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ივნისი 2021 

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი 

ექსპერტთა კომენტარი 
გამოცემა #17 

 

რას შეიძლება ელოდოს საქართველო ამერიკის შეერთებული 
შტატების ახალი ადმინისტრაციისგან? 

 

ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში ჯო ბაიდენის გამარჯვებამ და თეთრ სახლში 
ახალი ადმინისტრაციის მოსვლამ დემოკრატიულ ქვეყნებს ოპტიმიზმის საფუძველი გაუჩინა. 
პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი, რომელიც, მისი წინამორბედისაგან განსხვავებით, პოლიტიკაში დიდი 
გამოცდილებით გამოირჩევა, ქმნის მოლოდინს, რომ მისი ხელმძღვანელობით, ახალი ადმინისტრაცია 
ამერიკის შეერთებული შტატების ტრადიციულ როლს აღადგენს და, შედეგად, აშშ კვლავ გახდება 
მსოფლიოში ლიბერალური დემოკრატიის აქტიური ხელშემწყობი და მისი პრინციპების დამცველი. 
ამასთან დაკავშირებით, ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებისთვის, რომლებიც დასავლეთის 
სტრუქტურებში გაწევრიანებისკენ გამოხატავენ მისწრაფებას, განსაკუთრებით წამახალისებელი სიგნალი 
აღმოჩნდა  პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის განცხადება, რომლის მიხედვითაც ,,დამთავრდა ის პერიოდი, 
როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთის აგრესიულ ქმედებებს სათანადო წინააღმდეგობას არ 
უწევდა“. ოპტიმიზმისთვის კიდევ ერთი მიზეზია ისიც, რომ რომ ბაიდენის ადმინისტრაციის არაერთი 
წევრი, თავისი პროფესიული გამოცდილებიდან გამომდინარე, ძალიან კარგად იცნობს კრემლის საგარეო 
პოლიტიკას და იმ რისკებს, რომლებიც მომდინარეობს ამ პოლიტიკიდან; ისინი, აგრეთვე, კარგად არიან 
ჩახედულნი კავკასიის რეგიონის საკითხებში. 

მიუხედავად იმისა, რომ 2020 წლის შემოდგომაზე მთიან ყარაბაღში განვითარებულმა ომმა რუსეთის 
როლი კავკასიის რეგიონში კიდევ უფრო გააძლიერა, საქართველოში მაინც იმედიანი განწყობაა: აქ, 
ძირითადად, მიიჩნევა, რომ ახალი ადმინისტრაცია, ახალი რეგიონალური კონიუქტურის 
გათვალისწინებით, ვაშინგტონსა და თბილისს შორის არსებულ სტრატეგიული პარტნიორობის 
ხელშეკრულებას ახალ სიცოცხლეს მიანიჭებს. კერძოდ კი, აშშ საქართველოს დაეხმარება 
თავდაცვისუნარიანობის გაძლიერებაში, მნიშვნელოვნად დაუჭერს მხარს ქვეყნის დემოკრატიულ 
განვითარებას და ადვოკატირებას გაუწევს საქართველოს ნატოში გაწევრებას. უფრო მოკლევადიან 
მიზნებთან დაკავშირებით, საზოგადოების გარკვეული ნაწილი ელოდება, რომ ამერიკის შეერთებული 
შტატები საქართველოს დემოკრატიული უკუსვლის თავიდან აცილებაში დაეხმარება. 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/02/04/remarks-by-president-biden-on-americas-place-in-the-world/?fbclid=IwAR2CkpE8jqztRdb1q4cSE3tLJKRQ66vDODqG6JxmttQQqRV3jehtXnnhMKc
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პოზიტიური მოლოდინების საპირისპიროდ, საქართველო-აშშ-ს ურთიერთობების პერსპექტივასთან 
დაკავშირებით, საქართველოში სკეპტიკური განწყობებიც შეინიშნება. სკეპტიკოსები აღნიშნავენ 
მიმდინარე პერიოდში ვაშინგტონის წინაშე მდგარ ისეთ პრობლემებს, როგორიცაა შიდაპოლიტიკური 
პოლარიზაცია, გართულებული ურთიერთობები ჩინეთთან და ახალი კორონა ვირუსით გამოწვეული 
ზარალი და თვლიან, რომ ამ მიზეზების გათვალისწინებით, საქართველო და სამხრეთ კავკასია, დიდი 
ალბათობით, ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პრიორიტეტების სიაში არ მოხვდება.  

საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის თხოვნით, შერჩეულმა ექსპერტებმა ამერიკის შეერთებულ 
შტატებსა და საქართველოდან შემდეგ ორ შეკითხვას უპასუხეს: 

1. არასტაბილური საერთაშორისო კონიუქტურისა და უკანასკნელ პერიოდში სამხრეთ კავკასიაში 
მომხდარი გეოპოლიტიკური ცვლილებების გათვალისწინებით, რას შეიძლება ველოდოთ 
ბაიდენის ადმინისტრაციისგან საქართველოსთან  და, ზოგადად, რეგიონთან დაკავშირებით ? 
 

2. რამდენად მოსალოდნელია, რომ აშშ-ის ახალმა ადმინისტრაციამ საქართველოს ნატოში გაწევრების 
თემა წინ წამოწიოს და ნატოს დანარჩენს წევრებს ამ საკითხის განხილვის რეკომენდაცია მისცეს?    

 
 
 

მაიკლ ჩეჩირე, 
მკვლევარი, საგარეო 
პოლიტიკის კვლევის 
ინსტიტუტი 
 
 
 

ვფიქრობ, საქართველოს შეუძლია ჰქონდეს 
მოლოდინი, რომ ბაიდენის ადმინისტრაცია 
უფრო მეტად იქნება დაინტერესებული 
რეგიონით. როგორც ჩანს, ბაიდენის 
ადმინისტრაცია უფრო მეტად ფოკუსირებულია 
საშინაო პოლიტიკაზე, განსაკუთრებით კი იმაზე,  
თუ როგორ გაუმკლავდეს კოვიდ 19-ს და 
თანმხლებ სოციალურ-ეკონომიკურ და 
პოლიტიკურ საკითხებს. ამასობაში, ჩანს, რომ 
დროის მოცემულ მონაკვეთში მისი საგარეო 
პოლიტიკური პრიორიტეტები უფრო 
მიმართულია გლობალური ალიანსების და 
თანამშრომლობის გაძლიერებისკენ,  ჩინეთთან 
უკიდურესად გაზრდილი კონკურენციული 

ურთიერთობების მოწესრიგებისკენ და 
ავღანეთიდან შეიარაღებული ძალების 
გამოყვანის ფასილიტაციისკენ ექსტრემისტული 
რისკების მონიტორინგის პარალელურად.  ასევე, 
ჩანს, რომ რუსეთი ამერიკის შეერთებული 
შტატების საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებში 
იქნება, თუმცა, ვაშინგტონი აუცილებლად 
გამოძებნის გზას, რომ თავიდან აიცილოს 
არასაჭირო ესკალაცია. ამ პრიორიტეტების 
გათვალისწინებით, ცალკე აღებული 
საქართველო განსაკუთრებული ინტერესის 
საგანს არ წარმოადგენს. ის, შეიძლება, 
განიხილებოდეს ვაშინგტონის რუსეთთან 
დაკავშირებული პოლიტიკის ნაწილად. ეს არის 
როლი, რომლითაც ქართველ პოლიტიკოსებს 
მოუწიათ დაკმაყოფილება ბოლო საუკუნის 
მეოთხედის მანძილზე. მაგრამ, მეორე მხრივ, 
საქართველო პოზიციონირებს, როგორც რუსეთის 
მსხვერპლი. ამ უკანასკნელმა კი 
გარკვეულწილად, შეიძლება, სიმპათია და 
მხარდაჭერა გამოიწვიოს დასავლეთის მხრიდან, 
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თუმცა, ეს პოზიცია, აგრეთვე,  ხელს უშლის 
საქართველოს მიზანს, რომ დაინახონ, როგორც 
დამოუკიდებელი აქტორი, რომელსაც აქვს 
შესაძლებლობები და რომელიც წარმოადგენს 
რეალურ კონტრიბუტორს საკუთარი და 
რეგიონალური უსაფრთხოების განმტკიცებაში.   
 
მართალია, რომ პრეზიდენტ ბაიდენს და მის 
არაერთ მთავარ მრჩეველს წარსულში 
საქართველოს მიმართ განსაკუთრებული 
ინტერესი აქვთ გამოხატული. და ამან, შეიძლება, 
გარკვეული შესაძლებლობები მოუტანოს 
საქართველოს, მაგრამ არ უნდა მოხდეს ამ 
ფაქტის ზედმეტი გაზვიადება. ასევე, არ უნდა 
შევქმნათ ზედმეტი მოლოდინი, რომ ეს ფაქტორი 
გადაჭრის საქართველოს პოლიტიკურ და 
უსაფრთხოების პრობლემებს. მე, ასევე, 
აღვნიშნავდი, რომ  ვაშინგტონი შორსაა იმ 
აზრისგან, რომ რუსეთი „გამარჯვებული“ დარჩა 
2020 წლის ყარაბაღის ომით. ამ აზრს შეიძლება 
ეთანხმებოდეს აშშ-ის ანალიტიკური 
საზოგადოების რაღაც სეგმენტი, მაგრამ ამ 
ინტერპრეტაციას ყველა არ იზიარებს. ეს არ არის 
მხოლოდ ჩემი დასკვნა. მე ვიფრთხილებდი, 
მეთქვა, რომ აშშ-ში ეს უმცირესობის ხედვა მაინც 
არის. 
 
ვფიქრობ, რომ საქართველოს პოლიტიკურ 
წრეებში ეს სამწუხარო ვარაუდია, რომ 
საქართველოს ნატოში გაწევრება აშშ-ის 
ეფექტიანი ლობირების საკითხია. ეს ასე არ არის. 
თუმცა, ამ თვალსაზრისით, აშშ-ის 
ადვოკატირებას გავლენის მოხდენა შეუძლია, 
განსაკუთრებით ისეთ რთულ სიტუაციებში, 
როცა ეს ეხება ალიანსის გაფართოების 
წინააღმდეგ მიმართულ ნარატივს ალიანსის 
შიგნით - და მოდით უფრო გასაგები, რომ 
გავხადოთ, იმ კატეგორიული 
დამოკიდებულების დაბალანსებისთვის, როგორი 
დამოკიდებულებაც აქვს ნატოს რამდენიმე 
გავლენიან წევრს აღმოსავლელ კანდიდატებთან 

მიმართებით. ჩემი აზრით, ეს ნატოს მთავარი 
მიზნის არასწორი ინტერპრეტაციაა. ყველაფრის 
მიუხედავად, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 
იმიტომ კი არ შექმნა ნატო და მიიღო ევროპული 
სახელმწიფოები წევრად, რომ ისინი ძლიერები 
იყვნენ, არამედ იმიტომ, რომ  ისინი იყვნენ 
სუსტები საბჭოთა აგრესიის წინაშე. თუმცა, 
სწორია თუ არასწორი, ეს არ არის დომინანტური 
ინტერპრეტაცია ნატოს შესახებ ნატოს წევრ 
ევროპულ სახელმწიფოებს შორის. არსებობს 
რაღაც გზები, რა მხრივაც აშშ-ს შეუძლია 
დაეხმაროს საქართველოს ევრო-ატლანტიკური 
ინტეგრაცის და  მისი ეროვნული უსაფრთხობის 
გაუმჯობესების თვალსაზრისით. თუმცა, ეს 
დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენადაა 
საქართველო მზად ამისთვის. ქვეყნის ნატოში 
გაწევრების თვალსაზრისით, აშშ-ს შეუძლია 
საქართველოს მხარი დაუჭიროს განგრძობით 
რეფორმებში პოლიტიკურ, ინსტიტუციონალურ, 
და უსაფრთხოების სფეროებში,  ისევე როგორც 
საქართველოს ნატოში გაწევრების სასარგებლოდ 
ნარატივის გაძლიერებით. თუმცა, მე არ 
ველოდები, და ეჭვი მეპარება, რომ ბაიდენის 
ადმინისტრაცია ამ მიმართულებით დიდ 
გარღვევას მოახდენს.  
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დოქტ. მამუკა 
წერეთელი, უფროსი 
ლექტორი, 
საერთაშორისო 
სამსახურის სკოლა, 
ამერიკული 

უნივერსიტეტი. უფროსი მკვლევარი, 
ცენტრალური აზიისა და კავკასიის 
ინსტიტუტი.   
 
ვფიქრობ, რომ ბაიდენის ადმინისტრაციის 
პირობებში, საქართველო და სამხრეთ კავკასია 
კვლავ დარჩებიან ამერიკის საგარეო 
პოლიტიკური ინტერესების მიღმა, როგორც ეს 
იყო ბოლო 15 წლის განმავლობაში. მაშინ, 
როდესაც სამხრეთ კავკასია აშშ-ის საგარეო 
პოლიტიკურ პრიორიტეტებში არასდროს 
ყოფილა, რეგიონი კასპიის ენერგეტიკული 
პოლიტიკის და ცივი ომის შემდგომ, აშშ-ის 
გვიანი 1990-იანი და ადრეული 2000-იანი 
წლების, ფართო ევროპული უსაფრთხოების 
სტრატეგიის მთავარ ელემენტს წარმოადგენდა. 
მიმდინარე პერიოდში, აშშ-ის გამოკვეთილი 
სტრატეგია ევროპის ან ახლო აღმოსავლეთის 
მიმართულებით არ აქვს (თუ ჩვენ არ 
დავუძახებთ არ-ჩართულობას სტრატეგიას), 
რომელიც თავისთავად მოახდენდა სამხრეთ 
კავკასიის ინტეგრაციას. არის რაღაც ნიშნები, რომ 
ბაიდენის ადმინისტრაცია უფრო მეტად 
ფოკუსირებული იქნება უკრაინაზე, მაგრამ ასევე 
არ ჩანს, რომ ამას სტრატეგიის სახე ექნება. 
პრობლემების ის მაგნიტუდა, რაც სამხრეთ 
კავკასიას აქვს და ძალთა ახალი კონფიგურაცია, 
რომელიც ჩამოყალიბდა ყარაბაღის ომის შემდეგ, 
ამერიკის ჩარევისთვის ხელსაყრელ გარემოებას 
არ ქმნის. ამავდროულად, ვაშინგტონსაც არ აქვს 
იმის სურვილი, რომ მინსკის ჯგუფის მთიანი 
ყარაბაღის საკითხზე წარუმატებლობის ზიანის 
შემცირების დიპლომატიურ პროცესში ჩაერთოს. 

 
საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ 
შტატებს შორის ორმხრივი ურთიერთობების 
გაუმჯობესების თვალსაზრისით, პროცესი 
გაგრძელდება, მაგრამ ახალი ადმინისტრაციის 
პირობებში, მე ამ მიმართულებით ძირეულ 
გარღვევას არ ველოდები. თუ, რა თქმა უნდა, 
რაიმე მნიშვნელოვანმა გეოპოლიტიკურმა 
მოვლენებმა არ განაპირობა არსებული პოზიციის 
შეცვლა. იმისათვის, რომ აშშ უფრო მეტად 
ჩაერთოს საქართველოს საკითხებში, მე ვფიქრობ, 
საქართველოს სჭირდება, ამერიკულ მხარეს 
შესთავაზოს უფრო კრეატიული გზები, რომელიც 
აჩვენებს საქართველოს ღირებულებას 
ამერიკული ინტერესის ფართო კონტექტში.   
 
ვფიქრობ, ეს საკითხი დამოკიდებული იქნება 
აშშ-ის ზოგად ევროპულ სტრატეგიასა და აშშ-ს 
ევროპული პარტნიორობის ხარისხზე. ამ 
მომენტისთვის არანაირი ნიშანი არ არის, რომ 
საქართველოს ნატოში გაწევრების საკითხი  აშშ-ს 
ევროპული პოლიტიკის პრიორიტეტებში 
დაწინაურდება. მე არ ველოდები, რომ  არსებულ 
ვითარებაში, აშშ მის ევროპელ პარტნიორებთან 
მიმართებაში სერიოზულ პოლიტიკურ კაპიტალს 
ჩადებს.  
 
ჩემი ნაკლები ოპტიმიზმი გერმანიაში 
პოლიტიკური ცვლილებებითაც არის 
განპირობებული, რომელიც, 2008 წლის 
ბუქარესტის სამიტიდან მოყოლებული, 
საქართველოს ნატოში გაწევრების 
თვალსაზრისით მთავარი სკეპტიკოსი იყო. 
გერმანია, ხელისუფლების ცვლილების 
ნებისმიერი სცენარის შემთხვევაში, ნატოს 
გაფართოების წინააღმდეგ იქნება. მიუხედავად 
ამის, საქართველოს სჭირდება, რომ გააგრძელოს 
ახლო პარტნიორობა ნატოსთან, როგორც 
ინსტიტუციონალური და თავდაცვის 
შესაძლებლობების გაძლიერების მექანიზმთან.  
 



 
 

WWW.GIP.GE 
 
 

პროფ. ნილ 
მაკფარლეინი, წმ. ანას 
კოლეჯი, ოქსფორდის 
უნივერსიტეტი 

 
 
 

საქართველოსთან მიმართებით, ძირითადად, 
ყურადღება გამახვილებულია საქართველოში 
მიმდინარე პოლიტიკის ტრაექტორიაზე. ორივემ, 
,,ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ“ და 
,,ქართულმა ოცნებამ“ აჩვენეს, რომ მათ დიდად 
არ აინტერსებთ, რას ფიქრობს ამერიკა მათ შიდა 
პოლიტიკაზე. ორი პარტია ერთმანეთზეა 
გადაჯაჭვული და გარშემომყოფებს არ აქვთ 
მათზე არანაირი ბერკეტი.  
 
რაც შეეხება, რეგიონს, მთიანი ყარაბაღის 
სიტუაცია უკონტროლოა. რუსეთმა და 
თურქეთმა რეგიონზე კონტროლი დაამყარეს. 
ამერიკის შეერთებული შტატების, ნატოს, 
ევროკავშირის და ეუთოს გავლენა შემცირდა.  
დასავლური აქტორებიდან არც ერთ მათგანი არ 
გამოხატავს რაიმე მნიშვნელოვან ახალ 
ინიციატივას  რეგიონში ვითარების 
დასაბალანსებლად.  
 
მიუხედავად იმისა, რომ დემოკრატიის 
ხელშეწყობის შესახებ რიტორიკა მართლაც 
გამოცოცხლდა, აშშ-ის ადმინისტრაცია 
ფოკუსირებულია მის შიდა საქმეებზე (კოვიდი, 
უმუშევრობა, ეკონომიკური აღორძინება და 
ვალი). გარდა ამისა, საგარეო თვალსაზრისით, 
ამერიკას უწევს გაუმკლავდეს ჩინეთთან და ნატო 
- რუსეთის ურთიერთობებთან დაკავშირებულ 
საკითხებს და ამავდროულად საერთაშორისო 
ეკონომიკურ გამოწვევებსა და კლიმატური 
ცვლილებებს. ამის გათვალისწინებით, 
საქართველოსთვის ან სამხრეთ კავკასიისთვის 
აშშ-ის  დღის წესრიგში დიდი ადგილი არ რჩება. 

საქართველოს ნატოში გაწევრების 
პერსპექტივასთან დაკავშირებული პასუხი  
აღნიშნულ ლოგიკას მიყვება. რუსეთის 
წინააღმდეგობის და რეგიონალურ დონეზე 
რუსეთის სამხედრო უპირატესობის 
გათვალისწინებით, აშშ-სთვის სერიოზული 
რისკია, რომ ზეწოლა განახორციელოს 
საქართველოს ნატოში მიღების საკითხზე.  
საქართველოს ნატოში გაწევრება 
ვაშინგტონისთვის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური 
საკითხი არ არის. ის სხვა საკითხებით არის 
გადატვირთული. მაშინაც კი, თუ შტატები მხარს 
დაუჭერს საქართველოს ნატოში გაწევრებას, 
დიდი ალბათობით, მისი მცდელობა, რომ ნატოს 
სხვა წევრებმაც გაიზიარონ ეს იდეა, 
წარუმატებელი იქნება. გაიხსენეთ 2008 წელი. 
დღეს აშშ-ს ბევრად ნაკლები გავლენა აქვს 
ნატოზე,  ვიდრე ადრე ჰქონდა. 
 

 
 

პროფ. დანიელ ს. 
ჰამილტონი, ავსტრიის 
,,მარშალის გეგმის 
ფონდი“, 
ტრანსატლანტიკური 
ურთიერთობების 
ცენტრის ყოფილი 

აღმასრულებელი დირექტორი 
 
საქართველომ დიდი შრომა გასწია, რომ 
ეჩვენებინა, რომ მას შეუძლია ნატოს წევრობის 
პასუხისმგებლობის აღება. მიუხედავად ამისა, 
ნატოს შიგნით, საქართველოს წევრობის 
საკითხთან დაკავშირებით, კონსენსუნსი არ 
არსებობს. თუმცა, ყველაზე მნიშვნელოვანი 
მიზეზი, რაც საქართველოს კანდიდატურას 
აბრკოლებს, შინაგანია და არა გარეგანი: მზარდი 
პერსპექტივა იმის, რომ საქართველოში შეიძლება 
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დემოკრატიული პროცესი შემცირდეს. კითხვები 
არსებობს საქართველოს დემოკრატიული 
პროცედურებისა და ინსტიტუტების 
პატიოსნებასთან  დაკავშირებით. შეშფოთება 
ისმის კორუფციისა და ქვეყნის პოლიტიკური 
ელიტის მიერ რეფორმების მიმართულებით 
შემცირებული ენთუზიაზმის გამო. ამ ნაპრალს 
რუსეთი თავისი მიზნებისთვის იყენებს, მაგრამ 
მხოლოდ რუსეთი არ არის პასუხისმგებელი 
იმაზე, რომ ეს ნაპრალი არსებობს.  
 
დამატებით, პანდემიამ და მასთან 
დაკავშირებულმა ეკონომიკურმა გამოწვევებმა 
ნატოს წევრი ბევრი ქვეყანა უფრო მეტად შიდა 
პოლიტიკაზე ფოკუსირებული გახადა. დღის 
წესრიგში დგას თავდაცვის ბიუჯეტის საკითხიც. 
ნატო დემოკრატიის სიძლიერისა და 
მდგრადობის მნიშვნელოვანი გამოწვევების 
წინაშე დადგა, ამიტომ, ეს უფრო ართულებს 
ისეთი წევრების მიღების შესახებ დისკუსის 
დაწყებას, რომლებიც, ასევე, მნიშვნელოვანი 
გამოწვევების წინაშე დგანან დემოკრატიული 
განვითარების თვალსაზრისით.  
 
ყველა ამ მიზეზის გამო, ახლო მომავალში 
საქართველოს ნატოში გაწევრებისთვის 
პერსპექტივა არ არსებობს. მიუხედავად ამისა,  
ბაიდენის ადმინისტრაციას აქტიური მუშაობა 
აქვს დაწყებული ნატოს განვითარებისთვის და 

იმისთვის, რომ  მოკავშირეები და პარტნიორები 
კიდევ ერთხელ დაარწმუნოს, თუ რა როლი აქვს  
აშშ-ს ალიანსისთვის. აშშ აქტუალურს გახდის 
ნატოს სტრატეგიულ კონცეფციას, რომელიც 
განსაზღვრავს ნატოს პარტნიორობას 
მომავლისთვის. საქართველოს აქვს 
შესაძლებლობა, რომ ნატოსთან პარტნიორობა 
ჩამოაყალიბოს და გაატაროს რეფორმები, 
რომელიც ქვეყნისთვის  შექმნის  ისეთ პირობებს, 
რომ შესაძლებელი გახდეს მისთვის ევროპულ 
მეინსტრიმში გაერთიანება. 
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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:  
 
“რას შეიძლება ელოდოს საქართველო ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციისგან?”, ექსპერტთა 
კომენტარი #17, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, ივნისი, 2021.  
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