
ხელისუფლება და საზოგადოება №3(63) 2022 

 1 

 

 
სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება 

(ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)” 

Scientific magazine 
“AUTHORITY AND SOCIETY 

(History, Theory, Practice)” 

Научный  журнал  “ВЛАСТЬ  И  ОБЩЕСТВО 
(История, Теория, Практика)” 

 

 № 3 (63) 2022   

 
ISSN 1512-374X 

ჟურნალი დაარსებულია 2005  წელს საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის სახელმწიფო მართვის კათედრის მიერ 

 

ღია დიპლომატიის ასოციაციის 

სამეცნიერო ჟურნალი 
 

Scientific  magazine of 
The Open Diplomacy Association 

 
 

Научный журнал  
АССОЦИАЦИИ ОТКРЫТОЙ ДИПЛОМАТИИ 

  

 



ხელისუფლება და საზოგადოება №3(63) 2022 

 2 

UDC 378(479.22)(051.2) 

ხ. 402 
 

 

სარედაქციო კოლეგია: 
შოთა დოღონაძე მთავარი რედაქტორი 

ოთარ ქოჩორაძე მთავარი რედაქტორის მოადგილე 

 ოთარ ბაღათურია პასუხისმგებელი მდივანი 

ნანა ავალიანი, რუდიგერ ანდრესენი, მეუფე აბრაამი 

(გარმელია), ევგენი ბარათაშვილი, გიორგი ბაღათურია, ოთარ 

ბაღათურია, რასა ბელოკაიტე, ანასტასია განიჩი, იური 

გორიცკი, ვახტანგ გურული, ქეთო დავითაია, შოთა დოღონაძე, 

ელუნ დრაკე, ჰარალდ ვერტცი, გენადი იაშვილი, სერჯო 

კამიზი, რიჩარდ მაასი, მიხაილო მედვიდი, როინ მეტრეველი, 

იოშიკა მიცუი, ბადრი ნაკაშიძე, ლიზავეტა ჟახანინა, ბუდი 

ნურანი რუჩჯანა, რამონ პიეტრო-სუარესი, გერტ სურმიულენი, 

ქეთი ქოქრაშვილი, ოთარ ქოჩორაძე, რუსუდან ქუთათელაძე, 

მაია ჩხეიძე, ვიაჩესლავ ძიუნძიუკი, ია ხუბაშვილი. ენდრიუ 

ლენუქს ჰარდინგსი. 

 
ჟურნალი ხელმძღვანელობს თავისუფალი პრესის პრინციპებით. 

გამოქვეყნებული მასალების სიზუსტეზე პასუხისმგებლია  ავტორი.  

გამოქვეყნებული მასალები გამოხატავს მხოლოდ ავტორთა  პოზიციას 

და შესაძლოა არ ემთხვეოდეს რედაქციის შეხედულებებს. 

რედაქციის მისამართი: 

საქართველო, თბილისი, 0175, კოსტავას ქ. 77, VI კორპუსი, 

I სართული, ტელ. 236-45-14, 
77 Kostava st., 0175 Tbilisi, Georgia. 

Tel. [+995 32] 2364514 

e-mail: geoandopendip@yahoo.com 

 გარეკანის გაფორმება: დავით ბაღათურია 

ჟურნალი გამოდის კვარტალში ერთხელ, 4 ნომერი წელიწადში 

ჟურნალის ელექტრონული ვერსია განთავსებულია ვებგვერდზე: 
http://odageorgia.ge/?page=gamocemebi 

ჟურნალის რეფერირებული მასალა განთავსებულია 

საერთაშორისო სამეცნიერო ელექტრონულ ბიბლიოთეკაში: 

http://www.eLIBRARY.ru 
 
 
 

mailto:geoandopendip@yahoo.com
http://odageorgia.ge/?page=gamocemebi
http://www.elibrary.ru/


ხელისუფლება და საზოგადოება №3(63) 2022 

 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЛАВА І НАША СОЛІДАРНІСТЬ УКРАЇНІ! 

 

დიდება და ჩვენი სოლიდარობა უკრაინას! 

 

GLORY AND OUR SOLIDARITY TO UKRAINE! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ხელისუფლება და საზოგადოება №3(63) 2022 

 4 

სარჩევი        

საჯარო მმართველობის პრაქტიკა  

ავთანდილ ტუკვაძე, ვალერიან დოლიძე  

მმართველი ელიტის საკადრო პოლიტიკის ძირითადი 

მიმართულებები----------------------------------------------------------- 

 

 

5 

შოთა კუბლაშვილი 

მემარჯვენე რადიკალიზმი------------------------------------------------ 
  

 

17 

გიორგი მთიულიშვილი 

ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის არსი და როლი------------ 

 

28 

თინათინ იაშვილი, ზაზა ჭიპაშვილი 

ადგილობრივი თვითმმართველობების ორგანოებში 

დასაქმებულთა მოტივაციის ძირითადი ნორმატიული აქტები----- 
 

 

 

34 

ეკონომიკა  

ანა ცაცანაშვილი 

იშვიათი ტექნოლოგიების ქართული ტრადიციები - სამი 

ევრაზიული სტრატეგიის კონტექსტში--------------------------------- 
 

 

 

41 

ირაკლი ჩუბინიძე 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფლის მეურნეობის 

სტრატეგიული განვითარების მოდელი--------------------------------- 
 

 

 

54 

დავით ყოლბაია 

ეკონომიკური ტრანსფორმაციის დიალოგის კონცეფცია და 

ჰიბრიდული დიპლომატია აფხაზეთის კონფლიქტში---------------- 
 

 

 

61 

სამართალი  

მარიამ ჯიბლაძე 

ელექტრონული მართლმსაჯულების საერთაშორისო 

გამოცდილება და საქართველო------------------------------------------ 
 

 

 

72 

საზოგადოება  

თეონა თაბაგარი 

CSR-ის კომუნიკაციის აღქმა საზოგადოების განწყობების 

კონტექსტში------------------------------------------------------------------ 
 

 

 

86 

ანა ხონელიძე  

კრიზისული კომუნიკაციის როლი ბიზნეს ორგანიზაციებში პოსტ 

პანდემიურ პერიოდში - სოციალური ქსელების კონტექსტში-------- 
 

 

 

93 

პრაქტიკა  

ელდარ პირმისაშვილი 

სტრატეგიული კომუნიკაციებისა და რეპუტაციის 

როლისაქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესში--------- 
 

 

 

102 



ხელისუფლება და საზოგადოება №3(63) 2022 

 5 

საჯარო მმართველობის  

პრაქტიკა 
ავთანდილ ტუკვაძე, ვალერიან დოლიძე  

მმართველი ელიტის საკადრო პოლიტიკის ძირითადი 

მიმართულებები 

 

ნაშრომში, თვისებრივი მეთოდის გამოყენებით, 
გაანალიზებულია პოსტსაბჭოთა ელიტების შერჩევის პროცესი 
საქართველოში. გამოყოფილია ელიტების შერჩევის ორი სიტემა: 
ანტრეპრენერური და გილდიური.პოლიტიკური ელიტის 
კომპეტენციაში შედის საკადრო პოლიტიკის მართვა, რაც 
გულისხმობს ელიტის განახლების პროცესის 
ინსტიტუციონალიზაციას. ხელისუფლება უნდა ქმნიდეს ე. წ. პრე–
ელიტურ და ექს–ელიტურ ზონებს და აკონტროლრბდეს მათ, 
რადგანაც ბევრი პრეცედენტი არსებობს, როცა   ხელისუფლებიდან 
განდევნილ ადამიანებს შეუქმნიათ მძლავრი კონტრელიტა და  
ქვეყანა სამოქალაქო დაპირისპირებაში გადაუყვანიათ.  
საქართველოს სინამდვილეში არ ფუნქციონირებს ელიტების 
შერჩევის ინსტიტუციონალური სისტემა. ამიტომ საქართველოს 
ხელისუფლების მნიშვნელოვანი ამოცანაა ელიტების შერჩევის 
თანამედროვე ტექნოლოგიების შემუშავება და  პრაქტიკაში 
დანერგვა, რომლის გარეშეც ხარისხიანი და ეფექტური ელიტების 
ჩამოყალიბება შეუძლებელია.  

 
საკვანძო სიტყვები: ელიტა,პრე-ელიტური, ექს-ელიტური, 

რეკრუტირება, გილდიური, ანტრეპრინიული 
 

პოლიტიკური ელიტა საზოგადოებრივი განვითარების 

ნებისმიერ ეტაპზე გადამწყვეტ როლს თამაშობს და მასზე 

ბევრადაა დამოკიდებული პოლიტიკური სისტემის 

დემოკრატიზაცია–მოდერნიზაციის პროცესის წარმატებები: უფრო 

მეტიც, ელიტიზმის კლასიკოსებმა  მარქსიზმის საპირისპიროდ 

დაასაბუთეს, რომ ისტორიის მამოძრავებელი ძალა ელიტების 

მონაცვლეობა–ცირკულაციის (ვილფრედო პარეტო) პროცესია და 

არა კლასთა ბრძოლა (მარქსი). 



ხელისუფლება და საზოგადოება №3(63) 2022 

 6 

აქედან გამომდინარე, რაციონალურად გათვლილ საკადრო 

პოლიტიკაზე ბევრადაა დამოკიდებული ელიტების განახლება და 

ცირკულაციის პროცესის რეგულირება და საბოლოო ჯამში 

წარმატებული, ხარისხიანი და ეფექტური ელიტების 

ჩამოყალიბება; 

ელიტების შერჩევის პრინციპებმა პასუხი უნდა გასცეს 

კითხვებს კონკრეტულ საზოგადოებასა და პოლიტიკურ სისტემას 

როგორი კვალიფიკაციის კადრები ჭირდება, რომელ 

თანამდებობებს შეესაბამება კონკრეტული კვალიფიკაცია, როგორ 

უნდა შეირჩეს კადრები, რა არის საჭირო, რომ კანდიდატებმა 

წარმატებით მოახერხონ დაწინაურება, რა მექანიზმებია საჭირო 

შედარებით „ღია ელიტების“ ფორმირებისთვის. 

მმართველი ელიტის საკადრო პოლიტიკა მოიცავს არა მარტო 

ელიტების რეკრუტირების კრიტერიუმებს (ელიტაში შესვლის 

პროცესს ინკორპორაციას),   არამედ აგრეთვე, ელიტების 

ჰორიზონტალურ გადაადგილებას (როტაციას) და ელიტების 

დატოვების, გარიყვის პროცესს (ეკსორპორაციას). პოლიტიკური 

ელიტის კომპეტენციაში შედის საკადრო პოლიტიკის მართვა, 

რომელიც გულისხმობს შესაბამისი კვლიფიკაციისა და უნარების 

ადამიანების ხელისუფლებაში ყოფნას და ელიტის განახლების 

პროცესის ინსტიტუციონალიზაციას; ამ მიზნით მმართველი ძალა 

უნდა ქმნიდეს ე. წ. „პრე–ელიტურ’ და „ექს–ელიტურ“ ზონებს; 

პირველის ამოცანაა ელიტების განახლების სოციალური ბაზის 

შექმნა, ხოლო მეორე (ექს–ელიტური ზონა) მიზნად ისახავს 

ელიტიდან განდევნილი კადრების „დამშვიდებას“; მმართველი 

ელიტა უნდა აკონტროლებდეს ორივე ზონას, რადგანაც არაერთი 

პრეცედენტია ცნობილი, თუნდაც საქართველოს პოლიტიკური 

ცხოვრებიდან, როდესაც ხელისუფლებიდან განდევნილმა 

ადამიანებმა შექმნეს მძლავრი კონტრელიტა და ძალადობრივი 

ქმედებებით ქვეყანა სამოქალაქო დაპირისპირებასა და 

კონფლიქტებში ჩაითრიეს. 

ძირითადათ ელიტების რეკრუტირების (დაქირავების, 

შერჩევის) გილდიის და ანტრეპრენერური სისტემები 

ფუნქციონირებენ თანამედროვე დემოკრატიებში; სუფთა სახით 

ისინი იშვიათად გამოიყენებიან; გილდიის სისტემა ძირითადათ 

გამოიყენებოდა ადმინისტრაციული სოციალიზმის ქვეყნებში, 

თუმცა მისი ელემენტები ფართოაა გავრცელებული დასავლეთში, 
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განსაკუთრებით ეკონომიკაში და სახელმწიფო–ადმინისტრაციულ 

სფეროში მენეჯერების უმაღლესი და საშუალო რგოლებში, ასევე 

აპრობირებულია მკაცრ დისციპლინაზე დამყარებულ 

ცენტრალიზებულ პარტიებში (ლეიბორისტები და 

კონსერვატორები ბრიტანეთში და სხვა),  რიგ საერთაშორისო 

ორგანიზაციებში (მაგ; გაეროს სამდივნო);  საბჭოთა პერიოდში 

გილდიური შერჩევის ერთერთი ყველაზე გავრცელებული ფორმა 

ნომენკლატურული რეკრუტირების სისტემა გამოიყენებოდა 

პოლიტიკური ელიტის ფორმირების პროცესში;  

რეკრუტირების გილდიური სისტემის არსებითი 

მახასიათებლებია: დახურულობა, ხელისუფლებრივი იერარქიის 

საფეხურებზე ამაღლება  თანდათანობით, რომელიც დროშია 

გაწელილი და ითვალისწინებს მრავალი კრიტერიუმების 

დაკმაყოფილებას: კადრების შერჩევის პროცესის 

ინსტიტუციონალიზაციის მაღალი ხარისხი–თანამდებობების 

დასაკავებლად ფორმალური მოთხოვნები შეიძლება იყოს 

პარტიულობა, ასაკი, განათლება, ხელმძღვანელობის დადებითი 

დახასიათება–რეკომენდაცია;  სელექტორატის ვიწრო ჯგუფი, 

რომელსაც ირჩევს ზემდგომი ორგანოების ხელმძღვანელები, 

გამორიცხულია კონკურენცია. გილდიის სისტემის დადებითი 

მხარეებია: მოუმზადებელი კადრი ვერ მოხდება მაღალ 

თანამდებობაზე, გადაწყვეტილებების მიღების დროს 

კონფლიქტის ალბათობის სიმცირე, კონნსენსუსის მაღალი 

ხარისხი, მემკვიდრეობის დაცვა პოლიტიკაში, პოლიტიკის 

წინასწარ პროგნოზირების შესაძლებლობა; ამავე დროს გილდიის 

სისტემა იხრება ბიუროკრატიზაციისკენ, რუტინისკენ, 

კონსერვატიზისკენ, ფორმალური მოთხოვნებისკენ, კონკურენციის 

გამორიცხვას გილდიის სისტემაში მივყავართ ელიტების 

პრივილეგირებულ კასტად ფორმირებისკენ და მმართველი ძალა 

თანდათანობით კარგავს კავშირს საზოგადოების ფართო ფენებთან 

და ქვეყანაში მყარდება ელიტური მმართველობა. 

  ანტრეპრენერული რეკრუტირების სისტემით 

განვითარებულ დემოკრატიებში კომპლექტდება უპირატესად 

პოლიტიკური ელიტები, რომლებიც ქვეყნისათვის მნიშვნელოვან 

პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ღებულობენ; აქ შერჩევის 

კრიტერიუმები სხვადასხვაა და რაც მთავარია შეიძლება 

გამოტოვებული იყოს ბიუროკრატიული საფეხურები და 
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რუტინული პროცედურები; ანტრეპრენერული რეკრუტირების 

სისტემის მახასიათებლებია: ღიაობა, თავისუფალი კონკურენცია, 

რომლისთვისაც შემუშავებულია სპეციალური მექანიზმები, 

რომლებიც უზრუნველყოფენ ნებისმიერი ჯგუფისთვის თანაბარ 

შესაძლებლობას დაიკავოს თავისუფალი, სამართლიანი 

არჩევნების პირობებში ლიდერული პოზიცია, ფორმალური 

მოთხოვნების და ინსტიტუციური ფილტრების რაოდენობა 

მინიმუმამდეა დაყვანილი, უპირატესობა ენიჭება 

ინდივიდუალურ თვისებებს, პროფესიონალიზმს, ქარიზმას–

სამოქმედო პროგრამის ირგვლივ მობილიზაციის უნარს, ახალ 

იდეებს; მთლიანობაში აღებული ანტრეპრენერური სისტემა 

უპირატესობას გამოჩენილ ადამიანებს ანიჭებს და ფართოდ 

უხსნის კარს ახალგაზრდა, არაორდინალური აზროვნების მქონე 

ადამიანებს; თუმცა, დიდია რისკი ხელისუფლებაში მოხდეს 

პიროვნება, რომელსაც არ აქვს მმართველობითი უნარ–ჩვევები და 

უპირატესობას ანიჭებს გარეგან ეფექტს: მხოლოდ 

ანტრეპრენერული რეკრუტირების პირობებში გახდა შესაძლებელი 

რ. რეიგანის უმაღლეს სახელმწიფო პოსტზე არჩევა–წერს 

ამერიკელი პოლიტოლოგი ბ. როკმენი (Ашин Г.К Охотскиий Е.В.  

1999) , მაგრამ ეს პრეცედენტი გადაფარა დ. ტრამპის 

გაპრეზიდენტების მაგალითმა: დ. ტრამპს გუბერნატორობის 

ეტაპიც არ გაუვლია რეიგანისაგან განსხვავებით; აღნიშნული დიდ 

პრობლემას არ წარმოადგენს განვითარებულ დემოკრატიებში, 

სადაც ძლიერია დემოკრატიის ინსტიტუტები, ხოლო ნამდვილ 

კატასტროფად იქცევა მაგალითად პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში–

განვითარებად სახელმწიფოებში, სადაც სუსტია სამოქალაქო 

საზოგადოება და ფაქტობრივად არ არსებობს ინსტიტუციური 

მმართველობა და კვლავ ჭარბობს ქვეშევრდომული, მოჩილებითი 

პოლიტიკური კულტურის ელემენტები; ამიტომ, გასაკვირი არ 

არის, რომ დემოკრატიებში რეფორმატორები პარტიის ლიდერის 

შერჩევის მეთოდს განიხილავენ, როგორც პარტიული 

ორგანიზაციის დემოკრატიზაციის მცდელობად (Edited by Jean-

Benoit Pilet and William P. Cross  First published 2014). 

საქართველოს სინამდვილეში არ არსებობს ელიტების შერჩევის 

ინსტიტუციონალური მექანიზმები, ელიტების შერჩევის 

ნომენკლატურული სისტემა, რომელიც დემოკრატიისათვის 

მიუღებელ კრიტერიუმებს ემყარებოდა აღარ არსებობს, ხოლო 
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ახალი ჯერ–ჯერობით არაა შექმნილი: გაურკვეველია კანდიდატმა 

რომელი მოთხოვნები, კრიტერიუმები უნდა დააკმაყოფილოს, არ 

არსებობს ისეთი განათლება, ცოდნა და უნარები, რომელსაც 

მიიღებს პიროვნება და გარანტირებული ექნება ბიუროკრატიულ 

ელიტაში საქმიანობა და დარწმუნებული იქნება ინკორპორაციაში; 

ელიტების შერჩევის კრიტერიუმები განსხვავებული იყო ზ. 

გამსახურდიას, ე. შევარდნაძის, მ. სააკაშვილის და ბ. ივანიშვილის 

მმართველობის პერიოდებში; გამსახურდიას ხელისუფლება 

კადრებს არჩევდა ეროვნული მოძრაობის დისიდენტური 

მიმართულებიდან, მთავარი იყო ერთგულება, ეროვნულ 

მოძრაობაში შეტანილი წვლილი, რადიკალური რიტორიკა, 

შემაფერხებელი გარემოება ხშირ შემთხვევაში შეიძლება 

ყოფილიყო კომუნისტური წარსული, შევარდნაძე უპირატესობას 

ანიჭებდა კომუნისტურ მემკვიდრეობას, ნომენკლატურულ 

წარსულს, კადრების შერჩევისას ითვალისწინებდა უშიშროების 

სამსახურის მონაცემებს (რაოდენ პარადოქსულადაც არ უნდა 

ჟღერდეს ელიტის შიგნით საურთიერთობო ენა ე. შევარდნაძის 

ნეონომენკლატურული ელიტის მმართველობის პერიოდში 

ბევრად უფრო დემოკრატიული იყო, ვიდრე სხვა 

ხელისუფლებების დროს ამას; ადასტურებენ პ. მამრაძესთან, ა. 

ასათიანთან, გ. ლობჟანიძესთან ჩატარებული ჩაღრმავებული 

ინტერვიუები); მ.სააკაშვილმა აქცენტი აიღო ახალგაზრდულ 

ასაკზე, დასავლურ განათლებაზე, ნაციონალური პარტიის 

წევრობაზე, ერთგულებაზე, პოლიტიკური მემკვიდრეობის 

უარყოფაზე, ბ.ივანიშვილის ხელისუფლებამ გარკვეული 

კომპრომისი გამონახა თაობებს შორის და მის ხელისუფლებაში 

თავდაპირველად ერთმანეთის გვერდით აღმოჩნდნენ სხვადასხვა 

თაობის, იდეოლოგიის და წარსულის ადამიანები, თუმცა ბოლო 

წლებში აქცენტი ახალგაზრდობაზე იქნა გადატანილი;  სამივე 

ხელისუფლების დროს საკადრო პოლიტიკაში საერთო  ის არის, 

რომ იშვიათი გამონაკლისების გარდა პროფესიონალიზი, 

მმართველობითი უნარ–ჩვევები კვლავ დეკლალირების დონეზე 

დარჩა, ხოლო სინამდვილეში კვლავ ლიდერთან ახლობლობა, 

ერთგულება, ნათესაურ–ოჯახური კავშირები და სხვა ფაქტორები 

თამაშობენ გადამწყვეტ როლს კადრების შერჩევის პროცესში და 

მეორე ხარსიხოვანია თუ რამდენად შეეფერება პიროვნება 

დაკავებულ თანამდებობას; ე.შევარდნაძის, მ.სააკაშვილის, 
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ბ.ივანიშვილის ელიტებს აერთიანებს ხელისუფლების 

შენარჩუნების ხერხების მრავალფეროვნება: წარუმატებლობები 

ქვეყნის სოციალურ–პოლიტიკური მოდერნიზაციის პროცესში 

განვითარებულ დემოკრატიებში ხელისუფლების ცვლილების 

აუცილებელი პირობაა, ხოლო ქართულ სინამდვილეში 

გარდამავალი პერიოდის ელიტები დაეუფლნენ ძალაუფლების 

შენარჩუნების ხელოვნებას, რაც ზედმეტ–ნაკლებად ახასაიათებდა 

თვითეულ მათგანს;  გარდამავალი პერიოდის ელიტების 

საქართველოში თავს თვითკმარ პოლიტიკურ ძალად აცხადებდნენ 

და განსაკუთრებით ეს ტენდენცია გამოიკვეთა ნაციონალების 

მმართველობის დროს; თვით აშშ–ი არის შემთხვევები, როცა 

რესპუბლიკელი პრეზიდენტი საკვანძო თანამდებობაზე ნიშნავს 

დემოკრატიული პარტიის წევრს ან პირიქით: აშშ–ი ახალი 

ადმინისტრაცია ბიუროკრატიის საახლოებით 4%–ს ცვლის; 

საქართველოში პირიქით ხდება: ხელისუფლების ცვლა  

განაპირობებს პოლიტიკური ელიტის შემადგენლობის მთლიან 

განახლებას, რაც მნიშვნელოვნად აფერხებს პროფესიონალურ 

კადრებად მათ ჩამოყალიბებას.  

ამიტომ, საქართველოს ხელისუფლების მნიშვნელოვანი 

ამოცანა არის ელიტური ინჟინერიის მექანიზმების შემუშავება, 

პრაქტიკაში დანერგვა, საკადრო პოლიტიკის მეცნიერულ 

პრინციპებზე დაფუძნება, რომლის გარეშეც წარმატებები 

პოლიტიკური სისტემის მოდერნიზაციის პროცესში 

გამორიცხულია. 

პოლიტიკური ელიტის კომპეტენციაშია საკადრო პროცესის 

მართვა, რომელიც მიზნად ისახავს ელიტის ზოგიერთი წევრის 

ხელისუფლებაში ხანგრძლივად ყოფნას, თანამდებობებზე 

გადაადგილებას: სპეციალიზებული პერსონალის სერვისები 

ასრულებენ მხოლოდ მითითებებს კადრების  დაქირავების, 

როტაციის ან გადადგომის პროცესში, მაგრამ საკადრო პოლიტიკის 

„თამაშის წესებს“ ადგენს მმართველი  ძალა; ელიტური მობილობა 

დაკავშირებულია ახლო ელიტარული ზონების არსებობასთან, 

რომლებსაც ქმნის და აკონტროლებს სახელმწიფო.; ასევე, 

ხელისუფლება დაინტერესებული უნდა იყოს  მმართველი 

ელიტიდან განდევნილი, განაწყენებული ადამიანების 

საქმიანობით. პოლიტიკური ელიტა ახორციელებს ორივე ზონაზე 

კონტროლს, რაც სისტემის სტაბილურობას განაპირობებს და 
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ელიტების მონაცვლეობა არ იწვევს უმართვად, ქაოსურ, 

კონფლიქტურ პროცესებს.  

მმართველი ელიტიდან გარიყული კადრები ხშირად ქმნიან 

მძლავრ ოპოზიციურ ძალას, მათ სააშკარაოზე გამოაქვთ 

სახელისუფლებო ელიტის შიდა სამზარეულო, დაფარული 

ინფორმაციები, რომლებიც დამაჯერებელია საზოგადოების დიდი 

ნაწილისთვის, რაც საფრთხეს უქმნიან რეჟიმის სტაბილურობას 

(მაგ; ოქრუაშვილის გადადგომა, ასევე, გამსახურდიას 

ხელისუფლების შიგნით განხეთქილება და სხვა), თუმცა 

შესაძლებელია ამ საფრთხის აცილება თუ ამ პროცესს 

დელიკატურად მიუდგება მმართველი ძალა: ამ მიზნით იქმნება 

ელიტური ზონები, რათა მინიმუმამდე დაიყვანოს 

განაწყენებულთა მუდმივად მზარდი ჯგუფის საფრთხე. ელიტის 

დაღმავალი მობილურობა აღჭურვილია იმდენი საპატიო 

რიტუალით, რომ შეიძლება დაივიწყოს  ძალაუფლების დაკარგვის 

სიმწარე– იქმნება  სპეციალურად ამ მიზნით ორგანიზაციები, 

რომლებიც უზრუნველყოფენ ელიტის ყოფილ წევრების საპატიო, 

სასიამოვნო და მაღალ ანაზღაურებად სამუშაოს ძალაუფლებასთან 

ახლოს. ამრიგად, ორი პრობლემა მოგვარებულია ერთდროულად: 

„პენსიონერები“ თავს შეურაცხყოფილად არ გრძნობენ და ელიტა 

მათ საქმიანობას აკონტროლებს. 

მმართველი ელიტის საკადრო პოლიტიკის პრინციპები 

განსაზღვრავენ ქვეყანაში ფუნქციონარებადი პოლიტიკური 

ელიტის დემოკრატიულობას: რამდენად ღიაა და გამჭვირვალეა 

ელიტის საქმიანობა. შედარებით „ღია ელიტები“ შეესაბამება 

დემოკრატიულ  პოლიტიკურ სისტემებს, სადაც ძლიერია 

სამოქალაქო საზოგადოება და დემოკრატიის ინსტიტუტები, ხოლო 

შედარებით „დახურული ელიტები“ დამახასიათებელია 

ავტორიტარული რეჟიმებისათვის, რომელშიც სოციალური 

მობილობა დაბალია ან საერთოდ გამორიცხულია; ბუნებაში არ 

არსებობენ და ისტორიაშიც უცნობია აბსოლუტურად ღია ან 

დახურული ელიტები (ამ მოდელს უახლოვდება ინდური 

კასტური სისტემა, დახურული ელიტის კლასიკური მაგალითი 

შეიძლება იყოს საბჭოთა სისტემა, სადაც ძალაუფლება 

კონცენტრირებული იყო „კოლექტიურ სხეულში“–

პოლიტბიუროში, რომლის შემადგენლობა სხვადასხვა დროს 25–30 
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წევრს მოიცავდა). ამიტომ, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ვიხმაროთ 

ცნება შედარებითი ღია და დახურულ ელიტებთან მიმართებაში. 

  ჩვენ ვამბობთ "ღია ელიტას", წერს ჰ.ლასუელი,  როდესაც 

პოლიტიკური ორგანოების ყველა ან ბევრი წევრია ჩართული 

გადაწყვეტილებების მიღებაში, მეორე მხრივ, „დახურულია 

ელიტა“, რომლიც  მოიცავს მხოლოდ ადამიანთა ვიწრო წრეს. ამ 

გაგებით, განსხვავება ღია და დახურულ ელიტას შორის არის 

მხოლოდ ზომა: დიდი ელიტა, რომელიც წარმოადგენს 

პოლიტიკური კლასის მნიშვნელოვან პროცენტს, იძლევა მიზეზს 

ვისაუბროთ მის „ღიაობაზე“, მცირე კი „დახურულობაზე“. აქ 

საუბარია ძალაუფლების კონცენტრაციის ხარისხზე,  თუ 

სტრატეგიული გადაწყვეტილების მიმღებთა ჯგუფი 

ძალაუფლების პირამიდის მწვერვალზე კონცენტრირებული 

რამოდენიმე ადამიანის ხელში–საქმე გვაქვს დახურულ 

ელიტასთან. (Lasswell H.D., Lerner D., Rothwell C.E. Ibid. 1971) 

ელიტების დახურულობა და გახსნილობის ინტერპრეტაცია 

შესაძლებელია ელიტების რეკრუტირების თავისებურებებიდან 

გამომდინარე: როდესაც შერჩევა ხდება მხოლოდ ერთი 

სოციალური ფენიდან, ამ შემთხვევაში ელიტები დახურული 

ტიპისაა, მაგრამ როცა რეკრუტირების სოციალური ბაზა ფართოა 

და მოიცავს განსხვავებულ ჯგუფების დიდი სპექტრს, მაშინ 

ელიტა ღიაა; „ღია ელიტები“ ყალიბდება პოლიტიკური 

სისტემების შეცვლის შემდეგ, რევოლუციების ეპოქაში, როდესაც 

ძველი ელიტა ადგილს უთმობს ახალ წევრებს და ელიტების 

ფრაგმეტაციის  პროცესი უაღრესად მტკივნეულ ხასიათს ატარებს; 

ელიტების შევსების პროცესი ახალი კადრებით რეჟიმის 

ცვლილების საწყის ეტაპზე ინტენსიურად მიმდინარეობს: 

იმდენად ღიაა ელიტა მობილობისთვის, რომ ქვეყანაში 

არასტაბილური პოლიტიკური მოვლენების განვითარების 

პერსპექტივა დიდია, ამიტომ, მმართველი ძალა მოტივირებულია, 

რაც შეიძლება სწრაფდ დახუროს მობილობისთვის კარი, 

წინააღმდეგ შემთხვევაში ძალაუფლების შენარჩუნება 

გაუჭირდება; თუ ქართულ სინამდვილეს მივმართავთ შედარებით 

„ღია ელიტას“ შეესაბამებოდა ზვიად გამსახურდიას გარშემო 

გაერთიანებული პოლიტიკური ძალა, როცა ეროვნული 

მობილობის ლიფტს ხელისუფლებაში ამოყვა ბევრი ე. წ. 

„მედროვე–დემოკრატები გარემოებების“ (ხაზი ჩვენია) მიხედვით: 
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გამსახურდიამ ვერ მოასწრო სტაბილურობის შენარჩუნება და ამის 

მიზეზი სხვა გარემოებებთან ერთად რეკრუტირებისთვის 

ზედმეტად „ღია ელიტის“ არსებობა იყო და შედეგმაც არ 

დააყოვნა–იარაღით, გვარდიის, მხედრიონის, კრიმინალების 

მონაწილეობითა და გარეშე ძალების აქტიური მხარდაჭერით 

განხორციელდა სახელმწიფო გადატრიალება და დამხობილი იქნა 

ხალხის მიერ არჩეული კანონიერი ხელისუფლება. (ა. ტუკვაძე 

1998), „დახურული ელიტების“ დროს მისი განახლება–

ცირკულაციის პროცესი შეჩერებულია, რაც ერთი მხრივ ხელს 

უწყობს უძრაობისა და სტაგნაციის პროცესს, მეორე მხრივ, 

ყალიბდება ძლიერი კონტრელიტა, რომელთა ინტელექტუალური 

პოტენციალი ბევრად აღემატება სახელისუფლებო ელიტების 

მომზადებას. ამის მაგალითია „გერონტოკრატიის“ პერიოდი 

საბჭოთა კავშირში და  დისიდენტური კონტრელიტა.  

საკადრო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი კომპონენტია განათლება; 

ელიტების ეფექტურობა, ხარისხი პირდაპირ კავშირშია 

კონკრეტულ ქვეყანაში განათლების ხარისხთან, რადგანაც 

ფაქტობრივად შეუძლებელია სხვა სახელმწიფოების პრესტიჟულ 

სასწავლებლების კურსდამთავრებულებით ხელისუფლების 

დაკომპლექტება, ასევე, გარკვეული სიძნელეებს ქმნის 

საზღვარგარეთ მიღებული ცოდნის რეალიზაციაში კონკრეტული 

ქვეყნის საზოგადოებრივი განვითარების თავისებურებები. 

შეიძლება ითქვას, რომ ქვეყანა , რომელიც ინფორმაციის 

საუკუნეში ბარიერებს უქმნის ტალანტებს და გზას არ უხსნის 

ახალგაზრდებს სრულფასოვანი განათლების მისაღებად, 

განწირულია სიღარიბისათვის და მხოლოდ მდიდარი ბუნებრივი  

რესურსებით ვერ გაუმკლავდება გლობალურ გამოწვევებს; დღეს 

გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება არასტანდარტულ და 

ანალიტიკური აზროვნების უნარს, ამიტომაა, განვითარებულ 

ქვეყნებში ტრანსნაციონალური კომპანიებს მხრიდან ნამდვილი 

ნადირობაა გამოცხადებული სკოლებიდან ნიჭიერი და უნარიანი 

თაობის მისაზიდად; ელიტური განათლების ქსელის 

გაძლიერებაზე ზრუნავს სახელმწიფო, სხვადასხვა საქველმოქმედო 

ორგანიზაციები, მდიდარი ადამიანები და ა. შ.  ბრიტანეთის, აშშ–

ის და სხვა ქვეყნების ცნობილ პოლიტიკოსების, ეკონომისტების, 

კულტურის მოღვაწეების დიდ ნაწილს განათლება მიღებული 

აქვთ პრესტიჟულ ელიტურ სასწავლებლებში. 
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საქართველოში განათლების რეფორმირება ითვალისწინებს 

სკოლების ავტონომიის ზრდას (სამეურვეო საბჭოების ქმედ–

უნარიანობის ამაღლებას და სხვა), დაფინანსების გაზრდას, მაგრამ 

საშუალო საგანმანათლებლო სისტების გვერდით მეტი 

ხელშეწყობაა საჭირო კერძო სკოლებისთვის; საჭიროა 

ეგალიტარული განათლების სტერეოტიპების აღმოფხვრა და იმის 

გაცნობიერება, რომ ადამიანი იბადება განსხვავებული უნარითა და 

შესაძლებლობებით, ნიჭს ჭირდება  შემდგომი განვითარება, 

სრულყოფა და მიმართულების მიცემა; ასეთ ადამიანებზე 

ბევრადაა დამოკიდებული პროგრესი საზოგადოებრივი 

ცხოვრების ყველა სფეროში და საბოლოოდ ქვეყნის მომავალი; 

საქართველოში ფუნქციონირებს 120–მდე კერძო სკოლა, სადაც 

განსხვავებულია განათლების ხარისხი და სწავლის გადასახადი; 

საჭიროა ამ მიმართულებით, თუნდაც სახელმწიფოს მწირი 

ბიუჯეტის პირობებში მეტი ძალისხმევა არა მარტო მთავრობის 

მხრიდან, არამედ მსხვილი კომპანიების, საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციების, საქველმოქმედო ფონდებისგან; სოციალურად 

მძიმე მდგომარეობის ოჯახებშიც იბადებიან ტალანტები და 

მატერიალური მდგომარეობა არ უნდა გახდეს შემაფერხებელი 

ფაქტორი მიიღოს ელიტური განათლება ასეთმა მოზარდმა. 

ამრიგად, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ქართულ სიამდვილეში, 

სოციალურ–ეკონომიკური გარდაქმნების სფეროში 

წარუმატებლობები, დემოკრატიზაციის გზაზე მნიშვნელოვანი 

შეფერხებები, უმუშევრობის მაღალი დონე და სიღარიბე, 

უპირველეს ყოვლისა განპირობებულია სახელისუფლებო და 

ოპოზიციური ელიტების მმართველობითი უნარ–ჩვევებისა და 

პროფესიონალიზმის დაბალი დონით; გარდამავალი პერიოდის 

არცერთ ხელისუფლებას არ უფიქრია ელიტების განახლება–

ცირკულაციის პროცესის დროს შეემუშავებინა ობიექტური 

კრიტერიუმები, რომლებიც უზრუნველყოფდა ანალიტიკური 

აზროვნებისა და უნარიანი კადრების ხელისუფლებაში მოყვანას, 

რომლებსაც ექნებოდათ საკუთარი კონცეფცია და პოლიტიკური 

მოდერნიზაციის  გრძელვადიანი პროგრამა:  არ არსებობს ზ. 

ნოღაიდელის, ზ. ჟვანიას, ე. შევარდნაძის, მ. სააკაშვილის, ბ. 

ივანიშვილის, ი. ღარიბაშვილის ან სხვა რომელიმე პიროვნების 

ეკონომიკური განვითარების ხევა–კონცეფცია, თუ როგორ 

შეიძლება ამ ქვეყნის ეკონომიკური სიდუხჭირიდან ამოყვანა, 
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პოლიტიკური სისტემის მოდერნიზაცია და დემოკრატიული 

ინსტიტუტების განმტკიცება, გვესმის მხოლოდ ერთმანეთის 

გადაბრალების და ლანძღვის რიტორიკა; მიგვაჩნია, მდგომარეობას 

გრძელვადიან პერსპექტივაში მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს 

პოლიტიკური ელიტების შერჩევის მექანიზმების ჩამოყალიბება, 

ქართულ რეალობასთან მისადაგებული რეკრუტირების 

თანამედროვე სისტემის ტექნოლოგიების  დანერგვა, რომელიც 

განსაზღვრავს თუ რა მოთხოვნები უნდა დააკმაყოფილოს 

პოლიტიკური, ეკონომიკური, კულტურის, განათლების სფეროში 

გადაწყვეტილებების მიმღებმა პიროვნებებმა. 
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Avtandil Tukvadze, Valerian Dolidze 

The main directions of the personal policy of the governing elite 
 

Summary 
 

Using the qualitative method the article examine the selection process of 

post-Soviet elites in Georgia. Also the guild and entrepreneur systems of 

selection of elites are analyzed.  The competence of the political elite 

includes the management of personal policy, which implies ensuring the    

presence of persons of appropriate   qualifications and abilities in the 

government and the institutionalization of the elite renewal process. For 

these purposes, state should create pre-elite and post-elite zones. The task of 

the former is the creation of social base for the renewal of elite, ex-elite one 

aims to "calm down" the cadres withdrawn from the elites. The ruling elite 

must control both zones, since there are many cases when the people 

expelled from elite ranks punch country into deep conflicts and civil war. 
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Common features of the Georgian elites of the transition period is self-

sufficiency (party membership, clan-kinship ties, loyalty play decisive role 

in the incorporation), recruitment of new members   only from their 

adherents according to the will of their leaders and underestimation of 

professionalism and managerial abilities. It follows from the above that a 

significant task of the Georgian authorities is the development of relevant 

technology and its implementation, without which it is impossible to form 

high-quality and effective elites.   
 

Keyworda: elite, post-elite, pre-elite, guild ,entrepreneur, recruitment. 
 

Reviewer: Professor Guram Abesadze, Sukhumi State University. 

 

Автандил Туквадзе, Валериан Долидзе,  

Основные направления кадровой политики правящей элиты 
 

Резюме 
 

В статье с помощью качественного метода анализируется 

процесс отбора постсоветских элит в Грузии. Также проанализированы 

две ситемы селекции элит: гильдийская и антрепренерская.   В 

компетенцию политической элиты входит управление кадровой 

политикой, что предполагает институционализацию процесса 

обновления элиты.   Правительству следует создать пред--элитные и 

эхс-элитные зоны. Правящая элита должна контролировать обе сферы, 

поскольку есть много прецедентов, когда люди, изгнанные из власти, 

формировали мощную контрэлиту и свергали страну в междоусобицы. 

Институциональная система отбора элит в Грузии фактически не 

функционирует. Поэтому важной задачей правительства Грузии 

является разработка и внедрение в практику современных технологий 

отбора элит, без которых невозможно формирование качественных и 

эффективных элит. 
 

Ключевые слова: элита, рекрутирование, гильдийская, 

антрепренерская, пред-элита, эхс-элита.  
 

Рецензент: Профессор Гурам Абесадзе, Сухумский государственный 

университет. 
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შოთა კუბლაშვილი 

მემარჯვენე რადიკალიზმი 
 

გლობალიზაციის და ტექნოლოგიური პროცესების შეუქცევად 
მიმდინაროებასთან ერთად იზრდება საინფორმაციო სივრცეები, 
თუ XIX საუკუნეში საზოგადოებისათვის სიახლეების, 
ინფორმაციისა თუ ნებისმიერი მონაცემის მისაწოდებლად 
გამოიყენებოდა საგაზეთო გამოცემები და რადიო, XXI საუკუნეში 
რადიკალურად განსხვავებული მოცემულობის წინაშე ვდგავართ. 
მიუხედავად იმისა, რომ ტექნოლოგიური წინსვლის ეპოქაში 
დაინტერესებული პირისათვის მარტივია გადაამოწმოს ესა თუ ის 
ინფორმაცია, სოციალური მედიისა თუ სხვა საშუალებების 
გამოყენებით, მაინც ხდება დამახინჯებული და არასწორი 
ინფორმაციის მასობრივი ხელმისაწვდომობა. ეს ფაქტები კი 
პირდაპირ ხელშემშლელია მთელი რიგი ცნებებისა თუ 
განმარტებების მნიშვნელობების საზოგადოების მიერ სწორად 
აღქმისათვის, რაც თავის მხრივ ხშირ შემთხვევაში ქმნის 
საზოგადოების არასწორ მოლოდინებს, წარმოდგენებს და 
შესაძლებელია საზოგადოების პროტესტის, სახალხო 
მღელვარების თუ პოლიტიკური პროცესების რადიკალიზაციის 
საბაბიც გახდეს. 

თანამედროვე პირობებში მსოფლიოში მიმდინარე 
პოლიტიკური თუ ეკონომიკური პროცესების ფონზე, 
უკიდურესად მნიშვნელოვანია, საზოგადოებას მეტნაკლები 
წარმოდგენა ჰქონდეს პოლიტიკურ ტერმინოლოგიაზე, მათ 
საფუძვლებზე, გამოყენების პირობებზე და სხვა. ამ მხრივ 
განათლების მაღალი დონის მიხედვით შესაძლებელია 
საზოგადოების მიერ მოხდეს პროცესების სწორი შეფასება და არა 
დამახინჯებული ფრაზებით და აღქმებით პროცესების 
მიმდინარეობის გამოხატვა. 

აღიარებულია, რომ პოლიტიკურ რადიკალიზმს ხშირად 
საფუძვლად უდევს გარკვეული ისტორიული კონტექსტი და 
არსებული სოციალურ-პოლიტიკური სიტუაცია, თუმცა 
გარკვეული ქვეყნებისათვის ის ისტორიულ-პოლიტიკური და 
საზოგადოებრივი კულტურის შემადგენელი და განუყოფელი 
ნაწილია. 
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რა თქმა უნდა პოლიტიკური რადიკალიზმისათვის და მისი 
გააქტიურებისათვის მნიშვნელობა აქვს ეკონომიკურ, ფინანსურ 
კრიზისს, უმუშევრობისა და სიღარიბის ზრდას, არსებული 
პოლიტიკური მდგომარეობის მიმართ უნდობლობას და სხვა. 
ნაციონალური პოპულიზმის ზრდა თავის მხრივ 
რადიკალიზაციის გამწვავების ერთ-ერთ პირობა შეგვიძლია 
ვახსენოთ, რაც გამოწვეულია ეროვნული იდენტობის, 
დამოუკიდებლობისა თუ ეროვნული ინტერესების მოთხოვნათა 
წინა პლანზე წამოწევით. ამასთანავე, რადიკალიზმს თანამედროვე 
პირობებში ახასიათებს პოპულიზმისათვის დამახასიათებელი 
კომპონენტები, როგორიცაა ანტილიბერალიზმი, 
ანტიგლობალიზმი და სხვა. 

მიუხედავად აღნიშნულისა, როგორც ყველა პოლიტიკურ 
დოქტრინას, რადიკალიზმსაც გააჩნია საკუთარი სახეობები, 
ქვეტიპები და ჩვენი სტატიის მიზანია შედარებით-ისტორიული 
და სისტემური მიდგომის სამეცნირო მეთოდების გამოყენებით 
განვიხილოთ რადიკალიზმის, როგორც მეცნიერული ფენომენის 
და პოლიტიკური მიმდინარეობის მიმართულება - მემარჯვენე 
რადიკალიზმი. 

 

საკვანძო ტერმინები: პოლიტიკა, პოლიტიკური რადიკალიზმი, 
მემარჯვენე რადიკალიზმი, ულტრამემარჯვენე, საფრანგეთი, 
პარტია ,,ეროვნული ფრონტი“, პოპულიზმი. 

 

შესავალი 

ზოგადად, პოლიტიკური მიმდინარეობების და მათი 

მიმდევრების მემარცხენეებად და მემარჯვენეებად მოხსენიება 

იწყება საფრანგეთის რევოლუციის შემდეგ (1789-1794 წწ). ის 

პოლიტიკური აქტორები და პერსონები, რომლებიც იზიარებდნენ 

მეფის პოლიტიკას და ემხრობოდნენ მას, განთავსებული იყვნენ 

მის მარჯვნივ და აღინიშნებოდნენ ცნებით ,,მემარჯვენე", ხოლო 

მეფის და მისი პოლიტიკის მოწინააღმდეგეები, ძირითადად 

სოციალისტები, განთავსებული იყვნენ მარცხნივ, და აღინიშნენ 

როგორც ,,მემარცხენე".  

პოლიტიკური ძალების მემარცხენე და მემარჯვენეებად 

გრადაციის მთავარი კრიტერიუმია მათი დამოკიდებულება 

სოციალური თანასწორობის პრობლემასთან და სოციალური 

განვითარების ვექტორის არჩევასთან. 
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ზოგადად რომ აღინიშნოს, მემარჯვენეობა იზიარებს ეროვნულ, 

ტრადიციულ ფასეულობებს და ხასიათით კონსერვატიულია, 

ისინი მისდევენ და იცავენ სახელმწიფოს, რომლის საფუძველია 

ტრადიციები, მორალური და საზოგადოებრივი ფასეულობები, 

მართლწესრიგი და სხვა. ამის საპირწონედ კი მემარცხენეები 

ეფუძნებიან სოციალურ თანასწორობას და პროგრესს.  

ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, პოლიტიკურ 

რადიკალიზმსაც გააჩნია ორივე ქვეჯგუფი, რომლებიდანაც 

ქვემოთ მოკლედ მიმოვიხილავთ მემარჯვენე რადიკალიზმს. 

ძირითადი ნაწილი 

ვინ შეიძლება იყოს მემარჯვენე რადიკალი, სამეცნიერო თუ 

პოლიტიკურ წრეებში რთულად გადასაწყვეტი პრობლემაა. ის 

ნასაზრდოებია არამარტო მეცნიერული და პოლიტიკური 

განმარტებით, არამედ ის შესაძლებელია დაკავშირებული იყოს 

აგრეთვე აქტორთა სამართლებრივ პასუხისმგებლობასთან, 

რომელიც შეიძლება ექსტრემისტულ დანაშაულებრივ ნიშნებსაც 

შეიცავდეს და შეფარული იყოს მემარჯვენე რადიკალიზმის 

ნიშნებით. 

მემარჯვენე რადიკალიზმი იზიარებს ხალხის მიკუთვნებას 

ეროვნული, რელიგიური თუ სხვა ჯგუფებისათვის. მის 

იდეოლოგიას მისდევენ პარტიები, მოძრაობები, ცალკეული 

აქტივისტები და ისინი ემხრობიან რადიკალური მემარჯვენე 

პოლიტიკის სხვადასხვა ასპექტს, მათ შორის ეთნონაციონალიზმს, 

პოპულიზმს, რელიგიურ ფუნდამენტალიზმს.[1] 

მემარჯვენე რადიკალიზმი მიმართულია სოციალური 

სტრუქტურის დემონტაჟისაკენ გარკვეული სოციალური ჯგუფის 

ინტერესებიდან გამომდინარე, რომლის ძირითადი სამეულია „ერი 

– სახელმწიფო – რწმენა“.  

მემარჯვენე რადიკალიზმის კონცეფცია ძირითადად წარმოიშვა 

ომისშემდგომი პერიოდის ფაშიზმის კვლევის საფუძველზე და 

გამოხატავდა იმ პირთა წრეს, რომელსაც დეკლარირებული 

კავშირი აქვს ფაშიზმსა და ნაციზმთან, როგორც მმართველობის 

მათთვის გამართლებულ  ტიპთან. 

მემარჯვენე რადიკალიზმმა განსაკუთრებული პოპულარობა 

მოიპოვა  აშშ-ში, თუმცა XX საუკუნის 70-80-იანი წლებიდან მან 

მიიღო მემარჯვენე ექსტრემიზმის სახე და ფორმა, რამაც მის 

პოპულარობას დიდი დარტყმა მიაყენა. გერმანელი მეცნიერის, 
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მაინცის უნივერსიტეტის პროფესორის, კაი არცჰაიმერის 

[https://german.politics.uni-mainz.de/staff/kai-arzheimer/]აზრით, თანა-

მედროვე „ულტრამემარჯვენე“ პარტიები მრავალფეროვანია, 

როგორც იდეოლოგიური კუთხით, ისე მათი წევრების სოცია-

ლური კუთვნილების თვალსაზრისით.[2] 

მემარჯვენე რადიკალიზმი სპეციფიკური იდეოლოგიაა, 

რომელსაც ახასიათებს „თანასწორობის არალიბერალური 

წინააღმდეგობა.[3] ის იგივდება რადიკალურ ნაციონალიზმთან, 

ავტორიტარიზმთან, რასიზმთან, პოპულიზმთან და 

ქსენოფობიასთან. 

ხშირ შემთხვევაში „მემარჯვენე რადიკალიზმი“ ასოცირდება 

„მემარჯვენე ექსტრემიზმთან“, მაგრამ არსებობს განსხვავებები, 

კერძოდ, დემოკრატიულია, მაგრამ არალიბერალური 

(რადიკალიზმი) და სრულად ანტიდემოკრატიული 

(ექსტრემიზმი). 

მემარჯვენე რადიკალიზმი, თავისი ბუნებით ძალზედ 

მრავალფეროვანია,  საამისოდ მათ ქვემიმდინარეოებებს 

მოიხსენიებენ როგორც „რადიკალური მემარჯვენე“ (Radical Right), 

„პოპულისტი მემარჯვენე“ (Populist Right), „უკიდურესი მემარჯვე-

ნე“ (Extreme Right), „პოპულისტი რადიკალი მემარჯვენე“ (Populist 

Radical Right) და ა. შ.  

თანამედროვე პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ყველაზე მკაფიოდ 

გამოხატული მემარჯვენე რადიკალური პოლიტიკური პარტიაა 

საფრანგეთში - პარტია ეროვნული ფრონტი და მისი ლიდერის 

მარინ ლე პენის აქტივობა საფრანგეთის პრეზიდენტის არჩევნებზე 

(3 არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა და 2017 და 2022 წლებში მეორე 

ტურშიც კი გავიდა). ანალოგიური ,,წარმატებით“ გამოირჩა 

პარტიის დამფუძნებელი და მარინ ლე პენის მამა ჟან-მარი ლე პენი 

2002 წელს .[4] 

მოკლედ უნდა შევეხოთ საბჭოთა სოციალისტური 

რესპუბლიკების კავშირის (სსრკ) დაშლის შედეგად 

განვითარებულ მოვლენებს, ვინაიდან, XX საუკუნის იმპერიის 

რღვევამ, არამარტო მის შემადგენლობაში არსებულ ქვეყნებში, 

არამედ მსოფლიოს მასშტაბით გამოიწვია პოლიტიკური რყევები 

და რადიკალიზაციის გამწვავება, რის მაგალითად უნდა 

აღვნიშნოთ გერმანიაში ნეო-ნაცისტური ძალადობის გაღვივება, 

იგივე ეროვნული ფრონტის გაძლირება საფრანგეთში, ვლ. 
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ჟირინოვსკის პარტია ЛДПР რუსეთში, Alleanza Nazionale-ის 

შესვლა ს. ბერლუსკონის მთავრობაში, სლოვაკეთის ნაციონალური 

პარტიის წარმომადგენლობა სლოვაკეთის მთავრობაში, სახალხო 

პარტია შვეიცარიაში და ფლამანდური ბლოკის (ბელგიაში) 

საარჩევნო წარმატებები.  

გარდა ამისა, ყოფილ იუგოსლავიის ტერიტორიაზე მიმდინარე 

ეთნიკური წმენდა და საკონცენტრაციო ბანაკები მოიაზრება, 

როგორც ექსტრემიზმის, ულტრანაციონალიზმის და 

რადიკალიზმის აგრესიული გამოხატულებები.[5] 

ზემოთ მოყვანილი მაგალითებით შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, რომ 

ეკონომიკური რეცესია, უმუშევრობა, დემოკრატიის და ადამიანთა 

უფლებების დაბალი დონე, პიროვნული დაუცველობის 

სინდრომი, რაც ფაქტიურად მოიტანა სსრკ-ის ნგრევამ 

აღმოსავლეთ ევროპაში (განსაკუთრებით ბალკანეთში), ამძრავი 

ძალა გახდა თანამედროვე პირობებში მემარჯვენე რადიკალიზმის 

ზრდისა და შემდგომ მისი კვაზი ფორმების მიღებისა (აგრეთვე 

ბალკანეთში მიმდინარე მოვლენები იგულისხმება). 

საამისოდ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მემარჯვენე რადიკალიზმს 

ჩვეულებრივ აიგივებენ იმპულსურ აჯანყებასთან. იგი ყალიბდება 

კონსერვატიზმის ევოლუცის შედეგად, რაც ნაკარნახევია 

"ზომიერი" კონსერვატიული ინტერესების არაეფექტურობის გამო. 

თუმცა, მემარჯვენე რადიკალიზმის მაყალიბებელ ფაქტორად 

მასების სოციალური პროტესტიც ითვლება, რასაც საფუძვლად 

უდევს საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფის ინტერესების 

სისტემატიური უგულებელყოფა, რაც ბადებს მმართველი ჯგუფის 

მიმართ უსამართლობის და უნდობლობის განცდებს. 

XXI საუკუნის დასაწყისში წარმოქმნილმა ეკონომიკურმა, 

სოციალურმა, სამხედრო, მიგრაციულმა თუ სხვა სახის 

კრიზისებმა ზეგავლენა იქონიეს პოლიტიკურ წრეებში და 

განწყობებში მემარჯვენეობის მატებაზე. ეს ყველაფერი კი აჩენს 

დასკვნას, რომ ამომრჩევლები, რომლებიც ხმას აძლევენ 

მემარჯვენე რადიკალებს, არ არიან დემოკრატიული 

მიმდინარეობის მოწინააღმდეგენი და ეს ქმედება წააგავს 

პროტესტს, რომელიც განპირობებულია  სოციოკულტურული 

ლანდშაფტის მკვეთრი ცვლილებს შიშით და  უარს არ ამბობენ 

მხარი დაუჭირონ „სისტემურ“ პოლიტიკოსებს.[6]  
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მემარჯვენე რადიკალური მიმდინარეობების კვლევაში 

გამოკვეთილი როლი უჭირავს ციურიხის უნივერსიტეტის 

პროფესორ ჰანს გეორგ 

ბეტსს,[https://www.radicalrightanalysis.com/people/professor-hans-

georg-betz/?team_cpt=IMT_PAGE_TEMPLATE] რომელიც 

მონოგრაფიაში „მემარჯვენერადიკალური პოპულიზმი დასავლეთ 

ევროპაში“ მიუთითებს, რომ XX საუკუნის 80-90-იანი წლების 

ულტრამემარჯვენე პარტიების ელექტორალური მიღწევების 

მომატებას ძირფესვიანი სხვაობა აქვს 1960-იან წლებში მემარჯვენე 

რადიკალების შემთხვევითი წარმატებებისგან. მას ავტორი 

„რეაქტიულ რეტროგრადად“ მოიხსენიებს და აღნიშნავს, რომ ეს 

წარმოადგენს ტრანსნაციონალური პოლიტიკურ ფენომენს. ის 

აგრეთვე აღნიშნავს, რომ „1980-იანი წლების პოლიტიკურ 

კლიმატისათვის დამახასიათებელი იყო იმედგაცრუება ძირითადი 

სოციალური და პოლიტიკური ინსტიტუტების მიმართ და მათი 

მუშაობის მიმართ ღრმა უნდობლობა, საარჩევნო ალიანსების 

სისუსტე, მომეტებული პოლიტიკური ფრაგმენტაცია და 

საარჩევნო სტაბილურობის შესუსტება.[7] 

ავტორის მოსაზრებით, მემარჯვენე რადიკალური პოპულიზმი 

ორ ასპექტიანია, პირველი ესაა  ერთგულება ნეოლიბერალური 

ეკონომიკური ფილოსოფიისადმი და  კაპიტალისტურ ქვეყნებში 

სოციალური უსაფრთხოების სისტემის კრიტიკა და მეორე 

ნეგატიური დამოკიდებულება იმიგრაციული პროცესებისადმი, 

რასაც უკავშირებენ ეროვნული იდენტობის შემცირებას და 

კრიმინალის მომეტებას.  

უკიდურესად მემარჯვენე პარტიების ელექტორატის 

სოციალური შემადგენლობის კვლევისას დუკის უნივერსიტეტის 

პროფესორი ჰერბერტ კიტშელტი 

[https://scholars.duke.edu/person/h3738] საკუთარ ნაშრომში 

,,რადიკალური მემარჯვენეები დასავლეთ ევროპაში: შედარებითი 

ანალიზი“ მივიდა დასკვნამდე: თანამედროვე მემარჯვენე 

რადიკალების ლოზუნგები უდიდეს მხარდაჭერას იღებს 

ინდუსტრიის/საწარმოთა მუშებისგან, წვრილი ბურჟუაზიისა და 

უმუშევარი მოსახლეობისაგან და ნაკლებ მხარდაჭერას საოფისე 

და სოციალურ მუშაკების, ბიზნესის მწარმოებელ პირებისა და 

სტუდენტებისაგან.[8] კიტშელტის ამ ნაშრომმა დიდი და 

დადებითი გავლენა იქონია ევროპული ულტრამემარჯვენე 

https://www.radicalrightanalysis.com/people/professor-hans-georg-betz/?team_cpt=IMT_PAGE_TEMPLATE
https://www.radicalrightanalysis.com/people/professor-hans-georg-betz/?team_cpt=IMT_PAGE_TEMPLATE
https://scholars.duke.edu/person/h3738
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პარტიების ყველა შემდგომ კვლევაზე, თუმცა ის აღნიშნავს 

მემარჯვენე პარტიების განვითარების წმინდა პოლიტიკურ და 

წმინდა ეკონომიკურ ასპექტებს, ხოლო კულტურული და 

ისტორიული ფაქტორების გავლენას მეორე პლანზე სწევს. 

დასკვნა 

წინადებარე სტატია ეხმაურება პოლიტიკური რადიკალიზმის 

ზრდის პრობლემას XX XXI საუკუნის მსოფლიო პოლიტიკურ 

ველზე, ვინაიდან, რომ თემა ცალსახად პრობლემური და 

ამავდროულად პოლულარულია. მიმდინარე პოლიტიკური 

პროცესბი აჩვენებენ, რომ ხშირია სახელმწიფოების მხრიდან, 

განსაკუთრებით სხვადასხვა გაერთიანებებში მყოფი, საკუთარი 

ეროვნულობისა და იდენტობის წინა პლანზე წამოწევა, რაც 

უკავშირდება გლობალიზაციისა და კრიზისების გამოწვევებს. XXI 

საუკუნის დასაწყისისათვის დაწყებულია გაერთიანებების 

რყევები, განსაკუთრებით ევროკავშირსა და NATO-ში, თუკი 

ერთის მხრივ ევროკავშირის დატოვებით დიდმა ბრიტანეთმა 

უპრეცდენტო მაგალითი შექმნა, მეორეს მხრივ BREXIT-ი 

მამოძრავებელი ძალა გახდა ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყნებში 

რადიკალური განწყობების ზრდისა, რის მაგალითადაც შეგვიძლია 

მოვიყვანოთ რადიკალიზმის მიმდევარი პარტიების მომძლავრება 

საბერძნეთში, უნგრეთში, საფრანგეთში და სხვა. 

კვლევითი კუთხით უნდა აღინიშნოს, რომ „მემარჯვენე“, 

,,მემარჯვენე რადიკალი“, ,,ულტრამემარჯვენე“ და სხვა მსგავსი 

იდეოლოგიისა და პარტიების განმარტება თანამედროვე 

მეცნიერებაში არაერთგვაროვანია, ვინაიდან უკანასკნელი წლების 

კვლევები აჩვენებს რომ რადიკალიზმი გადაჯაჭვულია 

ნაციონალიზმთან და ხშირია ერთმანეთში აღრევა, რასაც 

ძირითადად არა სამეცნიერო, არამედ პოლიტიკური 

აქტორებისაგან ვისმენთ. შესაბამისად, მას უფრო მეტი 

პოლიტიკური დატვირთვა აქვს და შეგვიძლია მოვიყვანოთ 

გარკვეულწილად შემფაზებელი ფრაზა, რომელიც საინტერესოდ 

ასახავს „უკიდურესი (ულტრა) მემარჯვენე“ იდეოლოგიას -  „ის 

ტრიალებს ძველი, ნაცნობი თემების ირგვლივ, როგორიცაა 

რასიზმი, ქსენოფობია, ნაციონალიზმი...“].[9] 
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Shota Kublashvili 
Right-Wing Radicalism 

Summary 
 

Along with the irreversible processes of globalization and technological 

processes, information spaces are growing, if in the 19th-20th centuries 

newspapers and radio were used to provide news, information or any data to 

the public, in the 21st century we are facing a radically different situation. 

Although in the age of technological advancement it is easy for the 

interested person to verify this or that information, using social media or 

other means, there is still a mass distribution of distorted and incorrect 

information. These facts directly hinder the public's correct perception of 

the meanings of a number of concepts and definitions, which in turn in 

many cases creates wrong expectations and representations of the public 

and can become an excuse for public protests, unrest or radicalization of 

political processes.  

In modern conditions, against the background of the political and 

economic processes taking place in the world, it is extremely important for 

the public to have a better understanding of political terminology, 

foundations, terms of use, etc. In this regard, according to the high level of 

education, it is possible for the society to make a correct evaluation of the 

processes and not to express the course of the processes with incorrect 

(distorted) phrases and perceptions. 

It is recognized that political radicalism is often based on a certain 

historical context and the current socio-political situation, although for some 

countries it is a constituent and integral part of the historical-political and 

public culture. 

Of course, the economic and financial crisis, the increase in 

unemployment and poverty, mistrust of the current political situation, etc. 

are important for political radicalism and its activation. 

We can mention the growth of national populism as one of the 

conditions for the aggravation of radicalization, which is caused by bringing 

the demands of national identity, independence or national interests to the 

fore. 

At the same time, radicalism in modern conditions is characterized by 

components characteristic of populism, such as anti-liberalism, anti-

globalism and others. 

Despite the above, like all political doctrines, radicalism also has its own 

species, subtypes, and the purpose of our article is to discuss one of the 

directions of radicalism - right-wing radicalism, using the scientific methods 

of a comparative-historical and systematic approach. 
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Правый радикализм 
Резюме 

 

Вместе с необратимыми процессами глобализации и 

технологическими процессами расширяются информационные 

пространства, если в 19-20 веках газеты и радио использовались для 

донесения новостей, информации или каких-либо данных до общество, 

то в 21 веке мы сталкиваемся с кардинально иной ситуацией. Хотя в 

эпоху технического прогресса заинтересованному лицу несложно 

проверить ту или иную информацию, используя социальные сети или 

другие средства, по-прежнему существует массовая доступность 

искаженной и недостоверной информации. Эти факты прямо 

препятствуют правильному восприятию общественностью значений 

ряда понятий и определений, что, в свою очередь, во многих случаях 

формирует неправильные ожидания и представления общества и 

может стать поводом для общественного протеста, общественных 

волнений или радикализации политических процессов. 

На фоне политических и экономических процессов, происходящих 

в мире в современных условиях, для общественности крайне важно 

лучше разбираться в политической терминологии, их основаниях, 

терминах употребления и т.д. В связи с этим, при высоком уровне 

образования, общество может правильно оценивать процессы, а не 

выражать ход процессов искаженными фразами или взглядами. 

Общепризнано, что политический радикализм нередко опирается 

на определенный исторический контекст и сложившуюся 

общественно-политическую ситуацию, хотя для некоторых стран 

является составной и неотъемлемой частью историко-политической и 

общественной культуры. 

Безусловно, для политического радикализма и его активизации 

важны экономический и финансовый кризис, рост безработицы и 

бедности, недоверие к текущей политической ситуации и т.д. В 

качестве одного из условий обострения радикализации можно назвать 

рост национал-популизма, который вызван выдвижением на первый 

план требований национальной идентичности, независимости или 

национальных интересов. В то же время радикализму в современных 

условиях свойственны такие характерные для популизма компоненты, 

как антилиберализм, антиглобализм и другие.  
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Несмотря на вышеизложенное, как и все политические учения, 

радикализм также имеет свои виды, подвиды, и целью нашей статьи 

является обсуждение радикализма как научного явления и 

направления политического течения - правого радикализма, с 

использованием научных методов сравнительно-исторический 

Грузинский технический университет. 
 

Ключевые термины: политика, политический радикализм, правый 

радикализм, ультраправые, Франция, партия «Национальный фронт», 

популизм. 
 

Рецензент: Профессор Важа Шубитидзе, Грузинский технический 

университет. 
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გიორგი მთიულიშვილი 

ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის არსი და როლი  

 

სტატია ეხება საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების 
კონცეფციის, როგორც ქვეყნის ძირითადი უსაფრთხოების ჩარჩო 
დოკუმენტის ზოგად მიმოხილვას და მისი გავლენის სფეროების 
წარმოჩენას 

უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხები თანამედროვე 

მსოფლიოში სულ უფრო აქტუალური ხდება. ევროპული 

ინტეგრაციის გზაზე კი საქართველოს კარგად აქვს გასააზრებელი 

ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის არსი და მისი 
დანიშნულება საგარეო თუ საშინაო პოლიტიკის დაგეგმვისას 

 
საკვანძო სიტყვები: ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია, 

ეროვნული უსაფრთხოება. 
 

საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია არის 

ფუძემდებლური დოკუმენტი, რომელიც განმარტავს 

ფუნდამენტურ ეროვნულ ღირებულებებს და ეროვნულ 

ინტერესებს, აყალიბებს ქვეყნის უსაფრთხო განვითარების ხედვას, 

განსაზღვრავს მის წინაშე არსებულ და  მომავალ საფრთხეებს, 

რისკებსა და გამოწვევებს და ადგენს უსაფრთხოების პოლიტიკის 

ძირითად მიმართულებებს. ეროვნული უსაფრთხოების 

კონცეფციას შეიმუშავებს საქართველოს მთავრობა და ამტკიცებს 

საქართველოს პარლამენტი. 

გასული საუკუნის 90-იან წლებში დამოუკიდებელი 

საქართველოსთვის დადგა საკითხი, დაედგინა უკვე 

დამოუკიდებელი ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის ინტერესები და 

ეროვნული უსაფრთხოების პრიორიტეტები. საბჭოთა კავშირის 

დაშლის შემდეგ, როგორც ყველა ახლადშექმნილმა სუვერენულმა 

სახელმწიფომ, საქართველომაც გაიარა პოლიტიკურ-ეკონომიკური 

ტრანსფორმაცია და საკუთარი სახელმწიფოებრივი ინტერესებისა 

და ეროვნული უსაფრთხოების პრიორიტეტების შემუშავების 

პროცესი. იმ პერიოდში, მეცნიერულად დასაბუთებული და 

კომპლექსური ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია 

ქვეყნისათვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა 

მისი საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ჩამოსაყალიბებლად. 
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საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის შექმნა 

სწორედ მაშინ, გასული საუკუნის 90-იან წლებში დაიწყო. 

ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის ბოლო ვერსია 2011 

წლით თარიღდება. ბოლო წლების განმავლობაში შავი ზღვის 

რეგიონსა და ევროატლანტიკურ სივრცეში უსაფრთხოების 

გარემოს ცვლილებების შედეგად, დღის წესრიგში დადგა 

საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის 

განახლების საკითხიც, თუმცა, დღემდე ამ კუთხით რაიმე 

ცვლილება არ განხორციელებულა. 

საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია 

წარმოადგენს ,,ფანჯარას“ პატარა გარდამავალი ქვეყნების 

უსაფრთხოების პრობლემების ანალიზისთვის სამეზობლო 

გარემოში, როდესაც მათ უწევთ გაუმკლავდნენ დიდ, ზოგჯერ 

მტრულად განწყობილ მეზობლებს. გარდა ამისა, საქართველო იყო 

იშვიათი თანამედროვე მაგალითი როდესაც დიდმა სახელმწიფომ 

(რუსეთმა) უკანონო აგრესია განახორციელა. საქართველო არის 

კარგი საშუალება საიმისოდ, რათა შემოწმდეს რა გავლენას ახდენს 

გლობალიზაცია და ურთიერთდამოკიდებულება პატარა ქვეყნების 

უსაფრთხოების პრობლემატიკაზე. 

საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების ერთ-ერთი ძლიერი 

მხარეა იმის გაცნობიერება, რომ უსაფრთხოება არ არის მხოლოდ 

სამხედრო და დიპლომატიური საკითხი (მაღალი პოლიტიკა). 

კონცეფცია სამხედრო და ჩვეულებრივ სტრატეგიულ საფრთხეებს 

განიხილავს ეკონომიკური ზრდისა და 

ურთიერთდამოკიდებულების, ენერგო-არასტაბილურობისა და 

საშინაო მმართველობის არჩევანის ფართო კონტექსტში. 

ამ უკანასკნელს რაც შეეხება, კონცეფციის დასაწყის ნაწილში, 

რომელიც ღირებულებებსა და ინტერესებს ეხება, ხაზგასმულია 

ქართველების სურვილი ,,დაამკვიდრონ დემოკრატიული 

საზოგადოებრივი წესწყობილება, ეკონომიკური თავისუფლება, 

სოციალური და სამართლებრივი სახელმწიფო და უზრუნველყონ 

ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებული უფლებანი და 

თავისუფლებანი“, და ხელისუფლების ვალდებულება ხელი 

შეუწყოს ,,საქართველოს დემოკრატიული მონაპოვრის 

რეფორმების გაგრძელების გზით განმტკიცებას“, რაც ,,დადებითად 

იმოქმედებს სახელმწიფოს დემოკრატიული ინსტიტუტების 

სტაბილურობასა და გაძლიერებაზე“. 
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ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციაში გამოთქმულია 

მზადყოფნა უსაფრთხოება უზრუნველყოფილი იქნეს 

საერთაშორისო კანონმდებლობისა და მრავალეროვანი 

ინსტიტუციების საშუალებით. ის ასევე აცხადებს მზადყოფნას 

ორმხრივი უსაფრთხოებისთვის. კონცეფცია პირდაპირ იმეორებს 

უსაფრთხოების დილემას: ,,ერთი სახელმწიფოს უსაფრთხოება ვერ 

განმტკიცდება მეორის უსაფრთხოების ხარჯზე“ ირონიაა, რომ ეს 

პრინციპულად ეთანხმება ,,რუსული გეგმის“ ცენტრალურ 

საკითხებს ევროპული უსაფრთხოების არქიტექტურის შესახებ, 

კერძოდ კი იმას, რომ სახელმწიფოებმა არ უნდა განამტკიცონ 

საკუთარი უსაფრთხოება სხვა ქვეყნების უსაფრთხოების შელახვის 

გზით. 

ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის ქმედითობისთვის 

სწორ ანალიზთან ერთდ მთავარ პირობად უნდა ჩაითვალოს ამ 

დოკუმენტით განსაზღვრული უსაფრთხოების პოლიტიკის 

ძირითადი მიმართულებების გაზიარება და ასახვა ქვეყნის 

სამართლებრივ და პოლიტიკურ დოკუმენტებში, 

კანონშემოქმედებით პროცესში, რაც ასევე განსაკუთრებული 

მნიშვნელობისაა. 

რა გავლენა უნდა ჰქონდეს კონცეფციის დებულებებს სხვა 

სამართლებრივი აქტების მიმართ? კონცეფციის დებულებებმა თუ 

ასახვა არ ჰპოვა სამართლებრივ დოკუმენტებში, მაშინ მასში 

ჩაწერილ ტექსტს აზრი ეკარგება. ეროვნული უსაფრთხოების 

პოლიტიკის განმსაზღვრელი თითოეული მიმართულება 

გადატანილი უნდა იყოს ასევე უწყებათშორის და უწყებრივ 

დოკუმენტებში. როგორც წესი იგი ასახული უნდა იყოს 

უსაფრთხოების პოლიტიკის ყველა სფეროში და დეტალიზება 

უნდა ხდებოდეს საკანონმდებლო თუ კანონქვემდებარე აქტებში, 

ქვეყანაში მოქმედ ყველა სახის სტრატეგიებსა და სამთავრობო 

პროგრამებში.  

ქვეყნის უსაფრთხოების ფუძემდებლური დოკუმენტი უნდა 

იყოს აბსოლუტური გარანტი ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების 

სტაბილურობის, შესაბამისად ამ დოკუმენტში უნდა ჩანდეს 

მხოლოდ რაც ქვეყნის უსაფრთხოებას განამტკიცებს, და არა ის რაც 

თუნდაც ირიბ საფრთხეს შექმნის. 

საქართველოს სტრატეგიული გარემოს მთავარი 

მახასიათებლები დაკავშირებულია ისეთ საკითხებთან, 
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როგორებიცაა ქვეყნის სისუსტე და სიმცირე. სერიოზული შიდა 

გამოწვევები, რაც მოიცავს ერთიანობის შენარჩუნებისა და 

მუდმივი იძულებით გადაადგილების პრობლემას, ასევე, 

პოლიტიკურ არასტაბილურობას. არამდგრადი რეგიონი 

(ჩრდილოეთ კავკასია). დასავლეთისთვის ქვეყნის პერიფერიული 

მნიშვნელობა და მისი დამოკიდებულება გლობალურ 

ეკონომიკაზე. 

საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის 

შეფასება დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ წაიკითხავს მას 

მკითხველი - როგორც პოლიტიკის ფუნდამენტურ დოკუმენტს, 

თუ როგორც მცდელობას პოლიტიკურად კუთხით წარმოჩინდეს 

მოვლენები.  

კონცეფციაში ბევრი პრობლემაა თავმოყრილი იმისთვის, რომ 

შესაძლებელი იყოს მისი უსაფრთხოების პოლიტიკის 

სახელმძღვანელოდ აღქმა. მასში გამოტოვებული ან შეგნებულად 

უგულებელყოფილია მნიშვნელოვანი საფრთხეები (მაგ: შიდა 

არასტაბილურობის შესაძლებლობა, გლობალური ეკონომიკის 

რისკი და რეგიონული კონფლიქტების რისკი); რესურსების 

რელოკაციით სიღარიბის აღმოფხვრისა და სამუშაო ადგილების 

შექმნისკენ მნიშვნელოვნად უზრუნველყოფდა საქართველოს შიდა 

უსაფრთხოების საკითხებს. ჭეშმარიტ დემოკრატიულ პროცესებს 

შეუძლიათ გაამყაროს საქართველოს ურთიერთობები დასავლელ 

პარტნიორებთან. ამ პროცესებს მნიშვნელოვნად გააუარესებს 

დემოკრატიული პრინციპებიდან გადახვევა. 

საქართველოს წინაშე არსებული რისკების ანალიზი 

გვთავაზობს, რომ უფრო მეტი დიპლომატიური და ანალიტიკური 

მცდელობები უნდა დაეთმოს უსაფრთხოების საკითხების 

გადაწყვეტას, რომლებიც საქართველოს მეზობლებს ეხება სამხრეთ 

კავკასიაში. საქართველოს ნაკლები შესაძლებლობა აქვს რუსეთის 

საფრთხეებს გაუმკლავდეს. ბოლო პერიოდში არსებული 

ურთიერთობის გათვალისწინებით, ასეთი მცდელობები 

რისკებთან არის დაკავშირებული.  

საქართველოში პოლიტიკური დებატების სამართავად და 

საერთაშორისო პარტნიორებისთვის საქართველოს მიმზიდველ 

ქვეყნად წარმოსაჩენად, ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციას 

აშკარად პოლიტიკური ფუნქცია აქვს.  
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კონცეფციის ფუნქცია ემსახურებოდეს უსაფრთხოების 

პოლიტიკას და მის როლი ხელისუფლების საშინაო და საგარეო 

აუდიტორიის აზრის სამართავად, ერთმანეთს ეწინააღმდეგება. თუ 

გავითვალისწინებთ, რომ ეს უკანასკნელი ფუნქცია აჭარბებს 

პირველს, კონცეფციის როლი, როგორც ეროვნული უსაფრთხოების 

პოლიტიკის და სტრატეგიის განვითარებაში, მცირდება. 
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The essence and role of the concept of national security 
 

Summary 
 

The article is devoted to a general overview of the concept of national 

security of Georgia as the main framework document of the country's 

security and the presentation of its spheres of influence.Protecting privacy 

in itself, encouraging innovation, has never been more responsible than it is 

today in the world of online and technology-oriented media. 

Security issues are becoming more and more relevant in today's world. 

On the way of Georgia's European integration, it is necessary to understand 
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the essence of the concept of national security and its purpose when 

planning foreign or domestic policy. 
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актуальными в современном мире. На пути евроинтеграции Грузии 

необходимо понять суть понятия национальной безопасности и его 

назначение при планировании внешней или внутренней политики. 
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თინათინ იაშვილი, ზაზა ჭიპაშვილი 

ადგილობრივი თვითმმართველობების ორგანოებში დასაქმებულთა 

მოტივაციის ძირითადი ნორმატიული აქტები 

 

თანამედროვე მსოფლიოს გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ 
ადგილობრივი მმართველობის და თვითმმართველობის 
ორგანოები სახელმწიფოს ძლიერების ძირითად ქვაკუთხედად 
ითვლებიან. მსოფლიოს განვითარებულ ქვეყნებში მე-20 საუკუნის 
70-იანი წლებიდან საფუძველი ჩაეყარა სახელმწიფო სისტემის 
რეფორმას, რომელიც მთლიანად დეცენტრალიზაციის პრინციპებს 
ეყრდნობა.  

ამ პროცესის ნაწილად იქცა საქართველოც, როცა 2005 წლის 1 
აპრილიდან შეუერთდა ადგილობრივი თვითთმართველობის 
შესახებ ევროპულ ქარტიას, სადაც თვითმმართველობის 
ექსკლუზიურობა და დამოუკიდებლობა საკუთარი 
უფლებამოსილების განხორციელებაში ერთ-ერთი მთავარი 
ღირებულებითი პრინციპია. ევროპულ ქარტიაში 
განსაკუთრებული როლი აქვს ადგილობრივი 
თვითმმართველობის მოხელეთა სამსახურებრივი პირობების 
საკითხს და   მაღალკვალიფიციურობას. ამ მიზნით, სახელმწიფომ 
უნდა უზრუნველყოს თანამშრომელთა მოტივაციისათვის ისეთი 
მნიშვნელოვანი საკითხების მოგვარება, როგორიცაა ადეკვატური 
წახალისების ფორმების დადგენა, მოხელეთა კვალიფიცირება, 
დაწინაურების სამართლიანი ფორმებისა თუ ღირსეული 
ანაზღაურების სისტემის დაწესება და ა.შ.  

იმისათვის რომ გავერკვეთ რამდენად ეფექტიანად ხდება 
თვითმმართველობის ორგანოებში ადამიანური რესურსების 
მართვა და გათვალისწინებული თუა ამ პროცესში 
თანამშრომელთა მოტივირების ხელშეწყობა, აუცილებელია 
გავარკვიოთ რა სამართლებრივი გარემოა საქართველოში. 
წინამდებარე სტატიაში შევეცდებით მოკლედ მიმოვიხილოთ ის 
ძირითადი ნორმატიული აქტები, რომლებიც პირდაპირ  თუ 
არაპირდაპირ არეგულირებენ ადგილობრივ 
თვითმართველობებში დასაქმებულთა მოტივირების საკითხებს. 

 
საკვანძო სიტყვები: თვითმმართველობა, სამართლებრივი 

გარემო, ნორმატიული აქტები, კანონი, ადამიანური რესურსები 
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მართვა, საჯარო სამსახური, თანამშრომელთა მოტივაცია და 
დემოტივაცია. 

 

საქართველოს კონსტიტუცია 

საქართველოს კონსტიტუციაში 2017 წლიდან, მასში შეტანილი 

ცვლილებების შემდეგ  ცალკე მე-9 თავი დაეთმო ადგილობრივ 

თვითმმართველობას, რაც ამ ინსტიტუციის როლის გაზრდის 

მხრივ გადადგმული უდავოდ დიდი ნაბიჯია. ამ თავით 

განისაზღვრა თვითმმართველობის ერთეულების 

უფლებამოსილებანი, კერძოდ 75-ე მუხლის 1 პუნქტის მიხედვით 

„სახელმწიფო ხელისუფლებისა და თვითმმართველი ერთეულის 

უფლებამოსილებები გამიჯნულია“, ხოლო მე-3 პუნქტი ხაზს 

უსვამს რომ „თვითმმართველი ერთეული საკუთარ 

უფლებამოსილებებს ახორციელებს დამოუკიდებლად და თავისი 

პასუხისმგებლობით, საქართველოს კანონმდებლობის ფარგლებში. 

ორგანული კანონით განსაზღვრული საკუთარი 

უფლებამოსილებები სრული და ექსკლუზიურია“, რაც იმას 

ნიშნავს, რომ თვითმმართველობას მიენიჭა არამარტო 

უფლებამოსილება ადგილობრივ დონეზე საკადრო 

გადაწყვეტილების მიღებისას, პასუხისმგებელიც გახდა შესაბამისი 

პოლიტიკის სწორად წარმართვის საქმეშიც.  

საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“ 

მართალია კონსტიტუცია მთავარი, ე.წ. „უზენაესი“ კანონია და 

ყველა სხვა კანონი მისგან „გამოედინება“, არის ნორმატიული აქტი, 

რომელიც ერთგვარი „სათავეა“  საჯარო სამსახურში 

დასაქმებულთათვის მათი საქმიანობის წარმართვისათვის  და ეს 

არის კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“. 

მიმოვიხილოთ კანონის ის ნაწილები, რომლებიც 

თანამშრომელთა მოტივაციის ამათუ იმ საკითხისადმი 

მიდგომებსა და წესებს განსაზღვრავს. 

ზოგადად, ამ კანონის მიზანია „უზრუნველყოს კარიერულ 

წინსვლაზე, დამსახურებაზე, კეთილსინდისიერებაზე, 

პოლიტიკურ ნეიტრალიტეტზე, მიუკერძოებლობასა და 

ანგარიშვალდებულებაზე დაფუძნებული, სტაბილური, 

საქართველოს ერთიანი საჯარო სამსახურის ჩამოყალიბებისა და 

ფუნქციონირების სამართლებრივი საფუძვლების შექმნა“. 
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კანონის მეორე თავი ეძღვნება საჯარო სამსახურის პრინციპების 

განმარტებას, მათ შორის მოხელის მოტივაციის ისეთ საკითხზე 

როგორიცაა კარიერული განვითარება, კერძოდ, კანონის მე-16 

მუხლით „საჯარო სამსახურში კარიერული განვითარება ემყარება 

შეფასების სამართლიან სისტემას და სხვა მექანიზმებზე 

დაფუძნებულ პროფესიულ განვითარებას“. 

კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“ განსაზღვრავს 

თანამშრომელთა მოტივაციის შემდეგ საკითხებს: კარიერული 

ზრდის საშუალება და ხელშეწყობა, მოხელეთა თანამდებობის 

კლასიფიცირება-რანგირება (მე-4 თავი, 25-ე  და 26 -ე მუხლი), 

სერტიფიცირების საშუალება (29-ე მუხლი), ვაკანტურ 

თანამდებობაზე კონკურსის ჩატარების ვალდებულება (34-ე 

მუხლი), მოხელის კარიერული განვითარების შესაძლებლა (54-ე 

და 63-ე მუხლები).  

 ამ კანონით განსაზღვრულია მოხელეთა, ალბათ, უმთავრესი 

მოტივატორი შრომის ანაზღაურების წესი (57-ე მუხლი), მისი 

მიღების პრინციპები და სისტემა, მოხელის უფლებები და 

ანაზღაურების ფორმები. აღნიშნულია, რომ მოხელის შრომის 

ანაზღაურება მოიცავს თანამდებობრივ სარგოს, საკლასო 

დანამატს, სახელფასო დანამატს და ფულად ჯილდოს. 

თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის წესი 

დგინდება „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების 

შესახებ“ საქართველოს კანონით.   

გარდა თანამშრომელთა მოტივაციისთვის ზევით აღნიშნული 

მნიშვნელოვანი დადგენილებებისა, აღნიშნული კანონის 59-ე 

მუხლში ლაკონურადაა ასახული მოხალისეთა წახალისების 

ფორმები, როგორიცაა: ა) მადლობის გამოცხადება; ბ) ფულადი 

ჯილდოს მიცემა; გ) ფასიანი საჩუქრის მიცემა. წახალისების 

კონკრეტული წესი კი განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის 

შესაბამისი-სპეცილაური დადგენილებით. წახალისებასთან ერთად 

ამ კანონით დგინდება, ასევე დისციპლინარული 

პასუხისმგებლობის ფორმები და დისციპლინარული წარმოების 

პრინციპები.  

კანონის მესამე თავი განსაზღვრავს საჯარო სამსახურის 

სფეროში საქმიანობის კოორდინაციის ხელშემწყობი ორგანოს 

საჯარო სამსახურის ბიუროს ფუნქციებსა და მოვალეობებს, 

file:///D:/ka/document/view/3971683%23DOCUMENT:1;
file:///D:/ka/document/view/3971683%23DOCUMENT:1;
file:///D:/ka/document/view/3646690%23DOCUMENT:1;
file:///D:/ka/document/view/3646690%23DOCUMENT:1;
file:///D:/ka/document/view/3646690%23DOCUMENT:1;
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რომლის მნიშვნელობა და მის წინაშე არსებულ გამოწვევები ცალკე 

განსახილველი საკითხია. 

დამატების სახით შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს კანონი 

„საჯარო სამსახურის შესახებ“, შეიძლება ჩაითავლოს ერთ-ერთ 

დახვეწილ კანონად საკანონმდებლო სივრცეში. 

საქართველოს კანონი „საჯარო დაწესებულებაში შრომის 

ანაზღაურების შესახებ“ 

გამომდინარე იქიდან რომ, მთავარი ფაქტორი, რომელმაც 

თანამშრომლის მოტივაციაზე განსაკუთრებული გავლენა უნდა 

მოახდიონოს არის ის მიდგომები და სისტემა, რასაც ამა თუ იმ 

თვითმმართველი ერთეულის თანამდებობის პირები 

თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურების ნაწილში ატარებენ, 

საჭიროდ ჩავთვალეთ მოკლე მიმოხილვა გაგვეკეთებინა „საჯარო 

დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ საქართველოს 

კანონის რამდენიმე პუნქტზე. 

ეს არის კანონი, რომელიც  აწესრიგებს საჯარო 

დაწესებულებაში დასაქმებულ პირთა შრომის ანაზღაურების, 

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა და 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რიცხოვნობის 

განსაზღვრის საკითხებს, ადგენს შესაბამის პირთა ნახევარ 

განაკვეთზე მუშაობისას, ღამის საათებში, დასვენების და უქმე 

დღეებში, ჯანმრთელობისათვის რისკის შემცველ სამუშაო 

პირობებში საქმიანობისას შრომის ანაზღაურების პირობებს და 

განსაზღვრავს მათთვის დროებით დაკისრებული ფუნქციების 

შესრულებისათვის შრომის ანაზღაურების გაცემის წესსა და 

პირობებს.  

აღნიშნული კანონით  წახალისების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

ფორმა - ფულადი ჯილდო, რომლის 28-ე მუხლი, როგორც 

აღნიშნულ ჯილდოს, ასევე სახელფასო დანამატის გაცემის წესსა 

და  საერთო ოდენობას განსაზღვრავს. კერძოდ, მოხელეს „საჯარო 

სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული 

მოხელის კლასის შესაბამისი დანამატი მიეცემა 

დიფერენცირებულად, თანამდებობრივი სარგოს პროცენტული 

ოდენობით. როგორც ფულადი ჯილდოს, ასევე ფულადი 

დანამატის დიფერენცირება, მნიშვნელოვანი მოტივატორი უნდა 

იყოს თანამშრომლისათვის, თუ ეს წესი სამართლიანად 

ხორციელდება ხელმძღვანელი პირების მხრიდან, წინააღმდეგ 
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შემთხვევაში მან შეიძლება დემოტივატორის როლი უფრო 

ითამაშოს თანამშრომელზე. 

სხვა ნორმატიული აქტები: 

სხვა ნორმატიულ აქტებიდან, სადაც მეტ-ნაკლებად ასახულია 

თანამშრომელთა მოტივაციის საკითხები, შეიძლება გამოვყოთ 

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი, საქართველოს 

შრომის კოდექსი,  მუნიციპალიტეტების მერიათა და საკრებულოს 

აპარატების დებულებებები და შინა განაწესები, საქართველოს 

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი. 

დასკვნა 

როგორც მიმოხილვიდან ჩანს არაერთი ნორმატიული აქტია, 

რომელმაც  ხელი უნდა შეუწყოს თანამშრომელთა მოტივაციის 

ამაღლებას, მათ კვალიფიციურობას და საჯარო სამსახურში 

თანამშრომლობის ავტორიტეტურობასა და პოპულარობას, მაგრამ 

ერთია რა წერია კანონში და მეორეა, როგორ სრულდება ის. 

იმისათვის რომ გავიგოთ ამა თუ იმ ნორმატიული აქტის 

ეფექტიანოობის საკითხი, ძალიან მნიშვნელოვანია უშუალოდ 

საჯარო სამსახურში დასაქმებულთა, ამ შემთხვევაში, 

ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამშრომელთა 

შეხედულებებისა და მოსაზრებების ცოდნა, რისთვისაც, როგორც 

ადგილობრივი ხელისუფლების ხელმძღვანელი პირების მიერ, 

ასევე საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ პერიოდულად უნდა 

ხდებოდეს  შესაბამისი, ყოვლისმომცველი კვლევების ჩატარება, 

თანამშრომლებთან მუდმივი რეფლექსია და მიღებული შედეგების 

საფუძველზე კონკრეტული რეკომენდაციების შემუშავება და, 

საჭიროების შემთხვევაში, სამართლებრივი ცვლილებების 

ინიცირება. 
 

განხილული და გამოყენებული ნორმატიული აქტები: 

1. saqarTvelos konstitucia; 

2. evropuli qartia adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb 

3. saqarTvelos kanoni „sajaro samsaxuris Sesaxeb“; 

4. saqarTvelos kanoni „sajaro dawesebulebaSi Sromis anazRaurebis 

Sesaxeb“. 
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რეცენზენტი: პროფესორი გენადი იაშვილი, საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი. 
 

Tinatin Iashvili, Zaza Chipashvili,  

Basic Normative Acts of Motivation of Employees in Local Self-

Government Bodies 
 

Summary 
 

The experience of the modern world shows, local government and self-

government bodies are considered the main cornerstone of the powerful 

state. Since the 70s of the 20th century, the developed countries of the 

world laid foundation for the state system reform, entirely based on the 

principles of decentralization 

Georgia became part of the process after joining European Charter of 

Local Self-Government in April 1
st
, 2015. According to the Charter, 

exclusivity and independence are main values of self-government principles 

while exercising its authority. In the European Charter service conditions 

and high qualification of the local self-government servants carry immense 

importance in performing and implementing their competences.  For this 

very purpose, the main objective of the state is providing the proper 

motivation methods for employees, such as establishing adequate forms of 

incentives, capacitating the public servants, inaugurating the fair schemes of 

promotion and a decent remuneration system, etc. 

In order to find out how effectively human resources are managed in 

self-governing bodies and whether employee’s motivation is taken into 

consideration in this process, it is necessary to define legal environment in 

Georgia. In this article, we will briefly review the main normative acts that 

directly or indirectly regulate the topic of motivating employees in local 

self-governments. 

 

Keywords: Self-Government, legal environment, normative acts, law, 

human resource management, public service, motivation and demotivation 

of an employee. 
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Тинатин Иашвили. Заза Чипашвили 

Основные нормативные акты мотивации работников органов 

местного самоуправления 

 

Резюме 
 

Опыт современного мира показывает, что органы местного 

управления и самоуправления считаются главным краеугольным 

камнем могущественного государства. С 70-х годов 20 века в развитых 

странах мира была заложена основа реформы государственного 

устройства, целиком основанной на принципах децентрализации. 

Грузия стала частью этого процесса после присоединения к 

Европейской хартии местного самоуправления 1 апреля 2015 года, 

согласно которой исключительность и независимость являются 

основными ценностями принципов самоуправления при 

осуществлении своих полномочий. В Европейской Хартии условия 

службы и высокая квалификация служащих органов местного 

самоуправления имеют огромное значение в выполнении и реализации 

их полномочий. Именно с этой целью основной задачей государства 

является обеспечение надлежащих методов мотивации работников, 

таких как установление адекватных форм стимулирования, повышение 

квалификации государственных служащих, внедрение справедливых 

схем продвижения по службе и системы достойного вознаграждения и 

т. д. 

Чтобы выяснить, насколько эффективно управляются человеческие 

ресурсы в органах самоуправления и учитывается ли в этом процессе 

мотивация сотрудников, необходимо определить правовую среду в 

Грузии. В данной статье мы кратко рассмотрим основные 

нормативные акты, прямо или косвенно регулирующие тему 

мотивации работников в органах местного самоуправления. 

 

Ключевые слова: Самоуправление, правовая среда, нормативные 

акты, право, управление человеческими ресурсами, государственная 

служба, мотивация и демотивация работника. 

 

Рецензент: Профессор Генадий Яшвили, Грузинский технический 

университет. 
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ეკონომიკა 
 

ანა ცაცანაშვილი 

იშვიათი ტექნოლოგიების ქართული ტრადიციები -  სამი 

ევრაზიული სტრატეგიის კონტექსტში 
 

  სტატია ეხება ევრაზიულ პროექტებში საქართველოს 
სოციალურ-ეკონომიკური თანამშრომლობის გზების ძიებას. 
გაანალიზებულია  ჩინეთის „ახალი აბრეშუმის გზის“, აშშ-
იაპონიის ალიანსის, რუსეთის ევრაზიული კავშირის 
გეოპოლიტიკური ინტერესები რეგიონში. ამ კონტექსტში  
დასაბუთებულია საქართველოს საერთასორისო თანამშრომლობის 
პერსპექტივა კულტურული დიპლომატიის მეთოდების 
გამოყენებით და  იშვიათი ტექნოლოგიის - ქვევრის ღვინის 
უძველესი ტრადიციაზე დაფუძნებული მარკეტინგული 
სტრატეგიის შემუშავება - „ღვინის გზა“ - მშვიდობიანი 
თანაარსებობა. 
 

საკვანძო სიტყვები: ახალი აბრეშუმის გზა;  აშშ-იაპონიის 
ალიანსი, რუსეთის ევრაზიული კავშირი; კულტურული 
დიპლომატია;   საქართველოს იშვიათი ტექნოლოგიების მართვა. 
 

ბოლო ათწლეულში აქტუალობა შეიძინა ევრაზიის 

სტრატეგიულმა პროექტებმა: ჩინეთის „ახალი აბრეშუმის გზა“, 

აშშ-იაპონიის ალიანსი, რუსეთის ევრაზიული კავშირი. ამ 

პოლიტიკურ რეალობაში აუცილებელია რეგიონში 

გეოპოლიტიკურ მოთამაშეებთან კულტურულ დიპლომატიაზე 

დაფუძნებული საქართველოს ურთიერთობების სტრატეგიის 

შემუშავება. იგულისხმება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის, 

გავრცელებისა და სარგებლიანობის იდეის იმპლიმენტაცია,  

რომლის შესახებ ევროპულ კონვენციებს საქართველო  1996-2007 

წლებში მიუერთდა.  ამ დოკუმენტში აქცენტი კეთდება   

კულტურის ობიექტის და მომსახურების ეკონომიკურ  ხასიათსა 

და ტრადიციული ცოდნა/ტექნოლოგიების  გაკონტროლება-

განვითარებაზე [1] 

ჰალფორდ მაკინდერი  „ჰართლენდის“ (Heartland), „მსოფლიო 

კუნძულის“ კონცეფციაში განსაზღვრავს ევრაზიას, როგორც 

მსოფლიო ცენტრს, სადაც თავმოყრილია: ბუნებრივი აირის 
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მსოფლიო რეზერვების 31%, ნავთობის 17%, რკინის მადნის 23%, 

ოქროს 14%, სპილენძის 7%.[2] რეალიზმის სკოლის 

წარმომადგენელმა ნიკოლას სპაიკმანმა სტრატეგიულისა და  

გეოპოლიტიკური შერწყმის კონტექსტიში  ზუსტად დაინახა, რომ 

იაპონია შეერთებულ შტატებთან  საომარი მოქმედებების 

მიუხედავად, წარმოადგენდა მის ბუნებრივ გეოპოლიტიკურ 

პარტნიორს. დაასაბუთა აგრეთვე საბჭოთა კავშირის დაშლის 

შემდეგ, ჩინეთის, როგორც მთავარი ძალის აღორძინება. [3]. ასე, 

რომ  გეოპოლიტიკა და გეოსტრატეგია მოქმედებს რეალისტურ 

ონტოლოგიურ ჩარჩოში და „დამოკიდებულია ბუნებრივი გარემოს 

გავლენაზე, რომელიც შეიძლება შეიცვალოს ადამიანის 

ურთიერთობებითა  და ტექნოგლოგიზაციით...“[4]. კავკასიის 

გეოგრაფიული რეალობა სახეზეა, ტექნოლოგიური ცვლილებები  

ურთიერთკავშირშია და ზემოქმედებენ  საერთაშორისო 

ურთიერთობებსა და პოლიტიკურ ცვლილებებზე. ისიც 

აღსანიშნავია, რომ დიდი სახელმწიფოების ძალების 

რეალპოლიტიკა ე.წ. „ტრაგიკული“ ბუნების მატარებელია, რადგან 

საერთაშორისო კონფლიქტის პოტენციალი რომელიმე 

სახელმწიფოს ჰეგემონობით  რეალურია.    

 ასეთ გეოპოლიტიკურ კონტექსტში  საქართველოს 

კულტურული დიპლომატიის ერთ-ერთ ამოცანა უნდა გახდეს 

იშვიათი ტექნოლოგიების სოციალურ-ეკონომიკური 

განვითარების სფეროში თანამშრომლობის გზების ძიება.  იშვიათი 

ტქნოლოგიები არის არამატერიალური ეროვნული სიმდიდრე, ანუ 

ცოდნა რაიმეს დამზადების, შექმნის შესახებ, რომლიც იძლევა 

მატერიალურ სარგებელს, ამასთან თვითონვე წარმოადგენს 

კულტურულ მემკვიდრეობას და სახელმწიფოს არამატერიალური 

საკუთრებაა, რომლის ეფექტური მართვა ასევე სახელმწიფოს 

მოვალეობაა.  ასე, რომ ეს მიდგომა მრავალკომპონენტიანია, 

საინტერესოა გეოპოლიტიკის ყველა სუბიექტისთვის და 

მშვიდობიან ინიციატივებზეა დაფუძნებული. 

 ჩინეთის „ახალი აბრეშუმის გზის“ სტრატეგია 
ჩინეთის პოლიტიკის გეოსტრატეგიული კონცეფცია „ახალი 

აბრეშუმის გზა“ (ან „ერთი სარტყელი, ერთი გზა“), ამბიციური 

ინფრასტრუქტურული პროექტია, თითქმის 1 ტრილიონი 

დოლარი ბიუჯეტით  და 60-ზე მეტი ქვეყნის ჩართულობით 

(გლობალური მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 40%).  
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„ახალი აბრეშუმის გზის“ პროექტი არის გეოსტრატეგიული 

საშუალება პეკინისთვის  უზრუნველყოს  იაპონია-აშშ-ის  

უპირატესობათა ბალანსირება აზიის ქვეყნებში. ამასთან ეს 

პროექტი ალტერნატივაა აშშ-ს და რუსეთის მიერ მსგავსი 

ინიციატივებისთვის ევრაზიაში[5]. 

ფაქტია, რომ „ახალი აბრეშუმის გზა“ წარმოადგენს 

სტრატეგიულ გამოწვევას რუსეთისთვის, ვინაიდან მარშრუტი 

გარს უვლის რუსეთის ტერიტორიას და  აერთიანებს რამდენიმე 

ყოფილ საბჭოთა სახელმწიფოს. არის მოსაზრება, რომ ორივე 

ევრაზიულ ინფრასტრუქტურულ პროექტს შეიძლება არ მიეცეს 

ერთდროულად არსებობის საშუალება[6].  ლი ლიფანი, ბაჯპაესა 

და სხვების მტკიცებით ახალი აბრეშუმის გზა სავარაუდოდ 

"შთანთქავს" რუსეთის მცდელობას განავითაროს მსგავსი 

ევრაზიული სავაჭრო კავშირები[7]. ამ გზაზე  ტერორისტული 

თავდასხმების, სეპარატისტული დივერსიების, გარემოსდაცვითი 

კატასტროფებისა და სხვადასხვა სახის რისკების დაძლევის 

შესაძლებლობას ჩინეთი  საკუთარი სამხედროების ცენტრალური 

აზიის ქვეყნებში განლაგებითა და ტერორიების 

უსაფრთხოებისათვის სპეცოპერაციების გაძლიერებაში ხედავს. 

რობერტ დ. კაპლანი, ქ. კოკერი და სხვები აღნიშნავენ, რომ ჩინეთი 

შეიძლება აღმოჩნდეს პოლიტიკურად, ეკონომიკურად ან 

სამხედრო თვალსაზრისით ცენტრალურ აზიაში ჰეგემონი, 

რომელიც საჭიროებს დაბალანსებას. [8] 

აშშ- იაპონიის ალიანსი  
აშშ-იაპონიის ალიანსი ცდილობს დაეყრდნოს  გლობალური 

დაბალანსების გეოსტრატეგიას - სამხედრო და დიპლომატიური 

ურთიერთობების გონივრული გამოყენების ჩათვლით. აშშ-

იაპონიის ალიანსის გადადგმულ ნაბიჯებს შორის მნიშვნელოვანია 

აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონში და მის ფარგლებს გარეთ 

უსაფრთხოებისა და თავდაცვითი თანამშრომლობის 

გაფართოებისთვის 1997 წლის სახელმძღვანელო პრინციპების 

გადახედვა. აგრეთვე, ახალი ზომების გატარება ისეთ სფეროებში, 

როგორიცა: სარაკეტო თავდაცვა; კიბერსივრცე; ერთობლივი 

დაზვერვა; ინფორმაციის დაცვა; თავდაცვის აღჭურვილობისა და 

ტექნოლოგიების/აღჭურვილობის შეძენის თანამშრომლობა[9];  
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რუსეთის ევრაზიული კავშირი 
რუსეთის ევრაზიულ ძალთა ბალანსის იდეა პირველად  1994 წ. 

გაჟღერდა, რომლის მიხედვით ალიანსში გაწევრიანდნენ რუსეთი, 

ბელორუსია, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, ტაჯიკეთი.  2001 წ. ხელი 

მოეწერა ევრაზიული ეკონომიკური   თანამეგობრობის 

დოკუმენტს. ამ ინტეგრაციის პირველი წარმატება 2010 წ. ერთიანი 

საბაჟო კავშირის შექმნა იყო. 2015 წელს კავშირს შეუერთდა 

სომხეთი და ყირგიზეთი.   კავშირის ერთ-ერთი მიზანია ჩინეთთან 

„აბრეშუმის გზის“ პროექტში მონაწილეობის კორდინაცია.  

ამ სამი ალიანსიდან გეოპოლიტიკურად  რუსეთს და ჩინეთს 

აქვთ სასიცოცხლო განვითარების ინტერესები - ამერიკის 

გავლენის განდევნა კონტინენტიდან. ბოლოდროინდელი 

მოვლენების გამო გამოწვეული ხარჯებიდან გამომდინარე  

(უკრაინა და სირია), რუსეთს უჭირს კონკურენცია გაუწიოს 

ჩინეთის ჰეგემონიას რეგიონში. რუსეთს აღარ შეუძლია 

ეფექტურად ეწინააღმდეგებოდეს ჩინეთის ეკონომიკურ კავშირებს 

ცენტრალურ აზიაში. მაგრამ არის კიდევ ერთი ინტერესი. რუსეთი  

და ჩინეთი ერთიანდება აშშ-იაპონიის ალიანსის წინააღმდეგ. 

აზიასთან გეოგრაფიული სიახლოვის და ჩინეთის ძალაუფლების 

დასავლური გაფართოების გამო ცენტრალურ აზიაში აშშ-იაპონიის 

ალიანსის  გავლენის დაკარგვის რისკი დიდია. როგორც 

ექსპერტები ფიქრობნ ასეთ პირობებში დამოუკიდებლად 

კონკურენციის მიღწევა არარეალურია[13].  ამიტომ, ვარაუდი 

იმისა, რომ ალიანსი  რუსეთთან და ჩინეთთან დაბალანსებისა და  

ზომიერი შერიგების მცდელობას დაიწყებს დიდია.  რეალურია 

ალიანსის მხრიდან დიპლომატიური მიდგომები კონკურენციისა 

და დამატებითი დაბალანსებადი კოალიციების შექმნის 

მიმართულებით.  

იმავდროულად, თუ რუსეთ-ჩინეთის ერთობლივი ვექტორი 

ვერ განხორციელდება, ალიანსმა იგნორირება არ უნდა გაუკეთოს 

ევროპის ურთიერთობებს ჩინეთთან, როგორც ევროპის „უჩუმარ“  

მხარდაჭერას ჩინეთთან.  

დაბალანსების სცენარები და ინსტრუმენტები 
“ახალი აბრეშუმის გზა” არ უნდა შეფასდეს, როგორც რუსეთის 

სტრატეგიულ უსაფრთხოებაზე ზემოქმედების ალტერნატივა. ამ 

სფეროში  ევროპის ანალიტიკური ხედვა  ეკონომიკურ 

საკითხებზეა ორიენტირებული. ამასთან,  ევროპელი სტრატეგები 
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ხშირად   უპირველეს საფრთხედ რუსეთს მიიჩნევან, ამან ევროპა 

მიიყვანა ჩინეთთან, როგორც რუსეთის გავლენის 

დამბალასებელთან.  რუსულ ენერგიაზე დამოკიდებულების გამო, 

ევროპას აქვს საშუალება მონაწილეობა მიიღოს მაღალსიჩქარიანი 

სარკინიგზო სავაჭრო მარშრუტსა და (ჩინეთის “ახალი აბრეშუმის 

გზა”) და „ვირტუალური აბრეშუმის გზის“ პროექტებში, რომელიც 

გააუმჯობესებს ციფრულ კავშირს შუა აზიაში. რუსეთთან „ერთი 

სარტყლის“ კონცეფციის დაპირისპირების პირობებში, ჩინეთის 

ეკონომიკური კავშირები ევროპასთან კიდევ უფრო შეასუსტებს 

რუსეთის, როგორც საპირწონის პოზიციას, რომელიც მას 

პოლიტიკურად იზოლირებულს და ნატოს მიმართ დაუცველს 

ტოვებს. ეს დინამიკა აისახება ჩინურ და რუსულ სტრატეგიულ 

ნარატივებში. რუსული ნარატივი -  ეროვნული იდენტობა 

ევროპასთან ოპოზიციაში; ჩინური სტრატეგიული ნარატივი  

„ცივილიზაციის პარტნიორობა“ ევროკავშირთან. 

ასე, რომ, ახალი აბრეშუმის გზა ასუსტებს ჩინეთის 

სტრატეგიული მეტოქეს (რუსეთი), ხოლო ევროპასთან 

დაახლოების გზით ძლიერდება ეკონომიკური 

ურთიერთდამოკიდებულება. ამ სცენარის პირობებში აშშ-

იაპონიის ალიანსის ჩინეთთან დაბალანსების პოლიტიკა  

რთულია, რადგან ევროპა და რუსეთი - ორი სავარაუდო 

დამბალანსებელი - ინიციატივას იჩენენ ჩინეთის რეგიონალური 

ჰეგემონიის წინააღმდეგ მზარდი ურთიერთთანამშრომლობის 

პოლიტიკით.  

ამავდროულად, შეერთებულ შტატებს შეუძლია შეამციროს 

დაძაბულობა ახლო აღმოსავლეთში „შერბილების“ გზით: ესაა 

რიტორიკა რუსეთის ავანტიურიზმზე სირიაში, რომელიც, 

სავარაუდოდ, ნაკლებად სასიცოცხლო ინტერესია, ვიდრე 

რუსეთის რევანშიზმთან დაპირისპირება აღმოსავლეთ ევროპაში. 

ფაქტია, რომ  ეკონომიკური ინსტრუმენტები არ უნდა იყოს 

უგულვებელყოფილი, რადგან ხელს უწყობს გეოპოლიტიკურ 

მოთამაშეებს შორის კონკურენციას  და იმის უზრუნველსაყოფას, 

რომ არცერთ ქვეყანას არ შეეძლება მონოპოლიზება ან კონტროლი 

აღმოსავლეთ-დასავლეთის სატრანსპორტო დერეფნების 

განვითარებაში. 

რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესებით ალიანსის 

საბოლოო მიზანია ხელი შეუწყოს რუსეთის გააქტიურებას 
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დააბალანსოს ცენტრალურ აზიაში ჩინეთის გავლენა, რამაც 

შესაძლოა უზრუნველყოს ბარიერიერების შექმნა ჩინეთის 

დასავლური ექსპანსიისთვის. როგორც ამერიკელი დიპლომატი, 

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის 

(OECD) გენერალური მდივნის მოადგილე, რიჩარდ ბუჩერი 

ამტკიცებს: თუ არცერთი ქვეყანა არ დომინირებს ცენტრალურ 

აზიაში,  ეს არის შეერთებული შტატების გამარჯვება.”[10] 

ამ სცენარის შემდგომი  ხელშეწყობის მიზნით შეერთებული 

შტატები და იაპონია გამოიყენებენ მათ ხელთ არსებულ 

სტრატეგიულ საკომუნიკაციო საშუალებებს რუსეთისათვის  

ჩინეთის ძალაუფლების შიშის გასაღვივებლად. რუსეთს აქვს  

საფუძველი ეშინოდეს ჩინეთის გავლენის დასავლეთის 

მიმართულებით გაფართოების, თუმცა ჩინეთი აქტიურად 

ცდილობს შეამსუბუქოს რუსეთის შიშით გამოწვეული 

საფრთხეების რისკი და  შეახსენოს მას   ჩინეთის საფრთხეების 

შესახებ – მოსაზღვრე ქვეყანების  სამხედრო ბიუჯეტი, 

საზღვრებთან არსებული ჯუჯა სახელმწიფოების ალიანსები და 

სხვა.  

რუსეთთან აშშ-იაპონიის ალიანსის მოქმედების კურსი 

გადაინაცვლებს  რუსეთის დასავლური პერიფერებზე ზეწოლის 

შემსუბუქების და რუსეთის ბალანსირების როლის აღდგენის 

უზრუნველყოფისაკენ[11]. 

აშშ-იაპონიის ალიანსს აქვს შესაძლებლობა შეცვალოს თავისი 

გეოსტრატეგია უფრო აქტიური გახადოს  აბრეშუმის გზის 

სტრატეგიის ბალანსირების პროცესში: 

1. პირველ რიგში, ალიანსის პარტნიორებმა ყველაფერი უნდა 

გააკეთონ, რომ  ევრაზიის სამი დიდი მოთამაშე (ჩინეთი, რუსეთი 

და ევროკავშირი) გაყოფილი ინტერესების მდგრადობა 

უზრუნველყონ; 

2. მეორე, ცენტრალური აზია, როგორც „ახალი აბრეშუმის 

გზის“ გასწვრივ ჩინეთის ვაჭრობის მთავარი რეგიონი ღია უნდა 

დარჩეს. ამისათვის ალიანსმა უნდა იმუშაოს ინდოეთთან 

(რომელსაც აქვს მსგავსი ინტერესები); რეგიონის ღიაობით  ჩინური 

ეკონომიკური ინტერესები არ ხდება მონოპოლიური. 

3.  საბოლოოდ, ალიანსი უნდა ეცადოს გააფართოოს და 

გააძლიეროს თავისი საზღვაო დომინირება ინდოეთის ოკეანეში, 
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სადაც ჩინეთი სულ უფრო მეტად ცდილობს საზღვაო ძალების 

გამოყენებას „აბრეშუმის გზის“  საზღვაო ზოლების გასწვრივ. 

ასე, რომ თუ  ჩინეთის ევრაზიული ჰეგემონიის დაბალანსება 

გახდება აშშ-იაპონიის ალიანსის გეოსტრატეგიული დღის 

წესრიგის ნაწილი, მაშინ გამოირიცხება ჰეგემონია რეგიონში. 

როგორც ნიკოლას სპაიკმანი ამბობს თუ „ძალაუფლება 

დაუბალანსებელია.....ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას შორეულ 

რეგიონებშიც“.[12]  

ასეთ გეოპოლიტიკურ რეალობაში რა პერსპექტივა აქვთ 

აბრეშუმის გზის სარტყელში მდებარე პატარა სახელმიწოფოებს და 

კერძოდ საქართველოს? 

ეკონომიკური პროექტების პარალელურად,  სამივე ალიანსის 

მიმართულებით, კულტურული დიპლომატიის ფორმატში, 

საქართველომ ინიცირება უნდა გაუკეთოს კულტურული 

მემკვიდრეობის დაცვის ორმხრივ და მრავალმხრივ 

ხელშეკრულებებს.  ხელშეკრულებათა საფუძველი უნდა იყოს 

UNESCO-ს კონვენციები კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის 

სფეროში და ადამიანის უფლებათა დაცვის პრინციპები.  ამასთან, 

ხელშეკრულებების დონეზე უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს, 

მხარეთა ვალდებულებები, რომ ევრაზიული პროექტების 

განხორციელების ფარგლებში იზრუნებენ კულტურული 

მრავალფეროვნების შენარჩუნებისა და მემკვიდრეობის 

გლობალიზაციისაგნ დაცის სფეროში, არ დაუშვებენ 

კულტურული პრაქტიკის „გაყინვას“ ან სხვა გაუგებრობას, რამაც 

შესაძლოა ქვეყნის ინტერესების, მსოფლმხედველობის და 

ღირებულებების შეურაცხყოფა გამოიწვიოს;  

იშვიათი ტექნოლოგია -ქვევრის ღვინის უძველესი ტრადიცია 
ქვევრის ღვინის დაყენების უძველესი ტრადიციას   2013 წელს 

იუნესკოს (UNESCO) არამატერიალური კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. ამ გარემოებამ კვლევის 

ახალ მიმართულებებს ჩაუყარა საფუძველი. ეთნოგრაფიული, 

ტექნოლოგიური, ისტორიული კვლევების პარალელურად 

წარიმართა სამეცნიერო მუშაობა ამ ობიექტის სოციალურ-

ეკონომიკური მნიშვნელობის, პოპულარიზაციის ხერხების  და 

სარგებლიანობის დასაბუთების შესახებ.  თანამედროვე კვლევები 

იშვიათი ტექნოლოგიების დაცვის სფეროში გულისხმობს 

კომპლექსურ მიდგომას. კერძოდ   ვაზის განაშენიანების ადგილი, 
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რომელსაც   გარემოსდაცვითი, სოციალური, კულტურული და 

ეკონომიკური მნიშვნელობა აქვს. ეს აშკარად წარმოადგენს 

აგრარულ ლანდშაფტებს, სადაც ვენახები სოციალური და 

ეკონომიკური პროცესების შედეგად დინამიური და 

მრავალფუნქციური ხასიათი შეიძინა, ვენახებსა და ტერიტორიებს 

შორის კავშირები განაპირობებს იდენტობაზე დაფუძნებულ 

კონფიგურაციას, წარმოშობს თვითმყოფადობის გრძნობებს 

ადგილობრივ თემებში თავისი რიტუალებითა და სიმბოლოებით. 

ეს არის ტერიტორიული განვითარების ფაქტორი, ამიტომ 

მოითხოვს სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ეკონომიკურ 

დივერსიფიკაციას პროდუქტიულობისა და 

პოსტპროდუქტიულობის თვალსაზრისით. როგორც აქსელ ჰონეტი 

იტყოდა: ამჟამად, ერთეულების საქმიანობა მიმართულიაა 

პრესტიჟის   მისაღებად.[13]  ხოლო მიშელ ფუკოს (Michel Foucault) 

მიხედვით  ხელისუფლება „ყველგან იმყოფება“ და არა იმიტომ, 

რომ ის „ყველაფერის მფლობელია“, არმედ იმიტომ, რომ 

წარმოქმნან ყველაფერი[14].  ფუკოს ეს თვალსაზრისი იშვიათი 

ტექნოლოგიების მართვის პროცესთან მიმართებაში გულისხმობს  

ხელისუფლების  ინტერპრეტაციის უნარს, ანუ კონცეპტუალურ 

მიდგომას, რომელიც უნდა მოიცავდეს არა მარტო ტექნოლოგიის 

პატენტირებას, არამედ  სოციალურ ურთიერთობებს, ადგილებს, 

სივრცისა და დროის გაგებას,  სარგებლიანობის მექანიზმების 

შემუშავებას. სწორედ ასეთი მიდგომა უზრუნველყოფს ობიექტის 

პრესტიჟს,  ღირსეულ დაცვას და საერთაშორისო ურთიერთობებში 

მისი გამოყენების შესაძლებლობას. ეს არის იშვიათი 

ტექნოლოგიების დაცვის ის პოლიტიკა, რომელიც 2003 წლიდან 

UNESCO-ს არამატერიალური კულტუირული მემკვიდრეობის 

დაცვის იდეის რეალიზებას უნდა ახლდეს თან.   

ვფიქრობთ, ლიტერატურაში არსებული მიდგომებისგან 

განსხვავებით ქვევრის ღვისნის ტექნოლოგიის დაცვისა და 

გამოყენების სტრატეგია უნდა გაფართოვდეს „აბრეშუმის გზის 

კულტურული მემკვიდრეობის“ კონტექსტში. ობიექტის ასეთი 

ახლებური გააზრების მნიშვნელობა გაპირობებულია UNESCO-ს 

არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სოციალურ-

ეკონომიკური და ახალი პოლიტიკური ტენდენციებით. 1994 წელს 

გაერომ და მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციამ წამოიწყეს "პროგრამა 

აბრეშუმის გზის ტურიზმისთვის". ეს არის ცნობილი გლობალური 
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ტურისტული პროგრამა, რომელიც ხელს უწყობს ტურიზმის 

პოპულარიზაციას ცენტრალურ აზიაში. 2014 წელს ის გაფართოვდა 

ახალი ზღვის აბრეშუმის გზის ტურიზმით[15]  

თავის მხრივ, ახალი აბრეშუმის გზის ინფრასტრუქტურა ხელს 

უწყობს ტრანსსასაზღვრო ტურიზმსა და სავაჭრო სარგებელს წევრ 

ქვეყნებსა და რეგიონებს შორის. თუმცა, იქნება თუ არა ახალი 

აბრეშუმის გზის ტურისტული ინფრასტრუქტურის აპლიკაციები 

სინქრონიზებული  გაერთიანებული ერების ორგანიზაციისა და 

WTO მოთხოვნებთან დამოკიდებულია სახელმწიფოს 

ძალისხმევაზე. სამეცნიერო კვლევები ჭარბადაა ახალი აბრეშუმის 

გზის ინიციატივის კონტექსტში ტურიზმის განვითარებაში 

კოოპერატიული ურთიერთობების მნიშვნელობაზე. თუმცა 

ძალზედ იშვიათია კვლევები ლანდშაფტების და კულტურული 

მემკვიდრეობის გავრცელების მიმართულებით,  რაც ტურისტული 

ინფრასტრუქტურის განვითარებაში და ტურიზმის მდგრადობის 

პოლიტიკის განხორციელებაში მოითხოვს უფრო მეტ ყურადღებას 

როგორც მთავრობის წარმომადგენლებისგან, ასევე საერთასორისო 

ორგანიზაციებისაგან. 

 „ახალი აბრეშუმის გზის“ ინფრასტრუქტურის განვითარებას 

ისეთი რისკებიც ახლავს თან, როგორიცაა ნარკოტიკებით ვაჭრობა, 

მონების შრომა, ტრეფიკინგი და ადამიანებით ვაჭრობა, მაგრამ  

მთავრობათა ძალისხმევა და სიფხიზლე გადამწყვეტია ამგვარი 

პრობლემების გადასაჭრელად. ამ შემთხვევაში ვგულისხმობთ  

მდგრადი განვითარების მისაღწევად საჭირო  პოლიტიკის 

განხორციელებას და ერთობლივ გადაწყვეტილებებს რისკების 

დასაძლევად.  

იშვიათი ტექნოლოგია - კულტურული დიპლომატიის 
ინსტრუმენტი „აბრეშუმის გზის“ პროექტში 

   აბრეშუმის გზის პროექტში საქართველოს რეგიონალური 

და საერთაშორისო თანამშრომლობის პოტენციალი საბუთდება 

იმით, რომ  იგი მსხვილი სატრანზიტო სტატუსის მატარებელი 

სახელმწიფოა. საქართველოს ტერიტორიაზე გადის ბაქო--

თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენი, ბაქო-სუფსის ნავთობსადენი, 

ბაქო-თბილისი-ერზერუმის გაზსადენი. სწორედ მილსადენი 

ტრანსპორტის განვითარებასთანაა დაკავშირებული საქართველოს 

სატრანზიტო პოტენციალის აღიარება XX საუკუნის 90-იანი 

წლების შუა პერიოდიდან. საქართველო ჩინეთს შორის 
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ურთიერთობის პერსპექტივა კი   საბუთდება იმით, რომ ჩინური 

მხარე „ერთი სარტყელი, ერთი გზის“ მშენებლობის პროცესში 

საქართველო რეგიონში ის ქვეყანაა, ვისთანაც ჩინეთმა 

თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება გააფორმა. 

ამასთან, მნიშვნელოვანია, რომ ჩინეთმა და საქართველომ ხელი 

მოაწერეს მემორანდუმს „აბრეშუმის გზის ეკონომიკური 

სარტყელის განვითარებისთვის თანამშრომლობის შესახებ“[16], 

გაიხსნა პირდაპირი სატვირთო სარკინიგზო ხაზი და პირდაპირი 

ფრენა პეკინიდან თბილისის მიმართულებით, ერთობლივი 

ორგანიზებით ჩატარდა თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმი, 

წარმატებით დასრულდა თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ  

ყოვლისმომცველი შინაარსისა და დაბალანსებული ინტერესების 

მქონე შეთანხმება, საქარველო გახდა აზიის ინფრასტრუქტურის 

საინვესტიციო ბანკის დამფუძნებელი წევრი ქვეყანა. დღეისთვის, 

30-მდე ჩინური კომპანია თანამშრომლობს ქართულ მხარესთან 

ინფრასტრუქტურის, ენერგეტიკის, ფინანსების, სოფლის 

მეურნეობის, ინდუსტრიული ზონების, ლოჯისტიკის, 

ტელეკომუნიკაციებისა და სხვა სფეროებში. აღსანიშნავია, რომ 

ჩინეთს სულ გაფორმებული აქვს  თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ 

შეთანხმება მსოფლიოს 24-ზე მეტ სახელმწიფოსა და რეგიონთან. 

ამ სიაშია საქართველოც.  

საქართველოს, თავის მხრივ, თავისუფალი ვაჭრობის 

შეთანხმებები გაფორმებული აქვს ევროკავშირთან, თურქეთთან, 

დსთ-ს ქვეყნებთან, ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის 

ასოციაციასთან.  ეს უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია აბრეშუმის გზის 

გასწვრივ განლაგებული სახელმწიფოებთან სავჭრო და 

ტრანზიტული ურთიერთობებისთვის. 

რაც შეეხება ქვევრის ღვინის ტექნოლოგიით დამზადებული 

პროდუქტის ჩინეთსა და  ახალი აბრეშუმის გზის გასწვრივ 

განლაგებულ ქვეყნებში ვაჭრობის განვითარებას,  იგი  

საქართველოში ღვინის ისტორიაზე დაფუძნებულ მარკეტინგულ 

სტრატეგიაზე უნდა აიგოს: მევენახეობა-მეღვინეობის დარგის 

განვითარებისათის ხელსაყრელი ბუნებრივ-რესურსული 

პოტენციალი, ყურძნის ენდემური ჯიშების მრავალფეროვნება, 

ნედლეულის მაღალი ხარისხი, ღვინის წარმოების ისტორია და 

ტრადიციები და სხვა. 
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ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე   ახალი აბრეშუმის 

გზის გასწვრივ განლაგებულ ქვეყნებთან ურთიერთობების 

გაღრმავებისთვის იშვიათი ტექნოლოგიების, როგორც 

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისა და გავრცელების 

უზრუნველყოფის მიზნით საქართველოს ხელისუფლებამ 

მიზანშეწონილია შეიმუშაოს  ღვინის ისტორიაზე დაფუძნებულ 

მარკეტინგული სტრატეგია - „ღვინის გზა“ - მშვიდობიანი 

თანაარსებობა. სტრატეგია უნდა ეყრდნობოდეს ისეთ ელემენტებს, 

როგორიცაა: კულტურული ტურიზმი, ინვესტ  იციების 

მნიშვნელობა, სიმბოლოების შექმნა, ბრენდირება, ადგილის 

განცდა/შეგრძნება, იდენტობა, ადგილორივი თემების 

ჩართულობა, სოციალური ერთიანობა, ეკონომიკის მდგრადობა და 

რესურსები, და ა.შ.    
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Ana Tsatsanashvili 

Georgian traditions of rare technologies - three Eurasian ones 

In the context of strategy 

Summary 
 

  The article refers to the search for ways of socio-economic cooperation 

of Georgia in Eurasian projects. The geopolitical interests of China's "New 

Silk Road", the US-Japan alliance, and the Russian Eurasian Union in the 

region are analyzed. In this context, the perspective of international 

cooperation of Georgia using the methods of cultural diplomacy and the 

development of a marketing strategy based on the ancient tradition of rare 

technology - Kvevri wine - "Wine Road" - peaceful coexistence is 

substantiated. 
 

Keywords: New Silk Road; US-Japan Alliance, Russian Eurasian Union; 

cultural diplomacy; Management of rare technologies of Georgia. 
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В статье говорится о поиске путей социально-экономического 

сотрудничества Грузии в евразийских проектах. Анализируются 

геополитические интересы китайского «Нового Шелкового пути», 

американо-японского альянса и Российского Евразийского союза в 

регионе. В этом контексте обосновывается перспектива 

международного сотрудничества Грузии с использованием методов 

культурной дипломатии и разработки маркетинговой стратегии, 

основанной на древней традиции редкой технологии – вино квеври – 

«Винный путь» – мирное сосуществование. 

 

Ключевые слова: Новый шелковый путь; Американо-японский 

альянс, Российско-Евразийский союз; культурная дипломатия; 
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ირაკლი ჩუბინიძე 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფლის მეურნეობის 

სტრატეგიული განვითარების მოდელი 

 

სტატია ეხება  სოფლის განვითარების 2021-2027 წლების 
სამთავრობო სტრატეგიის რეალიზაციის პროცესში  თერჯოლის 
მუნიციპალიტეტის შესაძლებლობათა გამოვლენას. 
დასაბუთებულია, რომ სტრატეგიის განხორციელებაზე 
პასუხისმგებელ უწყებათა შორის კომპეტენციების გამნიჯვნა და 
კოორდინირებული თანამშრომლობის მოდელი  წარმოადგენს ამ 
რეგიონში მეღვინეობის, მერძევეობის, მეცხოველეობისა და ჩაის 
წარმოების მიამრთულებების  განვითარების გარანტიას. 

 
საკვანძო სიტყვები:  მუნიციპალიტეტი, სოფლის მეურნეობა, 

სტრატეგიული მართვა. 
 

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის 2014 წელს 

ხელმოწერილი ასოცირების შეთანხმების მიხედვით საქართველომ 

უნდა უზრუნველყოს სოფლის მეურნეობის განვითარება 

ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად და ხელი 

შეუწყოს ადგილობრივი რესურსების გაძლიერებას. [1] ამ 

მიმართულების უზრუნველსაყოფად შემუშავებულია სოფლის 

მეურნეობისა და სოფლის განვითარების 2021-2027 წლების 

სტრატეგია, რომლის განხორციელებით ნავარაუდევია 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის პოტენციალის მაქსიმალურად 

ათვისება და ქვეყნის ეკონომიკისთვის მისი მიზნობრივი 

გამოყენება. [2] ამ ამოცანის გადაჭყვეტის გარანტიას წარმოადგენს 

მკაფიოდ განსაზღვრული, კონკურენტუნარიანი წარმოებისკენ 

მიმართული აგრარული პოლიტიკა და ცალკეული 

მუნიციპალიტეტების მიხედვით რესურსების მართვის 

შესაძლებლობათა გამოვლენა. 

    თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკაში წამყვანი ადგილი 

უკავია სოფლის მეურნეობას, რომელშიც დასაქმებულია 

მოსახლეობის 70%-ი, როგორც თვითდასაქმების ასევე 

კოოპერატიულ თუ საწარმოო საქმეში. რაიონში ფუნქციონირებს 

მრავალგვარი კვების ობიექტი, ასევე ქარხნები და მცირე 

ფერმერული მეურნეობები, რომლელთა ნაწილიც იეფი აგრო 
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კრედიტის ფარგლებში ჩამოყალიბდა და მნიშვნელოვნად უწყობს 

ხელს მოსახლეობის სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობას, 

რაიონის სოფლის მეურნეობის სექტორი ორიენტირებულია 

კომლის სასურსათო მოთხოვნების დაკმაყოფილებაზე და არა 

სარეალიზაციო პროდუქციის წარმოებაზე. ამ დარგში 

დასაქმებულთა უმეტესობა თვითდასაქმებულთა კატეგორიას 

განეკუთნება და საქმიანობენ ოჯახურ მეურნეობებში, რაიონში  

რამოდენიმე მცირე ზომის საოჯახო ტიპის ვაზის სანერგე 

მეურნეობაა, თუმცა გაზრდილ მოთხოვნას იმერულ ვაზის 

ენდემურ ჯიშებზე, აღნიშნული მეურნეობები ვერ აკმაყოფილებენ, 

არსებული მოცემულობა ქმნის სანერგე მეურნეობების 

განვითარებაში ინვესტირების აუცილებლობას, საერთოდ კი 

რაიონის განვითარებაში აღნიშნულ ქარმოებებს წვლილი 

მოსახლეობის დასაქმების კუთხით შეაქვს, რაც მნიშვნელოვანია 

ზოგადი ეკონომიკური მიმართულებით. რაიონის აგროსექტორის 

ერთ-ერთი წამყვანი დარგია მეცხოველეობა,  შესაბამისად 

სრულიად ბუნებრივია, რომ მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვის 

სულადობის მიხედვით ქვეყნის მასშტაბით მოწინავე პოზიცია 

პოზიცია უჭირავს, მიუხედავად ამისა რაიონში მცირეა ხორცის 

წარმოება, არ არის შესაბამისი ხორცის გადამამუშავებელი ქარხანა, 

რაც უდაოდ წინ წაწევდა რაიონის ეკონომიკურ შესაძლებლობებს. 

[3] 

      განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს რძის წარმოების 

სფერო, სადაც თერჯოლის მუნიციპალიტეტს ერთ-ერთი ლიდერი 

პოზიცია უკავია ქვეყნის მასშტაბით, რაც სექტორის 

პერსპექტიულობაზე მიუითითებს, რძის წარმოების 

თვალსაზრისით არსებული რესურსებისა და პოტენციალის 

ეფექტიანად გამოყენებისათვის მნიშვნელოვანი სტიმული იქნება 

რძის შემკრები კვანძის არსებობა მაინც, რაც დღეს ამ 

მიმართულების განვითარებისათვის სერიოზულ პრობლემას 

წარმოადგენს, ძირითადად მოსახლეობა რძის პროდუქტებს 

კერძოდ აწარმოებს, რაც მუნიციპალიტეტს შემოსავლების კუთხით 

შემოსავალს არ აძლევს. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში სასოფლო 

სამეურნეო სავარგულის საშუალო ფართობი ერთ ფერმერზე 

შეადგენს 1.20 ჰა-ს [4] 
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ცხრილი 1. სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები  

    თერჯოლა 

სულ 

სასოფლო 

სამეურნეო  

მიწები, ჰა 

სულ 21503,44 

კერძო 13769,21 

სახელმწიფო 7734,23 

მუნიციპალიტეტში - მეცხოველეობიდან აღსანიშნავია  მ.რ.პ-ს, 

ღორის, ქათმის ხორცის, ასევე კვერცხის, რძის, ყველის, თაფლის  

წარმოება. სახელმწიფო პროგრამით ვეტერინარიის დარგში უფასო 

ტარდება ვაქცინაცია,  თერჯოლის მუნიციპალიტეტში საქონლის 

საშუალო სულადობა ერთ ფერმერზე შეადგენს 1,5 სულს.  

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგი თერჯოლაში გახლავთ 

ღვინის წარმოება, მოგეხსენებათ რომ მუნიციპალიტეტი შედის იმ 

მნიშვნელოვან  რაიონთა ჩამონათვალში, რომლის ტერიტორიაზე 

მოყვანილი ყურძენი განსაკუთრებული ხარისხით გამოირჩევა, 

შესაბამისად რაიონის მოსახლეობის უმეტესობა მევენახეობა-

მეღვინეობით არის დაკავებული, არსებობს როგორც ღვინის 

ქარხნები ისე საოჯახო ტიპის კერძო მარნები, რომლებიც 

აწარმოებენ ღვინოს ასეთი  15 საოჯახო და 1 ღვინის ქარხანაა, 

თუმცა მათი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შენატანის ხვედრითი 

წილი დაბალია, მხოლოდ ,,ხარების“ ღვინის ქარხანა იხდის მიწის 

გადასახადს, ხოლო სხვა გადასახადები ცენტრალურ ბიუჯეტში 

მიიქცევა. გარდა ამისა გავრცელებულია ტყემალი, ვაშლი, მსხალი 

ქლიავი, კაკალი, თხილი, კარალიოკი, ლეღვი, ბროწეული, ბალი-

ალუბალი, კომში, გარდა ამისა გვხვდება  სხვადასხვა კულტურები:  

ატამი, მუშმალა, შინდი, მარწყვი, ჟოლო, მოცვი, მოცხარი.  

ბოსტნეული კულტურებიდან აღსანიშნავია პომიდორი, კიტრი, 

კარტოფილი,სტაფილო, ჭარხალი, ხახვი, ნიორი და სხვადასხვა 

სახის მწვანილი.  

მარცვლოვან პარკოსნებიდან აღსანიშნავია სიმინდი, ლობიო, 

ხორბალი, ქერი, შვრია. 

გადამამუშავებელი მრეწველობიდან აღსანიშნავია ყურძნის 

გადამუშავება ღვინო მასალებად და ტყემლის კონცენტრატის 

წარმოება.  
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სულ თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 22 

სანერგე მეურნეობა, წელიწადში საშუალოდ იწარმოება 38 010 

ნერგი.  

რაიონში სანაშენე სამსახურები არ არსებობს,  პირუტყვის 

ჯიშობრივი გაუმჯობესება ხდება კერძო სპეციალისტების მიერ, 

შესაბამისად საჭიროა შეიქმნას ხელოვნური განაყოფიერების 

სადგურები. 

 არსებობს 1 სამაცივრე (არ ფუნქციონირებს) და 1 სასაწყობე 

მეურნეობა (არ ფუნქციონირებს). 

მექანიზაცია 

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს შპს 

მექანიზატორის ზესტაფონის სერვისცენტრი, ასევე 

ფუნქციონირებს მექანიზაციის 1 ამხანაგობა და კერძო 

საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა სიმძლავრის  138  ერთეული 

ტრაქტორი.  

გარდა მძლავრი ტრაქტორებისა მოსახლეობაში არის 2000 

მოტობლოკი სათანადო მანქანა-იარაღებით, მოსახლეობაში 

არსებული 103 ტრაქტორი ექვემდებარება რეაბილიტაციას.  

რაიონში ირიცხება შემდეგი ნიადაგ-დამამუშავებელი და 

მოსავლის ამღები აგრეგატები: სხვადასხვა ტიპის გუთნები -100 

ცალი; სხვადასხვა ტიპის კულტივატორები - 15ცალი; სხვადასხვა 

ტიპის სათესები - 10 ცალი; სხვადასხვა ტიპის სათიბელები - 3 

ცალი; ინდივიდუალური შესაწამლი აპარატები - 10 000 ცალი; 

წნეხ-ამკრეფები - 6 ცალი; მისაბმელი (ლაფეტები) - 58 ცალი. [5] 

კოოპერატივები  

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში დღეის მგომარეობით 

რეგისტრირებულია 3 კოოპერატივი, წევრთა რაოდენობა კი 18. [6] 

მუნიციპალიტეტში თვითდასაქმებულთა მაღალი 

მაჩვენებელია, ფერმერული მეურნეობების განუვითარებლობა და 

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის დაბალი დონე სიღარიბის 

ზრდის უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს წარმოადგენს.  

დასკვნა 

  საბოლოოდ სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის საჭირო  

რესურსების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ  აუცილებელია 

თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება სოფლის მეურნეობაში 

რაც მნიშვნელოვნად აამაღლებს სექტორის ეფექტურობას.  

შესამჩნევია სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, 
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აგროწარმოებისა და ლოჯისტიკის განვითარების არასათანადო 

დონე,  თითქმის არ არსებობს სამელიორაციო სისტემა, 

უკანასკნელი წლების განმავლობაში სამელიორაციო პროექტების 

ფარგლებში ხორციელდება სათავე ნაგებობებისა და წყალგამყოფი 

კვანძების რეაბილიტაცია, რაც უმნიშვნელოვანესი საკითხია 

თუმცა სისტემის უმთავრეს პრობლემად კვლავ რჩება მიწის 

არხები, რის გამოც სისტემაში წყლის დანაკარგები 50%-ს 

უტოლდება. 

მეურნეობათა უმრავლესობას არ გააჩნია ელემენტარული 

სამექანიზაციო საშუალებები, რომლის ძირითადი მიზეზი ის არის, 

რომ მიწაზე მეურნეობიდან მიღებული შემოსავალი ვერ 

უზრუნველყოფს სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შეძენას.  

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის წარმოების ტექნოლოგიები, 

მეთოდები მოძველებულია და განახლებას საჭიროებს, 

აუცილებელია სადრენაჟო ქსელების რეაბილიტაცია,  

სავარგულებთან მისასვლელი შიდა გზების რეაბილიტაცია და 

მომსახურების ცენტრების, საცდელ-სადემონსტრაციო ნაკვეთების, 

რაიონისთვის საჭირო ტექნიკით აღჭურვილი მექანიზაციის 

ცენტრების განვითარება,  აუცილებელია სასოფლო-სამეურნეო 

პროდუქციის მიმღები, გამანაწილებელი და გადამამუშავებელი 

ცენტრების ორგანიზება (რაც ამჟამად მუნიციპალიტეტში არ 

არსებობს)  სანერგე და სასათბურე მეურნეობების განვითარების 

ხელშეწყობა, სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულთა და 

ფერმერთათვის ტრენინგებისა და საკონსულტაციო ცენტრების 

შექმნა და სხვა. 

აქედან გამომდინარე, სოფლის განვითარების 2021-2027 წლების 

სტრატეგიული გეგმები და თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 

განვითარების სტრატეგია უნდა დაეფუძნოს მეღვინეობის, 

მერძევეობის, მეცხოველეობისა და ჩაის წარმოების 

მიამრთულებებს. აგრეთვე, სტრატეგიის განხორციელებაზე 

პასუხისმგებელ უწყებათა შორის კომპეტენციების გამნიჯვნას და 

კოორდინირებულ თანამშრომლობას თერჯოლის 

მუნიციპალიტეტთან. 
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Strategic development model of agriculture of Terjola Municipality 
 

Summary 
 

This article refers to revealing the possibilities of Terjola Municipality 

in the implementation of the government strategy of 2021-2027 years for 

Rural development. It is substantiated, that the division of competencies 

among the agencies responsible for the implementation of the strategy and 

the model of coordinated cooperation represents the guarantee for the 

development of the fields of winemaking, dairying, cattle-breeding and tea 

production in this region. 
 

Keywords: Municipality, Agriculture, Strategic management. 
 

Reviewer: Assistant Professor Ketevan Tsatsanashvili, Georgian Technical 

University. 
 



ხელისუფლება და საზოგადოება №3(63) 2022 

 60 

Иракли Чубинидзе  

Модель стратегического развития сельского хозяйства 

Тержольского муниципалитета  

 
Резюме 

 

 В данной статье речь идет о выявлении возможностей 

Тержольского муниципалитета в реализации стратегии правительства 

по развитию сельского хозяйства в 2021-2027 гг. Обосновано, что 

разделение компетенции между ведомствами, ответственными за 

реализацию стратегии, и модель согласованного взаимодействия 

является гарантией развития виноделия, молочного животноводства, 

животноводства и чайного производства в данном регионе. 
 

Ключевые слова: Муниципалитет, сельское хозяйство, 

стратегическое управление.  
 

Рецензент: Ассистент профессор, Кетеван Цацанашвили, Грузинский 

технический университет 
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დავით ყოლბაია 

ეკონომიკური ტრანსფორმაციის დიალოგის კონცეფცია და 

ჰიბრიდული დიპლომატია აფხაზეთის კონფლიქტში 

 

შესწავლილია აფხაზეთის  „დე ფაქტო“-„დე იურე“ 
კონსტიტუციებისა და  კანონმდებლობის კონფლიქტური ხასიათი, 
რუსეთის ფედერაციის აფხაზეთთან ურთიერთობის 
ექსკლუზიური ბუნება. ეკონომიკური ტრანსფორმაციის 
დიალოგის კონცეფციაზე დაყრდნობით  გაანალიზებულია 
ევროკავშირის ინსტიტუციური მექანიზმები სამეზობლო 
პოლიტიკაში. მოცემულია  საქართველოს მხრიდან „ჰიბრიდული 
დიპლომატიის“ გამოყენების მნიშვნელობა და შესაძლებლობები 
კონფლიქტის ტრანსფორმაციის  ეფექტური მართვის პროცესში. 

 
საკვანძო სიტყვები: აფხაზეთის კონფლიქტი, საქართველო, 

რუსეთის ფედერაცია, ევროკავშირი, ჰიბრიდული დიპლომატია. 
 

ეკონომიკური ტრანფორმაციის დიალოგის კონცეფცია 

ბოლოდროინდელ სამეცნიერო ლიტერატურაში ეფუძნება  

კონფლიქტის ტრანსფორმაციის ფართო მნიშვნელობით 

გამოიყენებას.  ის ხშირად კონფლიქტის მართვის შემცვლელი 

ტერმინია ან კონფლიქტის მოწესრიგების საშუალებაა. [1] 

თანამედროვე კონფლიქტების რეალობა მხოლოდ იშვიათად 

იძლევა საშუალებას მხარეებმა გადააფასონ თავიანთი პოზიციები 

და იპოვონ ისეთი გადაწყვეტილებები, რომლიდანაც მათ 

შეუძლიათ მიიღონ მოგება (გამარჯვებული 

გადაწყვეტილებები).[2] 

აქედან გამომდინარე, პირველ რიგში საჭიროა შეიცვალოს 

საზოგადოებისა და ელიტების იმ ნაწილის პოზიცია, რომელიც 

ეგუება ძალადობრივი კონფლიქტის შედეგად მიღებულ 

კარჩაკეტილობას.  კარჩაკეტილობას, პირველ რიგში, ის 

საკანონმდებლო დიფუზია და მისგან გამომდინარე ქმედებები 

განსაზღვრავენ, რომელიც  რუსეთის ექსკლუზიურ ბუნებას 

განამტკიცებს აფხაზეთში. ამ აქტებით ლეგიტიმაცია მიეცა  

რუსეთის ეკონომიკურ აქტივობებს აფხაზეთში, რაც სცილდება 

ვაჭრობასა და ინვესტიციების ფარგლებს; ძირითადი ეკონომიკური 

და ინფრასტრუქტურული აქტივები გადაეცა რუსეთს 
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საკუთრებაში ან დაექვემდებარა მის კონტროლს; აფხაზეთის 

ელექტრონული ქსელები გაერთიანდა  რუსეთის ფედერაციის 

ელქტრონულ ქსელში; რუსეთის რკინიგზა და კერძო 

სტრუქტურები აკონტროლებენ  აფხაზეთის სარკინიგზო ქსელს და 

ზედამხედველობენ საზღვაო ინფრასტრუქტურას;  „როსნეფტი“, 

რუსეთის უდიდესი ნავთობ-კომპანიები ეძებენ  ნავთობს 

აფხაზეთის სანაპიროზე და სხვა.  

საკანონმდებლო სივრცე აფხაზეთში:[3] 
აფხაზეთის კონსტიტუცია მიღებულია 1994 წელს, 

მოწონებულია 1999 წლის რეფერენდუმით, ცვლილებები და 

დამატებები შეტანილია 2014 წელს. კონსტიტუციის საფუძვლად 

მიჩნეულია თვითგამორკვევის პრინციპი, ხოლო მიზნად - საერთო 

კეთილდღეობა, შინაგანი სიმშვიდე, უფლებების დაცვა, 

სამოქალაქო მშვიდობა და ჰარმონია. ამასთან, კონსტიტუციის 

მიხედვით  მიწა და ბუნებრივი რესურსები ხალხის საკუთრებადაა 

გამოცხადებული, რომლის დაცვას და გამოყენებას 

უზრუნველყოფს აფხაზეთის სახელმწიფო. კონსტიტუციის 

მიხედვით სახელმწიფო ენაა აფხაზური, რუსული ენა აფხაზურთან 

ერთად გამოიყენება სახელმწიფო და სხვა დაწესებულებებში.  

 რაც შეეხება აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის 

კონსტიტუციას, მისი საფუძველი  არის საქართველოს 

ტერიტორიული განუყოფლობა და აფხაზეთის ავტონომიურობა 

საქართველოს კონსტიტუციით დადგენილ ფარგლებში. 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე 

სავალდებულოა საქართველოს კანონმდებლობის შესრულება, 

ტერიტორია არ შეიძლება შეიცვალოს მისი თანხმობის გარეშე. 

სახელმწიფო ენებია ქართული და აფხაზური.[4] კონსტიტუციათა 

შედარება აჩვენებს სამართლებრივი კონფლიქტის იმ ხარისხს, 

რომლის მიხედვით გამორიცხულია ნორმატიულ დონეზე 

ურთიერთდაახლოების მექანიზმების მოძიება. 

თუ აფხაზეთის კონფლიქტს შევხედავთ მეგობრობისა და 

თანამშრომლობის სახელმწიფოთაშორისი შეთანხმებების 

მიხედვით, სურათი ასეთია:  

2005 წლის ოქტომბერში რატიფიცირებულია სამხრეთ ოსეთთან 

აფხაზეთის მთავრობის მიერ გაფორმებული შეთანხმება, რომლის 

მიხედვით მხარეები თანამშრომლობენ სუვერენულობის, 

თანასწორობის, ურთიერთთანამშრომლობის პრინციპების 
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საფუძველზე; იღებენ ვალდებულებას ოპერატიულად განიხილონ 

პრობლემები და განახორციელონ მათი გადაჭრის ღონისძიებები.  

 2015 წ. მაისში მსგავსი შეთანხმება გაფორმდა უდმურტიის 

მთავრობასა და აფხაზეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის. ესაა 

სავაჭრო-ეკონომიკური, სამეცნიერო-ტექნიკური და კულტურული 

თანამშრომლობის მემორანდუმი, რომლის მიხედვით მხარეები 

იღებენ ვალდებულებას უდმურტიისა და აფხაზეთის 

რესპუბლიკებში რეგისტრირებულ  სამრეწველო და სამეურნეო 

საქმიანობის სუბიექტებისათვის სათანადო პირობების შექმნის 

შესახებ. 

 2018 წელს აფხაზეთის რესპუბლიკასა და სირიის არაბთა 

რესპულიკას შორის გაფორმებული შეთანხმების მიხედვით, 

მხარეები ითანამშრომლებენ სუვერენიტეტის, ტერიტორიული 

მთლიანობის, ურთიერთპატივისცემის პრინციპით, დავების 

მშვიდობიანი გადაწყვეტის, საგარეო ვალდებულებათა 

შესრულების დროს შიდა საქმეებში ჩაურევლობის და სხვა 

საერთაშორისოდ აღიარებული პრინციპების საფუძველზე. ამ 

შეთანხმებით თანამშრომლობის სფეროდ განისაზღვრა: 

საერთაშორისო პოლიტიკა, მშვიდობის მხარდაჭერა, 

რეგულარული კონსულტაციები საერთაშორისო პრობლემებზე, 

რომლებიც ურთიერთინტერესის სფეროს განეკუთვნება. 

ვაჭრობისა და ეკონომიკურ ურთიერთობათა განვითარების 

უზრუნველსაყოფად  სირია  ლიცენზიის მიღების შესაძლებლობას 

აძლევს იმ საქონელს, რომლის წარმომავლობა აფხაზეთის 

ტერიტორიაა და 100% ამცირებს საბაჟო გადასახადებს 5 წლის 

განმავლობაში. 

2012 წლის ოქტომბერში  აფხაზეთის მთავრობასა და 

ნიკარაგუას რესპუბლიკის მთავრობას შორის უვიზო მიმოსვლის 

შესახებ შეთანხმების მიხედვით ერთი მხარის სახელმწიფოს 

მოქალაქეებს, განურჩევლად მათი საცხოვრებელი ადგილისა, 

შეუძლიათ შესვლა, გამოსვლა, ტრანზიტი და დარჩენა მეორე  

სახელმწიფოს ტერიტორიაზე, ვიზის გარეშე, 90 დღემდე ვადით 

პირადობის და მოქალაქეობის დამდასტურებელი დოკუმენტების 

საფუძველზე; 

აფხაზეთთან ურთიერთობის ექსკლუზიურ ბუნებაზე 

მიუთითებს რუსეთის ფედერაციასთან გაფორმებული 

შეთანხმებები:  
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აფხაზეთსა და რუსეთის ფედერაციას შორის მეგობრობის, 

თანამშრომლობისა და ურთიერთდახმარების 2006 წლის 

შეთანხმება ემყარება ორივე სახელმწიფოს ძირძველ ნაციონალურ 

ინტერესებს. შეთანხმების მიხედვით, სამხედრო თანამშრომლობის 

სფეროში ფორმდება ცალკე ხელშეკრულებები, მაგრამ არის 

დათქმა იმისა, რომ  მხარეები არ გაერთიანდებიან ბლოკებსა და 

კავშირებში, რომლებიც მათი ინტერესების წინააღმდეგ იქნება 

მიმართული. 

 მოგვიანებით, 2009 წლის სექტემბერში,  გაფორმდა სამხედრო 

სფეროში თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება, რომელიც 

გულისხმობს შემდეგ მიმართულებებს: სამხედრო უსაფრთხოება 

და ნდობის ღონისძიებები; საჰაერო სივრცის კონტროლი და 

უსაფრთხოება; შეთანხმების მიხედვით განსაზღვრულია საზღვაო-

სამხედრო სფეროში თანამშრომლობა; კომუნიკაცია და 

უსაფრთხოება ზღვაზე; სამხედრო მოსამსახურეთა სწავლება, 

აგრეთვე სამხედრო-პედაგოგიური და სამხედრო-სამეცნიერო 

ლიდრების ერთობლივი მომზადება; ეროვნული სამხედრო 

კადრებისა და სპეციალისტების სასწავლებლად გაშვება; 

ავტომატიზირებული მართვის სისტემებში თანამშრომლობა;  

თანამშრომლობა სამხედრო დაზვერვის სფეროში; საერთაშორისო 

სამხედრო გადაზიდვების ორგანიზაცია; არმიის 

მეტეოროლოგიური, ჰიდროლოგიური, ტოპოგრაფიული და 

ტექნიკური საშუალებებით მომარაგება; 

სამხედრო თანამშრომლობის გაგრძელებაა 2010 წლის 

თებერვლის შეთანხმება - აფხაზეთის ტერიტორიაზე რუსეთის 

სამხედრო ბაზების განლაგების შესახებ, რომელიც 

რატიფიცირებულია 2011 წლის დეკემბერში.  ამ შეთანხმების 

მიხედვით რუსეთის ბაზების დისლოკაციის ადგილებად 

განისაზღვრა ქალაქები: გუდაუთა, ეშერა, აგუძერა, 

ბაბუშერა,ოჩამჩირე, სოხუმი, გაგრა. 

2010 წლის თებერვალშივე გაფორმდა  შეთანხმება აფხაზეთის 

მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის  

საგანგებო სიტუაციების ლიკვადციის და პროფილაქტიკის 

შესახებ, რომლის რატიფიცირება მოხდა 2012 წლის მაისში. ხოლო 

სამხედრო-ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ ამავე პერიოდში 

ხელმოწერილი შეთანხმების რატიფიცირება განხორციელდა 2011 

წლის მარტში.  
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სამხედრო ხასიათის ურთიერთობათა გაგრძელებაა 2011 წლის 

ივნისის შეთანხმება შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

თანამშრომელთა საპენსიო უზრუნველყოფის წესის შესახებ.  საქმე 

იმაშია, რომ საპენსიო უზრუნველყოფა არ ეხება თანამშრომელთა 

ოჯახის წევრთა გარდაცვალების შემთხვევებსა და მათი 

სახელმწიფო დაზღვევის საკითხებს. 

სამხედრო ხასიათის ურთიერთობებთან ერთად, ამავე 

პერიოდში დაიწყო ეკონომიკური ხასიათის შეთანხმებების 

გაფორმებაც. კერძოდ: 2010 წლის ოქტომბერში  ხელი მოეწერა 

აფხაზეთის რესპუბლიკასა და რუსეთის ფედერაციას შორის  

საბაჟო საქმიანობაში ურთიერთდახმარებისა და თანამშრომლობის 

შესახებ შეთანხმებას, რომლის რატიფიცირება 2013 წელს 

განხორციელდა. შეთანხმების მიხედვით, თანამშრომლობის 

სფეროებია: ა) საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალებების 

გადაადგილების ხელშეწყობა; ბ) საბაჟო გადასახადების და სხვა 

მოსაკრებლების  სათანადოდ ამოღების უზრუნველყოფა 

(გადახდები, ასევე საბაჟო შეღავათების გამოყენება); გ) საბაჟო 

წესით დადგენილი შესაბამისობის უზრუნველყოფა; დ) 

სამართალდამცავი ღონისძიებების ერთობლივი განხორციელება, 

იდენტიფიცირება და საბაჟო სამართალდარღვევათა აღკვეთა; ე) 

საბაჟო სფეროში ურთიერთობების სამართლებრივი მოწესრიგების 

გაუმჯობესება, მათ შორის მხარეთა საბაჟო კანონმდებლობის 

უნიფიცირებისათვის პირობების შექმნა, გამოცდილების გაცვლა 

და დახმარება. 

2014 წლის დეკემბერში  აფხაზეთის რესპუბლიკასა და 

რუსეთის ფედარაციას შორის გაფორმებული  სტრატეგიული 

პარტნიორობის შეთანხმება ეხება გლობალური და რეგიონული 

გამოწვევების/საფრთხეების თავიდან აცილებას, რომლის 

უზრუნველყოფა დეკლარირებულია მოკავშირეობის, 

პარტნიორობის და მრავალმხრივი ურთიერთობის განვითარების 

საფუძველზე.   ამავე შეთანხმებაში ნათქვამია, რომ  სახელმწიფო 

სუვერენიტეტის გათვალისწინებას სახელმწიფოთაშორის 

ურთიერთობებში აფხაზეთი ხარისობრივად ახალ ეტაპზე 

გადაჰყავს. რუსეთის ფედერაციასთან სტრატეგიული 

ურთიერთობების გაგრძელებას წარმოადგენს 2018 წლის მაისის 

შეთანხმება „საქონლით ვაჭრობის რეჟიმის შესახებ“,  რომელიც 
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ხელს აძლევს  რუსული რუბლის,  როგორც  ძირითადი ვალუტის 

გაძლიერებას რეგიონში.  

როგორც მოცემული სახელშეკრულებო ურთიერთობების 

ანალიზიდან ჩანს, აფხაზეთს არ აქვს სერიოზული სოციალური, 

საინფორმაციო ან სამოქალაქო საზოგადოების კავშირები სხვა 

სახელმწიფოებთან,  აღარაფერს ვამბობთ დასავლეთის ქვეყნებთან 

კავშირებზე. ექსკლუზიური კავშირები რუსეთის ფედერაციასთან 

რუსეთს აძლევს შესაძლებლობას განსაკუთრებული გავლენის 

ხარისხი ჰქონდეს საქართველოს კონფლიქტურ რეგიონში. 

ასეთ რეალობაში  საქართველოსთვის მნშვნელოვანია  

კონფლიქტების მართვაში ევროკავშირის ინსტიტუციური 

შესაძლებლობების გამოყენება. მართალია,  ევროკავშირი  

უზარმაზარი გამოწვევის წინაშე დგას:  მისი ინიციატივები 

პერიფერიული უსაფრთხოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის 

გაფართოების სფეროში  ნაკლებ ეფექტურად გამოიყურება 

რუსეთის მიერ განხორციელებულ ქმედებებთან შედარებით, 

მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ   კონფლიქტის მხარეები (თბილისი, 

სოხუმი) უსაფრთხოების სასურველი პროვაიდერის არჩევაში 

გაყოფილი არიან ევროკავშირისა და რუსეთის მომხრეებად.[5]  

2021 წლის სექტემბერ-ნოემბერში ჩვენს მიერ ჩატარებული 

ინტერვიუების მიხედვით ელიტა მიიჩნევს, რომ   აფხაზურ-

ქართული კონფლიქტი არსებითად დასრულდა. შედეგი - 

რუსეთის მიერ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარებაა. 

ინტერვიუებში ასევე  იკვეთება შემდეგი ტენდენციები:   

აფხაზეთის იზოლირებული მდგომარეობა სერიოზული განსჯის 

საფუძველი ხდება. რუსეთის მხრიდან დამოუკიდებლობის 

აღიარება ბევრის მაჩვენებელია, თუმცა იყო მოლოდინი, რომ  

აღიარება იქნებოდა დასავლეთიდან. რუსეთისგან აღიარება 

სტრატეგიულად - საკმარისი იქნებოდა ამისათვის. თუმცა აშკარაა, 

რომ ნაწილობრივი აღიარების ეს ფორმა  საგარეო პოლიტიკის 

მოქნილობის დიდი შეზღუდვაა. საერთაშორისო აღიარების 

ნაკლებობა აისახება არა მხოლოდ საერთაშორისო 

ურთიერთობებში, არამედ ყოველდღიურ ეკონომიკურ და 

სოციალურ ცხოვრებაში. 

ინტერვიუებიდან ისიც გამოიკვეთა, რომ ევროკავშირი 

ადამიანის უფლებებისა და სამოქალაქო საზოგადოების 

პატივისცემის გამო ტრადიციულად განიხილება, როგორც 
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პოზიტიური ველი აფხაზეთში. თუმცა, ევროპული მხარდაჭერა 

აფხაზეთის მიმართ საგრძნობლად შესუსტდა ბოლო წლებში. 

დასავლეთის აღქმა აფხაზურ საზოგადოებაში ამჟამად ისაა, რომ 

ფართო საზოგადოების ინფორმირებულობა ევროკავშირის 

ღირებულებების შესახებ დაბალია. ევროკავშირის მხრიდან 

მუდმივმა აქცენტირებამ საქართველოს ტერიტორიულ 

მთლიანობზე  გამოიწვია ის, რომ აფხაზი ელიტა მას განიხილავს, 

როგორც  საქართველოს საკუთარი ინტერესების გაძლიერების 

თანამონაწილეს და არა როგორც მიუკერძოებელ არბიტრს, 

რომელიც  ცდილობს წვლილი შეიტანოს სამშვიდობო პროცესში. 

კიდევ უფრო ნეგატიურია შეერთებული შტატების მიმართ  აფხაზი 

ელიტის დამოკიდებულება,  რადგან, თვლიან,  რომ  მან აქტიური 

როლი შეასრულა  სხვა ქვეყნების მიერ აფხაზეთის 

დამოუკიდებლობის აღიარების თავიდან აცილებაში. 

ვფიქრობთ, ასეთ რეალობაში ევროკავშირის კონფლიქტში 

ჩართვის ფაქტორებს შორის ნაკლები ყურადღება ექცევა აფხაზურ 

ელიტასთან „ჰიბრიდული დიპლომატიის“ ინსტრუმენტის 

გამოყენებას.[6]  

ჰიბრიდული დიპლომატიაში ვგულისხმობთ ტრადიციული 

დიპლომატიის და ინოვაციური დიპლომატიის გაერთიანებას. 

კერძოდ: ტრადიციულ დიპლომატებს და მთავრობებს, ასევე 

სამოქალაქო საზოგადოებას და არასამთავრობო ორგანიზაციებს, 

ბიზნესს, საერთაშორისო ორგანიზაციებს და სხვა აქტორებს შორის 

თანამშრომლობას ქსელურ ფორმატში. 

ჰიბრიდულ დიპლომატიაში ფიზიკური და ვირტუალური 

ჩართულობა უნდა განხორციელდეს ინტეგრირებულად, ისინი 

უნდა ავსებდნენ და აძლიერებდნენ კონფლიქტის მართვის 

პროცესს მთლიანად.  

ჩვენი ვერსია ეყრდნობა დიპლომატიის ციფრული 

ტრანსფორმაციის ორ ტალღას (სოციალური მედია და 

სტრატეგიული კომუნიკაცია). ჰიბრიდული დიპლომატიის ტემპი 

და ფორმა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად ახერხებენ 

კონფლიქტის მხარეები ციფრულ გარემოსთან ადაპტაციას, ანუ 

ფიზიკური და ვირტუალური ყოფის პირობებში, ცდისა და 

შეცდომის  იმპროვიზაციით სათათბირო, სტრატეგიული და 

სისტემატური პრობლემების შეთანხმებას. ჰიბრიდული 

დიპლომატია ევროკავშირს  საშუალებას მისცემს განახორციელოს 
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სამეზობლო პოლიტიკაში  კონფლიქტების მართვა შედარებით 

სწრაფად, ეფექტურად და თავდაჯერებულად.  

გრძელვადიან პერიოდში საქართველოს ევროინტეგრაციის 

ზრუნვასთან ერთად, მიმდინარე  მოვლენები მოითხოვს 

უკიდურესად სწრაფ რეაგირებას.  

 ამ წინადადებით ჩვენ სამეცნიერო დისკუსიისთვის გზას 

ვუხსნით შემდეგი პრობლემების სამეცნიერო დამუშავებას: როგორ 

აერთიანებს ჰიბრიდული დიპლომატია ფორმალურ და 

არაფორმალურ აქტიორებს, ფიზიკურ და ციფრულ საკომუნიკაციო 

სივრცეებს და დროის სხვადასხვა რეჟიმებს? როგორ ერთიანდება 

დიპლომატიაში ციფრული ინოვაცია ტრადიციულ 

დიპლომატიურ პრაქტიკასთან? რისი გაცნობიერება შეუძლიათ 

აფხაზურ და ქართულ ელიტებს  ამ კონტექსტში, როგორ შეიძლება 

დაწინაურდეს ქართული სამთავრობო საიტები აფხაზეთის შესახებ 

ინფორმაციის გავრცელებასთან დაკავშირებით? 

ჩვენი მხრიდან კი, ამ იდეის სიცოცხლისუნარიანობის 

დასასაბუთებლად შეიძლება ითქვას: ხელოვნურ ინტელექტს  

პრობლემების ახლებურად ჩამოყალიბებისა და ორიგინალური 

გადაწყვეტილებების გენერირების უნარების განვითარების 

შესაძლებლობა აქვს.[7] ხელოვნური ინტელექტი სააზროვნო 

პროცესებისთვის ქმნის ახალ გარემოს, რომელიც კვებავს მხარეებს 

შორის დისკუსიას პოზიტიური ენერგიითა და ინოვაციური 

იდეებით, ამიტომ შესაძლოა გაიხსნას კონფლიქტის 

ტრანსფორმაციის  შესახებ ჩაკეტილი დებატები. კონფლიქტების 

მოგვარებისა და კრიზისების მენეჯმენტის მრავალმხრივი 

გამოწვევების გადასაჭრელად ხელოვნური ინტელექტის ჩართვა 

ისეთი მიმართულებების მიხედვით უნდა იქნეს გამოყენებული, 

როგორიცაა: კულტურული მემკვიდრეობა, გარემოსდაცვითი 

მშვიდობის მშენებლობა, გენდერული თანასწორობა, 

რელიგიათაშორისი დისკუსი. აგრეთვე, კონფლიქტის 

სპეციფიკიდან გამომდინარე, დიალოგი სხვა საკითხებზე, 

რომლებიც ადრე არ იყო კონფლიქტის მოწესრიგების 

ინსტრუმენტთა პაკეტში. 

აფხაზეთის კონფლიქტი გამოირჩევა აქტორების სიმრავლით, 

რაც კიდევ უფრო არაეფექტურს ხდის საერთაშორისო სისტემას და 

ქმნის გლობალიზებულ გარემოს, რომელიც მოწესრიგების რთულ 

მექანიზმებს ითხოვს. ნათელია, რომ პოლიარქიამ შეცვალა 
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ბიპოლარული წესრიგის სტრუქტურირებული ძალაუფლების 

ურთიერთობები. შემცირებული სუვერენიტეტისა და ძლიერი 

არასახელმწიფო აქტორების მქონე სახელმწიფოების ჩართვა 

დიალოგში  ახალ ციფრულ ინსტრუმენტებთან ერთად შეცვლის 

საერთაშორისო დინამიკის ბუნებას. 

 ახალ სამყაროში ახალი მოთამაშეები არიან ტექნოლოგიებისა 

და სოციალური მედიის კორპორაციები. ამიტომ, „ჰიბრიდულ 

დიპლომატიას“ თავისი რისკებიც ახლავს თან, თუმცა ცხადია, რომ 

ხელოვნური ინტელექტი არის სფერო, რომელსაც პოტენციურად 

დიდი გავლენა აქვს პოლიტიკაზე, საზოგადოებასა და 

ეკონომიკაზე.  გავლენა, რომელიც საბოლოოდ ვრცელდება 

საერთაშორისო და დიპლომატიურ ურთიერთობებზე. გლობალურ 

მოვლენებზე ხელოვნური ინტელექტის ფართოდ აღიარებული 

ზემოქმედების საპასუხოდ, უნდა გაიზარდოს ცნობიერება იმის 

შესახებ, რომ „ტექნიკური“ დიპლომატია და განსაკუთრებით - 

ხელოვნური ინტელექტის გავლენა მედიაციაზე, ობიექტური 

რეალობაა მშვიდობის დამყარებისა და კონფლიქტების 

მოწესრიგების მექანიზმებში. [8] 

მართალია ხელოვნური ინტელექტი სულ უფრო ხშირად 

გამოიყენება ომის, დაზვერვისა და დეზინფორმაციული 

ოპერაციების ჩასატარებლად, მაგრამ ის ასევე შეიძლება გახდეს 

ძლიერი ინსტრუმენტი  კონფლიქტების პრევენციისა და 

მოგვარებისთვის. 

მომდევნო ათწლეულში კონფლიქტის ეკონომიკური 

ტრანსფორმაციის დიალოგის თეორიული მოდელის პრაქტიკული 

რეალიზაცია ხელოვნური ინტელექტისა და ციფრული 

პლატფორმების გამოყენებით უნდა განხორციელდეს. ეს არჩევანი 

კი აღარ არის; არამედ ურთიერთობების აუცილებელი ფორმაა. 
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Federation’s relationship with Abkhazia are studied. The institutional 

mechanisms of the European Union in the neighboring policy are analyzed 

based on the concept of economic transformation dialogue. The importance 

and opportunities of Georgia applying “hybrid diplomacy” in the process of 

effective management of conflict transformation are given.  
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სამართალი 
მარიამ ჯიბლაძე 

ელექტრონული მართლმსაჯულების საერთაშორისო გამოცდილება 

და საქართველო 

 

თანამედროვე მსოფლიო ცხოვრობს უდიდესი ტექნოლოგიური 
ძვრების პირობებში. აშშ-სა და დასავლეთ ევროპაში ციფრული 
ტექნოლოგიების, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო 
მომსახურების, განსაკუთრებით კი ინტერნეტის დანერგვამ 
შესაძლებელი გახადა არნახული სისწრაფით ინფორმაციის 
მოპოვება/გავრცელება მთელი პლანეტის მასშტაბით, რამაც 
დასაბამი მისცა უპრეცედენტო გლობალურ სოციო-პოლიტიკურ 
და ეკონომიკურ ცვლილებებს. ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა 
და კომუნიკაციების უპრეცედენტო ზრდის შედეგია ციფრული 
დემოკრატიისა და ელექტრონული მმართველობის დამკვიდრება 
დასავლეთის სახელმწიფოებში. სახელმწიფო მართვის 
გამჭვირვალობა, საქმის წარმოების სისტემატური ანგარიშგება, 
სამართლიანი და უახლეს ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული 
ხალხის მომსახურება - ის მნიშვნელოვანი ფაქტორებია, რაც 
უზრუნველყოფს ხარისხიან და ეფექტიან სახელმწიფო მართვის 
სისტემას და საზოგადოების დინამიურ სოციო-ეკონომიკურ თუ 
პოლიტიკურ განვითარებას.  

ვინაიდან დღესდღეობით ნაყოფიერი სახელმწიფო მართვა 
წარმოუდგენელია ელექტრონული მმართველობის გარეშე, 
საქართველოში ამ ახალი სისტემების დანერგვას, კერძოდ, 
ელექტრონული მმართველობის დამკვიდრებას განსაკუთრებული 
ყურადღება ექცევა.  

 
საკვანძო სიტყვები: ელექტრონული მმართველობა, 

ელექტრონული მართლმსაჯულება, ნაყოფიერი სახელმწიფო 
მართვა, სასამართლო სისტემა, საკანონმდებლო რეფორმა. 

 

ტექნოლოგიას შეუძლია, გაზარდოს სასამართლოს პროცესის 

ეფექტურობა და გამჭვირვალობა, ასევე, გაუადვილოს ინდივიდებს 

მართლმსაჯულების წვდომა. ამასთანავე, ზოგიერთი პირი 

არსებითად დგას მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის 
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უფლების დარღვევის რისკის წინაშე (მაგალითად, ისინი, ვისაც 

არა აქვს ინტერნეტზე წვდომა), თუ ეს უკანასკნელი სრულიად 

ჩაანაცვლებს ტრადიციულ პროცესს. მართლმსაჯულების 

ევროპული კავშირის სასამართლომ დაადგინა, რომ 

„ელექტრონული საშუალება“ არ შეიძლება შეთავაზებულ იქნეს 

პროცედურებზე წვდომის ერთადერთ საშუალებად, გამომდინარე 

იქიდან, რომ ამან შესაძლებელია, ზოგიერთი ადამიანისთვის 

შეუძლებელი გახადოს ბევრი უფლების განხორციელება და ამ 

უფლებებით სარგებლობა. ტექნოლოგიას შეუძლია, გააუმჯობესოს 

სასამართლოს პროცესის ეფექტურობა და გამჭვირვალობა და 

გაუადვილოს ინდივიდებს მართლმსაჯულების წვდომა. ტერმინი 

„ელექტრონული მართლმსაჯულება“ თავის თავში მოიცავს 

ინიციატივის ფართო სპექტრს, მათ შორის: ელექტრონული 

ფოსტის გამოყენებას, ონლაინრეჟიმში სარჩელების შევსებას, 

ონლაინში ინფორმაციის შესახებ ჩანაწერს (მათ შორის 

პრეცედენტული სამართალი), ვიდეომოსმენების, 

ვიდეოკონფერენციების, რეგისტრაციისა და საქმის 

პროგრესირების ონლაინრეჟიმის მეშვეობით თვალყურის 

დევნებას, და მოსამართლის ან რომელიმე სხვა გადაწყვეტილების 

მიმღები პირის ინფორმაციაზე ელექტრონულად წვდომის 

უფლებას. ეს პარაგრაფი განიხილავს ელექტრონული 

მართლმსაჯულების მოთხოვნებს და გვიჩვენებს ევროპული 

კავშირის სამართლის ფარგლებში არსებულ ამგვარი 

ინიციატივათა სპეციალურ მაგალითებს. ევროპის საბჭოს 

კანონმდებლობის ფარგლებში ადამიანის უფლებათა ევროპული 

კონვენცია არ ადგენს არანაირ სპეციალურ მოთხოვნას 

დისტანციურ მართლმსაჯულებასთან მიმართებით, მაგრამ 

დისტანციური  მართლმსაჯულების გაუმჯობესების მიზნით, 

არსებული ინიციატივების იმპლემენტაცია ექცევა ადამიანის 

უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლით დაცულ 

სასამართლოსთვის მიმართვისა და სამართლიანი სასამართლო 

განხილვის უფლების რეგულირების სფეროში [1]. 

დღესდღეობით, ევროპულ კავშირს აქვს „მართლმსაჯულების 

სივრცეში დისტანციური „one-stop shop“, ასევე, ევროპული 

დისტანციური მართლმსაჯულების პორტალი, რომელიც, 

კავშირის მეორეული კანონმდებლობის შესაბამისად, ინდივიდებს 

საშუალებას აძლევს, სხვა ქვეყნებში მცხოვრები პირების 
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წინააღმდეგ ონლაინრეჟიმის მეშვეობით წამოიწყონ მცირე 

სასარჩელო დავები ან გამოსცენ გადახდის ბრძანებები. რეგულაცია 

No.1896/2006-მა [2] დააფუძნა ევროპული გადახდის ბრძანების 

პროცედურა (EPO).638 იგი ამარტივებს იმ საზღვარგარეთულ 

საქმეებს, რომლებიც ეხება უდავო ქონებრივ სარჩელებს 

სამოქალაქო და კომერციულ დავებში. გადახდის ევროპული 

ბრძანება, აღსრულებული ოფიციალური განცხადების საჭიროების 

გარეშე, აღიარებული და აღსრულებულია ყველა ხელშემკვრელ 

სახელმწიფოში, გარდა დანიისა. იგი სარჩელის 

სტანდარტიზებული ფორმის გამოყენებით, რომელიც იძლევა მისი 

შევსებისა და კომპეტენტურ სასამართლოში გაგზავნის 

შესაძლებლობას, კრედიტორებს აძლევს სარჩელის სასამართლოში 

მისვლის გარეშე შევსების საშუალებას. (EC) No 861/2007 

რეგულაციის თანახმად, სარჩელის შეტანა ასევე შესაძლებელია 

ევროპული დისტანციური მართლმსაჯულების პორტალის, მცირე 

ევროპული სასარჩელო პროცედურების პროფილის მეშვეობით. ეს 

მექანიზმი ცდილობს, გააუმჯობესოს და გაამარტივოს სამოქალაქო 

და კომერციულ სამართალთან დაკავშირებული პროცედურები, 

რაც მოიცავს დავების იმ კატეგორიას, რომელთა სასარჩელო 

ღირებულებაც არ აჭარბებს 2000 ევროს. მცირე სასარჩელო 

პროცედურა ვრცელდება ყველა წევრ სახელმწიფოში, გარდა 

დანიისა. ძირითადად, საქმეების განხილვა მიმდინარეობს ზეპირი 

მოსმენის გარეშე, იმ შემთხვევაში, თუ სასამართლო საჭიროდ არ 

ჩათვლის საქმის ზეპირ სხდომაზე განხილვის აუცილებლობას. 

მხარეებისა და სასამართლოსთვის, პროცესის დაჩქარების მიზნით, 

დადგენილია ხანდაზმულობის ვადები, და ვრცელდება როგორც 

ქონებრივ ისე არაქონებრივ დავებზე. ამ პროცედურის შედეგად 

სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ავტომატურად 

მიიჩნევა აღიარებულად და უნდა აღსრულდეს სხვა წევრ 

სახელმწიფოში. ვიდეოკონფერენციებისა და მოსმენების 

განვითარებით შესაძლებელია, გამარტივდეს მართლმსაჯულების 

ადმინისტრირების პროცესი. მაგალითად, ზედამხედველობის 

შესახებ ევროპული ბრძანება წევრ სახელმწიფოებს უფლებას 

აძლევს, მოითხოვონ ზედამხედველობის ბრძანება ეჭვმიტანილი 

ან ბრალდებული პირის გათავისუფლების შესახებ, რათა 

სასამართლოს მიერ საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების 

გამოტანამდე ისინი ზედამხედველობას დაექვემდებარონ 
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საკუთარი ქვეყნის ტერიტორიის ფარგლებში. მე-19 მუხლის მე-4 

პუნქტი ადგენს ტელეფონის ან ვიდეოკონფერენციის გამოყენების 

შესაძლებლობას, თუ ადგილობრივი კანონმდებლობა 

ზედამხედველობის მომთხოვნ სახელმწიფოს ავალდებულებს 

მოპასუხის პოზიციის მოსმენას ზედამხედველობის ღონისძიების 

განხორციელებამდე ან დაკავების ვარანტის მოთხოვნამდე. 

სასამართლო სხდომების ჩატარების მიზნით, 

ვიდეოკონფერენციების გამოყენება კავშირის სხვა 

ინსტრუმენტებითაც არის წახალისებული. უნდა აღინიშნოს, რომ 

ყველა ადამიანს არ აქვს ტექნოლოგიების წვდომის შესაძლებლობა, 

ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ დისტანციური მართლმსაჯულება 

არსებობდეს მხოლოდ და მხოლოდ ტრადიციული სისტემების 

პარალელურად. მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის 

სასამართლომ დაადგინა, რომ პროცედურები, რომლებიც მხოლოდ 

„ელექტრონული საშუალებებითაა“ ხელმისაწვდომი, ზოგიერთი 

ინდივიდისთვის კონკრეტული უფლების განხორციელებას 

შეუძლებელს გახდის. 

გლობალური პანდემიის აფეთქებით მსოფლიო უპრეცედენტო 

რისკებისა და გამოწვევების წინაშე დადგა. ერთ-ერთი პირველი 

ინსტიტუტი, რომელსაც პანდემიის დასაწყისშივე დასჭირდა 

ადაპტაცია, სასამართლო აღმოჩნდა [3]. ჩვენთვის ნაცნობი და 

ჩვეული ფორმით სასამართლო სხდომების და სხვა 

სამართლებრივი პროცედურების ჩატარება COVID-19-ის გამო 

შეუძლებელი გახდა. ზოგიერთი სახელმწიფო იძულებული გახდა 

სწრაფად გარდაექმნა ქაღალდზე დაფუძნებული სამართლებრივი 

სისტემა და ის დისტანციური პროცედურებით ჩაენაცვლებინა. 

რიგი ცვლილებები, რომლებსაც თეორიულად წლები 

დასჭირდებოდა, ზოგიერთ შემთხვევაში რამდენიმე დღეში 

განხორციელდა. COVID-19-ის გამოწვევების პასუხად სასამართლო 

სისტემაში ჩატარებული ცვლილებები გულისხმობს სასამართლო 

სხდომათა ტელე-კონფერენციების მეშვეობით ჩატარებას, ვიდეო 

სხდომებს, სასამართლო დოკუმენტების ელექტრონულ გაცვლას 

და მოსმენებს, რომელიც არ საჭიროებს მხარეთა ერთდროულად 

დასწრებას. COVID-19-ის პანდემიით გამოწვეულმა კრიზისმა 

აჩვენა, რომ საჭიროა სასამართლო სისტემის მზაობა და 

მიმღებლობა ეფექტიანი გადაწყვეტილებების მისაღებად, რათა 

უზრუნველვყოთ სასამართლო პროცესების უწყვეტობა და 
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მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა. პანდემიამ ასევე ცხადყო, 

რომ სასამართლოების ტრადიციული პრაქტიკა უნდა შეიცვალოს 

და სწორედ ამ ისტორიულმა მომენტმა უნდა განაპირობოს 

თანამედროვე მეთოდების ათვისება, დანერგვა და განვითარება 

სასამართლო სისტემაში. თუ გადავხედავთ სხვა ქვეყნების 

პრაქტიკას ელექტრონული მართლმსაჯულების კუთხით, 

ყურადღებას მიიპყრობს ფატქი იმის  შესახებ, რომ რიგ ქვეყნებში 

როგორიცაა მაგალითად ესტონეთი, კანადა, სინგაპური, არაბთა 

გაერთიანებული საამიროები, უკრაინა, COVID-19-ის 

არსებობამდეც ჰქონდათ ტექნოლოგიური ელემენტები 

სასამართლო სისტემაში. აღნიშნული ცვლილებები, პირველ 

რიგში, ტრადიციული სასამართლოს აშკარა სისუსტეებით იყო 

გამოწვეული. პანდემიის დაწყებამდე სამართალწარმოება 

ზოგადად დიდ ხარჯებთან, მოსაკრებლებთან და გარკვეულ 

იურისდიქციებში საქმეთა საგრძნობ დაყოვნებასთან 

ასოცირდებოდა. ამ და დამატებითი ფაქტორებიდან გამომდინარე, 

მსოფლიოს მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს არ ჰქონდა 

წვდომა მართლმსაჯულებაზე. ეკონომიკური თანამშრომლობისა 

და განვითარების ორგანიზაციის კვლევის თანახმად, მსოფლიოს 

მოსახლეობის მხოლოდ 46%-ს შეეძლო კანონით მინიჭებული 

უფლებებით სათანადოდ სარგებლობა. შესაბამისად, მართალია, 

პანდემიამ მნიშვნელოვნად დააჩქარა დისტანციური 

მართლმსაჯულების შექმნა და გამართვა, თუმცა ეს კონცეფცია 

უკვე დიდი ხანია ჰორიზონტზე მოჩანს. შევეხოთ რამდენიმე 

ქვეყნის პრაქტიკას ელექტრონული მართლმსაჯულების 

მიმართულებით, ეს ის ქვეყნებია, რომელთა დისტანციური 

სასამართლოთა სისტემა განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს.  

ესტონეთი 
ესტონეთი, რომელიც ელექტრონულ მმართველობათა 

სისტემების პიონერად ითვლება, 2005 წლიდან სასამართლო 

სისტემებში ციფრული ტექნოლოგიების შერწყმაზე მუშაობს. დღეს 

მას 15 წლიანი გამოცდილება აქვს აღნიშნულ სფეროში. ამ 

რეფორმების შედეგად, ესტონეთს სასამართლო პროცესების 

სრულად ციფრული და წერილობითი პლატფორმა გააჩნია. 

ელექტრონულ სისტემაში, რომელსაც E-File ეწოდება, მხარეებს 

შეუძლიათ წარადგინონ და მიიღონ საჩივრები, განცხადებები, 

საქმის წარმოებაზე არსებული შეტყობინებები. ეს მხარეებს აძლევს 
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იმის საშუალებას, რომ მათ უკეთ შეძლონ საქმეთა მსვლელობის 

კონტროლი, ონლაინ საჩივრების შეტანა და საქმის 

მიმდინარეობაზე დაკვირვება. ამრიგად, საქმის აღძვრა, 

პროცედურების დაცვა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესი 

ელექტრონულ სივრცეში გადავიდა. აღნიშნულ ელექტრონულ 

სისტემას იყენებს ესტონეთის სასამართლოს სამივე ინსტანცია, მათ 

შორის უზენაესი სასამართლოც. ამასთან, E-File-ის სისტემა 

უკავშირდება ისეთ საინფორმაციო ბაზებს, როგორიც არის 

პოლიციის საინფორმაციო სისტემა, სასჯელაღსრულებითი 

დაწესებულების სისტემა და სისხლის სამართლის საქმეთა 

მართვის სისტემა. შესაბამისად, ინფორმაციაზე წვდომა 

გამარტივებულია ერთიანი ინტეგრირებული სისტემის 

მეშვეობით. 

ინტეგრირების საკითხი, საკმაოდ მნიშვნელოვან პროგრამულ 

ნაწილს წარმოადგენს საქართველოს რეალობაშიც, თემის 

დასაწყისში რეკომენდაციის სახით, ჩვენც ვისაუბრეთ 

ინტეგრირებად ორგანოებზე, რომლებიც უნდა იყვნენ 

დაერთებული სასამარლოს ელექტრონულ საქმისწარმოების 

პროგრამასთან, რადგან აღნიშნული ინტეგრირებით მოხდება 

დიდი როგორც ტექნიკური ისე ადამიანური რესურსის დაზოგვა.    

სხვა სახელმწიფოების მსგავსად, ესტონეთში ასევე 

შესაძლებელია სასამართლო სხდომის ვიდეო კონფერენციების 

მეშვეობით ჩატარება. მიუხედავად ამისა, საინტერესოა, რომ 

ესტონეთის მთავრობის გადაწყვეტილებით, პანდემიის პირობებში 

სასამართლოს შენობები არ დაიხურა და შეზღუდულ 

შემთხვევებში, განსაკუთრებული მიზეზების ან ტექნოლოგიური 

შეზღუდვების გამო, შესაძლებელია ტრადიციული სხდომის 

ჩატარებაც. 

დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ესტონეთის 

სასამართლოები პანდემიის მიუხედავად, წინა წლების მსგავსად 

აგრძელებენ მუშაობას, რაც ესტონური სისტემის ეფექტურობაზე 

მიუთითებს. 

სინგაპური 

სინგაპური ერთ-ერთი პირველი ქვეყანაა, რომელმაც 

სასამართლო სივრცეში დანერგა ტექნოლოგიები. სასამართლოების 

მოდერნიზაცია 90-იან წლებში დაიწყო და რეფორმის პირველ 

ეტაპზე პრიორიტეტად საქმეთა უკეთესი ადმინისტრირება 
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განისაზღვრა. ათი წლის შემდეგ სინგაპურის სასამართლო 

სისტემის გამბედავმა რეფორმებმა შედეგი გამოიღო და ის აზიის 

წყნარი ოკეანის სასამართლოთა სიის სათავეში მოხვდა. 

სინგაპურის ძირითადი მოტივაცია უსაფრთხო და იურიდიულად 

პროგნოზირებადი გარემოს შექმნა იყო, რაც თავის მხრივ 

უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას გამოიწვევდა. ესტონეთის 

მოდელის მსგავსად, არსებული ონლაინ პროგრამა სინგაპურის 

ყველა ინსტანციას ემსახურება, რაც მხარეებს სარჩელებისა თუ 

განცხადებების შეტანის და საქმეების დისტანციურად განხილვის 

შესაძლებლობას ანიჭებს. საერთო ციფრული პლატფორმის 

მეშვეობით, რომელიც ESF-ის სახელით არის ცნობილი, 

სასამართლოს აქვს ვიდეო-კონფერენციის მეშვეობით სხდომების 

ჩატარების შესაძლებლობა. გარდა ამისა, სახელმწიფომ 

გაითვალისწინა საზოგადოების ის ნაწილი, რომელსაც არ აქვს 

შესაბამისი ელექტრონული უნარ-ჩვევები და შექმნა სპეციალური 

მომსახურების ბიურო, რომლის წარმომადგენლებიც ტექნიკურად 

ეხმარებიან მოდავე მხარეებს. მსგავსი მაგალითის გაზიარება 

საქართველოს რეალობაშიც არის შესაძლებელი, როგორც აღინიშნა 

21-ე საუკუნე ტექნოლოგიური და ინფორმაციული განვითარების 

ერად არის წოდებული, საქართველოშიც არსებობს ისეთი 

სერვისები, რომელთა მიღება მხარეებს ელექტრონულად 

შეუძლიათ, არსებობს არაერთო პლატფორმა სასამართლო 

სისტემაში, რომლითაც მოსარგებლე მოქალაქეებს გარკვეული 

ტექნიკური საკითხების გადაჭრაში დახმარება სჭირდებათ, იქნება 

ეს კონკრეტულ ვებ-გვერდზე ინფორმაციის მოძიების 

თვალსაზრისით, სარჩელის ან/და სხვადასხვა დოკუმენტის 

სასამართლოში გადმოგზავნის ტექნიკური ხერხების განმარტების 

თუ სხვა მიმართულებით, ამიტომ სინგაპურის მსგავსად 

სპეციალური მომსახურების ბიუროს არსებობა დადებითი 

შედეგის მომტანი შეიძლება აღმოჩნდეს ჩვენს რეალობაში. 

თითოეულ ვებ-გვერდსა თუ სერვისზე ინფორმაციისა და წვდომის 

მისაღებად მოქალაქეს უამრავი ბიუროკრატიული ეტაპის გავლა 

უწევს სხვადასხვა დეპარტამენტსა თუ პირთან, ამიტომ ეს 

ყოველივე თუ თავს ერთ კონკრეტულ სივრცესა თუ ბიუროში 

მოიყრის გამარტივებული იქნება მოქალაქეთათვის 

სასამართლოსში მომართვის გზები. 



ხელისუფლება და საზოგადოება №3(63) 2022 

 79 

ტექნოლოგიურმა ცვლილებებმა სინგაპურს საშუალება მისცა 

თავისი ისტორიული ნაკლოვანებები გადაელახა. სინგაპურის 

მოდელის წარმატებულობის დასტური არის ის ფაქტი, რომ 

სინგაპურში როგორც სამოქალაქო, ასევე სისხლის სამართლის 

საქმეების 96% კანონით გათვალისწინებულ ვადებში სრულდება. 

კანადა 
ბრიტანეთის კოლუმბიის სამოქალაქო რეზოლუციის 

ტრიბუნალი, რომელიც კანადის პირველ ონლაინ ტრიბუნალად 

ითვლება, არ არის ტრადიციული სასამართლო და ძირითადად, 

როგორც მოლაპარაკებების პლატფორმა ისე განიხილება. 

ტრიბუნალი მომხმარებლებს მოუწოდებს დავები ტრიბუნალის 

წევრებთან უშუალო კონტაქტის გარეშე გადაწყვიტონ. 

მომსახურების საფასურის შემცირების გზით, აღნიშნული 

სისტემა ხელს უწყობს დავის მხარეებს ფოსტის, ფაქსის და 

ელ.ფოსტის ნაცვლად, ონლაინ პლატფორმის მეშვეობით 

წარადგინონ წერილობითი განცხადებები. ამასთან, მხარეთა 

ინტერესების გათვალისწინებით, სისტემას აქვს ვიდეო 

კონფერენციის მეშვეობით სხდომის დისტანციურად ჩატარების 

შესაძლებლობაც. საინტერესოა ისიც, რომ სხდომების 

დისტანციურად ჩატარება ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლებელია 

ისეთი პროგრამების მეშვეობით, როგორიც არის Whatsappp ან 

Messenger. სამოქალაქო რეზოლუციის ტრიბუნალის ბოლო 

ანგარიშის თანახმად, მას საშუალოდ 79,3 დღე სჭირდება 

სტანდარტული დავის გადასაწყვეტად. 

არაბთა გაერთიანებული საამიროები 

განხილული მაგალითების მსგავსად, სასამართლო სისტემების 

რევოლუციური განვითარება არაბთა გაერთიანებულ 

საამიროებშიც პანდემიამდე დაიწყო. ციფრული ტრანსფორმაციის 

პროცესი შეიძლება ორი მიმართულებით დაიყოს: ოფშორული და 

არა-ოფშორული სასამართლოების ტექნოლოგიური განვითარება. 

ამ შემთხვევაში განხილულია ოფშორული სასამართლოების 

სისტემა, კერძოდ აბუ-დაბის საერთაშორისო საფინანსო ცენტრის 

ოფშორული სასამართლო (შემდეგში, „აბუ-დაბის სასამართლო“). 

აბუ-დაბის სასამართლოს დამფუძნებლები სრულად იზიარებდნენ 

ხედვას, რომ სასამართლოთა სისტემა ტექნოლოგიის უახლესი 

განვითარების მიღწევებს დაყრდნობოდა. ციფრული 

ტრანსფორმაციის გზაზე, აბუ-დაბის სასამართლომ Microsoft-თან 
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თანამშრომლობა გადაწყვიტა. მათ ერთობლივად შექმნეს 

სამართლებრივი პლატფორმა, რომელშიც ინტეგრირებულია 

ისეთი პროგრამები, როგორიც არის Azure, Office 365, Dynamics 365, 

Skype და ა.შ. აღნიშნული პროგრამები მათ სასამართლოს სისტემას 

მოარგეს. აბუ-დაბის სასამართლო ხელმისაწვდომია 24 საათი, 

კვირაში 7 დღე. მას არ აქვს გეოგრაფიული შეზღუდვა და 

საჭიროების შემთხვევაში, მხარეებს შეუძლიათ აღნიშნულ 

პლატფორმაზე განაცხადების და სარჩელების რეგისტრაცია, 

შესაბამისი დოკუმენტების ატვირთვა და მიღებული 

გადაწყვეტილებების ნახვა. ზემოთ მოყვანილი ზოგიერთი 

მოდელის მსგავსად, აბუ-დაბის სასამართლოში შესაძლებელია 

სასამართლო სხდომის ჩატარება Skype-ის მეშვეობით. 

პლატფორმის საშუალებით, მხარეებს გადახდების 

განხორციელებაც შეუძლიათ, რომელთა შემდგომ ტრანზაქციის 

ამსახველი ქვითრის მიღებაც არის შესაძლებელი. გარდა ამისა, 

აღნიშნული სასამართლო სისტემის ერთ-ერთი 

განსაკუთრებულობა მდგომარეობს იმაში, რომ მას ასევე აქვს 

მტკიცებულებათა გაცვლის პლატფორმა, რომელიც 

ელექტრონულადაც არის ხელმისაწვდომი. 

დიდი ბრიტანეთი 
ისევე როგორც ესტონეთმა და კანადამ, დიდმა ბრიტანეთმაც 

ონლაინ სასამართლოების განვითარება პანდემიამდე დაიწყო. 

ამასთან, ჩამოთვლილი ქვეყნების მსგავსად, პანდემიამ პროცესები 

დიდ ბრიტანეთშიც დააჩქარა. კანადური სამოქალაქო 

რეზოლუციის ტრიბუნალისგან განსხვავებით, გაერთიანებული 

სამეფოს სასამართლოები ონლაინ პლატფორმას იყენებენ ყველა 

ტიპის, მათ შორის სამოქალაქო, საოჯახო და სისხლის სამართლის 

საქმეებზე. თავდაპირველად ონლაინ სასამართლო სისტემა 

მხოლოდ განქორწინების, მემკვიდრეობის, მცირე მოთხოვნებისა 

და სხვა მსგავსი საკითხებისთვის იყო განკუთვნილი. ესტონეთის 

მსგავსად, დიდი ბრიტანეთის მთავრობამაც გააუმჯობესა 

დისტანციურ რეჟიმში განაცხადების შევსება, მიღება და სხვა 

პროცედურები, რამაც მხარეთა შორის საჭირო ინფორმაციის 

გაცვლას შეუწყო ხელი. 

საქართველოს გამოცდილება 

საერთაშორისო პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ ქვეყნებმა, 

რომლებსაც დისტანციური სასამართლო წარმოებების გარკვეული 
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გამოცდილება უკვე ჰქონდათ, უკეთ მოახერხეს პანდემიის მიერ 

წამოჭრილ გამოწვევებთან გამკლავება. აღსანიშნავია, რომ 

საქართველოშიც COVID-19-ის გავრცელებამდე დიდი ხნით ადრე 

დაიწყო ელექტრონული სასამართლო სისტემების განვითარების 

პირველი ეტაპები. 2010 წლიდან საქართველომ დანერგა ციფრული 

სამართალწარმოების საკუთარი პლატფორმა, რომლის 

საშუალებითაც მხარეებს აქვთ შესაძლებლობა სასამართლოში 

განახორციელონ მიმდინარე საქმის კონტროლი და ჰქონდეთ 

მასალებზე ელექტრონული წვდომა. გარდა ამისა, საკანონმდებლო 

რეფორმების განხორციელებით, გაჩნდა კვალიფიციური 

ელექტრონული ხელმოწერის სისტემაც, რამაც კიდევ ერთი 

ნაბიჯით გააუმჯობესა საჩივრების, სარჩელებისა და 

განცხადებების დისტანციურად წარდგენის პროცედურა. 

2020 წელს, როდესაც საქართველოში საგანგებო მდგომარეობა 

გამოცხადდა და სოციალური დისტანცირება სავალდებულო 

გახდა, საქართველოს სასამართლოები იძულებული გახდნენ 

სხდომები ვიდეო-კონფერენციების მეშვეობით ჩაეტარებინათ. 

საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის 

გამოცხადების შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის დეკრეტში 

აღინიშნა, რომ ნებადართულია დისტანციური სხდომების 

ჩატარება სისხლის სამართლის საქმეებზე. დამატებით, საგანგებო 

მდგომარეობასთან დაკავშირებული მთავრობის დადგენილებით, 

დაშვებული გახდა დისტანციური სხდომების ჩატარება 

საგადასახადო დავების ადმინისტრაციული განხილვისას. 

ქართული გამოცდილება ცხადყოფს, რომ მიუხედავად წინ 

გადადგმული ნაბიჯებისა, ონლაინ სასამართლოების დანერგვა არ 

იყო წინასწარ დაგეგმილი ან გააზრებული პროცესი და მეტწილად 

COVID-19-ის სირთულეებიდან გამომდინარეობდა. მიუხედავად 

ამისა, მას შემდეგ რაც ქართველმა მოსამართლეებმა და 

ადვოკატებმა აღმოაჩინეს დისტანციური სასამართლო სისტემის 

მიერ შემოთავაზებული შესაძლებლობები, ჩნდება შანსი, რომ მათ 

დამატებით განიხილონ ქართული მართლმსაჯულების 

გარდაქმნის შესაძლებლობები. ეჭვგარეშეა, რომ აღნიშნული 

სისტემის წარმატება მეტწილად არსებული პროცესის მონაწილეთა 

მზაობით განისაზღვრება. პანდემიამ კი, მიუხედავად ყველა მისი 

სირთულისა, მოგვცა არსებული სასამართლო სისტემის 



ხელისუფლება და საზოგადოება №3(63) 2022 

 82 

რეფორმირებისა და ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესების 

შესაძლებლობა. 

ონლაინ სასამართლო სისტემების განვითარებასა და 

განხორციელებასთან დაკავშირებული გამოწვევები ეროვნული და 

საერთაშორისო გამოცდილების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ ონლაინ 

სასამართლო სისტემის დანერგვისკენ მიმართული პირველი 

ნაბიჯი არსებული სისტემის მთლიანი გადახედვაა, რასაც თავის 

მხრივ, სწრაფი სამართლებრივი რეფორმები უნდა მოჰყვეს. ამ 

თვალსაზრისით, უნდა განვასხვავოთ ორი ცალკეული მიდგომა, 

რომელიც ავტომატიზაციისა და ტრანსფორმაციის სახელით არის 

ცნობილი. ავტომატიზაცია შეიძლება გავიგოთ, როგორც ძველი 

საშუალებების მისადაგება ახალზე, რაშიც გამოიხატება თუნდაც 

Webex-ის აპლიკაციის გამოყენება სასამართლოს მიერ. 

სასამართლო სისტემის ტრანსფორმაცია კი გულისხმობს 

სრულიად ახალი ჩარჩოს შექმნას, რასაც სასამართლო სისტემის 

და, შესაბამისად, მისი სამართლებრივი საფუძვლის ერთიანი 

ცვლილება მოჰყვება. ამრიგად, ავტომატიზაციისგან განსხვავებით, 

სასამართლოს ტრანსფორმაციის მიზანი არის საკითხის 

საფუძვლიანად გადაჭრა და ეფექტური სისტემის შექმნა. 

სასამართლო ტრანსფორმაციის გზა აირჩიეს ისეთმა 

სახელმწიფოებმა, როგორიც არის ესტონეთი, კანადა, არაბთა 

გაერთიანებული საამიროები, დიდი ბრიტანეთი, სინგაპური. ამ 

სახელმწიფოებმა საფუძვლიანი ცვლილებები დაისახეს მიზნად და 

ამჟამად ონლაინ სასამართლოების გამოცდილების მხრივ, 

ლიდერებად მიიჩნევიან. 

არსებული სასამართლო სისტემის შექმნისა და გაუმჯობესების 

ერთი-ერთი ძირითადი მოთხოვნა არის მათი 

განხორციელებისთვის საჭირო ფინანსები. თავისთავად ცხადია, 

რომ საინფორმაციო ტექნოლოგიების სისტემის განვითარება და 

შენარჩუნება მნიშვნელოვან ინვესტიციებს მოითხოვს. ასევე 

ნათელია, რომ იქნება დამატებითი ხარჯებიც, რაც შესაბამისი 

ინფრასტრუქტურის გამოყენების ან სისტემის განახლებისთვის 

არის პერიოდულად საჭირო. კიდევ ერთი გამოწვევა შესაფერისი 

სამართლებრივი ჩარჩოს შექმნაა. გარკვეული იურისდიქციები და 

მათი სამართლებრივი პროცედურები შეიძლება არ იყოს 

აღნიშნული სისტემისთვის საკმარისად მოქნილი. საკანონმდებლო 

რეფორმები აუცილებელია სასამართლო ფორმატის ონლაინ 
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რეჟიმის ლეგიტიმაციისთვის. გარკვეულ შემთხვევებში, ასეთ 

რეფორმას საკონსტიტუციო ცვლილებებიც შეიძლება დასჭირდეს 

და ეს შესაძლოა არ იყოს მარტივი და სწრაფი ამოცანა. 

მაგალითისთვის, როდესაც მოქალაქეს ან/და ადვოკატს 

სასამართლო სთავაზობს სასამართლოსთვის მიმართვის 

ელექტრონულ სერვისს, მაგალითად სარჩელის რეგისტრაციის 

ეტაპზე მიღებაზე უარის თქმის საფუძვლად არ შეიძლება 

განიხილებოდეს ელექტრონულად შემოსული სარჩელის 

შემთხვევაში ელექტრონულად გადახდიმი სახელმწიფო ბაჟის 

ქვითარი, რომელიც საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო 

კოდექსის მოთხოვნასთან (სახელმწიფო ბაჟის გადახდის 

დამადასტურებელი ქვითრი უნდა იყოს წარმოდგენილი დედნის 

სახით) შესაბამისობაში ვერ იქნება. აღნიშნულს, როგორც უკვე 

აღინიშნა სჭირდება საკანონმდებლო რეგულირება და შესაბამისი 

ცვლილებები. მიუხედავად შთამაგონებელი გამოცდილებებისა, 

ელექტრონულ რეფორმებს საკუთარი გამოწვევები გააჩნია. ჩნდება 

ისეთი კითხვები, როგორიცაა განვითარებადი 

სახელმწიფოებისთვის დაფინანსების მოპოვება, ინტერნეტის 

ხელმისაწვდომობა, მომხმარებლების ელექტრონული წიგნიერება, 

მხარეთა უსაფრთხოება და კონფიდენციალურობა. ეჭვგარეშეა, 

რომ სასამართლო სისტემების რეფორმა უკვე დიდი ხანია საჭიროა, 

ხოლო პანდემია, მთელი თავისი ტრაგედიით შესაძლოა 

აუცილებელი და მოსალოდნელი ცვლილებებისკენ მიმავალი 

მამოძრავებელი ძალა გახდეს. ერთ-ერთი ყველაზე ტრადიციული 

სისტემის რეფორმირება ადვილი ამოცანა არ არის. ეს დიდწილად 

დამოკიდებულია მზადყოფნაზე, განხორციელდეს გამჭირვალე 

რეფორმები და აღნიშნული სფეროს პროფესიონალების მზაობაზე, 

მიიღონ სიახლეები. 

მიზანი არა სრულყოფილი სისტემის შექმნა, არამედ უკეთესი 

პლატფორმის შემუშავებაა. ზემოთ ხსენებული მაგალითები 

გვიჩვენებს, რომ დისტანციურ სასამართლოს სისტემასთან 

დაკავშირებულ ყველა გამოწვევას გამოსავალი გააჩნია. 

აღნიშნული პროექტის წარმატებისთვის კი აუცილებელია 

რეფორმების პროცესის იმ სისწრაფის შენარჩუნება, რომელიც 

პანდემიამ მოიტანა. მნიშვნელოვანია, რომ ეს ტემპი COVID-19-ის 

სრული გადალახვის შემდეგაც არ შენელდეს. 
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International experience of electronic justice and Georgia 
 

Summary 
 

The modern world lives in conditions of great technological changes. 

The introduction of digital technologies, information and communication 

services, especially the Internet, in the USA and Western Europe made it 

possible to obtain/distribute information at an unprecedented speed 

throughout the planet, which gave rise to unprecedented global socio-

political and economic changes. The result of the unprecedented growth of 

information technology and communications is the establishment of digital 

democracy and e-government in Western countries. Transparency of state 

management, systematic reporting of proceedings, fair and state-of-the-art 

technology-based public service are important factors that ensure a quality 

and effective state management system and dynamic socio-economic and 

political development of society. Since effective state management today is 

unimaginable without e-government, special attention is paid to the 

introduction of these new systems in Georgia, in particular, to the 

establishment of e-government. 
 

Key words: E-government, e-justice, productive state management, judicial 

system, legal reform. 
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Мариам Джибладзе 

Международный опыт электронного правосудия и Грузия 
 

Резюме 
 

Современный мир живет в условиях больших технологических 

изменений. Внедрение цифровых технологий, информационных и 

коммуникационных услуг, прежде всего Интернета, в США и 

Западной Европе позволило получать/распространять информацию с 

беспрецедентной скоростью по всей планете, что породило 

беспрецедентные глобальные социально-политические и 

экономические изменения. Результатом беспрецедентного роста 

информационных технологий и коммуникаций является установление 

цифровой демократии и электронного правительства в западных 

странах. Прозрачность государственного управления, систематическая 

отчетность о судебных процессах, справедливая и современная 

государственная служба, основанная на современных технологиях 

являются важными факторами, обеспечивающими качественную и 

эффективную систему государственного управления и динамичное 

социально-экономическое и политическое развитие общества. 

Поскольку эффективное государственное управление сегодня 

немыслимо без электронного правительства, особое внимание 

уделяется внедрению этих новых систем в Грузии, в частности, 

созданию электронного правительства. 
 

Ключевые слова: Електронное правительство, электронное 

правосудие, продуктивное государственное управление, судебная 

система, правовая реформа. 
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საზოგადოება 
 

თეონა თაბაგარი 

CSR-ის კომუნიკაციის აღქმა საზოგადოების განწყობების 

კონტექსტში 

 

მსოფლიოს ახალი სოციალური პარადიგმა რადიკალურად 
ცვლის საზოგადოებრივი განწყობების ფორმირების 
კრიტერიუმებს, რომელსაც გარკვეული ცვლილებები შეაქვს 
მარკეტინგის თანამედროვე გაგებაში.  (Wilcox, D. L., Ault, P. H., & 
Agee, W. K. (1992). 

თანამედროვე მარკეტინგში, ბრენდის მიზანია როგორც 
მოკლევადიანი შედეგის მიღება,  ისე ბრენდისა და მომხმარებლის  
გრძელვადიანი ფასეულობის ჩამოყალიბება. (J.J, Schultz, 2004)  
სტრატეგიული კომუნიკაციის მკვლევარი, ამერიკელი მეცნიერი, 
ედუარდ შულცი ამყარებს იმ მოსაზრებას, რომ საზოგადოების 
განწყობების კონტექსტში CSR (კორპორაციული სოციალური 
პასუხისმგებლობა) მიდგომები კომუნიკაციაში სტრატეგიული 
ბიზნეს პროცესია,  რომელიც დროთა განმავლობაში გამოიყენება 
მომხმარებლებთან, პოტენციურ მყიდველებთან, 
დასაქმებულებთან, პარტნიორებთან და სხვა შიდა და გარე 
ჯგუფებთან ბრენდის დაკავშირების კოორდინირებული, 
დამაჯერებელი კომუნიკაციური პროგრამების დასაგეგმად, 
ჩამოსაყალიბებლად და შესაფასებლად. (J.J, Schultz, 2004) 

2020 წელს საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანიამ 
“რეპუტაციის ინსტიტუტმა“ გამოაქვეყნა კვლევის შედეგები, 
სადაც კომპანიის რეპუტაციის 41% მოდის კორპორაციულ 
სოციალურ პასუხისმგებლობაზე. აღნიშნულ კვლევაზე 
დაყრდნობით  ის კომპანიები, მომხმარებელი პრიორიტეტს 
ანიჭებენ იმ კომპანიებს, რომლებიც პოზიტიურ აღქმას, 
კორპორაციულ პასუხისმგებლობას, ძლიერ ლიდერობას 
ამაღლებენ და ეთიკურნი არიან, საუბრობენ კორპორაციული 
ბრენდის მიზნებზე და ბაზრის გავლენიან მხარეებს რთავენ 
საქმიანობაში. (https://www.reptrak.com/global-reptrak-100/) 

სტატიაში წარმოდგენილია ამ თემისადმი მიძღვნილი 
უცხოური ლიტერატურისა და კვლევის მიმოხილვა, რომელმაც 

https://www.reptrak.com/global-reptrak-100/
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აჩვენა სხვადასხვა მკვლევარის, მეცნიერის მიერ ბრენდის 
კომუნიკაციის დაგეგმვის დროს CSR-ის მნიშვნელობა და 
აღნიშნული ნიშნით მატარებელი ბრენდის მიმართ ლოიალური 
საზოგადოებრივი განწყობები, რომ ინტერნეტის გადაჭარბებულმა 
და უკონტროლო მოხმარებამ  გამოიწვია ბრენდების, 
ორგანიზაციის ინტეგრაცია სოციალურ ქსელში და სტრატეგიული 
კომუნიკაციის დაგეგმვის აუცილებლობა, რადგან ინტერნეტი და  
სოციალური პლატფორმები მხოლოდ გარემოა, რომელიც იძლევა 
ჩვევის გამომწვევი სხვადასხვა ქმედების შესრულების საშუალებას, 
შედეგად  აუცილებელი გახდა მოხმარებული კონტენტის დაგეგმვა 
და  გავლენის მოხდენა საზოგადოებრივ აზრზე. (Fernandes, Maia, & 
Pontes, 2019)  

 

საკვანძო სიტყვები: სტრატეგიული კომუნიკაცია, რეპუტაცია, 
კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა (CSR), 
მარკეტინგი, ლოიალობა, მომხმარებელი. 
 

2022 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით, ინტერნეტის 

მომხმარებელთა რიცხვმა 4.95 მილიარდს მიაღწია, რაც მსოფლიოს 

მოსახლეობის 62.5% შეადგენს (Overview of Global Internet Use). 

აღნიშნული კვლევის შედეგი ადასტურებს ახალ ცხოვრების წესს, 

როგორც საზოგადოებრივ ისე ორგანიზაციულ მიდგომებში. 

საზოგადოება აღმოჩნდა „მარტონი ერთად“, ანუ ვირტუალურად 

გაერთიანებული, მაგრამ ფიზიკურად განმარტოებული, 

იზოლირებული ამ ტექნოლოგიებით გატაცების გამო, სადაც 

შეიქმნა ნიადაგი სხვადასხვა ქცევითი ჩვევის, კონკურენციისა და 

საზოგადოებრივი განწყობების ფორმირების განსავითარებლად 

(Turkle, 2013) 

ათწლეულების მანძილზე ვითართდებოდა სტრატეგიული 

კომუნიკაციის სფერო, ცალკეულად იკვეთებოდა სფეროს 

საქმიანობათა ტიპები, საჭიროებები და ცნებები. ტერმინს 

„კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობას“  თანამედროვე 

გაგებით მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრიდან ვხვდებით,  მეორე 

მსოფლიო ომის შემდეგ დაიწყო ფართო მასშტაბიანი მსჯელობა 

საზოგადოებაში ბიზნესის როლსა და პასუხისმგებლობაზე, რასაც 

მოჰყვა კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის 

მნიშვნელობის განხილვა 1972 წელს გაეროს სტოკჰომის 
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კონფერენციაზე. აღნიშნულ ტერმინს და მის შინაარს მკვლევარები 

აიგივებდნენ სხვადასხვა ცნებებთან. მაგალითად კორპორაციულ 

სოციალურ პასუხისმგებლობას ადარებდნენ ფილანტროპიას, 

რომელიც გულისხმობს ერთჯერად ქველმოქმედბას ბრენდის 

მხრიდან და არა გრძელვადიან პასუხისმგებლობას. 

(კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის 

სახელმძღვანელო. ლელა ხოფერია.(22-23გვ) 

მკვლევარების, დარგის ექსპერტები სხვადასხვაგვარად 

განმარტავენ თუმცა ყველა თანხმდება საერთო პრინციპზე და ის 

ასე ყალიბდება. „კომპანიის კორპორაციული სოციალური 

პასუხისმგებლობა - არის ბიზნესის ნებაყობლობითი 

გადაწყვეტილება, რომ საკუთარ თავზე აიღონ იმაზე მეტი 

პასუხისმგებლობა ვიდრე მათ კანონით ეკისრებათ, იმოქმედოს 

ეთიკურად, გაითვალისწინოს საზოგადოების მოლოდინები, 

დადებითი ზეგავლენა მოახდინოს თავის სამუშაო, სოციალურ  და 

ბუნებრივ გარემოზე“.(საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა 

და განვითარების ცენტრი). 

Catrin Johansson-ის მოსაზრებით, თანამედროვე მარკეტინგის 

მთავარ ფასეულობას ქმნიან ბრენდები -  CSR მიდგომების 

რეალიზებით. სადაც, სწორ მიზნობრივ აუდიტორიაზე გათვლილ 

შედეგს მოაქვს შედეგი და ეს არის დამოკიდებულების ცვლილება.  

ჯონსონის მიხედვით, თანამედროვე ინტეგრირებული 

კომუნიკაციების განვითარების თავისებურებები მოიცავს 

არამარტო პროდუქტის შექმნას და მიზნობრივი მომხმარებლის 

მოპოვებას, არამედ მთავარი ამოცანა გახდა ბრენდსა და 

მომხმარებელს შორის ემოციური კავშირების შექმნა და მათი 

შენარჩუნების სტიმულირება.  (Johansson, C., &Heide, M. (2008). 

კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის 

გრძელვადიან მნიშვნელობაზე წერს ჰოლენ პოტი: 

„კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობა, შეიძლება 

განიმარტოს როგორც გრძელვადიანი წარმატება ბიზნეს 

საქმიანობაში, რომელიც მიიღწევა სოციალური, გარემოსადცვითი, 

ეკონომიკური მიზნების გათვალისწინებით, რაც 

კეთილისმყოფელია როგორც ბრენდის ისე საზოგადოებისთვის“  

(Hohnen, Potts, Corporate Social Responsibility: An Implementation 

Guide for Business, 2007) 
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დასკვნა: 

ამრიგად, სტატიაში განხილული მკვლევარების ნაშრომების 

გააზრებისა და ემპირიული კვლევების შედეგად შეიძლება ითქვას, 

რომ ინტერნეტის ეპოქაში, სადაც ორგანიზაციები მომხმარებლებს 

ვირტუალურად ესაუბრებიან გაიზარდა სტრატეგიული 

კომუნიკაციის დაგეგმვის მნიშვნელობა და გამოიკვეთა   

საზოგადოებრივი განწყობების ფორმირების საჭიროების წინასწარ 

დაგეგმვის სხვადასხვა მარკეტინგული ინტრუმენტების 

გამოყენების აუცილებლობა. 

თანამედროვე მარკეტინგი პრიორიტეტს სწორედ 

კორპორაციულ სოციალურ პასუხისმგებლობაზე აკეთებს, რადგან 

მომხმარებელთან ჰქონდეს გრძელვადიანი კავშირი, რაც ზრდის 

ლოიალობას ბრენდის მიმართ.   

შესაბამისად, კორპორაციული სოციალური კამპანია-როგორც 

აქტივობა დღეს, აყვანილია მაღალ სტანდარტზე და განიხილება 

როგორც სოციალური კორპორაციული პასუხისმგებლობა(CSR), 

რომლის   საქმიანობაში ჩართვით კომპანიებს შეუძლიათ არა 

მარტო ხელსაყრელი დაინტერესებული მხარეების 

დამოკიდებულების და განწყობის ქცევის ცვლილება (მაგ. შეძენა, 

დასაქმება, კომპანიაში ინვესტირება), არამედ გრძელვადიან 

პერსპექტივაში იმიჯის შექმნა და დაინტერესებულ მხარეთა 

ურთიერთთანამშრომლობის განმტკიცება. (Du, S., Bhattacharya, C. 

B., & Sen, S. (2010). 
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Teona Tabagari 

Perception of CSR communication in the context of public attitudes 

 

Summary 

 

Accordingly, the new social paradigm of the world radically 

changes the criteria for the formation of public attitudes, which brings 

certain changes to the modern understanding of marketing. (Wilcox, 

D. L., Ault, P. H., & Agee, W. K. (1992). 

In modern marketing, the purpose of the brand is both to obtain 

short-term results and to build long-term brand and customer value. 

(J.J, Schultz, 2004) American scientist Edward Schultz, a researcher of 

strategic communication, supports the opinion that in the context of 

public sentiments, CSR (Corporate Social Responsibility) approaches 

in communication is a strategic business process that is used over 

time with customers, potential buyers, employees, partners and To 

plan, develop and evaluate coordinated, persuasive communication 

programs to connect the brand with other internal and external 

groups. (J.J, Schultz, 2004) 
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In 2020, the international consulting company "Reputation 

Institute" published the results of a study, where 41% of the 

company's reputation comes from corporate social responsibility. 

Based on the mentioned research, those companies, consumers give 

priority to those companies that raise positive perception, corporate 

responsibility, strong leadership and are ethical, talk about corporate 

brand goals and engage market influencers in their activit ies. 

(https://www.reptrak.com/global-reptrak-100) 

The article presents a review of foreign literature and research 

dedicated to this topic, which showed the importance of CSR in the 

planning of brand communication by various researchers and 

scientists and loyal public sentiments towards the brand carrying the 

mentioned sign, that the excessive and uncontrolled use of the 

Internet led to the integration of brands, organizations in the social 

network and The need for strategic communication planning, since the 

Internet and social platforms are only an environment that allows for 

various habit-forming actions, as a result, it has become necessary to 

plan the content consumed and influence public opinion. (Fernandes, 

Maia, & Pontes, 2019) 

 

Keywords: Strategic communication, reputation, corporate social 

responsibility (CSR), marketing, loyalty, customer.  

 

Reviewer: Associate Professor Eldar Pirmisashvili, Doctor of Social 

Sciences, Georgian Technical University. 

 

Теона Табагари 

Восприятие коммуникации КСО в контексте общественных 

настроений 

Резюме 

 

Соответственно, новая социальная парадигма мира 

кардинально меняет критерии формирования общественных 

установок, что вносит определенные изменения в современное 

понимание маркетинга. (Wilcox, D. L., Ault, P. H., & Agee, W. K. 

(1992). 

В современном маркетинге целью бренда является как 

получение краткосрочных результатов, так и создание 

долгосрочной ценности бренда и потребителя. (J.J, Schultz, 2004) 

Исследователь стратегических коммуникаций, американский 

ученый Эдвард Шульц придерживается мнения, что подходы 

КСО (корпоративная социальная ответственность) в общении 

https://www.reptrak.com/global-reptrak-100
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представляют собой стратегический бизнес-процесс, который со 

временем используется с клиентами, потенциальными 

покупателями, сотрудниками, партнерами и другими. в контексте 

общественных настроений Планировать, разрабатывать и 

оценивать скоординированные, убедительные коммуникационные 

программы, чтобы связать бренд с внутренними и внешними 

группами (J.J, Schultz, 2004). 

В 2020 году международная консалтинговая компания 

«Институт репутации» опубликовала результаты исследования, 

где 41% репутации компании приходится на корпоративную 

социальную ответственность. Основываясь на упомянутом 

исследовании, те компании, потребители отдают предпочтение 

тем компаниям, которые воспитывают позитивное восприятие, 

корпоративную ответственность, сильное лидерство и этичны, 

говорят о целях корпоративного бренда и вовлекают в свою 

деятельность влиятельных лиц рынка. 

(https://www.reptrak.com/global-reptrak-100/) 

В статье представлен обзор зарубежной литературы и 

исследований, посвященных данной теме, которые показали 

важность КСО в планировании коммуникации бренда 

различными исследователями и учеными и лояльное отношение 

общества к бренду, несущему указанный признак, что чрезмерное 

и бесконтрольное использование Интернета привели к 

интеграции брендов, организаций в социальную сеть и 

Необходимость стратегического коммуникационного 

планирования, поскольку Интернет и социальные платформы 

являются лишь средой, позволяющей совершать различные 

действия, формирующие привычки, в результате возникла 

необходимость планировать потребляемый контент и влиять на 

общественное мнение. (Fernandes, Maia, & Pontes, 2019). 

 

Ключевые слова: Стратегическая коммуникация, репутация, 

корпоративная социальная ответственность (КСО), маркетинг, 

лояльность, клиент. 
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ანა ხონელიძე  

კრიზისული კომუნიკაციის როლი ბიზნეს ორგანიზაციებში პოსტ 

პანდემიურ პერიოდში - სოციალური ქსელების კონტექსტში 
 

კომუნიკაცია ყოველთვის ძალიან დიდ როლს ასრულებდა 
ინდივიდთა ნებისმიერი სახით ჩართულობაში. სოციალური 
მედიის პოპულარობამ და მომხმარებლების გაზრდილმა 
რაოდენობამ გადაანაცვლა ძალაუფლების ბალანსი 
ორგანიზაციულიდან სამომხმარებლო ძალაზე (Clemons et al., 
2007). მომხმარებლებს ახლა შეუძლიათ გამოხატონ თავიანთი 
ნეგატიური ან პოზიტიური შთაბეჭდილებები ორგანიზაციების 
შესახებ სოციალურ მედიაში, ამრიგად, სოციალურმა მედიამ 
გადაიტანა ექსპერტის ძალა  ორგანიზაციებიდან მომხმარებლებზე, 
ონლაინ აუდიტორიაზე, თემებზე და ადამიანებზე, რომლებიც 
დროს ატარებენ ვირტუალურ სივრცეში. 

Covid 19 პანდემიამ ნათლად აჩვენა, კრიზისული კომუნიკაციის 
როლი ბრენდებისთვის პოსტპანდემიურ პერიოდში. Sinclaire and 
Vogus-ის კვლევა (2011, გვ. 300) ეფუძნება სოციალური მედიის 
ფუნქციას კრიზისული კომუნიკაციის სტრატეგიებში. იმის გამო, 
რომ არ არსებობს წინა კვლევა, რომელიც გამოიყენებდა 
სოციალური მედიის გამოყენების სიტუაციურ კრიზისში, ამ 
კვლევამ აამოქმედა სოციალური მედიის ორგანიზაციული 
კომუნიკაციის მიზნები COVID-19 პანდემიის დროს, სოციალური 
მედიის გამოყენების შემდეგი მახასიათებლების საფუძველზე: 
პასიური ან აქტიური, რეაქტიული ან პროაქტიული და ტაქტიკური 
ან სტრატეგიული (Sinclaire & Vogus, 2011) ამ სამი შემავსებელი 
ცვლადის გასაზომად კვლევაში ჩართული იყო ცხრამეტი 
ელემენტი. 

რუმინეთის სოციალური მედიის მენეჯერების ვრცელი ძიების 
შედეგად გამოვლინდა 61 ადამიანი, რომლებსაც ჰქონდათ 
სოციალური მედიის მიმართულებით თანამდებობა, რათა 
დაესრულებინათ გამოკითხვა და მიეწოდებინათ ინფორმაცია 
მათი მართული ბრენდების მიერ სოციალური მედიის არხების 
გამოყენების შესახებ რუმინეთის Covid19 პანდემიის  დროს (16 
მარტი - 2020 წლის 15 მაისი). 

სოციალური მედიის 35 უმაღლესი დონის მენეჯერმა უპასუხა 
გამოკითხვის კითხვებს, 157 ბრენდის ისეთი ინდუსტრიებიდან, 
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როგორიცაა საკვები, სასმელი, მოდა, სილამაზე, ტექნოლოგია, 
ჯანმრთელობა, გართობა, ფინანსები, ავტომობილები ან 
განათლება. გამოკითხვა ჩატარდა IBM-ს, Ikea-ს, Heineken-ს, Ford-ს, 
Nestle-ს ან Dr. Oetker-ს, როგორც საუკეთესო ბრენდების, რომელთა 
სოციალური მედიის კომუნიკაციას რესპონდენტები მართავდნენ 
პანდემიის ჩაკეტვის დროს. 

რესპონდენტთა 97.1%-მა განაცხადა, რომ იყენებდა Facebook-ს, 
94.3%-ს Instagram-ს, 60%-ს LinkedIn-ს და 60%-ს YouTube-ს 
სტრატეგიულ საზოგადოებასთან კომუნიკაციის შესანარჩუნებლად 
პანდემიის ჩაკეტვის დროს, ხოლო Twitter, Pinterest და TikTok იყო 
ყველაზე ნაკლებად გამოყენებული სოციალური მედიის არხები. 

 

საკვანძო სიტყვები: სოციალური მედია,  კრიზისული  
კომუნიკაცია, პანდემია, მომხმარებლის ჩართულობა, სოციალური 
ქსელები.  

 

თანამედროვე სამყაროში მომხმარებელთან კომუნიკაციის ერთ-

ერთი მთავარი საშუალება სოციალური ქსელებია. სოციალური 

მედია სრულად არის დაფუძნებული მომხმარებლის მიერ 

გენერირებულ კონტენტზე, კავშირსა თუ ნებისმიერი სახით 

ჩართულობაზე. შესაბამისად, ნებისმიერი სახის მოვლენა, 

რომელიც გარკვეულწილად ზეგავლენას მოახდენს მომხმარებლის 

ქცევაზე, მნიშვნელოვანია, განხილულ იქნას როგორც მოვლენა, 

რომელიც პროპორციულადვე შეცვლის ბრენდის ქცევას. 

Baird & Parasnis (2011) ხაზს უსვამენ, რომ სოციალური ქსელები 

მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ კომუნიკაციაში, რაც არის 

კომპანიების მთავარი აქტივი და უპირატესობა გაყიდვების 

სტიმულირებისთვის. შესაბამისად, არ არის გასაკვირი, რომ 

ციფრულ დეკადაში, სწორედ რომ სოციალური მედია არის ის 

მაკავშირებელი რგოლი, რომელიც განაპირობებს მუდმივ 

ჩართულობას ბრენდსა და მომხმარებელს შორის.  

ამრიგად, ამ კვლევის მიზნებისთვის გაანალიზდა კომუნიკაცია 

პანდემიის პერიოდის პირველ თვეებში (2020 წლის მარტი, აპრილი 

და მაისი) ოთხი ძვირადღირებული ბრენდის ნიმუშზე, ყველაზე 

პოპულარული სოციალური ქსელიდან მსოფლიოში 2020 წლის 

ოქტომბრის მდგომარეობით. სტატისტიკური პორტალის (Statista: 

Facebook & Facts, 2020) მიხედვით, 2019 წლის მე-4 კვარტლის 

მონაცემებით, Facebook-ს 2,5 მილიარდზე მეტი აქტიური 
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მომხმარებელი ჰყავდა, თითქმის 855 მილიონმა მომხმარებელმა 

გამოიყენა Instagram, 353 მილიონმა მომხმარებელმა გამოიყენა 

Twitter. სამ დაკვირვებულ სოციალურ ქსელში განთავსებული 

კონტენტი გაანალიზებულია 2020 წლის 1 მარტიდან 30 მაისამდე 

პერიოდში COVID-19 პანდემიის პირველი სამი თვის 

განმავლობაში.  

Louis Vuitton-ის ბრენდი მუდმივად იწვევდა საკუთარ 

კომპანიონებს/მომხმარებლებს ემოგზაურათ „სულით“ წარსულში, 

სახელწოდებით #SpiritOfTravel. გადასცა სამედიცინო ნიღბები და 

ხალათები პარიზის საავადმყოფოებს. გამოაქვეყნა შერჩეული 

მუსიკის სია სახელწოდებით "MusicJourney Virgil Abloh", რომელიც 

მოუწოდებდა მიმდევრებს/მომხმარებლებს დარჩენილიყვნენ 

სახლში (Louis Vuitton, Spotify). "მოგზაურობა უკან დროში" - 

ფოტოებზე ნაჩვენებია LV კამპანიები ცნობილი ადამიანები, მათ 

შორის ანჯელინა ჯოლი, კეტრინ დენევი, შონ კონერი, პალე, 

მარადონა, ზიდანი და ა.შ. ფოტოები ფოკუსირებულია როგორც 

მოგზაურობაზე პირდაპირი მნიშვნელობით, ასევე სულით 

მოგზაურობასა და ცხოვრებისეულ მოგზაურობაზე. შექმნა LV Cine 

Club, რომლის მეშვეობითაც ბრენდის ელჩები (სოფი ტერნერი, 

Chloe Grace Moretz და ა.შ.) მომხმარებლებს უზიარებდნენ საკუთარ 

ფილმებს, ვინც პატივს სცემს თვითიზოლაციას და რჩება საკუთარ 

სახლებში (Louis Vuitton, Twitter-a).  

Chanel პანდემიასთან ბრძოლაში ინსტაგრამისა და ფეისბუქის 

საშუალებით ჩაერთო. საფრანგეთი, იტალია, ინგლისი, ჩინეთი და 

სამხრეთ კორეა არის რამდენიმე ქვეყანა, სადაც შანელმა 

შემოწირულობები გაიღო ჯანდაცვის არამომგებიანი 

ორგანიზაციებისთვის. მათ გამოაქვეყნეს "The Sound of Chanel" 

მუსიკალური სია Apple Music-ის პლატფორმაზე Instagram-ზე, 

Facebook-სა და Twitter-ზე, რათა მომხმარებლებისთვის 

გაეადვილებინათ იზოლაციის დროს სახლებში დარჩენა (Chanel, 

Instagram-a). მოაწყო ლაივ კონცერტი Instagram story-ის 

საშუალებით - სახელწოდებით "Stay Home with Chanel & Angele", 

ბრენდმა წარმოადგინა კოსმეტიკური პროდუქტების ახალი ხაზი 

(Chanel Beauty) „Mademoiselle Stays Home“-ის აღწერით (Chanel, 

Instagram-b). 2 მილიონი დოლარი შესწირა შეერთებული შტატების 

სასწრაფო სამედიცინო დახმარებას. შანელმა არ გაათავისუფლა 
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საკუთარ თანამშრომლები პანდემიის შედეგად წარმოქმნილი 

რთული ეკონომიკური სიტუაციის გამო (ალგარი, 2020).  

Gucci-მ COVID-19 ვირუსის წინააღმდეგ ბრძოლაში 

ინსტაგრამის, ფეისბუქისა და ტვიტერის საშუალებით 1.1 მილიონი 

სამედიცინო ნიღბის და 55,000 სამედიცინო სპეცტანსაცმლის 

შემოწირულობა გადასცა იტალიის საავადმყოფოებს, 1 მილიონი 

დოლარის შემოწირულობა გადარიცხა ჯანდაცვის მსოფლიო 

ორგანიზაციაში და 1 მილიონი აშშ დოლარი იტალიის სამოქალაქო 

დაცვისთვის დევიზით „ჩვენ ყველანი ამაში ვართ ერთად“ (Gucci, 

Instagram). თითქმის ყოველდღიურად აზიარებდა ჯანდაცვის 

მსოფლიო ორგანიზაციის პოსტებს, რომლებიც ფოკუსირებული 

იყო ვირუსის გავრცელების პრევენციაზე და პანდემიის დროს 

ფიზიკური აქტივობის შენარჩუნებაზე (Gucci, Instagram-a). 

ბრენდმა მხარდაჭერა გამოუცხადა იმ ქალებს, რომლებზეც 

ძალადობა გაიზარდა მას შემდეგ, რაც ეპიდემია დაიწყო, დევიზით 

„ჩვენ ვდგავართ ქალებთან“ (Gucci, Instagram-d).  

Burberry-ის ბრენდი, ერთ-ერთი ყველაზე ორგანიზებული იყო 

COVID-19-თან ბრძოლის კუთხით. ბრენდმა ინსტაგრამის 

საშუალებით გამოაცხადა, რომ 100 000 სამედიცინო ნიღაბი 

გადასცა დიდი ბრიტანეთის ჯანდაცვის ეროვნულ ორგანიზაციას. 

დააფინანსა Covid-19 ვირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინების 

შემუშავებისა ოქსფორდის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით 

და საქველმოქმედო ორგანიზაციები, რომლებიც აწვდიდნენ 

საკვებს საზოგადოებებსა და პირებს, რომლებსაც ამის საშუალება 

არ ჰქონდათ, განსაკუთრებით პანდემიის ამ რთულ დროს 

(Burberry, Instagram; Burberry, Instagram). ბრენდმა ითანამშრომლა 

არტისტებთან, რომლებიც თავიანთი ხელოვნებით ეუბნებოდნენ 

Burberry-ის მიმდევრებს/მომხმარებლებს, რომ დარჩენილიყვნენ 

სახლში (Burberry, Instagram). Burberry ასევე გამოქვეყნა მესიჯი 

#StayHome (Burberry, Instagram).  

სოციალური ქსელების როლი ბრენდებისთვის პოსტ პანდემიურ 

პერიოდში 

საკმაოდ აქტუალური საკითხია, თუ როგორ შეცვალა პანდემიამ 

სამყარო, განსაკუთრებით კი იმ პირობებში, როდესაც შეგვიძლია 

თამამად ვთქვათ, რომ ციფრული სამყარო ფეხს უფრო და უფრო 

იმდენად იკიდებს, რომ სრულიად მამოძრავებელი ძალა ხდება 

მარკეტინგისა და მისი განხორციელების გზებისა. 
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სოციალური მედია არის პლატფორმა, რომელიც აგებულია 

მომხმარებლის მიერ გენერირებული კონტენტის შექმნაზე, 

კომუნიკაციაზე, გაზიარებაზე, მოწონებისა და არ მოწონების 

უფლებაზე (Jenkins, 2006), ამიტომაც ბრენდებმა მიატოვეს 

სამაუწყებლო კომუნიკაციის მოდელი და მიიღეს სრულიად 

სასაუბრო პოზა. მათ გამოსცადეს და განავითარეს ციფრული 

მედიის მარკეტინგული სტრატეგიები და მალევე აღიარეს 

შესაბამისი და მიმზიდველი კონტენტის შემქნისა და გაზიარების 

მნიშვნელობა: კონტენტ მარკეტინგი; საინტერესო თემების შექმნა 

მათ გარშემო; ვირუსულობის გამოყენება თავიანთ სასარგებლოდ; 

მაქსიმალური კომუნიკაცია საზოგადოებასთან და ბრენდის 

ცნობადობის გაზრდა (Kerpen, 2015; Tuten & Solomon, 2017).  

მაგალითისთვის, საკმაოდ საინტერესოა Twente - ს 

უნივერსისტეტში გამოქვეყნებული ნაშრომი, რომელიც პირდაპირ 

ეხმიანება სოციალურ მედია მარკეტინგს, როგორც ბრენდის 

სტრატეგიას ექსტრაორდინალურ პირობებში. ავტორის აზრით, 

კოვიდი მართლაც რომ გაკვეთილად მოევლინა სხვადასხვა 

სფეროს, ამ შემთხვევაში კი ჩვენი ინტერესის საგანს - ბრენდის 

სტრატეგიას. როგორ შეუძლია ბიზნესს, COVID-19 პანდემიის 

ფონზე და შემდეგ, მოერგოს სოციალური მედიის მარკეტინგის 

სტრატეგიას პოზიტიური ბრენდის კაპიტალის შესაქმნელად? - 

კომპანიებმა უნდა განავითარონ მკაფიო პერსპექტივა სოციალური 

მედიის მარკეტინგის მიმდინარე აქტივობებზე; შეაფასონ 

მიმდინარე ბრენდინგის ელემენტები; მარკეტინგული 

აქტივობების ვადები უნდა გადაიდოს ან მოერგოს მომხმარებელთა 

საჭიროებებს; კომპანიებმა აუცილებლად უნდა გააკეთონ 

ყველაფერი თავიანთი შეტყობინებების ადაპტირებისათვის. 

ორგანიზაციისთვის იდეალური სიტუაცია არ შეიძლება იყოს 

კრიზისი. თუმცა, რამდენიმე ორგანიზაციას შეუძლია წარმატებით 

აირიდოს ყველა არაპროგნოზირებადი კრიზისი და შესაძლო 

ზიანი, ამიტომ, მეცნიერებმა (Benoit, 1997; Bradford & Garrett, 1995; 

Coombs, 2007, 2014b, 2015; Sturges, 1994) შეიმუშავეს კრიზისის 

მართვის რამდენიმე თეორია ან/და მოდელი, რომელიც  ეხმარება 

ორგანიზაციებს აღმოფხვრან ან მინიმუმამდე დაიყვანონ 

მიყენებული ზიანი. 

კუმბსის (2015) განმარტებით, კრიზისი არის 

„არაპროგნოზირებადი მოვლენა”, რომელიც საფრთხეს უქმნის 
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დაინტერესებულ მხარეთა მნიშვნელოვან მოლოდინებს და 

რომელსაც შეუძლია სერიოზულად იმოქმედოს ორგანიზაციის 

მუშაობაზე და გამოიწვიოს უარყოფითი შედეგები“ . 

კრიზისული კომუნიკაციების ეფექტიანი მართვა არის პროცესი, 

რომელიც გულისხმობს კრიზისულ სიტუაციათა პროგნოზირებას, 

კრიზისის შეფასებასა და აღმოფხვრას. ასევე, კრიზისის შედეგების 

მინიმიზაციას და რეპუტაციის აღდგენას. Ray (1999) აღნიშნავს,რომ 

თუ ორგანიზაცია ვერ ახერხებს ეფექტურ კომუნიკაციას კრიზისის 

დროს, ეს შესაძლოა მდგომარეობის გაუგებრობის მიზეზი გახდეს 

ორგანიზაციასა და სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეებს შორის. 

დასკვნა 

იმ მნიშვნელოვან ათასწლეულში, როდესაც ტექნოლოგია სულ 

უფრო და უფრო ვითარდება, როდესაც მუდმივად იცვლება 

მომხმარებელთა ჩართულობა და იცვლება ბრენდის როლი და 

კომუნიკაციის სტრატეგია, ძალიან დიდ გავლენას ახდენს 

ნებისმიერი გარემო ფაქტორი. ამ შემთხვევაში კი მთავარ 

მაპროვოცირებელ ფაქტორად, Covid 19 მოგვევლინა. 

ძვირადღირებული მოდის ბრენდების მაგალითზე, შეიძლება 

დავასკვნათ, რომ ოთხივე ძვირადღირებული მოდის ბრენდი 

რეგულარულად აქტიურობდა ყველა სოციალურ მედიაში COVID-

19 პერიოდის პირველი სამი თვის განმავლობაში. ისინი აქტიურად 

იყენებდნენ ცნობილ ადამიანებსა და ინფლუენსერებს, ერთსა და 

იმავე კონტენტს აქვეყნებდნენ ყველა სოციალურ ქსელში, თუმცა 

აშკარა იყო მათ შორის განსხვავება და ხაზგასმული იყო მათი 

კომუნიკაციის ახალი გზები. პირველ გეგმაში იყო მათი 

ჰუმანიტარული ჩართულობა და მხარდაჭერა COVID-19-ის 

წინააღმდეგ საბრძოლველად. ცნობილი ადამიანების ჩართულობა 

იყო არა მათი პოპულარიზაცია, არამედ ხალხის მხარდაჭერა, რათა 

პატივი სცენ თვითიზოლაციას და სოციალურ დისტანციას. ისინი 

იყენებდნენ სხვადასხვა ტიპის მედიას, რათა დარჩენილიყვნენ  

კავშირზე თავიანთ მომხმარებლებთან და ჩამოეყალიბებინათ 

ძლიერი ბრენდის რეპუტაცია. 

COVID-19-ის ისტორიულმა მომენტმა სამუდამოდ შეცვალა და 

ხელახლა განსაზღვრა კრიზისის მენეჯმენტი მრავალი 

ორგანიზაციისთვის მრავალი ინდუსტრიიდან. ამ პანდემიის 

კონტექსტში, ორგანიზაციები და ბრენდები დღეს უნდა 

მოემზადონ მომავალი არაპროგნოზირებადი გზისთვის. 
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Khonelidze Ana 

The role of crisis communication in business organizations in the post-

pandemic period - In the context of social networks 
 

Summary 
 

Communication has always played a significant role in engaging people 

in any way. The popularity of social media and the growing number of users 

has shifted the balance of power away from organizations toward 

consumers (Clemons et al., 2007). Consumers can now express their 

negative or positive impressions of organizations on social media, thus, 

social media shifted an expert power away from organizations toward 

consumers, online audiences, communities, and people who spend time in 

virtual spaces. 

The COVID-19 pandemic demonstrated the importance of crisis 

communication for brands in the post-pandemic period. Sinclaire and 
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Vogus' (2011, page 300) research focuses on the role of social media in 

crisis communication strategies. Because no previous research has used 

social media in a situational crisis, this study operationalized social media 

organizational communication goals during the COVID-19 pandemic based 

on the following social media use characteristics: passive or active, reactive 

or proactive, and tactical or strategic ( Sinclaire & Vogus, 2011) The study 

included nineteen items to assess these three filler variables. 

An extensive search by social media managers in Romania yielded 61 

people with social media roles to complete a survey and provide 

information on how their managed brands used social media channels 

during the Romanian COVID-19 pandemic (March 16–May 15, 2020). 

The survey questions were answered by 35 senior social media 

managers from 157 brands in industries such as food and beverage, fashion, 

beauty, technology, health, entertainment, finance, automotive, and 

education. The survey was conducted to determine the best brand whose 

social media communication was managed by respondents during the 

pandemic lockdown: IBM, Ikea, Heineken, Ford, Nestle, or Dr. Oetker. 

During the pandemic lockdown, 97.1% of respondents said they used 

Facebook, 94.3% - Instagram, 60% - LinkedIn, and 60% - YouTube to stay 

in touch with their strategic community, while Twitter, Pinterest, and 

TikTok were the least used social media channels. 
 

Keywords: Social media, crisis communication, pandemic, user 

engagement, social networks. 
 

Reviewer: Associate Professor Eldar Pirmisashvili, Doctor of Social 

Sciences, Georgian Technical University.  
 

Анна Хонелидзе 

Роль кризисной коммуникации в бизнес-организациях в пост 

пандемический период - в контексте социальных сетей 
 

Резюме 
 

Общение всегда играло очень большую роль в привлечении людей 

любым способом. Популярность социальных сетей и увеличение числа 

пользователей сместили баланс сил с организационных на 

потребительские (Clemons et al., 2007). Потребители теперь могут 

выражать свое отрицательное или положительное впечатление об 

организациях в социальных сетях, таким образом, социальные сети 

передали экспертную власть от организаций к потребителям, онлайн-

аудитории, сообществам и людям, которые проводят время в 

виртуальном пространстве. 

Пандемия Covid 19 наглядно показала роль кризисной 

коммуникации для брендов в пост пандемический период. 
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Исследование Sinclaire and Vogus (2011, стр. 300) сосредоточено на 

функции социальных сетей в стратегиях кризисной коммуникации. 

Поскольку ранее не проводилось исследований, в которых 

применялось бы использование социальных сетей в условиях 

ситуационного кризиса, в этом исследовании использовались 

организационные цели коммуникации социальных сетей во время 

пандемии COVID-19 на основе следующих характеристик 

использования социальных сетей: пассивное или активное, реактивное 

или проактивное и тактическое или стратегические (Sinclaire & Vogus, 

2011).В исследование было включено девятнадцать пунктов для 

измерения этих трех переменных-наполнителей. 

Обширный поиск менеджеров социальных сетей в Румынии выявил 

61 человека, которые занимали должности в социальных сетях. Чтобы 

заполнить опрос и предоставить информацию об использовании 

каналов социальных сетей управляемыми ими брендами во время 

пандемии Covid19 в Румынии (16 марта - 15 мая 2020 г.). В опросе 

приняли участие 35 менеджеров социальных сетей высочайшего 

уровня из 157 брендов в таких отраслях,  как питание напитки, мода, 

красота, технологии, здоровье, развлечения, финансы, автомобили и 

образование. Опрос проводился среди таких крупных брендов как ...в 

условиях  изоляции во время пандемии. 

97,1% респондентов заявили, что использовали Facebook, 94,3% 

Instagram, 60% LinkedIn и 60% YouTube, в условиях изоляции во время 

пандемии в то время как Twitter, Pinterest и TikTok были наименее 

используемыми каналами социальных сетей. 
 

Ключевые слова: Социальные медиа, кризисная коммуникация, 

пандемия, вовлеченность пользователей, социальные сети. 
 

Рецензент: Ассоциированный Профессор Эльдар Пирмисашвили, доктор 

социальных наук Грузинского технического университета. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ხელისუფლება და საზოგადოება №3(63) 2022 

 102 

პრაქტიკა 
 

ელდარ პირმისაშვილი 

სტრატეგიული კომუნიკაციებისა და რეპუტაციის როლი 

საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესში 
 

საქართველოსთვის ევროპულ ოჯახში დაბრუნება, 
ევროკავშირში ინტეგრაცია, როგორც ქვეყნის ასევე საზოგადოების 
მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი და აქტუალური თემაა, ბოლო 
კვლევების მიხედვით (2022 წლის კვლევა CRRC და NDI, 
მხარდაჭერილი Ukaid-ს მიერ) საქართველოს მოსახლეობის 82 % 
მხარს უჭერს  საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას. 
გამოკითხული მოსახლეობის უმეტესობა ფიქრობს, რომ 
საქართველოს ევროკავშირთან მჭიდრო ურთიერთობა უნდა 
ქონდეს, ასევე მთავრობის გადაწყვეტილება, ევროკავშირის 
წევრობის განაცხადის ხელმოწერაზე საქართველოს მოსახლეობის 
83 %-ისთვის სავსებით მისაღები აღმოჩნდა.  

დღესდღეობით სხვდასხვა საზოგადოებრივ თუ პოლიტიკურ 
ჯგუფებში ყველაზე აქტუალური თემა ევროინტეგრაციის 
პერსპექტივა და მასთან დაკავშირებული განწყობები და აღქმებია. 
ინტეგრაციის პროცესის და ზოგადად ევროკავშირის იმიჯი და 
მისი რეპუტაცია დიდწილად განაპირობებს საქართველოს 
მოსახლეობიდან მიღებული კვლევების შედეგებს. მიუხედავად 
საზოგადოებრივი ჯგუფების ევროინტეგრაციის მხარდაჭერისა 
მაინც ჩნდება ცნობადობასთან, აღქმებთან და მართებულ 
ინფორმაციის ნაკლებობასთან და ევროკავშირის რეპუტაციასთან 
დაკავშირებული საკომუნიკაციო გამოწვევები და აქტუალური 
თემები, რომლებიც შეიძლება გახდეს დაკვირვებისა და კვლევის 
საგანი. ამერიკის ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI)  
2021 წლის ეროვნული საკითხების კვლევის მიხედვით 
ევროინტეგრაციის საკითხის მიმართ ინტერესი საქართველოს 
მოსახლეობის მხოლოდ 2 % აქვს, რაც რეალური გამოწვევა და 
მნიშვნელოვანი ფაქტორია ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესის 
საკომუნიკაციო კამპანიებისა და ინიციატივების დასაწყებად და 
გასააქტიურებლად.  

როგორი იმიჯი აქვს ევროკავშირს წევრ ქვეყნებში, რას აკეთებს 
ის სტრატეგიული კომუნიკაციების კუთხით გლობალურად, რა 
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კეთდება საქართველოში ევროინტეგრაციის პროცესიის 
გასაძლიერებლად, რომელი საკომუნიკაციო საშუალებების 
გამოყენება ხდება, რატომ და რა თუ არის ეფექტიანი დაგეგმილი 
და განხორციელებული აქტივობები ან ინიციატივები?!- ამ 
ძირითად საკითხებზე არის ორიენტირებული სტატიის შინაარსი. 

 

საკვანძო სიტყვები: ევროკავშირი, ინტეგრაცია, რეპუტაცია, 
სტრატეგიული კომუნიკაციები, საკომუნიკაციო კამპანიები. 

 

ფინელი მკვლევარი და მეცნიერი ჩიარა ვალენტინი (Chiara 

Valentini ) ა.შ.შ საზოგადოებასთან ურთიერთობის საზოგადოების 

ჟურნალში (Public Relations Journal Vol. 7, No. 4, Public Relations Society 

of America,) აქვეყნებს სტატიას ევროკავშირის რეპუტაციის შესახებ: 

„ როდესაც ორგანიზაციები მართავენ თავიანთ რეპუტაციას, ისინი 

რეალურად ფოკუსირდებიან საკომუნიკაციო აქტივობებზე, 

რომლებიც მიზნად ისახავს საზოგადოებაზე დადებითი 

შთაბეჭდილების მოხდენას. საკომუნიკაციო ელემენტები, 

რომლებიც გავლენას ახდენენ რეპუტაციაზე არის ორგანიზაციის 

ხილვადობა/ბრენდინგი, გამორჩეულობა, ავთენტურობა, 

გამჭვირვალობა და თანამიმდევრულობა“  

კომუნიკაციების მენეჯმენტის სამეცნიერო ჟურნალში (Journal of 

Communication Management)  მკვლევრები მარია-ხოსე კანელი, 

ედვარდო სამუელ-ოლივერია და ვილმა ლუომა-აჰო თავიანთ 

სტატიაში „მოქალაქეთა განსჯის შესწავლა საჯარო პოლიტიკის 

ლეგიტიმურობის შესახებ“- აანალიზებენ პოლიტიკური 

პროცესების რეპუტაციას, ისინი აღნიშნავენ, რომ „ პოლიტიკურ 

სფეროში რეპუტაციას ნიშნავს, „სახელმწიფო პოპულარობას“ 

მთავრობის აზრი არის მთავრობის რეპუტაცია“ 

ავტორები სტატიაში აღნიშნავენ რომ „ პოლიტიკური 

რეპუტაცია არის ზოგადი შეფასება, რომელიც მოიცავს ისეთ 

ინდიკატორებს, როგორიცაა ნდობის დონე პოლიტიკური 

აქტორის/ინსტიტუციის, ლიდერობისა და შესრულების მიმართ“  

მკვლევრები ბარნეტი, ჯერმიერი და ლაფერტი თავიანთ 

სამეცნიერო სტატიაში წიგნის ავტორების მოსაზრებებს 

გვიზიარებენ, როგორ ხედავს  რეპუტაციას საზოგადოება,  ისინი 

რეპუტაციის სამ ძირითად პერსპექტივებს გვიზიარებენ, ესენია: 1) 

როდესაც რეპუტაცია  ფოკუსირებულია და შედეგია  

დაინტერესებული მხარეების შეფასებაზე და ორგანიზაციის 
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შესაძლებლობაზე დააკმაყოფილოს მათი მოლოდინები 

(ფომბრუნი და ვან რიელი, ); 2) ისინი, ვინც რეპუტაციას ხედავენ, 

როგორც სოციალური შეფასებების გაცვლას და სხვადასხვა 

ჯგუფის მიერ ჩამოყალიბებული შეხედულებების ერთობლიობას 

(ბრომლი,  დატონი, დუკირიხი და ჰარქუილი ); და 3) ისინი, 

რომლებიც ხაზს უსვამენ საზოგადოების კოგნიტურ წარმოდგენებს 

წარსული ორგანიზაციული ქცევის შესახებ.  

როგორც ზემოთქმულიდან ჩანს რეპუტაცია გადამწყვეტია 

ორგანიზაციისთვის და ზოგადად საზოგადოებრივი აზრის 

შექმნისთვის და ფორმირებისთვის, რეპუტაციის შექმნაზე 

ზრუნავს სტრატეგიული კომუნიკაციების სპეციალისტები, 

სტრატეგიული კომუნიკაციების პროცესებია, რომლის შედეგადაც 

ყალიბდება განწყობები და დამოკიდებულებები, ხოლო 

კონკრეტული საკომუნიკაციო აქტივობები და საშუალებები 

ფორმირებას უკეთებენ საზოგადოებრივ აზრს, ევროკავშირის 

რეპუტაციაც ჩამოყალიბდა სტრატეგიული კომუნიკაციის 

დაგეგმილ და განხორციელებულ   პროექტების ინიციატივების და 

კამპანიების შედეგად.  

როგორი რეპუტაცია აქვს ევროკავშირს ?! ევრობარომეტრის 

კვლევის მიხედვით ევროკავშირის ქვეყნების მოსახლეობის 66 % 

პოზიტიურად ხედავს ევროკავშირის მომავალს, ხოლო  45 % 

დადებითად აფასებს  და 49 % ენდობა ევროკავშირის რეპუტაციას.  

ბოლო  წლების განმავლობაში ევროკავშირმა დაგეგმა და  

განახორციელა სხვადასხვა საკომუნიკაციო სტრატეგია და 

კამპანიები, რომლის მიზანიც იყო მისი სანდოობისა და 

რეპუტაციის გაუმჯობესება. ამ აქტივობებს ძირითადად 

საინფორმაციო, საპრომციო და საიმიჯო  ხასიათი და მიზნები 

ჰქონდა,    „უნდა შევქმნათ უფრო ძლიერი, უფრო პოზიტიური 

ევროკავშირის იმიჯი და გავზარდოთ  ნდობა ინსტიტუტების 

მიმართ“ - ნათქვამია ევროკავშირის განცხადებაში. „ევროკავშირს 

არ შეუძლია გაწევრიანების სარგებლის პოპულარიზაცია მის 

საზოგადოებაში, თუ ის ვერ აჩვენებს ფაქტობრივად და 

კონკრეტული ქმედებები, რომლებიც მას რთულ პრობლემებთან 

შედარებით უკეთ გაუმკლავდება, ვიდრე ეროვნულ მთავრობებს. 

გარდა ამისა, ევროკავშირი კოლექტიური იდენტიფიკაცია 

დამოკიდებულია მათ რეპუტაციასა და ნდობაზე, ვინც მასზე 

მუშაობს“ - ამბობს მკვლევარი პიტერსის, ასევ მისი  თქმით, სამი 
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კომპონენტი არის გადამწყვეტი ევროკავშირის მიმართ ნდობისა 

ჩამოყალიბებისთვის, შენარჩუნებისა და გაზრდისთვის: 1) 

ცოდნისა და გამოცდილების აღქმა, 2) ღიაობისა და პატიოსნების 

აღქმა და 3) შეშფოთების აღქმა და მზრუნველი. თითოეული 

მათგანი მჭიდროდ არის დაკავშირებული კომუნიკაციასთან, 

სწორედ ზემოთქმულიდან გამომდინარე ევროკავშირმა 

გაააქტიურა საკომუნიკაციო აქტივობები მათშორის 

ახალგაზრდებზე მორგებული, რომელიც გამოირჩევა 

ინტენსივობით და რეგულარობით, მათ მიერ დაგეგმილი 

კამპანიები ვრცელდება როგორც ღონისძიებების, ასევე 

ტრადიციული და ახალი მედია არხების მეშვეობით, ძირითადი 

კამპანიები და აქტივობები ასე გამოიყურება: Projects Open Days- 

არის ევროკავშირის მასშტაბური კამპანია, რომელიც მოუწოდებს 

მოქალაქეებს, აღმოაჩინონ ევროპული პროექტები და მათ 

მახლობლად მოხალისე ახალგაზრდობა,  

#EUinmyregion/ცნობიერების ამაღლების რეგიონული  

ყოველწლიური კამპანია, REGIOSTARS გასცემს ჯილდოებს 

ევროკავშირის ფონდისთვის,  საგზაო მოგზაურობის პროექტი 

Road Trip Project- უპირველეს ყოვლისა ადამიანის 

თავგადასავალია ევროკავშირში, ასევე რეგულარულად ტარდება 

მედია შეხვედრები, კონკურსები და ტურები ევროკავშირის 

სათავო ოფისში. 

საქართველოს კონტექსტი  

ევროკავშირი 28 დემოკრატიული სახელმწიფოს უნიკალური 

პოლიტიკური და ეკონომიკური გაერთიანებაა, რომელიც მიზნად 

ისახავს მშვიდობის, კეთილდღეობისა და თავისუფლების 

უზრუნველყოფას მისი მილიონობით მოქალაქისთვის, უფრო 

სამართლიან და უსაფრთხო სამყაროში.  საქართველოს 

ევროკავშირთან ინტეგრაციის პროცესი იწყება  1996 წლიდან, 

ევროკავშირ-საქართველოს ურთიერთობები უფრო გაღრმავდა 

ასოცირების ხელშეკრულებით და საქართველოს ევროპული ღრმა 

და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულებით 

გაგრძელდა,  ევროკავშირის წევრობის კანდიდატობაზე განაცხადი 

საქართველომ 2022 წლის 3 მარტს გააკეთა, ხოლო2022  წლის 7 

ივნისს, ცნობილი გახდა, რომ ევროკომისია რეკომენდაციას უწევს 

საქართველოს, მიიღოს  ევროპული პერსპექტივა გარკვეული 

პირობების სანაცვლოდ, „ საქართველოს ევროპული მომავალი 
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თქვენს ხელშია, გულმოდგინედ მუშაობის დროა“ - განაცხადა 

ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში კარლ ჰარცელმა.  

ბოლო დროს შესამჩნევად მცირე დოზით და ინტენსივობით 

გვხდება საკომუნიკაციო კამპანიები ან მასშტაბური ღონისძიებები 

ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესების შესახებ, როგორ 

სახელმწიფოს ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, 

თუმცა არსებობდა სხვადსხვა საკომუნიკაციო კამპანიები 

რომლებმაც მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეს ევროკავშირის 

იმიჯისა და რეპუტაციის ჩამოყალიბებაში რაც აისახა კვლევების 

შედეგებზეც. სხვადასხვა კამპანიები რომელიც ხორციელდება: 

საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის მერ 

დაგეგმილი და განხორციელებული საკომუნიკაციო კამპანიები ასე 

გამოიყურება: „მე და ევროპა“, „ჩაერთე და შეცვალე 

უკეთესობისკენ“, „ევროკავშირის დღე“, „ჩემი სოფელი“, „იყავი 

აქტიური“ - ასეთი ტიპის საკომუნიკაციო კამპანიები ძირითადად 

არის ინფორმირებულობის და ცნობადობის გაზრდაზე 

ორიენტირებული და მხოლოდ ერთი კამპანია არის საიმიჯო „მე 

და ევროპა“ რომელიც მოიცავს რეპუტაციული აქტივობების 

ჩამოყალიბების პოტენციალს. ევროკავშირის საინფორმაციო 

ცენტრი ახორციელებს სხვადასხვა კამპანიებს, რომელიც 

ძირითადად საინფორმაციო ტიპის არის, ესენია: „მითები 

ევროკავშირის შესახებ“, „ევროპა როგორც მასწავლებელი“, ასევე 

ცენტრი გამოსცემს ჟურნალს „საქართველოს ევროპული გზა“, 

ცენტრი სხვადასხვა საინფორმაციო ტიპის აქტივობებს 

ახორციელებს უვიზო მიმოსვლის და ევროკავშირის მხარდამჭერი 

პროექტების შესახებ. აღსანიშნავია საერთაშორისო ორგანიზაციებს 

პროექტები, რომლებიც ასევე საინფორმაციო ტიპის კამპანიებს 

აწარმოებენ მაგალითად: „ძალა ევროპაშია“, „ქართული ბიზნესი 

ახლოს ევროპასთან“ და ა.შ თუმცა მიმდინარე საკომუნიკაციო 

კამპანიები რომლებიც კონცენტრირებულია  რეპუტაციის 

გაძლიერებაზე ჯერჯერობით ძალიან მცირე და ნაკლებ 

ინტენსიურია. 

დასკვნა 

მიუხედავად საქართველოს მოსახლეობის ევროკავშირში 

გაწევრიანების მაღალი მოთხოვნისა, ძირითად გამოწვევად მაინც 

რჩება ამ საკითხის მიმართ საზოგადოების გარკვეული ჯგუფებში 

ინფორმირებულობის დონის გაზრდა, და  რეპუტაციის 
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გამყარებაზე ორიენტირებული საკომუნიკაციო კამპანიების 

დაგეგმა და მართვა, როგორც ტრადიციული მედიის ასევე ახალი 

მედიისა და სოციალური ქსელების მეშვეობით. 

ფაქტია სახელმწიფოს, დონორი ორგანიზაციების და 

არასმთავრობო სექტორის  მიერ დაგეგმილი და 

განხორციელებული საკომუნიკაციო კამპანიები ბოლო 3 წლს 

მანძილზე მწირი და ნაკლებ ინტენსიურია. მნიშვნელოვანია 

საკომუნიკაციო კამპანიების დაგეგმვა და განხორციელება 

ხდებოდეს თემატურად, ერთი ქოლგა გზავნილის ქვეშ და 

მოიცავდეს ისე საკითხებს რაც დაკავშირებულია 

ევროინტეგრაციის პროცესებთან და წევრობის სარგებლობასთან, 

ასევე მნიშვნელოვანია საკომუნიკაციო არხებად იქნეს არჩეული, 

როგორ ტრადიციული მედია, რადგან ამერიკის ეროვნულ-

დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) კვლევის მიხედვით 

საქართველოს მოსახლეოების გამოკითხულთა 57 პროცენტი 

აცხადებს, რომ ინფორმაციას ძირითადად ტელევიზიიდან იღებს, 

ასევე ციფრული არხები, გამოკითხულთა 35 პროცენტი კი 

ინფორმაციის მიღების წყაროდ ინტერნეტს ასახელებს, 2020 წლის 

აპრილის მონაცემებით ქართველის მომხმარებლის 60 % მოიხმარს 

Face book-ს, 15 %  Twitter-ს, 10% Pinterest-ს და 8%  Instagram-ს 

არსებულ პლატფორმებზე ნაკლებად გვხვდება ინტენსიური და 

თანმიმდევრული კამპანიები ევროკავშირის შესახებ. არსებული 

კვლევები და მიგენებები უნდა იყოს გამოყენებული 

საკომუნიკაციო კამპანიების დაგეგმვისა და მართვის საკითხებში 

რათა ეროკავშრის წევრობა გახდეს ეროვნული საკითხი და 

ევროკავშირის რეპუტაცია და ნდობა გაიზარდოს.  
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Eldar Pirmisashvili  

The role of strategic communications and reputation in the process of 

Georgia's integration into the European Union 
 

Suumery 
 

For Georgia, returning to the European family, integration into the 

European Union is an important priority and topical issue for both the 

country and the society. According to recent studies (2022 study by CRRC 

and NDI, supported by Ukaid), 82% of the Georgian population supports 

Georgia's accession to the European Union. 

Most of the surveyed population think that Georgia should have a close 

relationship with the European Union, and the government's decision to sign 

the EU membership application was completely acceptable to 83% of the 

Georgian population. Today, the most relevant topic among various public 

and political groups is the perspective of European integration and related 

attitudes, and perceptions. The image of the integration process and the 

European Union in general and its reputation are largely determined by the 

results of surveys obtained from the population of Georgia. Despite public 

groups' support for European integration, there are still communication 

challenges related to awareness, perceptions and the lack of valid 

information and the image of the EU, and topical issues that can be the 

subject of observation and research. 

According to the 2021 National Issues Survey of the American National 

Democratic Institute (NDI), only 2% of the population of Georgia is 

interested in the issue of European integration, which is a real challenge and 

an important factor to activate the communication campaigns and initiatives 

of the integration process in the European Union. 

What kind of image does the European Union have in the member 

states, what is it doing in terms of strategic communications globally, what 
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is being done in Georgia to strengthen the European integration process of 

strategic communication (PR), which means of communication are used, 

why and what are the effective and effective planned and implemented 

activities or initiatives?! There are basic questions and concerns that the 

content of the article is focused on. 
 

Keywords: European Union, integration, reputation, strategic 

communications, communication campaigns 
 

Reviewer: Professor.Vano Chiaureli, Georgian Technical University. 
 

Эльдар Пирмисашвили  

Роль стратегических коммуникаций и репутации в процессе 

интеграции Грузии в Европейский Союз 
 

Резюме 
 

Для Грузии, возвращающейся в европейскую семью, интеграция в 

Европейский Союз является важным приоритетом и актуальной темой 

как для страны, так и для общества, согласно последним 

исследованиям 82% населения Грузии поддерживает вступление 

Грузии в Европейский союз.  

Несмотря на то, что общественные группы поддерживают 

европейскую интеграцию, все еще существуют коммуникативные 

проблемы, связанные с осведомленностью, восприятием и отсутствием 

достоверной информации и репутацией ЕС, а также актуальные 

вопросы, которые могут стать предметом наблюдения и исследования. 

Согласно исследованию национальных проблем 2021 года, 

проведенному Американским национальным демократическим 

институтом (NDI), только 2% населения Грузии интересуется 

вопросом европейской интеграции, что является реальной проблемой и 

важным фактором для начала и активизации коммуникационных 

кампаний и инициативы интеграционного процесса ЕС. 

Какой имидж имеет Европейский Союз в государствах, что он 

делает с точки зрения стратегических коммуникаций в глобальном 

масштабе, что делается в Грузии для укрепления процесса 

европейской интеграции, какие средства коммуникации используются, 

почему и что, если запланированные и реализованные мероприятия 

или инициативы эффективны?! - этим основным вопросам и 

посвящено содержание статьи. 
 

Ключевые слова: Европейский союз, интеграция, репутация, 

стратегические коммуникации, коммуникационные кампании.  
 

Рецензент: Профессор Вано Чиаурели, Грузинский технический 

университет. 
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