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თეორია
ქეთი ჯიჯეიშვილი
ქართული ნაციონალიზმის გამოწვევები: ზვიად გამსახურდიას
ეროვნული იდეა და საერთაშორისო კონტექსტი

სტატიაში ,,ქართული ნაციონალიზმის გამოწვევები (ზვიად
გამსახურდია)“
განხილულია
საქართველოს
პირველი
პრეზიდენტის როლი ქართული ეთნონაციონალისტური ენერგიის
აკუმულირებაში, მისი საბჭოური ნომენკლატურის წინააღმდეგ
წარმართვაში და პირველი ანტიკომუნისტური ხელისუფლების
შექმნაში; წარმოჩენილია ეროვნული იდეისა და დასავლური
პოლიტიკური
ღირებულებების
სინთეზის
საფუძველზე
დემოკრატიული პოლიტიკური სისტემის შექმნის მნიშვნელობა,
რომელმაც დაუშვა მრავალპარტიულობისა და თავისუფალი
არჩევნების შესაძლებლობა და მთლიანად შეცვალა ქართული
პოლიტიკური კულტურა; გაანალიზეს გამსახურდიას ეროვნული
კონცეფტის მთავარი გამოწვევების ლოკალური და გლობალური
კონტექსტები.
საკვანძო სიტყვები: ეთნიკური ნაციონალიზმი, ლიბერალურსამოქალაქო
ნაციონალიზმი,
ეროვნული
კონცეფცია,
ეთნონაციონალისტური ენერგია, საბჭოთა ნომენკლატურა,
ცივილიზაციის შეჯახება, პოლიტიკური დისკურსი.
ნაციონალიზმი ყველა ქვეყანაში ყოველთვის იყო და არის ის
მარადიული ფენომენი, რომელსაც იყენებდა და, ხშირ
შემთხვევაში, რომლითაც მანიპულირებდა ყველა დროის
ხელისუფლება. შესაბამისად, სამშობლოს სიყვარულითა და
ქვეყნის დამოუკიდებლობის სახელით აიხსნებოდა ხალხის
მზადყოფნა აეტანათ ყველა ის კატაკლიზმი, რომლებიც
ობიექტური მიზეზებითა თუ პოლიტიკოსების წყალობით
ატყდებოდათ თავს.
ნაციონალიზმის, ამ ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ცნების,
საყოველთაოდ აღიარებული განსაზღვრება არ არსებობს.
ვებსტერის ახალ ლექსიკონში ნაციონალიზმის ექვსი სხვადასხვა
განმარტებაა მოცემული: 1. ეროვნული ხასიათი, ეროვნულობა; 2.
ამა თუ იმ ხალხისათვის დამახასიათებელი კილო, ხასიათი,
5
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ნიშანი; 3. ეროვნული ინტერესებისადმი, ეროვნული ერთობისა და
ეროვნული დამოკიდებულებისადმი ერთგულება და მისი დაცვა;
4. საკუთარი ერისა და მისი პრინციპებისათვის თავდადება;
პატრიოტიზმი; 5. სოციალიზმის ფაზა, როცა ხდება მეურნეობის
დარგების და, პირველ რიგში, მრეწველობის ნაციონალიზაცია _
არსებითად იგივეა რაც კოლექტივიზმი; 6. დოქტრინა, რომელიც
ამტკიცებს ამა თუ იმ ერის განსაკუთრებულობას და თვლის მას
ღვთისაგან რჩეულ ხალხად [1].
ბუნებრივია, რომ ყველა ეს მნიშვნელობა თავისი გამოყენების
დიაპაზონით ტოლფასი არ არის. ყველაზე უფრო ხშირად
ნაციონალიზმის ცნება იხმარება იმ მნიშვნელობით, რომელსაც
ქართველები ვხმარობთ და რომელიც ზემოთ ჩამოთვლილი ექვსი
განმარტებიდან
მესამეა.
სწორედ
ასეა
განმარტებული
ნაციონალიზმი ინგლისური ენის განმარტებით ლექსიკონშიც.
ვაჟა-ფშაველა ამბობდა: `... ყველა ერს, რომელსაც მართლაც ერობა
ეთქმის, აქვს ისტორია, აქვს წარსული, აქვს საკუთარი ისტორიული
იდეალი ანუ ისტორიული ანდერძი... წარსული დროის სიკეთე.
ქველობა თუ გმირობა აღაფრთოვანებს, ასულდგმულებს, აწმყო
დროის ერს ამხნევებს და კარგის მერმისის მოპოვების წადილს
უჩენს გულში... დაღუპულია ის ერი, რომელსაც ისტორია არა აქვს,
რომელსაც ხატად წინ არ უდგას საკუთარი ისტორიის ანდერძი...~
[2.294].
მართლაც, წარსულში უნდა ვეძებოთ ის ძაფი, რომელიც სამი
ათას წელზე მეტი ხნის განმავლობაში უწყვეტი იყო და
რომელზედაც მძივივით არის ასხმული ჩვენი ისტორია. ის
პრინციპები, რასაც ფარნავაზი, ვახტანგ გორგასალი, ბაგრატ III,
დავით
აღმაშენებელი,
გიორგი
ბრწყინვალე
და
სხვა
მამულიშვილები იცავდნენ, მარტო ბიოგრაფიული ფაქტი კი არ
არის, არამედ ისტორიული იდეალია, რომელიც დღევანდელი და
მომავლის პოლიტიკოსების ზნეობრივი მაგალითი უნდა გახდეს.
მე-19 საუკუნეში ეროვნული სახელმწიფოებრიობის გაუქმებამ
უძნელესი ვითარება შეუქმნა ქართველი ერის ბუნებრივ
განვითარებას. ამ პროცესიდან თავის დასაღწევად ბევრი იღვაწეს
მე-19ს. ინტელექტუალებმა, განსაკუთრებით `სამოციანელებმა~ და
მათი გულმოდგინეობის მეოხებით მე-20 ს. დასაწყისში კვლავ
ისახება ერის მომავალი აღორძინების პერსპექტივა.
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`ნაციონალიზმი იგივეა, რაც თავდაცვის ინსტიქტი - წერდა
ნიკო ნიკოლაძე - ის დამახასიათებელია ყოველი ცოცხალი
ორგანიზმისათვის ისევე, როგორც სუნთქვა, სისხლის მიმოქცევა,
შიმშილი, ძილი და სხვ.~, `ნაციონალიზმის აღმოფხვრა
შეუძლებელია ისევე, როგორც შეუძლებელია წავშალოთ ფერი
თმისა,
თვალებისა,
კანისა~.
`ყოველ
ხალხს
თავისი
განსაკუთრებული ხასიათი და ზნე აქვს, რომ რუსს ვერავინ
გაანემეცებს, ქართველს ვერაფერი გაარუსებს ... როცა მოინდომებ,
რომ რუსმა ფრანცუზსავით იხტუნოს, ან ნემეცსავით იშრომოს, ან
ქართველმა რუსსავით გეყმოს, მაშინ ხიფათს შეეყრები, საქმეს
წაახდენ, ქვეყანას ავნებ. [ 3. 142-143].
მე-19 ს. 60-იან წლებში ი. ჭავჭავაძემ გადმოისროლა მოწოდება:
`ჩვენი თავი ჩვენადვე გვეყუდნეს~, რომელმაც განსაზღვრა ერის
საარსებო ორიენტირები. დაწყებული 1832 წ. შეთქმულებიდან
დისიდენტური
ეროვნული
მოძრაობით
დამთავრებული
ეროვნული იდეალები განაპირობებდა ქართველი ხალხის
პოლიტიკურ ორიენტაციებს საშინაო და საგარეო პოლიტიკის
სფეროებში,
მხოლოდ
მარქსისტულმა
იდეოლოგიამ
და
კომუნისტურმა მმართველობამ შეიტანა გარკვეული ცვლილებები
ეროვნულ მენტალიტეტში. 1897წ. ილიამ კიდევ
ერთი
წინასწარმეტყველური პროგნოზი გააკეთა, რომელზეც დააფუძნა
საქართველოს პირველმა პრეზიდენტმა თავისი კონცეფტი: `ჩვენ,
ქართველები, საჭირონი ვართ არა მხოლოდ ჩვენი თავისათვის,
არამედ სხვებისთვისაც~. მე ვფიქრობ, რომ ეს თეზა უნდა იყოს
საქართველოს პოლიტიკის ამოსავალი წერტილი. პროფ. გ.
გაჩეჩილაძე იგონებს: მეგობრების წრეში კითხვაზე _ რა არის
საქართველოს სულიერი და პოლიტიკური მისია? გამსახურდიას
პასუხი იყო: `მიუხედავად საქართველოს მიმართ ვერაგული
ქმედებისა,
როგორც
აბობოქრებულ
ოკეანეში
ორიენტირდაკარგულ ხომალდს დელფინი უჩვენებს გზას
ნავსადგურისაკენ, ისე საქართველოს მოუხდება გადარჩენის გზის
ჩვენება რუსეთისათვის~ [4. 65]. `ქართველები პარადოქსული
ხალხიაო - წერს გიორგი გაჩეჩილაძე - ცალი ხელით რომ
რუსეთისგან სასიკვდილო დარტყმის გამკლავებას ცდილობდნენ,
მეორე ხელით რუსეთის სასიკეთოდ გაღებულ ეროვნულ ენერგიას
ვერ შელევიან და იმის ცდაში არიან, როგორმე მაშველი რგოლი
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გადაუგდონ აზიაში კატასტროფისათვის განწირულ რუსეთს~ [4.
65].
თეორია დამონებული ერის სულიერი გამოღვიძების მისიის
შესახებ მე-20ს. ბოლოს იტვირთა დამოუკიდებელი საქართველოს
პირველმა პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდიამ. მისმა იდეებმა
გამოხატულება პოვეს მის მოძღვრებაში `საქართველოს სულიერი
მისიის შესახებ~, რომელიც ანთროპოსოფიური თვალსაზრისით
განიხილავს ერის ისტორიულ დანიშნულებას. ლინგვისტურეთნოლოგიურ ჰიპოთეზას ზ. გამსახურდიამ დაუკავშირა იოანე
ზოსიმეს `ქებაი და დიდებაი ქართულისა ენისაი~, სადაც მან
ქართულ ენაში ქართველი ერი იგულისხმა და დაასკვნა, რომ იოანე
ზოსიმეს ქართველი ერი გაცნობიერებული ჰყავდა როგორც
ლაზარე, რომელიც აღდგებოდა იმ განფენილობით, როგორც ის
იყო ლაზარეს დაძინებამდე, ანუ მესამე ათასწლეულამდე. ეს
ნიშნავს, რომ ქართველი ერი, როგორც მეთაური და მედროშე დღეს
შემორჩენილი იაფეტური ხალხისა, იმავე პოზიციას დაიბრუნებს,
რაც ჰქონდა პრეისტორიულ ხანაში, ე.ი. წამყვანი მოდგმის,
კაცობრიობის სულიერი მოძღვრის პოზიციას. ხოლო სიტყვები,
რომ მეორედ მოსვლისას ღმერთი ქართული ენით განიკითხავს,
ნიშნავს, რომ იაფეტური ანუ ქართველური მოდგმა იქნება მთავარი
მატარებელი სულიერებისა, ქრისტიანობისა და ის ამხელს
დანარჩენ ცოდვილ კაცობრიობას. სწორედ ამაში მდგომარეობს
საქართველოს
სულიერი
მისია
და
ქართველი
ერის
გამორჩეულობის საფუძველი. [5.191-227].
თუმცაღა გამსახურდიას ნაციონალიზმი სხვა ერებს საფრთხეს
არ უქადდა და არც სხვა ერებზე ბატონობას ისახავდა მიზნად,
მაგრამ დასავლეთმა მაინც დასდო მას ბრალი პროვინციულ
ფაშიზმში; ჩათვალა, რომ იდეურად გამსახურდიას მოძღვრება
რასობრივი განსაკუთრებულობისა და უპირატესობის თეორიაზე
იყო დაყრდნობილი და ამიტომ მიუღებელი იყო ლიბერალურ
დემოკრატიაზე
ორიენტირებული
ქვეყნებისათვის.
აშშ-ს
პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის განცხადებაზე, რომ `გამსახურდია
დინების
საწინააღმდეგოდ
მიცურავდა~,
საქართველოს
პრეზიდენტმა უპასუხა: `ბატონ ბუშს მხედველობიდან გამორჩა
ერთი
უძველესი
ჭეშმარიტება,
ცნობილი
ჯერ
კიდევ
აღმოსავლეთის ბრძენთათვის: `დინებასთან ერთად მიცურავს
მხოლოდ მკვდარი თევზები და საქონლის ლეში~ [6. 109].
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საზოგადო ჭეშმარიტებაა, რომ არ შეიძლება არცერთი იდეის
განხილვა იმ ქვეყნის საზოგადოებრივ - პოლიტიკური
განვითარების კონტექსტიდან ამოგლეჯილად, რომლის წიაღშიც
ეს იდეები მომწიფდა. გარკვეულ წილად, გამსახურდიას
მოძღვრება იყო თავდაცვითი მექანიზმი სახელმწიფოებრიობა
წართმეული საქართველოსთვის, რომელსაც როგორც ყველა
დამონებულ ქვეყანას, გარკვეულწილად არასრულფასოვნების
კომპლექსი ჰქონდა ჩამოყალიბებული. დამარცხებული ერის
სინდრომის მქონე ერს სწორედაც რომ სჭირდებოდა ისეთი
მოწოდება, როგორითაც მიმართა 1121წ. დიდგორის ველზე დავით
აღმაშენებელმა თავის ლაშქარს: `ეჰა, მეომარნო ქრისტესანო! თუ
ღვთის სჯულის დასაცავად თავდადებით ვიბრძოლებთ, არამც თუ
ეშმაკის ურიცხვ მიმდევართა, არამედ თვით ეშმაკებსაც ადვილად
დავამარცხებთ, და ერთს რასმეს გირჩევთ, რაც ჩვენი პატიოსნებისა
და სარგებლობისათვის კარგი იქნება: ჩვენ ყველამ, ხელების
ცისაკენ აპყრობით, ძლიერ ღმერთს აღთქმა მივცეთ, რომ მისი
სიყვარულისათვის ამ ბრძოლის ველზე დავიხოცებით და არ
გავიქცევით. და რათა არ შეგვეძლოს გაქცევა, კიდეც რომ
მოვინდომოთ, ამ ხეობის შესავალი, რომლითაც შემოვსულვართ,
ხეთა ხშირი ხორგებით შევკრათ და მტერს, როცა მოგვიახლოვდება
ჩვენზე იერიშის მოსატანად, მტკიცე გულით დაუნდობლად
შევუტიოთ~.
გამსახურდიას კონცეფტი იყო ერთგვარი შეხსენება უძველესი
ქართველი ერის მდიდარი, თვითმყოფადი და ინდივიდუალური
კულტურის და ცივილიზაციისა; მოწოდება იმისა, რომ
აღმაშენებლის გენეტიკური კოდის მატარებელ ერს არ ჰქონდა
დაცემისა და დაჩოქების მორალური უფლება. გარკვეულ წილად,
ამ იდეამ ერის გამოფხიზლებისა და გაერთიანების ურთულესი
ისტორიული ფუნქცია იტვირთა; და, მართლაც, ორივე
შემთხვევაში მოხდა სასწაული, რის შესახებაც მემატიანე იტყვის:
`ძლევაი საკვირველი~-ო. პირველ შემთხვევაში ქართველებმა 56
ათასიანი ჯარით დაამარცხეს თურქთა 300 ათასიანი არმია; მეორე
შემთხვევაში, 19 საუკუნის შემდეგ, 1991 წლის 9 აპრილს ქართველი
ხალხი შეხვდა ერთმუშტად შეკრული, მთლიანი და ძლიერი
როგორც არასდროს უკანასკნელი საუკუნეების განმავლობაში
ქართველი ერის ისტორიაში.
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გამსახურდიას
ნაციონალიზმმა
თავისუფლებისათვის
ბრძოლის
ეტაპზე
ცალსახად
შეასრულა
ერის
მაკონსოლიდირებული როლი, მან პოლიტიკური იდეის გარშემო
გააერთიანა და დარაზმა ქართული საზოგადოება, მაგრამ შემდეგ
ეტაპზე - დემოკრატიული სახელმწიფოს აღმშენებლობისას ეთნიკური ნაციონალიზმის იდეის გადააზრება არ მოხდა.
ეთნიკური
ნაციონალიზმი,
რომელიც
ადრე
ერის
შეკავშირებისათვის იბრძოდა, თანდათან სეპარატიზმისა და
ირედენტიზმის წყარო გახდა. ამიტომ, ჩემი აზრით, საჭირო იყო
თანდათანობით ეთნიკურიდან აქცენტების სახელმწიფოებრივსა
და ლიბერალურ - სამოქალაქო ნაციონალიზმზე გაკეთება, მაგრამ
ისე, რომ ბალანსი ერთი მხრივ, ტრადიციულ ღირებულებებსა და
ეროვნულ ინტერესებს შორის და, მეორე მხრივ, ღია
დემოკრატიული
საზოგადოებისთვის
დამახასიათებელ
პრინციპებსა და გლობალური პროცესებისათვის ნიშანდობლივ
ტენდენციებს შორის შენარჩუნებული ყოფილიყო; მომხდარიყო
ეროვნული და ინტერნაციონალურის იმგვარად შეთავსება, რომ ის
ათასწლეულების შესაყარზე აღდგენილი ქართული სახელმწიფოს
განვითარების იდეოლოგიურ საფუძვლად ქცეულიყო.
სამწუხაროდ, ქართულ პოლიტიკაში ეს ბალანსი ნაკლებად იყო
დაცული. საქართველოს პირველ პრეზიდენტის დროს
იყო
ეროვნულის პრიმატი დასავლურ ღირებულებებზე. ხოლო მეორე
და მესამე პრეზიდენტების მმართველობის დროს იყო
ინტერნაციონალურის პრიმატი ეროვნულზე და გლობალურის ტრადიციულზე. შევარდნაძეს წარმოადგენდა ძველი საბჭოთა
ელიტა, პრორუსული ორიენტაციითა და ინტერნაციონალური
ღირებულებებით, სააკაშვილს კი ახალი ელიტა ინგლისური
მეტყველებითა და კოსმოპოლიტური ფასეულობებით და ორივე
მათგანს
აერთიანებდა
ეროვნული
კულტურული
მემკვიდრეობისადმი სკეპტიკური ხედვა. ქართული ლიბერალური
ელიტა მეტად მცირე და სუსტი აღმოჩნდა გარდაქმნების
გასაძღოლად. მათ ვერ მოახერხეს ქვეყნის მოდერნიზაციაში
ხალხის ჩართვა, რადგან ცალსახა კლასიკური ლიბერალიზმის
უცხოური დოქტრინა ვერ გამოდგა მასების მობილიზაციისთვის.
ქართულ საზოგადოებაში საზოგადოებრივი და სოციალეკონომიკური განვითარების დასავლურ კანონთა მექანიკური
გადმოტანამ ქართული მენტალიტეტის გაუთვალისწინებლად,
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ქართული
ცხოვრების
ამერიკანიზაციის
მცდელობამ
თავისუფლებისა და თანასწორობის პრინციპების ამერიკული
გაგების ძალდატანებითმა დანერგვამ ქართულ საზოგადოებაში და
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაციებისადმი
მონური მორჩილების შედეგად მიღებულმა გადაწყვეტილებებმა
გამოიწვიეს გაუცხოება ამ ხელისუფლებებსა და მოსახლეობას
დიდ ნაწილს შორის. სამწუხაროდ, მმართველებმა ვერ შეძლეს,
რომ
თავიანთი
დასავლური
პრაქტიკა
და
განათლება
გამოეყენებინათ ქართული და ამერიკული საზოგადოების, მისი
ეკონომიკისა და სოციალური მოწყობის მსგავსებისა და
განსხვავების შედარებითი ანალიზისათვის, რათა მსგავსებაზე
დაეფუძნებინათ თავიანთი კონცეფცია.
საქართველოს
პირველი
პრეზიდენტის
შეხედულებით
სამართლებრივი სახელმწიფო უნდა შექმნილიყო, არა მარტო
საზვარგარეთის ქვეყნების გამოცდილების საფუძველზე, არამედ
უნდა აღორძინებულიყო ეროვნული კანონმდებლობა, ეროვნული
სამართლებრივი სისტემა უნდა დამყარებოდა `ქართულ
სამართლებრივ კულტურასა და ტრადიციებს~, ხოლო ეროვნული
სახელმწიფოს ავტორიტეტი - ქრისტიანულ ზნეობრივ საწყისებს
და ამასთანავე სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის აღდგენასთან
ერთად მართლმადიდებლობა სახელმწიფო რელიგიად უნდა
გამოცხადებულიყო.
ბევრი დასავლელი მოაზროვნე თეორიულ განასერაში
მართლმადიდებლობას არათუ არ მოიაზრებს ლიბერალიზმის
ორბიტაში, არამედ, პირიქით, მასთან დაპირისპირებულადაც კი
მიიჩნევს. მაგალითისთვის საკმარისია დავასახელოთ სამუელ
პანთინგთონი, რომელიც ცივილიზაციებს შორის შეჯახების
წინასწარმეტყველებისას ევროპაში სამ განსხვავებულ და
დაპირისპირებულ
ცივილიზაციას
ხედავს:
ლიბერალურდემოკრატიულს, ისლამურსა და მართლმადიდებლურს და
ზბიგნევ ბზეჟინსკი, რომელიც კომუნიზმის დამხობის შემდეგ აშშს ერთადერთ მტრად მართლმადიდებლობას ასახელებს. თუმცა
სამართლიანობა მოითხოვს ისიც ავღნიშნოთ, რომ, როცა 1999 წ.
სექტემბერში ცნობილი ამერიკელი პოლიტოლოგი თბილისში
გახლდათ, ქართველი ჟურნალისტის კითხვაზე, თუ რამდენად
შეესაბამება სიმართლეს რუსეთის პრესის მიერ მოყვანილი
ბზეჟნსკის შემდეგი სიტყვები: `კომუნიზმის აღმოფხვრის შემდეგ
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დასავლეთის ნომერ პირველ მტრად რჩება მართლმადიდებლური
სამყარო~, ამერიკელმა პოლიტოლოგმა საკმაოდ მკვეთრი პასუხი
გასცა - `ეტყობა ეს ვიღაც იდიოტის მონაჩმახია [7]. ამჟამად ჩვენი
კვლევის ობიექტს არ შეადგენს გლობალისტი მეცნიერის
სიტყვების ჭეშმარიტების დადგენა, ფაქტი ისაა, რომ ლიბერალური
ფასეულობების
დასავლური
გაგება
მართლმადიდებლურ
რელიგიასთან, გარკვეულ წილად, ხშირად წინააღმდეგობაში
მოდის. ამიტომაც იყო, რომ დასავლეთმა აშკარად გამოხატა
თავისი უარყოფითი დამოკიდებულება ლეგიტიმურად არჩეული
გამსახურდიას ნაციონალისტური პოლიტიკისადმი, რომლის
დროსაც, მართალია, მუშაობდა დემოკრატიული მექანიზმები,
მაგრამ არ იყო ლიბერალიზმი და კონვივიალურობა.
ზვიად გამსახურდიას ეროვნული კონცეფციის მთავარი
გამოწვევა იმ პერიოდის პოლიტიკური განვითარების კონკრეტულ
და გლობალურ კონტექსტში მდგომარეობდა.
ზოგადად,
პოლიტიკური
მოღვაწის
ჩამოყალიბებაში
გადამწყვეტ როლს ასრულებს ის ფაქტი, თუ როდის და სად
უხდება მას მოღვაწეობა. ყველა პერიოდს თავისი დროის
შესაბამისი საჭიროებები და მოთხოვნილებები გააჩნია. ამ მხრივ,
საქართველოს პირველ პრეზიდენტს ნამდვილად არ გაუმართლა.
გამსახურდიას
იდეების
მიუღებლობა
ქართული
საზოგადოების
ნაწილისა
და
დასავლეთის
მხრიდან
განპირობებული იყო შემდეგი ფაქტორებით:
პირველი იყო ლოკალური - ზვიად გამსახურდიას მოუხდა
მოღვაწეობა
და
პოლიტიკური
სისტემის
ჩამოყალიბება
გარდამავალი
პერიოდის
საქართველოში,
დემოკრატიული
პოლიტიკური კულტურისა და სახელმწიფოებრივი აზროვნების
დაბალი დონის პირობებში, როდესაც საზოგადოების მხრიდან
არსებობდა სწრაფი ეკონომიკური ზრდის, სოციალ-ეკონომიკური
მდგომარეობის
გაუმჯობესებისა და ქვეყანაში მყისიერად
დემოკრატიის დამკვიდების ძალზე დიდი მოლოდინები, მაშინ
როდესაც მთავრობას არ გააჩნდა არც საკმარისი გამოცდილება და
არც რესურსები ამ მოლოდინის გასამართლებლად, შესაბამისად,
დემოკრატიული პროცედურებისაგან ნებისმიერი გადახვევა
ფასდებოდა როგორც უკიდურესი ნეგატიური ფაქტი. იმ პერიოდის
რიტორიკული კითხვა იყო: რა უფრო მნიშვნელოვანი იყო
დემოკრატიის მშენებლობა თუ ეროვნული სახელმწიფოს მოწყობა.
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რომელი უნდა უსწრებდეს წინ რომელს. გამსახურდიას ეროვნული
სახელმწიფოს
ჩამოყალიბება
მიაჩნდა
პრიორიტეტულად,
ამიტომაც რადიკალურმა ოპოზიციამ და რუსულმა მედიამ
იზრუნა იმისათვის, რომ მისთვის დიქტატორის იმიჯი შეექმნა.
მეორე, გლობალური - გამსახურდიას მოუხდა მოღვაწეობა იმ
დროს, როდესაც დასავლეთში ლიბერალური იდეოლოგია თავისი
უმცირესობების უფლებების დაცვის პრინციპებით, ფაქტიურად,
უალტერნატივო იყო და ნაციონლიზმს, როგორც გლობალისტი
მეცნიერი შლომო ავინერი აღიარებს, ატავიზმად განიხილავდნენ
როგორც ლიბერალები, ასევე ორთოდოქსი მარქსისტები.
დასაწყისში,
ხელისუფლებაში
მოსვლამდე,
დისიდენტ
გამსახურდიას დასავლეთი მხარს უჭერდა, რადგან მიაჩნდათ, რომ
ის იქნებოდა მათი იდეოლოგიის გამტარი: გამსახურდია იყო
პოსტსაბჭოთა სივრცეში ჩამოყალიბებული პირველი ადამიანთა
უფლებების დამცველი საზოგადოების ,,ჰელსინკთა კავშირის“
ორგანიზატორი, კომუნისტური რეჟიმის წინააღმდეგ ყველაზე
აქტიური და უკომპრომისო მებრძოლი და მისი პოლიტიკური
იდეების წყაროც დასავლეთში იღებდა სათავეს. მისთვის მისაბაძი
პოლიტიკოსები იყვნენ ძლიერი და ერის გამთლიანებისთვის
მებრძოლი მოღვაწე გენერალი დე გოლი და ყოფილი დისიდენტი,
შემდგომ სახელმწიფოს მეთაური ვაცლავ ჰაველი. შესაბამისად, 70იან წლებში ამერიკელი პრეზიდენტებისა და სახელმწიფო
მდივნების სიტყვებში ხშირად ისმოდა ამერიკელებისათვის
ძნელად
გამოსათქვამი გვარი გამსახურდია~. დისიდენტ
გამსახურდიას იცავდა თეთრი სახლი და კონგრესი, ამერიკის
საელჩო მოსკოვში. მასზე წერდნენ ჟურნალები ,,New york times“,
,,Washington post“, ,,Life” და სხვა. ვ. ალფენიძე იგონებს: `იმ
სადღეგრძელოების ტექსტებსაც ვღებულობდით ცკ-ში, რომელსაც
ზ. გამსახურდია მოსკოვში, აშშ-ს საელჩოში თავის ამერიკელ
მეგობრებთან წარმოსთქვამდა, ვღებულობდით წერილების მთელ
ნაკადს ზვიადის დასაცავად ამერიკელი კონგრესმენებისგან,
ფრანგი კომუნისტებისგან და ა.შ.“[8. 198]. მიუხედავად Aასეთი
მხარდაჭერისა, ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ გამსახურდიას
მმართველობა
უკვე
მთლიანად
მიუღებელი
აღმოჩნდა
დასავლეთისთვის. დასავლეთს იმედი გაუცრუვდა, რადგანაც
მიიჩნია, რომ გამსახურდიას მმართველობის დროს, მართალია,
მუშაობდა დემოკრატიული მექანიზმები, მაგრამ ის ძალზე შორს
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იყო ლიბერალიზმის პრინციპებიდან. გერმანელი მოაზროვნის
თეოდორ
ჰანფის
მიერ
ჩატარებული
სოციოლოგიური
გამოკითხვის შედეგად ყველაზე უფრო დემოკრატიულები
ეგრეთწოდებული ზვიადისტები აღმოჩნდნენ - 34%, მაგრამ
ყველაზე უფრო დემოკრატიულებიდან კონვივიალურები (სხვა
ეთნოსის რელიგიისა თუ მრწამსის ადამიანებთან თანაცხოვრების
მსურველები) - მხოლოდ 18% [9.209]. გამსახურდია პირველ
ადგილზე ეროვნული იდენტობისადმი ერთგულებას აყენებდა და
შემდეგ დემოკრატიული ფასეულობების პრობლემათა გადაზრდას
ადამიანის უფლებების საყოველთაოდ აღიარებული ნორმების
შესაბამისად.
ბრიუსელის
თავისუფალი
უნივერსიტეტის
პოლიტიკურ მეცნიერებათა კათედრის გამგე ბრუნო კომპიეტერსი
თავის ნაშრომში _ `სამშობლოს დასაცავად: ინტელექტუალები და
ქართულ-აფხაზური კონფლიქტი~ - მიუთითებს, რომ რუსულ
დისიდენტურ
მოძრაობასთან
შედარებით,
ერის
ბედზე
სადარდებლით
შეჭირვებულ
ქართველებს
ნაკლებად
აინტერესებდათ პიროვნების უფლებები. მათთვის მშობლიური
ენისა და ეროვნული კულტურის დაცვა უფრო მეტად
მნიშვნელოვანი და საშური საქმე იყო, ვიდრე ადამიანის
უფლებათა დაცვის აბსტრაქტული ცნების გააზრება. იურგენ
ბერგერი იმასაც აღნიშნავს, რომ არცერთ `სამიზდატის~
გამოცემაში
სიტყვაც
არაა
რესპუბლიკაში
არაქართული
მოსახლეობის ენისა და კულტურის დაცვაზე დაძრული, უფრო
მეტიც, რადიკალურად განწყობილი ქართველი დისიდენტები
მთავრობის მხრივ უმცირესობების მიმართ ნებისმიერი დათმობის
მცდელობას აკრიტიკებდნენ და მათ ეს პოზიცია ხელისუფლებაში
მოსვლისასაც შეინარჩუნეს [9.276]. სწორედ გამსახურდიას
პიროვნებაში განსხეულებული ქართული ნაციონალიზმის იდეის
გამო დასავლეთმა აშკარად გამოხატა თავისი უარყოფითი
დამოკიდებულება ლეგიტიმურად არჩეული გამსახურდიას
ხელისუფლებისადმი, მეტიც, მას ბრალი პროვინციულ ფაშიზმში
დასდეს.
გამსახურდიას
ნაციონალური
პოლიტიკის
წინააღმდეგ
გაერთიანდა ორი დიდი იმპერია - აშშ და რუსეთი. მამა - ბუშის
მიერ `დინების საწინააღმდეგოდ ცურვაში~ დადანაშაულებული
საქართველოს პირველი პრეზიდენტი 1992 წ. 6 დეკემბერს გაზეთ
`აღდგომაში~ აქვეყნებს ინტერვიუს. გთავაზობთ ამონარიდს ამ
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ინტერვიუდან: `სახელმწიფო გადატრიალება საქართველოში
იმართებოდა ოკეანის გაღმიდან... სცენარი გადატრიალებისა,
რომელიც აშშ-მ მოაწყო საქართველოში, ადრე არაერთგზის
გამოუყენებია ამ ქვეყანას პლანეტის სხვა რეგიონებშიც. [10] რაც
შეეხება მოსკოვს, მოსკოვის ყოფილი მერის გავრილ პოპოვის
სიტყვებით `საქართველოში სახელმწიფო გადატრიალება მას 65
მილიონი დაუჯდა~ - წერს პროფ. იგორ კვესელავა. [11. 351]
თითქმის ანალოგიური სცენარით მოხდა ა. ელჩიბეის რეჟიმის
დამხობა აზერბაიჯანში 1993 წ. ივნისში. ორივე გადატრიალებამ
უზრუნველყო
სამხრეთ
კავკასიაში
განმათავისუფლებელი
პროცესის შეჩერება და ძალთა თანაფარდობის შეცვლა რუსეთის
სასარგებლოდ. ნაციონალიზმი დამარცხდა.
თანამედროვე პერიოდში,
გამსახურდიას პერიოდისაგან
განსხვავებით, გლობალური პოლიტიკური კლიმატი მკვეთრად
შეცვლილია ნაციონალიზმის სასარგებლოდ. „ბრექსტისა“ და
დონალდ ტრამპის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებით
წახალისებული
ნაციონალისტური
განწყობა
„დომინოს
პრინციპით“ გავრცელდა მთელს ევროატლანტიკურ სივრცეში და
ნიადაგი მოუმზადა ყველა ტიპის ნაციონალისტური ძალების
ძალაუფლებაში მოსვლას - მემარჯვენე პოპულისტური პარტია
„ალტერნატივა გერმანიისათვის“ ბუნდესტაგში მესამე ძალად
შევიდა, ასევე მესამე ძალად შევიდნენ საკანონმდებლო
ორგანოებში შვედეთის ნაციონალ-კონსერვატიული პარტია
„შვედეთის
დემოკრატები“
და
საბერძნეთის
ულტრანაციონალისტური პარტია „ოქროს აისი“; რადიკალი
მემარჯვენე პოპულისტური პარტია „ჭეშმარიტი ფინელები“
შეუერთდა ფინურ სამთავრობო კოალიციას; დანიის „სახალხო
პარტია“ სიდიდით მეორეა, ხოლო იტალიის ნეოფაშისტური
პარტია
„ჩრდილოეთის
ლიგა“
იტალიის
საზოგადოების
მხარდაჭერით მეოთხეა გამოკითხვების მიხედვით; საფრანგეთის
„ნაციონალური ფრონტის“, ლიდერმა მარენ ლე პენმა, მართალია,
წააგო 2017 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები, მაგრამ მისმა პარტიამ
ევროპარლამენტის 2019 წლის არჩევნებში შეძლო დაემარცხებინა
მომქმედი პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის პარტია ,,წინ
რესპუბლიკისაკენ
და
პოპულარობის
ზრდის
დინამიკის
გათვალისწინებით, ძალზე რეალურია, რომ სამომავლოდ ის
მოგვევლინოს საფრანგეთის პრეზიდენტის პოსტზე.
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ამ პოლიტიკურ ფონზე რომ მოსულიყო გამსახურდია,
ვფიქრობთ, მისი ნაციონალისტური იდეები გაცილებით მისაღები
იქნებოდა
დასავლეთისათვის
და
მას
ეფექტური
მმართველობისათვის გაცილებით მეტი რესურსი ექნებოდა.
უბრალოდ, საქართველოს პირველ პრეზიდენტს არ გაუმართლა.
არ მოხდა საჭირო დროს საჭირო ადგილას.
ამ გარმოებების მიუხედავად, ლიბერალური მსოფლიო
წესრიგის მოცემულობაში, საქართველოს პირველმა პრეზიდენტმა
შეძლო თავისი წილი აგური მიეტანა საქართველოს პოლიტიკური
სისტემის
მშენებლობაში.
მან
შეძლო
ქართული
ეთნონაციონალისტური ენერგიის აკუმულირება და მისი
წარმართვა
საბჭოური
ნომენკლატურის
წინააღმდეგ
დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრიობის სასარგებლოდ. მან
ჩამოაყალიბა
პირველი
ანტიკომუნისტური
ხელისუფლება
(ასეთად არ შეიძლება ჩავთვალოთ არც საქართველოს პირველი
რესპუბლიკის მთავრობა). მისი ანტიკომუნიზმი იმდენად
აგრესიული და ქმედითი იყო, რომ მან სამუდამოდ დაასამარა
საქართველოში
ანტიკომუნიზმი,
როგორც
გავლენიანი
პოლიტიკური ძალა უკრაინის, მოლდავასა და სხვა პოსტსაბჭოთა
ქვეყნებისაგან განსხვავებით. გარდა ამისა, მოსახლეობის ისეთი
რაოდენობით ჩართვა პოლიტიკურ პროცესებში და მათი
მობილიზება პოლიტიკურ ამოცანების გადასაწყვეტად, როგორც ეს
მოხდა
საქართველოს
დამოუკიდებლობის
გამოცხადების
პერიოდში, საქართვლოს ისტორიაში ნაკლებად მომხდარა. თუმცა
მან ვერ მოასწრო 1991 წელს მის მიერ გამოცხადებული
დამოუკიდებლობისათვის საერთაშორისო აღიარების მოპოვება.
გარდა
ამისა,
საქართველოს
პირველი
პრეზიდენტის
დამსახურებაა, რომ მან ეროვნული იდეა დაუკავშირა დასავლურ
დემოკრატიულ
პოლიტიკურ
ღირებულებებს
და
შექმნა
დემოკრატიული პოლიტიკური სისტემა, რომელმაც დაუშვა
მრავალპარტიულობისა
და
თავისუფალი
არჩევნების
შესაძლებლობა,
რამაც
მთლიანად
შეცვალა
ქართული
პოლიტიკური კულტურა, იმდენად, რამდენადაც ეს ახალი
ელემენტები
პირველად
აღმოჩნდა
დამოუკიდებლობის
მოპოვებასთან ერთად ჩვენს პოლიტიკურ, კულტურულ და
სოციალურ
სივრცეში.
ასევე
პრეზიდენტ
გამსახურდიას
პოლიტიკის
შედეგია
თავისუფალი
მედიის
სისტემის
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ჩამოყალიბება. დღემდე პოლიტიკური დისკურსები ამ სისტემების
ირგვლივ
მიმდინარეობს
მედიაში
და
პოლიტიკური
ორიენტირებიც, ძირითადად, ამ ჯგუფების მიმართ ჯგუფდება და
უპირისპირდება ერთმანეთს. ეს სისტმები შეიქმნა გამსახურდიას
მმართველობის პირობებში და ამ სისტემების მნიშვნელობიდან
გამომდინარე, პირველი პრეზიდენტისა და მისი გუნდის
დამსახურება ამ კუთხით აშკარაა. პირველად თანამედროვე
საქართველოში გამსახურდიამ ჩაატარა წინასაარჩევნო კამპანია
თავისი
ატრიბუტიკით:
დებატებითა
და
პოლიტიკური
განცხადებებით; პირველად იყო მცდელობა, რომ პოლიტიკური
დებატები
გადასულიყო
პარლამენტში
და
თანამედროვე
პოლიტიკური დისკურსის სახე მიეღო, რის შედეგადაც დაიწყო
საპარლამენტო ცხოვრება თავისი ყველა ნიშნით.
ამრიგად,
თუკი
შევაჯამებთ
საქართველოს
პირველი
პრეზიდენტის პოლიტიკურ მემკვიდრეობას, შეიძლება ითქვას,
რომ მთელი მისი ეროვნული მოღვაწეობის პოლიტიკური კრედო
კვინტენსირდება მის ერთ ციტატაში: "ჭეშმარიტი მსოფლიო
მოქალაქეობა ეროვნული თვითშეგნების გარეშე არ არსებობს. ის,
ვინც "გაინგლისელდება", "გაგერმანელდება", "გაფრანგდება",
"გარუსდება", "გაამერიკელდება", ვერასოდეს გახდება ინგლისელი,
ფრანგი, გერმანელი, რუსი ან ამერიკელი და ქართველობასაც
დაჰკარგავს. და თუ ქართველებად დავრჩებით და თანაც
ვეზიარებით ამ ერების კულტურებს, გავაფართოვებთ და
გავამდიდრებთ ჩვენს სამყაროს, გავხდებით ნამდვილი მსოფლიო
მოქალაქენი. ევროპული ინტეგრაციაც ასე უნდა გავიგოთ და არა
როგორც
ეროვნული
ინდივიდიუალობების
წაშლა
და
გათქვეფა"[12].
ლიტერატურა
References:
1. Webster’s New International Dictionary, 1996.
2. politologoa, Tb., 2010.
3. n. nikolaZe n., rCeuli qarTuli mwerloba, t.14, Tb., 1997.
4. Jurn. „Cemi qveynis prezidenti“, #8, Tb., 2006.
5. gamsaxurdia z., „saqarTvelos sulieri misia“, Tb., 1991.
6. gamsaxurdia z., dinebis sawinaaRmdegod, Tb., 1997.
7. bzeJinski zb., gaz. „kviris palitra“, 1999, 26-20 seqtemberi.
8. kveselava i., saqarTvelos uaxlesi istoriis qronikebi, t. II, Tb., 2008.
17

ხელისუფლება და საზოგადოება №3 (59) 2021
9. Jurn. „sazogadoeba da politika“, II, Tb., 2002.
10. gaz. „asaval-dasavali“ #34 (728) 2008 wlis 25-31 agvisto.
11. kveselava i., saqarTvelos uaxlesi istoriis qronikebi, II, zviad
gamsaxurdia disidenti, prezidenti, mowame, Tb., 2008.
12. http://intermedia.ge/statia/108801-zviad-gamsaxurdia-nacionalizmisSesaxeb/21/
რეცენზენტი: პროფესორი
ტექნიკური უნივერსიტეტი.
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საქართველოს

Keti Jijeishvili
Challenges of Georgian Nationalism: Zviad Gamsakhurdia 's National
Idea and International context
Summary
The article "Challenges of Georgian Nationalism (Zviad
Gamsakhurdia)" discusses the role of the first president of Georgia in
accumulating Georgian ethno-nationalist energy, leading it against the
Soviet nomenclature and creating the first anti-communist government; The
importance of creating a democratic political system based on the synthesis
of the national idea and Western political values, which allowed for the
possibility of multiparty and free elections and completely changed the
Georgian political culture; Local and global contexts of the main challenges
of Gamsakhurdia's national concept were analyzed.
Keywords: Ethnic Nationalism, Liberal-Civic Nationalism, National
Concept, Ethno-Nationalist Energy, Soviet Nomenclature, Clash of
Civilizations, Political Discourse.
Reviewer: Professor Vaja Shubitidze, Georgian Technical University.
Кети Джиджеишвили
Вызовы грузинского национализма: национальная идея Звиада
Гамсахурдиа и Международный контекст
Резюме
В статье «Вызовы грузинского национализма (Звиад Гамсахурдиа)»
обсуждается роль первого президента Грузии в аккумулировании
грузинской этнонационалистической энергии, ведущей ее против
советской номенклатуры и создании первого антикоммунистического
правительства; Важность создания демократической политической
системы, основанной на синтезе национальной идеи и западных
политических ценностей, которая допускала возможность проведения
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ხელისუფლება და საზოგადოება №3 (59) 2021
многопартийных и свободных выборов и полностью изменила
политическую культуру Грузии; Проанализированы локальный и
глобальный контексты основных вызовов национальной концепции
Гамсахурдиа.
Ключевые слова: этнический национализм, либерально-гражданский
национализм, национальная концепция, этнонационалистическая
энергия, советская номенклатура, столкновение цивилизаций,
политический дискурс.
Рецензент: Профессор Важа Шубитидзе, Грузинский технический
университет.
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საჯარო მმართველობის
პრაქტიკა
რუსუდან შამუგია, თამარ რევაზიშვილი
საჯარო მმართველობაში გამოყენებული ზოგიერთი თანამედროვე
ტექნოლოგიის შესახებ

სტატიაში განხილულია საჯარო მმართველობითი საქმიანობის
სრულყოფისათვის
მთელ
მსოფლიოში
მიმდიმარე
ტექნოლოგიზაციის პროცესები და
თანამედროვე ეტაპზე
არსებული
მართვის
ყველაზე
სწრაფი
და
ეფექტური
საშუალებებები
−
სოციალური
და
ინფორმაციული
ტექნოლოგიები. ნაჩვენებია ინტერნეტის გლობალური ქსელის,
როგორც მასობრივი კომუნიკაციის სპეციფიკური ინტერაქტიული
საშუალების განსაკუთრებული როლი
მართვის ძირითადი
მიზნების:
დემოკრატიის,
ღიაობის,
გამჭვირვალობის,
ანგარიშვალდებულების, ასევე, მმართველობით პროცესებში
მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველყოფაში. თანამედროვე
ტექნოლოგიებზე
დაფუძნებული
ხალხის
მომსახურება
განსაზღვრულია როგორც ხარისხიანი და ეფექტიანი სახელმწიფო
მართვის სისტემისა და საზოგადოების დინამიური სოციალურეკონომიკური და პოლიტიკური განვითარების მნიშვნელოვანი
ფაქტორი.
საკვანძო
სიტყვები:
სოციალური
ტექნოლოგიები,
ინფორმაციული ტექნოლოგიები, საჯარო მმართველობა, ღიაობა,
გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება, მოქალაქეთა ჩართულობა.
მე-20 და 21-ე სუკუნეების მიჯნაზე დაიწყო და დღესაც
გრძელდება
„ინდუსტრიული
საზოგადოების“
გარდაქმნა
„ინფორმაციულ საზოგადოებად“. საინფორმაციო საზოგადოება
არის პლატფორმა, რომელიც ინფორმაციის შექმნას, გავრცელებასა
და მისით მანიპულირებას პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ
კულტურული ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვან კომპონენტად
აქცევს. საინფორმაციო საზოგადოების მიზანია, შემოქმედებითი
და ინოვაციური გზით, აგრეთვე, საინფორმაციო ტექნოლოგიების
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გამოყენებით, ფარდობითი უპირატესობა მოიპოვოს გლობალურ
პროცესებში [1].
მიმდინარე ცვლილებების ფონზე გაიზარდა თანამედროვე
საზოგადოების
მოთხოვნილება
სახელმწიფო
ორგანოების
საქმიანობის მიმართ მოქალაქეთა
მომსახურების ხარისხის
ამაღლებისა და სოციალური გარანტიების დაცვის კუთხით, რამაც
თავის
მხრივ,
საჯარო
მმართველობის
ტრანსფორმაციის
აუცილებლობა გამოიწვია. სახელმწიფო სამსახური ვალდებულია
ეფექტურად შეასრულოს მასზე დაკისრებული მოვალეობები და
არეგულიროს
საზოგადოებრივი
ურთიერთობები.
თუმცა,
აღნიშნული მოთხოვნები წინააღმდეგობაში მოდის მოხელეთა
დაბალ პროფესიონალიზმთან და სახელმწიფო ორგანიზაციების
მუშაობის მოძველებულ ტექნოლოგიებთან, რაც ბუნებრივია
ძაბავს სოციალურ ურთიერთობებს ამ სფეროში.
სახელმწიფო მართვაში ახალი ტექნოლოგიების, მათ შორის
ბიზნეს-ტექნოლოგიების დანერგვის იდეა წარსულიდან მოდის.
ჯერ კიდევ 1887 წელს ვ. ვილსონი თავის ნაშრომში − „სახელმწიფო
მართვის
მეცნიერება“
−
მიზანშეწონილად
მიიჩნევს
კორპორაციული
მართვის
სისტემის
ორგანიზაციისა
და
რეგულირების ეფექტიანი მეთოდების გამოყენებას სახელმწიფო
მართვის სისტემაში. მისი აზრით, მთავრობის ეფექტიანი
მუშაობისთვის,
პირველ
რიგში,
საჭიროა
განისაზღვროს
მთავრობისა და აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოების
საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები, დადგინდეს თუ როგორ
უნდა განხორციელდეს ისინი მაღალი წარმადობითა და
მინიმალური
დანაკარგებით;
აუცილებელია
სახელმწიფო
მართვაში
საზოგადოებრივი
აზრის
გათვალისწინება
და
მთავრობისა და აღმსრულებელი ხელისუფლების ორგანოების
საქმიანობის ღიაობისა და გამჭვირვალეობის გაზრდა [2].
ახლაც, ორი საუკუნის შემდეგ ზემოაღნიშნული დებულებები
კვლავ აქტუალურია და ახალი ცოდნით გამდიდრებული
დამკვიდრებულია მრავალი ქვეყნის მართვის სისტემაში. ეს
აქტუალურია ჩვენთვისაც. საბაზრო ეკონომიკის პირობებში,
დემოკრატიული, სამართლებრივი სახელმწიფოს მშენებლობა
მოითხოვს მთელი რიგი ცვლილებებისა და რეორგანიზაციის
გატარებას საჯარო მმართველობის სფეროში. ბუნებრივია,
რეორგანიზაციას წინ უნდა უსწრებდეს სახელმწიფო მართვის
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სისტემის
რეფორმა. დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ
პირველი
რეფორმა ჩვენ ქვეყანაში 1994 წლიდან დაიწყო.
საქართველოს პრეზიდენტის ე. შევარდნაძის 1996 წლის 16
დეკემბრის №817 ბრძანებულებით სახელმწიფო მართვის სისტემის
რეფორმების
ქმედუნარიანობის
ამაღლების
ღონისძიებათა
განხორციელებისთვის დასახულ ამოცანათა შორის არის
მართვაში
თანამედროვე
ტექნოლოგიების
დანერგვა
და
მენჯმენტის კულტურის გაძლიერება [3].
დღეს საჯარო მამრთველობის ორგანოები აქტიურად ნერგავენ
ახალ ტექნოლოგიებს, რომლებიც უზუნველყოფენ თანამედროვე
მართველობის ისეთი მნიშვნელოვანი მიზნების რეალიზაციას,
როგორიცაა
ღიაობა, გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება,
მოქალაქეთა ჩართულობა მმართველობასა
და დემოკრატიის
შენებაში.
ინტერნეტის
საშუალებით
საზოგადოებისთვის
ხელმისაწვდომი გახდა ისეთი სახელმწიფო დოკუმენტები,
რომლებიც მანამდე მისთვის დაფარული იყო. მაგალითად,
ინფორმაცია საბიუჯეტო სახსრების განაწილებისა და ხარჯვის
შესახებ, მონაცემები შრომის ნაყოფიერების, სასამართლო
პროცედურების შესახებ და ასევე, ეხმარებიან სახელმწიფო
დაწესებულებებს საჯარო ინფორმაციის გავრცელებაში და
სხვადასხვა პროცედურების გაკონტროლება,
თანამედროვე ეტაპზე მართვის ყველაზე სწრაფ და ეფექტურ
მეთოდებად და საშუალებებად სოციალური და ინფორმაციული
ტექნოლოგიების გამოყენება მიიჩნევა.
ახალი ტექნოლოგიები საჯარო მმართველობაში ნიშნავს
შემოქმედებითი
პოტენციალის
მქონე
ადამიანების
მიერ
წარმოებული, თანამედროვე მეცნიერულ ცოდნაზე დაფუძნებული,
თანმიმდევრული და რაციონალური ქმედებების ერთობლიობას,
რომელთა რეალიზაციასაც მივყავართ სახელმწიფო მიზნობრივი
პროგრამების შესრულებამდე და მაღალ შედეგებამდე სახელმწიფო
მართვის ყველა სფეროში.
საჯარო მმართველობაში სოციალური ტექნოლოგიების ფართო
განვითარება გამოწვეულია საქმიანობის ისეთი ახალი სახეობების
სწრაფი და ფართომასშტაბიანი „ტირაჟირების“ აუცილებლობით,
რომლებიც ანაცვლებენ რუტინულ შრომას და უზრუნველყოფენ
თანამედროვე
მეცნიერულ
მონაცემებზე
დამყარებული
სოციალური ინფორმაციის გადაცემას [4].
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სოციალური
ტექნოლოგია,
როგორც
წესი,
იქმნება,
აპრობირდება და ადაპტირდება ორგანიზაციის გარკვეული ტიპის
პრობლემების მოსაგვარებლად, რომლებიც მისი ძირითადი
ელემენტების – მიზნის, სტრუქტურის, მართვის სისტემის,
პერსონალისა და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის
მდგომარეობით არის გაპირობებული.
ისევე, როგორც სხვა ტექნოლოგიები, ისიც წარმოადგენს
ადამიანის ქცევისა და საქმიანობის სტანდარტიზირებულ
საშუალებას შეცვლილი საქმიანობის ფარგლებში დასახული
ამოცანების გადასაჭრელად და დასახული მიზნების მისაღწევად
[5].
ფართო გაგებით, სოციალური ტექნოლოგია შეიძლება
განიმარტოს, როგორც სოციალურ ურთიერთქმედებათა ეტაპების
თანმიმდევრობა, რომლის დროსაც ურთიერთქმედებაში მონაწილე
თითოეული სუბიექტი ახორციელებს
თავის მმართველობით
სტრატეგიას სხვების მიმართ და აყალიბებს სოციალურ რეალობას.
ეს არის მართვის მექანიზმის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი
ელემენტი, რომელიც შექმნილია მისი ოპტიმიზაციისთვის და
გამორიცხავს ყველა იმ ოპერაციას, რომელიც არ არის
აუცილებელი სოციალური შედეგის მისაღწევად [6].
სოციალური ტექნოლოგიების ნაირსახეობას წარმოადგენს
საჯარო
მმართველობის
ტექნოლოგიები.
სახელმწიფო
ხელისუფლების
ორგანოებისა
და სამართავი ობიექტების
სპეციფიკიდან
გამომდინარე,
გამოყოფენ
მართვის
ტექნოლოგიების რამდენიმე სახეობას:
დიაგნოსტირება,
პროექტირება და შესაბამისი ქვესისტემების რეფორმირება;
ინფორმაციული,
დანერგვისა და სასწავლო ტექნოლოგიები;
მართვის დონის მიხედვით – ცენტრალური, რეგიონალური და
ადგილობრივი მართვის; სოციალური კონფლიქტების მოგვარების,
ინოვაციური განვითარებისა და სხვ. სახელმწიფო მართვის
ტექნოლოგია - ეს არის მეთოდები, პროცედურები და დებულებები
მართვის პროცესის განსახორციელებლად. მართვის ტექნოლოგია
შედგება საინფორმაციო, გამოთვლითი, საორგანიზაციო და
ლოგიკური ოპერაციებისგან (პროცედურებისგან), რომელსაც
ალგორითმის მიხედვით ასრულებენ ხელმძღვანელები და
სხვადასხვა პროფილის სპეციალისტები ხელით ან ტექნიკური
საშუალებების დახმარებით.
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სოციალური
ტექნოლოგიები
საჯარო
მმართველობაში
წარმოადგენს თანამედროვე მეცნიერულ ცოდნაზე დაფუძნებულ
ოპტიმალურ მოქმედებათა სისტემას, რომლის რეალიზაციაც
განაპირობებს მაღალ შედეგებს საჯარო მმართველობის მრავალ
სფეროში.
ინფორმაციულ ტექნოლოგიებს რაც შეეხება, სულ უფრო
მნიშვნელოვან როლს ასრულებს თანამედროვე მსოფლიოს
განვითარებაში. მათ გარეშე შეუძლებელია საფუძვლიანი
გადაწყვეტილებების
მიღება
პოლიტიკაში,
ბიზნესში,
მეცნიერებაში და სახელმწიფოსა და ცალკეული ადამიანების
ცხოვრებაში. ამ პროცესებში განსაკუთრებული როლი ენიჭება
ინტერნეტის გლობალურ ქსელს. ის აქტიურად გამოიყენება
როგორც მასობრივი კომუნიკაციის სპეციფიკური ინტერაქტიული
საშუალება. მისი ინფორმაციული „მაგისტრალი“ უკვე მსოფლიოს
ასზე მეტ ქვეყანას აერთიანებს. ბიზნესის ინფორმაციული
უზრუნველყოფა საქონლისა და მომსახურების ბაზრების,
შრომის,
ინვესტიციებისა
და ფინანსების საერთაშორისო
ინტეგრაციის
საშუალებას
იძლევა.
ინფორმაციული
ტექნოლოგიები დღეს განვითარების აჩქარების მექანიზმებადაც
გვევლინება.
ინფორმაცია
მმართველობითი
სისტემის
ეფექტიანი
ფუნქციონირების, საზოგადოების სოცილური მდგომარეობის
გაუმჯობესებისა
და ეკონომიკური განვითარების გადამწყვეტ
ფაქტორს
წარმოადგენს.
დღითიდღე
ინფორმაციული
ტექნოლოგიები აბსოლუტურად დამოუკიდებლები ხდება და
შეუძლია არსებობა არა მხოლოდ ორგანიზაციის ერთერთი
განყოფილების სახით, არამედ უკვე მრავალი კომპანია მთელ
თავის ბიზნესს ინფორმავციულ ტექნოლოგიებზე აშენებს.
მართვის
პროცესშიც
ინფორმაციული
უზრუნველყოფა
გადამყვეტ მნიშვნელობას იძენს, რადგან ნებისმიერი სისტემის
მართვა ინფორმაციულ პროცესს წარმოადგენს და ინფორმაციის
შეგროვებაში, გადაცემაში, გადამუშავებასა და გამოყენებაში
მდგომარეობს.
მრავალი
ქვეყნის
მუნიციპალური
და
რეგიონალური ხელისუფლების ორგანოები წარმატებით იყენებენ
ახალ ტექნოლოგიებს, რომლებიც განაპირობებენ მართვის ისეთი
ძირითადი მიზნების რეალიზაციას, როგორიცაა: დემოკრატია,
ღიაობა, გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება და მოქალაქეთა
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მონაწილეობა მართვის პროცესებში. ის, რაც ადრე დაფარული იყო
− ინფორმაცია საბიუჯეტო სახსრებისა და ხარჯების განაწილების
შესახებ, მონაცემები შრომის ნაყოფიერების შესახებ, სასამართლო
პროცედურები, აგრეთვე, სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ
შექმნილი და მათ მიერ შენახული სხვა ოფიციალური
დოკუმენტები, ახლა საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომია
ინტერნეტის საშუალებით. თანამედროვე ტექნოლოგია, ასევე,
ეხმარება სახელმწიფო უწყებებს გააკეთონ საჯარო განცხადებები
და აკონტროლონ სხვადასხვა პროცედურები.
საჯარო მმართველობაში ინფორმაციული ტექნოლოგიების
გამოყენების აუცილებლობას რამდენიმე მიზეზი განაპირობებს:
➢ ისეთაც რთული გარემოს კიდევ მეტად გართულება,
რომელთანაც შეხება უწევთ სახელმწიფო მოხელეებს, ხელს
უწყობს ადრე არარსებული მრავალრიცხოვანი პრობლემების
წარმოშობას, რომელთა მოგვარება შეუძლებელია მხოლოდ ერთი
სახელმწიფო
სტრუქტურის
ფარგლებში.
გარდა
ამისა,
ინფორმაციული ნაკადების ზრდის კვალდაკვალ ეს პრობლემები
უფრო ღრმვდება და სახელმწიფო რეგულირების სხვადასხვა
მეთოდებისა და მექანიზმების შემუშავებას მოითხოვს.
➢ სამოქალაქო
საზოგადოების
სოციო-კულტურული
ტრანსფორმაცია, რომელიც ადამიანებს უფრო ინფორმირებულებს
ხდის, მაღალ მოთხოვნებს უყენებს სახელმწიფო მოხელეების
საქმიანობას.
➢ ახალი საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების
გამოყენების სიმარტივემ შეცვალა ურთიერთობები, ერთი მხრივ,
მოქალაქეებსა და, მეორე მხრივ, მოქალაქეებსა და სახელმწიფო
ორგანოებს შორის. ახლა უკვე ინტერნეტის საშუალებით
შესაძლებელი ხდება მათ შორის ინფორმაციის უწყვეტი ცვლა.
ამასთან
დაკავშირებით,
სახელმწიფო
ხელისუფლების
ორგანოებში ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენების
ძირითადი მიზანი იმდენად საჭირო ხარისხის საჭირო
ინფორმაციის მიღება არ არის, რამდენადაც მთლიანად
სახელმწიფო
მართვის
ეფექტიანობის
ამაღლება
საერთო
ინფორმაციული
და
ტექნოლოგიური
ინფრასტრუქტურის
საფუძველზე,
რომელიც
უზრუნველყოფს
სახელმწიფო
ხელისუფლების
ორგანოების
ფუნქციონირებას,
ურთიერთქმედებას როგორც ერთმანეთს შორის, ისე მათსა და
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მოსახლეობას, სამოქალაქო საზოგადოებას, ბიზნეს-სუბიექტებსა
და
სხვა
საქმიანობის
სუბიექტებს
შორის
ეფექტიანი
ინფორმაციული ურთიერთქმედების ფარგლებში, როგორიცაა:
ინფორმაციულ-კომუნიკაციური
დიალოგი,
სახელმწიფო
მომსახურების
მიწოდება
ელექტრონული
ფორმით,
ელექტრონული
დემოკრატიის
მექანიზმები
და
ა.შ.
ინფორმაციული
ტექნოლოგიები
სახელმწიფო
მართვაში
მოწოდებულია მთელი რიგი მიზნების მისაღწევად. კერძოდ:
•
ციფრული ეკონომიკის სფეროში ეროვნული ინტერესების
გასატარებლად
•
სოციალურ-ეკონომიკური სფეროს განვითარებისთვის
ახალი ტექნოლოგიური საფუძვლების ჩამოსაყალიბებლად
•
მოქალაქეებისა და საზოგადოების მიერ სახელმწიფო
სტრუქტურების მხრიდან მაღალი ხარისხის და სანდო
ინფორმაციის მიღების მოთხოვნის გათვალისწინებით, შესაბამისი
საინფორმაციო სივრცის შესაქმნელად და ა.შ.
აღსანიშნავია, რომ რაც უფრო მაღალია საჯარო მმართველობის
ინფორმატიზაციის დონე, მით უფრო ხარისხიანია სახელმწიფო
ორგანოების საქმიანობა.
დასკვნა
დღევანდელი საზოგადოების „საინფორმაციო საზოგადოებად“
ტრანსფორმაციამ გაზარდა
მოთხოვნილება სახელმწიფო
ორგანოების საქმიანობის მიმართ მოქალაქეთა მომსახურების
ხარისხის ამაღლებისა და სოციალური გარანტიების დაცვის
კუთხით, რამაც
თავის მხრივ. საჯარო მმართველობის
ტრანსფორმაციის აუცილებლობა გამოიწვია. ამჟამად, მთელ
მსოფლიოში მიმდინარეობს ახალი მიდგომების შემუშავება
საჯარო
მმართველობითი
საქმიანობის
სრულყოფისათვის,
რომელთა შორის ერთ-ერთს წარმოადგენს
მმართველობითი
პროცესების ტექნოლოგიზაცია. თანამედროვე ეტაპზე მართვის
ყველაზე სწრაფ და ეფექტურ მეთოდებად და საშუალებებად
სოციალური და ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენება
მიიჩნევა.
სოციალური ტექნოლოგია წარმოადგენს ადამიანის ქცევისა და
მოქმედების
სტანდარტიზირებულ
საშუალებას,
რომელიც
შეცვლილი საქმიანობის პირობებში მოწოდებულია დასახული
ამოცანების გადასაჭრელად და დასახული მიზნების მისაღწევად.
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სოციალური ტექნოლოგია აპრობირდება და ადაპტირდება
ორგანიზაციის გარკვეული ტიპის პრობლემების მოსაგვარებლად,
რომლებიც მისი ძირითადი ელემენტების – მიზნის, სტრუქტურის,
მართვის სისტემის, პერსონალისა და მატერიალურ-ტექნიკური
უზრუნველყოფის მდგომარეობით არის გამოწვეული.
ინფორმაციული
ტექნოლოგიების
გამოყენებას
დიდი
მნიშვნელობა აქვს
ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობის
გაზრდაში და სახელმწიფო მართვისა და ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოების
მუშაობის ეფექტიანობის
ამაღლებაში.
ინფორმაციული ტექნოლოგიების საშუალებით რეალიზდება
მართვის ძირითადი მიზნები:
▪
დემოკრატია
▪
ღიაობა
▪
გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება
▪
მოქალაქეთა ჩართულობა მმართველობით პროცესებში.
ამ პროცესებში განსაკუთრებული როლი ენიჭება ინტერნეტის
გლობალურ
ქსელს,
როგორც
მასობრივი
კომუნიკაციის
სპეციფიკური ინტერაქტიული საშუალებას.
ინტერნეტის
საშუალებით
საზოგადოებისთვის
ხელმისაწვდომია:
•
ინფორმაცია საბიუჯეტო სახსრების განაწილებისა და
ხარჯვის შესახებ
•
მონაცემები შრომის ნაყოფიერების შესახებ
•
სასამართლო პროცედურები
•
სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ შექმნილი
სხვა
ოფიციალური დოკუმენტები
ამგვარად, თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული
ხალხის მომსახურება – ის მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რაც
უზრუნველყოფს ხარისხიან და ეფექტიან სახელმწიფო მართვის
სისტემას და საზოგადოების დინამიურ სოციალურ-ეკონომიკურ
თუ პოლიტიკურ განვითარებას.
ლიტერატურა
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შოთა

დოღონაძე,

საქართველოს

Rusudan Shamugia,Tamar Revazishvili
About some of the modern technologies used in public administration
Summary
This article discusses ongoing technological processes around the world
for the improvement of public administration activities and the fastest and
most effective means of management at the present stage - social and
information technologies. The special role of the global Internet as a
specific interactive means of mass communication is shown in ensuring the
main goals of governance: democracy, openness, transparency,
accountability, as well as citizen involvement in governance processes. The
service of the people based on modern technologies is defined as an
important factor in the dynamic social economic and political development
of a quality and efficient public administration system and society.
Keywords: social technologies, information technologies, public
administration, openness, transparency, accountability, citizen involvement.
Reviewer: Professor Shota Dogonadze, Georgian Technical University.
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Русудан Шамугия, Тамар Ревазишвили
О некоторых современных технологиях,
государственном управлении

используемых

в

Резюме
В статье рассматриваются текущие во всем мире процессы
технологизации
деятельности государственных органов для
совершенствования государственного управления а также наиболее
быстрые и эффективные средства управления на современном этапе −
социальные и информационные технологии. Показано особая роль
глобального Интернета как специфического интерактивного средства
массовой коммуникации в
обеспечении таких основных целей
управления,
как:
демократия,
открытость,
прозрачность,
подотчетность, а также участие граждан в процессах управления.
Услуги людей, основанные на современных технологиях,
определяются как важные факторы качественной и эффективной
системы государственного управления и динамичного социальноэкономического и политического развития общества.
Ключевые слова: социальные технологии, информационные
технологии, государственное управление, открытость, прозрачность,
подотчетность, участие граждан.
Рецензент: Профессор Шота Догонадзе, Грузинский технический
университет.
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ხათუნა იარღანაშვილი
საზოგადოებრივი აზრის ობიექტური კვლევების მნიშვნელობა
ეფექტიანი მართვისთვის

ზოგადად, სახელმწიფოს და აგრეთვე ნებისმიერი საჯარო
დაწესებულების ეფექტიანი მუშაობისთვის უმნიშვნელოვანესი
პირობაა საზოგადოებასთან მკაფიო, გამჭვირვალე, ეფექტური და
ეფექტიანი კომუნიკაცია, რაც პირდაპირ აისახება პოლიტიკური
სისტემის სტაბილურობაზე, სახელმწიფო მართვის ეფექტიან
ფუნქციონირებაზე და ზოგადად ხელისუფლებაში მყოფი
პოლიტიკური გუნდის გრძელვადიან წარმატებაზე.
საქართველოში არსებული პოლიტიკური კრიზისის ერთ-ერთ
მიზეზად შეიძლება ჩაითვალოს ის გარემოება, რომ, საჯარო
მოხელეთა ნაწილმა არ იცის საზოგადოებასთან კომუნიკაციის
მნიშვნელობა, ვერ უდგება სერიოზულად საზოგადოების წინაშე
ანაგრიშვალდებულებას, ან არ ფლობს შესაბამის კომპეტენციებს.
საჯარო მართვას საფუძვლად უდევს პოლიტიკური კონტექსტი
- ვალდებულება დემოკრატიული იდეალებისა და ტრადიციების
მიმართ.
დემოკრატიულ საზოგადოებაში გადაწყვეტილებების მიღების
პროცესი საზოგადოებრივი ძალების, ფენების და ინტერესთა
ჯგუფისა მონაწილეობას მოითხოვს.
თუმცა ორმხრივი კომუნიკაცია მნივნელოვანია არა მხოლოდ
დემოკრატიული, არამედ ნებისმიერი რეჟიმის ქვეყნებისა, პირველ
რიგში
საკუთრივ
რეჟიმებისთვის
და
მოქმედი
ხელისუფლებისთვის.
მიღებულის
გადაწყვეტილებების
შესრულებასა
და
შესრულების
ეფექტიანობაზე,
ასევე
მათ
შედეგზე,
პასუხისმგებელია ხელისუფლება, ხოლო შეფასება ხდება
საზოგადოების, ამომრჩევლის მიერ.
საჯარო უწყებების მხრიდან ორმხრივი კომუნიკაციის
უგულებელყოფა
აღნიშნული
პროცესების
ეფექტიანად
განხორციელბას
უშლის
ხელს.
მოქალაქეებმა
საჯარო
დაწესებულებების საქმიანობასა და სერვისების შესახებ
ამომწურავი ინფორმაცია უნდა მიიღონ. რისთვისაც მეტად
მნიშვნელოვანია,საჯარო
დაწესებულებებში
არსებობდეს
საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
სამოქმედო
გეგმა,
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საკომუნიკაციო სტრატეგიები, ხდებოდეს ინფორმაციის მიწოდება
განხორციელებულ, ანდა განსახორციელებელ პროექტებზე, ასევე
მუდმივად ხდებოდეს კვლევა, თუ როგორია ამა თუ იმ
პროექტისადმი საზოგადოების დამოკიდებულების პროგნოზი და
არის
თუ
არა
კონკრეტული
პროექტი
საზოგადოების
მოთხოვნებთან თანხვედრაში.
საკვანძო სიტყვები: ორმხრივი კომუნიკაცია; დემოკრატიული
სახელმწიფო; ღია მმართველობა; საკომუნიკაციო სტრატეგია;
ეფექტიანი მართვა; საზოგადოებრივი აზრის კვლევა.
პოსტსოციალისტური ტრანსფორმაციის პროცესში მყოფი
საქართველო კვლავ დგას მრავალი გამოწვევის წინაშე, პირველ
რიგში ეს ეხება სახელმწიფოსა და საზოგადოებას შორის
ურთიერთნდობის ხარისხის ამაღლებას, გამჭვირვალე, ღია
მმართველობის პრინციპების დამკვიდრებას.
საზოგადოების ინფორმირებულობა მმართველობის სისტემის
გამართულობის ინდიკატორიცაა და კატალიზატორიც, რაც
მნიშვნელოვანია პოსტსოციალისტურ ტრანსფორმაციაში მყოფი
საქართველოსთვის.
ამიტომაც
ხელისუფლებამ
უნდა
უზრუნველყოს საზოგადოების ჩართულობა, რაც განაპირობებს
დემოკრატიზაციას. ამდენად დემოკრატიული მმართველობის
პრინციპების
დაცვა
გულისხმობს
საჯარო,
სახელმწიფო
სამსახურებში საზოგადოებრივი ურთიერთობების განვითარებას.
საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
სისტემა,
როგორც
დემოკრატიული
სახელმწიფოსა
და
საზოგადოებრივპოლიტიკური მმართველობის უმნიშვნელოვანესი ინსტიტუტი,
თავადვე განსაზღვრავს სახელმწიფოში დემოკრატიის ხარისხს,
ხელს უწყობს საზოგადოების დემოკრატიულ და ჰარმონიულ
განვითარებას და სამოქალაქო საზოგადოების ფუნდამენტური
პრინციპების:
ღიაობის,
გამჭვირვალეობისა
და
ანგარშვალდებულების განმტკიცებას.
საჯარო, პოლიტიკური მმართველობის პროცესი მოიცავს
მთელს
საზოგადოებას/საზოგადოებრივ
ურთიერთობებს
ზოგადად (Public Affairs).
არსებობს მოსაზრება, რომ დღესდღეობით ვერ ხორციელდება
ეფექტური კომუნიკაცია, საზოგადოებრივ მოთხოვნილებათა
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იდენტიფიკაცია, ვერ ხდება საზოგადოებრივი რესურსების
დროული და ეფექტიანი მიწოდება.
მოქალაქის უფლება, მონაწილეობა მიიღოს საზოგადოებრივი
საკითხების მართვაში დემოკრატიული მმართველობის ძირითადი
პრინციპია. წარმომადგენლობითი დემოკრატიას ახასიათებს
სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების ფართო ჩართულობა
საჯარო პოლიტიკის შემუშავების პროცესში, რომლის დროსაც
ხელისუფლების თითოეული შტო ვალდებულია, იქონიოს და
განავითაროს საზოგადოებრივი ჩართულობის მექანიზმები.
დაინტერესებულ
მხარეთა
ჩართულობაში
იგულისხმება
სხვადასხვა ფორმალურ და არაფორმალურ სოციალურ ჯგუფთა,
ასევე, კონკრეტულ ინდივიდთა მონაწილეობა, და ინფორმაციის
გაცვლა პოლიტიკურ / პროფესიულ გაერთიანებებსა და საჯარო
დაწესებულებებს შორის. სახელმწიფო მმართველობის სფეროს
სპეციალისტები საზოგადოებრივ ჩართულობას განიხილავენ,
როგორც ისეთი სოციალური რეფორმის გატარების ხელისშემწყობ
შესაძლებლობას,
რომელიც საშუალებას აძლევს მოქალაქეს,
სახელმწიფოში დაგროვილი კეთილდღეობიდან მისი კუთვნილი
წილით ისარგებლოს.
საქართველოში
პოლიტიკის
შესახებ
მტკიცებულებაზე
დაფუძნებული დიალოგი ფორმირების ჯერ კიდევ ადრეულ
ეტაპზეა. როგორც მოსახლეობა, ისე საჯარო დაწესებულებები
სწორედ ახლა იწყებენ იმ უნარ-ჩვევების გამომუშავებას, რაც
საჭიროა სახელმწიფო პოლიტიკის, ინიციატივების, საბიუჯეტო
პროგრამებისა და კონკრეტული ღონისძიებების შესახებ არსებითი
დისკუსიის გასამართად.
უნდა აღინიშნოს, რომ მიუხედავად იმისა, კონსტიტუცია
ითვალისწინებს
გარკვეულ
პოლიტიკურ
უფლებებს
და
მონაწილეობის
არაპირდაპირ
ფორმებს
(მაგალითად,
რეფერენდუმის მოთხოვნის უფლება და საჯარო ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის უფლება), არ არსებობს კონკრეტული
მითითებები გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობის
უფლების შესახებ.
უფრო მეტიც, არ არსებობს სხვა
კანონმდებლობა,
რომელიც
დაარეგულირებდა
და
ხელს
შეუწყობდა ცენტრალურ დონეზე საზოგადოებრივ ჩართულობას
სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებისა და განხორციელების
პროცესში.
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ღია მმართველობის დამკვიდრება - კანონმდებლობა, როგორც
მინიმუმ, უნდა ითვალისწინებდეს
საზოგადოებისათვის
განათლების მიწოდებას ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაში.
საზოგადოებამ უნდა იცოდეს ინფორმაციის მასშტაბი, რომელიც
ღია და ხელმისაწვდომია, ასევე ამ ინფორმაციის მიღების
პროცედურა და ფორმები.
სახელმწიფო ორგანოები მოტივირებულნი უნდა იყვნენ
გადაწყვიტონ ქვეყნის წინაშე მდგარი პრობლემები. ამ გზაზე მათი
უმთავრესი მოპასუხე საზოგადოებაა, რომლის ფორმირება
ცალკეულ
ჯგუფებად
მიმდინარეობს.
ამ
ჯგუფებს
მიზანმიმართული ინტერესები გააჩნიათ, სწორედ ამ ინტერესთა
რეალიზაციაში ხორციელდება სახელმწიფო პოლიტიკა.
ხელისუფლებამ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოს
მოქალაქეებთან თავისი პოლიტიკის ღიად და გულწრფელად
კომუნიკაციას, რათა ისინი უფლებამოსილი გახადოს და
ამასთანავე მათი ნდობა მოიპოვოს. ამ მხრივ ახალი
ტექნოლოგიების და ინოვაციების გამოყენება მეტად გამოსადეგია,
აძლევს რა ხალხს ინფორმაციაზე უფრო იოლ წვდომას და
უზრუნველყოფს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათ
ჩართულობას.
საზოგადოების ჩაურთველობის სტადია სახელმწიფო მართვაში
ორი კომპონენტისგან შედგება - მანიპულაცია და თერაპია.
მანიპულირება და თერაპია არის მოქალაქეებთან ურთიერთობის
ფორმები, რომლებიც გამოიყენება არა რეალური უკუკავშირის
მისაღებად,
არამედ
საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
ჩვეულებრივ საშუალებებად, რომლებიც ანაცვლებს სამოქალაქო
ჩართულობას. ინფორმირება და კონსულტაცია მონაწილეობის
უფრო სიმბოლური ფორმებია და მხოლოდ მოსაზრებების
გაცვლის საშუალებას იძლევა. ამ ფორმების გამოყენების დროს არ
არსებობს გარანტია, რომ მოქალაქის უკუკავშირი აისახება
პოლიტიკის
ცვლილებაში.
მიუხედავად
საზოგადოებრივი
ჩართულობის დაბალი დონისა, არსებობს პარტნიორობისა და
თანამშრომლობის წარმატებული შემთხვევებიც, რაც მოქალაქეთა
ჩართულობის საუკეთესო ფორმებია
მნიშვნელოვანია იმის გააზრებაც, რომ ყველა ძირითადი
გამოწვევა ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. მაგალითად,
არასაკმარისი
პოლიტიკური
ნება
ზოგ
შემთხვევებში
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გამომდინარეობს საჯარო მოხელეების არასაკმარისი უნარებიდან.
პოლიტიკური ნება კი, თავის მხრივ, გავლენას ახდენს ინოვაციაზე
და რესურსების მობილიზებაზე სამოქალაქო ჩართულობის
სისტემის მოდერნიზაციისთვის.
დასკვნა
თავისუფალი,
დემოკრატიული,
ძლიერი
სახელმწიფოს
მშენებლობა რთული პროცესია, სადაც მოხელეთა პროფესიულ
განვითარებას დიდი ყურადღება უნდა დაეთმოს. იგი ითხოვს
საყოველთაოდ
აღიარებული
საერთაშორისო
ნორმების
გათვალისწინებით, სახელმწიფოებრივი მართვის ისეთი მოდელის
შექმნას, რომელიც ეროვნულ დიადაგზე იქნება დაფუძნებული.
მოქალაქის უფლება, მონაწილეობა მიიღოს საზოგადოებრივი
საკითხების მართვაში დემოკრატიული მმართველობის ძირითადი
პრინციპია.
საჯარო უწყებების მხრიდან ორმხრივი კომუნიკაციის
უგულებელყოფა
აღნიშნული
პროცესების
ეფექტიანად
განხორციელბას
უშლის
ხელს.
მოქალაქეებმა
საჯარო
დაწესებულებების
საქმიანობასა
და
სერვისების
შესახებ
ამომწურავი ინფორმაცია უნდა მიიღონ. რისთვისაც მეტად
მნიშვნელოვანია
ხდებოდეს
ინფორმაციის
მიწოდება
განხორციელებულ, ანდა განსახორციელებელ პროექტებზე, ასევე
მუდმივად ხდებოდეს კვლევა, თუ როგორია ამა თუ იმ
პროექტისადმი საზოგადოების დამოკიდებულების პროგნოზი და
არის
თუ
არა
კონკრეტული
პროექტი
საზოგადოების
მოთხოვნებთან თანხვედრაში.
საზოგადოებასთან
ურთიერთობის
სისტემა,
როგორც
დემოკრატიული
სახელმწიფოსა
და
საზოგადოებრივპოლიტიკური მმართველობის უმნიშვნელოვანესი ინსტიტუტი,
თავადვე განსაზღვრავს სახელმწიფოში დემოკრატიის ხარისხს,
ხელს უწყობს საზოგადოების დემოკრატიულ და ჰარმონიულ
განვითარებას და სამოქალაქო საზოგადოების ფუნდამენტური
პრინციპების
ღიაობის,
გამჭვირვალეობისა
და
ანგარშვალდებულების განმტკიცებას. აუცილებელია, თითოეულ
საჯარო უწყებას შემუშავებული ჰქონდეს საზოგადოებასთან
ურთიერთობის სამოქმედო გეგმა, საკომუნიკაციო სტრატეგია. ეს
ყოველივე ხელს უწყობს სახელმწიფოსა და საზოგადოებას შორის
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ურთიერთნდობის ხარისხის ამაღლებას და
გამჭვირვალე და ღია მმართველობის პრინციპებს.
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ბაღათურია,

Khatuna Iarghanashvili
The importance of objective public opinion polls for effective
management
Summary
Georgia, which is in the process of post-socialist transformation, still
faces many challenges, one of which is the development of two-way
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communication with the public (as a feedback component) of public
institutions
Public administration is based on a political context - a commitment to
democratic ideals and traditions.
In a democratic society, the decision-making process requires the
participation of community forces and interest groups.
Bilateral communication, however, is important not only for democratic
country but also for countries of any regime, first and foremost for their
own regimes and for the current government.
The government is responsible for the implementation of the decisions
made and the effectiveness of the implementation, as well as their results,
and the evaluation is done by the society, the voters.
The neglect of two-way communication by public agencies hinders the
effective implementation of these processes. Citizens should receive
comprehensive information about the activities and services of public
institutions. It is very important for public institutions to have a public
relations action plan, communication strategies, to provide information on
implemented or to be implemented projects, as well as to constantly
research what is the forecast of the public attitude towards this or that
project and whether a specific project meets the requirements of the society.
Keywords: two-way communication; democratic state; open governance;
communication strategy; effective management; public opinion survey.
Reviewer: Associated Professor Otar Baghaturia, Georgian Technical
University.
Хатуна Иарганашвили
Важность объективных опросов общественного мнения для
эффективного управления
Резюме
Грузия, которая находится в процессе постсоциалистической
трансформации, по-прежнему сталкивается со многими проблемами,
одна из которых - развитие двусторонней коммуникации с
общественностью (как компонент обратной связи) государственных
институтов.
Государственное управление основано на политическом контексте приверженности демократическим идеалам и традициям.
В демократическом обществе процесс принятия решений требует
участия общественных сил и групп интересов.
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Однако двустороннее общение важно не только для
демократической страны, но и для стран любого режима, прежде всего
для их собственных режимов и для нынешнего правительства.
Правительство несет ответственность за выполнение принятых
решений и эффективность их выполнения, а также за их результаты, а
оценка проводится обществом, избирателями.
Пренебрежение двусторонней связью со стороны государственных
органов препятствует эффективному осуществлению этих процессов.
Граждане должны получать исчерпывающую информацию о
деятельности и услугах государственных учреждений. Для
государственных учреждений очень важно иметь план действий по
связям
с
общественностью,
коммуникационные
стратегии,
предоставлять информацию о реализованных или планируемых к
реализации проектах, а также постоянно исследовать, каков прогноз
общественного отношения к тому или иному проекту и насколько
конкретный проект отвечает требованиям общества.
Ключевые слова: двусторонняя связь; демократическое государство;
открытое управление; стратегия общения; эффективное управление;
исследование общественного мнения.
Рецензент: Ассоциированный профессор Отар Багатурия, Грузинский
технический университет.
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გიორგი აგირბაია
ციფრული მოქალაქეობის ესპანეთის გამოცდილება

სტატიაში
განხილულია
ციფრული
მოქალაქეობის
განვითარების მნიშვნელობა და სამომავალო პერსპექტივები.
ავტორი აანალიზებს ციფრული საუკუნისა და საზოგადოების
ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ასპექტს და შესაძლოა ყველაზე
მნიშვნელოვანს - ციფრულ მოქალაქეობას, განვითარების
თანამედროვე ტენდენციებს და არსებულ საერთაშორისო
გამოცდილებას ევროკავშირის ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყნის
ესპანეთის მაგალითზე, რომელიც მეორე ადგილზეა ესტონეთის
შემდეგ.
აღნიშნულზე
დაყრდნობით
შემოთავაზებულია
რეკომენდაციები საქართველოში ციფრული მოქალაქეობის
განვითარებისთვის. ასევე განხილულია ავტორის მიერ ესპანეთში,
კასტილია ლა მანშას რეგიონში ჩატარებული კვლევის პროცესში
წამოჭრილ საკითხები და შედეგები, რომელიც ეხება: ხელოვნურად
შექმნილი
ბიუროკრატიული
მექანიზმების
(ბიუროკრატიზმის) ჩამოშორება საჯარო სტრუქტურებისა და
სამსახურების ადმინისტრირებიდან; ციფრული მოქალაქეობის
გავლენა და როლი ციფრული ეკონომიკის და ციფრული
დემოკრატიის განვითარებაში; ციფრული პლატფორმები და
ტექნოლოგიური სერვისები, რომელიც ეხმარება საჯარო
ადმინისტრირების პროცეს შეამციროს დოკუმენტბრუნვის დრო,
დანარხარჯები და მოქალაქეებზე უფრო მეტად ორიენტირებული
სერვისები შესთავაზონ.
საკვანძო სიტყვები: ციფრული მოქალაქეობა, საჯარო
ადმინისტრირება,
ციფრული
სერვისები,
ტექნოლოგიები,
ბიუროკრატიზმი, ციფრული ადმინისტრირება.
ესპანეთში კასტილა ლა მანჩას ავტონომიური საზოგადოების
მაგალითზე დაყრდნობით ჩატარებული კვლევის თემა გახლდათ:
ესპანეთში საჯარო ადმინისტრაციის ციფრული გარდაქმნა.
კვლევის მიზანი: სხვადასხვა სტრატეგიისა და პრაქტიკების
იდენტიფიცირება, რომელიც გამოიყენა ესპანეთმა საჯარო
ადმინისტრაციის ციფრული ტრანსფორმაციის დროს. საჯარო
ადმინისტრაციის ციფრული გარდაქმნის სხვადასხვა სარგებელის
აღმოჩენა და ადგილობრივი, რეგიონული და ეროვნული
ხელისუფლების ურთიერთდაკავშირების სისტემის განსაზღვრა.
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საჯარო მმართველობის ციფრული ტრანსფორმაციის ძირითადი
გამოწვევებისა და სამომავლო გეგმების იდენტიფიცირება და
ანალიზი.
კვლევის მთავარი კითხვა გახლდათ: როგორ შეიძლება
ხელოვნურად
შექმნილი
ბიუროკრატიული
მექანიზმების
(ბიუროკრატიზმის) ჩამოშორება საჯარო ადმინისტრირებისას და
რა გამოწვევები წარმოიქმნება საჯარო სერვისების ციფრული
ტრანსფორმაციის დროს ?
პირველ ეტაპზე ციფრული მოქალაქეობის განვითარება და
საჯარო
ადმინისტრირების
ციფრული
ტრანსფორმაციის
კვლევითი პროექტის ფარგლებში, ჩვენ გამოვიყენეთ თეორიული
და ემპირიული კვლევის მეთოდები პირველადი და მეორადი
თვისებრივი ინფორმაციის გამოყენებით. კერძოდ, ჩატარდა
თეორიული კვლევა სტრატეგიული დოკუმენტის „სახელმწიფო
მმართველობების დიჯიტალიზაციის გეგმა 2021-2025 წწ. სტრატეგია ციფრული ადმინისტრირების და ციფრული საჯარო
სერვისების“
დახმარებით.
ასევე,
”ციფრული
საჯარო
ადმინისტრირების მონაცემები, 2020, ესპანეთი”, ”ელექტრონული
ადმინისტრირების განხორციელება - გვადალახარის საბჭოს
ციფრული
გარდაქმნა”
(2006-2007,
ადმინისტრაციული
ორგანიზაციის ტექნიკური კომიტეტის შექმნა ადგილობრივი
თვითმმართველობის საბჭოს მიერ 12-19-2006) და სხვა ინტერნეტ
რესურსები (ციფრული სერთიფიკატის მიღება, ხესტიონა
პლატფორმა
(Gestiona),
რომლის
დახმარებითაც
ყველა
მუნიციპალიტეტში
ელექტრონული
ადმინისტრირება
ხორციელდება.)
და
გვადალახარის
ადგილობრივი
მუნიციპალიტეტის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ჩვენი
მოთხოვნის საფუძველზე.
ჩვენ
ასევე
ჩავატარეთ
ემპირიული
კვლევა
არასტრუქტურირებული სიღრმისეული ინტერვიუს მეთოდის
გამოყენებით
საჯარო
მოსამსახურეებთან,
გვადალახარის
ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის პროფესიონალებთან და
რეგიონულ მთავრობის ხელმძღვანელ პირებთან, რომლებიც
პასუხისმგებელნი არიან საჯარო ადმინისტრირების ციფრული
განვითარებაზე.
არასტრუქტურირებული
სიღრმისეული
ინტერვიუების დროს ასევე მონაწილეობდნენ გვადალახარის მერი,
კასტილია ლა-მანჩის რეგიონალური მთავრობის მეთაური და
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გვადალახარის პროვინციული დეპარტამენტი. ეს მეთოდი და
ინტერვიუები
დაგვეხმარა
მიგვეღო
რესპონდენტისგან
მნიშვნელოვანი სიღრმისეული დეტალები საკითხებზე.
ამ მეთოდის ერთ-ერთი უპირატესობა ის არის, რომ ის
შესაძლებლობას იძლევა მეტი დეტალების შეგროვების შესახებ,
თუ რა სჯერათ ხალხს და რა არის მათი მოტივაცია. ჩვენ
განვსაზღვრეთ
ცენტრალური
კატეგორიები,
გამოვიყენეთ
კოდირება და დაკავშირებული ბმულები, კვლევის შედეგების
უფრო მარტივად გასაგებად.
ესპანეთმა შეასრულა რამდენიმე ეტაპი, რომ მიეღწია
ამჟამინდელი დიჯიტალიზაციისა და საჯარო ადმინისტრაციის
ტრანსფორმაციის
დღევანდელ
დონემდე.
გვადალახარის
შემთხვევაში, აქ შეიძლება გამოყოფილ იქნას 4 სხვადასხვა
პერიოდი, 2006 წლიდან.
2006-2007 "ელექტრონული ადმინისტრირების განხორციელება
- გვადალახარის საბჭოს ციფრული ტრანსფორმაცია"; 2011 წ. ელექტრონული ადმინისტრირების გრძელვადიანი პროგრამა;
2015-2017
ტექნიკური
ორგანიზაციის
კომიტეტი
(ადმინისტრაციული); 2017-2021 - ინსტრუქციების გაგრძელება
DRMS კონტექსტში; 2021-2025 სახელმწიფო ადმინისტრაციების
დიგიტალიზაციის გეგმა 2021-2025 - სტრატეგია ციფრული
ადმინისტრირების და ციფრული საჯარო სერვისების შესახებ".
დადგენილ იქნა დროებითი საკვანძო კატეგორიები, რომლებმაც
მიიღეს ინდუქციური სახე, ოფიციალური დოკუმენტების
ანალიზის განმავლობაში:
1. შენარჩუნება, 2. სტრატეგიები, 3. ფულის დაზოგვა, 4.
საგადასახადო სისტემა, 5. ბიზნესის მხარდაჭერა, 6. გამოწვევები, 7.
მოქალაქეების მიმღებლობა, 8. ძლიერი მოწყობილობები.
საჯარო ადმინისტრირებაში ციფრული ტრანსფორმაციის
სრულყოფილად
გასაგებად,
ჩვენ
განვახორციელეთ
სამი
სხვადასხვა დონის შეხვედრა ადგილობრივი და რეგიონული
მთავრობის წარმომადგენლებთან და გვადალახარის პროვინციის
დეპუტაციასთან, ასევე გამოვკითხეთ ერთ-ერთი წამყვანი
სამედიცინო კომპანიის Asisa+ მენეჯერი, შუამავალი საჯარო
ადმინისტრაციასა და მოქალაქეებს შორის დიჯიტალიზაციისა და
პროცედურების საკითხებში.
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ძირითად საკითხებს, რომლებსაც ემპირიული კვლევის
პროცესში განვიხილეთ არის: ციფრული ტრანსფორმაციის
აუცილებლობა
საჯარო
ადმინისტრირებაში,
ციფრული
ტრანსფორმაციის დროს საჯარო ადმინისტრების გამოწვევები,
მოქალაქეების მიმღებლობა ციფრული საჯარო სერვისების
შეთავაზებისას, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის რეგიონულ და
ეროვნულ მთავრობებთან დაკავშირება და კომუნიკაცია, Covid-19ის პერიოდში არსებული გამოწვევები საჯარო ადმინისტრირებაში
და ციფრული გადაწყვეტები, ციფრული ადმინისტრირების
მოკლევადიანი და გრძელვადიანი სტრატეგიები და მათი
განხორციელება და ციფრულ მოქალაქეობასთან დაკავშირებული
ელექტრონული სერვისები, ვებ პლატფორმები და სხვა საკითხები.
ზემოაღნიშნული საკითხებზე კვლევის პროცესში გამოიკვეთა
შემდეგი მნიშვნელოვანი ასპექტები :
ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი ის არის, რომ ევროკავშირის
ციფრული სტრატეგიისა და პრიორიტეტების შესაბამისად 20192024 წლებისთვის, რომლის მიზანია ციფრული ტრანსფორმაციის
განხორციელება ყველასთვის, ხალხისთვის და ბიზნესისთვის,
რომელიც ხელს უწყობს მიზანს ევროპა გახდეს 2050 წლისთვის
კლიმატურად
ნეიტრალური
კონტინენტი,
რაც
აისახება
დოკუმენტბრუნვის გაციფრულებაში, საჯარო ადმინისტრირება
გადადის სრულად ციფრულ ონლაინ სამყარო, სადაც ფურცლები
ფიზიკურად
აღარ
იქნება
საჭირო,
რაც
დააჩქარებს
დოკუმენტბრუნვის სიჩქარეს, შეამცირეს მნიშვნელოვნად ხარჯებს
და ნაკლები ზიანი მიადგება ამავდროულად გარემოსაც.
აღსანიშნავია, რომ კვლევის ფარგლებში ჩატარებულ რეგიონში,
სერვისების თითქმის 99% მიღება სრულად შესაძლებელია ონლაინ
რეჟიმში, ხშირ შემთხვევაში ჯერ კიდევ არსებობს სურვილისამებრ
ფიზიკურად ადგილზე მისვლით მყარი სახით დოკუმენტების
მიღების
შესაძლებლობა,
რადგან
გვადალახარას
მუნიციპალიტეტში მოქალაქეები მთელ ესპანეთში და ასევე
ევროპაში ერთი-ერთ ყველაზე ხანდაზმული მოსახლეობა
ცხოვრობს. ასევე ხაზი გაესვა იმას, რომ პანდემიის და covid-19
გამოწვევებმა
დააჩქარა
გაციფრულების
საკითხთან
დაკავშირებული რეფორმები და განხორციელების პროცესი.
ერთ-ერთი ინტერვიუს დროს რეგიონული მთავრობის
ხელმძღვანელმა ხაზი გაუსვა სტრატეგიული დოკუმენტის
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მნიშვნელობას,
რეფორმების
განსახორციელებლად
გაციფურლებისა და ეფექტური ტრანსფორმაციისთვის წინასწარ
ეკოსისტემის, გარემოს მომზადებას, როგორიცაა ძლიერი და
სწრაფი ინტერნეტის (4G) უზრუნველყოფა მთელ რეგიონის
ტერიტორიაზე. ხელოვნური ინტელექტის განვითარება და საჯარო
ადმინისტრირებაში აქტიური ინტეგრაცია, რაც ადმინისტრირების
პროცესში ბევრი საჯარო სერვისის თუ პროცესის ავტომატიზაციას
ახდენს და აჩქარებს ინფორმაციას მიმოცვლას, დოკუმენტბრუნვას,
ამცირებს ბიუროკრატიზმს. ამავე დროს, ძალზე მნიშვნელოვანია
ციფრული საჯარო ადმინისტრირებისთვის ინფრასტრუქტურის
განვითარება.
ინტერვიუების დროს ხაზგასმით აღინიშნა, რომ დღეს
მოქალაქეებს შეუძლიათ მიიღონ ნებისმიერი საჯარო სამსახური
და დოკუმენტაცია ციფრული ელექტრონული პლატფორმების
საშუალებით, ამ მოქალაქის პროფილისთვის, რომელიც არის
ვირტუალური საქაღალდე, რომელშიც მოცემულია ყველა
მონაცემები, ელექტრონული სერვისების მისაღებად საჭირო
ელექტრონული
ხელმოწერა,
ელექტრონული
ხელმოწერის
სერთიფიკატი,
რომელიც
უზრუნველყოს
ასევე
ონლაინ
გადასახადების გადახდას, შეხვედრების ჩანიშვნა საჯარო
სტრუქტურებში და ა.შ.
ერთ–ერთი მთავარი გამოწვევა არის ციფრული ნახტომის
მიმართ მოსახლეობის შიში; დეპარტამენტების დეცენტრალიზაცია
და თითოეული ადმინისტრაციისთვის საჭირო ინსტრუმენტების
დიფერენცირება, როგორც ადგილობრივ, რეგიონულ დონეზე,
თუნდაც ადგილობრივი მასშტაბით განსხვავებული ციფრული
პლატფორმების
გამოყენება,
რაც
რეგიონში
მცხოვრებ
მოქალაქეებში ამცირებს ციფრული სერვისებით სარგებლობის
ინტერესს და გამოყენებას.
სხვა ძირითადი საკითხები - ტექნიკური და ზედმეტად
ფორმალური ტერმინოლოგიის გამოყენება ციფრული საჯარო
ადმინისტრირების პროცესში, მათ შორის ონლაინ პლატფორმებზე,
საიტებზე, ელ. ფოსტით კომუნიკაციისას. იურიდიული ცნობარი
და კონტრასტული სტატიები გამოიყენება შინაარსის ასახსნელად,
რომელიც უფრო მარტივად უნდა იყოს წარმოდგენილი და
მოქალაქეებისთვის მარტივად აღსაქმელი ენით. ლექსიკის
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გამოყენებით.
ადმინისტრაციებს
შორის
ურთიერთკავშირი
აშკარად ტოვებს გაუმჯობესების ადგილს.
ინტერვიუების ანალიზისა და დროებითი კატეგორიების
მსგავსების დადგენის შემდეგ განისაზღვრა ცენტრალური
კატეგორიები, რაც თავისთავად ეფუძნება ევროკომისიის მიერ
შევსებული სხვადასხვა სტრატეგიული დოკუმენტის, ინტერნეტ
რესურსებისა და შესაბამისი ანგარიშების ანალიზს.
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დასკვნა
ჩატარებული კვლევების და სფეროს პროფესიონალების
ძირითადი უკუკავშირის თანახმად, ქვეყნის წარმატებული და
უსაფრთხო განვითარება შესაძლებელია მხოლოდ პროაქტიული
ციფრული ტრანსფორმაციის გზით, როგორც სახელმწიფო, ისე
კერძო სტრუქტურებში, რაც ხელს შეუწყობს ციფრული
მოქალაქეობის განვითარებას, აღმოფხვრის ზედმეტ ხელოვნურ
ბიუროკრატიას და ხელს შეუწყობს ქვეყნის სწრაფ განვითარებას.
საჯარო და კერძო სექტორის ციფრული ტრანსფორმაციის
ანალიზი ცხადყოფს, რომ მოქალაქეთა მიერ ინფორმაციის
მოპოვებაში
ხელშეწყობისთვის,
სხვადასხვა
საკითხების
განხილვაში მონაწილეობისთვის, აუცილებელია ვებგვერდებზე,
საკომუნიკაციო პლატფორმებზე, მობილური აპლიკაციებისთვის
მოქალაქეთა და ბიზნესისთვის შესაფერისი ლექსიკის შემუშავება,
რომელიც მოიცავს სხვადასხვა სერვისების ხელმისაწვდომობას
მთავრობისა და საზოგადოების ვებ რესურსებზე. ინსტიტუტებზე.
ონლაინ სერვისები ამცირებს საჯარო ადმინისტრაციის
ოფისებში გატარებულ დროს. დროის მნიშვნელოვანი დაზოგვის
გათვალისწინებით, ხალხი უფრო მეტად ისარგებლებს ციფრული
მომსახურებით.
ესპანეთსა და საქართველოში ჩატარებული კვლევის შედეგების
საფუძველზე, საჭიროა მოკლევადიანი სამოქმედო გეგმისა და
ზოგადად,
ციფრული
მმართველობისა
და
ციფრული
მოქალაქეობის
განვითარების
გრძელვადიანი
სტრატეგიის
შემუშავება. ქვეყნისთვის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა
ციფრული მმართველობის ინიციატივებისა და სისტემების
არარსებობა ან საჯარო სერვისების ფრანგმენტული არსებობა
ადგილობრივ დონეზე. "ციფრული უთანასწორობა", რომელიც
არსებობს ადგილობრივი და ცენტრალურ მთავრობების საჯარო
ადმინისტრირებას შორის მნიშვნელოვნად აფერხებს ქვეყნის
მასშტაბით ციფრული სერვისების და ზოგადად ციფრული
მოქალაქეობის განვითარებას. უნდა შემუშავდეს ისეთი სისტემა,
რომელიც
ადგილობრივი,
რეგიონული
და
ცენტრალურ
ხელისუფლებას,
მოქალაქეებს
/
ბიზნეს
კომპანიების
ურთიერთდაკავშირებას მოახდენს.
საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია პროაქტიულად დანერგოს
ონლაინ სერვისები, ხელი შეუწყოს მათზე წვდომას და
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მოქალაქეების მიერ მათ გამოყენებას, ასევე გაზარდოს
მაღალსიჩქარიან ინტერნეტზე წვდომა საქართველოს მთელ
ტერიტორიაზე უფრო სწრაფი ადმინისტრირებისა და მონაცემთა
გაცვლის მიზნით. ციფრული უთანასწორობის იძულებითი
აღმოფხვრა
მოითხოვს
რეგიონებში
ელექტრონული
მმართველობის სისტემების დანერგვას.
ციფრული მოქალაქეობის განვითარება: ამცირებს ქვეყანაში
საჯარო ადმინისტრირების ხარჯებს, ზრდის დემოკრატიის და
გამჭვირვალეობის ხარისხს მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდით,
ეხმარება ეკონომიკას დამატებით თავისუფალი სახსრების
გამონახვაში, ბიუჯეტში ჩნდება ალტერნატიული შემოსავლები,
რომელიც მიემართება ქვეყნის სწრაფი განვითარებისთვის.
ლიტერატურა
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Giorgi Agirbaia
Digital Citizenship Spanish Experience and Perspective of Georgia
Summary
The article discusses the importance of developing digital citizenship
and future prospects. The author analyzes one of the most important aspects
of the digital age and society, and perhaps the most important - digital
citizenship, current development trends and existing international
experience on the example of Spain, one of the leading countries in the EU,
2nd after Estonia. Based on the above, recommendations are proposed for
the development of digital citizenship in Georgia. The author also discusses
the issues and results raised during the research conducted in the region of
Castile La Mansha, Spain, which deals with: - Removal of artificially
created bureaucratic mechanisms (bureaucracy) from the public
administration and institutions; The impact and role of digital citizenship in
the development of the digital economy and digital democracy; Digital
platforms and technology services that help the public administration
process reduce paperwork time, offer costs, and offer more citizen-centric
services.
Keywords: digital citizenship, public administration, digital services,
technology, artificial bureaucracy, digital administration.
Reviewer: Associated Professor Otar Baghaturia, Georgian Technical
University.
Георгий Агирбая
Испанский опыт цифрового гражданства и перспектива Грузии
Pезюме
В статье обсуждается важность развития цифрового гражданства и
перспективы на будущее. Автор анализирует один из важнейших
аспектов цифровой эпохи и общества, и, пожалуй, самый важный цифровое гражданство, современные тенденции развития и
существующий международный опыт на примере Испании, одной из
ведущих стран ЕС, занимающей второе место. после Эстонии. На
основании вышеизложенного предлагаются рекомендации по
развитию цифрового гражданства в Грузии. Автор также обсуждает
вопросы и результаты, поднятые в ходе исследования, проведенного в
регионе Кастилья-Ла-Манша, Испания, которое касается: - Устранения
искусственно созданных бюрократических механизмов (бюрократии)
из управления государственными структурами и службами; Влияние и
роль цифрового гражданства в развитии цифровой экономики и
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цифровой демократии; Цифровые платформы и технологические
услуги, которые помогают процессу государственного управления
сократить время оформления документов, предлагают затраты и
предлагают услуги, ориентированные на граждан.
Ключевые слова:
цифровое
гражданство,
государственное
управление, цифровые услуги, технологии, бюрократия, цифровое
администрирование.
Рецензент: Ассоциированный профессор Отар Багатурия, Грузинский
технический университет.
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ოთარ ცოტნიაშვილი, დავით შამოევი
ეფექტური საკადრო პოლიტიკა - საჯარო სამსახურის წარმატების
საფუძველი

კვალიფიციური საჯარო მოხელე საჯარო სამსახურის
წარმატების საფუძველია, ხოლო საჯარო სამსახურის ეფექტიანობა
კი უზრუნველყოფს ქვეყნის როგორც ეკონომიკურ განვითარებას,
ისე მოსახლეობის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის
გაუმჯობესებას. სწორედ ამიტომ, მსოფლიოში და განსაკუთრებით
განვითარებად ქვეყნებში განსაკუთრებულ აქტუალობას იძენს
საკადრო პოლიტიკის რეგულირების საკითხი.
ადამიანური რესურსი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია,
რომელიც განსაზღვრავს ორგანიზაციის ეფექტიანობას, ადამიანები
განსაზღვრავენ ორგანიზაციის სამომავლო სტრატეგიას, ამასთანავე
უკვე
შერჩეული
სტრატეგიის
წარმატებით
რეალიზება
დამოკიდებულია დასაქმებული ადამიანების მიერ მიღებულ
გადაწყვეტილებებზე, შესაბამისად, კვალიფიციური კადრების
მოზიდვა, როგორც ყველა სხვა ორგანიზაციაში, ასევე საჯარო
დაწესებულებებში, წარმატების საფუძველს წარმოადგენს.
საკვანძო სიტყვები: საჯარო სამსახური, საკადრო პოლიტიკა,
კვალიფიციური საჯარო მოხელეები.
2014 წელს საქართველო-ევროკავშირს შორის გაფორმებული
ასოცირების შეთანხმების თანახმად, საქართველოს მთავრობამ
აიღო ვალდებულება, რომ შექმნას „ანგარიშვალდებული,
ეფექტიანი, გამჭვირვალე და ქმედითი საჯარო სამსახური“.
ასოცირების შესახებ ნაკისრი დღის წესრიგის შესაბამისად, 2015
წლის 27 ოქტომბერს მიღებული იქნა „საჯარო სამსახურის შესახებ“
ახალი საქართველოს კანონი, რომელიც ძალაში ნაწილობრივ 2017
წელს შევიდა, თუმცა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რომ
კანონის პრაქტიკაში დანერგვა ეფექტურად მოხდეს და მიღწეული
იქნას სასურველი შედეგი: თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი
საჯარო სამსახურის ჩამოყალიბება.
„საქართველო-ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ
შეთანხმების“ გაფორმებამ შემდგომ დღის წესრიგში დადგა საჯარო
სამსახურის მიმართულებით ძირეული რეფორმების გატარების
აუცილებლობა
და
საჯარო
სამსახურის
ჩამოყალიბება
თანამედროვე გამოწვევების შესაბამისად. ასოცირების შესახებ
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შეთანხმების გაფორმებიდან იწყება სრულიად ახალი ეტაპი
სახელმწიფოებრივი განვითარების გზაზე, რაც გულისხმობს
ქვეყანაში
სოციალური,
პოლიტიკური
და
ეკონომიკური
სფეროების მიმართულებით ძირეული რეფორმების გატარებას.
შეთანხმების თანახმად, „ქვეყანამ უნდა განახორციელოს
სიღრმისეული რეფორმები საჯარო მმართველობისა და საჯარო
სამსახურის მიმართულებით“. საჯარო სამსახურის რეფორმის
ერთ-ერთ
მთავარ
მიმართულებას
წარმოადგენს
საჯარო
დაწესებულებებში პერსონალის მიღების წესის სრულყოფა:
მიუკერძოებლობის,
გამჭვირვალობის
და
პოლიტიკური
ნეიტრალიტეტის პრინციპების შესაბამისად.
აღებული
ვალდებულებების
შესრულების
მიზნით,
საქართველოს მთავრობამ შეიმუშავა საჯარო სამსახურის
რეფორმის კონცეფცია, რასაც 2015 წლის 27 ოქტომბერს ახალი
“საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონის მიღება მოჰყვა, რომლის
მიხედვით
საჯარო
სამსახურის
მოდელად
კარიერული,
პროფესიული მოდელი განისაზღვრა, ხოლო ძირითად საყრდენს
პროფესიული საჯარო მოხელეები წარმოადგენენ.
თუმცა, საკადრო პოლიტიკის პრაქტიკაში განხორციელებას თან
ახლავს სერიოზული გამოწვევები, რომელთა აღმოსაფხვრელად
მხოლოდ „საჯარო სამსახურის შესახებ“ ახალი საქართველოს
კანონის მოთხოვნები არ არის საკმარისი. პრაქტიკამ აჩვენა, რომ
განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია
საჯარო
სამსახურში
პერსონალის
შერჩევასთან
დაკავშირებული
საკითხები,
კონკურსების კუთხით არსებული ნაკლოვანებები, რაც ასევე
უკავშირდება საკონკურსო კომისიების ფუნქციონირებას და სხვა
გამოწვევებს.
სხვადასხვა ქვეყანაში საკადრო პოლიტიკის რეგულირება
განსხვავებულად ხორციელდება: ზოგიერთ ქვეყანაში პროცესის
სამართავად
შექმნილია
სპეციალური
უწყება,
რომელიც
ცენტრალიზებულად
ახორციელებს
ყველა
საჯარო
დაწესებულებაში პროცესების მართვას, ზოგიერთ ქვეყანაში კი
პროცესები მთლიანად დეცენტრალიზებულია და ყველა საჯარო
დაწესებულება ინდივიდუალურად ახორციელებს საკადრო
საკითხების რეგულირებას, თუმცა, უმეტეს ქვეყნებში გვხვდება
შერეული სისტემა, როდესაც არსებობს ცენტრალური უწყება,
რომელიც განსაზღვრავს ზოგად სტრატეგიას, ხოლო კონკრეტული
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საჯარო დაწესებულებები აღნიშნული სტრატეგიის შესაბამისად
ახორციელებენ საკადრო პოლიტიკის მართვას.
საქართველოში შეიძლება ითქვას, რომ საკადრო პოლიტიკის
მართვის შერეული სისტემა არსებობს. საჯარო სამსახურის
სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავებას ახდენს
საჯარო სამსახურის საბჭო, ხოლო ზოგად სტრატეგიას და
შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავებს საჯარო სამსახურის
ბიურო, რომლის საფუძველზე ყველა კონკრეტული საჯარო
დაწესებულება
პერსონალის
შერჩევას
ახორციელებს
ინდივიდუალურად.
საჯარო
სამსახურის
ბიური
ასევე
ახორციელებს მონიტორინგს გამოცხადებული კონკურსების
მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის კუთხით.
„საჯარო სამსახურის შესახებ“ ახალი კანონის მიღებას თან
ახლდა რიგი ცვლილებები, რომელთა ამოქმედებით გადაიჭრა
მანამდე არსებული ბევრი ხარვეზი. მათ შორის, საჯარო
სამსახურში
მიღებასთან
დაკავშირებით
არსებული
ნაკლოვანებები, თუმცა თანამედროვე და სწრაფად ცვალებად
გარემოში, მუდმივად იცვლება საზოგადოების მოთხოვნები და
ინტერესები, შესაბამისად საჯარო სამსახურის ეფექტიანობის
გაუმჯობესების კუთხით აუცილებელია: პროცესის მუდმივი
მეთვალყურეობა, დამატებითი კვლევების წარმოება და საკითხზე
მეცნიერული დისკუსიების დაწყება.
გარდა
ზემოაღნიშნული
გარემოებებისა,
სასურველია
გათვალისწინებული
იქნას
წარმატებული
ქვეყნების
გამოცდილების საფუძველზე შემუშავებული რეკომენდაციები და
ჩამოყალიბდეს საჯარო სამსახურში მიღების ისეთი სტანდარტი,
რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოში არსებულ
გამოწვევებთან, ტრადიციებთან და ტერიტორიულ მოწყობასთან
მიმართებაში.
დასკვნა
უნდა აღინიშნოს, რომ ამჟამად ქართულ საჯარო სამსახურში
კონკურსის ჩატარების რეგულაციები ერთი შეხედვით ნამდვილად
შეესაბამება კონკურსის ჩატარების საერთაშორისო პრინციპებსა და
მოთხოვნებს, თუმცა, პრაქტიკაში გამოიკვეთა რიგი ხარვეზები,
საქართველოში არსებული პოლიტიკური გარემოს, ტრადიციების,
მენტალიტეტის
და
სხვა
სპეციფიური
ფაქტორების
გათვალისწინებით, რომელთა გადასაჭრელად აუცილებელია
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შემუშვებული იქნას დამატებითი მექანიზმები, რომელიც
უზრუნველყოფს კონკურსის ობიექტურად, მიუკერძოებლად და
სამართლიანობის პრინციპებით დაცვით ჩატარებას.
საქართველოში
არსებული
ვითარების,
ისტორიული
გამოცდილების, ტრადიციების და ბევრი სხვა ფაქტორის
გათვალისწინებით, საჯარო სამსახურში საკადრო პოლიტიკის
მონიტორინგი და პროცესისადმი მუდმივი ყურადღება, აღნიშნულ
საკითხების ანალიზი და დისკუსია, საკითხის მეცნიერულ
დონეზე შესწავლა და დამუშავება, ხელს შეუწყობს საჯარო
სამსახურში კვალიფიციური და პროფესიონალი კადრების
შერჩევას. ასევე, სასურველია
გათვალისწინებული
იქნას
წარმატებული
ქვეყნების
გამოცდილების
საფუძველზე
შემუშავებული რეკომენდაციები და ჩამოყალიბდეს საჯარო
სამსახურში მიღების ისეთი სტანდარტი, რომელიც შესაბამისობაში
იქნება საქართველოში არსებულ გამოწვევებთან, ტრადიციებთან
და ტერიტორიულ მოწყობასთან მიმართებაში.
ლიტერატურა
References:
1.
„sajaro samsaxuris Sesaxeb“ saqarTvelos kanoni.
2.
„sajaro samsaxurSi konkursis Catarebis wesis Sesaxeb“ saqarTvelos
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3.
saqarTvelo-evrokavSirs Soris gaformebuli asocirebis SeTanxmeba.
4.
„saerTaSoriso gamWvirvaloba-saqarTvelos“ 2015 wels gamocemuli kvleva
„sajaro samsaxuris reformis Sefaseba: sakadro politika da qonebrivi deklaraciebi“.
5.
sigmas eqspertis fransisko kardonas moxseneba „sajaro samsaxuris
modernizacia“.
6.
zomermani k.p. xubua g. „sajaro mmarTvelobis samarTlebrivi safuZvlebi“;
7.
demokratiuli CarTulobic centrebis qselis
2019 wlis kvleva: „sajaro
samsaxuris reformis Sefaseba“;
8.
axalgazrda iuristTa asociaciis mier 2018 wels Catarebuli kvleva „sajaro
samsaxuris reformis Sefaseba“.
9.
saqarTvelos strategiuli kvlevebisa da ganviTarebis mxardaWeriT
ganxorcielebul kvleva (nabiji xaragaulis mier) „efeqtiani, qmediTi da profesionaluri
sajaro samsaxuri da moxele“.
10. sajaro samsaxuris biuros saqmianobis 2019 wlis angariSi.
11. 2017 wels gamocemul sociolugiur kvleva „sajaro mmarTvelobis kultura
saqarTveloSi“ (carciZe, beselia, cuxiSvili, yaliCava).
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Otar Tsotniashvili, Davit Shamoevi
Effective personnel policy - the basis of the success of public service
Summary
A qualified public servant is the basis for the success of public service,
and the efficiency of public service provides both the economic
development of the country and the improvement of the socio-economic
situation of the population. That is why the issue of regulating personnel
policy is getting special importance in the world and especially in
developing countries.
Human resources are a very important component that determines the
effectiveness of the organization, people determine the future strategy of the
organization, and also the successful implementation of the already selected
strategy depends on the decisions made by employees. Therefore,
recruitment of qualified staff in all kind of organizations, as well as in
public institutions, is the basis for success.
Keywords: Public Service, Personnel Policy, Qualified Public Servants.
Reviewer: Professor Otar Kochoradze, Georgian Technical University.
Отар Цотниашвили, Давид Шамоев
Эффективная кадровая политика - основа успеха на
государственной службе
Резюме
Квалифицированный государственный служащий является основой
успеха государственной службы, а эффективность государственной
службы обеспечивает, как экономическое развитие страны, так и
улучшение социально-экономического положения населении.
Поэтому вопрос регулирования кадровой политики приобретает
особую актуальность в мире и особенно в развивающихся странах.
Человеческие ресурсы - очень важный компонент, который
определяет эффективность организации, люди определяют будущую
стратегию организации, а успешная реализация уже выбранной
стратегии зависит от решений принимаемых сотрудниками.
Ключевые слова: государственная служба, кадровая политика,
квалифицированные государственные служащие.
Рецензент: Профессор Отар Кочорадзе, Грузинский технический
университет.
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სახელმწიფო მმართველობის საპარლამენტო მოდელზე
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შესაბამისი ინსტიტუტების თეორიული საფუძვლებისა და
პრაქტიკული ფუნქციონირების, მათ შორის, ხელისუფლების
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საკონსტიტუციო
წესრიგის
ფარგლებში,
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შესწავლის,
გაანალიზებისა და განვითარების საკითხი.
ასეთ
ვითარებაში,
აქტუალურია
კონსტიტუციით
განსაზღვრული მართვის ახალი, საპარლამენტო სისტემის კვლევა.
სტატიაში განხილულია პოლიტიკური, მმართველობითი და
სამართლებრივი ასპექტები სახელმწიფო მმართველობაში;
გაანალიზებულია
და
ხაზგასმულია
წარმომადგენლობით
დემოკრატიაში მმართველობითი უკუკავშირის მექანიზმებით
„ლეგიტიმურობის მუდმივობის“ უზრუნველყოფის მნიშვნელობა.
ყურადღება
გამახვილებულია
მმართველობის
პროცესში
მმართველობის
ობიექტის
მმართველობის
სუბიექტზე
ზემოქმედებაზე
(უკუკავშირი),
როგორც
სახელმწიფო
მმართველობის არსის შემადგენელ ელემენტზე, რომელსაც
განსაკუთრებული ღირებულება აქვს მმართველობის ხარისხის
განსაზღვრისათვის. წარმოდგენილია შესაბამისი მოსაზრებები და
დასკვნები.
საკვანძო სიტყვები: პარლამენტი, მმართველობა, უკუკავშირი,
ლეგიტიმურობა.
მმართველობითი სისტემების განვითარების საწყის ეტაპზე
ხშირად ხორციელდება კონსტიტუციური ცვლილებები, რაც ხელს
უშლის სწორედ მმართველობითი საკითხების მოგვარებას და
დახვეწას. ჩვენი სახელმწიფო ამ ფაზის გავლის სტადიაზეა და
ახლა მიმდინარეობს მმართველობითი ზემოქმედების მეთოდების
სრულყოფა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კონსტიტუციური
უფლებამოსილებების სწორად და ეფექტიანად განაწილებისა და
რეალიზების ოპტიმალური პრინციპების და მექანიზმების მიგნება.
საბოლოო ჯამში სწორედ ამაზეა დამოკიდებული სტაბილური
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პოლიტიკური განვითარება და მიმდინარე პოლიტიკური და
სოციალურ-ეკონომიკური პროცესების მდგრადობა.
პოლიტიკური მმართველობის იდეალური მოდელი არ
არსებობს, მაგრამ ეს არჩევანი მნიშვნელოვანია თითოეული
ქვეყნის პოლიტიკური განვითარებისა და სტაბილურობისთვის,
განსაკუთრებით კი ისეთი სახელმწიფოსათვის, რომელიც
გარდამავალ ეტაპზე იმყოფება. არჩევანს მთელი რიგი ფაქტორები
განაპირობებს:
კონკრეტული
პოლიტიკური
ვითარება,
პოლიტიკურ ძალთა რეალური თანაფარდობა საზოგადოებაში,
პოლიტიკური მიზნები, ისტორიული გამოცდილება, ტრადიციები
და ა.შ.
რატომ აირჩია საქართველომ საპარლამენტო სისტემა?
სავარაუდოდ, სოციალურ-პოლიტიკური სტაბილურობის მაღალი
ხარისხის მოლოდინის გამო; თუმცა, ჩვენი ქვეყნის ისტორიული
გამოცდილება და მიმდინარე საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ვითარებაც ადასტურებს, რომ მმართველობის ფორმასა და
პოლიტიკურ სტაბილურობას შორის პირდაპირი აუცილებელი და
საკმარისი მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი არ არის. დემოკრატიული
და სამართლებრივი სახელმწიფოს იდეა შეიძლება წარმატებით
განხორციელდეს როგორც კონსტიტუციური მონარქიის, ისე
საპრეზიდენტო, ნახევრად საპრეზიდენტო ან საპარლამენტო
რესპუბლიკის
პირობებში.
ამის მაგალითები მრავლადაა
თანამედროვე მსოფლიოში. ფაქტია, რომ მიზეზები სხვაგან უნდა
ვეძებოთ.
მართალია, მართვის საპარლამენტო მოდელზე გადასვლის
შემდეგ,
კონსტიტუციური
რეფორმის
მიზანშეწონილობის
მეცნიერული შეფასებისთვის საკმარისი ინფორმაცია ჯერ არ
დაგროვილა; ჯერ კიდევ დრომ უნდა აჩვენოს რამდენად ქმნის
კონსტიტუციის ახალი რედაქცია მოდელს, რომელიც საშუალებას
მისცემს საზოგადოებას ეფექტიანად გადაჭრას რთული და
პრობლემური საკითხები; მაგრამ, მიუხედავად ამისა, მსოფლიო
ისტორიულმა
გამოცდილებამ
უკვე
დაადსტურა,
რომ
პოლიტიკური
და
სოციალური
სტაბილურობისა
და
განვითარებისთვის, სახელმწიფო ხელისუფლების ცნობილი
ტრიადის მიხედვით დანაწილებისა და შტოებს შორის შეკავებისა
და
გაწონასწორების
ეფექტიანი
მექანიზმების
გარდა
აუცილებელია
უზრუნველყოფილი
იქნეს
პოლიტიკური
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სტაბილურობის ზოგადი პირობები - მმართველობის ძირეული
ღირებულებები/ფუნდამენტური
ფასეულობები
და
ლეგიტიმურობის საკმარისი ხარსიხი.
იმისათვის, რომ აღვიქვათ ამა თუ იმ სოციალური მოვლენის
ფუნდამენტური ფასეულობები/ძირეული ღირებულებები, მათ
შორის, ისეთი რთულის და მრავალწახნაგოვანის, როგორიცაა
სახელმწიფო მმართველობა, საჭიროა ჩავწვდეთ მის არსს. ამ
თვალსაზრისით, აქტუალურია როგორც წინა საუკუნეების
აგრეთვე თანამედროვე მეცნიერების შეხედულება სახელმწიფო
მმართველობის ცნებისა და მისი შესწავლის არეალის შესახებ.
სახელმწიფო მმართველობას ჩვენთვის ცნობილი ფორმით
შეერთებულ შტატებში ჩაეყარა საფუძველი, როგორც სწავლებას
მთავრობის ფუნქციონირების შესახებ და იგი უკავშირდება
ვუდრო ვილსონის 1887 წლის ნაშრომს, რომელიც მთავრობის
საქმიანობის
რეფორმირების
აუცილებლობას
ეძღვნება.
სახელმწიფო
მმართველობის
მიზანმიმართული
შესწავლა
შედარებით ახალია. მის აღმოცენებას მეცხრამეტე საუკუნის
მიწურულის ფრანგი და გერმანელი მეცნიერების ნაშრომებს
უკავშირებენ. [1. გვ.18]
დიდხანს ითვლებოდა, რომ სახელმწიფო მმართველობას,
როგორც დარგს, აქვს სუსტი თეორიული საფუძვლები ან მეტიც,
იყო მოსაზრება, რომ საერთოდ არ აქვს თეორიული ბაზისი.
სწორედ ამ მოსაზრებას ავითარებდა რობერტ პარკერი როცა
ამბობდა, რომ „არ არსებობს ასეთი მეცნიერება - სახელმწიფო
მმართველობა“. [2. გვ.571] ასევე ითვლებოდა, რომ სახელმწიფო
მმართველობა პოლიტოლოგიის ერთ-ერთი მიმართულებაა
(დუაიტ ვალდო). [2. გვ.185] ამგვარი მოსაზრებების დამკვიდრებას
წლების მანძილზე, თავის მხრივ, ხელს უწყობდა სხვადასხვა
ავტორის
მიერ
სახელმწიფო
მმართველობის
თეორიულ
საფუძვლად სამი სხვადსხვა მიმართულების განსაზღვრა.
თითოეულ მიდგომას აქვს განვითარების საკუთარი ტრადიცია და
შესაბამისი ღირებულებები. ეს სამი მიდგომა სიმარტივისთვის
შეგვიძლია
მოვიხსენიოთ
როგორც
„მმართველობითი“,
„პოლიტიკური“ და „სამართლებრივი“. წლების განმავლობაში ეს
თეორიები ერთის მხრივ გავლენას ახდენდნენ ერთმანეთზე და
მეორეს მხრივ, სახელმწიფო მმართველობის განვითარებაზე.
საგულისხმოა, რომ სწორედ ეს მიმართულებები შეესაბამება
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ხელისუფლების
დანაწილების
თეორიით
განსაზღვრულ
ხელისუფლების შტოებს.
მოკლედ შევეხოთ თითოეულ მათგანს. მმართველობითი (იგივე
მენეჯერული) მიდგომა დასაბუთებული იქნა ვუდრო ვილსონის
და ფედერიკ ტეილორის მიერ, ხოლო შემდეგ განავითარეს მაქს
ვებერმა და პეტერ დრუკერმა; აღნიშნული თეორიის მიხედვით
სახელმწიფო მმართველობის მთავარი მიზანია საუკეთესო
შედეგის მიღწევა, ეფექტიანობა და ეკონომიკური მაჩვენებლების
გაუმჯობესება. [3. გვ.17] პოლიტიკური თეორიის მიმდევრები
(უელლოს სეირი) მიუთითებენ, რომ „სახელმწიფო მმართველობა
წმინდა პოლიტიკური საკითხია“ და ამ დროს აქცენტი კეთდება
ისეთ ფუძემდებლურ, საკომუნიკაციო ხასიათის ფასეულობებზე,
როგორიცაა წარმომადგენლობა და ანგარიშვალდებულება. აქვე,
უნდა აღინიშნოს, რომ კრიტერიუმები, რომელსაც იყენებს
პოლიტიკური მიდგომა, ხშირად არ შეესაბამება მმართველობით
მიდგომას;
მაგალითად,
მენეჯერული
თვალსაზრისით
ეფექტიანობა შეიძლება ვერ იქნას მიღწეული კანონით, რომელიც
მეტ საჯაროობაზეა აქცენტირებული; სხვა სიტყვებით რომ ითქვას
ეფექტიანობა (მმართველობითი მიდგომა) და საჯაროობა
(პოლიტიკური მიდგომა), რომელსაც მეტი დრო და ხარჯი ექნება,
გარკვეულწილად წინააღმდეგობაში მოდის ერთმანეთთან. რაც
შეეხება სახელმწიფო მმართველობის მიმართ სამართლებრივ
მიდგომას, აქ აქცენტი კანონიერებასა და ადამიანის უფლებებზე
კეთდება.
მე-20
საუკუნეში,
შეტევა
პოლიტიკურ-მმართველობით
დიქოტომიაზე ერთდროულად სხვადასხვა მიმართულებიდან
წარიმართა.
დ.ლილიენტალი
მივიდა
დასკვნამდე,
რომ
სახელმწიფო სტრუქტურებში დაგეგმვაც ნამდვილი პოლიტიკური
საქმიანობაა. პ.ეფლბიმ კი თავის ნაშრომში „დიდი დემოკრატია“,
სადაც იგი სახელმწიფო სტრუქტურებს ბიზნესს ადარებს,
სრულიად წაშალა ზღვარი სახელმწიფო მმართველობასა და
პოლიტიკას შორის და აღნიშნა, რომ „პოლიტიკისა და
მმართველობის ერთმანეთისგან გაყოფა სრული მითია“. [2. გვ.159]
ითვლება, რომ სწორედ ეფლბის ნაშრომი ითვლება პოლიტიკურმმართველობითი დიქოტომიის ერთგვარ ნეკროლოგად, რომელმაც
დაამკვიდრა შეხედულება: „სახელმწიფოს მართვა პოლიტიკის
კეთებაა“. [1. გვ.39]
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მაშინ, როცა „...მართვის სფეროში უზარმაზარი უფსკრულია
დაგროვილ ცოდნასა და მის პრაქტიკულ გამოყენებას შორის“, [3.
გვ.19] „კარგი მმართველობის“ ღირებულებებზე და პრინციპებზე
საუბარს მხოლოდ მაშინ ექნება შედეგი, თუ მათში ასახული
ფასეულობები გათვალისწინებული იქნება მმართველობითი
გადაწყვეტილებების მიღებისას. ვინაიდან საჯარო ზემოქმედების
ერთ-ერთი მთავარი რეგულატორი კანონმდებლობაა, საჭიროა
საჯარო
მმართველობის
მეცნიერული
მიგნებების
კანონშემოქმედებაში გათვალისწინების პრაქტიკაში დანერგვა. ეს
ყველაფერი კი უნდა ემსახურებოდეს მიზანს, პოლიტიკის
განხორციელებისას მაქსიმალურად იქნეს დაცული სახელმწიფო
მართვის ხარისხის შესაფასებლად მსოფლიოში ფართოდ
გავრცელებული გაეროს მიერ შემუშავებული მეთოდიკით
განსაზღვრული სახელმწიფო მართვის ხარისხის მთავარი
მაჩვენებლები, ე.წ. „ძირეული ღირებულებები“.
საჯარო მმართველობის მეცნიერებაში მართვის ყველაზე მეტად
გავრცელებული თანამედროვე განსაზღვრებაა - სათანადო
გადაწყვეტილების მიღებითა და კონტროლით სუბიექტის
ობიექტზე მიზანმიმართული ზემოქმედება მისი ხარისხობრივად
სხვა მდგომარეობაში გადაყვანის მიზნით; ასევე, გამოიყენება
დეფინიცია - მართვა ეს არის მმართველობის სუბიექტისა და
ობიექტის
მიზანმიმართული
ურთიერთქმედების
პროცესი
სოციალურად ღირებული შედეგის მისაღებად.
მიუხედავად სხვადასხვა მიდგომისა, შეიძლება ითქვას, რომ
მმართველობითი საქმიანობა ყველა შემთხვევაში არის პროცესი,
როდესაც შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღებით ხორციელდება
მართვის ობიექტზე ზეგავლენა. მართვა, უპირველეს ყოვლისა,
ადამიანებსა და ადამიანთა გაერთიანებაზე ზემოქმედებას
გულისხმობს. [3. გვ.59]
სახელმწიფო მმართველობის ე.წ. ფართო განმარტებით - ეს
არის მმართველობითი საქმიანობა, რომელსაც ახორციელებს
მთლიანად სახელმწიფო, ხელისუფლების ყველა შტო და
შესაბამისი
სახელმწიფო
ორგანოები.
[4.
გვ.98]
ვიწრო
მნიშვნელობით კი ეს აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ
განხორციელებული
აღმასრულებელ-განმკარგულებელი
საქმიანობაა.
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ვფიქრობთ, სახელმწიფო მმართველობა, როგორც სახელმწიფოს
მხრიდან საზოგადოების მართვა, უნდა შევაფასოთ მისი შინაარსის
შესაბამისად და, ამდენად, ის თავისი არსით უნდა გულისხმობდეს
სახელმწიფო ხელისუფლების მმართველობითი მოღვაწეობის
სრულ სპექტრს, მისი ყველა განშტოების, ორგანოს და
თანამდებობის პირის მიერ სახელმწიფო ხელისუფლების
რეალიზაციას. თავად ტერმინი მიუთითებს მის უმთავრეს
შინაარსზე - სახელმწიფოს მიზანმიმართული პრაქტიკული
ზემოქმედება
საზოგადოებრივ
ურთიერთობებზე
მისი
მოწესრიგებისა და მასზე ზემოქმედების მიზნით. საკითხისადმი
ამგვარი მიდგომის მოცემულობით, ვფიქრობთ, არ არსებობს
არგუმენტი,
რომლითაც
გამართლებული
იქნებოდა
მმართველობითი სისტემიდან ამა თუ იმ ინსტიტუტის
გამორიცხვა სტრუქტურულ იერარქიაში მათი ადგილის,
სამართლებრივი სტატუსის ან მოღვაწეობის ფორმისა და
მეთოდების მიხედვით.
პოლიტიკური
მიდგომით
სახელმწიფო მმართველობის მთავარი მიზნად მიიჩნევენ მართვაში
ხალხის ნების მაქსიმალურად ასახვას. [5. გვ.12] ეს კი
წარმომადგენლობითობის პრინციპის რეალიზაციით მიიღწევა. ამ
შემთხვევაში, როგორც მესაკუთრე ქირაობს მენეჯერს საწარმოს
სამართავად, ასევე ხალხი ქირაობს ხელისუფლებას მისი
ინტერესების გასატარებლად.
წარმომადგენლობითი
დემოკრატია
საზოგადოებას
განუმტკიცებს რწმენას, რომ სახელმწიფო მმართველობა მის
ხელშია; სწორედ ხშირი არჩევნები აჩვენებს ხალხს, რომ იგია
ხელისუფლების წყარო; მაგრამ როგორ უნდა შეივსოს ის ვაკუუმი,
რომელიც არჩევნებიდან არჩევნებამდე ამომრჩეველს უჩნდება.
წარმომადგენლობითი
მმართველობის
მიმართ
ზემოაღნიშნული თვალსაზრისით „უნდობლობის“ მომენტი 1921
წლის საქართველოში საკონსტიტუციო დებატების დროსაც
გამოიკვეთა. მიაჩნდათ, რომ „არჩევნების დროს ხალხი მხოლოდ
ერთხელ ხდება ძალაუფლების განმახორციელებელი, როცა იგი
აირჩევს თავის წარმომადგენლებს, მაშინ ეს უკანასკნელნი
მხოლოდ თავიანთი სურვილების შესაბამისად მოქმედებენ და
ივიწყებენ ხალხის ნებას“. [6. გვ.49] მაშინ ნოე ჟორდანია
აღნიშნავდა:
„ჩვენ
უნდა
გამოვნახოთ
საშუალო
ტიპი
პარლამენტარულ და პირდაპირ დემოკრატიას შორის. უნდა
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მოვახდინოთ შეერთება მათი დადებითი ელემენტების“. [6. გვ.220]
სწორედ ამიტომ იყო, რომ კონსტიტუციის პროექტის ავტორები
საბოლოოდ
შეთანხმდნენ,
შეემცირებინათ
პარლამენტის
უფლებამოსილების ვადა და არჩევნებთან ერთად შემოეღოთ
ხალხის პოლიტიკური უფლებების განხორციელების დამატებითი
მექანიზმი - რეფერენდუმი როგორც უშუალო დემოკრატიის
ფორმა. ამგვარ დამოკიდებულებაში ჩანს, რომ პირველი
კონსტიტუციის ავტორები სათანადო მნიშვნელობას ანიჭებენ
საზოგადოების განწყობას, საზოგადოებრივ აზრს.
მნიშვნელოვანია ობიექტი იყოს სათანადოდ ინფორმირებული
მმართველობითი პროცესის შინაარსის შესახებ. „ადამიანებმა
ყოველდღიურ ცხოვრებაში უნდა იგრძნონ მათი ბედით
დაინტერესება,..“. [3. გვ.8] ამომრჩეველი უნდა გრძნობდეს, რომ
ხელისუფლების ყურადღება მხოლოდ მიმდინარე საარჩევნო
კამპანიას
არ
უკავშირდება
და
რომ
მისი
აზრი
ხელისუფლებისთვის მნიშვნელოვანია.
საზოგადოებრივი აზრისთვის სათანადო მნიშვნელობის
მინიჭების თვალსაჩინო მაგალითია შემთხვევა ინგლისის
პოლიტიკურ ისტორიაში, როდესაც ერთ-ერთი გარდაცვლილი
დეპუტატის ადგილზე არ იქნა არჩეული იმ დროს უმრავლესობაში
მყოფ
კონსერვატორთა
წარმომადგენელი.
მთავრობამ
ეს
საზოგადოებრივი აზრის მკვეთრი ცვლილების სიგნალად
ჩათვალა
და
მიუხედავად
იმისა,
რომ
ფორმალური
თვალსაზრისით კონსერვატორებს უმრავლესობის შენარჩუნების
პრობლემა არ ჰქონდათ, მთავრობა საკუთარი ნებით გადადგა და
დანიშნა ახალი არჩევნები. [6. გვ.155]
საპარლამენტო
მმართველობაში,
საკანონმდებლო
ხელისუფლების
ორგანო
მმართველობას
ახორციელებს
კონსტიტუციური პრეროგატივის განხორციელებით, სხვადასხვა
სამართლებრივი აქტის მიღებითა და სახელმწიფო ორგანოების
ფორმირებით,
აგრეთვე
წარმომადგენლობითი
სისტემის
რეალიზაციით; როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, დემოკრატიული
სახელმწიფოს
წარმომადგენლობითი
დემოკრატიისთვის
მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს ხალხისა და სახელმწიფო
ხელისუფლებას შორის ლეგიტიმაციის მუდმივი კავშირი. გარდა
ამისა, როგორც ვუდრო ვილსონი და ფრენკ გუდნაუ თვლიდნენ,
ნებისმიერი მმართველობითი სისტემის არსი მდგომარეობს
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პოლიტიკურ ძალაუფლებასა, რომელიც ქმნის კანონებს და ამ
კანონების
აღმასრულებელ
ადმინისტრაციას
შორის
ურთიერთმოქმედებაში. [7. გვ.214]
წარმომადგენლობით
დემოკრატიაში
ერთგვარი
„ლეგიტიმურობის მუდმივობის“ უზრუნველყოფა
უშუალო
დემოკრატიის სხვადასხვა ფორმასთან ერთად შესაძლებელია
მმართველობითი უკუკავშირის მექანიზმებით. შეიძლება ითქვას,
რომ თანამედროვე სახელმწიფო მმართველობის მნიშვნელოვანი
ხარვეზია
ეფექტიანი
მმართველობისთვის
უკუკავშირის
მნიშვნელობის არასათანადოდ შეფასება. მეტიც, სანდო და სრული
უკუკავშირის გარეშე შესაძლოა მმართველობის სუბიექტს
ჩამოუყალიბდეს არარეალური წარმოდგენა მმართველობის
ობიექტის განწყობების შესახებ; რამაც, თავის მხრივ, შესაძლოა
გამოიწვიოს მმართველობის საწინააღმდეგო პროცესები.
უკუკავშირზე დაფუძნებული მმართველობითი ზემოქმედების
კორექცია უნდა ჩაითვალოს ეფექტიანი მართვის დეტერმინანტად
და ამასთან დაკავშირებით სრულად უნდა გავიზიაროთ
მოსაზრება, რომლის მიხედვით „როგორც ტექნიკური, ისე
ეკონომიკური
სისტემებისა
და
სახელმწიფოს
მართვის
ეფექტიანობას
განსაზღვრავს
შეუფერხებლად
მოქმედი
უკუკავშირის რგოლი“. [3. გვ.207]
ყოველივე აღნიშნულის გათვალისწინებით, სწორი იქნება თუ
მმართველობის
პროცესში
მმართველობის
ობიექტის
მმართველობის
სუბიექტზე
ზემოქმედებას
(უკუკავშირი)
განვიხილავთ სახელმწიფო მმართველობის არსის შემადგენელ
ელემენტად, რომელსაც აქვს განსაკუთრებული ღირებულება
მმართველობის ხარისხის განსაზღვრისათვის.
მმართველობის
სუბიექტის
მმართველობის
ობიექტზე
ზემოქმედების შედეგად ფორმირდება უკუკავშირი ობიექტსა და
სუბიექტს შორის; სწორედ ობიექტისგან ხდება იმ მონაცემების
მიღება, რომლებიც მიუთითებს მმართველობით სისტემაში
არსებულ პრობლემასა თუ ჩავარდნაზე. უკუკავშირით მიღებული
მონაცემი უნდა იყოს უტყუარი, ამიტომ მმართველობითი
პროცესის ყველა ეტაპზე მნიშვნელოვანია უზრუნველყოფილ
იქნეს კონტროლისა და უკუკავშირის მუდმივი, ალტერნატიული
საშუალებები.
60

ხელისუფლება და საზოგადოება №3 (59) 2021
სახელმწიფომ უნდა იცოდეს რამდენად ადეკვატურად და
როგორი განწყობით რეაგირებს საზოგადოება დადგენილ და
გატარებულ პოლიტიკაზე (კანონები, დადგენილებები, წესები),
რამდენად გამართლებულია სხვადასხვა ეკონომიკური პროექტები
და დანახარჯები. მმართველობის ხელოვნებაც იმაშია, რომ
უკუკავშირით მიწოდებულ ხარისხიან და დროულ ინფორმაციაზე
დაყრდნობით მიღებულ იქნეს სათანადო გადაწყვეტილებები
(კორექცია).
ამ თვალსაზრისით, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება
საპარლამენტო კონტროლის მექანიზმებს, რომლის მიზანი უნდა
იყოს „კარგი მმართველობისთვის“ საჭირო უკუკავშირის მიღება.
არსებობს საპარლამენტო კონტროლის მრავალი მექანიზმი, მაგრამ
მიუხედავად სიმრავლისა, ვფიქრობთ, ეფექტიანი საპარლამენტო
კონტროლისთვის გადამწყვეტია სათანადო პროცედურული
რეგულაციების შექმნა და მათი სრულად განხორციელება. არც
ერთი მექანიზმი არ იქნება ფუნქციონირებადი, თუ ის არ არის
უზრუნველყოფილი პოლიტიკური და მმართველობითი ხასიათის
შესაბამისი სამართლებრივი რეგულაციებით; საქართველოში
საპარლამენტო ტრადიციები ჯერ ისევ სუსტია, რაც ერთის მხრივ,
განპირობებულია საპარლამენტო საქმიანობის გამოცდილების
ნაკლებობით, არასაკმარისი პოლიტიკური კულტურით და მეორეს
მხრივ, კანონმდებლობით უფრო მეტი ეფექტიანი მექანიზმის
შემოღების საჭიროებით. როცა არ არსებობს შესაბამისი
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური
ურთიერთობების
ტრადიცია,
განსაკუთრებით დიდია საკანონმდებლო რეგულაციებისა და
პროცედურების დეტალურად გაწერის მნიშვნელობა. პოლიტიკის
გატარების უზრუნველყოფა შესაძლებელია მხოლოდ ეფექტიანი
მმართველობითი პროცედურების რეალიზაციის შემთხვევაში და
ამ დროს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს დროულობას და
სისრულეს; მიზანშეწონილია მისი მიზნების შესაბამისად ამა თუ
იმ პროცედურული რეგულაციის სრულად შესრულება; სხვა
შემთხვევაში, წყდება სისტემური ურთიერთქმედების ჯაჭვი და
შესაძლოა მივიღოთ სახელმწიფო მმართველობის საწინააღმდეგო
პროცესები.
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ფორმა არ არის თავისთავად განმსაზღვრელი;
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მმართველობითი
ზემოქმედების
მექანიზმებით
ფუნდამენტური
ფასეულობების/ძირეული
ღირებულებების
რეალიზება;
საჭიროა გადაწყვეტილებების საჯარო მმართველობის
მეცნიერული მიღწევების გათვალისწინებით მიღება;
გადამწყვეტი
მნიშვნელობა
აქვს
საკანონმდებლო
პროცედურებსა და დეტალებს; აღსრულების დროულობას და
სისრულეს;
მმართველობითი
უკუკავშირის
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The importance of feedback in parliamentary government
Summary
Due to the transition to the parliamentary model, the issue of the
theoretical foundations and practical functioning of the relevant institutions
of government, including the study, analysis and development of
cooperation between parliament and government, was on the agenda.
In such a situation, it is important to study the new, parliamentary
system of governance defined by the Constitution. The paper discusses the
political, managerial and legal aspects of public administration; Analyzes
and emphasizes the importance of ensuring "consistency of legitimacy" in
representative democracies through management feedback mechanisms;
Special attention is paid to the influence (feedback) of the object of
governance on the subject of governance, as an integral element of the
essence of public administration, which is of particular importance in
determining the quality of governance; Relevant opinions and conclusions
are presented.
Keywords: Parliament, Governance, Feedback, Legitimacy.
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Важность обратной связи в парламентской правлении
Резюме
С переходом к парламентской модели на повестку дня встал вопрос
о теоретических основах и практическом функционировании
соответствующих институтов власти, включая изучение, анализ и
развитие сотрудничества между парламентом и правительством.
В такой ситуации актуально изучить новую, парламентскую
систему правления, определенную Конституцией. В статье
рассматриваются политические, управленческие и правовые аспекты
государственного управления; Проанализировано и подчёркнуто
важность
обеспечения
«постоянства
легитимности»
в
представительных демократиях с помощью механизмов обратной
связи управления; Особое внимание уделяется влиянию (обратной
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связи) обьекта управления на субьект управления, как составному
элементу сущности государственного управления, имеющему особое
значение при определении качества управления; Представлены
соответствующие мнения и выводы.
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მაია ონიანი, შოთა დოღონაძე
საქართველოში არსებული საპენსიო სისტემისადმი თბილისის
ხანდაზმულ მოქალაქეთა დამოკიდებულების შესახებ

თანამედროვე
მსოფლიოს
სახელმწიფოებმა
თავიდანვე
გაანალიზეს და ჩათვალეს, რომ მსოფლიოში მიმდინარე
სოციალურ-ეკონომიკურ ცვლილებებთან მიმართებაში საპენსიო
რეფორმა გარდაუვალი იქნებოდა. ისეთმა დემოგრაფიულმა
მდგომარეობამ, რასაც მოჰყვა შობადობის შემცირება, სიცოცხლის
ხანგრძლივობის ზრდა და ერების დაბერებისკენ მიდრეკილება,
გამოიწვია სამუშაო ძალის შემცირება; ფინანსური კრიზისის
შედეგად, წარმოიშვა საპენსიო პოლიტიკის ფორმირების
აუცილებლობა.
საპენსიო უზრუნველყოფა სახელმწიფოში, სოციალური
პოლიტიკის
მიმართულებით,
ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი
ღონისძიებაა, რომელიც ემსახურება ხანდაზმულ მოქალაქეთა
კეთილდღეობას. საქართველოში დღეს არსებული პენსია
სიღარიბის შემცირებას უფრო ემსახურება, ვიდრე პენსიის გაცემის
მიზანს. იმის გასარკვევად, თუ რამდენად პასუხობს ქვეყნის
არსებული საპენსიო სისტემა ხანდაზმულთა კეთილდღეობას,
არსებულ გამოწვევებს და გაიზრდება თუ არა ხანდაზმულთა
კმაყოფილება საპენსიო თანხის გაზრდის შედეგად, ჩატარდა
საზოგადოებრივი აზრის რაოდენობრივი კვლევა. აღნიშნული
კვლევა დაიგეგმა იმისთვის, რომ თავად პენსიონერების
მოსაზრებებით გაანალიზებულიყო არსებული საპენსიო სისტემის
შეფასება და მისი შესაბამისობა არსებულ გამოწვევებთან
მიმართებით. წარმოდგენილ კვლევის შედეგებში ასახულია
თბილისის ხანდაზმული მოსახლეობის დამოკიდებულება
არსებულ საპენსიო სისტემის მიმართ.
საკვანძო სიტყვები: სახელმწიფო პენსია, პენსიონერთა აზრის
კვლევა,
გამოწვევები
და
კეთილდღეობა,
ხანდაზმული
მოქალაქეები.
საპენსიო რეფორმის აუცილებლობაზე ჯერ კიდევ დიდი ხნის
წინ დაიწყო საუბარი. 2014 წელს მთავრობის მიერ დამტკიცებული
სტრატეგიაც „საქართველო 2020“, შეეხო ქვეყნის სოციალურეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. საიმისოდ, რომ
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სამომავლოდ უზრუნველყოფილი იყოს ჩანაცვლების განაკვეთის
მოსალოდნელ დონეზე დარჩენა, აუცილებელია განხორციელდეს
საპენსიო რეფორმა, რომლის გატარება პოზიტიური პროცესების
პარალელურად, ნეგატიურ შედეგებსაც განაპირობებს. იმის
საილუსტრაციოდ, თუ როგორია ქვეყნის საპენსიო რეფორმა და
პოლიტიკა, ჩატარდა რაოდენობრივი და თვისობრივი კვლევა.
აღსანიშნავია, რომ კვლევა წარმოებდა ანონიმურად, 2021 წლის 21
მაისიდან – 25 მაისის ჩათვლით, ელექტრონულად. პირველადი,
რაოდენობრივი კვლევა განხორციელდა „თოვლის გუნდის“
მეთოდით
და
გამოკითხულ
იქნა
ქალაქ
თბილისის
მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 300 პენსიონერი, შერჩევის
ცდომილება არის მთელი შერჩევისთვის ±5,7% (95%-იანი
სანდოობით);
შეძლებისდაგვარად იყო მცდელობა თანაბარი რაოდენობის
გამოკითხულიყო
თითოეული
რაიონიდან.
გამოკითხვა
მიმდინარეობდა სატელეფონო კომუნიკაციის საშუალებით.
რესპონდენტებს განემარტათ, თუ რა მიზნით ტარდებოდა კვლევა,
რასაც მათი მხრიდან დადებითი აქტივობა მოჰყვა.
რესპონდენტთა
სქესის
მიხედვით
გადანაწილება
–
გამოკითხული 300 რესპონდენტიდან 72,6% ქალია, ხოლო 27,4% –
კაცი, რაც თანხვედრაშია ქვეყანაში არსებულ ფაქტობრივ
სურათთან.
რესპონდენტთა გადანაწილება რაიონების მიხედვით
რაიონების
მიხედვით
გამოკითხულ
რესპონდენტთა
გადანაწილება კი შემდეგი სახისაა: ვაკე – 8,2%, საბურთალო –
13,1%, მთაწმინდა – 11,5%, კრწანისი – 8,0%, გლდანი – 10,8%,
ნაძალადევი – 11,0%, დიდუბე – 9,6%, ჩუღურეთი – 7,5%, ისანი –
9,2%, სამგორი – 11,1% .
გამოკითხულ რესპონდენტთა ასაკობრივი გადანაწილება
შემდეგი სახისაა: 70 წლამდე რესპონდენტთა (ქალები 60 დან –
კაცები 65 წლიდან) – 46,1%, 70-80 წლის რესპონდენტთა – 38,4%,
ხოლო 80 წელს ზემოთ რესპონდენტთა – 15,5% .
მიღებული შედეგები დამუშავდა რაოდენობრივი კვლევის
სტატისტიკურ პროგრამაში SPSS.
საქართველოში საპენსიო სისტემის შესაბამისობისა და
არსებული მდგომარეობის ანალიზისთვის გამოიყო შემდეგი
ცვლადები: ასაკი, დასაქმება და შემოსავალი, რომელთა
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საშუალებითაც
გაანალიზდა
პენსიონერთა
სოციალურეკონომიკურ მდგომარეობა, მათ დამოკიდებულება საპენსიო
სისტემის, დაგროვებითი საპენსიო სისტემისა და საყოველთაო
ჯანდაცვის სისტემის მიმართ. ასევე, საპენსიო შემოსავლების
გადანაწილება პროდუქტებსა და სერვისებზე.
კითხვაზე „რას ხმარდება თქვენი ყოველთვიური პენსიის
ძირითადი
ნაწილი?“
გამოვლინდა,
რომ
გამოკითხული
პენსიონრები, საპენსიო თანხის ძირითად ნაწილს იყენებენ
მედიკამენტების
და
საკვები
პროდუქტების
შესაძენად:
კონკრეტული მაჩვენებლები კი ასე გადანაწილდა – 50,0%
მედიკამენტები, 10.4% – საკვები პროდუქტები, 6,4% –
კომუნალური გადასახადები, და 33,2% – ყველა ზემოთ
ჩამოთვლილის უზრუნველყოფის მიზნით.
საპენსიო თანხის 50% მედიკამენტებში დახარჯვის შემდეგ,
გამოკითხულ პენსიონერებს არსებობისთვის რჩებათ არსებული
პენსიის ნახევარი, ხშირ შემთხვევაში უფრო ნაკლებიც, რითაც
თითქმის წარმოუდგენელია, თვის განმავლობაში არსებობისთვის
აუცილებელი
საჭიროებებით
უზრუნველყოფა.
ისინი
ადასტურებენ და მიუთითებენ, ცხოვრების მძიმე სოციალურეკონომიკურ
მდგომარეობაზე.
დარჩენილი
თანხის
არასაკმარისობის გამო, მათ უწევთ უარის თქმა აუცილებელი
მოხმარებისთვის საჭირო პროდუქტზე.
კვლევის შედეგად გამოვლენილი მონაცემებით შესაძლოა
ვივარაუდოთ, რომ მამაკაცებს, დღემდე შენარჩუნებული აქვთ
ოჯახის მარჩენალის ფუნქცია.
კვლევამ გვიჩვენა, რომ ასაკსა და დასაქმების სტატუსს შორის
ასოციაციის სანდოობა არის 99% (X2=20,836(2) p<0,001). ზოგადად,
გამოკითხულთა
17%
არის
დასაქმებული,
ხოლო
83%
დაუსაქმებელი. მიღებულმა შედეგებმა ცხადჰყო რომ, რაც უფრო
იზრდება ხანდაზმულობის ასაკი, მით უფრო იზრდება
უმუშევრობის დონეც: 70 წლამდე რესპონდენტთა – 26,8%-ია
დასაქმებული და 73,2% დაუსაქმებელი; 70-დან 80 წლამდე ასაკის
რესპონდენტთა – 12,1%-ია დასაქმებული და 87,9% –
დაუსაქმებელი, ხოლო 80 წელს გადაცილებულ რესპონდენტთა
აბსოლუტური მაჩვენებელი – 100%-ი დაუსაქმებელია.
კატეგორიების
მიხედვით,
გამოკითხულ
პენსიონერთა
დასაქმება, სხვადასხვა სექტორში, კვლევის შედეგად ასეთია:
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გამოკითხულთა 8% დასაქმებულია კერძო სექტორში, 5,7% –
საჯარო სექტორში, 3,0% – თვითდასაქმებულია სამეწარმეო
საქმიანობაში, ხოლო – 83,3% კი დაუსაქმებელია.
70 წლამდე გამოკითხულთა – 14,5% დასაქმებულია კერძო
სექტორში, გამოკითხულთა – 8,7% საჯარო სექტორში, 3,6% თვითდასაქმებულია, ხოლო 73,2% – დაუსაქმებელია; 70-დან 80
წლამდე გამოკითხულ პენსიონერთა – 3,5% კერძო სექტორშია
დასაქმებული,
4,3%
–
საჯარო
სექტორში,
3,5%
თვითდასაქმებულია, ხოლო – 88,7% კი დაუსაქმებელია.
ასოცირების
ხელშეკრულებით
ნაკისრი
ერთ-ერთი
ვალდებულება გულისხმობს, სახელმწიფოს საპენსიო ასაკის
მოქალაქეთათვის დასაქმებაში ხელშეწყობას.
ასაკსა და სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას შორის
ასოციაციის
სიძლიერე
99%-ია.
სოციალურ-ეკონომიკური
მდგომარეობის ანალიზმა ასაკობრივ ჭრილში ცხადჰყო, რომ
გამოკითხულ პენსიონერთა უმრავლესობისთვის, შემოსავლის
ძირითად წყაროს პენსია წარმოადგენს, რამდენადაც დამატებითი
შემოსავლის (275+) მქონე პენსიონრების რაოდენობა მცირდება
ასაკის მატებასთან ერთად. საპენსიო თანხის მნიშვნელობასა და
ასაკს შორის ასოციაციის სიძლიერის სანდოობა არის 96,7%.
კითხვაზე „რა როლი უჭირავს ყოველთვიურ სოციალურ
პენსიას თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში“, გამოკითხულ
რესპონდენტთა 76,7% პასუხობს, რომ ძირითადი შემოსავლის
წყარო არის საპენსიო თანხა, 8,7%-ისთვის მეტნაკლებად
ძირითადი, 7,3%-ისთვის – საშუალო, 4,0%-ისთვის - მეტნაკლებად
უმნიშვნელო, 3,7%-ისთვის – უმნიშვნელო და 0,3%-ს არ აქვს
კითხვაზე პასუხი.
კვლევის
ანალიზიდან
შესაძლოა
დავასკვნათ,
რომ
პენსიონერთა უმრავლესობა დამოკიდებულია პენსიაზე და ის
შემოსავლის ძირითადი წყაროა. არსებული საპენსიო თანხით, მით
უფრო 7,7%-ი (საქსტატი) ინფლაციის დონის გათვალისწინებით,
შეუძლებელია აუცილებელი საჭიროების დაკმაყოფილება.
ასაკისა და სოციალური პენსიის გარდა, სხვა დამატებით
შემოსავალს შორის არის კავშირი და მისი სიძლიერე 99%-ია.
გამოკითხულთა 39,5%-ს აქვს დამატებით სხვა შემოსავალი, ხოლო
60,5%-ს არ აქვს;
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70 წლამდე რესპონდენტთა 51,4%-ს აქვს დამატებითი
შემოსავალი, 70-80 წლის ასაკის გამოკითხულების 30,2%-ს და 80
წელს ზემოთ პენსიონრების – 27,7%-ს; შესაბამისად, დამატებითი
შემოსავალი არ აქვს 70 წლამდე გამოკითხულთა – 48,6%-ს, 70-80
წლის პენსიონერებში – 69,8%-ს და 80 წელს ზემოთ მყოფების –
72,3%-ს.
კვლევამ ცხადჰყო, რომ რაც უფრო იზრდება პენსიონერთა
ასაკი, მით უფრო მცირდება მათი დამატებითი შემოსავლის
არსებობა, რაც შესაძლოა დასაქმების შემცირების ფაქტორითაც
იყოს განპირობებული.
ასაკსა
და
დაგროვებით
საპენსიო
სისტემისადმი
დამოკიდებულებას შორის კავშირის სანდოობა არის 98,3%-ია.
გამოკითხულ რესპონდენტთა – 2,7% დაგროვებით საპენსიო
სისტემას აფასებს, როგორც ძალზედ დადებითს, გამოკითხულთა –
12,3% – დადებითად, 11,3% – არც დადებითად და არც
უარყოფითად, 28,0% - უარყოფითად, 13,0% – ძალზედ
უარყოფითად, 32,7% – აცხადებს, რომ საკითხთან დაკავშირებით
ინფორმაციას არ ფლობს.
ასაკობრივ ჭრილში კი ეს დამოკიდებულებები შემდეგნაირად
იცვლება: 70 წლამდე გამოკითხულებში: 2,9% აფასებს მას, როგორც
ძალზედ დადებითს, 15,1% – დადებითად, 10,8% – არც
დადებითად და არც უარყოფითად, 24,5% – უარყოფითად, 15,8% –
ძალზედ უარყოფითად, 30,9% – აცხადებს რომ საკითხთან
დაკავშირებით ინფორმაციას არ ფლობს; 70-დან 80 წლამდე
რესპონდენტების 3,5% აფასებს მას, როგორც ძალზედ დადებითს,
12,2% – დადებითად, 13,9% – არც დადებითად და არც
უარყოფითად, 35,7% – უარყოფითად, 8,7% – ძალზედ
უარყოფითად, 26,1% – აცხადებს, რომ საკითხთან დაკავშირებით
ინფორმაციას არ ფლობს; ხოლო 80 წელს ზემოთ არცერთი
გამოკითხული არ აფასებს დაგროვებით საპენსიო სისტემას
ძალზედ დადებითად, 4,3% აფასებს დადებითად, 6,5% – არც
დადებითად და არც უარყოფითად, 19,6% – უარყოფითად, 15,2% –
ძალზედ უარყოფითად, 54,3% – აცხადებს, რომ საკითხთან
დაკავშირებით ინფორმაციას არ ფლობს.
აღნიშნული ანალიზით შესაძლოა ვივარაუდოთ, რომ
დაგროვებითი საპენსიო სისტემისადმი არაინფორმირებულობა
გავლენას ახდენს უარყოფით დამოკიდებულებაზე, რასაც კიდევ
69

ხელისუფლება და საზოგადოება №3 (59) 2021
უფრო მეტად აძლიერებს მათი ნეგატიური გამოცდილება,
საქართველოში 90-იან წლებში დაკარგული ანაბრებისა და
საპენსიო დანაზოგებისა.
ასაკს ასევე, მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს პენსიის თანხის
მსყიდველობით
უნარიანობის
მიმართ
რესპონდენტთა
დამოკიდებულებაზე (97%-იანი სანდოობით). რესპონდენტთა
37,2% თვლის, რომ პენსიის მსყიდველობითუნარიანობა უფრო
მეტი იყო რეფორმამდე (2004 წლამდე – 14 ლარი), გამოკითხულთა
40,6% თვლის, რომ რეფორმის შემდეგ, ხოლო გამოკითხულთა
22,1% აცხადებს, რომ არ იცის.
ასაკობრივ ჭრილში, ასაკის მატებასთან ერთად, მით უფრო
მეტი გამოკითხული თვლის რომ, საპენსიო თანხას მეტი
მსყიდველობითი უნარიანობა ჰქონდა 2004 წლამდე, რეფორმამდე,
როცა პენსია 14 ლარს შეადგენდა: 70 წლამდე – 29,9%, 70-80 წლის –
36,5% და 80 წელზე მეტის – 60,9%.
რეფორმის შემდეგ მეტ მსყიდველობითუნარიანობას ანიჭებს 70
წლამდე გამოკითხულ პენსიონერთა 46,7%, 70-80 წლის ასაკის –
37,4% და 80 წელს ზემოთ მყოფთა – 30,4%; ხოლო აღნიშნულ
კითხვაზე „არ ვიცი“ პასუხი დააფიქსირა 70 წლამდე
გამოკითხულთა 23,4%-მა, 70-80 წლის – 26,1%-მა და 80 წელს
ზემოთ მყოფთა 8,7%-მა.
მსყიდველობითუნარიანობის შეფასებისას, რესპონდენტთა
უმრავლესობა მართალია ასახელებდა რეფორმის შემდგომ
პერიოდს, მაგრამ იქვე აღნიშნავდნენ, რომ რეალურად, დიდ
განსხვავებას ვერ ხედავენ, ვინაიდან პენსიის ზრდასთან ერთად
იზრდება ინფლაციის მაჩვენებელი და შესაბამისად, პენსიის
მსყიდველობით უნარიანობის კოეფიციენტიც პარალელურად
მცირდება. აქაც, რეფორმამდე არსებული პენსიის მსყიდველობით
უნარიანობის
დადებითად
შეფასებისას
ძირითადად
გამოირჩევიან, უფრო მეტი ასაკის გამოკითხულები, რისი მიზეზიც
შესაძლოა იყოს საბჭოთა პერიოდში ცხოვრების გავლენა, რაც
დღემდე დადებითად ახსენდებათ.
ასაკსა და საპენსიო ასაკის შემცირების საჭიროებას შორის
ასოციაციის სიძლიერე არის 99%-იანი. 70 წლამდე გამოკითხულ
რესპონდენტთა 81,9% თვლის, რომ საპენსიო ასაკი უნდა
შემცირდეს, 70-დან 80 წლამდე რესპონდენტთა – 63,8% და 80 წელს
ზემოთ მყოფი პენსიონრების – 63,0%; ხოლო საპენსიო ასაკის
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შემცირების საჭიროებას ვერ ხედავს 70 წლამდე გამოკითხულთა
18,1%, 70-დან 80 წლამდე გამოკითხულთა – 23,3% და 80 წელს
ზემოთ გამოკითხულთა – 30,4%; ასაკის შემცირებასთან ერთად,
კითხვაზე არ აქვს პასუხი 70-დან 80 წლამდე რესპონდენტთა 12,9%
და 80 წელს ზემოთ მყოფების 6,5%.
რესპონდენტთა 72% თვლის, რომ უნდა შემცირდეს საპენსიო
ასაკი, გამოკითხულთა 22% - თვლის, რომ არ უნდა შემცირდეს,
ხოლო 6%-ს არ აქვს პასუხი. გამოკითხულთა უმრავლესობა
ქვეყანაში არსებული სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან
გამომდინარე თვლის, რომ საპენსიო ასაკი უნდა შემცირდეს
გამომდინარე იქედან, რომ ქვეყანაში უმუშევრობის მაღალი
მაჩვენებელია (18,5% – უმუშევრობის დონე, საქსტატი, 2021 წ).
დასაქმებასა და პენსიონერების სოციალურ-ეკონომიკურ
მდგომარეობას შორის ასოციაციის სიძლიერე არის 99%.
გამოკითხულ დასაქმებულთა 6,0%-ს აქვს – 240 ლარი,
გამოკითხულ დასაქმებულთა 4,0%-ს – 275 ლარი, 82,0%-ს – 240
ლარიდან 937 ლარამდე და 8,0%-ს – 937 ლარი და ზემოთ, ხოლო
გამოკითხულ დაუსაქმებელთა 29,7%-ს – 240 ლარი, 57,8%-ს – 275
ლარი, 12,4% – 240 ლარიდან 937 ლარამდე. გამოკითხული
დაუსაქმებელი რესპონდენტებიდან არცერთს არ აქვს 937 ლარზე
მეტი შემოსავალი.
პენსიონერ
მოქალაქეთა
დასაქმებულობასა
და
მათ
ყოველთვიურ შემოსავალს შორის არის კავშირი, რომელსაც
შეუძლია ახსნას 99%-ით შედეგები. გამოკითხულ დასაქმებულ
რესპონდენტთა 80,4%-ს აქვს - 240 ლარიდან 937 ლარამდე
ყოველთვიური შემოსავალი, 937 ლარზე მეტი შემოსავალი კი
მხოლოდ – 5,9%-ს, ხოლო 13,7%-მა უარი განაცხადა ამ კითხვაზე
პასუხის გაცემაზე; დაუსაქმებელ რესპონდენტებში კი, 240 ლარი
აქვს რესპონდენტთა – 35,7%-ს და 275 ლარი 64,3%-ს. როგორც
კვლევიდან დავინახეთ დაუსაქმებელ რესპონდენტებში არცერთს
არა აქვს 275 ლარზე მეტი შემოსავალი.
დასაქმების სტატუსის გავლენა საპენსიო შემოსავალზე
დამოკიდებულებას შორის სანდოობა 99%-ია. დასაქმებულ
გამოკითხულთა მხოლოდ 29,4%-ია ძირითადად დამოკიდებული
საპენსიო თანხაზე, მაშინ, როდესაც დაუსაქმებელი პენსიონერების
დამოკიდებულების მაჩვენებელი 86,3%-ია; ასევე, დასაქმებულთა
35,3% – მეტნაკლებად ძირითადად, 15,7% – საშუალოდ, 11,8% –
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მეტნაკლებად უმნიშვნელოდ, 5,9% – უმნიშვნელოდ და 2,0%-ს
კითხვაზე არ აქვს პასუხი; საპენსიო თანხის მნიშვნელობა
მკვეთრად იზრდება დაუსაქმებელ პენსიონრებში: 86,3% –
ძირითადად არის დამოკიდებული, 2,8% – მეტნაკლებად
ძირითადად, 5,2% – საშუალოდ, 2,4% – მეტნაკლებად
უმნიშვნელოდ, 3,2% უმნიშვნელოდ.
გამოკითხულ რესპონდენტთა 39,7% აცხადებს, რომ მას აქვს
საპენსიო შემოსავლის გარდა სხვა, დამატებითი შემოსავალი;
აქედან, დაუსაქმებელ პენსიონერთა 27,7% აცხადებს, რომ მას აქვს
სხვა შემოსავალი.
შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ისინი დამოკიდებულები არიან
ოჯახის წევრებსა და ნათესავებზე, რომლებიც მათ ყოველდღიურ
საჭიროებებს
ფინანსურად
უზრუნველყოფენ.
ასევე,
გამოკითხულთა 2% აცხადებს, რომ არის დასაქმებული, მაგრამ არ
აქვს შემოსავალი ანუ, მათ შემოსავალი არის არასტაბილური და
დროებითი ხასიათის. დაუსაქმებელ პენსიონერთა 72,3% კი,
სრულად არის დამოკიდებული საპენსიო თანხაზე. ზოგადად, კი
საპენსიო თანხაზე დამოკიდებულება არის 60,3%
დასაქმებულობის გავლენას დაგროვებითი საპენსიო სისტემაზე
აქვს სანდოობის 95%. დასაქმებულ გამოკითხულთა, მხოლოდ –
3,8% აფასებს სისტემას ძალზედ დადებითად, 19,2% – დადებითად,
13,5% – არც დადებითად და არც უარყოფითად, 34,6% –
უარყოფითად, 15,4% – ძალზედ უარყოფითად და 13,5%
გამოკითხული დასაქმებული კი აცხადებს, რომ არ აქვს
ინფორმაცია;
რაც
შეეხება
გამოკითხულ
დაუსაქმებელ
რესპონდენტებს: 2,4% აფასებს სისტემას ძალზედ დადებითად,
11,2% – დადებითად, 10,8% – არც დადებითად და არც
უარყოფითად, 26,5% – უარყოფითად, 12,4% – ძალზედ
უარყოფითად და 36,5% გამოკითხული დაუსაქმებელი კი
აცხადებს რომ არ აქვს ინფორმაცია.
შემოსავლების
გავლენას
გამოკითხული
პენსიონრების
სოციალურ-ეკონომიკურ
მდგომარეობაზე
ანალიზისთვის,
განვიხილოთ შემდეგი ცვლადების ერთმანეთთან ასოციაციის
სანდოობა და მიღებული შედეგები:
პენსიონერის
შემოსავალსა
და
საპენსიო
თანხაზე
დამოკიდებულებას შორის, ჩატარებული კვლევის შედეგების
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მიხედვით არსებობს ასოციაცია და ამ ასოციაციის შედეგად,
შეგვიძლია მისი გავლენა 99%-ით გავზომოთ.
კვლევის შედეგად: 240 ლარის მქონე პენსიონერთა – 84,3%
ძირითადად არის დამოკიდებული საპენსიო თანხაზე, 5,6% –
მეტნაკლებად ძირითადად არის დამოკიდებული, 2,2% –
საშუალოდ, 4,5% – მეტნაკლებად უმნიშვნელოდ, 3,4% –
უმნიშვნელოდ; 275 ლარის შემოსავლის მქონე გამოკითხულთა
87,5% – ძირითადად არის დამოკიდებული საპენსიო თანხაზე,
1,3% – მეტნაკლებად ძირითადად არის დამოკიდებული, 6,9% –
საშუალოდ, 1,3% – მეტნაკლებად უმნიშვნელოდ, 3,1% –
უმნიშვნელოდ; 240 ლარიდან 937 ლარამდე შემოსავლის მქონე
გამოკითხულთა – 36,6% ძირითადად არის დამოკიდებული
საპენსიო თანხაზე, 39,0% – მეტნაკლებად ძირითადად არის
დამოკიდებული, 9,8% – საშუალოდ, 9,8% – მეტნაკლებად
უმნიშვნელოდ, 4,9% – უმნიშვნელოდ; ხოლო რაც შეეხება, 937
ლარს ზემოთ შემოსავლის მქონე პირები, კვლევის შედეგად არ
არიან დამოკიდებულები საპენსიო თანხაზე, გამოკითხულთა
33,3% არის დამოკიდებული უმნიშვნელოდ და 66,7% –
მეტნაკლებად უმნიშვნელოდ. შედეგებიდან ჩანს, რომ რაც უფრო
მეტია დამატებითი შემოსავლის რაოდენობა, მით უფრო ნაკლებია
პენსიაზე მათი დამოკიდებულება.
სხვა შემოსავალი და პენსიონერის სოციალურ-ეკონომიკური
მდგომარეობა
სხვა შემოსავლის არსებობასა და სოციალურ ეკონომიკურ
მდგომარეობას
შორის
არსებობს
99%-იანი
სანდოობა.
რესპონდენტები, რომელთაც აქვთ პენსიის გარდა დამატებითი
შემოსავალი: 240 ლარის შემოსავლის მქონე გამოკითხულთა –
34,8% აქვს დამატებითი შემოსავალი; 275 ლარის შემოსავლის
მქონე გამოკითხულთა – 23,8% აქვს დამატებითი შემოსავალი; 240
ლარიდან – 937 ლარამდე შემოსავლის მქონეთა – 97,6% აქვს
დამატებითი შემოსავალი; 937ლარს ზემოთ შემოსავლის მქონეთა –
100%. ხოლო, ის გამოკითხული რესპონდენტები, რომელთაც არ
აქვთ დამატებითი შემოსავალი 240 ლარი აქვს – 65,2%-ს, 275 ლარი
– 76,3%-ს და 2,4% – 240 ლარიდან 937 ლარამდე.
შემოსავლის დონის გავლენა დაგროვებითი საპენსიო
სისტემისადმი გამოკითხულთა დამოკიდებულებაზე არის 96,2%.
რესპონდენტები, რომლებსაც აქვთ 240 ლარი შემოსავალი, მათგან
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დაგროვებით საპენსიო სისტემას ძალზედ დადებითად აფასებენ
მხოლოდ – 3,3%, დადებითად – 10,0%, არც დადებითად და არც
უარყოფითად – 10,0%, უარყოფითად – 24,4%, ძალზედ
უარყოფითად – 16,7%, ამ კატეგორიის შემოსავლის მქონე
რესპონდენტთა – 35,6% კი აცხადებს, რომ არ ფლობს სათანადო
ინფორმაციას აღნიშნულ საკითხზე; 275 ლარის შემოსავლის მქონე
რესპონდენტების – 1,9% აფასებს დაგროვებით საპენსიო სისტემას
ძალზედ დადებითად, 11,9% აფასებს – დადებითად, 11,9% – არც
დადებითად და არც უარყოფითად, 27,5% – უარყოფითად, 10% –
ძალზედ უარყოფითად და 36,9% აცხადებს, რომ არ ფლობს
ინფორმაციას; 240 ლარიდან 937 ლარამდე შემოსავლის მქონე
რესპონდენტების 2,4% აფასებს დაგროვებით საპენსიო სისტემას –
ძალზედ დადებითად, 19,0% აფასებს – დადებითად, 11,9% – არც
დადებითად და არც უარყოფითად, 35,7% – უარყოფითად, 16,7% –
ძალზედ უარყოფითად და 14,3% აცხადებს, რომ არ ფლობს
ინფორმაციას; რაც შეეხება იმ რესპონდენტებს, რომელთა
შემოსავალი მეტია ვიდრე 937 ლარი, აქ გვხვდება მხოლოდ ორი
კატეგორია: 33,3% ძალზედ დადებითად აფასებს დაგროვებით
საპენსიო სისტემას და 66,7% უარყოფითად.
კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე, საყოველთაო ჯანდაცვის
სისტემით სარგებლიანობისა და კმაყოფილების დონეს შორის
გამოკითხულთა დამოკიდებულების შესახებ ინფორმაციაც
მნიშვნელოვანია. შესაბამისად, რესპონდენტთან შემოსავლის
ცვლილება, როგორ გავლენას ახდენდა მათ მიერ დანახულ
ხარვეზებზე არის შემდეგნაირი: იმ რესპონდენტების, 5,6%
რომელთაც აქვთ 240 ლარი თვლის, რომ ბიუროკრატია არის ის
მთავარი ფაქტორი, რაც მათ უკმაყოფილებას ზრდის, 7,9% სხვა
ხარვეზს ხედავს სისტემაში, ხოლო 86,5%-ს არ აქვს ინფორმაცია;
275 ლარის შემოსავლის მქონე მოქალაქეების 8,8% ბიუროკრატიით
იყო
უკმაყოფილო,
3,8%
–
მომსახურე
პერსონალის
დამოკიდებულებით, 8,1% – სხვა ფაქტორით და 79,4%-ს არ ჰქონდა
პასუხი; 240 ლარიდან 937 ლარამდე შემოსავლის მქონე
გამოკითხულთა 7,3% ბიუროკრატიას ასახელებს, 12,2% მომსახურე
პერსონალის დამოკიდებულებას, 80,5%-ს კი არ აქვს კითხვაზე
პასუხი; 937 ლარზე მეტი შემოსავლის მქონე პირებიდან კი 66,7%-ს
არ აქვს კითხვაზე პასუხი და მხოლოდ 33,3% – სხვა ფაქტორს
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ასახელებს და არა რომელიმე ჩამოთვლილთაგან – ბიუროკრატიას
და მომსახურე პერსონალის დამოკიდებულებას.
ზოგადი შეფასებით საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემასთან
მიმართებით,
გამოიკვეთა,
რომ
რესპონდენტთა
7,5%
ბიუროკრატიით არის უკმაყოფილო, 3,8% მომსახურე პერსონალის
დამოკიდებულებით, 7,2% სხვა ფაქტორით და 81,6%-ს არ აქვს
კითხვაზე პასუხი.
შემოსავალსა და საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემაში ხარვეზებს
შორის ასოციაცია სტატისტიკურად მნიშვნელოვანია, ე.ი.
ასოციაცია არსებობს და მისი სანდოობა 96,2%-ია.
გამოკითხულ 300 რესპონდენტს შორის 216-მა ისარგებლა
საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემით და მათგან 148 აცხადებს, რომ
კმაყოფილია სახელმწიფოს მიერ შეთავაზებული პროგრამით, რაც
მთლიანად
გამოკითხულთა
49%-ს
შეადგენს.
სერვისით
კმაყოფილების მაჩვენებელი მიიღწევა იმ რესპონდენტების
ხარჯზე, რომლებმაც პროგრამის ფარგლებში ისარგებლეს
ქირურგიული მომსახურებით და მათ მომსახურების თანხის 7090% საყოველთაო ჯანდაცვის ფარგლებში დაუფინანსდათ, რაც
მნიშვნელოვანი შეღავათი იყო მათთვის, როგორც ფინანსურად
ასევე, სიცოცხლის შენარჩუნების თვალსაზრისითაც. მათი
შეფასებით, რომ არა საყოველთაო ჯანდაცვა, მათი სიცოცხლე
რისკის ქვეშ იყო და ისინი თავისი სახსრებით ამ მომსახურების
მიღებას ვერ შეძლებდნენ.
გამოკითხულთა ნაწილისთვის, უკმაყოფილებას და ხშირ
შემთხვევაში გაღიზიანებას და უიმედობასაც კი, იწვევდა მათთვის
სასურველი და საჭირო მომსახურების, პროგრამის ფარგლებში
დაუფინანსებლობა. რესპონდენტები საუბრებში განმარტავდნენ
მიზეზებს, რომლის თანახმადაც, გამოკვლევების ჩატარების
მიზნით სამედიცინო დაწესებულებაში მისულებს, პროგრამის
ფარგლებში მხოლოდ სისხლის საერთო ანალიზს სთავაზობდნენ
უფასოდ, რისი ღირებულებაც გაცილებით დაბალია იმ
გამოკვლევებსა და ანალიზებთან შედარებით, რაც მეტად
სჭირდებოდათ, ასაკიდან გამომდინარე. შესაბამისად, მათთვის
პროგრამის არსებობა განიხილება უარყოფითად.
მეორე მნიშვნელოვანი მხარდამჭერი პროგრამა, რასაც
სახელმწიფო საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემის ფარგლებში
სთავაზობს პენსიონერ მოქალაქეებს არის მედიკამენტებით
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უზრუნველყოფა.
აქაც
რესპონდენტები
სააფთიაქო
ბიუროკრატიაზე და ყოველთვიურად ფასების 100-დან – 300 %მდე ზრდას ასახელებენ, რაც მათ დიდ უკმაყოფილებას
წარმოშობს.
დასკვნა
დღეს არსებული საბაზისო პენსია ემსახურება სიღარიბის
მაჩვენებლის შემცირებას, თუმცა ვერ პასუხობს პენსიონერთა
ღირსეულ სიბერეს. კვლევის თანახმად, არსებული საპენსიო
სისტემის სამომავლო მოლოდინიც არასაიმედოა, დემოგრაფიული
მდგომარეობის ანალიზიდან და შეფასებიდან გამომდინარე, რაც
სამომავლოდ მძიმე ტვირთად დააწვება ქვეყნის საფინანსო
სექტორს, შრომით ძალას.
მოსალოდნელი გამოწვევების საპასუხოდ, სახელმწიფოს მიერ
შემოღებულ იქნა დაგროვებითი საპენსიო სისტემა, რომელმაც
სამომავლოდ უნდა უზრუნველყოს ფინანსური ხარჯის შემცირება,
ხოლო დანაზოგების შექმნამ, პროგრამაში მონაწილე პირებს,
საპენსიო ასაკში ღირსეული პირობები შესთავაზოს.
გამოკითხულ პენსიონერთა უმეტესობას, საპენსიო თანხა
სესხის სახით, წინსწრებით აქვს გამოტანილი. პენსიის
დაკრედიტების ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 30%-ია.
სასესხო ვალდებულების ქვეშ მყოფი პენსიონრების ყოველთვიური
ასაღები თანხა საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია; გამომდინარეობს
რომ,
შესუსტებული
საბანკო
რეგულაციის
პირობებში,
მნიშვნელოვან სარგებელს საბანკო-საკრედიტო ორგანიზაცია
იღებს, ხოლო პენსიონერი ერთმნიშვნელოვნად განიცდის ზარალს.
პენსიონერთათვის ასევე მტკივნეულია ეროვნული ვალუტის
ინფლაციის შედეგად ფასების რეკორდული ზრდა. რესპონდენტთა
40% მართალია აღიარებს რეფორმის შემდგომ პერიოდს და პენსიის
ზრდის დადებით ტენდენციას, მაგრამ იქვე აღნიშნავს, დიდ
განსხვავებას ვერ ხედავენ ლარის მსყიდველობითუნარიანობის
გათვალისწინებით. ვინაიდან პენსიის ზრდასთან ერთად იზრდება
ინფლაციის (7,7%-ია საქსტატის მონაცემებით) მაჩვენებელი და
შესაბამისად, პენსიის მსყიდველობითუნარიანობის კოეფიციენტი
ამის პარალელურად მცირდება. პენსიონერთა განმარტებით,
რეგულარულად გამოყენებადი მედიკამენტების შესაძენად,
ყოველთვიურად, სააფთიაქო ქსელში მისვლისას 6-დან-20
ლარამდე ფასთა სხვაობა ხვდება. სააფთიაქო პოლიტიკის
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არასტაბილურობა და მედიკამენტებზე დაწესებული მცოცავი
განაკვეთი უფრო მეტად ამძიმებს პენსიონრის ყოფას და
შეუძლებელს ხდის ყოველთვიურ, გეგმაზომიერ ხარჯთაღრიცხვის
შედგენას.
პენსიონერთა უკმაყოფილებას ასევე იწვევს თანაბარი პენსიის
განსაზღვრა, სტაჟისა და ნამსახურობის წლების გათვალისწინების
გარეშე.
რესპონდენტთა
უმეტესობა
სკეპტიკურად
და
უარყოფითად არის განწყობილი დაგროვებით საპენსიო სისტემის
მიმართ, ვინაიდან წარსულის „მწარე გამოცდილება“ დღემდე
ახსოვთ. ამ ყველაფერს ისიც განაპირობებს, რომ გამოკითხულთა
54%, ქვეყანაში მოქმედ საპენსიო სისტემების შესახებ არ არის
ინფორმირებული, რაც შესაძლოა საინფორმაციო კამპანიის
ნაკლებობით იყოს განპირობებული.
საყოველთაო
ჯანდაცვის
პროგრამების
არსებობას
გამოკითხულთა 49% დადებითად აფასებს. კმაყოფილია იმ
გამოკითხულთა უმრავლესობა, ვისაც ქირურგიული მანიპულაცია
დასჭირდა და მომსახურების თანხა 70-90% საყოველთაო
ჯანდაცვის ფარგლებში აუნაზღაურდა, ხოლო ისინი, ვისაც
პროფილაქტიკური
გამოკვლევები
ან
მედიკამენტოზური
დახმარება დასჭირდა, თვლიან, რომ პროგრამა არაეფექტურია.
როგორც თვისობრივი კვლევის ფარგლებში განგვიმარტეს,
აღნიშნული პრობლემა გამოწვეულია პირველადი ჯანდაცვის
რგოლის, ანუ „ოჯახის ექიმის“ უგულებელყოფით. რასაკვირველია
ვიზიარებთ მათ მოსაზრებას, მაგრამ ისევ მივდივართ სხვა
გამოწვევასთან,
როგორიცაა
რესპონდენტთა
არაინფორმირებულობა,
რაზედაც
სახელმწიფოს
მეტი
საინფორმაციო კამპანიის განხორციელება მართებს.
ლიტერატურა
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Maia Oniani, Shota Dogonadze
The attitude of the elderly citizens of Tbilisi towards the pension system
in Georgia
Summary
In the modern world, from the very beginning, countries have analyzed
and decided that in the light of the ongoing socio-economic changes in the
world, pension reform would be inevitable. The demographic situation,
which has led to a decline in birth rates, an increase in life expectancy, and
a predisposition to ageing nations, has led to a decline in the labor force; As
a result of the financial crisis, the need for formation of pension policy
arose.
In the direction of social policy, pension provision is one of the most
important measures in the country, which serves the well-being of older
citizens. The current pension in Georgia serves to reduce poverty more than
the purpose of issuing a pension. A public opinion poll was conducted to
find out how well the country's existing pension system responds to the
welfare of the elderly, the challenges that exist and whether the satisfaction
of the elderly will increase as a result of the increase in the pension amount.
The study was designed to analyze the existing pension system and its
relevance to existing challenges from the perspective of retirees themselves.
The results of the presented research reflect the attitude of the elderly
population of Tbilisi towards the existing pension system.
Keywords: State Pension, Retirement Opinion Survey, Challenges and
Welfare, Older Citizens.
Reviewer: Professor Otar Kochoradze, Georgian Technical University.
Майя Ониани, Шота Догонадзе
Об отношении пожилых граждан Тбилиси к пенсионной системе в
Грузии
Резюме
Государства современного мира с самого начала анализировали и
считали, что с учетом происходящих социально-экономических
изменений в мире, пенсионная реформа будет неизбежной.
Демографическая ситуация, которая привела к снижению
рождаемости,
увеличению
продолжительности
жизни
и
предрасположенности к старению наций, привела к сокращению
рабочей силы; в результате финансового кризиса возникла
необходимость в разработке пенсионной политики.
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Пенсионное обеспечение в государстве в направлении социальной
политики - одна из важнейших мер, служащих благосостоянию
пожилых граждан. Текущая пенсия в Грузии служит больше для
сокращения бедности, чем цель назначения пенсии. Чтобы выяснить,
насколько хорошо существующая пенсионная система страны отвечает
на благосостояние пожилых людей, существующие проблемы и
повысится ли удовлетворенность пожилых людей в результате
увеличения пенсии, был проведен Количественное исследование
общественного мнения. Исследование было разработано для анализа
существующей пенсионной системы и ее соответствия существующим
проблемам с точки зрения самих пенсионеров. Результаты
представленного исследования отражают отношение пожилого
населения Тбилиси к существующей пенсионной системе.
Ключевые слова: государственная пенсия, пенсионный опрос,
проблемы и благополучие, пожилые граждане.
Рецензент: Профессор Отар Кочорадзе, Грузинский технический
университет.
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მარიამ ჭანტურია, დავით ლელაძე

კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის გავრცელების
მიმართულებით არსებული მდგომარეობა და გამოვლენილი
ხარვეზები თანამედროვე საქართველოში
თანამედროვე საქართველოში ელექტრონული მმართველობის
განვითარებისათვის
უმნიშვნელოვანესია
კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერის დანერგვის, გავრცელებისა და
სამომავლო პერსპექტივების შესახებ ინფორმაციის ანალიზი და
არსებული ხარვეზების გამოვლენა.
სტატიაში განხილული იქნება ჩვენს მიერ ჩატარებული
მეორეული კვლევის ნაწილი.
მოპოვებული ინფორმაციის ანალიზი იძლევა სანდო და ნათელ
სურათს, თუ როგორი ვითარებაა ქართველოში ელექტრონული
ხელმოწერის
დანერგვა-გავრცელების
მიმართულებით
და
ნათლად ასახავს ახლო მომავალში ამ სფეროს განვითარების
პერსპექტივებს, ასევე იმ პრობლემებს, რომლებიც უკვე არსებობს,
მაგრამ ჯერ კიდევ არც ისე მკაფიოდაა გამოკვეთილი.
ელექტრონული
ხელმოწერის
გავრცელებასთან
დაკავშირებული სირთულეები ხელის შემშლელი ფაქტორი იქნება
როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო სექტორისათვის არაერთი
მიმართულებით, რაც საბოლოოდ ქვეყნის წინსვლისა და
განვითარებისათვის შემაფერხებელ გარემოებად მოგვევლინება.
ვფიქრობთ ჩვენს მიერ გამოკვეთილი სურათი საკმაოდ ნათლად
აჩვენებს თანამედროვე საქართველოში დღეის მდგომარეობით
არსებულ
ვითარებას
კვალიფიციური
ელექტრონული
ხელმოწერის დანერგვის, განვითარების,
გავრცელებისა და
სამომავლო პერსპექტივების კუთხით.
ჩატარებული კვლევა ეფუძნება იუსტიციის სამინისტროს
დაქვემდებარებაში მყოფი ,,სახელმწიფო სერვისების განვითარების
სააგენტოსაგან“ მიღებულ მონაცემებს.
საკვანძო
სიტყვები:
ელექტრონული
მმართველობა,
კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა, სახელმწიფო
ელექტრონული სერვისების მართვა.
საქართველოში ელექტრონული მმართველობის განვითარებასა
და
ელექტრონული
ხელმოწერის
დანერგვის
პროცესში
უმნიშვნელოვანესი როლი ეკისრება ,,სახელმწიფო სერვისების
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განვითარების სააგენტო“-ს, რომელიც შეიქმნა სამოქალაქო
რეესტრის სააგენტოს ბაზაზე 2012 წლის ივლისში.
სააგენტოს მრავალ ფუნქციას შორის შედარებით ახალი
მიმართულებაა - სახელმწიფო სერვისების განვითარების
ხელშეწყობა, რაც გულისხმობს საჯარო უწყებების დახმარებას
არსებული მომსახურების სრულყოფაში, ახალი მომსახურების
შექმნაში,
საჭიროების
იდენტიფიცირებაში,
პროცესების
ოპტიმიზაციის გეგმის მომზადებაში და სხვა.
სააგენტო მონაწილეობს რამდენიმე მნიშვნელოვან პროექტში,
რომელთა შორის უმნიშვნელოვანესია ევროკავშირის ფინანსური
მხარდაჭერით 2011 წლის 07 დეკემბრიდან მიმდინარე პროექტი ,,ელექტრონული
მმართველობის
დანერგვა
ადგილობრივ
თვითმმართველობებში“.
პროექტის
ძირითად
კომპონენტებს
შორის
ერთერთი
მნიშვნელოვანი მიმართულებაა - „ერთი ფანჯრის“ პრინციპით
მოქმედი
უსაფრთხო
და
ეფექტიანი
მუნიციპალური
ელექტრონული სერვისების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა
მოქალაქეებისათვის, რისი ყველაზე ნათელი მაგალიცით
პორტალი My.gov.ge-ია.
აღნიშნული პროექტის მიმდინარეობა რამოდენიმე ფაზადაა
განაწილებული (2011-2014 (I ფაზა); 2014-2016 (II ფაზა); 2016-2017
(III ფაზა); 2017 – 2020 (IV ფაზა)) და დღემდე ,,მიმდინარეს“
სტატუსს ატარებს.
ამრიგად ,,სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო“
წარმოადგენს ქვეყნის მასშტაბით იმ მნიშვნელოვან უყეწებათაგან
ერთერთს,
რომელიც
ინიციატორი
და
პასუხისმგებელია
ელექტრონული მმართველობის ეფექტიან განვითარებაზე.
ამასთანავე,
სააგენტოს
კომპეტენციას
მიეკუთვნება
საქართველოს მოქალაქეებისათვის
ID ბარათისა და მისი
წამკითხველის გაცემა, რომლებიც აუცილებელი პირობაა
კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის შექმნისათვის.
ზემოთქმულიდან გამომდინარე, საქართველოს მასშტაბით
სანდო, საერთო მონაცემების მიღებისა და შემდგომი ანალიზის
მიზნით ,,სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს“
შემდეგი კითხვებით მივმართეთ:
1. 2020 წლის მონაცემებით საქართველოს რამდენი მოქალაქეა
რეგისტრირებული
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2.

ID ბარათის შემოღებიდან დღემდე საქართველოში სულ

რამდენი ID ბარათია გაცემული (წლების მიხედვით)
3.

ID ბარათის შემოღებიდან დღემდე რამდენ მოქალაქეზეა

გაცემული ID ბარათის გადამყვანი(წლების მიხედვით)
4.

თუ იყენებთ ხელმოწერის დაფას. ე.წ. Sign Pad-ს, რომელი

წლიდან და რა მოდელს.
სააგენტოს
ინფორმაციით,
2021
წლის
01
იანვრის
მდგომარეობით
მონაცემთა
ელექტრონულ
ბაზაში
რეგისტრირებულია 4 702 859 საქართელოს მოქალაქე. აღნიშნულ
მონაცემში შედის როგორც მისამართზე აქტიური რეგისტრაციის
მქონე მოქალაქეები, ასევე რეგისტრაციიდან მოხსნილი პირებიც.
გაცემული ID ბარათებისა და ID ბარათების წამკითხველების
შესახებ სააგენტომ ინფორმაცია მოგვაწოდა მონაცემთა ბაზის 2021
წლის 2 ივნისის მდგომარეობით.
საქართველოში ID ბარათების გაცემა დაიწყო 2011 წლიდან,
ხოლო მისი წამკითხველის გაცემა 2012 წლიდან.
რაც შეეხება ID ბარათებისა მისი წამკითხველის გაცემის
სტატისტიკას 2011
/2012-2020 წლებში, ის შემდეგნაირად გამოიყურება:
ID ბარათის და მისი წამკითხველის გაცემის სტატისტიკა 2011-2020 წ.წ.
700000

610327
568725

600000

499683

492739

500000

450742

400000

358398 361147

384271

300000

189412

200000
100000

118360
0

გაცემული ID ბარათი
გაცემული ID ბარათის
წამკითხველი

2011

8654

2012

3364

2013

1767

2014

1724

2015

6944

2016

1513

2017

33183

2018

62468
12113

2019

2020

11836 492739 450742 499683 610327 568725 358398 361147 384271 189412
0

8654

3364

1767

1724

6944

1513

33183

62468

12113

როგორ უკვე აღვნიშნეთ, 2021 წლის 01 იანვრის მონაცემებით
საქართველოს რეგისტრირებული მოქალაქეების
რაოდენობაა
4 702 859.
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ID ბარათების გაცემის ჯამური მაჩვენებელი 2011-2020 წლებში
არის 4 118 483 ერთეული.
ID ბარათის გადამყვანების გაცემის ჯამური მაჩვენებელი 20122020 წლებში არის 134 002 ერთეული
ID ბარათის და მისი წამკითხველის გაცემის ჯამური სტატისტიკა
2011-2020 წ.წ.
5000000

4702859
4027280

4500000

НАЗВАНИЕ ОСИ

4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000

131730

500000
0

2020 წ მონაცემი

რეგისტრირებუ
ლი
მოქალაქეების
რაოდენობა
4702859

გაცემული ID
ბარათების

გაცემული ID
ბარათების
წამკითხველი

4027280

131730

აღნიშნული მონაცემებიდან გამომდინარე (თუ მივიჩნევთ, რომ
წამკითხველს მხოლოდ მფლობელი ერთი პირი გამოიყენებს)
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ID ბარათების მფლობელი საქართველოს
მოქალაქეების 3.27% აქვს შესაძლებლობა, ამ დროისათვის , რომ
განახორციელოს კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა.
მოწოდებული ინფორმაციითა და განხორციელებული ანალიზის
შედეგად შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ რაოდენ გამართული
ელექტრონული მმართველობის სისტემა და საკანონმდებლო
ბაზაც არ უნდა არსებობდეს ქვეყანაში, უახლოეს მომავალში იმისი
ალბათობა, რომ კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის
გამოყენების რაოდენობა რადიკალურად გაიზრდება - არ
არსებობს.
რაც შეეხება ID ბარათების და მისი წამკითხველების გაცემის
სტატისტიკას, ჩვენს ხელთ არსებული ინფრომაციით, 2021 წლის 02
ივნისის მდგომარეობით ციფრები(რაოდენობა) შემდეგნაირად
გამოიყურება:
გაცემული ID ბარათები: - 91203.
გაცემული ID ბარათების წამკითხველები: - 2272.
აქვე უნდა აღინიშნოს ერთი გარემოება, რომელიც 2021 წლლს
მცირე ბიძგს მოახდენს ID ბარათების წამკითხველების გაცემის
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მაჩვენებელზე. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, საჯარო
სექტორში დასაქმებული თანამდებობის პირი სსიპ - საჯარო
სამსახურის
ბიუროში
თანამდებობის
პირის
ქონებრივი
მდგომარეობის
დეკლარაციას
წარადგენს
ელექტრონული
ფორმით, დეკლარირების ერთიანი ელექტრონული სისტემის
მეშვეობით www.declaration.gov.ge .
დეკლარირების პროცესის დახვეწის, თანამდებობის პირის
იდენტიფიცირების,
ელექტრონული
დოკუმენტისა
და
ელექტრონული სანდო მომსახურების სტანდარტების დაცვის
მიზნით, მიმდინარეობს დეკლარირების ერთიანი ელექტრონული
სისტემის მოდიფიცირება. ნოვაციის ფარგლებში 2021 წლის 01
ივნისიდან თანამდებობის პირის მიერ დეკლარირების ერთიან
ელექტრონულ სისტემაში www.declaration.gov.ge -ზე ავტორიზაცია
და
დეკლარაციის
წარდგენა
შესაძლებელი
იქნება
მხოლოდ პირადობის ელექტრონული მოწმობის (ID ბარათი,
მოქმედი სერთიფიკატებით, PIN კოდებით) და მისი წამკითხველის
საშუალებით.
დასკვნა
მიუხედევად იმისა, რომ საქართველოში დღეის მდგომარეობით
როგორც კერძო, ისე საჯარო სექტორში ორგანიზაციათა უმეტესობა
გადასულია ელექტრონულ დოკუმენტბრუნვაზე, პრაქტიკულად
არ არსებობს სფერო, რომელშიც სრულყოფილადაა დანერგილი
კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა.
როგორც ჩვენს მიერ ჩატარებულმა კვლევან აჩვენა, მიუხედავად
იმისა, რომ ელექტრონული პირადობის მოწმობა - ID ბარათი
საქართველოს მოსახლეობის
პრაქტიკულად აბსოლიტურ
უმრავლესობას აქვს, კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის
დანერგვა-გამოყენების სათანადო მაჩვენებლები ქვეყანაში, ამ
დროისათვის არ ვლინდება.
აღნიშნულ ვითარებას სავარაუდოდ იწვევს, სხვადასხვა
ფაქტორი, როგორებიცაა: მოსახლეობის ინფორმირებულობის
ნაკლებობა, გარკვეული ხარჯი, რომელიც დაკავშირებულია ID
ბარათის გადამყვანის შეძენასთან, ასევე გარკვეული ცოდნის
არსებობა,
რომელიც
აუცილებელია
კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერის განხორციელებისათვის საჭირო
პროგრამის გადმოსაწერად და დასაინსტალირებლად, ასევე
დისკომფორტი, რომელიც გულისხმობს, რომ ყოველი საჭიროების
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დროს მოქალაქეს თან უნდა ჰქონდეს როგორც ID ბარათი, ისე მისი
გადამყვანი და კოდები. ასევე აუცილებელა შესაბამისი ტექნიკური
მხარე, ამ შემთხვევაში ინტერნეტი და გამართული ტექნიკა პერსონალური კომპიუტერი, ლეპტოპი ან სხვა მოწყობილობა,
რომელშიც შესაბამისი პროგრამის ჩამოტვირთვა და შესაბამისი
მოწყობილობის მიერთება იქნება შესაძლებელი.
ამ პრობლემის ერთგვარ გადაწყვეტად შესაძლებელია
გამხდარიყო ელექტრონული ხელმოწერის შექმნის მოწყობილობა,
თუმცა მსოფლიოში დღეს არსებული ვერცერთი მოდელი ვერ
ქმნის ისეთი ტიპის ხელმოწერის შექმნის შესაძლებლობას,
რომლის დაცულობის და უსაფრთხოების ხარისხი და
ექსპერტიზის
შესაძლებლობა
მიაღწევდა
კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერისათვის საჭირო სტანდარტებს.
უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ ტექნოლოგიებისა და ჭკვიანი
მანქანების ერად წოდებულ 21-ე საუკუნეში, დღემდე არ შექმნილა
ისეთი
მოწყობილობა,
რომლის
მეშვეობით
შექმნილი
ელექტრონული ხელმოწერა იქნება ერთდროულად რამოდენიმე
კომპონენტის მომცველი, როგორებიცაა: სანდოობა, ყველასათვის
ხელმისაწვდომობა,
ავთენტურობის
მაღალი
დონე,
განხორცილების სიმარტივე და კომფორტულობა.
მიღებული ინფორმაცია და საჯარო სექტორში მიმდინარე
ელექტრონული მმართველობის დანერგვის პროცესზე ჩვენი
არაერთწლიანი დაკვირვება იძლევა იმის თქმის საფუძველს, რომ
ელექტრონული სერვისების დანერგვისა და განვითარების გზაზე
არსებული პრობლემების დიდი ნაწილი პირდაპირ უკავშირდება
კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის არასათანადო
გავრცელებას.
არსებული
ვითარების
ანალიზის
საფუძველზე
და
გამოკვეთილი ხარვეზების საპასუხოდ, ჩვენი შემდგომი მიზანი
არის შევიმუშავოთ და შევქმნათ ისეთი ტიპის მოწყობილობა,
რომელიც შესაძლებელს გახდის ყველა საჭირო კომპონენტით
არჭურვილი ელექტრონული ხელმოწერის შექმნას.
ლიტერატურა
References:
1. saqarTvelos kanoni ,,eleqtronuli xelmowerisa da eleqtronuli dokumentis
Sesaxeb“, saqarTvelos sakanonmdeblo macne, 14.03.2008 w.
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2. saqarTvelos kanoni ,,saxelmwifo servisebis saagentos Sesaxeb“,
03.10.2013 w.
3. saqarTvelos kanoni ,,ukanono Semosavlebis legalizaciis aRkveTis
xelSewyobis Sesaxeb“ 30.06.2006 w.
4. saqarTvelos kanoni ,,eleqtronuli xelmowerisa da eleqtronuli dokumentis
Sesaxeb“ 14.03.2008 w.
5. saqarTvelos iusticiis ministris 2012 wlis 13 ivlisis N117 brZaneba
,,sajaro samarTlis iuridiuli piris - saxelmwifo servisebis ganviTarebis
saagentos debulebis damtkicebis Sesaxeb“
რეცენზენტი: ასოცირებული პროფესორი დავით კუხალაშვილი,
კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. ეროვნული და
კორპორაციული უსაფრთხოების სასწავლო-კვლევითი ცენტრის
დირექტორი.
Mariam Tchanturia, David Leladze
Current situation and gaps in the distribution of qualified electronic
signatures in modern Georgia
Summary
Despite the fact that most organizations in the private and public sector
in Georgia today have switched to electronic document flow, there is
practically no area in which qualified electronic signatures would be fully
implemented.
As our research has shown, despite the fact that almost the absolute
majority of the population of Georgia has an electronic identity card, the
corresponding pace of implementation and use of a qualified electronic
signature in the country has not been identified at present.
This situation can be caused by various factors, such as a lack of public
awareness, some of the costs associated with the purchase of an ID-card
converter, as well as some knowledge required to download and install a
qualified electronic signature software, as well as inconvenience due to the
fact that when For every need, a citizen must have an identity card, a
converter, and codes with him. You also need an appropriate technical side,
in this case the Internet and the corresponding equipment - a personal
computer, laptop or other device on which you can download the
appropriate software and connect the corresponding device.
One of the ways to solve this problem is to create a device for the
creation of a qualified electronic signature, however today not a single “sign
pad” model in the world can create such a type of signature, Whose degree
of protection, security and the possibility of examination will allow
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reaching the standards required for a qualified electronic signature.
signatures.
It should be noted that in the age of technology and smart machines, a
device for creating qualified electronic signatures has not yet been created,
containing several components at once, such as: reliability, accessibility for
everyone, a high level of authenticity, ease of use and comfort.
According to the information that we have received and based on our
many years of observation of the ongoing process of implementation of egovernment in the public sector, suggest that most of the problems on the
way to the introduction and development of e-services are directly related to
the improper distribution of qualified electronic signatures.
Based on an analysis of the current situation and in response to obvious
shortcomings, our further goal is to design and create a device that will
allow creating a qualified electronic signature equipped with all the
necessary components.
Keywords: Electronic government, qualified
government electronic services management.

electronic

signature,

Reviewer: Associate Professor Davit Kukhalashvili, Caucasus International
University. Director of National and Corporative Educational-Research
Center.
Мариам Чантурия, Давид Леладзе
Текущая
ситуация
и
пробелы
в
квалифицированных электронных подписей
Грузии
Резюме

в

распределении
современной

Несмотря на то, что большинство организаций в частном и
государственном секторе в Грузии сегодня перешли на электронный
документооборот,
практически
нет
области,
в
которой
квалифицированные электронные подписи были бы полностью
внедрены.
Как показало наше исследование, несмотря на то что практически
абсолютное большинство население Грузии имеет электронную
удостоверение личности, соответствующие темпы внедрения и
использования квалифицированной электронной подписи в стране в
настоящее время не выявлены.
Эта ситуация может быть вызвана различными факторами, такими
как недостаточная осведомленность общественности, некоторыми
расходами, связанными с покупкой конвертера ID-карт, а также
некоторыми знаниями, необходимыми для загрузки и установки
программы для квалифицированной электронной подписи, а также
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неудобствами из-за того что при каждой потребности гражданин
должен иметь при себе и удостоверение личности, и конвертер, и
коды. Также необходима соответствующая техническая сторона, в
данном случае Интернет и соответствующее оборудование персональный компьютер, ноутбук или другое устройство, на котором
можно будет загрузить соответствующее программное обеспечение и
подключить соответствующее устройство.
Одним из способов решения этой проблемы является создание
устройства для создание квалифицированной электронной подписи,
однако сегодня ни одна модель ,,sign pad” в мире не может создать
такой тип подписи, Чья степень защиты, безопасности и возможность
экспертизы позволит достичь стандартов, необходимых для
квалифицированной электронной подписи.
Следует отметить, что в веке технологий и умных машин, еще не
создано устройства для создания квалифицированных электронных
подписей, содержащей сразу несколько компонентов, таких как:
надежность, доступность для всех, высокий уровень аутентичности,
легкость применения и комфорт.
Информация, которую мы получили, и наши многолетние
наблюдения за продолжающимся процессом внедрения электронного
правительства в государственном секторе, дают основание сказать, что
большая часть проблем на пути к внедрению и развитию электронных
услуг напрямую связана с за ненадлежащее распространение
квалифицированных электронных подписей.
Основываясь на анализе текущей ситуации и в ответ на очевидные
недостатки, наша дальнейшая цель - спроектировать и создать
устройство, которое позволит создавать квалифицированную
электронную
подпись,
оснащенную
всеми
необходимыми
компонентами.
Ключевые слова: Электронное правительство, квалифицированная
электронная подпись, управление государственными электронными
услугами.
Рецензент: Ассоциированный Профессор Давид Кухалашвили.Кавказский
международный университет. Директор Учебно-исследовательского
центра национальной и корпоративной безопасности.
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ეკონომიკა
ვახტანგ ცინცაძე
საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკა დოლარიზაციის
შემცირების მიმართულებით

საქართველოს
ეკონომიკის
ერთ-ერთ
მნიშვნელოვან
გამოწვევას დოლარიზაციის მაღალი დონე წარმოადგენს, რაც
თავის
მხრივ
მრავალ
ერთმანეთთან
დაკავშირებულ
სტრუქტურულ პრობლემას წარმოქნის. მაღალი დოლარიზაცია
განვითარებადი ქვეყნების ეკონომიკის გრძელვადიანი ზრდის
მნიშვნელოვანი შემაფერხებელი ფაქტორია, რამდენადაც მაღალი
დოლარიზაცის პირობებში, იზრდება ქვეყნის სავალუტო რისკი და
მცირდება საგარეო შოკებისადმი მდგრადობა, რაც უარყოფითად
მოქმედებს ეკონომიკაზე.
კავკასიისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში დოლარიზაციის
მაჩვენებელი ერთ-ერთი ყველაზე მაღალია მსოფლიოში.
გამონაკლისი არც საქართველოა, შესაბამისად დოლარიზაციის
შემცირების მიმართულებით ადექვატური პოლიტიკის გატარება
მნიშვნელოვანია ქვეყანაში მაკროეკონომიკური სტაბილურობის,
საგარეო მოწყვლადობის, სავალუტო რისკის და ჭარბვალიანობის
შემცირების მიმართულებით.
საკვანძო
სიტყვები:
ლარიზაცია,
დე-დოლარიზაცია,
ეკონომიკის გამოწვევები, ლარიზაციის შედეგები, ჭარბვალიანობა,
მაკროეკონომიკური სტაბილურობა;
დოლარიზაციის მაღალი დონე თავის მხრივ მრავალ
ერთმანეთთან
დაკავშირებულ
სტრუქტურულ
პრობლემას
წარმოქნის. მაღალი დოლარიზაცია საქართველოს ეკონომიკის
გამოწვევას
წარმოადგენს
დამოუკიდებელი
ვალუტის
შემოღებიდან მოყოლებული და განპირობებულია როგორც
ისტორიული ფაქტორებით, რომლებმაც შეასუსტა ნდობა
ეროვნული ვალუტისადმი, ასევე წარსულში კურსის მკვეთრი
მერყეობებით,
არამდგრადი
პოლიტიკური
ვითარებით,
მაკროეკონომიკური
არასტაბილურობითა
და
ფინანსური
სექტორის არასაკმარისად მაღალი განვითარების დონით.
დოლარიზაციის
მაღალი
მაჩვენებელი
ანტიციკლური
მონეტარული პოლიტიკის გატარების საშუალებას ზღუდავს და
91

ხელისუფლება და საზოგადოება №3 (59) 2021
ამცირებს მონეტარული პოლიტიკის ეფექტიანობას. ამასთანავე,
მაღალი
დოლარიზაციის
პირობებში
გაცვლითი
კურსის
გაუფასურება, შუალედური ხარჯების ზრდის არხით, ზრდის
ინფლაციის დონეს.
საქართველოს
ეკონომიკის
დოლარიზაციის
მაღალი
მაჩვენებელი ქვეყნის საგარეო მოწყვლადობის მთავარი ფაქტორია.
ქვეყანაში ისტორიულად ფიქსირდება, როგორც სესხების, ასევე
დეპოზიტების დოლარიზაციის მაღალი დონე.
მთლიანობაში დოლარიზაციის მაღალი დონე დაკავშირებულია
ეკონომიკის
ნაკლებ
მოქნილობასთან,
ფინანსურ
არასტაბილურობასთან, გაცვლითი კურსის გადაჭარბებულ
მერყეობასთან,
მონეტარული
პოლიტიკის
ეფექტიანობის
შემცირებასთან და სხვა უარყოფით გარეგან ეფექტებთან
(ექსტერნალიებთან), რაც ხელს უშლის საფინანსო სექტორის
ორიენტირებულობას რეალური ეკონომიკის განვითარებაზე.
როგორც აღინიშნა, დოლარიზაციის მაღალი დონე ამცირებს
ქვეყნის მდგრადობას საგარეო შოკებისადმი და აღრმავებს მათ
მიერ გამოწვეულ ნეგატიურ შედეგებს, რასაც ადგილი ქონდა 20142016 წელს საქართველოში. 2014 წელს რეგიონში გამწვავებული
პოლიტიკური ვითარება
და ძირითად სავაჭრო პარტნიორ
ქვეყნებში არსებული არასახარბიელო ეკონომიკური ტენდენციები
მნიშვნელოვნად აისახა საქართველოს ეკონომიკაზე და საგარეო
მოთხოვნის შემცირება გამოიწვია. ზემოაღნიშნული მიზეზების
გამო, შემცირდა ექსპორტი და ფულადი გზავნილები რამაც
ერთობლივ მოთხოვნაზე უარყოფითი გავლენა მოახდინა. საგარეო
შოკის
უარყოფითი
შედეგები
ქვეყანაში
არსებული
დოლარიზაციის მაღალი დონის პირობებში კიდევ უფრო
გაღრმავდა.
ამასთან, 2014 წელს დაწყებული აშშ დოლარის გლობალური
გამყარების და სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების ვალუტების
გაუფასურების
კვალდაკვალ,
ლარიც
მნიშვნელოვნად
გაუფასურდა. აღნიშნულმა კი, საქართველოს ეკონომიკაში
არსებული მაღალი დოლარიზაციის გამო, ერთობლივი მიწოდების
მხრიდან დამატებითი შოკი შექმნა.
ლარის გაუფასურების უარყოფითი შედეგები მნიშვნელოვნად
დაამძიმა მაღალი დოლარიზაციის მაჩვენებელმა. გაიზარდა
დოლარში აღებულ სესხებზე ეროვნულ ვალუტაში გამოხატული
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მომსახურების
მოცულობა
(ამასთან,
კაპიტალის
ბაზრის
ინსტრუმენტების ნაკლებად განვითარების ფონზე, სესხების
უდიდეს ნაწილს არაჰეჯირებული სესხები შეადგენს). აღნიშნულმა
შეზღუდული ანტიციკლური პოლიტიკის პირობებში უარყოფითი
გავლენა იქონია ეკონომიკურ ზრდაზე. ამავდროულად, მაღალი
დოლარიზაციის
გამო,
შეზღუდული
იყო
მონეტარული
პოლიტიკის გადაცემის მექანიზმიც.
თავის მხრივ ეროვნული ვალუტის გაუფასურებამ კი ხელი
შეუწყო დოლარიზაციის დონის შემდგომ ზრდას. ერთი მხრივ,
დანაზოგების მფლობელებმა მოახდინეს თავიანთი დეპოზიტების
დოლარში კონვერტირება და მეორე მხრივ, როგორც საწარმოები,
ასევე ფიზიკური პირები, დოლარში გასაწევი ხარჯების და
ვალუტის
გაუფასურებასთან
დაკავშირებული
ნეგატიური
მოლოდინების გამო, მიმართავდნენ დანაზოგების დოლარში
განთავსებას.
კურსის გაუფასურებით გამოწვეული ინფლაციის იმპორტი,
გაზრდილი ინფლაციური მოლოდინები და ასევე სესხების
მომსახურების ეფექტით წარმოების შუალედური ხარჯების მატება
ინფლაციაზე ზრდის მიმართულებით ახდენდა გავლენას და
შედეგად, ეროვნულმა ბანკმა გაამკაცრა მონეტარული პოლიტიკა,
რამაც ერთობლივი მოთხოვნის დამატებითი შოკი შექმნა.
როგორც აღინიშნა, ერთობლივი მოთხოვნისა და ერთობლივი
მიწოდების შოკი ერთდროულად ახდენდა უარყოფით გავლენას
ქვეყნის ეკონომიკაზე, თუმცა მიწოდების შოკის გავლენა, რაც
დოლარიზაციის შედეგი იყო, უფრო დიდი იყო, ვიდრე საგარეო
ფაქტორებით გამოწვეული ერთობლივი მოთხოვნის შოკის
ეფექტები.
აღნიშნული მოვლენების
გაანალიზების შემდეგ, ნათლად
გამოიკვეთა დოლარიზაციის შემცირების მიზნით, სისტემური
მიდგომის ჩამოყალიბებისა და რიგი ღონისძიებების გატარების
საჭიროება. დოლარიზაციის შემცირება, რა თქმა უნდა, ხანგრძლივ
და კომპლექსურ პროცესს წარმოადგენს და მიზნის მისაღწევად
აუცილებელია
მიზანმიმართული
და
თანმიმდევრული
რეფორმების გრძელვადიანი კურსის შენარჩუნება.
დოლარიზაციის დონის შემცირება საგარეო შოკებისადმი
მდგრადობის ზრდის გარდა, მნიშვნელოვანია მონეტარული
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პოლიტიკის
ეფექტიანობისა
და
ფინანსური
სექტორის
გამართულად ფუნქციონირების თვალსაზრისითაც.
დოლარიზაციის მიზეზები, გამომწვევი ფაქტორები, წყაროები
საქართველოში დოლარიზაციის მაღალი დონე სხვადასხვა
მიზეზებითაა განპირობებული. ეკონომიკის დოლარიზაციაზე
გავლენა იქონია, ისტორიულმა ფაქტორებმა, პოლიტიკურმა
ფაქტორებმა და მაკროეკონომიკურმა არასტაბილურობამ, მათ
შორის ინფლაციისა და გაცვლითი კურსის მკვეთრმა მერყეობამ,
რამაც ეროვნული ვალუტისადმი ნდობის შემცირება განაპირობა.
ქვეყანაში
მაკროეკონომიკური
და
პოლიტიკური
არასტაბილურობის ისტორიულმა გამოცდილებამ მნიშვნელოვნად
შეუწყო ხელი ეროვნული ვალუტისადმი ნდობის დაკარგვას. 199097 წლებში საქართველოში ინფლაციის მაღალი და არასტაბილური
ტემპები ფიქსირდებოდა. ჰიპერინფლაციის პირობებში, რომელმაც
1993 წელს 15 000 პროცენტსაც კი გადააჭარბა, ქართული
საგადახდო საშუალება (კუპონი) ძალიან მაღალი ტემპებით
კარგავდა
მსყიდველობითუნარიანობას.
მოსახლეობის
დანაზოგები სწრაფად უფასურდებოდა. ასეთ სიტუაციაში
პრაქტიკულად შეუძლებელია ბიზნესის დაგეგმვა და ფასების
წარმოქმნა ეროვნული ვალუტით. შედეგად, სახეზე იყო ფულის
არა მხოლოდ გადახდის ფუნქციის, არამედ შენახვისა და
აღრიცხვის ფუნქციების მოშლა და
ეკონომიკა გადავიდა
სტაბილური ვალუტის გამოყენებაზე. დოლარიზაციის ზრდის
ხელშემწყობი ფაქტორი იყო პოლიტიკური არასტაბილურობა
ქვეყანაში. მნიშვნელოვანია ასევე ის ფაქტი, რომ მოსახლეობის
დიდი ნაწილი დამოკიდებულია უცხოეთიდან განხორციელებულ
ფულად გზავნილებზე, რაც ხელს უწყობს მათი დანაზოგების
დოლარიზაციას. ამასთან, ეკონომიკური აგენტების აქტივები და
ვალდებულებები (შემოსავლები და გასავლები) სხვადასხვა
ვალუტით არის წარმოდგენილი, რაც კიდევ უფრო აძლიერებს
მაღალი დოლარიზაციისგან წარმოქმნილ და სავალუტო რისკებს.
ამასთან, ფინანსური სიღრმის და დაზოგვის ალტერნატიული
ინსტრუმენტების ნაკლებობა ხელს უწყობს როგორც სესხების
ასევე
დეპოზიტების
დოლარიზაციას.
ფინანსური
დოლარიზაციის მასტიმულირებელ ფაქტორს ტრანზაქციებით
გამოწვეული დოლარიზაცია წარმოადგენს, რაც ძირითადად
უკავშირდება იმ საქონელსა და მომსახურებებს, რომელთა
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ფასდებაც ისტორიულად დოლარში ხორციელდება, რაც თავის
მხრივ კოორდინაციის პრობლემის გამო ხელს უწყობს
არასასურველი წონასწორობის ჩამოყალიბებას.
დეპოზიტების დოლარიზაციის ზრდის ძირითადი წყარო
იურიდიული
პირების
დოლარში
დენომინირებული
მოთხოვნამდე დეპოზიტები და ფიზიკური პირების ვადიანი
დეპოზიტებია. სესხების დოლარიზაციის ძირითად წყაროს კი
უძრავი
ქონებით
უზრუნველყოფილი
ვადიანი
სესხები
წარმოადგენს, რაც თავის მხრივ უკავშირდება გარკვეული
საქონლისა და მომსახურების დოლარში ფასდებას.
ეკონომიკის
დოლარიზაციის
მაჩვენებელზე
მოქმედებს
როგორც მოკლევადიანი, ასევე, გრძელვადიანი ფაქტორები.
მოკლევადიან
პერიოდში
დოლარიზაციის
დონის
ზრდა
დაკავშირებულია ფიზიკური პირებისა და
საწარმოების
სარგებლის
მაქსიმიზაციის
სურვილთან.
გრძელვადიანი
ფაქტორებიდან აღსანიშნავია დოლარში გასაწევი ხარჯების
სიდიდე, რისკისადმი დამოკიდებულება და ინფლაციური
მოლოდინები.
ასევე, ბანკების შემთხვევაში, ლიკვიდურობის
მართვა
და
ვალუტის
საინვესტიციო
ინსტრუმენტების
მიმზიდველობა გავლენას ახდენს მათ პოლიტიკაზე, რაც საბოლოო
ჯამში ასტიმულირებს ან პირიქით არასასურველ ხდის რომელიმე
ვალუტაში დეპოზიტის განთავსებას/ან სესხის აღებას და
შესაბამისად აისახება დოლარიზაციის დონეზე.
ზოგადად, დოლარიზაციის დონის ზრდის ხელშემწყობ
ფაქტორს გაცვლითი კურსის და ინფლაციის დონის მერყეობა,
ფინანსური
ბაზრის
განვითარების
დაბალი
დონე
და
ასიმეტრიული სავალუტო პოლიტიკა წარმოადგენს. ამასთანავე,
სესხების დოლარიზაციაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს
დეპოზიტების დოლარიზაცია, რამდენადაც დეპოზიტების მაღალი
დოლარიზაციის პირობებში ბანკები ცდილობენ გაზარდონ
უცხოურ ვალუტაში დაკრედიტება.
არჩევანი - იძულებითი თუ ბუნებრივი მეთოდები
როგორც უკვე აღინიშნა, ეკონომიკის დე-დოლარიზაცია
საკმაოდ ხანგრძლივი და კომპლექსური
პროცესია და
მაკროეკონომიკური სტაბილურობის ფონზე ხშირ შემთხვევაში
მოითხოვს როგორც იძულებითი, ასევე მასტიმულირებელი
გადაწყვეტილებების ერთობლიობას.
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დე-დოლარიზაციის პროცესში მნიშვნელოვანია პოლიტიკის
გადაწყვეტილებების და მაკროეკონომიკური ღონისძიებების
ერთობლიობა და მათი სწორი თანმიმდევრობით განხორციელება.
უდავოდ,
ყველაზე
მნიშვნელოვანია
მონეტარული
პოლიტიკისადმი ნდობის აღდგენა, რათა შემდგომი გასატარებელი
ღონისძიებების
ეფექტი
სრულად
იყოს
გამოყენებული.
აღნიშნულთან ერთად ასევე მნიშვნელოვანია, როგორც დე
დოლარიზაციის სტიმულების გაჩენა, ასევე დე დოლარიზაციის
იძულებითი ღონისძიებების განხორციელების შესაძლებლობის
განხილვა, რომლებიც ხელს უწყობენ გარკვეული სტრუქტურული
პრობლემების მოგვარებას და ქმნიან შესაბამის პირობებს
ეფექტიანი მაკროეკონომიკური პოლიტიკისა და ფისკალური თუ
მონეტარული სტიმულებისთვის.
ყოველივე ზემოაღნიშნულის
გათვალისწინებით მნიშვნელოვანია რისკების გათვალისწინება,
რაც შესაძლოა თან ახლდეს დე დოლარიზაციის პროცესს, მათ
შორის კაპიტალის გადინების, ფინანსური ინსტიტუტებიდან
სასესხო კაპიტალის არაორგანიზებულ ბაზარზე გადინების და
საბანკო სექტორის არასტაბილურობის რისკი.
ემპირიული კვლევებიდან დასტურდება, რომ წარმატებული დე
დოლარიზაციისთვის
მნიშვნელოვანია
პოლიტიკის
გადაწყვეტილებების
ერთობლიობა,
მათ
შორის
მაკროეკონომიკური სტაბილურობის მიღწევა, პრუდენციული
რეგულირების და ეკონომიკური სტიმულების გაჩენა.
საკმაოდ
საინტერესოა
ისრაელის
გამოცდილება
დე
დოლარიზაციის
შემცირების
მიმართულებით.
ისრაელის
შემთხვევაში დე დოლარიზაციის პროცესს წინ უძღოდა
ინფლაციის დასტაბილურება, რომელმაც თავის მხრივ ხელი
შეუწყო უფრო მოქნილი გაცვლითი კურსის და მონეტარული
პოლიტიკის დაბალ ინფლაციაზე ორიენტირებულობას [GarcíaHerrero, Patricia Alvarez-Plata and Alicia. 2007. To dollarize or dedollarize. Asian Development Bank.] 1985 წელს
წარმატებით
განხორციელებული
„თანმიმდევრული
სტაბილიზაციის
პროგრამის“ შედეგად, მნიშვნელოვნად შეამცირა ინფლაციის დონე
და სამნიშნა მაჩვენებლიდან ერთნიშნა მაჩვენებელზე ჩამოვიდა 90იანი წლების დასაწყისში. გარდა ზემოაღნიშნულისა, პროგრამა
ითვალისწინებდა საგარეო მოწყვლადობების, კონკრეტულად
უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული სახელმწიფო ვალის
96

ხელისუფლება და საზოგადოება №3 (59) 2021
შემცირებას და გაცვლითი კურსის რისკის სამართავად ჰეჯირების
მექანიზმების
შემოღებას.
შედეგად
სახელმწიფო
ვალის
ვადიანობის
მაჩვენებელი
და
ადგილობრივ
ვალუტაში
დენომინირებული სესხის წილი მნიშვნელოვნად გაიზარდა.
ზემოაღნიშნული ღონისძიებების გარდა, ისრაელმა ბანკებისთვის
გაზარდა სარეზერვო მოთხოვნების განაკვეთი უცხოურ ვალუტაში
დენომინირებულ
დეპოზიტებზე
და
ამასთან
შემოიღო
ალტერნატიული საინვესტიციო ინსტრუმენტები, მათ შორის
დოლარზე ინდექსირებული დეპოზიტები და ინფლაციაზე
ინდექსირებული
ბონდები.
გარდა
ზემოაღნიშნულისა,
პრუდენციული რეგულირება შეეხო უცხოურ ვალუტაში გაცემულ
სესხებს, რათა უზრუნველყოფილიყო რისკების ადექვატური
გადანაწილება და დაზღვევა. შედეგად უცხოურ ვალუტაში
დენომინირებული დეპოზიტები 1984 წელს 39 პროცენტიდან 2002
წელს 17 პროცენტამდე შემცირდა.
პოლონეთში დედოლარიზაციის მნიშვნელოვანი ხელის
შემწყობი ფაქტორი იყო წარმატებული რეფორმების პროგრამა და
მკაცრი მონეტარული პოლიტიკა. 1990-იანი წლების დასაწყისში,
მაღალი ეპიზოდური ინფლაციის და ვალუტის ხშირი,
ნახტომისებური
გაუფასურების
ფონზე,
პოლონეთმა
მაკროეკონომიკური სტაბილიზაციის პროგრამა განახორციელა,
რომელიც ასევე ითვალისწინებდა ფინანსური სექტორის
ლიბერალიზაციისა და კაპიტალის ეტაპობრივი გახსნილობის
უზრუნველყოფას. გარდა ამისა, ეროვნულ ვალუტაზე საპროცენტო
განაკვეთები მნიშვნელოვნად გაიზარდა და გადააჭარბა უცხოური
ვალუტის საპროცენტო განაკვეთებს. ინფლაციის მკვეთრმა
შემცირებამ საპროცენტო განაკვეთის დერეგულაციასთან ერთად,
მნიშვნელოვნად გაზარდა რეალური საპროცენტო განაკვეთები,
რამაც განაპირობა ზლოტის დეპოზიტების მნიშვნელოვანი ზრდა,
მთლიანი დეპოზიტების 50 პროცენტამდე, ხოლო უცხოურ
ვალუტაში დენომინირებული დეპოზიტები ფართო ფულის 30
პროცენტამდე შემცირდა 1993 წლის ბოლოსთვის, მაშინ როცა 1989
წელს 72 პროცენტი იყო.
საერთაშორისო გამოცდილების ანალიზმა ნათლად აჩვენა
დოლარიზაციის
შემცირების
კომპლექსური
მიდგომის
შემუშავების საჭიროება, რომელიც გააერთიანებდა ღონისძიებებს,
რომლებიც ხელს უწყობენ სტრუქტურული პრობლემების
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მოგვარებას, ასევე დოლარიზაციის შემცირების ბუნებრივ
მეთოდებსა და მასტიმულირებელ ღონისძიებებს და შესაბამისი
რისკების შემცირების
პარალელურად უზრუნველყოფდა
მაკროეკონომიკური სტაბილურობის გაუმჯობესებას.
საქართველოს
მთავრობის
მიერ
შემუშავებელი
გეგმა
დოლარიზაციის
დონის
შესამცირებლად
აერთიანებდა
ღონისძიებების ფართო სპექტრს, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს
როგორც მოკლევადიან, ასევე გრძელვადიან ღონისძიებებს და
არსებული ეკონომიკური სტრუქტურის გათვალისწინებით
უზრუნველყოფს
დე-დოლარიზაციის
პროცესის
მყარი
ფუნდამენტის
შექმნას.
მთავრობის
მიერ
შემუშავებული
ლარიზაციის ღონისძიებები თავისი შინაარსით მოიცავს:
დოლარიზაციის
შემცირების
ბუნებრივი
ინსტრუმენტების
განვითარებას, ეროვნული ვალუტისადმი ნდობის ამაღლების,
რისკების ადეკვატური განაწილების და ეროვნული ვალუტის
მიმზიდველობის ზრდისკენ მიმართულ მასტიმულირებელ
ღონისძიებებს.
დოლარიზაციის შემცირების ბუნებრივი გზები
დოლარიზაციის შემცირების ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან
და ბუნებრივ კომპონენტს მაკროეკონომიკური სტაბილურობის
უზრუნველყოფა და ეროვნული ინსტიტუტების გაძლიერება
წარმოადგენს.
აღნიშნული
ღონისძიებები
უზრუნველყოფს
დოლარიზაციის შემცირების მყარი ფუნდამენტის შექმნას.
საერთაშორისო
გამოცდილება
აჩვენებს,
რომ
42
დოლარიზებული ქვეყნიდან 11-მა წარმატებით გაართვა თავი
დედოლარიზაციას.
მთავარი
ფაქტორები,
რაც
მათ
დედოლარიზაციაში
დაეხმარა
იყო:
მაკროეკონომიკური
სტაბილურობა და კაპიტალის ბაზრის განვითარება. გარდა
აღნიშნული ღონისძიებებისა ასევე მნიშვნელოვანია: მაღალი
ლიკვიდურობის მქონე სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების - ე.წ.
„ბენჩმარკ ბონდების“ გამოშვება, დაგროვებით საპენსიო რეფორმის
წარმატებით განხორციელება, მცურავი გაცვლითი კურსისადმი
ერთგულება და დაბალი და სტაბილური ინფლაციის შენარჩუნება,
ფისკალური კონსოლიდაცია და საჯარო ფინანსების მართვის
გაუმჯობესება.
ეროვნული ბანკისადმი ნდობა და ცენტრალური ბანკის
ეფექტიანი კომუნიკაცია არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი
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მონეტარული
პოლიტიკისადმი
საზოგადოებრივი
ნდობის
თვალსაზრისით. ლარიზაცია კი მჭიდროდ არის დაკავშირებული
მონეტარული
პოლიტიკის
დამოუკიდებლობისადმი
საზოგადოების ნდობის ხარისხთან. საიმედო კომუნიკაციაზე
დამყარებული მონეტარული პოლიტიკა ხელს უწყობს დედოლარიზაციას მოლოდინების არხით [Sami Ben Naceur, Amr
Hosny, and Gregory Hadjian. 2015. How to De-Dollarize Financial
Systems in the CCA region. International Monetary Fund.] ამასთან,
მნიშვნელოვანია ლარით ფასდადება, რამდენადაც რამდენადაც
ეკონომიკური სუბიექტებისთვის ბენჩმარკ ფასი განისაზღვრება
ლარში, რაც შესაბამისად, ხელს უწყობს უძრავი ქონებისა თუ სხვა
ტიპის საქონლისა და მომსახურების შესაძენად დანაზოგების
ლარში განხორციელებას.
წარმატებული და საბაზრო დე-დოლარიზაციის მნიშვნელოვან
კომპონენტს
ეროვნული
ვალუტის
მიმზიდველობისკენ
მიმართული ღონისძიებები წარმოადგენს [Sami Ben Naceur, Amr
Hosny, and Gregory Hadjian. 2015. How to De-Dollarize Financial
Systems in the CCA region. International Monetary Fund.] აღნიშნული
მოიცავს მაკროპრუდენციულ ღონისძიებებს (ლიკვიდობის,
სარეზერვო მოთხოვნების და დეპოზიტების დაზღვევის პრემიის
განსხვავებული დონეები ვალუტების მიხედვით), რომლებიც
ეროვნული ვალუტისადმი პრეფერენციული დამოკიდებულებით
ასტიმულირებს საბანკო სექტორის როგორც ვალდებულებების,
ასევე აქტივების დე-დოლარიზაციის პროცესს.
დასკვნა
ლარიზაციისკენ მიმართულმა ღონისძიებებმა უკვე გამოიღო
გარკვეული შედეგები. მცირდება, როგორც სესხების ასევე
დეპოზიტების დოლარიზაცია. ასევე, მნიშვნელოვნად შემცირდა
საბანკო სექტორის მთლიანი ვალდებულებების დოლარიზაციაც
(2016 წლის ბოლოს აღნიშნული მაჩვენებელი 70.7%-ს შეადგენდა,
ხოლო 2021 წლის ივნისის ბოლოს 58.7% შეადგინა).
განსაკუთრებით შემცირდა ფიზიკური პირების სესხების
დოლარიზაცია 58.4%-დან (2016 წლის დეკემბერი) 37.3%-მდე (2021
წლის ივლისი), რაც მნიშვნელოვნად ამცირებს მოწყვლადობას.
ლარით ფასდადებამ და 200 000 ლარამდე სესხების უცხოურ
ვალუტაში გაცემის შეზღუდვამ კი, ხელი შეუწყო უძრავი ქონებით
უზრუნველყოფილი სესხების ეროვნულ ვალუტაში გაცემას და
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დოლარში გაცემული უზრუნველყოფილი სესხების შემცირების
ტენდენციის ჩამოყალიბებას. ლარით ფასდება და გადახდის
სერვისების გაუმჯობესება, რაც მოიცავს ბანკებში უძრავი ქონების
ყიდვა-გაყიდვის
დაცული
მომსახურების
(ე.წ
"escrow"
მომსახურება) დანერგვას, ხელს უწყობს ტრანზაქციების მხრიდან
დოლარიზაციის შემცირებას, რაც თავის მხრივ წარმოადგენს
როგორც სესხების, ასევე დეპოზიტების დოლარიზაციის
შემცირების მნიშვნელოვან წყაროს.
ეროვნული ვალუტის მიმზიდველობის ზრდისკენ მიმართული
ღონისძიებები მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს ლარიზაციის
პროცესს, რამდენადაც ასტიმულირებს ბანკების ქცევას ერთი
მხრივ ვალდებულებების ეროვნულ ვალუტაში მოზიდვისკენ,
ხოლო მეორე მხრივ ლიკვიდობის ძირითადი ნაწილის ეროვნულ
ვალუტაში მიწოდებისკენ, შესაბამისად ხელს უწყობს ლარიზაციის
დაბალანსებულ
პროცესს.
დეპოზიტების
დაზღვევის
განსხვავებული პრემია ლარის დეპოზიტებისადმი პრეფერენციით
უფრო მიმზიდველს ხდის ეროვნულ ვალუტაში ვალდებულებების
მოზიდვას და ამ გზით დაზოგვისადმი ნდობის ზრდასთან ერთად
ასტიმულირებს ლარიზაციის პროცესს. რეზერვების უფრო
დაბალი ნორმა ლარის დეპოზიტებისთვის კი ხელს უწყობს ლარის
ფულადი მასის მულტიპლიკატორის ზრდას და ამ გზით
ასტიმულირებს ეროვნული ვალუტის ლიკვიდობის მიწოდებას.
დეპოზიტებისა და სესხების ლარიზაციას ასევე ხელს უწყობს
ლიკვიდობის გადაფარვის კოეფიციენტის უფრო დაბალი
მოთხოვნა
ეროვნული
ვალუტის
ვალდებულებებისთვის,
რამდენადაც ამცირებს საზედამხედველო ტვირთს.
დოლარიზაციის
შემცირება
წარმოადგენს
მონეტარული
პოლიტიკის გადაცემის მექანიზმის გაუმჯობესების მნიშვნელოვან
ხელშემწყობ ფაქტორს, შესაბამისად ლარიზაციისკენ მიმართული
ღონისძიებები,
ფინასური ბაზრის განვითარებასთან ერთად,
განაპირობებს ეროვნულ ვალუტაში ლიკვიდობის ზრდას და
გადაცემის მექანიზმის გაუმჯობესებას.
დოლარიზაციის
ღონისძიებები
ხელს
შეუწყობს
კონტრციკლური
მონეტარული
პოლიტიკის
გატარებას.
დოლარიზაციის შემცირების შედეგად შემცირდება კურსის
ცვლილების გავლენა მწარმოებელთა შუალედური ხარჯების
ზრდაზე და შედეგად, შემსუბუქდება ინფლაციაზე ზეწოლა, რაც
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შეამცირებს მკაცრი მონეტარული პოლიტიკის გატარების
საჭიროებას და
ხელს შეუწყობს ეკონომიკური ზრდის
პოტენციურთან
დაახლოებას.
დაბალი
დოლარიზაციის
პირობებში მოთხოვნის შოკი არ გარდაიქმნება მიწოდების შოკად.
შესაბამისად,
დოლარიზაციის
შემცირება
არამხოლოდ
კონტრციკლური მონეტარული პოლიტიკის გატარებას ხდის
შესაძლებელს არამედ, ზრდის მონეტარული პოლიტიკის
ეფექტიანობასაც.
ლარიზაციის
ღონისძიებები,
ფინანსური
ბაზრის
განვითარებასთან ერთად, განაპირობებს ეროვნული დანაზოგების
ზრდას და შესაბამისად, ამცირებს მიმდინარე ანგარიშის
დეფიციტს, რამდენადაც, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი
წარმოადგენს სხვაობას ეროვნულ დანაზოგებსა და ინვესტიციებს
შორის.
ასევე,
იზრდება
დანაზოგების
პროდუქტიულ
ინვესტიციებად
გარდაქმნის
შესაძლებლობა
და
პროდუქტიულობის ზრდის არხით ეკონომიკურ ზრდაზე
ორიენტირებულობა. ლარიზაციის შედეგად მოხდება რისკების
ადეკვატური განაწილება, რაც გრძელვადიანი ეკონომიკური
ზრდის მნიშვნელოვანი ხელშემწყობი ფაქტორია. თავის მხრივ
დოლარიზაციის და მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის შემცირება
პოზიტიურად მოქმედებს რისკის პრემიის შემცირებაზე,
საკრედიტო რეიტინგების გაუმჯობესებასა და ინვესტორთა
ნდობის ზრდაზე.
დე-დოლარიზაციის პროცესი მიზნად ისახავს სესხების
მომსახურების ტვირთის შემცირებას. ემპირიულად დასტურდება,
მნიშვნელოვანი უარყოფითი კორელაცია შინამეურნეობების
ვალის ზრდასა და მომავალ ეკონომიკურ ზრდას შორის. [Adrian
Alter, Alan Xiaochen Feng, and Nico Valckx. 2018. Understanding the
Macro-Financial Effects of Household debt. International Monetary
Fund.]
მაღალი დოლარიზაცია პირდაპირ კავშირშია მოსახლეობის
ჭარბვალიანობასთან,
რამდენადაც
დოლარიზაცია
იწვევს
ეკონომიკაზე სავალუტო რისკების გადაცემას. საერთო ჯამში,
ვალის ტვირთი და შინამეურნეობების ვალი მნიშვნელოვნად
გაიზარდა საქართველოში 2015-2016 წლებში. შინამეურნეობების
ვალის ფარდობა შემოსავლებთან 16 პროცენტული პუნქტით - 34
პროცენტიდან (2014 წელს) გაიზარდა 50 პროცენტამდე (2016
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წელს), რაც ბუნებრივი ზრდის ტემპს მნიშვნელოვნად აღემატება.
2019 წელს 2016 წელთან შედარებით აღნიშნული მაჩვენებელი
მხოლოდ 4.3 პროცენტული პუნქტით - 54.7 პროცენტამდე
გაიზარდა, რაც ტრენდული ზრდის დონეზე ნაკლებია.
რეგრესიული ანალიზის საფუძველზე შეგვიძლია შევაფასოთ
კავშირი ერთ სულ მოსახლეზე მშპ-სა და ვალის დონეს შორის.
რეგრესიული ანალიზისას გამოყენებულ იქნა ერთ სულზე მშპ-ს
ლოგარითმული მნიშვნელობები. კავშირი ერთ სულ მოსახლეზე
მშპ-სა და ვალის დონეს შორის აღწერილია წრფივი ფუნქციით.
რეგრესიული ანალიზის საფუძველზე შეფასდა საქართველოს
პოზიცია
რეგრესის
ხაზთან
მიმართებაში
ლარიზაციის
რეფორმამდე და მის შემდეგ.
2016 წელთან შედარებით, როდესაც საქართველოს პოზიცია
რეგრესიის ხაზზე მდებარეობდა, 2019 წელს მნიშვნელოვნად
გაუმჯობესდა საქართველოს პოზიცია და მან რეგრესიის ხაზის
ქვემოთ გადმოინაცვლა, რაც ნიშნავს, რომ მოსახლეობის
დავალიანება პოტენციურ დონეზე ნაკლებია (დონე რომელიც
შესაბამისობაშია ეკონომიკური ზომისა და ერთ სულ მოსახლეზე
მშპ-ს მონაცემთან). (გრაფიკი 1) შესაბამისად, შეგვიძლია
დავასკვნათ
რომ
გარდა
მნიშვნელოვანი
პოზიტიური
მაკორეკონომიკური ტენდენციებისა, ლარიზაციის პოლიტიკამ
ასევე
დადებითი
შედეგები
მოიტანა
მოსახლეობის
ჭარბვალიანობის შემცირების მიმათულებით.
გრაფიკი 1: ვალის დონის შემცირება დოლარიზაციის ღონისძიებების შედეგად
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Vakhtang Tsintsadze
Georgia’s state policy towards reduction of dollarization
Summary
High level of dollarization represents one of the major challenges for the
Georgian economy, which in turn poses many interlinked structural
problems. High level of dollarization is a significant impediment factor for
long-term economic growth in developing countries, since high
dollarization increases the country's currency risk and reduces resilience to
external shocks, which negatively affects the economic development.
Dollarization rate in the Caucasus and Central Asia region (CCA) is one
of the highest in the world. Georgia is no exception, therefore, pursuing an
appropriate policies for reducing dollarization is important to maintain
macroeconomic stability, reduce external vulnerability, currency risk and
indebtedness of the country.
Keywords: larization, de-dollarization, economic challenges, larization
outcomes, indebtedness, macroeconomic stability;
Reviewer: Professor Giorgi Baghaturia, Georgian Technical University.
Вахтанг Цинцадзе
Государственная политика Грузии по снижению долларизации
Резюме
Одним из важнейших вызовов экономики Грузии является высокий
уровень долларизации, что, в свою очередь, создает множество
взаимосвязанных структурных проблем. Высокая долларизация
является серьезным препятствием для долгосрочного роста экономики
развивающихся стран, поскольку в условиях высокой долларизации,
валютный риск страны увеличивается и устойчивость к внешним
шокам снижается, что отрицательно (ან негативно) сказывается на
экономике.
В регионе Кавказа и Центральной Азии, уровень долларизации
один из самых высоких в мире. Грузия не является исключением,
поэтому проведение соответствующей политики по снижению
долларизации важно для поддержания важно для макроэкономической
стабильности, внешней уязвимости, валютного риска и сокращения
избыточного долга в стране.
Ключевые слова: ларизация, дедолларизация, экономические вызовы,
результаты
ларизации,
задолженность,
макроэкономическая
стабильность;
Рецензент: Профессор Георгий Багатурия, Грузинский технический
университет.
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სამართალი
შალვა თადუმაძე
ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების შესაძლებლობები სისხლის
სამართლის მართლმსაჯულებაში

სტატიაში განხილულია ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების
შესაძლებლობები სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების
სისტემაში.
სტატიაში
აღნიშნულია
გადატვირთული
მართლმსაჯულების მიზეზები და აღნიშნული პრობლემის
გადასაჭრელად თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების
აუცილებლობა. ავტორის მიერ განხილულია ხელოვნური
ინტელექტის მუშაობის პრინციპი, მართლმსაჯულების სისტემაში
გადაწყვეტილებების
მიღების
ეტაპები
და
შესაბამისი
სტანდარტები, მართლმსაჯულების სისტემაში ხელოვნური
ინტელექტის გამოყენების ეთიკა და რეგულაციები.
საკვანძო სიტყვები: სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება,
მართლმსაჯულების სისტემა, ხელოვნური ინტელექტი, მანქანური
სწავლება, მონაცემთა ბაზები.
ადამიანთა
სოციალური
თანაცხოვრების
განვითარების
კვალდაკვალ სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაც
ჩამოყალიბდა. საზოგადოების განვითარებამ უზრუნველყო
სახელმწიფოსა და სამართლის დინამიკა, რომელიც თანამედროვე
მსოფლიოს ერთერთი დიდი ღირებულებაა. ამგვარ ღირებულებებს
მოჰყვა ისეთი მძლავრი ინსტიტუტების შექმნა, რომლებიც დაბალ
განვითარებულ საზოგადოებაში წარმოუდგენელი იყო. აღნიშნულ
ინსტიტუტებში იგულისხმება ხელისუფლების დანაწილების
პრინციპი და ადამიანის უფლებები. ამ ყოველივემ XX საუკუნის
50-იანი წლებიდან სისხლის სამართლის მართლმსაჯულება ახალი
მოთხოვნებისა და სტანდარტების წინაშე დააყენა.
თანამედროვე სამყაროს დემოკრატიული სახელმწიფოების
მართლმსაჯულების სისტემები სათავეს XVIII-XIX საუკუნეებში
იღებს. იმ პერიოდში დანერგილი ორგანიზების ფორმები,
პროცედურები და საშუალებები დღესაც აქტუალურია. ამდენად,
სასამართლო ხელისუფლებაში ყოველთვის კონსერვატიზმი
სჭარბობს. აღნიშნული დამოკიდებულება, ხშირ შემთხვევაში
მართლმსაჯულების სისტემის პროგრესის ხელშემშლელ ფაქტორს
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წარმოადგენს. ნებისმიერი ქვეყნის გამოწვევა სწრაფი და
ხარისხიანი მართლმსაჯულებაა.
თანამედროვე მსოფლიოს ტექნოლოგიურმა განვითარებამ
საზოგადოებრივი ცხოვრების მრავალ სფეროში სწრაფად და
წარმატებულად
მოიკიდა
ფეხი,
რაც
საჭიროს
ხდის
მართლმსაჯულების სიტემის ადაპტირებას და ტექნოლოგიური
შესაძლებლობების სრულყოფილ გამოყენებას. მართლმსაჯულების
სისტემის
ტექნოლოგიური
ჩამორჩენის
აღმოფხვრა
უზრუნველყოფს სწრაფი და ხარისხიანი მართლმსაჯულების
სისტემის ჩამოყალიბებას.
თანამედროვე მსოფლიოს ტექნოლოგიური განვითარების
მომავალს ხელოვნური ინტელექტი წარმოადგენს, რომელმაც
სამყარო „მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუციის“[1] მიჯნამდე
მიიყვანა. ამ სიტუაციაში დიდი მონაცემთა ბაზების, მანქანური
სწავლების,
ხელოვნური
ინტელექტის
სრულყოფილი
ალგორითმით
სისხლის
სამართლის
მართლმსაჯულების
უზრუნველყოფა მნიშვნელოვანი გარღვევა იქნება სწრაფი და
ხარისხიანი მართლმსაჯულების მისაღწევად, მით უფრო, რომ
სხვადასხვა სფეროებში დანერგილი და მომუშავე ხელოვნური
ინტელექტის წარმატებები ამაში ეჭვის შეტანის საფუძველს არ
იძლევა.
ყოველივე ზემოთხსენებულიდან მნიშნელოვან კვლევის საგნად
შეიძლება
იქნეს
მიჩნეული
ხელოვნური
ინტელექტის
შესაძლებლობების
შესწავლა
სისხლის
სამართლის
მართლმსაჯულების სისტემაში, რომელიც დანაშაულებების
სახეობებისა და მის წინააღმდეგ ბრძოლის საშუალებების
გათვალისწინებით
შეიძლება
მულტიმეცნიერულ
ერთობლიობადაც
განვიხილოთ.
ზოგიერთმა
მაღალგანვითარებულმა ქვეყანამ XXI საუკუნის დასაწყისში
ფრთხილი, მაგრამ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მიიღო
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში ხელოვნური
ინტელექტის
გამოყენების
თაობაზე.
ბუნებრივია
მსგავს
ინოვაციურ გადაწყვეტილებებს წარმატებასთან ერთად თან ახლდა
რისკები და პრობლემები, რომელთა შესწავლა და გაანალიზება
ფასდაუდებელ გამოცდილებას ქმნის.
მართლმსაჯულების სისტემისთვის და ზოგადად იურიდიული
ტექნოლოგიების
განვითარების
კუთხით,
ხელოვნური
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ინტელექტის განმარტებას გვაძლევს „სასამართლო და მომიჯნავე
სისტემებში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების ევროპის 2018
წლის ეთიკის ქარტია“, რომლის მიხედვითაც „ხელოვნური

ინტელექტი ეს არის მეცნიერების, თეორიის და ტექნიკის
ერთობლიობა, რომლის მიზანია მანქანის დახმარებით გაიზარდოს
ადამიანის
კოგნიტური
შესაძლებლობები.
თანამედროვე
ტექნოლოგიური განვითარების მიზანს წარმოადგენს იმ რთული
ამოცანების შესრულების შესაძლებლობის გადაცემა მანქანისთვის,
რომელსაც ადრე ადამიანი ახორციელებდა…“ [2]
ხელოვნური ინტელექტი XX საუკუნის 50-იან წლებში იღებს
სათავეს. მისმა განვითარებამ მეტად საინტერესო და რთული გზა
განვლო. უკანასკნელ პერიოდში კომპიუტერული სიმძლავრეები,
ღრმა დასწავლის მეთოდით იძლევიან შესაძლებლობას ე.წ. დიდი
მონაცემთა ბაზებთან დაკავშირების, რომლებიც დაფუძნებულია
ხელოვნური ნეირონული ქსელის გამოყენებაზე. ხელოვნური
ინტელექტი ეს არის ადამიანის ინტელექტუალური პროცესის
კომპიუტერში (მანქანაში) მოდელირება.
კომპიუტერული სიმძლავრეებისა და დიდი მონაცემთა ბაზების
მეშვეობით ხელოვნური ინტელექტი უკვე აქტიურად გამოიყენება
პრაქტიკაში. შესაძლებელია ითქვას, რომ თანამედროვე მსოფლიო
ხელოვნური ინტელექტის გარეშე წარმოუდგენელია. მას იყენებენ
ისეთი
კომპანიები,
რომლებიც
ადამიანის
ცხოვრების
ყოველდღიურობის შემადგენელი ნაწილია. მაგალითად კომპანია
Google, რომელიც ხელოვნური ინტელექტის მეშვეობით გვეხმარება
ინტერნეტში ინფორმაციის მოძიებაში. ასევე სმარტ ფონები,
რომლებიც თავიანთ ფუნქციებს ხელოვნური ინტელექტის
გამოყენებით ასრულებენ. შესაბამისად, თანამედროვე მსოფლიოში
ხელოვნური ინტელექტის მეთოდებისა და ალგორითმების
გამოყენების სფერო ძალიან ფართოა, კერძოდ: ფინანსები,
სამხედრო საქმე, სამართალდამცავი ორგანოები, მენეჯმენტი,
მრეწველობა, ხელოვნება, მედიცინა, კომუნიკაციები, ტრანსპორტი,
გართობა, ჟურნალისტიკა და სამართალი.
მაგალითად, 2016 წელს სტენფორდის უნივერსიტეტის მეორე
კურსის სტუდენტმა ჯოშუა ბრაუდერმა შექმნა მსოფლიოში
პირველი „რობოტი ადვოკატი“ DoNotPay. იგი ეხმარება
პარკირების ბილეთების მომხმარებლებს. პროგრამა მარტივ
კითხვებზე პასუხის გაცემის საშუალებით განსაზღვრავს
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შესაძლებელია თუ არა პარკირების ჯარიმის გასაჩივრება და
შემდეგ მომხმარებელს წარუდგენს გასაჩივრების პროცესს.
ლონდონსა და ნიუ-იორკში DoNotPay-ის 21 თვიანი მუშაობის
წარმატების მაჩვენებელი 65% შეადგენს. ამ პერიოდში მან აიღო
250 000 საქმე და 160 000 წარმატებით დაასრულა.[3] აღნიშნული
პროგრამა თანდათანობით განვითარდა და დღეის მდგომარეობით
გარდა პარკირებასთან დაკავშირებით დავებისა, დაინტერესებულ
პირებს იურიდიულ მომსახურებას უწევს ავია ბილეთების,
სასტუმროს
ჯავშნებისა
და
სოციალურ
საკითხებთან
დაკავშირებულ სამართლებრივ დავებში.
გარდა
ამ
კონკრეტული
მაგალითისა
მსოფლიოს
მაღალგანვითარებულ ქვეყნებში არსებობს და წარმატებით
მუშაობს ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული საძიებო და
ანალიტიკური პლატფორმები ე.წ. „ვირტუალური ასისტენტები“,
რომლებიც დაინტერესებულ პირებს დახმარებას უწევენ.
მაგალითად აშშ-ში, გაერთიანებულ სამეფოში და საფრანგეთში Lex
Machina, Watson/Ross, HART, Luminance და Doctrine.fr.
სისხლის სამართლის სპეციფიკიდან გამომდინარე სასამართლო
ხელისუფლების მიერ მართლმსაჯულების განხორციელება
მეტწილად დამოკიდებული და დაკავშირებულია ბრალდებისა და
დაცვის მხარეებთან, საგამოძიებო ორგანოებთან და საექსპერტო
დაწესებულებებთან, რომელთა მიერ მოპოვებული ინფორმაციის
(მტკიცებულებების) შესწავლისა და დამუშავების საფუძველზე
სასამართლო
ახორციელებს
სისხლის
სამართლის
მართლმსაჯულებას.
ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც სისხლის სამართლის
მართლმსაჯულების განხორციელებისას გამოიყენება, პირობითად
შესაძლებელია ორ კატეგორიად დავყოთ: კონკრეტული და
სამართლებრივი ინფორმაციები. კონკრეტულია ის ინფორმაციები,
რომელიც ჩადენილი დანაშაულის (მომხდარი ფაქტის) შესახებ
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების განხორციელების
სხვადასხვა ეტაპზე მოიპოვება. კონკრეტულ ინფორმაციებს
მიეკუთვნება მოწმეთა ჩვენებები, ნივთიერი მტკიცებულებები,
ფოტო,
აუდიო-ვიდეო
და
კარტოგრაფიული
მასალები,
კომპიუტერული
და
ინტერნეტ
„ტრაფიკის“
მონაცემები,
კავშირგაბმულობის
არხიდან
მოხსნილი
ინფორმაციები,
ექსპერტიზის დასკვნები და ა.შ. სამართლებრივ ინფორმაციებს
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მიეკუთვნება ნორმატიული აქტები, სამეცნიერო ნაშრომები, ზედა
ინსტანციის
დადგენილი
სამართლებრივი
პრაქტიკები,
საერთაშორისო და ადგილობრივი პრეცედენტები.
ზემოთ
ჩამოთვლილი
კონკრეტული
ინფორმაციები,
სამართლებრივად მტკიცებულებების კატეგორიას მიეკუთვნება,
თუმცა მართლმსაჯულების განხორციელებისას მათ წინასწარ
დადგენილი ძალა არ გააჩნია და მათი შეფასება სრულად
მოსამართლის კვალიფიკაციაზეა დამოკიდებული. მოსამართლე ამ
დროს მოქმედებს მტკიცებულებათა შეფასების თავისუფლების
პრინციპით.
ყველა
მტკიცებულება
უნდა
შეფასდეს
რელევანტურების,
დასაშვებლობის
და
უტყუარობის
კრიტერიუმებით. მტკიცებულებათა შემოწმება და შეფასება
სამართლებრივი ინფორმაციებისა და ლოგიკის კანონების
საფუძველზე ხორციელდება. კანონმდებლობა მეტნაკლებად
განსაზღვრავს იმ კრიტერიუმებს, რომლებიც მტკიცებულებების
შეფასებისას
გამოიყენება.
მტკიცებულებების
შეფასებისას
აუცილებლობას წარმოადგენს, რომ მტკიცებულებებსა და
განსაზღვრულ კრიტერიუმებს შორის არ არსებობდეს არც
შინაარსობრივი და არც ლოგიკური წინააღმდეგობა. სწორად ამ
კრიტერიუმების
შეფასების
შედეგად
მიღებული
მტკიცებულებების ერთობლიობა ლოგიკური ჯაჭვით უნდა იყოს
დაკავშირებული მომხდარ ფაქტთან. სისხლის სამართლის
მართლმსაჯულების სისტემაში ამ ლოგიკური კანონზომიერებების
გამოყენებით, საქმის განხილვის სხვადასხვა ეტაპზე მიიღება
სხვადასხვა სტანდარტის გადაწყვეტილებები.
ცნობილია რომ, სისხლის სამართლებრივი მართლმსაჯულების
სისტემა სხვადასხვა ინსტიტუტებისაგან შედგება, რომლებიც
საქმის განხილვისას სხვადასხვა სტანდარტის გადაწყვეტილებებს
იღებენ. ფუნქციების მიხედვით შესაძლებელია სისხლის
სამართლის მართლმსაჯულების განხორციელების რამდენიმე
ეტაპი გამოვყოთ. გამოძიების, საპროკურორო ზედამხედველობის
და სასამართლო განხილვის ეტაპები. ყველა ამ ეტაპზე მიიღება
კონკრეტული გადაწყვეტილებები, რომლებიც განსხვავებულ
სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს. სისხლის სამართლის
მართლმსაჯულების სტრუქტურა განსაკუთრებული სირთულით
გამოირჩევა. გამოძიების ეტაპზე მიმდინარე საგამოძიებო
მოქმედებების უმრავლესობაზე ხორციელდება საპროკურორო
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ზედამხედველობა და სასამართლო კონტროლი. სწორედ ამ
ზედამხედველობისა და კონტროლის ეფექტურობას განსაზღვრავს
გადაწყვეტილებების მიღების სხვადასხვა სტანდარტი.
საგამოძიებო
მოქმედებების
საპროკურორო
ზედამხედველობისა და სასამართლო კონტროლის ფარგლებში
გადაწყვეტილების მისაღებად გამოიყენება დასაბუთებული
ვარაუდის მტკიცებულებითი სტანდარტი. იგი სისხლის
სამართლის მართლმსაჯულებაში ყველაზე უფრო დაბალი დონის
სტანდარტია და გულისხმობს, ინფორმაციებისა და გარემოებების
ერთობლიობამ დანაშაულის შესაძლო ჩადენაზე დასკვნის
გასაკეთებლად უზრუნველყოს ობიექტური პირი. აღნიშნული
სტანდარტი გამოიყენება გამოძიების დაწყებისას, სხვადასხვა
საგამოძიებო მოქმედებების შესრულებისას და პირის მიმართ
აღკვეთის
ღონისძიების
გამოყენებაზე
სასამართლო
გადაწყვეტილების მისაღებად.
გამოძიების დასრულების შემდეგ საქმის სასამართლოში
არსებით განხილვამდე, სასამართლო კონტროლის ფარგლებში,
იმართება საქმის სასამართლოში წინასწარი განხილვა, რომელიც
თავისი შინაარსით სრულყოფილი მართლმსაჯულებისთვის
გარკვეულ
მოსამზადებელი
სამუშაოების
განხორციელებას
მოიცავს. საქმის არსებითი განხილვისათვის გადასაცემად
სასამართლო გადაწყვეტილებას იღებს
ალბათობის მაღალი
ხარისხის
სახელმძღვანელო
სტანდარტით,
რომელიც
დასაბუთებული ვარაუდის სტანდარტთან შედარებით უფრო
მაღალი დონისაა და ითხოვს გაცილებით მეტ კრიტერიუმებს.
ალბათობის მაღალი ხარისხის სახელმძღვანელო სტანდარტი
გულისხმობს
ურთიერთ
თავსებად
და
დამაჯერებელ
ინფორმაციათა (მტკიცებულებათა) ერთობლიობას, რომელიც
მოსამართლეს
აძლევს
მაღალი
ხარისხის
ვარაუდის
შესაძლებლობას, რომ მოცემულ საქმეზე მომავალში გამოტანილი
იქნება
გამამტყუნებელი
განაჩენი.
სისხლის
სამართლის
მართლმსაჯულების ეს კომპონენტი ცალსახად მიუთითებს, რომ
მოსამართლე
გადაწყვეტილების
მიღებისას,
აღნიშნული
სტანდარტით, ახდენს რისკების ანალიზს და საბოლოო
გადაწყვეტილების პროგნოზირებას.
ყველაზე მაღალი დონის სტანდარტი სისხლის სამართლის
მართლმსაჯულებაში არის გონივრულ ეჭვს მიღმა სტანდარტი,
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რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს გამამტყუნებელი განაჩენი.
ზემოთ აღწერილი სტანდარტებისგან განსხვავებით ეს სტანდარტი
დაფუძნებულია ეჭვზე და არა ვარაუდზე. განსხვავებით
ალბათობის მაღალი ხარისხის სტანდარტისა და მსგავსად
დასაბუთებული
ვარაუდის
სტანდარტისა
მნიშვნელობა
მინიჭებული აქვს არა მართლმსაჯულების განმახორციელებელ
უფლებამოსილ პირს, არამედ ობიექტურ პირს, რომელსაც
მიღებულ გადაწყვეტილებაზე გონივრული ეჭვის საფუძველი არ
უნდა
გაუჩნდეს.
საქმესთან
დაკავშირებით,
საღ
აზრს
დაფუძნებულ
ნებისმიერ
კითხვაზე
ნეიტრალურ
და
მიუკერძოებელ დამკვირვებელს უნდა ქონდეს ამომწურავი
პასუხი.
მიგვაჩნია, რომ ჩამოთვლილი ეტაპებისა და სტანდარტების
შესაბამისად შესაძლებელია იმ ქმედებათა და გადაწყვეტილებათა
იდენტიფიცირება,
რომელიც
ხელოვნური
ინტელექტის
შესაძლებლობების
გამოყენების
კუთხით
განსაკუთრებულ
ყურადღებას იმსახურებს. გამოძიების ეტაპზე - საგამოძიებო
მოქმედებები (საბანკო ანგარიშების მონიტორინგი, საგამოძიებო
ექსპერიმენტი, ექსპერტის დანიშნვა, ექსპერტის დასკვნა,
ნიმუშების აღება). საპროკურორო ზედამხედველობის ეტაპზე საგამოძიებო
მოქმედებების
შუამდგომლობები,
ფარული
საგამოძიებო მოქმედებების შუამდგომლობები, ქონებაზე ყადაღის
დადება, დევნის დაწყება, აღკვეთის ღონისძიების შუამდგომლობა,
სააპელაციო და საკასაცო საჩივარი. სასამართლო განხილვის
ეტაპები - განჩინებები და განაჩენები.
მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყანა საკუთრი იურისდიქციის
ფარგლებში
ახორციელებს
სისხლის
სამართლის
მართლმსაჯულებას. ჩვენი კვლევის საგანს ტრადიციული და
ახალი დემოკრატიები წარმოადგენს, რომლებსაც შეიძლება
ითქვას, რომ მართლმსაჯულების სისტემაში მეტნაკლებად
ერთგვაროვანი პრობლემები გააჩნიათ. ახალგაზრდა დემოკრატიის
ქვეყნები, ხშირ შემთხვევაში, ტრადიციული დემოკრატიის
ქვეყნების მართლმსაჯულების სისტემების გამოცდილებების
დანერგვით არის დაკავებულები. მართლმსაჯულების სისტემაში
ყოველთვის კონსერვატიზმი სჭარბობს და ეს განსაკუთრებულად
ტრადიციულ დემოკრატიებშია თვალშისაცემი. ამის ნათელი
მაგალითია ის სიმბოლოები და გარეგნული ატრიბუტიკა,
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რომლებიც
მართლმსაჯულების
სისტემაში
გამოიყენება,
მოსამართლის მანტია, პარიკი, „სამეფო სკამი“, ჩაქუჩი, რომლებიც
სათავეს შუა საუკუნეებიდან იღებს და XXI საუკუნეშიც თავის
აქტუალობას
არ
კარგავს.
ხშირ
შემთხვევაში
სწორედ
კონსერვატიზმი წარმოადგენს მართლმსაჯულების სისტემის
ტექნოლოგიური განვითარების ხელშემშლელ ფაქტორს.
ზოგადად მსოფლიო ქვეყნების აბსოლუტურ უმრავლესობაში
მართლმსაჯულების
სისტემის
ტექნოლოგიური
ჩამორჩენა
განპირობებულია ეროვნულ დონეზე (საკუთარი იურისდიქციის
ფარგლებში) შესაბამისი მონაცემთა ბაზების არ არსებობით,
მართლმსაჯულების
სისტემაში,
ინსტიტუტებს
შორის
ინფორმაციის
(მონაცემთა)
გაცვლის
სრულყოფილი
შესაძლებლობის არ ქონით, იურიდიული ინფორმატიკის
განუვითარებლობით, შესაბამისი სახელმწიფო და საინვესტიციო
პროგრამების და ე.წ. „Ligaltech“ კომპანიების არ არსებობით. ხშირ
შემთხვევაში სახელმწიფოების ფინანსურ შესაძლებლობებზეა
დამოკიდებული ახალი ტექნოლოგიით აღჭურვილი ტექნიკური
საშუალებების გამოყენება დანაშაულის გამოვლენის, გამოძიებისა
და კრიმინალისტიკური ექსპერტიზის პროცესებში, რაც საკმაოდ
ძვირია და უმეტესი სახელმწიფოების შესაძლებლობებს აღემატება.
მსოფლიოში, წლის განმავლობაში, ყოველ ასი ათას მოსახლეზე
საშუალოდ 4 000 დანაშაული აღირიცხება. მოსახლეობის
რაოდენობის გათვალისწინებით ამ რაოდენობის დანაშაულებებზე
სრულყოფილი რეაგირება ყველა სახელმწიფოსგან უდიდეს
ადამიანურ და ფინანსურ რესურსს მოითხოვს. სახელმწიფოს
მხრიდან
დანაშაულზე
რეაგირება
სისხლის
სამართლის
მართლმსაჯულების სისტემის ყველა იმ ეტაპის სრულყოფილ
გავლას მოიცავს, რაზეც ზემოთ უკვე ვისაუბრეთ. სამართლის
ზოგადი პრინციპებისა და ადგილობრივი კანონმდებლობის
საფუძველზე ყველა ეტაპს გონივრული ვადა აქვს განსაზღვრული
და საერთო ჯამში, მინიმუმ ერთ წლამდე პერიოდს მოიცავს,
მაგრამ რაც უფრო რთულია დანაშაული და მაღალია სისტემის
დატვირთულობა, მით უფრო მეტი ვადებია აუცილებელი.
შესაბამისად, მოძველებული მიდგომებითა და საშუალებებით
სწრაფი და ხარისხიანი მართლმსაჯულების პრობლემა მსოფლიო
ქვეყნების აბსოლუტურ უმრავლესობაში შეუქცევად პროცესად
იქცა.
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სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების დატვირთვის
შემცირებისა და სწრაფი მართლმსაჯულების განხორციელების
მიზნით, დემოკრატიულ სახელმწიფოებში არსებობს საქმის
არსებითი განხილვის გარეშე დასრულების მექანიზმები,
რომლებიც სრულად დაფუძნებულია დისკრეციასა და პროცესის
ეკონომიურობის პრინციპზე (განრიდება, საპროცესო შეთანხმება).
მსგავსი მექანიზმები პროცესის ეკონომიურობას უწყობს ხელს,
თუმცა, სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების ერთიანი
სისტემის განტვირთვის ეფექტურობას ვერ უზრუნველყოფს,
რადგან ისინი ძირითადი საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებას
საპროკურორო ზედამხედველობასა და სასამართლო კონტროლის
აუცილებლობას საჭიროებს.
მართლმსაჯულების სისტემის გადატვირთულობა, რამდენიმე
მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოშობს, რომელიც საბოლოოდ
უარყოფითად
აისახება
ქვეყნის
განვითარებაზე.
ჩნდება
მართლმსაჯულების არალეგალური მექანიზმები, იკარგება
სასამართლო ხელისუფლებისადმი საზოგადოებრივი ნდობა, რაც
საბოლოო ჯამში კანონის უზენაესობაზე ნეგატიურად აისახება.
გაუმართავი მართლმსაჯულების სისტემა და
კანონის
უზენაესობის უგულვებელყოფა სახელმწიფოს დემოკრატიულ და
ეკონომიკურ განვითარებას ფაქტობრივად გამორიცხავს.
ამდენად, მართლმსაჯულების სისტემის სწრაფ და ხარისხიან
მუშაობას
უმნიშვნელოვანესი
როლი
აკისრია
ქვეყნის
დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარების გზაზე.
შესაბამისად აუცილებელია მისი სრული ადაპტირება, როგორც
საზოგადოებრივი ისე ტექნოლოგიური განვითარების კუთხით.
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში თითქმის
ყველა
ძირითადი
გადაწყვეტილება
დისკრეციული
უფლებამოსილების ფარგლებში მიიღება. დისკრეცია, საკუთარი
შეხედულებისამებრ გადაწყვეტილების მიღებას გულისხმობს,
თუმცა, მართლმსაჯულების სხვადასხვა სისტემებში აღნიშნულ
საკითხზე განსხვავებული დამოკიდებულებების განზოგადებით
დისკრეცია, კანონის შესაბამისად, საკუთარი შეხედულებისმაებრ
რამდენიმე გადაწყვეტილებიდან ყველაზე მისაღების შერჩევაში
გამოიხატება, სწორედ ამიტომ იურიდიულ სფეროში დისკრეციას
„კონკრეტულ გარემოში შესაფერისი მოქმედების ხელოვნებას“
უწოდებენ.
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გამომძიებელი,
პროკურორი
და
მოსამართლე
გადაწყვეტილებებს
კონკრეტულ
საქმეში
ინფორმაციების
ანალიზისა და საკუთარი ცოდნისა და გამოცდილების
საფუძველზე
იღებს.
ყოველი
საქმე
უნიკალურია
და
გარემოებებთან
მიმართებით
საჭიროებს
ინდივიდუალურ
მიდგომას, თუმცა გადაწყვეტილების მისაღებად ზოგადი ცოდნა
და არსებული გამოცდილება უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია.
დისკრეციული უფლებამოსილების ფარგლებში მიღებული
გადაწყვეტილება უნდა აკმაყოფილებდეს მტკიცებულებით და
საჯარო ინტერესის კრიტერიუმებს. როგორც ზევით უკვე
აღვნიშნეთ, მართლმსაჯულების სისტემაში გადაწყვეტილების
მიმღებს გადაწყვეტილების მიღებისას სხვადასხვა ეტაპზე
სხვადასხვა
სტანდარტი
მოეთხოვება.
მართლმსაჯულების
კონკრეტულ ეტაპზე განსაზღვრული სტანდარტის შესაბამისი
მტკიცებულებების არსებობა უზრუნველყოფს გადაწყვეტილების
მიღების კონკრეტულ ეტაპზე მტკიცებულებითი კრიტერიუმის
დაკმაყოფილებას. წინააღმდეგ შემთხვევაში გადაწყვეტილება
მცდარია და ზიანის მომტანია როგორც მოქალაქის უფლებებისა
და ინტერესებისთვის ასევე სახელმწიფოსთვის.
გადაწყვეტილებების მიმღებისთვის ზემოთ განხილული
კრიტერიუმების დაკმაყოფილების გარდა უმნიშვნელოვანეს
მიზანს წარმოადგენს პროცესის ეკონომიურობის პრინციპის დაცვა.
პროცესის ეკონომიურობა გულისხმობს მართლმსაჯულების
სისტემის მუშაობის ეფექტურობას. ამ პრინციპის დაცვა არის
სისხლის სამართლის საქმეების მართვის ეფექტურობის ერთ-ერთი
გარანტი, ორიენტირებულია დროისა და რესურსების ხარჯვის
შემცირებისკენ და საქმის განხილვისას გამორიცხავს დუბლირებას.
ამ
პრინციპის
გათვალისწინებით
მართლმსაჯულების
განხორციელების სხვადასხვა ეტაპზე მიიღება გადაწყვეტილებები
საქმეების გაერთიანების ან საქმის გამოყოფის შესახებ, რათა
უზრუნველყოფილ იქნეს სხვადასხვა სირთულის საქმეზე
გადაწყვეტილებების შეძლებისდაგვარად სწრაფი მიღება და
მართლმსაჯულების სისტემის დროისა და რესურსების ეფექტური
ხარჯვა. პროცესის ეკონომიურობის პრინციპით გადაწყვეტილების
მიღება ანალიტიკური შეფასებების შედეგია, რაც დროისა და
რესურსების ხარჯვის პროგნოზირებას ეფუძნება.
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მიგვაჩნია, რომ სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების
განხორციელების
ეტაპებზე
არსებული
სტანდარტების,
დისკრეციული უფლებამოსილების ფარგლებში გადაწყვეტილების
მიღების კრიტერიუმებისა და პროცესის ეკონომიურობის
პრინციპის კომპიუტერული მოდელირება დიდ მონაცემთა
ბაზებთან ერთად უზრუნველყოფს სისხლის სამართლის
მართლმსაჯულების
სისტემაში
ხელოვნური
ინტელექტის
გამოყენების შესაძლებლობებს.
მსოფლიოს მაღალ განვითარებული ქვეყნები ცდილობენ
თავიანთ მართლმსაჯულების სიტემაში ხელოვნური ინტელექტის
შესაძლებლობების დანერგვასა და გამოყენებას. ერთიანი და
სისტემატიზებული მონაცემთა ბაზების არარსებობა მნიშვნელოვან
შემაფერხებელ ფაქტორს წარმოადგენს, თუმცა არსებობს
გარკვეული
გამოცდილება,
როდესაც
მართლმსაჯულების
კონკრეტულ
საკითხზე
ხელოვნური
ინტელექტის
შესაძლებლობები იქნა გამოყენებული. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ
ყველა
მცდელობა
წარმატებული
არ
იყო.
მაგალითად
გაერთიანებული სამეფოს მთავრობამ მილიონობით დოლარი
დახარჯა ხელოვნური ინტელექტის შექმნისთვის, რომელსაც
იარაღით
ჩადენილი
ძალადობრივ
დანაშაულებების
პროგნოზირება უნდა შეძლებოდა. სისტემის კონტროლის ეტაპზე
აღმოჩნდა, რომ მას ჰქონდა ერთის მხრივ, პროგნოზირების
სიზუსტის დაბალი მაჩვენებელი, ხოლო მეორეს მხრივ,
პერსონალურ
მონაცემებთან
დაკავშირებით
ეთიკური
პრობლემები. მთავრობამ შეწყვიტა აღნიშნულ პროექტზე მუშაობა
და ის პრაქტიკაში ერთხელაც არ გამოყენებულა.[4]
აღნიშნული პროექტის წარუმატებლობამ სისხლის სამართლის
მართლმსაჯულებაში ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების
შესაძლებლობებზე მნიშვნელოვანი წარმოდგენები ჩამოაყალიბა.
სისხლის სამართლის სისტემაში მონაცემთა ანალიზი, სხვა
დარგებისგან
განსხვავებით
განსაკუთრებულ
მიდგომას
საჭიროებს. რაც უფრო დიდი და სპეციფიკურად დაუმუშავებელია
მონაცემთა ბაზები, მით უფრო მაღალია მცდარი პროგნოზირების
რისკი. ზოგადი ინდიკატორების გათვალისწინება, რომელი
ნიშნითაც ხდება მონაცემთა ანალიზი არათანაბარ შედეგებს იწვევს
და მიკერძოებულია. მაგალითად: ასაკი, კრიმინალური ისტორია,
საცხოვრებელი ადგილი ან ეთნიკური წარმომავლობა და სხვ.
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აშშ-ში სისხლის სამართლის სისტემის გადატვირთულობის,
ადმინისტრირების გამარტივების, სწრაფი და ეფექტური
მართლმსაჯულებისა და რესურსების ოპტიმიზაციის მიზნით 1998
წ. შეიქმნა ხელოვნურ ინტელექტზე მომუშავე პროგრამა COMPASი. იგი სისხლის სამართლის პრაქტიკოსი სპეციალისტებისთვის
ქსელურად ინტეგრირებული საქმისწარმოების სისტემაა და
აღკვეთის ღონისძიებებისა და სასჯელების გამოყენების რისკისა
და საჭიროებების შეფასების საუკეთესო ინსტრუმენტია. შექმნის
დღიდან დღემდე
COMPAS-ში, საუკეთესო პრაქტიკების და
ტექნოლოგიური მიღწევების შესაბამისად, ნორმების შესწავლისა
და რეციდივის კვლევების შედეგების საფუძველზე, მუდმივად
ხდება მონაცემთა ბაზების განახლება. მრავალი გარე თუ შიდა
კვლევის შედეგად დგინდება, რომ COMPAS-ი არის საიმედო
ალგორითმი, რომელსაც აქვს სამუშაო გამოცდილების დიდი
ისტორია, მონაცემთა ბაზებისა და ინდიკატორების ერთობლიობა
ქმნის საუკეთესო ცოდნასა და გამოცდილებაზე დაფუძნებულ
ხელოვნურ ინტელექტს.[5]
მსოფლიოში ტექნოლოგიების განვითარების კვალდაკვალ
სახელმწიფოების მხრიდან უფრო და უფრო აქტუალური ხდება
ისეთი ტექნოლოგიური პროექტების განხორციელება, როგორიცაა
„რობოტი მოსამართლე“. 2017 წლიდან ჩინეთში გამოიყენება
„რობოტი მოსამართლეები“ ისინი განიხილავენ იმ კატეგორიის
საქმეებს, რომლებიც დაკავშირებული სავაჭრო დავებთან,
ელექტრონულ კომერციულ პასუხისმგებლობასთან და საავტორო
ულებების დარღვევასთან. დღეის მდგომარეობით ჩინეთში
„რობოტი მოსამართლის“ მიერ განხილულია სამ მილიონზე მეტი
საქმე. ასევე ესტონეთის იუსტიციის სამინისტრომ 2019 წელს
დაიწყო პროექტი „რობოტი მოსამართლე“ რომელსაც შეეძლება
განიხილოს დაახლოებით 7000 ევროზე ნაკლები
დავის ფასის
მქონე
საჩივრები.
„რობოტი
მოსამართლის“
მიღებული
გადაწყვეტილება გასაჩივრდება ადამიან მოსამართლესთან.
„რობოტი მოსამართლე“ ბუნებრივია არ გულისხმობს პროცესში
რეალურ მონაწილეობას, არამედ ქსელურად ინტეგრირებული
საქმისწარმოების სიტემა მხარეებს აძლევს საშუალებას ატვირთონ
იურიდიული დოკუმენტები (მტკიცებულებები) ამის შემდეგ
ხელოვნური ინტელექტი აანალიზებს მიღებულ ინფორმაციას და
მონაცემთა ბაზების დამუშავებით, კანონისა და ფაქტების
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საფუძველზე იღებს გადაწყვეტილებას.[6] ბუნებრივია ეს ზოგავს
დროსა და რესურსებს, რომელიც სწრაფი და ეფექტური
მართლმსაჯულებისთვის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორებია.
მართლმსაჯულების სისტემაში ხელოვნური ინტელექტის
შემუშავებისას და დანერგვისას აუცილებელია განუხრელად იქნეს
დაცული როგორც ეთიკის ნორმები, ასევე ადამიანის ძირითადი
უფლებები და თავისუფლებები. დაუშვებელია პირდაპირი ან
ირიბი ხელყოფა იმ ღირებულებების, რომელიც დაცულია
ევროპული კონვენციებით. ხელოვნური ინტელექტის მიერ
მონაცემების დამუშავება მკაფიო მიზანს უნდა ემსახურებოდეს.
ტექნიკური პარამეტრები, რომლებსაც ეფუძნება ხელოვნური
ინტელექტი არ უნდა არბილებდეს ან უგულებელყოფდეს
სამართლიანი
სასამართლოს
უფლების
სრულყოფილად
რეალიზების გარანტიებს.
იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილ იქნეს ხელოვნური
ინტელექტის მუშაობის გამჭვირვალობა, მიუკერძოებლობა და
სამართლიანობა
აუცილებელია
მონაცემების
დამუშავების
მეთოდები ხელმისაწვდომი და გასაგები იყოს გარე აუდიტისთვის.
აუცილებელია მოიძებნოს ბალანსი მონაცემთა დამუშავების
მეთოდების ინტელექტუალურ საკუთრებასა და ხელოვნური
ინტელექტის მუშაობის გამჭვირვალობის, მიუკერძოებლობისა და
სამართლიანობას შორის. გარე აუდიტს ხელოვნური ინტელექტის
შემუშავების პროცესზე ხელმისაწვდომობის შესაძლებლობა უნდა
მიეცეს. პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს მართლმსაჯულების
ინტერესს და არა რაიმე სხვას. სრულად უნდა იქნეს
უზრუნველყოფილი ტექნიკური გამჭვირვალობა (ღია კოდები და
დოკუმენტები), ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლოა გამონაკლისს
წარმოადგენდეს კომერციული საიდუმლოების დაცვა. სისტემის
სრულყოფილი პრეზენტაცია უნდა მოხდეს მარტივ და გასაგებ
ენაზე, იმისთვის რომ სრულად იქნეს აღქმული თუ როგორ ხდება
შედეგების მიღება, როგორია შემოთავაზებული მომსახურებები,
შემუშავებული ინსტრუმენტები, შესრულებული სამუშაოების
შედეგები და შეცდომის რისკები. დამოუკიდებელ ორგანოებს და
ექსპერტებს, რომლებიც განახორციელებენ გარე აუდიტს უნდა
მიეცეთ მონაცემების დამუშავების მეთოდების დამოწმების
უფლებამოსილება
და
წინასწარი
რჩევების
მიცემის
შესაძლებლობა. ხელისუფლების მხრიდან ეს საქმიანობა უნდა
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ექვემდებარებოდეს
რეგულირებას
და
პერიოდულ
სერტიფიცირებას.
სისხლის
სამართლის
მართლმსაჯულების
სისტემაში
ხელოვნური ინტელექტის შემუშავებისა და დანერგვისათვის
უმნიშვნელოვანეს საკითხს წარმოადგენს მონაცემთა ბაზების
ჩამოყალიბება, რომელიც მანქანურ სწავლებას შეუქცევად
პროცესად აქცევს. სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებისათვის
მონაცემთა ბაზები წარმოადგენს იმ ინფორმაციათა ერთობლიობას,
რომლებიც მნიშვნელოვანია, ერთის მხრივ სახელმწიფოს მხრიდან
დანაშაულის
პრევენციისათვის
და
მეორეს
მხრივ
მართლმსაჯულების სისტემაში სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა
სტანდარტით გადაწყვეტილების მიღებისთვის. როგორც უკვე
აღვნიშნეთ, მონაცემთა ბაზებში აუცილებელია ინფორმაციის
კატეგორიებად დაჯგუფება და აქაც სასურველია პირობითად
დაიყოს კონკრეტულ და სამართლებრივ ინფორმაციებად.
კონკრეტულ ინფორმაციის კატეგორიას მიეკუთვნება მოქალაქის ან
იურიდიული პირების იდენტიფიცირების მონაცემები, მათ შორის
დაქტილოსკოპიური, გენეტიკური და ბიო მეტრული მონაცემები;
აგრეთვე, დანაშაულის საგნის ან დანაშაულის იარაღის
მაიდენტიფიცირებელი
მონაცემები;
კომპიუტერული
სისტემებიდან, ინტერნეტ ტრეფიკიდან, კავშირგაბმულობის
არხებიდან მოხსნილი და ფიქსირებული მონაცემები; დარგობრივი
სამეცნიერო ნაშრომები, რომლებიც სასამართლო ექსპერტიზაში
გამოიყენება; დანაშაულის რეკონსტრუქციისა და მოდელირების
ტექნოლოგიური საშუალებები, რომლებიც მაღალი სტანდარტის
საგამოძიებო ექსპერიმენტის შესაძლებლობას იძლევა და
ფაქტობრივი გარემოებების რეალურ დროში აღდგენას უწყობს
ხელს. მონაცემთა ბაზებში ასევე ხელმისაწვდომი უნდა იქნეს
სამართლებრივი ინფორმაციები, როგორიცაა საკანონმდებლო
აქტები, სასამართლო პრაქტიკები, საერთაშორისო პრეცედენტები,
სამეცნიერო ნაშრომები. ამ მონაცემების ერთობლიობით უნდა
მოხდეს
მართლმსაჯულების
სიტემაში
გამოსაყენებელი
ხელოვნური
ინტელექტის
მანქანური
სწავლება.
უმნიშვნელოვანესი ამოცანა, რომელიც უნდა იქნეს დასახული
ხელოვნური ინტელექტის შემმუშავებელი გუნდის მიმართ არის
ის, რომ მანქანური სწავლების საფუძველზე პროგრამამ შეძლოს
„კაზუსის ამოხსნა“.
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ისეთ მნიშვნელოვან სფეროში, როგორიც მართლმსაჯულების
სისტემაა უახლესი ტექნოლოგიური მიღწევების დანერგვა
ბუნებრივია სერიოზულ გამოწვევების წინაშე აყენებს, როგორ
თავად სისტემას ასევე ზოგადად სახელმწიფოს. გამომდინარე
იქედან, რომ ყველა სახელმწიფოს საკუთრი მართლმსაჯულების
სისტემა გააჩნია და კანონმდებლობის მოქმედების სივრცეც ამ
სახელმწიფოს
ტერიტორიით
შემოიფარგლება,
მართლმსაჯულების
სისტემაში
ხელოვნური
ინტელექტის
შემუშავება და დანერგვა ყველა სახელმწიფოს დამოუკიდებელ
ამოცანას წარმოადგენს. ბუნებრივია ალგორითმის და პროგრამის
მუშაობის
პრინციპი,
მთელი
მსოფლიოს
მასშტაბით,
შესაძლებელია იდენტური იყოს, მაგრამ მონაცემთა ბაზები ყველა
სახელმწიფოსთვის ცალკე დასამუშავებელია. ამ პროცესში
სახელმწიფოსთვის აუცილებელია პოლიტიკური ნება, უახლესი
თანამედროვე ტექნოლოგიებით უზრუნველყოს სწრაფი და
ხარისხიანი მართლმსაჯულება. აღნიშნული პოლიტიკური ნების
გამოხატულება უნდა იყოს პროექტების იდენტიფიცირება და მათი
ფინანსური უზრუნველყოფა; სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს
შორის თანამშრომლობის ფორმატების შექმნა; ხელოვნური
ინტელექტის შემდგომი განვითარებისთვის, სახელმწიფომ უნდა
უზრუნველყოს შესაბამისი კიბერუსაფრთხოების სისტემის
ჩამოყალიბება, უსაფრთხო კიბერ სივრცეში სპეციალიზებული
მონაცემთა ბაზების ფორმირება და ადაპტირება. ამ პროცესში,
თავის მხრივ, მართლმსაჯულების სისტემა სერიოზული
გამოწვევების წინაშე დგას. აუცილებლობას წარმოადგენს მულტი
დარგობრივი,
განგრძობადი
განათლების
პროგრამების
ჩამოყალიბება, რათა სისტემაში დასაქმებული პროფესიონალები
აღიჭურვონ იმ ცოდნითა და უნარებით რაც აუცილებელია
ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობის გამოსაყენებლად.
სახელმწიფოსა
და
კერძო
სექტორს
შორის
ურთიერთთანამშრომლობით უნდა ჩამოყალიბდეს ე.წ. „Ligaltech“
კომპანიები და ლაბორატორიები, რომლებიც სახელმწიფოს მიერ
აკრედიტირებულ და სერთიფიცირებულ ექსპერტების მეშვეობით
იმუშავებენ მონაცემთა ბაზების ფორმირებასა და ხელოვნური
ინტელექტის შექმნაზე. ყოველივე ამ ღონისძიებების პარალელური
რეჟიმში უნდა მიმდინარეობდეს აქტიური საჯარო დისკუსია
119

ხელისუფლება და საზოგადოება №3 (59) 2021
მართლმსაჯულების
სისტემაში
ხელოვნური
ინტელექტის
გამოყენების თაობაზე.
მართლმსაჯულების
სისტემაში
მსგავსი
გარდამტეხი
ცვლილების
განხორციელება
ბუნებრივია
სერიოზულ
რისკებთანაც არის დაკავშირებული, მით უფრო, რომ მსოფლიო
გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ არასწორად შემუშავებული
კომპიუტერული პროგრამა ფინანსებისა და დროის ფუჭი ხარჯვაა.
განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამახვილდეს ტექნიკურ
პარამეტრებზე, რათა არ მოხდეს სამართლიანი სასამართლოს
უფლების უმნიშვნელო გადახრაც კი. ამიტომ აღნიშნული რისკის
გამოსარიცხად აუცილებელია ადამიანის ძირითად უფლებებისა
და
თავისუფლებების
უმაღლესი
სტანდარტის
დაცვით
ალგორითმის შემუშავება, როგორც მანქანური სწავლების, ასევე
გადაწყვეტილების მიღების ეტაპზე.
ხელოვნური ინტელექტის შესაძლებლობების გამოყენება
მართლმსაჯულების სისტემაში დამოკიდებულია საზოგადოების
ნდობის ხარისხზე, ამიტომ ნდობის მაღალი ხარისხის მისაღწევად
აუცილებელია,
საზოგადოებისათვის
გასაგებ
ენაზე
იმ
ინსტრუმენტებისა და შესაძლებლობების ახსნა, რომელთა
გამოყენებითაც
მიიღწევა
სწრაფი
და
ხარისხიანი
მართლმსაჯულება.
გარდა
საზოგადოებისა,
აუცილებელია
მართლმსაჯულების სისტემაში დასაქმებული პროფესიონალების
მიერ შესაძლებლობების ათვისება და შედეგების ყოველდღიური
მონიტორინგი. ბუნებრივია ეს ყოველივე გარკვეულ დროს
მოითხოვს, მაგრამ შემუშავებული ხელოვნური ინტელექტის
ცოდნისა და ნდობის გარეშე გამოყენება, რომელზეც უამრავი
რესურსი დაიხარჯა, შეუძლებელი იქნება.
დასკვნა
მართლმსაჯულების სისტემაში ხელოვნური ინტელექტის
შესაძლებლობების კვლევის მთავარი მიზანია ტექნოლოგიური
ჩამორჩენის თავიდან აცილება და ე.წ. „ჭკვიანი სისტემებით“
სწრაფი და ეფექტიანი მართლმსაჯულების განხორციელება. რაც
ერთის მხრივ ზედმეტად გადატვირთული მართლმსაჯულების
სისტემის განტვირთვას შეუწყობს ხელს და მეორეს მხრივ მათი
საქმიანობის გაუმჯობესებას, შედეგების გაზომვას, პროცედურების
სტანდარტიზაციას, მართვის გაუმჯობესებული მეთოდოლოგიის
დანერგვას
უზრუნველყოფს.
იმ
კატეგორიის
საქმეების
120

ხელისუფლება და საზოგადოება №3 (59) 2021
გამოთავისუფლებით,
რომელთა
განხილვა-გადაწყვეტა
ხელოვნური ინტელექტის ინსტრუმენტებით იქნება შესაძლებელი
მნიშვნელოვნად
გამოათავისუფლებს
მართლმსაჯულების
სიტემაში ადამიანურ რესურს, რომელიც სხვა უფრო მნიშვნელოვან
საქმეებზე ხარისხიან და სწრაფ მართლმსაჯულებას მოხმარდება.
აღნიშნული კვლევა ხელს შეუწყობს სახელმწიფოში იურიდიული
ინფორმატიკის განვითარებას და მართლმსაჯულების სისტემის
გაციფრებას, რაც გაამარტივებს მართლმსაჯულების სისტემაში
შემავალი ინსტიტუტებს შორის ინფორმაციის გაცვლას. კერძო და
საჯარო თანამშრომლობის ფარგლებში შემუშავდება ახალი
ფორმატები, რომელიც ერთის მხრივ შექმნის ახალ საინვესტიციო
სივრცეებს და მეორეს მხრივ ხელს შეუწყობს მულტი დარგობრივი
შრომის ბაზრის შექმნასა და განვითრებსა. საზოგადოება მიიღებს
მაღალტექნოლოგიურ, სწრაფ და ხარისხიან მართლმსაჯულებას.
ლიტერატურა
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The article discusses the possibilities of using artificial intelligence in
the criminal justice system. The article mentions the causes of overloaded
justice and the need to use modern technologies to solve this problem. The
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decision-making process and relevant standards in the justice system, the
ethics and regulations for the use of artificial intelligence in the justice
system.
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Возможности использования искусственного интеллекта в
уголовном правосудии
Резюме
В
статье
рассматриваются
возможности
использования
искусственного интеллекта в системе уголовного правосудия. В статье
упоминаются причины переполненности правосудия и необходимость
использования современных технологий для решения этой проблемы.
Автор обсуждает принцип работы искусственного интеллекта, этапы
принятия решений и соответствующие стандарты в системе
правосудия, этику и правила использования искусственного
интеллекта в системе правосудия.
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Рецензент: Профессор Шота Догонадзе, Грузинский технический
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სახელმწიფო და რელიგია
УДК 130.3:355
Олександр Гегечкорі
Військова служба і війна у віровченні та практичній діяльності
світових релігій
Надано відповідь на питання: як вдається богословам, теологам і
простим віруючим у теорії і на практиці примирити війну і військову
службу з вченням про єдиного для всіх людей Бога, який вимагає від
своїх послідовників любові навіть до ворогів, забороняє помсту за
несправедливість та як можна поєднати заповідь “не убий” з
професійним призначенням воїна захищати свою Вітчизну у часи
тяжких випробувань?
Ключові слова: війна, військова служба, релігія, світові релігії.
Одним із завдань побудови демократичного суспільства в Україні є
забезпечення конституційних прав і свобод громадян, відповідності
європейським стандартам в гуманітарній сфері життєдіяльності
суспільства загалом та Збройних Сил України зокрема. При визначенні
точок перетину інтересів релігії і армії, організації релігійної роботи у
війську (до чого прагне сьогодні й Україна) важливим у
методологічному плані, а також в зв’язку з організацією практичного
виконання віруючим воїном завдань, пов’язаних з захистом Вітчизни,
є питання трактування у віровченні світових релігій проблем війни і
миру, взагалі відношення тієї чи іншої церкви до військової служби.
Аналіз наукових джерел і публікацій свідчить, що на цю тему
багато писали священики, світські публіцисти, військові діячі, вчені
різних світоглядних спрямувань. На наш погляд, заслуговують на
увагу теоретичні розробки щодо характеристики світоглядних позицій
тих чи інших релігій з питань війни та миру І. Ільїна, В. Соловйова,
А. Керсановського,
В. Лубського,
О. Байдукова,
М. Смирнова,
П. Яструбова, О. Бардіна, Ієромонаха Мойсея (Боголюбова) та інших.
За належної оцінки наукової і практичної значущості праць названих
дослідників варто відзначити недостатність комплексного соціальнофілософського аналізу проблеми.
Мета статті – дати авторську відповідь на два важливі питання:
як вдається богословам, теологам і простим віруючим у
теорії і на практиці примирити війну і військову службу з вченням про
єдиного для всіх людей Бога, який вимагає від своїх послідовників
любові навіть до ворогів, забороняє помсту за несправедливість?
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як можна поєднати заповідь “не убий” з професійним
призначенням воїна захищати свою Вітчизну у часи тяжких
випробувань?
Зокрема військовий теоретик А. Керсановський звертає увагу на те,
що релігійні пацифісти трактують заповідь “не убий” абстрактно, поза
часом і простором, хоча на заповіді Синайського Закону, до числа яких
входить і заповідь “не убий”, необхідно дивитись крізь призму
історичних подій Старого Завіту. “Це законодавство, – пише
Керсановський, – привнесено було Ієговою своєму обраному народу –
народу єврейському, а не всьому людству. Перші чотири заповіді
визначають відношення до Бога своїх батьків, останні шість –
відношення єврея до єврея. Шоста заповідь забороняє єврею убивати
єврея, як восьма забороняє єврею красти у єврея, а дев’ята забороняє
єврею здійснювати наклеп на єврея. Шоста заповідь і набуває в цих
умовах свого дійсного смислу. В ті часи Богом обраний народ йшов
походом на землю Ханаанську. Увесь він являв собою так би мовити
армію, а десять заповідей були першим в історії дисциплінарним
статутом. Підсилені цими заповідями, сини Ізраїлю завоювали
обітовану землю і затвердились в ній, нещадно винищивши
іноплемінників, на яких дія шостої заповіді не розповсюджувалась”
[10].
З іншої позиції до обґрунтування можливості, а точніше
необхідності християнину брати в руки зброю підходять релігійні
філософи І. Ільїн та В. Соловйов [4,8]. Наприклад, Ільїн вважає
застосування сили “неправедним дійством” в усіх ситуаціях. Але в
деяких випадках він неправедні дії, в тому числі участь у
справедливих війнах, не відносить до гріховних. В розумінні
В. Соловйова, війна – це загалом зло, але зло буває абсолютним і
відносним, тобто дійсним і вимушеним, а звідси – великим і малим.
Участь у війні, пояснює відомий філософ, а також вбивство під час
ведення бойових дій інколи є необхідністю, особливо коли мова йде
про захист себе, своїх близьких від явного ворога. Це, за словами
Соловйова, відносне, менше зло, а за Ільїним, “не гріховне здійснення
неправедності”.
Взагалі ж християнські богослови та філософи здавна мали дві
основні точки зору на війну як соціальне явище. Першу можна
викласти так: війна є вбивством, яке забороняється Богом; сутністю
християнства є любов однієї людини до іншої; християнин не повинен
воювати, тому що через Ісуса Христа люди стали дітьми миру; не
личить служити водночас Христу і дияволу. Друга точка зору має
такий зміст: смерть ворогів на війні не є вбивством; Бог любить
добродушний мир і благословляє праведну війну; на землі завжди є
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немирні люди, тому не можна насолоджуватись миром без допомоги
воєнної. Головна причина таких протилежних поглядів на війну у
представників однієї й тієї ж церкви крилась в розподілі ними воєн на
несправедливі і справедливі.
Звернемось тепер до трактування даного питання в Біблії та в
інших священних писаннях.
Проведений нами аналіз книг Старого і Нового Завітів [2, 3] дає
підставу відразу зробити наступний важливий висновок: у цілому у
своєму відношенні до війни та миру православна церква далека від
прямолінійності і однобічності тих чи інших тверджень.
У Старому Завіті, наприклад, говориться про те, що єврейський,
Богом обраний народ часто вів війни з сусідніми народами. За законом
Мойсея, кожен ізраїльтянин, за виключенням левітів, повинен був
носити зброю. А у Книзі Еклезіаста щодо воєн та миру сказано так:
”Всьому свій час і час всякої речі під небом…, час убивати і час
лікувати; час руйнувати і час будувати, час війни і час миру” (Екл.
3:2,3:8).
Таким чином, старозавітне вчення не забороняло ані військову
службу ані збройне насильство, тобто війну.
Що з цього приводу говорить Новий Завіт? Він прямо не
проповідує своїм послідовникам нічого войовничого, навпаки ним
прищеплюється терпіння і покірність під час насильства. “Не протився
злому, – повчає Христос, – коли хто вдарить тебе у праву щоку,
підстав йому й другу” (Мф.5:39). Однак тут треба зазначити: дана
настанова потребує просвітлення контекстів її застосування, щоб не
увійти у суперечність з поведінкою особистості в екстремальних
ситуаціях. Вона адресована насамперед тим, хто зазнає легких форм
насильства, причому у суто цивільному житті. Що ж стосується
захисту людини від злодія, явного ворога, то тут Христос вчить
займати зовсім іншу позицію. “Поверни меч свій у піхви, бо всі, хто
взяв меч, від меча і загинуть,” – говорить Христос (Мф.26:52). Дані
слова Спасителя, які адресовані апостолу Петру, означають грізне
застереження всякому, хто підіймає меч на іншого.
У Новому Завіті немає ніякої прямої вказівки на заборону
християнину носити або застосовувати меч у земному житті у разі
загрози йому чи його ближнім вбивством. Звідси слідує висновок:
вважати війну недопустимою ніколи і в ніякому разі, посилаючись на
заповідь “не убий” не можна, оскільки це буде суперечити Святому
Писанню, моральності людини, яка не буває автоматичною. Як відомо,
Бог дав Мойсею не тільки заповідь “не убий”, він дав йому також і
настанову про те, як вести війну, щоб ворога перемогти (Ісх. 21:22).
Згідно з християнським віровченням, його послідовник заради захисту
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одних зобов’язаний воювати з іншими, при цьому порушуючи мир. В
Євангелії є багато посилань на війну як явище, якого людство
уникнути не може. Однак війни, які відбуваються навіть через
найідеальніші у моральному плані спонукання, православне
християнство вважає нещастям, лихом. Згідно з його віровченням,
сила повинна застосовуватись не тоді, коли це можна робити, а лише у
разі необхідності. При цьому гріх за людські страждання покладається
у першу чергу на тих, хто розв’язав війну: на честолюбних політиків,
на невдах-дипломатів та інших, а не на воїнів, які за чужі помилки і
амбіції жертвують на полі бою своїм особистим життям. Воїни, згідно
з вченням Церкви, здійснюють подвиг заради захисту Вітчизни, а не
вбивства. Вчинене зло визначається не самим дійством вбивства,
внаслідок якого людина лишається життя, воно у причині цього
дійства, у відповіді на запитання: заради чого людина пішла на нього.
На війні вбивство ворогів не є її метою. Воно лише неминучий
наслідок. Якщо поставлених цілей у війні можна досягти без
кровопролиття, то до нього, як вчить православна церква, не потрібно
вдаватися. Біблія також наставляє, що супротивника, який склав
зброю, гріх вбивати, а ще зобов’язує лояльно поводитись з мирним
населенням (мається на увазі з ворожої сторони).
Божий заклик до милосердя, особливо його застереження про
неприпустимість насильства над мирними жителями багато в чому
перекликається з науково-філософським положенням про моральний
аспект змісту війни. В Біблії є багато настанов, що прищеплюють дух
милосердя воїну. Наприклад, в П’ятикнижиї Мойсея говориться:
“Гнівайся, але без жорстокості”. Тобто кожен вправі проявляти
справедливий гнів, але жорстокість в будь-якому випадку ні чим не
може бути виправдана. Гнів божий, застерігає біблейське вчення,
впаде на кожного, хто заплямує себе кров’ю мирного населення.
В Святому Писанні ми не знайдемо жодної огуди на адресу воїна,
засудження його професійної діяльності, військового покликання.
Навпаки, як вчить релігія, воїнська служба – це високоморальне
надбання християнина. Слово “воїн” – високе слово у церковній мові.
Про поважне ставлення православної церкви до воїнства є багато
свідчень. Воно іменується церквою як “христолюбиве воїнство”. Коли
у ході богослужіння поминаються живі і померлі, зі всіх мирян тільки
до імен військовослужбовців додається їх звання – воїн. На кожному
богослужінні церква молиться за владу і воїнство своєї держави.
Значення такої літургійної уваги до захисників Вітчизни і до влади
тримаючих полягає у тому, що від них найбільше, аніж від будь-кого
іншого, залежить доля народу і держави, доля людей, нарешті, самий
священний і дорогоцінний дар – людське життя. Церква систематично
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відправляє молитву за упокій усіх на полі брані убієнних. Для
захисників Вітчизни православ’ям зроблено канонічне виключення –
під час бою смертельно пораненого воїна може хрестити кожен
хрещений військовослужбовець. Цей акт має таку силу, як нібито його
здійснив священик.
Церква, яка з великою повагою ставиться до воїнства, користується
народним авторитетом. Чимало воїнів і полководців є серед святих
православної церкви. Найвідоміші з них – Георгій Переможець,
Олександр Невський, Дмитро Донськой, Дмитро Солунський, Борис і
Гліб. На честь загиблих за Вітчизну воїнів церквою збудовано багато
храмових споруд. Більше ста пам’ятних дат, пов’язаних з воїнами,
воїнськими подвигами, включено у календар православної церкви.
Слід зазначити, що православна церква ніколи не закликала своїх
послідовників до розв’язання воєн на релігійному ґрунті. Її віровчення
заперечує також війну “брата з братом”, тобто православних з
православними.
Згідно зі Святим Писанням, війни на землі не припиняться до
Другого Пришестя Христа, коли він повністю очистить землю від
всякого зла, яке є причиною воєн, голоду, хвороб і всіх інших бід
(Відвер. 19). Біда, лихо – це кара, яку посилає Бог для виправлення,
очищення людей і для затвердження в їх душах доброчинності,
добропорядності. Вихід же з війни, спасіння народу релігія вбачала
виключно у бажанні Бога, у дотриманні усіма людьми християнських
заповідей у повсякденному житті. Тому можна розглядати, як окремий
напрямок з чітко виділеним предметом і методом, богословське вчення
про мир [1,9]. Фундаментальним для будь-якого міркування на цю
тему є, безумовно, визначення миру. Слід сказати, що, посилаючись на
Біблію, релігійні ідеологи трактують його двояко: По-перше, згідно зі
старозавітною традицією, мир – це не просто відсутність війни, а перш
за все “Дар Божий”. По-друге, Новий Завіт розглядає мир не скільки як
стан зовнішнього благополуччя, стільки як “стан внутрішнього
блаженства з Христом в душі”.
При деякій змістовній різниці і в першому, і в другому випадку мир
– це особлива благодать, певне благодіяння зверху, тобто він завжди
пов’язується з Богом, з Божою волею. В ідеалі мир розуміється як
сукупність благ, презентованих Богом створеній ним людині в її
райському стані гармонії з Творцем. Це ні що інше, як духовноморальна єдність творіння і Творця, іншими словами – взаємна любов.
Але, отримавши від Бога свободу, людина в реальному житті нерідко
робить те, що її не прикрашає – відмовляється від добра у вигляді
райської ідилії, вибирає зло і впадає через це в гріх. Як наслідок –
відбувається розрив з Богом і втрата миру. Шлях для досягнення
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нового примирення лежить, згідно з релігійним вченням, через
замолювання гріхів, виправдання вірою, через прагнення до
праведного життя. Тільки так людина може отримати спасіння.
Біблія бачить причини війни у природженій кожній людині
гріховності. Звідси, за Святим Писанням, війни є фатальною
неминучістю. Отже, можливість вічного миру у земному житті
вважається примарною, тобто такою, що не підлягає практичній
реалізації. Щоправда, деякі мислителі минулого пропонували свої
шляхи для встановлення вічного миру на землі, зокрема через
охоплення всіх людей освітою, розповсюдження ідей пацифізму,
утвердження у світі єдиної релігії тощо.
В цілому безпосереднім керівництвом до дії слугують біблейські
положення з питань війни та миру не тільки для православних, але й
для католиків. Кардинально відрізняються підходи до цих проблем у
окремих протестантських течій, які не визнають збройного насильства,
забороняють своїм послідовникам займатися військовою діяльністю.
Сьогодні існують, у тому числі й в Україні, релігійні об’єднання
неопротестантського спрямування та інших конфесій, членам яких не
дозволяється брати у руки військову зброю. Згідно з переліком діючих
в Україні релігійних конфесій, віровчення яких не припускає
користування зброєю та служби у Збройних Силах, затвердженого
відповідною Постановою Кабінету Міністрів України, до таких
належать адвентисти-реформісти, адвентисти сьомого дня, покутники,
свідки Ієгови, послідовники харизматичної християнської церкви,
християни євангельської віри та інші категорії віруючих.
Суперечності між біблейською заповіддю ”не убий” і суворими
вимогами війни, крім християнства, і в інших світових релігіях
вирішено, як правило, на користь військової служби.
Так відношення ісламу до збройного насильства найбільш повно
розкрито у вченні про “джихад”, а вірніше про “джихад меча”. Саме ж
слово “джихад” означає в арабській мові не війну, а старання, зусилля.
На російську мову це слово, як вважає російський вчений – спеціаліст
по ісламу О. Сагадєєв, було б точніше перевести як боротьба. Саме в
такому контексті розкривається і справжня сутність таких існуючих в
ісламі понять, як “джихад серця”, тобто боротьба зі своїми особистими
недоліками і шкідливими нахилами; “джихад язика” – повеління
хорошого і заборона поганого; “джихад руки” – дотримання міри
покарання у відношенні до злочинців і, нарешті, “джихад меча” –
боротьба за утвердження ісламу [6]. Між тим на Заході та й у нас до
цього часу превалює єдине тлумачення джихаду, під яким розуміється
так звана священна війна мусульман проти невірних.
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Основні релігійні догмати і культові дії ісламу носять, як правило,
миролюбний характер. Але різні течії, що існують в ісламському русі,
на свій розсуд тлумачать ті чи інші положення своїх священних книг
Корану та Сунни, створюють свої концепції щодо вирішення різних
життєвих проблем. Для прикладу звернемось до характеристики
Аллаха, яка дається йому в Корані [5]. Аллах, як його змальовує
Коран, дуже нагадує людину, точніше араба VII століття. Однак всі
людські якості у Аллаха доведені до найвищого ступеня. В Корані
зустрічається дуже багато епітетів Аллаха, число яких мусульманські
богослови визначають в дев’яносто дев’ять. Епітети, що
характеризують якості (атрибути) Аллаха, дуже різноманітні, іноді
вони взаємовиключають один одного. Аллах може бути милостивим,
великодушним, милосердним і всепрощаючим. Він же одночасно
мстивий, грізний та нещадний. Він творець і руйнівник. Однак
найголовніші якості Аллаха – це його величність, могутність і сила.
Мусульмани повинні беззастережно повністю і у всьому коритися
Аллаху. Тому людина, яка вирішила слідувати прикладу Аллаха, може
здійснювати практично будь-які проступки. Мабуть тому історія
мусульманської релігії знає приклади добра і милосердя поряд з
проявами невиправданої жорстокості по відношенню до тих, хто
проголошувався “ворогом ісламу”. Між тим завжди віруючі були
впевнені, що вони поступають у відповідності з духом ісламу, тим
більше що взірцем для них слугував і милосердний, і жорстокий, і
всепрощаючий, і мстивий творець. Тому для правовірного
мусульманина найважливішу роль під час виконання ним свого
військового обов’язку відіграє вільне трактування тих чи інших
приписів Корану священиком, особистий приклад духовної особи. Ця
ситуація багато в чому схожа с позицією, яку займали християнські
церкви в період Середньовіччя.
Іслам визнає поділ воєн на справедливі і несправедливі. До
справедливих він відносить війни проти язичників, війни проти
віровідступників та війни, пов’язані з захистом кордонів. Всі три види
справедливої війни можуть носити не тільки оборонний, але й
наступальний характер. Згідно з віровченням ісламу, Аллах протегує
тим, хто веде справедливі війни. Не дивлячись на те, що Коран
забороняє мусульманину вбивати мусульманина, історія ісламу, як
натомість і історія християнства, багата прикладами, коли одним
помахом меча або шаблі уражався іновірець, а іншим – свій брат за
вірою. Якщо не рахувати ранніх арабських завоювань, оборонних
мусульманських війн часів хрестових походів, нашестя турків на
Балкани, то всі війни середньовічного ісламського світу були війнами
в середині “родини Мухаммеда”. Мало чим відрізнялась ця картина і в
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наступні століття. Війна між Іраном і Іраком, між турками і курдами
наприкінці ХХ століття та інші – яскраве тому підтвердження.
У зв’язку з актуальністю теми тероризму (а це, по великому
рахунку – ведення бойових дій за допомогою диверсій), розкриємо
сутність ісламського поняття “шахід”. Шахід від арабського – це той,
хто помер на шляху Аллаха, тобто за віру. В ісламському віровченні
виділяються три групи шахідів. Перша – це великомученики і в
земному і в потойбічному світі, мусульмани, які захищали свою
Батьківщину і померли на шляху віри. Якщо вони поранені і
продовжують деякий час знаходитись в контакті з навколишнім світом
(розмовляти, приймати їжу тощо), то після своєї смерті вони також
стають шахідами, але їх відносять вже до другої групи. До цієї ж групи
шахідів належать також ті, хто загинув під час пожежі, утопився, хто
просто помер на чужині, а також жінки-мусульманки, які пішли з
життя під час пологів. Третя група шахідів представлена тими, хто йде
воювати за віру, так би мовити, без віри в серці – хто лицемірить або
шпигує проти мусульман (їх називають великомучениками в цьому
світі). Але в зв’язку з тим, що люди не відають про їхні дійсні
помисли, таких вояків в разі смерті ховають за тими ж правилами, що
й істинних великомучеників. І тільки Аллах, згідно з ісламським
віровченням, зможе відрізнити дійсного шахіда від недійсного і в
судний день не зарахувати його подвиг. Дійсний шахід потрапляє в
рай і знаходиться там на одному рівні з пророками. Це найвища
нагорода для мусульманина. Саме тому терорист-камікадзе та й взагалі
будь-який вояк-мусульманин відзначається надмірним фанатизмом,
беззаперечною відданістю дорученій справі та високою жертовністю
при виконанні бойових завдань.
Питання, пов’язані з військовою справою, також займають певне
місце в соціально-політичній концепції буддизму [7]. У священних
текстах цієї релігії є положення, які свідчать, що насильство і навіть
вбивство в обумовлених буддизмом випадках допустимі. В одному з
них говориться, наприклад, що Будда в одному своєму попередньому
житті вбив декілька єретиків. Це було зроблено для захисту віри і для
спасіння їх самих від замаху на віру. В священних текстах буддистів
можна знайти розповідь про те, як Будда лишив життя злочинця
заради спасіння 500 купців. На практиці послідовники Будди
використовували насильство, в тому числі й збройне, при багатьох
інших обставинах. Якщо звернутись до давньої історії буддизму, то в
ній не можна не відзначити військові походи численних завойовників,
зокрема Чингізхана, в ході яких знищувались цілі народи. Відомо
також, що в VII-Х століттях в Китаї, Кореї та Японії велись війни між
буддистськими монастирями та їхніми союзами. Саме в таких
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зіткненнях створювалось і вдосконалювалось бойове мистецтво, яке
потім склало основу японського карате і корейського тхеквондо.
Однак, треба визнати, що останнім часом буддизм стає все більш
миролюбною релігією. Показова в цьому відношенні позиція та
практичні дії борця за мир, лідера буддистів Тібету Далай-лами XIVго.
В цілому, у релігійному світогляді існує декілька концепцій
пояснення війн. Так, одні теологи стверджують, що війни нібито
виникають через гріхопадіння людей. Бог посилає війну як покарання
за їхні гріхи. Караючи війною, Бог дає кожній людині та суспільству
можливість спокутувати гріхи. Інша концепція пояснює війни
моральним падінням людей, їх постійним прагненням порушити
моральні норми, які нібито встановлені Богом. Відповідно, ці війни,
згідно з релігійним віровченням, виникають не за волею Бога, а через
“моральну провину людини”. Інтерпретація війни також зводиться
релігійними теоретиками до твердження, що більшість війн
відбувається між людьми різної релігійної віри. Якби у світі існувала
єдина релігія, їх можна було б уникнути. Ще однією причиною війни
вважається існування атеїзму, безбожництва. Зрозуміло, що таке
тлумачення сутності воєн не відповідає дійсності, ігнорує їхнє
економічне та політичне підґрунтя.
Світове співтовариство за всю свою історію пройшло через війни
самих різних видів. Могутньою зброєю у воюючих сторін майже
завжди була і, мабуть, ще довго буде релігія. Навіть в СРСР, де церква
була відокремлена від держави, а у свідомості людей панували
протилежні релігійній ідеології світоглядні принципи, у роки Великої
Вітчизняної війни керівні кола Московської патріархії, переважна
більшість православних священнослужителів займали патріотичну
позицію, засуджували віроломний напад німецько-фашистських
загарбників, закликали віруючих радянських громадян стати на захист
своєї Вітчизни, створювали відповідні фонди для підтримки фронту і
навіть брали безпосередню участь у здійсненні окремих бойових
операцій.
Висновки. Реальне суспільне життя не застраховано від воєнних
зіткнень. Ведення ж бойових дій вимагає належного виконання
воїнами свого професійного обов’язку. Тому теологічного
обґрунтування в різних релігіях потребувало і з’єднання божої заповіді
“не убий” з практичною поведінкою віруючої особи під час здійснення
збройного насильства. При цьому майже кожне віровчення акцентує
увагу на моральних аспектах такого дійства, багатоваріантності його
виміру. Проведений нами соціально-філософський аналіз ще раз
підтверджує дану тезу.
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საზოგადოება
ანა ვერულაშვილი, ალექსანდრე გამსახურდია
სამოქალაქო საზოგადოება და მედიის თავისუფლება: მიზნისა და
მდგრადობის პრობლემები გარდამავალი დემოკრატიის
პირობებში

სტატია ეძღვნება თანამედროვე საქართველოში სამოქალაქო
საზოგადოების ფორმირებაზე მედიის გავლენას და მისი როლის
განხილვას. მედიის გავლენის შესწავლას საზოგადოებრივ აზრზე
ღრმა ისტორიული ფესვები აქვს. შეუქცევადი პროცესია
ინფორმაციის არეალის გაფართოება, რომელიც ასრულებს
სამოქალაქო
საზოგადოების
ორგანიზაციის
ძირითადი
საფუძვლების
გაძლიერების
ამოცანებს,
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პოლიტიკურ,
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განვითარებაში ინტეგრაციის პროცესების ზრდის თვალსაზრისით.
სტატიაში განხილულია მედიის თავისუფლებისა და სამოქალაქო
საზოგადოების განვითარება ურთიერთკავშირი და მათი
სამომავლო პერსპექტივები, კანონმდებლობის დახვეწის, მედიის
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მიუკერძოებლობის თვალსაზრისით.
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ელემენტი.
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საზოგადოების
სიძლიერე
განსაზღვრავს
გარდამავალი დემოკრატიის პერიოდის ტემპს. განვითარებული
სამოქალაქო საზოგადოება ხელს უწყობს დემოკრატიული
საზოგადოების ინკლუზიურ და დინამიურ განვითარებას.
ნებისმიერ ქვეყანას, რომელიც ისწრაფვის გახდეს ევროკავშირის
წევრი, უნდა ჰქონდეს ჭეშმარიტი ვალდებულება ხელი შეუწყოს
სიტყვის თავისუფლებას, მედიის თავისუფლებას და მედიის
მთლიანობას. საზოგადოებაში ღია დებატების, კულტურული
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განსხვავებების, დიალოგისა და შემწყნარებლობის წახალისების
გზით. სამოქალაქო საზოგადოებისა და მედიის მხარდაჭერის
გაფართოების კონტექსტში მათი საქმიანობა ფოკუსირებულია
ხელსაყრელი გარემოს მხარდაჭერასა და შესაძლებლობების
ჩამოყალიბებაზე.
სამოქალაქო საზოგადოება საყოველთაოდ არის ჩართული
დემოკრატიის პოპულარიზაციის საქმეში, კონცეპტუალურად და
პროგრამულად
თითქმის
ყოველთვის
მოიცავს
მედიის
განვითარების პროექტს. ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში
უამრავი კვლევა და კონფერენცია დაეთმო სამოქალაქო
საზოგადოების
და
ჟურნალისტიკის
ურთიერთქმედების
შესწავლას. აღნიშნულ საკითხზე მდიდარი ანალიტიკური
ლიტერატურაა შექმნილი. მეცნიერები მსჯელობენ ტერმინის
განმარტებაზე [Gordon White, “Civil Society, Democratization and
Development: Clearing the Analytical Ground,” Democratization,
Autumn 1994]. ხუან ლინცმა და ალფრედ სტეპანმა სამოქალაქო
საზოგადოება
განმარტეს,
როგორც
„ასპარეზი,
სადაც
თვითორგანიზებადი ჯგუფები, მოძრაობები და კერძო პირები
ავტონომიურად, ცდილობენ ჩამოაყალიბონ ღირებულებები,
შექმნან ასოციაციები, სოლიდარობები და გაზარდონ მათი
ინტერესები“ [Juan J. Linz and Alfred Stepan, Problems of Democratic
Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and
Post-Communist]. სამოქალაქო საზოგადოება შეიძლება მოიცავდეს
დიდ სოციალურ მოძრაობებს (ფემინიზმი, გარემოს დაცვა და
ადამიანის უფლებები) და მისი თანამედროვე ფორმით ის ახალ
აქცენტს აკეთებს ეთნიკურ, რასობრივ და რელიგიურ იდენტობაზე
და პრობლემურ საკითხთა ფართო სპექტრზე [Michael Walzer,
Toward a Global Civil Society (Providence, RI: Berghahn Books, 1998),
1-7]. რაც შეეხება დემოკრატიას და დემოკრატიზაციას, სამოქალაქო
საზოგადოება მნიშვნელოვანია, რადგან ის არის ადგილი, სადაც
პოლიტიკური
პლურალიზმი
იბადება,
სადაც
იქმნება
მოქალაქეობა.
გლობალური
მმართველობის
დონეზე,
საერთაშორისო
არასამთავრობო
ორგანიზაციებს
ხშირად
მოიხსენიებენ,
როგორც
საერთაშორისო
სამოქალაქო
საზოგადოების ადგილსამყოფელს [Jessica T. Matthews, “Power
Shift,” Foreign Affairs, Jan.-Feb. 1997, 50].
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დემოკრატიის თეორიაში სამოქალაქო საზოგადოება, ასევე
მნიშვნელოვანი ელემენტია ავტორიტარული ან ტოტალიტარული
რეჟიმების წინააღმდეგ მობილიზაციისათვის. თავისი ძირითადი
ფორმით, იგი მოიცავს რიგით მოქალაქეებს, რომლებიც არ არიან
რომელიმე ორგანიზაციის წევრები, გამოთქვამენ თავიანთ აზრს,
ეწინააღმდეგებიან მთავრობის კონკრეტულ ზომებს და იწვევენ
არსებულ რეჟიმს მასობრივ პროტესტში. მოკლედ რომ ვთქვათ,
სამოქალაქო საზოგადოება დემოკრატიას აწვდის იმას, რასაც
კანონს, თავისი წესებითა და სანქციებით, მას არ შეუძლია:
სოციალური ნდობა, სოციალური ავტორიტეტი, სამოქალაქო
სათნოება და წინდახედულება - მოქალაქეობის კომპონენტები [For
discussion on the changing role of government vis a vis NGOs, see Jessica
T. Matthews, “Power Shift,” Foreign Affairs, Jan.-Feb. 1997, 50].
მედიის თავისუფლება და სამოქალაქო საზოგადოების
განვითარება პრაქტიკულად ურთიერთდამოკიდებულნი. რა
საერთო აქვთ მათ? ჟურნალისტები და დემოკრატიის მომხრეები
გარდამავალი დემოკრატიის ქვეყნებში ჩვეულებრივ ასახელებენ
ორ საერთო მიზანს: პირველი არის სოციალური კაპიტალის
მშენებლობა - "საზოგადოებრივი კავშირების გაძლიერება,
მოქალაქეობის ამაღლება და ინდივიდუალობის ხელშეწყობა";
მეორე კი გახლავთ "თავისუფალი სიტყვის კულტურის
მშენებლობა", პროცესი, რომელიც, როგორც წესი, ხაზს უსვამს
პრესის
"მეთვალყურეობის"
როლის
წახალისებას
და
მოქალაქეებისათვის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას.
მიუხედავად იმისა, რომ თავისუფალი და დამოუკიდებელი
მედია შეიძლება იყოს მიზნის მიღწევის საშუალება (სამოქალაქო
საზოგადოების განვითარება), ასევე მნიშვნელოვანია თავისუფალი
და დამოუკიდებელი მედიის წარმოდგენა, როგორც თვითმიზანი.
მხოლოდ ამის შემდეგ შეგვიძლია ვიყოთ შემოქმედებითი პრესის
განვითარებაში და გავხადოთ ახალი ამბები და საზოგადოებრივი
მედია, გრძელვადიან პერსპექტივაში, ფინანსურად მდგრადი.
ხშირად, დემოკრატიის ხელშეწყობის ინდუსტრიას ავიწყდება,
მიუხედავად იმისა, რომ მედიას შეუძლია მნიშვნელოვანი
წვლილი შეიტანოს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში,
ისინი
ჩართულნი
არიან
ეკონომიკურ
საზოგადოებაში.
სარედაქციო მისია არაფერს ნიშნავს, თუ იგი ვერ პოულობს
საკმარის შემოსავალს თავისი არსებობისთვის. შემოსავლის
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არჩევანს ყოველთვის მნიშვნელობა ექნება ნებისმიერი მედია
ორგანიზაციის ძირითადი მისიისათვის, იქნება ეს კომერციული
თუ არაკომერციული მედია. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ
შემოსავლის წყარომ - იქნება ეს რეკლამა, გრანტები, სესხები თუ
საგადასახადო სუბსიდიები - უნდა განსაზღვროს კომპანიის მისია,
ხედვა თუ სტრატეგია. დღეს მთელს მსოფლიოში, სავსებით
მისაღებია ის ფაქტი, რომ არაკომერციული ორგანიზაციები,
ისეთებიც კი როგორიცაა უნივერსიტეტები, მუზეუმები თუ
საზოგადოებრივი
მაუწყებლები,
არსებობისა
და
განვითარებისთვის ჭარბად იყენებენ სხვადასხვა გრანტებს და
დაფინანსებას კერძო სექტორიდან იძიებენ. მაგალითად, ევროპასა
და შეერთებულ შტატებში, საზოგადოებრივი მაუწყებლები
იძულებულნი არიან ეძებონ დამატებითი შემოსავალი კერძო
გრანტების, კომერციული შვილობილი კომპანიების ან სხვა
არაკომერციულ
ორგანიზაციებთან
ან
კერძო,
მომგებიან
ინსტიტუციებთან პარტნიორობის სახით. საინტერესოა, რომ აშშის მედიამ, მათ შორის მთავრობამ, განსაკუთრებით თავი აარიდა
საჯარო – კერძო მოდელებს (როგორიცაა აშშ-ს ეროვნული
საზოგადოებრივი რადიო) ექსკლუზიურად კერძო კომერციული
მედიის სასარგებლოდ. მოდელი საჯარო სამსახურისთვის და
გრძელვადიანი ეკონომიკური მდგრადობისათვის.
თანამედროვე საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოება არ
შეიძლება აშენდეს სოციალური ინსტიტუტების ფართო ქსელზე
დაყრდნობით და თავად მოქალაქეების მონაწილეობის გარეშე.
ერთ -ერთი ასეთი ინსტიტუტია დამოუკიდებელი მედია.
ქართული საზოგადოების განვითარების დღევანდელ ეტაპზე,
მოქალაქეების ობიექტურად ინფორმირების პრობლემა ყველაზე
მწვავედ დგას. XXI საუკუნეში მედია უნდა ჩაითვალოს, არა
მხოლოდ, როგორც სახელმწიფო ხელისუფლების შტოს დამატება,
არამედ როგორც დამოუკიდებელი ერთეული, რომელსაც აქვს
მიზნობრივი და სპონტანური გავლენა მოქალაქეთა მოსაზრებების,
მათი ღირებულებითი სისტემების, სამოქალაქო პოზიციებისა და
ფორმების ფორმირებაზე. მედია სამოქალაქო საზოგადოების
განუყოფელი ნაწილია, რომელიც შუამავლებს ინდივიდსა და
სახელმწიფოს
შორის,
მოქმედებს
როგორც
საჯაროობის,
მოქალაქეთა
უფლებებისა
და
თავისუფლებების
დაცვის
ინსტრუმენტი. ღია საინფორმაციო საზოგადოების განვითარება
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არის ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი ქვეყნის შიგნით
დემოკრატიული საფუძვლების ჩამოყალიბებაში. ტელევიზია,
რადიო და ინტერნეტი არის ინსტრუმენტები საზოგადოებრივი
აზრის ფორმირებისათვის, რაც ეხმარება მოქალაქეებს საჯაროდ
მიიღონ მონაწილეობა ღია დიალოგში. როგორც მოგეხსენებათ,
ტერმინი "ღია საზოგადოება" პირველად მეცნიერულად გამოიყენა
ინგლისელმა ფილოსოფოსმა კარლ პოპერმა თავის ნაშრომში "ღია
საზოგადოება და მისი მტრები". საინტერესოა, რომ პოპერმა არ
მისცა ღია საზოგადოების კონკრეტული განმარტება, მაგრამ მისი
ახსნა იწყება დახურული საზოგადოების აღწერილობის სრულიად
საპირისპიროდან [Усманова Е.Ф. Роль средств массовой
информации в процессе формирования правовой культуры и
гражданского общества // Вопросы современной юриспруденции. –
2015. – № 78 (48). – С. 7376].
დემოკრატიულ საზოგადოებაში მედიის უმნიშვნელოვანესი
პოლიტიკური სოციალიზაციის ამოცანაა კანონისა და ადამიანის
უფლებების პატივისცემაზე დაფუძნებული ღირებულებების
მასიური
დანერგვა
და
პროპაგანდა.
საინფორმაციო,
საგანმანათლებლო და სოციალიზაციის ღონისძიებები მედიას
საშუალებას აძლევს შეასრულოს კრიტიკის და კონტროლის
ფუნქცია. პოლიტიკურ სისტემაში ამ ფუნქციას ასრულებენ არა
მხოლოდ მასმედია, არამედ ოპოზიციაც, ასევე პროკურატურის,
სასამართლო
და
სხვა
კონტროლის
სპეციალიზებული
ინსტიტუტები. დემოკრატიულ საზოგადოებაში მედია ეყრდნობა
როგორც საზოგადოებრივ აზრს, ასევე კანონს თავისი კონტროლის
ფუნქციის განსახორციელებლად. ისინი აწარმოებენ საკუთარ
ჟურნალისტურ გამოძიებებს, შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ,
რომლებშიც, ზოგჯერ, იქმნება სპეციალური საპარლამენტო
კომისიები, იხსნება სისხლის სამართლის საქმეები ან მიიღება
მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გადაწყვეტილებები [Научноинформационный
журнал
«Вопросы
управления»–:
http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2011/03/4/].
საბჭოთა წლებში, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები იზოლირებულნი
იყვნენ
მსოფლიო
საზოგადოებისგან
ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის, საკომუნიკაციო ნაკადების და თუნდაც
უფასო ინტერპერსონალური კომუნიკაციის სფეროში. საბჭოთა
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მედიაში მასალები ირჩეოდა ისე, რომ მოქალაქეებს ეჭვი არ
შეეტანათ კრემლის ხელმძღვანელობის ქმედებების სისწორეში.
სამწუხაროდ, დღეს ადგილობრივი მედიის კანონმდებლობა არ
არის სრულყოფილი. ოფიციალური პირების მიერ ობიექტური
ინფორმაციის დამალვის მცდელობები არ არის იშვიათი. არსებობს
მოსაზრება,
რომ
პრეს-ცენტრები,
საზოგადოებასთან
ურთიერთობის სამსახურები და სხვა მსგავსი ერთეულები,
რომელიც
ჩამოყალიბებულია
საჯარო
სტრუქტურაში,
წარმოადგენენ არა შუამავლებს ხელისუფლებასა და მედიას
შორის, არამედ ერთგვარ ბარიერს ქმნიან ამგვარი კომუნიკაციისას.
ინფორმაცია ხშირად სახელმწიფოს მხრიდან საზოგადოებრივი
აზრისა და განწყობის მანიპულირების ინსტრუმენტი ხდება, რაც
განსაკუთრებით მწვავედ დგას საარჩევნო კამპანიების დროს.
უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენს ქვეყანაში საინფორმაციო
დემოკრატიის ფორმირების პროცესი საწყის ეტაპზეა და ჯერ
კიდევ ბევრია გასაკეთებელი საერთაშორისო სტანდარტების
დასაკმაყოფილებლად. მიუხედავად იმისა, რომ კანონიერად
დამოუკიდებელი მედია ჯერ კიდევ არსებობს ჩვენი ქვეყნის
საინფორმაციო სივრცეში, მათი მექანიზმები მოქალაქეთა რეალურ
პრობლემებზე
რეაგირებისთვის,
გაჟღერებული
ინტერნეტ
სივრცეში
და
თავისუფალ
რადიოსიხშირებზე,
მათი
მიუკერძოებლობა მნიშვნელოვნად შეზღუდულია. ამჟამად
საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირებისა და
სახელმწიფოს მიერ არსებული პროცესების აქტიური მხარდაჭერის
დროს, განსაკუთრებით მწვავედ დგას მედიის თავისუფლების
პრობლემა და მათი საქმიანობის სამართლებრივი რეგულირება.
მასმედია უზარმაზარ როლს ასრულებს კანონის უზენაესობის და
სამოქალაქო კულტურის ფორმირების პროცესში. ექსკლუზიურად
მათი კომპეტენტური და პატიოსანი მუშაობის შედეგად,
საზოგადოების
თითოეულ
წევრს
შეეძლება
შეიძინოს
თანამშრომლობის, კომუნიკაციის უნარები და გამოიყენოს ისინი
პროფესიულ გარემოში. ეს, თავის მხრივ, ხელს შეუწყობს
ქართული საზოგადოების გაუმჯობესებას და ინდივიდის
მოქალაქეობრივი საქმიანობის განვითარებას.

139

ხელისუფლება და საზოგადოება №3 (59) 2021
ლიტერატურა
References:
1. G. White, “Civil Society, Democratization and Development: Clearing
the Analytical Ground,” Democratization, Autumn 1994.
2. J. J. Linz and Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and
Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist
3. M. Walzer, Toward a Global Civil Society (Providence, RI: Berghahn
Books, 1998),
4. J. T. Matthews, “Power Shift,” Foreign Affairs, Jan.-Feb. 1997
5. D. E. Eberly, “The Meaning, Origins and Applications of Civil Society,”
in The Essential Civil Society Reader: The Classic Essays, Don E. Eberly,
ed. ( New York: Rowman & Littlefield Publishers, 2000).
6. Е.Ф. Усманова Роль средств массовой информации в процессе
формирования правовой культуры и гражданского общества //
Вопросы современной юриспруденции. –2015. – № 78 (48).
7. Научно-информационный журнал «Вопросы управления»–:
http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2011/03/4/
8. B. Connelly “Digital Trust: Social Media Strategies to Increase Trust
and Engage Customers”.VPublisher: Bloomsbury Business. 2020.
9. J. Curran "Media and Democracy". Publisher: Routledge 2011
10. N. Persily, J. A. Tucker, "Social Media and Democracy: The State of
the Field, Prospects for Reform". Publisher: Cambridge University Press
2020.
რეცენზენტი: პროფესორი თინათინ
ტექნიკური უნივერსიტეტის.

აფხაიძე,

საქართველოს

Anna Verulashvili, Aleksandre Gamsakhurdia
Civil Society and Media Freedom: Challenges of Purpose and
Sustainability in Transitional Democracies
Summary
The article is dedicated to the influence of the media on the formation of
civil society and its role nowadays in Georgia. The study of media influence
has deep historical roots in public opinion. An irreversible process is the
expansion of the information space, which fulfills the tasks of strengthening
the basic foundations of civil society organization, in terms of strengthening
the processes of state integration into political, socio-economic and cultural
development. The article discusses the connection and collaboration
between freedom of the media and the development of civil society and
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the media, attracting funding sources and impartiality.
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opinion, freedom of speech.
Reviewer: Professor Tinatin Apkhaidze, Georgian Technical University.
Анна Верулашвили, Александр Гамсахурдиа
Гражданское общество и свобода СМИ: проблемы цели и
устойчивости в переходных демократиях
Резюме
Статья посвящена влиянию СМИ на формирование гражданского
общества и его роли в современной Грузии. Изучение влияния СМИ
имеет глубокие исторические корни в общественном мнении.
Необратимым процессом является расширение информационного
пространства, которое выполняет задачи по укреплению базовых
основ организации гражданского общества, с точки зрения усиления
процессов интеграции государства в политическое, социальноэкономическое и культурное развитие. В статье обсуждается
взаимосвязь между свободой СМИ и развитием гражданского
общества и их перспективы на будущее, в части совершенствования
законодательства,
развития
СМИ,
привлечения
источников
финансирования и беспристрастности.
Ключевые слова: Гражданское общество, СМИ, демократическое
государство, верховенство закона, общественное мнение, свобода
слова.
Рецензент: Профессор Тинатин Апхаидзе, Грузинский технический
университет.
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პრაქტიკა
Олександр Гегечкорі, Віталій Гайтан, Ірина Чистякова
Сучасний стан та перспективи поглиблення зовнішньополітичної
та зовнішньоекономічної співпраці України та Китаю
В статті досліджується стан та перспективи поглиблення
зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної співпраці України та
Китаю.
Здійснений нами огляд україно-китайського співробітництва у
сфері зовнішніх відносин дає підстави визначити його, як
незадовільний.
Тенденції зовнішньо торгівельних зв’язків між двома країнами,
товарна структура експорту та імпорту між ними, містять, як
позитивні фактори, так і значні ризики для економіки України, що
має
враховуватися
при
вироблені
подальшої
стратегії
співробітництва.
В рамках публікації нами виявлено та узагальнено фактори, що
негативно впливають на подальший розвиток економічного
співробітництва двох країн.
Ключові
слова:
зовнішньоекономічна
діяльність,
зовнішньополітичне співробітництво, експорт, імпорт,
Китай,
Україна.
Актуальність теми дослідження: Сучасний етап становлення
національної економіки потребує докорінно нових підходів до
формування політики регіонального розвитку, а також дослідження
особливостей здійснення зовнішньоекономічної діяльності, що
зумовлено сучасними тенденціями розвитку світової економіки і
України зокрема.
Трансформаційні зміни, що відбуваються в сучасній українській
економіці, потребують осмислення та вивчення тих складових
процесів і явищ, які їх супроводжують.
В нинішніх умовах змінюється роль держави в економіці,
виникають та розвиваються ті економічні функції, які притаманні їй в
постіндустріальному ринковому суспільстві.
Реалізація інноваційної моделі економічного зростання країни, яка
найповніше відповідає вимогам суспільства, на сучасному етапі теж
вимагає активної участі держави в її процесах.
Успішність такого процесу залежить від ступеня залучення
економіки України в світові глобалізаційні процеси, де
зовнішньоекономічні зв’язки є основною ланкою сполучення.
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В
сучасних
умовах
Україна
потребує
диверсифікації
зовнішньоекономічних зв’язків, що стає питанням виживання
національної економіки.
У 2020 році основними зовнішньо-торгівельними партнерами
України були країни-члени Європейського Союзу, Китай, Російська
Федерація, Туреччина, Індія, Єгипет, Білорусь, США та ін.
Китай є другою за значенням країною у загальному обсязі експорту
товарів з України. Загальний обсяг експорту товарів з України у 2020
році склав 7 112,7 млн. доларів та склав 14,5%, поступаючись лише
Європейському Союзу – 37,8% [3].
При цьому, не зважаючи на зацікавленість України у розвитку
зовнішньоекономічної та зовнішньополітичної співпраці з Китайської
Народною Республікою (далі – КНР), динаміка двосторонніх відносин
між нашими країнами впродовж останніх п’яти років вирізнялась
неоднорідністю, а отже потребує детального аналізу сучасний стан цих
відносин та визначення причин, що перешкоджають подальшій плідній
співпраці двох країн.
Аналіз останніх досліджень і публікацій: З огляду на
перспективність співпраці України з Китаєм дослідження
зовнішньоекономічних та зовнішньополітичних зносин наших країн
привертає все більше уваги вітчизняних науковців.
Зокрема, аналізу співробітництва України та Китаю на сучасному
етапі присвячена публікація доктора економічних наук Макогон Ю. В.,
метою статті стало визначення основних векторів для подальшого
розвитку даного партнерства, в економічній площині, кандидат
економічних наук Олійник О., аналізує
зовнішньоекономічну
політику Китаю в умовах глобалізації світової економіки,
досліджуючи при цьому подальші напрямки економічної співпраці
Китаю з Україною, публікація Безверхої А. І., присвячена вивченню
трансформації сучасної комерційної дипломатії Китайської Народної
Республіки та її зв’язку з традиційною та економічною дипломатією,
Українець Л. А. досліджує економічну експансію Китаю в країни, що
розвиваються, визначаючи при цьому ризики та загрози з якими
стикаються відповідні країни.
Дослідження українсько-китайського співробітництва здійснювали
також вітчизняні науковці О. Борзенко, В. Величко, Л. Власенко.,
А. Гончарук, Р. Зварич, О. Коляда, В. Левківський, І. Литвин,
М. Матула, А. Мокій, А. Мокрецкий, Ю. Макогон, З. Макогін,
С. Нікіщенко, А. Оніщенко, І. Погорєлова, С. Пронь, В. Сєднев,
О. Скрипник, В. Тарасова, М. Флейчук, О. Шевчук, Л. Яремко.
Проте, незважаючи на значний науковий доробок, залишаються
недостатньо
вивченими
питання
щодо
подальшої
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зовнішньоекономічної співпраці Китаю і України, особливо з
врахуванням
реалізації
китайської
ініціативи
регіонального
співробітництва «Один пояс, один шлях», у якій наразі Україна
приймає лише декларативну участь, втрачаючи низку можливостей
для отримання конкретних переваг в світовій економіці.
Не зважаючи на те, що основні транспортні коридори, реалізація
яких запланована в рамках проекту «Один пояс, один шлях»,
проходить повз територію України, розбудова відповідної
транспортної інфраструктури сприятиме зменшенню транспортних
витрат для України, а отже має економічний зиск.
На раз, значно впливає на розвиток сучасних україно-китайських
відносин, в бік їх погіршення, ситуація, щодо реприватизації
підприємства «Мотор-Січ».
Мета статті: здійснити аналіз сучасного стану зовнішньої політики
України з огляду на зовнішньоекономічні та зовнішньополітичні
перспективи співпраці з Китаєм, окресливши основні проблемні
аспекти та напрямки подальшої співпраці.
Виклад основного матеріалу: Сучасний Китай є однією із
найуспішніших економік світу. Останні оприлюднені данні
демонструють темпи зростання ВВП 2,3% у 2020 році, що робить
Китай єдиною великою світовою економікою, яка протягом кризового
2020 року демонструє позитивний приріст. ВВП країни у 2020 році
склав близько 100 трлн. юанів або близько 15 трлн. дол. За прогнозами
фахівців у 2021 році заплановано зростання ВВП Китаю на 7,8% [1].
Сучасні зовнішньоекономічні стосунки України і Китаю
характеризуються деформованою структурою експорту та імпорту з
низькою часткою високотехнологічної продукції в експорті та
переважанням високотехнологічного імпорту над експортом.
Україна експортує в Китай залізну руду, зерно, жири, олію,
машинне обладнання, відходи харчової промисловості.
При цьому, імпорт з Китаю в кілька разів перевищує експорт
України в Китай. У 2019 році експорт товарів становив 3,6 млрд. дол.,
імпорт – 9,2 млрд. дол. [2].
Експорт між Китаєм та Україною за 2020 рік склав – 3,55 млрд.
дол. Імпорт між Китаєм та Україною за 2020 рік – 172,5 млн.
дол. Найбільше експортовано: зернових культур (1,85 млрд.
дол.); жири та олії (1,11 млрд. дол.); залишків і відходів харчової
промисловості (0,49 млрд. дол.). Найбільше імпортовано: залишків і
відходів харчової промисловості ( 3,83 млн. дол.); готових харчових
продуктів з м’яса, риби або ракоподібних (22,95 млн. дол.); зернових
культур (19,71 млн. дол.) [8].
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Товарообіг виключно агропромислової продукції між Китаєм та
Україною демонструє зростання, більше ніж в 3 рази за 4 роки: якщо
в 2017 році він становив 1,12 млрд. дол. то в 2020 році – 3,73 млрд.
дол., тобто +234% або 2,61 млрд. дол. за весь період [8].
Разом з тим, на думку доктора економічних наук Ю. В. Макогона,
Україна має значні перспективи подальшої співпраці з розширення не
тільки у вже відомих напрямках та галузях, але і створення
принципово нових, таких, наприклад, як ІТ-технологій, авіа-космічно,
судобудівної галузей та інше [7].
Сучасний стан зовнішніх відносин України з Китаєм наразі мають
хвилеподібний характер, то активізуючись, то затухаючи.
Зокрема, після Революції Гідності українською дипломатією було
докладено зусиль для відновлення двосторонньої співпраці. Піку
відносин було досягнуто у 2017 р., коли Україну відвідав Віцепрем’єрміністр Китаю Ма Кай. Проте невдовзі динаміка знову пішла на спад.
Так, у 2018-2019 роках відбувся черговий спад дипломатичних
відносин між Україною та Китаєм.
У вказаний період українська сторона вживала певних кроків, щодо
активізації зовнішньоекономічної співпраці з Китаєм, проте, це
жодним чином не позначилося на налагоджені відповідної взаємодії у
політичній площині.
Серед досягнень 2020 року можна згадати лише про початок
підготовки двостороннього плану співробітництва зі спільного
будівництва «Економічного поясу Шовкового шляху» та «Морського
Шовкового шляху ХХІ століття».
В кінці грудня 2020 року та на початку січня 2021 року уряди
України та КНР провели в онлайн-режимі чергове засідання Комісії з
співробітництва.
Початок 2021 року ознаменувався низкою політичних консультацій
на рівні заступника міністра закордонних справ України Євгенія Єніна
та посла КНР в Україні Фань Сяньжуном, яка відбулася у лютому та
заступника міністра закордонних справ КНР Ле Юйчена, зустріч
відбулася у квітні, обидві зустрічі мали за мету обговорення
подальшого співробітництва в економічній, політичній та гуманітарній
сфері [4].
В цілому суттєвою прогалиною стало те, що впродовж п’яти років
не було здійснено обміну візитами лідерів України та КНР, а їхні
двосторонні зустрічі відбувалися лише під час міжнародних заходів.
На характер існуючих взаємовідносин між Україною та КНР значно
впливає і зростаюче напруження між США та Китаєм, що значно
звужує можливості України по активізації відповідної співпраці.
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Зокрема, приймаючи рішення щодо націоналізації «Мотор Січі»
Україна змушена погоджувати власну позицію із США.
Рішення щодо повернення «Мотор Січі» до державної власності
загрожує Україні не лише значними репутаційними, а й економічними
втратами.
До того ж, відповідне рішення в буквальному сенсі підштовхує
КНР до вжиття дзеркальних заходів у геополітичній сфері. Що, на разі,
і відбувається. Цю тезу підтверджують і пролонгація Договору про
добросусідство, дружбу та співробітництво між Китаєм і Росією, і
візит китайських бізнесменів до Криму з наміром збільшувати
інвестиції в економіку півострова і торгові обмеження запроваджені
Китаєм відразу ж після рішення України про націоналізацію «МоторСічі».
Україна сьогодні перебуває в ситуації «цунгцвангу», коли з одного
боку її взаємовідносини з США та ЄС, є в буквальному сенсі
запорукою збереження територіальної цілісності країни, з іншого боку
ми потребуємо залучення іноземних інвестицій та залежні від імпорту
дешевих китайських товарів.
Разом з тим, встановлення довірливих відносин на найвищому рівні
могло б стати запорукою суттєвого їх покращення.
Здійснений нами аналіз динаміки зовнішньополітичних та
зовнішньоекономічних зносин, з одного боку ілюструє певний інтерес
у розширені подальшого співробітництва, з іншого сучасний рівень
даного співробітництва не може задовольнити потреби обох сторін.
У зв’язку з чим постає питання, в чому ж причина таких стриманих
двосторонніх відносин?
Наразі, серед вітчизняних науковців, що досліджують сучасний
стан та проблеми зовнішньоекономічної співпраці в контексті
розширення україно-китайських відносин існує думка, що в умовах
активної економічної експансії КНР, може не лише зміцнити
економічну безпеку України, а й створити певні загрози для її
економіки, оскільки КНР починаючи економічне співробітництво з
будь-якою країною «освоює» економіку країни як ресурс.
Так, автор монографії «Економічна експансія Китаю в країни, що
розвиваються» Українець Л. А., аналізуючи відносини Китаю та
України вказує на деформовану структуру експорту та імпорту, що
характеризується низькою часткою високотехнологічної продукції в
експорті та переважанням високотехнологічного імпорту над
експортом, що призводить до зовнішньоторгівельної залежності і
поглиблення структурних диспропорцій економіки України.
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Також, автор відмічає, що Китай керується різноманітними
мотивами при інвестуванні в економіку країни, превалюючими серед
яких є наступні:
інвестиції з метою видобування природних ресурсів;
інвестиції з метою отримання доступу до ринку;
інвестиції з метою отримання доступу до стратегічних активів
(високі технології, бренди, мережі розподілу тощо;
інвестиції з метою диверсифікації);
інвестиції з метою підвищення ефективності [5, с. 136].
На нашу думку, більшість з вищеозначених мотивів створюють
значні ризики для країни, що залучає відповідні інвестиції.
Вітчизняні науковці Городнича К. В. та Коляда О. В. порівнюючи
товарну структуру зовнішньої торгівлі між Україною та Китаєм,
відмічають їхню компліментарність: попит Китаю на сировинні товари
може задовольнятися імпортом української продукції, а попит України
на промислову продукцію може покриватися товарами з Китаю. На
думку авторів, це може привести до посилення ризиків сировинної
орієнтації вітчизняного експорту та сприяє імпортозалежності України
від китайських товарів [6].
Висновки: Таким чином, здійснений нами аналіз сучасного стану
зовнішньої політики України з огляду на зовнішньоекономічні та
зовнішньополітичні перспективи співпраці з Китаєм, дає підстави
стверджувати, що на даний момент економічне співробітництво
України та Китаю є доволі нестабільним та невизначеним, з цілого
ряду причин.
Основним проблемним аспектом подальшого розвитку українокитайських відносин, є той, що сьогодні Україна і Китай фактично не
мають повноцінної і комплексної бази для подальшої співпраці, не
кажучи вже про стратегічне партнерство. Україна, фактично, не має
уявлення, яким чином вибудовувати відносини з Китаєм, не
ризикуючи європейської політичної підтримкою і гарантіями безпеки з
боку США.
Саме тому подальші перспективи розвитку відносин між Україною
та Китаєм залежать від того, які варіанти співпраці зможе надати
Україна, щоб залишитися в рамках сфери інтересів КНР, при цьому не
ризикуючи погіршити відносини з західними стратегічними
партнерами.
Також, існує ряд факторів, що негативно впливають на подальше
поглиблення та розширення зовнішньоторгівельних відносин з боку
обох сторін, і усунення яких сприятиме їх подальшому розвитку.
З української сторони такими факторами є:
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недосконалість
наявної
стратегії
відповідного
співробітництва;
низький рівень зовнішніх зносин на офіційному рівні;
недосконалість
наявного
правового
регулювання
зовнішньоекономічної діяльності;
- неконкурентність українських товарів порівняно з аналогічними
китайськими товарами та товарами з інших країн;
мовні та культурні бар’єри.
З китайської сторони:
складні та непрозорі умови виходу на китайський ринок;
- високі ставки ввізного мита на товари сільськогосподарського
призначення;
- значна кількість заходів нетарифного регулювання, в першу чергу
це стосується санітарного та фітосанітарного регулювання і технічного
регулювання;
- відсутність єдиного підходу до нетарифного регулювання
(зокрема, вимоги можуть змінюватися у залежності від регіону, порту
тощо.)
складна та повільна система проходження адміністративних
процедур;
тривалість процесу ліцензування та сертифікації продукції;
специфічні умови ведення бізнесу з китайськими партнерами
тощо.
Для збільшення експорту товарів в Китай необхідно усувати
нетарифні торгові бар’єри, передусім щодо найбільш перспективних
товарів. Що можна зробити шляхом проведення переговорів з урядом
Китаю.
Також потрібно отримати право на експорт перспективних товарів.
Йдеться про підготовку, погодження та підписання міжнародних
протоколів щодо доступу на ринок для продукції з України.
При цьому, адаптація законодавства до стандартів Євросоюзу та
отримання доступу на цей ринок полегшить доступ і на ринок Китаю.
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economic cooperation between Ukraine and China
Summary
The article examines the state and prospects of deepening foreign policy
and foreign economic cooperation between Ukraine and China. Our review
of Ukrainian-Chinese cooperation in the field of foreign relations gives
grounds to define it as unsatisfactory. Trends in foreign trade relations
between the two countries, the commodity structure of exports and imports
between them, contain both positive factors and significant risks to the
economy of Ukraine, which should be taken into account when developing
further cooperation strategy.
As part of the publication, we identified and summarized the factors that
negatively affect the further development of economic cooperation between
the two countries.
Keywords: foreign economic activity, foreign policy cooperation, export,
import, China, Ukraine.
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Александр Гегечкори, Виталий Гайтан, Ирина Чистякова
Современное состояние и перпективы углубления внешне
политического и внешне экономического сотрудничества
Украины и Китая
Резюме
В статье исследуется состояние и перспективы углубления
внешнеполитического и внешнеэкономического сотрудничества
Украины и Китая. Проведенный нами обзор украино-китайского
сотрудничества в сфере внешних отношений позволяет определить его
как неудовлетворительное. Тенденции внешне торговых связей между
двумя странами, товарная структура экспорта и импорта между ними,
содержат, как положительные факторы, так и значительные риски для
экономики Украины, что должно учитываться при разработке
дальнейшей стратегии сотрудничества.
В рамках публикации нами выявлены и обобщены факторы,
негативно влияющие на дальнейшее развитие экономического
сотрудничества двух стран.
Ключевые
слова:
внешнеэкономическая
деятельность,
внешнеполитическое сотрудничество, экспорт, импорт, Китай,
Украина.
Рецензент: Анна Панченко кандидат наук по государственному
управлению, доцент кафедры «Публичного управления и
регионалистики»
Одесского
регионального
института
государственного
управления
Национальной
академии
государственного управления при Президенте Украины.
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ირაკლი მელაძე
რუსეთის საინფორმაციო ომი საქართველოს წინააღმდეგ

რუსეთის
ფედერაციის
მიერ
წარმოებული
მძლავრი
საინფორმაციო ომი საქართველოს წინააღმდეგ, ჩვენი ქვეყნისთვის
დღემდე უდიდეს გამოწვევად რჩება. კრემლის გაცხადებული
მიზანია საქართველო კვლავ საკუთარი პოლიტიკური გავლენის
სფეროში მოაქციოს, რის მისაღწევადაც ცდილობს უნდობლობა და
სკეპტიციზმი გააღვივოს ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური
განვითარების
კურსისადმი,
სხვადასხვა
დეზინფორმაციული გზავნილებისა თუ მითების გავრცელებით.
რუსული რბილი ძალა საქართველოში - პრორუსული პარტიები
და სამოქალაქო ორგანიზაციები, აქტიურად არიან ჩართულნი
ანტიდასავლური პროპაგანდის წარმოებაში და რუსეთთან
დაახლოებას ხშირად წარმოაჩენენ როგორც ერთადერთ და
უალტერნატივო
გზად,
ქვეყნის
უსაფრთხოებისა
და
ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის უზრუნველსაყოფად.
საკვანძო სიტყვები: პატრიოტთა ალიანსი, ალტ-ინფო, რუსეთის
უალტერნატივობა, ლუგარის ლაბორატორია, ანაკლიის პორტი,
სტრასბურგის გადაწყვეტილება (2008 წლის ომი).
რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ
წარმოებულ ჰიბრიდულ ომის არსენალში, საინფორმაციო ომი
სულ უფრო და უფრო წამყვან ადგილს იკავებს. კრემლი და მისი
სატელიტი
ორგანიზაციები
საქართველოში
აქტიურად
ავრცელებენ ნარატივს, რომ მართლმადიდებლობა და ქართული
ტრადიციები
შეუთავსებელია
დასავლურ
დემოკრატიულ
ფასეულობებთან, რომ ეს ქვეყანას არანაირ სარგებელს არ მოუტანს,
რომ რუსეთთან დაახლოება არის ერთადერთი გზა ქვეყნის
უსაფრთხოდ
განვითარებისა
და
თვითმყოფადობის
შენარჩუნებისთვის, რომელსაც დასავლეთი (განსაკუთრებით კი
აშშ) განადგურებით ემუქრება და სხვ. მსგავსი დეზინფორმაციული გზავნილების საბოლოო მიზანია დემოკრატიული
ინსტიტუტებისა და ფასეულობების მიმართ უნდობლობის
დათესვა, საზოგადოების პოლარიზაცია და დაპირისპირების
გაღვივება,
საზოგადოების
სხვადასხვა
ჯგუფებს
შორის,
პროდასავლური ორიენტაციის მართებულობის ეჭვქვეშ დაყენება.
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2013 წლის 27 თებერვალს, გაზეთ „Военно-промышленный
курьер“-ში გამოქვეყნდა რუსეთის შეიარაღებული ძალების
გენერალური შტაბის უფროსის ვალერი გერასიმოვის სტატია,
რომელშიც საუბარია კრემლის გეოპოლიტიკური მიზნების
მიღწევის საშუალებებზე. „გერასიმოვის დოქტრინად“ წოდებული
სტატიის თანახმად, თანამედროვე ომში წამყვანი ადგილი
საინფორმაციო და ფსიქოლოგიურ ომს უკავია [1; 5]. ეს არის
კრემლის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური იარაღი, რითაც იგი
საკუთარი
გეოპოლიტიკური
ინტერესების
რეალიზაციას
ცდილობს.
კრემლის მიერ საინფორმაციო ომის წარმოება ახალი მოვლენა
არაა და ემყარება ცივი ომის პერიოდში საბჭოთა კავშირში
შემუშავებულ მეთოდებს და გამოცდილებას. თუმცა, საბჭოთა
პროპაგანდისგან
განსხვავებით,
კრემლის
თანამედროვე
საინფორმაციო ოპერაციებს აქამდე არნახული მასშტაბი და
თანამედროვე ტექნოლოგიების აქტიური გამოყენება ახასიათებს
[1; 5-6]. ამ სტატიაში ჩვენ იმ რამდენიმე საკითხს შევეხებით,
რომლებიც რუსული პროპაგანდის განუწყვეტელი შეტევის
ობიექტადაა ქვეული.
ლუგარის ლაბორატორია. რიჩარდ ლუგარის სახელობის
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევითი ცენტრი, იგივე ლუგარის
ლაბორტორია, საქართველოში 2011 წელს გაიხსნა შეერთებული
შტატების დაფინანსებით და ექვემდებარება საქართველოს
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის
ეროვნულ ცენტრს (2013 წლიდან). აღნიშნული ცენტრის
არსებობა საქართველოში,
კრემლის
მესვეურთა
დიდ
გაღიზიანებას იწვევს და მათი პროპაგანდისტების სამიზნეც
არაერთხელ გამხდარა.
რუსეთის
პირველი
საინფორმაციო
შეტევა
ლუგარის
ლაბორატიორიაზე სწორედ 2013 წლით თარიღდება. მაშინ,
რუსეთის მთავარმა სანიტარმა, გენადი ონიშჩენკომ, ლაბორატორია
ღორის გრიპის ხელოვნურ გავრცელებაში დაადანაშაულა და
საქართველოს ხელისუფლებას მისი დახურვისკენ მოუწოდა.
ონიშჩენკომ ჯერ კიდევ ივლისში განაცხადა, რომ რუსეთში ღორის
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გრიპის ეპიდაფეთქება იყო დაგეგმილი დივერსია, რომელიც
საქართველოს ტერიტორიიდან განხორციელდა1.
შემდეგი შეტევა უკვე 2016 წელს განხორციელდა. იმ
დროისთვის უკვე ყოფილმა მთავარმა სანიტარმა და უკვე პრემიერმინისტრის
თანაშემშე
გენადი
ონიშჩენკომ
ლუგარის
ლაბორატორია
ამჯერად
ზიკას
ვირუსის
გავრცელებაში
დაადანაშაულა.
მისი
განცხადებით,
ეს
დაწესებულება
წარმოადგენდა შეერთებული შტატების არმიის სამხედრობიოლოგიური დანიშნულების ლაბორატორიას, რომელიც დაკავშირებული იყო უოლტერ რიდის სახელობის სამხედრო-კვლევით
ინსტიტუტთან.2
2018 წლის 27 დეკემბერს, რუსულ გამოცემა 360.ru-ში
გამოქვეყნდა სტატია: „Биологическое оружие в действии? Вспышку
свиного гриппа в Грузии связали с работой лаборатории Лугара“,
სადაც სტატიის ავტორი, ეკატერინა მაქსიმოვა, საუბრობდა
საქართველოში დაფიქსირებულ ღორის გრიპის შემთხვევებზე და
ამას ლუგარის ლაბორატორიას უკავშირებდა. ჟურნალისტის
წყარო აღმოჩნდა ჯეფრი სილვერმანი, რომელიც თავის დროზე,
ყოფილი პრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის მრჩეველი იყო და
ლუგარის ლაბორატორიის საწინააღმდეგო განცხადებები ადრეც
გაუკეთებია. სტატიაში სილვერმანი აცხადებდა: „არსებობს იმის
ძალიან დიდი ალბათობა, რომ ვირუსი შეიძლება იყოს სამხედრო
და ბიოლოგიური კვლევების შედეგი“, რასაც იგი ლუგარის
ლაბორატორიასთან აკავშირებდა. სტატიაში ასევე მოყვანილი იყო
საქართველოს ყოფილი უშიშროების მინისტრის, იგორ გიორგაძის
სიტყვებიც, სადაც იგი აცხადებდა, რომ ლაბორატორიაში ხდებოდა

RG.ru - Онищенко призвал Грузию закрыть биолабораторию США; 14 ოქტ. 2013.
https://rg.ru/2013/10/14/lab-site.html
2
Eurasia Daily - Вирус Зика грузинского разлива: Онищенко указывает на «лабораторию
Лугара» под
Тбилиси; 16 თებ, 2016.
https://eadaily.com/ru/news/2016/02/16/virus-zika-gruzinskogo-razliva-onishchenkoukazyvaet-nalaboratoriyu-lugara-pod-tbilisi
1
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ადამიანებზე ექსპერიმენტების ჩატარება და ამის გამო, 2015
წლიდან 30-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა3.
ანტიდასავლური გზავნილები პრორუსული პარტიების და
ორგანიზაციების რიტორიკაში (პატრიოტთა ალიანსი, ალტ-ინფო).
პოლიტიკური პარტია „პატრიოტთა ალიანსი“ წლებია მკვეთრი
ანტიდასავლური გზავნილებით გამოირჩევა. მასთან ასოცირდება
ტელეკომპანია „ობიექტივი“, რომელიც პარტიის პოლიტიკური
ბრძოლის მთავარ ინსტრუმენტად ითვლება. „პატრიოტები“
პოლიტიკურ ველზე პოზიციონირებენ, როგორც პრო-ქართული
ძალა. აღსანიშნავია, რომ ტერმინში “პროქართულობა” როგორც
აღნიშნული პოლიტიკური ძალის, ისე სხვა სუბიექტების მიერ
ხშირად იდება უკიდურესი, აგრესიული ნაციონალიზმი. მეტიც, ეს
ტერმინი
დიდწილად
პრორუსული
და
მკვეთრად
ანტიდასავლური სენტიმენტების შენიღბვის იარაღად იქცა [2; 39].
გასულ წლებში, ისინი რუსული პროპაგანდისტური ნარატივების
ერთ-ერთ აქტიურ გამავრცელებლებს წარმოადგენდნენ. სხვა
პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მსგავსად, ითესებოდა შიში, რომ
დასავლურ ოჯახში ინტეგრირების ფასი ეროვნული იდენტობის,
რელიგიური მრწამსის და სექსუალური იდენტობის დაკარგვა
იქნებოდა და ამიტომ, „ღირსების“ დასაცავად ნაბიჯების გადადგმა
იყო საჭირო. ამ კონტექსტში მართლმადიდებელი რუსეთი ხშირად
დასავლეთის საპირწონედ არის წარმოჩენილი. ეს სახალხო
ნარატივი,
რომელიც
„რუსკი
მირ“-ის
კონცეფციიდან
მომდინარეობს, ყველაზე მძლავრი გზავნილია, რომელიც ქართულ
მედიაში ღირებულებით დისკურსს განსაზღვრავს [3; 18].
პარტიის ერთ-ერთი უკვე ყოფილი ლიდერი, ადა მარშანია,
უარყოფით კონტექსტში წარმოაჩენდა ევროკავშირთან 2017 წელს
მიღწეულ უვიზო მიმოსვლის შეთანხმებას და აცხადებდა, რომ
ამის სანაცვლოდ საქართველოს სირიელი ლტოლვილების მიღება
მოუწევდა4, რაც ცხადია, არ მომხდარა. ამის შემდგომ, 2017 წლის
360tv.ru - „Биологическое оружие в действии? Вспышку свиного гриппа в Грузии
связали с работой лаборатории Лугара“; 27 დეკ. 2018.
https://360tv.ru/news/mir/vspyshku-svinogo-grippa-v-gruzii-svjazali-s-rabotoj-laboratoriilugara/
4
მითების დეტექტორი - „პატრიოტთა “ დეზინფორმაცია : ვიზალიბერალიზაციის
საფასური სირიელი ლტოლვილების მიღებაა; 3 აპრ. 2018.
https://www.mythdetector.ge/ka/myth/patriotta-dezinpormatsia-vizaliberalizatsiis-sapasurisirieli-ltolvilebis-mighebaa
3
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აგვისტოში, პატრიოტთა ალიანსმა დაიწყო ახალი კამპანია, სადაც
პარტია მოითხოვდა „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“
კანონის გაუქმებას, რუსეთთან პირდაპირი დიალოგის დაწყებას,
NATO-საქართველო-რუსეთის საერთო საბჭოს შექმნას და ამ
მიზნის მისაღწევად
აქციებსაც აანონსებდა. მათ მიერ
გავრცელებულ კლიპში ასევე გამოთქმული იყო მოსაზრება, რომ
NATO-ში გაწევრიანება სოხუმსა და ცხინვალზე უარის თქმას
ნიშნავს5.
2019 წელს, პატრიოტთა ალიანსი თავის მორიგ კამპანიაში,
აცხადებდა, რომ საქართველოს უსაფრთხოების გარანტია უბლოკო
სტატუსის ანუ ნეიტრალიტეტის გამოცხადება იყო; რომ NATO-ში
საქართველოს არასდროს მიიღებდნენ და ამით მხოლოდ რუსეთის
გაღიზიანება ხდებოდა. პარტიის წევრები აღნიშნავენ, რომ
მხოლოდ ნეიტრალიტეტის გამოცხადების შემთხვევაში გვექნება
ოკუპირებული რეგიონების დაბრუნების შანსი. IRI-ს 2020 წლის
ივნის-ივლისის კვლევის მიხედვით, „პატრიოტთა ალიანსს“
ქვეყნის მოსახლეობის 3% უჭერს მხარს6.
რაც შეეხება „ალტ ინფოს“, იგი წარმოადგენს ონლაინ მედია
საშუალებას, რომელიც მკვეთრად ანტილიბერალური და
ანტიდასავლური
მესიჯებით
გამოირჩევა.
„სამართლიანმა
არჩევნებმა“ „ფეისბუქზე“ „ალტ-ინფოს“ კოორდინირებული
მოქმედება გამოავლინა, რომლის მეშვეობითაც ორგანიზაცია
ცდილობს საკუთარი კონტენტის „ფეისბუქ“ მომხმარებლებზე
შენიღბულად და მასობრივად გავრცელებას. ამჟამად, „ალტინფოს“ მთავარ იარაღს წარმოადგენს ონლაინ ვიდეო-გადაცემების
გაზიარება მათთან დაკავშირებულ 34 „ფეისბუქ“ გვერდზე,
რომელთაგან 12 გვერდი ღიად, ხოლო 22 - გვერდი ფარულად
არის აფილირებული „ალტ-ინფოსთან“. 34 გვერდის გარდა
გამოიკვეთა 25 საჯარო ჯგუფი, რომლებშიც აქტიურად ზიარდება
„ალტ-ინფოს“ სიახლეები, მათგან 7 ჯგუფი მჭიდროდ არის
კოორდინირებული და შენიღბულად ეწევა „ალტ-ინფოს“
პროპაგანდას. [4]. ფეისბუქის ადმინისტრაციამ ალტ-ინფო და
მასთან დაკავშირებული გვერდები პირველად 2019 წლის მაისში
5

პატრიოტთა ალიანსის კლიპი:
https://www.myvideo.ge/?video_id=3348106%2045%20https://netgazeti.ge/news/420066/
6
IRI-ს კვლევის შედეგები: https://publika.ge/iri-is-kvlevis-shedegebi-vis-miscemdit-khmaskviras-rom-archevnebi-iyos/
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დაბლოკა. გარკვეული დროის შემდეგ, „ალტ-ინფოს“ გვერდი
თავიდან შეიქმნა და მისი ქსელიც მნიშვნელოვნად გაფართოვდა.
2020 წლის ოქტომბერში, „ალტ-ინფო“ და მასთან დაკავშირებული
130 ანგარიში კოორდინირებული არაავთენტური ქცევის გამო,
ფეისბუქმა უკვე მეორედ დაბლოკა7. ამჟამად, გვერდი სოციალურ
ქსელში კვლავ აქტიურია და Alt-TV-ს სახელით იძებნება.
დასავლურ დემოკრატიულ ფასეულობებზე ყალბი და
მანიპულაციური ინფორმაციის გავრცელებასთან ერთად, „ალტინფო“ ცდილობს რუსეთისადმი კეთილგანწყობის გაღვივებას
საზოგადოებაში და მას ე.წ. „გარყვნილი დასავლეთის“
ალტერნატივად წარმოაჩენს. მაგალითად, 2020 წლის 10 ივლისს,
„ალტ-ინფოს“ გადაცემაში მოწვეული იყო ალექსანდრ დუგინი,
ევრაზიული
მოძრაობის
დამფუძნებელი
და
რუსეთის
ექსპანსიური პოლიტიკის იდეოლოგი. გადაცემაში საუბარი იყო
ევრაზიული რეგიონის მნიშვნელობაზე. დუგინი გადაცემაში
განმარტავს, რომ იმ შემთხვევაში თუ საქართველო ნეიტრალურ
კურსს დაიჭერს და უარს იტყვის პრო-დასავლურ მისწრაფებებზე,
მაშინ რუსეთი მის ტერიტორიულ მთლიანობას მიესალმება.
აღნიშნული ეთერი „ალტ-ინფოს“ ქსელში ჩართულ 26 გვერდზე
გავრცელდა. ვიდეო ასევე გაზიარდა ალექსანდრ დუგინის
ფეისბუქ ჯგუფში და მის პროფილზე [4] .
დუგინთან მორიგი ინტერვიუ 2021 წლის 2 თებერვალს შედგა.
მისი ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი იყო, რომ შეერთებული
შტატების კოლონიად ყოფნას, „რომელიც ჰომოსექსუალურ
ფასეულობებს აღმსარებლობს, სძულს ტრადიცია, უპირისპირდება
ქრისტიანობას“, სჯობს ისევ რუსეთის მოკავშირედ ყოფნა და რომ
დამოუკიდებელი და ძლიერი საქართველოს შექმნის გასაღები
მოსკოვშია8. დუგინი ასევე აცხადებს, რომ დასავლეთი ვერ
უზრუნველყოფს სუვერენიტეტის განმტკიცებას და ყველამ ვინც
მასზე დიდი ფსონი დადო, წააგო9.
ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტი. ანაკლიის პორტის
მშენებლობა 2018 წელს დაიწყო, ქართულ-ამერიკული „ანაკლიის
განვითარების კონსორციუმის“ მიერ და იგი უნდა გამხდარიყო
7

https://medium.com/dfrlab/facebook-removes-inauthentic-assets-connected-to-georgian-farright-group-alt-info-f560f5c121a1
8
მედიის განვითარების ფონდი - https://www.myvideo.ge/v/4008482
9
მედიის განვითარების ფონდი - https://www.myvideo.ge/v/4008480
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პირველი ღრმაწყლოვანი პორტი საქართველოში, რომელსაც
ქვეყანას უდიდეს ეკონომიკურ სარგებელს მოუტანდა და
განამტკიცებდა მის პოზიციას, როგორც სატრანზიტო ქვეყნისას,
„ახალი აბრეშუმის გზის“ პროექტში. ანაკლიის პორტის პროექტი,
ცხადია, კრემლის ინტერესებში არ შედიოდა და მათ დიდ
გაღიზიანებასაც იწვევდა. 2019 წლის 9 იანვარს, პროკურატურამ
ღიად განაცხადა TBC ბანკის წინააღმდეგ გამოძიების დაწყების
შესახებ, რამაც პორტის პროექტის შეფერხება გამოიწვია. ამას
მალევე მოჰყვა რუსი და პრორუსი აქტორების საინფორმაციო
შეტევები ანაკლიის ღრმაწყლოვან პორტზე და მის სამხედრო
დანიშნულებაზე აქცენტის გაკეთება.
მაგალითად, „დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი, ნინო
ბურჯანაძე, აცხადებდა რომ პორტს ამერიკული წყალქვეშა ნავების
მიღების შესაძლებლობა ექნებოდა, რასაც რუსეთი არ დაუშვებდა.
ამავე მოსაზრებას იზიარებდა „საქინფორმის“ მთავარი რედაქტორი
არნო ხიდირბეგიშვილი: “რა შეიძლება მოჰყვეს ამერიკული
წყალქვეშა ნავებისა და ავიამზიდების ბაზირებას ფოთსა და
ანაკლიაში - აფხაზეთსა და ყირიმში რუსეთის შავი ზღვის
ფლოტის „ცხვირწინ“, ძნელი მისახვედრი არ გახლავთ” [5].
ექსპერტი კავკასიის საკითხებში, მამუკა არეშიძეც აქცენტს უფრო
სამხედრო პოლიტიკურ-შემადგენელზე აკეთებდა, ვიდრე პორტის
ეკონომიკურ მნიშვნელობაზე10. 2020 წლის 9 იანვარს სახელმწიფომ
„ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს კონტრაქტი გაუწყვიტა.
პროექტი ამჟამად გაჩერებულია.
ანაკლიის წინააღმდეგ მიმართული საინფორმაციო კამპანიის
უკან რუსეთის ინტერესები დგას, რომლის ინტერესებში პროექტის
განხორციელება არ შედის, რადგან ანაკლიის ღრმაწყლოვანი
პორტი: 1.რუსეთის გავლენებსა და ბერკეტებს შეამცირებს; 2.
რუსეთის
სატრანზიტო
ფუნქციასა
და
გეოპოლიტიკურ
მნიშვნელობაზე უარყოფითად აისახება; 3.რუსეთის პორტებს
გაუწევს კონკურენციას; 4. შავ ზღვაზე რუსეთის გავლენის
მოპოვების ინტერესს ეწინააღმდეგება [6]. აქედან გამომდინარე,
ისინი ავითარებენ ნარატივს, რომ ანაკლიის პორტი - ეს არის
ნატოს სამხედრო პროვოკაცია და მშენებლობის დასრულების
შემდეგ იქ შეერთებული შტატებისა და ნატოს სამხედრო ფლოტი
10

მედიის განვითარების ფონდი.
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განლაგდება, რაც შავ ზღვას ამ ორი მხარის დაპირისპირების
პოლიგონად აქცევს.
სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება 2008 წლის
რუსეთ-საქართველოს ომის საქმეზე. 2021 წლის 21 იანვარს,
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდმა პალატამ
2008 წლის საქართველო-რუსეთის ომზე გადაწყვეტილება
გამოაცხადა და საქართველოს მიერ რუსეთის წინააღმდეგ
შეტანილი სარჩელის ძირითადი პუნქტები დააკმაყოფილა. ეს იყო
უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება, რადგანაც ამით შეიქმნა
სამართლებრივი
დოკუმენტი,
რითაც
რუსეთის
მიერ
საქართველოს
ტერიტორიების
ოკუპაცია
იურიდიულად
დასტურდებოდა.
ამ გადაწყვეტილებას განსხვავებულად გამოეხმაურა რუსული
მხარე და განაცხადა, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულმა
სასამართლომ საქართველოს ბრალდებები რუსეთის მიმართ
უსაფუძვლოდ მიიჩნია11. ეს ნარატივი გაავრცელეს საქართველოში
არსებულმა
პრორუსულმა
ორგანიზაციებმაც.
კრემლის
პროპაგანდისტული მედიები sputnik-georgia და sputnik-ossetia,
ასევე ქართული პრო-რუსული ონლაინ გამოცემები tvalsazrisi.ge,
საქართველო და მსოფლიო, News Front, “ევრაზიის ინსტიტუტის”
წევრებთან ერთად, რუსული მხარის ოფიციალურ ნარატივს
ტირაჟირებდნენ და სასამართლო გადაწყვეტილების რუსული
მხარისთვის სასარგებლო პუნქტებზე ამახვილებდნენ ყურადღებას.
პრო-რუსული და ანტილიბერალური ჯგუფების სხვა გზავნილის
მიხედვით
კი,
სტრასბურგის
სასამართლოს
აღნიშნული
გადაწყვეტილება საქართველოსთვის არაფერს ცვლის და
დეოკუპაციის პროცესში არავითარ როლს არ შეასრულებს,
პირიქით, შესაძლოა რუსეთის გაღიზიანება და ახალი
საფრთხეების წარმოქმნა გამოიწვიოს [7].
დასკვნა. რუსეთი საქართველოს წინააღმდეგ კომპლექსურ და
მძლავრ საინფორმაციო ომს აწარმოებს, რომელიც ქვეყნისთვის
ძალიან სერიოზული გამოწვევაა და მის უსაფრთხოებასა და
სტაბილურობას უქმნის საფრთხეს. კრემლს საქართველოში გააჩნია
სატელიტ აქტორთა დიდი ქსელი, სადაც ერთიანდებიან პრორუსულად
განწყობილი
პარტიები,
მედია-ორგანიზაციები,
11

https://minjust.gov.ru/ru/events/48301/
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სამოქალაქო და ბიზნესორგანიზაციები. კრემლის საბოლოო
მიზანია
ხელისუფლებაში
რუსეთისადმი
ლოიალურად
განწყობილი
ძალები
მოიყვანოს,
რისთვისაც
ცდილობს
დასავლური
კურსის
ბოლომდე
დისკრედიტაციას,
დემოკრატიული
ფასეულობებისადმი
ეჭვის
გაჩენას,
ერთმორწმუნე რუსეთის დასავლეთის ალტერნატივად წარმოჩენას,
რომლის მოკავშირეობის შემთხვევაში საქართველოს ექნება შანსი,
აღიდგინოს ტერიტორიული მთლიანობა და ჩამოყალიბდეს
დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ, ძლიერი რუსეთი კი მას
დასავლეთის მიერ თავსმოხვეული ფასეულობებისგან დაიცავს.
საქართველო დღესდღეობით ძალიან მოწყვლადია რუსული
საინფორმაციო შეტევებისადმი, რადგან მას არ აქვს შესაძლებლობა
რუსულ
საინფორმაციო
ოპერაციებს
სათანადოდ
დაუპირისპირდეს. კრიტიკულად აუცილებელია სახელმწიფო
დონეზე
შემუშავებული
ერთიანი
მიდგომა,
რომელიც
ორიენტირებული იქნება დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლასა
და მისი ეფექტების განეიტრალებისკენ, რაც დღეს სამწუხაროდ
ქვეყანას არ გააჩნია.
ლიტერატურა
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Irakli Meladze
Russia’s Informational War Against Georgia
Summary
The powerful information war waged by the Russian Federation against
Georgia, by this day, remains the biggest challenge for our country. The
declared goal of the Kremlin is to return back Georgia to the sphere of its
political influence, to achieve which it seeks to arouse mistrust and
skepticism about the country's course towards European and Euro-Atlantic
development by spreading various misinformation messages or myths.
Russian soft power in Georgia - Pro-Russian parties and civil society
organizations are actively involved in the production of anti-Western
propaganda and often present reconciliation with Russia as the only way to
ensure the security and territorial integrity of the country.
Keywords: Alliance of Patriots, Alt-Info, No alternative to Russia, Lugar
Laboratory, Port of Anaklia, Strasbourg Court decision (2008 war).
Reviewer: Davit Kukhalashvili, Doctor of History. Director of National and
Corporative Educational-Research Center, Retired Colonel
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Ираклий Меладзе
Информационная война России против Грузии
Резюме
Мощная информационная война, которую ведет Российская
Федерация против Грузии, до сегодняшнего дня, остается самым
большим вызовом для нашей страны. Заявленная цель Кремля вернуть Грузию в сферу своего политического влияния. Для
достижения чего он стремится вызвать недоверие и скептицизм в
отношении курса страны на европейское и евроатлантическое
развитие, распространяя различные дезинформационные сообщения
или мифы. Российская мягкая сила в Грузии - пророссийские партии и
организации гражданского общества активно участвуют в
производстве антизападной пропаганды и часто представляют
сближение с Россией как единственный и альтернативный способ
обеспечения безопасности и территориальной целостности страны.
Ключевые слова: альянс патриотов, альт-инфо, безальтернативность
россии, лаборатория лугара, порт анаклия, страсбургское решение
(война 2008 г.).
Рецензент: Давид Кухалашвили, доктор исторических наук. Директор
Учебно-исследовательского центра национальной и корпоративной
безопасности, полковник запаса.
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ციალა მელაძე
ტროლებისა და ბოტების როლი არჩევნებში

ტროლები საარჩევნო კამპანიის დროს ავრცელებენ ორი ტიპის
ინფორმაციას:
პირველი,
რომელიც
არსობრივად
ყალბი
ფაქტებისგან შედგება და მეორე, რომელიც უფრო მეტად
შეფასებებს მოიცავს და გარკვეული ჯგუფების მობილიზაციას
ემსახურება.
ტროლების სისტემა გამოიყურება შემდეგი სახით: მათ ყალბი
ინფორმაციის შემუშავებაში ჩართული ყავთ ჟურნალისტები,
რომლებიც ქმნიან ჟურნალისტურ პროდუქტს - სტატიებს,
ნიუსებს. მათი გარკვეული ნაწილი დაკავებულია სოციალურ
ქსელებსა და სხვა საიტებზე კომენტარებისა და პოსტების წერით.
მარკეტინგის გუნდი კი მუშაობს ეს ყველაფერი სწორი სარეკლამო
სტრატეგიით მიაწოდოს მიზნობრივ აუდიტორიას.
ტროლებისა და ბოტების მოქმედებას შეგვიძლია გავუკეთოთ
Sentiment ანალიზი, რომელიც მოიცავს პროცესებს, მეთოდებს,
ტექნიკას და მიდგომებს.
ამასთან, რაც ყველაზე უარყოფითად შეიძლება შეფასდეს,
ამომრჩეველს არ აქვს საშუალება მიიღოს სანდო და უტყუარი
ინფორმაცია ამა თუ იმ საარჩევნო სუბიექტის შესახებ,
შესაბამისად, აკეთებს არჩევანს ცრუ ინფორმაციის ბაზაზე
შექმნილი განწყობებით. ეს ყოველივე კი განაპიროებებს მის
გაუაზრებელ არჩევანს. საბოლოოდ, ხელისუფლებაში ჩნდება ის
პირები, რომლებმაც შექმნეს არაჯანსაღი კონკურენციის პირობები
და შეცდომაში შეიყვანეს ამომრჩევლები. თუ გავითვალისწინებთ
იმას, რომ ქვეყნის განვითარება პირდაპირპროპორციულია
არჩევნების შედეგებთან, მივხვდებით, რომ ტროლებისა და
ბოტების სისტემა მნიშვნელოვნად აფერხებს დემოკრატიული
პროცესების განვითარებას.
საკვანძო სიტყვები: ბოტი, ტროლი, ამომრჩეველი.
„ცივილიზაციის წარმატება გონებრივ განვითარებაზეა
დამოკიდებული.“ –
ჰენრი ტომას ბოკლი
ჩვენ დასაწყისისთვიდ შევეცდებით გაგაცნოთ ტროლისა და
ბოტის მნიშვნელობა, შემდეგ კი ვისაუბრებთ მათ გამოყენებაზე
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არჩევნებში, ასევე განვიხილავთ თუ როგორ შუძლიათ საარჩევნო
პარტიებს მათი მართვა სასურველი შედეგის მისაღწევად.
ტროლი არის პიროვნება, რომელიც ონლაინ სივრცეში
(სოციალურ ქსელებში, ფორუმებზე თუ საიტებზე) არაადეკვატურ
და პროვოკაციულ ინფორმაციას აქვეყნებს, რათა მომხმარებელთა
შორის ჯანსაღ დისკუსიას ხელი შეუშალოს.
ტროლები მალავენ საკუთარ რეალურ სახელს და სხვის
იდენტობას
არიან
ამოფარებულები.
მათი
უმრავლესობა
დემოკრატიული პროცესების დისკრედიტაციას ემსახურება,
ნაწილი კი სიძულვილის ჯგუფებს წარმოადგენს. ისინი
სხვადასხვა სივრცის კომენტარების სექციაში აგრესიულ თუ
არათემატურ კომენტარებს წერენ და ისეთ გარემოს ქმნიან, სადაც
ჩვეულებრივ
მომხმარებელს
აქტიურობა
აღარ
სურს.
ფსიქოლოგები საუბრობენ, რომ მათ ნარციზმისა და სადიზმისკენ
გააჩნიათ მიდრეკილება. ინტერნეტ ტროლების სამიზნე ხდება
კონკრეტული ადამიანის ან ადამიანთა ჯგუფის გარეგნობა, რასა,
ნაციონალობა,
რელიგია
და
ყველაფერი,
რაც
სხვა
ადამიანებისათვის სენსიტიურ საკითხს წარმოადგენს.
სიტყვა „ტროლი“ ზემოაღნიშნული მნიშვნელობით პირველად
1992 წელს გამოიყენეს ინგლისურ ენაში, ოქსფორდის ლექსიკონის
მიხედვით. ხოლო მანამდე იგი აღნიშნავდა მახინჯ არსებას
სკანდინავიური მითოსიდან. დღეს, ასევე, აქტიურად გამოიყენება
ტერმინი „ბოტი“, რომელმაც ერთგვარად ტროლის სინონიმური
დატვირთვა შეიძინა. თუმცაღა, ბოტი არის სპამერი პროგრამა, ან
ხელონური ინტელექტით აღჭურვილი, შედარებით ჭკვიანი
ავტომოპასუხე. ისინი რეალური პიროვნების პროფილისთვის
მიმსგავსებული ავტომატიზებული პროფილებია. ხშირად ათეულ
ათასობით ანგარიშს ერთი რეალური მომხმარებელი მართავს.
ბოტები ხშირად გამოიყენება, როდესაც დამკვეთს სურს
კონკრეტული გზავნილის გავრცელება, სხვა მომხმარებლების თუ
ორგანიზაციების შევიწროება და დისკრედიტაცია ან ხელოვნური
მოწონებების (Like-ების) და გამომწერების (Follower-ების) გაზრდა
[1].
რაც შეეხება საარჩევნო პერიოდის დროს ტროლების
გააქტიურებას, ეს არავისთვის სიახლეს არ წარმოადგენს.
მაგალითად, აშშ-ს ერთ-ერთი საპრეზიდენტო არჩევნების დროს,
ტროლების ფერმიდან გავრცელებული ინფორმაცია სოციალურ
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ქსელებში 125-მა მილიონმა ადამიანმა ნახა. ტვიტერმა კი
ფერმასთან დაკავშირებულ 3, 800 ექაუნთს მიაკვლია. როგორც
აღმოჩნდა, ტროლებთან, საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში 1.4.
მილიონ
ადამიანს
ჰქონდა
ონლაინ-ინტერაქცია.
ასევე,
არჩევნებამდე 10 კვირის განმავლობაში მათი მხრიდან 176 ათასი
ტვიტი დაიწერა. ამჟამად, ყველა ექაუნთი დახურულია.
წინასაარჩევნო პერიოდში კონკრეტული საარჩევნო სუბიექტი
წარმატებულად იყენებს ტროლებისა და ბოტების როლს და
ცდილობს გავლენის მოპოვებას ამომრჩეველის შეცდომაში
შეყვანით. არაერთხელ გაჟღერებული დეზინფორმაცია კი
საბოლოოდ დამაჯერებელ ხასიათს იძენს მკითხველისთვის.
ტროლების სისტემა გამოიყურება შემდეგი სახით: მათ ყალბი
ინფორმაციის შემუშავებაში ჩართული ყავთ ჟურნალისტები,
რომლებიც ქმნიან ჟურნალისტურ პროდუქტს - სტატიებს,
ნიუსებს. მათი გარკვეული ნაწილი დაკავებულია სოციალურ
ქსელებსა და სხვა საიტებზე კომენტარებისა და პოსტების წერით.
მარკეტინგის გუნდი კი მუშაობს ეს ყველაფერი სწორი სარეკლამო
სტრატეგიით მიაწოდოს მიზნობრივ აუდიტორიას.
ტროლები საარჩევნო კამპანიის დროს ავრცელებენ ორი ტიპის
ინფორმაციას:
პირველი,
რომელიც
არსობრივად
ყალბი
ფაქტებისგან შედგება და მეორე, რომელიც უფრო მეტად
შეფასებებს მოიცავს და გარკვეული ჯგუფების მობილიზაციას
ემსახურება.
ქეთლინ ჰოლ ჯეიმსონი, რომელიც არის პენსილვანიის
უნივერსიტეტის პროფესორი ამბობს: „როცა რაიმე იდეოლოგიას
პრინციპულად ეწინააღმდეგები და ამ დროს შენი სოციალური
მედიის გვერდზე ხედავ ინფორმაციას, რომელიც მიზნად ამ
იდეოლოგიის დისკრედიტაციას ისახავს, როგორც წესი არ
უკვირდები იმას, რამდენად სწორია გავრცელებული ინფორმაცია,
ვინ ავრცელებს მას, რა მიზანი აქვს და ა.შ. ასეთ დროს
მომხმარებლების უმეტესობა, დაუფიქრებლად იწონებს ან
აზიარებს ამგვარ პოსტებს[2]“.
ტროლებისა და ბოტების მოქმედებას შეგვიძლია გავუკეთოთ
Sentiment ანალიზი, რომელიც მოიცავს პროცესებს, მეთოდებს,
ტექნიკას და მიდგომებს[3].
კალიფორნიელი მეცნიერები მუშაობდნენ ტროლების სისტემის
ამოცნობაზე. მათ შეისწავლეს 10 000-ზე მეტი დაბლოკილი
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ანგარიში. ანალიზის საფუძველზე შეიქმნა ალგორითმი, რომელიც
ავტომატურად აღმოაჩენს და ბლოკავს ტროლებს.
ინტერნეტმომხმარებელთა დაახლოებით 3% შეურაცხყოფდნენ
თანამოსაუბრეებს, ხელს უწყობდნენ აგრესიის პროვოცირებას და
იქცეოდნენ დესტრუქციულად.
მეცნიერებმა შეადარეს ტროლების ანტისოციალური ქცევა სხვა
მომხმარებლის ქცევებს. აღმოჩნდა, რომ ტროლები ყურადღებას
ამახვილებენ კონკრეტულ თემებზე, მათ საუბარში თანდათან
იკლებს ტოლერანტული მიმართვები. ხშირ შემთხვევაში
ტროლების კომენტარები არ არის მნიშვნელოვანი განსახილველი
თემისთვის.
მიღებული მონაცემების საფუძველზე შემუშავდა ალგორითმის
პროტოტიპი, რომელიც ავტომატურად ცნობს და კრძალავს
ტროლებს. 5-7 კომენტარის გაანალიზების შემდეგ, პროგრამას
შეუძლია განსაზღვროს, აკრძალოს ტროლი. თუმცაღა,სისტემა
კიდევ საჭიროებს მეტ დახვეწას.
იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტის მკვლევარმა სერგეი
მონახოვმა შექმნა ორი კომპიუტერული ალგორითმი ინტერნეტ
ტროლის ამოსაცნობად. ისინი აანალიზებენ სავარაუდო ტროლს
tweets-ზე. შეიქმნა ინტერნეტ ალტერნატივის ამომცნობი
კომპიუტერული ალგორითმი.
ალგორითმის
შექმნისას
მკვლევარმა
გამოიყენა
სოციოლინგვისტური მიდგომა. ავტორმა გამოთქვა ჰიპოთეზა, რომ
ტროლები,
როგორც
წესი,
ავრცელებენ
ინფომარაციას
შეზღუდული რაოდენობით, მაგრამ ამავე დროს სხვადასხვა
ფორმით. აღნიშნული მიზეზით, ტროლების ლექსიკონში
ვხვდებით გარკვეულ განმეორებით სიტყვებს და სიტყვათა
შეთანხმებებს.
მკვლევარმა მოცემული ალგორითმი შეამოწმა ტროლებისა და
ამერიკელი კონგრესმენების ანგარიშებზე. აღმოჩნდა, რომ
ალგორითმს სჭირდება მხოლოდ 50 ტვიტი იმის დასადგენად, თუ
ვინ არის ტროლი და ვინ კონგრესმენი.
პროგრამამ შეძლო განესხვავებინა დონალდ ტრამპის მესიჯები
ტროლების მესიჯებისგან.
პარტიებს
შეუძლიათ
შეისწავლონ
ამომრჩეველთა
დამოკიდებულებები, კერძოდ თუ როგორ რეაგირებს ესა თუ ის
ამომრჩეველი კონკრეტულ ინფორმაციაზე. ეს ესაჭიროებათ
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იმისთვის, რათა საარჩევნო კამპანიისას მოხდეს ამომრჩეველთა
ნდობის
მოპოვება,
მიზნობრივი
ინფორმაციის
მიტანა
აუდიტორიამდე. პოლიტიკური პარტიებისთვის ყოველთვის
საინტერესო იქნება ტროლებისა და ბოტების როლი, ვინაიდან
მათი გონივრულად გამოყენებით შეუძლიათ მიიღონ მათთვის
სასურველი შედეგი.
ტროლების და ბოტების მიერ გამოყენებული უნდა იქნეს
კომუნიკაციის ისეთი წესები, რომელიც უზრუნველყოფს
საარჩევნო პროცესში ამომრჩეველთა დარწმუნებას, მასზე
ზეგავლენის მოხდენას. შეგვილია განვიხილოთ არაერთი მეთოდი.
იშვიათობა
საერთოდ, ხალხს უნდა ის, რისი მიღებაც რთულია. ამის
მაგალითად შეგვიძლია გავიხსენოთ British Airways-ის ისტორია.
2003 წელს კომპანიამ გამოაცხადა, რომ „ლონდონი - ნიუ - იორკის“
რეისის ბილეთების გაყიდვა შეწყდა მოგების არარსებობის გამო,
ხოლო შემდეგ დღეს გაყიდვების „ბუმი“ მოხდა. ასევე
აღსანიშნავია, რომ კომპანიას არ შეუტანია ცვლილებები ფრენაში,
ბილეთების ღირებულებაში, მომსახურების გაუმჯობესებაში,
თვითფრინავების გაუმჯობესებაში; შეიძლება ითქვას რომ
არცერთი მიმართულებით. ეს მოვლენა მიანიშნავს იმას, რომ
ადამიანებს უნდათ ის, რაც წარმოადგენს იშვიათს, გამონაკლისს.
შესაბამისად ტროლებმა და ბოტებმა უნდა ეცადონ კონკრეტული
პარტია სრულიად განსხვავებული და განსაკუთრებული სახით
წარუდგინონ მკითხველს. დაარწმუნონ ამომრჩეველი, რომ ის
სთავაზობს სრულიად განსხვავებულ, ახლებურ ხედვას.
ავტორიტეტი
არაერთმა საარჩევნო გამოკითხვამ აჩვენა, რომ ამომრჩეველი
ენდობა ისეთ პირებს, რომელსაც საზოგადოებაში გააჩნია
ავტორიტეტი. ხშირ შემთხვევაში სწორედ ამ ნიშნით არჩევს
ამომრჩეველი ამა თუ იმ რაიონის მაჟორიტარ კანდიდატს ან
პარტიას. ამორჩევლისთვის ასევე მნიშვნერლოვანია ცნობილი
პიროვნებების
მოსაზრებები
და
შეხედულებები.
აქედან
გამომდინარე, მეტი დამაჯერებლობისთვის შესაძლოა ტროლებისა
და ბოტების მხრიდან მოხდეს ცნობილი პიროვნებების გამოყენება,
კერძოდ მათ მოარგონ ესა თუ ის გამონათქვამები, რომელიც ამ
პიროვნებებს არასდროს გამოუთქვამთ.
თანმიმდევრულობა
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ადამიანები მუდმივად ისწრაფვიან თანმიმდევრულობისკენ
სიტყვებში და მოქმედებებში. ტროლებისა და ბოტების მხრიდან
ეტაპობრივად და ლოგიკური განვითარებით უნდა მიეწოდოს
ამომრჩეველს მათთვის სასურველი ინფორმაცია. ინფორმაციები
უნდა იყოს თანმიმდევრული და ყოველ მომდევნო ინფორმაციას
უნდა ჰქონდეს მეტად ეფექტური გავლენა ვიდრე წინას.
აღსანიშნავია,
რომ
ზემოაღნიშნული
მეთოდებით
შესაძლებელია
ამომრჩევლის
დაინტერესება
და
მასზე
მნიშვნელოვანი გავლენის მოხდენა. ტროლებისა და ბოტების
მსგავსი გამოყენება დადებითად აისახება ამა თუ იმ პარტიას
საარჩევნო შედეგებზე.
მნიშვნელოვანია შევეხოთ დემოკრატიული პროცესების
განვითარებას. ამომრჩევლების შეცდომაში შეყვანა განაპირობებს
არაჯანსაღი პოლიტიკური ფონის შექმნას. ამასთან, რაც ყველაზე
უარყოფითად შეიძლება შეფასდეს, ამომრჩეველს არ აქვს
საშუალება მიიღოს სანდო და უტყუარი ინფორმაცია ამა თუ იმ
საარჩევნო სუბიექტის შესახებ, შესაბამისად, იგი აკეთებს არჩევანს
ცრუ ინფორმაციის ბაზაზე შექმნილი განწყობებით. ეს ყოველივე
კი განაპიროებებს მის გაუაზრებელ არჩევანს. საბოლოოდ,
ხელისუფლებაში ჩნდება ის პირები, რომლებმაც შექმნეს
არაჯანსაღი კონკურენციის პირობები და შეცდომაში შეიყვანეს
ამომრჩევლები. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ქვეყნის
განვითარება პირდაპირპროპორციულია არჩევნების შედეგებთან,
მივხვდებით,
რომ
ტროლებისა
და
ბოტების
სისტემა
მნიშვნელოვნად
აფერხებს
დემოკრატიული
პროცესების
განვითარებას.
იმისთვის რომ ამომრჩეველმა შეძლოს ინფორმირებული
არჩევანის გაკეთება, ამისათვის საჭიროა მან:
1. ყურადღება მიაქციოს ინფორმაციის წყაროს,
2. კრიტიკულად გაანალიზოს მიღებული ინფორმაცია,
3. აქტიურად გადაამოწმოს კონკრეტული ინფორმაცია
ოფიციალურ წყაროებში.
და ბოლოს, ტროლებისა და ბოტების გამოყენების
შესაძლებლობები კარგად უნდა იქნეს შესწავლილი, ვინაიდან
თანდათან იზრდება მათი გამოყენების მასშტაბები. ეს
განსაკუთრებით შეეხება საარჩევნო პერიოდს. ზემოაღნიშნული
მოქმედებები შესაძლებლობას მისცემს ამომრჩეველს თავი დაიცვას
168

ხელისუფლება და საზოგადოება №3 (59) 2021
ტროლებისა და ბოტების მავნე ზეგავლენისგან და გააკეთოს
ინფორმირებული არჩევანი; ეს ყოველივე კი შესაძლებლობას
მისცემს ქვეყანას მოახდინოს დემოკრატიული პროცესების
რაციონალური მართვა-განვითარება.
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Tsiala Meladze
The role of trolls and bots in elections
Summary
Trolls spread two types of information during the election campaign: the
first, which consists of substantially false facts, and the second, which
involves more assessments and serves to mobilize certain groups.
The system of trolls looks like this: they involve journalists in the
processing of false information, who create a journalistic product - articles,
news. Some of them are busy writing comments and posts on social
networks and other sites. The marketing team even works to deliver all this
with the right advertising strategy to the target audience.
The action of trolls and bots can be done by Sentiment analysis, which
includes the processes, methods.
However, what can be assessed as the most negative, the voter does not
have the opportunity to receive reliable and unmistakable information about
this or that election subject, therefore, he makes a choice based on false
information. All this leads to his irrational choice. Eventually, individuals
will emerge in power who have created unhealthy competition conditions
and misled voters. If we take into account that the development of the
country is directly proportional to the election results, we will find that the
system of trolls and bots significantly hinders the development of
democratic processes.
Keywords: bot, troll, voter.
Reviewer: Academician
University.
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Меладзе Циала
Роль троллей и ботов на выборах
Резюме
Во время избирательной кампании тролли распространяют два типа
информации: первая, состоящая из существенно ложных фактов, и
вторая, которая включает дополнительные оценки и служит для
мобилизации определенных групп.
Система троллей выглядит так: они привлекают к обработке
ложной информации журналистов, которые создают журналистский
продукт - статьи, новости. Некоторые из них заняты написанием
комментариев и публикаций в социальных сетях и на других сайтах.
Команда маркетологов работает даже над тем, чтобы донести все это
до целевой аудитории с помощью правильной рекламной стратегии.
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Действия троллей и ботов можно выполнять с помощью анализа
настроений, который включает процессы, методы, приемы и подходы.
Однако, что можно оценить как наиболее негативное, избиратель
не имеет возможности получить достоверную и безошибочную
информацию о том или ином избирательном субъекте, поэтому он
делает выбор на основе недостоверной информации. Все это приводит
к его иррациональному выбору. В конце концов, к власти придут
люди, которые создали нездоровые условия конкуренции и вводят
избирателей в заблуждение. Если учесть, что развитие страны прямо
пропорционально результатам выборов, мы обнаружим, что система
троллей и ботов существенно тормозит развитие демократических
процессов.
Ключевые слова: бот, тролль, избиратель.
Рецензент: Академик Арчил Прангишвили, Грузинский технический
университет.
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