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შემაჯამებელი მიმოხილვა

საერ თა შო რი სო ურ თიერ თო ბებ ში ჩი ნე თის გაზ რდილ მა როლ მა წამ ყვან და სავ ლურ 
ქვეყ ნებ თან და ინ სტი ტუ ტებ თან სტრა ტე გიუ ლ სამ ხედ რო, პო ლი ტი კუ რ და ეკო ნო მი-
კუ რ კონ კუ რენ ციას დაუ დო სა ფუძ ვე ლი. ჩი ნე თი სა კუ თარ თავს წარ მოა ჩენს რო გორც 
წამ ყვან გან ვი თა რე ბად ქვე ყა ნას; წა რად გენს გან ვი თა რე ბის მი სეულ მო დელს და 
მიზ ნად მრა ვალ პო ლუ სია ნი საერ თა შო რი სო წეს რი გის დამ ყა რე ბას ისა ხავს.

ჩი ნე თის აღ მა ვა ლი ეკო ნო მი კუ რი ძა ლაუფ ლე ბა მსოფ ლიოს სხვა დას ხვა ნა წილ ში, 
მათ შო რის ევ რო პა ში, მზარდ ეკო ნო მი კურ და პო ლი ტი კუ რი აქ ტი ვო ბებ ში გა მოი-
ხა ტა. მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ ჩი ნე თი სა და ევ რო კავ ში რის გაც ხა დე ბუ ლი სურ ვი ლი 
სტრა ტე გიუ ლი პარ ტნიო რო ბის გან ვი თა რე ბაა, გან სხვა ვე ბე ბი შე სამ ჩნე ვია, გან სა-
კუთ რე ბით ეკო ნო მი კურ და ნორ მა ტიულ სფე როებ ში. ევ რო კავ ში რის წევ რი ქვეყ-
ნე ბი ღი რე ბუ ლად მიიჩ ნე ვენ დე მოკ რა ტიას, ადა მია ნის უფ ლე ბებ სა და სა მარ თლის 
უზე ნაე სო ბას, ჩი ნე თი კი ჩი ნე თის კო მუ ნის ტუ რი პარ ტიის მიერ მარ თუ ლი ავ ტო რი-
ტა რუ ლი სა ხელ მწი ფოა. 

ჩი ნე თის ჩარ თუ ლო ბა ევ რო კავ ში რის წევრ ქვეყ ნებ თან, ისე ვე რო გორც და სავ-
ლეთ ბალ კა ნე თი სა და აღ მო სავ ლეთ პარ ტნიო რო ბის ქვეყ ნებ თან, აქ ტუა ლურს 
ხდის ეკო ნო მი კი სა და ღი რე ბუ ლე ბით სფე როებ ში ჩი ნეთ სა და ევ რო კავ შირს შო-
რის არ სე ბულ კონ კუ რენ ციის სა კითხს. ბო ლო დროს, სა ქარ თვე ლოს — აღ მო სავ-
ლე თის პარ ტნიო რო ბის ქვე ყა ნა, რო მელ საც ევ რო კავ შირ თან ახ ლო პარ ტნიო რო ბა 
აკავ ში რებს — ეკო ნო მი კა ში ჩი ნე თის რო ლი გაი ზარ და. ეს იწ ვევს ინ ტე რესს სა ქარ-
თვე ლო- ჩი ნე თის პარ ტნიო რო ბის ხა სია თი სა და მი სი მო მავ ლის, ისე ვე რო გორც 
ეკო ნო მი კუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბის პო ლი ტი კურ და მო კი დე ბუ ლე ბად შე საძ ლო გა-
დაქ ცე ვის მი მართ.

სა ქარ თვე ლო სა და ჩი ნე თის ურ თიერ თო ბე ბი აქამ დე ძი რი თა დად ეკო ნო მი კურ 
სფე რომ დეა შეზ ღუ დუ ლი და დაც ლი ლია ძი რეუ ლი პო ლი ტი კუ რი ას პექ ტის გან. უფ-
რო ღრმა პო ლი ტი კუ რი კავ ში რე ბის არარ სე ბო ბის სა ფუძ ვე ლი ჩი ნე თის მიერ რუ-
სეთ თან სტრა ტე გიუ ლი ურ თიერ თო ბე ბის სა ქარ თვე ლოს წი ნა შე მდგა რი სა გა რეო 
და უსაფ რთხოე ბის გა მოწ ვე ვებ ზე მაღ ლა და ყე ნე ბაა. სა ქარ თვე ლოს ის ტო რიუ ლი 
იდენ ტი ფი ცი რე ბა დე მოკ რა ტიულ ევ რო პას თან და და სავ ლეთ თან ისე ვე რო გორც 
დე მოკ რა ტი ზა ციის გაც ხა დე ბუ ლი ამ ბი ცია ავ ტო რი ტა რულ ჩი ნეთ თან პო ლი ტი კურ 
ინ ტე რაქ ციას და მა ტე ბით აფერ ხებს. გეო პო ლი ტი კუ რი ფაქ ტო რე ბი ასე ვე ზღუ და ვენ 
ჩი ნე თის შე საძ ლებ ლო ბას სა ქარ თვე ლოს თან ყოვ ლის მომ ცვე ლი და სტრა ტე გიუ ლი 
პარ ტნიო რო ბა დაამ ყა როს.

ჩი ნე თი, თა ვის მხრივ, სა ქარ თვე ლოს ინ სტრუ მენ ტა ლუ რად აღიქ ვამს — რო გორც 
ჩი ნე თის ევ რო პას თან და და ნარ ჩენ მსოფ ლიოს თან და კავ ში რე ბის გეო პო ლი ტი კუ-
რი ამ ბი ციის გან ხორ ციე ლე ბის სა შუა ლე ბად. სა ქარ თვე ლოს პრიო რი ტე ტიც ჩი ნეთ-
თან ურ თიერ თო ბე ბის ეკო ნო მი კურ სფე რომ დე შეზ ღუდ ვაა. ჩი ნე თის გეო პო ლი ტი-
კურ პო ზი ციო ნი რე ბა ში სა ქარ თვე ლოს შემ დგო მი რო ლი ჩი ნე თის სარ ტყლი სა და 
გზის ინი ცია ტი ვის წარ მა ტე ბა ზეა და მო კი დე ბუ ლი. თუმ ცა ღა, ინი ცია ტი ვის მო მავ ლის 
მიუ ხე და ვად, ჩი ნეთ -სა ქარ თვე ლოს გა ფარ თოე ბულ პარ ტნიო რო ბას ხელს ჩი ნე თის 
სა კუ თა რი პო ლი ტი კე ბი და მიდ გო მე ბი უშ ლის.
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შესავალი

გა სუ ლი სა მი ათ წლეუ ლის მან ძილ ზე, საერ თა შო რი სო პო ლი ტი კა შეიც ვა ლა. დი დი 
ძა ლე ბის პო ლი ტი კა, რო მელ მაც, რო გორც მიიჩ ნეო და, საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ-
ლის შე დე გად უკა ნა ფონ ზე გა დაი ნაც ვლა, კვლავ აქ ტუა ლუ რი გახ და, რამ დე ნა დაც 
ჩი ნეთ მა და რუ სეთ მა და სავ ლუ რი საერ თა შო რი სო წეს რი გის კით ხვის ნიშ ნის ქვეშ 
და ყე ნე ბა დაიწ ყეს. ამე რი კის შეერ თე ბულ შტა ტებ სა და ჩი ნეთს შო რის ხში რად გან-
ხი ლუ ლი დი დი ძა ლე ბის და პი რის პი რე ბა უკ ვე საერ თა შო რი სო პო ლი ტი კუ რი ცხოვ-
რე ბის ფაქ ტი გახ და.

ყვე ლა ფაქ ტო რის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ამე რი კის შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის შემ-
დეგ ჩი ნე თი გლო ბა ლურ დო ნე ზე პო ლი ტი კუ რი, ეკო ნო მი კუ რი და სამ ხედ რო 
თვალ საზ რი სით ყვე ლა ზე ძლიე რი მო თა მა შეა და ამე რი კის ჰე გე მო ნიის მე ტო-
ქედ მიიჩ ნე ვა. მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ ჩი ნე თი არ სე ბულ გლო ბა ლურ ეკო ნო მი-
კურ ინ სტი ტუ ტებ ში მო ნა წი ლეობს, მან სა ფუძ ვე ლი ჩაუ ყა რა ახალ ინ სტი ტუ ტებ სა 
და სტრა ტე გიულ პროექ ტებს რო გო რე ბი ცაა სარ ტყლი სა და გზის ინი ცია ტი ვა და 
აზიის ინ ფრას ტრუქ ტუ რის საინ ვეს ტი ციო ბან კი.1

ჩი ნეთ მა, სი დი დით მეო რე ეკო ნო მი კამ, უკ ვე მოი ლა პა რა კა ან მო ლა პა რა კე ბებს 
აწარ მოებს თა ვი სუ ფალ სა ვაჭ რო შე თან ხმე ბებ ზე ამე რი კის შეერ თე ბულ შტა ტებ-
თან, ევ რო კავ შირ თან და აზიის სა ხელ მწი ფოებ თან. გლო ბა ლუ რი სამ ხედ რო 
და ნა ხარ ჯიე ბით ჩი ნე თი ჩა მორ ჩე ბა მხო ლოდ ამე რი კას2, ხო ლო მი სი გავ ლე ნა 
ტექ ნო ლო გიის სფე რო ში მზარ დია.3 

ჩი ნე თის აღ მას ვლამ ამე რი კის შეერ თე ბულ შტა ტებ თან და ევ რო კავ შირ თან გარ-
დაუ ვა ლი კონ კუ რენ ცია გა მოიწ ვია. ამ მხრივ სა გუ ლის ხმოა ჩი ნე თის თა ნამ შრომ-
ლო ბა ცენ ტრა ლუ რი და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის სა ხელ მწი ფოებ თან და ჩი ნე თის ძა-
ლის ხმე ვა გა ზარ დოს კავ ში რე ბი აღ მო სავ ლეთ პარ ტნიო რო ბის ქვეყ ნებ თან.

წი ნამ დე ბა რე პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტი მიზ ნად ისა ხავს შეის წავ ლოს ჩი ნეთ -სა ქარ-
თვე ლოს ურ თიერ თო ბე ბი. სა ქარ თვე ლო სა და ჩი ნე თის ეკო ნო მი კუ რი ურ თიერ თო-
ბე ბი გან სა კუთ რე ბუ ლი შეს წავ ლის სა გა ნი გახ და4, თუმ ცა შეიმ ჩნე ვა კვლე ვის ნაკ-

1 Frazier, M. (2018). China on the Global State: Introduction. The Sage Handbook of Contem-
porary China. p.444

2 Stockholm International Peace Research Institute. (2020). SIPRI Factsheet April 2020. 
ხელმისაწვდომია: https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-04/fs_2020_04_milex_0_0.pdf ,

3 Schneider-Petsinger, M et al. (2019). US–China Strategic Competition: The Quest for Glob-
al Technological Leadership. ხელმისაწვდომია: https://www.chathamhouse.org/publication/
us-china-strategic-competition-quest-global-technological-leadership

4 იხილეთ: Khishtovani, G, et al. (2019). The Belt and Road Initiative in the South Caucasus 
Region. Emerging Markets Forum, pp.33-51, ხელმისაწვდომია: https://pmcresearch.org/pol-
icypapers_file/09675c8b70d3843da.pdf; Zabakhidze, M, et al. (2019). Connectivity, Trade 
and Financial Integration of the South Caucasus Via the Belt and Road Initiative (BRI). 
Caucasus Analytical Digest, No.111, pp.3-9, ხელმისაწვდომია: https://pmcresearch.org/pol-
icypapers_file/6a7b5dd7a8a1a994b.pdf; Zabakhidze, M and Beradze, R. (2017). Georgia 
as a Transit Hub and its Increasing Potential in the Implementation of the Belt and Road 
Initiative. PMC Research Center. ხელმისაწვდომია: http://www.research.pmcg-i.com/po-
licypapers_file/9b745c8b710912f64.pdf; Charaia, V and Papava, V. (2017). Belt and Road 
Initiative: Implications for Georgia and China-Georgia Economic Relations. China Interna-
tional Studies, 67, pp.122

https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-04/fs_2020_04_milex_0_0.pdf
https://www.chathamhouse.org/publication/us-china-strategic-competition-quest-global-technological-leadership
https://www.chathamhouse.org/publication/us-china-strategic-competition-quest-global-technological-leadership
https://pmcresearch.org/policypapers_file/09675c8b70d3843da.pdf
https://pmcresearch.org/policypapers_file/09675c8b70d3843da.pdf
https://pmcresearch.org/policypapers_file/6a7b5dd7a8a1a994b.pdf
https://pmcresearch.org/policypapers_file/6a7b5dd7a8a1a994b.pdf
http://www.research.pmcg-i.com/policypapers_file/9b745c8b710912f64.pdf
http://www.research.pmcg-i.com/policypapers_file/9b745c8b710912f64.pdf
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ლე ბო ბა5 იმას თან და კავ ში რე ბით თუ რო გორ ხე და ვენ ჩი ნე თი და სა ქარ თვე ლო 
ორ მხრივ ურ თიერ თო ბებს და რა შე საძ ლო ფაქ ტო რე ბი აფერ ხებს სიღ რმი სეულ 
პარ ტნიო რო ბას. სა კით ხის გან ხილ ვა მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმ დე ნად რამ დე ნა დაც სა-
ქარ თვე ლო ცდი ლობს კონ კრე ტუ ლად ევ რო კავ შირ თან და ზო გა დად და სავ ლურ 
ინ სტი ტუ ტებ თან და სა ხელ მწი ფოებ თან ახ ლო ურ თიერ თო ბე ბის დამ ყა რე ბას, ჩი ნე-
თის მიერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი მო დე ლი კი და სავ ლუ რი ლი ბე რა ლუ რი წეს რი გის სა-
პი რის პი როა. 

პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტის სტრუქ ტუ რა შემ დეგ ნაი რია. პირ ვე ლი ნა წილ ში დო კუ მენ-
ტი მი მო ხი ლავს ევ რო კავ ში რი სა და ჩი ნე თის ურ თიერ თო ბებს იმის გათ ვა ლის წი ნე-
ბით, რომ სა ქარ თვე ლოს ევ რო კავ შირ თან მზარ დი პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი 
კავ ში რე ბი გააჩ ნია. მეო რე ნა წი ლი სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო პო ლი ტი კა ში მუდ მივ 
ფაქ ტო რებს და ერის მშე ნებ ლო ბის ძა ლის ხმე ვებს გა ნი ხი ლავს. მე სა მე ნა წი ლი 
სა ქარ თვე ლო- ჩი ნე თის ურ თიერ თო ბებ ში არ სე ბულ მდგო მა რეო ბას მი მოი ხი ლავს. 
დო კუ მენ ტის დას კვნით ნა წილ ში კი გაა ნა ლი ზე ბუ ლია ის ხე ლის შემ შე ლი ფაქ ტო რე-
ბი რაც სიღ რმი სეულ ჩი ნურ -ქარ თულ ურ თიერ თო ბებს აფერ ხებს.

5 გამონაკლისია ჯოზეფ ლარსენის მიერ ჩინურ-ქართული ურთიერთობების განხილვა, ხელმისაწვდომია: 
http://gip.ge/georgia-china-relations-geopolitics-belt-road/

http://gip.ge/georgia-china-relations-geopolitics-belt-road/
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ჩინეთი და ევროკავშირი:
პარტნიორები თუ კონკურენტები? 

ჩი ნე თი და ევ რო კავ ში რი გან ვი თა რე ბის სხვა დას ხვა მო დელ სა და ქცე ვის სტან-
დარტს სთა ვა ზო ბენ. ევ რო კავ ში რის გლო ბა ლუ რი აქ ტო რო ბის სა ფუძ ვე ლი დე მოკ-
რა ტიის, ადა მია ნის უფ ლე ბე ბი სა და მშვი დო ბის ერ თგუ ლე ბაა. ევ რო კავ ში რის სა-
გა რეო და უსაფ რთხოე ბის პო ლი ტი კის გლო ბა ლუ რი სტრა ტე გია აღ ნიშ ნავს, რომ 
ევ რო კავ ში რი „ერ თგუ ლია საერ თა შო რი სო სა მარ თალ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი გლო ბა-
ლურ წეს რი გის, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს ადა მია ნის უფ ლე ბებს, მდგრად გან ვი-
თა რე ბას და გლო ბა ლურ საერ თო სი კე თეებ ზე გან გრძო ბად წვდო მას“.6 

მეო რეს მხრივ, კო მუ ნის ტუ რი პარ ტიის მიერ მარ თუ ლი ჩი ნე თი თავს გან ვი თა რე ბად 
ქვე ყა ნად წარ მოა ჩენს, რო მელ საც გან ვი თა რე ბის უნი კა ლუ რი მო დე ლი გააჩ ნია. 
ქვეყ ნის შიგ ნით სო ცია ლიზ მის ჩი ნუ რი მა ხა სია თებ ლე ბით შე ნე ბის პა რა ლე ლუ რად, 
საერ თა შო რი სო დო ნე ზე ჩი ნე თი მიზ ნად „კა ცობ რიო ბის საერ თო მო მავ ლის სა ზო-
გა დოე ბის შექ მნას“ ისა ხავს.7 ჩი ნე თი მხარს უჭერს მრა ვალ პო ლუ სიან საერ თა შო-
რი სო წეს რიგს რო მე ლიც ეფუძ ნე ბა თა ნამ შრომ ლო ბას ვიდ რე კონ ფლიქტს, ხო-
ლო გაც ხა დე ბუ ლად ეწი ნააღ მდე გე ბა „ძა ლაუფ ლე ბის პო ლი ტი კას, ჰე გე მო ნიას და 
სხვა ქვეყ ნე ბის ში და საქ მეებ ში ჩა რე ვას“.8 ეკო ნო მი კუ რად, ჩი ნე თი თა ვი სუ ფა ლი 
ვაჭ რო ბის ერ თგუ ლია, უარ ყოფს პრო ტექ ციო ნიზმს და ხელს უწ ყობს ეკო ნო მი კურ 
გლო ბა ლი ზა ციას.9 2012 წელს ჩი ნეთ მა საუ კუ ნის ორი მი ზა ნი გა მოაქ ვეყ ნა: 2021 
წლის თვის შექ მნას „ყვე ლა თვალ საზ რი სით ზო მიე რად აყ ვა ვე ბუ ლი სა ზო გა დოე ბა“ 
და 2049 წლის თვის გა ნა ვი თა როს „თა ნა მედ რო ვე სო ცია ლის ტუ რი ქვე ყა ნა, რო მე-
ლიც არის აყ ვა ვე ბუ ლი, ძლიე რი, დე მოკ რა ტიუ ლი, კულ ტუ რუ ლად გან ვი თა რე ბუ ლი 
და ჰარ მო ნიუ ლი“.10 

ჩი ნე თი და ევ რო კავ ში რი ორ მხრივ ურ თიერ თო ბებს ყო ვე ლის მომ ცველ სტრა ტე-
გიულ პარ ტნიო რო ბად ახა სია თე ბენ. ევ რო კავ შირ მა შეი მუ შა ვა რამ დე ნი მე სტრა-
ტე გიუ ლი დო კუ მენ ტი, სა დაც ჩი ნე თი სად მი ევ რო კავ ში რის მიდ გო მას აღ წერს, ხო-
ლო, თა ვის მხრივ, ჩი ნე თი იღებს ევ რო კავ ში რის შე სა ხებ პო ლი ტი კის დო კუ მენტს 
— 2018 წელს მი ღე ბუ ლია ყვე ლა ზე ახა ლი ვერ სია, რო მე ლიც ორ გა ნი ზა ციას თან 
ქვეყ ნის ურ თიერ თო ბე ბის ხედ ვას წა რად გენს. ჩარ ჩო რო მე ლიც დღე ვან დელ ორ-
მხრი ვი ურ თიერ თო ბებს გან საზ ღვრავს არის „ევ რო კავ შირ -ჩი ნე თის თა ნამ შრომ-
ლო ბის სტრა ტე გუ ლი დღის წეს რი გი 2020’, რო მე ლიც ოთხ ძი რი თად სფე როს  
 

6 European Commission. (2016). A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Secu-
rity Policy. ხელმისაწვდომია: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_review_web_0.pdf

7 Xinhuanet.com. (2018). Backgrounder: Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese  
Characteristics for a New Era. ხელმისაწვდომია: http://www.xinhuanet.com/english/2018-03/ 
17/c_137046261.htm

8 State Council Information Office of the Republic of China. (2019). China and the World in the 
New Era. White paper. ხელმისაწვდომია: http://english.scio.gov.cn/node_8014488.html

9 იგივე
10 New China. (2017). CPC Q&A: What are China’s two centennial goals and why do they matter? 

ხელმისაწვდომია: http://www.xinhuanet.com/english/2017-10/17/c_136686770.htm

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_review_web_0.pdf
http://www.xinhuanet.com/english/2018-03/17/c_137046261.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2018-03/17/c_137046261.htm
http://english.scio.gov.cn/node_8014488.html
http://www.xinhuanet.com/english/2017-10/17/c_136686770.htm
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ეყ რდნო ბა: მშვი დო ბა და უსაფ რთხოე ბა, კე თილ დღეო ბა, მდგრა დი გან ვი თა რე ბა 
და ხალ ხთა შო რი სო ურ თიერ თო ბე ბი.11

თა ნამ შრომ ლო ბის გაც ხა დე ბუ ლი მიზ ნე ბის მიუ ხე და ვად, რე ჟი მე ბის ხა სია თი დან გა-
მომ დი ნა რე ურ თიერ თო ბებ ში პრაქ ტი კუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი არ სე ბობს. ევ რო კავ ში რი 
ეფუძ ნე ბა დე მოკ რა ტიის, თა ვი სუ ფა ლი ბაზ რი სა და ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის ერ თგუ-
ლე ბას, ხო ლო ჩი ნე თის ავ ტო რი ტა რუ ლი რე ჟი მი სა პი რის პი როა იმ პო ლი ტი კუ რი 
სა ზო გა დოე ბის იდეის რა საც ევ რო კავ ში რი წარ მოად გენს. შე სა ბა მი სად, ევ რო კავ-
ში რი სა და ჩი ნე თის ურ თიერ თო ბე ბის გა სა გე ბად სა მი სა კით ხი არის მნიშ ვნე ლო ვა-
ნი: 1) საერ თა შო რი სო ურ თიერ თო ბე ბი; 2) ეკო ნო მი კა და 3) დე მოკ რა ტია.

საერ თა შო რი სო პო ლი ტი კის თვალ საზ რი სით, ევ რო კავ ში რი და ჩი ნე თი მრა ვალ-
მხრი ვო ბი სა და გაე რო ზე და ფუძ ნე ბუ ლი საერ თა შო რი სო წეს რი გის იდეი სად მი ერ-
თგუ ლე ბას იზია რე ბენ. ჩი ნე თი მხარს უჭერს ევ რო პუ ლი ინ ტეგ რა ციის პრო ცესს, ხო-
ლო ევ რო კავ ში რი ჩი ნე თის სუ ვე რე ნი ტეტ სა და ტე რი ტო რიულ მთლია ნო ბას. ორი ვე 
აქ ტო რი გა მო ხა ტავს საერ თა შო რი სო მნიშ ვნე ლო ბის სა კით ხებ სა და გლო ბა ლურ 
მმარ თვე ლო ბა ში მო ნა წი ლეო ბის შე სა ხებ რე გუ ლა რუ ლი დია ლო გის წარ მოე ბის 
მზად ყოფ ნას.

ეკო ნო მი კუ რი ურ თიერ თო ბე ბი ევ რო კავ შირ -ჩი ნე თის ურ თიერ თო ბე ბის ქვა კუთ ხე-
დია. ორი ვე აქ ტო რი ეკო ნო მი კუ რად ურ თიერ თდა მო კი დე ბუ ლია: ჩი ნე თი, ამე რი კის 
შემ დეგ, ევ რო კავ ში რის ყვე ლა ზე დი დი სა ვაჭ რო პარ ტნიო რია, ხო ლო ევ რო კავ ში-
რი ჩი ნე თის ყვე ლა ზე დი დი სა ვაჭ რო პარ ტნიო რია; ეკო ნო მი კუ რი ურ თიერ თო ბე-
ბის უფ რო გან სა ვი თა რებ ლად, მხა რეე ბი ამ ჟა მად აწარ მოე ბენ მო ლა პა რა კე ბებს 
ინ ვეს ტი ციის შე სა ხებ ჩი ნეთ -ევ რო კავ ში რის ყოვ ლის მომ ცვე ლი შე თან ხმე ბა ზე.12 
ამის მიუ ხე და ვად, ევ რო კავ ში რი ასა ხე ლებს პი რო ბებს, რომ ლე ბიც ჩი ნეთ მა უნ და 
დააკ მა ყო ფი ლოს: კონ კრე ტუ ლად, სა მარ თლია ნი ვაჭ რო ბა, ინ ტე ლექ ტუა ლუ რი სა-
კუთ რე ბის უფ ლე ბის დაც ვა და ვაჭ რო ბის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ციის წევ რო ბით გან-
საზ ღვრუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბა.13

სა კით ხე ბი სა დაც გან სხვა ვე ბე ბი ყვე ლა ზე შე სამ ჩნე ვია დე მოკ რა ტია სა და ადა-
მია ნის უფ ლე ბებს ეხე ბა. ევ რო კავ ში რის ჩი ნე თის შე სა ხებ სტრა ტე გია (2016) 
და ევ რო კავ ში რი- ჩი ნე თი: სტრა ტე გიუ ლი მი მო ხილ ვა (2019) ხაზს უს ვა მენ ევ-
რო კავ ში რი სა და ჩი ნე თის ორ მხრივ ურ თიერ თო ბებ ში დე მოკ რა ტიი სა და ადა-
მია ნის უფ ლე ბე ბის მნიშ ვნე ლო ბას. სტრა ტე გიუ ლი მო მო ხილ ვა აღ ნიშ ნავს, რომ 
„ევ რო კავ ში რი სა და ჩი ნე თის უნა რი ეფექ ტუ რად შეძ ლონ ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის 
სა კით ხზე ჩარ თუ ლო ბა ორ მხრი ვი ურ თიერ თო ბე ბის ხა რის ხის მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა-
ზო მი იქ ნე ბა”.14 ევ რო კავ ში რის შე სა ხებ ჩი ნე თის პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტის 2014 
წლის ვერ სია ში ჩი ნე თი აღია რებს, რომ „ორ მხა რეს გან სხვა ვე ბე ბი და უთან ხმოე-

11 European Commission. (2013). EU-China 2020 Strategic Agenda for Cooperation. 
ხელმისაწვდომია:http://eeas.europa.eu/archives/docs/china/docs/eu-china_2020_strategic_
agenda_en.pdf

12 European Commission. (2020). China. 
 ხელმისაწვდომია:https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/
13 იგივე
14 European Commission. (2019). EU-China – A Strategic Outlook. ხელმისაწვდომია:https://

ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-eu-china-a-strate-
gic-outlook.pdf

http://eeas.europa.eu/archives/docs/china/docs/eu-china_2020_strategic_agenda_en.pdf
http://eeas.europa.eu/archives/docs/china/docs/eu-china_2020_strategic_agenda_en.pdf
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-eu-china-a-strategic-outlook.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-eu-china-a-strategic-outlook.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-eu-china-a-strategic-outlook.pdf
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ბე ბი გააჩ ნიათ ღი რე ბუ ლე ბით სა კით ხებ ზე რო გო რიც არის ადა მია ნის უფ ლე ბე ბი, 
ისე ვე რო გორც ეკო ნო მი კურ და ვაჭ რო ბას თან და კავ ში რე ბულ სა კით ხებ ზე“.15  
დო კუ მენ ტის 2018 წლის ვერ სია ში ჩი ნე თი ევ რო კავ შირს მოუ წო დებს „ო ბიექ ტუ-
რად და სა მარ თლია ნად შეა ფა სოს ჩი ნეთ ში ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის მდგო მა რეო ბა 
და თა ვი შეი კა ვოს ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის სა ხე ლით ჩი ნე თის ში და საქ მეებ სა და 
სა სა მარ თლო სუ ვე რე ნი ტეტ ში ჩა რე ვის გან”.16

გა სუ ლი წლე ბის მან ძილ ზე, ჩი ნე თი ევ რო კავ ში რის კონ კუ რენ ტად აღიქ მე ბა. კონ-
კუ რენ ცია ყვე ლა ზე ცხა დად გა მო ხა ტუ ლია ეკო ნო მი კურ და ღი რე ბუ ლე ბით ას პექ-
ტებ ში. ევ რო კავ ში რის თვის ჩი ნე თის არის „ე კო ნო მი კუ რი კონ კუ რენ ტი, რო მე ლიც 
ტექ ნო ლო გიურ ლი დე რო ბას ეს წრაფ ვის და სის ტე მუ რი მე ტო ქე, რო მე ლიც მმარ-
თვე ლო ბის ალ ტერ ნა ტიულ მო დელს ავ რცე ლებს“.17 კონ კუ რენ ციის ასე თი მა გა ლი-
თია ჩი ნე თი სა და ცენ ტრა ლუ რი და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნე ბის თა ნამ შრომ-
ლო ბის („17+1“) პლატ ფორ მა, რო მე ლიც რო გორც ევ რო კავ ში რის წევრ ისე 
კან დი დატ სა ხელ მწი ფოებს აერ თია ნებს.18 სწო რედ ამი ტომ, ჩი ნე თის შე სა ხებ ევ-
რო კავ ში რის სტრა ტე გიუ ლი დო კუ მენ ტე ბი (2016;2019) თან მიმ დევ რუ ლად უს ვა-
მენ ხაზს „წე სებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მმარ თვე ლო ბი სა და რე გიო ნუ ლი უსაფ რთხოე ბის“ 
გა საძ ლიე რებ ლად და „ევ რო კავ ში რის კა ნო ნებ თან, წე სებ თან და პო ლი ტი კებ თან 
თავ სე ბა დო ბის“ შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად ჩი ნე თის ჩარ თუ ლო ბას.

თუ რო გორ გან ვი თარ დე ბა ჩი ნეთ -ევ რო კავ ში რის ურ თიერ თო ბე ბი გავ ლე ნას მოახ-
დენს არამ ხო ლოდ ევ რო კავ ში რის წევრ ქვეყ ნებ ზე, არა მედ მის სა მე ზობ ლო ზე და-
სავ ლეთ ბალ კა ნეთ სა და აღ მო სავ ლეთ პარ ტნიო რო ბის ქვეყ ნებ ში. ჩი ნე თის მზარ-
დმა გავ ლე ნამ შე საძ ლოა შეა სუს ტოს ევ რო კავ ში რის შე საძ ლებ ლო ბა გაავ რცე ლოს 
მმარ თვე ლო ბის სა კუ თა რი მო დე ლი, რო მე ლიც ეფუძ ნე ბა დე მოკ რა ტიის, ადა მია ნის 
უფ ლე ბე ბის, მშვი დო ბი სა და გან ვი თა რე ბის ღი რე ბუ ლე ბებს.

15 MFA of the People’s Republic of China. (2014). China’s Policy Paper on the EU. 
 ხელმისაწვდომია: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/wjzcs/t1143406.shtml
16 MFA of the People’s Republic of China. (2018). China’s Policy Paper on the EU. ხელმისაწვდომია: 

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t1622890.shtml
17 European Commission. (2019). EU-China – A Strategic Outlook. ხელმისაწვდომია:https://ec.eu-

ropa.eu/commission/sites/beta-political/files/communiction-eu-china-a-strategic-outlook.pdf
18 თუმცა, შესამჩნევია, რომ გეოგრაფიულად ახლოს მყოფი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნები 

(მოლდოვა, ბე ლარუსი და უკრაინა) აღნიშნულ ფორმატში არ მონაწილეობენ

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/wjzcs/t1143406.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t1622890.shtml
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-eu-china-a-strategic-outlook.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-eu-china-a-strategic-outlook.pdf
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საქართველოს საგარეო პოლიტიკა: 
დემოკრატიული დასავლეთი როგორც
დანიშნულება

ათ წლეუ ლე ბის მან ძილ ზე, სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო პო ლი ტი კამ გა მო ხა ტუ ლად პრო- 
და სავ ლუ რი მა ხა სია თე ბე ლი შეი ძი ნა. სა ქარ თვე ლოს და სავ ლე თის კენ სვლა გან პი-
რო ბე ბუ ლია რო გორც ში და ისე გა რე ფაქ ტო რე ბით. ში და დო ნე ზე, სა ქარ თვე ლო 
და მი სი პო ლი ტი კუ რი ელი ტე ბი სა კუ თარ თავს ევ რო პულ ცი ვი ლი ზა ციას აკუთ ვნე ბენ, 
ხო ლო იდეუ რი ფაქ ტო რე ბი გავ ლე ნას ახ დე ნენ სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო პო ლი ტი კურ 
ქცე ვა ზე.19 მა ტე რია ლურ მა ფაქ ტო რებ მა, რო გო რიც არის რუ სეთს მიერ სა ქარ თვე-
ლოს სუ ვე რე ნი ტე ტი სა და ტე რი ტო რიუ ლი მთლია ნო ბის დარ ღვე ვა, ასე ვე გა ნა პი რო-
ბა სა ქარ თვე ლოს პრო- და სავ ლუ რი სა გა რეო პო ლი ტი კის ფორ მი რე ბა.

სა ერ   თა  შო  რი  სო სის   ტე  მურ   მა ფაქ   ტო  რებ   მა ასე  ვე ითა  მა  შეს რო  ლი. საბ   ჭო  თა კავ   ში -
რის დაშ   ლის შემ   დეგ, მსოფ   ლი ოს მას   შ ტა  ბით ამე  რი  კი  სა და და  სავ   ლუ  რი ინ   ს ტი  ტუ  ტე -
ბის წვდო  მის არე ა  ლი გა ი  ზარ   და. ზო  გი ერ   თი ყო  ფი  ლი საბ   ჭო  თა რეს   პუბ   ლი  კა და  სავ  -
ლურ სტრუქ   ტუ  რებ   ში გა  წევ   რი ან   და, ხო  ლო სხვებ   მა, გან   სა  კუთ   რე  ბით სა  ქართვე  ლომ 
და უკ   რა ი  ნამ, ამ მიზ   ნის   კენ სწრაფ   ვა და იწ   ყეს, რი  თიც რე  ვი  ზი ო  ნის   ტულ რუ  სეთს და-
უ  პი  რის   პირ   დ ნენ.

1990-ია ნი წლე ბის ბო ლოს და 2000-ია ნი წლე ბის და საწ ყის ში სა ქარ თვე ლომ დე-
მოკ რა ტიი სა და ევ რო პუ ლი და ევ როატ ლან ტი კუ რი ინ ტეგ რა ციის კენ უფ რო მზარ-
დად აი ღო გე ზი. ეს გზა პო ლი ტი კის პრიო რი ტე ტად იქ ცა რო გორც ფურ ცელ ზე ისე 
პრაქ ტი კუ ლი თვალ საზ რი სით. დო კუ მენ ტუ რად, სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი უსაფ-
რთხოე ბის კონ ცეფ ციე ბი (2005;2011) — ისე ვე რო გორც შემ დგო მი სტრა ტე გიუ ლი 
დო კუ მენ ტე ბი — ხაზს უს ვა მენ და სავ ლურ სამ ყა როს თან სა ქარ თვე ლოს შეუქ ცე ვად 
მი კუთ ვნე ბას; ნა ტო სა და ევ რო კავ შირ ში წევ რო ბას სა გა რეო პო ლი ტი კის ძი რი თად 
მი ზა ნად სა ხა ვენ და დე მოკ რა ტი ზა ციას სა ქარ თვე ლოს პირ ვე ლად ეროვ ნულ ღი რე-
ბუ ლე ბად და ინ ტე რე სად აც ხა დე ბენ.20

პრაქ ტი კუ ლი თვალ საზ რი სით, სა ქარ თვე ლო და სავ ლურ ინ სტი ტუ ტებს უფ რო მე ტად 
დაუხ ლოვ და. 2004 წელს სა ქარ თვე ლო შეუერ თდა ევ რო პის სა მე ზობ ლო პო ლი ტი-
კას; 2008 წელს სა ქარ თვე ლომ ნა ტო ში გა წევ რია ნე ბის პი რო ბა მიი ღო და ჩა მო ყა-
ლიბ და ნა ტო- სა ქარ თვე ლოს კო მი სია; 2009 წელს, სა ქარ თვე ლო ევ რო კავ ში რის 
აღ მო სავ ლეთ პარ ტნიო რო ბის ინი ცია ტი ვის ნა წი ლი გახ და, ხო ლო რუ სეთ -სა ქარ-
თვე ლოს ომის სა პა სუ ხოდ და მოუ კი დე ბელ სა ხელ მწი ფო თა თა ნა მე გობ რო ბა (დსთ) 
და ტო ვა; 2011 წელს სა ქარ თვე ლომ ევ რო კავ შირ თან სა ვი ზო რე ჟი მის გა მარ ტი ვე-
ბის შე თან ხმე ბას მიაღ წია, ხო ლო 2014 წელს ხე ლი მოა წე რა ასო ცი რე ბის შე თან-
ხე ბას, რო მე ლიც ასე ვე მოი ცავს ღრმა და ყოვ ლის მომ ცველ თა ვი სუ ფალ სა ვაჭ რო 
შე თან ხმე ბას; 2014 წელს სა ქარ თვე ლომ ნა ტოს არ სე ბი თი პა კე ტი მიი ღო, ხო ლო 
2017 წლი დან შენ გე ნის ზო ნა ში უვი ზო მი მოს ვლით სარ გებ ლობს.

19 Kakachia, K and Minesashvili, S. (2015). Identity politics: Exploring Georgian foreign policy 
behavior. Journal of Eurasian Studies, 6, p.175

20 საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია, 2005;2011. 
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და სავ ლურ ინ სტი ტუ ტებ თან მსგავ სი ხა რის ხით თა ნამ შრომ ლო ბა მიუ თი თებს, რომ 
სა ქარ თვე ლო დე მოკ რა ტი ზა ციის მხრივ პროგ რეს გა ნიც დის. 2003 წლის ვარ დე-
ბის რე ვო ლუვ ციის შემ დეგ, სა ქარ თვე ლომ ფუნ ქციო ნი რე ბა დი სა ხელ მწი ფო ინ სტი-
ტუ ტე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის პრო ცე სი დაიწ ყო და წარ მა ტე ბით აღ მოფ ხვრა კო რუფ ცია21, 
თუმ ცა გა მოწ ვე ვე ბი ადა მია ნის უფ ლე ბე ბი სა და ხე ლი სუფ ლე ბის და ბა ლან სე ბი სა და 
შე ბოჭ ვის მხრივ კვლავ არ სე ბობ და. 2012 წელს ხე ლი სუფ ლე ბა არ ჩევ ნე ბის გზით 
პირ ვე ლად შეიც ვა ლა, რა მაც დე მოკ რა ტიუ ლი გან ვი თა რე ბა შემ დეგ ეტაპ ზე გა დაიყ-
ვა ნა. სა ქარ თვე ლომ მმარ თვე ლო ბის სა პარ ლა მენ ტო სის ტე მა ზე გა დაი ნაც ვლა, 
რა მაც ხე ლი სუფ ლე ბის ქმე დე ბებ ზე სა პარ ლა მენ ტო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ხა რის ხი 
გა ზარ და. ამის მიუ ხე და ვად, ხე ლი სუფ ლე ბის და ბა ლან სე ბი სა და შე ბოჭ ვის პრობ-
ლე მე ბი კვლავ რჩე ბა, რაც უმე ტეს წი ლად 2016 წლის არ ჩევ ნე ბის შემ დეგ ერ თი 
პარ ტიის მიერ სრუ ლი უმ რავ ლე სო ბის ფლო ბამ გა ნა პი რო ბა. 2020 წლის სა პარ-
ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბის მოახ ლო ვე ბას თან ერ თად, არ სე ბუ ლი შე რეუ ლი საარ ჩევ ნო 
სის ტე მის მი მართ უკ მა ყო ფი ლე ბა იზ რდე ბო და, რის შე დე გა დაც მმარ თვე ლი პარ-
ტია 2020 წლის არ ჩევ ნე ბის უფ რო მე ტად პრო პორ ციუ ლი წარ მო მად გენ ლო ბით 
ჩა ტა რე ბას დას თან ხმდა, ხო ლო 2024 წლი დან ქვე ყა ნა სრუ ლად პრო პორ ციუ ლი 
საარ ჩევ ნო სის ტე მა ზე გა და ვა.

სა ქარ თვე ლოს დე მოკ რა ტი ზა ცია და ევ რო -ატ ლან ტი კუ რი ინ ტეგ რა ციი სად მი ძა ლის-
ხმე ვა ურ თიერ თდა კავ ში რე ბუ ლია — ერ თი მეო რე ზე გავ ლე ნას ახ დენს. სა ქარ თვე-
ლოს მის წრა ფე ბა გახ დეს და სავ ლუ რი პო ლი ტი კუ რი, ეკო ნო მი კუ რი და სამ ხედ რო 
ინ სტი ტუ ტე ბის ნა წი ლი დე მოკ რა ტი ზა ციის გა რე შე ვერ მიიღ წე ვა, ხო ლო სა ქარ თვე-
ლოს ჩარ თუ ლო ბა და სავ ლურ სტრუქ ტუ რებ თან დე მოკ რა ტიის გან ვი თა რე ბის ტემპს 
აძ ლიე რებს. სა ქარ თვე ლოს დე მოკ რა ტი ზა ცია არ არის მხო ლოდ ში და პო ლი ტი კუ-
რი ვალ დე ბუ ლე ბა, არა მედ ძლიე რად არის კავ შირ ში სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო პო-
ლი ტი კურ მის წრა ფე ბებ თან და არ ჩე ვან თან. ამას თვალ სა ჩი ნოს ხდის 2019-2022 
წლის სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო პო ლი ტი კის სტრა ტე გია, რო მე ლიც სა გა რეო პო ლი-
ტი კის ექ ვსი მიზ ნი დან ერ თ-ერ თად „ინ სტი ტუ ციუ რი დე მოკ რა ტიის კონ სო ლი და ცია-
სა და საზ ღვარ გა რეთ ქვეყ ნის პო ზი ტიუ რი იმი ჯის გან ტკი ცე ბას“ ასა ხე ლებს.22

დე მოკ რა ტიის კონ სი ლი და ციი სა კენ სა ქარ თვე ლოს გზა აჩ ვე ნებს, რომ დე მოკ რა-
ტიის მშე ნებ ლო ბა სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი მცდე ლო ბაა. სა გა რეო პო ლი ტი კუ რი 
არ ჩე ვა ნი, რო გო რიც არის და სავ ლურ ინ სტი ტუ ტებ ში ინ ტეგ რი რე ბა, დე მოკ რა ტი ზა-
ციის ფარ თო ძა ლის ხმე ვას არის დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი. 2013 წელს სა ქარ თვე ლოს 
სა გა რეო პო ლი ტი კის ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბის შე სა ხებ მი ღე ბუ ლი სა პარ ლა-
მენ ტო რე ზო ლუ ცია აღიშ ნავს, რომ „სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო პო ლი ტი კის ევ რო პუ-
ლი და ევ როატ ლან ტი კუ რი კურ სი, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, ქვეყ ნის მდგრად დე მოკ-
რა ტიულ გან ვი თა რე ბა სა და უსაფ რთხოე ბას ემ სა ხუ რე ბა და არ არის მი მარ თუ ლი 
რო მე ლი მე სა ხელ მწი ფოს წი ნააღ მდეგ“.23

21 The World Bank. (2012). Fighting corruption in public services: chronicling Georgia’s re-
forms (English).

  ხელმისაწვდომია:http://documents.worldbank.org/curated/en/518301468256183463/Fight-
ing-corruption-in-public-services-chronicling-Georgias-reforms

22 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, საგარეო პოლიტიკის სტრატეგია, 2019-2022. გვ.7
23 სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტი. სა ქარ თ ვე ლოს სა გა რეო პო ლი ტი კის ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბის შე სა-

ხებ სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა  მენ ტის რე ზო ლუ ცი ა, ხელ მი საწ ვ დო მი ა: 
 http://parliament.ge/uploads/other/19/19442.pdf 

http://documents.worldbank.org/curated/en/518301468256183463/Fighting-corruption-in-public-services-chronicling-Georgias-reforms
http://documents.worldbank.org/curated/en/518301468256183463/Fighting-corruption-in-public-services-chronicling-Georgias-reforms
http://parliament.ge/uploads/other/19/19442.pdf
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თუმ ცა ღა, რამ დე ნა დაც საერ თა შო რი სო სის ტე მა მრა ვალ პო ლუ სია ნი ხდე ბა24 და 
უფ რო და უფ რო იზ რდე ბა არა და სავ ლუ რი აქ ტო რე ბის რო ლი, თუ რო გორ შეიც-
ვლე ბა სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო პო ლი ტი კუ რი პრიო რი ტე ტე ბი მო მავ ლის სა კით ხად 
რჩე ბა. არის სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო პო ლი ტი კუ რი პრიო რი ტე ტე ბის ცვლი ლე ბა 
საერ თა შო რი სო სის ტე მა ში მიმ დი ნა რე ცვლი ლე ბებ ზე და მო კი დე ბუ ლი? ავ ტო რი-
ტა რულ რე ჟი მებ თან ინ ტე რაქ ციის ან მათ ზე მზარ დი და მო კი დე ბუ ლე ბის ფონ ზე, 
რო გორ შეძ ლებს სა ქარ თვე ლო დაა ბა ლან სოს დე მოკ რა ტიი სად მი ერ თგუ ლე ბა? 
ეს კით ხვე ბი და მა ტე ბით გან სჯას სა ჭი როე ბას. ამავ დროუ ლად, სა ქარ თვე ლო სა და 
ჩი ნე თის — მზარ დი გლო ბა ლუ რი ძა ლა — ურ თიერ თო ბე ბის ახ ლან დე ლი ხა რის ხის 
გა გე ბა სა ფუძ ველს დაუ დებს მო მავ ლის შე სა ხებ წარ მოდ გე ნას.

24 Buzan, B. (2011). The Inaugural Kenneth N. Waltz Annual Lecture A World Order Without 
Superpowers: Decentred Globalism. International Relations, 25(1). pp.3-25
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ჩინეთ-საქართველოს ურთიერთობები: 
მზარდი თუმცა შეზღუდული პარტნიორობა? 

ჩი ნეთ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბი 1992 წელს დაიწ ყო, რო დე საც 
ორ მა ქვე ყა ნამ დიპ ლო მა ტიუ რი ურ თიერ თო ბე ბი დაამ ყა რა. ამის შემ დეგ, ურ თიერ-
თო ბე ბი მე გობ რუ ლად თუმ ცა ნაკ ლე ბი ინ ტე რაქ ციით ვი თარ დე ბო და. სა ქარ თვე-
ლოს ოფი ცია ლუ რი დო კუ მენ ტე ბის ანა ლი ზი სას ჩანს, რომ 2005 წლის ეროვ ნუ-
ლი უსაფ რთხოე ბის კონ ცეფ ცია საერ თოდ არ ახ სე ნებს ჩი ნეთს. დო კუ მენ ტის 2011 
წლის ვერ სია კი ჩი ნეთს მხო ლოდ ერ თხელ სხვა ქვეყ ნებ თან ერ თად ახ სე ნებს და 
ხაზს უს ვამს მათ თან „პო ლი ტი კუ რი დია ლო გი სა და ეკო ნო მი კუ რი ურ თიერ თო ბე ბის 
გაღ რმა ვე ბის“ მნიშ ვნე ლო ბას.25 

ამის მიუ ხე და ვად, სა ქარ თვე ლო- ჩი ნე თის პო ლი ტი კურ ურ თიერ თო ბებ ში გან ვი თა-
რე ბა შეი ნიშ ნე ბო და. მიმ დი ნა რეობ და ქვეყ ნებს შო რის ტრა დი ციუ ლი სა ხელ მწი ფო-
თა შო რი სო ურ თიერ თო ბე ბი, რო გო რი ცაა ეკო ნო მი კუ რი და კულ ტუ რუ ლი ურ თიერ-
თო ბე ბის მნიშ ვნე ლო ბის ხაზ გას მა, დიპ ლო მა ტიუ რი ურ თიერ თო ბე ბის წლის თა ვის 
აღ ნიშ ვნა და ერ თმა ნე თის ტე რი ტო რიუ ლი მთლია ნო ბი სა და სუ ვე რე ნი ტე ტი სად მი 
სიტ ყვიე რი მხარ და ჭე რის გა მო ხატ ვა.26 2006 წელს, ჩი ნე თი სა და სა ქარ თვე ლოს 
პრე ზი დენ ტებ მა ხე ლი მოა წე რეს ჩი ნეთ სა და სა ქარ თვე ლო შო რის მე გობ რო ბი სა 
და თა ნამ შრომ ლო ბის კი დევ უფ რო გან ვი თა რე ბის შე სა ხებ ერ თობ ლივ გან ცხა დე-
ბას, რო მელ შიც მხა რეებ მა ერ თმა ნეთს საერ თო მნიშ ვნე ლო ბის სა კით ხებ ზე მხარ-
და ჭე რა გა მოუც ხა დეს — კერ ძოდ, ტე რი ტო რიუ ლი მთლია ნო ბის სა კით ხზე27 — და 
გა მოთ ქვეს მზად ყოფ ნა პო ლი ტი კუ რი, ეკო ნო მი კუ რი და კულ ტუ რუ ლი ურ თიერ თო-
ბე ბის გაღ რმა ვე ბის შე სა ხებ.28 მა ღალ დო ნე ზე ურ თიერ თო ბე ბი გაგ რძელ და ასე ვე 
2015 და 2019 წლებ ში.29

თუმ ცა ღა, 2008 წელს რუ სეთ -სა ქარ თვე ლოს ომ ზე ჩი ნე თის პო ზი ცია სა ქარ თვე ლო- 
ჩი ნე თის სა მო მავ ლო ურ თიერ თო ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რი 
გახ და. სა ქარ თვე ლოს წი ნააღ მდეგ რუ სე თის აგ რე სიას თან მი მარ თე ბით ჩი ნეთ მა 
ფორ მა ლუ რად და ბა ლან სე ბუ ლი პო ზი ცია დაი კა ვა (არ აღია რა აღ ნიშ ნუ ლი ტე რი-

25 საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია, 2005;2011
26 MFA of the People’s Republic of China. (2007). Assistant Foreign Minister Li Hui Attends 

Reception Hosted by Georgian Embassy in China to Mark Independence Day of Georgia 
and 15th Anniversary of China-Georgia Diplomatic Ties. 

 ხელმისაწვდომია: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/dozys_664276/ 
gjlb_664280/3170_664312/3172_664316/t323963.shtml

27 MFA of the People’s Republic of China. (2006). Hu Jintao and Georgian President Sign  
Bilateral Joint Statement.  ხელმისაწვდომია: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/ 
2649_665393/t246689.shtml

28 MFA of the People’s Republic of China. (2006). Hu Jintao Holds Talks with Georgian Presi-
dent Saakashvili. 

 ხელმისაწვდომია: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/dozys_664276/ 
gjlb_664280/3170_664312/3172_664316/t246338.shtml

29 MFA of the People’s Republic of China. Georgia. 
 ხელმისაწვდომია: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/dozys_664276/

gjlb_664280/3170_664312/3172_664316/ 

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/dozys_664276/gjlb_664280/3170_664312/3172_664316/t323963.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/dozys_664276/gjlb_664280/3170_664312/3172_664316/t323963.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t246689.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t246689.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/dozys_664276/gjlb_664280/3170_664312/3172_664316/t246338.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/dozys_664276/gjlb_664280/3170_664312/3172_664316/t246338.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/dozys_664276/gjlb_664280/3170_664312/3172_664316/
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/dozys_664276/gjlb_664280/3170_664312/3172_664316/
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ტო რიე ბის და მოუ კი დებ ლო ბა და მხა რეებს დია ლო გის მეშ ვეო ბით კონ ფლიქ ტის 
გა დაჭ რის კენ მოუ წო და30), თუმ ცა ეს ფა რუ ლად რუ სე თის ქცე ვის გა მარ თლე ბას 
წარ მოად გენ და.31

ჩი ნეთ მა რუ სეთ თან სტრა ტე გიუ ლი პარ ტნიო რო ბა რუ სე თის მიერ სა ქარ თვე ლოს 
ტე რი ტო რიუ ლი მთლია ნო ბის დარ ღვე ვა ზე წინ დაა ყე ნა, ხო ლო რუ სეთს ამე რი კის 
ჰე გე მო ნიის წი ნააღ მდეგ მო კავ ში რედ ხე დავს. ჩი ნე თი თავს იკა ვებს პო ზი ცია დაა-
ფიქ სი როს რე ზო ლუ ცია ზე „აფ ხა ზე თი დან, სა ქარ თვე ლო და ცხინ ვა ლის რე გიო ნი-
დან /სამ ხრეთ ოსე თი, სა ქარ თვე ლო ად გილ ნაც ვა ლი პი რე ბი სა და ლტოლ ვი ლე ბის 
მდგო მა რეო ბის შე სა ხებ“.32 2014 წელს ჩი ნეთ მა ასე ვე თა ვი შეი კა ვა გაე როს გე ნე-
რა ლუ რი ასამ ბლეის რე ზო ლუ ცია ზე, რო მე ლიც უკ რაი ნის ტე რი ტო რიუ ლი მთლია-
ნო ბი სად მი მხარ და ჭე რას გა მო ხა ტავ და.33

ჩი ნე თის მზარ დად ახ ლო პარ ტნიო რო ბა რუ სეთ თან არ თუ ლებს ჩი ნეთ სა და სა-
ქარ თვე ლოს შო რის სტრა ტე გიუ ლი პარ ტნიო რო ბის შე საძ ლებ ლო ბის წარ მოდ გე-
ნას. არც სა ქარ თვე ლო და არც ჩი ნე თი პარ ტნიო რო ბას არ ახა სია თე ბენ რო გორც 
სტრა ტე გიულს. სა ქარ თვე ლო არ იკა ვებს მნიშ ვნე ლო ვან პო ზი ციას ჩი ნე თის მყი-
სიერ სა გა რეო პო ლი ტი კურ პრიო რი ტე ტებ ში34, თუმ ცა ორი ვე ქვე ყა ნა ხაზს უს ვამს 
ორმხრივი ეკონომიკური ურთიერ თობების გაძ ლიე რე ბის მნიშ ვნე ლო ბას.35

სწო რედ ეკო ნო მი კუ რი სფე რო წარ მოად გენს სა ქარ თვე ლო- ჩი ნე თის ურ თიერ თო-
ბე ბის ქვა კუთ ხედს. 2010 წლის შემ დეგ სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კა ში ჩი ნე თის რო-
ლი მზარ დია36 — გან სა კუთ რე ბით კი მას შემ დეგ რაც ორ მა ქვე ყა ნამ თა ვი სუ ფა ლი 
ვაჭ რო ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ბას მოა წე რეს ხე ლი — რაც ჩი ნეთს სა ქარ თვე ლოს ერ-
თ-ერთ უმ სხვი ლეს სა ვაჭ რო პარ ტნიორ ქვე ყა ნად აქ ცევს.37 გა სუ ლი წლე ბის მან-
ძილ ზე, ჩი ნე თის მიერ სა ქარ თვე ლო ში გან ხორ ციე ლე ბულ მა პირ და პირ მა უც ხოურ-
მა ინ ვეს ტი ციამ $600 მი ლიონს მიაღ წია38, თუმ ცა 2019 წელს მნიშ ვნე ლოვ ნად 
ჩა მორ ჩე ბო და სხვა ქვეყ ნებს.39

30 Feng, Z. (2009). The Russia–Georgia military conflict: for China, does it mean scrambling 
between a “strategic partnership” and being a “responsible stakeholder”?. Korean Journal 
of Defense Analysis. 20(4), pp. 305-318

31 იგივე
32 Refworld. org. (2010). UN General Assembly. Georgia. 
 ხელმისაწვდომია:https://www.refworld.org/publisher,UNGA,,GEO,,,0.html 
33 UN. (2014). Territorial integrity of Ukraine: resolution / adopted by the General Assembly.  
 ხელმისაწვდომია: https://digitallibrary.un.org/record/767565
34 MFA of the People’s Republic of China (2019). ხელმისაწვდომია: https://www.fmprc.gov.cn/

mfa_eng/wjdt_665385/zyjh_665391/t1679454.shtml
35 დამატებით იხილეთ აქ: http://ge.china-embassy.org/eng/xwdt/t1469181.htm; 
 ასევე იხილეთ 2019-2022 წლის საქართველოს საგარეო პოლიტიკის სტრატეგია
36 Larsen, J. (2017). Georgia-China Relations: the Geopolitics of the Belt And Road. Geor-

gian Institute of Politics. ხელმისაწვდომია: http://gip.ge/georgia-china-relations-geopoli-
tics-belt-road/

37 Civil.ge. (2020). Georgia’s Foreign Trade in January 2020. ხელმისაწვდომია:https://civil.ge/ar-
chives/339427 

38 Embassy of the People’s Republic of China in Georgia. (2017). Remarks by Amb. JI Yanchi at the 
China-Georgia  Friendship Day celebrating the 25th Anniversary of Diplomatic Relations between 
China and Georgia.  ხელმისაწვდომია: http://ge.china-embassy.org/eng/xwdt/t1469181.htm

39 National Statistics Office of Georgia. Foreign Direct Investments by country. ხელმისაწვდომია: 
https://www.geostat.ge/en/modules/categories/191/foreign-direct-investments

https://www.refworld.org/publisher,UNGA,,GEO,,,0.html
https://digitallibrary.un.org/record/767565
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/zyjh_665391/t1679454.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/zyjh_665391/t1679454.shtml
http://ge.china-embassy.org/eng/xwdt/t1469181.htm
http://gip.ge/georgia-china-relations-geopolitics-belt-road/
http://gip.ge/georgia-china-relations-geopolitics-belt-road/
https://civil.ge/archives/339427
https://civil.ge/archives/339427
http://ge.china-embassy.org/eng/xwdt/t1469181.htm
https://www.geostat.ge/en/modules/categories/191/foreign-direct-investments
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ჩი ნე თი სა ქარ თვე ლოს სარ ტყლი სა და გზის ინი ცია ტი ვის ნა წი ლად ხე დავს, რო მე-
ლიც ევ რო პას თან და და ნარ ჩენ მსოფ ლიოს თან ჩი ნე თის და კავ ში რე ბა დო ბის გაზ-
რდას ისა ხავს მიზ ნად. სა ქარ თვე ლო პირ და პირ მო ნა წი ლეობს სარ ტყლი სა და გზის 
ინი ცია ტი ვის აბ რე შუ მის გზის ეკო ნო მი კუ რი სარ ტყე ლის კომ პო ნენ ტში და ჩი ნე თის 
ევ რო პას თან და სა კავ ში რე ბე ლი ექ ვსი დე რეფ ნი დან ერ თ-ერთს წარ მოად გენს.40 

გა სუ ლი ათ წლეუ ლე ბის მან ძილ ზე, სა ქარ თვე ლო ში ჩი ნე თის ეკო ნო მი კუ რი რო ლი 
გაი ზარ და, რაც 30-მდე ჩი ნუ რი სა წარ მოს მიერ სა ქარ თვე ლოს სხვა დას ხვა სექ-
ტორ ში — მათ შო რის ენერ გე ტი კა, ფი ნან სე ბი და ინ ფრას ტრუქ ტუ რა — ინ ვეს ტი ცია-
ში გა მოი ხა ტა.41

სა ქარ თვე ლომ და ჩი ნეთ მა ასე ვე გა ზარ დეს ხალ ხთა შო რი სი და კულ ტუ რუ ლი კავ-
ში რე ბი. ეს მოი ცავს: კულ ტუ რულ კავ ში რებს; ქარ თვე ლი სტუ დენ ტე ბის თვის სა გან მა-
ნათ ლებ ლო სტი პენ დიებს; სკო ლებ სა და უნი ვერ სი ტე ტებ ში ჩი ნუ რი ენის კურ სებს.42 
გა სუ ლი წლე ბის მან ძილ ზე ასე ვე გაია ზარ და სა ქარ თვე ლო ში ჩი ნე ლი ტუ რის ტე ბის 
რაო დე ნო ბა.43

სა ქარ თვე ლო- ჩი ნე თის ურ თიერ თო ბე ბის მოკ ლე მი მო ხილ ვა შემ დე გი დაკ ვირ ვე-
ბის სა ფუძ ველს იძ ლე ვა: 1) პო ლიტი კურ და სამ ხედ რო სფე როებ ში, ჩი ნეთ სა და 
სა ქარ თვე ლოს შო რის ურ თიერ თო ბე ბი მი ნი მა ლუ რია და და დის რუ ტი ნულ დიპ-
ლო მა ტიურ ჩარ თუ ლო ბამ დე; 2) ეკო ნო მი კა არის ძი რი თა დი სფე რო, სა დაც ორი-
ვე მხა რე თა ნამ შრომ ლობს და მო წა დი ნე ბულ ნი არიან თა ნამ შრომ ლო ბის უფ რო 
გან სა ვი თა რებ ლად; 3) ჩი ნეთ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის ხალ ხთა შო რი სი და 
კულ ტუ რუ ლი კონ ტაქ ტე ბი გაზ რდი ლია, და 4) ჩი ნე თი რუ სეთ თან ურ თიერ თო ბებს 
სა ქარ თვე ლოს თან ურ თიერ თო ბებ ზე მაღ ლა აყე ნებს — ეს გა მოი ხა ტე ბა სა ქარ-
თვე ლოს ძი რი თად სა გა რეო პო ლი ტი კურ გა მოწ ვე ვებ თან და კავ ში რე ბით ჩი ნე თის 
თავ შე კა ვე ბულ პო ზი ცია სა ან /და სი ჩუ მე ში. ეს ყო ვე ლი ვე მია ნიშ ნებს ორ ქვე ყა ნას 
შო რის მზარდ თუმ ცა ბუ ნებ რი ვად შეზ ღუ დულ პარ ტნიო რო ბა ზე.

40 Khishtovani, G, et al. (2019). The Belt and Road Initiative in the South Caucasus Region. 
Emerging Markets Forum, pp.33-51, ხელმისაწვდომია: https://pmcresearch.org/policypa-
pers_file/09675c8b70d3843da.pdf; Larsen, J. (2017). Georgia-China Relations: the Geopol-
itics of the Belt And Road. Georgian Institute of Politics. 

 ხელმისაწვდომია: http://gip.ge/georgia-china-relations-geopolitics-belt-road/
41 Embassy of the People’s Republic of China in Georgia. (2017). Remarks by Amb. JI Yanchi at 

the China-Georgia Friendship Day celebrating the 25th Anniversary of Diplomatic Relations 
between China and Georgia. 

 ხელმისაწვდომია: http://ge.china-embassy.org/eng/xwdt/t1469181.htm
42 იგივე
43 იგივე

https://pmcresearch.org/policypapers_file/09675c8b70d3843da.pdf
https://pmcresearch.org/policypapers_file/09675c8b70d3843da.pdf
http://gip.ge/georgia-china-relations-geopolitics-belt-road/
http://ge.china-embassy.org/eng/xwdt/t1469181.htm
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მზარდი საქართველო-ჩინეთის პარტნიორობის
შემაფერხებელი ფაქტორები: დისკუსია 

ჩი ნეთ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის მზარ დი ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ შრომ ლო ბის 
ფონ ზე, რამ დე ნად რეა ლის ტუ რია ვა რაუ დი, რომ ჩი ნეთ ზე სა ქარ თვე ლოს ეკო-
ნო მი კუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა პო ლი ტი კურ და მო კი დე ბუ ლე ბა ში გა დაიზ რდე ბა, 
ეს კი საფ რთხის ქვე შე დაა ყე ნებს დე მოკ რა ტიი სა და და სავ ლე თის მი მართ სა-
ქარ თვე ლოს ერ თგუ ლე ბას? აღ ნიშ ნულ კით ხვა ზე პა სუ ხის გა ცე მა მო მავ ლის საქ-
მეა, თუმ ცა ჩი ნეთ ზე სა ქარ თვე ლოს ძი რეულ პო ლი ტი კურ და მო კი დე ბუ ლე ბას 
შემ დე გი ფაქ ტო რე ბი ზღუ დავს:1) ჩი ნე თი სა ქარ თვე ლოს თვის სან დო სა გა რეო 
პო ლი ტი კუ რი პარ ტნიო რი არ არის; 2) სა ქარ თვე ლოს ის ტო რიუ ლი და ეროვ-
ნუ ლი ნა რა ტი ვი დე მოკ რა ტიულ ევ რო პას თან /და სავ ლეთ თან მი კუთ ვნე ბაა, და 
3) სა ქარ თვე ლოს თა ნამ შრომ ლო ბა და სავ ლეთ თან და მას ზე და მო კი დე ბუ ლე ბა 
ძლიე რია საი მი სოდ, რომ შეწ ყდეს.

ჩინეთი — არასანდო საგარეო პოლიტიკური პარტნიორი

ძი რი თა დი სა კით ხი რაც ჩი ნეთ -სა ქარ თვე ლოს შო რის ახ ლო ურ თიერ თო ბებს 
სტრუქ ტუ რუ ლად ზღუ დავს რუ სე თის ფე დე რა ციას თან ჩი ნე თის სტრა ტე გიუ ლი პარ-
ტნიო რო ბაა. ჩი ნეთ სა და რუ სეთს გააჩ ნიათ ახ ლო უსაფ რთხოე ბი თი, პო ლი ტი კუ-
რი, ეკო ნო მი კუ რი და დიპ ლო მა ტიუ რი თა ნამ შრომ ლო ბა რო გორც ორ მხრივ ისე ვე 
მრა ვალ მხრივ ფორ მა ტებ ში. ამე რი კის მე თაუ რო ბით შექ მნი ლი და სავ ლუ რი ლი ბე-
რა ლურ წეს რი გი სად მი წი ნააღ მდე გო ბა მა თი „ძი რეუ ლი“ და ეროვ ნუ ლი ინ ტე რე-
სე ბის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლია.44 ამ მიზ ნით, ჩი ნე თი და რუ სე თი სა თა ვე ში უდ გა ნან 
გაერ თია ნე ბას „BRICS”, რო მე ლიც აღ მა ვა ლი ძა ლე ბის პლატ ფორ მას წარ მოად-
გენს და მიზ ნად რე გიო ნულ დო ნე ზე ძლიე რე ბას, გლო ბა ლუ რი რო ლის მო პო ვე ბა-
სა და ამე რი კის ჰე გე მო ნიი სად მი წი ნააღ მდე გო ბის გა წე ვას ისა ხავს.45

რო გორც ჩი ნე თი ისე რუ სე თი ერ თმა ნეთს ძი რი თად სტრა ტე გიულ პარ ტნიო რე-
ბად მიიჩ ნე ვენ. ჩი ნე თის სა გა რეო პო ლი ტი კურ ხედ ვა რუ სეთს ღი რე ბულ პარ-
ტნიო რად გა მო ყოფს და აღ ნიშ ნავს, რომ „ჩი ნეთ -რუ სე თის ურ თიერ თო ბე ბი 
ის ტო რია ში საუ კე თე სო ნიშ ნულ ზეა, ხო ლო ორ მხრი ვი პო ლი ტი კუ რი ნდო ბა და 
სტრა ტე გიუ ლი კოორ დი ნა ცია ახალ სი მაღ ლეს აღ წევს“.46 თა ვის მხრივ, რუ-
სე თი მიზ ნად ისა ხავს „ჩი ნე თის სა ხალ ხო რეს პუბ ლი კას თან ყოვ ლის მომ ცვე-
ლი, თა ნას წო რი, ნდო ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი პარ ტნიო რო ბი სა და სტრა ტე გიუ ლი  

44 Zhou, J. (2019). China’s Core Interests and Dilemma in Foreign Policy Practice. Pacific Focus,  
34(1), 31–54. 

 ასევე იხილეთ: https://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/
CptICkB6BZ29/content/id/2542248

45 MacFarlane, N. (2006). The “R” in BRICs: is Russia an emerging power? International Affairs,  
82(1), 41–57.

46 MFA of the People’s Republic of China. (2019). China’s Foreign Policy in a Fast Chang-
ing World: Mission and Responsibility; Speech by Vice Foreign Minister Le Yucheng At the 
Lunch Meeting of the Eighth World Peace Forum. ხელმისაწვდომია: https://www.fmprc.gov.
cn/mfa_eng/wjdt_665385/zyjh_665391/t1679454.shtml 

https://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248
https://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/zyjh_665391/t1679454.shtml
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/zyjh_665391/t1679454.shtml
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თა ნამ შრომ ლო ბის გან ვი თა რე ბის გაგ რძე ლე ბას და ყვე ლა სფე რო ში თა ნამ-
შრომ ლო ბის პროაქ ტიუ ლად გაღ რმა ვე ბას“.47

მრა ვალ ფორ მატ სა და მრა ვალ სფე რო ში ჩი ნეთ სა და რუ სეთს შო რის ახ ლო 
პარ ტნიო რო ბა, ისე ვე რო გორც და სავ ლე თის მე თაუ რო ბით არ სე ბუ ლი საერ-
თა შო რი სო წეს რი გი სად მი მა თი წი ნააღ მდე გო ბა, მსოფ ლიო ზე ჩი ნე თის ხედ ვას 
წი ნააღ მდე გო ბა ში აქ ცევს სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო პო ლი ტი კურ პრიო რი ტე ტებ-
თან გა წევ რიან დეს ნა ტო სა და ევ რო კავ შირ ში; გა ნა ვი თა როს სტრა ტე გიუ ლი 
პარ ტნიო რო ბა ამე რი კის შეერ თე ბულ შტა ტებ თან და შექ მნას ევ რო პუ ლი, სა-
მარ თლის უზე ნაე სო ბა ზე ორი ნე ტი რე ბუ ლი დე მოკ რა ტიუ ლი სა ხელ მწი ფო. ამით 
აიხ სნე ბა თუ რა ტომ არ უჭი რავს ჩი ნეთს მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი სა ქარ თვე ლოს 
სტრა ტე გიულ დო კუ მენ ტებ ში. სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო პო ლი ტი კის სტრა ტე გიის 
უახ ლეს ვერ სია ში, ჩი ნეთ თან მხო ლოდ ეკო ნო მი კუ რი ურ თიერ თო ბე ბი არის ხაზ-
გას მუ ლი, რო დე საც ამე რი კას თან, ევ რო კავ შირ თან, ნა ტოს თან, გაერ თია ნე ბულ 
სა მე ფოს თან და გერ მა ნიას თან პარ ტნიო რო ბის მას შტა ბი და ამ ბი ცია უფ რო ყოვ-
ლის მომ ცვე ლია.48

შე სა ბა მი სად, სა ქარ თვე ლო სა და ჩი ნეთს შო რის პარ ტნიო რო ბის მთა ვა რი შემ-
ზღუ და ვი ფაქ ტო რი სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო პო ლი ტი კის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო-
ვან სა კით ხზე — სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რიე ბის დეო კუ პა ცია და რუ სე თის მიერ 
აფ ხა ზე თი სა და ცხინ ვა ლი/ სამ ხრეთ ოსე თის აღია რე ბის უკან გაწ ვე ვა- ჩი ნე თის 
(გა მოუთ ქმე ლი) პო ზი ციაა. მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ ჩი ნე თი ხაზს უს ვამს სუ ვე რე-
ნი ტე ტი სა და ტე რი ტო რიუ ლი მთლია ნო ბის ნორ მე ბის მნიშ ვნე ლო ბას და ყუ რად-
ღე ბას ამახ ვი ლებს ყვე ლა ერს — პა ტა რა, დი დი, მდი და რი თუ ღა რი ბი — შო რის 
თა ნას წო რო ბა ზე, ჩი ნე თის პო ზი ცია ან პო ზი ციის არ ქო ნა რუ სე თის ქმე დე ბე ბის 
მიმ ღებ ლო ბის მაჩ ვე ნე ბე ლია.

გან სხვა ვე ბით და სავ ლე ლი პარ ტნიო რე ბი სა, რომ ლე ბიც გან გრძო ბა დად გა მო ხა ტა-
ვენ მხარ და ჭე რას სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო პო ლი ტი კუ რი პრიო რი ტე ტე ბის მი მართ, 
ჩი ნე თი თავს იკა ვებს გაე რო ში ლტოლ ვი ლე ბის შე სა ხებ სა ქარ თვე ლოს რე ზო ლუ-
ცია ზე ხმის მი ცე მის გან; არ გმობს სა ქარ თვე ლოს ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რიებ ზე ჩა-
ტა რე ბუ ლი არ ჩევ ნე ბის ლე გი ტი მუ რო ბას; არ გმობს სა ქარ თვე ლოს წი ნააღ მდეგ 
რუ სე თის გან მო მა ვალ კი ბერ თავ დას ხმებს და შეშ ფო თე ბას არ გა მო ხა ტავს სა ქარ-
თვე ლო ში რუ სე თის ბორ დე რი ზა ციის პო ლი ტი კის მი მართ.

„მა ღა ლი პო ლი ტი კის“ სა კით ხე ბი, რო გო რი ცაა უსაფ რთხოე ბა და სუ ვე რე ნი ტე ტი, 
სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო პო ლი ტი კის სა ძირ კველს წარ მოად გენს. ჩი ნე თის მიერ 
პო ზი ციის გა მოუთ ქმე ლო ბა და სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფოებ რიო ბას თან და კავ-
ში რე ბულ ძი რი თად სა კით ხებ ზე რუ სე თი სად მი მი კერ ძოე ბა ზრდის სა ქარ თვე ლოს 
მიერ ჩი ნე თის არა სან დრო სა გა რეო პო ლი ტი კურ პარ ტნიო რად აღ ქმას.

47 MFA of Russia. (2016). Foreign Policy Concept of the Russian Federation. 
ხელმისაწვდომია:https://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/
CptICkB6BZ29/content/id/2542248

48 საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. (n.d.). საგარეო პოლიტიკის სტრატეგია 2019-2022. 
 ხელმისაწვდომია:https://mfa.gov.ge/MainNav/ForeignPolicy/ForeignPolicyStrategy.aspx

https://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248
https://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248
https://mfa.gov.ge/MainNav/ForeignPolicy/ForeignPolicyStrategy.aspx
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დემოკრატიზაცია და ევროპასთან მიკუთვნება  
საქართველოს იდენტობის ნაწილია

საბ ჭო თა კავ ში რის გან და მოუ კი დებ ლო ბის მო პო ვე ბის შემ დეგ, სა ქარ თვე ლო დე-
მოკ რა ტიის კონ სო ლი და ციის თან და თა ნო ბით გზას გა დიო და. ბევ რად უფ რო ად რე, 
1918-1921 წლებ ში სა ქარ თვე ლოს და მოუ კი დებ ლო ბის სა მი წლის მან ძილ ზე, დე-
მოკ რა ტი ზა ცია და ევ რო პეი ზა ცია სა ქარ თვე ლოს იდენ ტო ბის ძი რი თა დი მსაზ ღვრე-
ლი იყო. სტი ვენ ჯონ სი აღ ნიშ ნავს, რომ „სა ქარ თვე ლო იყო ძლიე რად ევ რო პუ ლი“ 
და რომ ევ რო პეა ნიზ მი სა ქარ თვე ლოს დე მოკ რა ტიუ ლი რეს პუბ ლი კის ცენ ტრა ლუ რი 
პრინ ცი პი იყო.49

1991 წელს, საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლას თან ერ თად, დე მოკ რა ტი ზა ცია და ევ რო პეი-
ზა ცია კვლავ გახ და სა ქარ თვე ლოს იდენ ტო ბის მსაზ ღვრე ლი. სა ხელ მწი ფოს მიერ 
მი ღე ბუ ლი ძი რი თა დი სტრა ტე გიუ ლი დო კუ მენ ტე ბი — რო გო რიც არის ეროვ ნუ ლი 
უსაფ რთხოე ბის სტრა ტე გია (2005;2011); სა პარ ლა მენ ტო რე ზო ლუ ცია სა ქარ თვე-
ლოს სა გა რეო პო ლი ტი კის ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბის შე სა ხებ (2013); სა პარ ლა-
მენ ტო რე ზო ლუ ცია სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო პო ლი ტი კის შე სა ხებ (2015); სა ქარ თვე-
ლოს სა გა რეო პო ლი ტი კის სტრა ტე გია (2015-2018; 2019-2022) — ხაზს უს ვა მენ 
სა ქარ თვე ლოს ერ თგუ ლე ბას შექ მნას დე მოკ რა ტიუ ლი სა ხელ მწი ფო. აღიშ ნუ ლი დო-
კუ მენ ტე ბი ასე ვე აჩ ვე ნე ბენ სა ქარ თვე ლოს მის წრა ფე ბას გა წევ რიან დეს ევ რო პულ და 
ევ როატ ლან ტი კურ ინ სტი ტუ ტებ ში და წარ მოა ჩი ნოს სა ქარ თვე ლო რო გორც:

„ევ რო პის პო ლი ტი კუ რი, ეკო ნო მი კუ რი და კულ ტუ რუ ლი სივ რცის გა ნუ ყო ფე ლი ნა-
წი ლი, რომ ლის ფუნ და მენ ტუ რი ეროვ ნუ ლი ღი რე ბუ ლე ბე ბი ევ რო პულ ფა სეუ ლო-
ბებ სა და ტრა დი ციებ ზეა და ფუძ ნე ბუ ლი, მიის წრაფ ვის ევ რო პის პო ლი ტი კურ, ეკო-
ნო მი კურ და უსაფ რთხოე ბის სის ტე მებ ში ინ ტეგ რა ციი სა კენ“.50

უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნია ის, რომ სა ქარ თვე ლოს ევ რო პულ და დე მოკ რა ტიულ მის-
წრა ფე ბებს სა ზო გა დოე ბის წევ რე ბიც იზია რე ბენ. სხვა დას ხვა სა ზო გა დოებ რი ვი გა-
მო კით ხვე ბის თა ნახ მად, სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქეე ბი თან მიმ დევ რუ ლად უჭე რენ 
მხარს ნა ტო სა და ევ რო კავ შირ ში გა წევ რია ნე ბას და დე მოკ რა ტიას მმარ თვე ლო ბის 
საუ კე თე სო ფორ მად მიიჩ ნე ვენ.51 ევ რო საბ ჭოს თან, ადა მია ნის უფ ლე ბა თა ევ რო-
პულ სა სა მარ თლოს თან, ევ რო კავ შირ თან (ა სო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის მეშ ვეო ბით) 
და ამე რი კის შეერ თე ბულ შტა ტებ თან  (აშ შ-სა ქარ თვე ლოს შო რის სტრა ტე გიუ ლი 
პარ ტნიო რო ბის ქარ ტიის მეშ ვეო ბით) ინ სტი ტუ ციუ რი კავ ში რის გზით, სა ქარ თვე ლო 
სამართლებრივად ვალ დე ბუ ლი და პო ლი ტი კუ რად მო წა დი ნე ბუ ლია გა დად გას 
ნა ბი ჯე ბი, რომ ლე ბიც იცავს დე მოკ რა ტიას, სა მარ თლის უზე ნაე სო ბა სა და ადა მია-

49 Jones, F. S. (2014). The Making of Modern Georgia, 1918-2012: The First Georgian republic 
and its successors. Routledge: London and New York. pp. 48-49

50 საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგია, ციტირებულია Kakachia, K and Minesash-
vili, S. (2015). Identity politics: Exploring Georgian foreign policy behavior. Journal of Eur-
asian Studies, 6, p.175

51 NDI. (2019). NDI Poll: EU and NATO Support at a Five-Year High in Georgia; Urgent Action on the 
Environment and Improvements in Public Education Needed. ხელმისაწვდომია:https://www.
ndi.org/publications/ndi-poll-eu-and-nato-support-five-year-high-georgia-urgent-action-envi-
ronment-and; CRRC Georgia. (2019). Attitudes Towards Democracy. Caucasus Barometer.  
ხელმისაწვდომია: https://caucasusbarometer.org/en/cb2019ge/ATTDEM-withoutdkra/

https://www.ndi.org/publications/ndi-poll-eu-and-nato-support-five-year-high-georgia-urgent-action-environment-and
https://www.ndi.org/publications/ndi-poll-eu-and-nato-support-five-year-high-georgia-urgent-action-environment-and
https://www.ndi.org/publications/ndi-poll-eu-and-nato-support-five-year-high-georgia-urgent-action-environment-and
https://caucasusbarometer.org/en/cb2019ge/ATTDEM-withoutdkra/
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ნის უფ ლე ბებს — ღი რე ბუ ლე ბე ბი, რომ ლებ საც ისე თი ავ ტო რი ტა რუ ლი სა ხელ მწი-
ფოე ბი რო გო რიც არის ჩი ნე თი და რუ სე თი უფ რო და უფ რო კით ხვის ნიშ ნის ქვეშ 
აყე ნე ბენ.

აღ ნიშ ნუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი და მის წრა ფე ბე ბი — გა ნუ ყო ფე ლი თა ნა მედ რო ვე ქარ-
თუ ლი სა ხელ მწი ფოს თვის — ეწი ნააღ მდე გე ბა გან ვი თა რე ბის ჩი ნე თის მიერ შე მო თა-
ვა ზე ბულ მო დელს. თა ნა მედ რო ვე ჩი ნე თი არის ავ ტო რი ტა რუ ლი სა ხელ მწი ფო, რო-
მე ლიც დე მოკ რა ტიუ ლი კონ კუ რენ ციი სა და ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის დაც ვის სა ბა ზი სო 
პრინ ცი პებს არ აფა სებს. ჩი ნე თის გეო პო ლი ტი კუ რი პო ზი ციის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
რო მე ლიც კით ხვის ნიშ ნის ქვეშ აყე ნებს და სავ ლურ ლი ბე რა ლურ საერ თა შო რი სო 
წეს რიგს, და იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ჩი ნე თი სა ქარ თვე ლოს წი ნააღ მდეგ რუ-
სე თის პო ლი ტი კებს ფა რუ ლად მხარს უჭერს, სხვა თა ნა ბარ პი რო ბებ ში, ნაკ ლე ბად 
მო სა ლოდ ნე ლია, რომ სა ქარ თვე ლო და ჩი ნე თი შეძ ლე ბენ უფ რო ღრმა სტრა ტე-
გიუ ლი ხა სია თის მქო ნე პო ლი ტი კუ რი პარ ტნიო რო ბის გან ვი თა რე ბას.

კავშირები დასავლეთთან შეუქცევადია 

გეო პო ლი ტი კუ რი ფაქ ტო რე ბი ასე ვე ზღუ დავს ჩი ნეთ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის 
უფ რო სიღ რმი სეულ ჩარ თუ ლო ბას. გა სუ ლი ათ წლეუ ლე ბის მან ძილ ზე სა ქარ თვე-
ლოს ეკო ნო მი კუ რი, პო ლი ტი კუ რი და სამ ხედ რო კავ ში რე ბი და სავ ლურ სა ხელ-
მწი ფოებ თან და ინ სტი ტუ ტებ თან უფ რო გაძ ლიერ და, რა მაც სა ქარ თვე ლოს და-
სავ ლეთ თან დაახ ლოე ბა გა მოიწ ვია. წამ ყვა ნი და სავ ლუ რი სა ხელ მწი ფოე ბი სა და 
ინ სტი ტუ ტე ბის სამ ხედ რო, პო ლი ტი კურ და ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კებ ში სა ქარ თვე-
ლო მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რი გახ და, გან სა კუთ რე ბით და სავ ლუ რი ლი ბე რა ლუ რი 
წეს რი გის წი ნააღ მდეგ მზარ დი რუ სუ ლი და ჩი ნუ რი გა მოწ ვე ვე ბის ფონ ზე.

სამ ხედ რო თვალ საზ რი სით, და სავ ლეთ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის კავ ში რე-
ბი იზ რდე ბა. 1999 წლი დან, სა ქარ თვე ლოს წვლი ლი შეაქვს საერ თა შო რი სო 
უსაფ რთხოე ბის მი სიებ ში კო სო ვო ში, ერაყ ში, ავ ღა ნეთ ში, ცენ ტრა ლუ რი აფ რი კის 
რეს პუბ ლი კა სა და მა ლი ში.52 2002 წლი დან, სა ქარ თვე ლო და ამე რი კის შეერ- 
თე ბუ ლი შტა ტე ბი წარ მარ თა ვენ ერ თობ ლივ სამ ხედ რო წვრთნებს, რომ ლე ბიც მიზ-
ნად სა ქარ თვე ლოს უსაფ რთხოე ბი სა და სუ ვერ ნი ტე ტის გაძ ლიე რე ბას ისა ხა ვენ- ესე-
ნია სა ქარ თვე ლოს წვრთნი სა და აღ ჭურ ვის პროგ რა მა (GTEP)53; სა ქარ თვე ლოს 
სტა ბი ლუ რო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის ოპე რა ტიუ ლი პროგ რა მა (GSSOP)54, და სა ქარ თვე-
ლოს თავ დაც ვის მზად ყოფ ნის პროგ რა მა (GDRP).55 სა ქარ თვე ლო სა და ამე რი კის 
შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის სტრა ტე გიუ ლი პარ ტნიო რო ბის ფარ გლებ ში, ქვეყ ნებ მა თავ-

52 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო (n.d). საერთა შორისო მისიები.  ხელმისაწვდომია: https://mod. 
gov.ge/ge/mission 

53 U.S. Department of State. (2003). Georgia Train and Equip Program (GTEP). 
ხელმისაწვდომია: https://2001-2009.state.gov/r/pa/ei/pix/b/eur/18737.htm

54 U.S. Department of Defense. (2005). Training for Iraq Boosts Security in Caucasus. 
 ხელმისაწვდომია: https://archive.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=16284
55 U.S. Embassy Georgia. (2018). U.S.-Georgia Defense Readiness Program Training Element 

Launch (May 18). ხელმისაწვდომია:https://ge.usembassy.gov/u-s-georgia-defense-readiness-
program-training-element-launch-may-18/

https://mod.gov.ge/ge/mission
https://mod.gov.ge/ge/mission
https://2001-2009.state.gov/r/pa/ei/pix/b/eur/18737.htm
https://archive.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=16284
https://ge.usembassy.gov/u-s-georgia-defense-readiness-program-training-element-launch-may-18/
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დაც ვი სა და უსაფ რთხოე ბის სფე როებ ში პარ ტიო რო ბის გაღ რმა ვე ბის მზად ყოფ-
ნა გა მოთ ქვეს.56 ამავ დროუ ლად, სა ქარ თვე ლო მას პინ ძლობს ნა ტო- სა ქარ თვე-
ლოს წვრთნი სა და შე ფა სე ბის ერ თობ ლივ ცენტრს და ამე რი კი სა და ნა ტოს წევ რი 
ქვეყ ნე ბის სამ ხედ როებ თან ერ თად ერ თობ ლივ სამ ხედ რო წვრთნებს ატა რებს.57 
 
 ნა ტო სა ქარ თვე ლოს ასე ვე მოიაზ რებს სა კუ თა რი შა ვი ზღვის უსაფ რთხოე ბის სტრა-
ტე გიის ნა წი ლად.58

პო ლი ტი კუ რად, თა ნამ შრომ ლო ბა და სავ ლეთ თან კი დევ უფ რო ძლიე რია. 2014 
წელს, სა ქარ თვე ლომ ხე ლი მოა წე რი ევ რო კავ შირ თან ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბას, 
რაც ახ ლო პო ლი ტი კურ და ეკო ნო მი კუ რი პარ ტნიო რო ბა ში ისე ვე რო გორც კულ ტუ-
რულ კავ ში რებ ში გა დაი ზარ და. ევ რო კავ ში რი სა და სა ქარ თვე ლოს ურ თიერ თო ბე ბი 
პი რო ბი თო ბის პრინ ციპს ეფუძ ნე ბა, რის თა ნახ მა დაც სა ქარ თვე ლომ უნ და გა მოავ-
ლი ნოს დე მო რა ტიუ ლი ღი რე ბუ ლე ბე ბი სად მი ერ თგუ ლე ბა რა თა ევ რო კავ შირ თან 
უფ რო ღრმა ინ ტეგ რა ციას მიაღ წიოს. ზო გა დი თან მშრომ ლო ბა და სავ ლე თის ქვეყ-
ნებ თან და სტრუქ ტუ რებ თან ასე ვე ეფუძ ნე ბა დე მოკ რა ტიულ პი რო ბი თო ბას — რაც 
უფ რო მა ღა ლია სა ქარ თვე ლოს ერ თგუ ლე ბა დე მოკ რა ტიის მი მართ, მით უფ რო 
ღრმა იქ ნე ბა თა ნამ შრომ ლო ბა და სავ ლეთ თან.

ეკო ნო მი კის მხრივ, 2014 წლი დან ნაწილობრივ ხო ლო 2016 წლი დან სრუ-
ლად, სა ქარ თვე ლო ევ რო კავ შირ თან ღრმა და ყოვ ლის მომ ცვე ლი თა ვი სუ ფა-
ლი ვაჭ რო ბის შე თან ხმე ბით სარ გებ ლობს, ხო ლო ასე ვე გა ნი ხი ლე ბა ამე რი კის 
შეერ თე ბულ შტა ტებ თან თა ვი სუ ფა ლი სა ვაჭ რო შე თან ხმე ბის იდეა. ამის მიუ ხე-
და ვად, სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის წარ მა ტე ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად არის და მო-
კი დე ბუ ლი გლო ბა ლუ რი ეკო ნო მი კა ზე, რამ დე ნა დაც სა ქარ თვე ლო ეყ რდნო ბა 
„ო ფი ცია ლუ რი გან ვი თა რე ბის დახ მხა რე ბას, გზავ ნი ლებს, პირ და პირ უც ხოურ 
ინ ვეს ტი ციას, ტუ რიზ მსა და სა სა ქონ ლო იმ პორტს“.59 სა ქარ თვე ლო ასე ვე მნიშ-
ვნე ლოვ ნად არის და მო კი დე ბუ ლი საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბის იმ პორ ტზე და „დაუც-
ვე ლია გლო ბა ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი არას ტა ბი ლუ რო ბი სა და და სავ ლე თის დე და-
ქა ლა ქებ ში სა ბიუ ჯე ტო ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბის მი მართ“.60 მიუ ხე და ვად ღრმა და 
ყოვ ლის მომ ცვე ლი თა ვი სუ ფა ლი სა ვაჭ რო შე თან ხმე ბი სა, ეკო ნო მი კუ რი სირ თუ-
ლეე ბი გრძელ დე ბა და „ევ რო კავ შირ ში ექ სპორ ტის მცი რე ზრდა“ შეი ნიშ ნე ბა.61 

56 U.S. Embassy Georgia (2016). Memorandum on Deepening the Defense and Se-
curity Partnership Between the United States of America and Georgia (July 6).  
ხელმისაწვდომია:https://ge.usembassy.gov/memorandum-deepening-defense-securi-
ty-partnership-united-states-america-georgia-july-6/

57 NATO. (2019). Georgian Defence Forces Lead NATO-Georgia Exercise 2019. ხელმისაწვდომია: 
http://www.act.nato.int/articles/georgian-defence-forces-lead-nato-georgia-exercise-2019

58 NATO. (2019). NATO Foreign Ministers agree to enhance security in the Black Sea region.
 ხელმი საწვ დომია:https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_165253.htm?selectedLocale=en 
59 Macfarlane, N. (2012). Georgia: National Security Concept versus National Security. 

Chatham House. ხელმისაწვდომია: https://www.chathamhouse.org/publications/papers/
view/185193

60 იგივე
61 Emerson, M and Kovziridze, T. (2018). Deepening EU-Georgia Relations: what, why and 

how?. CEPS, Rowman & Littlefield International Ltd, London
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https://ge.usembassy.gov/memorandum-deepening-defense-security-partnership-united-states-america-georgia-july-6/
http://www.act.nato.int/articles/georgian-defence-forces-lead-nato-georgia-exercise-2019
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_165253.htm?selectedLocale=en
https://www.chathamhouse.org/publications/papers/view/185193
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ნა წი ლობ რივ ამ მიზ ნით, სა ქარ თვე ლო ახ დენს ეკო ნო მი კუ რი ურ თიერ თო ბე ბის 
დი ვერ სი ფი ცი რე ბას მათ შო რის ჩი ნეთ თან და სხვა გლო ბა ლურ ეკო ნო მი კებ თან. 
მიიჩ ნე ვა, რომ ჩი ნეთ თან თა ვი სუ ფალ მა ვაჭ რო ბამ „სა ქარ თვე ლო შეიძ ლე ბა გა-
ხა დოს ჩი ნე თის პირ და პი რი ინ ვეს ტი ციე ბის ად გი ლი საი და ნაც ევ რო კავ ში რის 
ბა ზარ ზე ექ სპორ ტი გან ხორ ციელ დე ბა“.62

და სავ ლეთ თან სამ ხედ რო, პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი ურ თიერ თო ბე ბი და მას-
ზე და მო კი დე ბუ ლე ბა აჩ ვე ნებს თუ რა ტომ არის მო სა ლოდ ნე ლი, რომ სა ქარ თვე ლო 
დარ ჩე ბა ევ რა ზიის რე გიონ თან მი მარ თე ბით და სავ ლუ რი პო ლი ტი კუ რი და გეგ მა-
რე ბის პრიო რი ტე ტებ ში. ამას და მა ტე ბით აძ ლიე რებს და სავ ლუ რი საერ თა შო რი სო 
წეს რი გის მი მართ ჩი ნე თი სა და რუ სე თის წი ნააღ მდე გო ბა. ანაკ ლიის ღრმაწ ლო ვა ნი 
პორ ტის მშე ნებ ლო ბა სა ქარ თვე ლო ში ამე რი კის შეერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის მზარ დი ინ-
ტე რე სე ბის და დას ტუ რე ბაა. მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ პორ ტის მშე ნებ ლო ბა ამ ჟა მად 
შე ჩე რე ბუ ლია უმე ტეს წი ლად სა ქარ თვე ლოს ში და პო ლი ტი კუ რი ფაქ ტო რე ბის გა მო, 
პორ ტის მშე ნებ ლო ბის მხარ და სა ჭე რად ამე რი კის სა ხელ მწი ფო მდივ ნის გა მოხ მაუ-
რე ბა მია ნიშ ნებ ს ამე რი კის ინ ტე რეს ზე დაუ პი რის პირ დეს ჩი ნურ და რუ სულ გავ ლე-
ნებს. პორ ტის მნიშ ვნე ლო ბა ზე კო მენ ტი რე ბი სას, სა ხელ მწი ფო მდი ვან მა პომ პეომ 
აღ ნიშ ნა, რომ პორ ტის მშე ნებ ლო ბა „გააძ ლიე რებს თა ვი სუ ფალ ეკო ნო მი კებ თან 
სა ქარ თვე ლოს ურ თიერ თო ბას და ხელს შეუშ ლის სა ქარ თვე ლოს რუ სუ ლი თუ ჩი ნუ-
რი ეკო ნო მი კუ რი გავ ლე ნის ქვეშ მოქ ცე ვას. ამ მოჩ ვე ნე ბით მე გობ რებს სა ქარ თვე-
ლოს საუ კე თე სო ინ ტე რე სე ბი არ ამოძ რა ვებთ“.63

ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა ჭი როე ბის მიუ ხე და ვად, ჩი ნეთ თან 
ეკო ნო მი კუ რი პარ ტნიო რო ბის დამ ყა რე ბა სიფ რთხი ლეს მოით ხოვს. ერ თ-ერ-
თი ცენ ტრა ლუ რი სა კით ხი რა საც რო გორც ევ რო კავ ში რი ისე ამე რი კის შეერ-
თე ბუ ლი შტა ტე ბი მუდ მი ვად ხაზს უს ვა მენ შეე ხე ბა ჩი ნე თის მხრი დან სა მარ-
თლიან ვაჭ რო ბას.64 ასე ვე არ სე ბობს მო საზ რე ბე ბი, რომ ჩი ნე თი იყე ნებს 
„სა სეს ხო მა ხის“ დიპ ლო მა ტიას, რაც ქვეყ ნებს ჩი ნე თის გავ ლე ნის გან დაუც-
ველს ხდის.65 სარ ტყლი სა და გზის ინი ცია ტი ვის მო ნა წი ლე ქვეყ ნე ბის კვლე ვამ 
აჩ ვე ნა, რომ 23-მდე ქვე ყა ნა შე საძ ლოა „მნიშ ვნე ლოვ ნად ან ძა ლიან დაუც-
ვე ლი იყ ვნენ სა სეს ხო დის ტრე სის მი მართ“.66 ასე თი მა გა ლი თია მონ ტე ნეგ-

62 იგივე,გვ.5
63 U.S. Embassy in Georgia. (2019). Statements to the Press With Georgian Prime Minister 

Mamuka Bakhtadze As Part of the U.S.-Georgia Strategic Partnership Commission (June 11). 
 ხელმისაწვდომია:https://ge.usembassy.gov/statements-to-the-press-with-georgian-prime-

minister-mamuka-bakhtadze-as-part-of-the-u-s-georgia-strategic-partnership-commission-
june-11/ 

64 European Commission. (2020). China. 
 ხელმისაწვდომია: https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/
65 Chellaney, B. (2018). China’s Debt Trap Diplomacy. Project Syndicate. ხელმისაწვდომია: 

https://www.project-syndicate.org/commentary/china-one-belt-one-road-loans-debt-by-
brahma-chellaney-2017-01?barrier=accesspaylog

66 Hurley, J, Morris, S and Portelance, G. (2018). “Examining the Debt Implications of the Belt 
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რო, ევ რო კავ ში რის წევ რო ბის კან დი და ტი ქვე ყა ნა, რო მე ლიც ჩი ნე თის Exim  
Bank-ის გან მი ღე ბულ სეს ხზე და მო კი დე ბუ ლი გახ და. სეს ხი სერ ბეთ თან მონ-
ტე ნეგ როს და სა კავ ში რებ ლად წამ ყვა ნი ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პროექ ტის თვის 
იყო გან კუთ ვნი ლი, რო მე ლიც ქვე ყა ნას ბალ კა ნეთს სატ რან სპორ ტო სის ტე მის 
ნა წილს გახ დის.67

გარ და ამი სა, ევ რო კავ შირ თან არ სე ბუ ლი სა ვაჭ რო და ეკო ნო მი კუ რი ურ თიერ თო-
ბე ბი დე მოკ რა ტიულ პი რო ბი თო ბას ექ ვემ დე ბა რე ბა, ხო ლო ევ რო კავ ში რის სტან-
დარ ტებ თან თავ სე ბა დო ბის გამ ჭვირ ვა ლე წე სე ბი მოქ მე დებს. ევ რო კავ შირ თან სა-
ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი და პო ლი ტი კუ რი ურ თიერ თო ბე ბი მოი ცავს სხვა დას ხვა 
სფე როებს — მათ შო რის გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა, შრო მი თი უფ ლე ბე ბი და გა-
რე მოს დაც ვა — და ექ ვემ დე ბა რე ბა სა ქარ თვე ლოს სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის აქ-
ტო რე ბის მხრი დან დე მოკ რა ტიულ კონ ტროლს. გარ და ეკო ნო მი კუ რი სარ გებ ლი სა, 
აღ ნიშ ნუ ლი სა ქარ თვე ლოს კარ გი მმარ თვე ლო ბი სა და დე მოკ რა ტიის გაძ ლიე რე-
ბა ში ეხ მა რე ბა. ეს ყო ვე ლი ვე გან სხვავ დე ბა ჩი ნე თის „პო ლი ტი კური პი რო ბე ბის გან 
დაც ლი ლი“68 სა გა რეო ვაჭ რო ბის პო ლი ტი კის გან, რო მე ლიც შეიძ ლე ბა ეკო ნო მი-
კუ რად მიმ ზიდ ვე ლი იყოს, თუმ ცა სა ფუძ ვე ლი დაუ დოს დე მოკ რა ტიულ უკუს ვლას 
და წაა ხა ლი სოს ცუ დი მმარ თვე ლო ბა. ჩი ნეთ თან ახ ლო ეკო ნო მი კუ რი ურ თიერ თო-
ბე ბის გან ვი თა რე ბი სას, „მნიშ ვნე ლო ვა ნია ჩი ნე თის შე საძ ლო სა მო მავ ლო გეო პო-
ლი ტი კუ რი ვექ ტო რე ბის მხედ ვე ლო ბა ში მი ღე ბა“, ისე ვე რო გორც „რუ სეთ -ჩი ნე თის, 
ჩი ნეთ -ა მე რი კი სა და ევ რო კავ ში რი- ჩი ნე თის ურ თიერ თო ბე ბის გეო პო ლი ტი კუ რი და 
გეოე კო ნო მი კუ რი ას პექ ტე ბის“ გათ ვა ლის წი ნე ბა.69

მეო რეს მხრივ, სა ქარ თვე ლოს თან მი მარ თებით ჩი ნე თის პრიო რი ტე ტე ბი ასე ვე 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ  ტო  რია სა ქარ თვე ლო- ჩი ნე თის სა მო მავ ლო ურ თიერ თო ბე ბის 
შე ფა სე ბი სას. დღეს დღეო ბით, ჩი ნე თის სა გა რეო პო ლი ტი კა სა ქარ თვე ლოს მი-
მართ ყუ რადღე ბას ახ ლო ეკო ნო მი კუ რი ურ თიერ თო ბე ბის გან ვი თა რე ბა ზე ამახ-
ვი ლებს და ბუ ნებ რი ვად ხე დავს სა ქარ თვე ლოს რო გორც მიზ ნის (გაზ რდი ლი და-
კავ ში რე ბა დო ბა ევ რო პას თან) მიღ წე ვის სა შუა ლე ბას ვიდ რე თა ვის თა ვად მი ზანს. 
რე გიონში ჩი ნე თის გეო პო ლი ტი კუ რი ყოფ ნა ასე ვე შეზ ღუ დუ ლია სამ ხრეთ კავ-
კა სიი სა და ფარ თო რე გიონ ში და სავ ლე თი სა და რუ სე თის უფ რო სიღ რმი სეუ ლი 
ჩარ თუ ლო ბით. იმას თუ რამ დე ნად გაიზ რდე ბა რე გიონ ში ჩი ნე თის ინ ტე რე სი მო-
მა ვა ლი აჩ ვე ნებს, თუმ ცა ნა თე ლია, რომ წამ ყვა ნი ძა ლე ბი შეეც დე ბიან ჩი ნე თის 
სა მო მავ ლო ჩარ თუ ლო ბის და ბა ლან სე ბას.

67 იგივე, გვ. 17-18
68 Li, X. (2017). Does Conditionality Still Work? China’s Development Assistance and Democ-

racy in Africa. Chinese Political Science Review, 2, pp.201-220
69 Charaia, V and Papava, V. (2017). Belt and Road Initiative: Implications for Georgia and 

China-Georgia Economic Relations. China International Studies, 67, pp.122
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დასკვნა

რამ დე ნა დაც საერ თა შო რი სო პო ლი ტი კა იც ვლე ბა და და სავ ლეთ სა და არა და სავ-
ლეთს შო რის სტრა ტე გიუ ლი კონ კუ რენ ცია იზ რდე ბა, ჩი ნე თი ყვე ლა ზე შემ ძლე აქ-
ტო რია, რო მელ საც და სავ ლუ რი სა ხელ მწი ფოე ბი სა და ინ სტი ტუ ტე ბის გა მოწ ვე ვა და 
მსოფ ლიოს სხვა დას ხვა ნა წილ ში მათ თან გავ ლე ნის მო სა პო ვებ ლად კონ კუ რენ ცია 
შეუძ ლია.

წი ნამ დე ბა რე პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტმა და სავ ლეთ თან სა ქარ თვე ლოს ახ ლო პარ-
ტნიო რო ბი სა და რუ სე თის გან მო მა ვა ლი გა მოწ ვე ბე ბის ფონ ზე სა ქარ თვე ლო ში 
ჩი ნე თის მზარ დი ეკო ნო მი კუ რი რო ლი გა ნი ხი ლა. პო ლი ტი კის დო კუ მენ ტმა მი-
მოი ხი ლა ევ რო კავ ში რი სა და ჩი ნე თის თა ნამ შრომ ლო ბის მა ხა სია თებ ლე ბი ისე ვე 
რო გორც სა ქარ თვე ლო- ჩი ნე თის ურ თიერ თო ბე ბის ის ტო რია, რა მაც შე საძ ლე ბე ლი 
გა ხა და იმ ფაქ ტო რე ბის გან ხილ ვა, რომ ლე ბიც ჩი ნეთ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის 
სიღ რმი სეულ პარ ტნიო რო ბას ზღუ და ვენ.

გა სუ ლი წლე ბის მან ძილ ზე, სა ქარ თვე ლო- ჩი ნე თის ურ თიერ თო ბებ მა ახა ლი დი-
ნა მი კა შეი ძი ნა, თუმ ცა ურ თიერ თო ბე ბი უმე ტე სად ეკო ნო მი კურ სფე რომ დე არის 
დაყ ვა ნი ლი. სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კა ში ჩი ნე თის მზარ დი რო ლის მიუ ხე და ვად, 
პარ ტნიო რო ბის სხვა სფე როებ ში გა ფარ თოე ბას ან ჩი ნეთ ზე სა ქარ თვე ლოს პო ლი-
ტი კურ და მო კი დე ბუ ლე ბას შემ დე გი ფაქ ტო რე ბი ზღუ დავს: 1) სა ქარ თვე ლოს თვის 
მნიშ ვნე ლო ვან ეროვ ნუ ლი უსაფ რთხოე ბის სა კით ხებ ზე ჩი ნე თის სი ჩუ მე და რუ სეთ-
თან ჩი ნე თის ახ ლო სტრა ტე გიუ ლი პარ ტნიო რო ბა; 2) სა ქარ თვე ლოს ევ რო პუ ლი 
იდენ ტო ბა და დე მოკ რა ტი ზა ციის ძა ლის ხმე ვა ჩი ნე თის გან ვი თა რე ბის მო დე ლის სა-
პი რის პი როა, და 3) სა ქარ თვე ლოს ახ ლო ურ თიერ თო ბე ბი და სავ ლე თის სამ ხედ-
რო, პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო მი კურ ინ სტი ტუ ტებ თან.

მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რია ასე ვე ჩი ნე თის თავ შე კა ვე ბა არ გაა ფარ თო ვოს სა ქარ თვე-
ლოს თან პარ ტნიო რო ბა. ჩი ნე თი სა ქარ თვე ლოს მეტ წი ლად ხე დავს რო გორც მიზ ნის 
მიღ წე ვის სა შუა ლე ბას- სა ქარ თვე ლო რო გორც ევ რო პას თან და მა კავ ში რე ბე ლი მარ-
შრუ ტი. ჩი ნე თის მიერ სა ქარ თვე ლოს თან ჩარ თუ ლო ბის ნე ბის მიე რი გეო პო ლი ტი კი-
ზა ცია სა ვა რაუ დოდ გა მოიწ ვევს სხვა წამ ყვან ძა ლებ თან უთან ხმოე ბას, მათ შო რის 
ამე რი კის შეერ თე ბულ შტა ტებ თან და რუ სეთ თან. თუმ ცა, ამ ყვე ლაფ რის მიუ ხე და ვად, 
სა ქარ თვე ლო სა და ჩი ნეთს შო რის პო ლი ტი კუ რი ურ თიერ თო ბე ბის გაღ რმა ვე ბას უმე-
ტე სად ჩი ნე თის მიერ არ ჩეუ ლი ხედ ვე ბი და პო ლი ტი კე ბი ზღუ დავს.




