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რა უნდა იყოს საქართველოს საგარეო პოლიტიკის შემდეგი მიზანი 

ევროკავშირთან მიმართებაში? 

ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერით და უვიზო მიმოსვლის რეჟიმით, 

საქართველომ მიიღო ის ორი ძირითადი ე.წ. „ჯილდო“, რომელიც ევროკავშირმა აღმოსავლეთ 

პარტნიორობის ფორმატის მეშვეობით გახადა ხელმისაწვდომი. ამ ფონზე, ისმის კითხვა თუ რა უნდა იყოს 

საქართველოს საგარეო პოლიტიკის შემდეგი (რეალისტური და კონკრეტული) მიზანი ევროკავშირთან 

მიმართებაში? 

არსებული ხელისუფლების პირობებში, ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის კუთხით, საქართველოს 

მთავრობამ და საზოგადოებამ გარკვეულ პროგრესს მიაღწია, მოაწერა რა ხელი ასოცირების შეთანხმებას 

2014 წელს და 2017 წელს მიიღო შენგენის სივრცეში უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი. ორივე საკვანძო მოვლენა 

საქართველო - ევროკავშირის თანამშრომლობის, კერძოდ კი, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივის 

შედეგია. 

ახლა, როცა საქართველომ მიაღწია მისი ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის ძირითადი მიზნებიდან 

რამდენიმეს, ხოლო ევროკავშირისა და ნატოს სრული წევრობა ჯერ კიდევ შორეული პერსპექტივაა, 

ქვეყანამ მკაფიოდ უნდა ჩამოაყალიბოს და განსაზღვროს პრიორიტეტები უახლოესი მომავლისთვის.  

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის თხოვნით, შერჩეულმა სამმა ექსპერტმა საქართველოდან, 

ბრიუსელიდან და პორტუგალიიდან, საქართველოს საგარეო პოლიტიკის კონკრეტულ მიზნებთან 

დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრებები და რეკომენდაციები გაგვიზიარა.  

 

 

კახა გოგოლაშვილი, ევროპული კვლევების 

ცენტრის დირექტორი, საქართველოს 

სტრატეგიისა და საერთაშორისო 

ურთიერთობების კვლევის ფონდი (GFSIS), 

თბილისი 

ამ ეტაპზე, საქართველომ მიაღწია 

პრაქტიკულად ყველაფერს, რაც შეეძლო 

მიეღწია ქვეყანას, რომელიც ევროკავშირთან 

დაახლოებას ესწრაფვის, თუმცა, ევროკავშირის 

გაფართოების ამბიციებში ვერ ჯდება. 

ასოცირების ხელშეკრულება და უვიზო 

მიმოსვლის რეჟიმის, ისევე როგორც, რამდენიმე 

ორმხრივი შეთანხმების არსებობა, 

საქართველოს ევროკავშირთან 

ფუნქციონალური ინტეგრაციის შესანიშნავ 

შესაძლებლობას აძლევს. ეს შესაძლებლობა 

საქართველომ უნდა გამოიყენოს და 

გააგრძელოს რეფორმების პროცესი იმისათვის, 

რომ უფრო მეტად დაუახლოვდეს და მეტად 

მიმზიდველი იყოს ევროკავშირისთვის.  

მართლაც, ინსტიტუციურ ინტეგრაციაში 

შემდგომი პროგრესის პერსპექტივა მხოლოდ 

ქვეყნის ინდივიდუალური მცდელობებით ვერ 
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იქნება გარანტირებული. გეოგრაფიული 

სიშორე, პირდაპირი ბმის ნაკლებლობა, მყიფე 

სტაბილურობა და სუსტი შიდარეგიონული 

თანამშრომლობა ხელს უშლის ევროკავშირს – 

აღიქვას საქართველო როგორც ევროკავშირის 

შემდგომი გაფართოებისთვის მიმზიდველი 

ქვეყანა. ამგვარი პერსპექტივის მოსაპოვებლად, 

მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო მოექცეს 

ევროკავშირის მომავალი გაფართოების 

ზონაში, თუკი, ეს უკანასკნელი გადაწყვეტს, 

რომ უფრო მეტად გაფართოვდეს შავი ზღვის 

რეგიონის მიმართულებით. 

იმისათვის, რომ ეს განხორციელდეს, საჭიროა 

საქართველომ, მოლდოვამ და უკრაინამ 

გაზარდოს და გააძლიეროს რეგიონული 

თანამშრომლობა – ე.ი., დაამტკიცოს, რომ ისინი 

სუბ-რეგიონს წარმოადგენენ და ბევრი რამ აქვთ 

საერთო. მაგალითად, ევროკავშირთან 

“აღმოსავლეთ პარტნიორობა 3 (EaP 3)”-ის 

ფორმატის შექმნა, „ევროპული ეკონომიკური 

სივრცე პლუსი (European Economic Area Plus)“ ან 

„სამეზობლოს ეკონომიკური კავშირი 

(Neighborhood Economic Community (NEC))“ 

უდავოდ შეუწყობს ხელს ევროკავშირის 

წევრობის მსურველი ქვეყნების სუბ-

რეგიონული დაჯგუფების შექმნას. წარმატების 

შემთხვევაში, ასეთი სივრცე ევროკავშირის 

ინტერსს მიიზიდავს და აღნიშნული სივრცეში 

მყოფ ქვეყნებს წევრობის პერსპექტივის 

მიღებაში დაეხმარება. 

ამდენად, საქართველოს მთავრობამ და ყველა 

სხვა შესაბამისმა უწყებამ და 

დაინტერესებულმა მხარემ უნდა იმუშაოს, 

რათა ხელი შეუწყოს კავშირების გაძლიერებას 

უკრაინასა და მოლდოვასთან, და საჭიროების 

შემთხვევაში გავლენაც იქონიოს ამ ქვეყნებზე,  

რომ მათ უფრო ძლიერად აიღონ და 

შეასრულონ ის ვალდებულებები, რაც 

ევროპულ ღირებულებებსა და ინტეგრაციას 

უკავშირდება. საზოგადოების, და ასევე, ყველა 

პოლიტიკური ძალის ევროპული ინტეგრაციის 

მიზნის გარშემო გაერთიანება არსებითია. 

ქვეყანაში უნდა არსებობდეს მაღალი დონის 

კონსენსუსი და ყველას წილი მზაობა, რომ ხელი 

შეუწყონ აღნიშნულ პროცესს.  

საქართველოს მთავრობამ აქტიურად უნდა 

მიისწაფოდეს, რომ აღნიშნულ ქვეყნებთან და 

ევროკავშირთან მრავალმხრივი 

თანაშრომლობის ყველა შესაძლო ფორმატი 

ჩამოყალიბდეს. საქართველოს ყველა 

მცდელობა  უკრაინისა და მოლდოვასგან 

დისტანცირება მოახდინოს, ქვეყანას დატოვებს 

პერსპექტივის მიღმა  განიხილებოდეს საერთო 

რეგიონულ კონტექსტში, რაც მის შანსებს 

ევროპული პერსპექტივის მიღების  კუთხით 

შეამცირებს. 

 

ლისინია სიმაო, სართაშორისო 

ურთიერთობების ასისტენტ პროფესორი, 

კოიმბრას უნივერსიტეტი, პორტუგალია 

ასოცირების შეთანხმების წარმატებით 

ხელმოწერისა და ევროკავშირთან უვიზო 

მიმოსვლის სტატუსის მიღების მიუხედავად, 

საქართველოს ევრო-ატლანტიკური 

ინტეგრაცია კომპლექსური და 

დაუსრულებელი საქმეა. შემდგომი სამუშაო, 

რაც საქართველოს აღნიშნულ გზაზე რჩება 

გასაკეთებელი  პოლიტიკური და სოციალური 

მიმართულები ქვეყნის მდგომარეობის 

გაუმჯობესებაა. მათ შორის, დემოკრატიული 

ინსტიტუტების კონსოლიდაცია და ადამიანის 

უფლებების სტანდარტები იგულისხმება. ამ 

ნაბიჯების გარეშე, საქართველოს ევროპული 

ინტეგრაციას აზრი ეკარგება. 

ევროკავშირთან უფრო ახლო დიალოგი და იმ 

ზომების გატარება, რომელიც განსაზღვრულია 

თომას ჰამარბერგის ანგარიშში „საქართველო 

ტრანზიციაში (Georgia in Transition)”, 

საქართველოში არსებული ყველა 

პოლიტიკური ძალის ძირითადი პრიორიტეტი 

უნდა იყოს. ეკონომიკური თვალსაზრისით, 

ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი 

თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის (DCFTA) 

იმპლემენტაცია ფრთხილ დაბალანსებას 

მოითხოვს, რათა საქართველოს არჩეულ გზას  

გლობალური ვაჭრობის ლიბერალიზაციას  

საფრთხე არ შეექმნას. 

დამკვირვებლების უმრავლესობა აღნიშნავს, 

რომ შესაძლოა, ის მოდელი, რომელიც ევროპის 

ეკონომიკურ სივრცესთან დაახლოებას 

გულისხმობს, უფრო მეტად იყოს შესაბამისი 

საქართველოსთვის, ვიდრე ევროკავშირის 

საბაჟო კავშირში მისი სრული წევრობა. ასევე, 

http://gov.ge/files/38298_38298_595238_georgia_in_transition-hammarberg1.pdf
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სავსებით შესაძლებელია, რომ ეს გზა 

ხელსაყრელი აღმოჩნდეს აღმოსავლეთ 

პარტნიორობის სხვა ქვეყნებისთვისაც, კერძოდ, 

უკრაინისა და მოლდოვისთვის (პოტენციურად, 

ასევე,  სომხეთისა და აზერბაიჯანისთვის). ეს 

უკანასკნელი კი გულისხმობს, რომ 

საქართველოს  შეიძლება გახდეს რეგიონული 

ლიდერი ამ საკითხებში. კიდევ ერთი 

ცენტრალური ასპექტი ეს ევროკავშირში 

კანონიერი მიგრაციისთვის ჩარჩოს 

განვითარება-შემუშავებაა, რაც არსებული 

უვიზომიმოსვლის რეჟიმით არ არის 

უზრუნველყოფილი.  

დაბოლოს, საქართველოს ინტერესის 

ძირითადი სფერო კვლავ უსაფრთხოებაა. 

აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში 

სეპარატისტული კონფლიქტების მშვიდობიანი 

[პოზიტიური] ტრანსფორმაცია საქართველოს 

ნებისმიერი ხელისუფლებისთვის 

პრიორიტეტი უნდა იყოს. აგრეთვე, 

თვითმყოფადი დიალოგის თვალსაზრისით, 

ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიაში სრული 

ინვესტირება და მცდელობების გაფართოება 

არსებითია. რამდენადაც, დიდი ალბათობით, 

ნატოში ინტეგრაცია კვლავ იქნება 

საქართველოს სტრატეგიული არჩევანი, 

ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია  უსაფრთხოების 

და სამხედრო სფეროებში ევროკავშირთან 

თანამშრომლობის კურსი შეინარჩუნოს. ეს 

უკანასკნელი კი, განსაკუთრებით 

ხაზგასასმელია, ევროკავშირსა და აშშ-ს ახალ  

ტრამპის ადმინისტრაციას შორის არსებულ 

დაძაბულობის კონტექსტში. 

 

მაიკლ ემერსონი, ასოცირებული უფროსი 
მეცნიერ-თანამშრომელი, ევროპული 
პოლიტიკური კვლევების ცენტრის (CEPS) 
უფროსი მკვლევარი, ბრიუსელი 

საქართველოსთვის შემდეგი ეტაპი იქნება 

სტრატეგიული ეკონომიკური განვითარების 

მიზნების იმ საფუძვლის გამყარება, რომელიც 

უკვე განსაზღვრულია. კერძოდ, აქ 

იგულისხმება, მისი, როგორც რეგიონული 

ჰაბის და სატრანზიტო ქვეყნის როლი და ის 

პრინციპი, რომელიც ამყარებს საქართველო-

ჩინეთის ახალ თავისუფალ სავაჭრო 

შეთანხმებას. ქვეყნის ზოგადი მიზანი 

ეკონომიკური ზრდისთვის იმპულსის შექმნა 

უნდა იყოს. 

რაც შეეხება მიზანს, რომელიც უკავშირდება 

საქართველოს, როგორც რეგიონული 

სატრანზიტო ჰაბს, უკანასკნელ პერიოდში 

ბათუმიდან თბილისში მანქანით მგზავრობის 

პირადმა გამოცდილებამ კარგად დამანახა, თუ 

რაოდენ სახიფათო და გაუმართავია ეს გზა. 

განსაკუთრებით, კი ეს, უხეშად რომ ვთქვათ, 

ბათუმის მხრიდან გზის ნახევარს ეხება. 

როგორც ჩანს, მთლიანი გზატკეცილის 

მშენებლობა თურქეთის საზღვარის გასწვრივ 

მთელ გზაზე პროგრესირებს, თუმცა ნელი 

ნაბიჯებით. თუ რა შეიძლება იყოს ამის 

დამაბრკოლებელ ფაქტორები, ინფორმაცია არ 

მაქვს, თუმცა, ამჟამად არსებობს ე.წ 

შეუსაბამობის პრობლემა საქართველოს 

ოფიციალურ რიტორიკასა და რეალობას 

შორის.  

ეს ასევე უკავშირდება ჩინეთთან თავისუფალი 

ვაჭრობის შეთანხმებას. საინტერესოა, ისიც რომ 

აღნიშნული თავისუფალი ვაჭრობის 

შეთანხმების აღსრულება განიცდის პროგრესს. 

ორივე მხარის მოტივაციაა  ისარგებლოს 

ევროკავშირთან საქართველოს ღრმა და 

ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის 

სივრცით, ჩინური პირდაპირი ინვესტიციების 

მოზიდვით, რომლის საბოლოო სამიზნე უფრო 

ფართო ევროკავშირის ბაზარია. რა თქმა უნდა, 

ეს ნიშნავს იმას, რომ საწარმოებს მოუწევთ 

შეასრულონ ევროკავშირის საქონლის 

წარმომავლობასთან დაკავშირებული წესები, 

კერძოდ კი ის, რომ დამატებითი ღირებულების 

არა ნაკლებ 40% უნდა იყოს აღრიცხული 

საქართველოში. 

ამას კი შემდეგ პრიორიტეტამდე მივყავართ, 

კერძოდ  მოხდეს საქონლის 

წარმომავლობასთან დაკავშირებული 

შეღავათიანი წესების პან ევრო-

ხმელთაშუაზღვისპირეთის კონვენციის სრული 

გამოყენება, მათ შორის, დიაგონალური 

კუმულაცია ევროპის რეგიონში (თურქეთიდან 

დაწყებული) თავისუფალი ვაჭრობის სივრცეში 

საქართველოს სხვა პარტნიორებთან. ამ მხრივ, 

ევროკავშირის 40%-იანი დამატებითი 

ღირებულების მოთხოვნის შეზღუდვები 

შესაძლოა გამარტივდეს. 
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არაკომერციული, არაპარტიული, კვლევითი და 

ანალიტიკური ორგანიზაცია. საქართველოს პოლიტიკის 

ინსტიტუტი ცდილობს საქართველოში დემოკრატიული 

ინსტიტუტების ორგანიზაციული საფუძვლების გაძლიერებას 

და ეფექტური მმართველობის პრინციპების განვითარებას 

პოლიტიკური კვლევისა და ადვოკატირების გზით. 

 

 

 
 

 

 

❖ პუბლიკაცია მომზადდა ფონდ „ღია საზოგადოება–საქართველოს” ფინანსური 

მხარდაჭერით. აქ გამოთქმული მოსაზრებები ეკუთვნის ავტორებს და შესაძლოა, 

არ გამოხატავდეს “საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტისა” და ფონდი “ღია 

საზოგადოება–საქართველოსა” შეხედულებებს. 


