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საქართველო ევროპულ დისკურსში: ავსტრიული 

პერსპექტივა 

იოჰან ვოლფშვენგერი1 

 

უკანასკნელი წლების განმავლობაში საქართველო ევროკავშირთან ინტეგრაციის „სანიმუშო 

სტუდენტად“ მიიჩნევა. ქვეყნის მტკიცე პროევროპულმა პოზიციამ 2014 წელს 

ევროკავშირთან „ასოცირების შესახებ შეთანხმების“ (AA) ხელმოწერა მოიტანა შედეგად. 

თუმცა, საქართველოს ევროპული მისწრაფებები ევროკავშირში ყოველთვის სათანადოდ არ 

არის ასახული. ამ ყოველივემ, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მხრიდან საქართველოს 

ევროკავშირში ინტეგრაციის აღქმასა და ქვეყანაში არსებულ შიდა დისკურსს შორის შორის 

ერთგვარი სიცარიელე გააჩინა. წინამდებარე პოლიტიკის ნარკვევი ავსტრიაში არსებული იმ 

პრიორიტეტებისა და აღქმების იდენტიფიკაციას ცდილობს, რომელიც აღმოსავლეთ 

პარტნიორობის (EaP) ქვეყნების მიმართ ავსტრიის პოზიციას განსაზღვრავენ. წინამდებარე 

დოკუმენტი შემდეგ კითხვას სვამს: ავსტრია საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების 

მისწრაფების  მხარდამჭერად თუ სკეპტიკოსად უნდა იქნას მიჩნეული? ნარკვევის პირველი 

ნაწილი, ევროპის უსაფრთხოების არქიტექტურის მიმართ ავსტრიის პოზიციას ისტორიულ-

ინსტიტუციური პრიზმიდან აანალიზებს. მეორე ნაწილში, აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

მიმართ ავსტრიის, როგორც ევროკავშირის წევრი ქვეყნის პოზიცია და ორმხრივი, 

ავსტრიულ-ქართული ურთიერთობებია განხილული. მესამე ნაწილი, კი 2017 წლის 

საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ავსტრიის შიდა პოლიტიკას ეხება და სამეზობლოს 

მიმართ ავსტრიის საგარეო პოლიტიკაზე მის გავლენას აანალიზებს.   

 

 

 

                                                             
1 მერი ქურის სადოქტორო პროგრამის მკვლევარი, ჟენევის უნივერსიტეტის ევროპული კვლევების ინსტიტუტი 
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ავსტრია ევროპის უსაფრთხოების არქიტექტურაში  

როგორც მუდმივად ნეიტრალური სახელმწიფო, ავსტრია ევროკავშირის იმ ექვს წევრ 

ქვეყანას შორისაა, რომლებიც ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის 

(NATO) წევრები არ არიან. ავსტრიის მუდმივი ნეიტრალიტეტი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ 

იღებს სათავეს, როდესაც მისი ტერიტორია საფრანგეთის, დიდი ბრიტანეთის, აშშ-ს და 

საბჭოთა კავშირის მიერ იქნა ოკუპირებული. სრული სუვერენიტეტის სანაცვლოდ, საბჭოთა 

კავშირმა ავსტრიას მუდმივი ნეიტრალიტეტის გამოცხადება მოსთხოვა. აღნიშნული პირობა 

1955 წლის „ავსტრიის სახელმწიფო ხელშეკრულებით“ იქნა გათვალისწინებული. სწორედ 

აღნიშნული მემკვიდრეობა განსაზღვრავს ავსტრიის საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებს და 

ევროკავშირში მის განსაკუთრებულ პოზიციასაც ხსნის. 

ავსტრიის, როგორც მუდმივად ნეიტრალური სახელმწიფოს მემკვიდრეობას ორი ძირითადი 

მიმართულება გააჩნია: 

პირველი, ავსტრია თავს აღიქვამს, როგორც „მედიატორს“ და „ხიდის მშენებელს“ 

დასავლეთსა და აღმოსავლეთს შორის. საბჭოთა კავშირთან ჩართულობა და ცივი ომის დროს 

მისი, როგორც მედიატორის როლი, შესაძლოა გერმანული ოსტპოლიტიკის 2  (გერმანიის 

კანცლერ ვილი ბრანდტის ხელმძღვანელობისას) ავსტრიულ ვერსიად მივიჩნიოთ. ამ 

სტრატეგიული ტრადიციის გათვალისწინებით, ფუნქციონალური ევროპის უსაფრთხოების 

არქიტექტურის ავსტრიისეული კონცეფცია, რუსეთის ფედერაციასთან დიალოგსა და 

ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციას (ეუთო) (რომელიც 

ყოვლისმომცველი მულტილატერალური ორგანიზაციია) უფრო მეტად ეფუძნება, ვიდრე 

შეკავების პოლიტიკასა და ევროპაში NATO-ს თვალსაჩინო როლს. საკუთარი თავის 

მედიატორად აღქმა, ავსტრიის საგარეო პოლიტიკის წარმმართველ პრინციპად რჩება, რაც 

2017 წელს ავსტრიის  მიერ ეუთოს თავმჯდომარეობითაც იქნა ილუსტრირებული.3 უკრაინის 

კრიზისის შედეგად რუსეთსა და მის მეზობელ სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობების 

სერიოზულად დაზიანების შემდეგ, ავსტრიის მიერ ეუთოს თავმჯდომარეობის დროს ე.წ. 

‘ჰამბურგის მანდატის’ 4  საბოლოოდ განხორციელება და გერმანიის მიერ ეუთოს 

თავმჯდომარეობის დროს ინიცირებული ‘სტრუქტურირებული დიალოგის’ დაწყება 

შესაძლებელი გახდა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ დრომდე რაიმე მნიშვნელოვანი პროგრესი 

                                                             
2 Graf, Maximilian. 2016. "Österreichs ‚Ostpolitik‘ im Kalten Krieg. Eine doppeldeutsche Sicht." In Österreich im Kalten 
Krieg. Neue Forschungen im internationalen Kontext, edited by Graf, Maximilian; Meisinger, Agnes. Göttingen: Vienna 

University Press. 
3Nünlist, Christian. 2017. "Bridgebuilding without Foundations: Reflections on the Austrian OSCE Chairmanship." Center 

for Security Studies ETH Zürich Blog Network. ხელმისაწვდომია: https://isnblog.ethz.ch/international-

relations/bridgebuilding-without-foundations-reflections-on-the-austrian-osce-chairmanship-in-2017 
4OSCE Ministerial Council. 2016. “From Lisbon to Hamburg: Declaration on the twentieth anniversary of the OSCE 

framework for arms control.” ხელმისაწვდომია: https://www.osce.org/cio/289496 

https://isnblog.ethz.ch/international-relations/bridgebuilding-without-foundations-reflections-on-the-austrian-osce-chairmanship-in-2017
https://isnblog.ethz.ch/international-relations/bridgebuilding-without-foundations-reflections-on-the-austrian-osce-chairmanship-in-2017
https://www.osce.org/cio/289496
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არ იქნა მიღწეული, ავსტრია ეუთოს შუამავლობით დიალოგის წარმოების ძლიერ 

მხარდამჭერ ქვეყნად რჩება.5 

მეორე, ავსტრიის პოლიტიკური დისკურსის სამოქალაქო და ეკონომიკურ საკითხებზე 

ფოკუსი ევროკავშირის სხვა წევრ ქვეყნებთან შედარებით რუსეთის მიმართ მის, შედარებით 

დადებით პოზიციას/განწყობას უწყობს ხელს. ასეთი პოზიცია იყო  გამოხატული მაგალითად 

2014 წლის უკრაინის კრიზისის შემდეგ რუსეთის მიმართ დაწესებულ სანქციებზე 

მოლაპარაკებების დროს. მაშინ, როცა ევროკავშირის წევრი ბევრი სახელმწიფო, როგორიცაა 

პოლონეთი, ბალტიისპირეთის ქვეყნები, შვედეთი და ბრიტანეთი უკრაინაში რუსეთის 

ინტერვენციაზე მტკიცე რეაგირებას და შორეული პერსპექტივის მქონე სანქციების დაწესებას 

მოითხოვდნენ და  მხარს უჭერდნენ, ავსტრია უნგრეთთან და საბერძნეთთან ერთად ამ 

პოზიციას არ იზიარებდა. ამ დებატებში გერმანიას და საფრანგეთს  შუალედური პოზიცია 

ეკავა. 6  სანქციების მიმართ ყველაზე ძლიერი წინააღმდეგობა ბიზნეს სექტორიდან და 

„ავსტრიის თავისუფლების პარტიიდან“ (FPÖ) წამოვიდა. ეკონომიკური ინტერესები და 

რუსეთთან სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ურთიერთობები წინააღმდეგობაში მოდიოდა 

მთავრობის არგუმენტთან, რომ საერთაშორისო სამართლის ასეთი უხეში დარღვევა არ უნდა 

შეეწყნარებინათ. ავსტრიის „ფედერალური ეკონომიკური პალატის“ (WKO) პრეზიდენტი 

კრისტოფ ლეიტლი, ხშირად ამტკიცებდა, რომ რუსეთის წინააღმდეგ ეკონომიკური 

სანქციები პოლიტიკური კრიზისის მოგვარების მართებულ გზას არ წარმოადგენს და რომ იგი 

ავსტრიის ბიზნესინტერესებს აზიანებს.7 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინის კრიზისის შემდეგ ნატოს წევრობის საკითხზე სერიოზული დებატები 

დაიწყო შვედეთსა და ფინეთში,  ავსტრიაში ნეიტრალიტეტს კვლავ დიდი მხარდაჭერა აქვს, როგორც სხვადასხვა 

პარტიის წარმომადგენლების ასევე, საზოგადოების მხრიდან. ამჟამინდელი სამთავრობო პროგრამა ხაზსაც კი 

უსვამს ნეიტრალიტეტის, როგორც ავსტრიის საგარეო პოლიტიკის არსებით საყრდენ სვეტს. “As a historical link 

between the West and the East, Austria should be a place for dialogue and promote a policy of détente between the West 

and Russia.” (“როგორც დასავლეთისა და აღმოსავლეთის ისტორიული მაკავშირებელი, ავსტრია დასავლეთსა და 

რუსეთს შორის დიალოგის წარმოების ადგილი უნდა იყოს და დეტანტის პოლიტიკას უნდა შეუწყოს 

ხელი)(Regierungsprogramm 2017-2022. 2017. "Zusammen. Für unser Österreich." p. 22, ავტორისეული თარგმანი. 

ხელმისაწვდომია: https://www.oevp.at/download/Regierungsprogramm.pdf) 
6Sjursen, Helene; Rosén, Guri. 2017. "Arguing Sanctions. On the EU's Response to the Crisis in Ukraine." Journal of 
Common Market Studies 55 (1):20-36. 
7იხ. მაგალითად: https://derstandard.at/2000058867673/Leitl-fordert-Entspannung-statt-Sanktionspolitik-gegenueber-

Russland and https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-austria/austrian-business-grits-teeth-would-back-russia-

sanctions-idUSKBN0FY1OI20140729 

https://www.oevp.at/download/Regierungsprogramm.pdf
https://derstandard.at/2000058867673/Leitl-fordert-Entspannung-statt-Sanktionspolitik-gegenueber-Russland
https://derstandard.at/2000058867673/Leitl-fordert-Entspannung-statt-Sanktionspolitik-gegenueber-Russland
https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-austria/austrian-business-grits-teeth-would-back-russia-sanctions-idUSKBN0FY1OI20140729
https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-austria/austrian-business-grits-teeth-would-back-russia-sanctions-idUSKBN0FY1OI20140729
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აღმოსავლეთ პარტნიორობა და საქართველო − ხედვა ავსტრიიდან 

ძლიერი ეკონომიკური ინტერესებისა და აღმოსავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპასთან 

ისტორიულად ახლო კავშირების გათვალისწინებით, ავსტრია მხარს უჭერს არა მხოლოდ 

ბალკანეთით ევროკავშირის გაფართოების პროცესს, არამედ აღმოსავლეთ პარტნიორობის 

ქვეყნების ევროკავშირთან თანდათანობითი ინტეგრაციის საკითხსაც.8 ავსტრია ხორვატიის 

ევროკავშირში გაწევრიანების ძლიერი მხარდამჭერი იყო და დღეს უკვე “ეროვნული 

რეფორმის პროცესის” საფუძველზე დასავლეთ ბალკანეთის სხვა ქვეყნების “სრული 

ევროპული ინტეგრაციის” მომხრეა. 9  დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების გარდა, ავსტრიის 

საგარეო პოლიტიკაში ევროპის სხვა რეგიონებთან შედარებით დანუბეს და შავი ზღვის 

რეგიონებს ენიჭება პრიორიტეტი.10 2000-იანი წლების დასაწყისიდან, შავი ზღვის რეგიონმა, 

მათ შორის სამხრეთ კავკასიამ, ავსტრიისთვის მზარდი ეკონომიკური მნიშვნელობა მოიპოვა. 

ევროკავშირის სხვა ქვეყნებთან შედარებით, ავსტრიას ამ რეგიონის ბაზრის შედარებით 

მაღალ წილი უკავია და რეგიონის ქვეყნებთან უფრო ძლიერი ეკონომიკური ურთიერთობები 

აქვს.11  

1990-იან და 2000-იანი წლების დასაწყისში, ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობის 

გათვალისწინებით ავსტრიულმა საწარმოებმა და ბანკებმა აღმოსავლეთით წარმატებით 

გაფართოებისკენ სწრაფი სვლა დაიწყეს. აღსანიშნავია, რომ ავსტრიის ზოგიერთი დიდი 

კომპანიისთვის, რუსეთი და აღმოსავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნები ძალიან მნიშვნელოვან 

ბაზარს და საინვესტიციო დანიშნულების ქვეყანას წარმოადგენს. ასეთი კომპანიებია 

მაგალითად, ნავთობის და გაზის უდიდესი ავსტრიული მიმწოდებელი „ავსტრიის ნედლი 

ნავთობის ადმინისტრაცია“ (OMV), რომელიც რუსულ გაზპრომთან სხვადასხვა დიდ 

პროექტზე თანამშრომლობს. 12  ავსტრიის მუნიციპალიტეტი ბაუმგართენბერგი ცნობილია, 

როგორც მნიშვნელოვანი ჰაბი, სადაც ჩრდილოეთის ნაკადის მილსადენით რუსეთიდან 

ბუნებრივი გაზი შემოედინება და აქედან, შემდგომში უკვე მისი ცენტრალურ და დასავლეთ 

ევროპის ქვეყნებზე გადანაწილება ხდება. აგრეთვე, OMV და ავსტრიული დიპლომატია 

„ნაბუკოს“ პროექტის მამოძრავებელ ძალას წარმოადგენდა. პროექტისა, რომელსაც 

აზერბაიჯანიდან საქართველოს გავლით ბაუმგართენბერგში უნდა მოეხდინა გაზის 

ტრანსპორტირება. თუმცა, „ნაბუკოს“ პროექტი მას შემდეგ შეჩერდა, რაც აზერბაიჯანმა 

გადაწყვიტა, რომ ევროკავშირში გაზის ექსპორტისთვის ტრანს-ადრიატიკის მილსადენი 

გამოეყენებინა. ასევე, ავსტრიის უდიდესი ბანკები (Raiffeisen International, Erste Bank და Bank 

                                                             
8ეს განცხადება ძირითადად ავსტრიის ოფიციალურ პოზიციას უკავშირდება. სამწუხაროდ, საზოგადოებრივი 

აზრის ამსახველი მონაცემები ხელმისაწვდომი არ არის. საკითხი დამატებით კვლევას საჭიროებს.  
9იხ: https://www.bmeia.gv.at/en/european-foreign-policy/foreign-policy/europe/western-balkans/ 
10 Austrian Ministry of Foreign Affairs. 2015. "Aussen- und Europapolitischer Bericht 2015." ხელმისაწვდომია: 

https://www.bmeia.gv.at/das-ministerium/aussen-und-europapolitischer-bericht/ 
11Ederer, Stefan; Sieber, Susanne. 2011. "The Black Sea Region - Economic Trends and Role for Austria's External Sector." 

Austrian Economic Quaterly. No 2. 
12 იხ. OMV’ს investor news from 2015 and 2016: http://www.omv.com/portal/generic-

list/display?lang=en&contentId=12557731972531102 და http://www.omv.com/portal/generic-

list/display?lang=en&contentId=1255767167279782 

https://www.bmeia.gv.at/en/european-foreign-policy/foreign-policy/europe/western-balkans/
https://www.bmeia.gv.at/das-ministerium/aussen-und-europapolitischer-bericht/
http://www.omv.com/portal/generic-list/display?lang=en&contentId=12557731972531102
http://www.omv.com/portal/generic-list/display?lang=en&contentId=12557731972531102
http://www.omv.com/portal/generic-list/display?lang=en&contentId=1255767167279782
http://www.omv.com/portal/generic-list/display?lang=en&contentId=1255767167279782
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Austria) და სამშენებლო კომპანიები (Strabag და Porr) ფართოდ არიან წარმოდგენილნი 

აღმოსავლეთ და სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპაში და მნიშვნელოვან ფილიალებს ფლობენ 

რუსეთშიც. ავსტრიის შიდა დისკურსში ამ დიდი კომპანიების ინტერესებს მნიშვნელოვანი 

წონა ენიჭება. ასე რომ, ავსტრიის ეკონომიკური ინტერესები, ერთი მხრივ, აღმოსავლეთ 

პარტნიორობის ქვეყნების ევროკავშირის ეკონომიკურ სივრცეში გაზრდილი 

ინტეგრაციისთვის ძლიერ არგუმენტად შეიძლება მივიჩნიოთ. მეორე მხრივ კი, ავსტრიის 

ბიზნეს ინტერესები რუსეთში, და განსაკუთრებით, ამ ორი ქვეყნის ენერგო სექტორში 

მჭიდრო თანამშრომლობა, რუსეთთან კარგი ურთიერთობის შენარჩუნებისთვის კარგად 

გამოყენებული არგუმენტებია.  

როგორც გრაფიკი 1 აჩვენებს, 

ვაჭრობის მოცულობა DCFTA-ს 

ხელმომწერ სამ ქვეყანასა 

(მოლდოვა, უკრაინა და 

საქართველო) და ავსტრიას 

შორის ჯერ ისევ ჩამორჩება 

ავსტრიასა და რუსეთის 

ფედერაციას შორის ვაჭრობის 

მოცულობას. ვაჭრობის 

პერსპექტივიდან თუ 

შევხედავთ, რუსეთთან კარგ 

ურთიერთობებს ავსტრიისთვის 

შესაძლოა უფრო მეტი წონა 

ჰქონდეს, ვიდრე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებთან ურთიერთობებს. თუმცა, სამხრეთ 

კავკასიის რეგიონთან გაზრდილი ეკონომიკური თანამშრომლობის პოტენციური სარგებელი 

ავსტრიის ბიზნეს სექტორისა და პოლიტიკური ელიტების მიერ არის აღიარებული, რასაც 

ავსტრიის საელჩოებისა და ფედერალური სავაჭრო პალატის ოფისების ბაქოსა (2010) და 

თბილისში (2016) გახსნაც აჩვენებს.13 

უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ საქართველო და სამეზობლოს სხვა ქვეყნები ავსტრიულ მედიაში 

შედარებით მცირე დოზით შუქდება და ქვეყანაში მათ მიმართ საზოგადოებრივი ინტერესიც 

შედარებით დაბალია. 14  რაც შეეხება აღმოსავლეთ პარტნიორობის შესახებ წარმოებულ 

შიდაევროპულ დებატებს, ამ შემთხვევაში, ავსტრიის პროფილი დაბალია და ხშირად, იგი 

ბრიუსელის პოზიციას მიჰყვება. უკრაინის კრიზისისა და ევროკავშირ-რუსეთის 

გაუარესებული ურთიერთობების ფონის მიუხედავად, ავსტრიის საგარეო საქმეთა ყოფილი 

                                                             
13 იხ: https://www.bmeia.gv.at/en/the-ministry/press/announcements/2016/09/opening-of-the-new-austrian-embassy-in-

tbilisi/ 
14Akbulut, Hakan. 2010. "Austrian perspectives on EU enlargement and the European Neighbourhood Policy." EU 27 

Watch. No 9. ხელმისაწვდომია: http://eu-28watch.org/issues/issue-no-9/austrian-perspectives-on-eu-enlargement-and-

the-european-neighbourhood-policy/ 

გრაფიკი 1: 2016 წელს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებთან ავსტრიის ექსპორტი და 

იმპორტი  (მილიონი ევრო). გრაფიკი შედგენილია ავტორის მიერ, წყარო: 

ფედერალური სავაჭრო პალატა (www.wko.at) 
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https://www.bmeia.gv.at/en/the-ministry/press/announcements/2016/09/opening-of-the-new-austrian-embassy-in-tbilisi/
https://www.bmeia.gv.at/en/the-ministry/press/announcements/2016/09/opening-of-the-new-austrian-embassy-in-tbilisi/
http://eu-28watch.org/issues/issue-no-9/austrian-perspectives-on-eu-enlargement-and-the-european-neighbourhood-policy/
http://eu-28watch.org/issues/issue-no-9/austrian-perspectives-on-eu-enlargement-and-the-european-neighbourhood-policy/
http://www.wko.at/
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მინისტრი, სებასტიან კურცი აღმოსავლეთ პარტნიორობის გადახედვის განცხადებებით 

გამოვიდა. კურცმა, რომელიც ახლა უკვე კანცლერის პოსტს იკავებს, ევროკავშირ-რუსეთის 

ურთიერთობებში 'ან-ან-ლოგიკის' წინააღმდეგ საჯარო განცხადებები გააკეთა და 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის მიმართ უფრო მოქნილი მიდგომის მოწოდებები გააჟღერა.15 

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს დასავლეთსა და აღმოსავლეთს შორის არჩევანის 

გაკეთება არ უნდა უწევდეთ და, რომ ევროკავშირმა რუსეთთან დაპირისპირების კურსი არ 

უნდა აირჩიოს. 2015 წლის კურცის განცხადების თანახმად, საჭიროა პოლიტიკა, რომელიც 

საშუალებას მისცემს “ჩვენს მეზობლებს დაუახლოვდნენ ევროკავშირს თუმცა, 

ამავდროულად გონივრული ურთიერთობა შეინარჩუნონ რუსეთთან.“16  

ავსტრია-საქართველოს ორმხრივი დიპლომატიური ურთიერთობები წლების განმავლობაში 

სტაბილური და მეგობრულია. ორმხრივ დონეზე, საქართველოს მიმართ ავსტრიის 

დიპლომატია ძირითადად, ეკონომიკურ ურთიერთობებსა და განვითარების პოლიტიკაზეა 

ორიენტირებული. სავაჭრო ურთიერთობები ვითარდება, თუმცა, მაინც დაბალ დონეზე 

რჩება—2000-2016 წწ. ავსტრიიდან საქართველოში ექსპორტი 10-დან 66 მილიონ ევრომდე, 

ხოლო საქართველოდან ავსტრიაში იმპორტი 1-დან 3 მილიონ ევრომდე გაიზარდა. 17 

საქართველო ავსტრიის განვითარების სფეროში თანამშრომლობის (ADA) პოლიტიკის 

პრიორიტეტ ქვეყანას წარმოადგენს. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ამჟამად, 12 პროექტი 

ხორციელდება, რომელთა საერთო ბიუჯეტი 7 მილიონ ევროს აღემატება. 18 

მულტილატერალური ორგანიზაციების (მაგ: ევროკავშირი და ეუთო) ჩარჩოში, ავსტრია 

რეგიონული სტაბილურობისა და საქართველოს შიდა კონფლიქტების მოგვარების 

მხარდამჭერ აქტორად რჩება. მაგალითად, 2008 წლიდან, საქართველოში ევროკავშირის 

სადამკვირვებლო მისიაში (EUMM) ხუთი ავსტრიელი სამხედრო დამკვირვებელი და 

პოლიციის ოფიცერი იყო წარმოდგენილი. უკრაინის კრიზისისა და ევროპასა და რუსეთს 

შორის მიმდინარე დაძაბულობის ფონზე, ავსტრიამ საქართველოში, მოლდოვასა და 

ბელორუსში საელჩოების გახსნა გადაწყვიტა (ევროკავშირის რამდენიმე წევრ ქვეყანაში 

დაიხურა საელჩოები, რომლებიც ავსტრიის მიერ ნაკლებ მნიშვნელოვნად იქნა მიჩნეული 

ევროკავშირში საერთო წევრობის გათვალისწინებით). აღნიშნული ფაქტი მიუთითებს, რომ 

ავსტრია სამეზობლოს ქვეყნებს მნიშვნელოვან ყურადღებას აქცევს და რომ ევროპის ფართო 

სამეზობლოში მიმდინარე მოვლენებში ერთვება. თუმცა, ავსტრიის ასეთი ქცევა უფრო მეტად 

განპირობებულია სურვილით, რომ ევროპაში ახალი გამყოფი ხაზების შექმნა აირიდოს 

თავიდან, ვიდრე იმით, რომ აღმოსავლეთ მეზობლების დასავლეთთან ინტეგრაცია 

წაახალისოს.  

                                                             
15 იხ. მაგალითად სომხეთში ვიზიტის ფარგლებში გაკეთებული შემდეგი განცხადება: 

https://kurier.at/politik/ausland/kurz-oestliche-partnerschaft-ueberarbeiten/84.445.004 
16 Austrian Ministry of Foreign Affairs. 2015. "Aussen- und Europapolitischer Bericht 2015." p.324. ხელმისაწვდომია: 

https://www.bmeia.gv.at/das-ministerium/aussen-und-europapolitischer-bericht/ 
17 იხ: http://wko.at/statistik/laenderprofile/lp-georgien.pdf 
18 იხ: http://www.entwicklung.at/en/countries/black-sea-region-south-caucasus/georgia/ 

https://kurier.at/politik/ausland/kurz-oestliche-partnerschaft-ueberarbeiten/84.445.004
https://www.bmeia.gv.at/das-ministerium/aussen-und-europapolitischer-bericht/
http://wko.at/statistik/laenderprofile/lp-georgien.pdf
http://www.entwicklung.at/en/countries/black-sea-region-south-caucasus/georgia/
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შიდა პოლიტიკა — განგრძობითობა თუ ცვლილებები ავსტრიის საგარეო 

პოლიტიკაში? 

როდესაც ავსტრიის საგარეო პოლიტიკის სამომავლო პრიორიტეტებზეა საუბარი, 

განსაკუთრებული ყურადღება შიდა პოლიტიკას, კერძოდ კი, მემარჯვენე პოპულისტური და 

ევროსკეპტიკოსი აქტორების ზრდას უნდა მიექცეს. მაგალითად, „ავსტრიის თავისუფლების 

პარტია“ (FPÖ) ზოგჯერ ქსენოფობიური, კონსერვატიული ღირებულებების წამახალისებელი 

და ევროკავშირის მიმართ ძალზე კრიტიკულია. არსებობს ეჭვი, რომ ასეთ აქტორებს მხარს 

უჭერს მოსკოვი და რომ მათ ევროპული ინტეგრაციის შესასუსტებლად იყენებს. მართლაც, 

უკანასკნელ პერიოდში „ავსტრიის თავისუფლების პარტიამ“ რუსეთის მმართველ 

პარტიასთან − „ერთიანი რუსეთი“ თანამშრომლობის ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი. 19 

თუმცა, ამ ორ პარტიას შორის არსებით თანამშრომლობაზე რაიმე ანგარიში, სხვა შიდა 

აქტორების ფინანსური მხარდაჭერა ან მოსკოვის მხრიდან შიდა პოლიტიკაზე გავლენის 

მოხდენის შემდგომი მცდელობები არ ყოფილა. 

2017 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, „ავსტრიის სახალხო პარტიის“ (ÖVP) 

„ავსტრიის თავისუფლების პარტიასთან“ ერთად კოალიციაში შესვლამ შედარებით მეტი 

ევროკსკეპტიკური ხედვა შეიტანა მთავრობაში. მიუხედავად ამისა, ავსტრიის საგარეო 

პოლიტიკაში რაიმე რადიკალური ცვლილება მოსალოდნელი არ არის. კოალიციის 

შესაქმნელად წარმოებულ მოლაპარაკებებში ტრადიციულად პროევროპულმა ÖVP-მ FPÖ-ის 

ძლიერი ევროსკეპტიციზმი წარმატებით შეაკავა. აგრეთვე, არჩევნების შემდეგ საგარეო 

საქმეთა ყოფილი მინისტრი სებასტიან კურცი გახდა კანცლერი და შესაბამისად, მისი 

ზოგიერთი საგარეო პოლიტიკური პასუხისმგებლობა შენარჩუნდა, განსაკუთრებით ისინი, 

რომლებიც ევროკავშირის დღის წესრიგს უკავშირდება. მიუხედავად იმისა, რომ ავსტრიის 

სამთავრობო პროგრამაში (2017-2022) აღმოსავლეთ პარტნიორობა, არ არის მოხსენიებული, 

იგი უკრაინის კრიზისის შემდეგ, დასავლეთსა და რუსეთს შორის დაძაბულობის 

შემსუბუქების მნიშვნელობას უსვამს ხაზს. აგრეთვე, აღნიშნული პროგრამა დასავლეთ 

ბალკანეთით ევროკავშირის გაფართოების (კანდიდატი ქვეყნის ინდივიდუალური 

პროგრესის საფუძველზე) ერთგული რჩება და თურქეთთან გაფართოებაზე 

მოლაპარაკებების შეწყვეტის მხარდაჭერას აგრძელებს, იქ მიმდინარე პოლიტიკური 

მოვლენების გამო. მანამ, სანამ ახლანდელი კოალიცია ძალაუფლების სათავეში დარჩება, 

საგარეო პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ბიზნეს ინტერესები 

მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს, რადგან „ფედერალური სავაჭრო პალატა“ (WKO) „ავსტრიის 

სახალხო პარტიაში“ ძლიერ გავლენას ფლობს.     

იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა ავსტრიის საჯარო 

დებატებში განხილვის საგანს იშვითად წარმოადგენს, არსებობს რისკი, რომ ევროკავშირის 

საგარეო ქმედებები უნებლიეთ ზოგად ევროსკეპტიციზმს შეერწყას. ამის მაგალითია 

                                                             
19იხ: https://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5136136/FPOe-schliesst-FuenfJahresVertrag-mit-KremlPartei 

https://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5136136/FPOe-schliesst-FuenfJahresVertrag-mit-KremlPartei
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ნიდერლანდები, სადაც თავდაპირველად, მთავრობამ უარი თქვა ევროკავშირ-უკრაინის 

„ასოცირების შესახებ შეთანხმების“ რატიფიცირებაზე ევროსკეპტიკოსი პოლიტიკური 

აქტორებიდან მომდინარე შიდა წნეხის გამო. ამ თვალსაზრისით, არსებობს რისკი, რომ 

შესაძლოა, გაზრდილმა ევროსკეპტიციზმმა ევროკავშირში სამეზობლო პოლიტიკის მიმართ 

ავსტრიის პოზიციაზე იქონიოს გავლენა. 

 

დასკვნა და რეკომენდაციები  

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები ავსტრიის შიდა დისკურსში განიხილებიან ან როგორც 

სავაჭრო პარტნიორები, რომელთა პოტენციალიც გამოყენებული უნდა იქნას ან, როგორც 

ქვეყნები, რომლებიც გეოპოლიტიკურ არასტაბილურობას და რუსეთის მხრიდან აგრესიულ 

ქმედებებს განიცდიან. აღმოსავლეთ პარტნიორობისა და საქართველოს მიმართ ავსტრიის 

მიდგომის განსაზღვრაში სამი, ერთმანეთთან მჭიდროდ დაკაშირებული ფაქტორი თამაშობს 

დიდ როლს: ავსტრიის მიერ საკუთარი თავის აღქმა, როგორც დასავლეთსა და რუსეთს შორის 

‘მედიატორი’ და მისივე ნეიტრალიტეტიდან გამომდინარე შედარებით პოზიტიური 

გამოცდილების არსებობა; ბიზნეს ინტერესები რეგიონში, რომელიც სამხრეთ-აღმოსავლეთ 

ევროპიდან რუსეთამდე ვრცელდება; და შიდა პოლიტიკური სიტუაცია, რომელიც უფრო 

მეტად სავარაუდოა, რომ ამჟამად არსებულ პოზიციას გააძლიერებს, ვიდრე შეცვლის მას. 

ამგვარად, ავსტრია საქართველოს ევროპული მისწრაფებისთვის არც მოწინავე 

მხარდამჭერად და არც მის ხელისშემშლელად შეგვიძლია მივიჩნიოთ. თუმცა, ავსტრიის 

პოზიცია გეოპოლიტიკური ძალების ბრძოლის საწინააღმდეგოა, რაც იმას ნიშნავს, რომ 

ავსტრიის მხრიდან შემდგომი ინტეგრაციისადმი მხარდაჭერა აღმოსავლეთ ევროპასა და 

ევრაზიაში რეგიონულ სტაბილურობას უკავშირდება, რაც მას საშუალებას მისცემს, რომ  

რეგიონში საკუთარ ეკონომიკურ ინტერესებს მიჰყვეს. 

ავსტრიული პერსპექტივიდან, საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესისთვის სასურველი 

იქნებოდა, თუკი საქართველო გააძლიერებდა თანამშრომლობას აღმოსავლეთ 

პარტნიორობის ასოცირებულ სახელმწიფოებთან (უკრაინა, მოლდოვა და სომხეთი) 

იმისათვის, რომ აღმოსავლეთ-დასავლეთ დაყოფის პრობლემის თანარეგიონული 

გადაწყვეტა მოხერხდეს. რადგან, წევრობის პერსპექტივის მინიჭება უახლოეს მომავალში 

ნაკლებ სავარაუდოა, საქართველოს მთავრობა უფრო მეტად უნდა ორიენტირდეს 

ევროკავშირთან თანამშრომლობის ალტერნატიულ ჩარჩოებზე და ისეთ საკითხებზე, 

რომლებიც წევრობას პირდაპირ არ უკავშირდება. ამავე დროს, საქართველოს შეუძლია 

ორვექტორიანი საგარეო პოლიტიკიდან (ევროკავშირი და რუსეთი) პოტენციური სარგებლი 

მიიღოს. მიუხედავად იმისა, რომ კონტექსტუალური თვალსაზრისით განსხვავება არსებობს, 

ავსტრიის შემთხვევა აჩვენებს, რომ რუსეთთან პრაგმატული ეკონომიკური ურთიერთობები 

მტკიცედ ფესვგადგმულ ევროპულ იდენტობასთან წინააღმდეგობაში არ მოდის. 
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საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი (GIP) არის 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. 

 

დოკუმენტის ციტირების წესი:  

იოჰან ვოლფშვენგერი. „საქართველო ევროპულ დისკურსში: ავსტრიული პერსპექტივა“, პოლიტიკის 

ნარკვევი #27, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, მაისი 2018. 
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