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Abstract 

Dissertation work “Foreign Policy of the Republic of Italy at Current Stage  

(Relation with the South Caucasus Countries)” deals with the significant issue – 

formation of South Caucasus foreign policy priorities, including the issue of 

increasing efforts for achievement of the strategic and actual political decisions for 

close cooperation with and partnership with the Republic of Italy, as well as 

analysis of the characteristics of the foreign policies and their determinant factors 

of all three South Caucasian states. 

This work based on cross-checking of the theories about alliances in the 

scientific discipline of international relations, studies relations of Italy with the 

South Caucasus countries at current stage. Goal of the research is to examine and 

demonstrate the role of South Caucasus in the foreign policies of one of the leading 

European countries and thus provide general picture of the European policies in 

relation with the region. The work provides detailed analysis of the vectors of 

Italian foreign policies and final conclusion on based on analysis of foreign political 

behaviors of South Caucasus states in relation with Italy. 

Italy is a leading EU country after Great Britain, France and Germany. At the 

same time, it is member of United Nations, OSCE, EC and NATO, it is also G8 

country and one of the influential players in the world and European arena. For 

last 15 years foreign policies of the Republic of Italy became more active, at the 

EU, as well as world level. The work provides complex study of the relations that 

were not studied in the scientific space of any of South Caucasus countries and our 

study is a humble attempt to full this gap and in addition, it will contribute to 

academic discussions about international relations of South Caucasus. 

In methodological respect, the work is within the category of qualitative 

studies and applies case study method as the basic methodological approach. It 

should be noted that in addition to the analysis of three independent cases 

(Georgia, Armenia and Azerbaijan are implied), to improve reliability of the study 

results and ability of the conclusions’ generalization, each of the cases to be studied 

is divided into additional cases (within case variation). We attempted to explain the 

characteristics of political behavior of South Caucasus states in the international 

system, in this case in relation with Italy. This was mostly provided through 

observation of their foreign policies, for the period from restoration of 

independence of these countries up to present. 

Chapter one “Italian-Georgian Relations” provides discussion of relations 

between Italy and Georgia in the political, economic and cultural contexts. The 

works provides chronology of the relations starting from brief overview of the 

historical roots, to relatively extensive ones after collapse of the Soviet Union in 

1992, when the diplomatic relations between Georgia and Italy were restored. In 

this period Italy was among the European countries that have commenced to 

gradually perceive Caucasian republics as the strategic partners.  At the first stage 

the Italian-Georgian relations were characterized with economic and humanitarian 

assistance and from 2003 these relations became more extensive and of political 
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nature. In the dissertation work we attempted to analyze the role of Italy and its 

policies in the period of August war and later. This chapter describes and analyses 

the significant meetings and visits of the political and spiritual leaders of the two 

countries in the period in question. Large section is dedicated to the Georgian-

Italian economic relations and future expectations. It offers description of all large 

Italian companies positively impacting growth of our economy. This chapter 

provides description of the relations between Roman Catholic Church and 

Georgian Orthodox Church. The last section deals with cultural relations between 

Georgia and Italy and provides detailed description of all charity and education 

organizations actively participating in Italian-Georgian relations. 

Chapter two: “Italian-Azerbaijan Relations” covers all spheres connecting 

these two countries with one another. Italy has recognized independence of 

Azerbaijan on 1 January 1992 and after this date their relations are more or less 

extensive. Since nineties, strengthening of the national energy companies in 

Azerbaijan and growth of oil products’ extraction by the country made Azerbaijan 

quite attractive partner for Italy. Given this fact, we regarded that it would be 

reasonable to provide wide discussion of Italian-Azerbaijan economic relations in 

our work. This chapter offers discussion of significance of TANAP and TAP 

projects and growing export & import relations between two countries. Visits of 

high officials and steps in bilateral relations are provided in chronological order. It 

also offers discussion of Italian-Azerbaijan cultural relations. 

Chapter three: “Italian-Armenian Relations” offers overview of bilateral 

political, economic and cultural spheres that could be formulated as follows: 

support to Armenia’s efforts in the process of democratization in bilateral and 

multilateral formats, Italy’s involvement in peaceful resolution of Nagorno-

Karabakh conflict, deepening of bilateral economic, trade and cultural relations 

and presence of Armenian expat community in Italy and its involvement in Italian-

Armenian relations. Large section is dedicated to the relations of Armenia with 

Roman Catholic Church, offering wide discussion of recognition of the events of 

1915 as genocide of Armenians by Pope Francis, as well as the political outcomes 

thereof, for both countries, 

Chapter four: “Foreign Policies of Italy at Current Stage” offers study of 

implementation and future prospects of reforms in the country’s foreign relations, 

so called ”New Wave”. This chapter provides detailed discussion of the key 

priorities of the Republic of Italy in the foreign policies at current stage. It also 

offers analysis of the works of the research institutions submitting the results of 

their scientific works to the President, Parliament and government of Italy, for 

improvement of the general line of foreign policy. This chapter provides analysis of 

Italy’s domestic policies, as well as close relations between Italy and Russia, that, in 

many cases, determine Italy’s attitude to South Caucasus. 
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სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალურობა.  სამხრეთ კავკასიის რეგიონის ქვეყნების საგა-

რეო პოლიტიკა  ჯერ კიდევ ჩამოყალიბების პროცესშია, და იგი თითოეული 

მათგანისათვის სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა. ზოგადად მათ  თითქოს 

გარკვეული აქვთ ქვეყნის საგარეო პრიორიტეტები და სამივე ქვეყნის 

ჯანსაღი პოლიტიკური ელიტა თანხმდება იმაზე, რომ ევროპა და ევრო-

კავშირი უალტერნატივოა – მათ შორის სავაჭრო, პოლიტიკური თუ 

კულტურული კავშირები მის წევრ ქვეყნებთან (2004 წელს სამხრეთ 

კავკასიის სამივე ქვეყანა, სომხეთი, აზერბაიჯანი და საქართველო ჩართულ 

იქნენ ევროპის სამეზობლო პოლიტიკაში), მაგრამ ამ რეგიონის მიმართ 

იმდენად დიდია ინტერესთა კონფლიქტი, რომ სამივე ქვეყანა თავის 

საგარეო პოლიტიკის გარეშე საფრთხეების დაბალანსების გათვალის-

წინებით აგებს. თავის მხრივ, ცხადია, რომ ევროკავშირის საერთო სტრა-

ტეგიაც სამხრეთ კავკასიასთან მიმართებაში ჯერ კიდევ უნდა განვითარდეს 

და გარკვეულწილად ამ პროცესს თავად სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებმა უნდა 

შეუწყონ ხელი აქტიური დიპლომატიის გატარებით.  სტაბილური დემოკ-

რატიული ინსტიტუტების განვითარების საშუალებით ქვეყნების დახმარება 

გახდება თანამშრომლობის საფუძველი საერთო ინტერესების ისეთ 

სფეროებში, როგორიცაა ენერგო უშიშროება და მდგრადი ეკონომიკური 

განვითარება, როგორც უშუალოდ რეგიონში, ასევე რეგიონსა და ევრო-

კავშირს შორის. ჭეშმარიტად დემოკრატიული სახელმწიფოების, მათ შორის 

იტალიის რესპუბლიკის, მჭიდრო თანამშრომლობის მიზნის მისაღწევად 

ექსპერტებმა და მხარეების გადაწყვეტილებების მიმღებმა პირებმა, უნდა 

გააძლიერონ თავიანთი ძალისხმევა უფრო ახლო პარტნიორობისთვის 

სტრატეგიული და რეალური პოლიტიკური გადაწყვეტილებების განსავი-

თარებლად. ასევე მნიშვნელოვანია თავად იტალიის საგარეო პოლიტიკის 

და  სამხრეთ კავკასიის თითოეულ ქვეყანასთან მისი დიპლომატიის ანა-

ლიზი, რადგან ნებისმიერი საზოგადოება მსოფლიოში განვითარებული 

მოვლენების სერიოზული გავლენის ქვეშ იმყოფება, მით უფრო, როცა  საქმე 
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ეხება ეთნიკურად ისეთ რთულ სივრცეს, როგორიცაა სამხრეთ კავკასია, 

აქედან გამომდინარე აუცილებელია იმის ცოდნა, თუ რატომ ხდება 

მსოფლიოში ესა თუ ის მოვლენა, შეიძლება თუ არა მათი პროგნოზირება და 

კონტროლი. თავის მხრივ, იტალიასთან (ევროკავშირის ერთ-ერთ წამყვან 

ქვეყანასთან) ურთიერთობას უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება საქართველოს 

საგარეო პოლიტიკის მიზნების განხორციელებისთვის: 1) გახდეს ევრო-

ატლანტიკური სტრუქტურების წევრი და 2) აიღოს თავის თავზე ევროპისა 

და აზიის დამაკავშირებელი ხიდის როლი. 

კვლევის საგანი. სადისერტაციო ნაშრომის კვლევის საგანია იტალიის 

რესპუბლიკის საგარეო პოლიტიკა თანამედროვე ეტაპზე სამხრეთ კავკასიის 

ქვეყნებთან. შესწავლილია იტალიის ურთიერთობა სამხრეთ კავკასიის 

სამივე ქვეყანასთან საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. ნაშრომში 

დეტალურად არის გაანალიზებული იტალიის რესპუბლიკის საგარეო 

პოლიტიკის პრიორიტეტები და მიმართულებები და ასევე განსაზღვრულია  

სამხრეთ კავკასიის ადგილი იტალიის საგარეო პოლიტიკაში. კვლევის 

საგანია ასევე სამხრეთ კავკასიის სამივე ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის 

თავისებურებები, ის ფაქტორები რომლებიც განაპირობებენ მათ.  

დისერტაციის მიზანი და ამოცანები. დისერტაციის მიზანია საბჭოთა 

კავშირის დაშლის შემდეგ სამხრეთ კავკასიის მიმართ იტალიის რეს-

პუბლიკის საგარეო პოლიტიკის შესწავლა და გაანალიზება.  

 კვლევის საფუძველზე გამოავლინდეს იტალია–სამხრეთ კავკასიის 

ურთიერთობის ის დადებითი შედეგები, რომლებიც ამ რეგიონს აახლოვებს 

ევროკავშირთან, ასევე სახავს გრძელვადიანი თანამშრომლობის 

პერსპექტივებს; 

 გაანალიზოს კონკრეტულად საქართველოს აქტივობა ამ ქვეყანასთან 

მიმართებაში. გამოავლინოს, იყო თუ არა დაშვებული რაიმე სახის შეცდო-

მები (სომხეთსა და აზერბაიჯანთან შედარებით) ორმხრივ ურთიერ-

თობებში, იყო თუ არა საშუალება გაკეთებულიყო მეტი. საინტერესო იქნება 

გაკეთდეს შედარებითი ანალიზი რეგიონის სამივე ქვეყნის დიპლომატიურ 
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მიღწევებზე, როგორც პოლიტიკურ ასევე ეკონომიკურ ჭრილში. დაფიქ-

სირდეს იტალიის რესპუბლიკის პოზიცია, როგორც მთლიანად რეგიონის, 

ასევე მასში შემავალი თითოეული სახელმწიფოს მიმართ; 

 დავადგინოთ  ის მიზეზები, რის გამოც იტალია, როგორც ევროკავ-

შირის წევრი ქვეყანა, არ არის აქტიურად ჩართული რეგიონის პოლიტიკურ 

ცხოვრებაში და ე. წ. „დამკვირვებლის“ სტატუსს ამჯობინებს, არის ეს 

რუსეთის ფაქტორი, თუ ევროკავშირი, ისევე როგორც 1921 წელს, პლაც-

დარმს ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესებს უთმობს; 

 შემუშავდეს რეკომენდაციები, რომლებიც უფრო გააღრმავებს 

ორმხრივ  და მრავალმხრივ ურთიერთობებს;  

 მოხდეს იტალიის რესპუბლიკის როლის გაანალიზება სამხრეთ 

კავკასიის რეგიონის კონფლიქტების დარეგულირების დინამიკაზე. 

დისერტაციის კვლევის სფეროს განეკუთვნება გლობალური და 

რეგიონული ზესახელმწიფოს აქტივობა, სამხრეთ კავკასიაში პოზიციების 

გამყარების თვალსაზრისით, რაც, თავის მხრივ გავლენას ახდენს რეგიონის 

განვითარების (სტაბილურობის) დინამიკაზე. გარდა ამისა, ნაშრომში შევე-

ცადეთ გაგვეაზრებინა მომავალი შესაძლო საფრთხეები და ტენდენციები, 

რომლის წინაშეც შეიძლება აღმოჩნდეს ჩვენი ქვეყანა. ნაშრომის ძირითადი 

კითხვები ამგვარად შეიძლება ფორმულირდეს: 1) რა ინტერესი აქვს იტა-

ლიის რესპუბლიკას (როგორც ევროკავშირის წევრს) სამხრეთ კავკასიაში? 2)  

რა ეკონომიკური და პოლიტიკური ინტერესები აქვს იტალიას სამხრეთ 

კავკასიის ქვეყნებთან? 3) რა სარგებლობა მოაქვს ამ ურთიერთობებს? 4) 

როგორია სამხრეთ კავკასიის როლი ევროპის ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყნის 

საგარეო პოლიტიკაში? 5) მოსალოდნელია თუ არა რაიმე ცვლილებები უკვე 

არსებულ ურთიერთობებში? 6) უწევს თუ არა  იტალია ანგარიშს რუსეთის 

ფაქტორს სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებთან ურთიერთობისას?. 

ამ საკითხების შედეგად შეგვიძლია ჩამოვაყალიბოთ ჰიპოტეზა: იტა-

ლიის რესპუბლიკის ინტერესი სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების მიმართ 

მზარდი ტენდენციით ხასიათდება. 
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სიახლე. იტალიის რესპუბლიკისა და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების 

ურთიერთობა, გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით, რომელიც მოიცავს 

პერიოდს - გასული საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისიდან XXI საუკუნის 

თითქმის მთელი პირველი ათწლეულის ჩათვლით, პირველად არის 

საფუძვლიანად შესწავლილი და გაანალიზებული. ასევე პირველად  გაკეთ-

და ევროპის ერთ-ერთ წამყვან ქვეყანასთან სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების 

ურთიერთობის შედარებითი ანალიზი. როგორც მოგვეხსენება დამოუკი-

დებლობის გამოცხადების შემდეგ სამივე ქვეყანას ევროპასთან ურთიერ-

თობის სხვადასხვა ხარისხი აქვს. ასევე პირველად მოხდა თანამედროვე 

ეტაპის იტალია-საქართველოს ურთიერთობების დეტალური კვლევა.  

პრაქტიკული მნიშვნელობა. დისერტაციის  გამოყენება ერთმნიშვნე-

ლოვნად რეკომენდირებულია საქართველოს სახელმწიფო სტრუქტურე-

ბისათვის, რომლებიც პასუხს აგებენ ქვეყნის კონცეპტუალური საფუძვლე-

ბის შემუშავებაზე და ქვეყნის საგარეო კურსის გატარებაზე. 

კვლევის შედეგების გამოყენება შეეძლებათ დიპლომატებსა და სახელ-

მწიფო მოხელეებს ქვეყნის დასავლური კურსის უკეთ ასახსნელად და დასა-

საბუთებლად, მეცნიერებსა და მკვლევრებს, პროფესორებს სასწავლო 

კურსების შესამუშავებლად ევროპათმცოდნეობაში, საქართვლოს ევროპულ 

იდენტობაში,  სამივე საფეხურის სტუდენტებს აღნიშნული მიმართულებით 

ცოდნის გასაღრმავებლად. ნაშრომი საინტერესო იქნება სომხეთისა და 

აზერბაიჯანის სამეცნიერო წრისთვისაც.  

კვლევის მეთოდები. როგორც ავღნიშნეთ, დისერტაცია ეხება  იტალი-

ის რესპუბლიკის  ურთიერთობას სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებთან და მის 

გავლენას რეგიონის პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და კულტურულ სტაბილუ-

რობაზე. ეს კი იმდენად ფართო და, ამავდროულად, რთული საკითხია, რომ 

უდაოდ მოითხოვს სერიოზულ შესწავლას რამდენიმე სამეცნიერო დისციპ-

ლინის მხრიდან, როგორებიცაა: პოლიტოლოგია, კონფლიქტოლოგია, 

საერთაშორისო ურთიერთობები, ისტორია, სოციოლოგია, საერთაშორისო 

სამართალი და ა. შ. 
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ნაშრომი ემყარება კვლევის შერეულ (როგორც ხარისხობრივ, ისე 

რაოდენობრივ) მეთოდებს: გარდა ლიტერატურის ანალიზისა, გამოყენე-

ბულია კვლევის სტატისტიკური, შედარებითი ანალიზის, ისტორიული 

ანალიზის პროგნოზირების მეთოდები. 

საერთაშორისო ურთიერთობების თავისებურებათა ანალიზი, სამხრეთ 

კავკასიის სტაბილურობაზე მათი გავლენის შეფასება, საშუალებას გვაძლევს 

განვსაზღვროთ სამივე რესპუბლიკაში (აზერბაიჯანი, სომხეთი, საქართვე-

ლო) მიმდინარე ტრანსფორმაციული პროცესების ლოგიკა, განვახორცი-

ელოთ ერთგვარი შედარებები მთელი რეგიონის ჭრილში და გამოვიყენოთ 

კომპერატიული ანალიზის მეთოდი. ასევე, ვიყენებთ ციკლურ მეთოდს და  

შესაბამის დოკუმენტაციაზე წვდომიდან გამომდინარე  რაციონალურ –

ბიუროკრატიულ მეთოდს. 

დისერტაციაში - „იტალიის რესპუბლიკის საგარეო პოლიტიკა თანა-

მედროვე ეტაპზე (სამხრეთ კავკასიაში)“ შესწავლილია იტალიის 

ურთიერთობა სამხრეთ კავკასიის სამივე ქვეყანასთან საბჭოთა კავშირის 

დაშლის შემდეგ და გაანალიზებულია ამ ურთიერთობათა თავისებურებანი. 

შესავალ ნაწილში   დასაბუთებულია საკვლევი თემატიკის აქტუალობა 

და განსაზღვრულია კვლევის საგანი, კვლევის ობიექტი, კვლევის მიზანი. 

დასახული მიზნის მისაღწევად მოცემულია შესასრულებელი ამოცანები. 

ასევე დასაბუთებულია კვლევის სიახლე, თეორიული და პრაქტიკული 

გამოყენების ღირებულება. 

    წარმოდგენილი ნაშრომი მოიცავს ოთხ თავს: 

პირველი თავი  „იტალია-საქართველოს ურთიერთობები“  შედგება 

ოთხი ქვეთავისაგან. პირველი ქვეთავში „იტალია-საქართველოს ურთიერ-

თობათა ისტორიიდან“-ურთიერთობათა ქრონოლოგია ისტორიული 

ფესვების მოკლე მიმოხილვით იწყება. იტალია იყო ერთ-ერთი პირველი 

ქვეყანა, რომელმაც აღიარა საქართველოს დამოუკიდებლობა 1918 წელს და 

თბილისში საკუთარი წარმომადგენელიც მოავლინა. საქართველოში 

იტალიის სამეფოს პირველი დესპანი ვიტორიო ჩერუტი გახლდათ, 
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რომელიც თბილისში 1921 წლის თებერვალში წითელი არმიის მიერ 

ქალაქის აღებამდე რამდენიმე კვირით ადრე ჩამოვიდა. წარუმატებელი 

აღმოჩნდა სამხრეთ კავკასიაზე იტალიის გავლენის მოპოვების  პირველ 

მცდელობა, 1919 წლის 9 მაისს საქართველოში იტალიის სპეციალური 

სამხედრო მისიის ჩამოსვლა გენერალური შტაბის პოლკოვნიკის, მელკიადე 

გაბას მეთაურობით ხანმოკლე აღმოჩნდა. იტალია-საქართველოს 

ურთიერთობები შედარებით აქტიური საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ 

ხდება, როდესაც 1992 წელს  საქართველოსა და იტალიას შორის 

დიპლომატიური ურთიერთობები  განახლდა. ამ პერიოდისათვის იტალია 

დადგა იმ ევროპული ქვეყნების გვერდით, რომელთაც ნელ-ნელა დაიწყეს 

სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკების სტრატეგიულ პარტნიორებათ აღქმა, 

თუმცა მინდა ავღნიშნო, რომ ამ დროისათვის მთლად გამოკვეთილი არ იყო 

დასავლეთის პოზიცია სამხრეთ კავკასიისა და საქართველოს მიმართ. 

იტალია-საქართველოს ურთიერთობები პირველ ეტაპზე იტალიის მიერ 

ეკონომიკური და ჰუმანიტარული დახმარებით ხასიათდება, მაგალითი-

სათვის მოყვანილია 1996 წლის 14 თებერვალს იტალიაში საქართველოს 

ელჩის ბეგლარ თავართქილაძის წერილი, რომელშიც იგი საუბრობს 

იტალიის ეკონომიკური დახმარების შესახებ. 1995-1996 წლებში სიცილიის 

ქალაქების, პალერმოს და მენფის მოსახლეობამ აფხაზეთიდან ლტოლვილ 

300-ზემეტ ბავშვს გაუწია მასპინძლობა.  

პირველი ოფიციალური ვიზიტი იტალიაში 1997 წლის 14 მაისს 

საქართველოს პრეზიდენტმა ედუარდ შევარდნაძემ განახორციელა. იგი 

სიტყვით გამოვიდა იტალიის პრეზიდენტის ოსკარ ლუიჯი სკალფაროს 

მიერ მის პატივსაცემად გამართულ სადილზე და განაცხადა: „ჩვენი ქვეყნე-

ბის ურთიერთობის ისტორიაში ეს დღე ჩაიწერება როგორც უმთავრესი და 

უმნიშვნელოვანესი ფურცელი“. აღნიშნული ვიზიტის შემდეგ მალევე 

საქართველოში იტალიის რესპუბლიკის საელჩო გაიხსნა. 2003 წლიდან  

ურთიერთობები ინტენსიურ ხასიათს იძენს და მაღალი თანამდებობის 

პირთა ხშირი ვიზიტებით ხასიათდება. აღნიშნულ ქვეთავში გავაანალიზეთ 
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იტალიის როლი და მისი პოლიტიკა აგვისტოს ომის პერიოდში და 

შემდგომ. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში რუსეთის ქმედებებთან 

დაკავშირებით აშშ-ის მიერ შეთავაზებულ მკაცრ პოზიციას იტალიამ მხარი 

არ დაუჭირა და გამოკვეთილად პრორუსული პოზიცია გამოავლინა. 

„იტალიას ესმის ყველა მიზეზი,რომელსაც საქართველო ასახელებს, თუმცა 

არსებობს ერთიანი პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთი არ უნდა 

იყოს იზოლირებული“ - ეს განცხადება იტალიის საგარეო საქმეთა მინის-

ტრმა ფრანკო ფრატინიმ 3 სექტემბერს თბილისში ერთდღიანი სამუშაო 

ვიზიტის დროს განაცხადა. 

2015 წლის 26 ნოემბერს იტალიის რესპუბლიკის სენატმა საქართვე-

ლოს და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფი-

ცირება მოახდინა. იტალიის რესპუბლიკა ევროკავშირის 27-ესახელმწიფოა, 

რომელმაც ეს პროცედურა დაასრულა. 

მეორე ქვეთავი საქართველო იტალიის ეკონომიკურ ურთიერთობებს 

და მათ სამომავლო პერსპექტივებს აქვს დათმობილი. აღწერილია ყველა იმ 

მსხვილი იტალიური კომპანიის საქმიანობა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში 

დადებით გავლენას ახდენს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური მაჩვენებლის 

ზრდაზე. განხილულია ბოლო ოთხი წლის სავაჭრო ბრუნვის მაჩვენებლები. 

ყურადღება ეთმობა საქართველოდან იტალიაში თხილის ექსპორტის  

ზრდის ტენდენციასა და პერსპექტივებს. 

მესამე ქვეთავში საუბარია რომის კათოლიკურ ეკლესიასა და საქარ-

თველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ურთიერთობათა თავისებურე-

ბებზე. განხილულია ყველა ის მნიშვნელოვანი მოვლენა და საკითხი (რომის 

პაპ იოანე პავლე II-ის სტუმრობა საქართველოში, კათოლიკური ეკლესიის 

მიერ დაფინანსებული საგანმანათლებლო დაწესებულებები საქართველო-

ში, დავა ტაძრების გადაცემის საკითხზე, განსაკუთრებული ხელშეკრუ-

ლების გაფორმების მცდელობა ვატიკანსა და საქართველოს შორის), რაც 

აქტუალურია ჩვენი ქვეყნისთვის . 
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მეოთხე ქვეთავი საქართველო-იტალიის კულტურულ ურთიერთო-

ბებს აანალიზებს. საქართველოსა და იტალიას შორის ურთიერთობათა 

გააქტიურებას ჰქონდა თავისი ისტორიული საფუძველი, რის შედეგადაც 

„იტალიური ფენომენი„ საკმაოდ სოლიდურად იყო წარმოდგენილი 

ქართულ კულტურაში, პუბლიცისტიკასა და საზოგადოებრივ  

აზროვნებაში. ეს ინტენსიური ურთიერთობა შედარებით ნაკლებადაა 

ცნობილი იტალიის ფართო საზოგადოებისთვის. იტალიასა და 

საქართველოს შორის კულტურის სფეროში თანამშრომლობის ერთ-ერთი 

შესანიშნავი ფურცელია არქეოლოგიური მისიები, რომელიც იტალიის 

საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 2010 წელს დააფინანსა, ესენია: დმანისი, 

სამცხე, ნაცარგორა, ძალისა. აუცილებელია ავღნიშნოთ იმ საქველმოქმედო 

და საგანმანათლებლო ორგანიზაციათა („საქართველოს კარიტასი“, 

რონდინე-მშვიდობის ციტადელი) საქმიანობა, რომლებიც იტალია-

საქართველოს  ურთიერთობებში მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ. 

რაც შეეხება ქართულ დიასპორას, დღესდღეობით იტალიაში ოფიცი-

ალური ქართული დიასპორა არ არსებობს, ამ ქვეყანაში ძირითადად 

შრომითი მიგრანტები ცხოვრობენ (არაოფიციალური მონაცემებით 5000 

კაცი), რომელთაც დახმარებას  ორი ორგანიზაცია უწევს. ეს ორგანიზა-

ციებია: ქართველ ემიგრანტთა უფლებების დაცვისა და ჰუმანიტარული 

დახმარების ასოციაცია და  იტალიურ–ქართული საზოგადოება „სამშობლო 

– გულით სატარებელი “.    

მეორე თავი  „იტალია-აზერბაიჯანის ურთიერთობები“  შედგება ოთხი 

ქვეთავისაგან. პირველ ქვეთავს „იტალია-აზერბაიჯანის ურთიერთობების 

ზოგადი მიმოხილვა“ წარმოადგენს. ქრონოლოგიურადაა წარმოდგენილი 

მაღალ თანამდებობის პირთა ვიზიტები და ორმხრივ ურთიერთობებში 

გადადგმული ნაბიჯები. იტალიის მიერ აზერბაიჯანის აღიარება 1992 წლის 

1 იანვარს მოხდა და მას შემდეგ მეტნაკლები ინტენსიურობით 

მიმდინარეობს. 90-იანი წლებიდან მოყოლებული აზერბაიჯანის ეროვნული 

ენერგეტიკული კომპანიების  გაძლიერებამ და ქვეყნის მიერ ნავთობ-
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პროდუქტების მოპოვების ზრდამ აზერბაიჯანი საკმაოდ მიმზიდველი 

გახადა იტალიისთვის. დღესდღეობით იტალია-აზერბაიჯანის ურთიერ-

თობები ძალზედ მნიშვნელოვან ფაზაშია შესული. განხორციელდა და 

იგეგმება მაღალი დონის სახელმწიფო ვიზიტები, კერძოდ, იტალიის 

პრემიერ მინისტრის ენრიკო ლიეტას 2013 წლის ვიზიტი ბაქოში ისტო-

რიული მნიშვნელობის ვიზიტად შეფასდა. 2015 წლის ივლისის თვეში  

აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის  ვიზიტმა იტალიაში მრავალ 

ერთობლივ პროექტს ჩაუყარა საფუძველი. 

მეორე ქვეთავი „იტალია-აზერბაიჯანის ენერგეტიკული და ეკონო-

მიკური დიპლომატია“ TANAP-ის და TAP-ის  პროექტების მნიშვნელობაზე 

გვაწვდის ვრცელ კვლევას. თუ დღევანდელ პოლიტიკურ ვითარებას 

გადავავლებთ თვალს, ნათლად დავინახავთ, რომ აზერბაიჯანში ისევე 

როგორც მთელს რეგიონში ევროპის ქვეყნების აქტიურობა საგრძნობლად 

გაზრდილია, აზერბაიჯანის მნიშვნელობა კვლავ დომინირებს შაჰდენიზის 

მეორე ფაზის განხორციელებაში (შაჰდენიზის საბადოს ექსპლუატაციის 

მეორე ფაზის დაწყებამ - 2015 წლამდე უნდა უზრუნველყოს ექსპორტის 

ზრდა და უნდა შეადგინოს წლიურად 10 მილიარდი კუბური მეტრი). 

სამხრეთის დერეფანს ევროკავშირი გაზის მიღების ახალ დამოუკიდებელ 

მარშრუტად განიხილავს. ევროპა ამ პროექტით დამატებით 16 მილიარდი 

კუბური მეტრი გაზის მიღებას შეძლებს. იმისათვის, რომ ამ მოცულობამ 

მიაღწიოს ჩაფიქრებულ ბაზრებამდე, ბოლო მონაცემებით, გადაწყდა, რომ 

BP და მისი პარტნიორები რიგ  პროექტებს განახორციელებენ. კერძოდ,  

აშენდება ორი გაზსადენი – TANAP-ი და TAP-ი. ტრანსანატოლიური 

გაზსადენი (TANAP) სამხრეთ კავკასიის მილსადენის გაგრძელება იქნება 

თურქეთის აღმოსავლეთ საზღვართან. გაზსადენი საქართველო-თურქეთის 

საზღვართან აიღებს სათავეს და თურქეთ-ბულგარეთის საზღვრამდე გაგ-

რძელდება. TANAP-ი თურქეთის დასავლეთ საზღვართან ტრანსად-

რიატიკულ გაზსადენს (TAP) შეუერთდება. აქედან TAP-ი გადაკვეთს 

საბერძნეთს და ალბანეთს ადრიატიკის ზღვის ნაპირამდე, შემდეგ მილსა-
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დენი წყალქვეშ გაივლის იტალიამდე. დღესდღეობით იტალია აზერბა-

იჯანის ნომერ პირველი ეკონომიკური და სავაჭრო პარტნიორია.  

მესამე ქვეთავს წარმოადგენს „იტალია-აზერბაიჯანის კულტურული 

ურთიერთობები“. კულტურული თანამშრომლობის სფეროში იტალიამ 

დიდი ხნით დაიგვიანა, მაშინ როდესაც სხვა ევრო-ატლანტიკური ქვეყნების 

კანცელარიებმა ჯერ კიდევ  90-იანი წლების ნახევრიდან დაიწყეს კულტუ-

რის სფეროში ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულებების დადება 

აზერბაიჯანთან, რითაც ხელი შეუწყეს ქვეყანაში ეროვნული კულტურული 

ინსტიტუტების  გახსნას. იტალიასა და აზერბაიჯანს შორის   კულტურული, 

სამეცნიერო და ტექნოლოგიური  თანამშრომლობის დოკუმენტი 1997 წელს 

ჰეიდარ ალიევის იტალიაში პირველი ვიზიტის დროს იქნა ხელმოწერილი.   

2015 წლის 15 ივლისს რომში ოფიციალური ვიზიტით მყოფმა ალიევმა, 

რომელიც ადგილობრივი პრესის ინფორმაციით TANAP-ისა და  TAP-ის 

პროექტებზე სასაუბროდ ეწვია იტალიას, ქალაქის ცენტრში მოინახულა ის 

ადგილი, სადაც აზერბაიჯანული მხარის დაფინანსებით  არქეოლოგიური 

გათხრები მიმდინარეობს. აზერბაიჯანის მთავრობამ 1 მილიონი ევრო ჩადო 

რომში ალექსანდრინის ქუჩის ქვეშ არქეოლოგიური გათხრების განახლე-

ბისთვის, რომელიც გაერთიანდება იმპერატორის ფორუმების ქუჩის 

არქეოლოგიურ ზონასთან. ეს არის რომის ყველაზე ძველი ისტორიული 

ნაწილი და მსოფლიო მნიშვნელობის არქეოლოგიური კომპლექსი. 

დღემდე, იტალიის კულტურის პოპულარიზაცია და თანამშრომლობის 

შეთანხმებით გათვალისწინებული პროგრამების განხორციელება   მინდო-

ბილი აქვს საელჩოს კულტურის სამსახურს (ოფისს). მისი ინიციატივით 

შეიქმნა   იტალიური ენის  ლექტორატი    ბაქოს უნივერსიტეტში. იმავე 

სამსახურში Saipem-თან თანამშრომლობის ხელშეწყობით  2008 წლიდან  

მოქმედებს იტალიური კულტურის სტუდენტური ცენტრი. ტრენტოს 

საერთაშორისო კვლევების სკოლასა (SSI) და აზერბაიჯანის დიპლომატიურ 

აკადემიას შორის (ADA)   2009 წლის მარტში ხელმოწერილი მემორანდუმის 



15 

ფარგლებში მუდმივად ხდება პროფესორების გაცვლა  კვალიფიკაციის 

ამაღლებისა და კვლევების განხორციელების მიზნით. 

მესამე თავი. „იტალია-სომხეთის ურთიერთობები“ ოთხი ქვეთავისაგან 

შედგება და ორ ქვეყანას შორის არსებულ ძირითად ორმხრივ პოლიტიკურ, 

ეკონომიკურ და კულტურულ მიმართულებებს მიმოიხილავს, რომლებიც 

შეიძლება ასე ჩამოყალიბდეს: იტალიის მიერ ორმხრივ და მრავალმხრივ 

ფორმატში სომხეთის ძალისხმევის მხარდაჭერა დემოკრატიზაციის პრო-

ცესში, მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგავრების პროცესში 

იტალიის ჩართულობა,  ორმხრივი ეკონომიკური, სავაჭრო და კულტურუ-

ლი ურთიერთობების გაღრმავება და სომხური თემის არსებობა იტალიაში 

და მისი ჩართულობა იტალია-სომხეთის ურთიერთობებში.  

პირველი ქვეთავი გახლავთ „იტალია-სომხეთის ურთიერთობათა 

ისტორიიდან“. სამხრეთ კავკასიის  სამი რესპუბლიკიდან სომხეთს იტა-

ლიასთან ურთიერთობის ყველაზე მრავალსაუკუნოვანი ისტორია აქვს. 

უძველესი რომიდან–ბიზანტიამდე, პაპობიდან – საზღვაო რესპუბლიკე-

ბამდე, განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს ვენეცია, რომელმაც საფუძველი 

დაუდო იტალიის სხვადასხვა რეგიონში სომხეთის კოლონიების არსებობას, 

რასაც თან ახლდა საერთო კულტურული და ეკონომიკური ტრადიციები. 

დღესდღეობით იტალიაში სომხური სათვისტომოები ასეთი დიდი 

რაოდენობით არაა წარმოდგენილი, როგორც წინა საუკუნეებში, მაგრამ 

მიუხედავად ამისა, კავშირები და ურთიერთთანამშრომლობა ყოველთვის 

სახეზეა. ამავე ქვეთავშია განხილული სომხეთის მოულოდნელი გადა-

წყვეტილება ევრაზიის საბაჟო კავშირში გაერთიანებაზე და ამ გადაწყვე-

ტილებაზე გამოხმაურება იტალიის პოლიტიკურ წრეებში.  

მეორე ქვეთავში განხილულია იტალია-სომხეთის ეკონომიკური 

თანამშრომლობა. თანამედროვე ეტაპზე იტალია სომხეთში დაინტერესებას 

გამოხატავს ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტებით, როგორებიცაა: ტექნო-

პარკის შექმნა, რადიო–ტელევიზიის მაუწყებლობის ციფრულ მაუწყებლო-

ბაზე გადაყვანა, საგზაო და სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა 
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რუსეთ–ირანის სტრატეგიულ სავაჭრო ნაწილის დამაკავშირებელ მონაკ-

ვეთზე. ეს არის პროექტები, რომლებიც საბოლოოდ ხელს შეუწყობს ქვეყნის 

პოლიტიკურ და ეკონომიკურ კეთილდღეობას.   

მესამე ქვეთავს წარმოადგენს სომხეთის ურთიერთობა რომის 

კათოლიკურ ეკლესიასთან, რომელშიც ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხად 

განხილულია რომის პაპის ფრანცისკეს მიერ 1915 წლის მოვლენების 

სომეხთა გენოციდად მოხსენიება და ამ გამოსვლის პოლიტიკური შედეგები 

ორივე ქვეყნისთვის. აღნიშნული ფაქტი სომხური დიასპორის აქტიური 

მუშაობის შედეგად შეფასდა პრესაში. სომხური დიასპორის არსებობა 

იტალიაში დაახლოებით ათას წელს ითვლის. ის თანდათანობით და 

საკმაოდ წარმატებულად ინტეგრირდა იტალიურ საზოგადოებაში და 

საკმაოდ აქტიურადაა ჩართული ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის საკითხებში. 

მეოთხე ქვეთავი იტალია სომხეთის კულთურულ ურთიერთობებს 

ეთმობა. კულტურის სფეროში იტალია–სომხეთის ურთიერთობები საკმაოდ 

აქტიური და პერსპექტიულია. ეს არის სფერო, რომელშიც ჯერ კიდევ 60 - 

იანი წლებიდან დაიწყო ძვრები, განსაკუთრებით არქიტექტურულ 

კვლევებში, რომლებიც საგრძნობლად გააქტიურდნენ საბჭოთა კავშირის 

დაშლის შემდეგ. აქვე უნდა გავიხსენოთ პროფესორების ადრიანო ალპაგო 

ნოველოსა და პაოლო კუნეოს მისიები და პუბლიკაციები, 1968 წელს 

ადრიანო ალპაგო ნოველოს  მიერ დაარსდა სომხეთის შუა საუკუნეების 

არქიტექტურის კვლევითი ცენტრი და გამოიცა სერია „სომხური არქიტექ-

ტურის დოკუმენტები“ და „სომხური არქიტექტურის კვლევა“. ბოლო წლებ-

ში ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა განათლების, კულტურის, მეცნი-

ერებისა და ტექნოლოგიის სფეროებში ინსტიტუციალიზებულ იქნა კულ-

ტურული და სამეცნიერო თანამშრომლობის შესახებ გაფორმებული ორმ-

ხრივი ხელშეკრულებით, რომელსაც ხელი 2003 წლის 15 აპრილს ერევანში 

მოეწერა. 

მეოთხე თავი.  „იტალიის საგარეო პოლიტიკა თანამედროვე ეტაპზე“, 

ქვეყნის საგარეო ურთიერთობებში რეფორმების ე. წ. „ახალი ტალღის“ 
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განხორციელებასა და სამომავლო პერსპექტივებს იკვლევს. აღნიშნულ 

თავში დეტალურადაა განხილული თანამედროვე ეტაპზე იტალიის 

რესპუბლიკის ძირითადი საგარეო პრიორიტეტები. ასევე გაანალიზებულია, 

იმ კვლევითი ინსტიტუტების შრომები, რომლებიც ყოველწლიურად იტა-

ლიის პრეზიდენტს, პარლამენტს და მთავრობას წარუდგენს თავისი კვლე-

ვითი საქმიანობის შედეგებს, ქვეყნის საგარეო კურსის უკეთ წარმარ-

თვისთვის. გაანალიზებულია იტალიის საშინაო პოლიტიკა და ასევე 

იტალია-რუსეთის მჭიდრო ურთიერთობები, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში 

განსაზღვრავს იტალიის დამოკიდებულების თავისებურებებს სამხრეთ 

კავკასიისადმი. 

აღნიშნულ ქვეთავში უფრო ახლო რაკურსით არის წარმოდგენილი 

იტალია-რუსეთი სურთიერთობებიც. 1992 წლიდან დღემდე იტალიასა და 

რუსეთს შორის ფაქტიურად ახალ ურთიერთობებს ჩაეყარა საფუძველი. 

შემუშავდა და გაფორმდა ახალი სამართლებრივი ბაზა. 

რუსულ-იტალიური ურთიერთობები ემყარება მეგობრობისა და 

თანამშომლობის შესახებ 1994 წლის 14 ოქტომბრის შეთანხმებას, ასევე 

რუსეთის ფედერაციასა და იტალიის რესპუბლიკას შორის 1998 წლის 10 

თებერვალს ხელმოწერილ სამოქმედო გეგმას. სამოქმედო გეგმა თავის 

თავში მოიცავს ორმხრივი თანამშრომლობის ყველა ასპექტებს და 

გათვლილია 2017 წლამდე. დღესდღეობით იტალიასა და რუსეთს შორის 

მოქმედებს ოცამდე პოლიტიკური დოკუმენტი. 

ქვეყნებს შორის ურთიერთსიმპათიის (ორმხრივი ურთიერთობების 

წარმატების საფუძვლად) საფუძვლად ეკონომიკური თნამშრომლობა შეიძ-

ლება ჩაითვალოს. იტალია რუსეთისთვის მეოთხე უმსხვილესი სავაჭრო 

პარტნიორია  (გერმანიის, ბელორუსია და უკრაინის შემდეგ), ხოლო რუსე-

თი იტალიისთვის მეექვსე უმსხვილესი საგარეო სავაჭრო პარტნიორი, 

რომელიც  უზრუნველყოფს 6%  იმპორტს. საერთო ვაჭრობის მოცულობა 

ორ ქვეყანას შორის რჩება ძალზედ მაღალი - 48 მილიარდი ევრო 

(დაახლოებით 52 მილიარდი $) წელიწადში. იტალია ზოგადად ითვლება 
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რუსული ექსპორტის მეორე დიდ მომხმარებლად. მაღალია იტალიისთვის  

რუსეთის მიერ მიწოდებული ენერგიის წილიც (15 % ნავთობი და 30 % 

გაზის ექსპორტი). რუსეთში არსებობს დაახლოებით ათასი რუსულ-

იტალიური კომპანია და 200-ზე მეტი იტალიური კომპანია, მათ შორის 

ექვსი ბანკი. იტალიის ეკონომიკური გიგანტები, როგორიცაა Enf, ENEL და 

SAIPEM-ი ძალიან აქტიურია რუსეთში.   

რუსულ-იტალიური საინვესტიციო თანამშრომლობის გააქტიურებას 

საფუძვლად უდევს ორმხრივი ინვესტიციების დაცვის და წახალისების 

მთავრობათაშორისი შეთანხმება, ხელმოწერილი  1996 წლის აპრილში 

(ძალაში შევიდა 1998 წლის ივლისში). ყველაზე დიდ პროექტად რუსულ-

იტალიური თანამშრომლობისა ბოლო წლები პერიოდში, რომელშიც 

მონაწილეობდნენ რუსული და იტალიური კომპანიები, შეიძლება 

ჩაითვალოს "ცისფერი ნაკადი".  გაზსადენი, რომელიც შავი ზღვისა და 

თურქეთის გავლით დასავლეთ ევროპის ქვეყნებს, რუსეთის ბუნებრივ 

აირით უზრუნველყოფს. 

მნიშვნელოვანია ავღნიშნოთ იტალიის ნავთობისა და გაზის კომპანია 

ENI-ს და რუსული გაზპრომის საკმაოდ მჭიდრო თანამშრომლობა, 

რომელიც სათავეს 1960 წელს იღებს. დღევანდელი მდგომარეობით 

კონტრაქტი გაზის მიწოდებაზე 2035 წლამდეა გაფორმებული. იტალიური 

ENI გაზპრომის ყველაზე დიდი  მომხმარებელია და წელიწადში 28 

მილიარდ კუბურ მეტრ გაზს ყიდულობს რუსეთისგან. 

ჩვენს მიერ ჩატარებულმა კვლევამ  დასკვნების წარმოდგენის საშუ-

ალება მოგვცა და სადისერტაციო ნაშრომში წარმოდგენილი მასალათა 

საფუძველზე შესაძლებელია ვისაუბროთ იტალიის ურთიერთობებზე სამ-

ხრეთ კავკასიის სამივე ქვეყანასთან და დასკვნები თითოეული მათგანის 

საგარეო ურთიერთობებზე გავაკეთოთ.  

საქართველო-იტალიის ურთიერთობებთან დაკავშირებით 

 წმინდა პოლიტიკური თვალსაზრისით  იტალიას შეუძლია შეი-

მუშაოს დაკვირვების სტრატეგია საქართველოსთან მიმართებაში, რომელიც 
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საკუთარი ბედით დაკავშირებულია ორ დიდ სახელმწისოსთან - რუსეთთან 

და თურქეთთან, რომლებიც თავის მხრივ ქმნიან ამინდს ამ რეგიონში. 

იტალიას ამ ქვეყნებთან სულ უფრო პოზიტიური ურთიერთობა უყალიბ-

დება. იტალია-რუსეთის მეგობრული ურთიერთობები არ უნდა გახდეს 

ჩვენი ქვეყნის საგარეო ვექტორის განმსაზღვრელი სტრუქტურებისთვის 

დამაბრკოლებელი საკითხი (რისი მაგალითიცაა საქართველოს საგარეო 

საქმეთა სამინისტროს ქვეყნის სტრატეგიულ ქვეყანათა ჩამონათვალში 

იტალიის არარსებობა და სამხრეთ ევროპის ქვეყნებში მისი ზოგადად 

მოხსენიება), არამედ პირიქით აქტიური დიპლომატიით ეს კავშირები უნდა 

გამოყენებულ იქნას ქვეყნის სასიკეთოდ. იტალიას შეუძლია გამოიყენოს 

საკუთარი მეგობრული კავშირები რუსეთთან და შუამავლის როლი 

შეასრულოს კონფლიქტის მოგვარებაში. მითუმეტეს, როდესაც ამისი 

კეთილი ნება არსებობს. იტალიურ-ქართული დიპლომატიის ერთობლივი 

მუშაობის საუკეთესო ნაყოფად შეიძლება ჩაითვალოს შეხვედრა ტრენტინო 

ალტო ადიჯეში. 2005 წელის აპრილის თვეში, სწორედ ტრენტინო ალტო 

ადიჯეში იტალიის საელჩოს ორგანიზებითა და საგარეო საქმეთა 

სამინისტროს მხარდაჭერით პირველად იქნა ორგანიზებული ერთობლივი 

ქართულ-აფხაზური დელეგაციის მიღება მაღალ დონეზე (საუბარი გვაქვს 

საქართველოს სახელმწიფო მინისტრზე კონფლიქტების მოგვარების 

დარგში და აფხაზეთის დე ფაქტო საგარეო მინისტრზე) შეხვედრის 

მიზეზად დასახელდა ალტო ადიჯეს მოდელის ერთობლივი გაცნობა, 

რომელის მოდელიც შესაძლოა განხილულიყო საქართველოს შიდა კონ-

ფლიქტების მოსაგვარებლად. ამ თვალსაზრისით აღნიშნულმა შეასრულა 

თავისი ამოცანა და გადადგა პირველი ნაბიჯი შემდეგი ამოცანების 

შესასრულებლად. ამავე მისსიას წინ უსწრებდა საქართველოში ამერიკის 

შეერთებული შტატების ელჩისა და იტალიის ელჩის ერთობლივი ვიზიტი 

სოხუმში, რაც შესაძლებელია ტრენტინო ალტო ადიჯის შეხვედრის 

წინამოსამზადებელ სამუშაო ვიზიტად  განვიხილოთ. 
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 იტალიის ინტერესი TANAP-ის (ტრანს ადრიატიკული გაზსადენი) 

და TAP-ის პროექტებით, რომელიც შეიძლება ითქვას რეგიონით მისი 

დაინტერესების ქვაკუთხედია, ქართული მხარის მიერ უნდა იქნეს 

მაქსიმალურად გამოყენებული და ხელშეწყობილი. როგორც ავღნიშნეთ, 

თხევადი აირის ნაკადი აზერბაიჯანიდან საქართველოს, თურქეთის, 

საბერძნეთისა და ალბანეთის გავლით იტალიას მიეწოდება. იტალია, 

რომელიც გაზსადენის დანიშნულების ბოლო პუნქტია, ევროპაში 

ბუნებრივი გაზის ერთ-ერთი უმსხვილესი ბაზარია: აქ გაზის მოხმარება 70 

მილიარდ კუბურ მეტრს აღწევს, ხოლო ბაქოს, როგორც ენერგეტიკული 

პარტნიორის შესაძლებლობები ამოუწურავია. თუკი ამ ორი ქვეყნის 

თანამშრომლობის დინამიკას დავაკვირდებით, ნათლად დავინახავთ ბევრ 

სასიკეთო სიგნალს, როგორც რეგიონისთვის ასევე ჩვენი ქვეყნისთვის. 

მხოლოდ შაჰ დენიზ–ის მეორე ფაზის დაწყებით საქართველოს ტერიტო-

რიაზე სამჯერ უფრო მეტი გაზი გაივლის, საქართველო გააძლიერებს 

საკუთარ, როგორც ტრანზიტორი ქვეყნის, როლს; დამატებითი გაზის 

გატარების შემთხვევაში, საქართველოში შესაძლებელი გახდება გაზზე 

არსებული მოთხოვნის 75%-ის დაკმაყოფილება მსოფლიოში არსებულ 

საბაზრო ფასებთან შედარებით თითქმის სამჯერ უფრო იაფად და 

გაზსადენის ოპერირების პერიოდში მუდმივ სამუშაო ადგილს მიიღებს 130 

ადამიანი. არსებული შეთანხმების თანახმად, საქართველოს შეუძლია 

ტრანზიტით გატარებული ბუნებრივი აირი 5% შეღავათიან ფასად 

შეისყიდოს, რაც გაზსადენის მაქსიმალური დატვირთვის შემთხვევაში, 

წელიწადში დამატებით მილიარდ კუბურ მეტრ გაზზე მეტს შეადგენს. 

ამასთან, პარალელური მილსადენების მშენებლობისათვის საქართველოს 

პორტებისა და რკინიგზის გამოყენებით დაახლოებით 350 000 ტონა სამშე-

ნებლო ტვირთისა და მასალების გადაზიდვა განხორციელდება. იტალიის 

დიპლომატიურმა წრეებმა საკმაოდ დიდი შრომა გაწიეს ოფიციალური 

ბაქოს დასაყოლიებლად, იმისათვის, რომ აზერბაიჯანს ნაბუქოსა და 

TANAP-ის მარშრუტებს შორის არჩევანი ამ უკანასკნელზე გაეკეთებინა. 
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მოლაპარაკებებში ჩართული იყო ქართული მხარეც. ბუნებრივ გაზზე 

მოთხოვნა ევროპული და სამხრეთ კორიდორის გასწვრივ მაღალია. სწორედ 

ამ პრექტში საქართველოს ჩართულობა განაპირობებს იტალიის 

რესპუბლიკის გააქტიურებულ „მონდომებას“ ქვეყანაში სტაბილურობის 

არსებობაზე. 

 ქართული მხარის მიერ უნდა გააქტიურდეს მუშაობა სხვადასხვა 

იტალიურ ორგანიზაციებთან, ჰუმანიტარული ხასიათის გაერთიანებებსა, 

კვლევით ცენტრებსა და ასოციაციებთან. იტალია იყო ის ევროპული 

ქვეყანა, რომელმაც 2008 წლის ომის პერიოდში პირველმა გაუწია საქარ-

თველოს ჰუმანიტარული დახმარება. არსებობენ სხვადასხვა იტალიური 

ორგანიზაციები და ჰუმანიტარული ხასიათის გაერთიანებები, რომლებიც 

მოქმედებენ საქართველოში, ერთ-ერთი მათგანია „კარიტასი“, რომელმაც 

იტალიის  და განსაკუთრებით რომის სულიწმინდის საავადმყოფოს 

წყალობით ორი  სარეაბილიტაციო პოსტტრავმული ცენტრი გახსნა. 

უკანასკნელი წლების განმავლობაში იტალიაში საგრძნობლად შეიმ-

ჩნევა სამხრეთ კავკასიის რეგიონის ქვეყნებისადმი ინტერესის ზრდა, 

შეიქმნა მთელი რიგი კვლევითი ცენტრები და ასოციაციები, რომლებიც 

სიღრმისეულად არიან ჩართული  ჩვენი ქვეყნის შესწავლის პროცესში. 

ესენია: ასოციაცია  ცენტრალური აზიის და კავკასიის შესწავლისათვის 

(ASIAC); საერთაშორისო პოლიტიკის კვლევის ინსტიტუტი (ISPI); 

ბალკანეთისა და კავკასიის სადამკვირვებლო ცენტრი. განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია, თუ ჩვენი ქვეყნის სამეცნიერო წრეები აქტიურად 

ითანამშრომლებენ იტალიელ კოლეგებთან (რასაც ძალიან წარმატებით 

აკეთებს სომხეთი) და ქვეყნის ევროპულ სივრცეში დასამკვიდრებლად 

მუდმივად მოხდება ერთობლივი კონფერენციების გამართვა, ან უბრალოდ 

ინფორმაციის გაცვლა. აქვე დანანებით მინდა აღვნიშნო, რომ 

სადისერტაციო მასალათა მოძიების პროცესში რამოდენიმე წამყვანი 

კვლევითი ცენტრის ანგარიშებში აფხაზეთის თვითგამოცხადებული 
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რესპუბლიკა მოხსენიებულია, როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო, 

ესეც ალბათ ქართული პასიურობის შედეგია.  

 საჭიროა ინდივიდუალური მუშაობა იტალიასთან ენერგორესურ-

სების, სავაჭრო, სატრანზიტო მარშუტების, კულტურული ურთიერთობების 

კუთხით. სასურველია თუ რომელიმე სფეროში სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები 

აწარმოებენ ერთობლივ მუშაობას და ამ ინიციატივების ავტორები ჩვენ 

გავხდებით. 

 იტალია-საქართველოს ბიზნესფორუმების გამართვას უნდა მიეცეს 

ყოველწლიური ხასიათი, რაც მეტ ინფორმაციას მიაწვდის იტალიელ 

ინვესტორებს ჩვენი ქვეყნის ბიზნეს გარემოს სტაბილურობაზე. 

 თხილის წარმოება ერთადერთი სექტორია, სადაც საქართველო 

მსოფლიოს 10 წამყვან მწარმოებელს შორის სახელდება. 2015 წლის იანვარ-

ივნისში საქართველოდან იტალიაში 1,842.4 ტონა “თხილი და სხვა კაკალი” 

გაიტანეს, გასული წლის ამავე პერიოდში ეს რიცხვი 437.4 ტონას შეად-

გენდა. უპრიანი იქნება, თუ ამ მიმართულებით მუშაობა უფრო ინტენსიური 

გახდება შესაბამისი სამინისტროების მხრიდან და საქართველო შეიძენს 

თხილის მიმწოდებლის ისეთივე მნიშვნელოვან  სტატუს როგორიც 

იტალიისთვის თურქეთს აქვს. 

 სამხრეთ კავკასიაში კოლექტიური უსაფრთხოების მექანიზმები არ 

არსებობს, ევროპას არ შეუძლია რეალური მხარდაჭერა გაუწიოს სამხრეთ 

კავკასიის რეგიონს. სამხრეთ კავკასიის გამო არც ერთი ევროპული ქვეყანა, 

მათ შორის იტალია, ომს არ დაიწყებს. თუნდ იტალიის მაგალითზე 

ვხედავთ, რომ ევროპა თავადაა დაინტერესებული  რუსეთთან ურთიერ-

თობების მოგავრებით და მასთან ღრმა ეკონომიკური კავშირები გააჩნია, 

ამიტომ იტალიასთან ურთიერთობების წარმოებისას უნდა გავითვალის-

წინოთ იტალია-რუსეთის მჭიდრო ეკონომიკური კავშირები. 

(იტალიის ნავთობისა და გაზის კომპანია ENI და რუსული გაზპრომი 

1960 წლიდან თანამშრომლოდებ, ოფიციალური მონაცემებით, ENI გახლავთ 

გაზპრომის ერთ-ერთი უმსხვილესი პარტნიორი. დღესდღეობით გაფორ-
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მებული კონტრაქტის თანახმად იტალიისთვის ბუნებრივი აირის მიწოდებ 

2035 წლამდეა დაგეგმილი) 

 საქართველო უნდა გახდეს მიმზიდველი ქვეყანა და რეგიონალური 

ლიდერი, იტალიის შემთხვევაში, კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით, 

შეიძლება ითქვას, რომ იტალიის რესპუბლიკისთვის რეგიონში ლიდერი 

ქვეყანა აზერბაიჯანია, ხოლო სხვადასხვა სფეროებში გაწეული მუშაობით 

სომხეთი გამოირჩევა. 

 საჭიროა დიალოგი დაიწყოს იმ პრობლემური საკითხის ირგვლივ, 

რომელიც წარმოქმნილია ტაძრებისა და საკულტო ნაგებობების ირგვლივ. 

სასურველია, თუ ამ დიალოგში ჩართულნი იქნებიან ექსპერტები, ისტორი-

კოსები და ორივე მხარის სასულიერო პირები. 

 საჭიროა წახალისებული იქნეს კულტურული ღონისძიებები 

იტალიაში, რომელიც ჩვენი ქვეყნის კულტურისა და ისტორიის უკეთ 

გაცნობას შეუწყობს ხელს, ამ კუთხით სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში 

ყველაზე აქტიურ პოლიტიკას სომხეთი ეწევა, რასაც მოწმობს ბოლო ხუთი 

წლის განმავლობაში ხომხეთში იტალიელი ტურისტების ნაკადის მატება 

ანუ დაინტერესება ამ ქვეყნით.  

აზერბაიჯანი-იტალიის ურთიერთობებთან დაკავშირებით 

დღესდღეობით იტალია-აზერბაიჯანის ურთიერთობები ძალზედ 

მნიშვნელოვან ფაზაშია შესული. მიუხედავად იმისა, რომ გაზი და ნავთობი 

თანამშრომლობის ათვლის წერტილად რჩება, ოფიციალური ბაქოს 

ხელშეწყობითა და იტალიური მხარის მოთხოვნით სხვა არანაკლებ 

მნიშვნელოვანი სფეროების განვითარება და ხელშეწყობა არის დაგრგმილი 

TAP-ისდა TANAP-ის პროექტების განხორციელება უდიდესი წინგადად-

გმული ნაბიჯი  იქნება, როგორც იტალიისთვის ასევე მთელს ევროკავ-

შირისთვის. იგეგმება იტალიური ინვესტიციის ჩადება „არანავთობ“ სექ-

ტორშიც, რათა ადგილობრივ დონეზეც განვითარდეს ეკონომიკა. დღეს-

დღეობით, როგორც ავღნიშნეთ, 50-მდე იტალიური მსხვილი კომპანია 

მოღვაწეობს აზერბაიჯანში. მომდევნო წლებში მათი რიცხვის მნიშვნე-
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ლოვანი  გაზრდა იგეგმება. ბოლო წლის მონაცემებით 7 ბილიონი ევრო იქნა 

იმპორტირებული აზერბაიჯანიდან, ხოლო 400 მილიონი ევროს ექსპორტი 

შევიდა აზერბაიჯანში. იტალია მაქსიმალურად აადვილებს სავიზო 

პროცედურებს და ვიზების გაცემას აზერბაიჯანელი მოქალაქეებისათვის. 

ტურიზმის ხელშეწყობის მიზნით, 2013 წელს რომში გაიმართა შეხვედრა 

ორი ქვეყნის ტურიზმის დეპარტამენტებს შორის, სადაც განხილულ იქნა 

ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები. აზერბაიჯანი ყოველწლიურადაა 

წარმოდგენილი ვენეციის ბიენალეზე, ხოლო EXPO-2015 –ზე მისი 

მონაწილეობა უკვე შეფასდა მნიშვნელოვან მოვლენად. 

რაც შეეხება, ეკონომიკური დამოკიდებულების მნიშვნელობას აზერბა-

იჯანის საგარეო პოლიტიკაში, საქართველოსთან შედარებით სურათი 

განსხვავებულია. მიუხედავად იმ გარემოებისა, რომ აზერბაიჯანი ეკონომი-

კურად უფრო დამოუკიდებელია, ვიდრე საქართველო, აზერბაიჯანის 

საგარეო პოლიტიკაში პროდასავლური საგარეოპოლიტიკური ვექტორი ისე 

მკაფიოდ გამოკვეთილი არ არის, როგორც საქართველოს შემთხვევაში. 

მაშინ როცა საქართველოს დეკლარირებული მიზანია გახდეს სრულფა-

სოვანი წევრი ისეთი ევროპული და ევრო-ატლანტიკური ორგანიზაციების, 

როგორიც არის ნატო და ევროკავშირი, აზერბაიჯანი აცხადებს, რომ 

ნატოსთან და ევროკავშირთან თანამშრომლობა მნიშვნელოვანია, თუმცა 

ალიანსებში გაწევრიანება ამ ეტაპზე დღის წესრიგში არ დგას. მიუხედავად 

იმ გარემოებისა, რომ აზერბაიჯანისთვის ევროკავშირი უფრო 

მნიშვნელოვანი სავაჭრო პარტნიორია (რასაც ადასტურებს აზერბაიჯანის 

სტატისტიკის სამსახურის ოფიციალური მონაცემები, კერძოდ იტალია 

აზერბაიჯანის ნომერ პირველი სავაჭრო პარტნიორია), ვიდრე საქართვე-

ლოსთვის, აზერბაიჯანის საგარეო პოლიტიკაში პროდასავლური ვექტორი 

უფრო ნაკლებად მკვეთრია, ვიდრე საქართველოს შემთხვევაში. ეკონომი-

კური დამოკიდებულების თეორია, რომელიც ამტკიცებს, რომ ქვეყნები 

საკუთარ საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებს უქვემდებარებენ ეკონო-

მიკურ ინტერესებს უძლურია ახსნას საქართველოს და აზერბაიჯანის 
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განსხვავებული საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები. ეკონომიკური 

დამოკიდებულების თეორიის ლოგიკით, რადგან აზერბაიჯანისთვის 

ევროკავშირის და ნატოს ქვეყნებთან ვაჭრობაზე მოდის მნიშვნელოვანი 

ნაწილი მის საერთო საგარეო ვაჭრობაში, პროდასავლური ვექტორი 

აზერბაიჯანის შემთხვევაში უფრო მკაფიო უნდა იყოს, ვიდრე საქარ-

თველოს შემთხვევაში. 

სომხეთ-იტალიის ურთიერთობებთან დაკავშირებით 

სომხეთის საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებს თავიდანვე რამდე-

ნიმე საკვანძო საკითხი განაპირობებდა. პირველი, კონფლიქტი აზერბა-

იჯანთან მთიანი ყარაბაღის გამო. მეორე, გენოციდის აღიარების საკითხი, 

რაც პირდაპირ გავლენას ახდენდა და დღესაც ახდენს სომხეთის ურთიერ-

თობებზე მეზობელ თურქეთთან. და მესამე, დიასპორის გავლენა ამ ქვეყნის 

საგარეო პოლიტიკაზე. ზემოთ ჩამოთვლილი ფაქტორების კომბინაცია 

განაპირობებდა სომხეთის საგარეო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს 

და გარკვეულ შეზღუდვებს უწესებდა სომხეთის სამივე ადმინისტრაციას. 

მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირი სომხეთის უფრო მნიშვნე-

ლოვანი სავაჭრო პარტნიორია, ვიდრე რუსეთი, სომხეთის საგარეო პოლი-

ტიკის მთავარი ქვაკუთხედი რუსეთთან სტრატეგიული მოკავშირეობაა. თუ 

განვაზოგადებთ სომხეთის საგარეო პოლიტიკის განვითარებას დამოუკი-

დებლობის აღდგენის შემდეგ სომხეთი სწორედ იმ სახელმწიფოების 

წინააღდმეგ ამჯობინებს კავშირში შესვლას, რომელთაც ყველაზე დიდ 

საფრთხეებად აღიქვამს. იტალია კი სომხეთისთვის წარმოადგენს ევროპის 

ბაზრებზე მომავალში შეღწევისა და დამკვიდრების შესაძლებლობას. 

ბოლო წლების განმავლობაში, სომხეთსა და იტალიას შორის  ორ-

მხრივი ურთიერთობების პროცესი თანდათანობითი განვითარების ფაზაში 

გადავიდა. თუმცა, მიუხედავად იმისა,  ჯერ კიდევ წინ დიდი გზაა 

გასავლელი. ორივე ქვეყანა აღიარებს, რომ უფრო მჭიდრო თანამშრომ-

ლობის შესაძლებლობა არსებობს და ეს შესაძლებლობა არ უნდა გაუშვან 

ხელიდან. იტალიისთვის, სომხეთს სტრატეგიული მნიშვნელობა გააჩნია 
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კომპანიების ინტერნაციონალიზაციის თვალსაზრისით. ამასთანავე, 

სომხეთი იტალიაში წარმოებული საქონლის იდეალურ  მიმღებს 

წარმოადგენს, სომხეთი ცდილობს რომ მოიზიდოს პირდაპირი უცხოური 

ინვესტიციების რაც შეიძლება მეტი რაოდენობა საკანონმდებლო ბაზის  

მუდმივი სრულყოფით და საკუთარ ტერიტორიაზე  უცხოური კომპანიების 

შემოსვლისათვის საჭირო  გარემოს  შექმნით. კვლევის შედეგებმა გვიჩვენა, 

რომ მიუხედავად სომხეთის ნაკლებად ევროპული ორიენტაციისა, ქვეყანა 

და განსაკუთრებით მისი დიასპორა დიდ შრომას დებს იტალიასთან ისეთი 

მიმართულებების განვითარებისთვის, როგორებიცაა განათლება, 

მეცნიერება, ტურიზმი (მათ შორის რელიგიური ტურიზმი), მედიცინა, რაც 

საბოლოოდ დადებითად აისახება ამ ორი ქვეყნის პოლიტიკურ-

ეკონომიკურ ურთიერთობებზე. 
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ნაშრომის აპრობაცია 

დისერტაციის თემაზე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის სოციალური მეციერებათა დეპარ-

ტამენტის საგამოცდო კომისიაში დაცულ იქნა სამი კოლოქვიუმი: 

1. იტალია-აზერბაიჯანის ურთიერთობები პოსტსაბჭოთა პერიოდში 

(15.07.14) 

2. იტალია-საქართველოს ურთერთობები პოსტსაბჭოთა პერიოდში 

(03.02.2015) 

3. იტალია-სომხეთის ურთიერთობები პოსტსაბჭოთა პერიოდში 

(03.06.2015)  

 

სემინარები: 

1. ინტეგრაციის პროცესი ევროპის კავშირში (15.07.2014) 

2. ჰანთინგთონის ცივილიზაციათა შეჯახება ახლო აღმოსავლეთის 

მაგალითზე (03.02.2015) 

 

გამოქვეყნებული ნაშრომების სია: 

1. „იტალია-აზერბაიჯანის ეკონომიკური ურთიერთობები და საქარ-

თველო პოსტსაბჭოთა პერიოდში“, ივ. ჯავახიშვილის ისტორიის და 

ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, ახალი და უახლესი ისტორიის 

საკითხები, 1(14), თბ. 2014, გვ. 172-179 

2. „რომის კათოლიკურ ეკლესიასა და საქართველოს მართლმა-

დიდებელ ეკლესიას შორის ურთიერთობის ისტორიიდან“, ივ. 

ჯავახიშვილის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, ახალი და 

უახლესი ისტორიის საკითხები, 1(16), თბ. 2015, გვ. 272-279 

3. „საქართველო-იტალიის ურთიერთობებიდან“, ჟურნალი „საისტო-

რიო ვერტიკალები“, N32, 2015, გვ.111-119 
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კონფერენციები: 

1. "საქართველო-იტალიისურთიერთობიდან", საქართველოსტექნი-

კურიუნივერსიტეტი, საერთაშორისოსამეცნიეროკონფერენცია 

"მსოფლიოდაკავკასია" თბილისი 2015 

2. „იტალია-აზერბაიჯანისურთიერთობებითანამედროვეეტაპზე“, 

საქართველოსტექნიკურიუნივერსიტეტი, სტუდენტთა 82-

ეღიასაერთაშორისოსამეცნიეროკონფერენცია, თბილისი 2014 წელი. 

 


