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შესავალი
ევროკავშირის პოლიტიკის ერთ-ერთ ძირეულ პრინციპს ე.წ. წახალისების პოლიტიკა წარმოად
გენს, რომელიც პარტნიორი და წევრი ქვეყნების მიერ დასახული მიზნების და ამოცანების შესრუ
ლებასთან არის დაკავშირებული. ხშირ შემთხვევაში, წახალისების პოლიტიკის ფარგლებში ევრო
კავშირის მიერ გაცემული ფინანსური დახმარება სწორედ დაახლოების პროცესების ხელშეწყო
ბისთვის გამოიყენება.
უკანასკნელ დღეებში, მთავრობის განცხადებით, საქართველომ უარი თქვა ევროკავშირის 75
მილიონევროიანდახმარებაზე,რომლისმიღებისწინაპირობაცსასამართლოსისტემისრეფორმისგანხორციელებადა19აპრილისშეთანხმებისპირობებისშესრულებაიყო.მთავრობისმიერ
მიღებულიგადაწყვეტილებისსაფუძველს,პრემიერმინისტრისგანცხადებით,საგარეოვალისშემცირებაწარმოადგენდა.
საქართველოსმთავრობისგადაწყვეტილებისსაპასუხოდ,ევროკავშირმაგანაცხადა,რომსაქართველომარშეასრულამაკროფინანსურიდახმარებისმიღებისშეთანხმებაშიგათვალისწინებულიმოთხოვნები–გაეზარდაქვეყნისსასამართლოსისტემისდამოუკიდებლობა,ანგარიშვალდებულებადახარისხი.ამასთანავე,საქართველოსმთავრობამვერშეძლოგანეხორციელებინა
უზენაესისასამართლოსმოსამართლეთაშერჩევავენეციისკომისიისრეკომენდაციებთანსრული
შესაბამისობით. აქედან გამომდინარე,ცხადიგახდა,რომამდახმარებასქვეყანა,საქართველოს
ხელისუფლებისსურვილისმიუხედავად,ვერმიიღებდა.

საქართველოდაევროკავშირი
საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობა 1992 წლიდან იწყება. პარტნიორობისა და თა
ნამშრომლობის შესახებ შეთანხმებით (Partnership and Cooperation Agreement – PCA)1 პირველად
გაცხადდა ორმხრივი ინტერესი საქართველოსა და ევროკავშირს შორის თანამშრომლობის შე
სახებ, რომელსაც 1996 წელს მოეწერა ხელი. ეს ხელშეკრულება 1999 წელს შევიდა ძალაში. მას
შემდეგ საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობები ეტაპობრივად ვითარდებოდა, ამ ურ
თიერთობების საბოლოო მიზანს საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოება და სამომავლო ინ
ტეგრაცია წარმოადგენდა. დაახლოების გზაზე საქართველო – ევროკავშირის ურთიერთობებმა
მნიშვნელოვანი საფეხურები გაიარა: ასოცირების შეთანხმება, რომლის უმნიშვნელოვანეს ნაწილ
საც საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის
შესახებ შეთანხმება (DCFTA) წარმოადგენს და სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შესახებ შეთან
ხმება.
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმება (AA) 2014 წელს გა
ფორმდა და ხელშეკრულება ძალაში 2016 წლის 1 ივლისს შევიდა. ასოცირების შესახებ შეთან
ხმება წარმოადგენს საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოების სამოქმედო გეგმას, რომელიც
ქვეყნის პოლიტიკური, სოციალური და ეკონომიკური ცხოვრების ყველა სფეროს მოიცავს და ითვა
ლისწინებს ქვეყნის ევროკავშირთან დაახლოების ყველა მნიშვნელოვან მექანიზმს2.
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის
შესახებ შეთანხმება (DCFTA) 2014 წლის 1 სექტემბრიდან ამოქმედდა3, რომელიც საქართველოს
ოთხი კომპონენტიდან სამის – საქონლის, მომსახურებისა და კაპიტალის თავისუფალი გადაადგი
ლების შესაძლებლობას აძლევს4. აღსანიშნავია, რომ შეთანხმება საქართველოს ევროკავშირთან
ეკონომიკური ინტეგრაციის მნიშვნელოვან მექანიზმს წარმოადგენს. მისი მეშვეობით კი საქართვე
ლოსთვის ხელმისაწვდომი გახდა ევროპის შიდა ბაზარი.
Partnership and Cooperation Agreement, 22 April, 1992. MFA
TheAssociationAgreement ,GeorgiaandTheEUInformationCenter
3
FreeTradewiththeEUAgreement
4
ევროკავშირთანღრმადაყოვლისმომცველითავისუფალისავაჭროსივრცისშესახებშეთანხმება
1

2

3

Visa Free Travel Guide, Ministry of Foreign Affairs of Georgia
European Neighbourhood Policy And Enlargement Negotiations – Georgia
7
Programming of the European Neighbourhood Instrument (ENI) – Single Support Framework for EU support to Georgia (2017-2020)
8
Georgia and the EU, Delegation of the European Union to Georgia, 2018
9
Macro-Financial Assistance (MFA) to non-EU partner countries, European Commission
5
6
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სოციალური განვითარების ხელშეწყობის ინსტრუმენტს.
MFA-ს მინიჭების წინაპირობაა ადამიანის უფლებებისა და ეფექტური დემოკრატიული მექანიზმე
ბის პატივისცემა, მათ შორის მრავალპარტიული საპარლამენტო სისტემა და კანონის უზენაესობა.
მაკრო-ფინანსური დახმარების თანხები გამოიყოფა ტრანშებად, რომლებიც მკაცრად არის დაკავ
შირებული იმ პირობების შესრულებასთან, რომლებიც მიზნად ისახავს მაკროეკონომიკური და ფი
ნანსური სტაბილურობის განმტკიცებას. ეს პირობები მიმართულია საჯარო ფინანსების მენეჯმენ
ტზე და ფისკალური რეფორმაზე, მაგრამ ასევე შეიძლება შეეხოს სხვა სფეროებს, როგორიცაა ვაჭ
რობა, საწარმოთა რესტრუქტურიზაცია და ბიზნეს-გარემო, ფინანსური ან სასამართლო სისტემის
რეფორმა. ეს პირობები ჩამოთვლილია ურთიერთგაგების მემორანდუმში, რომელიც ფორმდება
ევროკავშირსა და ბენეფიციარ ქვეყანას შორის.
მაკრო-ფინანსური დახმარების მიმღები ქვეყნების სია: ალბანეთი, ბოსნია-ჰერცოგოვინა, საქარ
თველო, იორდანია, მოლდოვა, მონტენეგრო, ჩრდილოეთ მაკედონია, ტუნისი, უკრაინა, კოსოვო.
საქართველომ 2007 წელს შემდეგ მაკრო-ფინანსური დახმარება ოთხჯერ მიიღო:

MFA I (2009-2010) MFA II (2015-2017)10,11
2008 წლის ოქტომბერში, ბრიუსელში გამართულ დონორთა კონფერენციაზე ევროკავშირმა სა
ქართველოსთვის ორი მაკრო-ფინანსური დახმარების გაწევის შესახებ აიღო ვალდებულება. თი
თოეული ინციატივის ოდენობა 46 მილიონ ევროს უტოლდებოდა. პირველი დახამარება, რომე
ლიც 2009-2010 წლებში განხორციელდა, სრულად გრანტების სახით გაიცა, ხოლო 2015-2017 მიღე
ბული მეორე დახმარების (46 მილიონი ევრო) 50% გრანტების, ხოლო 50% კი – სესხის სახით.

MFA III12,13
2017 წელს ევროკომისიის ინიციატივით, საქართველოს ეკონომიკური წნეხის შესამსუბუქებლად,
შეიქმნა მაკროფინანსური დახმარების (MFA) პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც საქართველო 45
მილიონ ევროს დახმარებას მიიღებდა. ინიციატივის ფარგლებში, 10 მილიონი ევრო გრანტების,
ხოლო 35 მილიონი ევრო ვალის სახით გაიცა. აღსანიშნავია, რომ შეთავაზებული MFA პროგრამა,
2008 წლის ომის შემდეგ, საქართველოსთვის მესამე ფინანსურ დახმარებას წარმოადგენდა.
დახმარების პაკეტის გათვალისწინებული თანხის პირველი ტრანში, 20 მილიონი ევროს ოდენ
ობით, ქვეყანამ 2018 წლის დეკემბერში მიიღო. ხოლო მეორე ტრანში, რომელიც 25 მილიონ ევ
როს უტოლდებოდა, 2020 წლის ნოემბერში.

COVID-19 პანდემიის საპასუხო MFA14
2020 წლის 22 აპრილს ევროკომისიამ, მეზობელი პარტნიორების ხელშეწყობის მიზნით, მიიღო 3
მილიარდი ევროს დახმარების პაკეტის ინიციატივა, რომელიც კოვიდ-პანდემიის შედეგად გამოწ
ვეული ეკონომიკური წნეხის შემცირებას ისახავდა მიზნად. ინიციატივის შედეგად, 2020 წლის ნოემ
ბერში, საქართველოს გამოეყო 150 მილიონი ევროს ოდენობის დახმარება, რომელიც ორ 75 მი
ლიონიან ტრანშად უნდა მიგვეღო, თუმცა მეორე ტრანშის მისაღებად აუცილებელი იყო მემორან
Decision of the European Parliament and of the Council, European Commission, 2011
Memorandum of Understanding, European Commission, 2014
12
Memorandum of Understanding, European Commission, 2018
13
Decision of the European Parliament and of the Council, European Commission, 2018
14
Decision of the European Parliament and of the Council, European Commission, 2020
10
11

5

დუმის პირობების შესრულება.15 მემორანდუმის შედეგად, შეთანხმებული პირობები მოიაზრებდა
რეფორმებს საჯარო ფინანსების მენეჯმენტში, სექტორულ რეფორმებს ენერგეტიკის სექტორში
დაარამხოლოდ.თუმცა,ყველაზემნიშვნელოვანდაფუნდამენტურცვლილებებსსასამართლო
სისტემაშიგულისხომბდა.2017-2019წელსდაწყებულირეფორმებისკეთილსინდისიერადდაბოლომდეუნდაგატარებულიყო16დასანამრეფორმებისრულადარგატარდებოდა,საქართველოს
ხელისუფლებასუზენაესისასამართლოსახალიმოსამართლეებისდანიშვნისგანთავიუნდაშეეკავებინა.მეომრანდუსმისშეთანხმებისდარღვევაავტომატურადნიშნავდა,რომსაქართველოარ
იქნებოდაუფლებამოსილიმიეღოდახმარებისმეორეტრანში.

ევროკავშირისსამეზობლოპოლიტიკის
ინსტრუმენტი(ENI)
საქართველოსმიერევროკავშირიდანმიღებულიდახმარებამხოლოდMFA-ითარშემოიფარგლება. ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის ინსტრუმენტი (ENI) წარმოადგენს ყველაზე მნიშვნელოვანპლატფორმას,რომლისსაშუალებითაცსაქართველოყოველწლიურადმრავალმილიონიანდახმარებას(გრანტს)იღებსევროკავშირისგან.
ევროკავშირისძირითადიპრიორიტეტებისაქართველოსთანთანამშრომლობაშიჩამოყალიბებულიაერთიანიმხარდაჭერისფარგლებში(SingleSupportFramework),რომელშიცგანსაზღვრულია
სამიცენტრალურისექტორულისფერო:
• სახელმწიფომართვისრეფორმა
• სოფლისმეურნეობისდასოფლისრეგიონებისგანვითარება
• იუსტიციისსექტორისრეფორმა.
საქართველოსთვისგამოყოფილიგრანტებისმოცულობაENI-ისპროგრამისფარგლებში(მილიონიევრო)17

MemorandumofUnderstanding,EuropeanCommission,2020
შეთანხმებიდან:5.Toincreasetheindependence,accountabilityandqualityofthejudicialsystem,thეGeorgianauthoritieswill,inlinewithtwopackagesof
judicialreformsadoptedin2017and2019:a)furtherenhancetransparencyandmerit-basedselectionsintheappointmentofjudgestoﬁrstinstanceandappeal
courts,notablybypublishingwrittenjustiﬁcationsforappointmentsofjudgeswithreferencetointegrityandcompetencecriteria;b)submittotheParliamentdraft
legislation on the appointments to the Supreme Court in line with the related Venice Commission opinion No. 949/2019 of 24 June 2019, notably as concerns
thestaggeredapproachtoappointments,openvotingintheHighCouncilofJustice,andtheneedforthelattertojustifythenominations;c)refrainfrommaking
appointmentstotheSupremeCourtunderexistingrules;d)adoptthelegislationimplementingtherulingoftheConstitutionalCourtofGeorgiafromJune2019by
settingrulesforthepublicationofjudicialdecisions.
17
NeighbourhoodPolicyandEnlargementNegotiations,EuropeanCommission
15
16
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Erasmus+
2015 წლიდან, Erasmus+ პროგრამის მეშვეობით საქართველოს 6509 სტუდენტმა და აკადემიურ
მა პერსონალმა სწავლა ევროკავშირის ქვეყნებში გააგრძელა. პროგრამის ფარგლებში, საქარ
თველოში შემოსულ სტუდენტთა და აკადემიური პერსონალის რაოდენობა 3859-ს გაუტოლდა18.
ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში, საქართველო წარმატებული ქვეყნების პირველ ათეულში ინარ
ჩუნებს პოზიციას, 2020 წლის მონაცემებით კი საქართველო პროგრამაში მონაწილე 141 ქვეყანას
შორის მეექვსე ადგილს იკავებს.
Erasmus+ გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში, საქართველოს 37 უმაღლესი საგანმანათლებ
ლო დაწესებულება ევროპის 33 ქვეყნის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობს. 2020 წელს 2888-მა
ქართველმა სტუდენტმა მოიპოვა ევროკავშირის ქვეყნებში სწავლის დაფინანსება19.

Horizon 2020, EU4Business
ჰორიზონტი 2020 არის ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის უმსხვილესი პროგრამა, 80 მი
ლიარდი ევროს ბიუჯეტით, რომელიც გრანტების სახით მხარს უჭერს სამეცნიერო თუ კვლევით აღ
მოჩენებს, გამოგონებებს, ინოვაციებსა და საუკეთესო იდეებს. ეს არის მსოფლიოში მოქმედი ყვე
ლაზე ფართო მულტინაციონალური პროგრამა კვლევისა და ინოვაციის სფეროში. მკვლევარებს,
უნივერსიტეტებს, კვლევით ორგანიზაციებს, კომპანიებსა თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებს
მთელი მსოფლიოს მასშტაბით შესაძლებლობა აქვთ გააკეთონ განაცხადი და ჩაერთონ სამუშაო
პროგრამის აქტივობებში. პროგრამა ემსახურება საქართველოს კვლევისა და ინოვაციების სექტო
რის გაძლიერების ხელშწყობას.
მცირე და საშუალო ბიზნესების დახმარების მიზნით, EU4Business ინიციატივის ფარგლებში, ევ
როკავშირი 2009 წლიდან ეხმარება 63 000-ზე მეტ მიკრო და საშუალო მეწარმეს. საერთო ჯამში,
ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი დაფინანსების პროგრამის ფარგლებში ქართველი მეწარ
მეებისთვის 130 მილიონის ოდენობის სესხი იყო ხელმისაწვდომი.
ENPARD-ის ფარგლებში ევროკავშირი ფინანსურად და ტექნიკურად დაეხმარა 1600-მდე კოოპ
ერატივს.

ევროკავშირი და საქართველოს ბიუჯეტი
საქართველოს ბიუჯეტის შემოსავლების დაახლოებით 5% პროცენტს საერთაშორისო ორგნაიზ
აციების და დონორების გრანტები ავსებს. მათ შორის ევროკავშირი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი
დონორი საქართველოს ბიუჯეტისთვის. უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში, საქართველოს ბი
უჯეტში შესული გრანტების დაახლოებით 40% სწორედ ევროკავშირიდან მოდის. ეს მაჩვენებელი
ბოლო წლებში კიდევ უფრო მზარდია და 2020 წლის ბიუჯეტში გრანტების 60% წყარო ევროკავშირი
იყო. პროგნოზის მიხედვით, 2021 წლის ბიუჯეტში ამ მაჩვენებელმა 48% უნდა შეადგინოს.
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Erasmus+ Partnerships by programmes and HEIs, 2015-2020
Erasmus+ Partnerships by programmes and HEIs, International Credit Mobility, 2015-2020
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საქართველოსსახელმწიფობიუჯეტისგრანტებშიევროკავშირისგრანტებისწილი20

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.

სახელმწიფობიუჯეტი,საქართველოსფინანსთასამინისტრო
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