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ციფრულიტრანსფორმაციითინიცირებულახალმოთხოვნებთანდადასაბუთე-
ბულიაუმაღლესიგანათლების,დასაბუთებულიაციფრულიტრანსფორმაციის
გამოწვევებისსაპასუხოდარსებულისაგანმანათლებლოპარადიგმებისგადა-
ხედვისადაპროფესიულიგანათლებისადაბიზნესკომპანიებსშორისეფექტური
ურთიერთობისაგებისაუცილებლობა.

საკ ვან ძო სიტყვე ბი:ციფრულიტრანსფორმაცია,ევროკავშირი,გამოწვევე-
ბი,ბიზნესი,უმაღლესიგანათლება,პროფესიულიგანათლება,კორპორაციული
სოციალურიპასუხისმგებლობა,განვითარება.

ცი ტი რე ბის თვის: თაკალანძელ.,ციფრულიტრანსფორმაცია:მნიშვნელობა,
გამოწვევებიდაევროკავშირისპოლიტიკა,ჟურნალი„ბიზნესიდაკანონმდებ-
ლობა“,№3,2022წ.გვ.7-11.

DIGITAL TRANSFORMATION: IMPORTANCE, 
CHALLENGES AND EUROPEAN UNION POLICY
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RESUME
Digitalcommunicationsarehavingatremendousim-

pactontheworldtoday.The2020Pandemichasrecently
become a powerful catalyst for digital transformation
technologies,causingchangesinalmostallareas.Inthis
regard,thearticleexaminesthepolicyoftheEuropean
Union,theopportunitiesandchallengesofdigitaltrans-

formation,aswellasitsroleintheformationofthedigital
economyandthedevelopmentoftheinformationsociety
inGeorgia;

The relevanceof traditional educational institutions
totherequirementsinitiatedbydigitaltransformationis
highlighted,and theneed tobuildeffective relationships
betweenHE,VETandBusinesscompaniesissubstantiated.

Key words:Digital transformation,EuropeanUnion,
Challenges,Business,HighEducation,VET,CorporateSocial
Responsibility,Development.

For citation: TakalandzeL.,DigitalTransformation:
Importance,ChallengesandEuropeanUnionPolicy,Busi-
ness&Lew,No.3,2022,p.7-11.

შე სა ვა ლი
ციფრულიტექნოლოგიებისგავლენაპოტენციურ

ეკონომიკურზრდაზეთანამედროვეკვლევებისერთ-
ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა. ეკონომიკის
ციფროვიზაციისერთ-ერთმნიშვნელოვანკომპონენ-
ტიასახელმწიფოინვესტიციებისაინფორმაციო-სა-
კომუნიკაციოტექნოლოგიებში (ICT),როგორცერთი

მხრივ,სახელმწიფორესურსებისუფროეკონომიური
დაეფექტიანიგანკარგვისდასახელმწიფოსერვისების
(ძირითადად,სოციალურისერვისების,საგადასახადო
სისტემის)ეფექტიანიმიწოდებისდამეორემხრივ,ამ
მიმართულებითკერძოინვესტიციებისსტიმულირების
წინაპირობა.განვითარებულქვეყნებშისახელმწიფო
ICTინვესტიციებისაშუალოდმშპ-ს1-1.5%-სშეადგენს.
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თუმცასახელმწიფოსICTინვესტიციებისპოტენციურ
სარგებელთანმიმართებით,ცალკეულიკვლევებირიგ
გამოწვევებსაცასახელებს,რომელთაგათვალისწინება
აუცილებელიასასურველიეკონომიკურისარგებლის
მისაღებად.

უკანასკნელ პერიოდშიციფრულტრანსფორმა-
ციასთანდაკავშირებულიტექნოლოგიებისმძლავრი
კატალიზატორი2020წლისპანდემიაგახდა,რამაც
ბიზნესკომპანიებსაიძულაგანვითარებისადაზრდის
ახალიშესაძლებლობებისმოძიებაუახლესიტექნოლო-
გიებისგამოყენებით.ამასთან,COVID-19-ისპანდემიამ
წარმოაჩინასაზოგადოებაშიე.წ.ციფრულიდაყოფადა
წარმოქმნაციფრულიტრანსფორმაციისხელშეწყობის
გადაუდებელიაუცილებლობა.

ციფრულიტრანსფორმაციის პროცესი ბევრად
ცვლისსამეწარმეოსაქმიანობას, ბიზნესისწარმარ-
თვისწესებს.ბიზნესსტრუქტურებში(ისევე,როგორც
მთლიანადშრომისბაზარზე)იზრდებამოთხოვნასპე-
ციალისტებზე,რომლებიცპროფესიონალიზმთანერ-
თად,ფლობენციფრულკომპეტენციებსდამუდმივად
ცვალებად,ზოგჯერარაპროგნოზირებადვითარებაში
სამუშაოპირობებთანადაპტირებისუნარს.ეს,თავის
მხრივ,ახალპირობებსუყენებსგანათლებისსისტემას,
რომელიცგანსაკუთრებითმგძნობიარეაგლობალური
(ტექნოლოგიური,ეკოლოგიური,ეკონომიკურიდაა.შ.)
გამოწვევებისმიმართდადღისწესრიგშიაყენებსარ-
სებულისაგანმანათლებლოპარადიგმებისგადახედვის
აუცილებლობას.

წინამდებარენაშრომისკვლევისმიზანიაციფრული
ტრანსფორმაციისმნიშვნელობის,შესაძლებლობებისა
დაგამოწვევებისკვლევა, ამკუთხითევროკავშირის
პოლიტიკისგაცნობა.კვლევისსაგანიაევროკავშირის
ციფრულიტრანსფორმაციისსაუკეთესოპრაქტიკის,ძი-
რითადიტენდენციებისგაცნობა,ევროკავშირისროლი
საქართველოშიციფრულიეკონომიკისფორმირებასა
დასაინფორმაციოსაზოგადოებისგანვითარებაში,ას-
ევეგამოწვევებისადაშესაძლებლობებისშეფასებასა-
ქართველოსთვის;ხოლოკვლევისობიექტი-ციფრული
ტრანსფორმაციისევროკავშირისპოლიტიკა;ნაშრომში
ევროკავშირისგამოცდილებისგაზიარებისადაგან-
ზოგადებისსაფუძველზე,განხილულიაგანათლების
ტრადიციულიინსტიტუტებისშესაბამისობაციფრული
ტრანსფორმაციითინიციირებულახალმოთხოვნებთან.

ციფ რუ ლი ტრან სფორ მა ცია
ცნობილია,რომევროპისდღისწესრიგშია ახალი

ინდუსტრიულიპოლიტიკა,რომელიცდაფუძნებულია
ციფრულიდამწვანეეკონომიკის (GreenDeal)განვი-
თარებაზე.ევროპისყველაქვეყანაშიიქმნებაევ რო პუ-
ლი ციფ რუ ლიინ ოვ აცი ის ჰა ბი (EDIH)-ერთიფანჯრის
პრინციპზემომუშავეორგანიზაციები,რომლებიცეხ-
მარებიანკომპანიებსსაკუთარიბიზნესის/წარმოების
პროცესის, პროდუქტებისდასერვისებისკონკურენ-
ტუნარიანობისზრდაშიციფრულიტექნოლოგიების
გამოყენებით.ისინიუზრუნველყოფენწვდომასუახლეს
ცოდნაზე,გამოცდილებასადატექნოლოგიებზე,რათა
დაეხმარონსაკუთარკლიენტებსციფრულიინოვაციებ-

ისპილოტირებისადატესტირებისსაშუალებით.გარდა
ამისა,საჭიროებისშემთხვევაშიციფრულიინოვაციის
ჰაბებიუზრუნველყოფსბიზნესისფინანსურდახმარე-
ბასამინოვაციებისდასანერგად.ციფრულიინოვაციის
ჰაბიწარმოადგენსრეგიონულთანამშრომლობასმრა-
ვალიპარტნიორისმონაწილეობით,რომელიცმოიცავს
ისეთორგანიზაციებს,როგორიცააკვლევითიდატექნო-
ლოგიურიორგანიზაციები,უნივერსიტეტები,სამრეწვე-
ლოასოციაციები,სავაჭროპალატები,ინკუბატორები/
აქსელერატორები, განვითარების სააგენტოებიდა
მთავრობები. ევროკომისიაჯერკიდევპანდემიამდე
ახორციელებდაევროპულიმრეწველობისსწრაფციფ-
რულტრანსფორმაციას,განსაკუთრებითტრადიციულ
სექტორებსადამცირედასაშუალოსაწარმოებში,ასევე
მისიძალისხმევამიმართულიიყორეგიონულიგანსხვა-
ვებებისაღმოფხვრაზე.ევროკავშირისინდუსტრიასთან
დაკავშირებული პირველი ინიციატივა “ევროპული
ინდუსტრიისციფრულიტრანსფორმაცია”(DEI)დაიწყო
ერთიანიციფრულიბაზრისპაკეტისფარგლებში2016
წლისაპრილში;მისიამოცანააუზრუნველყოსევროპაში
ყველაზომის,ლოკალიზაციისდასექტორისბიზნესში
ციფრულიინოვაციებიდანმაქსიმალურისარგებლის
მიღება.

უკანასკნელპერიოდშიციფრულტრანსფორმაციას-
თანდაკავშირებულიტექნოლოგიებისმძლავრიკატა-
ლიზატორი2020წლისპანდემიაგახდა,რამაცბიზნეს
კომპანიებსაიძულაგანვითარებისადაზრდისახალი
შესაძლებლობებისმოძიებაუახლესიტექნოლოგიების
გამოყენებით.

2021წლისაპრილშიევროპისპარლამენტმამიიღო
პროგრამა„ციფრულიევროპა“-ევროკავშირისპირვე-
ლიფინანსურიდოკუმენტი,რომელიცფოკუსირებულია
ტექნოლოგიებისდაყვანაზეუშუალოდბიზნესსადა
ადამიანებზე. იგიმიზნადისახავსციფრულინფრას-
ტრუქტურაში ინვესტირებას,რათასტრატეგიულმა
ტექნოლოგიებმახელიშეუწყონევროპისკონკურენ-
ტუნარიანობის ამაღლებასდა „მწვანე“ პოლიტიკის
გატარებას,აგრეთვეტექნოლოგიურისუვერენიტეტის
უზრუნველყოფას.

ამასთანერთად,ევროკავშირსადაპარტნიორქვეყ-
ნებსშორისთანამშრომლობისერთ-ერთპრიორიტეტ-
ადგანისაზღვრაციფრულიბაზრებისჰარმონიზება,
რომლისძირითადიინსტრუმენტიაევროკავშირისმიერ
ინიცირებული„EU4Digital:ციფრულიეკონომიკისდასა-
ზოგადოებისმხარდაჭერააღმოსავლეთპარტნიორობის
ქვეყნებში“;იგიმხარსუჭერსციფრულიეკონომიკისა
დასაზოგადოებისძირითადისფეროებისგანვითარებას
ევროკავშირისნორმებისდაპრაქტიკისშესაბამისად.ეს
პროგრამამიზნადისახავსევროკავშირისერთიანიციფ-
რულიბაზრისუპირატესობებისგავრცელებასსაქარ-
თველოსადასხვააღმოსავლეთპარტნიორქვეყნებში;
ევროკავშირისდახმარებახელსშეუწყობსციფრული
ეკონომიკისდასაზოგადოებისპოტენციალისგანვითა-
რებას,ეკონომიკურზრდას,ახალისამუშაოადგილების
შექმნას,ადამიანებისცხოვრებისგაუმჯობესებასდა
ბიზნესისმხარდაჭერისუზრუნველყოფას.
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ციფრულიტრანსფორმაციაქართულბიზნესზეც(და
არამარტობიზნესზე)აისახადაCOVID-19-თანდაკავში-
რებულიფიზიკურიშეზღუდვებისფონზე,კომპანიებმა
პროდუქციისრეალიზაციისახალიგზებისძიებადა-
იწყეს.არსებულიგამოწვევებისსაპასუხოდ,რომელსაც
განსაკუთრებულიგავლენაჰქონდამეწარმეებზე,აუც-
ილებელიგახდაციფრულსამყაროშისამოქმედოსტრა-
ტეგიისფორმირება,რომლებიცმომხმარებლებთან
ციფრულიარხებისმეშვეობითეფექტურკომუნიკაციას
უზრუნველყოფდნენ.ევროკავშირსადასაქართველოს
შორისასოცირებისშეთანხმების(AA)მიხედვით,რომე-
ლიცმოიცავსღრმადათავისუფალისავაჭროსივრცის
შესახებშეთანხმებას(DCFTA),საქართველოსრეკომენ-
დაციამიეცაგანავითაროსუფროძლიერი,გონივრული
(smarter)დადინამიურიეკონომიკა. ესპოლიტიკური
პრიორიტეტებიაისახებამე-8თავში,სადაცნათქვამია
ევროკავშირსადასაქართველოსშორისთანამშრომლო-
ბისშესახებინფორმაციულისაზოგადოებისსფეროში:
„მხარეებმახელიუნდაშეუწყონთანამშრომლობასსა-
ინფორმაციოსაზოგადოებისგანვითარებისკუთხით,
რათაინფორმაციისადასაკომუნიკაციოტექნოლო-
გიებისფართოდგავრცელებისადა ხელმისაწვდომ
ფასადუკეთესიხარისხისმომსახურებისმიწოდების
გზითსარგებლობამოუტანონმოქალაქეებსადაბიზნეს
სექტორს.თანამშრომლობამიზნადისახავსელექტრო-
ნულისაკომუნიკაციობაზრებისხელმისაწვდომობის
ხელშეწყობას,დაამსფეროშიკონკურენციისადაინ-
ვესტიციების წახალისებას“ (მუხლი324).ციფრულ
ტრანსფორმაციასგადამწყვეტიმნიშვნელობაენიჭება
ეკონომიკურიპირობების,მცირედასაშუალობიზნე-
სისგარემოსგაუმჯობესებაში,აგრეთვესახელმწიფო
ქმედებებისეფექტურობასადატრანსპარენტულობის
ამაღლებაში,სამუშაოადგილებისშექმნასადასოციალ-
ურიპროგრესისუზრუნველყოფაში.

საქართველოსმიერასოცირებისპროცესისგანხორ-
ციელებისშესახებანგარიშში(2021)ხაზგასმულია,რომ
საქართველოსთვის „უმნიშვნელოვანესიაკორონავირუ-
სისპანდემიითგამოწვეულიკრიზისისინკლუზიური,
ეკოლოგიურადდაბალანსებულიდამდგრადიდაძლე-
ვისუზრუნველყოფადაშემდგომიწინსვლაციფრული
კომპეტენციებისგასაძლიერებლადდაციფრულიწიგ-
ნიერებისასამაღლებლად.სტრუქტურულირეფორმე-
ბიგადამწყვეტირჩება,რადგანაცმათისაშუალებით
საქართველოსეკონომიკანაკლებადმოწყვლადიხდება
საგარეომოვლენებთანმიმართებაში,განსაკუთრებით
კორონავირუსისპანდემიისმიმართდასაინვესტიციო
კლიმატიდავაჭრობისპოტენციალიუმჯობესდება“
[5.28].

ციფრული ინფრასტრუქტურის განვითარების
მიზნითსაქართველოდაევროკავშირი„ერთობლივად
ციფრულიინფრასტრუქტურისდანერგვისშემდგომი
წახალისებისადაციფრულიტრანსფორმაციისმხარდა-
ჭერისგზითსაქართველოსზრდისადამდგრადიგანვი-
თარებისხელშესაწყობადფართოზოლოვანიქსელების
განვითარებისეროვნულისტრატეგიისგანხორციელებ-
ისსაფუძველზედაევროკავშირისკანონმდებლობისა

დასაუკეთესოპრაქტიკისშესაბამისად,განსაკუთრე-
ბითციფრულიინფრასტრუქტურისუსაფრთხოებას-
თანმიმართებით... მნიშვნელოვანიიქნებაციფრული
ეკონომიკისადაინოვაციებისსტიმულირებაშესაბამისი
პოლიტიკისმეშვეობით,რაცხელსშეუწყობსდაუფრო
მეტადგაამრავალფეროვნებსროგორცIT-ინდუსტრიას,
ისეკრეატიულინდუსტრიებსაცდაგააძლიერებსმათ
კონკურენტუნარიანობას, ხელსშეუწყობსდამწყები
საწარმოების(სტარტაპების)ზრდასადაფუნქციონირ-
ებისგაგრძელებასდაგააციფრულებსღირებულებათა
ჯაჭვს“[14.7]

ამრიგად,ციფრულიეკონომიკისხელშეწყობადა
ციფრულიგარემოსჰარმონიზაციაევროკავშირსადა
საქართველოსშორისევროკავშირ-საქართველოსთა-
ნამშრომლობისერთ-ერთიპრიორიტეტიგახდა,რაც
განაპირობებსღირსეულისამუშაოადგილებისშექმნას,
ზრდასდაინოვაციებს.

2020წლისიანვარშისაქართველოსმთავრობამდაამ-
ტკიცა„საქართველოსფართოზოლოვანიქსელებისგან-
ვითარების2020–2025წლებისეროვნულისტრატეგია
დამისიგანხორციელებისსამოქმედოგეგმა“,რომელიც
ევროკავშირის„ციფრულიბაზრებისჰარმონიზაციის“
პროექტისHDM/EU4Digital-ისფარგლებშიმომზადდა,
მსოფლიობანკისსაექპერტოდახმარებით. სტრატე-
გიისმიზანიაევროკავშირისსაუკეთესოგამოცდილე-
ბისგაზიარებაარსებულიციფრულიუთანასწორობის
დაძლევისადაქვეყანაშიციფრულიეკონომიკისდა
საინფორმაციოსაზოგადოებისგანვითარებისმიზნით.

ასევემომზადებისპროცესშიაციფრულიეკონომიკ-
ისადასაინფორმაციოსაზოგადოებისსტრატეგიას,რო-
მელიცმიზნადისახავსსაქართველოსსაზოგადოებისა
დაეკონომიკისციფრულიტრანსფორმაციისმიღწევას.
ესააერთიანიდოკუმენტი,რომელშიცქვეყანაშიელექ-
ტრონულიკომუნიკაციების,ინფორმაციისდათანამედ-
როვეტექნოლოგიებისადასერვისებისგანვითარების
სამომავლომიმართულებასაისახება.

აღსანიშნავიაისიც,რომუკანასკნელწლებშისაქარ-
თველოშიინიციირებულიქნადაგრძელდებაციფრულ
ტრანსფორმაციასთანდაკავშირებულიმრავალიკონ-
ფერენციისათუფორუმისჩატარება,ასევეორგანიზა-
ციებისშექმნა,რომელთამიზანისერვისებისგაციფრუ-
ლებადაგამოყენება,ციფრულიტრანსფორმაციისთვის
ხელსაყრელიპირობების/გარემოსშექმნაა;მაგ.,2022
წლისაპრილშიინფორმაციისთავისუფლებისგანვი-
თარებისინსტიტუტის(IDFI)მიერჩატარდასაერთაშო-
რისოკონფერენცია: „საქართველოსციფრულიტრან-
სფორმაცია:წინმსწრებინაბიჯებიევროინტეგრაციის
გზაზე“,რომლისმიზანიიყოახალიტექნოლოგიების
გამოყენებითსაჯაროსექტორისმოდერნიზაციისადა
ტრანსფორმაციისმიმართულებითევროკავშირისსაუკ-
ეთესოპრაქტიკის,ძირითადიტენდენციებისგაცნობა,
ასევე,გამოწვევებისადაშესაძლებლობებისშეფასება
საქართველოსთვის.

2022წლისივნისშისაქართველოშიგაიმართაციფ-
რულიტრანსფორმაციისფორუმი,რომელმაც სამ-
თავრობოდაკერძოორგანიზაციებსმოუყარათავი.
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ფორუმისაქართველოსICTკლასტერისადაციფრული
ტრანსფორმაციისსაქართველოსკონსორციუმისორგა-
ნიზებით,ასევეUSAID-ისეკონომიკურიუსაფრთხოების
პროგრამის,USAID-ისეკონომიკურიმმართველობის
პროგრამისადასხვა20-ზემეტიპარტნიორიორგანი-
ზაციისმხარდაჭერითჩატარდა.თბილისი(GBC)–კრი-
ზისისდროსციფრულიტრანსფორმაციისსაკითხებს
მიეძღვნაევროკომისიისმიერორგანიზებულEU4Digital
პროგრამის აღმოსავლეთპარტნიორობის ქვეყნების
ციფრულიკონფერენცია(2022წლისოქტომბერი),სა-
დაცყურადღებაგამახვილდაციფროვიზაციისროლზე
ეკონომიკურიზრდისსტიმულირებასადასაზოგადოებ-
ისკეთილდღეობისუზრუნველყოფაში.2020წელსშეიქ-
მნაციფრულისააგენტო„Quick“-ისახალიპლატფორმა 
„Quickstart“, რომლისმიზანისტარტაპებისადამცირე
ბიზნესისწარმომადგენლებისთვისციფრულიტექნო-
ლოგიებისშესაძლებლობებისშესახებინფორმაციის
უსასყიდლოდმიწოდებადაამმიმართულებითპირველი
ნაბიჯებისგადადგმაშიხელშეწყობაადაა.შ.

ადამიანურირესურსებისმართვისპროფესიონალ-
თაასოციაციამ(HRPA)დასაქართველოსინოვაციების
დატექნოლოგიებისსააგენტომ(GITA)საერთაშორისო
ექსპერტებისდასპეციალისტებისმონაწილეობით2022
წლის5-12დეკემბერსსაქართველოშიპირველდაყვე-
ლაზემასშტაბურHRგაციფრულებისკვირეულსუმას-
პინძლა,სადაცდღისწესრიგშიიყოროგორცსაჯარო,
ისე კერძოსექტორშიგაციფრულებისგლობალური
ტენდენციების,გამოწვევებისადამათიგადაჭრისგზე-
ბისძიება.

ამრიგად,საქართველო,ევროკავშირისმხარდაჭე-
რით,აქტიურადახორციელებსრეფორმებს,რომლებიც
მიმართულიასექტორულიეკონომიკისსტრატეგიებსა
დაპროგრამებშიციფრულიტრანსფორმაციისსაკითხე-
ბისინტეგრირებაზე.მკაფიოდწარმოჩინდაევროკავ-
შირისროლი ქვეყანაშიციფრული ეკონომიკისადა
საინფორმაციოსაზოგადოებისგანვითარებისმიმარ-
თულებით,რაც,საბოლოოდ,საქართველოსციფრული
ბაზრის ევროკავშირის ერთიანციფრულბაზართან
ინტეგრაციასუზრუნველყოფს.

გა ნათ ლე ბის სის ტე მის გა მოწ ვე ვე ბი
ონლაინპლატფორმაეკონომიკისადანებისმიერ

სფეროში საქმიანობისგანუყოფელინაწილიგახდა.
ისინიუდიდესშესაძლებლობებსქმნიანბაზარზედა
კომუნიკაციისუმნიშვნელოვანესარხსწარმოადგენენ.
თუმცა,ყველასიკეთესთანერთად,ახალგამოწვევებ-
საცაჩენენ.

ციფრულიტრანსფორმაციის პროცესი ბევრად
ცვლისსამეწარმეოსაქმიანობას, ბიზნესისწარმარ-
თვისწესებს.ბიზნესსტრუქტურებში(ისევე,როგორც
მთლიანადშრომისბაზარზე)იზრდებამოთხოვნასპე-
ციალისტებზე,რომლებიცპროფესიონალიზმთანერ-
თად,ფლობენციფრულკომპეტენციებსდამუდმივად
ცვალებად,ზოგჯერარაპროგნოზირებადვითარებაში
სამუშაოპირობებთანადაპტირებისუნარს.ეს,თავის
მხრივ,ახალპირობებსუყენებსგანათლებისსისტემას,

რომელიცგანსაკუთრებითმგძნობიარეაგლობალური
(ტექნოლოგიური,ეკოლოგიური,ეკონომიკურიდაა.შ.)
გამოწვევებისმიმართდადღისწესრიგშიაყენებსარ-
სებულისაგანმანათლებლოპარადიგმებისგადახედვის
აუცილებლობას.ციფრულიტექნოლოგიებისპროგრე-
სიდაშრომისბაზრისსწრაფადცვალებადიპირობები
ხელმძღვანელებისადასამეცნიერო-პედაგოგიურისა-
ზოგადოებისგანმოითხოვსინოვაციურგადაწყვეტილე-
ბებსდაგანაპირობებსსაგანმანათლებლომეთოდიკის
ცვლილებებისაუცილებლობასდამათადაპტირებას
დისტანციურისწავლებისფორმატში.

ბიზნესისკვალდაკვალგანათლებასახალმოთხოვ-
ნებსუყენებსკორპორაციულისოციალურიპასუხის-
მგებლობა-ციფრულმატრანსფორმაციამწარმოქმნა
ახალიმიმართულება,რომელიცცვლისმუშაკისდამო-
კიდებულებასტექნოლოგიებისმიმართ,აგრეთვეაყალ-
იბებსახალიტექნოლოგიებისეთიკურიგამოყენების
აუცილებლობას-კორპორაციულიციფრულიპასუხის-
მგებლობა (CorporateDigitalResponsibility (CDR)).თა-
ნამედროვეობისკიდევერთიგლობალურიგამოწვევა-
კლიმატისცვლილებადაგარემოსდაბინძურება(Climate
changeandenvironmentaldegradation),საფრთხესუქმნის
არამარტოევროპას,არამედმთლიანადმსოფლიოს.ევ-
როკავშირისსტრატეგია-ევროკავშირისმწვანეშეთან-
ხმება(EUGreenDeal)მიზნადისახავსრესურსეფექტურ,
ეკოლოგიურდაკონკურენტუნარიანეკონომიკას.საქმე
ეხებაეკოლოგიურიკულტურისფორმირებისაუცილ-
ებლობას,GreenSkillsდასაზოგადოებისცნობიერების
ამაღლებისდონეს.მნიშვნელოვანიროლიამპრობლე-
მებისგადაჭრაშიენიჭებაკორპორაციულისოციალური
პასუხისმგებლობისკარგადგათვლილსტრატეგიას.

„ციფრულმატრანსფორმაციამ შეცვალაშრომის
ბაზარიდაშექმნაახალიუნარებისგანვითარებისსა-
ჭიროება. შესაბამისად,განათლებისსისტემამუნდა
უზრუნველყოსახალგაზრდებიშესაბამისიკომპეტენ-
ციით,ცოდნითადაუნარ-ჩვევებით,რაც,ასევე,თანა-
მედროვეობისერთ-ერთიმნიშვნელოვანიგამოწვევაა...“
-ნათქვამიასაქართველოსგანათლებისადამეცნიერ-
ებისერთიანსტრატეგიაში2017-2021.

განათლებისმთავარიამოცანა-შრომისბაზრისთვის
კონკურენტუნარიანისპეციალისტებისმომზადებაა.ეს
კიშეუძლებელიაშრომისბაზართანმჭიდროკავშირის
გარეშე.ამდენად,დიდიმნიშვნელობაენიჭებასაგანმა-
ნათლებლოდაწესებულებებისადაორგანიზაციების
ურთიერთკავშირს.და,თუმცაამჟამადევროკავშირის
ქვეყნებშიუმაღლესსაგანმანათლებლოდაწესებულე-
ბებსდაბიზნესისთანამშრომლობისფორმებიმეტად
მრავალფეროვანია(BonnDeclaration“University-Enter-
priseCooperation:BuildingonNewChallengesfromPast
Experiences”),გლობალურიგამოწვევებისგათვალისწი-
ნებითაუცილებელიგახდამათიუწყვეტიმოდიფიკაცია,
თვისებრივადახალდონეზეაყვანა.

ყველაამამოცანისგადასაწყვეტადსაჭიროაარა
მხოლოდდამსაქმებლებისდაუმაღლესიგანათლების,
არამედ,პროფესიულიგანათლებისსისტემისძალისხმე-
ვა.სიახლეებთანერთადადამიანსყოველთვისსჭირდება
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პროფესიულიმომზადებისგანახლება.ამგვარიაუცილ-
ებლობასულუფრომეტაქტუალობასიძენს-ამჟამად
თითოეულიადამიანისთვისკონკურენტუნარიანობის
შენარჩუნებისადაზრდისთვისაუცილებელიასწავლა
დაგანვითარებამთელისიცოცხლისმანძილზე(ევრო-
კავშირისსტრატეგიაში ევროპა2020 (Europe2020)
ევროპულიქვეყნებისგანათლებისსისტემისძირითად
გამოწვევებადდასახელდა:მოსახლეობისდაბერება,
შრომითისაქმიანობისუნარ-ჩვევებისდეფიციტი,გლო-
ბალურიკონკურენციისზრდადაუმუშევრობისმაღალი
დონე).უმაღლესიგანათლებისაქტუალობისაღიარებ-
ასთანერთად,ესგანაპირობებსგანათლებისუწყვეტი
სისტემის განვითარების მნიშვნელობას ადამიანის
მთელისიცოცხლისმანძილზე,რაშიცფასდაუდებელი
წვლილიშეაქვსპროფესიულგანათლებას(VET).უწყვე-
ტიპროფესიულიგანათლებისსისტემისგანვითარება
ქმნისდამსაქმებელთასაგანმანათლებლოპოლიტიკის
შემუშავებაშიჩართვისმექანიზმებს,შესაძლებელსხდის
უფროსრულადიქნესგათვალისწინებულიშრომისბაზ-
რისმოთხოვნილებები.

დას კვნა
ზემოაღნიშნულიდანგამომდინარე, შეიძლებაით-

ქვას,რომუმაღლესიგანათლებადაპროფესიულიგა-
ნათლებაშრომისბაზარსაწვდიანთავიანთისაქმიანობ-
ისშედეგს-სპეციალისტებს,რომელთადასაქმებახდება
ეკონომიკისსხვადასხვადარგისორგანიზაციებში.ეს
მათგანათლებისხარისხისძირითადისტანდარტების,
აგრეთვეამათუიმსპეციალისტებზემოთხოვნისცვლი-
ლებათატენდენციებისგანსაზღვრისსაშუალებასმის-
ცემს.შრომითიდასაქმებისპერსპექტივებისარსებობა
უმაღლესიგანათლებისდაVETდამთავრებისშემდეგ
ინდივიდისთვისსაგანმანათლებლოპროგრამებისარ-
ჩევისასმნიშვნელოვანმოტივსწარმოადგენს.უმაღლეს
განათლებას,VETდადამსაქმებლებსშორისმჭიდრო
ურთიერთკავშირისაბაზროპირობებშიმათიეფექტუ-
რიფუნქციონირებისთვისობიექტურაუცილებლობას
წარმოადგენს.

ასევეუნდააღინიშნოს,რომრიგიპრობლემა:ხარის-
ხიანიგანათლებისწვდომა,საგანმანათლებლოსფერო-
შიკონკურენციისგამძაფრება,განათლებისადეკვატუ-
რობათანამედროვემოთხოვნებთან,განათლებისშინა-
არსისგადახედვადაა.შ.დამახასიათებელიაროგორც

განვითარებადი,ისეგანვითარებულიქვეყნებისთვის.
ამრიგად,ყოველივეზემოთქმულიდანგამომდინარე,

განათლებისტრადიციულიინსტიტუტებისწინაშეარ-
სებულიახალიგამოწვევების(რომელთაძირითადინა-
წილიგანპირობებულიაციფრულიტრანსფორმაციით)
საპასუხოდინოვაციურიგადაწყვეტილებებისძიებამ
დღისწესრიგშიდააყენაუმაღლესიგანათლების,პრო-
ფესიულიგანათლებასადაბიზნესკომპანიებსშორის
ეფექტურიურთიერთობისაგებისაუცილებლობა.მო-
ნაწილეთაშორისმჭიდროურთიერთკავშირისშედეგად
უთუოდგაიზრდებასინერგიულიეფექტიდაგანათლე-
ბისრელევანტურობა.

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა:

1.თაკალანძელ.,კორპორაციულისოციალურიპასუ-
ხისმგებლობა(ევროკავშირისგამოცდილება),თბ.,2021;

2.ქოჩორაძეგ.,ციფრულიინოვაციურიჰაბებიევ-
როპაშიდამათიშექმნისპერსპექტივასაქართველოში
https://eap-csf.ge/wp-content/uploads/2021/03/პოლი-
ტიკის-დოკუმენტი-ქალი-და-ბიზნესი-converted-1.pdf;

3.ჯოლიაგ.,განათლებადადასაქმებაციფრულგა-
რემოში,მონოგრაფია,თბ.,2021https://dspace.nplg.gov.
ge/bitstream/1234/328568/1/GanatlebaDaDasaqmebaCi-
frulGaremoshi.pdf

4.ანგარიშისაქართველოსმიერასოცირებისპრო-
ცესისგანხორციელებისშესახებ,ბრიუსელი,10.08.2022

https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/docu-
ments/AAIR_2021_GEO.pdf;

5.საქართველოსმიერასოცირებისპროცესისგან-
ხორციელებისშესახებანგარიში,2021https://www.
eeas.europa.eu/sites/default/files/aair_2020_1.pdfhttps://
www.eumonitor.eu;

6.ციფრულიტრანსფორმაციასახელმწიფოსექ-
ტორში:საერთაშორისოკვლევებისმიმოხილვა,საქარ-
თველოსპარლამენტისსაბიუჯეტოოფისი,2019http://
pbo.parliament.ge/media/k2/attachments/Digital_Govern-
ment.pdf;

7.ევროკავშირსადასაქართველოსშორისასოცირ-
ების2021-2027,რეკომენდაციაN1/2022,2022https://
mfa.gov.ge/getattachment/ევროპული-და-ევრო-ატლანტი-
კური-ინტეგრაცია/ოფიციალური-დოკუმენტები/2021-
2027-EU-Georgia-Association-Agenda-KA.pdf.aspx.
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ში,ჟურნალი„ბიზნესიდაკანონმდებლობა“,№3,2022წ.გვ.12-17
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POLITICAL CULTURE AND DEMOCRATIC TRANSITION 
IN GEORGIA  

SUMMARY
Political culture is a necessary condition for democratic transition. It will be manifested in three directions: 1. Conscious-

ness; 2. moods and emotions; 3. In the form of behavior models. The modern Georgian political space is characterized by 
irrational tendencies of political culture. Political-cultural transition refers to institutional and political-value changes of 
the political space. The institutional political order in the Georgian political space is very low, which is the cause of politi-
cal polarization. The primary goal of the political-cultural transition in modern Georgia is the formation of the Georgian 
national identity. The intellectual potential of the nation is not fully used in the political space. The problem of political 
culture and democratic transition is radical and destructive behaviors that need serious transformation. Political activity 
lacks rationality and state pragmatism.

Political culture and democratic transition are closely related. Democratic transition refers to the process of forming a 
civil and participatory culture. The most important condition for the stability of Georgian democracy is the establishment 
of national pragmatism. The formation of a political nation remains a problem of the democratic transition. We consider 
the primary task of forming a political nation to be: 1. Political transition of Georgian national identity and integration of 
polyethnic and multicultural space; 2. Elimination of polarization between political actors and society; 3. Political-cultural 
and institutional transition of the political system. A politically integrated society and a new Georgian identity will become 
the basis of a political-cultural democratic space. 

Key words: political culture, democratic transition, stability of democracy. 
For citation: Abesadze G. Abesadze N., Political culture and democratic transition in Georgia, “Business and Lew”, No. 
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1  ილია ჭავჭავაძე. ,,რა გითხრათ? რით გაგახაროთ?" რჩეული ნაწარმოებები ხუთ ტომად. ტ. IV. თბ., 1987, გვ. 173

პრაგმატულრაციონალურობასახალღირებულებით
განზომილებასაძლევს.თანამედროვექართულიპოლი-
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დე ლის ნის ლში იმ ის თა ნა არა მოს ჩანს რა, რომ გუ ლი 
გუ ლის ად გი ლას ვე დაგ ვრჩეს, ან ნატ ვრით ვთქვათ 
,,მო ვე დინ, დღეო სი ხა რუ ლი საო...” რა გითხრათ? რით 
გა გა ხა როთ?”1
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1. თა ნა მედ რო ვე სა ქარ თვე ლოს 
პო ლი ტი კურ-კულ ტუ რუ ლი თა ვი სე ბუ რე ბე ბი და 

დე მოკ რა ტი ული ტრან ზი ტი 
თანამედროვესაქართველოსპოლიტიკურიტრან-

ზიციის ერთ-ერთი პრიორიტეტული თემა პოლი-
ტიკური კულტურა გახდა,რომელიც პოლიტიკური
პროცესისრაციონალურობისადა პრაგმატულობის
დონესგანსაზღვრავს. ინსტიტუციური წესრიგიდა
დემოკრატიულიღირებულებითიტრანსფორმაციაპო-
ლიტიკურ-კულტურულიტრანზიციისგანზომილებითი
კრიტერიუმიუნდაყოფილიყო,რომელიცპერიოდული
ციკლურობითთავისირაციონალურტენდენციებსარ
კარგავს; ასეთიშემაფერხებელიტენდენციებინეგა-
ტიურადაისახებაქართულიდემოკრატიულიპოლიტი-
კურისივრცისფორმირებაზე,რომელიცლეგიტიმური
წესრიგისადადემოკრატიისსტაბილურობისგარანტი
უნდაგახდეს.მიუხედავადდემოკრატიულიტრანზიტის
გარკვეულიწარმატებებისა,პოლიტიკურიკულტურის
ირაციონალურიელემენტებიპოლიტიკურიპროცესის
შემაფერხებელისინდრომიგახდა.
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პოლიტიკურისივრცისინსტიტუციურდაპოლიტიკურ-
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ულიორიენტაციებიუნდაგანსაზღვროს.თანამედროვე
საქართველოს პოლიტიკურ-კულტურული სივრცე
ინსტიტუციურიდაღირებულებითიტრანზიციისპრო-
ცესშიიმყოფება,რაცირაციონალურიტენდეციების
გარეშეარმიმდინარეობს.სახელმწიფოებრიობასგა-
უცხოებულმაერმავერშეძლოეროვნულ-პოლიტიკური
მეობისადაიდენტობისგამოკვეთა,რომელიცყველაზე
რთულადდასაძლევიგამოწვევააღმოჩნდა.სახელმწი-
ფოებრიობისგათავისებადემოკრატიულიწესრიგის
მყარგარანტიებსემყარება,რომელიცინსტიტუციურ
პოლიტიკურწესრიგსგულისხმობს.ქართულპოლიტი-
კურ-კულტურულსივრცეშიინსტიტუციურისივრცედა
მისისტრუქტურულ-ფუნქციონალურიდიზაინიძალზე
დაბალიადაავტორიტარულირეჟიმისგანზომილებით
წარმოგვიდგება.პოლიტიკურისისტემისეპიზოდური
სტაბილურობამხოლოდავტორიტარულიძალაუფლე-
ბისმატარებელიინსტიტუტებითარისშესაძლებელი,
რომელიცგარკვეულიდროისშემდეგკრიზისულფა-
ზაშიშედის.

თა ნა მედ რო ვე პო ლი ტი კუ რი კულ ტუ რის კონ ცეპ ტუ-
ალ ური მო დე ლი გუ ლის ხმობს გარ კვე ულ პო ლი ტი კურ 
სივ რცე ში სო ცი ალ იზ აცი ის შე დე გად მი ღე ბუ ლი ღი რე-
ბუ ლე ბე ბის, ორი ენ ტა ცი ებ ის, ნორ მე ბის, გან წყო ბი ლე ბე-
ბის, შე ფა სე ბე ბის, სიმ ბო ლო ებ ის, პო ლი ტი კუ რი აზ როვ-
ნე ბის წე სე ბი სა და ქცე ვის მო დე ლე ბის ერ თობ ლი ობ ას, 
რო მელ შიც გა მოვ ლინ დე ბა პო ლი ტი კუ რი აქ ტო რე ბი სა 
და სო ცი უმ ის ქცე ვი სა და მოღ ვა წე ობ ის სტი ლი და პო-
ლი ტი კურ-ინ ტე ლექ ტუ ალ ური დო ნე.

დემოკრატიულიტრანზიტის პირობებში პოლი-
ტიკურ-კულტურულიტრანსფორმაციისტემპსადა
რაციონალურობისხარისხსინსტიტუციურიწესრიგი
განსაზღვრავს.პოლიტიკურიინსტიტუტიზაციისძი-
რითადიამოცანებიასეწარმოგვიდგენია:1. შექმნას
პოლიტიკურიწესრიგისგარკვეულიმოდელი,რომელიც
უზრუნველყოფსმდგრადპოლიტიკურ-კულტურულ
ტრანზიციას;2.მოახდენსპოლიტიკურირეჟიმისდემოკ-
რატიულლეგიტიმაციას,რომელიცპოლიტიკურისის-
ტემისსტაბილურიფუნქციონირებისგარანტიიქნება;3.
განსაზღვრავსეროვნულპოლიტიკურღირებულებათა
ტრანზიციისადაეროვნულ-პოლიტიკურიიდენტობის
ახალგანზომილებითკრიტერიუმებს.

პოლიტიკურ-კულტურულიტრანზიციისავტორიტა-
რულმადაავტოკრატიულმასტილმაქართულპოლიტი-
კურსივრცეშიმორჩილებითიპოლიტიკურიკულტურის
ტიპიგააძლიერა;პოლიტიკურიინსტიტუტებისადმიგა-
უცხოებისტენდენციებმაგამოკვეთაცალკეულლიდერ-
თაქარიზმატულითვისებები,რომლებიცყოველთვის
არიქცევადემოკრატიულიტრანზიტისღირებულებით-
ინტელექტუალურსაფუძვლად.ასეთიირაციონალური
ტენდენციებისმომძლავრებათანამედროვექართული
პოლიტიკურიკულტურისკრიზისსიწვევს,რომელსაც
თანახლავსინტელექტუალურინიჰილიზმისსინდრო-
მი.საზოგადოებაინსტიტუციურიწესრიგისნაცვლად
თავისმიზანსწრაფვასადაკრიზისულისიტუაციიდან
გამოსავალსრადიკალურ-ექსტრემისტულჯგუფებს
ანდობს,რაცმთელიქართულიპოლიტიკურიიდენტო-
ბისადაკულტურისდეგრადირებას ახდენს. ამიტომ,
თანამედროვექართულმაპოლიტიკურმაკულტურამ
მეტადაგრესიულიდადამთრგუნველიხასიათიშეიძინა,
რომელიცეროვნულიიდენტობისგადაფასებისადაგა-
უცხოებისელემენტებსაძლიერებს.

თანამედროვეპოლიტიკურ-კულტურულიტრანზი-
ციისერთ-ერთიუპირველესიმიზანიაქართულიეროვ-
ნულიიდენტობისღირებულებითიორიენტაციებისგა-
მოკვეთათვითმყოფადობისადაეროვნულ-გენეტიკური
ნიშნებისმიხედვით.ესპროცესიპოლარიზებისგარეშე
არმიმდინარეობს,რადგანაცახალდროშიეროვნული
ცნობიერებისადააზროვნებისგარდაქმნაძალზერთუ-
ლიპროცესიაღმოჩნდა.ღირებულებითტრანსფორმა-
ციებშირეფორმატორთაგარკვეულიჯგუფიეროვნულ
თვითმყოფადკანონზომიერებებსყოველთვისარიცავს
დატრანსპლანტაციურმოდელებსამკვიდრებს,რომ-
ლებიცვერერგებაქართულსააზროვნოსივრცესადა
საზოგადოებისმენტალურმოთხოვნებს. ეროვნული
ღირებულებებითანამედროვექართულიინტელექტის
საფუძვლებსქმნის,რომელიცმთელიპოლიტიკური
აზროვნებისკონცეპტუალურგანზომილებასწარმო-
ადგენს.ქართულითვითმყოფადიაზროვნებაისტორი-
ულ-ეროვნულტრადიციებზეწარმოშობილფორმებსა
და ინტელექტსუნდა ემყარებოდეს.თანამედროვე
ტრანზიცია, გარკვეულსიტუაციებში, ნიჰილისტურ
დამოკიდებულებასიჩენსეროვნულიღირებულებები-
სადმი,რაციწვევსქართულიინტელექტუალურიფე-



WWW.B-K.GEWWW.OJS.B-K.GE

15

N3.  2022

ნომენებისდეგრადირებას.პოლიტიკურიკულტურის
თანამედროვეირაციონალურიპარადიგმები-აგრესი-
ულობა,ექსტრემიზმი, ავანტიურიზმი,რადიკალიზმი,
ნიჰილიზმი,ძალადობა,პესიმიზმიდაა.შ.-პოლიტიკური
თანაცხოვრებისმოდადიქცა.ვფიქრობთ,თანამედრო-
ვექართულიპოლიტიკურიიდენტობისგანზომილებით
სიცრცეშიუნდაშეიქმნასახალიდონისპოლიტიკურ-ინ-
ტელექტუალურიკულტურა,რომელიცვიწროკლანურ
მომხმარებლურფსიქოლოგიასკიარდაემყარება,არამ-
ედაგებულიიქნებარაციონალურობისადაინოვაციური
აზროვნებისსულისკვეთებაზე.

პოლიტიკურ-კულტურულიტრანზიციისუმნიშვნე-
ლოვანესიპროცესიაერისინტელექტუალურიპოტენ-
ციალისსრულყოფილიგამოყენებადაეროვნულიიდ-
ენტობისფორმირებაშიმისიროლისგამოკვეთა.ახალი
დროისშესაბამისიეროვნულ-პოლიტიკურიიდენტობა
ერისინტელექტუალურპოტენციალსემყარება,რომე-
ლიცცვალებადობისპირობებშიმისმეობასადაპტაციის
მეტშესაძლებლობასაძლევს.სამწუხაროდ,თანამედ-
როვეგანათლებისსისტემამ,რომელიცმუდმივიექსპე-
რიმენტებისპირობებშია,ვერშეძლომისიეროვნული
მოდელისფორმირება. პირდაპირუნდაითქვას,რომ
საგანმათლებლოსივრცეშიდეგრადაციისელემენტები
უფროდაუფროიზრდება,რაცაფერხებსსაერთოერ-
ოვნულიინტელექტუალიპოტენციალისგამოვლენას.
ერისინტელექტუალურიპოტენციალიძალიანდააქ-
ვეითაზედმეტმაუნიფიცირებამდატრანსპლანაციამ,
რომელმაცერისთვითმყოფადისააზროვნოსივრცე
უცხოელემენტებითშეავსო.

თანამედროვე ქართულიინტელექტუალურისივ-
რცეთავისისაგანმანათლებლოდასამეცნიეროელემ-
ენტებითფასადურობისგამოვლენისფართოხასიათს
იძენს,რომელმაცშესაძლებელიაერისსულიერიდა
კულტურულ-ღირებულებითიკრიზისიგამოიწვიოს.ინ-
ტელექტუალურსფეროშიშემოდისისეთიელემენტები,
რომლებიცმომხმარებლურფსიქოლოგიაზეააგებული
დახელსუშლისინოვაციურობისადააზროვნებისშე-
მოქმედებითისტილისდამკვიდრებას.ვფიქრობთ,რომ
თანამედროვექართულიინტელექტუალურისივრცე
სერიოზულიირაციონალურიტენდენციებისგამოვ-
ლენითხასიათდება,რაცრადიკალურრეფორმირებას
საჭიროებს.

დემოკრატიულიტრანზიტისადა პოლიტიკური
იდენტობის ერთ-ერთპრობლემადრჩება პოლიტი-
კურ-კულტურული ქცევის მოდელებისდამკვიდრე-
ბა,რომელმაცსროლყოფილადუნდაგამოავლინოს
ინდივიდისადა სოციუმის აქტიურიდა შემოქმედე-
ბითიპოტენციალი. ქართულპოლიტიკურსივრცეში
პოლიტიკურ აქტიურობას აკლიარაციონალურობა
და სახელმწიფოებრივი აზროვნების ელემენტები.
ზოგჯერ, პოლიტიკური აქტიურობის სტილიგახდა
ანტისახელმწიფოებრივი მოქმედებები,რომლებსაც
ამკვიდრებსზოგიერთიპოლიტიკურიინსტიტუტიდა
ორგანიზაცია. პოლიტიკური გაუცხოების ელემენ-
ტების მომძლავრება პოლიტიკურაქტიურობასადა

ქცევებსაგრესიულხასიათსანიჭებსდაუკარგავსმას
ეროვნულ-სახელმწიფოებრივშინაარსს.სამწუხაროდ,
პოლიტიკურსივრცეშიშეიმჩნევაისეთიორგანიზაცი-
ებისადაინდივიდებისაქტიურობა,რომლებიც,თავისი
პროფესიონალიზმითადაპოლიტიკურიპრაგმატიზმით
არგამოირჩევიანდა არცღირსეული ავტორიტეტი
აქვთსაზოგადოებაში. ასეთმასიტუაციამ, პოლიტი-
კურ-კულტურულისივრცეპოლარიზებამდემიიყვანა,
სადაცერთმანეთსუპირისპირდებაძველიდაახალი
თაობის ე.წ. „პოლიტიკურიჯგუფები“,რომლებმაც
ქართულპოლიტიკურ სცენაზედესტაბილიზაციის
შემოტანათავიანთიმოღვაწეობისსტილადგაიხადეს.
ესისპოლიტიკურიჯგუფებია,რომელთაპოლიტიკური
პორტრეტიდაქცევისსტილითანამედროვექართული
პოლიტიკურიკულტურისათვისმოძველებულადუნდა
მივიჩნიოთ;მათმიერდამკვიდრებულიაგრესიულობის
რიტორიკადასახელმწიფოებრივიგაუცხოებისელემ-
ენტები,კიდევუფროაღრმავებსპოლარიზებას,რომე-
ლიცეროვნულინიჰილიზმისგამოვლინებადიქცევა.
დესტრუქციულობითპოლიტიკურისარგებლიანობის
მიღებათანამედროვექართულიპოლიტიკურ-კულტუ-
რულიტრანზიციისერთ-ერთირაციონალურგანზომი-
ლებადუნდამივიჩნიოთ;მისიშეცვლაახალიქართული
სააზროვნოსივრცით,რომელიცეროვნულ-ინტელექ-
ტუალურტრადიციულპოტენციალსდაემყარება,დე-
მოკრატიულიტრანზიციისსაფუძველიუნდაგახდეს.

2. პო ლი ტი კურ-კულ ტუ რუ ლი ტრან ზი ცია და 
დე მოკ რა ტი ის სტა ბი ლუ რო ბა

თანამედროვექართულიპოლიტიტიკურ-კულტუ-
რულისივრცისტრანზიციის მიზანია პოლიტიკური
პროცესისრაციონალიზაციადადემოკრატიისსტა-
ბილურიფუნქციონირება.ამმიმართულებითორიძი-
რითადიპარადიგმაუნდაგამოვყოთ:1.რაციონალური
პოლიტიკურისივრცისშექმნა,რომელიცდაემყარება
საზოგადოებისსამოქალაქოკულტურას;2.პოლიტიკუ-
რისივრცისინსტიტუციურდაღირებულებითლეგიტი-
მურიწესრიგი,რომელიცეროვნულიდაპოლიტიკური
იდენტობისელემენტებსდაემყარებადაფუნქციონ-
ალურადსახელმწიფოებრიობისთვითდამკვიდრების
გამომხატველიიქნება.

დემოკრატიულიტრანზიცია გულისხმობს სამო-
ქალაქო კულტურისტრანსფორმაციას,რომელმაც
გარკვეულდროსადასივრცეშიუნდაშექმნასპოლი-
ტიკურ-კულტურულიურთიერთობებისისეთიმოდელი,
რომელიცპოლიტიკური სისტემისფუნქციონალურ
სტაბილურობასდაამკვიდრებს;ესარისისეთირაცი-
ონალურისაზოგადოება,რომელიცპოლიტიკურითა-
ნაცხოვრებისკონსენსუალურმოდელსემყარებადა
ორიენტირებულია პოლიტიკურ-სახელმწიფოებრივ
ინტერესებსადაპოლიტიკურიპოზიციისრაციონალ-
ურ-აქტივისტურფორმებზე. შეიძლება ითქვას,რომ
ქართულიპოლიტიკურ-კულტურულისივრცეორიმი-
მართულებითუნდაგარდაიქმნას:1.დემოკრატიული
ტრანზიციისწარმართვაეროვნულიდაპოლიტიკური
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იდენტობისგარდაქმნისმიმართულებით,რაცმონაწი-
ლეობითიკულტურისელემენტებსდაემყარება;2.დე-
მოკრატიულიტრანზიციამოახდენსერისკულტურულ-
ინტელექტუალური პოტენციალის სრულყოფილად
გამოვლენას,რომელიცპოლიტიკურიპლურალიზმის
სტაბილურობისგარანტიიქნება.

თანამედროვექართულპოლიტიკურ-კულტურულ
სივრცეშიპრობლემადრჩებაინსტიტუციურიდაღი-
რებულებითიწესრიგი,რომელიც,გარკვეულსიტუ-
აციებში,მკვეთრიპოლარიზებისადასამოქალაქოდა-
პირისპირებისმიზეზიხდება.თანამედროვექართული
პოლიტიკურირეჟიმი, მიუხედავადდემოკრატიული
პროგრესისა,ჰიბრიდულრეჟიმადრჩებადაკონსოლი-
დირებულიფუნქციენირებისგარანტიებსბოლომდეარ
იძლევა.დემოკრატიისსტაბილურობადაინსტიტუცი-
ურილეგიტიმურობართულიფენომენიადაპოლიტი-
კურ-მმართველობითისისტემისადამისიაქტორების
პოლიტიკურ-კულტურულიპოტენციალისტრანსფორ-
მაციასგულისხმობს,რაცმაქსიმალურადუნდაგამოხა-
ტავდესსოციუმისინტერესებსადაგანწყობილებებს,
იყოსპოლიტიკურიდროისადასივრცისადექვატური
დაასახავდესთანამედროვექართულიპოლიტიკური
იდენტობისმოთხოვნებს.სტაბილურობადემოკრატი-
ულიტრანზიციისრაციონალურობის აუცილებელი
განზომილებითიფენომენია,რომელიცეტაპობრივი
მოდერნიზაციისსაშუალებასიძლევა.

თანამედროვექართულიდემოკრატიისსტაბილუ-
რობას აფერხებს პოლიტიკური ინსტიტუტებისადა
მათიგარკვეულილიდერებისრაციონალურობისადა
პრაგმატულობისვიწროკლანურიმომხმარებლურიფსი-
ქოლოგია;ისინიპოლიტიკურიძალაუფლებისგამოყე-
ნებასპირადიეკონომიკურიინტერესებისმისაღწევად
ცდილობენ;პოლიტიკურიფენომენიაქტიურისტიმული
დამოტივაციაგახდაეკონომიკურიძალაუფლებისმო-
საპოვებლად,რაცპოლიტიკურსივრცეშიერთგვარი
პატრონაჟისფუნქციისმატარებელია;ქართულპოლი-
ტიკაშიესსინდრომირთულადდასაძლევიტენდენცია
გახდა,რაცდემოკრატიის სტაბილურობის მყარგა-
რანტებსვერამკვიდრებსდაპერიოდულიკრიზისების
წარმოშობისმოტივაციურბაზასწარმოადგენს.

დემოკრატიისსტაბილურობისუმნიშვნელოვანე-
სიპირობააეროვნულიპრაგამტიზმისდამკვიდრება,
რომელსაცქართულიპოლიტიკურიიდენტობისგამო-
ხატვისსულისკვეთებაძალიან აკლია. პოლიტიკური
ტრანზიციის პროცესში ეროვნულმა პრაგამტიზმმა
უნდადაამკვიდროს:1.პოლიტიკურითანაცხოვრების
ეროვნულ-პოლიტიკურიმოდელი,რომელიცუზრუნ-
ველყოფსინსტიტუციურმდგრადობასადაპოლიტიკუ-
რიიდენტობისთანამედროვემოდელისფორმირებას;2.
პოლიტიკურიინსტიტუტებისადააქტორებისმოღვაწე-
რობისისეთიმოტივაციებისგანვითარებას,რომელიც
პატრიოტულდაეროვნულ-სახელმწიფოებრივინტერე-
სებზეიქნებააგებული.

დემოკრატიისსტაბილურობისადამისიკონსოლი-
დაციისერთ-ერთგანმსაზღვრელფაქტორადპოლი-

ტიკურიიდენტობისისეთიელემენტიუნდამივიჩნიოთ,
როგორიცქართულიპოლიტიკურიერისფორმირება
წარმოადგენს. პოლიტიკური ერის განზომილებითი
განსაზღვრებათანამედროვეპოლიტიკურიიდენტობის
ფორმირებისსაფუძვლებსწარმოადგენს;აქუპირველეს
კრიტერიუმადსახელმწიფოებრიობისთვითდამკვიდ-
რების პრიორიტეტებისგააზრება, პოლიტიკურიდა
სამოქალაქოკულტურისგარკვეულიდონე,ადამიანის
უფლებებისდაცვა,მულტიკულტურულისივრცისინ-
ტეგრაციულიპროცესები,პოლიტიკურიმონაწილეობის
აქტიურიფორმებისგამოყენება,ეროვნულ-პატრიოტ-
ულიაზროვნება, პოლიტიკურიკონსოლიდაციისადა
საზოგადოებისღირებულებითიორიენტაციისგააზრე-
ბადაა.შ.იგულისხმება.ქართულიპოლიტიკურიერის
ესკრიტერიუმებიტრანსფორმაციისპროცესშიადა
მისიგანხორციელებაგარდამავალპერიოდშიკვლავ
პოლიტიკურისპექტრის, განსაკუთრებითპოლიტი-
კურელიტის, მიზანმიმართულმოქმედებაზეადამო-
კიდებული. პოლიტიკურიელიტისრაციონალურობა
დაპრაგმატულობაქართულისახელმწიფოებრიობის
თვითდამკვიდრებისინსტიტუციურდაღირებულებით
პრიორიტეტებსგანსაზღვრაზეუნდაიყოსაგებული.

თანამედროვექართველიპოლიტიკურიერისფორ-
მირებისპროცესიდამისიპოლიტიკურიიდენტობის
გარდაქმნა, გარკვეულსიტუაციებში, გამოკვეთილ
ირაციონალურტენდენციას აწყდება,რომელიცსა-
ხელმწიფოებრივიგაუცხოებისსინდრომში აისახება.
პოლიტიკურ-კრიზისულმასიტუაციებმადაპოლიტი-
კურისპექტრისგარკვეულინაწილისექტრემისტულმა
მიდგომებმა,სახელმწიფოებრივიაზროვნებაკრიზისულ
მდგომარეობაშიშეიყვანა.ერიინტელექტუალურნიჰი-
ლიზშიმოექცადათანდათანკარგავსსახელმწიფოებ-
რივიაზროვნებისკულტურას,რომელიცპოლიტიკური
გაუცხოებისმიზეზიხდება.პოლიტიკურიგაუცხოება
აფერხებსკონსოლიდირებულიდემოკრატიისგანვითა-
რებას,რომელსაცპოლარიზებისელემენტებიშეაქვს
ქართულიპოლიტიკურიერისფორმირებაში.

პოლიტიკურიკულტურისფორმირებადამისიდე-
მოკრატიულიტრანზიცია პოლიტიკურისოციალიზ-
აციისგარეშეშეუძლებელია;ვფიქრობთ,რადიკალურ
გარდაქმნასსაჭიროებსქართველიერისპოლიტიკუ-
რისოციალიზაციისპროცესი,რომლისტრანზიციის
მცდელობაპრაგმატულმიზანსვერაღწევს;პრაგმა-
ტულობაიმაშიმდგომარეობს,რომერს,თავისიპოლი-
ტიკურ-ინტელექტუალურიელიტით,არაქვსგაცნობი-
ერებულიისტორიულიპროცესისთავისებურებებიდა
მოთხოვნები:პირ ვე ლი - ესარისქართულიიდენტობის
შენარაჩუნებადამისიტრანზიციაგლობალურიცვლი-
ლებებისფონზე,რომელიცერის პოლიტიკურ-კულ-
ტურულდა იდეოლოგიურგარდაქმნას საჭიროებს;
მე ორე - ეს არის პოლარიზების აღმოფხვრა,რომე-
ლიცმხოლოდპოლიტიკურსპექტრსარახასიათებს,
არამედმთელისაზოგადოებააგახლეჩილიკლანური
ინტერესებისგამო; აქ იკვეთებაერისპოლიტიკური
ცნობიერებისგარდაქმნისაუცილებლობა,რომელიც
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მომხმარებლურიფსიქოლოგიური ელემენტებითაა
გაჯერებული;მე სა მე - ეს არის ერის პოლიტიკური
ცხოვრებისდემოკრატიულიინსტუტუციურიმოწყო-
ბა,რომელიცძალზესუსტიადადესტრუქციულობის
ელემენტებითგამოირჩევა.პოლიტიკურიტრანზიციის
დასახელებულიპრიორიტეტებისგარეშევერშეიქმნე-
ბაპოლიტიკურ-კულტურულისაზოგადოება,რომელიც
დემოკრატიისსტაბილურობასერისპოლიტიკურიიდ-
ენტობისსაფუძვლადმიიჩნევს.

დასკვნა 
თანამედროვექართულიპოლიტიკურ-კულტურუ-

ლისივრცისდემოკრატიულიტრანზიციის მიზანია
პოლიტიკურირაციონალურობისადაპრაგმატულო-
ბისდამკვიდრება,რაცგარდაქმნისერისპოლიტიკურ
იდენტობასახალიდროისმოთხოვნებისშესაბამისად;
უპირველესამოცანადრჩებაპოლიტიკურისისტემის
ინსტიტუციურიგარდაქმნა,რადგანაცპოლიტიკური
სცენის პოლარიზება მუდმივი სინდრომის არეალს
ქმნისდადემოკრატიულიტრანზიციისკონსოლიდირე-
ბასაფერხებს;სრულყოფასსაჭიროებსპოლიტიკური
ინსტიტუტებისპოლიტიკურ-ინტელექტუალურიდო-
ნე,რადგანაც,მათიპლატფორმებიდანგამომდინარე,
ყოველთვისარარისდაცულიეროვნულ-პრაგმატული
ინტერესები; შეიძლებაითქვას,რომინსტიტუციური
სივრცეთავისებურიკრიზისისგამოვლინებაშია,რო-
მელიცმდგრადობისელემენტებსმოკლებულიადავიწ-
როკლანურიმისწრაფებებითსულდგმულობს.ქართულ
პოლიტიკურსივრცეში ინსტიტუციური აქტორების
ინტელექტუალურ-კულტურულმასისუსტემგარკვე-
ულწილადარასტაბილურობისსინდრომიდაამკვიდრა,
რაცსისტემურგარდაქმნასსაჭიროებს.ქართველიერის
პოლიტიკურიგარდაქმნისსაფუძველიაპოლიტიკური
სოციალიზაციისახალიმოდელისდამკვიდრება,რომე-
ლიცშექმნისინტეგრირებულისაზოგადოებისერთიან

პოლიტიკურ-კულტურულდემოკრატიულსივრცეს
შექმნის.

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა: 
1.ილიაჭავჭავაძე.რაგითხრათ?რითგაგახაროთ?

რჩეულინაწარმოებებიხუთტომად.ტ.IV.თბ.,1987;
2.სრულიადსაქართველოსკათოლიკოს-პატრიარ-

ქისილიაII-ისსააღდგომოეპისტოლე.თბილისი,2022
https://www.interpressnews.ge/ka/article/707498-
saagdgomo-epistole;

3.გ.აბესაძე,ნ.აბესაძე.სამოქალაქოსივრცისრაცი-
ონალურობადადემოკრატიულიტრანზიციასაქართვე-
ლოში.საერთაშორისოსამეცნიერო-ანალიტიკურიდა
რეფერირებადიჟურნალი„ბიზნესიდაკანონმდებლო-
ბა“.ივლისი-დეკემბერი,N2,2021,გვ.9-13;

4. გ. აბესაძე, ნ. აბესაძე.თანამედროვე ქართული
პოლიტიკურისცენისდომინანტიინსტიტუციურიაქ-
ტორებიდაპოლიტიკურისტაბილურობა.საერთაშო-
რისოსამეცნიერო-ანალიტიკურიდარეფერირებადი
ჟურნალი„ბიზნესიდაკანონმდებლობა“.სპეციალური
გამოცემა,N2,2022,გვ.76-81;

5.გ.აბესაძედემოკრატიულიტრანზიტიდაეროვ-
ნულ-პოლიტიკურიიდენტობისფორმირებასაქართვე-
ლოში. ,,ფილოსოფიურიძიებანი“/კრებულიოცდამე-
ოთხე/. საქართველოსფილოსოფიურმეცნიერებათა
აკადემია.,,უნივერსალი“,თბ.,2020;

6.გ.აბესაძე,თ.გოგბერაშვილი.პოლიტიკურ-კულ-
ტურულისივრცისრაციონალურობისპარადიგმებისა-
ქართველოში.აკაკიწერეთლისსახელობისსახელმწიფო
უნივერსიტეტისგამომცემლობა,ქუთაისი,2019;

7.გ.აბესაძე.პოლიტიკურიკულტურა:კონცეპტუ-
ალურიმოდელებიდადემოკრატიულიტრანზიციის
პარადიგმები.უნივერსალი,თბ.,2015;

8.გ.აბესაძე.თანამედროვექართულიპოლიტიკური
სცენისაქტორები.,,უნივერსალი”,თბ.,2014.
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პოლიტიკური სისტემა და პოლიტიკური სივრცეპოლიტიკური სისტემა და პოლიტიკური სივრცე
ნოდარ დარსანია

ისტორიისმეცნიერებათადოქტორი,სსუასოცირებულიპროფესორი
https://orcid.org/0000-0003-4698-1863

nodar.darsania@yahoo.com

რე ზი უმე
პოლიტიკურისისტემისმიზანსსაზოგადოებრივი

წესრიგისდამყარება,განმტკიცებადასტაბილურობის
უზრუნველყოფაწარმოადგენს,რომლისმიღწევადა
მისიგანვითარებაუშუალოდსხვადასხვასოციალულ-
პოლიტიკურიჯგუფების ინტერესთაბალანსირების
გზითხდება.

თანამედროვე პოლიტიკური სისტემის საშუალ-
ებითპოლიტიკურპროცესებსმიზანმიმართულიდა
მართვადიხასიათიენიჭება. იგი არის პოლიტიკური
საზოგადოებისმეტადაუცილებელიდაკანონზომიერი
წარმონაქმნიდაფენომენი.

პოლიტიკურსფეროშიმიმდინარეპროცესებისსის-
ტემურიანალიზისმეთოდისშემუშავებამდაპოლიტი-
კურმეცნიერებებშისისტემურიმიდგომისგანვითა-
რებამკისაფუძველიჩაუყარაპოლიტიკურისისტემის
თეორიისჩამოყალიბებას.

სისტემურიმეთოდისგამოყენებაკიმკვლევარტალ-
კოდპარსონთანაა(TalcottParsons)დაკავშირებული.ის
განიხილავსსაზოგადოებასროგორცსოციალურსის-
ტემას.სისტემათათეორიაპოლიტიკურმეცნიერებაში
შემოიღოდევიდისტონმა(D.A.Easton).მანგააკეთადა-
ასკვნა,რომპოლიტიკურიცხოვრებისსისტემურიანალ-
იზიდაფუძნებულიაგარემოსზემოქმედებისქვეშმყოფი
სისტემისცნებაზე,რომელიცგულისხმობსსისტემის
თვითგადარჩენისადაშენარჩუნებისათვისრეაგირებ-
ისუნარსადაშესაძლებლობას.ამრიგად,პოლიტიკური
სისტემაძირითადადმოიცავსსტრუქტურულ-ინსტიტუ-
ციურდასტრუქტურულ-პროცესუალურშემადგენელ
ნაწილებს. ასევეპოლიტიკურიპროცესებისმართვის
ინსტიტუციურ-ორგანიზაციულფორმებს.

პოლიტიკათავისისამოქმედოარეალითადამასშტა-
ბითვრცელისივრცეადადროთავითარებაშიმუდმივად

ივსებაახალიმიდგომებითადაფორმებით.
პოლიტიკაესარისპროცესი,რომლისსივრცეშიად-

ამიანებიქმნიანერთადთანაცხოვრებისნორმებს. ის
არსებითადწარმოადგენსსაზოგადოებრივიიდეების
ერთობლიობას,რამდენადაცგამომდინარეობსმიზან-
მიმართულისაქმიანობიდანდაუშუალოდდაკავშირე-
ბულიასახელმწიფოების,ხალხების,ერებისადასოცი-
ალურჯგუფებსშორისსასიცოცხლოდმნიშვნელოვანი
ურთერთობებისადაინტერესებისჩამოყალიბებასთან.

პოლიტიკურისივრცემჭიდროდააგადახლართული
სხვადასხვასფეროებთანდამოიცავსეკონომიკურს,
სოციალურს, კულტურულს,სამართლებრივს,რელი-
გიურს.ამდენად,ისორგანულადშესისხლხორცებულია
სოციუმთან.

პოლიტიკურისივრცეესარისვრცელიარეალი,რო-
მელზეცვრცელდებაისტორიულადგანპირობებული
პოლიტიკურისისტემაანდახორციელდებამისიპოლი-
ტიკურიგავლენა.

საკ ვან ძო სიტყვე ბი:პოლიტიკა,პოლიტიკურისისტე-
მა,პოლიტიკურისივრცე,პოლიტიკურიინსტიტუტები.

ცი ტი რე ბის თვის: დარ სა ნია ნ., პოლიტიკურისისტემა
დაპოლიტიკურისივრცე, ჟურნალი„ბიზნესიდაკანონ-
მდებლობა“,№3,2022 წ. გვ. 18-23.
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SUMMARY
The goal of the political system is to establish, strengthen 

and ensure stability of public order, which is achieved and 
developed directly through balancing the interests of various 
social and political groups.

Through the modern political system, political processes 
are given a purposeful and manageable character. It is a 

very necessary and regular formation and phenomenon of 
political society.

The development of the method of systematic analysis of 
current processes in the political sphere and the development 
of the systematic approach in political sciences laid the foun-
dation for the formation of the theory of the political system.

The use of the systematic method is associated with the 
researcher Talcott Parsons. He considers society as a social 
system. The theory of systems was introduced into political 
science by David Easton (D.A. Easton). He concluded that 
the systemic analysis of political life is based on the con-
cept of a system under the influence of the environment, 
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which implies the ability and possibility of responding to 
the system’s self-preservation and maintenance. Thus, the 
political system mainly includes structural-institutional and 
structural-procedural components, as well as institutional-
organizational forms of political process management.

Politics is a vast space with its area and scope, and it is 
constantly filled with new approaches and forms over time.

The politics is a process in which people create norms for 
living together. It is essentially a set of public ideas, since it 
arises as a result of purposeful activity and is directly related 
to the formation of vitally important relations and interests 

between states, peoples, nations and social groups.
The political space is closely intertwined with various 

spheres and includes economic, social, cultural, legal, reli-
gious. Thus, it is organically integrated with society.

The political space is a vast area over which a histori-
cally conditioned political system spreads or its political 
influence is exercised.

Key words: politics, political system, political space, 
political institutions.

For citation:   Darsania N., Political system and political 
space, Journal of Business and Law, No. 3, 2022. p. 18-23.

ძი რი თა დი ტექ სტი
საზოგადოების პოლიტიკურისისტემა წარმოად-

გენსგანსაკუთრებულტიპსთანამედროვესოციალურ
სისტემათაშორის,რომელიცუშუალოდმონაწილეობს
სახელმწიფოსმმართველობაში.იგიარისპოლიტიკური
ინსტიტუტების,სოციალურ-პოლიტიკურერთობათადა
მათშორის,ურთიერთობათაერთობლიობა,რომლის
მეშვეობითხორციელდებაპოლიტიკურიხელისუფლე-
ბა.1პოლიტიკურისისტემისგანსაზღვრადამოკიდებუ-
ლიამისსტრუქტურაზე,სახეობასადაშინაარსობრივ-
ფუნქციურმახასიათებლებზე.

გამოყოფენპოლიტიკურისისტემისშემადგენელ5
ქვესისტემას,რომლებიცმჭიდროდარიანერთმანეთთან
დაკავშირებული.მოგვყავსისინი:

ინსტიტუციონალური(პოლიტიკურიინსტიტუტები:
სახელმწიფო,პოლიტიკურიპარტიები,დაინტერესებუ-
ლიჯგუფები, პოლიტიკურიელიტა, პროფკავშირები
დაა.შ.);

ნორმატიული(შედგებაროგორცსამართლებრივი,
პოლიტიკური,მორალურინორმებისადაღირებულებე-
ბისაგან,ასევეტრადიციულინორმების,ჩვეულებებისა
დასიმბოლოებისაგან.მათიმეშვეობითპოლიტიკური
სისტემამუდმივზემოქმედებას ახდენსმოქალაქეთა
ქცევებსადაინსტიტუტებისსაქმიანობაზე);

კომუნიკაციური (მოიცავსპოლიტიკურიურთიერ-
თობისყველაფორმას,როგორცსისტემისშიგნით(მა-
გალითად,სახელმწიფოინსტიტუტებსადაპოლიტიკურ
პარტიებსშორის), ასევემისგარეთ -სხვაქვეყნების
პოლიტიკურსისტემებთან.

ფუნქციური (მოიცავსპოლიტიკურისაქმიანობის
მეთოდებსადახელისუფლებისგანხორციელებისსა-
შუალებებს,როგორიცაათანხმობა,იძულება,ავტორი-
ტეტიდასხვა);

კულტურული (იდეოლოგიური). მასმიაკუთვნებენ
სუბკულტურების -რწმენის,რელიგიის,პოლიტიკური
ქცევის,ნორმებისადაპოლიტიკურიცნობიერებისერ-
თობლიობას,რაც,თავისმხრივ,ხელსუწყობსსაზოგა-
დოებისსტაბილურობას,ურთიერთობისადათანხმობის
მიღწევას2.

1  А.А. Горелов, Политология, М., 2006. С.227
2 ვაჟა შუბითიძე, ოთარ დავითაშვილი, პოლიტოლოგია,პოლიტიკური ტექნოლოგიები, თბ., 2002, გვ.42
3 .Политология, ред. Проф. В.Д. Перевалов. М., 1999. С.123

პოლიტიკურისისტემა„ცოცხლობს“დროსადასივ-
რცეში,რადგან წარმოადგენს საკუთრივ მატერიისა
დაცნობიერების, სოციალურიმოძრაობისერთ-ერთ
ძირითადფორმას3.

საკუთრივ, არსებული პოლიტიკურირეჟიმიდან
გამომდინარე,განასხვავებენპოლიტიკურისისტემის
რამდენიმესახეს,როგორიცაადემოკრატიულ,ავტო-
რიტარულდატოტალიტარულპოლიტიკურსისტემებს.
თავისმხრივ,ისინიიყოფატიპებად:ღიადადახურული,
ანგლო-ამერიკული,ევროპულ-კონტინენტურიდასხვ.

პოლიტიკურისისტემისმიზანსწარმოადგენსსა-
ზოგადოებრივი სტაბილურობის უზრუნველყოფა
(წესრიგისდამყარება, განმტკიცება)დამისიგანვი-
თარებასხვადასხვასოციალ-პოლიტიკურიჯგუფების
ინტერესთაბალანსირებისგზით.შესაბამისად,გააჩნია
განსაკუთრებულიფუნქციები,რომელსაცახორციელ-
ებსსახელისუფლებოსტრუქტურებისადასხვაპოლი-
ტიკურიინსტიტუტებისმეშვეობით,ქმედებაემყარება
ავტორიტეტს,ძალასადაძალმომრეობას.

უპირველესად,პოლიტიკურისისტემისფუნქციებს
განეკუთვნებაინტერესთაარტიკულაცია-პოლიტიკურ-
მასისტემამპოლიტიკურიპარტიების,საზოგადოებრივი
ორგანიზაციების,პარლამენტის,ინტერესთაჯგუფების
დაა.შ.საშუალებითუნდაგამოხატოსსხვადასხვასო-
ციალურიჯგუფებისინტერესები,მეორე-ინტერესთა
აგრეგირება (შეერთება)დაგანზოგადება (დაქსაქსუ-
ლიჯგუფებისინტერესებისშეერთება,განზოგადება,
მნიშვნელობის მიხედვითგანსაზღვრა, პროგრამის
ფორმითჩამოყალიბებადახელისუფლებამდემიტანა
(პოლიტიკურიპარტია);მესამე-წესებისადანორმების
გამომუშავება (ასრულებენსაკანონმდებლოორგანო-
ები);მეოთხე -ნორმებისადაწესებისგამოყენება (ამ
ფუნქციასასრულებსაღმასრულებელიხელისუფლება,
მისიკომპეტენტურიორგანოები).მეხუთე-კონტროლის
დაწესება (კონტროლიწესებისგამოყენებაზე.მასსა-
სამართლოდაიძულებისორგანოებიახორციელებენ);
მეექვსე - პოლიტიკურიკომუნიკაცია - პოლიტიკური
სისტემისსხვადასხვასტრუქტურებს,ლიდერებსადა
მოქალაქეებს შორის ინფორმაციებისგაცვლისადა
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ურთიერთქმედებისფორმები;მეშვიდე - პოლიტიკუ-
რისოციალიზაცია1. პოლიტიკურისისტემისამოცან-
ასდემოკრატიულისაზოგადოებისჩამოყალიბებადა
მისისოციალ-დემოკრატიულიხასიათისპრობლემის
გადაწყვეტა განსაზღვრავს. აქედან გამომდინარე,
დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მისი არსისგარკვევას.
პოლიტიკური სისტემა განსაზღვრავს ძირითადად
სახელმწიფოებრივიგანვითარებისმიმართულებებს.
დემოკრატიულიპოლიტიკურიღირებულებებისარსს,
პოლიტიკურიორიენტაციებისადაპოლიტიკურიინსტი-
ტუტებისსტრუქტურულ-ფუნქციურთავისებურებებს2.

თანამედროვეპოლიტიკურისისტემისსაშუალებით
პოლიტიკურპროცესებსმიზანმიმართულიდამართვა-
დიხასიათიენიჭება.იგიარისპოლიტიკურისაზოგადო-
ებისმეტადაუცილებელიდაკანონზომიერიწარმონაქ-
მნიდაფენომენი.3

პოლიტიკურისისტემაესააყოველდამოუკიდებელ
საზოგადოებაშიურთიერთქმედებისსისტემა,რომელიც
ასრულებსინტეგრაციისადაადაპტაციისფუნქციებს
საზოგადოებისშიგნითდაგარეთ,მეტადთუნაკლებად
ლეგიტიმურიფიზიკურიიძულებისგამოყენებისგზით.
..ისარისსაზოგადოებაშიწესრიგისგანმამტკიცებელი,
მხარდამჭერიდაგარდამქნელისისტემა.4

პოლიტიკურისისტემათავისიარსითადაფუნქციით
გარკვეულსივრცეშიმოქმედებს.პოლიტიკურისივრცის
გაცნობიერება იმდენად არის მნიშვნელოვანი,რამ-
დენადაცამსივრცეშიმიმდინარეობსერთდროულად
ჩვენთვისუმნიშვნელოვანესისაყურადღებოდასასი-
ცოცხლომნიშვნელობისმქონესოციალ-პოლიტიკური
პროცესები.

თავისმხრივ,პოლიტიკურსივრცეშიმიმდინარეპრო-
ცესებისსისტემურიანალიზისმეთოდისშემუშავებამ
დაპოლიტიკურმეცნიერებაშისისტემურიმიდგომის
განვითარებამსაფუძველიჩაუყარაპოლიტიკურისის-
ტემისთეორიისჩამოყალიბებას. სოციალურმეცნი-
ერებებშისისტემურიმიდგომისგამოყენებადღესარ
დაწყებულა.მასგარკვეულიისტორიააქვს.

სისტემურიმეთოდისგამოყენებამკვლევარტალ-
კოდპარსონსისსახელთანაადაკავშირებული.ისსაზო-
გადოებასგანიხილავსროგორცსოციალურსისტემას,
რომელიცოთხიურთიერთმოქმედიქვესისტემისგან
შედგება.თითოეულიასრულებს,თავისმხრივ,შესა-
ბამისფუნქციას,როგორიცაპოლიტიკური,ეკონომიკ-
ური,სოციალურიდასულიერი.ამდენად,საზოგადოება
წარმოადგენსთვითრეგულირებად სისტემას. მისი
ფუნქციებიარისის,რაცაძლიერებსსაზოგადოების

1  ვაჟა შუბითიძე, ოთარ დავითაშვილი, პოლიტოლოგია, პოლიტიკური ტექნოლოგიები, თბ., 2002, გვ.43
2 პოლიტოლოგია, თბ.,2004, გვ.183.

3 იქვე, გვ. 184.
4 ვაჟა შუბითიძე, ოთარ დავითაშვილი. პოლიტოლოგია, პოლიტიკური ტექნოლოგიები. თბ., 2002. გვ.:40
5  ნ. დარსანია. პოლიტიკა როგორც ურთიერთობებისა და პროცესების სისტემა. ხელოვნება, პრაგმატული აზროვნება. 

თბ., 2019. გვ.71
6  იქვე, გვ.71
7 პოლიტიკა და პოლიტიკური მეცნიერება, ნაწ. მეორე.რედ. მ. მაცაბერიძე; თბ., 2006. გვ.14
8 პოლიტიკა და პოლიტიკური მეცნიერება, ნაწ. მეორე.რედ. მ. მაცაბერიძე; თბ., 2006. გვ.48
9  D.A. Easton. Framework for analisys of political life. NY, 1965. 

სტრუქტურულცხოვრებასდამისერთგვარკონცენ-
ტრირებასახდენს.5

სისტემათათეორიაკიპოლიტიკურმეცნიერებაში
შემოიღოდევიდისთონმა. მანმოდოფიცირებაგაუკ-
ეთატალკოდ პარსონსისთეორიას იმგვარად,რომ
ეჩვენებინა,თუროგორახდენსპოლიტიკურისისტემა
მარეგულირებელიმექანიზმებისდახმარებითსაპასუხო
რეაქციებისგამომუშავებასგარემოსაგანმიღებულიიმ-
პულსებისმიმართ.6პოლიტიკურისისტემამოქცეულია
ფიზიკურ,სოციალურდაკულტურულგარემოში. ამ
გარემოდანწარმოიშობამოთხოვნებიდამხარდაჭერა
პოლიტიკურისისტემისთვის,რაცპოლიტიკურისისტე-
მისშესასვლელსქმნის.მთავრობისათვისმხარდაჭერა
შეიძლება მომდინარეობდესსხვადასხვაწყაროდან.
ის შეიძლება მოდიოდეს პატრიოტი მოქალაქეებისა
და„ინტერესთაჯგუფებისაგანდაა.შ.მთავრობისგა-
დაწყვეტილებებიდამოქმედებანისაშინაოდასაგარეო
პოლიტიკაშისისტემისგამოსასვლელსქმნიან.ესგამო-
სასვლელიგადაეცემაუკანგარემოსდათავისმხრივ,
ქმნისახალშესასვლელსპოლიტიკურისისტემისახალ
მოთხოვნებსადამხარდაჭერას.ასეთიხერხითკიხდება
პოლიტიკურისისტემისადამისიმუშაობისკონცეპტუ-
ალიზაცია.7

გარემოგავლენასახდენსპოლიტიკურსისტემაზე
მრავალიმოთხოვნილებისწამოყენებით,ასევეფუნდა-
მენტურიდახმარებისაღმოჩენით.ისთონისკონცეფ-
ციაშიმასეწოდება„შესავალი“.შემდგომპოლიტიკური
პარტიებიანსხვადაწესებულებებიაგროვებენამ„შე-
სავლებს“ფართოპროგრამებში.საბოლოოდპოლიტი-
კურისისტემა(პოლიტიკოსების,ბიუროკრატების,აღ-
მასრულებლების,კანონმდებლების,სასამართლოებისა
დასხვათასახით)ასრულებსოფიციალურქმედებებს.
ესოფიციალურირეაქციებიშეიძლებაიყოსგადაწყვე-
ტილებების,კანონებისადასხვააქციებისსახითდამათ
უწოდებენ„გამოსავალს,შედეგს,რომელიცუბრუნდება
გარემოს,როგორცსაპასუხორეაქცია“.ისთონისთანახ-
მად,სისტემაარისუფრომეტი,ვიდრენაწილებისჯამი.
იგიცოცხალიორგანიზმისმსგავსია8.დევიდისთონმა
დაასკვნა,რომპოლიტიკურიცხოვრებისსისტემური
ანალიზიდაფუძნებულიაგარემოსზემოქმედებისქვეშ
მყოფისისტემისცნებაზე,რომელიცგულისხმობსსის-
ტემისთვითგადარჩენისადაშენარჩუნებისათვისრეაგ-
ირებისუნარსადაშესაძლებლობას.9

დევიდისთონის პოლიტიკურისისტემისთეორია
შევსებულიქნაგაბრიელალმონდისმიერ.ისპოლიტი-
კურსისტემასგანიხილავსროგორცურთიერთმოქმედ
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როლებს.მასპოლიტიკურისისტემამიაჩნიასტანდარ-
ტიზირებულიურთიერთმოქმედიროლებისერთობლი-
ობად,რომელიცგავლენასახდენსგადაწყვეტილების
მიღებასადაგანხორციელებაზე1.

აღსანიშნავია,რომპოლიტიკურისისტემათავისი
შინაარსითმეტადდინამიურიმოვლენაა. იგიდროთა
ვითარებაშისხვადასხვასისწრაფითთუსიღრმისეულად
ექვემდებარებამნიშვნელოვანცვლილებებს.

არსებითადპოლიტიკურისისტემისათვისსწრაფი
თუნელიტემპისცვლილებებიადამახასიათებელი.პო-
ლიტიკურისისტემისდინამიზმისფესვებისაზოგადოებ-
აშიარსებულიმრავალისოციალურ-პოლიტიკურიჯგუ-
ფებისადაკლასებისთანაარსებობაშია,ურთიერთობა
მათშორის,ხშირშემთხვევაში,ინტერესებისგანსხვა-
ვებულობასადაზოგჯერსაპირისპიროშეხედულებათა
შედეგად,წინააღმდეგობრივიხდება.

ამჯგუფებისმოქმედებისამოსავალსწარმოადგენს
არსებულივითარებისრეალობა,პირობებისადაპროცე-
სებისმოცემულობა,რომლისმიმართშეიძლებადაიკავო
არაერთგვარი,მაგრამგარკვეულიპოზიცია.

კონსერვატიულიპოზიცია-გულისხმბსარსებული
რეალობის,სინამდვილისაღიარებასდაუარისთქმას
ნებისმიერიცვლილებისმცდელობაზე. კონსერვატო-
რებიმიიჩნევენ,რომმიუხედავადყველაფრისა,სხვათა
შორის, ისინიცხოვრობენყველაზეკარგსამყაროში.
ძალიანკრიტიკულადარიანგანწყობილიყოველგვარი
გარდაქმნებისადმი.

რეფორმისტულიპოზიცია-არისის,რომმიილტვის
ისეთიცვლილებებისკენსაზოგადოებრივწესრიგში,
რომლებიცარგარდაქმნიანმასრადიკალურად,მაგ-
რამსურთისეთისგატარება,რომელიცშეარბილებდა
სოციალურიკონფლიქტებისსიმწვავესადაშექმნიდა
პოლიტიკურიელიტისმიერგაუკონტროლებელისო-
ციალურ-პოლიტიკურიაფეთქებისთავიდანაცილების
შესაძლებლობას.რეფორმებიესდათმობებია,რომელიც
კეთდებასოციალურ-პოლიტიკურიჯგუფებისმოთხოვ-
ნით.რამდენადაც წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი
შეიძლებაპოლიტიკურისისტემისჩარჩოსგასცდნენ.
ჩვეულებრივ,რეფორმებიხორციელდება „ზევიდან“2,
თანმიმდევრულადდამოწესრიგებულად.

თავისმხრივ,რევოლუციურიპოზიციაითვალისწი-
ნებსმთლიანადმთელიარსებულისაზოგადოებრივი
წყობისგარდაქმნას,რაცნიშნავსისეთისოციალური
სისტემისაშენებას,რომელიცლეგიტიმურობისსრული-
ადახალ,სხვაგვარპრინციპებზეიქნებადაფუძნებული.3

ამგვარად, პოლიტიკურისისტემისდინამიურობა
გამოწვეულია,უპირველესად, კონსერვატიული,რე-

1  პოლიტოლოგია, თბ.,2004, გვ.185
2  Х.С. Санистебан. Основы политической науки. М., 1992. с.84
3  იქვე, გვ.84
4  Политология. Под ред. М.А. Василика М., 2005. С.13
5  ნოდარ დარსანია, პოლიტიკა როგორც ურთიერთობებისა და პროცესების სისტემა, ხელოვნება, პრაგმატული აზრო-

ვნება, თბ., 2019, გვ.17
6  იქვე, გვ. 54
7  დ. ჯალაღონია, პოლიტიკური ფილოსოფიის შესავალი, თბ., 2012, გვ.25
8  Политология. Отв. Ред. Док. Юрид. Наук, проф. В.Д. Перевалов. М., 1999. С.48

ფორმისტულიდარევოლუციურიმოძრაობებისქმე-
დებებით.საზოგადოებრივიცვლილებებისტემპიდა
სიღრმესაბოლოოდდამოკიდებულიაიმაზე,თუჩვენ
მიერაღწერილიპოლიტიკურიმოძრაობისფორმებიდან
რომელიუფრომეტადჭარბობს.

აქედანგამომდინარე,პოლიტიკურისისტემასაზოგა-
დოებისმეტადაუცილებელიდაკანონზომიერიფენომე-
ნია.პოლიტიკურისისტემისსაშუალებითპოლიტიკურ
პროცესებსმიზანმიმართულიდამართვადიხასიათი
გააჩნია.იგიძირითადადმოიცავსსტრუქტურულ-ინ-
სტიტუციურდა სტრუქტურულ-პროცესუალურშე-
მადგენელნაწილებს.ასევეპოლიტიკურიპროცესების
მართვისინსტიტუციურ-ორგანიზაციურფორმებს.4

რაცუფროსწრაფიტემპითხდებასაზოგადოების
ყოველმხრივიგანვითარება (მისიინტელექტუალური,
სოციალურ-პოლიტიკურიდაეკონომიკურ-ტექნოლო-
გიურიპროცესი),მითუფროსწრაფადმიმდინარეობს
მისისაზოგადოებრივიპოლიტიზაცია.დღესაშკარად
იგრძნობამსოფლიოშიმიმდინარეპოლიტიკურიპროცე-
სებისმრავალფეროვანიდადიფერენცირებულიინტენ-
სიურიშედეგები.მისიაქტიურიზემოქმედებაარამარტო
საზოგადოებისგანვითარებისყველასფეროზე,არამედ
მთელისამყაროსცხოვრებისპულსაციაზე.5პოლიტიკა
თავისისამოქმედოარეალითადამოცულობითვრცელი
სივრცეადადროთაგანმავლობაშიმუდმივადივსება
ახალიმიდგომებითადაფორმებით.6

პოლიტიკაესარისპროცესი,რომლისსივრცეშიად-
ამიანებიქმნიანერთადთანაცხოვრებისნორმებს. ის
არსებითადწარმოადგენსსაზოგადოებრივიიდეების
ერთობლიობას,რამდენადაცგამომდინარეობსმიზან-
მიმართულისაქმიანობიდანდაუშუალოდდაკავშირე-
ბულიასახელმწიფოების,ხალხების,ერებისადასოცი-
ალურჯგუფებსშორისსასიცოცხლოდმნიშვნელოვანი
ურთერთობებისადაინტერესებისჩამოყალიბებასთან.7

უფროსწორად,ზოგადისახით(ფორმით)პოლიტი-
კაარისადამიანთასაქმიანობა,რომელიცგამოიხატ-
ებასოციალურერთობებს,კლასებს,ერებსხალხებს,
პარტიებს, სახელმწიფოებს, მოქალაქეებსადა მათ
გაერთიანებებსშორის,ურთიერთობებშიპოლიტიკურ
ხელისუფლებასთანდაკავშირებით,ადამიანთაცხოვ-
რებისპირობებისგაუმჯობესების,საზოგადოებრივი
დამსოფლიოწესრიგისუზრუნველსაყოფად.8

ამდენად,პოლიტიკავლინდებადამისიმატერიალ-
იზებახდებაპოლიტიკურსუბიექტთასაქმიანობაში,
გარკვეულიპოლიტიკურიშედეგებისმიღებისგამოწ-
ვევისმიზნით.ასე,მაგალითად,სახელმწიფოსსაშინაო
დასაგარეოპოლიტიკათავის აღიარებას პოულობს
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მისისაქმიანობისძირითადმიმართულებებში.ქვეყნის
სტრატეგიული,პოლიტიკურიკურსისშემუშავებადა
რეალიზაციაწარმოუდგენელიაპოლიტიკურიპარტი-
ებისაქტიურისაქმიანობის, აღმასრულებელისახელ-
მწიფოორგანოებისფუნქციონირებისგარეშედასხვ.

პოლიტიკურ პროცესში მონაწილეობს არაერთი
სუბიექტი,რომლისსაქმიანობახასიათდებასისტემუ-
რობითადაფორმათამრავალსახეობით,თეორიული
დაპრაქტიკულიმოღვაწეობისსათანადოდონით. ამ
შემთხვევაშიგანსაკუთრებულიმნიშვნელობაენიჭება
პოლიტიკურისაქმიანობისსაკითხს.

პოლიტიკურსარბიელზემოქმედებენპოლიტიკური
სუბიექტებისხვადასხვაინტერესებითადამიზნებით.
ისინიობიექტურიაუცილებლობითურთერთქმედებენ
მთავარიპოლიტიკურიმიზნისმისაღწევად.ესურთი-
ერთქმედებაშეიძლებაყალიბდებოდესკოორდინაციის
პრინციპებსადასაქმიანობისსუბორდინაციაზე,ასევე
პოლიტიკურთანხმობასადადაპირისპირებაზე.პრაგმა-
ტულიპოლიტიკათავისიარსითგულისხმობსიმას,რომ
რეალურიურთერთქმედებითპოლიტიკურისუბიექტები
კიარანადგურებენერთმანეთს,არამედ,პირიქით,ურ-
თმანეთსაძლიერებენდაავსებენ.1

პოლიტიკისსუბიექტებიეს არისსოციალურიდა
ნაციონალურიერთობები ,ორგანიზაციები,დაწესე-
ბულებები,რომელთაცძალუძთმიიღონ მონაწილე-
ობაპოლიტიკურცხოვრებაში,მიიღონპოლიტიკური
გადაწყვეტილებებიდამიაღწიონმისრეალიზაციას,
შეცვალონსაზოგადოებრივიურთერთობებისაკუთარი
ინტერესებისადამიზნებისშესაბამისად.პოლიტიკის
სუბიექტიესარისაქტიურიმიზანმიმართულიდაგააზ-
რებულიმოქმედებისმატარებელიკატეგორია.

პირობითად, პოლიტიკურისუბიექტებიშეიძლება
დავყოთსამჯგუფად.პირველები-ესენიარიან-სოცი-
ალურიდანაციონალურისივრცისწარმომადგენლები.
(ხელისუფლებისპირველწყაროები:სოციალურიერ-
თობები(გაერთიანებები,კლასები,ჯგუფები,ელიტები,
ინდივიდებიდასხვ.);მეორე-პოლიტიკურიინსტიტუ-
ტები:სახელმწიფოდამისიორგანოები,პოლიტიკური
პარტიები,საზოგადოებრივ-პოლიტიკურიორგანიზა-
ციებიდამოძრაობები.მესამეჯგუფი -ესააფუნქცი-
ურიპოლიტიკურისუბიექტები:ოპოზიცია,მასობრივი
საინფორმაციოსაშუალებებიდასხვ.ისინიიბრძვიან
პოლიტიკურიხელისუფლებისათვისდაპირდაპირთუ
ირიბადმონაწილეობენმისგანხორციელებაში.

პოლიტიკისმამოძრავებელძალასადამიანთაამათუ
იმსოციალურგაერთიანებათა,ჯგუფების,ერებისდა
ა.შ.ინტერესებიწარმოადგენს.ამინტერესებსგამოხა-
ტავენდაიცავენპოლიტიკურიპარტიები,საზოგადო-
ებრივ-პოლიტიკურიორგანიზაციები, სახელმწიფოს
წარმომადგენლობითიორგანოები.2

1  იქვე, გვ.49
2  Политология. Отв. Ред. Док. Юрид. Наук, проф. В.Д. Перевалов. М., 1999. С.49
3  Там же, ст.52
4  Маркс Ф., Энгельс К., соч. 4. С.301
5  Политология. Отв. Ред. Док. Юрид. Наук, проф. В.Д. Перевалов. М., 1999. С.52-53

პოლიტიკაარსებობსდაფუნქციონირებსმხოლოდ
განსაზღვრულჩარჩოებსადასივრცეში.ისაუცილებ-
ელიადამანშესაძლოამოგვიტანოსგარკვეულიწარ-
მატებებიმიზნისმიღწევისუსათუოშესაძლებლობის
პირობებში.

საბოლოოდ, მაინცპოლიტიკასჩვენგარშემოარ-
სებულისამყაროსდინამიურობა,მოძრაობადავერბა-
ლურობაუდევსსაფუძვლად.პოლიტიკისგარესაფუძ-
ვლებისგარდა,არსებობსკიდევშინაგანისაფუძვლები
პოლიტიკისობიექტისა, რომელიც მომდინარეობს
უშუალოდთვითონადამიანისაგან,მისიშინაგანიფსი-
ქოლოგიურითვისებებიდანგამომდინარე.

ამგვარად,პოლიტიკისობიექტისაბოლოოდთვითონ
საზოგადოებისსაფუძველშივეა,მისგარშემოარსებულ
სივრცეშია,სადაცმოქმედებენისსოციალურიგაერთი-
ანებები,ჯგუფები,ერებიდაეროვნებები,მოქალაქეები
და მათიგაერთიანებები,რომლებზედაცპოლიტიკა
ზემოქმედებს გარკვეული მიზნით.დემოკრატიულ
ქვეყნებშიარსებობსტენდენციადაახლოებისადანა-
წილობრივითანხვედრისაპოლიტიკისსუბიექტსადა
ობიექტსშორის.3

ურთიერთობაპოლიტიკურსუბიექტებსშორისყა-
ლიბდებასტრატეგიულიპოლიტიკურიკურსისშემუ-
შავებისშემთხვევაში,ხოლომოღვაწეობასამკურსის
რეალიზაციისათვისუწოდებენპოლიტიკურურთერ-
თობებს.

პოლიტიკურიურთერთობები არისსაზოგადოებ-
რივიურთიერთობებისსხვადასხვაობა.„პოლიტიკური
ურთიერთობებიადამიანებსშორის,-წერდაკ.მარქსი,
-წარმოადგენს,ბუნებრივია,ასევესოციალურსაცდა
საზოგადოებრივურთერთობებსაც, ისევეროგორც
ყველასხვაურთიერთობები,რომლებშიცადამიანები
იმყოფებიანერთმანეთთანმიმართებაში“.4ოღონდაც
პოლიტიკურიურთიერთობებიგამოირჩევიანგანსა-
კუთრებულისპეციფიკით,რომელიცგანასხვავებსმათ
საზოგადოებრივიურთერთობებისსხვასახეობებისგან.

ჯერერთი, ისინი წარმოიშობიან,როგორცწესი,
მსხვილსოციალურგაერთიანებების,ერების,ასევეპარ-
ტიებსადასახელმწიფოებსშორისურთიერთქმედებით.

მეორე,პოლიტიკურიურთერთობებიგანზოგადებუ-
ლისახითგამოხატავენსოციალურიჯგუფების,კლასე-
ბის,ხალხებისმოთხოვნებსადაინტერესებს.

მესამე,ყველაზეუფრომწვავედყველაფერიესვლინ-
დებასხვადასხვაპოლიტიკურიძალებისმეტოქეობაში,
საკუთარიმიზნებისათვისსახელმწიფოსადასახელმწი-
ფოხელისუფლებისგამოყენებაში.

მეოთხე,ისინიწარმოადგენენუშუალოდპოლიტიკუ-
რიშეხედულებებისადამრწამსისრეალიზაციის,პოლი-
ტიკურიინსტიტუტებისფუნქციონირებისფორმებს.5

პოლიტიკურიურთიერთობებირთულიდამოძრავია,
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ისინიობიექტურისადასუბიექტურის,სტიქიურისადა
შეგნებულობისერთიანობასწარმოადგენენ.

პოლიტიკასშეხებააქვსადამიანთამრავალმილი-
ონიანინტერესებთან.ამდენად,ისმრავალმიზნობრივ
მოვლენასწარმოადგენს,ხოლოპოლიტიკისუმნიშვნე-
ლოვანესდამუდმივმიზანსწარმოადგენს,უპირველეს
ყოვლისა, სახელმწიფოს - ქვეყნებსადამსოფლიოში
სათანადოწესრიგის,უსაფრთხოებისადამშვიდობის
უზრუნველყოფა. პოლიტიკურისივრცემჭიდროდაა
გადახლართული სხვადასხვა სფეროებთან,როგო-
რიცაა ეკონომიკური, სოციალური, კულტურული,
სამართლებრივი,რელიგიურიდა, ამდენად,ისხდება
კანონზომიერადმზარდმსოფლიოსსაერთოპლანეტა-
რულფაქტორად.რეალურსინამდვილეშიორგანულად
შესისხლხორცებულიასოციუმთან. არავისშეუძლია
აიცდინოსპოლიტიკურიზემოქმედება.პოლიტიკური
მისწრაფებებიდატალღებიაღწევენქვეყნისადამსოფ-
ლიოსყველაზეშორეულკუთხეებამდე.პოლიტიკური
სივრცეესისვრცელიარეალია,რომელზეცვრცელდება
ისტორიულადგანპირობებულიპოლიტიკურისისტემა
დახორციელდებამისიპოლიტიკურიგავლენა.

საზოგადოებისპოლიტიზაციისხარისხიდამოკიდე-
ბულიამრავალგარემოებაზე,მაგრამყველაზენათლადა
დამკაფიოდმთელისისწრაფითისჩნდებაგარდამავალ
ისტორიულპერიოდებში,როდესაცკარდინალურად
ტრანსფორმირდებასაზოგადოებრივიწესწყობილების

საფუძვლები.რისშედეგადასევეიცვლებაადამიანთა
მსოფლმხედველობა,მათიფუნქციებიდაღირებულე-
ბითიორიენტირები.

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა:

1.ვაჟაშუბითიძე,ოთარდავითაშვილი.პოლიტოლო-
გია,პოლიტიკურიტექნოლოგიები.თბ.,2002;

2.პოლიტოლოგია,თსუ,2004;
3.პოლიტიკადაპოლიტიკურიმეცნიერება.ნაწ. II.

რედ.პროფ.მალხაზმაცაბერიძე.თბ.,2008;
4.ნოდარდარსანია,პოლიტიკაროგორცურთიერ-

თობებისადაპროცესებისსისტემა,ხელოვნება,პრაგ-
მატულიაზროვნება,თბ.,2019;

5.დ.ჯალაღონია,პოლიტიკურიფილოსოფიისშესა-
ვალი,თბ.,2012;

6.D.A.Easton.Frameworkforanalysisofpoliticallife.
NY,1965;

7.Х.С.Санистебан.Основыполитическойнауки.М.,
1999;

8.Политология.Подред.М.А.Василика,М.,2005;
9.Политология.Отв.Ред.Док.Юрид.Наук,проф.В.Д.

Перевалов.М.,1999;
10.МарксФ.,ЭнгельсК.,соч.4;
11.А.А.Горелов.Политология.М.,2006.
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კავშირებისდამყარებისთვალსაზრისით,ურთიერთო-
ბებისდამყარებასამხრეთკავკასიისადაცენტრალუ-
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ერთობებისადა მჭიდროთანამშრომლობისდამყარე-
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SUMMARY 
All states in the world are divided into three types: 

world-class states, regional states, and other states whose 

politics are of local importance. Turkey became a regional 
state with its independent policy.

The collapse of the USSR meant avoiding the well-
known “Soviet threat”. Turkey no longer had a common 
border with its “dangerous” northern neighbor, and Mos-
cow’s influence over neighboring Turkey and the coun-
tries of the former socialist orientation fell sharply. This 
gave Ankara quite a lot of prospects. In particular, inter-
ests in the post-Soviet space in terms of establishing close 
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cultural and religious ties, establishing relations with the 
newly independent republics of the South Caucasus and 
Central Asia. Ankara quickly sought to take advantage of 
the establishment of diplomatic relations and close coop-
eration with the Turkic republics that were formerly part 
of the USSR. However, the bright prospects were overshad-
owed by the fact that in the early 1990s, Turkey was going 
through a difficult moment in foreign policy.

With the end of the Cold War, the regional security 
problem for Turkey did not decrease, but became more 
acute and significantly increased. Regional conflicts did not 
subside, on the contrary

 Hot spots have expanded due to new conflicts (wars 
in the Persian Gulf, Yugoslavia, Nagorno-Karabakh, Chech-
nya). Growing regional tensions posed clear threats to Eu-
rope and Turkey. The situation was made even worse by 

the fact that the balance of regional powers characteristic 
of the Cold War had disappeared, and the countries of the 
Middle East, the Balkans and Central Asia already existed 
in a different system of coordinates, the outline of which 
was not yet complete, the situation for Turkey was aggra-
vated by the increase in separatist activity.

 Thus, the end of the bipolar era did not bring stability 
and created many problems, both in the economy and in 
the field of security. It is the current international situation 
that led to his new geopolitical ambitions, and this paper 
attempts to cover these issues.

Key words: bipolar system, concept of “just order”, idea 
of Islamic identity.

For citation: Markhulia G., Turkish Foreign Policy 
and Aspects of Geopolitical Priorities 2010-2022, Journal 
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ძი რი თა დი ტექ სტი
თურქეთისსაგარეოპოლიტიკა,ბიპოლარულისის-

ტემის დაშლის შემდეგ, პირველ ათწლეულში მეტწი-
ლადუცვლელიდაურყევიდარჩა,მისიქემალისტური
პრინციპებით, ხოლო შემდგომში ვესტერნიზაციის,
ევორკავშირთან და ევროატლანტიკურ სტრუქტუ-
რებთან თანამშრომლობაზე ორიენტირებული პოლი-
ტიკითწარიმართა.თუმცა,პოსტბიპოლარულმაპერი-
ოდმააჩვენამნიშვნელოვანიცვლილებებითურქეთის
საგარეო პოლიტიკაში. ამ ფენომენის ახსნას ხშირად
ცდილობენიმით,რომთურქეთმასცადასამართლიან-
ობისპრინციპებისისლამურიდენტობაზემორგებადა
განვითარება,ხოლომომხდარიცვლილებებისანმიდ-
გომებისძირითადიმიზეზიკიიყოთურქეთისეკონომ-
იკურიინტერესები,გაეძლიერებინაეკონომიკურიკავ-
შირებიმეზობელსახელმწიფოებთან.

თურქეთის პოსტბიპოლარული საგარეო პოლიტი-
კისანალიზიმოითხოვსქვეყნისშიდადაგარეურთი-
ერთობებისკომპლექსურიბუნებისგათვალისწინებას,
ზოგადიპოლიტიკისადასაერთაშორისოგარემოსმა-
ხასიათებლების მხედველობაში მიღებას და კონცეპ-
ტუალურ, მეთოდოლოგიურმიდგომას,რაცშესაძლე-
ბელსგახდისცვლილებებისგანხილვას.

თურქეთის საგარეო პოლიტიკის ხაზი, ერთდრო-
ულად სამი მიმართულებით შეგვიძლია განვიხილოთ.
იგი მოიცავს შიდა პოლიტიკის შესწავლას, საერთა-
შორისო კონტექსტისა და იდეოლოგიური და ინსტი-
ტუციური მხარდაჭერის ცვლილებებსა და საგარეო
პოლიტიკას. ამ მიდგომით შესაძლებელი ხდებათურ-
ქეთის ევროკავშირთან და დასავლეთის ქვეყნებთან
„მოულოდნელი“ დაახლოებისა და თანამშრომლობის
ახსნა. ასევე, ზოგადად ახლო აღმოსავლეთში წამყვა-
ნიროლისმოპოვებისადათავისდამკვიდრებისმცდე-
ლობებისახსნა.

ბოლოორიათწლეულისგანმავლობაშითურქეთის
საგარეო პოლიტიკაში მომხდარი უცნაური გადახ-
ვევები ინტენსიური ყურადღების ქვეშ მოექცა. არა

მხოლოდ სპეციალისტები და მსოფლიო მედია, არამ-
ედფართო აუდიტორიაც განიხილავს ამ პროცესებს.
მზარდმაინტერესმა,ერთიმხრივ,წარმოშვამრავალი
ვერსია,რომლებიცხსნიდნენანკარასსაგარეოპოლი-
ტიკისრთულტრაექტორიებს.ამყველაფერმა,მეორე
მხრივ, სერიოზულად დაამახინჯა საგარეო პოლიტი-
კისუწყვეტობისადატრანსფორმაციის გაგებათურ-
ქულკონტექსტში.

ცივიომისდასრულებასარგამოუწვევიარევოლუ-
ციური ცვლილებები ანკარის საგარეო პოლიტიკაში,
1990-იანიწლებისგანმავლობაში.იგიდარჩაქემალის-
ტურიპრინციპებისერთგული,რამაცგანაპირობაზო-
გადად თურქეთის პროდასავლური ორიენტაცია. ცი-
ვი ომის დასრულებამ ხელი შეუწყო ფუნდამენტური
ცვლილებების პროვოცირებას და ძალათა გადანაწი-
ლებასგლობალურდარეგიონალურბალანსში.თურ-
ქეთის,რომელიც„ფლანგიქვეყნის“სტატუსსატარებ-
და,წინაშეწარმოიშვაშემდგომისაგარეოპოლიტიკის
სტრატეგიისდაგეგმვისადა განხორციელების ახალი
ამოცანები.

სსრკ-ს დაშლა ნიშნავდა ცნობილი „საბჭოთა საფ-
რთხე“-ისთავიდანაცილებას.თურქეთსაღარჰქონდა
საერთო საზღვარი თავის „საშიშ“ ჩრდილოელ მეზო-
ბელთან და მოსკოვის გავლენა მეზობელ თურქეთსა
დაყოფილისოციალისტურიორიენტაციისქვეყნებზე
მკვეთრად დაეცა. ამან ანკარას საკმადო დიდი პერ-
სპექტივები გაუხსნა. კერძოდ, ინტერესები პოსტსაბ-
ჭოთასივრცეშიმჭიდროკულტურულიდარელიგიური
კავშირებისდამყარებისთვალსაზრისით,ურთიერთო-
ბებისდამყარებასამხრეთკავკასიისადაცენტრალუ-
რი აზიის ახლად დამოუკიდებელ რესპუბლიკებთან.
ანკარა სწრაფად ცდილობდა სარგებლობის მიღებას
თურქულ რესპუბლიკებთან დიპლომატიური ურთი-
ერთობებისადა მჭიდროთანამშრომლობისდამყარე-
ბას,რომლებიცადრესსრკ-სშემადგენლობაშიიყვნენ.
თუმცა,ნათელიპერსპექტივებიდაჩრდილაიმფაქტმა,
რომ1990-იანიწლებისდასაწყისშითურქეთიგადიოდა
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საგარეოპოლიტიკისრთულმომენტს.
სსრკ-ს გაუჩინარებამ, როგორც საერთაშორისო

ურთიერთობებისცნობილი სპეციალისტი, მ. მუფთუ-
ლერ-ბახი აღნიშნავს, ბევრიდასავლელილიდერიდა-
აფიქათურქეთთანურთიერთობებისმომავალზე.ცხა-
დია, ასეთი შეხედულება თურქეთი, როგორც დაკარ-
გულირგოლისაერთაშორისოუსაფრთხოებისდასავ-
ლურ სისტემაში ნიშნავდა ანკარას გეოპოლიტიკური
ღირებულებისგარდაუვალდეგრადაციასმისიდასავ-
ლელი მოკავშირეებისთვის, რაც პრაქტიკული თვალ-
საზრისითარიყოკარგი.ჯერერთი,ესგულისხმობდა
სამხედროდაეკონომიკურიმხარდაჭერისშემცირებას
დამეორეც,მანანკარისპოზიციაუფროშეასუსტაის-
ეთ მტკივნეულ საკითხებზე, როგორიცაა კვიპროსის
საკითხის დარეგულირება ან ადამიანის უფლებების
დარღვევა.

ცივიომისდასრულებასთანერთად,თურქეთისათ-
ვის რეგიონული უსაფრთხოების პრობლემა არათუ
შემცირდა,არამედუფროგამწვავდადასაგრძნობლად
გაიზარდა. რეგიონული კონფლიქტები, რომლებმაც
ადრე იფეთქა, არ ჩაცხრადაცხელიწერტილების კე-
რებიგაფართოვდაახალიკონფლიქტებისგამო(ომები
სპარსეთის ყურეში, იუგოსლავია, მთიანი ყარაბაღი,
ჩეჩნეთი). მზარდი რეგიონული დაძაბულობა აშკარა
საფრთხეებს ქმნიდა ევროპისა და თურქეთისთვის.
მდგომარეობა კიდევ უფრო გააუარესა იმ ფაქტმა,
რომცივიომისთვისდამახასიათებელირეგიონალური
ძალების ბალანსი გაქრა, ხოლო, ახლო აღმოსავლე-
თის, ბალკანეთისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნები
უკვე არსებობდნენ კოორდინატების სხვა სისტემაში,
რომელთამონახაზიჯერკიდევარიყოსრული,თურ-
ქეთისთვის ვითარება სეპარატისტული აქტივობის
ზრდამდაამძიმა.

ამრიგად, ბიპოლარული ეპოქის დასასრულმა არ
მოიტანასტაბილურობადაშექმნამრავალიპრობლე-
მა,როგორცეკონომკაში, ასევე,უსაფრთხოებისსფე-
როში. 1900-იან წლებში თურქეთმა საკმაოდ სუსტი
პერიოდიგაიარა, კოალიციურიმთავრობებით. კოალ-
იციურიმთავრობებიდამინისტრთაკაბინეტისმთლი-
ანი შემადგენლობა შეიცვალა 9-ჯერ, ხოლო საგარეო
საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობა კი 13-ჯერ.
ამ პირობებში, არც მთავრობის ცალკეულ მეთაურს
და არც საგარეო საქმეთა მინისტრს არ ჰქონდათ შე-
საძლებლობა განეხორციელებინათთავიანთი იდეები
და, შესაბამისად, ვერ ახდენდნენ გავლენას საგარეო
პოლიტიკურიპროცესისმიმდინარეობაზე.ქვეყნისის-
ტორიაშიპირველისლამისტპრემიერ-მინისტრსაცკი,
რომელმაც წამოაყენა „სამართლიანი წესრიგის“ კონ-
ცეფციაარჰქონდადრომისიპრაქტიკაშიგანსახორ-
ციელებლად.

თურქეთიზოგადადმოძრაობდატრადიციულიქე-
მალისტურისაგარეოპოლიტიკისშესაბამისად,მხარს
უჭერდაარსებულალიანსებსდათურქეთის,როგორც
რეგიონული უსაფრთხოების გარანტიის მნიშვნელო-
ბისპოპულარიზაციას.

1990-იანიწლებიდანიწყებამეტწილადპროდასავ-
ლურისაგარეოპოლიტიკადამჭიდროთანამშრომლო-
ბისდამყარებაისრაელთან,რომელიცანკარასსტრა-
ტეგიული პარტნიორი გახდა ახლო აღმოსავლეთში.
ცივი ომის დასრულების შემდეგ დასავლეთისთვის
ყოფილი სტრატეგიული მნიშვნელობის დაკარგვის
უარყოფითიშედეგებისშიშმათურქეთსუბიძგაევრო-
პასთანურთიერთობების აქტიური განვითარებისკენ.
ამას ლოგიკურად მოჰყვა ევროპულ საერთაშორისო
სტრუქტურებშისრულიწევრობისსურვილიდამზად-
ყოფნაგაეფართოვებინათანამშრომლობასხვადასხვა
სფეროში. ევროკავშირს,თავის მხრივ, საკმაოდ პოზი-
ტიურიდამოკიდებულებაჰქონდაურთიერთქმედების
იდეის მიმართ. 1995 წელს თურქეთი შევიდა საბაჟო
კავშირში ევროკავშირთან. ხოლო 1999 წელს მიიღო
ევროკავშირისკანდიდატიქვეყნისსტატუსი,რისთვი-
საც ანკარა დათანხმდა საბერძნეთთან ურთიერთო-
ბისნორმალიზებას“კვიპროსისსაკითხზე”,რომელიც
თურქეთში ადამიანის უფლებების ფართომასშტაბი-
ანი დარღვევის ბრალდებებთან ერთად იყო მთავარი
დაბრკოლება ბრიუსელთან მოლაპარაკებებში. ფაქ-
ტობრივად, 1990-იან წლებში ევროინტეგრაცია იყო
თურქეთის საგარეო პოლიტიკის მთავარი მამოძრა-
ვებელი ძალა. ევროკავშირში გაწევრიანება,როგორც
საგარეოპოლიტიკისპრიორიტეტი,ერთიმხრივშეეს-
აბამებოდა პროფესიონალის პროდასავლური ღირე-
ბულებითიმატრიცას,ამასთან,საგარეოპოლიტიკური
გარემოსცვლილებებითთურქეთმაგააძლიერაურთი-
ერთობა დასავლელ მოკავშირეებთან და დაარწმუნა
ისინითურქეთისსტრატეგიულმნიშვნელობაშიევრო-
პის უსაფრთხოებისთვის კრიტიკულრეგიონებში: ახ-
ლოაღმოსავლეთსადაცენტრალურაზიაში.

2002წელსთურქეთისსათავეშისამართლიანობისა
დაგანვითარებისპარტიისმოსვლისშემდეგქვეყანა-
შიდაიწყოახალიპოლიტიკურიხანა,რომლისპერიოდ-
შიცეტაპობრივადშეიცვალაქვეყნისსაგარეოდასა-
შინაოპოლიტიკისმთავარიმიმართულებები.

პარტიისიდეოლოგიისმთავართეორიულბაზისად
ხშირადმიიჩნევენსამართლიაონობისადაგანვითარე-
ბის პარტიის ერთ-ერთიდამფუძნებლისდა ერდოღა-
ნის თანამებრძოლის, საერთაშორისო ურთიერთობე-
ბისპროფესორისაჰმედდავითოღლუსფუნდამენტურ
ნაშრომს-- „სტრატეგიის სიღმეს“, რომელშიც გადმო-
ცემულიამისიშეხედულებებისაერთაშორისოსისტე-
მაშითურქეთისადგილისადაროლისდამისიძირითა-
დისაგარეოპოლიტიკურიპრიორიტეტებისშესახებ.

XXI-ე საუკუნის პირველი ათწლეული თურქეთის-
თვის გამოირჩეოდა აშშ-ს ექსპონენტურად მზარდი
აქტივობითახლოაღმოსავლეთში.თავდასხმები2001
წლის 11 სექტემბერს და ავღანეთში საერთაშორი-
სო ანტიტერორისტული კოალიციის შემდგომი ომი,
შემდეგკიაშშ-სშეჭრაერაყში2003წელს-ამყველა-
ფერმა გაანადგურა 1990-იან წლებში მიღწეული გან-
ვითარება. გამოჩნდა ძალათა ახალი ბალანსი რეგი-
ონში. თურქეთისათვის ამერიკის ასეთი გაძლიერება
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რეგიონში ნიშნავდა ახალი გამოწვევის გაჩენას, რაც
საგრძნობლადართულებდასაგარეოპოლიტიკურნა-
ბიჯებს.2002წლისბოლომდე,სანამერდოღანისპარ-
ტიამგაიმარჯვაარჩევნებში,90იანიწლებიხასიათდე-
ბაროგორცსუსტიკოალიციურიმთავრობებისეპოქა.
ბ.ეჯევითისკაბინეტი,რომელმაც1999წელსდაიკავა
პრემიერ მინისტრის პოსტი, იცავდა პროდასავლურ
კურსს, რაც გულისხმობდა არა მხოლოდ საერთაშო-
რისო ქმედებების მხარდაჭერას, არამედ პოპულარი-
ზაციის წახალისებას. სწორედ ბ. ეჯევიტის მთავრო-
ბამდაიწყო ადმინისტრაციულიდა პოლიტიკურირე-
ფორმების კომპლექსი, ე.წ. „პაკეტური რეფორმები“,
თურქეთის კოპენჰაგენის კრიტერიუმების შესასრუ-
ლებლად ჰელსინკში კანდიდატი ქვეყნის ოფიციალ-
ური სტატუსის მიღების შემდეგ.თურქეთის საგარეო
საქმეთა მინისტრებიდან, ერდოღანის ხელისუფლება-
შიმოსვლისშემდეგგამოჩენილიპოლიტიკურიფიგუ-
რებიიყვნენჯერა.გიული(2003–2007წწ.),შემდეგა.
ბაბაჯანი (2007–2009წწ.)დაბოლოს,ა.დავუთოღლუ
(2009–2014წწ.).არცა.გიულიდაარცა.ბაბაჯანიპრო-
ფესიონალურადარიყვნენჩართულნისაერთაშორისო
ურთიერთობებისსაკითხებში.

ერაყში აშშ-ის სამხედრო მოქმედებების შედეგად,
თურქულ-ამერიკული ურთიერთობა გაწყდა. წარმო-
შობილიპრობლემებისმოგვარებისორმხრივისურვი-
ლისმიუხედავად,სამართლიაონობისადაგანვითარე-
ბის პარტიას უსაფრთხოების სფეროში შეერთებულ
შტატებთან თანამშრომლობა რთულად განსახორ-
ციელებელი ჩანდა პრინციპული განსხვავების გამო.
თუ შეერთებული შტატებისთვის ერაყელი ქურთები
იყვნენ მთავარი მოკავშირეები, ანკარა შეშფოთებით
უყურებდაქურთებისსეპარატიზმისაღზევებასჩრდი-
ლოეთერაყში,სადაცქურთისტანისმუსათაპარტიას
თავისი სამხედრო ბაზები ჰქონდა. 1997 წელს ვაშინ-
გტონშისაკმარისიმხარდაჭერისვერმოპოვებისგამო,
ანკარამალტერნატიულიგზააირჩია -დაიწყოუსაფ-
რთხოების სფეროში თანამშრომლობის გაძლიერება.
ევროკავშირთანევროპისსაერთოსაგარეოდაუსაფ-
რთხოებისპოლიტიკისფარგლებში,რომლისუმეტესი
დეკლარაციას თურქეთმა ხელი მოაწერა 2007 წელს.
ფაქტობრივად,ესნაბიჯიიყოეროვნულიუსაფრთხო-
ებისკონცეფციისტრანსფორმაციისადამისიუზრუნ-
ველყოფისოპტიმალურიმექანიზმებისახალიხედვის
ასახვა.ევროკავშირთანდაახლოება,აშკარადგამოიხ-
ატარ. ერდოღანის პოლიტიკურირეალიზმი, რომელ-
მაცამნაბიჯითერთდროულადრამდენიმეპრობლემა
გადაჭრა.სამართლიანობისადაგანვითარებისპარტი-
ის ხელისუფლებაში მოსვლისას ევროკავშირთან თა-
ნამშრომლობისმთელიინფრასტრუქტურაუკვეჩამო-
ყალიბებულიიყო.

2000-იანწლებშიერდოღანისადამისი:“სამართლი-
ანობისადაგანვითარების“პარტიისხელისუფლებაში
მოსვლით,ქვეყანაშიშეჩერდაქემალისტურისაგარეო
პოლიტიკის ტრადიცია და მისი „დაჩქარებული პრო-
ცესი“.ლიბერალიზაცია”, რომლის მთავარი მამოძრა-

ვებელი იყო ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრის
სტატუსისმოპოვებისსურვილი.ანკარისსაგარეოპო-
ლიტიკაშიგამოიკვეთაახალიაქცენტები,წინაპლანზე
წამოვიდათურქეთისისლამურიიდენტობისიდეა,რაც
აისახაქვეყნისთვითპოზიციონირებაზედამისსაერ-
თაშორისოდღისწესრიგზე.

2000-იანიწლებიდანთურქეთისსაგარეოპოლიტი-
კაშიაშკარაცვლილებებიდაიწყო.რ.ერდოღანისხელი-
სუფლებისხაზგასმითრევოლუციურმამოწოდებებმა,
მის მიერ განხორციელებულმა სოციალურ-პოლიტი-
კურმა რეფორმებმა, ათათურქის „ახალი თურქეთის“
ანალოგიით,გამოიწვიაკამათისტალღა,ორიენტაციის
შეცვლასთან დაკავშირებით. მედიასა და აკადემიურ
გამოცემებში2000-იანიწლებისბოლოდანსულუფრო
დაუფროხშირადისმოდაბრალდებები„თურქეთისაღ-
მოსავლეთისკენგადამისამართების“ანროგორცა.კო-
ენმაპოეტურადჩამოაყალიბათავისსტატიაში„დაშო-
რება დასავლეთთან“- თურქეთის „ნეო-ოსმალეთის“
პოლიტიკის შესახებ. საგარეო კურსის ცვლილებები
უმეტესწილად მოიაზრებოდა საკუთარი საზღვრების
პერიმეტრისგასწვრივაქტივობისგაზრდას,რაც,რო-
გორცზოგიერთმამკვლევარმასწორადაღნიშნა, „ეწ-
ინააღმდეგება ცვლილების შესახებ თეზისის არსს“.
არსებულისამეცნიეროლიტერატურათურქეთისმერ-
ყევდახშირადძნელადპროგნოზირებადსაგარეოპო-
ლიტიკის ბუნებას სხვადასხვაგვარადგანმარტავსდა
მისგანმსაზღვრელადზოგჯერფაქტორებსურთიერ-
თსაწინააღმდეგო ფაქტორებს ასახელებს. ერთ-ერთი
ყველაზე გავრცელებული ინტერპრეტაციები ფოკუ-
სირებულიაისლამზე.როდესაცსამართლიანობისადა
განვითარებისპარტიამ-გაიმარჯვა2002წლისსაპარ-
ლამენტოარჩევნებში,მანმოიპოვაშესაძლებლობაშე-
ექმნაერთპარტიულიმთავრობა.

მას შემდეგ, რ. ერდოღანის პარტია იკავებდა ხე-
ლისუფლებას ქვეყანაში, რომელმაც მოიგო ყველა
მომდევნოარჩევნები.გამოიკვეთარ.ერდოღანისმარ-
თველობის „ისლამური“ ხასიათი. მზარდი ისლამური
იდენტობისდომინირებააიხსნება,თუმცა,სამართლი-
ანობისადაგანვითარებისპარტიაა,ისლამურმაიდენ-
ტობამდა„ახალითურქეთის“ლიდერების„ისლამურმა
წარმომავლობამ“ხელიარშეუშალა2000-იანწლებში
ხელისუფლებაში მოსულიყო და ეღიარებინათ რო-
გორც „ერთ-ერთი ყველაზე პროდასავლური პარტია
ქვეყნის ისტორიაში“. ისლამურ იდენტობას ხელი არ
შეუშლია პროდასავლური კურსის გატარებაში. მაშინ
ისმის კითხვა, რამ გამოიწვია 2010 წლიდან საგარეო
პოლიტიკისრადიკალურიგადახედვა?დასწორიათუ
არა, რომ კურსის შეცვლას მხოლოდ ერდოღანის და
მისპარტიასხელისუფლებაშიმოსვლასუკავშირებენ.

ბოლო დრომდე მკვლევართა უმეტესობა თურქე-
თისსაგარეოპოლიტიკასახასიათებდაროგორც,„და-
ვებსადასტრატეგიულიალიანსებზე“ორიენტირებულ
მიდგომას.ამავედროს,საგარეოპოლიტიკისანალიზის
ძირითადად მიმდინარეობდა შიდაპოლიტიკური ფაქ-
ტორების,როგორცგარეგანისმთავარიგანმსაზღვრე-
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ლის,გათვალისწინებით.ამლოგიკისმიხედვით,ზოგი-
ერთმამკვლევარმა(მაგალითად,მ.კარადაა.სოზენი)
აღნიშნაფუნდამენტურიგანსხვავებებითურქეთისსა-
გარეოპოლიტიკას შორის სამართლიანობისადაგან-
ვითარებისპარტიამდე“დამასშემდეგ,რაცისხელი-
სუფლებაში მოვიდა. საგარეო პოლიტიკური კურსის
ცვლილებებისხელისუფლებისცვლილებასთანდაკავ-
შირების სურვილი აშკარა წინააღმდეგობაში მოდის
ქემალისტური იდეოლოგიის განმსაზღვრელი როლის
შესახებ გავრცელებულთეზისთან, რომელიც მუდმი-
ვია საგარეო პოლიტიკისთვის, მთავრობის შემადგენ-
ლობისმიუხედავად.

ერთიმხრივ,ითვლებოდა,რომეროვნულიინტერე-
სებისასეთიპასუხისმგებელისფეროარშეიძლებოდა
იყოსშიდაპარტიულიწინააღმდეგობებისადაღირებუ-
ლებით-იდეოლოგიური განსხვავებების მძევალი. თა-
ვისმხრივ,საგარეოპოლიტიკაშიცვლილებებისახსნის
მცდელობებირათქმაუნდა,მხოლოდხელისუფლების
ცვლილებითდაახალიპარტიისხელისუფლებაშიმოს-
ვლით,არსებითადგულისხმობსთურქეთისიზოლაცი-
ასცვლილებებისგავლენისგან.

ამ პერიოდის დასახასიათებლად მნიშვნელოვანია
გამოყეოსოთხიფაქტორი:გლობალურიეკონომიკური
კრიზისისშედეგები,არაბულიგაზაფხული,2013წლის
ზაფხულში საპროტესტო აქციები და 2016 წელს სა-
ხელმწიფოგადატრიალებისმცდელობა.გლობალურმა
ეკონომიკურმა კრიზისმა შეარყია აშშ-ს დომინირება,
ზოგადადგლობალურიპოლიტიკადაგანსაკუთრებით
ახლოაღმოსავლეთი.ბ.ობამამ,რომელიც2009წ.გახ-
და პრეზიდენტი,დააჩქარა ერაყში ძვირადღირებული
ომისდასრულება(აშშ-სძალებიოფიციალურადგამო-
ვიდნენ2011წელს)დაგანათავსესახალისაგარეოპო-
ლიტიკური პრიორიტეტები, რომელთაგან ერთ-ერთი
იყოამერიკული„Turntoაზია“.თურქეთისთვისახლო
აღმოსავლეთის მიმართ აშშ-ს ინტერესის შემცირება
ნიშნავდაიმას,რომამიერიდანშეერთებულმაშტატე-
ბი ნაკლებად ჩაერეოდა ახლო საზღვარგარეთის საქ-
მეებში. თავის მხრივ, სუვერენული ვალის კრიზისმა,
რომელმაცმოიცვაევროპა,ჯერშეეხოევროკავშირის
პერიფერიულ ქვეყნებს (საბერძნეთი) შემდეგ კი გავ-
რცელდათითქმისმთელევროზონაში,აიძულაევრო-
კავშირისწამყვანიქვეყნებიყურადღებამიექციათში-
დაპრობლემებისგადაჭრაზე,რამაცგამოიწვიაევროს
სკეპტიციზმისზრდადაპოპულისტურიპარტიებისგა-
აქტიურება.დიდმაბრიტანეთმადაგერმანიამ,რომლე-
ბიცმხარსუჭერდნენთავიანთიქვეყნებისევროკავში-
რიდანგასვლას,აჩვენესევროკავშირისგაფართოების
სტრატეგიის ამოწურვა. ერთის მხრივ, ევროკავშირი,
როგორც სტაბილურობისა და კეთილდღეობის ოაზ-
ისიგაქრა,მეორემხრივ,ბრიუსელინაკლებადდაინტე-
რესდაგლობალურიპოლიტიკით,ახლოაღმოსავლეთი
გადავიდათავისიინტერესებისპერიფერიაზედამთა-
ვარითავისტკივილიიყოარალეგალურიმიგრანტების
საკითხი,რომელთაზეწოლაევროკავშირისქვეყნებზე
ექსპონენტურად გაიზარდა. შესაბამისად, თურქეთს

აღარშეეძლოევროკავშირთანთანამშრომლობარეგი-
ონული უსაფრთხოების საკითხებში. ამავდროულად,
2010-იანწლებშითურქეთისსაზღვრებისპერიმეტრზე
დაძაბულობა გაიზარდა. სწრაფად გაიზარდა მასობ-
რივისაპროტესტოაქციები,რომელმაცთითქმისყვე-
ლაქვეყანამოიცვა2011წელსახლოაღმოსავლეთიც,
რამაცგამოიწვია ერთი შეხედვითურყევირეჟიმების
შეცვლადასამოქალაქოომები,პირდაპირშეეხოთურ-
ქეთს. “არაბულმაგაზაფხულმა”მოითხოვანაჩქარევი
ეროვნულიუსაფრთხოებისსტრატეგიისადასაგარეო
პოლიტიკისგადახედვა.სამოქალაქოომმა,რომელმაც
მეზობელი სირია მოიცვა, ლტოლვილების უპრეცე-
დენტორაოდენობაგამოიწვია,რომელთარაოდენობ-
ამ 2014 წლისთვის1,5 მილიონსგადააჭარბადა2020
წელს მიაღწია 4 მილიონზე მეტს. ძალაუფლების ვა-
კუუმმა, რომელიც წარმოიშვა სირიაში, ხელი შეუწყო
ქურთებისავტონომიისგაჩენასქვეყნისჩრდილოეთში.

ისრაელთან ურთიერთობა გაფუჭდა, სერიოზული
შიშები გამოიწვია ირანის გაზრდილმა აქტიურობამ
და რუსეთის სამხედრო ოპერაციამ სირიაში, რომე-
ლიც 2015 წელს დაიწყო ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის
დასახმარებლად.შიდაპოლიტიკურმამოვლენებმასე-
რიოზულადშეცვალაარამხოლოდსაგარეოპოლიტი-
კურიკურსისშინაარსი, არამედმისი ინსტიტუციური
განხორციელებისმექანიზმები,რისშედეგადაცსაგა-
რეოპოლიტიკისმართვისყველაძაფი,პროცესიერთი
ადამიანის - პრეზიდენტის რ. ერდოღანის ხელში იყო
კონცენტრირებული. 2000-იანი წლების ბოლოდან რ.
ერდოღანიხისტივერტიკალისაგებასშეუდგა.ამპრო-
ცესისამოსავალწერტილადშეიძლებაჩაითვალოსარ-
ჩევნებიდა2007წელსა.გულისპრეზიდენტისპოსტზე
დანშვნა, რომელიც იყო სამართლიანობისა და განვი-
თარებისპარტიისთანადამფუძნებელიდაერდოღანის
ერთ-ერთიუახლოესითანამოაზრე. ამ ყველაფერსკი
მოჰყვაისლამისტურიფართომასშტაბიანიგამოსვლე-
ბი„ქემალისტურიელიტის“წინააღმდეგ.

მეორემნიშვნელოვანიმოვლენაიყო2010წლისსა-
კონსტიტუციორეფერენდუმი. მისი ჩატარებისდღეც
კისიმბოლურად12სექტემბერს,30წლისთავზედაინ-
იშნა.ესიყოთურქეთშიერთ-ერთიყველაზესისხლიანი
სამხედროგადატრიალებისწლისთავი.შევიდაშესწო-
რებებიძირითადკანონში,კერძოდ,არმიასჩამოერთვა
იურიდიულიავტონომიადაშეზღუდესსამხედროელ-
იტის ინსტიტუციური შესაძლებლობები პოლიტიკურ
პროცესებზეგავლენისმოხდენისგზით.

ბიუროკრატიული ნომენკლატურის განახლება,
რომელიცპოპულისტურადგანხორციელდაიარლიყე-
ბითადახალხისგანგანცალკევებისბრალდებით,სრუ-
ლად შეეხო საგარეო საქმეთა სამინისტროსაც, რო-
მელსაც 2009 წელს ა.დავუთოღლუ ხელმძღვანელობ-
და. 2014 წლისზაფხულში ა. დავითოღლუმ შეწყვიტა
საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობა
დაპრემიერმინისტრისთანამდებობადაიკავა,ხოლო
2016წელსგადადგადამალევედატოვაპარტიისრიგე-
ბი.მისიიდეებირეალურადდარჩათურქეთისსაგარეო
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პოლიტიკისსაფუძვლად,რომელიც2020-იანიწლების
დასაწყისშიხასიათდებოდა,ერთისმხრივ,მემარჯვენე
პოპულისტური და ისლამისტური რიტორიკის კომბი-
ნაციითდა,მეორემხრივ,რეგიონზეფოკუსირებით.

არცერთი,არცპოპულიზმიდაარცისლამიზმიარ
ქმნიდნენმყარიდეოლოგიურდაპოლიტიკურსაფუძ-
ველს, ამიტომ,საგარეოპოლიტიკურიკურსისრყევე-
ბის ამპლიტუდა შეიძლება იყოს საკმაოდ დიდი, რაც
კარგადჩანსანკარისპოლიტიკისრყევებისირიისმი-
მართულებით.2014წელსთურქეთისპრეზიდენტადრ.
ერდოღანისარჩევით,მნიშვნელოვანიგახდაგადაწყვე-
ტილებების შემუშავება და სწორი ფორმულირება.
პრეზიდენტისმიერსაგარეოპოლიტიკის მონოპოლი-
ზაციამ განაპირობა ის, რომ დიპლომატიურ დონეზე
კონსენსუსის ძიებისა და კომპრომისების მოპოვების
სტრატეგიაშეიცვალაგანსხვავებულიმიდგომით.

თურქეთის ეროვნული უშიშროების საბჭოს მიერ
კოორდინირებული ადრე დადგენილი პროცედურის
გვერდისავლით,რ.ერდოღანმაამჯობინაპირადადეწ-
არმოებინადიალოგი სხვა სახელმწიფოების მეთაურ-
ებთანთითქმის ყველა საკითხზე. ამფონზე საგარეო
საქმეთასამინისტროსსაკადროპოლიტიკამმნიშვნე-
ლოვანიცვლილებებიგანიცადა.საკვანძოპოზიციები
დეპარტამენტშიდახელმძღვანელპოზიციებიდიპლო-
მატიურმისიებშიხშირადდაკავებულიარიანადამიან-
ებით, რომლებსაც არ აქვთ გამოცდილება დიპლომა-
ტიურ საქმიანობაში. უფრო მეტიც, შემცირდა თავად
სამინისტროსოპერატიულიშესაძლებლობებიც.2010-
იან წლებში რ.ერდოღანმა ერთდროულად რამდენიმე
დეპარტამენტისშექმნა,რომლებიცდღემდეფუნქცი-
ონირებს, ესენია: სახალხო დიპლომატიის კოორდი-
ნაციის საბჭო, თანამემამულეების ანუ დიასპორის
კომიტეტი, ცალკე თურქები საზღვარგარეთ (Yurtdışı
TürklerveAkrabaTopluluklarBaşkanlığı),ფონდი-ვაქფი
“ProEnlightenment”(MaarifVakfı).ყველაახალისტრუქ-
ტურაპრეზიდენტისპირდაპირდაქვემდებარებაშიშე-
ვიდა. ქვეყნისსაბოლოოსაგარეოპოლიტიკურიკურ-
სი ჩამოაყალიბა პრეზიდენტ ერდოღანის მრჩეველთა
ვიწროწრემ,რომელიცშერჩეულიაარაპროფესიული
კრიტერიუმებით,არამედსახელმწიფოსმეთაურისმი-
მართპირადილოიალობისსაფუძველზე.ამავდროულ-
ად,გაფართოვდასაგარეოპოლიტიკურსაქმიანობაში
ჩართული ადრე შექმნილი სტრუქტურების უფლება-
მოსილებები, როგორიცაა თურქული თანამშრომლო-
ბისა და კოორდინაციის სააგენტო (Başkanlığı - TİKA)
და რელიგიურ საქმეთა დეპარტამენტი (Diyanet İşleri
Başkanlığı - Diyanet). შედეგად, რ. ერდოღანმა მიიღო
პირდაპირი კონტროლის შესაძლებლობა და ნებისმი-
ერი საგარეო პოლიტიკური აქტივობის დეტალური
კონტროლის მექანიზმები. რ. ერდოღანი გარკვეული
საგარეო პოლიტიკური პროცესების ხასიათის გან-
საზღვრისმთავარცენტრადიქცა.2013წლისზაფხულ-
ში ფართომასშტაბიანი მასობრივი საპროტესტო გა-
მოსვლები დაიწყო, რომელიც დაიწყო „გეზის პარკის
დამცველების“ აქციებისსახითსტამბოლისცენტრში

დაშემდეგმოიცვათითქმისმთელიქვეყანა,შესაძლე-
ბელი გახადა მშვიდობიანი სამოქალაქო პროტესტის
წარმოჩენა.ესიყოლეგიტიმურადარჩეულიხელისუფ-
ლებისდამხობისმცდელობა.

2010იანიწლებისშუაში „მტრულისუპერდაზვერ-
ვის“კონცეფცია(üstakıl),ფეთჰულაგიულენისტერო-
რისტულ ორგანიზაციასთან (Fetullahçı Terör Örgütü
–FETÖ)ერთადიქცაშეთქმულებისთეორიებისსაფუძ-
ველიქვეყანაში. ერთისმხრივ, ძველიბიუროკრატიის
გადაადგილებამდასაგარეოპოლიტიკურკურსზეგავ-
ლენისმოხდენისუნარისჩამორთმევამ,მეორემხრივ,
ახლოაღმოსავლეთშიევროკავშირისადა აშშ-ს აქტი-
ვობისშესამჩნევმაშემცირებამგამოიწვიაევროკავში-
რის გაფართოება. სრული წევრობის მიღწევის უშედ-
ეგო მცდელობებმა და ბრიუსელთან ურთიერთობაში
წარმოშობილმა კრიზისმა გამოიწვია მოლარაპარაკე-
ბების გაყინვა. ევროკავშირისრიგი ქვეყნებისფინან-
სურმა პრობლემებმა და ევროპის სავალო კრიზისმა
ობიექტურად შეამცირა ევროკავშირის მიმზიდველო-
ბა. ანკარა სულ უფრო ნაკლები ენთუზიაზმითა და
მზადყოფნით განაგრძობდა კოპენჰაგენის კრიტერი-
უმებისგანხორციელებას.უფრომეტიც,მთავარიდაბ-
რკოლებაევროკავშირისკენმიმავალგზაზეიყო„კვიპ-
როსისპრობლემა“,რაცსათავესიღებს2000-იანიწლე-
ბისბოლოდან.თურქეთისხელისუფლებაარმალავდა
იმედგაცრუებასწარუმატებლობისგამო.გაღიზიანება
გამოიწვიაიმანაც,რომკვიპროსიმიიღესევროკავშირ-
ში 2004 1 მაისს, თურქეთი კი კანდიდატის სტატუს-
შიდარჩა.თურქეთის პოლიტიკურიდა ეკონომიკური
ბლოკადის გათვალისწინებით, თურქეთს სულ უფრო
ნაკლები სტიმული ჰქონდა კომპრომისების მოსაძებ-
ნად ბრიუსელთან მოლაპარაკების პროცესის წინ-
სვლისთვის. ამ თვალსაზრისით თურქეთის საგარეო
პოლიტიკა2010წმკვეთრადეწინააღმდეგებოდა2000-
იანიწლებისპერიოდს,როდესაცპრიორიტეტადმიიჩ-
ნეოდაანკარასადაბრიუსელისინტერესთაგაერთიან-
ებარეგიონულდონეზე.

თურქეთი არ ეძებდა ევროკავშირთანთანამშრომ-
ლობისშესაძლებლობებსარაბულიგაზაფხულისშემ-
დეგ, მხოლოდ საჯაროდ ადანაშაულებდა ბრიუსელს
უმოქმედობაშიდა სამოქალაქოომისგაჩაღებაში. ევ-
როკავშირისკრიტიკადაანტიდასავლურირიტორიკა
2010-იან წლებში დამახასიათებელი გახდა ოპოზიცი-
ურიპარტიებისთვის,რომლებიც, ერდოღანის პარტი-
ისმსგავსად,გმობდნენევროპელილიდერებისორმაგ
სტანდარტებსთურქეთისმიმართ.სირიელილტოლვი-
ლებისსაკითხშიდამიგრაციულიკრიზისისმოგვარე-
ბისსაკითხშიცკითურქეთისმთავრობავერხედავდა
ევროკავშირთანსრულითანამშრომლობისშესაძლებ-
ლობასდა უმეტესწილად იარაღად იყენებდალტოლ-
ვილთაფაქტორს.

2010-იანი წლები თურქეთი არ ცდილობდა ევრო-
კავშირთანინტერესთადაახლოებისწერტილებისმო-
ძიებას,მასერთგვარიშუამავლისროლისშესრულება
უნდოდა„არაბულიგაზაფხულის“საწყისეტაპზედან-
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გრეულრეჟიმებსადაოპოზიციას შორის. ანკარამ ამ
სფეროში წარმატებას ვერ მიაღწია შეზღუდული შე-
საძლებლობებისადათურქეთის აქტივობაზეუარყო-
ფითირეაქციებისგამო.„თურქულიმოდელის“ხიბლი
და „რბილი ძალის“ იარაღები ახალ პირობებში აღარ
მუშაობდნენ,ამიტომ,თურქეთმადაიწყოახალიმოკავ-
შირეების ძებნა რეგიონში, ეს იყო ყატარი, ეგვიპტის
მუსლიმთასაძმოდასირიისოპოზიცია.რ. ერდოღან-
მათავისამერიკელდაევროპელკრიტიკოსებსანტი-
დასავლურირიტორიკისგაძლიერებითდარუსეთთან
ეკონომიკური, შემდეგ კი სამხედრო-პოლიტიკური
პარტნიორობისდამყარებითუპასუხა.რუსეთთანურ-
თიერთობის გაძლიერებით, ისეთ სფეროებში, როგო-
რიცაა თავდაცვა და S-400 სისტემების მიწოდებაზე
შეთანხმებების გაფორმებით, თურქეთმა დასავლეთს
აჩვენათავისიძალთაალტერნატიულიბალანსისდამ-
ყარების შესაძლებლობები იმ სიტუაციაში, როდესაც
არც ვაშინგტონი და არც ბრიუსელი არ იყვნენ მზად
სათანადოდ ეპასუხათ მისი ინტერესებისთვის. ამავე
დროს,ანტიდასავლურმარიტორიკამ,რომელიც2010
წ გახდა ერდოღანის პარტიის პოლიტიკური იდენტო-
ბისგანუყოფელინაწილი, ანკარასარმისცასაშუალ-
ებამოსკოვთანკრიზისისდროსსწრაფადგადასული-
ყო დასავლეთთან თანამშრომლობაზე და გააცნობი-
ერებინათავისიპოტენციალი.

ზოგადად,2010წანკარასსაგარეოპოლიტიკანაკ-
ლებადდამოკიდებულიგახდა„აშშ-ისადაევროკავში-
რის ფაქტორზე“, რამაც თურქეთს საშუალება მისცა
გაეტარებინაუფროავტონომიურისაგარეოპოლიტი-
კა,რომელიცწარმატებულიკონსოლიდაციისშემდეგ,
უფრომეტად ასახავდა პარტიის ისლამისტურპოლი-
ტიკურ იდენტობას. ამ პერიოდიდან, ევროკავშირში
გაწევრიანებისსურვილიაღარარისთურქეთისმამოძ-
რავებელი ძალა და დასავლეთთან მოკავშირე ურთი-
ერთობებიშეიცვალაახალისიტუაციურიალიანსებით
ყატართანდამუსლიმურსამყაროსთან.

მასშემდეგრაცთურქეთისპოლიტიკურმაელიტამ
რ.ერდოღანისსახითპრეტენზიაგანაცხადარეგიონში
ჰეგემონობაზე და გამოხატა მზადყოფნა, რომ მსოფ-
ლიოსპოლიტიკურარენაზეწარმოდგენილიიყოსარა
როგორცდასავლეთისინტერესებისგამტარებელისა-
ხელმწიფო, არამედროგორცდამოუკიდებელი აქტო-
რი, მისი ურთიერთობა აშშ-სთან საგრძნობლად დამ-
ძიმდა.თურქეთისესსწრაფვაგამოვლინდაჯერკიდევ
2003 წელს, როდესაც მან უარი განაცხადა ნატოელ
მოკავშირებსერთადმონაწილეობამიეღოერაყისომ-
შისადამჰუსეინისწინააღმდეგ.ამგადაწყვეტილების
ოფიციალურ მიზეზად კი დასახელდა რელიგიური
ფაქტორი-მუსლიმურისახელმწიფოვერარებრძვის
მუსლიმურ ქვეყანას! თუმცა ამ ქმედების ერთ-ერთი
რეალური მოტივი იყო თურქეთის სურვილი გაეტარ-
ებინა დაბალანსებული პოლიტიკა და იმის წარმოჩე-
ნარომისარარისუბრალომარიონეტიდასავლეთის
ხელში.ხელისუფლებაშიერდოღანისმოსვლისშემდეგ
ესფაქტიიყოპირველიდასავლეთსადააშშ-სურთიერ-

თობებშიგაჩენილიპირველი„შავილაქა“.
მმართველიპარტიისმიერხელისუფლებისკონსო-

ლიდაციისხარისხისზრდასთანერთადპირდაპირპრო-
პორციულად იზრდებოდა ერდოღანის და მისი გარე-
მოცვის ავტორიტარული მიდრეკილებების გამოვლე-
ნისფაქტები,დასავლეთისმიმართასევეამპროცესის
პარალელურადმკაცრდებოდარიტორიკა,რამაცგან-
საკუთრებითმწვავესახემიიღო2016წლის15ივლი-
სისმოვლენებისშემდეგ.

ერდოღანის უკიდურესად გაზრდილ ამბიციებსა
და არაპროგნოზირებადობაზე მეტყველებს მის მიერ
გაკეთებული განცხადება, სადაც არ ერიდება თურ-
ქეთის ჰეგემონისტური მისწრაფებების აფიშირებას.
კერძოდ, მან განაცხადა, რომ ემხრობოდა პირველი
მსოფლიოომისშემდეგთურქეთისმიერხელმოწერი-
ლიხელშეკრულებებისგადახედვასრომლებშიცდად-
გენილიათურქეთისდღევანდელისაზღვრები. ერდო-
ღანმა პრეტენზია განაცხადა მოსულის, ქირკუკისდა
ჩრდილოეთ ერაყის ზოგიერთ იმ ტერიტორიაზე, რო-
მელიც დღეს ერაყის ქურთისტანის შემადგენლობა-
შია, ასევე საბერძნეთის კუთვნილდოდეკანესის კუნ-
ძულებსა და თურქულ-სირიული სასაზღვრო ზოლის
კონკრეტულმონაკვეთზე.ერდოღანისესგანცხადება
ადასტურებს თურქეთის არა მხოლოდ დაუმოკებელ
დათანამედროვესაერთაშორისოსისტემისპირობებ-
შიარაადეკვატურსწრაფვასერთპიროვნულირეგიონ-
ულიჰეგემონობისკენ,არამედსაერთაშორისოსამარ-
თლისპრინციპებისუგულვებელყოფითნეო-ოტომან-
ურიიდეოლოგიისპრაქტიკაშიგანხორციელებისთვის
მზადყოფნას,რაცმისთვისხელსაყრელდროს,მისივე
არაპროგნოზირებადობიდან გამომდინარე, შესაძლოა
განცხადებიდან ქმედებად იქცეს. ერდოღანის მსგავ-
სირიტორიკა,ბუნებრივადიწვევსაშშ-სშეშფოთებას,
ემუქრებამისინტერესებსრეგიონშიდაპერსპექტივა-
შითავადრეგიონს--კიდევუფროფართომასშტაბიანი
დესტაბილიზაციით.

გარდაამისაორქვეყანასშორისურთიერთობების
დაძაბვისზემოხსენებულიფუნდამენტური მიზეზისა,
კერძოდ, თურქეთის პოლიტიკური ელიტის სწრაფვი-
სა თურქეთის რეგიონული ჰეგემონობისკენ და ამით
აშშ-ს ინტერესების დამუქრებისა, არსებობს ასევე
მათი ურთიერთობების გაუარესების რამდენიმე და-
მატებითიფაქტორიც,კერძოდ:სირიისომშიმათიინ-
ტერესების დაპირისპირება: აღნიშნულ კონფლიქტში
აშშ-ს მთავარი ინტერესი მდგომარეობს ისლამური
სახელმწიფოს საბოლოო დამარცხებაში, რისთვის ის
მხარსუჭერს ქურთულშეიარაღებულფორმირებებს,
რომლებიც ეფექტურად იბრძოდნენ ტერორისტების
წინააღმდეგ. მიუხედავად იმისა, რომთურქეთისთვის
ისლამური სახელმწიფო ასევე უდიდეს საფრთხეს
წარმოადგენს, მისთვის მთავარი პრიორიტეტი მაინც
ქურთსეპარატისტებთანბრძოლადამისსაზღვართან
ქურთულიდამოუკიდებელისახელმწიფოსანავტონო-
მიის ჩამოყალიბების ნებისმიერ ფასად არ-დაშვებაა
იყო. იგიებრძვისაშშ-სმიერმხარდაჭერილქურთულ
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დაჯგუფებებს ქურთულ სამხედრო შენაერთებთან
ბრძოლის პარალელურად იგი ფინანსურად და ლო-
ჯისტიკურად ეხმარება ჯიჰადისტურ დაჯგუფებებს.
ესფაქტორი,თავისთავად,კიდევუფროძაბავდაორი
ქვეყნისურთიერთობებს.სირიისკრიზისშიორიქვეყ-
ნის ინტერესების დაპირისპირების ერთ-ერთი სიმ-
პტომიიყო2018წლისდასაწყისშიჩრდილოეთსირიის
ქალაქ აფრინში თურქეთის მიერ „ისლამური სახელ-
მწიფოს“ წინააღმდეგ ჩატარებული სრულმასშტაბი-
ანისამხედროოპერაცია:თურქეთისმიეროპერაციის
დაწყებისრეალურმიზეზადმიიჩნევააშშ-სმხარდაჭე-
რას.თურქეთის მოსაზღვრერეგიონებში 30 000-იანი
ქურთულიშენაერთისშექმნისდაანონსება,რომელიც
გააკონტროლებდა სირიისა და თურქეთის საზღვარს
და მიმდებარერაიონებს. ამ შენაერთის შექმნის მთა-
ვარი დანიშნულება იყო თურქეთის მიმართულებით
ISIS-სთუსხვადაჯგუფებისტერორისტებისთვის,სი-
რიიდან გასასვლელის ჩაკეტვა. პრეზიდენტმა ერდო-
ღანმა ოპერაციის დაწყებამდე აღნიშნულ შენაერთს
აშშ-ს მიერ მხარდაჭერილი „ტერორისტების არმია“
უწოდადა სრულდაკომპლექტებამდე მისი განადგუ-
რებისპირობადადო.ოფიციალურიანკარისპოზიცი-
ით,ამშენაერთისთურქეთისსაზღვართანგანლაგება
გამოიწვევდათურქეთისტერიტორიაზემოქმედქურთ
სეპარატისტთა მოძრაობის გაძლიერებას და შესაბა-
მისად, საფრთხეს შეუქმნიდა თურქეთის უსაფრთხო-
ებას. ოპერაციის მსვლელობისას თურქეთის ავიაცი-
ამ სხვა ობიექტებთან ერთად დაბომბა აეროდრომი,
რომლითაცაშშქურთებსიარაღითამარაგებდა.სიტუ-
აციაკიდევუფროგაამწვავაპრეზიდენტერდოღანის
განცხადებამიმასთანდაკავშირებით,რომთურქეთის
არმიამხოლოდაფრინისაღებასარდაჯერდებოდადა
ტერორისტების დევნას იმ ტერიტორიებამდეც გააგ-
რძელებდა,სადაცუშუალოდაშშ-სშეიარაღებულიძა-
ლები იყვნენ დისლოცირებულნი. ამგვარად, აფრინის
ოპერაციამ კიდევ უფროდაძაბა ორი ქვეყნის ურთი-
ერთობები. აღსანიშნავია, რომ ერდოღანმა ეს ოპერ-
აციაშიდაპოლიტიკურიპრობლემებისგადასაფარად
დაახალიანტი-ამერიკულიპროპაგანდისკიდევერთი
ტალღისაგორებისთვისგამოიყენა.

ორი ქვეყნის ურთიერთობებში მნიშვნელოვანი
მოვლენა იყო 2013 წელს მომხდარი სკანდალი თურ-
ქეთისირანთანოქროთიუკანონოვაჭრობისშესახებ.
გაირკვა,რომთურქულიბანკებიდაერდოღანისუახ-
ლოესიგარემოცვაირანთანუკანონობიზნესსაქმიან-
ობასაწარმოებდააშშ-სმიერირანისათვისდაწესებუ-
ლისანქციებისრეჟიმისგვერდისავლით.ამმორიგმა
პოლიტიკურმა სკანდალმა ასევე შეუწყო ხელი ქვეყ-
ნებს შორისურთიერთობისგაუარესებას. სწორედეს
შემთხვევა გახდა მანამდე კულუარულად მიმდინარე
მათიდაპირისპირებისგასაჯაროებისმიზეზი.

ასევედიდიზიანიმიაყენაორიქვეყნისურთიერთო-

1  არსებობს ინფორმაცია იმის შესახებ რომ რუსეთის სპეცსამსახურებმა 8 სათით ადრე შეატყობინეს ერდოღანს გადატ-
რიალების და მისი სასახლის დაბომბვის შესახებ. გადაუმოწმებელი ინფორმაციით ერდოღანი რუსეთის მიერ ოკუპირებულ 
ყირიმში დამალეს რუსეთის სპეცსამსახურებმა.

ბებს 2016 წლის ივლისში სამხედროგადატრიალების
მცდელობამ. ზოგიერთი მოსაზრებით იგი აშშ-ს მიერ
იყო ინსპირირებული მათთვის არასასურველილიდე-
რის-ერდოღანისდამხობის მიზნით. ერდოღანის მიერ
ანტი-ამერიკულირიტორიკისახალიძალითდაწყების
საბაბიგახდაასევეაშშ-შიემიგრირებულიმისიყოფი-
ლითანამებრძოლისდამისინომერპირველიპოლიტი-
კური მეტოქის--ფ.გიულენის ექსტრადირებაზე აშშ-ს
უარი.

თურქეთსდააშშ-სშორისურთიერთობებისდაძაბ-
ვისუმნიშვნელოვანესიფაქტორიაასევეგადატრიალ-
ებისმცდელობისშემდეგრუსეთ-თურქეთისურთიერ-
თობები საგრძნობლად გაუმჯობესება. სავარაუდოდ,
ამას ხელი შეუწყო ერდოღანისთვის გადატრიალების
მცდელობისაღკვეთაშირუსულიდაზვერვისმიერმი-
წოდებულმადროულმაინფორმაციამ1.შემდგომიორი
წლის განმავლობაში მოხდა მათი კიდევ უფროდაახ-
ლოება:თურქეთმადადორუსეთთანგარიგებარუსუ-
ლიS-400ტიპისსარაკეტოსისტემისშესყიდვისთაობ-
აზე, რასაც მოჰყვა ნატოს სარდლობის მხრიდან გან-
ცხადება,რომგარიგებისსისრულეშიმოყვანისთანავე
თურქეთსშეეზღუდებაალიანსისწევრიქვეყნებისსა-
ჰაეროთავდაცვითსისტემებთანწვდომადაშესაძლოა
აშშმაღარმიყიდოსთურქეთსშეთანხმებულიF-35ტი-
პისრეაქტიულითვითმფრინავები.

გარდაამისა,მოსკოვიაპირებსთურქეთში20მლრდ
ღირებულების პროექტის განხორციელებას--ატომ-
ური ენერგიის პირველი სადგურის აშენებას, რაც სა-
ვარაუდოდმოწმობსიმას,რომრუსეთსდათურქეთს
საკმაოდ გრძელვადიანი პარტნიორობის გეგმები აქ-
ვთ. ამასთან, ბოლო პერიოდში ასტანაში გამართულ
სირიის სამშვიდობო სამიტზე გამოიკვეთა რუსეთის,
თურქეთის და ირანის დაახლოების პერსპექტივები,
რაც განსაკუთებით შემაშფოთებელია აშშ-თვის იმის
გათვალისწინებით, რომთუ მან ვერ მოახერხა ამ სა-
ხელმწიფოების პარტნიორობისთავიდან აცილება, ეს
გახდება რეგიონში მისი ინტერესებისთვის უდიდესი
გამოწვევა. დღეისათვის აშშ-თურქეთის ურთიერთო-
ბებისმთავარი„ძაბვისხაზი“სწორედთურქეთისირან-
თანდაგანსაკუთრებითრუსეთთანშესაძლოპარტნი-
ორობაზეგადის.ბოლოპერიოდშიაქტუალურიგახდა
ინჯირლიკის ბაზის შესაძლო დახურვის საკითხიც,
რაზეცორი ქვეყნისურთიერთობებში ყოველი მორი-
გიკრიზისისასმიანიშნებსანპირდაპირიმუქრებაან-
კარა. აღსანიშნავია, რომთურქეთის არაადეკვატური
ქცევის გამო ინჯირლიკის ბაზა უკვედატოვა გერმა-
ნულმა არმიის ნაწილებმა და გადავიდა იორდანიაში
არსებულნატოსსხვასამხედრობაზაზე.რაცშეეხება
აშშ-ს, თავდაცვის დეპარტამენტში ჯერ კიდევ 2017
წლისბიუჯეტშიიყოგათვალისწინებულიინჯირლიკის
ბაზისიორდანიაშიშესაძლოგადატანისთვისფინანსუ-
რიხარჯები.სავარაუდოა,რომარასაჯაროდონეზეას-
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ევეგათვლილიიქნებაამქმედებისსტრატეგიულიდა
პოლიტიკური ღირებულება, თუმცა ფაქტია, რომ ბა-
ზისდახურვაზეანკარისმუდმივისპეკულაციებისმი-
უხედავად,აშშჯერჯერობითარჩქარობსამუდიდესი
სტრატეგიულიმნიშვნელობისმქონებაზიდანსაკუთა-
რისაჯარისონაწილებისგაყვანას.

მაშასადამე,თურქეთისსაგარეოპოლიტიკაშისაგ-
რძნობლად დიდი ცვლილებები დაიწყო პრეზიდენტ
ერდოღანის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდგომ,
კერძოდ,2016წელსსამხედრორეფორმებისგატარე-
ბისშემდეგ.ცვილილებებისშედეგადუფრომეტიყუ-
რადღებადაეთმოეროვნულუსაფრთხოებას,პოლიტი-
კაშიც დამკვიდრდა მტკიცე სტილი და უპირატესობა
მიენიჭა გაცვლით ურთიერთობებზე დაფუძნებულ
კავშირებს.

თურქეთის საგარეო პოლიტიკის დასახასიათებ-
ლად ხშირად გამოიყენება სხვადასხვა ეპითეტები.
მათგან ყველაზე ფართოდ გავრცელებულია „პროაქ-
ტიურობის“ ცნება. თუმცა, ასეთი მიდგომების ახსნა-
განმარტების პოტენციალი შეზღუდული აღმოჩნდა.
ჯერ ერთი, ლიბერალური მოლოდინები არ გამარ-
თლდა: თურქეთმა ვერ ააშენა რეგიონალური ურთი-
ერთდაჯერებულობისა და ინტერესთა შეერთების
პრინციპებზე დაფუძნებული სახელმწიფო, რადგან
შეუძლებელიიყოწინსვლაისეთიმწვავესაგარეოპო-
ლიტიკური კონფლიქტების პირობებში. მეორეც, უკ-
ვე2010-იან წლებშიგამოიკვეთათურქეთისსაგარეო
პოლიტიკის ინტერპრეტაციის კონსტრუქტივისტული
მიდგომები, რომლებიც ხაზს უსვამენ ისლამისტურ
პოლიტიკურ იდენტობას, რაც, ასევე ვერ იქცა უნივ-
ერსალურ ანალიტიკურ ინსტრუმენტად. ახლო აღმო-
სავლეთშითურქეთისაქტიურიმონაწილეობისზრდის
ახსნა სცადეს „ნეოოსმანიზმისა“და „პანისლამიზმის“
გამოვლინებით.ესპროცესიდაიწყოჯერკიდევრ.ერ-
დოღანის პარტიის ხელისუფლებაში მოსვლამდე. ხო-
ლოშემდგომ,ერდოღანმაგააგრძელა.ამრიგად,არსე-
ბული სამეცნიეროლიტერატურა დიდწილად იძლევა
გასაღებს თურქეთის საგარეო პოლიტიკის დინამი-
კის,მისიშაბლონებისადაძირითადიგანმსაზღვრელი
ფაქტორების გასაგებად. გასათვალისწინებელია არა
მარტო საშინაო პოლიტიკური ფაქტორები, არამედ
ცვლილებები გარე კონიუნქტურაშიც, ხშირად მხედ-
ველობიდანრჩებათშემდეგიმნიშვნელოვანიპუნქტი:
თურქეთი,როგორც„ძალა“ხშირადშებოჭილიიყოთა-
ვისქმედებებში.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, როგორც ჩანს,
თურქეთის საგარეო პოლიტიკის ტრანსფორმაცია
ცივი ომის დასრულებიდან სამი ათწლეულის განმავ-
ლობაში მოითხოვს კოორდინატების ალტერნატიულ
სისტემას, რომელიც არ გახდება ერთფაქტორიანი
მიდგომისმსხვერპლი,მაგრამმხედველობაშიმიიღება

კომპლექსურად. გარეგანი შეუსაბამობა და შიდა პო-
ლიტიკურიდინამიკა,ასევეთურქეთისსაერთაშორისო
პოლიტიკურიპოტენციალიაუცილებლადუნდაოყოს
ანალიზის პროცესში გათვალისწინებული. საკითხის
გააზრებისათვის მნიშნველოვანია სამი განზომილე-
ბის გათვალისწინება: საშინაო პოლიტიკის დინამიკა,
საერთაშორისოკონტექსტიდაიდეოლოგიურიდაინ-
სტიტუციურიმხარდაჭერისტრანსფორმაცია.
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SUMMARY
The presented work discusses the national strategies of 

“soft power” in the foreign policy of the Republic of Korea, 
analyzes the main approaches, resources, tools, goals and 
results of the use of “soft power” by this state at the current 
stage. In South Korea, the concept of “soft power” is of par-
ticular academic interest because Seoul has incorporated it 
into its foreign policy strategy and, in addition, has invested 
considerable resources in promoting it on the world stage. 
The promotion of national languages and the spread of cul-
ture and traditions abroad already act as an effective tool for 

the implementation of “soft power”, with the help of which 
governments build a positive image of the country.

  In modern interstate relations, the category “power” 
has many variable meanings. For thousands of years, power 
has traditionally been identified with military power, which 
remains the main indicator of a state’s prestige in the inter-
national arena. However, since the mid-1980s, the tradition-
al (military) understanding of power in international rela-
tions theory has been changing, and a new concept of “soft 
power” has been introduced into the political and academic 
literature. This paper aims to cover these issues.

Key words: the concept of “soft power”, “cultural and 
ideological hegemony”, rapid modernization, cultural in-
dustry.
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21-ესაუკუნისდასაწყისიდან„რბილიძალის“ცნება

ფართოდგავრცელდასაერთაშორისოსამეცნიეროდა
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გლობალიზაციისადაყოვლისმომცველიკონკურენ-
ციისზრდისეპოქაში„რბილიძალა“პოლიტიკოსებისადა
თეორეტიკოსებისმიერგანიხილება,როგორცსტატუსის
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თდამოკიდებულებისზრდასთანდანაციონალურსა-
ხელმწიფოებშიგარდაქმნებთან,უპირველესყოვლისა,
აისახებააქცენტისცვლაში:ხდებაგადასვლატრადიცი-
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სულუფროშესამჩნევიხდება. „რბილიძალა“გულის-
ხმობსმოკავშირეთანებაყოფლობითიმონაწილეობის
საფუძველზესასურველისმიღწევისუნარს;იგიშექმნი-
ლიაპოტენციურიმტრისმხარეზემოსაზიდადანმშვი-
დობიანიგზითმისგასანეიტრალებლად.„რბილიძალა“
ეფუძნებაისეთსოციალურ-კულტურულდომინანტებს,
როგორიცააკულტურა,ღირებულებები,იდეები,სიმბო-
ლოები,მითები.

წარმოდგენილნაშრომშიგანვიხილავთ„რბილიძა-
ლის“ეროვნულსტრატეგიებსკორეისრესპუბლიკის
საგარეოპოლიტიკაში,ვაანალიზებთამსახელმწიფოს
მიერ„რბილიძალის“გამოყენებისძირითადმიდგომებს,
რესურსებს, ინსტრუმენტებს,მიზნებსადაშედეგებს
დღევანდელეტაპზე.სამხრეთკორეაში„რბილიძალის“
კონცეფციაგანსაკუთრებულაკადემიურინტერესს
იწვევს,რადგანსეულმაიგისაგარეოპოლიტიკისსტრა-
ტეგიაშიშეიტანადაგარდაამისა,დიდირესურსიჩადო
მსოფლიოასპარეზზემისდაწინაურებაში.ეროვნული
ენებისპოპულარიზაციადაკულტურისადატრადი-

1  ჯოზეფ ს. ნაი არის წამყვანი ექსპერტი საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში, რომელიც ანვითარებს რიგ სფერო-
ებს ნეოლიბერალიზმის ფარგლებში, მათ შორის კომპლექსურ ურთიერთდამოკიდებულების თეორიას. ტერმინი რბილი ძალა 
პირველად გამოიყენა და შემდგომში განავითარა ეს კონცეფცია თავის წიგნში Soft Power: The Means to Success in World 
Politics (2004).

ციებისგავრცელებასაზღვარგარეთუკვემოქმედებს
როგორცეფექტურიიარაღი „რბილიძალის“განხორ-
ციელებისთვის,რომლისდახმარებითაცმთავრობები
აყალიბებენქვეყნისპოზიტიურიმიჯს.
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ბებშიკატეგორიას-„ძალა“,აქვსცვლადიმნიშვნელობა.
ათასობითწლისგანმავლობაში,ძალატრადიციულად
იდენტიფიცირებულიიყოსამხედროძალასთან,რომე-
ლიცმრავალიგამოჩენილიპოლიტიკურიმკვლევარის-
თვის(გ.მორგენთაუ,კ.ვალცი,რ.არონი)იყოდარჩება
სახელმწიფოსპრესტიჟისმთავარინდიკატორადსაერ-
თაშორისოასპარეზზე.თუმცა,1980-იანიწლებისშუა
პერიოდიდანსაერთაშორისოურთიერთობებისთეორი-
აშიძალისტრადიციული(სამხედრო)გაგებაიცვლება
მისიახალი(არასამხედრო)გადახედვით.

ტერმინი„რბილიძალა“პირველადამერიკელმაპო-
ლიტოლოგმაჯოზეფნაიმშემოიტანა.1 „რბილიძალა“
არისპოლიტიკურიძალაუფლებისფორმა,სასურველი
შედეგებისმიღწევისუნარინებაყოფლობითმონაწილე-
ობის,სიმპათიისადამიმზიდველობისსაფუძველზე,გან-
სხვავებით„მყარიძალისგან“,რომელიცგულისხმობს
იძულებასნებისსაწინააღმდეგოდ.ნაისაზრით,ენადა
კულტურაარის„რბილიძალა“,რომელიცმნიშვნელო-
ვანროლსასრულებსსაერთაშორისოურთიერთობებ-
ში,პირდაპირთუირიბადგავლენასახდენსმსოფლიო
პოლიტიკასადაბიზნესკავშირებზე.

„რბილიძალა“არისმიზნებისმიღწევისუნარისაერ-
თაშორისოასპარეზზესხვააქტორებისდარწმუნებითა
დასიმპათიებისმოზიდვით. ესარისსაგარეოპოლი-
ტიკურისაქმიანობისგანსაკუთრებულიტიპი,რომე-
ლიცდაკავშირებულიაერთისახელმწიფოსგავლენის
გავრცელებასთანმედიის, პოპულარულიდამაღალი
კულტურის,საგანმანათლებლომომსახურებისმიწოდე-
ბის,ხელსაყრელიეკონომიკურიგარემოს,მიმზიდველი
ჰუმანიტარულიდაპოლიტიკურიიდეალებისგავრცე-
ლებასთან.საკუთარიორიგინალურიღირებულებითი
სისტემა,რომლისშემოტანასურთსხვასუბიექტებს
საერთაშორისოურთიერთობები.„რბილიძალა“ხდება
გავლენისერთ-ერთიყველაზემნიშვნელოვანირესურ-
სითანამედროვეგლობალურსამყაროში.დღესესარის
ნებისმიერიძალაუფლებისუცვლელიატრიბუტი,რო-
მელიცაცხადებსგარკვეულსტატუსსმსოფლიოთუ
რეგიონულპოლიტიკაში.

„რბილიძალის“კონცეფციისერთ-ერთიწინამორბედი
იყო„კულტურულიდაიდეოლოგიურიჰეგემონიის“კონ-
ცეფცია,რომელიცშეიმუშავაიტალიელმაფილოსოფოს-
მაანტონიოგრამშიმ1930-1940წლებში.ა.გრამშიმივიდა
დასკვნამდე,რომსისტემისსიცოცხლისუნარიანობა
ეფუძნებაარამხოლოდმატერიალურ,არამედიდეოლ-
ოგიურ(კულტურულდაინტელექტუალურ)ფაქტორებს.
გარკვეულიკლასისდომინირებაეფუძნებაროგორციძ-
ულებას(დომინირებას),ასევეიდეოლოგიურხელმძღვა-
ნელობას,რომელსაცმან„ჰეგემონია“უწოდა.ჰეგემონია
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ხორციელდებასამოქალაქოსაზოგადოებისინსტიტუ-
ტების(პარტიები,პროფკავშირები,საგანმანათლებლო
დაკულტურულიდაწესებულებები,ეკლესია,მედიადა
სხვ.)მეშვეობით.ჰეგემონიისმხარდაჭერისფუნქცია,
გრამშისაზრით,ენიჭება„ორგანულინტელექტუალებს“
(იდეოლოგებს,პრაქტიკოსებს,რომლებიცაყალიბებენ
საზოგადოებაშიინტელექტუალურკლიმატს).

რბილიძალამოიცავს:ეკონომიკურიზრდისმიმზიდ-
ველობასდაქვეყნისმოსახლეობისკეთილდღეობას,
სოციალურისისტემის სასურველგამოსახულებებს
დასახელმწიფოგანვითარების მოდელებს, ერისშე-
მოქმედებითძალას,ქვეყნისხალხისგაძლიერებასდა
მიმზიდველსაგარეოპოლიტიკურსტრატეგიას.„რბილი
ძალის“ეფექტურიგამოყენებაგანიხილებაროგორც
ქვეყნისსაერთაშორისოკონკურენტუნარიანობისგაზ-
რდისსაფუძვლი.

რბილიძალისშემდეგიტიპებიშეიძლებაგამოიყოს.
E1)EconomicSoftPower (ეკონომიკურირბილიძალა)
- ეკონომიკურიმიმზიდველობისინდიკატორები,მათ
შორისინვესტიციები.2)HumanCapitalSoftPowerარის
ჰუმანიტარულიკაპიტალი,რომელიცდაფუძნებულია
ზოგადიდასაუნივერსიტეტოგანათლების,სამეცნიერო
დატექნოლოგიურისაქმიანობისსისტემისმიმზიდველო-
ბაზე.3)СulturalSoftPower-კულტურულიგავლენისიარ-
აღები,კერძოდ,ქვეყნისკულტურულიმემკვიდრეობის
მნიშვნელობისადასიდიადისსაერთაშორისოაღიარება,
ეროვნულიკულტურისპოპულარიზაციისპოლიტიკა,
კულტურათაშორისიკომუნიკაციებისგაფართოება,
ქვეყნისტურისტულიმიმზიდველობა,ეროვნულიენისა
დაეროვნულისამზარეულოსგავრცელება..4)Political
SoftPowerარისპოლიტიკურიდემოკრატიისინსტიტუ-
ტებისგანვითარებისადაადამიანისუფლებებისდაცვის
დონისინდიკატორებისსისტემა.5))DiplomaticSoftPower
-ქვეყნისდიპლომატიურირეპუტაცია,მოლაპარაკებების
პროცესშიდიპლომატიურიძალისხმევისეფექტურობის
ინდიკატორები,სიმშვიდისხარისხი,აგრესიისთავიდან
აცილებისადასაფრთხეებისგანეიტრალებისუნარი,
გლობალურიდღისწესრიგისდასახვისუნარი.

სამხრეთკორეაარისერთ-ერთიქვეყანა,რომელიც
ახლამიზანმიმართულადანვითარებსრბილიძალის
აქტუალურსტრატეგიებს.დღეისათვისსამხრეთკორეა
შემდეგიმნიშვნელოვანირბილიძალისრესურსებსიყენ-
ებს:1)სწრაფიმოდერნიზაციისადადემოკრატიზაცი-
ისწარმატებულიგამოცდილება,2)ეგრეთწოდებული
„კორეულიტალღების“ («KoreanWaves)გავრცელება,
პირველრიგში, აღმოსავლეთაზიისქვეყნებში, ისევე
როგორცმთელმსოფლიოში. ექსპერტებისდონეზე,
ზოგადადმიღებულია,რომსამხრეთკორეამაღმოაჩინა 
“რბილიძალის”შესაძლებლობებიმისთანამედროვე
ფორმაშიარცისედიდიხნისწინ,დაახლოებით1990-
იანიწლებისდასაწყისში.თუმცა,მისიგამოცდილებაამ
სფეროშიძალიანსასარგებლოდამიმზიდველია. 

კორეულირბილიძალისფენომენისპონტანურად
გაჩნდა,სინგაპურშიკორეულისერიალებისდაპოპ-მუ-
სიკისმოულოდნელიპოპულარობისწყალობით. ისინი 
არამხოლოდსაინფორმაციოტექნოლოგიებსანიჭებენ
მნიშვნელობასარამედკულტურულ ტექნოლოგიებსაც.

როგორცერთ-ერთისამხრეთკორეელიმეცნიერიაღ-
ნიშნავს,„როცაჩვენვიყავით განვითარებადქვეყანაში,
ჩვენვცხოვრობდითინდუსტრიულიწარმოებით. ახლა
ჩვენუნდაწავიდეთწინდავიცხოვროთკულტურული
ინდუსტრიით.

ჯ. ნაიმ 2010 წლის სტატიაში ასევე აღნიშნა სამ-
ხრეთ კორეის „რბილი ძალის“ მზარდი პოტენციალი
- ქვეყანა,რომლის წარმომადგენელიცგახდაგაეროს
გენერალური მდივანი, სადაც გაიმართა G-20 სამიტი.
თუმცა,მისიდაკვირვებით,მაშინროცაეროვნულიძა-
ლაუფლების ინდექსი „რბილი ძალის“ სფეროში მნიშ-
ვნელოვნად ჩამორჩება ქვეყნის საერთო რეიტინგს
(მსოფლიოშიმე-13ადგილზე). „სამხრეთკორეასაქვს
ეკონომიკური და კულტურული რესურსები მნიშვნე-
ლოვანირბილიძალისშესაქმნელად,რაცმასსაშუალ-
ებას აძლევს შეიმუშაოს საგარეო პოლიტიკა, რომე-
ლიცმასუფროდიდროლსმისცემსგლობალურმმარ-
თველობაში“.(გულისხმობსკორეისკონფლიქტს).

2009წლისიანვარშიშეიქმნაპრეზიდენტისეროვ-
ნულიბრენდინგისკომიტეტიკორეისრესპუბლიკის
ეროვნულისტატუსისადაპრესტიჟისგასაძლიერებ-
ლად. მისიმიზანიაშექმნასკორეისიმიჯი,როგორც
„პასუხისმგებლიანიერის,რომელიცყველასუყვარს“.

ამჟამადკორეისწარმატებულირბილიძალისსტრა-
ტეგიისთვალსაჩინოშედეგებია:სამხრეთკორეისსა-
ქონლითვაჭრობისბაზრებისგაფართოება, სამხრეთ
კორეაშიტურისტული ნაკადების მნიშვნელოვანი
ზრდა,კონსულტაციადასაექსპერტოდახმარებასხვა
ქვეყნებისპოლიტიკოსებისადაბიზნესმენებისთვის
მოდერნიზაციისსაკითხებშიდადემოკრატიზაციაიმ
ქვეყნებში,საითაცკორეულიტალღამიემართება,კო-
რეულიცხოვრებისწესი,კორეულიტიპისმოხმარება
დამომსახურებავრცელდება,კორეულიბრენდებიდა
ცნობილისახეებიპოპულარულიხდება.გარდაამისა,
სამხრეთკორეააპირებსსერიოზულიკონკურენციაგა-
უწიოსშეერთებულშტატებსადაიაპონიასისეთირბილი
ძალისრესურსებისპოპულარიზაციაში,როგორიცაა
ანიმაცია,კომპიუტერულითამაშებიდა,რათქმაუნდა,
ITტექნოლოგიებიმსოფლიობაზრებზე.

სამხრეთკორეაგეოგრაფიულადმოქცეულიარე-
გიონში,სადაცსამიგიგანტი(ჩინეთი,რუსეთიდაიაპ-
ონია)ისტორიულადდაუპირისპირდაერთმანეთს. ამ
სახელმწიფოსუჭირდათავისიინტერესებისდასაცავად
საკმარისისრულფასოვანი„მყარიძალის“შექმნა.XXსა-
უკუნისდასაწყისში.კორეაგახდაიაპონიისკოლონია.
კორეისომისდასრულებიდან(1950–1953წწ.)სამხრეთ
კორეაცდილობდაშეექმნათავისისამხედრო„მყარიძა-
ლა“აგრესიულიჩრდილოეთკორეისშესაჩერებლადდა
მისიეკონომიკური„მძიმეძალა“თავისიეკონომიკური
პოტენციალისგასაზრდელად.მიუხედავადამისა,დღეს
ამსახელმწიფოსაქვსყველაშესაძლებლობაგანავითა-
როსთავისი„რბილიძალა“.

კორეელიმკვლევარები იღებენჯ. ნაისთეორიას
მთლიანობაში,მაგრამხშირადკამათობენმისგანცხა-
დებებთანდაცდილობენშეავსონმისიკონსტრუქციები,
გამორიცხავენმათშიარსებულიწინააღმდეგობების.მა-
გალითად,სეულისეროვნულიუნივერსიტეტისმკვლე-
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ვარმაგეუნლიმშეიმუშავა„რბილიძალის“რესურსების
თეორია.მასსჯერა,რომჯ.ნაიუფრომეტადაქცევსყუ-
რადღებასძალისბუნებას,ვიდრერესურსებს;მისიძალა
„რბილი“ხდებაგამოყენებულირესურსებისმიუხედავ-
ად,რაცკორეელიმეცნიერისაზრით,არასწორია.გეუნ
ლი“რბილ”რესურსებსუწოდებსსიმბოლურრესურსებს
სხვებზეზემოქმედებისთვის(იდეები,თეორიისსურა-
თები, ნოუ-ჰაუ,განათლება,დისკურსები, კულტურა,
ტრადიციები,ეროვნულიდაგლობალურისიმბოლოები).
გარდაამისა,ისმიზნებიდანგამომდინარეგამოყოფს
„რბილიძალის“ტიპებს,ვინაიდანთავისთავად„რბილი
ძალის“არსებობა,მკვლევარისაზრით,უაზროა.„რბილი
ძალის“შესაძლომიზნებსშორისააგარეუსაფრთხოების
გაუმჯობესება,სხვაქვეყნებისმობილიზებადაქვეყნის
შიგნითერთიანობისშენარჩუნება.

სამხრეთკორეაში„რბილიძალის“დისკურსისმახასი-
ათებელიაკომერციულიბრენდებისჩართვა„რბილ“რე-
სურსებში:კორეულიპროდუქციისსაერთაშორისოწარმა-
ტებულმაექსპორტმაგადააქციაკომერციულიბრენდები
სამხრეთკორეისდიპლომატიის„რბილიძალის“ასპექტად
(chaebolsჩაიბოლები).1HyundaiKiaAutomotiveGroup
-ისადაLG-ისგლობალურბრენდებადიქნამიღებული).
გარდაამისა,მკვლევარებიაღნიშნავენ„რბილიძალის“
დახმარებითქვეყნისუსაფრთხოებისუზრუნველყოფის
შესაძლებლობას,კერძოდ,„რბილ“ქსელზედაფუძნებული
უსაფრთხოებისარქიტექტურისმშენებლობას.

ზოგადად, „რბილიძალის“შესწავლასამხრეთკო-
რეაშიტარდებაორისხვა ძირითადიდისკუსიისშე-
საბამისად.პირველიეხებაიმას,უნდააამაღლოსთუ
არასამხრეთკორეამთავისი სტატუსიგლობალურ
საზოგადოებაშიუფროპასუხისმგებელიაქტორიგახ-
დეს.სამხრეთკორეას,როგორცაყვავებულქვეყანას,
შეუძლიაფოკუსირება მოახდინოსგანვითარებადი
ქვეყნებისდახმარებაზე.მეორესმნიშვნელობაისარ-
ის,რომძლიერიძალებით (ჩინეთი,რუსეთი,იაპონია)
გარშემორტყმულისამხრეთკორეაცდილობსდააბ-
ალანსოსმათთანურთიერთობა,რათაუზრუნველყოს
მისიგადარჩენადაკეთილდღეობაჩრდილო-აღმოსავ-
ლეთაზიაშისამხრეთკორეისსტრატეგიულიროლის
გაძლიერებით,მათშორის.სამმხრივურთიერთობებში:
სამხრეთკორეა-ჩინეთი-იაპონია.

სამხრეთკორეასწრაფადგანვითარებადიქვეყანაა,
რომელიცწამყვანროლსთამაშობსმსოფლიოეკონომ-
იკაშიდაგლობალიზაციისსივრცეში.კორეისწარმა-
ტებისერთ-ერთიყველაზემნიშვნელოვანიელემენტი
გლობალურდაშიდასივრცეშიგახდასხვადასხვარბი-
ლიძალისრეიტინგებისმიხედვით,პირველათეულში
დაიკავაადგილი,რაცუდავოდმაღალიმაჩვენებელია.
მაგალითად,2011წელსსამხრეთკორეამე-14ადგილზე
იყო.სამხრეთკორეადღესმაღალიტემპითვითარდება:
ომისშემდგომწლებშიკარდინალურიეკონომიკური
ტრანსფორმაციისმსგავსად,ქვეყანაძალიანსწრაფად
იძენს„რბილიძალის“აქტივებს.

ნიშვნელოვანიააგრეთვეაღინიშნოსტურიზმისმნიშ-
ვნელობაროგორცკორეულირბილიძალისელემენტი.

1 Chaebol არის დიდი სამხრეთ კორეის ფინანსური და ინდუსტრიული ჯგუფი. ეს არის რამდენიმე ფორმალურად დამოუ-
კიდებელი ფირმა, რომელსაც ფლობს გარკვეული ოჯახი ერთი ფინანსური და ადმინისტრაციული კონტროლის ქვეშ.

კორეისრესპუბლიკაშიყოველწლიურადდაახლოებით
10მილიონიტურისტიშედის,რაცშთამბეჭდავადგა-
მოიყურება50მილიონიადამიანისფონზედაყოველ-
წლიურადშეინიშნებატურისტულინაკადისსაკმაოდ
დიდიზრდა(დაახლოებით14%),რაცდაკავშირებულია
პოზიტივისფორმირებასთან.სახელმწიფოსიმიჯი,ბი-
უროკრატიულიდაბრკოლებებისარარსებობადაგან-
ვითარებადიტურისტულიკლასტერი,განვითარებული
რეკრეაციულიინფრასტრუქტურა.

რათქმაუნდა,ტურისტულინაკადისმოცულობაჯერ
კიდევშეუდარებელიაისეთქვეყნებთან,როგორიცაა
აშშ,საფრანგეთი,მაგრამტურისტებისმზარდიმოცუ-
ლობა,პირველრიგში,ქვეყანისკარგიმიჯზემეტყვე-
ლებს,რომკორეასაინტერესოდამიმზიდველიქვეყანაა.

ტურიზმისშემოსავლებისმხრივქვეყნებისსიაში
სამხრეთკორეა21-ე ადგილსიკავებს,რაცსაკმაოდ
მაღალიმაჩვენებელია.ტურისტებისძირითადინაკადი
მასშიმოდისაზია-წყნარიოკეანისრეგიონისქვეყნე-
ბიდან.კორეა,თავისისწრაფიეკონომიკურიზრდით,
გარანტირებულითავისუფლებებითადასოციალური
დაცვით,ბევრადუფრომიმზიდველადგამოიყურება,
ვიდრებევრიმეზობელიქვეყანა.

ასევეაღსანიშნავიაჯოსონის„რბილიძალის“ეკონ-
ომიკურიკომპონენტი.კორეისრესპუბლიკაარისქვეყა-
ნა,სადაც50მილიონიადამიანიცხოვრობს.მისი(ВВП)
მშპთითქმის$1,3ტრილიონია,ხოლოერთსულმოსახ-
ლეზეშემოსავალი$31000-ზემეტია.ეკონომიკისძირი-
თადისექტორებიამაღალტექნოლოგიურიწარმოებადა
ინჟინერია(ანუყველაზემოთხოვნადიინდუსტრიები).
ყველამიცისისეთიბრენდები,როგორიცააsamsunig,
LG,Daewoo,kia,Hyundaiგლობალურიინდუსტრიისეს
მონსტრებიაწარმოებენპროდუქციისფართოსპექტრს:
ძრავებიდანდატურბინებიდანსმარტფონებამდედა
სხვამაღალტექნოლოგიურპროდუქტებამდე.სამსუნ-
გიზოგადადერთ-ერთი ყველაზე წარმატებულიდა
ძვირადღირებულიკომპანიაამსოფლიოში,რომელიც
აწარმოებსITპროდუქტებს.

ბევრს,არამარტოაზია-წყნარიოკეანისრეგიონში,
არამედმთელმსოფლიოში, სურსმიიღოსკორეული
კონცერნებისპროდუქტები,რადგანისინიასოცირდება
საიმედოობასთან,შესანიშნავხარისხთანდასაუკეთესო
ფასთან.ბუნებრივია,ესარარისმხოლოდდამთხვევა,
არამედსახელმწიფოსმიზანმიმართულიშრომათავის-
თავადხელსაყრელიბიზნესკლიმატისშესაქმნელად.
კორეასყველაექსპერტიაღნიშნავს,როგორცმსოფლი-
ოშიერთ-ერთიყველაზეინოვაციურიეკონომიკისმქონე
ქვეყანას,რაციწვევსინვესტიციებისმიმზიდველობის
მნიშვნელოვანზრდას.

განათლებაასევემნიშვნელოვანროლსასრულებს
სამხრეთკორეისრბილიძალისპოლიტიკაში.ცნობილი
ფაქტია,რომეკონომიკამიმუშაოს,კადრებიასაჭირო,
სახელმწიფორომაყვავდეს,დემოკრატია.ესყველაფე-
რიმიიღწევამოსახლეობისგანათლებით,სადაცკორეამ
მნიშვნელოვანწარმატებებსმიაღწია.კორეამუდმივად
ზრდისგანათლებაზედანახარჯებს,რაცახლამშპ-ს
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5%-საღწევს,რაცგლობალურიმასშტაბითუზარმაზა-
რითანხაა.სამართლიანადუნდააღინიშნოსისფაქტი,
რომკორეელებიყურადღებასამახვილებენტექნიკურ
სპეციალობებზე,რომლებიცმოთხოვნადიადამსაქმებ-
ლებსშორისმთელსმსოფლიოში.

საზოგადოებრივიდაჰუმანიტარულიდაწესებულე-
ბები,ქვეყნისუდიდესიდასაუკეთესოუნივერსიტეტები,
რომლებიცშედისსაუკეთესოთასიებში, არისპოჰან-
გისმეცნიერებისადატექნოლოგიებისუნივერსიტეტი
((PohangUniversityofScienceandTechnology,53-ესიაში),
KoreaAdvancedInstituteofScienceandTechnology(KAIST
94-ე), SeoulNationalUniversity (124ადგილი).კორეის
მრავალიინსტიტუტიხსნისთავისწარმომადგენლობას
რეგიონში,მაგალითად,ჰანიანგისუნივერსიტეტი(314-ე
ადგილი)ხსნისფილიალებსმალაიზიაში2500სტუდენ-
ტისთვის.კორეაასევეხსნისმათჩინეთში,ინდონეზი-
აში,პაკისტანში,საუდისარაბეთში.უნივერსიტეტების
უმეტესობაგვთავაზობსდასავლურისტანდარტების
შესაბამისისასწავლოპროგრამებისფართოსპექტრსდა
ასევეუზრუნველყოფსდასაქმებასმათიკურსდამთავ-
რებულებისთვის.გავრცელებულიპრაქტიკაა,როდესაც
კონცერნებიამზადებენსტუდენტსსაკუთარიფინან-
სებით,ხელშეკრულებითმუშაობისვალდებულებით.
კორეაშიმოსახლეობისთითქმის85%-საქვსმინიმუმ
საშუალოგანათლება. ევროპისქვეყნებისფონზე, ეს
არცისებევრია,რაცმიუთითებსიმაზე,რომკორეას
პრობლემებიაქვსამსფეროში(რუსეთში-94%,მაგა-
ლითად).ამავდროულად,ესარისერთ-ერთიყველაზე
მაღალიმაჩვენებლისმქონექვეყანატექნიკურისპე-
ციალობებისკურსდამთავრებულთადაგანვითარების
ხარჯებისმხრივ(თუნდაცაშშ-ზემეტი).განსაკუთრე-
ბითაღსანიშნავიაკორეისსაერთაშორისოგანათლების
ინსტიტუტი,რომელიცახორციელებსკვლევებსჰუმანი-
ტარულმეცნიერებებში,ამყარებსკავშირებსსაზღვარ-
გარეთუნივერსიტეტებსშორისდაუზრუნველყოფს
უცხოელისტუდენტებისშემოდინებას.

კულტურა,როგორცრბილიძალისელემენტი,სოცი-
ალურიმედია,ინტერნეტიდასატელიტურიტელევიზია,
სასიცოცხლოდმნიშვნელოვანიაკორეულიკულტურის
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ABSTRACT

Despite of the fact that expectations are different, gener-
ally, huge economic effects will be suffered by the countries 
where there had been the highest indicator of spreading of 
COVID-19 registered, followed by the countries with the 
economics much depended upon tourism, export of  pe-
troleum products and other goods, and finally the negative 
impact will be reflected on the economics of their partner-
countries. These are the key issues which will be analyzed 
in the present article. 

The most serious damage was inflicted to the states where 
the pandemics had caused an extremely complicated situation 
due to its spreading, and rather strict regulations had been 
enforced as a result of the stated. We talk about the states 
which are significantly dependent upon the world trade, tour-
ism, exports of goods and international funding. Despite of the 
fact that an extent of the shock is different among regions, all 
states with developing economics have their own weaknesses 
that had been worsen much more by external shocks. In ad-
dition to the above-mentioned, interruption of school (audi-
tory) education and poor availability of the primary health 
care will expectedly have a long-termed negative impact on 
development of the human capital.  

A forecast of the World Bank and world experts is based 
on assumptions that the recession caused by the pandemics 
will be overcome, that negative global impacts will be weak-

ened in the second half of the current year and destruction 
of financial markets will be stopped. On their opinion, in the 
year of 2021 development of the global economics will be 
restored and reach 4,2%, and in the leading economics it will 
amount to 3,9%, in the developing states the economics rise 
will be accelerated up to 4,6%. On top of all, it is noteworthy, 
that the prospect is rather ambiguous and unclear against the 
background of existing negative risks; Last year economics of 
the USA was decreased by 6.1%, economics of the European 
zone – by more than 9%. All this was resulted by the epidemics 
which had a negative effect on business activities. In Japan, the 
economics was decreased as well; preventive activities imple-
mented in the state decreased economic activity by 6.1%.

From different viewpoints, the recession caused by the 
COVID-19 pandemics is unique and, probably, the deepest 
one. According to the assessment made by Director of the 
Economics Development Prospects Researching Depart-
ment of the World Bank, current events have already caused 
unprecedented behavioral reviewing of the forecast of rise 
of the world economics, that is unprecedented from the 
standpoint of its speed and stridency.

The current crisis leaves behind a very deep trace and 
global problems; thus, the top challenge is overcoming of 
health global and more complicated economic state. Fol-
lowing this, the world community should integrate mutual 
efforts to obtain ways of restoration of their economics in a 
maximally rapid and sustainable way to prevent increasing 
of the poverty and non-employment rates.

 Kew words: global economics, economic development, 
risks, investments, non-employment.

For citation: „The consequences of the pandemic on 
the global economy“, Journal of Business and Legislation, 
No. 3, 2022. p. 38-42.

INTRODUCTION
Covid-19(coronavirus)hasturnedtobearathercom-

plicatedchallengeandseriousdangernotonlyfortheworld
healthcaresystem,butfortheglobaleconomicsaswell.A
virusoriginatedinWuhaninNovember-Decemberof2019,
justinsomemonths,transformedintothepandemicswith
a focalnegative impactontheworldeconomicswhich is
irreversible.Definitely,itisverydifficulttomakeaforecast
ontheeconomicimpactscausedbythepandemicprocess
andepidemicstatesexistingindifferentcountriesfromthe
viewpointoftheglobaleconomics.

Inconnectionwiththeissuebeingunderconsideration,
toomanyworkshavealreadybeenpublished;theywere
analyzingthenegativeimpactcausedbytheCOVID-19virus
pandemicsontheglobaleconomics.Ontopofall,itseems
tobeaverycomplicatedchallengeandseriousdangernot

only for theworldhealthcaresystem,but for theglobal
economicsaswell.Aftertheinitialshock,researchersstarted
analyzingofresultsoftherecessionresultedbythepandem-
icsmoreactively.However,thereisnoexact information
on theextentof impactof theseprocesseson theglobal
economics,geopolitics,socialrelations,andunemployment
rate.Researchesandreports conductedby international
organizationsgivean inhomogeneousassessmentof the
pandemics’impactontheglobaleconomics.

Despiteofthefactthatexpectationsaredifferent,gener-
ally,hugeeconomiceffectswillbesufferedbythecountries
wheretherehadbeenthehighestindicatorofspreadingof
COVID-19registered, followedby thecountrieswith the
economicsmuchdependedupontourism,exportofpetro-
leumproductsandothergoods, andfinally thenegative
impactwillbereflectedontheeconomicsoftheirpartner-
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countries.Thesearethekeyissueswhichwillbeanalyzed
inthepresentarticle.

IMPACT OF THE CORONAVIRUS 
AND KEY CHALLENGES

TheCoronaviruspandemicsandquarantinemeasures
implementedforitseliminationturnedtobedramaticand
horrifyingfortheglobaleconomicsasaresultofwhichit
enteredintoadeeprecession.AccordingtotheWorldBank,
globaleconomicshadbeendecreasedby5,2%in2020.Itis
thedeepestfallsincethetimesoftheSecondWorldWarand
isthemostlarge-scaleddecreaseinquantityofproductsper
capitainmajorityofcountriessincetheyearof1870.The
statedproblemwasdiscussedinthereportof theWorld
BankissuedinJune2020.

Against thebackgroundof thehuge shockhavingan
effectondomestic (internal) suppliesanddemand, trade
andfunds,economicactivitywasdecreasedby7%inthe
stateswithdevelopedeconomics,andby2,5%inthestates
withdevelopingeconomics lastyear.This is thefirstall-
embracingrecessionineconomicsofthisgroupwithinthe
lastsixtyyearsatleast.Incomepercapitawasdecreased
by3,6%,thatwilldragmillionsofpeopleintheuttermost
poverty.

Themost seriousdamagewas inflicted to the states
wherethepandemicshadcausedanextremelycomplicated
situationduetoitsspreading,andratherstrictregulations
hadbeenenforcedasaresultofthestated.Wetalkabout
thestateswhicharesignificantlydependentupontheworld
trade,tourism,exportsofgoodsandinternationalfunding.
Despiteofthefactthatanextentoftheshockisdifferent
amongregions,allstateswithdevelopingeconomicshave
theirownweaknessesthathadbeenworsenmuchmore
byexternal shocks. Inaddition to theabove-mentioned,
interruptionofschool(auditory)educationandpooravail-
abilityof theprimaryhealthcarewill expectedlyhavea
long-termednegativeimpactondevelopmentofthehuman
capital.(GelashviliM.,2017;4).

AforecastoftheWorldBankandworldexpertsisbased
onassumptionsthattherecessioncausedbythepandemics
willbeovercome,thatnegativeglobalimpactswillbeweak-
enedinthesecondhalfofthecurrentyearanddestruction
offinancialmarketswillbestopped.On theiropinion, in
theyearof2021developmentoftheglobaleconomicswill
berestoredandreach4,2%,andintheleadingeconomics
itwillamount to3,9%, in thedevelopingstates theeco-
nomicsrisewillbeacceleratedupto4,6%.Ontopofall,it
isnoteworthy,thattheprospectisratherambiguousand
unclearagainstthebackgroundofexistingnegativerisks;
they includeawide-spreadpandemics that is connected
withitsthirdwaveandnewstrainsaboutwhichweobtain
arathersevereinformationanditisdifficulttobelieveto
such forecasts. If theeventsaredevelopedaccording to
thepessimisticscenario,adefinitepartofexpertswilltalk
about trendsof recessionof theworldeconomicsagain

(GourinchasP.,2020:6).
LastyeareconomicsoftheUSAwasdecreasedby6.1%,

economicsof theEuropeanzone–bymore than9%.All
thiswasresultedbytheepidemicswhichhadanegative
effectonbusinessactivities. InJapan,theeconomicswas
decreasedaswell;preventiveactivitiesimplementedinthe
statedecreasedeconomicactivityby6.1%.

Fromdifferentviewpoints,therecessioncausedbythe
COVID-19pandemicsisuniqueand,probably,thedeepest
one.AccordingtotheassessmentmadebyDirectorofthe
EconomicsDevelopmentProspectsResearchingDepart-
mentoftheWorldBank,currenteventshavealreadycaused
unprecedentedbehavioral reviewingof the forecast of
riseof theworldeconomics, that isunprecedented from
the standpoint of its speed and stridency. “Proceeding
fromthepastexperience,perhapsweshouldreviewthe
furtherdeclineofourforecastsconcerningeconomicrise
thatconsidersthatpoliticiansprobablyhadbeenreadyfor
implementationofadditionalmeasurestostimulatebusi-
nessactivities”,-statedAihanKose.AreportoftheWorld
Bankunderatitle“ProspectsoftheWorldEconomics”has
discussedandanalyzedkeyaspectsofthishistoricaleco-
nomicshock.Whatistheextentoftherecessioncausedby
theCOVID-19pandemics,whataretheexpectedscenarios
foreconomicdevelopment?Short-termedforecastsofrates
oftheeconomicrisearecharacterizedwithpreternaturally
highambiguityandaccordinglyalternativescenariosare
beingunderconsideration.

• What is theextentofaggravationof thepandemic
impactby the informaleconomics?Probably,pandemics
willhavemoremaliciouseffectonhealthcaresectorand
economicsof the stateshaving informaleconomics.The
mostsevereoutcomewillbeobservedinlifeofcitizensand
economicsofpoorcountries.

• Macroeconomic resultsareunclear in separate re-
gions:eachregionhas itsownweaknesses, thatmake it
vulnerableinfrontofthepandemicsandtheeconomiccrisis
connectedwithit.

• Adepthofhorrifying impactof thepandemicson
trade,industrialandfinancialmarketsintheglobalindus-
trial-commercialchainisanissueofgreatimportance.

• Deeprecessioncausedbythepandemiceffectmay
causeanabruptdecreasingof long-termed investments,
exhaustingofhumancapitalasaresultofunemployment,
hinderingofglobaltradingandsupplylinks.

• Lowpetroleumpriceswhichareestablishedbyan
unprecedenteddecreasingofthedemandisnotexpected
thatwillrelievethepandemicoutcomes,buttosomeextent,
mayenhanceeconomicrestoration.

Thepandemicsunderscoredanecessityofresponding
ofhealthcareandeconomicpolitics, includingtheglobal
collaboration to facilitate its impact.For thepurposeof
protection of vulnerable population and enhancing of
stateopportunities,preventionofsimilareventsinfuture
andovercomingoftheeventssupportofdevelopedstates
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andtheireffortsmadetoneutralizethecriticalsituations
israther important.Developingeconomicsareespecially
vulnerableandenforcingofthehealthcaresystem,settle-
mentofinformaleconomicsandlimitedsocialsafetynet-
works,implementationofreformstoprovideastrongand
sustainableeconomicdevelopmentaftertheexistingcrisis
areveryessential.

IMPACT OF THE PANDEMICS 
ON THE GLOBAL ECONOMICS

Implementationofadditionalstimulatingmeasuresmay
beconsideredinthedevelopingcountrieshavingsufficient
budgetaryopportunitiesandabletoattractfundingunder
favorableconditions in caseofmaintainingof resultsof
thepandemics.Implementationofsuchmeasureswithout
reinforcingofthefiscalsystemisimpossible.Itisfocalto
mobilizeinternal(domestic)resources,toincreaseefficiency
ofspendingoffundsandprovidingtransparencyinthefiscal
andcredit(loan)environment.Transparencyofallfinancial
obligationsoftheGovernment,instrumentsofquasi-loans
andinvestmentsisoneofthekeypreconditionforformation
ofanattractiveinvestmentclimate.

Accordingtoregionstheresultscausedbythepandem-
icsareasfollows:

•	 Eastern Asia and Pacific Ocean–in2020economic
riseintheregionwasdecreasedto0,5%thatisthelowest
ratesincetheyearof1967;allthisreflectstheshockscon-
nectedwiththepandemics;

•	 Europe and Middle Asia–accordingtotheforecast,
economicsof theregionwasdecreasedby4,7%and the
recessioncoveredalmostallcountriesoftheregion;

•	 Latin America and Caribbean Region – thehor-
rifyingimpactofthepandemicscausedadeepdecreaseof
economicactivitiesintheregion,in2020–by7,2%;

•	 Middle Eastern and Northern Africa –economic
activitywasdecreasedby4,2% thatwas causedby the
pandemicsandasituationonthepetroleummarkets;

•	 Asia –economicactivityintheregionwasdecreased
by2,7%in2020asdecreasingofconsumptionandrestric-
tionoftheservicesectoractivity,futurerisksandunclear-
nesscausedbythepandemicsforcedprivateinvestments
todecreasetheiractivity;

•	 Africa –in2020,economicactivitywasdecreasedby
2.8%intheregionthatisthemostabruptdecreaseinthe
historyoftheregion.

Infact,wecanmakedefiniteconclusionswhicharelogi-
callyproceedingfromcurrentchallengesandrelevancyof
activitiesimplementedbygovernmentsofdifferentworld
countries.

Firstofall, it shouldbementioned that, generally, in
February,aslowincreasewasobservedintheChineseeco-
nomicactivity.AccordingtotheBlumberg,basedondifferent
sources,bytheendofFebruary–beginningofMarchthe
Chineseeconomicswasoperatingatanormallevel,-65%
and75%.Theeconomicsmanagedtoreimbursesomelosses

inproduction.Covid-19globaleconomicimpactreallyex-
ceedstheSARS-epidemicsof2002-2003initsscale(itwas
originated inChinaaswell).This,mostparticularly,was
causedbyacurrent20%shareoftheChineseeconomicsin
theworldeconomicsthatsignificantlyexceedsanindicator
registeredin2003.|BaldwinR.,2020:10).

Secondly,nowadaystheChineseeconomicsisincloser
connectionwithothereconomicsoftheworldthan10or
20yearsago.FormanycountriesChinais:

•	 Importantexportmarket;
•	 Sourceoftourism;
•	 Supplierofintermediarycommodity.
For years, area of international business has been

disintegratedandspreadallovertheworld,Chinaturned
into theworld “factory”.For instance, the largestpartof
theconsumerelectronics (mobile telephones,notebooks,
householdingequipment)aswellasautomobilespareparts,
rawmaterialsfordefinitemedicinesandothergoodsare
manufacturedinChina.

Proceeding fromthe fact that theChineseproduction
hasbeensignificantly slowedagainst thebackgroundof
explosionoftheviruspandemics,toomanygoodsarenot
availableforentrepreneursofdifferentstatesandbusiness
isforcedtocontinueitsactivitybasedonitsownresources.
Thetermofmaintenanceofdeficiencyinsupplyofthese
goodsprobablywillhaveanegative impactand lead to
emptyshelves;allthiswillberesultedinincreasingofprices
andshortageoffundsintheconsumers’pockets.Ontopof
all,itwillsuspendmanufacturingprocessinfactoriesusing
intermediaryrawmaterials(goods)importedfromChina.
Tosummarizeallthisweshouldstatethatachainofglobal
valueswithadecisiveroleofChinaisabruptlyinterrupted
duetoexplosionofCOVID-19andnegativeeconomicresults
areexpectingallovertheworld,thatcurrentlyhasaplace.

Despiteof this, breachingof the international trade
causedbythecoronavirus,destructiveresultsofthetrad-
ingtensionandChinamayforceinternationalbusinessto
diversifyproductioninmanycountries,suchasThailand,
Malaysia,Vietnam.However, itshouldbementionedthat
relevanteffectswillappearafterpassingofadefiniteperiod
oftime.

Developingcountries,especiallyintheregionofSouth-
ern-EasternAsia,arestillsufferingfromthemostnegative
resultsof thevirusepidemics.Majorityof theSouthern-
EasternAsiancountriesarestronglydependentuponChina
andthey,infact,areexperiencingariskofthewide-spread
pandemics. In the Southern-EasternAsia ahigh riskof
spreadingofvirus,ontopofotherissues,isconnectedwith
increasingofdensityofpopulationandpoorlydeveloped
medical service incomparisonwithmajorityofWestern
countries.For instance, in theSouthern-EasternAsiaan
averagenumberofhospitalbedsandphysiciansper1000
personsamountsto0,7and1.5,accordingly,incomparison
withtheEUindicator,-5.6and3.6(OECD,2020:14).

Besides,developing countriesorientedonexportof
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rawmaterials,suchasBrazil(oil,soya,ironstone),Russia
(petroleumproductsandgas),orChili(copper)aresuffering
fromdeficiencyofincomesfromexportproducts,priceson
majorityofgoodshavebeensignificantlydecreaseddueto
explosionofthevirus.

Currenciesof thedevelopingcountriesarebeingun-
derpressureaswell, as investorsdecreaserisksof their
investmentportfolioduetonegativeattitudesexistingall
overtheworld,and,accordingly,they,tosomeextent,cut
theirshareindevelopingcountries.Currencydevaluation
isaseriousproblembecause importedproductsbecame
moreexpensive(duetoworseningofcommercial(trading)
conditions).Ontopofall,currencyloanserviceissignifi-
cantlycomplicatedthatisproblematicforsuchcountries
asArgentine,Turkey,Ukraine,nottospeakofourcountry
inwhichthisproblemismuchmoresevereduetoabrupt
devaluationofthenationalcurrency.Accordingtotheworld
experts’assumptions,itisexpectedthatacurrencyofdevel-
opingcountriesandcommoditypriceswillcontinuetheir
fluctuationsinthefurtherperiodthat,definitely,isaresult
ofatotalnegativeinfluenceofCOVID-19.

TheepidemicswhichhadbeenstartedinChinacreated
veryseriousdifficultiestoallcountriesoftheworldwhere
COVID-19hadheavyoutcomesandwhereaquantityofdis-
easedpeoplewascomparativelylow.Here,thekeyimpact
isrepresentedbytheChina’seconomicshock.Forinstance,
insufficientprotectionandfearofthevirusforcespeople
topostpone theirholidaysand to avoidplacesofmass
collectionofpeople.Businesscancelsitsactivities,forbids
travellingofitsemployees.Accordingly,virusinflictedthe
hugestdamagetotourismanditsrelatedsectors:transport,
airflightsandhospitality.

Financialinstabilityisanotherratherseriouschallenge.
This,firstofall,relatestothecountriesinwhichcorpora-
tivecreditlevelwasquicklyincreasing(forexample,United
States),orwhichwereveryunprotected(forinstance,Italy).
Incaseifbanksandotherfinancialinstitutessignificantly
worsenqualityof the creditportfolio, there is adanger
thattheCOVID-19crisiswillinitiateafinancialcrisis.Itis
notapartofriskscenarioanditcanbeavoidedifcentral
banksandgovernmentswillmakenecessary,proactive,
sustainablepoliticalresolutions.Analystsstatethatthese
resolutions,inanycase,shouldincludetargetedfinancial
measures,forexamplelong-termedrefinancingbycentral
(national)banksofrelevantstates.

CONCLUSION
Accordingly, itmaybementioneddefinitely, that the

worldeconomicshasalreadybeeninrecessionasanimpact
ofthecoronaviruspandemicsrestrictstheeconomicactivity
andhasanegativeeffectonit.Thereisnodoubtthatonly
globalandwide-spreadstruggleagainstthepandemicswill
havearesult.Itisconfirmedbymajorityofexpertsthatsitu-
ationmaybecontrolledrapidlyandinfluenceofthevirus

ontheglobaleconomicswillbeessential,butshort-termed,
asitusedtobeincaseoftheSARSvirusappearedin2003.
In thesecondquarter, economic risewillbestabilized if
wereceivethisscenarioasabaselikemajorityofanalysts,
animpactontheglobaleconomicwillbenegative,butlim-
ited.Inadditiontoit,akeyissueremainedintheeconomic
forecastisadepthanddurationofrecessionwhichshould
beslowedsignificantlyin2021.Here,activeassistanceto
thehealthcaresectorandastruggleusingepidemiological
globalvaccinationisanissueofgreatimportancethatwill
giveapossibilitytothestatestofacilitateregulationsandto
enablebusinesstoapplythewholepotentialofitsresources.

Thecurrentcrisisleavesbehindaverydeeptraceand
globalproblems;thus,thetopchallengeisovercomingof
healthglobalandmorecomplicatedeconomicstate.Fol-
lowingthis,theworldcommunityshouldintegratemutual
effortstoobtainwaysofrestorationoftheireconomicsina
maximallyrapidandsustainablewaytopreventincreasing
ofthepovertyandnon-employmentrates.
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RESUME 

In the conditions of the global economy, an increasing 
flow of new financial products and technological innova-
tions in the development of a banking system, the need 
to survive in a face of a fierce interbank competition, and 
constant changes in the financial services market force 
banks to deeply consider their areas of activity. Among them, 

especially new, modern technologies.
Banks should create management systems that take into 

account all factors affecting a bank, meaning that banking 
management should be based on a systematic, integrated 
approach that considers a banking organization not only as 
a complex system with its internal organizational structure 
but also as an economic unit, based on which is influenced 
by a lot of external factors and, which is an integral part of 
the larger economic and social systems.

Key words: banking system; Basel Committee; currency 
relations; Interbank transfers of international settlement; 
Gradualist concept of macroeconomic equilibrium.

For citation:  The main aspects of the activities of banks, 
problems in the conditions of the global economy, Journal 
of Business and Law, No. 3, 2022. p. 43-49.

ძი რი თა დი ტექ სტი
გლობალურიეკონომიკისპირობებშიბანკებისსაქმი-

ანობისშედეგებისშეფასება,საბანკომენეჯმენტისეფ-
ექტიანიმეთოდებისანალიზიდადამუშავება,საბანკო
ინსტიტუტებისსტრატეგიისგანსაზღვრა,უპირველეს
ყოვლისა,მოითხოვსსაბანკოსაქმეშიდაგროვილიერ-

ოვნულიგამოცდილებისადაევროკავშირისქვეყნების,
ამერიკისშეერთებულიშტატებისადასხვაგანვითარე-
ბულიქვეყნებისპრაქტიკისკომპლექსურშესწავლასა
დაგანზოგადებას.

საბანკო სისტემის განვითარების გლობალური
ტენდენციების პირობებში ახალიფინანსური პრო-
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დუქტებისადატექნოლოგიურიინოვაციებისმზარდი
ნაკადის,მკაცრიბანკთაშორისი კონკურენციისადა
ფინანსურიმომსახურებისბაზრისმუდმივიცვალება-
დობისპირობებში,გადარჩენისაუცილებლობაბანკებს
აიძულებსსიღრმისეულადგადახედონთავიანთისაქ-
მიანობისთითოეულმიმართულებას,განსაკუთრებით
მართვისსისტემასადასაბანკოტექნოლოგიებს.

ფინანსურიარასტაბილურობისზრდაუკანასკნელი
ათწლეულებისგანმავლობაშიგანსაკუთრებითმკაფი-
ოდგამოვლინდაეკონომიკისსაბანკოსექტორში,რო-
მელიცყველაზემგრძნობიარეაგარეფაქტორებისმი-
მართ.დღეისათვისსასაქონლოდაფინანსურიბაზრების
მაღალიგანვითარებისპირობებშისაბანკოსისტემების
სტრუქტურაგართულებულია.გაჩნდადაჩნდებაფინან-
სურიდაწესებულებებისახალისახეობები,ახალიტიპის
საკრედიტოდაწესებულებებიკლიენტურის,მომსახუ-
რებისუახლესიინსტრუმენტებიდამეთოდები.სწორედ
გლობალიზაციისდროსიშლებაინსტიტუციონალური
მიჯნებისაბანკოდასაფინანსოსაქმიანობებსშორის.
შედეგად,საფინანსობაზრებზეარსებითადიცვლება
კონკურენციისხასიათიდაფორმები.გლობალიზაციის
პირობებშიბანკებისროლიდანსაფინანსოსისტემაში,
მსოფლიოპრაქტიკაშიცნობილიაგანვითარებულიქვეყ-
ნებისათვისდამახასიათებელიორიტიპისსაფინანსო
სისტემა.საფინანსოსისტემისპირველტიპსშეიძლება
ეწოდოსბანკებზეორიენტირებულისაფინანსოსისტე-
მა. იგიდამახასიათებელიაკონტინენტურიევროპისა
დაიაპონიისათვის.მისიგანსაკუთრებულინიშნებია-
ფინანსურიბაზრებისგანვითარებისშედარებითდა-
ბალიხარისხი;მოსახლეობისდანაზოგებიძირითადად
ტრანსფორმირდებამოკლევადიანდაგრძელვადიან
კრედიტებადკომერციულიბანკებისადაშემნახველი
დაწესებულებების ქსელის მეშვეობით;ფინანსური
კონტრაქტებისუმეტესინაწილიკონცენტრირებულია
ბანკებში;მარეგულირებელიმოთხოვნებიკომერციული
ბანკებისადმიკაპიტალდაბანდებებისარჩევანთანდა-
კავშირებითშედარებითლიბერალურია;სახელმწიფო
საჭიროებისშემთხვევაშიმხარსუჭერსკომერციულ
ბანკებს.ფინანსურისისტემისმეორეტიპიიწოდება
ბაზარზეორიენტირებულსაფინანსოსისტემად.გავ-
რცელებულიაამერიკისშეერთებულშტატებსადადიდ
ბრიტანეთშიდამისთვისდამახასიათებელიგანსაკუთ-
რებულინიშნებია-კაპიტალისბაზრებისგანვითარების
მაღალიდონე;მოსახლეობათავისიდანაზოგებისუდიდ-
ესნაწილსთვითონაბანდებსწარმოებაშიარასაბანკო
ფინანსურიშუამავლებისმეშვეობით;ბანკებიახდენენ
კორპორაციათამოთხოვნილებებისდაკმაყოფილებას
ძირითადადმოკლევადიანიდაკრედიტებისმიმართუ-
ლებით;კომერციულიბანკისდაბანდებათაპორტფე-
ლებისმოცულობამკაცრადშეზღუდულია;სახელმწი-
ფოარახდენსკომერციულიბანკებისმხარდაჭერას
დაარერევამისსაქმიანობაში.აქედანგამომდინარე,
ბანკებიიძულებულნიარიანკონკურენციააწარმოონ
არამარტოერთმანეთთან,არამედსაფინანსობაზრის
ყველასეგმენტში-სადაზღვევო,საინვესტიციოფონ-

დებთან, საფინანსოკომპანიებთან,რეზიდენტებთან
და არარეზიდენტებთანდა სხვ. აქვე აღსანიშნავია,
რომგლობალურიკრიზისებიასევეარსებითადცვლის
მაკრორკონომიკურიწონასწორობისგრადუალისტური
კონცეფციისპრინციპებს,რაცკრიზისულგარემოში
სახელმწიფოსფუნქციებისმნიშვნელოვანტრანსფორ-
მირებასმოითხოვს.

ეკონომიკისმაკროეკონომიკურიერთ-ერთისფერო,
რომელმაცრთულიდაწინააღმდეგობრივი პერიოდი
გამოიარადასხვასფეროებისაგანგანსხვავებით,მა-
ღალშედეგებსმიაღწია,არისსაბანკოსისტემა.სწორედ
საბანკოსექტორიწარმოადგენსეკონომიკისერთ-ერთ
უმნიშვნელოვანესდააუცილებელდარგს,რომელიც
განვითარებისთავისებურებებით ხასიათდებადა
მთელიეკონომიკურისისტემისქმედითუნარიანობას
განსაზღვრავს.გლობალურიეკონომიკისპირობებში
წარმოუდგენელიაფულად-საკრედიტოსისტემისაქტი-
ურიფუნქციონირებისგარეშე.საბანკოსისტემაუშუ-
ალოზემოქმედებასახდენსგლობალურიეკონომიკის
თითქმისყველასფეროზედაუმნიშვნელოვანესწილად
განსაზღვრავსმისიგანვითარებისვექტორს.

კომერციულიბანკებისეფექტიანიფუნქციონირება
მიიღწევასტრატეგიულიდაგეგმვისგანხორციელებ-
ით. ასეთიდაგეგმვისშედეგსუნდაწარმოადგენდეს
ხანგრძლივი სამომავლო, გრძელვადიანი მიზნების
დასადგენადწინადადებებისმომზადებადამიმდინა-
რესაქმიანობისგეგმისპროექტისშემუშავებამათი
რეალიზაციის მიმართულებათა ჩვენებით. ამასთან,
სტრატეგიულიდაგეგმვათავისთავადკომერციული
ბანკისათვისმოგებისმომტანიარარის.ოპტიმალუ-
რადშემუშავებულისტრატეგიისპირობებშიცკიბანკმა
შეიძლებამუშაობისშედეგებითწარმატებებსვერმი-
აღწიოსმოტივაციის,ორგანიზაციის,კონტროლისადა
ზოგადად,მენეჯმენტშიდაშვებულიშეცდომებისგამო.
ამიტომსტრატეგიულიდაგეგმვახელსუწყობსბანკის
საქმიანობისმკაცრკოორდინაციას,მოითხოვსმიზნის
ზუსტადდასმას.

საბანკომომსახურებათარაოდენობისზრდა,საბან-
კოპროდუქტებისადამომსახურებისარეალისგაზრდა
ძირითადადგამოწვეულიაკონკურენციისგაზრდით,
ტექნოლოგიურიცვლილებებითსაბანკოსფეროში;მომ-
სახურებათაგანხორციელებისპრინციპულადახალი
ფორმებისდანერგვით,ფინანსურსაკითხებშიკლიენ-
ტებისინფორმირებულობისამაღლებით.

კომერციულბანკებში,საბანკოპროდუქტისსპეცი-
ფიკისგამო,რისკიაუცილებელიდამუდმივადთანმდევი
მოვლენაა.ბანკებშიმსჯელობაუნდაიყოსრისკისარა
მთლიანადგანეიტრალებაზე,არამედმისიწინასწარი
განჭვრეტისადამინიმალუროდენობამდეშემცირების
შესახებ.ბანკებშირისკიწარმოშობისმიხედვითიყოფა
საგარეოდასაშინაორისკებად. საგარეორისკებია,
რომლებიცდაკავშირებულიარარისბანკის ან მისი
კლიენტისსაქმიანობასთან;საშინაორისკებსმიეკუთ-
ვნებასავალუტო,საპროცენტო,საბაზრო,საკრედიტო
რისკები,ასევედეპოზიტებისფორმირებასთანდაკავში-
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რებულიზარალიდასხვ.საბანკორისკებიდანყველაზე
გავრცელებულიასაკრედიტორისკი,რომელიცდაკავ-
შირებულიამსესხებლისმიერკომერციულიბანკისწინა-
შეაღებულივალდებულებებისშეუსრულებლობასთან.
საკრედიტორისკისშემცირებისუზრუნველსაყოფად
განსახორციელებელიღონისძიებებიდანგავრცელებუ-
ლიამსესხებლისკრედიტუნარიანობისშეფასება,ერთ
მსესხებელზეგასაცემიკრედიტისმოცულობისშემცი-
რება,კრედიტებისდაზღვევა,საკმარისიუზრუნველ-
ყოფისმოზიდვა,სადისკონტოსესხებისგაცემადაა.შ.

საერთოდ,საბანკოდაწესებულებისყოველმხრივი
შეფასება მოითხოვსმისი ყველამსხვილიგანყოფი-
ლებისსრულანალიზს.ასეთიკვლევებისაკმაოდკაპი-
ტალტევადია

დამოითხოვსმნიშვნელოვანდროითდანახარჯებს
ცალკეულქვედანაყოფთანდაკავშირებულირისკების
კვლევასდამისსაფუძველზემთლიანობაშიბანკისსა-
იმედოობისხარისხისშეფასებას.დღეისათვისასეთი
კვლევებიგამოიყენებაჰოლანდიისადადიდიბრიტანე-
თისსაზედამხედველოორგანოებისმიერ.მაგალითად,
ჰოლანდიაშიდანერგილიბანკებისშეფასებისსისტემა
RAST ითვალისწინებსშემდეგ ეტაპებს: საკრედიტო
დაწესებულების საერთოაღწერადაფინანსური ან-
ალიზიარსებულიანგარიშგებისადაადგილზებოლო
გამოკვლევებისშედეგებისმიხედვით;ბანკისდაყოფა
მსხვილმმართველობითდანაყოფებადდასაქმიანობ-
ისსახეებად;რისკებისადაცალკეულიდანაყოფების
მართვის შეფასება; მაჩვენებლების აგრეგირებადა
ანგარიშგებებისშედგენა.დიდიბრიტანეთისსისტემა
RATEბანკებისრისკებსასევეაფასებსმთლიანობაში.
იგიგულისხმობსრისკებისკატეგორიებისგამოყოფას
მთლიანადსაკრედიტოდაწესებულებისათვის.

საბანკოსისტემისგლობალიზაციისადა ინტერ-
ნაციონალიზაციის შეუქცევადმა პროცესებმადღის
წესრიგშიასევედააყენესსაბანკოზედამხედველობის
ერთიანიპრინციპებისსაერთაშორისოდონეზეუნიფიც-

ირებისსაკითხი.ამმიზნითშექმნილი„საბანკოზედამ-
ხედველობისბაზელისკომიტეტი“-ს(შვეიცარია)მთელი
საქმიანობა მიმართულიასწორედქმედითისაბანკო
ზედამხედველობისსაბაზოპრინციპებისშემუშავები-
სადაბანკებისათვისსხვადასხვარეკომენდაციების
შეთავაზებისაკენ. სწორედსაბანკოსისტემისზედამ-
ხედველობისადარეგულირებისეფექტიანისისტემა
აუცილებლადგულისხმობსცენტრალურიბანკისპა-
სუხიემგებლობისადამიზნებისმკაფიოდგანსაზღვრას,
რომელიცმასმინიჭებულიაქვსკანონმდებლობით.

საქართველოსეროვნულიბანკიეყრდნობაბაზელის
მეთოდოლოგიასდამისმიერშემოთავაზებულკაპიტა-
ლისმინიმალურმოთხოვნებსადასხვამაჩვენებელთა
მნიშვნელობას.ფინანსურისიღთულეებისასკარგადკა-
პიტალიზებულიბანკები,დიდიალბათობით,შედეგიან-
ადგააგრძელებენოპერირებასბაზარზე.ასევებანკების
მიმართნდობისკრიზისისპირობებში,სწორედბანკების
ჯანსაღილიკვიდობისპოზიციადაბუფერებიარისმათი
სირთულეებისშემამსუბუქებელი(იხ.ცხრილი).

Tier I Capital-ბანკის ძირითადიკაპიტალი/რისკის
მიხედვითშეწონილიაქტივებია.იგიარისბანკისმფლო-
ბელობაშიარსებულიკაპიტალი,რომელიცგამოიყენება
ტრანზაქციებისათვის(ინვესტირება,ვაჭრობა,სესხის
გაცემა).ბანკისპირველადიკაპიტალი(TierI)არისსა-
ზედამხედველოკაპიტალისძირითადიწყარო,რომელიც
უნდაშეადგენდესსაზედამხედველოკაპიტალისარან-
აკლებ50პროცენტს.ესკაპიტალისაშუალებასაძლევს
ბანკსგაუმკლავდესფინანსურსიძნელეებს,ვინაიდან
იგი სარეზერვოკაპიტალსწარმოადგენს. პირველა-
დიკაპიტალიშედგებაშემდეგიკომპონენტებისაგან:
ჩვეულებრივიაქციებიგამოსყიდულისგამოკლებით;
არაკუმულაციურიუვადოპრივილეგირებულიაქცი-
ებიგამოსყიდულისგამოკლებით; აქციებისემისიით
მიღებულიდამატებითისახსრები;სარეზერვოფონდი,
რომელიცშექმნილიუნდაიყოსწინაწლებისგაუნაწ-
ილებელიმოგებიდან; წინა წლებისგაუნაწილებელი

მაჩ ვე ნე ბე ლი/წე ლი 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

კონ ტრციკ ლუ რი 
ბუ ფე რი (CCB) 0.625% 1.25% 1.875% 2.50% 2.50%

ლიკ ვი დო ბის და ფარ ვის 
კო ეფ იცი ენ ტი 60% 70% 80% 90% 100% 100%

ძი რი თა დი პირ ვე ლა დი Tier1 
კა პი ტა ლის კო ეფ იცი ენ ტი 4.50% 5.50% 6% 6% 6% 6% 6% 6%

ძი რი თა დი კა პი ტა ლის 
კო ეფ იცი ენ ტი 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

სა ზე დამ ხედ ვე ლო 
კო ეფ იცი ენ ტი (ძი რი თა დი 

კა პი ტა ლის კო ეფ იცი ენ ტი + 
კონ სერ ვა ცი ის ბუ ფე რი)

8% 8% 8.625% 9.25% 9.875% 10.50% 10.5%

ბა ზე ლი III კა პი ტა ლის მაჩ ვე ნე ბელ თა გრა და ცია
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მოგება(ზარალი).ბაზელIII-ისმიხედვით,ფინანსური
ინსტიტუტირომ ჩაითვალოს კარგად კაპიტალიზე-
ბულად,აღნიშნულიმაჩვენებლისმნიშვნელობაუნდა
იყოსმინიმუმ6%.აღნიშნულიმაჩვენებლისმიხედვით
ბანკისგრადაციაშეიძლებაშემდეგნაირად: კარგად
კაპიტალიზებული, ადეკვატურადკაპიტალიზებული,
არაკაპიტალიზებული,მნიშვნელოვნადარაკაპიტალიზ-
ებული,კრიტიკულადარაკაპიტალიზებული.რაცშეეხ-
ებასაზედამხედველოკაპიტალს,იგიარისკაპიტალის
სახეობა,რომელიციქმნებასაბანკოსაქმიანობისგან-
ხორციელებისათვის,მოსალოდნელიდამოულოდნელი
ფინანსურიდანაკარგების/ზარალისგანეიტრალებისა
დასხვადასხვარისკისთავიდანაცილებისათვის.ბანკის
საზედამხედველოკაპიტალიშედგებაპირველადიდა
მეორეულიკაპიტალისაგანდაუდრისპირველადიდა
მეორეულიკაპიტალისჯამსგამოკლებულისაზედამ-
ხედველოკაპიტალისდაქვითვები.

უნდა აღინიშნოს,რომსაზედამხედველოკაპიტა-
ლის(კაპიტალისადექვატურობისმაჩვენებელი)მინიმა-
ლურიმნიშვნელობაბაზელIII-ისმიხედვითარის10,5%.
თუმცასაქართველოსეროვნულიბანკი აღნიშნული
მაჩვენებლისმინიმალურმნიშვნელობასგანიხილავს
დაახლოებით12%-იანინიშნულით.აქვეისიცუნდააღ-
ინიშნოს,რომრისკისმიხედვითშეწონილიკაპიტალის
ადეკვატურობისკოეფიციენტიშესაძლოასრულყოფი-
ლადარასახავდესბანკებისგადახდისუნარიანობას,
რამდენადაცრისკისწონებიშესაძლოასაზედამხედვე-
ლოპოლიტიკისმიზნებისმიხედვითიცვლებოდეს.ასევე
შესაძლოაყოველიკონკრეტულიაქტივისთვისრისკის
წონებიგანსხვავდებოდესბანკებისმიხედვით.

ცენტრალურიბანკისმხრიდანსაბანკოზედამხედ-
ველობისსაბოლოომიზანიასაბანკო-საკრედიტოსის-
ტემისსტაბილურიფუნქციონირებისუზრუნველყოფა,
საბანკოსისტემაშისისტემურიკრიზისისწარმოქმნის
ალბათობისმინიმუმამდეშემცირებადაამგზითბან-
კებისმეანაბრეთადასხვაკრედიტორთაფულადისახ-
სრების,საბანკოსისტემაშიკონკურენტუნარიანობის
პრინციპებისადაცენტრალურიბანკისინსტიტუციური
ინტერესებისმაქსიმალურადდაცვა.

ზემოთჩამოთვლილისისტემებიმიმართულიაბანკის
მიმდინარემდგომარეობისანალიზისაკენ.თუმცაარან-
აკლებმნიშვნელოვანიაბანკისმდგომარეობისშეფასე-
ბამომავალში,რომელიცსაშუალებასიძლევამოხდეს
საგანგაშომაჩვენებლებისდროულადგასწორებაჯერ
კიდევიმდროისათვის,სანამისარგახდებაკრიტიკული.

გლობალურიეკონომიკისპირობებშისაბანკოსის-
ტემაშიპრობლემებისგანსაზღვრადაკავშირებულია
გარკვეულსირთულეებთან, ვინაიდან არ არსებობს
სტატისტიკურიმაჩვენებლებისდროითიმწკრივები,
რომლებიცგაადვილებდნენანალოგიურსამუშაოებს.
მაგალითად,წინაწლებშისაბანკოპრობლემებიდაკავ-
შირებულიიყოდეპოზიტებისმასიურგამოთხოვნას-
თან.როგორციაპონიის, არგენტინის,ფილიპინების,
თურქეთისსაბანკოპრობლემებმააჩვენეს,მეტიწილი
თანამედროვესაბანკოპრობლემებისავითარდებაბან-

კებისბალანსებშიპრობლემურიაქტივებისწარმოქმნის
შედეგადდა,როგორცწესი,ისინიარარისდაკავშირე-
ბულიდეპოზიტებისგამოთხოვნასთან.დეპოზიტების
მნიშვნელოვანიმოცულობისგადინებისშემთხვევები
დაკავშირებულიიყოპრობლემურისაბანკოაქტივების
შესახებინფორმაციისსაჯაროობასადაეროვნულივა-
ლუტისადმინდობისდაკარგვასთან.

კომერციულბანკებშისულუფროგამოიყენებასეს-
ხისმიმღებისსაბოლოოშეფასებისმეთოდი,რომელიც
ითვალისწინებსკლიენტისრეიტინგისგანსაზღვრას.
მსესხებლისშეფასებისკრიტერიუმებითითოეულიბან-
კისათვისინდივიდუალურიადადაფუძნებულიაბანკის
გამოცდილებაზე,რომელიცპერიოდულადგადაიხედება.
ერთმსესხებელზეგასაცემიკრედიტისმოცულობის
შემცირებამაშინგამოიყენება,როდესაცკომერციული
ბანკიდარწმუნებულიარარისკლიენტისრეალურკრე-
დიტუნარიანობაში.საკმარისიუზრუნველყოფისმოზიდ-
ვისმეთოდისგამოყენებაკომერციულბანკსგაცემული
სესხისდაბრუნებისადაპროცენტისმიღებისგარანტიას
აძლევს.საკრედიტორისკისაგანთავისდასაღწევადბან-
კიმოიზიდავსსესხისსაკმარისუზრუნველყოფას,რაც
მასბანკისსაკრედიტოხელშეკრულებითმსესხებლის
მიერაღებულვალდებულებათაშესრულებისგარანტიას
აძლევს.სადისკონტოსესხებისგაცემასშედარებითნაკ-
ლებიდონითშეუძლიასაკრედიტორისკისშემცირება,
სესხისგაცემისასეთიწესიკრედიტისსაფასურისმიღე-
ბისგარანტიასაძლევსკომერციულბანკს.

საკრედიტორისკიარისძირითადივალისადაპრო-
ცენტისდაუბრუნებლობისრისკი.საკრედიტორისკის
შეფასებისკრიტერიუმებია-მიმდინარესაწარმოოთუ
სხვასაქმიანობისპროცესშიგამომუშავებულიფულა-
დისახსრებითვალისდაფარვისუნარი, მსესხებლის
რეპუტაცია,საკუთარიკაპიტალისსაკმარისობადაის
პირობები,რომელთასაფუძველზეხორციელდებასაკ-
რედიტოგარიგება.

კომერციულბანკებშისაკრედიტოპორტფელისან-
ალიზიგულისხმობსსაკრედიტო

რისკისპოზიციებიდანსესხისსახეებისშეფასები-
სათვისკრიტერიუმებისშერჩევას,სესხებისკლასიფიკა-
ციას,საპროცენტორისკისგანსაზღვრას,იმრეზერვის
განსაზღვრას,რომელიცსაკმარისიიქნებაგაცემული
სესხისდაგვიანებითდაფარვისგამოგამოწვეულიზა-
რალისდასაფარავადდასხვ.

საზღვარგარეთულსაბანკოსისტემაშიგამოიყენება
სესხისსახისშეფასებისორიძირითადიმეთოდი:და-
ნომვრისდასაბანკოსისტემებით.გასულიპერიოდების
საანგარიშგებომონაცემებისბაზაზესაკრედიტორის-
კისპროგნოზირებისათვისგამოიყენებასაფინანსოკო-
ეფიციენტებისსისტემა.ერთ-ერთიმათგანიაგებულია
საანგარიშსწორებოსალდოს მაჩვენებელზე, ხოლო
მეორე -სისტემაშედეგებისანგარიშგებისმაჩვენებ-
ლებზე.საფინანსოკოეფიციენტებისორივესისტემა
არამარტოკლიენტისკრედიტუნარიანობისსაერთო
შეფასებასიძლევა,არამედგამოყოფსჩამოყალიბებულ
ტენდენციებსაც.
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გლობალური ეკონომიკის პირობებშიფინანსები
იზიდავსასევესპეკულაციურ(პორტფელურ)კაპიტალ-
საც,რომლისშემოსვლაცაღიქმებასაბანკოსისტემის
პრობლემებისდასაწყისად.ესმოკლევადიანიკაპიტალი
განვითარებადქვეყნებშიმიედინებამაღალისაპროცენ-
ტოგანაკვეთებისადაარაგრძელვადიანიეკონომიკური
მოლოდინისგამო.ესკაპიტალიარისყველაზელიკვიდუ-
რიდაპირველიტოვებსადგილობრივფინანსურბაზარს
მოახლოებულიპრობლემისშემთხვევაში.თითქმისყვე-
ლაგანვითარებადქვეყანაში,რომელმაცუკანასკნელი
30წლისგანმავლობაშიგანიცადასაბანკოკრიზისი,
ეკონომიკურიაღმავლობადამისიღრმავარდნა,სწო-
რედამფაქტორთანაადაკავშირებული.

პორტფელისინვესტიციებისშემოდინებისეფექ-
ტიგამოიხატებადაკრედიტებისზრდაში,რომელსაც
მოჰყვებაისეთიმოვლენები,როგორიცააიმპორტზე
მოთხოვნისზრდა,საგადასახდელობალანსისმდგომა-
რეობისგაუარესება,ფულად-საკრედიტოდაფისკალუ-
რიპოლიტიკისგამკაცრება,საპროცენტოგანაკვეთის
ზრდა.ასეთივენეგატიურიშედეგიგააჩნიაინვესტიცი-
ებისგადინებას,ანუქვეყნიდანსაბანკოკაპიტალისგა-
დინებამშეიძლებაგამოიწვიოსსავალუტოდასაბანკო
კრიზისებისწარმოქმნა.

სწორედგლობალურიეკონომიკისპირობებშიფი-
ნანსურილიბერალიზაციისშედეგადსაბანკოდაწე-
სებულებებისსაქმიანობაზეშეზღუდვების მოხსნამ
ბანკებსმისცასრულითავისუფლებადამოუკიდებლად
გადაეწყვიტათისეთისაკითხები,როგორიცაავისზედა
რაკრიტერიუმებითგასცენსესხები,დაადგინონკრედი-
ტებზედადეპოზიტებზესაპროცენტოგანაკვეთები,სად
დააბანდონმათგანკარგულებაშიარსებულისახსრები.

ბანკებშისწორადმართვისისეთისისტემააჩამო-
საყალიბებელი,რომელიცგაითვალისწინებსბანკზე
მომქმედყველაფაქტორს,ანუბანკისმართვისსაფუძ-
ველსუნდაწარმოადგენდესსისტემურიკომპლექსური
მიდგომა,რომელიცსაბანკოორგანიზაციასგანიხილავს
არამარტორთულსისტემადთავისიშინაგანისაორგა-
ნიზაციოსტრუქტურით,არამედროგორცეკონომიკურ
სუბიექტს,რომელზეცგავლენასახდენსმრავალიგარე
ფაქტორიდა,რომელიცუფროგლობალურიეკონომიკ-
ურიდასოციალურისისტემებისგანუყოფელინაწილია.
ასევემნიშვნელოვანიაისეთიფაქტორებისგათვალის-
წინება,როგორიცაატექნოლოგიურირევოლუცია,მეც-
ნიერებისადატექნიკისგანვითარება,კომპიუტერული
დატელესაკომუნიკაციოსაშუალებათასფეროშისრუ-
ლიადახალი,მრავალფეროვანისაბანკოტექნოლოგიებ-
ისშემუშავება-დანერგვისპროცესი.

ამჟამად, კომერციულიბანკებისძირითადიპრო-
დუქტი-კრედიტირაოდენობრივცვლილებასგანიც-
დის,რასაცსაბოლოოდ,ზემოთთქმულისხასიათიდან
გამომდინა-

რე,მივყავართბანკებისროლისხარისხობრივცვლი-
ლებამდე,რადგანაცკრედიტითავისუფალიკონკურენ-
ციისიარაღიდანმონოპოლისტურიკაპიტალისიარაღად
გარდაიქმნა.

ფინანსურისისტემისსტაბილურობაუშუალოდარის
დაკავშირებულისაგადასახადოსისტემისსტაბილურო-
ბასთან,ანუგადახდებისსაიმედომექანიზმებისარსე-
ბობითარისგანპირობებული,რომელიცბანკთაშორისო
ურთიერთჩათვლებისადაგადახდებისოპერაციების
უწყვეტადგანხორციელებისშესაძლებლობასიძლევა.

კომერციული ბანკების ის სახსრები,რომლებიც
ცენტრალურიბანკისანგარიშებზეა,მინიმალურისა-
რეზერვო მოთხოვნების შესრულების შესაბამისად
ჩაირიცხება.ზემოთაღნიშნულისახსრებიარამარტო
ფულად-საკრედიტოპოლიტიკისმიზნების,არამედსა-
გადასახადოსისტემისსაიმედოფუნქციონირებასაც
უზრუნველყოფს.

ამავედროს აღნიშნული სახსრები საჭიროების
შემთხვევაშიგადახდებშიშეფერხებებისაღმოფხვრი-
სათვისშეიძლებაიქნესგამოყენებული.გარდაამისა,
გამართულიდაეფექტიანადფუნქციონირებადისა-
გადასახადოსისტემაფულისმიმოქცევისდაჩქარებას
უწყობსხელს.

ეკონომიკისნორმალურიფუნქციონირებისათვის
სწორედსაგადასახადოსისტემისეფექტიანიმუშაობის
უზრუნველყოფამეტადმნიშვნელოვანსაქმიანობად
გვესახება.კომერციულიგარიგებებისგადახდებშიშე-
ყოვნებებიიმავდროულადქვეყნისეკონომიკისმდგო-
მარეობაზეაისახება.აღნიშნულიგარემოებისთავიდან
აცილებისმიზნითარისსპეციალურისაკლირინგოპა-
ლატები,რომლებიცურთიერთმოთხოვნებისჩათვლე-
ბისგზითუნაღდოანგარიშსწორებასახორციელებენ.
ანგარიშსწორებისსისტემისასეთისახითორგანიზება
მათდაჩქარებასადაგაიაფებასუწყობსხელს. კლი-
რინგულიანგარიშსწორებისსისტემისგაუმჯობესება
ელექტრონულ-გამოთვლითიტექნიკის მეშვეობით
მოქმედებისსფეროსგაფართოებასითვალისწინებს.

სწორედ ასეთისახისრისკის,რომელსაცსისტე-
მურსუწოდებენ,ბანკისმიერურთიერთგადახდების
ჩათვლისსისტემისორგანიზებისანუკლირინგების,ან
ცალკეულიკერძოკლირინგულიპალატებისსაქმიან-
ობაზეკონტროლისგანხორციელებისმეშვეობითარის
შესაძლებელი.

გლობალურიეკონომიკისპირობებშიკომერციული
ბანკითავისკლიენტებთან

მისგანკარგულებაშირეალურადარსებულირესურ-
სებისფარგლებშიმუშაობს.ანუიგიყველაოპერაციას
მისსაკორესპონდენტოანგარიშებზესახსრებისნაშ-
თისფარგლებშიახორციელებს.სპეციფიკურისაბანკო
ოპერაციებისშესრულებისშესაძლებლობაპასივების
სტრუქტურითმკაცრადაადეტერმინირებული,რაცბან-
კებისაგანთავიანთირესურსებისფორმირებისწყარო-
ებისარჩევასთანდაკავშირებითსერიოზულმუშაობას
მოითხოვს.სწორედაქედანწარმოიქმნებარესურსებზე
მძაფრიბრძოლადამათიდაბანდებისათვისუფრომე-
ტადმომგებიანისფეროებისმოძიება.

თანამედროვე სიტუაცია ხასიათდება იმით,რომ
საბანკორესურსებისსაერთომოცულობაშისაერთო-
სახელმწიფოებრივიფონდებისწილიმნიშვნელოვნად
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შემცირდა.ამიტომბანკებიკომერციულიდამოუკიდ-
ებლობისადაკონკურენციის პირობებში, საკუთარი
კაპიტალისადამოზიდულირესურსებისფორმირების
საკითხებსდიდდროსუთმობენ.კომერციულიბანკის
რესურსებიჩვეულებრივადგანისაზღვრებაროგორც
ბანკისგანკარგულებაშიარსებულისაკუთარიდანა-
სესხებისახსრებისერთობლიობადამისმიერმათი
აქტიურიოპერაციებისგანხორციელებისათვისგამო-
ყენებისშესაძლებლობა.

გლობალური ეკონომიკის ქვეყნებშიოთხმოცი-
ანიწლებიდანდაწყებულიმსოფლიოვაჭრობისადა
კაპიტალისნაკადებისსწრაფიზრდაწარმოადგენდა
იმისმიზეზს,რომბევრიუმსხვილესიფინანსურიდა
საბანკოკორპორაცია,აგრეთვევაჭრობასადაწარმო-
ებაშიდასაქმებულიფირმები,თავიანთიგანვითარების
პერსპექტივებსმსოფლიომასშტაბამდეგაფართოებას
უკავშირებდნენ.ბიზნესისადაფინანსებისგლობალიზა-
ციისსაფუძველიგახდა:ტექნიკურიპროგრესისმიღწე-
ვების-კომპიუტერიზაციისადატელეკომუნიკაციების
დანერგვა,ინტერნეტიზაცია,ეკონომიკისადაფინანსე-
ბისსფეროშისახელმწიფოსჩარევისმოცულობისშემ-
ცირება,კაპიტალისსაერთაშორისონაკადებისზრდა.
ყოველივეესუწყობდახელსმსოფლიოეკონომიკაში
ინტეგრაციულიპროცესებისგანვითარებას.თუმცა
ბოლო-2007-2020წლებშიგანვითარებულმაპროცესებ-
მა-საერთაშორისოვაჭრობისპირობებისგაუარესება,
საგარეოვაჭრობისმოცულობისშემცირება17%-ით,
ხოლონაწილობრივიპრობლემებისმქონექვეყნებისათ-
ვისამმაჩვენებელმა4%შეადგინა.

2022 წელსგანსაკუთრებით აქტუალური გახდა
საერთაშორისოანგარიშსწორებისბანკთაშორისიგა-
დარიცხვები.

ამერიკისშეერთებულიშტატებისფედ-ის2020წლის
3ნოემბრისადა15დეკემბრისგადაწყვეტილებების
თანახმად,დამოუკიდებელიექსპერტებისაზრით,2022
წლიდანიფეთქებსმსოფლიოეკონომიკურიკრიზისი.
თუგათვალისწინებულიიქნებამსოფლიოეკონომიკაში
დაგროვებულიდისბალანსები (უპირველესყოვლისა,
ჯამურ მსოფლიო ვალს,რომელიც საერთაშორისო
ფინანსურიინსტიტუტებისშეფასებით300ტრილიონ
დოლარსაჭარბებს), ისგადააჭარბებსომისშემდგომ
ყველაკრიზისსდაალბათ,გადააჭარბებსკაპიტალიზმის
ისტორიაშიყველაზემძიმემსოფლიოკრიზისს,რომე-
ლიცდაიწყო1929წელს.აქედანგამომდინარე,საკვირ-
ველიაის,რომცენტრალურიბანკებისხელმძღვანელებს
ჯერჯერობითარგაუკეთებიათრაიმესახისმინიშნება
თავიანთირაოდენობრივიშერბილებისპროგრამების
შეზღუდვაზე.

კომერციულიბანკისათვისრეალურადმოზიდული
რესურსებისფარგლებშიმუშაობადათავისილიკვი-
დურობისმხარდაჭერისუზრუნველყოფამხოლოდიმ
შემთხვევაშიარისშესაძლებელი,თუიგისაქმიანობის
შედეგებზესრულიეკონომიკურიპასუხისმგებლობისა
დამისისაქმიანობისეკონომიკურიმეთოდებითრეგუ-
ლირებისპირობებშიეკონომიკურიდამოუკიდებლობის

მაღალხარისხსფლობს.
საქართველოშილიკვიდურობისუკმარისობისპრობ-

ლემებისაბანკოსფეროშიაღინიშნებოდა2007-2008
წლებში.ბანკებსარგააჩნდათსაკმარისიოდენობით
გრძელიფული. ისინი იზიდავდნენსახსრებსმოკლე
ვადით,ხოლოგანათავსებდნენუფროგრძელვადიან
აქტივებში,რაციწვევდავადიანობისმიხედვითაქტი-
ვებსადაპასივებსშორისმნიშვნელოვანწყვეტას.გარდა
ამისა,ბანკებისმიერმოზიდულისახსრებისწყაროები
ხასიათდებოდნენსაკმაოდდაბალიდივერსიფიკაციით
დავერუზრუნველყოფდნენსაბანკოსექტორშიმიმდი-
ნარეზრდისტემპებისშენარჩუნებასსაშუალოვადიან
პერსპექტივაში.გარდაამისა,პასივებისსტრუქტურაც
არგამოიყურებოდადამაკმაყოფილებლად.ბანკებისსა-
კუთარიკაპიტალისდაბალიდონევერუზრუნველყოფ-
დამისხარჯზესაკრედიტოოპერაციებისგაფართოებას.

ბანკებისრესურსულიბაზასაკმაოდარასტაბილუ-
რიიყო.ქვეყანაშიარარსებობსკანონიგამოუთხოვადი
ანაბრებისშესახებ,ასევე,არარსებობსმოსახლეობის
ანაბრებისსახელმწიფოდაზღვევისსისტემა,რისგამოც
საომარიმდგომარეობისდროსმოსახლეობისგარკვე-
ულინაწილისშიშმასაბანკოანაბრებითითქმისგაანახ-
ევრა.ამგვარად,შეზღუდვებილიკვიდობაშიარსებობდა
თვითსაბანკოსისტემისშიგნითდაომიმხოლოდმისი
ამძრავიფაქტორიაღმოჩნდა.

ეკონომიკურიდამოუკიდებლობაითვალისწინებს
ბანკისსაკუთარიდანასესხებისახსრებისთავისუფალ
არჩევანს,გადასახადებისგადახდისშემდეგდარჩენი-
ლიმოგებისგანკარგვისშესაძლებლობას.ბანკითავის
ვალდებულებებზემისკუთვნილებაშიარსებულიყველა
საშუალებებითადაქონებითარისპასუხისმგებელი,
რომლებზეცმოქმედიკანონმდებლობისშესაბამისად
ყადაღისდადებაარისშესაძლებელი.კომერციულიბან-
კითავისიყველაოპერაციებისაგანწარმოქმნილრისკს
თავისთავზეიღებს.

თანამედროვეეტაპზეტექნოლოგიურირევოლუ-
ციისათუგლობალიზაციისფონზე, საქართველოს
ეკონომიკურიუსაფრთხოებისმდგრადობაერთ-ერთ
უმნიშვნელოვანესგამოწვევადუნდა მივიჩნიოთ. ამ
მიმართულებითსავალუტოუსაფრთხოებისმაკროეკ-
ონომიკურიასპექტებიეროვნულიუსაფრთხოებისსის-
ტემისშემადგენელინაწილია.სავალუტოუსაფრთხოება
ისეთმდგრადობასგულისხმობს,როდესაცგარანტი-
რებულიარისეროვნულიინტერესებისდაცვა, სავა-
ლუტოსისტემისდამოუკიდებელიფუნქციონირებადა
თვითგანვითარებაშინაგანიდაგარეგანიპროცესების
ყველაზეარახელსაყრელპირობებშიცკი.შედეგადსავა-
ლუტოუსაფრთხოებისპრობლემატიკისმოგვარებადა
გადაწყვეყაწარმოადგენსეკონომიკურიზრდისმაღალი
ტემპებისმიღწევისერთ-ერთმთავარწინაპირობას.

კომერციულმა ბანკებმა საკრედიტორესურსებ-
ზემზარდი მოთხოვნებისდაკმაყოფილების მიზნით
დაგროვილიდანაზოგებისმაქსიმალურიმობილიზება
უნდაგანახორციელონდამიმდინარემოთხოვნილების
შეზღუდვის,მოქნილიდეპოზიტურიპოლიტიკისადა
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თავიანთი კლიენტებისათვისსაიმედოობის მაღალი
გარანტიისუზრუნველყოფისსაფუძველზესახსრების
აკუმულირებისმიზნითსაკმაოდეფექტურისტიმული-
რებისმექანიზმებიუნდაჩამოაყალიბონ.

საბანკოსისტემების,განსაკუთრებითგარდამავალი
ეკონომიკის ქვეყნებისათვის, მდგრადობისუზრუნ-
ველყოფისუმნიშვნელოვანესიფაქტორიასაფინანსო
ბაზრებისგანვითარებულობა,ასევეფინანსურიკანონ-
მდებლობისსრულყოფილობა,რომელთაგანუმნიშვნე-
ლოვანესიასაკუთრებისუფლებისდაცვა, კრედიტო-
რებისუფლებებისდაცვა,ანაბრებისდაზღვევადასხვ.

ზემოთთქმულიდანგამომდინარე,ფართოგადა-
სახედიდან, საბანკო სისტემის პრაქტიკულიროლი
განისაზღვრებაიმით,რომიგიწარმართავსქვეყნის
გადახდებისადაანგარიშსწორებათასისტემასდა(სხვა
ფინანსურშუამავლებთანერთად)ახდენსმოსახლეობის
დანაზოგების,როგორცდროებითთავისუფალიკაპი-
ტალის,გადანაწილებასსხვაეკონომიკურსუბიექტებ-
ზე.საბანკოსისტემათამაშობსწამყვანროლსქვეყნის
ეკონომიკისსტაბილურდაეფექტიანგანვითარებაში.

უკანასკნელწლებშიგანვითარებულსაბანკოსის-
ტემაშიპრობლემებზემნიშვნელოვანიგავლენაიქონია
არახელსაყრელმა საგარეო-ეკონომიკურმაფაქტო-
რებმა.ბანკებშიპრობლემებისმნიშვნელოვანირაოდ-
ენობაგამოწვეულიიყონავთობზედაიმპორტისსხვა
საქონელზეფასებისვარდნით.მნიშვნელოვანიროლი
ითამაშა საგარეოვალისმომსახურებისგაძვირებამ
საერთაშორისოსაპროცენტოგანაკვეთებისზრდისშე-
დეგად.კომერციულბანკებშიპრობლემებსწინუძღოდა
განვითარებადიქვეყნებისსაგარეოვალებისმკვეთრი
ზრდაკაპიტალისსაერთაშორისობაზარზესესხების
გაძვირებისშედეგად.საბაზრორეფინანსირებისგაძვი-
რებამდაეროვნულივალუტისდევალვაციამშეასუსტა
ბანკებისგადახდისუნარიანობა,რამაც,თავისმხრივ,
საფუძველიჩაუყარასაგარეოდავალიანებისპროცესს.
კრიზისებმაღრმადახანგრძლივიხასიათიმიიღო,ვინა-
იდანმეტიწილიქვეყნებისაატარებდაპროინფლაციურ
ფულად-საკრედიტოდაფისკალურპოლიტიკასდაარ
ხორციელდებოდაადეკვატურისაბანკოზედამხედვე-
ლობა.თუმცაბოლოპერიოდშიშეინიშნებაეროვნული
ვალუტისგამყარება.საქართველოსსაბანკო-საფინანსო
სექტორიგარკვეულიგამოწვევებისწინაშედგას,რაც
განსაკუთრებითთვალსაჩინოგახდაCOVID-19პანდე-
მიურისიტუაციიდანშექმნილიგარემოებებისგამო.
გაერთიანებულიერებისორგანიზაციისექსპერტთა
ჯგუფისშეფასებით,პანდემიითგამოწვეულიკრიზისის
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ABSTRACT
A society in which everyone thinks the same, has the same 

ideals or ambitions, the same requirements, the same desires, 
and draws the same paths to reach them, is plainly not fascinat-
ing, and no one wants to be a member of such a society. It is 
natural in such a society for everything to be uniform, predict-
able, and “grey.” The assumption that variety of individuals with 
their interests, thinking methods, preferences, abilities, skills, 
and values is an essential prerequisite for the development and 
evolution of society has never been contested.   “Diversity is the 
norm,1 and society’s behavior pattern should be tailored to the 
acknowledgment and acceptance of difference.”

It is an unfortunate reality that a segment of our society 
must battle on a daily basis and exert substantial effort in 
order to obtain the necessary education, acquire employ-
ment in an area of interest to them, or just win the right to 
participate in public events.  The main explanation for this 
is that these people’s capabilities and requirements differ 
from those of the general population. 

People with impairments and special needs are also 

1  B. Johnsen, M. Shorten; Education- education of 
persons with disabilities. Nipub Olag. Oslo. 2001 Nipub Olag. 
Oslo.2001

included in this category.
For a long time, a number of nations maintained a strat-

egy in which persons with disabilities were viewed as a 
wholly isolated group, with no discussion of obtaining them 
an education or including them in public life in any man-
ner.  It is a tragic truth that, even in Georgia’s recent past, 
many families considered that it was embarrassing for their 
disabled family member to appear in public and that they 
should stay at home unless in emergency circumstances.  As 
a result, they were unable to obtain an education and were 
excluded from all aspects of public life.

Our society’s “step forward” in ensuring the well-being 
of individuals with impairments turned out to be expressing 
concern and charity for them.  No one disagrees that empa-
thy is the most humanitarian kind of human interactions, but 
it is critical to remember that relationships with disabled 
people should never entail pity.  The described connection 
should try to strengthen these individuals rather than simply 
supplying them with such assistance, which does not involve 
the subsequent process of their strengthening. 

The article examines the forms and methods of acquiring 
statistical information, as well as the initiatives performed 
by the City Hall of Tbilisi Municipality for the empowerment 
of disabled people between 2017 and 2021, as well as the 
related statistical indicators. 

Keywords: reporting, budget, beneficiary, benefit.
For citation: Takalandze L., Digital Transformation: 

Importance, Challenges and European Union Policy, Busi-
ness & Lew, No. 3, 2022, 50-57.
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შეადგენს,საარსებოშემწეობასსახელმწიფოსგანიღებს
(2021წელსგაცემულიშემწეობისთანხამაღნიშნულ
პირებზეშეადგინა103583349ლარი),კვლავძალზედ
აქტუალურიდამნიშვნელოვანიასოციალურითემები.
ამმიმართულებითგანხორციალებულიპროგრამებიკი
განსაკუთრებულდატვირთვასადაღირებულებასიძენს.

მოსახლეობისსოციალურიკვლევისშესახებინფორ-
მაციისმოპოვებახდებაანგარიშგების,სპეციალურად
ორგანიზებულისტატისტიკურიდაკვირვებისდარიგი
სხვასტატისტიკურიმეთოდებისგამოყენებით.

ნაშრომისშესრულებისმიზანიიყოქალაქთბილი-
სის მუნიციპალიტეტისმერიის მიერდაფინანსებუ-
ლიშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთათვის
განკუთვნილპროგრამებშიჩართულბენეფიციართა

რაოდენობრივი მაჩვენებლების (რიგ შემთხვევებში
სქესობრივდარიგშემთხვევებშიასაკობრივჭრილში
ჩაშლილი),ქალაქთბილისისმუნიციპალიტეტისმერიის
მიერაღნიშნულიპროგრამებისგანხორციელებისათვის
გამოყოფილითანხებისადამათიდინამიკისშესწავლა
2017-2021წლებისგანმავლობაში.აღნიშნულიკვლევის
მიზნისადაამოცანებისმისაღწევადგამოყენებულიქნა
სოციოლოგიურიკვლევისროგორცთვისებრივი, ისე
რაოდენობრივიმეთოდები.

წარმოდგენილთემასთანდაკავშირებულიმონაცე-
მებისშეგროვებაკიმოხდაე.წ.„სამაგიდეკვლევის“ანუ
მეორადიმონაცემებისანალიზისმეთოდით(მოიცავდა
სახელმწიფოპოლიტიკისდოკუმენტების,ქალაქთბი-
ლისისმუნიციპალიტეტისმერიისჯანმრთელობისადა
სოციალურიდაცვისსაქალაქოსამსახურისმონაცემე-
ბის,ასევეარასამთავრობოდასაერთაშორისოორგა-
ნიზაციებისმიერჩატარებულიკვლევებისშესწავლასა
დაანალიზს).
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მოცემულსტატიაშიგანხილულიარიგისოციალურიპროგრამები,რომელსაცახორციელებსქალაქთბილისის
მუნიციპალიტეტისმერიადანაჩვენებიააღნიშნულიპროგრამებისფარგლებშიმერიისმიერგაწეულიმომსახუ-
რებისადაფინანსურიდახმარებისდინამიკა2017-2021წლებში.

ძი რი თა დი ტექ სტი
ქალაქთბილისისმუნიციპალიტეტისმერიაახორციელებსშეზღუდულიშესაძლებლობებისმქონეპირთათვის

განკუთვნილშემდეგპროგრამებს:
• შეზღუდულიშესაძლებლობებისმქონეპირთასაზოგადეობაშიინტეგრაციისხელშეწყობა;
• შეზღუდულიშესაძლებლობებისმქონებავშვთადამოზარდთასაკურორტომომსახურება;
• სოციალურადდაუცველი18წლამდეშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირებისდახმარება.

1. შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე პირ თა სა ზო გა დე ობ აში ინ ტეგ რა ცი ის ხელ შეწყო ბა

პროგრამაგულისხმობსშეზღუდულიშესაძლებლობებისმქონეპირთასაზოგადოებაშიინტეგრაციისმიზნით,
შშმპირთა,მათიწარმომადგენელიორგანიზაციებისპროექტების,ასევესერვისისმიმწოდებელიორგანიზაციების
დაშშმპირთასხვასაჭიროებებისდაფინანსებასდამოიცავსშემდეგმომსახურებებსადაღონისძიებებს:

•სხვადასხვასაჭიროებებისადააქტივობებისხელშეწყობისუზრუნველყოფა;
•კულტურულ-შემოქმედებითიღონისძიებებისგანხორციელებისხელშეწყობა;
•განათლებისადაშემეცნებითიაქტივობებისხელშეწყობა;
•სხვასაჭიროებებითუზრუნველყოფა.
აღნიშნულიპროგრამისბენეფიციარებიარიანშშმპირებიდამათიწარმომადგენელიანსერვისისმიმწოდე-

ბელიორგანიზაციები.
2017-2018-2019წლებშიშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთაანმათწარმომადგენელთაგანცხადებე-

ბისრაოდენობისდიდიწილიკოხლეარულიიმპლანტისმოთხოვნაზემოდის(შესაბამისად-55%,46%,37%,).2020
წლისთვისთანაბარიაკოხლეარულიიმპლანტისადასმენისაპარატისმოთხოვნაზეშესულიგანაცხადებისრა-
ოდენობა(25-25განაცხადი-(23%)).რაცშეეეხება2021წელს,43%-სუტოლდებასმენისაპარატისდაფინანსების
მოთხოვნასთანდაკავშირებულიგანცხადებებისპროცენტულიწილი(41განცხადება).

მონაცემთაანალიზიაჩვენებს,რომწლებისმიხედვითშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთასაზოგადო-
ებაშიინტეგრაციისხელშეწყობისპროგრამისფარგლებშიგანხორციელებულიპროექტებისათუგანაცხადების
ჯამურირაოდენობამზარდია.

ქვემოთმოყვანილიდიაგრამიდანჩანს,რომკოხლეარულიიმპლანტის,სმენისაპარატის,მუხლისპროთეზისა
დაპროექტებთანდაკავშირებულიგანცხადებებისრაოდენობათაუმრავლესობაკოხლეარულიიმპლანტისდაფი-
ნანსებაზემოდისდააღნიშნულიმონაცემი2017-2021წლებშიმერყეობს8,4%-55%შუალედში.ყველაზენაკლებ
მოთხოვნადიკიმუხლისპროთეზისდაფინანსებაადააღნიშნულთემასთანდაკავშირებულგანცხადებათარაოდ-
ენობამხოლოდ1%-6,3%-ისდიაპაზონშიამოქცეული.

დიაგრამაზედატანილია2017-2021წლებშიშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთასაზოგადეობაშიინ-
ტეგრაციისხელშეწყობისპროგრამისფარგლებშიგანხორციელებულიპროექტების/განცხადებებისრაოდენობის
შესახებმონაცემები.

დი აგ რა მა 1.
პროგ რა მის ფარ გლებ ში გან ხორ ცი ელ ებ ული პრო ექ ტე ბი/გან ცხა დე ბე ბი
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შეზღუდულიშესაძლებლობებისმქონეპირთასაზოგადოებაშიინტეგრაციისხელშეწყობისპროგრამისფარ-
გლებშიგანხორციელებულიპროექტებისთვის/განცხადებებისთვისგამოყოფილითანხებისშესწავლითკიდგინ-
დება,რომკოხლეარულიინპლანტისდაფინასებისათვისგამოყოფილითანხები2017-2019წლებშიაღნიშნული
პროექტისათვისგამოყოფილითანხების58%-სადა74%-სშორისმერყეობს.2020წელსკოხლეარულიიმპლანტის
დაფინანსებაზემოდისპროექტისათვისგანკუთვნილითანხის25%,2021წელსკი-22%.ამასთან,ზემოაღნიშნულ
წლებშისაშუალობენეფიტიერთბენეფიციარზე7601ლარიდან12066ლარამდეშუალედშია.აღნიშნულიდასკვის
საფუძველსქვემოთმოყვანილიორიდიაგრამაიძლევა.

დი აგ რა მა 2
პროგ რა მის ფარ გლებ ში გან ხორ ცი ელ ებ ული პრო ექ ტე ბის თვის/გან ცხა დე ბე ბის თვის 

2017-2021 წლებ ში გა მო ყო ფი ლი თან ხე ბი

შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთასაზოგადოებაშიინტეგრაციისხელშეწყობისპროგრამისფარ-
გლებშიგანხორციელებულიპროექტებისადაგანცხადებებისდასაკმაყოფილებლადგამოყოფილიჯამურითან-
ხებითითქმისმსგავსია2017-2020წლებშიდამერყეობს832562ლარიდან843800ლარამდე.2021წლისთვისკი
აღნიშნულითანხისოდენობამ729127ლარიშეადგინა.

დი აგ რა მა 3
პროგ რა მის ფარ გლებ ში გან ხორ ცი ელ ებ ული პრო ექ ტე ბის/გან ცხა დე ბე ბის თვის 

გა მო ყო ფი ლი ჯა მუ რი თან ხე ბი 2017 – 2021წლებ ში

შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთასაზოგადოებაშიინტეგრაციისადახელშეწყობისქვეპროგრამის
ფარგლებში2017–2021წლებში(სხვადასხვაპერიოდში)ჩართულნიიყვნენშემდეგიარასამეწარმეო(არაკომერ-
ციული)იურიდიულიპირები:
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• ა(ა)იპსარებილიტაციოდასოციალურიადაპტაციისცენტრი’’აისი’’;
• ა(ა)იპბავშვიოჯახისაზოგადოება;
• (ა)იპასოციაციაანიკა;
• ა(ა)იპსმენისდამეტყველებისდარღვევისმქონეპირთაასოციაცია;
• ა(ა)იპსაქართველოსფსიქიკურიჯამრთელობისასოციაცია;
• ა(ა)იპსაქართველოსყრუთაკავშირი;
• ა(ა)იპკავშირიადამიანებირომელიცგანსაკუთრებულზრუნვასსაჭიროებენ;
• ა(ა)იპთავისუფალიპედაგოგიკისცენტრი;
• ა(ა)იპკავშირიიაა(ა)ი.პსაქართველოსუსინათლოთაკავშირი;
• ა(ა)იპამიერკავკასიისექიმთალიგა;
• (ა)იპახალგაზრდულიმედიაკავშირი;
• ა(ა)იპმშობელთახიდი33;
• ა(ა)იპინკლუზიურიტურიზმისცენტრიპარსა;
• ა(ა)იპსაერთაშორისოგანათლებისადაგლობალურიკავშირებისასოციაცია„IEGNA”;
• ა(ა)იპკავშირიადამიანებისათვისგანსაკუთრებულზრუნვასრომსაჭიროებენ;
• ა(ა)იპმზისშვილები;
• ა(ა)იპსაქართველოსახალგაზრდახელოვანთაასოციაციახელოვნებასაზოგადოებრივიინტერესებისათვის;
• ა(ა)იპსაქართველოსდაუნისსინდრომისასოციაცია;
• ა(ა)იპსაქართველოსყრუთაკავშირი(თარჯიმანდაქტილოლოგებისმომსახურება);
• ა(ა)იპსაქართველოსყრუთაკავშირი((ჟესტურიენისსწავლება);
• ა(ა)იპსმენისადამეტყველებისდარღვევისმქონებავშვთადახმარებისასოციაცია;
• ა(ა)იპრელიქვია;
• ა(ა)იპფონდიაურეს;
• ა(ა)იპოთახიეზოში;
• ა(ა)იპსამართლისადათანასწორობისცენტრი;
• ა(ა)იპახალგაზრდულიმედია-კავშირი.

2. შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე ბავ შვთა 
და მო ზარ დთა სა კუ რორ ტო მომ სა ხუ რე ბა 

პროგრამაითვალისწინებსშეზღუდულიშესაძლებლობებისმქონეპირთასაქართველოსსხვადასხვაკურორ-
ტზედასვენებისუზრუნველყოფას.

პროგრამისბენეფიციარებიარიან:
• თბილისშირეგისტრირებული3-დან21წლამდეასაკისმკვეთრადდამნიშვნელოვნადგამოხატულიშშმპი-

რები;
• შშმმოზარდებისჯანმრთელიტყუპისცალი(ასეთისარსებობისშემთხვევაში);
პროგრამისფარგლებშიმომსახურებისსახედაოდენობაარის:
• მომვლელისთანხლებითშშმპირთადასვენებასაქართველოსმთისადაზღვისკურორტებზე;
• მინიმუმსამჯერადიკვება;
• კეთილმოწყობილსაცხოვრებელადგილასტრანსპორტირებადასაჭიროებისშემთხვევაშიფსიქოლოგიური

დაამბულატორიულისამედიცინომომსახურება;
• დანიშნულიმკურნალობისუწყვეტობა(ასეთისაუცილებლობისშემთხვევაში);
• სპორტულ-გამაჯანსაღებელიღონისძიებებითუზრუნველყოფა;
• ზღვისკურორტზედასასვენებლადგანსაზღვრულია12დღე;
• მთისკურორტზედასასვენებლადგანსაზღვრულია12დღე.
პროგრამისმოსარგებლეებსსაშუალებაჰქონდათესარგებლათქ.თბილისისმუნიციპალუტეტისმერიისმიერ

გამოცხადებულიტენდერითგამოვლენილიმიმწოდებლებისმომსახურებითანვაუჩერულისისტემით,რომლის
ფარგლებშიცთავადაირჩევდნენმომსახურებისადგილს,სასტუმროსდამომსახურებისპირობებსმთელისაქარ-
თველოსმასშტაბით,გარდათბილისისა.2018წლიდანპროგრამამოქმედებსმხოლოდვაუჩერულიპრინციპით.
ვაუჩერითსარგებლობისვადაგანისაზღვრაანაკლებ6დღე-ღამისა.ვაუჩერისფასი2017-2018წლებში700ლარს
შეადგენდა,ხოლო2019-2021წლებშიკი-800ლარს.

2017-2021წლებშიზემოაღნიშნულისერვისითისარგებლა7184-მაშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონებავ-
შვმადამოზარდმა.ვიზიტორთასაერთორაოდენობისმეოთხედი2017წელსა(25%)და2021წელზემოდის(23%).
მსგავსია2018,2019და2020წელსსერვისითმოსარგებლებენეფიციართარაოდენობებიდაისინი14%,19%და
19%-სშეადგენს.
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დი აგ რა მა 4
სა ქარ თვე ლოს მთი სა და ზღვის კუ რორ ტებ ზე დამ სვე ნე ბელ შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის

 მქო ნე ბავ შვთა და მო ზარ დთა რა ოდ ენ ობ ები 2017-2021 წლებ ში

ქალაქთბილისისმუნიციპალიტეტისმერიისჯანდაცვისადასოციალურიმომსახურებისსაქალაქოსამსახუ-
რისმიერ2017-2021წლებშიპროექტისათვისგამოყოფილმაჯამურმათანხამშეადგინა4869860ლარი.როგორც
ქვემოთმოცემულიდიაგრამიდანჩანს,აღნიშნულითანხაწლებისმიხედვითზრდადიადააღნიშნულიზრდისმაჩ-
ვენებელი83%-ია.

დი აგ რა მა 5
შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე ბავ შვთა და მო ზარ დთა სა კუ რორ ტო მომ სა ხუ რე ბი სათ ვის 2017-2021 

წლებ ში გა და რიცხუ ლი თან ხე ბი

3. სო ცი ალ ურ ად და უც ვე ლი 18 წლამ დე შეზღუ დუ ლი
 შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რე ბის დახ მა რე ბა

პროგრამაითვალისწინებს18წლამდეასაკის,ქ.თბილისშირეგისტრირებული150000დანაკლებისარეიტინგო
ქულისმქონე,შეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთათვისფინანსურიდახმარებისგაწევას.

პროგრამისფარგლებშიბენეფიტისოდენობაა800ლარი,რომელიცგაიცემაკალენდარულიწლისგანმავლო-
ბაშიორჯერადად400–400ლარისოდენობით,მაისისადადეკემბერისთვეებში.

ცხრი ლი 1
სო ცი ალ ურ ად და უც ვე ლი 18 წლამ დე ას აკ ის შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რე ბის

რა ოდ ენ ობა და გა და რიცხუ ლი თან ხე ბი 2017-2021 წლებ ში

წ ე ლი 2017 2018 2019 2020 2021

რა  ოდ  ენ  ობა 760 986 963 1 090 1 286

თა ნ ხა 607 600 788 400 770 000 871 600 966 000

ქვემოთმოცემულიდიაგრამაგვიჩვენებს2017–2021წლებშისოციალურადდაუცველი18წლამდეასაკის
შეზღუდულიშესაძლებლობისმეონეპირთარაოდენობებსსქესისმიხედვით.ზემოაღნიშნულიპერიოდისგანმავ-
ლობაში,ბენეფიციართაჯამურმარაოდენობამ5084შეადგინა.წლებისმიხედვითმზარდიააღნიშნულირაოდენობა
და759-დან1286-მდედიაპაზონშიიცვლება.ნებისმიერიწლისთვისკაცბენეფიციართარაოდენობააღემატება
ქალბენეფიციართარაოდენობას.
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დი აგ რა მა 6.  სო ცი ალ ურ ად და უც ვე ლი 18 წლამ დე ას აკ ის შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რე ბის 
რა ოდ ენ ობა, სა შუ ალ ოდ ერთ ეტ აპ ზე 2017-2021 წლებ ში

ქვემოთმოცემულიდიაგრამაასახავსთბილისისმერიისჯანდაცვისადასოციალურიმომსახურებისსაქალა-
ქოსამსახურისმიერაღნიშნულიპროექტისფარგლებშიგამოყოფილითანხებისოდენობას2017-2021წლებში.
აღნიშნულპერიოდშიპროექტისათვისგამოყოფილმაჯამურმათანხამ4003600ლარიშეადგინა.

დი აგ რა მა 7. სო ცი ალ ურ ად და უც ვე ლი 18 წლამ დე ას აკ ის შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რებ ზე
გა და რიცხუ ლი თან ხე ბი, სა შუ ალ ოდ ერთ ეტ აპ ზე 2017-2021 წლებ ში

საინტერესოა,აღნიშულიპროექტისფარგლებშიბენეფიციართარაოდენობისგანაწილებაასაკობრივიჯგუ-
ფებისმიხედვით.მონაცემთადამუშავებისანალიზმააჩვენა,რომ-0-5ასაკისბენეფიციართარაოდენობა12.1%-
15.8%-ისდიაპაზონშია,6-11ასაკისმქონებენეფიციართარაოდენობამერყეობს-44.2%-46.6%-სშორის,12-17
ასაკისმქონებენეფიციართარაოდენობაკი-39.5%-42.7%-სშორისაა.

ქვემოთმოყვანილცხრილებშიმოცემულია2017-2021წლებში,საშუალოდერთეტაპზე,სოციალურადდაუცვე-
ლი18წლამდეასაკისშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირთარაოდენობებიასაკობრივიჯგუფებისმიხედვით
დაშესაბამისად,მათზეგადარიცხულითანხები.

ცხრი ლი 2
სო ცი ალ ურ ად და უც ვე ლი 18 წლამ დე ას აკ ის შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რე ბის
რა ოდ ენ ობა, სა შუ ალ ოდ ერთ ეტ აპ ზე, ას აკ ობ რი ვი ჯგუ ფე ბის მი ხედ ვით 2017-2021 წლებ ში

წე ლი 2017 201 8 2019 2020 2021

0-5 240 300 234 272 167

6-11 679 872 870 1016 576

12-17 599 802 824 892 543

სულ 1 518 1 97 4 1 928 2 180 1286
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ცხრი ლი 3
სო ცი ალ ურ ად და უც ვე ლი 18 წლამ დე ას აკ ის შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რებ ზე

გა და რიცხუ ლი თან ხე ბი, სა შუ ალ ოდ ერთ ეტ აპ ზე, ას აკ ობ რი ვი ჯგუ ფე ბის მი ხედ ვით 2017-2021 წლებ ში

წე ლი 2017 2018 2019 2020 2021

0-5 96 400 119 600 93 200 108 800 118000

6-11 271 600 348 400 347 600 406 400 444000

12-17 239 600 320 400 329 200 356 400 404000

სულ 607 600 788 40 0 770 000 871 600 966000

დას კვნა
მოპოვებულიდადამუშავებულისტატისტიკურიინფორმაციამეტყველებსიმაზე,რომქალაქთბილისისმუ-

ნიციპალიტეტისმერია,ადგილობრივდონეზე,მუდმივადუზრუნველყოფსდამოუკიდებელიცხოვრებისმხარ-
დაჭერისადასოციალურიინკლუზიისპროგრამებისშემუშავებასადადანერგვასშეზღუდულიშესაძლებლობის
მქონეპირთათვის.აღნიშნულიძალზედმნიშვნელოვანიაამპირთაპოლიტიკურ,ეკონომიკურ,საზოგადოებრივ,
კულტურულ,სოციალურსათუსპორტულცხოვრებაშისრულადჩართულობისათვის.ზემოთნახსენებიპროგრა-
მებისფარგლებშიმერიისმიერგაწეულიმომსახურებისადაფინანსურიდახმარებისდინამიკისმაჩვენებლებიკი,
როგორცამასმოპოვებულიმონაცემებისანალიზიაჩვენებს,2017-2021წლებშიზრდადია.აღნიშნულპერიოდში
მერიისმიერდაფინანსდასულ11პროგრამა.იმსამიპროგრამისდაფინანსებისათვის,რომელზედაცსტატიაშია
საუბარი,ქალაქთბილისისბიუჯეტიდანგაცემულმათანხამ2017–2021წლებისმიხედვითშეადგინაშესაბამისად
2246331,5;2342952,2;2624749,4;2881509,9;3074980,5ლარი,ჯამურმათანხამკი13170524ლარი.

მსოფლიოშიმუდმივადმიმდინარესოციალური,ეკონომიკურითუსხვაცვლილებებისერიოზულგავლენასახ-
დენსშეზღუდულიშესაძლებლობებისმქონეადამიანთაჯგუფებზე.მიუხედავადიმისა,რომდღესმრავალქვეყანაში
დამათშორისსაქართველოშიც,არსებობსამადამიანთადაცვისარაერთიმექანიზმი,მუდმივადგანვითარებად
სამყაროშიშეზღუდულიშესაძლებლობებისმქონეადამიანთაწინაშე,როგორცწესი,ჩნდებაახალისოციალური,
ეკონომიკურითუუსაფრთხოებისრისკები.

ამდენადძალზედმნიშვნელოვანიაჩვენისაზოგადოებისამნაწილისმხარდაჭერადაგაძლიერება,როგორც
სახელმწიფოს,ასევესაზოგადოებისმხრიდან.

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა:

1.	2017–2021წლებისქალაქთბილისისბიუჯეტი;
2.	ქალაქთბილისისმუნიციპალიტეტისმერიისჯანდაცვისადასოციალურიმომსახურებისსაქალაქოსამსა-

ხურის2017-2021წლებისსტატისტიკურიკრებულები;
3.ქალაქთბილისისმუნიციპალიტეტისმერიისვებ.გვერდზეhttp://tbilisi.gov.ge/განთავსებულიინფორმაცია;
4.საქართველოსოკუპირებულიტერიტორიებიდანდევნილთა,შრომის,ჯანმრთელობისადასოციალური

დაცვისსამინისტროსსსიპსოციალურიმომსახურებისსააგენტსვებ.გვერდზეhttp://ssa.gov.ge/index.php?lang_
id=&sec_id=1540განთავსებულიინფორმაცია;

5.საქართველოსსტატისტიკისეროვნულისააგენტოსვებ.გვერდზეhttps://www.geostat.ge/ka/modules/cat-
egories/41/mosakhleobaარსებულიმონაცემები.
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ელგუჯა ქავთარაძე
პოლიტიკურმეცნიერებათადოქტორი,
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რეზიუმე
სომხურიისტორიულიპრეტენზიებისგენეზისზე

მითითებით,ჩვენგამოვდივართფართოდაღიარებული
პარადიგმიდან,რომ„სომხურიიდეა“არისმრავალშრი-
ანიფენომენი,რომელიცმოიცავსმრავალპოლიტიკურ,
სოციალურ-ეკონომიკურდაიდეოლოგიურ-ფსიქოლო-
გიურკონტექსტს. ყველაესკომპონენტიუხილავად
არისწარმოდგენილისომეხიხალხისმეზობელერებთან
დასახელმწიფოებთანკონფლიქტებისგენეზისში.

სომეხიხალხისეთნოპოლიტიკურსივრცესყოველ-
თვისახასიათებდაპრობლემებისადაწინააღმდეგობების
ძალიანრთულიდართულინაკრები,რამაცხშირადგამოი-
წვიაომები,დეპორტაციებიდაძალადობრივიდავებისხვა-
დასხვაეთნიკურჯგუფებსადასახელმწიფოებსშორის.

სომეხიერისისტორიულიმისია,მისიგანვითარების
მთელიკურსითგამოწვეული,მიზნადისახავსმეზობელი
ერებისდაქვეყნებისტერიტორიებისმითვისებას.

სომეხიპატრიარქის[1]ბრალითქართულ-სომხური
ფედერალურისახელმწიფოსშექმნისმცდელობამე-18
საუკუნისმეორენახევარშიჩაიშალა. ამიტომახალი
სომეხიეროვნულილიდერებიგანსაკუთრებულმნიშ-
ვნელობასანიჭებდნენკავკასიისთვისგეოპოლიტიკურ
ბრძოლაშიაღმოცენებულრუსეთს.

XVIIIსაუკუნისბოლოსთვისდაიწყორუსეთ-სომხური
საიდუმლოგეოპოლიტიკურიალიანსისჩამოყალიბება,
რომლისმიზანიიყოკავკასიაშისომხურისახელმწიფოს
შექმნასაქართველოს,აზერბაიჯანისადათურქეთის
ტერიტორიებზე.

სომხებსჰქონდათგრანდიოზულიოცნებები,რომ-
ლებიცმათმიატოვესმხოლოდ1920წელს,გიგანტურ
სომხეთზე,რომელიცბანაობდასამიზღვით-ადანიდან
ტრაპიზონამდე -და გადაჭიმულია ბაქომდე. ასეთი
სომხურისახელმწიფოშეიძლებაშეიქმნასმხოლოდ

მეზობელისახელმწიფოებისტერიტორიებისხარჯზე,
მხოლოდიმხალხებისსისხლით,რომლებმაცოდესღაც
შეიფარესდადაასახლესისინითავიანთმიწებზე.

1828-1830წლებშირუსეთისპატრონაჟითსამხრეთ
კავკასიაში40000ირანელიდა100000თურქისომეხი
ჩამოასახლეს.აღვნიშნავთიმფაქტს,რომჩამოსახლე-
ბულთააბსოლუტურიუმრავლესობადასახლებული
იყოყარაბაღის მთიანრაიონებშიდასაქართველოს
სამხრეთრაიონებში.

მეცხრამეტესაუკუნისმეორენახევრისგანმავლო-
ბაშირუსეთიგეგმავდაკიდევუფროგაფართოვდეს
დაგანავითაროსთავისიდაპყრობითიდაშეტევითი
პოლიტიკასამხრეთისმიმართულებით.რუსეთიკვლავ
ცდილობდასომხებისგამოყენებასთავისპოლიტიკაში
დადაჰპირდამათახალტერიტორიაზესომხურისახე-
ლმწიფოებრიობისდამყარებას.დაიწყოთურქეთშისო-
მხებისბრძოლა„ეროვნულიდამოუკიდებლობისთვის“,
რომელიცზოგჯერნამდვილომშიგადაიზარდა. ეს
სომხურიმოძრაობამოგვიანებითგახდაცნობილირო-
გორც“სომხურისაკითხი”.

საკვანძო სიტყვები: სომხურისაკითხი, სომხური
იდეა,კავკასიისთვისგეოპოლიტიკურიბრძოლა.

ციტირებისთვის: სომხური ეთნონაციონალური
ექსპანსიონიზმისგეოპოლიტიკურიზომებისამხრეთ
კავკასიაში,ჟურნალი „ბიზნესიდაკანონმდებლობა“,
№3,2022წ.გვ.58-64.
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Referring to the genesis of Armenian historical claims, 
we proceed from the widely acknowledged paradigm that 
the “Armenian idea” is a multi-layered phenomenon, which 
includes many political, socio-economic and ideological-
psychological contexts. All of these components are invisibly 
present in the genesis of the conflicts of the Armenian people 
with neighbouring nations and states.

The ethno-political space of the Armenian people has 
always been characterised by a very complex and intricate 
set of problems and contradictions, which have often led to 
wars, deportations and violent disputes between different 
ethnic groups and states.

The historical mission of the Armenian nation, prompted 
by the entire course of its development, has the aim of appro-
priating the territories of neighbouring nations and countries. 

Through the fault of the Armenian patriarch,[1] the ef-
fort to create a Georgian-Armenian federal state failed in the 
second half of the 18th century. Therefore, the new Armenian 
national leaders gave special importance to Russia, which 
emerged in the geopolitical struggle for the Caucasus. 

By the end of the 18th century, the formation of a secret 
Russian-Armenian geopolitical alliance began, which had as 
its goal the creation of an Armenian state in the Caucasus on 
the territories of Georgia, Azerbaijan and Turkey.

The Armenians had grandiose dreams, which they aban-
doned only in 1920, of a gigantic Armenia, bathed by three 
seas - from Adana to Trabzon - and stretching as far as Baku. 
Such an Armenian state could only be created at the expense 
of the territories of neighbouring states, only on the blood 
of those peoples who had once sheltered and settled them 
on their lands.[2]

Between 1828 and 1830, under Russian patronage, 
40,000 Iranian and 100,000 Turkish Armenians were re-
settled in the South Caucasus. We note the fact that the vast 
majority of the settlers were settled in the mountainous 
regions of Karabakh and the southern regions of Georgia.[3]

Throughout the second half of the nineteenth century, 
Russia planned to further expand and develop its conquest 
and offensive policy in the southern direction. Russia again 
tried to use Armenians in its policy and promised them the 
establishment of Armenian statehood on the new territory. 
The struggle of Armenians in Turkey for their ‘national in-
dependence’ began, at times escalating into a real war. This 
Armenian movement later became known as the ‘Armenian 
Question’.

The history of the emergence of Armenian nationalist 
parties and their active work in favour of the so-called “Arme-
nian national idea” actually begins in the nineties of the 19th 
century, but their origins are much deeper - they have their 
roots in previous centuries, when Armenians did not have 
their own statehood for many centuries, after the fall of the 
Ani kingdom (1045) (also, Bagratid Kingdom of Armenia).

The emergence and development of the Armenian 
nationalist movement from the outset was linked to the in-
ternational situation and was largely determined by foreign 
policy factors. Thus, the Russo-Turkish War of 1877-1878 
ended with the defeat of Turkey and the signing of the Treaty 
of San Stefano, according to which Turkey lost most of its 
possessions in the Balkans (Serbia, Romania), Bulgaria be-
came an autonomous principality, besides South Bessarabia, 
Batumi, Ardahan, Kars and Bayazet passed to Russia [4]. It 
was by that time the Armenian movement began. In 1878, 
when the Russian armies moved deep into Anatolia, captur-
ing Kars, Erzerum, and on another front, liberated Bulgaria 
and approached the outskirts of Constantinople, at this point 
the Armenians, deciding that their time had come, sent a 
deputation led by the Armenian patriarch in Constantinople 
Varzhabedian, who was received by the governor of the 
Caucasus, the Grand Duke Mikhail Nikolayevich [5]. At the 
same time the Armenian Patriarch Nerses appealed to the 
Russian government before the conclusion of the Treaty of 
San Stefano, where he “on behalf of the Armenian popula-
tion” requested “the intercession of Russia” [6]. It was this 
Armenian initiative that caused the San Stefano Treaty to 
include $16, under which Turkey was obliged to introduce 
reforms giving them self-government in those Vilayets where 
Armenians were compactly living [7].

Naturally, this Armenian initiative led to considerable 
tension between the Sultan government and the Armenian 
community in Turkey, and the seeds of enmity and mistrust 
were sown.[8] Armenian nationalists adopted the idea of 
creating a “Greater Armenia from sea to sea” and unrest 
began in Sasun, Van and other regions. Naturally, Turkey 
could not forgive the betrayal of the Armenian population, 
the results of which were unfortunate for the Armenians.

We have to note that contrary to the San Stefano Agree-
ment, according to which the reforms were to be controlled 
by Russia alone, this function was now assigned to the six 
powers that participated in the congress.[9] However, the 
powers were in no hurry to solve the so called “Armenian 
problem”. The first Armenian nationalist party “Armenakan” 
was created under such circumstances, with its centre locat-
ed in Van and branches in Tbilisi, Baku, Trabizon, Constanti-
nople, as well as in Persia and the USA [10]. The program of 
the party stated that its aim was “to obtain by revolutionary 
means the right for the Armenian people to lead their own 

GEOPOLITICAL DIMENSIONS OF ARMENIAN ETHNO-
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lives” [11]. It also stated that the revolutionary work of the 
party should be deployed only among the Armenian popula-
tion, as “forces should not be wasted on the deployment of 
the revolutionary movement among neighbouring nations, 
for the outlook, demands and development of the Armenian 
people differ significantly from other nations, which can 
affect the development of the revolutionary movement, 
slowing it down” [12].

Some other revolutionary organizations and parties were 
formed among Armenians [13], but they were short-lived 
and yielded the palm to “Dashnaksutun”. 

After unsuccessful attempts of Armenian political organi-
zations to tear off some territories from Turkey back in 1878 
to create an Armenian state, Armenian leaders continued their 
policy of occupation of territories already inside the Russian 
Empire and the result of the new Armenian movement was 
the emergence of the Armenian-Azerbaijani conflict in 1905. 
In their pogroms in Baku, the Armenian side pursued the aim 
of ‘cleansing the mixed populated territory of Azerbaijanis’ - 
thereby preparing an ethnic base for an independent ‘great 
Armenian state’. For the same purpose, in November 1905 
the Armenians carried out a bloody massacre of the Georgian 
population of Tiflis. They sought to liberate the city from 
non-Armenians and prepare Tiflis for the capital of a future 
independent “great Armenian state”. At the same time, the 
Dashnaks decided to separate the Borchali and Akhalkalaki 
districts from the Tiflis province and from these territories 
to form a new - Alexandropol province [14].

Although Tsarism could have unceremoniously under-
taken administrative and territorial reforms and transferred 
a certain part of Georgian territories to the Armenians, it 
did not consider it expedient to create an explosive situa-
tion in the run-up to the World War. Therefore, the Tsarist 
regime targeted the eastern vilayets of the Ottoman Empire, 
cleverly suggesting to the Armenians the gravity of their 
position in Turkey. 

It was quite easy to agitate the Turkish Armenians. Once 
upon a time at a meeting one of the Dashnaks would object 
to an uprising in Turkey, saying that all Armenians would be 
slaughtered there, while others would reply: “Blood must 
be shed and the civilised world would take notice”. This is 
how the leaders of “Dashnaksutun” were thinking about 
their plans [15].

On the eve of the First World War the Young Turks tried 
to persuade Armenians to take an active stand on the side 
of Turkey. However, the Armenian leaders had other aims. 
The aspirations of the Armenian nationalists were seen by 
the Turkish leadership as treason against the interests and 
ideals of the Turkish Empire [16].

The Russian troops of the 1st Caucasus Army crossed 
the Turkish border on 4 November 1914. The numerous Ar-
menian committees of the “Gnchak” and “Dashnaktsutyun” 
parties in the rear of the Turkish troops began to organise 
mass disturbances, robberies, killings of civilians, attacks 
on state institutions, mosques, etc [ 17].

The Dashnak leaders were well aware, that they would 
never achieve their objectives in Turkey by peaceful means 
- there were simply no prerequisites for that. Therefore in 
1914, when the war started, and especially in the spring of 
1915, when the Russian army counter-offensive started, 
they decided to implement their tactic of “emptying the 
void”. The Dashnaksutiun emissaries, who were at the head 
of armed gangs (rebel groups), launched a general uprising 
of the Armenian population in the vilayet of Van, which was 
at the epicentre of the unfolding hostilities. During the Rus-
sian offensive in the southern part of the Turkish front these 
volunteers committed a merciless massacre of the peaceful 
Turkish population. Turkish villages occupied by Dashnak 
units were “liberated” from living people and turned into 
ruins filled with disfigured victims [18].

The Ottoman government initially opted for defensive 
tactics, suppressing rebellions in individual regions. The 
government perceived these as isolated incidents, despite 
Armenians fleeing with their weapons and the large role of 
religious leaders in the uprisings. A message was sent to the 
Armenian patriarch at this time stating that there were not 
enough gendarmes to restore public order in the country 
because of the war, and that if the disturbances caused by the 
Armenians did not stop, “the government would be forced to 
take harsher measures for the defence of the country” [19].

All these attempts by the Ottoman government to solve 
the problem peacefully have been documented. During the 
period when the Ottoman troops were fighting on the front 
line, the Armenian actions were carried out as planned: “For 
the independence of the Armenians, in order to serve the 
interests of the Allies”. But it should not be forgotten that 
the actions of the Armenian gangs in the rear of the Otto-
man troops - under international law - are nothing less than 
high treason [20].

On 21 February 1914, 30,000 ethnic Turks were killed in 
Kars and Ardahan by trained Armenian gangs. Babies were 
taken away and thrown into the fire. The murders were 
preceded by brutal torture. One of the direct organizers of 
these murders was the ideologist of the Armenian terrorist 
organization “Gnchak”, deputy of the Turkish Parliament 
Stepan Ter-Danielyan [21]. 

Seeing such actions of the Dashnak “heroes” and aware 
of the Tsarist plan to “solve” the so-called Armenian ques-
tion, the Turkish government decided in April 1915 on the 
general deportation of Armenians living in Turkey.

The reason for resettlement was the treachery and 
extermination of the ethnically Turkish population in the 
territories seized by the Russian Empire, where the estab-
lishment of an ‘independent’ Armenia was envisaged. The 
purpose of relocating the Armenians on the Iranian and 
Caucasian front lines was not to exterminate them, but to 
ensure the security of the Turkish state.

Sharing the skin of an unkilled bear was premature. Ironi-
cally, Russia withdrew from the war after the revolutionary 
explosion in 1917, the Russian army left the occupied ter-
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ritories and with them hundreds of thousands of Armenians 
moved to the Transcaucasus and settled in the Georgian and 
Azerbaijani lands [22].

On 20 November 1917, the Petrograd Sovnarkom pro-
claimed: “We declare that the treaty dividing Turkey and 
‘taking away’ ‘Armenia’ from her is torn up and destroyed. 
As soon as hostilities cease, the Armenians will be assured 
the right to freely determine their own destiny” [23].

The declaration was agreed with Germany. In practice it 
meant renouncing the protection of the Turkish Armenians. 
Such a decision of the Bolsheviks was (as it later turned out, 
erroneously) dictated by the belief that the Turkish leader 
M. Kemal was going to be at the forefront of the struggle of 
the oppressed peoples of the East against world imperialism. 

The Bolshevik coup in Russia and their policy on the 
‘Armenian issue’ threw the Dashnaks (who were so close to 
their cherished goal) into disarray and the Armenian public 
wondered how to proceed. 

The leaders of the Dashnaks repeatedly indulged the 
Armenian people with illusions, instilling in them unrealistic 
hopes of establishing a “Great Armenia” and assuring them 
that the Dashnaksutiun was supported by powerful forces, 
referring to Russia, then to England and France. The interests 
of these powers undoubtedly converged on the “Armenian 
issue”, but this interest did not yet mean that they were 
prepared to provide real comprehensive and large-scale 
assistance, without which Dashnaktsutyun’s plans were 
doomed to failure. 

However, the Armenian nationalist organisations quickly 
adapted to the new political realities. Having realised that 
the plans for the creation of “Armenian statehood” in the 
territory of Turkey had become considerably more difficult, 
if not completely failed, the Dashnaks switched to the imple-
mentation of this idea in the Transcaucasus.

As early as the beginning of 1918, the Dashnaktsutyun 
party began implementing a criminal plan to oust Azer-
baijanis from their ancestral lands for their subsequent 
colonisation by Armenians. For this purpose, the Dashnaks 
actively recruited Armenian armed units who had previously 
fought in the Russian army on the Caucasus front.

One of the first large-scale operations by Armenian 
formations to ethnically cleanse the territories of the Trans-
caucasus from Azerbaijanis was carried out in the province 
of Erivan. Between February 17 and 21, 1918, regular Ar-
menian armed formations under the command of Colonel 
Pirumov, using artillery, razed 21 Azerbaijani villages to the 
ground in that province. Erivan province 197 Azerbaijani 
villages were plundered and destroyed [25].

This punitive operation was an integral part of the 
Dashnaktsutyun policy of ethnically cleansing the territory 
of Erivan province from Azerbaijanis and subsequently 
transforming these native Azerbaijani lands into the centre 
of Armenian statehood in the Transcaucasus. After all, as of 1 
January 1916, Azerbaijanis constituted approximately 40% 
of the population of the Erivan province [26].

The punitive operation against the peaceful Azerbai-
jani population of the Erivan province was a kind of “the 
general rehearsal” for the Dashnak formations before the 
March events of 1918. These events which have led only in 
Baku to death of more than 12 thousand innocent peaceful 
Azerbaijanis, are one of the most terrible and tragic pages 
of the modern history of Azerbaijan. 

This is precisely the way the best representatives of the 
Armenian people tried to cleanse the territories of neigh-
bouring nations from non-Armenians to create their own 
ethno-political space with the subsequent aim of establish-
ing an independent “great Armenian state”.

On 26 May 1918 Georgia declared independence, but it 
caused an outburst of indignation among the Dashnaks,[27] 
the Armenian Bolsheviks and the whole Armenian public.
[28] It was seen as a betrayal of the interests of the Arme-
nian people. Thus, the Bolshevik Shaumyan assessed the 
declaration of independence of Georgia as follows: “The 
declaration of independence of Georgia indicates a new 
crime by the Mensheviks. This is a new attempt at betrayal 
of the Armenian people neighbouring Georgia, an incredible, 
shameless betrayal “[29].

Such an attitude towards the proclamation of Georgian 
independence by Armenian political parties and the public 
is explained by the Turkish ultimatum of 26 May 1918, and 
the attitude of the parties represented in the Transcauca-
sian Sejm. 

The Turkish ultimatum of 26 May 1918 demanded the 
immediate alienation in favour of the Ottoman Empire of 
Nakhichevan district, excluding Ordubad, half of Sharuro-
Daralagyaz district, all of Surmalin district, Echmiadzin 
district, half of Erivan district, most of Alexandropol district 
and all of Akhalkalaki district [30].

In the opinion of the Dashnaks, the Georgian Mensheviks 
declared Georgia a separate republic only in order to start 
separatist negotiations with Turkey and hand over the entire 
so-called Armenia to them.[31]The declaration of Georgian 
independence, so negatively perceived by the Dashnaks, 
forced the Turkish government to make significant adjust-
ments in its plans towards Armenia. Thus, during the signing 
of the Batumi Agreement the head of the Turkish delega-
tion, Khalil Bey, stated: “The Ottoman imperial government 
managed its feelings with great calm and instructed me to 
sign a document recognising the existence of an Armenian 
government” [32].

The Dashnak leaders, long dreamed of becoming mas-
ters of an independent Armenian state, were delighted by 
the generosity of the Young Turks.[33] On May 28 1918 the 
Central Armenian National Council in Tiflis declared Arme-
nia an independent republic and the Dashnak government 
reluctantly left for Erivan, the capital of the new state, on 
June 17.

The new independent Armenia was formed from parts 
of the historical territories of Georgia and Azerbaijan, this 
territory amounted to 9,000 square kilometres. The plan 
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to create a “Greater Armenia” failed, although the creation 
of the Armenian geopolitical space was a significant step in 
the Armenian national cause.

After Germany’s defeat in the World War Armenia as a 
faithful ally of the Entente in the Caucasus counted on the 
special favour of Britain, France and the United States and 
demanded a promise of the expansion of the Armenian bor-
ders. According to Javakhishvili a fantastic map of Armenia 
was published in Istanbul, on which Armenia was stretched 
from the Black Sea to the Caspian Sea and from a place north 
of Seleucia to Ardabil the border of Armenia ended at the 
Caspian Sea. Batumi, Akhaltsikhe, Mtskheta and even Tbilisi 
appeared on this map to be within the limits of Armenia, 
while Georgia received only a small, narrow strip” [35].

Although Armenia ceased to exist politically in 1045, its 
borders had never been defined in this way. However, the 
post-war international situation and the position of Turkey 
allowed the Dashnaks to demand expansion of Armenia to 
the limits presented in the map.

According to archive material, during negotiations[36] 
Armenian Minister of Foreign Affairs S. Tigranian in 
Yerevan declared to diplomatic representative of Geor-
gia in Armenia that Armenia may cede Akhalkalak and 
Borchalo provinces to Georgia if Georgia will support 
Armenian government in its intention to add Karabakh 
and the mountainous part of the Kazakh province to the 
latter[37]. Mdivani, of course, could not give any promises 
to S. Tigranian and immediately ruled out the possibility 
of Georgia’s participation in the planned aggression of 
Armenia against Azerbaijan. Subsequently, according to 
the documents, Tigranian raised this issue several times 
in a conversation with S. Mdivani, but did not receive any 
support from him. Tigranian then put forward an idea of 
a joint (Georgian-Armenian) action against Turkey.[38] 
However, Tigranian’s idea was not supported in Georgian 
government circles.[39]

On December 7, 1918 Armenia suddenly attacked Geor-
gia without declaring a war. With this action the Dashnak 
leaders of Armenia wrote one of the blackest pages in the 
history of Georgian-Armenian relations!

As a result of the Armenian attack on December 15 and 
16 the Georgian capital was directly threatened. Under 
these circumstances on December 17, 1918 an emergency 
meeting of the Georgian Parliament was held in Tbilisi. 
N.N. Jordania said in his speech: “Something happened that 
should not have happened ... Responsibility for this historic 
crime falls entirely on the government of Kachaznuni.”[39] 
On the same December 17, mobilization was announced, 
General G. Mazniashvili was appointed commander of the 
Georgian army, acting against the Armenian troops, General 
G. Kvinitadze was appointed as Chief of Staff.[40] Personnel 
changes were made both in the national army and in the 
guard. Subsequently, the Armenian army was defeated and 
expelled from Georgian territory.

At 12 o’clock on December 31, 1918 the hostilities 

ceased. Armenian troops were pushed back to the positions 
previously occupied, the enemy was defeated. 

Thus, the plans of the Armenian leadership to cut off 
significant territories from Georgia failed. 

Commenting on the treacherous attack of Armenia 
on Georgia I.A. Javakhishvili wrote: “...Despite the painful 
lessons of history, the Armenian rulers did not hesitate 
to invade Georgia and seize our capital by force, it is not 
difficult to imagine how much their appetite will increase 
when they again forget the bitter days of history. Therefore, 
the Georgian people and their government... are obliged to 
pay due attention to the state borders and to strictly defend 
them. This will not hinder either fraternity - unity or good 
neighbourly relations with those who really think of frater-
nity and good neighbourliness”[41].

In Paris the Armenian delegation printed a new map of 
Armenia, according to which the boundaries of Armenia 
included: Akhalkalaki district, Akhaltsikhe district, Borchali 
district, Tbilisi, Mtskheta, Gori, Batumi and part of Batumi 
province,[42] this map also included Trapezund, Kars and 
Ardahan regions. The Armenian government delegation 
presented this map to the World Conference for approval of 
the Armenian state within the boundaries shown on the map 
and stated: “The Armenians, deceived and abandoned by 
the Georgians and betrayed by the Tatars, joined the Turks, 
after the defeat of Russia and the Treaty of Brest-Litovsk, 
defended the front with their military units and held the 
Turkish advance for 7 months”.

Having lost Cilicia, having lost its natural harbours, Mer-
sin and Hayes, the Armenian people would be doomed to 
wither in their mountains, without communication with the 
Mediterranean Sea and, not having a possibility to breathe, 
Armenia would lose its lungs.

“The life and future of Armenians on the Mediterranean 
Sea” [43].

However, the falsity of the map and statistics presented 
by the Armenian delegation immediately became clear 
to all and deprived the Armenian delegation’s fantastic 
plans of all credibility in the eyes of the French, British and 
American representatives. “The plan for the Great Armenia,” 
Javakhishvili wrote, “has disintegrated and disappeared like 
a soap bubble.”[44]

During the Paris peace conference Armenia did not 
receive the expected support from the British. There was 
hope for the United States. President W. Wilson promised 
help and on his orders Colonel Haskell was sent to Armenia 
to prepare the whole of Transcaucasia for a mandate rule. 
But the Senate calculated the possible costs and decided 
that supporting Armenia would cost American taxpayers 
too much: £151.2 million over 5 years. To Wilson’s appeals 
for remembrance of humanism, the senators replied, “We 
do not wish to get involved in European affairs, even though 
considerations of humanity demanded it” [45].

In September 1919 the Dashnak newspaper “Ashkhat-
avor” published an article critical of British policy in Trans-
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caucasia. The threat of a Turkish invasion hung over Armenia 
as British troops withdrew. In response, Scotland Liddell[46] 
harshly criticised the domestic and foreign policy of the 
Dashnaks. “Instead,” he wrote, “of persuading their country-
men to live in peace with their neighbours - and wait until 
the peace conference (the Paris conference) settles many 
disputed issues, many Armenian leaders, the Dashnaks and 
others are turning the people against the Muslims”.

... Armenian leaders are infatuated with the silly idea that 
where there are Armenians there should be only Armenian 
laws and no others. And their dreams of a future Armenia 
have reached to the idea of an Armenia with access to three 
seas - the Black Sea, the Mediterranean and the Caspian Sea. 
If such Armenia could be created, only 3% of its population 
would be Armenians.

... And finally, we cannot believe in any way that the 
Dashnak party is a true representative of the thoughts and 
aspirations of the Armenian people and a dedicated defender 
of their needs.” [47]

Such harsh criticism of the Dashnaks was certainly con-
nected with the project of establishing an American pro-
tectorate over Armenia and was indicative not only of the 
aggravation of Armenian-English, but also Anglo-American 
relations. 

The British troops withdrew from Baku in the summer of 
1919. In the meantime General A. I. Denikin, under the slogan 
of the “United and Great Russia”, continued his offensive 
to the south. In this situation on 16 June 1919 Azerbaijan 
and Georgia signed a military-political treaty. However, the 
Dashnaks chose a different path, they concluded a secret 
military alliance with Denikin. [48] This alliance was cer-
tainly directed against both Georgia and Azerbaijan.

After the defeat of Denikin’s main forces in 1920, a new 
war with Turkey was imminent in Armenia. Turkey de-
manded that Armenia renounce the Treaty of Sèvres [49] 
and, consequently, certain territories.

In the autumn of 1920 hostilities began between Turkey 
and Armenia. The Bolshevik leadership was sympathetic 
to Turkey as Armenia was considered an outpost of the 
Entente. The Entente countries, in turn, were hesitant to 
help Armenia.

Armenia renounced the Treaty of Sevres at the end of No-
vember 1920 [49]. Hope remained with Soviet Russia. On 29 
November 1920 Soviet power was established in Armenia.

Thus, the policy of the Armenian Nationalist Party 
“Dashnaktsutyun” failed. Its ambition to create a “Greater 
Armenia from sea to sea” brought inexhaustible suffering 
to the Armenian people first and foremost. The historical 
crime of the Dashnaks was the organization of mass protest 
against the Turkish state and its results.

The worldwide political events at the end of the 20th cen-
tury, associated with the collapse of the Soviet Union, could 
not lead to a ‘renaissance’ of the ancient Armenian dream. 
With the independence of Armenia in 1991, the ‘Armenian 
question’ returned to the international arena.

The Armenian-Azerbaijani war and the occupation of 
the Nagorny Karabakh region, according to Armenian ideo-
logues, is the beginning of the process of creating a ‘Greater 
Armenia’. Armenian emissaries have had their geopolitical 
dreams and are now building plans to seize new territories 
from neighbouring countries.

All of a sudden, it dawned on Armenians in Georgia and 
Azerbaijan that they do not live in those countries, but in 
part of the territory of “Greater Armenia”, so the descendants 
of refugees from Turkey began to demand annexation of 
Javakheti to Armenia, while in Yerevan Armenian minds con-
cocted historical absurdities about the right of Armenians 
to the southern regions of Georgia [50].

The Georgian intelligentsia found it unserious to en-
ter into a polemic with the “Greater Armenia” Tacis. The 
Armenian ideologues felt that the Georgians bowed their 
heads to the majesty of the Armenian intellect and in their 
speeches demanded that Georgia annex Javakheti to Arme-
nia. In Georgian political and social circles it was now clear 
that the Armenians had turned their gaze to the southern 
borders of Georgia [51].

Georgian scholars, with a little delay, did proceed to 
expose the Armenian “sages”. Soon, Georgian newspapers 
published works, scientific articles and whole monographs 
were devoted to Armenian problem, in a word, a decent 
scientific response was given to all Armenian claims. To our 
surprise, the Armenians were hushed up, the Georgian pub-
lic had the naivety to think that the Armenians had realised 
their mistake and the issue was over. However, some time 
later, shocking articles and statements by Armenian scrib-
blers appeared in Armenian media and online websites [51]. 
In particular, they started claiming that Armenians were 
an autochthonous ethnos on territories of Ponto-Caucasus 
space. In a veiled form, there is an idea that Armenians 
are the autochthons of Abkhazia and the entire Western 
Georgia. A certain number of Armenians in the Krasnodar 
region, which appeared there mainly after the earthquake 
in Armenia, now gives grounds for Armenian ideologists to 
add this region to the contours of a future “Greater Armenia”. 
Such actions were the cause of the Armenian calamities at 
the beginning of the twentieth century; by their actions, 
the representatives of the Armenian people are once again 
preparing a new fate for the Armenian people, and they 
alone will have to regret it.

The centuries-long Armenian ethnic expansion of the 
historical regions of Georgia and Azerbaijan could not blur 
the historical borders of our states. However, the Armenians, 
by rebranding Georgian and Azerbaijani toponyms and 
entire regions, thought that they lived not in Georgia and 
Azerbaijan, but in Armenia. At present, the new Armenian 
geopoliticians, having embraced the ancient, age-old secrets 
and aspirations of their people, have updated their rights to 
the beloved regions of neighbouring states with new politi-
cal “concepts”, so that the ancient idea is now being given a 
new form corresponding to the new era.
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The creative talent of Armenian scientists can be envied, 
there is no equivalent in the world history of such disrespect 
to a neighbouring country, falsification of its entire historical 
past and such a crude attempt to appropriate its cultural 
heritage as is done by Armenian pseudo-scientists.

Thus, the Azerbaijani and Georgian lands, fertilized with 
the blood of our ancestors, have now become fertile ground 
for the Armenian false homeland to flourish. History knows 
of no cases of Armenian heroes fighting for the now claimed 
land. However, we know Movses Khorenatsi, Faustos Buzand, 
Jovhannes Draskhanakertzi and their likes today Suren 
Ayvazyan, Vahe Sargsyan and others, who create more and 
more tales for the rising Hayyans, preparing an ideological 
basis for future annexations of foreign territories.

From the history of Armenia it is well known that the 
lack of resilience and instinct for self-preservation created 
very favourable conditions for the settlement of this amazing 
people in different countries of the world. Every corner of 
Georgia was coveted by them, but in times of enemy offen-
sives, when Georgians were holding their ground, or engaged 
in unequal combat, the hospitable Armenians, having laid 
down their arms before a strong enemy, immediately turned 
into their welcome allies and began to fight against those 
with whom they lived - their weakened hosts. This happened 
today, before our eyes in August 2008, when the Russian 
military machine shamefully invaded Georgia, Armenians 
were ready to revolt in Javakheti, but the world community 
stopped the rusty Russian tanks, and our “brothers” Arme-
nians were quiet, waiting for a new opportunity. 

In this aspect, M. Izoria notes in her paper: “...Regarding 
the prospects of the South Caucasian republics joining NATO, 
against the background of Tbilisi’s institutional readiness 
to join the alliance, the main obstacle is still the situation 
around Georgia’s two occupied regions”. [53]. Undoubtedly, 
Georgia’s entry into NATO’s military-political bloc and the 
accession to the European Union are the primary goals of 
Georgia’s foreign policy, while the obstacle will be resolved 
for political reasons.

The Karabakh conflict, in both its historical and current 
manifestations, is a continuation of the ancient Armenian 
idea of expanding the Armenian ethnic space. The Armenian 
invasion and occupation of this historic Azerbaijani region 
by Russian armed forces has resulted in a significant geo-
ethnic change in the region. This mega-ethnic substratum 
continues to settle in neighbouring countries, aiming to 
expand its geopolitical range.

Proceeding from the above, the new geopolitical function 
of Turkey as a regional power, based on its geo-historical 
position, should determine the distribution of geociviliza-
tional boundaries and put an end to the Armenian historical 
insurgencies, and finally withdraw Russia from the South 
Caucasus for the final establishment of peace in the region.

The states of the South Caucasus could build a unique 
Caucasian civilization, but when Azerbaijan and Georgia talk 
about a united Caucasus, our Armenian neighbours counter 

this idea with their own - the idea of a “Greater Armenia”. It 
seemed that after the flight from Karabakh, the Armenian 
geopoliticians will abandon this crazy idea forever, but no, 
they with renewed zeal began to promote ownership of the 
historical Georgian region of Samtskhe-Javakheti to Arme-
nia, and the trouble is that they are supported in this by the 
geopolitical centres. With their new geopolitical games, the 
Armenian leaders are again preparing new sufferings for 
their own people.
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ქართულიეკონომიკურიმეცნიერებაყოველთვის
გამოირჩეოდათავისიეპოქისგამოწვევებისადექვა-
ტურიაღქმითადამისიპრობლემებისსიღრმისეული
გააზრებებით,რომელთასათავეშიყოველთვისიდგამო-
აზროვნემეცნიერთაუმაღლესიკოჰორტაგამორჩეულ
მეცნიერთასახეებით.ისინიქვეყნისაღმშენებლობას
ყოველთვისდროულინააზრევებითამდიდრებდნენდა
გარკვეულიდოზითეპოქასაცწინუსწრებდნენ.ასეთი
აზროვნებისნამდვილნიმუშადმოგვვევლინაეკონომიკ-
ურმეცნიერებათადოქტორის,პროფესორის,საქართვე-
ლოსსოფლისმეურნეობისმეცნიერებათააკადემიის
ნამდვილიწევრის,ათეულობითსამეცნიერონაშრომისა
დამონოგრაფიულიგამოკვლევებისავტორის,ბატონ
ნო დარ ჭი თა ნა ვასკიდევერთისაინტერესოდამეტად
მნიშვნელოვანიწიგნი-ესარის„გლობალურიგამოწვე-
ვებიერთპოლუსიანმსოფლიოში“.

წიგნი შექმნილია ქართულ (და არა მარტო ქარ-
თულ!)ეკონომიკურლიტერატურაშისრულიადახალი
ფორმატით,ესაადიდმეცნიერთანდიალოგისსახით
წარმოდგენილიმოსაზრებები. ამდიალოგის ჩარჩო-
ში პროფესორიური პა პას ქუ ას მაღალიინტელექტი
თანხვედრაშიაავტორისაზროვნებისფენომენთანდა
თხრობისდინამიკაცლოგიკურიდასიღრმისეულია.

წიგნშიდასაბუთებულიდა არგუმენტირებული
დასკვნები,მეტადსაყურადღებოხედვებიგლობალი-
ზაციისადაგეოეკონომიკურსივრცეშიჩვენიქვეყნის
როლისშესახებ,ასევეკორონავირუსულიპანდემიით
გამოწვეულპრობლემებზე,თანამედროვეაზროვნების
უმაღლესნიმუშადშეიძლებაჩაითვალოს.

ყველასათვისცნობილია,რომსაქართველობევრი
ახალიპრობლემისადაგამოწვევებისწინაშედგას.სა-
ჭიროაშექმნილიმდგომარეობისობიექტურიგააზრე-
ბადამეცნიერულიდასაბუთება.მეცნიერმასწორედ
ამწიგნშიგანიხილა30-წლიანიტრანსფორმაციული
პროცესებისსისტემურიანალიზისმრავალმხრივიპოს-
ტულატები.პროფესორინოდარჭითანავასამართლი-
ანადშენიშნავს:„30 წე ლია ქვე ყა ნა ყო ველ მომ ცვე ლი 
გარ დაქ მნე ბის რთულ პრო ცეს შია ჩარ თუ ლი და მა ინც 
ვერ და ლაგ და. ეს ყვე ლა ზე რთუ ლი პე რი ოდი ბო ლომ დე 
შეც ნო ბი ლიც არა არ ის“.

წიგნშინათლადააგამოკვეთილიქვეყნისგანვითა-
რებისსტრატეგიულიმიზანი:„ერ ოვ ნუ ლი ფე ნო მე ნის 
გა თა ნა მედ რო ვე ობ ით დროს თან (სწრა ფად ცვა ლე ბად 

გა მოწ ვე ვებ თან) თავ სე ბა დო ბის უნ არი შე ვი ნარ ჩუ ნოთ 
და ქვე ყა ნა გან ვი თა რე ბის თვი სებ რი ვად ახ ალ ტრა ექ ტო-
რი აზე გა ვი დეს“.თუამასარგავაკეთებთ,მაშინჩვენი
მომავალიცცხადიიქნება:„გლო ბა ლუ რი პრო ცე სე ბის 
მი ლე ვად სა ხელ მწი ფო წარ მო ნაქ მნად ვიქ ცე ვით და 
დრო ის (წი ნას წარ ცნო ბილ) გა ნა ჩენს და ვე ლო დე ბით.

ნებისმიერისახელმწიფოსთვის,მისისიძლიერისადა
წინსვლისთვისდიდიმნიშვნელობაენიჭებამისინტე-
ლექტუალურპოტენციალს.თუმასსწორადგამოიყენ-
ებენ,ესიქნებაუდიდესიძალანებისმიერგამოწვევას-
თანგამკლავებისათვის.პროფესორინოდარჭითანავა
ხაზსუსვამსიმფაქტს,რომ„ერ ის უბ ედ ურ ება იწყე ბა იქ, 
სა დაც სა ხელ მწი ფო, სა ზო გა დო ება სა მი არ ამ ატ ერი ალ-
ური გან ძის - ნი ჭის, ჭკუ ისა და ცოდ ნის მფლო ბელ მა მუ-
ლიშ ვი ლებს (მო ქა ლა ქე ებს) უნ დობ ლო ბას უცხა დებს“.
დამეთანხმებით, ამის მაგალითები კი, სამწუხაროდ,
ხშირიაჩვენსქვეყანაში.

პროფესორნოდარჭითანავასაზრით,საქართველოს
ეკონომიკური,პოლიტიკურიდაზნეობრივიაღორძინე-
ბისერთ-ერთიგასაღებისოფელია.ყოველმხრივუნდა
დავუჭიროთმხარისოფლადგლეხურიმეურნეობების,
კოოპერატივების,ამხანაგობებისჩამოყალიბებას,წავა-
ხალისოთქალაქისმოსახლეობისჩაბმასასოფლო-სამე-
ურნეოწარმოებაში.

საინტერესოა,რამოგვცაქვეყნისცხოვრების30
წლიანმაგამოცდილებამ?პროფესორისაზრით,„ქარ-
თველ კაცს სიბ რძნე და ქვეყ ნის წი ნა შე პა სუ ხის მგებ-
ლო ბა დრო ებ ით გა ეფ ან ტა, მაგ რამ მი სი გე ნე ტი კუ რი 
რე სურ სე ბი ჭკვი ან ური მოქ მე დე ბის თვის, ეჭ ვი არ მე პა-
რე ბა შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია! ესაა ყვე ლა ზე უნ ივ ერ სა ლუ რი 
რე სურ სი, რაც დღეს გაგ ვაჩ ნია“.

30წლისმანძილზებევრინეგატიურიდაგროვდა
ჩვენსქვეყანაში.ესმომენტებიცსაინტერესოდდაარ-
გუმენტირებულადარისგაშუქებულიწიგნში.კერძოდ,
ასეთსურათსგვიხატავსპროფესორი:

1. ქვე ყა ნა ტე რი ტო რი ის მნიშ ვნე ლო ვან ნა წილს ვერ 
აკ ონ ტრო ლებს;

2. დე მოგ რა ფი ული მდგო მა რე ობა მკვეთ რად 
გაუარესდა, მო სახ ლე ობ ის დე პო პუ ლა ცია, სა ხე ზეა;

3. მი წა და სხვა რე სურ სე ბი სა ხელ მწი ფო მარ თვის 
მიღ მა დარ ჩა. ყო ვე ლი ვე ამ ის შე დე გად ეკ ონ ომ იკა სის-
ტე მურ კრი ზის შია;

4. სა სურ სა თო უზ რუნ ველ ყო ფა არ სე ბი თად და მო-
კი დე ბუ ლია იმ პორ ტზე;

5. გა ნათ ლე ბის, მეც ნი ერ ებ ის გან ვი თა რე ბა დრო ის 
მოთხოვ ნებს ჩა მორ ჩა. ახ ალ გაზ რდო ბას არ იზ იდ ავს 
მეც ნი ერ ებ აში საქ მი ან ობა, რაც ყვე ლა ზე დი დი საფ-
რთხეა ქვეყ ნის თვის;

6. ცხოვ რე ბის დო ნე მკვეთ რად და ეცა, მო სახ ლე-

ეპ ოქ ალ ური წიგ ნიეპ ოქ ალ ური წიგ ნი
რე ზენ ზია ნო დარ ჭი თა ნა ვას მო ნოგ რა ფი აზე: რე ზენ ზია ნო დარ ჭი თა ნა ვას მო ნოგ რა ფი აზე: 

გლო ბა ლუ რი გა მოწ ვე ვე ბი ერ თპო ლუ სი ან მსოფ ლი ოში გლო ბა ლუ რი გა მოწ ვე ვე ბი ერ თპო ლუ სი ან მსოფ ლი ოში 
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ობ ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი და საქ მე ბუ ლი არ არ ის. 
სი ღა რი ბე ამ უხ რუ ჭებს სა ზო გა დო ებ რივ პროგ რესს.

ყოველივეესუცილობლივგადაწყვეტასმოითხოვს.
ვინუნდაითამაშოსმთავარიროლიქვეყნისგანვითა-
რებისსტრატეგიისგანსაზღვრისადამისიგანხორ-
ციელების ამოცანებისშესრულებაში?ასევე, ვისდა
რასშესწევსუნარიქვეყნისკრიზისიდანგამოყვანაში?
პროფესორისაზრით,ესუნდაგანახორციელოსტრი-
ადამ:სახელმწიფო,მეცნიერებადაეკლესია.მეცნიერი
თითოეულამპოსტულატებსუაღრესადსიღრმისეულად
იკვლევსდაყველამათგანისფუნქციონალურმნიშვნე-
ლობასგანსაზღვრავს.

პროფესორინოდარჭითანავამეცნიერულიპრიზ-
მიდანგვესაუბრებაიმახალითაობისშესახებ,რომელ-
საცმინიმალურიცხოვრებისეულიგამოცდილებაცარ
ჰქონდა,მაგრამ,სამწუხაროდ,გარედანშემოთავაზე-
ბითხელისუფლებაშიმოვიდა.ესისთაობაა,რომელიც
მშობლებმასაკუთარქვეყანასგანარიდეს,უცხოენაზე
ამეტყველდნენ,იწამესმშობლიურფესვებსმოწყვეტი-
ლიიდეები(ანუკეთესშემთხვევაშითავსმოახვიეს)და
როცაგარედანმხარდაჭერით,ძალაუფლებამიართვეს,
გაუაზრებელიქმედებებითმოახერხესსაზოგადოებრი-
ვიწონასწორობისმთავარიფაქტორის-უფროსი,საშუ-
ალოდაუმცროსითაობებისდაპირისპირება.

მეცნიერსმიაჩნია,რომუფროსთაობასაქვსდიდი
ცხოვრებისეულიგამოცდილება,საშუალოტაობას-თა-
ნამედროვეცოდნა,უმცროსთაობას-მზარდიენერგია.
ქვეყანამაშინაღწევსწარმატებას,როცასამივეძალას
აერთიანებს.სხვაშემთხვევაშიერისისტორიულგანვი-
თარებაშიდიდიპააააუზადგება.სამწუხაროდ,ასემოხდა
საქარტველოსიც.ძველითაობა,რომელსაცუდიდესი
წვლილიაქვსშეტანილიქვეყნისაღმშენებლობაში,ქვეყ-
ნისტრანსფორმაციისპროცესებსსრულადჩამოაცილეს.

მიმდინარეპროცესებისშესწავლისსაფუძველზე
პროფესორინოდარჭითანავააკეთებსჭეშმარიტდას-
კვნას: „ეკონომიკისგარდაქმნებისრთულიპროცესი
ზნეობრივითვალსაზრისითაცარასწორადწარიმართა.
არცისააგამართლებული,რომდღესაცსაზოგადოების
მნიშვნელოვანინაწილიფუჭილუზიებშია.იმისმოლო-
დინიაქვს,რომვიღაცმოწყალებისთვალითგადმოგვხე-
დავს,უანგაროდდაგვეხმარება,დაქუცმაცებულტერი-
ტორიებსგაამთელებს,დროსადასივრცეშიგაფანტულ
ინელექტუალურპოტენციალსაღგვიდგენსდაშევძლებთ
ისტორიულიროლისმომავალშიცშესრულებას“.

მეცნიერიფიქრობს,რომასეთმაგანწყობამსხვის
ხარჯზეცხოვრებისსტილიდაამკვიდრა.ესკიყველაზე
მეტადაზარალებსქვეყანას.მასმიაჩნია,რომქვეყანას
უნდაჰქონდესგრძელვადიანპერიოდზეგათვლილი
პროგრამა,სტრატეგიადამისიგანხორციელებისთვის
უნდაყალიბდებოდესელიტა,რომელიცუნდააცნო-
ბიერებდესიმას,რომპოლიტიკადაეკონომიკაშესაძ-
ლებლობებისმეცნიერებადახელოვნებაა. ქვეყანას,
პირველყოვლისა,სჭირდებასახელმწიფოელიტა,ესე
იგი,სახელმწიფოებრივადმოაზროვნეკადრები.

პროფესორნოდარჭითანავასმოჰყავსდიდიილია

ჭავჭავაძისბრძნულიგამონათქვამი: „დღეს (იგულის-
ხმებამე-19საუკუნე,თუმცა21-ესაუკუნესაცეხება-ნ.ჭ.)
ქვეყანაიმითკიარარისუძლური,რომღარიბია,არამედ
იმით,რომმცოდნე,გონებახსნილი,ძლიერიგანათლე-
ბულიკაცებიარჰყავს“.აქედანგამომდინარეავტორი
მიიჩნევს,რომპროფესიონალიზმიდაარაპარტიული
კუთვნილებაუნდაიყოსნომენკლატურისფორმირების
მთავარიპრინციპი.

მეტადსაინტერესოა წიგნის ერთითავი, „საქარ-
თველოსსოციალურ-ეკონომიკურიგარდაქმნებიდა
გლობალიზაცია“.დღესგლობალიზაცია ძლიერიდა
მრავალმხრივიპროცესია, იგიმოიცავსროგორცპო-
ლიტიკას,ასევეეკონომიკას,რელიგიასდაა.შ.მანგა-
აღრმავაკავშირებისახელმწიფოებსშორის.ადამიანები
დასახელმწიფოდღესდგასმისპირისპირ,ვერგაექცევა
მას.პროფესორნოდარჭითანავასშეფასებით,გლობა-
ლიზაციამგვიჩვენა,რომთუადრემსოფლიოეკონომიკა
ისეთისივრცე (ველი)იყო,სადაცმოქმედებდნენსუ-
ვერენულისახელმწიფოები,თანამედროვეპირობებში
იგიწარმოადგენსსუბიექტს,რომელიცთავისუფლად
მოქმედებსსუვერენულისახელმწიფოებისსაზღვრებში.
ასეთდამოკიდებულებასშეუძლიათუარანეგატიური
მოვლენისმოხდენაპატარასახელმწიფოებზე.ამისპა-
სუხიკარგადჩანსპროფესორნოდარჭითანავასდას-
კვნებში:„გლო ბა ლი ზა ცი ამ მნიშ ვნე ლოვ ნად შეზღუ და 
სა ხელ მწი ფოს ეკ ონ ომ იკ ური სუ ვე რე ნი ტე ტი. მი სი ეკ ონ-
ომ იკ ური ფუნ ქცი ებ ის ზე ნა ცი ონ ალ ურ სტრუქ ტუ რებ ზე 
დე ლე გი რე ბით (ევ რო კავ ში რი), მარ თვის ტრა დი ცი ული 
ფორ მე ბი, ფაქ ტობ რი ვად, არც გა მო იყ ენ ება. ეს ჩანს 
იქ იდ ან აც, რომ სა ერ თა შო რი სო ეკ ონ ომ იკ ური და ფი-
ნან სუ რი სტრუქ ტუ რე ბის რე კო მენ და ცი ებ ში არც ით ვა-
ლის წი ნე ბენ ერ ოვ ნუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის თა ვი სე ბუ რე ბებს, 
ტრა დი ცი ებს, რაც აფ ერ ხებს სო ცი ალ ურ-ეკ ონ ომ იკ ური 
პრობ ლე მე ბის გა დაწყვე ტას. ამ ის მა გა ლი თია გან ვლი ლი 
30 წლის გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თვე ლო ში გა რე დან შე მო-
თა ვა ზე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ებ ით შედ გე ნი ლი ეკ ონ ომ იკ-
ის გან ვი თა რე ბის ე.წ. სტრა ტე გი ები, რომ ლე ბიც, რე ალ-
ურ ად არ ას ახ ავს ად გილ ზე შექ მნილ მდგო მა რე ობ ას. 

სამ წუ ხა როა, გლო ბა ლი ზა ცი ის ნე გა ტი ური გავ ლე ნა 
ერ ოვ ნულ ეკ ონ ომ იკ აზე. სა ერ თა შო რი სო რჩე ვებს სა-
ფუძ ვლად უდ ევს მა თი ცალ მხრი ვი გა მოც დი ლე ბა და 
არ ით ვა ლის წი ნებს მა თი მე ურ ვე ობ ის ქვეშ მოქ ცე ული 
ქვეყ ნე ბის (თუნ დაც სა ქარ თვე ლოს) ის ტო რი ული გან ვი-
თა რე ბის თა ვი სე ბუ რე ბებს, ტრა დი ცი ებს, ღი რე ბუ ლე-
ბებს. ამ იტ ომ აც გარ და მა ვა ლი ეკ ონ ომ იკ ის ქვეყ ნებ ში 
მდგო მა რე ობა არ იც ვლე ბა. ჩვენ ვხე დავთ, „თუ რო გორ 
ღრმავ დე ბა წი ნა აღ მდე გო ბა ერ ოვ ნუ ლი ეკ ონ ომ იკ ის 
კომ პლექ სუ რი გან ვი თა რე ბის მიზ ნებ სა და სა ერ თა შო-
რი სო ეკ ონ ომ იკ ური და ფი ნან სუ რი სტრუქ ტუ რე ბის 
რე კო მენ და ცი ებს შო რის“.

გამოკვეთილიადგილიეთმობა ეროვნულ-სახელ-
მწიფოებრივიდეოლოგიას.ავტორსმიაჩნია,რომთა-
ნამედროვეგლბალურპროცესებშიმონაწილექვეყანას
უნდაჰქონდესგანვითარებისსაკუთარიიდეოლოგია,
რომელიცეფუძნებაეროვნულთავისებურებებს,მრა-
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ვალსაუკუნოვანტრადიციებს, საწარმოო ძალების
განვითარებისდონეს, ამასთან ერთად, მასშიუნდა
აისახოსმეურნეობრიობისმსოფლიოგამოცდილების
თანამედროვეტენდენციებიც. ააქედანგამომდინარე
პროფესორინოდარჭითანავააკეთებსმნიშვნელოვან
დასკვნას: „არცეროვნულისისტორიულნაჭუჭშიჩა-
კეტვაგვმართებსდაარცმეურნეობრიობისეროვნული
ნიადაგისაგანმოწყვეტა“.ვფიქრობთ,ესდასკვნასამო-
მავლოგზამკვლევადუნდადაისახოსქვეყნისაღმშენებ-
ლობაზემოფიქრალმამომავალმათაობამ.

მრავალუმნიშვნელოვანესსაკითხებთანერთად,
პროფესორინოდარჭითანავასაინტერესოდდამრავ-
ლისმეტყველადსაუბრობსსაქართველოსსოციალურ-
ეკონომიკურისისტემისფორმირებისთავისებურე-
ბებზე.მისიაზრით,ქვეყნისსოციალურ-ეკონომიკური
სისტემაამერიკისშეერთებულიშტატების,ევროპის,ჩი-
ნეთის,რუსეთის,იაპონიის,სინგაპურისთუსხვაქვეყნე-
ბისმაგალითზეარუნდაშეიქმნას.ჩვენიქვეყნისწინაშე
დასმულიამოცანებიდაგამოწვევებიუცხოურითეორი-
ებითდაეკონომიკურისისტემებითვერგადაწყდება.
პროფესორნოდარჭითანავასდასკვნაასეთია:„საქარ-
თველოსმომავალისოციალურ-ეკონომიკურისისტემა
(მოდელი)ეროვნულიფენომენიდანუნდაამოიზარდოს.
ესაასაქართველოშიეფექტიანიეკონომიკურისისტემის
ფორმირებისმთავარიამოსავალიპირობა“.

პროფესორინოდარჭითანავაფუნდამენტურნაშ-
რომშიგვესაუბრებაარამარტოინდივიდისინტერესებ-
სადამისიროლისგააქტიურებაზესამოქალაქოსაზო-
გადოებაში,არამედმასთანერთადოჯახის,როგორც
ერისფუძემდებლურიროლისადაფუნქციებისსწორად
გაცნობიერებაზე.მასმიაჩნია,რომთანამედროვეპირო-
ბებშიოჯახისროლისგააქტიურებაქვეყანაშიდემოკ-
რატიისგანვითარებისადასამოქალაქოსაზოგადოების
სრულყოფის,ეკონომიკისეფექტიანობისამაღლების
ერთ-ერთიგანმსაზღვრელიპირობაა.

განსაკუთრებითსაინტერესოაწიგნისისმონაკვეთი,
სადაცსაუბარიასაქართველოსგეოეკონომიკურიფაქ-
ტორისფორმირებაზე.საქართველომთავისიგეოგრა-
ფიულიმდებარეობითშეიძინაახალიფუნქცია-ქვეყნის
ტერიტორიაზეფორმირებადისაერთაშორისოკაპი-
ტალისშექმნაშიმონაწილეობა. პროფესორსმიაჩნია,
რომესპერსპექტივაშიჩვენიქვეყნისთვისევროპისა
დააზიისქვეყნებისინტერესებისგადაკვეთაზე,ძლიერ
სუბიექტადდამკვიდრებისუნიკალურიშესაძლებლობა
დაგეოეკონომიკურიუპირატესობაცაა.

მეტადსაინტერესოდაგანსხვავებულიაპროფესორ
ნოდარჭითანავასგააზრებაქართულიფენომენისა:
„სა ქარ თვე ლო ევ რა ზი ის სივ რცე ში წარ მოდ გე ნი ლია 
არა მხო ლოდ მი სი ევ რო პუ ლი და აზი ური ნა წი ლე ბის 
არ ით მე ტი კუ ლი ჯა მუ რი სი დი დით, არ ამ ედ მათ ზე აღ მა-
ტე ბუ ლი გან ზო მი ლე ბით, ეს კი თვი სებ რი ობაა და იმ ას 
ნიშ ნავს, რომ ქარ თუ ლი ფე ნო მე ნი ევ რა ზი ულია“.ესარის
ისჭეშმარიტება,რომლისგაცნობიერებაქართულისა-
ხელმწიფოებრივიმშენებლობისათვისფუნდამენტურია
დამისიგათვალისწინებააუცილებლადმოუწევსმო-

მავალთაობასქვეყნისმომავლისსწორიორიენტირის
განსაზღვრაში.

პროფესორნოდარჭითანავასწიგნისკვლევისსფე-
როასევემოიცავსსერიოზულმსჯელობასსაბაზრო
ურთიერთობებზე გარდამავალპერიოდში პროგნო-
ზირების,სტრატეგიულიდაგეგმვისადამართვისეკ-
ონომიკურროლზე.ავტორისიღრმისეულადიხილავს
საქართველოსბუნებრივირესურსულიპოტენციალის
გამოყენებისთავისებურებებსადატენდენციებს.განსა-
კუთრებულიაქცენტებიაგადატანილიმიწაზე,როგორც
ბუნებრივრესურსსადაწარმოებისფაქტორზე.იგიაღ-
ნიშნავს: „მიწას,ასეთსტრატეგიულრესურსსცუდად
ვიყენებთ.ქვეყანაშიფაქტობრივადშეწყვეტილიამიწის
დაცვისადანიადაგისნაყოფიერებისამაღლებისღონის-
ძიებები,მიწათმოწყობამოშლილია.მიწისფართობების
სტრუქტურის,ფიზიკური, ქიმიურიდაეკონომიკური
მახასიათებლებისშესახებინფორმაციებიარასრულ-
ყოფილია“.

მეტადსაინტერესო საუბარია,თუროგორია მი-
წათმოწყობადღესსაქართველოში.ავტორისინანანუ-
ლითაღნიშნავს,რომის,რაცწლებისმანძილზე,დიდი
შრომისადარუდუნებისფასადიყოშექმნილი, გეგ-
მურ-კარტოგრაფიულიდასხვაიურიდიულიხასიათის
მასალები,რომლებიცნათლადდარეალურადასახავდა
თითოეულიმიწათსარგებლობისზომასადასაზღვრების
განლაგებას,გაიბნადაგანადგურდა,მასგამკითხავის
აღარავინდარჩა.

ძალიანძნელიასრულყოფილადშევაფასოთერთსა-
რეცენზიოწერილშიყველაისმნიშვნელოვანისაკითხე-
ბი,რომლითაცმდიდარიაპროფესორნოდარჭითანავას
წიგნი - „გლობალური გამოწვევები ერთპოლუსიან
მსოფლიოში“. ის ძვირფასიშენაძენია პოლიტიკური
დასოციალურ-ეკონომიკურიპრობლემებითდაინტე-
რესებულიმკითხველისადაიმპირებისათვის,ვისაც
პასუხიხმგებლობაეკისრებაქვეყნისმომავალბედზე.

ვფიქრობ, ასეთიღრმა ანალიტიკური მონოგრა-
ფიულიგამოკვლევააქტიურადცვალებადმსოფლიო
პროცესებთანმიმართებაში,რომელიცსაქართველოს
ადგილსადაროლსგანსაზღვრავსამგლობალურსივ-
რცეში,ჭეშმარიტადდიდიშენაძენიაქვეყნისწინსვლისა
დაპროგრესისგზაზე.ისშეიძლებათამამადჩაითვალოს
საქართველოსსოციალურ-ეკონომიკურიდაპოლიტი-
კურიმომავლისგზისგამკვალავად.

ჩემიმოკრძალებულირეცენზიამინდადავამთავ-
რო პროფესორ ნოდარჭითანავას სიტყვებით: „სა-
ქართველოში სოციალ-ეკონომიკურიგარდაქმნების
30წლიანიგამოცდილებიდანშესაბამისიდასკვნები
უნდა გავაკეთოთ. პირველრიგში, აუცილებელია:
სახელმწიფომ, საზოგადოებამ შეძლონ ეროვნული
ენერგიის, გაფანტული სიბრძნის,დანაწევრებული
პასუხისმგებლობისკონცენტრაციადაიმისგაცნო-
ბიერება,რომ „გვე ყო ბა ტო ნე ბო, ჩვე ნი აწ მყო სი და 
მო მავ ლის ბე დის სხვა ზედ მიგ დე ბა, ჩვე ნი გა ჭირ ვე ბის, 
გუ ლის ტკი ვი ლი სა და წა დი ლის პატ რო ნი ჩვენ ვე უნ და 
ვიყ ვნეთ“(ილიაჭავჭავაძე).
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ABSTRACT
The presented article deals with the multi-layered 

problem of mandatory arrangement of fire safety systems 
in residential multi-apartment buildings and its operation.

The paper discusses the requirements defined by the 
Resolution No. 41 of the Government of Georgia of January 
28, 2016 on the approval of the technical regulation “Build-
ing Safety Rules”, which has put the construction business, al-
ready overloaded with problems, in front of new challenges. 
According to the aforementioned resolution, it is mandatory 
to arrange a fire safety system during the construction of 

multi-apartment residential buildings, which, despite the 
sharp increase in construction costs, should be evaluated 
only positively, although this is only a one-sided solution to 
the issue and an incomplete representation. The doctoral 
student notes that the implementation and arrangement of 
any security system is only a fruitless, unjustified expense, if 
the norms of its operation are not observed and, accordingly, 
the protection system will not work properly.

The paper substantiates the essence of the observed 
problem and presents opinions on how to overcome them.

Key words: housing construction, development regula-
tion plan, fire safety system.

For citation: Kipshidze G., Challenges in housing con-
struction and ways to overcome them, “Business and Legis-
lation” magazine, No., “Business and Legislation” magazine, 
No. 3, 2022. p. 68-70.
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ძი რი თა დი ტექ სტი
საქართველოსდამოუკიდებლობისდეკლარირებისა

დაეკონომიკისსრულადსაბაზროურთიერთობებზე
გადასვლისშემდეგ,ბინათმშენებლობაშისახელმწიფო
მონაწილეობამკვეთრადშემცირდადაფაქტობრივად,
მხოლოდკერძოინვესტიციებითხორციელდება.ცხა-
დია,საბინაომშენებლობისმატერიალურ-ტექნიკური
ბაზაცახლიდანშეიქმნა. ამპროცესსმუდმივადთან
ახლდაფინანსურისირთულეები.

სამშენებლობიზნესშიბინათმშენებლობამოიცავს
დაფინანსების,საკუთრივ,უძრავიქონებისობიექტების
შექმნის,ექსპლუატაციის,ამობიექტებზეუფლებების
გადაცემისადადაცვის,აგრეთვედაკავშირებულიინ-
ფრასტრუქტურისფუნქციონირებისრთულსტრუქტუ-
რებს.ამიტომაციგიგანსაკუთრებულადმგრძნობიარეა
სოციალური,ეკონომიკური,პოლიტიკურივითარების
და ერთობლიობაში, მათიუმთავრესი შემადგენელი
კომპონენტის - სახელმწიფორეგულირებისმიმართ.
სავსებითბუნებრივია,რომყოველიახალირეგულაცია,
რომელიცსამშენებლოპირობებისგამკაცრებასითვა-
ლისწინებს,მშენებლობაზედანახარჯებსაცზრდისდა
მიუხედავადმიზანშეწონილობისა,აღნიშნულზეკერძო
სექტორიარაერთგვაროვანადრეაგირებს.

მრავალთაგანერთ-ერთზე-მიწისნაკვეთისსამშე-
ნებლოდგამოყენებისნებართვებისგაცემასთანდაკავ-
შირებულირეგულაციებისნეგატიურგამოვლინებებზე
ჩვენმოსაზრებებიუკვეგამოვთქვით[2].ამჯერზე,და-
ინტერესებულიპირებისყურადღებასმივაპყრობთ„შე-
ნობა-ნაგებობისუსაფრთხოებისწესების“დამტკიცების
თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის2016წლის28
იანვრის№41დადგენილებითგანსაზღვრულმოთხოვ-
ნებს,რომელთადაცვისგარეშე2019წლიდანუკვეარ
ხდებასამშენებლონებართვებისგაცემა.ამდადგენილე-
ბამსამშენებლობიზნესიმრავალიგამოწვევისწინაშე
დააყენა. მათშორის, არაერთგვაროვანიშეფასებები
მოჰყვაახალმეშენებლობაზესახნძროუსაფრთხოების
სისტემებისსავალდებულოდანერგვას,რაც,გარედან
არაპროფესიულიშეხედვით,თავისიარსისადადანიშნუ-
ლებისგამო,მხოლოდპოზიტიურადუნდაიყოსაღქმუ-
ლი.მაგრამრეალობაში,აქედანგამომდინარეგვერდითი
მოვლენებიბევრადმძიმეა-რჩებაშთაბეჭდილება,რომ
მიუხედავადდანახარჯებისმნიშვნელოვნადგაზრდისა,
სამშენებლობიზნესისწიაღშიგაჩნდავალდებულება,
რაცმომავალშიაშენებულმრავალბინიანსაცხოვრე-
ბელსახლებსშესაძლოხანძრისგანმეტადუსაფრთხოს
დადაცულსგახდის(ამშემთხვევაში,სახანძროუსაფ-
რთხოებაზეიმიტომვამახვილებთყურადღებას,რომ
სწორედაქმარტივად,ნათლადვლინდებაცალმხრივი
მიდგომადაგადაუჭრელიპრობლემა,რომელიცმთელ
ამსისტემასუფუნქციოდტოვებს).

ყველაზერადიკალურიოპონენტიცკითანხმდება
იმას,რომნებისმიერიუსაფროებისსისტემისდანერ-
გვა-მოწყობამხოლოდწყალსგატანებულიხარჯიათუ
მისიექსპლუტაციისნორმებიარიქნებადაცულიდა
შესაბამისადარიქნებაუზრუნველყოფილიდაცვისსის-

ტემებისგამართულიმუშაობაანსაერთოდ,მათიმუშა
მდგომარეობაშიშენარჩუნება.

სახელმწიფოსმხრიდანინოვაციებისადასაუკეთ-
ესოპრაქტიკისდანერგვა,ერთიშეხედვით,ემსახურება
ქვეყნისეკონომიკურიმექანიზმისევროპულნორმებ-
თანდაახლოებას,თუმცამოცემულშემთხვევაში,სა-
ხელმწიფომმხოლოდმოთხოვნისდაწესებაზეიზრუნა
დაარამისგანშედეგისმიღებაზე.

პრობლემისარსშიგასარკვევად,უნდაშევნიშნოთ,
რომსახანძროუსაფრთხოებისსისტემამრავალკომპო-
ნენტიანიადათავისმხრივ,მასთანდაკავშირებულია:

ა.სახანძროგანგაშისსისტემა;
ბ.დაკვამლიანებისსაწინააღმდეგოგამწოვისისტემა;
გ.ხანძრისქრობისწყლისსისტემა;
დ.ტამბურისდაწნევისსისტემა;
ე.საავარიოგასასვლელი(ავარიულიგასვლისკიბის

სისტემა);
ვ.ხელისხანძრისსაქრობიბალონები;
ზ.სპლინკლერები(ვერტიკალურიწყლისდამფქვე-

ვები)სისტემა;
თ.დამოუკიდებელიენერგომომარაგების (დიზელ-

გენერატორი)სისტემა;
ი.დამოუკიდებელიწყლისბასეინი (ამუკანასკნე-

ლისთვის,თავის მხრივ, გარკვეულიფართიცუნდა
გამოინახოს).

ამასთან,განაშენიანებისგეგმისან/დაგანაშენიანებ-
ისდეტალურიგეგმისშემუშავების,ასევემშენებლობის
ნებართვისგაცემისპროცესისპირველისტადიიდანვე
გათვალისწინებულიუნდაიყოსსახანძროდასაავარიო-
სამაშველოტექნიკისგადაადგილებისადაშენობა-ნა-
გებობასთანმისასვლელიგზისდაგეგმარება,დადგე-
ნილებითგანსაზღვრულიმოთხოვნებისშესაბამისად.

ყველაესკომპონენტიცალ-ცალკედაერთად,გა-
მართულიმუშაობისშემთხვევაში, ქმნიან სახანძრო
უსაფრთხოებისეფექტიანსისტემას.მათგანთუნდაც
ერთისგამოთიშვა ანგაუმართაობა, პრაქტიკულად,
ანგრევსმთელსისტემას.

აღნიშნულიკომპონენტებისგამართულიმუშაობის-
თვისკი,როგორცმინიმუმ,საჭიროა:

ა.სახანძროუსაფრთხოებისსისტემისექსპლუტა-
ცია;

ბ.სისტემისგამართულობისსავალდებულომონი-
ტორინგი;

გ.სპეციალურიმონიტორინგისსამსახურებისარ-
სებობა;

დ.უსაფრთხოებისგამართულობაზეპასუხისმგებე-
ლიიურდიულიპირი;

ე.უსაფრთხოების სისტემისდამოუკიდებლობის
უზრუნველყოფა;

ვ.მთლიანისისტემისაღჭურვაშესაბამისისაკომუნი-
კაციოდანადგარებით,ინსტრუმენტებით,ინვენტარით,
სამუაოპირობებითადაინფრასტრუქტურით,რაცყვე-
ლაზეუმთავრესია,-კადრებითდაკომპლექტება;

ზ.უსაფრთხოებისსისტემებისექსპლუტაციისშე-
ნარჩუნებისბიუჯეტიდ.ა.შ.
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დავუშვათ, სამშენებლოკომპანია,რომლის პირ-
დაპირვალდებულებაშია სახანძროუსაფრთხოების
სისტემისმოწყობადაგამართულადექსპლუტაციაში
ჩაბარება,კეთილსინდისიერადასრულებსმოვალეობას,
აბარებსექსპლუტაციაშიშენობასდასახანძროსის-
ტემას.ესშესაძლებელია,თუმცასწორედამისშემდეგ
იჩენსთავსპრობლემა,რომელიცთავდაყირააყენებს
შექმნილისიკეთისგამოყენებისშესაძლებლობას.კერ-
ძოდ,გაურკვეველია:

• ვინააპასუხისმგებელიამსისტემისშემდგომგა-
მართულიმუშაობაზე?

• ვინააპასუხისმგებელიძვირადღირებულისისტე-
მისაპარატებისდაცულობაზე?

• ვინააპასუხისმგებელისარეზერვობასეიშიწყლის
დონისშენარჩუნებაზე?

• ვინააპასუხისმგებელიკვებისწყაროზეანალტერ-
ნატივის-დიზელ-გენერატორისსასტარტომზადყოფ-
ნასადასაწვავითმომარაგებაზე?

• ვინაგებსპასუხსმონიტორიგზე,კომუნიკაციაზე,
კადრებზე,მათკვალიფიკაციაზედაა.შ.

მობინადრენი ან მობინადრეთა ამხანაგობა ამ
კითხვებზეპასუხსვერგასცემს.როგორმარტივადაცარ
უნდაწარმოვიდგინოთ,ამასისინივერშეძლებენ,ესმათ
კომპეტენციაშიართავსდება.მაქსიმუმ,ამხანაგობამომ-
სახურებისღირებულებისკომპესაციისთვისწილობრივი
თანხისმობილიზებასთუმოახერხებს(რაცთავისმხრივ,
სოციალურმდგომარეობასთან,მრავალბინიანსახლებში
ბინისშეძენისადამასშიცხოვრებისგაძვირებასთან,აგ-
რეთვესხვასირთულეებთანარისდაკავშირებული).სხვა
მხრივ,ამხანაგობავერგაკონტროლებსდავერცდაიცვას
ამრთულსისტემას,რადგანმისექსპლუტაციასჭირდება
სპეციალურიცოდნადაპროფესიულიუნარები.

ამასთან,ჯერარარსებობსდაშესაქმნელია:
•	 შესაბამისი სახელმწიფოსაგანამანათლებლო

დაწესებულება, სადაცმოამზადებენ ასეთსპეციალ-
ისტებს;

•	 სპეციალურისამსახური,რომელიცმიიღებსდა
შეასრულებსახალფუნქციას.

სახელმწიფოსახანძროსამსახურისკენთუგავიშ-
ვერთხელსდამასდაეკისრებასისტემისმონიტორინგი,
მისიექსპლუტაციაანკიდევგამართულმდგომარეობ-
აშიშენარჩუნება,ახლოპერსპექტივაში,ესვერმოხერ-
ხდება,რადგანამისთვისარცკადრებიარსებობსდაარც
ფინანსურირესურსი.

ფაქტობრივად,გამოდის,რომსახელმწიფომდაინახა
აუცილებლობადამშენებლებისგანმოითხოვასახანძრო
უსაფრთხოებისსისტემაშექმნა,მაგრამვერგადაწყვი-
ტამისიშემდგომიექსპლოატაციისსაორგანიზაციოსა-

კითხები,რისგამოც,ბინათმშენებლობასექმნებამოუგ-
ვარებელიპრობლემებიდამომავალიმობინადრეებიც
რჩებიანიგივემდგომარეობაში,როგორშიცარისყვალა
ადრეაშენებულისახლიდაცვისსისტემისგარეშე.

როგორცჩანს,პრობლემა,მართლაც,რთულია.მაგ-
რამაუცილებელიამოინახოსგამოსავალი,რაცსახელ-
მწიფოსჩარევისგარეშევერგადაწყდება.

ჩვენვფიქრობთ,რომამისთვისსაჭიროა:
პირველრიგში,გადაუდებელიდახმარებისბაზაზე

უნდაშეიქმნასსახანძროსისტემებისმონიტორინგის
სამსახურიდამისიდაქვემდებარებისქსელიმთელი
ქვეყნისტერიტორიისმაშტაბით;

სახელმწიფომუნდაგამოყოსშესაბამისიბიუჯეტ-
ურიდაფინანსებადაუზრუნველყოსსახანძროუსაფ-
რთხოებისსისტემებისგამართულობისშენარჩუნება,
აგრეთვეკადრებისმოსამზადებადშექმნასსპეციალ-
ურიცენტრები,რომელთაკურსდამთავრებულებითდა-
კომპლექტდებამრავალბინიანიკორპუსებისსახანძრო
უსაფრთხოებისსისტემებისმომსახურეგუნდი;

უნდაშევიდესცვლილებასისხლისსამართლისკო-
დექსშიდადაემატოსმუხლიუსაფრთხოებისსისტემე-
ბისდაზიანება-მოშლისდაქურდობისკრიმინალიზა-
ციაზედაშესაბამისად,ჩამოყალიბდეს,როგორცმძიმე
კვალიფიკაცია;

წინააღმდეგ შემთხვევაში,დაზარალდება სამშე-
ნებლოსექტორი. ამასთან, წარმოუდგენელია,რომ
რომელიმემრავალბინიანსახლშიიმუშაოსსახანძრო
უსაფრთხოებისსისტემამ.მასმხოლოდბუტაფორული
დანიშნულებაექნებადანამდვილსაგანგაშოსიტუაცი-
აშიტრაგიკულშედეგსმივიღებთ.

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა:

1.	 ტექნიკურირეგლამენტის „შენობა-ნაგებობის
უსაფრთხოებისწესების“დამტკიცებისთაობაზე“სა-
ქართველოსმთავრობის2016წლის28იანვრის№41
დადგენილება;

2.	 დ.ჯალაღონიად. პაპასქუა ი, ყიფშიძეგ., სამ-
შენებლობიზნესი მდგომარეობადა განვითარების
ტენდენციებისაქართველოში,ჟურნალი `ბიზნესიდა
კანონმდებლობა,2022წლის1ნომერი,გვ.17-30;

3.	 ქალაქთბილისისმუნიციპალიტეტისსაკრებუ-
ლოს2019წლის15მარტისდადგენილება№39-18;დე-
დაქალაქისმიწათსარგებლობისგენერალურიგეგმის
დამტკიცებისშესახებ;

4.	 საქართველოსკანონისაქართველოსსივრცის
დაგეგმარების,არქიტექტურულიდასამშენებლოსაქმი-
ანობისშესახებ,ქუთაისი,20ივლისი2018წ.;№3213-რს.
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ANNOTATION
In modern organizations, people are strategic impor-

tance resources, furthermore organizational goals are 
achieved with their efforts. Accordingly, their effective 
management is a meaningful challenge for Human Re-
sources managers. 

It’s strongly unacceptable but we may come across some 
discriminatory cases, including, bullying, sexual harassment, 
violation of human rights such as their unfair workload with 

overtime, overlapping job description, gender, ethic and religion 
discrimination, unfair principles of labor compensation, unequal 
treatment facts with employees, restrictions on access to career 
for certain groups, unfair termination of employment, etc.

In this article we will discuss discriminatory facts existing 
in Georgia organizations, their reasons of cause and special 
recommendations aimed for their resolving.

As the existing problems dealing with the above men-
tioned factors are too notable this issue is quite substantive, 
so their studying, developing some recommendations and 
reducing the similar facts are decisive. 

Key words:  Labor discrimination, hrm, Sexual harass-
ment, bullying.

For citation: Challenges of labor discrimination in Geor-
gian organizations, “Business and Legislation” magazine, No. 
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ძი რი თა დი ტექ სტი
ორგანიზაციებისთვის,გამოწვევადრჩებაშრომითი

ურთიერთობებისსფეროშიდისკრიმინაციულიფაქტე-
ბისეფექტიანიმართვა.ადამიანისუფლებებიდემოკრა-
ტიულიმართვისსაფუძველია,თუმცაბევრორგანიზა-
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ვით,,დისკრიმინაციაარისგანზრახანგაუფრთხილებ-
ლობითპირისგანსხვავებაანგამორიცხვაანმისთვის
უპირატესობის მინიჭებარასის, კანისფერის, ენის,
ეთნიკურიანსოციალურიკუთვნილების,ეროვნების,
წარმოშობის,ქონებრივიანწოდებრივიმდგომარეობის,
შრომითიხელშეკრულებისსტატუსის,საცხოვრებელი
ადგილის,ასაკის,სქესის,სექსუალურიორიენტაციის,
შეზღუდულიშესაძლებლობის,ჯანმრთელობისმდგო-
მარეობის,რელიგიური,საზოგადოებრივი,პოლიტიკური
ანსხვაგაერთიანებისადმი(მათშორის,პროფესიული
კავშირისადმი)კუთვნილების,ოჯახურიმდგომარეობის,
პოლიტიკურიანსხვაშეხედულებისგამოანსხვანიშ-
ნით,რომელიცმიზნადისახავსანიწვევსდასაქმებასა
დაპროფესიულსაქმიანობაშითანაბარიშესაძლებლო-
ბისანმოპყრობისუარყოფასანხელყოფას“ (შრომის
კოდექსი2022).კანონიმკაფიოდგანმარტავს,დისკრიმი-
ნაციისსახეებს,რომლისმიხედვითაცგვხვდებაპირდა-
პირიანირიბიდისკრიმინაცია,მათშორისგანსხვავება
შემდეგია:

პირდაპირიადისკრიმინაცია,როდესაცზემოთხსენე-
ბულირომელიმენიშნისგამოპირისმიმართხორციელ-
დებაარათანაბარიმოპყრობასხვაპირთანშედარებით,
რომელიციმავეანმსგავსმდგომარეობაშიარის,იყოან
შეიძლებოდაყოფილიყოუფროხელსაყრელიმოპყრო-
ბისობიექტი.ხოლო,შრომისკოდექსისსაფუძველზე
ირიბიადისკრიმინაცია,როდესაცნეიტრალურიდე-
ბულება,კრიტერიუმიანპრაქტიკაზემოთხსენებული
რომელიმენიშნისგამოპირსსხვაპირთანშედარებით
არახელსაყრელმდგომარეობაშიაყენებს,გარდაიმშემ-
თხვევისა,როდესაცასეთიდებულება,კრიტერიუმიან
პრაქტიკაობიექტურადარისგამართლებულიკანონი-
ერიმიზნითდაგამოყენებულისაშუალებებიამმიზნის
მისაღწევადაუცილებელიდათანაზომიერია(შრომის
კოდექსი2022).

დისკრიმინაციულიფაქტებიშესაძლოამოხდეს,რო-
გორცწინასახელშეკრულებოურთიერთობებისას,ისე
თანამშრომლობისციკლისნებისმიერეტაპზე.

შრომითიურთიერთობებიშეიძლებაშემდეგსახე-
ებადდავყოთ:წინასახელშეკრულებოურთიერთობები,
სახელშეკრულებოურთიერთობები, სამუშაოდანგა-
თავისუფლება,დამსაქმებლისმიერხელშეკრულების
გაგრძელებაზეუარისთქმა. წინასახელშეკრულებო
ურთიერთობებისსახეებსწარმოადგენს:განცხადება

ვაკანსიაზე, საკონკურსოეტაპები, მათშორისგასა-
უბრებისეტაპი.მნიშვნელოვანიააღვნიშნოთდამსაქ-
მებლისმიერდადგენილიგანსაკუთრებულისამუშაო
მოთხოვნებიც,რომლებიცხშირადარის პრობლემა-
ტურიქართულრეალობაში.რაცშეეხებასახელშეკ-
რულებოურთიერთობებსმისისახეებია:დადგენილი
შრომით ხელშეკრულების პირობები, ანაზღაურება
მათშორისზეგანაკვეთურისამუშაოსანაზღაურება,
თანამდებობრივიდაქვეითება,როტაციულიგადაად-
გილება,დაწინაურებადასხვა.აქვეუნდააღვნიშნოთ,
რომდასაქმებულთანსახელშეკრულებოურთიერთობის
შეწყვეტაშეიძლებამოხდესხელშეკრულებისმოშლით
ანხელშეკრულებისგაგრძელებაზეუარისთქმით.აქედ-
ანგამომდინარე,შრომითიდისკრიმინაციისაკრძალვა
მოიცავსყველამითითებულსფეროს.

ქართულრეალობაშიდისკრიმინაციულიფაქტების
შესწავლა-ანალიზისკუთხით,ჩავატარეთთვისებრივი
კვლევა. კერძოდ,შემთხვევითიშერჩევისპრინციპით
ჩავატარეთანკეტურიგამოკითხვადაინტერვიუები.
სულგამოიკითხა84ადამიანი,რესპოდენტებსშორის
იყვნენ,როგორცადამიანურირესურსებისმართვისმე-
ნეჯერები,ისერიგითითანამშრომლებიდასხვადასხვა
დონისმენეჯერები.დადგინდარომდისკრიმინაციული
ფაქტებიარცისემცირეაქართულრეალობაში.

ჩვენს მიერ მოძიებული ინფორმაციის ანალიზის
საფუძველზე გაირკვა,რომ წინასახელშეკრულებო
ურთიერთობების პროცესში ხშირადგვხვდებადის-
კრიმინაციულიფაქტები.რესპოდენტებმა აღნიშნეს,
რომვაკანსიისშესახებგამოქვეყნებულგანცხადება-
შიხშირადხვდებათდისკრიმინაციულიმოთხოვნები,
რომელიცუკავშირდება,კონკურსანტთაასაკს,სქესს
დაგარეგნობას. ასევევაკანსიისშესახებარსებული
ინფორმაციაარასწორიანარასრულია.აღნიშნულიმი-
მართულებითუმნიშვნელოვანესიაშრომისინსპექციის
როლი,რომელმაცორგანიზაციებისთვისგამოსცა„ვა-
კანსიისგამოცხადებისასდისკრიმინაციისპრევენციის
სახელმძღვანელოპრინციპები“სადაცკარგადარის
განხილული,როგორუნდაიმართოსწინასახელშეკრუ-
ლებოურთიერთობებიისე,რომმინიმუმამდეშემცირ-
დესდისკრიმინაციისფაქტები.

გარდაამისა,პრობლემატურიაგასაუბრებისდროს
დასმულიკითხვები,რომლებიცუკავშირდებაპიროვნე-
ბისპირადცხოვრებას,რელიგიურმრწამსს,სექსუალურ
ორიენტაციას,შეზღუდულშესაძლებლობებსდაპოლი-
ტიკურშეხედულებებს.გამოკითხულირესპოდენტების
თქმითგასაუბრებაზემათთვისუკითხავთ:„დაოჯახებას
არაპირებთ?“,,,შვილისგაჩენასარაპირებთ?“,,,სამსა-
ხურისდაწყებისშემთხვევაშითქვენსშვილსვინმოუვ-
ლის?“,„როგორფიქრობთთქვენიუნარშეზღუდულობა
სამუშაოსშესრულებაშიხელსშეგიშლით?“,„მოგწონთ
თუარაგანსხვავებულისექსუალურიორიენტაციის
ადამიანები?“, „როგორფიქრობთთქვენირელიგიური
განსხვავებაშეგიშლითთუარახელსთანამშრომლებ-
თანურთიერთობაში?“ ,,რომელპოლიტიკურპარტიას
უჭერთმხარს?“, ,,ხომართვლით,რომთქვენისქესის
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ადამიანსგაუჭირდება ამვაკანსიითგათვალისწინე-
ბულიფუნქციებისშესრულება?“,,,რატომარსცადეთ,
უფროახალგაზრდამ,ჩვენსორგანიზაციაშიმოხვედ-
რა?“,,,თქვენთვისმისაღებიათუარასასიყვარულოურ-
თირთობასამსახურში?“,,ყველაზემეტადრამოგწონთ
თქვენსგარეგნობაში?“დასხვა.

ჩატარებული კვლევის შედეგად გაირკვა. დის-
კრიმინაციულიფაქტები ხშირია სახელშეკრულებო
ურთიერთობისპროცესშიც. მიუხედავადიმისა,რომ
დისკრიმინაციასმრავალიუარყოფითიმხარედაშე-
დეგიაქვს,ხშირადმისიმსხვერპლი,ეგუებამასდაარ
ამჟღავნებსმისმიმართგანხორციელებულდისკრიმი-
ნაციულქმედებას, აღნიშნულისსაფუძველისაკუთა-
რიმდგომარეობისგაუარესებისშიშია.გამოკითხული
ადამიანებისნაწილიღიადსაუბრობსდისკრიმინაციის
ისეთფაქტებზე,როგორიცაა:განსხვავებულიშრომითი
ხელშეკრულებისპირობები;უსამართლოდავალებები,
არათანაბარიანაზღაურება,უსამართლოპრემიებიდა
ბენეფიტები; ანაზღაურებისგარეშეშესრულებული
ზეგანაკვეთურისამუშაოები;კუთვნილიშვებულებით
სარგებლობისაკრძალვა,დაქვეითება;კარიერულიწინ-
სვლისშეზღუდვა,ასაკისგამოდისკრიმინაციადასხვა.

ერთ-ერთმარესპოდენტმააღნიშნა,რომრადგანმას
ჰქონდაგარკვეულიასაკი(58წელი)ორგანიზაციისმე-
ნეჯერმაშიდაკონკურსშიმონაწილეობისუფლებაარ
მისცა,იმისგათვალისწინებით,რომვაკანტურსამუშაო
პოზიციაზესჭირდებოდათახალგაზრდაადამიანი,რაც
აშკარადისკრიმინაციაადაშეგვიძლიავთქვათ:ამშემ-
თხვევაში ადამიანებიარსარგებლობდნენთანაბარი
დაშვებით.

კვლევისშედეგადგამოვლინდაპოლიტიკურინიშ-
ნითდისკრიმინაციისფაქტი,გამოკითხულმარესპო-
დენტმაგვითხრა,რომპოლიტიკურიშეხედულებების
გამოკომპანიისმენეჯმენტიხშირადაბულინგებდადა
დასცინოდა.გარდაამისა,ზეგანაკვეთურისამუშაოების
შესრულებისათვისსხვათანამშრომლებსაძლევდნენ
შესაბამისანაზღაურებასმასკიარა.

აღსანიშნავია,რელიგიურინიშნითდისკრიმინაციის
ფაქტებისარსებობაც,გამოკითხულთა3%-მააღნიშ-
ნა,რომგანსხვავებულირელიგიურიმიმდინარეობის
მიკუთვნებულობისგამო,ისინიხშირადგამხდარანარ-
ათანაბარიმოპყრობისმსხვერპლი,თუმცაფაქტიარ
გაუსაჩივრებიათსამსახურსდაკარგვისშიშით.

გარდაზემოთაღნიშნულიდისკრიმინაციულიფაქ-
ტებისა,კვლევისშედეგადგამოვლინდაშეზღუდული
შესაძლებლობისმქონეპირებისმიმართარათანაბარი
მოპყრობის ისეთიფაქტები,როგორიცააშეზღუდუ-
ლი შესაძლებლობის მქონე პირისთვისდასაქმების
არათანაბარიშესაძლებლობა, კარიერულიწინსვლის
შეზღუდვა,ნაკლებიხელმისაწვდომობაკვალიფიკაციის
ამაღლებასადაპროფესიულმომზადებაზე.ერთ-ერთმა
რესპოდენტმააღნიშნა,მიუხედავასიმისა,რომთავი-
სუფლადართმევსთავსდაკისრებულვალდებულებებს,
გარშემომყოფებისმხრიდანხშირადხდება მისსტა-
ტუსზეყურადღებისგამახვილებადაშეცოდება,რაც

მისთვისარასასიამოვნოდადისკრიმინაციულია.
ორგანიზაციებშიდისკრიმინაციასხვადასხვაფორ-

მებითდახასიათითგვხვდება,გამოიკვეთაშემთხვევები,
როცამენეჯმენტისგადაწყვეტილებითერთისქესის
ადამიანისხვასქესისადამიანებთანშედარებითარას-
ახარბიელომდგომარეობაშიაჩაყენებული.აღნიშნულის
მიზეზიშეიძლებაიყოსორსულობა,ოჯახურისტატუსი
დაშვილებისმოვლა.ერთ-ერთმაგამოკითხულმარეს-
პოდენტმაგაიხსენა წარსულიგამოცდილება,როცა
ორგანიზაციიდანორსულობისგამოგანთავისუფლდა,
ფაქტი არგაუსაჩივრებია,რადგანჯანმრთელობის
მდგომარეობახელსარუწყობდა.

გამოკითხულმარესპოდენტებმა აღნიშნეს,რომ
ხშირიათანაბარიღირებულებისსამუშაოსათვისარ-
ათანაბარიანაზღაურებისპრაქტიკა,რაცარასწორი
დაუსამართლოა,თუმცახშირშემთხვევაშიხელმძღვა-
ნელისგადაწყვეტილებასვერცვლიან.უფრომეტიც
უკმაყოფილებისგამოხატვასაცკიერიდებიან,რად-
განმიაჩნიათ,რომმათიმდგომარეობაუფრომეტად
გაუარესდება.

კვლევისშედეგადგამოვლინდაზეგანაკვეთურისა-
მუშაოებისიძულებისფაქტები,როცაარხდებაკანონის
შესაბამისადზეგანაკვეთურიანაზღაურებისგაცემა,
რაცვფიქრობთსამარცხვინოდაარასწორია.

ჩვენსმიერჩატარებულიკვლევისშედეგადგაირკვა,
რომორგანიზაციებშიხშირიავერბალური,არავერბა-
ლურიდაფიზიკურისექსუალურიშევიწროვებისისეთი
ფაქტები,როგორიცა:სექსუალურიმზერადაყურადღე-
ბა,სტვენა,თვალისჩაკვრა,პორნოგრაფიულიმასალის
დემონსტრაციულიყურება, სექსუალურიშინაარსის
მასალისტირაჟირება.სექსუალურიშინაარსისმქონე
არასასურველიშეტყობინებებისგაგზავნა,სექსუალ-
ურიხასიათისსიტყვებითმიმართვა.გარეგნობისდა
ჩაცმულობისშესახებ არასასურველიკომენტარები,
კომპლიმენტები, ხუმრობები. პირადცხოვრებასთან
დაკავშირებითარაკორექტულიშეკითხვები.ინტიმურ
თემებზეარასასურველისაუბარი,სექსუალურიურ-
თიერთობის შეთავაზება, სექსუალურიცხოვრების
შესახებჭორებისგავრცელება, ჩქმენტა, ხელის წა-
მორტყმა,იძულებითხელისგადახვევადაჩახუტება,
სხეულისინტიმურინაწილებზეშეხება.გამოკითხულთა
უმრავლესობამაღნიშნა,რომმსგავსიფაქტისდაფიქ-
სირებისშემდეგორგანიზაციისმენეჯმენტისთვისდა
ადამიანურირესურსებისმართვისმენეჯერისთვისარ
მიუმართავთ,რადგანთვლიდნენრომმათირეპუტაცია
შეილახებოდა,არდაუჯერებდნენდაიქვეღარგააგრძე-
ლებდნენმუშაობას.ერთერთმარესპოდენტმაგვითხრა,
რომსექსუალურიშევიწროვებახშირადორგანიზაცი-
ულიკულტურისნაწილია,რადგანყველათვლის,რომ
„მათთანესდასაშვებია“,რაცკიდევუფროართულებს
აღნიშნულდანაშაულთანბრძოლას.

კვლევისშედეგებისანალიზისსაფუძველზეშეგვიძ-
ლიავთქვათ,რომდისკრიმინაციულიფაქტებიხშირიდა
მრავალფეროვანია.აღნიშნულისფონზეადამიანური
რესურსისეფექტიანიმათვაწარმოუდგენელია,შესა-
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ბამისად, აუცილებელია ადეკვატურირეაგირებადა
შემდეგირჩევებისგათვალისწინება:

• მნიშვნელოვანიაორგანიზაციებშიშემუშავდეს
ადამიანურირესურსებისმართვისანტიდისკრიმინაცი-
ულიპოლიტიკა,სადაცცხადიიქნება,როგორებრძვის
ორგანიზაციადისკრიმინაციულიფაქტებისარსებობას;

• გაიზარდოსთანამშრომელთაცნობიერება,დის-
კრიმინაციისსახეების,საკანონმდებლორეგულაციების
დასაკუთარიუფლებებისმიმართ;

• მაქსიმალურადგამჭვირვალედმოხდესდისკრი-
მინაციულიფაქტებისდასჯა,რათასხვადანარჩენი
საზოგადოებისთვისნათელიიყოს,როგორრეაგირებას
ახდენსკომპანიამსგავსფაქტებზე;

• ადამიანთაგანსხვავებულობისმიუხედავადთანა-
ბარიღირებულებისსამუშაოსათვისთანაბარიანაზღა-
ურებისპრინციპი, შრომისუფლებადადასაქმებაზე
ხელმისაწვდომობისუფლება,დაწინაურებისუფლება,
შვებულებითსარგებლობისუფლებადასხვადანარჩე-
ნიერთნაირადგავრცელდესყველათანამშრომელზე;

• გაიზარდოსსახელმწიფოსკონტროლისმექანიზმი
წინასახელშეკრულებოდასახელშეკრულებოურთიერ-
თობებზე;

• ორგანიზაციებმა პერიოდულადმოახდინონHR
კვალიფიკაციისშემოწმება,მათმიერშესრულებული

სამუშაოსშეფასებადასაჭიროებისშემთხვევაშიმათი
გადამზადება.

მიუხედავადიმისა,რომჩვენსქვეყანაშიმოქმედი
კანონმდებლობააქტიურადგმობსშრომითდისკრიმი-
ნაციას,მაინცვერხდებაბოლომდედისკრიმინაციის
ფაქტების აღმოფხვრა, პრობლემისმოსაგვარებლად
აუცილებელია,როგორცორგანიზაციებისისესახელ-
მწიფოსერთობლივიმოქმედება.

გა მო ყე ნე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რა: 

1. https://matsne.gov.ge/ka/document/view/11-
55567?publication=21;

2. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-
--ed_dia logue/---lab_admin/documents/publication/
wcms_627047.pdf;

3. https://ombudsman.ge/res/docs/20 2 0  03 04 16 28-
33 64211.pdf;

4. https://www.supremecourt.ge/files/upload-file/
pdf/diskriminaciis-akrzalvis-saertashoriso-standartebis-
asaxva-erovnul-sasamartlo-praktikashi.pdf;

5. https://drive.google.com/file/d/1ayfMO7d5b0y9Wv
HNw9eRUKKe3LisRLrh/view?fbclid=IwAR2DxSW_ztQ0Qh-
s5yiqMNouW8iz5XI22eOHpt2clzDgq7cTKAhQWnCDZlxM.
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ANNOTATION
Today, we live in an evolving environment where change 

is an essential and integral part of every organization’s 
agenda. Change allows them to adapt, succeed and meet 
challenges. It is noteworthy that changes can be planned and 

forced when environmental events move organizations to 
change. Changes may also be due to factors such as political 
and economic instability, rapid technological development, 
rapid market growth, and internal organizational factors/
events. Furthermore, changes can be made to the structure, 
strategy, policies, procedures, technology, or culture.

Keywords: Organizational changes, Strategies, Managing.
For citation:  Diogidze K., Organizational Changes and 

their Importance in the Shaping of its Agenda,  Journal of 
Business and Law, No. 3, 2022. p. 75-79.

ძირითადი ტექსტი
ცვლილების სწორად განხორციელებისადა მა-

რთვისთვისმრავალიმიდგომადამეთოდიარსებობს,
თუმცა,ორგანიზაციები,რომლებშიცმიმდინარეობს
ცვლილებებისპროცესი,შეიძლებაგანსხვავდებოდეს,
როგორცსტრუქტურით,სისტემითდასტრატეგიებით,
ისეადამიანურირესურსებით.შესაბამისად,ორგანიზა-
ციებსესაჭიროებათინტეგრირებულიმიდგომასისტე-
მურიდა კონსტრუქციულიცვლილებებისგანსახო-
რციელებლად,რათაშეძლონცვლილებებისდესტრუქ-
ციულიბარიერებისშემცირებადაგანხორციელების
შედეგებისგაუმჯობესება(Harris,Tagg,&Howell,2005).

ცვლილებების წარმატებული მართვადა ასევე,

კრიზისულსიტუაციებშიმათიეფექტურადგანხორცი-
ელება,ორგანიზაციებისდღისწესრიგშიერთ-ერთი
მნიშვნელოვანიდა აქტუალურისაკითხია. სწრაფად
ცვალებადიგარემომოითხოვსორგანიზაციებისმხრი-
დანნებისმიერისახისცვლილებისგანხორციელებას
ხარისხიანად, მყისიერად, მცირედარღვევებითდა
მნიშვნელოვანიშედეგებით.მიუხედავადიმისა,რომ
ცვლილებებინებისმიერიორგანიზაციისგარემოსგა-
ნუყოფელინაწილიამხოლოდმათმცირენაწილსაქვს
წარმატებისშესაძლებლობა(Al-Haddad&Kotnour,2015),
რადგანარსებულიპრაქტიკაგვიჩვენებს,რომცვლილე-
ბებისწარმატებითგანხორციელებაორგანიზაციების
მხოლოდნაწილსშეუძლია.
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ორგანიზაციული ცვლილებების სტრატეგიების 
მეთოდოლოგიური ასპექტები  

XXსაუკუნისპირველნახევარშიორგანიზაციულითე-
ორიებისმიმართულებაში,ძირითადად,დომინირებდნენ
კლასიკოსითეორეტიკოსები,რომლებიცმიიჩნევდნენ,
რომორგანიზაციისფორმირება/სტრუქტურირებაშე-
საძლებელია„ერთისაუკეთესოგზის“-„Onebestway“
(Taylor’s,1911;Webber,1947)მეთოდით,რომელიცმათ
მარტივიოპერირების,ცვლილებებისგანხორციელების,
შესრულებისმაჩვენებლებისგანსაზღვრისდამარტივი
კომუნიკაციისსაშუალებასმისცემდა(Kessler,Nixon,&
Nord,2016).თუმცა,დინამიურმადასწრაფადცვალება-
დმასივრცემორგანიზაციებსშეუქმნაარასტაბილური
დამზარდიკონკურენტულიგარემო,რომელიცმათგან
მოითხოვდაცვლილებებისმუდმივადგანხორცილებასა
დაარსებულგამოწვევებთანსწრაფადაპტირებასადა
გამკლავებას(Waldersee,Griffiths,&Lai,2003).

დღესარსებულიმზარდიკონკურენციისპირობებში
ცვლილებებისპროცესისინიცირებაშეიძლებაყოველ-
თვისწარმატებულიარიყოსდაგამოიწვიოსმიმდინარე
სხვაპროცესებისშეფერხებაანგაჩერება.თუმცა,ის
ორგანიზაციები,რომლებიცარცკიცდილობენგაუმკ-
ლავდნენარსებულირეალობითგამოწვეულ„თამაშის“
წესებს,შესაძლებელია,მეტადდაზარალდნენდამათი
შესრულებისმაჩვენებლებიმნიშვნელოვნადშემცირდეს.

როგორცუკვე აღინიშნა,ორგანიზაციაშიცვლი-
ლებებისგანხორციელებადა იმპლემენტირებადა-
მოკიდებულია, მის სტრუქტურაზე, პოლიტიკაზე,
ტექნოლოგიებზე,ადამიანურრესურსებსადაკულტუ-
რაზე.წინამდებარენაშრომშიკი,განხილულიიქნება
ერთ-ერთიძირითადიფაქტორი -სტრუქტურა.Burns
&Stalker(1961)თეორიისთანახმად,ორგანიზაციული
სტრუქტურისმახასიათებლებიშეიძლებაჩავშალოთ
მექანისტურდაორგანულსტრუქტურებად (ცხრილი
1), სადაცმექანისტურისისტემა მოიაზრებსუფრო
სტაბილურდამდგრადგარემოს,ხოლო,ორგანული -
მუდმივადცვალებად,დინამიურგარემოს(Kessler,Nixon,
&Nord,2016).Burns&Stalker-ისაზრით,ორგანულიორ-
განიზაციებიუფროუკეთუმკლავდებიანცვლილებებს,
ვიდრემექანისტური(Dickson,Resick,&Hanges,2006).

მექანისტური და ორგანული ორგანიზაციები
მექანისტურიორგანიზაციებითავისიარსითგავს

ბიუროკრატიულ,უფროტრადიციულიორგანიზაციე-
ბისფორმებს,რაცგულისხმობს,რომმათაქვთუფრო
ფორმალურისტრუქტურა,ამასთან,სამუშაოსივრცეში
ცვლილებისპროცესიმიმდინარეობსრთულადდაორი-
ენტირებულნიარიანშიდაშესრულებისმაჩვენებლების
ზრდაზე(McNamara,2009).ტრადიციული,ბიუროკრატი-
ულისტრუქტურაასოცირდებასტაბილურგარემოსთან,
შესაბამისად,ორგანიზაციაშიმექანისტურიმიდგომე-
ბისგანხორციელებამაშინარისწარმატებული,როცა
არსებობსზუსტადგანსაზღვრულიშესასრულებელი
დავალება; არსებულიგარემოსსტაბილურობაარის
იმისგარანტი,რომწარმოებულიპროდუქტიიქნება

მოთხოვნებისშესაბამისი;ნებისმიერგარემოშიწარმო-
ებისდროუცვლელიიქნება;დაწარმოებისპროცესში
ყველა მონაწილე მოქმედებს გეგმის შესაბამისად
(McNamara, 2009); (Dickson,Resick,&Hanges, 2006);
(Kessler,Nixon,&Nord,2016).

Burns-სა და Stalker-ის მექანისტური 
და ორგანული სტრუქტურები

• მე ქა ნის ტურ ორ გა ნი ზა ცი ას აქვს უფ რო ხის ტი 
სტრუქ ტუ რა და ჩვე უ ლებ რივ გვხვდე ბა იქ, სა დაც გა-
რე მო სტა ბი ლუ რი და პროგ ნო ზი რე ბა დი ა. მი სი მა ხა სი-
ა თებ ლე ბი ა:

• ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ შე სას რუ ლე ბე ლი ფუნ ქ ცი-
უ რი ამო ცა ნე ბი იყო ფა სპე ცი ა ლი ზე ბულ, დი ფე რენ ცი-
რე ბულ მო ვა ლე ო ბე ბად, ხო ლო, ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ამო-
ცა ნე ბის შეს რუ ლე ბა აბ ს ტ რაქ ტუ ლად / გან ყე ნე ბუ ლად, 
რაც მეტ ნაკ ლე ბად, გან ს ხ ვა ვე ბუ ლია ორ გა ნი ზა ცი ის, 
რო გორც ერ თი მთლი ა ნის წარ მოდ გე ნი დან;

• პრო ცეს ში ჩარ თუ ლი პი რე ბი სათ ვის მო ვა ლე ო ბე-
ბი სა და ტექ ნი კუ რი სა კითხე ბის ზუს ტი გან საზღ ვ რა, 
რაც შე სა ბა მი სად აისა ხე ბა ფუნ ქ ცი ო ნა ლუ რი პო ზი-
ცი ის პა სუ ხის მ გებ ლო ბა ში; ამ ტი პის ორ გა ნი ზა ცი ებ ში 
კონ ტ რო ლის, უფ ლე ბა მო სი ლე ბი სა და კო მუ ნი კა ცი ის 
იერარ ქი უ ლი სტრუქ ტუ რა არ სე ბობს;

• ორ გა ნი ზა ცი ის „ცოდნა“ ძი რი თა დად თავ მოყ რი-
ლია იერარ ქი ის ზე და ნა წილ ში, სა დაც უფ რო დი დი მნიშ-
ვ ნე ლო ბა ენი ჭე ბა გა მოც დი ლე ბა სა და ორ გა ნი ზა ცი ის 
შიგ ნით გა მო მუ შა ვე ბულ უნა რებს, ვიდ რე იმ „ცოდნას“, 
რაც სა ერ თოა მთე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის თ ვის;

• ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რებს შო რის, ანუ უფ როს სა და 
დაქ ვემ დე ბა რე ბულ პი რებს შო რის კო მუ ნი კა ცი ის ვერ-
ტი კა ლუ რი ფორ მა ა.

• ორ გა ნულ ორ გა ნი ზა ცი ებს აქვთ უფ რო მოქ ნი ლი 
სტრუქ ტუ რა და მი სა ღე ბი ფორ მა, იმ გა რე მოს თ ვის, 
რო მე ლიც მო ითხოვს სწრაფ და ინო ვა ცი ურ პა სუ ხებს 
ცვლი ლე ბე ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად. მი სი მა ხა სი ა-
თებ ლე ბი ა:

• ინ დი ვი დებს წვლი ლი შე აქვთ ორ გა ნი ზა ცი ის 
სა ერ თო ამო ცა ნე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში და ამას თან, 
მათ თან ურ თი ერ თ ქ მე დე ბის სა ფუძ ველ ზე მუდ მი ვად 
ხდე ბა ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ამო ცა ნე ბის კო რექ ტი რე ბა და 
გან საზღ ვ რა;

• მი უ ხე და ვად ნე ბის მი ე რი ტექ ნი კუ რი სა კითხი სა/ 
მე თო დი სა, ორ გა ნი ზა ცი ა ში მო ვა ლე ო ბე ბის, მარ თ ვე ლი 
ორ გა ნის სტრუქ ტუ რის ქსე ლი სა და კო მუ ნი კა ცი ის სის-
ტე მის გავ რ ცე ლე ბა ხდე ბა არა ვერ ტი კა ლუ რი, არა მედ 
ჰო რი ზონ ტა ლუ რი ფორ მით;

• „ცოდნა“ შე იძ ლე ბა გა და ნა წი ლე ბუ ლი იყოს ქსე-
ლის ნე ბის მი ერ წერ ტილ ში, ამას თან, სწო რედ ეს ად გი-
ლი გა ნი საზღ ვ რე ბა მმარ თ ვე ლო ბი სა და კო მუ ნი კა ცი ის 
ცენ ტ რად;

• კავ ში რე ბი და გა მოც დი ლე ბა ინ დუს ტ რი ულ, ტექ-
ნი კურ და კო მერ ცი ულ სფე რო ებ ში ფირ მის გა რეთ მი იჩ-
ნე ვა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად და პრეს ტი ჟუ ლად.

წყარო:Burns&Stalker(1961)
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ორგანულიორგანიზაციულისტრუქტურა,ძირითა-
დად,ორიენტირებულიამოქნილობაზედაადამიანები
მუშაობენროგორცერთიგუნდისწევრები/თანაგუნდე-
ლები,რაცხელსუწყობსგანსაზღვრულიდავალებების
სწრაფშესრულებას(Dust,Resick,&Mawritz,2014).ამ
ტიპისორგანიზაციებშიმენეჯერებსგააჩნიათისეთი
ფუნქციები,როგორიცაა(McNamara,2009):

• ხედვების,მიზნებისადაღირებულებებისჩამო-
ყალიბება;

• კონკურენტულიუპირატესობისშექმნადასტრა-
ტეგიისგანსაზღვრა;

• გაძღოლა/კურატორობა;
• თანამშრომლებისმუდმივზრდასადაგანვითა-

რებაზეზრუნვა;
• ისეთიორგანიზაციისშექმნადასტრუქტური-

რება,რომელიცმარტივადშეძლებსარსებულისწრაფად
მზარდიკონკურენციისპირობებშიოპერირებას.

შესაბამისად,ორგანულისტრუქტურისმიხედვით,
დღევანდელ გარემოში მენეჯერსუნდა შეეძლოს:
რეალობასთან გამკლავება, ქაოტურსიტუაციებში
ცვლილებების განხორციელება, ბიუროკრატიული
პროცესებისგამარტივება ან/დაგაუქმება, მომხმა-
რებელზეორიენტირებულპროცესებზეფოკუსირება,
ორგანიზაციის,როგორცცოცხალიორგანიზმისაღქმა,
ფუნდამენტალურიცვლილებების განხორციელება
ადამიანურ,სტრუქტურულდაკონკურენტულურთი-
ერთობებშიდაორგანიზაციისკომპონენტებისშექმნა,
სტრუქტურირებადადაკავშირება (McNamara,2009);
(Dust,Resick,&Mawritz,2014).

როგორცზემოაღნიშნულიდანნათლადჩანს,ორგა-
ნულიორგანიზაციები,მექანისტურისგანგანსხვავებით,
ძირითადად,ღიადაცვლილებებისთვისმზასტრუქტუ-
რითგამოირჩევა,რაცრეალურად,დღესარსებულიტე-
ნდენციებისადაგარემოსთვისუფრორელევანტურია.

Burns&Stalker-ისერთ-ერთიჰიპოთეზისთანახმად,
ორგანიზაციისსტრუქტურადამოკიდებულიიყოიმ
გარემოებებზე/პირობებზე, სადაცისოპერირებდა.
ამასთან,ორგანულიორგანიზაციებიცვლილებებისდა
ინოვაციებისთვისუფროშესაბამისდამზარდფორმად
მიაჩნდათ.არსებულიკვლევებიც(Kessler,Nixon,&Nord,
2016)გვიჩვენებენ,რომამტიპისორგანიზაციებიძირი-
თადადხელსუწყობენინოვაციებისგანხორციელებასა
დათანამშრომლებისმაქსიმალურჩართულობასცვლი-
ლებებისპროცესში.ასევე,ორგანიზაციებისპეციალუ-
რად „ითვისებენ“ ამფორმას,რადგანფასილიტაცია
გაუწიონცვლილებებსადაინოვაციებსორგანიზაციის
შიგნით.უფრომეტიც,კვლევებისთანახმად,ამფორმის
სტრუქტურის საშუალებით,ორგანიზაციებიუფრო
მარტივადუმკლავდებოდნენცვლილებებისპროცესს.
თუმცა,არსებობენმკვლევარები,რომლებიცმიიჩნევენ,
რომიმორგანიზაციებში,სადაციმპლემენტირებულია
როგორცმექანისტური,ისეორგანულისტრუქტურის
ფორმები,ცვლილებისპროცესიწარმატებითმიმდინა-
რეობს.LawrenceდაLorschმიიჩნევენ,რომმექანისტური
დაორგანულისტრუქტურებიშესაძლებელიაერთად

იყოსიმპლემენტირებულიერთიორგანიზაციისსხვა-
დასხვასეგმენტშიდაესუფროამარტივებსსხვადასხვა
პროცესებისგანხორციელებასორგანიზაციაში (Lam,
OrganizationalInnovation,2004).ამასთან,ისინითვლიან,
რომმნიშვნელოვანიაისეთიჰიბრიდულიმოდელების
შემუშავება,რომელიცყოველთვისშეძლებსადაპტი-
რებასსაბაზროგარემოშიარსებულგამოწვევებთან
(Lam, Innovativeorganisations: Structure, learning, and
adaptation,2011).

ზემოაღნიშნულიმოდელიასევესაშუალებასგვაძ-
ლევსდავინახოთორგანიზაციისოპერირებისისდონე-
ები,რომლებიცუკავშირდებასტრუქტურულმახასია-
თებლებს,მართვისმეთოდებსადათანამშრომლების
ურთიერთობებისთავისებურებებს.Burns&Stalker-ის
მიერორგანიზაციის მახასიათებლების ძირითადი
ასპექტიარისის,რომურთიერთქმედებასორგანიზა-
ციისწევრებსშორისაქვსსხვადასხვაბაზისი,რომელიც
მნიშვნელოვნადდამოკიდებულიაორგანიზაციისფორ-
მაზე.შესაბამისად,ისთურასტრუქტურადაფორმადა
ასევე,სოციალიზაციისპრაქტიკისრატიპებსიყენებს
პრაქტიკაშიორგანიზაცია,გავლენასახდენსიმაზე,თუ
ვისსურსგახდესან/დადარჩესმისინაწილი/წევრი
(Dickson,Resick,&Hanges,2006).

ასევე, Burns& Stalker ამტკიცებდნენ,რომ მექა-
ნისტურორგანიზაციებში ადამიანებიერთადუფრო
ეფექტურადმუშაობენ,რადგანიციანდათანხმდებიან
იმწესებსადაუფლება-მოვალეობებზე,რაცორგანი-
ზაციისშიგნითარსებობს. ხოლო,ორგანულიორგა-
ნიზაციებიგამოირჩევაუფრომოქნილიგარემოთიდა
არგააჩნიასაერთომიღებული „წესები“,რაცთანამ-
შრომელსსაშუალებასაძლევსგადაჭრასპრობლემა
იმგზით,რომელიცმისიაზრითყველაზემისაღებია.
მიუხედავადიმისა,რომამფორმისორგანიზაციაშიარ
არსებობსმკაცრადგანსაზღვრულიწესები,მკვლევა-
რებიმიიჩნევენ,რომპროცესისმონაწილეებსშორის
ურთიერთქმედებამაინცწარმატებულიიქნება,რადგან
ისინითანხმდებიანორგანიზაციისსაერთომიზნებზე
(Dickson,Resick,&Hanges,2006).

როგორცუკვეაღვნიშნეთ,ორგანიზაციისსტრუქ-
ტურას/ფორმას შეუძლია მნიშვნელოვანი გავლენა
იქონიოსცვლილებებისგანხორციელებაზე.სწორედ,
რომესპროცესიგვაძლევსსაშუალებასდავინახოთ,
თურამდენად სწორად არის სტრუქტურირებული
ორგანიზაციისგარემო,რათასათანადოდმოახერხოს
გამკლავებადა ადაპტირებარადიკალურადცვალე-
ბად გარემოსადატექნოლოგიურიცვლილებების
პირობებში (Lam, Innovative organisations: Structure,
learning, andadaptation,2011). მაგალითად,თუშევა-
დარებთმექანისტურიდაორგანულისტრუქტურების
მქონეფირმებისსამუშაოპროცესს,დავინახავთ,რომ
მექანისტურშითანამშრომლებსსამუშაოპროცესში
ზუსტად,ზედმიწევნითგანსაზღვრულიპასუხისმგებ-
ლობებიდაფუნქციებიაქვთ,რათამიცემულიამოცანის
შესრულებისასსაბოლოოშედეგზეგასვლაშეძლონ.
ხოლო,ორგანულშიდასაქმებულებს,უფრომეტითა-
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ვისუფლებისადავარირებისშესაძლებლობააქვთ,რაც
მათთავისმხრივსაშუალებასაძლევსგანსაზღვრული
ამოცანისშესრულებისას,თავიანთიშეხედულებისა-
მებრ,ცვლილებაშეიტანონპროცესში(Jewczyn,2010).
ხსენებულიდანგამომდინარე,შეიძლებაითქვას,რომ
სამუშაოპროცესისნებისმიერეტაპზე,ცვლილებების
განხორციელებაორგანულორგანიზაციაშიუფრო
მარტივიდასაგეგმიდაგანსახორციელებელია,ვიდრე
მექანისტურში.თუმცა,არსებობსსაწინააღმდეგომოსა-
ზრებებიც,რომელთათანახმადაც,ზუსტადგაწერილი
სახელმძღვანელოებიდაგანსაზღვრულიუფლება-მოვა-
ლეობები,ორგანიზაციებსუადვილებსრაღაცეტაპამდე
ცვლილებებისგანხორციელებას.

ასევე,თუ შევადარებთ სწავლებასადა კომუნი-
კაციას, არსებულიკვლევებისაშუალებასგვაძლევს
ვთქვათ,რომმექანისტურიდაორგანულისტრუქტურის
მქონეფირმებიგანსხვავდებიანროგორცკომუნიკაციის
სიმარტივით,ისესწავლებასთანდამოკიდებულებით.
შიდაკომუნიკაციისას,მექანისტურისგანგანსხვავებით,
ორგანულიორგანიზაციებიგამოირჩევიანუფროღია
კომუნიკაციისწყაროებით.ამასთან,ესაადვილებსინ-
ფორმაციისგაზიარებას,რაცთავისმხრივხელსუწყობს
პროცესებისსწორადწარმართვას.გარეკომუნიკაციის
წყაროებთანდაკავშირებით,მკვლევარებისაზრიორად
იყოფა-ზოგიმათგანიმიიჩნევს,რომასეთშემთხვევაში
ორგანიზაციისსტრუქტურასარაქვსმნიშვნელობა;
ზოგი,კითვლისრომორგანულიხელსუწყობსკომუნი-
კაციისხარისხსადასიზუსტეს(Kessler,Nixon,&Nord,
2016).ხოლო,რაცშეეხებასწავლებას,ამშემთხვევაშიც,
ორგანულიორგანიზაციებიხელსუწყობენორგანიზა-
ციულსწავლებას,ცოდნისშექმნასადაგაზიარებას,სწა-
ვლებისკულტურისგანვითარებასდათანამშრომელთა
კრეატიულობას.ერთ-ერთიკვლევისთანახმად(Su,Li,
Yang,&Li,2011),რომლისმეშვეობითაცგანხორციელდა
სწავლებისტიპებისადაორგანიზაციულისტრუქტურე-
ბისშედარება,გამოვლინდა,რომმექანისტურისტრუქ-
ტურისმქონეორგანიზაციებშისწავლებასარანაირი
კავშირიარაქვსფირმისშესრულებისმაჩვენებლებთან,
ხოლო,ორგანულისშემთხვევაში,ამორცვლადსშორის
კავშირიიყოდადებითი.თუმცა,არსებობსკვლევები,
რომელებიცამტკიცებენ,რომსწავლებისმიმართულე-
ბებსადაორგანიზაციისსტრუქტურასშორისკავშირი
საერთოდარარსებობს.

დასკვნა
ზემოაღნიშნულიდანგამოდინარე,შეიძლებაგანი-

საზღვროს,რომდღეს,ორგანიზაციებისრულადარც
მექანისტურიდაარცორგანულია.თითოეულორგანი-
ზაციაშიარსებობსროგორცერთის,ისემეორესელე-
მენტები. ასევე,შეიძლებაითქვას,რომარარსებობს
ორგანიზაციებისრაიმე ერთიუნიკალურიფორმა/
სტრუქტურა/მოდელი,რომელიცორგანიზაციული
ცვლილებისპროცესსწარმართავსდაბრკოლებების,
შეფერხებისადაგამოწვევებისგარეშე.ამასთან,სწორი
სტრატეგიისდაგეგმვადაიმპლემენტირებაორგანიზა-

ციებსუმარტივებსცვლილებებისროგორცინიცირებას,
ისემთლიანიპროცესისგანხორციელებას.
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ჟურ ნა ლის მკითხველ თა და პო ტენ ცი ურ ჟურ ნა ლის მკითხველ თა და პო ტენ ცი ურ 
ავ ტორ თა სა ყუ რადღე ბოდ!ავ ტორ თა სა ყუ რადღე ბოდ!

ვფიქრობთ,თქვენთვისსაინტერესოაგაცნობოთ,რომჟურნალი„ბიზ ნე სი და კა ნონ მდებ ლო ბა“უკვე2020წლის
დეკემბრიდანგამოდისსაერთაშორისოსამეცნიერო-ანალიტიკურისტატუსითდაინდექსირებულიასაერთაშო-
რისოსაძიებობაზაში-Google Scholar.

ჟურნალიწლებისგანმავლობაშიწარმოადგენდასაქმიანიწრეებისთვისსაიმედოპარტნიორს,ბიზნესისდარ-
გში-გამოცდილგზამკვლევს,საკანონმდებლოაქტებისლაბირინთებში-გულთმისანმეგზურს,აკადემიურსფე-
როსთვის-უანგარომსახურსდაგააგრძელებსამტრადიციას.

ჟურნალიღიააყველადაინტერესებულიპირისთვის.მასშიშესძლებელიაქართულ,ინგლისურ,გერმანულ
დარუსულენებზესტატიებისგამოქვეყნებაბიზნესისადმინისტრირებისადამენეჯმენტის,ეკონომიკურიდა
სოციალურიპოლიტიკისაქტუალურსაკითხებზე.მიიღებარეცენზიებიგამოქვეყნებულმონოგრაფიებსადასა-
ხელმძღანელოებზე,აგრეთვესაკანონმდებლოაქტებზეკომენტარები,განმარტებები,შენიშვნებიდასრულყოფის
რეკომებდაციები.

ჟურნალისახალსტატუსთანდაკავშირებით,შეგახსენებთსამეცნიეროსტატიისგამოქვეყნებისწესსდაგაწ-
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- სამეცნიეროსტატიაწარმოდგენილიუნდაიყოსA4 ფორ მა ტით.მოცულობა,გამოყენებულილიტერატურის
ჩამონათვალისადარეფერატისჩათვლით,არუნდაიყოსკომპიუტერზე1,5 ინ ტერ ვა ლითდა11 ზო მის შრიფ ტით
ნაბეჭდიტექსტის7 გვერ დზენაკლებიდაარუნდააღემატებოდეს20 გვერ დს.მასშიუნდაიკვეთებოდესსაკვლევი
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1000-მდენიშნისმოცულობით.უცხოენაზედაწერილსკი-ძირითადიშინაარსი2-3გვერდზექართულენაზედა
რეფერატიიმავეუცხოენაზე.

-რედაქციაშისტატიისწარმოდგენააუცილებელიანაბეჭდეგზემპლარად,ელვერსიასთანერთად(ქართული
დაუცხოურენაზეტექსტი-შრიფტითsylfaen,ხოლოუცხოურენაზეტექსტი-Times New Roman).სტატიისსა-
თაურისქვემოთ(მარჯვენამხარეს)უნდამიეთითოსავტორის(ანავტორების)სრულისახელი,გვარი,აკადემიური
ხარისხი,თანამდებობა,ტელეფონიდაელექტრონულიფოსტისმისამართი;.

-სტატიაშიუნდაჩანდესსაკვლევპრობლემასთანდაკავშირებულიმნიშვნელოვანილიტერატურისგამოყენება.
ლიტერატურისდასახელებაუნდაგანთავსდესსტატიისბოლოსერთიანისიისსახით:ა)წიგნისდასახელებაშემ-
დეგითანმიმდევრობით-ავტორის(ავტორების)გვარიდაინიციალები,წიგნისდასახელება,გამოცემისადგილი,
გამომცემლობა,წელი;ბ)საჟურნალოსტატიისათვის -ავტორის (ავტორების)გვარიდაინიციალები,სტატიის
დასახელება,ჟურნალისდასახელება,წელი,ჟურნალისნომერი.ლიტერატურისსიაშიმითითებულიწყაროგამო-
ყენებულიუნდაიყოსსტატიისტექსტში.ამათუიმავტორისნაშრომიდანციტირებისას,მასუნდამიეთითოსწყა-
როშესაბამისიგვერდისაღნიშვნითშემდეგისახით[3,გვ.41],სადაცპირველიციფრიშეესაბამებაციტირებუილი
წყაროსრიგითნომერსგამოყენებულილიტერატურისსიაში,ხოლომეორე-იმგვერდს,საიდანაცმოყვანილია
ციტატა.ლიტერატურისსიაშიყოველიწიგნის(ჟურნალის)ბიბლიოგრაფიულიაღწერაუნდაშეესაბამებოდესმის
სატიტულოფურცელს.

-ძირითადადტექსტშიცხრილები,გრაფიკებიდასქემებიუნდაგანთავსდესმათიმითითებისადგილზე,თუ
იქადგილიარასაკმარისია-შეიძლებამომდევნოგვერდზე.ცხრილებს,გრაფიკებსდასქემებსუნდაჰქონდესდა-
სახელებადანუმერაცია.

გამოსაქვეყნებლადწარმოდგენილისამეცნიეროსტატიაგადისრეცენზირებასდარგისსპეციალისტრეცენ-
ზენტთან(რეცენზენტისვინაობაავტორისთვისარიქნებაცნობილი,არცრეცენზენტსეცნობებაავტორის/ავ-
ტორებისვინაობა).

ცალკეულიგამონაკლისისგარდა,სტატიისგამოქვეყნებაფასიანია-ჟურნალშისტატიისგამოქვეყნებისსა-
ფასურია150 (ას ორ მოც და ათი) ლა რი.ანგარიშსწორებისანგარიშიმითითებულიაჟურნალში.

აღნიშნულიმოთხოვნებისშეუსრულებლობისას,სტატიაარგამოქვეყნდებადაავტორსარუბრუნდება.
წელიწადშიგამოდისჟურნალისარანაკლებ2ნომერი,ვრცელდებაელექტრონულადდახელმისაწვდომიანე-

ბისმიერიმომხმარებლისთვისმისამართზე:http:Ojs.b-k.ge; http://b-k.ge/.
სტა ტი ები გა მო აგ ზავ ნეთ მი სა მარ თზე: yuripapaskua.b.k@gmail.com
ან მოგ ვა წო დეთ რე დაქ ცი აში ნა ბეჭ დი სა ხით, ელ ვერ სი ას თან ერ თად. 

ჟურ ნა ლის რე დაქ ცია
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ATTENTION MAGAZINE READERS 
AND POTENTIAL AUTHORS!

We think it is interesting for you to inform that the journal “Business and Legislation” has been published since December 
2020 with an international scientific-analytical status and is indexed in the international search database - Google Scholar.

Over the years, the magazine has been a reliable partner for business circles, an experienced guide in the field of business, 
a kind guide in the labyrinths of legislative acts, a selfless servant for the academic field and will continue this tradition.

The journal is open to all interested parties. It is possible to publish articles in Georgian, English, German and Russian 
languages on topical issues of business administration and management, economic and social policy. Reviews of published 
monographs and manuals, as well as comments, clarifications, notes and recommendations for improvement on legislative 
acts are accepted.

 Regarding the new status of the journal, we remind you of the rules for publishing a scientific article and provide 
you with additional requirements:

- The scientific article should be presented in A4 format. The volume, including the list of used literature and the 
abstract, should not be less than 7 pages of typed text on the computer with 1.5 spacing and 11 font size and should 
not exceed 20 pages. It should outline the relevance of the research problem, research goals and objectives, research 
methodology, research results (newness), recommendations.

- The paper written in Georgian must be accompanied by abstracts in Georgian and English - up to 1000 marks each. 
For those written in a foreign language - main content on 2-3 pages in Georgian and abstract in the same foreign language.

- It is necessary to submit the article to the editors as a printed copy, together with the version (Georgian and foreign 
language text - Asylfaen font, and foreign language text - Times New Roman). Below the title of the article (on the right 
side) should be indicated the full name, surname, academic degree, position, telephone and e-mail address of the author 
(or authors).

- The article should show the use of important literature related to the research problem. The name of the literature 
should be placed at the end of the article in the form of a single list: a) the name of the book in the following order - surname 
and initials of the author (authors), name of the book, place of publication, publishing house, year; b) for a journal article - 
surname and initials of the author(s), title of the article, title of the journal, year, number of the journal. The source indicated 
in the bibliography should be used in the text of the article. When quoting from the work of this or that author, he should 
indicate the source by indicating the appropriate page in the following way [3, p. 41], where the first digit corresponds to 
the serial number of the quoted source in the list of used literature, and the second - to the page from which the quota-
tion is given. The bibliographic description of each book (journal) in the bibliography should correspond to its title page.

- Basically, in the text, tables, graphs and charts should be placed in the place of their reference, if there is not enough 
space - maybe on the next page. Tables, graphs and charts should have a title and numbering.

The scientific article submitted for publication is reviewed by a specialist reviewer in the field (the identity of the re-
viewer will not be known to the author, nor will the reviewer be informed of the identity of the author/authors).

With a separate exception, publishing an article is paid - the fee for publishing an article in a magazine is 150 (fifty) 
GEL. The settlement report is indicated in the journal.

If these requirements are not met, the article will not be published and will not be returned to the author.
At least 2 issues of the magazine are published per year, distributed electronically and available to any user at the ad-

dress: http: Ojs.b-k.ge; http://b-k.ge/.
Send the articles to the address: yuripapaskua.b.k@gmail.com, or submit them to the editorial office in printed 

form, together with the version.
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