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აშშ-ს საგარეო პოლიტიკა გარდამავალ ეტაპზე: რას უნდა 

ველოდეთ ბაიდენის ადმინისტრაციისგან?  
 

 
ნინო სამხარაძე1 

 
 
2020 წლის დრამატული საპრეზიდენტო არჩევნები აშშ-ში, საბოლოოდ, ჯოზეფ ბაიდენის 
მიერ დონალდ ტრამპის დამარცხებით დასრულდა. ახალი ადმინისტრაცია ახალ 
გარემოებებს ნიშნავს როგორც, ზოგადად, აშშ-ს საგარეო პოლიტიკისთვის, ისე 
კონკრეტულად საქართველოსთვისაც. წარმოდგენილი პოლიტიკის მემორანდუმი აქცენტს 
აკეთებს ტრადიციული ალიანსების აღდგენაზე, აშშ-ს მიღმა დემოკრატიული 
ღირებულებების ინტენსიურ გავრცელებაზე და ბაიდენის მოსალოდნელ ხისტ მიდგომაზე 
რუსეთის მიმართ. ყველა ჩამოთვლილი ასპექტი, შეიძლება, გავლენისმომხდენ ფაქტორად 
მივიჩნიოთ თბილისსა და ვაშინგტონს შორის სტრატეგიული ურთიერთობებისთვის. 
 
ბაიდენის „ამერიკის დაბრუნების“ (“America Back”) გეგმამ (Biden 2020; Manson and Weaver 
2020), შესაძლოა, გახსნას ახალი შესაძლებლობები აშშ-ს ისეთი პატარა სტრატეგიული 
პარტნიორებისთვის, როგორიცაა საქართველო. დაზიანებული ტრანსატლანტიკური 
ურთიერთობების აღდგენა თბილისს შესაბამის სტაბილურობას მოუტანს იმისთვის, რომ 
თავისი წვლილის შეტანა დასავლურ უსაფრთხოების დღის წესრიგში შეუფერხებლად 
გააგრძელოს. გარდა ამისა, საქართველოს შეუძლია, ისარგებლოს ბაიდენის ადმინისტრაციის 
ახალი გეგმით, რომელიც აშშ-ს საზღვრებს მიღმა დემოკრატიის გავრცელების გააქტიურებას 
ეხება, რაც, დიდი შანსია, გახდეს წინაპირობა კიდევ უფრო გაღრმავებული 
თანამშომლობისთვის კონკრეტულად დემოკრატიზაციის კონტექსტში (Biden 2020). და 
ბოლოს, ბაიდენის ბოლოდროინდელი კონფრონტაციული პოზიციის გათვალისწინებით, 
რომელსაც ის პერიოდულად კრემლის მიმართ აფიქსირებს, საქართველოს შეუძლია კიდევ 
უფრო წინ წამოწიოს თავისი, როგორც სანდო პარტნიორის როლი რუსეთის საზღვარზე, რაც, 
თავის მხრივ, შეიძლება გახდეს ორ სახელმწიფოს შორის გაღმავებული თანამშრომლობის 
საფუძველი  უსაფრთხოების და თავდაცვის სფეროებში. 
 

 
1 საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის (GIP) უმცროსი ანალიტიკოსი 
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ტრადიციული ალიანსების აღდგენა 
 

ტრამპის დღის წესრიგმა, რომელიც განისაზღვრა დევიზით „ამერიკა უპირველეს ყოვლისა“, 
შესამჩნევად დააზიანა ქვეყნის ტრადიციული პარტნიორობები. წნეხი ნატოს წევრ ქვეყნებზე, 
გაეზარდათ თავდაცვის ხარჯები, ჯერ კიდევ ობამას ადმინისტრაციის დროს დაიწყო 
(McCaskill 2016; Biden 2020), თუმცა, ტრამპის დროს კიდევ უფრო გაძლიერდა (Haltiwanger 
2019). გარდა ამისა, დაძაბულმა ურთიერთობებმა ევროკავშირის წამყვან წევრ ქვეყნებთან 
დააზიანა აშშ-ს საერთაშორისო სანდოობაც. 2017 წელს, ტრამპის არჩევიდან მოკლე ხანში, 
გერმანიის კანცლერმა, ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ „ევროპას აღარ შეუძლია ენდოს აშშ-
ს“ და დიდი შვიდეულის სამიტი იმედგაცრუებით შეაფასა, როგორც „ექვსი ერთის 
წინააღმდეგ“ (DW 2017). ორი წლის შემდეგ, საფრანგეთის პრეზიდენტმა, ემანუელ მაკრონმა 
გააფრთხილა ევროპული ქვეყნები, რომ მათ „აღარ შეუძლიათ ენდონ ამერიკას, როცა საქმე 
ნატოს მოკავშირეების დაცვას ეხება“ (The Economist 2019). ტრამპმა დატოვა მნიშვნელოვანი 
გლობალური მოლაპარაკებები და თანამშრომლობები, როგორიცაა ირანის შეთანხმება i და 
პარიზის ხელშეკრულება კლიმატის ცვლილების შესახებii (რის შედეგაც აშშ გახდა პირველი 
ქვეყანა, რომელმაც ეს შეთანხმება უარყო) (Hathaway 2020). ამგვარად, ახალ პრეზიდენტს 
ევროპელ მოკავშირეებს შორის ბოლო წლებში ვაშინგტონის მიმართ წარმოქმნილ ღრმა 
უნდობლობასთან გამკლავება მოუწევს (Nye 2020). 
 
ბაიდენი, რომელიც თავის წინამორბედს ქვეყნის ტრადიციული პარტნიორების „ღალატის, 
მათთვის ძირის გამოთხრის და, ზოგიერთ შემთხვევაში, მიტოვებისთვის“ ხშირად 
აკრიტიკებს, „აშშ-ს მოკავშირეების ერთიანი ფრონტის“ რეაბილიტაციას თავისი 
პრეზიდენტობის ერთ-ერთ ყველაზე პრიორიტეტულ დანიშნულებად მიიჩნევს (Biden 2020). 
ნატოში აშშ-ს ლიდერობის ხელახალი გამყარება და ევროკავშირთან თანამშრომლობაზე 
დაფუძნებული კომუნიკაციის აღდგენა მის საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიაში 
მნიშვნელოვანი ადგილს იკავებს. ახალმა პრეზიდენტმა ისიც დააანონსა, რომ ის 
მასპინძლობას გაუწევს ნატოს ლიდერების შეხვედრას, რათა „ცხადი გახადოს, რომ აშშ 
დაბრუნდა“ (Roache 2020). შესაბამისად, მოსალოდნელია, რომ ვაშინგტონი შედარებით 
კონსტრუქციულ პოზიციას აირჩევს ევროპელ პარტნიორებთან მოლაპარაკებების მაგიდაზე, 
რადგან ბაიდენისთვის „აშშ-ს წვლილი არის არა ტრანზაქციული, არამედ საკუთარი 
ინტერესების დაცვის საკითხი“ (Biden 2020). ახალი ადმინისტრაციის ეს მიდგომა კვლავ 
დადასტურდა, როცა ბაიდენმა სახელმწიფო მდივნის პოზიციაზე ენტონი ბლინკენი 
წარადგინა და მას „გლობალური ალიანსების მცველი“ უწოდა (Jakes et al. 2020). ახალი 
პრეზიდენტის ამგვარ დამოკიდებულებას, სავარაუდოდ, სწრაფი და სასარგებლო ეფექტი 
ექნება ვაშინგტონის რბილი ძალის გააქტიურებაზე, რაც აშშ-ს და ევროკავშირს 
შესაძლებლობას მისცემს, პოლიტიკური და სტრატეგიული თანამშრომლობის ტრამპამდელ 
მდგომარეობას მიუახლოვდნენ (Nye 2020). 
 
იმ კონტექსტში, რომ ბაიდენის რიტორიკა, დიდწილად, ორიენტირებულია საერთაშორისო 
არენაზე უსაფრთხოების სფეროში აშშ-ს ძველი პასუხისმგებლობების აღდგენაზე, 
საქართველო, შესაძლოა, კიდევ უფრო მომგებიან პოზიციაში აღმოჩნდეს. თუ ტრამპის 
ადმინისტრაციის ქვეშ ტრანსატლანტიკური უთანხმოებები საქართველოს ტრადიციულ 
სტრატეგიულ როლს შედარებით მოწყვლადს ხდიდა (Kakachia et al.2020),  ბაიდენის 
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ალიანსების აღდგენაზე ფოკუსირებულმა მიდგომამ, დიდი შანსია, თბილისისთვის 
სტაბილური გარემო დააბრუნოს დასავლური უსაფრთხოების ჩამოყალიბებული და 
პროგნოზირებადი ხედვის ფორმირების გზით. აშშ-სა და ევროკავშირს შორის შეთანხმებული 
ტრანსატლანტიკური უსაფრთხოების სტრატეგია შექმნის უფრო ძლიერ, სანდო და 
სტაბილურ პარტნიორულ ატმოსფეროს, რაც საქართველოს საშუალებას მისცემს, მშვიდად 
განაგრძოს დასავლურ პოლიტკურ და უსაფრთოხების დღის წესრიგში თავისი წვლილის 
შეტანა. უფრო მეტიც, მას შეუძლია ამგვარი ატმოსფერო გამოიყენოს იმისთვის, რომ 
მოიპოვოს ბევრად უფრო კონსოლიდირებული მხარდაჭერა დასავლეთისგან ევროკავშირის 
წევრობისთვის ოფიციალური განაცხადის გაკეთებისას 2024 წლისთვის, როგორც ეს 
თბილისში იგეგმება (Botchorishvili 2020).  
 

აქცენტი დემოკრატიის წახალისებაზე 
 

გლობალური მასშტაბით დემოკრატიის გავრცელების მხარდაჭერა მუდმივად იყო 
მნიშვნელოვანი და გრძელვადიანი სტრატეგია აშშ-ს სხვადასხვა ადმინისტრაციის 
პირობებში და ეს საკითხი ბაიდენის პრიორიტეტებს შორისაც რჩება. მისი სიტყვებით, „დღეს 
დემოკრატია იმაზე დიდი წნეხის ქვეშ არის, ვიდრე ოდესმე 1930-იანი წლების შემდეგ“ (Biden 
2020). უნგრეთის და პოლონეთის სათავეში მყოფი მემარჯვენე პოპულისტური ლიდერები 
ავტორიტარიზმის მახასიათებლებით გამოირჩევიან. ამავდროულად, ბაიდენის ინტერესის 
საგანია, ასევე, თურქეთი, რომელიც, ბოლო ხანებში, შესამჩნევ დემოკრატიულ უკუსვლას 
განიცდის. აშშ-ს ახალ პრეზიდენტს რეჯეფ თაიფ ერდოღანი „ავტოკრატად“ მიაჩნია. 
არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე მან ისიც განაცხადა, რომ „აშშ ახლა უნდა მუშაობდეს ძალიან 
განსხვავებულ მიდგომაზე [ერდოღანთან] მიმართებით და ნათლად უნდა გამოხატავდეს 
ოპოზიციური ლიდერების მხარდაჭერას“ (The New York Times 2020).  ამის გარდა, მთიანი 
ყარაბაღის კონფლიქტის შედეგად სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მიღებულმა 
გეოპოლიტიკურმა ცვლილებებმა საქართველოს ორი მეზობელი ქვეყანა არადემოკრატიული 
განვითარების მიმართ მოწყვლად აქტორებად აქცია. რეფორმების ინიციატორი გუნდის 
ხელმძღვანელი, ნიკოლ ფაშინიანი, უკიდურესად არაპოპულარული ფიგურა გახდა 
სომხებისთვის ყარაბაღის კონფლიქტის შემდეგ ტერიტორიების დაკარგვის შედეგად 
(Aljazeera 2020; Lebanidze 2020). პარალელურად, ილჰამ ალიევმა, რომლის აზერბაიჯანიც, 
როგორც წესი, „არათავისუფალ“ ქვეყნებს შორის მოიაზრება (Freedom House 2020),  
მნიშვნელოვნად გააძლიერა თავისი პოზიცია აზერბაიჯანელი ხალხის თვალში ყარაბაღის 
ომში წარმატების შედეგად. ეს მოცემულობა საქართველოს აქცევს რეგიონის ერთადერთ 
მოთამაშედ, რომელიც ინარჩუნებს შესაძლებლობებს და სწრაფვას დემოკრატიზაციის 
სტაბილური პროცესის გასაგრძელებლად.  
 
ამგვარად, ბაიდენის გეგმაა, ინტენსიურად დაკავდეს „გასაჭირში მყოფი დემოკრატიების“ 
საკითხით ევროპაში და მის მიღმა. ამ გეგმის განხორციელების შედეგად, შესაძლოა, კიდევ 
უფრო აქტიურად მოექცეს თბილისი აშშ-ს ყურადღების ქვეშ. ახალი პრეზიდენტის ამ 
მიდგომამ, რომელსაც ის ბოლო წლების განმავლობაში ხშირად აფიქსირებდა, დიდი შანსია, 
გახსნას საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი შესაძლებლობები, რათა მან შეძლოს საკუთარი 
თავის პოზიციონირება „დემოკრატიების ალიანსის“ ღირსეული წევრის სახით (Biden 2018). 
თბილისს აქვს შანსი, აქტიურად და დადებითად წარმოაჩინოს თავი ბაიდენის მიერ 
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წარმოებული დემოკრატიის გავრცელების კამპანიის კონტექსტში (Biden 2020), რადგან 
ბაიდენი, უკრაინასთან და მოლდოვასთან ერთად, საქართველოს აღიქვამს, როგორც 
„თავისუფლების ფრონტზე მებრძოლ ერს“ (Biden 2018). 
 
ამ კონტექსტში, თბილისის დავალებაა, რომ კიდევ უფრო ინტენსიური გახადოს 
დემოკრატიული განვითარება და აჩვენოს თავსისი სწრაფვა შიდა ინსტიტუტების 
გაძლიერებისკენ. თუ ბაიდენის გეგმა, აქტიურად მიაქციოს ყურადღება არასტაბილურ 
დემოკრატიებს, დაემთხვევა თბილისის გაძლიერებულ მცდელობებს დემოკრატიზაციის 
მიმართულებით, შედეგად მივიღებთ საქართველო-აშშ-ს აქტიურ სტრატეგიულ 
პარტნიორობას ამ კონკრეტული მიმართულებით. ამასთან, ღირებულებებზე დაფუძნებული 
გაღრმავებული საგარეო ურთიერთობები აშშ-სთან მნიშვნელოვნად დაეხმარება თბილისს 
ევროკავშირში გაწევრებისთვის ოფიციალური განაცხადის გაკეთების დროს 2024 წელს 
(Botchorishvili 2020). 
 

როგორ ხედავს ბაიდენი რუსეთს? 
 

არშემდგარი „გადატვირთვის“ პოლიტიკის მეხსიერებით აღჭურვილოი ბაიდენი, ბოლო 
წლების განმავლობაში, პუტინის მიმართ კონფრონტაციულ ტონს ინარჩუნებს. მან ჯერ კიდევ 
ვიცე პრეზიდენტის რანგში გამოსცადა „გადატვირთვის“ წარუმატებლობა, განსაკუთრებით, 
პუტინის მხრიდან გადადგმული ისეთი დამაზიანებელი  ნაბიჯების შემდეგ, როგორიცაა 
ყირიმის ანექსია და აშშ-ს 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩარევა. ბაიდენის აზრით, 
ვაშინგტონმა უნდა გააგრძელოს რუსეთის შეკავების პოლიტიკის განხორციელება (Biden 
2016), რადგან ის „უდიდესი გლობალური საფრთხეა“ აშშ-სთვის, როგორც მან განაცხადა 
ბოლო არჩევნებამდე ცოტა ხნით ადრე (Reuters 2020). გარდა ამისა, ახალი პრეზიდენტი, 
განსხვავებით ტრამპისგან, არც რუსი კოლეგის მიმართ პირადი სიმპათიებით გამოირჩევა. 
2011 წელს, მოსკოვში ვიზიტისას მაშინდელმა ვიცე პრეზიდენტმა ბაიდენმა პუტინს 
„უსულო“ უწოდა, ხოლო მისი მთავრობა „პარანოიდულად“ მოიხსენია 2020 წელს ალექსეი 
ნავალნის მოწამვლის შემთხვევის შემდეგ (Mirovalev 2020). ეს რიტორიკა, სავარაუდოდ, 
მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს ორ ქვეყანას შორის ატმოსფეროს ფორმირებაზე აშშ-ს 46-ე 
პრეზიდენტის ინაუგურაციის შემდეგ. 
 
ამავდროულად, ბაიდენის ადმინისტრაციისთვის რუსეთთან ურთიერთობების დაგეგმვისას 
პრიორიტეტი იქნება გარკვეული გეოპოლიტიკური და ეროვნული ინტერესები. 
ჩრდილოეთის ნაკადი 2-ის დასრულების შედეგად ევროპის რუსეთზე ენერგო-
დამოკიდებულების ზრდა აშშ-სთვის მნიშვნელოვან გეოპოლიტიკურ პრობლემას 
წარმოადგენს. ბაიდენმა გაზსადენი უკვე მოიხსენია, როგორც „ცუდი შეთანხმება 
ევროპისთვის“ (Reuters 2016) და ის მუდმივად ადასტურებს, რომ პროექტის წინააღმდეგ 
დაწესებული სანქციების გამკაცრების მომხრეა (Gugarats 2021). რუსეთიდან მომავალი კიბერ-
საფრთხე არის კიდევ ერთი ფაქტორი, რომელიც კიდევ უფრო აქტუალური გახდა ბაიდენის 
ინაუგურაციამდე რამდენიმე კვირით ადრე. 2020 წლის დეკემბერში, მაშინ, როცა ჯერ კიდევ 
არჩეული პრეზიდენტი თეთრ სახლში შესასვლელად ემზადებოდა, აშშ-ს ხაზინისა და 
ვაჭრობის დეპარტამენტებზე, სავარაუდოდ, „რუსეთის სახელმწიფოს დაკვეთით“, კიბერ-
თავდასხმა განხორციელდა, რამაც არაერთი ფედერალური ინსტიტუტი დააზიანა (Sanger 
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2020). პრეზიდენტ ტრამპისგან განსხვავებით, არჩეულმა პრეზიდენტმა ბაიდენმა საჯაროდ 
დააფიქსირა, რომ ის აპირებს დაუპირისპირდეს მოსკოვიდან მომდინარე კიბერ-შეტევებს და, 
რომ ის „უზრუნველყოფს შესაბამის ზომებს მათ წინააღმდეგ, ვინც ამ თავდასხმებზეა 
პასუხისმგებელი“ (Vinograd 2020).   
 
უკრაინის გვერდით, რომელიც ენერგო-ტრანზიტორის ფუნქციის დაკარგვის საფრთხის 
წინაშე დგას, თბილისს შეუძლია საკუთარი თავის, როგორც ენერგო-სატრანსპორტო 
კორიდორის თვალსაზრისით სტაბილური მოკავშირის, აქტიურად წარმოჩენა. 
ამავდროულად, საქართველო იდგა და დღესაც დგას რუსეთიდან მომდინარე კიბერ-
გამოწვევების საფრთხის წინაშე. ეს საფრთხეები, შესაძლოა, გახდეს საფუძველი იმისთვის, 
რომ თბილისმა ვაშინგტონთან გაღრმავებული თანამშრომლობის ახალი საერთო წერტილები  
იპოვნოს.  
 

სტრატეგიული პარტნიორობა და მოლოდინები თბილისში 
 

არაერთი ადმინისტრაციის პირობებში, საქართველო ყოველთვის ცდილობს, თავისი ადგილი  
დაიკავოს აშშ-ს თავდაცვის და უსაფრთხოების დღის წესრიგში. 2009 წელს, თბილისში 
ვიზიტის დროს, მაშინდელმა ვიცე პრეზიდენტმა ბაიდენმა თქვა: „არსებობს გარკვეული 
წუხილები, რომ ჩვენი რუსეთთან ურთიერთობების გადატვირთვის მცდელობა მოხდება 
საქართველოს ხარჯზე. ნება მომეცით, ხაზი გავუსვა: ეს ასე არ არის, არ იქნება და არც 
შეიძლება იყოს“ (Antidze & Robinson 2009). გადატვირთვის ღილაკზე თითის დაჭერიდან 
მალევე ბაიდენმა კვლავ დაადასტურა აშშ-ის ენთუზიაზმი საქართველოს და უკრაინის 
ნატოში გაწევრების თვალსაზრისით (Barry 2009), რაც ორივე სახელმწიფოსთვის 
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული უპირველესი პრიორიტეტია. დღემდე არც 
საქართველოს და არც უკრაინას მნიშვნელოვანი წინსვლა არ ჰქონიათ ამ მიზნის მიღწევის 
გზაზე. თუმცა, საქართველოს უსაფრთოხების პოლიტიკაში აშშ-სთან ინტენსიური სამხედრო 
თანამშრომლობა კვლავ მნიშვნელოვან ასპექტად რჩება.  
 
2020 წლის ნოემბერში ქართველი ექსპერტების და ყოფილი თანამდებობის პირების ჯგუფმა 
ოფიციალური განცხადებით მიმართა თბილისში ოფიციალური ვიზიტით მყოფ სახელმწიფო 
მდივანს მაიკ პომპეოს. მიმართვაში მისი ხელმომწერები აშშ-ს სთავაზობდნენ ამერიკული 
ბაზების მუდმივ განთავსებას საქართველოში (New Europe 2020). თუმცა, ვაშინგტონის 
მხრიდან აშშ-ს სამხედრო ძალების საქართველოს ტერიტორიაზე მუდმივი სახით განთავსება 
უახლოეს მომავალში ნაკლებად მოსალოდნელია. თუმცა, თბილისს შეუძლია, აქტიურად 
იმუშაოს ქვეყანაში უკვე არსებული ამერიკული ფინანსური და ადამიანური რესურსის 
მაქსიმალურად ეფექტიან და სტრატეგიულ გადანაწილებაზე (ჩხიკვაძე 2020).  
 
ბოლო ხანებში გაზრდილი ამერიკული დაფინანსება და გააქტიურებული სამხედრო ვაჭრობა 
მიუთითებს საქართველოს სტრატეგიულ და გეოპოლიტიკურ მნიშვნელობაზე (Kogan 2020). 
2016 წელს, ობამას ადმინისტრაციის პირობებში, ხელი მოეწერა თავდაცვისა და 
უსაფრთხოების სფეროში პარნტიორობის გაღრმავების მემორანდუმს, რომელმაც კიდევ 
უფრო ინტენსიური გახადა აშშ-ს სამხედრო დახმარება საქართველოსთვის შემდეგი სამი 
წლის განმავლობაში (Kogan 2020). თბილისს შეუძლია სარგებლის ძიება ამ არსებული 
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რესურსების ეფექტიანად გადანაწილების გზით იმ ფონზე, რომ ნაკლებად უნდა გვქონდეს 
მნიშვნელოვანი სამხედრო წარმომადგენლობის ზრდის იმედი საქართველოში. 
საქართველოს სამხედრო შესაძლებლობების თანდათანობითი განვითარება, საქართველოში 
დაგეგმილი სამხედრო წვრთნების სტაბილურად გაგრძელება და თავდაცვის სფეროში 
რეფორმების დაჩქარება უნდა გახდეს შედეგიანი წინსვლის საფუძველი თბილისსა და 
ვაშინგტონს შორის სტრატეგიულ ურთიერთობებში. 
 

შეჯამება: საქართველო ბაიდენის პრეზიდენტობის დროს 
 

ჯო ბაიდენი, თავის წინამორბედთან შედარებით, პროგნოზირებადი და გამოცდილი 
დიპლომატია. მისი განზრახვა, რომ გაააქტიუროს აშშ-ს, როგორც სტაბილური 
საერთაშორისო პარტნიორის როლი, აჩენს ახალ შესაძლებლობებს უფრო პატარა 
ქვეყნებისთვის, როგორიცაა საქართველო, რომ მეტი მნიშვნელობა შეიძინონ ვაშინგტონის 
განახლებულ გეოპოლიტიკურ გეგმებში. ბაიდენი მოტივირებულია, რომ აშშ დააბრუნოს 
ნატოს ლიდერის და ევროკავშირის სანდო პარტნიორის პოზიციებზე. რადგან 
საქართველოსთვის პრიორიტეტია პრო-დასავლური საგარეო პოლიტიკა, ასეთი განვითარება 
თბილისისთვის სასიკეთო უნდა იყოს. გარდა ამისა, ახალი პრეზიდენტის ამბიცია, მეტად 
ჩაერთოს გარდამავალი დემოკრატიების გაძლიერებაში, ქმნის სივრცეს გაღრმავებული 
თანამშრომლობისთვის და აძლევს თბილისს შანსს, რომ დაიმკვიდროს ადგილი 
„ახალგაზრდა დემოკრატიების“ გუნდში. და ბოლოს, ბაიდენის რიტორიკა რუსეთის მიმართ 
მიუთითებს იმაზე, რომ ორ ქვყანას შორის ურთიერთობები ადვილი არ იქნება და 
დაპირისპირების არაერთი საგანი წამოიწევა წინ. აშშ-რუსეთის ამგვარი ინტერაქცია, 
შესაძლოა, გახდეს საქართველოსა და აშშ-ს შორის კიდევ უფრო ინტენსიური 
ურთიერთობების საფუძველი და შედეგად, უფრო გააქტიურდეს სამხედრო 
თანამშრომლობა, გაუმჯობესდეს ლოჯისტიკური რესურსები და გაიზარდოს საქართველოს 
ეროვნული უსაფრთხოების შესაძლებლობები.  
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i ერთობლივი კომპლექსური სამოქმედო გეგმა - JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) ცნობილია, 
როგორც ირანის შეთანხმება. ხელი მოეწერა 2015 წელს აშშ-ს, რუსეთის, ჩინეთის, საფრანგეთის, დიდი 
ბრიტანეთის, გერმანიის და ირანის მიერ. ტრამპის ადმინისტრაციამ 2018 წელს გადაწყვიტა 
შეთანხმების დატოვება. სამივე ევროპული ქვეყანა - საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი და გერმანია - 
მუდმივად აფიქსირებენ თავიანთ სურვილს, შეინარჩუნონ შეთანხმება.  
ii პარიზის ხელშეკრულება კლიმატის ცვლილების შესახებ ანუ პარიზის შეთანხმება შეიქმნა 2015 წელს 
და ძალაში შევიდა 2016 წელს. 2019 წელს დონალდ ტრამპმა ოფიციალურად განაცხადა, რომ 
ხელშეკრულებიდან გასვლას აპირებს. 12 თვით ადრე გაფრთხილების ვალდებულების პრინციპის 
გამო აშშ-მ შეთანხმება ფაქტობრივად 2020 წლის ნოემბერში დატოვა. 
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დემოკრატიული ინსტიტუტების ორგანიზაციული საფუძვლების გაძლიერებას და ეფექტური მმართველობის 
პრინციპების განვითარებას პოლიტიკური კვლევისა და ადვოკატირების გზით. 

 
დოკუმენტის ციტირების წესი: 
 
ნინო სამხარაძე, “აშშ-ს საგარეო პოლიტიკა გარდამავალ ეტაპზე: რას უნდა ველოდეთ ბაიდენის 
ადმინისტრაციისგან? “, პოლიტიკის მემორანდუმი #40, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, იანვარი 2021. 
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