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ქვეყნების გაწევრიანების პროცესიც. სტატია გვთა-

ანოტაცია 2000-იანი წლების დასაწყისში ევრო-

ვაზობს ევროკავშირის გაფართოების მეხუთე ტალ-

კავშირის მეხუთე გაფართოებამ ახალი გეოპოლი-

ღის მონაწილე ქვეყნების მიერ ევროკავშირში გაწევ-

ტიკური რეალობები შექმნა. ყოფილი საბჭოთა კავ-

რიანების პროცესის განვლილი გზის ანალიზს. სა-

შირისა და სამხრეთი ხმელთაშუაზღვისპირეთის

ქართველოს ევროკავშირთან დაახლოების პრო-

ქვეყნები გეოგრაფიულად ბევრად უფრო ახლოს

ცესი, თავისი არსით, უახლოვდება ზემოაღნიშნუ-

აღმოჩნდნენ ევროკავშირთან. შესაბამისად, გაიზარ-

ლი ქვეყნების მიერ განვლილი გზის, რეფორმებისა

და მათი ზეგავლენაც ევროკავშირის სტაბილუ-

და ტრანსფორმაციის დინამიკას, თუმცა საქართვე-

რობასა და უსაფრთხოებაზე. შეიძლება ითქვას, რომ

ლოსთვის სრული ინსტიტუციური ინტეგრაციის

სამეზობლო პოლიტიკის შემოღებით ევროკავშირმა

შესაძლებლობა და გაწევრიანება ჯერ კიდევ მნიშვ-

უფრო გამიზნული და ეფექტიანად ოპერირებადი

ნელოვან გამოწვევად რჩება.

ხედვები და ინსტრუმენტები წარმოადგინა.
საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პრო-

საკვანძო სიტყვები საქართველო და ევროკავ-

ცესთან ერთად, სტატიაში განხილულია ევროკავ-

შირის ინტეგრაცია; საქართველოს ევროკავშირში

შირში ცენტრალური და აღმოსავლეთი ევროპის

გაერთიანების ტენდენციები და პერსპექტივები;
ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები.
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შესავალი

ხმელთაშუაზღვისპირეთის რეგიონს. თუმცა, მულ-

სამეზობლო პოლიტიკის განხორცილების ძირი-

ტინაციონალური და გლობალური ხასიათის პროგ-

თადი მექანიზმები - როგორიცაა სამოქმედო გეგმა

რამები და პროექტები მის გარეთ დარჩა. საქართ-

და პროგრესის შესახებ ანგარიში - პირდაპირ გად-

ველოს მხრიდან ამ პოლიტიკაში მონაწილეობის

მოღებულია გაფართოების პროცესში დამკვიდრე-

სურვილი და ამბიცია თავიდანვე ძალზე მაღალი

ბული ინსტრუმენტებიდან, რითაც ევროკავშირის

იყო. საქართველოს ინიციატივებმა და მცდელობებმა

ფართო რეგიონული პოლიტიკა ტექნიკურად და-

მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა სამხრეთ კავკა-

ემსგავსა გაფართოების პროცესს. ამ პოლიტიკის

სიის სამივე ქვეყნის კონსოლიდაციასა და მობი-

მიზანი გახდა მეზობელი ქვეყნების ევროპეიზაცია,

ლიზებაში, რომლის შედეგადაც 2004 წელს საქართ-

ტრანსფორმაცია ისეთი გზით, რომ მათი საკანონმ-

ველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი ასევე შეიყვანეს

დებლო და ინსტიტუციური გარემო ევროკავშირ-

სამეზობლო პოლიტიკაში. ვარდების რევოლუციის

თან თავსებადი გამხდარიყო. შეიძლება ითქვას,

მიერ შექმნილმა მოლოდინებმა ასევე მისცა იმ-

რომ, მიუხედავად სამეზობლო პოლიტიკის გაცხა-

პულსი ამ გადაწყვეტილებას.

დებული მიზნებისა, გაფართოების პოლიტიკისგან
განსხვავებულობისა, მათი არსობრივი მხარე სრულ

ძირითადი ნაწილი

თანხვედრაშია ერთმანეთთან. შედეგად, სამეზობ-

აგვისტოს ომამდე ევროკავშირის საგარეო და

ლო პოლიტიკის იდეალური მიზანი (დიფერენ-

უსაფრთხოების ერთიანი პოლიტიკა საქართველო-

ცირების პრინციპის გათვალისწინებით), საერთო

ში ძალზე პასიური იყო. კონფლიქტების მოგვარე-

რეგიონული ტრანსფორმაციის ფონზე, ამ ჯგუფის

ბის მიმართულებით მას არ გააჩნდა სერიოზული

ზოგიერთი ქვეყნის ევროკავშირთან მაღალი ხარის-

ამბიციები და მისი პირდაპირი ჩართულობა შეიძ-

ხით ფუნქციური ინტეგრაციაა - თავისუფალი სა-

ლება ძალიან დაბალი მაჩვენებლით დავახასია-

ვაჭრო რეჟიმი, ევროკავშირის ბაზარზე 10 ქვეყ-

თოთ. მაგალითად, ევროკავშირი სრულიად უარ-

ნისთვის წილის დამკვიდრება, უფრო მაღალი

ყოფდა აფხაზეთსა ან ცხინვალის რეგიონში (სამხ-

დონის თანამშრომლობა უსაფრთხოების, ენერგე-

რეთ ოსეთი) ნებისმიერი სახის სამშვიდობო ოპე-

ტიკის, ტრანსპორტის, სოფლის მეურნეობისა და

რაციაში ჩართვის შესაძლებლობას. შეიძლება ითქ-

სხვა სექტორებში. 2003-2008 წლებში ევროკავშირის

ვას, რომ აგვისტოს ომმა ევროკავშირი გამოაფხიზ-

პოლიტიკა ძირითადად სამეზობლო პოლიტიკის

ლა და მკაფიოდ დაანახა მას საქართველოში, და შე-

ფარგლებში ხორციელდებოდა. ევროკავშირის სა-

დეგად, მთელ სამხრეთ კავკასიაში მისი პოზიციე-

მეზობლო პოლიტიკის ერთიან ინსტრუმენტში -

ბის გავლენის მნიშვნელოვნად შესუსტების საფრ-

(European Neighbourhoos and Partnership Instrument-

თხე. ამის დასტურია ანგელა მერკელის მიერ

ENPI) გაერთიანდა ევროკავშირის თითქმის ყველა

აგვისტოს ომის შემდგომ საქართველოში ჩატარე-

სახის დახმარების პროგრამა, რომლებიც ფარავდა

ბული ვიზიტის დროს ნათქვამი სიტყვები, რომლე-

ყოფილი საბჭოთა კავშირის სივრცესა და სამხრეთი

ბიც ქართულ მედიაში ფართოდ იქნა გაშუქებული,
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რომ ის (გერმანია/ევროკავშირი) არ დაუშვებს სამხ-

2009 წელს პრაღაში გამართული სამიტის გა-

რეთი კავკასიის ოკუპაციით ევროკავშირისთვის

დაწყვეტილებების საფუძველზე ამოქმედდა -აღმო-

ცენტრალურ აზიაში გასასვლელის ჩაკეტვას. შეიძ-

სავლეთი პარტნიორობა. აღნიშნული სამიტი ჩა-

ლება ითქვას, რომ ამ გამოსვლაში გერმანიის კანც-

ტარდა შვედეთისა და პოლონეთის მთავრობების

ლერმა აღიარა ევროპის გეოპოლიტიკური ინტერე-

ინიციატივის შედეგად, ევროკომისიის მიერ 2008

სები და ამ ინტერესების რუსეთის მიერ შელახვის

წელს ევროპარლამენტისა და ევროსაბჭოსადმი წარ-

მცდელობა. როგორც ცნობილია, ამ დრომდე ევრო-

დგენილი კომუნიკაციის საფუძველზე. ამ პროგრამამ

კავშირში გეოპოლიტიკაზე საუბარი არაპოპულა-

პარტნიორ ქვეყნებს ასევე შესთავაზა ევროკავშირთან

რული იყო (გარდა ენერგომომარაგების ალტერნა-

ორმხრივი ურთიერთობების ინსტიტუციური გაღრ-

ტიული გზებისა). როგორც ჩანს, ამ მომენტში ევრო-

მავების პერსპექტივა ასოცირების შესახებ შეთანხმე-

კავშირში გადააფასეს საქართველოს გეოპოლიტიკუ-

ბებისა და სავიზო დიალოგის სახით.

რი მნიშვნელობა ევროპისთვის და ის საფრთხე,

აღმოსავლეთ პარტნიორობის მრავალმხრივი თა-

რომელსაც რუსეთი უქმნიდა მას. საქართველო რე-

ნამშრომლობა არ იძლევა იმაზე მეტის საშუალებას,

გიონის მასშტაბით დემოკრატიის გავრცელების

რასაც დღეს ის ემსახურება, ხოლო ორმხრივი ურთი-

პლატფორმად იქცა და ამ ასპარეზის დათმობა უკვე

ერთობების ფორმატი შემოფარგლულია, ეკონო-

ახლად დაწყებული იდეოლოგიური ომის პირო-

მიკური ინტეგრაციისა და პოლიტიკური ასოცირე-

ბებში მას აღარ სურდა.

ბის მიზნებით.

2008 წლის შემდეგ საქართველოსთვის გამოიკვე-

2014 წლის 28 ივლისს ხელი მოეწერა ევროკავ-

თა ევროკავშირთან დაახლოების რეალური პერსპექ-

შირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებას. რა თქმა

ტივა, მათ შორის თავისუფალი სავაჭრო სივრცის,

უნდა, ხელმოწერილ მასშტაბურ დოკუმენტს სოლი-

სავიზო რეჟიმის მნიშვნელოვანი გამარტივებისა და

დური ისტორიული საფუძველი გააჩნდა. მანამდე

ევროკავშირთან ასოცირების მიმართულებით. აღ-

არსებული პარტნიორობისა და თანამშრომლობის

ნიშნული საკითხები აღმოსავლეთი პარტნიორობის

შეთანხმებამ კარგი ნიადაგი შექმნა მისთვის, ვინაი-

შესახებ ევროკომისიის პირველივე კომუნიკაცია-

დან პრაქტიკულად ყველა იმ სფეროში, რომლებიც

ში[1] აისახა, როგორც ორმხრივი თანამშრომლობის

ასოცირების

მთავარი ინსტრუმენტები. აგვისტოს ომი აღმოსავ-

არსებობდა თანამშრომლობის საკმაოდ წინ წასული

ლეთი პარტნიორობის ამოქმედების კატალიზატო-

ფორმები. მიუხედავად ამისა, ასოცირების შეთანხ-

რადაც მოგვევლინა, რადგანაც სწორედ, როგორც

მება უდიდესი ნაბიჯია საქართველოს ევროპული

ზემოთ აღინიშნა, 2008 წლის პირველ სექტემბერს

ინტეგრაციის ისტორიაში. ის ამყარებს ღრმა და

საქართველოს საკითხზე შეკრებილმა საგანგებო

ყოვლისმომცველ თავისუფალ სავაჭრო სივრცეს,

ევროპულმა საბჭომ გადაწყვეტილებებში მოსთხოვა

ათავისუფლებს ყველა სახის სატარიფო და არასა-

ევროკომისიას აღმოსავლეთი პარტნიორობის ინი-

ტარიფო ბარიერების უმრავლესობისგან პრაქტიკუ-

ციატივის შესახებ კომუნიკაციის დაჩქარება.

ლად ყველა სახის საქონელსა და მომსახურებას და,
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ამავე დროს, მოითხოვს საქართველოს მარეგული-

რეფორმა. ჯამში მიღებული იქნა 60-ზე მეტი საკა-

რებელი ჩარჩოს მნიშვნელოვნად დაახლოებას ევრო-

ნონმდებლო ცვლილება და 70-მდე კანონქვემდებარე

კავშირის acquis-თან (Acquis Communateur-ს (acquis

აქტი, ინსტრუქცია, რეგულაცია, 9 ეროვნული სტრა-

შემოკლებით უწოდებენ ევროკავშირის ინსტიტუ-

ტეგია და მოხდა 7 საერთაშორისო კონვენციის რატი-

ტების მიერ მიღებული ან წევრ სახელმწიფოებს

ფიცირება [3]. 2017 წლის მარტის ბოლოდან, ყველა

შორის ჰარმონიზებული სამართლებრივი აქტების

საჭირო პროცედურის დასრულების შემდგომ, ქვეყ-

ერთობლიობას). პოლიტიკური თანამშრომლობის

ნის მოქალაქეებს მიეცათ ევროკავშირის შენგენის შე-

დონე ასევე ძალზე მაღალი სტანდარტით გამოირ-

თანხმების მონაწილე ქვეყნებში (რომლებსაც უერთ-

ჩევა. კვლევებით დადასტურებულია, რომ საგარეო,

დებიან EFTA-ს წევრი ქვეყნები და შვეიცარია) მოკლე-

უსაფრთხოებისა და თავდაცვის დარგში თანამშრომ-

ვადიანი ვიზიტების განხორციელების საშუალება

ლობის დებულებები საქართველო-ევროკავშირის

უვიზოდ. ეს შესაძლოა აღქმულ იქნეს, როგორც ერთ-

ასოცირების

არანაკლებ

ერთი მნივნელოვანი ნაბიჯი საქართველოს ევრო-

მძლავრია, ვიდრე კანდიდატ სახელმწიფოებთან

კავშირთან დაახლოებისა და სამომავლო ინტეგრა-

დადებულ ასოცირების შეთანხმებებში, და მრავალი

ციის გზაზე. ამ მოვლენამ გავლენა იქონია ევროკავ-

მიმართულებით თანამშრომლობის ასპექტები ბევ-

შირში საქართველოს ინტეგრაციის პროცესის მიმართ

რად უფრო დეტალურად არის გაწერილი[2].

მოსახლეობის მხარდაჭერაზეც.

შესახებ

შეთანხმებაში

ასოცირების შესახებ შეთანხმება ასევე ფარავს 22

ინფრასტრუქტურული კავშირები აუცილებელი

სფეროში მჭიდრო თანამშრომლობის საკითხებსა და

პირობაა ევროკავშირთან ინტეგრაციისთვის. გაფარ-

მძლავრ ინსტრუმენტს წარმოადგენს იმისთვის, რომ

თოების აღწერილი პროცესები ამ კავშირების ინ-

ქვეყანამ ევროკავშირის ბაზარზე შეღწევითა და

ტენსიური განვითარების ფონზე მიმდინარეობ-

დარგობრივი თანამშრომლობის მაღალი დონით მო-

და/მიმდინარეობს. როგორც ცენტრალური და აღ-

ახდინოს ფუნქციური ინტეგრაცია ევროპულ სტრუქ-

მოსავლეთი ევროპის, ასევე დასავლეთი ბალკანეთის

ტურებთან და გაზარდოს ევროკავშირთან ეკონომი-

სახელმწიფოებს კარგად განვითარებული სატრანს-

კური ინტეგრაციის ხარისხი. დამატებით შეიძლება

პორტო და ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურული

აღვნიშნოთ საქართველოს მიერ ევროკავშირთან ხელ-

კავშირები გააჩნდათ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებ-

მოწერილი „ერთიანი საჰაერო სივრცის შესახებ შე-

თან, თუმცა უამრავი ძალისხმევა დაიხარჯა და

თანხმება“, „გეოგრაფიული ინდიკატორების ურთი-

იხარჯება იმისთვის, რომ ეს კავშირები კიდევ უფრო

ერთცნობის შესახებ შეთანხმება“, „ჩარჩო შეთანხმება

განვითარდეს.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების ევროკავ-

ასოცირების შეთანხმება – გაფართოების ყველა

შირის სამშვიდობო ოპერაციებში მონაწილეობის შე-

მაგალითი ცხადყოფს, რომ ევროკავშირის წევრობის

სახებ“ და სხვ.

ძირითადი მოსამზადებელი ინსტრუმენტი ასოცი-

დაახლოებით სამი წლის

განმავლობაში სა-

რების შესახებ შეთანხმებაა. კანდიდატი სახელმწი-

ქართველოს ხელისუფლებამ გაატარა ყველა საჭირო

ფოების შემთხვევაში ეს შეთანხმებები ადგენს ე.წ.

ISSN 1512-0996
www.shromebi.gtu.ge

_____________________________________
191

სტუ-ის შრომები – Works of GTU – Труды ГТУ
№2 (516), 2020

სოციალური მეცნიერებები – Social Sciences – Социальные науки

„ევროპულ პერსპექტივას“ როგორც შეთანხმების რეა-

ეკონომიკური და დარგობრივი თანამშრომლობა,

ლიზაციის მიზანს. ამის გარდა, შეთანხმება ქმნის

განათლების სისტემის დაახლოება, სამეცნიერო თა-

უკვე განსაკუთრებული პოლიტიკური და ეკონომი-

ნამშრომლობა, ენერგეტიკული ქსელების დაკავში-

კური ურთიერთობების ჩარჩოს, რომელიც თანდა-

რება, დამაკავშირებელი სატრანსპორტო ინფრა-

თანობით კანდიდატი სახელმწიფოს ევროკავშირთან

სტრუქტურის განვითარება და ა.შ. ეს იგულისხმება

სრულ ფუნქციურ ინტეგრაციას უზრუნველყოფს.

არა მარტო ევროკავშირთან მიმართებაში, არამედ

გაწევრიანების პროცესში ძალზე მნიშვნელოვანი

რეგიონში, მეზობელ ქვეყნებთანაც, მით უმეტეს

ფაქტორია ქვეყნის სტაბილურობა. გაფართოება და-

მათთან, ვინც ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ

სავლეთ ბალკანეთში მხოლოდ მას შემდეგ დაიწყო,

მიისწრაფვის.

რაც კონფლიქტების არგანახლების რეალური სა-

ევროკავშირის პროგრამებისა და სააგენტოების

ფუძველი გაჩნდა. შემდგომშიც რეგიონული თანამშ-

მუშაობაში მონაწილეობამ მნიშვნელოვანი როლი

რომლობის ვალდებულება, რომელიც სტაბილი-

შეასრულა კანდიდატი ქვეყნების ფუნქციური ინ-

ზაციისა

ტეგრაციისათვის.

და

ასოცირების

პროცესის

მონაწილე

ქვეყნებს დაეკისრათ, პირველ რიგში მშვიდობის
მდგრადობის მიზანს ემსახურებოდა.

ასპირანტი სახელმწიფო, ისეთი, როგორიც საქართველოა, აუცლებლად უნდა ეცადოს, რომ ინტენსიურად გაატაროს საჭირო რეფორმები, თუმცა

დასკვნა

დიფერენცირებული ინტეგრაციის მოდელი ალბათ

ქვეყანას უნდა გააჩნდეს ფუნქციური ინტეგრა-

შემოიტანს კრიტერიუმების დიფერენცირებულად

ციის შესაძლებლობა. გაწევრიანებას წინ უძღვის

დაკმაყოფილების წესსაც. ამ შემთხვევაში კი ქვეყანას

ფუნქციური ინტეგრაციის ელემენტების განვითა-

შეეძლება, პირველ რიგში, იმ კრიტერიუმების

რება და ქვეყნის დაახლოება ევროკავშირთან,

დაკმაყოფილებაზე იზრუნოს, რომლებიც მისი ინ-

ვაჭრობის გაღრმავება, ადამიანების კონტაქტები,

ტეგრაციის მიმდინარე ეტაპისთვისაა აუცილებელი.
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