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                                                                          ივლისი, 2020 
 

 

ანალიტიკური ბარათი 

 

აშშ-ჩინეთის ურთიერთობები მსოფლიოში მიმდინარე  

გლობალური გამოწვევების  ფონზე 

 

ავტორები: მამუკა ციხელაშვილი და მიხეილ უკლება, დიპლომატიური ინსტიტუტის 

მკვლევარები 

 

 

პანდემიამ დიდი ზიანი მიაყენა მთელს მსოფლიოს. დაწყებულია გლობალური 

მშპ-ს სწრაფი ვარდნა და მიმდინარე ღრმა რეცესია აჭარბებს ყველა მანამდე არსებულ 

ეკონომიკურ კრიზისებს ბოლო 150 წლის განმავლობაში. მსოფლიო სავალუტო 

ფონდმა გამოაქვეყნა უფრო ნეგატიური პროგნოზი 2020 წლის მსოფლიო ეკონომიკის 

ვარდნასთან დაკავშირებით, 2020 წლის აპრილის თვის პროგნოზთან შედარებით 

(3,0%), ვარდნა შეადგენს 4,9%. ასევე 2021 წელს მსოფლიო ეკონომიკა უფრო ნელა 

აღდგება, ვიდრე ვარაუდობდნენ (5,4%, ნაცვლად 5,8%-ისა). მსოფლიო ეკონომიკის 

მთლიანი დანაკარგი 2020-2021წწ. შეადგენს 12 ტრლნ აშშ დოლარს. ყოველივე ამას 

ასაბუთებენ პანდემიის გამო შექმნილი გაურკვევლობის მაღალი დონით. მსოფლიო 

ბანკი  პროგნოზირებს ყველაზე მძიმე რეცესიას მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. მათი 

ოპტიმისტური პროგნოზით 2020 წელს მსოფლიოში ეკონომიკური ვარდნა შეადგენს 

5,2%, ხოლო პესიმისტური პროგნოზით - 8,0%. OECD პროგნოზით მსოფლიო 

ეკონომიკა შემცირდება 2020 წელს 6,0%-ით. ხოლო 2021 წელს გაიზრდება 5,2% იმ 

შემთხვევაში თუ კორონავირუსი დაექვემდებარება კონტროლს, ხოლო 

კორონავირუსის მეორე ტალღის შემთხვევაში 2020 წელს ეკონომიკა შემცირდება 

7,6%, ხოლო 2021 წელს გაიზრდება 2,8%.  

აშშ-მ და დასავლეთის სხვა ქვეყნებმა დაადანაშაულეს ჩინეთი, რომ მან არ 

მოახდინა კორონავირუსის გავრცელების შესახებ ინფორმაციის დროული 

შეტყობინება, რათა მიეღოთ შესაბამისი ქმედითი ზომები.  
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ჩინეთმა ჩაკეტა ჰუბეის პროვინცია და დედაქალაქი უჰანი დანარჩენი 

ჩინეთისგან და პარალელურად არ აუკრძალა ჩინელებს მოგზაურობა მსოფლიოში და 

ამით ხელი შეუწყო ვირუსის გავრცელებას. თანაც ჩინელების მტკიცებით ვირუსი 

ადამიანიდან ადამიანზე არ გადაეცემოდა. აგრეთვე სახეზე იყო ჩინეთის მცდელობა, 

საწყის ეტაპზე, აშშ-სთვის დაებრალებინა ვირუსის გავრცელება, რამაც ზიანი მიაყენა 

ჩინეთის იმიჯს.  

აშშ-მ და დასავლეთის სხვა ქვეყნებმა, ასევე დაადანაშაულეს ჯანდაცვის 

მსოფლიო ორგანიზაცია უმოქმედობაში, ხოლო 2019 წლის 29 მაისს აშშ-მ, 

პროტესტის ნიშნად, დატოვა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია (აღსანიშნავია, რომ 

აშშ ყოველწლიური შენატანი ამ ორგანიზაციაში იყო 450 მლნ აშშ დოლარი, ხოლო 

ჩინეთის - 40 მლნ აშშ დოლარი).  

აშშ-ს სახელმწიფო მდივანმა მაიკ პომპეომ განაცხადა, რომ ჩინეთის  შეცდომები 

შეიძლება დაუჯდეს მსოფლიოს 9 ტრილიონი აშშ დოლარი. ასევე მან მოთხოვა, რომ 

ჩატარდეს საერთაშორისო გამოძიება, ვირუსის წარმოშობისა და მისი გავრცელების 

მიზეზებისა და მსოფლიოსათვის მიყენებული ზარალის დასადგენად, რომელსაც 

მხარი დაუჭირა მსოფლიოს 120 ქვეყანამ. მან ასევე აღნიშნა, რომ ჩინეთის შენატანი 

პანდემიასთან საერთაშორისო ბრძოლაში არის უმნიშვნელო და შეადგენს 2 მლრდ 

აშშ დოლარს, როცა აშშ-მ, ამავე მიზნით უკვე დახარჯა, 10 მლრდ აშშ დოლარი.  

ამასთან აღსანიშნავია, რომ აშშ-მ პირველად თავის ისტორიაში შემოიღო 

მასშტაბური უბედურების რეჟიმი ყველა შტატში და გამოაცხადა 2 თვით მიგრაციის 

შეჩერების შესახებ. 2020 წლის მარტი-მაისის პერიოდში აშშ-ში სამუშაო ადგილები 

დაკარგა 40 მილიონმა ადამიანმა. პანდემიის შედეგად ეკონომიკაზე მიყენებული 

ზარალის  აღმოსაფხვრელად შემუშავებული ანტიკრიზისული პროგრამისათვის, აშშ-

ს მთავრობამ გამოყო 2,684 ტრლნ აშშ დოლარი. „S&P Global ratings“ პროგნოზით აშშ-ს 

ეკონომიკის ვარდნა პანდემიის გამო 2020 წელს შეადგენს 3.5%-ს და მსოფლიოში 

დღეს მიმდინარე პროცესი გლობალურ რეცესიად შეაფასა. სავალუტო ფონდის 

პროგნოზით აშშ-ის მშპ 2020 წელს შემცირდება 8%-ით, ხოლო 2021 წელს გაიზრდება 

4,5%-ით. აშშ-ს ვაჭრობის სამინისტროს მონაცემებით, 2020 წლის პირველ კვარტალში, 

2019 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, პირველად 6 წლის განმავლობაში, 

მშპ შემცირდა 5%-ით, ექსპორტი შემცირდა 9%-ით, ხოლო იმპორტი 15.7%-ით. 2019 

წელს აშშ-ს ვალის შეფარდება ქვეყნის მშპ-სთან შეადგენდა 79%-ს, მაგრამ ეხლა 

შეიძლება მოიხსნას მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში არსებული რეკორდიც (როცა 

აშშ-ს ვალის შეფარდება ქვეყნის მშპ-სთან იყო 106%). აღსანიშნავია, რომ დღეისათვის, 

აშშ-ს სახელმწიფო ვალმა მიაღწია რეკორდულ მაჩვენებელს და შეადგენს 24.5 

ტრილიონ დოლარს. 

ხაზი უნდა გაესვას იმ გარემოებას, რომ პანდემიის შედეგად დიდი ზიანი 

მიადგა ჩინეთის ეკონომიკასაც. ჩინეთის ეკონომიკა 2020 წლის I კვარტალში 

შემცირდა 6.8%-ით, პირველად 1992 წლიდან, რაც უდიდეს დარტყმას წარმოადგენს 

ჩინეთის ეკონომიკისთვის. ჩინეთის ექსპორტის ვარდნამ 2020 წლის I კვარტალში 

შეადგინა 13.3%-ი, ხოლო იმპორტის ვარდნამ 2.9%-ი. აღსანიშნავია, რომ სავალუტო 

ფონდის პროგნოზით 2020 წელს ჩინეთის ეკონომიკა გაიზრდება 1%-ით. ამასთან 
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საინტერესოა აღნიშნოს, რომ ჩინეთის ბაზარზე მოქმედი ამერიკული კომპანიების 

80%, ხოლო ევროკავშირის 67% და სხვა ქვეყნების კომპანიები აპირებენ გადაიტანონ 

თავისი წარმოება ჩინეთიდან სხვა რეგიონებში. რასაც ასევე ხელს უწყობს 

კორონავირუსის პანდემიის გამო გამოწვეული დაპირისპირება დასავლეთსა და 

ჩინეთს შორის. აღსანიშნავია, რომ ჩინეთმა 2020 წლის  მარტი - მაისის პერიოდში 

ექსპორტზე გაიტანა 19.5 მლრდ დოლარის ღირებულების სამედიცინო 

დანიშნულების საქონელი (პირბადეები, სასუნთქი აპარატები, სპეციალური 

ტანსაცმელი და სხვ.), რომლის ძირითადი იმპორტიორები იყვნენ: აშშ, გერმანია, 

იაპონია, საფრანგეთი და იტალია.  

საინტერესოა აღინიშნოს, რომ კვლევითი ჯგუფის “PEW” ჩატარებული კვლევის 

შედეგად ამერიკელების 66% ჩინეთს ხედავენ უარყოფით კონტექსტში. პრეზიდენტი 

ტრამპი მუდმივად აჟღერებს კორონავირუსს ჩინურ ვირუსად (რაც ძალზედ 

აღიზიანებს ჩინურ მხარეს) და ასევე ჩინელებიც უარყოფითად არიან განწყობილნი 

აშშ-ს მიმართ. აღსანიშნავია აშშ-ს მოსახლეობიდან უარყოფითად განწყობილია 50 

წელზე უფროსი ადამიანები, ახალგაზრდა ჯგუფები, კოლეჯდამთავრებულები, 

დემოკრატები. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულის ფონზე კიდევ უფრო გართულდა ურთიერთობები 

აშშ-ჩინეთს შორის და ფაქტიურად გადავიდა ცივი ომის ფაზაში.  

2020 წლის მაისში, აშშ ვაჭრობის სამინისტრომ გამოაცხადა სანქციების 

შემოღების შესახებ 33 ჩინური კომპანიისა და სამთავრობო ორგანიზაციის 

წინააღმდეგ. ახალი „შავი სია“ დაემატა ადრე სანქციებში მყოფი კომპანიებისა და 

ორგანიზაციების ნუსხას. ძირითადად ეს ეხება იმათ ვინც ახორციელებს აშშ-დან 

საქონლისა და ტექნოლოგიების იმპორტს, რომელიც შემდგომში გამოიყენება 

სამხედრო დანიშნულებისთვის. 

ასევე მ.წ. მაისში სენატმა მხარი დაუჭირა კანონს, რომლითაც ჩინური 

კომპანიების აშშ საფონდო ბირჟებიდან მოხსნა დაშვებულია. ბირჟების 

დალისტვისთვის კომპანიებს მოეთხოვებათ დაამტკიცონ, რომ ისინი უცხოური 

მთავრობის კონტროლის ქვეშ არ იმყოფებიან. ამ კანონპროექტის დამტკიცების 

შემდეგ ამერიკულ საფონდო ბირჟებზე დალისტვული ჩინური კომპანიების, მათ 

შორის „Alibaba“ და “baidu”, აქციები დაეცა. 

2020 წლის 15 მაისს აშშ ვაჭრობის სამინისტრომ გამოაქვეყნა ახალი შეზღუდვები 

ჩინეთის გიგანტი ელექტრონული კომპანიის „ჰუავეი“-ს წინააღმდეგ. დამატებით 

შეზღუდვები ძალაში შედის 2020 წლის სექტემბრიდან და ის კრძალავს მესამე 

კომპანიების მიერ ამერიკული ტექნოლოგიების გამოყენებას პროგრამული 

უზრუნველყოფის ჩიპების წარმოებისთვის. გამონაკლისი დაიშვება აშშ მთავრობის 

სპეციალური ლიცენზიის შემთხვევაში. მიმდინარე წელს სანქციები დაემატა 2019 

წელს უკვე მიღებულ შეზღუდვებს. აშშ რჩება გლობალურ ელექტრონულ ლიდერად 

და მიუხედავად „ჰუავეი“-ს წარმატებებისა ტექნოლოგიების განვითარებაში, ის 

დღემდე ტექნოლოგიურად და წარმოების თვალსაზრისითაც, მნიშვნელოვნად 

დამოკიდებული რჩება უცხოელ კომპანიებზე, უპირველეს ყოვლისა ამერიკულ 

მიმწოდებლებზე. როგორც აცხადებენ „ჰუავეი“-ში ეს სანქციები გავლენას იქონიებს 
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კომპანიის გაფართოებაზე, მომსახურებასა და ხაზების უწყვეტ მუშაობაზე. დღეს 

„ჰუავეი“-ს ჰყავს 3 მლრდ-ზე მეტი მომხმარებელი მსოფლიოს 170 ქვეყანაში.  

ტრამპმა აუკრძალა ამერიკულ კომპანიებს ჩინური კომპანიების აქციების 

შესყიდვა და პირიქით, იმის გამო, რომ ჩინეთი აწარმოებს ფართომასშტაბიან 

სამხედრო და სამრეწველო შპიონაჟს აშშ წინააღმდეგ.   

აგრეთვე ტრამპმა დაადანაშაულა ჩინეთი, რომ ის აგზავნის სტუდენტებს, 

მკვლევარებს ამერიკულ უნივერსიტეტებში, იმ მიზნით, რომ მათ შეიძლება 

შემდგომში „მოიპოვონ“ თანამედროვე ტექნოლოგიები და ინტელექტუალური 

საკუთრება.  ამ მიზნით 2020 წლის მაისში მან აკრძალა ჩინელი სტუდენტების, 

ასპირანტების და დოქტორანტებისთვის აშშ-ში შესვლა სასწავლებლად და 

კვლევების ჩასატარებლად. მან ასევე აღნიშნა, რომ ჩინეთი ფართოდ აფინანსებს 

კამპანიას, რომელიც მიმართულია თანამედროვე ტექნოლოგიების, მათ შორის 

საიდუმლო და ინტელექტუალური საკუთრების მოპოვებაში, კერძოდ ჩინეთის 

შეიარაღებული ძალების მოდერნიზაციისა და გაძლიერებისთვის, რაც წარმოადგენს 

საფრთხეს აშშ-ს უსაფრთხოებისთვის. მხოლოდ 2019 წელს აშშ-ში ასეთი 

საქმიანობისთვის დაკავებული იქნა 50-მდე ადამიანი. 

ამერიკულ-ჩინურ ურთიერთობებში სიმწვავე შეიტანა აგრეთვე ჰონკონგის 

საკითხმაც. „ჩინეთმა უნდა შეასრულოს თავისი ვალდებულებები ჩინეთ-ბრიტანეთის 

ერთობლივი დეკლარაციის ჰონკონგთან მიმართებაში“ - განაცხადეს აშშ-ს 

სახელმწიფო მდივანმა მაიკ პომპეომ და ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა 

დომენიკ რააბმა. ამასთან მათ აღნიშნეს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა 

ვალდებულია მხარი დაუჭიროს ჰონკონგელ ხალხს და რეაგირება მოახდინოს  

ჰონკონგის ავტონომიის წინააღმდეგ მიმართულ ჩინეთის ქმედებებზე. 2020 წლის 

მაისის ბოლოს ჰონკონგში დაიწყო საპროტესტო გამოსვლები ეროვნული 

უსაფრთხოების შესახებ მატერიკული ჩინეთის კანონთან დაკავშირებით. ჩინეთის 

სახალხო წარმომადგენელთა კრებამ (პარლამენტმა), 2020 წ. 28 მაისს, მხარი დაუჭირა 

კანონპროექტს, რომელიც ზღუდავს ჰონკონგის ავტონომიას. კანონპროექტს მხარი 

დაუჭირა 2878 დეპუტატმა, 1 წინააღმდეგი, 6 - თავი შეიკავა. დოკუმენტი 

ითვალისწინებს ანტისამთავრობო გამოსვლების აკრძალვას და მოწოდებას 

ჩინეთიდან გამოყოფის. გარდა ამისა ის აფიქსირებს ჩინეთის უფლებას 

გამოყენებული იქნეს ჩინეთის კანონმდებლობა ჰონკონგის ტერიტორიაზე და 

კრძალავს ავტონომიის საქმეებში უცხო ძალების ჩარევას. გარდა ამის პეკინს შეუძლია 

დაარბიოს ან დაშალოს დემონსტრაციები ადგილობრივი ხელისუფლების გვერდის 

ავლით. ჩინეთმა, ამ ნაბიჯით, გზავნილი გაუგზავნა საერთაშორისო თანამეგობრობას 

დაამყაროს სრული კონტროლი ბრიტანეთის ყოფილ კოლონიაზე. ჩინეთის ეს ნაბიჯი 

ექსპერტების აზრით, საფუძველს ჩაუყრის სხვა ზომების მიღებასაც, რომლის მიზანია 

უფრო მჭიდროდ მოხდეს ჰონკონგის ეკონომიკის ინტეგრირება მატერიკული 

ჩინეთის ეკონომიკასთან. ამ კანონის მიღება საკმარისია, რომ დასრულდეს ჩინეთის 

მოდელის პრინციპი „ერთი ქვეყანა ორი სისტემა“, რომელიც შენარჩუნებული იქნა 

ჰონკონგში 1997 წლიდან, როდესაც ჰონკონგი (სიანგანი) დაუბრუნდა ჩინეთს და 

ჩინეთმა აიღო ვალდებულება მისთვის 50 წლის განმავლობაში მიეცა სრული 
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ავტონომია. აღსანიშნავია, რომ ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ბორის ჯონსონმა 

განაცხადა, დიდი ბრიტანეთი არ დატოვებს ჰონკონგელ ხალხს და მზადაა მათ 

მიანიჭოს ბრიტანეთის მოქალაქეობა. 

2019 წლის ნოემბერში აშშ კონგრესმა მიიღო კანონი „ადამიანის უფლებების და 

დემოკრატიის შესახებ ჰონკონგში“, რომელიც ავალდებულებს სახელმწიფო 

დეპარტამენტს ყოველწლიურად დაადასტუროს, თუ როგორ იცავს ჰონკონგი 

შეღავათიანი რეჟიმის პირობებს. აშშ კანონმდებლობის შესაბამისად 1997 წლის 

შემდეგაც შენარჩუნდა შეღავათიანი რეჟიმის ჰონკონგის მიმართ. თუ ჩინეთმა 

დაიწყო ჰონკონგის ავტონომიის შეზღუდვა წარმოუდგენელია, რომ აშშ-მ 

შეინარჩუნოს მოქმედი შეღავათიანი რეჟიმი. ამ სტატუსის გაუქმება ბოლოს მოუღებს 

ყველა იმ პრივილეგიას, რომელიც ჰონკონგს მინიჭებული აქვს საქონლით ვაჭრობასა 

და მოქალაქეების თავისუფალ გადაადგილებაში, მიაყენებს ფატალურ დარტყმას 

ჰონკონგის ეკონომიკას და ჩინეთს მოუწევს ძალზედ დიდი საფასურის გადახდა 

საერთაშორისო ვალდებულებების დარღვევისთვის.  

ჩინეთი ასევე წინააღმდეგია ჰონკონგის საკითხი, აშშ-ს მოთხოვნის შესაბამისად,  

განხილულ იქნას გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომაზე.  

ამასთან აღსანიშნავია, რომ აშშ-ს სახელმწიფო მდივანმა მაიკ პომპეომ 

დადანაშაულა ჩინეთი რელიგიურ რეპრესიებში. მან ასევე დაადანაშაულა ჩინეთი 

მორწმუნეთა დევნაში. ბრიფინგზე, რომელიც მიეძღვნა მოხსენებას მსოფლიოში 

რელიგიური თავისუფლების შესახებ. მისი თქმით „ჩინეთი აძლიერებს რეპრესიებს 

სახელმწიფოს მხრიდან ყველა რელიგიის წინააღმდეგ. ჩინეთის კომუნისტური 

პარტია მოითხოვს ქვეყნაში მოქმედი ყველა რელიგიური ლიდერისგან 

დაექვემდებაროს ჩინეთის კომუნისტური პარტიის ხელმძღვანელობას და შეიტანოს 

კომუნისტური დოგმატიკა მათი რელიგიების სწავლებასა და პრაქტიკაში“. მან ასევე 

დაადანაშაულა ჩინეთი  მასობრივ დაკავებებში უიგურების სინძიანში, ტიბეტელი 

ბუდისტების და ფალუნგუნის სექტის დევნაში. ასევე მან დადანაშაულა ჩინეთი 

კანონის უზენაესობის, სიტყვის თავისუფლების, მშვიდობიანი პროტესტებისა და 

რელიგიური თავისუფლების არქონაში.   

2020 წ. 23 ივნისს აშშ ადმინისტრაციამ გამოაცხადა პროპაგანდისტულად 

დამატებით კიდევ ოთხი ჩინეთის მასმედიის საშუალება, მათ შორის: ჩინეთის 

ცენტრალური ტელევიზია, გაზეთი „ჟენმინ ჟიბაო“, “The Global Times” და 

საინფორმაციო რესურსი „China News Service“. აღსანიშნავია, რომ მანამდე სიაში 

მოხვდნენ ჩინეთის წამყვანი საინფორმაციო სააგენტო „სინხუა“,  ჩინეთის 

საერთაშორისო რადიო და სხვ. თავის მხრივ ჩინეთიც დაემუქრა აშშ-ს საპასუხო 

ზომების მიღებაში. ხოლო მანამდე ჩინეთმა გაიწვია აკრედიტაცია ამერიკელი 

კორესპონდენტების შემდეგი საინფორმაციო საშუალებების: „New York Times“, „Wall 

Street Journal“, „News Corp“  და „Washington Post“. 

ჩინეთმა ასევე უარი განაცხადა მიეღო მონაწილეობა სამმხრივ 

მოლაპარაკებებში,  ბირთვულ განიარაღების საკითხებზე. მოლაპარაკებები გაიმართა 

ქ. ვენაში 2020 წლის 22 ივნისს აშშ და რუსეთს შორის. აშშ-მ გადაწყვიტა მოეწვია 

ჩინეთი რათა ხელი მოწეროდა სამმხრივ შეთანხმებას ჩინეთის მონაწილეობით, 
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რომელიც ყოველწლიურად აფართოებს თავის ბირთვულ არსენალს. აშშ 

წარმომადგენელმა შეიარაღებაზე კონტროლის საკითხებში მარშალმა 

ბილლინგსლიმმა მოუწოდა ჩინეთს უარი თქვას საიდუმლო ბირთვულ პროექტებზე.  

2020 წლის ივნისში, ჰავაიში, ჩინეთის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური 

კომიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების კომისიის კანცელარიის 

ხელმძღვანელი, იან ძიეჩი (ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი და ელჩი აშშ-ში) 

შეხვდა აშშ-ს სახელმწიფო მდივანს მაიკ პომპეოს, ჩინეთის მხარის თხოვნით, ჩინეთ-

აშშ გამწვავებული ურთიერთობების ფონზე, რომელიც დაკავშირებულია 

კორონავირუსის და ჰონკონგთან დაკავშირებულ პრობლემებთან. შეხვედრაზე იან 

ძიეჩიმ აღნიშნა, რომ ვაშინგტონი პატივს უნდა სცემდეს პეკინის პოზიციებს და არ 

უნდა ერეოდეს, ისეთ საშინაო საკითხებში, როგორიცაა ჰონკონგი, ტაივანი, სინძიანი 

(უიგურების საკითხი). მაიკ პომპეომ, რომელსაც განსაკუთრებით აკრიტიკებდნენ 

ჩინელი დიპლომატები და მასმედია, თავის მხრივ აღნიშნა, რომ საჭიროა ვაწარმოოთ 

ურთიერთხელსაყრელი ურთიერთობები და პანდემიასთან მიმდინარე ბრძოლა 

მოითხოვს სრულ გამჭვირვალობას და ინფორმაციის გაცვლას. საინტერესოა 

აღინიშნოს, რომ შეხვედრის დამთავრებიდან რამდენიმე საათის შემდეგ ჩინეთმა 

გამოაცხადა, რომ სახალხო კრება განიხილავს ჰონკონგის ნაციონალური 

უსაფრთხოების შესახებ კანონპროექტს. ამასთან აღსანიშნავია, ცოტა ხნით ადრე G7 

საგარეო საქმეთა მინისტრები, მათ შორის პომპეოც გამოვიდნენ ერთობლივი 

განცხადებით არ მიიღონ კანონპროექტი, რომელსაც კრიტიკოსები უწოდებენ 

ჰონკონგის დემოკრატიული თავისუფლების შელახვას. საინტერსოა აღინიშნოს, რომ 

ჰავაიში მათი შეხვედრის დროს ტრამპმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც 

ითვალისწინებს სანქციებს იმ პირების მიმართ, ვინც დადანაშაულებულნი არიან 

სინძიანში მუსულმანი უიგურების წინააღმდეგ გატარებულ რეპრესიებში. 

აღსანიშნავია, რომ აშშ-ჩინეთს შორის ურთიერთობებმა მიაღწიეს ყველაზე დაბალ 

ნიშნულს ბოლო წლებში იმ დონემდეც, რომ ტრამპმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ 

მზადაა გაწყვიტოს ურთიერთობები ჩინეთთან.  

იმ ფონზე, როდესაც ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია, საპრეზიდენტო 

არჩევნების წინ, მკვეთრად აძლიერებს ანტიჩინურ რიტორიკას, ჩინეთი გამოიყურება 

უფრო დინამიურად, აშშ-ში არსებული კრიზისის ფონზე: ეკონომიკური კრიზისი, 

მიმდინარე პანდემიის მძიმე შედეგები, ანტირასისტული მასობრივი 

დემონსტრაციები, ჯარების გაყვანა გერმანიიდან (სამხედრო კონტიგენტის 25000-მდე 

შემცირება გერმანიაში), ჯარების გაყვანა სირიიდან, ავღანეთიდან და აგრეთვე 

შეზღუდული კონტიგენტი ერაყში, რადგან მან ძალზედ მოკლე ვადაში ჭკვიანი 

(რბილი) ძალის გამოყენებით შეძლო აღორძინება როგორც ეკონომიკურმა გიგანტმა, 

რომელიც დაფუძნებული იყო ცოდნასა და ახალ ტექნოლოგიებზე. დღეს ჩინეთი 

გახდა გლობალური სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ჰაბის უმნიშვნელოვანესი ნაწილი. 

ჩინეთმა შეძლო განეხორციელებინა ეფექტური მცოცავი მშვიდობიანი ექსპანსია, 

რითაც მან გახადა მსოფლიო დამოკიდებული მის ეკონომიკაზე, ფინანსებსა და 

ტექნოლოგიებზე.  
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ამან ყველაფერმა ის „გაათამამა“ და როგორც გვიჩვენებს განვითარებული 

მოვლენები ჩინეთმა  დაიწყო „რბილი ძალის“ „ხისტი ძალით“ ჩანაცვლება. ამის 

ბევრი მაგალითი არსებობს, კერძოდ იაპონიაში აშშ შეიარაღებული ძალების 

სარდლის, გენერალ-ლეიტენანტ კ. შნაიდერის განცხადებით „ჩინეთი იყენებს 

კორონავირუსის პანდემიას, რათა დაფაროს თავისი ტერიტორიული პრეტენზიების 

გააქტიურება რეგიონში“.  პანდემიის გავრცელების შემდეგ ჩინეთის სამხედრო 

გემებმა დაიწყეს მკვეთრი აქტივობები სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში, კერძოდ, წყლებში, 

რაზეც პრეტენზიას აცხადებს ჩინეთი. ამ წყლებში სულ უფრო ხშირად ჩნდებიან 

ჩინეთის სამხედრო ან სანაპირო დაცვის გემები, რომლებიც ღიად სდევენ სხვა 

ქვეყნის გემებს. ასევე გაიზარდა აქტივობები ჩინეთის სამხედრო-საზღვაო ძალების 

მხრიდან აღმოსავლეთ - ჩინეთის ზღვაში, სადაც არის არქიპელაგი დიოდიაო 

(სენკაკუ), რომელიც წარმოადგენს ტერიტორიული პრეტენზიების საგანს ჩინეთსა და 

იაპონიას შორის. როგორც აღნიშნავს ამერიკელი გენერალი ასეთი ქმედებებით 

ჩინეთი ემუქრება და აშინებს სხვა სახელმწიფოებს, რომელთაც თავისი ინტერესები 

გააჩნიათ სამხრეთ-ჩინეთის ზღვაში და მისი აზრით ამგვარი ექსპანსიონისტური 

აქტივობები კიდევ უფრო გაიზრდება. საინტერესოა აღინიშნოს, რომ ჩინეთის 

განცხადებით მისი საზღვაო აქტივობები რეგიონში ატარებს მხლოდ მშვიდობიან 

ხასიათს.  

ასევე აღსანიშნავია ბოლო კონფლიქტი ინდოეთთან, ტაივანთან. აგრეთვე 

ჩინური შურისძიების მაგალითი გახდა ავსტრალია. როდესაც ამ უკანასკნელმა, 

ევროკავშირთან ერთად, მოითხოვა საერთაშორისო გამოძიება კორონავირუსის 

წარმოშობასა და გავრცელებასთან დაკავშირებით, რასაც საბოლოოდ მხარი დაუჭირა 

120-ზე მეტმა ქვეყანამ, მიიღო სწრაფი პასუხი ჩინეთისაგან. ჩინეთმა გაზარდა 

გადასახადები სოფლის მეურნეობის პროდუქციაზე და დააყენა ავსტრალიელი 

ფერმერები გაკოტრების საფრთხის წინაშე.  

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე აშშ ჩინეთს განიხილავს მთავარ საფრთხედ.  

დღეს ჩინეთი გახდა მსოფლიოს მეორე ეკონომიკა. მისი მშპ შეადგენს 14,2 ტრლნ აშშ 

დოლარს. დღეს ორი ქვეყნის ეკონომიკა ფრიად გადახლართულია და 

ურთიერთდამოკიდებულია. ჩინეთი დაკარგავს მნიშვნელოვან წყაროს 

ექსპორტისთვის და წვდომას ამერიკულ მაღალტექნოლოგიურ კომპანიებთან, 

რომელიც აუცილებელია ჩინეთში ადგილობრივი ინოვაციების განვითარებისთვის. 

თავის მხრივ აშშ დაკარგავს იაფი საქონლის შეძენის წყაროს, რადგან ეს 

მნიშვნელოვანია დაბალშემოსავლიანი ამერიკელებისთვის. გარდა ამისა აშშ 

დაკარგავს თავის დიდი მოცულობის საექსპორტო მიმართულებას და უდიდეს 

სამომხმარებლო ბაზარს (1,4 მლრდ ადამიანი). მიუხედავად ორ ქვეყანას შორის 

არსებული  მასშტაბური ეკონომიკური ინტერესებისა (აშშ-სთვის ჩინეთი ექსპორტის 

მიხედვით ნომერი მესამე პარტნიორია, ხოლო იმპორტის მიხედვით ნომერი 

პირველი. აღსანიშნავია, რომ 2019 წელს ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ბრუნვამ 

შეადგინა 559 მლრდ აშშ დოლარი, ხოლო სავაჭრო დეფიციტმა - 345.6 მლრდ 

დოლარი და მკვეთრად შემცირდა 2018 წელთან შედარებით 73.6 მლრდ დოლარით, 

რაც ტრამპის დამსახურებად შეიძლება ჩაითვალოს) და დაწყებული კონფრონტაციის 
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წამგებიანობისა, აშშ ეცდება შეაკაოს ან შეანელოს ჩინეთის განვითარება და ამისთვის 

მაქსიმალურად გამოიყენებს კორონავირუსს, რათა აჩვენოს კოლექტიურ დასავლეთს 

ჩინეთის საფრთხე და დარაზმოს მის წინააღმდეგ. ეს დაპირისპირება კიდევ უფრო 

გამწვავდება აშშ-ში ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე და მას შემდეგაც თუ 

ტრამპი არჩეულ იქნება მეორე ვადით აშშ პრეზიდენტად. ამ ეტაპზე აშშ ცდილობს, 

რომ  წარმოადგინოს ჩინეთი როგორც დასავლეთის იდეოლოგიური მოწინააღმდეგე, 

რომლის სათავეშია კომუნისტური პარტია და  ჩინეთი  მიდის არა იმ გზით, 

რომელიც ეგონათ დასავლეთში - პეკინიდან შანხაის (ითვლება ეკონომიკურ 

დედაქალაქად) გავლით წარმატებული და თავისუფალი ჰონკონგისკენ და რომ 

ექნებოდათ ერთი ფასეულებრივი პლატფორმა, რომლის ილუზიაც დაამსხვრია 

ჩინეთის სათავეში მოსულმა პრეზიდენტმა სი ძინპინმა და მისმა გადადგმულმა 

ნაბიჯებმა ქვეყნის შიგნით და გარეთ. მათ შორის: უვადო მმართველობა 

(იგულისხმება ადრე არსებული ორი 5 წლიანი ვადის გაუქმება, ზოგიერთი 

ექსპერტის აზრით, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მოქმედი ავტოკრატული რეჟიმიდან 

მომავალში ავტორიტარულ რეჟიმზე გადასვლა), სტრატეგიული პროექტები 

„გაკეთებულია ჩინეთში 2025“, „ჩინური სტანდარტები - 2035“ და ინიციატივა „ერთი 

სარტყელი ერთი გზა“ ადასტურებს ჩინეთის განაცხადს მსოფლიო დომინირებაზე და 

ჩინური მოდელის ექსპორტს მსოფლიოში. საინტერესოა აღინიშნოს, რომ ჯერ კიდევ 

გასული საუკუნის 80-იან წლებში ჩინეთის გამოჩენილი ლიდერი, „რეფორმების 

მამა“, დენ სიაოპინი ამბობდა „დამალე შენი ძალა და დაელოდე შენს საათს.“ ჩინეთის 

მოქმედმა ლიდერმა სი ძინპინმა ალბათ ჩათვალა, რომ ეს საათი დადგა. თუმცა 

ანალიტიკოსების ნაწილი ვარაუდობს, რომ ეს ნაჩქარევი გადაწყვეტილებაა. ამ, 

ჩინეთისთვის არადამახასიათებელმა, აჩქარებულმა ნაბიჯებმა  ძალზედ დააფრთხო 

და გამოაფხიზლა აშშ, ევროკავშირი და მთლიანად დასავლეთის მოდუნებული 

ყურადღება,  რაც უპირველეს ყოვლისა განპირობებული იყო ეკონომიკური 

ინტერესებით, და დააჩქარა საპასუხო ზომების მიღება ჩინეთის გაჩენილი  ამბიციის 

დასაოკებლად. 

ამის დასტურად თეთრი სახლი ადმინისტრაციამ უკვე გამოაქვეყნა ახალი 

სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს აშშ-ს საგარეო პოლიტიკას 

ჩინეთთან მიმართებაში. ამ დოკუმენტის მთავარი არსი  მდგომარეობს შემდეგში, რომ 

საჭიროა ახალი ძალზედ რეალისტური პოლიტიკის გატარება ჩინეთთან 

მიმართებაში, რომელიც იქნება მიმართული ზეწოლასა და შეკავებაზე და ამასთან არ 

მივა კონფრონტაციამდე. იქ სადაც თანხვედრა მოხდება ორმხრივი ინტერესების 

საჭიროა „არჩევითი თანამშრომლობა“. ჩინეთმა ვერ გაამართლა აშშ-ს იმედები, 

რომელიც გაჩნდა 40 წლის უკან, როდესაც აშშ-მ დაამყარა დიპლომატიური 

ურთიერთობები ჩინეთთან, რომ იგი საბოლოოდ გახდებოდა დემოკრატიული და 

თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის ქვეყანა. ნაცვლად ამისა ჩინეთი გადაიქცა 

გამოწვევად და საფრთხედ აშშ-ს ლიდერობისთვის. 

 

 

ჩინეთ-ევროკავშირი 
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აშშ - ჩინეთს შორის მწვავე დაპირისპირების ფონზე მნიშვნელოვანია 

ევროკავშირის პოზიცია.   

„ჩინეთი მომავალი ზესახელმწიფოა, ვისთანაც საჭიროა მეგობრობა, არა მარტო, 

ეკონომიკურ, არამედ პოლიტიკურ სფეროებშიც“. ასეთი მოულოდნელი 

განცხადებით გამოვიდა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰაიკო მაასი, 

რომელმაც მოუწოდა ევროკავშირს შეიმუშაოს ერთიანი სტრატეგია ჩინეთთან 

მიმართებაში. „ჩინეთი ეს არის მომავალი ზესახელმწიფო. იგი უმსხვილესი სავაჭრო 

პარტნიორია გერმანიის. როგორც არ უნდა იყოს, ჩვენ არ უნდა შევზღუდოთ 

დიალოგი ჩინეთთან, მხოლოდ ეკონომიკური და სავაჭრო საკითხებით არ უნდა 

შემოვიფარგლოთ, ჩვენ ვსაჭიროებთ ერთიან ევროპულ სტრატეგიას, რათა დავიცვათ 

ჩვენი თავისუფლების ფასეულობანი“ - განაცხადა მაასმა. მან ასევე აღნიშნა, რომ არ 

არის საჭირო ჩინეთის დადანაშაულება კორონავირუსის შესახებ ინფორმაციის 

დაფარვაში, ის თვლის, რომ პირველი კვირეების პერიოდში არც თუ ცოტა ქვეყნებმა 

დაუშვეს შეცდომები ვირუსთან ბრძოლაში. „რასაკვირველია ჩვენ გვჭირდება სრული 

გამჭვირვალობა, რათა დადგინდეს ვირუსის წარმოშობა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ 

ეს ასევე შედის ჩინეთის ინტერესებშიც.  უნდა აღინიშნოს რომ ევროკავშირი მხარს 

უჭერს გერმანიის წინადადებას განამტკიცოს ურთიერთობები ჩინეთთან ყველა 

სფეროში“. მ.წ. ივნისის დასაწყისში ჟ. ბორელმა, ევროკავშირის უმაღლესმა 

წარმომადგენელმა საგარეო ურთიერთობათა და უსაფრთხოების პოლიტიკის 

საკითხებში, აღნიშნა: „ჩინეთი რჩება ევროკავშირის უმნიშვნელოვანეს პარტნიორად 

მიუხედავად რიგი უთანხმოებებისა, რომელიც წარმოიშვა კორონავირუსთან 

დაკავშირებით. „მე არ ვასახელებ დღეს ჩინეთს სისტემურ მოწინააღმდეგედ, რაც 

აღნიშნულია სტრატეგიულ მოხსენებაში, რომელიც წარმოადგინა ევროკავშირმა 2019 

წელს. როგორც ვამბობდი, ჩვენ ვთვლით ჩინეთს, არამარტო სისტემურ 

მოწინააღმდეგედ, არამედ პარტნიორად და კონკურენტად, სავაჭრო პარტნიორად. 

არის ბევრი სხვადასხვა განსაზღვრა, არ შეიძლება ჩინეთის მიმართ გამოყენებული 

იქნას ერთმხრივი მიდგომა. ჩვენს შორის არის კომპლექსური ურთიერთობები.“   

მოგვიანებით ბორელმა გააკეთა ძალზედ დამაფიქრებელი განცხადება, რომ 

ევროკავშირი არ აირჩევს რომელიმე მხარეს აშშ-ჩინეთის დაპირისპირებაში, არამედ 

ის აირჩევს თავის საკუთარ გზას ორ ქვეყანასთან ურთიერთხელსაყრელი 

თანამშრომლობის მიზნით.  

აშშ-სთან მიმართებაში გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ 

მიუხედავად იმისა, რომ  ჩვენ ვართ ახლო პარტნიორებმა ტრანსატლანტიკური 

ალიანსის ფარგლებში, ამასთან არსებობს სირთულეებიც. ორმხრივი ურთიერთობები 

კიდევ უფრო გააღრმავა (გაამწვავა) კორონავირუსმა, კერძოდ აშშ-მ მ.წ. მარტის შუა 

რიცხვებიდან ცალმხრივად დაკეტა საზღვარი ევროკავშირთან ყოველგვარი 

კონსულტაციებისა და  გაფრთხილების გარეშე. მანამდე ბრექსიტის საკითხი. 

სავაჭრო ომი, მათ შორის „ჩრდლოეთ ნაკადი 2“ -ის საკითხი, რთული 

ურთიერთობები ევროკავშირის წამყვანი ქვეყენების ზოგიერთ ლიდერთან. 

გერმანიიდან ჯარების გაყვანის საკითხი (მცირდება ორჯერ, 25 ათას სამხედრომდე),  
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კლიმატის შესახებ პარიზის შეთანხმებიდან გამოსვლა, ირანის ბირთვული 

პროგრამის კომპრომისული გეგმიდან გამოსვლა და სხვ.  

2020 წლის 27 ივნისს გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა „ჩვენ 

გავიზარდეთ იმის ცოდნით, რომ შეერთებულ შტატებს სურს იყოს ზესახელმწიფო, 

ხოლო თუ ეხლა აშშ-მ მოინდომა თავისი ნებით უარი თქვას ამ როლზე, ჩვენ 

მოგვიწევს ამაზე ძალზედ ღრმა დაფიქრება. ამერიკული ჯარები ეხმარებიან არა 

მარტო გერმანიას, არამედ ნატოს ევროპულ ნაწილს თავდაცვაში, რაც ასევე შედის 

აშშ-ს ინტერესებშიც. შეხედეთ ჩინეთს ან ინდოეთს. არის საფუძვლიანი მიზეზები 

შევინარჩუნოთ ერთგულება ტრანსატლანტიკური თავდაცვითი 

თანამეგობრობისადმი და ჩვენი საერთო ბირთვული ქოლგისადმი. რასაკვირველია, 

რომ ევროპამ უნდა ატაროს უფრო მძიმე ტვირთი ვიდრე ცივი ომის დროს“.  

ამასთან უნა აღინიშნოს, რომ 2020 წლის 22 ივნისს პრესკონფერენციაზე, 

რომელიც მიეძღვნა ევროკავშირი-ჩინეთის დაგეგმილ ვიდეო სამიტს, ევროპული 

საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა განაცხადა: „ჩვენ მოვუწოდებთ ჩინეთს დაიცვას 

სულისკვეთება დაპირების, რომელიც მან მისცა ჰონკონგელ ხალხს და 

საერთაშორისო საზოგადოებას“. თავის მხრივ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა 

ფონ დერ ლაიენმა აღნიშნა „კანონი ეროვნული უსაფრთხოების შესახებ 

სერიოზულად დაარღვევს პრინციპს „ერთი ქვეყანა-ორი სისტემა“ და ჰონკონგის 

ავტონომიის მაღალ ხარისხს, რომელიც ჩვენ გვინდა იყოს უცვლელი და ასეთმა 

ავტონომიამ მისცა შესაძლებლობა ჰონკონგს ყოფილიყო აყვავებული და 

წარმატებული. ამიტომ თუ ჩინეთი გააგრძელებს ამ კანონის მიღებას არსებობს რისკი 

ძალზედ უარყოფითი შედეგების“.    

2019 წელს ევროკავშირსა და ჩინეთს შორის სავაჭრო ბრუნვამ შეადგინა 560 

მლრდ ევრო და უარყოფითმა სალდომ - 164 მლრდ ევრო. ჩინეთი ევროკავშირის 

ნომერი მე-3 პარტნიორია ექსპორტის მიხედვით, ხოლო იმპორტის მიხედვით 

ნომერი პირველი სავაჭრო პარტნიორი. აღსანიშნავია, რომ 2019 წელს მხოლოდ 

გერმანია-ჩინეთის სავაჭრო ბრუნვამ შეადგინა 172,9 მლრდ ევრო და გერმანია, 2020 

წლის 1 ივლისიდან, ხდება ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანა.  

ამას ემატება ის გარემოებაც, რომ ჩინეთის ეკონომიკური ექსპანსია იწვევს დიდ 

შეშფოთებას, როგორც ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის, ისე ევროპარლამენტში და 

ევროკომისიაშიც და იზრდება ჩინური კომპანიების საქმიანობაზე კონტროლის 

ზრდის აუცილებლობა. ამას ადასტურებს ევროპარლამენტში ევროპული სახალხო 

პარტიის ლიდერის, მანფრედ ვებერის განცხადებაც: „ევროკავშირმა დროებით უნდა 

აკრძალოს (12 თვე) ჩინური კომპანიების მიერ ევროპული კომპანიების, რომლებსაც 

პანდემიის გამო შეექმნათ ფინანსური პრობლემები და მათი აქციები გაუფასურდა, 

ხელში ჩაგდების მცდელობა. ჩვენ ვხედავთ, რომ ჩინური კომპანიები ნაწილობრივ 

სახელწიფო ფონდების დახმარებით, სულ უფრო ცდილობენ შეისყიდონ ევროპული 

კომპანიები, რომლებიც შეეჯახნენ სირთულეებს პანდემიისგან გამოწვეული 

ეკონომიკური კრიზისის გამო. (მე განვიხილავ ჩინეთს, როგორც სტრატეგიულ 

კონკურენტს ევროპისთვის, რომელიც წარმოადგენს ავტორიტარულ მოდელს 

საზოგადოების, რომელსაც უნდა გააფართოვოს თავისი ძალაუფლება და შეცვალოს 
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აშშ, როგორც მსოფლიოს წამყვანი სახელმწიფო)“. ის ასევე თვლის, რომ ჩინეთი 

გახდება ევროკავშირისთვის კონკურენტი, როგორც ეკონომიკურად და 

პოლიტიკურად, ასევე  სოციალურადაც. 

აშშ-ს სახელმწიფო მდივანმა პომპეომ განაცხადა, რომ მან მიიღო წინადადება 

თავისი კოლეგისაგან ჟ. ბორელისგან, რომ შეიქმნას პოლიტიკური დიალოგის 

მუდმივი ფორმატი ჩინეთთან მიმართებაში. „ჩინეთი ეს არის ავტორიტარული 

სახელმწიფო, რომელიც გააქტიურდა და ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალზედ ყურადღებიანი 

და უნდა გამოვიმუშაოთ ერთიანი ატლანტიკური პასუხი ამ საფრთხეზე, რომელსაც 

წარმოადგენს ჩინეთი დასავლეთის დემოკრატიისთვის“.  

 

 

ჩინეთი - ინდოეთი - წყნარი ოკეანის რეგიონი 

 

დღეს ინდოეთ-წყნარი ოკეანის რეგიონში დიდი კონკურენციაა რეგიონალურ 

ლიდერობასთან დაკავშირებით.  

საინტერესოა აღინიშნოს, რომ 2020 წლის 22-23 ივნისს სადაზვერვო ალიანსის    

„5 თვალი“ თავდაცვის მინისტრებმა, რომელშიც შედიან ავსტრალია, კანადა, ახალი 

ზელანდია, დიდი ბრიტანეთი და აშშ, ჩაატარეს ვიდეო კავშირის ფორმატში 

შეხვედრა, რის შედეგადაც გააკეთეს ერთობლივი განცხადება, რომელიც გაავრცელა 

ბრიტანეთის მთავრობამ „მინისტრებმა დაადასტურეს თავიანთი მხარდაჭერა 

თანამშრომლობის განვითარების, თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში, 

რომელიც წარმოადგენს ერთობლივ ინტერესს, რომლის მიზანია მსოფლიო წესრიგის 

არსებული წესების მხარდაჭერა და დაცვა. აგრეთვე თავდაცვის მინისტრებმა აღიარეს 

რეგიონული პარტნიორებისა და ინსტიტუტების  როლი გლობალური და მთლიანად 

ინდოეთი-წყნარი ოკეანის რეგიონის, როგორც სტაბილური, უსაფრთხო და 

ეკონომიკურად მდგრადი თანამეგობრობის ფორმირებაში“. 

ასევე ხაზგასასმელია ის გარემოებაც, რომ მ.წ. სექტემბერში დაგეგმილ G7 

სამიტზე ტრამპმა მოიწვია ინდოეთი, ავსტრალია, კორეის რესპუბლიკა და რუსეთი.  

ექსპერტების აზრით აშშ ამ ქვეყნებს სავარაუდოდ განიხილავს მომავალში 

ანტიჩინურ კოალიციაში.   

აღსანიშნავია, რომ დღეს იაპონია არის მსოფლიოში მოცულობით მესამე 

ეკონომიკა და ერთადერთი აზიის ქვეყანაა, რომელიც წარმოდგენილია G7, რომელიც 

უპირატესობას აძლევს საგარეო პოლიტიკაში რბილი ძალის გამოყენებას. უნდა 

აღინიშნოს რომ იაპონია პანიკისა და დაბნეულობის გარეშე საკმაოდ წარმატებულად 

გაუმკლავდა კორონა კრიზისს. ამასთან იაპონიამ, ჯერ კიდევ ჩინელების ერთი 

სარტყლის ერთი გზის ინიციატივამდე, წარმოადგინა პოლიტიკური კონცეფცია 

„თავისუფლების და კეთილდღეობის რკალი“, რომელიც გააძლიერა პრემიერ-

მინისტრის შინძო აბეს „ინდოეთი-წყნარი ოკეანის რეგიონის თავისუფლებისა და 

ღიაობის სტრატეგია“, რომელიც ელოდება რეალიზაციას. ნათელია, რომ აშშ - 

ჩინეთის დაპირისპირების და მითუმეტეს ჩინეთის ექსპანსიანისტური პოლიტიკის 

ფონზე იაპონია დადგება აშშ მხარეზე, მიუხედავად ტრამპის სათავეში მოსვლის 
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შემდეგ მათ შორის არსებული სირთულეებისა. მიუხედავათ ჩინეთთან შთამბეჭდავი 

ვაჭრობის მოცულობისა (2019 წელს იაპონია-ჩინეთს შორის სავაჭრო ბრუნვამ 

შეადგინა 303,9 მლრდ აშშ დოლარი. იაპონიის ექსპორტმა შეადგინა 169,2მლრდ აშშ 

დოლარი და იაპონიას უარყოფითი სავაჭრო სალდო აქვს ჩინეთთან - 34,5 მლრდ აშშ 

დოლარი), იაპონიისთვის უსაფრთხოების (მათ შორის უსაფრთხო ნაოსნობის) 

უზრუნველყოფა სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა. უნდა აღინიშნოს, რომ იაპონია-

ჩინეთის ურთიერთობები და მასთან არსებული სირთულეები, უპირველს ყოვლისა 

განპირობებულია რეგიონალური ლიდერობასთან დაკავშირებული კონკურენციით, 

ამასთან ორივე მხარეს კარგად ესმით თანამშრომლობის ფასი. აღსანიშნავია, რომ 2020 

წლის გაზაფხულზე დაგეგმილი იყო სი ძინპინის სახელმწიფო ვიზიტი იაპონიაში, 

რომელიც პანდემიის გამო გაურკვეველი ვადით გადაიდო. აშკარაა, რომ 

დაძაბულობა კიდევ უფრო გაიზრდება რეგიონში, რაც დააჩქარებს აშშ-ჩინეთის 

დაპირისპირებული კოალიციების ჩამოყალიბებას. თავის მხრივ იაპონია 

ყველანაირად ეცდება შეარბილოს ეკონომიკური ზიანი, რომელიც მას მიადგება, 

როდესაც იაპონური კომპანიები დატოვებენ ჩინეთის ბაზარს.  

რაც შეეხება ჩინეთ-ინდოეთის ურთიერთობებს, ისინი იმყოფებიან ომის 

ზღვარზე. ჩინეთ-ინდოეთის საზღვრის საკამათო მონაკვეთებზე ხდება სამხედრო 

შენაერთების კონცენტრაცია. დაძაბულობა ინდოეთსა და ჩინეთს შორის არ არის 

ახალი. ქვეყნებს შორის, რომლებსაც ჰყოფთ მსოფლიოში ყველაზე გრძელი, 

არადემარკირებული საზღვარი, 1962 წელს  გაჩაღდა სრულმასშტაბიანი ომი და 

შემდგომ ადგილი ჰქონდა რამდენიმე შეტაკებას. 2020 წლის მაისი - ივნისის 

პერიოდში ადგილი ჰქონდა რამდენიმე შეტაკებას ინდოელ და ჩინელ სამხედროებს 

შორის ჰიმალაის შეუთანხმებელ მონაკვეთებზე. ბოლო შეტაკებისას ორივე მხრიდან 

დაიღუპა 20 და დაიჭრა 70-ზე მეტი სამხედრო.  ამასთან, ინდოეთის მთავრობის 

მტკიცებით 2016-2018წწ. ჩინეთის მხრიდან იყო საზღვრის დარღვევის 1025 შეთხვევა. 

აშშ გამოვიდა ინიციატივით გახდეს შუამავალი ორ ქვეყანას შორის კონფლიქტის 

მოგვარებაში. ჰონკონგში გამომავალი გამოცემის „South China Morning post“-ის 

ინფორმაციით, ჩინეთმა გადაისროლა ინდოეთის საზღვართან ავიაცია, ტანკები, 

რომელთაც შეუძლიათ ბრძოლა მთიან პირობებში, მრავალფუნქციური დრონები, 

აგრეთვე დაიწყო  გაძლიერებული ბანაკების მშენებლობა.  

აღსანიშნავია, რომ ჩინეთი და ინდოეთი გარდა იმისა რომ არიან ბირთვული 

იარაღის მქონე ქვეყნები, შეიარაღებით ისინი შედიან მსოფლიო ხუთეულში. 

სტოკჰოლმის საერთაშორისო მშვიდობის პრობლემების შესწავლის ინსტიტუტის 

(CIPR)  კვლევის მიხედვით მსოფლიოში სამხედრო ხარჯები 2019 წელს გაიზარდა 

3,6% და მიაღწია რეკორდულ 1,92 ტრლნ აშშ დოლარს, რაც ბოლო 10 წლის 

განმავლობაში ყველაზე დიდი მაჩვენებელია. აღსანიშნავია, რომ ქვეყნების პირველ 

ხუთეულში, რომელზეც მოდის სამხედრო ხარჯების 62%, პირველი სამი ქვეყანაა: აშშ 

(მშპ-სთან მიმართებაში 3,8%), ჩინეთი (მშპ-2,2%) და ინდოეთი (მშპ-2,4%). 

ხაზგასასმელია, რომ ჩინეთი და ინდოეთი პირველად მოხვდნენ სამეულში.  
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ასევე საინტერესოა აღინიშნოს, რომ ინდოეთი აქტიურად ავითარებს 

თანამშრომლობას ისეთ მნიშვნელოვან რეგიონულ მოთამაშეებთან,  როგორიცაა 

ინდონეზია და ავსტრალია.  

 

 

 

და ბოლოს: 

 

დღეს, დიდი გამოწვევებისა და მწვავე კონკურენციის პირობებში, ახალი 

მსოფლიო წესრიგის ჩამოყალიბების ძალზე რთული და მტკივნეული პროცესი 

მიმდინარეობს, რომელშიც მთავარ მონაწილეებად გვევლინებიან აშშ, ჩინეთი და 

ევროკავშირი. რამდენ ხანს გაგრძელდება და რით დასრულდება ეს პროცესი 

პროგნოზის გაკეთება ძალზედ ძნელია და ამას გვიჩვენებს უახლოესი მომავალი.  

რაც შეეხება საქართველოს, დღეს აშკარად გაზრდილია ინტერესი შავი ზღვის 

რეგიონის მიმართ, როგორც ზემოთნახსენები გლობალური მოთამაშეების მხრიდან, 

რასაც ადასტურებს ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინიტრის ვან ი-ს ბოლო ვიზიტი, ასევე 

რეგიონალური მოთამაშეების მხრიდანაც.  აქედან გამომდინარე საქართველომ 

დროულად უნდა შეიმუშაოს მოქმედების სტრატეგია, რომელიც დაეფუძნება  

ევროატლანტიკური არჩევანის რეალიზაციას, თავისი პრაგმატული ინტერესების 

გატარებას და გლობალური და რეგიონული მოთამაშეების ინტერესების შესაძლო 

ბალანსს, რათა შავი ზღვა გადაიქცეს არა კონფრონტაციის და შუღლის, არამედე 

თანამშრომლობისა და კეთილდღეობის რეგიონად. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


