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შესავალი
ევროკავშირისპოლიტიკისერთ-ერთძირეულპრინციპსე.წ.წახალისებისპოლიტიკაწარმოად-

გენს,რომელიცპარტნიორიდაწევრიქვეყნებისმიერდასახულიმიზნებისდაამოცანებისშესრუ-
ლებასთანარისდაკავშირებული.ხშირშემთხვევაში,წახალისებისპოლიტიკისფარგლებშიევრო-
კავშირისმიერგაცემულიფინანსურიდახმარებასწორედდაახლოების პროცესებისხელშეწყო-
ბისთვისგამოიყენება.

უკანასკნელდღეებში,მთავრობისგანცხადებით,საქართველომუარითქვაევროკავშირის75 
მილიონევროიანდახმარებაზე,რომლისმიღებისწინაპირობაცსასამართლოსისტემისრეფორ-
მისგანხორციელებადა19აპრილისშეთანხმებისპირობებისშესრულებაიყო.მთავრობისმიერ
მიღებულიგადაწყვეტილებისსაფუძველს,პრემიერმინისტრისგანცხადებით,საგარეოვალისშემ-
ცირებაწარმოადგენდა.

საქართველოსმთავრობისგადაწყვეტილებისსაპასუხოდ,ევროკავშირმაგანაცხადა,რომსა-
ქართველომარშეასრულამაკროფინანსურიდახმარებისმიღებისშეთანხმებაშიგათვალისწინე-
ბულიმოთხოვნები–გაეზარდაქვეყნისსასამართლოსისტემისდამოუკიდებლობა,ანგარიშვალ-
დებულებადახარისხი.ამასთანავე,საქართველოსმთავრობამვერშეძლოგანეხორციელებინა
უზენაესისასამართლოსმოსამართლეთაშერჩევავენეციისკომისიისრეკომენდაციებთანსრული
შესაბამისობით. აქედან გამომდინარე,ცხადიგახდა,რომამდახმარებასქვეყანა,საქართველოს
ხელისუფლებისსურვილისმიუხედავად,ვერმიიღებდა.

საქართველოდაევროკავშირი
საქართველოსადაევროკავშირისურთიერთობა1992წლიდანიწყება.პარტნიორობისადათა-

ნამშრომლობის შესახებ შეთანხმებით (Partnership and CooperationAgreement – PCA)1 პირველად
გაცხადდაორმხრივი ინტერესი საქართველოსადაევროკავშირსშორისთანამშრომლობის შე-
სახებ,რომელსაც1996წელსმოეწერახელი.ესხელშეკრულება1999წელსშევიდაძალაში.მას
შემდეგსაქართველოსადაევროკავშირისურთიერთობებიეტაპობრივადვითარდებოდა,ამურ-
თიერთობებისსაბოლოომიზანსსაქართველოსევროკავშირთანდაახლოებადასამომავლოინ-
ტეგრაცია წარმოადგენდა.დაახლოების გზაზე საქართველო – ევროკავშირის ურთიერთობებმა
მნიშვნელოვანისაფეხურებიგაიარა:ასოცირებისშეთანხმება,რომლისუმნიშვნელოვანესნაწილ-
საცსაქართველოსადაევროკავშირსშორისღრმადაყოვლისმომცველითავისუფალივაჭრობის
შესახებშეთანხმება(DCFTA)წარმოადგენსდასავიზორეჟიმისლიბერალიზაციისშესახებშეთან-
ხმება.

საქართველოსადაევროკავშირსშორისასოცირებისშესახებშეთანხმება (AA)2014წელსგა-
ფორმდადა ხელშეკრულება ძალაში 2016 წლის1 ივლისს შევიდა. ასოცირების შესახებ შეთან-
ხმებაწარმოადგენსსაქართველოსევროკავშირთანდაახლოებისსამოქმედოგეგმას,რომელიც
ქვეყნისპოლიტიკური,სოციალურიდაეკონომიკურიცხოვრებისყველასფეროსმოიცავსდაითვა-
ლისწინებსქვეყნისევროკავშირთანდაახლოებისყველამნიშვნელოვანმექანიზმს2.

საქართველოსადაევროკავშირსშორისღრმადაყოვლისმომცველითავისუფალივაჭრობის
შესახებშეთანხმება (DCFTA)2014წლის1სექტემბრიდანამოქმედდა3,რომელიცსაქართველოს
ოთხიკომპონენტიდანსამის–საქონლის,მომსახურებისადაკაპიტალისთავისუფალიგადაადგი-
ლებისშესაძლებლობასაძლევს4.აღსანიშნავია,რომშეთანხმებასაქართველოსევროკავშირთან
ეკონომიკურიინტეგრაციისმნიშვნელოვანმექანიზმსწარმოადგენს.მისიმეშვეობითკისაქართვე-
ლოსთვისხელმისაწვდომიგახდაევროპისშიდაბაზარი.

1 Partnership and Cooperation Agreement, 22 April, 1992. MFA 
2TheAssociationAgreement  ,GeorgiaandTheEUInformationCenter
3FreeTradewiththeEUAgreement
4ევროკავშირთანღრმადაყოვლისმომცველითავისუფალისავაჭროსივრცისშესახებშეთანხმება
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2017წლის28მარტიდანძალაშიშევიდასაქართველოსადაევროკავშირსშორისსავიზორეჟი-
მისლიბერალიზაციისშესახებშეთანხმება,რომელიცსაქართველოსმოქალაქეებსშესაძლებლო-
ბასაძლევს,ხანმოკლეპერიოდით(ნებისმიერი90დღე180დღისგანმავლობაში)უვიზოდიმოგზა-
ურონევროკავშირისადაშენგენისზონისწევრქვეყნებში5.ვიზალიბერალიზაციისძალაშიშესვლის
შემდეგ,ევროკავშირისადაშენგენისზონისწევრქვეყნებშისაქართველოს300000-ზემეტმამოქა-
ლაქემიმოგზაურა6.

საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი როლი
ენიჭებაევროკავშირისდახმარებას,რომელიცსხვადასხვასახისპროგრამებისადაინსტრუმენტე-
ბისსაშუალებითხორციელდებადახელსუწყობსსაქართველოსევროკავშირთანპოლიტიკურდა
ეკონომიკურდაახლოებას.1992წლიდანდღემდე,საქართველოსევროკავშირისგან2მილიარდ
ევროზე მეტი ფინანსური დახმარება აქვს მიღებული. ამისათვის რამდენიმე ინსტრუმენტი არსე-
ბობს.მათშორისყველაზემნიშვნელოვანიასამეზობლოპოლიტიკისინსტრუმენტი(ENI),რომელ-
მაცჩაანაცვლაევროპულისამეზობლოპარტნიორობისინსტრუმენტი(ENPI).ENI-სპლატფორმის
გამოყენებით საქართველო 2013 წლის შემდეგ, ყოველწლიურად, ათეულობით მილიონ ევროს
იღებს გრანტის ფორმატით. აღსანიშნავია ევროკავშირის დახმარების ერთიანი ჩარჩო ინიციატ-
ივა რომლის ფარგლებშიც საქართველოს 2014-2020 წლამდე 610-746 მილიონ ევრომდე გამო-
ეყო7.საქართველოაგრეთვესარგებლობსევროკავშირისრეგიონალურიდაENI-ისდაფინანსებუ-
ლისაერთაშორისოსამოქმედოპროგრამებით,რომლებიცუზრუნველყოფენ:ინფრასტრუქტურის
განვითარებაში ხელის შეწყობას; მეზობლებთან ურთიერთკავშირს ისეთ სფეროებში, როგორი-
ცააენერგეტიკა,ტრანსპორტიდაგარემოსდაცვა;სამოქალაქოსაზოგადოებისმხარდაჭერასდა
ევროკავშირისისეთიპროგრამებისხელმისაწვდომობას,როგორიცააErasmus+,Horizon2020და
‘კრეატიულიევროპა’8.

მაკრო-ფინანსურიდახმარება(MFA)9
იმისათვის,რომსწორადშევაფასოთ,თურაზეთქვასაქართველოსხელისუფლებამუარიაუც-

ილებელია,გვესმოდესთურასწარმოადგენსმაკრო-ფინანსურიდახმარებადარასემსახურებო-
დაის.

მაკრო-ფინანსური დახმარება (MFA) არის ფინანსური დახმარების ფორმა, რომელსაც ევრო-
კავშირიიყენებსიმპარტნიორიქვეყნებისდასახმარებლად,რომლებიცგანიცდიანსაგადამხდე-
ლობალანსისკრიზისს(balanceofpaymentscrisis).მაკრო-ფინანსურიდახმარებაგულისხმობსსა-
შუალო/გრძელვადიანსესხებსანგრანტებს,ანმათკომბინაციასდახელმისაწვდომიამხოლოდ
იმქვეყნებისთვის,რომლებიცსარგებლობენსაერთაშორისოსავალუტოფონდისდაფინანსების
პროგრამით.ძირითადად,მაკრო-ფინანსურიდახმარებაგანკუთვნილიაკანდიდატიდაპოტენცი-
ურიკანდიდატიქვეყნებისთვის,რომელთაცფარავსევროპისსამეზობლოპოლიტიკა(ENP).განსა-
კუთრებულშემთხვევებშისხვამესამექვეყნებიცშეიძლებაგახდნენდახმარებისმიმღებნი.

მაკრო-ფინანსურიდახმარებისმობილიზებახდებამხოლოდცალკეულშემთხვევებში,დამიზ-
ნადისახავსფინანსურიგამოწვევებისწინაშემდგარიპარტნიორიქვეყნებისდახმარებას.დახმა-
რებისმიზანსწარმოადგენსმდგრადიფინანსურიმდგომარეობისაღდგენაქვეყანაში,ეკონომიკ-
ურიდასტრუქტურულირეფორმებისწახალისებასთანერთად.როგორცწესი,მაკრო-ფინანსური
დახმარებისმიმღებიქვეყნისხელისუფლებასაქვსსრულითავისუფლებასაჭიროებისშესაბამისად
დახარჯოს ათვისებული თანხა. აღსანიშნავია ისიც, რომ სხვა ინსტრუმენტებისგან განსხვავებით,
MFAარისსაგანაგებოდახმარებისმექანიზმიდაარწარმოადგენსრეგულარულიეკონომიკურიდა

5VisaFreeTravelGuide,MinistryofForeignAffairsofGeorgia
6EuropeanNeighbourhoodPolicyAndEnlargementNegotiations–Georgia
7ProgrammingoftheEuropeanNeighbourhoodInstrument(ENI)–SingleSupportFrameworkforEUsupporttoGeorgia(2017-2020)
8GeorgiaandtheEU,DelegationoftheEuropeanUniontoGeorgia,2018
9Macro-FinancialAssistance(MFA)tonon-EUpartnercountries,EuropeanCommission
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სოციალურიგანვითარებისხელშეწყობისინსტრუმენტს.
MFA-სმინიჭებისწინაპირობააადამიანისუფლებებისადაეფექტურიდემოკრატიულიმექანიზმე-

ბისპატივისცემა,მათშორისმრავალპარტიულისაპარლამენტოსისტემადაკანონისუზენაესობა.
მაკრო-ფინანსურიდახმარებისთანხებიგამოიყოფატრანშებად,რომლებიცმკაცრადარისდაკავ-
შირებულიიმპირობებისშესრულებასთან,რომლებიცმიზნადისახავსმაკროეკონომიკურიდაფი-
ნანსურისტაბილურობისგანმტკიცებას.ესპირობებიმიმართულიასაჯაროფინანსებისმენეჯმენ-
ტზედაფისკალურირეფორმაზე,მაგრამასევეშეიძლებაშეეხოსსხვასფეროებს,როგორიცაავაჭ-
რობა,საწარმოთარესტრუქტურიზაციადაბიზნეს-გარემო,ფინანსურიანსასამართლოსისტემის
რეფორმა.ესპირობებიჩამოთვლილიაურთიერთგაგებისმემორანდუმში,რომელიცფორმდება
ევროკავშირსადაბენეფიციარქვეყანასშორის.

მაკრო-ფინანსურიდახმარებისმიმღებიქვეყნებისსია:ალბანეთი,ბოსნია-ჰერცოგოვინა,საქარ-
თველო,იორდანია,მოლდოვა,მონტენეგრო,ჩრდილოეთმაკედონია,ტუნისი,უკრაინა,კოსოვო.

საქართველომ2007წელსშემდეგმაკრო-ფინანსურიდახმარებაოთხჯერმიიღო:

MFAI(2009-2010)MFAII(2015-2017)10,11

2008წლისოქტომბერში,ბრიუსელშიგამართულდონორთაკონფერენციაზეევროკავშირმასა-
ქართველოსთვისორიმაკრო-ფინანსურიდახმარებისგაწევისშესახებაიღოვალდებულება.თი-
თოეულიინციატივისოდენობა46მილიონევროსუტოლდებოდა. პირველიდახამარება,რომე-
ლიც2009-2010წლებშიგანხორციელდა,სრულადგრანტებისსახითგაიცა,ხოლო2015-2017მიღე-
ბულიმეორედახმარების(46მილიონიევრო)50%გრანტების,ხოლო50%კი–სესხისსახით.

MFAIII12,13

2017წელსევროკომისიისინიციატივით,საქართველოსეკონომიკურიწნეხისშესამსუბუქებლად,
შეიქმნამაკროფინანსურიდახმარების(MFA)პროგრამა,რომლისფარგლებშიცსაქართველო45
მილიონევროსდახმარებასმიიღებდა.ინიციატივისფარგლებში,10მილიონიევროგრანტების,
ხოლო35მილიონიევროვალისსახითგაიცა.აღსანიშნავია,რომშეთავაზებულიMFAპროგრამა,
2008წლისომისშემდეგ,საქართველოსთვისმესამეფინანსურდახმარებასწარმოადგენდა.

დახმარებისპაკეტისგათვალისწინებულითანხისპირველიტრანში,20მილიონიევროსოდენ-
ობით,ქვეყანამ2018წლისდეკემბერშიმიიღო.ხოლომეორეტრანში,რომელიც25მილიონევ-
როსუტოლდებოდა,2020წლისნოემბერში.

COVID-19პანდემიისსაპასუხოMFA14

2020წლის22აპრილსევროკომისიამ,მეზობელიპარტნიორებისხელშეწყობისმიზნით,მიიღო3
მილიარდიევროსდახმარებისპაკეტისინიციატივა,რომელიცკოვიდ-პანდემიისშედეგადგამოწ-
ვეულიეკონომიკურიწნეხისშემცირებასისახავდამიზნად.ინიციატივისშედეგად,2020წლისნოემ-
ბერში,საქართველოსგამოეყო150მილიონიევროსოდენობისდახმარება,რომელიცორ75მი-
ლიონიანტრანშადუნდამიგვეღო,თუმცამეორეტრანშისმისაღებადაუცილებელიიყომემორან-
10DecisionoftheEuropeanParliamentandoftheCouncil,EuropeanCommission,2011
11MemorandumofUnderstanding,EuropeanCommission,2014
12MemorandumofUnderstanding,EuropeanCommission,2018
13DecisionoftheEuropeanParliamentandoftheCouncil,EuropeanCommission,2018
14DecisionoftheEuropeanParliamentandoftheCouncil,EuropeanCommission,2020
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დუმისპირობებისშესრულება.15მემორანდუმისშედეგად,შეთანხმებულიპირობებიმოიაზრებდა
რეფორმებს საჯარო ფინანსების მენეჯმენტში, სექტორულ რეფორმებს ენერგეტიკის სექტორში
დაარამხოლოდ.თუმცა,ყველაზემნიშვნელოვანდაფუნდამენტურცვლილებებსსასამართლო
სისტემაშიგულისხომბდა.2017-2019წელსდაწყებულირეფორმებისკეთილსინდისიერადდაბო-
ლომდეუნდაგატარებულიყო16დასანამრეფორმებისრულადარგატარდებოდა,საქართველოს
ხელისუფლებასუზენაესისასამართლოსახალიმოსამართლეებისდანიშვნისგანთავიუნდაშეეკ-
ავებინა.მეომრანდუსმისშეთანხმებისდარღვევაავტომატურადნიშნავდა,რომსაქართველოარ
იქნებოდაუფლებამოსილიმიეღოდახმარებისმეორეტრანში.

ევროკავშირისსამეზობლოპოლიტიკის
ინსტრუმენტი(ENI)

საქართველოსმიერევროკავშირიდანმიღებულიდახმარებამხოლოდMFA-ითარშემოიფარ-
გლება.ევროკავშირისსამეზობლოპოლიტიკისინსტრუმენტი (ENI)წარმოადგენსყველაზემნიშ-
ვნელოვანპლატფორმას,რომლისსაშუალებითაცსაქართველოყოველწლიურადმრავალმილი-
ონიანდახმარებას(გრანტს)იღებსევროკავშირისგან.

ევროკავშირისძირითადიპრიორიტეტებისაქართველოსთანთანამშრომლობაშიჩამოყალიბე-
ბულიაერთიანიმხარდაჭერისფარგლებში(SingleSupportFramework),რომელშიცგანსაზღვრულია
სამიცენტრალურისექტორულისფერო:

• სახელმწიფომართვისრეფორმა
• სოფლისმეურნეობისდასოფლისრეგიონებისგანვითარება
• იუსტიციისსექტორისრეფორმა.

საქართველოსთვისგამოყოფილიგრანტებისმოცულობაENI-ისპროგრამისფარგლებში(მილიონიევრო)საქართველოსთვისგამოყოფილიგრანტებისმოცულობაENI-ისპროგრამისფარგლებში(მილიონიევრო)1717

15 MemorandumofUnderstanding,EuropeanCommission,2020
16შეთანხმებიდან:5.Toincreasetheindependence,accountabilityandqualityofthejudicialsystem,thეGeorgianauthoritieswill, in linewithtwopackagesof
judicialreformsadoptedin2017and2019:a)furtherenhancetransparencyandmerit-basedselectionsintheappointmentofjudgestofirstinstanceandappeal
courts,notablybypublishingwrittenjustificationsforappointmentsofjudgeswithreferencetointegrityandcompetencecriteria;b)submittotheParliamentdraft
legislationon theappointments to theSupremeCourt in linewith the relatedVeniceCommissionopinionNo. 949/2019of 24 June2019, notably as concerns
thestaggeredapproachtoappointments,openvotingintheHighCouncilofJustice,andtheneedforthelattertojustifythenominations;c)refrainfrommaking
appointmentstotheSupremeCourtunderexistingrules;d)adoptthelegislationimplementingtherulingoftheConstitutionalCourtofGeorgiafromJune2019by
settingrulesforthepublicationofjudicialdecisions.
17NeighbourhoodPolicyandEnlargementNegotiations,EuropeanCommission
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Erasmus+
2015წლიდან,Erasmus+პროგრამისმეშვეობითსაქართველოს6509სტუდენტმადააკადემიურ-

მა პერსონალმა სწავლა ევროკავშირის ქვეყნებში გააგრძელა. პროგრამისფარგლებში, საქარ-
თველოში შემოსულსტუდენტთადა აკადემიური პერსონალისრაოდენობა 3859-ს გაუტოლდა18.
ბოლოხუთიწლისგანმავლობაში,საქართველოწარმატებულიქვეყნებისპირველათეულშიინარ-
ჩუნებსპოზიციას,2020წლისმონაცემებითკისაქართველოპროგრამაშიმონაწილე141ქვეყანას
შორისმეექვსეადგილსიკავებს.

Erasmus+ გაცვლითი პროგრამისფარგლებში, საქართველოს 37 უმაღლესი საგანმანათლებ-
ლოდაწესებულება ევროპის 33 ქვეყნის უნივერსიტეტთანთანამშრომლობს. 2020 წელს 2888-მა
ქართველმასტუდენტმამოიპოვაევროკავშირისქვეყნებშისწავლისდაფინანსება19.

Horizon2020,EU4Business
ჰორიზონტი2020არისევროკავშირისკვლევისადაინოვაციისუმსხვილესიპროგრამა,80მი-

ლიარდიევროსბიუჯეტით,რომელიცგრანტებისსახითმხარსუჭერსსამეცნიეროთუკვლევითაღ-
მოჩენებს,გამოგონებებს,ინოვაციებსადასაუკეთესოიდეებს.ესარისმსოფლიოშიმოქმედიყვე-
ლაზეფართომულტინაციონალურიპროგრამაკვლევისადაინოვაციისსფეროში.მკვლევარებს,
უნივერსიტეტებს, კვლევით ორგანიზაციებს, კომპანიებსა თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს
მთელიმსოფლიოსმასშტაბითშესაძლებლობააქვთგააკეთონგანაცხადიდაჩაერთონსამუშაო
პროგრამისაქტივობებში.პროგრამაემსახურებასაქართველოსკვლევისადაინოვაციებისსექტო-
რისგაძლიერებისხელშწყობას.

მცირედასაშუალობიზნესებისდახმარებისმიზნით,EU4Businessინიციატივისფარგლებში,ევ-
როკავშირი2009წლიდანეხმარება63000-ზემეტმიკროდასაშუალომეწარმეს.საერთოჯამში,
ევროპისერთ-ერთიყველაზემსხვილიდაფინანსებისპროგრამისფარგლებშიქართველიმეწარ-
მეებისთვის130მილიონისოდენობისსესხიიყოხელმისაწვდომი.

ENPARD-ისფარგლებშიევროკავშირიფინანსურადდატექნიკურადდაეხმარა1600-მდეკოოპ-
ერატივს.

ევროკავშირიდასაქართველოსბიუჯეტი
საქართველოსბიუჯეტისშემოსავლებისდაახლოებით5%პროცენტსსაერთაშორისოორგნაიზ-

აციებისდადონორებისგრანტებიავსებს.მათშორისევროკავშირიარისყველაზემნიშვნელოვანი
დონორისაქართველოსბიუჯეტისთვის.უკანასკნელი5წლისგანმავლობაში,საქართველოსბი-
უჯეტშიშესულიგრანტებისდაახლოებით40%სწორედევროკავშირიდანმოდის.ესმაჩვენებელი
ბოლოწლებშიკიდევუფრომზარდიადა2020წლისბიუჯეტშიგრანტების60%წყაროევროკავშირი
იყო.პროგნოზისმიხედვით,2021წლისბიუჯეტშიამმაჩვენებელმა48%უნდაშეადგინოს.

18Erasmus+PartnershipsbyprogrammesandHEIs,2015-2020
19Erasmus+PartnershipsbyprogrammesandHEIs,InternationalCreditMobility,2015-2020
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საქართველოსსახელმწიფობიუჯეტისგრანტებშიევროკავშირისგრანტებისწილისაქართველოსსახელმწიფობიუჯეტისგრანტებშიევროკავშირისგრანტებისწილი2020

დასკვნა
საქართველოს ხელისუფლების მიერ აქამდე ოფიციალურად გაცხადებული „მკაფიოდ 
პროევროპული“ საგარეო პოლიტიკური კურსის გათვალისწინებით, რომელიც ევროკავშირის 
ინსტიტუტებთან თანმიმდევრულ დაახლოებასთან ერთად ქართული კანონმდებლობის 
ევროპულთან მაქსიმალურ სინქრონიზაციას გულისხმობს და უმოკლეს პერიოდში საქართველოს 
ევროკავშირში გაწევრიანება უნდა უზრუნველყოს, საგანგაშოა გადაწყვეტილება ევროკავშირის 
მაკრო-ფინანსურ დახმარებაზე უარის თქმის შესახებ. ცხადია, ეს ვერანაირად ვერ აღიქმება 
მხოლოდ ფინანსური დახმარებისგან თავის არიდებად და შესაძლოა ცალსახად განვიხილოთ, 
როგორც მმართველი გუნდის მკაფიო პოლიტიკური გზავნილი, რომელიც მნიშვნელოვან 
საფრთხეს უქმნის საქართველოს ევროპულ ოჯახში დაბრუნებასა და თითოეული ჩვენგანის 
ევროატლანტიკურ მომავალს.

20სახელმწიფობიუჯეტი,საქართველოსფინანსთასამინისტრო
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