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Development of Georgia's public governance strategy in terms of  
Euro-Atlantic integration 

 
Abstract 

From the day of gaining independence, it became clear to the whole society 
of Georgia that the full development of the country is possible only through Euro-
Atlantic integration. During the past period, both the Georgian state and the 
people of Georgia, as well as the entire civil society, have come a long way in 
overcoming the Soviet mentality and transforming it from authoritarianism to 
democratic principles. It can be said that Georgia is already very close to full 
membership of the Euro-Atlantic area. This paper discusses and addresses issues 
that are particularly acute in addressing Georgia's challenges on the path to Euro-
Atlantic integration and in terms of developing an appropriate strategy. 

Georgia, which is on the border of Western and Eastern civilizations, still 
has some kind of intercultural features, which are reflected in the unique features 
of the Georgian nation. On the one hand, Georgians, Georgia is a bearer of 
European values, and on the other hand, elements of Eastern culture are ingrained 
in the Georgian nation. In fact, peoples of different cultures and religions coexisted 
harmoniously in Georgia, as evidenced by the temples of different religions located 
in a small square in the center of Tbilisi. Such tolerance of Georgians also indicates 
the fact that Georgia has long belonged to the Western civilization, which in the 
modern era manifested itself in the form of the values of a united Europe. 

Thus, Georgia's aspiration to the Euro-Atlantic space is completely natural. 
On the other hand, the harmonious political-economic and social development of 
Georgia, its security can be guaranteed only in the Euro-Atlantic space. This paper 
discusses and analyzes the challenges that accompany Georgia's aspirations in the 
world of Western civilization. 

The introduction of the paper discusses the urgency, novelty, goals and 
theoretical-practical significance of the research, key issues of the research are 
formulated as well. 

The first chapter of the paper "The essence and strategy of European 
integration" justifies the need for European unification, one of the preconditions of 
which became the beginning of the "Cold War", analyzes the first strategic steps of 
the EU and discusses the Schuman Declaration. It has been shown that Europe is 
the result of Christian civilization. At the end of the first chapter there is a 
discussion about Georgia's Europeanness and various arguments prove that Georgia 
is a typical European country with its natural development, which does not deny 
its uniqueness, but rather emphasizes it. Europe is rich in uniqueness, the 
unbearable unity of freedom and equality, in this respect Georgia is not only an 
European country, it is a small Europe. On the other hand, in fact, Georgia's 
integration into the European space is possible only if Georgia and the Georgian 
society find Europeanness in themselves. But a proper economic situation is also 
necessary for Georgia's European integration. 
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The second chapter of the paper "Georgia's Economic Strategy in terms of 
Euro-Atlantic Integration" discusses Georgia's economic situation from an 
European integration perspective, critically analyzes Ricardo's model of economic 
development and shows that using Ricardo's model in Georgia is not only wrong 
but also damages the country's economy. From this point of view, the economic 
situation of Georgia has been studied and the directions of the economic 
development strategy of a small country have been substantiated. The same 
chapter discusses the economic structure of other small successful European 
countries and outlines the ways that should ensure Georgia's economic 
development. The economic challenges facing Georgia in the light of the pandemic 
and the possibilities for the recovery of the world economy are also discussed here. 
 According to the conclusion presented in the second chapter, for the 
economic development and welfare of the population of Georgia, first of all, the 
internal and external political stability and peaceful atmosphere of the country are 
necessary, which can be ensured only by Euro-Atlantic integration. Georgia's 
economic strategy should be based on this, without innovative technologies, high-
tech industry, self-sufficient industrial agriculture and education, Georgia is 
doomed to backwardness and poverty. Even a poor country cannot be democratic.  

The third chapter of the paper "Georgia in the Euro-Atlantic Integration 
Process" discusses the difficult and challenging path that Georgia has taken on the 
path to European integration, analyzes the aspects of the Georgian State 
Development Strategic Plan, presents the problems arising in the development of 
the Georgian State Development Strategy.  

In conclusion it is noted that despite some achievements, there does not 
seem to be a unified strategy for the development of the country, there is a feeling 
of inadequacy in the society due to the slow pace of transformations and 
inefficiency. The impression remains that in some cases it should have been 
possible to make decisions quickly and implement them purposefully.  

What is the economic basis for the wealth of these countries when they do 
not have any significant minerals? (The dream of lazy people dependent on the 
trade in raw materials). What is the structure of their successful economy today? 
What are their activities, what do they do in such countries? As established, the 
success of small successful European countries is entirely due to the right 
development strategy of the country. 

The fourth chapter of the paper - "Georgia's Euro-Atlantic Integration 
Opportunities" introduces Georgia's path to Euro-Atlantic integration. Empirical 
research on the possibility of Georgia's Euro-Atlantic integration has been 
conducted and the possibility of Georgia's Euro-Atlantic integration has been 
discussed. 

It is clear that the successful and secure development of the country is 
possible only through Euro-Atlantic integration. The main thing is for Georgia to 
be able to use the large-scale support provided to Georgia by the United States, the 
European Union, NATO, which will lead to Georgia's establishment in the 
Commonwealth of Civilized States. 
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The conclusion summarizes the work that has been done and relevant 
recommendations are made. There is the summary and recommendations of the 
the work that has been done in the conclusion. 

The topics considered in the paper and the research results are presented in 
the text and author's abstract of the paper. They are stored in the library of GTU. 
All interested persons may see these papers  without any obstacles.  

 
 
 
 
ნაშრომის ზოგადი დახასიათება: 

 

„მე ვარ ქართველი და, მაშასადამე, ვარ ევროპელი“ 

ზურაბ ჟვანია 

 

 საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ეს უკვდავი სიტყვები, 

რომელიც მან წარმოთქვა საქართველოს ევროსაბჭოში მიღების 

ცერემონიაზე,  არის საქართველოს, ქართველი ერის, მთლიანად 

საქართველოს მოსახლეობის ევროპული მისწრაფების მკაფიო 

გამოხატულება. ამჟამად დღის წესრიგში დგას ქართველი ხალხის 

ისტორიული არჩევანის ბოლომდე მიყვანა და საქართველოს 

ევროატლანტიკურ სივრცეში სრულფასოვანი ინტეგრაცია.   

საქართველოში ყოველთვის განსაკუთრებულად მწვავედ იდგა 

ქვეყნის მომავალი განვითარების  მიმართულებები.  დღეს თითქოს 

ყველაფერი ნათელია, საქართველომ აირჩია ევროპული განვითარების გზა. 

ევროკავშირი დღეისათვის, ბრექსიტის შემდეგ,  27 სახელმწიფოს 

უნიკალური გაერთიანებაა, სადაც მთლიანობაში უზრუნველყოფილია  

მშვიდობა, თავისუფლება და კეთილდღეობა თავისი მრავალმილიონიანი 

მოსახლეობისთვის1. საქართველოს მიზანიც სწორედ ეს არის -  გახდეს 

ცივილიზებული სამყაროს სრულუფლებიანი წევრი, შესაბამისად უნდა 

აიგოს ქვეყნის განვითარების სტრატეგია.  

1 2020 წლის 1 იანვრის მონაცემებით ევროკავშირის მოსახლეობა 448 მილიონს შეადგენს. 

                                                                                 5 
 

                                                           



 საქართველოში კარგად არის გაცნობიერებული, რომ 

ევროატლანტიკური გაერთიანების წევრობა ნიშნავს გავხდეთ  ოთხი 

თავისუფლებების განუყოფელი და სრულფასოვანი ნაწილი - საქონლის 

გადაადგილების, პირთა გადაადგილების, მომსახურებისა და კაპიტალის 

გადაადგილების. ევროპული ოჯახი არის უსაფრთხოების, სტაბილურობის 

და კოლექტიური თავდაცვის გარანტი. საქართველოს ევროატლანტიკური 

ინტეგრაციისკენ სწრაფვა ჩვენი ქვეყნისა და ხალხის ისტორიული 

არჩევანია, მაგრამ საქართველოს არჩევანის განხორციელებას მრავალი 

პრობლემა ახლავს, რაც მრავალი ობიექტური და სუბიექტური ფაქტორით 

არის განპირობებული, საქართველოს ევროპულ ოჯახში დამკვიდრების 

მისწრაფებას ეწინააღმდეგება როგორც მტრული გარეშე და შიდა ძალები, 

ისე ქვეყნის არასრული მზაობა გახდეს ევროატლანტიკური გაერთიანების 

სრულუფლებიანი წევრი. 

 ამრიგად, საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე 

არსებული  პრობლემატიკის  გაანალიზება, მათი აღმოფხვრის გზების ძიება, 

სათანადო სტრატეგიის შემუშავება  აქტუალური ამოცანაა. 

 კვლევის სიახლე  მდგომარეობს იმაში, რომ ჩამოყალიბებულია 

კონკრეტული მიმართულებები საქართველოს ევროატლანტიკური 

ინტეგრაციის სტრატეგიის დამუშავების მიზნით,  ჩამოაყალიბებულია 

საქართველოს საჯარო მმართველობის სტრატეგია, რამაც ხელი უნდა 

შეუწყოს ქვეყნის ევროპულ ინტეგრაციას. 

 ამ კუთხით საქართველოს ზოგადად აქვს გარკვეული წარმატებები, 

მაგრამ ამ წარმატებებს სჭირდება გაღრმავება და განმტკიცება, მათ შორისაა 

საქართველოს ევროატლანტიკურ სივრცეში სრულფასოვანი ინტეგრაციის 

ბოლომდე მიყვანა. 

 მაგრამ, როგორ უნდა განხორციელდეს ეს პროცესი? რას წარმოადგენს 

ის აუცილებელი ღონისძიებები, რომლებმაც უნდა დააჩქაროს ქართველი 

ხალხის ხანგრძლივი  მოლოდინის აღსრულება? ცხადია, რომ მთავრობის 

მიზანმიმართული პოლიტიკის გარეშე ეს პროცესი წარმატებული ვერ 

იქნება.  აუცილებელია  ფუნდამენტური რეფორმების განხორციელება 
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ყველა საჭირო მიმართულებით,  ახალი ეკონომიკური მოდელის 

ჩამოყალიბება, რომელიც აუცილებელი და განსაკუთრებით მწვავე გახდა 

კორონავირუსის პანდემიის ფონზე, საჭიროა ახალი, სამართლიანი თამაშის 

წესებით, რაც თავის მხრივ  დემოკრატიული მშენებლობის აუცილებელ  

პირობას წარმოადგენს და მათ გარეშე საქართველო ვერ გახდება 

ევროატლანტიკური სივრცის ბუნებრივი ნაწილი. 

 ასევე, აუცილებელია იმ ჩამორჩენის შემცირება, რაც შეინიშნება 

საქართველოში დამკვიდრებულ დემოკრატიის მაღალ სტანდარტსა და 

მოსახლეობის ეკონომიკურ მდგომარეობას შორის. უახლოეს მომავალში 

უნდა განხორციელდეს ევროპული მმართველობის მთვარი პრინციპების 

დანერგვა., ინსტიტუციური და საზოგადოებრივი კონტროლის გაძლიერება 

სამთავრობო უწყებებზე,  ანტიკორუფციული ღონისძიებები და სხვ. 

 ქვეყნის წინაშე მდგარი უმთავრესი გამოწვევებია: 

• ევროპულ ოჯახში სრულფასოვანი ინტეგრაცია  

• აუცილებელია ფუნდამენტური რეფორმების განხორციელება, 

საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერების 

მიზნით. 

• საქართველოს სჭირდება მოქნილი სამთავრობო უწყებები, რამაც 

უნდა გახადოს საქართველო ძლიერი, ევროპული ყაიდის ქვეყანა, 

რაც შესაძლებელია მიღწეულ იქნას მცირე მთავრობის 

კონცეფციით. 

• სახელმწიფოს მთავარი ფასეულობაა ადამიანი, შესაბამისად უნდა 

ჩამოყალიბდეს და განხორციელდეს ადამიანზე ორიენტირებული 

სტრატეგიული პოლიტიკა, რაც გულისხმობს ადამიანზე 

ორიენტირებული ინიციატივების განხორციელებას, რაც, საბოლოო 

ანგარიშით   მისი თავისუფლების უზრუნველყოფა  და 

სასიცოცხლო გარემოს გაუმჯობესება უნდა გამოიწვიოს. 

• დაბოლოს, მთავარი კომპლექსური პრიორიტეტია ქვეყნის 

ეკონომიკის განვითარება, რაც მხოლოდ ახალგაზრდობის  

სათანადო განათლებით არის მიღწევადი. 
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 აღნიშნული,  ფრიად ამბიციური და ინოვაციური გეგმების 

მისაღწევად აუცილებელი პირობაა ხელისუფლების პრინციპულობა, 

გუნდურობა, მაღალი კომპეტენციის ხარისხი და ყველა იდეის 

კონსოლოდიცია, მაგრამ ეს ყოველივე არ არის საკმარისი.  

 მხოლოდ მთავრობის ძალისხმევაა საჭირო და საკმარისი? მზად არის 

ქვეყანა, მისი მოქალაქეები, მათი მენტალიტეტი, შრომის კულტურა და 

სწავლა-სწავლების ხარისხი, რომ ქვეყანა მართლაც გახდეს ევროპული? 

როგორი უნდა იყოს ქვეყნის სტრატეგია რათა საქართველოს 

ევროინტეგრაციის პროცესი განუხრელად განხორციელდეს? ეს არის ის 

უმთავრესი საკითხები, რომელთა ანალიზი და ევროატლანტიკური 

ინტეგრაციის სტრატეგიის შემუშავებასთან კავშირში წარმოადგენს 

წინამდებარე ნაშრომის სიახლეს.   

 კვლევის მიზანი - საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის 

სტრატეგიული მიმართულებების განსაზღვრა. ევროატლანტიკური 

ინტეგრაციის, როგორც ქართული სახელმწიფოსა და მისი ხალხის 

ისტორიული ფუნქციის პოლიტიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება. 

 კვლევის საგანი -  ევროატლანტიკური  სივრცე  პოლიტიკურ-

ეკონომიკურ და სოციალურ ჭრილში 

 კვლევის ობიექტი - საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის 

შესაძლებლობები 

 კვლევის მეთოდოლოგია 

 ნაშრომში გამოყენებულია ისტორიული და ეკონომიკური ანალიზის,  

ანალიტიკური, საპროგნოზო, თეორიული და ემპირიული კვლევის 

მეთოდები პირველადი და მეორეული თვისებრივი ინფორმაციის 

გამოყენებით. სახელდობრ, პირველ, მეორე და მესამე თავებში მეორეულ 

თვისებრივ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ჩატარებულია თეორიული 

კვლევა, მ.შ. პირველთ თავში გამოყენებულია ისტორიული 

რექტროსპექტული ანალიზის მეთოდი, მეორე თავში ეკონომიკური 

ანალიზისა და ეკონომიკური პროგნოზირების თვისებრივი მეთოდები, 

მესამე თავში საგარეო პოლიტიკური ანალიზისა და სტრატეგიული 
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დაგეგმვის მეთოდები. მეოთხე თავში პირველად ინფორმაციაზე 

დაყრდნობით ჩატარებულია ემპირიული კვლევა  არასტრუქტურირებული 

ჩაღრმავებული ინტერვიუს მეთოდით  ევროატლანტიკურ პროცესებთან 

დაკავშირებულ ქართველ პროფესიონალებთან, გააანალიზებულია აგრეთვე 

მეორეული ინფორმაცია - უცხოელ პარტნიორთა მოსაზრებები.  

 ემპირიული კვლევის საკვანძო საკითხებია: 

• საქართველოს ევროატლანტიკური  ინტეგრაციის აუცილებლობა;  

• საქართველოს პრობლემები ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე;         

• იქნება თუ არა შემაფერხებელი ფაქტორი პანდემია საქართველოსთვის 

ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე?  

• საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შესაძლებლობა  რუსეთის 

მიერ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ოკუპაციის გათვალისწინებით? 

 აღნიშნული კვლევა მნიშვნელოვანია თეორიული, პრაქტიკული და 

საგანმანათლებლო თვალსაზრისით: 

  თეორიული თვალსაზრისით – ნაშრომში ჩამოყალიბებულია ის 

მიდგომები და სტრატეგიები, რომლებიც საშუალებას მისცემს 

დაინტერესებულ ორგანიზაციებსა თუ ფიზიკურ პირებს გამოავლინონ 

ქვეყნის ევროატლანტიკური მისწრაფების  ქვეყნის შიგნით არსებული 

ხელშეშლები და ჩამოაყალიბონ საკუთარი, სპეციფიკური სტრატეგია ასეთი 

ხელშეშლების დასაძლევად.     

 პრაქტიკული და საგანმანათლებლო თვალსაზრისით  -   

დამუშავებული სისტემის პრაქტიკული იმპლემენტაცია  შესაძლებელს 

გახდის ქვეყნის განვითარებას ევროპული სტანდარტების შესაბამისად. 

 სადისერტაციო ნაშრომში დამუშავებულია ქვეყნის განვითარების 

ახალი ეკონომიკური და პოლიტიკური სტრატეგია, რომელიც 

გამოყენებული უნდა იქნეს, როგორც საერთო სახელმწიფოებრივ დონეზე, 

ისე საჯარო სამსახურის პერსონალის პროფესიული განვითარებისთვის, 

მათი პროფესიული მსოფლმხედველობის გაფართოებისა და 

შემოქმედებითი შესაძლებლობების გაზრდისათვის,  
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 კვლევის შედეგად  ნაშრომში ჩამოყალიბებული დასკვნების 

გაანალიზება საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზის 

შეუქცევადობის შესახებ  ხელს შეუწყობს, ერთი მხრივ,  საქართველოს 

სამოქალაქო საზოგადოების კონსოლიდაციას ქვეყნის განვითარების 

ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულების შესახებ, ხოლო მეორე 

მხრივ, გააუმჯობესებს საქართველოს საჯარო მმართველობის  სისტემის 

ფუნქციონირებას ევროპული სტანდარტების შესაბამისად, რაც, შიძლება 

ითქვას, გადამწყვეტია საქართველოს ინტეგრაციისთვის ევროატლანტიკურ 

სივრცეში.  

 ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა.  

სადისერტაციო ნაშრომი მოიცავს კომპიუტერზე აკრეფილ 125 გვერდს.  

მისი ტექსტი  შედგება შესავლის, ლიტერატურის მიმოხილვის, ოთხი 

თავის, თექვსმეტუ ქვეთავის, დასკვნის, რეკომენდაციებისა და 

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხისგან (148 დასახელება).  

 ნაშრომის შინაარსი შემდეგია: 

შესავალი  

ლიტერატურის მიმოხილვა   

თავი 1. ევროატლანტიკური ინტეგრაციის არსი და სტრატეგია  

1.1.  „ცივი ომის“ დასაწყისი - ევროპის გაერთიანების აუცილებლობა  

1.2. ევროკავშირის შექნის პირველი სტრატეგიული ნაბიჯები. შუმანის 

დეკლარაცია 

1.3. არის საქართველო ევროპული ქვეყანა? 

თავი 2-საქართველოს ეკონომიკური სტრატეგია ევროატლანტიკური 

ინტეგრაციის თვალსაზრისით  

2.1. საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობა ევროინტეგრაციული 

თვალთახედვით 

2.2. რიკარდოს მოდელი 

2.3. საქართველოს ეკონომიკური ვითარება პატარა ქვეყნის ეკონომიკური 

განვითარების სტრატეგიის თვალსაზრისით 

2.4. მცირე წარმატებული ქვეყნების ეკონომიკის სტრუქტურა 
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2.5. საქართველოს წინაშე არსებული ეკონომიკური გამოწვევები პანდემიის 

გათვალისწინებით 

2.6. მსოფლიო ეკონომიკის აღდგენის შესაძლებლობები 

მე-2 თავის შეჯამება. მოსაზრებები საქართველოს ეკონომიკური 

განვითარების შესახებ 

თავი 3. საქართველო ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში 

3.1. ევროინტეგრაციის წინაპირობები 

3.2. საქართველო ევროინტეგრაციის გზაზე 

3.3. საქართველოს სახელმწიფოებრივი   განვითარების    სტრატეგიული 

გეგმის რამდენიმე  ასპექტი    

3.4.პრობლემები საქართველოს სახელმწიფოებრივი                 განვითარების 

სტრატეგიის შემუშავებაში                 

3.5. საგარეო პოლიტიკის სტრატეგია 

მე-3 თავის შეჯამება 

თავი 4. საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შესაძლებლობები   

4.1. საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შესაძლებლობის  

ემპირიული კვლევა 

4.2.  საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შესაძლებლობა - 

ხედვა საზღვარგარეთიდან 

მე-4 თავის შეჯამება  

ნაშრომის შესავალში განხილულია კვლევის აქტუალობა, სიახლე, 

მიზნები და თეორიულ-პრაქტიკული მნიშვნელობა, ჩამოყალიბებულია 

კვლევის საკვანძო საკითხები. 

ლიტერატურის მიმოხილვაში გაანალიზებულია დისერტაციაის 

თემასთან დაკავშირებული საკანონმებლო, ნორმატიული, სამეცნიერო და 

აკადემიური ლიტერატურა. 

ნაშრომის პირველ თავში „ევროპული ინტეგრაციის არსი და 

სტრატეგია“ დასაბუთებულია ევროპის გაერთიანების აუცილებლობა, 

რომლის ერთ-ერთი წინაპირობა გახდა „ცივი ომის“ დასაწყისი, გაანალი-
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ზებულია ევროკავშირის შექნის პირველი სტრატეგიული ნაბიჯები და 

განხილულია შუმანის დეკლარაცია.  

ევროპის ერთიანობისთვის  სერიოზულ დაბრკოლებას ქმნიდა 

წინააღმდეგობა საფრანგეთსა და გერმანიას შორის. სსრკ-სა და დასავლეთს 

შორის მტრობის ცენტრში გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა 

აღმოჩნდა. აშშ-ის სურვილი იყო გფრ-ის გაძლიერება, როგორც 

ეკონომიკურად, ისე სამხედრო თვალსაზრისით - გაისმა მოწოდებები გფრ-

ის  ხელახალი შეიარაღების შესახებ. მაგრამ, გერმანიის სამხედრო 

გაძლიერება თავსატეხს უჩენდა საფრანგეთს. ევროპის ომის შემდგომი 

მოწყობის მთავარი პრობლემა გერმანიასა და საფრანგეთს შორის არსებული 

ისტორიული წინააღმდეგობა  და მტრული დამოკიდებულება გახლდათ, 

რომელსაც ელზას-ლოთარინგიის კუთვნილების უმწვავესი საკითხი 

ქმნიდა. ერთი  მხრივ,  გერმანია უნდა განთავისუფლებულიყო 

დამარცხებული და უკვე ორად გაყოფილი ქვეყნის დაჩაგრული 

მდგომარეობიდან და ისევ ევროპის სრულუფლებიანი წევრი უნდა 

გამხდარიყო, ხოლო  მეორე მხრივ, საფრანგეთის საზოგადოებას არ უნდა 

ეფიქრა, რომ ამაოდ ჩაიარა კაცობრიობის და მ.შ. მათმა ბრძოლამ ნაციზმის 

წინააღმდეგ და რომ მათ პოლიტიკოსებმა წაართვეს გამარჯვება.   

საფრანგეთს უნდა გადაეწყვიტა ურთულესი პრობლემა:  ან უნდა 

დათანხმებულიყო გერმანიის ძალის აღდგენას რურსა და საარზე, ან ახალი 

კონფრონტაცია უნდა გამოეწვია მოკავშირეების წინააღმდეგ, ხოლო 

გერმანიასთან ურთიერთობა ჩიხში ექცეოდა. საფრანგეთში შიშობდნენ, რომ 

გერმანიის ეკონომიკის გაძლიერება, განსაკუთრებით ქვანახშირისა და 

ფოლადის მრეწველობაში,    შესაძლოა ახალი ომის დაწყების წინაპირობა 

გამხდარიყო. გადამწყვეტი აღმოჩნდა აშშ-სა და გაერთიანებული სამეფოს 

მიერ საფრანგეთისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობის მისიის დაკისრება: მას 

უნდა წარმოედგინა სტრატეგია რომელიც გფრ-ს  დააბრუნებდა 

დასავლეთის ქვეყნების ოჯახში.  მთავარი კითხვა ასეთი გახლდათ - 

„როგორ მოვიქცეთ გერმანიასთან დაკავშირებით?“ მთავარი მიზანია  

გერმანიის ღირსეული დაბრუნება დემოკრატიულ სახელმწიფოთა ოჯახში 
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ისე, რომ სამუდამოდ აღმოფხვრილიყო მომავალში კიდევ ერთი ომის რაიმე  

შესაძლებლობა. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის რობერ შუმანის 

რევოლუციური გადაწყვეტილებით საფრანგეთმა გერმანიას 

თანასწორუფლებიანი თანამშრომლობა შესთავაზა ახალი ერთობისკენ 

მოძრაობაში. თავდაპირველად ერთობლივად უნდა მოეწესრიგებულიყო 

ქვანახშირის მოპოვებისა და ფოლადის წარმოება, როგორც მილიტარიზმის 

საფუძველი. აღნიშნული გადაწყვეტილება გახდა ევროპის გაერთიანებისა 

და აღმშენებლობის დასაწყისი.  თავდაპირველად შეიქმნა ფოლადისა და 

ქვანახშირის ერთობლივი ფრანგულ-გერმანული წარმოება საერთო 

ხელმძღვანელობით.   მალე კავშირს შეუერთდნენ იტალია, ბელგია, 

ლუქსემბურგი და ნიდერლანდები.   ასე დაიწყო ევროპის ეკონომიკური 

გაერთიანება, რასაც საბოლოო ანგარიშით ევროპის პოლიტიკური 

გაერთიანებაც მოჰყვა. ამრიგად, დაიწყო ევროკავშირის შექმნის პროცესი. 

კონსტიტუციური კონვენტის გადაწყვეტილებით 9 მაისს აღნიშნავენ 

როგორც ევროპის დღეს. 

საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ მისწრაფების  

თვალსაზრისით ფრიად მნიშვნელოვანია იმის განსაზღვრა თუ რამდენად 

არის   საქართველო ევროპული ქვეყანა.ა სხვადასხვა არგუმენტების 

მოხმობით დადასტურებულია, რომ თავისი ბუნებრივი განვითარებით 

საქართველო ტიპური ევროპული ცნობიერების მატარებელი ქვეყანაა, რაც  

სულაც არ უარყოფს მის უნიკალურობას, უფრო მეტიც ხაზს უსვამს მას. 

ევროპა მდიდარია უნიკალურობებით, თავისუფლებისა და თანასწორობის 

ძალდაუტანებელი ერთობით, ამ კუთხით საქართველო არა თუ ევროპული 

ქვეყანაა, იგი თავად მცირე ევროპაა.  მეორე მხრივ, რეალურად 

საქართველოს ევროპულ სივრცეში ინტეგრაცია შესაძლებელია მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში  თუ საქართველო და ქართული საზოგადოება იპოვის 

ევროპელობას საკუთარ თავში. მაგრამ  საქართველოს ევროპული 

ინტეგრაციისთვის აუცილებელია აგრეთვე სათანადო ეკონომიკური 

მდგომარეობა. 
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ნაშრომის მეორე თავში „საქართველოს ეკონომიკური სტრატეგია 

ევროატლანტიკური ინტეგრაციის თვალსაზრისით“  განხილულია  

საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობა ევროინტეგრაციული 

თვალთახედვით, კრიტიკულად არის გაანალიზებული ეკონომიკური 

განვითარების  რიკარდოს მოდელი და ნაჩვენებია, რომ რიკარდოს 

მოდელის გამოყენება საქართველოში არამცთუ არასწორია, არამედ ზიანსაც 

აყენებს ქვეყნის ეკონომიკას.  

რიკარდოს მოდელი და შეფარდებითი უპირატესობის ცნება 

წარმოადგენს საერთაშორისო ვაჭრობის ერთ-ერთ თეორიულ საფუძველს 

და იგი ფართოდ გამოიყენება საერთაშორისო ეკონომიკური პროცესების 

ასახსნელად, ოღონდ მხოლოდ თეორიულად. პრაქტიკულად მსოფლიო 

რეალობა გაცილებით რთულია. საერთაშორისო წარმოება და ვაჭრობა 

განისაზღვრება საბაზრო მოთხოვნილებებით, რომელიც დამოკიდებულია 

მოთხოვნისა და მიწოდებისა და სხვა, არამხოლოდ ეკონომიკურ 

ფაქტორებზე და არც საერთო სარგებლიანობის საღ აზრზე. ამის გამო 

საერთაშორისო ვაჭრობაში წარმოიქმნება სერიოზული პრობლემები. მ.შ. 

სულ უფრო მწვავე ხდება ასეთი შკითხვები:   

• მართლაც შესაძლებელია საყოველთაო სარგებლის მიღება ყველა ქვეყნის 

მიერ საერთაშორისო ვაჭრობის მეშვეობით?  

• ქვეყნები ნამდვილად იმ საქონელს აწარმოებენ, რომელშიც შეფარდებით 

უპირატესობას ფლობენ?  

• ქვეყნებმა მხოლოდ ის საქონელი უნდა აწარმოონ, რომელშიც 

შეფარდებით უპირატესობას ფლობენ? მოუტანს ასეთი წარმოება ამ 

ქვეყნებს ეკონომიკურ კეთილდღეობას? და ა.შ.  

აღნიშნულ კითხვებზე სასურველი პასუხების გაცემა სულ უფრო 

რთული ხდება. გასული საუკუნის 70-იანი წლებიდან აშშ-ში, კანადასა და 

სხვა ქვეყნებში დაიწყო მსჯელობა საერთაშორისო ეკონომიკური 

ურთიერთობებში სახელმწიფო რეგულირების გამოყენების 

აუცილებლობაზე, რათა კანონმდებლობით დაეცვათ საკუთარი ქვეყნის 

ბაზარი საზღვარგარეთის ქვეყნების, პირველ რიგში, იაპონური საქონლის 
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იმპორტისგან. შემდეგ გაჩნდნენ ახალი კონკურენტები სამხრეთ კორეადან, 

ტაივანიდან, ბრაზილიიდან. ამის გამო მრავალი კონგრესმენი აშშ-ში 

“პროტექციონისტი” გახდა და იმპორტის აკრძალვასაც კი მოითხოვდნენ. 

აღარავის ახსოვდა თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკა და რიკარდოს 

მოდელი. გარკვეული სახის პროდუქციზე დაწესდა შეზღუდვები. მეორე 

მხრივ, თვით იაპონიას, რომელიც საზღვარგარეთის ბაზრებზე 

თავისუფლად შეღწევას მოითხოვს, თავად იმპორტის საწინააღმდეგო 

ბარიერები აქვს დაწესებული. სხვა სახის პრობლემებს ქმნის სხვადასხვა 

ქევეყნების ვალუტის კურსის ცვლილებები აშშ დოლართან მიმართებაში, 

რაც ყოველთვის ვერ აიხსნება წმინდა საბაზრო ეკონომიკის თეორიებით.  

სხვა პრობლემაა მუშახელის უკონტროლო მიგრაცია, ბრენდი 

საწარმოების ფილიალების არსებობა განვითარებად ქვეყნებში, 

არაპროგნოზირებადი ეკონომიკური კრიზისების წარმოქმნა და სხვ.  

საკითხი ასე დგას, რა უნდა მოიმოქმედოს ისეთმა პატარა ქვეყანამ და 

სუსტმა სახელმწიფომ, როგორიც საქართველოა, რომ არამხოლოდ 

გაუმკლავდეს შესაძლო ეკონომიკურ პრობლემებს, არამედ დაძლიოს 

ეკონომიკური ჩამორჩენა და გახდეს ეკონომიკურად განვითარებული 

ქვეყანა, რომლის პოტენციალიც მას თითქოსდა გააჩნია. 

ამ თვალსაზრისით შესწავლილია საქართველოს ეკონომიკური 

ვითარება და დასაბუთებულია  პატარა ქვეყნის ეკონომიკური 

განვითარების სტრატეგიის მიმართულებები. იმავე თავში განხილულია 

სხვა პატარა წარმატებული  ევროპული ქვეყნების  ეკონომიკის სტრუქტურა 

და დასახულია ის გზები, რომლებმაც უნდა უზრუნველყოს საქართველოს 

ეკონომიკური განვითარება.   

პასუხი “მარტივია” – უნდა შევქმნათ, მოვიგონოთ ახალი 

შეფარდებითი უპირატესობანი, როგორც ეს გააკეთეს საქართველოსავით 

პატარა და ოდესღაც საქართველოსთან შედარებით ღარიბმა ქვეყნებმა, 

როგორიცაა  თუნდაც ფინეთი, ტაივანი, ესტონეთი, სლოვაკეთი და სხვ.. 

ფინეთს თოვლი, ნაძვებისა და ირმების მეტი არაფერი გააჩნდა, მაგრამ დღეს 

მარალგანვიტარებული ქვეყების რიგშია  და უახლესი ტექნოლოგიების 
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მწარმოებელია, რომელსაც ვერაფერი დააკლო ბოლოდროინდელმა 

ეკონომიკურმა კრიზისმა; ტაივანი საქართველოსავით მთაგორიანი ქვეყანაა, 

სადაც ნაყოფიერია მხოლოდ ოკეანის პირას არსებული ვიწრო ზოლი, 

მაგრამ დღეს ტაივანი ერთ-ერი დაწინაურებული ქვეყანაა და დღეს 

ტაივანში იწარმოება კომპიუტერული ტექნიკის ლომის წილი. არც ტაივანს 

შეხებია დიდად ეკონომიკური კრიზისი. ესტონეთის მშპ-ის ერთ-ერთი 

უმნიშვნელოვანესი მდგენელია SKYPE-ით მიღებული შემოსავლებია 

(SKYPE შექმნილია  ესტონელი პროგრამისტების მონაწილეობით). 

შესაბამისად ესტონეთი ასევე მაღალგანვითარებული ქვეყანაა. 

წარმატებული ქვეყნების რიგშია სხვა, საქართველოსავით პატარა 

პოსტსოციალისტური და პოსტსაბჭოთა ქვეყნები (ესტონეთი,  ლატვია, 

ლიეტუვა)  და ყოფილი იუგოსლავიის პატარა სახელმწიფოები: სლოვენია, 

ხორვატია, ბოსნია და ჰერცოგოვინა, მონტენეგრო, ჩრდილოეთი მაკედონია. 

შესაძლებელია მათ დავუმატოთ აგრეთვე ალბანეთი, ბულგარეთი  და  

სლოვაკეთი. საქართველო ყველა მათგანს ჩამორჩება.რა არის ამ ქვეყნების 

სიმდიდრის ეკონომიკური საფუძველი, როდესაც მათ არა აქვთ რაიმე 

მნიშვნელოვანი წიაღისეული? (ნედლეულის ვაჭრობაზე დამოკიდებული 

ზარმაცი ხალხის ოცნება). როგორია დღეს მათი წარმატებული ეკონომიკის 

სტრუქტურა? როგორი არის მათი საქმიანობა, რას აკეთებენ ამ ქვეყნებში 

ასეთ გამორჩეულს? არაფერს განსაკუთრებულს. როგორც გაირკვა ამ 

ქვეყნების ეკონომიკურ კეთილდღეობას დიდწილად განსაზღვრავს სწორი 

ფისკალური პოლიტიკა და მრეწველობის დარგების განვითარება. 

ზედაპირული ანალიზიდანაც ჩანს, რომ საქართველოს თავისუფლად 

შეუძლია ეკონომიკის ანალოგიური გზებით განვთარება. მითუმეტეს, რომ 

დამოუკიდებლობის გამოცხადებამდე ქვეყანაში არსებობდა მსგავსი 

დარგების საკმაოდ კარგად განვითარებული საწარმოები. თუმცა, 

პოსტსოცია¬ლისტური ევროპული ქვეყნებისგან განსხვავებით, რომლებმაც 

შეინარჩუნეს და განავითარეს ადრე არსებული სიმძლავრეები, ჩვეთან 

სხვაგვარი პროცესები წარიმართა. 
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  გარდა აღნიშნულია,  მცირე ქვეყნებისთვის ასევე განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია ნატო-სა და ევროკავშირის წევრობა, რაც განაპირობებს 

პოლიტიკურ სტაბილურობას, გარეშე საფრთხიდან თავდაცვას და 

წინაპირობას ქნის მშვიდობიანი ეკონომიკური განვითარებისთვის.  

ზემოაღნიშნული მცირე ქვეყნების ეკონომიკური ვითარების 

ანალიზიდან უნდა გამომდინარეობდეს საქართველოს ეკონომიკური 

სტრატეგიაც, სადაც პრიორიტეტი ტურიზმი და სატრანზიტო დერეფანი კი 

არ იქნება, არამედ მრეწველობის, ხელსაწყოთმშენებლობის, 

მანქანათმშენებლობის, გადამამუშვებელი წარმოების განვითარება, მ.შ, ხის 

გადამამუშავებელი წარმოების და არა ნედლეულად ტყის გაყიდვა. 

მითუმეტეს, რომ საქართველოში არსებობს ასეთი განვითარების  

შესაძლებლობა ვინაიდან  ჯერ კიდევ არსებობს სათანადო გამოცდილება და 

ინტელექტუალური პოტენციალი. ყოველივე ამას კი უნდა აგვირგვინებდეს 

მაღალი შრომითი კულტურა და დისციპლინა, რაც მხოლოდ მაშინ იქნება 

შესაძლებელი თუ ხელისუფლება გაატარებს სათანადო მიზანმიმართულ 

ეკონომიკურ პოლიტიკას.  

ამ თვალსაზრისით შეიმჩნევა გარკვეული დადებითი ძვრები - 

ქუთაისში აშენდა ელექტრომობილების მწარმოებელი ქარხანა.    

გათვალისწინეულია აგრეთვე საავიაციო ქარხნის მოდერნიზაცია და სხვ. 

როდესაც საუბარია ზემოთ მოყვანილი მცირე ქვეყნების ეკონომიკურ 

წარმატებაზე ყურადღებას ამახვილებენ აგრეთვე იმ რესურსებზე, 

რომლებიც გააჩნია აღნიშნულ ქვეყნებს. რასაკვირველი, გარკვეული 

რესურსების გარეშე ძალიან რთულია ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება.  

ჩვენში დამკვიდრებულია აზრი იმის შესახებ, რომ საქართველო არის 

მცირერესურსიანი ქვეყანა, რაც არასწორია. უნდა აღინიშნოს, რომ 

საქართველოს გააჩნია საკმარისის ბუნებრივი რესურსები წარმატებული 

ეკონომიკური განვითარებისათვის, ოღონდ საჭიროა მათი ინვენტარიზაცია 

და მიზანმიმართული გამოყენება. გარდა საყოველთაოდ ცნობილი 

რესურსებისა, საქართველოში მოიპოვება სამრეწველო მნიშვნელობისა და 

ოდენობის (სულ დაახლოებით 500 მილიარდი აშშ დოლარის 
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ღირებულების)  შემდეგი რესურსები: სასმელი  და მინერალური წყლები, 

ფართო პროფილის კურორტები, ენერგეტიკული რესურსები 

(ჰიდროენერგეტიკა და არატრადიციული ენერგეტიკა), სათბობ-

ენერგეტიკული რესურსი,  ლითონები (შავი, ფერადი და იშვიათი 

მეტალები), ქიმიური და სხვადასხვა სასარგებლო წიაღისეული , 

სამშენებლო მასალა (1,5 მილიარდი კუბ.მ მ.შ. მარმარილო, კირქვა, ტუფი, 

გრანიტი, გაბრო და სხვ.), ინერტული და მეტალურგიული რესურსები 

(სულ 360 საბადო, სულ 3 მილარდი კუბ.მ.) ხე-ტყე (მერქანი - სულ 460 

მილიონი კუბ.მ.), გეოთერმული რესურსები (ამჟამად 160 ათასი კუბ.მ. 

დღეღამეში, სავარაუდოდ მოსალოდნელია მილიონამდე კუბ.მ.) და ბოლოს 

მიწა, რომლის რაციონალური მართვის სისტემა ჯერ კიდევ არ არის 

დამუშავებული. ამის გამოცაა ის ვითარება რომ საქართველოს შიდა 

მოხმარების თითქმის 75% საზღვარგარეთიდან შემოტანილ აგრარული 

პროდუქციით არის დაკავებული,, ხოლო სურსათის იმპორტი მრავალგზის 

აღემატება ექსპორტს.  

თუმცა, ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ მხოლოდ ბუნებრივი 

რესურსების იმედად ქვეყანა ვერ განვითარდება. მსოფლიოში არის 

ბუნებრივი რესურსებით მდიდარი ქვეყნები, რომლებიც ეკონომიკურად 

მაინც დაბალ დონეზე არიან, ხოლო მათი მოსახლეობა სულაც არ ცხოვრობს 

კეთილდღეობის პირობებში. ასეთი ქვეყნების მაგალითებია ვენესუელა, 

ბრაზილია, ირანი, ერაყი, რუსეთი, ნაწილობრივ - ჩინეთი, ხოლო ისეთი 

ქვეყნები, როგორიცაა ფინეთი,  ტაივანი, სამხრეთი კორეა, ისრაელი 

(იაპონიაც რომ არ ვახსენოთ) რომელთაც ფაქტობრივად არავითარი 

ბუნებრივი რესურსები არ გააჩნიათ, მაინც  მაღალგანვითარებული 

ეკონომიკის სახელმწიფოებია. 

მეორე თავში  გამოტანილი დასკვნის თანახმად საქართველოს 

ეკონომიკური განვითარებისა და მოსახლეობოს კეთილდღეობისთვის 

პირველ რიგში აუცილებელია ქვეყნის შიდა და გარე  პოლიტიკური 

სტაბილურობა და მშვიდობიანი ატმოსფერო, რისი უზრუნველყოფაც 

მხოლოდ ევროატლანტიკური ინტეგრაციით არის შესაძლებელი. 
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აღნიშნულიდან უნდა გამომდინარეობდეს საქართველოს ეკონომიკური 

სტრატეგიაც, ინოვაციური ტექნოლოგიების, მაღალტექნოლოგიური 

მრეწველობის, თვითკმარი ინდუსტრიული  სოფლის მეურნეობისა და 

განათლების გარეშე საქართველო განწირულია ჩამორჩენილობისა და 

სიღარიბისთვის. ღარიბი ქვეყანა კი ვერ იქნება დემოკრატიული. 

აქვე განხილულია საქართველოს წინაშე არსებული  ეკონომიკური 

გამოწვევები პანდემიის გათვალისწინებით და მსოფლიო ეკონომიკის 

აღდგენის შესაძლებლობები. დასაბუთებულია, რომ 1 ან მაქსიმუმ 2 წლის 

შემდეგ ცხოვრება ჩვეულებრივ რიტმს დაუბრუნდება 

ნაშრომის მესამე თავში „საქართველო ევროატლანტიკური 

ინტეგრაციის პროცესში“ განხილულია ის რთული და გამოწვევებით სავსე 

გზა, რომელიც საქართველომ განვლო ევროინტეგრაციის გზაზე, 

გაანალიზებულია საქართველოს სახელმწიფოებრივი   განვითარების    

სტრატეგიული გეგმის ასპეტები, წარმოჩენილია საქართველოს 

სახელმწიფოებრივი  განვითარების სტრატეგიის შემუშავებაში 

წარმოქმნილი პრობლემები, დაბოლოს ჩამოყალიბებულია მოსაზრებები 

საქართველოს საგარეო პოლიტიკური სტრატეგიის შესახებ. 

დასასრულ აღინიშნულია, რომ მიუხედავად გარკვეული 

მიღწევებისა, არ ჩანს ქვეყნის განვითარების ერთიანი სტრატეგიის 

არსებობა, საზოგადოებაში არის უკმარისობის განცდა გარდაქმნების ნელი 

ტემპისა და არაეფექტიანობს გამო. რჩება შთაბეჭდილება, რომ რიგ 

შემთხვევებში შესაძლებელი უნდა ყოფილიყო გადაწყვეტილებათა სწრაფი 

მიღება და მათი მიზანმიმართული განხორციელება. 

რა არის ევროპის მცირე  ქვეყნების წარმატების საფუძველი? როგორც 

დადგენილია ევროპის მცირე წარმატებულ ქვეყნების წარმატება მთლიანად 

განპირობებულია ქვეყნის განვითარების სწორი სტრატეგიით. 

საბოლოოდ უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად გარკვეული 

მიღწევებისა, არ ჩანს ქვეყნის განვითარების ერთიანი სტრატეგიის 

არსებობა, რაც პირველ რიში გამოიხატება იმით, რომ საქართველოს 

სახელმწიფო მმართველობის დღევანდელ  გამოწვევათა შორის  არის 
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საჯარო მმართველობისა და სახელმწიფო მართვის არაეფექტიანობის 

საკითხი. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში მრავალი სასიკეთო 

ცვლილება განხორციელდა, მაინც, საზოგადოებაში არის უკმარისობის 

განცდა გარდაქმნების ნელი ტემპისა და არაეფექტიანობს გამო. გასაგებია, 

რომ ადრეულ წლებში არსებული დანაშაულებრივი ქმედების შედეგების 

დემოკრატიული მეთოდების გამოსწორება ფრიად რთული ამოცანაა, 

მაგრამ, რჩება შთაბეჭდილება, რომ რიგ შემთხვევბში შესაძლებელი უნდა 

ყოფილიყო გადაწყვეტილებათა სწრაფი მიღება და მათი მიზანმიმართული 

განხორციელება. 

ქვეყნის განვითარებას ამუხრუჭებს აგრეთვე მთავრობის 

შემადგენლობის არასტაბილურობა. მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელ 

წლებში შეიმჩნევა საქართველოს ეკონომიკის ერთგვარი ზრდა, მაინც ეს 

მდგომარეობა არასაკმარისია ეკონომიკური კეთილდღეობის 

უზრუნველყოფისთვის. აღსანიშნავია, რომ  “შემოსავლების თანაფარდობა 

ყველაზე დაბალშემოსავლიანთან 17/1-თან ნიშნულზეა და ეს მაშინ, როცა 

ზღვრულ მაჩვენებლად 10/1-თან ითვლება. აღნიშნულის ნათელი 

დადასტურებაა საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობის სხვა 

ქვეყნებთან შედარებითი ანალიზი. საქართველოს ეკონომიკური ზრდის 

ტემპი რეგიონის ქვეყნებთან (სომხეთი, აზერბაიჯანი) შედარებითაც კი 

შემცირდა. ხოლო ევროპულ ქვეყნებთან  შედარება, როგორც ზემოთ ვნახეთ 

საერთოდ მძიმე შედეგების მაუწყებელია. ამ ქვეყნების წარმატებები 

ნამდვილად შთამბეჭდავია, მიუხედავად მათ მიერ გადატანილი მთელი 

რიგი ნგრევითი პროცესებისა.  

თუ კი ეკონომკური განვითარებით საქართველოს მაინც გააჩნია 

გარკვეული მიღწევები და არსებობს ობიექტური წანამძღვრები ქვეყნის 

ეკონომიკური განვითარების გასაძლიერებლად, საერთოდ სავალალო 

მდგომარეობაა საგანმანათლებლო თვალსაზრისით, როგორც ეს გამოჩნდა 

საერთაშორისო კვლევებით (მაგ. PISA-ს  2018 წლის კვლევით}.  

ასეთი მდგომარეობა არ შეიძლება დიდხანს გაგრძელდეს. 

სახელმწიფო მართვის  ისტორიული გამოცდილება აჩვენებს, რომ როდესაც 
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საზოგადოების უკმაყოფილება იქმნება არაეფექტური და არაეფქტიანი 

მმართველობის გამო, მაშინ ის იოლად ექცევა  დამღუპველი, 

ექსტრემისტული ძალების გავლენის ქვეშ ან ავლენს სრულ აპათიას 

სახელმწიფო მმართველობის მიმართ. კარგად არის ცნობილი, რომ 

„პასიური მოსახლეობა შობს  ნაძირალა ხელისუფლებას“ (პლატონი), 

ამიტომ ყოვლად დაუშვებელია შევეგუოთ საზოგადოების პასიურ და, ზოგ 

შემთხვევაში ნიჰილისტურ დამკიდებულასაც კი საკუთარ ქვეყანანში 

მიმდინარე სახელმწიფო-პოლიტიკური პროცესების მიმართ.   

ამდენად გადაუდებელი აუცილებლობაა საქართველოს 

სახელმწიფოებრივი განვითარების სწორი სტრატეგიის შექმნა. სწორედ ამ 

საკითხებს მიეძღვნა წინამდებარე სადისერტაციო ნაშრომის მე-4 თავი. 

ნაშრომის მეოთხე თავში - „საქართველოს ევროატლანტიკური 

ინტეგრაციის შესაძლებლობები“  წარმოდგენილია საქართველოს  გზა 

ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ. ჩატარებულია საქართველოს 

ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შესაძლებლობის  ემპირიული კვლევა და 

განხილულია საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის 

შესაძლებლობა - ხედვა საზღვარგარეთიდან. 

ემპირიულ კვლევაში მონაწილეობა მიიღეს ევროინტაგრაციის 

პრობლემატიკის პროფესიონალებმა, ცნობილმა პოლიტიკოსებმა: პროფე-

სორმა შოთა დოღონაძემ (საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის 

მოადგილე 1996-2003 წწ),   ბატონმა ზურაბ ხამაშურიძემ (ევროკავშირში 

საქართველოს ელჩის მოადგილე), ბატონმა ბიძინა ჯავახიშვილმა (ევროინ-

ტეგრაციის დეპარტამენტის ევროკავშირთან ასოცირების სამმართველოს 

უფროსი, ევროკავშირში საქართველოს ყოფილი დესპანი (2015-2018 

წლებში), ბატონმა  ალექსანდრე მაისურაძემ (ნატოში საქართველოს 

ყოფილი ელჩი), ბატონმა შოთა ღვინერიამ (ბალტიის თავდაცვის კოლეჯის 

ლექტორი, ნიდერლანდების სამეფოში საქართველოს ყოფილი ელჩი),  

ბატონმა დავით ნარდიამ (საგარეო საქმეთა სამინისტროს ნატოსთან ინტე-

გრაციის დეპარტამენტის დირექტორი), ქალბატონმა მაკა ბოჭორიშვილმა  
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(ევროკავშირში საქართველოს ყოფილი დესპანი და ამჟამად საქართველოს 

პარლამენტის წევრი).  

კვლევა ჩატარდა არასტრუქტურირებული ჩაღრმავებული ინტერ-

ვიუს მეთოდით ფოკუსირებით შემდეგ საკითხებზე: რატომ არის აუცილე-

ბელი საქართველოს ევროკავშირი ინტეგრაცია? რა პრობლემების წინაშეა 

საქართველო (გარე და შიდა ფაქტორები)  ევროატლანტიკური ინტეგრაციის 

თვალსაზრისით? იქნება თუ არა შემაფერხებელი ფაქტორი პანდემია 

საქართველოსთვის ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე? როგორია  ევროკავ-

შირში და ნატოში საქართველოს გაწევრების პერსპექტივა რუსეთის მიერ 

აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის ოკუპაციის გათვალისწინებით? 

დაბოლოს, რესპონდენტებმა ჩამოაყალიბეს რეკომენდაციები საქართველოს  

ხელისუფლების მიერ ჩასატარებელი რეკომენდაციების შესახებ ქვეყნის 

ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. 

პროფესიონალთა მთავარი დასკვნის მიხედვით ქვეყნის წარმატე-

ბული და უსაფრთხო განვითარება შესაძლებელია მხოლოდ ევროატლან-

ტიკური ინტეგრაციის გზით. საქართველოსთვის განსაკუთრებით მნიშვნე-

ლოვანია ნატო-სა და ევროკავშირის წევრობა, რაც განაპირობებს პოლი-

ტიკურ სტაბილურობას და მშვიდობიანი ეკონომიკური განვითარების 

შესაძლებლობებს. ერთი მხრივ, ევროინტეგრაცია ქმნის ქვეყნის წარმა-

ტებული განვითარების წინაპირობებს. მეორე მხრივ, სათანადო ეკონო-

მიკურ-პოლიტიკური საფუძვლების გარეშე ევროატლანტიკური ინტეგრა-

ცია მიუღწეველ მიზნად რჩება.  ამიტომ,  მთლიანობაში ჩამოყალიბდა 

ასეთი რეკომენდაცია - პოლიტიკური კურსის ევროატლანტიკური მიმარ-

თულებით ჩამოყალიბებასა და განხორციელებასთან ერთად აუცილებელია 

სათანადო პოლიტიკური, ეკონომიკური, სამართლებრივი  ფუნდამენტის 

მომზადება.  

ამავე დროს გაანალიზდა იმ საზღვარგარეთელი პროფესიონალების 

აზრის, რომელთა საქმიანობა უკავშირდება საქართველოს ევროატლან-

ტიკურ სივრცეში ინტეგრაციის საკითხებს. ესენი არიან: ჰერიტიჯის 

ფონდის საერთაშორისო პოლიტიკის მიმომხილველი ლუკ კოფი; ნატოს 
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ყოფილი გენერალური მდივანი ანდერს ფოგ რასმუსენი; ამერიკელი დიპ-

ლომატი, კურტ ვოლკერი; სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების 

საკითხებში ევროკომისარი ოლივერ ვარჰელი. გენერალი ბენ ჰოჯესი, 

ევროპაში აშშ-ის სახმელეთო ჯარების ყოფილი მეთაური. 

 ლუკ კოფისა და ანდერს ფოგ რასმუსენის აზრით შესაძლებელია 

საქართველოს ნატოში დაჩქარებული გაწევრება ოკუპირებულ ტერიტო-

რიებზე დროებით, ქვეყნის გართიანებამდე ნატო-ს მე-5 მუხლის ამოქმე-

დების გარეშე. კურტ ვოლკერის აზრით საქართველოუკვე მზად არის ნატო-

ში გაწევრებისთვის, შესაძლოა თვით ნატო არ არის მზად. ხოლო ვარჰელის 

აზრით საჭიროა კიდევ უფრო მეტი ძალისხმევა ღრმა და ყოვლისმომცველი 

თავისუფალი სავაჭრო შეთანხმების უფრო სწრაფი იმპლემენტირების 

მიზნით,  რაც საუკეთესო და ყველაზე სწრაფი გზაა ინტეგრაციისთვის. 

ამავე მიმართულების არის მუშაობა ეკონომიკური და   განათლების, 

რეფორმაზე, სამუშაო ადგილების შესაქმნელად და სხვ. 

დასკვნაში შეჯამებულია სადისერტაციო ნაშრომში ჩატარებული 

თეორიული და ემპირიული კვლევა, და ჩამოყალიბებულია პრაქტიკული 

რეკომენდაციები. მათი გამოყენება გააუმჯობესებს საქართველოს საჯარო 

მმართველობის სტრატეგიის დამუშავებას ევროატლანტიკური 

ინტეგრაციის თვალსაზრისით. 

დასკვნა და რეკომენდაციები 

საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვების დღიდანვე 

საქართველოს მთელი საზოგადოებისთვის ნათელი გახლდათ, რომ ქვეყნის 

სრულფასოვანი განვითარება მხოლოდ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის 

გზით არის შესაძლებელი. განვლილი პერიოდის განმავლობაში როგორც 

ქართულმა სახელმწიფომ, ისე საქართველოს ხალხმა, მთლიანად 

სამოქალაქო საზოგადოებამ უზარმაზარი გზა განვლო საბჭოთა 

მენტალიტეტის დაძლევისა და ავტორიტარიზმიდან დემოკრატიულ 

პრინიპებზე გარდაქმნის გზაზე.  შეიძლება ითქვას, რომ საქართველო უკვე 

ძალიან ახლოს არის ევროატლანტიკური სივრცის სრულუფლებიან 

წევრობასთან.  წინამდებარე ნაშრომში განხილული და დამუშავებულია ის 
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საკითხები, რომლებიც განსაკუთრებით სიმწვავით ასახავს  საქართველოს 

ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე დასაძლევ გამოწვევებს და საჯარო 

მმართველობის სათანადო სტრატეგიის დამუშავების თვალსაზრისით. 

დასავლეთისა და აღმოსავლეთის ცივილიზაციათა საზღვარზე მყოფი 

საქართველო  დღემდე  ატარებს ერთგვარ ინტერკულტურულ თვისებებს, 

რაც ქართველი ერის უნიკალურ თვისებებში გამოიხატება. ერთი მხრივ, 

ქართველობა, საქართველო ევროპული ფასეულობების მატარებელია, 

ხოლო მეორე მხრივ ქართველ ერში შესისხლორცებულია აღმოსავლური 

კულტურის ელემენტებიც. საქართველოში ფაქტობრივად მუდმივად 

ჰარმონიულად თანაარსებობდა სხვადასხვა კულტურისა და რელიგიის 

ხალხები, რისი თვალსაჩინო დადასტურებაც გახლავთ თუნდაც თბილისის 

ცენტრში მცირე მოედანზე განლაგებული სხვადასხვა რელიგიების ტაძრები. 

ქართველთა ასეთი ტოლერანტობაც მიუთითებს იმ გარემოებას, რომ 

საქართველო ოდითგანვე მიეკუთვნებოდა დასავლეთის ცივილიზაციას, 

რაც თანამედროვე ეპოქაში გამოიხატა გაერთიანებული ევროპის 

ღირებულებების სახით.  

ამრიგად, საქართველოს მისწრაფება ევროატლანტიკური სივრცისკენ 

სრულიად ბუნებრივია. მეორე მხრივ, საქართველოს ჰარმონიული პოლი-

ტიკურ-ეკონომიკური და სოციალური განვითარება, მისი უსაფრთხოება 

გარატირებული შეიძლება იყოს მხოლოდ ევროატლანტიკურ სივრცეში.  

წინამდებარე ნაშრომში განხილული და გაანალიზებულია ის გამოწვევები 

რაც თან ახლავს საქართველოს სწრაფვას დასავლური ცივილიზაციის 

სამყაროში. 

უპირველეს ყოვლისა გასარკვევი გახლდათ რამდენად სწორად 

გვესმის ევროატლანტიკური ინტეგრაციის არსი და სტრატეგია, როგორი 

უნდა იყოს ამ თვალსაზრისით საქართველოს სახელმწიფოებრივი სტრატე-

გია. ამ თვალთახედვით ნაშრომში განხილულია ევროკავშირის შექმნის 

წინაპირობები და  საფუძვლები, აგრეთვე  ევროპის ქვეყნების მიერ ჩამოყა-

ლიბებული სტრატეგია,  რომელმაც განსაზღვრა როგორც ევროპის, ისე 

მსოფლიოს სამომავლო განვითარების პერსპექტივები.  ნათელი გახდა, რომ 
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საყოველთაო მშვიდობის მიღწევა მხოლოდ პოლიტიკურ-ეკონომიკური 

ინტეგრაციით იქნებოდა შესაძლებელი. ანალოგიურად,  საქართველოსთვის 

ევროინტეგრაცია სასიცოცხლოდ აუცილებელი გამოწვევაა, რაც მოითხოვს 

ევროატლანტიკური ინტეგრაციული პროცესების სიღრმისეულ გაანალი-

ზებას, გაცნობიერებას და სათანადო ეკონომიკური და პოლიტიკური 

სტრატეგიის შემუშავებას.  

აღნიშნულიდან გამოდინარე წარმოდგენილ სადისერტაციო 

ნაშრომში ჩატარდა მრავალმხრივი გამოკვლევა, რამაც საშუალება მოგვცა 

გამოგვეტანა შესაბამისი დასკვნები და ჩამოგვეყალიბებინა რამდენიმე 

ფუძემდებლური რეკომენდაცია საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგ-

რაციის ეფექტიანი და ეფექტური სტრატეგიის შემუშავების მიზნით. 

სახელდობრ, ნაშრომში განხილულია ევროტლანტიკური ინტეგრაციისთვის 

აუცილებელი შემდეგი მიმართულებები: 

ა) საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის აუცილებლობის 

დასაბუთება,  

ბ) საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შესაბამისი 

ეკონომიკური სტრატეგიის დამუშავება; 

გ) საქართველო ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესის შუქ-

ჩრდილებისა და გამოწვევების ანალიზი;  

დ) საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის 

შესაძლებლობების განხილვა და სათანადო სტრატეგიის შემუშავება. 

ამრიგად, წინამდებარე ნაშრომის ძირითადი დასკვნები და რეკომენ-

დაციები შესაძლებელია ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: 

ა) საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის აუცილებლობის 

დასაბუთების თვალსაზრისით: 

• გაანალიზებულია ევროპის გაერთიანების პროცესი, როგორც ისტორი-

ული აუცილებობა ევროპისა და მსოფლიოს მშვიდობიანი განვითა-

რებისა და ეკონომიკური კეთილდღეობის მიღწევის მიზნით; 

• ნაჩვენებია, რომ ევროპა წარმოადგენს ქრისტიანული ცივილიზაციის 

შედეგს; 
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• დასაბუთებულია, რომ საქართველო ნამდვილად არის ევროპული 

ქვეყანა, როგორც გეოგრაფიულად, ისე რელიგიური, ისტორიულ-

სახელმწიფოებრივი და კულტურული განვითარების თვალსაზრისით; 

• ეს ყოველივე სრულიად ბუნებრივად ქმნის საქართველოს ევროატლან-

ტიკური ინტეგრაციის იდეოლოგიურ წინაპირობებს. 

ბ) საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის შესაბამისი 

ეკონომიკური სტრატეგიის დამუშავების მიზნით: 

• ნაჩვენებია, რომ საქართველოს ეკონომიკური განვითარებისა და 

მოსახლეობის კეთილდღეობისთვის პირველ რიგში აუცილებელია 

ქვეყნის შიდა და გარე  პოლიტიკური სტაბილურობა და მშვიდობიანი 

ატმოსფერო. აღნიშნულიდან უნდა გამომდინარეობდეს საქართველოს 

ეკონომიკური სტრატეგიაც, ინოვაციური ტექნოლოგიების, მაღალტექ-

ნოლოგიური მრეწველობის, თვითკმარი ინდუსტრიული სოფლის 

მეურნეობისა და განათლების გარეშე საქართველო განწირულია 

ჩამორჩენილობისა და სიღარიბისთვის. ღარიბი ქვეყანა კი ვერ იქნება 

დემოკრატიული.  

იქმნება ერთგვარი ჯადოსნური წრე. სიღარიბე ქმნის ჩამორჩენილობას, 

ჩამორჩენილობა იწვევს უიმედობას, უიმედობა - სწავლისა და  შრომის 

უარყოფას, ეს უკანასკნელი ამკვიდრებს არაპროფესიონალიზმს, რაც შობს 

თაღლითობასა და უზნეო პოლიტიკას. უზნეო პოლიტიკა შობს სუსტ 

ხელისუფლებას, რომელიც ვერ ქმნის მტკიცე ეკონომიკას, რაც იწვევს 

სიღარიბეს და ა.შ. აღნიშნული, ერთგვარად  შეკრული ჯადოსნური წრის 

გასარღვევად ჩვენს მიერ საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობის 

ანალიზით და პანდემიის გაკვეთილების გათვალისწინებით ჩამოყალი-

ბებულია რამდენიმე ძირითადი მოსაზრება საქართველოს ეკონომიკის 

განვითარების სტრატეგიული მიმართულებების შესახებ: 

• ნატო და ევროკავშირი. უპირველეს ყოვლისა საქართველოს 

წარმატებული ეკონომიკური განვითარებისთვის აუცილებელია ქვეყნის 

გაწევრება ნატოსა და ევროკავშირში, რაც შექმნის უსაფრთხოების, 

პოლიტიკური სტაბილურობისა და ეკონომიკის  მშვიდობიანი განვითა-
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რების  წინაპირობებს. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება უკვე 

თამაშობს თავის პოზიტიურ როლს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში. 

მაგრამ პოლიტიკური დაცულობისა და, როგორც შედეგი, სრულფა-

სოვანი ეკონომიკური წინსვლისათვის ნატოში გაწევრება სასი-

ცოცხლოდ აუცილებელია.   

  ამისათვის საჭიროა, რომ საქართველოს ჰქონდეს დასახული 

კონკრეტული ამოცანები და შემუშავებული მოქმედების გეგმა 

ხანმოკლე და ხანგრძლივ პერსპექტივაში, რათა მზად იყოს 

მაქსიმალურად გამოიყენოს ხელსაყრელი მომენტი ნატოში 

გაწევრიანების გზაზე  პროგრესის მისაღწევად. ზემოაღნიშნულის 

გათვალისწინებით, მიზანშეწონილი იქნება, რომ საქართველომ 

კონსულტაციები დაიწყოს ალიანსის წამყვან ქვეყნებთან, უპირველეს 

ყოვლისა აშშ-ის ახალ ადმინისტრაციასთან, რათა დავარწმუნოთ 

ამერიკის მხარე სათავეში ჩაუდგეს საქართველოს წევრობის განხილვას, 

იმ საკითხის ჩათვლით რაც არის ყველაზე სენსიტიური - როგორ უნდა 

გაწევრიანდეს ქვეყანა ნატოში ტერიტორიის ნაწილის ოკუპაციის 

პირობებში. 

• მრეწველობის განვითარება. ქვეყნის ეკონომიკური  განვითარება 

შეუძლებელია მრეწველობისა და სათანადო საინჟინრო-ტექნიკური და 

სამეცნიერო პერსონალის გარეშე. ამ მიმართულებით საქართველო 

ჩამორჩენილი ქვეყანაა, საჭიროა ქვეყნის სამრეწველო განვითარების 

რელსებზე გადაყვანა.  ამ თვალსაზრისით შეიმჩნევა გარკვეული 

დადებითი ძვრები - ქუთაისში აშენდა ელექტრომობილების მწარმო-

ებელი ქარხანა, გათვალისწინეულია აგრეთვე საავიაციო ქარხნის 

მოდერნიზაცია და სხვ. 

• ინდუსტრიული სოფლის მეურნეობა. ქვეყნის ეკონომიკური 

განვითარების სტრატეგიაში გათვალისწინებული უნდა იყოს აგრეთვე 

აგრარული ინდუსტრიის განვითარება და პროდუქციის წარმოებისა და 

რეალიზაციის ერთიანი ლოგისტიკური ჯაჭვის შექმნით.  
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• ინოვაციური ტექნოლოგიები. ქვეყნის ეკონომიკური  განვითარების 

უმნიშვნელოვანი წინაპირობაა ინოვაციური ტექნოლოგიების განვითა-

რება. ახალგაზრდობის განათლებასა და მათი ინტელექტუალურ 

პოტენციალის მიზანმიმართულად გამოყენება შეუძლებელია სწავლა-

სწავლებისა და წარმოების უახლესი ტექნოლოგიების გარეშე.  

ზემოაღნიშნული უმწვავესი ეკონომიკური გამოწვევების გადაწყვე-

ტასთან ერთად (აგრარული ინდუსტრია და უახლესი მრეწველობა)  

აუცილებელია სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერა ინოვაციური ტექნო-

ლოგიების ყოველმხრივი განვითარების მიზნით. ამ მიმართულებითაც 

ნათლად იკვეთება ასოცირების ხელშეკრულების სასიკეთო გავლენა. 

• სერვისული ბიზნესი და ტურიზმი. სერვისული ბიზნესი და ტურიზმი 

ზოგადად ფრიად მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკური კეთილ-

დღეობისთვის. მაგრამ, აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ ტურიზმის 

ბიზნესი წარმატებით სწორედ იმ ქვეყნებშია განვითარებული, სადაც 

ასევე ძლიერი მრეწველობა და სოფლის მეურნეობაა. თავისთავად  

სერვისული ბიზნესი და ტურიზმი ვერ უზრუნველყოფს ქვეყნის 

ეკონომიკურ კეთილდღეობას. ამდენად არასწორია ამ მიმართულებების 

ქვეყნის ეკონომიკის პრიორიტეტულ დარგებად გამოცხადება.  

• წიაღისეული და ყაირათიანი მოხმარება. დაბოლოს, უდიდეს მნიშვნე-

ლობა აქვს საქართველოს საკმაოდ მდიდარი  ბუნებრივი  რესურსების 

ყაირათიანად და ეფექტიანად  გამოყენებას.  

გ) საქართველო ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესის შუქ-

ჩრდილებისა და გამოწვევების თვალსაზრისით: 

მიუხედავად გარკვეული მიღწევებისა, არ ჩანს ქვეყნის განვითარების 

ერთიანი სტრატეგიის არსებობა, რაც პირველ რიგში გამოიხატება იმით, 

რომ საქართველოს სახელმწიფო მმართველობის დღევანდელ  გამოწვევათა 

შორის  არის საჯარო მმართველობისა და სახელმწიფო მართვის 

არაეფექტიანობის საკითხი. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში 

მრავალი სასიკეთო ცვლილება განხორციელდა, მაინც, საზოგადოებაში 

არის უკმარისობის განცდა გარდაქმნების ნელი ტემპისა და არაეფექ-
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ტიანობს გამო. გასაგებია, რომ ადრეულ წლებში არსებული 

დანაშაულებრივი ქმედების შედეგების დემოკრატიული მეთოდების 

გამოსწორება ფრიად რთული ამოცანაა, მაგრამ, რჩება შთაბეჭდილება, რომ 

რიგ შემთხვევბში შესაძლებელი უნდა ყოფილიყო გადაწყვეტილებათა 

სწრაფი მიღება და მათი მიზანმიმართული განხორციელება. 

ქვეყნის განვითარებას ამუხრუჭებს აგრეთვე მთავრობის შემადგენ-

ლობის არასტაბილურობა. მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელ წლებში 

შეიმჩნევა საქართველოს ეკონომიკის ერთგვარი ზრდა (იგულისხმება 

პანდემიამდელი პერიოდი), მაინც ეს მდგომარეობა არასაკმარისია ეკონო-

მიკური კეთილდღეობის უზრუნველყოფისთვის. აღნიშნულის ნათელი 

დადასტურებაა საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობის სხვა ქვეყნებ-

თან შედარებითი ანალიზი. საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ტემპი 

რეგიონის ქვეყნებთან (სომხეთი, აზერბაიჯანი) შედარებითაც კი შემცირდა. 

ხოლო, თუ განვიხილოთ საქართველოსავით ტერიტორიულად პატარა და 

შედარებით მცირე მოსახლეობის მქონე  ევროპის ქვეყნების ეკონომიკურ 

მდგომარეობას, აგრეთვე პოსტსაბჭოთა და პოსტსოციალისტურ პატარა 

ქვეყნებს ვნახავთ, რომ სურათი საქართველოსთვის არასახარბიელოა. ამ 

ქვეყნების წარმატებები ნამდვილად შთამბეჭდავია, რაც მათ მიერ აქვთ 

ქვეყნის განვითარების სწორი სტრატეგიით არის განპირობებული. 

თუ კი ეკონომიკური განვითარებით საქართველოს მაინც გააჩნია 

გარკვეული მიღწევები და არსებობს ობიექტური წანამძღვრები ქვეყნის 

ეკონომიკური განვითარების გასაძლიერებლად, საერთოდ სავალალო 

მდგომარეობაა საგანმანათლებლო თვალსაზრისით, როგორც ეს გამოიკვეთა 

სხვადასხვა კვლევებით.  

ასეთი მდგომარეობა არ შეიძლება დიდხანს გაგრძელდეს. სახელ-

მწიფო მართვის  ისტორიული გამოცდილება აჩვენებს, რომ როდესაც საზო-

გადოების უკმაყოფილება იქმნება არაეფექტური და არაეფქტიანი მმართვე-

ლობის გამო,  მაშინ ის იოლად ექცევა  დამღუპველი, ექსტრემისტული 

ძალების გავლენის ქვეშ ან ავლენს სრულ აპათიას სახელმწიფო მმართვე-

ლობის მიმართ. კარგად არის ცნობილი, რომ „პასიური მოსახლეობა შობს  
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ნაძირალა ხელისუფლებას“ (პლატონი), ამიტომ ყოვლად დაუშვებელია 

შევეგუოთ საზოგადოების პასიურ და, ზოგ შემთხვევაში ნიჰილისტურ 

დამოკიდებულასაც კი საკუთარ ქვეყანაში მიმდინარე სახელმწიფო-

პოლიტიკური პროცესების მიმართ.   

ამდენად გადაუდებელი აუცილებლობაა საქართველოს სახელ-

მწიფოებრივი განვითარების სწორი სტრატეგიის შექმნა.  

დ) საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის  

შესაძლებლობების   თვალსაზრისით: 

 ნაშრომის ფარგლებში ჩატარებული  საქართველოს ევროატლანტი-

კური ინტეგრაციის შესაძლებლობის  ემპირიული კვლევის შედეგად: 

• დასაბუთდა საქართველოს ევროატლანტიკური  ინტეგრაციის 

აუცილებლობა; 

• განისაზღვრა საქართველოს პრობლემები (გარე და შიდა აქტორები) 

 ევროატლანტიკური ინტეგრაციის თვალსაზრისით; 

• გაანალიზდა შეხედულებები ევროკავშირში და ნატოში  საქართვე-

ლოს წევრობაზე, რუსეთის მიერ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის 

ოკუპაციის გათვალისწინებით; 

• უცხოელ ექსპერტთა მეშვეობით გაანალიზდა  საქართველოს ევრო-

ატლანტიკური ინტეგრაციის შესაძლებლობები . 

 საქართველოში დარწმუნებული ვართ, რომ ქვეყნის წარმატებული 

და უსაფრთხო განვითარება შესაძლებელია მხოლოდ ევროატლანტიკური 

ინტეგრაციის გზით. საქართველოსთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 

ნატო-სა და ევროკავშირის წევრობა, რაც განაპირობებს პოლიტიკურ 

სტაბილურობას და მშვიდობიანი ეკონომიკური განვითარების 

შესაძლებლობებს. ერთი მხრივ, ევროატლანტიკური ინტეგრაცია ქმნის 

ქვეყნის წარმატებული განვითარების წინაპირობებს. მეორე მხრივ, 

სათანადო ეკონომიკურ-პოლიტიკური საფუძვლების გარეშე ევრო-

ატლანტიკური ინტეგრაცია მიუღწეველ მიზნად რჩება.  ამრიგად, პოლი-

ტიკური კურსის ევროატლანტიკური მიმართულებით ჩამოყალიბებასა და 
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განხორციელებასთან ერთად აუცილებელია სათანადო პოლიტიკური, 

ეკონომიკური, სამართლებრივი  ფუნდამენტის მომზადება. 

  სახელმწიფო მნიშვნელობის ეფექტიანი და ეფექტური  სტრა-

ტეგიის შემუშავების, დაგეგმვისა და იმპლემენტაციის მიზნით საჭირო 

ხდება საკმაოდ რთული ეტაპების გავლა. მთავარია, საქართველომ 

მოახერხოს იმ ფართომასშტაბიანი მხარდაჭერის გამოყენება, რომელსაც 

საქართველოს უწევს აშშ, ევროკავშირი, ნატო, რაც განაპირობებს საქა-

რთველოს დამკვიდრებას ცივილიზებულ სახელმწიფოთა თანამეგობ-

რობაში 

დისერტაციის შესრულება: 

        მომზადდა დოქტორანტურაში სწავლის დებულებით გათვალის-

წინებული  და დაცული ორი თემატური სემინარი: 

I სემინარი.  

თემის დასახელება - ევროკავშირის სათავეებთან 

II სემინარი.  

თემის დასახელება - ევროპის გაერთიანება და ქრისტიანული პოლიტიკა 

და სამი კოლოკვიუმი: 

I კოლოკვიუმი.  

თემის დასახელება - საქართველოს ეკონომიკური სტრატეგია  

ევროატლანტიკური ინტეგრაციის თვალსაზრისით 

II კოლოკვიუმი.  

თემის დასახელება - საქართველო ევროინტეგრაციის პროცესში - არსებული  

ვითარება 

III კოლოკვიუმი.  

თემის დასახელება - საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის  

შესაძლებლობები  -  კვლევის შედეგები 

 

ნაშრომის აპრობაცია და პუბლიკაციები: 

კვლევის შედეგების აპრობაცია. დისერტაცია განხილული იქნა 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნესტექნოლოგიების 
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ფაკულტეის საჯარო მმართველობისა და ელექტრონული ბიზნესის 

დეპარტამენტის პროფესორ-მასწავლებლების, დოქტორანტებისა და   

მაგისტრების ერთობლივ სხდომაზე. 

ნაშრომში ფორმულირებული ძირითადი დებულებები ასახულია 

ავტორის  მიერ გამოქვეყნებულ შემდეგ პუბლიკაციებში:   

1) „საქართველოს ევროპული მისწრაფება და ეკონომიკური 

სტრატეგია“. 

 სტუ, III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „გლობალიზაცია     

            და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“; 2019; შრომათა კრებული. 

2) „საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ისტორიული წანა-

მძღვრები“. „ხელისუფლება დასაზოგადოება“ No 1 (49) 2019, ტომი I  

3) „ევროპული ინტეგრაციის არსი და სტრატეგია“. სტუ, მე-13 

საერთაშორისო კონფერენციის „ხელისუფლება და საზოგადოება“ . 

2019. კონფერენციის შრომების  კრებული. სექცია -„საქართველოს 

ევროინტეგრაციის აქტუალური პრობლემები“.   

4) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია 

ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების გათვალისწინებით. 

საუკეთესო ესეების კონკურსის გამარჯვებული - ასოცირების 6 წელი 

საქართველოსთვის. 2020 წ.  გამოქვეყნებულია ვებგვერდზე  

http://aa.ge/sc/winners/ 

დისერტაციის ძირითადი დებულებები წარდგენილი იყო შემდეგ 

საერთაშორისო სამეცნიერო და სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციებზე: 

„გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ - 2019; 

„ხელისუფლება და საზოგადოება“ - 2019 . აბრეშუმის გზის მე-15 

დისტანციური საერთაშორისო კონფერენცია - 2020. 

1) საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის სტრატეგიის 

რამდენიმე ასპექტი. აბრეშუმის გზის მე-15 დისტანციური 

საერთაშორისო კონფერენცია 19-20 ოქტომბერი, 2020.  
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