664280/3170_664312/3172_664316/
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/dozys_664276/gjlb_664280/3170_664312/3172_664316/
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ტორიების დამოუკიდებლობა და მხარეებს დიალოგის მეშვეობით კონფლიქტის
გადაჭრისკენ მოუწოდა30), თუმცა ეს ფარულად რუსეთის ქცევის გამართლებას
წარმოადგენდა.31

ჩინეთმა რუსეთთან სტრატეგიული პარტნიორობა რუსეთის მიერ საქართველოს
ტერიტორიულიმთლიანობისდარღვევაზეწინდააყენა,ხოლორუსეთსამერიკის
ჰეგემონიისწინააღმდეგმოკავშირედხედავს.ჩინეთითავსიკავებსპოზიციადაა
ფიქსიროსრეზოლუციაზე„აფხაზეთიდან,საქართველოდაცხინვალისრეგიონი
დან/სამხრეთოსეთი,საქართველოადგილნაცვალიპირებისადალტოლვილების
მდგომარეობისშესახებ“.322014წელსჩინეთმაასევეთავიშეიკავაგაეროსგენე
რალურიასამბლეისრეზოლუციაზე,რომელიცუკრაინისტერიტორიულიმთლია
ნობისადმიმხარდაჭერასგამოხატავდა.33

ჩინეთის მზარდად ახლო პარტნიორობა რუსეთთან ართულებს ჩინეთსა და სა
ქართველოს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შესაძლებლობის წარმოდგე
ნას.არცსაქართველოდაარცჩინეთიპარტნიორობასარახასიათებენროგორც
სტრატეგიულს. საქართველო არ იკავებს მნიშვნელოვან პოზიციას ჩინეთის მყი
სიერსაგარეოპოლიტიკურპრიორიტეტებში34,თუმცაორივექვეყანახაზსუსვამს
ორმხრივიეკონომიკურიურთიერთობებისგაძლიერებისმნიშვნელობას.35

სწორედეკონომიკურისფეროწარმოადგენსსაქართველოჩინეთისურთიერთო
ბებისქვაკუთხედს.2010წლისშემდეგსაქართველოსეკონომიკაშიჩინეთისრო
ლიმზარდია36 — განსაკუთრებითკიმასშემდეგრაცორმაქვეყანამთავისუფალი
ვაჭრობისშესახებშეთანხმებასმოაწერესხელი—რაცჩინეთსსაქართველოსერ
თერთუმსხვილესსავაჭროპარტნიორქვეყანადაქცევს.37გასულიწლებისმან
ძილზე,ჩინეთისმიერსაქართველოშიგანხორციელებულმაპირდაპირმაუცხოურ
მა ინვესტიციამ $600 მილიონს მიაღწია38, თუმცა 2019 წელს მნიშვნელოვნად
ჩამორჩებოდასხვაქვეყნებს.39

30 Feng,Z.(2009).TheRussia–Georgiamilitaryconflict:forChina,doesitmeanscrambling
betweena“strategicpartnership”andbeinga“responsiblestakeholder”?.KoreanJournal
ofDefenseAnalysis.20(4),pp.305318

31 იგივე
32 Refworld.org.(2010).UNGeneralAssembly.Georgia.
 ხელმისაწვდომია:https://www.refworld.org/publisher,UNGA,,GEO,,,0.html
33 UN.(2014).TerritorialintegrityofUkraine:resolution/adoptedbytheGeneralAssembly.
 ხელმისაწვდომია:https://digitallibrary.un.org/record/767565
34 MFAofthePeople’sRepublicofChina(2019).ხელმისაწვდომია:https://www.fmprc.gov.cn/

mfa_eng/wjdt_665385/zyjh_665391/t1679454.shtml
35 დამატებითიხილეთაქ:http://ge.chinaembassy.org/eng/xwdt/t1469181.htm;
 ასევეიხილეთ20192022წლისსაქართველოსსაგარეოპოლიტიკისსტრატეგია
36 Larsen, J. (2017).GeorgiaChinaRelations: theGeopolitics of theBelt AndRoad.Geor

gian Institute of Politics. ხელმისაწვდომია: http://gip.ge/georgiachinarelationsgeopoli
ticsbeltroad/

37 Civil.ge. (2020).Georgia’sForeignTrade in January2020. ხელმისაწვდომია:https://civil.ge/ar
chives/339427

38 EmbassyofthePeople’sRepublicofChinainGeorgia.(2017).RemarksbyAmb.JIYanchiatthe
ChinaGeorgiaFriendshipDaycelebratingthe25thAnniversaryofDiplomaticRelationsbetween
ChinaandGeorgia.ხელმისაწვდომია:http://ge.chinaembassy.org/eng/xwdt/t1469181.htm

39 NationalStatisticsOfficeofGeorgia.ForeignDirectInvestmentsbycountry.ხელმისაწვდომია:
https://www.geostat.ge/en/modules/categories/191/foreigndirectinvestments

https://www.refworld.org/publisher,UNGA,,GEO,,,0.html
https://digitallibrary.un.org/record/767565
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/zyjh_665391/t1679454.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/zyjh_665391/t1679454.shtml
http://ge.china-embassy.org/eng/xwdt/t1469181.htm
http://gip.ge/georgia-china-relations-geopolitics-belt-road/
http://gip.ge/georgia-china-relations-geopolitics-belt-road/
https://civil.ge/archives/339427
https://civil.ge/archives/339427
http://ge.china-embassy.org/eng/xwdt/t1469181.htm
https://www.geostat.ge/en/modules/categories/191/foreign-direct-investments
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ჩინეთისაქართველოსსარტყლისადაგზისინიციატივისნაწილადხედავს,რომე
ლიცევროპასთანდადანარჩენმსოფლიოსთანჩინეთისდაკავშირებადობისგაზ
რდასისახავსმიზნად.საქართველოპირდაპირმონაწილეობსსარტყლისადაგზის
ინიციატივისაბრეშუმისგზისეკონომიკურისარტყელისკომპონენტშიდაჩინეთის
ევროპასთანდასაკავშირებელიექვსიდერეფნიდანერთერთსწარმოადგენს.40

გასულიათწლეულებისმანძილზე,საქართველოშიჩინეთისეკონომიკურიროლი
გაიზარდა,რაც30მდეჩინურისაწარმოსმიერსაქართველოსსხვადასხვასექ
ტორში—მათშორისენერგეტიკა,ფინანსებიდაინფრასტრუქტურა — ინვესტიცია
შიგამოიხატა.41

საქართველომდაჩინეთმაასევეგაზარდესხალხთაშორისიდაკულტურულიკავ
შირები.ესმოიცავს:კულტურულკავშირებს;ქართველისტუდენტებისთვისსაგანმა
ნათლებლოსტიპენდიებს;სკოლებსადაუნივერსიტეტებშიჩინურიენისკურსებს.42
გასულიწლებისმანძილზეასევეგაიაზარდასაქართველოშიჩინელიტურისტების
რაოდენობა.43

საქართველოჩინეთისურთიერთობებისმოკლემიმოხილვაშემდეგიდაკვირვე
ბისსაფუძველსიძლევა:1)პოლიტიკურდასამხედროსფეროებში,ჩინეთსადა
საქართველოს შორის ურთიერთობები მინიმალურიადადადისრუტინულდიპ
ლომატიურჩართულობამდე;2)ეკონომიკაარისძირითადისფერო,სადაცორი
ვემხარეთანამშრომლობსდამოწადინებულნიარიანთანამშრომლობისუფრო
განსავითარებლად; 3) ჩინეთსა და საქართველოს შორის ხალხთაშორისი და
კულტურულიკონტაქტებიგაზრდილია,და4)ჩინეთირუსეთთანურთიერთობებს
საქართველოსთან ურთიერთობებზე მაღლა აყენებს — ეს გამოიხატება საქარ
თველოსძირითადსაგარეოპოლიტიკურგამოწვევებთანდაკავშირებითჩინეთის
თავშეკავებულპოზიციასაან/დასიჩუმეში.ესყოველივემიანიშნებსორქვეყანას
შორისმზარდთუმცაბუნებრივადშეზღუდულპარტნიორობაზე.

40 Khishtovani,G,etal.(2019).TheBeltandRoadInitiativeintheSouthCaucasusRegion.
Emerging Markets Forum, pp.3351, ხელმისაწვდომია: https://pmcresearch.org/policypa
pers_file/09675c8b70d3843da.pdf;Larsen,J.(2017).GeorgiaChinaRelations:theGeopol
iticsoftheBeltAndRoad.GeorgianInstituteofPolitics.

 ხელმისაწვდომია:http://gip.ge/georgiachinarelationsgeopoliticsbeltroad/
41 EmbassyofthePeople’sRepublicofChinainGeorgia.(2017).RemarksbyAmb.JIYanchiat

theChinaGeorgiaFriendshipDaycelebratingthe25thAnniversaryofDiplomaticRelations
betweenChinaandGeorgia.

 ხელმისაწვდომია:http://ge.chinaembassy.org/eng/xwdt/t1469181.htm
42 იგივე
43 იგივე

https://pmcresearch.org/policypapers_file/09675c8b70d3843da.pdf
https://pmcresearch.org/policypapers_file/09675c8b70d3843da.pdf
http://gip.ge/georgia-china-relations-geopolitics-belt-road/
http://ge.china-embassy.org/eng/xwdt/t1469181.htm
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მზარდი საქართველო-ჩინეთის პარტნიორობის
შემაფერხებელი ფაქტორები: დისკუსია 

ჩინეთსა და საქართველოს შორის მზარდი ეკონომიკური თანამშრომლობის
ფონზე,რამდენადრეალისტურიავარაუდი,რომჩინეთზესაქართველოსეკო
ნომიკური დამოკიდებულება პოლიტიკურ დამოკიდებულებაში გადაიზრდება,
ესკისაფრთხისქვეშედააყენებსდემოკრატიისადადასავლეთისმიმართსა
ქართველოსერთგულებას?აღნიშნულკითხვაზეპასუხისგაცემამომავლისსაქ
მეა, თუმცა ჩინეთზე საქართველოს ძირეულ პოლიტიკურ დამოკიდებულებას
შემდეგიფაქტორები ზღუდავს:1) ჩინეთი საქართველოსთვის სანდოსაგარეო
პოლიტიკურიპარტნიორიარარის;2) საქართველოსისტორიულიდაეროვ
ნული ნარატივი დემოკრატიულ ევროპასთან/დასავლეთთან მიკუთვნებაა, და
3)საქართველოსთანამშრომლობადასავლეთთანდამასზედამოკიდებულება
ძლიერიასაიმისოდ,რომშეწყდეს.

ჩინეთი — არასანდო საგარეო პოლიტიკური პარტნიორი

ძირითადი საკითხი რაც ჩინეთსაქართველოს შორის ახლო ურთიერთობებს
სტრუქტურულადზღუდავსრუსეთისფედერაციასთანჩინეთისსტრატეგიულიპარ
ტნიორობაა. ჩინეთსადარუსეთს გააჩნიათ ახლო უსაფრთხოებითი, პოლიტიკუ
რი,ეკონომიკურიდადიპლომატიურითანამშრომლობაროგორცორმხრივისევე
მრავალმხრივფორმატებში.ამერიკისმეთაურობითშექმნილიდასავლურილიბე
რალურწესრიგისადმიწინააღმდეგობამათი„ძირეული“დაეროვნულიინტერე
სებისშემადგენელინაწილია.44ამმიზნით,ჩინეთიდარუსეთისათავეშიუდგანან
გაერთიანებას„BRICS”,რომელიცაღმავალიძალებისპლატფორმასწარმოად
გენსდამიზნადრეგიონულდონეზეძლიერებას,გლობალურიროლისმოპოვება
სადაამერიკისჰეგემონიისადმიწინააღმდეგობისგაწევასისახავს.45

როგორცჩინეთიისერუსეთიერთმანეთსძირითადსტრატეგიულპარტნიორე
ბად მიიჩნევენ. ჩინეთის საგარეო პოლიტიკურ ხედვარუსეთსღირებულპარ
ტნიორად გამოყოფს და აღნიშნავს, რომ „ჩინეთრუსეთის ურთიერთობები
ისტორიაშისაუკეთესონიშნულზეა,ხოლოორმხრივიპოლიტიკურინდობადა
სტრატეგიული კოორდინაცია ახალ სიმაღლეს აღწევს“.46 თავის მხრივ, რუ
სეთი მიზნად ისახავს „ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან ყოვლისმომცვე
ლი, თანასწორი, ნდობაზე დაფუძნებული პარტნიორობისა და სტრატეგიული

44 Zhou,J.(2019).China’sCoreInterestsandDilemmainForeignPolicyPractice.PacificFocus,
34(1),31–54.

 ასევე იხილეთ: https://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents//asset_publisher/
CptICkB6BZ29/content/id/2542248

45 MacFarlane,N.(2006).The“R”inBRICs:isRussiaanemergingpower?InternationalAffairs,
82(1),41–57.

46 MFA of the People’s Republic of China. (2019). China’s Foreign Policy in a Fast Chang
ingWorld:MissionandResponsibility;SpeechbyViceForeignMinisterLeYuchengAtthe
LunchMeetingoftheEighthWorldPeaceForum.ხელმისაწვდომია:https://www.fmprc.gov.
cn/mfa_eng/wjdt_665385/zyjh_665391/t1679454.shtml

https://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248
https://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/zyjh_665391/t1679454.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/zyjh_665391/t1679454.shtml
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თანამშრომლობის განვითარების გაგრძელებას და ყველა სფეროში თანამ
შრომლობისპროაქტიულადგაღრმავებას“.47

მრავალფორმატსა და მრავალ სფეროში ჩინეთსა დარუსეთს შორის ახლო
პარტნიორობა, ისევე როგორც დასავლეთის მეთაურობით არსებული საერ
თაშორისოწესრიგისადმიმათიწინააღმდეგობა,მსოფლიოზეჩინეთისხედვას
წინააღმდეგობაშიაქცევსსაქართველოსსაგარეოპოლიტიკურპრიორიტეტებ
თან გაწევრიანდეს ნატოსა და ევროკავშირში; განავითაროს სტრატეგიული
პარტნიორობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და შექმნას ევროპული, სა
მართლისუზენაესობაზეორინეტირებულიდემოკრატიულისახელმწიფო.ამით
აიხსნებათურატომარუჭირავსჩინეთსმნიშვნელოვანინაწილისაქართველოს
სტრატეგიულდოკუმენტებში.საქართველოსსაგარეოპოლიტიკისსტრატეგიის
უახლესვერსიაში,ჩინეთთანმხოლოდეკონომიკურიურთიერთობებიარისხაზ
გასმული,როდესაცამერიკასთან,ევროკავშირთან,ნატოსთან,გაერთიანებულ
სამეფოსთანდაგერმანიასთანპარტნიორობისმასშტაბიდაამბიციაუფროყოვ
ლისმომცველია.48

შესაბამისად, საქართველოსადა ჩინეთს შორის პარტნიორობის მთავარი შემ
ზღუდავი ფაქტორი საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ყველაზე მნიშვნელო
ვან საკითხზე — საქართველოს ტერიტორიების დეოკუპაცია დარუსეთის მიერ
აფხაზეთისა და ცხინვალი/სამხრეთ ოსეთის აღიარების უკან გაწვევა ჩინეთის
(გამოუთქმელი)პოზიციაა.მიუხედავადიმისა,რომჩინეთიხაზსუსვამსსუვერე
ნიტეტისადატერიტორიულიმთლიანობისნორმებისმნიშვნელობასდაყურად
ღებასამახვილებსყველაერს — პატარა,დიდი,მდიდარითუღარიბი — შორის
თანასწორობაზე, ჩინეთის პოზიცია ან პოზიციის არქონა რუსეთის ქმედებების
მიმღებლობისმაჩვენებელია.

განსხვავებითდასავლელიპარტნიორებისა,რომლებიცგანგრძობადადგამოხატა
ვენმხარდაჭერასსაქართველოსსაგარეოპოლიტიკურიპრიორიტეტებისმიმართ,
ჩინეთითავსიკავებსგაეროშილტოლვილებისშესახებსაქართველოსრეზოლუ
ციაზეხმისმიცემისგან;არგმობსსაქართველოსოკუპირებულტერიტორიებზეჩა
ტარებული არჩევნების ლეგიტიმურობას; არ გმობს საქართველოს წინააღმდეგ
რუსეთისგანმომავალკიბერთავდასხმებსდაშეშფოთებასარგამოხატავსსაქარ
თველოშირუსეთისბორდერიზაციისპოლიტიკისმიმართ.

„მაღალიპოლიტიკის“საკითხები,როგორიცააუსაფრთხოებადასუვერენიტეტი,
საქართველოს საგარეო პოლიტიკის საძირკველს წარმოადგენს. ჩინეთის მიერ
პოზიციის გამოუთქმელობადა საქართველოს სახელმწიფოებრიობასთანდაკავ
შირებულძირითადსაკითხებზერუსეთისადმიმიკერძოებაზრდისსაქართველოს
მიერჩინეთისარასანდროსაგარეოპოლიტიკურპარტნიორადაღქმას.

47 MFAofRussia.(2016).ForeignPolicyConceptoftheRussianFederation.
ხელმისაწვდომია:https://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents//asset_publisher/
CptICkB6BZ29/content/id/2542248

48 საქართველოსსაგარეოსაქმეთასამინისტრო.(n.d.).საგარეოპოლიტიკისსტრატეგია20192022.
 ხელმისაწვდომია:https://mfa.gov.ge/MainNav/ForeignPolicy/ForeignPolicyStrategy.aspx

https://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248
https://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248
https://mfa.gov.ge/MainNav/ForeignPolicy/ForeignPolicyStrategy.aspx
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დემოკრატიზაცია და ევროპასთან მიკუთვნება  
საქართველოს იდენტობის ნაწილია

საბჭოთა კავშირისგან დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ, საქართველო დე
მოკრატიისკონსოლიდაციისთანდათანობითგზასგადიოდა.ბევრადუფროადრე,
19181921წლებშისაქართველოსდამოუკიდებლობისსამიწლისმანძილზე,დე
მოკრატიზაციადაევროპეიზაციასაქართველოსიდენტობისძირითადიმსაზღვრე
ლიიყო.სტივენჯონსიაღნიშნავს,რომ„საქართველოიყოძლიერადევროპული“
დარომევროპეანიზმისაქართველოსდემოკრატიულირესპუბლიკისცენტრალური
პრინციპიიყო.49

1991წელს,საბჭოთაკავშირისდაშლასთანერთად,დემოკრატიზაციადაევრო
პეიზაცია კვლავ გახდა საქართველოს იდენტობის მსაზღვრელი. სახელმწიფოს
მიერმიღებულიძირითადისტრატეგიულიდოკუმენტები — როგორიცარისეროვ
ნულიუსაფრთხოებისსტრატეგია(2005;2011);საპარლამენტორეზოლუციასა
ქართველოსსაგარეოპოლიტიკისძირითადიმიმართულებებისშესახებ (2013);
საპარლამენტორეზოლუციასაქართველოსსაგარეოპოლიტიკისშესახებ(2015);
საქართველოს საგარეო პოლიტიკის სტრატეგია (20152018; 20192022) — 
ხაზსუსვამენსაქართველოსერთგულებასშექმნასდემოკრატიულისახელმწიფო.
აღიშნულიდოკუმენტებიასევეაჩვენებენსაქართველოსმისწრაფებასგაწევრიან
დესევროპულდაევროატლანტიკურინსტიტუტებშიდაწარმოაჩინოსსაქართვე
ლოროგორც:

„ევროპისპოლიტიკური,ეკონომიკურიდაკულტურულისივრცისგანუყოფელინა
წილი,რომლისფუნდამენტურიეროვნულიღირებულებებიევროპულფასეულო
ბებსადატრადიციებზეადაფუძნებული,მიისწრაფვისევროპისპოლიტიკურ,ეკო
ნომიკურდაუსაფრთხოებისსისტემებშიინტეგრაციისაკენ“.50

უფრო მნიშვნელოვანია ის, რომ საქართველოს ევროპულ და დემოკრატიულ
მისწრაფებებსსაზოგადოებისწევრებიციზიარებენ.სხვადასხვასაზოგადოებრივი
გამოკითხვებისთანახმად,საქართველოსმოქალაქეებითანმიმდევრულადუჭე
რენმხარსნატოსადაევროკავშირშიგაწევრიანებასდადემოკრატიასმმართვე
ლობისსაუკეთესოფორმადმიიჩნევენ.51ევროსაბჭოსთან,ადამიანისუფლებათა
ევროპულ სასამართლოსთან, ევროკავშირთან (ასოცირების შეთანხმების მეშ
ვეობით)დაამერიკისშეერთებულშტატებთან(აშშსაქართველოსშორისსტრა
ტეგიულიპარტნიორობისქარტიისმეშვეობით)ინსტიტუციურიკავშირისგზით,სა
ქართველოსამართლებრივადვალდებულიდაპოლიტიკურადმოწადინებულია
გადადგასნაბიჯები,რომლებიციცავსდემოკრატიას,სამართლისუზენაესობასა

49 Jones,F.S.(2014).TheMakingofModernGeorgia,19182012:TheFirstGeorgianrepublic
anditssuccessors.Routledge:LondonandNewYork.pp.4849

50 საქართველოსეროვნულიუსაფრთხოებისსტრატეგია,ციტირებულიაKakachia,KandMinesash
vili,S.(2015).Identitypolitics:ExploringGeorgianforeignpolicybehavior.JournalofEur
asianStudies,6,p.175

51 NDI.(2019).NDIPoll:EUandNATOSupportataFiveYearHighinGeorgia;UrgentActiononthe
EnvironmentandImprovementsinPublicEducationNeeded.ხელმისაწვდომია:https://www.
ndi.org/publications/ndipolleuandnatosupportfiveyearhighgeorgiaurgentactionenvi
ronmentand;CRRCGeorgia. (2019).AttitudesTowardsDemocracy.CaucasusBarometer.
ხელმისაწვდომია:https://caucasusbarometer.org/en/cb2019ge/ATTDEMwithoutdkra/

https://www.ndi.org/publications/ndi-poll-eu-and-nato-support-five-year-high-georgia-urgent-action-environment-and
https://www.ndi.org/publications/ndi-poll-eu-and-nato-support-five-year-high-georgia-urgent-action-environment-and
https://www.ndi.org/publications/ndi-poll-eu-and-nato-support-five-year-high-georgia-urgent-action-environment-and
https://caucasusbarometer.org/en/cb2019ge/ATTDEM-withoutdkra/
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დაადამიანისუფლებებს — ღირებულებები,რომლებსაცისეთიავტორიტარული
სახელმწიფოებიროგორიც არის ჩინეთიდარუსეთი უფროდა უფრო კითხვის
ნიშნისქვეშაყენებენ.

აღნიშნულივალდებულებებიდამისწრაფებები — განუყოფელითანამედროვექარ
თულისახელმწიფოსთვის — ეწინააღმდეგებაგანვითარებისჩინეთისმიერშემოთა
ვაზებულმოდელს.თანამედროვეჩინეთიარისავტორიტარულისახელმწიფო,რო
მელიცდემოკრატიულიკონკურენციისადაადამიანისუფლებებისდაცვისსაბაზისო
პრინციპებსარაფასებს.ჩინეთისგეოპოლიტიკურიპოზიციისგათვალისწინებით,
რომელიცკითხვისნიშნისქვეშაყენებსდასავლურლიბერალურსაერთაშორისო
წესრიგს,დაიმისგათვალისწინებით,რომჩინეთისაქართველოსწინააღმდეგრუ
სეთისპოლიტიკებსფარულადმხარსუჭერს,სხვათანაბარპირობებში,ნაკლებად
მოსალოდნელია,რომსაქართველოდაჩინეთიშეძლებენუფროღრმასტრატე
გიულიხასიათისმქონეპოლიტიკურიპარტნიორობისგანვითარებას.

კავშირები დასავლეთთან შეუქცევადია 

გეოპოლიტიკურიფაქტორები ასევე ზღუდავს ჩინეთსადა საქართველოს შორის
უფრო სიღრმისეულ ჩართულობას. გასული ათწლეულების მანძილზე საქართვე
ლოს ეკონომიკური, პოლიტიკური და სამხედრო კავშირები დასავლურ სახელ
მწიფოებთან და ინსტიტუტებთან უფრო გაძლიერდა, რამაც საქართველოს და
სავლეთთანდაახლოებაგამოიწვია.წამყვანიდასავლურისახელმწიფოებისადა
ინსტიტუტებისსამხედრო,პოლიტიკურდაეკონომიკურიპოლიტიკებშისაქართვე
ლომნიშვნელოვანიფაქტორიგახდა,განსაკუთრებითდასავლურილიბერალური
წესრიგისწინააღმდეგმზარდირუსულიდაჩინურიგამოწვევებისფონზე.

სამხედრო თვალსაზრისით, დასავლეთსა და საქართველოს შორის კავშირე
ბი იზრდება. 1999 წლიდან, საქართველოს წვლილი შეაქვს საერთაშორისო
უსაფრთხოებისმისიებშიკოსოვოში,ერაყში, ავღანეთში,ცენტრალურიაფრიკის
რესპუბლიკასა და მალიში.52 2002 წლიდან, საქართველო და ამერიკის შეერ
თებული შტატები წარმართავენ ერთობლივ სამხედრო წვრთნებს, რომლებიც
მიზნად საქართველოს უსაფრთხოებისა და სუვერნიტეტის გაძლიერებას ისახა
ვენესენიასაქართველოსწვრთნისადააღჭურვისპროგრამა(GTEP)53;საქარ
თველოს სტაბილურობის შენარჩუნებისოპერატიული პროგრამა (GSSOP)54,და
საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამა (GDRP).55 საქართველოსა
დაამერიკისშეერთებულიშტატებისსტრატეგიულიპარტნიორობისფარგლებში,
ქვეყნებმათავდაცვისადაუსაფრთხოებისსფეროებშიპარტიორობისგაღრმავების

52 საქართველოსთავდაცვისსამინისტრო(n.d).საერთაშორისომისიები.ხელმისაწვდომია:https://mod.
gov.ge/ge/mission

53 U.S.DepartmentofState.(2003).GeorgiaTrainandEquipProgram(GTEP).
ხელმისაწვდომია:https://20012009.state.gov/r/pa/ei/pix/b/eur/18737.htm

54 U.S.DepartmentofDefense.(2005).TrainingforIraqBoostsSecurityinCaucasus.
 ხელმისაწვდომია:https://archive.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=16284
55 U.S.EmbassyGeorgia.(2018).U.S.GeorgiaDefenseReadinessProgramTrainingElement

Launch (May 18). ხელმისაწვდომია:https://ge.usembassy.gov/usgeorgiadefensereadiness
programtrainingelementlaunchmay18/

https://mod.gov.ge/ge/mission
https://mod.gov.ge/ge/mission
https://2001-2009.state.gov/r/pa/ei/pix/b/eur/18737.htm
https://archive.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=16284
https://ge.usembassy.gov/u-s-georgia-defense-readiness-program-training-element-launch-may-18/
https://ge.usembassy.gov/u-s-georgia-defense-readiness-program-training-element-launch-may-18/
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მზადყოფნაგამოთქვეს.56ამავდროულად,საქართველომასპინძლობსნატოსაქარ
თველოსწვრთნისადაშეფასებისერთობლივცენტრსდაამერიკისადანატოსწევ
რიქვეყნებისსამხედროებთანერთადერთობლივსამხედროწვრთნებსატარებს.57
ნატოსაქართველოსასევემოიაზრებსსაკუთარიშავიზღვისუსაფრთხოებისსტრა
ტეგიისნაწილად.58

პოლიტიკურად, თანამშრომლობა დასავლეთთან კიდევ უფრო ძლიერია. 2014
წელს,საქართველომხელიმოაწერიევროკავშირთანასოცირებისშეთანხმებას,
რაცახლოპოლიტიკურდაეკონომიკურიპარტნიორობაშიისევეროგორცკულტუ
რულკავშირებშიგადაიზარდა.ევროკავშირისადასაქართველოსურთიერთობები
პირობითობისპრინციპსეფუძნება,რისთანახმადაცსაქართველომუნდაგამოავ
ლინოსდემორატიულიღირებულებებისადმი ერთგულებარათა ევროკავშირთან
უფროღრმაინტეგრაციასმიაღწიოს.ზოგადითანმშრომლობადასავლეთისქვეყ
ნებთანდასტრუქტურებთანასევეეფუძნებადემოკრატიულპირობითობას — რაც
უფრო მაღალია საქართველოს ერთგულება დემოკრატიის მიმართ, მით უფრო
ღრმაიქნებათანამშრომლობადასავლეთთან.

ეკონომიკის მხრივ, 2014 წლიდან ნაწილობრივ ხოლო 2016 წლიდან სრუ
ლად, საქართველო ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფა
ლივაჭრობისშეთანხმებითსარგებლობს,ხოლოასევეგანიხილებაამერიკის
შეერთებულშტატებთანთავისუფალისავაჭროშეთანხმებისიდეა.ამისმიუხე
დავად, საქართველოს ეკონომიკის წარმატება მნიშვნელოვნად არის დამო
კიდებული გლობალური ეკონომიკაზე, რამდენადაც საქართველო ეყრდნობა
„ოფიციალური განვითარების დახმხარებას, გზავნილებს, პირდაპირ უცხოურ
ინვესტიციას,ტურიზმსადასასაქონლოიმპორტს“.59საქართველოასევემნიშ
ვნელოვნადარისდამოკიდებულისაკვებიპროდუქტებისიმპორტზედა„დაუც
ველიაგლობალურიეკონომიკურიარასტაბილურობისადადასავლეთისდედა
ქალაქებშისაბიუჯეტოხარჯებისშემცირებისმიმართ“.60მიუხედავადღრმადა
ყოვლისმომცველითავისუფალისავაჭროშეთანხმებისა,ეკონომიკურისირთუ
ლეებიგრძელდებადა„ევროკავშირშიექსპორტისმცირეზრდა“შეინიშნება.61
ნაწილობრივამმიზნით,საქართველოახდენსეკონომიკურიურთიერთობების
დივერსიფიცირებასმათშორისჩინეთთანდასხვაგლობალურეკონომიკებთან.

56 U.S.EmbassyGeorgia(2016).MemorandumonDeepeningtheDefenseandSecurityPart
nershipBetweentheUnitedStatesofAmericaandGeorgia(July6).

 ხელმისაწვდომია:https://ge.usembassy.gov/memorandumdeepeningdefensesecuri
typartnershipunitedstatesamericageorgiajuly6/

57 NATO.(2019).GeorgianDefenceForcesLeadNATOGeorgiaExercise2019.ხელმისაწვდომია:
http://www.act.nato.int/articles/georgiandefenceforcesleadnatogeorgiaexercise2019

58 NATO.(2019).NATOForeignMinistersagreetoenhancesecurityintheBlackSearegion.
 ხელმისაწვდომია:https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_165253.htm?selectedLocale=en
59 Macfarlane,N.(2012).Georgia:NationalSecurityConceptversusNationalSecurity.

ChathamHouse.ხელმისაწვდომია:https://www.chathamhouse.org/publications/papers/
view/185193

60 იგივე
61 Emerson,MandKovziridze,T. (2018).DeepeningEUGeorgiaRelations:what,whyand

how?.CEPS,Rowman&LittlefieldInternationalLtd,London

https://ge.usembassy.gov/memorandum-deepening-defense-security-partnership-united-states-america-georgia-july-6/
https://ge.usembassy.gov/memorandum-deepening-defense-security-partnership-united-states-america-georgia-july-6/
http://www.act.nato.int/articles/georgian-defence-forces-lead-nato-georgia-exercise-2019
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_165253.htm?selectedLocale=en
https://www.chathamhouse.org/publications/papers/view/185193
https://www.chathamhouse.org/publications/papers/view/185193
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მიიჩნევა,რომჩინეთთანთავისუფალმავაჭრობამ„საქართველოშეიძლებაგა
ხადოს ჩინეთის პირდაპირი ინვესტიციების ადგილი საიდანაც ევროკავშირის
ბაზარზეექსპორტიგანხორციელდება“.62

დასავლეთთანსამხედრო,პოლიტიკურიდაეკონომიკურიურთიერთობებიდამას
ზედამოკიდებულებააჩვენებსთურატომარისმოსალოდნელი,რომსაქართველო
დარჩება ევრაზიისრეგიონთან მიმართებითდასავლური პოლიტიკურიდაგეგმა
რებისპრიორიტეტებში.ამასდამატებითაძლიერებსდასავლურისაერთაშორისო
წესრიგისმიმართჩინეთისადარუსეთისწინააღმდეგობა.ანაკლიისღრმაწლოვანი
პორტისმშენებლობასაქართველოშიამერიკისშეერთებულიშტატებისმზარდიინ
ტერესებისდადასტურებაა.მიუხედავადიმისა,რომპორტისმშენებლობაამჟამად
შეჩერებულიაუმეტესწილადსაქართველოსშიდაპოლიტიკურიფაქტორებისგამო,
პორტისმშენებლობისმხარდასაჭერადამერიკისსახელმწიფომდივნისგამოხმაუ
რებამიანიშნებსამერიკისინტერესზედაუპირისპირდესჩინურდარუსულგავლე
ნებს.პორტისმნიშვნელობაზეკომენტირებისას,სახელმწიფომდივანმაპომპეომ
აღნიშნა,რომ პორტის მშენებლობა „გააძლიერებსთავისუფალეკონომიკებთან
საქართველოსურთიერთობასდახელსშეუშლისსაქართველოსრუსულითუჩინუ
რიეკონომიკურიგავლენისქვეშმოქცევას.ამმოჩვენებითმეგობრებსსაქართვე
ლოსსაუკეთესოინტერესებიარამოძრავებთ“.63

ზემოთხსენებულიგათვალისწინებით,საჭიროებისმიუხედავად,ჩინეთთანეკონო
მიკურიპარტნიორობისდამყარებასიფრთხილესმოითხოვს.ერთერთიცენტრა
ლურისაკითხირასაცროგორცევროკავშირიისეამერიკისშეერთებულიშტატები
მუდმივადხაზსუსვამენშეეხებაჩინეთისმხრიდანსამართლიანვაჭრობას.64ასევე
არსებობსმოსაზრებები,რომჩინეთიიყენებს„სასესხომახის“დიპლომატიას,რაც
ქვეყნებსჩინეთისგავლენისგანდაუცველსხდის.65სარტყლისადაგზისინიციატივის
მონაწილექვეყნებისკვლევამაჩვენა,რომ23მდექვეყანაშესაძლოა„მნიშვნელოვ
ნადანძალიანდაუცველიიყვნენსასესხოდისტრესისმიმართ“.66ასეთიმაგალითია
მონტენეგრო, ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანა, რომელიც ჩინეთის



62 იგივე,გვ.5
63 U.S. Embassy inGeorgia. (2019). Statements to the PressWithGeorgian PrimeMinister

MamukaBakhtadzeAsPartoftheU.S.GeorgiaStrategicPartnershipCommission(June11).
 ხელმისაწვდომია:https://ge.usembassy.gov/statementstothepresswithgeorgianprime
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დასკვნა

რამდენადაცსაერთაშორისოპოლიტიკაიცვლებადადასავლეთსადაარადასავ
ლეთსშორისსტრატეგიულიკონკურენციაიზრდება,ჩინეთიყველაზეშემძლეაქ
ტორია,რომელსაცდასავლურისახელმწიფოებისადაინსტიტუტებისგამოწვევადა
მსოფლიოსსხვადასხვანაწილშიმათთანგავლენისმოსაპოვებლადკონკურენცია
შეუძლია.

წინამდებარეპოლიტიკისდოკუმენტმადასავლეთთანსაქართველოსახლოპარ
ტნიორობისა და რუსეთისგან მომავალი გამოწვებების ფონზე საქართველოში
ჩინეთის მზარდი ეკონომიკური როლი განიხილა. პოლიტიკის დოკუმენტმა მი
მოიხილაევროკავშირისადაჩინეთისთანამშრომლობისმახასიათებლებიისევე
როგორცსაქართველოჩინეთისურთიერთობებისისტორია,რამაცშესაძლებელი
გახადაიმფაქტორებისგანხილვა,რომლებიცჩინეთსადასაქართველოსშორის
სიღრმისეულპარტნიორობასზღუდავენ.

გასული წლების მანძილზე, საქართველოჩინეთის ურთიერთობებმა ახალი დი
ნამიკა შეიძინა, თუმცა ურთიერთობები უმეტესად ეკონომიკურ სფერომდე არის
დაყვანილი. საქართველოს ეკონომიკაში ჩინეთის მზარდიროლის მიუხედავად,
პარტნიორობისსხვასფეროებშიგაფართოებასანჩინეთზესაქართველოსპოლი
ტიკურდამოკიდებულებასშემდეგიფაქტორებიზღუდავს:1)საქართველოსთვის
მნიშვნელოვანეროვნულიუსაფრთხოებისსაკითხებზეჩინეთისსიჩუმედარუსეთ
თან ჩინეთის ახლოსტრატეგიული პარტნიორობა;2) საქართველოსევროპული
იდენტობადადემოკრატიზაციისძალისხმევაჩინეთისგანვითარებისმოდელისსა
პირისპიროა,და3)საქართველოსახლოურთიერთობებიდასავლეთისსამხედ
რო,პოლიტიკურიდაეკონომიკურინსტიტუტებთან.

მნიშვნელოვანიფაქტორიაასევეჩინეთისთავშეკავებაარგააფართოვოსსაქართვე
ლოსთანპარტნიორობა.ჩინეთისაქართველოსმეტწილადხედავსროგორცმიზნის
მიღწევისსაშუალებასსაქართველოროგორცევროპასთანდამაკავშირებელიმარ
შრუტი.ჩინეთისმიერსაქართველოსთანჩართულობისნებისმიერიგეოპოლიტიკი
ზაციასავარაუდოდგამოიწვევსსხვაწამყვანძალებთანუთანხმოებას,მათშორის
ამერიკისშეერთებულშტატებთანდარუსეთთან.თუმცა,ამყველაფრისმიუხედავად,
საქართველოსადაჩინეთსშორისპოლიტიკურიურთიერთობებისგაღრმავებასუმე
ტესადჩინეთისმიერარჩეულიხედვებიდაპოლიტიკებიზღუდავს.
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1. შესავალი

დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ, საქართველო აქტიურად ჩაერთო საერ
თაშორისოვაჭრობაშიდაქვეყანამსაკუთარისავაჭროპოლიტიკისსაფუძვლად,
ძირითადად,თავისუფალივაჭრობისპრინციპებიაირჩია.ბოლოათიწლისგან
მავლობაში,საქართველოაქტიურადაწარმოებსმოლაპარაკებებსდააფორმებს
ხელშეკრულებებსთავისუფალივაჭრობისშესახებ.2014წლამდე,საქართველოს
გაფორმებულიჰქონდათავისუფალივაჭრობისშესახებშეთანხმებები(FTA)დსთ
სთანდამისმეზობელ11ქვეყანასთან(უკრაინა,ბელორუსია,მოლდოვა,ყაზა
ხეთი, ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი, უზბეკეთი,თურქმენეთი,თურქეთი, აზერბაიჯანიდა
სომხეთი). 2014 წლის ივნისში, საქართველომ ხელი მოაწერა ევროკავშირთან
ასოცირებისშესახებშეთანხმებას(AA)დაღრმადაყოვლისმომცველითავისუფა
ლისავაჭროსივრცისშესახებშეთანხმებას(DCFTA).საქართველომასოცირების
შესახებშეთანხმების(AA)რატიფიცირებამოახდინა2014წლის18ივლისს.ასო
ცირებისშესახებშეთანხმება (AA)დაღრმადაყოვლისმომცველითავისუფალი
სავაჭროსივრცისშესახებშეთანხმება(DCFTA)პირობითადძალაშია2014წლის
1ლისექტემბრიდან1.2017წლის13მაისს საქართველომხელიმოაწერათა
ვისუფალივაჭრობის შესახებ შეთანხმებას (FTA) ჩინეთთან, ერთი წლის შემდეგ
(2018წლის27ივნისს)ამოქმედდათავისუფალივაჭრობისშესახებშეთანხმება
(FTA)ჰონგკონგთან.აღნიშნულიშეთანხმებების(FTA)წყალობით,საქართველომ
მოიპოვა წვდომა ბაზრებზე, რომელთა წილიც გლობალურ მშპში, 2019 წლის
მდგომარეობით,40,2%სშეადგენს.ამპერიოდიდანმოყოლებული,საქართვე
ლოაგრძელებსმუშაობასთავისუფალივაჭრობისშესახებშეთანხმებებისმიმარ
თულებით. 2018 წელს დაიწყო ისრაელთან თავისუფალი ვაჭრობის (FTA) მი
ზანშეწონილობისკვლევა.2019წლისიანვარშიდასრულდასაქართველოსადა
ინდოეთსშორისთავისუფალივაჭრობის (FTA)მიზანშეწონილობისერთობლივი
კვლევა.

1 ამის შემდეგ, 2016 წლის 27 ივნისს, საქართველომ ხელი მოაწერა თავისუფალი ვაჭრობის
შეთანხმებასთავისუფალივაჭრობისევროპულასოციაციაციასთან(EFTA).შეთანხმებაისლანდიასა
და ნორვეგიისთან ძალაში შევიდა იმავე წლის 1ლ სექტემბერს, ხოლო შვეიცარიასთან და
ლიხტენშტეინთან,2018წლის1მაისს.
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ფიგურა 1.საქართველოს	შეთანხმებები	თავისუფალი	ვაჭრობის	შესახებ

წყარო:	საქართველოს	ეკონომიკისა	და	მდგრადი	განვითარების	სამინისტრო

ბოლო ათწლეულის განმავლობაში, საქართველოს საგარეო ვაჭრობა სწრაფი
დინამიკითხასიათდებოდა.უკანასკნელი10წლისგანმავლობაში,საქართველოს
ვაჭრობის მთლიანი მოცულობა გაიზარდა 228%ით, ძირითადად იმპორტის
ხარჯზე(იმპორტექსპორტისთანაფარდობასაშუალოდ3,11იყო),მაგრამუნდა
აღინიშნოს,რომ ექსპორტსადა იმპორტს შორის არსებული სხვაობა მცირდება
(იხ.გრაფიკი2).ამასთან,ვაჭრობისგახსნილობამ2მკვეთრიზრდაგანიცადადა
2019წელსმშპს116,5%შეადგინა.

ამასთან დაკავშირებით იბადება მოსაზრება, რომ, შესაძლოა, ვაჭრობის ასეთი
მაღალიდინამიკაუკავშირდებოდესსაქართველოსსაგარეოსავაჭროპოლიტიკას,
რომელიც ეფუძნება ქვეყნის აქტიურ ჩართულობას თავისუფალი ვაჭრობის
შეთანხმებებში. ამ მოსაზრების შესამოწმებლად მნიშვნელოვანია დადგინდეს
მიზეზშედეგობრივი კავშირი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებებსა
(FTA)დავაჭრობისმოცულობასშორის,რაცმოცემულიკვლევისძირითადმიზანს
წარმოადგენს.
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ფიგურა 2.	სასაქონლო	ვაჭრობის	დინამიკა	საქართველოში

საგარეო ვაჭრობის დინამიკა
(ათასიაშშდოლარი)
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Linear (იმპორტექსპორტისთანაფარდობა(RHS))

წყარო:	საქსტატი

1.1 თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებების 
მნიშვნელობა  განვითარებადი ეკონომიკის მქონე 
ქვეყნებისათვის

თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება (FTA) ზემოქმედებას ახდენს ქვეყნის
კეთილდღეობაზე ორი მიმართულებით. პირველი, ვინერის თეორიის თანახმად,
სავაჭრონაკადებისშექმნა(TradeCreation)ხდებამაშინ,როდესაცარაეფექტური
ადგილობრივიწარმოების ან იმპორტისჩანაცვლებახდებაიმ პარტნიორისმიერ
გახორციელებულიეფექტურიიმპორტით,რომელთანაცქვეყანასგაფორმებულიაქვს
თავისუფალივაჭრობისშესახებშეთანხმება(FTA)დამეორე,სავაჭრონაკადების
გადართვა (Trade Diversion) ხდება მაშინ, როდესაც  თავისუფალი ვაჭრობის
არაწევრიქვეყნისეფექტურიიმპორტისჩანაცვლებახდებაFTAპარტნიორისმიერ
გახორცილებულიარაეფექტურიიმპორტით(Viner&Olsington,2014).

საერთაშორისო ეკონომიკაში გავრცელებული აზრით, როდესაც ორ ქვეყანას
შორისარსებობსთავისუფალივაჭრობისშესახებშეთანხმება(FTA),რესურსების
გადანაწილება ხდება ოპტიმალურად და ქვეყნები ორიენტირებული არიან იმ
საქონლის წარმოებაზე,რომლებშიც მათ შეფარდებითი უპირატესობა გააჩნიათ.
აღნიშნულიპრაქტიკისკარგმაგალითსწარმოადგენსევროკავშირსადამექსიკას
შორისგაფორმებულიFTA(Serrano,Martínez,Rodríguez,&Salazar,2015);
მასშემდეგრაცევროკავშირმადამექსიკამხელიმოაწერესთავისუფალივაჭრობის
შესახებ შეთანხმებას, მნიშვნელოვნად გაიზარდა მექსიკიდან ევროკავშირში
იმ სექტორებთან დაკავშირებული საქონლის ექსპორტი, რომლებშიც მექსიკას
შეფარდებითი უპირატესობაგააჩნიადა პირიქით. წინამდებარენაშრომში ასევე
აღწერილია ფაქტი, რომლის თანახმადაც, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
(FDI),მექსიკისექსპორტზეორიენტირებულწარმოებაში,გაიზარდამასშემდეგ
რაც ქვეყანამ თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებას (FTA) მოაწერა
ხელი,აღნიშნულიზრდაუკავშირდებაპირდაპირიუცხოურიინვესტიციების(FDI)
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ზრდას არა მხოლოდ  ევროკავშირიდან, არამედ ასევე ამერიკის შეერთებული
შტატებიდანაც.აქედანშესაძლებელიადავასკვნათ,რომთავისუფალივაჭრობის
შესახებ შეთანხმებამ (FTA) მნიშვნელოვანიროლი ითამაშაროგორც ვაჭრობის
მოცულობის,  ასევე პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების (FDI) დაჩქარებული
ტემპითზრდაში.

თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება (FTA) ყოველთვის არ იწვევს
მნიშვნელოვანი სავაჭრო ნაკადების შექმნას (Trade Creation) (Stevens, Ir
fan, Massa, & Kennan, 2015). განვითარებულ და განვითარებად ქვეყნებს
შორის გაფორმებული თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებების შესახებ
არსებული ლიტერატურის ანალიზისას აღმოჩნდა, რომ ავსტრალიასა და
ტაილანდსშორისთავისუფალივაჭრობისშესახებშეთანხმების(FTA)გაფორმებას
მხოლოდ უმნიშვნელო სავაჭრო ნაკადების შექმნა (Trade Creation) მოჰყვა
შედეგად,იგივეშეიძლებაითქვასჩილესადაევროკავშირსშორისგაფორმებულ
შეთანხმებასთან (FTA) დაკავშირებით, რომელიც საკმაოდ მცირე ეკონომიკური
ეფექტით გამოირჩევა. მეორე მხრივ, კვლევებით დგინდება, რომ მკაფიო და
მნიშვნელოვანი სავაჭრო ნაკადების შექმნა (Trade Creation) მოჰყვა შედეგად
თავისუფალივაჭრობისშესახებშეთანხმებებსშემდეგსუბიექტებსშორის:

y ევროკავშირი — თურქეთისსაბაჟოკავშირი

y ევროკავშირი — ხმელთაშუაზღვისრეგიონი

y თურქეთი — ხმელთაშუაზღვისრეგიონი

სავაჭრო ნაკადების შექმნაზე (Trade Creation) მცირე ეფექტის ახსნა
შესაძლებელიასავაჭროპარტნიორებისგანვითარებისდონეებსშორისსხვაობით.
ჰუიჯსკენსმა (2007 წ.) შეისწავლა განვითარებულ და განვითარებად ქვეყნებს
შორისგაფორმებულითავისუფალივაჭრობისშესახებ31შეთანხმება (FTA)და
დაასკვნა,რომამშეთანხმების (FTA)გაფორმებისშემდეგვაჭრობისდინამიკას
მნიშვნელოვნად განაპირობებს ექსპორტიორი და იმპორტიორი ქვეყნების
განვითარებისდონე.იმშემთხვევაში,თუორივემხარეგანვითარებისშედარებით
თანაბარდონეზეიმყოფება,მათშორისშეთანხმების(FTA)გაფორმებისშემდგომ
ვაჭრობისმოცულობაიზრდება.ვაჭრობისმოცულობაასევეიზრდებაექპორტიორ
ქვეყანაში, იმ შემთხვევაში თუ იგი განვითარების დონით უსწრებს იმ ქვეყანას,
რომელშიცხორციელდებაიმპორტი.აღნიშნულიტენდენციაგამოიკვეთამექსიკასა
დაევროკავშირსშორისგაფორმებულიშეთანხმების(FTA)შემთხვევაშიც.

მიუხედავად იმისა, რომ თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებების (FTA)
ზემოქმედებაიშვიათადგულისხმობსსავაჭრონაკადებისგადართვას(TradeDi
version),ავტორებისაკუთარნაშრომში(Caporale,Rault,Sova&Sova,2009),
ევროკავშირის15ქვეყანასადაცენტრალურიდააღმოსავლეთევროპისქვეყნებს
(CEEC)(ბულგარეთი,უნგრეთი,პოლონეთიდარუმინეთი)შორისგაფორმებული
შეთანხმებების (FTA) ანალიზისას ასკვნიან, რომ წევრი ქვეყნები მიდრეკილი
არიანვაჭრობააწარმოონერთმანეთთან,ვიდრესხვაარაწევრქვეყნებთან.

არსებობსდამატებითიგზები,რომელთასაშუალებითაცგანვითარებადიქვეყნები
განსაკუთრებულ სარგებელს იღებენ, განვითარებულ ქვეყნებთან შეთანხმებების
(FTA)გაფორმებისსაშუალებით.
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 y „მასშტაბის“ ეფექტი. კრუგმანის მიერ შემოთავაზებული„ვაჭრობის ახა
ლითეორიის” თანახმად, საერთაშორისო ვაჭრობა განისაზღვრება მასშტა
ბისეკონომიკითადაქსელებისეფექტურობით(Pettinger,2017)რაციმას
ნიშნავს,რომ მცირედა განვითარებადი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებისათვის
სასიცოცხლოდმნიშვნელოვანიადიდბაზრებზეწვდომისმოპოვება,„მასშტა
ბის“ეფექტისსაშუალებითსარგებლისმიღებისმიზნით.თავისუფალივაჭრო
ბისშესახებშეთანხმებები(FTA)საშუალებასაძლევსგანვითარებადქვეყნებს
მოიპოვონწვდომადიდბაზრებზე.

 y სტრუქტურული რეფორმებისა და პოლიტიკის რეგულირების „ჩარ- 
ჩოში მოქცევა“. პროდუქტიულობისა და კონკურენტუნარიანობის გასაუმ
ჯობესებლადქვეყანაში საჭიროაგატარდეს სტრუქტურულირეფორმები. მა
თიბუნებიდანგამომდინარე,სტრუქტურულირეფორმებივერუზრუნველყოფს
დაუყოვნებელიდახელშესახებიეკონომიკურიეფექტისმიღებას.მაშინრო
ცარეფორმებისდროს,სექტორულდონეზეჩნდებიანე.წ.„წარუმატებელი“
სუბიექტები, რაც, თავის მხრივ, უარყოფითად აისახება სტრუქტურული რე
ფორმებისპროცესზე.ამპრობლემისდაძლევაშესაძლებელიათავისუფალი
ვაჭრობისშესახებშეთანხმებების(FTA)გაფორმებით.უპირველესყოვლისა,
აღნიშნული შეთანხმებები (FTA), განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში,როდესაც
მათიგაფორმებახდებაგანვითარებულქვეყანასადაგანვითარებადქვეყანას
შორის, ამ უკანასკნელს კონკრეტული ცვლილებების გახორციელების (მაგ.
სანიტარიისადაფიტოსანიტარიის(SPS)მიმართულებითგატარებულიღონის
ძიებები, კანონები,რომლებიც უზრუნველყოფს ინტელექტუალური საკუთრე
ბისდაცვასდაა.შ.)ვალდებულებასაკისრებს.გარდაამისა,იმშემთხვევაში,
თუ ქვეყანაში უკვე მიმდინარეობს სტრუქტურულირეფორმები, მას შეუძლია
ისარგებლოს პარტნიორი განვითარებული ქვეყნის ტექნიკური დახმარებით
(Plummer,Cheong,&Hamanaka,2010).

 y ტექნოლოგიებისა და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების (FDI) 
მოზიდვა.მასშემდეგ,რაცთავისუფალივაჭრობისშესახებშეთანხმება(FTA)
ძალაშიშევა,რაცგულისხმობსიმას,რომგანვითარებადიქვეყანამოიპოვებს
წვდომას განვითარებული ქვეყნის ბაზარზე, პარალელურ რეჟიმში, იწყება
განვითარებად ქვეყანაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების (FDI) მოზიდ
ვა. თავდაპირველად, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების (FDI) შემოდინე
ბა იწყება იმ პარტნიორი ქვეყნიდან, რომელთანაც განვითარებად ქვეყანას
გაფორმებულიაქვსშეთანხმება (FTA),  წარმოებისდაბალიხარჯებისგამო
(როგორიცაა,მუშახელი,დაბეგვრისტარიფიდაა.შ.).გარდაამისა,პირდა
პირიუცხოურიინვესტიციები(FDI)შესაძლებელიაშემოვიდესსხვაქვეყნები
დანაც,ვინაიდანგანვითარებულიქვეყნებისბაზრებისაკმარისადსტაბილური,
პროგნოზირებადიდადიდიაიმისათვის,რომაითვისოსდამატებითიექსპორ
ტი,ქვეყნისეკონომიკასშეუძლიაშეასრულოსშუამავლისროლი.პირდაპირ
უცხოურინვესტიციებს(FDI)თანსდევსტექნოლოგიებისადანოუჰაუსშემო
ტანაქვეყანაში(UNCTAD,2010)(Lee,Lee,&Kim,2011)).

 y ადამიანური და ინსტიტუციური შესაძლებლობების განვითარება. 
აღნიშნული მიიღწევა ტექნიკური დახმარებით, რომელიც ხორციელდება
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თავისუფალივაჭრობისშესახებშეთანხმებისთვის(FTA)მზადებისპროცესში
მოლაპარაკებისას,რომელიცმოიცავსპერსონალისმომზადებასტრენინგების
საშუალებით და „ნოუჰაუ“ს მიწოდებას სემინარებისა და სამუშაო შეხვედ
რების,სასწავლოვიზიტებისადაკადრებისმომზადებისდაფინანსებისსაშუა
ლებით;გარდაამისა,ხდებაქვეყნისთვისდახმარებარათამანსათანადოდ
შეასრულოსაღებულივალდებულებებიდაშეიმუშავოსდადანერგოსკონკუ
რენტულიპოლიტიკა.(Plummer,Cheong,&Hamanaka,2010)

1.2 საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ღრმა და 
ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ 
შეთანხმებისა (DCFTA) და საქართველოსა და ჩინეთს  შორის 
თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების (FTA) ექს-ანტე 
ანალიზის მიმოხილვა

ზემოთ ჩამოთვლილი წარმოადგენს სწორედ იმ სარგებელს, რომელსაც
საქართველო იღებს  ევროკავშირთან გაფორმებულიDCFTAისა და ჩინეთთან
გაფორმებულიFTAისსაშუალებით.პირველრიგში,ევროკავშირისადაჩინეთის
მოსახლეობა, ერთობლივად, 2019 წლის მდგომარეობით, დაახლოებით 2
მილიარდს შეადგენს,3 ხოლო, მათი მშპ ჯამურად  შეადგენს 32 მილიარდ აშშ
დოლარს,4რაც იმას ნიშნავს,რომ საქართველოს ექსპორტზეორიენტირებული
წარმოებამნიშვნელოვანსარგებელსმიიღებს„მასშტაბის“ეფექტისსაშუალებით.

ევროკავშირთანგაფორმებულიDCFTAდაჩინეთთანგაფორმებულიFTAსაქარ
თველოსპირდაპირიუცხოურიინვესტიციებისა(FDI)და,ამასთან,ახალიტექნო
ლოგიებისადა„ნოუჰაუ“სმოზიდვისდიდშესაძლებლობასაძლევს.მნიშვნელოვ
ნიააღინიშნოს,რომმსოფლიომასშტაბითსულ7ქვეყანას5გააჩნიათავისუფალი
ვაჭრობისშესახებშეთანხმებები(FTA)ერთდროულადევროკავშირთანდაჩინეთ
თან.ესსაქართველოსაძლევსშესაძლებლობასმოიზიდოსინვესტიციებიარამხო
ლოდდანარჩენიმსოფლიოდან,არამედასევეჩინეთიდან — რათააწარმოოსექ
სპორტიჩინეთშიდა/ანევროკავშირისქვეყნებში;დაევროკავშირისქვეყნებიდან
რათააწარმოოსექსპორტიჩინეთსადა/ანევროკავშირისქვეყნებში.

რაცშეეხებასტრუქტურულირეფორმებისადაპოლიტიკისრეგულირების„ჩარჩოში
მოქცევას“ – ევროკავშირთანღრმადა ყოვლისმომცველითავისუფალისავაჭრო
სივრცისშესახებშეთანხმებაში(DCFTA)„ღრმადაყოვლისმომცველი“(“Deepand
comprehensive“–„DC”)გულისხმობსსტრუქტურულრეფორმებს (ISETPolicy
Institute,2016,p.6),რაციმასნიშნავს,რომსაქართველოსშეუძლიასარგებელი
ნახოს ინსტიტუციურ დონეზე. DCFTAის გახორციელების პროცესი თავისთავად
გულისხმობსადამიანურიდაინსტიტუციურიშესაძლებლობებისგანვითარებას.

3 ევროკავშირისადაჩინეთისმოსახლეობისშესახებმონაცემებიაღებულიარესურსიდან„Worldometer“.
4 ჩინეთისა და ევროკავშირის მშპს შესახებ მონაცემები აღებულია საერთაშორისო სავალუტო

ფონდის(სსფ)მიერშემუშავებულიმსოფლიოეკონომიკისმიმოხილვისდოკუმენტიდან.
5 შვეიცარია,სინგაპური,სამხრეთკორეა,ჩილე,პერუ,ისლანდიადასაქართველო.
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ყველა ზემოთჩამოთვლილი მოსალოდნელი შედეგისა და შესაძლებლობის ანა
ლიზიწარმოებულიიყოDCFTAსადაჩინეთთანFTAისკონტექსტში,მათიგახორ
ციელების სხვადასხვა ეტაპზე, დაწყებული მოლაპარაკებებითდადამთავრებული
ამშეთანხმებათაპრაქტიკაშიდანერგვით.2013წელს,ვიდრესაქართველოხელს
მოაწერდაევროკავშირთანDCFTAის,კვლევითსაკონსულტაციოკომპანიამ„Eco
rys“მა(2003წ.)აწარმოაექსანტეკვლევა.კვლევამოიცავდაDCFTAისპოტენ
ციურიზემოქმედებისანალიზსსაქართველოსადაევროკავშირზე,მაკროდასექტო
რულდონეებზე.ანალიზიწარმოებულიიყოგამოთვლადიზოგადიწონასწორობის
(CGE)მოდელისგამოყენებით,რომელიციძლევასაშუალოდაგრძელვადიანიშე
დეგებისგანსაზღვრისშესაძლებლობას.ჩატარებულიანალიზისასმაკროდონეზე,
საქართველოსეროვნულიშემოსავლის297მილიონიევროთიზრდაიქნაპროგნო
ზირებული,ხოლოევროკავშირისთვისმნიშვნელოვანიცვლილებაარიყომოსა
ლოდნელი.გარდაამისა,მოსალოდნელიიყომთლიანიექსპორტისა(+12%)და
იმპორტის(+7,5%)ზრდა,CPIინფლაციისშემცირებისა(0,6%)დასაშუალორეა
ლურიხელფასისზრდის(+3,6%)პარალელურად,გრძელვადიანიპერიოდისთვის.
რაცმიანიშნებდაიმას,რომDCFTAისამოქმედებისშედეგად,მაკროდონეზე,ექ
სპორტსადაიმპორტსშორისარსებულისხვაობაშემცირდებოდადაგაიზრდებოდა
დასაქმებულთამსყიდველუნარიანობა.რაცშეეხებამომიჯნავე„მესამე“ქვეყნებს,
მათშემთხვევაშიმნიშვნელოვანიზემოქმედებანავარაუდებიარიყო,გამონაკლისს
წარმოადგენდარუსეთიდა აზერბაიჯანი,რომლებიც, პროგნოზისთანახმად, მცი
რესარგებელსმიიღებდნენ.სექტორულდონეზე,კვლევისთანახმად,იქნებოდნენ
წარუმატებელი და წარმატებული სუბიექტები. მწარმოებლურობის მკვეთრი ზრდა
მოსალოდნელიიყოქიმიკატების,რეზინისადაპლასტმასისწარმოებისსექტორში.
დაახლოებით824%იანი ზრდა იყო ნავარაუდები მეცხოველეობისადა ხორცის
პროდუქტებისწარმოებისსექტორში,ასევედამუშავებულისაკვების,ელექტროდა
კომპიუტერულიტექნიკისადასხვაპროდუქტებისწარმოებისსექტორში.გარდაამი
სა,5%ზემეტიზრდაიყომოსალოდნელიდანადგარებისადააღჭურვილობისდა
ძირითადილითონებისწარმოებისსექტორებში.

კიდევ ერთი კვლევა გაახორციელა ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა
(2014), რომლის ფარგლებშიც ყურადღება ძირითადად გამახვილებული იყო
ტარიფებისგაუქმებასადაგაყალბებისსაწინააღმდეგომექანიზმებისშემოღებაზე6.
კვლევაშიაღნიშნულიიყო,რომსაქართველოუკვესარგებლობდაშეღავათიანიტა
რიფებით (პრეფერენციების გენერალიზებული სისტემა GSP+) (2010 წლისთვის
პროდუქტების92,52%ზეარმოქმედებდასაბაჟოგადასახადები).რაცშეეხებაგა
ყალბებისსაწინააღმდეგომექანიზმებს,კვლევაშიაღნიშნულიიყო,რომიმპორტზე
დაწესებულიფიქსირებულოდენობა(რომლისგადაჭარბებისშემთხვევაშიცქვეყა
ნავალდებულიადაასაბუთოს,რომმზადააუზრუნველყოსგაზრდილიმოცულობის
მდგრადიმიწოდება)ისედაცსაკმაოდმაღალიიყო.შესაბამისად,გაყალბებისსაწი
ნააღმდეგომექანიზმებისაქართველოსარშეუქმნიდადამატებითწნეხს.

თბილისისსახელმწიფოუნივერსიტეტის (თსუ)ეკონომიკისსაერთაშორისოსკო
ლის(ISET)ბაზაზეარსებულმაკვლევითმაინსტიტუტმა,პოლიტიკისადამართვის
საკონსულტაციოჯგუფთან(PMCG)და„PricewaterhouseCoopers“თან(PWC)


6 ფიქსირებულიოდენობა იმპორტზე,რომლის გადაჭარბების შემთხვევაშიც ექსპორტიორი ქვეყანა
ვალდებულიადაასაბუთოსგადაჭარბებისმიზეზები.
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ერთად,ჩაატარაკვლევა,რომლისფარგლებშიცწარმოებულიიყოDCFTAსთან
დაკავშირებულიშესაძლოსარგებლისადარისკებისანალიზი(თბილისისსახელ
მწიფოუნივერსიტეტის(თსუ)ეკონომიკისსაერთაშორისოსკოლის(ISET)ბაზაზე
არსებულიკვლევითიინსტიტუტი,2016წ.).იმავეკვლევისამსახავანგარიშშიასე
ვეხაზგასმითარისაღნიშნული,რომსაქართველოისედაც„სარგებლობსდაბალი
ტარიფებით”(ISETPolicyInstitute,2016,p.7).კვლევისანგარიშშიყურადღება
ძირითადადგამახვილებულიაექსპორტისადაპირდაპირიუცხოურიინვესტიციების
(FDI)ხელშეწყობისგზებზე.რაცშეეხებაპირდაპირუცხოურინვესტიციებს(FDI),
კვლევაშიიდენტიფიცირებულიაპოტენციურადმიმზიდველისექტორებიდაქვეყნე
ბი,რომლებისთვისაცინვესტიციებისგასახორციელებლადსაქართველოშეიძლება
ხელსაყრელიაღმოჩნდეს,დაბალიტარიფებისგამო.საქართველოსსაექსპორტო
პოტენციალთანდაკავშირებითაღინიშნა,რომ,მოკლევადიანპერიოდში,ქვეყა
ნამშესაძლოავერმოახერხოსექსპორტისმკვეთრადგაუმჯობესება,რადგანძი
რითადიექსპორტიორიმწარმოებლებიისედაცწარმოებისმაქსიმალურთანმიახ
ლოებულიდატვირთვისპირობებშიაწარმოებენექსპორტს.გარდაამისა,კვლევის
ანგარიშშიაღნიშნულია,რომისეთისექტორები,როგორიცაასოფლისმეურნეობა,
ძირითადადწარმოდგენილიამცირემწარმოებლებით,რომლებიც,მოკლევადიან
პერიოდში,ვერშეძლებენსაკუთარიწარმოებისმოცულობისგაზრდას,გაზრდილი
მოთხოვნისდასაკმაყოფილებლად.დამატებით,წარმოებისსექტორსრამდენიმე
მნიშვნელოვანიხარვეზიგააჩნია,როგორიცაა:ინოვაციისნაკლებობა,ფინანსე
ბისხელმისაწვდომობისარარსებობადაფინანსებისსიძვირე,ტრანსპორტირებას
თანდაკავშირებულიმაღალიხარჯები,სუსტიადგილობრივიხელისუფლება,პრო
ფესიულიუნარებისნაკლებობა,ადგილობრივიინვესტორებისდაცვისნაკლებობა.

ადაროვიდაჰავლიკი(2016წ.)თავიანთნაშრომშიაცხადებენ,რომსაქართვე
ლოს,მოლდოვასადაუკრაინასმდგრადიეკონომიკურიზრდისმისაღწევადაუ
ცილებლადესაჭიროებათწვდომადიდბაზრებზე. ისინი ასევე აღნიშნავენ,რომ
DCFTAისზემოქმედებადაშედეგებითვალსაჩინომხოლოდსაშუალოვადიანდა
გრძელვადიანპერიოდშიგახდება.იგივეავტორებისთანახმად,DCFTAისგახორ
ციელება გარკვეულ დანაკარგებთან იქნება დაკავშირებული მოკლევადიან პე
რიოდში,რამაცშესაძლოადაჩრდილოსკიდეცსაშუალოვადიანდაგრძელვადიან
პერიოდშიმოსალოდნელისარგებელი,რადგანაცშესაძლოათავიიჩინოსისეთმა
საფრთხეებმა,როგორიცააევროსკეპტიციზმიდაპოპულიზმი.შესაბამისად,მათი
მოსაზრებით,DCFTAგახორციელებისასმნიშვნელოვანიამოქმედებებისადაღო
ნისძიებებისეტაპობრივადგატარება,ამგვარირისკებისადასაფრთხეებისშემცი
რებისმიზნით.

ჩინეთთანFTAისმიზანშეწონილობისშესწავლაწარმოებულიიყოკვლევითიცენ
ტრის„PMCRresearchCenter“ისმიერ(2015წ.).კვლევამოიცავდავაჭრობი
სადავაჭრობასთანდაკავშირებულიშესაძლოსარგებლისექსანტეანალიზს.ექს
ანტეანალიზისასგამოყენებულიიყოროგორცნაწილობრივიწონასწორობის(PE)
(საქართველოსმხრიდან),ასევეგამოთვლადიზოგადიწონასწორობის(CGE)(ჩი
ნეთისმხრიდან)მოდელები.PEმოდელისგამოყენებითწარმოებულიანალიზის
თანახმად,ჩინეთიდანიმპორტიგაიზრდებოდა1,69%ითდაიმპორტიდანმიღე
ბულიშემოსავალიტარიფებისკლებისხარჯზეშემცირდებოდა0,5%ით,ხოლო
ჩინეთშიექსპორტიგაიზრდებოდა9%ით.პროდუქტებისდონეზე,მნიშვნელოვანი
ზრდაიყომოსალოდნელიისეთპროდუქტებზე,როგორიცააღვინის პროდუქტე
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ბი(+28,5%),ნარჩენებიდასპილენძისადაალუმინისჯართი(+3,3%),წყალი,
მინერალურიწყლები,დასხვაუალკოჰოლოსასმელები(+36,7%).CGEმოდე
ლისგამოყენებითწარმოებულიანალიზისთანახმად,საქართველოსექსპორტის
მნიშვნელოვანი — 28,9%იანიზრდაიყომოსალოდნელი,ძირითადადბოსტნეუ
ლისადა ხილის,ლითონის პროდუქტების,როგორიცაა სპილენძიდა ალუმინი,
ყურძნისგანდამზადებულიღვინოს,ქსოვილებისადატანისამოსისდააპარატურის
ხარჯზე.მეორემხრივ,ჩინეთიდანსაქართველოშიიმპორტის6,7%ითზრდაიყო
მოსალოდნელი, ძირითადადისეთი პროდუქტების ხარჯზე,როგორიცაა,ღორის
დაფრინველისპროდუქტები,ბოსტნეულიდახილი,დამუშავებულისაკვები,ლი
თონისპროდუქტები,ქიმიურიდარეზინისპროდუქტები,წარმოებულიპროდუქტე
ბიდააპარატურა.ამავეკვლევისთანახმად,განვითარებადქვეყნებსადაჩინეთს
შორისუკვეარსებულითავისუფალივაჭრობისშესახებშეთანხმებების(FTA)გა
მოცდილებისგათვალისწინებით,პირდაპირიუცხოურიინვესტიციების(FDI)მნიშ
ვნელოვანიზრდაციყონავარაუდები.

ჩინეთთანFTAისმოსალოდნელიშედეგებისანალიზიასევეაწარმოაფუენფზიგმა
(2016წ.),რომელმაცFTAისპოტენციურისარგებლისშეფასებისთვისგამოიყენა
სტრუქტურული გრავიტაციული მოდელები. აღნიშნული კვლევის შედეგად შედგა
მოვლენათაგანვითარებისსამიშესაძლოვარიანტი.სამივევარიანტშისაქართვე
ლოსთვისნავარაუდებიიყოექსპორტისმნიშვნელოვანიზრდა(68,3108%)ასე
ვერეალურიმშპსზრდა(1,11,6%),დამხოლოდუმნიშვნელოსავაჭრონაკადე
ბისგადართვა(TradeDiversion)(4,58,4%).

1.3 კვლევის მიზნები 

ევროკავშირთან DCFTAს ამოქმედებიდან ხუთი წელი გავიდა, ხოლო ჩინეთთან
FTAისამოქმედებიდანორიწელი.საინტერესოაექსპოსტანალიზისჩატარებაიმის
გასარკვევადთურა ზემოქმედება იქონიათავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთან
ხმებებმა(FTA)საქართველოსეკონომიკაზე.ექსპოსტანალიზისმიზანსწარმოად
გენსსაქართველოსმიერევროკავშირთანგაფორმებულიDCFTAსადაჩინეთთან
გაფორმებული FTAის თვისებრივი და რაოდენობრივი ზემოქმედების შეფასება,
მაკროდა სექტორულდონეებზე. გარდა ამისა, მოცემული კვლევის ფარგლებში
შევეცდებითგავარკვიოთთუსაქართველოსთვისკეთილდღეობისთვალსაზრისით
რამდენადსარგებლისმომტანიაღმოჩნდაევროკავშირთანგაფორმებულიDCFTA
დაჩინეთთანგაფორემბულიFTA.უფროკონკრეტულად,კვლევისმიზანიაგავარ
კვიოთთავისუფალი ვაჭრობის შესახებ აღნიშნული შეთანხმებებს შედეგად მოყვა
სავაჭრონაკადებისშექმნა(TradeCreation)თუსავაჭრონაკადების გადართვა
(TradeDiversion).კვლევისკიდევერთიმიზანსწარმოადგენსიმპორტისდაექ
სპორტის რაოდენობრივი ზემოქმედების ანალიზი სხვადასხვა დონეებზე. გარდა
ამისა,დასკვნაშიაღვწერთDCFTAსადაჩინეთთანგაფორმებულFTAსშორისარ
სებულიგანსხვავებებსადამსგავსებებსდაამემპირიულიდასკვნებისსაფუძველზე,
კვლევაშიშევეცდებითდავადგინოთისშესაძლოსაფრთხეებიდაშესაძლებლობე
ბი,რომლებიცუკავშირდებამომავალშისაქართველოსმიერსხვაქვეყნებთანდა
დებულშეთანხმებებსთავისუფალივაჭრობისშესახებ.
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2.  მეთოდოლოგია

ზოგადი მიმოხილვა 

ექსპოსტანალიზისწარმოებაშესაძლებელიარამდენიმემეთოდისგამოყენებით.
ზოგიერთიმეთოდი7ორიენტირებულიასატარიფოხაზებზედამათუწოდებენუპი
რატესობისმაჩვენებლებს[PreferenceIndicators](Plummer,Cheong,&Ha
manaka,2010).იმისდამიუხედავად,რომაღნიშნულიმაჩვენებლებითავისუფა
ლი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების (FTA) ეფექტურობის მარტივად გამოთვლას
უზრუნველყოფს, მათი გამოყენებით შეუძლებელია განისაზღვროს ამ შეთანხმე
ბის (FTA)ზემოქმედებავაჭრობასადაკეთილდღეობაზე.ვინაიდანჩვენიკვლე
ვაორიენტირებულია ვაჭრობისადა კეთილდღეობისთვალსაზრისით მიღებული
სარგებლისგანსაზღვრაზე,ექსპოსტანალიზისთვისშეირჩავინერისმოდელიდა
ვაჭრობისგრავიტაციულიმოდელი.

თავისპირველნაშრომშიიაკობვინერმაპირველადშემოიტანასაბაჟოგაერ
თიანებებისშერეულიზემოქმედებისცნება.საკუთარნაშრომში„საბაჟოგაერ
თიანებებთან დაკავშირებული საკითხები“ (1950 წ.)”, მან ჩამოაყალიბა
“სავაჭრო ნაკადების შექმნისა” (Trade Creation) და “სავაჭრო ნაკადების
გადართვის” (Trade Diversion) თეორია (Viner & Olsington, 2014). აღ
ნიშნული თეორიის თანახმად, სავაჭრო ნაკადების შექმნა (Trade Creation)
ხდებამაშინ,როდესაცარაეფექტურიადგილობრივიწარმოებისანიმპორტის
ჩანაცვლებახდებაიმპარტნიორისმიერგახორციელებულიეფექტურიიმპორ
ტით,რომელთანაცქვეყანასგაფორმებულიაქვსFTA.დამეორე,სავაჭრონა
კადების გადართვა (Trade Diversion) ხდება მაშინ, როდესაც თავისუფალი
ვაჭრობისარაწევრიქვეყნისეფექტურიიმპორტისჩანაცვლებახდებაFTAპარ
ტნიორისმიერგახორცილებელიარაეფექტურიიმპორტით,დისკრიმინაციული
ტარიფებისარსებობისგამო8.

ვინერისთეორია(2014წ.)შესაძლებელიაგამოყენებულიიქნასვაჭრობისანა
ლიზის ბაზისად. აღნიშნული თეორიის გამოყენებით, ავტორები (Plummer,
CheongandHamanaka,2010)გვთავაზობენანალიზისორგზას — თვისობრივ
(qualitative)დარაოდენობრივ (quantitative) ანალიზს.თვისობრივი ანალი
ზის წარმოება შესაძლებელია ვინერის (2014 წ.) სავაჭრო ნაკადების შექმნისა
(TradeCreation)და სავაჭრო ნაკადების გადართვის (TradeDiversion) მიდ
გომისგამოყენებით,თუმცააღნიშნულიმიდგომაარგულისხმობსკეთილდღეობის
თვალსაზრისითსარგებლისრაოდენობრივშეფასებას,შესაბამისად,აღნიშნული
მეთოდითხდებააღწერილობითიანალიზი,მსგავსიანალიზივინერის(2014წ.)

7 დაფარვისკოეფიციენტი,სატარიფოგანაკვეთი,დატვირთვისკოეფიციენტი.
8 მაგრამშესაძლებელიასავაჭრონაკადებისგადართვის(TradeDiversion)პროცესისშექცევადობას

ჰქონდეს ადგილი. კვლევის (Wonnacott, 1996) ანგარიშში მოყვანილია სავაჭრო ნაკადების
გადართვის(TradeDiversion)პროცესისშექცევადობისმაგალითებიდააქვეაღნიშნულია,რომ
1994წელს,როდესაცმექსიკაშეუერთდაჩრდილოეთამერიკისთავისუფალივაჭრობისშეთანხმებას
(NAFTA),მექსიკიდანამერიკისშეერთებულშტატებშიიმპორტი,რომელიცგადართულიაღმოჩნდა,
ვინაიდანიგიჩაანაცვლაკანადიდანიმპორტმა,მასშემდეგ,რაც1989წელსკანადასადააშშს
შორისშედგათავისუფალივაჭრობისშესახებშეთანხმება(FTA),საბოლოოჯამშიაღდგა.
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მოდელისგამოყენებითჩატარდაევროკავშირსადაალჟირსშორისგაფორმებუ
ლითავისუფალივაჭრობისშესახებშეთანხმებისსექტორულდონეზეანალიზისას
(Yacine, Haddoud&Newbery, 2014) (საერთაშორისო ვაჭრობის სტანდარ
ტულიკლასიფიკაციის(SITC)9ერთნიშნადონეზე).კვლევისშედეგადდადგინდა,
რომადგილიარჰქონდასავაჭრონაკადებისგადართვას(TradeDiversion)და
შეთანხმებისგახორციელებისშედეგადმოხდასავაჭრონაკადებისშექმნა(Trade
Creation). მსგავსი მიდგომის გამოყენებით იქნა შეფასებული ინდონეზიასა და
იაპონიას შორის შეთანხმება ეკონომიკური პარტნიორობის შესახებ (Hariyono,
2015). იგივე მეთოდის გამოყენებით იყო შესწავლილი სასოფლოსამეურნეო
სექტორში ვაჭრობა სლოვაკეთსა და ევროკავშირს შორის (Drabik, Pokriv
cak,&Ciaian, 2007),რომლის შედეგადაც აღმოჩნდა,რომ ადგილი ჰქონდა
სავაჭრონაკადებისმნიშვნელოვანგადართვას,რაცგამოწვეულიიყოტარიფების
ლიბერალიზაციით,რომლისშედეგადაცევროკავშირის15წევრიქვეყნიდანდა
ცენტრალურიდააღმოსავლეთევროპისქვეყნებიდან(CEEC)იმპორტი31,4%
ითგაიზარდა.ვინაიდანვინერის(2014წ.)თეორიულიმოდელიაღწერილობითი
ხასიათისაა,მისიგამოყენებაშესაძლებელიაროგორცექსპოსტ,ასევეექსანტე
ანალიზისას10.

რაოდენობრივი ექსპოსტ ანალიზისთვის გამოვიყენებთგრავიტაციულმოდელს.
გრავიტაციულიმოდელიფართოდგამოიყენებასაერთაშორისოვაჭრობისანალი
ზისას (Head&Mayer,2013).გრავიტაციულიმოდელივაჭრობისგანმაპირო
ბებელი ფაქტორების რაოდენობრივი ანალიზის საშუალებას იძლევა. ამ მოდე
ლისერთერთიმთავარიუპირატესობაარისის,რომსაკონტროლოცვლადების
გამოყენებითშესაძლებელიავაჭრობისმოცულობაზეთავისუფალივაჭრობისშე
სახებ შეთანხმებების პირდაპირი ზემოქმედების რაოდენობრივი მაჩვენებლების
გამოანგარიშება.შესაბამისად,გრავიტაციულიმოდელისგამოყენებითშესაძლე
ბელიაგანისაზღვროსთურამდენადგაიზარდავაჭრობაევროკავშირთანგაფორ
მებულიDCFTAსადაჩინეთთანგაფორმებულიFTAისგავლენით.კონკრეტული
ფაქტორის ზემოქმედების რაოდენობრივი შეფასებისათვის გამოიყენება მთელი
რიგი საკონტროლო ცვლადები. ყველაზე ფართოდ გავრცელებულ საკონტრო
ლო ცვლადებს მიეკუთვნება საერთო საზღვარი, საერთო ენა (რომელიც კულ
ტურული მსგავსების პირობას წარმოადგენს  (Liu, 2007)), კოლონიური კავში
რები, ასევეშესაძლებელიასაერთაშორისოვაჭრობაზეჩრდილოეთსამხრეთის,
ჩრდილოეთჩრდილოეთის,სამხრეთსამხრეთის11ზემოქმედებისანალიზიც(Ma
gennis&Gardner,2009),რაციძლევაპარამეტრებისუფროზუსტიშეფასების
შესაძლებლობას.

9 საერთაშორისოვაჭრობისსტანდარტულიკლასიფიკაცია.
10 მაგალითისთვის იხ.  (Lewis, Robinson, & Thierfelder, 2003). გარდა ამისა, ბევრ ნაშრომში

ნაწილობრივშესულიაამგვარიანალიზი,ვინაიდანმიჩნეულია,რომმოცემულიმიდგომაშეგვილია
განვიხილოთ როგორც მცირედით გაუმჯობესებული აღწერილობითი ანალიზი (იხ.: (Clausing,
2001),(Sattayanuwat,2015)).

11 ჩრდილოეთჩრდილოეთი – ვაჭრობა განვითარებულ ქვეყნებს შორის, ჩრდილოეთსამხრეთი
– ვაჭრობა განვითარებულ და განვითარებად ქვეყნებს შორის, სამხრეთსამხრეთი – ვაჭრობა
განვითარებადქვეყნებსშორის.
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გრავიტაციულიმოდელიპირველადშემოიღოიანტინბერგენმა1962წელსდაიგი
წმინდაეკონომეტრიკულინსტრუმენტსწარმოადგენდა,რადგანუფროემყარებოდა
ინტუიციას, ვიდრე ეკონომიკურთეორიას. ინტუიციისთანახმად, საერთაშორისო
ვაჭრობანიუტონისგრავიტაციისკანონისშესაბამისადვითარდება.

F= G
m1m2

r2

ამფორმულისეკონომიკურვერსიაშიმასაწარმოადგენსექსპორტიორიქვეყნისა
დაიმპორტიორიქვეყნისმშპს,ხოლომანძილი — სავაჭროხარჯებს.ამგვარად,
გრავიტაციულიმოდელისეკონომიკურფორმულაში,სავაჭრონაკადებიდადებით
კორელაციაშიაექსპორტიორიდაიმპორტიორიქვეყნებისმშპსთანდაუარყოფით
კორელაციაშიაამქვეყნებსშორისმანძილთან.

მოგვიანებით, გრავიტაციული მოდელის თეორიული საფუძვლებს გვთავაზო
ბენსხვაავტორები(Anderson,(1979),Bergstrand(1985,1989)Deardorff
(1998),Eaton&Kortum(2002),Chaney(2008),Bacchetta,etal.(2012)).
ზოგიერთიეკონომისტისაზრით,გრავიტაციულიმოდელისგამოყენებისას,განტო
ლებაში ყველა ცვლადის ჩართვა უნდა წარმოებდეს მხოლოდ მაშინ, როდესაც
მისი აქტუალობა გამომდინარეობს სტრუქტურული (მაგალითად მიკროეკონომი
კური)თეორიულიმოდელიდან(Shepherd,2008).თუმცა,არსებობსსაკმაოდ
მდიდარი ემპირიული ლიტერატურა, რომელიც შედგება როგორც თეორიული
(სტრუქტურული)გრავიტაციულიმოდელებისაგან,ასევემოდელებისგან,რომლე
ბიცმოიცავსეკონომიკურინტუიციაზედამყარებულცვლადებს.12

გრავიტაციულიმოდელისაქართველოსთვისგამოყენებულიიქნასალომეთვალო
ძისმიერ,როდესაცმანგაანალიზასაქართველოსადათურქეთსშორისგაფორმებუ
ლითავისუფალივაჭრობისშესახებშეთანხმებისზემოქმედებავაჭრობაზე(2016წ.),
რომლის შედეგადაც გამოვლინდა ქვეყნებს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შე
სახებ შეთანხმების სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი, თუმცა მცირე ზემოქმედება.
უფროადრეულიგრავიტაციულიმოდელისაქართველოსთვისააგოდილანჩიევმა
(2012),როდესაცმანგაანალიზაფაქტორები,რომლებიცსაქართველოსვაჭრო
ბაზეზემოქმედებს.

12 აღნიშნულიმოიცავსადრეულკვლევებს,რომლებიცემსახურებოდაევროპის,ამერიკისადააზიის
გაერთიანებებისშექმნისანალიზს,როგორიცაა,195967წლებში,წევრსახელმწიფოებზეევროპის
ეკონომიკური გაერთიანებისა (EEC) და თავისუფალი ვაჭრობის ევროპული ასოციაციის (EFTA)
ზემოქმედებისანალიზი(Aitken,1973).ასევეწარმოებულიიქნა(Braga,Safdi,&Yeats,1994)
ევროპულისაზოგადოების(EC),თავისუფალივაჭრობისევროპულიასოციაციის(EFTA),ლათინური
ამერიკისინტეგრაციისასოციაციის(LAIA)/ლათინურიამერიკისთავისუფალივაჭრობისასოციაციის
(LAFTA),სამხრეთაღმოსავლეთაზიისქვეყნებისასოციაციის(ASEAN)დაცენტრალურიამერიკის
საერთობაზრის(CACM)რეგიონულისავაჭროშეთანხმებების(RTA)ანალიზიდააღმოჩნდა,რომ
გრავიტაციულიმოდელისყველაცვლადსგააჩნდამოსალოდნელიმახასიათებლები,გამონაკლისს
წარმოადგენდა მხოლოდ ლათინური ამერიკის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაცია (LAFTA) და
სამხრეთაღმოსავლეთაზიისქვეყნებისასოციაცია(ASEAN).
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3. ვინერის მოდელი: 
მეთოდოლოგია და მონაცემები

DCFTAსადაჩინეთთანFTAისთვისობრივიანალიზიწარმოებულიიყოპლუმე
რის,ჩეონგისადაჰამანაკას(2010წ.)მიერშემოთავაზებულივინერის(2014წ.)
მოდელისგამოყენებით.ვინერისმოდელისთანახმად,იმშემთხვევაში,თუთავი
სუფალივაჭრობისშესახებშეთანხმებისპარტნიორიქვეყნიდანიზრდებაიმპორტი,
მოსალოდნელიაშემდეგიშედეგები:
ცხრილი 1. სავაჭრო	ნაკადების	შექმნა	და	გადართვა

სავაჭრო ნაკადების შექმნა სავაჭრო ნაკადების გადართვა

1.მსოფლიოსსხვაქვეყნებიდანიმპორ
ტიდაადგილობრივიწარმოებაუც
ვლელირჩება.

2. მსოფლიოსსხვაქვეყნებიდანიმპორ
ტიდაადგილობრივიწარმოებაიზ
რდება.

3. მსოფლიოსსხვაქვეყნებიდანიმპორ
ტიიზრდება,ხოლოადგილობრივი
წარმოებაუცვლელირჩება.

4.მსოფლიოსსხვაქვეყნებიდანიმ
პორტიუცვლელირჩება,ხოლოად
გილობრივიწარმოებაიზრდებაან
კლებასგანიცდის.

5. მსოფლიოსსხვაქვეყნებიდანიმპორ
ტიკლებასგანიცდის,მაგრამადგი
ლობრივიწარმოებისკლებაუფრო
მეტადეცემა.

6.მსოფლიოსსხვაქვეყნებიდანიმპორ
ტიიზრდება,ხოლოადგილობრივი
წარმოებაკლებასგანიცდის.

1.მსოფლიოსსხვაქვეყნებიდანიმ
პორტიკლებასგანიცდის,ხოლო
ადგილობრივიწარმოებაიზრდებაან
უცვლელირჩება

2. მსოფლიოსსხვაქვეყნებიდანიმ
პორტიკლებასგანიცდის,ხოლო
ადგილობრივიწარმოებისშემცირება
არაასაკმარისიმისდასაბალანსებ
ლად.

იმპორტის ჩანაცვლების ეფექტი თავს იჩენს, როდესაც მთლიანი იმპორტი
კლებულობსდაადგილობრივიწარმოებაიზრდება.სავაჭრონაკადებისგადართვის
ანშექმნის(TradeCreation/Diversion)მკვეთრიეფექტიარვლინდება,როდესაც
თავისუფალივაჭრობისშესახებშეთანხმებისამოქმედებისშემდგომ,შეთანხმების
პარტნიორიქვეყნიდანიმპორტისზრდასარაქვსადგილი,ანროდესაცმთლიან
იმპორტშიპარტნიორიქვეყნისიმპორტისწილიუმნიშვნელოა.

თუ ადგილი აქვს მხოლოდ  სავაჭრო ნაკადების შექმნას (Trade Creation) და
სავაჭრო ნაკადების გადართვის (Trade Diversion) ეფექტი არ ფიქსირდება,
ამ შემთხვევაში იზრდება კეთილდღეობა. ხოლო თუ ადგილი აქვს მხოლოდ
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სავაჭრონაკადებისგადართვას(TradeDiversion),ესქვეყნისკეთილდღეობაზე
უარყოფითგავლენასახდენს.მაგრამთუერთდროულადსახეზეაორივეეფექტი,
და სავაჭრო ნაკადების შექმნის (Trade Creation) ეფექტი აჭარბებს სავაჭრო
ნაკადების გადართვის (Trade Diversion) ეფექტს, ქვეყანის კეთილდღეობა
იზრდება,ხოლოთუსავაჭრონაკადებისგადართვა(TradeDiversion)აჭარბებს
სავაჭრონაკადებისშექმნის(TradeCreation)ეფექტს,ქვეყანისკეთილდღეობა
მცირდება.

ვინერის მიდგომის გამოყენებით კვლევა, ჩვენ შემთხვევაში, წარმოებული იყო
სექტორულ დონეზე. სექტორული წარმოების  შესახებ მონაცემები მიღებული
იყოსაქსტატიდან,ხოლოევროკავშირის,ჩინეთისდამსოფლიოსსხვაქყვენების
იმპორტისშესახებმონაცემები — „UNComtrade“ისმონაცემთაბაზიდან,მონაცემები
ასახავს20062019წლისპერიოდს.მონაცემებისაჭიროებდატრანსფორმაციას,
წარმოებისა და ვაჭრობის მონაცემთა შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად; ამ
მიზნით გამოყენებული იყო მსოფლიოს ინტეგრირებული სავაჭრო სისტემის
(WITS)13 შესაბამისობის მატრიცა და გახორციელდა საერთაშორისო ვაჭრობის
სტანდარტულიკლასიფიკაციის(SITC3)ვაჭრობისმონაცემებისტრანსფორმაცია,
ეკონომიკური საქმიანობის სახეების კლასიფიკატორის (NACE 1)14 წარმოების
მონაცემებთანშესაბამისობისუზრუნველსაყოფად.ვინერის(2014წ.)მოდელთან
დაკავშირებულ ერთერთ ხარვეზს წარმოადგენდა ის, რომ იგი ითვალისწინებს
ვაჭრობისმონაცემებისცვლილებებსFTAსწინაწლისმონაცემებთანშედარებით.
მაგალითად,თუ2014წელსგარეშოკისგამოიმპორტიგაუარესდადაშეადგინა
1000აშშდოლარი,ნაცვლად1500აშშდოლარისა(საპროგნოზომონაცემი,
არსებული ტენდენციის გათვალისწინებით), ხოლო 2019 წელს იმპორტმა
შეადგინა 1 100 აშშ დოლარი, ვინერის მოდელის თანახმად, ადგილი აქვს
სავაჭრონაკადებისშექმნას(TradeCreation),რასაცარასწორიდასკვნებისკენ
მივყავართ.აღნიშნულიხარვეზისაღმოსაფხვრელად,ანალიზისასგამოყენებულია
ცვლადებისინტერვალურისაშუალოდონეებისცვლილება.

სექტორულიწარმოების(NACE2)შესახებმონაცემებიაღებულიიყოსაქსტატიდან,
რომელიც მოიცავს წარმოების 32 სექტორს, საიდანაც ამოღებული იყო ექვსი
სექტორი (მანქანადანადგარებისა და აღჭურვილობის რემონტი და მონტაჟი,
ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლისა და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება,
ელექტროენერგიის წარმოება, გადაცემა და განაწილება, აირის წარმოება;
აირისებრისათბობისგანაწილებამილსადენებით,ორთქლისადაკონდიცირებული
ჰაერის მიწოდება), ვინაიდან აღნიშნული სექტორები ძირითადად მომსახურებას
გულისხმობსდაამსექტორებშიიმპორტისმონაცემებიარარისხელმისაწვდომი.
დანარჩენი26სექტორისშემთხვევაშიგახორციელდაშემდეგიტრანსფორმაცია:
SITC3 — NACE1 — NACE2,ვაჭრობისნაკადებსადაწარმოებისმოცულობას
შორისშესაბამისობისუზრუნველსაყოფად.

13 მსოფლიოსინტეგრირებულისავაჭროსისტემა.
14 ეკონომიკურისაქმიანობისსახეებისკლასიფიკატორი.
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3.1 შედეგები

წინამდებარეთავშიმიმოვიხილავთშემდეგსაკითხებს:

y იმსექტორებისიდენტიფიცირება,რომლებშიცსავაჭრონაკადებისგადართვა
ანშექმნამოხდაცალკეDCFTAისშედეგად,დაცალკეჩინეთთანFTAისშე
დეგად.

y DCFTAისადაჩინეთთანFTAისერთობლივიზემოქმედებასავაჭრონაკადე
ბისშექმნასადაგადართვაზე(TradeCreation&Diversion).

y სექტორები,რომლებზეცზემოქმედებაგანსაკუთრებითსაგრძნობია,სავაჭრო
ნაკადებისშექმნისადაგადართვის(TradeCreation&Diversion)თვალსაზ
რისით.

y კეთილდღეობისთვალსაზრისითსაერთოსარგებლისადაზარალისანალიზი.

სავაჭრო ნაკადების შექმნა და გადართვა  
(Trade Creation & Diversion)
ჩვენ მიერ წარმოებული ანალიზის თანახმად, DCFTAსა და ჩინეთთან FTA
ის ძირითადად მსგავსი ზემოქმედება აქვს, სავაჭრო ნაკადების შექმნისა და
გადართვის თვალსაზრისით. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ აღნიშნული
შეთანხმებები ზემოქმედებას არ ახდენს ყველა სექტორზე. ზოგიერთ სექტორში
იმპორტი შემცირდა, თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების (FTA)
ამოქმედების შემდეგ, რაც ამ სექტორებში სავაჭრო ნაკადების შექმნისა და
გადართვისიდენტიფიცირებისსაშუალებასარგვაძლევს.
ცხრილი 2.	სავაჭრო	ნაკადების	შექმნისა	და	გადართვის	(Trade	Creation	&	Diversion)	
ზემოქმედება

სექტორი DCFTA FTA ჩინეთთან

თამბაქოსნაწარმი სავაჭრონაკადების
შექმნა

სავაჭრონაკადების
გადართვა

ქიმიკატებიდასხვადასხვაქიმიური
ნივთიერებებისპროდუქტები

სავაჭრონაკადების
შექმნა

სავაჭრონაკადების
შექმნა

დანადგარებიდააღჭურვილობა სავაჭრონაკადების
შექმნა

სავაჭრონაკადების
შექმნა

ქსოვილები სავაჭრონაკადების
შექმნა

სავაჭრონაკადების
შექმნა

ელექტრომოწყობილობები სავაჭრონაკადების
შექმნა

სავაჭრონაკადების
შექმნა

ავეჯი სავაჭრონაკადების
გადართვა

მკაფიოდგამოხატული
ზემოქმედებისგარეშე

საკვებიპროდუქტები სავაჭრონაკადების
გადართვა

სავაჭრონაკადების
შექმნა
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ქაღალდიდაქაღალდისნაწარმი სავაჭრონაკადების
შექმნა

სავაჭრონაკადების
შექმნა

რეზინისადაპლასტმასისნაწარმი სავაჭრონაკადების
შექმნა

სავაჭრონაკადების
შექმნა

ავტოსატრანსპორტოსაშუალებები მკაფიოდგამოხატული
ზემოქმედებისგარეშე

სავაჭრონაკადების
შექმნა

სასმელები სავაჭრონაკადების
გადართვა

სავაჭრონაკადების
გადართვა

სამთომომპოვებელი
მრეწველობისპროდუქცია

სავაჭრონაკადების
შექმნა

სავაჭრონაკადების
გადართვა

ლითონისნაწარმი სავაჭრონაკადების
შექმნა

სავაჭრონაკადების
შექმნა

კომპიუტერული,ელექტრონული
დაოპტიკურიტექნიკა

სავაჭრონაკადების
გადართვა

სავაჭრონაკადების
გადართვა

ხედახისდაკორპისპროდუქტები სავაჭრონაკადების
შექმნა

სავაჭრონაკადების
შექმნა

ძირითადიფარმაცევტული
პროდუქტი

სავაჭრონაკადების
შექმნა

სავაჭრონაკადების
შექმნა

ტყავიდამსგავსიმასალის
ნაწარმი

სავაჭრონაკადების
გადართვა

მკაფიოდგამოხატული
ზემოქმედებისგარეშე

ლითონისგარდასხვა
მინერალურიპროდუქტები

სავაჭრონაკადების
შექმნა

სავაჭრონაკადების
შექმნა

ტანისამოსი სავაჭრონაკადების
შექმნა

სავაჭრონაკადების
შექმნა

სხვაპროდუქტებისწარმოება სავაჭრონაკადების
შექმნა

სავაჭრონაკადების
გადართვა

კოქსისადაგადამუშავებული
ნავთობპროდუქტებისწარმოება

მკაფიოდგამოხატული
ზემოქმედებისგარეშე

მკაფიოდგამოხატული
ზემოქმედებისგარეშე

ნედლინავთობისადაბუნებრივი
აირისმოპოვება

მკაფიოდგამოხატული
ზემოქმედებისგარეშე

მკაფიოდგამოხატული
ზემოქმედებისგარეშე

ქვანახშირისადამურანახშირის
მოპოვება

მკაფიოდგამოხატული
ზემოქმედებისგარეშე

მკაფიოდგამოხატული
ზემოქმედებისგარეშე

ლითონისმადნებისმოპოვება მკაფიოდგამოხატული
ზემოქმედებისგარეშე

მკაფიოდგამოხატული
ზემოქმედებისგარეშე
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რაცშეეხებასექტორებს,როგორიცაასამთომომპოვებელიმრეწველობისპრო
დუქცია,საკვებიპროდუქტები,სხვაპროდუქტებისწარმოება,ქიმიკატებიდათამ
ბაქო,შესაძლებელიაითქვას,რომDCFTAსადაჩინეთთანFTAსსრულიადსაპი
რისპიროშედეგებიმოჰყვა.

მცირედითგანსხვავებულისიტუაციააისეთსექტორებთანდაკავშირებით,როგო
რიცაა ძირითადილითონები და ავტოსატრანსპორტო საშუალებები, რადგან ამ
სექტორებშიევროკავშირიდანიმპორტისშემცირება2014წლისშემდგომაცგაგ
რძელდა.აღნიშნულიფაქტიარგვაძლევსსაშუალებასგავაკეთოთრაიმედასკვნა
ამსექტორებზეDCFTAსზემოქმედებისშესახებ.მსგავსისიტუაციააავეჯისნაწარ
მზეჩინეთთანFTAისზემოქმედებასთანდაკავშირებით.

მნიშვნელოვანიააღინიშნოს,რომ,ჩვენმიერწარმოებულიანალიზისთანახმად,
სავაჭრონაკადებისგადართვისადაშექმნის(TradeDiversion&Creation)მი
მართულებითმნიშვნელოვანიგანსხვავებაარაღინიშნება,DCFTAსზემოქმედე
ბასადა ჩინეთთან FTAს ზემოქმედებას შორის. აღნიშნული შეთანხმებების გან
სხვავებულიშედეგებიმეტწილადერთმანეთსაბალანსებს.

ზემოთაღნიშნულიშედეგებისგათვალისწინებით,სექტორთაუმრავლესობაში(26
სექტორიდან 15 სექტორში), ადგილი აქვს სავაჭრო ნაკადების შექმნის (Trade
Creation) ეფექტს, ხოლო სავაჭრო ნაკადების გადართვის (Trade Diversion)
ეფექტიმხოლოდ5სექტორშიდაფიქსირდა.

ცხრილი 3.	DCFTA-სა	და	ჩინეთთან	FTA-ს	ჯამური	ეფექტი	სავაჭრო	ნაკადების	შექმნასა	და	
გადართვაზე	(Trade	Creation	&	Diversion)

სექტორი სავაჭრო 
ნაკადების 

შექმნა 
(Trade  

Creation)

სავაჭრო ნაკა - 
დების 

გადართვა 
(Trade  

Diversion)

ნეიტრა-
ლური

თამბაქოსნაწარმი 

ქიმიკატებიდასხვადასხვაქიმიური
ნივთიერებებისპროდუქტები



დანადგარებიდააღჭურვილობა 

ქსოვილები 

ელექტრომოწყობილობები 

ავეჯი 

საკვებიპროდუქტები 

ქაღალდიდაქაღალდისნაწარმი 

რეზინისადაპლასტმასისნაწარმი 

ავტოსატრანსპორტოსაშუალებები 

სასმელები 
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სამთომომპოვებელი
მრეწველობისპროდუქცია



ლითონისნაწარმი 

კომპიუტერული,ელექტრონული
დაოპტიკურიტექნიკა



ხედახისდაკორპისპროდუქტები 

ძირითადიფარმაცევტული
პროდუქტი



ტყავიდამსგავსიმასალის
ნაწარმი



ლითონისგარდასხვა
მინერალურიპროდუქტები



ტანისამოსი 

სხვაპროდუქტებისწარმოება 

კოქსისადაგადამუშავებული
ნავთობპროდუქტებისწარმოება



ნედლინავთობისადაბუნებრივი
აირისმოპოვება



ქვანახშირისადამურანახშირის
მოპოვება



ლითონისმადნებისმოპოვება 

წყარო:	საქსტატი,	Un	Comtrade,	საკუთარი	გამოთვლები

ხოლო ორ სექტორში (ძირითადილითონები, ბეჭდვა და ჩანაწერების რეპრო
დუქცია)აშკარააიმპორტისჩანაცვლება.

DCFTAსა და ჩინეთთან FTAს ყველა სექტორზე ერთნაირი ზემოქმედება არ
მოუხდენია. არის სექტორები, რომლებმაც ყველაზე მეტი სარგებელი ნახა
აღნიშნული შეთანხმებებიდან და, ასევე არის სექტორები, რომლებშიც უფრო
აშკარადდაფიქსირდასავაჭრონაკადებისგადართვა(TradeDiversion),ვიდრე
სხვა სექტორებში. DCFTAსა და ჩინეთთან FTAს ზემოქმედებით გამოწვეული
სავაჭრო ნაკადების შექმნა თვალნათლივ დაფიქსირდა ისეთ სექტორებში,
როგორიცააქსოვილები,თამბაქოსადაქაღალდინაწარმი,მაშინროცა,ტყავის
და მსგავსი მასალის წარმოებასა და სხვა პროდუქტების წარმოებაში სავაჭრო
ნაკადებისმნიშვნელოვანიგადართვა(TradeDiversion)დაფიქსირდა.

ქსოვილებისსექტორში,20142019წლებისპერიოდში,საგრძნობლადგაიზარდა
იმპორტი ევროკავშირიდან. ამასთან, ამავე პერიოდში, იმპორტი გაიზარდა
მსოფლიოსსხვაქვეყნებიდანაცდაზრდადაფიქსირდაადგილობრივწარმოებაშიც.
ჩინეთთან FTAის ამოქმედების შემდგომ, ამ სექტორში ჩინეთიდან იმპორტის
ზრდა დაფიქსირდა, ევროკავშირიდან იმპორტის ზრდისა და ადგილობრივი
წარმოებისზრდისპარალელურად.რაცადასტურებსიმფაქტს,რომადგილიაქვს
ზემოქმედებასსავაჭრონაკადებისშექმნის(TradeCreation)მიმართულებით.
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ფიგურა 3.	სავაჭრო	ნაკადების	შექმნა	(Trade	Creation)	ქსოვილების	სექტორში

იმპორტისა  და ადგილობრივი წარმოების  
საშუალო დონის ცვლილება ცვლილება,   
ჩინეთთან  FTA-ს ამოქმედების შემდეგ

იმპორტისა  და ადგილობრივი წარმოების 
საშუალო დონის ცვლილება ცვლილება,   

DCFTA-ს ამოქმედების შემდეგ
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წყარო:	საქსტატი,	Un	Comtrade,	საკუთარი	გამოთვლები

მსგავსი სიტუაცია ფიქსირდება ქაღალდის ნაწარმის სექტორშიც. DCFTAის
ამოქმედების შემდგომ, ევროკავშირიდან ამ ნაწარმის იმპორტმა სწაფი ტემპით
იწყო ზრდა, თუმცა ეს არ მომხდარა მსოფლიოს სხვა ქვეყნებიდან ვაჭრობის
ნაკადების გადართვის ხარჯზე. მსოფლიოს სხვა ქვეყნებიდან იმპორტიც ზრდას
განაგრძობდა.ჩინეთთანFTAისამოქმედებისშემდგომ,გაიზარდაჩინეთიდანამ
ნაწარმის იმპორტიც, ევროკავშირიდან და მსოფლიოს დანარჩენი ქვეყნებიდან
იმპორტისზრდისადაადგილობრივიწარმოებისზრდისპარალელურად.

ფიგურა 4. სავაჭრო	ნაკადების	შექმნა	(Trade	Creation)	ქაღალდის	ნაწარმის	სექტორში
იმპორტისა  და ადგილობრივი წარმოების  
საშუალო დონის ცვლილება ცვლილება,   
ჩინეთთან  FTA-ს ამოქმედების შემდეგ

იმპორტისა  და ადგილობრივი წარმოების 
საშუალო დონის ცვლილება ცვლილება,   

DCFTA-ს ამოქმედების შემდეგ
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წყარო:	საქსტატი,	Un	Comtrade,	საკუთარი	გამოთვლები
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სავაჭრო ნაკადების შექმნის (Trade Creation) თვალსაზრისით აღსანიშნავია
თამბაქოს ნაწარმის სექტორიც, სადაც აღნიშნული მიმართულებით ზემოქმედება
თვალსაჩინო იყო.თამბაქოს სექტორის ძირითად მახასიათებელს წარმოადგენს
ის,რომთავისუფალივაჭრობისშესახებშეთანხმებების(FTA)შედეგადიმპორტის
ზრდისა და, აგრეთვე, მსოფლიოს დანარჩენი ქვეყნებიდან იმპორტის ზრდის
პარალელურადადგილიაქვსადგილობრივიწარმოებისმკვეთრშემცირებას.რაც
გულისხმობსიმას,რომევროკავშირთანდაჩინეთთანგაფორმებულითავისუფალი
ვაჭრობისშესახებშეთანხმებებმა(FTA)გამოიწვიაიმპორტისზრდაისე,რომარ
მომხდარამსოფლიოსსხვაქვეყნებიდანეფექტურიიმპორტისჩანაცვლება,თუმცა
მოხდათამბაქოსარაეფექტურიადგილობრივიწარმოებისჩანაცვლება.

ფიგურა 5.	სავაჭრო	ნაკადების	შექმნა	(Trade	Creation)	თამბაქოს	ნაწარმის	სექტორში

იმპორტისა  და ადგილობრივი წარმოების  
საშუალო დონის ცვლილება ცვლილება,   
ჩინეთთან  FTA-ს ამოქმედების შემდეგ

იმპორტისა  და ადგილობრივი წარმოების 
საშუალო დონის ცვლილება ცვლილება,   

DCFTA-ს ამოქმედების შემდეგ
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წყარო:	საქსტატი,	Un	Comtrade,	საკუთარი	გამოთვლები

სავაჭრო ნაკადების შექმნის (Trade Creation) პარალელურად, აღინიშნება
სავაჭრო ნაკადების აშკარა გადართვა (Trade Diversion) ტყავისა და მსგავსი
მასალისნაწარმისსექტორში.ევროკავშირიდანიმპორტმააშკარადჩაანაცვლა
მსოფლიოს დანარჩენი ქვეყნებიდან, მათ შორის ჩინეთიდან, ამ ნაწარმის
იმპორტი,ე.ი.გამოიწვიასავაჭრონაკადებისგადართვა(TradeDiversion);და
მას შემდეგაც, რაც საქართველომ გააფორმა თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ
შეთანხმება(FTA)ჩინეთთან,არსებულიტენდენციაარშეცვლილა.
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ფიგურა 6.	სავაჭრო	ნაკადების	გადართვა	(Trade	Diversion)	ტყავისა	და	მსგავსი	ნაწარმის	
სექტორში

იმპორტისა  და ადგილობრივი წარმოების  
საშუალო დონის ცვლილება ცვლილება,   
ჩინეთთან  FTA-ს ამოქმედების შემდეგ

იმპორტისა  და ადგილობრივი წარმოების 
საშუალო დონის ცვლილება ცვლილება,   
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წყარო:	საქსტატი,	Un	Comtrade,	საკუთარი	გამოთვლები

სავაჭრო ნაკადების აშკარა გადართვა (Trade Diversion) დაფიქსირდა სხვა
პროდუქტების წარმოების სექტორშიც, სადაც ევროკავშირიდან და ჩინეთიდან
იმპორტმა ჩაანაცვლა მსოფლიოს დანარჩენი ქვეყნებიდან იმპორტი, რომლის
პარალელურადაცგაიზარდაადგილობრივიწარმოება(გრაფიკი7).

ფიგურა 7.	სავაჭრო	ნაკადების	გადართვა	(Trade	Diversion)	სხვა	სამრეწველო	სექტორებში

იმპორტისა  და ადგილობრივი წარმოების  
საშუალო დონის ცვლილება ცვლილება,   
ჩინეთთან  FTA-ს ამოქმედების შემდეგ

იმპორტისა  და ადგილობრივი წარმოების 
საშუალო დონის ცვლილება ცვლილება,   

DCFTA-ს ამოქმედების შემდეგ
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წყარო:	UN	Comtrade,	საკუთარი	გამოთვლები
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სავაჭრო ნაკადების გადართვის (Trade Diversion) ეფექტი ნაკლებად არის
გამოხატული საკვები პროდუქტებისა და სასმელების სექტორებში. საკვები
პროდუქტების სექტორში, სავაჭრო ნაკადების გადართვის (Trade Diversion)
ეფექტიმცირედარისგამოხატული(მსოფლიოსდანარჩენიქვეყნებიდანიმპორტი
მხოლოდ 0,09%ით შემცირდა), რომლის პარალელურადაც მნიშვნელოვნად
გაიზარდა იმპორტი ევროკავშირიდან და ჩინეთიდან, 46,8% და 55,9%,
შესაბამისად.აღნიშნულიეფექტიმეტადარისგამოხატულისასმელებისსექტორში,
სადაცჩინეთიდანიმპორტიმკვეთრადგაიზარდა,ჩინეთთანFTAისამოქმედების
შემდეგ, და ევროკავშირიდან იმპორტი მკვეთრ ზრდას განიცდიდა მთელი ამ
პერიოდის განმავლობაში, მაშინ როცა მსოფლიოს დანარჩენი ქვეყნებიდან
იმპორტისწილიშემცირდა20142019და20182019წლებში.

კეთილდღეობის ზრდა (სარგებელი)

DCFTAისადა ჩინეთთან FTAის საერთო ზემოქმედების შეჯამების მიზნით, მნიშ
ვნელოვანიაშეფასდესკეთილდღეობისსაერთოზრდა.როგორცუკვეაღვნიშნეთ,
როდესაც სავაჭრო ნაკადების შექმნის (Trade Creation) ეფექტი აღემატება სა
ვაჭრო ნაკადების გადართვის (TradeDiversion) ეფექტს, ადგილი აქვს კეთილ
დღეობსზრდას,ე.ი.სარგებელს.ჩვენმიერწარმოებულიკვლევისშედეგადდად
გინდა,რომ,უმეტესშემთხვევაშიDCFTAმდაჩინეთთანFTAმსავაჭრონაკადების
შექმნა (TradeCreation)გამოიწვია, ხოლოსაპირისპიროშედეგებისშემთხვევა
ში,DCFTAსადაჩინეთთანFTAისეფექტებიმეტწილადაბალანსებსერთმანეთს.
ზოგადი ზემოქმედება კეთილდღეობაზე შეჯამებულია კეთილდღეობის ზრდისადა
შემცირების(სარგებლისადადანაკარგის)მატრიცაში(ცხრილი4.),რომელშიცყვე
ლაზემოთდასახელებულისექტორიდაჯგუფებულიაკეთილდღეობაზედადებითი,
უარყოფითიდანეიტრალურიზემოქმედებისმიხედვით,დაასევეიმისმიხედვით,თუ
რომელსექტორშიმოხდაიმპორტისჩანაცვლებაადგილობრივიწარმოებით.

ცხრილი 4. კეთილდღეობის	ზრდისა	და	შემცირების	(სარგებლისა	და	დანაკარგის)	მატრიცა15

თამბაქოს ნაწარმი ქსოვილები  ქაღალდი და  
ქაღალდის ნაწარმი

კე თილ დღე ო ბის  
ზრდის (სარ

გებლის) მა ღა ლი 
ალ ბა თო ბა

სამ თო მომ პო ვე ბე
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ლე ბით სა ჭი რო 

მომ სა ხუ რე ბას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი 

აქ ტი ვო ბე ბი

ხე და ხის 
და კორპის 

პროდუქტები, 
გარდა 
ავეჯისა

ქი მი კა ტე ბი 
და სხვა დას
ხ ვა ქი მი უ რი 
ნივ თი ე რე ბე
ბის პრო დუქ

ტე ბი
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მო სი კე თილ დღე

ო ბის ზრდის  
(სარგებლის)  

სა შუ ა ლო  
ალ ბა თო ბალითონისგან 

დამზადებული 
პროდუქტები, 

გარდა მანქანა
დანადგარებისა

 ძი რი თა დი 
ფარ მა ცევ
ტუ ლი პრო

დუქ ტი

რე ზი ნი სა და 
პლას ტ მა სის 

ნა წარ მი

 ელექ
ტ რო 

მოწყო ბი
ლო ბე ბი

15 კეთილდღეობის ზრდისა და შემცირების (სარგებლისა და დანაკარგის) მატრიცები ცალცალკე
DCFTAსადაჩინეთთანFTAსთვისიხილეთდანართში
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ლითონის გარდა 
სხვა მინერალური 

პროდუქტები
ავტოსატრანსპორტო 

საშუალებები

და ნად
გა რე ბი 
და აღ
ჭურ ვი
ლო ბა

კეთილდღეობის 
ზრდის  

(სარგებლის) 
მცირე ალბათობა

კოქ სი და გა და მუ
შა ვე ბუ ლი ნავ თობ პ

რო დუქ ტე ბი

ნედლი 
ნავთობისა 

და ბუნებრივი 
აირის 

მოპოვება

ქვანახშირისა 
და მურა 
ნახშირის 
მოპოვება

ლი თო
ნის  

მად ნე ბის 
მო პო
ვე ბა

ნეიტრალური

კომპიუტერული, 
ელექტრონული 

ტექნიკა
სასმელები ავეჯი

 საკ ვე ბი 
პრო დუქ

ტე ბი

კეთილდღეობის 
კლების 

(დანაკარგის) 
დაბალი 

ალბათობა

 ტყავი და მსგავსი მასალის  
ნაწარმი

სხვა პროდუქტების 
წარმოება

კეთილდღეობის 
კლების 

(დანაკარგის) 
მაღალი 

ალბათობა

ძირითადი ლითონები ბეჭდვა და ჩანაწერების 
რეპროდუქცია

იმპორტის 
ჩანაცვლება

წყარო:	Un	Comtrade,	საქსტატი,	საკუთარი	გამოთვლები
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4. გრავიტაციული მოდელი: 
მეთოდოლოგია და მონაცემები

ჩვენი კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია სექტორულ დონეზე
ვაჭრობის ანალიზი და, ასევე, იმპორტისა და ექსპორტის ნაკადების ცალცალ
კე ანალიზი. გრავიტაციულმოდელს,რომელიც ამგვარი კვლევისას გამოიყენე
ბა, ეწოდება ერთმხრივი გრავიტაციული მოდელი (oneway gravity model).
მსგავსიმოდელიგამოიყენალიუმ(Liu,2007)ჩინეთსადაავსტრალიასშორის
გაფორმებული თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების (FTA) კვლევისას,
რომელიცმოიცავდაიმპორტისადაექსპორტისნაკადებისცალცალკეანალიზს.
იგივემეთოდისგამოყენებითჩატარდაკვლევებიგერმანიის(MartínezZarzoso,
D.,Klasen,&Johannsen,2013),მალაიზიის(Tham,Goh,Wong,&Fadhli,
2017)დაუნგრეთისშემთხვევაში(Šimáková&Stavárek,2015).

ზოგადად,ერთმხრივიწრფივიგრავიტაციულიმოდელისფორმულაშემდეგნაირად
გამოიყურება:

Tijkt = a + βlnln(Xijkt) + γZ ij+ eijt

სადაც,აღნიშნავსვაჭრობას(ექსპორტსანიმპორტს)kსექტორშიiქვეყნიდან
(ჩვენშემთხვევაში — საქართველოდან)jქვეყანაში,tდროისპერიოდში.Xაღ
ნიშნავსდამოუკიდებელი(ამხსნელი)ცვლადებისვექტორს,დაZსაკონტროლო
ცვლადების ვექტორს, რომელიც უზრუნველყოფს არადაკვირვებადი ეფექტების
კონტროლს,წარმოადგენსნარჩენობითწევრს„თეთრიხმაურით“.βდაγწარ
მოადგენსჩვენმიერშესაფასებელკოეფიციენტებს.

გრავიტაციული მოდელის შეფასებისას  რამდენიმე სპეციფიკური პრობლემა
ჩნდება. პირველრიგში, კოეფიციენტების უკეთ განსაზღვრისათვის გამოიყენება
პანელური მონაცემები. აღნიშნული მიდგომა მეტი დაკვირვების წერტილის
ხელმისაწვდომობას უზრუნველყოფს, რაც თავისუფლების მეტ ხარისხს იძლევა.
თუმცა,როდესაცქვეყნებსერთდროითმწკრივშივაერთიანებთ(pooleddata),
ქვეყნისთვის დამახასიათებელი სპეციფიკური16 ეფექტები ყურადღების მიღმა
რჩება.ამხარვეზისაღმოსაფხვრელადყველაზეფართოდგამოყენებულიმეთოდია
პანელურიმონაცემებისფიქსირებულიეფექტის(fixedeffect)მეთოდითშეფასება,
რომლის საშუალებითაც წარმოებს ქვეყნისთვის სპეციფიკური ყველა ეფექტის
კონტროლი.ესმეთოდიეფექტურია,თუმცახდებადროშიუცვლელიცვლადების
განტოლებიდანამოღება.რაციმასნიშნავს,რომცვლადები,როგორიცაამანძილი,
ფორმულიდანამოღებულია,რაცმოდელს„გრავიტაციულობას“უკარგავს.ასევე
პოპულარულიაშემთხვევითიეფექტების(randomeffect)მეთოდი.განსხვავებით
ფიქსირებული ეფექტის მეთოდისგან, შემთხვევითი ეფექტების მეთოდი დროში
უცვლელი ცვლადების გამოყენების საშუალებას იძლევა (Wooldridge, 2001).
გრავიტაციულ მოდელთან დაკავშირებულ ერთერთ ძირითად პრობლემას
წარმოადგენს ნულოვანი ვაჭრობის მაჩვენებელი. ვაჭრობის ნაკადის ნულოვან

16 ქვეყნებისჰეტეროგენულობა
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მაჩვენებელთანდაკავშირებულიპრობლემისმოგვარებისპოპულარულმეთოდებს
წარმოადგენს:

1. სპეციალურიმიდგომა–ვაჭრობისნაკადისნულოვანმაჩვენებელზემცირედა
დებითირიცხვისდამატება,რათაიგიგამოყენებულიიქნასმატრიცაშიკოეფი
ციენტისშეფასებისთვის.

2. ეკონომეტრიკული მიდგომების (Econometric fixes) გამოყენება, მაგალი
თადგანტოლებისშეფასებატობიტისადაპუასონისმეთოდებით,რომლებიც
ნულოვანმნიშველობებსუშვებენგასაანაგრიშებელმატრიცაში.

3. თეორიულიდაეკონომეტრიულიმიდგომებისგამოყენება,რომლებიცნულის
არსებობასამართლებს,დაფორმულაშიმათიჩართვისთვისსაჭიროკორექ
ტირებას უზრუნველყოფს, მაგალითად, ჰეკმანის ნიმუშის მოდიფიცირებული
ვერსიით(Shepherd,2008)

4. ჰელპმანის, მელიცისა და რუბინშტეინის მიერ შემოთავაზებული მოდელის
ორეტაპიანიშეფასება(2008წ.).

გრავიტაციულიმოდელისგამოყენებითწარმოებულშეფასებასთანდაკავშირებულ
კიდევ ერთ მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს გრავიტაციული მოდელის
ლოგარითმულიფორმულირება (Silva&Tenreyro, 2006). ავტორებისთანახ
მად,რეკომენდებულიაფსევდოპუასონისმაქსიმალურიდასაჯეროვნებისმეთო
დის(PseudoPoissonMaximimLikelihood — PPML)გამოყენება.აღნიშნული
მეთოდიასევეაგვარებსვაჭრობისნაკადისნულოვანმაჩვენებელთანდაკავშირე
ბულპრობლემასაც. ამგვარად, ჩვენი ემპირიული შეფასება, გრავიტაციული მო
დელისგამოყენებით,ეფუძნებაგრავიტაციულიმოდელისPPMLმეთოდითშეფა
სებას.შეფასებითმიღებულიპარამეტრებისმდგრადობამოწმდებაფიქსირებული
ეფექტის(fixedeffect),შემთხვევითიეფექტისა(randomeffect)დაგაერთიანე
ბულიმონაცემების(pooleddata)შედარებისსაფუძველზე.PPMLწარმოადგენს
შეფასებისარაწრფივმეთოდსდაამმეთოდისათვისდამახასიათებელიაის,რომ
როდესაცდროითიმწკრივიშედგებაბევრიდაკვირვებისწერტილისგან,პანელუ
რიმონაცემებისშეფასებისას,ფიქსირებულიდაშემთხვევითიეფექტისმეთოდით
შეფასებულიშედეგებიერთმანეთსემთხვევა.მთლიანიექსპორტის/იმპორტის,ისე
ვეროგორცსექტორულდონეზეგანტოლებისშესაფასებლადგამოყენებულიგრა
ვიტაციულიმოდელიიქნება:

Exportj=exp(a + β1LnGDP per capitag + β2LnGDP per capitaj + β3LnDistancegj + 
β1LnAreaj + β4common bordergj + β5landlockedj + β6CISj + β72008 recession +  

β82015 export/import fall + β9Advancedj)

სადაც j აღნიშნავსდანიშნულების ქვეყანას, Ln — კი ნატურალურლოგარითმს.
პირობითიცვლადებირომლებიცაღნიშნავსქვეყნისთვისდამახასიათებელსპეცი
ფიკურეფექტებს:მანძილი(lnDistance),რომელიცგამოითვლებათბილისიდან
დანიშნულებისქვეყნისდედაქალაქამდე,შესაბამისიქვეყნისმშპისთანშეწონილი
წილით.ფართობი(lnArea) — ქვეყნისსრულიტერიტორიისფართობი.ფიქტიუ
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რიცვლადები:საერთოსაზღვარი(Commonborder) — აღინიშნება„1“ითთუ
დანიშნულებისjქვეყანასსაქართველოსთანსაერთოსაზღვარიგააჩნია,წინააღ
მდეგშემთხვევაშიაღინიშნება„0“ით,ხმელეთითგარშემოტყმული(Landlocked) 
— აღინიშნება„1“ითთუხმელეთითარისგარშემოტყმული,წინააღმდეგშემთხვე
ვაშიაღინიშნება„0“ით;დსთ(CIS) — აღინიშნება„1“ითთუქვეყანანებისმიე
რიდროისპერიოდშიდსთსწევრიიყოანარის;განვითარებული ეკონომიკის
მქონექვეყნები(Advancedeconomies) — აღინიშნება„1“ითთუდანიშნულების
ქვეყანაგანვითარებულიეკონომიკისმქონექვეყნებისკატეგორიასმიეკუთვნება,
საერთაშორისოსავალუტოფონდის(სსფ)მიერშემუშავებული2019წლისმსოფ
ლიოეკონომიკისმიმოხილვისდოკუმენტისთანახმად.დაფიქტიურიცვლადები,
რომლებიცგამოიყენებადროისკონკრეტულიმონაკვეთისათვისდამახასიათებე
ლიეფექტებისკონტროლისმიზნით, როგორიცაა2008წელიდა2015წელი,
როდესაცსაქართველოსექსპორტის/იმპორტისმაჩვენებლებმავარდნაგანიცადა
გარეშოკებისგამო.მოდელიცალცალკეააგებულიიმპორტისთვისდაექსპორ
ტისთვის.მონაცემებიაღებულია20002019წლებისპერიოდისთვის,45ქვეყნის
თვის,მათშორისევროკავშირის28ქვეყნისთვისდაიმქვეყნებისთვის,რომელ
თა წილიც საქართველოს ექსპორტში 1%ს აღემატება. ვაჭრობის მონაცემების
შეგროვებაწარმოებულიიქნაჰარმონიზებულისისტემის(HS)17ორნიშნადონეზე
იმპროდუქტებისთვის,რომელთაწილიცმთლიანვაჭრობაშიაღემატება0,5%ს.
გარდაამისა,მონაცემებშიშესულიაჰარმონიზებულისისტემის(HS)ოთხნიშნადო
ნეზეტოპ20პროდუქტიდაფართოეკონომიკურიკატეგორიის(BEC)18ერთნიშნა
დონეზეექსპორტისადაიმპორტისმონაცმები.ვაჭრობისშესახებმონაცემებიაღე
ბულია„UNComtrade“ისმონაცემთაბაზიდან,ხოლოსაკონტროლოცვლადე
ბისმონაცემები — „CEPII“ისმონაცემთაბაზიდან.

4.1 გრავიტაციული მოდელის შედეგები ევროკავშირისათვის

გრავიტაციული მოდელი გამოყენებული იქნა ცალცალკე ექსპორტისა და იმ
პორტისშეფასებაში,აგრეგაციისსხვადასხვადონეებზე,PPMLმეთოდით.ზემოთ
აღნიშნული ფაქტის გათვალისწინებით, რომლის თანახმადაც, PPML მეთოდით
შეფასებისას,ფიქსირებულიდაშემთხვევითიეფექტისმეთოდითმიღებულიშედე
გებიერთმანეთსემთხვევა(რაციმასნიშნავს,რომამმეთოდებითწარმოებული
შეფასებისასერთიდაიგივეკოეფიციენტიმიიღება),ნაჩვენებიიქნებამხოლოდ
შემთხვევითიეფექტისა(randomeffect)დაერთობლივიპანელურიმონაცემების
(pooleddata)შეფასებისშედეგები.

17 ჰარმონიზებულისისტემა
18 ფართოეკონომიკურიკატეგორია
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ცხრილი 5.	გრავიტაციული	მოდელის	შედეგები	მთლიანი	ექსპორტისა	და	იმპორტისთვის 
— 	ევროკავშირი19

ექსპორტი იმპორტი
ცვლადები  Pooled PPML  PPML RE  Pooled 

PPML
 PPML RE

მშპ(საქართველო) 1.716*** 1.211*** 1.797*** 1.364***

მშპ(დანიშნულებისქვეყანა) 0.028 0.604*** -0.128 0.402***

მანძილი -0.788*** 0.803 -0.504*** -1.240***

ფართობი 0.315*** 0.460*** 0.318*** 0.673***

DCFTA -0.284 0.099*** -0.564*** -0.253***

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

მთლიანიექსპორტისშემთხვევაში,ერთიანიმონაცემების(PD — pooleddata)და
შემთხვევითიეფექტის(RE — randomeffect)მეთოდებიმცირედითგანსხვავებულ
შედეგებს იძლევა. PD მეთოდით მიიღება უარყოფითი, თუმცა სტატისტიკურად
უმნიშვნელოეფექტიმთლიანიექსპორტისათვის,ხოლოREმეთოდისგამოყენებით
მიიღება ევროკავშირიში ექსპორტის სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი, თუმცა
ეკონომიკური თვალსაზრისით20 უმნიშვნელო ზრდა. ევროკავშირიდან მთლიანი
იმპორტისშედეგებიმდგრადია.DCFTAისშედეგადევროკავშირიდანიმპორტის
ზომიერივარდნადაფიქსირდა,0,75%დან — 0,28%მდე.

გრავიტაციისმოდელიმსგავსშედეგებსიძლევავაჭრობისფართოეკონომიკური
კატეგორიისთვისაც(BEC).

ცხრილი 6.	გრავიტაციული	მოდელის	შედეგები		BEC	ექსპორტისთვის — ევროკავშირი

% ცვლილება
DCFTA

PPML PPML RE
იმპორტი

სურსათიდასასმელები -0,10 0,40***

სამრეწველომარაგები -0,55*** -0,24***

საწვავიდასაპოხიმასალები 0,56 -0,25***

წარმოებისსაშუალებები -0,34*** -0,29***

სატრანსპორტოსაშუალებებიდააღჭურვილობა -0,71*** -0,49***

სამომხმარებლოსაქონელი -0,32*** -0,12***

სხვასაქონელი 0,13 0,98***

19 ევროკავშირისადაჩინეთისათვის,ფართოეკონომიკურიკატეგორიის(BEC)ერთნიშნა,ჰარმონი
ზებულისისტემის(HS)ორნიშნადაჰარმონიზებულისისტემის(HS)ოთხნიშნადონეებზერეგრესიის
დეტალურიშედეგებიიხილეთდანართში.

20 e0,0991=0,104%



58

  ექსპორტი
სურსათიდასასმელები 0,3 -0,01*

სამრეწველოსაქონელი -0,21 0,24***

საწვავიდასაპოხიმასალები 0,52 -0,02***

წარმოებისსაშუალებები -0,40*** -0,22***

სატრანსპორტოსაშუალებებიდააღჭურვილობა -0,51** -0,06***

სამომხმარებლოსაქონელი -0,69*** -0,24***

სხვასაქონელი 0,66 2,34***

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1

გრავიტაციულიმოდელითმიღებულიშედეგებიBECექსპორტისკლასიფიკაციისთვის
აჩვენებს, რომ DCFTA ძირითადად უარყოფით გავლენას ახდენს ექსპორტზე,
დადებითი გავლენა ვლინდება მხოლოდ სხვა საქონლის სექტორში, სადაც PD
მეთოდითმიღებულიშედეგებიაჩვენებსექსპორტისსტატისტიკურადმნიშვნელოვან
ზრდას — 0,66%ით; ხოლო შემთხვევითი ეფექტის მეთოდი (RE) ექსპორტის
სტატისტიკურადმნიშვნელოვანზრდას — 2,33%ით.DCFTAსშედეგადიმპორტზე
მდგრადიდადებითიშედეგებიარფიქსირდება.

რაც შეეხება ჰარმონიზებული სისტემის (HS)ორნიშნადონეს,დაახლოებით50
პროდუქტის გაანალიზების შედეგად, რომელთა წილიც მთლიან ექსპორტში
აღემატება0,5%ს, მხოლოდრამდენიმე პროდუქტის შემთხვევაშიდაფიქსირდა
მდგრადიდადებითიშედეგები.DCFTAსეკონომიკურადმნიშვნელოვანიშედეგები
დაფიქსირდაისეთიპროდუქტებისშემთხვევაში,როგორიცაა:საკვებიბოსტნეული
დაზოგიერთიძირნაყოფებიდაბოლქვნაყოფები(0,233,14%);მერქანიდამისი
ნაწარმი;ხისნახშირი(0,561,54%);საფრენიაპარატები,კოსმოსურიაპარატები
დამათინაწილებიშემთხვევაშიდაფიქსირდამკვეთრიზრდა — 366322%,გარდა
ამისა, DCFTAისშედეგადმცირეზრდადაფიქსირდასასმელების,სპირტისდა
ძმრისშემთხვევაში — 0,060,48%.

რაცშეეხებაიმპორტს,DCFTAისმდგრადიდადებითიდამნიშვნელოვანიშედეგი
დაფიქსირდაისეთიპროდუქტებისიმპორტთანდაკავშირებით,როგორიცააყავა,
ჩაი,მატე,დასანელებლები(0,631,35%).

ჰარმონიზებული სისტემის (HS) ოთხნიშნა დონეზე ვაჭრობის ანალიზისას
მხოლოდოთხიპროდუქტისექსპორტისშემთხვევაშიდაფიქსირდამნიშვნელოვანი
დადებითიშედეგი.ყურძნისნატურალურიღვინოებიდა ეთილისსპირტის და
სპირტიანისასმელებისშემთხვევაშიდაფიქსირდამცირედიზრდა,ხოლოახალი
პნევმატური საბურავების, რეზინისგან დამზადებული და ტურბორეაქტიული
ძრავების,ტურბოსაჰაეროხრახნებისადასხვაგაზისტურბინებისშემთხვევაში — 
მნიშვნელოვანიზრდა.
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ცხრილი 7.	DCFTA-ის	ზემოქმედება	ექსპორტის	მაჩვენებლებზე	ჰარმონიზებული	სისტემის	
(HS)	ოთხნიშნა	დონეზე

% ცვლილება
DCFTA

PPML PPML RE

ახალიპნევმატურისაბურავები,რეზინისგანდამზადებული 82,76 19,80

ეთილისსპირტი,სპირტი,ლიქიორებიდასხვასპირტიანი
სასმელები

1,83 1,40

ყურძნისნატურალურიღვინოები 2,48 1,17

ტურბორეაქტიულიძრავები,ტურბოსაჰაეროხრახნებიდა
სხვაგაზისტურბინები

59,16 113,09

რაც შეეხება იმპორტს, DCFTAის ზემოქმედება დაფიქსირდა ევროკავშირიდან
მხოლოდხორცისიმპორტისშემთხვევაში.

DCFTAისაგრეგაციისსხვადასხვადონეებზეანალიზისშედეგადრამდენიმეაშკა
რაშედეგიმივიღეთ.მთლიანივაჭრობისდონეზეარარსებობსრაიმეხელშესახები
შედეგები.ასევედისაგრეგირებულდონეზეც,რამდენიმეპროდუქტისგამოკლებით,
DCFTAს არ მოუხდენია გავლენა ექსპორტზე. საინტერესო მახასიათებელს წარ
მოადგენსის,რომDCFTAისშედეგადუმნიშვნელოდშემცირდაიმპორტიევრო
კავშირიდან. აღნიშნული შედეგიდასტურდება ვინერის  (2014 წ.) მოდელის შე
დეგებითაც,რომელმაცაჩვენა,რომმთელრიგსექტორებშიევროკავშირისწილი
იმპორტშიშემცირდა.აღნიშნულიშესაძლებელიაგამოწვეულიიყოსრამდენიმეფაქ
ტორით.პირველრიგში,ვინერისმოდელითანალიზისასგამოვლინდა,რომსაქარ
თველოიმპორტისჩანაცვლებისგზასადგას,დავინაიდანგრავიტაციულიმოდელი
ეკონომეტრიკულინსტრუმენტსწარმოადგენსდაშეუძლებელიაყველაზემოქმედე
ბისკონტროლი,შესაძლებელიააღნიშნულიტენდენციაყურადღებისმიღმააღმოჩე
ნილიყო.გარდაამისა,კიდევერთიახსნისმოძიებაშესაძლებელიაგრავიტაციული
მოდელისტექნიკურასპექტში, მიუხედავადიმისა,რომმოდელისყველაზეოპტი
მალურისპეციფიკაციაიქნაგამოყენებული,ნულოვანსავაჭრონაკადებთანდაკავ
შირებულიხარვეზისაღმოსაფხვრელად,საქართველოსიმპორტი(ისევე,როგორც
ექსპორტი),განსაკუთრებითევროკავშირიდან,ძალზე“რანდომიზებულია”,რამაც
შეიძლებაგამოიწვიოსშედეგებშიმცირეცდომილება.ამისგარდა,ესშედეგებირამ
დენიმესაინტერესოკითხვასწარმოშობსდაამპრობლემისშემდგომი,უფროსპე
ციფიკურიანალიზისსაშუალებასიძლევა.მიღებულიშედეგებიიმაზემეტყველებს,
რომსაქართველოჯერკიდევევროკავშირისბაზარზეინტეგრაციისგზასადგას.

4.2 გრავიტაციული მოდელის შედეგები ჩინეთთან თავისუფალი 
ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებაზე (FTA)

ჩინეთთანFTAისანალიზისასრამდენიმესაინტერესოშედეგმაიჩინათავი.მიუხე
დავადიმისა,რომჩინეთთანFTAისგაფორმებიდანმხოლოდ2წელიაგასული,
ხელშესახებიშედეგებიუკვესახეზეა.ჩინეთთანFTAისშედეგადმივიღეთსტატის
ტიკურადდაეკონომიკურადმნიშვნელოვანიშედეგებიექსპორტთანმიმართებაში
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(0,692,1%).რაცშეეხებაიმპორტს,გრავიტაციულიმოდელისგამოყენებითწარ
მოებულიშეფასებით,სტატისტიკურადმნიშვნელოვანიშედეგებიმივიღეთ.თუმცა,
ვინაიდანერთიანიმონაცემების(PD)დაშემთხვევითიეფექტის(RE)შეფასებები
იძლევაგანსხვავებულკოეფიციენტებს,შედეგებიარარისმდგრადი.

ცხრილი 8.	გრავიტაციული	მოდელის	შედეგები — ჩინეთი

ცვლადები
ექსპორტი იმპორტი

Pooled PPML  PPML RE Pooled PPML PPML RE

მშპ(საქართველო) 1.716*** 1.211*** 1.797*** 1.364***

მშპ(დანიშნულების
ქვეყანა)

0.028 0.604*** -0.128 0.402***

მანძილი -0.788*** 0.803 -0.504*** -1.240***

ფართობი 0.315*** 0.460*** 0.318*** 0.673***

FTAჩინეთთან 1.156*** 0.529*** 0.643*** -0.013***

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

ფართოეკონომიკურიკატეგორიის(BEC)ერთნიშნადონეზევაჭრობისკლასიფი
კაციით,ჩინეთისშემთხვევაშიდაფიქსირდამდგრადიდადადებითიზრდამთელ
რიგსექტორებში,მათშორისისეთსექტორებში,როგორიცაა:სურსათიდასასმე
ლები (1,194,35%), სამრეწველო მარაგები (0,631,34%), წარმოების საშუა
ლებები(2,434,26%),დაუარყოფითიეფექტიდაფიქსირდასხვასაქონლისსექ
ტორში(0,99%).ჩინეთთანშეთანხმებისშედეგადარდაფიქსირებულაიმპორტზე
მდგრადიპოზიტიურიეფექტი.

ცხრილი 9.	გრავიტაციული	მოდელის	შედეგები — BEC	ერთნიშნა	დონეზე — ჩინეთი

% ცვლილება
FTA ჩინეთთან

PPML PPML RE
იმპორტი

სურსათიდასასმელები -0,45*** -0,49***

სამრეწველომარაგები 1,59*** -0,16***

საწვავიდასაპოხიმასალები -0,93*** 0,09

წარმოებისსაშუალებები 1,80*** -0,03***

სატრანსპორტოსაშუალებებიდააღჭურვილობა -0,01 0,45***

სამომხმარებლოსაქონელი 0,50*** -0,26***

სხვასაქონელი -0,95*** -0,85***

  ექსპორტი
სურსათიდასასმელები 4,85*** 1,20***

სამრეწველოსაქონელი 1,35*** 0,63***
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საწვავიდასაპოხიმასალები -0,98  

წარმოებისსაშუალებები 2,43*** 4,27***

სატრანსპორტოსაშუალებებიდააღჭურვილობა 0,97 -0,47***

სამომხმარებლოსაქონელი -0,82*** 37,63***

სხვასაქონელი -1,00*** -1,00***

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1

ჰარმონიზებულისისტემის(HS)ორნიშნადონეზევაჭრობისანალიზისას,ჩინეთთან
თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების (FTA) შედეგები მნიშვნელოვანი
იყო.ექსპორტიგაიზარდაისეთპროდუქტებზე,როგორიცაა:ყავა,ჩაი,მატედა
სანელებლები (8,96131,95%); ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელები
და ძმარი (0,395,75%) და პლასტმასი და პლასტმასის ნაწარმი (5,52
26,41%).მიუხედავადიმისა,რომმეთოდებისშედეგებსშორისსაკმაოდდიდი
ინტერვალია,შესაძლებელიადავასკვნათ,რომზემოთხსენებულიპროდუქტების
ექსპორტის ზრდა უკავშირდება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებების
შედეგს. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ აღნიშნული პროდუქტები ჩვენ მიერ
შესწავლილი პროდუქტების მხოლოდ მცირე ნაწილს შეადგენს. რაც შეეხება
იმპორტს,DCFTAგანგანსხვავებით,ჩინეთთანFTAმმნიშვნელოვანიდადებითი
ზემოქმედებაიქონიამთელრიგპროდუქტებზე.

ცხრილი 10.	ჩინეთთან	თავისუფალი	ვაჭრობის	შესახებ	შეთანხმების	(FTA)	ზემოქმედება	
იმპორტის	მაჩვენებლებზე	ჰარმონიზებული	სისტემის	(HS)	ორნიშნა	დონეზე

% ცვლილება PPML PPML RE

ყავა,ჩაი,მატედასანელებლები 1,57 8,97

თამბაქოდათამბაქოსნებისმიერისამრეწველო
შემცვლელები

0,54 8,36

ორგანულიქიმიკატები 4,52 13,94

პლასტმასიდაპლასტმასისნაწარმი 0,84 2,30

რეზინიდარეზინისნაწარმი 0,17 2,52

ქაღალდიდამუყაო;ქაღალდისანმუყაოსნაწარმი 0,53 1,48

ტანსაცმელიდატანსაცმლისაქსესუარები,ნაქსოვიან
ყაისნაღითდამზადებული

0,19 1,55

რკინადაფოლადი 0,07 7,17

ალუმინიდაალუმინისნაწარმი 0,63 2,32

ელექტროაპარატურა 0,24 1,98

აღნიშნულიკიდევერთხელუსვამსხაზსიმფაქტს,რომჩინეთთანFTAისამოქმე
დებამგაცილებითბევრპროდუქტზეიქონიაზემოქმედებასხვადასხვასექტორში,
ვიდრეDCFTAმ. მიღებულიშედეგები ამყარებსვინერის (2014)მოდელითმი
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ღებულშედეგებს,რომლისთანახმადაც,სექტორთაუმრავლესობაში,სადაცაღ
ნიშნულიპროდუქტებიძირითადიშემადგენელნიარიან,ადგილიჰქონდასავაჭრო
ნაკადებისშექმნას(TradeCreation)და,შესაბამისად,კეთილდღეობისზრდას.

DCFTAისმსგავსად,ჰარმონიზებულისისტემის(HS)ოთხნიშნადონეზე,ჩინეთში
ექსპორტიგაიზარდათითქმისიგივეოთხიპროდუქტისმიმართულებით.

ცხრილი 11.	ჩინეთთან	თავისუფალი	ვაჭრობის	შესახებ	შეთანხმების	(FTA)	ზემოქმედება	
ექსპორტის	მაჩვენებლებზე	ჰარმონიზებული	სისტემის	(HS)	ოთხნიშნა	დონეზე

% ცვლილება
FTA ჩინეთთან

PPML PPML RE

ახალიპნევმატურისაბურავები,რეზინისგანდამზადებული 1045,28 31633,39

ეთილისსპირტი,სპირტი,ლიქიორებიდასხვასპირტიანი
სასმელები 7,95 0,78

ყურძნისნატურალურიღვინოები 0,98 0,78

ქალისანგოგონასქურთუკებიდამსგავსინაწარმი 327,32 57813,80

ქალისანგოგონასქურთუკებისექსპორტისმკვეთრიზრდაშესაძლებელიააიხსნას
დაბალისაბაზოეფექტით(lowbaseeffect).თუმცაესფაქტიარნიშნავსიმას,
რომამპროდუქტზეექსპორტისზრდაშიწვლილიარშეიტანაჩინეთთანFTAმ.

ჰარმონიზებულისისტემის(HS)ოთხნიშნადონეზევაჭრობისანალიზისას,DCFTA
განგანსხვავებით,ჩინეთთანFTAმხელიშეუწყორამდენიმეპროდუქტისიმპორტს.
თუმცა, აქაც უნდა აღინიშნოს, რომ ეს პროდუქტები ჩვენ მიერ შესწავლილი
პროდუქტებისმხოლოდმცირენაწილსშეადგენს.

ცხრილი 12.	 გრავიტაციული	 მოდელის	 შედეგები — იმპორტის	 მაჩვენებლები	 ჰარმონი-
ზებული	სისტემის	(HS)	ოთხნიშნა	დონეზე — ჩინეთი

% ცვლილება PPML PPML RE

სიგარები,გადაჭრილისიგარები,სიგარელებიდა
სიგარეტები

9,44 0,80

მონაცემთაავტომატურიდამუშავებისაპარატებიდამათი
ნაწილები

10,17 0,06

თვითმავალიბულდოზერები,მიწისმოსასწორებელი
მანქანადანადგარები,საფხეკიმანქანადანადგარები,
სატკეპნიმანქანადანადგარები

4,83 0,03

იზოლირებულიმავთულები,კაბელებიდასხვა
იზოლირებულიელექტროდენისგამტარები

4,25 0,72

რკინისანფოლადისსხვამილები,მილაკებიდაღრუ
პროფილები

12,54 0,48



63

5. დასკვნა

ჩვენმიერჩატარებულმაანალიზმაბევრისაგულისხმოშედეგიმოგვცა.

ვინერის (2014 წ.) მოდელის გამოყენებით წარმოებულმა ანალიზმა რამდენიმე
საინტერესო შედეგი გვიჩვენა. პირველ რიგში, აღნიშნული ანალიზის შედეგად
გამოვლინდა, რომ DCFTAსა და ჩინეთთან FTAს ზემოქმედება არ მოუხდენია
ყველასექტორზე21,რაცკიდევერთხელადასტურებსიმფაქტს,რომსაქართველო
ჯერ არ არის სრულად ინტეგრირებული და დამკვიდრებული ევროკავშირისა
და ჩინეთის ბაზრებზე. გარდა ამისა, ვინერის (2014 წ.) მოდელის გამოყენებით
მიღებულმა შედეგებმა გვიჩვენა, რომ DCFTA და ჩინეთთან FTA ერთნაირი
ეფექტებითხასიათდება,ე.ი.სავაჭრონაკადებისშექმნისადაგადართვის (Trade
Creation&Diversion)თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი სხვაობა არ აღინიშნება
ამ ორი შეთანხმების ზემოქმედებას შორის. აღნიშნული ანალიზის საფუძველზე
შესაძლებელია დავასკვნათ, რომ საქართველოს იმპორტი კარგად  არის
დაბალანსებული,და საქართველოს,თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მომავალში
გაფორმებული შეთანხმებებთან დაკავშირებით,  სავაჭრო ნაკადების გადართვის
(TradeDiversion)მნიშვნელოვანისაფრთხეარემუქრება.

საერთო ეფექტის მიმართულებით, ვინერის მიდგომით გაკეთებული ანალიზი
გვიჩვენებს,რომსაქართველომკეთილდღეობისზრდისმიმართულებითსარგებელი
მიიღო თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებებით (FTA), ვინაიდან სავაჭრო
ნაკადების შექმნის (TradeCreation) ეფექტი, საერთო ჯამში, აღემატება სავაჭრო
ნაკადების გადართვის (Trade Diversion) ეფექტს. ზოგიერთ შემთხვევაში,
სავაჭრონაკადებისშექმნისაანგადართვის(TradeCreation/Diversion)ეფექტის
იდენტიფიცირებავერმოხერხდა,ვინაიდანევროკავშირიდანდაჩინეთიდანიმპორტის
ნაკადებისკლებაშეინიშნება,თავისუფალივაჭრობისშესახებშეთანხმებების(FTA)
ამოქმედებისშემდეგაც.ზემოაღნიშნულიფაქტიდასტურდებაგრავიტაციულიმოდელის
გამოყენებითმიღებულშედეგებშიცრომლისთანახმადაც,რიგშემთხვევაშიადგილი
ჰქონდაიმპორტისსტატისტიკურადმნიშვნელოვანკლებას,თავისუფალივაჭრობის
შესახებაღნიშნულიშეთანხმებების(FTA)ამოქმედებისშედეგად.

გრავიტაციული მოდელის გამოყენებით წარმოებულმა ანალიზმა აჩვენა, რომ
DCFTAს, მიუხედავად იმისა, რომ მისი ამოქმედებიდან 5 წელია გასული,
მნიშვნელოვანიზემოქმედებაარმოუხდენიაპროდუქტებისუმრავლესობაზე.რაცარ
არის გასაკვირი, ვინაიდანDCFTAს ხელმოწერამდედა მისი ამოქმედების საწყის
ეტაპზე, მკვლევარები ერთხმადაღნიშნავდნენ,რომპროცესიეტაპობრივი იყოდა
ზემოქმედებასაგრძნობიიქნებოდაგრძელვადიანპერიოდში.ჩვენმიერწარმოებული
კვლევისშედეგებიცმეტწილადადასტურებსზემოაღნიშნულმოსაზრებებს.

ზემოთაღწერილისტატისტიკისპარალელურად,ანალიზითრამდენიმესაინტერესო
შედეგი გამოიკვეთა. გარდა იმისა, რომDCFTAს შედეგად გაიზარდა ექსპორტი
ისეთი ტრადიციული პროდუქტების ნაწილში, როგორიცაა ღვინო და სპირტიანი
სასმელები,DCFTAმასევეგამოიწვიაექსპორტისმკვეთრიზრდარადიკალურად
განსხვავებულიპროდუქტებისნაწილში,როგორიცაათვითმფრინავები,კოსმოსური

21 ზოგიერთსექტორში,ევროკავშირიდანდაჩინეთიდანიმპორტისწილიმთლიანიმპორტშიუმნიშვ
ნელოა, შესაბამისად, ამ სექტორებზე თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ აღნიშნულ შეთანხმებებს
ზემოქმედებაარმოუხდენია.
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ხომალდებიდამათინაწილები (HS2)22,რაციმასნიშნავს,რომსაქართველოს
შეუძლია აწარმოოს ამ ტიპის მაღალტექნოლოგიური პროდუქტი და ექსპორტზე
წარმატებითგაიტანოსისეთქვეყნებში,როგორიცააევროკავშირისქვეყნები.

კიდევერთისაინტერესოფაქტი,რომელიცDCFTAსუკავშირდება,არისის,რომ,
მიუხედავადიმისა,რომევროკავშირთანთავისუფალივაჭრობისშესახებშეთანხმების
(FTA)ამოქმედებასთანდაკავშირებითსხვაქვეყნებისგამოცდილებააჩვენებს,რომ
აღნიშნულიშეთანხმებისამოქმედებისშედეგადევროკავშირიდანიმპორტიმეტად
იზრდება ვიდრე ევროკავშირის ქვეყნებში ექსპორტი, საქართველოს შემთხვევაში
აღნიშნულიტენდენციაარდასტურდება,არცდისაგრეგაციულდაარცაგრეგაციულ
დინეებზე ანალიზისას. იმპორტი შემცირდა სხვადასხვა სექტორში და სხვადასხვა
პროდუქტებზე. იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც ანალიზი სხვადასხვა მოდელის
გამოყენებით წარიმართა, შედეგები არ აღმოჩნდა მდგრადი (ან სტატისტიკურად
მნიშვნელოვანი) ან ეკონომიკურად მნიშვნელოვანი, ან ერთდროულად სტატის
ტიკურადდაეკონომიკურადმნიშვნელოვანი.

კიდევერთიდასკვნა,რომლისგაკეთებაცჩვენმიერწარმოებულიკვლევისშედე
გადგახდაშესაძლებელიარისის,რომჩინეთთანFTAმსტატისტიკურადდაეკონო
მიკურადმნიშვნელოვანიზემოქმედებაიქონიაექსპორტზე.რაციმისმანიშნებელია,
რომძალიანმოკლედროისმონაკვეთში,საქართველომმნიშვნელოვანისარგებე
ლიმიიღოაღნიშნულიშეთანხმებისამოქმედებით,რაცმნიშვნელოვანიდასკვნების
გაკეთებისსაშუალებასიძლევა.

პირველრიგში,DCFTAსადა ჩინეთთან FTAს ზემოქმედებებს შორის აღნიშნული
სხვაობები შესაძლებელია აიხსნას ბაზრებზე წვდომის „სიმარტივის“დონით, მაშინ
როცაევროკავშირსშედარებითმკაცრირეგულაციებიაქვს,ჩინეთისბაზარიუფრო
მარტივადხელმისაწვდომიაექსპორტიორებისათვის23.ან,შესაძლებელია,DCFTAს
ამოქმედებისპერიოდში,რამდენიმეწლისგანმავლობაში,ქართველიექსპორტიორები
არ იყვნენ შესაბამისად მომზადებული და ამის გამო, მათ გარკვეული დროის
შემდეგ მოახერხეს ევროკავშირის ბაზარზე შესვლა, მაშინ როდესაც 2018 წელს
ექსპორტიორებსუკვეჰქონდათგამოცდილებაიმისა,თუროგორუნდაშესულიყვნენ
ახალბაზრებზე,და,შედეგად,უფროსწრაფადმოახერხესჩინეთისბაზარზეშესვლა.

ჩინეთთან FTAს ამგვარი წარმატების ისტორია იმედს იძლევა, რომ ასეთივე
წარმატებული იქნება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ის შეთანხმებები (FTA),
რომელთაშესახებაცსაქართველოამეტაპზემოლაპარაკებებსაწარმოებს.პირველ
რიგში, იმედისმომცემია ინდოეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება
(FTA),ვინაიდანბაზრისთვალსაზრისითჩინეთსადაინდოეთსშორისდიდიმსგავსებაა
და მათთანთავისუფალივაჭრობის შესახებ შეთანხმებამ(FTA) ხელიუნდაშეუწყოს
საქართველოსექსპორტისდაუყოვნებელზრდასმოკლევადიანპერიოდშივე.

ზოგადად,DCFTAდაჩინეთთანFTAგვიჩვენებს,რომსაქართველომკეთილდღეობის
თვალსაზრისით სარგებელი მიიღო ამ შეთანხმებების ამოქმედებით;რაც შეეხება
რაოდენობრივზემოქმედებას,ჯერსაქართველოსსაკუთარიპოტენციალისსაკმაოდ
მცირენაწილიაქვსგამოყენებული,რაცსამომავლოდდიდიიმედისმომცემია.

22 ჰარმონიზებული სისტემის (HS)ოთხნიშნადონეზე 8411—ტურბორეაქტიული ძრავები, ტურბო
საჰაეროხრახნებიდასხვაგაზისტურბინები.

23 დამატებით,ჩინეთიმოხსნისყველატარიფსიმპორტზე,5წელიწადში.
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დანართი

ცხრილი 13.	 კეთილდღეობის	 ზრდისა	 და	 შემცირების	 (სარგებლისა	 და	 დანაკარგის)	
მატრიცა — ევროკავშირი
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ლი მრეწ ვე ლო ბა და 
ამ მი მარ თუ ლე ბით 
სა ჭი რო მომ სა ხუ რე
ბას თან და კავ ში რე
ბუ ლი აქ ტი ვო ბე ბი
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და კორპის 
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ალ ბა თო ბა

ლითონისგან 
დამზადებული 
პროდუქტები, 

გარდა მანქანა
დანადგარებისა

 ძი რი თა დი 
ფარ მა 

 ცევ ტუ ლი  
პრო დუქ ტი

რე ზი ნი სა და 
პლას ტ მა სის 

ნა წარ მი

ელექ ტ რო 
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ბი ლო ბე ბი

 კოქსი და გადამუშავებული 
ნავთობპროდუქტები
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ბუნებრივი აირის მოპოვება
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მო პო ვე ბა
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ცხრილი 14.	 კეთილდღეობის	 ზრდისა	 და	 შემცირების	 (სარგებლისა	 და	 დანაკარგის)	
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(დანაკარგის) 

მცი რე  
ალ ბა თო ბა

სხვა პროდუქტების 
წარმოება

კომ პი უ ტე
რუ ლი და 

ელექ ტ რო
ნუ ლი ტექ

ნი კა

 თამბაქოს ნაწარმი

კე თილ დღე
ო ბის კლე ბის 
(დანაკარგის) 

მა ღა ლი  
ალ ბა თო ბა

 ძირითადი ლითონები ბეჭდვა და ჩანაწერების 
რეპროდუქცია

იმპორტის 
ჩანაცვლება
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ცხრილი 15.	გრავიტაციული	მოდელის	შედეგები	მთლიან	იმპორტსა	და	ექსპორტზე

ცვლადები
ექსპორტი იმპორტი

 PPML  PPML RE  PPML  PPML RE

მშპ (საქართველო) 1.716***

(0.125)

1.211***

(0.001)

1.797***

(0.104)

1.364***

(0.001)
მშპ (დანიშნულების ქვეყანა) (j) 0.028

(0.096)

0.604***

(0.001)

-0.128

(0.089)

0.402***

(0.001)
მანძილი (lnDistance) -0.788***

(0.092)

-0.803

(0.498)

-0.504***

(0.109)

-1.240***

(0.428)
ფართობი (lnArea) 0.315***

(0.030)

0.460***

(0.103)

0.318***

(0.027)

0.673***

(0.103)
DCFTA -0.284

(0.181)

0.099***

(0.001)

-0.564***

(0.106)

-0.253***

(0.000)
FTA ჩინეთთან 1.156***

(0.171)

0.529***

(0.002)

0.643***

(0.138)

-0.013***

(0.001)
დსთ (CIS) -0.084

(0.142)

1.118*

(0.633)

-0.787***

(0.149)

-0.844*

(0.490)
საერთო საზღვარი (Common border) 1.033***

(0.148)

1.349

(0.920)

1.270***

(0.169)

0.974

(0.690)
ხმელეთით გარშემორტყმული  
(Landlocked)

0.076

(0.144)

-1.036*

(0.575)

-0.465***

(0.155)

-0.596*

(0.358)
2008 წლის კრიზისი 0.019

(0.239)

0.009***

(0.001)

0.325*

(0.176)

0.337***

(0.000)
2015 წლის საგარეო შოკი -0.154

(0.169)

-0.192***

(0.001)

0.028

(0.141)

-0.024***

(0.000)
განვითარებული ეკონომიკები  
(Advanced economies)

0.240

(0.159)

-0.295

(0.495)

0.296***

(0.100)

0.420

(0.395)
მუდმივა (constant/intercept) 8.609***

(0.691)

6.148*

(3.157)

8.221***

(0.695)

8.596***

(2.803)

დაკვირებადი მონაცემები 900 900 900 900

კროსსექციების რაოდენობა 45 45

R კვადრატი 0.571 0.677

სტანდარტულიშეცდომებიფრჩხილებში
***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1






