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ავტორის შესახებ

 
თინათინ ახვლედიანი არის მკვლევარი ევროპული პოლიტიკის კვლევითი ცენტრის
(CEPS) ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის დანაყოფში და ასევე, აფილირებული
ანალიტიკოსი საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტში (GIP). თინათინის კვლევის
არეალი ფარავს ინფორმაციულ ტექნოლოგიებსა და ვაჭრობას აღმოსავლეთ
პარტნიორობის ფარგლებში, ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულებებზე
ფოკუსით საქართველოს, მოლდოვასა და უკრაინასთან. გარდა ამისა, თინათინი
ატარებს სამაგისტრო სალექციო კურსს ვარშავის უნივერსიტეტში საერთაშორისო
ვაჭრობის თემაზე.
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მოკლე შინაარსი

 
2016 წელს, ევროკავშირი და აღმოსავლეთ პარტნიორობის (EaP) სახელმწიფოები
ამბიციურ დღის წესრიგზე შეთანხმდნენ, რომელიც 2020 წლისთვის პარტნიორი
ქვეყნების ეკონომიკების გაძლიერებას ისახავდა მიზნად. აღნიშნულ დღის
წესრიგზე დაყრდნობით, საქართველომ შეიმუშავა ინსტიტუციური და
მარეგულირებელი ჩარჩო და 2020 წლისთვის დასახული მიზნების მიღწევის
მიმართულებით ძირითადად დადებითი შეფასება დაიმსახურა. თუმცა, ახალი
მარეგულირებელი ჩარჩოს პრაქტიკაში განსახორციელებლად საჭირო ფუნქციური
გარემო ჯერ კიდევ სუსტია და საქართველო ბოლომდე ვერ ახერხებს ეროვნული
კანონმდებლობის ევროკავშირთან ჰარმონიზების პოტენციალის ბოლომდე
გამოყენებას. შედეგად, მიუხედავად საქართველოს მიერ მიღწეული
მნიშვნელოვანი პროგრესისა როგორც აღმოსავლეთ პარტნიორობის (EaP)
ფორმატში, ასევე ევროკავშირთან ორმხრივი თანამშრომლობის ფორმატში
ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა (AA) და ღრმა და ყოვლისმომცველი
თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) სახით, ქვეყნის
ეკონომიკა კვლავ დგას რიგი სისტემური პრობლემების წინაშე და რეგიონული და
გლობალური შოკების მიმართ მოწყვლადი რჩება. აღნიშნული პოლიტიკის
დოკუმენტი მიმოიხილავს 2020 წლისთვის საქართველოს მიერ მიღწეულ პროგრესს
ეკონომიკის გაძლიერების მიმართულებით და წარადგენს პრაქტიკულ
რეკომენდაციებს საქართველოსა და ევროკავშირისთვის.

საკვანძო სიტყვები: საქართველო, ეკონომიკა, DCFTA, ასოცირების შესახებ
შეთანხმება, ვაჭრობა, ციფრული ბაზარი.
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შესავალი
 
2016 წელს, აღმოსავლეთ პარტნიორობის (EaP) ფორმატის ფარგლებში, ევროკავშირი
და პროგრამის პარტნიორი სახელმწიფოები შეთანხმდნენ ჩარჩო დოკუმენტზე „20
შედეგი 2020 წლისთვის“. აღნიშნული დოკუმენტი წარმოადგენდა სამუშაო გეგმას,
რომელიც აღმოსავლეთ პარტნიორობის სახელმწიფოებს 2020 წლისთვის

კონკრეტული შედეგების მიღწევაში უნდა დახმარებოდა. „უფრო ძლიერი

ეკონომიკის“ ჩამოყალიბება წარმოდგენილ ოთხ პრიორიტეტულ სფეროს შორის
ერთ-ერთი იყო და მოიცავდა საინვესტიციო და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებას,
მცირე და საშუალო საწარმოების (SMEs) განვითარებას, ფინანსების

ხელმისაწვდომობის გამარტივებას, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას, ციფრული

ბაზრების ჰარმონიზაციასა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებსა და

ევროკავშირს შორის ვაჭრობის ზრდის ხელშეწყობას. 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ექვს სახელმწიფოს შორის, საქართველომ მეტწილად

დადებითი შეფასება დაიმსახურა „20 შედეგი 2020 წლისთვის“ მიმართულებით

მიღწეული პროგრესისთვის, მათ შორის ეკონომიკის გაძლიერების სფეროში, და
რამდენჯერმე დასახელდა ყველაზე წარმატებულ სახელმწიფოდ რეგიონში (Maragos
2019). თუმცა, „20 შედეგი 2020 წლისთვის“ დოკუმენტით გათვალისწინებული

სამართლებრივი და ინსტიტუციური ჩარჩოს შემუშავების მიუხედავად,
საქართველოს ეკონომიკა კვლავ დგას რიგი სისტემური პრობლემების წინაშე და
მოწყვლადი რჩება რეგიონული და გლობალური შოკების მიმართ. მიუხედავად
იმისა, რომ პანდემიის დაწყებამდე ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ)
სტაბილურად იზრდებოდა წლიური 4%-ით, ფინანსების ხელმისაწვდომობა,
განსაკუთრებით კი მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის, კვლავ პრობლემად

რჩება; დასაქმებულთა დაახლოებით ნახევარი თვითდასაქმებულია და დასაქმების
მაჩვენებელი რეგიონულ დონეზე თითქმის არ გაუმჯობესებულა; ქვეყანა ასევე
დგას მნიშვნელოვანი ციფრული უთანასწორობის პრობლემის წინაშე და

ევროკავშირთან ვაჭრობა სტაგნაციას განიცდის. მიუხედავად იმისა, რომ

საქართველო სარგებლობს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო
სივრცის შესახებ შეთანხმებითა (DCFTA) და ევროკავშირთან ასოცირების

ფარგლებში არსებული სხვა თანამშრომლობის ფორმატებით, ასოცირების

შეთანხმებისა და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის
შეთანხმების სრული პოტენციალის გამოყენება კვლავ მნიშვნელოვან გამოწვევად
რჩება. 

აღნიშნული პოლიტიკის დოკუმენტი მიმოიხილავს საქართველოს მიერ ეკონომიკის
გაძლიერების მიმართულებით მიღწეულ პროგრესს, როგორც ეს „20 შედეგი 2020
წლისთვის“ დოკუმენტით არის გათვალისწინებული და წარადგენს ქმედით

რეკომენდაციებს საქართველოსა და ევროკავშირისთვის.
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საინვესტიციო და ბიზნეს გარემო, ფინანსების
ხელმისაწვდომობა და მცირე და საშუალო საწარმოები
(SMEs) 

საქართველომ მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესების
მიმართულებით, რაც ქვეყნის საერთაშორისო რეიტინგებშიც არის ასახული, მათ
შორის მსოფლიო ბანკის ბიზნესის კეთების სიმარტივის (Doing Business) 2020 წლის

რეიტინგში, რომელშიც საქართველო მსოფლიოს მასშტაბით მეშვიდე ადგილს

იკავებს. მიუხედავად ამისა, ქვეყნის ეკონომიკა კვლავ მგრძნობიარეა გლობალური

შოკებისა და რეგიონში არსებული პოლიტიკური არასტაბილურობის მიმართ.
ქართული ლარი 2015 წლიდან მოყოლებული მკვეთრად უფასურდება და

საქართველოში კერძო სექტორისადმი მიმართული შიდა კრედიტის წილი მთელი

რეგიონის მასშტაბით ყველაზე მაღალია: მაშინ, როცა აღმოსავლეთ პარტნიორობის
სახელმწიფოების უმეტესობა სესხის მოცულობას 40%-ს ქვემოთ ინარჩუნებს[1],
საქართველოში აღნიშნული მაჩვენებელი 70%-ს აღწევს (მსოფლიო ბანკის

ინდიკატორები 2019). ასევე, არასაკმარისად განვითარებული კაპიტალის ბაზრის
გამო, გრძელვადიან დაბალხარჯიან ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა კვლავ

გამოწვევად რჩება. 2019 წლის იანვრიდან, საქართველოში ამოქმედდა სახელმწიფო

დაგროვებითი საპენსიო სქემა, თუმცა აღნიშნული ფონდის მიმართ მოსახლეობის

ნდობა ჯერ კიდევ ძალიან დაბალია გამომდინარე იქიდან, რომ არ არსებობს
საინვესტიციო შესაძლებლობებისა და ფონდის მომგებიანად გამოყენების მკაფიო
სტრატეგია (Tsimakuridze 2020). 

მცირე და საშუალო საწარმოები, რომლებიც ქართული საწარმოების საერთო
რაოდენობის 99.7%-ია, საქართველოს ეკონომიკის მთავარ საყრდენს წარმოადგენენ,
რამდენადაც მათზე მოდის ბიზნეს სექტორში არსებული სამუშაო ადგილების 64% და
შექმნილი დამატებითი ღირებულების 61% (SME პოლიტიკის ინდექსი 2020). 2020
წლისთვის მისაღწევი მე-5 შედეგის გათვალისწინებით, საქართველომ შეიმუშავა
მცირე და საშუალო საწარმოების განვითარების სტრატეგია და 2016-2020 წლების

სამოქმედო გეგმა და ასევე შექმნა საჯარო სააგენტოები მათი განვითარების
მხარდასაჭერად.[2] 

შედეგად, საქართველოს ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აქვს მთელს რეგიონში
მცირე და საშუალო საწარმოების ბაზართან წვდომისა და ბიზნესის განვითარების
სერვისების გამოყენების მიმართულებით (SME პოლიტიკის ინდექსი 2020). თუმცა,
ქვეყანაში არსებული მცირე და საშუალო საწარმოები ძირითადად

დაბალშემოსავლიან  სექტორებში ოპერირებენ, როგორიცაა საბითუმო და საცალო

ვაჭრობა, არ არიან ეფექტურად ინტეგრირებული გლობალურ ღირებულებათა

ჯაჭვებში და მწარმოებლურობის ზრდის დაბალი მაჩვენებლით ხასიათდებიან.
გარდა ამისა, მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსებთან ხელმისაწვდომობა

კვლავ პრობლემად რჩება ორი მნიშვნელოვანი მიზეზის გამო. პირველ რიგში, ისინი
ვერ ახერხებენ ფინანსების მისაღებად საკმარისი უზრუნველყოფის გარანტიის
წარდგენას.

[1] გარდა სომხეთისა, სადაც სესხის მოცულობის მაჩვენებელი 60%-მდეა. 
[2] „აწარმოე საქართველოში“, „სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტო (ARDA)” და
„საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო (GITA)” საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს დაქვემდებარებაში ოპერირებენ.
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მაგალითისთვის, სოფლის მეურნეობის სექტორში მოქმედი მცირე და საშუალო

საწარმოები ვერ ახერხებენ თავიანთი ქონების დადასტურებას, რადგან მათი მიწის
ნაკვეთი არ არის რეგისტრირებული, ხოლო ისინი, ვინც ქონების დადასტურებას
ახერხებენ, ძირითადად ვერ ახერხებენ საგარანტიო მოთხოვნების მინიმალური

ზღვრის დაკმაყოფილებას. მეორე მხრივ, ფინანსებთან ხელმისაწვდომობა ძალიან

ძვირი ჯდება, რადგან საქართველოს ჯერ კიდევ ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი

საპროცენტო განაკვეთი აქვს განვითარებად სახელმწიფოებს შორის. ლარში

გაცემული სესხების საპროცენტო განაკვეთი იმდენად მაღალია, რომ მცირე და
საშუალო საწარმოები იძულებულები ხდებიან სესხი უცხოურ ვალუტაში

გამოიტანონ უფრო დაბალი საპროცენტო განაკვეთის გამო (Tsiskaridze 2020). თუმცა,
ქართული ლარის თანდათანობითი გაუფასურება უცხოურ ვალუტაში ფულის

სესხებას ვალუტის გაცვლითი კურსიდან გამომდინარე არახელსაყრელს ხდის. 

ქვეყანამ მნიშვნელოვანი სარგებელი მიიღო ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული

პროექტებისგან. მაგალითისთვის, „ევროპის სამეზობლო პროგრამამ სოფლისა და
სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის (ENPARD)“ ქართველი ფერმერებისთვის
მთელი ქვეყნის მასშტაბით 1200 კოოპერატივისა და 59 საინფორმაციო და

საკონსულტაციო ცენტრის ჩამოყალიბებას შეუწყო ხელი, ხოლო „ჰორიზონტი 2020“
პროგრამის ფარგლებში, მიკროსაწარმოებსა და ფერმერებზე 130 მილიონი ევროს
ოდენობის სესხი გაიცა. თუმცა, საქართველოს მთავრობას ამ დრომდე არ

შეუმუშავებია რაიმე ტიპის მონიტორინგისა და შეფასების სისტემა, რაც

შესაძლებელს გახდიდა ევროკავშირის პროგრამების მიერ მიღწეული შედეგებისა
თუ ქვეყანაში გატარებული შიდა პოლიტიკის შეფასებას. 

ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა ადგილობრივ და
რეგიონულ დონეზე
 
2020 წლისთვის მისაღწევი მე-6 შედეგის თანახმად, საქართველომ ეკონომიკური
მოდერნიზაციისთვის „ჭკვიანი სპეციალიზაციის“ სტრატეგიების განსაზღვრისა და
ადგილობრივ დონეზე ეკონომიკური განვითარების გეგმის განხორციელების

ვალდებულება აიღო, მაგრამ ქვეყანას აღნიშნული ვალდებულებები ჯერ არ
შეუსრულებია. თუმცა, ევროკავშირის მხარდაჭერით, საქართველო ამ ეტაპზე
სტრატეგიების სრულყოფასა და რეგიონულ და ეროვნულ დონეზე „ჭკვიანი
სპეციალიზაციის“ თვისებრივ კვლევაზე მუშაობს, რაც იმედის მომცემია. პანდემიის
გამო გამოწვეული გარკვეული შეფერხებების შემდეგ, 2021 წლისთვის ამ

მიმართულებით მეტი პროგრესია მოსალოდნელი.[3] 

მიუხედავად იმისა, რომ უმუშევრობის დონე საქართველოში ბოლო ათწლეულის

განმავლობაში თანდათანობით მცირდება, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის
მონაცემების მიხედვით, ქვეყანაში უმუშევრობის მაჩვენებელი 15%-ს შეადგენს, რაც
ამ უკანასკნელს აღმოსავლეთ პარტნიორობის სახელმწიფოებს შორის ბოლოდან

მეორე ადგილზე აყენებს სომხეთის შემდეგ. ევროკავშირთან შედარებით კი
უმუშევრობის დონე საქართველოში ორჯერ უფრო მაღალია (6%) (მსოფლიო ბანკი
2019).

[3] სატელეფონო ინტერვიუ და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შიდა ანგარიშები.
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მთლიანობაში, ეკონომიკურად აქტიურია საქართველოს მოსახლეობის 62.9%,
რომელთაგანაც მხოლოდ ნახევარია ოფიციალურად დასაქმებული, მეორე
ნახევარი კი თვითდასაქმებულია, ძირითადად მცირე ვაჭრობასა და პატარა ზომის
სამეურნეო ფერმებში. უმუშევრობა განსაკუთრებით მაღალია  ახალგაზრდებში:
ყოველი მესამე ადამიანი (29.6%) 20-24 წლის ასაკობრივი ჯგუფიდან და ყოველი
მეხუთე (20.8%) 25-29 წლის ასაკობრივი ჯგუფიდან უმუშევარია. შედეგად,
განათლებული ახალგაზრდები უფრო მაღალი შემოსავლის მქონე ქვეყნებში
მიგრაციას ცდილობენ, ხოლო ნაკლებად მოტივირებული ახალგაზრდა
კურსდამთავრებულები ჯერ უმუშევართა რიგებს უერთდებიან, ხოლო რაღაც
პერიოდის შემდეგ კი წყვეტენ სამუშაოს ძებნას და შრომის ბაზრისგან გარიყულები
რჩებიან (Akhvlediani and Emerson, 2020). არაფორმალური დასაქმება ქვეყანაში 35%-მდე
აღწევს და ყოველი მეხუთე ადამიანი სიღარიბის აბსოლუტურ ზღვარს ქვევით
ცხოვრობს (Kardava 2020).

საქართველომ მნიშვნელოვანი სარგებელი მიიღო ევროკავშირის პროგრამებისგან
ადგილობრივი განვითარების ჯგუფების (LAG) საშუალებით, რომლებმაც 360
ადგილობრივი განვითარების ინიციატივის განხორციელებასა და რურალურ
დასახლებებში 1000-ზე მეტი ოჯახის დასაქმების პირობების გაუმჯობესებას
შეუწყვეს ხელი. თუმცა, ამის მიუხედავად, 2020 წლისთვის დასაქმების უდიდესი
წილი მაინც ქვეყნის დედაქალაქზე მოდის და სხვადასხვა რეგიონების
ეკონომიკური განვითარების დონეებს შორის საგულისხმო სხვაობა კვლავ
პრობლემად რჩება. თითქმის ყველა რეგიონში დასაქმებულთა დაახლოებით ორი
მესამედი თვითდასაქმებულია, განსხვავებით დედაქალაქისგან, სადაც
დასაქმებული სამუშაო ძალის მხოლოდ ნახევარია თვითდასაქმებული.
თვითდასაქმების მაჩვენებელი კიდევ უფრო მაღალია სოფლებში, სადაც
მოსახლეობის დაახლოებით 70-80% თვითდასაქმებულია. გამომდინარე იქიდან, რომ
თითქმის არ არსებობს ხელშესახები პროგრესი დასაქმების მიმართულებით,
უმუშევრობა კვლავ რჩება ყველაზე ხშირად მოხსენიებულ აქტუალურ პრობლემად
საქართველოში  (ECORYS, საქართველოში ყოველწლიური გამოკითხვის ანგარიში
2019).

ციფრული ბაზრების ჰარმონიზაცია 

„20 შედეგი 2020 წლისთვის“ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სახელმწიფოებსა და
ევროკავშირს შორის ციფრული ბაზრების ჰარმონიზაციის მიმართულებით
ამბიციურ მიზნებს ისახავს. მართალია, აღნიშნულმა დღის წესრიგმა
მნიშვნელოვანი შედეგები აჩვენა, თუმცა 2020 წლისთვის დასახული მიზნები
ზედმეტად ამბიციური აღმოჩნდა, რადგან აღმოსავლეთ პარტნიორობის
სახელმწიფოებმა ჯერ კიდევ ვერ მოახერხეს ბევრი ამ მიზნის სრულად მიღწევა.
მაგალითისთვის, ჯერ კიდევ ვერ მოხერხდა ელექტრონული ჯანდაცვის, ვაჭრობის,
საბაჟოს, მომარაგებისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფისთვის
რეგიონული პლატფორმებისა და ჰარმონიზებული კანონმდებლობის შემუშავება.
ასევე, ჯერ კიდევ არ შექმნილა ციფრული სატრანსპორტო დერეფანი (DTC) ბალტიის
ზღვასა და შავ ზღვას შორის. თუმცა, მნიშვნელოვანი პროგრესი შეინიშნება
რეგიონული როუმინგისა და სპექტრის სივრცეების შექმნის მიმართულებით.
შემუშავდა საერთო გზამკვლევები და რეგიონული როუმინგის შეთანხმებასა (RRA)
და რეგიონული სპექტრის შეთანხმებას (RSA), სავარაუდოდ, 2021 წლის დასაწყისში
მოეწერება ხელი.
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მართალია რეგიონული როუმინგის შეთანხმება (RRA) ჯერ კიდევ არ არის

ხელმოწერილი, თუმცა საქართველომ უკვე გააფორმა ორმხრივი ურთიერთგაგების
მემორანდუმი (MoU) როუმინგის ტარიფების შემცირების შესახებ ლატვიასა და
ლიეტუვასთან[4], რაც შენგენის ზონაში  უვიზო მიმოსვლის რეჟიმთან ერთად,
საქართველოს მოქალაქეებისთვის მნიშვნელოვან სარგებელს წარმოადგენს.
საქართველომ ასევე საგულისხმო პროგრესს მიაღწია ციფრული საჯარო

სერვისების უზრუნველყოფის სფეროში და ელექტრონული მმართველობის

მიმართულებით რეგიონში მეორე ადგილს იკავებს (UN E- Government Survey 2020). კიდევ
ერთი სფერო, რომელშიც ქვეყანამ 2020 წლის მიზნებს წარმატებით მიაღწია არის
ციფრული ხელმოწერები.[5] საქართველომ მოახერხა ეროვნული კანონმდებლობის

დაახლოვება ელექტრონული ხელმოწერებისა და შტამპების შესახებ

ევროკავშირის კანონმდებლობასთან, რაც ხელს შეუწყობს ელექტრონულ ვაჭრობას
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებსა და ევროკავშირთან და ქართულ

კომპანიებს ტენდერებსა და ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ საგრანტო

კონკურსებში ონლაინ მონაწილეობის საშუალებას მისცემს (Akhvlediani 2019). ამ
კონკრეტული კანონმდებლობის ევროკავშირის რეგულაციებთან დაახლოვება

სცდება საქართველოს მიერ ასოცირების შესახებ შეთანხმების ფარგლებში

აღებულ ვალდებულებებს და ამდენად, სრულყოფს და აღრმავებს საქართველოს

ევროკავშირთან ასოცირების პროცესს.

2020 წლისთვის მისაღწევი მე-7 შედეგისა და ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ
შეთანხმების პირობების გათვალიწინებით (მუხლი 104-113, 324-327 და დანართი XV-B),
საქართველომ რიგი სამართლებრივი ცვლილებები განახორციელა

(„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ კანონში) და 2018 წელს კონსტიტუციაშიც
კი შეიტანა შესწორება, რომლის მიხედვითაც, ყველას აქვს ინტერნეტზე წვდომისა
და ინტერნეტით თავისუფლად სარგებლობის უფლება (ცვლილებები

საქართველოს კონსტიტუციის მე-17 მუხლში). თუმცა, რეალურად, ინტერნეტზე
წვდომა ქვეყანაში მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება, რადგან საქართველოში

ციფრული ინფრასტრუქტურა ჯერ კიდევ სუსტად არის განვითარებული. 2020 წლის

ივლისის მონაცემებით, ქვეყანაში ხუთიდან ერთ ოჯახს არ ჰქონდა ინტერნეტზე
წვდომა, ხოლო 2019 წელს, ქართული კომპანიების მხოლოდ მეოთხედი (26%)
იყენებდა DSL ინტერნეტ მოდემს და მხოლოდ მეხუთედი (19.5%) - ფართოზოლოვან

ინტერნეტს მობილური ტელეფონებისა და ლეპტოპების საშუალებით (მსოფლიო

ბანკი და საქსტატი 2019). გარდა ამისა, რეგიონებში სუსტად განვითარებული

ინტერნეტ-ინფრასტრუქტურის გამო, ქვეყანაში ინტერნეტის შეღწევადობის

მაჩვენებელი არათანაბრად არის განაწილებული: რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო

სვანეთში ინტერნეტის შეღწევადობის მაჩვენებელი ძალიან დაბალია და მხოლოდ

15%-ს შეადგენს, მაშინ, როცა იგივე მაჩვენებელი თბილისსა (125.7%) და აჭარაში (124%)
100%-ს აღემატება. საქართველომ შეიმუშავა ფართოზოლოვანი ქსელების

განვითარების 2020-2025 წლების ახალი ეროვნული სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა,
რომელიც ქვეყნის 99%-ის მეოთხე თაობის ინტერნეტით (4G) უზრუნველყოფას

ისახავს მიზნად.

[4] წერილი N 4314-გ-20-17-2-202012280956 საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიისგან, ავტორის შეკითხვის
საპასუხოდ. 
[5] საქართველომ მიიღო კანონი „ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ“
და კანონები ელექტრონული დოკუმენტების მთავრობასთან მიმოცვლისა და კვალიფიციური ელექტრონული
შტამპისა და ხელმოწერის შესახებ, ევროკავშირის eIDAS N 910/2014 რეგულაციის შესაბამისად. 
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აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში მოქმედი EU4Digital პროგრამის

დახმარებით[6], მსოფლიო ბანკმა უკვე დაამტკიცა 40 მილიონი დოლარი საპილოტე

რეგიონში ფართოზოლოვანი ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის. თუმცა, ახალ
ეროვნულ სტრატეგიაში გაწერილი მიზნების მისაღწევად კიდევ დაახლოებით 600
მილიონი დოლარის მობილიზებაა საჭირო (მსოფლიო ბანკის შეფასება).  

ნაკლებად განვითარებული ინფრასტრუქტურის მსგავსად, ქვეყანაში კვლავ

დაბალია ციფრული წიგნიერების დონე. ქართული ოჯახების მესამედს (38%) არ აქვს
სახლში კომპიუტერი, ხოლო მოსახლეობის დაახლოებით ნახევარს (47%) არ აქვს
საბაზისო ცოდნა კომპიუტერის გამოსაყენებლად (კავკასიის ბარომეტრი 2019).
მაგალითისთვის, ინტერნეტის გამოყენების მთავარ მიზნებს შორის,
გამოკითხულთა თითქმის აბსოლუტური უმრავლესობა (95%) სოციალურ მედიას
ასახელებს, მაშინ, როცა შვიდიდან მხოლოდ ერთი (14%) ადამიანი იყენებს

ინტერნეტს სამსახურის მოსაძებნად და ექვსიდან მხოლოდ ერთი (17%) იწერს სხვა
კომპიუტერულ პროგრამებს გარდა სათამაშო აპლიკაციებისა (საქსტატი 2020).
გამომდინარე იქიდან, რომ ქვეყანაში ციფრული წიგნიერების დაბალ დონეს
სოციალური მედიის აქტიური გამოყენება ახლავს თან, საქართველოს მოსახლეობა

უკიდურესად მოწყვლადი რჩება დეზინფორმაციის მიმართ. მიუხედავად ციფრული

უნარების მიმართულებით არსებული ხარვეზებისა, საქართველოს ჯერ კიდევ არ
ჩამოუყალიბებია ციფრული უნარებისა და სამუშაო ადგილების ეროვნული

კოალიცია, როგორც ეს 2020 წლისთვის მისაღწევი მე-7 შედეგით არის

გათვალისწინებული. ამ მხრივ, ქვეყანა ჩამორჩება სომხეთსა და უკრაინას,
რომლებმაც უკვე შექმნეს მსგავსი კოალიციები. 

საქართველომ უკეთ შეასრულა კიბერუსაფრთხოების სფეროში აღებული

ვალდებულებები. ქვეყანას უკვე აქვს „კომპიუტერულ ინციდენტებზე რეაგირების
ჯგუფი (CERT)“, როგორც ეს 2020 წლისთვის მისაღწევი შედეგებით არის

გათვალისწინებული და 2018 წლის „კიბერუსაფრთხოების გლობალური ინდექსში
(GCI)” [7] ევროპის მასშტაბით მე-9, ხოლო მსოფლიოს მასშტაბით მე-18 ადგილს

იკავებს. საქართველო ასევე წინ უსწრებს აღმოსავლეთ პარტნიორობის სხვა
სახელმწიფოებს ეროვნული კანონმდებლობის ევროკავშირის

კიბერუსაფრთხოების შესახებ კანონმდებლობასთან (დირექტივა ქსელისა და
ინფორმაციის უსაფრთხოების შესახებ(NIS), დირექტივა (ევროკავშირი) 2016/1148)
დაახლოვების მიმართულებით. თუმცა, მიუხედავად უკვე მიღწეული საგულისხმო

პროგრესისა, ქვეყანას კვლავ შეზღუდული წვდომა აქვს ევროკავშირის

კიბერუსაფრთხოების სტრუქტურებთან. საქართველომ უკვე არაერთხელ გამოხატა
ევროკავშირთან კიბერუსაფრთხოების საკითხებზე თანამშრომლობის

გაღრმავების ინტერესი (საქართველოს კონტრიბუცია აღმოსავლეთ

პარტნიორობის სტრუქტურირებულ კონსულტაციებში) და ახლა ყველაფერი

დამოკიდებულია ევროკავშირის მზაობაზე, გაზარდოს საკუთარ

კიბერუსაფრთხოების სტრუქტურებსა და ქსელებზე საქართველოს

ხელმისაწვდომობა. 

[6] EU4Digital – ფართოზოლოვანი სტრატეგიები აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში (2018-2020), მსოფლიო ბანკის
მიერ განხორციელებული პროექტი აღმოსავლეთ პარტნიორობის სახელმწიფოების მხარდასაჭერად იმისათვის,
რომ მათ შეძლონ ეროვნული ფართოზოლოვანი სტრატეგიების შემუშავება და განხორციელება.
[7] ინდექსი შემუშავებულია ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავშირის (ITU) მიერ, სახელმწიფოების
სამართლებრივ, ტექნიკურ, ორგანიზაციულ, პოტენციალის განვითარებისა და თანამშრომლობის კრიტერიუმებზე
დაყრდნობით.
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კიბერუსაფრთხოების სფეროში მხარეებს შორის ორმხრივი თანამშრომლობა

კიდევ უფრო მეტად ეფექტური გახდება ევროკავშირსა და საქართველოს შორის
დადებული იმ ორმხრივი შეთანხმების დროული განხორციელების შემდეგ,
რომელსაც ხელი 2016 წელს მოეწერა და რომელიც „საიდუმლო ინფორმაციის
გაცვლასა და დაცვასთან დაკავშირებულ უსაფრთხოების პროცედურებს“
ითვალისწინებს.

ვაჭრობა

2020 წლისთვის მისაღწევი მე-8 შედეგის გათვალისწინებით, საქართველომ მიიღო
ახალი საბაჟო კოდექსი, რომელიც შესაბამისობაშია ევროკავშირის

სტანდარტებთან, შექმნა სრულად ფუნქციური სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი
ელექტრონული სისტემა და „ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორი (აეო)“.
ქვეყანა ამჟამად ახალი „დავების განხილვის საბჭოს“ ჩამოყალიბებაზე მუშაობს და
ამავდროულად მიმდინარეობს მოლაპარაკებები აღიარების შეთანხმების შესახებ
თურქეთის ავტორიზებულ ეკონომიკურ ოპერატორებთან.[8] ყოველივე ამის

მიუხედავად, ბაზრის ზედამხედველობა საქართველოში კვლავ სუსტად არის

განვითარებული და ქვეყანა ჯერ კიდევ არ არის წევრი „შესაბამისობის შეფასებისა
და ინდუსტრიული პროდუქტების აღიარების შესახებ შეთანხმებისა(ACAA)”, როგორც
ეს „20 შედეგი 2020“ წლისთვის დოკუმენტით არის გათვალისწინებული. თუმცა, ეს
შეიძლება აიხსნას იმ ფაქტით რომ აღნიშნულ ხელშეკრულებასთან მიერთების
სარგებელი საქართველოსთვის უმნიშვნელო იქნება, რადგან ქართული

ინდუსტრიული ექსპორტი ევროკავშირში ძალიან მცირეა და ამასთან,
ხელშეკრულება აწესებს შეზღუდვებს იმპორტზე მესამე ქვეყნებიდან, მათ შორის
იაფ იმპორტზე ჩინეთიდან და დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის
წევრი სახელმწიფოებისგან. ამ ხელშეკრულებასთან მიერთების სანაცვლოდ,
საქართველოს შეუძლია ტრანზიტის საერთო პროცედურების შესახებ კონვენციის
იმპლემენტაციის დაჩქარება, ვაჭრობის სფეროში არსებული ფორმალური

პროცედურების კიდევ უფრო გამარტივების მიზნით. 

საქართველომ სანიტარული და ფიტოსანიტარული ზომებისა (SPS) და ვაჭრობაში
ტექნიკური ბარიერების (TBT) შესახებ ეროვნული კანონმდებლობის ევროკავშირის
რეგულაციებთან დაახლოების მიმართულებით მნიშვნელოვანი პროგრესი აჩვენა.
ამ ეტაპისთვის, DCFTA-ს მიერ განსაზღვრული სანიტარული და ფიტოსანიტარული

ზომების თითქმის ნახევარი უკვე გატარებულია პრაქტიკაში და საქართველოში

რეგისტრირებული სტანდარტების 98% აკმაყოფილებს ევროპულ და საერთაშორისო
სტანდარტებს. 2017 წელს, საქართველომ ასევე მიიღო ცხოველური წარმოშობის
პროდუქტის ოთხი ახალი ჯგუფის ევროკავშირის ბაზარზე გატანის უფლება.
შედეგად, 2014-2019 წლებში 46%-ით გაიზარდა იმ ქართული კომპანიების რიცხვი,
რომლებსაც თავიანთი პროდუქცია ევროკავშირის ბაზარზე გააქვთ.[9] თუმცა,
ექსპორტიორი კომპანიების რაოდენობა მაინც საკმაოდ მცირეა და დაახლოებით

800-ს შეადგენს, რაც ბაზარზე მოქმედი ქართული საწარმოების მხოლოდ 0.6%-ია (SME
პოლიტიკის ინდექსი აღმოსავლეთ პარტნიორობის სახელმწიფოებისთვის, 2020). 

[8] ამ პროცესის განმავლობაში ქვეყანამ მნიშვნელოვანი სარგებელი მიიღო ევროკავშირისა და OCED-ის
პროგრამებისგან, რომელიც მმართველობის გაუმჯობესებას ისახავდა მიზნად (Twinning, SIGMA). 
[9] მდგომარეობა 2020 წლის ნოემბრისთვის, აღმოსავლეთ პარტნიორობის მე-2 პლატფორმის შეხვედრის ანგარიში,
რომელიც ეკონომიკურ განვითარებასა და საბაზრო შესაძლებლობებს შეეხებოდა.
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მთლიანობაში, საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაზრდილია როგორც
ექსპორტი, ასევე იმპორტი, თუმცა ევროკავშირის წილი საქართველოს ვაჭრობაში
2019 წელს თითქმის იგივე იყო, რაც 2014 წელს. უფრო კონკრეტულად, ევროკავშირის
წილი ქართულ ექსპორტში იგივე დარჩა (დაახლოებით 21.8%), მაშინ, როცა
ევროკავშირის წილი ქართულ იმპორტში მცირედით შემცირდა კიდეც (2014 წელს
27.8%-დან,  25.61%-მდე 2019 წელს).

მნიშვნელოვანი სტრუქტურული ცვლილებები არც მონაცემებში შეინიშნება, გარდა
ქართული თხილისთვის ევროკავშირის ბაზრის დაკარგვისა. საქართველოს
ევროკავშირში დიდი რაოდენობით თხილი გაჰქონდა, თუმცა 2018-2019 წლებში
აზიური ფაროსანას შემოსევამ ექსპორტის 69%-ით დაცემა გამოიწვია, რის
შედეგადაც ევროკავშირის ბაზარზე ქართული ექსპორტი თურქულმა უფრო იაფმა
თხილის მიწოდებამ ჩაანაცვლა. 

საქართველო იძულებული გახდა, ჩაენაცვლებინა თხილის საექსპორტო ბაზარი და
პროდუქცია რუსეთში გაეტანა. აღნიშნული პროდუქტის გარდა, საქართველოს
ევროკავშირში ექსპორტზე ძირითადად დაბალი ღირებულების მქონე საქონელი
გააქვს, უმეტესად ნედლეული, და ქვეყნის ექსპორტი კონცენტრირებულია მხოლოდ
რამდენიმე პარტნიორზე ევროკავშირიდან. მაგალითისთვის, 2019 წელს,
საქართველოდან ექსპორტის ერთი მესამედი (34%)  ბულგარეთზე, ხოლო ერთი
მეხუთედი (21%) რუმინეთზე მოდიოდა (ევროსტატი 2020). მცირედით გაიზარდა სხვა
ტრადიციული ქართული პროდუქციის ექსპორტი, როგორიცაა ღვინო, სპირტიანი
სასმელები და მინერალური წყალი, თუმცა ექსპორტის საერთო მოცულობა მაინც
მცირეა. კვლავ მაღალია ევროკავშირიდან იმპორტის მაჩვენებელი, რომელიც
ძირითადად საწარმოო დანიშნულების საქონელს მოიცავს და ამ მიმართულებით
გერმანია ძირითადი მომწოდებელია. მიუხედავად ამისა, ევროკავშირის
პერსპექტივიდან, საქართველოსთან იმპორტიც და ექსპორტიც უმნიშვნელოა
რამდენადაც საქართველოსთან სავაჭრო ბრუნვა ევროკავშირის მთლიანი საგარეო
ვაჭრობის 0.1%-ს არ აღემატება (ევროკომისია 2018). 

უფრო მეტად დაბალანსებულია საქართველოსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის
სახელმწიფოებს შორის ვაჭრობა, რამდენადაც ქვეყნის იმპორტი და ექსპორტი  ამ
რეგიონის სახელმწიფოებთან ღირებულების თვალსაზრისით თითქმის თანაბარია
(Gogolashvili 2020). თუმცა, ევროკავშირთან ვაჭრობის მსგავსად, საქართველოს
აღმოსავლეთ პარტნიორობის სახელმწიფოებთან ექსპორტზე ძირითადად გააქვს
დაბალი ღირებულების მქონე საქონელი, მათ შორისაა ავტოტრანსპორტის
რეექსპორტი სომხეთსა და აზერბაიჯანში, რაზეც ქართული ექსპორტის
მნიშვნელოვანი წილი მოდის. 

2014-2018 წლებში, აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონიდან საქართველოში
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ძირითადი წილი აზერბაიჯანზე მოდიოდა,
რომელიც აზერბაიჯანი-საქართველო-თურქეთის გაზსადენის პროექტის
საშუალებით საქართველოსთვის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ყველაზე
დიდ წყაროს წარმოადგენდა.  2015-2018 წლებში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
ევროკავშირიდან 2011-2014 წლებთან შედარებით 18.2%-ით გაიზარდა. თუმცა,
ვაჭრობის მსგავსად, ევროკავშირის წილი მთლიან პირდაპირ უცხოურ
ინვესტიციებში 43.6%-დან 40%-მდე შემცირდა. 
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ევროკავშირის ინვესტიციების ძირითადი ნაწილი გაზსადენსა და სამშენებლო
სექტორზე მოდიოდა, რაც  ღრმა და ყოვლისმომცველ თავისუფალი სავაჭრო
სივრცის შესახებ შეთანხმებასთან (DCFTA) პირდაპირ კავშირში არ არის.
შესაბამისად, DCFTA-ს ჯერ კიდევ არ ჰქონია უშუალო გავლენა საქართველოში
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების დინამიკაზე (Kovziridze 2020).

დასკვნა და რეკომენდაციები

საქართველომ „20 შედეგი 2020 წლისთვის“ დოკუმენტით გათვალისწინებული უფრო
ძლიერი ეკონომიკის მისაღწევად ინსტიტუციური და მარეგულირებელი ჩარჩოს
შემუშავების მიმართულებით მნიშვნელოვანი პროგრესი აჩვენა. ქვეყანამ
გააუმჯობესა არსებული ბიზნეს გარემო, შეიმუშავა ახალი საბაჟო კოდექსი და
სრულად ფუნქციური სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემა,
დიდი ძალისხმევა ჩადო ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერების შესამცირებლად,
განავითარა ეფექტური ელექტრონული მმართველობა და ციფრული სერვისები და
მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია კიბერუსაფრთხოების უზრუნველყოფის
მიმართულებით. მცირე შეფერხებები შეინიშნება ციფრული უნარებისა და სამუშაო
ადგილების ეროვნული კოალიციის შექმნისა და ადგილობრივი ეკონომიკის
მოდერნიზაციისა და განვითარების მიზნით „ჭკვიანი სპეციალიზაციის“
სტრატეგიების განხორციელების მიმართულებით. თუმცა, აღნიშნული
მიმართულებით შეფერხებები ასევე ვრცელდება მთელს რეგიონზე. ყოველივე ეს
მიანიშნებს იმაზე, რომ 2020 წლისთვის დასახული მიზნები ზედმეტად ამბიციური
აღმოჩნდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის სახელმწიფოებისთვის, მათ შორის
საქართველოსთვისაც.  

თუმცა, „20 შედეგი 2020 წლისთვის“ პრაქტიკაში განხორციელება პირდაპირ არ
აისახება საქართველოში ეკონომიკის გაძლიერებაზე, რამდენადაც ახალი
ინსტიტუციური და მარეგულირებელი ჩარჩოს პრაქტიკაში განსახორციელებლად
საჭირო ფუნქციური გარემო კვლავ სუსტია. მაგალითისთვის, მიუხედავად რიგი
სპეციალიზებული პროგრამებისა და სააგენტოების ჩამოყალიბებისა, მცირე და
საშუალო საწარმოების ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა კვლავ შეზღუდულია, მათ
უწევთ მწარმოებლურობის დაბალი დონის პირობებში ფუნქციონირება და
ეფექტურად ვერ ახერხებენ განვითარებასა და გლობალურ ღირებულებათა
ჯაჭვებში ინტეგრირებას. რაც შეეხება დასაქმების სფეროს, აღმოსავლეთ
პარტნიორობის სახელმწიფოებს შორის საქართველო ბოლოდან მეორე ადგილს
იკავებს, სამუშაო ადგილების უმეტესი ნაწილი ჯერ კიდევ დედაქალაქშია
კონცენტრირებული და რეგიონულ დონეზე პროგრესი თითქმის არ შეინიშნება.
საქართველომ უფრო მეტ პროგრესს მიაღწია ძლიერი ელექტრონული
მმართველობისა და კიბერუსაფრთხოების განვითარების მიმართულებით. თუმცა,
ამის მიუხედავად, მოსახლეობაში ციფრული წიგნიერების დონე ჯერ კიდევ
დაბალია, ქვეყანა კვლავ დგას უზარმაზარი ციფრული უთანასწორობის პრობლემის
წინაშე და მას შეზღუდული წვდომა აქვს ევროკავშირის კიბერუსაფრთხოების
სტრუქტურებთან. საქართველო ასევე სრულად ვერ იყენებს ღრმა და
ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების
პოტენციალს: ევროკავშირთან ვაჭრობის მოცულობის ზრდის ტემპი ნელ-ნელა
მცირდება, ქვეყანას ევროკავშირსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონში
ექსპორტზე კვლავ დაბალი ღირებულების მქონე საქონელი გააქვს, ძირითადად
ნედლეული, და DCFTA-ს ჯერ კიდევ არ აქვს უშუალო გავლენა საქართველოში
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების დინამიკაზე.
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კაპიტალის ბაზრის განვითარება და გრძელვადიან დაბალხარჯიან ფინანსებზე
ხელმისაწვდომობის გაზრდა. 
მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის
გაუმჯობესება, მათთვის საკრედიტო გარანტიის ეროვნული ფონდის შექმნა,
სესხებზე საპროცენტო განაკვეთის დაწევა ან მისი სუბსიდირება და
დაფინანსების ალტერნატიული წყაროების მოძიება. მცირე და საშუალო
საწარმოების მწარმოებლურობის გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით,
აუცილებელია მეტი ინვესტიციები მათი ციფრული და ფინანსური წიგნიერების
დონის ასამაღლებლად. 
სიღრმისეული კვლევის ჩატარება რეგიონულ დონეზე უმუშევრობის პრობლემის
სისტემური შესწავლის მიზნით. ასევე, „ჭკვიანი სპეციალიზაციისა“ და
ეკონომიკური მოდერნიზაციის სტრატეგიების შემუშავების დაჩქარება და მათი
პრაქტიკაში განხორციელება, როგორც ეს 2020 წლისთვის მისაღწევი მე-6
შედეგით არის გათვალისწინებული. 
მეტი ფინანსების გამოყოფა სამუშაო ძალის უნარების გასაუმჯობესებლად,
ინტენსიური სწავლებებისა და პროფესიული განათლების მიღების გზით,
განსაკუთრებით კი დაუსაქმებელ და ეკონომიკურად არააქტიურ
ახალგაზრდებში. საჭიროა ისეთი მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება,
რომლებიც უნივერსიტეტებს, პროფესიული განათლების სასწავლო
დაწესებულებებსა და კერძო სექტორს ერთმანეთთან დააკავშირებს.
ინტერნეტ-ინფრასტრუქტურის განვითარება და ქვეყანაში არსებული ციფრული
უთანასწორობის პრობლემის გადაჭრა. საჭიროა მეტი ინვესტიცია ინტენსიური
სასწავლო პროგრამებისა და მიზნობრივი პროექტების განხორციელების გზით
მოსახლეობის ციფრული უნარების გაუმჯობესების მიმართულებით.
საქართველომ ასევე უნდა დააჩქაროს ციფრული უნარებისა და სამუშაო
ადგილების ეროვნული კოალიციის შექმნის პროცესი, როგორც ეს 2020
წლისთვის მისაღწევი მე-7 შედეგით არის გათვალისწინებული.  
ბალტიის ზღვასა და შავ ზღვას შორის ციფრული დერეფნის შექმნის მიმართ
მეტი ინტერესის ჩვენება. ელექტრონული დერეფნების ჩამოყალიბება
საქართველოს დაეხმარება ბალტიის რეგიონის სახელმწიფოებსა და
ევროკავშირთან ბიზნეს კონტაქტების გაფართოვებაში. ასევე ამ გზით
საქართველო შეძლებს  ელექტრონული მმართველობის მიმართულებით აქამდე
მიღწეული პროგრესის მაქსიმალურად გამოყენებას. 
ქართული პროდუქციის ევროკავშირისა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის
რეგიონის ბაზრებზე გატანის ძირითადი შემაფერხებელი ფაქტორების
იდენტიფიცირება. კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით საქართველომ უნდა
შეიმუშავოს სპეციალური პროგრამები ქართული საწარმოების ექსპორტის
მხარდასაჭერად. 
ვაჭრობაში ტექნიკური ბარიერების შესამცირებლად მუშაობის გაგრძელება და
ევროკავშირის მიერ საბაჟოსთან, ვაჭრობის ხელშეწყობასა და საქონლის
ტრანზიტთან დაკავშირებულ კონვენციებთან მიერთება.

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს ეკონომიკა კვლავ სუსტი და
მყიფეა, თუმცა ამის მთავარი მიზეზი არ არის აღმოსავლეთ პარტნიორობის
პოლიტიკა. „20 შედეგის 2020 წლისთვის“ პრაქტიკაში განხორციელებამ საფუძველი
ჩაუყარა საქართველოში უფრო ძლიერი ეკონომიკის შენებას, თუმცა ქვეყნისთვის
აუცილებელი სწორი ეკონომიკური პოლიტიკის განხორციელება მთლიანად
საქართველოზეა დამოკიდებული. „20 შედეგი 2020 წლისთვის“ მიერ მომზადებული
საფუძვლის ეფექტურად გამოსაყენებლად, საქართველოს მხრიდან საჭიროა:
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ევროკავშირმა საქართველო და აღმოსავლეთ პარტნიორობის სხვა
სახელმწიფოები აქტიურად უნდა ჩართოს თავის ახალ დღის წესრიგში,
რომელიც მწვანე ეკონომიკას, ერთიან ციფრულ ბაზარსა და პანდემიის
დაძლევის გეგმებს მოიცავს. 
რადგან მცირე და საშუალო საწარმოები აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრი
სახელმწიფოების ეკონომიკების მთავარ დასაყრდენს წარმოადგენენ,
ევროკავშირმა მეტად უნდა დააფინანსოს მათი განვითარება საქართველოსა და
აღმოსავლეთ პარტნიორობის სხვა სახელმწიფოებში, მათ შორის ევროპის
საინვესტიციო ფონდისა (EIF) და „InnovFin SME Guarantee“ პროგრამის საშუალებით.  
კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით საქართველოს მიერ მიღწეული
პროგრესის გათვალისწინებით, ევროკავშირმა თავისი კიბერუსაფრთხოების
სტრუქტურები მეტად ხელმისაწვდომი უნდა გახადოს საქართველოსთვის, მათ
შორის ევროკავშირის „კომპიუტერული უსაფრთხოებისა და ინციდენტებზე
რეაგირების ჯგუფი (CSIRT)“, ევროკავშირის „კიბერუსაფრთხოების სააგენტო
(ENISA)“ და „ჰიბრიდულ საფრთხეებთან ბრძოლის ევროპული ცენტრი (Hybrid CoE)“.
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