
2017-ci ildə Gürcüstan-Aİ ticarət dövriyyəsi 3 359.4  milyon ABŞ 
dolları təşkil edib. Bu, ötən ilin müvafiq göstəricisindən 17.7 faizlə 
artıqdır.  Gürcüstandan  Aİ bazarına satış üçün yalnız bir neçə növ 
meyvə razılaşdırılıb fikri geniş yayılıb.  Əslində faktlar bizə başqa 
öhdəliklər göstərir. 2018-ci ilin ilk 6 ayının verimişlərinə əsasən, 
Kənd təsərrüfatı məhsullarının Avropa İttifaqına ixracatı 31%-lə 
(18.1 mln ABŞ dolları ilə) artmış və 76.6 ABŞ dolları təşkil etdi.  
Sənaye istehsalının ixracatı isə 19%-lə artaraq (46.9 mln ABŞ dolları 
ilə) 291.2 mln ABŞ dolları təşkil etdi.  

Spirtli içkilər, mineral sular, şərab, qoz-fındıq və meyvə povidlosu 
ilə birlikdə Gürcüstan  mis filizləri və konsentratları, azot gübrələri, 
ferroalloys, xam neft və s. məhsulları satmağa başlayıb. Bununla 
yanaşı bilməliyik ki, Gürcüstana Avropa İttifaqı bazarı üçün heyvan 
mənşəli qida, bal, Qara dəniz balığı və dəniz məhsullarını ixrac 
etmək hüququ verilir. 

Dərin və Hərtərəfli Azad Ticarət Məkanını (DCFTA) effektli şəkildə 
mənimsədikdən sonra ixracatımızın həm kənd təsərrüfatı, həm də 
sənaye istiqamətində artması çox əhəmiyyətlidir 

Gürcüstanla Avropa İttifaqı arasında ticarət əlaqələri digər 
ölkələrlə ticarət dövriyyəsinə təsir göstərmir. Gürcüstanın ticarət 
tərəfdaşlarına prioritet vermək üçün, hər hansı bir mərhələdə, 
Assosiasiyalaşdırma müqaviləsi və yaxud digər əməkdaşlıq 
formatları nəzərə alınmır. Bundan əlavə, demək olar ki, Avropaya 
inteqrasiya prosesində planlaşdırılmış və davam edən islahatlar 
Gürcüstanda istehsal olunan məhsulların keyfiyyətini daha da 
yüksəldəcəkdir. Bütün bunlar ölkəyə yüksək gəlir əldə etməyə 
kömək edəcək və müxtəlif ticarət tərəfdaşları ilə münasibətləri 
dərinləşdirəcək, o cümlədən, Çin dövləti ilə münasibətləri 
dərinləşdirməyə kömək edəcək.

Avropa İttifaqının genişlənmə prosesinə guya illər əvvəl son 
qoyulmuşdur məsələsi yalandır. Bunun yalan olmasına Avropa 
Komissiyası tərəfindən Avropa İttifaqına Qərbi Balkan regionu 
ölkələrinin qəbulu olunması barədə  2018-ci ilin fevralın 6-da dərc 
etdiyi strategiya da dəlalət edir.  Yeni strategiya Balkan ölkələrinə 
Avropa İttifaqına üzv olmaq üçün real perspektivlər təklif edir və 
onların Avropa İttifaqına üzv olmaq tarixinin 2025-ci il olduğunu 
göstərmişdir.  Bir halda ki,  bu mərhələdə  Qərbi Balkanların dörd 
dövləti (Albaniya, Keçmiş Yuqoslaviya Respublikası Makedoniya, 
Monteneqro, Serbiya) bu kimi fürsətdən istifadə edə bilir, demək ki, 
Avropa İttifaqı genişlənmir mifi puç olur. Qeyd etmək lazımdır ki 5 
il bundan əvvəl Xorvatiya da qoşuldu. 

Avropa İttifaqının genişlənməsi prosesinin nəinki bitməsi, hətaa 
aktiv fazaya daxil olması barədə Avropa İttifaqının yüksək 
nümayəndələri dəfələrlə vurğulayıblar.   

Beləliklə, Avropa İttifaqına üzv olmaq üçün ikitərəfli 
münasbətlərdən aldığımız imkanlardan  maksimum istifadə 
etməliyik, iqtisadiyyatımızı inkişaf etdirmək üçün islahatlar 
keçirək.
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* Cenevrə beynəlxalq danışıqları Rusiya və Gürcüstan arasındakı yeganə 
formatdır. Bu formatda beynəlxalq aktorların iştirakı ilə  (Avropa İttifaqı 
BMT, ATƏ T –həmsədrlər, ABŞ - iştirakçı) Rusiya və  Gürcüstan münaqişə   
və  atəşkəs razılaşmasının icrası ilə  bağlı məsələləri müzakirə edirlər. Format 
Rusiya və  Gürcüstan arasında 2008-ci ilin avqustun 12-də Avropa İttifaqının 
vasitəçiliyi ilə atəşkəs razılaşmasının əsasında yaradılmışdır.

Aİ öz siyasətində Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün  beynəlxalq 
səviyyədə tanınmış  sərhədlərinin dəstəyinə sadiqdir. Aİ, eyni 
zamanda,  Abxaziya və Cənubi Osetiya separatçı regionlarında 
uzunmüddətli münaqişənin həll prosesinin tənzimlənməsinə dəstək 
olur. 2008-ci ildən Avropa Birliyi Monitorinq Missiyası inzibati 
sərhədinə yaxın yerdə fəaliyyət götərir. Münaqişənin uzunmüddətli 
həlli prosesində Avropa İttifaqının xüsusi dəstəyinə və bu işə cəlb 
olunmasına, işə saldığı bir sıra alətləri və formatları dəlalət edir.  
Daha konkret olaraq: 

 Avropa İttifaqı Gürcüstanda böhran məsələləri üzrə xüsusi nü-
mayəndə təyin etdi. Onun vəzifəsi münaqişənin sülh yolu ilə 
həllində Avropa İttifaqının iştirakına imkan yaratmaqdır. 
  Avropa İttifaqı Cenevrənin beynəlxalq danışıqlarının* 
həmsədridir.
 Avropa İttifaqının Gürcüstanda müşahidəçilər missiyası var 
(European Union Monitoring Mission), onun mandatı bütün 
Gürcüstan ərazilərinə şamil olunur və 2008-ci ilin avqust 
atəşkəsini yerinə yetirmək üzərində monitorinqi həyata 
keçirməyi nəzərdə tutu. Rusiyanın missiyanın işğal altındakı 
ərazilərə daxil olmasını məhdudşaldırmasına baxmayaraq, 
Avropa İttifaqının Müşahidəçilər Missiyası, yenə də,, vəziyyətin 
gərginləşməsinin prevensiyası və  stabilliyi təmin etmək işində  
əvəzsizdir.   

Avropa İttifaqının tanımamaq və məşğulluq siyasəti münaqişənin 
uzunmüddətli həllinə  dəstək olmaq məqsədi ilə həyata keçirilir, 
hansı ki, bir tərəfdən Gürcüstanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü 
beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərd içərisində  və  ikinci 
tərəfdən də, müharibə və işğalçılıq xətti ilə  parçalanmış ictimaiyyət 
arasında  məşğulluğun və  etimadın bərpasına dəstək verməyi 
nəzərdə tutur. Bununla belə, Avropa İttifaqı parçalanmış və ikiyə 
bölünmüş ictimaiyyət arasında barışığın, xalqlararası əlaqələrin və 
münasibətlərə dəstək vermək işində ən iri kontributordur.  
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Ailə dəyərləri önun üzvlərinin bir-birilərinə hörmət bəsləməsini 
və möhkəmlənməsini nəzərdə tutur.  Bir çox hallarda guya 
Avropa İttifaqının üzvü dövlətləri üçün ailə məfhumunun  yad 
olması  və həmin dövlətlərdə boşanma sayının xüsusilə çox 
olması barədə yanlış fikirlər yayılır. Müqayisə üçün, Rusiya 
Federasiyasında ikinci və üçüncü nikahların faiz göstəricisi 
İtaliya, Litva, Almaniya, Bolqarıstan, Latviya və s. ölkələrdən 
fərqli olaraq daha yüksəkdir  (52%).

Aİ üzv dövlətləri ailə zorakılığı və sarsıntılara qarşı siyasətə 
xüsusi diqqət yetirirlər. 2016-ci ildə ailə daxilində zorakılığa 
qarşı proqram çərçivəsində Gürcüstan Avropa Birliyindən yüz 
minlərlə avro miqdarında maliyyə dəstəyi almışdır. 

Qeyd edək ki, Aİ  eyni cinsdən olan şəxslərin nikahların 
qanuniləşdirilməsini heç bir ölkədən, o cümlədən, Gürcüstandan 
da tələb etmir (nə yazılı, nə də şifahi surətdə). Eyni cinsdən olan 
izdivacları qanuniləşdirən bəzi Aİ dövlətləri bunu öz əhalilərinin 
xüsusi baxışlarından irəli gələrək ediblər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bəzi  Aİ üzv dövlətlərində, məsələn, 
Polşada, Litvada, Latviyada, Slovakiyada və Bolqarıstanda  eyni 
cinsdən olan insanların nikahı qadağan elan olunmuş  və hətta, 
onların hər hansı şəkildə münasibətdə olmaları üçün baza 
yaradılmamışdır. Misal üçün, XorvatiyaKonstitusiyasında nikah 
qadın və kişinin birgə olması kimi müəyyənləşdirilmişdir.

Aİ-yə üzv olan bu ölkələr-Yunanıstan, Kipr, Rumıniya, 
Bolqarıstandır provoslav xristian aləmi üçün əhəmiyyətli ölkələrdir 
(40 milyon nəfər). Həmçinin Avropa İttifaqı üzvlüyünə namizəd 
olan  Serbiyanın əhalisinin əksəriyyəti də provoslavdır. Beləliklə, 
nə  Avropa İttifaqına üzv olan ölkələrin, nə də Avropa İttifaqına 
üzv olmağa namizəd olan dövlətlərin pravoslav kilsələri və 
əhalisinə, bununla, heç bir təhlükə yaranmamışdır.  Əgər biz Aİ üzv 
dövlətlərdə dinə inananların statistikasına baxsaq, burada maraqlı 
faktlarla üzləşərik. Məsələn, Polşan əhalisinin 87% -i Kilsəyə fəal 
şəkildə inam bəslədiklərini vurğulayır.

Avropa İttifaqı hər bir insanın azadlığına hörmət bəsləyir və 
qayğı göstərir. Aİ ölkələrində kilsə və dövlət münasibətləri milli 
qanunvericiliklə tənzimlənir, həmçinin, ölkələrə görə, kilsənin 
ictimai  həyatındakı rolu da bir-birindən fərqlidir. 

Aİ Gürcüstanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərini, 
Tsxinvali və Abxaziya bölgələrini nəzərə almaqla dəstəkləyir və bu 
məsələ yenidən baxılmağa məruz qala bilməz.   Hüquqi cəhətdən 
Avropa İttifaqına üzvlük Abxaziya və Tsxinvali bölgələri (hazırda 
işğal altındadırlar) ilə birlikdə, Gürcüstanın beynəlxalq səviyyədə 
tanınmış sərhədləri daxilində baş tutacaqdır.

NATO və Avropa İttifaqına üzv olduğunda bəzi ölkələrin də ərazi 
və sərhədlərlə bağlı problemləri vardı. 2004-cü ildə Aİ-na üzv olan 
Kipri misal gətirə bilərik. Avropa İttifaqına inteqrasiyasının heç bir 
mərhələsində Kiprin mövcud münaqişəsi onun suverenliyini və 
ərazi bütövlüyü heç vaxt sual işarəsi altına almamışdır. 

Təhsil Gürcüstan-Aİ çoxtərəfli əlaqələrinin ən vacib 
istiqamətlərindən biridir. 1992-ci ildən etibarən Avropa İttifaqı 
tərəfindən həyata keçirilən proqramlar Gürcüstanda təhsilin bütün 
pillələrini gücləndirməyi və təhsil sahəsinin, demək olar ki, hər bir 
aspektini əhatə edir: məktəbəqədərki, orta və ali təhsili.

Təhsil sahəsində özünün müddəti, genişmiqyaslı olması və 
nailiyyətləri ilə  Gürcüstan-Avropa İttifaqı arasındakı əməkdaşlığın 
ən gözəl nümunəsi Erasmus + (Erasmus pilus) proqramıdır. 

Hazırda Erasmus layihələrində Gürcüstanın 39 universiteti iştirak 
edir və bu təhsil ocaqlarında 100-dən çox layihə həyata keçirildi. 
Proqram çərçivəsində laboratoriyalar və kitabxanalar təchiz olundu, 
vəsaitlər tərcümə olunaraq dərc edildi,  300-dən çox konfrans təşkil 
edildi.

Gürcüstan Erasmus proqramları mübadiləsi baxımından ən uğurlu 
ölkələrdən biridir. 2018-ci ilin verilmişlərinə görə Gürcüstan 2000 
tələbə ilə, proqramda iştirak edən 131 ölkə arasında birinci onluqda 
altıncı yeri tutur.

Gürcüstanda Aİ təhsil proqramlarına qoşulma həmişə şəffaf 
bir proses olub və Gürcüstan universitetinin istənilən tələbəsi,   
universitetin və proqramın elan formasını təmin etdiyi təqdirdə, 
iştirak edə bilər. 

Assosiasiyalaşdırılma müqaviləsi bağlanmamışdan da əvvəl, Avropa 
İttifaqında istehsal olunan məhsullar öz yüksək keyfiyyətlərindən 
irəli gələrək, habelə, ərzaq təhlükəsizliyi standartlarına cavab 
verdiyi üçün, Gürcüstan bazarına sərbəst daxil olurdu. 2014-ci ildən 
etibarən Assosiasiyalaşdırılma müqaviləsi gürcü sahibkarlarına 
tədricən Aİ standartlarına keçid almalarına imkan verir. Bu 
isə Gürcüstanın istehsal etdiyi məhsulların yüksək keyfiyyətdə 
olacağını və nəinki Gürcüstan bazarında, hətta, Avropa və digər 
beynəlxalq bazarlarda da (ABŞ, Çin, Rusiya) rəqabət qabiliyyətli 
olacağını nəzərdə tutur.

Qeyd olunan standartlara nail olmaq üçün gürcü sahibkarlarına 
müəyyən bir vaxt verildiyi də nəzərə alınmalıdır. Bunsa görə, 
Avropa İttifaqı Gürcüstana, istehsal etdiyi məhsulların keyfiyyətini 
yüksəltmək, malı çatdırmanın stabilliyini əldə etmək və  rəqabət 
məkanı yaratmaq üçün, maliyyə dəstəyi verir.   

Dərin və Hərtərəfli Azad Ticarət Məkanı (DCFTA) Aİ ilə 
bağlanmış Assosiasiyalaşdırılmış müqavilənin ən vacib 
hissəsindən biridir və müqavilə qüvvəyə mindikdən sonra, Aİ 
bazarına 2012-ci il ilə müqayisədə, ixracatın payı 83% artaraq, 
460 milyon dollara çatıb.

Tarixi boyu Gürcüstanın xarici siyasəti və siyasi seçimi, 
həmişə, Qərb dünyasına can atmaqdan ibarət olub. Ölkəmizin 
tolerantlığını, ictimaiyyətinin bütün fərdlərinin azadlığını, 
ədalətini və ailə hörmətini özündə ehtiva edən xristianlıq 
dəyərləri -  Gürcüstan əhalisinin Qərbyönümlü canatmalarına 
münbit zəmin yaratmışdır. Avropa İttifaqı da məhz xristianlığın 
əsaslarına və əxlaqına söykənərək,  müxtəliflik və azadlıq ideyası 
üzərində birləşir.

Aİ aşağıdakı əsas dəyərlərə əsaslandığını bəyan etmişdir: insan 
ləyaqətinə və hüquqlarına hörmət, azadlıqlar, demokratik 
idarəetmə, bərabərlik və qanunun aliliyi. Bizim konstitusiyamıza 
baxsanız, konstitusiyamızın  yuxarıdakı dəyərləri birbaşa təkrar 
etdiyini görərsiniz. Lakin, Konstitusiyasız da, Gürcüstana ləyaqət 
və azadlıq, eyni zamanda demokratik idarəetmə və bərabərliyi 
təkmilləşdirmə ideyası əzəldən  xasdır.
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