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საქართველოს ევროპული პერსპექტივა 
ინტერვიუ ექსპერტთან - პროფესორ ტანია ბიორზელთან 

ინტერვიუს უძღვება შოთა კაკაბაძე, პოლიტიკის უმცროსი ანალიტიკოსი, GIP 

 
 

“ვფიქრობ, ქართულმა საზოგადოებამ, ვგულისხმობ ქართულმა საზოგადოებამ და არა პოლიტიკოსებმა, 
უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. შეუძლებელია ყველა სასურველი შედეგის ერთად მიღება. თუ გსურს, 

იყო ევროპის და ევროკავშირის ნაწილი, უნდა მიიღო ევროპული ფასეულობებიც” 
 

 
 
პროფესორი, დოქტორი ტანია ა. ბიორზელი პოლიტიკურ მეცნიერებათა პროფესორი და ბერლინის 
თავისუფალი უნივერსიტეტის, ოტო სუჰრის პოლიტიკურ მეცნიერებათა ინსტიტუტის ევროპული 
ინტეგრაციის მიმართულების ხელმძღვანელია.   დოქტორი ბიორზელი ხელმძღვანელობს: Cluster of 
Excellence “Contestations of the Liberal Script”; Jean Monnet Center of Excellence “Europe and its Citizens”. მისი 
კვლევის ძირითადი მიმართულებაა ევროპეიზაციით გამოწვეული მართვასა და ინსტიტუციურ 
ცვლილებებთან დაკავშირებული საკითხები, ასევე, ევროპული ფასეულობებისა და პოლიტიკის 
გავრცელება ევროკავშირს მიღმა. მისი ბოლოდროინდელი პუბლიკაციებია: The Oxford Handbook of 
Comparative Regionalism (Oxford University Press 2016, თომა რისეს თანადერაქტორობით), The Oxford 
Handbook of Governance and Areas of Limited Statehood (Oxford University Press 2018, თომას რისესა და ანკე 
დრაუდეს თანარედაქტორობით), Governance under Anarchy. Effective and Legitimate in Areas of Limited 
Statehood, თომას რისესთან ერთად (Cambridge University Press, პუბლიკაცია მზადების პროცესშია) და The 
Politics of Non-Compliance in the European Union (Cornell University Press). 
 
დოქტორმა ბიორზელმა პატივი დაგვდო და შემოგვიერთდა ონლაინ დისკუსიაში. პროფესორმა გვიპასუხა 
კითხვებზე საქართველოს ევროპული პერსპექტივის, ქვეყნის ევროპეიზაციის გზაზე მთავარი 
დაბრკოლებების, მიმდინარე მოვლენებისა და მათი გავლენის შესახებ.  
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GIP: პროფესორო ბიორზელ, საქართველოს 
მთავრობის დაპირებით, 2024 წელს 
ევროკავშირის წევრობის შესახებ განაცხადს 
გააკეთებს. როგორ შეაფასებდით მთავრობის ამ 
დაპირებას? თქვენი აზრით, დაპირება 
რეალისტურად ჟღერს, თუ სამი წლის შემდეგ 
კიდევ ერთი იმედგაცრუებაა მოსალოდნელი? 
 
ტბ: ვფიქრობ, საქართველოს, ისევე, როგორც 
ნებისმიერ სხვა ევროპულ ქვეყანას, შეუძლია 
განაცხადის გაკეთება, თუმცა, განაცხადი არ 
ნიშნავს ევროკავშირში მიღებას. როგორც იცით, 
ეს დადგენილი პროცესია - ქვეყნები უნდა 
აკმაყოფილებდნენ ცნობილ, „კოპენჰაგენის 
კრიტერიუმებს”. ჩემი შეფასებით, საქართველო 
შორსაა ამ კრიტერიუმებთან შესაბამისობისგან, 
განსაკუთრებით, ბოლო თვეებში 
განვითარებული მოვლენების 
გათვალისწინებით.  არ მგონია, ევროკავშირმა 
ხელი შეუშალოს საქართველოს მიერ განაცხადის 
გაკეთებას, მაგრამ საქართველო გულგრილი 
პასუხისთვის უნდა იყოს მზად, რაც 
გამოწვეულია ევროკავშირში არსებული 
ზოგადი და ჯერ კიდევ მიმდინარე 
გაფართოებით გამოწვეული გადაღლილობის 
გამო. მართალია,ევროკავშირმა რამდენიმე 
ქვეყანას კანდიდატის სტატუსი მიანიჭა, თუმცა, 
საუკეთესო შემთხვევაშიც კი ამ ქვეყნების 
ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი ძალიან 
ნელა მიიწევს წინ. ამდენად, საქართველოს 
ევროკავშირის წევრობა ძალიან, ძალიან 
გრძელვადიანი პერსპექტივაა.  
 
GIP: თქვენი აზრით, ბოლო წლებში, 
გარდამავალ ეტაპზე მყოფ ქვეყნებში 
დემოკრატიის შესუსტების გათვალისწინებით, 
აღმოსავლეთ პარტნიორობამ ხომ არ ამოწურა 
შესაძლებლობები? რა იქნება ამ მიმართულებით 
წინსვლის საშუალება? 

ტბ: კოპენჰაგენის ცნობილ მეხუთე კრიტერიუმს 
ქვეყნების გაწევრიანებისათვის მზადყოფნის 
შესახებ, აქვს სხვადასხვა განზომილება.  
კოპენჰაგენის კრიტერიუმების 
ფორმულირებისას, ვფიქრობ, გაითვალისწინეს 
ევროკავშირის ინსტიტუციური მოწყობა. იმ 
დროისათვის, მთავარი საკითხი ის იყო, 
ევროკავშირის ინსტიტუტებს რამდენად 
შეეძლოთ ახალი ქვეყნების მიღება. 
ჰორიზონტზე უკვე იყო აღმოსავლეთით 
გაფართოება და მოიცავდა ქვეყნების დიდ 
ჯგუფს, განსხვავებული პრეფერენციებით, 
განსხვავებული პოლიტიკური, სოციალურ-
ეკონომიკური და კულტურული 
გამოცდილებით. ვარაუდობდნენ რომ, ეს 
გაფართოება ევროკავშირის გადაწყვეტილების 
მიღების პროცესს (პროცედურებს) 
გაართულებდა, თუმცა ვარაუდი არ 
გამართლდა.  
 
მართლაც, ბევრი კვლევით, მათ შორის, 
რომლებშიც მე პირადადაც ვმონაწილეობდი, 
დადასტურდა, რომ გაფართოებას ევროკავშირის 
გადაწყვეტილების მიღების ეფექტიანობაზე 
გავლენა არ მოუხდენია. გადაწყვეტილების 
მიღების და მათი პრაქტიკაში გატარების 
თვალსაზრისი, ევროკავშირის, როგორც 
აქტორის პრობლემები, წევრი ქვეყნების 
რაოდენობის ზრდით არაა გამოწვეული. ამიტომ, 
ვფიქრობ, რომ ახალი წევრების მიღებისათვის 
მზადყოფნის პრობლემები ინსტიტუტებს არ 
უკავშირდება. შეიძლება ვისაუბროთ 
გაფართოებულ, ხმათა უმრავლესობით 
გადაწყვეტილების მიღებაზე. თუმცა, ეს არ 
მოაგვარებს იმ პრობლემას, რომ ევროკავშირის 
წევრებს უჭირთ “საერთო ინტერესის მიღწევა”. 
საქმე ისაა, რომ ევროკავშირს ჰყავს წევრი 
ქვეყნები განსხვავებული ინტერესებით, მით 
უმეტეს, როდესაც საქმე ევროკავშირის 
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ფუნდამენტურ პრინციპებსა და ფასეულობებს 
ეხება. ამას კი მივყავართ დისკუსიამდე მზადაა 
თუ არა ევროკავშირი, მიიღოს ახალი წევრები.  
ადრე, პრობლემა მართლაც ინსტიტუტებს 
უკავშირდებოდა, მაგრამ შემდგომში ის გახდა 
საზოგადოებრივი აზრის საკითხი - ევროპის 
ხალხები დაარწმუნეს ევროკავშირის 
“გაღრმავებასა” და გაფართოების 
აუცილებლობაში - ევროს შემოღება და 
აღმოსავლეთით გაფართოება ორი ყველაზე 
თვალშისაცემი ცვლილებაა. დღეისთვის, 
ევროკავშირს სურს, დარწმუნდეს, რომ მიიღებს 
მხოლოდ იმ ქვეყნებს, რომლებმაც გაითავისეს ის 
ფუნდამენტური ღირებულებები და პრინციპები, 
რომელთა გარშემოც ევროკავშირია აშენებული. 
ეს კი იმისთვისაა საჭირო, რომ ევროკავშირმა 
თავიდან აიცილოს პრობლემები, როგორიც ჩვენ 
ვნახეთ არა მხოლოდ უნგრეთსა და 
პოლონეთთან დაკავშირებით, არამედ 
სლოვენიასთანაც! ევროკავშირის 
ფუნდამენტური ღირებულებები სადავო გახდა, 
არა მხოლოდ ცენტრალურ და აღმოსავლეთ 
ევროპაში. ლიბერალური დემოკრატია სხვა 
ქვეყნებშიც წნეხის ქვეშაა. დავიცადოთ და 
ვნახოთ, რა შედეგით დასრულდება არჩევნები 
საფრანგეთში.  იმის თქმა მსურს, რომ 
არალიბერალური დემოკრატია პრობლემაა 
არამხოლოდ ახალ, სავარაუდო წევრ ქვეყნებში, 
არამედ თვითონ ევროკავშირშიც. თუ ამ 
პრობლემას არ გადავჭრით, ახალი წევრების 
მიღება, რომლებსაც დემოკრატიული 
მმართველობა განმტკიცებული არ აქვთ, არ 
გამოირჩევიან ლიბერალური ღირებულებების 
ერთგულებითა და მათი დაცვით, გაფართოება 
ძალიან შორეული პერსპექტივაა.  
 
GIP: შესაძლებელია თუ არა, გაწევრიანების 
პერსპექტივას ჰქონდეს დადებითი გავლენა 
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების 

რეფორმებისა და დემოკრატიზაციის 
ვალდებულებაზე? 
 
ტბ: არსებული კვლევები აჩვენებს, რომ 
წევრობის მყარი პერსპექტივა ერთადერთია, რაც 
ეფექტიანად წაახალისებს დემოკრატიზაციის 
პროცესებს. დემოკრატიზაცია პროცესია, 
რომელიც არ ხდება გარე ჩარევით და 
დაძალებით. ევროკავშირს ეს არასოდეს 
გაუკეთებია. ნორმატიული თვალსაზრისითაც, 
ევროკავშირს დემოკრატია იძულებით არ 
გაუვრცელებია! ემპირიული თვალსაზრისით, 
თითქმის არ არსებობს მტკიცებულება, რომელიც 
ადასტურებს, რომ დემოკრატიის გარედან თავს 
მოხვევა შესაძლებელია - გაიხსენეთ ავღანეთი. 
საგარეო აქტორებს მხოლოდ დემოკრატიზაციის 
პროცესის მხარდაჭერა შეუძლიათ, ისიც იმ 
ქვეყნებში, სადაც შესაბამისი იმპულსი და 
ძლიერი საზოგადოებრივი ძალა 
დემოკრატიზაციისკენ უბიძგებს ქვეყანას. 
საგარეო აქტორებს შეუძლიათ გააძლიერონ ეს 
ძალები, რაც ევროკავშირმა წარმატებით 
შეასრულა აღმოსავლეთით გაფართოებისას.  
 
არ დაგვავიწყდეს, რომ ამ ქვეყნებში არსებობდა 
დემოკრატიზაციის მძლავრი მოძრაობები, 
რომლებიც ევროკავშირს შეეძლო 
გაეძლიერებინა. ამასთან, წევრობის პერსპექტივა 
ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო.  
ევროკავშირის მხრიდან შემოთავაზებულმა 
ინიციატივებმა წევრობის პერსპექტივით (თუ ის 
ძალიან შორეული არაა), შესაძლებელია გავლენა 
მოახდინოს იმ პოლიტიკური ძალებზე, 
რომლებიც დემოკრატიას მაინცდამაინც არ 
ემხრობიან. საქართველოს შემთხვევაში, არ ვარ 
დარწმუნებული, რომ პოლიტიკური 
ელიტისთვის წევრობის პერსპექტივა რაიმეს 
შეცვლიდა, შესაძლებელია შეეცვალა 
მოსახლეობისთვის. ამის გასარკვევად, 
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ევროკავშირს მკაფიოდ უნდა ეთქვა 
საქართველოსთვის: თუ თქვენ გსურთ 
ევროკავშირის წევრობა მომავალში, მაშინ 
ახლავე უნდა მიიღოთ, რომ ლიბერალური 
ღირებულებების დაცვა წევრობის აუცილებელი 
პირობაა. ეს კი მოიცავს უმცირესობათა 
უფლებების, მათ შორის LGBTQI+ უფლებების, 
პატივისცემას. ეს დისკურსი უნდა გაეტარებინა 
ევროკავშირს. არ მგონია, რომ აღმოსავლეთ 
პარტნიორობას შეუძლია მიგვიყვანოს ამ 
დისკურსამდე. 
 
თუმცა, ეს არის ერთი ნაწილი. მეორე საკითხია, 
რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობას არ გააჩნია 
დისკურსული ძალა. აღმოსავლეთ პარტნიორობა 
შეიქმნა მყარი და მოცულობითი 
ინიციატივებისთვის, მაგრამ ვფიქრობ, ამ 
ინიციატივებმა თავი ამოწურეს. ვიზა 
ლიბერალიზაციასა და ერთიან ბაზარზე 
წვდომის მიღმა, ბევრი აღარაფერია დარჩენილი, 
რაც აღმოსავლეთ პარტნიორობის მთავრობებს 
დემოკრატიული რეფორმების 
განხორციელებისკენ უბიძგებს. სინამდვილეში, 
ევროკავშირის მიერ შემოთავაზებული 
ინიციატივები პირობითობის გამო 
გულისხმობდა საკმაოდ მაღალ ფასს: ანტი-
კორუფციული რეფორმები შეამცირებს 
ელიტების მოგებას / სარგებელს და 
ევროკავშირის ტექნიკურ სტანდარტებთან 
შესაბამისობა გარკვეულ ხარჯებს გამოიწვევს 
ქართული ბიზნესისთვის. ამდენად, 
ევროკავშირის ინიციატივები ხშირად არ 
მუშაობს. ტექნიკური და ფინანსური დახმარება 
ვერ ანაზღაურებს დანახარჯს და არც წევრობის 
პერსპექტივა ჩანს განჭვრეტად მომავალში.  
ევროკავშირის გავლენა ისაა, რომ არ ასაზრდოოს 
კორუფციული და რეპრესიული რეჟიმები. მან 
უნდა გაავლოს მკვეთრი ხაზი უშუალო 
სამეზობლოში სტაბილურობის შენარჩუნებასა 

და კორუფციულ და რეპრესიულ რეჟიმებთან 
თანამშრომლობას შორის. ვფიქრობ, 
ევროკავშირმა მკვეთრი ხაზები უნდა გაავლოს - 
მას უკვე აქვს გავლებული წითელი ხაზები, 
მაგრამ უფრო მტკიცედ უნდა მოხდეს მათი 
აღსრულება. გასულ თვეებში, საქართველოს 
შემთხვევაში ამ მხრივ ევროკავშირმა კარგი საქმე 
გასწია. უკრაინის შემთხვევაში კი არ ვარ 
დარწმუნებული. ზელენსკისთან 
დაკავშირებული მოვლენებიც გულსატკენია. ის 
არ აღმოჩნდა ისეთი ძლიერი რეფორმატორი, 
როგორც ბევრი იმედოვნებდა, მათ შორის, მისი 
ამომრჩევლები. ვფიქრობ, რთული იქნება ამ 
ვითარებასთან გამკლავება, რადგან უკრაინა 
ასეთ დელიკატურ სიტუაციაში იმყოფება.  
 
კიდევ ერთხელ, ჩემი აზრით, აღმოსავლეთ 
პარტნიორობა არაა მზად ამ საკითხებთან 
გასამკლავებლად. ის თანამშრომლობის უფრო 
ტექნიკური ფორმატია, რომელიც 
აღმოსავლეთით გაფართოების გამოცდილებას 
ეფუძნება. ინიციატივა ეფუძნება დაშვებას, რომ 
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს სურთ 
გაატარონ ის დემოკრატიული რეფორმები, რისი 
ხილვაც სურს ევროკავშირს და უჭერს მხარს. 
ამდენად, უნდა ვიფიქროთ სხვადასხვა 
ინსტრუმენტზე, რომ გავაძლიეროთ 
საზოგადოების მედეგობა ძალაუფლების 
მომხვეჭელი რეჟიმების წინააღმდეგ. მედეგობის 
გაძლიერება ერთი გზაა, მაგრამ გავიმეორებ, რომ 
აღმოსავლეთ პარტნიორობამ ამ პრინციპებზე არ 
დააშენა ინიციატივები და დამოკიდებულია 
ინსტიტუციურ გამოცდილებაზე. ამდენად, არ 
ვარ ოპტიმისტურად განწყობილი, რომ 
აღმოსავლეთ პარტნიორობა, როგორც ასეთი, 
გვთავაზობს შესაფერის ჩარჩოს იმ 
პრობლემებთან გასამკლავებლად, რასაც 
ვაწყდებით აღმოსავლეთ და სამხრეთ 
სამეზობლოებში. 
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GIP: თქვენ ახსენეთ, რომ აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის ინიციატივები ამოწურულია, 
რამდენადაც წევრობის პერსპექტივა ჯერ კიდევ 
შორსაა. როგორ შეაფასებდით ახალ, 
ასოცირებული ტრიოს ფორმატს? ფიქრობთ, 
რომ შესაძლებელია ეს იყოს დროებითი 
პლატფორმა, რომელიც ასოცირებულ ქვეყნებს 
რეფორმების კურსზე დატოვებს? 
 
ტბ: პასუხი სხვადასხვაგვარია. სახეზეა 
ასოცირების შეთანხმების სხვადასხვა თაობა. არ 
უნდა დაგვავიწყდეს, რომ აღმოსავლეთით 
გაფართოება დაიწყო ასოცირებისა და 
პარტნიორობის შესახებ შეთანხმებებით. ბევრია 
დამოკიდებული იმაზე, თუ როგორაა 
შეთანხმებები შედგენილი. ფართო გაგებით, 
წარსულში ასოცირების შეთანხმება 
წარმოადგენდა გაფართოების ან უფრო მჭიდრო 
თანამშრომლობისკენ გადადგმულ პირველ 
ნაბიჯს. მაგრამ გვაქვს განსხვავებულად 
შედგენილი შეთანხმება აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის ქვეყნებისთვის, ვიდრე ეს იყო 
აღმოსავლეთ ევროპული კანდიდატი 
ქვეყნებისთვის. აღმოსავლეთ პარნტიორობის 
ქვეყნების ჯგუფი გაცილებით 
არაერთგვაროვანია.  
 
სწორი მიმართულებით გადადგმული 
მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება დიფერენცირება 
იმ ქვეყნებს შორის, რომლებსაც აქვთ 
გაწევრიანების მისწრაფებები და რომლებსაც - 
არა.  თუმცა, ამ შემთხვევაში არ ჩანს 
მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც 
ფოკუსირდება ქვეყნების შესაძლებლობებზე, 
გაუმკლავდნენ იმ რეფორმებით გამოწვეულ 
უარყოფით შედეგებს, რომელთა დანახვაც 

 
1 See Bruszt, László, and Julia Langbein. "Varieties of dis-
embedded liberalism. EU integration strategies in the Eastern 

ევროკავშირს სურს. განსაკუთრებით, როდესაც 
საქმე ეხება ეკონომიკებსა და საზოგადოებებს. ამ 
ეკონომიკური და პოლიტიკური რეფორმების 
სარგებელი დაუყოვნებლივ არ იგრძნობა, ან 
მათი განხორციელების ხარჯები გადაწონის 
სარგებელს. წარსულში, ევროკავშირი 
ითვალისწინებდა კომპენსაციას. საქმე არ შეეხება 
მხოლოდ მატერიალურ საკითხებს, 
მნიშვნელოვანია თუ როგორი უნდა იყოს ეს 
რეფორმები - ევროკავშირის ამჟამინდელი 
ჩარჩოები საკმარის ყურადღებას არ უთმობს, 
რასაც ბრუსტი და ლანგბეინი უწოდებდნენ, 
ქვეყნების განვითარების შესაძლებლობებს1.  
 
ზოგიერთი აკრიტიკებს ევროკავშირს ნეო-
ლიბერალური მიდგომის გამო, რომ 
ფოკუსირდება დერეგულაციასა და 
პრივატიზაციაზე, ახალი ბაზრების 
ხელმისაწვდომობაზე და ამ რეფორმების 
სოციალურ საფასურს ყურადღებას არ უთმობს. 
ისტორიის გათვალისწინებით, შესაძლოა, 
ევროკავშირის ამ მიდგომას საქართველოში, 
საქართველოს ეკონომიკასა და ქართულ 
საზოგადოებაში ჰქონდეს მეტი გამოხმაურება, 
ვიდრე სხვა ქვეყნებში, მაგრამ საფასური აქაც 
იქნება. საქართველო დიდი გამოწვევების 
წინაშეა სოციალური და ეკონომიკურ 
პოლიტიკის თვალსაზრისით თყოველ 
შემთხვევაში, ჩემი შეფასებით. ასოცირების 
შეთანხმება არაა იმგვარად შედგენილი, რომ 
გაუმკლავდეს იმ რეფორმების სოციალურ და 
ეკონომიკურ შედეგებს, რომლებსაც 
ევროკავშირი მოითხოვს ასოცირებული 
ქვეყნებისაგან. ევროკავშირს ეს საკითხი არ 
გადაუჭრია. დარწმუნებული არ ვარ, სურს თუ 
არა ევროკავშირს, გადააკეთოს ასოცირების 

peripheries of Europe." Journal of European Public Policy 24, 
no. 2 (2017): 297-315. 
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შეთანხმებები იმგვარად, რომ გაიმეოროს 
წარსული წარმატება, როდესაც წარსულში, მისი 
ხელმომწერი ქვეყნები დაუახლოვდნენ 
ევროკავშირს.  
 
GIP: თქვენი აზრით, აშშ-ის ადმინისტრაციის 
ცვლილება და ამჟამად კრემლთან დაძაბული 
ურთიერთობა მოახდენს თუ არა გავლენას 
ევროკავშირის ჩართულობაზე საქართველოს, 
უკრაინასა და მოლდოვასთან მიმართებაში? 
უნდა ველოდოთ თუ არა ვაშინგტონისა და 
ბრიუსელის უფრო კოორდინირებულ / 
შეთანხმებულ მოქმედებას ამ მიმართულებით? 
 
ტბ: ვფიქრობ, სამართლიანი იქნება, აღვნიშნოთ, 
რომ სამხრეთ კავკასია ბაიდენის 
ადმინისტრაციის პრიორიტეტი არაა. აშშ-ს სხვა 
ინტერესები აქვს. თუმცა, სავარაუდოდ 
ბაიდენის ადმინისტრაცია აცნობიერებს 
რეგიონის მნიშვნელობას ევროპისა და რუსეთის 
საერთო სამეზობლოს სტაბილურობისათვის. 
ბაიდენის ადმინისტრაცია რუსეთით ძალიან 
შეშფოთებულია, სამხრეთ კავკასია კი ის 
რეგიონია, სადაც რუსეთისა და ე.წ. დასავლეთის 
ინტერესები ერთმანეთს ეჯახება.  უკრაინა ამის 
ნათელი მაგალითია. ამდენად, ვფიქრობ, 
საქართველო თამაშობს როლს, არა თავისთავად, 
როგორც მოთამაშე, არამედ უფრო დიდ საერთო 
სურათში, თუ როგორ მოვეპყროთ რუსეთს და 
მის ჩარევას ევროკავშირის სამეზობლოში.  
 
ამას თუ უშუალო გავლენა ექნება 
საქართველოზე, არ ვარ დარწმუნებული. თუ 
საქართველოს სურვილია ნატო-ში გაწევრიანება, 
ეს ისევე შორეული პერსპექტივაა, როგორიც 
ევროკავშირის წევრობა. რა შეიძლება 
შეიცვალოს, მცირედ დამოკიდებულია იმაზე, 
თუ როგორ განვითარდება ბაიდენის 
დემოკრატიის კლუბის ინიციატივა. ბაიდენის 

მცდელობა, დაალაგოს აშშ-ის ურთიერთობები 
ევროპელ მოკავშირეებთან, დარტყმის ქვეშ 
მოექცა ავღანეთის დატოვების ცალმხრივი 
გადაწყვეტილების შემდეგ. ჯერ კიდევ ველით 
აშშ-ის საგარეო პოლიტიკაში მნიშვნელოვანი 
ცვლილებას ასევე დემოკრატიზაციის 
სტაბილურობის დილემასთან დაკავშირებით, 
როგორც ამაზე უკრაინის შემთხვევაში 
ვისაუბრეთ. გამიკვირდება, თუ ბაიდენის 
ადმინისტრაცია ამ დილემას ყურადღების მიღმა 
დატოვებს ან გადაწყვეტს ევროკავშირისაგან 
განსხვავებული გზით. ამდენად, არ ვარ 
დარწმუნებული, რომ სამხრეთ კავკასიასთან, 
კერძოდ, საქართველოსთან დაკავშირებით 
ბევრი ცვლილება იქნება.  
 
GIP: როგორ შეაფასებდით გერმანულ - 
რუსული ურთიერთობების გავლენას 
საქართველოს ევრო - ატლანტიკურ 
პერსპექტივაზე? ფიქრობთ, რომ გერმანიაში 
ჩატარებული არჩევნების შედეგები არსებულ 
სიტუაციას შეცვლის? 
 
ტბ: გერმანიას დიფერენცირებული მიდგომა აქვს 
არამხოლოდ რუსეთის, არამედ ჩინეთის 
მიმართაც. საკითხი ეხება არა მხოლოდ რუსეთს, 
არამედ თუ როგორ მოვეპყროთ ავტორიტარულ 
რეჟიმებს, რომლებსაც ვერც დავაიგნორებთ და 
ვერც შევზღუდავთ. გერმანიის საგარეო 
პოლიტიკისათვის ჩინეთი უფრო დიდი 
პრობლემაა, ვიდრე საქართველოსთვის. ამასთან, 
ბაიდენის ადმინისტრაციასაც რუსეთთან 
ნაკლები უთანხმოება აქვს, მისთვის ჩინეთი 
უფრო დიდი პრობლემაა. პრობლემაა არა მარტო 
იმის გამო, რომ ავტორიტარულია, როგორც 
რუსეთი, არამედ ეკონომიკური 
თვალსაზრისითაც. ჩინეთი თავს მიიჩნევს 
ლიბერალური, დემოკრატიის დასავლური 
მოდელის და საბაზრო ეკონომიკის 
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ალტერნატივად, რაც მას არა უბრალოდ 
კონკურენტად, არამედ ნამდვილ სისტემურ 
მეტოქედ აქცევს. რუსეთი წარმავალი ძალაა, 
რადგან არ აქვს არც ეკონომიკური და არც 
პოლიტიკური გავლენა, რომ შეცვალოს 
საერთაშორისო წესრიგი, რომელიც ჯერ კიდევ 
უმეტესად ლიბერალურია.  
 
დიახ, ჩვენ გვაქვს საერთო სამეზობლო და 
რუსეთი მნიშვნელოვანია. მაგრამ გერმანიაში 
დაგეგმილი შემდეგი არჩევნები განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია ჩინეთის მიმართ საგარეო 
პოლიტიკის ფორმირებისათვის. ბაიდენის 
ადმინისტრაციაც ევროპას და განსაკუთრებით, 
გერმანიას ამ მიმართულებით უბიძგებს. აქამდე 
ჩინეთთან დაკავშირებით რბილი მიდგომა 
გვქონდა. გერმანულმა ბიზნესებმაც კი 
გააცნობიერეს, რომ მეტად დამოკიდებულნი 
გახდნენ ჩინეთის ბაზარზე. გერმანიის შემდეგი 
მთავრობა უფრო კონკრეტულ, 
დიფერენცირებულ მიდგომას შეიმუშავებს. 
გერმანიაში ბევრი რამ ხდება და არა მხოლოდ 
ბაიდენის ადმინისტრაციის, არამედ ზემოთ 
განხილული საკითხების გამო.  
 
მთელი ცივი ომის განმავლობაში, გერმანიას 
დიფერენცირებული საგარეო პოლიტიკა 
ჰქონდა. ყოველთვის ვცდილობდით სიმტკიცისა 
და თანამშრომლობის შეთავსებას. ჩემი აზრით, 
Nord Stream 2 იყო შეცდომა, მაგრამ ბაიდენმა და 
მერკელმა შეიმუშავეს კომპრომისული მიდგომა, 
რაც გერმანიას შესაძლებლობას აძლევს, 
დაასრულოს პროექტი, რომელიც თითქმის 
დასრულებული იყო და მის შეჩერებას აზრი არ 
ჰქონდა. ის გერმანიას აძლევს იმ 
შესაძლებლობას, რასაც ბევრი ვერ ხვდება: 
ეკონომიკურ კავშირებს ახლავს პოლიტიკური 
ბერკეტები. რუსეთი უფრო დამოკიდებულია 
გაზის ევროკავშირსა და გერმანიაში იმპორტზე, 

ვიდრე პირიქით. Nord Stream 2 მილსადენი 
გერმანიას და ევროკავშირს რუსეთის მიმართ 
გარკვეულ ბერკეტებს უჩენს.  
 
ვფიქრობ, ამ მილსადენებზე ამდენად არ უნდა 
ვფოკუსირდეთ. ჩრდილოეთის ნაკადის მიღმა, 
სხვა რა პრობლემები გაქვთ გერმანიასთან? ასე 
ვთქვათ, თუ მთავარი პრობლემა აღარაა დღის 
წესრიგში, როგორც ახლა, რა საკითხები დარჩა? 
მესმის, რატომაც არიან შეშფოთებული 
საქართველო, უკრაინა და სხვა ქვეყნები Nord 
Stream 2-ით. მაგრამ გერმანია ევროკავშირის 
ერთადერთი წევრი არაა, რომელიც პუტინთან 
თანამშრომლობით ურთიერთობას ამჯობინებს. 
ეს არ უნდა დაგვავიწყდეს! რუსეთის წინააღმდეგ 
სანქციები და უფრო მტკიცე საგარეო პოლიტიკა, 
ზოგადად, მხოლოდ გერმანის მიერ არ 
იბლოკებოდა. ამდენად, უნდა შევხედოთ, 
როგორ წარიმართება საქმე, ვინ იქნება შემდეგი 
კანცლერი. გერმანიის საგარეო პოლიტიკაში 
ფუნდამენტურ ცვლილებებს არ ველოდები. 
ძირითად პარტიებს შორის საგარეო 
პოლიტიკურ საკითხებზე კონსენსუსია. თუნდაც 
“მემარცხენეები” გახდნენ ფედერალური 
მთავრობის წევრები პირველად, გერმანიის 
საგარეო პოლიტიკის შეცვლას მაინც ვერ 
შეძლებენ. 
 
GIP: როგორ აღწერდით საქართველოს 
ევროპეიზაციის პროცესის ყველაზე 
მნიშვნელოვან დამაბრკოლებელ საკითხებს? რა 
იქნება ამ პრობლემების წარმატებით გადაჭრის 
მოკლევადიანი და გრძელვადიანი 
სტრატეგიები? 
 
ტბ: ეს მნიშვნელოვანი კითხვაა. მე ვფიქრობ, 
ქართულმა საზოგადოებამ, ვგულისხმობ 
ქართულმა საზოგადოებამ და არ 
პოლიტიკოსებმა, უნდა მიიღოს 
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გადაწყვეტილება. შეუძლებელია ყველა 
საუკეთესო შედეგის ერთად მიღება. თუ გინდა, 
იყო ევროპის და ევროკავშირის ნაწილი, უნდა 
მიიღო ევროპული ღირებულებებიც. ამიტომ, 
თუ გსურს ევროკავშირის წევრობა, გინდა თუ 
არა, ნიშნავს, რომ სექსუალურ უმცირესობებს 
აქვთ უფლებები. საქმე მხოლოდ უმცირესობებს 
არ ეხებათ, სწორად გამიგეთ. ვგულისხმობ, რომ 
LGBTQI+ მნიშვნელოვანია, მაგრამ ის უფრო 
დიდი საერთო სურათის ნაწილია. თუ არ გსურს 
ამ ჯგუფების უფლებების დაცვა, რას ვიტყვით 
რელიგიურ, ეთნიკურ და სხვა უმცირესობებზე? 
LGBTQI+ უფლებები ერთგვარი ტესტია 
ლიბერალური ღირებულებებისადმი 
საქართველოს ერთგულებისა - ლიბერალური 
ღირებულებები ამორჩევას და არჩევას არ 
ექვემდებარება. 
 
ამიტომაა უნგრეთი და მისი ანტი - LGBTQI+ 
კანონმდებლობა დიდი პრობლემა, რამდენადაც 
საქმე ეხება ქვეყნების მიერ ევროკავშირის 
ფუნდამენტური პრინციპების მიმართ 
წინააღმდეგობას. LGBTQI უფლებები კანონის 
უზენაესობის ნაწილია, ლიბერალური 
დემოკრატიის ნაწილია. ამდენად, შენ ვერ აირჩევ 
მხოლოდ იმ პრინციპებს, რომლებიც მოგწონს, 
უნდა მიიღო მთლიანობაში. ეს ასე არ ხდება - 
ერთი მხრივ, მთავრობა ევროკავშირის წევრობის 
შესახებ აკეთებდეს განაცხადს და მეორე მხრივ, 
არ იცავდეს უმცირესობების უფლებებს. თუ 
საქართველოს სერიოზულად სურს 
ევროკავშირის წევრობა, მაშინ მან უნდა მიიღოს 
ლიბერალური დემოკრატიის მთლიანი 
პროცესი. ამ პროცესში არ არსებობს ის 

სფეროები, რომელსაც უბრალოდ ჩამოშორდები 
ან უარს იტყვი. ქართული საზოგადოება ამას 
უნდა შეურიგდეს. ევროკავშირს რაც შეუძლია 
გააკეთოს, ისაა, რომ ნათლად აუხსნას 
საქართველოს, რომ LGBTQI და სხვა უფლებები, 
წარმოადგენს და ყოველთვის წარმოადგენდა 
ევროინტეგრაციის პროცესის ნაწილს.  
 
ეს ასევე ნიშნავს, რომ გარკვეული წითელი 
ხაზები არსებობს. თუ მათ გადაკვეთ, 
უარყოფითი შედეგები დადგება.  ვიცი, რომ ამ 
მომენტში ევროკავშირის დამაჯერებლობა 
დაბალია, მაგრამ ესაა მისი, სულ მცირე 
ქაღალდზე დაწერილი მიდგომა. ვფიქრობ, 
ევროკავშირს უნგრეთთან დაკავშირებით 
წითელი ხაზების გავლება მოუწევს. როდესაც 
რუტემ (ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრი) 
ორბანს (უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი) 
ევროკავშირის დატოვება მოსთხოვა, ის 
მართალი იყო. თუ არ მოგწონს ევროკავშირის 
ღირებულებები, მაშინ დატოვე. თუ არ მოგწონს 
ევროკავშირის ღირებულებები, მაშინ წევრობის 
განაცხადი არ გააკეთო. ეს შენი უფლებაა, მაგრამ 
თანმიმდევრული უნდა იყო. ვფიქრობ, 
ევროკავშირი თანმიმდევრული უნდა 
ყოფილიყო და ეთქვა ქართველებისთვის, რომ 
მოხარულნი ვართ დაგეხმაროთ 
დემოკრატიზაციის პროცესში, მაგრამ ეს 
ერთიანი პროცესია. არ ვარ დარწმუნებული, რომ 
ეს მიდგომა იმუშავებდა, მაგრამ ევროკავშირის 
დამაჯერებლობას ნამდვილად გაზრდიდა, არა 
მხოლოდ აღმოსავლეთ პარტნიორობის, არამედ 
ევროკავშირის წევრებისთვისაც.  
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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.  
 
პუბლიკაცია გამოცემულია ღია საზოგადოების ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით. ავტორის მიერ 
საინფორმაციო მასალაში გამოთქმული მოსაზრება შესაძლოა არ გამოხატავდეს ფონდის პოზიციას. 
შესაბამისად, ფონდი და საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი არ არიან პასუხისმგებელნი მასალის 
შინაარსზე. 

 
დოკუმენტის ციტირების წესი:  
 
საქართველოს ევროპული პერსპექტივა, ინტერვიუ ექსპერტთან - პროფესორ ტანია ბიორზელთან, გამოცემა #8, 
საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, სექტემბერი, 2021. 
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