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შესავალი 

უსაფრთხოება და სტაბილურობა წარმოადგენს წინაპირობას სტაბილური განვითარების, 

გლობალურ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ სისტემებში წარმატებული ინტეგრაციის და შავი ზღვის 

რეგიონში და შავი ზღვის ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში, მდგრადი ეკონომიკური ზრდის 

თვალსაზრისით.  

ცივი ომის პერიოდში, შავი ზღვა „დაყოფილი“ იყო ერთი მხრივ, თურქეთის რესპუბლიკას, როგორც 

ნატო-ს წევრს და მეორე მხრივ, ყოფილ საბჭოთა კავშირს და ვარშავის პაქტიდან მოკავშირეებს - 

ბულგარეთის სახალხო რესპუბლიკას და რუმინეთის სოციალისტურ რესპუბლიკას შორის. 

შესაბამისად, შავი ზღვის უსაფრთხოება ეფუძნებოდა ძალთა და ინტერესთა ბალანსს ნატო-ს და 

საბჭოთა ვარშავის პაქტს შორის. 

ცივი ომის დასრულების შემდეგ, შავი ზღვის რეგიონში, სტრატეგიული ბალანსი შესამჩნევად 

შეიცვალა. ნატოსა და ევროკავშირის გაფართოების რამდენიმე ტალღის მეშვეობით, შავი ზღვის 

რეგიონში, თურქეთის რესპუბლიკასთან ერთად, ნატო-ს ორი ახალი წევრი ქვეყანა გამოჩნდა, 

რომლებიც ამავდროულად, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები იყვნენ: ბულგარეთის 

რესპუბლიკა და რუმინეთი. ნატოში გაწევრიანების შემდეგ, მათი უსაფრთხოება, მათ შორის, 

გარანტირებულია ვაშინგტონის ხელშეკრულებით და ნატოს შესაძლებლობებით. 

აღნიშნული ისტორიული მოვლენების შედეგად, შავის ზღვის როლი და გეოპოლიტიკური 

ეკონომიკური მნიშვნელობა შესამჩნევად გაიზარდა. შავი ზღვის სანაპირო სახელმწიფოებს, მათ 

შორის საქართველოს და უკრაინას მიენიჭათ ახალი გეოპოლიტიკური როლი, ახალი 

შესაძლებლობები და ახალი გამოწვევები.    
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წინამდებარე ნარატივი, მიზნად ისახავს, შავი ზღვის რეგიონში, ძალთა ბალანსის და 

უსაფრთხოების მექანიზმების შესახებ, განვითარების პროცესის გაანალიზებას.  

 

 

რუსეთის მხრიდან გამოწვევა შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოებასთან მიმართებით 

2014 წელს, რუსეთის ფედერაციის მიერ, ყირიმის უკანონო ანექსიამ, გამოწვევის წინაშე დააყენა 

უსაფრთხოება შავი ზღვის რეგიონში და არსებულ მსოფლიო წესრიგს საფრთხე შეუქმნა. 

აღნიშნული საომარი ქმედება, რომელიც „ჰიბრიდული ომის“ სტრატეგიის სრული მოცულობით 

გამოიყენებოდა, რაც მასშტაბური სიცრუის და დაშინების ტაქტიკას ეფუძნება, სამხედრო და 

ნახევრად სამხედრო შენაერთების აგრესიულ მოქმედებებთან ერთად ხორციელდებოდა. ამგვარი 

სტრატეგიის გამო, წამყვანი დემოკრატიული სახელმწიფოების მიერ უკანონო აგრესიის ფაქტების 

ღიად აღიარებას და რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ შესაბამისი სანქციების დაწესებას, 

გარკვეული დრო დასჭირდა.  

რუსეთის ფედერაცია განაგრძობს ჰიბრიდული ომის სტრატეგიის გამოყენებას უკრაინის და 

საქართველოს წინააღმდეგ, პროპაგანდის, ეკონომიკური, ენერგო, სამხედრო და სხვა სახის 

ზეწოლის გამოყენებით. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა არ 

აღიარებს რუსეთის ფედერაციის მიერ ყირიმის ანექსიას და აქტიურად არის ჩართული 

„ნორმანდიულ ფორმატში“, რომელიც მიზნად ისახავს კონფლიქტების მშვიდობიანი გზით 

მოგვარებას, რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტული ძალები უკრაინის სუვერენიტეტისა 

და ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფას აგრძელებენ. არსებობს სანდო ინფორმაცია უკრაინაში, 

დონბასის რეგიონის წინააღმდეგ წარმოებულ ოპერაციაში, რუსეთის ოფიციალური ძალების 

სავარაუდო რეგულარულ მონაწილეობასთან დაკავშირებით.  

ყირიმის ანექსიის შემდეგ, რუსეთის ფედერაციამ, აღნიშნული ტერიტორია სამხედრო საყრდენად 

აქცია, სადაც უკანონოდ ახდენდა სამხედრო შესაძლებლობების, მათ შორის გამანადგურებლების, 

ბომბდამშენების, სამხედრო-საზღვაო ფლოტის, წყალქვეშა ნავების, საზენიტო, ანტისარაკეტო და 

ანტისაზღვაო სისტემების განთავსებას, რითაც ცდილობდა, აღნიშნულ რეგიონში სამხედრო 

ბალანსი თავის სასარგებლოდ შეეცვალა. 

რუსეთის უკანონო აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ, არ იყო ცალკეული შემთხვევა ან მოვლენა. ეს 

აშკარად სტრატეგიის ნაწილი იყო, რომელიც მიზნად ისახავდა რუსეთის გავლენის აღდგენას 

პოსტსაბჭოთა  სივრცეზე. უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიას წინ უძღოდა, 2008 წელს, რუსეთის 

უკანონო სამხედრო აგრესია საქართველოს წინააღმდეგ, როდესაც რუსეთის ფედერაციამ პირველად 

გამოიყენა „ჰიბრიდული ომის“ სტრატეგია და სუვერენული სახელმწიფოს წინააღმდეგ 

სრულმასშტაბიანი სამხედრო ინტერვენცია განახორციელა. საქართველოს ტერიტორიაზე 

შეტევისას, რუსეთის სამხედრო და ნახევრად სამხედრო შენაერთებმა ყველა ტიპის იარაღი და 

სამხედრო შესაძლებლობები გამოიყენეს, მათ შორის, შავი ზღვის ფლოტი, რეაქტიული 

გამანადგურებლები, ბალისტიკური რაკეტები, მძიმე ჯავშანტექნიკა და სახმელეთო ჯარები. 

ამგვარი მოქმედებით და უკანონო აგრესიის მეშვეობით, რუსეთის ფედერაციამ თვითნებურად 

დაიკავა საქართველოს ტერიტორიის 20% და განახორციელა საქართველოს მოსახლეობის 

ეთნიკური წმენდის ახალი ეტაპი. რუსეთის ფედერაციამ სამხედრო ბაზების უკანონო ფორმირება 

განახორციელა და დიდი ოდენობით ცოცხალი ძალა და საბრძოლო ტექნიკა განალაგა. უფრო მეტიც, 

რუსეთის ფედერაცია საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს კვლავ უქვემდებარებს 

ეტაპობრივი ანექსიის მცდელობას, რომელიც მათ სამხედრო დასაყრდენად აქცევს.  
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საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებულმა სამხედრო აგრესიამ მნიშვნელოვანი ხარვეზები 

გამოავლინა რუსეთის შეიარაღებული ძალების ტექნოლოგიური, სტრატეგიული და პრაქტიკული 

მზადყოფნის თვალსაზრისით. რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გააცნობიერეს 

აღნიშნული ხარვეზები და საქართველოს ტერიტორიაზე სამხედრო საომარი მოქმედებების ფაზის 

დასრულების შემდეგ, თავიანთი შეიარაღებული ძალების მასობრივი რეფორმა და მოდერნიზება 

დაიწყეს, მათ შორის, დაიწყეს თავიანთი დასავლეთის მეტოქეების გამოცდილების კოპირება. 

აღნიშნულმა ჩამოაყალიბა ახალი ძალთა ბალანსი საერთაშორისო ურთიერთობებში, რომელიც 

განსაკუთრებით აღინიშნა ომისგან განადგურებულ სირიაში, სადაც რუსეთის სამხედრო 

ჩართულობამ ადგილზე მნიშვნელოვანი ცვლილებები გამოიწვია.  

რუსეთის საოკუპაციო ძალები განუწყვეტლივ ახორციელებს ოკუპირებული აფხაზეთის და 

სამხრეთ ოსეთის ე.წ. ადმინისტრაციული საზღვრების მიმდებარე ტერიტორიის უკანონო 

ბორდერიზაციის პროცესს, რაც ადამიანის უფლებების სერიოზულ დარღვევებს და ადგილობრივი 

მოსახლეობის შეშფოთებას იწვევს. აღნიშნული უკანონო ბორდერიზაციის პროცესი კვლავ 

მიმდინარეობს, მიუხედავად საერთაშორისო თანამეგობრობის პროტესტისა.  

უნდა აღინიშნოს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმევა, რომელიც მიზნად ისახავს 

რუსეთის ფედერაციის აგრესიული ქმედებების აღკვეთას ან შეჩერებას, ჯერჯერობით, არ არის 

საკმარისი რუსეთის უკანონო ოკუპაციის პრობლემის აღსაკვეთად ან/და მოსაგვარებლად. 

საქართველოს, უკრაინის და მოლდოვის ტერიტორიაზე რუსეთის უკანონო აგრესიული ქმედებების 

შედეგად, გამოიკვეთა ტერიტორიები, რომლებიც ეფექტურად კონტროლდება რუსეთის 

შეიარაღებული ძალების მიერ, თუმცა არ გააჩნიათ ლეგიტიმაცია. შესაბამისად, აღნიშნულ 

ტერიტორიებზე არ არსებობს ეფექტური მმართველობა და კანონის უზენაესობა. მოცემული 

რეალობიდან გამომდინარე, ორგანიზებული დანაშაულისთვის აქტიურად გამოიყენება ეს 

ტერიტორიები, სისხლის სამართლის მძიმე დანაშაულების ჩადენისთვის, როგორიცაა იარაღით, 

რადიოაქტიური მასალებით, ნარკოტიკული ნივთიერებებით უკანონო ვაჭრობა და ადამიანით 

ვაჭრობა. რუსეთის საოკუპაციო ძალები ხელს უშლიან წამყვან საერთაშორისო ორგანიზაციებს 

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლაში და ადამიანის უფლებების და უსაფრთხოების 

თვალსაზრისით ვითარების ეფექტური მონიტორინგის განხორციელებაში. 

ზემოაღნიშნულის მიუხედავად, საქართველო განაგრძობს, რუსეთის ფედერაციასთან მიმართებით 

დაბალანსებული და პრაგმატული პოლიტიკის გატარებას, ცდილობს ყველა პრობლემის 

მშვიდობიანი გზით მოგვარებას, „ჟენევის მოლაპარაკებების“ ფორმატში, საერთაშორისო 

თანამეგობრობის და პარტნიორი ქვეყნების ჩართვის გზით. ჰუმანიტარული და ეკონომიკური 

საკითხები, საქართველოს და რუსეთის წარმომადგენლებს შორის, „აბაშიძე-კარასინის“ ორმხრივი 

მოლაპარაკებების ფორმატში განიხილება.  

საქართველოს კომპეტენტური უწყებები, ასევე გამოყოფენ მნიშვნელოვან რესურსებს და 

ახორციელებენ სერიოზულ ძალისხმევას, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მყოფი პირების 

ხელშესაწყობად და უზრუნველყოფენ მათთვის შეღავათებს, რაც ხელმისაწვდომია საზოგადოების 

დანარჩენი ნაწილისთვის.  

 

 

ნატო-ს როლი შავი ზღვის უსაფრთხოების თვალსაზრისით 

შავი ზღვის სანაპირო ორი ქვეყანა: საქართველო და უკრაინა ნატო-ს ასპირანტი ქვეყნები არიან და 

2008 წლის ნატო-ს „ბუქარესტის სამიტის დეკლარაციის საფუძველზე“, შესაბამისი გარემოებების 
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დაკმაყოფილების შედეგად, ნატო-ს წევრი ქვეყნები გახდებიან. მანამდე, ნატო-საქართველოს და 

ნატო-უკრაინის კომისიები რეგულარულად მართავენ შეხვედრებს და განსაზღვრავენ ერთობლივ 

ნაბიჯებს და ღონისძიებებს, რაც საჭიროა აღნიშნული ქვეყნების ევროატლანტიკური ინტეგრაციის 

შემდგომი განმტკიცებისთვის.  

საქართველოს, უკრაინის, ნატო-ს სტრუქტურების და წევრი სახელმწიფოების აქტიური 

ძალისხმევით, ნატო აგრძელებს დღის წესრიგში შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების საკითხზე 

ყურადღების გამახვილებას. 

2019 წლის 4 აპრილს, ვაშინგტონში, ნატო-ს წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა 

მინისტერიალზე, მინისტრები შეთანხმდნენ ღონისძიებებზე, შავი ზღვის რეგიონში ნატოს 

სიტუაციური ცნობიერების ამაღლების და საქართველოს და უკრაინისთვის მხარდაჭერის 

განმტკიცების მიზნით. აღნიშნული ღონისძიებები მოიცავს რეგულარულ ერთობლივ სამხედრო 

მანევრებს და ერთობლივ წვრთნებს საქართველოს და უკრაინის ტერიტორიაზე და ნატო-ს 

სამხედრო გემების და ხომალდების რეგულარულ ვიზიტს საქართველოს და უკრაინის საზღვაო 

პორტებში.  

ნატო უზრუნველყოფს უკრაინის და საქართველოს უწყვეტ დახმარებას და ხელშეწყობას 

ეროვნული თავდაცვის და შეკავების შესაძლებლობების განმტკიცებაში. აღნიშნულ ძალისხმევას 

პოზიტიური გავლენა გააჩნია სრულიად შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოების თვალსაზრისით. 

ნატო-უკრაინის კომისიამ, 31 ოქტომბრის განცხადებაში ხაზგასმით აღნიშნა, რომ: „არაფერი 

შეიცვლება მანამ, სანამ რუსეთის ქმედებაში აშკარა, კონსტრუქციული ცვლილება არ იქნება, 

რომელიც ცხადყოფს მის მიერ საერთაშორისო სამართლის და საერთაშორისო ვალდებულებების და 

პასუხისმგებლობების შესრულებას“. 

2011 წლის 7 დეკემბერს, საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე, საქართველო ოფიციალურად 

იქნა მოხსენიებული, როგორც ნატო-ს ასპირანტი ქვეყანა, მონტენეგროსთან, ბოსნია და 

ჰერცეგოვინასა და იუგოსლავიის ყოფილ რესპუბლიკა მაკედონიასთან ერთად. 

2014 წლის ნატო-ს უელსის სამიტზე მოკავშირეებმა საქართველო ერთ-ერთ ყველაზე თავსებად 

პარტნიორად აღიარეს და „გაძლიერებული შესაძლებლობების პარტნიორების“ (EOP) ჯგუფში 

მიიწვიეს ოთხ სხვა სახელმწიფოსთან ერთად (ავსტრალია, იორდანია, ფინეთი და შვედეთი). 

ზემოაღნიშნული ფორმატი ანიჭებს ქვეყანას ნატო-სთან გაძლიერებული თანამშრომლობის 

შესაძლებლობას.  

31 ოქტომბერს, ნატო-უკრაინის კომისიის ფარგლებში, უკრაინის პრეზიდენტმა, ვლადიმერ 

ზელენსკიმ სთხოვა ნატო-ს ხელმძღვანელობას, განეხილა უკრაინის „გაძლიერებული 

შესაძლებლობების პარტნიორების“ (EOP) ჯგუფში უკრაინის მიწვევის შესაძლებლობა.  

შავი ზღვის სტატუსი და მოქმედი წესები ძირითადად განისაზღვრება 1936 წლის მონტროს 

კონვენციით, რომელიც აწესებს მკაცრ შეზღუდვებს „უცხოური“ გემების და ხომალდებისთვის, მათ 

მოცულობასთან და შავ ზღვაში შესაძლო ყოფნის ხანგრძლივობასთან მიმართებით. მიუხედავად 

აღნიშნული შეზღუდვებისა, 2018 წლის განმავლობაში, ნატო-ს სამხედრო-საზღვაო დანაყოფებმა 

ტერიტორიულ წყლებში და საზღვაო პორტებში დაახლოებით 120 საათი გაატარეს, რაც ცხადყოფს 

ნატო-ს აქტიურ ჩართულობას შავი ზღვის და კერძოდ, საქართველოს უსაფრთხოებაში.  
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ევროკავშირის როლი შავი ზღვის რეგიონში 

შავი ზღვის სამი სახელმწიფო - საქართველო, უკრაინა და მოლდოვის რესპუბლიკა, ევროპული 

ინტეგრაციის აქტიურ გზას მიჰყვებიან. აღნიშნული პროცესის სამართლებრივი საფუძვლები და 

სამართლებრივი ჩარჩო განისაზღვრება ევროკავშირთან „ასოცირების შეთანხმებებით“, რომელიც 

მოიცავს „ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებას“ 

(DCFTA). აღნიშნული ხელშეკრულებები და შეთანხმებები გაფორმებულია ევროკავშირის 

„სამეზობლო პოლიტიკის“ განხორციელების შედეგად და ისინი მნიშვნელოვნად უწყობენ ხელს 

აღნიშნული ქვეყნების ინსტიტუციურ და ეკონომიკურ განვითარებას, რაც მათ საშუალებას აძლევს 

ჰქონდეთ წვდომა ევროკავშირის ბაზარზე მოსაკრებლების, გადასახადების და რთული საბაჟო 

პროცედურების გარეშე. მოცემული დოკუმენტები, მათ შორის, ადგენს სხვადასხვა სტანდარტს, 

რომელთაც აღნიშნულმა ქვეყნებმა უნდა მიაღწიონ, მათი ევროპული ინტეგრაციის პროცესის 

შემდგომი გაღრმავების მიზნით.   

ევროკომისია ახორციელებს „ლურჯი ეკონომიკის სტრატეგიას“ შავი ზღვის რეგიონში, რომელიც 

მიზნად ისახავს ერთობლივი ძალისხმევის და კოორდინაციის ხელშეწყობას ევროკავშირის შავი 

ზღვის სანაპირო ქვეყნებს შორის. აღნიშნული სტრატეგიის ფარგლებში, ევროკავშირი ახორციელებს 

სამხედრო-საზღვაო და აღნიშნულთან დაკავშირებულ პროექტებს, რომლებიც ევროკავშირის 

სხვადასხვა ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება.  

როგორც ევროპული გამოცდილება ცხადყოფს, ევროკავშირის აქტიური ჩართულობა და ევროპული 

ინტეგრაცია გაძლიერებული შესაძლებლობებით ეკონომიკის განვითარების და ზრდის მიზნით, 

ასევე უზრუნველყოფს მდგრად უსაფრთხოებას და სტაბილურობას შესაბამის რეგიონებში, 

რომელიც ასეთი საჭირო და მნიშვნელოვანია შავი ზღვის რეგიონისთვის, ამგვარ ტურბულენტურ 

პერიოდში. ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, შავი ზღვისთვის ევროკავშირის განახლებული 

პოლიტიკა არის საჭირო, რომელიც გაჯერებული იქნებოდა ხმელთაშუა ზღვასთან მიმართებით 

ევროკავშირის სტრატეგიის გამოცდილებით და უზრუნველყოფდა ევროკავშირის ჩართულობას 

შავი ზღვის რეგიონში უფრო მაღალ ხარისხობრივ დონეზე.  

 

 

წამყვანი სახელმწიფოების როლი შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოებაში 

ამერიკის შეერთებული შტატები არის საქართველოს უახლოესი სტრატეგიული პარტნიორი. 

პარტნიორობა ეფუძნება აშშ-საქართველოს ქარტიას „სტრატეგიული პარტნიორობის“ შესახებ, 

რომელიც მოიცავს უსაფრთხოების სფეროში საქართველო-აშშ-ს თანამშრომლობის მრავალ ასპექტს. 

2019 წლის 11 ივნისს, ორმა ქვეყანამ აღნიშნეს მოცემული ქარტიის 10 წლის იუბილე. ამ 

ღონისძიებაზე, აშშ-მა და საქართველომ კიდევ ერთხელ დაადასტურეს თავიანთი ერთგულება აშშ-

საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის და მათი მეგობრობის ძირითადი პრინციპების 

მიმართ. ღონისძიება დასრულდა „აშშ-საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ 

ერთობლივი დეკლარაციის“ მიღებით, რომელიც ადგენს, რომ: 

„2009 წლიდან, აშშ და საქართველო აქტიურად თანამშრომლობენ საქართველოს სუვერენიტეტის, 

დამოუკიდებლობის და საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში ტერიტორიული მთლიანობის 

მხარდასაჭერად. ჩვენ ერთად ვიბრძოდით და ჩვენმა შეიარაღებულმა ძალებმა ერთად გაიღეს 

მსხვერპლი ერაყსა და ავღანეთში. შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს ინტეგრაციას 
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გლობალურ ეკონომიკაში, რაც ორივე მხარისთვის სარგებლის მომტანია. აშშ მიესალმება და 

განაგრძობს  საქართველოში მიმდინარე რეფორმებს მხარდაჭერას“.   

სტრატეგიული ადგილმდებარეობის, ნატო-ს წევრობის და მისი სამხედრო და ეკონომიკური 

შესაძლებლობების გათვალისწინებით, თურქეთის რესპუბლიკა მნიშვნელოვანი რეგიონალური 

მოთამაშეა და მისი წვლილი შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოებაში უმნიშვნელოვანესია. იგი 

მნიშვნელოვან როლს თამაშობს საერთაშორის ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის თვალსაზრისით 

და არის ევროკავშირის მნიშვნელოვანი პარტნიორი მიგრაციული ნაკადების მართვის 

თვალსაზრისით.  

ევროკავშირსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის, გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების 

ხანგრძლივი პროცესი მიმდინარეობს. 

თურქეთის რესპუბლიკის უსაფრთხოება და სტაბილურობა, მათ შორის, აისახება პროცესებზე, 

რომელთაც ადგილი აქვს ხმელთაშუა ზღვის რეგიონსა დად ახლო აღმოსავლეთში. შესაბამისად, 

აღნიშნული რეგიონების მშვიდობას და სტაბილურობას პოზიტიური გავლენა ექნებოდა შავი 

ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების თვალსაზრისით.  

თურქეთის რესპუბლიკა, როგორც ნატო-ს წევრი სახელმწიფო, აქტიურად უჭერს მხარს 

საქართველოს ნატო-ში გაწევრიანებას. 2018 წლის 3 აპრილს, საქართველომ, თურქეთის 

რესპუბლიკამ და აზერბაიჯანმა ხელი მოაწერეს სამხედრო შეთანხმებას, რომელიც ადგენს 

აღნიშნულ ქვეყნებს შორის, თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის შემდგომ გაღრმავებას, რაც 

მოიცავს რეგულარულ კომუნიკაციას მათ უმაღლეს წარმომადგენლებს შორის და ერთობლივ 

სამხედრო წვრთნებს. ამგვარ თანამშრომლობას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს რეგიონის 

სტაბილურობის და უსაფრთხოების თვალსაზრისით, რაც საჭიროა  ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის 

ნავთობსადენის და ბაქო-თბილისი-ერზრუმის მილსადენის მოქმედი სატრანსპორტო 

კორიდორების ეფექტური და უსაფრთხო ფუნქციონირებისთვის. გარდა ამისა, ტრანს-

ანატოლიური მილსადენის (TANAP) და ტრანს-ადრიატიკული მილსადენის (TAP) პროექტებმა შავი 

ზღვის რეგიონს, როგორც ენერგეტიკული ტრანზიტის დერეფანს, უნდა მოუტანოს უფრო მეტი 

სტაბილურობა და უსაფრთხოება და შესაბამისად, მოიზიდოს მეტი ინვესტიციები და ბიზნეს 

ინიციატივები რეგიონში.  

რუსეთის უწყვეტი ოკუპაციის მიუხედავად, საქართველო განაგრძობს დემოკრატიულ 

განვითარებას და სწრაფ ინტეგრაციას დასავლეთის სტრუქტურულ ერთეულებში. იგი მჭიდროდ 

თანამშრომლობს მსოფლიოს წამყვან ძალებთან და მზარდად იძენს რეგიონალური ეკონომიკური 

და სატრანსპორტო ჰაბის როლს. თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებები ევროკავშირთან, 

ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასთან, თურქეთის რესპუბლიკასთან და დამოუკიდებელ 

სახელმწიფოთა თანამეგობრობის უმეტესობასთან, საქართველოს მიმზიდველ დანიშნულების 

ადგილას აქცევს უცხოური ინვესტიციების განსახორციელებლად, რომელიც ქმნის კარგ საფუძველს 

რეგიონში ეკონომიკური განვითარების და ინტეგრაციისთვის და ამცირებს კონფლიქტური 

სიტუაციების წარმოქმნის რისკს. 

მიუხედავად იმისა, რომ სომხეთი არ არის შავი ზღვის სანაპირო სახელმწიფო, იგი მნიშვნელოვან 

როლს თამაშობს შავი ზღვის რეგიონის ეკონომიკურ ცხოვრებაში. იგი წარმოადგენს რუსეთის 

ხელმძღვანელობით შექმნილი „კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის“ 

(CSTO) და „საბაჟო კავშირის“ მხარეს. მიუხედავად გარკვეული სხვადასხვაობისა საგარეო 

პოლიტიკის საკითხებთან მიმართებით, სომხეთი და საქართველო აგრძელებენ მჭიდრო 

თანამშრომლობას სხვადასხვა სფეროში, ერთობლივი მიზნების და ამოცანების მიღწევის მიზნით. 
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დასკვნა და რეკომენდაციები 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შესაძლებელია ლოგიკური დასკვნის გაკეთება, რომ, დროთა 

განმავლობაში, შავი ზღვის რეგიონი უფრო და უფრო დინამიური და მეტად მნიშვნელოვანი 

გახდება რეგიონალური და საერთაშორისო უსაფრთხოების და რეგიონში შემდგომი ეკონომიკური 

ზრდის და განვითარების თვალსაზრისით. 

საქართველომ უნდა განაგრძოს წვლილის შეტანა შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოებასა და 

სტაბილურობაში, დაბალანსებული და პრაგმატული მიდგომის შესაბამისად. მიუხედავად 

აღნიშნულისა, დღევანდელ ურთიერთდამოკიდებულ სამყაროში, ისეთი პატარა და მოწყვლადი 

ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა, უფრო და უფრო რთული იქნებოდა საკუთარი კანონიერი 

ინტერესების დაცვა, ძლიერი პარტნიორების და მოკავშირეების გარეშე. შესაბამისად, ევროპული და 

ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზას, მშვიდობიანი დეოკუპაციისა და კონფლიქტების 

მოგვარებასთან ერთად, საერთაშორისო საზოგადოების აქტიური ჩართულობით, 

საქართველოსთვის ალტერნატივა არ გააჩნია. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ნატო-ში და 

ევროკავშირში სრულად გაწევრიანება იქნება ქვეყნის პოლიტიკურ, უსაფრთხოების და ეკონომიკურ 

გამოწვევებზე ყველაზე შესაბამისი პასუხი.  


