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ჩინეთ-საქართველოს ურთიერთობები: ეკონომიკური 

სარგებელი ღირებულებების სანაცვლოდ 
 

შოთა კაკაბაძე 1 
 

 

რუსეთის უკრაინაზე თავდასხმამ და შედეგად მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ კონტინენტზე 

ყველაზე ფართომასშტაბიანმა კონფლიქტმა, გლობალური უსაფრთხოების პარადიგმები 

მნიშვნელოვნად შეცვალა. გაჩნდა განცდა, რომ დავიწყებას მიცემული „ცივი ომის“ 

დროინდელი „რკინის ფარდა“ ხელახლა ეშვება ევროპის კონტინენტზე (Sarotte 2022). 

ჯერ კიდევ ომის დაწყებამდე რამდენიმე კვირით ადრე, პეკინში ზამთრის ოლიმპიადის 

გახსნის დღეს, ჩინეთისა და რუსეთის ლიდერებმა ერთმანეთთან მეგობრობა „ლიმიტების 

გარეშე“ გამოაცხადეს (Hefele 2022). გამოიკვეთა ახალი გამყოფი ხაზი, რომელიც გავლებული 

იქნება ლიბერალურ დემოკრატიებსა და არალიბერალურ სახელმწიფოებს შორის. 

ბრიტანეთის ახლადარჩეულმა პრემიერ-მინისტრმა ჩინეთთან ურთიერთობების „ოქროს ერა“ 

(იმის მოლოდინი, რომ ვაჭრობის განვითარებას ავტომატურად მოაქვს სოციალური და 

პოლიტიკური ცვლილებები) დასრულებულად გამოაცხადა. პეკინი კი დასავლური 

ღირებულებებისა და ინტერესებისათვის სისტემურ საფრთხედ მოიხსენია (Guardian News 

2022).  

მოვლენების ასეთი განვითარება ეკონომიკურად შედარებით სუსტ და მოწყვლად 

სახელმწიფოებს დილემის წინაშე დააყენებს: არჩევანი გააკეთონ მოკლევადიან ეკონომიკური 

სარგებელსა და ღირებულებებზე დაფუძნებულ საგარეო პოლიტიკას შორის. 6 დეკემბერს 

                                                             
1 პოლიტიკის უმცროსი ანალიტიკოსი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი. 
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ტირანაში ევროკავშირი-დასავლეთ ბალკანეთის სამიტზე, ევროკომისიის პრეზიდენტმა 

დასავლეთ ბალკანეთში რუსეთთან ერთად მზარდი ჩინური გავლენების შესახებ ისაუბრა და 

ამ რეგიონის ქვეყნებს მოუწოდა დამდგარიყვნენ დემოკრატიის, მათი მეგობრის, 

ევროკავშირის მხარეს (Radio Liberty 2022). ეს პრობლემა ყველაზე მეტად ევროკავშირის 

აღმოსავლეთ სამეზობლოს სახელმწიფოებს დაუდგებათ, ვინაიდან ერთის მხრივ, 

მოლდოვასა და საქართველოს სურთ ევროკავშირში ინტეგრაცია, თუმცა მეორე მხრივ, 

ეკონომიკის სიძლიერის მხრივ მათ არ აქვთ არალიბერალურ აქტორებთან ახლო 

პარტნიორობაზე უარის თქმის ფუფუნება. ეს კი, კიდევ უფრო მეტად ზრდის მათ 

მოწყვლადობას. ამ პოლიტიკის მემორანდუმში განხილულია ჩინეთის მზარდი 

ეკონომიკური გავლენები და განვითარებადი ქვეყნებისთვის, პეკინზე, როგორც 

არალიბერალურ აქტორზე, დამოკიდებულების ზრდის საფრთხეები. 

 

ჩინეთის მზარდი გავლენები - გამოწვევა დასავლეთისთვის 

ჩინეთიდან მომავალი გამოწვევები ძირითადად დაკავშირებულია გლობალურ 

ინფრასტრუქტურულ ინიციატივასთან „სარტყელი და გზა“ (BRI),  რომელიც მანამდე 

ცნობილი იყო როგორც „ერთი სარტყელი, ერთი გზა“. ამ ინიციატივის განხორციელება 

აქტიურ ფაზაში 2013 წლიდან შევიდა და მან უკვე მოიცვა 3 კონტინენტი და მსოფლიო 

მოსახლეობის თითქმის 60% (Vox 2018). 2022 წლის მონაცემებით კი ურთიერთგაგების 

მემორანდუმის ხელმოწერის საფუძველზე, BRI-ის 147 სახელმწიფო შეუერთდა (Nedopil 2022).  

ეს ინიციატივა, რომელიც პრეზიდენტ სი ძინპინის საგარეო პოლიტიკის ქვაკუთხედად იქცა, 

მოიცავს ისტორიულ აბრეშუმის გზის მარშრუტებზე სახმელეთო და საზღვაო კავშირების 

აღდგენასა და მათი მეშვეობით გლობალური სავაჭრო ქსელის გაერთიანებას. ამაში დიდ 

როლს თამაშობს 2016 წელს ჩინეთის ინიციატივით შექმნილი აზიის ინფრასტრუქტურის 

საინვესტიციო ბანკი და პეკინის მიერ გაცემული ბილატერალური სესხები. ეს უკანასკნელი 

განსაკუთრებით საყურადღებოა პეკინის მზარდი გავლენებით შეშფოთებული 

ანალიტიკოსებისა თუ პოლიტიკოსებისთვის. ჩინეთი მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი 

ბილატერალური სესხის გამცემია, ხოლო იმ განვითარებად ქვეყნებისგან, რომლებიც ვერ 

ახერხებენ ამ ვალის დაბრუნებას, პეკინი სანაცვლოდ იჯარით იღებს კონტროლს პორტზე, 

სარკინიგზო ხაზზე ან სხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტზე, რომელიც ამ ფინანსებით აშენდა 

(Hurley et al. 2019; The Economist 2020). სხვა სიტყვებით, მიუხედავად იმისა, რომ ჩინეთი ვერ 
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ახერხებს გაცემული სესხის დაბრუნებას, სანაცვლოდ იღებს კონტროლს სტრატეგიულად 

მნიშვნელოვან ობიექტებზე, რაც ზრდის მის გავლენას ძირითად სატრანზიტო დერეფნებზე.  

ბუნებრივია, ავტორიტარული ჩინეთის ასეთი მზარდი გავლენა დასავლეთის ქვეყნების 

შეშფოთებას იწვევს. გაზრდილი დამოკიდებულების შესაძლო რისკები გამოიკვეთა კოვიდ 

პანდემიის ადრეულ ეტაპზე, როდესაც ჩინეთი იქცა განვითარებადი სახელმწიფოებისთვის 

ყველაზე დიდ ვაქცინების მიმწოდებლად (Cullinan 2021), ხოლო უკრაინას მოუწია ჩინეთში 

მუსლიმი ეთნიკური უმცირესობებისჩაგვრის წინააღმდეგ დეკლარაციიდან ხელმოწერის 

უკან გაწვევა, მას შემდეგ რაც ეს უკანასკნელი ვაქცინების ტრანშის შეჩერებით დაემუქრა 

(Solonyna & Standish 2021).  

ამ მხრივ კიდევ უფრო საინტერესოა მონტენეგროს შემთხვევა, რომლის ჩინეთის მიმართ 

მოწყვლადობა საგანგაშო მაჩვენებელს აღწევს. ზოგიერთი ექსპერტის შეფასებით, პეკინის 

მიერ, მაგისტრალის მშენებლობაზე გაცემული სესხის დაბრუნება ამ პატარა ბალკანურ 

სახელმწიფოს მისი მშპ-ს 25% პროცენტი შეიძლება დაუჯდეს (Kovačević 2022). მიუხედავად 

ამისა, ჩინეთის მიერ მონტენეგროსთვის გაწეულმა დახმარებამ ხელი შეუწყო ამ 

უკანასკნელის მოსახლეობაში პეკინის მიმართ პოზიტიური სენტიმენტების გაზრდას (ibid). 

არალიბერალურ სახელმწიფოზე ასეთი მასშტაბით დამოკიდებულება კი, ბადებს კითხვას 

თუ რამდენად შეუძლია დემოკრატიულ საზოგადოებას საკუთარი ღირებულებების 

ერთგული დარჩეს.  

 

„სარტყელი და გზა ინიციატივის“ დასავლური ალტერნატივები 

ჯერ კიდევ 2000-იანების დასაწყისში, ამერიკელ პოლიტიკის ანალიტიკოსთა შორის გაჩნდა 

ე.წ. მარგალიტის ყელსაბამის ჰიპოთეზა, რომელიც გულისხმობს ჩინური სამხედრო თუ 

სავაჭრო ინფრასტრუქტურის ინდოეთის ოკეანის სანაპიროზე, სამხრეთ-აღმოსავლეთ 

აზიიდან აფრიკამდე გაშლის საშიშროებას (Marantidou 2014). უკვე პრეზიდენტ ობამას 

ადმინისტრაციის დროს აშშ-ს საგარეო პოლიტიკის ფოკუსმა გადაინაცვლა წყნარი ოკეანის 

აუზზე და ამ რეგიონში ვაშინგტონის როლის გაზრდაზე (Lieberthal 2011). სწორედ ამ საგარეო 

პოლიტიკის სტრატეგიის ნაწილი იყო ტრანს წყნარი ოკეანის პარტნიორობის შეთანხმება 
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(Trans-Pacific Partnership, TPP) 2 , რომელიც მისი მემკვიდრის, პრეზიდენტ ტრამპის 

წინააღმდეგობის შედეგად ვერ განხორციელდა (Carter 2017).3  

2021 წელს, პრეზიდენტ ბაიდენის ადმინისტრაციის პირობებში გამოაქვეყნა ჩინეთის მზარდი 

გავლენის წინააღმდეგ მიმართული ხელშესახები გეგმა - Build Back Better World (B3W) (The 

White House 2021). ვაშინგტონის მიერ შემოთავაზებული პროექტი გულისხმობს არამხოლოდ 

ფინანსების მობილიზებას, არამედ ღირებულებებისა და სტანდარტების გაზიარებას. ამ 

ინიციატივაში ჩართული სახელმწიფოები ითანამშრომლებენ კერძო კაპიტალის მოსაზიდად 

ისეთ სფეროებში როგორიცაა კლიმატი, ჯანდაცვა, თანასწორობა თუ ტექნოლოგიები. ამ 

ინიციატივაში დიდი როლი აკისრია დიდი შვიდეულის ქვეყნებს შორის თანამშრომლობას, 

რომლის შედეგადაც 2035 წლისათვის განვითარებადი და დაბალი შემოსავლის მქონე 

ქვეყნების ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის 40 ტრილიონ დოლარამდე უნდა 

მობილიკდეს (Holland and Faulconbridge 2021) რამაც უნდა დააბალანსოს ჩინეთის სარტყელი 

და გზის მზარდი გავლენები.  

ამავე კონტექსტში უნდა იქნას განხილული 2021 წლის დეკემბრის დასაწყისში, ევროკავშირის 

მიერ საკუთარი ამბიციური გეგმის გამოცხადება, რომლის მიზანიც ჩინეთის გლობალურად 

მზარდი გავლენის შეკავებაა (BBC News 2021). პროექტს გლობალური კარიბჭე (Global 

Gateway) ეწოდება და გულისხმობს 300 მილიარდამდე ევროს მობილიზებას. ევროკავშირის 

მიერ გამოცხადებული გლობალური კარიბჭის ფოკუსი არსებითად არ განსხვავდება 

პრეზიდენტ ბაიდენის ადმინისტრაციის გეგმისგან. მისი მიზანია გარკვეულწილად შეავსოს 

დიდი შვიდეულის მიერ მხარდაჭერილი პროექტი (European Commission 2021). 

გლობალური კარიბჭის ძირითადი პრინციპები დაფუძნებულია დემოკრატიულ 

ღირებულებებზე, პარტნიორებს შორის თანასწორობაზე, გამჭვირვალობაზე, კარგ 

მმართველობასა და გარემოსდაცვაზე. ხოლო მის იმპლემენტაციაზე იმუშავებს ევროპის 

გუნდი (Team Europe), რომელიც მოიცავს არამხოლოდ ევროკავშირის ინსტიტუტებს, არამედ 

წევრ სახელმწიფოებსა და ევროპის ფინანსურ ინსტიტუტებს რომლებიც ახლოს 

ითანამშრომლებენ კერძო კაპიტალთან და სამოქალაქო საზოგადოებასთან.  

                                                             
2 სავაჭრო შეთანხმება 12 წყნარი ოკეანის აუზის ქვეყნებს შორის (ავსტრალია, ბრუნეი, კანადა, ჩილე, იაპონია, 
მალაიზია, მექსიკა, ახალი ზელანდია, პერუ, სინგაპური, ვიეტნამი და აშშ)  
3 სანაცვლოდ, 2018 წელს დანარჩენმა 11-მა ქვეყანამ გააფორმა ყოვლისმომცველი და პროგრესული შეთანხმება 
ტრანს წყნარი ოკეანის პარტნიორობაზე (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, 
CPTPP)  
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საქართველო „გლობალურ კარიბჭესა“ და „სარტყელი და გზას“ შორის 

საქართველოს ხელისუფლების დეკლარირებული საგარეო პოლიტიკის მთავარი ვექტორი 

კვლავ დასავლურ ინსტიტუტებში ინტეგრაციაა. ევროკავშირსა და ნატოში წევრობა, 

მიუხედავად ბოლოდროინდელი ასოცირებული ტრიოდან ჩამორჩენისა, მაინც რჩება ქვეყნის 

მთავარ პრიორიტეტად. ამ ყოველივედან გამომდინარე, ერთი შეხედვით ნათელი უნდა იყოს 

ის თუ ამ ლიბერალურ და არალიბერალურ სამყაროს გამყოფი ხაზის რომელ მხარეს დგას 

თბილისი. თუმცა, ის, რომ საქართველოსთვის ჩინეთი რჩება ერთ-ერთ ძირითად 

ეკონომიკურ პარტნიორად, მნიშვნელოვნად ართულებს მისთვის დასავლეთის ამ 

ინიციატივებში საკუთარი ადგილის პოვნას.  

2022 წლის პირველი ნახევრის მონაცემებით, ჩინეთი საქართველოსთვის მთავარ სავაჭრო 

პარტნიორად იქცა და 10,9%-იანი წილით მესამე ადგილი დაიკავა, ხოლო ექსპორტის 

კუთხით უკვე ნომერ პირველ ქვეყანას წარმოადგენს (მღებრიშვილი 2022). ასეთი 

მაჩვენებელი განპირობებულია, არამხოლოდ იმით, რომ საქართველო ერთადერთი ქვეყანაა 

რეგიონში, რომელსაც აქვს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება როგორც ევროკავშირთან, 

ასევე ჩინეთთან, არამედ რუსეთის უკრაინაში შეჭრითაც. რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ 

დასავლეთის სანქციებმა მნიშვნელოვნად გაართულა აზიიდან მომავალი ტვირთებისთვის 

ევროპის ტერიტორიაზე მოხვედრა. ყაზახეთი უკვე მუშაობს ნავთობის მოწოდების 

ალტერნატიულ გზებზე, რომელიც გვერდს აუვლის რუსეთს  და გაივლის აზერბაიჯანი-

საქართველო-თურქეთზე (პერტაია 2022). პარალელურად, ყირგიზეთი, უზბეკეთი და ჩინეთი 

შეთანხმდნენ რუსეთის გვერდის ავლით რკინიგზის მშენებლობაზე (BPN 2022), რომელზეც 

საუბარი უკვე 25 წელია მიდის, მაგრამ მნიშვნელოვნად დააჩქარა სწორედ რეგიონში 

მიმდინარე ცვლილებებმა და ალტერნატიული მარშრუტების საჭიროების ზრდამ.  

თუმცა, საქართველოს, რომლის საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტიც დასავლურ სივრცეში 

ინტეგრაციაა, ჩინეთთან თანამშრომლობის გაღრმავებისას სიფრთხილე სჭირდება. პეკინი, 

დასავლეთის მიერ აღიქმება როგორც საფრთხე, მათ შორის ნატოს უკანასკნელ სტრატეგიულ 

კონცეფციაში, სადაც ის პირველად არის მოხსენიებული როგორც უსაფრთხოებისთვის 

გამოწვევა (Aljazeera 2022). ასევე ბუნდოვანი და საკამათოა ჩინეთის პოზიცია რუსეთის 

უკრაინის წინააღმდეგ სამხედრო აგრესიის მიმართ. სინ ძიპინის ვლადიმერ პუტინთან 

გამოცხადებული „ულიმიტო მეგობრობის“ გამო, ესტონეთი და ლატვია უკვე ჩაეხსნენ 
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ჩინეთის ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპასთან ურთიერთობის პლატფორმას (Lau 2022). 

ხოლო 2022 წელს, შპიონაჟის საფრთხის გამო, ჯერ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა,  ხოლო 

მოგვიანებით კანადამაც ჩინურ კომპანიებს აუკრძალა მათი ქვეყნების ტელეკომუნიკაციების 

ქსელების გამოყენება (Liang 2022).  

სწორედ ასეთ არალიბერალურ აქტორთან თანამშრომლობის სირთულეების კონტექსტში 

უნდა იქნას განხილული ჯერ კიდევ 2019 წელს, აშშ-ს სახელმწიფო მდივნის, მაიკ პომპეოს 

განცხადება, რომ ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობა ანაკლიაში საქართველოსთვის 

მნიშვნელოვანია, რათა დაიცვას ქვეყანა „მოჩვენებითი მეგობრების“ ჩინეთისა და რუსეთის 

ზეგავლენისგან (ჩიჩუა 2019). თუმცა, მიუხედავად დასავლეთის მსგავსი სკეპტიკური 

დამოკიდებულებისა, სამხრეთ კავკასიის პეკინის გავლენები იზრდება. აშშ-ი 

დასანქცირებული ჰუავეი სომხეთში ჭკვიანი ქალაქის მშენებლობას აპირებს (Atanesian 2019). 

პარალელურად, ჩინეთი დიდ ინვესტიციებს დებს საქართველოს ინფრასტრუქტურაში, მათ 

შორის 160 მილიონ დოლარიანი ელექტროენერგიის საწარმო, ქვეყნის ყველაზე გრძელი 

სარკინიგზო გვირაბი, მინდელის ქვანახშირის საბადოები ტყიბულში და მრავალი სხვა (Yau 

2021). პეკინის წარმომადგენლობის ასეთი მასშტაბით ზრდა, მიუხედავად მოკლევადიანი 

ეკონომიკური სარგებლისა, საქართველოს კიდევ უფრო მეტად მოწყვლადს ხდის 

არალიბერალური გლობალური აქტორების მიმართ. აქედან გამომდინარე, საქართველოს 

ხელისუფლების ძალისხმევა საგარეო პოლიტიკურ ფრონტზე უნდა იყოს მიმართული 

სწორედ ამ გამოწვევების დაბალანსებისკენ და „სარტყელი და გზის“ დასავლურ 

ალტერნატივებში მაქსიმალური ინტეგრაციისკენ. მოკლევადიან პერსპექტივაში კი, 

ოფიციალური თბილისისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია მისი საგარეო პოლიტიკის 

დასავლელ პარტნიორებთან მაქსიმალური სინქრონიზაცია.  

 

დასკვნა 

უკრაინაში მიმდინარე ომმა და შემდგომმა მოვლენებმა აჩვენა, რომ ავტორიტარულ 

რეჟიმებთან თანამშრომლობა და მათზე დამოკიდებულების ზრდა ეკონომიკურად 

შედარებით სუსტი ქვეყნებისთვის საფრთხის შემცვლელია. არალიბერალურ აქტორებთან 

ეკონომიკური კავშირების გაღრმავება კიდევ უფრო მეტად ზრდის მათ მიმართ 

მოწყვლადობას და ართულებს ღირებულებებზე დაფუძნებული საგარეო პოლიტიკის 

წარმოებას.  
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მაშინ როდესაც მიმდინარე გეოპოლიტიკური ძვრების ფონზე თანდათან იკვეთება ახალი 

გამყოფი ხაზები ლიბერალურ-დემოკრატიულ სამყაროსა და არალიბერალურ ქვეყნებს 

შორის, საქართველოს მსგავსი სახელმწიფოები რთული დილემის წინაშე დგანან. თბილისის 

სტრატეგიული ინტერესია დასავლელ პარტნიორებთან ახლო თანამშრომლობა და საგარეო 

პოლიტიკის მაქსიმალური სინქრონიზაცია. თუმცა, მეორეს მხრივ, დასავლური 

ინიციატივები, რომელთა მიზანიცაა ჩინური გავლენების დაბალანსება, ჯერ-ჯერობით ვერ 

ახერხებენ რეალური ალტერნატივის შეთავაზებას. მაშინ როდესაც ევროკავშირის 

შეთავაზებული „გლობალური კარიბჭე“ დაახლოებით 300 მილიარდ ევროს ბიუჯეტზეა 

გათვლილი, ჩინეთის „სარტყელი და გზა“ 8 ტრილიონ ამერიკულ დოლარს მოიცავს 

(O’Callaghan 2022).  

კიდევ ერთი მიმზიდველი ელემენტი, რომელიც პეკინის ინიციატივას გამოარჩევს მისი 

ალტერნატივებისგან არის ნორმატიული ელემენტის არარსებობა. განსხვავებით დასავლური 

ქვეყნებისგან, ჩინეთის მხრიდან ინვესტიცია არ მოითხოვს ლიბერალური-დემოკრატიის 

ერთგულებას ან ამ მიმართულებით რეფორმებზე მუშაობას. 

სწორედ ამ ყოველივეს გათვალისწინებთ კი, თბილისს ადრე თუ გვიან აუცილებლად 

მოუწევს არჩევანის გაკეთება მოკლევადიან ეკონომიკურ სარგებელსა და ღირებულებებზე 

დაფუძნებულ საგარეო პოლიტიკას შორის. ამ რისკების დაზღვევის მიმართულებით და 

ჩინეთის მსგავსი არალიბერალური აქტორების მიმართ მოწყვლადობის შესამცირებლად კი 

საქართველო აქტიურად უნდა მუშაობდეს იმ შესაძლებლობების ფანჯრის გამოყენებაზე, 

რომელიც უკრაინის ომმა და შეცვლილმა გეოპოლიტიკურმა რეალობამ გააჩინა. 

მნიშვნელოვანია, რომ საქართველომ შეძლოს ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის 

პოტენციალის სრულყოფილად ათვისება, რაც დააბალანსებს არალიბერალურ რუსეთისა და 

ჩინეთის ბაზრებზე მზარდი დამოკიდებულებისგან მომავალ რისკებს.  
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